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 ( الرياضيات، معلم الرياضيات، المعرفة الرياضية )    كلمات مفتاحية:   

The Level of Mathematical Knowledge of Mathematics Teachers for the First four Grades in 

Nablus Governorate 

Abstract: 
The study aimed to identify the level of mathematical knowledge of mathematics teachers for the first four 
grades in Nablus governorate, and its relationship to gender variables, years of experience, academic 
qualification and specialization. To achieve this, the researcher used the analytical descriptive method 
through applying the mathematical knowledge test for mathematics teachers for the first four grades in 
Nablus governorate. The sample of the study consisted of (92) mathematics teachers for the first four 
grades in Nablus governorate, who were chosen randomly. The results of the study showed that an 
acceptable percentage in the level of mathematical knowledge of mathematics teachers for the first four 
grades in Nablus governorate, and the results showed no differences between the averages of teachers' 
responses to the mathematical knowledge test in the gender variable, years of experience, and academic 
qualification in all fields, while there are differences in Specialization variable in the field of numbers, 
fractions, operations on them, measurement, geometry, and the grand total in favor of the natural sciences. 
The study recommended holding training courses for first-stage teachers on acquiring mathematical 
knowledge and how to deal with it, conducting more studies and research to measure the level of 
mathematical knowledge of mathematics teachers, and working on recruiting teachers with natural 
specialties to teach mathematics. 
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 امللخص:
معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى يف محافظة نابلس، وعالقتها بمتغيرات هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف إلى مستوى املعرفة الرياضية لدى  

ة  الجنس، وسنوات الخدمة، واملؤهل العلمي والتخصص. ولتحقيق ذلك، استخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق اختبار املعرف
( معلمًا ومعّلمة من معّلمي الرياضيات للصفوف  92فظة نابلس، وتكّونت عينة الدراسة من ) الرياضية ملعّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى يف محا 

الرياضيات للصفوف   األربعة األربعة األولى يف محافظة نابلس اختيروا عشوائيًا. وأظهرت نتائج الدراسة أّن مستوى املعرفة الرياضية لدى معّلمي 
النتائج عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات معّلمي الرياضيات ىلع اختبار املعرفة الرياضية األولى مقبولة يف محافظة نابلس، كما أظهرت  

يف متغيرات الجنس، وسنوات الخدمة، واملؤهل العلمي يف جميع املجاالت، بينما توَجد فروق يف متغير التخصص يف مجاالت األعداد والكسور  
ي لصالح العلوم الطبيعية. وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية ملعّلمي الصفوف األربعة األولى حول  وعملياتهما، والقياس والهندسة، واملجموع الكل

ت، والعمل  اكتساب املعرفة الرياضية، وكيفية التعامل معها، وإجراء مزيد من الدراسات واألبحاث؛ لقياس مستوى املعرفة الرياضية ملعّلمي الرياضيا
 طبيعية لتدريس الرياضيات. ىلع توظيف معّلمين ذوي تخصصات  

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
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 الدراسة مقدمة 

ل وموجهًا  المحتوى،  لتعلم  ومّيسرًا  التدريس،  لعملية  مركزًا  المعّلم  كون  حديثًا؛  تربويًا  توجهًا  وكفاياته  بالمعّلم  االهتمام  سلوكات ُيَعّد 

 المتعّلمين، فمنذ وقت طويل، اهتّم الباحثون بمعرفة المعّلم، وفي الثمانينات ازداد هذا االهتمام، وتحّول البحث من سلوك المعّلم إلى

البحث في معرفة المعّلم، وقدرته على اتخاذ القرارات المناسبة في العمل الصفي، واّتجهت األبحاث الحديثة مثل أبحاث كيلباتريك 

( Krauss, Baumert, & Blum, 2008(، وأبحاث كراوس وزمالئه )Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001وزمالئه )

 (.   2016لدراسة تفكير المعّلم؛ لما في ذلك من أثر على ممارساته التعليمية )ناجي، 

، وهو الذي يمسك زمام العملية التربوية في المدرسة، والعنصر وحجر األساس في التعليم  فالمعّلم هو القدوة في العملية التعليمية

ي  ويستخدم الوسائل الحديثة، ويضعها بين يدي طلبته، وُيَكّيف المنهاج َوفق قدراتهم واستعداداتهم، ويعمل جاهدًا لتلبية احتياجاتهم الت

تؤدي إلى تنمية طلبته في جميع جوانب ال تتعارض مع أهداف المجتمع وفلسفته ومطالبه، ويختار لنفسه الطريقة المناسبة التي  

للمعّلم يجب أن ُيعطى كّل االهتمام إلعداده وتأهيله   فإذا كانت تلك األهمية  شخصياتهم، ويرشدهم ويساعدهم في حّل مشاكلهم، 

لمين ارتباطًا وثيقًا (، ويرتبط مفهوم تدريب المع2014وتدريبه ليصيح معّلمًا كفؤًا يستطيع القيام بالمهاّم الملقاة على عاتقه )داود،  

  بمفهوم التعليم المستمر، كمهّمة تدريب قدرات المعّلمين المعرفية والتربوية، وتطويرها، والعمل على إثراء معلوماتهم، وأساليب متنوعة

ن أساسيين، أخرى، وصقل خبراتهم، وتقويم أدائهم، وتعديل سلوكهم التربوي الميداني بصورة مستمرة، فالتعليم المستمر يتضّمن جانبي

 (. 2014هما: الجانب الثقافي، والجانب المهني، وهما جانبان متكامالن ال متناقضان، ومستمراِن مدى الحياة )صيام، 

يُقصد وتتكّون العملية التربوية من عمليتين: التعليم، والتعّلم، وهما عمليتان متالزمتان، فاإلنسان منذ والدته حتى وفاته يتعلم، وهذا ما  

ها لتعّلم، أّما التعليم فيحتاج إلى المعّلم لنجاحه، وعليه فالتعليم الفاعل ُينتج تعلمًا، والمقصود بالتعليم الذي تريده األمم ألبنائبعملية ا

التعليم المدرسي المختلفة التي قد تمتد إلى نهاية الدراسة الجامعية، ويحتاج فيها الطالب للمعّلم )داود،  التعليم المنّظم في مراحل 

(. لذلك كّله، تحتّل الرياضيات مكانة بارزة بين جميع أنواع المعرفة اإلنسانية؛ لما لها من تطبيقات واسعة وضرورية، فهي 2014

متطلب أساسي وضروري لجميع مناحي الحياة العصرية، فالمعرفة الرياضية أصبحت اليوم بمثابة الوقود الذي يدفع حركة المجتمع 

ُيَعّد االهتمام بالرياضيات أمرًا حتميَا ال يمكن تغافله أو تجنبه، ولكون الرياضيات ملكة العلوم، للمضي قدمًا دون معيقات، لهذ ا 

أصبحت المعرفة الرياضية تمّثل مؤشرًا لمدى اهتمام المجتمع بالتعليم وبناء اإلنسان القادر على مواجهة التحديات المعاصرة )صيام، 

2014  .) 
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سطحيًا دون التعمق في دراستهم وتعلمهم؛ ما يؤدي إلى فقدان المهارات والمعارف الرِّياضية التي اكتسبوها   ويتعّلم غالبية الطَّلبة تعلماً 

خالل المسيرة التَّعليمية؛ نتيجة اهتمامهم بالتحصيل والعالمة  وليس بقيمة المعلومات التي يكتسبونها، وقد يعود السبب في أّن مناهج  

 (.  2014العتابي، ) جرائية دون المفاهيميَّةالرياضيات ُتركز على المعرفة اإل

( إلى أّن المعرفة الرياضية ُتصنَّف إلى نوعين من المعارف، هما: معرفة مفاهيمية، ومعرفة 2014وقد أشار خشان وزمالؤه )     

لموجودة مسبقًا، وتتضّمن إجرائية، وتتكون المعرفة المفاهيمية من مجموعة عالقات تنشأ داخليًا، وترتبط هذه العالقات مع األفكار ا

 المعرفة المفاهيمية فهم األفكار الرياضية واإلجراءات، ومعرفة الحقائق األساسية في الحساب، ويمتلك الطلبة المعرفة المفاهيمية عندما 

لشبه واالختالف يكونون قادرين على تحديد المبادئ، وتطبيقها، ويعرفون الحقائق والمصطلحات، ويطبقونها، وقادرين على تحديد أوجه ا

 بين المفاهيم المختلفة.  

وُتَعّد المعرفة الرياضية من مكونات القوة الرياضية، أي المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية وحل المسائل، فالمعرفة الرياضية     

ضية، والمهارات الرياضية، والخوارزميات، ُتَعّد من اللبنات األساسية عند بنائها، منها المفاهيم الرياضية، والمبادئ والتعميمات الريا

( أول من تناول موضوع معرفة المعّلمين،  Shulman,1986وُيَعّد شولمان )(.   2019وحّل المسائل الرياضية )العنزي ووشاح،  

( المحتوى  تعليم  كيفية  وأسماها  معين،  محتوى  لتعليم  المعّلم  يحتاجها  التي  المعرفة  "PCKوحّدد   )Pedagogical Content 

Knowledge وُعّرفت بأنها كّل ما يستخدمه المعّلم من شروحات وتمثيالت، وإعادة تشكيل لموضوع الدرس ليتناسب مع قدرات ،"

ت التعّلم، وما يحمله الطلبة من مفاهيم سابقة وخبرا  الطلبة، ويكون قابأل للتعليم، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الطلبة في أثناء

 حول موضوع الدرس. 

