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 1رياضيات الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية في مكونات القوة الرياضيةالممارسات التدريسية لمعلمي 
 إبراهيم بن احلسني إبراهيم خليل
 باحث دكتوراه تعليم الرياضيات

 جامعة امللك سعود
هـ1437/ 9/ 11وقبل  - هـ1/7/1437 قدم للنشر  

 

 

رياضيات الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف مكونات القوة لى مستوى املمارسات التدريسية ملعلمي هدفت الدراسة إىل التعرف ع: المستخلص
ة متثل مكونات القوة من ثالثة حماور رئيس للدراسة مكونة أداة  م بطاقة املالحظة ااستخدب التحليلي،املنهج الوصفي  استخدمت الدراسة .الرياضية
 ،ا( معلم  30وبلغ عدد أفراد العينة ) ،( ممارسة تدريسية24الرتابط الرياضي( واليت تكونت من ) ،االستدالل الرياضي ،الرياضي )التواصلوهي ة الرياضي

 مت اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية.
ليا باملرحلة االبتدائية يف الصفوف العأبرزها: أن مستوى املمارسات التدريسية ملعلمي رياضيات  ،من النتائجموعة إىل جموتوصلت الدراسة        

عند  إحصائيةفروق ذات داللة جود و  أيضا  إىلتوصلت و  %(،80ئوية )وبنسبة م ،مبستوى أداء متوسط( 4) ( من3.2)مكونات القوة الرياضية 
 يف مستوى املمارسات التدريسية بني معلمي الرياضيات تعزى ملتغري اخلربة التدريسية. 0.05مستوى داللة 

ستفادة من بطاقة واال ،ت على مكونات القوة الرياضيةاالهتمام بتدريب معلمي الرياضيا :أمهها ،ى الباحث مبجموعة من التوصياتوأوص      
 املالحظة اليت مت إعدادها للدراسة احلالية عند زيارات املشرفني.

 
.رحلة االبتدائيةامل ،القوة الرياضية ،املمارسات التدريسية الكلمات المفتاحية:

                                      
 من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود. : البحث مدعوم 1
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 لمقدمةا

إن التطورات الكبرية اليت طرأت على علم الرياضيات 
يعد التحصيل ومل  الرياضيات،أحدثت تغريا  يف أهداف تعليم 

 ،تعددت األهدافبل  فقط،الرياضي اهلدف األساسي 
إعداد فرد  أصبح هدفهاإىل أن  ،ومرت مبجموعة من املراحل

حلياتية قادر على توظيف املعرفة الرياضية يف حل املشكالت ا
ولذا جند أن احلركة اجلديدة للرياضيات بني عامي  املختلفة.
 يف يكون تعلمها يف النجاح أن، كانت ترى 1950-1960

 وأفكارها ،اجملردة الرياضيات ُبىن فهم خالل من األول املقام
 جمرد وليس احلديثة، الرياضيات على والرتكيز ،املوحدة

 الطالب ستوياتم ضعف مع فقط، لكن احلسابية املهارات
 ظهرت الواقعية حبياهتم ارتباطها وقلة الرياضيات حتصيل يف

 القائلة النظر وجهة واقرتحت، "األساسيات إىل العودة" حركة
 بدقة حنسب أن على القدرة يعين الرياضيات يف النجاح بأن

 إىل أدى األساسيات هوية على االتفاق عدم لكن ؛وبسرعة
 وليم) آلخر بلد من ينةومتبا دورانية تغيريات إحداث

 .(2004عبيد،
 الرياضيات ملعلمي القومي اجمللس نشر م1989 عام ويف

 تؤكد املدرسية، اليت للرياضيات والتقومي املناهج معايري وثيقة
 الفرصة وإعطائهم ،الرياضيات تعلم من الطالب نأمهية متك  

 الرياضية الكفاءة من العليا املستويات لتنمية
(1997Tate,). 

 الساحة على الرياضية القوة مفهوم ظهور فرض دلق
 مع تتناسب مناهج ذلك تطلبو  التغريات، من كثريا   الرتبوية

 من ذلك على يرتتب وما ،املتعددة جبوانبه املفهوم هذا
 ،تعليمية ووسائل ،تعليمية وأنشطة ،تدريسية اسرتاتيجيات

 .معه تتناسب متنوعة تقومي وطرق
 متعددة طبيعة هلا رياضيةال وهذا يدل على أن القوة

 الفصول داخل التدريس طبيعة يف اتغيري   تتطلب لذاو  ؛األبعاد
  افردي  أ سواء ،التلميذ عمل على الرتكيز حيث من ؛الدراسية

 الرياضيات تعلم خالل من ؛صغرية جمموعات يف أم ،كان
 من بدال   ،املذكرات كتابة أو ،املفتوحة املشكالت طريق عن

 فيه التالميذ ويكون املعلم عمل على كزير  الذي التدريس
 يف والتطوير التغيري عملية لكن. للمعرفة جيدين مستمعني

 مناخيتوافر  مل ما حمدودة ستظل الرياضيات حمتوى تدريس
 ،املعريف التحصيل على القدرة إثارة بني التوازن حيقق تعليمي
 ،فريد والكرش )التالميذ  لدى واإلبداع التفكري على والقدرة
2014 :265). 

 الفعال التدريس أن( 2001) وجراهام فيسنيل ويرى
 القرارات اختاذ على القدرة لديه امعلم   يتطلب للرياضيات

 وأهداف ،الرياضية املعرفة حول ،التعليمي املوقف يف املناسبة
 ؤكديو . التالميذ وحاجات ،الدراسي الصف وبيئة ،املنهج

National Council of Teachers of Mathematics 
 على املدرسية الرياضيات ومعايري مبادئ وثيقة( يف 2000)

 وما ،تالميذهم يعرفه ملا الرياضيات معلمي فهم ضرورة
 .فعال لتعلم املناسبة الفرص هتيئة مث ومن تعلمه، حيتاجون

إن التأكيد على دور املعلم وما جيب أن يقوم به، يعدُّ 
 ،الرياضيات يف لتالميذا لنجاح الرئيس احملورا على كونه مؤشر  

 جناحيضاف إىل ذلك أن  األولية، الصفوف يف اخصوص  
 املعرفة أو ،املهارات على يعتمد الرياضيات يف التلميذ

 (.McGraw-Hill,2007) املعلم يؤديها اليت واملمارسة
 على املباشر وتأثريه التعليمية العملية يف املعلم دور وألمهية
 وممارسات أدائه على فالوقو  من بد ال كان الطالب،
ة مقنن معايري خالل من وتقوميه األداء هذا وحتليل تدريسه،
 منظومة من املنشودة األهداف حتقيق ويتوقف .ةومدروس

 ويعد فيها، ةاملتضمن املدخالت جودة على الرياضيات تعليم
 ةوماملنظ هذه مدخالت أهم أحد الرياضيات معلم

(Archibald,2007  .) 
 العربية اململكة يف الرياضيات مناهج شهدت لقد

 الذي الدور إىل النظرة تغريت ولذلك ؛كبريا   تطورا   السعودية
 بأن مطالب اليوم فمعلم ؛التعليمية العملية يف املعلم يؤديه
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 تلك عن كثريا   ختتلف اومهام   مهارات تستدعي بأدوار يقوم
 جديدة أدوار به أنيطت وقد .األمس معلم ميارسها كان اليت
 ويف الصفي، املوقف يف الطالب دور تفعيل إىل مجيعها فهتد

 واملنتج والتعلم التعليم حتسني إىلإضافة  عام، بشكل تعلمه
 ميالتعل كفايات ميتلك معلم إىل حتتاج األدوار وهذه. الرتبوي
 ال املقررات تطوير على الرتكيز ألن؛ بفعالية وميارسها ،احلديثة
 ذلك يكن مل ما عليمية،الت العملية أهداف حيقق أن ميكن

 لتحقيق والرغبة الدافع ولديه مادته، من متمكن مبعلم مواكبا  
 العمري،) وإتقان يسرب الطالب إىل وإيصاهلا هدافها،أ

وللتأكد من توافر هذه املؤهالت يف املعلم أجريت . (2010
يف اململكة العربية السعودية تناولت تقومي  الدراسات واألحباث

ياضيات يف املراحل الدراسية املختلفة؛ هبدف أداء معلمي الر 
 ،التعرف على الواقع الفعلي ملمارساهتم التدريسية الصفية

 ؛2015،خليل؛ 2012،املالكي؛ 2012،)القرشي فدراسة
أحد ( تناولت التواصل الرياضي بوصفه 2014،العويف

( تناولت 2008،ودراسة )الربكايت ،مكونات القوة الرياضية
إال أن الباحث يسعى يف الدراسة  ،ط الرياضيالتواصل والرتاب

أداء معلمي الرياضيات يف مجيع مكونات إىل تقومي احلالية 
يف دراسة  الرتابط( – االستدالل –القوة الرياضية ) التواصل 

يف تعليم حديثا   مدخال  تعد  الرياضية ألن القوة؛ واحدة
 ليتا الرياضية املعرفة من األقصى احلد الرياضيات، ومتثل 

ا، وحياتي   رياضيا   والتواصل للتفكري توظيفها للتلميذ ميكن
إىل  تقدمي قائمة باملمارسات التدريسية أيض ا ويسعى الباحث 

الصفية اليت تساعد معلمي الرياضيات على  تنمية القوة 
 الرياضية لدى  التالميذ.

