َّ
ّ
واقع املمارسات التدريسية للمعرفة املفاهيمية واإلجرائية
َّ
لدى معلمي رياضيات املرحلة املتوسطة
سعيد بن شبيب بن عبد اهلل الحميسي*

* معمم في وزارة التعميم _المممكة العربية السعودية
** أستاذ مشارك _ قسم المناهج وطُرق التدريس _ جامعة الممك سعود
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مسفر بن سعود السمولي**

َّ
ّ
واقع املمارسات التدريسية للمعرفة املفاهيمية واإلجرائية
َّ
لدى معلمي رياضيات املرحلة املتوسطة
الممخص_ ىدؼ البحث إلى التعرُّؼ عمى كاقع الممارسات التدريسيّة
لممعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية لدل معممي رياضيَّات المرحمة

عمميتي تعميـ كتعمُّـ الرياضيَّات
إحداث التغييرات المطمكبة في
ّ

المتكسطة؛ كالتعرُّؼ عمى أسباب تركيز معممي رياضيَّات المرحمة

ت
يبدأ مف الممارسات التي يقكـ بيا المعممكف ،كعميو فقد أخ َذ ْ

المتكسطة في ممارسات تدريس المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية،

يسية كعكامؿ مؤثرة عمى إجراءات
دراسة ُممارسات المعمميف التدر ّ
التعميـ كالتعمُّـ حي انز بار انز في أدبيات تدريس الرياضيَّات [.[6

كقد اعتمَد الباحثاف منيجان مختمطان بيف المنيج الكصفي كالمنيج
ث استخدـ أداتيف لتحقيؽ أغراض البحث كىي? بطاقة
الكيفي ،حي ُ

كيعد تطكير ُممارسات المعمميف مف خالؿ تعميـ المعرفة
ُ
المفاىيميَّة ،كالمعرفة اإلجرائية مدخالن فعَّاالن ِمف مداخؿ تنمية

المُالحظة ،كأسئمة المقابمة ،كتـَ تطبيؽ البحث عمى عيِّنة عددىا (<)7
معممان مف معممي خمسة مكاتب تعميـ بمحافظة بيشة ،كبعد تطبيؽ

األداء الميني لمعمـ الرياضيَّات عف طريؽ تحميؿ ُممارسات
يسية في مجاؿ المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة
المعمميف التدر ّ

البحث كمُعالجة البيانات إحصائيان تكصؿ البحث إلى أف مُستكل
الممارسات التدريسيّة لممعرفة المفاىيميَّة لدل معممي رياضيَّات

اإلجرائية ؛ حتى يتحكلكا إلى ُمتعمّميف دائمي التعمُّـ يتعمُّمكف مف
أنفسيـ ما يمارسكنو ،كيفكركف في أثر تمؾ الممارسات عمى تعمُّـ

ث كاف المُتكسط العاـ
المرحمة المتكسطة جاءت بدرجة مُتكسطة ،حي ُ
لدرجاتيـ عمى المحكر األكؿ لبطاقة المُالحظة (< )8.7كبنسبة

كمف ثَُّـ ُيعيدكف النظر في تمؾ الممارسات بالتطكير
طُالبيـَ ،

( .)%;:.9كأف مُستكل الممارسات التدريسيّة لممعرفة اإلجرائية لدل
ث كاف
معممي رياضيَّات المرحمة المتكسطة جاءت بدرجة عالية ،حي ُ

[.[7

كتُ َّ
صنؼ المعرفة الرياضيَّة إلى نكعيف مف المعارؼ? معرفة

المُتكسط العاـ لدرجاتيـ عمى المحكر الثاني لبطاقة المُالحظة
(= .)9..كبنسبة ( .)%=6.;7كما أظيرت النتائج أف مستكل التكازف

مفاىيمية ) ،(Conceptual Knowledgeكمعرفة إجرائية
) ،(Procedural Knowledgeكتتككف المعرفة المفاىيميَّة مف

في الممارسات التدريسيّة لجكانب المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية لدل

مجمكعة عالقات تنشأ داخميان ،كترتبط ىذه العالقات مع األفكار

معممي رياضيَّات المرحمة المتكسطة عينة البحث جاءت مُتكسطة،
ث كاف المُتكسط العاـ لدرجاتيـ عمى المحكر الثالث لبطاقة
حي ُ

المكجكدة مسبقان ،كتتضمف المعرفة المفاىيميَّة فيـ األفكار
الرياضيَّة كاإلجراءات ،كمعرفة الحقائؽ األساسية في الحساب،

المُالحظة (= )8.7كبنسبة (; .)%;:.ككذلؾ فقد أظيرت النتائج
كجكد تبايُف كاضح في أسباب تركيز معممي رياضيَّات المرحمة

كيمتمؾ الطُالب المعرفة المفاىيميَّة عندما يككنكا قادريف عمى
تحديد

المتكسطة في مُمارسات تدريس المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية
كالتكازف بيف المعرفتيف.

