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امللخ�ص

    هدف���ت ه���ذه �لدر��ض���ة �إىل حتدي���د �الأخط���اء 
�ل�ضائع���ة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية لدى ط���الب �ل�ضف 
�ل�ضاد����س �البتد�ئ���ي يف �ململك���ة �لعربي���ة �ل�ضعودي���ة 
وحتديد طبيع���ة هذه �الأخطاء. وحتقيق���ا لهذ� �لهدف 
مت حتليل كت���اب �لطالب لريا�ضي���ات �ل�ضف �ل�ضاد�س 
�البتد�ئ���ي يف مو��ضي���ع �لهند�ض���ة، ث���م بن���اء �ختب���ار 
ت�ضخي�ض���ي مفاهيم���ي لتحديد مدى �نت�ض���ار �الأخطاء 
�ملتعلقة باملفاهيم �لهند�ضي���ة لدى �لطالب. وقد تكون 
هذ� �الختبار من 40 �ضوؤ�اًل جميعها من نوع �ختيار من 

متعدد. 

 تكون���ت عين���ة �لدر��ضة م���ن )ن= 1074( طالبًا 
وطالب���ًة بال�ضف �ل�ضاد�س �البتد�ئ���ي يف ثالث مناطق 
تعليمية باململكة �لعربية �ل�ضعودية هي �لريا�س، وحفر 
�لباط���ن، و�أبها. بينت نتائج �لدر��ضة وجود �لعديد من 
�الأخط���اء �ل�ضائعة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية بني �لطالب 
و�لطالب���ات بل���غ عددها 18 خط���اأً وبن�ضب���ة 45 % من 
جمل���ة �ملفاهي���م �لهند�ضية �ل���و�ردة يف كت���اب �ل�ضف 
�ل�ضاد�س �البتد�ئي. و�أ�ض���ارت �لنتائج �إىل �أن �ملفاهيم 
�ملتعلق���ة مبت���و�زي �مل�ضتطي���الت ج���اءت ه���ي �الأعل���ى 
ن�ضب���ة يف �نت�ض���ار �الأخطاء بني جمي���ع �ملفاهيم، حيث 
بل���غ متو�ض���ط هذه �ملفاهي���م 64 %. وج���اءت جمموعة 
�ملفاهيم �ملتعلقة مبفهوم �لد�ئرة بن�ضبة �نت�ضار �أخطاء 
بل���غ متو�ضطها 58 %. كم���ا �أن �ملفاهيم �ملتعلقة باملعني 
ومبت���و�زي �الأ�ض���الع �أو مبعنى �آخر �ملتعلق���ة باالأ�ضكال 
�لرباعي���ة ج���اءت بن�ضب���ة خط���اأ بلغ متو�ضطه���ا 57 %. 

وكذل���ك �ملفاهيم �ملتعلق���ة بالقيا�ضات كمفهوم �ملحيط 
و�حلجم بن�ضبة خطاأ بلغ متو�ضطها 52 %. وجاء مفهوم 
و�حد متعل���ق باملثلث بن�ضبة خطاأ 66 %، ومفهوم و�حد 

متعلق بالز�وية بن�ضبة 50 %. 

كم���ا �أظه���رت �لنتائ���ج �أي�ض���ًا وج���ود ف���روق د�لة 
�إح�ضائيًا عند م�ضت���وى≥ 0.05 بني درجات �لطالب 
يف �الختبار �لت�ضخي�ضي للمفاهيم �خلاطئة بني طالب 
منطق���ة تعليم �لريا����س يف مقابل طالب منطقة تعليم 
حف���ر �لباطن وطالب منطقة تعليم �أبها وذلك ل�ضالح 
طالب منطقة تعلي���م �لريا�س،وعدم وجود فروق د�لة 
�إح�ضائيا بني درجات �لطالب يف منطقة حفر �لباطن 
و�أبها. فيما ال توجد ف���روق ذ�ت داللة �إح�ضائية تعزى 

ملتغر �جلن�س يف �ملناطق �لتعليمية �لثالث.

مقدمة:

يوؤك���د �ملهتمون بتدري����س �لريا�ضي���ات على وجود 
�لعدي���د من �لتحديات �لتي تعي���ق حتقيق �أهد�ف هذه 
�مل���ادة، ولع���ل من �أبرز تل���ك �لتحديات تعل���م �ملفاهيم 
�لريا�ضي���ة وتعدي���ل �ملفاهي���م �خلاطئ���ة �ملوج���ودة يف 
بني���ة �لط���الب �ملعرفي���ة. وعل���ى �لرغ���م م���ن �رتباط 
هذه �الأخط���اء بالعديد م���ن �لعو�مل كاملنه���اج و�ملعلم 
وم�ض���ادر �لتعلم �ملختلف���ة و�الإمكان���ات �ملادية و�لبيئة 
�ملحيط���ة. وتوؤثر هذه �الأخط���اء �ملرتبطة ببنية �لطالب 
�ملعرفي���ة يف �ضلوك���ه �لريا�ض���ي وطريق���ة تعاطي���ه مع 
�ملفاهي���م وتطبيقاتها. ويرجع �ضيوع �ملفاهيم �خلاطئة 
يف �لريا�ضي���ات �إىل �لعالق���ة بني م���ا يتلقاه �لطالب يف 
�ملدر�ضة، وما يتكون يف ذهنه بافرت��س �ضحة �ملفهوم.

االأخطاء ال�سائعة يف املفاهيم الهند�سية وطبيعتها لدى طالب ال�سف ال�ساد�ص 
االبتدائي يف اململكة العربية ال�سعودية 

د. م�سفر �سعود ال�سلويل               د. خالد حلمي خ�سان
جامعة �مللك �ضعود                       جامعة �مللك �ضعود
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وتعد �الأخطاء �ل�ضائعة يف �ملفاهيم �لهند�ضية نتاج 
تعلم وخربة مير به���ا �لطالب. فالطالب يكون مفاهيم 
�إما �ضحيحة و�إما غر ذلك وي�ضعها يف �ضياقات ح�ضب 
فهم���ه وت�ض���وره وتت�ضق م���ع خرب�ته. ويوؤك���د على هذ� 
�الأ�ضمر )2008( �لذي ي�ضر �إىل �أن �ملفاهيم �خلاطئة 
ه���ي �الأفكار �أو �ملعلومات �أو �خل���رب�ت �أو �لبنى �لعقلية 
�أو �ل�ض���ور �لذهني���ة �لتي تك���ون يف ح���وزة �لفرد حول 
مو�ض���وع �أو حدث �أو �إج���ر�ء ما �أو عملي���ة ما، ويخالف 
 تف�ضره���ا �لتف�ضر �لعلمي �ل�ضليم. و يرى كاي ورو�ضكو 
�الأخط���اء  وج���ود  )Chi & Roscoe، 2002(�أن 
�ل�ضائع���ة يف �ملفاهيم �لهند�ضية ل���دى �ملتعلم يوؤدي �إىل 
��ضتخد�م ه���ذه �ملفاهيم بعيد� ع���ن �ضياقها �ل�ضحيح 
�ضمن فئة �أو جمموعة خمتلفة. وي�ضر زيتون )2002( 
�أن م�ضطلح �خلطاأ ملفهوم ما يتكون بو��ضطة �ملتعلم بعد 
مروره بن�ضاط مع���ني �أو عملية تعليمية معينة. وي�ضيف 
�إىل ذلك عفانة )2005( بالقول �إن �الأخطاء �ل�ضائعة 
يف �ملفاهي���م �لهند�ضية هي �لت���ي تكونت لدى �لطالب 
نتيج���ة مروره���م بخ���رب�ت و�أ�ضالي���ب تدري�ضي���ة غ���ر 
مالئم���ة، �أو مت معاجلتها بطريقة ذهنية غر مالئمة، 
ويقوم �لطالب با�ضتخ���د�م تلك �ملعتقد�ت و�الأفكار يف 

�ملو�قف �لريا�ضية �عتقاد� منهم ب�ضحتها. 

كم���ا يوؤك���د �ل�ضي���د )2002( �أن �ملتعل���م يتم�ضك 
به���ذه �الأخطاء �ل�ضائع���ة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية الأنها 
تعطي���ه تف�ضر�ت وقر�ء�ت تبدو منطقي���ة بالن�ضبة له، 
حي���ث �إنها تاأتي متناغم���ة ومتفقة مع ت�ض���وره �ملعريف 
�ل���ذي ت�ض���كل لديه من �لعامل �ملحيط ب���ه. وتزد�د هذه 
�مل�ضكل���ة تعقي���دً� ح���ني ت�ضبح ه���ذه �الأخط���اء عميقة 
�جل���ذور �إىل م�ضت���وى يعي���ق عملي���ة �لتعل���م و�كت�ضاب 
�ملفاهي���م �ل�ضحيح���ة. وت�ض���ر �ل�ضلي���م )2004( �أن 
�الأخطاء �ل�ضائعة يف �ملفاهيم �لهند�ضية تكون منطقية 
م���ن وجهة نظر �ملتعلم؛ الأنها تتف���ق مع ت�ضوره �ملعريف 
وبنيت���ه �لعقلي���ة. كذل���ك تتك���ون �الأخط���اء �ل�ضائعة يف 
�ملفاهي���م �لهند�ضية لدى �ملتعلم عن���د مروره بخرب�ت 
غ���ر �ضحيحة و�كت�ضاب���ه ملعلومات غ���ر دقيقة علميًا. 
وه���ذه �الأخطاء تنمو وت�ضتمر ل���دى �ملتعلم فيبني عليها 

مزيدً� من �لفهم �خلاطئ و�الأفكار �خلاطئة. كما توؤثر 
ه���ذه �الأخط���اء ن�ضبيًا عل���ى تعلم �ملفاهي���م �ل�ضحيحة 

وتعيق �لتعلم �لالحق. 

و�إذ� كانت �الأخطاء �ل�ضائعة يف �ملفاهيم �لهند�ضية 
تبنى ل���دى �ملتعلمني بناء على �خل���رب�ت �ل�ضابقة فاإنه 
من �ل�ض���روري معرفتها و�لك�ضف عنه���ا. كما �أنه ال بد 
من ك�ضف �الأخطاء �ل�ضائعة يف �ملفاهيم �لهند�ضية لدى 
�ملعلم���ني قبل �لطالب و�لعمل عل���ى تعديلها وت�ضويبها 
من خالل �تباع مد�خل ومن���اذج و��ضرت�تيجيات تعليم 
وتعل���م جديدة، تتي���ح لهم بن���اء �ملفاهي���م �ل�ضحيحة 
باأنف�ضه���م �نطالقا من ك�ضف م���ا لديهم من �أخطاء يف 
�ملفاهي���م �لهند�ضي���ة. ويرى ر��ضد وخ�ض���ان )2009( 
�أن �لريا�ضي���ات بن���اء منطق���ي تر�كم���ي ي���وؤدي تعلمها 
�إىل �كت�ض���اب �ملفاهيم و�الجتاه���ات، وينبغي �الهتمام 
باأ�ضالي���ب تدري�ضها ل�ضمان �ضح���ة ما يتعلمه �لطالب، 
وي�ضتدعي ذل���ك ك�ضف �الأخطاء �ل�ضائع���ة يف �ملفاهيم 
�لهند�ضي���ة ومعاجلته���ا �أواًل ب���اأول. وق���د يك���ون للمعلم 
دور يف تك���ون ه���ذه �الأخطاء �ملفاهيمي���ة لدى �لطالب 
 Baker، Czarnocha،(حيث يو�ضح بيكر و�آخ���رون
�لريا�ضي���ة  �ملفاهي���م  �أن   )and Parbhu، 2004

تق���دم للط���الب ب�ضكل عاب���ر و�ضطحي، ويت���م �لرتكيز 
على �الإج���ر�ء�ت ب�ضكل �أكرب و�أو�ضع. وه���ذ� يوؤدي بهم 
�إىل حف���ظ �الإجر�ء�ت دون معرفة باالأ�ضا�س �ملفاهيمي 
�ل���ذي تق���وم عليه؛ مما ي���وؤدي به���م �إىل تكوي���ن �ضور 
مغلوط���ة وناق�ضة عن �ملفاهيم �لت���ي تقدم لهم. ويرى 
�الأخط���اء  وتعدي���ل  ت�ضخي����س  �أن   )2009( �ضه���ر 
�ملفاهيمية يعترب من �أهم �أهد�ف �لتعلم، و�أن �الأخطاء 
�ل�ضائع���ة يف �ملفاهي���م �لهند�ضي���ة ميك���ن تغره���ا �إىل 
مفاهي���م �ضحيحة بعمل حم���اوالت متعمدة و��ضتخد�م 
��ضرت�تيجي���ات جدي���دة لت�ضهي���ل تغير �أ�ضا����س �لفهم 

�خلاطئ �إىل �ملفهوم �لريا�ضي �ل�ضليم.