َمت معرفة المعّلم إلى ثالثة أقسام، هي:  معرفة المحتوى، ومعرفة      وتطّرق شولمان في أبحاثه إلى المعرفة الرياضية، حيث ُقسِّ

عرفة المنهاج، ومعرفة أساليب تدريس المحتوى، وأثارت تلك األبحاث اهتمامًا واسعًا حول معرفة المعّلمين للتدريس. وتلّقى مفهوم م

المحتوى أو كيفية تعليم المحتوى ردود أفعال إيجابية؛ ألّن هذا المفهوم حّول التركيز من معرفة المحتوى العملي إلى نوع آخر من 

للطلبة التي تخلق حالة من   المهمة  الموضوعات  المحتوى تتضمن معرفة  أساليب تدريس  التدريس. فمعرفة  المعرفة يتعلق بعملية 

اإليجابي، و  فيها  التفكير  الطلبة، ويقعون  بين  تنتشر  التي  الشائعة  األخطاء  المفهوم، ومعرفة  تدريس  في  األمثلة ومضادها  معرفة 

(. وتشمل المعرفة ثالثة أنواع من المعارف والخبرات، هي: المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحّل المشكالت، 2016)السلولي،  

على تنظيم تفكيره، وتوجيهه، وتعديل المسارات المعرفية والفكرية، باإلضافة إلى الخبرات المرتبطة    وما بعد المعرفة، وتشمل قدرة التلميذ

 (. 2006بحّل المشكالت )السعيد، 
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وُيَعّد حّل المشكالت مظهرًا مهّمًا في تعليم الرياضيات وتعّلمها، بل إّنه غاية الرياضيات، ووسيلتها. وقد أصبح حّل المشكالت     

ساسيًا للتعّلم، وإّنه أكثر من مجرد إيجاد إجابات للمسائل والتمارين الكالمية، حيث ينّص معياره على أّنه يتعّين على الطلبة مطلبًا أ

 ,NCTMبناء معرفة رياضية جديدة من خالل حّل المسائل، وهنا تتضح مسألة أّن حّل المشكالت هي وسيلة لتعلم الرياضيات)

2000 .) 

في الرياضيات وما يتعّلق بمعرفة المعّلم لها أّن خبرة المعّلم عندما كان متعّلمًا لها ليست كافية لتدريسها   فيما يرى المتخصصون    

(Johannsdottir, 2013( وأثبتت دراسة كاراالمبوس .)Charalambous, 2008 الطّلبة ( عن وجود عالقة قوية بين معرفة 

ائهم في الممارسات التدريسية، فالمعلم الذي يمتلك المعرفة الرياضية، يكون أكثر المعّلمين بالمعرفة الالزمة لتدريس الرياضيات وأد

 ثقة بنفسه ومستعدًا لمختلف األسئلة الرياضية التي قد يوجهها طلبته له. 

واحدة لجميع فالمعرفة الرياضية الالزمة لتدريسها تتكّون من نوعين، هما: معرفة المحتوى، ومعرفة أساليب التدريس، وال تكون المعرفة  

التخصصات ولجميع المعّلمين، بل هي معرفة متخصصة لكّل موضوع ومحتوى، فمثاًل: معرفة معّلم الرياضيات في تخصصه تختلف 

يمتلك معرفة  أن  المعّلم في تخصصه غير كافية، بل يجب  أّن معرفة  الكيمياء، كما  أو  الفيزياء  يمتلكها معّلم  التي  المعرفة  عن 

يم والتعّلم، وأساليبهما، وطرقهما. وعلى الرغم من تعّدد تلك النماذج أخذ اهتمام الباحثين يرّكز على دراسة مواضيع  باستراتيجيات التعل

محّددة في كّل موضوع دراسي، ففي الرياضيات مثاًل، أجريت عدد من الدراسات التي تبحث في امتالك معّلمي الرياضيات لموضوعاتها 

(. ويشهد المجتمع اهتمامًا غير مسبوق بإعادة صياغة  2015ور، أو األعداد وعملياتها )الشرع،  مثل الهندسة أو الجبر، أو الكس 

بعة أدوار المدارس والمعّلمين، واستراتيجيات التعليم والتعّلم، وطرقهما، وأساليبهما؛ لذا ُتَعّد المعرفة الرياضية لمعّلمي الصفوف األر 

أثار   ما  ومهمًا؛  أمرًا ضروريا  معّلمي األولى  لدى  الرياضية  المعرفة  مستوى  تقّصي  أجل  من  الدراسة؛  هذه  في  الباحثون  فضول 

 الرياضيات للصفوف األربعة األولى في محافظة نابلس.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

وضعف التمكن منها   التعّلم،ُتَعّد المعرفة الرياضية مدخاًل مهما لفهم طبيعة الرياضيات، وإجراء عدد من العمليات تساعد على تحقيق  

إذ يواجهون صعوبات عدة في تعلم الرياضيات من خالل دراستهم لها، مما يجعلهم غير قادرين على  ينعكس سلبًا على تعلم الطلبة، 

سر والمسهل  الفهم واالستيعاب وحل المسائل الرياضية، وعلى الرغم من المعيقات والصعوبات التي تواجه الطلبة إاّل أّن المعّلم هو المي

؛ لهذه الصعوبات من خالل مراعاة الفروق الفردية بين طلبته، والطرق واألساليب والوسائل التعليمية التي يتبعها المعّلم في تعليم طلبته

  وأظهرت دراسات سابقة مثل دراسة أبو عودة  ،ما يساعدهم في فهم طبيعة المادة، والقدرة على حّل المسائل والمشكالت التي تواجههم
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الرياضيات 2018(، ودراسة مجيد ) 2020) الرياضية والمفاهيم األساسية في تدريس  المعرفة  التمكن من  إلى  (، حاجة المعّلمين 

للصفوف األربعة األولى، على اعتبار أّن الصفوف األربعة األولى هي الّلبنة األساسية في تعليم الطلبة، وفي تمكين الطلبة للمراحل  

لذا تزداد مهارات الطلبة ومعارفهم الرياضية في حال تمكن معلمي الرياضيات من تلك المعارف والمهارات والبنى التعليمية المختلفة، و 

 الرياضية في مختلف موضوعات الرياضيات.

ويّتضح مّما سبق أّن هناك أهمية لدراسة مستوى المعرفة الرياضية لدى معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى، وبذلك يمكن 

 صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال اآلتي: 

 ما مستوى المعرفة الرياضية لدى معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى في محافظة نابلس؟

 فرضيات الدراسة 

 الًقا من سؤال الدراسة، صيغِت الفرضيات الصفرية اآلتية: انط

( بين متوسطات استجابات المعّلمين في اختبار المعرفة الرياضية ُتعزى إلى  α≤0.05ال توَجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) -1

 الجنس. 

ختبار المعرفة الرياضية ُتعزى إلى  ( بين متوسطات استجابات المعّلمين في اα≤0.05ال توَجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) -2

 عدد سنوات الخدمة.  

( بين متوسطات استجابات المعّلمين في اختبار المعرفة الرياضية ُتعزى إلى  α≤0.05ال توَجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) -3

 المؤهل العلمي. 

في اختبار المعرفة الرياضية ُتعزى إلى  ( بين متوسطات استجابات المعّلمين  α≤0.05ال توَجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) -4

 التخصص. 

 أهداف الدراسة  

 هدفت هذه الدراسة إلى ما يأتي:     

 مستوى المعرفة الرياضية لدى معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى.   الكشف عن  -

 والمؤهل العلمي، والتخصص.معرفة الفروق في المعرفة الرياضية َوفق متغيرات الجنس، وعدد سنوات الخبرة،  -

   أهمية الدراسة 

 يمكن إبراز أهمية الدراسة فيما يأتي:    
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 األهمية النظرية   -أولا 

 تقديم تصّور للمسؤولين عن العملية التعليمية في الصفوف األربعة األولى، وإفادة المهتمين بوزارة التربية والتعليم عن مستوى المعرفة 

 الصفوف األربعة األولى.الرياضية لدى معّلمي 

 األهمية العملية  -ثانياا 

يستفيد منها مصّممو المناهج والمشرفون ومعّلمو الصفوف األربعة األولى والمهتمون بوزارة التربية والتعليم على مستوى امتالك معّلمي 

لية ذات صلة بالمعرفة الرياضية،  ( المعرفَة الرياضية، كما يستفيد الباحثون في عمل دراسات مستقب1-4الرياضيات في الصفوف ) 

 وعالقتها بمتغيرات أخرى. 

 حدود الدراسة  

 تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:      

على عينة عشوائية من معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى في محافظة نابلس؛ إذ اشتملت الدراسة  ُطبقت    الحد البشري: -

 ُيعّلمون الرياضيات للصفوف األربعة األولى. ( معّلمًا ومعّلمة مّمن 92على ) 

  2020العام الدراسي    2020/ 4/9إلى    8/2020/ 23تّم تطبيق اختبار المعرفة الرياضية في الفترة الواقعة بين    الحد الزماني: -

 ، وهي الفترة التي داوم فيها المعلمون وجاهيا، وتكون أسبوعًا قبل دوام الطلبة.  م2021 /

َقت الدراسة في موضوعات الرياضيات في الصفوف األربعة األولى، وهي األعداد والكسور وعملياتهما،  ُطبِّ   الحد الموضوعي: -

 والقياس والهندسة والبيانات واإلحصاء.

 ُطبَِّقت الدراسة على معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى في محافظة نابلس.  الحد المكاني: -

 مصطلحات الدراسة

 تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها:  

 المعرفة الرياضية: 

تمّثل معرفة معلمي الرياضيات لها وفهمها وتطبيقها؛ من أجل مساعدة الطلبة في تعلمهم من خالل تحديد العالقات الكاملة، والمفاهيم 

، وفهم مكونات الرياضيات وخوارزمياتها )عثمان الرياضية، وعمل االجراءات الرياضية، من خالل إتقان المهارة، وحّل المشكالت

 (. 5، ص2018(, وتمثل قدرة معلمي الرياضيات على توظيف المفاهيم الرياضية في حّل المشكالت )جرار، 2018والعابد، 
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راض هذه إجرائيًا من خالل اختبار المعرفة الرياضية لمعلمي الرياضيات في الصفوف األربعة األولى المُعّد خصيصًا ألغ  وتعرف

 الدراسة. 