كتطبيؽ

المبادئ،

كيعرفكف

كيطبقكف
ُ

الحقائؽ

المصطمحات ،كقادريف عمى تحديد أكجو الشبو كاالختالؼ بيف
كُ
المفاىيـ المختمفة [.[8

الكممات المفتاحية? الممارسات التدريسيّة ،المعرفة المفاىيميَّة ،المعرفة

اإلجرائية.

أما المعرفة اإلجرائية فتُعبر عف الميارة في تنفيذ اإلجراءات

 .1المقدمة

بشكؿ َمرف كدقيؽ كفعَّاؿ ،كعمى نحك مالئـ (New York

يسية دك انر كبي انر في فَيـ
تُ َؤدم ُممارسات المعمميف التدر ّ
آليات كاستراتيجيات تعمُّـ الطالب لمرياضيَّات ،كعميو تمثؿ دراسة

جكنسكف ،كسيجمر ،كأليبالي ]َّ [4
أف المعرفة اإلجرائية تتضمف

حيث َّ
أف
تمؾ الممارسات مدخالن لتطكيرىا كتعظيـ ُمخرجاتيا،
ُ

معرفة اإلجراءات كالخطكات التي تُ َم ِّكف مف الكصكؿ إلى أىداؼ

) State Education Department, 2005كيرل ريتؿ
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محددة مف خالؿ إتباع مجمكعة مف الخطكات المحددة
كالمتسمسمة ،كالتي تُعبر عف لغة الرمكز كالشركط كالعمميات التي

كىناؾ رأم
اإلجرائية تفتح الباب لو لتعمُّـ المعرفة المفاىيميَّةُ .

ثالث يرل َّ
أف كالن مف المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية يتطكر بشكؿ

ُيمكف تطبيقيا إلكماؿ ُميمة رياضية ما [;.[:,

كىناؾ رأم
مستقؿ عف اآلخر ،كىك اتجاه بيكر كشارنكش [ُ ،]6.

كقد أشار المجيدؿ كاليافعي [<] إلى ميؿ كثير مف معممي

رابع يرل َّ
أف كالن منيما يؤثر في اآلخر ،كىك اتجاه شيفرد [.]9

يسية التقميدية التي تُركز
الرياضيَّات الستخداـ الممارسات التدر ّ

كفي ضكء ما تقدـ ،كمع تزايد الحاجة إلى تحسيف ُمخرجات

فقط عمى اإلجراءات ،كاىماؿ تعميـ المفاىيـ؛ مما يكلد صعكبة

منظكمة تعمُّـ الرياضيَّات كتعميميا ،كالتي يجب أف تبدأ مف

لدل الطُالب عند مكاجيتيـ بالمشكالت التي تتطمب ميارات

مراحؿ تككيف المعمـ كتدريبو قبؿ الخدمة ،سعى ىذا البحث إلى

كيضعؼ اتجاىيـ اإليجابي نحك تعمُّـ الرياضيَّات،
تفكيرُ ،
كيضعؼ مشاركة ىؤالء الطُالب ألنشطة التعميـ كالتعمُّـ ،فيما
ُ

يسية لممعرفة المفاىيميَّة
ُّ
التعرؼ عمى كاقع الممارسات التدر ّ

كالمعرفة اإلجرائية باعتبارىما مدخالف نحك تطكير تمؾ

الممارسات؛ لتحسيف نكاتج التعمُّـ في الرياضيَّات.

ُيشير خشاف ،قنديؿ ،خشاف ،النذير ،السمكلي [ ]8في دراسة
ىدفت إلى استقصاء التكازف في المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية،
ْ

كالعكامؿ المؤثرة فيو إلى َّ
أف ُكتب رياضيَّات المرحمة االبتدائية
المطبقة حاليان ساعدت في إيجاد حالة مف التكازف بيف المعرفتيف

ُ .2مشكمة الدراسة
تمثؿ ُممارسات التدريس المشاىدة في ىذا الكقت سيادة

التركيز عمى المعرفة اإلجرائية ،كانتشارىا بشكؿ كبير في أكساط

المفاىيميَّة كاإلجرائية ،كلكنيا لـ تُؤثر عمى تغيير سمكؾ المعمميف

معممي الرياضيَّات في المرحمة المتكسطة ،مما يدؿ عمى الحاجة

في تقديـ معرفة رياضية متكازنة.

