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امل�ستخل�ص

م���دى متك���ن  اإىل فه���م  الدرا�س���ة  هدف���ت ه���ذه 
معلم���ي الريا�س���يات باملرحل���ة البتدائي���ة يف اململك���ة 
العربي���ة ال�س���عودية م���ن امله���ارات الالزم���ة لتدري����س 
املفاهي���م الريا�س���ية، وكذل���ك حتديد اأه���م املهارات 
الت���ي يجب اأن ميتلكه���ا معلمو الريا�س���يات يف املرحلة 
البتدائي���ة لتدري����س ه���ذه املفاهيم. ا�س���تخدمت هذه 
 الدرا�س���ة املالحظ���ة ال�س���فية املبا�س���رة لالإجابة عن 

الأ�سئلة الآتية:
• ما م���دى متك���ن معلم���ي الريا�س���يات باملرحلة 	

البتدائي���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية من 
امله���ارات الالزمة لتدري�س املفاهيم الريا�س���ية 

من وجهة نظر امل�سرف الرتبوي؟
• هل توجد فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف درجة 	

متكن معلمي الريا�سيات باملرحلة البتدائية يف 
اململكة العربية ال�س���عودية من املهارات الالزمة 
لتدري����س املفاهي���م الريا�س���ية تع���زى ملتغريات 
الإدارة التعليمي���ة، اجلن����س، �س���نوات اخلربة، 

املوؤهل، نوع املوؤهل، ال�سف الدرا�سي؟
تكونت عينة الدرا�سة من عدد من معلمي ومعلمات 
الريا�س���يات يف املرحل���ة البتدائية ذك���ور واإناث )ن = 
103( يف عدد من الإدارات التعليمية يف كل من الريا�س 

وع�سري وحفر الباطن باململكة العربية ال�سعودية. 
اأظه���رت نتائج الدرا�س���ة اأن املتو�س���ط العام ملدى 
متك���ن معلم���ي الريا�س���يات م���ن امله���ارات الالزم���ة 
لتدري�س املفاهيم الريا�سية )41 ،3( من )5( بن�سبة 

مئوي���ة )68،2 %(، وه���و م���ا ي�س���ري اإىل اأن املعلم���ن 
ميتلك���ون درج���ة متو�س���طة م���ن التمكن م���ن مهارات 
تدري�س املفاهيم الريا�س���ية. وقد تراوحت املتو�سطات 
احل�س���ابية مله���ارات تدري����س املفاهيم الريا�س���ية من 
)79، 2( اإىل )05، 4( على فقرات بطاقة املالحظة. 
كم���ا اأظه���رت النتائ���ج وجود ف���روق دال���ة اإح�س���ائيًا 
بن متو�س���ط درجات املعلم���ن واملعلم���ات على بطاقة 
املالحظة اخلا�س���ة مبه���ارات تدري����س املفاهيم، وقد 
جاءت هذه الفروق ل�سالح املعلمات، كما بينت النتائج 
وج���ود ف���روق دالة اإح�س���ائيًا ب���ن متو�س���طي درجات 
املعلم���ن ذوي اخل���ربة اأق���ل م���ن )5( �س���نوات وذوي 
اخلربة اأكرب من )10( �س���نوات ل�س���الح ذوي اخلربة 
اأكرب من ع�س���ر �سنوات. فيما مل توجد فروق ذات دللة 
اإح�س���ائية تع���زى ملتغريات املوؤهل العلم���ي ونوع املوؤهل 

وال�سف الدرا�سي.

مقدمة

يرى كثري من الرتبوين اأن الهدف العام من تعليم 
الريا�سيات هو م�ساعدة املتعلم للح�سول على مفاهيم 
ومه���ارات ريا�س���ية عميق���ة ذات معنى، جتعل���ه قادرًا 
على حل امل�س���كالت املتعلقة بحاج���ات احلياة اليومية. 
وتتميز الريا�سيات باأنها لي�ست جمرد عمليات روتينية 
منف�س���لة اأو مه���ارات، بل ه���ي اأبنية حمكمة مت�س���لة 
ببع�سها ات�ساًل وثيقا لت�سكل يف النهاية بنيانا متكاماًل 
اأ�سا�س���ه املفاهي���م الريا�س���ية. لذل���ك ف���اإن املفاهي���م 
الريا�س���ية تعترب اللبنات الأ�سا�س���ية للبناء الريا�سي. 

 مدى متكن معلمي الريا�سيات من مهارات تدري�ص املفاهيم الريا�سية 
باملرحلة البتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية

د. خالد بن حلمي خ�سان 
د. م�سفر بن �سعود ال�سلويل

د. اإبراهيم رفعت عثمان
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وي�س���ري اأب���و زين���ة وعبابن���ة )2007( اإىل اأن اأه���م ما 
يجب اأن تتميز به مناهج الريا�سيات احلديثة الرتكيز 
عل���ى املفاهي���م والعالقات فيم���ا بينها، وعل���ى تطوير 
وتنمية فهم الطالب من خالل اإ�س���فاء معان للمفاهيم 
م�س���تمدة من بيئة الطالب؛ مما يتيح للطلبة اكت�س���اب 
 امله���ارة، والقدرة عل���ى التجريد، وتنمي���ة القدرة على 

حل امل�سكالت.

اإىل  الريا�س���يات  مناه���ج  يف  التط���ور  اأدى  وق���د 
التطوي���ر يف طرائ���ق تدري�س���ها. ل���ذا ظه���رت حتولت 
جذري���ة يف النظ���رة اإىل تدري�س الريا�س���يات والكيفية 
التي يجب اأن يتم بها. ومن هذه التحولت الرتكيز على 
التعلم املفاهيمي )Conceptual Learning( الذي 
يقوم على ربط املعرف���ة املفاهيمية باملعرفة الإجرائية 
والتعرف عل���ى العالقات بن الأفكار الريا�س���ية وفهم 
كيف ترتب���ط هذه العالق���ات وتبنى على بع�س���ها لكي 
تنتج كاًل متكاماًل ومرتابط���ًا. كما يوؤكد هذا النوع من 
التعلم على تطبيقات الريا�سيات �سمن �سياقات داخل 

الريا�سيات وخارجها. 

وقد ت�س���منت وثيقة املبادئ التي اأ�سدرها املجل�س 
املتح���دة  الولي���ات  يف  الريا�س���يات  ملعلم���ي  القوم���ي 
الأمريكي���ة )NCTM، 2000( مب���داأ التعل���م كاأح���د 
املب���ادئ ال�س���تة ال���ذي ي�س���ري اإىل اأن الطلب���ة يجب اأن 
يتعلم���وا الريا�س���يات ويفهموها. اإن تعلم الريا�س���يات 
املقرون بالفهم �س���روري واأ�سا�سي، فالتعلم امل�سحوب 
بالفه���م يجع���ل التعلم الالحق اأكر �س���هولة، وت�س���بح 
�س���هولة تذكره���ا  وت���زداد  الريا�س���يات ذات معن���ى، 
وق���د  وا�س���تخدامها يف مواق���ف جدي���دة.  وتطبيقه���ا 
اأك���دت الوثيقة اأن���ه عندما تتك���ون ل���دى الطلبة نظرة 
اإىل الريا�س���يات عل���ى اأنه���ا متكاملة الأجزاء، �س���وف 
يقل النظ���ر اإىل املفاهي���م واملهارات عل���ى اأنها اأجزاء 
منف�س���لة. واإذا ارتبط���ت املفاهي���م بالإج���راءات فاإن 
الطلب���ة ينظرون اإىل الريا�س���يات عل���ى اأنها جمموعة 
متكاملة من القوان���ن والعالقات املرتابطة. ويجب اأن 
يكون ه���ذا التكامل بن الإج���راءات واملفاهيم مركزيا 

املجل����س  معاي���ري  وت���رى  املدر�س���ية.  الريا�س���يات  يف 
الوطن���ي ملعلم���ي الريا�س���يات )NCTM، 2000( اأن 
التعلم اجليد يف الريا�س���يات يتطلب لي�س فقط معرفة 
الإج���راءات املختلف���ة واملفاهيم املكونة لها، بل اأي�س���ًا 
معرف���ة وفهم العالق���ات املالئمة عرب ه���ذه املفاهيم، 
مما يقود اإىل بناء معنى ريا�س���ي �سحيح وتكوين تعلم 

حقيقي ذي معنى. 

 وي���رى حم���دان )2005( اأن املفه���وم هو جتريد 
لل�س���فات الأ�سا�س���ية للم�س���طلح والتي تعطي���ه معناه 
الريا�س���ي، اأي اأنه جتريد ذهني خل�س���ائ�س م�سرتكة 
لعدد من الظواهر اأو الأ�سياء اأو اخلربات املتعلقة. اأما 
اأبو زين���ة وعبابنة )2007( في�س���ريان اإىل اأن املفهوم 
ه���و قاع���دة لتخاذ ق���رار اأو حكم عندم���ا تنطبق على 
موا�س���فات اأو خ�س���ائ�س �سيء ما ن�س���تطيع اأن نحدد 
اإذا كان بالإمكان اإعطاء الت�س���مية )امل�س���طلح( لذلك 
ال�س���يء اأو ع���دم اإعطائه هذه الت�س���مية. ويرى بطر�س 
)2007( اأن املفاهي���م ت���زود الف���رد بنوع م���ن الثبات 
اأو الت�س���اق لدى تفاعله مع املوؤث���رات البيئية املتنوعة، 
فت�س���اعده على جتاوز تنوعاته���ا الالمتناهية، ومتكنه 
م���ن معاجلة الأ�س���ياء واحل���وادث والأف���كار من خالل 
بع�س اخل�س���ائ�س وال�س���مات امل�س���رتكة الت���ي توؤهلها 
لالنتم���اء اإىل �س���نف معن. ويرى عبي���د )2004( اأن 
تعلم املفهوم ي�سري يف مراحل متتابعة تبداأ با�ستخال�س 
اخلا�سية اأو اخلوا�س التي تكون املفهوم، واإعطاء ا�سم 
اأو رم���ز له���ا لتي�س���ري ا�س���تخدامه من خالل التوا�س���ل 
اللفظ���ي، واإعط���اء اأمثل���ة �س���لبية للمفه���وم، وربط���ه 
باملفاهيم ال�سابقة والبنية املعرفية عند املتعلم لت�سبح 
جزًءا من التكوين القبلي له، ثم ا�ستخدام املفهوم من 

جانب املتعلم من خالل تطبيقات ون�ساطات متنوعة.