 مشكلة الدراسة: 

قررات نظرا  للخربة امليدانية للباحث من خالل تدريسه مل
وما الحظه  ،الرياضيات لسلسلة ماجروهيل املرتمجة واملواءمة

يف مستوى املهارات املتعلقة بالقوة الرياضية لدى تدٍن من 
جملموعة من مشريف  تهالتالميذ، وكذلك من خالل مناقش

 لتدين فادوا مبالحظتهم أ إذالرياضيات يف اللقاءات الرتبوية، 
صفية يف املهارات املتعلقة بالقوة أداء املعلمني أثناء الزيارات ال

الرياضية )التواصل الرياضي، الرتابط الرياضي، االستدالل 
وأهنا مهارات أساسية لتقدمي حصة رياضيات  ،الرياضي(

 ،تسهم يف الرفع من مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ
 حنو املادة.إجيايب وتكوين اجتاه 

 ومنها لسابقة،اعلى نتائج الدراسات إضافة إىل االستناد 
( اليت توصلت إىل أن مستوى 2012) دراسة القرشي

والذي ميثل أحد -مهارات التواصل الرياضي لدى املعلمني 
ودراسة  ضعيف،مبستوى  جاء -الرياضيةمكونات القوة 

يف مهارات إىل وجود ضعف ( اليت توصلت 2014الزهراين )
 ،املالكي ؛2015 خليل،)وكذلك دراسة  الرياضي،التواصل 
يف تدٍن ( اليت أسفرت مجيعها عن 2014 العويف، ؛2012

 مستوى مهارات التواصل الرياضي الكتايب لدى التالميذ.
سفرت عنه توصيات أما واستند الباحث أيضا  على 

املؤمتر الرابع للجمعية السعودية للعلوم الرياضية )جسر( اليت 
  ،ضيةأوصت باالهتمام مبدخلي القوة الرياضية والرباعة الريا

 كتوجهات حديثة يف تعليم الرياضيات وتعلمها.
-وبناء على ما سبق ذكره وما ألمهية القوة الرياضية     

رأى  وتعلمها،تعليم الرياضيات  يف-حديثكمدخل 
ا للتعرف على واقع الباحث القيام بدراسة أكثر توسع  

الصفوف العليا  املمارسات التدريسية ملعلمي رياضيات
 وبناء على ما. ائية يف مكونات القوة الرياضيةباملرحلة االبتد

السؤال عن يف اإلجابة تتمثل مشكلة الدراسة إن سبق ف
 :اآليتالرئيس 

الصفوف العليا  رياضيات لمعلمي التدريسية الممارساتمستوى ما 
 ؟بالمرحلة االبتدائية في مكونات القوة الرياضية

 :يةاآلتويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية 
ما مستوى املمارسات التدريسية ملعلمي رياضيات : 1

 التواصل الرياضي؟الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف 



 (م2016سبتمرب  /هـ1437الرياض )ذي احلجة    – 54العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

154 

ما مستوى املمارسات التدريسية ملعلمي رياضيات : 2
  ؟الرياضيالستدالل الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف ا

ما مستوى املمارسات التدريسية ملعلمي رياضيات : 3
 الرياضي؟ ابطالصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف الرت 

عند مستوى  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة : 4
(0.05≥ α) بني متوسطات درجات معلمي رياضيات 

املمارسات التدريسية الصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية يف 
  كونات القوة الرياضية تعزى ملتغري اخلربة التدريسية؟مل

 ية الدراسة أهم

 من بقائمة الرياضيات معلمي احلايل البحث يزود .1
 لدى الرياضية القوة تنمية يف تسهم اليت التدريسية املمارسات

 .االبتدائية العليا املرحلة تالميذ
توجه  إىلومشرفيها  الرياضيات معلمي أنظار توجيه .2

 .الرياضية حديث يف جمال تعليم الرياضيات وهو القوة
 التدريسية املمارسات الفعلي ملستوى الواقع فتكشس .3

 لدى الرياضية القوة تنمية يف تسهم اليت الرياضيات ملعلمي
 .االبتدائية العليا املرحلة تالميذ

 ممارسات حول التعليم عن للمسؤولني راجعة تغذية تقدمي .4
 .التدريسية معلمي الرياضيات

للقيام حثني أمام الباتفتح الدراسة احلالية اجملال  قد .5
يف تطوير املمارسات التدريسية تسهم بدراسات مستقبلية 

للتوجهات احلديثة يف تعليم  وفقا   ،ملعلمي الرياضيات
 الرياضيات.

 أهداف الدراسة 

 ملعلمي التدريسية املمارسات مستوى على التعرف .1
رياضيات الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف مكونات القوة 

 .الرياضية

ملعلمي  التدريسية املمارسات على اخلربة متغري أثر دراسة .2
رياضيات الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف مكونات القوة 

 .الرياضية

 حدود البحث

 :اآلتية باحلدود البحث يتحدد
  الموضوعية الحدود -1
 رياضيات ملعلمي التدريسية املمارسات واقع دراسةال تقتصر ا

ة يف مكونات القوة الرياضية ة االبتدائيالصفوف العليا باملرحل
الرتابط  –االستدالل الرياضي–)التواصل الرياضي ية اآلت

 . الرياضي(
 المكانية الحدود -2
 للبنني احلكومية العام التعليم مدارس على البحث قتصرا

 .هـ1437-1436 صبيا تعليم بإدارة بتدائيةاال للمرحلة
  الزمانية الحدود -3

 العام من الثاين الدراسي الفصل خالل البحث مت تطبيق
  هـ.1437-1436الدراسي 

 مصطلحات الدراسة:

 الممارسات التدريسية:
السلوكيات واألفعال والطرق اليت يستخدمها يقصد هبا 

عليمية بغرض إحداث املعلمون داخل الصف لتقدمي املادة الت
 (.38 :2002 ،)الصغري والنصار  تالميذالتعلم لدى ال

إجرائيا  بأهنا السلوكيات والطرق  ويعرفها الباحث
اليت يقوم هبا معلمو  ،واألساليب الصفية املباشرة وغري املباشرة

الرياضيات هبدف تنمية مهارات التالميذ يف )التواصل 
 واالستدالل والرتابط( الرياضي. 

 (Mathematical Powerالقوة الرياضية )
: متكن التلميذ من (272 :2003 ،يعرفها )بدوي 
أو  ،خدام لغة الرياضيات عند مواجهة موقف مكتوباست
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من خالل  ،وفهمه ،وتفسريه ،أو ملموس ،أو مقروء ،مرسوم
 املناقشات الرياضية الشفهية أو املكتوبة بينه وبني اآلخرين.

قدرة التلميذ على استخدام بأهنا : إجرائيا  ويعرفها الباحث 
 ،قف رياضيللتعبري والتربير عن مو  ،ورموزها ،لغة الرياضيات

 ،على جمموعة األفكار واخلرباتاستنادا   ،شفهيا  أو كتابيا  
 وربطها بواقع التلميذ ومشكالته احلياتية.

 اإلطار النظري

 الرياضية   القوة
 التقومي معايري من الرابع املعيار الرياضية القدرة تعد
 والتفكري االستدالل على التلميذ قدرة ويتضمن ،الرياضي

 املألوفة وغري املألوفة املشكالت حل على تهقدر  إىل إضافة
(NCTM,1989).  وثيقة تشريو (NCTM,1989 )أن إىل 

 ملواجهة املفاهيمية املعرفة توظيف الرياضية تعين القوة
 الرياضيات طبيعة إدراك ضوء يف الرياضية، املشكالت

 املفاهيمية معارفه توظيف من التلميذ ميكِّن وفائدهتا، وهذا
 عن التعبري يف واستخدامها ،املشكالت حلل املكتسبة
 الرياضي االستدالل وممارسة رياضية، بلغة الرياضية األفكار

 واإلجرائية، املفاهيمية املعرفة بني والربط املختلفة، املواقف يف
 ،حنوها وامليل ،فائدهتا ومدى ،الرياضيات طبيعة وإدراك
 خارج املعارف من غريها مع الرياضية املعرفة تكامل وإدراك

 الرياضيات.
 الرياضية القوة مكونات

 تتمثل ،ةرئيس أبعاد ثالثة من الرياضية القوة تتكون
 :في

 احملتوى. األول: ميثل البعد
 وحل ،واإلجرائية املفاهيمية املعرفة ميثل :الثاين البعد

 املشكالت.
 التواصل-االستدالل) بأمناطها العمليات ميثل :الثالث البعد

 (.160 :2014اجلندي،) (الرياضي الرتابط– الرياضي
 

 الرياضية القوة تنمية أهداف
 الرياضية. اللغة مفردات إدراك 
 ةالرياضي املفاهيم ناءب مكونات إدراك.  
 بنيتها. وداللة الرياضيات طبيعة إدراك 
 احلياتية. املواقف يف الرياضيات أمهية إدراك  
 الرياضية والتعليمات القواعد من منظومة استنتاج 

  املشكالت. وحل املواقف يف فهاوتوظي
 لدى التواصل مهارات لتنمية برنامجٍ  بناء على التدريب 

  التالميذ.
 الرياضي. النسق يف املفاهيمية الرتابطات استقراء  
 التعليمي املوقف داخل األفكار من عدد أكرب إنتاج 
 .(2007بدوي،)

 القومي اجمللس أن( Calvin& Machini،2002) يرىو 
 الرياضيات بصياغة قام( NCTM) اضياتالري ملعلمي

 بناء إىل هتدف اليت املستقبلية التطلعات ضوء يف املدرسية
 اخلمسة األهداف ضوء يف ،الرياضية بالقوة يتميز شخص
 :اآلتية ةالرئيس

 .الرياضيات بلغة التواصل على قادرا   الطالب يصبح -
 .الرياضية الرتابطات إدراك على قادرا   الطالب يصبح -
 .الرياضي االستدالل على قادرا   الطالب يصبح -
 .ونفعيتها الرياضيات لقيمة الطالب إدراك -
 .الرياضية بقدراته الطالب ثقة -

  الرياضية القوة تنمية في المعلم دور
 ينبغي اليت االعتبارات من جمموعة( 2006عبيد،)ذكر

 القوة لتنمية الرياضيات تدريس عند مراعاهتا املعلم على
 :منها ،يةالرياض

 .والتعلم والعقل املعرفة ديناميكية -1
 .نشاط عملية التعلم -2
 البناء من ا  جزءتعد  التلميذ لدى السابقة الرياضية اخلربة -3

 .له والعقلي الرياضي
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 عرب الرياضي العقل لتطور صورة هو الرياضيات تاريخ -4
 .العصور

 .الرياضية املرونة -5
 ،األداء لىع وتشجيعه ،أفكاره باحرتام يبدأ املتعلم نشاط -6

 .واملشاركة
 لديه، املعريف للبناء مؤشر التلميذ من اخلطأ االستجابة -7

 .التعلم واستمرارية للتواصل ومدخل
 التواصل) الرياضية القوة مكونات الباحث يتناول وسوف

 من الرياضي( بشيء الرياضي، االستدالل الترابط الرياضي،
 التفصيل:

