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)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣(المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة 

ملخص البحث :
هدف البحث التعرف على مستوى تمكن معلمي /معلمات الریاضیات للمفاهیم الریاضـیة، 

بـین مسـتوى تمكـن معلمـي ومعلمـات الریاضـیات لهـذه المفـاهیم إحصائیةوهل یوجد فرق ذو داللة 

المطروحة في مشكلة البحث منها:األسئلةعلى  اإلجابة،من خالل 

تمكن معلمي/ معلمات الریاضیات في اعطاء تعریف شامل للمفاهیم الریاضیة.ستوىمام-

معلمات الریاضیات في اعطاء امثلة مطابقة وغیر مطابقة للمفهوم؟تمكن معلمي/ستوىمام-

صیاغة اسئلة عن المفهوم ؟منتمكن معلمي / معلمات الریاضیات ستوىمما-

) معلمــة، وقــد اعــدت ٣٢) معلــم و(٢٨() معلــم ومعلمــة ریاضــیات بواقــع ٦٠تــم اختیــار (

الباحثتان اداة لقیاس مدى التعامل مـع المفهـوم الریاضـي مـن حیـث اعطـاء تعریـف شـامل للمفهـوم 

واعطاء امثلة مطابقة وغیر مطابقة وصیاغة اسئلة متعلقة بالمفهوم الریاضي.

 يبا) مفهومـــــًا اشـــــتقو مـــــن المفـــــاهیم الموجـــــودة فـــــي كتـــــ٥٦حیـــــث تكـــــون االختبـــــار مـــــن (

ثبــــات و  محتــــوىاالبتــــدائي ، وتــــم التحقــــق مــــن صــــدق الصــــفین الخــــامس والســــادسالریاضــــیات لل

، طبقـت والفاكرونبـاخاالختبار باستخدام اسلوب اعادة االختبار بعد عشرة ایام مـن تطبیقـه االولـي 

علــى العینــة فــي كلیــة التربیــة المفتوحــة لتــوفر قاعــات لالمتحــان والمراقبــة  ١٢/١/٢٠٠٦االداة فــي 

% فــي ٧٤تحلیــل البیانــات تبــین ان نســبة اعطــاء مثــال حــول المفهــوم حیــث حصــلت درجــة وبعــد

% واعطاء ٥٦حین تساوت نسبة اعطاء امثلة غیر مطابقة وصیاغة االسئلة حول المفهوم بنسبة 

% وهــــذه النســــب قطعــــًا لیســــت بالمســــتوى المطلــــوب مــــن معلمــــي ومعلمــــات ٥٩التعریــــف حصــــل 

قـــدمت الباحثتـــان مجموعـــة توصـــیات ومقترحـــات الســـتكمال الریاضـــیات وفـــي ضـــوء هـــذه النتـــائج

البحث الحالي.
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Abstract:
The research aims at investigating the ability level of mathematics

male and female teachers of the mathematical conceptions, and is there a

statistical difference in the ability level of mathematics male and female

teachers of the mathematical conceptions? By answering the questions

made in the research’s problem, such as:

1. What is the extent of the mathematics male and female teachers’

ability in giving a whole definition of the mathematical conceptions?

2. What is the extent of the mathematics male and female teachers’

ability in giving a correspondence and un-correspondence examples of

the mathematical conception?

3. What is the extent of the mathematics male and female teachers’

ability in making questions about the conception?

(60) mathematics male and female teachers were selected (28)

male teachers and (32) female teachers, the two researchers used a tool to

estimate the extent of treating with the mathematical conception by

giving a whole definition of the conception and also giving a

correspondence and an un-correspondence examples and making

questions concerning the mathematical conception.

The test consisted of (56) conceptions took from the conceptions

found in mathematical books of the primary stage, the appearance truth

and test fixing have been confirmed by using the style of re-testing after

ten days of its first application, the tool was applied on 12/January/2006,

on the sample in Open Education College for the plenty of testing and
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monitoring halls, and after analyzing the data, it was found that the rate of

giving a sample about the high conception was (47%), while the rate of

giving a correspondence and making a question about the conception was

equaled (56%), and the rate of giving a definition was (59%), these rates

were never be in the desired level of the mathematics male and female

teachers.

In the light of these results, the two researchers presented a number

of recommendations and suggestions to complete the present research.

وأھمیتھ:مشكلة البحث 
لوجي و التكنر العلمي و یتسم بالتطو لوجیا والفضاء و و یعد عصرنا الحالي عصر العلم والتكن

فكل یوم یخرج ،فتقدمت العلوم في عالمنا المعاصر تقدما منقطع النظیر،في شتى مجاالت الحیاة 

لــذلك فقــد ،التــي تعاصــرها إلــى الوجــود فــیض غزیــر مــن المعرفــة نتیجــة النطالقــة البحــث العلمــي 

المرتبطـــة بالعمـــل التقنـــي لمواجهـــة التحـــدیاتعلـــى التكامـــل مـــع التطـــور العلمـــي و حرصـــت التربیـــة

تطـویر الـنظم و  مه االجتماعي.دلوجیا المرهونة بتطور حیاة اإلنسان منذ المراحل األولى لتقو التكنو 

امـتالكهم لمهـارات و م المهنـي تفحصـهم لنمـوهنبـا إلـى جنـب مـع إعـداد المعلمـین و التعلیمیة یسیر ج

یفــرض لــوجي الحــدیثو التطــور التكنو  قــا بتقــدیم تعلــم أفضــل لتالمیــذهم.تدریســیة تــرتبط ارتباطــا وثی

ٕاعــادة تنظــیم مــا هــو موجــود فــي رؤیــة مســتقبلیة و ، تطــویر األنظمــة التعلیمیــة وبرامجهــا المســتمرة 

الل المدرســـة بوصـــفها معـــروف أن التربیـــة تـــؤدي دورهـــا مـــن خـــو  ).٧ص،١٩٨٧،جدیـــدة (مـــوریس

تعمــل لكثیــر مــن مدارسـنا ال تــزاو  تعلـیمهم.المجتمــع لتتــولى تربیـة األفــراد و مؤسسـة تربویــة أنشـاها

بسبب عدم إدراك الختالف الظروف ، وفق أنظمة قائمة على تصورات خاطئة عن عملیة التعلیم 

الســـیما إذا كـــانو  ).١١ص،١٩٩١،فـــتح البـــاب(التــي یمكـــن أن یـــتم فیهـــا الـــتعلم بالنســـبة لكـــل فـــرد 

ألنـــه و كمـــا هـــو واضـــح مـــن التســـمیة بأنـــه االبتدائیـــة ، مدارســـه األمـــر یتعلـــق بـــالتعلیم األساســـي و 

المهـارات األساسـیة التـي تمكنـه مـن و  التعلیم الذي یزود الفرد في المجتمع بالمعلومات واالتجاهـات

جتمـــــــــــع التفـــــــــــاهم مـــــــــــع غیـــــــــــره مـــــــــــن أفـــــــــــراد المللتعامـــــــــــل و وتعـــــــــــده النمـــــــــــو الشـــــــــــامل المســـــــــــتمر 

   ).١٥ص،١٩٨٥،(خلیفة

انتقـــال التالمیـــذ مـــن البیـــت إلـــى المدرســـة و ، بدایـــة مراحـــل التعلـــیم االبتدائیـــةتمثـــل المرحلـــة

الصــیغ التعلیمیــة الهادفــة إلــى إصــالح قاعــدة الــنظم التعلیمیــة تعلــیم األساســي یعــد مــن المفــاهیم و وال

ي یقــوم المرحلـة تتكــون األسـس التــ).ففـي هــذه ٢ص،٢٠٠٠ ،علـى نحــو یقـدم تعلیمــا حقیقیـا (عقیــل
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.النفســي و االجتمــاعيعلیهـا بنــاء شخصــیة الفــرد ویعتمــد علیهــا نمـوه الروحــي والجســمي والعقلــي و 

إذ یكـون ، من ثم یقع على مناهج هذه المرحلة مسؤولیة اإلسهام في الوفاء بمتطلبات هـذا النمـو و 

هذه المرحلة هـي الرافـد لجمیـع لفكر و یه راسخة العقیدة معاصرة انموا سلیما تتحقق به شخصیة سو 

مـا تتضـمن مـن مفـاهیم و هتمـام بطـرق تقـدیم هـذه المنـاهج و مساقات التعلیم التالیة لذلك ینبغـي اال

