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ملخص البحث
يهدف البحث الحالي التعرف على :
 -1الثقافة الرياضياتية لدى ُمعلمي الرياضيات.
لمعلمي الرياضيات.
 -2المهارات التدريسية ُ

لمعلمي الرياضيات.
 -3العالقة بين الثقافة الرياضياتية والمهارات التدريسية لدى ُ
بمعلمي ومعلمات الرياضيات في مديريتي تربية الرصافة االولى وتربية
تحدد البحث الحالي ُ

الرصافة الثانية للعام الدراسي ( )2017 -2016م  ،للتحقق من اهداف البحث تم وضع ثالث
فرضيات صفرية  ،تكونت عينة البحث من (ُ )200معلمًا ومعلمة تم اختيارهم من مديريتين للتربية

لمعلمي ومعلمات الرياضيات تم
وبطريقة عشوائية  ،ولقياس الثقافة الرياضياتية ومهارات التدريس ُ
اعداد مقياسين االول للثقافة الرياضياتية ومكون من ( )32فقرة والمقياس الثاني لمهارات التدريس

والمكون من ( )26فقرة  ،بعد التحقق من صدقهما وثباتهما  ،طُبق المقياسان على عينة من ُمعلمي

ومعلمات الرياضيات لمديرية تربية الرصافة االولى ومديرية تربية الرصافة الثانية ،وقد استخدم
الباحثان الحقيبة االحصائية( (spssلتحليل النتائج عن طريق استخراج المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري واالختبار التائي لعينة واحدة ومعامل االرتباط  ،واشارت النتائج الى ان ُمعلمي

ٍ
بشكل تفوق المتوسط الفرضي
ومعلمات الرياضيات لديهم ثقافة رياضياتية ومهارات تدريسية
للمقياسين وكذلك وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين الثقافة الرياضياتية ومهارات التدريس عند
ُمعلمي ومعلمات الرياضيات  ،وقدم الباحثان مجموعة من المقترحات والتوصيات.
الكلمات المفتاحية  :ثقافة  ،الرياضيات ُ ،معلم الرياضيات  ،مهارات التدريس
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Abstract
The research aim to identify:
1. Mathematical culture in mathematics teachers.
2. Teaching skills for mathematics teachers.
3. The relationship between mathematics culture and teaching skills of
mathematics teachers.
The research was determined by the teachers (Male and female) of
mathematics in two of Rusafa Education (first and second) in (2016 - 2017)
. In order to verify the objectives of the research, three zero hypotheses
were developed. The sample consisted of(200) teachers selected
randomized from the education directorates , In order to measure the
mathematics culture and teaching skills of the teachers of mathematics, the
first two measures of mathematics culture were prepared, consisting of (32)
paragraphs and the second measure of teaching skills, consisting of (26)
paragraphs, after verifying their validity and stability, applied the two
parameters to the mathematics teachers of the Directorate of Education
primary Rusafa, And the mathematics teachers of the Directorate of
Education of the second Rusafa, used the researchers statistical bag ((spss))
and the mean of the calculation and standard deviation and the testing of a
single sample and correlation coefficient to analyze the results, The results
indicate that the teachers of mathematics have a culture of mathematics and
teaching skills beyond the hypothetical average of the two measurements as
well as a positive correlation between the culture of mathematics and
teaching skills of teachers of mathematics.
The researchers presented a set of suggestions and recommendation
Keywords: culture , mathematical , mathematic teachers, teaching skills
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الفصل األول  /التعريف بالبحث
أوالً -:مشكلة البحث : Research Problem

تُعد الرياضيات مادة علمية تحتاج من المعلم ان يكون متمكنًا من تحليلها إلى مكوناتها
األساسية من حقائق ومفاهيم ومبادئ ومهارات رياضياتية واالهتمام في خطوات تدريس كل مكون
يعرضون الموضوعات الرياضياتية كما موجودة في
فيها  ،وان اغلبية ُمعلمي مادة الرياضيات َ
الكتاب المنهجي من دون اعتماد أي اسلوب تدريسي يبعث روح الحيوية والتشويق لهذه
الموضوعات  ،مما يجعلها جافة ومعقدة  ،االمر الذي يجعل اغلبية المتعلمين يشكون من صعوبة
تعلم الموضوعات الرياضياتية مما يدفعهم الى حفظ االمثلة والتدريبات وحتى تسلسل الموضوعات
الرياضياتية من دون فهم  ،واعتماد المعلم على الطرائق التقليدية في التدريس وتطبيق الخوارزميات
واالعتماد على نوع واحد من الحلول دون تشجيع المتعلمين على اتباع وابتكار حلول اخرى وعدم

تدريبهم على الحكم على نتائج الحلول ومعقوليتها ،وهذا يتعارض مع هدف مهم من أهداف تدريس
الرياضيات وهو تنمية التفكير لدى المتعلم من جهة وتثقيفه رياضياتياً من ٍ
جهة اخرى.
وأكدت (الكوثر ) 1997،إلى أن ضعف معلمي الرياضيات في أدائهم التدريسي قد يعزى إلى

الضعف في مهارات تدريس الرياضيات فالتدريس يتطلب مجموعة من المهارات األساسية البد من
لمعلمي المستقبل والتأكد من إتقانهم لها قبل السماح لهم بممارسة عملية التدريس.
تحديدها وتعلمها ُ
(الكوثر)101 : 1997،
وم ننن خ ننالل خبن نرة الب ن ل
ناحثَين ف نني مج ننال ت نندريس الرياض ننيات ،1ولك ننون اح نندهما تدريس نني ف نني قس ننم
معلم نني الرياض ننيات  ،الح ننظ ان
الرياض ننيات ف نني الكلي ننة التربوي ننة المفتوح ننة  ،واحتكاك ننه المباش ننر م ننع ُ
بعنض المعلمننين لنيس لننديهم ثق ن ن ن ن نافة رياضننياتية منن خننالل طنرح مجموعن ن ن ن ن نة منن االسننئلة التني تخن

الرياضنيات وعالقتهننا بنالعلوم االخننرى منن جهننة وعننن تناري الرياضننيات منن جهننة اخنرى  ،مم ن ن ن ن ن ن ننا قنند
يؤثر ذلك على مهاراتهم التدريسية ،لذا تتحدد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
 هل يمتلك ُمعلمو الرياضيات الثقافة الرياضياتية ؟ -ما درجة توافر المهارات التدريسية عند ُمعلمي الرياضيات ؟

لمعلمي الرياضيات ؟
 -ما هي العالقة بين الثقافة الرياضياتية والمهارات التدريسية ُ

 25 1سنة خدمة في مجال تدريس الرياضيات في مراحل مختلفة
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ثانياً  -:أهمية البحث :Research importance

تأخذ الرياضيات حي ًاز مهماً في حياتنا اليومية  ،ويحتاجها الفرد في أتخاذ الق اررات المتعلقة

باألمور الحياتية اليومية  ،ومن خالل الثقافة الرياضياتية يستطيع الفرد حل الكثير من المشكالت
التي تعترض مجتمعه والذي يسعى من خالل تلك الثقافة ان ُيكون مجتمعًا علمياُ وتقنيًا.
(عباس ومحمد )13 : 2009 ،
وتتحدد اهمية البحث الحالي بما يلي :
 )1إن للرياضيات قيمة ثقافية واسعة تتطور تلك القيمة يوماً بعد يوم بتطور هذا العلم  ،لذا أعتمد

نجاح البشرية وتطورها الثقافي على التطوروالتقدم الحاصل في الرياضيات(.األمين)166 :2001،