  الرياضي التواصل: أوالا 
 تعليم يف أمهيته إىل الرياضي بالتواصل ماالهتما يرجع

 األفكار عرض للمعلم ميكن خالله فمنوتعلمها،  الرياضيات
 أمهية يدرك املتعلم جتعل بصورة الرياضية واإلجراءات واملفاهيم

 فرصة تالميذال لدى تنشأ خالله ومنومجاهلا،  الرياضيات
 على تساعدهم اليت السليمة الرياضية الكتابة أو التحدث

 .تفكريهم وضبط الثقة بناء
 حجرة داخل خمتلفة أشكاال   الرياضي يأخذ التواصلو 

 إىل الرياضي التواصل( Morgan,1995) صنف وقد ،الصف
 ،إىل االستماع ويصنف أيضا   .كتايب وتواصل شفهي تواصل
-Sen ،والتمثيل ،والتحدث ،والكتابة ،والقراءة

Fennell,1995)؛ gswinsu,1996  Shiled 2008،عفيفي؛). 
  الرياضي التواصل تعريف

 :بأنه الرياضي التواصل( 272:2003بدوي، )يعرف 
 املعلم بني ،الرياضي األداء أو ،املعلومات أو ،األفكار تبادل

 االستماع، املناقشة، طريق عن أنفسهم تالميذوال ،تالميذهو 
 .الكتابة، التمثيل القراءة،

 غةل استخدام بأنه( 383: 2011الرويس،) ويعرفه
 ،ورسوم ،ورموز ،ومصطلحات ،مفردات من الرياضيات

 عن التعبري يف ،اآلخرين مع التواصل يف وغريها ،وأشكال

 حتدثا ، ،لآلخرين وتوضيحها ،الرياضية والعالقات األفكار
 .متثيال   كتابة،
  الرياضي التواصل أهمية

 تعلم معايري أهم أحدبوصفه  الرياضي التواصل أمهية تربز
 kiipatriek، Martin ،2003 ؛2001رجائي،) الرياضيات

&Schifter2008،؛الربكايت2007 والعباينة، زينة أبو ؛ 
 :( يف2011املشيخي،؛

 لدى للرياضيات املتشارك الفهم توطيد على املساعدة •
 .الطالب

 .للرياضيات الطالب فهم وتعزيز حتسني على املساعدة •
 .ونشرها الرياضية لألفكار والدميومة املعىن إعطاء •
 تساعد إذ طالبه، تفكري معرفة طريقة على املعلم مساعدة •

 .ميالتعل اجتاه توجيه على
 بيئة داخل ،الفهم وتوضيح ،األفكار تبادل يف املساعدة •

 .مناسبة تعليمية
  املشكالت حل يف املتمثلة الرياضيةوة الق تنمية •

 :الرياضي التواصل مهارات
 إىل( 1998 البياري،ا؛ 1997، واإلمام راضي) أشار
 : الرياضي للتواصل اآلتية املهارات

 رياضية أفكار من ذهنه يف يدور ملا التلميذ تأمل -1
 .لآلخرين وتوضيحها

 .وكتابة شفاهة الرياضية األفكار عن التعبري -2
 الفهم. مع املكتوب الرياضي النص قراءة -3
 مت اليت التعميمات عن والتعبري الرياضي التعريف صياغة -4

 .اكتشافها
 عن بالتعبري رموزها ودقة الرياضيات لغة مجال تقدير -5

 األفكار.
 الرياضية. العالقات لتوضيح مناسبة وصفية لغة استخدام -6
 مع بدقة الرياضية املشكلة حل عمليات ووصف حتليل -7

 التربيرات.
 الرياضية. النصوص صياغة إعادة أو إكمال -8
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   الرياضي االستدالل ثانياا:
 مفهوم االستدالل• 

( بأنه كلمة مشتقة من 191: 2007، )عبد العزيزه يعرف
أما  .هذا يف اللغة ؛أو طلب الدليل ،الفعل دل، مبعىن أرشد

 ؛لتفكريبايف صياغ التفكري فريتبط مفهومه ارتباطا  وثيقا  
عملية ذهنية تتضمن وضع املعلومات أو املواقف أو لكونه 

أو  ،يحبيث يؤدي إىل استنتاج منطق ،اخلربات بطريقة منظمة
 ،وقد يعين الدليل أو احلجة ،أو حل مشكلة ،يؤدي إىل قرار

 أو قرار. رأيالربهان على صحة  :أي
( بأنه العملية العقلية اليت 70: 1433 ،)الرياينويعرفه 

من خالل صياغة  ،ألفكارهم تالميذمت بواسطتها تنظيم ال
 ،واكتشاف املغالطات ،وتربيرهاوتوضيح احللول  ،األسئلة

 تعديلها.  انوإمك
 :أهمية االستدالل في الرياضيات

 حيتل االستدالل أمهية خاصة يف الرياضيات لسببني:
عن طريق االستدالل يدرك التالميذ معقولية الرياضيات   -1

 كموضوع مبين على االستدالل املنطقي.
املواضيع  مجيعالقدرة على االستدالل ضرورية يف  دُّ تع -2

ياة املختلفة بشكل عام وكذلك يف مناح احل ،املدرسية
 (.175: 2004 )السواعي،

 الرياضي: والبرهان باالستدالل المتعلقة المعايير
 املعايري من جمموعة( 175: 2004السواعي،) يذكر

أثناء دراسته يف يف أن يتمكن منها  على املتعلم جيب اليت
 :وهي ،12 الصف وحىت الروضةمن  ابدء   ،التعليم برامج

 أساسيان مظهران والربهان اللاالستد أن يدرك أن -1
 .للرياضيات

 .ويتفحصها الرياضية االفرتاضات يصيغ أن -2
 .ويقيمها رياضية وبراهني مناقشات يقدم -3
، الربهان وطرق لالستدالل، املختلفة األنواع خيتار -4

  .ويستخدمها
 

 :االستدالل أنواع
 :2004السواعي،؛ 40: ،2012العجمي،)يصنف 

 :هي نواعأ إىل ثالثة االستدالل( 176
 :الحدسي االستدالل- أ

 الختاذ كافية معلومات الشخص لدى يكون ال النوع هذا يف
 مظهر على الغالب يف ا  مبني قراره يكون من مثو  ؛قرار

  .إحساسه على أو األشياء،
 :االستقرائي االستدالل- ب

 إىل والوصول والعالقات األمناط عن حبثا   أو استقراء   يتضمن
 .تعميم استخالص أو ،نتيجة أو قرار
 (:االستنتاجي)االستنباطي االستدالل-ج

 من بالضرورة ةمشتق منطقية نتائج إىل الوصول يتضمن
 .ونتيجة مقدمة من النوع هذا ويتكون سابقة، معلومات

 إىل االستدالل( 2010، احلميد وعبد السعيد) يقسمو 
 :هي ،أنواع مخسة

 .االستقرائي االستدالل -1
 .االستنتاجي االستدالل -2
 .العالقي االستدالل -3
 .التقوميي االستدالل -4
 التنبؤي. االستدالل -5

 :الرياضي االستدالل أنشطة
 أنشطة ثالثة هناك أن إىل( 2003عيد،) يشري

 :يف تتمثل الرياضي لالستدالل
 الرياضية. التعميمات استخدام من والتحقق التربير •
 الرياضية. للمعرفة داخلية ترابطات عمل •
 خالل من( الرياضي احلس) الرياضيات فهم يف الرتابط منو •

  الرياضي. االستدالل بعمليات القيام
  :الرياضي الترابط: ثالثاا 

 ربط على التالميذ قدرة بأنه( 2009املوىل،)يعرفه 
 لك يربطوا وأن لإلجراء، مبعرفتهم الرياضية للمفاهيم فهمهم
 وأن اآلخر، هابعض مع بعضها واإلجراءات الرياضية املفاهيم
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 من ،اليومية حياهتم ويف ،األخرى العلوم يف الرياضيات يوظفوا
 عملية. أسئلة خالل
 :الرياضية الترابطات أنواع

 تنقسم الرياضية الرتابطات أن( 2003 السعيد،) يرى
 :هي ،أقسام ثالثة إىل
 .البنائية الرتابطات -1
 .البينية الرتابطات -2
 .التكاملية الرتابطات -3

 من نوعني هناك أن( House،1995) هاوس ويرى
 :مها ،الرتابطات

 ،مرتابطا   كال   الرياضيات جعل هبا يقصد: داخلية ترابطات •
 منعزلة. فروعا   وليست

 يف بتطبيقاهتا الرياضيات ربط هبا يقصد: خارجية ترابطات •
 .احلياتية املواقف

 الرياضيات ربط أمهية إىل( 1989خضر،) وأشارت
 الروابط معظم أن أوضحتو  اليومية، باحلياة األخرى باملواد

 ،تعدُّ  ال املدرسية الكتب أو األحباث يف املقرتحة الرياضية
 لعمل خمتلفة جماالت من منفصلة مصطنعة أنشطتها وأكثر
 العلوم بني خاصة ،التكاملي أو ،االندماجي باملنهج يسمى

 أكثر ميالتعل وجعل ،الفهم تنمية هبدف ؛والرياضيات
 .تشويقا  

 سواء   ،مشكلة مواقف خالل من رياضيةال الرتابطات وتتم
 تلميذال يستخدم وهنا حياتية، أم رياضية املواقف هذه كانت
 حلل (قياس، اخلجرب، هندسة، ) الرياضيات فروع خمتلف

 .(70: 1433الرياين،)الواحدة  الرياضية املشكلة

 الدراسات السابقة

 هدفت فقد الرياضي، الرتابط الدراسات بعض تناولت 
 إىل( Schroder & thomes,1993وثومس ) ودرسكر  دراسة

 ،الطالب إليها يتوصل اليت االرتباطات استقصاء
 وتوصلت النمطية، غري املشكالت حل يف ويستخدموهنا

 الكتشاف جيدة وسيلة يعد املشكالت حل   أن   إىل الدراسة
 .الرياضي ة للرتابطات الطالب فهم

 خالل من أنه إىل ((Fennell,1995 فينل دراسة وتشري
 ملادة الدراسة حجرة يف االتصال ألمناط استكشافها
 الطالب بني اللفظي التفاعل من القليل حدث الرياضيات،

 املعلم حديث مصدره التفاعل من الكثري وكان ،أنفسهم
 الدراسة حجرة يف االتصالية املشكالت وأرجعت وأسئلته،

