مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()51

تشريف األوؿ ()8112

العدد ()51

تقىيم متكن معلمي ومعلمات الرياضيات من املفاهيم الرياضية التي
يذرسىنها يف املرحلة االبتذائية

د .خولة مصطفى الحرباوي

د .ايناس يونس مصطفى

كمية التربية المفتوحة

كمية التربية  /قسم العموم التربوية والنفسية
ملخص البحث

هػػدؼ الث ػػث التعػػرؼ مػ مسػػتوت تمكػػف معممػ  /معممػػات الريااػػيات لمممػػاهيـ

الريااػ ػػيةل وهػ ػػؿ يوجػ ػػد اػ ػػرؽ ذو دملػ ػػة ا

ػ ػػا ية ثػ ػػيف مسػ ػػتوت تمكػ ػػف معمم ػ ػ ومعممػ ػػات

الريااػػيات لهػػذم الممػػاهيـلمف جػػةؿ امجاثػػة م ػ امس ػ مة المطرو ػػة ا ػ مشػػكمة الث ػػث
منها:
 مامسػػتوت تمكػػف معمم ػ  /معممػػات الريااػػيات ا ػ ا طػػا تعريػػؼ شػػامؿ لمممػػاهيـالريااية.

 مامسػػتوت تمكػػف معمم ػ  /معممػػات الريااػػيات ا ػ ا طػػا ام مػػة مطاث ػػة و يػػرمطاث ة لمممهوـ؟

 -مامستوت تمكف معمم  /معممات الرياايات مف

يا ة اس مة ف الممهوـ ؟

تػػـ اجتيػػار ( )01معمػػـ ومعممػػة ريااػػيات ثوا ػ ( )82معمػػـ و( )38معممػػةل و ػػد
ا ػػدت الثا تػػاف اداة ل يػػاس مػػدت التعامػػؿ مػ الممهػػوـ الريااػ مػػف يػػث ا طػػا تعريػػؼ
ش ػػامؿ لمممهػ ػػوـ وا طػ ػػا ام مػ ػػة مطاث ػ ػػة و يػ ػػر مطاث ػ ػػة و ػ ػػيا ة اس ػ ػ مة متعم ػ ػػة ثػ ػػالممهوـ
الرياا .

يػػث تكػػوف امجتثػػار مػػف ( )10ممهومػ ا اشػػت و مػػف الممػػاهيـ الموجػػودة ا ػ كت ػاث

الريااػػيات لم ػػميف الج ػػامس والسػػادس امثت ػػدا ل وتػػـ الت ػؽ م ػػف

ػػدؽ الم توىو ث ػػات

امجتثار ثاستجداـ اسموب ا ادة امجتثػار ثعػد شػرة ايػاـ مػف تطثي ػي امولػ والماكرونثػاخل

طث ػ ػػت امداة ا ػ ػ  8110/5/58م ػ ػ العينػ ػػة ا ػ ػ كميػ ػػة الترثيػ ػػة الممتو ػ ػػة لتػ ػػوار ا ػ ػػات
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ت ويـ تمكف معمم ومعممات الرياايات مف المماهيـ الريااية الت يدرسونها ا المر مة امثتدا ية

د .ايناس يونس م طم  /د .جولة م طم ال رثاوي

لةمت ػػاف والم ار ثػػة وثعػػد ت ميػػؿ الثيانػػات تثػػيف اف نسػػثة ا طػػا م ػػاؿ ػػوؿ الممهػػوـ ي ػث
ػػمت درجػػة  %57اػ

ػػيف تسػػاوت نسػػثة ا طػػا ام مػػة يػػر مطاث ػػة و ػػيا ة امسػ مة

ػػوؿ الممه ػػوـ ثنس ػػثة  %10وا ط ػػا التعري ػػؼ

ػػؿ  %15وه ػػذم النس ػػب طعػ ػ ا ليس ػػت

ثالمس ػػتوت المطمػ ػػوب مػ ػػف معممػ ػ ومعممػ ػػات الريااػ ػػيات وا ػ ػ ا ػػو هػ ػػذم النتػ ػػا

ػ ػػدمت

الثا تاف مجمو ة تو يات وم تر ات مستكماؿ الث ث ال ال .
مشكمة البحث وأىميتو
يعػػد

ػ ػرنا ال ػػال

ػػر العمػػـ والتكنولوجي ػػا والماػػا ويتس ػػـ ثػػالتطور العممػ ػ

والتكنولػػوج ا ػ شػػت مجػػامت ال ياةلات ػػدمت العمػػوـ ا ػ

المنػػا المعا ػػر ت ػػدما من ط ػ

النظيرل اكؿ يوـ يجرج إل الوجود ايض زير مف المعراة نتيجة منطة ة الث ث العممػ

الت تعا رهاللذلؾ ا د ر ت الترثيػة مػ التكامػؿ مػ التطػور العممػ والت نػ لمواجهػة
الت ديات المرتثطة ثالعمؿ والتكنولوجيا المرهونػة ثتطػور يػاة اإلنسػاف منػذ الم ار ػؿ األولػ

لت دمػػي امجتم ػػا
وتم

 .وتط ػػوير ال ػػنظـ التعميمي ػػة يس ػػير جنث ػػا إلػ ػ جن ػػب مػ ػ إ ػػداد المعمم ػػيف

ػػهـ لنم ػػوهـ المهنػ ػ وام ػػتةكهـ لمه ػػارات تدريس ػػية تػ ػرتثط ارتثاط ػػا و ي ػػا ثت ػػديـ تعم ػػـ

أااؿ لتةميذهـ .والتطػور التكنولػوج ال ػديث يمػرض تطػوير األنظمػة التعميميػة وثرامجهػا
المس ػػتمرةل وا ػ ػػادة تنظ ػػيـ مػ ػػا ه ػػو موجػ ػػود اػ ػ رؤيػ ػػة مس ػػت ثمية جديػ ػػدة (مػ ػػوريسل 5525ل
ص .)5ومع ػػروؼ أف الترثي ػػة ت ػػؤدي دوره ػػا م ػػف ج ػػةؿ المدرس ػػة ثو ػػمها مؤسس ػػة ترثوي ػػة
أنشػػاها المجتمػ ػ لتت ػػول ترثي ػػة األا ػراد وتعم ػػيمهـ .وك ي ػػر م ػػف مدارسػػنا م تػ ػ ازؿ تعم ػػؿ وا ػػؽ
أنظم ػػة ا مػ ػػة م ػ ػ ت ػ ػػورات جاط ػ ػػة ػ ػػف مميػ ػػة التعمػ ػػيـل ثسػ ػػثب ػ ػػدـ إدراؾ مجػ ػػتةؼ

الظػػروؼ الت ػ يمكػػف أف يػػتـ ايهػػا الػػتعمـ ثالنسػػثة لكػػؿ اػػرد (اػػت الثػػابل 5555ل ص.)55
ومسػيما إذا كػػاف األمػر يتعمػػؽ ثػالتعميـ األساسػ ومدارسػي امثتدا يػػةل ألنػي وكمػػا هػو وااػ

مػػف التسػػمية ثانػػي التعمػػيـ الػػذي يػػزود المػػرد اػ المجتمػ ثالمعمومػػات وامتجاهػػات والمهػػارات

األساسية الت تمكني مف النمو الشامؿ المسػتمر وتعػدم لمتعامػؿ والتمػاهـ مػ
المجتم (جميمةل 5521ل ص.)51
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تم ػػؿ المر م ػػة امثتدا ي ػػة ثداي ػػة م ار ػػؿ التعم ػػيـل وانت ػػاؿ التةمي ػػذ م ػػف الثي ػػت إلػ ػ
المدرسػػة والتعمػػيـ األساس ػ يعػػد مػػف الممػػاهيـ وال ػػيه التعميميػػة الهاداػػة إل ػ إ ػػةح ا ػػدة

الػػنظـ التعميميػػة م ػ ن ػػو ي ػػدـ تعميمػػا

ي يػػا ( يػػؿل 8111ل ص .)8ام ػ هػػذم المر م ػة

تتكػػوف األسػػس التػ ي ػػوـ ميهػػا ثنػػا شج ػػية المػػرد ويعتمػػد ميهػػا نمػػوم الرو ػ والجسػػم
والع م والنمس وامجتما

 .ومف ـ ي ػ

مػ منػاه هػذم المر مػة مسػؤولية اإلسػهاـ اػ

الواػا ثمتطمثػػات هػػذا النمػول إذ يكػػوف نمػوا سػميما تت ػػؽ ثػػي شج ػية سػػويي ارسػػجة الع يػػدة
معا رة المكر وهذم المر مة ه الرااد لجميػ مسػا ات التعمػيـ التاليػة لػذلؾ ينثهػ امهتمػاـ
ثطرؽ ت ديـ هذم المناه وما تتامف مف مماهيـ وتطويرها (شوؽل 5520ل ص.)22

