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 الملخص:

المركز فاعلية تدريس موضوعات اختبار  التعّرف على إلىهدف هذا البحث  

طالبات والميل نحو الرياضيات لدى  االستيعاب المفاهيميفي تنمية  الوطني للقياس

 بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن. كلية التربية

اعتمثد البحثث . طالبثة مثن طالبثات كليثة التربيثة( 21تكونت عينة البحثث مثن   

 االسثثتيعاب المفثثاهيميتكونثثت واوات البحثثث مثثن اختبثثار  .شثثبا التجريبثثي علثثى المثثن  

 نحو الرياضيات طبّقا قبليا وبعديا على عينة البحث.  لومقياس المي

وجوا فروق ذات االلة إحصثائية بثين متوسث ات ارجثات وفثراا حث وظ رت نتائ  الب

مجموعثثة البحثثث فثثي كثثل مثثن اختبثثار االسثثتيعاب المفثثاهيمي الكلثثي وم ثثتوى التف ثثير 

تعثزى لدراسثة موضثوعات اختبثار المركثز الثوطني للقيثاس لصثالق الت بيث  البعثثد   

عثة البحثث وعدم وجوا فروق ذات االلة إحصائية بين متوس ات ارجات وفراا مجمو

  كما وثبتثت النتثائ  وجثوا فثروق ذات في كل من م توى التوضيق  وم توى الت بي 

االلة إحصائية بين متوس ات ارجثات وفثراا مجموعثة البحثث فثي مقيثاس الميثل نحثو 

الرياضيات الكلي لصالق الت بي  القبلي  وعدم وجوا فروق ذات االلة إحصثائية بثين 
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حثثث فثثي المحثثاور الفرعيثثة لمقيثثاس الميثثل نحثثو متوسثث ات ارجثثات وفثثراا مجموعثثة الب

وقّدم البحث مجموعثة مثن التواثيات والمقترحثات التثي ممكثن و  ت ث   ، الرياضيات

 في ت وير إعداا المعلمات في المملكة العربية ال عواية.

 

 

Effectiveness of teaching the subjects of the National Center 

for Measurement test in the development of conceptual 

 understanding and the interest towards 

 mathematics in the students 

 of the Faculty of Education 

 at Princess Nourah Bint  

Abdul Rahman University 

 prof . Muna Saad Alghamdi
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      dr.Nouf Sulaiman alhenaki
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 Abstract :  

This Research Was Aimed To Investigate The Effectiveness Of 

Teaching The Subjects Of The National Center For 

Measurement In The Development Of Conceptual 

understanding And The interest Towards Mathematics Among 

Female Students Of The Faculty Of Education At Princess 

Nourah Bint Abdul Rahman University. 

The research sample consisted of (12) female students of the 

Faculty of Education. The research was based on the quazi 

experemental approach. The research tools consisted of the 

conceptual understanding test and the interest scale towards 

mathematics applied on the sample before the experiment and 

after it. 

The results of the study showed that there were statistically 

significant differences between the mean scores of the research 

group members in both the general conceptual understanding 

test and the level of interpretation due to the study of the 

subjects of the National Center for Measurement in favor of the 

post application, and there were no statistically significant 
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differences between the mean scores of the research group at the 

other levels. The results also showed that there were statistically 

significant differences between the mean scores of the research 

group in the total interest towards mathematics in favor of pre-

application, and there were no statistically significant 

differences between the mean scores of the research group in the 

levels of interest scale towards mathematics, research was 

presented a set of recommendations and suggestions which  it 

possible to contribute to the development of the preparation of 

teachers in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

 مقدمة:

ين هما: عملية التعلي   وعملية التعلّ   ف ي تمتكامل عمليتينتتكو  العملية التعليمية من 

ت تند إلى عنصرين م مين هما المعلّ  والمتعلّ   وكل من ما يؤثّر في اآلخر ويتأثر 

التعلّ  ليتغيّر سلوكا ويكت ب سلوكا جديدا  والمعلّ  يعمل با  فالمتعلّ  يقوم بعملية 

على توجيا المتعل  وارشااه وم اعدتا لتحقي  التعلّ   ومن هذه النق ة برزت وهمية 

  ص 1922 الشارف, اليبي, & إمبارك, إعداا المعلّ  لتحقي  التعلّ  عند المتعلّمين.

98). 

إلى و  المعلّ  وحد العوامل الرئي ة التي تؤثّر في  (12  ص 1922 إبراهي ,  وتشير

فراا المجتمع وتنمية عقول    وتكوين شخصيات    وغرس القي  واالتجاهات إعداا و

المرغوبة  لكي يصبحوا وفرااا ي  مو  في ت ور المجتمع وتقّدما  ف و قلب العملية 

التعليمية  وازااات وهميتا واوره الفّعال مع بداية القر  الحاا  والعشرين  لدوره 

 الفّعال في مواج ة تحدياتا.

ات م ؤوليات المعل  ووظائفا  فل  يعد اوره يقتصر على نقل المعرفة  بل فقد تعدّ 

والتغيير  وو  ي    بشكل فّعال في بناء األجيال تعّدى ذلك ليصبق مصدرا للت وير 

  .(12  ص1922 إبراهي , .التي تتقبّل التغيير  وقاارة على مواج تا

ومن هنا برز اهتمام كبير في برام  إعداا المعلمين كافة ومعلّ  الرياضيات بوجا 

خاص على الم تويين العالمي والعربي وذلك عن طري  تقدي  برام  تدريبية 

  عمليات إعداا المعلمين تؤا  اورا فاعال في تحقي  األهداف ألولقاءات  وذلك 

 .(282  ص 1921 الرفاعي, التعليمية بكافة مجاالت ا لدى المتعلمين. 

وينعكس ت وير وااء المعلّ  بصورة مباشرة على تح ين عملية التعلي   وزيااة 

فاعليت ا  فعملية ت وير العملية التعليمية تعتمد على ت وير مدخالت ا األساسية  

المعلّ  من وه  المدخالت الذ  ي    في هذا  دّ ويعكال الب  والمااة العلمية  ...  

  .(19  ص 1922 إبراهي , الت وير.

اورا م ما في يؤا   بشكل خاص معل  الرياضياتوالمعل  بشكل عام و 

لدى طالبا في كافة المراحل التعليمية  وكلما تمّكن المااة الدراسية ت وير تدريس 

استخدام  فضال عنمعل  الرياضيات من المااة العلمية التي يقوم بتدري  ا  
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استراتيجيات التدريس المناسبة  واى ذلك إلى فاعلية وكفاءة في استيعاب ال الب لما 

 ح ن, زهرا ,  تأثر ال الب بالخبرات التي يقدم ا ل   المعل . عالوة عنيدرسونا  

 .(222  ص 1922& عبدالعزيز, 

عملية تعلي  الرياضيات عملية مركبة تت لب من المعلّ  و  وهذا يؤكد و    

يكو  على معرفة وتمّكن من المحتوى الرياضي  ومعرفة بال الب الذين يقوم 

تمكنا من م ارات تدريس الرياضيات  وذلك من خالل إتاحة  فضال عنبتدري     

مشار الNCTM,2003 تعلّما في مواقف جديدة.  جرى المجال لل الب لت بي  ما 

 (.222  ص et al., 2011   ح نإليا في 

هناك جوانب قد وشارت العديد من الدراسات و  وبالرغ  من هذه األهمية للمعل   ف

  et al. 2011   ح نقصور متنوعة في إعداا معل  الرياضيات  تتمثّل فيما يأتي

 (:221ص 

 المعرفية والتربوية لدى ال الب المعل . قصور في البنية .2

عدم مناسبة المقررات التربوية التي يدرس ا ال الب المعلّ  للجانب  .1

 التخصصي في اإلعداا.

اعتماا ال الب المعل  على ثقافة الحفظ واجتياز االختبارات  او  تحقي   .3

في  األهداف بعيدة المدى ترتبط باإلعداا الم ني والواول إلى م توى التمّكن

 المقررات التربوية.

عدم االهتمام باالتجاهات المعاارة في إعداا المعل  مثل توظيف التكنولوجيا  .9

 والمناه  القائمة على المعايير.

ومعل  الرياضيات بوجا خاص في الوطن  إعداا المعل  بوجا عام وهذا يؤكد و 

في  يجر العربي يشوبا بعض نواحي القصور  ويحتاج البحث عن مداخل جديدة 

 ,.et al  ح نضوئ ا إعداا المعل  بما يتناسب مع المعايير الم نية لمعل  الرياضيات. 

 (.223  ص 2011

ونظرا ألهمية تمّكن المعل  من المااة العلمية التي يقوم بتدري  ا  ونظرا الفتقار 

برام  كلية التربية لتوظيف معايير المركز الوطني للقياس  بالرغ  من اخضاع 

المتقّدمات للوظائف التعليمية بشتى ونواع ا لالختبارات والمقاييس التي يقوم ببناءها 

-في حدوا عل  الباحثتين-القا من عدم وجوا اراسة المركز الوطني للقياس  وان 

تناولت تحليل اختبار المركز الوطني للقياس الخاص بمعلمي الرياضيات للمرحلة 

االبتدائية وبناء اروس رياضية مرتب ة با لتقديم ا ل البات كلية التربية في المملكة 

لة من ناحية  كمحاولة لعالج هذه المشكالعربية ال عواية  ظ رت هذه الدراسة 

وإمداا ال البات بخلفية معرفية رياضية عن الموضوعات التي يتضمن ا هذا االختبار 

من ناحية وخرى كمحاولة لعالج مشكلة عدم تضمين برام  كلية التربية مقرر 

 تخصصي في الرياضيات المدرسية للمرحلة االبتدائية.

 

 مشكلة البحث وأسئلته:
توى المعرفة الرياضية لدى ال البات المعلمات تتمثّل مشكلة البحث في تدني م 

وذلك نتيجة عدم وجوا مقرر تخصصي في المعرفة الرياضية ضمن مقررات برام  
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إعداا المعل  في كليات التربية في الوقت الحالي  وهذا ما الحظتا الباحثتا  خالل 

القبلي الذ  ت  تدري  ما ل البات كلية التربية لعدة سنوات  وما ويّدتا نتائ  االختبار 

ت بيقا على عينة البحث قبل إجراء التجربة  والذ  وكد على ضعف م توى 

ال البات في المعرفة الرياضية  باإلضافة إلى الميول ال لبية نحو الرياضيات لدى 

 معظ  ال البات الالتي تخصصات ن في المرحلة الثانوية في الم ار األابي.

ت المعلمات قدر من المعرفة الرياضية تمكن ن من وان القا من وهمية امتالك ال البا

تدريس الرياضيات المدرسية ل البات ن في المرحلة االبتدائية م تقبال  وهذا ما وكّده 

المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في معايير الت وير الم ني للمعل  

 NCTM,2007   وان القا من وهمية (222  ص 1923العبوا , المشار إليا في .

المجاالت اختبارات المركز الوطني للقياس في قياس كفايات المعلمين والمعلمات في 

التخصصية ومن ضمن ا مااة الرياضيات  وتى هذا البحث لتقدي  اروس في 

موضوعات اختبار المركز الوطني للقياس وقياس فاعليت ا في تنمية االستيعاب 

المفاهيمي والميول نحو الرياضيات لدى طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة 

بحث في اإلجابة عن ال ؤال الرئيس بنت عبد الرحمن  ومن ث  تحدات مشكلة ال

 اآلتي:

ما فاعلية تدريس موضوعات اختبار المركز الوطني للقياس في تنمية االستيعاب 

المفاهيمي والميل نحو الرياضيات لدى طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت 

 تية:عبد الرحمن؟  وبالتحديد حاول هذا البحث اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآل

 ما اورة الدروس المرتب ة بموضوعات اختبار المركز الوطني للقياس؟-2

ما فاعلية الدروس المرتب ة بموضوعات اختبار المركز الوطني للقياس في تنمية -1

االستيعاب المفاهيمي لدى طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن؟

وعات اختبار المركز الوطني للقياس في تنمية ما فاعلية الدروس المرتب ة بموض-3

الميل نحو الرياضيات لدى طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن؟

 

 فروض البحث:

( بثثين متوسثث ات 92 9≥   ال توجثثد فثثروق ذات االلثثة إحصثثائية  عنثثد م ثثتوى -2

االسثتيعاب المفثاهيمي ارجات مجموعة البحث في الت بيقثين القبلثي والبعثد  الختبثار 

 بالن بة للدرجة الكلية ولكل محور من محاوره.

( بثثين متوسثث ات 92 9≥   ال توجثثد فثثروق ذات االلثثة إحصثثائية  عنثثد م ثثتوى -1

ارجات مجموعة البحث في الت بيقين القبلي والبعد  لمقيثاس الميثل نحثو الرياضثيات 

 بالن بة للدرجة الكلية ولكل محور من محاوره.
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 البحث:أهمية 

 تنبع وهمية البحث من ونا:

 األهمية النظرية:

يتناول وحد اختبارات المركز الوطني للقياس والذ  ي عى المركز من خالل ا إلى -2

تقدي  اختبارات ومقاييس معّدة بمن جية علمية  لتحقي  العدالة والجواة  وتلبية 

 .الوطني للقياس بدو  تاريخ( المركز) االحتياجات الت ويرية.

يتناول مجال إعداا المعل  من الناحية التخصصية والذ  يعّد وحد المجاالت الم مة  -1

 والمغيبة في برام  إعداا المعل  التي تقّدم ا كليات التربية في الوقت الحالي.

تتناول موضوع االستيعاب المفاهيمي والذ  يعّد عامال م ما في زيااة فاعلية -3

دة  والذ  يعمل على تنمية قدرات الفرا في اكت اب التعلّ   واستكشاف وفكار جدي

المشار إليا في  1992المعرفة وتوظيف ا في المواقف الجديدة.  ق امي وعمور  

 .(292  ص 1922العي ى, 

تتناول موضوع الميول نحو الرياضيات  والذ  يعّد من وه  محركات ال لوك -9

اإلن اني  والذ  يؤا  اورا م ما في بناء شخصية المتعلّ  وفي تعليما ونجاحا في 

 . (98  ص 1921هالل,   وبوتعلّ  المااة الدراسية.  

 

 األهمية التطبيقية:

قد تفيد نتائ  هذا البحث القائمين على برام  إعداا المعلّ  قبل الخدمة في تضمين -2

رياضيات برام  اإلعداا مقررات تخصصية ت اعد المعل  الحقا في تعلي  مااة ال

 ل البا.

قد تفيد نتائ  هذا البحث القائمين على برام  تدريب المعل  وثناء الخدمة في تقدي  -1

برام  تدريبية تخصصية في المحتوى الرياضي مشتقة من معايير اختبار المركز 

 الوطني للقياس.

 

 مصطلحات البحث:

 فاعلية:

هي "مدى األثر الذ  يمكن و  تحدثا المعالجة التجريبية بعّدها متغيراً م تقالً في وحثد 

المتغيرات التابعة  وهي ويضا: مدى وثر عامل وو بعض العوامل الم تقلة علثى عامثل 

 .(139ص   1993  شحاتة & النجار,وو بعض العوامل التابعة". 

ف إجرائيّثثاً فثثي هثثذا البحثثث بأن ثثا: مثثدى األثثثر الثثذ  يمكثثن و  تحدثثثا تثثدريس  وتُعثثر 

موضثثوعات اختبثثار المركثثز الثثوطني للقيثثاس فثثي تنميثثة االسثثتيعاب المفثثاهيمي والميثثل 

نحو الرياضيات لدى طالبات كلية التربية  ويت  تحديد هذا األثثر إحصثائياً عثن طريث  

 المعّدل لبالك. ح اب ن بة الك ب

 اختبار المركز الوطني للقياس:

وهو وحد االختبارات التي يقّدم ا المركز الوطني للقياس  والذ  يغ ّي محتوى 

المعايير التخصصية للرياضيات للمرحلة االبتدائية  والتي جرى تنظيم ا وف  
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 مجاالت تحو  معايير تتضمن ا مؤشرات  حيث توضع األسئلة على هذه المؤشرات.

 .(1922 اليل المتقّدم الختبار معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية, 

 وتأخذ الباحثتا  ب ذا التعريف إجرائيا في هذا البحث.