 اتصاالت لعمل دافعيتهم ونقص ،الطالب قدرات نقص إىل
 .الرياضيات حصص يف( تواصل)

( (Bartels & Bobbye,1996وبويب  بارتلز دراسة وهدفت
 رياضية، ترابطات عمل يف الطالب أسلوب مالحظة إىل

 واضحة ترابطات لتقدمي كأداة املفاهيم خريطة فاعلية ومدى
 الرتابطات أن   إىل الباحثان وتوصل التدريس، عملية أثناءيف 
 ارتباط ومدى السابقة، باملعرفة رتتأث الطالب ينفذها اليت

 وأن   متثيله، بطرق املفهوم ارتباط ومدى آخر، مبفهوم املفهوم
 الرياضيات معلم فهم حتسن على تعمل املفاهيم خريطة

 .الرياضي ة للرتابطات
 & Hirschوكوكسفورد  هرييسك ويشري كل من

Coxford,1997) )معايري وتوضيح لعرض دراستهما يف 
 التالميذ وعمل التعاوين، التعلم أن إىل ،لجميعل الرياضيات

 يشجع ،وجدلية مفتوحة ملشكالت مناقشة جمموعات يف
 تنمية إىل ويؤدي ،والتفكري العمل حنو ويستثريهم ،التالميذ
 مهارات إىل إضافة ،الرياضية األفكار بني والرتابط التواصل

 يف التالميذ قوة وأن ،حدة على كل الرياضية القوة
 ونواتج باملنهج املرتبطة املعايري أكدته ما وإجناز ،ياتالرياض
 رياضي مناخ صناعة يف وكفاءته املعلم بقدرات يرتبط ،التعلم

 باملهام اجليد التدريس ويبدأ والتفاعل، املناقشة على يشجع
 :اآلتية

 .لتعلمه حيتاج وما ،(حالي ا) التلميذ يعرفه ما حتديد   
 .حدة على تلميذ كل جهتوا اليت التعلم صعوبات إدراك
 .رياضيا   وإثرائه التلميذ أداء تدعيم
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 .الرياضية اخلربة مع التعلم يف التلميذ دور إدراك
 املرحلة يف( Wendy,1998) ويندي دراسة واعتمدت

 مهارات لتنمية ؛املشكالت حل اسرتاتيجية على االبتدائية
 النتائج وأكدت الرياضي ة، القوة مكونات وبعض التقدير

 التفكري فرصة للتالميذ تتيحوأهنا  االسرتاتيجية، هذه لةدال
 يف وتساعد للعمل، ةدافعي لديهم كوِّنوت طريقة، من بأكثر
 علىالدراسة  وأكدت الرياضيات، حنو إجيايبٍ  اجتاهٍ  تكوين

 ،(اجملموعات داخل فردي، بشكل) املشكالت حل استخدام
 القوة تنمية تفرض احلالية اجملتمعية التغريات أن على ويؤكد

 القوة مكونات بني من أن إىل وأشار الفرد، لدى الرياضي ة
 احلس التواصل، الرياضي ة، املشكالت حل) الرياضية

 احلياتية املواقف استخدام أن وأكدت ،(التقدير الرياضي،
 مدخل اليومية التلميذ حياة يف الرياضيات ماهية توضح اليت
 .الرياضيات بقيمة التالميذ لتوعية األمهية غاية يف

 الرياضي ة القوة تنمية (Tom,1999توم ) دراسة استهدفت
 حل طريقة استخدامب ،املدرسة قبل ما أطفال لدى

 وأكدت التعددية، املواقف يف الروتينية غري املشكالت
 للتفكري متباينة طرائق تنمية يف املشكالت حل أمهية الدراسة

 .الرياضي ة القوة لتنمية مدخل وهو ،الرياضيات يف
 أكد إذ الرياضي، االستدالل الدراسات بعضوتناولت 

 على(   ( Brisco & Stout,2001وستويت بريسكو من كل  
 املعلم تصور عن دراستهما يف وذلك ،املشكالت حل   أمهية

 مسائل يف املشكالت وحل الرياضي االستدالل استخدام يف
 الشعبة طالب من 102 أجريت الدراسة على و  ،امليكانيكا

 الوطيدة العالقة إىل النتائج وتوصلت ،(املعلمون الطالب)
 الرياضي ة، املشكالت وحل   الرياضي االستدالل بني( املوجبة)

 إدراك) الرياضيات بلغة التواصل مهارات تنمية إىل إضافة
 على أثر لذلك وكان ،(الرياضي ة واجلمل واملتغريات، الرموز،

 القومية املعايري أن وأضافا اجلرب، مقرر يف الشعبة طالب إجناز
 يف امهم   جزء ا املشكالت حل اعتربت والرياضيات للعلوم
 متعددة مهارات يتنم العلوم فيف: والرياضيات العلوم تعلم

 على والقدرة ،وتفسريها ،البيانات مجع :منها ،التالميذ لدى
 االستدالل بني وطيدة العالقة فإن الرياضيات ويف .التعميم

 حل   وأنشطة( الرياضي ة القوة مكونات أحد) ضيالريا
 .املشكالت

( دراسة للتعرف على فاعلية 2001،وأجرى )عبد الرمحن
وحدة مقرتحة يف املنطق الرياضي على أداء طالب الصف 

، وقد يالثاين اإلعدادي للربهان الرياضي واالستدالل املنطق
 طالبا  من طالب الصف الثاين 50تكونت عينة دراسته من 

ومن نتائج دراسته وجود فروق ذات داللة  .اإلعدادي
بني متوسط درجات الطالب يف التطبيق القبلي  إحصائية

ومتوسط درجاهتم يف التطبيق البعدي يف اختبار االستدالل 
 لصاحل التطبيق البعدي. ياملنطق

لتحديد مدى هدفت ( بدراسٍة 2001)وقام العتييب 
ات التفكري االستداليل فاعلية برنامج مقرتح لتنمية مهار 

( لدى عينة من طالب االستنتاج- االستنباط- ي)االستقرائ
الصف األول الثانوي مبدينة الرياض، وأسفرت دراسته عن 
حتسُّن مستوى أداء الطالب الذين تعرضوا لدراسة الربنامج 

 دون غريهم من الطالب يف مهارات التفكري االستداليل.
نوان فعالية استخدام دراسة  بع (2003)وأجرت موايف

برنامج الكورت للتفكري يف تدريس وحدة املنطق الرياضي 
على التحصيل والتفكري االستداليل لدى طالبات الصف 
األول ثانوي مبدينة جدة، وتوصلت الدراسة إىل أن الطالبات 
الاليت استخدمن برنامج الكورت يف دراسة وحدة املنطق 

ويات املعرفية الدنيا الرياضي قد زاد حتصيلهن عند املست
والعليا، وكان حجم األثر كبريا ، كذلك توصلت الباحثة إىل 

أثٌر إجيايٌب مرتفٌع يف تنمية مهارات  أن معاجلتها التجريبية هلا
 )استنباط، استنتاج، ،التفكري االستداليل بأبعاده الثالثة

 استقراء(.
 منهج تطوير إىل هدفت دراسة   (2006) عبيدة أجرىو 

 القوة تنمية على ذلك أثر ودراسة ،املعاصرة اتالرياضي
 وجود إىل وتوصل االبتدائية، املرحلة تالميذ لدى الرياضية
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 تالميذ درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق
 العمليات– املعرفية األبعاد) الرياضية القوة يف اجملموعتني

 .مرتفع أثرٍ  وحبجم التجريبية اجملموعة لصاحل( الرياضي ة
 Martinho)، وبيدرو دا بونيت وأجرى مارتينو

&Pedro,2009 ) هدفت إىل مناقشة املفاهيم واألفكار دراسة
الرياضيات فيما يتعلق بالتواصل  يحول ممارسات معلم

داخل الفصول الدراسية باملرحلة االبتدائية  يالرياض
من خالل  ،يواستخدمت الدراسة املنهج الوصف واملتوسطة.

الرياضيات. وذلك من خالل مشروع  يملعلمدراسة احلالة 
الرياضيات  يوثالثة من معلم ةتعاوين يتضمن الباحث يحبث
: تيةاآلواعتمدت الدراسة على استخدام األدوات  .خريناآل

واجتماعات  ،واملالحظة باملشاركة ،املقابالت الشخصية
ممارساته التدريسية.  يتأمل فيها املعلم يف املشروع التعاونية اليت

التعاوين  يوأظهرت الدراسة أمهية استخدام املشروع البحث
الرياضيات للقضايا واملفاهيم  يلتطوير وتنمية فهم معلم

فيما يتعلق بالتواصل  ،واألفكار حول ممارساهتم التدريسية
ن إكما   االبتدائية،داخل الفصول الدراسية باملرحلة  يالرياض

ارسات التدريسية التعاوين يضع املم ياستخدام املشروع البحث
حتت اجملهر،  يالرياضيات املتعلقة بالتواصل الرياض يملعلم

 يوتساعدهم على تطوير وحتسني عمليات التواصل الرياض
 بينهم وبني طالهبم باملرحلة االبتدائية.

 (Skitizki,2013وسكيتسكى تشريا وبوردفود أجرى و و 
& Wachira , Pourdavoodىل التعرف إهدفت  ( دراسة

بيعة وشكل التواصل بني معلم الرياضيات باملرحلة على ط
والتفاعل  ،يوكذلك طبيعة اخلطاب الصف ،الثانوية وطالبه

املتعلق بتدريس الرياضيات، عالوة على اسرتاتيجيات  ياللفظ
فصول الرياضيات  يف يتنمية وتعزيز التواصل واخلطاب الصف

من  ياعتمدت الدراسة على املنهج الوصف باملرحلة الثانوية.
واخلطاب  يخالل دراسة احلالة لطبيعة التواصل الرياض

وممارساته  ،الرياضيات باملدرسة الثانوية يمعلمحد أل يالصف
مدت اعت مع طالبه عند تدريس مادة الرياضيات. ةالتدريسي

رئيسة لتحليل عمليات  أداة  الدراسة على بطاقة املالحظة 
الرياضيات يوفرها معلم  اليتومهارته  يالتواصل الرياض

املختلفة،  يالتواصل الرياضشكال أو باملرحلة الثانوية لطالبه، 
عالوة على اجلهود املبذولة خللق بيئات تعاونية ومتمحورة 

، ملساعدهتم على بناء فهمهم كجزء من جمتمع الطالبحول 
وتوصلت إىل أن التواصل الرياضي للطالب وتفاعلهم  التعلم.
وأن رباهتم السابقة؛ يعتمد بشكل كبري على خ ياللفظ

نمى تميكن أن للطالب  يمهارات التفاعل والتواصل الرياض
مع مرور الوقت عن طريق املمارسات الرتبوية ملعلم 

 يف يتعتمد على تنمية اخلطاب الصف الرياضيات اليت
أن بصت الدراسة و وأ الرياضيات داخل الفصول الثانوية.