 )Baker et al. 2004( وي���رى بيكر واآخ���رون   
اأن الطلب���ة الذي���ن يدر�س���ون املناه���ج التقليدية تقدم 
له���م املفاهيم ب�س���كل عابر و�س���طحي، ويت���م الرتكيز 
عل���ى الإج���راءات ب�س���كل اأك���رب واأو�س���ع. وه���ذا يوؤدي 
بالطلب���ة اإىل حف���ظ الإجراءات دون معرفة بالأ�س���ا�س 
املفاهيم���ي الذي تقوم عليه؛ مما يوؤدي بهم اإىل تكوين 
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�س���ور مغلوطة وناق�س���ة عن املفاهيم التي تقدم لهم. 
كم���ا اأن الريا�س���يات املدر�س���ية ترك���ز عل���ى املهارات 
والإجراءات اأكر من تركيزها على فهم الريا�س���يات، 
ويوؤك���د اأن الطلب���ة يف املدار����س التقليدي���ة يدر�س���ون 
العدي���د من املفاهيم يف احل�س���اب واجلرب والهند�س���ة 
 )Maously، 2004( ب���دون فه���م. ويوؤك���د ماو�س���لي
على اأن الريا�س���يات يجب اأن ترتبط بالعامل احلقيقي 
الذي يعي�س���ه الطالب، فابتعاد الريا�سيات عن الواقع 
يجعل قيمتها عند معظم النا�س مو�سع ت�ساوؤل وي�سبح 
فهمه���ا �س���عبًا. فعن���د تق���دمي مفه���وم ريا�س���ي جديد 
يج���ب اأن يتم الرتكي���ز على ا�س���تخداماتها وربطها مع 
اهتمام���ات الط���الب امل�س���تمدة من الع���امل احلقيقي، 
وهذا يحف���ز تعلم الطالب ويزيد م���ن دافعيتهم لتعلم 
الفكرة اجلديدة. وبذلك فاإن تقدمي الريا�سيات كمادة 
جمردة ل ترتب���ط بحياة املتعلمن واحتياجاتهم  يوؤدي 
اإىل اإحباطهم ونفوره���م منها.  وعلى نحو مماثل يرى 
ديل�س���يل )2001( اأنه كلما كانت املفاهيم الريا�س���ية 
اأكر �س���لة بحياة الطالب اليومية وب�س���يء يهتمون به، 

زاد اجتهادهم يف العمل عليها.

Aspinwell & Mill- )وي�س���ري ا�س���بينويل وميلر 
er، 1997( اإىل اأن الطلب���ة يعت���ربون اأن الإج���راءات 

واخلوارزمي���ات ه���ي املع���ارف الريا�س���ية الت���ي يجب 
اأن يتقنوه���ا. وه���ذا يجعله���م يفتق���دون احل���د الأدنى 
من املعرفة باملفاهيم الريا�س���ية. كما ي�س���ري جارنيت 
)Garnett، 2010( اإىل اأن عدم ا�س���تيعاب املتعلمن 
للعالقات الرتكيبية والرتاكمية بن املفاهيم ميثل �سببًا 
رئي�س���ًا ل�س���عوبة تعلم الريا�س���يات على وجه العموم، 
ويو�س�����ح �سميث واآخرون Smith et al. 2001(( اأن 
عدم متكن املتعلمن من ا�س���تيعاب املفاهيم التي متثل 
املتطلب���ات املعرفي���ة ال�س���ابقة يوؤثر تاأثريًا وا�س���حًا يف 
اكت�ساب املعرفة اجلديدة وربطها بالتعلم ال�سابق ومن 
ثم يفقد املتعلم القدرة على ممار�س���ة دوره الن�سط يف 

املوقف التعليمي.

اإن املتعل���م يفه���م �س���يئا معين���ًا عندما ي���رى كيف 
يرتب���ط هذا ال�س���يء بالأ�س���ياء الأخرى الت���ي يعرفها. 

فمثاًل الطلب���ة الذين يتقنون مفه���وم املعادلة يجب اأن 
يكونوا قادرين على الربط بن املعادلة والأزواج املرتبة 
التي حتققها، كذلك يجب اأن يكون مبقدورهم و�س���ف 
مواق���ف احلياة احلقيقية من خ���الل املعادلت. ويوؤكد 
بورتري )Porter، 1992( اأن املعلمن يبدون اهتمامًا 
اأقل يف تطوي���ر املفاهيم لدى طلبتهم، واأنهم يق�س���ون 
الوق���ت الأط���ول يف تدري����س امله���ارات واخلوارزميات 

والإجراءات.

اإن تدري����س الريا�س���يات م���ن اأجل الفه���م يحتاج 
اإىل معلم���ن ميتلكون فهمًا عميق���ًا للمادة التي يقومون 
بتدري�س���ها ولديه���م مهارات متنوعة واأ�س���اليب مميزة 
ال���ذي يرك���ز عل���ى  اإن جن���اح التعل���م  يف التدري����س. 
املفاهي���م يتوق���ف اإىل حد كب���ري على جن���اح املعلم يف 
م�س���اعدة الطلب���ة ذوي القدرات املختلف���ة على النظر 
اإىل اجلوانب املتنوعة التي حتي���ط باملفهوم، والرتكيز 
عل���ى العالقة بن هذا املفه���وم واملفاهيم الأخرى التي 
در�س���ها الطلبة. اإ�س���افة اإىل ذلك على املعلم اأن يجعل 
جميع الطلبة ي�سعرون اأن باإمكانهم اأن ي�سهموا بتقدمي 
معلوم���ات جدي���دة اأو الإ�س���افة اإىل املعلوم���ات الت���ي 
يقدمها الآخرون. وقد اأ�س���ارت العديد من الدرا�س���ات 
اأن معلمي املرحلتن الثانوية واملتو�سطة يفتقدون الفهم 
Conceptual Understand- )احلقيقي للمفاهيم 
At-( يف العديد من املو�س���وعات يف الريا�سيات )ing

.)torps، 2003

ويرى را�س���د وخ�س���ان )2009( اأن اأبرز معوقات 
تعليم الريا�س���يات من وجهة نظر امل�س���رفن تتمثل يف 
اعتم���اد املعلمن على اأ�س���لوب التلقن، وعدم اإ�س���راك 
الط���الب يف التعلم، واكتفاء املعلمن بتحفيظ املفاهيم 
الريا�س���ية بدًل من تنمية ا�س���تيعابها، علمًا باأن متكن 
الطالب من ا�س���تيعاب املفاهيم الريا�سية يجعله ي�سعر 
بقيمة املادة والإقبال عليها. وي�س���ري النذير )2004( 
لوج���ود �س���عف كبري ل���دى معلم���ي ريا�س���يات املرحلة 
املتو�س���طة يف اململكة العربية ال�سعودية يف جمال تنمية 
املفاهي���م الريا�س���ية، ويو�س���ي ب�س���رورة بن���اء مناذج 
تدري�س���ية لأ�س���ناف املعرف���ة الريا�س���ية م���ن مفاهيم 
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ومه���ارات وجتريبها وتقنينها على �س���ريحة كبرية من 
الط���الب. وتوؤكد درا�س���ة �س���حاب واآخري���ن )2001( 
اأن تدري�س الريا�س���يات يف املرحلة املتو�س���طة باململكة 

العربية ال�سعودية مل يحقق اأهدافه بدرجة مر�سية.

ويزخ���ر الأدب الرتب���وي بالعدي���د م���ن امله���ارات 
والتح���ركات التي يحتاج املعلم���ون للتمكن منها لإتقان 
تدري�س���هم للمفاهيم الريا�س���ية مثل اإعط���اء اأمثلة ول 
اأمثلة على املفهوم، اأو تقدمي ر�سم معن يو�سح املفهوم،  
اأو تو�س���يحه من خالل اإعطائه تف�س���ريا لغويا يو�س���ح 
معناه، اأو اأن يقوم املعلم بتحديد جمموعة اأعم واأ�سمل 
حت���وي جمموعة اإ�س���ناد املفهوم، اأو اأن يقوم بتو�س���يح 
اأوجه ال�سبه والختالف بن املفهوم واملفاهيم الأخرى 
التي �س���بق للطالب اأن تعلموها، وتعين موؤ�سرات اأداء 
لقيا�س مدى فهم الطالب واكت�سابهم للمفهوم )عبا�س 

و العب�سي، 2007(.

الدرا�سات ال�سابقة

اأوًل: درا�س��ات تتعل��ق بتق��ومي مه��ارات تدري���ص 
املفاهيم الريا�سية

 Alnoor & Tixiang،( اأج���رى النور وتك�س���يانغ
2007( درا�س���ة هدفا م���ن خالله���ا اإىل التعرف على 

كفاي���ات التدري����س الالزم���ة ملعلم���ي الريا�س���يات يف 
املدار�س املتو�سطة ، ودرا�سة مدى اأهمية هذه الكفايات 
ملعلمي الريا�سيات يف ال�سن واليمن. مت جمع البيانات 
من خالل ا�ستبانة مت توزيعها على )45( معلما �سينيًا 
املنه���ج  الباحث���ان  ا�س���تخدم  ميني���ًا.  معلم���ا  و)90( 
الو�س���في، ومت جمع البيانات من معلمن متخ�س�سن 
ومدر�س���ن خرباء لتحديد كفايات تدري�س الريا�سيات 
له���ذه  الريا�س���يات  ومعرف���ة كيفي���ة تطبي���ق معلم���ي 
الكفايات. تو�سلت الدرا�سة اإىل و�سع قائمة بالكفايات 
والق���درات الالزمة ملعلم���ي الريا�س���يات، وفرقت بن 

اآراء املعلمن يف اأهمية هذه الكفايات.