 اإلطار الّنظري 

إذ يساعد على خلق عدد من الفرص المستقبلية، كما أّنه   ُيَعّد التعليم الحجر األساسي لبناء المؤسسات التعليمية والمجتمعية؛

اح يزيد من قوة العقل، والمهارات االجتماعية والفكرية، عن طريق زيادة مستوى المعرفة، والمهارات التقنية، باإلضافة إلى أهميَّته؛ للنج

ز في الحياة، والحصول على شيء ممّيز ومختلف عن اآلخرين، حيث إّنُه يساعد على تقلي ل التحديات في الحياة الصعبة، كما ُتعزِّ

المعرفة الذي يتلّقاها الفرد خالل فترة التَّعليم من مستوى الثِّقة بالنفس ضمن سياقات مدرسية متنوعة، يبرز ذلك في مقدمتها تعّلم 

 (. 2018الرياضيات وتعليمها )أبو وردة، 

فالمعّلم هو مفتاح العملية التعليمية، وله دور بارز في إنجاحها، ويكمن دور المعّلم من خالل الخبرات والتجارب العملية في  

صية، مرحلَتي التعليم والتعّلم لديه، وُتشّكل معرفة المعّلم حقاًل واسعًا، يشمل المعرفة العامة والخاصة ألصول التدريس، والمعتقدات الشخ

عملية، ومعرفة المعّلم بالموضوع، والتعّلم، باإلضافة لمعرفة محتوى الموضوع، وكيفية تعليمه، ومعرفة السياق، كما يشمل  والخبرة ال

العامة، واألغراض،   التربوية  الباحثون بمعرفة المعّلم، وازداد هذا االهتمام في    (.  2014والقيم )صيام،  معرفة األهداف  وقد اهتم 

حث في التعليم، من البحث في سلوك المعّلم إلى البحث في معرفة المعّلم، واتخاذه القرارات المناسبة في العمل الثمانينات؛ إذ تحّول الب

 . (Goos, 2005الصفي، وظهرت أسئلة تتعلق بالمعرفة والمعتقدات التي تشكل اتخاذ القرار)

( إلى أّن أساليب التدريس التي يتبناها معّلمو الرياضيات تعتمد أساسًا على فهمه لمعنى الرياضيات، 1992وأشار تومسون )

الحسابية،  العمليات  هي:  األساسية  عناصره  وأّن  نتائجها،  بدقة  تتميز  المعرفة  من  فرع  المتعّلمين  من  لعدد  بالنسبة  فالرياضيات 

أّن معرفة الشخص بالرياضيات تعادل قدرته على أداء الخوارزميات، والقدرة على والخوارزميات الجبرية، ونظريات الهندسة، ويرون  

 تحديد المفاهيم األساسية لفرع المعرفة.  

لذلك، يعتقد هذا االتجاه أّن المعرفة الرياضية هي ابتكار في الرياضيات، وهذا يعني أّن الرياضيات نشاط أو عملية إنتاج  

م التدريس الجيد المرتبط بهذا الرأي هو عرض المفاهيم واإلجراءات عرضًا موجزًا وواضحًا، وإعطاء المعرفة الجديدة. لذلك فإّن مفهو 

الطلبة فرصًا كافية لممارسة اإلجراءات، وتمييز المفاهيم، بينما ُتشَتّق نظرة أخرى لطبيعة الرياضيات من التحليل االجتماعي للمعرفة  

ة للخبراء والممارسين في الرياضيات، ووصف هذه الرياضيات بأّنها نوع من النشاط الرياضية، الذي يقوم على الممارسة المستمر 
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الثقافية  بالتغيرات  ودحضها  البراهين  هذه  في  التغيرات  وتتعلق  ودحضها،  والبراهين  بالحدس  مرتبطة  اجتماعية  بنية  العقلي، وهي 

 (.  2014واالجتماعية )صيام، 

ى جزأين، وليس لثالثة أجزاء: الجزء األول هو تدريس المفهوم، والجزء الثاني هو ( تدريس الرياضيات إل2018وَيقصُر مجيد )

تدريس العمليات اإلجرائية؛ وهذا يعني أّن التدريس الُمجدي وذي المعنى للرياضيييات يحتاج إلى تدريس المفاهيم، ثّم تدريس المفاهيم  

وعلى الرغم من ذلك التقليص في تدريس الرياضييييات، إاّل أنه   عن طريق تحقيق القدرة على الفهم وحّل المشيييكالت ذات الصيييلة بها،

يقع على عاتق معّلمي المرحلة األسييييييياسيييييييية مسيييييييؤولية كبيرة؛ ألّنهم يمّثلون حجر األسييييييياس في المواضييييييييع الرياضيييييييية التي يقدمونها  

ها المختلفة، وبذلك أشيييييار هيل (؛ إذ تقود الموضيييييوعات الرياضيييييية هذه إلى تنمية المهارات الرياضيييييية بأنواعWaller, 2012للطلبة)

( إلى وجود عالقة بين المعرفة الرياضييييية الالزمة للمعّلم لتدريس الرياضيييييات وقدراته Hill, Brown & Ball, 2005وبراون وبول )

مة للطلبة، فضياًل  التدريسيية العامة, وأّنهما يظهران في قدرة المعّلم على التنويع، وإعطاء نماذج وأمثلة متعددة للمسيائل الرياضيية الُمقدَّ 

 عن مراعاة التوازن بين الجانبين: المفاهيمي، واإلجرائي.

وعمل شولمان على إيجاد كّل ما يحتاجه المعّلم من معارف وأدوات حتى يتمكن من تدريس محتوى معين، ونتج عن محاوالته  

بّين أّن التدريس الناجح يتطلب ضرورة فهم ، فيما  (PCKتلك ما اصُطِلح على تسميته بإطار المعرفة الالزمة لتدريس المحتوى )

  المعّلمين لطرق التدريس وأساليبه التربوية المناسبة لمجال تخصصه، والذي ُيَعّد إطارًا موحدًا لكّل المعّلمين، يتضمن معرفة المعّلم

اضح المعالم والمكونات، فكان  الالزمة للتدريس ومعرفة المحتوى، وكان شولمان أول من تقّدم بأفكار اعتمدت في أسسها على إطار و 

سهل التطبيق، بحيث القى رواجًا كبيرًا في صفوف التربويين؛ إذ اسُتخِدم إطار شولمان كأساس نظري لتطوير المعّلمين وتأهيلهم، 

عام تربوية  ومهارات  المحتوى،  ومعرفة  أساسية،  لمهارات  فقط  يحتاج  التدريس  أّن  اعتبروا  الذين  التربويين  شولمان  ة وانتقد 

(Johannsdottir, 2013 .) 

 ( من ثالث معارف، هي كما يأتي: Shulman, 1986ويتكّون إطار شولمان )

 " "Pedagogical Knowledge (PKالمعرفة الالزمة للتدريس )1. 

العامة لنظريات يمكن وصفها بأّنها معرفة غير معتمدة على التخصص العلمي، حيث إّنها تتعلق بتنظيم الصف وإدارته، والمعرفة  

التعّلم، وطرق التدريس العامة. وهي المعرفة التي تصف األهداف العامة لعملية التدريس، وتشمل مجموعة المهارات التي يتوجب  

 على المعّلم تطويرها، واإللمام بها؛ ليستطيع إدارة نشاطات التعّلم والتعليم، وتنظيمهما؛ بهدف تحقيق مخرجات التعّلم المقصودة.
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رفة الالزمة للتدريس تهتّم بالفهم لنشاطات إدارة الصف، وتفعيل دور الطلبة، وتخطيط الدروس، وتقويم التعّلم. فالمعرفة الزمة  فالمع

 لطرق التدريس المختلفة، مثل معرفة كيف تنّظم األنشطة َوفق مفاهيم النظرية البنائية مثاًل.  

 " Content Knowledge( "CK. معرفة المحتوى )2

يمكن وصفها بأّنها المعرفة التي تتعلق بموضوع علمي وتخصص معين، بغض النظر عن تدريسه، فهي تتعلق بالحقائق والمفاهيم 

بذلك   الخاصة  والبراهين  اإلثبات  بطرق  يتعلق  ما  وكّل  العلمي،  التخصص  داخل  ذلك  كّل  ُينظَّم  وكيف  والنظريات،  والمبادئ 

ئق والمفاهيم مثااًل على اختالفات معرفة المحتوى باختالف سياقها التعليمي، فعلى سبيل  التخصص. فمعرفة المحتوى تتعلق بالحقا

الثانوية، وبذلك فإّن معرفة  المثال: محتوى الرياضيات للصفوف األساسية يختلف بطبيعته ومعرفته عن الرياضيات للصفوف 

 المحتوى مهمة للمعّلم. 

  "Pedagogical Content Knowledge"( PCKالمعرفة البيداغوجية أصول التدريس )3. 

يمكن وصفها بأّنها المعرفة األساسية التي تسعى برامج إعداد المعّلمين لتطويرها، فيما ُتعرَّف هذه المعرفة بأّنها مزيج بين معرفة  

علمي معين، ويتكّيف    المحتوى والمعرفة الالزمة للتدريس مع الخبرة الذاتية للمعّلم، ليتكّون لديه فهم واسع لكيفية تدريس موضوع

بما يتناسب مع حاجات المتعّلمين، وقدراتهم داخل سياق تعليمي محّدد، ويمكن توضيح ارتباط المعرفة الالزمة لتدريس المحتوى  

 بمعرفة المحتوى والمعرفة الالزمة للتدريس من خالل ما حّدده شولمان عن معرفة المعّلم بالشكل اآلتي: 

 

 

 

 

 

 ( Shulman, 1986بمعرفة المحتوى والمعرفة الالزمة للتدريس )ارتباط المعرفة الالزمة لتدريس المحتوى ( :  1الشكل )

القاعدة المعرفية للمعّلم إلى سبع معارف، هي: المعرفة  1987( نموذجًا مفّصاًل عام  Shulmanوّقدم شولمان )    م، حيث قّسم 

لتدريس   الالزمة  والمعرفة  بالمنهاج،  والمعرفة  للتدريس،  الالزمة  والمعرفة  )بالمحتوى،  بالمتعّلمين PCKالمحتوى  والمعرفة   ،)

( اآلتي 2(، والشكل )Shulman, 1987وخصائصهم، والمعرفة بالسياق التدريسي، والمعرفة باألهداف والقيم والفلسفات التربوية )

 يوّضح أنواع المعرفة التي يحتاجها المعّلم في التدريس َوفق شولمان:  

 

 

 معرفة  

 المحتوى 

 (CK  ) 

 المعرفة                        المعرفة         

 البيداغوجية                   الالزمة      

(PCK للتدريس                        ) 

                               (PK ) 
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 ( (Shulman, 1987أنواع المعرفة التي يحتاجها المعّلم في التدريس َوفق   (:2الشكل )

هي المعرفة األكثر أهمية؛ كونها مزيجًا بين المعرفة بالمحتوى وطرق   PCK)وأكد شولمان أّن المعرفة الالزمة لتدريس المحتوى )

ى أّن هذا التقسيم ليس ثابتًا وال نهائيًا، بل يّتسم  تدريسه، وتمّيز بين الخبير في موضوع، والتربوي الذي يدرسه. وأشار شولمان إل

بالمرونة، ويحتاج إلى مزيد من التطوير. وهذا ما دفع الباحثين إلى إعادة النظر في هذا التعريف، وإجراء مزيد من األبحاث في شأنه، 

الالز  والمعرفة  المحتوى  معرفة  من  لكّل  الفهم  من  أكثر  يتطلب  الفّعال  التدريس  أّن  باختالف وأّكد  يختلف  فالمحتوى  للتدريس،  مة 

 ,Shulman( صياغة ما قّدمه شولمان )(Ball, Thames, & Phelps ,2008التخصص، وقد أعادت بال وثاميس وفيلبس  

(، وتطويره من خالل توضيح أنواع المعارف السبعة؛ من أجل التحديث والتطوير، والتي ُيمكن إدماجها ضمن المعرفة الرياضية 1987

 أتي: كما ي

 -1 ( المحتوى  المفياهيم :  CK  )(Content Knowledge)معرفة  التعليميية، كإدراكه  الميادة  لبنية  المعّلم  فهم  هي عبارة عن 

، األساسية والتعميميات خاصة في الرياضييات، والطيرق التيي تيربط تليك المفياهيم والتعميميات معيًا، وفهمًا واسعًا لطبيعة الرياضيات

والتنظيم المعرفي لموضوعاتها، وقد اقترح شولمان أّن التفكير بشكل سليم في معرفة المحتوى الرياضي يتطلب الذهاب بعيدًا وراء 

 معرفة المفاهيم الرياضية.

