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Abstract:
The current study aimed to identifying the level of middle stage mathematics female teachers'
teaching performance in light of the requirements of developing mathematical proficiency in its five
components (conceptual comprehension, procedural fluency, strategic efficiency, adaptive inference,
productive desire). In addition, it was revealed that there were statistically significant differences
between the average performance of the mathematics teachers in the intermediate stage in light of the
requirements of the development of sports ingenuity due to the Tamkeen program. The light of the
research literature after verifying its validity and stability on a random sample consisted of (30)
female teachers of mathematics teachers in the intermediate stage in the city of Riyadh, and reached
several results, including:
 The average level of teaching performance of middle school mathematics teachers (in the study
sample) in light of the requirements for the development of mathematical proficiency as a whole
was average (36.03). The level of teaching performance in the center of the second observation
card (procedural fluency) was in the first order (average) (7.97), while the third axis (strategic
efficiency) in the second ranking (medium) with an average of (7.44), while the first axis
(conceptual absorption) was in the third (intermediate) between The five axis of the observation
card with an average of (7,07), and the fourth axis (the adaptive inference) in the ranking
(Average) between the card axes at an average of (6.23), while the fifth axis (the desire produced)
came in the fifth and last rank (weak) with an average of (5,37).
 There are no statistically significant differences between the mean scores of the mathematicians
who are enrolled and not enrolled in the Tamkeen program related to the development of
mathematical skill as a whole and its sub-components (separately).
In light of the results of the research, the researcher recommended including holding training
courses for mathematics female teachers to develop their educational performance related to the
components of middle stage students' math proficiency., the necessity of directing the mathematics
supervisors to use standardized grade observation cards during class visits to mathematics teachers in
the intermediate stage.
Keywords: Teaching performance, Requirements for developing math proficiency, mathematics
female teachers, middle stage.
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الملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية

البراعة الرياضية بمكوناتها الخمس(االستيعاب المفاهيمي ،الطالقة اإلجرائية ،الكفاءة االستراتيجية ،االستدالل التكيفي ،الرغبة المنتجة).
وكذلك الكشف عن ما إذا كان هن اك فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة
المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية تُعزى إلي االلتحاق ببرنامج تمكين ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم البحث المنهج
الوصفي التحليلي ،وطُبقت بطاقة مالحظة تم بناؤها في ض وء أدبيات البحث بعد التأكد من صدقها وثباتها على عينة عشوائية تكونت

من ( )30معلمة من معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في مدينة الرياض ،وتم التوصل إلى عدة نتائج منها:

 أن متوسط مستوي األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة (عينة الدراسة) في ضوء متطلبات تنمية البراعة
الرياضية ككل كان متوسطاً حيث بلغ ( ،)36،03وكان مستوى األداء التدريسي في محور بطاقة المالحظة الثاني(الطالقة

اإلجرائية) في الترتيب األول (متوسطا) ،حيث بلغ المتوسط الحسابي له ( ،)7،97في حين كان المحور الثالث (الكفاءة

االستراتيجية) في الترتيب الثاني (متوسطا) بمتوسط بلغ ( ،)7،44أما المحور األول(االستيعاب المفاهيمي) فقد كان في الترتيب
الثالث(متوسطا) بين محاور بطاقة المالحظة الخمس بمتوسط بلغ( ،)7،07وكان المحور الرابع (االستدالل التكيفي) في الترتيب
الرابع (متوسطا) بين محاور البطاقة بمتوسط بلغ ( ،)6،23بينما المحور الخامس(الرغبة المنتجة) جاء في الترتيب الخامس
واألخير(ضعيف) بمتوسط بلغ (.)5،37

إحصائيا بين متوسطي درجات أداء معلمات الرياضيات الملتحقات وغير الملتحقات ببرنامج تمكين والمتعلقة
 ال توجد فروق دالة
ً
بتنمية البراعة الرياضية ككل ومكوناتها الفرعية (كل على حدة).
وفي ضوء نتائج البحث أوصت الباحثة بعقد دورات تدريبية لمعلمات الرياضيات لتنمية مستوى أدائهن التدريسي المتعلق
بمكونات البراعة الرياضية المختلفة لدى طالبات المرحلة المتوسطة ،ضرورة توجيه مشرفات الرياضيات الستخدام بطاقات مالحظة

صفية مقننة أثناء الزيارات الصفية لمعلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة.

الكلمات المفتاحية :األداء التدريسي  -متطلبات تنمية البراعة الرياضية  -معلمات الرياضيات  -المرحلة المتوسطة.
مقدمة البحث:

ُيعد التعليم القائم على قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة أحد مقومات التنمية البشرية في ظل عصر الثورة التقنية والمعلوماتية ،لذا
فإننا بحاجة إلى تعليم ينهض بالمتعلمين ويراعي تمايزهم وقدراتهم في تلقي المعلومات ومن هنا جاءت الحاجة إلى حركة إصالح

التعليم .وتُعد الرياضيات أحد الركائز األساسية التي أتاحت للبشرية فتح أبواب جديدة للتطوير والتغيير ،فما من تطوير في علوم
الحاسب أو العلوم الطبية إال وكان للرياضيات باع كبير فيه ،لذلك أدركت الدول المتقدمة أهميتها وتطوير أهداف وأساليب تعليمها
وتعلمها في ضوء الثورة التكنولوجية (محمد.)2015،
ففي ظل العصر الحالي الذي يتميز بالثورة التقنية والمعلوماتية فإن الهدف من إحداث تغيير وتطوير في تعليم الرياضيات

متمحور حول المحتوى ولكن أصبح الهدف هو مساعدة المعلمين والمتعلمين في فهم العالم والتفاعل معه ،ويمثل معلم
ًا
وتعلمها لم يعد
جيدا
الرياضيات واحداً من أهم مقومات التطوير والتغيير حيث ال يمكن إحداث أي إصالح بدون وجود معلمين مؤهلين
ً
تأهيال ً

ومعاصرا ،فالمعلم له دور فاعل في العملية التعليمية /التعلمية وجودة مخرجاتها وهو القادر على استثمار عقول وقلوب طالبه ،وانطالقًا
ً
تطور في أسـ ــاليب تقويم أدائـ ــه وظه ــور العديد من
ذلك
اكب
و
ي
أن
البد
كان
ه،
ر
وتطوي
إعداده
حركة
وتطور
للمعلم
المهم
الدور
من
ٌ

المــداخل والنمـاذج التي تهـدف إلى ُرقـي ـ ــه(وليم.)2004 ،
كما أن تطوير األداء التدريسي للمعلمات له الكثير من المنافع الشخصية والعامة ومنها ،ارتفاع معنوياتهن وتوسيع أنشطتهن

واتصاالتهن ،وتوفير فرص واسعة للمشاركة المجتمعية والدولية إضافة إلى بعض المزايا المادية التي تحسن من دخل المعلمات
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وتحفزهن على العمل من أجل المزيد من اإلنتاج واإلبداع ،للحصول على فرص القيادة العلمية واإلدارية ومن ثم الحصول على الجوائز
والمنح المحلية واإلقليمية والعالمية والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية على اختالفها(نصار.)2017 ،
وقد أكد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات)National Council of Teachers of Mathematics (NCTM,2000

والذي يعد من أوائل المنظمات التي هدفت إلى النهوض بتدريس الرياضيات والتطوير المهني للمعلمين على تشجيع المعلم إلحداث
التغيير في تدريس الرياضيات كما دعا إلى وضع آلية لتقويم تدريسه من أجل التحسين ورفع كفاءة الطالب.
وتأكيدا على ما ينبغي أن يتميز به معلم الرياضيات من إجادة للمهارات التدريسية وضرورة ممارسته لها لالرتقاء بطالبه إلى
ً
أعلى المستويات فقد اهتمت العديد من المؤتمرات الدولية عامة والمحلية خاصة بإعداد المعلم والرفع من مستوى أدائه كمؤتمر المعلم

وعصر المعرفة بجامعة الملك خالد( ،)2016والمؤتمر الخامس إلعداد المعلم في جامعة أم القرى( ،)2016ومؤتمر التكامل التربوي

بين التعليم العالي والعام( ،)2016ومؤتمر معلم المستقبل :إعداده وتطويره في جامعة الملك سعود ( ،)2016ومؤتمر التميز في تعليم
وتعلم العلوم والرياضيات الثاني "التطور المهني -آفاق مستقبلية(.)2017
وفي ضوء ذلك فقد أجريت العديد من الدراسات التي توصلت إلي تفاوت في مستوى أداء معلمي الرياضيات ما بين المتدني،
والمتوسط ،والمرتفع؛ حيث توصلت نتائج دراسة "جيتند ار وآخرين" ) )Jitendra et al,2010إلى تراوح مستوى أداء معلمات الصف
الثالث بين الضعيف والجيد .وكذلك دراسة "باول" ( ،)Powell,2009التي توصلت إلى أن مستوى أداء معلمي الرياضيات في

تفعا .كذلك توصلت دراسة " شير"
المرحلتين االبتدائية والمتوسطة  -وفقًا لمعايير المعالجة ضمن معايير( )NCTMكان مر ً
( ) Sher,2011إلى أن أداء معلمي الرياضيات للصف الرابع في االلتزام بمعايير المعالجة؛ كان على درجة عالية.
وبالرغم من النتائج السابقة؛ فقد توصلت نتائج بعض الدراسات األخرى إلى أن من أسباب تدني مستوى تحصيل الطالب في

الرياضيات قد يرجع الى طرق التدريس التقليدية التي يمارسها معلمو الرياضيات القائمة على اإللقاء ،وضعف االهتمام بمهارات التفكير
العليا والتفكير الرياضي ،وعدم االهتمام بربط الرياضيات بالواقع والحياة ،مع وجود اتجاهات سلبية نحو تعلمها(السلمي2013،؛
األحمدي2014،؛ المعثم والمنوفي2014،؛ الغامدي والقحطاني .)2016،وخلصت نتائج غالبية تلك الدراسات إلى أن مستوى
الممارسات التدريسية داخل فصول الرياضيات دون المستوى المأمول ,األمر الذي قد يؤثر سلبياً على نواتج تعلم الرياضيات لدى
المتعلمين في المراحل الدراسية المختلفة.

لذا فإن مثل هذه النتائج أخضعت مناه ج الرياضيات للعديد من التغيرات بغرض التطوير ورفع مستوى أداء الطالب ،فكانت
الدعوة للتطوير قد بلغت ذروتها ،حيث أصدر المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة عدة وثائق تتعلق بمعايير تعليم
وتعلم الرياضيات ) ، (NCTM,1989,2000; NRC,2004حيث صممت سالسل ماجروهيل في ضوء هذه الوثيقة التي تهدف الى
تحسين مستوى واتجاهات الطالب نحو الرياضيات ،ومساعدتهم في استيعاب المفاهيم وحل المشكالت الرياضية ،وهي ما أسموه

بالبراعة الرياضية (الكفاءة الرياضية) (" )Mathematical Proficiencyوهي جميع جوانب الخبرة والكفاءة والمعرفة الرياضية"
وتشمل خمسة مكونات ،المكون االول :االستيعاب المفاهيمي ويشمل استيعاب المفهوم الرياضي وخصائصه ورموزه وكيفية تطبيقه في
الحياة ومعرفة العمليات والتعميمات المرتبطة به ،المكون الثاني :الطالقة اإلجرائية وتشمل تمييز العمليات وتطبيق خصائصها واستنتاج
العالق ة بينها ،المكون الثالث :الكفاءة االستراتيجية وتشمل صياغة وتمثيل وحل المشكلة الرياضية ،المكون الرابع :االستدالل التكيفي
ويشمل القدرة على التفكير المنطقي وتبرير االستدالالت في مواقف مألوفة وغير مألوفة ،المكون الخامس :الرغبة المنتجة وتشمل تكوين

اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات واإليمان بأهمية الرياضيات ودورها في الحياة). (NRC, 2001
واستنادا لما سبق فإن تنمية البراعة الرياضية تتطلب اهتمام التربويين بتصميم المناهج الدراسية وأساليب التدريس بحيث يتم
تقديم مادة الرياضيات للطالب كمجموعة من األفكار المترابطة؛ ولعل دور المعلم هو األكثر أهمية في هذا الصدد ،فعلى المعلم الربط
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بين المفاهيم واإلجراءات الرياضية ،وذلك باالنتقال تدريجياً من بناء الروابط البسيطة السطحية إلى الروابط المعقدة والكامنة بين
العمليات والموضوعات الفرعية(.)Tchoshanov, 2011
مشكلة البحث:

نظر للتحوالت التي شهدها تعليم الرياضيات وتعلمها في العصر الحاضر ،واستجابة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030
ًا
التي أولت البعد التعليمي عناية كبيرة ،دعت العديد من المؤتمرات إلى توجيه الجهود والرؤى وتكاملها لتطوير تعليم وتعلم الرياضيات

لتمكين الطالب من إحراز نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل
الدراسي مثل اختبارات ) (TIMSSو) ، )PISAحيث أظهرت نتائج اختبارات ) )TIMSS,2015انخفاض الترتيب الدولي للسعودية في
العلوم والرياضيات(الشمراني وآخرون.)2016،

لذلك تغيرت النظرة لدور المعلم في العملية التعليمية ،فالمعلم اليوم مطالب بالقيام بأدوار تستدعي مهارات ومهام تختلف عن تلك

التي كان يمارسها باألمس .فقد أنيطت به أدو ٌار جديدة تهدف جميعها إلى تفعيل دور الطالب في الموقف الصفي ،وتحسين التعليم
والتعلم والمنتج التربوي ،وهذه األدوار تحتاج إلى معلم يمتلك كفايات التعلم الحديثة (العمري.)2010،

الفعالة؛ للتأكد من تمتعه بالمستوى المناسب من الكفاءة واألداء
وي ّ
ُ
عد الوقوف على مستوى األداء الفعلي للمعلم بمثابة األداة ّ
الالزمين للتأثير في مخرجات التعلم المختلفة .وترجع أهمية معرفة مستوى أداء المعلم إلى أن ما يقوم به المعلم من أداء(المنهج المنفذ)،
يؤثر بشكل مباشر على ما يتعلمه الطالب فعليًّا (المنهج المتعلم) ،كما يتجلى في اختبارات تحصيل الرياضيات ( Jitendra, etal.,

 .) 2010هذا باإلضافة إلى أن معرفة مستوى أداء المعلم تساهم في بلورة معالم برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين ،وتحديد طبيعة
أيضا في جهودهم الرامية لتحسين أدائهم). (Reece, 2006
عمليات اإلشراف الالزمة ،وتساعدهم ً
وتسهم معرفة مستوى أداء معلمي الرياضيات كذلك في االرتقاء بجودة التدريس ،والمساهمة في تحقيق األهداف العامة والمنشودة
للمنهج المدرسي ،وتوفير أساس متين يمكن االرتكاز عليه في تطوير التدريس عبر التقييم المثمر ألداء المعلمين في فصول

الرياضيات ،وكذلك االرتقاء بنموهم المهني) .)Ortman, Glowacki, Churchill & Kuckelman,2000باإلضافة إلى تزويد
المعلمين بتغذي ة راجعة بنائية على المستوى الفردي ،والمساعدة في تعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ،وتوفير أدلة
ملموسة عن مستوى األداء الفعلي لمعلمي الرياضيات(.)Danielson & McGreal,2000
متغير حديثًا في علوم الرياضيات وتعتمد على الدمج بين مهارات التفكير العلمي والتفكير
ًا
وحيث أن البراعة الرياضية تُعد
الرياضي للطالب ،والذي أكدت عليه دراسة المعثم والمنوفي ( )2014التي دعت إلى ضرورة االهتمام بموضوع البراعة ومكوناتها من

قبل المختصين في تعليم الرياضيات بالمملكة العربية السعودية في ظل ندرة الدراسات العربية والمحلية منها المرتبطة بهذا الموضوع،
كما أنها لن تتحقق إال من خالل أداء تدريسي ٍ
ومهنيا من خالل دورات تدريبية،
اكاديميا
مؤهال
عال ،حيث أن المعلم يجب أن يكون
ً
ً
ً

وملما باستراتيجيات التدريس الحديثة التي تساعد في تنمية البراعة الرياضية لدى الطالب ،ولقد اهتمت العديد من الدراسات األجنبية
ً
بالبراعة الرياضية منها دراسة (Figgins,2010؛ Freund,2011؛ Groves,2012؛  MacGregor, 2013؛ 2014

.)Miheso &Berger,

في حين توصلت دراسة العمري ( ) 2017إلى انخفاض درجة تمكن معلمات المرحلة الثانوية من البراعة الرياضية ،كما أوصت
دراسة ك ٌل من(المعثم والمنوفي2014،؛ العمري2017،؛ الغامدي )2017،بإجراء دراسات تقويمية للممارسات الصفية ودراسة مستوى
األداء لدى معلمي الرياضيات في ضوء البراعة الرياضية في مختلف مراحل التعليم.

لذا فتحقيقًا لما سبق واتساقًا مع توجهات و ازرة التعليم من خالل مشاريع التطوير في تعليم الرياضيات والذي كان من أهمها
وأحدثها برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي العلوم والرياضيات حيث استهدف تطوير مهاراتهم التدريسية ومعرفتهم في مجال
تخصصهم ،وكذلك من خالل عمل الباحثة في تعليم المرحلة المتوسطة ومتابعة السلوك التدريسي للكثير من المعلمات واالطالع على
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األدب النظري في تدني تحصيل الطالب بالرياضيات والذي قد ُيعزى إلى بعض الممارسات التدريسية ،تتضح الحاجة إلى دراسة واقع
األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية لدى الطالبات بالمرحلة المتوسطة.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:

 .1ما مهارات التدريس الالزم توافرها لدى معلمات الرياضيات في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية لدى طالبات المرحلة
المتوسطة؟

 .2ما مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية ككل ،ومكوناتها
الفرعية (االستيعاب المفاهيمي  -الطالقة االجرائية  -الكفاءة االستراتيجية  -االستدالل التكيفي  -الرغبة المنتجة) ؟
 .3هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0،05بين متوسطات درجات معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في أدائهن
التدريسي وفقًا لمتطلبات تنمية البراعة الرياضية تنمية البراعة الرياضية ككل ،ومكوناتها الفرعية (االستيعاب المفاهيمي  -الطالقة
االجرائية  -الكفاءة االستراتيجية  -االستدالل التكيفي  -الرغبة المنتجة) ،تُعزى إلى متغير االلتحاق ببرنامج تمكين؟

أهداف البحث :هدف البحث إلى:

 -1تحديد مهارات التدريس الالزم توافره ا لدى معلمات الرياضيات لتنمية البراعة الرياضية ككل ومكوناتها الفرعية (كل على حدة) لدى
طالبات المرحلة المتوسطة.

 -2تحديد المستوى الفعلي ألداء معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية ككل ،ومكوناتها
الفرعية (االستيعاب المفاهيمي  -الطالقة االجرائية  -الكفاءة االستراتيجية  -االستدالل التكيفي  -الرغبة المنتجة).
 -3دراسة أثر االلتحاق ببرنامج تمكين على األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية البراعة
الرياضية.

أهمية البحث :يمكن إبرازها باآلتي:

األهمية النظرية:

 -1إلقاء الضوء على البراعة الرياضية كمتغير حديث في تعليم الرياضيات وتعلمها ،والتعرف على مكوناتها ،ومؤشراتها المتعددة ،التي
يمكن من خاللها تحديد مستوى األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية.

 -2نظ اًر لقلة الدراسات – في حدود قراءات الباحثة -في المملكة العربية السعودية ،التي تطرقت إلى األداء التدريسي لمعلمات
الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بشكل خاص ،فقد اختلفت هذه الدراسة عن غيرها في مجتمع الدراسة والعينة ،فال توجد دراسة سابقة

– في حدود قراءات الباحثة -تناولت األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.
األهمية التطبيقية:

 -1استخدام أداة الدراسة للتعرف على مستوى أداء معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء مكونات البراعة الرياضية.
 -2يعطي المسؤلين مؤش اًر حول مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية البراعة
الرياضية ،مما يتطلب العمل على تحسين األداء ،ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت.

 -3يفيد المشرفين والمشرفات والمختصين والمختصات بالتطوير في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات ،للمساهمة في رفع
مستوى األداء التدريسي لديهم في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية.
حدود البحث :تمثلت حدود البحث الحالي في الحدود التالية:

 الحدود الموضوعية :اقتصر البحث الحالي على تحديد مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء
متطلبات تنمية البراعة الرياضية بمكونا تها (االستيعاب المفاهيمي ،والطالقة اإلجرائية ،والكفاءة االستراتيجية ،واالستدالل التكيفي،

والرغبة المنتجة).
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 الحدود المكانية :اقتصر على المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بإدارة التعليم بمدينة الرياض.

 الحدود الزمنية :تم تطبيق أداة الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 1440/1439هـ.
التعريفات اإلجرائية للبحث:

 األداء التدريسي : Teaching Performance

تعرفه الباحثة إجرائياً بأنه الخمس خطوات المتسلسلة لتوصيل الدرس وهم ،تقديم الموضوع ،واكساب الطالب معلومات جديدة،

ودمج تعلهم من خالل الممارسة ،وتحفيز الطالب على تلخيص الدروس المستفادة ،وتخصيص الواجبات المنزلية لتعزز معرفتهم
 البراعة الرياضية : Math Proficiency

تعرفها الباحثة إجرائياً بأنها التعلم الناجح في مادة الرياضيات؛ ويتطلب اكتساب البراعة الرياضية :استيعاب المفاهيم والعمليات

والعالقات الرياضية ،والمهارة في تنفيذ اإلجراءات بأسلوب مرن ودقيق وفعال ومالئم ،والقدرة على صياغة وتمثيل وحل المسائل
الرياضية ،والقدرة على التفكير والتأمل والتفسير والتبرير المنطقي ،والميل االعتيادي للنظر إلى الرياضيات على أنها ذات مغزى ومفيدة

وجديرة بالمجهود ،باإلضافة إلى اإليمان باالجتهاد والكفاءة الذاتية.
وتعرف الباحثة األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية إجرائياً بأنه :قيام معلمة

الرياضيات بممارسات تدريسية داخل الصف لتحقيق تنمية البراعة الرياضية ،وذلك من خالل تحديد مستوى تحقق المكونات الخمسة
وهي :االستيعاب المفاهيمي ،والطالقة االجرائية ،والكفاءة االستراتيجية ،واالستدالل التكيفي ،والرغبة المنتجة ،لدى طالبات المرحلة
المتوسطة والتي تتطلب ترابط وتكامل هذه المكونات مع بعضها البعض وتقاس بالنسبة التي حصلت عليها المعلمة لكل مكون من
مكونات البراعة الرياضية من خالل بطاقة المالحظة المعدة لذلك.
اإلطار النظري واالستعراض المرجعى:
أوالً :األداء التدريسي:

ُيعد التدريس شكل من أشكال التعليم يتفاعل فيه المتعلم مع مصادر التعلم ،فاألداء التدريسي يساعد على غرس الثقة في
ا لطالب ويشجعهم على التحدي من خالل وضع معايير عالية من أجل تحفيز الطالب لتحقيق مزيد من اإلنجاز ،وكذلك يساعد اإلداء
التدريسي على التغلب على نقاط الضعف الفردية للطالب ()Chamundeswari, 2013

ويعرف األداء التدريسي بأنه قدرة ودرجة قيام المعلم بتنفيذ مهامه التعليمية على مستوى المدرسة لتحقيق مستويات عالية من
الجودة في التعلم المدرسي ،كما يقصد به أيضاً كل النشاطات التي يقوم بها المعلم في الصف الدراسي ويتكون هذه النشاطات العلمية