اإىل  وق���ام القا�س���ي )2004( بدرا�س���ة هدف���ت 
معرف���ة مدى متكن معلمي الريا�س���يات م���ن املفاهيم 

وامله���ارات الأ�سا�س���ية يف الريا�س���يات بال�س���ف الأول 
الثان���وي يف �س���وء بع�س املتغ���ريات اخلا�س���ة بهم. مت 
ت�س���ميم وبناء اأداة الدرا�س���ة )بطاق���ة مالحظة( من 
املفاهي���م وامله���ارات الأ�سا�س���ية يف كتاب الريا�س���يات 
لل�س���ف الأول الثان���وي، وطبقت على عين���ة مكونة من 
)66( معلم���ا يف املرحلة الثانوي���ة العامة ملنطقة تبوك 
خالل العام الدرا�س���ي 1423/ 1424. اأ�سارت نتائج 
الدرا�س���ة اإىل ع���دم وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية 
بن متو�سطات درجات متكن اأفراد العينة من املفاهيم 
واملهارات الأ�سا�س���ية يف كت���اب ال�س���ف الأول الثانوي 
تعزى ملتغريي اخلربة والإعداد الرتبوي، بينما وجدت 
ف���روق ذات دلل���ة اإح�س���ائية تعزى ملتغ���ريي الدورات 

التدريبية واجلن�سية.

اأتتورب����س )Attorps، 2003( درا�س���ة  واأج���رى 
ه���دف م���ن خالله���ا اإىل معرف���ة م���دى اإمل���ام املعلمن 
باجلوان���ب املختلف���ة ملفه���وم املعادل���ة. تكون���ت عين���ة 
الدرا�س���ة م���ن )10( معلمن من معلمي الريا�س���يات 
للمرحل���ة الثانوية. خم�س���ة من هوؤلء املدر�س���ن كانوا 
حديث���ي التخ���رج )خربتهم التدري�س���ية اأقل من �س���نة 

واحدة(.  

  مت جم���ع البيانات م���ن خالل املقاب���الت املعمقة 
وال�س���تبيانات. ومت جمع البيان���ات على ثالثة مراحل. 
يف املرحل���ة الأوىل مت عمل مقابلة مع كل معلم حيث مت 
�س���وؤاله عن خربات���ه يف تعلم املفاهيم الريا�س���ية اأثناء 
درا�س���ته يف املدر�س���ة واجلامع���ة. يف املرحل���ة الثاني���ة 
اأعطي كل معلم ورقة تت�سمن )18( عبارة  وطلب منه 

الإجابة عن ال�سوؤال التايل:

اأي من العبارات التالية متثل معادلة واأيها ل متثل 
معادلة ؟ 

تكون���ت العبارات من جمموعة م���ن الأمثلة الدالة 
على مفهوم املعادلة مثل:  وجمموعة اأخرى 

غري دالة على مفهوم املعادلة مثل:    

يف املرحل���ة الثالثة مت مقابلة املعلم���ن مرة اأخرى 
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به���دف �س���رح وتو�س���يح اإجاباتهم ع���ن الأ�س���ئلة التي 
طرح���ت عليه���م واحل�س���ول عل���ى معلومات اإ�س���افية 
ت�ساعد على فهم اأف�سل ملفهوم املعادلة لدى كل منهم.

بينت نتائج الدرا�س���ة اأن املعلم���ن يفتقدون العمق 
املطل���وب عند تناولهم ملفهوم املعادل���ة. ويعزو الباحث 
ه���ذا ال�س���عف لك���ون املعلم���ن �س���كلوا �س���ورة ذهنية 
للمفهوم من خالل تعاملهم مع تطبيقات ذلك املفهوم، 
ولي�س م���ن خالل م�س���كالت تركز على املفه���وم ذاته. 
ويت�سح ذلك من خالل اإجابات املعلمن عن ال�ستبيان 
املقدم لهم. فمنهم من ربط مفهوم املعادلة بوجود حل 
له���ا، ومنهم من رب���ط مفهوم املعادل���ة بوجود جمهول 
يف العب���ارة املعط���اة، ومنهم من ربط مفه���وم املعادلة 
 بوجود اإ�سارة امل�ساواة، ومنهم من �سنف املتباينة على

 اأنها معادلة. 

وقد اأ�س���ار عدد من املعلم���ن اإىل اأنهم ل يتذكرون 
تعريف���ًا حمددًا ووا�س���حًا للمعادلة ويع���ود ذلك اإىل اأن 
املفهوم قدم لهم ب�س���كل �س���ريع ثم انتقلوا مبا�سرة اإىل 
حل املعادلت. واأ�س���ار اآخرون اإىل اأنهم اأم�س���وا معظم 
وقته���م يف املدار�س يتعاملون م���ع الإجراءات مع تركيز 
قلي���ل على املعرف���ة املفاهيمي���ة التي بني���ت عليها هذه 

الإجراءات.

ثانيًا: درا�سات تتعلق بتنمية املفاهيم الريا�سية

اأج���رت غن���دورة )2006( درا�س���ة هدف���ت م���ن 
خاللها اإىل الك�س���ف عن اأثر ا�ستخدام و�سائط تعليمية 
مقرتح���ة يف تنمي���ة املفاهيم الريا�س���ية ل���دى تالميذ 
ريا�س الأطفال يف العا�س���مة املقد�س���ة، والك�س���ف عما 
اإذا كان هن���اك فروق بن الذكور والإناث يف حت�س���يل 
املفاهي���م الريا�س���ية. اتبع���ت الباحث���ة املنه���ج �س���به 
التجريبي القائم على ت�س���ميم جمموعت���ن اإحداهما 
متث���ل املجموعة ال�س���ابطة، والأخرى متث���ل املجموعة 
التجريبي���ة ذات الختب���ار البعدي والقبل���ي. اعتمدت 
الباحث���ة يف اختي���ار العينة عل���ى الطريقة الع�س���وائية 
الب�سيطة، وقد بلغت عينة الدرا�سة )40( طفال وطفلة 
من تالميذ امل�س���توى التمهيدي. ق�سمت عينة الدرا�سة 

اإىل جمموعت���ن جتريبي���ة و�س���ابطة ع���دد اأف���راد كل 
منهم���ا )20( طفاًل وطفلة. اختارت الباحثة جمموعة 
من الو�س���ائط التعليمية املقرتحة، ووظفتها يف اأن�سطة 
تعليمي���ة هادفة لتنمي���ة املفاهيم الريا�س���ية املحددة. 
تو�س���لت نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل وجود ف���روق ذات دللة 
اإح�سائية بن متو�س���ط املجموعة التجريبية ومتو�سط 
املجموعة ال�س���ابطة يف حت�س���يل املفاهيم الريا�س���ية 
الكلية، ويف حت�سيل كل مفهوم من املفاهيم الريا�سية 
التالية: املفاهيم الهند�سية، مفهوم الت�سنيف، مفهوم 
الت�سل�س���ل، مفهوم النمط، مفه���وم املقابلة واملزاوجة، 
مفه���وم تكاف���وؤ املجموع���ات، مفه���وم الع���دد، مفه���وم 
الر�س���وم البياني���ة، وق���د جاءت ه���ذه الفروق ل�س���الح 
املجموعة التجريبية. كما خل�س���ت الدرا�س���ة اإىل عدم 
وج���ود فروق ذات دللة اإح�س���ائية بن الذكور والإناث 
م���ن اأف���راد املجموعة التجريبية يف حت�س���يل املفاهيم 

الريا�سية الكلية.

 )Zhou et al. 2005( واأج���رى زه���و واآخ���رون
درا�سة تقييمية حول تدعيم تعلم املفاهيم املعتمد على 
احلا�س���وب، حيث مت تقييم فعالية ال�س���بكة احلا�سوبية 
التي اأن�س���اأتها جامعات وكليات كندية مل�ساعدة الطلبة 
عل���ى تعل���م املفاهي���م العلمي���ة، وق���د مت اإج���راء طرق 
كمية ونوعية تت�س���من الختبارات وامل�س���ح واملقابالت 
واملالحظ���ات ال�س���فية، وق���د اأظهرت نتائج الدرا�س���ة 
اأن ال�س���بكة احلا�س���وبية الت���ي مت ت�س���ميمها بناء على 
النظرية البنائية كانت مفيدة يف تدعيم تعلم املفاهيم. 

 Konyalioglu( واأجرى كونيايل اأوجل���و واآخرون
et al. 2003( درا�س���ة ح���ول اأثر ا�س���تخدام املرئيات 

والأ�س���ياء الب�س���رية يف تعلم املفاهيم ل���دى الطلبة يف 
م�ساق اجلرب اخلطي، حيث مت تقدمي املفاهيم اجلربية 
املجردة للمجموعة التجريبية بطريقة هند�سية عملية 
تت�س���من ا�س���تخدام الر�سوم وال�س���ور والنماذج، فيما 
در�س���ت املجموعة ال�س���ابطة بالطريقة التقليدية، وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�س���ة اأن طلب���ة املجموعة التجريبية 
تفوق���وا على طلبة املجموعة ال�س���ابطة عل���ى الختبار 
الكلي وعلى اجلزء اخلا����س باملعرفة املفاهيمية، فيما 
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مل توجد ف���روق ذات دللة بن املجموعتن على اجلزء 
اخلا�س باملعرفة الإجرائية.

وقام ملحم )2002( بدرا�س���ة هدفت اإىل معرفة 
اأث���ر تعل���م التفك���ري باللع���ب يف تعل���م ط���الب املرحلة 
الأ�سا�س���ية يف الأردن للمفاهيم واملعلومات والحتفاظ 
بها. تكونت عينة الدرا�س���ة من )200( طالب وطالبة 
اخلام����س  لل�س���ف  درا�س���ية  ف�س���ول  اأربع���ة  ميثل���ون 
دال  اأث���ر  وج���ود  اإىل  الدرا�س���ة  تو�س���لت  البتدائ���ي. 
اإح�س���ائيًا لكل من متغريات الذكاء، وال�سرتاتيجيات 
التعليمي���ة يف تعل���م الط���الب للمفاهي���م واملعلوم���ات 

والحتفاظ بها.

واأجرت مداح )2001( درا�سة هدفت اإىل معرفة 
فاعلية ا�س���تخدام التعلم التعاوين ومعمل الريا�س���يات 
يف تنمية بع�س املفاهيم الريا�س���ية والحتفاظ بتعلمها 
ل���دى طالب���ات ال�س���ف ال�س���اد�س البتدائ���ي مقارن���ة 
بالط���رق التقليدية. ا�س���تخدمت الباحثة املنهج �س���به 
التجريب���ي. تكون���ت عينة الدرا�س���ة م���ن )108( من 
طالب���ات ال�س���ف ال�س���اد�س البتدائ���ي يف مدينة مكة 
املكرمة بالف�س���ل الدرا�س���ي الأول لع���ام )1419ه�(، 
وزعت على ثالث جمموعات تكونت كل منها من )36( 
طالبة. وقامت الباحثة بتدري�س املفاهيم الريا�سية يف 
وحدة القيا�س وامل�س���احة للمجموع���ة التجريبية الأوىل 
با�س���تخدام التعلم التع���اوين، وللمجموع���ة التجريبية 
الثاني���ة با�س���تخدام معم���ل الريا�س���يات، وللمجموعة 
ال�سابطة بالطريقة التقليدية. وقد خ�سعت املجموعات 
الث���الث لختبار املفاهيم الريا�س���ية ال���ذي مت اإعداده 
م���ن قب���ل الباحث���ة. اأظه���رت نتائ���ج الدرا�س���ة فاعلية 
ا�ستخدام التعلم التعاوين ومعمل الريا�سيات يف تنمية 
 املفاهيم الريا�س���ية والحتفاظ بتعلمه���ا لدى طالبات 

ال�سف ال�ساد�س.