كمػػا ويعػػد المعمػػـ إ ػػدت وسػػا ؿ الترثيػػة ا ػ ت يػػؽ أهػػدااهال إذ لػػو تمكػػف ال ػػا موف

مػ الترثيػة اػ ت ػػميـ أااػؿ المنػاه وتزويػد المدرسػػة ثػا وت الكمػا ات اإلداريػة وامهرهػػا
وتجهيزهػػا ثاااػػؿ التجهي ػزاتل وتث ػ ال اجػػة لممعمػػـ الكم ػئ ال ػػادر م ػ ت يػػؽ األهػػداؼ
الترثويػػة المنشػػودة (الجميم ػ ل 5551ل ص .)15وألجػػؿ هػػذا لػػـ تعػػد مهنػػة المعمػػـ اليػػوـ ن ػػؿ

المعمومػػات ا س ػػب وم ي ت ػ ػر مم ػػي م ػ ن ػػؿ المعرا ػػة إلػ ػ الطمثػػة ث ػػؿ أ ػػث اػ ػ ه ػػذا
الع ر مطالثا ثمهاـ متعددة اةثد مف تدريثػي مػ تمػؾ المهػاـ وتاهيمػي جػةؿ الجدمػة لكػ

يت دـ المجتم ويتطور (نا رل 5522ل ص.)2

ولممعمـ دور هاـ ا العممية الترثويةل اهو يم ػؿ م ػور امهتمػاـ والعامػؿ الر يسػ

الم ػػرر لنجا هػػا أو اشػػمهال ويشػػكؿ التػػدريس ال ػػديث م ػ التةميػػذ والمػػنه والثي ػػة ال ػػمية
وامػؿ متكاممػػة يػػؤ ر كػػؿ منهػػا إيجاثػػا أو سػػمثا ثتع ػػب وااػ اػ توجيػػي الترثيػػة المسػػتمرة
وثمعن آجر ااف المعمػـ هػو

ػب العمميػة الترثويػةل والعامػؿ الر يسػ الػذي يتو ػؼ ميػي

ويػػتـ ػػف طري ػػي وثػػي نجػػاح الترثيػػة ا ػ ثمػػوغ أهػػدااها و اياتهػػا وت يػػؽ دورهػػا ا ػ الت ػػدـ

امجتم ػػا

وام ت ػػادي (الطي ػػب والم ن ػػا ل8118لص .)72ولمتوا ػػؿ مػ ػ ه ػػذا الت ػػدـ

ومعراة أسرار الطثيعة استجدـ اإلنسػاف الريااػيات ثو ػمها أداة لمتعثيػر ػف مكونػات تمػؾ

الطثيعة وأ ث ت لهة الرياايات ه المهة المناسثة و د سا دت هذم المهة مػ اسػتجداـ
الرياايات ا ك ير مف منا

ال ياة (ال مارل 5520لص .)83االرياايات مػف وجهػة

نظػػر ك يػػر مػػف الم ػرثيف والمعنيػػيف ثتدريسػػها ه ػ أداة مهمػػة لتنظػػيـ األاكػػار واهػػـ الم ػػيط
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ت ويـ تمكف معمم ومعممات الرياايات مف المماهيـ الريااية الت يدرسونها ا المر مة امثتدا ية

د .ايناس يونس م طم  /د .جولة م طم ال رثاوي

الػػذي نعػػيش ايػػي وينظػػر مػػوريس كةيػػف ( )5557 M. Klienإل ػ الريااػػيات م ػ أنهػػا
موا ػػوع يس ػػا د الم ػػرد مػ ػ اه ػػـ الثي ػػة الم يط ػػة والس ػػيطرة ميه ػػال واف الرياا ػػيات ت ػػزداد

وتتطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةؿ جثراتنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الوا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
(p33ل1974ل .)klien

وتعدالمماهيـ الريااية المثنات األساسية لمثنا الرياا ل وتتميز الريااػيات ثانهػا
ليست مجرد مميات روتينية منم مة أو مهارات ثؿ كيمية م كمة مت ػمة ثعاػها الػثعض
ات ػػام و ي ػػال مشػػكمة ا ػ النهايػػة ثنيانػػا متكػػامة أساسػػي الممػػاهيـ اػػالممهوـ الرياا ػ هػػو
األسػاس لكػؿ مكونػات المعراػة الريااػية يػث تعتمػد ثػا

مكونػات المهنػة الريااػية مػ

الممػػاهيـ ا تمػػادا كثي ػ ار ا ػ تكوينهػػا واسػػتيعاثها واكتسػػاثها (أثػػو زينػػةل 5555ل ص.)535

وألجؿ هذا ااف تعمـ الممهوـ اروري جدا ولي أهمية كثيرة وذلؾ لكوني :
 -5أساس لممعراة والتعمـ.
 -8اروري لتكويف المثادت والتعميمات.

 - 3اروري لمتعميـ الذات والترثية المستمرة.
 -7واسطة لمتماهـ ثيف الناس.

 -1يسا د م تطوير إستراتيجية التمكير ( طام ل5525لص.)508
ويؤكػػد (ثػػؿ  )5520انػػي يمكػػف اكتسػػاب الممه ػوـ ػػف طريػػؽ التعريػػؼ والمة ظػػة

المثاشرةل االتةميذ ممػف هػـ دوف العمميػات المجػردة يمكػنهـ ػف طريػؽ المة ظػة المثاشػرة
والتجريب أف يتعمموا .ويتـ تعمـ الممهوـ ف طريؽ التنػوع اػ األم مػة وم أم مػة ميػي .و ػف
طريػػؽ الم ارنػػة ثينهمػػال ويكػػوف التمميػػذ ػػد اكتسػػب الممهػػوـ نػػدما يك ػوف ػػاد ار م ػ التمييػػز

ثيف أم مة الممهوـ والةأم مة ميي (ثؿل 5520ل ص.)58

وتعػػد إسػػتراتيجية المعمػػـ ا ػ ت ػػديـ الممهػػوـ الرياا ػ هامػػة يػػث تػػنظـ الت ركػػات

الت ي وـ ثها داجؿ راة ال ؼل وي وـ المعممػيف نػد تعمػيمهـ أي ممهػوـ ثع طػا تعريػؼ
لمممهوـ ـ يعط أم مة م ذلؾ الممهوـ ومام مة (أثو زينةل 5528لص.)570
اث ػػالر ـ م ػػف األهمي ػػة المت ازي ػػدة لمرياا ػػيات اػ ػ

الك يػػر مػػف الطػػةب يعػػانوف مػػف

ػ ػرنا ال اا ػػرل ا ػػالمة ظ أف

ػػعوثات ا ػ تعممهػػا وا ػ الم اثػػؿ يعػػان المعممػػوف مػػف
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ػػعوثات اػ تعمػػيمهـ هػػذم المػػادة الد ارسػػيةل ا ػػد أظهػػرت ثعػػض الد ارسػػات أف متوسػػط أدا
معممػ ػ الرياا ػػيات اػ ػ اكتس ػػاب المم ػػاهيـ والمه ػػارات األساس ػػية اػ ػ الرياا ػػيات ي ػػؿ ػػف

المستوت الم ثوؿ ترثويا ( )%21كما ا دراسة (لطيمة  )5525ودراسة (أثػو زينػة )5520
ودراسة ال رثاوي وم طم ل (.)8118
ومف جةؿ مؿ الثا تاف ا الميداف وجدتا أف هنػاؾ تػدن اػ مسػتوت ت

ػيؿ

تةميذ المر مة امثتدا ية وذلؾ مف جةؿ إطة هـ م نسب النجػاح اػ السػنوات األجيػرة
يػػث ثمهػػت ػوال ( )%11لمػػدور األوؿ ا ػ ال ػػؼ السػػادس امثتػػدا ل وهػػذا يشػػير إل ػ

وجود اعؼ ا اكتساب المماهيـ الريااية التػ ياجػذها التمميػذ جػةؿ د ارسػتي لمريااػيات
اػ المر مػػة امثتدا يػػة وتجػػد الثا تػػاف أف هػػذم المشػػكمة ليسػػت ثال دي ػػة وانمػػا كانػػت تشػػهؿ
ثاؿ الك ير مف الثا يف والترثوييف وتعد ارض ج ثة إلج ار الث وث العممية لمعراػة سػثب
هػػذا التػػدن و ػػد تنػػاوؿ الثػػا وف ػػؿ هػػذم المشػػكمة مػػف مجػػامت متعػػددة مػػنهـ مػػف اهػػتـ
ثت سػػيف ط ار ػػؽ تػػدريس الريااػػيات كد ارسػػة ( ػػادؿل  )8118و (الجمث ػ ل )8115و يػػرهـ
ومنهـ مف تناوؿ إ داد المعمـ وتدريثي م استراتيجيات تػدريس مكونػات المعراػة الريااػية

