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تحصيل طلبة المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات وفق مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام   نوعية
 1بالمملكة العربية السعودية

 2 خالـــــــــــــد عــــبد اهلل العتييب د.

  3مســــاعيل سالمة الربصانإ د.

  4إميــــــــــــــــــــــــــــان رمسي عبد د.أ.

 5د. فهــــــــد سليمان الشايــــــــــــــــعأ.

 جامعة امللك سعود –مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات 
 هـ8341/ 6/ 81 وقبل -هـ 1/8/8341 قدم للنشر

الرياضيات لدى طلبة املرحلة االبتدائيـة وفـم مشـروط تطـوير منـاهي الرياضـيات يف مادة التحصيل يف  نوعيةتقصي  هدفت هذه الدراسة إىلالمستخلص: 
الت( واجملـاالت اململكة العربية السعودية حسب جمـاالت اتتـوى الرياضـي )ااعـداد والعمليـات عليهـاس ا ندسـةس ايـربس القيـاسس اليـل البيانـات واالحتمـا

ومــدى اخــتال   وفــم جمــاالت اتتــوى الرياضــي واجملــاالت املعرفيــة اصــيل الطلبــة يف الرياضــيات توزيــعت استقصــكمــا   س(اســتدال املعرفيــة )معرفــةس تطبيــمس 
الدراسةس مت بناء اختبار اصـيلي  ( طالًبا وطالبة. ولتحقيم أهدا 8271)بلغ عدد أفراد الدراسة التحصيل باختال  النوط االجتماعي )طالب وطالبة(. 

املسـتوى العـام للتحصـيل يف  نتائي الدراسـة أنمت التحقم من معامالت الصدق والثبات. وكشفت  إذالختيار من متعددس ( فقرة من نوط ا31مكوَّن من )
يف اململكــة العربيــة الســعودية جــاء يف املســتوى املــاهر جزئًيــاس وبينــت أيًبــا أن اصــيل الطلبــة يف جمــا  ايــرب كــان  الرياضــيات لــدى طلبــة املرحلــة االبتدائيــة

جما  املعرفـةس وكشـفت ااعلى يف حني كان ااداء يف جما  اليل البيانات واالحتماالت هو ااقل. كما أظهرت النتائي أن اصيل الطلبة كان ااعلى يف 
 يف التحصيل بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور. (  ≤ 1.16) فروق ذات داللة إحصائية أيًبا عن وجود
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   ةالمقدم

علــــى تطــــوير ترتكــــز بــــرامي ومشــــاريع إصــــال  التعلــــيم      
املنــاهي واقيــم التنميــة املهنيــة املســتدامة للمعلمــني عــرب بــرامي 
تــدريبهم قبــل وأ نــاء اتدمــة وتطــوير البيةــة التعلميــة يف املــدارس 
واالهتمام مبرحلة الطفولة املبكرة وبرامي التعليم املهـ  والتقـ س  
كمــــا تنــــدرت أنممــــة تقيــــيم تعلــــم الطلبــــة وأدائهــــم واصــــيلهم  

ونـات مشـاريع إصـال  التعلـيم علـى اعتبـار أن كأحد أهـم مك
اســـــتمدام مقـــــاييس تقيـــــيم الطلبـــــة يتمتـــــع  اصـــــييت الصـــــدق 
والثبــــاتس وهــــي أهــــم املــــدخالت الالزمــــة إلصــــال  مكونــــات 
العمليــة التعليميــة التعلميــة مــن خــال  البيانــات وامل  ــرات الــيت 

)الــــزعيبس  توفرهــــا لصــــانعي القــــرار ورامســــي السياســــات الرتبويــــة
7111). 
ــــاهي       وانطالقــــاً مــــن االهتمــــام العــــاملي ببــــرورة تطــــوير املن

الدراســية وتطــوير وتــدريب القــائمني علــى التــدريس وخصوصــاً 
يف مـــــادي الرياضـــــيات والعلـــــوم جـــــاء مشـــــروط تطـــــوير منـــــاهي 
الرياضــــــيات والعلــــــوم الطبيعيــــــة يف اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية 

لـوم مـن خـال  لتحقيم التطوير الشـامل لتعلـيم الرياضـيات والع
ــــتعلم اإللكــــرتو   ــــة والتقــــو  وال ــــاهي واملــــواد التعليمي تطــــوير املن
والتنميـــة املهنيـــةس وذلـــك باالعتمـــاد علـــى ترمجـــة ومواءمـــة مـــواد 
تعليميــــة عامليــــة أ بتــــت فاعليتهــــا يف اســــني التعلــــيم والــــتعلمس 
ويقوم هذا املشروط على مواءمـة سالسـل عامليـة متميـزة ملنـاهي 

-McGrawسالســل ماجروهيــل –م الطبيعيــة الرياضــيات والعلــو 

Hill-   ـــــــدائي واملتوســـــــ يميـــــــع مراحـــــــل التعلـــــــيم العـــــــام االبت
والثــــانولس ولالســــتفادة مــــن اتــــربات العامليــــة املتميــــزة يف هــــذا 
اجملـا  مبــا يواكــب الــدو  املتقدمــة لبنـاء جيــل إ ــا  قــادر علــى 
حــــل مشــــكالت  ومشــــكالت جمتمعــــ  ووطنــــ  ويســــهم بشــــكل 

 ما ورقيهما.فعا  يف بنائه
وتتمثـــل ر يـــة هـــذا املشـــروط يف تطـــوير قـــدرات وإبـــداعات      

ومهــــارات طلبــــة التعلــــيم العــــام يف اململكــــة للوصــــو  إىل فهــــم 
عميــم للمــادة العلميــة وبنــاء مفــاهيم جديــدة وحــل املشــكالت 

وابتكــــــار وتطــــــوير املنتاــــــات ومهــــــارات االتصــــــا  والتواصــــــل 
ث املعـــايري العلميـــة واســـتمدام التقنيـــة والتكنولوجيـــا وفـــم أحـــد

العامليـــة لتلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل املتطـــور وقـــيم اجملتمـــع 
 ومتطلبات الريادة يف سباق التنافسية العاملي.

وقــــد بــــدأت م سســــات البحــــث يف أوروبــــا وأمريكــــا           
بتنمـــيم دراســـات دوليـــة لتقيـــيم أداء الطلبـــة يف مراحـــل تعليميـــة 

الدراســات علــى معــار   متنوعــة ثيــث يكــون الرتكيــز يف تلــك
ــــوم والرياضــــياتس  ــــة يف القــــراءة والعل ــــات الطلب ومهــــارات وكفاي

( دولة متثل أنممـة 51-61ويشارك يف هذه الدراسات عادة )
تعليميــــة متباينــــة وــــا يعــــ  تــــوفري قاعــــدة بيانــــات ضــــممة عــــن 
الـــــــدو  املشـــــــاركة تتبـــــــمن أداء الطلبـــــــة وخلفيـــــــا م ااســـــــرية 

ـــة باإلضـــافة لبيانـــا ت عـــن البيةـــة الـــيت اـــدث فيهـــا واالجتماعي
 عمليات التعلم والتعليم )الصف واملدرسة(.

تنطلم دراسات تقييم الطلبـة يف تصـاميمها املمتلفـة مـن و      
فلســفة أن التقيــيم أحــد أهــم العمليــات الــيت مــن  ــأ ا اســني 
الـتعلم النشــ  وتـوفري املعلومــات الــيت توجـ  السياســات الرتبويــة 

ا تنـامى عـدد مثـل هـذا النـوط مـن حاليًـعلى املسـتوى الـوط س و 
الدراســـات علـــى املســـتوى الـــدوي واإلقليمـــي ليشـــمل صـــفو  

تشـــرتك مجيــع هـــذه الدراســـات يف أ ـــا  إذعــدة ومواضـــيع عـــدة 
 ــد  إىل مجــع معلومــات عــن اانممــة التعليميــة مــن خــال  

)طالـــــب ومعلـــــم( والعمليـــــات الـــــيت تـــــتم يف ال رفـــــة  مـــــدخال ا
لـــدو  العربيـــة ومنهـــا اململكـــة العربيـــة الصـــفيةس وقـــد اســـتفادت ا

ـــــاء   الســـــعودية مـــــن مشـــــاركتها يف مثـــــل هـــــذه الدراســـــات يف بن
وطنيـــــة تقـــــيس اصـــــيل  كفاءا ـــــا الوطنيـــــة لتطـــــوير اختبـــــارات

ـــــــمس  ـــــــة )معرفـــــــةس تطبي ـــــــة يف اجملـــــــاالت املعرفي ( اســـــــتدال الطلب
 وجماالت اتتوى يف العلوم والرياضيات.

املميــزة واملعتمــدة يف جمــا  قيــاس ومــن الدراســات الدوليــة      
اصــــيل الطلبــــة يف العلــــوم والرياضــــيات وتقــــد  بيانــــات حــــو  

ومعلمــي  املــنهي واتلفيــة ااســرية للطالــب وخصــائ  املدرســة
الرياضيات والعلوم واملمارسات اليت يسـتمدمو ا يف تدريسـهم 
 الدراســــــة الدوليــــــة ال اهــــــات الطلبــــــة يف العلــــــوم والرياضــــــيات
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(Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS), 1999, 2003, 2007, 2011) 

ولعــــل نتــــائي الدراســــات الدوليــــة لتقيــــيم الطلبــــة يف العلــــوم     
والرياضيات قد سلطت ااضواء على بعض اانممة التعليميـة  
كنمــــــامي التعلــــــيم الســــــن افورل والفنلنــــــدل اللــــــذين اســــــتطاط 

املسـتويات املتقدمـة علـى أقـرا م مـن دو  طلبتها اقيـم نتـائي 
العـــاوس وقـــد كشـــفت الدراســـات التقييميـــة ودراســـات املقارنـــة 
واملراجعات أن أحد أسباب قوة تلـك اانممـة هـي أن منـاهي 
العلوم والرياضيات لديها قد بنيت بطريقـة تراعـي النمـو املعـريف 
للطالــــب ومهــــارات التفكــــري والتحليــــل والــــرب  لديــــ  وــــا يعــــزز 

البتكـــار واإلبـــداط والتميـــزس باإلضـــافة إىل إدخـــا  تكنولوجيـــا ا
املعلومـــــات واالتصـــــاالت وزيـــــادة الســـــاعات املمصصـــــة ملـــــادة 
الرياضـــيات والرتكيـــز علـــى مهـــارات الســـرعة واإلتقـــان يف حـــل 

 .  (TIMSS, 2011) التمارين وإجراء العمليات احلسابية
ت تقييم ومن أهم املعلومات اليت ميكن أن تقدمها دراسا     

الطلبة علـى مسـتوى كـل فقـرة مـن فقـرات اختبـار يف العلـوم أو 
الرياضــــــيات صــــــعوبة الفقــــــرة الــــــيت تعكــــــس نســــــبة اإلجابــــــات 
الصــحيحة عــن تلــك الفقــرة ومتييزهــا والــيت تعكــس مــدى قــدرة 
الفقــرة علــى التمييــز بــني فةــيت الطلبــة ذاي ااداء العــاي وااداء 

ـــــــرامي  اهـــــــذه املعلومـــــــات مفتاًحـــــــ د  املـــــــنمفضس وتعـــــــ ـــــــاء ب لبن
وتـــدخالت تربويـــة لتحســـني أداء الطلبـــة تشـــمل تعـــديل طريقـــة 
عـــرض منـــاهي العلـــوم والرياضـــيات أو تعـــديل أســـلوب تـــدريب 