واخلال�س���ة، بالرغم م���ن توفر درا�س���ات منظمة 
بحثت متغريات تخ�س تعلم وتعليم املفاهيم الريا�سية  
يف املدر�سة البتدائية، فان البحث مل يجد واحدة منها 

تناولت م�س���كلة البح���ث احلالية. ومع اأهمية مو�س���وع 
الرتبية الريا�س���ية يف املدر�س���ة البتدائية ال�س���عودية، 

فهذا البحث بادر بدرا�ستها يف هذا البحث.   

م�سكلة الدرا�سة

متثل املفاهيم الريا�س���ية البنية الأ�سا�س���ية لتعليم 
الريا�س���يات، وتتاأث���ر ق���درة الط���الب على ا�س���تيعاب 
العالقات والنظريات وحل التطبيقات مبدى ا�ستيعابهم 
لهذه املفاهيم؛ وعليه يتوجب على معلم الريا�سيات اأن 
يبذل جهدًا وا�س���حًا يف تدري�س هذه املفاهيم، وجدير 
بالذك���ر اأن متكن املعلم من املهارات املرتبطة بتدري�س 
املفاهي���م يتطلب اإعدادًا تربويًا خا�س���ًا بربامج كليات 
الرتبية، بالإ�س���افة للممار�س���ات املهني���ة للمعلم داخل 
ال�س���ف، ولكن عند مراجعة تو�س���يف مق���ررات طرق 
تدري�س الريا�سيات يف بع�س جامعات باململكة العربية 
ال�س���عودية وهي: جامعة امللك �سعود، جامعة امللك عبد 
العزيز، جامعة امللك في�سل، جامعة اأم القرى، جامعة 
اخل���رج، تب���ن اأن تو�س���يف ه���ذه املق���ررات ل ينطوي 
عل���ى جوانب مه���ارات تدري�س املفاهيم، عدا مو�س���وع 
واح���د فى تو�س���يف مقرر ط���رق التدري����س بجامعة اأم 
القرى ويتم فيه تقدمي مو�س���وع )اإ�سرتاتيجية تدري�س 
املفاهي���م والتدريب على تطبيقه���ا على بع�س املفاهيم 
الريا�س���ية للمرحلة البتدائية( وقد خ�س����س اأ�س���بوع 
واحد لتقدمي هذا املو�س���وع، وعليه ميكن ا�س���تخال�س 
اأن جانب تنمية مهارات تدري�س املفاهيم الريا�سية مل 
يلق القدر املنا�س���ب من الهتمام �سمن برامج الإعداد 
بكليات الرتبية، ومع هذا يبقى هناك احتمال اأن تنمية 
مهارات املعلمن يف اجلان���ب املتعلق باملفاهيم يتم من 
خ���الل اخل���ربات الت���ي يتلقونها عن���د درا�س���ة طرائق 
التدري�س العامة، اأو من خالل املمار�سات العملية داخل 
ال�س���ف، اأو من خالل الربامج التدريبية التي يتلقونها 
اأثناء اخلدمة. وعلى هذا فاإن الدرا�سة احلالية حتاول 
الك�س���ف عن مدى متكن املعلمن م���ن مهارات تدري�س 
املفاهيم الريا�س���ية حيث يتوقع اأن يك���ون هناك تاأثري 
لع���دم اهتمام برامج كليات الرتبية بهذه املهارات على 

الأداءات التدري�سية الفعلية للمعلم داخل ال�سف.
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اأ�سئلة الدرا�سة
• ما م���دى متك���ن معلم���ي الريا�س���يات باملرحلة 	

البتدائي���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية من 
امله���ارات الالزمة لتدري�س املفاهيم الريا�س���ية 

من وجهة نظر امل�سرف الرتبوي؟
• هل توجد فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف درجة 	

متكن معلمي الريا�سيات باملرحلة البتدائية يف 
اململكة العربية ال�س���عودية من املهارات الالزمة 
لتدري����س املفاهيم الريا�س���ية وفق���ًا للمتغريات 
التالي���ة: الإدارة التعليمي���ة، اجلن����س، �س���نوات 
اخلربة، املوؤهل، نوع املوؤهل، ال�سف الدرا�سي؟

اأهمية الدرا�سة:

يتوقع اأن تعمل هذه الدرا�سة على:

م�س���اعدة القائمن على برام���ج اإعداد املعلمن يف 
توجي���ه الربام���ج مبا يتالءم م���ع نتائج الدرا�س���ة حول 
م���دى متكن معلم���ي الريا�س���يات باملرحل���ة البتدائية 
يف اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية من امله���ارات الالزمة 
لتدري�س املفاهيم الريا�س���ية. وت�سمن برامج الإعداد 
امل�س���تقبلية على العديد من مه���ارات تدري�س املفاهيم 
التي اأ�س���ارت الدرا�س���ة اإىل عدم متك���ن املعلمن منها 
بدرج���ة كافية. كما ت���ربز اأهمية هذه الدرا�س���ة كونها 
تاأت���ي ا�س���تجابة لنتائج الدرا�س���ة ال�س���تطالعية التي 
اأجراه���ا مركز التميز البحثي يف تطوي���ر تعليم العلوم 
والريا�س���يات يف اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية، والت���ي 
اأظهرت نتائجها اأن املفاهيم الريا�س���ية لدى التالميذ 
والتط���ور املفاهيم���ي لديهم تاأت���ي على راأ����س اأولويات 
العربي���ة  اململك���ة  الريا�س���يات يف  تعلي���م  البح���ث يف 
ال�س���عودية )مرك���ز التمي���ز البحث���ي يف تطوي���ر تعليم 

العلوم والريا�سيات، 2009(.

م�سطلحات الدرا�سة: 

املفهوم الريا�س��ي: ال�س���ورة الذهني���ة التي تتكون 
لدى الفرد نتيجة تعميم �سفات وخ�سائ�س ا�ستنتجت 

من اأ�سياء مت�سابهة هي اأمثلة ذلك املفهوم.

مه��ارات التدري���ص: جمموعة الأداءات ال�س���لوكية 
املكت�س���بة بالتدريب واملمار�س���ة التي متك���ن املعلم من 

تدري�س املفاهيم الريا�سية بطريقة �سحيحة.

حدود الدرا�سة:
• مالحظ���ة 	 )ا�س���تمارة  الدرا�س���ة  اأداة  تطبي���ق 

�سفية لقيا�س م�ستوى متكن معلمي الريا�سيات 
باملرحلة البتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية 
من مه���ارات تدري����س املفاهيم الريا�س���ية( يف 
ث���الث اإدارات تعليمي���ة خمتلف���ة باململك���ة وهي 

)الريا�س، ع�سري، حفر الباطن(.
• مت اإجراء الدرا�س���ة يف الف�سل الدرا�سي الثاين 	

من العام الدرا�سي 1430/ 1431.

الأ�ساليب الإح�سائية: 

للتاأك���د من �س���حة النتائ���ج ودللتها الإح�س���ائية 
للعل���وم  الإح�س���ائية  ا�س���تعمال برنام���ج احلزم���ة  مت 
البيان���ات  معاجل���ة  ومت���ت   )SPSS( الجتماعي���ة 
احل�س���ابي  املتو�س���ط  وا�س���تخدم  الآيل،  باحلا�س���ب 
والنحراف املعياري لالإجابة عن ال�س���وؤال الأول، بينما 
ا�س���تخدم اختبار )ت( وحتلي���ل التباين الأحادي)ف( 
واختبار توكي للمقارنات البعدية لالإجابة عن ال�س���وؤال 

الثاين.

منهج وعينة الدرا�سة:

لالإجابة عن اأ�س���ئلة الدرا�س���ة ا�س���تخدم الباحثون 
املنهج الو�س���في نظرًا ملالءمته لطبيعة الدرا�سة. حيث 
مت  تطبيق ا�س���تمارة املالحظة ال�سفية لقيا�س م�ستوى 
متك���ن معلم���ي الريا�س���يات باملرحل���ة البتدائي���ة يف 
اململكة العربية ال�سعودية من مهارات تدري�س املفاهيم 
الريا�س���ية خالل الف�س���ل الدرا�س���ي الثاين من العام 
الدرا�س���ي 1430/ 1431 عل���ى جمموع���ة من معلمي 
ومعلم���ات املرحلة البتدائية يف ث���الث اإدارات تعليمية 
خمتلفة باململكة العربية ال�س���عودية: الريا�س، وع�سري، 
وحف���ر الباطن وعددهم )50( معلم���ًا و )53( معلمة 

بعد ا�ستبعاد ال�ستمارات غري ال�ساحلة للتحليل. 
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اأدوات الدرا�سة:

ق���ام الباحث���ون بت�س���ميم اأداة الدرا�س���ة، وه���ي 
ا�س���تمارة مالحظ���ة �س���فية مبا�س���رة مت م���ن خاللها 
حتديد املهارات الالزمة لتدري�س املفاهيم الريا�س���ية، 
وذل���ك لقيا����س م�س���توى متك���ن معلم���ي الريا�س���يات 
باملرحل���ة البتدائي���ة يف اململكة العربية ال�س���عودية من 
مهارات تدري�س املفاهيم الريا�سية. وقائمة املالحظة 
ه���ي قائم���ة ت�س���تمل عل���ى جمموع���ة الأداءات امل���راد 
مالحظته���ا، م���ن اأج���ل التع���رف على مدى ممار�س���ة 

املعلمن لها يف مواقف طبيعية. 