 )2البد من االهتمام بالبيئة المحلية للمتعلمين  ،ثم تهيئة تطبيقات تحاكي واقع تلك البيئة التي
يعيشون فيها  ،وبما أن لكل مجتمع أعرافه ومعارفه الخاصة به وللرياضيات الجزء االساسي من

تلك المعارف لذا ُعدت الرياضيات منتجاً ثقافيًا مهمًا في تلك المجتمعات.
عبر من خاللها يستوعب المتلقي قوة وجمالية الرياضيات ودورها في
 )3تُعتبر الثقافة الرياضياتية م اً
بناء الحاضر والمستقبل  ،وهي من االتجاهات الحديثة التي تُركز على الخلفية الثقافية للمتعلم.
(حسين)7-6 :2010،

 )4إن تأثير المعلم في تالمذته قد يتفوق حتى على تأثير االبوين فيما اذا كان المعلم ُمثقف

ال مؤث ًار في تغير ثقافة المتعلمين رياضياتياً .
رياضياتيًا  ،وتلك الثقافة ستكون عام ً

(الطيطي وآخرون)172 :2013 ،

 )5اهتمت التوجهات التربوية الحديثة بالمهارات التدريسية  ،واصبحت تربية المعلم في العصر
الحديث قائمة على االهتمام بمهارات التدريس  ،إذ سادت حركة إعداد المعلمين القائمة على

المهارات التدريسية معظم البرامج التدريبية بهدف إعداد معلمين ماهرين قادرين على أداء عملهم
( أمام ) 12:2000،

التدريسي لتحقيق األهداف المنشودة .
ثالثاً :أهداف البحث : Research goals
يهدف البحث الحالي التعرف على:

 -1الثقافة الرياضياتية لدى ُمعلمي الرياضيات.
لمعلمي الرياضيات.
 -2المهارات التدريسية ُ

لمعلمي الرياضيات.
 -3العالقة بين الثقافة الرياضياتية والمهارات التدريسية ُ
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رابعاً  :فرضيات البحث Research Hypotheses

لغرض التحقق من أهداف البحث تم صياغة الفرضيات الصفرية االتية :

 )1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (0.05بين المتوسط الفرضي والمتوسط
الحسابي لدرجات ُمعلمي ومعلمنات الرياضيات في مقياس الثقافة الرياضياتية.
 )2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05بين المتوسط الفرضي والمتوسط
الحسابي لدرجات ُمعلمي ومعلمات الرياضيات في مقياس مهارات التدريس.
 )3ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) (0.05بين المتوسط الحسابي
لدرجات ُمعلمي ومعلمات الرياضيات في مقياس الثقافة الرياضياتية والمتوسط الحسابي لدرجات
معلمي ومعلمات الرياضيات في مقياس مهارات التدريس.
خامساً :حدود البحث : Research Limits
يقتصر البحث الحالي على -:

ُ )1معلمي الرياضيات في مديريتي تربية الرصافة االولى وتربية الرصافة الثانية للعام الدراسي
( )2017 -2016م.
لمعلمي الرياضيات.
 )2الثقافة الرياضياتية ومجاالتها ومهارات التدريس ومجاالته ُ
سادساً  :تحديد المصطلحات :Determine terms
 -الثقافة الرياضياتية Mathematical Literacy

عرفها ( ) Cress well & sophie,2006بأنها :
قدرة الفرد على إدراك واستيعاب وتحديد الدور الذي تؤديه الرياضيات  ،مما يدفع الى تكوين

أحكام سليمة ،والتي تُلبي حاجات الفرد في المجتمع من خالل التوظيف الصحيح للرياضيات.
( ) Cress well & sophie,2006 :72
عرفتها ( )Thomson &others ,2013بأنها :

هي ذلك الحيز الذي يكون قاد ًار على توصيل االفكار الرياضياتية الى المتعلمين لغرض تحليل

بصورة فعالة  ،وهذا يدفع الى ترجمة وحل المشكالت الرياضياتية واستنباط الحلول في شتى
( )Thomson& others,2013:6

مجاالت الحياة .
التعريف النظري للثقافة الرياضياتية :

هي امتالك الفرد القدر المناسب من المعرفة الرياضياتية المتكاملة في مجاالت الحياة اليومية
من جهة وربط الرياضيات بالعلوم من جهة اخرى  ،وكذلك قدرته على استخدام اللغة الطبيعية
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ال عن اهتماماته بالسياق التاريخي للموضوعات الرياضياتية ،مما
للتعبير عن الرياضيات ،فض ً

يساعده على اتخاذ القرار المناسب في ما يواجهه من مواقف ومشكالت حياتية .
التعريف االجرائي للثقافة الرياضياتية :

الدرجة التي يحصل عليها معلمو الرياضيات عن طريق اإلجابة على فقرات مقياس الثقافة

الرياضياتية بمجاالته المرتبطة ب( الواقع الحياتي  ،اللغة الطبيعية  ،العلوم االخرى  ،تاري
المعد لهذا البحث.
الرياضيات ) و ُ
 مهارات التدريس :Teaching Skillsعرفها (عبد الحميد  ) 1988،بأنها:

"امكانية اداء عمل معين من االعمال التدريسية التي يقوم بها المعلم قبل وأثناء وبعد قيامه
بمساعدة التالمذة على تحقيق األهداف الموضوعة سرعة ودقة "( .عبد الحميد )299 : 1988 ،

عرفها (شبر وأخرون ) 2006،بأنها:

"نمط من السلوك التدريسي الفعال في تحقيق أهداف محددة يصدر من المعلم على شكل
استجابات عقلية أو لفظية أو جسمية أو حركية أو عاطفية متماسكة  ،وتتكامل في هذه االستجابات
عناصر الدقة والسرعة والتكيف مع ظروف الموقف التدريسي"
التعريف النظري لمهارات التدريس :

(شبر وأخرون )71 : 2006 :

النشاطات والممارسات السلوكية التي يقوم بها المعلم في الموقف التدريسي عند تدريسه مادة
معينة وبما يتناسب مع قدراته العقلية .
التعريف االجرائي لمهارات التدريس :
الدرجة التي يحصل عليها معلمو الرياضيات عن طريق اإلجابة على فقرات مقياس مهارات

المعد لهذا البحث.
التدريس ُ
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الفصل الثاني
خلفية نظرية ودراسات سابقة :
 خلفية نظرية :Background Theoryبعد االطالع على االدبيات التربوية التي تناولت الثقافة الرياضياتية والمهارات التدريسية
صت عملية المسح الى مجموعة من المعلومات والمتمثلة بخلفية نظرية تم ترتيبها على محورين
َ
،خلُ ْ
وكما يلي:
المحور االول :الثقافة الرياضياتية :
إن الثقافة الرياضياتية تُمثل جزءًا مهمًا من مكونات الثقافة العلمية ،وبما أن العلوم األخرى
جميعها تُبنى على الرياضيات ،وال يمكن ألي فرع من فروع العلوم أن يتطور من دون وجود

الرياضيات ،وعليه فالثقافة الرياضياتية مهمة لكل ٍ
فرد وان اكتسابها يساعده على متابعة التطورات
(سطوحي)23 :1992،

التكنولوجية والعلمية .

ومن اجل توليد ثقافة الرياضيات التي تؤدي الى تعليم ذو معنى ،يجب ربط الرياضيات مع

الحياة اليومية  ،واستخدام التطبيقات الحياتية واكسابها اتجاهات ايجابية نحو تعلم وتعليم
الرياضيات ،وتوظيفها في موضوعات دراسية أخرى كالربط مع المواد ( العلوم والرسم والجغرافية )
وغيرها ،وكذلك يجب أن ننظر الى الرياضيات كثقافة تزود التلميذ بثقافة عامة وليس فقط معرفة
(جابر )13: 2006 ،

رياضياتية .