 االستيعاب المفاهيمي:

الشلبي & كرير , المشار إليا في  wigging & mctighe, 2005يعّرف  

االستيعاب المفاهيمي بأنا " قدرة التلميذ على تقدي  معنى المااة  ( 2  ص 1922

والخبرة التعليمية  وتف يرها وترجمت ا وت بيق ا بفعالية في مواقف جديدة وسياقات 

ركة مختلفة  والقدرة على اتخاذ منظور ورؤية األشياء من منظور نقد   والمشا

الوجدانية مع اآلخرين  وإاراك المتعل  لعاااتا العقلية والشخصية التي تكّو  وعيا 

 الخاص".

بأنا "قدرة  (2  ص 1929الل يف,  عبدالمشار إليا في  1993ويعّرفا  جابر 

التلميذ على تقدي  معنى المااة والخبرة التعليمية  وتظ ر هذه المقدرة في تف ير بعض 

وجزاء المااة  والتوسع في ا  ووضوح األفكار وت بيق ا في مواقف جديدة  وتصوير 

 المشكلة وحل ا ب رق مختلفة".

: قدرة ال البة المعلمة على الشرح  والتف ير  والت بي   الذ  عّرف اجرائياً بأنهوي

يعبّر عن ف م ا للمحتوى العلمي المقّدم في موضوعات اختبار المركز الوطني 

للقياس  والذ  يقاس باختبار االستيعاب المفاهيمي المعّد من قبل الباحثتين ل ذا 

 الغرض.

 الميل نحو الرياضيات:

يعّرف بأنا "شعور عند الفرا يدفعا إلى التنبا واالهتمام بشيء ما بحيث يفضلا على 

  ص 2883 راشد, وشياء وخرى  ويكو  عااة مصحوبا بال رور واالرتياح". 

292.)  

الميول بأن ا "ما ي ت  با األفراا  (399  ص 1993 شحاتة & النجار, ويعّرف 

ويفضلونا من وشياء ونشاطات ومواا اراسية  وما يقومو  با من وعمال ونشاطات 

خرى ف ي محببة إلي   يشعرو  من خالل ا بقدر كبير من الحب واالرتياح. وبعبارة و

تعبّر عن اهتمامات وتنظيمات وجدانية تجعل الفرا يع ي انتباها واهتماما لموضوع 

معين  ويشترك في ونش ة إاراكية  عقلية( وو  عملية( ترتبط با  ويشعر بقدر من 

االرتياح في ممارستا ل ذه األنش ة. ومن ث  فإ  الميول تمثّل نزعات سلوكية 

 ضوع ما". شخصية( إيجابية نحو شيء وو مو

: اهتمامات وتنظيمات وجدانية تجعل ال البة المعلمة تع ي ويعّرف اجرائياً بأنه

انتباها واهتماما لمااة الرياضيات  وتشترك في ونش ة إاراكية عقلية وو عملية ترتبط 

ب ا  تشعر بقدر من االرتياح في ممارست ا ل ذه األنش ة  والذ  يقاس بمقياس الميول 

 معّد من قبل الباحثتين ل ذا الغرض. نحو الرياضيات ال
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 :إطار نطري

 :قياسالوطني للمركز الاختبار 

 دون تاريخ(:س،ب)المركز الوطني للقيا المركز الوطني للقياس

 جمااى /28 بتاريخ والتقوي " للقياس الوطني "المركز بإنشاء الملكي األمر ادر

 وال البات لل الب العلمي التحصيل تقيس اختبارات لت بي  هـ 2912 األولى

 " اس  بتعديل ملكي مرسوم ادر هـ2932 عام وفي بالجامعات. للدراسة المتقدمين

 تقوي  م ام ا من وابق إذ التعلي " تقوي  "هيئة ليصبق العام" التعلي  تقوي  هيئة

 بعض ض  بحيث المملكة  في واألهلي الحكومي بشقيا والعالي العام التعلي  وقياس

 الوطني "المركز ضمن ا من والتي إشراف ا  تحت تعمل والتي والق اعات المراكز

 للقياس".

 اءببن يعنى والذ  عملا م ار ترس  ووهداف  ورسالة رؤية لا المركز وضع وقد

 الريااة لتحقي  ت دف والتي والكفاية  بالموضوعية تتصف وم نية علمية مقاييس

  والم نية. التربوية والمقاييس االختبارات بناء في العالمية

 إعداا عن الم ؤولة والم نية واللغوية الفنية اإلاارات بعض المركز ويشمل

 هيكال المركز ورسى ولقد الم اندة  اإلاارات عن فضال والمقاييس  االختبارات

 إلى وواوال ال رم قمة من بدءا القرار لصناعة ال رمي الت ل ل يبرز تنظيميا

 الفرعية. اإلاارات

 تعليمية مجاالت في واختبارات مقاييس بناء في متميّزة إنجازات المركز حق  وقد

 الوضوح لتحقي  ب ا  خااة سنوية تقارير إعداا على وعمل عديدة  وم نية

 المختلفة. المجتمع ومؤس ات شرائق مع والتواال والشفافية

 ,)المركز الوطني للقياس الوطني للقياساالختبارات والمقاييس التي يقّدمها المركز 

 دون تاريخ(:ب

 للقياس  الوطني المركز ب ا وميق التي الم مة الم ام من والمقاييس االختبارات تشّكل

 المجاالت في والمقاييس االختبارات من العديد وت بي  بناء على المركز يعمل إذ

 قدرات عن اقيقة معلومات تقدي  ب دف وذلك وغيرها  والم نية  واللغوية  التعليمية 

 الدقي . مجال   في لالختبارات المتقّدمين

 لضما  وذلك والمقاييس االختبارات بناء في العلمية المن جية المركز ويتبنى

 مجاالت ا بكافة االختبارات إعداا يمرّ  إذ والثبات  بالدقة تت   نتائ  على الحصول

 تحكي  لجا  على بعرض ا ومرورا العلمية األسس وف  البناء من بدءا  مراحل بعدة

 جاهزة لتصبق االختصاص  ذو  من لجنة قبل من بمراجعت ا وانت اءا متخصصة 

 الن ائية. اورت ا في للت بي 

 بالمعايير الخااة والت بيقية العلمية الت ورات مواكبة على المركز ويعمل

 آليات ت وير في وذلك والمقاييس  االختبارات وت بي  إعداا في الدولية والتجارب

 العالمية. الجواة معايير مع يتف  بما العمل

 من مجموعة للقياس الوطني المركز يقّدم ا التي والمقاييس االختبارات وتشمل

 هي: عديدة مجاالت في االختبارات

 االختبارات التعليمية. 
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 االختبارات اللغوية. 

 االختبارات الم نية. 

 االختبارات الدولية. 

 المقاييس المجتمعية. 

طوّرها المركز الوطني  وتعّد االختبارات الم نية مجال اهتمام هذه الدراسة والتي

م تعينًا بمجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من وه   للقياس

اإلنجازات التي يقدم ا المركز بتقديم ا للج ات الم تفيدة؛ وذلك للتحق  من توافر 

المتقدمين لشغل الوظائف في المجاالت  الخصائص والمؤهالت الم لوبة في األفراا

المختلفة  وتض  االختبارات الم نية عدة مجاالت من ضمن ا اختبار المعلمين 

والمعلمات  والذ  يقيس مدى تحق  الحد األانى من المعايير التي يجب توفرها في 

والم ارات والتي تغ ي الجوانب المتقدمين لم نة التدريس  والذ  يشمل المعارف 

  من ا توظيف ا في لعدة وغراضاألساسية لم نة التدريس. وت تخدم نتائ  االختبار 

عمليات االنتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الج ات المختصة بوزارة 

 تتألف اختبارات المعلمين من اختبارين وساسيين هما: اختبار عام واختبار إذالتعلي . 

يغ ي اختبار التخصص المجاالت األساسية وتخصصا   12تخصص والذ  يشمل 

لكل تخصص  ومن ضمن اختبارات التخصص اختبار معلمي رياضيات المرحلة 

 االبتدائية والذ  يعّد المجال األساسي للدراسة الحالية وفيما يأتي نبذة موجزة عنا:

)دليل المتقّدم الختبار معلمي  اختبار معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية

 :(8102الرياضيات للمرحلة االبتدائية, 

 مقدمة:

يمثّل مشروع "المعايير الم نية للمعلمين وواوات تقويم ا" من المشاريع الم مة 

لت وير التعلي   -رحما هللا-لشركة ت وير بمشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز 

يقوم المركز الوطني للقياس بتنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع وزارة التعلي    إذالعام  

 معلمين بما يحق  وهداف الوزارة الت ويرية وتح ين مخرجات ا.وذلك لرفع كفاية ال

 

 تنظيم محتوى االختبار:

يغ ّي االختبار محتوى المعايير التخصصية للرياضيات للمرحلة االبتدائية   

تنظيم ا وف  مجاالت  يحو  كل مجال معيارا وو وكثر  وتحت كل معيار  جرىوقد 

 هذه المؤشرات.عدا من المؤشرات  وتوضع األسئلة على 

 محتوى االختبار:

يغ ي االختبار المجاالت الرئي ة لتخصص معل  الرياضيات للمرحلة االبتدائية  

 ويتضمن ذلك:

 .األعداا والعمليات علي ا 

 .الجبر والدوال الحقيقية 

 .ال ندسة والقياس 

 .اإلحصاء واالحتماالت 

 .المن   واالستدالل الرياضي 
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 .تعلي  الرياضيات 

  الرياضية.اإلجراءات 

 

 :االستيعاب المفاهيمي

 مقدمة:

ي تند مف وم االستيعاب المفاهيمي على المدخل البنائي الذ  ي دف إلى بناء  

تنظي  افي يوفر بيئة اجتماعية تفاعلية  يشارك في ا الفرا في البناء المعرفي  

راد المعرفة القبلية لدى المتعل   ث  إضافة معارف ومعلومات جديدة ل ذا  فيجر 

البناء المعرفي  ث  يت  تمثيل هذه المعارف ال ابقة  ث  تحدث عملية التمييز بين 

وو إحالل المفاهي  تت  عملية إعااة البناء  ومن ث  تجر المفاهي  الجديدة وتلك ال ابقة  

تحدث عملية االستيعاب ومن ث    الجديدة والدقيقة  والمعلومات ال ابقة بالمفاهي

  ص 1992سال ,  المشار إليا في lonning,1993المفاهيمي بشكل متكامل.  

228). 

جميع هذه العمليات من خالل ونش ة التعلّ  النشط والذ  يعتمد على  وتجر  

اشت  االستيعاب المفاهيمي من نظرية ووزوبل  ولا عالقة  إذالتفاعل بين المتعلمين  

 سال , وثيقة بالمفاهي  التي ورساها جا  بياجيا حول االستيعاب والمواءمة والتوزا . 

 .(228  ص 1992

التي تؤثر في فاعلية عملية ويعّد االستيعاب المفاهيمي من العوامل الرئي ة  

علّ   فامتالك الفرا ألساسيات للبناء المعرفي تمكنا من استكشاف عالقات جديدة الت

بين عناار المعرفة  مما يزيد من قدرات الفرا العقلية المتالك المعرفة واستخدام ا 

  ص 1922العي ى, المشار إليا في   1992عند الضرورة.  ق امي وعمور  

292). 

 

 تعريف االستيعاب المفاهيمي:

ي عى العقل البشر  لتعلّ  وشياء ذات معنى  فيقوم ببعض العمليات لتحويل 

 ,et al   كوجكالمعلومات إلى معارف ذات معنى يعي ا العقل ويدرك ا ويف م ا. 

 (.229  ص  2008

االستيعاب  (228  ص 1999الل,  لمشار إليا فيا 2829الديب  ويعّرف   

عملية استدخال وتمثّل عناار البيئة في البناء المعرفي للفرا فيكو  لديا إطارا " بأنا

ماثلة في عقليا مرجعيا  حيث ي تجيب للموقف الجديد كما سب  و  استجاب لمواقف م

 ."الماضي وهذا يؤا  بالتدري  إلى التعمي 

القدرة على بأنا "االستيعاب  الف  (  (92  ص 1993 شحاتة & النجار, يعّرف و

إاراك المعاني  ويظ ر ذلك بترجمة األفكار من اورة إلى وخرى  وتف يرها 

وآثار معينة بناءا على  وشرح ا بإس اب وو في إيجاز والتنبؤ من خالل ا بنتائ 

  ."في هذه األفكارالم ارات واالتجاهات المتضمنة 

يكو  ال الب قاار على إع اء معنى للموقف الذ  يواج ا "ويعّرف الف   كذلك بأ :

وي تدل عليا من مجموعة من ال لوكيات العقلية التي يظ رها ال الب  وتفوق 
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م توى التذكر  وتندرج تحت ا مجموعة من ال لوكيات كأ  يترج   وو يف ر  وو 

 اللقاني & . "مثاال  وو ي تنت   وو يعبّر عن شيء ماي تكمل  وو يشرح  وو يع ي 

 .(299  ص 2882الجمل, 

 (92  ص 1922زكي, المشار إليا في  hart & keller, 2003ويعّرفا   

الصورة التي يبني ا ويشكل ا المتعل  في الذاكرة حول مف وم ما  وي ت يع من "بأنا 

او  الكثير من التفكير خالل ا ت بي  هذه الصورة على مواقف حياتية مختلفة ب  ولة 

 ."الواعي ب ا

بأنا  (1   ص1929الل يف,  عبدالمشار إليا في  1992ويعّرفا  ق امي وعمور  

عملية معرفية ذهنية واعية  يقوم في ا المتعل  بتوليد معنى وو خبرة مع ما يتفاعل "

معا من مصاار مختلفة  من خالل المالحظة الح ية المباشرة للظواهر التي 

 ا  وو مشاهدة وشكال توضيحية  يصااف ا  والتي ترتبط بالخبرة  وو قراءة شيء عن

ت دف هذه العملية المعرفية إلى ت وير إذ وو االشتراك في مناقشة عن هذه الخبرة  

 ."المعرفة المخزونة لدى المتعل  ب دف توليد معلومات وخبرات جديدة

 (8  ص 1922األسمر  & المزيني, المشار إليا في  1992كما عّرفا  زيتو   

ارجة وو مدى الف   العلمي ال لي  لألفكار والتصورات الذهنية الموجواة في "بأنا 

البنية العقلية و  هو البناء العقلي الذ  نت  عن إاراك العالقات وو الصفات المشتركة 

 ."للمفاهي  وو الظواهر وو األحداث

عقلية تعتمد على ية لعم"الف   المفاهيمي بأنا  (229  ص 1998 طلبة,  ويعّرف

عدا من القدرات المتصلة ب ا ذات العالقات المتباالة والتي ت اعد المتعل  على 

 ."التفكير العلمي واستخدام المعرفة العلمية والم ارة في ال ياق ب رق مرنة ومتقنة

 

 :مظاهر االستيعاب المفاهيمي

يعّد الف   األساس الذ  يبنى عليا التعلّ   فيجب تصمي  التدريس لتكوين الف   عند 

المتعلمين  ويجب و  يكو  ذلك من وهداف عملية التعلّ   وذلك في ضوء إمكاناتا 

  ص ص et al., 2008  كوجكوقدراتا وونماط ذكاءه  ونمط تعلّما المفّضل. 

222-292). 

المؤشرات التي تدل على ف   المتعلّ  إلى تحديد  التربويو توّال  وقد 

حّدات هذه المؤشرات في ستة مظاهر  إذللمعلومات والموضوعات التي تقّدم لا. 

  et al., 2008    كوجكبلوغ ا الف   الحقيقي للموضوع. مت ل لة  بحيث يضمن 

 (.292-222ص ص 

  ص ص et al., 2008   كوجك المظاهر وفيما يلي عرض وتوضيق ول ذه 

222-292): 

يقوم المتعلّ  بتب يط المف وم وتقدي  المعنى بلغتا الخااة  فيعيد الشرح:  .2

اياغة المعنى بأسلوبا الخاص  او  ترايد لنفس المعلومة كما ورات بالكتاب 

تت لب القدرة على توضيق المعنى إجابة المتعل  عن مجموعة من  إذالمدرسي  

وذلك لتوضيق الموضوع ....   ألسئلة مثل: من؟  وكيف؟  ولماذا؟  ومتى؟  ووين؟ا

 الذ  ي لب منا شرحا. 
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بالرغ  من التقارب بين القدرة على الشرح والقدرة على التف ير  إال التف ير:  .1

ون ما عمليتا  مختلفتا   فبينما ي دف الشرح إلى توضيق المعنى  ي دف التف ير إلى 

من خالل إجابة المتعلّ  عن مجموعة من األسئلة مثل:  هذا الموضوع توضيق وهمية 

ماذا يمكن و  يحدث لو تغيّرت بعض األشياء؟  ما وهمية الموضوع بالن بة للمتعل ؟  

ما وهمية الموضوع بالن بة لآلخرين؟  والعديد من األسئلة التي تدل على ف   

 الموضوع. 