كدراسة (أثو رمافل )8117

واآلج ػػر اه ػػتـ ثت دي ػػد المه ػػارات التدريس ػػية ل ػػدت معممػ ػ الرياا ػػيات كد ارس ػػة (اؿ موسػ ػ ل

 )8115كم اولة منهـ لت سينها وألهميتها اػ تطػوير دروس الريااػيات وت سػيف مسػتوت

التةميذ .وتجد الثا تاف أف الث ث ا مجاؿ معراة مدت تمكػف معمػـ  /معممػة الريااػيات
مػػف الممػػاهيـ الريااػػية الت ػ يدرسػػونها ػػد يو ػػؿ إل ػ معراػػة سػػثب التػػدن لػػدت التةميػػذ
االمعمـ الهير متمكف مف مادتي مميا ػد يكػوف ا ػد األسػثاب الر يسػية اػ التػدن ال ا ػؿ

ل ػػدت التةمي ػػذ .اك ي ػػر م ػػف معممػ ػ الرياا ػػيات يرك ػػزوف اػ ػ تدريس ػػهـ مػ ػ

ػػؿ التم ػػاريف

وتطثي ػػؽ المس ػػا ؿ دوف التركي ػػز مػ ػ الممه ػػوـ م ػػف ي ػػث تعريم ػػي وأم م ػػة المطاث ػػة والهي ػػر

المطاث ة ايجد أف تةميذم يت ولوف إل اآللية ا تعمـ الممهػوـ الريااػ ل و ػد يعػود السػثب
ا ػ ذلػػؾ إل ػ

ػػدـ د اريػػة المعممػػيف ػػف مكونػػات الممهػػوـ مػػف م ػػاؿ وم م ػػاؿ ورثمػػا يركػػز

المعمػػـ م ػ أم مػػة الكتػػاب ا ػػط دوف إ طػػا أم مػػة مػػف وا ػ التمميػػذل يث ركػػزت ك يػػر مػػف

امدثيػػات م ػ اػػرورة معراػػة التمميػػذ ثاألم مػػة المطاث ػػة و يػػر المطاث ػػة كمػػا جػػا
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زينة (أثو زينةل  )5555ومف جهة أجرت ااف درة المعمـ مػ

ػيا ة أسػ مة ػف الممهػوـ

يعػد مػػف األساسػػيات المهمػػة اػ إي ػػاؿ المػادة لمتةميػػذ سػوا كانػػت هػػذم األسػ مة
معػػدة لةجتث ػػارات الت

ػػمية أو

ػػيمية.وثنا ا" مػ ػ ذل ػػؾ يمكنن ػػا ت دي ػػد مشككككمة البحكككث م ػػف ج ػػةؿ

التساؤمت التالية:

 -5م ػػا مس ػػتوت تمك ػػف معمم /معمم ػػات الرياا ػػيات م ػػف إ ط ػػا تعري ػػؼ ش ػػامؿ لممم ػػاهيـ
الريااية ؟

 -8ما مستوت معمم /معممات الرياايات مف إ طا أم مة مطاث ة لمممهوـ ؟
 -3ما مستوت تمكف معمم /معممات الرياايات مف إ طا أم مة ير مطاث ة لمممهوـ؟
 -7ما مستوت تمكف معمم /معممات الرياايات مف
 -1هػػؿ هن ػاؾ دملػػة إ

يا ة أس مة ف الممهوـ ؟

ػػا ية ا ػ تمكػػف معمم /معممػػات الريااػػيات لمممػػاهيـ الريااػػية؟

وث سب المتهيرات التالية:
ويمكننكككا تمخككككي

ا -الجنس

ب -سنوات الجدمة

أىميكككة البحككككث ان ىككككلا البحكككث سككككيفيد فكككك ا ط ػػا ت ػػور

لممسػ ػػؤوليف ػ ػػف العمميػ ػػة التعميميػ ػػة ا ػ ػ المر مػ ػػة امثتدا يػ ػػة مػ ػػف جػ ػػةؿ نتػ ػػا

ت ػ ػويـ اهػ ػػـ

معمم ػ  /معممػػات الريااػػيات لمممػػاهيـ الريااػػية الت ػ يدرسػػونهالوالتعرؼ م ػ مػػدت يػػاـ
المعمـ ثالمهاـ والمسؤوليات الموكمة إليي ا

أدا المعمـ مف جةؿ نتا

ممية التعميـلوت ديـ ثعػض الم تر ػات لتطػوير

الث ث .

أىداف البحث

يهدؼ الث ث التعرؼ م :

 -5مسػػتوت تمكػػف معمم /معممػػات الريااػػيات مػػف الممػػاهيـ الريااػػية م ارنػػة م ػ الم ػػؾ
المرا .%21
ػ ػػا

 -8دملػ ػػة المػ ػػرؽ اإل

الريااية ث سب الجنس.

 -3دملة المرؽ اإل

ا

ثػ ػػيف مسػ ػػتوت تمكػ ػػف معمم /معممػ ػػات الريااػ ػػيات لمممػ ػػاهيـ

ثيف مستوت تمكف معمم /معممات الرياايات لممماهيـ

الريااية ث سب سنوات الجدمة.
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المجمد ()51

تشريف األوؿ ()8112

العدد ()51

حدود البحث

 -5معمم ػ ومعممػػات الريااػػيات ا ػ المػػدارس امثتدا يػػة ا ػ مدينػػة المو ػػؿ والمتواجػػديف
ا الجدمة لمعاـ الدراس ()8110 – 8111
 -8الممػػاهيـ الريااػػية المتاػػمنة ا ػ كتػػاب الريااػػيات لم ػػؼ الجػػامس امثتػػدا
( )8117وال ؼ السادس امثتدا

سػػنة

سنة (.)8117

تحديد المصطمحات
اوال -المفيوم  :عرفو كل من:
ػنما مػف الم يػرات التػ يمكػف أف تكػوف أشػيا

-ديسيسككو  ) 1968 ،Decesscoثانػي

أو وادث أو أشجاص تشػترؾ ثج ػا ص امػة ويشػار إليهػا ثاسػـ جػاص ( Decessco,
. )1968, p388
 ىندرسككون  )1977 ،Hendersonثانػػي تجريػػد ذهن ػ لج ػػا ص مشػػتركة لمجمو ػػةمف الظواهر أو الجثرات أو األشيا (أثو زينةل 5528لص.)531

 -أبككو حطككا وصككاد  )0891الممهػػوـ ا ػ

مػػـ الػػنمس ثانػػي " ا ػػة مػػف الم ي ػرات ثينهػػا

ج ػػا ص مشػػتركةل وهػػذم الم ي ػرات ػػد تكػػوف أشػػيا أو أ ػػداث أو أشػػجاص أو يػػر ذلػػؾ"
(أثو طب و ادؽ 5521ل.)770
 -قطام  )0898الممهوـ" ثاني اكرة ذهنية يكونها المػرد لششػيا أو األ ػداث اػ الثي ػةل

وه ػػو ا ػػة م ػػف الم يػ ػرات تجمعه ػػا ج ػػا ص مش ػػتركةل و ػػد تك ػػوف ه ػػذم الم يػ ػرات أش ػػيا أو
أ داث أو أشجاص تستجدـ لمدملة م الممهوـ" ( طام ل5525لص .)515
 -زيتون )0881 ،الممهوـ ثاني " ما يتكػوف لػدت المػرد مػف معنػ ومػنهـ مػا يػرتثط ثكممػة

(م طم ) أو ثارة أو ممية معينة " (زينوفل5553لص.)25

ثانيككا -المفيككوم الريا ك  :ػػرؼ بككل )0891الممهػػوـ اػ الريااػػيات ثانػػي "اكػرة مجػػردة

تمكػػف النػػاس مػػف ت ػػنيؼ األشػػيا واأل ػػداث وت ػػدد مػػا إذا كانػػت األشػػيا واأل ػػداث تعػػد
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أم م ػػة أو ليس ػػت أم م ػػة لمكػ ػرة مج ػػردةل وتع ػػد المجمو ػػات والم م ػػث وال ػػدا رة واألس ػػس أم م ػػة
لممماهيـ" (ثؿ 5520ل.)58
وتعػ ػػرؼ الثا تػ ػػاف الممهػ ػػوـ الريااػ ػ ػ إجرائيكككككا ثانػ ػػي اكػ ػ ػرة ذهنيػ ػػة يكونهػ ػػا معمػ ػػـ

الريااػػيات لممر مػػة امثتدا يػػة لش ػػداث أو األشػػيا المتعم ػػة ثالمواػػو ات الريااػػية وه ػ
ا ة مف الميزات تجمعها ج ا ص مشتركة.
وتعرؼ الثا تاف التمكف مف الممهوـ إجرائيكا :هػو مسػتوت معممػ الريااػيات اػ

إ طا تعريؼ لمممهوـ أو إمكانية إ طا أم مة مجالمة لي وكذلؾ وا أسػ مة م ػددة ػوؿ

الممهوـ ث يث تواػ لمطالػب ج ػا ص الممهػوـ و ة تػي مػ الممػاهيـ األجػرت .وواػعت
الثا ت ػػاف درج ػػة %21ل س ػػاب درج ػػة ال ػػتمكف م ػػف الممه ػػوـ الريااػ ػ اػ ػ ك ػػؿ مج ػػاؿ من ػػي

(ا تمادا م ا ار الم كميف وامدثيات).