وحت���دث �الأخطاء �ل�ضائع���ة يف �ملفاهيم �لهند�ضية 
ح���ني ت�ضط���دم �ملعلوم���ات �جلدي���دة م���ع �خل���رب�ت 
�ل�ضابق���ة، كم���ا تلع���ب �خل���رب�ت �ل�ضخ�ضي���ة دور� يف 
ذلك حيث ياأتي �لط���الب �إىل �ملفهوم ولديهم خمزون 
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مع���ريف رمبا ال يتو�فق مع ما يق���دم لهم من قبل �ملعلم 
في�ضط���ر �إىل �إعادة ترتيب �لبني���ة �ملعرفية لتتو�فق مع 
�ملعلوم���ات �جلديدة ورمبا يخف���ق يف ذلك الأن خرب�ته 
ال ت�ضاع���ده يف �ملو�ءم���ة بني ما يعرفه ع���ن �ملفهوم وما 
قدم له. ويرجع تكون �الأخط���اء يف �ملفاهيم �لريا�ضية 
ل���دى �لط���الب لكثر م���ن �الأ�ضباب من �أهمه���ا �ملعلم، 

و�لطالب، و�ملادة �لدر��ضية، و�لبيئة �ملحيطة. 

ويرى )Attorps، 2003( �أن �لكثر من �ملعلمني 
يفتق���دون �لفه���م �حلقيق���ي للمفاهي���م للعدي���د م���ن 
�ملو�ضوعات �لت���ي تلعب دورً� حموريًا يف تكون �الأخطاء 
�ملفاهيمي���ة من خ���الل �لرتكيز على حف���ظ �ملعلومات 
و�حلقائق �لعلمية دون �لتطرق لال�ضتيعاب �ملفاهيمي. 
وي�ضر ر��ضد وخ�ضان )2009( �إىل �أن �ملادة �لدر��ضية 
�لت���ي حتوي ثغ���ر�ت ومعلوم���ات غر دقيق���ة، وال تبنى 
ب�ض���كل ت�ضل�ضل���ي ومنطق���ي، وال ترب���ط ب���ني �ملفاهي���م 
و�مله���ار�ت �لريا�ضي���ة تلع���ب دور� مهم���ا يف تكون هذه 
�الأخط���اء لدى �لط���الب. وت�ض���ر �ضليم���ان )2006( 
�لتدري����س  و��ضرت�تيجي���ات  ط���رق  ��ضتخ���د�م  �أن  �إىل 
�لتقليدي���ة قد يك���ون �ضببًا يف تكون مثل ه���ذه �الأخطاء 
�ملفاهيمي���ة لدى �لط���الب. ويرى �لرحيل���ي )2008( 
�أن �أ�ضالي���ب �لتق���ومي �ملتبعة يف مد�ر�ضن���ا ت�ضاعد على 
تكون �الأخط���اء �ملفاهيمية لدى �لط���الب، وهذ� يحتم 
علين���ا �لعمل عل���ى تعديلها وت�ضويبها م���ن خالل �تباع 
مد�خ���ل ومن���اذج و��ضرت�تيجيات تعلي���م وتعلم جديدة 
قبل �أن ت�ضب���ح جزءً� من �لبنية �ملعرفية للمتعلم �لذي 
يبن���ي عليها �ملزيد من �الأخط���اء �ملفاهيمية. فيما يرى 
�إليربن���ك )Elbrink، 2008( �أن �لط���الب يط���ورون 
ت�ضور�ته���م �لقبلية عن �ملفاهيم قبل �أن يطورو� �لفهم 
�ل�ضحي���ح لها؛ لذل���ك فاإن �خلط���وة �الأوىل يف �لك�ضف 
ع���ن �الأخط���اء �ل�ضائع���ة يف �ملفاهي���م �لهند�ضي���ة هي 
معرف���ة �لت�ضور�ت �ل�ضابقة �لت���ي يحملها �لطالب عن 
ه���ذه �ملفاهيم مل�ضاعدتهم على تغي���ر هذه �لت�ضور�ت 
و�إعادة تنظيمها يف �لبنية �ملعرفية لديهم. ويرى بعارة 
و�لطر�ون���ة )2004( �أن �ملعرف���ة �ملكت�ضب���ة ذ�تيًا من 
خالل تفاعل �لطالب م���ع بع�ضهم ومع �لبيئة �ملحيطة 

بهم ي���وؤدي �إىل تكوي���ن ت�ضور�ت خاطئ���ة يف �أذهانهم 
وه���ذ� يوؤدي �إىل �ضعوب���ة تغيرها وتاأثره���ا �ضلبًا على 

�ملعرفة �جلديدة �لتي �ضوف يتعلمونها.

م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها

�لرتكيبي���ة  �لبني���ة  متث���ل  �ملفاهي���م  كان���ت  �إذ� 
�الأ�ضا�ضي���ة لدر��ض���ة �لريا�ضي���ات فاإنه م���ن �ل�ضروري 
معرفة و��ضتك�ضاف �لو�ق���ع �لفعلي ل�ضورتها يف �أذهان 
�ملتعلم���ني، حيث �إن كث���ًر� من �لط���الب يتكون لديهم 
�أخطاء ع���ن �ملفاهيم �لريا�ضية، ويف كثر من �الأحيان 
تتعار����س تل���ك �الأخط���اء مع تكوي���ن فهم عمي���ق لهذه 
�ملفاهي���م ب�ضبب هذه �الأخط���اء. وتنت�ضر هذه �الأخطاء 
ب���ني �ملتعلم���ني يف كاف���ة مر�ح���ل �لتعلي���م. كم���ا �أنه���ا 
حتت���اج �إىل جه���د لت�ضحيحها وبالتايل ه���ي توؤثر على 
فاعلية �لتعليم، وتع���وق تعلم �ملفاهيم �جلديدة. وتربز 
�أهمي���ة ه���ذه �لدر��ض���ة من خ���الل حماولته���ا �لتعرف 
عل���ى �الأخط���اء �ل�ضائع���ة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية لدى 
طالب �ل�ض���ف �ل�ضاد�س �البتد�ئ���ي يف �ململكة �لعربية 
�ل�ضعودية كخطوة �أوىل يف �ضبيل �إيجاد �حللول �ملالئمة 
ملعاجل���ة هذه �الأخط���اء. فعلى �لرغم م���ن قلة �لبحوث 
�لرتبوي���ة �لعربي���ة �لتي در�ض���ت �الأخط���اء �ل�ضائعة يف 
�ملفاهي���م �لريا�ضية �ضو�ء لدى �ملعل���م �أو �ملتعلم، جند 
�أن معظمه���ا رك���ز على �ملفاهيم �لريا�ضي���ة ب�ضكل عام 
�أو �الأ�ضالي���ب �لتدري�ضية لها، ومل تاأخذ هذه �لدر��ضات 
جم���ااًل حمددً� من جماالت �لريا�ضي���ات �الأ�ضا�ضية مع 
�أهمية در��ضتها. وح�ضب علم �لباحثني فاإن هناك ندرة 
يف  �لبح���وث �لعربية وخا�ض���ة يف �لبيئة �ل�ضعودية �لتي 
�ضخ�ض���ت �ملفاهيم �خلاطئة يف جم���اٍل ريا�ضي حمدد 
كاملفاهي���م �لهند�ضية. وعليه فما يز�ل �مليد�ن �لرتبوي 
يحتاج �ملزيد من �لدر��ض���ات �لت�ضخي�ضية �لتي تبحث 
يف طبيعة �الأخطاء ومدى �نت�ضارها بني طالب �ملرحلة 
�البتد�ئي���ة، هذه �ملرحلة �لتي تعد �الأ�ضا�س ملا يليها من 
�ملر�حل. ولهذ� جاءت هذه �لدر��ضة تركز يف ت�ضخي�س 
�الأخطاء �ل�ضائعة يف مفاهيم �لهند�ضة لطالب �ملرحلة 
�البتد�ئية وطبيعة هذه �الأخط���اء، وذلك كخطوة �أوىل 
يف �ضبي���ل �إجر�ء در��ض���ات م�ضتقبلية تق���وم على نتائج 
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ه���ذه �لدر��ض���ة لتعدي���ل وت�ضحيح ه���ذه �الأخطاء. ويف 
�إطار تلك �مل�ضكلة حتاول �لدر��ضة �الإجابة عن �الأ�ضئلة 

�الآتية:
• ما �الأخطاء �ل�ضائعة يف �ملفاهيم �لهند�ضية لدى 	

طالب �ل�ضف �ل�ضاد�س �البتد�ئي؟
• �ملفاهي���م 	 يف  �ل�ضائع���ة  �الأخط���اء  طبيع���ة  م���ا 

�ل�ضاد����س  �ل�ض���ف  ط���الب  ل���دى  �لهند�ضي���ة 
�البتد�ئي؟

• ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دالل���ة �إح�ضائي���ة ب���ني 	
متو�ضطات درجات �لطالب يف �ختبار �الأخطاء 
�ل�ضائع���ة يف �ملفاهي���م �لهند�ضي���ة تع���زى ملتغر 

�جلن�س؟
• ه���ل توج���د ف���روق ذ�ت دالل���ة �إح�ضائي���ة ب���ني 	

متو�ضطات درجات �لطالب يف �ختبار �الأخطاء 
�ل�ضائع���ة يف �ملفاهي���م �لهند�ضي���ة تع���زى ملتغر 

منطقة �لتعليم؟

اأهمية الدرا�سة:

تاأت���ي �أهمي���ة �لدر��ضة م���ن �ملكانة �ملتمي���زة �لتي 
حتظ���ى بها �ملفاهيم �لريا�ضية الأنها �للبنات و�لدعائم 
�الأ�ضا�ضي���ة �لت���ي تبن���ى عليه���ا �ملعرف���ة �لريا�ضي���ة يف 
كاف���ة نظم در��ض���ة �لريا�ضيات. ولذلك ج���اءت �أهمية 
ت�ضخي����س �الأخط���اء �ملفاهيمي���ة لدى ط���الب �ل�ضف 
�ل�ضاد�س �البتد�ئي يف تعل���م �ملفاهيم �لهند�ضية تعطي 
�ض���ورة و��ضحة للمعلم ع���ن ماهية ه���ذه �الأخطاء وما 
طبيعته���ا وبالتايل ميكن للمعل���م �أخذ هذه �ملفاهيم يف 

�العتبار عند تدري�ضها. 