استخدام ما لديا من معلومات في ويقصد با قدرة المتعلّ  على الت بي :  .3

وبالتحديد القدرة على اإلجابة على عدة وسئلة من ا: وين مواقف جديدة ومتنوعة. 

وكيف يمكن توظيف المعارف والم ارات التي ت  تعلم ا؟  كيف يمكن ت وير 

 وفكار  ال ابقة لالستفااة من المعارف والم ارات الجديدة؟.

يرّكز هذا المظ ر على ت وير قدرة الفرا على تقبل وج ات النظر المنظور:  .9

المختلفة حول األشياء والموضوعات واألفكار  بحيث يدرك و  هناك وكثر من إجابة 

ينظر لإلجابات واآلراء المختلفة  إذلكل سؤال  وهناك وكثر من حل لكل مشكلة  

هل هذا  عدة وسئلة من ا: عننظرة فاحصة تحليلية. وبالتحديد القدرة على اإلجابة 

الرو  مقبوال؟  هل هو تعبير عن وج ة نظر معينة؟  ما نواحي القوة والضعف في 

  هذه اآلراء؟  كيف يمكن الدفاع عن هذه اآلراء في حال استحقاق ا ذلك؟.

يرّكز هذا المظ ر على اآلخرين  ويمكن تحديد ذلك من ف   مشاعر اآلخرين:  .2

من ا: كيف يرى اآلخرو  هذه األفكار واآلراء؟  هل  خالل اإلجابة عن عدة وسئلة

يرى اآلخرو  نفس ما وراه؟  هل تنقصني الخبرة لرؤية ما يراه اآلخرو ؟  لو كنت 

 مكا  اآلخرين هل ستختلف وج ة نظر ؟. 

يصل هذا المظ ر بالفرا لم توى الحكمة  فيعرف نقاط قوتا معرفة الذات:  .2

 في  كما ي تنبط كيف تؤثر ونماط تفكيره ونقاط ضعفا في ف   وتف ير الموضوع

ف ما لألشياء من حولا  ويمكن تحديد ذلك من خالل اإلجابة على عدة وسئلة من ا: 

شخصيتي على رؤيتي لألشياء وف مي ل ا؟  ما المؤثرات الخارجية على كيف تؤثّر 

ن؟. وفكار  وآرائي؟  هل ونا متحيّز آلرائي؟  هل وستمع جيدا ألفكار وآراء اآلخري

عقلية كالشرح والتف ير  وجوانب وتشير هذه المظاهر إلى و  الف   يتضمن جوانب 

وجدانية كالف   ومعرفة الذات  وب ذا يتّضق و  الف   ل  يقتصر على التحصيل فقط  

بل يشمل جوانب وخرى من شخصية المتعلّ  تؤثّر في عملا وممارساتا في حياتا 

 .(9  ص1922 تيبي, الع ؛329  ص 1992 الشربيني, العملية.

 (92  ص 1922محمد & سيف,  المشار إليا في newton,2006كما حّدا  

مظاهر االستيعاب المفاهيمي في قراءة األفكار بشكل نقد   وتكوين روابط بين 

 والبراهين إلنجاز األعمال.األفكار  والتركيز على األالة 

مظاهر االستيعاب  (9  ص1922العتيبي, المشار إليا في  tedi,2003ولقد حّدا  

المفاهيمي بحيث تشمل ت ور االستجابات المرتب ة بالم ام  وبقاء التعلّ  لفترة وطول  

والقدرة على توظيف المعارف في مواقف جديدة  وابتكار المعاني واألفكار الجديدة  

 وتنمية التعلّ  الذاتي والم تقل.
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ما سب   ( 38  ص 1922القح اني, المشار إليا في  1921  الج ور  ويؤّكد 

تشمل قدرة الفرا على ترجمة المااة العلمية من إذ ذكره عن مظاهر الف   العمي   

اورة إلى وخرى  وتف يرها وشرح ا بإيجاز وو بإس اب  والتنبؤ بالنتائ  من خالل 

االستنتاجات  وقدرة المتعلّ  على توظيف المعارف وإعااة استخدام ا في مواقف 

 جديدة.

ال عي إلى عمليات ما وراء المعرفة وحفظ المعلومات  الواول إلى الف   ويت لّب 

اع  تكامل المعرفة  إذ يجر االستناا إلى المعرفة ال ابقة للمتعلّ    يجر وو  

جوا في بنيتا المعرفية  من خالل حدوث مواج ة الجديدة بالمعرفة ال ابقة المو

واضحة بين المعرفة ال ابقة والجديدة  وهذا هو العنصر في التدريس ب دف الف   

 .(232  ص 1998 طلبة, واالستيعاب. 

 

 :الميل نحو الرياضيات

 مقدمة:

من المؤشرات الم مة  تعدّ تعّد الميول من وه  محركات سلوك اإلن ا   والتي  

لبناء شخصية المتعل   حيث تؤا  اورا م ما في تعلي  وتعلّ  المتعلمين  حيث و  

المعل  الفّعال هو الذ  ي ت  بمعرفة ميول طلبتا نحو المااة العلمية  للواول إلى 

 . (98  ص 1921هالل,   وبوملية التدريس. عقول   لتحقي  األهداف المتوخاة من ع

من سمات الشخصية التي اهتمت ب ا الدراسات  م مةتمثّل الميول سمة  إذ 

النف ية والتربوية  لكون ا ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بنواحي النشاط في 

تتشارك مع سمات الفرا األخرى كاالتجاهات والدوافع والقدرات  إذمجاالتا العديدة  

 1991الفرا تربويا وم نيا.  الظاهر  تمرجيا   وعبد ال اا   والقي  في تكيف 

  .(88  ص 1921مراا, المشار إليا في 

 تعريف الميل:

شعور يصاحب انتباه الفرا واهتماما "الميل بأنا  (122  ص 2822  ال يد,  عّرف

 ."بموضوع معين

 (318  ص 1999عفانة & الخزندار, المشار إليا في  Good,1973 (عّرفكما 

اتجاه ذاتي موضوعي يصف حالة اهتمام الفرا بموضوع ما   ويقوم على "الميل بأنا 

 ."حب االست الع

اافع يحدا "بأنا الميل   (8  ص1998نصار, المشار إليا في  2899يعّرف  جابر  

استجابة الفرا ب ريقة انتقائية  وتعكس القوة الن بية للشحنات الموجبة لألشياء 

 ."واألنش ة على اختالف ا وتعداها في عال  ال يكولوجي

بأنا  الميل (292   ص1921مراا, يخ  المشار إليا في كما عّرف  زيتو   بدو  تار

عبارة عن اهتمامات وتنظيمات وجدانية تجعل الفرا  ال الب( يع ي انتباها "

واهتماما لموضوع معين  ويشترك في ونش ة إاراكية عقلية وو عملية ترتبط با 

 ."ويشعر بقدر من االرتياح في ممارستا ل ذه األنش ة
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ن التعبير استجابة وجدانية تجاه موقف معين وو موضوع معين ويمك"ويعّرف بأنا 

  ص 1921هالل,  وبوالمشار إليا في  2882.  المن ي  "عنا باستجابات القبول

29.) 

ما ي ت  با األفراا ويفضلونا من وشياء ومواا اراسية "كما يعّرف بأنا  

.  زيتو  "نش ة محببة تتضق في اورة نزعات سلوكية نحو شيء وو موضوع ماوو

 .(232  ص 1998, فرغليالمشار إليا في  2882وزيتو   

الميل  (292  ص 1921مراا, المشار إليا في  1991كما عّرف  الحيلة   

الرغبة واالهتمام التي تترج  شعور ال الب نحو فعاليات وونش ة تخل  في "بأنا 

 ."شخصا الميل واإلقبال  ويمكن قياس هذا الميل بمالحظة هذا اإلقبال

التعبيرات الوجدانية التي نشعر ب ا نحو األشخاص وو األشياء وو "ويعّرف ويضا بأنا 

محمد, المشار إليا في  2882.  عزيز  "ذات ا لمرورنا في خبرات معينةاألفكار 

 . (32  ص1921

ليتا أل  ينتقي انتقاء حرا ونش ة محداة ت تثير لديا شعور الفرا بقاب"ويعّرف بأنا 

 .(32  ص 1921محمد, المشار إليا في  1999.  عالم  "مشاعر سارة

شعور "على ونا  (212  ص 1923علي, المشار إليا في  1992ويعّرفا  العزة  

 تمرة إلى موضوع معين ويكو  عند الفرا يدفعا لالهتمام ويدعوه لالنتباه بصورة م

 ."هذا االهتمام وو االنتباه مصحوبا باالرتياح من قبل الفرا

شعور "بأنا ( 9  ص  1921هالل,  وبو المشار إليا في 1999ويعّرفا   الداهر   

 ."انتباه الشخص واهتماما بموضوع مايصاحب 

و  الميول تدفع األفراا لالهتمام يتضق  ومن جميع ما ورا في هذه التعريفات للميول 

االرتياح. من خالل ا ب ويشعرو  ب ا ي تمو التي  لألعمال والموضوعاتواالنتباه 

 .(211  ص 1923 علي, 

 

 أهمية دراسة الميول:

فضال يعّد التعّرف على ميول ال الب ومر م   وضرور  قبل ووثناء عملية التعلّ   

ما بعد عملية التعلي  وذلك الستقصاء مدى جدوى طريقة التدريس التي ينت ج ا  عن

حشو المعلومات في عقلا  ولكن  يجر المعل  في تدريس طلبتا  فالمتعل  ليس آلة 

 2888يجب تنميتا من جميع الجوانب سلوكيا وتربويا وعلميا.  الداهر  والكبي ي  

 .(22  ص 1921هالل,  وبو المشار إليا في

 (22  ص 1921هالل,  وبوالمشار إليا في  2888وقد حّدا  الداهر  والكبي ي  

 الميل في عملية التعلّ  بالنقاط اآلتية: وهمية

في زاا تعلّما ورغبتا  ترتبط الميول بعملية التعلّ   فكلما زاا ميل الفرا .2

 المعرفة والف  .

ت اعد الميول في تح ين عملية التعلّ  والتعلي  وذلك من خالل االستعانة  .1

 ببرام  اإلرشاا والتوجيا.

 والتفوق في التحصيل العلمي.ت اعد الميول ال لبة على النجاح  .3
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و  تحديد ميول األفراا ومرا م ما لألسباب  (292  ص 1999  ح ن,  ويضيف

 تية:اآل

 يت  من خالل ا توجيا البرام  التعليمية والتدريبية لتنمية الميول المرغوبة. .2

ون ا ت اعد في ت كين األفراا في  إذتلعب اورا م ما في التوجيا الم ني   .1

 الوظائف التي يرغبو  في ا.

تؤا  اورا م ما في التوجيا التربو   من خالل إلحاق األفراا بالبرام   .3

 ية التي يرغبو  بااللتحاق في ا.التعليمية والتربو

 تحّدا المعارف والخبرات التي يكت ب ا الفرا. .9

ت اعد على تعّرف الفروق الفراية بين ميول المتعلمين باختالف قدرات    .2

 ومراحل   العمرية.

إلى و  هناك ( 293  ص  1921مراا, ويشير  جابر  بدو  سنة المشار إليا في 

نتائ  مثمرة عديدة لدراسة الميول  والتي من ضمن ا الواول بالفرا إلى التكيف 

  مع بيئتا الدراسية والم نية  والتي بدورها تخل  حالة من التواز  النف ي لديا ال لي

 والتخلص من مشاعر عدم االرتياح والتوتر.

 

 خصائص الميل:

  ص 1921هالل,  وبو  المشار إليا في 1991وقد حّدا  الكناني وآخرو    

 خصائص الميل والتي من وهم ا: (23

 ي ت  الميل بال رور بالخبرات ال ابقة والحالية والم تقبلية. .2

 يدفع الميل ال الب نحو القيام بنشاط معين. .1

 تتغيّر الميول عند االنتقال بين مراحل النمو للفرا. .3

 الي ا األفراا.تختلف الميول باختالف البيئة التي ينتمي  .9

 تختلف الميول باختالف النوع. .2

الميل هو نات  التفاعل بين مجموعة من العوامل  فيتأثر الميل بالنض   .2

باإلضافة إلى البيئة ومؤثرات ا  وهذا يؤكد إمكانية تغيير ميول األفراا من خالل 

  الظروف والمؤثرات التي ت مق ب ذا التغيير.

 

 مكونات الميل:

لى مكونات الميول لدى األفراا في تنميت ا لدي    ويشير  الريماو  ي اعد التعّرف ع

إلى و   (29-23  ص ص 1921هالل,  وبوالمشار إليا في  1922وآخرو   

 ول تتضمن ثالثة عناار وساسية هي:المي

الجانب الوجداني: يصاحب الميول مشاعر وانفعاالت عديدة  مثل مشاعر  .2

 ال رور والفرح  وو الغضب والكراهية واالنزعاج.

الجانب المعرفي: يتناول هذا الجانب المعلومات التي يمتلك ا الفرا حول  .1

 معلومات.موضوع الميول  فيجب على الفرا االعتقاا بصحة هذه ال
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الجانب ال لوكي: إ  المعلومات التي نعتقد بصحت ا  وما يصاحب ا من  .3

تتف  مع هذه المعلومات  ومع مشاعر وانفعاالت  تدفع الفرا نحو التصّرف ب ريقة 

 الرغبة في تجنب الشعور بالغضب والكراهية  والقرب من ال عااة وال رور والفرح.

 

 المظاهر الرئيسة للميول:

تتفاوت الميول في ونواع ا تبعا الختالف موضوعات ا ووهداف ا  ويختلف كل  

نوع من ا في فترتا الزمنية  وفي ات اع مجالا  وفي قوتا وشدتا  وهذا التفاوت 

 ال يد, يضفي علي ا خصائص ومظاهر نف ية مختلفة  وفيما يلي توضيق ذلك 

  (:128-129  ص ص 2822

الفترة الزمنية: فمن الميول ما يمتد في حياة الفرا ويصبق وسلوب حياة ويظ ر  .2

 عد ذلك.في معظ  مراحل نموه  ومن ا ما يظ ر في مرحلة معينة ث  يختفي ب

االت اع: قد يت ع الميل حتى يكاا يشمل كل وجا من ووجا النشاط النف ي  وو  .1

 يضي  حتى يقتصر على وجا واحد منا.

الشدة: يمكن و  نرتّب ميول كل فرا ح ب شدت ا وقوت ا  ف ناك من يفّضل  .3

 فينت  عن ذلك شدة وقوة بعض الميول.ميال على ميل آخر  

 

 تنمية الميل نحو الرياضيات:

ونا يمكن اكت اب الميل  وو  هناك مجموعة من العوامل التي ت اعد  التربويو يؤكد 

 :(22  ص 1921هالل,    وبو على تنمية ميول ال الب نحو مااة الرياضيات من ا

 تعليمية مناسبة لقدرات ال الب وونماط تعلم  :تقدي  بيئة  .2

توضيق وهمية اراسة الرياضيات في حياة ال الب من خالل الربط بالتمثيالت  .1

 المح وسة  وومثلة من الحياة الواقعية.

استخدام التعزيز بأشكال متنوعة ومناسبة مع ما يحققا ال الب من وهداف  .3

 التعلّ .

ال لل الب للمشاركة في األنش ة بناء نواا  للرياضيات وإتاحة المج .9

 المختلفة فيا.

