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Evaluation of Mathematics Courses for the Intermediate Stage in the Light of Community
Mathematics Skills
إعداد الباحث /عبد هللا محيميد سعد الحالفي
ماجستير في تقويم المناهج والبرامج التعليمية ،قسم المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية
السعودية

ملخص الدراسة
سعت الدراسة إلى التعىر

للى درجىة مرالىام مقىررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة

المتعلقة بـكل من( :إلداد الفرد للحيام ،إلداد الم تمع للحيام ،الربط بين الرياتيال والمواد األخىرى مىن وجلىة ر ىر المعلمىين
والمشرفين ،والتعىر

للى مىا إكا كىاا هنىاق فىروق كال د لىة إلصىايية بىين متوسىرال اسىت ابال أفىراد لينىة الدراسىة ليىا

درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية تعزى لمتغيىرال (المسىم الىوييفي،
المؤهل ،سنوال الخبرم .
اتبعت الدراسة المنلج الوصفي المسحي ،وتمثلت أدام الدراسة في استبارة مؤلفىة مىن ( 13لبىارم موزلىة ثالثىة محىاور .طبقىت
الدراسة لل لينة مكورة من ( 153من معلمي الرياتيال بالمدارس الحكوميىة للمرللىة المتوسىرة بى دارم تعلىيم جىدم ،و(42
مشرفًا تربويًا للرياتيال .وتم استخدام المتوسرال الحسابية وا رحرافال المعيارية واختبىار مىاا ويتنىي ( Mann-Whitney
 ، Testواختبار كروسكا واليس ( Kruskal-Wallisفي أساليب التحليل ا لصايي للدراسة.
وقد أيلرل رتايج الدراسة ما يلي :أا درجة مرالام مقىررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال
الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد للحيام من وجلة ر ر المعلمين والمشىرفين جىا ل بدرجىة متوسىرة ،أا درجىة مرالىام مقىررال
الرياتىيال فىي المرللىىة المتوسىرة لملىىارال الرياتىيال الم تمعيىىة المتعلقىة ب لىىداد الم تمىع للحيىىام مىن وجلىىة ر ىر المعلمىىين
والمشرفين جا ل بدرجة منخفضة.
أوصىىت الدراسىىة بعىىدد مىىن التوصىىيال ،منلىىا زيىىادم اهتمىىام القىىايمين لل ى ترىىوير منىىاهج الرياتىىيال بتصىىميم أرشىىرة
وتدريبال تستلد

تعزيز قدرم الرالب لل فلم القضايا ا جتمالية ،وتفعيل دور مشرفي الرياتيال فىي توجيىا المعلمىين إلى

تصميم أرشرة صفية تدلم ملارال التواصل مع اآلخرين داخل البيئة المدرسية إلي اد للو للمشكالل الحياتية.

الكلمات المفتاحية :مقررال الرياتيال ،تقويم ،المرللة المتوسط ،ملارال الرياتيال الم تمعية
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Evaluation of Mathematics Courses for the Intermediate Stage in the Light of
Community Mathematics Skills
Abstract
The study sought to identify the degree to which mathematics courses in the intermediate stage
take into account the community mathematics skills related to each of: (preparing the individual
for life, preparing society for life, linking mathematics and other subjects) from the point of view
of teachers and supervisors, and to identify whether there are statistically significant differences.
Among the averages of the responses of the study sample members regarding the degree to
which mathematics courses in the intermediate stage take into account the skills of community
mathematics due to the variables (job title, qualification, years of experience.
The study followed the descriptive survey method, and the study tool consisted of a
questionnaire consisting of (31) items distributed in three axes. The study was applied to a
sample of (350) mathematics teachers in public schools for the intermediate stage in the
Department of Education in Jeddah, and (24) mathematics educational supervisors. Arithmetic
means, standard deviations, Mann-Whitney Test, and Kruskal-Wallis test were used in the
statistical analysis methods of the study.
The results of the study showed the following: The degree to which the mathematics courses in
the middle stage took into account the community mathematics skills related to preparing the
individual for life from the point of view of teachers and supervisors came to a medium degree,
and the degree to which the mathematics courses in the middle stage took into account the
community mathematics skills related to preparing the society for life from the teachers’ point of
view The supervisors came at a low score.
The study recommended a number of recommendations, including increasing the interest of
those in charge of developing mathematics curricula to design activities and exercises aimed at
enhancing students’ ability to understand social issues, and activating the role of mathematics
supervisors in directing teachers to design extra-curricular activities that support communication
skills with others within the school environment to find solutions to life problems.

Keywords: Mathematics courses, assessment, intermediate stage, community mathematics
skills
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 .1مقدمة:
ليس ثمة شك أا م مولة المعرفة والممارسة المعروفة بعلم الرياتيال تمثل جىز اً رييسىيًا مىن المعرفىة البشىرية ،فلىي
مستمدم من مساهمال المفكىرين لبىر العصىور لتعرىي فىي م مللىا طريقىة لفلىم األرمىاط ،وتحديىد العالقىال ،والتنبىؤ بالمسىتقبل،
وسيلة لتلبية لاجال الم تمع ومترلباتا ،مما يسىتدلي إلىادم الن ىر فىي محتىوى مقىررال الرياتىيال للوصىو بىا إلى مسىتوى
رموكجي يمكن المتعلمين مع التعاطي مع مشكالل الم تمع المتغيرم.
فالرياتىىيال تعىىد مرتكى ًزا أساسىيًا تعىىو لليىىا الم تمعىىال فىىي إلىىدات التنميىىة الم تمعيىىة ،وإلىىداد األفىىراد لحىىل مشىىكالل
بيئاتلم المتنولة مقاررة بمختلف لقو المعرفة األخرى ،لما تتمتع با من أهمية في تعزيز التفكير ولل المشكالل الحياتيىة التىي
تعترض الم تمعال في سياق ممارساتلا اليومية (خليل والنذير4332 ،؛ ولسىير والمحمىد  4343 ،؛ وهىو مىا يفىرض دو ًرا
ليويًا لل مقررال الرياتىيال المدرسىية فىي إثقىا المتعلمىين بالملىارال التىي تعىزز جىاهزيتلم للتعىاطي مىع قضىايا م ىتمعلم
المحلي.
وقىىد اقتررىىت رش ى م الرياتىىيال بسىىد التياجىىال الم تمىىع ،ومىىا زالىىت تت ىىدد وتترىىور وفقًىىا ل ىىرو

الم تمىىع ومترلباتىىا

(سبيتاا . 4335 ،والرياتيال للم كو وييفة اجتمالية في م ا ل الحيام وتربيقال فىرو المعرفىة ،ينرىو للى ثالثىة أبعىاد
تتمثل في البعد الم تمعي ،والبعد الثقافي ،والبعد التنمو (محمد. 4335 ،
وثمة ت كيد واسع من قبل لدد من التربويين والمختصين لل ترورم ا هتمام بمدخل الرياتيال الم تمعية لنىد إلىداد
وتروير مقررال الرياتيال المدرسية؛ إك يؤكىد المشىلداري ( 4332للى تىرورم التبىار الم تمىع ألىد أبىرز المصىادر التىي
تحدد أهدا

تدريس الرياتيال ،بحيث تصبح أهدا

تدريس الرياتيال ملزمة بالوفا بمترلبال الترور الم تمعىي والحيىاتي.

كما شددل محمد ( 4335لل أهمية البعد الم تمعي للرياتيال ،واتصالا بحيىام المتعلمىين ا جتماليىة وا قتصىادية والتقنيىة،
خاصة لما تسلم با الرياتيال الم تمعية في الحد من سىمة الت ريىد التىي ترغى للى مقىررال الرياتىيال المدرسىية ،وجعللىا
كال مستوى ألل من الواقعية ،وأكثر تضمينًا لكافة ما يحيط بالمتعلمين من قضايا ومشكالل م تمعية.
ولعل إبراز مدخل الرياتيال الم تمعية في المقررال الدراسىية ،يترلىب مرالىام تضىمين م مولىة مىن الملىارال التىي
تسىىد الف ىىوم القايمىىة بىىين محتىىوى مقىىررال الرياتىىيال ومترلبىىال القىىرا الحىىاد والعشىىرين ،وهىىو مىىا يرل ى لليىىا ملىىارال
الرياتيال الم تمعية  ،والتي تعبىر فىي فحواهىا لىن م مولىة مىن الملىارال المنبثقىة لىن الملىارال الحياتيىة وملىارال القىرا
الحاد والعشرين (لسن. 4332 ،
وتتحدد ملارال الرياتيال الم تمعيىة فىي ثالثىة ملىارال رييسىية؛ أوللىا ملىارال إلىداد الفىرد للحيىام ،والتىي تعبىر لىن
م مولة الملارال التىي يسىلم إكسىابلا للمتعلمىين فىي إلىدادهم لالرخىراط فىي منىالي الحيىام العمليىة ،ومىن بينلىا ملىارال الىتعلم
الذاتي ،واتخاك القرار ،وتحمل المسؤولية ،والتفكير المنرقي ،والتفكير الناقد ،والبحث وا ستقصا (خضير. 4343 ،
و تقتصر ملارال الرياتيال الم تمعية لل الملارال آرفة الىذكر فحسىب ،بىل إرلىا تنرىو للى ملىارال الىربط بىين
الرياتيال والمواد األخرى ،بمىا فىي كلىك الملىارال كال الصىلة بىربط الرياتىيال بغيرهىا مىن العلىوم ،وتقىديم تفسىيرال لىو
مفاهيم أو يواهر للمية ،والرجو إل مصادر معرفية أخرى (خضير. 4343 ،
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وت كيدًا لل ا هتمام الوطني الواسع بتروير المقررال بوجا لام ومن بينلا مقررال الرياتيال ،ركزل رؤية المملكىة
 4313في م ا التعليم للى ترىوير مقىررال التعلىيم وأسىاليب الىتعلم والتقىويم تىمن اللىد
يتعل بتزويد المواطنين بالمعار

ا سىتراتي ي الرابىع للرؤيىة الىذ

والملارال الالزمة لموا مة التياجال سوق العمل المستقبلية (العتيبي والرويس. 4343 ،

 .1.1مشكلة الدراسة:
في تو العرض الساب  ،ور ًرا لحاجة ميداا تعليم وتعلىم الرياتىيال للى الصىعيد المحلىي إلى ا سىتفادم ممىا يترتىب
لل تضمين ملارال الرياتيال الم تمعية في مقررال الرياتيال المدرسية من مردودال إي ابية متعددم ،وهىو مىا أوتىحتا
رتايج لدد من الدراسال واألبحات العلمية كال الصلة ،ومنلا دراسة الملي ي ولريفي وألمد ( 4335التي أثبتت فالليىة ولىدم
مقترلة في الرياتيال الم تمعية في تنمية الملارال الحياتية لدى تالميىذ الصىف السىادس ا بتىدايي ب ملوريىة مصىر العربيىة،
ودراسة ألمد ( 4335التي أيلىرل فالليىة ولىدم مقترلىة فىي الرياتىيال الم تمعيىة فىي تنميىة التفكيىر الرياتىي لىدى تالميىذ
المرللة ا بتدايية في البيئة المصرية ،إل جارب دراسة سىراجيا ورىابيتوبولو وفىايز ، Napitupulu & Fauzi،(Saragih
) 2017التىىي أكىىدل فعاليىىة اسىىتخدام رمىىوكم تعليمىىي قىىايم للى الثقافىىة المحليىىة فىىي تىىدريس الرياتىىيال لرىالب المرللىىة الثارويىىة
ب ردوريسيا .وكذلك دراسة ر م ( 4343التي ارتلىت إلى وجىود أثىر إي ىابي سىتخدام التربيقىال الحياتيىة للرياتىيال مىن خىال
سىىياقال اجتماليىىة واقتصىىادية وربىىط الرياتىىيال مىىع المىىواد الدراسىىية األخىىرى لل ى اكتسىىاب المفىىاهيم ال بريىىة وخف ى

قل ى

الرياتيال لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردا.
وبنا ً لل مىا سىب  ،ومىع األخىذ فىي ا لتبىار ا رتبىاط الوثيى بىين تىدري القىدرم للى تعلىم الرياتىيال وصىعوبة تعامىل
المتعلمين مع محتوى مقررال الرياتيال المدرسية ،رتي ة كوا هذه المقررال غير كال صلة بحيام المتعلمين وواقع م ىتمعلم
( . 2012،Rampal and Subramanianوتلبيًا للتوصيال الواردم في ثنايا لدد من الدراسال واألبحات العلميىة ،ومىن كلىك
ما أوصت با دراسة الشعالا ( 4332من إجرا دراسال تعن بالكشف لىن تضىمين الملىارال ا جتماليىة وملىارال التعامىل
مىىع الىىذال بوصىىفلم مىىن الملىىارال الحياتيىىة فىىي محتىىوى كتىىب الرياتىىيال ب ىالمرللتين المتوسىىرة والثارويىىة بالمملكىىة العربيىىة
السعودية ،وما اقترلتا دراسة لسير والمحمد ( 4343بش ا الحاجة إل إجىرا مزيىد مىن الدراسىال واألبحىات التىي تعنى
بتناو مدى تضمين الرياتيال الم تمعية في كتب الرياتيال بمختلف المرالل التعليمية في البيئة السعودية .فضالً للى رىدرم
األبحىىات العلميىىة التىىي تناولىىت تقىىويم مقىىررال الرياتىىيال فىىي تىىو ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة للى الصىىعيدين المحلىىي
والعربي؛ ف ا مشكلة الدراسة الحالية تتحدد في الحاجة إل تقىويم مقىررال الرياتىيال للمرللىة المتوسىرة فىي المملكىة العربيىة
السعودية في تو ملارال الرياتيال الم تمعية ،ويمكن صياغة مشكلة الدراسة فىي اإلجابىة لىن التسىاؤ الىرييس اآلتىي :مىا
درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين؟

 .1.1أسئلة الدراسة:
وينبث لن السؤا الرييس للدراسة األسئلة الفرلية اآلتية:
 -3ما درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد للحيام
من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين؟
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 -4ما درجة مرالام مقررال الرياتيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة المتعلقىة ب لىداد الم تمىع
للحيام من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين؟
 -1مىىا درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة بىىالربط بىىين
الرياتيال والمواد األخرى من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين؟
 -2هىىل هنىىاق فىىروق كال د لةإلصىىايية بىىين متوسىىرال اسىىت ابال أفىىراد لينىىة الدراسىىة ليىىا درجىىة مرالىىام مقىىررال
الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة تعىىزى لمتغيىىرال (المسىىم الىىوييفي ،المؤهىىل،
سنوال الخبرم ؟

 .1.1أهداف الدراسة:
تلد

الدراسة الحالية إل تحقي ما يلي:

 -3التعىىر

للى درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة

ب لداد الفرد للحيام من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين.
 -4التعىىر

للى درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة

ب لداد الم تمع للحيام من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين.
 -1التعىىر

للى درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة

بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين.
 -2التعر

لل مىا إكا كىاا هنىاق فىروق كال د لةإلصىايية بىين متوسىرال اسىت ابال أفىراد لينىة الدراسىة ليىا درجىة

مرالىىام مق ىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة تعىىزى لمتغيىىرال (المسىىم
الوييفي ،المؤهل ،سنوال الخبرم .