يرى الباحثان إن الثقافة الرياضياتية هي نسيج فكري يعتمد على تكامل عدة محاور مختلفة وله

جوانب متعددة ،ولكي تُنمى الثقافة الرياضياتية في موضوع الرياضيات لتصل الى حياة التلميذ
اليومية  ،فان ذلك يتم عن طريق تطبيقاتها الحياتية لتحقق االهداف المنشودة .
 -مجاالت الثقافة الرياضياتية :

تتضمن مجاالت الثقافة الرياضياتية على وفق ما اشارت إليه االدبيات والدراسات السابقة
بالمجاالت االربعة االتية :
 )1الثقافة الرياضياتية المرتبطة بالواقع الحياتي  :وتعني ان للمعلم من واجبه توفير سياقات حياتية
لموضوعات رياضياتية لتعليم المفاهيم والمعارف لتالمذ ته لكي يوسع ثقافتهم الرياضياتية ويوظفها

في سياقات جديدة.
 )2الثقافة الرياضياتية المرتبطة باللغة الطبيعية  :من واجب المعلم سرد النصو

القصصية

وتقديمها على شكل موضوعات رياضياتية لمساعدة التلميذ على استخدام اكثر من طريقة في حل
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المسائل الرياضياتية مما يزيد من دافعيته لتعلم الرياضيات من جهة ومشاركته مع زمالئه في
الحوار والمناقشة رياضياتيًا من جهة اخرى.

 )3الثقافة الرياضياتية المرتبطة بالعلوم االخرى  :وتعني على المعلم ربط الرياضيات بالعلوم

االخرى الطبيعية منها واالنسانية مما يجعل التلميذ يدرك اهمية وفائدة الرياضيات ويدفعه الى
البحث واالستكشاف مما يجعل الفائدة مزدوجة فهو ُيطعم المفاهيم بالعلوم االخرى.
 )4الثقافة الرياضياتية المرتبطة بتاري الرياضيات :في هذا المجال على المعلم ان يقدم الموضوع
الرياضياتي في سياق تاريخي فكلما كان المعلم ملماً بالرياضيات والتاري يكون قاد اًر على عرض
( جابر ووائل ) 27 -17 : 2007 ،

الموضوع بطريقة مشوقة وبجوانب مختلفة .
ويمكن تمثيل تلك المجاالت بالمخطط ()1

الثقافة الرياضياتية المرتبطة
بالواقع الحياتي

الثقافة الرياضياتية المرتبطة
باللغة الطبيعية

مجاالت

الثقافة الرياضياتية

الثقافة الرياضياتية المرتبطة
بتاريخ الرياضيات

الثقافة الرياضياتية المرتبطة
بالعلوم االخرى

مخطط (  ) 1مجاالت الثقافة الرياضياتية

( إعداد الباحثان )

 الثقافة الرياضياتية وعالقتها بأهداف تدريس الرياضيات :من خالل التعرف على مجاالت الثقافة الرياضياتية هنالك عالقة بين تلك الثقافة واهداف

تدريس الرياضيات وعلى النحو اآلتي :

 .1التعرف على دور الرياضيات ومدى تفاعلها مع الحضارات اإلنسانية وأهميتها في تطوير
المجتمع من جانب ومن جانب أخر التعرف على دور الرياضيات من خالل االطالع على تاري
الرياضيات والسيما عند العلماء العرب والمسلمين ،واإللمام بأهمية استخدام الرياضيات في جوانب

الحياة اليومية.

 .2يجب على االشخا

(أبو أسعد )39: 2010،

الذين يتعاملون مع الرياضيات ان يمتلكوا الحد األدنى من المعلومات

الرياضياتية واإللمام بلغة الرياضيات ورموزها ومصطلحاتها المختلفة والتي تمكنهم من التعامل
(المشهداني)44 :2011،

بطريقة مالئمة مع بعضهم البعض.
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 .3تهيئة اشخا

مثقفين رياضياتياً  ،قد اكتسبوا الخبرة والقدر الكافي من الثقافة الرياضياتية والتي
(صالح)256 : 2012 ،

تمكنهم من االستمرار في مسيرتهم التعليمية.

 .4تهيئة كادر قادر على حل المشكالت اليومية بصفتهم مستخدمين للرياضيات  ،من خالل تزويد

المتعلمين بالمفاهيم الرياضياتية واكسابهم المهارات الرياضياتية المختلفة وتنمية أساليب التفكير
(أبو الحديد )39-38 : 2013 ،

الرياضياتي لديهم.

وبالتالي تُعتبر الثقافة الرياضياتية من االهداف العامة لتدريس الرياضيات.
 الثقافة الرياضياتية وتعليم الرياضيات :حدد كل من(جابر ووائل )2007 ،العالقة بين الثقافة الرياضياتية وتعليم الرياضيات بعدة نقاط

منها:

 ) 1لغرض فهم النظريات والمفاهيم الرياضياتية يمكن توظيف الجداول والرسوم واالشكال لها
الغرض.

 )2تأثر تعليم الرياضيات بالسرد القصصي  ،إذ ان قصة ما قد تتضمن اشارات رياضياتية من

شأنها ربط المتعلمين بالموضوع الرياضياتي وتمكنهم من بناء مفاهيم رياضياتية من سياق القصة
المعروضة.

 )3إعطاء أهمية كبرى لمهارات التواصل الرياضياتي المتنوعة كالكتابة والقراءة والمناقشة والحوار ،

مما يتيح للمتعلم التأمل في أفكاره وتفاعله مع اآلخرين ،مما يساعده في تعلم الرياضيات.
(جابر ووائل)24-23:2007،
 -خصائص المعلم المثقف رياضياتياً :

يتصف المعلم المثقف رياضياتيًا بالخصائ

اآلتية-:

عما يفكر به مما يمكنه من فهم تفكير اآلخرين.
 )1لديه القدرة على التعبير ّ
 )2يمتلك إحساساً باألعداد وكفاءة في العمل الذي يبني فيه تفكيره عندما يتقدم نحو الحل.

يكون ترابطات بين األفكار والمفاهيم الموجودة في جميع مجاالت الرياضيات ،فعندما يطلع
ّ )3
على موضوع رياضياتي في احد مجاالت الرياضيات فأنه يستخدمه في مجاالت رياضياتية أخرى
( بدوي ) 86- 85 :2007 ،

ذات عالقة.

 )4ذو خلفية والمام جيدين باللغة مما يمكنه من التعبير عن المفاهيم الرياضياتية بلغته اليومية.

 )5امتالكه قاعدة متينة من المعرفة الرياضياتية تؤهله لمواجهة المواقف الحياتية بكفاءة واستخدام
تلك المعرفة في نشاطه اليومي.
 )6له القدرة على توظيف الرياضيات في مجاالت علمية المختلفة.
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 )7يمتلك القدرة على فهم العالقة المتبادلة بين العلوم الطبيعية واإلنسانية وبين الرياضيات.
ُ )8ي درك العالقة المتبادلة بين تاري المجتمعات وحضارتها وبين نشوء النظريات والقوانين والمفاهيم
(جابر ووائل)23 : 2007 ،
الرياضياتية وتطورها.