م�سطلحات الدرا�سة:

املفه��وم: على مدى عقود مل ي�ض���ل �لرتبويون �إىل 
تعريف حمدد للمفهوم لعدم وجود معلومات كافية عن 
تكوين �ملفاهي���م و��ضتخد�ماتها، فاملفه���وم لي�س �ضيئًا 
حم�ضو�ض���ًا قائمًا يف �لو�قع، فاالأ�ضي���اء �ملح�ضو�ضة �لتي 
يدل عليها �ملفهوم لي�ض���ت �ضوى مناذج �أو �أمثلة تنطبق 
علي���ه، وتتمثل فيها �ضمات���ه �الأ�ضا�ضية. حيث يعرف �أبو 

زين���ة وعبابنة )2007( �ملفهوم باأنه �ل�ضورة �لذهنية 
�لتي تتكون لدى �لفرد نتيجة تعميم �ضفات وخ�ضائ�س 
��ضتنتج���ت من �أ�ضياء مت�ضابهة هي �أمثلة ذلك �ملفهوم. 
كم���ا ي�ضر عبا����س و�لعب�ض���ي )2007( �إىل �أن �ملفهوم 
ه���و فكرة جم���ردة ت�ض���ر �إىل جمموعة م���ن �لعنا�ضر 
�لتي تلتق���ي جميعها يف جمموعة م���ن �ل�ضمات �ملميزة 
�مل�ضرتك���ة، بينم���ا ي���رى بطر����س )2007( �أن �ملفهوم 
ي�ض���ر �إىل جمموع���ة م���ن �ملظاه���ر �أو �ل�ضف���ات �لتي 
ت�ض���رتك فيم���ا بينه���ا بخا�ضية عام���ة �أو �أك���رث ترتبط 
بقاعدة معين���ة. وتعرفه �لدر��ضة �حلالي���ة باأنه ت�ضور 
عقلي حاكم لالأ�ضي���اء ي�ضتخدم يف متييزها وت�ضنيفها 

طبقًا خل�ضائ�س معروفة وحمددة حتديدً� تامًا. 
اخلطاأ املفاهيمي ال�س��ائع: هو �خلطاأ �لذي يقع فيه 
كث���ر من �لطالب ويرتدد �أك���رث من غره من �الأخطاء 
ح���ول مفهوم معني. وبالنظر �إىل �لكثر من �لدر��ضات 
�لت���ي در�ض���ت م�ضتوي���ات �لفه���م ل���دى �لط���الب، نرى 
�أنه���ا جاءت متفاوتة. فاإذ� كان هن���اك نوع من �التفاق 
�لن�ضبي بني �لقائم���ني على تعليم �لريا�ضيات يف وجود 
�ضعوبات و��ضحة لدى �ملتعلمني  يف ��ضتيعاب �ملفاهيم، 
فيب���دو �أن هناك نوًعا م���ن �لتباين ح���ول �لكيفية �لتي 
ميكن �العتماد عليها يف �عتبار �ملفهوم ي�ضر �إىل خطاأ 
�ضائ���ع �أم ال. فت�ض���ر در��ض���ة �لع���دل )1992( �إىل �أن 
�ملفردة �لتي يخفق %50 من �لطالب يف �الإجابة عليها 
متث���ل خطاأ �ضائ���ع، بينما تتفق نتائ���ج در��ضتي عي�ضوي 
)2000( و �لعنيزي وعبد �ل�ضيد )2002 ( يف �عتبار 
�ملفردة �لتي يخفق %40 من �لطالب يف �الإجابة عليها 
مبثابة خطاأ �ضائع، و�أقل من ذلك �عتربت در��ضة �إميل 
)2007 ( �أن �ملفردة �لتي يخفق %25 من �لطالب يف 
�الإجابة عليه���ا مبثابة خطاأ �ضائ���ع. والأن هذه �لدر��ضة 
ه���ي �الأوىل يف �لبيئة �ل�ضعودية ف�ضيك���ون �خلطاأ �لذي 
يحدث بن�ضبة %50 فاأكرث هو �خلطاأ �ملفاهيمي �ل�ضائع.

جمتمع وعينة الدرا�سة:
تك���ون جمتم���ع �لدر��ضة من جميع ط���الب �ل�ضف 
�ل�ضاد����س �البتد�ئي بنني وبنات م���ن ثالث مناطق هي 

�لريا�س وحفر �لباطن و�أبها. 
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مت �ختي���ار عين���ة �لدر��ض���ة بالطريق���ة �لعنقودية 
�لت���ي �ضيطب���ق فيه���ا  �أوال بتحدي���د �ملد�ر����س  وذل���ك 
�الختب���ار. حيث مت تق�ضيم كل منطقة تعليمية �إىل �أربع 
مر�كز ثم �ختيار مدر�ضة بنني ومدر�ضة بنات ع�ضو�ئيًا 

م���ن كل مركز د�خل �ملنطق���ة �لتعليمية. طبق �الختبار 
عل���ى ط���الب وطالب���ات �ل�ض���ف �ل�ضاد����س �البتد�ئي 
يف مناط���ق �لرتبي���ة و�لتعليم �ملحددة كم���ا هو مو�ضح 

باجلدول)1(:

�جلدول )1(
توزيع عينة �لدر��ضة وفقا للجن�س و�إد�رة �لتعليم

�لن�ضبة�ملجموع�لن�ضبة�إناث�لن�ضبةذكور�إد�رة �لتعليم
3، 52%6561، 19%7210، 32%351�لريا�س

6، 27%4297، 18%2198، 9%99حفر �لباطن
1، 20%1216، 6%1466%150�أبها

100%11074، 44%9474، 55%600�ملجموع

حدود الدرا�سة:

�قت�ضرت �لدر��ضة على ما ياأتي:
• ط���الب وطالب���ات �ل�ض���ف �ل�ضاد����س �البتد�ئي 	

على �عتب���ار �أنه �ل�ضف �لدر��ض���ي �لذي ت�ضمل 
مو�ضوعات���ه �لدر��ضية على م���ا �ضبق در��ضته يف 

مر�حل �ضابقة.
• �قت�ضر �لبحث على �ملفاهيم �لهند�ضية �لو�ردة 	

يف كتاب �لريا�ضيات لل�ضف �ل�ضاد�س �البتد�ئي، 
بافرت��س �أن ه���ذه �ملفاهيم مبنية على مفاهيم 

�ضبق �لتمهيد لها يف مر�حل �ضابقة. 
• طبق���ت �لدر��ض���ة يف نهاي���ة �لف�ض���ل �لدر��ضي 	

�لثاين للعام 30 /31 ه� ل�ضمان �نتهاء �لطالب 
من جميع مو�ضوعات �ملقرر �لدر��ضية.

• �لدر��ض���ة 	 �أد�ة  عل���ى  �لدر��ض���ة  نتائ���ج  تبن���ى 
�مل�ضتخدمة.

الدرا�سات ال�سابقة:

ناق�ض���ت بع����س �لدر��ض���ات ويف �أوق���ات خمتلف���ة 
�أج���رى  �الأخط���اء �ملفاهيمي���ة يف �لريا�ضي���ات. فق���د 
كمبز�ك���ي )Kembitzky، 2009( در��ضة هدف من 
خالله���ا �إىل حت�ضني فهم �لطالب للمفاهيم �لهند�ضية 
من خ���الل حتلي���ل كتاباته���م �خلا�ض���ة ع���ن �ملفاهيم 

�خلاطئ���ة لديه���م ع���ن طري���ق ��ضتخ���د�م �أد�ة ت�ضمى 
)Ernle( لتحدي���د �ملفاهيم �خلاطئة ث���م معاجلتها، 
وذلك على مدى عام در��ضي كامل. كما �ضعت �لدر��ضة 
�إىل حتديد �أثر م�ضت���وى �لتح�ضيل �لريا�ضي، و�لقدرة 
�ملكاني���ة ل���دى �لط���الب على �ض���وء �لفه���م، و�لدقة يف 
حتلي���ل �ملفاهيم �خلاطئة، ومدى تك���ر�ر هذه �ملفاهيم 
يف تقييم���ات الحقة. تكونت عينة �لدر��ضة من )275( 
طالًبا يدر�ضون مادة �لهند�ض���ة باأحد �ملد�ر�س �لثانوية 
ذ�ت �حلج���م �لكب���ر مت توزيعه���م عل���ى جمموعت���ني، 
�ملجموع���ة �لتجريبية تكونت من ثالث���ة ف�ضول وت�ضمل 
)61( طالب���ا ق���ام �لباح���ث بالتدري����س له���م، وتلقو� 
معاجل���ة بع���د �أن مت حتدي���د �ملفاهيم �خلاطئ���ة لهم، 
و�ملجموع���ة �ل�ضابط���ة م���ن ثماني���ة ف�ض���ول عدده���م 
)214( طالب���ًا ق���ام بالتدري����س لهم خم�ض���ة معلمني، 
ومل يتلق���و� �أي معاجل���ة. ولقد �أ�ضارت نتائ���ج �لدر��ضة 
�إىل �أن �لط���الب )�ملجموع���ة �لتجريبية( �لذين حللت 
مفاهيمه���م �خلاطئ���ة م���ن خ���الل �لكتاب���ة كان���و� �أقل 
تعر�ض���ًا لتكر�ر ه���ذه �ملفاهيم �خلاطئة. كم���ا �أ�ضارت 
�لدر��ضة �إىل �أن �لتح�ضيل �لدر��ضي �لريا�ضي �ل�ضابق 
و�حل���ايل كان ل���ه �الأثر �لقوي و�لو��ض���ح يف دقة حتليل 
�ملفاهيم �خلاطئة لدى �لطالب. ومع ذلك فقد �أ�ضارت 
�لدر��ضة �إىل �أن �لتح�ضيل �لريا�ضي مبفرده ال ي�ضتطيع 
ت�ضحيح �ملفاهيم �خلاطئة ب�ضورة موؤكدة، كما تو�ضلت 
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�لدر��ض���ة �إىل �أن م�ضتوى �لقدرة �ملكانية وحده لي�س له 
تاأثر على �لدقة يف حتليل �ملفاهيم �خلاطئة. وبالرغم 
م���ن ذلك فاإن �لق���درة �ملكانية �لعالي���ة تقلل من تكر�ر 
�لفه���م �لبديل ل���دى �لط���الب. و�أك���دت �لدر��ضة على 
�أن ��ضتخ���د�م �أد�ة )Ernle( ب�ض���كل منتظم كان �أكرث 
تاأثرً� م���ن ��ضتخد�م �الختب���ار�ت �لطويلة و�لق�ضرة 
�لع�ضو�ئي���ة ب�ض���ورة م�ضتم���رة خالل �لع���ام �لدر��ضي. 
كم���ا �أكد �مل�ضاركون يف �لدر��ضة على �أن ��ضتخد�م �أد�ة 
)Ernle( �أدى �إىل: حت�ض���ني فهم �ملفاهيم �لهند�ضية، 
وحت�ض���ني �لق���در�ت م���ا ور�ء �ملعرفي���ة ل���دى �لطالب، 

وقللت تكر�ر �ملفاهيم �خلاطئة لدى �لطالب.