لطلبـــة. إن ااداء ل علـــى كيفيـــة تقـــد  هـــذه املفـــاهيم املعلمـــني
املـــــنمفض علـــــى الفقـــــرات االختباريـــــة يف الرياضـــــيات والعلـــــوم 

يف آليـــة تقـــد  ذلـــك املفهـــوم  بـــأخرى خلـــالً  تعكـــس بصـــورة أو
للطالـــب وـــا  علـــ  لـــري قـــادر علـــى توظيـــف معارفـــ  ومهارتـــ  
عندما يقـدم لـ  السـ ا  ضـمن سـياق عتلـف عـن ذلـك املقـدم 
لــــ  يف كتابــــ  املدرســــي أو يف ال رفــــة الصــــفيةس ومــــن املعلــــوم أن 
 عمليات تعديل املنهي املقصود اتات إىل وقـت وجهـد كبـريين

ن آ ارهـا وانعكاسـا ا علـى إم رصد موازنات كبـرية كمـا وتستلز 
ــــذا فــــيمكن  ــــات لوقــــت حــــ  تتحقــــم  ل ــــة ات مســــتويات الطلب
اللاــوء إىل تعــديل مفــاهيم املــنهي املنفــذ عــرب تــدريب املعلمــني 

لطلبـــة بطريقـــة صـــحيحة لعلـــى أفبـــل الطـــرق بتقـــد  املفـــاهيم 
وهــي ومرنــة تســاعدهم علــى اقيــم ال ايــة مــن الرتبيــة والتعلــيم 

إعـــداد الطالـــب للحيـــاةس ويتمثـــل ذلـــك اإلعـــداد بتزويـــد الطلبـــة 
ــنهم مــن اســتمدامها متعــار  واملهــارات والكفايــات الــيت بامل كن

يف مواقف حياتية حقيقية  علهم قادرين على الولـوت يف عـاو 
اقتصـــــاد املعرفـــــة أهـــــم مـــــا مييـــــزه القـــــدرة علـــــى توليـــــد املعـــــار  

 وإدار ا.
الدراســي هــو ااكثــر  ــيوًعا يف النمــام وتقــو  التحصــيل      

التعليمـــي الرمســـيس ومـــن وظائفـــ  توجيـــ  القـــراراتس وال تقتصـــر 
اختبارات التحصيل على االختبارات اليت يعدها املعلـم بنفسـ  
ـــــة يعـــــدها نا ـــــرون أو  ـــــارات اصـــــيل مقنن ـــــاك اختب ـــــل إن هن ب
هيةـات رمسيـة السـتمدامها علـى نطـاق واسـع يف عـدة مـدارس 

 .(771ص: 7111)عباس والعبسيس  ميةأو مناطم تعلي
وتعــد اختبــارات التحصــيل مــن أهــم اادوات يمــع املعلومــات 
ــــــولس وبشــــــكل خــــــاص التقــــــو   ــــــة التقــــــو  الرتب الالزمــــــة لعملي

كانــت هــذه االختبــارات مقننــة أو لــري مقننــة. أالصــفيس ســواء 
 لري أن ااخرية هي اانسب الـراض التقـو  يف لرفـة الصـف

(Bush & Greer, 1999) . 
ومتثــل االختبــارات التحصــيلية مقــاييس للكشــف عــن أ ــر      

تعليم أو تـدريب خـاص ويطلـم هـذا املصـطل  علـى كـل صـور 
وأنــواط االختبــارات الــيت يقــوم املعلــم ب عــدادها مــن واقــع املــواد 
التحصــيلية الــيت درســها الطالــبس وهــي مصــممة لقيــاس مــدى 

عــريف أو مهــارل معرفــة أو متكــن الطالــب أو الــدارس يف جمــا  م
معــنيس فاالختبــار التحصــيلي هــو ااداة الــيت تســتمدم لقيــاس 

 مدى الفهم والتحصيل يف مادة دراسية حمددة.
أمــــا علــــى صــــعيد الدراســــات الــــيت تناولــــت التحصــــيل يف      

الرياضياتس فقد هدفت دراسة املركز الوط  للبحـث والتطـوير 
لصـــفو  ( إىل وصـــف اصـــيل طلبـــة ا8113الرتبـــول اارد  )

الرابــع واتــامس يف مــادة الرياضــيات يف ااردنس فقــد تكونــت 
ــــع و 7371عينــــة الدراســــة مــــن ) ــــة للصــــف الراب ( طالبــــاً وطالب

( طالباً وطالبة للصف اتامسس وقد خبـع طلبـة كـل 7461)
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صـــــف الختبـــــار اصـــــيلي خـــــاص  ـــــمس وقـــــد أظهـــــرت نتـــــائي 
ــــغ ) ــــع بل ــــة الصــــف الراب %( 41الدراســــة أن متوســــ  أداء طلب

%( أمــا متوســ  أداء طلبــة الصــف 86نــت نســبة الناــا  )وكا
%(س كمــا 84.6%( ونســبة الناــا  )72.1اتــامس فكــان )

أظهرت نتائي الدراسة عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية 
بــــني أداء الــــذكور واإلنــــاث علــــى االختبــــار يف الصــــفني الرابــــع 

 واتامس. 
 ,Woodward & Baxter) ويف دراسة وود وورد وباكسرت      

الـــيت قـــدمت نتـــائي دراســـة اســـتمرت عاًمـــا مـــن تطبيـــم  (1997
املنحـــى املبتكـــر املتبــــع يف الرياضـــيات وأ ــــره علـــى الطلبــــة ذول 
صـعوبات الــتعلم وكــذلك املعرضــون للمطــر يف الرتبيــة اتاصــةس 

ـــــــري يف اجملـــــــا  املتعلـــــــم ب صـــــــال    إذ كـــــــان هنـــــــاك اهتمـــــــام كب
متزامنــة  ــاه  الرياضــيات احلاليــةس خاصــة أ ــا تعكــس حركــات

إدرات املعايري الوطنية يف املنـاهي. وقـد كـان املشـاركون يف هـذه 
هم يف  ــــالث تني للصــــف الثالــــث وطلبــــالدراســــة تســــعة معلمــــ

مـــدارس تقـــع يف بـــا  لـــرب اتـــي  ا ـــاد س وقـــد مت اختيـــار 
مدرســــتني مــــن املــــدارس الــــثالثس ثيــــث كانــــت تطبــــم مــــنهي 

(Everyday Mathematics Program الذل ) يتوافم بشكل كبـري
وقــد  (.NCTM) مــع معــايري اجمللــس الــوط  ملعلمــي الرياضــيات

أ ــارت النتــائي إىل أن ااســاليب املبتكــرة يف الرياضــيات ذات 
قيمـــة كبـــرية للطلبـــة ذول القـــدرات ااكادمييـــة املتوســـطة وفـــوق 
املتوســــــطةس وأن الطلبــــــة ذول صــــــعوبات الــــــتعلم أو املعرضــــــني 

حيتــــــــاجون إىل مســــــــاعدة أكــــــــرب للمطــــــــر يف الرتبيــــــــة اتاصــــــــة 
    إلدراجهم يف الفصو  الدراسية للتعليم العام.

 The) ويف دراسـة اللانـة الوطنيـة لتقـو  التقـدم الرتبـول     

National Assessment of Education Progress(NAEP), 2000) 
حــــو  طبيعــــة تعلــــم الطلبــــة اامريكــــانس ركــــزت الدراســــة علــــى 
اصيل الطلبة يف الرياضيات مـن خـال  متابعـة اصـيل الطلبـة 

(س 8111( حــ  عــام )8124ســنوات منــذ عــام ) 1مــن عمــر 
وقــد أظهــرت نتــائي الدراســة أن اصــيل الطلبــة يزيــد ويتحســن 

ســنوات  1اســن مســتوى اصــيل الطلبــة مــن عمــر  إذبــب ءس 
( مــــــن 8111( عــــــام )747( إىل )8124( عــــــام )781مــــــن )

( عالمةس وقد أظهرت نتائي الدراسة أن عالمات 611أصل )
 .  هي ااعلى على مر السنوات 8111الطلبة عام 

 National) ويف دراسة اجمللس الوط  ملعلمي الرياضيات    

Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2001)  الـيت
هــدفت إىل قيــاس التحصــيل الرتبــول مبــرور الوقــت علــى طلبــة 
الصـــف الرابـــع يف عتلـــف الواليـــات يف أمريكـــاس فقـــد مت تطبيـــم 

س وقــــــــــــد 7111س 8115س 8117س 8111الدراســــــــــــة أعــــــــــــوام 
اســتمدم اجمللــس عــدة مســتويات مــن التحصــيلس وقــد تبــمن 

( طالبـاً وطالبــة للصـف الرابــعس 84611التقـو  الـوط  حــواي )
قــد أظهــرت نتــائي الدراســة أن هنــاك اســناً وزيــادة يف نتــائي و 

الطلبــة علــى املســتوى املــاهرس كمــا أظهــرت نتــائي الدراســة أن 
طلبــــة الصــــف الرابــــع أظهــــروا اســــناً يف املســــتوى املتقــــدم مــــن 

 فق .  8115االختبار منذ عام 
هـدفت إىل معرفـة مـدى  دراسة( 7117العبسي ) وأجرى     

ـــا للمفـــاهيم واملهـــارات  ـــة ااساســـية العلي ـــة املرحل اكتســـاب طلب
( 411الرياضــية العدديــةس فقـــد ا ــتملت عينـــة الدراســة علـــى )

طالــب وطالبــة مــن طلبــة الصــف الســادس ااساســيس وقــد قــام 
الباحــث ب عــداد اختبــار اصــيلي يقــيس مــدى اكتســاب طلبــة 

م واملهـارات الرياضـية العدديـةس املرحلة ااساسية العليـا للمفـاهي
وقد أظهرت نتائي الدراسة أن مستوى أداء الطلبة يف املفـاهيم 
واملهــــارات الرياضــــية العدديــــة علــــى مســــتوى املعرفــــة املفاهيميــــة 

 ـــــاوزت النســـــبة املةويـــــة  إذواملعرفـــــة اإلجرائيـــــة كـــــان مقبـــــواًلس 
%س أمـــــا علـــــى 61إلجابـــــات الطلبـــــة علـــــى فقـــــرات االختبـــــار 

ــــة مســــتوى حــــل  املســــألة الرياضــــيةس فكــــان مســــتوى أداء الطلب
 منمفباً.

 & Saeed, Gondal) ويف دراسـة سـعيد وقنـدا  وبشـرى    

Bushra, 2005)  حــو  مســتوى اصــيل طلبــة املرحلــة االبتدائيــة
يف موضـــوعات متعـــددة تـــدرس يف تلـــك املرحلـــةس مـــن ضـــمنها 

( طالبـاً وطالبـة 8111الرياضياتس تكونت عينـة الدراسـة مـن )
مــــــن طلبــــــة الصــــــفني الثالــــــث واتــــــامس يف الباكســــــتانس وقــــــد 
أظهـــــرت نتـــــائي الدراســـــة أن مســـــتوى اصـــــيل طلبـــــة الصـــــف 
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كــــــان املتوســــــ    إذمنمفبــــــاًس  اتــــــامس يف الرياضــــــيات كــــــان
(س وتبـني أن اصـيل اإلنـاث أفبــل 81.1احلسـا  لعالمـا م )
 من اصيل الذكور.