 .1.1أهمية الدراسة:
تتحدد أهمية الدراسة فيما ستسلم با من إتافة للمية ولملية لل اربين الن ر والتربيقي ،وكلك لل النحو اآلتي:
أ -األهمية النظرية:
 -3ما تح

با لملية تقويم المقررال من اهتمام بالغ ،بوصفلا لملية تشخيصية ولالجية فىي آا والىد ،وهىو مىا مىن شى را

اإلسلام الفالل في تروير مقررال الرياتيال للمرللة المتوسرة بالمملكة العربية السعودية.
 -4أا موتو الدراسة ي تي منس ًما مع التوجلال الوطنية ،ومستلدفال وزارم التعليم في تو رؤية  ،4313وتحديىدًا مىا
يتعل ى منلىىا بتزويىىد المىىواطنين بالمعىىار

والملىىارال الالزمىىة لموا مىىة التياجىىال سىىوق العمىىل المسىىتقبلية ،والتىىي تعىىد

ملارال الرياتيال الم تمعية والدم منلا ،لما تتضمنا من ملارال تتعل ب لداد الفرد والم تمع للحيام.
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 -1محاولىىة الدراسىىة ال ىىادم للت صىىيل الن ىىر لمىىدخل ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة ،خاصىىة فىىي يىىل محدوديىىة األدبيىىال
التربوية التي تررقت إل هذا الموتو – في لدود للم البالث ،-مما قد يسالد للى تحقيى إتىافة ر ريىة أصىيلة فىي
لقل تعليم وتعلم الرياتيال.
ب -األهمية التطبيقية:
 -3قد تسلم الدراسة في إفادم القايمين لل تعليم وتعلم الرياتيال من خال تقديم صورم واقعية تعكس واقع تقىويم مقىررال
الرياتيال في المرللة المتوسرة في تو ملارال الرياتيال الم تمعية كما يراه معلمي ومشرفي الرياتىيال ،وهىو
ما يمثل رقرة اررالق لتعزيز رقاط القوم في هذا الواقع ،ومعال ة رقاط الضعف فيا.
 -4يؤمل أا تسلم الدراسة في لفت ارتباه مرور منىاهج الرياتىيال بالمملكىة العربيىة السىعودية إلى أهميىة مراجعىة درجىة
مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة ،بوصىىفلا مىىن الملىىارال الملمىىة
واألساسية لمتعلمي القرا الحاد والعشرين ،ومرتك ًزا رييسًا للتحسين تعليم وتعلم الرياتيال.
 -1تفتح الدراسة الم ا أمام البالثين في لقل مناهج وطرق تدريس الرياتيال إلجرا مزيد من الدراسال واألبحات التىي
تتناو ملارال الرياتيال الم تمعية.

 .1.1حدود الدراسة:
يتم إجرا الدراسة تمن الحدود اآلتية:
-

الحدود الموضوعية :اقتصرل الدراسة لل :

-

مقررال الرياتيال للمرللة المتوسرة،

-

ملارال الرياتيال الم تمعية.

-

الحدود المكانية :طبقت الدراسة لل المدارس الحكومية للمرللة المتوسرة ب دارم تعليم جدم.

-

الحدود الزمانية :طبقت الدراسة خال الفصل الثالث من العام الدراسي 32241/3224ه.

-

الحدود البشرية :طبقت الدراسة لل كافة معلمي ومشرفي الرياتيال للمرللة المتوسرة ب دارم تعليم جدم.

 .1.1مصطلحات الدراسة:
تنرو الدراسة لل التعريف المصرلحال اآلتية:
 التقويم (:)Evaluationيعر

التقويم تبعًا لـ سعادم والعمير ( 4332ب را :تلك العملية التشخيصية العالجية والوقايية ،التىي تلىد

بالدرجىة

األساس إل الكشف لن جوارب القوم في الشي المراد تقويما ،وكلىك مىن أجىل العمىل للى دلملىا أو تعزيزهىا ،ثىم تحديىد رقىاط
الضعف فيا ،كي يتم بذ ال لود الحثيثة في سبيل إصالللا أو التخلص منلا،
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بحيث يتم في رلاية هذه العملية إصدار لكم لل الشىي الىذ تىم تقويمىا ،بى ا يبقى كمىا هىو ،أو أا يىتم إصىاللا بشىكل
جزيي أو كلي مىن أجىل التحسىين أو تبىديل بعى

األجىزا  ،أو القيىام بعمليىة الترىوير ،أو لتى التغييىر الكامىل للوتىع برمتىا .

(ص22.
 مقررات الرياضيات (:)Mathematics Curriculumيعىىىر

مقىىىرر الرياتىىىيال بحسىىىب ال فيىىىر ( 4332ب رىىىا :م مولىىىة مىىىن المىىىواد التعليميىىىة تحتىىىو كىىىل منلىىىا للىىى

موتولال رياتية تناسب المرالل الدراسية ،ويتضمن كل موتو األرشرة والدروس والوسايط المتعددم ( .ص415.
مقىىررال الرياتىىيال إجراييًىىا ب رلىا :هىىي مقىىررال الرياتىىيال المرىورم للمرللىىة المتوسىىرة (للصىىفو

وتعىر

األو ،

والثاري ،والثالث بالمملكة العربية السعودية المقررم لعام 3224/3223ه.
 المرحلة المتوسطة (:)Intermediate Stageتعر

المرللة المتوسرة وفقا لـ شىويلي ( 4332ب رلىا :المرللىة الثاريىة مىن مرالىل التعلىيم العىام الىذ تشىر

لليىا

الدولة ،ويمتد لمر الرالب فيلا من الثالثة لشرم إل الخامسة لشرم ،وهي تمثل بداية سن المراهقة المبكىرم ،وتتكىوا مىن ثالثىة
صفو  :األو والثاري والثالث المتوسط ( .ص324.
المرللة المتوسىرة إجراييًىا ب رلىا :المرللىة الثاريىة والوسىر مىن سىلم التعلىيم العىام بالمملكىة العربيىة السىعودية،

وتعر

والتي ت تي لقب المرللىة ا بتداييىة ،وقبىل المرللىة الثارويىة ،وتشىغل ثالثىة صىفو

دراسىية تمتىد مىن لمىر الثاريىة لشىرم لتى

الخامسة لشرم.
 مهارات الرياضيات المجتمعية (:)Community Mathematics Skillsتعر

الرياتيال الم تمعية تبعًا لـ لسير والمحمد ( 4343ب رلا :المواقف واألرشرة واألفكار والمفاهيم ،وكذلك

الررق الرياتية التي يتضمنلا سلسلة كتب الرياتيال للمرللىة المتوسىرة فىي المملكىة العربيىة السىعودية ،والتىي تنبىع وتىرتبط
ارتباطًا وثيقًا بالبيئة المحلية والحيام ا جتمالية للمتعلم؛ والتي من ش رلا بنا شخصية الفرد وترويرها ( .ص234.
وتعر

ملارال الرياتيال الم تمعية إجراييًا ب رلا :هي الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام ،وإلداد الم تمع للحيىام،

والربط بين الرياتيال والمواد األخرى.

 .1أدبيات الدراسة
 .1.1اإلطار النظري
ي تي هذا ال ز مستعرتا ً ما يتعل بالت طير الن ر لعناصر موتو الدراسة ،والذ يتناو تقويم مقررال الرياتيال
للمرللة المتوسرة في تو ملارال الرياتيال الم تمعية .وبنا ً لل كلك ،تم تصنيف محتوى اإلطار الن ر إل مبحثين
لل النحو اآلتي:
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المبحث األول :تقويم مقررات الرياضيات
يتسم العصر الراهن بالترور المتسىار فىي شىت الم ىا ل ا قتصىادية وا جتماليىة والتربويىة ،والىذ رىتج لىن اتسىا
يىىاهرم العولمىىة ،والثىىورم التكنولوجيىىة ،وا رف ىىار المعرفىىي ،وهىىو مىىا أفض ى إل ى بىىروز العديىىد مىىن المتغيىىرال والتحىىديال
المتاللقة ،وفي مقدمتلا تراكم المعار

والملارال التي ينبغي للن م التربوية تضىمينلا فىي المقىررال الدراسىية لضىماا إلىداد

جيل قادر لل مواجلة تحديال العصر.
وكاا من وسايل التربية لم ابلة تلك المتغيرال المتاللقة والتكيف معلا ،تقويم المقررال الدراسية بغيىة إدخىا الترىوير
الالزم لليلا بشكل مسىتمر؛ ألا المقىرر سيصىبح قاصىراً إكا لىم يىتم تقويمىا لقىب فتىرم زمنيىة مىن تربيقىا فىي تىو الترىورال
المعاصرم ،رتي ة افتقاره ر للعديد من الملارال والمعار

التي طرأل بعد بنايا وتنفيىذه ،وهىذا مسىوك كىا

للعمىل للى تقىويم

مقررال الرياتيال (القيسي. 4332 ،
ويستمد تقويم المقررال الدراسية أهميتا من المكارة التىي يح ى بلىا المقىرر الدراسىي رفسىا ،ليىث يمثىل المقىرر الوثيقىة
اإلجرايية لمحتوى المنلج ،ولن طريقا يمكن إلراز األهدا

المحددم للعملية التعليمية التعلمية ،وكلك فىي لىا مىا تىم صىياغتا

بشكل يتسم باإلتقاا وال ودم ،ومرالام الفروق الفردية بين الرالب ،وفيما لو ركىز للى الملىارال والخبىرال العمليىة با تسىاق
مع ال ارب الن ر  ،مما يؤهل المتعلمين للتعامل مع المشكالل الحياتية والم تمعية (الحرير . 4334 ،
إا إلداد مقررال لديثة في الرياتيال تلبي مترلبال العصر ولاجال الم تمع يعد مسىؤولية تربويىة ل يمىة ،وهىو مىا
جعل من الضرور تقويم مقررال الرياتيال في مختلف المرالل الدراسية ،وكلك بلد
والمعار

التحق مىن تضىمينلا الموتىولال

والملارال الحيوية كال الفايدم ،لالوم لل الحكم لل مدى تن يم المادم العلمية تمنلا تن يما ً منرقيا ً وسىيكولوجيا ً

(الشرفال وغنيمال. 4332 ،
ويترىىرق هىىذا المبحىىث إلى تقىىويم مقىىررال الرياتىىيال مىىن ليىىث بيىىاا مفلىىوم تقىىويم المقىىررال ،وأهميىىة تقىويم مقىىررال
الرياتيال ،وأهدافا ،وويايفا ،إل جارب تحديد منرلقىال تقىويم مقىرر الرياتىيال ،ومبرراتىا ،ومباديىا وأسسىا ،لوتىا ً لىن
تناو معايير تقويم مقرر الرياتيال ،وأدواتا ،ومشكالتا.
أوالً :مفهوم تقويم المقررات
يُعد مصرلح تقويم المقررال من المفاهيم واسعة النراق ،والتي تشلد تباين في اسىتخداملا مىن قبىل المعلمىين والمشىتغلين
بالحقل التربو  .وفيما يلي لرض ألبرز ما تم الوقو
لُر

لليا من تعريفال في هذا الش ا:

تقىويم المقىررال بحسىب الحريىر ( 4334ب رىا :لمليىة قيىاس مىدى تحقيى أهىدا

ت مع بلا األدلة لن صحة الفروض التي تستند لليلا التربيقال التربوية ،ولن صحة األهدا
كفا م المعلم ،وتعلم التالميذ وتفالللم مع الخبرال التي يحتويلا المقرر ( .ص442.
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ويتحدد المقصود بتقويم مقررال الرياتيال بحسب الحبار ( 4343في أرا :لملية من مىة األهىدا
خال إصدار لكم موتولي لل درجة تحقيى مىنلج الرياتىيال لاهىدا

ومخرىط للىا مىن

التىي وتىع مىن أجللىا ،تىمن م ىا ل (األهىدا

التعليمية ،المحتوى ،التصميم والربالة ،التقويم ( .ص442.
ثانياً :أهمية تقويم مقررات الرياضيات
إا تحقي األهدا

العامة للمن ومة التربويىة يىرتبط ارتباطىا ً وثيى الصىلة بى ا تكىوا المقىررال الدراسىية مىرآم لحاجىال

الم تمع وثقافتا وترلعاتا المستقبلية ،إل جارب مسايرم هذه المقررال أللدت الترورال والتوجلال العالمية التي لحقت بم ىا
التخصص ،وهو ما يفرض األهمية القصوى إلخضا المقررال الدراسية لل اختالفلا لعمليال مراجعة وتقويم مستمرم.
هذا وتستمد لملية تقويم مقررال الرياتيال أهميتلىا مىن لىدم جوارىب ،والتىي يمكىن توصىيفلا وفقىا ً لمىا أوتىحا الثبيتىي
( 4332؛ وال يزاري ( 4334فيما يلي:
-

أا تقويم مقررال الرياتيال يعد لملية تشخيصية ولالجية في آا والد ترمي إل تروير هذه المقررال وتحسينلا.
تدريس الرياتيال للقياس ،وتوصيف ما يعتريلا من رقاط تعف.

-

أرا يسلم في تحديد مدى إخضا أهدا

-

أرا يسالد لل تحديد المشكالل التي تشكو منلا مناهج الرياتيال من أجل إدخا الترويرال الالزمة لليلا.

-

أا لمليىىة تقىىويم مقىىررال الرياتىىيال يمكىىن أا تىىؤد إلى الكشىىف لىىن واقىىع تىىوفر مواصىىفال الكتىىاب ال يىىد فىىي كتىىب
الرياتيال المرورم ،ومدى لاجاتلىا إلى إجىرا ترىوير إتىافي مىن لدمىا ،أو تحديىد أولويىال الترىوير فىي المرللىة
القادمة.

-

أا هذه العملية تعىد بمثابىة مؤشىراً لل لىال المختصىة بترىوير مقىررال الرياتىيال للبحىث والتقصىي لىن ا لتياجىال
الترويرية الفعلية للذه المقررال بما يعزز كفا تلا وقيمتلا.

ثالثاً :أهداف تقويم مقررات الرياضيات
إا تقويم المقررال الدراسية بوجا لام يسع إل تحقي لدد من األهدا

األساسية التي تتمثل بحسب ما تذكر الحرير

( 4334؛ والربيعي والرايي والصايغ ( 4343فيما يلي:
 -3إصدار الحكم لل بنية المقررال الدراسية ،وتحديد مدى جودم محتواها العلمي ،ومدى قدرم هذا المحتوى لل تحقيى
ما يلد

إليا المنلج ،إل جارب سد رقاط الضعف الموجودم بالمقررال.

 -4تشخيص ولالم مختلف جوارب ولناصر المقررال الدراسية ،بد اً بخرىة المقىرر ومىا تتضىمنا مىن أهىدا

ومحتىوى

وطراي تدريس مقترلة ووسايل تعليمية وأدوال تقويم ،مروراً بمرللة التنفيىذ للمقىررال مىن خىال المعلمىين والليئىة
الفنية واإلدارية المساردم ،وصو ً إل رواتج التعلم التي يحققلا الرىالب مىن تلقىي المقىررال ،ومىن ثىم تقىويم المقىررال
وفقا ً للمفلوم الشامل.
 -1تروير أهدا
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 -2العمل لل تحسين المناهج والمقررال الدراسية لتحقي األهدا

المرغوبة ،وجعللا أدام لمواجلة التحديال المستقبلية.