  ).٨٨ص،١٩٨٦،قتطویرها(شو 

إذ لـو تمكـن القـائمون علـى ، إحـدى وسـائل التربیـة فـي تحقیـق أهـدافها ویعـد المعلـم كما 

تجهیزهــا مدرســة بــأقوى الكفــاءات اإلداریــة وامهرهــا و تزویــد اللمنــاهج و التربیــة فــي تصــمیم أفضــل ا

ویـــــة القـــــادر علـــــى تحقیـــــق األهـــــداف الترب ئو تبقـــــى الحاجـــــة للمعلـــــم الكفـــــ، بأفضـــــل التجهیـــــزات 

فحســبنــة المعلــم الیــوم نقــل المعلومــاتألجــل هــذا لــم تعــد مهو  ).٥٩ص،١٩٩٠المنشــودة(الخلیلي،

لــى الطلبــة بــل أصــبح فــي هــذا العصــر مطالبــا بمهــام متعــددة عملــه علــى نقــل المعرفــة إ ریقتصــ وال

.یتطورالمجتمع و فالبد من تدریبه على تلك المهام و تأهیله خالل الخدمة لكي یتقدم

  )٨ص ،١٩٨٨ ،(ناصر

فهــو یمثـــل محـــور االهتمــام و العامـــل الرئیســـي ، للمعلــم دور هـــام فــي العملیـــة التربویـــة و          

البیئـة الصـفیة عوامـل س الحدیث مع التالمیذ و المنهج و یشكل التدریو ، ا المقرر لنجاحها أو فشله

بمعنــى آخــر لتربیــة المســتمرة و واضــح فــي توجیــه ابتعصــبر كــل منهــا إیجابــا أو ســلبا ثمتكاملــة یــؤ 

بـهلعامل الرئیسي الذي یتوقف علیه ویـتم عـن طریقـه و او ، فان المعلم هو عصب العملیة التربویة 

االقتصـادي (الطیـبیق دورها فـي التقـدم االجتمـاعي و تحقوغ أهدافها وغایاتها و نجاح التربیة في بل

معرفـــة أســـرار الطبیعـــة اســـتخدم اإلنســـان وللتواصـــل مـــع هـــذا التقـــدم و  ).٤٨ص،٢٠٠٢،مثنـــائيالو 

أصــبحت لغــة الریاضــیات هــي اللغــة للتعبیــر عــن مكونــات تلــك الطبیعــة و الریاضــیات بوصــفها أداة 

اللغة على اسـتخدام الریاضـیات فـي كثیـر مـن منـاحي الحیـاة (الصـفارالمناسبة و قد ساعدت هذه

ا هــي أداة المعنیــین بتدریســهو  المــربینمــن وجهــة نظــر كثیــر مــن  تفالریاضــیا ).٢٣ص،١٩٨٦ ،

) ١٩٧٤ M.klien(ینظــر مــوریس كالیــنمهمــة لتنظــیم األفكــار وفهــم المحــیط الــذي نعــیش فیــه و 

وان ، الســیطرة علیهــافــرد علــى فهــم البیئــة المحیطــة و ال إلــى الریاضــیات علــى أنهــا موضــوع یســاعد

).p33،1974،Klien(تتطور من خالل خبراتنا الحسیة في الواقعالریاضیات تزداد و 

تتمیـــز الریاضـــیات بأنهـــا و ، المفـــاهیم الریاضـــیة اللبنـــات األساســـیة للبنـــاء الریاضـــي وتعـــد

محكمـــة متصـــلة بعضـــها الـــبعض ل كیفیـــة بـــلیســـت مجـــرد عملیـــات روتینیـــة منفصـــلة أو مهـــارات 

مشــكلة فــي النهایــة بنیانــا متكــامال أساســه المفــاهیم فــالمفهوم الریاضــي هــو األســاس ، اتصــاال وثیقــا

لكل مكونات المعرفة الریاضیة حیث تعتمد باقي مكونـات المهنـة الریاضـیة علـى المفـاهیم اعتمـادا 

ذا فـــان تعلــــم وألجـــل هـــ ).١٣١ص،١٩٩٧ ،اكتســـابها (أبـــو زینـــةنهـــا واســـتیعابها و كبیـــرا فـــي تكوی

له أهمیة كبیرة و ذلك لكونه :المفهوم ضروري جدا و 
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التعلم.أساس للمعرفة و -١

ضروري لتكوین المبادىء والتعمیمات.             -٢

التربیة المستمرة.و  الذاتيلتعلیملضروري  -٣

واسطة للتفاهم بین الناس.  -٤

  ).١٦٢،ص١٩٨٩،طامي قیر (التفك ةیساعد على تطویر إستراتیجی -٥

، المالحظــة المباشــرة كتســاب المفهــوم عــن طریــق التعریــف و ) انــه یمكــن ا١٩٨٦یؤكــد (بــل و      

التجریـــب أن نهم عـــن طریــق المالحظـــة المباشـــرة و فالتالمیــذ ممـــن هـــم دون العملیــات المجـــردة یمكـــ

عــن طریــق المقارنــة و  ال أمثلــة علیــه.فــي األمثلــة و یــتم تعلــم المفهــوم عــن طریــق التنــوعو  یتعلمــوا.

علـــى التمییــز بـــین أمثلــة المفهـــوم یكــون التلمیـــذ قــد اكتســـب المفهــوم عنـــدما یكــون قــادرا و ، بینهمــا

  .)٧٢،ص١٩٨٦ ،(بلأمثلة علیهوالال

المعلم في تقـدیم المفهـوم الریاضـي هامـة حیـث تـنظم التحركـات التـي یقـوم  ةتعد إستراتیجیو        

ثـــم أي مفهــوم بإعطــاء تعریــف للمفهــوم  معلمــین عنـــد تعلــیمهیقــوم المو ، بهــا داخــل غرفــة الصــف

  ).١٤٦،ص١٩٨٢ نة،الامثلة (أبو زییعطي أمثلة على ذلك المفهوم و 

فالمالحظ أن الكثیر ، فبالرغم من األهمیة المتزایدة للریاضیات في عصرنا الحاضر

معلمــون مــن صــعوبات فــي فــي المقابــل یعــاني الب یعــانون مــن صــعوبات فــي تعلمهــا و مــن الطــال

الریاضیات في فقد أظهرت بعض الدراسات أن متوسط أداء معلمي، تعلیمهم هذه المادة الدراسیة

 )%٨٠(المهــارات األساســیة فــي الریاضــیات یقــل عــن المســتوى المقبــول تربویــا اكتســاب المفــاهیم و 

، مصـــــطفىالحربـــــاوي و دراســـــة و  )١٩٨٦أبـــــو زینـــــة (دراســـــة و  )١٩٨١لطیفـــــة (كمـــــا فـــــي دراســـــة 

)٢٠٠٢(.  

صـیل تالمیـذ من خالل عمل الباحثتان في المیدان وجدتا أن هناك تدني في مستوى تحو          

فـي السـنوات األخیـرة حیـث بلغـت النجـاحذلك مـن خـالل إطالعهـم علـى نسـبالمرحلة االبتدائیة و 

فــي  وهــذا یشــیر إلــى وجــود ضــعف، للــدور األول فــي الصــف الســادس االبتــدائي )%٥٥(حــوالي 

اكتســاب المفــاهیم الریاضــیة التــي یأخــذها التلمیــذ خــالل دراســته للریاضــیات فــي المرحلــة االبتدائیــة 

ت تشـــغل بـــال الكثیـــر مـــن البـــاحثین ٕانمـــا كانـــأن هـــذه المشـــكلة لیســـت بالحدیثـــة و تجـــد الباحثتـــانو 

لباحثون قد تناول االعلمیة لمعرفة سبب هذا التدني و ارض خصبة إلجراء البحوث وتعد التربویین و 

دریس الریاضـیات كدراسـة هذه المشكلة من مجـاالت متعـددة مـنهم مـن اهـتم بتحسـین طرائـق تـحل 

مـــــنهم مـــــن تنـــــاول إعـــــداد المعلـــــم و تدریبـــــه علـــــى و  وغیـــــرهم )٢٠٠١الجلبـــــي،) و(٢٠٠٢عـــــادل،(

  ) ٢٠٠٤،رمانأبو (استراتیجیات تدریس مكونات المعرفة الریاضیة كدراسة 

ـــــــد المهـــــــاراو  ـــــــدى معلمـــــــي الریاضـــــــیات كدراســـــــة (اآلخـــــــر اهـــــــتم بتحدی ال ت التدریســـــــیة ل

تحسین مسـتوى میتها في تطویر دروس الریاضیات و ألهمحاولة منهم لتحسینها و ك )٢٠٠١موسى،
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تجــد الباحثتــان أن البحــث فــي مجــال معرفــة مــدى تمكــن معلــم / معلمــة الریاضــیات مــن و  التالمیــذ.

