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امللخص :سعت الدراسة إىل حتديد مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف ضوء
ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال ،واستخدمت املنهج الوصفي املسحي ،وتكونت عينتها من
معلام يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي ،ومتثلت أداهتا يف بطاقة مالحظة ُبنيت يف
( )30ا
ضوء ممارسات التدريس الف ّعال التي حددها  NCTMيف كتاب "من املبادئ إىل اإلجراءات"
عام  ،2014وتكونت من ( )32ممارسة فرعية ،منبثقة من ( )8ممارسات رئيسة .وخلصت
الدراسة إىلّ :
أن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف ضوء ممارسات NCTM
ٍ
بشكل عام بدرجة منخفضة ،وبمتوسط حسايب بلغ ( ،)1.56كام ظهر
للتدريس الف ّعال جاء
مستوى أدائهم يف ضوء ممارسات "طرح أسئلة هادفة ،ودعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات،
ٍ
بدرجة متوسطة ،وبمتوسطات حسابية
واستخالص األدلة عىل تفكري الطالب واستخدامها"،
بلغت ( )1.70 ،1.77 ،1.84عىل الرتتيب .بينام ظهر مستوى أدائهم يف ضوء ممارسات
" تسهيل احلوار الريايض ذي املعنى ،وبناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي ،وضع
أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم ،وتنفيذ املهام التي تُعزز االستدالل وحل املشكالت،
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ٍ
بدرجة منخفضة ،وبمتوسطات حسابية بلغت
واستخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها"،
( )1.28 ،1.36 ،1.44 ،1.52 ،1.55عىل الرتتيب .وقدمت جمموعة من التوصيات يف
ضوء ما أسفرت إليه من نتائج.
كلامت مفتاحية :الطالقة االجرائية ،املهام املعززة لالستدالل ،احلوار الريايض ،الكفاح املنتج،
استخدام األدلة.
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Abstract: The study sought to determine the performance level of mathematics
teachers at the secondary level in light of NCTM’s effective teaching practices.
In the book "From Principles to Procedures" in 2014, it consisted of (32) subpractices, stemming from (8) main practices. The study concluded: that the
level of performance of mathematics teachers at the secondary level in light of
NCTM’s effective teaching practices was generally at a low degree, with an
arithmetic mean of (1.56), and their performance level appeared in light of the
practices of “asking purposeful questions, supporting the productive struggle in
learning mathematics, And extracting evidence on students' thinking and use",
to a medium degree, and with arithmetic averages (1.84, 1.77, 1.70),
respectively. While the level of their performance appeared in the light of the
practices of “facilitating meaningful mathematical dialogue, building
procedural fluency from conceptual comprehension, setting mathematics
objectives to focus learning, implementing tasks that enhance inference and
problem solving, and using and linking mathematical representations” to a low

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.9

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

346

Faisal Salman Alotaibi & Prof.Dr. Khaled Abdullah Almatham
Volume (5) No. (4) 2022

degree, with arithmetic averages of (1.55, 1.52, 1.44, 1.36, 1.28) respectively.
In light of the results of the study, a set of recommendations were presented.
Keywords: Procedural fluency, inference-enhancing tasks, mathematical
dialogue, productive struggle, use of evidence.
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مقدمة
دور ف ّعال يف تقدم األمم وتطورها ،وهلا أثر بالغ يف خدمة العلوم ،واملساعدة
للرياضيات ٌ
يف فهمها ،وينظر إليها باعتبارها أحد مقومات اإلعداد للحياة املعارصة .ومتثل أهم الدعائم
وجيل يف تعليم املتعلم التفكري املنطقي الصحيح؛
ألي تقدم علمي ،وذات أثر واضح
األساسية ّ
ّ
لذا تويل الدول املتقدمة تعليم الرياضيات وتعلمها اهتام اما بالغاا من خالل املبادرات
واملرشوعات التطويرية املتعاقبة ملناهجها.
ومل يقف اهتامم تلك الدول عند االهتامم بتطوير مناهج الرياضيات فقط ،بل تعدّ ى ذلك
إىل إعداد معلمني مؤهلني وأكفاء ،قادرين عىل القيام بمامرسات تدريسية تتسم باجلودة
ٍ
حتقيق أفضل ألهداف املنهج .فاملعلم أحد أركان العملية
والفعالية ،التي من شأهنا أن تسهم يف
التعليمية ،والداعم األهم يف عملية اإلصالح الرتبوي ،وغال ابا ما تُقاس جودة األنظمة التعليمية
بنوعية مناهجها وجودة معلميها ومهاراهتم يف تنفيذها .وإذا ما أرادت أمة من األمم التقدم
ومواكبة التطور املعريف ،فعليها االرتقاء بمستوى املعلم ،والنهوض بمستوى مهنة التعليم .إذ
أي نظام تعليمي عىل ترصفات معلميه وإبداعاهتم ومهاراهتم ( & Stigler
يعتمد نجاح ّ

 ،)Hiebrt, 2010ويذكر سالفن ( )Slavin, 2010أن اإلصالحات يف النظام التعليمي ُهتمل
أحياناا حقيقة أساسية ،وهي أن عدم التحسن يف إنجاز الطالب مرده إىل أن املعلمني ال
يستخدمون ممارسات تدريسية ف ّعالة (.)Slavin, 2010, 33
وتشري األدبيات إىل ّ
أن التدريس علم ،إلن الدراسات والبحوث عرب الزمن أثبتت
وفن م اعا
وجود اسرتاتيجيات ناجحة يف حتسني حتصيل الطالب ،وأن التدريس الف ّعال هو علم ّ
(مارزانو .)13 ،2016 /2009 ،كام أكّدت عىل ّ
أن التدريس القوي الذي يقوم به املعلمون
املبدعون إنام يقع يف قلب جودة التعليم ،و ّ
أن الفهم اجل ّيد لعنارص التدريس يتطلب استكشا افا
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عمي اقا ملامرسات املعلمني وتفكريهم املهني (غرانت .)7 ،2015/ 2014 ،واملعلم الف ّعال
أي تأثري ،كام أن التفاوت
قوي يف طالبه حتى لو مل يكن للمدرسة ّ
يمكن أن يكون (بمفرده) له أثر ّ
الكبري يف جودة التعليم بني معلم وآخر ،يمكن كشفها إذا استطعنا حتديد ما يقوم به أمثال هؤالء
املعلمني األكثر فاعلية؛ عند ذلك يمكن تفسري الكثري من التفاوت يف حتصيل الطالب .فبعد
مراجعة ملئات الدراسات التي قام هبا ّ
كل من :جري برويف ( )Jere Brophyوتوماس جود
أي فارق يف تعلم الطالب"
()Thomas Good؛ تم دحض خرافة "أن املعلمني ال حيدثون ّ
(مارزانو.)3-2 ،2007/2001 ،
معلام لديه القدرة عىل اختاذ
وتدريس الرياضيات الف ّعال (عىل وجه اخلصوص) يتطلب ا
القرارات املناسبة يف املوقف التعليمي حول املعرفة الرياضية وأهداف املنهج وبيئة الصف
الدرايس ( .)Graham & Fennel, 2001ومن الرؤى املؤيدة لذلك ،ما أشار إليه املالكي
( ) 37 ،2018من وجود ارتباط قوي بني ممارسات التدريس املستخدمة من قبل املعلمني
ونتائج التحصيل الريايض لطالهبم ،وهو ما يؤكد أمهية العناية هبذه املامرسات ،خاصة يف الدول
التي تسعى إىل حتسني مستوى املهارات الرياضية لدى طالهبا ،إذ عليها أن هتتم بتقويم ممارسات
التدريس املستخدمة من قبل معلمي الرياضيات وتنميتها .وهو ما أكدت عليه دراسة دودين
وزمالئه ( )Dodeen et Al., 2012التي كشفت عن معاناة املعلمني السعوديني من ضعف
اإلعداد الالزم لتدريس ٍ
عدد من املوضوعات الدراسية املطلوبة ،وعن الضعف امللحوظ يف
املامرسات التدريسية للموضوعات واملفاهيم الرياضية األساسية التي تركز عليها يف الغالب
اختبارات .TIMSS
حموري يف تقدم الطالب يف الرياضيات ،حيث يشري املجلس
لذا ،فإن للمعلمني دور
ّ
الوطني األمريكي ملعلمي الرياضيات ( National Council of Teachers of Mathematics
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] )[NCTMإىل أن فهم الطالب للرياضيات ،وقدرهتم عىل استخدامها يف حل املسائل،
واجتاهاهتم اإلجيابية نحوها ،وثقتهم فيها ،وميلهم إليها؛ كلها أمور تتشكل من خالل التعليم
تعليام فاع ا
ال جلميع الطالب
الذي يتلقونه يف املدرسة ( .)NCTM, 2000, 16-17وهذا يتطلب ا
ويف كل الصفوف ،أي أن تعلم الرياضيات الناجح يرتبط بمامرسات معلميها.
كبريا من اهتامم الباحثني
وقد نال موضوع "ممارسات معلمي الرياضيات" حيزا ا ا
خصوصا بعد إصدار  NCTMوثيقة "املعايري املهنية
واملهتمني يف جمال تعليم الرياضيات،
ا
لتدريس الرياضيات" عام 1991م ( ،)NCTM, 1991التي تعدّ أول وثيقة هتدف إىل تطوير
ممارسات تدريس الرياضيات وتقويم تدريسها ،وتطوير األداء املهني ملعلمي الرياضيات .كام
أكّد املجلس عىل أمهية هذه املامرسات وتأثريها يف النسخة املحدثة من تلك الوثيقة الصادرة عام
2007م ( ،)NCTM, 2007التي تضمنت عد ادا من املعايري املرتبطة بمامرسات التدريس الف ّعال
يف املجموعة األوىل (معايري تدريس الرياضيات وتعلمها) ،خاصة املعايري املرتبطة بمجال
التنفيذ (املعثم واملنويف.)230-229 ،2017 ،
ويف ذات السياق ،اقرتح  NCTMعام 2014م يف كتاب "من املبادئ إىل اإلجراءات:
ضامن النجاح الريايض للجميع" ( ،)NCTM, 2014ثامن ممارسات تدريسية ف ّعاله ملعلمي
الرياضيات لتعزيز التعلم العميق ،والالزمة لضامن النجاح الريايض جلميع الطالب ،ليصبحوا
ألي مهنة أكاديمية أو مسار مهني خيتارونه ،باإلضافة إىل أهنا تعد
مفكرين رياضيني مستعدين ّ
خطوة جلرس الفجوة بني املعايري واملامرسات التدريسية داخل الغرفة الصفية.
وقد تضمن الكتاب ستة مبادئ توجيهية ُحمدّ ثة للرياضيات املدرسية ،هي )1( :التعليم
والتعلم )2( ،إمكانية الوصول والعدالة )3( ،املنهج )4( ،األدوات والتقنية )5( ،التقييم)6( ،
املهنية .حيث تعكس املبادئ الستة املحدّ ثة خربة أكثر من عقد من الزمن ،كام تعكس شواهد
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بحثية جديدة حول برامج الرياضيات املتم ّيزة (املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات/2014 ،
 .)7 ،2019وخصص الكتاب اجلزء األكرب ملبدأ "التعليم والتعلم" الذي له األولوية بني
املبادئ التوجيهية ،بينام ينظر إىل املبادئ األخرى باعتبارها عنارص أساسية تدعمه ( NCTM,

