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ملخص: 
والقيم  الريا�صيات  برتبويات  والفهم  املعرفة  م�صتوى  حتديد  اإىل  البحث  هذا  هدف 
ذلك  ولأجل  بغزة،  الأق�صى  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  الريا�صيات  طلبة  لدى  لها  الرتبوية 
�صمم الباحث اختباراً معرفيًا ومقيا�صًا للقيم الرتبوية للريا�صيات، ثم طبقهما على عينة 
برتبويات  والفهم  املعرفة  م�صتوى  اأن  النتائج  اأظهرت  وطالبًة.  طالبًا   )125( عددها  بلغ 
اأثر  يوجد  ل  واأنه  مرتفع،  للريا�صيات  الرتبوية  القيم  م�صتوى  واأن  متو�صط،  الريا�صيات 
بينها على  والتفاعل  الرتاكمي،  الدرا�صي، واملعدل  الجتماعي، وامل�صتوى  النوع  ملتغريات 

كل من املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات والقيم الرتبوية للريا�صيات.
طلبة   – للريا�صيات  الرتبوية  القيم  الريا�صيات-  تربويات  املفتاحية:  الكمات 

الريا�صيات املعلمني
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The level of Knowledge and Understanding of Mathematics 
Education and its Values among Students of Mathematic in the 
Faculty of Education at Al- Aqsa University in Gaza Governorate

Abstract: 

The aim of this paper is to determine the level of knowledge of mathematics 
and its value among students of mathematics the Faculty of Education at Al- 
Aqsa University in Gaza.For this purpose, the researcher designed a test 
to measure the values of mathematics and then applied them to a sample 
of 125 students.The results showed that the level of knowledge of students 
of mathematics is middle, but the values are high.The variables of gender, 
cumulative average, academic level and the interaction between them did not 
affect the degree of knowledge of students or values.

Keywords: mathematics education, mathematics educational values, 
mathematics teacher- students
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مقدمة: 
الرتبوي  العمل  الريا�صيات منظومة مهمة �صمن منظومات  اإعداد معلم  برامج  متثل 
وتزويدهم  الن�صء،  تربية  عن  امل�صوؤول  املعلم  باإعداد  تتعلق  اأنها  ذلك  اجلامعي؛  والتعليم 
راأ�ص  على  الريا�صيات  معلم  اإعداد  عملية  للحياة.وتقع  تعدهم  ومتكاملة  متنوعة  بخربات 
�صلم اأولويات العمل الرتبوي؛ ب�صبب اأنها تعد معلمًا م�صوؤوًل عن تدري�ص مادة الريا�صيات، 
فالريا�صيات  واملربني؛  والعلماء  واملبدعني  املفكرين  ثقة  على  حازت  التي  املادة  تلك 
الريا�صيات لها  اأن  اأحد ي�صك يف  الناب�ص، ومل يعد  مادة احلياة، وجوهر احل�صارة وقلبها 

تطبيقاتها الوا�صعة يف خمتلف جمالت العلوم وخمتلف جمالت احلياة. 
العامل،  دول  من  كثري  ت�صهدها  التي  امل�صتمرة  الرتبوي  الإ�صالح  م�صاعي  ظل  ويف 
اأ�صبحت فعالية اإعداد معلم الريا�صيات عاماًل حا�صمًا يف جناح هذه اجلهود، لذلك ت�صعى 
كليات الرتبية وبرامج اإعداد معلم الريا�صيات اإىل تزويده مبختلف املعارف واملهارات، مبا 
ي�صمن تنميته مهنيًا.وتقع تربويات الريا�صيات املت�صلة مبا�رضة باأداء معلم الريا�صيات، 
يف القلب من عملية الإعداد، ويعدُّ اإك�صاب معلم الريا�صيات تربويات الريا�صيات من الأهداف 
اإعداده.اإن املعرفة برتبويات الريا�صيات لها تاأثري مبا�رض على  املهمة والرئي�صة لربنامج 
املمار�صة املهنية ملعلم الريا�صيات، وقد اأثبت البحث اأن العالقة بني هذه املعرفة واملمار�صة 
التدري�صية عالقة تبادلية )Ben� Peretz, 1995, 545( ، كما اأظهرت بع�ص البحوث عالقة 
الريا�صيات  املعلمون وحت�صيل طالبهم يف  يحوزها  التي  الريا�صية  املعرفة  بني  موجبة 

. )Hill; & et all, 2005(
اإن معلمي الريا�صيات يحتاجون اإىل معرفة الريا�صيات، وكيف يعلِّمونها، حيث يرى 
املجل�ص القومي ملعلمي الريا�صيات )NCTM)1(, 1991( اأنه يجب على معلمي الريا�صيات 
اأن يكت�صبوا عمقًا معترباً يف املعرفة الريا�صية، يتمثل يف املفاهيم والإجراءات الريا�صية 
والتوا�صل  امل�صكالت،  وحل  الريا�صي،  التعليل  وطرق  بينها،  فيما  والربط  ومتثيالتها 
خمتلف  وم�صاهمات  واملجتمع،  الثقافة  يف  واأدوارها  الريا�صيات  وطبيعة  الريا�صي، 
الريا�صيات املدر�صية،  الريا�صيات، وطرق تعليمها وتعلمها، ومعرفة  الثقافات يف تطوير 
وعالقاتها باملوا�صيع الأخرى، وتطبيقاتها يف املجتمع.وهناك وعي واإدراك وا�صع يف دول 
خمتلفة، مثل الوليات املتحدة واململكة املتحدة وفرن�صا اأن تربويات الريا�صيات حتتاج 
اإىل تغيريات حا�صمة لتتكيف مع طبيعة الريا�صيات، وحاجات املجتمع املعلوماتي، ويف 

. )Tirosh; et al, 1997 ,3672( صوء املعرفة املرتاكمة حول تفكري املتعلمني وتعلمهم�
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وتربز هنا م�صاألة الف�صل بني املعرفة التخ�ص�صية التي يحتاجها معلمو الريا�صيات 
للتـاأهيل يف مو�صوع الريا�صيات، وبني املعرفة يف اأ�صول فن التدري�ص لتاأهيلهم يف تدري�ص 
الريا�صيات، وترك ملعلمي امل�صتقبل م�صئولية �صمنية لدمج املعرفة املتعلمة وتكاملها حول 
جمال الريا�صيات من اأ�صاتذة ق�صم الريا�صيات مع املعرفة املتعلمة حول اأ�صول التدري�ص 
من اأ�صاتذة الق�صم الرتبوي.هذه الثنائية ُعوجلت يف بداية الت�صعينيات من القرن الع�رضين، 
والآن يوجد تقدير لأهمية تكامل التعلم يف جمالت املعرفة التخ�ص�صية وجمالت املعرفة 

. )Gimmestad; & Hall, 1995, 551( يف املناهج واأ�صول التدري�ص
لقد كان العتقاد ال�صائد اأن تعلم الريا�صيات من اأجل التدري�ص يتطلب معرفة املحتوى 
اأبحاث  ولكن  اجلامعة،  يف  الريا�صيات  مقررات  من  عدد  درا�صة  خالل  من  للمادة  العلمي 
واأثارت  العتقاد،  هذا  غريت  للمعلم  الالزمة  املعرفة  حول   Shulman  )1987( �صوملان 
للمحتوى  البيداغوجية  “املعرفة  للتدري�ص  الالزمة  املعلمني  معرفة  حول  وا�صعًا  اهتمامًا 
))PCK)2(“، وتعني املعرفة حول كيفية جعل املادة التعليمية قابلة للتعلم، اأو ما ي�صطلح 
تربويات  كتاب  يف  ذلك  ورد  كما  الريا�صيات،  برتبويات  ت�صميتها  على  الرتبويني  بع�ص 
املعلم  معرفة  تو�صيع  اإىل   )1986( �صوملان  .ودعا   )2000 واآخرون،  )عبيد  الريا�صيات 
الالزمة للتدري�ص، لت�صمل ثالثة جوانب: معرفة املحتوى التعليمي، ومعرفة املنهج، ومعرفة 
طرق تدري�ص املحتوى، وبعد مرور اأكرث من عقدين على اأبحاث املعرفة الالزمة للتدري�ص، 
دعا  الذي  النظري  الإطار  زال  وما  كاٍف،  ب�صكل  مكتملة  املعرفة غري  زالت طبيعة هذه  ما 
بالريا�صيات  املعلم  معرفة  بني  العالقة  لفهم  اأكرث  ا�صتق�صاء  اإىل  بحاجة  �صوملان  اإليه 
وتدري�صه لها، مما دعا العديد من الباحثني يف جمال تعليم الريا�صيات اإىل املناداة مبزيد 
من الأبحاث؛ لتطوير فهمنا للمعرفة الريا�صية الالزمة للتدري�ص بناء على اأدلة ت�صتند على 
املمار�صة، ولي�ص جمرد النظرية )Ball, & et all, 2008( ; )Hill, & et all, 2004( .ونادى بال 
واآخرون )Ball et all 2008( مبعرفة املحتوى الريا�صي، والعالقات بني عنا�رضه، والفهم 
ال�صامل لرتكيب املادة وطريقة تنظيمها واملنطق الذي بنيت عليه، واملعرفة البيداغوجية 
ال�صابقة يجعل  العامة، واملعرفة املتعلقة بهند�صة املنهج.هذا الكل املتكامل من املعارف 
اأن يتعلمه الطلبة وكيفية تعلمهم له، وهو ما يطلق عليه  التعليم فنًا ُيبنى على ما ينبغي 
البيداغوجيا كمرادف مل�صطلح فن التدري�ص )Ball & et all, 2008, 397( .اإن معرفة املعلم 
يف  الواردة  الريا�صيات  يعرف  اأن  يكفي  ول  جداً،  �رضورية  معريف  كحقل  بالريا�صيات 
�صيتعلمها  التي  الريا�صيات  عن  كثرياً  �صيئًا  يعرف  اأن  يجب  اإمنا  فقط،  املدر�صية  املناهج 
الطلبة م�صتقباًل، فاملعلم بحاجة اإىل كم هائل من املعرفة الريا�صية لكي ي�صتمر يف تدري�ص 
طالبه، بالإ�صافة ملعرفته بخ�صائ�ص الطلبة وطرق تفكريهم والكيفية التي يتعلمون بها، 
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. )Mestre, 2006, 14( وطرق التدري�ص ومبادئه
الدعوات، حيث ت�صمنت  لهذه  بغزة  الأق�صى  الرتبية يف جامعة  كلية  ا�صتجابت  ولقد 
خا�صة  تدري�ص  “ا�صرتاتيجيات  مب�صمى  م�صاقني  الريا�صيات  معلم  اإعداد  برنامج  خطة 
�صبق ذكرها، ومتثلت يف:  التي  العامة  املوا�صيع  )2( ريا�صيات، و�صمل تو�صيفهما   ،  )1(
لتدري�ص  والتخطيط  و�صياغتها،  الأهداف  وت�صنيف  تطورها،  وتاريخ  الريا�صيات  طبيعة 
والتعميمات  )املفاهيم  املبا�رضة:  الريا�صية  اخلربات  تدري�ص  وا�صرتاتيجيات  الريا�صيات، 
امل�صكالت،  حل  )تعلم  املبا�رضة:  وغري  الريا�صية،  امل�صاألة  وحل  الريا�صية  واملهارات 
والربهان الريا�صي، وتعلم الكت�صاف( ، وتقومي التعلم يف الريا�صيات، ونظريات تعلم وتعليم 
الريا�صيات وتطبيقاتها، املتعلقة بتدري�ص الريا�صيات وتنظيم حمتوى كتب الريا�صيات.
هذه  الريا�صيات  برتبويات  والفهم  املعرفة  اختبار  يف  املتمثلة  البحث  اأداة  �صملت  ولقد 
طلبة  لدى  الريا�صيات  برتبويات  والفهم  املعرفة  م�صتوى  الختبار  ليقي�ص  املو�صوعات، 

الريا�صيات يف كلية الرتبية يف جامعة الأق�صى مبحافظات غزة.
العلمي  باملحتوى  معرفته  تتعدى  الريا�صيات  ملعلم  الالزمة  املعرفة  كانت  واإذا 
تربويات  فاإن   ،“)PCK( الريا�صيات  ملحتوى  البيداغوجية  “املعرفة  اإىل  للريا�صيات 
قيم  اأي�صًا  ت�صمل  بل  للريا�صيات،  البيداغوجية  املعرفة  على  تقت�رض  ل  الريا�صيات 
الريا�صيات الرتبوية، واملعتقدات حول الريا�صيات والجتاهات نحوها.ولأن الريا�صيات 
 Swadener( ذات طبيعة جتريدية وا�صتنتاجيه، وذات بنية هرمية تقوم على قواعد املنطق
اأنها علم جمرد لي�ص له عالقة بالقيم  اإليها بع�صهم على  ، فقد نظر   )& Soedjadi, 1988