رابعاً :وظائف تقويم مقررات الرياضيات
 -3الكشف لما تم إلرازه من قبل مرور المناهج من إي ابيال وسلبيال في بنا المقررال الدراسية ،وهو مىا يسىلم فىي
رفع معنوياتلم من جلة ،وتزويدهم بمؤشرال يمكن بموجبلا التخريط للتروير القادم للمقررال من جلة أخرى.
 -4التعر

لل رؤى وتوجلال المعلمين والرالب بش ا مدى ر اح المقىررال فىي تحقيى األهىدا

التربويىة ،ممىا يسىلم

في ترويرها.
 -1جمع البيارال التي تقدم العوا للقايمين لل اتخاك القرار في التوصل إل قرارال محىددم بشى ا المقىررال ،فيمىا يتعلى
بترويرها أو ا ستمرار في إقرارها أو إلغايلا كلياً.
 -2ترىىوير رلىىج التقىىويم مىىن خىىال إدخىىا تحسىىينال لل ى أدوال وأسىىاليب وإجىىرا ال ور ريىىال تقىىويم المقىىررال رتي ىىة
ا ستفادم من الخبرال المباشرم في الممارسة.
 -5التحقى مىىن مىىدى ر ىىاح المقىىررال فىىي تزويىىد المتعلمىىين بالملىىارال المختلفىىة كال الصىىلة بمشىىكالل الم تمىىع ،وكيفيىىة
التعاطي معلا ومعال تلا.
خامساً :منطلقات تقويم مقرر الرياضيات
 -3التعامل مع المقررال بوصفلا ر اما ً متكامالً ،إك أا كلك سيوفر الفرصىة لتحقيى الشىمو والتىوازا فىي تقويملىا سىوا
من ليث لناصرها أو مدخالتلا أو لملياتلا أو مخرجاتلا ،مع التركيز لل أا الت ثير لل ألىد العناصىر سىينتقل إلى
العناصر األخرى سلبا ً أو إي اباً.
 -4التعامل مع المقررال بوصفلا ر اما ً متفرلا ً لن الن ام التربو  ،ومن ثم فلي تقع تمن ررىاق تى ثير مختلىف األر مىة
الفرلية األخرى.
 -1مرالام الن رم المستقبلية لند تقويم المقررال ،وكلك لن طريى التركيىز للى المعىار

والملىارال الواجىب إكسىابلا

للمتعلمين في المستقبل وليس الوقت اآلري فحسب ،ومنلىا تعلىم الملىارال األساسىية ،امىتالق ملىارال التفكيىر واإلبىدا
في لل المشكالل ،واكتساب ملارم التعلم الذاتي.
سادساً :مبررات تقويم مقررات الرياضيات
-

أا مقررال الرياتيال تعد من المقررال الملمة التي تسالد الرالب لل بنا شخصيتلم العلمية المن مة ،وتزويدهم
بقدرال لسابية ولددية ور رم بحثية ،مما يفرض الحاجة إلى تقىويم الم ىا ل المختلفىة للىذه المقىررال لتعىر
ر اللا في تحقي األهدا

-

المرغوبة منلا.

لاجىىة مقىىررال الرياتىىيال للكشىىف لىىن رقىىاط القىىوم لتعزيزهىىا ورقىىاط الضىىعف لعالجلىىا لمواكبىىة الترىىورال والقضىىايا
العالمية التي تررأ لل تعليم وتعلم الرياتيال ،وتماا توييف ا ت اهال العالمية الحديثة في هذا الم ا .
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-

ما أتحت لليا لملية إلداد المقىررال مىن كورلىا لمليىة تنافسىية فىي كثيىر مىن الىدو  ،ممىا فىرض الحاجىة إلى تقىويم
مقررال الرياتيال بوصفا وسيلة ختيار ما هو أفضل من بين المقررال المررولة لل السالة الدولية.

-

تىىرورم ا سىىت ابة للدراسىىال والتوجيلىىال المتعىىددم التىىي دلىىت إلى إجىىرا دراسىىال تقويميىىة لمقىىررال الرياتىىيال،
اررالقا ً من الحاجة إل تقويم هذه المقررال من لين إل آخر للكشف لن رقاط الضعف للعمل لل معال تلا.

سابعاً :مبادئ وأسس تقويم مقررات الرياضيات
 -3تقويم المقررال لملية هادفة :إا تقويم المقررال ينبغي أا يبدأ ب هىدا
هذه األهدا

تصبح لملية التقويم بمثابة لمالً لشواييا ً

محىددم وواتىحة ،إك أرىا فىي لىا لىدم تحديىد

يسلم في إصدار ألكام صحيحة أو اتخاك قرارال فاللة.

 -4تقويم المقررال لملية مستمرم :بد أا يتم تقويم المقررال بشكل مسىتمر بمىا يسىلم فىي تعزيىز جوارىب القىوم ،وتحديىد
مواطن الضعف ومعال تلا أو ً ب و .
 -1تقويم المقررال لملية متكاملة ومتنولة :ينبغي لند تقىويم المقىررال اسىتخدام أدوال متنولىة ومتكاملىة للتقىويم ،ر ىراً
لتنو م ا ل وجوارب استخداملا.
 -2تقىىىويم المقىىىررال لمليىىىة تتسىىىم بالموثوقيىىىة :بىىىد ألدوال التقىىىويم المسىىىتخدمة أا تتىىىوفر بلىىىا صىىىفال الصىىىدق والثبىىىال
والموتولية ،وكلك بما يضمن الحصو لل رتايج صادقة وموتولية ولقيقية لواقع المقررال القايمة.
 -5تقويم المقررال لملية تقوم لل ا تصا الفالل :ينبغىي أا يىتم تقىويم المقىررال بالتواصىل بىين القىايم بىالتقويم والقىايم
لليا التقويم ،لتوتيح هد

التقويم من قبل األو  ،وتقديم العوا والمسالدم لل تحقي اللد

من قبل الثاري.

 -2تقويم المقررال لملية تخريرية :ينبغي أا يتضمن تقويم المقررال وجود خرط إجراييىة تنفيذيىة لالسىتفادم مىن النتىايج
المتحصل لليلا من لملية التقويم.
ثامناً :معايير تقويم مقرر الرياضيات
 -3وجود أساس ر ر سليم :من الملم أا يتم تقويم المقررال وف إطار لمل واتح وكو بُنية سىليمة ،وقىايم للى أسىاس
ر ر لقالري يرتكز لل توييف رتايج البحوت والدراسال العلمية الحديثة.
 -4ا هتمام بمدى مناسبة المقررال لتنمية الملارال المختلفىة :ينبغىي أا تشىتمل لمليىة تقىويم المقىررال للى التحقى مىن
توافر رشاطال وملارال شاملة ومتنولة تعزز قدرم الرالب لل اكتساب الملارال المختلفة ،ومنلىا ملىارال التفكيىر
الناقد ،وملارال لل المشكالل.
 -1التصميم التعليمي :ي ب أا يتضمن تقويم المقررال اختبار مدى دقة تعميم المقررال وفى المبىادا األساسىية للتخرىيط
التعليمىي ،ومنلىا ا سىتراتي يال التدريسىية المختلفىىة ،وإمكاريىة تربيى بعى

منىىالي المقىرر بشىكل لملىي للى أرض

الواقع ،ووتوح الوسايل المصالبة ودلملا لتعلم الرالب ،وقدرم المقررال لل تحسين المخرجال التعليمية الملمة،
واشتما المقررال لل تدريبال ورشاطال مختلفة تسالد المعلمين والرالب لل اختيار المناسب منلا.
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 -2البنىىا والتن ىىيم :يخىىتص هىىذا المعيىىار بىىالتحق مىىن أهىىدا
والرالب في تلبية هذه األهدا

المقىىررال وطرايى تن ىىيم أجزايلىىا ،وأرلىىا تسىىالد المعلمىىين

باستخدام استراتي يال متعددم ومتناسقة.

تاسعاً :أدوات تقويم مقرر الرياضيات
وتتضمن أدوال تقويم مقررال الرياتيال لدد من األدوال المستخدمة في م ا التقويم التربو  ،وتتمثىل هىذه األدوال
تبعا ً لما أشار إليا لامر ( 4332؛ ولرواا وأبو شعباا ( 4332فيما يلي:
 -3المالل ة المباشرم :يتم من خال هذه األدام الكشف لن مدى ر اح المقررال في تحقي أهدافلا،لن طريى مالل ىة مىا
يحدت في الصفو

الدراسية من قبل المعلمين أثنا تربيقلم للمقررال ،وكيف يتم تنفيذها.

 -4ا سىىتبارال :تمثىىل ا سىىتبارال أكثىىر أدوال جمىىع المعلومىىال شىىيولا ً فىىي الحقىىل التربىىو  ،ليىىث تسىىتخدم كوسىىيلة لتقصىىي
وجلال ر ر المعلمين أو الرالب أو أوليا األمور ليا جميع لناصر المقررال الدراسية ،وهي تختصر الوقت وال لد
لند اختيار لينة كبيرم الح م.
 -1المقىابالل :هىي لبىارم لىن اسىتبيارا ً شىفويا ً يىتم تعبئتىا مىىن خىال الفىالص رفسىا مىن خىال تسى يل إجابىال المفحوصىىين،
وتستخدم هذه األدام في تقويم المقررال من خال طرح أسئلة مفتولة أو مغلقة لل لدد محىدد مىن المعلمىين أو الرىالب
أو المختصين بالتعامل مع المقررال ،والحصو لل إجابال لو جارب محدد أو جوارب متعددم تسلم في إصدار لكىم
لل مدى جدوى هذه المقررال.
 -2اسىتمارم تحليىل المضىموا :تسىىتخدم هىذه ا سىتمارم لتحليىىل محتىوى المقىررال الدراسىية فىىي تىو معىايير أو خصىىايص
محددم سلفا ً ،ومن ثم تحديد مدى التراب بين أهدا

ومحتوى وأرشرة المقررال والمعايير المرسومة.

 -5المناقشة :تستخدم المناقشة ك دام لتقويم المقررال ،ويتم فيلا إجرا مناقشال فردية أو جمالية مع األفراد أو ال لال كال
القلة بالمقررال الدراسية.
عاشراً :مشكالت تقويم مقرر الرياضيات
 -3صعوبة تحديد ماهية البيارال التي يحتاجلا مختصو التقويم التربو
ليث إرا قد ينتج لن لملية التقويم العديد من البيارال التي

تخاك القرارال لند إجرا لملية تقويم المقررال،

يحتاجلا متخذو القرار.

 -4ا فتقار إل الررق واألدوال الن امية اإلجرايية المتخصصىة فىي تقىويم المقىررال كمىا هىو الحىا مىع البحىوت التربويىة
وطرقلا التنفيذية الت ريبية وشبا الت ريبية.
 -1لدم كفاية ألداد األفراد المختصين المؤهلين إلجرا الدراسال التقويمية للمقررال.
 -2لدم توفر الوقت الكافي لدى المؤسسال التربوية إلجرا دراسال تقويمية جادم للمقررال الدراسية.
 -5ت ثير الميو الشخصية للمشاركين في تقويم المقىررال الدراسىية مىن المعلمىين وبىاقي أفىراد الحقىل التربىو للى طبيعىة
المعلومال والبيارال المستخرجة ،مما يؤثر سلبا ً لل دقة النتايج ،ويؤد أللكام تقييمية زايفة
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 -2تعف ولي لدد من المعلمين ب همية تقويم المقررال في تحسين العملية التعليمية.
 -4قلة الخبرم لدى بع

البالثين والمعلمين بكيفية تنفيذ األساليب المتنولة لتقويم المقررال الدراسية.

 -2تعف جلود التدريب التربو الموجلة للمعلمين فيما يتعل بكيفية بنا أدوال تقويم المقررال الدراسية.

المبحث الثاني :مهارات الرياضيات المجتمعية
إا لتدريس الرياتيال في العصر الراهن دور محور في إلداد طىالب قىادرين للى مواجلىة تحىديال لصىر العولمىة
وا رف ار المعرفي والترور التكنولوجي ،وهو ما

يمكن تحقيقا إ من خال توافر مقررال دراسية من ش رلا تزويد الرىالب

بالملىىارال التىىي تكسىىبلم القىىدرم لل ى اتخىىاك القىىرارال السىىليمة ولىىل مشىىكالل الم تمىىع ،وتعىىزز فلملىىم لربيعىىة الرياتىىيال
وتربيقاتلا في المواقف الحياتية المختلفة.
وفىىي تىىو تنىىاو البحىىث الحىىالي لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة ،ف ى ا هىىذا المبحىىث ي ى تي مستعرت ىا ً مىىا يتعل ى بلىىذه
الملارال ،وكلك من خىال الترىرق إلى مفلىوم الرياتىيال الم تمعيىة ،وأهميىة ربىط الرياتىيال بىالم تمع ،ومفلىوم ملىارال
الرياتىىيال الم تمعيىىة ،وتصىىنيف ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة ،إلىى جارىىب إبىىراز أهميىىة تضىىمين ملىىارال الرياتىىيال
الم تمعية في مقىررال الرياتىيال ،واللىد

مىن تضىمين هىذه الملىارال فىي مقىررال الرياتىيال ،لىالوم للى الترىرق إلى

خصايص ملارال الرياتيال الم تمعية ،ودور معلم الرياتىيال فىي تضىمينلا فىي مقىررال الرياتىيال ،وصىو ً إلى تحديىد
المواصفال الالزم توافرها في مقررال الرياتيال لتنمية ملارال الرياتيال الم تمعية.
أوالً :مفهوم الرياضيات المجتمعية
يعىىد مصىىرلح الرياتىىيال الم تمعيىىة مىىن المفىىاهيم الحديثىىة رسىىبيا ً خاصىىة فىىي البيئىىة التربويىىة العربيىىة ،وهىىو مصىىرلح لىىا
مترادفال قريبا منا ،وجميعلا تشير في مضمورلا إل استخدام الرياتيال في سياق م تمعي ،بما فىي كلىك مفلىوم الرياتىيال
الم تمعيىىة ( ، Community Mathematicsوالرياتىىيال الوييفيىىة (  ،Mathematics(Functionalوالرياتىىيال مىىن
أجىل الحيىام ( ، Mathematics For Liveوالرياتىيال المعيشىية () ،Living Mathematicsورياتىيال الثقافىة المحليىة
(( Local Culture Mathematicsالحازمي والمقوشي. 4332 ،
لر

الملي ي ولريفي وألمىد ( 4335الرياتىيال الم تمعيىة ب رلىا :تلىك الدراسىة للرياتىيال التىي تىرتبط ارتباطىا ً