 .)2014, 3-4ويدعو هذا املبدأ معلمي الرياضيات ليكونوا مهرة يف استخدام املامرسات
التدريسية الف ّعالة يف تطوير تعلم الرياضيات جلميع الطالب ،وذلك من خالل تطبيق ثامن
ممارسات لتدريس الرياضيات ،متثلت يف )1( :وضع أهداف لرتكيز التعلم )2( ،تنفيذ املهام
التي تعزز االستدالل وحل املشكالت )3( ،استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها)4( ،
تسهيل حوار ريايض ذي معنى )5( ،طرح أسئلة هادفة )6( ،بناء الطالقة اإلجرائية من
االستيعاب املفاهيمي )7( ،دعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات )8( ،استخالص األدلة عىل
تفكري الطالب واستخدمها (املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات.)12 ،2019 /2014 ،
وقد اتبعها املجلس بإصدار ثالثة من الكتب الشارحة هلا ،حتت مسمى "اختاذ
اإلجراءات (")Taking Action؛ من أجل مناقشة طبيعة هذه املامرسات يف الفصول وتوضيح
كيفية تطبيقها ،حيث خصص كتا ابا لكل مرحلة من املراحل الدراسية الثالث ،وقد عقد كل
فصال مست اقال لكل ممارسة من ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال .كام
كتاب من هذه السلسلة ا
فصال ربط فيه املامرسات الثامن م اعا بعنوان "تناوهلا كلها م اعا ( Pulling It All
عقد ا

 ،")Togetherأوضح فيه كيف يمكن تقديم هذه املامرسات الثامن كإطار عمل متامسك
للتدريس الف ّعال داخل الفصول الدراسية .كام يظهره الشكل اآليت:
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شكل ( :)1إطار عمل يبني العالقة بني ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال
(املصدر)Boston et. Al., 2017, 215 :

يتضح من الشكل ( )1أن التدريس الف ّعال يبدأ بوضع أهداف التعلم التي تعمل عىل
تركيز وتأطري التدريس والتعلم اللذين حيدثان خالل الدرس .ومن ثم ،فإن وضع أهداف
الرياضيات للرتكيز عىل التعلم يقع يف اجلزء العلوي من إطار العمل ،مما يدل عىل أن حتديد
األهداف هو نقطة البداية جلميع عمليات صنع القرار التعليمي ،مع أمهية وضوح وخصوصية
األهداف بام يساعد عىل دعم التعليامت الالحقة .ويشري املستوى الثاين من اإلطار (املوضح يف
الشكل) إىل أنه إذا كانت األهداف متثل وجهة تعلم الرياضيات للطالب يف درس معني ،فإن
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املهام هي الوسائل التي تنقل الطالب من فهمهم احلايل إىل تلك األهداف .واعتام ادا عىل أهداف
الدرس (أو تسلسل الدروس) ،قد خيتار املعلم مهمة تعزز التفكري وحل املشكالت أو إرشاك
الطالب يف بناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي ،كام أن السهم املخطط ذو الرأسني
يربز العالقة التكاملية بني هاتني املامرستني التدريسيتني .وجوهر أي درس هو املناقشات (التي
يمثلها املستطيل الكبري يف الشكل) ،حيث توفر هذه املناقشات الفرصة للطالب؛ لتبادل
األفكار ،وتوضيح املفاهيم  ،وتطوير حجج مقنعة بشأن سبب وكيفية عمل األشياء ،وتطوير
لغة للتعبري عن األفكار الرياضية .باإلضافة إىل ذلك ،توفر املناقشات فرصة للمعلم لتحريك
كل من املجموعات الصغرية والفصل بأكمله نحو املفاهيم الرياضية التي هي هدف الدرس.
حيث يتم تسهيل املناقشات (احلوار الصفي ذي املعنى) التي جتري يف كل من إعداد املجموعة
الصغرية والكاملة من خالل استخدام ممارسات التدريس األربعة املوجودة داخل مستطيل
املناقشة يف الشكل :طرح األسئلة اهلادفة ،واستخدام التمثيالت الرياضية املتعددة والربط بينها،
واستخالص األدلة عىل تفكري الطالب واستخدامها ،ودعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات.
وتعمل هذه املامرسات م اعا عىل تركيز عمل الطالب الريايض وتفكريهم عىل أهداف الدرس
(.)Boston et. Al., 2017, 215-216
ويؤكد كل من املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات ( )NCTMوالقيادة يف تعليم
الرياضيات ( )NCSMعىل من الرضوري استخدام هذه املامرسات بغض النظر عام إذا كان
(وجها لوجه) أو عن ُبعد أو خمتل اطاّ ،
وأن هذه املامرسات جمتمعة تدعم
مبارشا
التدريس
ا
ا
اسرتاتيجيات التقويم التكويني .حيث يتطلب "استخالص األدلة عىل تفكي الطالب
واستخدامها" من املعلمني ،التأكد من أن مجيع الطالب يعتقدون أن تفكريهم الريايض ذو قيمة
(موضع تقدير) .ويتضمن التنفيذ الف ّعال هلذه املامرسة "طرح أسئلة هادفة" ،وفحص عمل
الطالب يف املهام ،ومراقبة الطالب املشاركني يف ممارسة الرياضيات .ومن األمهية بمكان
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االستمرار يف "دعم الطالب يف الكفاح املنتج" ،وإرشاكهم يف "حوار ريايض ذي معنى" حيدث
داخل الفصل الدرايس وخارجه .حيث يمكن للطالب صياغة أفكارهم ،ثم تدوين تفكريهم،
"وربط التمثيالت الرياضية" بعدة طرق ،بام يف ذلك استخدام األدوات واألجهزة .ويف صميم
"تنفيذ املهام التي تعزز االستدالل وحل املشكالت" بنا اء عىل "أهداف حمددة تركز عىل تعلم
الطالب" ،هناك حتول يف التفكري من الرتكيز عىل احلصول عىل اإلجابة (عىل سبيل املثال" ،كيف
يمكنني حث طاليب عىل اكتشاف إجابة هلذه املشكلة؟") إىل الرتكيز عىل حل املشكالت (عىل
سبيل املثال" ،كيف يمكنني استخدام هذه املشكلة لتعليم الرياضيات يف هذه الوحدة؟")
(.)NCTM, 2020, 9-10
ويؤكد  NCTMأن هذه املامرسات متثل جمموعة متامسكة ومرتابطة من طرق التدريس
التعليمية التي عند تنفيذها م اعا هتيئ بيئة تعليمية للفصول الدراسية تدعم رؤية تعليم
الرياضيات وتعلمها التي يدعو إليها  .)NCTM, 2014, 3( NCTMفهي مت ّثل جمموعة جوهرية
من املامرسات عالية التأثري ،ومهارات التدريس األساسية الالزمة لتعزيز التعلم العميق
للرياضيات (املجلس الوطني ملعلمي الرياضيات .)12 ،2019 /2014 ،كام أكد  NCTMيف
إطار "القيادة من أجل الرباعة الرياضية" عىل أمهية الربط بشكل رصيح بني املامرسات الرياضية
(] )Mathematical Practices [MPsللطالب الواردة يف "املعايري األساسية املشرتكة"،
واملامرسات الثامن للتدريس الف ّعال ( )MTPsللمعلمني الواردة يف "من املبادئ إىل اإلجراءات"
(العيدي واملعثم.)41 ،1443 ،
كل ما سبق ،يؤكد قيمة هذه املامرسات ،وأمهية العناية هبا من قبل كافة األطراف املعنية
بتعليم الرياضيات املدرسية وخاصة الباحثني ،وذلك من خالل استهدافها يف أبحاثهم
ودراستهم .وبعد الرجوع إىل قواعد البيانات العربية املتاحة ،تبني ندرة الدراسات العربية التي
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استهدفت هذه املامرسات بصورة مرتابطة ،حيث تم الوقوف عىل دراسة واحدة فقط ،وهي
دراسة العيدي واملعثم (1443ه) التي هدفت إىل بناء برنامج مهني قائم عىل التدريب التعليمي
يف الرياضيات ( )Math Coachingيف ضوء املامرسات الثامن للتدريس الفعال ملعلامت املرحلة
ّ
ولعل ذلك يعود إىل حداثة إصدار كتاب "من املبادئ إىل اإلجراءات" (عام
املتوسطة.
2014م) ،كام أنه مل يرتجم إىل العربية إال يف وقت قريب (عام 2019م).
بينام يف املقابل اهتمت الدراسات األجنبية هبذه املامرسات ،واستهدفتها بالبحث
والدراسة ،ومن ذلك دراسة يل وليم وكيم ( )Lee, Lim, & Kim, 2016التي تناولت مشاركة
معلمي رياض األطفال قبل اخلدمة يف أنشطة هتدف إىل حتليل خطة الدرس باستخدام ممارسات
 NCTMللتدريس الف ّعال ( .)MTPsودراسة جرورس كالركسون ( Grosser-Clarkson,

 )2016التي استكشفت تعليم ثالثة معلمني مرشحني لتدريس املرحلة الثانوية ،وتفعيلهم
ممارسات تدريس الرياضيات التي تركز عىل احلوار (استخالص واستخدام أدلة عىل تفكري
الطالب ،وطرح أسئلة هادفة ،وتسهيل حوار ريايض ذي معنى) باستخدام التسجيالت
الصوتية واملرئية ملامرساهتم التدريسية .ودراسة ويلكرسون وكريشن وشيلتون ( Wilkerson,

 )Kerschen, & Shelton, 2018التي هدفت إىل تقيص دور تسلسل أنشطة املقالة القصرية
( )Vignetteيف دعم تعلم معلمي ما قبل اخلدمة للمامرسات املهنية القائمة عىل األبحاث يف
تدريس رياضيات املرحلة الثانوية .وركّزت عىل كل من :املامرسات الرياضية الثامن ()MPs
للطالب ،وممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال ( .)MTPsودراسة شيلتون ()Shelton, 2020
التي اهتمت بفحص ممارسات أساتذة تدريس الرياضيات من خالل رؤية ممارسات NCTM

للتدريس الف ّعال ،وكيفية تصميم املناهج الدراسية والتخطيط لتدريس املحتوى ضمن مقرر
"طرق تدريس الرياضيات يف املرحلة الثانوية" .ودراسة جينجريش ( )Gingerich, 2020التي
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قارنت تأثري التدريب التعليمي ( )Instructional Coachingعىل ممارسات  NCTMللتدريس
الف ّعال.
وأخريا ينبغي التنبيه إىل وجود بعض الدراسات العربية التي تناولت بع اضا من هذه
ا
املامرسات ،لكنها مل تعتمد عىل الرؤية التي قدمها  NCTMيف كتاب "من املبادئ إىل اإلجراءات"
حول هذه املامرسات .ومن تلك الدراسات :دراسة العتيبي (2020م) التي كشفت عن مستوى
أداء معلمي الرياضيات ملهارة احلوار الصفي يف ضوء معايري  ،NCTMودراسة اخلزيم
(2019م) التي هدفت إىل التعرف عىل مستوى أداء معلمي الرياضيات يف الصفوف العليا من
املرحلة االبتدائية يف ضوء االستيعاب املفاهيمى.
مشكلة الدراسة
بالرغم من األمهية الكبرية للمامرسات الثامن للتدريس الف ّعال ،ودورها امللحوظ يف
وإطارا
أساسا مشرتكاا لتعليم املعلمني ،ولغة مهنية مشرتكة،
تعليم الرياضيات ،حيث توفر
ا
ا
فرصا لتحقيق املعايري العاملية ،كام تشري نتائج
لتقييم التدريس وحتسينه ،وتتيح لكل طالب ا
البحث إىل احلاجة جلعلها مكونات ثابتة يف كل دروس الرياضيات (.)NCTM, 2014, 3
وتؤكد قواعد البيانات املتاحة عىل اهتامم الدراسات األجنبية هبذه املامرسات ،وتناوهلا
بالبحث و الدراسة؛ إال أن هذا االهتامم مل ينعكس عىل األدب الرتبوي العريب يف تعليم
الرياضيات ،حيث تبني للباحث -من خالل الرجوع إىل قواعد البيانات املتوافرة -أن موضوع
"ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال" مل ينل االهتامم الذي يستحقه يف الدراسات العربية،
ٍ
أفراد من هذه املامرسات ،وبصورة خمتلفة عن الرؤية التي
حيث اقترصت بعضها عىل تناول
طرحها  NCTMيف كتابه "من املبادئ إىل اإلجراءات".
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كام خلصت بعض الدراسات السابقة إىل عدد من النتائج التي تشري إىل ضعف أداء
ُمعلمي الرياضيات يف اململكة العربية السعودية يف بعض املامرسات التدريسية ملعلمي
الرياضيات املرتبطة بمامرسات  NCTMللتدريس الف ّعال ،مثل :دراسة اخلثعمي (2016م)؛
والغامدي (2014م)؛ ومركز التميز يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات (2014م)؛ واحلريب
(2013م)؛ والعوين (2011م) ،والعيدان (.)2020
وتشري األدبيات إىل الدور الذي يؤديه الكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف
وحتقيق لألهداف العامة واملنشودة من املنهج املدريس .إضاف اة إىل أهنا
ٌ
االرتقاء بجودة التدريس،
أساسا متيناا يمكن االعتامد عليه يف تطوير التدريس عرب التقييم املثمر ألداء املعلمني يف
توفر
ا
فصول الرياضيات ،وكذلك االرتقاء بنموهم املهني ( & Ortman, Glowacki, Churchill