سـبب التـدني لـدى التالمیـذ فـالمعلم الغیـر المفاهیم الریاضـیة التـي یدرسـونها قـد یوصـل إلـى معرفـة 

فكثیـر متمكن من مادته علمیا قد یكون احد األسباب الرئیسیة فـي التـدني الحاصـل لـدى التالمیـذ.

كیــز تطبیــق المســائل دون التر ون فــي تدریســهم علــى حــل التمــارین و مــن معلمــي الریاضــیات یركــز 

مطابقــة فیجــد أن تالمیــذه یتحولــون إلــى الغیــر العلــى المفهــوم مــن حیــث تعریفــه وأمثلــة المطابقــة و 

مین عن مكونات قد یعود السبب في ذلك إلى عدم درایة المعلو ،  لیة في تعلم المفهوم الریاضياآل

یركـز المعلـم علـى أمثلـة الكتـاب فقـط دون إعطـاء أمثلـة مـن واقـع وربمـا المثـال المفهوم من مثـال و 

غیـــر طابقـــة و عرفـــة التلمیـــذ باألمثلـــة المعلـــى ضـــرورة ماالدبیـــاتحیـــث ركـــزت كثیـــر مـــن ،التلمیـــذ 

مـــن جهـــة أخـــرى فـــان قـــدرة المعلـــم علـــى ) و ١٩٩٧،(أبـــو زینـــة المطابقـــة كمـــا جـــاء عنـــد أبـــو زینـــة

صیاغة أسئلة عن المفهوم یعد من األساسیات المهمة في إیصال المادة للتالمیذ سواء كانـت هـذه 

مـن مشـكلة البحـثذلـك یمكننـا تحدیـد علـى  بناءا"و .التحصیلیةاألسئلة صفیة أو معدة لالختبارات

خالل التساؤالت التالیة:

  ؟ تمكن معلمي/معلمات الریاضیات من إعطاء تعریف شامل للمفاهیم الریاضیة ىما مستو  -١

  ؟ ت من إعطاء أمثلة مطابقة للمفهوممعلمي/معلمات الریاضیا ىمستو ما -٢

  ؟ة غیر مطابقة للمفهومإعطاء أمثلتمكن معلمي/معلمات الریاضیات من ىمستو ما -٣

  ؟ اضیات من صیاغة أسئلة عن المفهومتمكن معلمي/معلمات الری ىمستو ما -٤

بحسـب و ؟ت الریاضـیات للمفـاهیم الریاضـیة هل هناك داللة إحصائیة في تمكن معلمي/معلمـا -٥

سنوات الخدمة-ب                         الجنس-أالمتغیرات التالیة:    

عن  للمسئولیناعطاء تصور في ان هذا البحث سیفید أهمیة البحث نا تلخیص و یمكن

معلمي/معلمــات الریاضــیات  فهــمویم العملیــة التعلیمیــة فــي المرحلــة االبتدائیــة مــن خــالل نتــائج تقــ

الموكلة إلیه المسؤولیاتف على مدى قیام المعلم بالمهام و التعر ،و للمفاهیم الریاضیة التي یدرسونها

.نتائج البحثتقدیم بعض المقترحات لتطویر أداء المعلم من خالل و ،في عملیة التعلیم 

أھداف البحث:
یهدف البحث  التعرف على:

مقارنــــــة مــــــع المحــــــك لمفــــــاهیم الریاضــــــیةمــــــن امســــــتوى تمكــــــن معلمي/معلمــــــات الریاضــــــیات . ١

  .%٨٠الفرضي

لمفـــاهیم الریاضـــیةحصـــائي بـــین مســـتوى تمكـــن معلمي/معلمـــات الریاضـــیات لاإلفـــرق ال داللـــة. ٢

.بحسب الجنس



…تقویم تمكن معلمي ومعلمات الریاضیات من المفاهیم الریاضیة

٧

حصائي بین مستوى تمكن معلمي/معلمات الریاضیات للمفاهیم الریاضیةاإلفرق ال داللة. ٣

.بحسب سنوات الخدمة

حدود البحث
المتواجـــدین فـــيینـــة الموصـــل و معلمـــي و معلمـــات الریاضـــیات فـــي المـــدارس االبتدائیـــة فـــي مد. ١

  )٢٠٠٦ – ٢٠٠٥الخدمة للعام الدراسي (

) ٢٠٠٤ســنة (بتـدائيالمفـاهیم الریاضـیة المتضـمنة فــي كتـاب الریاضـیات للصــف الخـامس اال. ٢

  ).٢٠٠٤الصف السادس االبتدائي سنة (و 

تحدید المصطلحات:

عرفه كل من::المفھوم .والأ

التــــي یمكــــن أن تكــــون أشــــیاء أو ثیــــراتصــــنفا مــــن المبأنــــه )Decessco،1968دیسیســــكو (-

یشار إلیها باسم خاصتشترك بخصائص عامة و دث أو أشخاصحوا

)Decessco،1968،p388(

بأنــــه تجریــــد ذهنــــي لخصــــائص مشــــتركة لمجموعــــة مــــن )Henderson،1977( نهندرســــو-

  ).١٣٥،ص١٩٨٢ ،الظواهر أو الخبرات أو األشیاء (أبو زینة

ینهـا خصـائص بالمثیـراتفئة مـن "المفهوم في علم النفس بأنه )١٩٨٠(أبو حطب و صادق -

(أبـــو حطـــب "قـــد تكـــون أشـــیاء أو أحـــداث أو أشـــخاص أو غیـــر ذلـــكمثیـــراتهـــذه الو ، مشـــتركة

).١٩٨٠،٤٤٦صادق و 

هو فئة و ، بأنه فكرة ذهنیة یكونها الفرد لألشیاء أو األحداث في البیئة "المفهوم)١٩٨٩(قطامي-

أو أحــــداث أو أشــــیاءمثیــــرات قــــد تكــــون هــــذه الو ، تجمعهــــا خصــــائص مشــــتركة مثیــــراتمــــن ال

  ).١٥٧ ،ص١٩٨٩،قطامي("أشخاص تستخدم للداللة على المفهوم

ـــزی(- ـــه )١٩٩٣ون، ت ـــدى "المفهـــوم بأن ـــرتبط بكلمـــة الفـــرد مـــن معنـــى و مـــا یتكـــون ل مـــنهم مـــا ی

  ).٨٧،ص١٩٩٣،زینون("أو عبارة أو عملیة معینة )مصطلح(
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المفھوم الریاضي :.ثانیا
اس مـن تصـنیف األشـیاء فكرة مجردة تمكن النـ"اضیات بأنه مفهوم في الریال )١٩٨٦(بلعرف -

وتعد ، األحداث تعد أمثلة أو لیست أمثلة لفكرة مجردةو األحداث وتحدد ما إذا كانت األشیاء و 

 .)١٩٨٦،٧٢بل ("األسس أمثلة للمفاهیمالمجموعات والمثلث و الدائرة و 

ذهنیــة یكونهــا معلــم الریاضــیات للمرحلــة  فكــرةبانــه إجرائیــاوتعــرف الباحثتــان المفهــوم الریاضــي -

هـي فئـة مـن المیـزات تجمعهـا المتعلقـة بالموضـوعات الریاضـیة و االبتدائیة لألحـداث أو األشـیاء

خصائص مشتركة.

معلمي الریاضیات في إعطـاء تعریـف مستوى:هو إجرائیاالمفهومن مالتمكن تعرف الباحثتان و  -

حیــث ة لــه و كــذلك وضــع أســئلة محــددة حــول المفهــوم بللمفهــوم أو إمكانیــة إعطــاء أمثلــة مخالفــ

ووضـــعت الباحثتـــان درجـــة عالقتـــه مـــع المفـــاهیم األخرى.توضـــح للطالـــب خصـــائص المفهـــوم و 

%لحســـاب درجـــة الـــتمكن مـــن المفهـــوم الریاضـــي فـــي كـــل مجـــال منـــه (اعتمـــادا علـــى اراء ٨٠

المحكمین واالدبیات).