قاعدة المعرفة للمعلمين

The Knowledge 
base of teacher

content   Knowledgeمعرفة المحتوى 

PCK))خاص بالموضوع 

Knowledge of curriculumمعرفة المنهاج 

General Pedagogical Knowledgeمعرفة بيداغوجية عامة 

 & Knowledge of learnerمعرفة المتعلمين وخصائصهم 
Their Characteristics

 Knowledge of educationalمعرفة السياقات التربوية 
contexts

 Knowledge ofمعرفة المقاصد واالهداف والغايات التعليمية  
educational ends , purpose , & values

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=1
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  ياسين وصالحة وقطناني 
للصفوف   مستوى املعرفة الرياضية لدى معّلمي الرياضيات

 األربعة األوىل يف حمافظة نابلس
 

   

 

697 
 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

ُتعرف بالمبيادئ األساسية التيي ترتكيز (:  Knowledge needed to teach contentالمعرفة الالزمة لتدريس المحتوى )   2-

 هيا عمليية تنفييذ تيدريس الرياضيات، مثيل تطبيقات اإلدارة اليصفية، ومهيارات تدريس الرياضيات، وزمن التعّلم األكياديمي، والنظيام علي

 االجتمياعي اليصفي والمدرسيي، والتفاعل الصفي. 

ُتعَرف معرفة المنهاج الرياضيات بمعرفية المعّلم بالمنهياج الرسيمي، ومعرفيية :  (Curriculum Knowledge)معرفة المنهاج     3-

 عناصييره األساسية، ونظرية بنائه، وأساليب تقويمه، وكيفية تنظيييم الخبرات واألنشطة، والتخطيط لها. 

محتوى الرياضيات   تيشمل معرفة  (: PCK( )Pedagogical Content Knowledgeالمعرفة الالزمة لتدريس المحتوى )  4-

بصورة تمّكن المعّلم من تدريسها فعليا، وكذلك معرفة المعّلم لطرق تدريس الرياضيات، فاألمر يتطلب من المعّلم، كما ذكر شولمان، 

 معرفة كيفية تكامل محتوى الرياضيات بالمعرفة الالزمة لتدريسه. 

5-  ( المتعّلمين  بخصائص  المتعلقة  (:  Knowledge of characteristics of the learnersالمعرفة  المعرفة  وهي 

بخصائص متعّلمي الرياضيات من حيث اهتماماتهم، وحاجاتهم التعليمية، والفروق الفردية بينهم، وخبراتهم، ومفاهيمهم السابقة، سواء 

 البسيطة أو التعليمية.

عرفة المتعلقة باإلدارة الصفية، ومعرفة وهي الم(:  Knowledge of Educational Contextsمعرفة السياقات التعليمية )6-  

 المدرسة كمؤسسة اجتماعية وثقافية، وتقدير التنوع الثقافي في المجتمع الذي قدم منه المتعّلم. 

تهيتّم هيذه المعرفية بالفليسفات   :  (Knowledge of Educational Goals and Values)معرفة األهداف التعليمية والقيم     7-

 التربويية والخلفييات التاريخيية والمعيايير األخالقية والقيم، وأثرها عليى تعليم الرياضيات.

 (:  Mathematical knowledgeالمعرفة الرياضية )

قدرة الفرد على تحديد الدور الذي تلعبه بأّنها "(  2009إذ عّرفها أبو جودة )؛  تعريف موّحد للمعرفة الرياضية اتُِّفَق عليه  هناكال يوَجد  

الرياضيات وفهمه للتوصل إلى أحكام تقوم على أسس سليمة، وعلى استخدام الرياضيات والتعامل معها، بحيث تفي باالحتياجات 

فّعال ومسؤول ذو تفكير سليم".   )الحياتية كمواطن  المفاهيمية، واإلجر 2012وعّرفها رزق  "المعرفة  بأّنها  المعرفة، (  ائية، وما بعد 

عّرفها فيما  المشكالت"،  لحّل  وتوجيهها  وترابطها،  أفكاره،  تنظيم  على  المتعّلم  قدرة  وميتالفي   وتشمل   & Dunloky)    دنلوكي 

Metalfe, 2009)  س فيما عّرفها المجل"نشاط عقلي رمزي، أو تمثيالت عقلية، كالتعّلم، وحّل المشكالت، والمنطق، والذاكرة"،    أّنها

 ( بأّنها "المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحّل المشكالت". NCTM, 2000الوطني لمعّلمي الرياضيات )

  المعرفة في الرياضيات 
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بعد أن قّدم شولمان مفهوم معرفة المحتوى والمعرفة الالزمة لتدريسه، أصبح هناك اهتمام وشغف لدى للباحثين في هذا المجال،       

حيث بدؤوا في تفّحص المعرفة الرياضية التي يمتلكها المعّلمون؛ بهدف قياسها، وبدؤوا في قياس مستوى المعّلمين والطاّلب المعّلمين  

 ,Kilpatrick, Swafford, & Findellلالزمة لتدريس المحتوى، وتوثيقه، ومن هذه الجهود جهد كيلباتريك وزمالؤه)في المعرفة ا

الذين قّسموا المعرفة الالزمة لتدريس الرياضيات المدرسية إلى ثالث أنواع، هي: معرفة الرياضيات، وهي معرفة أساسية   (2001

ياضيات ومفاهيمها الشائعة والخاطئة، ومعرفة الممارسات التدريسية التي ترتبط بتخطيط بالمحتوى، ومعرفة الطلبة وتوجههم نحو الر 

( أّن هناك عناصر لمعرفة المعّلم التربوية، هي: معرفة  Krauss, Baumert, & Blum, 2008درس ما. وذكر كراوس وزمالؤه ) 

 عرفة طرق التدريس المرتبطة بالرياضيات. المهاّم الرياضية للتعّلم، ومعرفة مفاهيم الطلبة ومعرفتهم السابقة، وم

راسات الّسابقة    الدِّ

، (Shulman, 1987شولمان )لقد حظي موضوع المعرفة الرياضية لدى معّلمي الرياضيات باهتمام كبير من التربويين أمثال      

(  Shulman, 1987قّدمه شولمان )( الذين أعادوا صياغة ما  (Ball, Thames, & Phelps, 2008بال وثاميس وفيلبس  ثّم جاء  

بهدف معرفة مستوى المعرفة الرياضية لدى المعّلمين؛ من أجل رفع مستوى المعرفة الرياضية لدى من توضيح ألنواع المعارف؛  

ولت  معّلمي الرياضيات، وتحسينها، وبناء على ذلك اّطلع الباحثون على ما توّفر لديها من الدراسات واألبحاث والمقاالت التي تنا

   المعرفة الرياضية لدى معّلمي الرياضيات، وفيما يأتي أهّم الدراسات العربية واألجنبية التي حصل عليها الباحثين: 

( إلى التعرف إلى مستوى المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية الالزمة لتدريس الرياضيات في 2020هدفت دراسة أبو عودة )    

الفروق في المعرفتين َوفق متغير الجنس، فقد اّلب المعّلمين في الجامعة اإلسالمية بغزة، والتعّرف إلى  المرحلة األساسية لدى الط

( من الطاّلب المعّلمين. واستخدم الباحث المنهج الوصفي الكمي والنوعي، كما 181ُطبِّقت الدراسة على عينة عشوائية مكّونة من )

الم المعرفة  اختبار  الدراسة:  أدوات  األعداد والعملياتاستخدم  اإلجرائية في موضوعات  المقابلة فاهيمية، والمعرفة  إلى  ، باإلضافة 

 وأظهرت نتائج الدراسة انخفاض مستوى الطاّلب المعّلمين في اختبار المعرفة المفاهيمية الالزمة لتدريس الرياضيات.   الفردية الشفوية،

إلى قياس مستوى المعرفة لمعّلمي المرحلة الثانوية في الرياضيات، واستخدامهم   (Bütüner, 2018دراسة بوتونار )كما هدفت     

( معّلمًا للرياضيات تطّوعوا للتقدم في 32لتاريخ الرياضيات في فصولهم ومستوياتهم في هذا المجال، وتكّونت عينة الدراسة من ) 

(  11ت المستخدمة في الدراسة عبارة عن اختبار مكون من )الدراسة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت أدوات جمع البيانا

( فقرات من نوع اإلجابات المفتوحة؛ لتحديد استخدام 5فقرة من نوع اإلجابات القصيرة في مستوى المعرفة في تاريخ الرياضيات، و)

يات في فصولهم الدراسية، كما أظهرت المعّلمين لتاريخ الرياضيات، وأظهرت النتائج أّن معظم المعّلمين لم يستخدموا تاريخ الرياض
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النتائج أيضًا أّن المعّلمين الذين استخدموا تاريخ الرياضيات فّعلوا ذلك من خالل ذكر قصص حياة الرياضيين، ومساهمات الحضارات 

للمعّلمين الذين  القديمة فيها؛ من أجل تحفيز الطلبة في بداية فصولهم، وبلغ متوسط درجات اختبار المعرفة في تاريخ الرياضيات  

للمعرفة في تاريخ الرياضيات، وُوِجَد أيضًا  (، وُتظهر هذه النتيجة أّن المعّلمين عمومًا لديهم مستوى منخفض  3.5شاركوا في الدراسة ) 

ئك أّن أولئك الذين لم يستخدموا تاريخ الرياضيات في فصولهم سّجلوا درجات أقّل في اختبار المعرفة في تاريخ الرياضيات من أول

 الذين استخدموها في فصولهم. 