باجلوانب  مليئة  فالريا�صيات  ذلك،  احلقيقة غري  اأن  اإل   )Bishop, 2002( باآخر  اأو  ب�صكل 
اجلد  حممل  على  توؤخذ  ل  القيم  هذه  اأن  والق�صية  بنيتها،  يف  �صمنيًا  تظهر  التي  القيمية 
خالل املناق�صات التعليمية يف اأثناء تعليم الريا�صيات )Clarkson & et al.,2000( .ويرى 
م�صطلحات  والقيم  والجتاهات  املعتقدات  اأن   )Bishop et al., 1999( واآخرون  بي�صوب 
واحلركية  والوجدانية  املعرفية  العنا�رض  من  مكونات  القيم  ومتتلك  ومتداخلة،  متكاملة 
املنحدرة من الجتاهات.كذلك فاإن الجتاهات ل متتلك جانبًا اجتماعيًا، بينما القيم لها 
جانبان: �صخ�صي واجتماعي.ويرى �صيه )Seah, 2003( اأن اجتاهات الأفراد ومعتقداتهم 
ميكن اأن تعاين من تغيريات كنتيجة للخربات الإن�صانية خالل حياتهم، وبخا�صة يف مرحلة 
املراهقة، لكننا ل ن�صتطيع اأن نقول ال�صيء نف�صه حول القيم؛ فمن�صاأ القيم يف اأعماق النف�ص 

. )Dede, 2006( الب�رضية
 )Bishop & et al., 2000( وتوؤدي القيم دوًرا حيوًيا يف التطوير الرتبوي للريا�صيات
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؛ ذلك اأن لها دوراً مهًما يف اكت�صاب الطلبة الهوية ال�صخ�صية واملجتمعية.وهذا اجلانب من 
القيم يظهر ب�صكل خا�ص يف درو�ص الريا�صيات؛ ب�صبب اأن القيم توؤثر على اختيارات الطلبة 
. )FitzSimons & Seah, 2001( نحو الثقة بالريا�صيات من عدمها حول دللة الريا�صيات
 Swadener( وينظر الرتبويون للقيمة على اأنها مفهومنا اأو فكرتنا عن قيمة ال�صيء
اإدراك معريف واإرادة نف�صية تتبلور يف  ا باأنها  Soedjadi, 1988 &( ، وتعرف القيمة اأي�صً
ممار�صات، ومعايري ثابتة ومقايي�ص مو�صوعية حتكمها تعاليم ملزمة، وتو�صحها تطبيقات 
من�صبطة، وتر�صخها تقاليد متداولة؛ دون التجرد من فعل الذات )اجلراري، 2002( .وتعرف 
اإىل مرجعية ح�صارية، متكن �صاحبها  ت�صتند  ووجدانية،  عقلية  معايري  باأنها  كذلك  القيم 
من الختيار باإرادة حرة واعية، وب�صورة متكررة ن�صاطًا اإن�صانيًا، يت�صق فيه الفكر والقول 
والفعل، يرجحه على ما عداه من اأن�صطة بديلة متاحة في�صتغرق فيه، وي�صعد به، ويحتمل فيه 

ومن اأجله اأكرث مما يحتمل يف غريه، دون انتظار ملنفعة ذاتية )ال�صمدي، 2008( .
لقد �صنف كل من )�صام واإيرن�صت( (1997) (Sam and Ernest) القيم الرتبوية 
للريا�صيات يف جمالت ثالثة هي: 1- القيم املعرفية )العقالنية واملو�صوعية( : وت�صمل 
الريا�صية. املعرفة  واكت�صاب  والتثمني  واخل�صائ�ص،  والعقالنية،  والتنظيمية،  الدقة،  قيم 
وي�صري )بي�صوب واآخرون( )Bishop & et al( )2000( اإىل اأن قيمة العقالنية تعني اأن تقوم 
الريا�صيات على الأفكار املبنية على الربهان واملنطق ال�صتنتاجي، وتعني قيمة املو�صوعية 
القيم  الريا�صيات من لغة موجزة، وطبيعة جتريدية تعد �صبًبا ل�صالبتها.-2  ما تتميز به 
القيم  والثقافة.-3  املجتمع  يف  الريا�صيات  تربويات  دور  وت�صمل  واملجتمعية:  الثقافية 

ال�صخ�صية: وت�صمل حب ال�صتطالع، واحلر�ص، وال�صرب، والثقة، والإبداع.
امل�صاحبة  واملمار�صات  املعايري  تلك  اأنها  على  للريا�صيات  الرتبوية  القيم  وتعرف 
لتعليم الريا�صيات داخل ال�صف الدرا�صي، والتي ُي�صار اإليها من خالل معلم الريا�صيات اأو 
الريا�صي من حيث املنطقية والعقالنية  النظام  الكتاب املدر�صي، وتعك�ص طبيعة  حمتوى 
وال�صتدللية )Dade, 2006, 85( .وهناك خم�س قيم تربوية للريا�صيات، هي: -1 وجهة 
النظر ال�صكلية )التقليدية( مقابل وجهة النظر الفعالة: وت�صري وجهة النظر ال�صكلية اإىل التعلم 
اأي اجلوانب  التعلم احلد�صي والكت�صايف،  اإىل  ت�صري  الفعالة  النظر  بينما وجهة  ال�صتدليل، 
ال�صتقرائية.-2 الفهم/ التعلم الآيل مقابل الفهم/ التعلم العالئقي: فالتعلم الآيل ي�صري اإىل 
تعلم القواعد، والعمليات والرتاكيب يف تربويات الريا�صيات، وتطبيقاتها.والتعلم العالئقي 
ي�صري اإىل و�صوح العالقات بني املفاهيم.-3 العملية مقابل النظرية: والقيمة العملية ت�صري 
اإىل اأهمية املعرفة الريا�صية يف حل امل�صائل اليومية.والقيمة النظرية لرتبويات الريا�صيات 



مستوى معرفة وفهم تربويات الرياضيات وقيمها لدى طلبة قسم الرياضيات 
د. خالد خميس عاشور السرفي كلية التربية في جامعة األقصى في محافظات غزة

54

تقرتح تدري�ص الريا�صيات على اأ�صا�ص نظري بعيًدا عن تطبيقاتها اليومية.-4 العام مقابل 
اخلا�ص: وهذه القيم ت�صري اإىل الن�صاطات الريا�صية املوجهة لكل واحد، وتلك اخلا�صة بفئة 
املعرفة،  باإدراك خطوات  القيمة  التفكري: وتتعلق هذه  التقومي مقابل  فيها.-5  املوهوبني 
حللها  والتوا�صل  والتفكري  امل�صكلة،  حل  عن  البحث  مقابل  الروتينية،  العمليات  وتطبيق 

. )Seah & Bishop, 2000(
اأنه يوجد لدى معلمي الريا�صيات  اأن البحث دل على   )Cooney, 2002( وبني كوين
يف  و�صعوبات  الريا�صيات،  حول  املعرفة  يف  ونق�ص  مفاهيمية  اأخطاء  خمتلفة  دول  يف 
اعتبارها مو�صوعًا  الريا�صيات متثلت يف  اأن معتقداتهم نحو  العالقات بينها، كما  اإدراك 
مكروهًا، كذلك اأثبت البحث اأنه يوجد لدى معلمي الريا�صيات يف املرحلة الثانوية معتقدات 
حول الريا�صيات اأعاقت جهود الإ�صالح.كما اأظهر البحث يف اإعداد املعلم قبل اخلدمة ويف 
الريا�صيات،  معرفة  يف  املعلمون  يواجهها  التي  ال�صعوبات  على  يركز  اإعداده  اأن  اأثنائها 
ومعرفة طبيعة الريا�صيات واملعرفة حول تعليم الريا�صيات.ويف بحث مقدادي والعمري 
)Miqdadi & Al� Omari, 2014( اأظهرت النتائج اأن ت�صورات معلمي الريا�صيات والعلوم 
)الذبحاين،  نتائج  واأظهرت  �صعيفة،  البيداغوجي  املعريف  للمحتوى  الأردن(  )اإربد-  يف 
2009( تدين م�صتوى اإدراك طلبة كلية الرتبية بجامعة )تعز( باليمن للمفاهيم الريا�صية 
)حبا�ص،  بحث  نتائج  بينت  وكذلك  الثانوية،  للمرحلة  الريا�صيات  منهاج  يف  املت�صمنة 
2009( اأن م�صتوى املعرفة البيداغوجية للمحتوى كان �صعيفًا لدى املعلمني الذين يعملون 
)ال�رض،  بحث  اأظهر  كذلك  القد�ص،  �صواحي  مديرية  يف  الفل�صطينية  احلكومية  املدار�ص  يف 
وا�صحًا يف م�صتوى الثقافة الريا�صية لدى طلبة الريا�صيات بكلية الرتبية  2005( �صعفًا 

يف جامعة الأق�صى بغزة.
يتعلق  فيما  خا�صة  البحوث،  من  ملزيد  احلاجة  توؤكد  البحوث  هذه  نتائج  ولعل 
كليات  يف  الريا�صيات  طلبة  من  كجزء  الأق�صى،  جامعة  يف  الريا�صيات  معلمي  بالطلبة 
اأكد البحث �صعفهم الوا�صح يف م�صتوى املعرفة املتعلقة باأدائهم  الرتبية بفل�صطني، الذين 

باعتبارهم معلمني للريا�صيات.لأجل ذلك كان هذا البحث

مشكلة البحث: 
اأهداف  من  مهمًا  هدفًا  يعد  الريا�صيات  معلمي  لدى  الريا�صيات  تربويات  توافر  اإن 
عملية التطوير املهني لهم، ومل يجد الباحث بحثًا يتناول ذلك بالن�صبة لطلبة الريا�صيات 
بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى، غري اأنه مت درا�صة م�صتوى الثقافة الريا�صية لديهم، وقد 
تبني اأن هذا امل�صتوى كان �صعيفًا )ال�رض، 2005( .وقد اأجريت بع�ص البحوث حول تقومي 
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خطط برامج اإعداد معلم الريا�صيات وم�صاقاتها يف اجلامعات الفل�صطينية بغزة، وقد اأظهرت 
تقومٍي  درا�صة  ويف   ،  )2011 �صمالة،  واأبو  )دياب  بحث  يف  كما  متو�صطًا  م�صتوى  النتائج 
بغزة  والأق�صى  والإ�صالمية  الأزهر  جامعات  يف  املعلم  اإعداد  لربامج  الأكادميية  للخطط 
ووجود  الريا�صيات،  املتعلقة مبناهج  الرتبوية  املفاهيم  النتائج وجود خلط بني  اأظهرت 
فجوة بني النظرية والتطبيق يف تعليم الريا�صيات، ووجود �صعف يف اأ�صا�صيات الريا�صيات، 
و�صعف يف فهم النظريات والرباهني والعمليات الريا�صية )وزارة الرتبية والتعليم العايل 
الفل�صطينية، 2010( .ومن خالل الطالع على نتائج بحوث اأخرى وجد الباحث اأن املعرفة 
وهذه   ،  )2009 )حبا�ص،  �صعيفًا  كان  فل�صطني  يف  الريا�صيات  معلمي  لدي  البيداغوجية 
بكلية  الريا�صيات  طلبة  لدى  الريا�صيات  تربويات  م�صتوى  لدرا�صة  الباحث  دعت  النتائج 
الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة، ملا لذلك من انعكا�صات على تطوير عملية اإعدادهم.وملا 
كان مفهوم تربويات الريا�صيات ي�صمل املعرفة الريا�صية واملعرفة البيداغوجية املت�صلة 
الرتبوية  والقيم  الريا�صيات  نحو  والجتاهات  املعتقدات  اإىل  بالإ�صافة  بالريا�صيات، 
ومتداخلة،  متكاملة،  م�صطلحات  والقيم  والجتاهات  املعتقدات  كانت  وملا  للريا�صيات، 
 Clarkson et al.,( ؛ )Bishop & et al., 1999( وملا كانت القيم ترجمة عملية للمعتقدات
2000( ، فاإن الباحث تناول يف بحثه بالإ�صافة اإىل املعرفة برتبويات الريا�صيات، القيم 
الرتبوية للريا�صيات كمكون مهم من مكونات تربويات الريا�صيات.ولبحث هذا املو�صوع 

يحاول الباحث اأن يجيب عن الأ�صئلة الآتية: 

أسئلة البحث: 
بكلية . 1 الريا�صيات  طلبة  لدى  الريا�صيات  برتبويات  والفهم  املعرفة  م�صتوى  ما 

الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة؟ 
يف . 2 الرتبية  بكلية  الريا�صيات  طلبة  لدى  للريا�صيات  الرتبوية  القيم  م�صتوى  ما 

جامعة الأق�صى بغزة؟ 
هل يختلف م�صتوى املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات لدى طلبة الريا�صيات . 3

امل�صتوى  الجتماعي،  النوع  متغريات:  باختالف  بغزة  الأق�صى  جامعة  يف  الرتبية  بكلية 
الدرا�صي، واملعدل الرتاكمي؟ 

هل يختلف م�صتوى القيم الرتبوية للريا�صيات لدى طلبة الريا�صيات بكلية الرتبية . 4
يف جامعة الأق�صى بغزة باختالف متغريات: النوع الجتماعي، امل�صتوى الدرا�صي، واملعدل 

الرتاكمي؟ 
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أهمية البحث: 
اإن حتديد م�صتوى املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات لدى طلبة الريا�صيات بكلية 
لديهم،  وال�صعف  القوة  ي�صاعد يف حتديد جوانب  �صوف  بغزة،  الأق�صى  الرتبية يف جامعة 
وتطوير  املعرفة  هذه  لتطوير  اإعدادهم  برنامج  على  للقائمني  التو�صيات  تقدمي  وبالتايل 
اإعدادهم.كذلك فاإن حتديد جوانب املعرفة  الرتبوية لها، مبا ي�صهم يف تطوير عملية  القيم 
برتبويات الريا�صيات وقيمها الرتبوية �صوف يفيد يف حتديد نوعية اخلربات الالزم توافرها 
يغطيها  التي  اجلوانب  اإن  تطويرها.كما  وبالتايل  الريا�صيات،  تربويات  م�صاقات  يف 
الختبار املعريف ومقيا�ص القيم، ميكن ال�صتفادة منها يف تقومي معلمي الريا�صيات قبل 
اخلدمة اأو خاللها للوقوف على م�صتوياتهم يف تربويات الريا�صيات، �صواء بغر�ص تعيينهم 
يف املدار�ص، اأو لتطوير م�صتوياتهم فيها.كذلك �صوف يدفع هذا البحث الباحثني ملزيد من 

البحث حول تربويات الريا�صيات مبختلف جوانبها، وتناولها من جوانب عديدة.

حدود البحث: 
يقت�رض البحث على قيا�ص جانبي املعرفة برتبويات الريا�صيات، والقيم الرتبوية . 1

للريا�صيات التي تناولتها اأداتا البحث.
يقت�رض البحث على عينة ع�صوائية من طلبة الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة . 2

الأق�صى امل�صجلني يف الف�صل الدرا�صي الثاين من العام اجلامعي 2013/ 2014م، والذين 
اأنهوا درا�صة م�صاقي ا�صرتاتيجيات تدري�ص الريا�صيات )1( ، )2( ، وم�صاق )تدريب عملي 1( 

من طلبة امل�صتويني الثالث والرابع.

مصطلحات البحث: 
تربويات الريا�صيات:  ◄

ملعلم  الالزمة  الرتبوية  والقيم  واملهارات  املعارف  جميع  باأنها:  الباحث  يعرفها 
الريا�صيات، التي ت�صمنها برنامج اإعدادهم واكت�صبوها من خالل درا�صة املقررات اخلا�صة 

مبناهج الريا�صيات وا�صرتاتيجيات تدري�صها.
املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات:  ◄

يعرفها الباحث يف هذا البحث باأنها: القدرة على تذكر امل�صامني الرتبوية املتعلقة 
الأق�صى  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  الريا�صيات  طلبة  ميتلكها  التي  الريا�صيات  بتدري�ص 
الريا�صيات.وتقا�ص  تدري�ص  وا�صرتاتيجيات  املناهج  مقررات  درا�صتهم  بعد  وا�صتيعابها، 
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بالدرجة التي يح�صل عليها امل�صتجيبون على اختبار املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات 
الذي اأعده الباحث.

القيم الرتبوية للريا�صيات:  ◄
روؤية  اإىل  ت�صتند  ووجدانية  عقلية  واأحكام  معايري  جمموعة  باأنها:  الباحث  ويعرفها 
من  الريا�صيات  حول  الريا�صيات  معلمي  الطلبة  معتقدات  خاللها  من  تتحدد  ح�صارية، 
العملية،  وتطبيقاتها  واجلمالية،  وال�صتدللية  التنظيمية  بطبيعتها  تتعلق  تربوية  زاوية 
القيم  مقيا�ص  على  امل�صتجيب  عليها  يح�صل  التي  بالدرجة  احل�صارة.وتقا�ص  يف  واأثرها 

الرتبوية للريا�صيات الذي اأعده الباحث.

البحوث السابقة: 
من  الباحث  متكن  البحث،  مبو�صوع  ال�صلة  ذات  ال�صابقة  البحوث  على  الطالع  بعد 
مع مراعاة ترتيبها  احل�صول على البحوث التي �صيعر�صها فيما ياأتي ح�صب مو�صوعها، 

تنازلياً ح�صب تاريخ ن�رشها: 
اأوًل: تناولت بع�ص البحوث و�صف املعرفة البيداغوجية اأو الثقافة الريا�صية لدى  ♦

املعرفة  م�صتوى  على  املتغريات  بع�ص  واأثر  الرتبية،  كليات  طلبة  اأو  الريا�صيات،  معلمي 
البيداغوجية، وعالقة املعرفة البيداغوجية على متغريات معينة كالتح�صيل لدى الطلبة.

ففي بحث مقدادي والعمري )Miqdadi & Al� Omari )2014 ، الذي هدف اإىل فح�ص 
ت�صورات معلمي الريا�صيات والعلوم التابعني ملديرية الرتبية والتعليم يف )اإربد( للمعرفة 
معلمًا   )273( على  فقرة   )45( من  تاألفت  ا�صتبانة  الباحثتان  طبقت  حيث  البيداغوجية، 
فروق  توجد  واأنه  �صعيفة،  البيداغوجي  للمحتوى  ت�صوراتهم  اأن  النتائج  اأظهرت  ومعلمًة، 
يف ت�صوراتهم تعزى ملتغريْي )املوؤهل العلمي، والور�ص( ، ول توجد فروق تعزى ملتغريي 

)اجلن�ص، واخلربة( .
ويف بحث ر�ّصوف )2013( الذي هدف اإىل الك�صف عن درجة اكت�صاب طلبة كلية الرتبية 
يف جامعة )دم�صق( باجلمهورية العربية ال�صورية، للكفايات املتعلقة باملواد الرتبوية من 
من  والطالبات  الطالب  من   )506( مقدارها  عينة  على  ال�صتبانة  ُطبقت  نظرهم،  وجهة 
ميتلكون  الطلبة  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد  تعليم،  وتقنيات  ومناهج  �صف  معلم  اخت�صا�ص 
مدى  على  اأثر  يوجد  واأنه  كبرية،  ن�صبة  وهي   )%  76.7( بن�صبة  الرتبوية  املواد  كفايات 
اكت�صاب الكفايات يعزى ملتغريي والتخ�ص�ص، وكانت الفروق ل�صالح الإناث، واخت�صا�ص 

مناهج وتقنيات التعليم.
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اأما يف بحث الها�صمي وال�صاملي )2012( الذي هدف اإىل معرفة تقديرات طلبة كلية 
الرتبية بجامعة )ال�صلطان قابو�ص( يف عمان لدرجة اكت�صابهم كفايات املنهاج الدرا�صي، 
واأثر كل من النوع والتخ�ص�ص يف ذلك، ا�صتخدم الباحثان ا�صتبانة مكونة من )56( فقرة، 
وزعت على عينة تكونت من )235( طالًبا وطالبًة من �صبعة تخ�ص�صات.بينت نتائج الدرا�صة 
اأن الطلبة يرون اأنهم اكت�صبوا كفايات املنهاج بدرجة متو�صطة، واأنه يوجد اأثر ملتغري اجلن�ص 
الإناث،  ل�صالح  والفروق  فيه  املوؤثرة  والعوامل  املنهاج  »اأ�ص�ص  حمور:  يف  الكفايات  على 
»عمليات  املنهاج«،  »عنا�رض  الكفايات يف حماور  على  التخ�ص�ص  اأثر ملتغري  يوجد  واأنه 

املنهاج«، و »منهاج التخ�ص�ص«.
ويف بحث �صعاد )2010( الذي هدف اإىل معرفة م�صتوى املعرفة البيداغوجية ملعلمي 
بوليات:  ثانوي  الأوىل  ال�صنة  اأق�صام  يدر�صون  الذين  الثانوي  التعليم  مبرحلة  الريا�صيات 
اجلزائر والبليدة واملدية وب�صكرة بدولة اجلزائر، حيث متثلت عينة البحث يف )80( معلًما، 
ا�صتخدم الباحث الختبار املعريف.واأظهرت النتائج اأن اأغلبية املعلمني ل ميلكون معارف 
بيداغوجية كافية ت�صاعدهم يف تدري�ص الريا�صيات، واأنه توجد فروق يف م�صتوى املعرفة 
البيداغوجية بني املعلمني الذين يتمتعون مبعارف بيداغوجية كافية لتدري�ص الريا�صيات، 
وبني غريهم من املعلمني الذين ل يتمتعون بهذه املعارف، وذلك ل�صالح الفئة الثانية من 

املعلمني.
ويف بحث بلوم وكرو�ص )Blum and Krauss )2008 الذي هدف اإىل و�صف املعرفة 
التن�صيط  الثانوية من خالل م�رضوع  املرحلة  الأملان يف  الريا�صيات  لدى معلمي  املهنية 
 ،  )2006  - 2002( الأملانية  الأبحاث  الذي قامت به موؤ�ص�صة   )COACTIV)3(( املعريف 
حيث متثلت اأدوات البحث يف الختبار ومقايي�ص الدافعية واملعتقدات املهنية وال�صري الذاتية 
والإجرائية(  )املفاهيمية  البيداغوجية  املعرفة  لفح�ص  الختبار  وا�صتخدم  الذات،  وتنظيم 
للمحتوى الريا�صي الذي �صمل: اجلرب والهند�صة واخلوارزميات.تكون الختبار من )35( بنًدا، 
 )CK( لفح�ص معرفة املحتوى )( ، و )13PCK( لفح�ص املعرفة البيداغوجية )منها )22
البيداغوجية  واملعرفة  املحتوى  معرفة  بني  وثيقة  عالقة  هناك  اأن  اإىل  النتائج  خل�صت   ،

للمحتوى، واأنه يوجد ارتباط اإيجابي بني اأنواع املعارف واخلربة املهنية لدى املعلمني.
الريا�صيات  ♦ طلبة  لدى  الريا�صية  م�صتوى الثقافة  اأخرى  بحوث  تناولت  ثانًيا: 

بكليات الرتبية وم�صتوى اإدراكهم للمفاهيم الريا�صية املت�صمنة يف منهاج الريا�صيات.
ففي بحث الذبحاين )2009( الذي هدف اإىل معرفة م�صتوى اإدراك طلبة الريا�صيات 
بكلية الرتبية يف جامعة )تعز( باليمن للمفاهيم الريا�صية املت�صمنة يف منهاج الريا�صيات 
للمرحلة الثانوية، وعالقته باجتاهاتهم نحو التدري�ص، حيث تكونت عينة الدرا�صة من )98( 
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للمفاهيم  حت�صيليًا  اختباراً  الباحث  وطبق  والرابع،  الأول  امل�صتويني  من  وطالبة  طالبًا 
تدٍن  وجود  عن  البحث  نتائج  التدري�ص.اأ�صفرت  مهنة  نحو  الجتاه  ومقيا�ص  الريا�صية، 
وا�صح يف م�صتوى اإدراك الطلبة للمفاهيم الريا�صية املت�صمنة يف مناهج الريا�صيات، واأن 
اجتاهات الطلبة املعلمني نحو مهنة التدري�ص اإيجابية ب�صكل عام، واأنه يوجد ارتباط �صالب 
بني م�صتوى اإدراك الطلبة املعلمني للمفاهيم الريا�صية املت�صمنة يف منهاج الريا�صيات، 

وبني اجتاهاتهم نحو مهنة التدري�ص.
ويف بحث ال�رض )2005( الذي هدف اإىل معرفة م�صتوى الثقافة الريا�صية لدى طلبة 
الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة، ا�صتخدم الباحث مقيا�صًا لالجتاه نحو 
الريا�صية  الثقافة  م�صتوى  اأن  النتائج  واأظهرت  الريا�صية،  للثقافة  واختباراً  الريا�صيات، 
لدى الطلبة املعلمني كان �صعيًفا.واأظهرت النتائج اأنه ل توجد عالقة بني م�صتوى الثقافة 
الريا�صية، والجتاه نحو الريا�صيات، واأنه ل يوجد اأثر ذو دللة ملتغري معدل الريا�صيات 
على الجتاه نحو الريا�صيات، بينما كان له اأثر ذو دللة على اكت�صاب الثقافة الريا�صية، 