 الفرق بين الميل واالتجاه:
يختلف الميل عن االتجاه  فاالتجاه قد يكو  سلبيا وو إيجابيا  وما الميل فلا  

ناحية إيجابية فقط  فالفرا يميل إلى األشياء التي يفّضل ا وتجلب لا االستمتاع 

وال رور  وال يمكن و  يميل لشيء يكرها  فضال عن و  ووسع ووقوى ووشمل من 

بينما الميل يعبّر عن حب الفرا وتفضيلا الميل فاالتجاه يعبّر عن اعتقاا الفرا  ف

الحديد,   وبو فإ  االتجاه يأخذ وقتا وطول في تنميتا من الميل. ومن ث لألشياء  

 .(139-132  ص ص 1992

 

 دراسات سابقة:

اراسة هدفت إلى معرفة فعالية برنام  تدريبي لمعل   (1999 حبيب,  وجرى

الرياضيات بالمرحلة اإلعدااية بمحافظة ال ويس على تنمية بعض م ارات التدريس 
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في ضوء معايير جواة المعل  المنبثقة من المعايير القومية للتعلي . تكونت عينة 

 ويس. وتمثلت واوات ( معلماً للمرحلة اإلعدااية بمحافظة ال99الدراسة من  

الدراسة بب اقة مالحظة األااء التدري ي لمعل  الرياضيات بالمرحلة اإلعدااية 

واختبار المواقف التدريبية. وظ رت النتائ  وجوا فرق ذو االلة احصائية بين 

متوس ي ارجات معلمي الرياضيات لب اقة مالحظة األااء التدري ي لصالق ارجات 

بعد  . وكذلك وجوا فروق ذات االلة احصائية بين متوس ي المعلمين في الت بي  ال

ارجات معلمي الرياضيات الختبار المواقف التدريبية لصالق ارجات المعلمين في 

الت بي  البعد   ووظ رت النتائ  ويضاً اتصاف البرنام  التدريبي بدرجة مناسبة من 

المرحلة اإلعدااية الفعالية في تنمية بعض م ارات التدريس لدى معلمي رياضيات 

 بمحافظة ال ويس.

اراسة هدفت إلى معرفة فاعلية برنام  مقترح لتنمية  )1992  محمد, ووجرى 

عمليات التدريس المت لبة من معل  الرياضيات في ضوء المعايير العالمية والمحلية. 

نا. ( معلماً ومعلمة من معلمي الرياضيات من محافظة ق22تكونت عينة الدراسة من  

( معلماً ومعلمة وضاب ة عدا 31موزعين على مجموعتين تجريبية وعدا وفرااها  

( معلماً. وتمثلت واوات الدراسة باست الع للرو  حول قائمة بالعمليات 33وفرااها  

التدري ية المت لبة من معل  الرياضيات في ضوء المعايير العالمية والمحلية  وب اقة 

لرياضيات لعمليات التدريس المت لبة من   في ضوء مالحظة لقياس وااء معلمي ا

المعايير العالمية والمحلية. وظ رت النتائ  و  البرنام  المقترح ذو وثر فعال في تنمية 

وااء معلمي الرياضيات   للمجموعة التجريبية( للعمليات التدري ية المت لبة من   في 

 ضوء المعايير العالمية والمحلية للتعلي .

اراسة هدفت إلى تثدريس  (Huffman, Thomas, & Lawrenz, 2008) ووجرى

هثثثذه  إذ إ ّ رياضثثثيات فثثثي برنثثثام  إعثثثداا للمعلمثثثين قثثثائ  علثثثى اإلاثثثالح  العلثثثوم وال

الدراسثثة تتنثثاول تثثدريس العلثثوم والرياضثثيات لمعلمثثين كثثانوا فثثي األسثثاس يعثثدو  مثثن 

المتفوقين في بثرام  إعثداا المعلمثين. وهثي اراسثة تركثز علثى اختبثار مثدى اسثتخدام 

ى اإلاثثالح فثثي فصثثول   معلمثثي العلثثوم والرياضثثيات لممارسثثات تدري ثثية قائمثثة علثث

( مثن معلمثي العلثوم 2883عندما اخلوا م نة التثدريس. وتكونثت عينثة الدراسثة مثن  

( مثثن مشثثروعات "التعثثاو  للمتميثثز فثثي 21والرياضثثيات وقثثد تثث  جمثثع البيانثثات مثثن  

المختلفثة عبثر الواليثات المتحثدة . وقثد اسثتخدم تصثمي  شثبا  CETP "إعداا المعلمين

وم والرياضثثيات الثثذين تثث  إعثثدااه  م ثثبقًا مثثن خثثالل بثثرام  تجريبثثي مثثع معلمثثي العلثث

التعثثاو  للمتميثثز مثثن وجثثل اعثثداا المعلمثثين وتمثثت متثثابعت   وهثث  فثثي حقثثل التثثدريس 

وقثد وشثارت النتثائ  إلثى  .ومقارنت   مع المعلمين ممن ل  يتلقوا تدريبًا في تلك البرام 

فثي إعثداا المعلمثين اسثتخدموا و  المعلمين الثذين تلقثوا بثرام  تثدريب التعثاو  للتميثز 

بثالمعلمين الثذين لث   موازنثةمزيثًدا مثن توجي ثات اإلاثالح فثي ممارسثات   التدري ثية 

يتلقوا تدريبًا في تلثك البثرام   وذلثك علثى الثرغ  مثن و  كثالً مثن معلمثي الرياضثيات 

 والعلوم سجلوا م تويات منخفضة من االستخدام لتلك التوجي ات الخااة باإلاالح.

اراسة هدفت إلى إعداا المعلمين المتدربين للحفاظ  (Mccarthy, 2008)ت ووجر

وقد وجريت تجربة ت وير للمعل  لكشف  .عل  الرياضياتعلى الكتابة في تدريس وت
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كيفية قدرات المعلمين المتدربين واتجاهات   نحو استخدام الكتابة في الرياضيات. وقد 

استفاا المعلمين المتدربين من الرسوم البيانية في ت  يل استخدام الكتابة في طرق 

مع استخدام بعض الرسوم تدريس الرياضيات الجامعية  ث  مارسوا تدريس الكتابة 

البيانية وجداول ا في حصص الرياضيات في المرحلة االبتدائية. وقد وظ رت تأمالت 

المعلمين المتدربين ون ا كانت ممارسة إيجابية. كما خلصوا إلى و  الكتابة في 

 الرياضيات ذات قيمة كبيرة في التدريس وون   سي تخدمون ا في التدريس.

اراسة ت دف إلى إعداا معل  الرياضيات في المرحلة  (Kajander, 2010) ووجرت

وتكونت عينة  .اإلعدااية في مرحلة اإلاالح: ت وير تدريس الرياضيات وتقييما

( من معلمي ما قبل االلتحاق بالخدمة ممن يدرسو  في برنام  399الدراسة من  

االختبار وعوام. وقد استخدمت طريقة االست الع باستخدام  3إعداا لمدة عام لمدة 

القبلي واالختبار البعد   وذلك الست الع المعارف اإلجرائية والمفاهيمية 

للرياضيات التي ي لب ا معلمي المرحلة االبتدائية. كما تناولت الدراسة المعتقدات 

( من المشاركين في وحد 11الرياضية من خالل مقابالت بعدية وجريت مع  

اب النظر  للمفاهي  الرياضية الالزمة المجموعات. ووظ رت النتائ  و  االستيع

للتدريس كا  ضعيفًا في البداية. وو  طريقة اورة اإلعداا قبل االلتحاق بالعمل  التي 

وبدرجة –تشتمل على تركيز شديد على المفاهي  الرياضية المتخصصة قد ح نت 

 ف   المعلمين المتدربين؛ ولكن إلى حد قليل وم توى مقبول. وقد وظ رت -ملحوظة

التغييرات التي وجريت في البرنام  مثل اورات رياضيات اضافية للتعلي  واختبارات 

عالية الم توى اجبارية في تدريس الرياضيات في ن اية الدورات نوًعا من التكامل 

 فيما بعد كما ون ا واعدة.

تأثير برنام  إعداا معل  العلوم القائ  اراسة لمعرفة  (Buaraphan, 2011) ووجرى

على وسس معيارية على اتجاهات معلمي مرحلة ما قبل الخدمة نحو تدريس العلوم. 

( من معلمي العلوم نحو تدريس العلوم 223ت الدراسة إلى استعراض اتجاهات  هدف

في بداية الفصل الدراسي األول من خالل برنام  معيار  ألعداا معل  العلوم  وهذا 

و راد التغييرات في   .البرنام  بدو في جامعة تقع في المن قة الوس ى في تايالند

لدراسة وذلك بعد انقضاء الفصل الدراسي ( مت وع من المشاركين في ا39اتجاهات 

ل   اتجاهات  -وبصفة عامة–وقد ووضحت النتائ  و  جميع المشاركين  .األول

إيجابية نحو تدريس العلوم في كل من بداية ون اية الفصل الدراسي. كما و  

المشاركين من وعراق مختلفة كانت ل   اتجاهات مختلفة بوضوح عند بداية الفصل 

 ايتا. بينما ل  نجد مثل تلك االختالفات فيما يخص م توى الصف وغيره الدراسي ون

من المتغيرات الرئي ية. وبعد مرور فصل اراسي على المشاركة في البرنام  القائ  

على المعايير  ل  يظ ر المشاركو  و  تح ن في اتجاهات   نحو تدريس العلوم. كما 

يما يخص عدم قدرت   على تدريس ون   عبروا عن مزيد من االتجاهات ال لبية ف

العلوم ب ريقة مناسبة. وما المضامين الخااة بكيفية تح ين االتجاهات اإليجابية نحو 

 تدريس العلوم من خالل المحتوى المقرر فقد ت  استخراج ا من النتائ .

 –اراسة هدفت إلى تصمي  وضبط برنام  تدريبي مدم   )1921 الرفاعي, ووجرى 

من خالل تحديد االحتياجات التدريبية لل الب المعل  بالفرقة  -ي تخدم منتدى تعليمي
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الثانية شعبة التعلي  االبتدائي تخصص رياضيات  وقياس عائد البرنام  التدريبي في 

الجانب المعرفي والجانب الم ار  والجانب الوجداني / االنفعالي. تكونت عينة 

تحديد االحتياجات التدريبية لتلك المجموعة إذ جرى ( طالبة وطالباً  29الدراسة من  

ن :اختبار التراب ات الرياضية ومقياس االتجاه عن طري  الت بي  القبلي لكل م

نحوها وكذلك عقد مقابالت جماعية مع  . وفي ضوء نتائ  االحتياجات التدريبية 

لعينة الدراسة ت  تصمي  وضبط البرنام  التدريبي المدم . وتمثلت واوات الدراسة 

حظة وااء باختبار التراب ات الرياضية ومقياس االتجاه نحوها وب اقة تحليل ومال

تدري ي حول نشاط في التراب ات الرياضية. ووظ رت النتائ  إلى وجوا تح ينات 

في م توى التراب ات الرياضية واالتجاه نحوها لدى ال الب بعد التدريب على 

البرنام . كما كانت استجابات ال الب على ب اقة تحليل ووااء النشاط في التراب ات 

دراسة من كشف العالقة بين متغير  التراب ات الرياضية مناسبة  ول  تتوال ال

واالتجاه نحوها  في حين كشفت عن وجوا عالقة  الرياضية  الجانب المعرفي(

 موجبة واالة بين متغير  التراب ات الرياضية  الجانب األاائي( واالتجاه نحوها.

اراسة فحصت آثار البرنام  التعريفي لم ارات المعل   (Teague, 2012) ووجرى

األكاايمية الجديد على تثقيف وتدريب المعلمين الجدا واالحتفاظ ب   في الخدمة  وقد 

وضع البرنام  التعريفي ليقدم توجي ًا عالي الجواة وتعريفًا واعًما للمعلمين الجدا في 

أثر الجماعي بمكونات البرنام   من قة ريفية. وقد وظ رت النتائ  م تويات من الت

وبمزيد من التحليل ت  تصنيف المعلومات والمجموعات العمرية. وعلى الرغ  من و  

عدا المعلمين في بعض المجموعات الفرعية كا  قليالً ن بيًا إال و  هذه القلة كانت 

 إذ . شديدة جًدا لدرجة ال ت مق بالتعمي . وقد س لت النتائ  التقيي  الشامل للبرنام

تجاوزت ن بة استبقاء المعلمين في مجموعة العالج وولئك الموجواين في مجموعة 

٪ على الرغ  من عدم وجوا و  االلة إحصائية. ويمكن استخدام 9.2التحك  بن بة 

 نفس المضامين في و  مناط  ريفية ذات نفس الم توى االقتصاا .

اراسة لمعرفة آثار ت وير برنام  نموذجي لمعلمي  (Gerber, 2012) ووجرى

.وقد استخدم برنام  تنمية  الرياضيات المتدربين في المراحل االبتدائية والمتوس ة

الرياضيات في جامعة والية تك اس مضامين المعايير القائمة على وفضل 

الممارسات من خالل نموذج تقنية تعليمية خوارزمية  وهذا يجعل المعلمين المتدربين 

يتلقو  المحتوى الرياضي من خالل طريقة تعلي  ل ا عالقة بمحتوى الرياضيات. 

نموذج برنام  ت وير الرياضيات ااعًما لمعارف معلمي ولتحديد ما إذا كا  

ما بين معلمي الرياضيات  وازنتالرياضيات المتدربين وم ال؛ فإ  هذه الدراسة 

المتدربين في المرحلتين االبتدائية واالعدااية مع من يدرسو  الجبر في الجامعة. وقد 

حصلوا عليا من بين تلك المجموعات من الدارسين بناء على ما  الموازنةتمت 

االئل مبكرة تشير إلى األاوات الفعالة التي ي تخدم ا المعل   وذلك  بعّدهاارجات 

باستخدام تقيي  المعارف الرياضية المعدل وونش ة إعداا خ ة الدرس. وذلك 

باإلضافة إلى مقابالت وجراها الباحث مع المشاركين من وجل تقيي  معارف   التربوية 

  .نا لل البوالمحتوى الذ  ينقلو
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ولمزيد من البحث  ت  إجراء اراسات حالة تحليلية على وربعة ت  اختياره  من 

المشاركين في البحث. وقد وشارت النتائ  بصفة عامة إلى و  المشاركين في البحث 

من المعلمين المتدربين في المرحلتين االبتدائية والمتوس ة يفتقدو  الثقة وو  مواقف   

بالمشاركين في  موازنةيفة  كما ون   على عل  قليل بالمحتوى تجاه الرياضيات ضع

البحث من اارسي الجبر في الجامعة. وعلى الرغ  من ذلك؛ فإ  المشاركين من 

–المعلمين المتدربين في المرحلتين المتوس ة واالبتدائية التزموا في خ ط اروس   

رات. وهذا ومر لا االلة بالمحتوى الموجوا في المقر -سواء عمًدا وو ب ريقة غريزية

وذلك ألنا بالرغ  من و  المشاركين في البحث من المعلمين المتدربين في المراحل 

االبتدائية واالعدااية قد سجلوا ارجات وقل من معلمي الجبر في المرحلة الجامعية 

وذلك ب بب انخفاض م توى الثقة عنده   إال و  خبرات   ومعرفت   بمحتوى المن   

 معارف   التربوية والمحتوى المعرفي التربو . فيرسونا وثرت الذ  يُد

اراسة هدفت إلى الكشف عن فاعلية  (1923  حال, سليما , & عالم, ووجرى

برنام  مقترح قائ  على التعل  اإللكتروني لتنمية الميل نحو مااة طرق تدريس 

( طالباً 19التاريخ لدى ال الب المعل  بكليات التربية . تكونت عينة الدراسة من  

اة وطالبة من كلية التربية باإلسماعلية  وتمثلت وااة الدراسة بمقياس الميل نحو ما

طرق تدريس التاريخ. و قد وسفرت نتائ  الدراسة عن ونا يت   البرنام  المقترح 

 القائ  على التعل  اإللكتروني بالفعالية في تنمية الميل نحو مااة طرق تدريس التاريخ .

بنية إلى معرفة وثر استخدام استراتيجية تدريس م (1929النمراو , ( وهدفت اراسة

على نظرية الذكاءات المتعداة في اكت اب طلبة معل  الصف للمفاهي  الرياضية وفي 

(طالبا وطالبة  29تنمية معتقدات   نحو تعل  الرياضيات . تكونت عينة الدراسة من   

(. 39( وضاب ة عدا وفرااها  19موزعين على مجموعتين تجريبية وعدا وفرااها 

باحث ببناء اختبار المفاهي  الرياضية و بناء مقياس ولتحقي  وهداف الدراسة قام ال

المعتقدات نحو الرياضيات" من خالل االستعانة بعدا من المقاييس العالمية .وظ رت "

( في اكت اب طلبة معل  α 9.92=نتائ  الدراسة وجوا فروق ذات االلة إحصائية  

الرياضيات من  الصف للمفاهي  الرياضية من ج ة  وفي ت ور معتقدات   نحو تعل 

ج ة وخرى تٌعزى الستراتيجية التدريس ولصالق استراتيجية التدريس المبنية على 

 نظرية الذكاءات المتعداة.

اراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية اروس  )1929الراجق & الغامد , ( ووجرت

في تنمية التحصيل  NCTMعالجية مقترحة لبعض الموضوعات المرتب ة بمعايير 

في الرياضيات المدرسية واالتجاه نحوها لدى معلمات الصفوف األولية قبل الخدمة. 

( طالبة من طالبات الم توى ال ابع الالتي يدرسن 32تكونت عينة الدراسة من  

مقرر "استراتيجيات تدريس الرياضيات وتقييم ا". تكونت واوات الدراسة من اختبار 

ات المدرسية من إعداا الباحثتين  وكذا مقياس االتجاه نحو تحصيلي في الرياضي

الرياضيات المدرسية معّداً م بقا .وثبتت النتائ  وجوا فرق ذ  االلة إحصائية بين 

متوس ي ارجات معلمات الصفوف األولية قبل الخدمة في الت بي  القبلي والبعد  

ائ  عدم وجوا فرق ذ  االلة الختبار التحصيل لصالق الت بي  البعد . كما وثبتت النت
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إحصائية بين متوس ي ارجات معلمات الصفوف األولية قبل الخدمة في الت بي  

 القبلي والبعد  لمقياس االتجاه نحو الرياضيات المدرسية. 

ت دف إلى تحديد آثار برام  تدريب اراسة  (Dede & Karakus, 2014) ووجرى

المعلمين على معتقدات معلمي الرياضيات المتدربين حول مااة الرياضيات. وقد 

من معلمي الرياضيات المتدربين في كلية تربية في  )223(تكونت عينة الدراسة من 

الحصول على البيانات من خالل استقصاء  من قة وناتوليا الوس ى في تركيا. وقد ت 

ن ايات مفتوحة يشتمل على تحليل المحتوى والتحليل الكمي. وقد ووضحت نتائ   ذ 

الدراسة عدم وجوا و  فروق ذات االلة إحصائية بين معتقدات معلمي الرياضيات 

المتدربين في المرحلة االبتدائية وفي المرحلة الثانوية؛ وذلك في الفترة ما بين بدء 

ية ذلك البرنام . ومع ذلك  فإ  متوسط برنام  التدريب على التدريس إلى ن ا

الدرجات حول المعتقدات الرياضية في المرحلة الثانوية كا  وعلى من ارجات الجدا 

 في الصفوف األولى.

اراسثثة ت ثثدف إلثثى فحثثص آثثثار بثثرام  التوجيثثا علثثى  (Stevens, 2014)ووجثثرى 

علمثثين الجثثدا فثثي مثثدارس المنثثاط  الريفيثثة وتحديثثد مثثا إذا كانثثت هنثثاك فثثروق ذات الم

االلثثة إحصثثائية فثثي معثثدالت االحتفثثاظ بثثالمعلمين الجثثدا فثثي المرحلثثة االبتدائيثثة  حتثثى 

( 21-2الصف الخامس( مقارنة بالمعلمين الجدا في المرحلثة الثانويثة  الصثفوف مثن 

نفثثس البرنثثام  التثثوجي ي. تكونثثت عينثثة  وذلثثك فثثي نفثثس المدرسثثة الريفيثثة عنثثد ت بيثث 

وقد وجريت اراسة عبر الشثبكة للمعلمثين الجثدا فثي كثالً مثن .معلًما  )32(الدراسة من

المدارس العامة االبتدائية والثانويثة ووفثرزت إحصثاءات واثفية وكميثة واسثتنتاجية . 

 واظ رت النتائ  ما يلي: 

 ا ورااوا العثواة إلثى مثواقع   كثير من المعلمين الجدا الذين تلقثوا بثرام  توجيث

 الحالية. 

  وظ ر المعلمثو  الخاضثعو  لتوجيثا محثدا تعاونًثا ملحوظًثا وكثثر مثن المعلمثين

 الذين ل  يتلقونا. 

  وظ ر المعلمين المنت بو  إلى برنام  توجيا رضاء واضًحا عن الوظيفة التثي

 يعملو  ب ا وكثر من المعلمين غير المنت بين لتلك البرام . 

 جد و  فروق ذات االلة بين م ثتويات معلمثي المرحلثة االبتدائيثة وعلمثي ال تو

 المرحلة الثانوية الذين وظ روا تعاونًا وو رضاء عن الوظيفة  

وما توالت إليا هذه الدراسة من نتائ  لا مضامين مفيثدة فثي ت ثوير بثرام  المتابعثة 

 وإيجاا ونظمة اع  للمعلمين الجدا. 

اراسة تفحص  (Matamoros, Fernández, & Llinares, 2015) ووجرى

ت ور قدرات المعلمين المتدربين على مالحظة عالمات استيعاب ال الب للمفاهي  

المشتقة. وت   تحليل تف يرات المعلمين المتدربين للحلول المكتوبة للم ائل بما في 

وبعد المشاركة في وحدة تدريب للمعلمين. وقد  ذلك استيعاب   للمفاهي  المشتقة قبل

اشارت النتائ  إلى و  ت وير تلك الم ارة مرتبط بالف   المت ور للمعل  المتدرب 

للعناار الرياضية التي ي تخدم ا ال الب في حل الم ائل. وقد استخدمنا تلك النتائ  

 في وضع مقترحات لبرام  تدريب المعلمين.
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اراسة هدفت إلى ت وير ف   النماذج  (Anhalt & Cortez, 2016) ووجرى

( من 22تكونت عينة الدراسة من   الرياضية في إعداا معلمي المرحلة الثانوية.

معلمي الم تقبل   وت  تنفيذ وحدة نموذجية ضمن اورة اراسية في برنام  إعداا 

ل هؤالء قد حصلوا على اورات قبل ذلك المعل  الثانو . وبينما ل  يكن معلمو الم تقب

في النماذج الرياضية  إال ونا كا  ينتظر من   تضمين النماذج كجزء من المن   

ت بيقا من معايير على م توى الوالية. وكانت الوحدة يجر  المدرسي بناء على ما 

لمعدة النموذجية تتكو  من قراءات وتحليالت للمعايير الشائعة األساسية في الوالية وا

بعناية من وجل ونش ة تلك الوحدة النموذجية والعمل الفرا  والجماعي والمناقشات 

والعروض التقديمية واألفكار. وقد ووضحت النتائ  و  معظ  معلمي الم تقبل قد 

وساءوا ف   التعريفات الرياضية قبل ت بي  هذه الوحدة  وقد ت ور عنده  الف   

تضمنت افتراضات ووثبتت احة االستنتاجات  الصحيق ل ا نتيجة عملية تكرارية

المرتب ة بمواقف في الحياة اليومية. وقد وظ رت الدراسة ويًضا و  معلمي الم تقبل 

ترجموا اورة الوحدة النموذجية إلى ممارسات ت تخدم عدة م ائل مفتوحة الن اية؛ 

  وإقامة عالقات قوية بين ونش ة الوحدة وتح ين الممارسات الرياضية.

إلى الكشف عن  فاعلية برنام  قائ  على  اراسة هدفت (1922 إبراهي ,  جرتوو

نموذج مارزانو لتقوي  المعل  في تنمية م ارات التدريس لدى ال الب معلمي اللغة 

( طالباً 29العربية وتح ين تصورات   عن فاعلية واائ  . تكونت عينة الدراسة من  

 1922/  1922معلماً بالدبلوم العام تخصص اللغة العربية في خريف العام الجامعي 

بكلية التربية جامعة اإلسكندرية . وتمثلت واوات الدراسة على ب اقة المالحظة  

ومقياس تصورات المعلمين لفاعلية واائ  . وقد كشفت نتائ  الدراسة عن فاعلية 

البرنام  في تنمية م ارات وااء التدريس  وكشفت النتائ  ويضاً عن فرق ذو االلة 

الب معلمي اللغة العربية في القياسين: القبلي  إحصائية للفرق بين ارجات ال 

 والبعد  لمقياس تصورات المعلمين عن فاعلية واائ   يعزى للبرنام .

اراسثة  (Alasela, Olufunmilola, Akindele, & Olabo, 2016)ووجثرى 

تناولثثت فوائثثد تكنولوجيثثا المعلومثثات واالتصثثاالت فثثي تح ثثين الثثتعل  بثثين المعلمثثين 

( مثن المعلمثين 2999مجتمع الدراسثة علثى   المتدربين في جامعة إليرين. وقد اشتمل

المتدربين من طالب ال نوات الن ائية في كلية التربية  وقد تكونثت عينثة الدراسثة مثن 

( طالبًثثثا مثثثن األق ثثثام المختلفثثثة بكليثثثة التربيثثثة؛ اسثثثتخدم االسثثثت الع الواثثثفي 229 

 ووضثثحتموضوًعا.) 12(النقثثاط األربثثع فثثي تنثثاول  واستقصثثاء مثثن نثثوع ليكثثرت ذ

النتثائ  و  تكنولوجيثثا المعلومثات واالتصثثاالت تح ثن تعلثث  المعلمثين المتثثدربين بن ثثبة 

هثثي المعياريثثة. كمثثا و  المعلمثثين المتثثدربين لثثدي    1.99مثثع العلثث  بثثأ  الن ثثبة  3.3

اتجاهات إيجابيثة نحثو اسثتخدام تكنولوجيثا المعلومثات واالتصثاالت فثي الثتعل . ولثيس 

 ثثث  الثثثذكور واالنثثثاث مثثثن المعلمثثثين المتثثثدربين هنثثثاك ويًضثثثا و  فثثثرق واضثثثق بثثثين ف

واتجاهات   نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعل . وبناء على تلثك 

النتثثائ  اثثدرت تواثثيات من ثثا ضثثرورة بثثذل الج ثثوا لتح ثثين اسثثتخدام تكنولوجيثثا 

 المعلومات واالتصاالت في تعلي  المعلمين المتدربين.
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اراسثة لمعرفثة وثثر برنثام  إعثداا المعلث  علثى  (Christi wright, 2017)ووجثرى 

ن مع ث  . استعدااه الجيد للعمل من وج ة نظر معلمي ال نة األولى والم ئولين العاملي

عنثا فثي المدرسثة إلثى  والم ثؤولينتوضق الدراسة كيف ينظر المعل  في عاما األول 

اإلعداا الذ  يمكنا من تثدريس طالبثا بفاعليثة ااخثل الفصثل. وقثد تبثاال معلمثو العثام 

وج ات النظر حول تلقي المعل  لإلعداا من خالل است الع وجثر   والم ؤوليناألول 

الحصثثول علي ثثا مثثن خثثالل ذلثثك  جثثرىالمعلومثثات التثثي عبثثر الشثثبكة. وقثثد كانثثت كثثل 

-1922وب ثثبب قلثثة عثثدا العينثثة  وهثثي خثثالل ال ثثنوات  .االسثثت الع تقثثارير ذاتيثثة

م( الم ثثتخدمة فثثي تحليثثل البيانثثات؛ كثثا  هثثدف هثثذه الدراسثثة هثثو تحديثثد وج ثثة 1922

نظثثر معلمثثو ال ثثنة األولثثى والم ثثئولين والتغذيثثة الراجعثثة مثثن   ومثثا يمكثثن و  تقدمثثا 

لبرام  تعلي  المعلمين. واظ رت النتائ  و  معلمو ال نة األولى يثرو  ون ث  محترفثو  

بناء على مثا تلقثوه مثن بثرام  تعليميثة  وباإلضثافة فإنثا يمكثن    -فيما يخص اإلعداا–

العمل مع التكنولوجيا المتكاملة الموجواة ااخل الفصل. ولكن هنثاك فثرق واضثق بثين 

اا معلمي ال نة األولثى وخااثة فيمثا يتنثاول موضثوع عن إعد الم ؤولينذلك ونظرة 

 إعداا المعل .

   ثثاالغثثرض من اراسثثة طوليثثة (Hiebert, Berk, & Miller, 2017) ووجثثرى

العالقثثات مثثا بثثين إعثثداا معلمثثي الرياضثثيات وتحليثثل الخثثريجين للتثثدريس فثثي  فحثثص

( مثثثن خريجثثثي برنثثثام  إعثثثداا معلمثثثي 23الفصثثثول. و تكونثثثت عينثثثة الدراسثثثة مثثثن  

( فيديوهات لم ام تدري ية وول ثا فثي الفصثل ال ثاب  9المرحلة االبتدائية . وت  تحليل  

وعثثوام تاليثثة للتخثثرج.  3صثثيف لمثثدة للتخثثرج  ثثث  الثالثثثة الباقيثثة وكانثثت وثنثثاء فصثثل ال

وظ رت النتائ   و  وااء المشثاركين وفضثل فثي الم ثام الثثالث التثي تمثت فثي الصثيف 

والتي ركزت على موضوعات رياضية ارست في البرنثام  وكثثر مثن تركيزهثا علثى 

موضوعات رياضثية لث  تثدرس فثي البرنثام  ويعثوا سثبب االختالفثات فثي األااء هثو 

 للتدريس التي طورها المشاركو  ك الب جدا في برنام  اإلعداا. المعرفة الرياضية

اراسة هدفت إلى التعرف على وثر برنام  تعليمي قائ  )1929 ,  المقر وجرتو

على التدريس المتمايز في زيااة التحصيل العلمي ل البات برنام  معلمة الصفوف 

( 38الرحمن. تكونت عينة الدراسة من   األولية بجامعة األميرة نورة بنت عبد

فيا مجموعة من  طالبة  ولتحقي  وهداف الدراسة وٌعد برنام  تعليمي وظفت

استراتيجيات التدريس المتمايز. وتمثلت وااة الدراسة باختبار تحصيلي. وقد كشفت 

االلة إحصائية في االختبار التحصيلي يٌعزى للبرنام  القائ   ذا انتائ  الدراسة فرق

 على التدريس المتمايز.

قائ  اراسة هدفت إلى التحق  من فعالية برنام  تدريبي  (1929ملوذ,   آل ووجرت

ااء التدري ي لدى معلمات على الم ارات التشاركية عبر الويب لتح ين األ

االجتماعيات بمن قة ع ير. وت  تحديد األااء التدري ي وف  م تويين األول يتعل  

باألااء المعرفي ويقاس من خالل اختبار معرفي والثاني يتعل  باألااء الم ار  

لتعل  اإللكتروني التشاركي. وتكونت عينة ويقاس من خالل ب اقة مالحظة لم ارات ا

( معلمة من معلمات االجتماعيات بمن قة ع ير. وتمثلت واوات 39الدراسة من  

الدراسة بقائمة بم ارات التعل  اإللكتروني التشاركي  وبرنام  تدريبي قائ  على 
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 الم ارات التشاركية  واختبار األااء المعرفي  وب اقة مالحظة. وظ رت النتائ 

وجوا فروق ذات االلة إحصائية بين متوس ي اراجات المعلمات على اختبار األااء 

لصالق الت بي  البعد  . ووظ رت النتائ  ويضاً فروق لصالق الت بي  البعد  لب اقة 

مالحظة م ارات التعل  اإللكتروني التشاركي   وتبين و  البرنام  التدريبي القائ  

لويب يتصف بفعالية كبيرة في تنمية األااء المعرفي  على الم ارات التشاركية عبر ا

 واألااء الم ار  لمعلمات االجتماعيات بمن قة ع ير. 

اراسة هدفت إلى معرفة  (Stites, Rakes, Noggle, & Shah, 2018) ووجرى

تقبل المعل  المتدرب لإلعداا للتدريس في ظروف مختلفة كمؤشر على فاعلية برام  

ار ومعلمي ( من معلمي األطفال الصغ219اإلعداا. تكونت عينة الدراسة من  

المرحلة االبتدائية ممن ه  في مرحلة التدريب ما قبل الخدمة؛ وه  من جامعتين 

مختلفتين  كما ون   ينتمو  لبرام  تعليمية خااة وو عامة. وتمثلت واوات الدراسة 

باست الع حول االستعداا للتدرب على التعلي  الشامل. وقد شمل االست الع عدة 

ئلة ذات استجابة مفتوحة. وقد استخدمت طريقة تحليل وسئلة على مقياس ليكرت ووس

المعامل االستكشافي في فحص بناء االست الع. كما استخدم اإلحصاء الوافي 

 جرى تكوينوتحليل التباين واالنحدار المتعدا في فحص النتائ  الكمية. وقد 

وقد   استجابات وسئلة الن ايات المفتوحة بحيث تمكن من تحديد الموضوعات النوعية.