معلمو/معلمات الریاضیات . ثالثا
ي المرحلـة فـ المعلمـات الـذین یدرسـون مـادة الریاضـیاتبأنهم جمیع المعلمـین و باحثتان تعرفهم ال-

.مدینة الموصلاالبتدائیة في 

الدراسات السابقة 
ان على عدد من الدراسات السابقة القریبة من موضوع البحث ومنها:تاطلعت الباحث

&1974Posseyدراســـة (.١ Henderson( إلـــى عقـــد مقاالدراســـة تهـــدف) ٤رنـــة فاعلیـــة (

للطــــالب مــــن ذوي التحصــــیل المرتفــــع مختلفــــة فــــي تــــدریس المفــــاهیم المنفصــــلة  تإســــتراتیجیا

إعـــــداد معلمـــــيمعهـــــدطالبـــــا) مـــــن طـــــالب  ٣٢٠(مـــــنعینـــــة الدراســـــةتكونـــــت،المـــــنخفضو 

ار ی) فقرة من نوع االخت٧٢مكونا من (تحصیلیااستخدم اختبارا الریاضیات للمرحلة االبتدائیة و 

أظهــرت نتــائج الدراســة أن أداء الطلبــة مــن فئــة التحصــیل المرتفــع ، كــاداة للدراســةمتعــددمــن 

   ةكان أفضل من أداء الطلبة من فئة التحصیل المنخفض على أي إستراتیجی

)Possey & Henderson،1974،pp 6-19(

الكشـف عـن العالقـة بـین اكتسـاب  هـدفتو  اجریـت الدراسـة فـي مصـر)١٩٨٦لطیفـة،(دراسة . ٢

لها  مدى اكتساب تالمیذهمائیة العلیا للمفاهیم الریاضیة و ي الریاضیات في المرحلة االبتدمعلم

وتلمیذة تلمیذ  )٣٠١٥البالغ عددهم(مقابل تالمیذهم ) معلما٧٧(وطبق البحث على عینة من

حیــث تكــون االختبــار األول مــن ،تطــویر أربعــة اختبــارات تحصــیلیة و قــام الباحــث بإعــداد و ، 
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) فقــرة طبــق علــى تالمیــذ ٣٠طبــق علــى المعلمــین أمــا االختبــار الثــاني فتضــمن (،  ) فقــرة٥٥(

االختبار الثالث طبق على تالمیذ الصف الثالث االبتدائي و تكون و  ،الصف الثاني االبتدائي 

) فقــرة طبــق علــى تالمیــذ الصــف الرابــع ٥٠أمــا االختبــار الرابــع فتكــون مــن (،) فقــرة ٤٠مــن (

ظهـرت النتـائج ان هنـاك عالقـة ایجابیـة أم الریاضـیة لـدیهم و فهـم المفـاهیاالبتدائي بهدف قیاس 

تالمیــــذهم لهــــا مــــدى اكتســــاب اكتســــاب  معلمــــي الریاضــــیات للمفــــاهیم الریاضــــیة و بــــین مــــدى

  ).٤١-٦٤ص،١٩٨٦،(لطیفة

هـدفت إلـى بحـث اثـر برنـامج أجریت الدراسة في مصـر و )١٩٨٩مخلوف،دراسة (رمضان و . ٣

علـــى فهـــم  يخـــاص بتأهیـــل معلمـــي المرحلـــة االبتدائیـــة للمســـتوى الجـــامعالریاضـــیات العامـــة ال

حیــث تكونــت عینــة الدراســة مــن مجمــوعتین ،معلمــي هــذه المرحلــة لــبعض المفــاهیم الریاضــیة

للمســـتوى الجـــامعي ةاالولـــى لـــم یســـبق لهـــا االلتحـــاق ببرنـــامج تاهیـــل معلمـــي المرحلـــة االبتدائیـــ

المســتوى ، أخــرى الــذین یدرســون برنــامج التأهیــل مجموعــةو ، ) معلمــا و معلمــة ٥٥عــددهم (و 

هـو اختبـار المفـاهیم ارین احـدهم مـن إعـداد البـاحثین و تم اعتمـاد اختبـو ، ) ٣٢عددهم (األول و 

، هـــو اختبـــار الریاضـــیات العامـــةة فـــي تـــدریس المرحلـــة االبتدائیـــة و آخـــر و الریاضـــیة الالزمـــ

النســب و التائیــة رافــات المعیاریــة والقیمــة واالنحالمتوســطاتالبیانــات اســتعمل الباحــث ولتحلیــل

أظهــرت النتــائج إلــى أن و ، هــم المفــاهیم الریاضــیة فعلــى اختبــار العینــةالمئویــة لــدرجات أفــراد 

% ٧٥ ،% ٥٠الغالبیــة العظمــى مــن أفــراد المجموعــة الملتحقــة ببرنــامج التأهیــل تنحصــر بــین 

تهم اقــل مــن نصــف الــدرجات نــت درجــا% مــنهم كا٨١بینمــا المجموعــة غیــر الملتحقــة وجــد أن 

ــــة و  ــــواردة فــــي كتــــب الریاضــــیات للمرحل ذلــــك فــــي مــــدى فهمهــــم لــــبعض المفــــاهیم الریاضــــیة ال

ارتبـاط دال بــین درجـات أفـراد المجموعـة الملتحقــة  داالبتدائیـة. كمـا أظهـرت النتــائج انـه ال یوجـ

فـــي و اســـیة بالبرنـــامج فـــي اختبـــار الفهـــم وبـــین درجـــاتهم فـــي اختبـــار الریاضـــیات للمفـــاهیم األس

إلى ضرورة تأهیل المعلمین وتدریبهم قبـل الخدمـة وخاللهـا وصت الدراسةأالعامة و ضیاتالریا

.أسالیب تدریسهامادة الریاضیات و ل

  )١٩٨٩ص،مخلوف(رمضان و 

(مثال:تدریسیة هي  تهدفت إلى التعرف على اثر ثالث إستراتیجیا)١٩٩٧دراسة (حسین،. ٤

المثــال) فــي تحصــیل ، مثــال، (تعریــف، تعریــف)، المثــال،(مثــال، المثــال)، تعریــف، 

اني المتوســـط فــــي مــــادة الریاضــــیات وفـــي موضــــوعي العالقــــات والتطبیــــق طـــالب الصــــف الثــــ

لبــا للمجموعــة التجریبیــة طا )٢٨بواقــع (طالبــا و  )٨٠بلغــت عینــة الدراســة (، النســبة واإلعــداد و 

ا للمجموعة  التجریبیـة الثانیـة ) طالب٢٦(و األولى  ةالتي درست باستخدام اإلستراتیجیاألولى و 

التــي ا للمجموعــة التجریبیــة الثالثــة  و ) طالبــ٢٦(الثانیــة و ةالتــي درســت باســتخدام اإلســتراتیجیو 

یل للتحو ، المجموعات الثالثة في عدة متغیرات تكافؤ تم و  الثالثة. ةدرست باستخدام اإلستراتیجی
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أظهـرت النتـائج تفـوق المجموعــة عینتــین مسـتقلتین و لالتـائي ختبـار البیانـات اسـتعمل الباحـث اال

و تفوقهـا علـى المجموعـة ،التجریبیة االولى على المجموعة التجریبیة الثانیة في الموضوعین

عـدم وجـود فـروق بینهـا بالنسـبة الـى موضـوع اإلعـداد بیـة الثالثـة فـي موضـوع العالقـات و التجری

، لتجریبیة الثالثة علـى التجریبیـة الثانیة(حسـینكما أظهرت النتائج تفوق المجموعة ا، النسبیة 

١٩٩٧.(  

مـــــــدى اســـــــتیعاب التعـــــــرف علـــــــىهـــــــدفت إلـــــــى  )٢٠٠١الحربـــــــاوي ومصـــــــطفى، (دراســـــــة . ٥

نحـو الریاضـیات مفاهیم الریاضیة التي یدرسـونها واتجـاههم معلمي/معلمات الدورات الخاصة لل

معلمـة للریاضـیات مـوزعین معلم/ )٤٨(طبـق البحـث علـى عینـة مكونـة مـن وطرائق تدریسـها و 

ثتـان اختبـار للمفـاهیم الریاضـیة أعـدت الباحو  ،مدرسـة ابتدائیـة فـي محافظـة نینـوى  )٤٥(على 