إلى دراسة العكامؿ المسببة ليا [<] .كيؤكد عمى أىمية التكازف

كمف خالؿ مراجعة األدب التربكم ُيمكف القكؿ بكجكد

في تعميـ الرياضيَّات المفاىيميَّة كاإلجرائية ما أشار لو النذير []8

أربعة آراء ُمختمفة كؿ منيا ُمدعـ بالعديد مف األدلة كالشكاىد

بكجكد ضعؼ كبير لدل معممي الرياضيَّات في المممكة العربية
السعكدية في مجاؿ تنمية المفاىيـ الرياضيَّة ،كلذا أكصي

لمعالقة بيف المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية? فيُناؾ رأم
يرل َّ
أف العالقة بينيما تتجو مف المعرفة المفاىيميَّة إلى المعرفة
اإلجرائية أم المفاىيـ أكالن ،كقد تبنى ذلؾ االتجاه باركدم كالم

تضـ مفاىيـ كميارات الرياضيَّات.
بضركرة بناء نماذج تدريسية ُ

كيختمؼ تطبيؽ المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية

كماكس [=] ،كيرل أصحاب ىذا االتجاه أ َّف اإلجراءات

باختالؼ المعمميف كالبيئة التعميمية ،كلكف مازالت الدراسات في

حيث َّ
أف العمميات
كالميارات يجب تعمُّميا بعد المفاىيـ،
ُ

المممكة العربية السعكدية تسعى بشكؿ كاسع إلى معرفة ىؿ

اإلجرائية التي يتـ تعمُّميا بالطريقة الركتينية ىي ُعرضة لمنسياف
بسيكلو ،كيجب أف يككف تعمُّميا ُمرتبط بالمعرفة المفاىيميَّة
القائمة عمييا مف أجؿ تقكية كتطكير استيعابيا.

ُىناؾ تركيز مف قبؿ المعمميف عمى المعرفة اإلجرائية كاىماؿ
المعرفة المفاىيميَّة أك العكس ،أـ َّ
أف ُىناؾ تكازف بينيما،

كاألسباب التي تجعؿ المعمـ ُيمارس ىذا السمكؾ ،مما استدعى
الب ِ
َّاحثاف القياـ بيذه الدراسة لمكصكؿ إلى نتائج أكثر دقة مف

كىناؾ رأم ث ٍ
اف عمى النقيض مف الرأم األكؿ ،كتبناه
ُ

حيث يرل َّ
أف العالقة بينيما تتجو مف
ىاباسمك ككاديجيفيتش [>] ُ

خالؿ اإلجابة عمى التساؤؿ التالي:

المعرفة اإلجرائية إلى المعرفة المفاىيميَّة؛ أم اإلجراءات أكالن،

يسية لممعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية لدل
ما كاقع الممارسات التدر ّ

ِّ
يتمكف كبشكؿ
فالمتعمـ يمر في مرحمة إجرائية ُمعينة قبؿ أف َ
ُ

معممي رياضيَّات المرحمة المتكسطة؟ كينبثؽ عنو مجمكع

فعَّاؿ مف استخداـ معرفتو المفاىيميَّة ،فالفرد يتعمـ عف طريؽ

األسئمة الفرعية التالية:
َّ
المفاىيميػة لدل معممي رياضيَّات
مػ ػا مم ػارس ػات تدريػ ػس المعرف ػة

اكتساب المعرفة اإلجرائية في ذىنو أكالن ،كزيادة الكفاءة بالمعرفة
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المرحمة المتكسطة؟ كما أسباب تركيزىـ عمى تمؾ الممارسات؟

 -يكفر ىذا البحث أداتيف نكعيتيف في مجاؿ قياس الممارسات

ما ممارسات تدريس المعرفة اإلجرائية لدل معممي رياضيَّات

يسية كلمعمـ الرياضيَّات بالمرحمة المتكسطة ىما? بطاقة
التدر ّ

ما مدل تحقيؽ معممي رياضيَّات المرحمة المتكسطة لمتكازف بيف

المالحظة ،كالمقابمة المقننةُ ،يمكف االستفادة منيا في دراسات
ُ
أخرل.