وتكونت الأداة من جزءين رئي�سن:

املعل���م  ع���ن  معلوم���ات  يت�س���من  الأول:  اجل���زء 
مث���ل: اجلن����س، املوؤه���ل العلمي، ن���وع املوؤهل، �س���نوات 
 ، الدرا�س���ي  وال�س���ف  التعليمي���ة،  الإدارة   اخل���ربة، 

والهدف من الدر�س.

معلم���ي  متك���ن  م���دى  قيا����س  الث���اين:  اجل���زء 
الريا�س���يات من مهارات تدري�س املفاهيم الريا�س���ية، 
وو�سع الباحثون اأمام كل عبارة خم�سة جمالت لقيا�س 
درجة التوافر هي: دائما، غالبا، اأحيانا، نادرا، مطلقا. 

واحتوى املقيا�س على )21( مهارة.

وللتحقق من �سدق ا�ستمارة املالحظة مت عر�سها 
عل���ى جمموع���ة م���ن املحكمن مم���ن يحملون �س���هادة 
الدكت���وراه يف مناه���ج وطرق تدري�س الريا�س���يات ويف 
القيا����س والتق���ومي، حي���ث طلب منهم حتكي���م فقرات 
ال�س���تمارة م���ن حي���ث �س���مولها للمه���ارات الالزم���ة 
لتدري����س املفاهيم الريا�س���ية، ودقة املهارة، وو�س���وح 
مدلوله���ا، ، وال�س���المة اللغوي���ة والإخراج ، ويف �س���وء 
مالحظ���ات واقرتاحات املحكمن مت اإجراء التعديالت 

الالزمة.

وقد مت ح�س���اب معامل الثبات ل�ستمارة املالحظة 
ب�سورتها النهائية با�س���تخدام التجزئة الن�سفية، من 
خالل ح�س���اب معام���ل الرتباط بن ن�س���في الختبار 
وت�س���حيحه مبعادلة �س���بريمان - براون، وكانت قيمة 
معام���ل الثب���ات )0.88( وه���ي قيمة عالي���ة ومقبولة 

لأغرا�س الدرا�سة.

اإجراءات الدرا�سة:
• اإع���داد قائم���ة ت�س���تمل عل���ى مه���ارات تدري�س 	

املفاهيم الريا�س���ية وذلك من خ���الل مراجعة 
نتائج البحوث والدرا�س���ات التي اأجريت يف هذا 
املجال، وال�س���تفادة من وثيق���ة مبادئ ومعايري 
الريا�س���يات املدر�س���ية التي اأ�س���درها املجل�س 

جدول )1( 
توزيع عينة الدرا�سة وفق متغري اإدارة التعليم واجلن�ص والدرجة العلمية ونوع املوؤهل 

نوع املوؤهلالدرجة العلميةاجلن�ساإدارة التعليم
غري تربويتربويبكالوريو�سدبلوماأنثىذكرحفر الباطنالريا�سع�سري
334030505332719112

% 32% 38، 8% 29، 1% 48، 5% 51، 5% 31، 1% 68، 988 ،3% 11 ،7

جدول )2( 
توزيع عينة الدرا�سة وفق متغري �سنوات اخلربة وال�سف الدرا�سي

ال�سف�سنوات اخلربة
اخلام�س + ال�ساد�سالثالث + الرابعالأول + الثايناأكرب من 10من 5 – 10اأقل من 5

142465224041
% 13 ،6% 23 ،3% 63 ،1% 21 ،4% 38 ،838 ،9



83

3
بحوث ودراسات

القومي ملعلمي الريا�س���يات يف الوليات املتحدة 
.)NCTM، 2000( الأمريكية

• اإع���داد بطاق���ة مالحظة ت�س���تمل عل���ى مهارات 	
تدري����س املفاهيم الريا�س���ية الت���ي مت اإعدادها 

�سابقًا.

• عر�س البطاقة على جمموعة من املحكمن ذوي 	
اخل���ربة يف املجال الرتبوي للتاأكد من ال�س���دق 
الظاهري لها، واإج���راء بع�س التعديالت عليها 

من حذف واإ�سافة وتعديل.

• التن�س���يق مع امل�س���رفن الرتبوين ذك���ورًا واإناثًا 	
ملادة الريا�سيات يف الإدارات التعليمية يف عينة 
الدرا�س���ة والتفاق على ا�ستخدام اأداة الدرا�سة 
عن���د زيارة املعلم���ن واملعلمات داخل ال�س���ف. 
ومالحظ���ة املعلم���ن واملعلمات م���ن خالل هذه 

املهارات التدري�سية.

• اإىل 	 واإدخاله���ا  وحتليله���ا  البيان���ات  جم���ع 
احلا�س���ب الآيل ومعاجلتها با�س���تخدام برنامج 

 .)SPSS(

• حتليل النتائج وتف�سريها.	

• كتابة التو�سيات واملقرتحات. 	

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:

و�س���ع الباحثون معيارًا مرجعيًا لتقييم متو�سطات 
ا�س���تجابات عينة الدرا�سة على �س���وئه، حيث اعتربت 
الدرجة العالية للمتو�سطات من )5 -   66، 3 ( وي�سري 
اإىل درج���ة متكن عالية، فيما كانت الدرجة املتو�س���طة 
للمتو�سطات من )33، 2 - اأقل من 66، 3( وي�سري اإىل 
درجة متكن متو�س���طة، اأما الدرجة املنخف�س���ة فكانت 
للمتو�س���طات الت���ي من )1 -  اأقل من 33، 2( وي�س���ري 

اإىل درجة متكن متدنية.

نتائج ومناق�سة ال�سوؤال الأول:

م���ا م���دى متك���ن معلم���ي الريا�س���يات باملرحل���ة 
البتدائي���ة يف اململك���ة العربية ال�س���عودية من املهارات 
الالزم���ة لتدري�س املفاهيم الريا�س���ية م���ن وجهة نظر 

امل�سرف الرتبوي؟

لالإجابة عن هذا ال�س���وؤال قام الباحثون بح�س���اب 
املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري لكل مهارة من 
مهارات ا�س���تمارة املالحظة ال�سفية، ويو�سح اجلدول 
)3( املتو�سط احل�س���ابي والنحراف املعياري ملهارات 
ال�س���تمارة مرتبة ترتيبًا تنازليًا ح�س���ب قيمة املتو�سط 

احل�سابي:

جدول )3(
الرتتيب التنازيل للمتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للمهارات التي ت�سمنتها ا�ستمارة املالحظة 

ال�سفية  
رقم

املتو�سطاملهارة الفقرة
احل�سابي

النحراف
املعياري

964، 0490، 4يقدم املفهوم من خالل لغة مب�سطة تنا�سب م�ستوى الطالب واهتماماتهم8

015، 0101، 4يقدم املفهوم بطريقة مت�سل�سلة ومنطقية3

011، 9131، 3يقدم للطالب عددًا من الأمثلة الدالة على املفهوم6

913، 9030، 3يتحقق من امتالك طالبه للمتطلبات القبلية الالزمة لتعلم املفهوم اجلديد1

029، 8641، 3يطرح اأ�سئلة متنوعة بهدف قيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب للمفهوم18

108، 7861، 3يقوم املعلم با�ستخدام الر�سومات لتو�سيح املفهوم اأو لإعطاء مثال دال عليه )عند ال�سرورة(12
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بلغ املتو�س���ط العام لتمكن معلمي الريا�سيات من 
املهارات الالزمة لتدري�س املفاهيم الريا�س���ية )41، 3( 
م���ن )5( بن�س���بة مئوي���ة )68 %(، وهو ما ي�س���ري اإىل 
اأن املعلم���ن ميتلكون درجة متو�س���طة م���ن التمكن من 

مهارات تدري�س املفاهيم الريا�سية.

ويت�سح من اجلدول ال�سابق والذي يعر�س الرتتيب 
التنازيل للمتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
للمهارات التي ت�س���منتها ا�س���تمارة املالحظة ال�سفية 
اأن قيم املتو�سطات احل�سابية تراوحت من )786، 2( 

اإىل )049، 4(  كما يلي:

ح�سلت )7( مهارات على درجة متكن عالية )اأي 
بن�س���بة 3،33 % من جمموع املهارات(، بينما ح�سلت 
)14( مهارة على درجة متكن متو�س���طة )اأي بن�س���بة 

6،66 % م���ن جمم���وع املهارات(، يف حن مل حت�س���ل 

اأي مه���ارة من املهارات على درج���ة متكن متدنية )اأي 
بن�سبة %0 من جمموع املهارات(.

ويت�س���ح من اجل���دول ال�س���ابق اأن املعلم���ن كانت 
درج���ة متكنه���م عالية من مه���ارات تدري����س املفاهيم 
املتعلقة با�ستخدام لغة مب�سطة تنا�سب م�ستوى الطالب 
واهتماماتهم، وا�س���تخدام طريقة مت�سل�س���لة ومنطقية 
يف تق���دمي املفاهي���م، وتق���دمي عدد من الأمثل���ة الدالة 
على املفهوم، والتحقق من امتالك الطالب للمتطلبات 
القبلية الالزم���ة لتعلم املفهوم اجلديد، وطرح اأ�س���ئلة 
متنوعة بهدف قيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب للمفهوم، 
وا�س���تخدام الر�س���ومات لتو�س���يح املفه���وم اأو لإعطاء 
مثال دال عليه )عند ال�سرورة(، وطرح اأ�سئلة متنوعة 

رقم
املتو�سطاملهارة الفقرة

احل�سابي
النحراف
املعياري

012، 7671، 3يطرح اأ�سئلة متنوعة تتناول اجلوانب املختلفة للمفهوم وتعمق فهم الطالب لتعلم املفاهيم14

151، 5831، 3يكلف طالبه بواجبات منزلية واأن�سطة ل�سفية تقودهم اإىل فهم عميق للمفاهيم21

109، 5631، 3يتيح الفر�سة لطالبه للتعبري عن املفاهيم التي يدر�سونها بلغتهم اخلا�سة13

026، 4371، 3يوجه الطالب اإىل متييز ال�سمات احلرجة )اخل�سائ�س الأ�سا�سية( للمفهوم9

060، 3981، 3يثري اهتمام طالبه ويهيئهم لتعلم املفهوم اجلديد2

081، 2911، 3ينمي فهم الطالب للمفهوم من خالل اإ�سفاء معان له م�ستمدة من بيئة الطالب5

109، 1851، 3يخ�س�س وقتًا كافيًا لعر�س املفهوم قبل اأن ينتقل للمعرفة الإجرائية املتعلقة به4

224، 1751، 3يو�سح اأوجه ال�سبه والختالف بن املفهوم واملفاهيم الأخرى املرتبطة به11

17
ي�ستخدم الو�سائل املنا�سبة التي ت�ساعد الطالب على ا�ستك�ساف وا�ستق�ساء املفاهيم الريا�سية 

067، 1361، 3التي يقدمها )مناذج، اأ�سكال، اأفالم، ....(

131، 0681، 3يحدد موقع املفهوم �سمن املفاهيم الأخرى التي در�سها الطالب15

153، 9421، 2يوؤكد على املفهوم اأثناء التطبيقات16

259، 9421، 2ي�سعى للك�سف عن املفاهيم املغلوطة لدى طالبه ويعمل على ت�سحيحها20

284، 9131، 2يقدم للطالب عددًا من الأمثلة غري الدالة على املفهوم7

228، 8931، 2يحدد معايري اأداء لقيا�س مدى اكت�ساب الطالب للمفهوم19

258، 7861، 2يوجه الطالب اإىل جتاهل ال�سمات غري احلرجة )اخل�سائ�س غري الأ�سا�سية( للمفهوم10
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تتناول اجلوانب املختلفة للمفهوم وتعمق فهم الطالب 
لتعلم املفاهيم.