ل�صالح ذوي املعدل املرتفع.
ثالًثا: تناولت بحوث اأخرى اأثر املعرفة البيداغوجية اأو عالقتها مبتغريات اأخرى  ♦

وطلبة  املعلمني  لدى  الريا�صية  واملعرفة  البيداغوجية  املعرفة  وعالقة  كالتح�صيل، 
الرتبية. كليات 

ففي بحث حبا�ص )2009( الذي هدف اإىل تق�صي اأثر املعرفة البيداغوجية لدى معلمي 
العلوم لل�صف ال�صابع الأ�صا�صي يف املدار�ص احلكومية الفل�صطينية يف مديرية �صواحي القد�ص 
على حت�صيل طلبتهم، وقد �صملت املعرفة البيداغوجية معرفة املحتوى، وال�صرتاتيجيات، 
والأهداف، وخ�صائ�ص الطلبة، واملنهاج، وامل�صادر، وا�صتخدم الباحث اختبارين كتابيني، 
الطلبة.وبلغت عينة  الكثافة، والآخر يقي�ص حت�صيل  اأحدهما يتعلق بكيفية تعليم مو�صوع 
البحث )37( معلمًا ومعلمة هم جمتمع البحث، بالإ�صافة اإىل جميع طلبتهم البالغ عددهم 
البيداغوجية  )768( طالًبا وطالبة.وبينت نتائج البحث �صعف معرفة املعلمني باملعرفة 
البيداغوجية  املعرفة  على  واخلربة  والتخ�ص�ص  اجلن�ص  ملتغريات  اأثر  يتبني  للمحتوى.ومل 

للمحتوى، ولكن وجد اأثر ملتغري املوؤهل العلمي يف املعرفة البيداغوجية للمحتوى.
الريا�صية  املعرفة  ي  تق�صّ اإىل  هدف  الذي   )2007( والربكات  خ�صاونة  بحث  ويف 
واملعرفة البيداغوجية والعالقة بينهما لدى طلبة معلم ال�صف يف كلية الرتبية يف جامعة 
الريموك بالأردن، مّت اإعداد اختبارين ُطبقا على )152( طالبًا معلمًا؛ يقي�ص اأحدهما املعرفة 
الريا�صية الالزمة للتدري�ص يف ال�صفوف الثالثة الأوىل، ويقي�ص الثاين املعرفة البيداغوجية 
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واملعرفة  الريا�صية  املعرفة  م�صتوى  اأّن  البحث  نتائج  اأظهرت  الريا�صي.وقد  للمحتوى 
الريا�صية واملعرفة  املعرفة  اإيجابية بني كل من  واأنه توجد عالقة  البيداغوجية �صعيف، 
البيداغوجية، وكان متغريا املعدل الرتاكمي يف اجلامعة، وامل�صار الأكادميي يف الثانوية 

العامة من اأكرث املتغريات قدرة على التنبوؤ باملعرفة الريا�صية واملعرفة البيداغوجية.
اأما يف بحث هيل واآخرون )Hill; & et all )2005 فقد هدف اإىل ا�صتك�صاف العالقة بني 
املعرفة الريا�صية لدى املعلمني والتح�صيل يف الريا�صيات لدى طلبتهم، جمعت البيانات 
 ،2001  /2000 الدرا�صيني  العامني  خالل  وطلبتها  ابتدائية  مدر�صة   )115( معلمي  من 
من  طالًبا   )1773( الأول،  ال�صف  من  طالًبا   )1190( العينة  �صملت   ،2004 و2003/ 
ال�صف الثالث، توزعت املدار�ص على )42( مقاطعة يف )15( ولية من الوليات املتحدة.
وقد ُجمعت بيانات الطلبة من خالل تقومي الطلبة ومقابالت مع اأولياء الأمور، اأما بيانات 
املعلمني فقد مت احل�صول عليها من ال�صتبانة، ومن �صجالتهم الأكادميية.ا�صتخدم الباحثون 
النموذج اخلطي املختلط لتحليل نتائج حت�صيل طلبة ال�صف الأول والثالث يف الريا�صيات 
بعد عام درا�صي.لقد تبني اأن معرفة املعلمني الريا�صية كان لها عالقة موجبة ذات دللة 

بتح�صيل الطلبة يف كال ال�صفني.
املعرفة  بني  العالقة  فح�ص  اإىل  هدف  الذي   )Quillen, 2004( كيولني  بحث  ويف 
طبق  حيث  الريا�صيات،  نحو  ومعتقداتهم  املعلمني  لدى  ال�صابقة  واخلربات  التخ�ص�صية 
الريا�صية  اخلربات  وا�صتبانة  الريا�صي،  التخ�ص�ص  يف  املهنة  قبل  ما  اختبار  الباحث 
ال�صابقة، وا�صتبانة املعتقدات على )٣٦( معلمًا ومعلمة ممن تخرجوا حديثًا من برنامج 
الأطل�صي،  املحيط  و�صط  منطقة  يف  واقعة  رئي�صة  جامعة  يف  الأ�صا�صي  التعليم  �صهادة 
اأفراد العينة على  اإح�صائيًا بني درجات  اإيجابية دالة  اأظهرت نتائج البحث وجود عالقة 
تبني  كما  الريا�صيات،  نحو  ومعتقداتهم  الريا�صي  التخ�ص�ص  يف  املهنة  قبل  ما  اختبار 
وجود عالقة �صلبية بني املعتقدات ومتطلبات التدري�ص، يف حني مل تكن العالقة دالة بني 

بقية املتغريات.

تعقيب على البحوث السابقة: 
املنهج  ا�صتخدمت  البحوث  جميع  اأن  يت�صح  ال�صابقة  البحوث  مراجعة  خالل  من 
الو�صفي، وهو منهج منا�صب لطبيعة هذه البحوث واأهدافها، وقد طبق معظمها على معلمي 
الريا�صيات يف مراحل التعليم العام، وبع�صها طبق على طلبة كليات الرتبية، مثل بحوث: 
ر�ّصوف )2013( ، الها�صمي وال�صاملي )2012( ، الذبحاين )2009( ، خ�صاونة والربكات 
للبحث، مثل: بحث  اأداة  ال�صتبانة  ا�صتخدمت  البحوث  .وبع�ص   )2005( وال�رض   ،  )2007(
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وبحث   ،  )2013( ر�ّصوف  وبحث   ،  Miqdadi & Al� Omari )2014( والعمري  مقدادي 
الها�صمي وال�صاملي )2012( .ولقد ا�صتخدمت بع�ص البحوث الختبار، مثل: �صعاد )2010( 
 ،Blum and Krauss )2008(  وبلوم وكرو�ص ، )والذبحاين )2009( ، وحبا�ص )2009 ،
وخ�صاونة والربكات )2007( ، وال�رض 2005، وهناك بحوث ا�صتخدمت بالإ�صافة لالختبار 
مقايي�ص اأخرى، مثل مقيا�ص الجتاه كما يف بحوث الذبحاين )2009( ، ال�رض )2005( ، وقد 
ا�صتخدم بلوم وكرو�ص )Blum and Krauss )2008 مقايي�ص الدافعية واملعتقدات املهنية 
 Quillen, 2004(( كيولني  لالختبار.وا�صتخدم  بالإ�صافة  الذات  وتنظيم  الذاتية  وال�صري 

ا�صتبانة املعتقدات.
املهنية  املعرفة  عالقة  مثل  العالقات،  بع�ص  بحث  يف  الباحثني  بع�ص  وفق  ولقد 
 Blum and Krauss البيداغوجية( واملعتقدات املهنية والدافعية كما يف بحث بلوم وكرو�ص(
)2008( ، واأثر املعرفة البيداغوجية على حت�صيل الطلبة، واأثر متغريات اجلن�ص والتخ�ص�ص 
واخلربة على املعرفة البيداغوجية للمحتوى لدى املعلمني، كما يف بحث حبا�ص )2009( 
ومتغريات  الريا�صية(  الثقافة  التخ�ص�صية،  )املعرفة  الريا�صية  املعرفة  بني  والعالقة   ،
الجتاه نحو التدري�ص كما يف بحث الذبحاين )2009( ، وبحث حبا�ص )2009( ، والعالقة 
بني الثقافة الريا�صية وعالقتها بالجتاه نحو الريا�صيات كما يف بحث ال�رض )2005( ، 
وعالقة املعرفة التخ�ص�صية واخلربات ال�صابقة لدى املعلمني ومعتقداتهم نحو الريا�صيات، 
كما يف بحث كيولني )Quillen, 2004( .ولقد وفق بع�ص الباحثني يف ا�صتخدام الختبار 
لقيا�ص م�صتوى املعرفة البيداغوجية اأو غريها، كما يف بحوث �صعاد )2010( ، والذبحاين 
)Blum and Krauss )2008 ، وخ�صاونة  ، وبلوم وكرو�ص  )2009( ، وحبا�ص )2009( 
اأداة  2005.يف حني مل يوفق بع�صهم يف ا�صتخدام ال�صتبانة  ، وال�رض  والربكات )2007( 
ر�ّصوف  وبحث   ،  Miqdadi & Al� Omari )2014( والعمري  مقدادي  بحث  مثل:  للبحث، 

)2013( ، وبحث الها�صمي وال�صاملي )2012( .
ويالحظ اأن البحث احلايل يتفق مع هذه البحوث يف املنهج البحثي ملالءمته ملو�صوع 
البحث، ويتفق مع بع�صها يف ا�صتخدام الختبار املعريف؛ لأنه يفي باأغرا�ص البحث، ويتميز 
البحث  عينة  اختيار  يف  بع�صها  مع  ال�صتبانة.ويتفق  ا�صتخدمت  التي  البحوث  تلك  عن 
الريا�صيات  معلمي  متثل  لأنها  مهمة،  فئة  وهي  الرتبية،  بكليات  الريا�صيات  طلبة  من 
امل�صتقبليني.يف حني اأن البحث احلايل يتميز باأنه البحث الأول الذي يطبق على طلبة كلية 
الرتبية بجامعة الأق�صى، ويتناول جوانب جديدة متعلقة برتبويات الريا�صيات مل يتطرق 
تناولت  ال�صابقة  البحوث  اإن  للريا�صيات، حيث  الرتبوية  القيم  مثل  �صابقون،  باحثون  لها 
ا�صتفاد  pedagogy.وقد  الغربي  امل�صطلح  عن  معرب  م�صطلح  وهو  البيداغوجية  م�صطلح 
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الباحث من هذه البحوث يف اختيار منهج البحث املنا�صب ملو�صوع البحث، واأداة البحث 
املنا�صبة، وحتديد املعاجلات الإح�صائية املالئمة، وبحث اأثر بع�ص املتغريات على م�صتوى 

املعرفة والفهم لرتبويات الريا�صيات وقيمها.
الطريقة واإلجراءات: 

منهج البحث: اتبع الباحث املنهج الو�صفي ملنا�صبته لأهداف البحث. ♦
بكلية  ♦ وطالباتها  الريا�صيات  طالب  من  البحث  جمتمع  تكون  البحث:  جمتمع 

الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة الذين اأنهوا درا�صة م�صاقي ا�صرتاتيجيات تدري�ص الريا�صيات 
)1( ، )2( وم�صاق )تدريب عملي 1( من طلبة امل�صتويني الثالث والرابع امل�صجلني الف�صل 
الثاين من العام اجلامعي )2013/ 2014م( ، والذين بلغ عددهم ح�صب معطيات القبول 
ح�صب  موزعني  عددهم  يبني   )1( واجلدول  وطالبًة  طالبًا   )540( اجلامعة  يف  والت�صجيل 

متغريي امل�صتوى واجلن�ص: 
الجدول (1)

عدد أفراد مجتمع البحث وفقا للمستوى الدراسي والجنس

اإجمايلالإناثالذكورامل�صتوى
69206275الثالث

73192265الرابع

142398540جمموع

عينة البحث: اختار الباحث عينة ع�صوائية ب�صيطة من جمتمع البحث، حيث بلغ  ♦
عددها )125( طالًبا وطالبة، واجلدول )2( يبني عددهم ح�صب متغريات البحث: 

الجدول (2)
عدد أفراد عينة البحث وفق متغيرات البحث

العدداملتغريالعدداملتغريالعدداملتغري

النوع
31طالب

امل�صتوى 
الدرا�صي)4(

66ثالث

املعدل 
الرتاكمي)5(

73اأكرب من اأو ي�صاوي 80

52اأقل من 5980رابع94طالبة

125125125جمموع

أدوات البحث: 