ثالثكككا -معممو/معمم ػػات الرياا ػػيات ه ػػـ جميػ ػ المعمم ػػيف والمعمم ػػات ال ػػذيف يدرس ػػوف م ػػادة

الرياايات ا المر مة امثتدا ية ا مدينة المو ؿ.
الدراسات السابقة

اطمعت الثا تاف م

دد مف الدراسات الساث ة ال ريثة مف مواوع الث ث

ومنها:
-دراسة  ) Possey& Henderson 1974هداتالد ارسػة إلػ

ػد م ارنػة اا ميػة ()7

إسػػتراتيجيات مجتممػػة ا ػ تػػدريس الممػػاهيـ المنم ػػمة لمطػػةب مػػف ذوي الت

ػػيؿ المرتم ػ

والمنجمضل تكونتعينة الدراسةمف( 381طالثػا) مػف طػةب معهػد إ ػداد معممػ الريااػيات
لممر مػػة امثتدا يػػة واسػػتجدـ اجتثػػا ار ت
متعدد كاداة لمدراسةل أظهرت نتا
أااػؿ مػػف أدا الطمثػػة مػػف ا ػػة الت

ػػيميا مكونػػا مػػف ( )58ا ػرة مػػف نػػوع امجتي ػار مػػف

الد ارسػة أف أدا الطمثػة مػف ا ػة الت

Hendersonل1974ل . ) pp 6-19

ػيؿ المرتمػ كػاف

ػػيؿ المػػنجمض مػ أي إسػػتراتيجية ( & Possey

 -2دراسككة لطيفككة )0891 ،اجريػػت الد ارسػػة ا ػ م ػػرو هػػدات الكشػػؼ ػػف العة ػػة ثػػيف
اكتسػػاب معمم ػ الريااػػيات ا ػ المر مػػة امثتدا يػػة العميػػا لمممػػاهيـ الريااػػية ومػػدت اكتسػػاب
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العدد ()51

المجمد ()51

تةمي ػػذهـ له ػػا وطث ػػؽ الث ػػث مػ ػ

تشريف األوؿ ()8112

ين ػػة م ػػف ( )55معمم ػػا م اث ػػؿ تةمي ػػذهـ الث ػػاله ػػددهـ

( )3151تمميذ وتمميذةل و اـ الثا ػث ثع ػداد وتطػوير أرثعػة اجتثػارات ت

ػيميةل يػث تكػوف

امجتثار األوؿ مف ( )11ا ػرةل طثػؽ مػ المعممػيف أمػا امجتثػار ال ػان اتاػمف ( )31ا ػرة
طثؽ م تةميذ ال ؼ ال ان امثتدا ل وامجتثار ال الث طثؽ مػ تةميػذ ال ػؼ ال الػث
امثتدا

وتكوف مف ( )71ا رةل أما امجتثار الراث اتكػوف مػف ( )11ا ػرة طثػؽ مػ تةميػذ

ال ؼ الراث امثتػدا

ثهػدؼ يػاس اهػـ الممػاهيـ الريااػية لػديهـ واظهػرت النتػا

اف هنػاؾ

ة ػػة ايجاثي ػػة ث ػػيف م ػػدت اكتس ػػاب معممػ ػ الرياا ػػيات لممم ػػاهيـ الرياا ػػية وم ػػدت اكتس ػػاب

تةميذهـ لها (لطيمةل 5520ل ص.)75-07

 -1دراسة رم ان ومخموف )0898 ،أجريت الدراسة ا م ػر وهػدات إلػ ث ػث ا ػر
ثرنػػام الريااػػيات العامػػة الجػػاص ثتاهيػػؿ معمم ػ المر مػػة امثتدا يػػة لممسػػتوت الجػػامع

مػ اهػػـ معمم ػ هػػذم المر مػػة لػػثعض الممػػاهيـ الريااػػية يػػث تكونػػت ينػػة الد ارسػػة مػػف

مجم ػػو تيفل امول ػ ػ لػ ػػـ يسػ ػػثؽ لهػ ػػا املت ػػاؽ ثثرنػ ػػام تاهيػ ػػؿ معمم ػ ػ المر مػ ػػة امثتدا يػ ػة
لممسػػتوت الجػػامع و ػػددهـ ( )11معممػػا ومعممػػةل ومجمو ػػة أجػػرت الػػذيف يدرسػػوف ثرنػػام

التاهيػػؿل المسػػتوت األوؿ و ػػددهـ ()38ل وتػػـ ا تمػػاد اجتثػػاريف ا ػػدهـ مػػف إ ػػداد الثػػا يف
وهػػو اجتثػػار الممػػاهيـ الريااػػية الةزمػػة ا ػ تػػدريس المر مػػة امثتدا يػػة وآجػػر وهػػو اجتثػػار

الرياايات العامةل

ولت ميػ ػػؿ الثيانػ ػػات اسػ ػػتعمؿ الثا ػ ػػث المتوسػ ػػطات وامن اراػ ػػات المعياريػ ػػة وال يمػ ػػة
التا ية والنسب الم ويػة لػدرجات أاػراد العينػة مػ اجتثػار اهػـ الممػاهيـ الريااػيةل وأظهػرت
النتا

إل أف الهالثية العظم مف أاراد المجمو ة الممت ػة ثثرنػام التاهيػؿ تن

ػر ثػيف

%11ل  %51ثينما المجمو ة ير الممت ة وجد أف  %25مػنهـ كانػت درجػاتهـ ا ػؿ مػف
ن ػ ػػؼ الػ ػػدرجات وذلػ ػػؾ ا ػ ػ مػ ػػدت اهمهػ ػػـ لػ ػػثعض الممػ ػػاهيـ الريااػ ػػية ال ػ ػواردة ا ػ ػ كتػ ػػب

الريااػػيات لممر مػػة امثتدا يػػة .كمػػا أظهػػرت النتػػا

انػػي م يوج ػد ارتثػػاط داؿ ثػػيف درجػػات

أاراد المجمو ة الممت ػة ثالثرنػام اػ اجتثػار المهػـ وثػيف درجػاتهـ اػ اجتثػار الريااػيات
لمممػػاهيـ األساسػػية وا ػ الريااػػيات العامػػة واو ػػت الد ارسػػة إل ػ اػػرورة تاهيػػؿ المعممػػيف
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وت ػ ػ ػ ػػدريثهـ ث ػ ػ ػ ػػؿ الجدم ػ ػ ػ ػػة وجةله ػ ػ ػ ػػا ل م ػ ػ ػ ػػادة الرياا ػ ػ ػ ػػيات وأس ػ ػ ػ ػػاليب تدريسها(رما ػ ػ ػ ػػاف
ومجموؼلص.)5525
 -4دراسككة حسككين )0881،هػػدات إل ػ التعػػرؼ م ػ ا ػػر ػػةث إسػػتراتيجيات تدريسػػية

ه :

(م اؿل تعريػؼل مم ػاؿ)ل (م ػاؿل مم ػاؿل تعريػؼ)ل (تعريػؼل م ػاؿل مم ػاؿ) اػ ت
طػػةب ال ػػؼ ال ػػان المتوسػػط ا ػ مػػادة الريااػػيات وا ػ مواػػو

ػيؿ

العة ػػات والتطثيػػؽ

واإل داد والنسثةل ثمهت ينة الدراسة ( )21طالثػا وثوا ػ ( )82طالثػا لممجمو ػة التجريثيػة
األولػ ػ والتػ ػ درس ػػت ثاس ػػتجداـ اإلس ػػتراتيجية األولػ ػ و( )80طالث ػػا لممجمو ػػة التجريثي ػػة

ال انية والت درست ثاستجداـ اإلستراتيجية ال انية و( )80طالثػا لممجمو ػة التجريثيػة ال ال ػة
والت ػ ػ درس ػ ػػت ثاس ػ ػػتجداـ اإلس ػ ػػتراتيجية ال ال ػ ػػة .وتػ ػػـ تكااؤالمجمو ػ ػػات ال ة ػ ػ ػة اػ ػ ػ