وم���ن جه���ة اأخ���رى ميك���ن اأن نتو�س���ل م���ن خالل 
اجل���دول ال�س���ابق اإىل اأن درج���ة متك���ن املعلم���ن م���ن 
املهارات املتعلقة ب�س���مات املفهوم �س���واء اأكانت �سمات 
حرجة اأم �س���مات غ���ري حرجة كانت متو�س���طة وهو ما 
يت�س���ح من متو�س���طات املعلمن على املهارات: “يوجه 
الط���الب اإىل متييز ال�س���مات احلرجة )اخل�س���ائ�س 
الأ�سا�س���ية( للمفه���وم”، و” يوجه الطالب اإىل جتاهل 
ال�سمات غري احلرجة )اخل�س���ائ�س غري الأ�سا�سية( 
للمفهوم.” وال�س���مات احلرجة للمفهوم هي ال�س���مات 
الت���ي تتوفر يف جمي���ع الأمثلة الدالة عل���ى املفهوم، اأما 
ال�س���مات غري احلرجة فهي ال�س���مات التي ل تتوافر يف 
جمي���ع الأمثلة الدالة عل���ى املفهوم، وتتباي���ن املفاهيم 
ع���ادة من حي���ث عدد ال�س���مات احلرجة الت���ي تنطوي 
عليه���ا، فمفه���وم املثل���ث مث���اًل يت�س���من �س���مة حرجة 
واحدة وهي “التثليث” اأما م�س���احته ولونه ونوع زواياه 
واأ�س���العه فهي �س���مات غ���ري حرجة، غ���ري اأن مفهوم 
املثلث املت�س���اوي الأ�سالع ينطوي على �سمتن حرجتن 
هم���ا “التثليث” و “ت�س���اوي الأ�س���الع” يف حن تعترب 
ال�سفات الأخرى غري حرجة. وت�سري نتائج العديد من 
الدرا�س���ات اأن املهم يف هذا ال�س���دد هو توجيه املتعلم 
اإىل متيي���ز ال�س���فات احلرجة وجتاهل ال�س���مات غري 
احلرجة، وهو ما بينت الدرا�س���ة ع���دم متكن املعلمن 

منه بدرجة ت�ساعد الطالب على اكت�ساب املفاهيم. 

ومتييز ال�س���مات احلرجة وغري احلرجة للمفهوم 
يكون عادة من خالل �س���رد جمموعة من الأمثلة الدالة 
وغ���ري الدالة على املفه���وم )الالاأمثلة(، واإذا ما دققنا 
النظر يف اجلدول ال�س���ابق نالح���ظ اأن املهارة “يقدم 
للط���الب عددًا م���ن الأمثل���ة الدالة عل���ى املفهوم” قد 
ح�س���لت عل���ى درج���ة متك���ن عالية، وه���و م���ا يدعونا 
لال�س���تنتاج اأن الأمثلة التي قدمه���ا املعلمون واإن كانت 
كث���رية اإل اأنها غ���ري متنوعة ومل حتط بال�س���كل الكاف 
بجميع ال�س���مات املتعلقة باملفه���وم. فمثال عند تدري�س 
مفه���وم الدائ���رة يج���ب عل���ى املعل���م تقدمي ع���دد من 

الأمثلة عل���ى دوائر خمتلفة يف اللون وامل�س���احة وبع�س 
اخل�س���ائ�س الأخرى التي تتباين ب�س���كل منهجي لكي 
يتو�س���ل الطال���ب اإىل اأن “ال�س���تدارة” ه���ي ال�س���مة 
احلرجة الوحيدة ملفهوم الدائرة، وان امل�س���احة واللون 

هما �سمات غري حرجة. 

يف ح���ن اأن امله���ارة “يق���دم للط���الب ع���ددًا من 
الأمثل���ة غري الدالة على املفهوم” ح�س���لت على درجة 
متكن متو�س���طة، وهو ما يدعونا لال�ستنتاج اأن املعلمن 
ل يب���دون الهتمام ال���كاف بطرح الأمثل���ة غري الدالة 
على املفهوم والتي ت�س���اعد الطالب على التمييز ب�سكل 
دقيق بن ال�س���مات احلرجة وغري احلرج���ة للمفهوم، 
فالطال���ب عند درا�س���ة مفهوم املربع بحاج���ة اإىل روؤية 
اأ�س���كال ل متث���ل مربعات لي�س���ل اإىل ت�س���ور �س���حيح 
ودقي���ق عن مفهوم املربع. وهذا يتفق مع ما اأ�س���ار اإليه 
بطر�س)2007( من اأن املعلم بحاجة اإىل عر�س اأمثلة 
غري دالة على املفهوم لبيان مدى قدرته على ا�ستثنائها 
م���ن الأمثلة الدال���ة على املفهوم، وح���ن يكون الطالب 
قادرًا على ت�س���من الأمثلة وا�س���تثناء الالاأمثلة ميكننا 

ال�ستدلل على تعلمه للمفهوم. 

كم���ا ويظهر من اجلدول اأن درج���ة متكن املعلمن 
م���ن املهارة “ ي�س���عى للك�س���ف عن املفاهي���م املغلوطة 
لدى طالبه ويعمل على ت�س���حيحها” كانت متو�س���طة، 
وهو ما يوؤكد ما ذهبن���ا اإليه من اأن الأمثلة التي قدمها 
املعلمون مل ت�س���اعد الطالب على التمييز ب�سكل وا�سح 
بن ال�س���مات احلرج���ة وغري احلرجة للمفهوم ب�س���كل 
ميكنهم من تكوين �س���ور �س���حيحة وغ���ري مغلوطة عن 

املفاهيم التي در�سوها.

كم���ا اأن ح�س���ول امله���ارة “يتيح الفر�س���ة لطالبه 
للتعبري عن املفاهيم التي يدر�سونها بلغتهم اخلا�سة” 
على درجة متكن متو�س���طة ت�سري اإىل اأن بع�س املعلمن 
ي�س���رون عل���ى اإعط���اء املفهوم تف�س���ريًا لغويا يو�س���ح 
معناه، وهو ما ي�سكل �سعوبة كبرية على طالب املرحلة 
البتدائي���ة الذين ل ميتلكون الذخ���رية اللغوية الكافية 
التي ت�س���اعدهم على فه���م امل�س���طلحات اللغوية التي 
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تعرب عن املفهوم. ومن اخلطاأ اأن نتوقع من الأطفال اأن 
يفهم���وا التعريفات اللفظية امل�س���بوطة للمفاهيم التي 

تتحدث عنها.

وت�س���ري الدرج���ة املتو�س���طة الت���ي ح�س���لت عليها 
املهارة “يخ�س����س وقتًا كافيًا لعر����س املفهوم قبل اأن 
ينتق���ل للمعرفة الإجرائية املتعلق���ة به” اإىل اأن تدري�س 
املفاهي���م ل ينال الوقت الكايف م���ن املعلمن لأن كثريًا 
منه���م يعت���رب اأن تدري�س الإج���راءات اأك���ر اأهمية من 
تدري����س املفاهي���م. وتب���ن املالحظ���ات الت���ي اأوردها 
امل�سرفون اأن بع�س املفاهيم مثل امل�ساحة يتم تدري�سها 
ب�س���كل �س���ريع، ثم ينتقل املعلمون ب�س���رعة اإىل تدريب 
الطالب على ا�ستخدام القوانن املتعلقة بامل�ساحة مثل 
م�س���احة امل�س���تطيل = الط���ول × العر�س، اأو م�س���احة 
املربع = )طول ال�س���لع(2، ومع تكرار ا�س���تخدام هذه 
القوانن حتل يف اأذهان الطالب مكان املفهوم وت�سبح 
عند كثري منهم املفهوم البديل للم�س���احة. فلو توجهنا 
بال�س���وؤال اإىل طالب املرحل���ة البتدائية عن مفهومهم 
مل�س���احة امل�س���تطيل لكانت الإجابة عن���د كثري منهم اأن 
مفهوم م�س���احة امل�س���تطيل هو الطول × العر�س. وما 
يع���زز ما تو�س���لت اإلي���ه الدرا�س���ة هو ح�س���ول املهارة 
على املفه���وم اأثن���اء التطبيق���ات” على درجة  “يوؤك���د 
متكن متو�سطة، وهو ما ي�سري اإىل اأن املعلمن ي�سرحون 

التذك���ري  اأو  الرتكي���ز  دون  التطبيق���ات  م���ن  الكث���ري 
بالأ�س���ا�س املفاهيم���ي ال���ذي بني���ت علي���ه. وتتفق هذه 
 )Porter، 1992( النتيجة مع ما اأ�س���ار اإليه بورت���ري
م���ن اأن املعلمن يبدون اهتمامًا اأقل يف تطوير املفاهيم 
لدى طلبتهم، واأنهم يق�س���ون الوقت الأطول يف تدري�س 

املهارات واخلوارزميات والإجراءات. 