الختبار  ◄ الباحث  اختار  الريا�صيات:  برتبويات  والفهم  املعرفة  اختبار  اأولً- 
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اأداة مالئمة للبحث، لقيا�ص م�صتوى املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات لدى عينة البحث، 
واتبع الباحث اخلطوات الآتية لبنائه: 

حتديد هدف الختبار وهو قيا�ص م�صتوى املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات.. 1
حتليل م�صمون م�صاقي ا�صرتاتيجيات تدري�ص الريا�صيات )1( ، )2( التي تدر�ص يف . 2

جامعة الأق�صى بغزة، من خالل تو�صيف امل�صاقني وحتليل خطط امل�صاقات.
وتاريخ . 3 الريا�صيات  طبيعة  جمالت:  �صبعة  وهي  الختبار،  جمالت  حتديد 

تطورها، ت�صنيف الأهداف و�صياغتها، حمتوى كتب الريا�صيات وتنظيمها، ا�صرتاتيجيات 
التدري�ص املبا�رض للريا�صيات، ا�صرتاتيجيات التدري�ص التفاعلي للريا�صيات، نظريات تعلم 

الريا�صيات وتعليمها وتطبيقاتها، وتقومي تعلم الريا�صيات.
الباحث . 4 راعى  وقد  متعدد،  من  الختيار  �صيغة  من  وهي  الختبار  فقرات  بناء 

على  الأ�صئلة  توزعت  وقد  وجوانبه،  الختبار،  بهدف  وارتباطها  �صياغتها،  يف  الو�صوح 
م�صتويي املعرفة والفهم.وجاء حتت كل جانب فقرات تتنا�صب والوزن الن�صبي ملحتوى كل 

مو�صوع، وجدول املوا�صفات يو�صح ذلك: 
الجدول (3)

جدول المواصفات الختبار المعرفة والفهم بتربويات الرياضيات

املجال

امل�صتوى

املجموع

الن�صبة 
املئوية 
لكل جانب

الفهماملعرفة

عدد اأرقام الأ�صئلة
عدد اأرقام الأ�صئلةالأ�صئلة

الأ�صئلة
طبيعة الريا�صيات 

44، 6، 7، 10وتاريخ تطورها
 ،8 ،5 )6( ،3 ،2 ،1

11 ،9
711% 15.5

ت�صنيف الأهداف 
و�صياغتها: 

 ،19 ،18 ،14 ،13 ،12
23

6
 ،20 ،17 ،16 ،)7( 15

22 ،21
612% 16.9

حمتوى كتب الريا�صيات 
وتنظيمها)8(

 ،33 ،32 ،31 ،25 ،24
34

6 30 ،29 ،28 ،27 ،26511% 15.5

ا�صرتاتيجيات التدري�ص 
9.9 %3537، 38، 36441، 37، 39، 40املبا�رض 

ا�صرتاتيجيات التدري�ص 
التفاعلي 

 ،50 ،48 ،47 ،46 ،43
51

652 ،49 ،45 ،44 ،42511% 15.5

53، 58، 59، 61، 62، نظريات التعلم والتعليم 
64

6
 ،57 ،56 ،55 ،54

63 ،60
612% 16.9
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املجال

امل�صتوى

املجموع

الن�صبة 
املئوية 
لكل جانب

الفهماملعرفة

عدد اأرقام الأ�صئلة
عدد اأرقام الأ�صئلةالأ�صئلة

الأ�صئلة
9.8 %6647 )9(، 67، 69، 65370، 68، 71تقومي تعلم الريا�صيات

100 %353671جمموع

البحث: . 5 ومتغريات  الختبار،  هدف  عن  مقدمة  وت�صمل:  الختبار،  تعليمات  كتابة 
النوع الجتماعي، وامل�صتوى الدرا�صي، واملعدل الرتاكمي.

6 . )30( بلغ عددها  البحث  عينة  ا�صتطالعية من خارج  عينة  الختبار على  تطبيق 
طالًبا وطالبًة، وذلك لفح�ص اخل�صائ�ص ال�صيكو مرتية لالختبار.

صدق االختبار املعريف وثباته: 
الأولية  �صورته  يف  ُعر�ص  حيث  املحكمني،  �صدق  اُ�صتخدم  الختبار  �صدق  ملعرفة 
اأبدى  )74 فقرة( على عدد من املتخ�ص�صني يف مناهج وطرق تدري�ص الريا�صيات، حيث 
املحكمون بع�ص املالحظات، وقام الباحث بتعديل الختبار مبا يتفق مع اأغرا�ص البحث، 

حيث مت حذف فقرتني، لي�صبح عدد فقراته )72( فقرة.
ارتباط بري�صون  الباحث معامل  ا�صتخدم  الداخلي لالختبار  الت�صاق  وحل�صاب �صدق 
حل�صاب معامالت الرتباط بني متو�صط اأداء العينة ال�صتطالعية على كل جمال واملتو�صط 

الإجمايل لالختبار، وفيما ياأتي نتائج ذلك كما يبينها اجلدول )4( : 
الجدول (4)

معامات االرتباط بين متوسط كل مجال في االختبار والمتوسط اإلجمالي له
الذي طبق على العينة االستطاعية

معامل املجال
الرتباط

م�صتوى 
معامل اجلانبالدللة

الرتباط
م�صتوى 
الدللة

طبيعة الريا�صيات وتاريخ 
0.6920.000**ا�صرتاتيجيات التدري�ص التفاعلي0.5720.001**تطورها

0.7270.000**نظريات تعلم وتعليم الريا�صيات0.4660.009**ت�صنيف الأهداف و�صياغتها

0.6550.000**تقومي تعلم الريا�صيات0.6690.000**حمتوى كتب الريا�صيات

0.5960.001**ا�صرتاتيجيات التدري�ص املبا�رض

α= 0.01 جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :**
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يتبني من اجلدول )4( اأن جميع معامالت الرتباط ذات دللة اإح�صائية، وهذا يعني 
قوة الت�صاق الداخلي بني كل جانب واإجمايل جوانب الختبار.

وحل�صاب ثبات الختبار ا�صتخدم الباحث طريقة الت�صاق الداخلي با�صتخدام معادلة 
كرونباخ األفا )Cronbach ALPHA( ، من خالل تطبيقه على العينة ال�صتطالعية، وكانت 

النتيجة اأن معامالت األفا لكل جمال ولإجمايل املجالت كما يبينها اجلدول )5( : 
الجدول (5)

معامات ألفا لكل مجال من مجاالت اختبار المعرفة بتربويات الرياضيات وإجمالي المجاالت

معامل األفااملجالمعامل األفااملجالمعامل األفااملجال
طبيعة الريا�صيات وتاريخ 

0.75تطورها
ا�صرتاتيجيات التدري�ص 

0.73املبا�رض
تقومي تعلم 
0.79الريا�صيات

ت�صنيف الأهداف 
0.70و�صياغتها

ا�صرتاتيجيات التدري�ص 
0.79التفاعلي

0.85اإجمايل اجلوانب

0.74حمتوى كتب الريا�صيات
نظريات تعلم وتعليم 

0.77الريا�صيات

يبني اجلدول )5( اأن جميع قيم األفا قيم معقولة جتعلنا نثق بثبات الختبار.
الن�صفية، حيث ُح�صب  التجزئة  الباحث طريقة  ا�صتخدم  كذلك حل�صاب ثبات الختبار 
الثبات  معامل  ح  حِّ �صُ كما  الفردية،  والفقرات  الزوجية  الفقرات  بني  الرتباط  معامل 
 ،  )349  ،2005 )عودة،  براون)10(  �صبريمان-  معادلة  با�صتخدام  طوله  بكامل  لالختبار 

فكانت معامالت الثبات كما يبينها اجلدول )6( : 
الجدول (6)

معامات الثبات بطريقة التجزئة النصفية الختبار المعرفة بتربويات الرياضيات

معمل ارتباط �صبريمان براونمعامل الرتباط )ر( معامل األفاالق�صم
0.705الق�صم الأول

0.7500.758
0.831الق�صم الثاين

ت�صحيح معامل الثبات لالختبار بكامل 
طوله با�صتخدام معادلة �صبريمان- براون

0.8570.862

ثبات  الثبات قيم مقبولة وتدل على  اأن جميع قيم معامالت   )6( يتبني من اجلدول 
الختبار.
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معامالت الصعوبة لفقرات االختبار: 

و   )0.20( ما بني  الختبار،  فقرات  فقرة من  لكل  ال�صعوبة)11(  وتراوحت معامالت 
)0.80( ما عدا الفقرة )11( ، حيث بلغ معامل ال�صعوبة لها )0.86( ، وحيث اإن اأي فقرة 
يكون معامل �صعوبتها يقع �صمن املدى )0.20( و )0.80( تكون مقبولة )عودة، 2005، 
الفقرات، لي�صبح عدد فقرات الختبار )71(  11، وُقبلت باقي  الفقرة  فقد ُحذفت   ،  )297

فقرة.
ثانياً- مقيا�س القيم الرتبوية للريا�صيات:  ◄

الرتبية يف  بكلية  الريا�صيات  طلبة  لدى  للريا�صيات  الرتبوية  القيم  م�صتوى  لقيا�ص 
 Dede,( جامعة الأق�صى بغزة، اطلع الباحث على البحوث ال�صابقة يف املجال، خا�صة بحوث
 Bishop & et al., 2000( ، )FitzSimons, & Seah,( ؛ )Seah &Bishop, 2002( ؛ )2006
2001( ؛ ويف �صوء ذلك �صنف هذه القيم يف اأربعة جمالت: القيم العملية واملهنية، والقيم 
املعرفية، والقيم الثقافية والجتماعية، والقيم اجلمالية والفنية.وبلغ عدد فقرات املقيا�ص 

23 فقرة موزعة على املجالت كما يو�صحها اجلدول )7( : 
الجدول (7)

يوضح فقرات مقياس القيم التربوية للرياضيات موزعة على المجاالت األربعة

فقراتهاملجال

1 - 5القيم العملية واملهنية 

6 - 13القيم املعرفية

14 - 18القيم الثقافية والجتماعية 

19 - 23القيم اجلمالية والفنية 

صدق مقياس القيم الرتبوية للرياضيات وثباته: 

املقيا�ص  ُعر�ص  حيث  املحكمني،  �صدق  الباحث  ا�صتخدم  املقيا�ص  �صدق  حل�صاب 
راأيهم  لإبداء  الريا�صيات  تدري�ص  وطرق  املناهج  يف  املتخ�ص�صني  من  جمموعة  على 
اأبدى  وقد  جمال،  لكل  وانتماوؤها  وو�صوحها،  الفقرات  �صياغة  حيث  من  املقيا�ص،  يف 
فقد  اآخر،  واإ�صافة  بند  بحذف  اأو  بال�صياغة  تتعلق  التي  املالحظات  بع�ص  املحكمون 
اقرتح املحكمون حذف الفقرة: »ي�صاعد تعلم الريا�صيات يف تطوير القدرة على ال�صتقراء 
بقيمة  يتعلقان  بندين  واإ�صافة  ت�صملها،  اأخرى  فقرة  اأن  اعتبار  على  وال�صتنباط« 

»املو�صوعية«، وهما الفقرتان )12، 13( .
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وحل�صاب �صدق الت�صاق الداخلي ملقيا�ص القيم الرتبوية للريا�صيات، اُ�صتخدم معامل 
اإجمايل املجالت، وذلك من خالل  ارتباط كل جمال مع  ارتباط بري�صون حل�صاب معامل 

حتليل نتائج تطبيق املقيا�ص على العينة ال�صتطالعية، واجلدول )8( يو�صح نتائج ذلك: 
الجدول (8)

معامات االرتباط بين متوسط كل مجال في مقياس القيم والمتوسط اإلجمالي له
الذي طبق على العينة االستطاعية

معامل املجال
الرتباط

م�صتوى 
معامل اجلانبالدللة

الرتباط
م�صتوى 
الدللة

0.780.000**الثالث: القيم الثقافية 0.760.000**الأول: القيم العملية واملهنية

0.860.000**الرابع: القيم اجلمالية والفنية0.870.000**الثاين: القيم املعرفية

α= 0.01 جميع قيم معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :**

النتائج  اإح�صائًيا، وهذه  اأن معامالت الرتباط جميعها دالة   )8( يتبني من اجلدول 
ت�صري اإىل اأن املقيا�ص يتمتع ب�صدق الت�صاق الداخلي.