بعض  يتبىنأن تدريس الرياضيات يف املدرسة الثانوية جيب 
 ياالسرتاتيجيات التدريسية القائمة على تنمية التواصل الرياض

 عند تدريس الرياضيات. يواخلطاب الصف
 ويبجريفني وليقيو  وأجرى

 Griffin,League,Griffin&Bae,2013)إىلهدفت  ( دراسة 
الرياضيات للممارسات  يالتعرف على مدى استخدام معلم

املستند إىل املعايري داخل  يالرياض التدريسية املرتبطة بالتواصل
. اتبعت املدرسة االبتدائية الشاملة الفصول الدراسية يف
استمرت و  ،من خالل دراسة احلالة يالدراسة املنهج الوصف

لفحص املمارسات التدريسية املرتبطة بالتواصل شهر أ 4ملدة 
من  ةوست ،املرحلة االبتدائية يالثنني من معلم يالرياض

اختيار عينة عمدية عبارة عن اثنني من جرى و طالهبم. 
بالصف  أحدهمالرياضيات باملرحلة االبتدائية ) يمعلم

وستة طالب من ذوي  ،بالصف الرابع( واآلخر ،الثالث
وشارك يف هذه الدراسة  ،األداء املنخفض يف الرياضيات

 )ثالثة طالب من كل صف(.
بطاقة مالحظة  :مها ،ناأدات استخدمت يف الدراسةو 

ملعلم الرياضيات  يواخلطاب التدريس ،لممارسات التدريسيةل
. واملقابالت اخلاصة يوطالبه املتعلق بتدريس التواصل الرياض

للتعرف على إطار املمارسات التدريسية املتعلقة  ؛باملتابعة
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وجود اختالف . وأظهرت نتائج الدراسة يبالتواصل الرياض
وكشفت عن  ،يف مستويات التالميذ يف الفصول املختلفة

فاعلية تدريس الرياضيات وفق املعايري القائمة على تنمية 
 .مهارات التواصل الرياضي لدى التالميذ

إىل التعرف على  هدفتدراسة  (2013) القرشيوأجرى 
مهارات التواصل الرياضي الالزمة ملعلمي الرياضيات 

 منها،ودرجة متكنهم  ،بالصفوف العليا مبحافظة الطائف
مكونة من  ،احث بطاقة املالحظة أداة للدراسةاستخدم البو 

مهارة فرعية مقسمة إىل مخسة حماور من مهارات  36
 –الكتابة  –القراءة  –)التحدث  :هي ،التواصل الرياضي

 24وطبقت الدراسة على عينة قوامها ، التمثيل( –ستماع اال
 من معلمي الرياضيات بالصفوف العليا. معلما  
أن درجة متكن  توصلت إليها: اليتومن أبرز النتائج  

 ،ءةاوالقر  ،معلمي الرياضيات من مهارات التحدث
 (،كانت بتقدير )ضعيف  ،والتمثيل الرياضي ،واالستماع

كانت درجة متكنهم من مهارات التواصل الرياضي الكتايب و 
 بتقدير )جيد(.

أوصى الباحث بضرورة تدريب معلمي الرياضيات يف و 
 هارات التواصل الرياضي.املرحلة االبتدائية على م

 منهج البحث وخطواته:

 على القائمالتحليلي  الوصفي املنهج الباحثاستخدم 
: بأنه الوصفي املنهج ويعرف ،الكمية املالحظة استخدام

 ظاهرة لوصف املنظم العلمي والتفسري التحليل أشكال أحد
 بيانات مجع طريق عن كميا   وتصويرها ،حمددة مشكلة أو

 ،وتصنيفها ،املشكلة أو الظاهرة عن نهمقن ومعلومات
 الوهاب وعبد اهلل عبد) الدقيقة للدراسة وإخضاعها ،وحتليلها

 الباحث يرى التعريف، هذا ضوء ويف .(2007 وسليمان،
 هلذا الرئيس اهلدف لتحقيق األنسب هو املنهج هذا أن

 التدريسية املمارسات واقع على التعرف يف واملتمثل ،البحث

يات الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف رياض ملعلمي
 .مكونات القوة الرياضية

 البحث مجتمع
 يف الرياضيات معلمي مجيع من البحث جمتمع تألف

 احلكومية العام التعليم مدارس العليا يف االبتدائية املرحلة
-هـ1436 الدراسي للعام ،بصبيا التعليم بإدارة للبنني

 هـ.1437
 البحث عينة

 عشوائية بطريقة-معلم ا 30 وعددها– العينة اختيار مت
 :اآليت خالل من ،طبقية

 عشوائيا ، صبيا تعليم إلدارة تابعة تعليم مكاتب 3 اختيار -1
 مكتب صبيا( الداير،مكتب  الدرب،وهي )مكتب 

 مكتب كل من عشوائية بطريقة معلمني 10 اختيار -2
 .تعليم
 :البحث أداة

 مالحظة ال بطاقة
 بطاقة بتصميم قام الباحثالبحث  أهداف لتحقيق

 ملعلمي التدريسية املمارسات واقع على للتعرف مالحظة
رياضيات الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف مكونات القوة 

 .الرياضية
 :البحث أداة بناء إجراءات
 يف الباحث اتبعها اليت لإلجراءات وصف يأيت فيما

 :اآليتعلى النحو وهي  الصفية، املالحظة بطاقة إعداد
  البطاقة هدف تحديد -1

 املمارسات إىل التعرف على واقع املالحظة هدفت بطاقة
رياضيات الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية  ملعلمي التدريسية

طاقة املالحظة مت تقسيم ب إذ .يف مكونات القوة الرياضية
 :هي ،الرياضية القوة متثل مكوناتة لثالثة حماور رئيس

  الرياضي(،رتابط ال-الرياضي الستداللا-الرياضي التواصل)
( مفردات) مؤشرات إعداد مث ومن ،للبطاقة رئيسة كمحاور

 الرياضية. القوة مكونات من مكون كل تصف
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 :المالحظة بطاقة إعداد -2
 :يةاآلت اخلطوات تباعبا قام الباحث

 املرتبطة التدريسية باملمارسات قائمة إعداد - أ
 – االستدالل – الرياضي صلالتوا) الرياضية القوة مبكونات

باالستفادة من األدب الرتبوي والدراسات  (الرياضيرتابط ال
؛ بدوي 2012؛ بركات 2014،)الزهراين :منها ،السابقة
الباحث من التوجيهات الواردة إضافة إىل استفادة  (،2003

لكرتوين وزع على استفتاء إوقيامه بإجراء  املعلم،يف دليل 
 جمال تعليم الرياضيات لرصد قائمة جمموعة من املختصني يف

 باملمارسات التدريسية اليت حتقق هدف الدراسة.
 واقع على للتعرف ؛مالحظة بطاقة إىل القائمة حتويل- ب

 .الرياضية القوة تنمية يف تسهم اليت التدريسية املمارسات
 أعضاء من احملكمني على املالحظة بطاقة عرض- ج

 من للتحقق ؛تربويني فنيومشر  ،باجلامعات التدريس هيئة
 مفردة كل ومالءمة ،صياغتها سالمة حيث من ،صدقها
 .ومالحظاهتم آرائهم من ستفادةواال ،تتبعه اليت للمكون

 آراء ضوء يف املفردات على الالزمة التعديالت إجراء-د
 واقع لقياس مناسبة مالحظة ببطاقة واخلروج ،احملكمني

رياضيات الصفوف العليا  ملعلمي التدريسية املمارسات
 .باملرحلة االبتدائية يف مكونات القوة الرياضية

 – متوسط – عايل) رباعي تقدير مقياس وضع مت-ه
 مكونات لتنفيذ الكمي التقدير ومت ،(منعدم – منخفض

 حث،الب يف املعدة التقدير مقاييس ضوء يف الرياضية القوة
( 4-3-2-1) اآلتية الرقمية القيم التدرج هذا عطىويُ 

 .إحصائية ألغراض
 
 
 
 
 
 

 صدق أداة الدراسة وثباتها
 صدق األداة 

 صدق المحكمين
عرضها قام الباحث بللتعرف على صدق أداة الدراسة 

 ،على جمموعة من أساتذة املناهج وطرق تدريس الرياضيات
ويف ضوء آراء احملكمني  الرتبويني،وجمموعة من املشرفني 

وعدلت بعض  ا ،لغويأعيدت صياغة بعض الفقرات 
، وحذف ما يتطلب ومت إضافة بعض الفقرات الفقرات،
. وقد اعتمد الباحث الفقرات اليت كان معدل اتفاق احلذف

وبذلك أصبح عدد فقرات  فوق،% فما 90احملكمني حوهلا 
 موزعة على احملاور وفق اآليت: ،فقرة 24األداة 

 .ممارسات 9وعددها  ،احملور األول: التواصل الرياضي
 .ممارسات 8وعددها  ،حملور الثاين: االستدالل الرياضيا

 .ممارسات 7وعددها  ،احملور الثالث: الرتابط الرياضي
يقابل كل فقرة من فقرات البطاقة تدرج رباعي وفق 

 درجات(،متوسط )ثالث  درجات(،اآليت: عايل )أربع 
 .1وفق اجلدول  منعدم )درجة واحدة( (،منخفض )درجتان

 1جدول 
 اآلتيعلى النحو  المتوسطات الحسابية ياتمستو 

 عال   متوسط منخفض منعدم
إىل  1من 

1.75 
إىل 1.76من 

2.50 
 2.51من 
 3.25إىل 

إىل 3.26من 
4 

 األداة:ثبات 
 :اآلتيةالطرق تم حساب ثبات األداة ب

 االتساق الداخلي-أ
معامل عن طريق حساب مت حساب االتساق الداخلي 

فقرة من فقرات  درجات كل االرتباط اخلطي لبريسون بني
وقد أكدت لمحور الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية لالبطاقة 