المحور الثاني :مهارات التدريس :
 -مهارات التدريس :

إن مهارات التدريس من اهم المكونات األساسية التي يجب أن يتم تدريب المعلمين عليها قبل
الخدمة وأثنائها  ،وتتضمن مهارات التخطيط  ،ومهارات التنفيذ ومهارات التقويم.
أشار( شبر وأخرون  ) 2006 ،بأن مهارات التدريس هي نمط من السلوك التدريسي الفعال
في تحقيق أهداف محددة يصدر من المعلم على شكل استجابات عقلية أو لفظية أو حركية أو
جسمية أو عاطفية متماسكة  ،تتميز بعناصر الدقة والسرعة في االداء والتكيف مع ظروف الموقف
( شبر وأخرون ) 71 :2006 ،

التدريسي.
 خصائص مهارات التدريس-:لمهارات التدريس العديد من الخصائ

العامة من أهمها :

 )1العمومية  :بمعنى أن سلوك التدريس لدى كل معلم من المعلمين يختلف باختالف المرحلة او المادة
التي ُيدرسها  ،بالرغم من أنها تتميز بالمرونة وقابلة للتشكيل وفقًا لطبيعة كل مرحلة ومادة.
 )2القابلية للتدريب والتعلم  :بمعنى أنه يمكن اكتسابها من خالل البرامج التدريبية المختلفة .
 )3يمكن اشتقاقها من مصادر متنوعة ومن هذه المصادر :

أ .تحليل االدوار والمهام التي يقوم بها المعلم من خالل مالحظة سلوكه اثناء التدريس
( ازهار ) 396 : 2015 ،

ب .تحديد حاجات المتعلم وخصائصه.
 انواع مهارات التدريس -:اوالً  :مهارات التخطيط :

عملية التخطيط للدرس خطوة أساسية في سبيل نجاح المعلم وتُعطي المعلم التصور ما يحدث
ويخطئ بعض المعلمين حين يستهينون بهذه الخطوة معتمدين على غ ازرة مادتهم
في غرفة الصفُ ،

وخبراتهم بمهنة التدريس  ،فالمعلم الذي ُيحسن التخطيط للدرس البد أن ُيتقن مهارات اخرى مثل
صياغة االهداف التعليمية وتحليل المحتوى للوقوف على مدى تحقيق االهداف التعليمية.
( سمارة ) 31 : 2004 ،
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ثانياً  :مهارات التنفيذ :

يقوم المعلم بتطبيق خطة التدريس داخل الصف بنجاح من خالل تفاعل وتواصل إنساني مع

المتعلمين وتهيئة بيئة التعلم المادية واالجتماعية لتحقيق األهداف المرجوة ومن خالل قيامه
بإجراءات تدريسية معينة ،لذا هناك العديد من المهارات الخاصة بتنفيذ التدريس ،والتي على المعلم

إتقانها ومنها :مهارة تهيئة المتعلمين واثارة دافعيتهم للتعلم ومهارة عرض الدرس ومهارة التفاعل
داخل الصف
ومهارة األسئلة الشفوية ومهارة إدارة الصف والتعامل مع المشكالت الصفية ومهارة غلق الدرس.
(شبر وأخرون )135:2006 ،

ومهارة التعزيز ومهارة التغذية الراجعة .

ثالثاً  :مهارة التقويم :

ُيعد التقويم من اهم مكونات خطة الدرس اليومي فالمعلم يجب ان ُيقوم أداءه واداء تالمذته ،
فتقويم المعلم لتالمذته يساعده على التحقق من مدى تحقيق االهداف التعليمية ويحدد نقاط الضعف

ونقاط القوه في مختلف جوانب العملية التعليمية بهدف تحسين وتطوير عملية التعلم  ،والتقويم

يساعد المعلم على تحديد ما يلي :
 )1مدى تعلم التالمذة.

 )2أوجه القصور في خطة الدرس حتى يتفادها في الخطط التالية.
 )3مدى فاعلية طرق التدريس المستخدمة في الدرس.

 )4مدى فاعلية الوسائل واالنشطة التعليمية المستخدمة.
ومن خالل النقاط السابقة يستطيع المعلم ان ُيقوم نفسه ويحدد بدقة مستوى أداءه
( ابو الحديد ) 68 : 2013 ،
( ممتاز  ،جيد جدًا  ،جيد  ،متوسط  ،ضعيف ) .
دراسات سابقة تناولت الثقافة الرياضياتية ومهارات التدريس

 )1دراسة ( بدر : ) 2010 ،هدفت إلى التعرف على مستوى التنور في الرياضيات لدى طالبات
قسم الرياضيات في كليات التربية بالمملكة العربية السعودية.
 )2دراسة ( الطائي  : ) 2016 ،هدفت إلى بناء برنامج إثرائي على وفق الترابطات الرياضية
وأثره في تحصيل الطالبات المتميزات وثقافتهن الرياضية.
 )3دراسة ( الشرع وفائزة  : )2009 ،هدفت إلى أثر تدريب مدرسي رياضيات المرحلة الثانوية
على برنامج معد وفق النظرية البنائية في مهاراتهم التدريسية .

 )4دراسة ( فتاح  : )2011 ،هدفت إلى تحديد مهارات التدريس الالزمة لُمعلمي الرياضيات في
المرحلة االبتدائية.
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وفيما يلي جدوالً يبين فيه اسم الباحث واسم الدولة وسنة البحث والمرحلة الدراسية وحجم العينة

وادوات البحث ونتائجه

جدول ( )1الدراسات التي تناولت الثقافة الرياضياتية ومهارات التدريس
اسم
الدولة

سنة
البحث

المملكة
العربية

2010

الجامعية

الطائي

العراق

2016

المتوسطة

63
طالبة

الشرع
3
وفائزة

العراق

2009

مدرسي
الرياضيات

30
مدرسا ً
و ُمد ّرسة

برنامج معد وفق
النظرية البنائية في
مهاراتهم التدريسية
ومقياس لمهارات
التدريس

العراق

2011

معلمي
الرياضيات

63
معلما ً
ومعلمة

استبانة لمهارات
التدريس

ت

اسم
الباحث

 1بدر

2

4

فتاح

السعودية

المرحلة
الدراسية

حجم
العينة
93
طالبة
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ادوات البحث

نتائج البحث

مقياسا ً لتنور في
الرياضيات

لم يصل أي فرد من إفراد
العينة إلى الحد األدنى للكفاية
وهو ( )%80بالنسبة إلى
المقياس ككل

مقياسا ً للثقافة
الرياضية

تفوق طالبات المجموعة
التجريبية على طالبات
المجموعة الضابطة
تفوق مجموعة مدرسي
الرياضيات التجريبية
على المجموعة الضابطة
جاءت مهارات العالقات
االنسانية وادارة الصف
بالمرتبة االولى  ،اما
المرتبة االخيرة فكان من
نصيب مهارات الفلسفة
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الفصل الثالث
إجراءات البحث:
او ًال  :منهج البحث :

استخدم الباحثان المنهج الوصفي وذلك لمالئمته اهداف البحث وطبيعته.