(عایــــدالــــذي اعــــد مــــن قبلطرائــــق تدریســــها مقیــــاس لالتجاهــــات نحــــو الریاضــــیات و اســــتخدما و 

تحلیـــل واحـــدة و عینـــةل التـــائيم االختبـــار باســـتخدا) وبعـــد معالجـــة البیانـــات إحصـــائیا و ١٩٩٠،

یـف المفــاهیم إن معلمـي / معلمــات الـدورات یعـانون مــن تـدني فــي تعر التبـاین اظهـرت النتــائج 

كمــــا یعـــانون مــــن تـــدني فــــي اســـتیعاب المفــــاهیم ، صــــیاغة الســـؤال بصــــورة عامـــة الریاضـــیة و 

كمـا ، السـؤال) ،المثـالالتعریف ،(یث الریاضیة المتعلقة بمادة الهندسة بصورة خاصة من ح

تهم نحو الریاضیات قریبة من المتوسط النظري للمقیاسأن اتجاها

ـــى بنـــاء برنـــامج لتـــدریب معلمـــي الریاضـــیات علـــى هـــدفت)٢٠٠٤، أبـــو رمـــان(دراســـة . ٦ إل

التعمیمــــات ، المبادئ،المفــــاهیم الریاضــــیة(اســــتراتیجیات تــــدریس مكونــــات المعرفــــة الریاضــــیة 

ومعرفــة )ضــیةب التفكیــر بالمســائل الریاأســالی، المهــارات الریاضــیةالخوارزمیــات و ، الریاضــیة

تین :ضیلتحقیق هدف البحث وضعت فر و ، تحصیل طلبتهمأثره في أدائهم و 

ــــة إحصــــائیة  بــــین متوســــط أداء الم. ١ ــــرق ذو دالل ــــي المجمــــوعتین التجریبیــــة الیوجــــد ف علمــــین ف

في كل مكونه من مكوناتها.في تدریس المعرفة الریاضیة ككل و الضابطة و 

المعلمـــین فـــي درجـــات الطلبـــة الـــذین درســـهم  يالیوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط. ٢

 )٥٢دراسـة مـن(تكونـت عینـة الو ، والـذین درسـوا فـي المجموعـة التجریبیـةالمجموعة الضابطة

معلمــة معلمــا و  )٣٢(معلمــا ومعلمــة فــي المجموعــة التجریبیــة  و )٢٠(معلمــا و معلمــة وبواقــع 

 )٥٧٦(طالبــا وطالبــة وبواقــع  )١٢٧٩(الطلبــة مــن تكونــت عینــة و  ،ة فــي المجموعــة الضــابط

هـم و ، طالبـة فـي المجموعـة الضـابطةطالبـا و  )٧٠٣(طالبا وطالبة فـي المجموعـة التجریبیـة و

كمــا قــام ،)٢٠٠٤-٢٠٠٣(تربیــة الســلط للعــام مــن طلبــة الصــف الســابع األساســي فــي مدیریــة 

تـدریس  تمب) لمعلمي الریاضیات في إستراتیجیاالباحث ببناء برنامج تدریبي وفق (أنموذج ك

 ااعــــد بطاقــــة مالحظــــة لقیــــاس أداء المعلمــــین كمــــا اعــــد اختبــــار مكونــــات المعرفــــة الریاضــــیة و 

لطلبـــة الصـــف الســـابع األساســـي مـــن اجـــل مقارنـــة درجـــات الطلبـــة فـــي المجمـــوعتین  اتحصـــیلی
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لعینتـــــــین تـــــــائيال و لتحلیـــــــل البیانـــــــات اســـــــتخدم الباحـــــــث االختبـــــــار، الضـــــــابطة تجریبیـــــــة و ال

المجموعــة الضـــابطة طلبـــةالمجموعـــة التجریبیــة علــىطلبــةأظهرت النتــائج تفـــوق و مســتقلتین.

، نتیجة اشتراك المعلمین في المجموعة التجریبیة في البرنامج التدریبي المعد من قبل الباحـث 

ى الطلبـة كما أظهرت ارتفاع تفـوق الطلبـة الـذین درسـهم المعلمـین فـي المجموعـة التجریبیـة علـ

  ).٢٠٤، الذین درسهم المعلمون في المجموعة الضابطة (أبورمان

:مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة -
المالحظ علـى الدراسـات السـابقة انهـا جمیعـا تناولـت المفـوم الریاضـي ومـدى تمكـن معلمـي 

ـــة االبتدائیـــة ـــة بـــین اســـتراتیجیات منـــه اال ان بعضـــها كـــان تجریبیـــا للمالریاضـــیات فـــي المرحل قارن

لتطـــــویر الـــــتمكن مـــــن المفهـــــوم واكتفـــــت الدراســـــات االخـــــرى بقیـــــاس الـــــتمكن كدراســـــة (الحربـــــاوي 

) وتمثلــــت عینـــــات المعلمــــین المختــــارین  امـــــا مــــن هــــم فـــــي مرحلــــة  االعـــــداد ٢٠٠١ومصــــطفى،

ابقة والمعلمین المتواجـدین  فـي الخدمـة او ضـمن دورات التعلـیم المسـتمر،واعتمدت  الدراسـات السـ

الحالیــــة جمیعهــــا االختبــــار التحصــــیلي لقیــــاس الــــتمكن مــــن المفــــاهیم الریاضــــیة ،وجــــاءت الدراســــة

الســـتكمال البحـــوث الوصـــفیة التـــي تناولـــت قیـــاس تمكـــن معلمـــي الریاضـــیات منهـــا مضـــیفة قیـــاس 

ســـئلة حولـــه لعینـــة مـــن المعلمـــین المتواجـــدین فـــي أالفهـــم ووضـــع التعامـــل مـــع المفهـــوم مـــن ناحیـــة

الخدمة.  

:إجراءات البحث
تحدید مجتمع البحث: .والأ

ون الریاضـیات فـي معلمـات المرحلـة االبتدائیـة الـذین یدرسـیتمثل مجتمع البحث بمعلمـي و 

مدرســـة  )١٢٨٤ (الموزعـــون علـــى و الســـادس  االبتـــدائي فـــي مدینـــة الموصـــل الصـــفین الخـــامس و 

.ئیة ابتدا

اختیار عینة البحث: .ثانیا
) فـردا وقـد تــم ٧٠(عــددهممـن معلمـي ومعلمــات الریاضـیات بلـغ وائیا نـة عشــتـم اختیـار عی

ـــة مـــن أ)مـــنهم لعـــدم اســـتیفاء اجابـــاتهم للشـــروط و ١٠اســـتبعاد ( ـــم ٦٠( صـــبحت العینـــة مكون ) معل

معلمة ریاضیات موزعین بحسب الجدول األتي:و 



مصطفىخولةو ایناس یونس 

١٢

  )١جدول(ال

توزیع افراد عینة البحث

مجموعالأكثر من عشر سنواتفاقلتعشر سنواالجنس

١٠١٨٢٨ذكور

١٠٢٢٣٢إناث

٢٠٤٠٦٠المجموع

داة البحثأعداد . إثالثا
لعـــدم تـــوفر اداة جـــاهزة لتحقیـــق هـــدف البحـــث اعـــدت الباحثتـــان اداة لقیـــاس التعامـــل مـــع 

المفهوم الریاضي من حیث:

اعطاء تعریف شامل للمفهوم.-

اعطاء امثلة مطابقة وغیر مطابقة للمفهوم.-

اسئلة متعلقة بالمفهوم.صیاغة-

قد مرت مرحلة االعداد بالخطوات االتیة:و 

الســــادس االبتــــدائي الباحثتــــان كتابــــا الصــــفین الخــــامس و حللــــت :تحدیــــد المفــــاهیم الریاضــــیة. ١

علــى اعتبــار ان هــذه المفــاهیم محصــلة و ، للتحلیــل كأســاسن وحــدة المفهــوم الریاضــي یمعتمــدت

ان و التــي البـد فــي المقابــل ، الطالـب فــي المرحلــة االبتدائیـة المفـاهیم الریاضــیة التـي یكتســبها 

و یبلــغ عــدد المفــاهیم الریاضــیة ، یقــاس مــدى تمكــن معلمیهــا فــي التعامــل معهــا بشــكل علمــي 

االول یتضـــمن -حیـــث تـــم تصـــمیم اداة البحـــث المكونـــة مـــن خمســـة حقـــول :، مفهومـــا  )٥٥(

الالمثــال و الرابــع اعطــاء مثــال مطــابق و و الثــاني اعطــاء التعریــف و الثالــث،عنــاوین المفــاهیم

(غیر مطابق) للمفهوم اما الحقل الخامس فحدد لصـیاغة االسـئلة المتعلقـة بكـل مفهـوم (ملحـق 

كیفیة االجابـة عنـه مـع المعلومـات و االختبار و قد سبق هذا المخطط تعلیمات حول هدف )٢

العامة للمعلم او المعلمة.