موجهة للطالب داخل الصف الدراسي(اإلمام وسمير .)2017 ،كما يعرف بالقدرة على تعزيز كفاءات التنظيم الذاتي والتي واحدة من
أهم المؤثرات في تحفيز الطالب وتعزيز تحصيلهم التعليمي( ،)Rosario et al., 2010ويمثل األداء التدريسي التصميم التعليمي
الذي يجب تحسينه دائما والتركيز عليه من خالل طرق التدريس الحديثة ( ،)Adel, 2016وقد ُيعرف األداء التدريسي على أنه عملية
التدريس المتصورة من قبل الطالب حول ما يجب تقديمه المعلم من البداية للنهاية في عملية التدريس ( Mohammad et al.,
)2015
أهمية األداء التدريسي:

تعتبر جودة األداء التدريسي للمعلمين من أهم العوامل التي تحدد فعالية النظام الدراسي ،فأفضل أنظمة التعليم تقوم باختيار

أفضل المعليين ذوي األداء التدريسي العالي والذين يتصفون بالصفات الفكرية والشخصية المطلوبة ،فعندما يكون األداء التدريسي للمعلم

مؤثرا ،يترك فرق عميق لدي الطالب ،فاألداء التدريسي الفعال ينتج طالب متفاعلين ومشاركين ولديهم التحصيل األعلى
(.)Department For Education, 2010
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كما أن تطوير األداء التدريسي للمعلمات له الكثير من المنافع الشخصية والعامة ومنها ،ارتفاع معنوياتهن وتوسيع أنشطتهن
واتصاالتهن ،وتوفير فرص واسعة للمشاركة المجتمعية والدولية إضافة إلى بعض المزايا المادية التي تحسن من دخل المعلمات
وتحفزهن على العمل من أجل المزيد من اإلنتاج واإلبداع ،للحصول على فرص القيادة العلمية واإلدارية ومن ثم الحصول على الجوائز

والمنح المحلية واإلقليمية والعالمية والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية على اختالفها(نصار.)2017 ،

وال يؤدي األداء التدريسي الفعال للمعلم إلى التحسين من مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب فحسب ،ولكنه يؤدي أيضاً إلى

العديد من التأثيرات اإليجابية بعيدة المدى؛ فمن خالل األداء التدريسي الفعال ،يصبح الطالب أكثر مهارة وتمكناً كمتعلمين في حياتهم

الخاصة ،مما يجعلهم قادرين على اكتساب المعلومات الجديدة عند احتياجهم إليها؛ ويساهم المعلم ذو األداء التدريسي الفعال في تحقيق
ذلك من خالل تعليم الطالب وتقييم أدائهم بأساليب أكثر كفاءة ووضع معايير أعلى لمستوى التحصيل الدراسي

للطالب(.)Chamundeswari, 2013
ويوضح الناشري (  )2014أهمية جودة األداء التدريسي للمعلم في ما يلي:
 مدى معرفته لتقدمه نحو بلوغ أهدافه. -معرفة مدى فهم واستيعاب المعلم للمعلومات والمهارات الجديدة التي تحدثها متغيرات العصر.

 تحديد مدى القدرة في االعتماد على النفس في استخدام هذه المعلومات بتوجيه التقدم نحو إتقان التعلم. تحديد قدرات المعلم وابداعاته ،وجوانب القوة والضعف في أدائه للتنبؤ بالسلوك التدريسي له في المستقبل.أهداف تقويم األداء التدريسي:

يحظى تقييم األداء بأهمية خاصة في العملية اإلدارية وبين موضوعاتها ،فهو األسلوب الذي يدفع األجهزة اإلدارية بحيوية

ونشاط ،حين يجعل الرؤساء يتابعون واجبات ومسؤوليات مرؤوسيهم بشكل مستمر ،ويدفع المرؤوسين للعمل بفاعلية ،ويستخدم تقييم
األداء باإلضافة إلى ما سبق في تحقيق مجموعة من األهداف منها؛ تقديم معلومات للعاملين أنفسهم عن جودة وكفاءة أدائهم ألعمالهم،

وذلك لتحسينه إلى األفضل ،تحديد أوجه القصور في أداء الفرد واحتياجه إلى التطوير والتنمية وذلك عن طريق جهود التدريب(أبو
شندي.)2011 ،
والهدف من تقييم أداء التدريسيين هو المتابعة والتطوير الدائم والمستمر لكافة أعضاء الهيئة التدريسية ورفع مستوى كفاءة
التدريسي بهدف تحسين جودة المخرجات من خريج جيد وتحفيز المعلم لاللتزام بواجباته وتجويد أدائهم في تدريس جيد وانتاج علمي
نوعي ،فضال عن خدمة المؤسسة العلمية والمجتمع؛ حيث تحرص كافة المنظمات التعلمية على القيام بأعمالها ونشاطاتها المختلفة

بمستوى عالي من الكفاءة ،لذا يتم التركيز على علمية التقويم ألنها تعبر عند مدي التقدم الذي حققته تلك المنظمات(عزيز وجاسم،
.)2014
ويمكن إبراز األهداف األساسية لتقويم األداء التدريسي في اآلتي(:)Ho & Chen, 2010
 -1توفير نظام مالئم يمكن من خالله للتربوي القائم بعملية التقييم والمعلم الخاضع للتقييم العمل معاً لتحسين أساليب التدريس المطبقة
وتقديم االبتكارات التدريسية.

 -2توفير نظام منهجي لتوفير الدعم للمعلمين الجدد ومعالجة الصعوبات التدريسية التي تواجههم.
 -3وضع معايير مالئمة التخاذ الق اررات الخاصة بالوضع الوظيفي للمعلمين ،مثل ق اررات الترقيات وق اررات الفصل.
 -4وضع أساس عادل ومنصف لتصنيف المعلمين ودراسة أدائهم التدريسي باستمرار.
 -5بناء قاعدة معرفية كافية حول مستوى التعلم والتطور لدى المعلمين.

 -6رفع مستوى الحافز لدى المعلمين فيما يتعلق بمراجعة الخطط التدريسية والخطط المهنية الشخصية ،والتدريب المهني ،والترقي في
مجال العمل التربوي.
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ويهدف تقويم األداء التدريسي إلى تحسين التعلم الهادف والمستدام والمساعدة على تنمية معاير األداء ،ومعرفة ما إذا كان
األداء التدريسي يعكس أهداف النظام التعليمي أم ال ،ويهدف تقويم األداء التدريسي أيضا إلى التطوير المهني والمؤسسي للمؤسسة
التعليمية ( .) De Almeida, 2017كما يساعد تقويم األداء التدريسي على تنمية بيئة التدريس ويحسن من أداء المعلم ،وعن طريق
التقويم يتم المساهمة في إكساب المعلمين فهم أوسع للمهنة والمؤسسة ،كما يهدف تقويم األداء التدريسي على تشجيع المعلم على التعلم

المستمر واكتساب مهارات أكثر (.)Sayavedra, 2014
المهارات التدريسية الالزمة لمعلم الرياضيات:

إن الهدف األول من إعداد المعلم هو مساعدته على امتالك المهارات المهنية الالزمة لممارسة أدواره بدرجة عالية من الفاعلية،

وتكنولوجيا
علميا
ًا
كما أن عدم توافر المعلم المؤهل قد يؤدي إلى تراجع نتاجات التعلم ،وخاصة أن المجتمعات المعاصرة تشهد
ً
تطور ً
متسارًعا ،حيث نلمس هذا التطور والتغير في جميع مسارات الحياة ،وعلى جميع األصعدة ،والسيما في مجال التعليم الذي يعد العمود
الفقري للمجتمع الذي يطمح الن يصل ويلحق بركب الحضارة (السويجي.)2015 ،

ومن المهارات التد ريسية األخرى التمكن من المادة ،والمهارات التعليمية ،ومهارات االتصال ،ومهارات التقييم ،ومهارات إدارة
الفصل( .)Roxas, 2015وهناك أيضا القدرة على استفسارات الطالب ،والقدرة على تسهيل إجراء المناقشات الفردية والجماعية ،ومهارة
التفسير التي ترتبط بإتقان محتوي الري اضيات ،ومهارة طرح األسئلة التي تؤدي بالطالب إلى حل المشكالت ،ومهارة إعطاء الدافع
للطالب لكي يفكروا بفعالية ،ومهارة إجراء التغييرات التي تهدف الستخدام مختلف األدوات والوسائل والمصادر التعليمية في

التدريس(.)Rahayu, 2017

وهناك مجموعة من المهارات التي من خاللها يمكن تحديد إذا كان هذا المعلم لمادة الرياضيات جيداً بما فيه الكفاية أم ال والتي

تتمثل فيما يلي(محمد:)2011 ،

 -1الثقة والقدرة على تحمل المسؤولية.

 -2ارتفاع مستوى الحماس والنشاط والحيوية خالل مختلف مراحل العملية التعليمية.
 -3درجة وضوح الصوت وتغير نبراته مما يساعد على مزيد من الحيوية وجذب االنتباه.
 -4المهارات التي تتعلق بتخطيط الدرس وتشمل ارتفاع مستوى صياغة عنوان الدرس ،وأسلوب صياغة أهداف الدروس وتسلسلها
وشمولها لجوانب النمو ومستوياتها.
وهناك مهارة التفاعل االجتماعي أثناء علمية االتصال بين المعلمات والمتعلمين ،حيث ينبغي على المعلمات أن يتقن هذه

المهارة إذا أردوا أن يكسبن قلوب الطالب؛ فاإلنسان اجتماعي بطبعه فكلما كانت العالقة قوية بين المعلمات والطالب كان الصف

الدراسي أكثر انضباطًا وتتمثل هذه المهارة في ،استخدام المناقشات الجماعية بين الطالب التعرف إلى آرائهم؛ التوسع في األنشطة
االجتماعية التي تضم المعلم والطالب خارج الصف؛ القدرة على تنمية العالقات اإلنسانية بين المعلمات والتالميذ (النجار.)2016 ،

ومن مهارات األداء التدريسي التي يجب أن يتمكن منها المعلم ،العشر مهارات التالية وهي ،مهارة كتابة المخطط العام للدرس

ومهارة صيا غة األهداف التعليمية ،مهارة تحديد الوسائل التعليمية ومصادر التعلم وأوراق العمل ،مهارات إدارة الفصل ومهارات التمكن
من المحتوي العلمي ،ومهارة التهيئة وعرض التدريس ومهارات طرح األسئلة ومهارة تقييم الطالب ومهارة اللغة والتواصل ومهارات غلق
الدرس؛ كل هذه المها ارت تؤثر في تكوين األداء التدريسي للمعلم وكيفية تأثيره بدوره على المتعلمين(سويلم.)2016 ،
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ثانياً :البراعة الرياضية:

تعتبر البراعة والتفكير النقدي من القيم األساسية للعلوم عامة وبما أن الرياضيات تعتبر في حد ذاتها لغة في التفكير ،فعلى

طالب الرياضيات استخدام البراعة والتفكير النقدي أثناء تعامله مع المسائل الرياضية()Escultura, 2012؛ فالبراعة هي جانب مهم
للغاية في األداء الشخصي في المجتمع ،وترتبط البراعة بالرياضيات ،حيث يحتاجها الطالب أو معلم الرياضيات حين يواجهوا مسألة ال
يوجد حل محدد لها(.)Schoevers et al, 2018

وتُعرف البراعة الرياضية بأنها "قدرات الطلبة التي تمكنهم من توظيف معرفتهم الرياضية في التعامل مع الموقف الرياضي
ووضع الحلول المناسبة له من خالل استخدام المعرفة المفاهيمية واإلجرائية بمرونة"(قاسم والصيداوي( :2013ص .)60كما تعرف

إستنادا على
كتابيا،
شفهيا أو
على بأنها "قدرة الطالب على استخدام لغة الرياضيات ،ورموزها ،للتعبير والتبرير عن موقف رياضي،
ً
ً
ً
مجموعة من األفكار والخبرات ،وربطها بواقع الطالب ومشكالته الحياتية"(خليل.)2016 ،
كما تعرف بأنها ""الخيوط المتشابكة والمترابطة الضرورية لتعلم الطالب ،والتي تشمل االستيعاب المفاهيمي ،والطالقة اإلجرائية،