.)Kuckelman, 2000
يف ضوء املؤرشات السابقة؛ جاءت فكرة الدراسة احلالية التي حتددت مشكلتها يف
الكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف ضوء ممارسات NCTM

للتدريس الف ّعال .وقد وقع االختيار يف تطبيق الدراسة عىل معلمي املرحلة الثانوية؛ ألهنا أقل
مراحل التعليم العام استهدا افا يف أبحاث تعليم الرياضيات يف اململكة العربية السعودية (املعثم،
معلام
2008؛ املعثم2013 ،؛ الشلهوب واملعثم وعبد احلميد)2019 ،؛ ولكون الباحث عمل ا
يف هذه املرحلة ملدة تزيد عن ثامن سنوات.
أسئلة الدراسة
سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
ما مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي يف ضوء
ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال؟
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ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي يف ضوء
ممارسايت "وضع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم ،وتنفيذ املهام التي تُعزز االستدالل
وحل املشكالت"؟
 .2ما مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي يف ضوء
ممارسات " استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها ،وتسهيل احلوار الريايض ذي
املعنى ،ودعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات"؟
 .3ما مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي يف ضوء
ممارسة "بناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي"؟
 .4ما مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي يف ضوء
ممارسايت "طرح األسئلة اهلادفة ،واستخالص األدلة عىل تفكري الطالب
واستخدامها"؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية
بمحافظة الدوادمي يف ضوء ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال ،وذلك من خالل حتقيق
األهداف اآلتية:
 .1الكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف ضوء ممارسايت "وضع أهداف
الرياضيات لرتكيز التعلم ،وتنفيذ املهام التي تُعزز االستدالل وحل املشكالت".
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 .2الكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف ضوء ممارسات "استخدام التمثيالت
الرياضية والربط بينها ،وتسهيل احلوار الريايض ذي املعنى ،ودعم الكفاح املنتج يف
تعلم الرياضيات".
 .3الكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف ضوء ممارسة "بناء الطالقة اإلجرائية
من االستيعاب املفاهيمي".
 .4الكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف ضوء ممارسايت "طرح األسئلة اهلادفة،
واستخالص األدلة عىل تفكري الطالب واستخدامها".
أمهية الدراسة
تستمد الدراسة أمهيتها النظرية يف كوهنا من أوائل الدراسات العربية التي تستهدف
ٍ
تصنيف
ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال ( )MTPsالصادرة عام 2014م ،التي تعد أحدث
يف جمال املامرسات التدريسية يف تعليم الرياضيات ،وذلك بعد الرجوع إىل قواعد البيانات
املتاحة .كام تتمثل أمهيتها التطبيقية يف كوهنا قد تفيد الفئات الرتبوية اآلتية:
 .1معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية؛ يف تعريفهم بأهم املامرسات التدريسية الفرعية
التي ينبغي أن يقوم هبا معلمو ومعلامت الرياضيات يف ضوء ممارسات NCTM

للتدريس الف ّعال ،مما ُيسهم يف حتسني أدائهم ،ونواتج تعلم طالهبم.
 .2القائمني عىل تعليم الرياضيات يف وزارة التعليم عُمو اما ومرشيف الرياضيات
خصوصا؛ يف تعريفهم بمستوى املامرسات التدريسية ملعلمي الرياضيات يف املرحلة
ا
الثانوية يف ضوء ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال ،مما قد يساعد يف حتسني جودة
أدائهم مستقبالا.
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حدود الدراسة
ستقترص الدراسة احلالية عىل ما ييل:
−

يف احلدود املوضوعية :عىل الكشف عن مستوى املامرسات التدريسية ملعلمي
الرياضيات يف املرحلة الثانوية من خالل مالحظة أدائهم يف ضوء ممارسات NCTM

للتدريس الف ّعال ،وممارساهتا الفرعية الواردة يف كتاب "من املبادئ إىل اإلجراءات"
عام 2014م.
−

احلدود املكانيةُ :ط ّبقت الدراسة عىل معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة
الدوادمي يف اململكة العربية السعودية.

−

احلدود الزمانيةُ :ط ّبقت الدراسة بعد توفيق اهلل يف الفصل الثاين من العام 1443هـ/
2022م.

مصطلحات الدراسة
 ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال (:)NCTM's Practices for Effective Teachingوهي جمموعة جوهرية من املامرسات عالية التأثري ،ومهارات التدريس األساسية الالزمة لتعزيز
التعلم العميق للرياضيات ،والتي حددها  )2014, 12( NCTMباملامرسات الثامن اآلتية:
( )1وضع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم )2( ،تنفيذ املهام التي تعزز االستدالل وحل
املشكالت،
( )3استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها )4( ،تسهيل حوار ريايض ذي معنى )5( ،طرح
أسئلة هادفة )6( ،بناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي )7( ،دعم الكفاح املنتج يف
تعلم الرياضيات )8( ،استخالص األدلة عىل تفكري الطالب واستخدامها.
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 أداء معلمي الرياضيات ( :)Performance of Mathematics Teachersيعرف قود( )Good, 1973, 414أداء املعلم عىل أنه "اإلنجاز الفعيل وإجيا ٌد لفرص التعلم التي ُمتكن الطلبة
من اكتساب املعرفة واملهارات" ،ويعرفه نرص ( )198 ،2005بأنه "إنجاز وممارسة املعلم يف
ظل الظروف واإلمكانات املتاحة برصف النظر عام يستغرقه األداء من الوقت واجلهد" .و ُيقصد
به إجرائ ايا يف هذه الدراسة :كل ما يقوم به معلم الرياضيات يف املرحلة الثانوية من ُسلوكيات
داخل الصف يو ّظف فيها ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال ( )MTPsأو ممارساهتا الفرعية
أثناء املوقف التدرييس بقصد إحداث عملية تع ُلم أكثر كفاءة والتي تُقاس من خالل بطاقة
املالحظة التي ُاعدت هلذا الغرض.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي املسحي يف اإلجابة عن أسئلتها ،التي هدفت إىل
التعرف عىل املامرسات التدريسية الفرعية التي ينبغي أن يقوم هبا معلمو الرياضيات يف املرحلة
الثانوية يف ضوء ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال من وجهة نظر خرباء تعليم الرياضيات،
ثم الكشف عن مستوى املامرسات التدريسية ملعلمي الرياضيات يف ضوء تلك املامرسات.
جمتمع الدراسة وعينتها
تألف جمتمع الدراسة من مجيع معلمي الرياضيات يف مدراس املرحلة الثانوية يف قطاع
الدوادمي التابعة إلدارة تعليم حمافظة الدوادمي يف الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس
علام يف ( )18مدرسة ثانوية وف اقا لقاعدة بيانات شؤون
1443هـ ،والبالغ عددهم (ُ )30م ا
املعلمني .وشملت عينة الدراسة جمتمعها ا
تم االعتامد عىل أسلوب احلرص الشامل
كامال؛ حيث َّ
( )Censusيف مجيع بيانات الدراسة احلالية (زيتون1424 ،هـ .)137 ،وفيام ييل وصف لعينة
الدراسة وف اقا خلصائصها:
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جدول ( :)1وصف لعينة املعلمني وف اقا لعدد سنوات اخلربة

عدد سنوات اخلربة

التكرار

النسبة

أقل من  5سنوات

3

%10

من  5إىل  10سنوات

13

%43.3

أكثر من  10سنوات

14

%46.7

املجموع

30

%100

املؤهل

التكرار

النسبة

تربوي

17

56.6

غي تربوي

13

43.3

املجموع

30

%100

يتضح من جدول ( )1أن النسبة األكرب من عينة الدراسة كانت من معلمي الرياضيات
ذوي اخلربة األعىل (أكثر من  10سنوات) ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%46.7ثم الذين تراوحت
خربهتم من ( )5إىل ( )10سنوات ،حيث بلغت نسبتهم و( ،)%43.3بينام كان املعلمون الذين
مل تتجاوز خربهتم ( )5سنوات ُيمثلون ( )%10من عينة الدراسة فقطُ .
ومتثل ( )%56.6ممن
ا
ا
تأهيل تربو ايا.
تأهيل تربو ايا من املعلمني ،بينام ُمتثل ( )%43.3ممن ال يملكون
ُيملكون
أداة الدراسة
ُاستخدمت بطاقة مالحظة ملعلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية؛ وذلك للتعرف عىل
مستوى أداء ممارساهتم التدريس ّية يف ضوء ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال ،وأعدت وف اقا
للخطوات اآلتية:
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أ-

حتديد اهلدف العام لبطاقة املالحظة :بالكشف عن مستوى املامرسات التدريس ّية
الفرعية التي ينبغي أن يقوم هبا معلمي الرياضيات املرحلة الثانوية يف ضوء ممارسات
 NCTMللتدريس الف ّعال.

ب -إعداد بطاقة املالحظة يف صورهتا املبدئية :لتحديد املامرسات التدريسية الفرعية التي
ينبغي أن يقوم هبا معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف ضوء ممارسات التدريس
الف ّعال؛ تم االعتامد عىل مصدرين رئيسني من إصدارات املجلس القومي األمريكي
ملعلمي الرياضيات؛ مها:
 .1كتاب " من املبادئ إىل اإلجراءات :ضامن النجاح الريايض للجميع" ( NCTM,

 ،)2014ويعدّ املصدر الرئيس يف حتديد املامرسات الثامن للتدريس الف ّعال،
 .2إضافة إىل كتاب "اختاذ اإلجراءات :تنفيذ ممارسات تدريس الرياضيات الف ّعالة
خصيصا لرشح هذه
للصفوف  ،)Boston et al., 2017( "12-9الذي ُأعدّ
ا
املامرسات يف املرحلة الثانوية.
و ُأعدت بطاقة املالحظة يف صورهتا املبدئية متضمنة ما ييل:
 .1ممارسات  NCTMالرئيسة للتدريس الف ّعال ،وعددها ( )8ممارسات.
 .2املامرسات الفرعية للمامرسات الثامن الرئيسة للتدريس الف ّعال .وعددها ()38
ممارسة فرعية قبل التحكيم.
ج-

التحقق من صدق بطاقة املالحظة :عُرضت بطاقة املالحظة يف صورهتا املبدئية عىل
كام؛
جمموعة من املحكّمني املختصني يف تعليم الرياضيات ،حيث بلغ عددهم (ُ )12حم ا
وذلك إلبداء آرائهم فيها من حيث:
إمكانية قياس املامرسات الفرعية من خالل بطاقة املالحظة.
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وضوح صياغة املامرسة الفرعية وسالمتها.
ٍ
حذف ،أو إضافة ،أو تعديل.
اقرتاح ما يرونه مناس ابا من
واستنا ادا إىل آراء املحكّمني ومقرتحاهتم تم التعديل واحلذف واإلضافة؛ ليصبح إمجايل
عدد املامرسات الفرعية ( )32ممارسة بعد التحكيم.
د-

ِ
مالحظني باستخدام
قياس ثبات بطاقة املالحظة :من خالل حساب معامل االتفاق بني
معادلة كوبر ،وف اقا للقاعدة اآلتية:
معامل االتفاق =