 Liu، Lin، and Tsai،( كم���ا �أجرى ليو و�آخ���رون
2009( در��ض���ة هدف���ت �إىل �لك�ض���ف ع���ن �ملفاهي���م 

�خلاطئة �لت���ي ميتلكها ط���الب �ملد�ر����س �لثانوية عن 
 ،)Statistical Correlation( الرتباط �الإح�ضائي�
ومعرف���ة �الأ�ضباب �ملتوقع���ة للمفاهيم �خلاطئة، وبحث 
�ملفاهي���م  �ملفاهيمي���ة يف حتدي���د  فعالي���ة �خلر�ئ���ط 
�خلاطئ���ة ل���دى �لط���الب. تكون���ت عين���ة �لدر��ضة من 
)25( طالب���ًا بال�ضف �لث���اين ع�ضر تلق���و� تعليمًا عن 
�الرتب���اط وكيفية ر�ضم خريط���ة �ملفاهيم خالل �إجر�ء 
�ملقابلة. تو�ضلت �لدر��ضة �إىل جمموعة من �لنتائج من 
�أهمه���ا: �كت�ضاف �ضبعة مفاهيم خاطئة عن �الرتباط ، 
خم�ض���ة منها مت �كت�ضافها الأول م���رة يف هذه �لدر��ضة، 
�أما �الثنان �الآخر�ن فهما مت�ضابهان مع ما مت �كت�ضافه 
يف در��ضات �ضابقة. كما مت حتديد �أربعة عو�مل رئي�ضة 
ذ�ت �ضل���ة بتكوي���ن �ملفاهيم �خلاطئة ح���ول �الرتباط 
وهي: �ملو�د �لتعليمية، �للغ���ة، �تجارب �حلياة �ليومية، 
�ملفاهي���م �لريا�ضي���ة �لدخيل���ة. كما �أ�ض���ارت �لدر��ضة 
�إىل فعالي���ة ��ضتخد�م خر�ئط �ملفاهيم يف �لك�ضف عن 
�ملفاهي���م �خلاطئة ع���ن �الإح�ضاء، ومفي���دة كذلك يف 

�لك�ضف عن �الأ�ضباب �لتي تقف ور�ء هذه �ملفاهيم.

 Sotos،( و�آخ���رون  �ضوت����س  در��ض���ة  وج���اءت 
 )Vanhoof، Van، and Onghena، 2009

لت�ضتق�ض���ي �ملفاهيم �خلاطئة حول �ختبار �لفر�ضيات 
ع���ن طريق تدوين �ملفاهيم �خلاطئة �الأكرث �ضيوعًا بني 

ط���الب �جلامع���ات يف مق���رر�ت �الإح�ض���اء من خالل 
�لرتكيز عل���ى جانب �ال�ضت���دالل �الإح�ضائ���ي �لذي مل 
يتل���ق �هتماًم���ا كافًيا حت���ى �الآن. وت�ض���ر �لدر��ضة �أنه 
عل���ى �لرغم من �جلهود �لكبرة و�لو��ضحة �لتي بذلها 
�ملعلم���ون و�لباحثون يف جمال �الإح�ض���اء و�لتي هدفت 
�إىل �إع���ادة ت�ض���ور مق���رر�ت �الإح�ض���اء وفق���ًا حلركة 
�الإ�ض���الح �لعام يف تعليم �لريا�ضي���ات، �إال �أن �لطالب 
م���ا ز�ل لديه���م �لعدي���د م���ن �ملفاهي���م �خلاطئ���ة عن 
�ال�ضتدالل �الإح�ضائ���ي. وجمعت �لبيانات من )144( 
طالبًا جامعيًا با�ضتخد�م ��ضتبانة خا�ضة حول �ملفاهيم 
�خلاطئة �الأكرث �ضيوعًا يف �الأدب �لرتبوي عن �ملفاهيم 
�لتالي���ة: �ختبار �لفر�ضيات، قيمة ف، م�ضتوى �لداللة، 
ومت���ت �الإجابة عن �ال�ضتبانة من خالل �أخذ �أوز�ن لكل 
مفردة من )�ضفر( �إىل )10(. �أظهرت نتائج �لدر��ضة 
وجود �لعديد م���ن �ملفاهيم �خلاطئ���ة، وم�ضتويات ثقة 

�أقل يف درجة حتديد �ملفهوم وت�ضحيحه.

 Lee &( وجين�ض���ربغ  يل  در��ض���ة  و�ضع���ت 
�إىل مناق�ض���ة ت�ضع���ة مفاهي���م   )Ginsburg، 2009

مغلوطة و�ضائعة حول تعليم وتعلم �لريا�ضيات لالأطفال 
�ل�ضغ���ار، و�ملنت�ض���رة عل���ى نط���اق و��ضع ب���ني �ملعلمني 
�لذي���ن يقوم���ون بعملي���ات �لتدري����س ملرحل���ة �لطفولة 
�ملبك���رة يف �لوالي���ات �ملتح���دة، بهدف �إقن���اع �ملعلمني 
بع���دم �ضحة هذه �ملفاهيم و�لعم���ل على تغير قناعات 
�ملعلم���ني بها. وه���ذه �ملفاهي���م �لت�ضعة ه���ي:� �الأطفال 
�ل�ضغ���ار لي����س لديه���م ��ضتع���د�د لتعل���م �لريا�ضيات، 
ترتب���ط �لريا�ضي���ات ل���دى بع����س �الأطف���ال بجين���ات 
ريا�ضي���ة خا�ض���ة، �الأ�ض���كال �لب�ضيطة و�الأرق���ام كافية 
بالن�ضب���ة لالأطفال، �للغ���ة ومهار�ت �لق���ر�ءة و�لكتابة 
�أك���رث �أهمية م���ن �لريا�ضيات، ينبغي عل���ى �ملعلمني يف 
ه���ذه �ملرحلة توف���ر �لبيئة �لفيزيقي���ة �لغنية و�ل�ضماح 
لالأطفال بالرجوع خطوة للخلف، و��ضتخد�م �للعب يف 
�لتدري�س، ال ينبغي تعليم �لريا�ضيات كمادة منف�ضلة ، 
�لتقييم يف جمال �لريا�ضيات لي�س له عالقة باالأطفال 
�ل�ضغ���ار )�أي ال تطبق عليهم عمليات �لتقييم(، يتعلم 
�الأطف���ال �لريا�ضي���ات عن طريق �لتعامل م���ع �الأ�ضياء 
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�ملح�ضو�ضة فقط، �أجهزة �لكمبيوتر غر منا�ضبة لتعليم 
وتعل���م �لريا�ضيات. ولق���د �ضعت �لدر��ض���ة �إىل �إظهار 
ه���ذه �ملفاهيم �خلاطئة حول تعلي���م وتعلم �لريا�ضيات 

لي�ضبح تعليم وتعلم �لريا�ضيات �أكرث فائدة.

 )Lovemore، 2010( وجمع���ت در��ضة لفم���ور
جمموع���ة من �لتقاري���ر عن متعلمي �ملد�ر����س �لثانوية 
�ملتعلق���ة  �خلاطئ���ة  �ملفاهي���م  ع���ن  زميباب���وي  يف 
ببع����س مفاهي���م �لنهاي���ات وح�ض���اب �ملثلث���ات، ومتت 
مناق�ض���ة ه���ذه �ملفاهي���م �خلاطئة من جان���ب �ملعلمني 
�ملتخ�ض�ض���ني عن طري���ق ور�ضة عم���ل منظمة يف �أحد 
�ملد�ر����س ملدة ي���وم كامل. ومت ت�ضجيل ه���ذه �ملناق�ضات 
على �ضري���ط فيديو ، وذلك لكي ميك���ن �إعادة عر�ضها 
عن���د تف�ضر �لنتائج. و��ض���رتك يف ور�ضة �لعمل )16( 
معلم���ًا عر�ضو� جمموعة م���ن �ملفاهي���م �ملختلفة حول 
طبيع���ة �مله���ار�ت و�ملعرف���ة �لريا�ضي���ة �لت���ي �أثرت يف 
قيا�ضه���م للمفاهيم �خلاطئ���ة لدى �لط���الب، وو�فقو� 
على �لتف�ضر�ت و�لروؤى �ملتخ�ض�ضة �لتي طرحت حول 
�ملفاهي���م �خلاطئة ل���دى �لطالب، كم���ا قامو� بتحديد 
�أ�ضه���ل �ملمار�ضات �لتدري�ضية �لت���ي تي�ضر عملية تكوين 

�ملفاهيم �جلديدة لدى �ملتعلمني.

م���ن  ه���دف  در��ض���ة   )2009( �ضه���ر  و�أج���رى 
خالله���ا �إىل معرفة �أثر ��ضتخ���د�م ��ضرت�تيجية �لتعلم 
�لتوليدي يف عالج �ملفاهي���م �خلاطئة لبع�س �ملفاهيم 
�لريا�ضي���ة ل���دى ط���الب �ل�ض���ف �لثام���ن �الأ�ضا�ض���ي. 
تكون���ت عينة �لدر��ضة م���ن )72( طالب���ا، ق�ضمو� �إىل 
جمموعت���ني �إحد�هم���ا جتريبية و�الأخ���رى �ضابطة، مت 
تطبي���ق �ختب���ار قبلي لت�ضخي����س �ملفاهي���م �لريا�ضية 
�خلاطئة عل���ى �ملجموعتني، وبعده���ا در�ضت �ملجموعة 
�لتجريبية با�ضتخ���د�م ��ضرت�تيجية �لتعل���م �لتوليدي، 
فيم���ا در�ض���ت �ملجموع���ة �ل�ضابطة بالطريق���ة �لعادية 
�لتقليدي���ة. بع���د �النتهاء م���ن تطبي���ق �لدر��ضة، طبق 
�لباح���ث �الختب���ار مرة �أخ���رى على ط���الب �ملجموعة 
�لتجريبي���ة و�ل�ضابطة. �أظهرت نتائ���ج �لدر��ضة وجود 
ف���روق ذ�ت دالل���ة �إح�ضائي���ة ب���ني متو�ض���ط درج���ات 
و�ل�ضابط���ة يف  �لتجريبي���ة  �لط���الب يف �ملجموعت���ني 

�ختب���ار ت�ضخي����س �ملفاهيم �خلاطئ���ة �لبعدي ل�ضالح 
�ملجموعة �لتجريبية.