وثيقا ً بحيام الرالب والم تمع ،وتتضمن األفكار والمفاهيم والررق الرياتىية التىي يحتىام إليلىا المىواطن كى دام فعالىة تمكنىا مىن
التعايش مع م تمع المستقبل وأرشرة القوى العاملة فيا ( .ص244.
ثانياً :أهمية ربط الرياضيات بالمجتمع
وفي سياق أكثر تفصيالً ،ف ا أهمية ربط الرياتيال بالم تمع من خال توييف المعرفىة الرياتىية فىي مواقىف مرتبرىة
بالحيام الواقعية للمتعلمين تتضح في لدد من ال وارب ،والتي يمكن إجماللا وفقا ً لما ككره الحازمي والمقوشي ( 4332؛ وخليل
والنذير ( 4332فيما يلي:
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 -3ما للرياتيال من طبيعة ك لد أكثر العلوم التي يعو لليلا في تحقي التنميىة الم تمعيىة والرقىي الحضىار  ،وهىو مىا
يفرض لليلا أا ترتبط بالمشكالل التي تعترض ليام الم تمعال ،وأا تؤد دورها في المساهمة في إي اد للو للا.
 -4أا معرفة الرياتيال يتوجب أا تكوا مصدر قوم للرالب لل المستوى الفرد  ،من خال تزويدهم بالملىارال التىي
يحتاجورلا في لياتلم الواقعية ،ومنلا لل المشكالل ،واتخاك القرارال كال الصلة ب مور الحيام ا لتيادية.
 -1أا ربط الرياتيال بالم تمع يسلم في تحسين فلم الرالب لفايدم الموتولال الرياتية التي يتعلموها.
 -2أا ربىىط الرياتىىيال بىىالم تمع يسىىلم فىىي تعزيىىز قىىدرم الرىىالب لل ى استكشىىا  ،وتمييىىز ،وترىىوير ،وتوسىىيع تىىرابط
الموتولال المضمنة بمقررال الرياتيال مع الم ا ل الدراسية األخرى والمواقف الحياتية.
 -5أا ربط الرياتيال بالم تمع يسلم في تعزيز دافعية الرالب لل التعلم ،ومسالدتلم للى اكتسىاب المفىاهيم المضىمنة
في محتوى مقررال الرياتيال لل رحو أفضل.
 -2أا ربط الرياتيال بالم تمع يسلم في زيادم مشاركة الرالب في تعليم وتعلم مقررال الرياتيال من خال المشاركة
والتفالل النشط في المواقف الرياتية المرتبرة بالحيام الواقعية.
ثالثاً :مفهوم مهارات الرياضيات المجتمعية
تًعد الملارال الرياتية ( Mathematical Skillsبوجا لام ألد أشىكا المحتىوى الرياتىي ،ليىث تعىر

الملىارال

الرياتية بحسب ماتي ( 4333ب رلا :العنصر الثالث في جوارب تعلم المعرفىة الرياتىية ،وتعنىي القيىام بى دا لمىل مىا فىي
الرياتيال ،مثل إجرا العمليال أو ا كتشا
كما تعر

أو ا ستد

بسرلة ودقة وإتقاا ( .ص332.

الملارال الرياتية تبعا ُ للمشلداري ( 4332ب رلا :كلىك الفعىل أو التصىر

الىذ ي لىره الفىرد فىي صىورم

لمليىىة لنىىد مواجلتىىا لموقىىف رياتىىي يترلىىب القيىىام بعمىىل مىىا لحىىل مشىىكلة معينىىة ،للى أا يكىىوا هىىذا التصىىر

هىىو الرريقىىة

الصحيحة لحل مثل تلك المشكلة بسرلة ودقة وإتقاا ( .ص24.
رابعاً :تصنيف مهارات الرياضيات المجتمعية
 -3الملارال الذهنية :وقد تضمنت ستة ملارال هي :ا بتكار ،والح ية ،ولل المشكالل والتفكيىر الناقىد ،واتخىاك القىرار،
والتفكير المستقبلي ،والتفكير ما ورا المعرفي.
 -4الملىارال الشخصىىية :وقىىد تضىىمنت سىىتة ملىىارال هىي :الثقافىىة المعلوماتيىىة ،والثقافىىة اإللالميىىة ،والثقافىىة التكنولوجيىىة،
والتوجا الذاتي ،والمسا لة ،والملارال ا قتصادية.
 -1الملىىارال ا جتماليىىة ،وقىىد تضىىمنت سىىبعة ملىىارال هىىي :التواصىىل الرياتىىي ،والتعىىاوا ،والملىىارال ا جتماليىىة،
والمرورة والتكيف ،واإلرتاجية ،والقيادم ،والمسئولية.
وطبقا ً للعرض الساب للتصنيفال التي وردل بشى ا تحديىد ملىارال الرياتىيال الم تمعيىة ،يتضىح لىدم وجىود تصىنيف
والد متف لليا للذه الملارال،
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وهىىو مىىا قىىد يرجىىع إلى التبىىاين فىىي طبيعىىة توجلىىال البىىالثين ليىىا هىىذه الملىىارال تبعىا ً خىىتال

األهىىدا

البحثيىىة أو المرللىىة

الدراسية التي يراد تضمين ملارال الرياتىيال الم تمعيىة فىي مقرراتلىا .وبا سىتناد إلى أكثىر تصىنيفال ملىارال الرياتىيال
الم تمعيىىة اتفاقىا ً بىىين البىىالثين ،ف رىىا يمكىىن تصىىنيف ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة إلى ثالثىىة م ىىا ل أو ملىىارال يوتىىحلا
الشكا التالي:
الشكل ( :)1-1تصنيف مهارات الرياضيات المجتمعية

املهارات املتعلقة بإعداد الفرد
للحياة
مهارات
الرياضيات
املجتمعية

املهارات املتعلقة بإعداد
املجتمع للحياة
املهارات املتعلقة بالربط بين
الرياضيات واملواد األخرى

وفيما يلي توصيف لكل مهارة من مهارات الرياضيات المجتمعية على حدة:
 -1المهارات المتعلقة بإعداد الفرد للحياة:
تعر

ملارال إلداد الفرد للحيام بحسب لاشور وأبو اللي ا ( 4332ب رلا :ملارال لملية رافعة تنسى م مىع قىدرال

الرالب وإمكاراتا ،وتسالده لل التكيف مع التغير المستمر الذ يحدت في الم تمع ( .ص. 134.
وقد صنف خليىل والنىذير ( 4332؛ وخضىير ( 4343الملىارال المتعلقىة ب لىداد الفىرد للحيىام التىي تقىع تىمن ملىارال
الرياتيال الم تمعية إل الملارال اآلتية:
 -3ممارسة التعلم الذاتي.
 -4اإلبدا وا بتكار.
 -1اتخاك القرار وتحمل المسؤولية.
 -2التفكير المنرقي.
 -5التعاوا مع اآلخرين.
 -2استخدام التقنية الحديثة.
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 -4التفكير الناقد.
 -2البحث وا ستقصا وا ستكشا .
 -2التواصل مع اآلخرين.
 -1المهارات المتعلقة بإعداد المجتمع للحياة:
وقد صنفت خضير ( 4343الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع للحيام التي تقع تمن ملارال الرياتيال الم تمعية إلى
الملارال اآلتية:
 -3مواقف رياتية ترتبط بالحيام الثقافية.
 -4التعر

لل المست دال ال ديدم في العلم والمعرفة.

 -1مواقف رياتية كال لالقة بالبيئة المحيرة.
 -2مفاهيم رياتية كال لالقة بالتياجال الم تمع.
 -5استخدام الملارال والمفاهيم الرياتية الالزمة لمترلبال البيع والشرا في سوق العمل.
 -1المهارات المتعلقة بالربط بين الرياضيات والمواد األخرى:
تلعب الرياتيال دوراً رييسيا ً فىي ترىور وفلىم العلىوم األخىرى ،كالفيزيىا  ،والكيميىا  ،واألليىا  ،وللىوم األرض وغيىر
كلك؛ وبالتالي ف ا الحاجة إل تضمين مقررال الرياتيال الملارال المتعلقة بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى تنبىع مىن
لاجة الرالب إل اكتساب هذه الملارال (الحازمي والمقوشي. 4332 ،
وقد صنف خليل والنذير ( 4332؛ وخضير ( 4343الملىارال المتعلقىة بىالربط بىين الرياتىيال والمىواد األخىرى التىي
تقع تمن ملارال الرياتيال الم تمعية إل الملارال اآلتية:
 -3الرجو إل مصادر معرفية أخرى.
 -4تقديم تفسيرال لو مفاهيم أو يواهر للمية.
 -1ربط الرياتيال بالعلوم األخرى.
 -2التعر

لل دور الرياتيال في العلوم أخرى.

خامساً :أهمية تضمين مهارات الرياضيات المجتمعية في مقررات الرياضيات
إا تضمين ملارال الرياتيال الم تمعية في مقررال الرياتيال يعد أمراً جوهريىا ً وملمىاً؛ إك أرىا مىن المتفى لليىا أا
اللد

الرييس من تدريس الرياتيال بوجا لام يتمثىل فىي اإلسىلام فىي إلىداد الفىرد للحيىام بغى

الن ىر لىن توجلاتىا الملنيىة

المستقبلية (سبيتاا ، 4334 ،وهو ما يرتبط بشكل مباشر بتزويد الرالب بملارال الرياتيال الم تمعية.
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وتبرز أهمية تضمين ملارال الرياتيال الم تمعية في مقررال الرياتىيال وفقىا ً لمىا أوردتىا لسىن ( 4332؛ وخضىر
( 4343في النقاط اآلتية:
 -3سد الف وم بين الرياتيال المدرسية ومترلبال القرا الحاد والعشرين.
 -4تكسب مقررال الرياتيال قيمتلا الوييفية بد ً من الصورم النمرية ال امدم.
 -1تعزيز الممارسال الرياتية الالزمة تخاك القرار ولل المشكالل لدى الرالب.
 -2زيادم تقدير الرالب للقيمة الم تمعية والوييفية لتعليم الرياتيال بمختلف الم ا ل والتخصصال.
 -5تنمية التفكير الرياتي والتفكير الناقد.
 -2تحسين مستوى التفالل الصفي للرالب.
 -4تنمية ولي الرالب ت اه أهمية تعلم الرياتيال للفرد والم تمع.
 -2تحسين المستوى التحصيلي للرالب في مادم الرياتيال.
سادساً :أهداف تضمين مهارات الرياضيات المجتمعية في مقررات الرياضيات
 -3ربط الرياتيال بالبيئة المحيرة بالرالب ،وتنمية قدرتلم لل ممارسة ملارم اتخاك القرار .والتفكير الناقد.
 -4إبراز دور الرياتيال في الحيام ومختلف العلوم ا قتصادية وا جتمالية والربيعية.
 -1إكساب المتعلم الثقافة الرياتية التي يحتاجلا في تعامالتا الحياتية اليومية لن طري مقررال الرياتيال.
 -2تقدم تمارين وأرشرة وأمثلة تعكس مشكالل لياتية كال صلة بواقع الم تمع الذ ينتمي إليا الرالب.
 -5تنمية الملارال التي تترلب ممارسة التن يم والتفسىير ولىرض البيارىال كال الصىلة بمواقىف ليويىة تحتىام إلى اتخىاك
قرار مناسب.
سابعاً :خصائص مهارات الرياضيات المجتمعية
هنالك م مولة من الخصايص التي يلزم توافرها في ملارال الرياتيال الم تمعية المضمنة في مقررال الرياتىيال،
ليث تتمثل هذه الخصايص تبعا ً لما أوتحا إبراهيم ( 4332فيما يلي:
 -3ا تفىىاق :بحيىىث يىىتم تضىىمين ملىىارال الرياتىىيال المتعلقىىة بالحيىىام والم تمىىع التىىي تح ى ب جمىىا لىىام فىىي األدبيىىال
التربوية.
 -4الشىىمولية :ويقصىىد بلىىا أا تتسىىم ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة أو الحياتيىىة بالشىىمو لل وارىىب الشخصىىية والعقليىىة
وا جتمالية.
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 -1الترابط :والمقصود هنا أا تكوا الملارال لل لالقة وثيقة الصلة بربيعة البنىا األكىاديمي واألهىدا

المقصىودم مىن

تعليم الرياتيال.
 -2المعاصرم :وتشير هذه الخاصية إل أا تكوا ملارال الرياتيال الم تمعية أو الحياتية مواكبىة للتغيىرال المعاصىرم،
ومناسبة لمقتضيال القرا الحاد والعشرين.
ثامناً :دور معلم الرياضيات في تضمين مهارات الرياضيات المجتمعية في مقررات الرياضيات
 -3توفير بيئة تعليمية تمنح الرالب الفرصة كتساب المفاهيم والعالقال الرياتية بصورم وييفية متكاملة يمكىن تربيقلىا
في الحيام اليومية.
 -4إيلار الدور والقيمة الم تمعية والوييفية لتعلم الرياتيال في ليام الرالب.
 -1تعريف الرىالب بكيفيىة توييىف المفىاهيم والعالقىال الرياتىية فىي لىل مىا قىد يعترتىلم مىن مشىكالل لياتيىة ،وتنميىة
قدرتلم لل اإلبدا وتحمل المسئولية.
 -2تنويع أساليب واستراتي يال التىدريس المسىتخدمة فىي تقىديم محتىوى مقىررال الرياتىيال ،كاسىتخدام اسىتراتي ية لىل
المشكالل ،واستراتي ية المشرو  ،واستراتي ية العصف الذهني.
 -5ا هتمام بالربط بين الرياتيال والمىواد األخىرى ،ولىدم ا قتصىار للى ربىط تربيقىال الرياتىيال بىالعلوم الفيزياييىة
فحسىىب ،بىىل ربرلىىا بمختلىىف الم ىىا ل األخىىرى ،مثىىل العلىىوم البيولوجيىىة واإلرسىىارية وا جتماليىىة وإدارم األلمىىا
وا قتصاد.
تاسعاً :المواصفات الالزم توافرها في مقررات الرياضيات لتنمية مهارات الرياضيات المجتمعية
لكي تضىرلع مقىررال الرياتىيال بالىدور المنىاط بلىا فىي تنميىة ملىارال الرياتىيال الم تمعيىة لىدى الرىالب ،يلىزم أا
يتوافر بلا م مولة من المواصفال األساسية التي تتحدد بحسىب مىا يىذكر الملي ىي ولريفىي وألمىد ( 4335؛ ولسىن (4332
فيما يلي:
 -3أا تتضمن ولدال مقررال الرياتيال موتولال لياتية مرتبرة ببيئة وليام الرالب.
 -4أا تنرىىىو موتىىىولال مقىىىررال الرياتىىىيال للىىى م مولىىىة مىىىن األرشىىىرة والتربيقىىىال الحياتيىىىة التىىىي ت لىىىر دور
الرياتيال في لل المشكالل والقضايا الم تمعية ،وتفسير ال واهر المختلفة.
 -1أا يرال تضمين مقررال الرياتيال قضايا كال صلة بىالم تمع المحلىي ،وموتىولال تعىزز اللويىة الوطنيىة لىدى
الرالب.
 -2أا يشتمل المحتوى لل إلصا ال للمشرولال ا قتصادية المحليىة والعالميىة ،وتوتىيح دور الرياتىيال فىي تفسىير
البيارال الخاصة بلذه المشرولال ودراستلا دراسة تحليلية لالستفادم منلا.
 -5أا ينرو المحتوى لل موتولال تعزز استخدام الرالب للحاسوب واإلرتررت.
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 .1.1الدراسات السابقة
ات لىىت لىىدد مىىن ال لىىود البحثيىىة لتنىىاو مىىدخل الريات ىيال الم تمعيىىة وملارتلىىا سىىوا الصىىعيد الىىدولي أو اإلقليمىىي أو
المحلي ،وفيما يلي استعراض ألبرز ما وقف لليا البالث من دراسال وأبحات سابقة كال صىلة بلىذا الشى ا ،مىع ترتيبلىا زمنيىا ً
من األقدم إل األلدت ،ومىن ثىم التعليى للى هىذه الدراسىال مىن ليىث أوجىا ا تفىاق وا خىتال