عدد مرات االتفاق
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق

×100

وذلك بعد تطبيقها عىل عينة استطالعية بلغ عددها ( )4معلمني ،واجلدول اآلتية يوضح
معامالت االتفاق بني املالحظات األربع ،ومتوسط نسبة االتفاق اإلمجالية:
جدول ( :)2معامالت االتفاق بني املالحظتني

املعلم

معامل االتفاق

األول

%100

الثاين

%81.1

الثالث

%100

الرابع

%81.1

متوسط نسبة االتفاق

%90.6
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يتضح من اجلدول ( :)2أن متوسط نسبة االتفاق لبطاقة املالحظة بلغت (،)%90.6
وهو معامل ثبات مناسب ،حيث أشار الوكيل واملفتي ( )226 ،2015إىل أن نسبة االتفاق
بمقدار ( (%85فأكثر تدل عىل ارتفاع ثبات نظام املالحظة.
ه-

إعداد بطاقة املالحظة يف صورهتا النهائية :بعد التحقق من صدق البطاقة ،وقياس ثباهتا؛
وتضمنَت البيانات األساسية عىل "اسم املدرسة ،واسم
ُاعدت يف صورهتا النهائية،
َّ
املعلم ،وسنوات اخلربة ،واملؤهل الدرايس ،واحلصة ،والصف ،وموضوع الدرس"،
وممارسات التدريس الف ّعال وفق النحو اآليت:
املامرسة ( :)1حتديد أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم ،وتضمنت ممارستني
فرعيتني.
املامرسة ( :)2تنفيذ املهام التي تعزز االستدالل وحل املشكالت ،وتضمنت ()5
ممارسات فرعية.
املامرسة ( :)3استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها ،وتضمنت ()6
ممارسات فرعية.
املامرسة ( :)4تسهيل حوار ريايض ذي معنى ،وتضمنت ( )4ممارسات فرعية.
املامرسة ( :)5طرح أسئلة هادفة ،وتضمنت ( )4ممارسات فرعية.
املامرسة ( :)6بناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي ،وتضمنت ()5
ممارسات فرعية.
املامرسة ( :)7دعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات ،وتضمنت ( )4ممارسات
فرعية.
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املامرسة ( :)8استخالص األدلة عىل تفكري الطالب واستخدامها ،وتضمنت
ممارستني فرعيتني.
واستخدم مقياس ثالثي (عايل ،متوسط ،منخفض)؛ لتقدير مستوى أداء املعلم
ملامرسات التدريس الف ّعال خالل احلصص الدراسية ،وف اقا ملقياس األداء املتدرج الذي ُأعدّ هلذا
الغرض ،حيث أعطيت الدرجة ( )1لتقدير منخفض ،والدرجة ( )2لتقدير متوسط ،والدرجة
( )3لتقدير عايل.
مقياس تقدير استجابات عينة الدراسة
تم وضع نطام تقدير درجات ممارسات عينة الدراسة وف اقا لعبارات أداهتا ،بتحويل كل
استجابة من املقياس اللفظي إىل أوزان تقديرية بالدرجات ،وف اقا ملا ييل:
املدى = أعىل درجة  -أقل درجة = 2 = 1 - 3
عدد الفئات = 3
طول الفئة =

املدى
عدد الفئات

= 0.67 = 3 ÷ 2

وبنا اء عىل طول الفئة تم تصنيف املتوسطات احلسابية لكل ممارسة من ممارسات
التدريس الف ّعال ،واملتوسطات احلسابية ملامرساهتا الفرعية كام يف اجلدول اآليت:
جدول) :)3مستويات تقدير متوسطات ممارسات املعلمني

املتوسط احلساب

 -1.00أقل من 1.67

 -1.67أقل من 2.34

3.00 -2.34

التقدير

منخفض

متوسط

عال
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إجراءات الدراسة
لتطبيق الدراسة ،اتبع الدراسة اإلجراءات اآلتية:
االطالع عىل األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
بناء بطاقة املالحظة ،وذلك من خالل حتديد املامرسات الرئيسة والفرعية التي توضح
مستوى أداء معلمي الرياضيات ملامرسات التدريس الف ّعال يف املرحلة الثانوية من
وجهة نظر ُخرباء تعليم الرياضيات ،والتحقق من صدقها وقياس ثباهتا.
تطبيق أداة الدراسة وف اقا ملا ييل:

.1

احلصول عىل خطاب من سعادة عميد كلية الرتبية بجامعة القصيم إىل سعادة مدير
إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي؛ لتسهيل مهمة الباحث وتطبيق بطاقة املالحظة.

.2

اختيار ( )18مدرسة ثانوية بطريقة عشوائية عنقودية ،وتطبيق بطاقة املالحظة عىل
معلام ،وذلك خالل الفصل الثاين من العام الدرايس
معلميها البالغ عددهم ( )30ا
1443هـ يف الفرتة 1443/5/3هـ إىل 1443 /7/9هـ.

استخراج نتائج املالحظة ،ومعاجلتها إحصائ ايا من خالل األساليب اإلحصائية
املناسبة.
تفسري النتائج ،ومناقشتها يف ضوء األدبيات الرتبوية ذات العالقة.
تقديم التوصيات واملقرتحات يف ضوء نتائج الدراسة.
أساليب املعاجلة اإلحصائية
تم استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية ( )SPSSمن خالل إدخال
البيانات ومعاجلتها باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية ،وهي:
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التكرارات والنسب املئوية؛ لوصف عينة الدراسة ،ووصف استجاباهتا عىل أدوات
الدراسة.
معامل كوبر؛ حلساب ثبات بطاقة املالحظة.

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية؛ لوصف املامرسات التدريس ّية ملعلمي
الرياضيات ،والكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف ضوء ممارسات
 NCTMللتدريس الف ّعال.
نتائج الدراسة ومناقشتها
فيام ييل عرض نتائج الدراسة التي جتيب عن سؤاهلا الرئيس ،ثم أسئلتها الفرعية التي
راعت دمج املامرسات املرتابطة ( )NCTM, 2020, 9-10يف سؤال فرعي واحد .وفيام ييل
عرض هلذه النتائج وف اقا لرتتيب أسئلتها بعد حتليلها إحصائ ًّيا ،ومناقشتها وتفسريها يف ضوء
األدب الرتبوي والدراسات السابقة:
 إجابة السؤال الرئيس :والذي نصه:ما مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي يف ضوء ممارسات
 NCTMللتدريس الف ّعال؟
للكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف ضوء ممارسات
 NCTMللتدريس الف ّعال ،تم تطبيق بطاقة املالحظة عىل عينة املعلمني املستهدفة .ثم حساب
التكرارات واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملامرسات  NCTMالثامن للتدريس
الف ّعال ،وممارساهتا الفرعية وعددها ( )32ممارسة وف اقا لبطاقة املالحظة ،وكانت النتائج عىل
النحو اآليت:
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جدول ( :)4مستوى أداء معلمي الرياضيات يف ضوء ممارسات  NCTMلتدريس الف ّعال

املتوسط

االنحراف

مستوى

احلساب

املعياري

املامرسة

0.716

منخفضة

6

منخفضة

7
8

م

ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال

1

وضع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم.

1.44

2

تنفيذ املهام التي تعزز االستدالل وحل املشكالت.

1.36

0.514

3

استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها.

1.28

0.553

منخفضة

4

تسهيل حوار ريايض ذي معنى.

1.55

0.637

منخفضة

4

5

طرح أسئلة هادفة.

1.84

0.726

متوسطة

1

6

بناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي.

1.52

0.640

منخفضة

5

7

دعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات.

1.77

0.740

متوسطة

2

1.70

0.633

متوسطة

3

1.56

0.623

منخفضة

-

8

استخالص األدلة عىل تفكي الطالب
واستخدامها.
املستوى الكيل ملامرسات  NCTMللتدريس الف ّعال.

الرتبة

يتضح من اجلدول ( :)4أن املستوى الكيل ألداء معلمي الرياضيات يف ضوء ممارسات
 NCTMللتدريس الف ّعال ظهر بدرجة منخفضة بشكل عام ،حيث بلغ املتوسط احلسايب الكيل
هلا ()1.56؛ ولعل ذلك يعود إىل كون هذه املامرسات من التوجهات احلديثة التي مل تتناوهلا
برامج إعداد هؤالء املعلمني ،كام مل تتضمنها برامج التنمية املهنية املقدمة هلم .وتتسق هذه النتيجة
مع نتائج عدد من الدراسات السابقة التي خلصت إىل ضعف ممارسات معلمي الرياضيات
ٍ
بشكل عام :كدراسة الرويس ( )2016التي اهتمت بالكشف عن واقع املامرسات
التدريس ّية
التدريس ّية الداعمة للتعلم البنائي لدى معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية ،ودراسة املالكي
واملقوش ( )2016التي تناولت واقع تدريس معلمي الرياضيات ملطالب التقنية ملقررات
املرحلة الثانوية ،ودراسة الشمري ( )2019التي ركّزت عىل مستوى ممارسات معلامت
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.9
369
International Journal of Research in Educational Sciences

فيصل سلامن العتيبي & أ.د /خالد بن عبد اهلل املعثم
املجلد ( )5العدد (2022 )4م

الرياضيات يف املرحلة االبتدائية يف ضوء الرباعة الرياضية ،ودراسة بيومي واجلندي ()2019
التي استهدفت واقع املامرسات التدريس ّية الصفية ملعلمي الرياضيات يف املرحلة االبتدائية يف
ضوء املعايري املهنية املعارصة ،ودراسة بن قويد وآل سامل ( )2019التي تناولت مستوى
املامرسات التدريس ّية القائمة عىل الذكاءات املتعددة ملعلمي الرياضيات يف املرحلة االبتدائية.
كام يتضح من اجلدول ( )4ما ييل:
−

جاءت ممارسة "طرح أسئلة هادفة" يف الرتبة األوىل ،وبدرجة متوسطة ،بلغ متوسطها
احلسايب ( .)1.84وتتسق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ويلبورن وزمالؤه
( )Wilburne et al., 2018التي سعت لفحص مدى ارتباط ممارسات معلمي
الرياضيات باملامرسات الثامن للتدريس الف ّعال ،حيث حدد املعلمون اإلجراءات
ونظرا إلن
املرتبطة بمامرسات طرح أسئلة هادفة باعتبارها أكثر ما يميز تعليمهم.
ا
ممارسة طرح األسئلة اهلادفة تتطلب إثارة تفكري الطالب ،وهتيئ له فرص الرشح
والتربير ،وابتكار األفكار والدفاع عنها .فقد اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
الربصان وزمالئه ( ،)2015التي كشفت عن ضعف ممارسات معلمي الرياضيات يف
املرحلة املتوسطة يف جمال طرح األسئلة الصفية التي تستلزم مهارات تفكري عليا.