وحل�صاب ثبات املقيا�ص ا�صتخدم الباحث معامل كرونباخ األفا، من خالل حتليل نتائج 
تطبيق املقيا�ص على العينة ال�صتطالعية، واجلدول )9( يبني نتائج ذلك: 

الجدول (9)
معامات ألفا لكل مجال من مجاالت مقياس القيم التربوية للرياضيات وإجمالي المجاالت

معامل املجال
معامل املجالمعامل األفااملجالاألفا

األفا

0.76-1 القيمة العملية واملهنية
3 - القيمة الثقافية 

0.70والجتماعية 
اإجمايل 
0.92املجالت

0.77-2 القيمة التنظيمية والفكرية
4 - القيمة اجلمالية 

0.75والفنية 

تو�صح نتائج اجلدول )9( اأن قيم معامالت األفا هي قيم معقولة وت�صري اإىل ثبات مقيا�ص 
القيم الرتبوية للريا�صيات، مبا يفي باأغرا�ص البحث، وبذلك اأ�صبح املقيا�ص جاهًزا للتطبيق.

نتائج البحث: 
ملناق�صة نتائج البحث، �صواء ما يتعلق مب�صتوى املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات، 
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اأو م�صتوى القيم الرتبوية، �صوف يعتمد الباحث املعيار التايل: حيث ُح�صب املدى للتدريج 
اخلما�صي )5 - 1=4( ، ثم مت ق�صمة املدى على عدد الفئات، وهي خم�ص فئات، ليكون طول 
اإىل  ت�صري   )%  36  -  20  ،1.8  -  1( الأوىل  الفئة  تكون  وبالتايل   ،  )0.8=5÷4( الفرتة 
التقدير املنخف�ص جًدا، والفئة الثانية )1.81 - 2.6، 36.2 - 52 %( ت�صري اإىل التقدير 
املتو�صط،  التقدير  اإىل  ت�صري   )%  68  -  52.2  ،3.4  -  2.61( الثالثة  والفئة  املنخف�ص، 
والفئة الرابعة )3.41 - 4،2، 68.2 - 84 %( ت�صري اإىل التقدير املرتفع، والفئة اخلام�صة 

)4.21 - 5، 84.2 - 100 %( ت�صري اإىل التقدير املرتفع جدا.
اأوًل- نتائج ال�صوؤال الأول:  ◄

والفهم  املعرفة  م�صتوى  »ما  على:  ين�ص  والذي  الأول  ال�صوؤال  عن  لالإجابة 
برتبويات الريا�صيات لدى طلبة الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى 
بغزة؟«، ا�صتخدم الباحث املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية، واجلدولن )10( 

و )11( يو�صحان نتائج ذلك: 
الجدول (10)

متوسطات درجات الطلبة لكل مجال من مجاالت اختبار المعرفة والفهم
بتربويات الرياضيات وإجمالي المجاالت

عدد املجال
النحراف املتو�صطالفقرات

املعياري
الن�صبة املئوية 

التقديرللمتو�صط

متو�صط53%115.81601.78427طبيعة الريا�صيات وتاريخ تطورها
متو�صط54%126.49601.88211ت�صنيف الأهداف و�صياغتها

متو�صط53%115.83201.73547حمتوى كتب الريا�صيات
متو�صط53 %73.70401.64132ا�صرتاتيجيات التدري�ص املبا�رض
متو�صط56 %116.16001.93191اإ�صرتاتيجيات التدري�ص التفاعلي
متو�صط54 %126.42402.63434نظريات تعلم وتعليم الريا�صيات

متو�صط58 %74.03201.53946تقومي تعلم الريا�صيات
متو�صط55 %7138.98408.24033اإجمايل اجلوانب

تراوحت  لها  املئوية  والن�صب  املتو�صطات  قيم  جميع  اأن   )10( اجلدول  من  يت�صح 
اأن م�صتوى  ، وهي قيم تقع �صمن امل�صتوى املتو�صط، وهذا يعني   )%  58 % و  بني )53 
اإجمايل املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات يف كل جمال من جمالت الختبار لدى طلبة 
الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى جاء متو�صًطا، ومل ي�صل اإىل امل�صتوى املرتفع.
 Miqdadi & وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كثري من البحوث، مثل: بحث مقدادي والعمري
)2014( Al� Omari ، الها�صمي وال�صاملي )2012( ، بحث حبا�ص )2009( ، بحث الذبحاين 
)2009( ، بحث خ�صاونة والربكات )2007( ، بحث ال�رض )2005( ، يف حني تعار�صت مع 
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نتائج بحوث ر�ّصوف )2013( .
ويعزو الباحث عدم الو�صول اإىل امل�صتوى املرتفع اإىل الأ�صباب الآتية: 

اأ�صلوب . 1 عليها  يغلب  اجلامعة  يف  املتبعة  التدري�ص  طرق  اأن  يف  ال�صبب  يكون  قد 
يحقق  الذي  املعنى  ذي  التعلم  حتقيق  يف  فّعاًل  ذلك  تطبيق  يكن  مل  ورمبا  املحا�رضات، 
يف  املتعلمة  املعارف  دمج  تعزز  بطريقة  الريا�صيات  برتبويات  والفهم  املعرفة  اكت�صاب 

البنية العقلية للطلبة، وبالتايل الحتفاظ بها وتوظيفها.
م�صاقات . 2 �صعب  �صواء  الطلبة،  �صعب  يف  احلا�صل  الكتظاظ  يف  ال�صبب  يكون  وقد 

الريا�صيات، اأو م�صاقات طرق تدري�صها، مما قلل التفاعل بني املدر�ص والطلبة، الذي انعك�ص 
بدوره على م�صتواهم يف املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات.

الريا�صيات . 3 برتبويات  املعرفة  وتوظيف  العملية  التطبيقات  فر�ص  تكون  ورمبا 
اأثر على اكت�صابهم هذه املعرفة بدرجة متكنهم من الحتفاظ بها وا�صتخدامها  قليلة، مما 

مدة اأطول.
وقد يكون ال�صبب يف �صعف املهارات الدرا�صية لدى الطلبة يف درا�صة مواد تربويات . 4

الريا�صيات، مما اأثر على م�صتوى دجمها يف بنيتهم املعرفية والحتفاظ بها، وا�صتدعائها 
وقت احلاجة، الأمر الذي اأثر على نتيجتهم يف الختبار الذي طبق عليهم لأغرا�ص البحث.

من . 5 ولي�ص  المتحانات،  اأجل  من  الرتبوية  املواد  يدر�صون  الطلبة  معظم  اأن  يبدو 
اأجل التعلم، حلر�صهم ال�صديد على الدرجات، لذلك مبجرد خروجهم من المتحان تتعر�ص 

املعرفة برتبويات الريا�صيات للن�صيان.
وفيما ياأتي مناق�صة نتائج اختبار املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات لكل فقرة يف 

كل جمال، كما يف جدول )11( : 
الجدول (11) 

التكرارات والنسب المئوية لعدد الذين أجابوا إجابة صحيحة
لكل فقرة من فقرات اختبار مستوى المعرفة والفهم بتربويات الرياضيات
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.43534737
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.26485241
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ت�صنيف الأهداف 
و�صياغتها
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نظريات 
تعلم وتعليم 
الريا�صيات

53683124
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.0

56710
1

80
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59268568
.0
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.6

64298064
.0

تقومي تعلم 
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.4

66248769
.6
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.8
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70357156
.8

71258769
.6

يت�صح من اجلدول )11( اأن فقرات الختبار التي ح�صلت على تقديرات مرتفعة جدا 
)اأعلى من 84.2 %( خم�ص فقرات، ون�صبتها من جمموع الفقرات )7 %( .واأما الفقرات التي 
ح�صلت على تقديرات مرتفعة )3.41 - 4.2، 68.2 - 84 %( فهي 20 فقرة، ون�صبتها من 
جمموع الفقرات )28 %( .واأما الفقرات التي ح�صلت على تقديرات متو�صطة )2.61 - 3.4، 
52.2 - 68 %( فهي )10( فقرات، ون�صبتها من جمموع الفقرات )14 %( .واأما الفقرات 
%( فهي )19( فقرة،   52  - 36.2  ،2.6 التي ح�صلت على تقديرات منخف�صة )1.81 - 
ون�صبتها من جمموع الفقرات )27 %( .واأما الفقرات التي ح�صلت على تقديرات منخف�صة 
جًدا )1 - 1.8، 20 - 36 %( فهي )17( فقرة، ون�صبتها من جمموع الفقرات )24 %( .اأي 

اأن اأكرث من ن�صف فقرات الختبار ح�صلت على تقديرات منخف�صة ومنخف�صة جًدا.
وفيما ياأتي نعر�ص نتائج فقرات كل جمال من جمالت الختبار، و�صيقت�رش الباحث 
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على ذكر الفقرات التي ح�صلت على تقديرات منخف�صة ومنخف�صة جدا لبيان نقاط 
ال�صعف لدى عينة البحث: 

Ú  التي الفقرات  كانت  تطورها،  وتاريخ  الريا�صيات  طبيعة  الأول:  املجال  ففي 
 ،10  ،5  ،3  ،8  ،6( هي:  لها،  جدا  ومنخف�صة  منخف�صة  تقديرات  على  امل�صتجيبون  ح�صل 
الهند�صة  اإىل  ينظر  اأ�صبح  ياأتي:  كما  ال�صحيحة  باإجاباتها  تنازلًيا  مرتبة  وتاأتي   ،  )11
هي  قوتها  الريا�صيات  اأك�صبت  التي  النظرة  الإغريق،  عهد  منذ  ا�صتدلليًا  علمًا  باعتبارها 
الهند�صة يف احل�صارة امل�رضية والكلدانية والبابلية ذات طبيعة  التجريدية، كانت  النظرة 
اأنها العلم الذي  جتريبية، التعريف الأكرث مالئمة للريا�صيات، والذي اأك�صبها وحدتها، هو 
اأنها العلم الذي يدر�ص خوا�ص املقدار  يدر�ص الأنظمة الريا�صية، تعريف الريا�صيات على 
يف  الفن  اأوجه  من  العملية،  الريا�صيات  مبرحلة  ارتبط  قيا�صه،  اأو  ح�صابه  حيث  من  �صواء 

الريا�صيات منهجها ال�صتدليل.
Ú  امل�صتجيبون ح�صل  فقد  و�صياغتها،  الأهداف  ت�صنيف  الثاين:  املجال  يف  اأما 

على تقديرات منخف�صة ومنخف�صة جدا للفقرات: )22، 19، 21، 16، 17( ، وجاءت مرتبة 
تنازلًيا باإجاباتها ال�صحيحة كما ياأتي: »مناق�صة حتويل الك�رض العادي اإىل ك�رض ع�رضي« 
هذه عبارة هدفية خاطئة لأنها و�صفت �صلوك املعلم ولي�ص املتعلم، اإبداء الرغبة لدى الطالب 
واهتمامه مبو�صوع معني يف الريا�صيات يحقق ناجتا تعلميًا يف م�صتوى ال�صتقبال، » اأن 
يدُر�ص الطالب مقاًل يتحدث عن تاريخ تطور الريا�صيات« هذه عبارة هدفية خاطئة، لأنها 
و�صفت ن�صاط التعلم، تقومي املعرفة الريا�صية كناجت من نواجت التعلم املعريف يعني احلكم 
على قيمة حمتوى درو�ص الريا�صيات.من القيم التي ت�صعى مناهج الريا�صيات اإىل حتقيقها 

التعاون وحتمل امل�صئولية.
Ú  الفقرات كانت  فقد  وتنظيمها،  الريا�صيات  كتب  حمتوى  الثالث:  املجال  ويف 

 ،28  ،32 التي ح�صل امل�صتجيبون على تقديرات منخف�صة ومنخف�صة جدا لها هي: )31، 
29( ، وجاءت مرتبة تنازلًيا باإجاباتها ال�صحيحة كما ياأتي: تنظيم كتب   ،33  ،30  ،34
واملبادئ  باملفاهيم  البدء  يعني  اأوزوبل،  عند  املتوايل،  التفا�صل  ملبداأ  وفقًا  الريا�صيات 
العامة يتبعها الأقل �صمولية، يف تنظيم كتب الريا�صيات وفقًا ملبداأ التوفيق التكاملي، يف 
بني  »العالقة  الريا�صيات،  مو�صوعات  بني  الرتابط  حتقيق  مراعاة  ينبغي  اأوزوبل،  نظرية 
جمموعتني« ُي�صنف على اأنها معرفة مفاهيمية، يرى برونر اأن اأحد معايري تنظيم حمتوى 
كتب الريا�صيات املدر�صية هو ترابط مفاهيم الكتاب ومبادئه ب�صكل يظهر بنية الريا�صيات، 
»اإيجاد حا�صل ال�رضب الديكارتي ملجموعتني« ت�صنف على اأنها معرفة اإجرائية، التنظيم 
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احللزوين ملحتوى كتب الريا�صيات يعني تقدمي املفاهيم الريا�صية ذات الطبيعة التتابعية 
عند م�صتويات مت�صاعدة من التجريد والتعميم، »ا�صتخدام قوانني الحتمال يف حل م�صائل 