لمعّلمي الرياضيات ذوي الخبرة في إلى البحث في المعرفة األفقية بالمحتوى    ( ,Cho & Tee  2018وأشارت دراسة تشو وتي )    

التحليلي، واختيرت . واّتبعت الدراسة المنهج الوصفي  تايوان، والتي هي أحد مجاالت المعرفة الرياضية الالزمة لتدريس الرياضيات

( معّلمين في المدارس الثانوية، وجمع الباحثون البيانات، وعملوا مقابالت متعمقة، والحظوا الفصول الدراسية، وحّللوا 3عينة من ) 

لمتقدمة، الفيديوهات للمعّلمين، وأظهرت الدراسة أّن المعرفة األفقية بالمحتوى ليست فقط نوعًا من المنظور األولي للمعرفة الرياضية ا

لكّنها أيضًا ُتكمل المنظور األعلى للرياضيات األولية. وعالوة على ذلك، يمكن اعتبار المعرفة األفقية بالمحتوى بمثابة مسار متبادل  

 بين المعرفة الرياضية األولية والمتقدمة.

ة الرياضية اإلجرائية والذكاء المنطقي ( إلى التعّرف إلى طبيعة العالقة االرتباطية بين المعرف2018كما هدفت دراسة مجيد )    

( طالبًا،  38( طالبًا، موزعين بواقع )75الرياضي عند طلبة المرحلة الثالثة )قسم الرياضيات( في جامعة بغداد. وبلغ حجم العينة )

ول لقياس المعرفة الرياضية  ( طالبة. ولقياس المعرفة الرياضية اإلجرائية والذكاء المنطقي الرياضي، َبَنِت الباحثة اختبارين: األ37و)

( فقرات. وتوّصل البحث إلى وجود  10( فقرات، والثاني لقياس الذكاء المنطقي الرياضي، ويتكّون من )8اإلجرائية، ويتكّون من )

 عالقة ارتباطية بين المعرفة الرياضية اإلجرائية والذكاء المنطقي. 

( إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي لتمكين معّلمي الرياضيات من المعرفة الرياضية الالزمة 2018وأشارت دراسة عثمان والعابد )    

في   الذاتية  فاعليتهم  َوفق  التجريبي للتدريس  التصميم شبه  الباحثان  المشكالت. واستخدم  الرياضية وحّل  المفاهيم  اكتساب طلبتهم 

لمجموعتين: ضابطة، وتجريبية، ولتحقيق هدف الدراسة، اختيَر أفراد الدراسة من بين معّلمي الرياضيات في مديرية سلفيت بطريقة 

(  112( معّلمين، و)4( من طلبتهم، والمجموعة الضابطة من )124مين، و)( معلّ 5العينة القصدية، وتكّونت المجموعة التجريبية من )

التدريس، وأظهرت  الذاتية في  للفاعلية  الرياضية، وحّل المشكالت، وتطوير مقياس  المفاهيم  اختباران الكتساب  من طلبتهم، وأُِعّد 

 الح الطلبة التابعين لمعّلمي المجموعة التجريبية.  النتائج إلى وجود فروق في اكتساب الطلبة المفاهيم الرياضية وحّل المشكالت لص
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الثانوية قبل الخدمة في    (,Taşdan & Koyunkaya  2017دراسة تايسدان وكوينكايا )وهدفت       إلى اختبار معّلمي المرحلة 

المعرفة الرياضية الالزمة للتدريس من حيث مفهوم وظيفة التدريس، واسُتخِدم تصميم دراسة الحالة في الدراسة، كما اختيَر ثالثة من  

برنامج، وُجِمَعت البيانات من خالل المالحظة، المشاركين في برنامج إعداد معّلمي المرحلة الثانوية الذين كانوا في السنة الخامسة في ال

لت لمعّلمي الثانوية قبل الخدمة من حيث مفهوم وظيفة التدريس. واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي. وأظهرت نتائج  وُسجِّ

 التدريس.    الدراسة أّن معّلمي المرحلة الثانوية قبل الخدمة كان لديهم معرفة محدودة فيما يتعلق بمفهوم وظيفة

راسات الّسابقة    الّتعقيب على الدِّ

اتفقت هذه الدراسة مع عدد من الدراسات التي تناولت الموضوع، وهدفت إلى قياس مستوى المعرفة الرياضية لدى معّلمي صفوف  

الالزمة لتدريس الرياضيات   (: مستوى المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية2020المرحلة األربعة األولى، كما في دراسة أبو عودة )

(: قياس مستوى المعرفة لمعّلمي المرحلة الثانوية في الرياضيات،  2018في المرحلة األساسية لدى الطاّلب المعّلمين، ودراسة بوتونار )

اختبار :  (Taşdan & Koyunkaya, 2017)دراسة تايسدان وكوينكايا  و واستخدامهم لتاريخ الرياضيات في فصولهم ومستوياتهم،  

، كما اتفقت مع بعض  معّلمي المرحلة الثانوية قبل الخدمة في المعرفة الرياضية الالزمة للتدريس من حيث مفهوم وظيفة التدريس

  2018)الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي كمنهج مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات، مثل دراسة تشو وتي  

Cho & Tee,)ة تايسدان وكوينكايا  ، ودراس(2017  Taşdan & Koyunkaya,) وانسجمت هذه الدراسة مع دراسة أبو عودة ،

  ، ودراسة (Cho & Tee, 2018)(، ودراسة تشو وتي  2018(، ودراسة مجيد )Bütüner, 2018)(، ودراسة بوتونار  2020)

 .(,Taşdan & Koyunkaya 2017) تايسدان وكوينكايا

 واإلجراءات : الطريقة 

التحليلي؛ ألّنه يُحّقق هدف الدراسة في قياس مستوى المعرفة منهج الدراسة:   الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي  استخدم 

 الرياضية لدى معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى في محافظة نابلس.

الرياضيات للصفوف األربعة األولى في محافظة نابلس، حيث بلغ عددهم تكون مجتمع الدراسة من جميع معّلمي  :  مجتمع الدراسة

 م.  2019/2020( معّلمًا ومعّلمة، َوفقًا إلحصائية وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 639)

ن يدّرسون مادة  ( معّلمًا ومعّلمة من معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى الذي92تكّونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:  

 الرياضيات، واختيروا عشوائيًا، موّزعين َوفق الجداول المرفقة فيما يأتي: 
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 توزيع عينة الدراسة َوفق الجنس  (: 1الجدول   )

 النسبة المئوية العدد  الجنس
 0.38 35 ذكر
 0.62 57 أنثى

 100 92 المجموع
 العلميتوزيع عينة الدراسة َوفق المؤهل  (: (2الجدول   

 النسبة المئوية العدد  المؤهل العلمي
 0.13 12 دبلوم

 0.75 69 بكالوريوس 
 0.12 11 ماجستير فأعلى

 100 92 المجموع
 توزيع عينة الدراسة َوفق التخصص الجامعي(: 3الجدول   )

 النسبة المئوية العدد  التخصص الجامعي
 0.37 34 علوم إنسانية 
 0.63 58 علوم طبيعية

 100 92 المجموع
 توزيع عينة الدراسة َوفق عدد سنوات الخدمة (: 4الجدول   )

 النسبة المئوية العدد  عدد سنوات الخدمة 
 29.3 27 سنوات  5أقل من  

 34.8 32 سنة  15إلى  5من 
 35.9 33 سنة  15أكثر من 

 100 92 المجموع
 أداة الدراسة 

لتحقيق هدف الدراسية التي كشيفت عن مسيتوى المعرفة الرياضيية لمعّلمي الرياضييات لصيفوف األربعة األولى، اسيتخدم الباحثون     

اختبار المعرفة الرياضييييييية، وتعّذر إجراء المقابالت الشييييييفوية لمعّلمي الرياضيييييييات للصييييييفوف األربعة األولى، والمالحظات الصييييييفية؛  

 لسماح بالتطبيق بالمدارس. بسبب جائحة كورونا، وعدم ا
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 وفيما يأتي وصف لختبار المعرفة الرياضية: 

األولى، وامتحانات      األربعة  الدراسية للصفوف  الرياضيات  االّطالع على مناهج  بعد  الرياضية،  للمعرفة  اختبارًا  الباحثون  َبَنى 

( وامتحانات  الدنيا،  األساسية  المرحلة  لمعّلمي  كتاب TIMSS,2011,2015التوظيف  وكذلك  الرابع،  للصف  الرياضيات  لمادة   )

معة القدس المفتوحة، كما جمع الباحثون المعلومات عن موضوعات األعداد وعملياتها، والكسور،  أساليب تدريس الرياضيات لجا

والهندسة، واإلحصاء، والقياس، والبيانات الواردة في ُكتب الرياضيات للصفوف األربعة األولى، وقد ُوضع االختبار وفق األوزان  

األساسية األولى، وقد احتوى االختبار على قسمين: القسم األول يتكّون النسبية لموضوعات الرياضيات في كتب الرياضيات للمرحلة  

( أسئلة مقالية، يتطّلب من المعّلمين اإلجابة 10( فقرات، والقسم الثاني يتكّون من )10من نوع االختيار من متعدد، ويحتوي على )

د زمن االختبار 20االختبار )  عنها في المكان المخصص تحت السؤال، وصّحح الباحثون االختبار، وكانت عالمة ( عالمة، وُحدِّ

 ( اآلتي يوّضح تصنيف اختبار المعرفة الرياضية َوفق الموضوعات الواردة في كتب مناهج الرياضيات: 5( دقيقة، والجدول ) 45بمدة )

 تصنيف أسئلة اختبار المعرفة الرياضية َوفق الموضوعات  :(5الجدول   )

النسبة  أرقامها عدد األسئلة  الموضوع
 المئوية

 % 65 16/17/19 /1/2/3/4/7/8/10/11/12/13 13 األعداد والكسور وعملياتهما
 % 25 5/6/9/15/18 5 القياس والهندسة 

 % 10 14/20 2 البيانات واإلحصاء
 % 100  20 المجموع

وضع الباحثون إجاباٍت نموذجيًة كمفتاح لتصحيح االختبار، واعتمدوا عليه في التصحيح؛ إذ أعطت لكّل مفتاح تصحيح الختبار:   

 ( لإلجابة الخاطئة، أو الفارغة.  0( لإلجابة الصحيحة، وعالمة )1فقرة في سؤال االختيار من متعدد، واألسئلة المقالية عالمة )

باحثون االختبار على مجموعة من الُمحّكمين البالغ عددهم سبعة، تضّمنت للتأّكد من صدق االختبار، عرض الصدق الختبار:  

 أعضاء في الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية، وبعض المشرفين التربويين في مديرية التربية والتعليم

ال والتأكد من صحة  االختبار،  فقرات  على  لالّطالع  نابلس؛  الراجعة، وأخذ في محافظة  التغذية  وتوفير  والعلمية،  اللغوية  صياغة 

   الباحثون بآرائهم ومالحظاتهم حول االختبار، وبذلك تحّقق صدقه . 