−

تليها ممارسة "دعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات" يف الرتبة الثانية ،وبدرجة
متوسطة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.77وتتسق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
ويلبورن وزمالؤه ( )Wilburne et al., 2018والتي خلصت أحد نتائجها إىل ّ
أن
املعلمون استطاعوا حتديد اإلجراءات املرتبطة بمامرسات دعم الكفاح املنتج يف تعلم
الطالب للرياضيات .كام ختتلف مع نتيجة دراسة أودون وزمالؤه ( Udun et al.,

 )2021التي كشفت عن ضعف املعلمني يف ممارسات دعم الكفاح املنتج ،وحتديدا ا يف
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ٍ
بشكل عام إىل
استخدام األدوات والسقاالت والثناء واألخطاء .بينام تشري األدبيات
أن معلمي الرياضيات ُيظهرون جهو ادا مبذولة أكثر إجيابية ملامرسة الكفاح املنتج يف
الفصول التقليدية ،مقارنة بالفصول القائمة عىل التعلم عن بعد ( Russo et al.,

ونظرا إلن الكفاح املنتج يف الرياضيات قد ُيامرسه الطالب خارج الفصول
.)2021
ا
التدريس اية ،فقد كشفت دراسة فاسكيز وزمالؤه ( )Vazquez et al, 2020أن عىل
أيضا تقديم إرشادات لآلباء لرشح اآلثار الضارة لقلقهم من
املدارس واملعلمني ا
الرياضيات ،ولتعليمهم طر اقا للحد من التفاعل مع الواجبات املنزلية بينام يكافح
الطالب مشاكل صعبة.
−

وجاءت ممارسة "استخالص األدلة عىل تفكري الطالب واستخدامها" يف الرتبة الثالثة،
وبدرجة متوسطة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.70وتتسق هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة عثامن ( )284 ،2016التي خلصت إىل أن ممارسات وأساليب التقويم املتبعة
ملعلمي الرياضيات ،عىل سبيل املثال :استخدام االختبارات الشفهية ،وتقديم
حممد ()2020
االختبارات املشابه ألسئلة االختبار ظهرت بدرجة متوسطة .ودراسة ّ
ٍ
التي وجدت ّ
بدرجة
أن مستوى املامرسات التقويمية لدى معلامت الرياضيات ظهر
مقبولة .بينام ختتلف مع نتيجة دراسة ويلبورن وزمالؤه ()Wilburne et al., 2018
التي كشف أن اإلجراءات املرتبطة بمامرسات استخالص األدلة عىل تفكري الطالب
واستخدامها لدى معلمي الرياضيات كانت أقل خصائص تدريسهم .ودراسة
أماواكو وزمالؤه ( )Amoako et al., 2019التي كشفت عن ضعف معلمي
الرياضيات يف معرفتهم ملامرسات التقييم التكويني التي ترتبط هبذه املامرسة ب ٍ
شكل
كبري.
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−

كذلك جاءت ممارسة "تسهيل حوار ريايض ذي معنى" يف الرتبة الرابعة ،وبدرجة
منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.55وختتلف هذه النتيجة مع دراسة جرورس
كالركسون ( )Grosser-Clarkson, 2016التي كشفت عن قدرة معلمي الرياضيات
املرشحني لتدريس املرحلة الثانوية يف تفعيل ممارسات احلوار الريايض الثالث (تسهيل
حوار ريايض ذي معنى ،واستخالص أدلة عىل تفكري الطالب واستخدامها ،وطرح
أيضا مع ما نتائج
أسئلة هادفة) ،ثم تقييمها بشكل مجاعي .كام ختتلف هذه النتيجة ا
دراستي املالكي ( )2018وبيومي ( ،)2019حيث خلصتا إىل أن مستوى املامرسات
الصفية ملعلمي الرياضيات يف معيار املناقشة واحلوار الصفي ظهر بدرجة متوسط.
وأيضا مع نتيجة دراسة العتيبي ( )2020التي توصلت إىل أن مستوى أداء معلمي
ا
الرياضيات ملهارات احلوار الصفي يف ضوء معايري  NCTMكان بدرجة عالية .وتُشري
دراسة جينجريش ( )Gingerich, 2020إىل أن لتدريب معلمي الرياضيات عىل
ممارستي "تسهيل حوار ريايض ذي معنى ،وطرح أسئلة هادفة" أثر عىل نتائج
الطالب ،حيث حققوا مكاسب تعليمية أعىل ،مقارن اة بمن مل يتدرب عليها.

−

وجاءت ممارسة "بناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي" يف الرتبة اخلامسة،
وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.52وتتسق هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة شيلتون ( )Shelton, 2020التي أظهرت ّ
أن هذه املامرسة كانت األقل تركيزا ا
لدى معلمي الرياضيات ما قبل اخلدمة أثناء دراستهم يف مقرر "طرق تدريس
أيضا مع نتيجة دراسة الشمري ()2019
الرياضيات يف املرحلة الثانوية" .كام تتسق ا
التي خلصت إىل ضعف ممارسات معلامت املرحلة االبتدائية يف مهارات تدريس
الطالقة اإلجرائية .بينام اختلفت مع نتيجة دراسة القرش ( )2020التي وجدت أن
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ممارسات معلمي الرياضيات يف ضوء متطلبات تنمية الطالقة اإلجرائية جاءت بدرجة
متوسطة.
−

كام جاءت ممارسة "وضع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم" ،يف الرتبة السادسة،
وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.44وتتسق هذه النتيجة مع دراسة
ويلبورن وزمالئه ( )Wilburne et al., 2018التي وجدت ّ
أن اإلجراءات املرتبطة
بمامرسات وضع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم هي أقل خصائص تدريس معلمي
الرياضيات.

−

وجاءت ممارسة "تنفيذ املهام التي تعزز االستدالل وحل املشكالت" يف الرتبة
السابعة ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.36وختتلف هذه النتيجة
مع نتيجة دراسة شيلتون ( )Shelton, 2020التي أظهرت ّ
أن هذه املامرسة كانت األكثر
تركيزا ا لدى معلمي الرياضيات ما قبل اخلدمة أثناء دراستهم يف مقرر "طرق تدريس
الرياضيات يف املرحلة الثانوية".

−

بينام جاءت ممارسة "استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها" ،يف الرتبة الثامنة،
وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.28وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة بال ( )Bal, 2014التي خلصت عىل أن معلمي الرياضيات املرشحني للخدمة
لدهيم القدرة يف استخدام التمثيالت الرياضية املتعددة ،وأهنم مع ذلك استخدموا
اللغة املنطوقة والتمثيالت اجلربية أكثر من غريها .وأوصت دراسة روي وزمالئه
( )Roy, et al., 2016بتوظيف إجراءات "التنبؤ ،والتحقق ،والرشح" كاسرتاتيجية
تعليمية تزيد من قدرة املعلمني عىل تطبيق املامرسة.
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أوال :إجابة السؤال األول :والذي نصه:
 ما مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي يف ضوء ممارسايت"وضع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم ،وتنفيذ املهام التي تُعزز االستدالل وحل
املشكالت"؟
للكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف ضوء ممارسايت
"وضع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم ،وتنفيذ املهام التي تُعزز االستدالل وحل
املشكالت" ،تم حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للمامرسات
الفرعية هلاتني املامرستني وف اقا لبطاقة املالحظة ،وكانت النتائج عىل النحو اآليت:
جدول ( :)5مستوى أداء معلمي الرياضيات يف ضوء ممارسايت "وضع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم وتنفيذ املهام التي تُعزز
االستدالل وحل املشكالت"
التكرار
م

ممارسات العينة

املامرسة
النسبة

عالية

متوسطة

منخفضة

املتوسط

االنحراف

مستوى

احلساب

املعياري

املامرسة

الرتبة

املامرسة ( :)1وضع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم
1

2

يناقش الغرض الريايض وأهداف

ك

3

9

18

الدرس مع طالبه أثناء تعلمهم.

%

9.4

28.1

56.3

يستخدم أهداف الدرس يف اختاذ

ك

2

13

15

القرارات الفورية أثناء التعليم.

%

6.3

40.6

46.9

الدرجة الكلية

1.41

0.756

منخفضة

2

1.47

0.718

منخفضة

1

1.44

0.716

منخفضة

-

املامرسة ( :)2تنفيذ املهام التي تُعزز االستدالل وحل املشكالت
حيفّز طالبه لتعلم الرياضيات من
1

ك

0

15

15

ٍ
فرص هلم الستكشاف
خالل إتاحة
وحل املشكالت املبنية عىل فهمهم

%

0

46.9

46.9

1.41

0.615

منخفضة

2

الريايض احلايل ،وتوسيع نطاقه.
خيتار املهام التي تتيح العديد من
2

املداخل ،من خالل استخدام
األدوات والتمثيالت املتنوعة.

ك

0

13

17

%

0

40.6

53.1

1.34

0.602
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التكرار
م

ممارسات العينة

املامرسة

3

4

النسبة

عالية

متوسطة

منخفضة

يطرح بانتظام مها اما تتطلب مستوى

ك

0

24

6

معرفياا عالياا.

%

0

75

18.8

يدعم طالبه يف استكشاف املهام،

ك

0

10

20

%

0

31.3

62.5

ك

1

4

25

%

3.1

12.5

78.1

دون القيام بالتفكري نيابة عنهم.
يشجع طالبه عىل استخدام أساليب
واسرتاتيجيات متنوعة؛ لفهم املهام

5

وحلها.

الدرجة الكلية

املتوسط

االنحراف

مستوى

احلساب

املعياري

املامرسة

1.69

0.592

متوسطة

1

1.25

0.568

منخفضة

4

1.13

1.36

0.554

0.514

الرتبة

منخفضة

منخفضة

5

-

يتضح من جدول ( :)5أن مستوى أداء معلمي الرياضيات للمامرسات الفرعية يف ضوء
ٍ
بدرجة منخفضة ،حيث بلغ متوسطها
ممارسة "وضع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم" جاء
احلسايب ( .)1.44كام جاء مستوى ممارساهتا الفرع ّية وف اقا لرتتيبها تنازل ايا عىل النحو اآليت:
−

ظهرت ممارسة "يستخدم أهداف الدرس يف اختاذ القرارات الفورية أثناء التعليم" يف
املرتبة األوىل ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب (.)1.47

−

بينام ظهرت ممارسة "يناقش الغرض الريايض وأهداف الدرس مع اطالبه أثناء
تعلمهم" يف الرتبة الثانية ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب (.)1.41
وختتلف هذه النتيجة مع دراسة عيسى ( )1249 ،2020التي توصلت إىل ّ
أن املعلامت
ّ
ظهرن بدرجة متوسطة.
يتحن الفرصة للطالبات ملناقشة الدرس حيث
ّ
كام أظهرت النتائج أن مستوى أداء معلمي الرياضيات للمامرسات الفرعية يف ضوء

ممارسة "تنفيذ املهام التي تعزز االستدالل وحل املشكالت" جاء بدرجة منخفضة ،حيث بلغ
متوسطها احلسايب ( ،)1.36كام جاء مستوى ممارساهتا الفرع ّية وف اقا لرتتيبها تنازل ايا عىل النحو
اآليت:
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−

ظهرت ممارسة "يطرح املعلم بانتظام مها اما تتطلب مستوى معرف ايا عال ايا" يف الرتبة
األوىل ،وبدرجة متوسطة ،بلغ متوسطها احلسايب (.)1.69

−

ٍ
فرص هلم
وظهرت ممارسة "حي ّفز طالبه لتعلم الرياضيات من خالل إتاحة
الستكشاف وحل املشكالت املبنية عىل فهمهم الريايض احلايل ،وتوسيع نطاقه" يف
الرتبة الثانية ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.41وتشري دراسة ميتا
وبونتي ( )Mata & Ppnte, 2017إىل أثر ترصفات املعلم التحفيزية املتمثلة يف
"الدعوة واإلعالم ،االقرتاح والدعم ،التوجيه والتحدي" يف تعزيز تفكريهم
الريايض ،حيث قادهتم إىل التعميم والتربير.

−

كام ظهرت ممارسة "خيتار املهام التي تتيح العديد من املداخل ،من خالل استخدام
األدوات والتمثيالت املتنوعة" يف الرتبة الثالثة ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها
احلسايب (.)1.34

−

وجاءت ممارسة "يدعم املعلم طالبه يف استكشاف املهام ،دون القيام بالتفكري نيابة
عنهم" يف الرتبة الرابعة ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب (.)1.25

−

بينام جاءت ممارسة "يشجع املعلم طالبه عىل استخدام أساليب واسرتاتيجيات
متنوعة؛ لفهم املهام وحلها" يف الرتبة اخلامسة واألخرية ،وبدرجة منخفضة ،بلغ
متوسطها احلسايب (.)1.13

ثان ًيا :إجابة السؤال الثاين :والذي نصه:
 ما مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي يف ضوء ممارسات"استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها ،وتسهيل احلوار الريايض ذي املعنى ،ودعم الكفاح
املنتج يف تعلم الرياضيات"؟
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للكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف ضوء ممارسات
" استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها ،وتسهيل احلوار الريايض ذي املعنى ،ودعم
الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات" ،تم حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية واالنحرافات
املعيارية للمامرسات الفرعية للمامرسات الثالث وف اقا لبطاقة املالحظة ،وكانت النتائج عىل
النحو اآليت:
اجلدول ( :)6مستوى أداء معلمي الرياضيات يف ضوء ممارسات "استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها ،وتسهيل احلوار
الريايض ذي املعنى ،ودعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات"
م

التكرار

املامرسة

النسبة

ممارسات العينة
عالية

متوسطة

منخفضة

املتوسط

االنحراف

مستوى

احلساب

املعياري

املامرسة

الرتبة

املامرسة ( :)3استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها
خيتار مهام تسمح لطالبه بتحديد
1

2

ك

1

4

25

املشكلة.