والكفاءة اإلستراتيجية ،والمنطق التكيفي ،والرغبة المنتجة"( ،)Ngware, 2015كما تعرف بأنها قدرة الطالب على القيام ببعض
العمليات الرياضية من فهم واستيعاب المفاهيم الرياضية بدالً من حفظها فقط وتنفيذ إجراءات حل المشكالت الرياضية بمهارة ودقة
وكفاءة عالية والقدرة على صياغة المشكالت الرياضية وحلها ،والتفكير المنطقي في حلول هذه المشكالت ،وتبريرها وتفسيرها ،وكذلك
ثقتهم في قدراتهم في حل المشكالت الرياضية والشعور بأن الرياضيات مادة ذات فائدة في حياتهم العاملة وخالل هذه العمليات يكتسب

الطالب أبعاد البراعة الرياضية(طلبة.)2018 ،
أهمية البراعة الرياضية:

تكتسب البراعة الرياضية أهميتها في أنها تؤدي إلى زيادة إدراك التلميذ بمفردات اللغة الرياضية ،وادراك مكونات بناء المفاهيم

الرياضية ،وادراك طبيعة الرياضيات وداللة بنيتها ،وادراك أهمية الرياضيات في المواقف الحياتية ،واستنتاج منظومة من القواعد
والتعليمات الرياضية وتوظيفها في المواقف وحل المشكالت ،والتدرب على بناء برنامج لتنمية مهارات التواصل لدى الطالب ،واستقراء
المترابطات المفاهيمية في النسق الرياضي(خليل.)2016،

فالبراعة الرياضية تسهل إنتاج واضافة معلومات جديدة لذهن المتعلم وتبني تفاعل بين المعرفة الرياضية فيما بينها وبين البيئة

المحيطة بالمتعلم وان أهم ما يحتاجه المتعلم أثناء عملية التعلم هو كيفية جعل األفكار والمفاهيم أكثر محسوسية لديه ،ويتم ذلك من
خالل ترجمتها بالتمثيالت ال رياضية ،سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو المحسوسات ،مما يؤدي إلى تعميق الفهم للمادة والمحتوى
الرياضي والتغلب على نقاط الضعف أثناء عملية التعلم ،وربط المفاهيم بالواقع المحيط بالمتعلم (الكبيسي والهيتي.)2014 ،
ومن أهمية البراعة الرياضية أنها تؤدي إلى تنمي ة القوة الرياضية لدى الطالب أثناء دراسة مادة الرياضيات في النقاط اآلتية

(أحمد:)2016 ،

 تمكين الطالب من التواصل اللغوي الرياضي. تنمية قدرة الطالب على التحليل واالستدالل الرياضي واتخاذ الق اررات. إدراك الطالب لطبيعة الرياضيات والشعور بقيمتها وجمالها. -تنمية ثقة الطالب بنفسه أثناء دراسة الرياضيات.

 قدرة الطالب على تحديد مسار أفكاره وتعديله في أكثر من مسار أثناء حل المسائل الرياضية. قدرة الطالب على التكامل بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية الرياضية. -قدرة الطالب على صياغة المفاهيم والتعميمات الرياضية وادراك العالقات بينها.
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مكونات البراعة الرياضية:

تتكون البراعة الرياضية من خمسة مكونات ،هي :االستيعاب أو الفهم المفاهيمي ،والطالقة اإلجرائية ،والكفاءة اإلستراتيجية،

واالستدالل التكيفي ،والرغبة المنتجة؛ وهذه المكونات الخمسة ليست مستقلة ،وانما مترابطة ومتشابكة وتعد ضرورية للعمل ،باإلضافة
إلى تنمية هذه المكونات يمكن الطالب من التذكر والفهم والتحليل والتفكير اإلبداعي؛ وعليه فيعد مفهوم البراعة الرياضية مفهوماً شامالً

له مكوناته وأبعاده ،ويجب تنميته كمفهوم مترابط ومتشابك(حسن.)2016 ،
أوال :االستيعاب المفاهيمي:

إن االستيعا ب المفاهيمي عبارة عن معالجة دقيقة للمفاهيم الرياضية وما يرتبط بها من تعميمات ،وعمليات بناء للمعرفة بعمق

ووضوح ،ويمكن االستدالل عليها بمجموعة ن المؤشرات :استيعاب معنى المفهوم الرياضي وخصائصه ورموزه ،والعمليات المرتبطة به،
وكيفية تطبيقه في المواقف الحياتية ،واستنتاج التعميمات الرياضية المرتبطة به(عبيدة.)2017 ،

ويعرف االستيعاب
ويمثل االستيعاب المفاهيمي القدرة على فهم المفاهيم والعمليات واالرتباطات الرياضية()Ngware,2015؛ ُ
ُ
المفاهيمي على أنه عملية استيعاب المفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية المرتبطة باألعداد النسبية ،وهو يتضمن القدرة على تمثيل
للموقف الرياضية بأكثر من طريقة وعالقة ذلك بفهم اإلجراءات الرياضية المختلفة ،ويظهر الطالب فهمه المفاهيمي من خالل استيعاب

المفاهيم الرياضية والعالقات والعمليات ،ودمج وتكامل األفكار الرياضية ،واستنتاج وتقييم عالقات بطريقة صحيحة ومعقولة(أبو الرايات،
.)2014
ويعد االستيعاب المفاهيمي أحد القدرات الرياضية أو من مكونات القدرات الرياضية ثالثية األبعاد ،ويتضمن المعرفة التي
ُ
يمتلكها الطلالب في األفكار الرياضية؛ وهو عبارة عن مدى تحقيق أهداف تعليمية من المجال المعرفي في مستويات األهداف
التعليمية ،على مستوى المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب(القبيالت والمقدادي)2014 ،

ثانياً :الطالقة اإلجرائية:

تُعد الطالقة اإلجرائية بمثابة اختيار العمليات الرياضية المناسبة لحل مشكلة ،مع اكتمال اإلجراءات بدقة وسرعة ،ومن
مؤشراتها :تمييز العمليات ،وتطبيق خصائصها ،واستنتاج العالقة بينهما ،والتحقق من نتائج اإلجراءات(عبيدة.)2017 ،
وتعرف الطالقة اإلجرائية على أنها معرفة اإلجراءات ،وكيفية استخدام خطوات حل المشكالت واإلجراءات بشكل مناسب،
والمهارة في األداء بمرونة ودقة وكفاءة في موضوع األعداد النسبية؛ ويظهر الطالب مهارته في الطالقة اإلجرائية من خالل :المهارة في

تنفيذ اإلجراءات بمرونة ودقة وكفاءة وبشكل مالئم ،ومعرفة اإلجراءات ومعرفة متى وكيف نستخدمها بشكل مالئم ،والقدرة على تذكر

خطوات اإلجراء وتنفيذها بدقة وسرعة(أبو الرايات.)2014 ،
وتشير الطالقة اإلجرائية إلى معرفة الطالب بإجراءات حل المشكالت الرياضية المتعددة ،ومعرفة كيفية ومتى يتم استخدامها
بشكل مناسب ،والمهارة في أداء اإلجراءات الرياضية بمرونة وسرعة ودقة وكفاءة ،وتتطلب الطالقة اإلجرائية معرفة طرق فعالة ودقيقة
إلجراء العمليات الرياضية المختلفة ،كما تتطلب استخدام الخوارزميات ألداء العمليات الحسابية ذهنياً أو خطياً بناءاً على الفهم الجيد

للخصائص والعالقات العددية ،ويجب على الطالب أن يتمكن من استخدام مجموعة من اإلجراءات واالستراتيجيات للتعامل مع

المشكالت الرياضية المتعددة وأن يكون لديه القدرة على تبريرها باستخدام النماذج الحسية أو الطرق الرمزية(محمد.)2017 ،
ثالثاً :الكفاءة االستراتيجية :

تًعرف الكفاءة اإلستراتيجية بأنها القدرة على صياغة المشكالت الرياضية وتمثيلها وحلها ،وتكوين صور عقلية لها وبناء
التمثيالت الرياضية ،وتتضمن الكفاءة اإلستراتيجية القدرة على حل المشكالت الرياضية الغير روتينية والتي تتطلب مهارات تفكير عليا،
ويمكن أن ينمي المعلم الكفاءة اإلستراتيجية لدى الطالب من خالل إتاحة الفرصة لهم لحل مسائل ومشكالت رياضية حياتية ،ويطلب

منهم أن يفسروا المسألة ويحددوا معطياتها ويميزوا بين المعلومات المعطاة ذات العالقة وغير ذات العالقة ويمثلوا المسألة رياضياً،
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ويحددوا طرائق الحل المناسبة(محمد)2017 ،؛ فالكفاءة اإلستراتيجية تعني قدرة الطالب على استخدام االستراتيجيات واألساليب المختلفة
في حل المشكالت الرياضية ،وتعدد األساليب واالستراتيجيات يدل على كفاءة الطالب وبراعته وتمكنه من المهارات الرياضية.
وبما أن الكفاءة االستراتيجية هي القدرة على صياغة وحل المشكالت الرياضية فهي تشمل اكتشاف العالقات وابتكار خطط

بديلة للحل ،وتتطلب الكفاءة اإلستراتيجية بناء تمثيالت لعدة حاالت فردية ورؤية بعض تلك التمثيالت تتشارك في التراكيب الرياضية

المألوفة ،وتتطلب الكفاءة اإلستراتيجية أيضاً المرونة في التعامل مع المشكالت ،فالطالب ذو الكفاءة اإلستراتيجية يختار بمرونة بين
االستدالل والتخمين والتحقق ،وتوجد عالقة متبادلة بين الكفاءة اإلستراتيجية وكل من الفهم المفاهيمي والطالقة اإلجرائية(سيفين،

.)2016
رابعاً :االستدالل التكيفي:

ُيعبر االستدالل التكيفي عن القدرة على التفكير المنطقي حول العالقات بين المفاهيم والحاالت ،ومثل هذا االستدالل يعتبر
صالحا ألنه ينبع من الدراسة المتأنية للبدائل ويتضمن معرفة كيفية تبرير االستنتاجات في الرياضيات ،فاالستدالل التكيفي هو الذي
ً
يربط كل العناصر مع بعضها(.)Groves, 2012
ويشير االستدالل التكيفي إلى القدرة على التفكير في العالقات والمفاهيم والمواقف بشكل عاطفي ،ويشمل التبرير ،والحدس،
ُ
واالستقراء ،والتخمين؛ فاالستدالل التكيفي ال يتضمن التفسير والتبرير الشكلي فقط ،بل يتضمن أيضاً الحدس والتخمين ،واالستدالل
بالقياس ،ويستخدم االستدالل التكيفي لفهم العالقات بين جوانب المشكلة بطريقة كلية ،ويساعد في توجيه عملية التعلم؛ ويساعد

االستدالل التكيفي في تحديد اإلجراء المناسب للحل ،وأثناء تنفيذ خطة الحل يستخدم الطالب الكفاءة االستراتيجية لمراقبة تقدمهم نحو
الحل(سيفين.)2016 ،
ويقصد باالستدالل التكيفي القدرة على التفكير في المفاهيم والعالقات الرياضية بشكل منطقي ،والقدرة على التخمين والتبرير
االستداللي وتوظيف العالقات المنطقية بين المفاهيم ل شرح وتحليل الحل وتبريره ،واستخدام النماذج واألنماط الرياضية واألمثلة والحاالت
الخاصة الستقراء القوانين والخصائص والتعميمات المرتبطة بالمفهوم الرياضي ،باإلضافة إلى إجراء الخوارزميات واإلجراءات الرياضية

بشكل مترابط ومتسلسل ،مع تقدير مدى معقولية اإلجراءات المستخدمة لحل المسائل الرياضية(طلبة.)2018 ،
خامساً :الرغبة المنتجة:

يقصد بالرغبة المنتجة النظر إلى الرياضيات على إنها واقعية ومفيدة ومجدية ،مع اقتران ذلك بجد الشخص واجتهاده وكفاءته،

وأشارت الدراسات إلى أن احد أهم محفزات تعلم الطالب وجود القناعة التامة لديهم أن باستطاعتهم أن يتعلموا ،وان يقدروا قيمة ما
يتعلمونه في حياتهم ،ويمكن أن تظهر الرغبة المنتجة لدى الطالب من خالل اعتقاده بان الرياضيات يمكن فهمها ،وانه مع الجهد
الدءوب ،يمكن تعلم الرياضيات واستخدامها ،ويتطلب تعلم الرياضيات بنجاح الجمع بين المكونات الخمسة "االستيعاب المفاهيمي