متهي ػراتل ولت ميػػؿ الثيانػػات اسػػتعمؿ الثا ػػث امجتثػػار التػػا
النتا

تموؽ المجمو ة التجريثية امول

ػ ػػدة

لعينتػػيف مسػػت متيف وأظهػػرت

م المجمو ة التجريثية ال انية اػ المواػو يفل

وتمو هػػا م ػ المجمو ػػة التجريثيػػة ال ال ػػة ا ػ مواػػوع العة ػػات و ػػدـ وجػػود اػػروؽ ثينهػػا

ثالنسثة ال مواوع اإل داد النسثيةل كما أظهرت النتا

تموؽ المجمو ػة التجريثيػة ال ال ػة

م التجريثية ال انية( سيفل .)5555
 -1دراسكككككة الحربكككككاوي ومصكككككطفى )2110 ،ه ػ ػػدات إلػ ػ ػ التع ػ ػػرؼ مىم ػ ػػدت اس ػ ػػتيعاب
معمم /معمم ػ ػػات ال ػ ػػدورات الجا ػ ػػة لممم ػ ػػاهيـ الرياا ػ ػػية التػ ػ ػ يدرس ػ ػػونها واتج ػ ػػاههـ ن ػ ػػو

الرياا ػػيات وط ار ػ ػػؽ تدريسػ ػػها وطثػ ػػؽ الث ػ ػػث مػ ػ

ينػ ػػة مكونػ ػػة مػ ػػف ( )72معمـ/معممػػػة

لمرياا ػػيات م ػػوز يف مػ ػ ( )71مدرس ػػة اثتدا ي ػػة اػ ػ م ااظ ػػة نين ػػوتل وأ ػػدت الثا ت ػػاف
اجتثػػار لمممػػاهيـ الريااػػية واسػػتجدما م يػػاس لةتجاهػػات ن ػػو الريااػػيات وط ار ػػؽ تدريسػػها

ال ػػذي ا ػػد م ػػف ثؿ( اي ػػدل )5551وثع ػػد معالجػ ػة الثيان ػػات إ

التػػا

لعينػػة وا ػػدة وت ميػػؿ التثػػايف اظهػػرت النتػػا

ػػا يا وثاس ػػتجداـ امجتث ػػار

إف معمم ػ  /معممػػات الػػدورات يعػػانوف

مػػف تػػدن ا ػ تعريػػؼ الممػػاهيـ الريااػػية و ػػيا ة الس ػؤاؿ ث ػػورة امػػةل كمػػا يعػػانوف مػػف
تػػدن ا ػ اسػػتيعاب الممػػاهيـ الريااػػية المتعم ػػة ثمػػادة الهندسػػة ث ػػورة جا ػػة مػػف يػػث
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
العدد ()51

المجمد ()51

تشريف األوؿ ()8112

(التعريؼل الم اؿل السؤاؿ)ل كما أف اتجاهاتهـ ن و الرياايات ريثػة مػف المتوسػط النظػري
لمم ياس.
 -0دراسة أبكو رمكان )2114 ،ىكدفت إلػ ثنػا ثرنػام لتػدريب معممػ الريااػيات مػ

اسػػتراتيجيات ت ػػدريس مكونػػات المعرا ػػة الرياا ػػية (الممػػاهيـ الرياا ػػيةلالمثادئل التعميم ػػات

الرياايةل الجوارزميػات والمهػارات الريااػيةل أسػاليب التمكيػر ثالمسػا ؿ الريااػية) ومعراػة
أ رم ا أدا هـ وت

يؿ طمثتهـل ولت يؽ هدؼ الث ث واعت ارايتيف :

 -5م يوجد ارؽ ذو دملة إ

ا ية ثػيف متوسػط أدا المعممػيف اػ المجمػو تيف التجريثيػة

والااثطة ا تدريس المعراة الريااية ككؿ وا كؿ مكوني مف مكوناتها.

 -8م يوجد اػرؽ ذو دملػة إ

ػا ية ثػيف متوسػط درجػات الطمثػة الػذيف درسػهـ المعممػيف

اػ ػ المجمو ػػة الا ػػاثطة وال ػػذيف درسػ ػوا اػ ػ المجمو ػػة التجريثي ػػةل وتكون ػػت ين ػػة الد ارس ػػة

مف( )18معمما ومعممة وثوا

( )81معمما ومعممة اػ المجمو ػة التجريثيػة و( )38معممػا

ومعممة ا المجمو ػة الاػاثطةل وتكونػت ينػة الطمثػة مػف ( )5855طالثػا وطالثػة وثوا ػ
( )150طالثػ ػػا وطالثػ ػػة ا ػ ػ المجمو ػ ػػة التجريثيػ ػػة و( )513طالثػ ػػا وطالثػ ػػة ا ػ ػ المجمو ػ ػػة

الااثطةل وهـ مف طمثة ال ػؼ السػاث األساسػ اػ مديريػة ترثيػة السػمط لمعػاـ (-8113
)8117ل كمػػا ػػاـ الثا ػػث ثثنػػا ثرنػػام تػػدريث واػػؽ (أنمػػوذج كمػػب) لمعمم ػ الريااػػيات
اػ ػ إس ػػتراتيجيات ت ػػدريس مكون ػػات المعرا ػػة الرياا ػػية وا ػػد ثطا ػػة مة ظ ػػة ل ي ػػاس أدا

اجتثار ت
ا
المعمميف كما ا د

يميا لطمثة ال ؼ السػاث األساسػ مػف اجػؿ م ارنػة درجػات

الطمثػػة ا ػ المجمػػو تيف التجريثيػػة والاػػاثطةل ولت ميػػؿ الثيانػػات اسػػتجدـ الثا ػػث امجتثػػار
التا

لعينتيف مست متيف.وأظهرت النتا

تموؽ طمثةالمجمو ة التجريثية مىطمثػة المجمو ػة

الااثطة نتيجة اشتراؾ المعممػيف اػ المجمو ػة التجريثيػة اػ الثرنػام التػدريث المعػد مػف
ث ػػؿ الثا ػػثل كم ػػا أظه ػػرت ارتم ػػاع تم ػػوؽ الطمث ػػة ال ػػذيف درس ػػهـ المعمم ػػيف اػ ػ المجمو ػػة

التجريثية م الطمثة الذيف درسهـ المعمموف ا المجمو ة الااثطة (أثورمافل .)817
 -مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة
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ت ويـ تمكف معمم ومعممات الرياايات مف المماهيـ الريااية الت يدرسونها ا المر مة امثتدا ية

د .ايناس يونس م طم  /د .جولة م طم ال رثاوي

المة ظ م الدراسات الساث ة انهػا جميعػا تناولػت الممػوـ الريااػ ومػدت تمكػف
معمم ػ الريااػػيات ا ػ المر مػػة امثتدا يػػة منػػي ام اف ثعاػػها كػػاف تجريثيػػا لمم ارنػػة ثػػيف
استراتيجيات لتطػوير الػتمكف مػف الممهػوـ واكتمػت الد ارسػات امجػرت ث يػاس الػتمكف كد ارسػة

(ال رثػاوي وم ػػطم ل )8115وتم مػػت ينػػات المعممػػيف المجتػاريف امػػا مػػف هػػـ اػ مر مػػة
ام ػػداد والمعمم ػػيف المتواج ػػديف اػ ػ الجدم ػػة او ا ػػمف دورات التعم ػػيـ المس ػػتمرل وا تم ػػدت
الد ارس ػ ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػ ػػاث ة جميعه ػ ػ ػ ػػا امجتث ػ ػ ػ ػػار الت

ػ ػ ػ ػػيم ل ي ػ ػ ػ ػػاس ال ػ ػ ػ ػػتمكف م ػ ػ ػ ػػف المم ػ ػ ػ ػػاهيـ

الرياا ػػيةلوجا ت الد ارس ػػةال الية مس ػػتكماؿ الث ػػوث الو ػػمية التػ ػ تناول ػػت ي ػػاس تمك ػػف
معمم الريااػيات منهػا ماػيمة يػاس التعامػؿ مػ الممهػوـ مػف نا يػة المهػـ وواػ اسػ مة
ولي لعينة مف المعمميف المتواجديف ا الجدمة.
إجراءات البحث
اوال -تحديكد مجتمكا البحكث -:يتم ػؿ مجتمػ الث ػث ثمعممػ ومعممػات المر مػة امثتدا يػػة
الػػذيف يدرسػػوف الريااػػيات ا ػ ال ػػميف الجػػامس والسػػادس امثتػػدا

ا ػ مدينػػة المو ػػؿ

والموز وف م ( )5827مدرسة اثتدا ية.
ثانيا-اختيار عينة البحث :تـ اجتيػار ينػة شػوا يا مػف معممػ ومعممػات الريااػيات ثمػه
ػػددهـ ( )51اػػردا و ػػد تػػـ اسػػتثعاد ( )51مػػنهـ لعػػدـ اسػػتيما اجاثػػاتهـ لمشػػروط وا ػػث ت

العينة مكونة مف ( )01معمـ ومعممة رياايات موز يف ث سب الجدوؿ األت -:
جدول  )0توزيا افراد عينة البحث
الجنس
الخدمة

عشر سنوات فاقل

أكثر من
عشر سنوات

المجموع

لكور

51

52

82

إناث

51

88

38

المجموع

81

71

01

ثالثا -اعداد اداة البحث
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()51

العدد ()51

تشريف األوؿ ()8112

لعػػدـ تػػوار اداة جػػاهزة لت يػػؽ هػػدؼ الث ػػث ا ػػدت الثا تػػاف اداة ل يػػاس التعامػػؿ
م الممهوـ الرياا مف يث:

 ا طا تعريؼ شامؿ لمممهوـ. ا طا ام مة مطاث ة و ير مطاث ة لمممهوـ.-

يا ة اس مة متعم ة ثالممهوـ.