المحكمـین الظـاهري لـالداة تـم عرضـها علـى مجموعـة مـن: للتحقق مـن الصـدقصدق االداة . ٢

تربـویین مجموعـة مـن المشـرفین اللقیـاس والتقـویم و ااختصـاص طرائـق تـدریس الریاضـیات و  في

اراء المحكمـــــین العتمـــــاد % مـــــن ٨٠اعتمـــــدت نســـــبة و  )١(ملحقالمختصـــــین فـــــي الریاضـــــیات

قیـاس الزاویـة لیصـبح ویـة و ء تـم دمـج مفهـومي الزافي ضوء مالحظات السادة الخبـراو  المفهوم.

  ).٢ملحق (مفهوما  ٥٤العدد النهائي للمفاهیم 
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ختبار على ذلك باستخدام اسلوب اعادة االتاكد من ثبات االداة عبر الزمن و تم الثبات االداة:. ٣

معلمــات مــن خــارج عینــة البحــث بمــدة عشــرة ایــام وبحســاب معامــل عینــة مــن عشــرة معلمــین و 

، ا عبر الزمنبتعد االختبار ثاو ٠.٨٢بلغ االختبارین االول والثاني ون بین درجات ارتباط بیرس

رونبــاخ للتطبیــق ك - فــالذلــك مــن خــالل حســاب معامــل اكمــا تــم التحقــق مــن ثبــات التجــانس و 

.جیدعد هذا معامل  ثباتیو  ٠.٧٩االول لالختبار وحیث بلغ 

) لكـــل مـــن ١،٠طـــاء (و اع، ) العطـــاء تعریـــف للمفهــوم ٢،١،٠: تــم اعطـــاء (تصـــحیح االداة. ٤

الدرجـة ) و ٥-٠تتراوح درجة كل مفهوم بـین(و بهذا ، حقل المثال و الالمثال و اعطاء السؤال 

وللتاكد من ثبات التصحیح صححت الباحثتان كل على ) درجة.٢٢٠-٠الكلیة لالختبار بین (

مــن عینــة البحــث وحســب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین التصــحیحیین وبلــغ  ٢٠انفــراد اجابــات 

وهي نسبة ثبات جیدة للتصحیح .٠.٩٠

تطبیق االداة :.رابعا
نتا حیـث اسـتعا،جمـع عینـة البحـث دفعـة واحـدة لتطبیـق االختبـار علـیهمتانحاولت الباحث

تـوفیر قاعـات لالمتحـان تـم و  ،العینـةافـراد الطلبـة الدارسـین فیهـا لجمـع بالكلیة التربویة المفتوحـة و 

١٢/١/٢٠٠٦ر على العینة في بهذا طبق االختباو  ،والمراقبة

الوسائل االحصائیة:. خامسا
لعینتین مسـتقلتینالتائياالختبار حصائیة التالیة:النسب المئویة  و تم استخدام الوسائل اال

.ومعامل ارتباط بیرسون

نتائج البحث: 
كالتالي:ئج البحث بحسب االهداف المحددة و سیتم عرض نتا

مقارنة مـع المحـك الفرضـي معلمات الریاضیات للمفاهیم الریاضیةمستوى تمكن معلمي/ما. ١

  .%٨٠المقدر بـ

تــم تحلیــل البیانــات باســتخراج النســب المئویــة للتعــرف علــى مســتوى الــتمكن مــن المفهــوم 

وحسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمتوسط لكـل مجـال مـن المفهـوم وقیمـة ت لعینـة 

لجدول التالي:واحدة وادرجت النتائج في ا
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   )٢جدول (ال

النسبة المئویة للتمكن من المفهوم والمحك الفرضي

المحك الفرضي%نسبة التمكنالمفهوم

٥٩.٤٤٤التعریف

٨٠%  

٧٤.٥٩٩المثال

٥٦.٢٦٥الالمثال

٥٦.١٤٢السؤال

٦٦.٩٣٢الكلي

الى درجـة الـتمكن من مالحظة النسب المئویة لمجاالت المفهوم نجد انها جمیعا لم تصل 

% وهـــذا یـــدل علـــى تـــدني مســـتوى تمكـــن معلمـــي ومعلمـــات الریاضـــیات مـــن ٨٠للمحـــك الفرضـــي 

اكتساب المفهوم الریاضي والتعامل معـه.ویرجح السـب فـي ذلـك ربمـا النشـغال العلمـین والمعلمـات 

ى مــن باكتســاب مهــارات الحــل الریاضــي مــن دون االهتمــام الكبیــر بالمفــاهیم واالكتفــاء بالحــد االدنــ

  الفهم لها.

ــاهیم . ٢ ــین مســتوى تمكــن معلمــي ومعلمــات الریاضــیات للمف ــرق دال احصــائیا ب ــاك ف هــل هن

:الریاضیة بحسب الجنس

تم تحلیل البیانات بحساب الوسط الحسابي واالنحـراف المعیـاري لكـل مجـال مـن االختبـار 

االختبـار التـائي لعینتـین للمعلمین والمعلمات ،وتم اختبـار المتوسـطین الحسـابیین بینهمـا باسـتخدام

مستقلتین وادرجت النتائج في الجدول التالي:

  )٣جدول (ال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمعلمین والمعلمات وقیمة ت المحسوبة

المفاهیم
المتوسط 

النظري

)٣٢(العددمعلمات )٢٨(العددمعلمین 
  ت

المحسوبة
الوسط 

الحسابي

راف نحاإل 

المعیاري

سط الو 

الحسابي

راف نحاإل 

المعیاري

٥١٥٨.٧١١٨.٥٨٦٩١٨.٧٥٢.١٢٩التعریف

٢٧٤٠٧.٢٧٨٤٠.٥٣٩.٥٧١٠.٢٣٩المثال

٢٧٣٠.٧٥١١.٦١٣٠.٠٦١٥.٣٧٠.١٩٢الالمثال

٢٧٢٦.٧١١١.٦٣٣.٤٧١١.٣٦٢.٢٧٥السؤال

١٣٥١٧١٤٢.٠٢١٨٩.٣٥٠.٦٣١.٥٠٩الكلي

(ت الجدولیة* =٢.٠٠٢(
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الحظــة القــیم المحســوبة الختبــار ت نجــد ان قیمــة ت المحســوبةفي مجــالي تعریــف مــن م

ودرجـــة حریـــة  ٠.٠٥المفهـــوم وطـــرح ســـؤال عنـــه اعلـــى مـــن قیمـــة ت الجدولیـــة عنـــد مســـتوى داللـــة

درجة .وهذا یدل على وجود اختالف في المتوسـطین الحسـابیین الجابـات المعلمـین والمعلمـات ٥٨

علمــات .ویـرجح السـبب فـي ذلــك ان المعلمـات تهـتممنّ باســتیعاب عنـد هـذین المجالین،ولصـالح الم

المفهوم من حیث تعریفه وكیفیـة صـیاغة سـؤال حولـه بالشـكل الصـحیح اكثـر مـن المعلمـین اللـذین 

ربما یركزون على اعطاءالمثال واالمثال واالسئلةالتقلیدیة  المطروحة في الكتاب المنهجي،ولهذالم 

ابات المعلمین والمعلمات في مجالي المثال واالمثال حیث ظهر ان نجد فرقا دال احصائیا بین اج

قیمةت المحسوبة اقل من ت الجدولیة.