( حـو  مسـتوى 7111ة )ويف دراسة ياسـني وعالونـ       
التحصــــــيل يف الرياضــــــيات لــــــدى طلبــــــة الصــــــف الســــــادس يف 
مديرية تربية جنوب نابلس يف فلسـطنيس قـام الباحثـان بتحليـل 
نتائي طلبة الصـف السـادس ااساسـي علـى االختبـار الـوط س 

( طالبــاً وطالبــةس وقــد 7841وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )
  يف الرياضــيات كانــت أظهـرت نتــائي الدراســة أن نسـبة الناــا 

(س وكانــت تقــديرات اإلنــاث 48%(س مبتوســ  حســا  ) 76)
     أعلى من تقديرات الذكور.

 وكاســـــــا وأديلســـــــون وكـــــــارو  و  ـــــــيفلدجـــــــافن  وقـــــــام     
(Gavin, Casa, Adelson, Caroll  & Scheffield, 2009) 

املطــوَّر بدراســة هــدفت إىل فحــ  أ ــر مــنهي املســتوى املتقــدم 
مت  إذيف التحصـــــيل الرياضـــــي لـــــدى طلبـــــة املرحلـــــة االبتدائيـــــةس 

الــذل يهــد  ، (M3) تطبيــم مشــروط إر ــاد العقــو  الرياضــية
إىل تطـــوير واختبـــار وحـــدات املســـتوى املتقدمـــة يف الرياضـــيات 
لطلبة املرحلة االبتدائية اسـتناداً إىل املمارسـات املثلـى يف تعلـيم 

مــــن طلبــــة الصــــفو  املوهــــوبنيس وقــــد تكونــــت عينــــة الدراســــة 
( مدرســــةس مت 88)الثالــــث إىل اتــــامس( الــــذين ينتمــــون إىل )

تقســيمهم إىل جممــوعتنيس إحــدابا  ريبيــة درســت باســتمدام 
وااخـــرى ضـــابطة درســـت بالطريقـــة التقليديـــةس  (M3) مشــروط

وقد أظهـرت نتـائي الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية 
لصـــــاحل طلبـــــة اجملموعـــــة التاريبيـــــة يف اختبـــــار أيـــــوا للمهـــــارات 
ملســــتوى املبتدئــــة )اختبــــار املفـــــاهيم والتقــــدير(س كمــــا تفوقـــــت 
اجملموعـــــــة التاريبيـــــــة علـــــــى اجملموعـــــــة البـــــــابطة يف تقييمـــــــات 

ابة املفتوحــــةس وتشــــري هــــذه النتــــائي أن املــــنهي املطــــونر االســــتا
يهــد  إىل تلبيــة احتياجــات الطلبــة الواعــدين يف الرياضــياتس 

  وي  ر بشكل إ ا  على اصيلهم.
ــــــالن و ــــــيفرد وكــــــو  فيتشــــــر ويف دراســــــة كــــــاوان       ودون

-Cowan, Donlan, Shepherd,  Cole) وسكســـتون وهـــرل

Fletcher, Saxton & Hurry,  2011)  الـيت هــدفت إىل قيــاس
مستوى اصيل الرياضيات لدى طلبة املرحلة ااساسـية الـدنيا 
يف مهـــــارة احلســـــاب ااساســـــيس تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن 

( طالبــــاً مــــن طلبــــة الصــــفني الثــــا  والثالــــث يف اململكــــة 761)
املتحـــــدة )بريطانيـــــا(س وقـــــد أظهـــــرت نتـــــائي الدراســـــة أن طلبـــــة 
الصـــفني الثـــا  والثالـــث و يتمكنـــوا مـــن حـــل معمـــم املســـائل 
الرياضيةس لكن اصـيلهم يف الرياضـيات كـان مثاليـاًس كمـا كـان 

املفاهيميـة  التطور يف مهارة احلسابات ااساسية يعزى للمعرفـة
    وعدة عوامل معرفية أخرى.

وميكــــــن تلمــــــي  نتــــــائي الدراســــــات الســــــابقة يف تبــــــاين      
أظهرت نتائي بعـض  إذمستوى اصيل الطلبة يف الرياضياتس 

الدراســــات وجــــود ضــــعف يف التحصــــيل لــــدى الطلبــــة )املركــــز 
ـــــول اارد س  ـــــوط  للبحـــــث والتطـــــوير الرتب   ياســـــني 8113ال

 ،(Saeed, Gondal & Bushra, 2005  7111وعالونـةس 
فيمـــا أظهـــرت نتـــائي بعـــض الدراســـات أن مســـتوى التحصـــيل  
كـان مقبــواًل يف املعرفــة اإلجرائيــة واملعرفـة املفاهيميــةس فيمــا كــان 

؛ 7117مســتوى التحصــيل ضــعيفاً يف حــل املســألة )العبســيس 
Cowan et. al, 2011.)  كمــا أظهــرت نتــائي بعــض الدراســات

 ,NAEP) مســـتوى التحصـــيل مبـــرور الوقـــتوجـــود اســـن يف 

2000; NCTM, 2001) ، فيمـا أظهـرت نتـائي بعـض الدراسـات
 & Clements) أن تطـــوير املنـــاهي يزيـــد مـــن اصـــيل الطلبـــة

Sarama, 2007; Gavin et. al, 2009.) 
وتتشــاب  هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة يف تناو ــا      

س واعتمادهــــا مرحلــــة واحــــدة مــــن املراحــــل الدراســــية التحصــــيل
عــدة  أ ــا قــد اعتمــدتلكنهــا لتلــف مــع هــذه الدراســات يف 

تــــوى الرياضــــيات يف حــــني أن الدراســــات الســــابقة تجمــــاالت 
اعتمــدت علــى جمــا  واحــد أو ا نــني علــى ااكثــر يف موضــوط 

ــا  واحــد. وتــأي هــذه الدراســة لتــوفر بصــورة مبا ــرة دلــياًل عملًي
قـــد التحصـــيل الــذل يعـــد أحـــد اتــاور املهمـــة الـــيت  وعيـــةنعــن 

 عكس اسًنا يف تعلم الرياضيات.ت
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 وأسئلتها مشكلة الدراسة

يف اململكــة يف ضــوء التطــوير احلــاي ملنــاهي الرياضــيات      
وهـم الركيـزة -عـد التحصـيل الدراسـي للطلبـة ي  العربية السعودية 

ــــاء واالزدهــــار  ااهــــم ــــيت تســــتند إليهــــا اامــــم مــــن أجــــل البن ال
منـــاهي الرياضـــيات يف  دورمـــدخاًل مهمـــاً يف تقريـــر  -والتطـــور

اسني مستوى أدائهـم وإاـازهم وبنـاء  مصـيا م وإكسـا م 
املهارات واال اهات اليت تساعدهم علـى ولـوت القـرن احلـادل 

التعلميـة  لـذا  والعشرينس فالطلبة ميثلـون حمـور العمليـة التعليميـة
ــــد مــــن توظيــــف نتــــائي اصــــيلهم ومســــتويات أدائهــــم يف  ال ب
تطوير هذه املناهي وزيادة فاعليتها بشكل ينعكس إ ابًا على 
تزويـــــــدهم باملعـــــــار  واملهـــــــارات وتنميـــــــة القـــــــدرات وتكـــــــوين 
اال اهـــــات الـــــيت  عـــــل مـــــنهم أفـــــراًدا صـــــاحلني قـــــادرين علـــــى 

املعرفــة وتوظيفهــا مواجهــة التحــديات وحــل املشــكالت وتوليــد 
تدمـــــة جمتمعـــــا م وأنفســـــهم  فاملنـــــاهي هـــــي اإلطـــــار الكلـــــي 
وااداة ااكثـــــــــر فعاليـــــــــة يف اقيـــــــــم ااهـــــــــدا  االجتماعيـــــــــة 
املنشودة. وتسعى مناهي الرياضيات إىل مسـاعدة الطلبـة علـى 
اكتســــــاب املعلومــــــات واملهــــــارات املناســــــبة الالزمــــــة يف جمــــــا  

ى إكسـا م اال اهـات الدراسة بصورة وظيفيةس كمـا تعمـل علـ
العلميـــــة مبـــــا يتناســـــب وخصـــــائ   ـــــوهم ايســـــمية والعقليـــــة 

 .واالنفعالية واالجتماعية
ومــــن هــــذا املنطلــــم وللكشــــف عــــن الواقــــع بكــــل أبعــــاده      

وتشميصــ  بشــكل علمــي  ــامل تــأي الدراســة احلاليــة ضــمن 
الدراسة التقوميية ملشروط مناهي الرياضيات يف مدارس اململكة 

الســعودية الــيت  ريهــا وزارة الرتبيــة والتعلــيم بالتعــاون مــع  العربيــة
جامعـــة امللـــك ســـعود وثلـــة يف مركـــز التميـــز البحثـــي يف تطـــوير 

التحصـيل لـدى طلبـة  نوعيـةتعليم العلـوم والرياضـيات لتحديـد 
. إذ إن مثل هـذه النتـائي قـد تسـهم يف تقـد  املرحلة االبتدائية

ــــــد املســــــ ولني وصــــــانعي القــــــرار يف تطــــــوير  ت ذيــــــة راجعــــــة تفي
وتنميـــة  ذه املرحلـــةهـــ طلبـــةاملنـــاهيس ويف اســـني مســـتوى أداء 

 مهارا م.

إن  ـــــعور البـــــاحثني باملشـــــكالت الـــــيت تواجـــــ  املعلمـــــني      
عورهم والطلبة على حد سواء يف تعليم وتعلنـم الرياضـياتس و ـ

ــــف  ــــك مــــن خــــال  تعري ــــك املشــــكالت وذل ــــة معايــــة تل بأبي
جبوانـــب القصـــور يف جمـــاالت فهـــم الطلبـــة معلمـــي الرياضـــيات 

س واقــــرتا  طرائــــم ملعايــــة املواقــــف الــــيت تعيــــم اصــــيل طلبــــتهم
ـــــيت اســـــتهدفت  الرياضـــــية دفعهـــــم إىل إجـــــراء هـــــذه الدراســـــة ال

التحصيل لدى طلبـة املرحلـة  مستوياتتقصي بشكل أساسي 
ــــة  االبتدائيــــة وفــــم مشــــروط تطــــوير الرياضــــيات والعلــــوم الطبيعي

   .يف اململكة العربية السعودية بالتعليم العام
 الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن ااسةلة اآلتية: سعت     

لرياضـــيات لطلبـــة امـــادة يف  املســـتوى العـــام للتحصـــيلمـــا  -8
 ؟يف اململكة العربية السعودية املرحلة االبتدائية

الرياضــيات لطلبــة املرحلــة  يف مــادةالتحصــيل  مســتوىمــا  -7
حسـب جمـاالت اتتـوى يف اململكة العربية السـعودية االبتدائية 

الرياضي )ااعداد والعمليات عليهاس ا ندسةس ايـربس القيـاسس 
 اليل البيانات واالحتماالت(؟

لطلبــة املرحلــة لرياضــيات ا يف مــادةالتحصــيل  مســتوىمــا  -4
حسب اجملـاالت املعرفيـة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية 

 (؟استدال )معرفةس تطبيمس 
يف اململكــــــة العربيــــــة  طلبــــــة املرحلــــــة االبتدائيــــــة توزيــــــعمــــــا  -3