بعد حساب الباحثون معامالت الثبات، حّللت فقرات االختبار؛ وذلك بحساب معامل    معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار:

(، حيث كان 0.12-0.92وتراوحت معامالت صعوبة االختبار بين )راته؛ للتأكد من درجة صعوبته.  الصعوبة والتمييز لجميع فق

األول   للسؤال  األول  القسم  في  نسبة  )(0.92األعلى  التاسع  للسؤال  الثاني  القسم  كان من  نسبة  تراوحت   (، 0.12(، واألقل  فيما 
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(، واألقل نسبة كان  0.66(، حيث كان األعلى نسبة في القسم األول للسؤال العاشر )0.13-0.66معامالت تمييز االختبار بين )

، (، وُتَعّد هذه القيم مناسبة ألغراض االختبار َوفقًا لما ُأشير إليه من ناحية أّنها مقبولة تربوياً 0.13)   من القسم الثاني للسؤال الرابع

 (.2010َوفق ما أشار إليه عودة ) 

الختبار:   االختبار ثبات  ثبات  تأكدوا كذلك من  االختبار،  لفقرات  والتمييز  الصعوبة  الباحثون من حساب معامالت  تأّكد  أن  بعد 

ًا؛ ما (، وهي نسبة مقبولة إحصائي0.783(، حيث بلغت قيمة معامل الثبات )Cronbach's Alphaباستخدام معادلة ألفا كرونباخ )

 يدل على أّن االختبار ُمناسب من حيث الثبات. 

 متغيرات الدراسة  

 احتوت الدراسة على المتغيرات اآلتية: 

 : المتغيرات المستقلة ▪

 الجنس، وله مستويان: ذكر، وأنثى. -1

 سنة. 15سنة، أكثر من   15إلى  5سنوات، من   5عدد سنوات الخدمة, ولها ثالث مستويات: أقل من  -2

 ، ماجستير. بكالوريوس العلمي، وله ثالث مستويات: دبلوم،المؤهل   -3

 التخصص الجامعي، وله مستويان: علوم إنسانية، علوم طبيعية.  -4

 مستوى المعرفة الرياضية لدى معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى.   المتغير التابع:  ▪

 المعالجة اإلحصائية 

 استخدم الباحثون التحليالت اإلحصائية اآلتية:

 التَّكرارات والنسب المئوية لفقرات اختبار المعرفة الرياضية.   -

 وف األربعة األولى في اختبار المعرفة الرياضية.  المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات معّلمي الرياضيات للصف -

 ( لحساب ثبات االختبار.  Cronbach's Alphaألفا كرونباخ )معادلة  -

مستقلتين   - لعينتين  متوسطين  بين  المقارنة  المتعلقتين  (Independent Samples T- test)اختبار  الفرضيتين  لفحص  ؛ 

 بالجنس، والتخصص. 

 ؛ لفحص الفرضيتين المتعلقتين بسنوات الخدمة، والمؤهل العلمي. (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  -
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  :ومناقشتها نتائج الدراسة

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة:  

 ما مستوى المعرفة الرياضية لدى معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى في محافظة نابلس؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، حسب الباحثون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات معّلمي الرياضيات للصفوف  

 األربعة األولى في اختبار المعرفة الرياضية، والجدول اآلتي يوّضح ذلك: 

ت للصفوف األربعة األولى في اختبار  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات معّلمي الرياضيا(: 6الجدول   )

 المعرفة الرياضية 

 االنحراف المعياري  المتوسطات الحسابية المجال الرياضي 
النسبة المئوية للمتوسطات 

 الحسابية
 65.9 2.46 8.57 األعداد والكسور وعملياتهما

 66.6 1.15 3.33 القياس والهندسة 
 71 0.63 1.42 البيانات واإلحصاء

 66.6 3.64 13.32 المجموع الكلي 
 ( الجدول  المعرفة  6يشير  اختبار  في  األولى  األربعة  للصفوف  الرياضيات  معّلمي  إلجابات  الكلي  المجموع  أّن  إلى   )

وعملياتهما %(، حيث حّقق مجال األعداد والكسور  66.6(؛ أي نسبة مئوية )20( من )13.32الرياضية حّقق متوسطًا حسابيًا بلغ )

  3.33)%(، بينما حّقق مجال القياس والهندسة متوسطًا حسابيًا بلغ )65.9(؛ أي نسبة مئوية )13( من )8.57متوسطًا حسابيًا بلغ )

(؛ أي بنسبة مئوية (2( من  1.42(، وحّقق مجال البيانات واإلحصاء متوسطًا حسابيًا بلغ )66.6%(؛ أي بنسبة مئوية )5من )

ى نسبة في إجابات معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى في مجال البيانات واإلحصاء، ثّم يليها مجال %(، فكانت أعل71)

 القياس والهندسة، ثّم مجال األعداد والكسور وعملياتهما.  

مين محتوى كتاب ويرّجح الباحثون السبب وراء نسبة المعرفة الرياضية لدى معّلمي الرياضيات، ربما يعود القتصار تقديم المعلّ    

الرياضيات المدرسي، ونقله للطالب من دون زيادة المعرفة الرياضية لديه، في حين ترّكز مناهج الرياضيات المدرسية على البنية 

الرياضية، وتنظر إلى محتوى الكتاب كبناء مغلق محكم، دون التركيز على وحدة البناء األساسية في تعليم الرياضيات وهي المفاهيم 

ُتَعّد شكاًل من أشكال المعرفة الرياضية التي تعتمد عليها باقي المبادئ والقوانين والنظريات والبراهين، فالرياضيات تختلف عن   التي

غيرها من العلوم، حيث إّن الرياضيات ليست مجرد حفظ مفاهيم أو تّعلم حقائق، بل هي قدرة الشخص أو المتعّلم على التفكير في 

 ّد ذلك وسيلة لحّل المشكالت اليومية التي تواجه الشخص أو المتعّلم. حّل المشكلة؛ ما ُيعَ 
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ويرى الباحثون أّن بعض المعّلمين لديهم معرفة سابقة في الرياضيات قبل تدريسها، من خالل دراستهم الجامعية لبعض المقررات    

الخدمة. وهذا ربما ساعد قبل  التعّلم؛ أي  التي أخذوها خالل عملية  المعرفة والمساقات  هم على اإلجابة عن بعض فقرات اختبار 

 الرياضية التي أتت أبعد من محتوى الكتب المدرسية. 

 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: 

 ( بين متوسطات استجابة المعّلمين في اختبار المعرفة الرياضية ُتعزى إلى الجنس.(α≤0.05ال توَجد فروق ذات داللة إحصائية عند  

معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة جابات  والختبار صحة الفرضية، حسب الباحثون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل

 ( اآلتي يوّضح ذلك: 7األولى في اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير الجنس، والجدول )

داللة الفروق في إجابات معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى  نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين؛ لفحص (: 7الجدول   )

 في اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير الجنس 

 قيمة  ( 57انثى )ن=  ( 35ذكر )ن=   المجال 
 )ت(

مستوى 
 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  الداللة 

 0.98 0.019 2.66 8.56 2.13 8.57 األعداد والكسور وعملياتهما
 0.53 0.636 1.20 3.39 1.06 3.23 القياس والهندسة 

 * 0.007 2.75 0.59 1.56 0.63 1.20 البيانات واإلحصاء
 0.518 0.649 3.95 13.5 3.09 13.00 المجموع الكلي 

 (. α=0.05*داّلة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

معّلمي الرياضيات متوسطات إجابات  ( بين  α≤0.05داللة إحصائية عند )( السابق عدم وجود فروق ذات  7يّتضح من الجدول )   
األعداد والكسور وعملياتهما للصفوف األربعة األولى في اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير الجنس في مجاَلي القياس والهندسة، و 

 البيانات واإلحصاء.   في مجالبينما توَجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجاباتهم ، والمجموع الكلي
ويرى الباحثون أّن متغير الجنس في اختبار المعرفة الرياضية لم يكن لُه تأثير في متوسطات عالمات معّلمي الرياضيات للصفوف 

ومن خالل    األربعة األولى في مجاَلي القياس والهندسة، واألعداد والكسور وعملياتها، بينما يوَجد له تأثير في البيانات واإلحصاء. 
إجابات معّلمي الرياضيات تبّين وجود عدد من طُرق لحّل المسائل الرياضية، ولكّن المعّلمين يهتّمون بطريقة تدريس واحدة وليست 
أكثر، حيث من الممكن حّل السؤال بأكثر من أسلوب واستراتيجية وطريقة للحّل، وإّن عدم وجود فروق قد يعود إلى التحاق معّلمي 

بدورات التأهيل التربوي التي ُتعَقد لجميع معّلمي الصفوف األربعة األولى في مراكز التدريب التابعة للتربية والتعليم في الرياضيات  
المحافظة، أو التي ُتعَقد في كلية التربية بجامعة النجاح الوطنية في كّل عام دراسي، في مرحلة تأهيل المعّلمين في بداية التعيين 

للظروف نفسها، ويشتركون في األدوار حيث  لوظيفة معّلم،   المهاّم نفسها، ويخضعون  المدارس  الرياضيات في  إلى معّلمي  توَكل 
القيادية في الغرف الصفية نفسها، والسبب في ذلك  يعود إلى تشابه الظروف البيئية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية التي   واألنماط
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وأساليب وطرق متنوعة   الجنسين، تبّين أّن لدى المعّلمات أفكارومن خالل تطبيقها لالختبار على المعّلمين من  يعيشها المعّلمون.  
 لمعّلمين. إليصال المعلومة من ا

( التي بّينت أّنه ال توَجد فروق بين إجابات معّلمي المرحلة األساسية الدنيا في اختبار 2016وتتشابه هذه النتائج مع دراسة دويكات )
ءات المفاهيم الرياضية َوفق متغير الجنس في مجاالت األعداد واإلحصاء، والهندسة والقياس، والدرجة الكلية، إاّل أّنهم يطبقون اإلجرا

الفهم لها, النتائج مع دراسة   والخوارزميات من دون االهتمام الكبير بالمفاهيم الرياضية، واالكتفاء بالحّد األدنى من  واختلفت هذه 
( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العينة لمستوى المعرفة الرياضية تبعًا 2016السلولي ) 

 ان لصالح المعّلمات.لمتغير الجنس، فك
 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: 

( بين متوسطات استجابة المعّلمين في اختبار المعرفة الرياضية ُتعزى إلى عدد α≤0.05ال توَجد فروق ذات داللة إحصائية عند )
حسب الباحثون متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكّل مجال من مجاالت اختبار المعرفة الرياضية َوفق سنوات الخدمة.  