و�أج���رت �ل�ضي���د )2008( در��ض���ة هدف���ت م���ن 
خالله���ا �إىل حتدي���د �ملفاهي���م �لريا�ضي���ة و�لعلمي���ة 
�خلاطئ���ة �ملوجودة لدى طالبات �لفرق���ة �لثالثة �ضعبة 
�لطفول���ة بكلي���ة �لرتبية يف �ضوه���اج، ودر��ض���ة فعالية 
منوذج )بو�ضرن( يف ت�ضويب تل���ك �ملفاهيم �خلاطئة. 
��ضتخدمت �لباحثة �ملنهجني �لو�ضفي و�ضبه �لتجريبي 
)ت�ضمي���م �ملجموعة �لو�حدة وتطبي���ق �لقيا�س �لقبلي 
و�لبعدي(. قامت �لباحثة باإعد�د �ختبارين ت�ضخي�ضني 
�أحدهما لتحديد �ملفاهيم �لريا�ضية �خلاطئة، و�الآخر 
لتحدي���د �ملفاهيم �لعلمية �خلاطئ���ة. تو�ضلت �لدر��ضة 
�إىل ع���دد من �لنتائ���ج �أهمها: وج���ود مفاهيم ريا�ضية 
خاطئ���ة لدى طالب���ات �لفرق���ة �لثالثة �ضعب���ة �لطفولة 
بكلي���ة �لرتبية يف �ضوهاج، وهذه �ملفاهيم هي: مفاهيم 
�ملجموع���ة، مفه���وم �لع���دد، �ملفاهي���م �لهند�ضية. كما 
تو�ضلت �لدر��ض���ة �إىل وجود فرق ذ�ت داللة �إح�ضائية 
بني متو�ضطي درجات طالبات عينة �لبحث يف �لتطبيق 
�لقبل���ي و�لبعدي الختبار �ملفاهيم �لريا�ضية �خلاطئة، 
ل�ضال���ح �لتطبيق �لبعدي، مما يدل على فعالية منوذج 

بو�ضرن يف ت�ضويب �ملفاهيم �خلاطئة لدى �لطالب. 

منهج الدرا�سة واأداتها:

�تبعت ه���ذه �لدر��ض���ة �ملنهج �لو�ضف���ي �لتحليلي. 
�لت�ضخي�ض���ي  "�الختب���ار  يف  �لدر��ض���ة  �أد�ة  وتتمث���ل 
�ملفاهيمي" �لذي ��ضتخدم لتحدي���د �الأخطاء �ل�ضائعة 
يف �ملفاهيم �لهند�ضية. وم���ر بناء هذ� �الختبار بثالث 
خطو�ت رئي�ضة ه���ي: حتديد حمتوى �الختبار، �ضياغة 
مفرد�ت �الختبار، �لتجري���ب �ال�ضتطالعي لالختبار. 

وفيما يلي عر�س تف�ضيلي لتلك �خلطو�ت: 

حتدي��د حمت��وى االختب��ار: بعد �أن ق���ام �لباحث 
باإع���د�د �أد�ة حتلي���ل �ملحتوى، حيث كان���ت مو�ضوعات 
درو����س �لهند�ض���ة ه���ي وح���د�ت �لتحلي���ل يف حني كان 
�ملفه���وم ه���و فئ���ة �لتحلي���ل. مت حتلي���ل جمي���ع درو�س 
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�لهند�ضة كما جاءت يف كتاب �لطالب لل�ضف �ل�ضاد�س 
�البتد�ئي للف�ضلني �الأول و�لثاين ح�ضب �لن�ضخة �ملقررة 
م���ن قب���ل وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م يف �ململك���ة �لعربية 
�ل�ضعودي���ة خالل �لع���ام �لدر��ض���ي 1431/1430ه�. 
وكنتيج���ة للتحليل، ح�ضل �لباحث عل���ى قائمة مبدئية 
باملفاهيم �لهند�ضية �ملت�ضمن���ة يف كتاب �لطالب بلغت 
42 مفهوم���ًا. وبعد عر�س ه���ذه �لقائمة على ثالثة من 

�ملحكمني �ملتخ�ض�ضني يف جمال تدري�س �لريا�ضيات، 
ق���ام �لباحث باإج���ر�ء بع�س �لتعدي���الت �لالزمة على 
ه���ذه �لقائم���ة يف �ض���وء �آر�ء �ملحكم���ني فاأ�ضب���ح عدد 
�ملفاهيم 40 مفهومًا وبالتايل �أمكن �لتحقق من �ضدق 
�لتحلي���ل. وللتاأكد من ثب���ات �لتحليل طلب �لباحث من 
�أحد �ملعلمني �ملوؤهلني حتليل �لكتاب وفقًا الأد�ة �لتحليل 
ملرت���ني متتاليت���ني بينهما فا�ض���ل زمني ح���و�يل ثالثة 
�أ�ضابي���ع، ثم مت ح�ضاب معامل �لثبات حيث بلغ 0.82، 

وبذلك ميكن �لوثوق يف نتيجة �لتحليل.
• �س��ياغة مف��ردات االختب��ار: مت بن���اء مفرد�ت 	

�الختب���ار بحي���ث تقي�س م���دى معرف���ة �لطالب 
باملفه���وم م���ن عدم���ه، فاالختبار يقي����س قدرة 
�لطال���ب على �إدر�ك معن���ى �ملفهوم دون �لطلب 
من���ه تذكر تعري���ف �ملفهوم ن�ضًا �أوح���ل م�ضائل 
تطبيقية عليه. وق���د مت ت�ضميم �الختبار بحيث 
يت�ضمن مفردة لكل مفهوم من �ملفاهيم �لتي مت 
ر�ضده���ا يف �لتحليل بحي���ث تعك�س �ملفردة فهم 
�لطال���ب للمفه���وم، وبذل���ك بلغ ع���دد مفرد�ت 
�الختب���ار 40 مف���ردة م���ن ن���وع �الختي���ار م���ن 
متع���دد ولكل مف���ردة �أربعة بد�ئ���ل. وللتاأكد من 
�ض���دق �ملحتوى ق���ام �لباحث بعر����س �الختبار 
عل���ى ثالثة م���ن �ملخت�ض���ني يف جم���ال تدري�س 
�لريا�ضي���ات. والإمت���ام ذل���ك، مت �لطل���ب م���ن 
�ل���ذي تقي�ض���ه كل مف���ردة  �ملحكم���ني حتدي���د 
وم���دى و�ضوح���ه ومنا�ضبته، ف�ضال ع���ن �ختيار 
�ال�ضتجاب���ة �ل�ضحيح���ة لكل مف���ردة. وبح�ضاب 
ن�ضبة �التفاق بني �لباحث وكل حمكم على حده، 
وجد �أن هوؤالء �ملحكمني قد �تفقو� على مالءمة 

�ملفرد�ت لقيا����س �ملفاهيم بن�ضب���ة تر�وحت ما 
ب���ني 90 % و 95  %، و�تفق���و� يف �ختيار �الإجابة 
�ل�ضحيح���ة لكل مفردة بن�ضب���ة تر�وحت ما بني 

93 % و95 %. 

• التجري��ب اال�س��تطالعي لالختب��ار: للتاأكد من 	
ثب���ات �الختب���ار طبق عل���ى عين���ة ��ضتطالعية 
للتاأك���د من �لثبات ومتييز �ملف���رد�ت. وقد وجد 
�أن معام���ل ثب���ات �الختب���ار با�ضتخ���د�م معادلة 
كيودر - ريت�ضارد 21 �ملعدلة م�ضاو 78 %، وهذ� 
ي�ض���ر �إىل ثب���ات مقبول لالختب���ار. وقد ح�ضب 
معام���ل متيز �لفقر�ت وجاءت جميعها �أكرب من 
2،0، وهذ� ما ي�ضر �إىل متييز ُمر�ٍس  للفقر�ت.

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:

لتحلي���ل �لنتائج قام �لباحث���ان بت�ضحيح �الختبار 
جلمي���ع �إجاب���ات �لطالب �ل�ضاحل���ة للت�ضحيح، حيث 
�أعطي���ت �الإجاب���ة �ل�ضحيحة درجة و�ح���دة، و�الإجابة 
�خلاطئ���ة درجة �ضفر، ومت �إدخ���ال جميع �الإجابات يف 
برنام���ج SPSS، وكذل���ك مت �إدخال �ختي���ار �لطالب 
لالإجاب���ة �خلاطئ���ة )�أ،�أو ب، �أو ج، �أو د(،ومت حتدي���د 
ن�ضب���ة 50 % فاأكرث لتكون هي موؤ�ض���ر �خلطاأ للمفهوم. 
فاملفه���وم �ل���ذي يخف���ق 50 % �أو �أكرث م���ن �لطالب يف 
�الإجابة عليه من وجه���ة نظر �لدر��ضة مفهوم هند�ضي 

�ضائع �خلطاأ.

نتائج ومناق�سة ال�سوؤال االأول:

ما �الأخط���اء �ل�ضائعة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية لدى 
طالب �ل�ضف �ل�ضاد�س �البتد�ئي؟

بن���اًء عل���ى حتدي���د �لدر��ضة ب���اأن �ملفاهي���م �لتي 
تك���ون ن�ضبة �خلطاأ فيها %50 فاأكرث هي �أخطاء �ضائعة 
يف �ملفاهي���م يو�ض���ح �جل���دول )2( �لنتائ���ج �ملتعلق���ة 
باالأخطاء �ل�ضائعة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية لدى طالب 
�ل�ضف �ل�ضاد�س مرتبة ح�ضب ن�ضبة �خلطاأ يف �إجابات 

�لطالب من ن�ضبة �خلطاأ �الأكرب �إىل �الأقل.
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يو�ض���ح �جلدول )2( �أن �ملفاهي���م �لهند�ضية �لتي 
جتاوزت ن�ضبة خطاأ �لطالب فيها 50 % فاأكرث قد بلغت 
18 مفهومًا �أي بن�ضبة حو�يل 45 % من جملة �ملفاهيم 

�لهند�ضية �لو�ردة يف كتاب �ل�ضف �ل�ضاد�س �البتد�ئي. 
جاء متو�ضط نتائج �لطالب على جميع �ملفاهيم بن�ضبة 
44 %. وت�ضر �لنتائج �إىل �أن �ملفاهيم �ملتعلقة مبتو�زي 

�مل�ضتطي���الت ج���اءت ه���ي �الأعل���ى ن�ضب���ة ب���ني جمي���ع 
�ملفاهيم، حي���ث بلغ متو�ضط ن�ضبتها 64 %. كما جاءت 
جمموعة �ملفاهي���م �ملتعلقة مبفه���وم �لد�ئرة مبتو�ضط 
بلغ���ت ن�ضبت���ه 58 %. وجاءت �ملفاهي���م �ملتعلقة باملعني 
ومبت���و�زي �الأ�ض���الع �أو مبعنى �آخر �ملتعلق���ة باالأ�ضكال 
�لرباعي���ة مبتو�ض���ط ن�ضبت���ه 57 %. وج���اءت �ملفاهيم 
�ملتعلقة بالقيا�ضات كمفهوم �ملحيط و�حلجم مبتو�ضط 

بلغ���ت ن�ضبته 52 %. وجاء مفهوم و�ح���د متعلق باملثلث 
بن�ضبة 66 %، وجاء مفهوم و�حد متعلق بالز�وية بن�ضبة 

 .% 50

ال�س��وؤال الثاين: م���ا طبيعة �الأخط���اء �ل�ضائعة يف 
�ملفاهي���م �لهند�ضي���ة ل���دى ط���الب �ل�ض���ف �ل�ضاد�س 

�البتد�ئي؟
عند حتليل �إجابات �لطالب وتلم�س مكمن �خلطاأ، 
وبالنظ���ر �إىل �ملفاهيم �لتي ح�ضلت عل���ى ن�ضب عالية 

من �خلطاأ نورد بع�س �الأمثلة على ذلك. 