اصيلهم على جماالت اتتـوى الرياضـي وحسـب يف  السعودية
 ؟مستويا م الدراسية

( يف   1.16داللـة إحصـائية )هل توجد فروق ذات  -6
متوســــ  درجــــات طلبــــة املرحلــــة االبتدائيــــة يف اململكــــة العربيــــة 
الســـعودية يف االختبـــار التحصـــيلي يف مـــادة الرياضـــيات تعـــزى 

 للنوط االجتماعي )ذكور وإناث(؟

 الدراسة أهداف

 :أي د  الدراسة احلالية إىل ما ي     
يف الرياضـــــيات لطلبـــــة  املســـــتوى العـــــام للتحصـــــيلاديـــــد  -8

 .املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية
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ـــــد  -7 الرياضـــــيات لطلبـــــة  يف مـــــادةالتحصـــــيل  مســـــتوىادي
املرحلة االبتدائية يف اململكـة العربيـة السـعودية حسـب جمـاالت 
اتتــوى الرياضــي )ااعــداد والعمليــات عليهــاس ا ندســةس ايــربس 

 .الحتماالت(القياسس اليل البيانات وا
ـــــد  -4 الرياضـــــيات لطلبـــــة  يف مـــــادةالتحصـــــيل  مســـــتوىادي

املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية حسـب اجملـاالت 
 .(استدال املعرفية )معرفةس تطبيمس 

طلبـة املرحلـة االبتدائيـة يف اململكـة  كيفيـة توزيـع استقصاء -3
اتتــوى الرياضــي يف اصــيلهم علــى جمــاالت العربيــة الســعودية 

 .وحسب مستويا م الدراسية
ــــــة  تعــــــر   الفــــــروق -6 ــــــاث يف املرحل ــــــذكور واإلن ــــــني أداء ال ب

االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف االختبــار التحصــيلي 
 .الرياضياتملادة 

 أهمية الدراسة
 يتوقع أن تفيد هذه الدراسة:     

. القــائمني علــى إعــداد املعلمــني وتــدريبهم يف لطــي  بــرامي 8
أكثــــر فعاليــــة تســــاهم يف تعزيــــز جوانــــب القــــوة وتــــاليف أوجـــــ  

 القصور يف اجملاالت املعرفية للمحتوى. 
. القيادات الرتبوية يف إدارة الت يري ودعم توجهـات التطـوير  7

حــ  تــتمكن مــن اســني توجهــات املعلمــني ووجهــات نمــرهم 
يســهم يف اســني تعلــم الطلبــة وتنميــة ا اهــات إ ابيــة بشــكل 

 حنو الرياضيات والعلوم الطبيعية.
. القــــائمني علــــى إعــــداد املنــــاهي الدراســــية خاصــــة الكتــــب 4

ــــة املعلمــــنيس  ــــا ميكــــن  إذاملدرســــية وأدل ــــا علمًي ــــوفر  ــــم مرجًع ت
االســتفادة منــ  أ نــاء بنــاء املنــاهي وتــأليف الكتــب ايديــدة أو 
التعــــديل للكتــــب احلاليــــة مبــــا يعــــزز االرتقــــاء مبســــتويات ااداء 

 وجماالت  املتعددة.
. مس وي وزارة الرتبية والتعليم يف تقيـيم املسـتوى التحصـيلي 3

 املعلومــــات لتحســــني للطلبــــة وفعاليــــة املنــــاهي املطبقــــة وتــــوفري
 التعليم والتعلم.

. الدارســـني آل ــــار تطـــوير منــــاهي املـــواد العلميــــة يف اصــــيل 6
 الطلبة.

 جرائيةالتعريفات اإل

هـــو نـــاتي مـــا تعلمـــ  الطالـــب بعـــد فـــرتة زمنيـــة مـــن  التحصييييل:
الدراسةس وقدرت  علـى اسـرتجاط وفهـم وتطبيـم اتتـوى املـتعلَّمس 
مقاًســا بالدرجــة الــيت حصــل عليهــا الطالــب علــى اختبــار مــن 
إعـــداد فريـــم البحـــثس ومـــن نـــوط االختيـــار مـــن متعـــدد ثيـــث 
ي طي جماالت اتتـوى الرياضـي يف مبـاد  ومعـايري الرياضـيات 
املدرسية )ااعداد والعمليات عليهاس ا ندسـةس القيـاسس ايـربس 

 National Council of) اليــــل البيانــــات واالحتمــــاالت(

Teachers of Mathematics, NCTM, 2000)  ال ــة ويقــيس 
 مستويات هي:

املعرفـة: وتعـ  تـذكر املعلومــات الـيت مت تعلمهـا سـابًقاس وينــدرت 
ــــــة  ــــــات واحلقــــــائم اــــــت هــــــذا املســــــتوى معرف ــــــب للازئي الطال

 صطلحاتس والقوانني أو النمريات.املو 
التطبيــم: ويشــري إىل قــدرة املــتعلم علــى اســتمدام مــا تعلمــ  يف 

 مواقف جديدة أو مواقف عمليةس وحل املسائل.
حســـب تصـــنيف بلـــوم لقهـــدا  ووفـــم التعريفـــات الـــيت أ ـــار 

 إليها يف كتابات .
يقـــوم املـــتعلم عـــن طريقهـــا مبعايـــة  عقليـــة: عمليـــة االســـتدال 

للوصـــــــــو  إىل  املعروفـــــــــة واملتـــــــــوفرةللمـــــــــدخالت واملعلومـــــــــات 
 .(46: ص 7111س را د وخشان) معلومات لري معروفة

مكونـات أداة علـى وتقاس تلك املستويات بالدرجة املتحصـلة 
 .الدراسة

 الصــــف وهــــم طــــالب وطالبــــات: االبتدائيييييةطلبيييية المرحليييية 
 تبلــــغالــــيت  اململكــــة العربيــــة الســــعوديةااساســــي يف  الســــادس
 ( سنة.87حواي )أعمارهم 

مشروع تطوير الرياضييات والعليوم الطبيعيية بيالتعليم العيام: 
 82مشروط تنفـذه وزارة التعلـيمس والـذل أقـره جملـس الـوزراء يف 

(. وتعتمــد فكــرة م7113نــوفمرب  41)املوافــم  هـــ8376 ــعبان 
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املشـــروط علـــى ترمجـــة ومواءمـــة سلســـلة عامليـــة واســـعة االنتشـــار 
بالتعـــاون مـــع بيـــت خـــربة  (McGraw-Hill )سلســـلة ماجروهـــل

حملـــيس وأقـــرت تـــدريس منتاـــات املشـــروط مـــن كتـــب للطالـــب 
العـــام بوأدلـــة للمعلمـــني ومـــواد مصـــاحبة بشـــكل متـــدرت بـــدءاً 

(. واســــــــــتندت م7111/7181) هـــــــــــ8341/8348الدراســــــــــي 
ربــ   :لــى عــدد مــن املبــاد  الــيت مــن أبهــااملشــروط عفلســفة 

التعلــــيم والــــتعلم بســــياقات حياتيــــة حقيقيــــةس وتنميــــة مهــــارات 
وقــــــدرات الطــــــالب يف صــــــناعة والــــــاذ القــــــراراتس والتفكــــــريس 
واالستقصـــــــــاءس وتقـــــــــد  املبـــــــــادرات املمططـــــــــة )وزارة الرتبيـــــــــة 

 (.7181والتعليمس 

 محددات الدراسة

 ية:تاآلالتزمت الدراسة باحلدود 
  اقتصـــــــرت الدراســـــــة علـــــــى منـــــــاهي الرياضـــــــيات للمرحلـــــــة

 ة.االبتدائي
  ـــة ـــة املـــدراس احلكومي ـــة مـــن طلب طبقـــت الدراســـة علـــى عين

التابعـــة لـــوزارة الرتبيـــة والتعلـــيم يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف 
يف الفصل الدراسـي الثـا  مـن العـام الدراسـي  السادسالصف 
 .هـ8443-8446

  ااداء مــــن خــــال  اختبــــار مــــن إعــــداد مت اديــــد مســــتوى
وتطـــوير فريـــم  لـــذلك فـــ ن نتـــائي هـــذه الدراســـة مرتبطـــة مبـــدى 

ــــارصــــالحية اال ــــاره أداة  ختب ــــ س إذ ال ميكــــن اعتب وصــــدق  و بات
 مقننة.
 ـــ ـــقداء يف  ةاقتصـــرت هـــذه الدراســـة علـــى  ال  مســـتويات ل

اختبـــــار الرياضـــــياتس هـــــي: املعرفـــــةس والتطبيـــــمس واالســـــتدال   
لذلك ف ن نتـائي هـذه الدراسـة تعتمـد علـى التعريـف اإلجرائـي 

 . ذه املستويات

 

 

 الطريقة واإلجراءات

 وعينتها الدراسة مجتمع
تكـــــــوَّن جمتمـــــــع الدراســـــــة مـــــــن طلبـــــــة الصـــــــف الســـــــادس      

( 825522مـــــــنهم ) (433118البــــــالغ عــــــددهم ) االبتــــــدائي
وقــــد اختــــريت العينــــة باســــتمدام ( إنــــاثس 851483ذكــــور و)

-8443للعـــــام الدراســـــي  الطبقيـــــةســـــلوب العينـــــة العشـــــوائية أ
ــــغ عــــدد  إذس ھ8446 ( طالبــــاً 8271عينــــة الدراســــة ) أفــــرادبل

( إنـــاثس أمـــا مـــن 571( ذكـــور و )8811وطالبـــة توزعـــوا إىل )
عينـة الدراسـة علـى إحـدى عشـرة  تالناحية املكانية فقد توزعـ

حمافمة هي الرياضساترتس الزلفـيس الدواسـرس جـدةس الطـائفس 
الليـــــثس املدينـــــةس ااحســـــاءس حفـــــر البـــــاطنس عســـــريس حائـــــلس 

 جازان. 

 الدراسة أداة

بلـــغ عـــدد فقراتـــ  بالصـــورة متثلــت أداة الدراســـة يف اختبـــار      
املنتقــــاة مــــن نــــوط الفقــــرات ذات اإلجابــــة ( فقــــرة 31ااوليــــة )

 )االختيار من متعدد(س وذلك حسب اإلجراءات اآلتية:
  إجـــراء اليـــل اتتـــوى وجـــدو  املواصـــفات وكتابـــة ااســـةلة

 حسب املعايري.
  اكـــــيم ااســـــةلة مـــــن قبـــــل متمصصـــــني حيملـــــون درجـــــيت

 الـــدكتوراه واملاجســـتري يف منـــاهي الرياضـــيات والقيـــاس والتقـــو 
ن حيــث اتتــوى س إذ جــرى تعــديل االختبــار مــ(88عــددهم )

وصيالة الفقراتس وذلك حسب معايري التحكيم اليت أ رسـلت 
عينـة خـارت أفـراد للمحكمنيس تطبيم أداة الدراسة  ريبًيا على 

 ــد  التعــر  إىل اتصــائ  الســيكومرتية لالختبــار  الدراســة
 والفقرات.