والطالقة اإلجرائية واالستدالل التكيفي والرغبة المنتجة(المعثم والمنوفي.)2014 ،

والرغبة المنتجة هي ميل الطالب نحو النظر إلى مادة الرياضيات على أنها مفيدة وتستحق التعلم ،واالعتقاد بأن بذل الجهد

الجاد والمستمر في تعلم مادة الرياضيات يؤتي ثماره ،واعتقاد الطالب بأنه متعلم فعال وأنه ليس مجرد ُمستقبِل للمعلومة؛ وترتبط الرغبة
المنتجة بوجود نزعة لدى الطالب تدفع إلى اتخاذ أنماط محددة من السلوكيات والمشاركة كمتعلم لمادة الرياضيات(.)Graven, 2012
أثر األداء التدريسي على تنمية البراعة الرياضية:

إن الهدف األول من أعداد المعلم هو مساعدته على امتالك المهارات المهنية الالزمة لممارسة أدواره بدرجة عالية من الفاعلية،

وتكنولوجيا متسارًعا،
علميا
ًا
كما أن عدم توافر المعلم المؤهل قد يؤدي إلى تراجع نتاجات التعلم ،وخاصة أن الواقع المعاصر يشهد
ً
تطور ً
حيث نلمس هذا التطور والتغير في جميع مسارات الحياة ،وعلى جميع األصعدة ،والسيما في مجال التعليم الذي يعد العمود الفقري
للمجتمع الذي يطمح الن يصل ويلحق بركب الحضارة(السويجي.)2015 ،
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ولألداء التدريسي للمعلمين أثر بالغ األهمية في عملية تنمية البراعة الرياضية لدى الطالب ،من خالل ما يقوم به المعلم من
استراتيجيات تساعد على تنمية البراعة الرياضية ،ومن هذه االستراتيجيات والعمليات ما يلي (أحمد:)2016 ،
 -1التخطيط الجيد للدرس ،وبطريقة منظمة ومترابطة.

 -2إعطاء الفرصة للطالب لعرض أفكارهم ومناقشتها.
 -3طرح األسئلة التي تثير تفكير الطالب وخبراتهم ومعلوماتهم الرياضية السابقة.
 -4استخدام العديد من االستراتيجيات التدريسية الحديثة.
 -5طرح المشكالت الرياضية المفتوحة على الطالب ،والتي يكون لها أكثر من طريق في الحل.
 -6توفير الفرص التعليمية التي تساعد الطالب على االندماج والتعاون.

 -7العمل على التنشيط المعرفي والعروض والتمثيالت الرياضية والمواقف الحياتية والمناقشة والجدل الرياضي.
 -8مراعاة الفروق الفردية بين الطالب من خالل مراعاة العمل الفردي المستقل لتنظيم األفكار.
 -9التركيز على إجراء أنماط متعددة من العمليات الرياضية ،بمستويات معرفية متنوعة من خالل بناء أنشطة تثري معرفته وتستثيره
أفكاره وتزيد ترابطها.
إجراءات البحث:
أوالً :منهج البحث :استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي .والـذي ُيعـرف بـأن ــه "الجمع المتأني والدقيق للسجالت والوثائق المتوافرة
ذات العالقة بموضوع مشكلة الدراسة ،ومن ثم التحليل الشامل لمحتوياتها بهدف استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من أدلة وبراهين
تبرهن على إجابة أسئلة البحث"(العساف.)2003 ،
ثانياً :عينة البحث:

 مجتمع البحث :تألف من جميع معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية بإدارة التعليم بمدينة الرياض للفصلالدراسي األول للعام الدراسي 1440/1439هـ والبالغ عددهن  848وفق أحدث إحصائية ،حيث كان توزيعها كما هو مبين في

الجدول التالي:
جدول ( :)1إحصائية بأعداد معلمات مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة لعام (1440هــ) وفقًا إلحصائية إدارة التربية والتعليم
بالرياض

م

مكتب التربية

عدد المعلمات

1

البديعة

138

2

الحرس

16

3

الروابي

139

4

الشفا

88

5

النهضة

117

6

جنوب

101

7

شمال

123

8

غرب

67

9

وسط

59
848

المجموع
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 عينة البحث :تكونت عينة البحث من ( )30معلمة من معلمات الرياضيات بالمدارس المتوسطة الحكومية بمدينة الرياض للعامالدراسي  1440/1439هـ ،وتم اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية لعدد من مكاتب التعليم بمدينة الرياض ثم لعدد من المعلمات
في المدارس التابعة لها وذلك بعد استبعاد معلمات العينة االستطالعية.
ثالثاً :إعداد وضبط أداة البحث :تمثلت أداة البحث في بطاقة المالحظة الصفية ،والتي اعتمد في بناؤها على أدبيات البحث التي
تناولت بعض المهارات أو الممارسات التدريسية المتعلقة باألداء التدريسي لمعلمات الرياضيات في ضوء متطلبات تنمية البراعة

الرياضية ،باالستعانة ببعض المصادر والدراسات السابقة التي تطرقت إلى تنمية البراعة الرياضية لدى الطالب في المراحل التعليمية
المختلفة ،والمتمثلة في دراسات كل من جاد( )2003؛ حسب اهلل(2005م)؛ الحربي()2008؛ المالكي()2009؛ والزهراني()2009؛

والزبيدي()2009؛ والعليان() 2010؛ والمشيخي(2011م)؛ ومحمد ()2013؛ و"بري وآخرون" ) Berry etal ( 2009؛ و"جيتند ار
وآخرون" ) Jitendra etal, (2010؛ و"شير" ))Sher, 2011؛ وخليل ()2014؛ والمالكي ()2015؛ وحمدي ()2017؛ والسعيدي(
.)2017

مؤشر فرعياً موزعاً على الخمس المكونات.
ًا
واستنادا لما سبق تكونت بطاقة المالحظة في صورتها األولية من ()26

ضبط بطاقة المالحظة :لضبط بطاقة المالحظة ،والتأكد من صالحيتها للتطبيق ،اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

أ -قياس صدق األداة :تم التأكد من صدق األداة من خالل:

 الصدق الظاهري :بعد إعداد الصورة األولية لبطاقة المالحظة تم عرضها على( )14محكماً مختصا في مناهج وطرق تدريسالرياضيات ،لمعرفة مالحظاتهم واقتراحاتهم ،وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون ،أصبحت البطاقة على درجة عالية

مؤشر فرعياً موزعاً على الخمس المكونات.
ًا
من الصدق وخلصت إلى()21

ب -قياس ثبات األداة :بعد إجراء التعديالت على األداة تم قياس الثبات بطريقتين:

 اتفاق المالحظين :قامت الباحثة بتطبيق البطاقة على عينة مكونة من ( )5معلمات من العينة االستطالعية ،وذلك باالستعانةبإحدى المشرفات؛ للمشاركة في عملية المالحظة مع الباحثة ،حيث تمت المالحظة المزدوجة لكل معلمة ،وذلك فيما يتعلق
بالمهارات العملية المتعلقة بالممارسات التدريسية المرتكزة على التعلم البنائي ،وبحساب معامل االتفاق بين المالحظين بمعادلة
كوبر ،تراوحت النسب وفقًا للمجموع الكلي لبطاقة المالحظة بين ( )%92و()%97؛ مما يد ّل على تمتع بطاقة المالحظة بدرجة
عالية من الثبات.
 استخدام تحليل التباين لكودر وريتشاردسون  ،Kuder, Richardsonوقد بلغ ()0,87؛ مما يدل على تمتع بطاقة المالحظةبدرجة مرتفعة من الثبات.

رابعا :المعالجة اإلحصائية :استخدمت الباحثة عدداً من األساليب اإلحصائية ،وهي:

 -1التك اررات ،والنسب المئوية؛ لوصف درجات المعلمات على بطاقة المالحظة.

 -2المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية؛ لبيان مستوى أداء المعلمات في األداء التدريسي في ضوء متطلبات تنمية البراعة
الرياضية.

 -3معادلة "كوبر"Cooper؛ لحساب نسبة االتفاق بين المالحظين؛ لتقدير معامل ثبات بطاقة المالحظة المستخدمة.
 -4اختبار (ت) t-test؛ لبحث داللة الفروق بين المعلمات وفقًا اللتحاقهن ببرنامج تمكين (ملتحقات – غير ملتحقات).
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نتائج البحث:

اإلجابة على السؤال األول ،والذي نصه "ما مهارات التدريس الالزم توافرها لدى معلمات الرياضيات في ضوء متطلبات تنمية البراعة
الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟" قامت الباحثة بإعداد قائمة بمهارات التدريس في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية ،ثم

مؤشر فرعياً موزعاً على خمس مكونات
ًا
بعد أن تم عرضها على مجموعة من المختصين ،للتأكد من صدقها وثباتها ،خلصت إلى ()21

للبراعة الرياضية ،وهي كما بالجدول (:)2

جدول ( :) 2بطاقة مالحظة األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية

م

ٍ
عال

المهارات أو المؤشرات

()3

المحور األول :المهارات المتعلقة بتنمية االستيعاب المفاهيمي:
1

توضح األفكار الرياضية األساسية في بداية الدرس.

2

تقدم المعلومات والخطوات اإلجرائية بشكل متسلسل ومترابط.

3

توجه الطالبات ألهمية الفكرة الرياضية واستخدامها الصحيح.

4

تنمي لدى الطالبات مهارة الترابطات بين األفكار الرياضية المختلفة.

5

تُمكن الطالبات من مختلف التمثيالت الرياضية بأشكال ورسومات متنوعة.
تُعرف الطالبات بمفاهيم محورية وأساسية لبناء أنماط مشتركة من مواقف رياضية

6

مختلفة.

المحور الثاني :المهارات المتعلقة بتنمية الطالقة اإلجرائية:
7
8

توجه الطالبات لكتابة اإلجراءات واألساليب الذهنية عند حل المشكالت الرياضية.
تحفز الطالبات على استخدام الخوارزميات في اختبار صحة المفاهيم الرياضية
المقدمة.

9

تشجع الطالبات على انجاز المهام الروتينية بكفاءة.

10

تدرب الطالبات على استخدام األساليب المختلفة لحل المشكالت.
المحور الثالث :المهارات المتعلقة بتنمية الكفاءة االستراتيجية:

11

توجه الطالبات لحل المسائل الرياضية المتشابهة في الدرس نفسه.

12

تعرض للطالبات مسائل رياضية من واقع الحياة اليومية لهن.

13

تدرب الطالبات على تحديد المعطيات والمطلوب المهمة في المسائل الرياضية.

14

تنمي لدى الطالبات مهارة توليد نماذج متنوعة لحل المسائل الرياضية.
المحور الرابع :المهارات المتعلقة بتنمية االستدالل التكيفي:

15
16

تمارس مع طالباتها التفكير المنطقي حول العالقات الرياضية وتشجعهن على
استخدامه.
تطلب من الطالبات تقديم تفسيرات مقنعة لبعض المواقف الرياضية المقدمة داخل
الفصل.
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تطلب من الطالبات تقديم بعض التوقعات عن حل المشكالت الرياضية المطروحة.
المحور الخامس :المهارات المتعلقة بتنمية الرغبة المنتجة:

18
19

تنمي لدى الطالبات حقيقة أن الرياضيات ذات معنى.
تبسط شرح الرياضيات باستخدام وسائل وتقنيات التعليم الحديثة (مثل الشرائح
والعروض التقديمية والبرامج اإللكترونية  .....إلخ).

20

تراعي اهتمامات الطالبات وخبراتهن السابقة عند شرح دروس الرياضيات.