%

3.1

12.5

78.1

خيصص وقتاا تعليمياا مناسباا لطالبه

ك

1

7

22

%

3.1

21.9

68.8

ك

3

18

9

1.13

التمثيالت التي تساعدهم عىل فهم

1.22

الستخدام التمثيالت ،ومناقشتها،
والربط بينها.

3

يقدم التمثيالت الرياضية املناسبة

1.69

للمهمة الرياضية.
يدعو طالبه إىل عمل رسومات

4

رياضية أو استخدام وسائل إيضاح
برصية أخرى؛ لرشح استدالالهتم
وتربيرها.

يركز اهتامم طالبه عىل البنى أو
5

السامت األساسية لألفكار الرياضية
التي تظهر ،بغض النظر عن نوع
التمثيالت الرياضية املستخدمة.

%

9.4

56.3

28.1

ك

2

0

28

%

6.3

0

87.5

ك

2

15

13

%

6.3

46.9

40.6

1.06

1.53

0.554

0.608

0.738

0.564

0.718

منخفضة

منخفضة

متوسطة

منخفضة

منخفضة

4

3

1

6

2

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.9
377
International Journal of Research in Educational Sciences

فيصل سلامن العتيبي & أ.د /خالد بن عبد اهلل املعثم
املجلد ( )5العدد (2022 )4م

م

التكرار

املامرسة
يصمم طرقاا إلثارة وتقييم قدرات

6

طالبه عىل استخدام التمثيالت
استخدا اما ذا معنى حلل املشكالت.

ممارسات العينة

النسبة

عالية

متوسطة

منخفضة

ك

1

2

27

%

3.1

6.3

84.4

الدرجة الكلية

املتوسط

االنحراف

مستوى

احلساب

املعياري

املامرسة

1.06

1.28

0.504

0.553

منخفضة

منخفضة

الرتبة

5

-

املامرسة ( :)4تسهيل احلوار الريايض ذي املعنى
يرشك طالبه يف مناقشة هادفة لألفكار
1

الرياضية واالستدالالت
واألساليب.
خيتار ويرتب اسرتاتيجيات وأساليب

2

حل طالبه؛ ملناقشتها وحتليلها عىل
مستوى الصف َككُل.
يسهل احلوار بني طالبه بتشجيعهم
ّ

3

عىل ابتكار األفكار ،ورشح أساليبهم،
والدفاع عنها.
يربط بني أساليب طالبه

4

واستدالالهتم؛ من أجل التقدم نحو
أهداف الدرس.

ك

1

16

13

%

3.1

50

46.6

ك

1

11

18

%

3.1

34.4

56.3

ك

2

14

14

%

6.3

43.8

43.8

ك

4

22

4

%

12.5

68.8

12.5

الدرجة الكلية

1.50

1.34

1.50

1.88

1.55

0.672

0.653

0.718

0.707

0.637

منخفضة

منخفضة

منخفضة

متوسطة

منخفضة

2

4

3

1

-

املامرسة ( :)7دعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات

1

2

يقدم لطالبه الدعم البنّاء أثناء

ك

11

13

6

كفاحهم.

%

34.4

18.8

6.3

يمنح طالبه وقتاا كافياا للكفاح أثناء

ك

6

9

15

تنفيذهم املهام ،ويطرح األسئلة التي
تصقل تفكريهم دون التدخل وتنفيذ

%

18.8

28.1

46.9

2.03

1.59

0.897

0.875

متوسطة

منخفضة

1

3

املهام نيابة عنهم.
يساعد طالبه يف إدراك أن االرتباك
3

ك

11

12

7

واألخطاء جزء من التعلم ،وذلك من
خالل تسهيل املناقشات حول

%

34.4

37.5

21.9

2.00

0.916

األخطاء واملفاهيم اخلاطئة والكفاح.
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م

التكرار

املامرسة
يشيد بجهود طالبه يف فهم األفكار
الرياضية ومثابرهتم يف التفكري أثناء

4

حل املسائل.

ممارسات العينة

النسبة

عالية

متوسطة

منخفضة

ك

5

6

19

%

15.6

18.8

59.4

الدرجة الكلية

املتوسط

االنحراف

مستوى

احلساب

املعياري

املامرسة

1.44

1.77

0.840

0.740

الرتبة

منخفضة

متوسطة

4

-

يتضح من اجلدول ( )6أن مستوى أداء معلمي الرياضيات للمامرسات الفرعية يف ضوء
ٍ
بدرجة منخفضة ،حيث بلغ متوسطها
ممارسة "استخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها" جاء
احلسايب ( .)1.28كام جاء مستوى ممارساهتا الفرع ّية وف اقا لرتتيبها تنازل ايا عىل النحو اآليت:
−

ظهرت ممارسة " يقدم املعلم التمثيالت الرياضية املناسبة للمهمة الرياضية" يف الرتبة
األوىل ،وبدرجة متوسطة ،بلغ متوسطها احلسايب (.)1.69

−

وجاءت ممارسة "يركز املعلم اهتامم ُطالبه عىل البنى أو السامت األساسية لألفكار
الرياضية التي تظهر ،بغض النظر عن نوع التمثيالت الرياضية املستخدمة" يف الرتبة
الثانية ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب (.)1.53

−

كام ظهرت ممارسة "خيصص املعلم وقتاا تعليم ايا مناس ابا لِطالبه الستخدام التمثيالت،
ومناقشتها ،والربط بينها" يف الرتبة الثالثة ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب
(.)1.22

−

كذلك جاءت ممارسة "خيتار املعلم مهام تسمح لِطالبه بتحديد التمثيالت التي
تساعدهم عىل فهم املشكلة" يف الرتبة الرابعة ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها
احلسايب (.)1.13

−

وظهرت ممارسة "يصمم املعلم طر اقا إلثارة وتقييم قدرات ُطالبه عىل استخدام
التمثيالت استخدا اما ذا معنى حلل املشكالت" يف الرتبة اخلامسة ،وبدرجة منخفضة،
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بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.06وتشري هذه املامرسة الفرعية إىل ّ
أن عىل املعلم أن
يوافق ما بني املشكلة الرياضية واختيار التمثيل الريايض املناسب هلا ،مما يعني عدم
االقتصار عىل متثيل ريايض واحد ،يكون سائدا ا يف خمتلف املواقف التعليمية .وتؤكد
دراسة باترسون ونوروود ( )Patterson & Norwood, 2004عىل تأثري املعتقدات
املنتجة الستخدام التمثيالت الرياضية والربط بينها لدى أحد املعلمني ،حيث انعكس
ذلك عىل أداء ُطالبه ،وأظهروا موق افا إجياب ايا نحو التقنية والتمثيالت املتعددة ،كام زادوا
من استخدامهم لآللة احلاسبة .وكشفت دراسة بويل ( )Polly, 2014بأن معلمي
الرياضيات عندما وظفوا التقنية التعليمية يف تدريسهم ،ر ّكزوا عىل استخدام تقنيات
العرض ،مثل :جهاز البث والسبورة التفاعلية أكثر من التقنيات املعتمدة عىل احلاسب
اآليل أو األنشطة التفاعلية.
−

بينام جاءت ممارسة "يدعو املعلم ُطالبه إىل عمل رسومات رياضية أو استخدام وسائل
إيضاح برصية أخرى؛ لرشح استدالالهتم وتربيرها" يف الرتبة السادسة واألخرية،
وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب (.)1.06

وأظهرت النتائج ّ
أن مستوى أداء معلمي الرياضيات للمامرسات الفرعية يف ضوء
ٍ
بدرجة منخفضة ،حيث بلغ متوسطها احلسايب
ممارسة "تسهيل حوار ريايض ذي املعنى" جاء
( .)1.55كام جاء مستوى ممارساهتا الفرع ّية وف اقا لرتتيبها تنازل ايا عىل النحو اآليت:
−

جاءت ممارسة "يربط املعلم بني أساليب ُطالبه واستدالالهتم؛ من أجل التقدم نحو
أهداف الدرس" يف الرتبة األوىل ،وبدرجة متوسطة ،بلغ متوسطها احلسايب (.)1.88
وتشري دراسة ليم وونغ وزمالؤه ( )Woong et al., 2020إىل أنّه باإلمكان استخدام
نمط "طرح أسئلة املتابعة" عىل طالبه خالل الرشح أو أثناء حلهم للمهام؛ ليتحقق من
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تنفيذ املامرسة ،فهي طريقة تكشف للمعلم أفكار الطالب ،ويستطيع أن يتأكد من
ارتباطها أو تصويبها نحو األهداف ،كام أن هذا النمط يدعم احلوار الريايض املثمر.
كام أكّدت دراسة ليم وونغ وزمالؤه إىل ّ
أن املعلمني الذين قاموا باستخدام نمط طرح
أسئلة املتابعة عىل الطالب وقدموا استجابات هلا ،شجعوا عىل احلوار الريايض ،وزادوا
من استدامة مشاركة طالهبم فيه ،كام أهنا استحوذت عىل األسلوب األكثر مي ا
ال هلم من
بني أساليب احلوار الريايض األخرى ،فض ا
ال عىل أن بمقدورها تقديم إمكانات كبرية
لتعزيز تعليم الرياضيات.
−

وظهرت ممارسة "يرشك املعلم ُطالبه يف مناقشة هادفة لألفكار الرياضية
واالستدالالت واألساليب" يف الرتبة الثانية ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها
احلسايب ( .)1.50ولعل سبب ضعف املعلمني يف هذه املامرسة يعود إىل استخدامهم
أمثلة أو متارين قصرية يف مقدمة الدرس ،أو لِقلة األسئلة املطروحة من الطالب
ملعلمهم أو عدم وجودها وهذا ما الحظه الباحث .وتؤيده دراسة بيكولو وزمالؤه
( )Piccolo et al., 2008التي خلصت إىل أنه عندما يثابر الطالب يف طرح أسئلتهم
اخلاصة هبم؛ فإنه غال ابا يميل املعلمون إىل تقديم تفسريات أكثر تفصيالا ،مقرونة بأمثلة
ومتثيالت جديدة باستخدام طرق حللول دقيقة؛ جتعل احلوار الريايض غني وهادف.
وتشري نتائج دراسة رودريغيز وبونر ( )Rodriguez & Bonner, 2018إىل أن املعلمني
ٍ
ا
بشكل عام عندما يستخدم املعلمون املشكالت
تواصال أكثر فاعلية
والطالب ُيظهرون
وتولد
ذات النهايات املفتوحة ،فهي تصقل مهارات طرح األسئلة لدى املعلمنيّ ،
انعكاسا يف ختطيطهم وتدريسهم.
حوارا أكثر إنتاجية بني الطالب ،وكان املعلمون أكثر
ا
ا
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−

يسهل املعلم احلوار بني ُطالبه بتشجيعهم عىل ابتكار األفكار،
كام جاءت ممارسة " ّ
ورشح أساليبهم ،والدفاع عنها" يف الرتبة الثالثة ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها
احلسايب ( .)1.50وتُشري األدبيات إىل ّ
أن ممارسة احلوار الريايض تسهم يف إجياد بيئة
صفية تقدّ ر املشاركة مع الشعور بالدعم ،ويتعلم فيها الطالب االستامع إىل بعضهم
البعض وبناء تفكريهم عىل أفكار زمالئهم ،ويتدربون عىل طرح أسئلتهم ورشح
تفكريهم من خالل نقاش صفي تفاعيل ،أو أثناء عمل املجموعات مع األقران .كام
تفيد يف بناء احلجج ،حيث تعدّ هذه املامرسة أداة قوية يف جعل الدليل حمو ارا مركز ايا
لتعليم الرياضيات وتعلمها ( .)Stylianou, et al., 2011, 145كام كشفت دراسة
ستويل ( )Stoyle, 2016عن آثار الرشح الذايت (رشح ،تربير ،مناقشة) بني األقران
للمهام الرياضية ،حيث انعكست عىل األداء املفاهيمي واإلجرائي للطالب ودعمته.