مىع الدراسىة الحاليىة ،ومىا تىم

اإلفادم منلا ،وما تميز هذه الدراسة لنلا ،وكلك لل النحو اآلتي:
سعت دراسة هاردينغ ديكام ،وبىن بيىرتس  2014)،Harding-DeKam & Ben-Peretzإلى تعىر

مىدى اسىتخدام

التدريس القايم لل ا ست ابة للثقافة المحلية في تدريس الرياتيال للمرللة ا بتدايية بو ية كولورادو األمريكية .وقد أيلىرل
رتىىايج الدراسىىة معرفىىة المعلمىىين بالرياتىىيال القايمىىة للى ا سىىت ابة للثقافىىة المحليىىة ،وتضىىمينلا فىىي ممارسىىاتلم التدريسىىية فىىي
الصفو

الدراسية ،ليث يقوموا ب جرا اتصا ل تعلم واقعية مع الرالب .كما يقدم هؤ

المعلمىوا لمحىة لىن المعرفىة بحيىام

الرالب في المنز والم تمع ،وتحديد مفلوم الرياتيال القايمة لل ا ست ابة للثقافة المحلية ،وإلرا أمثلة لل تعلم الرىالب
للرياتيال من خال الثقافىة الم تمعيىة ،إتىافة إلى إرلىم يسىتخدموا تىدريس الرياتىيال القىايم للى ا سىت ابة للثقافىة المحليىة
للتعلم األصيل.
وأجريىىت دراسىىة الملي ىىي ولريفىىي وألمىىد ( 4335بلىىد

الكشىىف لىىن فالليىىة ولىىدم مقترلىىة قايمىىة للى الرياتىىيال

الم تمعية في تنمية الملارال الحياتية لدى تالميذ الصىف السىادس ا بتىدايي .وبنىا ً للى هىذه األهىدا  ،اتبعىت الدراسىة المىنلج
شىىبا الت ريبىىي كو الم مولىىة الوالىىدم ،واشىىتملت العينىىة الت ريبيىىة للى ( 13تلميىىذاً بالصىىف السىىادس ا بتىىدايي ب لىىد المىىدارس
التابعىىة إلدارم أسىىيوط التعليميىىة ،وتمثلىىت أدام الدراسىىة فىىي اختبىىار قبلىىي بعىىد فىىي الملىىارال الحياتيىىة لتالميىىذ الصىىف السىىادس
ا بتىىدايي .وقىىد أيلىىرل رتىىايج الدراسىىة وجىىود فىىرق دا إلصىىاييا ً بىىين متوسىىري درجىىال تالميىىذ الصىىف السىىادس ا بتىىدايي فىىي
التربيقىىىين القبلىىىي والبعىىىد

ختبىىىار الملىىىارال الحياتيىىىة ،وكلىىىك فىىىي كافىىىة األبعىىىاد الفرليىىىة (الملىىىارال األكاديميىىىة ،الملىىىارال

ا جتمالية ،الملارال الشخصية  ،وفي الدرجة الكلية ،ولصالح التربي البعد .
وهدفت دراسة بروكس  2015)،(Brooksإل تعر

كيفية قيام معلمي الرياتيال ب لداد المتعلمىين الراشىدين لتربيى

الملىىارال الرياتىىية ال ديىىدم للى ملىىارتلم فىىي السىىياقال الحياتيىىة خىىارم ل ىىرم الدراسىىة .وقىىد أيلىىرل رتىىايج الدراسىىة أا كىىال
المعلمىىين مىىن أفىىراد الدراسىىة م تكنىىوا المتعلمىىين مىىن تربي ى معىىارفلم وملىىاراتلم الرياتىىية ال ديىىدم فىىي سىىياقال الحيىىام الواقعيىىة،
باإلتافة إل م مولة من األهدا

األخرى ،ليث استخدموا م مولة من األرشرة الم ردم والسىياقية مىن خىال التركيىز للى

تروير الفلم المفاهيمي األساسي للمتعلمين ،باإلتافة إل التركيز لل ربط هذه اإلجرا ال والمفاهيم الم ىردم بتربيقىال الحيىام
الواقعية كال الصلة بالمتعلمين ،سوا بدأ المعلموا بمواقف من الحيام الواقعية ثم ارتقلوا إل الرياتيال الم ردم ،أو العكس.
وسعت دراسة لسن ( 4332إل التعر

لل مدى توافر ملارال الرياتىيال الم تمعيىة لىدى تالميىذ الصىف الخىامس

ا بتدايي ،إل جارب الكشف لن فاللية بررامج مقترح لتروير منلج الرياتيال بالمرللة ا بتدايية لتنميىة ملىارال الرياتىيال
الم تمعية في تو مترلبال القرا الحاد والعشرين وقد توصلت رتايج الدراسىة إلى تىدري مسىتوى معال ىة مىنلج الرياتىيال
لمعايير المنلج في تو ملارال الرياتيال الم تمعية سوا في المستوى الكلي أو رتايج المعايير الفرلية.
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كما تبين وجود فروق كال د لة إلصايية بين متوسرال درجال تالميىذ الم مىولتين الت ريبيىة والضىابرة فىي التربيى
البعد

ختبىار ملىارال الرياتىيال الم تمعيىة المعرفيىة سىوا فىي األبعىاد الفرليىة (ملىارال الح يىة ،الملىارال ا قتصىادية،

الملارال ا جتمالية أو في الدرجة الكلية ،ولصالح الم مولة الت ريبية.
وأجريت دراسة ياو ( 2016،Yaoبلد

تروير ولدال تعليمية للرياتيال القايمة لل ثقافة الم تمع المحلي لرىالب

المدارس ا بتدايية القبلية بتايواا .كما أوتحت النتايج أا التدريس من خال الولدال التعليمية للرياتيال القايمىة للى الثقافىة
المحلية يمكن أا يحفز اهتمام الرالب بتعلم الرياتيال ،ويعزز مبادراتلم في الفصل الدراسي.
وسعت دراسة سراجيا ورابيتوبولو وفايز ( 2017، Napitupulu & Fauzi،(Saragihإلى ترىوير رمىوكم تعليمىي
يركز لل الرالب قايم لل الثقافة المحلية ،وإلداد أدام للتفكير الرياتي لالي الرتبة لرالب المدارس اإللدادية في إطار منلج
الرياتيال في شما سومررم ب ردوريسيا ،والتحق من فالليتلما في تدريس الرياتيال لرالب المرللة اإللداديىة .وبنىا ً للى
هذه األهىدا  ،اتبعىت الدراسىة المىنلج شىبا الت ريبىي ،وشىملت لينىة الدراسىة ( 342طالبىا ً بالصىف السىابع بعىدد مىن المىدارس
اإللدادية الحكومية والخاصة ،وتمثلت أدوال الدراسة في اختبار التفكير الرياتي لىالي الرتبىة ،وا سىتبارة وبراقىة المالل ىة.
وقد أيلرل رتايج الدراسة أا التعلم المتمحور لو الرالب القايم لل رموكم الثقافة المحلية وأدام القدرم لل التفكير الرياتىي
لالي الرتبة صالحة وفعالة ستخداملا في تدريس الرياتيال لرالب المرللة اإللدادية.
وأجريىىت دراسىىة خضىىير ( 4343للكشىىف لىىن مسىىتوى تضىىمين الرياتىىيال الم تمعيىىة فىىي كتىىب الرياتىىيال ال ديىىدم
بالمرللة ا بتدايية بالعراق .وبنا ً لل كلك ،اتبعت الدراسة المنلج الوصفي ب سلوب تحليل المحتىوى ،وت لفىت العينىة مىن كتىابي
الرياتيال للصفين الرابع والخامس ا بتدايي بالعراق ،وتم استخدام براقة لتحليل المحتوى كى دام للدراسىة .وقىد أوتىحت رتىايج
الدراسة توافر الرياتيال الم تمعية في كتب الرياتيال بالمرللة ا بتدايية بىالعراق ،وبنسىب تىدرجت بشىكل يناسىب م ا تلىا
الثالت ،ليىث جىا ترتيىب الم ىا ل الفرليىة تنازليىا ً كمىا يلىي( :إلىداد الفىرد للحيىام ،إلىداد الم تمىع للحيىام ،لالقىة الرياتىيال
بالعلوم األخرى .
وهىدفت دراسىىة لسىىير والمحمىىد ( 4343إلى تعىىر

مسىىتوى تضىىمين الرياتىيال الم تمعيىىة فىىي كتىىب الرياتىىيال

للصف الثاري المتوسىط فىي المملكىة العربيىة السىعودية .وقىد اتبعىت الدراسىة المىنلج الوصىفي ب سىلوب تحليىل المحتىوى ،وت لفىت
العينىىة مىىن كتىىب الرياتىىيال للصىىف الثىىاري المتوسىىط للفصىىل الدراسىىي األو  ،وتمثلىىت أدام الدراسىىة فىىي براقىىة تحليىىل المحتىىوى
تشتمل لل م مولىة مىن المؤشىرال التىي تعكىس تضىمين محىور إلىداد الفىرد للحيىام فىي كتىب الرياتىيال .وقىد خلصىت رتىايج
الدراسة إل أا مستوى تضمين مؤشر إلداد الفرد للحيام في الرياتيال الم تمعية في كتب الرياتيال للصف الثىاري المتوسىط
في المملكة العربية السعودية للفصل الدراسي األو جا بتكرار ( 345مرم ،وبنسبة مئوية ( %24.4من اإلجمالي.

 .1إجراءات الدراسة الميدانية
يتناو هذا الفصل استعراض إجرا ال الدراسة الميدارية ،وكلك من خال بياا منلج الدراسة المتبع ،وتحديد م تمع الدراسة،
ولينة الدراسة وخصايصلا بحسب البيارال األولية ،إل جارب وصف أدام الدراسة وبنايلا ،والتحق من صدقلا وثباتلا،
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فضال لن ككر إجرا ال تربي أدام الدراسة ،وصو ً إل اإلشارم إل األساليب اإللصايية المستخدمة في معال ة البيارال،
وكلك لل النحو اآلتي:

 .1.1منهج الدراسة:
في تو ما تسىع الدراسىة إلى تحقيقىا مىن أهدافىا ،تىم إتبىا المىنلج الوصىفي المسىحي ،والىذ يعىر

ب سىب سىليماا

( 4332ب را :ألد أشكا التحليل والتفسير العلمي المن م لوصف ياهرم أو مشكلة محددم ،وتصويرها كميًا لىن طريى جمىع
بيارال ومعلومال مقننة لن ال اهرم أو المشكلة ،وتصنيفلا وتحليللا وإخضاللا للدراسة الدقيقة (ص. 313.
وقد وقع ا ختيار لل هذا المنلج تحديدًل؛ ر ًرا لماليمتا لربيعىة الدراسىة ،وكورىا يتىيح التعىر

للى تقىديرال معلمىي

ومشرفي الرياتيال لتقويم مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة في تو ملارال الرياتيال الم تمعية.

 .1.1مجتمع الدراسة:
ت لف م تمع الدراسىة مىن كافىة معلمىي ومشىرفي الرياتىيال بالمىدارس الحكوميىة للمرللىة المتوسىرة بى دارم تعلىيم جىدم
القايمين لل رأس العمل فىي الفصىل الثالىث مىن العىام الدراسىي 3221 /3224ه ،والبىالغ لىددهم ( 523معل ًمىا ،و( 42مشىرفًا
بحسب اإللصا ال الرسمية الصادرم لن اإلدارم العامة للتعليم بمحاف ة جدم للعام الدراسي 3221 /3224ه (ملح رقم . 2

 .1.1عينة الدراسة:
طبقت الدراسة ب سلوب الحصر الشامل لل كافة معلمي ومشىرفي الرياتىيال بالمىدارس الحكوميىة للمرللىة المتوسىرة
ب ى دارم تعلىىيم جىىدم القىىايمين لل ى رأس العمىىل فىىي العىىام الدراسىىي 3221/3224ه ،ليىىث وزلىىت ا سىىتبارة لل ى كامىىل الم تمىىع
المبحىىوت ،وتىىم الحصىىو لل ى ( 142اسىىتبارة مكتملىىة وصىىالحة للتحليىىل ،وال ىىدو ( 3-1يوتىىح لىىدد ا سىىتبارال الموزلىىة
والمستردم والمستبعدم والعدد النلايي المستخدم في التحليل:
جدول ( :)1-1عدد االستبانات الموزعة والمستردة والمستبعدة والعدد النهائي
الفئة

العدد

معلم رياتيال

523

523

42

42

مشر

تربو لمادم

الموزع المسترد

المستبعد

النهائي
العدد

النسبة

153

-

153

%22.22

42

-

42

%25،43

الرياتيال
الم مو
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522

142

-

142

%25،44
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جدول ( :)1-1توزيع عينة الدراسة النهائية حسب فئات البيانات األولية
البيانات األولية

م

3

المسم الوييفي

4

المؤهل العلمي

1

لدد سنوال الخبرم

الفئات الفرعية

العدد

النسبة المئوية

معلم رياتيال

153

%21،2

42

%2،2

مشر

تربو لمادم

الرياتيال
الم مو

142

%333

بكالوريوس

124

%24،2

ماجستير ف لل

44

%4،4

الم مو

142

%333

أقل من  33سنوال

45

%2،4

من  -33أقل من  35سنة

22

%34،3

 35سنة ف كثر

425

%42،4

الم مو

142

%333

 .1.1أداة الدراسة:
تمثلىت أدام الدراسىة المسىىتخدمة فىي جمىع البيارىىال فىي ا سىىتبارة ،ليىث جىرى إلىىدادها فىي تىو مراجعىىة م مولىة مىىن
الدراسىىال السىىابقة كال الصىىلة ،ومنلىىا دراسىىة الصىىلتي ( 4333؛ ودراسىىة إبىىراهيم ولبىىد الن يىىر ( 4332؛ ودراسىىة خضىىير
( 4343؛ ودراسة خليل والنذير ( ، 4332ودراسة لسير والمحمىد ( ، 4343ليىث تكورىت ا سىتبارة فىي صىورتلا األوليىة
من ( 13لبارم موزلة لل ثالثة محاور رييسة (ملح رقم  3لل النحو التالي:
 المحور األو  :الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام ،والذ تضمن ( 33لبارم. المحور الثاري :الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع للحيام ،والذ تضمن ( 33لبارم. المحور الثالث :الملارال المتعلقة بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى ،والذ تضمن ( 2لبارال.صدق االستبانة:
في سبيل التحق من صدق ا ستبارة ،تم ااستخدام طريقتين؛ أوللما طريقة الصدق ال اهر  ،وثاريلما طريقىة صىدق ا تسىاق
الداخلي ،وكلك لل النحو التالي:
 -1الصدق الظاهري:
 المحور األو  :الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام ،تم تعديل صياغة ( 2لبارال ،وهي العبارال كال األرقىام (،1. 33 ،33 ،2 ،2 ،4 ،2 ،5
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 المحور الثاري :الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع للحيام ،تم تعديل صىياغة ( 5لبىارال ،وهىي العبىارال كال األرقىام(. 43 ،32 ،35 ،32 ،34
 المحىور الثالىث :الملىارال المتعلقىة بىالربط بىين الرياتىيال والمىواد األخىرى ،تىم تعىديل صىياغة لبىارم والىدم ،وهىيلبارتين ،وهما العبارال كال األرقام ( ، 13 ،42وإتافة العبىارتين التىاليتين (تُمكىن