ح�ضل مفهوم �رتفاع مت���و�زي �الأ�ضالع على �أعلى 
ن�ضبة خطاأ 76 %. ويو�ضح �ل�ضكل )1( �ل�ضوؤ�ل �ملرتبط 
مبفه���وم �رتف���اع مت���و�زي �مل�ضتطيالت كمث���ال لطبيعة 

�ملفاهيم �لهند�ضية �خلاطئة:

�جلدول )2(
�ملفاهيم �لهند�ضية �خلاطئة لدى طالب �ل�ضف �ل�ضاد�س �البتد�ئي

�ملفهوم كما ورد يف كتاب �لرقم
�لطالب

ن�ضبة 
�ضيوع 
�خلطاأ

�ملفهوم كما ورد يف كتاب �لرقم
�لطالب

ن�ضبة 
�ضيوع 
�خلطاأ

47%حجم �ملج�ضم 7621%�رتفاع متو�زي �مل�ضتطيالت 1
47%مفهوم �مل�ضاحة 6822%ر�أ�س متو�زي �مل�ضتطيالت 2
46%وجه متو�زي �مل�ضتطيالت 6823%حرف متو�زي �مل�ضتطيالت 3
45%عر�س �مل�ضتطيل 6624%قاعدة �ملثلث 4
39%ر�أ�س �ملكعب 6425%�أبعاد متو�زي �مل�ضتطيالت 5
38%خو��س �ملربع 6326%خو��س �ملعني 6
37%حموري �لتناظر بامل�ضتطيل 6327%متو�زي �الأ�ضالع 7
37%�رتفاع متو�زي �الأ�ضالع 6228%حرف �ملكعب 8
37%�رتفاع �ملثلث 6029%حميط �لد�ئرة 9

32%�ل�ضكل �لرباعي 6030%ن�ضف قطر �لد�ئرة 10
31%مفهوم �ملعني 6031%طول متو�زي �مل�ضتطيالت 11
30%مفهوم �مل�ضلع 5932%قاعدة متو�زي �مل�ضتطيالت 12
28%خو��س متو�زي �الأ�ضالع 5633%عر�س متو�زي �مل�ضتطيالت 13
27%�ملثلث متطابق �الأ�ضالع 5534%مفهوم �لوتر 14
27%قطر �لد�ئرة 5335%مفهوم �ملحيط 15
27%وجه �ملكعب 5236%�ضبه منحرف 16
26%وحدة قيا�س �حلجم 5137%مفهوم �حلجم  17
23%مركز �لد�ئرة 5038%خو��س �مل�ضتطيل 18
8%مفهوم �ملربع 4939%مفهوم �لز�وية 19
9%مفهوم �مل�ضتطيل 4940%طول �مل�ضتطيل 20
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وعن���د �لنظر يف �ختيار�ت �لط���الب للبد�ئل جند 
�أن ن�ضب���ة %45 منهم �خت���ارو� �لبديل رقم )3( و�لذي 
ميثل �أحد �رتفاعات متو�زي �مل�ضتطيالت. وهذ� �لبديل 
ي�ضر �إىل �رتف���اع متو�زي �مل�ضتطيالت يف حالته �ملاثلة 
للم�ضتجيب. ولكن يبقى طريقة و�أ�ضلوب �لتدري�س �لتي 
مل يت���م �الطالع عليها حت���ى ميكن ربط �رتف���اع ن�ضبة 
�خلط���اأ يف هذ� �ل�ض���وؤ�ل بكيفية تقدمي مفه���وم �رتفاع 
مت���و�زي �مل�ضتطيالت، وه���ل يقدم ه���ذ� �ملفهوم باأكرث 
م���ن �ضورة �أم ب�ضورة و�ح���دة. �إن فهم �ملفهوم يتطلب 
م���ن �لطالب �أن يدرك �أن �رتف���اع متو�زي �مل�ضتطيالت 
ميك���ن �أن يكون على �أي وج���ه وبالتايل �ضيكون �رتفاعه 

خمتلف���ًا بن���اًء عل���ى و�ضعه. وميك���ن �لتغل���ب على هذ� 
�خلطاأ بتقدمي �أمثلة ال تنطبق على �ملفهوم �أو ما ي�ضمى 
�لالمثال حتى يدرك �ملتعل���م معنى �الرتفاع من خالل 

و�ضعه باأ�ضكال خمتلفة.

وم���ن �الأخطاء �ل�ضائعة �لتي ظهرت لدى �لطالب، 
مفه���وم ر�أ����س مت���و�زي �مل�ضتطيالت، وح���رف متو�زي 
�مل�ضتطي���الت حيث ح�ض���ال على ن�ضبة خط���اأ مت�ضاوية 
بلغ���ت 68 % م���ن �إجم���ايل �إجاب���ات �لط���الب. �ل�ضكل 
)2( يو�ض���ح �ل�ض���وؤ�ل �ملتعل���ق مبفه���وم ر�أ����س متو�زي 

�مل�ضتطيالت:

�ضكل )1( �ل�ضوؤ�ل �ملرتبط مبفهوم �رتفاع متو�زي �مل�ضتطيالت
• يف �ل�ضكل �ملر�ضوم جميع �خليار�ت ت�ضلح �أن تكون �رتفاًعا ملتو�زي �مل�ضتطيالت ما عد� :	

1.  �أ ب     2.  ج� ه��    3.  ب  ج�     4.  ج�  و

�ضكل )2( �ل�ضوؤ�ل �ملتعلق مبفهوم ر�أ�س متو�زي �مل�ضتطيالت

• يف �ل�ضكل �ملر�ضوم �أحد روؤو�س متو�زي �مل�ضتطيالت هو :	
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1.   �س

2. �أ ب ج� د

3.  ج� و 

4.  �أ �س

وعند �لنظر �إىل �ل�ضكل )2( و��ضتعر��س خيار�ت 
�لط���الب، تب���ني �أن %32 فق���ط من �لط���الب �ختارو� 
�الإجاب���ة �ل�ضحيح���ة �لت���ي ت�ض���ر �إىل ر�أ����س مت���و�زي 
�مل�ضتطي���الت. بينما �ختار 40 % م���ن �لطالب �لبديل 
رقم )2( �لذي ميث���ل �أحد �أوجه متو�زي �مل�ضتطيالت، 
%15 �ختارو� �لبديل رقم )4( �لذي ميثل �أحد �أحرف 
متو�زي �مل�ضتطيالت، 13 %�خت���ارو� �لبديل رقم )3( 
�لذي ميثل قطع���ة م�ضتقيمة تقطع �أح���د �أوجه متو�زي 
�مل�ضتطي���الت قطري���ا. �إن �ختي���ار 40 % م���ن �لطالب 

لوج���ه مت���و�زي �مل�ضتطي���الت على �أن���ه ر�أ����س متو�زي 
�مل�ضتطيالت خلط يف ه���ذه �ملفاهيم. فالطالب لديهم 
خل���ط يف مفاهي���م �لر�أ����س و�لوج���ه و�حل���رف. وق���د 
ي�ض���رتك يف تعزي���ز هذ� �خلط���اأ طريق���ة �لتدري�س وما 
يقدم للط���الب من �أمثل���ة تنطبق على �ملفه���وم و�أمثلة 
ال تنطب���ق علي���ه. وق���د تكون ه���ذه �لنتيجة له���ا عالقة 
باالأ�ض���كال ثالثي���ة �الأبعاد �لتي حتتاج ق���درة �أكرب على 
�لت�ضور و�لتخيل، كما �أنها حتتاج �إىل قدر�ت تدري�ضية 
�أكرب من �ملعلم���ني مل�ضاعدة �لطالب على �كت�ضاب هذه 
�ملفاهيم، وقد يرجع ذلك �أي�ضًا �إىل عدم فهم �لطالب 

لل�ضوؤ�ل فهمًا جيدً�.

وم���ن �ملفاهيم �لتي ظهرت فيها ن�ضبة خطاأ عالية، 
�ملفاهي���م �ملتعلقة بالد�ئرة. �ل�ض���كل )3( يبني �ل�ضوؤ�ل 

�ملتعلق مبفهوم حميط �لد�ئرة وكيفية قيا�ضه:

�ضكل )3( �ل�ضوؤ�ل �ملتعلق مبحيط �لد�ئرة
• �إذ� مت قطع �لد�ئرة �ملو�ضحة يف �ل�ضكل ومت قيا�س طول  �ل�ضريط �لد�ئري على م�ضطرة فاإن طول �ل�ضريط 	

ميثل:

1. حميط �لد�ئرة           2. قطر �لد�ئرة        3. ن�ضف قطر �لد�ئرة                   4. حميط �لد�ئرة

من �جل���دول )2( يت�ض���ح �أن 60 % م���ن �لطالب 
كان���ت �إجاباتهم خاطئ���ة على �ل�ض���وؤ�ل �ملتعلق مبحيط 
�لد�ئ���رة. وبالنظ���ر �إىل �إجاب���ات �لط���الب على جميع 
�لبد�ئ���ل جن���د �أن 23 % �خت���ارو� �لبديل �ل���ذي ي�ضر 
�أن  يعتق���دون  و�أن 21%  �لد�ئ���رة،  قط���ر  ن�ض���ف  �إىل 
 ط���ول �ل�ضري���ط ميث���ل م�ضاح���ة �لد�ئ���رة، فيم���ا ر�أى 
16 % �أن �ل�ضريط هو قطر �لد�ئرة. يت�ضح من �إجابات 

�لط���الب �أن �لبع���د �ملفاهيم���ي ملعنى حمي���ط �لد�ئرة 
غائب ع���ن ن�ضبة كبرة من �لطالب وه���ذ� يحتاج �إىل 
وقفة من �ملهتمني بال�ضاأن �لرتبوي. فالنتيجة ت�ضر �إىل 

�أن �لكث���ر من �لطالب يف ه���ذه �ملرحلة ال مييزون بني 
مفهوم �ملحيط وغره من �ملفاهي���م �ملتعلقة بالد�ئرة. 
فهذه �لن�ضبة �لكبرة من �لطالب �لذين لديهم م�ضكلة 
يف ه���ذ� �ملفه���وم �ضيعانون م���ن �ضعوبة فه���م �ملفاهيم 

�لالحقة �لتي �ضتبنى على هذه �ملفاهيم.
ومن �الأمثل���ة على �ملفاهيم �خلاطئ���ة ب�ضكل �ضائع 
مفه���وم ن�ض���ف قط���ر �لد�ئ���رة. �ل�ض���كل )4( يو�ض���ح 
�ل�ضوؤ�ل �ملتعلق مبفهوم ن�ضف قطر �لد�ئرة كما ورد يف 

�ختبار �ملفاهيم �لهند�ضية:
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يت�ض���ح من �جل���دول )2( �أن 60 % م���ن �لطالب 
�خت���ارو� �الإجاب���ة �خلاطئ���ة، وبالنظ���ر �إىل �إجاب���ات 
�لط���الب و�ختيار�ته���م جن���د �أن 41 % م���ن �لط���الب 
�خت���ارو� �لبدي���ل رق���م )2( �ل���ذي ي�ض���ر �إىل قط���ر 
�لد�ئ���رة. كم���ا �أن 19 % من �لطالب �خت���ارو� �لبديل 
رق���م )3( و�لبدي���ل رقم )4(�للذين ي�ض���ر�ن �إىل وتر 
يف �لد�ئرة. وهذه �لنتيجة تقود �إىل �العتقاد باأن ن�ضبة 
كب���رة من طالب �ل�ض���ف �ل�ضاد����س �البتد�ئي لديهم 

خل���ط يف �ملفاهي���م �ملتعلقة بالد�ئ���رة. فن�ضبة �لطالب 
�لذي���ن يعتق���دون �أن قط���ر �لد�ئ���رة ه���و ن�ض���ف قطر 
�لد�ئرة جتاوز ن�ضبة �لطالب �لذين مييزون بني هذين 

�ملفهومني. 