−

بينام ظهرت ممارسة "خيتار املعلم ويرتب اسرتاتيجيات وأساليب ّ
حل طالبه؛ ملناقشتها
وحتليلها عىل مستوى الصف ،ككل" يف الرتبة الرابعة واألخرية ،وبدرجة منخفضة،
ونظرا أل ّن هذه املامرسة الفرعية تتطلب من املعلم أن
بلغ متوسطها احلسايب (.)1.34
ا
يوائم بني أفكار طالبه وحلوهلم املتباينة ،ملناقشتها وحتليلها عىل مستوى الصف؛ فقد
أشارت األدبيات إىل فاعلية نموذج شتاين الرتبوي يف تنظيم استجابات الطالب
املختلفة ،واملتمثل يف مخس ممارسات ،هي :التوقع ،واملراقبة ،واالختيار ،والتسلسل،
والربط بني االستجابات (.)Stein et al., 2008

أيضا أن مستوى أداء معلمي الرياضيات للمامرسات الفرعية يف
كام أظهرت النتائج ا
ٍ
بدرجة متوسطة ،حيث بلغ
ضوء ممارسة "دعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات" جاء
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متوسطها احلسايب ( .)1.77كام جاء مستوى ممارساهتا الفرع ّية وف اقا لرتتيبها تنازل ايا عىل النحو
اآليت:
−

جاءت ممارسة "يقدم املعلم لطالبه الدعم البنّاء أثناء كفاحهم" يف الرتبة األوىل،
وبدرجة متوسطة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)2.03وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة سافاك ( )Safak et al., 2021,1126التي هدفت لتحديد كيف ،وإىل أي مدى
قام معلمو الرياضيات بتضمني ممارسات داعمة للكفاح املنتج يف خطة الدرس،
ٍ
منخفض يف السقاالت ،ومهام الطلب املعريف العايل.
وكشفت عن اهتام ٍم

−

وظهرت ممارسة "يساعد املعلم ُطالبه يف إدراك أن االرتباك واألخطاء جزء من التعلم،
وذلك من خالل تسهيل املناقشات حول األخطاء واملفاهيم اخلاطئة والكفاح" يف
الرتبة الثانية ،وبدرجة متوسطة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)2.00وتُشري دراسة بري
( )Bray, 2011إىل أمهية استخدام اسرتاتيجية ملعاجلة األخطاء أثناء الكفاح املنتج
تتمثل يف( :أ) الرتكيز املتعمد عىل احللول الضعيفة املتوقعة وتطويرها يف املناقشة
الصفية( ،ب) تعزيز االستيعاب املفاهيمي أثناء مناقشة األخطاء( ،ج) إكساب
الطالب وحتليهم باجلاهزية ملعاجلة أخطائهم .و ُيوكد دييل ( )Daily, 2021, 91عىل أن
املعلم الذي ُيتيح لطالبه الفرص يف أن يتعلموا من أخطائهم ،عززوا من بناءهم لفه ٍم
أعمق للرياضيات.

−

كام ظهرت ممارسة "يمنح املعلم طالبه وقتاا كاف ايا للكفاح أثناء تنفيذهم املهام ،ويطرح
األسئلة التي تصقل تفكريهم دون التدخل وتنفيذ املهام نيابة عنهم" يف الرتبة الثالثة،
وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.59و ُتشري هذه املامرسة إىل تقديم
ٍ
تقليل من فرص التعلم لدهيم .وتوصلت نتائج دراسة كايت
الدعم للمتعلمني دون
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( )Cattey et al., 2020,1374إىل أن تفاعالت املعلم مع الطالب يف حلظات الكفاح
املنتج يمكن أن حتافظ عىل املتطلبات املعرفية للمهام أو تفسدها ،وبالتايل تقوي أو
وحيدد كابور ( )Kapur, 2010ثالث رشوط مفيدة
تعرقل تعلم الطالب وفهمهمُ .
للحيلولة دون ذلك ،وهي )1( :اختيار املشكالت للعمل عىل التحدي دون اإلحباط،
( )2تزويد املتعلمني بِ
ٍ
فرص لرشح ما يفعلونه وتفصيله )3( ،إعطاء املتعلمني الفرصة
للمقارنة بني احللول اجليدة والسيئة للمشكالت.
−

بينام جاءت ممارسة "يشيد املعلم بجهود ُطالبه يف فهم األفكار الرياضية ومثابرهتم يف
التفكري أثناء حل املسائل" يف الرتبة الرابعة ،وبدرجة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب
( .)1.44حيث توصلت نتائج دراسة دينابويل ( )DiNapoli, 2019,1386إىل حتديد
أكثر الطرق املمكنة يف ضامن مثابرة الطالب ،وهو تشجيعهم يف البداية عىل تفكريهم
وحسن
املفاهيمي ،مما أطال من مثابرهتم املنتجة عند وصوهلم إىل طريق مسدود،
ّ
بشكل ملحوظ من اختيارهم اسرتاتيجيات حل املشكالت ،كام ساعدهم عىل تنظيم
أفكارهم.

ثال ًثا :إجابة السؤال الثالث :والذي نصه:
 ما مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي يف ضوء ممارسة"بناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي"؟
للكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف ضوء ممارسة "بناء
الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي" ،تم حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية
واالنحرافات املعيارية هلذه املامرسة وف اقا لبطاقة املالحظة ،وكانت النتائج عىل النحو اآليت:
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جدول ( :)7مستوى أداء معلمي الرياضيات يف ضوء ممارسة "بناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي"
م

التكرار

املامرسة

النسبة

ممارسات العينة
عالية

متوسطة

منخفضة

املتوسط

االنحراف

مستوى

احلساب

املعياري

املامرسة

الرتبة

املامرسة ( :)6بناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي
فرصا الستخدام
يتيح لطالبه
ا
1

ك

4

17

9

%

12.5

53.1

28.1

ك

4

3

23

%

12.5

9.4

71.9

ك

3

14

13

%

9.4

43.8

40.6

ك

0

23

7

%

0

71.9

21.9

يزود طالبه بفرص للمامرسة من

ك

1

12

17

خالل توزيع إجراءات املهمة.

%

3.1

37.5

53.1

اسرتاتيجياهتم االستداللية ،ويزودهم
بطرق حلل املسائل.
حيث طالبه عىل

2

مناقشة ورشح

اإلجراءات التي يستخدموهنا ،وتربير
استخدامها يف حل مسائل معينة.
يربط االسرتاتيجيات والطرق التي
يبتكرها طالبه بإجراءات أكثر فاعلية،

3

وبشكل مناسب.
يستخدم النامذج البرصية لتعزيز فهم

4

طالبه.

5

الدرجة الكلية

1.72

1.28

1.56

1.66

0.772

0.772

0.759

0.602

متوسطة

منخفضة

منخفضة

منخفضة

1

5

3

2

1.37

0.660

منخفضة

4

1.52

 0.640منخفضة

-

يتضح من جدول ( :)7أن مستوى أداء معلمي الرياضيات للمامرسات الفرعية يف ضوء
ٍ
بدرجة منخفضة ،حيث بلغ
ممارسة "بناء الطالقة اإلجرائية من االستيعاب املفاهيمي" جاء
متوسطها احلسايب ( .)1.52كام جاء مستوى ممارساهتا الفرع ّية وف اقا لرتتيبها تنازل ايا عىل النحو
اآليت:
−

فرصا الستخدام اسرتاتيجياهتم االستداللية،
جاءت ممارسة "يتيح املعلم لطالبه ا
ويزودهم بطرق حلل املسائل" يف الرتبة األوىل ،وبدرجة ممارسة متوسطة ،بلغ
متوسطها احلسايب ( .)1.72وتتسق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القرش ()2020
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أن املعلمني يقدمون عددا ٍ
التي أشارت إىل ّ
كاف من األنشطة التي تكسب الطالب
ا
ٍ
بدرجة متوسطة.
الطالقة اجلرائية ،حيث ظهر مستوى ممارساهتم يف ضوئها
−

وظهرت ممارسة "يستخدم املعلم النامذج البرصية لتعزيز فِهم ُطالبه" يف الرتبة الثانية،
وبدرجة ممارسة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.66وتؤكد األدبيات عىل دور
النامذج البرصية يف تعزيز عملية التعلم؛ كوهنا متثل ربع املعلومات يف البحث العلمي
احلديث ،فهي تأيت يف شكل خمططات وجداول ورسوم بيانية وصور ( Murphy,

 .)2008وتشري دراسة توه ( )Toh, 2021إىل َّ
أن مستوى أداء الطالب ومرونتهم
اإلجرائية يف حساب التفاضل والتكامل يف املرحلة الثانوية مل يتطور ،ومل يكن لدهيم
نظرا الستخدام معلميهم نامذج برصية مل تسهل هلم
استيعاب مفاهيمي نحوه ،ا
استيعاب تلك املفاهيم.
−

كام جاءت ممارسة "يربط االسرتاتيجيات والطرق التي يبتكرها ُطالبه بإجراءات أكثر
ٍ
وبشكل مناسب" يف الرتبة الثالثة ،وبدرجة ممارسة منخفضة ،بلغ متوسطها
فاعلية،
احلسايب ( .)1.56وتتسق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مهلولو وزمالئه ( Mhlolo

 )et Al., 2012التي خلصت إىل ّ
أن متثيالت املعلمني للرتابطات الرياضية أثناء
ٍ
ملوضوعات متعلقة باجلرب ،إما خاطئة أو سطحية.
تدريسهم
−

وظهرت ممارسة "يزود املعلم ُطالبه بفرص للمامرسة من خالل توزيع إجراءات
املهمة" يف الرتبة الرابعة ،وبدرجة ممارسة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب (.)1.37
وتُشري الدراسات إىل أنه إذا كان املتعلمون مبتدئني ،وكانت مهام التعلم معقدة ،فيجب
عىل املعلمني إعداد طالهبم قبل التعاون عىل املهمة باستخدام مشكالت مماثلة معروفة
هلم بالفعل حتى يتعلموا العمل م اعا ،كام جيب أن يكون توزيع اإلجراءات متوازناا بني
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.9

386

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Faisal Salman Alotaibi & Prof.Dr. Khaled Abdullah Almatham
Volume (5) No. (4) 2022

مجيع أعضاء املجموعة ،بحيث يكون لكل فرد نفس الفرصة ملعاجلة تلك اإلجراءات
(.)Zambrano, 2019
−

بينام جاءت ممارسة "حيث املعلم ُطالبه عىل مناقشة ورشح اإلجراءات التي
يستخدموهنا ،وتربير استخدامها يف حل مسائل معينة" يف الرتبة اخلامسة ،وبدرجة
ممارسة منخفضة ،بلغ متوسطها احلسايب ( .)1.28حيث تؤكد دراسة كارترايت
( )Cartwright, 2020أن التقويم الشفوي من املعلم (أثناء استامعه لردود طالبه
ورشحهم إلجراءاهتم) يعد وسيلة رضورية لفهم وتفسري طالقتهم اإلجرائية.