و د مرت مر مة ام داد ثالجطوات امتية:
 -0تحديد المفاىيم الريا ية

ممػ ػػت الثا تػ ػػاف كتاثػ ػػا ال ػ ػػميف الجػ ػػامس والسػ ػػادس امثتػ ػػدا

الممهػ ػػوـ الرياا ػ ػ كاسػ ػػاس لمت ميػ ػػؿل و م ػ ػ ا تثػ ػػار اف هػ ػػذم الممػ ػػاهيـ م

معتمػ ػػدتيف و ػ ػػدة
ػ ػػمة الممػ ػػاهيـ

الريااػػية الت ػ يكتسػػثها الطالػػب ا ػ المر مػػة امثتدا يػػةل والت ػ مثػػد ا ػ الم اثػػؿ اف ي ػػاس
مػػدت تمكػػف معمميهػػا اػ التعامػػؿ معهػػا ثشػػكؿ ممػ ل ويثمػػه ػػدد الممػػاهيـ الريااػػية ()11
ممهومػػال يػػث تػػـ ت ػػميـ اداة الث ػػث المكونػػة مػػف جمسػػة

ػػوؿ -:اموؿ يتاػػمف نػػاويف

الممػػاهيـلو ال ػػان ا طػػا التعريػػؼ وال الػػث وال ارث ػ ا طػػا م ػػاؿ مطػػاثؽ والةم ػػاؿ ( يػػر
مطاثؽ) لمممهوـ اما ال ؿ الجامس ا دد ل يا ة امس مة المتعم ػة ثكػؿ ممهػوـ (مم ػؽ )8

و ػد سػثؽ هػذا المجطػط تعميمػات ػوؿ هػػدؼ امجتثػار وكيميػة امجاثػة نػي مػ المعمومػػات
العامة لممعمـ او المعممة.
-2صككد االداة  -:لمت ػػؽ مػػف ال ػػدؽ الظػػاهري لػػةداة تػػـ راػػها م ػ مجمو ػػة مػػف
الم كم ػػيف ا ػ ػ اجت ػ ػػاص ط ار ػ ػػؽ تػ ػػدريس الرياا ػػيات وال يػ ػػاس والت ػ ػػويـ ومجمو ػ ػػة مػ ػػف

المشػػرايف الترثػػوييف المجت ػػيف ا ػ الريااػػيات(مم ؽ )5وا تمػػدت نسػػثة  %21مػػف ا ار

الم كميف م تماد الممهوـ .وا اػو مة ظػات السػادة الجثػ ار تػـ دمػ ممهػوم الزاويػة
و ياس الزاوية لي ث العدد النها

لممماهيـ  17ممهوما (مم ؽ .)8

 -1ثبككات االداة -:تػػـ التاكػػد مػػف ثػػات امداة ثػػر الػػزمف وذلػػؾ ثاسػػتجداـ اسػػموب ا ػػادة
امجتثػػار مػ

ينػػة مػػف شػرة معممػػيف ومعممػػات مػػف جػػارج ينػػة الث ػػث ثمػػدة شػرة ايػػاـ

وث س ػػاب معام ػػؿ ارتث ػػاط ثيرس ػػوف ث ػػيف درج ػػات امجتث ػػاريف اموؿ وال ػػان ثم ػػه 1.28و ػػد
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ت ويـ تمكف معمم ومعممات الرياايات مف المماهيـ الريااية الت يدرسونها ا المر مة امثتدا ية

د .ايناس يونس م طم  /د .جولة م طم ال رثاوي

امجتثػػار اثت ػا ثػػر الػػزمفل كمػػا تػػـ الت ػػؽ مػػف ثػػات التجػػانس وذلػػؾ مػػف جػػةؿ سػػاب
معامػؿ المػا  -كرونثػاخ لمتطثيػػؽ اموؿ لةجتثػار و يػث ثمػه  1.55ويعػػد هػذا معامػؿ ثػػات

جيد.

 -4تصحيح االداة -:تػـ ا طػا (1ل5ل )8م طػا تعريػؼ لمممهػوـل وا طػا (1ل )5لكػؿ
م ػػف

ػػؿ الم ػػاؿ والةم ػػاؿ وا ط ػػا السػ ػؤاؿل وثه ػػذا تتػ ػراوح درج ػػة ك ػػؿ ممه ػػوـ ث ػػيف()1-1

والدرجػ ػػة الكميػ ػػة لةجتثػ ػػار ثػ ػػيف ( )881-1درجة.ولمتاكػ ػػد مػ ػػف ثػ ػػات الت ػ ػ ي

ػػ

ت

الثا تاف كؿ م انمراد اجاثات  81مف ينة الث ػث و سػب معامػؿ ارتثػاط ثيرسػوف ثػيف
الت

ي ييف وثمه  1.51وه نسثة ثات جيدة لمت

رابعا -تطبي االداة  -:اولت الثا تاف جم

ي .

ينػة الث ػث داعػة وا ػدة لتطثيػؽ امجتثػار

مػيهـل يػث اسػػتعانتا ثالكميػة الترثويػػة الممتو ػة والطمثػة الدارسػػيف ايهػا لجمػ ااػراد العينػػةل

وتـ تواير ا ات لةمت اف والم ار ثةل وثهذا طثؽ امجتثار م العينة ا 8110/5/58
خامسكككا-الوسكككائل االحصكككائية -:ت ػػـ اس ػػتجداـ الوس ػػا ؿ ام
وامجتثار التا

ػػا ية التالية:النس ػػب الم وي ػػة

لعينتيف مست متيف ومعامؿ ارتثاط ثيرسوف.

سيتـ رض نتا

نتائج البحث

الث ث ث سب امهداؼ الم ددة وكالتال :

 -0مامسككتوت تمكككن معمم /معممككات الريا ككيات لممفككاىيم الريا ككيةمقارنة مككا المح ك
الفر

المقدر بك.%91

تػػـ ت مي ػػؿ الثيانػػات ثاس ػػتجراج النسػػب الم وي ػػة لمتعػػرؼ مػ ػ مسػػتوت ال ػػتمكف م ػػف

الممهوـ و سب المتوسػط ال سػاث وامن ػراؼ المعيػاري والمتوسػط لكػؿ مجػاؿ مػف الممهػوـ

و يمة ت لعينة وا دة وادرجت النتا

ا الجدوؿ التال :

جدول  )2النسبة المئوية لمتمكن من المفيوم والمح الفر
المفيوم

نسبة التمكن%
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المح الفر

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
العدد ()51

المجمد ()51

التعريؼ

15.777

الم اؿ

57.155

الةم اؿ

10.801

السؤاؿ

10.578

الكم

00.538

تشريف األوؿ ()8112

%21

مف مة ظة النسب الم وية لمجامت الممهوـ نجد انها جميعا لـ ت ػؿ الػ درجػة

الػ ػتمكف لمم ػػؾ المراػ ػ  % 21وه ػػذا ي ػػدؿ مػ ػ ت ػػدن مس ػػتوت تمك ػػف معممػ ػ ومعمم ػػات
الرياا ػػيات م ػػف اكتس ػػاب الممه ػػوـ الريااػ ػ والتعام ػػؿ مع ػػي.ويرج الس ػػب اػ ػ ذل ػػؾ رثم ػػا
منشػػهاؿ العممػػيف والمعممػػات ثاكتسػػاب مهػػارات ال ػػؿ الرياا ػ مػػف دوف امهتمػػاـ الكثيػػر

ثالمماهيـ وامكتما ثال د امدن مف المهـ لها.
 -2ىكككل ىنكككا فكككر دال احصكككائيا بكككين مسكككتوت تمككككن معممككك ومعممكككات الريا كككيات
لممفاىيم الريا ية بحسا الجنس:تػـ ت ميػؿ الثيانػات ث سػاب الوسػط ال سػاث وامن ػراؼ
المعيػػاري لكػػؿ مجػػاؿ مػػف امجتثػػار لممعممػػيف والمعممػػاتلوتـ اجتثػػار المتوسػػطيف ال سػػاثييف