وشارت النتائ  إلى و  المعلمين المتدربين قبل االلتحاق بالوظيفة ينقص   الف   الكامل 

للشمول ويرو  ون   بحاجة إلى مزيد من الت وير حتى يصبق اعدااه  كامالً 

وي ت يعو  القيام بالتدريس الشامل. كما و  النتائ  قد ووضحت و  برام  إعداا 

ار للمفاهي  المتماسكة يؤا  إلى تح ين الدورات المعلمين بحاجة إلى تقدي  إط

 التعليمية والعمل الحقلي الخاص بذلك الشمول وكذلك ممارسات المشاركة الفعالة.

اراسة هدفت إليجاا العالقة ما  (Suppa, Dinapoli, & Mixell, 2018) ووجرى

 .بين محتوى من   الرياضيات في المرحلة االبتدائية وتحليل الخريجين للتدريس

تحليل  جرى( من خريجي البرنام  التحضير . وقد 12تكونت عينة الدراسة من  

فيديو للخريجين لا عالقة بجواة تدريس موضوعات رياضية ت  تدري  ا وثناء ذلك 

البرنام  وموضوعات وخرى ل  يت  تدري  ا في البرنام . وقد وظ رت النتائ  و  

رسوها في البرنام  عن   في الخريجين يح نو  األااء في الموضوعات التي ا

الموضوعات التي ل  يدرسوها. وهذه النتائ  تشير إلى و  برام  إعداا المعلمين ل ا 

 تأثير إيجابي م تمر على معارف الخريجين ت تمر لعدة سنوات بعد التخرج.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 بعد عرض الدراسات ال ابقة نجد ون ا:

 متنوعة، منها ما هدف إلى:أوالً: تناولت أهداف 

معرفة فعالية برنام  تدريبي لمعل  الرياضيات على تنمية م ارات وعمليات  -2

; محمد, 1999 حبيب,  التدريس في ضوء المعايير العالمية والمحلية   مثل اراسة

1992.)  
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 Christi) ثل اراسةمعرفة وثر برنام  إعداا المعل  على استعدااه الجيد   م -1

wright, (2017; Stites et al., 2018).  

ما بين محتوى من   فحص العالقات ما بين إعداا معلمي الرياضيات  و  -3

 Hiebert et)   مثل اراسةمع تحليل الخريجين للتدريس في الفصول الرياضيات 

al., 2017; Suppa et al., 2018).)  

فحص آثار البرنام  التعريفي لم ارات المعل  األكاايمية الجديد على تثقيف  -9

 ;Stevens, 2014) اراسةوتدريب المعلمين الجدا واالحتفاظ ب   في الخدمة   مثل 

Teague, 2012 .)  

  مثل إعداا للمعلمين قائ  على اإلاالحتدريس الرياضيات في برنام   -2

 (. Huffman et al., 2008; Kajander, 2010)اراسة 

  الرياضيات إعداا المعلمين المتدربين للحفاظ على الكتابة في تدريس وتعل  -2

 . (Mccarthy, 2008) مثل اراسة

تأثير برنام  إعداا معل  العلوم القائ  على وسس معيارية على اتجاهات معرفة  -2

 ,Buaraphan)  مثل اراسة معلمي مرحلة ما قبل الخدمة نحو تدريس العلوم 

2011. 

من خالل  -ي تخدم منتدى تعليمي –تصمي  وضبط برنام  تدريبي مدم   -9

تحديد االحتياجات التدريبية لل الب المعل  وقياس عائد البرنام  التدريبي في الجانب 

 الرفاعي, ي والجانب الم ار  والجانب الوجداني / االنفعالي   مثل اراسة المعرف

1921( . 

معرفة وثر استخدام استراتيجية تدريس مبنية على نظرية الذكاءات المتعداة  -8

في اكت اب طلبة معل  الصف للمفاهي  الرياضية وفي تنمية معتقدات   نحو تعل  

 (.1929 النمراو , الرياضيات  مثل اراسة 

ت المرتب ة استقصاء فاعلية اروس عالجية مقترحة لبعض الموضوعا -29

في تنمية التحصيل في الرياضيات المدرسية واالتجاه نحوها   مثل  NCTMبمعايير 

 (.1929 الراجق & الغامد , اراسة 

تحديد آثار برام  تدريب المعلمين على معتقدات معلمي الرياضيات  -22

  .(Dede & Karakus, 2014)   مثل اراسةالمتدربين حول مااة الرياضيات 

تفحص ت ور قدرات المعلمين المتدربين على مالحظة عالمات استيعاب  -21

  .(Matamoros et al., 2015)   مثل اراسةال الب للمفاهي  المشتقة 

ة   مثل اراست وير ف   النماذج الرياضية في إعداا معلمي المرحلة الثانوية  -23

(Anhalt & Cortez, 2016). 

الكشف عن  فاعلية برنام  قائ  على نموذج مارزانو لتقوي  المعل  في تنمية  -29

م ارات التدريس لدى ال الب معلمي اللغة العربية وتح ين تصورات   عن فاعلية 

  (.1922 إبراهي ,  واائ    مثل اراسة

ائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تح ين التعل  بين المعلمين معرفة فو -22

 . (Alasela et al., 2016)   مثل اراسةالمتدربين في جامعة إليرين
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الكشف عن فاعلية برنام  مقترح قائ  على التعل  اإللكتروني لتنمية الميل نحو  -22

  (.et al., 2013  حال مااة طرق تدريس التاريخ   مثل اراسة

مايز في زيااة التعرف على وثر برنام  تعليمي قائ  على التدريس المت -22

  (.1929 المقر ,  التحصيل العلمي  مثل اراسة

فعالية برنام  تدريبي قائ  على الم ارات التشاركية عبر الويب التحق  من  -29

  (.1929ملوذ,   آل لتح ين األااء التدري ي  مثل اراسة

 

 ثانياً: تناول عينات مختلفة: منها ما تناول:

  .(1992; محمد, 1999 حبيب,  المعلمين  مثل اراسة -2

; 1929الراجق & الغامد ,  ;1922 إبراهي ,  ال لبة المعلمين   مثل اراسة -1

 ;et al., 2013; Buaraphan, 2011 ; حال1929النمراو ,  ;1921الرفاعي, 

Gerber, 2012; Huffman et al., 2008; Kajander, 2010; Mccarthy, 

2008; Suppa et al., 2018.) 

  .(Stevens, 2014; Teague, 2012) مثل اراسةالمعلمين الجدا   -3

 ,wright ) معلمي ال نة األولى والم ئولين العاملين مع    مثل اراسة -9

2017). 

 

 ثالثًا: توصلت إلى نتائج متنوعة، منها ما توصل إلى:

تنمية م ارات وعمليات التدريس  مثل ثر ايجابي للبرنام  التدريبي في و -2

 .(1992; محمد, 1999; حبيب, 1922إبراهي ,    اراسة

  مثل   االستيعاب النظر  للمفاهي  الرياضية الالزمة للتدريس كا  ضعيفًا إ -1

 .(Kajander, 2010) اراسة

ل  يظ روا و  تح ن في اتجاهات   نحو تدريس العلوم. كما و   المشاركين  إ -3

  اتجاهات   كانت سلبية فيما يخص عدم قدرت   على تدريس العلوم ب ريقة مناسبة

 .(Buaraphan, 2011) مثل اراسة

اإللكتروني لا فاعلية في تنمية الميل   البرنام  المقترح القائ  على التعل  إ -9

 .et al., 2013)  حال نحو مااة طرق تدريس التاريخ   مثل اراسة

  وااء المشاركين وفضل في الم ام التي ركزت على موضوعات رياضية إ -2

موضوعات رياضية ل  تدرس في ارست في البرنام  وكثر من تركيزها على 

البرنام  ويعوا سبب االختالفات في األااء هو المعرفة الرياضية للتدريس التي 

  .(Hiebert et al., 2017) طورها المشاركو  في برنام  اإلعداا  مثل اراسة

 الراجق  وجوا عالقة إيجابية بين التحصيل والبرنام  التدريبي   مثل  اراسة -2

  .)1929; المقر , 1929& الغامد , 

  برام  إعداا المعلمين بحاجة إلى تقدي  إطار للمفاهي  المتماسكة وكذلك إ -2

 . (Stites et al., 2018)الممارسات المشاركة الفعالة مثل اراسة 

  برام  إعداا المعلمين ل ا تأثير إيجابي م تمر على معارف الخريجين إ -9

  .(Suppa et al., 2018) ت تمر لعدة سنوات بعد التخرج   مثل اراسة
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  البرنام  التدريبي القائ  على الم ارات التشاركية عبر الويب يتصف إ -8

ملوذ,   آل اسةبفعالية كبيرة في تنمية األااء المعرفي  واألااء الم ار    مثل ار

1929.)  

اختبار وتميًزت الدراسة الحالية عن الدراسات ال ابقة في ون ا تناولت موضوعات 

المركز الوطني للقياس في قياس كفايات المعلمين والمعلمات في المجاالت 

تدري  ا في تنمية االستيعاب المفاهيمي والميول نحو التخصصية وقياس فاعلية 

. كما ون ا تناولت سعياً نحو تح ين المعرفة الرياضية للمعلمات ال البات الرياضيات 

فئة ال البات المعلمات. وهذا ما تميزت با الدراسة الحالية عن جميع الدراسات 

 ال ابقة. 

 

 حدود البحث:

 يقتصر هذا البحث على:

 الموضوعية:الحدوا -2

 المركز الوطني للقياسيقتصر البحث على بعض الموضوعات المتضمنة في اختبار 

كتابة المعااالت ذات خ وتين  تمثيل المعااالت الخ ية بيانيا  تمثيل الدوال وهي  

التربيعية بيانيا  المثلثات المتشاب ة  العالقات بين الزوايا  عالقات الزوايا 

المتتابعات  البحث عن النمط  التمثيل باألعمدة والخ وط  والم تقيمات  االنعكاس  

المدرجات التكرارية  م احة س ق المنشور الرباعي  م احة س ق المنشور 

واألس وانة  تشابا المضلعات  المتوسط الح ابي  الوسيط  المدى  المنوال  احتمال 

الجبر والمعاالة الحوااث المركبة  ضرب كثيرات الحدوا  الن بة المئوية والتقدير  

المئوية  المعااالت الجذرية  االبعاا في الم توى االحداثي  عًد النوات  

 "االحتماالت"(.

 واوات البحث:-1

 ومقياس الميل نحو الرياضيات من إعداا الباحثتا . االستيعاب المفاهيمياختبار 

 الحدوا البشرية: -3

 عينة من طالبات كلية التربية ت  اختيارهن قصديا.

 الحدوا الزمانية:-9

 هـ.2939/2938طبّ  البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 

 المادة التعليمية:

ستفااة من الكتب المدرسية لمااة الرياضيات في الصفوف باالت  إعداا المااة التعليمية 

اتباع الخ وات  إذ جرى ال ااس االبتدائي  األول المتوسط حتى األول الثانو (  

 اآلتية:

تحليل األسئلة التي يتضمن ا اختبار المركز الوطني للقياس لمعلمي الرياضيات -2

 للمرحلة االبتدائية  وتحديد الموضوعات الرياضية التي تتضمن ا وسئلة االختبار.

تحديد الدروس من الكتب المدرسية لمااة الرياضيات التي تتضمن الموضوعات -1

 وسئلة االختبار.التي تتناول ا 
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تحديدها في  جرىتصمي  خ ط الدروس وونش ة مصاحبة ل ا للدروس التي -3

الفكرة موضوع الحصة التدريبية  الخ وة الثانية  حيث شملت خ ة الدرس على  

الرئي ة للحصة التدريبية  المفراات والمفاهي  األساسية الجديدة  التاريخ  ت ل ل 

رائية ال لوكية  إجراءات التدريس  الت بي   الواجب الحصة التدريبية  األهداف اإلج

   حيث تكونت خ ط الدروس من ت عة عشر خ ة.(المنزلي

 وسثتاذ  عرض نماذج من الدروس بعد تصميم ا علثى ثالثثة مثن المحكمثين بدرجثة -9

  وال لثب مثن   ابثداء مرئيثات   فثي الثدروس مثن حيثث ووسثتاذ م ثاعد  وستاذ مشثارك

اجثثراء بعثثض التعثثديالت تبعثثا لقثثد تثث  وة العلميثثة للثثدروس  وضثثوح الثثدروس  والصثثح

 .وسآلرائ   بما يتعل  بالصياغة اللغوية والرياضية لبعض فقرات الدر

 

 منهج البحث:

البعد  لمجموعة واحدة  –استخدم البحث إحدى التصامي  األولية وهو التصمي  القبلي

 one group pretest posttest  على مجموعة واحدة (, حيث يعتمد هذا التصمي

  ص 2881 عواة & ملكاو , ت بّ  علي ا واوات البحث قبل المعالجة وبعدها.

 ( التالي ذلك.2ويوّضق الشكل رق     (231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوات البحث:

 ت  إعداا األاوات اآلتية:

 :االستيعاب المفاهيمياختبار -0

 عن طري  اتباع الخ وات اآلتية: االستيعاب المفاهيميت  بناء اختبار 

اختبار -0

االستيعاب 

 المفاهيمي.

مقياس الميل نحو -9

 الرياضيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القبلي ألدوات التطبيق 

 البحث

التطبيق البعدي  المعالجة مجموعة البحث

 ألدوات البحث

مجموعة 

 البحث

تدريس 

موضوعات 

اختبار 

المركز 

الوطني 

 للقياس

اختبار -0

االستيعاب 

 المفاهيمي.

مقياس -9

الميل نحو 

 الرياضيات.

 (1شكل رقم )

 تصميم البحث
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في بعض  االستيعاب المفاهيميتحديد ال دف من االختبار: وهو قياس م توى -2

طالبات كلية التربية قياس لدى الوطني للمركز الالموضوعات المتضمنة في اختبار 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

تكونت من ثالثة م تويات  إذتحديد م تويات االستيعاب المفاهيمي -1

 .(Wiggins & Mctighe, 1998)هي: التوضيق  التف ير  الت بي (. 

فثثثي اثثثياغة بعثثثض األسثثثئلة بالكتثثثب نة االسثثثتعا جثثثرتاثثثياغة وسثثثئلة االختبثثثار: -3

ال ثثااس االبتثثدائي  األول المتوسثثط حتثثى  المدرسثثية لمثثااة الرياضثثيات فثثي الصثثفوف 

( سثؤال بعضث ا مثن 33  االختبار في اورتا األولية من  حيث تكوّ األول الثانو (  

 نوع األسئلة التي تت لب اجابات قصيرة  والبعض االخر من نوع االسئلة المقالية.

من المحكمين تخصص "مناه   وربعةعلى  االختبارحكي  االختبار: ت  عرض ت -9

وطرق تدريس الرياضيات" و"الرياضيات البحتة" بدرجة وستاذ ووستاذ مشارك 

احة م توى ووستاذ م اعد  وال لب من   ابداء مرئيات   في االختبار من حيث 

تعليمات االختبار وضوح اياغة ال ؤال  الصحة العلمية لل ؤال  وضوح  ال دف 

حذف بعض ولقد ت  اجراء بعض التعديالت في ضوء آرائ   من حيث   وشمول ا

االختبار وابق  إذ  األسئلة  تعديل الصياغة اللغوية لتعليمات االختبار وبعض األسئلة

 .سؤاال( 18مكونا من  

ح اب معامالت الصعوبة وال  ولة ألسئلة االختبار  وذلك من خالل استجابات -2

فس العينة االست العية  وت  اإلبقاء على وسئلة االختبار التي تراوح معامل ن

   وحذف األسئلة التي ال تقع ضمن هذا المدى بالن بة 9 9و  1 9الصعوبة بين 

 ( سؤاال.21لمعامل الصعوبة  حيث بلغ عدا األسئلة المحذوفة  

 االختبارح اب ثبات : ت  ت بي  معاالة   ولفا كرونباخ ( لاالختبارح اب ثبات  -2

(  0.573بلغ معامل الثبات   إذوذلك من خالل استجابات نفس العينة االست العية   

 ويعّد معّدل الثبات مناسبا لغرض البحث.