 .تعديل االختبار والفقرات حسب نتائي التطبيم التارييب 
 ة علـــى اافـــراد املمتـــارين الـــذين توزعـــوا تطبيـــم أداة الدراســـ

 .إدارة تعليمعلى إحدى عشرة 
 .اسرتداد أوراق اإلجابة من املطبقني 
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  جـــرى  إذقـــراءة أوراق اإلجابـــة باســـتمدام القـــار  البـــوئي
ـــــع الـــــدرجات بالتســـــاول علـــــى مجيـــــع ااســـــةلة وأعطيـــــت  توزي

" يف حالــة اإلجابــة الصــحيحة والدرجــة )صــفر( يف 8الدرجــة "
 اإلجابة اتاطةةس وو يع  أل  يء فيما عدا ذلك.حالة 
   اويـــــــل ملفـــــــات اإلجابـــــــة إىل ملفـــــــات قابلـــــــة للتصـــــــحي

 اإللكرتو .
 .تصحي  ااوراق إلكرتونًيا 
 .إجراء التحليل اإلحصائي 

 وثباتها األداةصدق 
 االختبـارجـرى اكـيم س  د  التأكد من صدق اتتـوى     

مـــن قبـــل حمكمـــني حيملـــون درجـــات عليـــا يف املنـــاهي والقيـــاس 
والتقو  من حيث جدو  املواصفات والفقـرات االختباريـة مـن 

والصـــيالة والبنـــاء الســـليم  الرياضـــياملقروئيـــة واتتـــوى  :حيـــث
للفقــــرةس وقــــد جــــرى حــــذ  بعــــض الفقــــرات وكــــذلك تعــــديل 
فقــــرات أخــــرى وإضــــافة بعــــض الفقــــرات. وقــــد اعتــــربت تلــــك 

 الدراسة. اءات كافية للداللة على صدق أداةر اإلج
أمـــا مـــن حيـــث  بـــات أدوات الدراســـة فقـــد جـــرى تطبيـــم      

ا طالبًـ (814بلغ عدد أفرادها )استطالعية  عينةعلى  االختبار
 بلـــغ إذاب معامـــل الثبـــات كرونبــا  ألفـــا وطالبــةس وقـــد مت حســ

  (.1.111)الثبات  معامل
الســـيكومرتية لفقـــرات االختبـــار أمـــا بالنســـبة للمصـــائ       

فقــــــد مت اســــــتمرات معــــــامالت الصــــــعوبة ومعــــــامالت التمييــــــز 

تراوحــــــت قــــــيم  إذمــــــن خــــــال  التطبيــــــم التاــــــرييبس  لالختبــــــار
(س كمـا تراوحـت قـيم 1.21 – 1.81معامالت الصعوبة بني )
 (.1.511 – 1.781معامالت التمييز بني )

وقــــد جــــرى اعتمــــاد معيــــار حــــذ  الفقــــرات وهــــو قيمــــة      
ويف  .(Croker,1993)  1.71معامـــــل التمييـــــز الـــــيت تقـــــل عـــــن 

وبقـي  فقـرة مـن فقـرات االختبـار يـةضوء ذلـك و يـتم حـذ  أ
مت  وقــــدس ( فقــــرة31) بصــــورت  النهائيــــة االختبــــارعــــدد فقــــرات 

ميكــــن  ثيــــث أنــــ  الالتأكــــد مــــن أن الفقــــرة ال تشــــكل بعــــًدا 
 االست ناء عن  يف االختبار.

ـــد        لطالـــب فقـــد مت حســـاب التحصـــيل ل مســـتوىولتحدي
جمموط درجات  يف كـل اختبـار كنسـبة مةويـةس إذ إن كـل اختبـار 

%س ومــن حت اديــد موقــع الدرجــة حســب 811ميثــل مــا نســبت  
 احلكم على مسـتوى التحصـيل للطالـبما هو موض  أدناهس و 

ومت اعتمــــــاد مســــــتويات التحصــــــيل س يف ضــــــوء آراء اتكمــــــني
(. 7185نس يملســــــتمدمة يف دراســــــة )العتيــــــيب وآخــــــر نفســــــها ا

  ( مستويات التحصيل ودرجا ا.8ويبني ايدو  )
 1الجدول 

 مستويات التحصيل في الرياضيات ودرجاتها
 الدرجات المستوى

 فأكثر 13  املستوى املتقدم
  13أقل من  -51 املستوى املاهر
 51أقل من  -46 اجزئيً  املستوى املاهر

 46أقل من  املستوى املبتد 

م يف دراسة )العتييب كما اعتمد وصف املستويات املستمد
 ذه املستويات  اوصفً  (8) الشكلويبني (. 7185نس يوآخر 

 يف الرياضيات.
 :المتقدم المستوى محطة
 :على قادرون بأ م املتقدمة التحصيل حمطة إىل وصلوا الذين الطلبة يتصف

 التعميمات. وصيالة املعلومات تنميم -
  الروتينية. لري تتصل باملواقف اليت املسائل يف احلل اسرتاتيايات  ر  -
  حلل املسائل. تعميمات وصيالة املعلومات تنميم -
  ـأ ا أن مـن الـيت وايربيـة وا ندسـية العدديـة بالعالقـات املتصـلة املعرفـة تطبيم -

 والكسـور العاديـة الكسـور بـني العالقـات ذلـك) املسـائلس ومثـا  حـل إىل تـ دل
 ايربية(. والقوانني ا ندسيةس واتواص املةوية العشريةس والنسب

 :المستوى الماهر محطة
فهـم  التحصـيل مقيـاس علـى اتطـة هـذه إىل أدائهـم يف وصـلوا الـذين الطلبـة أمـا

 :يستطيعون
 .املعقدة املواقف من العديد يف الرياضية معرفتهم تطبيم -
 احلسابية. العمليات إجراء 

 وحـل جـربلس مقـدار حسـاب ذلـك ويشـمل بسـيطةس جربيـة مسـائل حـل 
 .خطية مباهولني معادالت

 بسيطة هندسية ا كا  وااحاام املساحات إ اد. 
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 اتطـة هـذه إىل وصـلوا الـذين ايربيـة. فالطلبـة للقـوانني املتكافةـة إ ـاد الصـيغ -
 :يستطيعون

  روتينية لري مسائل حل. 
  خطوة من أكثر إىل اتات مسائل حل. 
  عكسية عمليات تتبمن لفمية مسائل حل. 
  وتربيرها استنتاجات إىل الوصو. 

 بيانًيا واملمثلة اجملدولة البيانات وتفسري االحتماالت يف مسائل حل. 

 :المستوى الماهر جزئًيا محطة
 :يستطيعون هذا املستوى إىل وصلوا الذين الطلبة
 ومبا رة بسيطة مواقف يف ااساسية الرياضية املعرفة تطبيم. 
 واحدة  طوة لفمية مسائل حل يف والبرب والطر  ايمع عمليات إجراء. 
 فق  واحد مباهو  خطية معادالت حل. 
  االحتماالت يف ااساسية املفاهيم على التعر. 
 واملقاييس واترائ  وايداو  اا كا  وتفسري قراءة. 

 :المستوى المبتدئ محطة
 :يستطيعون اتطة هذه يف الطلبة
  املوجبة الصحيحة ااعداد على احلسابية العمليات إجراء. 
 صحي  واحد أقرب إىل عشريتني منزلتني على تشتمل اليت ااعداد تقريب. 
  منـاز   ـالث علـى يشـتمل بـخخر عشـريتني منـزلتني علـى يشـتمل عـدد ضـرب 

 .احلاسبة اآللة باستمدام عشرية
 مستقيم خ  على وثلة معلومات ومعرفة قراءة. 

 : وصف مستويات االتقان في الرياضيات1الشكل 

  ومناقشتها نتائج الدراسة

لإلجابــــة عــــن الســــ ا  ااو  مــــن أســــةلة الدراســــة: "مــــا  -أوالً 
الرياضـــــيات لـــــدى طلبـــــة مـــــادة يف  املســـــتوى العـــــام للتحصـــــيل

؟"س متن حســاب املرحلــة االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
ااوســــــاب احلســـــــابية واالحنرافــــــات املعياريـــــــة إلجابــــــات أفـــــــراد 

( وقــــــد جــــــاء يف 37.7وســــــ  احلســــــا  )بلــــــغ ال إذالدراســــــةس 
املســتوى املــاهر جزئًيــا يف حــني بل ــت قيمــة االحنــرا  املعيــارل 

لعوامـــل تـــرتب  بالبيةـــة املدرســـية أو ذلـــك وقـــد يعـــزى (. 77.4)
وقـــــــدرات الطلبـــــــة   صـــــــائ  املعلمـــــــني وأســـــــاليب تدريســـــــهم

 ومهـــارا م ااكادمييـــة. وتتفـــم هـــذه النتياـــة مـــع نتـــائي دراســـة
أظهــرت نتــائي  إذ (Cowan, et. al, 2011  7117)العبســيس 

ـــة  ـــة يف املعرفـــة اإلجرائي الدراســـتني قبـــو  مســـتوى اصـــيل الطلب
واملعرفــة املفاهيميــةس فيمــا كــان مســتوى الطلبــة يف حــل املســألة 

كمـا تتفـم نتـائي الدراسـة مـع نتـائي دراسـات   الرياضية ضعيفاً.
(Clements & Sarama, 2007; Gavin, et. al, 2009 الــيت )

 أظهرت أن تطوير املناهي يزيد من اصيل الطلبة.

ر مــــــنهي التاــــــارب العامليــــــة املتعلقــــــة بتطــــــوي وبــــــالنمر إىل     
ن مـن ا اسـني أداءات الطلبـة  هنـاك نوعـالرياضيات وأ رها يف

النتـــــــائي: يف ااوىل يمهـــــــر الطلبـــــــة اســـــــًنا ملموًســـــــا وســـــــريًعا 
للمناهي املطوَّرةس مـن أمثلتهـا  مشـروط إر ـاد العقـو  الرياضـية 

(M3)ويف  س ومشروط املناهي القائمة على البحـوث يف أمريكـاس
الثانيـــــة ال تمهـــــر نتـــــائي تطـــــوير املنـــــاهي بشـــــكل ملمـــــوس يف 

قدرة املعلمني على مواكبـة مراحل التطبيم ااوىل كنتياة لعدم 
الت ريات اليت طرأت على بنية املنهي وملحقاتـ  بشـكل سـريعس  

( يف OWEكمـــا هـــو احلـــا  يف مشـــروط طريقنـــا إىل اإلاليزيـــة )
  اامـر الـذل قـد يشـري (Arens, et. al, 2012أمريكا الوسـطى )

 إىل أن نتائي تطوير املناهي و ت ِت أ كلها بعد. 
ـــا لإلجابـــة عـــن الســـ ا  الثـــا  مـــن أســـةلة الدراســـة: "مـــا  - انًي

املرحلـة االبتدائيـة الرياضـيات لطلبـة  يف مادةالتحصيل  مستوى
حســب جمــاالت اتتــوى الرياضــي  يف اململكــة العربيــة الســعودية

)ااعـــداد والعمليـــات عليهـــاس ا ندســـةس ايـــربس القيـــاسس اليـــل 
البيانــــات واالحتمــــاالت(؟"س متن حســـــاب ااوســــاب احلســـــابية 
واالحنرافات املعيارية إلجابات أفـراد الدراسـةس ويوضنـ  ايـدو  

 ( هذه النتائي.7)
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 2الجدول 
التحصيل في الرياضيات حسب مجاالت المحتوى الرياضي اختباراألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة على 

 

 االحنرا  املعيارل           وس  احلسا ال        عدد الفقرات      جماالت اتتوى الرياضي
 73.4 34.2 82 ااعداد والعمليات عليها

 71.8 32.8 6 ا ندسة

 75.2 41.5 1 القياس
 43.4 61.1 4 ايرب

 74.7 47.1 5 اليل البيانات واالحتماالت
 77.4 37.7 31 الكلي

      
ــــدرجات الو ( أن 7يمهــــر مــــن ايــــدو  )      ســــ  احلســــا  ل

الطلبــة علــى اختبــار التحصــيل يف الرياضــيات للصــف الســادس 
وسـ  احلسـا  ال( هو ااعلىس يلي  61.1يف جما  ايرب كان )

ـــــة يف جمـــــا  ا ندســـــة ) ـــــدرجات الطلب ـــــ  32.8ل وســـــ  ال(س يلي
عليهــا  احلســا  لــدرجات الطلبــة يف جمــا  ااعــداد والعمليــات

وســـ  احلســـا  لـــدرجات الطلبـــة يف جمـــا  ال(س حت يليـــ  34.2)
ــــدرجات ال(س يف حــــني كــــان 41.5القيــــاس ) وســــ  احلســــا  ل

( وهـــو 47.1الطلبـــة يف جمـــا  اليـــل البيانـــات واالحتمـــاالت )
يف املســـتوى املـــاهر جزئًيـــا  ااوســـابااقـــلس وقـــد جـــاءت هـــذه 

واالحتمــاالت يميــع اجملــاالت باســتثناء جمــا  اليــل البيانــات 
 الذل جاء يف املستوى املبتد .