كذل���ك م���ن �الأمثلة �لت���ي تب���ني �نت�ض���ار �الأخطاء 
�ملفاهيمي���ة ل���دى �لط���الب يف مو�ضوع���ات �لهند�ض���ة 
�ل�ض���وؤ�ل �ملتعلق بقيا����س �حلجم كما يظه���ر يف �ل�ضكل 

)5( �لذي يظهر �ل�ضوؤ�ل �ملتعلق بحجم �ال�ضطو�نة:

�ضكل )4(:�ل�ضوؤ�ل �ملتعلق مبفهوم ن�ضف قطر �لد�ئرة
• �ل�ضوؤ�ل: �لقطعة �مل�ضتقيمة �لتي متثل ن�ضف قطر د�ئرة هي: 	

1. �س   �س                          2.   �أ  ب                               3.  �أ  ه�                                  4.  �أ  م

�ضكل )5(: �ل�ضوؤ�ل �ملتعلق بقيا�س حجم �ال�ضطو�نة
• يف �ل�ضكل �ملر�ضوم خمبار مدرج مملوء متامًا باملاء. كمية �ملاء د�خل �ملخبار متثل:  	

1. حجمه                                    2.  م�ضاحته                   3.  حميطه                                   4.  �أبعاده
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من خالل �جلدول )2( يتبني �أن 51 % من �إجمايل 
�لطالب �أجاب���و� ب�ضكل خاطئ على �ل�ض���وؤ�ل. وبالنظر 
�إىل و�ض���ع �لطالب و�جتاه �ختيار�ته���م جند �أن 29 % 
م���ن �لطالب �ختارو� �لبديل رقم )2( �لذي ي�ضر �إىل 
�مل�ضاحة. يف حني �أن 14 % يعتقدون �أن �ملاء يف �ملخبار 
ميث���ل حميط �ملخبار، و�أ�ضار 8 % م���ن �لطالب �إىل �أن 
�مل���اء ميثل �أبعاد �ملخبار. وت�ضر هذه �لنتائج �إىل وجود 

خلط بني مفهوم �حلج���م و�مل�ضاحة، ورمبا يرجع ذلك 
�إىل قل���ة �لرتكيز على مفاهي���م �الأ�ضكال ثالثية �الأبعاد 
و�الأ�ضكال على �ل�ضطح �مل�ضتوى �لتي تعلمها �لطالب يف 

�إيجاد �مل�ضاحة.

 وم���ن �أمثل���ة �ملفاهي���م �لت���ي ظهرت بن�ضب���ة خطاأ 
عالي���ة مفهوم �لز�وية. ومثال ذلك م���ا جاء يف �ل�ضوؤ�ل 

�لتايل �ملو�ضح يف �ضكل )6(:

�ضكل )6( مفهوم �لز�وية
• يف �ل�ضكل �لرباعي �ملر�ضوم، �لز�وية �لتي يحددها �جلزء �ملظلل هي:	

  

1. م �س ^ �س                             2.  ع �س^ �س             3.  ع ^�س  م                           4.  �س  م^ع

يبني �ل�ضكل )6( و�ضع �لز�وية يف �ل�ضكل �لرباعي، 
و�ملطلوب حتديد �لز�وية �ملطلوبة على �ل�ضكل �ملر�ضوم. 
يبني �جلدول )2( �أن 50 % من �لطالب �أجابو� ب�ضكل 
خاطئ على هذه �لفقرة. وبالنظر �إىل �إجابات �لطالب 
و�ختيار�تهم جند �أن حو�يل 44 % من �لطالب ي�ضرون 
�إىل �أن ج���زًء� م���ن �لز�وية ميثل �لز�وي���ة �ملطلوبة كما 
يظه���ر يف �لبديل رقم )1( �أو �لبدي���ل رقم )3(. هذه 
�لنتيج���ة ت�ض���ر �إىل �أن مفه���وم �لز�وي���ة في���ه �إ�ضكالية 
ل���دى كثر م���ن �لطالب. ه���ذه �مل�ضكل���ة �ملفاهيمية قد 
ترتب���ط باأ�ضالي���ب �لتدري�س �أو بدور �ملعل���م يف تو�ضيح 
 هذه �ملفاهيم للطالب وطرح �أمثلة على �ملفهوم و�أمثلة 

ال تنطبق عليه حتى تنتظم هذه �ملفاهيم لدى �لطالب، 
وق���د ترتب���ط �أي�ض���ًا بطريقة عر����س �مل���ادة �لدر��ضية 

بالكتاب.

نتائج ومناق�سة ال�سوؤال الثالث:

ب���ني  �إح�ضائي���ة  دالل���ة  ذ�ت  ف���روق  توج���د  ه���ل 
�الأخط���اء  �لط���الب يف �ختب���ار  متو�ضط���ات درج���ات 

�ل�ضائعة يف �ملفاهيم �لهند�ضية تعزى ملتغر �جلن�س؟

مت ��ضتخ���د�م �ختب���ار)ت( لتحديد م���دى �لفروق 
يف متو�ضط���ات درجات �لط���الب و�لطالبات يف �ختبار 
ت�ضخي�س �الأخطاء �ل�ضائعة يف �ملفاهيم �لهند�ضية كما 

هو مو�ضح يف �جلدول )4(.
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يت�ض���ح م���ن خ���الل �جل���دول �ل�ضابق وم���ن خالل 
قيم���ة )ت( و�لداللة �الإح�ضائية عدم وجود فروق د�لة 
�إح�ضائيًا عند م�ضت���وى≥ 0.05 بني متو�ضط درجات 
�لط���الب و�لطالب���ات يف �ختب���ار ت�ضخي����س �الأخطاء 
�ل�ضائع���ة يف �ملفاهيم �لهند�ضية. وت�ض���ر هذه �لنتيجة 
�إىل ع���دم وج���ود تاأث���ر لعام���ل �جلن�س عل���ى درجات 
�لط���الب و�لطالب���ات يف �ختب���ار ت�ضخي����س �ملفاهيم 
�لهند�ضية �خلاطئة. وقد يعزى �ل�ضبب يف هذه �لنتيجة 
�إىل طبيع���ة �ملرحلة �البتد�ئية �لتي طب���ق فيها �لبحث 
حيث ال يوجد فروق و��ضحة وكبرة بني �لبنني و�لبنات 
يف مث���ل ه���ذه �لقدر�ت يف ه���ذه �ملرحل���ة، ورمبا يرجع 
�إىل �ال�ضرت�تيجي���ات �لتدري�ضية �ملتكافئة تقريبًا و�لتي 
ت�ضتخ���دم يف هذه �ملرحلة و�لتي تعتمد يف معظمها على 
�لتلق���ني و�ملحاور�ت �لب�ضيطة وتق���دمي �ملفهوم ب�ضورة 
مبا�ض���رة للط���الب )حت���رك �لتعريف(، ورمب���ا يرجع 

ع���دم وجود مثل هذه �لفروق �أي�ض���ًا �إىل تكافوؤ �ملعلمني 
يف هذه �ملرحل���ة يف درجة متكنهم من مهار�ت تدري�س 

�ملفاهيم �لهند�ضية.

نتائج ومناق�سة ال�سوؤال الرابع:

ب���ني  �إح�ضائي���ة  دالل���ة  ذ�ت  ف���روق  توج���د  ه���ل 
�الأخط���اء  �لط���الب يف �ختب���ار  متو�ضط���ات درج���ات 
�ل�ضائع���ة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية تع���زى ملتغر منطقة 

�لتعليم؟

 One Way( مت ��ضتخد�م حتليل �لتباين �الأحادي
ANOVA( لتحدي���د �لف���روق يف متو�ضط���ات درجات 

�لط���الب على �ختب���ار ت�ضخي�س �الأخط���اء �ل�ضائعة يف 
�ملفاهي���م �لهند�ضية وفقًا ملتغر منطقة �لتعليم كما هو 

مو�ضح يف �جلدول )5(.

جدول )4(
�ختبار )ت( لتحديد �لفروق يف متو�ضطات درجات �لطالب وفق متغر �جلن�س

�لعدد �جلن�س
)ن(

�ملتو�ضط 
)م(

�النحر�ف 
�ملعياري)ع(

قيمة  
)ت(

م�ضتوى 
�لداللة

916، 1060، 590، 665، 60024طالب
52، 634، 47424طالبة

جدول )5(
حتليل �لتباين �الأحادي لدرجات �لطالب وفقًا ملتغر منطقة �لتعليم

م�ضدر 
�لتباين

جمموع 
�ملربعات

متو�ضط 
�ملربعات

درجات 
�حلرية

قيمة معامل 
Fلتباين�

م�ضتوى 
�لداللة 

بني 
�ملجموعات

1032 ،026013،516220 ،190 ،001

د�خل 
�ملجموعات

27371 ،81525 ،5571071

8411073، 28403�ملجموع

يت�ضح م���ن �جل���دول �ل�ضابق ومن خ���الل قيمة معامل 
�لتباي���ن �الأح���ادي )F(  و�لدالل���ة �الإح�ضائي���ة وجود 
ف���روق د�ل���ة �إح�ضائيًا ب���ني متو�ضط درج���ات �لطالب 
يف �ختب���ار ت�ضخي����س �الأخط���اء �ل�ضائع���ة يف �ملفاهيم 

�لهند�ضي���ة ترجع �إىل متغر منطقة �لتعليم )�لريا�س، 
 )F= 20،19( حيث كانت قيمة ، )حفر �لباطن، �أبها
وداللته���ا �الإح�ضائية ه���ي≥ 001،0.وبح�ضاب معامل 
)توك���ي( للتطبي���ق �لبع���دي �ت�ض���ح وجود ف���روق د�لة 
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ب���ني درجات �لط���الب يف �ختبار �الأخط���اء �ل�ضائعة يف 
�ملفاهيم �لهند�ضية بني ط���الب �إد�رة �لرتبية و�لتعليم 
بالريا����س وحفر �لباطن، وكذلك بني درجات �لطالب 
يف �إد�رة �لرتبية و�لتعليم بالريا�س و�أبها، وعدم وجود 
ف���روق ب���ني درج���ات �لط���الب يف �إد�رة حف���ر �لباطن 
و�أبه���ا. وت�ضر �لنتائج  �إىل وج���ود تاأثر لعامل �ملنطقة 
�لتعليمي���ة على متو�ضطات درج���ات �لطالب يف �ختبار 
ت�ضخي����س �الأخط���اء �ل�ضائعة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية. 
وق���د يف�ض���ر وج���ود ه���ذه �لف���روق للم�ضت���وى �لتعليمي 
�ملرتف���ع نوعًا م���ا يف �إد�رة تعليم �لريا����س عن غرها 
م���ن �الإد�ر�ت �لتعليمي���ة �إىل تبني كل م���ا هو جديد يف 
جمال تدري�س �ملفاهيم �لريا�ضية، ومن ذلك �الهتمام 
�ملفاهي���م  بتدري����س  �خلا�ض���ة  �لتدريبي���ة  بال���دور�ت 
�لريا�ضية، و�خلرب�ت �لتعليمية �ملتاحة للمعلمني بكرثة 
يف ه���ذه �الإد�رة �لتعليمية وذلك لك���ون �لعا�ضمة د�ئما 

حتظى مبزيد من �لرتكيز و�ملتابعة �أكرث من غرها.