 سؤاال.( 22  بحيث تكّو  في اورتا الن ائية من  ن ائيةبصورة  االختبارإخراج -2

 مقياس الميل نحو الرياضيات: -8

 الميل نحو الرياضيات عن طري  اتباع الخ وات اآلتية:ت  بناء مقياس 

طالبات كلية تحديد ال دف من المقياس: وهو قياس الميل نحو الرياضيات لدى -2

 التربية.

اياغة عبارات المقياس: تمت االستعانة بالدراسات ال ابقة التي تناولت موضوع -1

 إذ  ( 1998; نصار, 1929; محمد, 1921هالل,   وبوالميل نحو الرياضيات وهي 

 محاور: ةثالث ( عبارة موزعة على33في اورتا األولية من   تكو  المقياس

 عبارة. (21 ن مكو  مالميل نحو طبيعة الرياضيات  المحور األول:-و

 ( عبارة.22  مكو  منالميل نحو تعلّ  الرياضيات  المحور الثاني:-ب

 .ات( عبار29  مكو  منالميل نحو االستمتاع بالرياضيات  المحور الثالث:-ج

 موافقة بشدة  موافقة  محايدة  غير إلجابات ال البات ت  اعتماا التدري  التالي  -3

( للعبارات 2  1  3  9  2موافقة  غير موافقة بشدة(  وت  احت اب الدرجات اآلتية  

 .( للعبارات ال لبية على الترتيب2  9  3  1  2اإليجابية على الترتيب  و  
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تحكي  المقياس: ت  عرض المقياس على ثالثة من المحكمين تخصص مناه   -9

يس الرياضيات وعل  النفس بدرجة وستاذ مشارك ووستاذ م اعد  وال لب وطرق تدر

وضوح  من   ابداء مرئيات   في المقياس من حيث مناسبة التدري  ل دف المقياس 

اياغة العبارة  احة اتجاه العبارة من حيث كون ا إيجابية وو سلبية  انتماء العبارة 

بعض التعديالت في ضوء آرائ   من ولقد ت  اجراء  الى المحور الذ  تندرج ضمنا 

( 33حيث وابق المقياس مكونا من  ث نقل بعض العبارات من محور آلخر  حي

 ( عبارة سلبية.22( عبارة ايجابية و  22   عبارة

 .Googleت  تصمي  المقياس بصورة الكترونية عن طري  موقع -2

ة االست العية وذلك من خالل استجابات العين ح اب الصدق الداخلي للمقياس:-2

( طالبة من خارج عينة البحث حيث ت  ح اب معامل ارتباط ارجة 39المكونة من  

بلغ معامل ارتباط ا وقل من  العبارة بالدرجة الكلية للمقياس وحذف العبارات التي

 .واحدة فقط عبارة ( وبلغت3 9 

مقياس ح اب ثبات المقياس: ت  ت بي  معاالة  ولفا كرونباخ( لح اب ثبات ال -2

( 2ويوّضق جدول رق   وذلك من خالل استجابات نفس العينة االست العية  

ويعّد معّدل الثبات مرتفعا ت الثبات للمقياس ككل وكل محور من محاوره معامال

 ومناسبا لغرض البحث.

 (0جدول رقم )

معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس الميول نحو الرياضيات الكلي وكل محور من 

 محاوره

عدد  المحور

 العبارات

 معامل الثبات

 29 9 8 األول

 92 9 22 الثاني

 92 9 21 الثالث

المقياس 

 ككل

31 9 83 

( 31 إخراج المقياس بصورة الكترونية  بحيث تكّو  في اورتا الن ائية من -9

 ( عبارة سلبية.22( عبارة ايجابية و  22  عبارة 

 

 مجتمع وعينة البحث:

مثن جميثع طالبثات كليثة التربيثة بجامعثة األميثرة نثورة بنثت عبثد  تكو  مجتمثع البحثث

الم ثجالت  هثـ2939/2938في الفصثل الدراسثي الثثاني مثن العثام الدراسثي  الرحمن

تكونثت مجموعثة البحثث كمثا   في مقرر "استراتيجيات تدريس الرياضيات وتقييم ثا"

فثي الفصثل  ثا طالبة يدرسن مقرر اسثتراتيجيات تثدريس الرياضثيات وتقييم( 21من  

بنثاءا علثى تث  اختيثارهن قصثديا  هثـ2939/2938الدراسي الثاني من العثام الدراسثي 

 .يل ن بالمقررت ج
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 إجراءات البحث:

االطالع على األابيات التربوية والدراسات ال ابقة المتعلقة بمتغير البحث الم ثتقل -2

 ومتغيرات البحث التابعة.

  وعرضث ا اختبثار المركثز الثوطني للقيثاسإعداا الدروس المرتب ثة بموضثوعات -1

 على مجموعة من المحكمين؛ للتأكد من ادق ا.

 إعداا واوات البحث والتأكد من ادق ا وثبات ا.-3

 اختيار مجموعة البحث ب ريقة قصدية.-9

 ت بي  واوات البحث قبليّاً على مجموعة البحث.-2

البحثثث مثثن خثثالل  لمجموعثثة المركثثز الثثوطني للقيثثاستثثدريس موضثثوعات اختبثثار -2

 إحدى الباحثتين.

 ت بي  واوات البحث بعديّاً على مجموعة البحث.-2

 تحليل النتائ  وتف يرها ومناقشت ا.-9

 

 نتائج البحث وتفسيرها:

مثا اثثورة الثثدروس المرتب ثثة بموضثثوعات : والاا ي ياانص علااى نتاائج الساا ال األول

المثااة ولقد تمت االجابثة علثى هثذا ال ثؤال فثي جثزء ؟  المركز الوطني للقياساختبار 

 (.31افحة   التعليمية

مثا فاعليثة الثدروس المرتب ثة بموضثوعات : والا ي يانص علاى نتائج السا ال الثااني

لثثدى طالبثثات كليثثة  االسثثتيعاب المفثثاهيميفثثي تنميثثة  المركثثز الثثوطني للقيثثاساختبثثار 

هثذا ال ثؤال تثث   عثنقبثل االجابثة ؟  والتربيثة بجامعثة األميثرة نثورة بنثت عبثد الثرحمن

ح اب المتوس ات الح ثابية واالنحرافثات المعياريثة لثدرجات مجموعثة البحثث علثى 

الكلي وعلى كل محور من محاوره  ويوّضق جدول رقث   االستيعاب المفاهيمياختبار 

 ذلك. ( 1والشكل رق     (1 

 (8جدول رقم )

اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعة البحث على 

دراسة الكلي وعلى كل محور من محاوره قبل وبعد  االستيعاب المفاهيمي

 المركز الوطني للقياسموضوعات اختبار 

المتوسط  القياس المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الكلي
 2.76 5 القبلي

 3.34 8.42 البعدي

  مستوى التوضيح
 0 0 القبلي

 0.45 0.25 البعدي

 مستوى التفسير
 1.6 1.75 القبلي

 1.44 3.42 البعدي

 مستوى التطبيق
 1.6 3.25 القبلي

 2.18 5.18 البعدي
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 (8شكل رقم )

المتوسطات الحسابية لدرجات مجموعة البحث على اختبار االستيعاب المفاهيمي 

من محاوره قبل وبعد دراسة موضوعات اختبار المركز الكلي وعلى كل محور 

 الوطني للقياس

ولإلجابة عن ال ثؤال الثثاني تث  اثياغة الفثرض األول مثن فثروض البحثث  وللتحقث  

من احة هذا الفرض  ت  استخدام اختبثار ولكوك ثن لثألزواج المتراب ثة ذات الرتثب 

 ( ذلك.3المؤشرة   ويوضق جدول رق   

 

 (3جدول رقم )

نتائج اختبار ولكوكسن لألزواج المترابطة ذات الرتب الم شرة للفروق بين درجات 

الكلي وعلى كل محور من  االستيعاب المفاهيمياختبار مجموعة البحث على 

 المركز الوطني للقياسدراسة موضوعات اختبار  قبل وبعد محاوره

 المحور

مجموع الرتب ذات 

اإلشارة األقل تكرارا 

(T) 

 قيمة ز المحسوبة  حجم العينة 
مستوى 

 الداللة

 6.5 الكلي

12 

-2.15 0.032 

مستوى 

 التوضيح
0 -1.732 0.083 

 0.028 2.203- 4 مستوى التفسير

 0.067 1.834- 12.5 مستوى التطبيق

( 1.834-  2.203-  1.732-  2.15-=( و  قيمثثثة  ز3يتضثثثق مثثثن الجثثثدول رقثثث   

 االسثتيعاب المفثاهيمياختبار وذلك لكل من الفروق بين ارجات مجموعة البحث على 

    وم توى "التف ير"  وم توى "الت بيث " "م توى "التوضيقالكلي وعلى كل من 

وهي االثة إحصثائيا لكثل   اختبار المركز الوطني للقياساراسة موضوعات قبل وبعد 

مثثن اختبثثار االسثثتيعاب المفثثاهيمي الكلثثي  وم ثثتوى التف ثثير  بينمثثا هثثي غيثثر االثثة 

0

2

4

6

8

10

 المجموع الكلي مستوى التطبيق مستوى التفسير مستوى التوضيح

0 

1.75 

3.25 

5 

0.25 

3.42 

5.18 

8.42 

ي
اب
س

ح
 ال

ط
س

تو
لم

ا
 

 محاور اختبار االستيعاب المفاهيمي

 عنوان المخطط

 بعدي قبلي
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وجوا فثروق على يدل  احصائيا عند كل من م توى التوضيق  وم توى الت بي   مما

اختبثار كثل مثن ذات االلة إحصائية بين متوس ات ارجات وفراا مجموعة البحث فثي 

تعثثزى لدراسثثة موضثثوعات اختبثثار  وم ثثتوى التف ثثيركلثثي ال االسثثتيعاب المفثثاهيمي

فثثثروق ذات االلثثثة   وعثثثدم وجثثثوا المركثثز الثثثوطني للقيثثثاس لصثثثالق الت بيثثث  البعثثد 

إحصائية بين متوس ات ارجات وفراا مجموعة البحث في كل من م توى التوضثيق  

اختبثثار المركثثز الثثوطني اراسثثة موضثثوعات   ممثثا يثثّدل علثثى و  وم ثثتوى الت بيثث 

 الكلثي وم ثتوى التف ثير  االسثتيعاب المفثاهيمي كثل مثن علىوثر بشكل إيجابي  للقياس

اراسثة الموضثوعات الرياضثية لدى مجموعة البحث  ويمكن تف ير هثذه النتيجثة بثأ  

وثرى المعارف والخبرات الرياضية لدى ال البات  وساعدهن على اكت ثاب م ثارات 

 تبريثرات مدعمثة متمثّلثة بتقثدي م  االستيعاب المفاهيمي المتضمنة في البحث بشكل عا

و   للمواقف الرياضثيةمعنى تف ير ذو تقدي    ووتوثيق ا بحج  سليمة وشواهدلآلراء  

متعداة  واستخدام تلك المعرفثة بفاعليثة وجديدة  مواقفال في المعرفة بشكل فعّ ت بي  

ولتحديد م توى الفاعلية تث  ح ثاب ن ثبة الك ثب المعثّدل   في سياقات ومواقف جديدة

  حيثث بلغثت هثذه الن ثبة وم ثتوى التف ثير الكلي الختبار االستيعاب المفاهيميلبالك 

علثثى التثثوالي   (0.93  0.6 الختبثثار االسثثتيعاب المفثثاهيمي الكلثثي وم ثثتوى التف ثثير 

( 2912الل, (  1-2تقثثع ضثثمن المثثدى الثثذ  حثثداه بثثالك للن ثثبة المقبولثثة  ال وهثثي 

  وهثذا يثدل علثى لكل من اختبار االستيعاب المفاهيمي الكلي وم توى التف ثيربالن بة 

للدروس المرتب ة بموضوعات اختبار المركثز الثوطني للقيثاس فثي وجوا فاعلية عدم 

طالبثات كليثة التربيثة تنمية كل من االستيعاب المفاهيمي الكلي وم ثتوى التف ثير لثدى 

  وتتف  هذه النتيجة مثع نتثائ  جميثع الدراسثات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 الثثراجق & الغامثثد ,  اراسثثة كثثل مثثن مثثثل  تثثا ال ثثابقة التثثي تواثثلت إلي ثثا الباحث

 . ;Kajander, 2010 )1929النمراو ,  ;1921; الرفاعي, 1929

مثا فاعليثة الثدروس المرتب ثة بموضثوعات والا ي يانص علاى:  نتائج الس ال الثالاث

فثثي تنميثثة الميثثل نحثثو الرياضثثيات لثثدى طالبثثات كليثثة  اختبثثار المركثثز الثثوطني للقيثثاس

هثذا ال ثؤال تثث   عثنوقبثل االجابثة ، ؟التربيثة بجامعثة األميثرة نثورة بنثت عبثد الثرحمن

ح اب المتوس ات الح ثابية واالنحرافثات المعياريثة لثدرجات مجموعثة البحثث علثى 

الكلثي وعلثى كثل محثور مثن محثاوره  ويوّضثق جثدول  الميل نحو الرياضثياتاس مقي

 ( ذلك. 3  والشكل رق   ( ذلك9رق   
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 (4جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعة البحث على مقياس 

دراسة الكلي وعلى كل محور من محاوره قبل وبعد  الميل نحو الرياضيات

 اختبار المركز الوطني للقياسموضوعات 

المتوسط  القياس المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الكلي
 22.44 98.5 القبلي

 22.84 92.67 البعدي

محور الميل نحو 

 طبيعة الرياضيات

 5.95 29.58 القبلي

 5.58 28.5 البعدي

محور الميل نحو تعلّم 

 الرياضيات

 10.71 31.42 القبلي

 10.31 31 البعدي

محور الميل نحو 

االستمتاع 

 بالرياضيات

 7.22 37.5 القبلي

 9 33.17 البعدي

 

 
 (3شكل رقم )

المتوسطات الحسابية لدرجات مجموعة البحث على مقياس الميل نحو الرياضيات 

الكلي وعلى كل محور من محاوره قبل وبعد دراسة موضوعات اختبار المركز 

 الوطني للقياس

ولإلجابة عن ال ؤال الثالث تث  اثياغة الفثرض الثثاني مثن فثروض البحثث  وللتحقث  

من احة هذا الفرض  ت  استخدام اختبثار ولكوك ثن لثألزواج المتراب ثة ذات الرتثب 

 ( ذلك.2المؤشرة   ويوضق جدول رق   
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 محاور مقياس الميل نحو الرياضيات

 بعدي قبلي
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 (5جدول رقم )

بين درجات نتائج اختبار ولكوكسن لألزواج المترابطة ذات الرتب الم شرة للفروق 

الكلي وعلى كل محور من  الميل نحو الرياضياتمجموعة البحث على مقياس 

 اختبار المركز الوطني للقياسقبل وبعد دراسة موضوعات محاوره 

 المحور

مجموع الرتب 

ذات اإلشارة 

األقل تكرارا 

(T) 

حجم 

 العينة 

قيمة ز 

 المحسوبة 
 مستوى الداللة

 7.5 الكلي

12 

-2.269 
*
0.023 

محور الميل نحو طبيعة 

 الرياضيات
9 -1.628 0.103 

محور الميل نحو تعلّم 

 الرياضيات
27 -0.537 0.591 

 

( 1.848-  0.537-   1.628-  2.269-( و  قيمة  ز=2يتضق من الجدول رق   

الميل نحو وذلك لكل من الفروق بين ارجات مجموعة البحث على مقياس 

 "  محور "الميل نحو طبيعة الرياضيات  محور "الكلي وعلى كل من الرياضيات 

"  قبل الميل نحو االستمتاع بالرياضيات  "  محور "الميل نحو تعلّ  الرياضيات 

وهي االة  على التوالي  اختبار المركز الوطني للقياساراسة موضوعات وبعد 

عند  إحصائيا على مقياس الميل نحو الرياضيات الكلي  بينما هي غير االة احصائيا

  مما يدل على وجوا فروق ذات المحاور الفرعية لمقياس الميل نحو الرياضيات

مقياس الميل نحو االلة إحصائية بين متوس ات ارجات وفراا مجموعة البحث في 

  وعدم وجوا فروق ذات االلة إحصائية بين القبليالكلي لصالق الت بي  الرياضيات 

المحاور الفرعية لمقياس الميل نحو متوس ات ارجات وفراا مجموعة البحث في 

نحو الرياضيات قبل اراسة  مجموعة البحثميول   مما يّدل على و  الرياضيات

ويمكن  موضوعات اختبار المركز الوطني للقياس كانت وفضل من بعد اراست ا 

الموضوعات كن من ضمن محتوى يل   الميل نحو الرياضيات تف ير هذه النتيجة بأ 

  عالوة على تأثر ال البات بالخبرات بشكل مباشرقّدمت لل البات الرياضية التي 

األمر الذ  ل   واالتجاهات ال ابقة والنفور الشائع من مااة الرياضيات بشكل عام 

  عالوة على ميول ن نحو الرياضيات بعد إجراء التجربةيحدث وثر إيجابيا في تغيير 

  وو  في البحث عدة وسابيع اراسة الموضوعات الرياضية المتضمنةونا استغرق 

واستراتيجيات تدريس مناسبة لتنميت ا  وطولتحتاج إلى وقت  الميول نحو الرياضيات

الدراسات  بعضهذه النتيجة مع نتائ   تتف وبرام  موج ة بشكل مقصوا لذلك  و

بينما   (1929 الراجق & الغامد , مثل اراسة  تا ال ابقة التي توالت إلي ا الباحث

تعارضت هذه النتيجة مع نتائ  بعض الدراسات ال ابقة التي توالت إلي ا الباحثتا  

  (.et al., 2013 ; حال1929النمراو ,  ;1921 الرفاعي,  اراسة كل منمثل 
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 التوصيات والمقترحات:

 بناء على ما توال إليا هذا البحث من نتائ  تواي الباحثتا  بما يأتي:

 تضمين برام  إعداا المعل  بمقرر يتضمن الرياضيات المدرسية.-2

تقدي  برام  تدريبية في الرياضيات المدرسية لل البات المعلمات قبل التقّدم -1

 الختبار المركز الوطني للقياس.