ويبدو من نتـائي أداءات الطلبـة علـى جمـاالت الرياضـيات      
أن هناك تبايًنا ملموًسا يف قدرة الطلبة على استيعاب املفـاهيم 

ــــــاهساســــــية يف كــــــل جمــــــا  واملتبــــــمنة يف اا  ي الرياضــــــياتمن
 طلبــــــة لتلــــــكامــــــتالك التفــــــاوت تعكــــــس النتــــــائي  إذاملطـــــوَّرةس 

ينــــت ذلــــك نتــــائي االحنــــرا  كمــــا ب املفــــاهيم ومتكــــنهم منهــــاس
س ورمبـا يعـود ذلــك إىل تنـاو  املنـاهي املطـورة للمفــاهيم املعيـارل

ــــا للتــــخلف معهــــا واســــتيعا ا.  بطريقــــة جديــــدة وــــا يتطلــــب وقًت

وتتفــم هــذه النتياــة مــع نتــائي دراســة )املركــز الــوط  للبحــث 
ســــعيد   7117س يالعبســــ  8113والتطــــوير الرتبــــول اارد س 

 ,NCTM  7111ياسـني وعالونـةس   7116وقنـدا  وبشـرىس 

ــــــة يف 2001 ــــــيت أظهــــــرت وجــــــود ضــــــعف يف اصــــــيل الطلب ( ال
 الرياضيات.

وفيمـــــا يتعلـــــم بتـــــد  ااداء علـــــى جمـــــا  اليـــــل البيانـــــات      
واالحتمـــــاالت  فقـــــد يعـــــود ذلـــــك لوجـــــود فاـــــوة يف املفـــــاهيم 

املنــاهي القدميــة واملنــاهي ااساســية املرتبطــة يف هــذا اجملــا  بــني 
املطـــوَّرة وـــا جعـــل عمليـــة بنـــاء املفـــاهيم ايديـــدة أكثـــر صـــعوبة 

فــاهيم مــن قبــل الطلبــة لــدى الطلبــةس وقــد حيتــات إتقــان هــذه امل
مـــن الـــزمن املمصـــ  لتـــدريس املـــنهي  لصـــي  وقـــت كـــا 

تقــــــــد  كــــــــذلك و ( ھ8346)وزارة الرتبيــــــــة والتعلــــــــيمس  املطــــــــوَّر
مســــاعدة أكــــرب للطلبــــة تتعلــــم باملعرفــــة املفاهيميــــة  ــــذا اجملــــا  

 ;NAEP, 2000وتتفـــم هـــذه النتياـــة مـــع نتـــائي الدراســـات )

Woodword 7 Baxter, 1997 الـيت أ ـارت أن اصـيل الطلبـة )
 يزيد ويتحسن بب ء.

لإلجابــة عــن الســ ا  الثالــث مــن أســةلة الدراســة: "مــا  - الثًــا
 املرحلـة االبتدائيـةالرياضـيات لطلبـة  دةيف ماالتحصيل  مستوى

(؟"س متن اســــتدال حســــب اجملــــاالت املعرفيــــة )معرفــــةس تطبيــــمس 
حســــاب ااوســــاب احلســــابية واالحنرافــــات املعياريــــة إلجابــــات 

 ( هذه النتائي.4أفراد الدراسةس ويوضن  ايدو  )
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 3الجدول 
 التحصيل في الرياضيات حسب المجاالت المعرفية اختباراألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة على 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد الفقرات المجاالت المعرفية
 75.7 63.8 2 معرفة 
 74.1 41.6 41 تطبيق 

 47.7 38.7 4 استدالل
 77.4 37.7 31 الكلي 
ــــدرجات ال( أن 4يمهــــر مــــن ايــــدو  )      وســــ  احلســــا  ل

الطلبــة علــى اختبــار التحصــيل يف الرياضــيات للصــف الســادس 
وســـــ  ال( وهـــــو ااعلـــــىس يليـــــ  63.8يف جمـــــا  املعرفـــــة كـــــان )

(س يف 38.7) االســــتدال احلســــا  لــــدرجات الطلبــــة يف جمــــا  
احلســا  لــدرجات الطلبــة يف جمــا  التطبيــم وســ  الحــني كــان 

احلســـــابية يميـــــع  ااوســـــاب( وهـــــو ااقـــــلس وجـــــاءت 41.6)
 اجملاالت املعرفية  ذا الصف يف املستوى املاهر جزئًيا. 

اافبــــــل يف جمـــــا  املعرفــــــة  كـــــان ويبـــــدو أن أداء الطلبــــــة     
 ,TIMSSينسـام مـع نتـائي الطلبـة يف الدراسـات الدوليـة )

(س ورمبـا يسـتدعي ذلـك العمـل علـى 2011 ,2007 ,2003
ــــا مــــن  ــــة وكفايــــا م يف املســــتويات العلي اســــني مهــــارات الطلب
ــــدريس الــــيت  ــــى اســــرتاتيايات الت ــــدريب معلمــــيهم عل خــــال  ت
تنمـــي التفكـــري وتطـــور مهـــارات حـــل املشـــكالت مبـــا يـــنعكس 

علــــى ااســــةلة والفقــــرات االختباريــــة الــــيت يقــــدمو ا لطلبــــتهمس 
بـة خال  التقارب الكبـري يف أداءات الطل ويمهر ذلك ملياً من

أما فيمـا يتعلـم بتفـوق الطلبـة  .والتطبيم االستدال على جماي 
يف جما  االسـتدال  عنـ  يف جمـا  التطبيـم فرمبـا يعـود ذلـك إىل 

بلـــغ عـــددها  إذعـــدد فقـــرات االختبـــار الـــيت تقـــيس هـــذا الب عـــد 
 (.41( مقارنة مع عدد فقرات ب عد التطبيم اليت بل ت )4)

لإلجابـــة عـــن الســـ ا  الرابـــع مـــن أســـةلة الدراســـة: "مـــا  -رابًعـــا
املرحلــة االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف طلبــة توزيــع 

ــــــــوى الرياضــــــــي ومســــــــتويا م  ــــــــى جمــــــــاالت اتت اصــــــــيلهم عل
؟"س متن حســـاب عـــدد التكـــرارات واســـتمرات النســـب الدراســـية

هـــــذه ( 3)و  املةويـــــة إلجابـــــات أفـــــراد الدراســـــةس ويبـــــني ايـــــد
 النتائي.

  4الجدول 
يعدد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على مجاالت المحتوى الرياضي حسب المستوى التحصيل

 النسبة المئوية% عدد التكرارات المستوى الفقراتعدد  المحور
 %41.1 511 (43 - 1املستوى املبتد  ) 82 األعداد والعمليات عليها 

 %41.1 524 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )
 %81.5 813 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %81.5 813 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %48.5 632 (43 - 1املبتد  )املستوى  6 الهندسة
 %71.7 312 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %71.7 311 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %87.1 712 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %61.5 8148 (43 - 1املستوى املبتد  ) 1 القياس
 %78.1 454 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %2.7 873 (13 - 51املاهر  )املستوى 
 %8727 788 (811 - 16املستوى املتقدم )
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 %61.8 155 (43 - 1املستوى املبتد  ) 4 الجبر
 %71.4 311 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %78.5 423 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %52.4 8854 (43 - 1املستوى املبتد  ) 5 تحليل البيانات واالحتماالت
 %81.4 443 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %88.2 717 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %8.2 41 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %32.7 185 (43 - 1املستوى املبتد  ) 31 الكلي
 %47.2 655 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %81.1 811 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %1.8 861 (811 - 16املستوى املتقدم )

( أن عـــدد الطلبـــة يقـــل مـــع تقـــدم 3يمهـــر مـــن ايـــدو  )     
املســتوى يف مجيــع جمــاالت اتتــوى الرياضــي للصــف الســادسس  

داد كمــا يمهــر أيًبــا أن هنــاك اســًنا بســيطًا يف جمــاالت ااعــ
ن النســبة املةويــة للطلبــة الــذين إ إذوالعمليــات عليهــا وا ندســة 

وصــلوا املســتوى ااو  )املبتــد ( والنســبة املةويــة للطلبــة الــذين 
وصــلوا املســتوى الثــا  )املــاهر جزئًيــا( متقاربــةس يف حــني بقيــت 

النســــــبة املةويــــــة للمســــــتوى ااو  يف جمــــــاالت ايــــــرب والقيــــــاس 
%س وــــا 61واليــــل البيانــــات واالحتمــــاالت مرتفعــــة  ــــاوزت 

شــري إىل وجــود ضــعف لــدى طلبــة الصــف الســادس يف هــذه ي
( النســـب املةويـــة لتوزيـــع الطلبـــة 7اجملـــاالت. ويوضـــ  الشـــكل )

 يف الصف السادس حسب اتتوى و املستويات املمتلفة. 