عند  ثباتالنتائج أن بطاقة املالحظة تتميز بدرجة عالية من ال
 :2كما يوضحها اجلدول   0.05 إحصائيةمستوى داللة 
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 2 جدول
 عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

 معامل االرتباط بالمحور الفقرة معامل االرتباط بالمحور الفقرة معامل االرتباط بالمحور الفقرة
1 660,0** 9 571,0** 17 645,0** 
2 669,0** 10 816,0** 18 584,0** 
3 483,0* 11 863,0** 19 740,0** 
4 515,0* 12 750,0** 20 740,0** 
5 463,0* 13 778,0** 21 644,0** 
6 612,0** 14 543,0* 22 681,0** 
7 656,0** 15 742,0** 23 798,0** 
8 838,0** 16 682,0** 24 592,0** 

أن قيم معامالت االرتباط بني درجة  2يتضح من جدول 
الفقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ترتاوح ما بني 

إىل أن هلا داللة إضافة  موجبة،ومجيعها  ،(.863 – .463)
  .فأقل0، 05عند مستوى داللة  إحصائية

 معادلة ألفا كرونباخ: - ب
مت التحقق من الثبات بتطبيق األداة على عينة استطالعية 

( معلما  من خارج عينة الدراسة؛ حلساب معامل 15بلغت )
،. مما يعين أن 90بلغ  فقدالثبات باستخدام ألفا كرونباخ، 

 هلا درجة ثبات عالية.
 :اتفاق المالحظين - ج

استخدام من خالل من ثبات بطاقة املالحظة مت التحقق 
معادلة كوبر املالحظني باستخدام  بني تفاقاال قياس مستوى

(Cooper،) قام الباحث بالتعاون مع باحث آخر بعد  إذ
وآلية التعامل معها  ،توضيح متطلبات استخدام البطاقة

مبالحظة املمارسات التدريسية الصفية  ،للباحث املتعاون
تفاق بني املالحظني مقبولة وكانت نسبة اال ،معلمني 4لعدد 
وهذا مؤشر مناسب للوثوق بنتائج  ؛%89,7بلغت  إذ ،تربويا  

 الدراسة.

 :البحث إجراءات

 :اآلتية باإلجراءات الباحث قام

البحث؛  مبوضوع العالقة ذي الرتبوي األدب مراجعة -1
يف تنمية القوة تسهم لرصد قائمة باملمارسات التدريسية اليت 

 .رياضية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية العلياال
للتعرف على مستوى املمارسات  مالحظة بطاقة إعداد -2

املرحلة تالميذ التدريسية اليت تنمي القوة الرياضية لدى 
 االبتدائية العليا.

 من للتحقق ؛احملكمني على املالحظة بطاقة عرض -3
 .صدقها

 .ثبات بطاقة املالحظةحساب  -4
 باملرحلة الرياضيات معلمي من ثالبح عينة اختيار -5

 االبتدائية العليا.
بالتعاون مع  البحث عينة على املالحظة بطاقة تطبيق -6

بواقع ، صبياجمموعة من مشريف الرياضيات بإدارة تعليم 
 .زيارتني لكل معلم

 باستخدام إحصائيا   معاجلتها مث ومن ،البيانات تفريغ -7
 .SPSS برنامج

 .فسريهاوحتليلها وت البحث نتائج رضع -8
 البحث. نتائج على بناء التوصيات اقرتاح -9

 نتائج الدراسة وتفسيرها

 :ولالنتائج املتعلقة بالسؤال األ أوال :
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ما مستوى الممارسات التدريسية  :األول لإلجابة عن السؤال
رياضيات الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية في التواصل لمعلمي 
املئوية واملتوسطات مت حساب التكرارات والنسب  ؟الرياضي

احلسابية واالحنرافات املعيارية اليت حصلوا عليها يف كل مفردة 

 .من مفردات احملور األول للبطاقة املتعلق بالتواصل الرياضي
 يوضح تلك النتائج. (3)واجلدول 

 3جدول 
 ي:المحور األول: التواصل الرياض يمتوسط درجات معلمي الرياضيات المعبرة عن أدائهم ف

المتوسط  مستوى األداء الفقرة م
  الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

مستوى 
 منعدم منخفض متوسط عال   األداء 

.يشجع التالميذ على قراءة املسائل الرياضية قراءة سليمة 1  عالٍ  57,0 3.57 - 1 11 18 
 الرياضية بأسلوهبمصياغة التعاريف عادة إل يوجه التالميذ 2

 .اخلاص
 متوسط 83,0 2.73 1 12 11 6

يشجع التالميذ على استخدام لغة الرياضيات للتعبري عن  3
.أفكارهم  

 متوسط 72,0 3.03 1 4 18 7

، أو لنصوص والعبارات الرياضيةا كمالإل يوجه التالميذ  4
.إعادة صياغتها  

 متوسط 46,0 3.00 - 3 24 3

حيفز التالميذ الستخدام لغة الرياضيات لوصف العالقات  5
.ضيةالريا  

 متوسط 71,0 20,3 1 2 17 10

.يدرب التالميذ على ترمجة األفكار واملسائل الرياضية 6  متوسط 74,0 07,3 1 4 17 8 
للتالميذ للحوار واملناقشة فيما بينهم حول  تا كافيا  يتيح وق   7

.األفكار الرياضية املطروحة باستخدام لغة رياضية سليمة  
 عالٍ  72,0 40,3  4 10 16

.خطوات احلل التالميذ على وصف يشجع 8  عالٍ  75,0 30,3 1 2 14 13 
 عالٍ  57,0 50,3 - 1 13 16 .باهتمام واحرتامومدخالهتم التالميذ ء ار آليستمع  9
  67,0 3, 2 6 35 135 97 احملور األول: التواصل الرياضي 

أن متوسط درجات معلمي الرياضيات  3يالحظ من اجلدول 
بوصفه التواصل الرياضي  يفم التدريسية املعربة عن ممارساهت

بنسبة  ،4من  3, 2أحد مكونات القوة الرياضية بلغ 
 . األداء متوسطمستوى أن وهذا يَُدلُّ على  ؛80%

يتضح التباين يف أداء  3ومبراجعة النتائج املتضمنة يف اجلدول 
لدى معلمي الرياضيات املتعلقة بتنمية  ةالتدريسياملمارسات 

جاءت أربع ممارسات مبستوى أداء  إذ ياضي،الر التواصل 
 :يتاآلللرتتيب  كانت وفقا    عاٍل،

 .يشجع التالميذ على قراءة املسائل الرياضية قراءة سليمة 
   للتالميذ للحوار واملناقشة فيما بينهم  كافيا    يتيح وقتا

 حول األفكار الرياضية املطروحة باستخدام لغة رياضية.

  ات احلليشجع التالميذ على وصف خطو. 
  باهتمام واحرتام. مومداخالهتالتالميذ ء ار آليستمع 

متوسط، ممارسات تدريسية مبستوى أداء  كما جاءت مخس
 : يتاآلللرتتيب  وفقا   كانت

  يوجه التالميذ إلعادة صياغة التعاريف الرياضية بأسلوهبم
 اخلاص.

  يشجع التالميذ على استخدام لغة الرياضيات للتعبري عن
 أفكارهم.

  أو  جه التالميذ إلكمال النصوص والعبارات الرياضيةيو
 .تهاإعادة صياغ
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  حيفز التالميذ الستخدام لغة الرياضيات لوصف
 العالقات الرياضية.

 .يدرب التالميذ على ترمجة األفكار واملسائل الرياضية 
ختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة الزهراين 

ى توفر معايري التواصل ( اليت توصلت إىل أن مستو 2014)
الرياضي اليت مت حتديدها يف الدراسة كانت مبستوى أداء 

نتائج عن كذلك ختتلف نتائج الدراسة احلالية   منخفض،
( اليت توصلت إىل أن درجة متكن 2012)دراسة القرشي 

معلمي الرياضيات يف مهارات التواصل الرياضي يف الصفوف 
وختتلف  عام،فا  بشكل العليا للمرحلة االبتدائية جاء ضعي

( اليت توصلت إىل أن 2007) فارسو  نتائج سلمان عن
مستوى توافر مهارات التواصل الرياضي لدى مدرسي 

 الرياضيات باملرحلة املتوسطة ببغداد كان ضعيفا .
ما مستوى الممارسات التدريسية : الثاينلإلجابة عن السؤال 

تدائية في لمعلمي رياضيات الصفوف العليا بالمرحلة االب
والنسب  ،ساب التكراراتقام الباحث حب ؟يالرياضستدالل اال

واالحنرافات املعيارية اليت  ،واملتوسطات احلسابية ،املئوية
للبطاقة  ثاينحصلوا عليها يف كل مفردة من مفردات احملور ال

يوضح تلك  4واجلدول  .الرياضي ستداللاملتعلق باال
 النتائج.

 4جدول 
 : االستدالل الرياضيالثانيمي الرياضيات المعبرة عن أدائهم في المحور متوسط درجات معل

المتوسط  مستوى األداء الفقرة م
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 منعدم منخفض متوسط عال   األداء 

 عالٍ  71,0 76,3 1 1 5 23 يعرض املفاهيم الرياضية بتسلسل وتتابع منطقي. 10
واخلطوات الرياضية بتسلسل وتتابع ات جراءاإليقدم  11

 منطقي.
 عالٍ  72,0 37,3 1 1 14 14

 عالٍ  63,0 43,3 - 2 13 15 ينتقل من اجلزئيات للوصول للتعميمات. 12
االستناد على معلومات أمهية يؤكد على التالميذ  13

 دقيقة.نتائج إىل صحيحة للوصول 
 عالٍ  90,0 27,3 1 6 7 16

تخدام القوانني والقواعد الرياضية يف يوجه التالميذ الس 14
 مواقف مشاهبة.