 ( اآلتي يوّضح ذلك: 8متغير عدد سنوات الخبرة، والجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكّل مجال من مجاالت اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير عدد سنوات  (: 8الجدول )

 الخدمة 
 المتوسط  العدد  عدد سنوات الخدمة  المجال 

 الحسابي
 االنحراف المعياري 

 األعداد والكسور وعملياتهما
 2.46 8.8 27 سنوات 1-5
 2.45 8.3 32 سنة  5-15
 2.51 8.6 33 سنة فأكثر 15

 القياس والهندسة 
 1.10 3.3 27 سنوات 1-5
 1.29 3.1 32 سنة  5-15
 0.99 3.6 33 سنة فأكثر 15

 البيانات واإلحصاء
 0.55 1.7 27 سنوات 1-5
 0.64 1.3 32 سنة  5-15
 0.64 1.3 33 سنة فأكثر 15

 المجموع الكلي 

 3.43 13.7 27 سنوات 1-5
 3.87 12.9 32 سنة  5-15
 3.59 13.5 33 سنة فأكثر 15

 3.64 13.3 92 المجموع
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نتائج تحليل التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق في إجابات معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى في  (: 9الجدول   )

 اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير عدد سنوات الخدمة 

 التباينمصدر  المجال الرياضي 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 (Fقيمة )
مستوى 
 الداللة 

األعداد والكسور  
 وعملياتهما 

 1.89 2 3.78 بين المجموعات
 89 546.8 خالل المجموعات  0.736 0.308

6.14 
 91 550.6 المجموع

 القياس والهندسة 
 2.42 2 4.8 بين المجموعات

 89 115.4 خالل المجموعات  0.161 1.864
1.29 

 91 120.2 المجموع

 البيانات واإلحصاء
 1.13 2 2.26 بين المجموعات

2.94 
0.058 

 89 34.2 خالل المجموعات  
0.384 

 92 36.5 المجموع

 المجموع الكلي 
 10.07 2 20.14 بين المجموعات

 89 1183.7 خالل المجموعات  0.472 0.757
13.30 

 91 1203.8 المجموع
 (. α=0.05داّلة إحصائية عند مستوى الداللة )

( بين متوسطات إجابات α≤0.05( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )9يّتضح من الجدول )    

في مجال األعداد والكسور معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى في اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير عدد سنوات الخدمة  

 .  وعملياتهما، والقياس والهندسة والبيانات واإلحصاء، والمجموع الكلي

صائيًا تبعًا لمتغير الخبرة يعود إلى أّن المعّلمين من أصحاب سنوات الخدمة  ويرى الباحثون أّن السبب لعدم وجود فروق داّلة إح    
إلى   باإلضافة  التعليمي،  النشاط  بممارسة  البدء  قبل  تأهيل تربوي  لدورات  الجدد، قد خضعوا خضوعًا مكثفًا  المعّلمين  أي  القليلة؛ 

ية والتعليم دوريًا وباستمرار طوال العام عددًا من دورات التأهيل حماسهم واندفاعهم للتدّرب؛ كونهم مدرسين جدد، كما تقّدم وزارة الترب
التربوي لجميع المعّلمين، سواء أكانوا من أصحاب الخدمة الطويلة أو المتوسطة أو القليلة؛ ما ساهمت في تحّسن مستوى المعرفة 

كما أّن الخدمة   ؛ ما جعل المعرفة لديهم جيدة،لديهم من خالل أساليب واستراتيجيات وطرق للتعّلم والتعليم في فئات عمرية مختلفة
؛  الطويلة في التدريس مقابل الخدمة القصيرة، خلقت فرصة للمعّلم الجديد تطبيق ما تعّلمه في أثناء اإلعداد المهني للمعّلم قبل التدريس

صر الشباب )خريجي كلية التربية( أي وجود مساق للتربية العملية في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية. كما أّن وجود عن
فعية يساعد في النمو المهني والمسلكي والتربوي في أثناء التدريس، وُيعتَبرون أكثر قابلية واستعدادًا؛ ربما ألّنهم يشعرون بالحماس والدا

 نحو المهنة والتدريس.
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توَجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات ( التي أشارت إلى أّنه ال  2016وتتشابه هذه النتائج مع دراسة دويكات )
الرياضية َوفق متغير الخبرة في مجال الهندسة والقياس، بينما توَجد فروق في مجاالت األعداد،   معّلمي الرياضيات في المفاهيم 

روق ذات داللة إحصائية بين  ( التي أشارت إلى وجود ف2016واختلفت هذه النتائج مع دراسة السلولي ) واإلحصاء، والدرجة الكلية,
 متوسطات درجات العينة لمستوى المعرفة الرياضية تبعًا للخبرة التدريسية، فكان لصالح الخبرة األكثر.

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: 
عزى إلى المؤهل  ( بين متوسطات استجابة المعّلمين في اختبار المعرفة الرياضية تُ α≤0.05ال توَجد فروق ذات داللة إحصائية )

 العلمي.  
والختبار صحة الفرضية، حسب الباحثون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة 

 ( اآلتي يوّضح ذلك: 10األولى في اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير المؤهل العلمي، والجدول ) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى في اختبار (: 10الجدول   )

 المعرفة الرياضية َوفق متغير المؤهل العلمي 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  المؤهل العلمي المجال 

 
األعداد والكسور  

 وعملياتهما 

 2.86 8.83 12 دبلوم
 2.50 8.41 69 بكالوريوس 

 1.62 9.27 11 ماجستير فأكثر 
 2.46 8.57 92 المجموع

 
 القياس والهندسة 

 1.23 3.67 12 دبلوم
 1.13 3.23 69 بكالوريوس 

 1.21 3.55 11 ماجستير فأكثر 
 1.15 3.33 92 المجموع

 
 البيانات واإلحصاء

 0.52 1.50 12 دبلوم
 0.66 1.37 69 بكالوريوس 

 0.40 1.82 11 ماجستير فأكثر 
 0.63 1.42 92 مجموع 

 
 المجموع الكلي 

 4.24 14.0 12 دبلوم
 3.64 13 69 بكالوريوس 

 2.73 14.63 11 ماجستير فأكثر 
 3.64 13.32 92 المجموع
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الرياضيات للصفوف األربعة األولى في  نتائج تحليل التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق في إجابات معّلمي (: 11الجدول   )

 اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير المؤهل العلمي 

 مجموع المربعات  مصدر التباين المجال الرياضي 
درجات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 مستوى الداللة  (Fقيمة )

األعداد والكسور  
 وعملياتهما 

 4.06 2 8.12 بين المجموعات
 89 542.9 المجموعات خالل  0.52 0.67

6.1 
 91 550.6 المجموع

 القياس والهندسة 
 1.27 2 2.53 بين المجموعات

 89 117.9 خالل المجموعات  0.39 0.96
1.32 

 91 120.22 المجموع

 البيانات واإلحصاء
 1.09 2 2.18 بين المجموعات

 89 34.39 خالل المجموعات  0.064 2.83
0.39 

 91 36.47 المجموع

 
 المجموع الكلي 

 16.2 2 31.33 بين المجموعات
 89 1171.5 خالل المجموعات  0.298 1.23

13.2 
 91 1203.9 المجموع

 (. α=0.05داّلة إحصائية عند مستوى الداللة )

( بين متوسطات إجابات α≤0.05الداللة )( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  11يّتضح من الجدول )   

العلمي في مجال األعداد والكسور   المؤهل  الرياضية َوفق متغير  المعرفة  اختبار  الرياضيات للصفوف األربعة األولى في  معّلمي 

 وعملياتهما، والقياس والهندسة، والبيانات واإلحصاء، والمجموع الكلي.

ويرى الباحثون إلى أّن المعرفة الرياضية التي يدرسها معّلمو الرياضيات للمرحلة األساسية األولى، سواء كان يحمل درجة الدبلوم     

أو البكالوريوس أو الماجستير فأعلى، تعتمد على مشاركته الدوراِت والورشات في مجال تطوير مهنته التعليمية والتعّلمية، مثل تلك 

ساليب التدّريس المختلفة، وأنماطه، والتي تعتمد على ترسيخ المعلومة، وتنمية قدرات الطلبة، ومهاراتهم في هذه المرحلة، المتعلقة بأ

وتعتمد كذلك على مدى استثماره المعرفة الرياضية من خالل الخبرات والمعلومات التي تمّكن منها )المعّلم( في دراسته الجامعية، 

افة إلى مدى إتقانه لما تعّلمه، بغض النظر عن مؤهله العلمي، كما أّن لوسائل اإلعالم ومواقع التواصل  وفي حياته العملية، باإلض

 االجتماعي دورًا كبيرًا في تشكيل مستوى المعرفة لدى المعّلمين باختالف مؤهالتهم العلمية.
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ارت إلى أّنه ال توَجد فروق ذات داللة إحصائية ( التي أش2017وتتشابه نتائج هذه الدراسة مع دراسة المطرب، والسلولي، وسعيد ) 

( التي 2016في معرفتهم الرياضية لدى المعّلمين والمعّلمات َوفق متغير المؤهل العلمي, واختلفت هذه النتائج مع دراسة دويكات )

ياضية َوفق متغير المؤهل  أشارت إلى وجود فروق بين متوسطات إجابات معّلمي المرحلة األساسية الدنيا في اختبار المفاهيم الر 

العلمي في مجال األعداد واإلحصاء بين المؤهل العلمي الدبلوم والماجستير، فكان لصالح الدبلوم، وبين المؤهل العلمي البكالوريوس 

 والماجستير، فكان لصالح البكالوريوس. 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:   

( عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توَجد  إلى α≤0.05ال  ُتعزى  الرياضية  المعرفة  اختبار  في  المعّلمين  استجابة  متوسطات  بين   )

 التخصص.  