ثانياً  :مجتمع البحث :

يتحدد مجتمع البحث الحالي ب ُمعلمي ومعلمات مادة الرياضيات في المدراس االبتدائية
لمديريتي تربية بغداد الرصافة االولى والرصافة الثانية (*) والبالغ عددهم(ُ )2812معلماً ومعلمة

موزعين على( )899مدرسة ،كما في جدول ()2

جدول ()2
ت
1
2

عدد ُمعلمي ومعلمات في مجتمع البحث
معلمو ومعلمات الرياضيات
مديريات التربية
1378
الرصافة االولى
1434
الرصافة الثانية
2812
المجموع الكلي

المدارس االبتدائية
382
517
899

ثالثاً  :عينة البحث :

تكونت عينة البحث من (ُ )200معلمًا ومعلمة الرياضيات موزعين على ( )60مدرسة،اختيرت

عشوائياً من مجتمع البحث وجدول ( )3يوضح ذلك

جدول ( )3عينة البحث

ت
1
2

مديريات التربية
الرصافة االولى
الرصافة الثانية
المجموع الكلي

معلمو ومعلمات الرياضيات
94
106
200

المدارس االبتدائية
26
34
60

(*) كتابي تسهيل مهمة :
وفق كتاب المديرية العامة لتربية الرصافة االولى  /قسم االعداد والتدريب لتسهيل المهمة ذي العدد  806/1/2بتاريخ .2017/5/9
وفق كتاب المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية  /قسم التخطيط التربوي لتسهيل المهمة ذي العدد  25102بتاريخ .2017/5/16
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رابعاً  :أداتا البحث :
ألجل إعداد أداتي البحث تم االطالع على المقاييس واالختبارات والدراسات السابقة التي
تناولت كل من الثقافة الرياضياتية والمهارات التدريسية وتم أعداد مقياسين للثقافة الرياضياتية ملحق
( )2ومها ارت التدريس ملحق (  ) 3متبعًا االجراءات اآلتية :
 -1صالحية فقرات المقياسين :

مننن أجننل التأكنند مننن صننالحية الفق نرات لقينناس السننمة الم نراد قياسننها فنني المقياسننين  ،تننم عرضننهما
علننى مجموعننة مننن المحكمننين ذوي االختصننا

فنني ط ارئننق تنندريس الرياضننيات وعلننم النننفس ملحننق

( ، )1وطل ننب م ننن المحكم ننين اب ننداء أراءه ننم لم نندى ص ننالحية ك ننل فقن نرة لقي نناس الس ننمة المن نراد قياس ننها
للمقياسننين وابعنناد الفق نرات غيننر المناسننبة وابقنناء الفق نرات المناس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نبة او اج نراء التعننديل عليهننا فنني
المقياسين  ،وقد اعتمد الباحثان بنسبة اتفاق ( )%85فناكثر علنى ابقناء الفقنرة والفقنرة التني لنم تحصنل
على هذه النسبة تم استبعادها من المقياسين  ،وبهذا اجري الصدق الظاهري على المقياسين.
 -2وصف المقياسين بصيغتهما النهائية :
يتكون مقياس الثقافة الرياضنياتية بصنورته النهائينة ملحنق ( )2منن ( )32فقنرة بواقنع ( )4مجناالت

ني
ني دائمنًا  ،تنطبنق عل ا
لكل مجال ثمنان فقنرات  ،ولكنل فقنرة خمنس بندائل لالختينار هني ( تنطبنق عل ا

ني أبندًا )  ،وقنند تنم تصننحيح اسننتمارات
ني ننناد ًار ،ال تنطبنق علن ا
ني أحياننًا  ،تنطبنق علن ا
غالبنًا  ،تنطبننق عل ا
المقينناس علننى أسنناس إعطنناء النندرجات ( )1، 2، 3، 4، 5اذا كانننت الفق نرات إيجابيننة  ،امننا الفق نرات

السلبية فبالعكس تم إعطاء الندرجات ( )5، 4، 3، 2، 1وت اروحنت الندرجات النظرينة لمقيناس الثقافنة
الرياضننياتية بننين( )32 – 160ودرجننة المتوسننط الفرضنني مقنندارها ( )96فالدرجننة الكليننة للمقينناس فنني
حنندها االعلننى هنني ( )160وفنني حنندها االدنننى ( ، )32وتعننني الدرجننة المرتفعننة فنني المقينناس ارتفنناع
درج ننة الثقاف ننة الرياض ننياتية عن نند المس ننتجيب  ،ام ننا الدرج ننة المنخفض ننة فتعن نني انخف نناض درج ننة الثقاف ننة

الرياضننياتية عننند المسننتجيب  ،أمننا مقينناس مهننارات التنندريس بصننورته النهائيننة ملحننق ( )3فمكن انون مننن

( )26فق نرة  ،ولكننل فق نرة خمننس بنندائل ل ختيننار  ،وقنند تننم تصننحيح اسننتمارات المقينناس علننى أسنناس
إعطاء الدرجات ( )1، 2، 3، 4، 5وجميع الفقرات إيجابية  ،وكاننت بندائل االجابنات هني (جيند جنداً

 ،جي ن نند  ،متوس ن ننط  ،مقب ن ننول  ،ض ن ننعيف) ،وت اروح ن ننت ال ن نندرجات النظري ن ننة لمقي ن نناس مه ن ننارات الت ن نندريس
بنين( )26 –130ودرجننة المتوسننط الفرضني مقنندارها( )78فالدرجننة الكليننة للمقيناس فنني حنندها االعلننى
هنني( )130وفنني حنندها االدنننى ( ، )26وتعننني الدرجننة المرتفعننة فنني المقينناس ارتفنناع درجننة مهننارات
التدريس عند المستجيب ،اما الدرجة المنخفضة فتعني انخفاض درجة مهارات التدريس عنده.
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 -3التجربة االستطالعية :
 وضوح فقرات وتعليمات المقياسين:من أجل التأكد من وضوح فقرات المقياسين والتعليمات المتعلقة بهما  ،وبإتباع االسلوب الطبقي
العشوائي تم اختيار عينة استطالعية اولى من ُمعلمي ومعلمات الرياضيات في مديرية تربية
الرصافة االولى وبلغ عددهم ( )12معلمًا ومعلمة ومن ثالث مدارس هي(الرصافة االبتدائية للبنات

والتسامي االبتدائية والشهيد االبتدائية المختلطة) وطبق عليهم المقياسين في اليومين الثالثاء

المصادف  2017/5/9واالربعاء المصادف2017/5/10وكانت الفقرات والتعليمات جميعها
واضحة.
 الثبات ُ :يعد المقياس ثابتًا عندما ُيعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين على االفراد انفسهم ،لذا تم اختيار عينة الثبات لمديريتي تربية الرصافة االولى وتربية الرصافة الثانية وبلغ عددهم ()16

ُمعلماً ومعلمة وجدول ( )4يوضح ذلك

جدول ( )4العينة االستطالعية

ت
1

مديريات التربية
للعينة االستطالعية
الرصافة االولى

2

الرصافة الثانية
المجموع الكلي

عدد معلمو ومعلمات
الرياضيات
5
3
4
4
16

اسماء المدارس االبتدائية
نجيب باشا المختلطة
العاقولي للبنين
ابن الجوزي للبنين
جعفر الطيار
4

طُبق المقياسين على افراد العينة االستطالعية من ُمعلمي ومعلمات الرياضيات لمديرية تربية
الرصافة االولى في يوم الخميس المصادف2017/5/11ولمديرية تربية الرصافة الثانية في يوم

األربعاء المصادف  2017/5/17واعيد تطبيق المقياسين عليهم بعد اسبوعين  ،وبحساب معامل
ارتباط بيرسون ( ) Pearson Correlationبين درجات مقياس الثقافة الرياضياتية في التطبيقين
االول والثاني بلغت قيمة االرتباط ( ، )0.89وبين درجات مقياس مهارات التدريس في التطبيقين

عد تلك القيمتين مؤش ًار جيدًا على استقرار اجابات
االول والثاني فبلغت قيمة االرتباط ( )0.93وتُ ّ
ُمعلمي ومعلمات الرياضيات وهذا ما يؤكد صالحية المقياسين للتطبيق في هذا البحث .
 -4التطبيق النهائي ألداتي البحث :

بعد التأكد من صدق وثبات المقياسين طُبق على ُمعلمي ومعلمات الرياضيات لمديرية تربية
الرصافة االولى في يومي األحد واألثنين الموافقين 28و ،2017 /5 / 29وعلى ُمعلمي ومعلمات
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الرياضيات ل مديرية تربية الرصافة الثانية في االيام الثالثاء واالربعاء الموافقين  30و2017/5/31
والخميس .2017 / 6 /1
 -5الوسائل االحصائية :
استعمل الباحثان الحقيبة االحصائية ((spssالستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