 متوسط 58,0 07,3 - 4 20 6

 متوسط 71,0 20,3 - 5 14 11 يوجه التالميذ للتحقق من خطوات احلل. 15
 عالٍ  88,0 30,3 1 5 8 16 .جاباهتمإيشجع التالميذ على تربير  16
أو عدم الرباهني الرياضية يناقش التالميذ حول صحة  17

 حتها.ص
 متوسط 84,0 70,2 1 13 10 6

  75,0 25,3 5 37 91 107 االستدالل الرياضي احملور الثاين: -

أن متوسط درجات معلمي الرياضيات  4يالحظ من اجلدول 
بوصفه االستدالل الرياضي  يفاملعربة عن ممارساهتم التدريسية 

بنسبة  4من  25,3أحد مكونات القوة الرياضية بلغ 
 . وهذا يَُدلُّ على أن مستوى األداء متوسط ؛(28,81%)

يتضح التباين يف أداء  4ومبراجعة النتائج املتضمنة يف اجلدول 
لدى معلمي الرياضيات املتعلقة بتنمية  ةاملمارسات التدريسي

جاءت مخس ممارسات مبستوى أداء  إذ الرياضي،االستدالل 
 : يتاآلللرتتيب  كانت وفقا    عاٍل،

 بتسلسل وتتابع منطقي. رياضيةيعرض املفاهيم ال 
  بتسلسل وتتابع  الرياضية،واخلطوات جراءات اإليقدم

 منطقي.
 .ينتقل من اجلزئيات للوصول للتعميمات 
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 على معلومات  االستناد أمهية يؤكد على التالميذ
 للوصول لنتائج دقيقة. صحيحة،

  جاباهتمإيشجع التالميذ على تربير.  
 متوسط،ستوى أداء مب تدريسية،ممارسات ثالث  جاءتو 

 : يتاآلللرتتيب  وفقا  
يوجه التالميذ الستخدام القوانني والقواعد الرياضية يف  •

 مواقف مشاهبة.
 يوجه التالميذ للتحقق من خطوات احلل. •
أو عدم  الرياضية،الرباهني  يناقش التالميذ حول صحة •

 .تهاصح

 ختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة السيد
( اليت توصلت إىل تدين مستوى االستدالل بنوعيه 2009)

االستنباطي واالستقرائي لدى معلمي الرياضيات مبرحلة 
 التعليم اإلعدادي احلكومي.

ما مستوى الممارسات التدريسية : الثالث لإلجابة عن السؤال
 رابطلمعلمي رياضيات الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية في الت

واملتوسطات  ،والنسب املئوية ،التكراراتمت حساب  ؟يالرياض
اليت حصلوا عليها يف كل  ،واالحنرافات املعيارية ،احلسابية

للبطاقة املتعلق بالرتابط  ثالثمفردة من مفردات احملور ال
 يوضح تلك النتائج. 5واجلدول  .الرياضي

 5جدول
 الترابط الرياضي :ثالثمتوسط درجات معلمي الرياضيات المعبرة عن أدائهم في المحور ال

المتوسط  مستوى األداء الفقرة م
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 منعدم منخفض متوسط عال   األداء 

 عالٍ  43,0 87,3 - 1 2 27 يربط بني اخلربات الرياضية السابقة واجلديدة. 18
 اجلرب،يربط بني فروع الرياضيات املختلفة ) 19

 اخل(..اهلندسة.
 عالٍ  54,0 30,3 - 1 19 10

 متوسط 66,0 10,3 - 5 17 8 يربط الرياضيات باملواد األخرى. 20
بني األفكار واملفاهيم لربط على ايشجع التالميذ  21

 الرياضية.
 متوسط 61,0 20,3 - 3 18 9

 متوسط 56,0 03,3 - 4 21 5 يوجه التالميذ للربط بني القوانني الرياضية املختلفة. 22
تالميذ على الربط بني املهارات الرياضية يشجع ال 23

 املختلفة.
 متوسط 72,0 97,2 1 5 18 6

 متوسط 56,0 97,2 - 5 21 4 يربط بني املفاهيم الرياضية واملشكالت احلياتية. 24
  58,0 20,3 1 24 116 69 احملور الثالث: الرتابط الرياضي -

ت أن متوسط درجات معلمي الرياضيا 5يالحظ من اجلدول 
بوصفه الرتابط الرياضي  يفاملعربة عن ممارساهتم التدريسية 

بنسبة  4من  (20,3أحد مكونات القوة الرياضية بلغ )
 . وهذا يَُدلُّ على أن مستوى األداء متوسط ؛80%

يتضح التباين يف أداء  5ومبراجعة النتائج املتضمنة يف اجلدول 
لقة بتنمية لدى معلمي الرياضيات املتع ةاملمارسات التدريسي

 وفقا   عاٍل،أداء  جاءت ممارستان مبستوى إذ الرياضي،الرتابط 
 : يتاآلللرتتيب 

 .يربط بني اخلربات الرياضية السابقة واجلديدة 
 ( اهلندسة. اجلرب،يربط بني فروع الرياضيات املختلفة.)اخل 
 وفقا   متوسط،ممارسات تدريسية مبستوى أداء مخس جاءت و 

 : يتاآلللرتتيب 
  الرياضيات باملواد األخرى.يربط 
  بني األفكار واملفاهيم لربط على ايشجع التالميذ

 الرياضية.
 .يوجه التالميذ للربط بني القوانني الرياضية املختلفة 
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  يشجع التالميذ على الربط بني املهارات الرياضية
 املختلفة.

 .يربط بني املفاهيم الرياضية واملشكالت احلياتية 
 احلالية مع نتيجة دراسة خليل والرويس وتتفق نتائج الدراسة

( اليت توصلت إىل أن مستوى ممارسات معلمي 2014)
سابقة باجلديدة جاءت الرياضيات يف الربط بني اخلربات ال

( 2015) حلليسيوختتلف مع نتيجة دراسة ا عاٍل،مبستوى 
ممارسات معلمي الرياضيات يف اليت توصلت إىل أن مستوى 

 .متوسطا  سابقة باجلديدة جاء الربط بني اخلربات ال

 هل توجد فروق ذات داللة : الرابع اإلجابة عن السؤال
بين متوسطات درجات معلمي  ≤ α 05,0عند مستوى  إحصائية
الممارسات الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية في  رياضيات

  ؟مكونات القوة الرياضية تعزى لمتغير الخبرة التدريسيةالتدريسية ل
يف  إحصائيةعلى ما إذا كان هناك فروق ذات داللة للتعرف 

 يف مكوناتمستوى املمارسات التدريسية ملعلمي الرياضيات 
مت حساب  التدريسية،ملتغري اخلربة  وفقا   ،القوة الرياضية إمجاال  

قيمة )ت( ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات جمموعيت عينة 
 :ائجالنت تلك يوضح 6واجلدول  .الدراسة للمتغري

 6جدول 
 اختبار )ت( للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي عينة الدراسة لمتغير الخبرة التدريسية

 ،(05) داللتها عند )ت( قيمة المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد فئة المتغير متغير الدراسة

سية
دري

 الت
خبرة

ال
 

 102,7- 031,2 56,8 16 سنوات فأقل 10

لــــــــة
دا

 10أكثر من  
 سنوات

14 79,13 577,2 

عند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  6يتضح من اجلدول 
بني متوسطات درجات معلمي رياضيات  05,0مستوى 

املمارسات التدريسية الصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية يف 
لصاحل  كونات القوة الرياضية تعزى ملتغري اخلربة التدريسيةمل

 سنوات. 10اليت تزيد خرباهتم التدريسية عن اجملموعة 
نتائج دراسة الزهراين عن ختتلف نتائج الدراسة احلالية و 
( اليت توصلت إىل عدم وجود فرق معنوي يف 2014)

درجات توافر معايري دعم التواصل الرياضي يف املمارسات 
كذلك عن وختتلف   .التدريسية يعزى ملتغري اخلربة التدريسية

( اليت توصلت إىل عدم وجود 2012)القرشي  نتائج دراسة
فرق معنوي يف درجة متكن معلمي الرياضيات من مهارات 

 التواصل الرياضي يعزى ملتغري اخلربة التدريسية.

 

 

 خالصة النتائج:

  يف رياضيات الصفوف العليا أن مستوى أداء معلمي
بلغ املتوسط  إذ متوسطة،التواصل الرياضي جاء بدرجة 

 %.80وبنسبة مئوية  ،3.2احلسايب 
 أن مستوى أداء معلمي رياضيات الصفوف العليا يف 

بلغ املتوسط  إذ متوسطة،االستدالل الرياضي جاء بدرجة 
 %.81.28وبنسبة مئوية  ،3.25 احلسايب

 أن مستوى أداء معلمي رياضيات الصفوف العليا يف 
بلغ املتوسط  إذ متوسطة،الرتابط الرياضي جاء بدرجة 

 %.80وبنسبة مئوية  ،3.2احلسايب 
  عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة

بني متوسطات درجات معلمي رياضيات الصفوف  0.05
كونات مل املمارسات التدريسية العليا يف املرحلة االبتدائية يف

لصاحل اجملموعة  القوة الرياضية تعزى ملتغري اخلربة التدريسية
 سنوات. 10عن  اليت تزيد خرباهتم التدريسية
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 التوصيات 

 ؛االهتمام بعقد دورات تدريبية ملعلمي الرياضيات 
للممارسات أدائهم تساعد يف رفع مستوى لكوهنا 

كمدخل  الرياضية،يف تنمية القوة وتسهم  التدريسية،
 حديث يف تعليم الرياضيات.

  من قبل املشرفني  الرياضيات،الـتأكيد على معلمي
املناهج بضرورة ربط املفاهيم عن واملسؤولني الرتبويني 

 الرياضية باملواقف واملشكالت احلياتية للتالميذ.
 أنشطة  االبتدائية،املرحلة يف  تضمني كتب الرياضيات

وتدريبات ذات عالقة باملشكالت واملواقف احلياتية 
 للتالميذ.

  االستفادة من بطاقة املالحظة اليت أعدها الباحث يف
عند القيام  الرتبويني،شرفني الدراسة احلالية من قبل امل

 بزيارات صفية ملعلمي الرياضيات.
   التأكيد على مدخل القوة الرياضية يف األداء التدريسي

عند الزيارات  هوعدم فصل مكونات ،كمدخل متكامل
 الصفية.