العبارم كال الرقم ( ، 42ولذ

مقررال الرياتىيال الرىالب مىن الىربط بىين الرياتىيال والعلىوم الربيىة (للى سىبيل المثىا  :لسىاب كميىال األدويىة
واألغذية الالزمىة للفئىال العمريىة المختلفىة ،وتُمكىن مقىررال الرياتىيال الرىالب مىن الىربط بىين الرياتىيال وللىوم
التقنية والحاسب اآللي  ،وبذلك أصبح لدد لبارال المحور ( 2لبارال.
وبنا لل ما سب  ،أصبحت ا ستبارة بعد التحكيم مؤلفة من ( 13لبارم ،ويوتح ال دو التالي رقىم ( 1-1التعىديالل
التي أدخلت لل ا ستبارة:
جدول ( :)1-1تعديالت المحكمين على االستبانة
عدد الفقرات

إعادة

الفقرات

الفقرات

العدد بعد

قبل التحكيم

صياغة

المحذوفة

المضافة

التحكيم

 3الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام

33

2

-

-

33

 4الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع

33

5

-

-

33

المحور

م

للحيام
 1الملارال المتعلقة بالربط بين

3

2

4

4

2

الرياتيال والمواد األخرى
اإلجمالي

32

13

4

4

13

 -1صدق االتساق الداخلي:
للتحق ى م ىن صىىدق ا تسىىاق الىىداخلي لالسىىتبارة ،جىىرى تربيقلىىا لل ى لينىىة اسىىتراللية قواملىىا ( 15معل ًمىىا للرياتىىيال
بالمدارس الحكومية للمرللة المتوسرة ب دارم تعليم جدم من خارم لينىة الدراسىة ،وتىم لسىاب معامىل ارتبىاط بيرسىوا بىين كىل
لبارم من لبارال ا ستبارة والمحور الذ تنتمي إليا ،وكذلك لساب معامل ا رتباط بين كل محور والدرجىة الكليىة لالسىتبارة،
وال دو رقم ( 2-1التالي يوتح كلك:
جدول رقم ( )1-1قيم معامالت االرتباط بيرسون بين عبارات االستبانة والمحور الذي تنتمي إليه (ن= )11
المحور األول :المهارات المتعلقة بإعداد الفرد للحياة
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م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

3

**3،435

1

**3.452

7

**3.444

11

**3.435

4

**3،254

1

**3.223

8

**3.422

11

**3.445
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1

**3،212

1

**3.412

9

**3.223

المحور الثاني :المهارات المتعلقة بإعداد المجتمع للحياة
م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

34

**3.224

11

**3.234

32

**3.221

11

**3.232

31

**3.224

32

**3.224

32

**3.214

11

**3.244

32

**3.424

34

**3.234

43

**3.212

المحور الثالث :المهارات المتعلقة بالربط بين الرياضيات والمواد األخرى
م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

11

**3.222

11

**3.243

19

**3.222

11

**3.233

17

3**3.242

11

**3.243

11

**3.233

18

**3.222

11

**3.254

** دالة لند مستوى الد لة (3.33
قيمة (ر لند (3.222 = 3.33
جدول رقم ( :)1-1قيم معامالت االرتباط بين المحاور والدرجة الكلية لالستبانة (ن= )11
م

معامل االرتباط

المحور

 3المحور األو  :الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام

**3.242

 4المحور الثاري :الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع للحيام

**3.243

 1المحور الثالث :الملارال المتعلقة بالربط بين الرياتيال والمواد

**3.232

األخرى
** دالة لند مستوى الد لة (3.33
ثبات االستبانة:
للتحقى مىىن ثبىىال أدام الدراسىىة ،جىىرى تربيقلىىا للى العينىىة ا سىىتراللية آرفىىة الىىذكر المؤلفىىة مىىن ( 15معل ًمىىا للرياتىىيال،
ولساب الثبال برريقة معامل كرورباخ ألفا ،وال دو التالي ( 2-1يوتح كلك:
جدول ( :)1-1معامل الثبات ألداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا (ن= )11
م

المحور

عدد العبارات

معامل الثبات

3

المحور األو  :الملارال المتعلقة ب لداد الفرد للحيام

33

3،233

4

المحور الثاري :الملارال المتعلقة ب لداد الم تمع

33

3،253

للحيام
1
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الرياتيال والمواد األخرى
13

الثبات الكلي

3،243

الصورة النهائية لالستبانة:
بعد التحق من صدق أدام الدراسة وثباتلا ،أصبحت ا ستبارة في صورتلا النلايية (ملح رقم 1مكورة من ( 13لبىارم
موزلة لل المحاور الثالت ألدام الدراسة كما هو موتح بال دو ( 2-1الساب  .ولتقدير درجة اسىت ابة أفىراد لينىة الدراسىة
ليا درجة مرالام مقىررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة ،تىم اسىتخدام مقيىاس ليكىرل
الخماسي للحكم لل درجة ا ست ابة وف التدريج التالي( :بدرجة لالية جداً ،بدرجة لالية ،بدرجة متوسرة ،بدرجة منخفضىة،
بدرجة منخفضة جداً  ،وتقابل الدرجال ( 3 ،4 ،1 ،2 ،5لل التوالي ،ولتحديد معيار الحكم للى ا سىت ابة تىم لسىاب المىدى
وطو الفئة بررح أقل درجة من ألل درجة ( ، 2=3-5ثم قسمة الناتج لل لدد الفئال ( ، 3.23 = 5 ÷ 2وبنىا ً للى كلىك،
تم التوصل إل المعيار الموتح بال دو التالي رقم ( 4-1للحكم لل ا ست ابال:
جدول ( :)7-1معيار الحكم على االستجابات
م

درجة المراعاة

المتوسط الحسابي

3

بدرجة منخفضة جداً

من  3.33إل 3.23

4

بدرجة منخفضة

من  3.23إل 4.23

1

بدرجة متوسرة

من  4.23إل 1.23

2

بدرجة لالية

من  1.23إل 2.43

5

بدرجة لالية جداً

من  2.43إل 5.33

إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
في سبيل تربي الدراسة الميدارية ،تم اتبا م مولة من اإلجرا ال التي يمكن إجماللا فيما يلي:
 -3قام البالث ب لداد أدام الدراسة المتمثلة في ا ستبارة في صورتلا األوليىة (ملحى رقىم  ، 3ومىن ثىم جىرى لرتىلا للى
م مولة من السادم المحكمين (ملح رقم  4للتحق من صدقلا ال اهر .
 -4بعد التحق من أا ا ستبارة تتسم بالصدق ال اهر  ،تم الحصو للى رمىوكم إقىرار أدام الدراسىة فىي تىو قىرار ل نىة
مناقشة الخرة (ملح رقم  ، 5وخراب تسليل ملمة البالث مىن لميىد كليىة التربيىة الموجىا إلى إدارم مىدير لىام التعلىيم
بمحاف ة جدم (ملح رقم  ، 2وبنا ً لليا تم الحصو لل اإللصا ال الرسمية المتعلقة بحصر م تمع الدراسة (ملحى
رقم . 2
 -1تول البالث تربي ا ستبارة لل العينة ا ستراللية المؤلفة من ( 15معل ًما للرياتيال بالمىدارس الحكوميىة للمرللىة
المتوسرة ب دارم تعليم جدم ،وكلك بلد
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 -2بعد التحق من صدق وثبىال ا سىتبارة أصىبحت فىي صىورتلا النلاييىة (ملحى رقىم  ، 1وتىم تربيقلىا للى لينىة الدراسىة
األساسية برريقة الحصر الشامل لل كافة معلمي ومشرفي الرياتيال بالمىدارس الحكوميىة للمرللىة المتوسىرة بى دارم
تعليم جدم.
 -5قام البالث ب رفاق خراب مع ا ستبارة يوتح أهدا

الدراسة ،والغرض من ا ستبارة ،والتنويىا لىن كيفيىة اإلجابىة لىن

لباراتلا بشكل يتسم بالموتولية ،مع الت كيد لل استكما جميع لقو البيارال.
 -2بعد جمع ا ستبيارال ،تول البالىث تن يملىا ،والتحقى مىن اسىتيفا كافىة البيارىال بلىا ،والبىد فىي تفريغلىا ،بعىد اسىتبعاد
ا ستبارال غير المكتملة.
 -4تمت ا ستعارة ببررامج الحزم اإللصايية للعلوم ا جتمالية ( SPSS 28.0لمعال ة البيارىال إلصىاييًا ،وكلىك باسىتخدام
األساليب اإللصايية المناسبة التي تسلم في التوصل إل النتايج التي ت يب لن أسئلة الدراسة.
 -2تم تن يم النتايج وترتيبلا وفقا ً لترتيب لرض أسئلة الدراسة ،ومن ثم جرى مناقشتلا ،ومقاررتلا بنتىايج الدراسىال السىابقة
كال الصلة ،والوصو إل ا ستنتاجال والتوصيال والمقترلال.

 .1.1األساليب اإلحصائية:
لتحليىل البيارىال تىم ا سىتعارة ببررىامج الحىزم اإللصىايية للعلىوم ا جتماليىة ( ، SPSS 28.0وكلىك باسىتخدام األسىاليب
اإللصايية التالية:
 -3المتوسط الحسابي ( ، Meanوا رحرا

المعيار ((Standard deviation؛ للتعر

لل درجة مرالىام مقىررال

الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة بكىىل مىىن( :إلىىداد الفىىرد للحيىىام ،إلىىداد
الم تمع للحيام ،بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين.
 -4معامل ارتباط بيرسوا ( Pearson Correlation Coefficient؛ لحساب صدق ا تساق الداخلي لالستبارة.
 -1معامل كرورباخ ألفا ( Cronbach's alpha؛ لحساب ثبال ا ستبارة.
 -2اختبار ماا ويتني ( Mann-Whitney Testالالمعلمي؛ للتعر

لل مىا إكا كىاا هنىاق فىروق كال د لىة إلصىايية

بين متوسرال است ابال أفراد لينة الدراسة ليا درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال
الرياتيال الم تمعية تعزى لمتغير (المسم الوييفي ،المؤهل .
 -5اختبار كروسكا واليس ( Kruskal-Wallisالالمعلمي؛ للتعر

لل مىا إكا كىاا هنىاق فىروق كال د لىة إلصىايية

بين متوسرال است ابال أفراد لينة الدراسة ليا درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال
الرياتيال الم تمعية تعزى لمتغير (سنوال الخبرم .

IJRSP

International Journal of Research and Studies Publishing
ISSN: 2709-7064
 .1عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
نتائج اإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة وتفسيرها ومناقشتها:
رىىص السىىؤا الىىرييس للدراسىىة للى مىىا يلىىي :مااا درجااة مراعاااة مقااررات الرياضاايات فااي المرحلااة المتوسااطة لمهااارات
الرياضيات المجتمعية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين؟
ولإلجابة لن هذا السؤا  ،تم لساب المتوسرال الحسابية ،وا رحرافال المعيارية سىت ابال أفىراد لينىة الدراسىة للى
محىاور ا سىىتبارة التىي تقىىيس درجىىة مرالىام مقىىررال الرياتىيال فىىي المرللىىة المتوسىرة لملىىارال الرياتىيال الم تمعيىىة مىىن
وجلة ر ر المعلمين والمشرفين ،وكلك لكل محور لل لدم ،وللمحاور الثالت م تمعة ،وكلك كما هو موتىح فىي ال ىدو (-2
:3
جدول ( :)1-1المتوسطات الحسابية واالنحافات المعيارية والترتيب لدرجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة
المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين (ن=)171
المحاور

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

المحىىور األو  :درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة
المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة ب لىىداد الفىىرد

1،31

3،511

4

للحيام
المحور الثاري :درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة
المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الم تمع

4،54

3،453

1

للحيام

درجة
المراعاة
بدرجة
متوسرة
بدرجة
منخفضة

المحىىور الثالىىث :درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة
المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة بىىالربط بىىين

1،22

3،224

3

بدرجة لالية

الرياتيال والمواد األخرى
المتوسط العام

IJRSP

1،32

3،543

بدرجة متوسرة
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الشكل ( :)1-1المتوسطات الحسابية لدرجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات
المجتمعية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين

ويعزو البالث الدرجة المتوسرة لمرالام مقررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة
من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين ،إل

أا غالبية أفراد لينة الدراسة يروا وجود درجة من ا هتمام النسبي من قبل مرور

مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة بتضمين ملارال الرياتيال الم تمعية فىي محتىوى هىذه المقىررال؛ ر ى ًرا لىوليلم
ب هميتلىىا فىىي إلىىداد المتعلمىىين للتعامىىل مىىع معريىىال القىىرا الحىىاد والعشىىرين ومشىىكالتا ،والتعامىىل مىىع المشىىكالل الحياتيىىة،
وإدراكلم لضرورم تحويل دور مقررال الرياتيال من ا قتصار لل المعرفة الن ريةفقط ،إلى

المعرفىة الرياتىية التربيقيىة

المتكاملة التي تمكنلم من اإلطال لل الم ا ل والتخصصال العلمية األخرى ،وإي اد للو لمشكالتلا من خىال توييىف مىا
تم اكتسابا من ملارال ومعار
وللتعر

رياتية.