ال�س���به  اأوج���ه  “ يو�س���ح  وق���د ح�س���لت امله���ارة 
والخت���الف بن املفه���وم واملفاهيم الأخ���رى املرتبطة 
ب���ه” عل���ى درجة متك���ن متو�س���طة، وه���و ما يب���ن اأن 
املعلم���ن ل يب���دون الهتمام ال���كاف برب���ط املفاهيم 
ع���رب املنهاج وتو�س���يح العالقات املتداخل���ة فيما بينها 
مم���ا يوؤدي بالط���الب يف كثري من الأحي���ان اإىل النظر 
اإىل ه���ذه املفاهي���م عل���ى اأنها منف�س���لة عن بع�س���ها. 
فمثاًل عن���د تدري�س مفهوم املعّن يج���ب على املعلم اأن 
يو�سح عالقة هذا املفهوم باملفاهيم ال�سابقة التي �سبق 
للط���الب اأن در�س���وها مثل املربع وامل�س���تطيل ومتوازي 
الأ�س���الع، ويحدد موق���ع هذا املفهوم �س���من املفاهيم 
الأخ���رى املرتبطة به. وق���د يكون تقدمي املعلم لر�س���م 
معن - كاملبن اأدناه - يو�س���ح العالقات املتداخلة بن 
هذه املفاهيم مفيدًا وم�س���اعدًا للطالب على روؤية هذه 

املفاهيم كبناء مرتابط.
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وح�س���ول املهارت���ن “يحدد موقع املفهوم �س���من 
املفاهيم الأخرى التي در�س���ها الطالب” و” ي�س���تخدم 
الو�سائل املنا�سبة التي ت�ساعد الطالب على ا�ستك�ساف 
وا�ستق�س���اء املفاهيم الريا�س���ية الت���ي يقدمها” على 
درج���ة متكن متو�س���طة ق���د تعزز ال�س���تنتاج ال�س���ابق 
ال���ذي متت الإ�س���ارة اإلي���ه. وتتفق ه���ذه النتيجة مع ما 
اأكدت���ه )NCTM، 2000( م���ن اأن التعل���م اجليد يف 
الريا�س���يات يتطل���ب لي����س فق���ط معرف���ة الإجراءات 
املختلف���ة واملفاهيم املكونة لها، بل اأي�س���ًا معرفة وفهم 
العالق���ات املالئم���ة ع���رب ه���ذه املفاهي���م، مم���ا يقود 
 اإىل بناء معنى ريا�س���ي �س���حيح وتكوي���ن تعلم حقيقي 

ذي معنى.

ويت�س���ح من اجلدول ال�س���ابق اأن امله���ارة “يحدد 
معايري اأداء لقيا�س مدى اكت�س���اب الطالب للمفهوم” 
قد ح�س���لت على درجة متكن متو�س���طة، وهو ما ي�سري 
اإىل اأن املعلمن ل ميتلكون املهارة الكافية يف تقييم مدى 
اكت�س���اب الطالب للمفاهيم التي يقومون بتدري�س���ها، 
واأن عملية التقييم تتم ب�س���كل ع�س���وائي وارجتايل دون 
ا�س���تخدام معايري وا�س���حة وحم���ددة للقيا�س. ويعتقد 
الباحث���ون اأن تقييم مدى اكت�س���اب الطالب للمفاهيم 
هو جزء اأ�سا�س���ي م���ن مهارات تدري����س املفاهيم؛ لأنه 
ي�س���اعد املعلمن على تغي���ري وتعديل ا�س���رتاتيجياتهم 
التدري�س���ية واكت�ساف ال�س���ور اخلاطئة واملغلوطة التي 
يكونها طالبهم عن كثري من املفاهيم التي يدر�سونها.

كما يت�س���ح من اجلدول اأن الواجبات البيتية التي 
يقدمه���ا املعلم���ون ح���ول املفاهيم مل ت�س���اعد الطالب 
بال�س���كل الكاف عل���ى تعمي���ق فهمهم له���ذه املفاهيم. 
ورمب���ا يعزى ذل���ك اإىل طبيعة الواجب���ات التي يعطيها 
املعلمون للطالب، والتي عادة ما تكون م�س���ابهة متاما 
ملا يقومون به داخل غرفة ال�سف، ول تبنى ب�سكل دقيق 
على ما در�س���ه الطالب مل�ساعدتهم على تعميق فهمهم 

للمفاهيم واإك�سابهم املزيد من املهارات. 

ويت�س���ح من اجلدول اأن مه���ارة املعلمن يف تنمية 
فهم الط���الب للمفاهيم م���ن خالل اإ�س���فاء معان لها 
م�س���تمدة من بيئتهم ح�س���لت على درجة متو�سطة من 
التمكن، وهو ما ي�س���ري اإىل اأن املعلمن ل يقومون بربط 
املفاهيم التي يدر�س���ونها بدرجة كافية بحياة الطالب 
واحتياجاتهم مما يوؤدي اإىل اإحباطهم ونفورهم منها، 
وت�س���ري الكثري من الدرا�س���ات الرتبوية اأنه كلما كانت 
املفاهيم الريا�س���ية اأكر �س���لة بحياة الطالب اليومية 
وب�س���يء يهتمون ب���ه، زاد اجتهاده���م يف العمل عليها، 
 )Maously، 2004( وهذه النتيجة يوؤكدها ماو�سلي
ال���ذي ي���رى اأن الريا�س���يات يج���ب اأن ترتب���ط بالعامل 
احلقيقي الذي يعي�س���ه الطالب، فابتعاد الريا�س���يات 
ع���ن الواقع يجع���ل قيمتها عن���د معظم النا�س مو�س���ع 

ت�ساوؤل وي�سبح فهمها �سعبًا.

نتائج ومناق�سة ال�سوؤال الثاين:

ه���ل توجد ف���روق ذات دلل���ة اإح�س���ائية يف درجة 
متكن معلمي الريا�سيات باملرحلة البتدائية يف اململكة 
العربي���ة ال�س���عودية م���ن امله���ارات الالزم���ة لتدري����س 
املفاهيم الريا�س���ية وفق���ًا للمتغريات التالي���ة: الإدارة 
التعليمي���ة، اجلن����س، �س���نوات اخل���ربة، املوؤه���ل، ن���وع 

املوؤهل، ال�سف الدرا�سي.

اأوًل: متغري الإدارة التعليمية

 One( مت ا�س���تخدام حتلي���ل التباي���ن الأح���ادي
متو�س���طات  يف  الف���روق  لتحدي���د   )Way ANOVA

درج���ات متكن املعلمن من امله���ارات الالزمة لتدري�س 
املفاهيم الريا�س���ية وفقًا ملتغ���ري الإدارة التعليمية كما 

هو مو�سح يف اجلدول )4(.
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يت�س���ح م���ن خالل اجل���دول ال�س���ابق وم���ن خالل 
قيم���ة معام���ل التباين الأحادي عدم وج���ود فروق دالة 
ب���ن املعلمن يف م�س���توى التمكن من مه���ارات تدري�س 
املفاهيم الريا�س���ية ترجع اإىل الإدارة التعليمية، حيث 
بلغ���ت قيمة معامل التباي���ن )ف( )404، 0( والدللة 
الإح�سائية )669، 0( وهي اأكرب من )05، 0(، وهذا 
ي���دل على الت�س���ابه بن معلم���ي الإدارات التعليمية من 
ناحية م�س���توى متكنهم من مه���ارات تدري�س املفاهيم 
الريا�س���ية، اأي اأن���ه ل يوج���د تاأث���ري وا�س���ح وملحوظ 
لالإدارة التعليمية التي ينتمي اإليها املعلم على م�س���توى 

متكنه من مهارات تدري�س املفاهيم الريا�س���ية. وهذا 
الت�س���ابه مل يك���ن مفاجئ���ا للباحث���ن اإذا م���ا علمنا اأن 
برامج اإعداد املعلمن والنظام التعليمي مت�س���ابهة اإىل 

حد التطابق يف جميع اأنحاء اململكة. 

ثانيًا: متغري اجلن�ص

مت ا�س���تخدام اختب���ار)ت( لتحديد م���دى الفروق 
يف متو�س���طات درجات متك���ن املعلم���ن واملعلمات من 
املهارات الالزمة لتدري�س املفاهيم الريا�س���ية كما هو 

مو�سح يف اجلدول )5(.

جدول )4(
حتليل التباين الأحادي لدرجة متكن املعلمني وفقًا ملتغري الإدارة التعليمية 

جمموعم�سدر التباين
 املربعات

متو�سط 
املربعات

درجات
 احلرية

قيمة معامل التباين 
) F (

م�ستوى
 الدللة 

2402، 4800، 0بن املجموعات

0 ،4040 ،669 594100، 4410، 59داخل املجموعات

922102، 59املجموع

جدول )5(
اختبار )ت( لتحديد الفروق يف متو�سطات درجات متكن املعلمني وفق متغري اجلن�ص

العدد اجلن�س
)ن(

املتو�سط 
)م(

النحراف
 املعياري)ع(

قيمة 
 )ت(

م�ستوى
 الدللة

66895، 32670، 503معلم
3 ،-5480 ،001

77651، 83470، 533معلمة

يت�سح من خالل اجلدول ال�سابق ومن خالل قيمة 
)ت( والدللة الإح�س���ائية وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
بن متو�س���ط درجات املعلم���ن واملعلم���ات على بطاقة 
املالحظة اخلا�س���ة مبه���ارات تدري����س املفاهيم، وقد 
جاءت هذه الفروق ل�سالح املعلمات، ويت�سح من ذلك 
وج���ود تاأث���ري لعامل اجلن����س على م�س���توى التمكن من 

مهارات تدري�س املفاهيم الريا�س���ية، ويت�سح من ذلك 
اأي�س���ًا تفوق الإناث على الذكور يف م�ستوى التمكن من 
مهارات تدري�س املفاهيم الريا�س���ية. ويعتقد الباحثون 
اأن ال�س���بب يف هذه النتيجة قد يع���ود اإىل طبيعة الأنثى 
والوق���ت الذي تق�س���يه يف املنزل مما يتي���ح لها فر�س 
اأك���رب للرتكي���ز يف عمله���ا وتطوير قدراته���ا من خالل 
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الإط���الع والق���راءة وب���ذل املزي���د من اجله���د.  وهذه 
النتيجة تتفق مع درا�س���ة ال�سلويل )2010( التي توؤكد 
على اأن املمار�س���ات التدري�سية للمهارات لدى املعلمات 

اأعلى من ممار�سات املعلمن.  