هــل هنــاك فــرق دال إحصــائیا یبــین مســتوى تمكــن معلمــي ومعلمــات الریاضــیات للمفــاهیم . ٣

:الریاضیة بحسب سنوات الخدمة

نوات فاقــل والثانیــة بعــد تقســیم ســنوات الخدمــة إلــى مجمــوعتین األولــى لهــا خدمــة عشــر ســ

بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعیـاري أكثر من عشر سنوات وتحلیل بیانات عینة البحث

ـــائي  لكـــل مجـــال مـــن االختبـــار،وتم اختبـــار المتوســـطین الحســـابیین بینهمـــا باســـتخدام االختبـــار الت

لعینتین مستقلتین واظهرت النتائج كما في الجدول التالي:

  ) ٤( جدولال

توسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمعلمین والمعلمات وقیمة ت المحسوبة بحسب سنوات الم

الخدمة

المفاهیم

عشر سنوات فاقل 

  )٢٠(العدد

عشر سنوات فأكثر 

  ت  )٤٠(العدد

المحسوبة الوسط 

الحسابي

راف نحاإل 

المعیاري

الوسط 

الحسابي

راف نحاإل 

المعیاري

٦١.٨١٩.٩٠٦٥.٤٠٠١٩.٠١٠.٦٨١تعریف

٣٨.٤٥٨.٠٨٨٤١.٢٠٠٨.٦٦٨١.١٨٤مثال

٢٨.٩١٣.٠٩٨٣١.١٢٥١٤.٠٠٢٠.٥٩٢المثال

٢٨.٧٥١٠.٨٤٨٣١.١٠٠١٢.٤١٣٠.٧٢٠سؤال

١٦٦.١٥٤٤.٢٧١٨٨.٠٠٠٤٧.٦٤١١.٧١٣كلي

(ت الجدولیة* =٢.٠٠٢(
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االت ومن مالحظة قیم ت المحسوبة ،نجد انها اقل من قیمة ت الجدولیة فـي جمیـع المجـ

المحــددة ،أي انــه الیوجــد فــرق دال احصــائیابین اجابــات المعلمــین والمعلمــات اللــذین لــدیهم اقــل او 

اكثر من عشرسنوات أي ان الخبرة لم تؤثر بشكل ملحوظ على اجابات عینة البحث عن االختبار 

ر على الرغم من وجود فرق طفیف لصالح المعلمین والمعلمـات اللـذین لـدیهم خدمـة اكثـر مـن عشـ

سنوات ،ویرجح السبب في لك الى تاكید المعلمین الجدد على مجاالت المفاهیم لتطبیـق االسـالیب 

والتوجهـات الحدیثـة وان المعلمـین القـدامى ایضـا قـد اكتسـبوا خبـرة فـي جمیـع مجـاالت المفهـوم مـن 

تعریــف وطـــرح المثــال والالمثـــال وكیفیــة صـــیاغة اســئلة حولـــه وان كلتــا المجمـــوعتین همهـــم االول

منه. ااكتساب المفهوم وایصاله الى الطلبة لیتمكنو 

:خالصة النتائج
الزال هناك قصور في فهم المعلمین والمعلمات للمفهوم و معرفة المجـاالت التـي یتكـون منهـا .١

،فـــالمفهوم لـــیس فقـــط مصـــطلحا یحمـــل میـــزات فقـــط بـــل لتكتمـــل صـــورته البـــد مـــن دعـــم هـــذا 

ابقـــة حولـــه وكـــذلك لتقـــویم تمكـــن الطلبـــة منـــه ،علـــى المصـــطلح باالمثلـــة المطابقـــة والغیـــر مط

المعلمـــین ان یســـتطیعو صــــیاغة اســـئلة حولــــه فـــي أي وقـــت طلــــب مـــنهم ذلــــك لـــدعم اكتمــــال 

استیعاب وتكوین المفهوم لدیهم .

هنــاك قصــور فــي مســتوى تمكــن معلمــي ومعلمــات الریاضــیات مــن المفهــوم الریاضــي فعنــدما .٢

جات الـتمكن التـي نطمـح لهـا ،ففـي جمیـع المجـاالت لـم نالحظ النسب فانها متدنیة مقارنـة بـدر 

%وهـذا مؤشـر یسـتوجب الوقـوف عنـده   ، فمـن المفـروض ان یكـون ٧٠تتجاوز النسـب حتـى 

معلم الریاضیات متمكنا من مفهومه ومن جمیع مكوناته في أي وقت یطلب منه ذلك.

الـــــتمكن مـــــن لـــــم یكـــــن للخبـــــرة وســـــنوات الخدمـــــة داللـــــة احصـــــائیة فـــــي بیـــــان الفـــــرق لمســـــتوى .٣

المفهوم،فحمـــاس المعلمـــون الجـــدد وبحـــثهم عـــن المعلومـــة كـــان بمـــوازاة اكتســـاب الخبـــرة وتعـــدد 

تكرار تدریس المادة للذین لدیهم سنوات خدمة اكثر من عشر سنوات .

ظهراكتســاب المفهــوم فــي مجــالي التعریــف وصــیاغة الســؤال لــدى المعلمــات بنســبة  أكثــر مــن .٤

فرق بینهما في مجالي اعطاء المثال والالمثال .المعلمین ،في حین لم یظهر أي
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التوصیات
في ضوء نتائج البحث توصي الباحثتان كل من :

ـــــدری.١ ـــــیم المســـــتمر لت ـــــتح دورات للتعل ـــــى ف ـــــدریب عل ـــــة اإلعـــــداد والت معلمـــــي ومعلمـــــات  بمدیری

الریاضیات حول اكتساب المفاهیم الریاضیة وكیفیة التعامل معها.

ت تطــویر خبــرتهم فــي كیفیــة اكتســاب المفــاهیم الریاضــیة والتعامــل معلمــي ومعلمــات الریاضــیا.٢

معهــا مــن اجــل إیصــالها بشــكل علمــي صــحیح لطلبــتهم وذلــك مــن خــالل اإلطــالع علــى كتــب 

غیر منهجیة واكتساب خبرة أكثرمنها في طرح أمثلة مطابقة وغیر مطابقة للمفهوم .

المفــاهیم الریاضــیة والتعــرف علــى معاهــد إعــداد المعلمــین لتــدریس طلبتهــا فــي مرحلــة اإلعــداد.٣

.خالل الدروس التدریبیة نعلى كیفیة تدریسها م بمجاالتها وأنواعها نظریا ومن ثم التدری

:المقترحات 
ـــد مـــن البحـــوث حـــول المعرفـــة  ـــان بـــإجراء المزی الســـتكمال البحـــث الحـــالي توصـــي الباحثت

خالل :العلمیة الریاضیة التي یمتلكها معلمو ومعلمات الریاضیات من

الریاضیة والتعامل معها. تتقویم اكتساب معلمو ومعلمات الریاضیة  المبادئ واإلجراءا.١

تقـــــویم مدرســـــي ومدرســـــات الریاضـــــیات فـــــي الرحلـــــة الثانویـــــة المـــــتالكهم المفـــــاهیم والمبـــــادئ .٢

واالجراءات الریاضیة.

المصادر:
، مكتبة االنجلـو  ٢ة ، الطبععلم النفس التربوي)، ١٩٨٠(، فؤاد وامال صادق ،أبو حطب .١

المصریة ، القاهرة.

دار  ،الطبعـة األولـى،أصـول تدریسـها ،الریاضیات مناهجهـا،)١٩٨٢( ،فرید،أبو زینة.٢

عمان.،الفرقان للنشر والتوزیع

المرحلـــــة  يالتــــدریس لــــدى معلمــــي الریاضــــیات فــــ تســــتراتیجیا)،إ١٩٨٦(،فریــــد،أبــــو زینــــة.٣

ــة أبحــاث الیرمــوكاإلعدادیــة، ــة،مجل ــوم اإلنســانیة واالجتماعی ، )٢المجلــد (،سلســلة العل

اربد.، )٢العدد (

دار  ،عمـــان، ٤ط ،الریاضـــیات مناهجهـــا وأصـــول تدریســـها،)١٩٩٧(،فریـــد،أبـــو زینـــة.٤

  الفرقان.