21

تربط بين الرياضيات ومختلف العلوم األخرى.
وبالتوصل إلى هذه الصورة النهائية لبطاقة لمالحظة تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال األول من أسئلة البحث والمتعلق

بمهارات التدريس الالزم توافرها لدى معلمات الرياضيات في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة .
اإلجابة عن السؤال الثاني ،والذي نصه "ما مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية

البراعة الرياضية ككل ،ومكوناتها الفرعية (االستيعاب المفاهيمي  -الطالقة االجرائية  -الكفاءة االستراتيجية  -االستدالل التكيفي -

الرغبة المن تجة) ؟" قامت الباحثة بمعالجة نتائج تطبيق بطاقة المالحظة إحصائيا ،ولحساب النسب المئوية ومستوى أداء معلمات
الرياضيات ،وكذلك الوزن النسبي لكل منها ،ولتحقيق الهدف من الدراسة وتحليل البيانات التي جمعت ،فقد استُ ِ
خدم برنامج الحزم
ُ
اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ،)SPSS( Statistical Package for Social Sciencesولتسهيل تفسير النتائج قُسِّمت مستويات
الممارسة التدريسية لكل عبارة إلى أربعة مستويات متساوية في طول الفئة ،وذلك بتحديد طول الفئة بالمقياس الرباعي المقدر باألوزان

التالية على التوالي :عالية ( )3درجات ،ومتوسطة ( )2درجة ،ومنخفضة ( )1درجة ،ومنخفضة جداً (صفر) درجة وفق اآلتي:

طول الفئة = المدى ÷ عدد الفئات

طول الفئة = (0,75 = 4 ÷ 3 = 4 ÷ )0 – 3

ويمكن توضيح ذلك كما هو موضح بالجدول ( )3التالي:

جدول( :)3الطريقة المتبعة في حساب مستوى أداء معلمات الرياضيات في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية
م

مستوى أداء المعلمة

الوزن النسبي

النسبة المئوية

1

عال

(من  – 2,25إلى )3

()% 100 - % 75

2

متوسط

(من  – 1,50أقل من )2,25

( - % 50أقل من )% 75

3

ضعيف

(من  – 0,75إلى أقل من)1,50

( - % 25أقل من )% 50

4

منعدم

(أقل من )0,75

(أقل من )% 25

وتتناول الباحثة فيما يلي مستويات األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية مكونات

البراعة الرياضية المختلفة في كل مستوى من المستويات المتضمنة في بطاقة المالحظة:
أوالً :مستوى أداء المعلمات في ضوء المهارات المتعلقة بتنمية االستيعاب المفاهيمي:

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى أداء المعلمات في كل مهارة من مهارات المحور األول في بطاقة

المالحظة والمتعلق بتنمية االستيعاب المفاهيمي ،بعد التطبيق على عينة البحث ،والجدول التالي يوضح ذلك:
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جدول ( :) 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى أداء المعلمات في بطاقة المالحظة (المحور األول) المهارات
المتعلقة بتنمية االستيعاب المفاهيمي

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

المتوسط

0,57

عال

1

متوسط

2
3

م

المهارات أو المؤشرات

1

توضح األفكار الرياضية األساسية في بداية الدرس.

2,43

2

تقدم المعلومات والخطوات اإلجرائية بشكل متسلسل ومترابط.

2,13

0,63

3

توجه الطالبات ألهمية الفكرة الرياضية واستخدامها الصحيح.

2,03

0,56

متوسط

4

تنمي لدى الطالبات مهارة الترابطات الرياضية المختلفة.

1,60

0,62

متوسط

5

5

تُمكن الطالبات من مختلف التمثيالت الرياضية بأشكال ورسومات متنوعة.
تُعرف الطالبات بمفاهيم محورية وأساسية لبناء أنماط مشتركة من مواقف

1,90

0,88

متوسط

4

0,50

0,65

منعدم

6

7,07

0.65

متوسط

6

رياضية مختلفة.
المجموع

االداء

الترتيب

يتضح من الجدول ( )4أن مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات المتعلقة بالمحور األول يتراوح بين ()0,5 -2,43
حيث كانت غالبيتها في مستوى(متوسط) حيث بلغ المتوسط الحسابي لمستوي األداء الكلي للمؤشرات (.)7,07
ويظهر األداء التدريسي بدرجة متوسطة في تقديم المعلومات والخطوات اإلجرائية بشكل متسلسل ومترابط ،وتوجيه الطالبات
ألهمية الفكرة الرياضية واستخدامها الصحيح ،إضافة إلي تمكين الطالبات من مختلف التمثيالت الرياضية بأشكال ورسومات متنوعة،

تنمي لدى الطالبات مهارة الترابطات بين األفكار الرياضية المختلفة؛ في حين كان مستوى احداها فقط (عال) فيما يتعلق بتوضيح
األفكار الرياضية األساسية في بداية الدرس ،بينما كان مستوى أداء المهارة المتعلقة بتعريف الطالبات بمفاهيم محورية وأساسية لبناء
أنماط مشتركة من مواقف رياضية مختلفة (منعدم).
ثانياً :مستوى أداء المعلمات في ضوء المهارات المتعلقة بتنمية الطالقة اإلجرائية:

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى أداء المعلمات في كل مهارة من مهارات المحور الثاني في

بطاقة المالحظة والمتعلق بتنمية الطالقة اإلجرائية ،بعد التطبيق على عينة البحث ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :) 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى أداء المعلمات في بطاقة المالحظة (المحور الثاني) المهارات
المتعلقة بتنمية الطالقة اإلجرائية
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

2,10

0,71

متوسط

1

2,07

0,64

متوسط

2

9

تشجع الطالبات على انجاز المهام الروتينية بكفاءة.

1,90

0,71

متوسط

3

10

تدرب الطالبات على استخدام األساليب المختلفة لحل المشكالت.

1,90

0,76

متوسط

4

7.97

0.71

متوسط

م
7
8

المتوسط

المهارات أو المؤشرات
توجه الطالبات لكتابة اإلجراءات واألساليب الذهنية عند حل المشكالت
الرياضية.
تحفز الطالبات على استخدام الخوارزميات في اختبار صحة المفاهيم
الرياضية المقدمة.

المجموع
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يتضح من الجدول ( ) 5أن مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات المتعلقة بالمحور الثاني والمتعلق بتنمية الطالقة
اإلجرائية يتراوح بين ( ) 1,90 -2,10كانت جميعها في مستوى(متوسط) حيث بلغ المتوسط الحسابي لمستوي األداء الكلي للمؤشرات
(.)7,97

ويظهر األداء التدريسي بدرجة متوسطة في توجيه الطالبات لكتابة اإلجراءات واألساليب الذهنية عند حل المشكالت الرياضية،

تحفيزهن على استخدام الخوارزميات في اختبار صحة المفاهيم الرياضية المقدمة ،تشجيعهن على انجاز المهام الروتينية بكفاءة،
وتدريب على استخدام األساليب المختلفة لحل المشكالت.
ثالثاً :مستوى أداء المعلمات في ضوء المهارات المتعلقة بتنمية الكفاءة االستراتيجية:

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى أداء المعلمات في كل مهارة من مهارات المحور الثالث في بطاقة

المالحظة والمتعلق بتنمية الكفاءة االستراتيجية ،بعد التطبيق على عينة البحث ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :) 6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى أداء المعلمات في بطاقة المالحظة (المحور الثالث) المهارات
المتعلقة بتنمية الكفاءة االستراتيجية
م

المتوسط

المهارات أو المؤشرات
توجه الطالبات لحل المسائل الرياضية المتشابهة في الدرس

11

نفسه.
تعرض للطالبات مسائل رياضية من واقع الحياة اليومية

12

للطالبات.

تدرب الطالبات على تحديد المعطيات والمطلوب المهمة في

13

المسائل الرياضية.
تنمي لدى الطالبات مهارة توليد نماذج متنوعة لحل المسائل

14

الرياضية.
المجموع

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

2,47

0,57

عال

1

1,77

0,82

متوسط

3

2,20

0,81

متوسط

2

1,00

0,83

ضعيف

4

7,44

0.76

متوسط

األداء

الترتيب

يتضح من الجدول ( ) 6أن مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات المتعلقة بالمحور الثالث والمتعلق بتنمية الكفاءة
االستراتيجية يتراوح بين ( )1,0 -2,47كانت معظمها في مستوى(متوسط) حيث بلغ المتوسط الحسابي لمستوي األداء الكلي للمؤشرات
(.)7,44
ويظهر األداء التدريسي بدرجة متوسطة في تدريب المعلمات لطالباتهن علي تحديد المعطيات والمطلوب المهمة في المسائل

الرياضية ،عرض مسائل رياضية من واقع الحياة اليومية للطالبات؛ بينما يظهر األداء التدريسي بدرجة عالية في توجيه الطالبات لحل
المسائل الرياضية المتشابهة في الدرس نفسه ،وبدرجة ضعيفة في تنمية مهارة توليد نماذج متنوعة لحل المسائل الرياضية.
رابعاً :مستوى أداء المعلمات في ضوء المهارات المتعلقة بتنمية االستدالل التكيفي:

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى أداء المعلمات في كل مهارة من مهارات المحور الرابع في

بطاقة المالحظة والمتعلق بتنمية االستدالل التكيفي ،بعد التطبيق على عينة البحث ،والجدول التالي يوضح ذلك:
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جدول ( :) 7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى أداء المعلمات في بطاقة المالحظة (المحور الرابع) المهارات
المتعلقة بتنمية االستدالل التكيفي

م
15
16
17

المتوسط

المهارات أو المؤشرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

1,90

0,48

متوسط

1

1,70

0,53

متوسط

2

1,07

0,78

ضعيف

3

6,23

0.60

متوسط

تمارس مع طالباتها التفكير المنطقي حول العالقات الرياضية
وتشجعهن على استخدامه.
تطلب من الطالبات تقديم تفسيرات مقنعة لبعض المواقف الرياضية
المقدمة داخل الفصل.
تطلب من الطالبات تقديم بعض التوقعات عن حل المشكالت
الرياضية المطروحة.
المجموع

األداء

الترتيب

يتضح من الجدول ( )7أن مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمحور الرابع والمتعلق بتنمية االستدالل التكيفي يتراوح
بين ( )1,07 -1,90كانت غالبيتها في مستوى(متوسط) حيث بلغ المتوسط الحسابي لمستوي األداء الكلي للمؤشرات (.)6,23
ويظهر األداء التدريسي بدرجة متوسطة في ممارسة التفكير المنطقي حول العالقات الرياضية وتشجعهن على استخدامه مع

طالباتها ،تقديم تفسيرات مقنعة لبعض المواقف الرياضية المقدمة داخل الفصل؛ بينما يظهر األداء التدريسي بدرجة ضعيفة في طلبهن
من الطالبات تقديم بعض التوقعات عن حل المشكالت الرياضية المطروحة.
خامساً :مستوى أداء المعلمات في ضوء المهارات المتعلقة بتنمية الرغبة المنتجة:

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى أداء المعلمات في كل مهارة من مهارات المحور الخامس في بطاقة

المالحظة والمتعلق بتنمية الرغبة المنتجة ،بعد التطبيق على عينة البحث ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :) 8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى أداء المعلمات في بطاقة المالحظة (المحور الخامس) المهارات
المتعلقة بتنمية الرغبة المنتجة

المتوسط

االنحراف

مستوى

م

المهارات أو المؤشرات

الحسابي

المعياري

األداء

18

تنمي لدى الطالبات حقيقة أن الرياضيات ذات معنى.

1,27

0,52

ضعيف

3

1,70

0,71

متوسط

2

20

تراعي اهتمامات الطالبات وخبراتهن السابقة عند شرح دروس الرياضيات.

1,83

0,65

متوسط

1

21

تربط بين الرياضيات ومختلف العلوم األخرى.

0,57

0,68

منعدم

4

5.37

0.66

ضعيف

19

تبسط شرح الرياضيات باستخدام وسائل وتقنيات التعليم الحديثة (مثل الشرائح
والعروض التقديمية والبرامج اإللكترونية  .....إلخ).