 المقترحات

  التعرف على واقع املمارسات التدريسية ملعلمي
ية لدى الطالب يف تنمية القوة الرياضتسهم الرياضيات اليت 

 يف مراحل التعليم املختلفة.
  التعرف على مستوى أداء التالميذ يف مكونات القوة

 الرياضية.
  القوة دراسة فاعلية برنامج تدرييب قائم على مكونات

 الرياضية على حتصيل التالميذ واجتاههم حنو املادة.
  ملكونات  املعلمني،دراسة العالقة بني مستوى أداء

 واجتاههم حنو تدريس املادة. ،ةالقوة الرياضي
  تتعلق  متعاقبة،بدراسات لقيام على اتشجيع الباحثني

 بأداء املعلمني ملدخل القوة الرياضية.

ملركز التميز البحثي يف "يتقدم الباحث بالشكر والتقدير 
تطوير العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود على دعم 

 نشر هذا البحث".

 المراجع:

بعاد التعلم ملارازانو يف استخدام أ (. فعالية2014عالء املرسي ) الرايات،أبو 
تدريس الرياضيات يف تنمية الكفاءة الرياضية لدى طالب املرحلة 

 .104-53 ،( 4)17، جملة تربويات الرياضيات. اإلعدادية
اسرتاتيجيات يف تعليم وتقومي تعلم (. 2003) رمضان مسعد بدوي،

 للطباعة والنشر والتوزيع. دار الفكر . عمان،الرياضيات
الرياضيات الفعال من رياض األطفال  تدريس (.2007رمضان مسعد) بدوي،

وخمططي باء آلوادليل للمعلمني  االبتدائي،حىت الصف السادس 
 األردن. والتوزيع،دار الفكر للنشر  عمان،. املناهج

يات (. أثر التدريس باستخدام اسرتاتيج2008نيفني بنت محزة ) الربكايت،
يف التحصيل والتواصل والرتابط  ،الذكاءات املتعددة والقبعات الست

الرياضي لدى طالبات الصف الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة. 
 .القرى أم جامعة الرتبية، كلية ،منشورة غري رسالة دكتوراه

يف تصال الامهارات (. 2012فهمي ) يونس،بن عمر؛  عبد اهلل جحالن،
 دار جليس الزمان للنشر والتوزيع. ن،عما .الرياضيات

منهج الرياضيات املعاصر حمتواه وأساليب (. 2014حسن عوض ) اجلندي،
 مكتبة األجنلو. القاهرة، .تدريسه

فاعلية برنامج مقرتح لتنمية التواصل الرياضي  (.2012بركات ) حسني، هشام
عية اجلم الرياضيات،جملة تربويات  لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

 .52-20ص ص  ،15املصرية لرتبويات الرياضيات، 
(. واقع املمارسات التدريسية للمعرفة 2015سعيد بن شبيب ) احلليسي،

رسالة املفاهيمية واإلجرائية لدى معلمي رياضيات املرحلة املتوسطة. 
 جامعة امللك سعود. الرتبية،كلية   ماجستري،

واصل الرياضي الكتايب لدى (. مستوى الت2015إبراهيم بن احلسني ) خليل،
 .بالتحصيل الدراسي هتالميذ الصف السادس االبتدائي وعالقت

العلمي اخلامس عشر "تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات  ؤمترامل
دار - الرياضيات،رتبويات ل اجلمعية املصريةالقرن احلادي والعشرين" 

 (.2015 أغسطس 9-8)القاهرة -جامعة عني مشس-الضيافة 
تنفيذ  (. واقع2014بن حممد) عبد العزيز الرويس،إبراهيم بن احلسني؛  خليل،

معلمي الرياضيات ملكونات الدرس املقرتحة يف كتب املرحلة 
جملة تربويات االبتدائية العليا يف اململكة العربية السعودية. 

 .267-220،( 8)17الرياضيات،
ية ملعياري الرتابط حتليل (. دراسة2011) بن حممد عبد العزيز الرويس،

والتواصل الرياضي يف مصفوفة املدى والتتابع للرياضيات خالل 



 ....البتدائية يف مكوناتاملمارسات التدريسية ملعلمي رياضيات الصفوف العليا باملرحلة اإبراهيم بن احلسني خليل: 

 

169 

جامعة  ،الرتبيةكلية   لةجم العربية،( يف اململكة 8-1الصفوف )
 اجلزء الثاين(. 145العدد: ) األزهر،

قائم على عادات العقل يف  (. برنامج2012علي بن محد رياين ) الرياين،
ة الرياضية لدى طالب الصف األول املتوسط التفكري اإلبداعي والقو 

جامعة أم  الرتبية،كلية   ،منشورةغري  هرسالة دكتورا. مبكة املكرمة
 القرى.

(. املمارسات التدريسية الداعمة لتنمية 2014) حممد بن مفرح الزهراين،
ومدى توفرها يف تدريس  ،التواصل الرياضي لدى املتعلمني

،  (5) 17، الرياضياتجملة تربويات  الرياضيات باملرحلة الثانوية.
131 -166. 

التواصل الرياضي  (. مهارات2007ميعاد اسم؛ فارس إهلام جبار) سلمان،
 ،األساسيةجملة كلية الرتبية  لدى مدرسي رياضيات املرحلة املتوسطة.

(50)، 473-492. 
دار القلم  ديب،. معلم الرياضيات الفع ال(. 2004عثمان نايف ) السواعي،

 نشر والتوزيع.لل
(. مدى إتقان معلمي الرياضيات بالتعليم 2009عادل منصور) السيد،

جملة كلية الرتبية  اإلعدادي احلكومي واخلاص لالستدالل الرياضي.
 .292-262 ،( 69) املنصورة،جامعة 

(. أثر تدريس الرياضيات باستخدام 2013الشلهوب، مسر بنت عبد العزيز )
ديل على اكتساب التحصيل وتنمية التواصل اسرتاتيجية التدريس التبا

الرياضي وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة 
 .673-645(، 3) 25 ،جملة العلوم الرتبوية .الرياضي

دار الثقافة  عمان، .تعليم التفكري ومهاراته(. 2007سعيد ) عبد العزيز،
 والنشر.

فاعلية برنامج مقرتح قائم على بعض  (.2014) عبد اهللسيد  عبد الفتاح،
عادات العقل املنتجة يف تنمية مهارات القوة الرياضية لدى تالميذ 

 ،( 3) 17 جملة تربويات الرياضيات،. الصف اخلامس االبتدائي
194-274. 

معلمات الرياضيات  (. ممارسات2015)عبد اهلاديسارة بنت  العتييب،
ري اهلندسي لدى طالبات املرحلة يف تنمية التفكتسهم التدريسية اليت 

جامعة امللك  الرتبية،كلية   ،منشورةرسالة ماجستري غري املتوسطة. 
 سعود.

(. أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف 2012مفرح بن حممد ) العجمي،
تدريس الرياضيات يف تنمية التحصيل والتفكري االستداليل لدى 

كلية   ،منشورة غري رسالة ماجستري .طالب الصف الثالث متوسط
 جامعة امللك سعود. الرتبية،

الصف الثالث  تابلا(. درجة متكن ط2014بن مساعد ) عبد العزيز العويف،
  ،منشورةرسالة ماجستري غري  متوسط من مهارات التواصل الرياضي.

 جامعة أم القرى. الرتبية،كلية 

 –جية )فكر (. فاعلية اسرتاتي2014حممد أمحد) الكرش،هنى السعيد؛  فريد،
( يف تنمية القوة الرياضية لدى تالميذ املرحلة اكتب-شارك-زاوج

 .272 – 264 ،(4)17 ، جملة تربويات الرياضيات االبتدائية.
 وفق التدريس أثر(. 2014) حممد أمحد املقدادي، علي؛ حممد القبيالت،

 الصف طالبات لدى الرياضية املفاهيم استيعاب على الرياضية القوة
، 41، األردن الرتبوية، العلوم دراسات. األردن يف األساسي الثامن
333-346. 

(. درجة متكن معلمي الرياضيات من 2012حممد بن عواض ) القرشي،
الرتبية، كلية   ،رسالة ماجستري غري منشورة .مهارات التواصل الرياضي

 .أم القرى جامعة
اخلامس (. مدى متكن طالبات الصف 2012فاطمة بنت ناصر ) املالكي،

االبتدائي يف مدينة الرياض من مهارات التواصل الرياضي ضمن  
كلية   ،منشورةرسالة ماجستري غري كتب سلسلة الرياضيات املطورة. 

 .جامعة امللك سعود الرتبية،
فعالية برنامج مقرتح يف الرياضيات  (.2006السيد أمحد) الوكيل،حممود؛  مراد،

ة مهارات التواصل والتفكري قائم على األنشطة التعليمية يف تنمي
، جملة تربويات الرياضيات االبتدائية،الرياضي لدى تالميذ املرحلة 

 .168- 131ص ص  ،9
الرياضيات للصف الرابع معلم  دليل .(ه، أ1433وزارة الرتبية والتعليم )

 شركة العبيكان.  الرياض،. )الفصل الدراسي األول(
الرياضيات للصف اخلامس معلم  ليلد ه، ب(.1433وزارة الرتبية والتعليم )
 شركة العبيكان. الرياض، .)الفصل الدراسي األول(االبتدائي 

السادس الرياضيات للصف معلم  دليل ه، ج(.1433وزارة الرتبية والتعليم )
 شركة العبيكان. الرياض، .)الفصل الدراسي األول( االبتدائي
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Abstract: The study aimed to identify the level of teaching practices of mathematics teachers that contribute to development 

of the mathematical power among pupils at upper primary stage, the researcher adopted the descriptive approach to the 

study, and use the observation sheet as a tool of a study which consisting of three main axes represent components of 

mathematical power, namely, (mathematical communication, mathematical reasoning, mathematical connection), which 

consisted of (24) practice of teaching, and the number of respondents (30) teachers were chosen by randomly stratified way. 

The study concluded a set of results, most notably: that the level of teaching practices of mathematics teachers that 

contribute to development the mathematical power of the primary school pupils was (3.2) with average level of the 

performance and with a percentage (80%), the study also concluded that no statistically significant differences at the 0.05 

level in the level of teaching practices between mathematics teachers due to the variable teaching experience. 

The researcher recommended a set of recommendations the important of them are interest to train female and male 

mathematics teachers in the components of mathematical power and benefit from the observation sheet that had been 

prepared for the current study when supervisors visits teachers  
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