ثالثًا: متغري �سنوات اخلربة
ANO- )مت ا�س���تخدام حتلي���ل التباين الأح���ادي 

VA( لتحدي���د م���دى الف���روق يف متو�س���طات درجات 

متكن املعلم���ن من املهارات الالزمة لتدري�س املفاهيم 
الريا�س���ية وفقا ملتغري �س���نوات اخلربة كما هو مو�سح 

يف اجلدول )6(.

جدول )6(
حتليل التباين الأحادي لدرجة متكن املعلمني وفقًا ملتغري �سنوات اخلربة 

جمموع م�سدر التباين
املربعات

متو�سط 
املربعات

درجات
 احلرية

قيمة معامل التباين
 )ف(

م�ستوى
 الدللة

1972، 3942، 4بن املجموعات
3 ،9570 ،022 555100، 5270، 55داخل املجموعات

922102، 59املجموع

يت�سح من خالل اجلدول ال�سابق ومن خالل قيمة 
معام���ل التباين الأح���ادي )ف(  والدللة الإح�س���ائية 
وج���ود ف���روق دال���ة اإح�س���ائيًا ب���ن متو�س���ط درجات 
املعلم���ن عل���ى بطاق���ة املالحظ���ة اخلا�س���ة مبهارات 
تدري����س املفاهي���م ترج���ع اإىل ع���دد �س���نوات اخل���ربة 
)اأق���ل م���ن 5 �س���نوات ، من 5 – 10، اأك���رب من 10(، 
 حي���ث كانت قيمة ف )957، 3( والدللة الإح�س���ائية 
)022، 0( وهي اأقل من )05، 0(. ومن خالل معامل 
توكي للتطبيق البعدي يت�سح وجود فروق دالة فقط بن 
متو�س���طي درجات املعلم���ن ذوي اخلربة اأقل من )5( 
�س���نوات وذوي اخلربة اأكرب من )10( �سنوات ل�سالح 
ذوي اخلربة اأكرب من ع�س���ر �سنوات. ويت�سح من ذلك 
وج���ود تاأثري لعام���ل اخلربة التدري�س���ية على م�س���توى 

التمك���ن م���ن مه���ارات تدري����س املفاهيم الريا�س���ية، 
فكلما زادت �س���نوات اخل���ربة زاد التمكن من مهارات 
تدري����س املفاهي���م الريا�س���ية. ول تتفق ه���ذه النتيجة 
م���ع ما تو�س���لت اإليه درا�س���ة القا�س���ي )2004( التي 
اأ�س���ارت اإىل ع���دم وجود ف���روق ذات دللة اإح�س���ائية 
ب���ن متو�س���طات درجات متكن املعلم���ن واملعلمات من 

املفاهيم تعزى ملتغري اخلربة.

رابعًا: متغري املوؤهل

مت ا�ستخدام اختبار )ت( لتحديد مدى الفروق يف 
متو�سطات درجات متكن املعلمن من املهارات الالزمة 
لتدري�س املفاهيم الريا�سية وفقًا ملتغري الدرجة العلمية 

كما هو مو�سح يف اجلدول )7(.

جدول )7(
اختبار )ت( لتحديد الفروق يف متو�سطات درجات متكن املعلمني من املهارات وفقًا ملتغري املوؤهل

الدرجة
العدد
 )ن(

املتو�سط
 )م(

النحراف املعياري
)ع(

قيمة 
 )ت(

م�ستوى
 الدللة

72306، 72470، 323دبلوم
1 ،2170 ،226 78237، 52650، 713بكالوريو�س
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يت�س���ح م���ن خالل اجل���دول ال�س���ابق وم���ن خالل 
قيمة )ت( والدللة الإح�س���ائية عدم وجود فروق دالة 
اإح�س���ائيًا بن متو�س���ط درجات املعلم���ن على بطاقة 
املالحظة اخلا�س���ة مبه���ارات تدري����س املفاهيم تعزى 
ملتغري املوؤهل العلمي، ويت�سح من ذلك عدم وجود تاأثري 
لعامل املوؤهل على م�س���توى التمكن من مهارات تدري�س 
املفاهي���م الريا�س���ية. ورمب���ا يرجع ذل���ك اإىل املرحلة 
الدرا�س���ية  التي طبقت فيها وه���ي املرحلة البتدائية، 
حيث اإن املفاهيم الريا�س���ية املوجودة يف هذه املرحلة 
ب�س���يطة ول حتت���اج اإىل م�س���توى علم���ي متق���دم، ومن 

هن���ا يظهر التق���ارب بن جميع املعلم���ن على اختالف 
موؤهالته���م يف م�س���توى التمك���ن من مه���ارات تدري�س 

املفاهيم الريا�سية.

خام�سًا: متغري نوع املوؤهل

مت ا�ستخدام اختبار )ت( لتحديد مدى الفروق يف 
متو�سطات درجات متكن املعلمن من املهارات الالزمة 
لتدري�س املفاهيم الريا�سية وفقًا ملتغري نوع املوؤهل كما 

هو مو�سح يف اجلدول )8(.

جدول )8(
اختبار )ت( لتحديد مدى الفروق يف متو�سطات درجات متكن املعلمني وفقًا ملتغري نوع املوؤهل

م�ستوى  الدللةقيمة  )ت(النحراف املعياري )ع(املتو�سط  )م(العدد )ن(نوع املوؤهل

73871، 63060، 913تربوي
1 ،5600 ،122

92436، 26590، 123غري تربوي

يت�س���ح م���ن خالل اجل���دول ال�س���ابق وم���ن خالل 
قيمة )ت( والدللة الإح�س���ائية عدم وجود فروق دالة 
اإح�س���ائيًا بن متو�س���ط درجات املعلم���ن على بطاقة 
املالحظة اخلا�س���ة مبه���ارات تدري����س املفاهيم تعزى 
ملتغري نوع املوؤهل، ويت�س���ح من ذلك ع���دم وجود تاأثري 
لعام���ل ن���وع املوؤهل على م�س���توى التمكن م���ن مهارات 
تدري�س املفاهيم الريا�س���ية. ورمب���ا يرجع عدم وجود 
فروق دال���ة بن املعلمن الرتبوي���ن وغري الرتبوين يف 
ه���ذا املج���ال اإىل اأن املعلمن غري الرتبوي���ن قد تكون 
خربته���م التدري�س���ية طويل���ة، وخ�سو�س���ًا اأن اأكر من 
86 % من املعلمن الذين �سملتهم العينة تزيد خربتهم 

التدري�س���ية عن خم�س �سنوات، وهذا يجعلهم يقرتبون 
اإىل حد كبري من املعلمن الرتبوين يف م�ستوى التمكن 
م���ن مهارات تدري�س املفاهيم الريا�س���ية، ورمبا ترجع 
ه���ذه النتيجة اأي�س���ًا اإىل تلقي املعلم���ن غري الرتبوين 

بع����س ال���دورات التدريبي���ة الرتبوي���ة اأثن���اء اخلدمة. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة القا�سي 
)2004( التي اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�س���ائية بن متو�س���طات درجات متكن املعلمن من 

املفاهيم تعزى ملتغري الإعداد الرتبوي.

�ساد�سًا: متغري ال�سف الدرا�سي

الأح���ادي  التباي���ن  حتلي���ل  ا�س���تخدام  مت 
)ANOVA( لتحديد مدى الفروق يف متو�سطات 
درج���ات متكن املعلم���ن من امله���ارات الالزمة 
لتدري�س املفاهيم الريا�س���ية وفقا ملتغري ال�سف 

الدرا�سي كما هو مو�سح يف اجلدول )9(.
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يت�س���ح م���ن خالل اجل���دول ال�س���ابق وم���ن خالل 
قيم���ة معام���ل التباين الأحادي عدم وج���ود فروق دالة 
ب���ن املعلمن يف م�س���توى التمكن من مه���ارات تدري�س 
املفاهيم الريا�س���ية ترجع اإىل ال�س���ف الدرا�سي الذي 
يقوم كل معلم بالتدري�س له �س���واء كان ال�س���ف )الأول 
+ الثاين، الثالث + الرابع، اخلام�س + ال�س���اد�س(، اأي 
اأنه ل يوجد تاأثري لل�س���ف الدرا�س���ي الذي يقوم املعلم 
بتدري�س���ه عل���ى م�س���توى متك���ن املعلمن م���ن مهارات 
تدري�س املفاهيم الريا�س���ية. وقد تع���زى هذه النتيجة 
اإىل اأن امله���ارات التدري�س���ية مرتبط���ة باملعل���م ولي����س 
بال�سف الدرا�سي؛ فاملعلم الذي لديه مهارات تدري�سية 
فّعالة ميكن اأن ينجح يف تدري�س اأي مهارة بغ�س النظر 
عن ال�سف الدرا�سي الذي يقوم بتدري�سه. ورمبا يرجع 
ذلك اإىل الت�س���ابه ب���ن املعلمن يف اأ�س���اليب التدري�س 
وت�سابه التوجيهات الرتبوية التي يتلقونها من امل�سرفن 

الرتبوين على هذه املدار�س.

التو�سيات

يف �س���وء النتائ���ج الت���ي تو�س���لت اإليها الدرا�س���ة 
خل�ست اإىل جمموعة من التو�سيات:

• اإج���راء املزيد م���ن البح���وث والدرا�س���ات التي 	
ته���دف اإىل حتدي���د امله���ارات الت���ي يحتاجه���ا 
املعلم���ون لتدري����س املفاهيم الريا�س���ية ب�س���كل 

فعال وملختلف املراحل الدرا�سية.
• عم���ل دورات تدريبي���ة تهدف لتدري���ب املعلمن 	

املفاهي���م  لتدري����س  الالزم���ة  امله���ارات  عل���ى 
الريا�سية.

• اإج���راء درا�س���ات اأخرى مماثلة تتناول درا�س���ة 	
درج���ة متك���ن املعلم���ن م���ن امله���ارات الالزمة 
لتدري�س اأ�س���ناف املعرف���ة الريا�س���ية الأخرى 
غري تلك التي اأخذت بها الدرا�سة احلالية مثل: 

التعميمات واملهارات وحل امل�ساألة.

جدول )9(
حتليل التباين الأحادي لدرجة متكن املعلمني وفقًا ملتغري ال�سف الدرا�سي

قيمة معامل درجات احلريةمتو�سط املربعاتجمموع املربعاتم�سدر التباين
م�ستوى الدللةالتباين )ف(

7192، 4380، 1بن املجموعات

1 ،2290 ،297 585100، 4840، 58داخل املجموعات

922102، 59املجموع
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