والختبار صحة الفرضية، حسب الباحثون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة 

 ( اآلتي يوّضح ذلك:  12التخصص، والجدول )األولى في اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير 

نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق في إجابات معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى (: 12الجدول   )

 في اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير التخصص

 المجال الرياضي 
 قيمة  ( 58علوم إنسانية )ن= ( 34علوم طبيعية )ن=

 مستوى الداللة  )ت(
 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط 

 األعداد والكسور 
 وعملياتهما 

9.85 1.78 7.81 2.50 4.18 0.0001* 

 0.024* 2.3 1.17 3.12 1.04 3.68 القياس والهندسة 
 0.118 1.6 0.66 1.34 0.56 1.56 البيانات واإلحصاء

 *0.0001 3.8 3.68 12.3 2.811 15.1 المجموع الكلي 
 (. α=0.05*داّلة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

( بين متوسطات إجابات α≤0.05( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )12يّتضح من الجدول )   

بينما  معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى في اختبار المعرفة الرياضية َوفق متغير التخصص في مجال البيانات واإلحصاء،  

، ، والقياس والهندسة، والمجموع الكليتوَجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجاباتهم في مجال األعداد والكسور وعملياتهما

 لصالح العلوم الطبيعية.
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ويرّجح الباحثون في ذلك إلى أّن معّلمي الرياضيات للصفوف األربعة األولى قد يكون بعضهم متخصصين، والبعض اآلخر غير      

متخصص في الرياضيات، وقد يأتون من تخصصات أدبية، كذلك الذين يدّرسون المرحلة االبتدائية، تكون المعرفة الرياضية لديهم 

طة غير مُتعّمقة في الرياضيات وأساليبها وطرقها واستراتيجيتها، فيكون تركيزهم على تدريس المحتوى أو المادة الدراسية التي بين بسي

أيدي الطلبة فقط دون التركيز أو االّطالع على معلومات تخّص الرياضيات، علمًا أّن الرياضيات ملكة العلوم قديمًا، ولغة العالم 

 . حالياً 

ويرى الباحثون أّن السبب في وجود فروق اختبار المعرفة الرياضية يكمن في مجاالت األعداد والكسور وعملياتهما، والقياس      

والهندسة، والمجموع الكلي، وكان لصالح العلوم الطبيعية في متغير التخصص؛ ويعود السبب في ذلك أّن المعّلمين ذوي التخصص 

يدّرسون مساقات ُمختلفة في الرياضيات أكثر مّما يدّرسها معّلمون من ذوي تخصص العلوم اإلنسانية،  العلمي )العلوم الطبيعية(  

فيكون المعّلم ذو تخصص العلوم الطبيعية أكثر إلمامًا وإبداعًا وتمّكنًا في استخدام طرق وأساليب أكثر للمعرفة الرياضية، إضافة إلى 

علمًا أّن خّريجي العلوم اإلنسانية مؤّهلون ليكونوا معّلمين، إعدادها وزارة التربية والتعليم،    ذلك دورات تأهيل المعّلمين التي تشرف على

 لكّنهم يمتلكون مهارات الكتابة، والخطابة، ويتّم التركيز على ذلك ضمن تخصصات العلوم اإلنسانية أكثر من العلوم الطبيعية.

( التي أشارت إلى أّنه ال توَجد فروق ذات داللة إحصائية في المعرفة 2017ن )وتتشابه نتائج هذه الدراسة مع  دراسة المطرب وآخري

( التي أشارت إلى 2016الرياضية لدى المعّلمين والمعّلمات َوفق متغير التخصص, واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة السلولي )

 تغير التخصص، فكان لصالح تخصص الرياضيات.  أّنه توَجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعرفة الرياضية َوفق م

 التوصيات  

 في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثون في هذه الدراسة، يوصوا بما يأتي:  

العمل المسيييييتمر على إجراء الدورات التدريبية لمعّلمي الرياضييييييات؛ لتدريبهم، وتنمية المهارات واألسييييياليب والطرق لعمليَتي  -1

 التعليم والتعّلم، واعادة النظر في برامج إعداد المعّلمين، خاّصة برامج معّلمي الصفوف األربعة األولى. 

 بيعية لتدريس الرياضيات للصفوف األربعة األولى. العمل على توظيف معّلمين من ذوي التخصصات الط -2

إجراء مزيد من الدراسيييييييات؛ لقياس مسيييييييتوى المعرفة الرياضيييييييية لمعّلمي الرياضييييييييات للصيييييييفوف األربعة األولى، وللمراحل  -3

 التعليمية الُمختلفة. 
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 المراجعالمصادر و 

 أولا: المراجع العربية:

مستوى المعرفة المفاهيمية واإلجرائية الالزمة لتدريس الرياضيات في  (.  2020إبراهيم )أبو عودة، عبد الرحمن و األسطل ،   -
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية.   المرحلة األساسية لدى الطاّلب المعّلمين في الجامعة اإلسالمية بغزة.

 . 24-1(، 1(، العدد )28الجامعة اإلسالمية، غزة، المجلد )

)أبو   - الجامعة 2009جودة، صوما  والعشرين.  الحادي  القرن  مهارات  إلى  الطريق  سلوك  في  والمعّلمين  المناهج  دور   .)
 األمريكية، دائرة التربية، بيروت. 

- ( منى  وردة،  )2018أبو  استراتيجية  استخدام  أثر   .)V-shape  الثاني الصف  طالبات  لدى  األكاديمي  التحصيل  على   )
(، العدد 96تعّلم المختلفة َوفق نموذج هيرمان. كلية التربية بالزلفى، جامعة المجمعة، المجلد )المتوسط من ذوات أنماط ال

(96 ،)81-119      . 

(. أثر استخدام الرياضية في التفكير اإلبداعي والستدلل المنطقي لدى طلبة الصف العاشر. رسالة  2018جرار، تهاني ) -
 .  ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين

-  ( مسفر  والسلولي،  محمد  والنذير،  محمد  وخشان،  رفعت  وقنديل،  خالد  اإلجرائية  (.  2014خشان،  المعرفة  بين  التوازن 
مجلة    والمعرفة المفاهيمية والعوامل المؤثرة فيه لدى معّلمي الرياضيات بالمرحلة البتدائية في المملكة العربية السعودية.

 . 310 -287(، 2معة الملك سعود، السعودية، العدد )العلوم التربوية، كلية التربية، جا

(. مستوى الفاعلية التربوية لبرنامج تأهيل معّلمي المرحلة األساسية الدنيا أثناء الخدمة من وجهة نظرهم 2014داود، أمان ) -
 لسطين.  وعالقته باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ف

(. مستويات التواصل الرياضي المتوافرة لدى طاّلب الصف التاسع في ضوء معايير المجلس القومي 2006السعيد، رضا ) -
 (. جامعة السلطان قابوس، مسقط. NCTMلمعّلمي الرياضيات )

.  وعالقتها ببعض المتغيرات  مسـتوى المعرفة الرياضـية لدى معّلمي رياضـيات في المرحلة البتدائية(.  2016السـلولي، مسـفر ) -
 . 67- 49(، 52الرياض، العدد ) –مجلة رسالة التربية وعلم النفس 

مجلة العلوم التربوية.   دراسة تحليلية ألخطاء الطاّلب المعّلمين في تعيين الكسور على خط األعداد.(.  2015الشرع، إبراهيم ) -
42 (2 ،)619-641 . 

البيداغوجية للمحتوى الرياضي لدى معّلمي الصف الثامن األساسي بغزة. رسالة ماجستير  (. المعرفة  2014صيام، محمد ) -
 غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. 

- ( عماد  التعّلم (.  2014العتابي،  أسلوب  تفضيل  لتنمية  معرفي  إرشادي  تدخل  وفاعلية  الجامعة  طلبة  لدى  التعّلم  أساليب 
 . 644-585(، 30(، العدد )9مية الجامعة، مصر، المجلد ). مجلة الكلية اإلسالالعميق
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-  ( أحمد والعابد، عدنان  الالزمة  (.  2018عثمان،  الرياضية  المعرفة  الرياضيات من  معّلمي  لتمكين  تدريبي  برنامج  فاعلية 
المشكالت الرياضية وحلّ  المفاهيم  اكتساب طلبتهم  في  الذاتية  فاعليتهم  َوفق  الترب  .للتدريس  العلوم  ،  4(  45وية، )مجلة 

 . 686-665الجامعة األردنية، 

- ( هاني  وشاح،  العزيز،  عبد  المعرفة (.  2019العنزي،  تنمية  في  واقعية  مواقف  محاكاة  إلى  مستند  تدريبي  برنامج  أثر 
مجلة العلوم التربوية، المجلد    المفاهيمية لدى معّلمي الرياضيات مختلفي المعرفة الرياضية في المملكة العربية السعودية.

 .  2(، ملحق 2(، العدد )46)

 (.القياس والتقويم في العملية التدريسية. دار األمل للنشر والتأليف, إربد , الردن.   2010عودة, أحمد) -

ياضيات. كلية المعرفة الرياضية اإلجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند طلبة المرحلة الثالثة قسم الر (. 2018مجيد، بان ) -
 . 498-478(، 58، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية، العدد ) التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم، جامعة بغداد

(. فاعلية برنامج قائم على منحنى تيباك البيداغوجي لتنمية مهارات التفكير في التكنولوجيا لدى 2016ناجي، انتصار ) -
 لة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. طالبات جامعة األقصى بغزة. رسا
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