واالختبار التائي لعينة واحدة ومعامل االرتباط.
الفصل الرابع  /عرض النتائج وتفسيرها :

الفرضية االولى :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05بين المتوسط الفرضي
والمتوسط الحسابي لدرجات ُمعلمي الرياضيات في مقياس الثقافة الرياضياتية.
للتعرف على الثقافة الرياضياتية عند ُمعلمي الرياضيات قام الباحثان بتطبيق مقياس الثقافة

الرياضياتية على عينة البحث  ،واظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي لدرجات ُمعلمي الرياضيات
والبالغة ( ، )128,80ومقارنةً مع المتوسط الفرضي للمقياس والبالغ ( )96وباستعمال االختبار
التائي لعينة واحدة تبين أن القيمة التائية المحسوبة والبالغة ( )28,52هي أكبر من القيمة الجدولية

والبالغة ( ) 1,96مما يدل على أن هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ()0,05
وبدرجة حرية ( )199وان الفرق لصالح المتوسط الحسابي كما موضح في جدول (.)5
جدول()5

لمعلمي ومعلمات الرياضيات
القيمة التائية المحسوبة والجدولية لمقياس الثقافة الرياضياتية ُ

عدد
افراد
العينة

المتوسط
الفرضي

المتوسط
الحسابي

200

96

128,80

اعلى القيمة التائية
االنحراف ادنى
المعياري استجابة استجابة المحسوبة
16,26

79

160

28,52

القيمة
التائية
الجدولية

مستوى
الداللة

1,96

دالة

الفرضية الثانية  :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05بين المتوس ط
الفرضي والمتوسط الحسابي لدرجات ُمعلمي ومعلمات الرياضيات في مقياس مهارات التدريس.
لمعلمي ومعلمات الرياضيات  ،قام الباحثان بتطبيق مقياس مهارات
للتعرف على مهارات تدريس ُ

التدريس على عينة البحث  ،واظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي لدرجات ُمعلمي ومعلمات
الرياضيات والبالغة ( ، )108,57ومقارنةً مع المتوسط الفرضي للمقياس والبالغ ( )78وباستعمال
االختبار التائي لعينة واحدة تبين أن القيمة التائية المحسوبة والبالغة ( )29,36هي أكبر من القيمة

الجدولية والبالغة ( )1,96مما يدل على أن هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة
( )0,05وبدرجة حرية ( )199وان الفرق لصالح المتوسط الحسابي مما يدل على ان ُمعلمي
ومعلمات الرياضيات لديهم مهارات تدريسية كما موضح في جدول (.)6
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جدول()6
لمعلمي ومعلمات الرياضيات
القيمة التائية المحسوبة والجدولية لمقياس مهارات التدريس ُ
مستوى
القيمة
القيمة
اعلى
المتوسط المتوسط االنحراف ادنى
عدد
الداللة
التائية
التائية
افراد الفرضي الحسابي المعياري استجابة استجابة
الجدولية
المحسوبة
العينة
دالة
1,96
29,36
130
69
14,72 108,57
78
200
الفرضية الثالثة  :ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05بين
المتوسط الحسابي لدرجات ُمعلمي ومعلمات الرياضيات في مقياس الثقافة الرياضياتية والمتوسط
الحسابي لدرجات ُمعلمي ومعلمات الرياضيات في مقياس مهارات التدريس.

لمعلمي ومعلمات الرياضيات
للتعرف على طبيعة العالقة بين الثقافة الرياضياتية ومهارات التدريس ُ
 ،قام الباحثان باستخراج معامل ارتباط بيرسون بين الثقافة الرياضياتية ومهارات التدريس وكانت
قيمته ( ، )0,48كما استخدم االختبار التائي للتعرف على داللة معامل االرتباط وجدول ()6
يوضح ذلك.
جدول ()6
لمعلمي الرياضيات
قيمة معامل االرتباط بين الثقافة الرياضياتية والمهارات التدريسية ُ

عدد

قيمة معامل االرتباط بين الثقافة الرياضياتية

القيمة

القيمة التائية

مستوى

افراد

لمعلمي الرياضيات
والمهارات التدريسية ُ

التائية

الجدولية

الداللة

العينة
200

0,48

المحسوبة
5,13

1,96

دالة

تفسير النتائج :
بمعلمي ومعلمات
أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية االولى ان عينة البحث والمتمثلة ُ
ٍ
بشكل تفوق المتوسط الفرضي للمقياس وهذا ما يعكس مدى ثقافة
الرياضيات لديهم ثقافة رياضياتية
المعلم رياضياتيًا من خالل بناء ارتباطات بين الرياضيات والعلوم االخرى على ان يتم ابراز العالقة
المتبادلة والمترابطة بين الرياضيات وهذه العلوم من جهة وتعليم الموضوعات الرياضياتية في

سياقات حياتية مرتبطة بالواقع اليومي لكي يلتمس المتعلمون فائدة الموضوع الرياضياتي واحداث
تعلم ذي معنى من جهة اخرى.
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بمعلمي ومعلمات
وأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية أن عينة البحث والمتمثلة ُ
ٍ
بشكل تفوق المتوسط الفرضي للمقياس  ،وهذا ما يعكس ان
الرياضيات لديهم مهارات تدريسية
استجاباتهم للمقياس كانت مقبولة  ،مما يدل على اكتساب المعلمين للمهارات التدريسية وكيفية

توظيفها ،وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة(الشرع وفائزة .)2009،

وأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة عن وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين الثقافة
الرياضياتية ومهارات التدريس لدى ُمعلمي ومعلمات الرياضيات ،وهي نتيجة تدل على ان المعلمين
والمعلمات كلما زادت ثقافتهم الرياضياتية تمكنوا من زيادة مهاراتهم التدريسية وهذا ما يعزى الى

نضجهم العقلي واالنفعالي الى حد كبير.
االستنتاجات The Conclusions :

لمعلمي الرياضيات.
 -1تُعد الثقافة الرياضياتية ومهارات التدريس من المتطلبات العالية ُ
 -2ان ُمعلمي ومعلمات الرياضيات لديهم مستوى دال في الثقافة الرياضياتية.

 -3ان استجابات ُمعلمي ومعلمات الرياضيات لمقياس مهارات التدريس كانت مقبولة  ،مما يدل
على موافقة افراد العينة لجميع فقرات مقياس مهارات التدريس وان اختلفت درجات الموافقة وهذا
لمعلمي ومعلمات الرياضيات.
ُيشير الى اهميتها ُ
 -4وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الثقافة الرياضياتية ومهارات التدريس عند ُمعلمي ومعلمات
الرياضيات الذين تم أجراء البحث عليهم.
التوصيات The Recommendations :
لمعلمي الرياضيات حول مجاالت الثقافة الرياضياتية ومهارات التدريس.
 -1اقامة دورات تدريبية ُ
للمعلم يوضح فيه مجاالت الثقافة الرياضياتية ومهارات التدريس.
 -2أعداد دليل ُ
المقترحات The Proposals :

 -1إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة على مدرسي ومدرسات الرياضيات.
 -2إجراء دراسة لمعرفة العالقة بين الثقافة الرياضياتية والتفكير الرياضياتي.
 -3دراسة العالقة بين مهارات التدريس ومتغيرات تابعة اخرى.
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المصادر
 أمام  ،حميدة ( :)2000مهارات التدريس  ،مكتبة زهراء الشرق للنشر ،القاهرة . األمين ،إسماعيل محمد ( :)2001طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات ،ط ،1دار الفكرالعربي للطباعة النشر ،القاهرة.