 
 

 الصف السادس في الرياضيات حسب المحتوى والمستويات المختلفة: النسب المئوية لتوزيع طلبة 2الشكل 

لبـــــة مـــــن ( يمهـــــر أن نســـــبة الط7ومـــــن خـــــال  الشـــــكل )     
ن هــــي ااعلــــى و مبتــــدئبــــأ م الصــــف الســــادس الــــذين صــــنفوا 

أيًبــا أن نســبة دائًمــا ويف كــل أصــنا  اتتــوىس ويبــني الشــكل 
% يف كـــل مـــن 61كانـــت أكـــرب مـــن   نو مبتـــدئبـــأ م فني املصـــن

فالبــــعف  مــــن حتل البيانــــات واالحتمــــاالتس و القيــــاسس واليــــ

واض  وبنين يف هذين املوضوعنيس يليهمـا موضـوط ايـرب الـذل  
( عـــدد 6%. ويوضـــ  ايـــدو  )32كـــان نســـبة املبتـــدئني فيـــ  

صــف الســادس علــى التكــرارات والنســب املةويــة لتوزيــع طلبــة ال
اجملـــــــــــــــــاالت املعرفيـــــــــــــــــة حســـــــــــــــــب املســـــــــــــــــتوى التحصـــــــــــــــــيلي
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تحليل البيانات  الجبر القياس الهندسة األعداد والعمليات عليها 
 واالحتماالت
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 5الجدول 
عدد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على المجاالت المعرفية حسب المستوى التحصيلي

( أن النسـبة املةويـة للمسـتوى ااو  )املبتـد ( 6يبني ايدو  )
مـــــن اجملـــــاالت املعرفيـــــة قـــــد  واالســـــتدال يف جمـــــاالت التطبيـــــم 

%س يف حــني أ ــا جــاءت أقــل منهــا يف 61 ــاوزت مــا نســبت  
جمــــا  املعرفــــةس كمــــا يمهــــر أيًبــــا أن املســــتوى الثــــا  )املــــاهر 
ــا( قــد جــاء ااعلــى مــن بــني املســتويات يف جمــا  املعرفــة س جزئًي

لطلبــة يف جمــاي التطبيــم وهــذا يشــري أيًبــا إىل ضــعف مســتوى ا
من اجملاالت املعرفيـةس وأ ـم ميتلكـون قـدرة بسـيطة  واالستدال 

يف هــذين اجملــالني و تتاــاوز املســتوى ااساســي منــ . ويوضــ  
( النســب املةويــة لتوزيــع الطلبــة يف الصــف الســادس 4الشـكل )

متلفـــــــــــــــة.حســـــــــــــــب اجملـــــــــــــــاالت املعرفيـــــــــــــــة واملســـــــــــــــتويات امل

 : النسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات حسب المجاالت المعرفية والمستويات المختلفة3الشكل 
( يمهـــر أن نســـبة الطلبـــة مـــن الصـــف 4ومـــن خـــال  الشـــكل )

هــي ااعلــى يف جمــاالت  نو مبتــدئبــأ م الــذين صــنفوا الســادس 
نســـبة املصــــنفني  والتفكـــريس ويبـــني الشــــكل أيًبـــا أن التطبيـــمس

مـن % يف هـذين اجملـالنيس و 61ن كانت أكرب مـن  و مبتدئبأ م 
 يف كـــال هـــذين اجملـــالنيس يف حـــني  إن البـــعف واضـــ  وبـــنِي  حت

 المئوية%النسبة  عدد التكرارات المستوى عدد الفقرات المحور

 %75.7 364 (43 - 1املستوى املبتد  ) 2 معرفة
 %31.4 515 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %84.8 772 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %71.3 464 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %62.6 113 (43 - 1املستوى املبتد  ) 41 تطبيق
 %74.1 412 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %87.5 781 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %5.1 871 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %54.2 8817 (43 - 1املستوى املبتد  ) 4 استدالل
 %74.1 387 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %87.3 786 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %32.7 185 (43 - 1املستوى املبتد  ) 31 الكلي
 %47.2 655 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %81.1 811 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %1.8 861 (811 - 16املستوى املتقدم )
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ـــا هـــي  اهرونمـــبـــأ م  كانـــت نســـبة الطلبـــة الـــذين صـــنفوا جزئًي
 %. 31.4ااعلى يف جما  املعرفة 

وبـــالنمرة الشـــمولية لنتـــائي الطلبـــة يف اختبـــار الرياضـــيات      
 علــى موضــوعات اتتــوى واجملــاالت املعرفيــة ومســتويات ااداء 

 ـــب االنتبـــاه إىل العوامـــل املمتلفـــة الـــيت ميكـــن أن تـــ دل ف نـــ  
 لـــذلك والـــيت ال  ـــك أن الكتـــاب املدرســـي يشـــكل إحـــداهاس

بـــ  مثـــل التـــدريب والتنميـــة هـــذا فبـــاًل عـــن املعلـــم ومـــا يـــرتب  
ومـــا يـــرتب   ـــاس  أهيـــل ااكـــادمييس والبيةـــة املدرســـيةاملهنيـــة والت

الـيت يبـدو ات التدريس الـيت يتبناهـا املعلـم إضافة إىل إسرتاتياي
أ ــا تركــز علــى اجملــاالت املعرفيــة البســيطةس وتتفــم هــذه النتياــة 

س ورمبــا تكـــون بنيـــة (Gavin, et al., 2009)مــع نتـــائي دراســة 

عوامـــل الـــيت اليف هـــذه الدراســـة أحـــد  االختبــار الـــذل اســـتمدم
 أدت ملثل هذا النم  من النتائي.

مـــن أســـةلة الدراســـة:  اتـــامسلإلجابـــة عـــن الســـ ا   -اخامًســـ
( يف α 1.16"هــــــل توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية )

املرحلــــة االبتدائيــــة يف اململكــــة العربيــــة طلبــــة متوســــ  درجــــات 
تعـــزى  الرياضـــياتمـــادة يف  يف االختبـــار التحصـــيلي الســـعودية

مت حســـــاب الوســـــ  ؟"س )ذكـــــور وإنـــــاث( للنـــــوط االجتمـــــاعي
جابــات الــذكور واإلنــاث علــى احلســا  واالحنــرا  املعيــارل إل

اجملــاالت املعرفيــة حســب جمــاالت اتتــوى الرياضــي ومســتويات 
( هـــــــذه النتـــــــائي.5س ويبـــــــني ايـــــــدو  )حصـــــــيلياملســـــــتوى الت

 6الجدول 
 والمجاالت المعرفيةاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على مجاالت المحتوى الرياضي 

 النوع االجتماعيالمستوى التحصيلي و حسب 
 المحور

 
عدد 
 الفقرات

 

 المجموع الذكيور اإلنياث
الوسط 
 المئوي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 المئوي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 المئوي

االنحراف 
 المعياري

 24.3 43.7 24.4 45.0 23.9 41.6 17 األعداد والعمليات عليها 
 29.1 47.1 29.9 48.0 27.5 45.5 5 الهندسة
 26.7 39.6 27.4 41.7 24.9 36.0 9 القياس
 34.3 50.9 35.1 51.2 32.9 50.3 3 الجبر

 23.2 32.9 21.8 33.2 25.6 32.6 6 تحليل البيانات واالحتماالت
 26.2 54.1 26.8 55.2 25.0 52.2 7 معرفة
 23.0 39.5 23.1 40.7 22.8 37.3 30 تطبيق

 32.2 41.2 32.4 41.7 31.8 40.4 3 استدالل
 22.3 42.2 22.6 43.3 21.8 40.1 40 الكلي

( أن الوس  احلسا  إلجابات الذكور 5يالحظ من ايدو  )
( 34.4على فقرات االختبار التحصيلي يف الرياضيات كان )

وهو أعلى من الوس  احلسا  إلجابات اإلناث الذل بلغ 
(س كما يالحظ أيًبا أن الوس  احلسا  إلجابات 31.8)

أعلى من اإلناث يف مجيع جماالت اتتوى  الذكور كانت
ةس القياسس ايربس اعداد والعمليات عليهاس ا ندس)ا الرياضي

ت واالحتماالت( وكذلك مجيع اجملاالت املعرفية اليل البيانا
عدد التكرارات كما مت حساب (. استدال )معرفةس تطبيمس 
جماالت  علىجابات الذكور واإلناث إل والنسب املةوية

املستوى حسب  واجملاالت املعرفية الرياضياتتوى 
 ( هذه النتائي.2التحصيليس ويبني ايدو  )
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 7الجدول 
عدد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على مجاالت المحتوى الرياضي والمستوى التحصيلي حسب 

 النوع االجتماعي
 المحور
 

عدد 
 الفقرات
 

 المستوى
 

 المجموع ذكييور إنيياث
عدد 
 الطلبة

عدد  نسبة%
 الطلبة

 %نسبة عدد الطلبة نسبة%

األعداد 
 والعمليات عليها 

 39.8% 688 39.0% 429 41.2% 259 (43 - 1املستوى املبتد  ) 82
 38.9% 673 36.7% 404 42.8% 269 (61 - 46املاهر جزئًيا )املستوى 

 10.6% 184 13.1% 144 6.4% 40 (13 - 51املستوى املاهر  )
 10.6% 184 11.2% 123 9.7% 61 (811 - 16املستوى املتقدم )

 31.6% 547 32.0% 352 31.0% 195 (43 - 1املستوى املبتد  ) 6 الهندسة
 28.2% 487 26.3% 289 31.5% 198 (61 - 46جزئًيا )املستوى املاهر 

 28.2% 488 29.0% 319 26.9% 169 (13 - 51املستوى املاهر  )
 12.0% 207 12.7% 140 10.7% 67 (811 - 16املستوى املتقدم )

 59.6% 1031 56.5% 621 65.2% 410 (43 - 1املستوى املبتد  ) 1 القياس
 21.0% 363 20.9% 230 21.1% 133 (61 - 46)املستوى املاهر جزئًيا 

 7.2% 124 9.1% 100 3.8% 24 (13 - 51املستوى املاهر  )
 12.2% 211 13.5% 149 9.9% 62 (811 - 16املستوى املتقدم )

 50.1% 866 50.7% 558 49.0% 308 (43 - 1املستوى املبتد  ) 4 الجبر
 28.3% 489 25.6% 282 32.9% 207 (13 - 51املستوى املاهر  )
 21.6% 374 23.6% 260 18.1% 114 (811 - 16املستوى املتقدم )

تحليل البيانات 
 واالحتماالت

 67.3% 1163 63.7% 701 73.4% 462 (43 - 1املستوى املبتد  ) 5
 19.3% 334 23.8% 262 11.4% 72 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 11.7% 202 12.1% 133 11.0% 69 (13 - 51املستوى املاهر  )
 1.7% 30 0.4% 4 4.1% 26 (811 - 16املستوى املتقدم )

 26.2% 453 25.9% 285 26.7% 168 (43 - 1املستوى املبتد  ) 2 معرفة
 40.3% 696 38.1% 419 44.0% 277 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 13.1% 227 12.6% 139 14.0% 88 (13 - 51املستوى املاهر  )
 20.4% 353 23.4% 257 15.3% 96 (811 - 16املستوى املتقدم )

 57.5% 994 55.1% 606 61.7% 388 (43 - 1املستوى املبتد  ) 41 تطبيق
 23.0% 397 22.0% 242 24.6% 155 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 12.6% 218 17.4% 191 4.3% 27 (13 - 51املستوى املاهر  )
 6.9% 120 5.5% 61 9.4% 59 (811 - 16املستوى املتقدم )

 63.7% 1102 62.4% 686 66.1% 416 (43 - 1املستوى املبتد  ) 4 استدالل
 23.8% 412 25.1% 276 21.6% 136 (13 - 51املستوى املاهر  )
 12.4% 215 12.5% 138 12.2% 77 (811 - 16املستوى املتقدم )

 47.2% 816 45.9% 505 49.4% 311 (43 - 1املستوى املبتد  ) 31 الكلي
 32.7% 566 30.3% 333 37.0% 233 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 10.9% 189 15.0% 165 3.8% 24 (13 - 51املستوى املاهر  )
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 المحور
 

عدد 
 الفقرات
 

 المستوى
 

 المجموع ذكييور إنيياث
عدد 
 الطلبة

عدد  نسبة%
 الطلبة

 %نسبة عدد الطلبة نسبة%

 9.1% 158 8.8% 97 9.7% 61 (811 - 16املستوى املتقدم )

ــــة 2يمهــــر مــــن ايــــدو  ) ــــات الطلب ( أن النســــبة املةويــــة إلجاب
كانــت أعلــى مــن اإلنــاث يف املســتوى املــاهر واملســتوى الــذكور  

املتقدم يف مجيع جماالت اتتوى الرياضـي )ااعـداد والعمليـات 
لقيــــــــــــاسس ايــــــــــــربس اليــــــــــــل البيانــــــــــــات عليهــــــــــــاس ا ندســــــــــــةس ا

س يف حـــــني كانـــــت النســـــبة االســـــتدال واالحتمـــــاالت( وجمـــــا  
املةويـــة إلجابـــات الـــذكور أعلـــى مـــن اإلنـــاث يف جمـــاي املعرفـــة 

( 2والتطبيم يف املستوى املاهر فق . كما يمهر مـن ايـدو  )
جـــاءت أعلـــى مـــن  أيًبـــا أن النســـبة املةويـــة إلجابـــات الـــذكور

ر فقــ  علــى اهيف املســتوى املــ النســبة املةويــة إلجابــات اإلنــاث
مت تطبيـم الفروق بني الذكور واإلنـاث  ملعرفةو  االختبار الكلي.