ثينهما ثاستجداـ امجتثار التا

لعينتيف مست متيف وادرجت النتا
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ا الجدوؿ التال :

ت ويـ تمكف معمم ومعممات الرياايات مف المماهيـ الريااية الت يدرسونها ا المر مة امثتدا ية

د .ايناس يونس م طم  /د .جولة م طم ال رثاوي

جدول  )1المتوسط الحساب واالنحراف المعياري لممعممين والمعممات وقيمة ت
المحسوبة
معممين العدد )29

معممات العدد )12

المفاىيم

المتوسط
النظري

الوسط

الحساب

ال نحراف

الوسط

ال نحراف

ت

التعريف

10

12.55

52.12

05

52.51

8.585

المثال

21

71

5.852

71.13

5.155

1.835

الالمثال

21

31.51

55.05

31.10

51.35

1.558

السؤال

21

80.55

55.0

33.75

55.30

8.851

الكم

011

555

78.18

525.3

11.03

5.115

المعياري

الحساب

المحسوبة

المعياري

ت

الجدولية

8.118

مػػف مة ظػػة ال ػػيـ الم سػػوثة مجتثػػار ت نجػػد اف يمػػة ت الم سػػوثةا مجػػال
تعريػػؼ الممهػػوـ وطػػرح س ػؤاؿ نػػي ا م ػ مػػف يمػػة ت الجدوليػػة نػػد مسػػتوت دملػػة1.11
ودرجة رية  12درجة .وهذا يدؿ م وجود اجتةؼ اػ المتوسػطيف ال سػاثييف مجاثػات
المعممػػيف والمعممػػات نػػد هػػذيف المجاليفلول ػػال المعممػػات .ويػػرج السػػثب ا ػ ذلػػؾ اف
المعممات تهتممفّ ثاستيعاب الممهػوـ مػف يػث تعريمػي وكيميػة

ػيا ة سػؤاؿ ولػي ثالشػكؿ

ال ػ ي اك ػػر م ػػف المعمم ػػيف الم ػػذيف رثم ػػا يرك ػػزوف مػ ػ ا طا الم ػػاؿ وامم ػػاؿ وامسػ ػ مة

الت ميديػػة المطرو ػػة ا ػ الكتػػاب المنهج ػ ل ولهػػذا لػػـ نجػػد ار ػػا داؿ ا

ػػا يا ثػػيف اجاث ػات

المعمميف والمعممات ا مجػال الم ػاؿ وامم ػاؿ يػث ظهػر اف يمػةت الم سػوثة ا ػؿ مػف
ت الجدولية.
 -3ىكككل ىنكككا فكككر دال إحصكككائيا يبكككين مسكككتوت تمككككن معممككك ومعممكككات الريا كككيات
لممفكككاىيم الريا كككية بحسكككا سكككنوات الخدمكككة:ثعػػد ت سػػيـ سػػنوات الجدمػػة إل ػ مجمػػو تيف
األولػ لهػػا جدمػة شػػر سػػنوات اا ػؿ وال انيػػة أك ػػر مػف شػػر سػػنوات وت ميػؿ ثيانػػات ينػػة

الث ػث ث سػػاب الوسػط ال سػػاث وامن ػراؼ المعيػاري لكػػؿ مجػػاؿ مػف امجتثػػارلوتـ اجتثػػار
المتوسػطيف ال سػػاثييف ثينهمػا ثاسػػتجداـ امجتثػار التػػا

كما ا الجدوؿ التال :
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لعينتػيف مسػػت متيف واظهػرت النتػػا

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()51

تشريف األوؿ ()8112

العدد ()51

جدول )4
المتوسط الحساب واالنحراف المعياري لممعممين والمعممات وقيمة ت المحسوبة بحسا
سنوات الخدمة
عشر سنوات فاقل
المفيوم

عشر سنوات فأكثر
العدد )41

العدد )21

ت

المحسوبة

الوسط

ال نحراف

الوسط

ال نحراف

الحساب

المعياري

الحساب

المعياري

تعريف

05.2

55.51

01.711

55.15

1.025

مثال

32.71

2.122

75.811

2.002

5.527

المثال

82.5

53.152

35.581

57.118

1.158

سؤال

82.51

51.272

35.511

58.753

1.581

كم

500.51

77.85

522.111

75.075

5.553

ت

الجدولية

8.118

ومف مة ظة يـ ت الم سوثةلنجد انها ا ؿ مف يمة ت الجدولية ا

المجامت الم ددةل أي اني م يوجد ارؽ داؿ ا
المذيف لديهـ ا ؿ او اك ر مف

ا ياثيف اجاثات المعمميف والمعممات

شرسنوات أي اف الجثرة لـ تؤ ر ثشكؿ مم وظ

اجاثات ينة الث ث ف امجتثار م

جمي
م

الر ـ مف وجود ارؽ طميؼ ل ال المعمميف

والمعممات المذيف لديهـ جدمة اك ر مف شر سنواتل ويرج السثب ا

لؾ ال

تاكيد

المعمميف الجدد م مجامت المماهيـ لتطثيؽ امساليب والتوجهات ال دي ة واف المعمميف
ال دام

اياا د اكتسثوا جثرة ا

والةم اؿ وكيمية

جمي مجامت الممهوـ مف تعريؼ وطرح الم اؿ

يا ة اس مة ولي واف كمتا المجمو تيف همهـ اموؿ اكتساب الممهوـ

واي الي ال الطمثة ليتمكنو مني.
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ت ويـ تمكف معمم ومعممات الرياايات مف المماهيـ الريااية الت يدرسونها ا المر مة امثتدا ية

د .ايناس يونس م طم  /د .جولة م طم ال رثاوي

 -5م زاؿ هناؾ

ور ا

خالصة النتائج

اهـ المعمميف والمعممات لمممهوـ ومعراة المجامت الت

يتكوف منهالاالممهوـ ليس ا ط م طم ا ي مؿ ميزات ا ط ثؿ لتكتمؿ

ورتي مثد

مف د ـ هذا الم طم ثامم مة المطاث ة والهير مطاث ة ولي وكذلؾ لت ويـ تمكف
الطمثة منيل م المعمميف اف يستطيعو

يا ة اس مة ولي ا أي و ت طمب منهـ

ذلؾ لد ـ اكتماؿ استيعاب وتكويف الممهوـ لديهـ .

 -8هناؾ

ور ا

ومعممات الرياايات مف الممهوـ الرياا

مستوت تمكف معمم

اعندما نة ظ النسب اانها متدنية م ارنة ثدرجات التمكف الت نطم لهالام جمي
المجامت لـ تتجاوز النسب

%51وهذا مؤشر يستوجب الو وؼ

ت

ندمل امف

الممروض اف يكوف معمـ الرياايات متمكنا مف ممهومي ومف جمي مكوناتي ا أي

و ت يطمب مني ذلؾ.
 -3لـ يكف لمجثرة وسنوات الجدمة دملة ا
الممهوـل ا ماس المعمموف الجدد وث هـ

ا ية ا

ثياف المرؽ لمستوت التمكف مف

ف المعمومة كاف ثموازاة اكتساب الجثرة

وتعدد تكرار تدريس المادة لمذيف لديهـ سنوات جدمة اك ر مف شر سنوات .

 -7ظهراكتساب الممهوـ ا مجال التعريؼ و يا ة السؤاؿ لدت المعممات ثنسثة أك ر
مف المعمميفل ا
التوصيات

ا او نتا

يف لـ يظهر أي ارؽ ثينهما ا مجال ا طا الم اؿ والةم اؿ .

الث ث تو

 -5مديرية اإل داد والتدريب

الثا تاف كؿ مف :
م

ات

دورات لمتعميـ المستمر لتدريب معمم

ومعممات الرياايات وؿ اكتساب المماهيـ الريااية وكيمية التعامؿ معها.

 -8معمم ومعممات الرياايات تطوير جثرتهـ ا كيمية اكتساب المماهيـ الريااية
والتعامؿ معها مف اجؿ إي الها ثشكؿ مم

ي لطمثتهـ وذلؾ مف جةؿ

اإلطةع م كتب ير منهجية واكتساب جثرة أك رمنها ا طرح أم مة مطاث ة
و ير مطاث ة لمممهوـ .
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()51

تشريف األوؿ ()8112

العدد ()51

 -3معاهد إ داد المعمميف لتدريس طمثتها ا

مر مة اإل داد المماهيـ الريااية

والتعرؼ م مجامتها وأنوا ها نظريا ومف ـ التدريب م كيمية تدريسها مف
جةؿ الدروس التدريثية .

المقترحات مستكماؿ الث ث ال ال

الثا تاف ثعج ار المزيد مف الث وث

تو

وؿ

المعراة العممية الريااية الت يمتمكها معممو ومعممات الرياايات مف جةؿ :

 -5ت ويـ اكتساب معممو ومعممات الريااية المثادئ واإلج ار ات الريااية والتعامؿ
معها.