لل درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية من وجلة ر ر

المعلمين والمشرفين بشكل تفصيلي ،سيعرض البالث النتايج التفصيلية المتعلقة بكل محور من محاور األدام لل لدم كما يلي:
نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي األول للدراسة وتفسيرها ومناقشتها:
رص السؤا لل ما يلي :ما درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهاارات الرياضايات المجتمعياة
المتعلقة بإعداد الفرد للحياة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين؟
ولإلجابىىة لىىن هىىذا السىىؤا  ،تىىم لسىىاب التكىىرارال ،والنسىىب المئويىىة ،والمتوسىىرال الحسىىابية ،وا رحرافىىال المعياريىىة
ست ابال أفراد لينة الدراسىة للى لبىارال المحىور األو مىن ا سىتبارة التىي تقىيس درجىة مرالىام مقىررال الرياتىيال فىي
المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد للحيام من وجلة ر ر المعلمىين والمشىرفين ،وكلىك لكىل
لبىارم للى لىدم ،ولعبىىارال المحىىور م تمعىة ،مىىع ترتيىىب العبىارال تنازليًىىا بحسىىب المتوسىط الحسىىابي األللى  ،وكلىك كمىىا هىىو
موتح في ال دو (: 4-2
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جدول ( :) 1-1التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مراعاة مقررات الرياضيات
في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية المتعلقة بإعداد الفرد للحياة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين
(ن=)117

جداً
تركز مقررال الرياتيال لل

ك

42

عالية

متوسطة

منخفضة

455

24

1

جداً

المتوسط الحسابي

م

العبارات

عالية

منخفضة

درجة المراعاة

الترتيب

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

االنحراف المعياري

درجة المراعاة

3

العمليال الرياتية التي تزود
الرالب بالملارال األساسية الالزمة
3

3

4

4

2

1

5

2

1

5

للتعامل مع الممارسال اليومية،
(مثل :التخريط ،والتحليل،

2،2 %

22،4

42،2

3،2

3،33

1.23

3،553

بدرجة
لالية

والتن يم ،والتعبير لن األفكار
الرياتية .
تزود مقررال الرياتيال الرالب ك

42

423

24

31

3

بالملارال الالزمة لحل مشكالل
الحيام اليومية لافراد (لل سبيل
المثا  :دور أر مة العد والقياس،

4،5 %

22،2

42،2

1،5

3،33

1.45

3،212

بدرجة
لالية

واللندسة ،وال بر. ،
تتضمن مقررال الرياتيال
تربيقال رياتية تحث الرالب لل
ممارسة ملارال التعلم الذاتي.

43

422

22

32

3

5،1 %

25،4

45،3

2،1

3،33

44

412

21

32

5

ك

تتضمن مقررال الرياتيال تمارين ك

1.43

3،242

بدرجة
لالية

وأرشرة تُمكن الرالب من استخدام
التقنية لتعزيز خبراتلم التعليمية
(لل سبيل المثا  :استخدام األجلزم
اللولية ،استخدام شبكة اإلرتررت،

5،2 %

21،3

42،2

2،2

3،1

1،24

3،434

بدرجة
لالية

استخدام برم يال تعليم وتعلم
الرياتيال. ... ،
تتضمن مقررال الرياتيال مواقف ك
رياتية تعد الرالب للتعامل مع
المواقف اليومية المختلفة.

IJRSP

44

442

335

41

3

5،2 %

52،2

42،3

2،3

3،33

1،25

3،221

بدرجة
لالية
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جداً
تدرب مقررال الرياتيال الرالب ك
2

2

33

4

33

2

2

2

2

33

43

عالية

متوسطة

منخفضة

432

24

22

جداً
1

لل ملارال البحث وا ستقصا
وا ستكشا

للتوصل إل معار

5،2 %

54،4

41،1

31،3

المتوسط الحسابي

م

العبارات

عالية

منخفضة

درجة المراعاة

الترتيب

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

االنحراف المعياري

درجة المراعاة

3،2

1،51

3،243

بدرجة
لالية

رياتية جديدم.
تتيح مقررال الرياتيال للرالب ك

32

54

24

423

3

م ا ً للتفكير المنرقي لإلفادم من
المعرفة الرياتية في لل مشكالل 2،2 %

31،2

33،4

22،2

3،1

4،51

3،234

بدرجة
منخفضة

الحيام اليومية.
تعزز مقررال الرياتيال ملارال ك
اإلبدا وا بتكار إلي اد للو غير
مسبوقة للمشكالل اليومية.

2،1 %

تُدرب مقررال الرياتيال الرالب ك
لل ملارال التفكير الناقد إلي اد
للو للمشكالل اليومية.

32

34

1،4 %

تتضمن مقررال الرياتيال أرشرة ك

32

22

22

422

4

34،2

33،2

43،2

3،5

53

22

425

1

31،2

33،2

43،2

3،2

14

52

443

2

تش ع الرالب لل ممارسة
ملارال التعاوا مع أفراد أسرتا 1،4 %

2،2

32،2

44،4

3،3

4،22

4،24

4،23

3،223

3،254

3،231

بدرجة
منخفضة
بدرجة
منخفضة

بدرجة
منخفضة

للتوصل لحلو للمشكالل الحياتية.
تدلم مقررال الرياتيال ملارال ك

34

12

53

422

4

التواصل مع اآلخرين داخل البيئة
المدرسية (لل سبيل المثا :
4

33

األقراا بنفس المستوى التعليمي،

مكرر

األقراا في المستويال التعليمية

1،4 %

33،4

31،2

43،3

3،2

4،23

3،241

بدرجة
منخفضة

األخرى ،معلمي المواد األخرى،
 ...إلي اد للو للمشكالل
الحياتية.
المتوسط الحسابي العام للمحور األول

IJRSP

1،11

1،111

بدرجة
متوسرة
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ويعزو البالث الدرجة المتوسرة لمرالام مقررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة
المتعلقة ب لداد الفرد للحيام من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين ،إل معايشتلم للذه المقررال ،وإدراكلم لوجود درجة متوسىرة
من ا هتمام العام بتضمين األرشرة والتربيقال الحياتية التي ترالي إكساب المتعلمين ملارال الرياتيال الم تمعيىة التىي تلىتم
ب لدادهلم لمواجلة مست دال الحيام.
وتتف هذه النتايج مع رتايج دراسة خليل والنذير ( 4332التي بينت أا مستوى تضمين الرياتيال الم تمعية في محىور
إلداد الفرد للحيام في كتب الرياتيال للمرللة ا بتدايية العليىا بالمملكىة العربيىة السىعودية جىا بدرجىة متوسىرة .كمىا تتفى مىع
رتايج دراسة لسير والمحمد ( 4343التي أوتحت أا مستوى تضمين الرياتيال الم تمعية في مؤشر إلداد الفرد للحيىام
في كتب الرياتيال للصف الثاري المتوسط في المملكة العربية السعودية جا بنسبة مئوية ( %24.4من اإلجمالي.
نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني للدراسة وتفسيرها ومناقشتها:
رص السؤا لل ما يلي :ما درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهاارات الرياضايات المجتمعياة
المتعلقة بإعداد المجتمع للحياة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين؟
ولإلجابىىة لىىن هىىذا السىىؤا  ،تىىم لسىىاب التكىىرارال ،والنسىىب المئويىىة ،والمتوسىىرال الحسىىابية ،وا رحرافىىال المعياريىىة
ست ابال أفراد لينة الدراسة للى لبىارال المحىور الثىاري مىن ا سىتبارة التىي تقىيس درجىة مرالىام مقىررال الرياتىيال فىي
المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الم تمع للحيىام مىن وجلىة ر ىر المعلمىين والمشىرفين ،وكلىك
لكل لبارم لل لدم ،ولعبارال المحور م تمعة ،مع ترتيب العبارال تنازليًا بحسب المتوسىط الحسىابي األللى  ،وكلىك كمىا هىو
موتح في ال دو (: 1-2
جدول ( :) 1-1التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مراعاة مقررات الرياضيات
ف ي المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية المتعلقة بإعداد المجتمع للحياة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين
(ن=)171

جداً
تدلم مقررال الرياتيال
35

3

32

4

ك

44

عالية متوسطة منخفضة
51

423

14

جداً
3

ثقافة الرالب المالية لتوتيح
أهمية الرياتيال في الحيام %

4،4

22،2 32،4

2،2

المتوسط الحسابي

العبارات

عالية

منخفضة

درجة المراعاة

م الترتيب

بدرجة

بدرجة بدرجة بدرجة

بدرجة

االنحراف المعياري

درجة المراعاة

3،1

3،222 1.32

بدرجة
متوسرة

ا قتصادية للم تمع.

IJRSP

تشتمل مقررال الرياتيال ك

43

لل موتولال تعزز قدرم %

5،2

452

14

33

24

22،3 34،2

2،2

4،2

3،422 1.32

بدرجة
متوسرة
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جداً

عالية متوسطة منخفضة

جداً

المتوسط الحسابي

العبارات

عالية

منخفضة

درجة المراعاة

م الترتيب

بدرجة

بدرجة بدرجة بدرجة

بدرجة

االنحراف المعياري

درجة المراعاة

الرالب لل فلم التغييرال
التي تحدت في البيئة المحيرة
(لل سبيل المثا  :التغير في
أسعار النفط ،التغير في لالة
المناخ ،التغير في لدد
السكاا. ... ،
تنمي مقررال الرياتيال
31

1

32

2

التزاز الرالب باللوية
الوطنية.
تكسب مقررال الرياتيال
الرالب الملارال الرياتية
الالزمة لريادم األلما .

34

2
مكرر

تدلم مقررال الرياتيال
إلتزام القيم واألخالق
اإلسالمية في رفوس الرالب.
تش ع مقررال الرياتيال

43

5

32

2

32

4

ك

42

%

2،2

ك

43

%

5،1

ك

32

%

2،2

ك

43

25

22

34،2 34،3
21

24

33،4 33،5
12

54

31،2 33،4
14

22

454

5

24،2

3،1

424

4

43،3

3،2

423

5

22،2

3،1

422

5

الرالب للممارسة الحية
للرياتيال في لل مشكالل %

5،1

2،2

34،2

43،2

3،1

بدرجة
 3،253 4،52منخفضة
بدرجة
 3،232 4،22منخفضة
بدرجة
 3،244 4،24منخفضة
بدرجة
3،224 4،24

منخفضة

الم تمع الواقعية.
توفر مقررال الرياتيال

ك

43

15

22

422

بدرجة

4

صا لتعريف الرالب
فر ً
بالمست دال في م ا ل
العلم والمعرفة السايدم في

منخفضة
%

5،1

2،2

34،2

43،2

3،2

3،224 4،25

الم تمع.
تزود مقررال الرياتيال
الرالب بالملارال كال
العالقة بالتياجال الم تمع.

IJRSP

ك

32

13

52

425

2

%

2،2

2،1

32،2

43،2

3،2

بدرجة
 3،254 4،21منخفضة
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جداً
تسلم مقررال الرياتيال
34

2

43

2

عالية متوسطة منخفضة

جداً

ك

43

45

21

423

2

%

5،1

2،4

33،5

42،2

3،2

تتضمن مقررال الرياتيال ك

34

45

53

445

2

في تروير معرفة الرالب
بمؤسسال الم تمع المدري.

المتوسط الحسابي

العبارات

عالية

منخفضة

بدرجة
 3،254 4،23منخفضة
بدرجة

قيام الرالب ب جرا أرشرة
ومشرولال تقوم لل
توييف موارد البيئة

درجة المراعاة

م الترتيب

بدرجة

بدرجة بدرجة بدرجة

بدرجة

االنحراف المعياري

درجة المراعاة

منخفضة
%

2،5

2،4

31،2

41،5

3،2

3،241 4،12

المحيرة.
تعزز مقررال الرياتيال
44

2

قدرم الرالب لل استخدام

مكرر

المنر الرياتي في فلم

ك
%

32
2،2

13
2،1

22
34،2

452
22،1

32
2،2

بدرجة
3،222 4،12

منخفضة

القضايا ا جتمالية.
المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني

1،711 1،17

بدرجة
منخفضة

وتتف هذه النتايج مع رتايج دراسة لسن ( 4332التي أيلرل تدري مستوى معال ىة مىنلج الرياتىيال للصىف الخىامس
ا بتىىدايي بمصىىر لمعىىايير المىىنلج فىىي تىىو ملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة بالملىىارال ا جتماليىىة وا قتصىىادية .كمىىا
تقترب هذه النتايج من رتايج دراسة خليل والنذير ( 4332التي بينت أا مستوى تضمين الرياتيال الم تمعية في محىور إلىداد
الم تمع للحيام في كتب الرياتيال للمرللة ا بتدايية العليا بالمملكة العربية السعودية جا بدرجة منخفضة جدًا.
نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث للدراسة وتفسيرها ومناقشتها:
رص السؤا لل ما يلي :ما درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهاارات الرياضايات المجتمعياة
المتعلقة بالربط بين الرياضيات والمواد األخرى من وجهة نظر المعلمين والمشرفين؟
ولإلجابىىة لىىن هىىذا السىىؤا  ،تىىم لسىىاب التكىىرارال ،والنسىىب المئويىىة ،والمتوسىىرال الحسىىابية ،وا رحرافىىال المعياريىىة
ست ابال أفراد لينة الدراسة لل لبىارال المحىور الثالىث مىن ا سىتبارة التىي تقىيس درجىة مرالىام مقىررال الرياتىيال فىي
المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة بىالربط بىين الرياتىيال والمىواد األخىرى مىن وجلىة ر ىر المعلمىين
والمشىرفين ،وكلىك لكىل لبىىارم للى لىدم ،ولعبىىارال المحىور م تمعىة ،مىىع ترتيىب العبىارال تنازليًىىا بحسىب المتوسىط الحسىىابي
األلل  ،وكلك كما هو موتح في ال دو (: 2-2
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جدول ( :) 1-1التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مراعاة مقررات الرياضيات
في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية المتعلقة بالربط بين الرياضيات والمواد األخرى من وجهة نظر
المعلمين والمشرفين (ن=)171

العبارات

عالية
جداً

تُمكن مقررال الرياتيال الرالب

ك

13

عالية
422

متوسط منخفض منخفضة
ة

ة

جداً

21

32

3

درجة المراعاة

الترتيب

بدرجة

بدرجة

بدرجة بدرجة بدرجة

المتوسط الحسابي

م

االنحراف المعياري

درجة المراعاة

من الربط بين الرياتيال والفيزيا
45

3

44

4

42

1

13

2

42

5

(لل سبيل المثا  :لساب سرلة
الصول والضو  ،ولساب الكثافة %

44،4 25،2 2،1

1،4

3

1،42

3،223

بدرجة
لالية

من خال المعاد ل الرياتية .
تُمكن مقررال الرياتيال الرالب

ك

45

423

22

32

3

من الربط بين الرياتيال والعلوم
ا جتمالية (لل سبيل المثا :
لساب فترال الحكم ،والكثافة

%

45،3 22،4 2،4

1،4

3،1

1،41

3،222

بدرجة
لالية

السكارية من خال للم الحساب
وقرا م الرسوم البيارية .
تمكن مقررال الرياتيال الرالب

ك

13

412

23

43

1

من الربط بين الرياتيال والكيميا
(لل سبيل المثا  :لساب العدد
الذر  ،وإي اد النسب المختلفة
للمواد ،وموازرة المعاد ل

%

43،4 21،2 2،3

5،2

3،2

1،44

3،443

بدرجة
لالية

الكيميايية من خال العمليال
الرياتية .
تُمكن مقررال الرياتيال الرالب
من الربط بين الرياتيال وللوم
التقنية والحاسب اآللي.
تُمكن مقررال الرياتيال الرالب
من الربط بين الرياتيال والعلوم
الشرلية (لل سبيل المثا  :لل
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424