لفظية« ت�صنف على اأنها حل م�صائل غري منطية.
Ú  واأما يف املجال الرابع: ا�صرتاتيجيات التدري�ص املبا�رض، فقد ح�صل امل�صتجيبون

على تقديرات منخف�صة ومنخف�صة جدا للفقرات: )35، 38، 39، 37( ، وهي مرتبة تنازلًيا 
اأّن:  باإجاباتها ال�صحيحة كما ياأتي: تقوم »ا�صرتاتيجيات التدري�ص املبا�رض« على فر�صية 
ال�صتماع بذكاء مهارة اأ�صا�صية لكل فرد، الفرق الرئي�ص بني ا�صرتاتيجيتي التدري�ص املبا�رض 
التعميم، من  يكمن يف موقع �صياغة  الريا�صية  التعميمات  تعليم  املوجه يف  والكت�صاف 
اأن�صطة حترك التف�صري يف ا�صرتاتيجية تدري�ص التعميمات الريا�صية �صياغة التعميم بعبارات 
موجز  بتو�صيح  للمفاهيم  املبا�رض  التدري�ص  ا�صرتاتيجية  يف  املعلم  يقوم  عندما  اأو�صح، 

مل�صطلح مفهوم ما فاإن ذلك يقع �صمن خطوة تعريف املفهوم.
Ú  ويف املجال اخلام�س: ا�صرتاتيجيات التدري�ص التفاعلي، ح�صل امل�صتجيبون على

، وجاءت   )45  ،52  ،44  ،49  ،43  ،47( الفقرات:  ومنخف�صة جدا يف  تقديرات منخف�صة 
امل�صائل  حل  ا�صرتاتيجية  يف  املعلم  دور  ياأتي:  كما  ال�صحيحة  باإجاباتها  تنازلًيا  مرتبة 
ال�صتنباطي  الكت�صاف  ا�صرتاتيجية  اأ�صئلة جيدة،  اأنف�صهم  ي�صاألون  يعلمهم كيف  الريا�صية 
تقوم على تقدمي اأ�صئلة ت�صتثري اأفكار الطالب، املحك الوحيد املقبول يف الربهان الريا�صي 
هو املناق�صة ال�صتنباطية، ا�صرتاتيجية الكت�صاف املوجه تفيد يف تنمية القدرة على التعميم، 
تفيد األعاب »البحث عن اأمناط اأو قواعد« يف تدري�ص املفاهيم واملبادئ الريا�صية، تهدف 

اإ�صرتاتيجية حل امل�صائل الريا�صيات اإىل ما يلي ما عدا حتقيق ال�رضعة والدقة يف احلل.
Ú  فقد وتطبيقاتها،  الريا�صيات  وتعليم  تعلم  نظريات  ال�صاد�س:  املجال  يف  اأما 

 ،61  ،58  ،55( الفقرات:  يف  جدا  ومنخف�صة  منخف�صة  تقديرات  على  امل�صتجيبون  ح�صل 
60، 62، 53( ، وهي مرتبة تنازلًيا باإجاباتها ال�صحيحة كما ياأتي: للتعرف اإىل ا�صتعداد 
الطالب لتعلم مفهوم ريا�صي معني، بح�صب نظرية بياجيه، يقوم معلم الريا�صيات بـتحليله 
ومقارنته مبا يعرفه عن بنية الطالب املعرفية، نقطة البدء يف تعلم املفاهيم الريا�صية، عند 
برونر، هي بناء متثيل للمفهوم، ين�ص مبداأ التفا�صل املتوايل، كما يراه اأوزوبل، على البدء 
باملفاهيم واملبادئ العامة يتبعها الأقل �صمولية، تختلف مدرجات التعلم عن املخططات 
املتقدم،  املنظم  �صمات  معينة، من  الأ�صا�صية ملهمة  املتطلبات  اأنها حتدد  املفاهيمية يف 
ح�صب ما يراه اأوزوبل، اأنه مقدمة عالية التجريد والتعميم متهد لتعلم املادة، بح�صب نظرية 
بياجيه تبداأ قدرة الطفل على تكوين املفاهيم الريا�صية بالربط بني خا�صيتني اأو اأكرث يف 
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مرحلة العمليات امللمو�صة.
Ú  ح�صل التي  الفقرات  كانت  فقد  الريا�صيات،  تعلم  تقومي  ال�صابع:  املجال  ويف 

امل�صتجيبون فيها على تقديرات منخف�صة ومنخف�صة جدا هي: )69، 67( ، وجاءت مرتبة 
تنازلًيا باإجاباتها ال�صحيحة كما ياأتي: يهدف التقومي اخلتامي يف درو�ص الريا�صيات اإىل 
التاأكد من التح�صيل النهائي للخربات الريا�صية، لقيا�ص قدرة الطالب على متييز خ�صائ�ص 

املفهوم يحدد الأ�صياء الواجب توافرها يف اأمثلة املفهوم.
ثانيًا: اإجابة ال�صوؤال الثاين:  ◄

الرتبوية  القيم  م�صتوى  ما   « على:  ين�ص  والذي  الثاين  ال�صوؤال  عن  لالإجابة 
للريا�صيات لدى طلبة الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى بغزة؟ 
«، ا�صتخدم الباحث املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية، واجلدولن )12( و )13( 

يو�صحان نتائج ذلك: 
الجدول (12)

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستوى القيم التربوية للرياضيات لكل مجال

النحراف الرتتيباملتو�صطاملجال
الن�صبة املئويةاملعياري

89 %4.462410.36932الأول: القيمة العملية واملهنية

87.7 %4.386030.35463الثاين: القيمة التنظيمية والفكرية

88 %4.403220.48658الثالث: القيمة الثقافية والجتماعية 

86 %4.292840.37977الرابع: القيمة اجلمالية والفنية والعاملية

87.7 %0.31929- 4.3861اإجمايل اجلوانب

يتبني من اجلدول )12( اأن جميع متو�صطات تقديرات القيم الرتبوية للريا�صيات لدى 
الطلبة جاءت مرتفعة جلميع جمالت املقيا�ص، وتقديرات جميع املجالت جاءت متقاربة.
ويعني ذلك اأن م�صتوى القيم الرتبوية للريا�صيات لدى طلبة الريا�صيات بكلية الرتبية يف 
هذه  برت�صيخ  اإعدادهم  برنامج  اهتمام  يوؤكد  اإيجابي  موؤ�رض  مرتفع.وهذا  الأق�صى  جامعة 
القيم من خالل تعليم وتعلم م�صاقات الريا�صيات وتربوياتها.ورمبا يعزى ذلك اإىل ما ياأتي: 

الأن�صطة . 1 خالل  من  القيم  بهذه  وتربوياتها  الريا�صيات  م�صاقات  اأ�صاتذة  اهتمام 
وال�رضوحات التي هدفت اإىل بيان طبيعتها والهتمام بقيمها اجلمالية، والفكرية التنظيمية، 

وقيمها العملية.
خالل . 2 من  الرتبوية  الريا�صيات  قيم  اكت�صاب  من  باأنف�صهم  الطلبة  متكن  ورمبا 
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روؤيتهم ال�صخ�صية لطبيعة الريا�صيات وقيمها الثقافية والفكرية.ورمبا �صاهمت امل�صاقات 
الرتبوية ب�صكل عام يف ذلك بقدر معني.

اإيجابًا على . 3 انعك�صت  التي رمبا  الطلبة،  التي مر بها  التدريب امليداين  تاأثري خربات 
اكت�صاب هذه القيم الرتبوية.وفيما ياأتي مناق�صة لنتائج كل جمال وفقا ملا يبينه اجلدول )13( : 

الجدول (13)
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات مقياس القيم التربوية للرياضيات

رقم املجال
النحراف املتو�صطالرتتيبالفقرةالفقرة

املعياري
الن�صبة 
املئوية

القيم 
88.6 %84.4240.5574ترتبط الريا�صيات بحياتنا العملية ارتباطا وثيقًا.1العملية

القيم 
العملية

2
ت�صهم الريا�صيات يف حل امل�صكالت العلمية يف خمتلف 

89.6 %44.4800.5016املجالت املعرفية.

88 %94.4160.5562ي�صتخدم كل فرد الريا�صيات ب�صكل مبا�رض اأو غري مبا�رض.3

4
ي�صهم تعلم الريا�صيات يف حتقيق الكفاءة املهنية لدى 

89 %64.4560.6538الأفراد يف املهن املختلفة.

91 %14.5360.5756ت�صهم الريا�صيات يف تطور املهن املختلفة.5

القيم 
املعرفية

6
تقوم الريا�صيات على اأفكار تعتمد على النظرية املربهنة 

87.6 %114.3840.5045والتفكري املنطقي واملنهج ال�صتدليل.

85.6 %214.2800.5477تعد الريا�صيات اأداة مهمة لتنظيم الأفكار.7

87 %164.3600.5143تتميز الريا�صيات باأنها بنية معرفية منظمة.8

9
ي�صاعد تعلم الريا�صيات يف تطوير القدرة على ال�صتدلل 

90 %24.5120.5624والربهان.

87 %174.3520.5715ينمي تعلم الريا�صيات اأ�صالة التفكري لدى املتعلم.10

89 %54.4640.5469ينمي تعلم الريا�صيات القدرة على الكت�صاف والتعميم.11

12
تتميز الريا�صيات بطبيعة جتريدية منحتها قوة و�صالبة 

88 %104.4160.5109لأنها تعتمد املنطق وال�صتدلل.

13
تعد لغة الريا�صيات م�صدر قوة و�صالبة لها، فهي لغة 

86 %184.3200.5622موجزة ودقيقة.

القيم 
الثقافية

87.5 %124.3760.5631تعترب الريا�صيات جزءاً مهمًا من ثقافات ال�صعوب.14

87.5 %134.3760.5631متثل الريا�صيات جزءاً رئي�صًا من فكر الع�رض.15

90 %34.5120.5766تعد الريا�صيات مراآة احل�صارة والتقدم.16
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رقم املجال
النحراف املتو�صطالرتتيبالفقرةالفقرة

املعياري
الن�صبة 
املئوية

القيم 
الثقافية

87.5 %144.3760.5631ت�صاعد الريا�صيات يف تنظيم البناء الجتماعي.17

18
ت�صاعد الريا�صيات يف التعبري عن الظواهر الجتماعية 

87.5 %154.3760.5631مبعدلت اإح�صائية تفيد يف تطويرها.

القيم 
اجلمالية

19
تتمتع الريا�صيات بقيمة جمالية من خالل ما ي�صعر به 

83 %234.1360.6003الفرد من لذة ال�صعور بالنجاح يف حل امل�صائل الريا�صية.

20
يكمن ال�صعور بجمال الريا�صيات يف تنا�صقها وت�صل�صل 

85 %224.2560.5373اأفكارها.

21
يوجد الفن يف الريا�صيات يف منهجها ال�صتدليل 

86 %194.3200.5622ومنطقية ا�صتنتاجاتها.

القيم 
اجلمالية

22
ت�صاعد الريا�صيات يف خلق تفاهم وتوا�صل عاملي من 

86 %.204.3205622خالل لغتها امل�صرتكة.

23
يقدم تاريخ الريا�صيات �صورة م�رضقة لدور الريا�صيات 

88.6 %.74.4325727يف تقدم ح�صارات ال�صعوب.