راب ًعا :إجابة السؤال الرابع :والذي نصه:
 ما مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية بمحافظة الدوادمي يف ضوء ممارسايت"طرح األسئلة اهلادفة ،واستخالص األدلة عىل تفكي الطالب واستخدامها"؟
للكشف عن مستوى أداء معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف ضوء ممارسايت
"طرح األسئلة اهلادفة ،واستخالص األدلة عىل تفكري الطالب واستخدامها" ،تم حساب
التكرارات واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية هلاتني املامرستني وف اقا لبطاقة املالحظة،
وكانت النتائج عىل النحو اآليت:
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جدول ( :)8مستوى أداء معلمي الرياضيات ممارسايت "طرح األسئلة اهلادفة ،واستخالص األدلة عىل تفكري الطالب
واستخدامها"
م

التكرار

املامرسة

النسبة

ممارسات العينة
عالية

متوسطة

منخفضة

املتوسط

االنحراف

مستوى

احلساب

املعياري

املامرسة

الرتبة

املامرسة ( :)5طرح األسئلة اهلادفة
يطرح أسئلة مبنية عىل تفكري طالبه،
1

تعزز من فهمهم ،دون أن تتوىل
التفكري عنه ،أو تقيدهم.
يطرح أسئلة استقصائية تتيح لطالبه

2

الرشح والتربير ،ال أن تقترص عىل جمرد
مجع املعلومات.
يطرح أسئلة هادفة جتعل الرياضيات

3

وضوحا ،ومتُ كن طالبه من
أكثر
ا
البحث واملناقشة.
يسمح بوقت انتظار ٍ
كاف بعد طرح

4

السؤال؛ ليتمكن طالبه من صياغة
إجاباهتم وتقديمها.

ك

1

4

25

%

8

18

6

ك

25

56.3

12.5

%

1

19

10

ك

3.1

59.4

31.3

%

1

18

11

ك

3.1

56.3

34.4

%

16

9

5

الدرجة الكلية

2.00

1.59

1.56

2.22

1.28

0.803

0.665

0.669

0.941

0.553

متوسطة

منخفضة

منخفضة

متوسطة

منخفضة

2

3

4

1

-

املامرسة ( :)8واستخالص األدلة عىل تفكي الطالب واستخدامها
1

2

يستخلص وجيمع األدلة حول فهم

ك

2

25

3

طالبه لألفكار الرياضية أثناء التعلم.

%

6.3

78.1

9.4

يتخذ قرارات فورية حول كيفية

ك

2

16

12

%

6.3

50

37.5

استجابته
والتوجيهات

لطالبه،
السابرة

باألسئلة
والداعمة

1.84

1.56

0.628

0.716

متوسطة

منخفضة

1

2

واملعززة.
الدرجة الكلية

1.70

0.633

متوسطة

-

يتضح من اجلدول ( :)8أن مستوى أداء معلمي الرياضيات للمامرسات الفرعية يف
ٍ
بدرجة متوسطة ،حيث بلغ متوسطها احلسايب
ضوء ممارسة "طرح األسئلة اهلادفة" جاء
( .)1.84كام جاء مستوى ممارساهتا الفرع ّية وف اقا لرتتيبها تنازل ايا عىل النحو اآليت:
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−

جاءت ممارسة "يسمح املعلم بوقت انتظار ٍ
كاف ،بعد طرح السؤال؛ ليتمكن طالبه
من صياغة إجاباهتم وتقديمها" يف الرتبة األوىل ،وبدرجة ممارسة متوسطة ،بلغ
متوسطها احلسايب ( .)2.22حيث تشري األدبيات إىل أن العناية بفرتة االنتظار عند
تشجع الطالب الضعفاء عىل حماولة اإلجابة عن األسئلة ،وتو ّفر
طرح األسئلة الشفوية ّ
مساحة لتفكريهم ،وتنتج إجابات أكثر دقة من الطالب ،وتزيد عدد الطالب الذين
يتطوعون لإلجابة عن األسئلة (.)Mahmud, 2019

−

وظهرت ممارسة "يطرح أسئلة مبنية عىل تفكري ُطالبه ،تُعزز من فِهمهم ،دون أن تتوىل
التفكري عنه ،أو تقيدهم" يف الرتبة الثانية ،وبدرجة ممارسة متوسطة ،بلغ متوسطها
احلسايب ( .)2.00حيث تتطلب هذه املامرسة من املعلمني توفري خصائص يف أسئلتهم
املطروحة ،عىل سبيل املثال :أسئلة من النوع املفتوح ،أسئلة ذو متطلب معريف عايل،
والتي باإلمكان تنفيذها حتت غطاء نمط طرح أسئلة املتابعة (.)Woong et al., 2020

−

كام ظهرت ممارسة " يطرح املعلم أسئلة استقصائية تتيح لطالبه الرشح والتربير ،ال أن
تقترص عىل جمرد مجع املعلومات" يف الرتبة الثالثة ،وبدرجة ممارسة منخفضة ،بلغ
متوسطها احلسايب ( .)1,59وتتسق هذه النتيجة مع نتيجة دراسات ٍ
كل من :فخرو
( )Fakhro, 2003وكور وغاين ( )Kaur & Ghani, 2011واألشهب ( )2020التي
أظهرت اقتصار أسئلة املعلمني املطروحة عىل النوع املغلق .ولعل سبب ضعف
املعلمني يف هذه املامرسة خشيتهم من نفاذ الوقت قبل امتام متطلبات الدرس املفاهيمية
واإلجرائية .وتويص األدبيات بأن يطلب املعلم من طالبه أن جييبوا عن األسئلة بشكل
علني ،وأن يعرضوا أفكارهم أمام معلميهم وأقراهنم ،وهذا يتحقق عندما يتأكد
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الطالب بأن األسئلة التي يطرحها املعلم ُينظر إليها عىل أهنا وسيلة للتع ُلم ال أداة
للتقييم ،مع اطمئناهنم بعدم وجود عواقب سلبية لكوهنم خمطئني (.)Barton, 2018
−

وضوحا ،ومتكن طالبه
بينام جاءت ممارسة "يطرح أسئلة هادفة جتعل الرياضيات أكثر
ا
من البحث واملناقشة" يف الرتبة الرابعة واألخرية ،وبدرجة ممارسة منخفضة ،بلغ
متوسطها احلسايب ( .)1.56ولعل ضعف املعلمني يف هذه املامرسة يعود إىل غياب أو
ضعف إجراءات التفسري والتحفيز قبل طرح السؤال .وحيدد فريمان ( Viirman,

 ،) 2015إجراءات التفسري :بذكر احلقائق الرياضية املعروفة ،التلخيص والتكرار،
والتمثيالت املختلفة ،واللغة اليومية ،والتشكيل واالستعارة .بينام حدد إجراءات
التحفيز :باإلشارة إىل املنفعة ،وطبيعة الرياضيات ،والفكاهة ،والرتكيز عىل النتائج.
وأظهرت النتائج أن مستوى أداء معلمي الرياضيات للمامرسات الفرعية يف ضوء
ٍ
بدرجة متوسطة ،حيث بلغ
ممارسة "استخالص األدلة عىل تفكري الطالب واستخدامها" جاء
متوسطها احلسايب ( .)1.70كام جاء مستوى ممارساهتا الفرع ّية وف اقا لرتتيبها تنازل ايا عىل النحو
اآليت:
−

جاءت ممارسة "يستخلص وجيمع األدلة حول فهم ُطالبه لألفكار الرياضية أثناء
التعلم" يف الرتبة األوىل ،وبدرجة ممارسة متوسطة ،بلغ متوسطها احلسايب (.)1.84
وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عثامن ( )2019التي خلصت إىل ضعف معلمي
الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف استخدام أساليب التقويم املضمنة يف مقرر
الرياضيات ،كطرح أسئلة للتعليل ،وأسئلة مهارات التفكري العليا ،وتدريبات حتقق
من فهمك .وتتشابه مع دراسة أمادور ( )Amador, 2020التي توصلت إىل أن األدلة
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التي استشهد هبا معلمو الرياضيات لدعم ادعاءاهتم حول تفكري الطالب الريايض،
كان معظمها اقتباسات نصية.
−

بينام جاءت ممارسة "يتخذ املعلم قرارات ِ
فورية حول كيفية استجابته لطالبه ،باألسئلة
والتوجيهات السابرة والداعمة واملعززة" يف الرتبة الثانية ،وبدرجة منخفضة ،بلغ
متوسطها احلسايب ( .)1.56وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة راكوتيش
( )Rakoczy et al., 2008التي خلصت إىل أن تقديم معلمي الرياضيات لتغذية
راجعة تقييمية سلبية أدى إىل انخفاض الدافع الذايت والتحصييل لدى الطالب.

توصيات الدراسة
يف ضوء ما خلصت إليه الدراسة من نتائج ،تويص الفئات اآلتية بام ييل:
 توصيات لوزارة التعليم -1تقديم إداريت اإلرشاف والتدريب الرتبوي بوزارة التعليم برامج تستهدف "ممارسات
 NCTMللتدريس الف ّعال" ِضمن ُخ َّطة التنمية املهنية ملعلمي ومعلامت الرياضيات؛
وذلك إلكساهبم املهارات ،وحتسني املامرسات التدريس ّية لدهيم.
 -2إعداد أدلة إرشادية ملعلمي ومعلامت الرياضيات باملرحلة الثانوية حتوي عىل أهم
اخلطوات واالسرتاتيجيات الداعمة لتنفيذ ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال.
 توصيات ملرشيف الرياضيات الرتبويني -1تضمني ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال يف خططهم اإلرشافية التي تستهدف
معلمي ومعلامت الرياضيات؛ ودعمهم بام يساعدهم يف دمج هذه املامرسات يف
خططهم التدريسية.
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 -2االستفادة من ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال واالسرتاتيجيات الداعمة لتنفيذها،
يف ُخ َّطة التطوير املهني التي ُيقدِّ موهنا ملعلمي ومعلامت الرياضيات.
 توصيات ملعلمي الرياضيات -1حتسني ممارساهتم التدريسية يف ضوء
 -2االستفادة من ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال واالسرتاتيجيات الداعمة لتنفيذها
يف حتسني أدائهم التدر ّييس ،باعتبارها مت ّثل جمموعة جوهرية من املامرسات عالية
التأثري.

-3

الرتكيز يف نموهم املهني عىل حتسني ممارساته التدريس ّية عمو اما ،وممارسات NCTM

أساسا مشرتكاا لتعليم املعلمني،
للتدريس الف ّعال عىل وجه اخلصوص باعتبارها توفر
ا
وإطارا لتقييم التدريس وحتسينه.
ولغة مهنية مشرتكة،
ا
مقرتحات الدراسة
استكامالا للدراسة احلالية ،وسع ايا إىل إثراء امليدان بالبحوث ذات الصلة؛ يمكن إجراء
الدراسات العلمية اآلتية:

-1

تقديم تصور مقرتح لربامج تدريبية هتدف إىل حتسني املامرسات التدريس ّية يف ضوء
ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال لدى معلمي ومعلامت الرياضيات يف املرحلة
الثانوية.

-2

تقويم املامرسات التدريس ّية يف دروس الرياضيات يف املرحلة الثانوية التي تُقدمها
"قنوات عني" يف ضوء ممارسات  NCTMللتدريس الف ّعال.
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)دراسة نوعية تكشف أفضل اإلجراءات التي يقوم هبا الطالب (ما يفعله الطالب؟

-3

. للتدريس الف ّعال يف املرحلة الثانويةNCTM أثناء تنفيذ املعلم ملامرسات
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بمحافظة وادي الدوارس .جملة تربويات الرياضيات.113-68 ،)1(22 ،
عيل ،عىل طاهر عثامن .)2016( .استخدام أساليب التقويم لدى معلمي الرياضيات باملرحلة
الثانوية يف اململكة العربية السعودية .جملة العلوم الرتبوية والنفسية،
.295-267،)4(17
حممد عبد العزيز عيسى ،نجالء .)2020( .تقويم أداء معلامت الرياضيات يف املرحلة
ّ
املتوسطة يف ضوء املهارات التدريسية الالزمة بمدينة الرياض .املجلة الرتبوية
لكلية الرتبية بسوهاج.1257-1214 ،)79(79،
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األشهب ،أسامء عبد اهلل ،والرشع ،إبراهيم أمحد حسني .)2020( .واقع األسئلة الصفية التي
تطر حها معلامت الرياضيات يف مرحلة التعليم األسايس يف ليبيا :دراسة
نوعية .املجلة الرتبوية األردنية.132-107 ،)4(5 ،
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