ك

44

%

43،4 22،4 4،4
423

23

24

ك

42

%

43،2 22،2 4،3

32

2

2،2

3،2

43

5

5،1

3،1

1،43

1،43

3،414

3،414

بدرجة
لالية
بدرجة
لالية
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العبارات

عالية
جداً

عالية

متوسط منخفض منخفضة
ة

ة

جداً

درجة المراعاة

الترتيب

بدرجة

بدرجة

بدرجة بدرجة بدرجة

المتوسط الحسابي

م

االنحراف المعياري

درجة المراعاة

مسايل الزكام والمواريث .
تُمكن مقررال الرياتيال الرالب

ك

42

412

23

43

4

من الربط بين الرياتيال واألليا
42

2

42

4

41

2

13

2

(لل سبيل المثا  :لساب معد
التنفس ،ومعد النمو البكتير من

%

42،3 21،2 2،2

5،1

3،5

1،22

3،223

بدرجة
لالية

خال المعاد ل الرياتية .
تُمكن مقررال الرياتيال الرالب

ك

42

412

22

43

33

من الربط بين الرياتيال والعلوم
الربية (لل سبيل المثا  :لساب
كميال األدوية واألغذية الالزمة

%

44،5 21،3 2،2

5،1

4،4

1،25

3،423

بدرجة
لالية

للفئال العمرية المختلفة .
تنمي مقررال الرياتيال لدى

ك

32

422

21

32

33

الرالب ملارم الرجو إل
المصادر المعرفية كال الصلة
بالمواد األخرى لدلم تعلم

%

44،4 25،2 2،1

2،2

4،2

1،21

3،422

بدرجة
لالية

الموتولال الرياتية.
تُمكن مقررال الرياتيال الرالب

ك

44

412

22

35

34

من الربط بين الرياتيال
وا قتصاد (لل سبيل المثا :
لساب ل م الصادرال والواردال،

%

44،5 21،3 5،2

2،3

2،5

1،23

3،223

بدرجة
لالية

ومؤشر التضخم .
المتوسط الحسابي العام للمحور الثالث

1،22

3،224

بدرجة
لالية

ويعزو البالىث الدرجىة العاليمىة لمرالىام مقىررال الرياتىيال فىي المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة
المتعلقة بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين ،إل ولىي القىايمين للى ترىوير مقىررال
الرياتىىيال للمرللىىة المتوسىىرة بالتوجلىىال الحديثىىة التىىي يشىىلدها م ىىا تعلىىيم وتعلىىم الرياتىىيال ،والتىىي تؤكىىد تىىرورم تكامىىل
المعرفىىة العلميىىة بفروللىىا المختلفىىة فىىي بنىىا مقىىررال الرياتىىيال مىىن خىىال الىىربط بىىين الرياتىىيال والعلىىوم ا خىىرى ،وإبىىراز
العالقال بينلم ،بما يزيد استيعاب الرالب للذه العالقال بشكل واتح.
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وتختلف هذه النتايج مىن رتىايج دراسىة خليىل والنىذير ( 4332التىي بينىت أا مسىتوى تضىمين الرياتىيال الم تمعيىة فىي
محور لالقة الرياتيال بالعلوم األخرى في كتب الرياتيال للمرللىة ا بتداييىة العليىا بالمملكىة العربيىة السىعودية جىا بدرجىة
منخفضة جدًا؛ ليث يمكن أا يعزى كلك إل اختال

المرللة التعليمية لكىال الدراسىتين ،واخىتال

الخصىايص العمريىة لرىالب

المرللتين ا بتدايية والمتوسرة من ليث مدى مناسبة تضمين ملارال الرياتىيال الم تمعيىة المتعلقىة بىالربط بىين الرياتىيال
والمواد األخرى.
نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع للدراسة وتفسيرها ومناقشتها:
رص السؤا لل ما يلي :هل هناك فروق ذات داللةإحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حيال درجاة
مراعاااة مقااررات الرياضاايات فااي المرحلااة المتوسااطة لمهااارات الرياضاايات المجتمعيااة تعاازى لمتغياارات (المساامى الااوظيفي،
المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)؟
ولإلجابة لن هذا السؤا  ،والتعر

لل مىا إكا كىاا هنىاق فىروق كال د لةإلصىايية لنىد مسىتوى الد لىة (α ≥ 3،35

بىىين متوسىىرال اسىىت ابال أفىىراد لينىىة الدراسىىة ليىىا درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال
الرياتىىيال الم تمعيىىة تعىىزى لمتغيىىرال (المسىىم الىىوييفي ،المؤه ىل العلمىىي ،سىىنوال الخبىىرم  ،اُسىىتخدم اختبىىار مىىاا ويتنىىي
( Mann-Whitney Testمع المتغيرين األو والثاري ،واختبار كروسكا واليس ( Kruskal-Wallisمع المتغيىر الثالىث،
وقد جا ل النتايج لل النحو اآلتي:
ً
أوال :الفروق التي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
جدول ( )1-1نتائج اختبار مان ويتني () Mann-Whitney Testللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حيال
درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
المحاور

المجموعات

العدد

المحور األو  :درجة مرالام مقررال

معلم رياتيال

153

الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال
الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد
للحيام

الرياتيال

المحور الثاري :درجة مرالام مقررال

معلم رياتيال
مشر

الرتب

الرتب

()z

الداللة

322،55

25223،53

تربو
لمادم

الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال
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مشر

متوسط

مجموع

قيمة

مستوى

42
153

344،41
325،42

2311،53

الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الم تمع

لمادم

للحيام

الرياتيال

المحور الثالث :درجة مرالام مقررال

معلم رياتيال

42
153

322،22

غير دالة

22223،53

تربو
443،32

3،425

3،252

5422،53
22253،53

3،22

3،45

3،333
غير دالة
3،342

International Journal of Research and Studies Publishing
ISSN: 2709-7064

المجموعات

المحاور
الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال

مشر

الرياتيال الم تمعية المتعلقة بالربط بين
الرياتيال والمواد األخرى

الرياتيال

درجة مرالام مقررال الرياتيال في

معلم رياتيال
مشر

الم تمعية ككل

الرتب

الرتب

()z

الداللة

تربو
لمادم

المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال

العدد

متوسط

مجموع

قيمة

مستوى

غير دالة
42
153

351،33
322،42

1242،53
22323،53

تربو
42

لمادم

322،15

3،222

2322،53

3،125
غير دالة

الرياتيال

ويعزو البالث هذه لدم ت ثير متغير المسم الوييفي لل است ابال أفىراد لينىة الدراسىة ليىا درجىة مرالىام مقىررال
الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية سوا في المحىاور الفرليىة أو الدرجىة الكليىة ،إلى أا أفىراد
لينة الدراسة لل اختال

مسماهم الوييفي سىوا مىن معلمىين أو مشىرفين يتعىاملوا مىع المقىررال الدراسىية كاتلىا ،ويىدركوا

بدرجال متقاربة واقع هىذه المقىررال مىن ليىث مىدى مرالاتلىا لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة المتعلقىة بكىل مىن إلىداد الفىرد
للحيام ،أو إلداد الم تمع للحيام ،أو الربط بين الرياتيال والمواد األخرى ،أو هذه الملارال ككل.
ثانيًا :الفروق التي تعزى لمتغير المؤهل العلمي
جدول ( )1-1نتائج اختبار مان ويتني (  )Mann-Whitney Testللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
حيال درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
المحاور

المجموعات

العدد

المحور األو  :درجة مرالام مقررال

بكالوريوس

124

الرياتيال في المرللة المتوسرة

ماجستير

44

لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة

ف لل

متوسط

مجموع

قيمة

مستوى

الرتب

الرتب

()z

الداللة

321،54

21223،33

412،43

2225،33

3،332
4،22

ب لداد الفرد للحيام
المحور الثاري :درجة مرالام مقررال

بكالوريوس

الرياتيال في المرللة المتوسرة

ماجستير

44

لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة

ف لل

342،33
422،22

24332،53
2333،53

3،333
5،21

ب لداد الم تمع للحيام
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مستوى
(3،33

124

المحور الثالث :درجة مرالام مقررال

دالة لند

دالة لند
مستوى
(3،33

بكالوريوس

124

322،54

25421،53

3،23

3،354
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المحاور

المجموعات

العدد

الرياتيال في المرللة المتوسرة

ماجستير

44

لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة

ف لل

متوسط

مجموع

قيمة

مستوى

الرتب

الرتب

()z

الداللة
غير دالة

323،52

2123،53

بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى
درجة مرالام مقررال الرياتيال في

بكالوريوس

124

المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال

ماجستير

44

الم تمعية ككل

ف لل

322،12
444،24

21244،53
2354،53

3،312
دالة لند

4،32

مستوى
(3،35

توتح النتايج في ال ىدو السىاب لىدم وجىود فىروق كال د لةإلصىايية بىين متوسىرال اسىت ابال أفىراد لينىة الدراسىة
ليا درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة تعىزى لمتغيىر المؤهىل العلمىي
في المحور الثالث ،ليث بلغىت قيمىة معامىل مىاا ويتنىي ( Zللىذا المحىور ( ، 3،23وبلغىت قيمىة د لتىا ( ، 3،354وهىي قيمىة
أكبر من قيمة مستوى الد لة المعيار ( ، 3،35مما يشير إل لدم وجود فروق دالة إلصاييا ً تعزى لمتغير المؤهل العلمىي فىي
المحور الثالث.
أما لدم وجود ت ثير لمتغير المؤهل العلمي لل است ابال أفراد لينة الدراسة ليا درجىة مرالىام مقىررال الرياتىيال
في المرللة المتوسرة لملارال الرياتىيال الم تمعيىة المتعلقىة بىالربط بىين الرياتىيال والمىواد األخىرى ،فقىد يرجىع كلىك إلى
طبيعة هذه الملارال ،ووتوللا ،وسلولة مالل تلا من قبل أفراد لينة الدراسة لل اختال

مؤهللم العلمي.

ثالثًا :الفروق التي تعزى لمتغير سنوات الخبرة
جدول ( )7-1نتائج اختبار كروسكال واليس ( )Kruskal-Wallisللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
حيال درجة مراعاة مقررات الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهارات الرياضيات المجتمعية تعزى لمتغير سنوات الخبرة
المحاور

الفئة

العدد

المحور األو  :درجة مرالام

بين الم مولال

45

مقررال الرياتيال في المرللة

داخل

22

المتوسرة لملارال الرياتيال

الم مولال

الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد

الم مو

425

للحيام
المحور الثاري :درجة مرالام
مقررال الرياتيال في المرللة

IJRSP

بين الم مولال

45

متوسط

مربع

درجة

مستوى

الرتب

كاي

الحرية

الداللة

432،42
324،24

3،43

4

3،524
غير دالة

325،53
432،24
3

2،13

4

غير دالة
3،332
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المحاور

الفئة

العدد

المتوسرة لملارال الرياتيال

داخل

22

الم تمعية المتعلقة ب لداد الم تمع

الم مولال

متوسط

مربع

درجة

مستوى

الرتب

كاي

الحرية

الداللة

431،33

للحيام

الم مو

425

323،24

المحور الثالث :درجة مرالام

بين الم مولال

45

322،34

مقررال الرياتيال في المرللة

داخل

22

المتوسرة لملارال الرياتيال

الم مولال

الم تمعية المتعلقة بالربط بين

الم مو

425

الرياتيال والمواد األخرى
درجة مرالام مقررال الرياتيال بين الم مولال
في المرللة المتوسرة لملارال

داخل

الرياتيال الم تمعية ككل

الم مولال
الم مو

45
22
425

344،21

1،34

4

3،443
غير دالة

324،22
442،42
321،52

2،25

4

3،322
غير دالة

324،54

 .1ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات
 1.1ملخص نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إل م مولة من النتايج التي يمكن إجماللا فيما يلي:
 -3أا درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتىيال الم تمعيىة مىن وجلىة ر ىر المعلمىين
والمشرفين جا ل ككل بدرجة متوسرة.
 -4أا درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد للحيام
من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين جا ل بدرجة متوسرة.
 -1أا درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللىة المتوسىرة لملىارال الرياتىيال الم تمعيىة المتعلقىة ب لىداد الم تمىع
للحيام من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين جا ل بدرجة منخفضة.
 -2أا درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال الرياتىىيال الم تمعيىىة المتعلقىىة بىىالربط بىىين
الرياتيال والمواد األخرى من وجلة ر ر المعلمين والمشرفين جا ل بدرجة لالية.
 -5لىىدم وجىىود فىىروق كال د لةإلصىىايية بىىين متوسىىرال اسىىت ابال أفىىراد لينىىة الدراسىىة ليىىا درجىىة مرالىىام مقىىررال
الرياتيال في المرللة المتوسرة لملارال الرياتيال الم تمعية تعزى لمتغير (المسم الىوييفي ،سىنوال الخبىرم ،
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في لين وجدل فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي في المحورين األو والثاري والدرجىة الكليىة ،ولصىالح كو المؤهىل
العلمي ماجستير ف لل .

 .1.1توصيات الدراسة
في تو ما أسفرل لنا الدراسة من النتايج يمكن التوصية بما يلي:
 -3زيادم اهتمام القايمين لل تروير مناهج الرياتيال بتحسين درجة مرالام مقررال الرياتيال في المرللة المتوسىرة
لملارال الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الم تمع للحيام التىي يلىرل بدرجىة منخفضىة ،وكلىك مىن خىال تصىميم
أرشرة وتدريبال إثرايية تحفز الرالب لل إجرا أرشرة ومشرولال تقوم لل توييف موارد البيئة المحيرة.
 -4تفعيىىل دور مشىىرفي الرياتىىيال فىىي تحسىىين درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال
الرياتيال الم تمعية المتعلقة ب لداد الفرد للحيام التي يلرل بدرجة منخفضة ،من خال توجيىا المعلمىين إلى تصىميم
أرشرة صفية تدلم ملىارال التواصىل مىع اآلخىرين داخىل البيئىة المدرسىية إلي ىاد للىو للمشىكالل الحياتيىة ،وتشى ع
الرالب لل ممارسة ملارال التعاوا مع أفراد أسرتلم للتوصل لحلو للمشكالل الحياتية.
 -1قيىىام معلمىىي الرياتىىيال بىىدورهم فىىي تحسىىين درجىىة مرالىىام مقىىررال الرياتىىيال فىىي المرللىىة المتوسىىرة لملىىارال
الرياتيال الم تمعية المتعلقة بالربط بين الرياتيال والمواد األخرى ،من خال تصميم أرشرة إثرايية يستلد

الربط

بىىين الرياتىىيال والمىىواد األخىىرى مثىىل ا قتصىىاد (لل ى سىىبيل المثىىا  :لسىىاب ل ىىم الصىىادرال والىىواردال ،ومؤشىىر
التضخم .

 .1قائمة المراجع
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الملىىارال الحياتيىىة المرتبرىىة بتعلىىيم الرياتىىيال لىىدى تالميىىذ المرللىىة اإللداديىىة .م لىىة تربويىىال الرياتىىيال -ال معيىىة
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ماجستير غير منشورم ،كلية التربية ،جامعة أسيوط ،مصر.
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