القيم الرتبوية لدى  اأن جميع متو�صطات تقديرات م�صتوى  تبني نتائج اجلدول )13( 
املقيا�ص  لفقرات  مرتفعة جداً  الأق�صى جاءت  الرتبية يف جامعة  بكلية  الريا�صيات  طلبة 
جميعها، ما عدا الفقرة )19( ، حيث جاء متو�صطها مرتفًعا فح�صب )83 %( .وقد تراوحت 
يطمئننا  .وهذا   )%  91  -  %  83 مئوية  بن�صبة   )4.54  -  4.14( متو�صطاتها ما بني 
اإىل اأن م�صتوى القيم الرتبوية للريا�صيات لدى طلبة الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة 

الأق�صى بغزة هو م�صتوى مرتفع، وهذه القيم تعرب عن قناعاتهم مب�صامينها الرتبوية.
اإجابة ال�صوؤال الثالث:  ◄

املعرفة  م�صتوى  يختلف  »هل  على:  ين�ص  الذي  الثالث  ال�صوؤال  عن  لالإجابة 
والفهم برتبويات الريا�صيات لدى طلبة الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة 
الدرا�صي،  وامل�صتوى  الجتماعي،  النوع  متغريات:  باختالف  بغزة  الأق�صى 
واملعدل الرتاكمي؟ «، ا�صتخدم الباحث حتليل التباين الثالثي ملعرفة اأثر كل متغري على 

حدة واأثر التفاعل بني كل متغريين.واجلدول )14( يبني هذه النتائج: 
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الجدول (14)
نتائج تحليل التباين الثاثي وقيم (ف) لداللة الفروق بين متوسطات درجات العينة

في اختبار المعرفة بتربويات الرياضيات وفقًا لمتغيرات البحث

جمموع م�صدر التباين
م�صتوى الدللةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةاملربعات

6.06816.0680.1000.743النوع

56.010156.0100.9220.320امل�صتوى

1058.56211058.56217.4170.091املعدل

113.0311113.0311.8600.159النوع * امل�صتوى

2.47812.4780.0410.834النوع * املعدل

21.790121.7900.3580.535امل�صتوى * املعدل

النوع * امل�صتوى * 
50.842150.8420.8370.344املعدل

7111.18711760.779اخلطاأ

8419.968124كلي معدل

ت�صري نتائج اجلدول )14( اإىل اأن جميع قيم )ف( لي�صت دالة اإح�صائًيا، وهذا يعني عدم 
تاأثري كل متغري والتفاعل بني املتغريات على م�صتوى املعرفة والفهم برتبويات الريا�صيات 
لدى طلبة الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى.مبعنى اأن م�صتوى املعرفة والفهم 
برتبويات الريا�صيات هو واحد جلميع الطلبة والطالبات، وطلبة امل�صتويني الثالث والرابع، 

وجلميع الطلبة بغ�ص النظر عن معدلتهم الرتاكمية.
وتتفق هذه النتائج مع بع�ص البحوث من زاوية معينة وتختلف مع غريها يف زاوية 
اأخرى، فهي تتفق مع بع�ص البحوث يف عدم تاأثري النوع الجتماعي على م�صتوى املعرفة 
 ،)Miqdadi & Al� Omari 2014( والعمري  الريا�صيات كما يف بحث مقدادي  برتبويات 
ر�ّصوف )2013م( ،  نتيجة بحث  ذلك مع  اختلفت يف  ، يف حني  وبحث حبا�ص )2009م( 

وبحث الها�صمي وال�صاملي )2012م( .وقد تعزى هذه النتائج اإىل ما ياأتي: 
ت�صابه البيئة اجلامعية وطرق الإعداد والتدري�ص عند الطلبة الذكور والإناث، حيث . 1

ا�صتخدام  وقلة  املبا�رض،  والعر�ص  املحا�رضة  يف  واملتمثل  التقليدي،  الطابع  عليها  يغلب 
الأ�صاليب التفاعلية، وقلة ا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة وهذا ما اأثبته بحث )ال�رض، 2004( 
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فالتدري�ص اجلامعي هو موحد جلميع  املتعددة،  الطلبة  الهتمام مب�صتويات  .كذلك �صعف 
اإجراءات  والتح�صيلية، فال يتخذ املحا�رضون  العقلية  النظر عن م�صتوياتهم  الطلبة بغ�ص 

حقيقية نحو فعل �صيء جاد نحو رعاية املتفوقني اأو �صعاف التح�صيل الأكادميي.
�صعف اهتمام الطلبة من الذكور والإناث، ومن خمتلف امل�صتويات، ومن خمتلف . 2

املعدلت مبا يتعلمونه من اجلوانب املعرفية املتعلقة برتبويات الريا�صيات، مما اأدى اإىل 
�صعف امل�صتوى عند اجلميع، فلم تظهر فروق بينهم وفقًا ملتغريات البحث.

بغ�ص . 3 اجلميع  لدى  الريا�صيات  برتبويات  املعرفة  م�صتوى  يف  احلقيقي  ال�صعف 
عزاه  والذي  الرتاكمية،  معدلتهم  اأو  الدرا�صي  م�صتواهم  اأو  الجتماعي  نوعهم  عن  النظر 

الباحث اإىل اأ�صبابه يف الإجابة عن ال�صوؤال الأول.
اإجابة ال�صوؤال الرابع:  ◄

الرتبوية  القيم  م�صتوى  يختلف  »هل  على:  ين�ص  الذي  الرابع  ال�صوؤال  عن  لالإجابة 
باختالف  بغزة  الأق�صى  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  الريا�صيات  طلبة  لدى  للريا�صيات 
الباحث  ا�صتخدم  الرتاكمي؟«،  واملعدل  الدرا�صي،  وامل�صتوى  الجتماعي،  النوع  متغريات: 
متغريين. كل  بني  التفاعل  واأثر  حدة،  على  متغري  كل  اأثر  ملعرفة  الثالثي  التباين  حتليل 

واجلدول )15( يبني هذه النتائج: 
الجدول (15) 

نتائج تحليل التباين الثاثي وقيم (ف) لداللة الفروق بين متوسطات درجات العينة
على مقياس القيم التربوية للرياضيات وفقًا لمتغيرات النوع والمستوى والمعدل

جمموع م�صدر التباين
متو�صط درجات احلريةاملربعات

م�صتوى قيمة فاملربعات
الدللة

0.05010.0500.3500.555النوع

0.05210.0520.3640.548امل�صتوى

0.18010.1801.2580.264املعدل

0.28610.2861.9990.160النوع * امل�صتوى

0.20610.2061.4370.233النوع * املعدل

0.00110.0010.0080.930امل�صتوى * املعدل
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جمموع م�صدر التباين
متو�صط درجات احلريةاملربعات

م�صتوى قيمة فاملربعات
الدللة

0.13910.1390.9700.327النوع * امل�صتوى * املعدل

16.7461170.143اخلطاأ

17.66124كلي معدل

يعني  اإح�صائًيا، وهذا  دالة  قيم »ف« غري  اأن جميع   )15( اجلدول  نتائج  يت�صح من 
اأثر  يوجد  ل  اأنه  مبعنى  بينها،  والتفاعل  متغري  بكل  املتعلقة  ال�صفرية  الفر�صيات  قبول 
على  بينها  والتفاعل  الرتاكمي  واملعدل  الدرا�صي،  وامل�صتوى  الجتماعي،  النوع  ملتغريات 
م�صتوى القيم الرتبوية للريا�صيات لدى طلبة الريا�صيات بكلية الرتبية يف جامعة الأق�صى.
وميكن اأن تعزى هذه النتائج اإىل اأن الهتمام بالقيم الرتبوية للريا�صيات هو حمل اهتمام 
من اجلميع طالبًا وطالبات، ومن خمتلف امل�صتويات الدرا�صية والتح�صيلية، ولعل ذلك يعزز 
ما ذهبنا اإليه من اأن املدر�صني والطلبة على حد �صواء يبذلون جهداً نحو اكت�صاب منظومة 

القيم الرتبوية للريا�صيات، ولديهم اهتمام وا�صح يف هذا الجتاه.

التوصيات: 

يف �صوء نتائج البحث يو�صي الباحث مبا ياأتي: 
م�صتوى . 1 �صعف  وراء  تقف  التي  احلقيقية  الأ�صباب  حتديد  يف  حقيقية  جهود  بذل 

جامعة  يف  الرتبية  بكلية  الريا�صيات  طلبة  لدى  الريا�صيات  برتبويات  والفهم  املعرفة 
الأق�صى بغزة، واتخاذ الإجراءات التطويرية يف معاجلة ذلك.

الريا�صيات وتاريخها من خالل . 2 هناك حاجة حقيقية لالهتمام بتدري�ص طبيعة 
اعتماد م�صاق تاريخ الريا�صيات، وكذلك الهتمام بتطبيقات نظريات التعلم املعرفية يف 

تنظيم حمتوى مناهج الريا�صيات، وتعلمها وتعليمها.
تطوير اأداء مدر�صي م�صاقات الريا�صيات وم�صاقات طرق تدري�صها بحيث ي�صتخدمون . 3

الطرق التفاعلية، والتقنيات احلديثة، والطرق الإبداعية لالرتقاء بامل�صتوى التح�صيلي يف 
مو�صوع تربويات الريا�صيات.

م�صاقات . 4 �صعب  يف  عددهم  يكون  بحيث  الطلبة،  عدد  يف  الكتظاظ  معاجلة 
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الريا�صيات و�صعب امل�صاقات املتعلقة برتبوياتها منا�صبًا لإحداث التفاعل ال�صفي احلقيقي 
الذي ي�صهم بالتايل يف رفع م�صتواهم يف املعرفة برتبويات الريا�صيات.

موا�صلة الهتمام بغر�ص القيم الرتبوية للريا�صيات، وبذل مزيد من اجلهد يف هذا . 5
الجتاه.
واملمار�صة . 6 الريا�صيات  تربويات  م�صتوى  بني  العالقة  لبحث  الباحثني  دعوة 

التدري�صية لدى طلبة الريا�صيات بكليات الرتبية.
دعوة الباحثني لدرا�صة م�صتوى تربويات الريا�صيات لدى معلمي الريا�صيات يف . 7

مراحل التعليم العام.
دعوة الباحثني لدرا�صة م�صتوى القيم الرتبوية للريا�صيات واملعتقدات والجتاهات . 8

نحو تعليم الريا�صيات وتعليمها وعالقتها ببع�صها لدى طلبة الريا�صيات بكليات الرتبية 
اأو معلمي الريا�صيات يف مراحل التعليم العام.
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اهلوامش: 

1 .National Council of Teachers of Mathematics

2 .Pedagogical Content Knowledge

3 .Cognitive Activation in Classroom

اأ�صا�ص جمموع . 4 الطلبة امل�صجلني يف اجلامعة على  الدرا�صي: ي�صنف م�صتوى  امل�صتوى 
الأول  امل�صتوى  �صمن  الطالب  يعد  حيث  بنجاح،  اإجنازها  مت  التي  املعتمدة  ال�صاعات 
اإذا كان عدد �صاعات اإجنازه )32( فاأقل، و�صمن امل�صتوى الثاين اإذا كان عدد �صاعات 
اإذا كان عدد �صاعات اإجنازه  64( ، ويكون �صمن امل�صتوى الثالث  اإجنازه من )33 - 
من )65 - 94( ، ويكون �صمن امل�صتوى الرابع اإذا كانت عدد ال�صاعات املنجزة )95( 

فاأعلى )جامعة الأق�صى، 2015، 28( .
اأو . 5 )جناًحا  الطالب  در�صها  التي  امل�صاقات  جميع  درجات  معدل  هو  الرتاكمي  املعدل 

ر�صوًبا( حتى تاريخ احت�صاب ذلك املعدل، ويحت�صب ب�رضب درجة كل م�صاق يف عدد 
�صاعاته مق�صوًما على عدد ال�صاعات الكلي )جامعة الأق�صى، 2015، 27( .

من اأمثلة اأ�صئلة الفهم، �ص5: التعريف الأكرث مالئمة للريا�صيات، والذي اأك�صبها وحدتها، . 6
هو اأنها العلم الذي يدر�ص: 

اأ- الكميات املجردة.ب- خوا�ص املقدار.ج- الأنظمة الريا�صية.د- العمليات املنطقية.. 7
برهان . 8 يف  الريا�صية  املغالطات  الطالب  يبني  اأن   « �ص15:  الفهم،  اأ�صئلة  اأمثلة  من 

ريا�صي » هدف يقع يف م�صتوى: اأ- التحليل   ب- الرتكيب    ج- التقومي     د- التطبيق
يق�صد هنا مبحتوى كتب الريا�صيات ما حتتويه من خربات ريا�صية معرفية وجوانب . 9

وجدانية، ويخ�ص الباحث هنا املحتوى املعريف، الذي يتعلق باملفاهيم والتعميمات 
يف  ترتيبها  به  فيق�صد  اخلربات  هذه  تنظيم  اأما  الريا�صية،  امل�صائل  وحل  واملهارات 

�صورة متما�صكة وفًقا لطبيعة الريا�صيات، وبح�صب مبادئ و�صعها اخلرباء.
من اأمثلة اأ�صئلة الفهم، �ص66: التقومي الذي يهدف اإىل متابعة تقدم الطلبة يف تعلم . 10

املفاهيم واملهارات والتعميمات الريا�صية هو التقومي: 
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اأ- القبلي  ب- الت�صخي�صي      ج- التكويني    د- الرتاكمي. 11
معامل الثبات بعد التعديل=     2 ر        ، . 12

                                                     1 + ر
ر= معامل الرتباط بني ن�صفي الختبار.

معامل �صعوبة ال�صوؤال = . 13
عدد الطالب الذين اأجابوا على ال�صوؤال اإجابة �صحيحة           × 100  

                           جمموع الطالب         
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