 -أبو أسعد ،صالح عبد اللطيف ( :)2010أساليب تدريس الرياضيات ،ط ،1دار الشروق للنشر

والتوزيع ،عمان.
 أبو الحديد ،فاطمة عبد السالم ( :)2013طرق تعليم الرياضيات وتاري تطورها ،ط ،1دارالصفاء للنشر والتوزيع ،عمان.

 -أزهار  ،قاسم محمد أمين ( : )2015تقويم جودة مهارات التدريس من وجهة نظر المدرسين

والمدرسات في معاهد أعداد المعلمين  ،مجلة أبحاث الذكاء والقدرات العقلية  ،العدد  ، 20كلية
التربية االساسية  ،الجامعة المستنصرية.

 -بدر ،بثينة محمد ( ":)2010مستوى التنور في الرياضيات لدى الطالبات المعلمات بكليات

التربية" ،مجلة دراسات في المناهج واألشراف التربوي ،م،2ع،1المملكة العربية السعودية.
 -بدوي ،رمضان مسعد( :)2007تدريس الرياضيات الفعال من رياض األطفال حتى الصف

السادس االبتدائي دليل للمعلمين واإلباء ومخططي المناهج ،ط ،1دار الفكر للنشر والتوزيع،

عمان.
 جابر ،ليانا ( :)2006رؤية في تعليم الرياضيات في إطار تواصلية المعرفة وتكاملها ،مجلةرؤى تربوية،ع ،21مركز القطان للبحث والتطوير التربوي ،فلسطين.

 -جابر ،ليانا وائل كشك ( :)2007ثقافة الرياضيات نحو رياضيات ذات معنى ،ط ،1مؤسسة عبد

المحسن القطان مركز القطان للبحث والتطوير ،رام اهلل.
 -حسين ،هشام بركات بشر ( :)2010تعليم الرياضيات في عالم متعدد الثقافات ،دار صفاء

للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان.

 سطوحي ،منال فاروق إبراهيم (" :)1992الثقافة الرياضية الالزمة ومدى توافرها في مناهجالرياضيات بمرحلة التعليم األساسي"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية ،جامعة عين

الشمس .

 سمارة  ،فوزي احمد حمدان(  :) 2004التدريس مبادئ  ،مفاهيم  ،طرائق  ،ط، 1مؤسسةالطريق للنشر  ،عمان  ،االردن .
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 شبر ،خليل إبراهيم وعبد الرحمن جامل وعبد الباقي أبو زيد  :)2005( ،أساسيات التدريس ،دار المناهج للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن
 الشرع  ،رياض فاخر حميد  ،فائزة عبد القادر عبد الرزاق الجلبي ( :)2009أثر تدريب مدرسيرياضيات المرحلة الثانوية على برنامج معد على وفق النظرية البنائية في مهاراتهم التدريسية ،

مجلة االستاذ  ،ع  ، 92كلية تربية بن الرشد  ،جامعة بغداد
 صالح ،ماجدة محمود ( :)2012االتجاهات المعاصرة في تعليم الرياضيات ،ط ،2دار الفكرللنشر والتوزيع ،عمان.

 الطائي  ،تغريد عبد الكاظم جواد(  :) 2017بناء برنامج إثرائي على وفق الترابطات الرياضيةوأثره في تحصيل الطالبات المتميزات وثقافتهن الرياضية ،اطروحة دكتوراة غير منشورة  ،جامعة

بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة  /ابن الهيثم

 الطيطي ،محمد وآخرون ( :)2013مدخل الى التربية ،ط ،4دار المسيرة للنشر  ،عمان. -عباس  ،محمد خليل ومحمد مصطفى العبسي (  : ) 2009مناهج وأساليب تدريس الرياضيات

للمرحلة األساسية الدنيا  ،ط ، 2دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان  ،األردن.

 عب د الحميد ،جابر محمد جمال الدين (" :)1988أثر استخدام إجراءات ( التعلم حتى التمكن)على تمكن الطالبات المعلمات في بعض مهارات تخطيط الدروس اليومية " ،كلية التربية  ،السنة 7

 ،العدد  ، 6قطر .
 -فتاح  ،سديل عادل ( : )2011مهارات التدريس الالزمة لمعلمي الرياضيات في المرحلة

االبتدائية  ،مجلة الفتح  ،العدد  ، 47بغداد.

 كوثر ،حسني كوجك ( : )1997اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس ،عالم الكتب،القاهرة

 -المشهداني ،عباس ناجي( :)2011طرائق ونماذج تعليمية في تدريس الرياضيات ،ط ،1دار

اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان.
- Cresswell, John and Sophie Vayssettes (2006): Assessing scientific,
reading and mathematical literacy : a framework for
- Thomson, Sue& Kylie Hillman &Lisa De Bortoli (2013):Ateacher,s guide
to PlSA mathematical literacy, by ACER Press, an imprint ofAustralian
Council for Educational Research Ltd, Victoria, Australia .
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ملحق ()1
اسماء المحكمين الذين أستعان بهم الباحثان في أعداد المقياسين
ت

أسم المحكم

1

أ .د  .رياض فاخر الشرع

2

أ .د .غالب خزعل محمد

3

أ .د  .فائزة عبد القادر الجلبي

االختصاص

مكان العمل

ط .ت الرياضيات

الجامعة المستنصرية  /كلية التربية

ط .ت الرياضيات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية

ط .ت الرياضيات

الجامعة المستنصرية  /كلية التربية

4

أ .م .د .جبار وادي ناهض

علم النفس

جامعة بغداد  /كلية التربية  /أبن الهيثم

5

أ .م .د .حسن كامل رسن

ط .ت الرياضيات

جامعة بغداد  /كلية التربية  /أبن الهيثم

6

أ .م .د .محسن صالح حسن

علم النفس

الكلية التربوية المفتوحة

7

م .د .لينا فؤاد جواد

ط .ت الرياضيات

جامعة بغداد  /كلية التربية  /أبن الهيثم

ملحق ( ) 2
لمعلمي الرياضيات
مقياس الثقافة الرياضياتية ُ
عزيزتي المعلمة  /عزيزي المعلم :
تعرف الثقافة الرياضياتية بأنها وضع الموضوع الرياضياتي لمعلمي الرياضيات في سياق
ال
حياتي ذي معنى ،أي في صميم حياتهم اليومية  ،في قصصهم وأدبهم وفي العلوم األخرى  ،فض ً
عن طرح األسئلة والتعرف على تاري الموضوعات الرياضياتية.

بين يديك مقياس للثقافة الرياضياتية يسعى الباحثان من خالله قياس مستوى الثقافة

الرياضياتية التي تحوزينها /تحوزها ،يرجى التفضل باإلجابة عنها بدقة،وذلك بوضع عالمة (√)
تحت احد البدائل الخمس ( ضعيف  ،مقبول  ،متوسط  ،جيد  ،جيد جداً )  ،علماً ان هذا المقياس
أعد ألغراض البحث العلمي لذا عليك اتباع المالحظات االتية :

 -1اكتب المعلومات الواردة ادناه .
 -2تمعن جيدًا بكل فقرة من فقرات المقياس وحاول ان ال تترك اي فقرة من دون اجابة.