 -8ت ويـ مدرس

ومدرسات الرياايات ا

وامج ار ات الريااية.

 -5أثو طبل اؤاد واماؿ

الر مة ال انوية ممتةكهـ المماهيـ والمثادئ

املصادر

ادؽل ()5521ل عمم النفس التربويل الطثعة 8ل مكتثة

امنجمو الم ريةل ال اهرة.
 -8أثو زينةل اريدل ( ،)5528الريا يات مناىجيا ،أصول تدريسيا ،الطثعة األول ل
دار المر اف لمنشر والتوزي ل ماف.

 -3أثو زينةل اريدل (5520إ) ل ستراتيجيات التدريس لدت معمم الرياايات ا المر مة
اإل داديةل مجمة أبحاث اليرمو  ،سمسمة العموم النسانية واالجتماعيةل المجمد

()8ل العدد ()8ل ارثد.

 -7أثو زينةل اريدل ()5555ل الريا يات مناىجيا وأصول تدريسيال ط7ل مافل دار
المر اف.

 -1اؿ-موس ل ازهار م

سيفل ()8115ل المهارات التدريسية لدت مدرس ومدرسات

الرياايات و ة تها ثاتجاهاتهـ ن و الرياايات وط ار ؽ تدريسهال جامعة المو ؿل

رسالة دبموم غير منشورة
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ت ويـ تمكف معمم ومعممات الرياايات مف المماهيـ الريااية الت يدرسونها ا المر مة امثتدا ية

د .ايناس يونس م طم  /د .جولة م طم ال رثاوي

ري م ل ()8117ل ثنا ثرنام لتدريب المعمميف م

 -0أثو رمافل

تدريس مكونات المعراة الريااية وأ رم ا

أدا هـل وت

إستراتيجية

يؿ طمثتهـل جامعة ثهدادل

كمية الترثية اثف الهي ـل أطروحة دكتوراه غير منشورة.
 -5ثؿل اريدريؾل ( ،)5520طر تدريس الريا ياتل الجز األوؿل ترجمة م مد أميف
الممت ل ممدوح سميمافل الدار العرثية لمنشر والتوزي ل ني وسيا

 -2ال رثاويل جولي م طم ل إيناس يونس م طم ل ()8118ل مدت استيعاب معمم /
معممات الدورات الجا ة لممماهيـ الريااية الت

يدرسونهال اتجاهاتهـ ن و

الرياايات وط ار ؽ تدريسهال مجمة التربية والعممل المجمد 5ل العدد ()3ل جامعة

المو ؿ.

 -5جميمةل ثد السمي جميمةل ()5521ل تدريس الريا يات التعميم األساس ل مكتثة
امنجمو الم ريةل ال اهرة.

 -51الجميم ل جميؿ يوسؼل ()5551ل دراسة تطويرية لم ياس امتجاهات ن و مهنة
التدريس ،مجمة أبحاث اليرمو ل المجمد ( )0العدد ()5ل األردف
 -00شوؽ م مود ا مدل ()5520ل بناء منيج لمريا يات لمصفوف األول والثان
والثالث االبتدائ

دراسة تجريبية)ل مكتب الترثية العرث لدوؿ الجمي ل الرياض.

 -58الشارؼل ا مد العري ل ()5550ل المدخل لتدريس الريا ياتل الجامعة الممتوحل
طراثمس.

 -53ال

ارل

ثد ال ميد م مد سميمافل ()5520ل اتجاىات حديثة ف

تدريس

الريا يات المدرسية ،ط5ل جامعة ثهدادل كمية الترثيةل ثهداد.
 -57الطيب ا مدل
العال

اوؽ الم نان ل ()8118ل المشكةت الت

تواجي طمثة المعهد

إل داد المعمميف ثالشاطئ أ نا اترة الترثية العمميةل مجمة الباحثل المعهد

العال إل داد المعمميف ثودافل العدد ال ان ل السنة ال انيةل ليثيا.

 -51لطيمةل لطم ل ()5525ل العة ة ثيف مدت اهـ معمم

الرياايات ا

المر مة

امثتدا ية العميا لممماهيـ الريااية األساسية ومدت اهـ تةميذهـ لهال المجمة العربية
لمبحوث التربويةل المجمد ()7ل دد ()5ل ص (.)07-75
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()51

تشريف األوؿ ()8112

العدد ()51

 -50ات الثابل ثد ال ميـ سيدل ()5555ل توظيف تكنولوجيا التعميمل مطاث جامعة
موافل مواف.

 -55طام ل يوسؼل ()5525ل سيكولوجية التعمم والتعميم الصف ل ط5ل دار الشرؽ
لمنشر والتوزي ل ماف.

 -52زيتوفل

ايش م مودل ()5553ل أساليا تدريس العمومل ط5ل

الشروؽ لمنشر واإل ةف.

 -55رماافل

ال رماافل لطم

مافل دار

مارة مجموؼل ()5525ل ا ر ثرنام التدريب

ا نا الجدمة لمعمم المر مة امثتدا ية م اهمهـ لثعض المماهيـ الرياايةل المجمة
العربية لمبحوث التربويةل المجمد التاس ل العدد األوؿل المنظمة العرثية لمترثية وال ااة
والعموـ.

 -81موريسل روثرتل ()5525ل دراسات ف تعميم الريا يات إعداد معمم االبتدائية)ل
ترجمة ثد المتاح الشر اويل مكتب الترثية العرث لدوؿ الجمي ل الكويت.

 -85نا رل إثراهيـل ()5522ل المعمم أوال المجمة الثقافيةل الجامعة األردنيةل العدد

السادس شرل ماف.
22- decessco & henderson (1968), the relative effective of four
strategic for teaching design. active concepts in mathematics
journal for research in mathematic education vol. (5) p (9),
)no (1
23- Kline, M, (1974), Why Johnny cant add, The failure of
modern mathematics, ERIC.
ممح
مكان العمل
جامعة

المو ؿ/كمية

 )0اسماء السادة المحكمين
التخص

المقا العمم

ط ار ؽ تدريس الميزيا

استاذ مسا د

االسم
د .ثد الرزاؽ ياسيف

الترثية
جامعة

المو ؿ/كمية

ط ار ؽ

الترثية

الرياايات

جامعة ديال /كمية الترثية

ط ار ؽ
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 )2االختبار التحصيم الخا

بالمفاىيم الريا ية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
االخوة المعممين والمعممات:

هذا امجتثار يتامف أهـ المماهيـ الت

ي تاجها طالب المر مة امثتدا يةل

اإلجاثة نها تكوف ثالشكؿ التال :
 -5إ طا تعريؼ لمممهوـ ث سب استيعاثؾ لي.

 -8إ طا م ا ؿ ومم اؿ ف الممهوـ ممكف اف يكوف رسـ او شكؿ او مجطط يعثر ف
الممهوـ
-3

يا ة سؤاؿ لكؿ ممهوـ يجتمؼ ف أس مة الكتاب در اممكاف.
يرج

ار ة المماهيـ واإلجاثة

سي ت ر استجدامها أل راض الث ث ا ط.
سنة التخرج:

نها م

عدد سنوات الخدمة الفعمية:

الجنس :
الفيوم

العمـ أف المعمومات الت

المدرسة:
مثال

التعريف
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Abstract
The research aims at investigating the ability level of
mathematics male and female teachers of the mathematical
conceptions, and is there a statistical difference in the ability level
of mathematics male and female teachers of the mathematical
conceptions? By answering the questions made in the research’s
problem, such as:
1) What is the extent of the mathematics male and female teachers’
ability in giving a whole definition of the mathematical
conceptions?
2) What is the extent of the mathematics male and female teachers’
ability in giving a correspondence and un-correspondence
examples of the mathematical conception?
3) What is the extent of the mathematics male and female teachers’
ability in making questions about the conception?
(60) mathematics male and female teachers were selected
(28) male teachers and (32) female teachers, the two researchers
used a tool to estimate the extent of treating with the mathematical
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conception by giving a whole definition of the conception and also
giving a correspondence and an un-correspondence examples and
making questions concerning the mathematical conception.
The test consisted of (56) conceptions took from the
conceptions found in mathematical books of the primary stage, the
appearance truth and test fixing have been confirmed by using the
style of re-testing after ten days of its first application, the tool was
applied on 12/January/2006, on the sample in Open Education
College for the plenty of testing and monitoring halls, and after
analyzing the data, it was found that the rate of giving a sample
about the high conception was (47%), while the rate of giving a
correspondence and making a question about the conception was
equaled (56%), and the rate of giving a definition was (59%), these
rates were never be in the desired level of the mathematics male and
female teachers.
In the light of these results, the two researchers presented a
number of recommendations and suggestions to complete the
present research.
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