)،المهــــــارات التدریســــــیة لـــــــدى مدرســــــي ومدرســـــــات ٢٠٠١موســــــى،ازهار علــــــي حســـــــین،(-ال.٥

رســالة ریاضــیات وطرائــق تدریســها ،جامعــة الموصــل،الریاضــیات وعالقتهــا باتجاهــاتهم نحــو ال

دبلوم غیر منشورة
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تـدریس  ةبنـاء برنـامج لتـدریب المعلمـین علـى إسـتراتیجی،)٢٠٠٤(،عصـري علـي،أبـو رمـان.٦

كلیـة التربیـة ،جامعـة بغـداد،وتحصـیل طلبـتهممكونات المعرفة الریاضیة وأثـره فـي أدائهـم ،

.نشورةأطروحة دكتوراه غیر م،ابن الهیثم

ترجمـــة محمـــد أمـــین ،الجـــزء األول،طـــرق تـــدریس الریاضـــیات،)١٩٨٦(،فریـــدریك،بـــل.٧

نیقوسیا،الدار العربیة للنشر والتوزیع،ممدوح سلیمان،المفتي

/معلمـــيمـــدى اســـتیعاب،)٢٠٠٢(،إینـــاس یـــونس مصـــطفى،خولـــه مصـــطفى،الحربـــاوي.٨

اتجاهـــــــــاتهم نحـــــــــو التـــــــــي یدرســـــــــونها ،معلمـــــــــات الـــــــــدورات الخاصـــــــــة للمفـــــــــاهیم الریاضـــــــــیة

جامعــــة ، )٣العــــدد ( ، ٩المجلــــد ،مجلــــة التربیــــة والعلــــم،الریاضـــیات وطرائــــق تدریســــها

الموصل.

مكتبـة االنجلـو، تدریس الریاضیات التعلیم األساسي)، ١٩٨٥(،عبد السمیع خلیفـة ، خلیفة.٩

  القاهرة.، المصریة

، ویریــة لمقیــاس االتجاهــات نحــو مهنــة التــدریسدراســة تط، )١٩٩٠(،خلیــل یوســف، الخلیلــي.١٠

 األردن، ) ١) العدد (٦المجلد (، أبحاث الیرموكمجلة

بنـــاء مـــنهج للریاضـــیات للصـــفوف األول والثـــاني والثالـــث)، ١٩٨٦(،شـــوق محمـــود احمـــد.١١

الریاض.، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج،دراسة تجریبیة)(االبتدائي 

، الجامعــــة المفتــــوح، المــــدخل لتــــدریس الریاضــــیات)، ١٩٩٦، (قــــياحمــــد العریالشــــارف ، .١٢

طرابلس.

تجاهــات حدیثــة فــي تــدریس الریاضــیاتا،)١٩٨٦(،عبــد الحمیــد محمــد ســلیمان، ارقالصــ.١٣

بغداد.،كلیة التربیة،جامعة بغداد، ١ط ،المدرسیة

 العالي إلعداد المشكالت التي تواجه طلبة المعهد،)٢٠٠٢(،حضوق المثناني،الطیب احمد.١٤

المعهد العالي إلعـداد المعلمـین،مجلة الباحثالمعلمین بالشاطئ أثناء فترة التربیة العملیة ،

لیبیا.،السنة الثانیة،العدد الثاني،بودان

العالقـــة بــــین مـــدى فهــــم معلمـــي الریاضـــیات فــــي المرحلـــة االبتدائیــــة ،)١٩٨١(لطیفـــة،لطفي،.١٥

ـــة للبحـــوث،ألساســـیة ومـــدى فهـــم تالمیـــذهم لهـــاالعلیـــا للمفـــاهیم الریاضـــیة ا ـــة العربی المجل

  .)٦٤-٤١ص ( ) ،١عدد ( ) ،٤المجلد (،التربویة

، مطـابع جامعـة حلـوان، التعلـیم اتوظیـف تكنولوجیـ، )١٩٩١(،عبد الحلیم سـید، فتح الباب.١٦

حلوان.

للنشــردار الشــرق ،١ط ،ســیكولوجیة الــتعلم والتعلــیم الصــفي،)١٩٨٩(یوســف،،قطــامي.١٧

عمان. ،والتوزیع
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للنشـر ، دار الشروق ،عمان١، طأسالیب تدریس العلوم)، ١٩٩٣(زیتون ، عایش محمود ،.١٨

  واإلعالن.

اثــــر برنــــامج التــــدریب اثنــــاء ، )١٩٨٩(رمضــــان ، صــــالح رمضــــان ، لطفــــي عمــــارة مخلــــوف،.١٩

العربیــة المجلــةالخدمــة لمعلمــي المرحلــة االبتدائیــة علــى فهمهــم لــبعض المفــاهیم الریاضــیة ، 

، المجلد التاسع ، العدد األول ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم.التربویةللبحوث

ترجمـة ، )دراسات في تعلیم الریاضـیات (إعـداد معلـم االبتدائیـة،)١٩٨٧(،روبرت، موریس.٢٠

الكویت.،مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، عبد الفتاح الشرقاوي

السـادس  العـدد، الجامعـة األردنیـة، المعلـم أوال المجلـة الثقافیـة)، ١٩٨٨(، مإبراهی، ناصر.٢١

عمان.، عشر

22.decessco &henderson(1968), the relative effective of four strategic for
teaching design. active concepts in mathematics journal for research
in mathematic education vol.(5)p(9),no(1)

23.Kline، M ، (1974،(Why Johnny cant add، The failure of modern

mathematics،ERIC.
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  ) ١ملحق(

اسماء السادة المحكمین

مكان العمل التخصص اللقب العلمي االسم

جامعة الموصل/كلیة التربیة طرائق تدریس الفیزیاء استاذ مساعد د.عبد الرزاق یاسین

/كلیة التربیةجامعة الموصل طرائق تدریس الریاضیات استاذ مساعد د.احمد جوهرامین

جامعة دیالى/كلیة التربیة طرائق تدریس الریاضیات استاذ مساعد د.فائزة عبد القادر الجلبي

جامعة الموصل/كلیة التربیة علم النفس التربوي استاذ مساعد د.صبیحةیاسر مكطوف

جامعة الموصل/كلیة التربیة ق تدریس الریاضیاتطرائ استاذ مساعد د.رائدة نزار المختار

الكیة التربویة المفتوحة طرائق تدریس الریاضیات استاذ مساعد قصي محمد الشیخ

االشراف التربوي حاسبات/مشرف اختصاصي  تربوي فواز صبحي العزو

االشراف التربوي مشرف اختصاصي تربوي/ریاضیات فوزي جاسم

االشراف التربوي مشرف اختصاصي تربوي / ریاضیات محمد شاكر ابراهیم

مدرسة الهاشمیة للبنات ریاضیاتمعلمة ایمان یاسین

مدرسة بالل الحبشي ریاضیاتمعلمة میسون محمود 

  )٢ملحق(

االختبار التحصیلي الخاص بالمفاهیم الریاضیة

االخوة المعلمین والمعلمات:

التـي یحتاجهـا طالـب المرحلـة االبتدائیة،اإلجابـة عنهـا أهـم المفـاهیم نهذا االختبار یتضـم

تكون بالشكل التالي:

  له. كإعطاء تعریف للمفهوم بحسب استیعاب. ١

إعطاء مثال والمثال عن المفهوم ممكن ان یكون رسم او شكل او مخطط یعبر عن المفهوم . ٢

صیاغة سؤال لكل مفهوم یختلف عن أسئلة الكتاب قدر االمكان.. ٣

المفـــاهیم واإلجابـــة عنهـــا مـــع العلـــم أن المعلومـــات التـــي ســـتجمع سیقتصــــر  ةجـــى قـــراءیر 

استخدامها ألغراض البحث فقط.

الخدمة الفعلیة: تسنة التخرج:                                        عدد سنوا

الجنس :                                              المدرسة:
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السؤال المثال مثال التعریف   الفهوم

المجموعة

تمثیل المجموعة

  ةالمجموعة الجزئی

تساوي المجموعات

تقاطع المجموعات

اتحاد المجموعات

االنتماء

قطعة مستقیم

المستقیم

تقاطع المستقیمات

الزوایة

قیاس الزاویة

  ةالزاویة القائم

الزاویة الحادة

الزاویةالمنفرجة

الزاویة المستقیمة

الزاویتان المتناظرتان

الزاویتان المتبادلتان

الزوایا المتجاورة

الزوایا المتقابلة

الشكل الرباعي

المربع

المستطیل

المثلث

متوازي االضالع

المعین

المساحة

وحدة المساحة

االعداد

العد

القیمة المكانیة
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السؤال المثال مثال التعریف   الفهوم

تقریب االعداد

النسبة

التناسب

المعدل

مقیاس الرسم

التقسیم التناسبي

العاماللمشترك

المضاعف المشترك

العدد الزوجي

  العدد الفردي

  االوليالعدد 

العوامل االولیة

الكسور االعتیادیة

الكسورالعشریة

شبه المكعب

المكعب

الحجوم

مكعب العدد

الجذر التربیعي

الجذر التكعیبي

وحدة الحجوم

الرسم البیاني

المتوسط الحسابي