ـــــ  ايـــــدو  )اختبـــــار ت لعينتـــــني مســـــتقلتني ( هـــــذه 1س ويوضن
 النتائي.
 8الجدول 

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات على التحصيل 
 الذكور واإلناثبين 

وسيييييييييييييييييط ال المجموعة
 الحسابي

االنحيييييييييييراف 
 المعياري

قيميييييييييييييييييييية 
 )ت(

مسييييييييييييتوى 
 الداللة

 1.113 7.121 1.173 82.44 ذكور

 1.244 85.16 إناث
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  (1ايـــدو  )يالحـــظ مـــن 

  الـــذكور واإلنـــاثبـــني  يف الرياضـــيات يف االختبـــار التحصـــيلي
اامـــر الـــذل  (p=0.004) 1.113إذ بل ـــت القيمـــة االحتماليـــة 
ال توجـد التي نصت على أنه: " يفيد برفض الفرضية الصـفرية

( يف متوســـــــــ  α  1.16فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية )
يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية  االيتدائيـــةدرجـــات طلبـــة املرحلـــة 

يف االختبار التحصيلي يف الرياضيات تعزى للنـوط االجتمـاعي 
وقبــو  الفرضــية البديلــة الــيت تفيــد بأنــ  يوجــد  س)ذكــرس أنثــى("

( يف متوســـــــــ  α  1.16فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية )

ــــار التحصــــيلي  ــــة يف االختب بــــني  يف الرياضــــياتدرجــــات الطلب
احلســـابية يالحـــظ أن  ااوســابس وبـــالنمر إىل واإلنـــاثالــذكور 

ووــــا ســــبم يتبــــ  أن اصــــيل الــــذكورس هــــذه الفــــروق لصــــاحل 
وســــ  احلســــا  بلــــغ ال إذالــــذكور بشــــكل  أكــــرب مــــن اإلنــــاثس 

اإلنــــاث (س أمــــا متوســــ  درجــــات 82.44) الــــذكورلــــدرجات 
املنــــــاهي ورمبــــــا تعــــــود هــــــذه النتياــــــة إىل أن  س(85.16فبلــــــغ )

ـــا م وميـــو م  الـــذكور املطـــورة جـــاءت مالئمـــة حلاجـــات  ورلب
اامــــــر الــــــذل اســــــتدعى مثــــــابر م وتــــــأنيهم يف حــــــل ااســــــةلة 

أنــــ  ولــــدى  واحلصــــو  علــــى إجابــــات لفقــــرات االختبــــار. إال
كـان يسـاول   (ت)الختبـار  (Effect size)حسـاب حاـم اا ـر

وهـــــي قيمـــــة ضـــــعيفة حســـــب تصـــــنيف كـــــوهنيس ويعـــــود  1.8
م التــأ ري هنــا إىل تــداخل العوامــل املــ  رة يف فــروق ضــعف حاــ

التحصــيل مــن بيةــة الــتعلم الــيت اتــوى املعلــم واإلدارة املدرســية 
والعوامل االجتماعية والنفسية ولريهاس وتتفم هذه النتياـة مـع 

 & Kinney & Forsythe, 2005; Woodward)نتــائي دراســة 

Baxter, 1997.)  ع نتائي دراسـة موتتعارض نتائي هذه الدراسة
ـــــوط  للبحـــــث والتطـــــوير الرتبـــــولس    ياســـــني 8113)املركـــــز ال

 (.7111وعالونةس 
 نياســــميكــــن   نــــ فتــــد  مســــتويات ااداء الكليــــة  مــــعو      

الرياضـــــــيات يف املســـــــتقبل إذا مـــــــا يف مســـــــتويات أداء الطلبـــــــة 
ل املعلمــني بشــكل  بــربامي تدريبيــة ت هــ املنــاهي املطــوَّرة اقرتنــت

ســـرتاتيايات التـــدريس والتقـــو  املالئمـــة اكـــا   ومناســـب يف 
هـذا وقـد  املنـاهي والنتاجـات الـيت يسـعى لتحقيقهـا.هذه لبنية 

اتفقـت نتــائي هــذه الدراسـة مــع نتــائي الدراسـات الســابقة الــيت 
بــني الــذكور  التحصــيل يف الرياضــيات فــروق يفأ ــارت بوجــود 

 ;Gavin, et al., 2009; Clements & Sarama, 2007) واإلنـاث

Kinney & Forsythe, 2005.) 
 ويف ضوء نتائي الدراسة احلاليةس يوصى مبا يأي:
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إعـــداد اختبـــارات تشميصـــية يف كـــل جمـــا  مـــن جمـــاالت  (8
اتتـــوى الرياضـــي خصوًصـــا جمـــاي القيـــاس واليـــل البيانـــات 
واالحتمــاالت ومبــا يتفــم مــع معــايري اجمللــس القــومي ملعلمــي 

  ذا الصف. (NCTM, 2000الرياضيات )
تــــدريب معلمــــي الرياضــــيات  ــــذا الصــــف علــــى إعــــداد  (7

 أنشطة إضافية للطلبة يف جما  التطبيم.
توفري أنشـطة تعطـي فرصـاً إضـافية للطلبـة للتـدريب علـى  (4

 املهارات الرياضية.
سرتاتيايات حديثـةس مـن اتدريب املعلمني على توظيف  (3

ــــــتعلم  ــــــتعلم املســــــتند إىل امثــــــل: االستقصــــــاء وال ملشــــــروط وال
 املستند إىل املشكالت ولريها.

تــدريب املعلمــني علــى بنــاء اختبــارات اصــيل وتوظيــف  (6
 نتائاها يف اسني مستوى الطلبة.

 توظيف م  رات الت ذية الراجعة يف تطوير أداء الطلبة. (5
تطـــــوير أدلـــــة إر ـــــادية تســـــاعد معلمـــــي الرياضـــــيات يف  (2

جملـــــــاالت واملســـــــتويات معايـــــــة نقـــــــاب ضـــــــعف الطلبـــــــة يف ا
 املمتلفة. 

 شكر وتقدير:
يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير لوزارة التعليم 
ومركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات 

ن هذا البحث جزء من "الدراسة إ إذجبامعة امللك سعودس 
التقوميية ملشروط تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم 
العام باململكة العربية السعودية"س واليت نفذها مركز التميز 
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضياتس جبامعة امللك 
سعود بتمويل من اإلدارة العامة للبحوث بوزارة التعليم يف 

 اململكة العربية السعودية.

 المراجع

ـــانس خالـــد حلمـــي ) اضـــيات منـــاهي الري(. 7111را ـــدس حممـــد إبـــراهيم وخشن
ـــان: املنهـــل للطباعـــة 8. بوأســـاليب تدريســـها للصـــفو  الرئيســـية س عمَّ

 والنشر والتوزيع.

ااساسـية  املرحلـة يف الرياضـيات كتـب مراعـاة (. مـدى7111الـزعيبس علـي )
س دراســاتس العلــوم الرتبويــةالــذاي.  الــتعلم ملهــارات ااردن يف العليــا
 .21-53)ملحم(س 45

مناهي وأساليب تـدريس الرياضـيات (. 7111عباسس حممد والعبسيس حممد )
ــــدنيا ااردنس دار املســــرية للنشــــر  :س عَمــــان7ب. للمرحلــــة ااساســــية ال

 والتوزيع والطباعة.
مـــــدى اكتســـــاب طلبـــــة املرحلـــــة ااساســـــية العليـــــا (. 7117العبســـــيس حممـــــد )

ال ـــــوث يف للمفـــــاهيم واملهـــــارات الرياضـــــية العدديـــــة يف مـــــدارس وكالـــــة 
ــــربــــدإ منطقــــة ان العربيــــة . رســــالة ماجســــتري لــــري منشــــورةس جامعــــة عمَّ

 للدراسات العلياس عمنانس ااردن.
(. 7185العتيــــيبس خالــــد والربصــــانس إمساعيــــل وعبــــدس إميــــان والشــــايعس فهــــد )

نوعيــة اصــيل طلبــة الصــف الســادس يف مــادة الرياضــيات وفــم مشــروط 
 التعلـــيم العـــام باململكـــة العربيـــة تطـــوير الرياضـــيات والعلـــوم الطبيعيـــة يف

. رســالة اتلــيي العــر س مكتــب الرتبيــة لــدو  اتلــيي العـــر الســعودية. 
 م.73/2/7185ثث مقبو  للنشر بتاريخ 

(. مســتوى التحصــيل 8113املركــز الــوط  للبحــث والتطــوير الرتبــول اارد  )
سلســــــــلة يف الرياضـــــــيات لـــــــدى طلبـــــــة املرحلـــــــة ااساســـــــية يف ااردن. 

 س عمنانس ااردن.(71منشورات املركز رقم )
دليـل الـربامي واملشـروعات الرتبويـة بقطاعــات (. 7181وزارة الرتبيـة والتعلـيم. )

 . الرياض: اإلدارة العامة للربامي واملشروعات الرتبوية.4ب .الوزارة
الدراسة التقوميية ملشـروط منـاهي الرياضـيات (. ھ8346وزارة الرتبية والتعليم. )

التقريـــر  -والعلـــوم الطبيعيـــة يف التعلـــيم العـــام باململكـــة العربيـــة الســـعودية
ــــا  ــــيم ضــــمن برنــــامي . الث ثــــث مــــدعوم وــــو  مــــن وزارة الرتبيــــة والتعل

 .البحوث املدعومة
ــــةس عمــــر ) (. مســــتوى اصــــيل طلبــــة الصــــف 7111ياســــنيس صــــال  وعالون

وزارة منشــــورات الســـادس يف مديريـــة الرتبيـــة والتعلــــيم/ جنـــوب نـــابلس. 
مديريــــة الرتبيــــة والتعلــــيم جبنــــوب  – الرتبيــــة والتعلــــيم العــــاي الفلســــطينية

 نابلس.
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Abstract: This study aimed to investigate the quality of mathematics achievement of the primary stage students in 

accordance with the development of math and nature science project curricula in Saudi Arabia in mathematical content areas 

(Numbers and Operatios, Geometry, Algebra, Measurement, Data Analysis amd Probability) and knowledge fields 

(knowledge, application, and reasoning) and revealed the distribution of students tested in mathematical content areas and 

knowledge fields in addition to differences of of achievement between male and female. To achieve the objectives of the 

study, an achievement test consisting of (40) items was applied after his psychometric properties. The sample of the study 

consisted of (1729) students. Results of the study revealed that the overall level of mathematics at the primary stage students 

in Saudi Arabia came in the partially skilled level also showed that student achievement in the field of Algebra was the 

highest, while the performance in the field of Data Analysis and Prabability was the least. The results also showed that 

student achievement was the highest in the field of knowledge, and also revealed a statistically significant differences (  

0.05) in achievement between males and females in favor of male students. 

 
Keywords: Achievement, Primary Stage, Development Project of the Mathematics Curricula. 

 