المجموع

الترتيب

يتضح من الجدول ( )8أن مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات الخاص بالمحور الخامس والمتعلق بتنمية الرغبة
المنتجة يتراوح بين ( )0,57 -1,27وبلغ المتوسط الحسابي لمستوي األداء الكلي للمؤشرات (.)5,37
ويظهر األداء التدريسي بدرجة متوسطة في تبسط شرح الرياضيات باستخدام وسائل وتقنيات التعليم الحديثة ،إضافة إلي مراعاة

اهتمامات الطالبات وخبراتهن السابقة عند شرح دروس الرياضيات ،بينما يظهر األداء بدرجة ضعيفة في اكساب الطالبات حقيقة أن
الرياضيات ذات معنى ،كما ظهر اإلداء التدريسي بدرجة منعدمة في ربط المعلمات بين الرياضيات ومختلف العلوم األخرى.
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سادسا :النتائج المتعلقة بمحاور بطاقة المالحظة (ككل):

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومستوى أداء المعلمات في بطاقة المالحظة ككل وفي كل محور من محاور

بطاقة المالحظة الخمسة( االستيعاب المفاهيمي -الطالقة اإلجرائية -الكفاءة االستراتيجية -االستدالل التكيفي -الرغبة المنتجة) بعد
التطبيق على عينة البحث والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( :) 9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى أداء المعلمات في بطاقة المالحظة ككل ومحاورها الفرعية كل على
حدة

المتوسط

النسبة

مستوى

الحسابي

المئوية

األداء

%58,89

متوسط

3

متوسط

1
2

المحور

عنوان المحور

األول

المهارات المتعلقة بتنمية االستيعاب المفاهيمي

7,07

الثاني

المهارات المتعلقة بتنمية الطالقة اإلجرائية

7,97

%66,42

الثالث

المهارات المتعلقة بتنمية الكفاءة االستراتيجية

7,44

%62

متوسط

الرابع

المهارات المتعلقة بتنمية االستدالل التكيفي

6,23

%51,89

متوسط

4

الخامس

المهارات المتعلقة بتنمية الرغبة المنتجة

5,37

%44,75

ضعيف

5

36.03

%57.19

متوسط

-

المجموع

الترتيب

يتضح من الجدول ( )9أن مستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية في
المحاور الخمس لبطاقة المالحظة (ككل) كان (متوسط) وبنسبة مئوية مقدارها ( .)%57,19وكان مستوى األداء التدريسي في المحور
الثاني من بطاقة المالحظة في الترتيب األول (متوسط) من بين المحاور الخمسة لبطاقة المالحظة .حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا
المحور( )7,97وبنسبة مئوية مقدارها ( ,)%66,42في حين كان المحور الثالث في الترتيب الثاني (متوسط) بمتوسط حسابي

بلغ( )7,44وبنسبة مئوية مقدارها ( ،)%62أما المحور األول فقد كان في الترتيب الثالث بين محاور بطاقة المالحظة .حيث بلغ
المتوسط الحسابي ( )7,07وبنسبة مئوية مقدارها ( ,)%58,89وكان المحور الرابع في الترتيب الرابع بين محاور البطاقة ،حيث بلغ
المتوسط الحسابي لذلك المحور( )6,23وبنسبة مئوية مقدارها ( ،)%51,75بينما المحور الخامس أقل المحاور على اإلطالق
(ضعيف) ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لذلك المحور( )5,37وبنسبة مئوية مقدارها (.)%44,75
وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة كل من العمري ( ،)2010العليان ( ،)2010القحطاني ( ،)2011وعلي(،)2013

والخالدي ( ،)2012التي توصلت إلى أن كفايات التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويم الالزمة لتدريس مقرر الرياضيات المطور لدى معلّمي

الرياضيات تتوافر بدرجة متوسطة ،وأن مستوى أدائهم في المهارات التدريسية الرئيسة يميل إلى األداء المتوسط .وكذلك دراسة الحربي

( ،)2011التي توصلت إلى أن الممارسات التقويمية لمعلّمي الرياضيات المتوافقة مع أسلوب التقويم التشخيصي في سلسلة المنهج
الدراسي ،هي :أن تقويمهم لطالبهم في المعارف والمتطلبات السابقة في بداية الوحدة الدراسية من خالل تنفيذ "تهيئة"؛ بهدف الكشف

عنها ،وتحديد مستويات الطالب -كانت بدرجة ممارسة متوسطة .وأيضا تتفق مع دراسة كل من العوني ( ،)2011اليامي (،)2012
التي توصلت إلى أن مستوى أداء مهارات األسئلة الصفّّية الشفهية و مستوى األداء الكلي للممارسات التدريسية لتنمية مهارات التفكير

عموما .وكذلك دراسة القرشي ( ،)2012والمقبل ( ،)2012التي توصلت إلى
الرياضي لدى معلّمي الرياضيات؛ كانت بتم ّكن متوسط
ً
أن درجة تم ّكن معلّمي الرياضيات من مهارات التواصل مجتمعة؛ كانت بتقدير (ضعيف) ،وكذلك بالنسبة لمستوى األداء اللفظي
أخير دراسة الثقفي ( ،)2013التي توصلت إلى أن حاجة
لمعلّمات الرياضيات ،فيما يتعلق بتنمية مهارات التفكير الرياضي المختلفة .و ًا
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معلّمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة للتدريب على االحتياجات في المجال التخصصي والمجال التربوي؛ كان بدرجة متوسطة من
وجهة نظرهم.

وبهذا تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال الثاني من أسئلة البحث والمتعلق بمستوى األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات

بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية ككل ومكوناتها الفرعية (كل على حدة).

اإلجابة للسؤال الثالث ،والذي نصه " هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة

في أدائهن التدريسي وفقًا لمتطلبات تنمية البراعة الرياضية ككل ،ومكوناتها الفرعية (االستيعاب المفاهيمي  -الطالقة االجرائية -
الكفاءة االستراتيجية  -االستدالل التكيفي  -الرغبة المنتجة) ،تُعزى إلى متغير االلتحاق ببرنامج تمكين؟" ولإلجابة عن ذلك السؤال تم
استخدام اختبار(ت) للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي درجات المعلمات الملتحقات وغير الملتحقات ببرنامج تمكين في بطاقة

مالحظة األداء التدريسي في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية وتم التوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول ( )10التالي:
جدول ( :) 10نتائج اختبار(ت) للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي درجات المعلمات الملتحقات وغير الملتحقات ببرنامج
تمكين في بطاقة مالحظة األداء التدريسي في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية
محاور بطاقة

االلتحاق ببرنامج

عدد

المالحظة

المعلمات

الحسابي

المعياري

االستيعاب

الملتحقات

10

10,30

2,11

المفاهيمي

غير الملتحقات

20

10,75

2,77

الطالقة

الملتحقات

10

8,20

2,70

اإلجرائية

غير الملتحقات

20

7,85

2,56

الكفاءة

الملتحقات

10

8,20

1,55

االستراتيجية

غير الملتحقات

20

7,05

2,31

االستدالل

الملتحقات

10

4,60

1,43

غير الملتحقات

20

4,70

1,42

الملتحقات

10

4,70

1,64

غير الملتحقات

20

56,70

2,05

المجموع

الملتحقات

10

36.00

4.42

الكلي

غير الملتحقات

20

36.05

8.77

التكيفي

الرغبة المنتجة

التمكين

المتوسط

االنحراف

درجة

قيمة (ت)

الحرية

المحسوبة

28

0,45

28

0,35

28

1,42

28

0,18

28

1,34

28

0.02

الداللة

اإلحصائية
الفرق غير
دال إحصائيا
الفرق غير
دال إحصائيا
الفرق غير

دال إحصائيا
الفرق غير

دال إحصائيا
الفرق غير
دال إحصائيا
الفرق غير
دال إحصائيا

 قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة ( )0.05الختبار الداللة أحادي الزيل = ()1.70

يالحظ من الجدول ( :)10عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المعلمات الملتحقات وغير الملتحقات ببرنامج
تمكين في األداء التدريسي المتعلق بكل من االستيعاب المفاهيمي ،والطالقة اإلجرائية ،والكفاءة االستراتيجية ،واالستدالل التكيفي،
والرغبة المنتجة ،وكذلك األداء التدريسي المتعلق بتنمية البراعة الرياضية (ككل) لدى طالبات المرحلة المتوسطة ،وقد يرجع ذلك إلى
عدم االهتمام من القائمين على برامج تمكين بتقديم برامج للمعلمات الملتحقات ببرامج تمكين تتعلق بمتطلبات تنمية البراعة الرياضية

بمكوناتها الخمسة لدى طالبات المرحلة المتوسطة ،وبذلك يمكن القول بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات معلمات
الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في أدائهن التدريسي وفقًا لمتطلبات تنمية البراعة الرياضية ،تُعزى إلى متغير االلتحاق ببرنامج تمكين
وبهذا يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث.
توصيات البحث :في ضوء نتائج البحث ،توصي الباحثة بما يلي:
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 -1عقد دورات تدري بية لتنمية مهارات معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات تنمية البراعة الرياضية ،والتي تتعلق
بالمكونات المختلفة للبراعة الرياضية (االستيعاب المفاهيمي  -الطالقة االجرائية  -الكفاءة االستراتيجية  -االستدالل التكيفي -
الرغبة المنتجة).

 -2تزويد معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة ببعض األدلة ( دليل المعلمة) التي توضح كيفية استخدام استراتيجيات التدريس
التي تنمي مكونات البراعة الرياضية المختلفة.
 -3توجيه مشرفات الرياضيات الستخدام بطاقات مالحظة صفية مقننة – ومنها البطاقة المعدة في الدراسة الحالية -أثناء الزيارات
الصفية لمعلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة؛ للوقوف على المستوى الفعلي لممارسات التدريس المستخدمة داخل الفصول؛

مما يسهّل التعرف على تشخيص جوانب الضعف لدى المعلمات ،ووضع الخطط لعالجها.
 -4ربط المحتوي الرياضي بحياة الطالبات ،وتشجيع العمل التعاوني وتبادل الخبرات بينهن ,وتبني استراتيجيات التدريس القائمة علي
تشجيع الحوار بين الطالبات ومعهن.

 -5تنمية مهارات معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في ممارسات التدريس والتي ثبت ضعف أدائهن فيها ,واستخدام استراتيجيات
إطار لتعلم نشط يساعد على تنمية مكونات
تدريسية تراعي التنوع بين الفردية ،والتعاون اإليجابي ،واالعتماد المتبادل؛ بما يهيئ ًا
البراعة الرياضية المختلفة لدى طالبات المرحلة المتوسطة ,وتعديل مسار الدرس في ضوء ما تطرحه الطالبات من أسئلة وتعليقات
أثناء عملية التعلم.
 -6تضمين البرامج التي تقدم في تمكين لبعض البرامج التي تلبي حاجة معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة لمتطلبات تنمية البراعة
الرياضية بمكوناتها المختلفة وتدريبهن على استراتيجيات حديثة تساعد على تنمية البراعة الرياضية لدى الطالبات.
المقترحات:

 -1إجراء دراسة مماثلة لواقع األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء متطلبات البراعة الرياضية.
 -2فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات الرياضيات في تنمية البراعة الرياضية وأثره على طالباتهن.
 -3دور األسئلة الصفية التباعدية في تنمية البراعة الرياضية لدى تلميذات المرحلة المتوسطة.
 -4استخدام المنصات التعليمية في اكساب المتعلمين مكونات البراعة الرياضية.
 -5أثر استخدام استراتيجية التفكير المتشعب على تنمية بعض مكونات البراعة الرياضية لدى تلميذات المرحلة المتوسطة.
المراجع:

أبو الرايات ،عالء المرسي ( .)2014فاعلية استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تدريس الرياضيات على تنمية الكفاءة الرياضية
لدى طالب المرحلة اإلعدادية ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،مصر.104-53 :)4(17 ،

أبو شندي ،سعد عامر ( .)2011إدارة الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

أحمد ،إيمان سمير حمدي ( .) 2016فاعلية استخدام إستراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية التحصيل والقوة الرياضية لدى طالب
الصف الثاني الثانوي ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ,مصر.194-118 :)6(19 ،

األحمدي ،سعاد مساعد ( .)2014ا لممارسات التدريسية البنائية لدى معلمات رياضيات المرحلة الثانوية .مجلة تربويات الرياضيات،
الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،مصر.92-39 ،)3( 17:

اإلمام ،سالمة وسمير ،بارة ( .)2017مستوي جودة معايير تقويم األداء التدريسي في جامعة ورقلة ،المجلة العربية لضمان الجودة في
التعلم العالي.143-121 :)31( 10 ،

الثقفي ،حامد أحمد .)2013( .تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة .رسالة ماجستير ،كلية التربية،
جامعة أم القرى :مكة المكرمة.
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جاد ،إيناس محمد .)2003( .تقويم معلم الرياضيات ألدائه التدريسي بالمرحلة اإلعدادية .رسالة ماجستير ،كلية التربية بدمياط ،جامعة
المنصورة  ,مصر.