االس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم الثالثي :

س ن ن ن ن ن ن نننوات الخدمة :

اس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم المديرية :

اسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم المدرسة :
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لمعلمي الرياضيات
مقياس الثقافة الرياضياتية ُ
ضعيف مقبول متوسط
الفقرات
أجد صعوبة في التعبير عن أفكاري عندما تواجهني
مشكلة رياضياتية.
أشارك زمالئي المعلمين في الحديث عن الرياضيات.
أتجنب طرح أو مناقشة األفكار الرياضياتية مع زمالئي
معلمي الرياضيات.
أفضل المناقشة مع زمالئي معلمي الرياضيات عندما تواجهني
مشكلة رياضياتية اثناء تدريسي لتالمذتي
استطيع قراءة المسألة الرياضياتية وترجمتها إلى رموز رياضياتية
وتمثيلها باألشكال والرسوم.
استطيع تنظيم أفكاري الرياضياتية واستخدامها عند حل
المسائل الرياضياتية.
أجد صعوبة في ربط رموز الرياضيات بالمواقف الحياتية.
استطيع أن اعبر عن أفكاري الرياضياتية كتابيا وشفويا عن
طريق دمج رموز الرياضيات بلغتي الخاصة
انظر إلى المعطيات الواردة في المشكلة الحياتية وأفكر في أفضل
طريقة لحلها.
افتقر الى المفردات اللغوية التي تمكني من ترجمة القوانين
والمصطلحات الرياضياتية بلغتي الخاصة.
ي تطبيق ما تعلمته في الرياضيات في حياتي اليومية.
يصعب عل َّ
امتلك المعلومات الرياضياتية التي تمكنني من مواجهة المواقف
الحياتية بفعالية0
امتلك الثقة في كون الرياضيات تساعدني في حل المشكالت
اليومية0
استطيع تحويل المصطلحات والكلمات التي توجد في موضوعات
حياتية الى رموز رياضياتية.
أتجنب مناقشة األسئلة الرياضياتية التي تدور حول
موضوعات حياتية.
أدرك أن للرياضيات فوائد كثيرة في مجاالت الحياة اليومية
واالجتماعية المختلفة.
استخدم الموضوع الرياضياتي الذي أعلمه لتالمذتي في حل
مسائل تتعلق بمواد العلوم والرسم والجغرافية
استخدم طرائق التدريس الرياضياتية في حل المشكالت
العلمية المختلفة.
اعتقد أن للرياضيات دورا كبيرا في دراسة المواد األخرى.
أجد صعوبة في استخدام الرياضيات في حل المسائل سواء كانت
في مادة العلوم أم في مواد االجتماعيات
أتابع الموضوعات العلمية التي تكون قريبة من مادة الرياضيات.
اشعر بعدم فائدة الرياضيات عندما استخدمها في مواد دراسية
أخرى.
أشجع حل المسائل الرياضياتية والعلمية بصورة ثنائية أو جمعية.
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اهتم بحل مسائل في مجاالت العلوم األخرى ،مما يساعدني على
توسيع معلوماتي وأدرك فائدة الرياضيات.
أجد متعة عند قراءة التقارير عن تاريخ الموضوعات الرياضياتية.
ارغب في التعرف على تاريخ نشوء القوانين والنظريات في
موضوعات رياضياتية مختلفة وتطورها.
اشعر بالملل عندما يتحدث اآلخرون أمامي في تاريخ
الموضوعات التي لها صلة بالرياضيات.
ابحث عن معلومات إضافية لحل اسئلة تُطرح بشكل
نصوص تاريخية .
اهتم بالبحث عن معلومات تاريخية عن مواضيع رياضياتية ،
مثال َمن مكتشف الصفر؟
استنتج المعنى الرياضياتي للموضوعات إذا جاءت بهيئة
قصص تاريخية.
اعتقد أن حب استطالعي لتاريخ تطور الموضوعات الرياضياتية
يزيد من خبرتي في حل المسائل الرياضياتية.
اشجع بعرض الموضوع الرياضياتي على شكل قصة ترتبط
بتاريخ الرياضيات

ملحق ()3
لمعلمي الرياضيات
مقياس مهارات التدريس ُ
عزيزتي المعلمة  /عزيزي المعلم :
تُعرف مهارة التدريس بانها  :نمط من السلوك التدريسي الفعال في تحقيق أهداف محددة
يصدر من المعلم على شكل استجابات عقلية أو لفظية أو حركية أو جسمية أو عاطفية متماسكة ،

وتتكامل في هذه االستجابات عناصر الدقة والسرعة والتكيف مع ظروف الموقف التدريسي.

ب ين يديك مقياس لمهارات التدريس يسعى الباحثان من خالله قياس مستوى مهارات التدريس
التي تحوزينها  /تحوزها  ،يرجى التفضل باإلجابة عنها بدقة  ،وذلك بوضع عالمة (

√ ) تحت

احد البدائل الخمس ( ضعيف  ،مقبول  ،متوسط  ،جيد  ،جيد جدًا )  ،علمًا ان هذا المقياس أعد

ألغراض البحث العلمي لذا عليك اتباع المالحظات االتية :

اكتب المعلومات وتمعن جيداً بكل فقرة من فقرات المقياس وحاول ان ال تترك اي فقرة من دون

اجابة.

االس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم الثالثي :

س ن ن ن ن ن ن نننوات الخدمة :

اس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم المديرية :

اسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم المدرسة :
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مقياس مهارات التدريس لمعلمي الرياضيات
ضعيف مقبول

ت

الفقرات

1
2
3
4
5

أُدرك الفلسفة التربوية للدولة
أستوعب االهداف العامة لكتاب الرياضيات المقرر
أستوعب أهداف تدريس الرياضيات للمرحلة التي أقوم بتدريسها
أصوغ أهداف الدرس بشكل سلوكي قابل للمالحظة والقياس
أُصنف المعرفة الرياضياتية الى مكوناتها
(المفاهيم  ،التعميمات  ،المهارات)
أُميز بين مكونات المعرفة الرياضياتية
أستطيع االشتراك في بناء منهاج الرياضيات الجديد
أُلم بالمادة الدراسية التي أقوم بتدريسها
أتعرف على العناصر واالساسيات التي يقوم عليها المفهوم الحديث
لمنهاج الرياضيات
أُنظم المادة الدراسية بطريقة تتناسب مع مستوى تالمذتي
س من دروس الرياضيات
أُصمم خطة تدريسية يومية لكل در ٍ
أستخدم لغة الرياضيات اثناء ادا ِء للدرس
أمتلك القدرة على ادارة وضبط الصف
صنف من اصناف المعرفة
أُجيد اتباع االستراتيجيات التدريسية لكل
ٍ
الرياضياتية
أستطيع القيام بتحركات النقاش ومشاركة التالمذة في الحصة
أستطيع اثارة الدافعية للتعلم لدى تالمذتي
أراعي الفروق الفردية بين التالمذة في تعلم الرياضيات اثناء الدرس
أنوع في استخدام الطرائق واالساليب التدريسية وفقا لطبيعة
الدرس وأهدافه
أُعد أسئلة في الدروس اليومية تُثير التفكير لدى تالمذتي

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
 20أتيح الفرصة للتالمذة للمشاركة في عملية التعلم والتعليم
 21أُركز على تسجيل الحضور للتالمذة في الحصة الدراسية
 22أستطيع أن أُعالج نواحي الضعف لدى التالمذة ضعيفي
23
24
25
26

التحصيل
أُعد اختبار تحصيلي لوحدة او لفصل من كتاب الرياضيات وتكون
شاملة لجميع المواضيع
أُحلل نتائج االختبار التحصيلي لوحدة او لفصل من كتاب الرياضيات
أُقوم أساليب التدريس التي أتبعها اثناء الحصة الدراسية
أُقوم مناهج الرياضيات للمرحلة االبتدائية
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