مناق�سة عامة:

باالإجمال، قد تعزى ه���ذه �لنتائج �إىل �أن �ل�ضمات 
و�خل�ضائ����س �حلرج���ة للمفاهيم ال تق���دم بالطريقة 
و�الأ�ضل���وب �ل���ذي ي�ضاع���د �لط���الب عل���ى متيي���ز هذه 
�ملفاهي���م و�لتع���رف عليه���ا. وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع 
معاير �ملجل�س �لوطني ملعلمي �لريا�ضيات يف �لواليات 
�ملتح���دة �الأمريكي���ة )NCTM، 2000( �لتي ترى �أن 
�لتعل���م �جليد يف �لريا�ضيات يتطلب لي�س فقط معرفة 
�الإج���ر�ء�ت �ملختلف���ة و�ملفاهيم �ملكونة له���ا، بل �أي�ضًا 
معرف���ة وفهم �لعالق���ات �ملالئمة عرب ه���ذه �ملفاهيم، 
مما يقود �إىل بن���اء معنى ريا�ضي �ضحيح وتكوين تعلم 
حقيق���ي ذي معنى. كما تتفق ه���ذه �لنتيجة مع در��ضة 
جارني���ت )Garnett، 2010( �ل���ذي ي���رى �أن ع���دم 
��ضتيعاب �ملتعلمني للعالقات �لرتكيبية و�لرت�كمية بني 
�ملفاهيم ميثل �ضببًا رئي�ضًا ل�ضعوبة تعلم �ملفاهيم على 
وج���ه �لعموم ورمب���ا يقود �إىل بناء ت�ض���ور خاطئ لدى 

�ملتعلم.

وق���د يعزى وج���ود ه���ذه �الأخط���اء �ملفاهيمية �إىل 

ق�ض���ور يف �ال�ضرت�تيجي���ات �مل�ضتخدم���ة يف تدري����س 
�ملفاهيم �لهند�ضية، فكثر من �لدر��ضات ت�ضر �إىل �أن 
تدري����س �ملفاهيم ال ينال �لوقت �لكايف من �ملعلمني الأن 
كثرً� منه���م يعترب �أن تدري�س �الإج���ر�ء�ت �أكرث �أهمية 
م���ن تدري�س �ملفاهي���م )�أبو زينة، وعبابن���ة، 2007(. 
وهذ� ق���د يقود �إىل �العتق���اد باأن بع����س �ملفاهيم يتم 
تدري�ضها ب�ضكل �ضريع، ث���م ينتقل �ملعلمون ب�ضرعة �إىل 
تدري���ب �لطالب على ��ضتخ���د�م �لقو�نني �ملتعلقة بها. 
وتتف���ق نتائج ه���ذه �لدر��ضة كذلك مع م���ا تو�ضلت �إليه 
نتائج در��ضة خ�ضان و�آخرين )حتت �لطبع( �لتي ت�ضر 
�إىل �أن �ضع���ف �ملعلمني يف �لكثر من �ملهار�ت �لالزمة 
لتدري����س �ملفاهيم �لريا�ضية له���ا دور �أ�ضا�ضي يف تكون 
�ملفاهيم �خلاطئة لدى �لطالب، وت�ضمل هذه �ملهار�ت: 
�ضع���ف �أ�ضاليب �لتدري�س �لت���ي ي�ضتخدمها �ملعلمون يف 
تق���دمي �ملفاهيم �لريا�ضية، وقل���ة تركيزها على �لفهم 
و�لربط باحلياة �ليومي���ة وبيئة �لطالب، وعدم حتديد 
معاير �أد�ء لقيا����س مدى �كت�ضاب �لطالب للمفاهيم، 
وقلة �لوقت �لذي يخ�ض�ض���ه �ملعلمون لعر�س �ملفاهيم 

�لريا�ضية.

وق���د تع���زى نتائ���ج �لدر��ض���ة �إىل �أن �الأمثل���ة �لتي 
يقدمه���ا �ملعلمون عل���ى �ملفاهيم �لهند�ضي���ة و�إن كانت 
كث���رة �إال �أنه���ا غر متنوعة وال حتي���ط بال�ضكل �لكاف 
بجميع �ل�ضمات �ملتعلق���ة باملفهوم، وال ت�ضاعد �لطالب 
على �لتمييز ب�ض���كل و��ضح بني �ل�ضمات �حلرجة وغر 
�حلرج���ة للمفه���وم ب�ض���كل ميكنه���م من تكوي���ن �ضور 
�ضحيح���ة ع���ن �ملفاهيم �لهند�ضية �لت���ي در�ضوها، كما 
�أن �ملعلم���ني ال يب���دون �هتمام���ًا كافي���ًا بط���رح �الأمثلة 
غر �لد�ل���ة على �ملفاهيم �لهند�ضي���ة و�لتي ت�ضاعد يف 
�إز�لة �ض���وء �لفهم �لذي قد يحدث نتيجة عدم قدرتهم 
على �لتمييز بني �خل�ضائ����س �حلرجة وغر �حلرجة 
للمفه���وم من خ���الل �إب���ر�ز �خلا�ضي���ة �أو �خل�ضائ�س 
�حلرج���ة �ملفقودة يف �لالمثال وبالت���ايل يتم ��ضتيعاب 
�ملفهوم بالدرجة �ملطلوبة و�إز�لة �للب�س يف كل �حلاالت 
�لت���ي من �ملمكن �أن يق���ع فيها �لطال���ب. كما قد تعزى 
ه���ذه �لنتيج���ة �إىل �أن كث���رً� م���ن �ملعلم���ني يركز على 
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��ضتخ���د�م حت���رك �لتعري���ف �أثن���اء تدري����س �ملفاهيم 
�لهند�ضي���ة و�لذي يعترب م���ن �أكرث �لتح���ركات �ضعوبة 
على فهم �لتالميذ حي���ث يلجاأ �لكثر من �لطالب �إىل 
حف���ظ �لتعريف دون فهم، مما ي���وؤدي �إىل تكوين �ضور 
غ���ر و��ضحة للمفهوم. كما يغفل كثر من �ملعلمني عن 
��ضتخ���د�م �لو�ضائل �ملنا�ضبة �لتي ت�ضاعد �لطالب على 
��ضتك�ضاف و��ضتق�ضاء �ملفاهيم �لهند�ضية �لتي يقدمها 

مثل �لنماذج، و�الأ�ضكال، و�لو�ضائل �لتكنولوجية.

كما ق���د يكون �لكت���اب �ملدر�ضي �مل�ضتخ���دم جزًء� 
م���ن �مل�ضكلة حيث يركز حمت���وى �لدر�س على �ملفاهيم 
�لريا�ضي���ة بطريق���ة تقليدي���ة ويف نف����س �لوق���ت يغفل 
جان���ب �أ�ضلوب �لتناول و�لعر�س بالطريقة �لتي ت�ضاعد 
�ملعل���م على عر�س �ملفاهيم باأ�ضلوب ينمي �ملفهوم لدى 
�لطال���ب ويتي���ح �لفر�ض���ة له ليط���ور ذ�ته. وق���د يكون 
للطريقة �مل�ضتخدمة يف �لتقومي �مل�ضتمر دور يف حدوث 
ه���ذه �مل�ضكلة. فاملعلم يقوم م�ضت���وى �لطالب باإتقانهم 
ح���ل �مل�ضائ���ل �لريا�ضي���ة �إجر�ئي���ا ويركز عل���ى �لفهم 

�حلقيقي لتلك �مل�ضائل.

وقد تعزى هذه �الأخطاء يف �ملفاهيم �لهند�ضية �إىل 
�حلاج���ز �للغوي �ل���ذي �أ�ضار �إليه ف���ان هيل يف نظريته 
ع���ن م�ضتوي���ات �لتفك���ر �لهند�ض���ي، و�لت���ي ت�ضر �إىل 
�أن �لط���الب يج���ب �أن يتدرجو� على خم�ض���ة م�ضتويات 
للتفك���ر �لهند�ض���ي ه���ي: م�ضت���وى �لت�ض���ّور، م�ضت���وى 
�لتحلي���ل، م�ضتوى �ضبه �ال�ضت���دالل، م�ضتوى �ال�ضتدالل 
�ملج���ّرد، م�ضت���وى �ال�ضت���دالل �ملجّرد �لكام���ل، حيث ال 
يج���وز تخّطي �أيٍّ من �مل�ضتوي���ات، فو�ضول �لطالب �إىل 
م�ضت���وى تفكر مع���ني ال يكون �إال بعد �إتقان���ه للم�ضتوى 
�ل�ضابق ل���ه، ولكل م�ضت���وى من م�ضتوي���ات �لتفكر لغة 
خا�ض���ة به، ي�ضتطيع فهمها �لط���الب �لذين و�ضلو� �إىل 
ذلك �مل�ضتوى، وم���ن �ل�ضعب �أن ي�ضرح �ملعّلم مو�ضوعًا 
هند�ضي���ًا على م�ضت���وى معني و�لط���الب مل ي�ضلو� �إليه 
بع���د، فينتج ع���ن ذل���ك �نقط���اع �الت�ضال ب���ني �ملعّلم 
و�لطال���ب حي���ث ي�ضب���ح �ملعل���م وكاأنه يتح���ّدث بلغة ال 

يعرفها �لطالب.

التو�سيات

يف �ض���وء �لنتائ���ج �لت���ي تو�ضل���ت �إليه���ا �لدر��ضة 
خل�ضت �إىل جمموعة من �لتو�ضيات:

• توجي���ه �أنظار معلمي �لريا�ضي���ات �إىل �ملفاهيم 	
�لهند�ضي���ة �خلاطئ���ة، و�لتع���رف عل���ى �أ�ضباب 
تكّونها، و�أ�ضالي���ب ت�ضخي�ضها و�ال�ضرت�تيجيات 

�لتدري�ضية �ملنا�ضبة لتعديلها.
• �إج���ر�ء �ختب���ار�ت ت�ضخي�ضي���ة عل���ى م�ضت���وى 	

ط���الب �ململك���ة �لعربي���ة �ل�ضعودي���ة لت�ضخي�س 
�الأخط���اء �ل�ضائع���ة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية ويف 
ل���دى جمي���ع  �ملختلف���ة  �لريا�ضي���ات  جم���االت 
�لط���الب ويف خمتل���ف مر�ح���ل �لتعلي���م �لعام؛ 
ويف خمتل���ف �أ�ضن���اف �ملعرف���ة �لريا�ضية، على 
�أن حتل���ل نتائجه���ا، وتوؤخ���ذ يف �العتب���ار عن���د 
تطوير �ملناهج �لدر��ضية؛ حتى يت�ضنى للمعلمني 
�ال�ضتفادة منه���ا يف حتديد �الأخطاء �ملفاهيمية 

لدى طالبهم، و�لعمل على ت�ضحيحها.
• عم���ل دور�ت تدريبي���ة تهدف لتدري���ب �ملعلمني 	

�ل�ضائع���ة  �الأخط���اء  ت�ضخي����س  كيفي���ة  عل���ى 
ل���دى �لطالب،وتدريبهم  للمفاهي���م �لريا�ضية 
عل���ى تنفيذ �ال�ضرت�تيجيات �لتدري�ضية �حلديثة 

يف معاجلتها.
• �إجر�ء در��ضات عن �أ�ضباب وجود هذه �الأخطاء 	

وكيفية تكونها.
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