الحربي ،إبراهيم سليم .) 2008( .مدى امتالك معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة لبعض المهارات الداعمة
للتفكير الرياضي .مجلة كلية التربية ,جامعة بنها ,المجلد الثامن عشر ,العدد الخامس والسبعون.

الحربي ،عيسى ناصر .)2011( .الممارسات التقويمية لمعلمي الرياضيات في ضوء مناهج (سلسلة  McGraw-Hillالنسخة العربية).
رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود :الرياض.

حسب اهلل ،محمد عبد الحليم .)2005( .فاعلية برنامج مقترح قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات تدريس حل
المشكالت لدى الطالبات المعلمات بكلية المعلمين بالبيضاء .مجلة كلية التربية بدمياط ،جامعة المنصورة ,مصر ,العدد (,)24

.102-67

حسن ،شيماء محمد ( .)2016فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التدريس المتمايز في تنمية الكفاءة الرياضية لدى طالب المرحلة
الثانوية .مجلة تربويات الرياضيات .الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ,مصر.102-51،)5( 19 :

حمدي ،يحيى عامر يحيى ( .)2017برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات التعلم النشط لتطوير األداء التدريسي لمعلمي
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ,مجلة التربية ,كلية التربية ,جامعة األزهر.549 -488 ,)2( 173 ,
الخالدي ،مها راشد .) 2012( .واقع الممارسات التدريسية لتنمية مهارات الحس العددي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي .رسالة
ماجستير ,كلية التربية ،جامعة الملك سعود :الرياض.

خليل ،إبراهيم الحسين ( .) 2014واقع تنفيذ معلمي الرياضيات لمكونات الدرس المقترحة في كتب المرحلة االبتدائية العليا في المملكة
العربية السعودية ,مجلة تربويات الرياضيات ,الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات.267 – 220 ,)8(17 ,

خليل ،إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم ( .)2016الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية في مكونات
القوة الرياضية ،رسالة التربية وعلم النفس ،كلية التربية ,جامعة الملك سعود.172-151 :)54( ،

الزبيدي ،إبراهيم عبده .)2009( .بطاقة مقترحة لتقويم أداء الطالب المعلم (تخصص رياضيات) في ضوء بعض معايير المجلس
الوطني األمريكي لمعلمي الرياضيات .رسالة ماجستير ،كلية التربية ,جامعة أم القرى.

الزهراني ،محمد مفرح .) 2009( .واقع أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء المعايير المهنية المعاصرة وعالقة ذلك
بتحصيل طالبهم .رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة أم القرى .

السعيدي ,حنان أحمد ( .)2017واقع أداء معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بمنطقة عسير في ضوء فلسفة سلسلة كتب
ماجروهل ,مجلة العلوم التربوية  ,جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية.

السلمي ،تركي بن حميد ( .)2013درجة إسهام معلمي الرياضيات في تنمية مهارات حل المشكلة الرياضية لدى طالب المرحلة
االبتدائية ,رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

السويجي ،علي فهد محجم ( .) 2015فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم النشط في تنمية الكفايات المهنية لدى الطالب المعلمين شعبة
الرياضيات بكلية التربية األساسية بدولة الكويت ،مجلة كلية التربية ,جامعة طنطا ،مصر.521-488 :)58( ،

السويجي ،علي فهد محجم ( .) 2015فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم النشط في تنمية الكفايات المهنية لدى الطالب المعلمين شعبة
الرياضيات بكلية التربية األساسية بدولة الكويت ،مجلة كلية التربية ,جامعة طنطا ،مصر.521-488 :)58( ،

سويلم ،أحمد سعيد عبد النبي ( .) 2016برنامج مقترح في التعليم الخدمي للطالب المعلمين لتنمية أدائهم التدريسي والميل نحو المهنة،
مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية.256-217 :)86(،

930

العدد43/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

نيسان2019 /م

سيفين ،عماد شوقي ملقي ( .) 2016فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على "نموذج مارزانو ألبعاد التعلم" في تنمية الكفاءة الرياضية
وبعض عادات العقل في الرياضيات لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية

لتربويات الرياضيات ,مصر.217-171 :)4(19 ،

الشمراني ،صالح والشمراني ،سعيد والبرصان ،إسماعيل والدرواني ،بكيل ( .)2016تقرير إضاءات حول نتائج دول الخليج في دراسة
التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات  .TIMSS 2015جامعة الملك سعود :مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم

والرياضيات.

طلبة ،محمد عالم محمد ( .)2018فاعلية استخدام إستراتيجية  PDEODEفي تدريس الرياضيات في تنمية الكفاءة الرياضية لدى
تالميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ,مصر.116-67 :)5(21 ،

عبيدة ،ناصر السيد عبد الحميد ( .)2017فاعلية نموذج تدريس قائم على أنشطة  PISAفي تنمية مكونات البراعة الرياضية والثقة

الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس,

مصر.70-16 :)219( ،

عزيز ،غلهام حسن وجاسم ،وفاء محمود ( .)2014فاعلية تقييم األداء التدريسي لهيئة التعليم التقني كركوك ،مجلة تنمية الرافدين،
العراق.250-237 :)115( 36 ,

العساف ،صالح حمد ( .)2003المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .العبيكان :ط.4

علي ،وائل عبد اهلل محمد؛ آدم ،ميرفت محمد كمال محمد ( .)2013وحدة بنائية في الرياضيات الحيوية  Biomathematicsقائمة
على المنهج الرقمي لتنمية القوة الرياضية والوعي البيئي لدى الطالبات المعلمة ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس،
الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،مصر.122-65 :)196( ،

العليان ،فهد عبدالرحمن .) 2010( .تقويم أداء معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية العليا بمدينة الرياض في ضوء المهارات
التدريسية الالزمة .مجلة القراءة والمعرفة – مصر .225-182 ،10
العمري ,كاملة بنت عبداهلل2017(.م).درجة تمكن معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية من البراعة الرياضية .رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية العلوم االجتماعية :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

العمري ،محمد بلقاسم .)2010( .الكفايات الالزمة لتدريس مقرر الرياضيات المطور ودرجة توافرها لدى المعلمين .رسالة ماجستير،
كلية التربية ،جامعة أم القرى.

العوني ،صالح صالح .)2011(.تقويم مهارات األسئلة الصفية الشفهية التي يؤديها معلمو الرياضيات بالمرحلة المتوسطة .رسالة
ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود :الرياض.

الغامدي ،محمد فهم ( .) 2017تقويم األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء البراعة الرياضية وممارساتها.
مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات الثاني "التطور المهني -آفاق مستقبلية"11-9 ،مايو .الرياض :جامعة الملك

سعود.

الغامدي ،محمد فهيم؛ والقحطاني ،فيصل فهد ( .)2016تقويم األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء إطار
التعلم الناجح للقرن الحادي والعشرين .المؤتمر التربوي الدولي األول :المعلم وعصر المعرفة 30-29 ،نوفمبر .أبها :كلية

التربية ،جامعة الملك خالد.

قاسم ،بشرى محمود؛ الصيداوي ،غسان رشيد ( .) 2013بناء برنامج تدريبي لتنمية القوة الرياضية لدى الطلبة المطبقين في قسم
الرياضيات كلية التربية ابن الهيثم ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،العراق.94-52 :)96( ،

931

العدد43/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

نيسان2019 /م

القبيالت ،محمد علي السالمة؛ المقدادي ،احمد محمد ( .)2014أثر التدريس وفق القوة الرياضية على استيعاب المفاهيم الرياضية لدى
طالبات الصف الثامن األساسي في األردن ،دراسات – العلوم التربوية ،األردن.346-333 ,41 ،

القحطاني ،عثمان علي .)2011( .مدى ممارسة التدريس الفعال في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ()NCTM
ومتطلبات المناهج ا لمطورة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين بالمرحلة االبتدائية بمنطقة تبوك التعليمية .مجلة كلية
التربية بالفيوم – مصر.315 -245 ,10.

القرشي ،محمد عواض .)2012( .درجة تم ّكن معلمي الرياضيات من مهارات التواصل الرياضي .رسالة ماجستير ،كلية التربية،
جامعة أم القرى :مكة المكرمة.
الكبيسي ،عبد الواحد حميد؛ الهيتي ،يوسف محمد سعيد ( .)2014أثر إستراتيجية التمثيالت الرياضية في التحصيل والقوة الرياضية
لدى طالبات الخامس العلمي في مادة الرياضيات ،مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية ،العراق.306-276 :)1( ،

المالكي ،عبدالملك :) 2009( .فاعلية برنامج تدريبي مقترح على إكساب معلمي الرياضيات بعض مهارات التعلم النشط وعلى تحصيل
واتجاهات طالبهم نحو الرياضيات .رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.

المالكي ،عوض صالح ( .)2015مستوي أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية لبعض المهارات الالزمة لتنفيذ الدروس وفق
مركزية المتعلم وعالقته بكفاية الزمن التدريسي ،مجلة التربية ،جامعة األزهر ،كلية التربية.223 -183 ,)4(162 ،

محمد ،ابتسام ( .)2011الكفايات التعليمية لدى الطالبات المعلمات تخصص رياضيات ،مجلة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية
للقراءة والمعرفة ,مصر.82-51 :)120( ،

محمد ،رشا هاشم ( .) 2017فعالية استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب (الويب كوست) في تدريس الهندسة لتنمية البراعة
الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة .مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،مصر،)3(20 :

.87-32

محمد ،فايز محمد منصور ( .) 2013تقييم األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات حديثي التخرج من كليات التربية بسلطنة عمان وقياس
درجة الرضا الوظيفي لديهم :دراسة ميدانية ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس ,رابطة التربويين العرب-99 ,)4( 42 ،

.131

محمد ،ميرفت محمود ( .)2015مصادر تطوير تعليم الرياضيات .عمان :مركز ديبونو لتعليم التفكير.

المشيخي ،نوال غالب .) 2011( .فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات معلمات الرياضيات في التواصل الرياضي بالمرحلتين
المتوسطة والثانوية بمدينة تبوك .رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.

المعثم ،خالد بن عبد اهلل؛ المنوفي ،سعيد جابر ( .)2014تنمية البراعة الرياضية :توجه جديد للنجاح في الرياضيات المدرسية،
المؤتمر الرابع لتعليم الرياضيات وتعلمها في التعليم العام (بحوث وتجارب مميزة)" ،السعودية.26-1 :)4( ،

المقبل ،منيرة عبد العزيز .) 2012( .عالقة األداء اللفظي لمعلمات الرياضيات بمهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثالث
المتوسط .رسالة ماجستير،كلية التربية ،جامعة الملك سعود :الرياض.

الناشري ،أحمد بن بركوت بن عبد اهلل ( .)2014جودة األداء التدريسي لمعلمي الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحلة المتوسطة في
ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة ،رسالة ماجستير ,كلية التربية ،جامعة أم القرى.

النجار ،فاتن فؤاد أحمد ( .)2016دور قادة المدارس في تنمية المهارات الصفية للمعلمين في ضوء اإلدارة الذاتية الحديثة ،الدار
العالمية للنشر والتوزيع والطباعة ،األردن.

نصار ،أنور شحادة حسين( .) 2017واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كليات التربية ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات
التربوية والنفسية.174-160 :)1( 25 ،
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. دار المسيرة: عمان. تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة التفكير.)2004(  عبيد،وليم

 واقع الممارسات التدريسية لمعلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة التي تساهم في تنمية مهارات.) 2012( . سهام محمد،اليامي
. الرياض: جامعة الملك سعود، كلية التربية، رسالة ماجستير.التفكير الرياضي
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