استخدام استراتيجيات تدريس حديثة في تدريس الرياضيات المدرسية والتي يمكن -3

 و  ت    في تنمية الميل نحو الرياضيات لدى ال البات المعلمات.

بين المركز الوطني للقياس وكليات التربية وذلك لت يئة  توثي  وطر التعاو -9

ال البات وإمدااهن بالمعارف والم ارات الالزمة قبل التقّدم لالختبارات التي يعقدها 

 المركز.

 وفي ضوء نتائ  البحث تقترح الباحثتا  إجراء البحوث اآلتية:

يات وثناء الخدمة فاعلية برنام  مقترح في الرياضيات المدرسية لمعلمات الرياض-2

 في تنمية الجانب المعرفي لدي ن ولدى طالبات ن.

فاعلية برنام  مقترح في م ارات التدريس المتضمنة في االختبارات التربوية -1

 للمركز الوطني للقياس في تنمية الجانب الم ار  واالتجاه نحو م نة التدريس.

 للمواا الدراسية األخرى برنام  مقترح في اختبارات المركز الوطني للقياس -3

 الجانب المعرفي واالعتقااات لدى المعلمين الجدا.في تنمية ووثره 

 

 المراجع:

فاعلية برنام  قائ  على نموذج مارزانو لتقوي  المعل   .(2016) .إبراهي , ص .2

في تنمية م ارات التدريس لدى ال الب معلمي اللغة العربية وتح ين 

 .(172) ,مجلة القراءة والمعرفةتصورات   عن فاعلية واائ  . 

(. وثر تدريس وحدة في المجموعات لتالميذ 1992وبو الحديد, ف. ع.   .1

المرحلة االبتدائية في ضوء نظرية الذكاءات المتعداة على التحصيل والميل 

. القاهرة: الجمعية المؤتمر العلمي ال نو  ال ااس In .نحو الرياضيات

 .المصرية لتربويات الرياضيات

وثر استخدام التمثيالت الرياضية على اكت اب المفاهي   .(2012) .و هالل, موب .3
-. الجامعة االسالميةوالميل نحو الرياضيات لدى الصف ال ااس األساسي

 .غزة

(. فاعلية التكامل بين 1922المزيني, ت. ع.   األسمر , ت. ع., & .9

استراتيجية المتشاب ات والمنظمات المتقدمة في تنمية االستيعاب المفاهيمي 

عال  لدى طالبات التعلي  الثانو  نظام المقررات.  2في مقرر الكيمياء 
 ..(56)22, مصر-التربية

(. فاعلية برنام  تدريبي قائ  على الم ارات 1929. م.  ملوذ, ح آل .2

التشاركية عبر الويب لتح ين األااء التدري ي لدى معلمات االجتماعيات 

 .12, مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنف يةبمن قة ع ير. 

على (. فاعلية برنام  مقترح قائ  1923حال, م., سليما ,  ., & عالم, ع.   .2
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التعل  االلكترونى لتنمية الميل نحو مااة طرق تدريس التاريخ لدى ال الب 

 .23, مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةالمعل  بكليات التربية. 

(. فاعلية برنام  تدريبي لمعل  الرياضيات بالمرحلة 1999حبيب, و. ع. س.   .2

ت التدريس في ضوء اإلعدااية بمحافظة ال ويس على تنمية بعض م ارا

المؤتمر العلمي  In .معايير جواة المعل  المنبثقة من المعايير القومية للتعلي 
. طن ا: كلية مصر -التاسع معايير وم تويات التعلي  الجامعي في مصر 

 .جامعة طن ا-التربية

(. برنام  1922ح ن, ش. م. ع., زهرا , ا. م., & عبدالعزيز, ر. و.   .9

ي الرياضيات لتنمية م ارات   التدري ية في ضوء مقترح لل الب معلم

, جامعة بورسعيد-مجلة كلية التربيةالمعايير القومية إلعداا معل  الرياضيات. 

29. 

(. وثر التدريس بنموذج ويتلي على تحصيل تالميذ 1999ح ن, ع. م. و.   .8

اراسات في الصف ال ااس األساسي في العلوم وتنمية ميول   نحوها. 
 .232, مصر-طرق التدريس المناه  و

 .(2017) .اليل المتقّدم الختبار معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية .29

Retrieved November 16, 1439, from 

http://qiyas.sa/ar/About/Pages/default.aspx  

(. فاعلية اروس عالجية 1929الراجق,  . م., & الغامد , م. س.   .22

في تنمية التحصيل  NCTM ة بمعاييرمقترحة لبعض الموضوعات المرتب 

في الرياضيات المدرسية واالتجاه نحوها لدى معلمات الصفوف األولية قبل 

 .(3)11, مصر-العلوم التربويةالخدمة. 

. القاهرة: اار الفكر مفاهي  ومباائ تربوية(. 2883راشد, ع.   .21

 .العربي

راب ات وثر برنام  تدريبي مدم  في الت .(2012) .الرفاعي, و. م. ر .23

على تح ين معرفة واتجاه ووااء ال الب -ي تخدم منتدى تعليمي-الرياضية

, المجلة التربويةالمعل  شعبة التعلي  االبتدائي تخصص الرياضيات. 

293(1). 

(. استراتيجيات مقترحة في تدريس العلوم معززة 1922زكي, ح. م.   .29

بتكنولوجيا ال لولوجرام ووثرها على االستيعاب المفاهيمي وتنمية التفكير 

مجلة المن قي والتنور الجيولوجي لدى طالب الصف األول اإلعداا . 
 .(12)19, مصر-التربية العلمية 

ام استراتيجية البيت الدائر  (. فاعلية استخد1922الزهراني, ه. ع.   .22

في االستيعاب المفاهيمي لدى طالبات الصف ال ااس االبتدائي في مااة 

 .(8)29, مجلة البحث العلمي في التربيةالعلوم. 

(. تأثير استراتيجيات التعل  النشط في مجموعات 1992سال , ا. م.   .22

تعل  الفيزياء المناقشة على التحصيل واالستيعاب المفاهيمي واالتجاهات نحو 

 .(2)9, مصر-مجلة التربية العلميةلدى طالب الصف األول الثانو . 
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. القاهرة: اار الفكر األسس النف ية للنمو(. 2822ال يد, ف. ا.   .22

 .العربي

(. برنام  مقترح 1922الشارف, و., اليبي, ع., & إمبارك, ر.   .29

مؤتمر  In .ليبياإلعداا معل  رياضيات المرحلة الثانوية بكليات التربية في 
الرياضيات األول: مدى مواءمة مفراات مناه  الثانوية العامة مناه  التعلي  

-كلية العلوم-. ليبيا: الجامعة األسمرية االسالميةالجامعي في مااة الرياضيات

 .ق   الرياضيات

معج  المص لحات التربوية (. 1993شحاتة, ح., & النجار, ز.   .28
 .المصرية اللبنانية. القاهرة: الدار والنف ية

(. فعالية وحدة في علوم األرض قائمة على 1992الشربيني, و. ا.   .19

البنائية لتنمية الف   وم ارات االستقصاء لدى تالميذ الصف الخامس 

معوقات التربية العلمية في الوطن -المؤتمر العلمي التاسع In .االبتدائي
 .مصرية للتربية العلمية. اإلسماعلية: الجمعية الالعربي التشخيص والحلول

(. فاعلية استراتيجية القبعات 1922الشلبي, إ. ع., & كرير , م. ع.   .12

ال ت في تنمية االستيعاب المفاهيمي للقضايا البيووخالقية لدى طالبات الصف 

, فل  ين-مجلة العلوم التربوية والنف يةالثالث الثانو  في مدينة الرياض. 

2(3). 

وثر التفاعل بين استراتيجية التفكير التشاب ي (. 1998طلبة, إ. ج.   .11

وم تويات تج يز المعلومات في تحقي  الف   المفاهيمي وحل الم ائل 

المؤتمر العلمي الثالث عشر  In .الفيزيائية لدى طالب الصف األول الثانو 
. االسماعلية:  التربية العلمية المعل  والمن   والكتاب اعوة للمراجعة(

 .ية للتربية العلميةالجمعية المصر

(. استراتيجية قرائية لتدريس العلوم قائمة 1929عبد الل يف, و. ج.   .13

على ما وراء المعرفة لتنمية االستيعاب المفاهيمي واالتجاه نحو استخدام ا 

 .(4)22, مصر-مجلة التربية العلمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. 

الم ني من منظور المعايير (. معايير االااء 1923العبوا , و. ع.   .19

ومدى توفرها لدى مدرسي الرياضيات في المرحلة  NCTM العالمية

 .(23)2, العراق-مجلة الكلية اإلسالمية الجامعةالثانوية. 

(. فاعلية نموذج التدريس المعرفي في تنمية 1922العتيبي,  . ع.   .12

مجلة ية. وبعاا الف   العمي  في من   التوحيد لدى طالب المرحلة الثانو
 .(2)19, الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنف ية

(. م تويات الذكاء المتعدا 1999عفانة, ع. إ., & الخزندار,  .  .   .12

لدى طلبة مرحلة التعلي  األساسي بغزة وعالقت ا بالتحصيل في الرياضيات 

, مجلة الجامعة اإلسالمية  سل لة الدراسات اإلن انية(والميول نحوها. 

21(2). 

(. برنام  قائ  على التعل  النشط لتنمية الثقافة 1923علي, م. م.   .12

الرياضياتية والميل نحو الرياضيات لدى ال الب المعلمين بالشعب األابية. 
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 .(1)22, مصر-مجلة تربويات الرياضيات

وساسيات البحث العلمي في (. 2881عواة, و., & ملكاو , ف.   .19
 . الثانية(. إربد: مكتبة الكتاني التربية والعلوم اإلن انية

(. فاعلية تدريس العلوم باستخدام استراتيجية 1922العي ى, ه. ع.   .18

شكل البيت الدائر  في تنمية االستيعاب المفاهيمي والعااات العقلية لدى 

 -المجلة التربوية تلميذات الصف الثاني المتوسط بمدينة مكة المكرمة. 
 .(122)32, الكويت

(. وثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعداة 1998فرغلي, و. م.   .39

في تنمية بعض م ارات التفكير األساسية وتحصيل الرياضيات والميل نحوها 

مجلة كلية لدى تالميذ الصف األول متوسط من ذو  اعوبات التعل . 
 .(2)293, جامعة األزهر-التربية

المدخل المنظومي في وثر استخدام (. 1922القح اني, ب. س.   .32
تدريس األحياء على تنمية االستيعاب المفاهيمي وم ارات التفكير البصر  

 .. جامعة وم القرىلدى طالبات الصف الثاني الثانو  بمدينة وآب ا

كوجك, ك., ال يد, م., خضر, ص., فرماو , ف., عياا, و., وحمد, ع.,  .31

المعل  لتح ين طرق تنويع التدريس في الفصل اليل (. 1999& فايد, ب.  
. بيروت: مكتب اليون كو االقليمي التعلي  والتعل  في مدارس الوطن العربي

 .للتربية في الدول العربية

(. فاعلية التدريس بوسائط التعلي  الفرا  والجمعي 1999الل  ز. .   .33

في التحصيل واالستيعاب المفاهيمي للتكنولوجيا لدى تالميذ المرحلة 

 .(18)8, اليمن -مجلة الدراسات االجتماعيةلمكرمة. المتوس ة في مكة ا

(. فعالية الوسائط المتعداة في التحصيل الدراسي 2912الل, ز.  .   .39

وتنمية م ارات إنتاج الشرائق المتزامنة اوتيًّا لدى طالب كلية التربية  

 ,مجلة رسالة الخلي  العربيجامعة وم القرى بالمملكة العربية ال عواية. 

(93). 

معج  المص لحات التربوية (. 2882قاني, و. ح., & الجمل, ع.  الل .32
 .. القاهرة: عال  الكتبالمعّرفة في المناه  وطرق التدريس

(. برنام  قائ  على الالخ ية في الرياضيات 1921محمد, و.  .   .32

لتنمية القدرة على حل المشكالت والميل نحو المااة لدى طالب الصف األول 

 .232, القراءة والمعرفةمجلة الثانو . 

(. فاعلية برنام  مقترح لتنمية عمليات التدريس 1992محمد, ح.   .32

 In .المت لبة من معل  الرياضيات في ضوء المعايير العالمية والمحلية

جواة التعلي  في ظل الشراكة  -المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية بأسوا  
 .مصر -علي  بين كليات التربية ووزارة التربية والت

(. فعالية استخدام المحاكاة 1922محمد, ع. ع., & سيف, م. ع.   .39

الكمبيوترية في تنمية االستيعاب المفاهيمي لل الب ذو  االحتياجات 

 .(1)222, مصر-التربية  جامعة األزهر( الخااة. 
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(. فاعلية تعلي  األلغاز الرياضية في التحصيل و 1929محمد, م.   .38

اة الرياضيات لدى طالبات المرحلة الثانية في معاهد إعداا تنمية الميل نحو ما

 .292, العراق-العلوم التربوية والنف يةالمعلمات. 

وثر التعل  التعاوني على التحصيل المدرسي (. 1921مراا, ب.   .99
والميول الدراسية لمااة الرياضيات لدى التالميذ المتأخرين اراسيا اراسة 

 .عنابة-. جامعة باجي مختارال ارفميدانية ببعض متوس ات والية 

 ,Retrieved April 22, 1440 .(.n.d) .المركز الوطني للقياس .92

from https://www.qiyas.sa/ar/About/Pages/mission-

vision.aspx   

(. وثر برنام  تعليمي قائ  على التدريس المتمايز 1929المقر , ا.   .91

مة الصفوف األولية في جامعة في زيااة التحصيل العلمي ل البات برنام  معل

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية األميرة نورة بنت عبد الرحمن. 
 .(2)12, والنف ية

وثر استخدام األلغاز في تنمية التفكير الناقد في (. 1998نصار, إ. خ.   .93
. الجامعة الرياضيات والميل نحوها لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بغزة

 .غزة-اإلسالمية

(. وثر استخدام استراتيجية تدريس مبنية على 1929النمراو , ز.   .99

نظرية الذكاءات المتعداة في إكت اب طلبة معل  الصف للمفاهي  الرياضية و 

سل ة  -مؤتة للبحوث والدراسات في تنمية معتقدات   نحو تعل  الرياضيات. 
 .28, العلوم اإلن انية واالجتماعية
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