المرحمة المتكسطة؟ كما أسباب تركيزىـ عمى تمؾ الممارسات؟
تدريس المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية؟

د .حدود الدراسة

ب .أهداف الدراسة

 .1الحدكد الزمانية? تـ تطبيؽ البحث في الفصؿ الدراسي الثاني
لمعاـ الدراسي ( 698:-6989ق) ،المكافؽ (7.69 7.68ـ)،

سعى ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

كلمدة ( ):أسابيع.

يسية لممعرفة المفاىيميَّة
.1
ُّ
التعرؼ عمى كاقع الممارسات التدر ّ

 .2الحدكد المكانية? اقتصر البحث عمى معممي الرياضيَّات

كاإلجرائية لدل معممي رياضيَّات المرحمة المتكسطة.

التعرؼ عمى أسباب تركيز معممي رياضيَّات المرحمة
.2
ُّ

بالمرحمة المتكسطة في المدارس الحككمية النيارية لمبنيف في

المتكسطة في ممارسات تدريس المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة

مدينة بيشة.

اإلجرائية.

 .8الحدكد المكضكعية? اقتصر البحث عمى دراسة كاقع

التعرؼ عمى مدل تحقيؽ معممي رياضيات المرحمة
.3
ُّ

يسية لممعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية لدل
الممارسات التدر ّ

المتكسطة لمتكازف بيف تدريس المعرفة المفاىيمية كالمعرفة

معممي رياضيَّات المرحمة المتكسطة طبقان لممنيج الدراسي بنظاـ

اإلجرائية.

التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية.

ج .أهمية الدراسة

هُ .مصطمحات الدراسة
يسية "جميع
يسية? ُيقصد بالممارسات التدر ّ
الممارسات التدر ّ

تنبثؽ أىمية البحث ِمف االعتبارات اآلتية:

السمككيات التي يقكـ بيا المعمـ داخؿ حجرة البحث أثناء تدريسو

أكالن? األىمية النظرية:
 -يأتي ىذا البحث امتدادان لمسار البحكث في مجاؿ تعميـ

لممقرر الدراسي ،كالتي تؤثر عمى ُمستكل نكاتج التعمُّـ لدل

استيدافيا معممي الرياضيَّات بالمرحمة المتكسطة في المممكة

عرفيا الباحثاف إجرائيان َّ
بأنيا" مجمكعة السمككيات
كي ِّ
ُ

الطُالب ].[11

الرياضيَّات في المرحمة المتكسطة ،كتعزي انز ألدبياتو مف خالؿ

التدريسية التي يقكـ بيا معمـ الرياضيَّات في المرحمة المتكسطة

يسية بالتقييـ مف أجؿ
العربية السعكدية بتناكليا سمككياتيـ التدر ّ

أثناء تدريسو لمقرر الرياضيَّات.

تطكير تمؾ السمككيات.

 -كما يأتي ىذا البحث استجابةن لما أكصت بو أدبيات تدريس

كيقصد بالمعرفة المفاىيميَّة المعرفة التي
 .7المعرفة المفاىيميَّة? ُ

يسية كمدخؿ لتقميؿ صعكبات تعمُّـ الرياضيَّات.
التدر ّ

كترجع إلى رياضة المنطؽ [.[67

تتككف مف عدة عالقات أنشئت داخميان كربطت لبقاء األفكار

حيث ضركرة دراسة ممارسات المعمميف
الرياضيَّات مف
ُ

كيعرفيا الباحثاف إجرائيان َّ
بأنيا المعرفة التي تتضمف فيـ
ِّ

ثانيان? األىمية التطبيقية:

 -تُعد دراسة سمككيات المعمميف مدخالن لفيـ طبيعة كنكعية

األفكار الرياضيَّة كادراؾ العالقات ،كالترابطات بيف المفاىيـ

أدائيـ التدريسي ،األمر الذم ُيساىـ في تكفير بعض الدالئؿ

كاألفكار المختمفة كالتي تؤدم إلى الفيـ العميؽ لمدركس.
 .8المعرفة اإلجرائية? كىي "مجمكعة مف اإلجراءات التطبيقية

التي ُيمكف االستفادة منيا في تطكير برنامج التدريب الميني

التي يقكـ بيا المعممكف َّ
إلنجاز ُميمة رياضية معينة" [.[68

لمعممي الرياضيَّات.
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بناء المعمكمات الصحيحة ،كبذلؾ َّ
فإف تعمُّـ العمكـ ُيحقؽ إعادة

عرفيا الباحثاف إجرائيان َّ
بأنيا المعرفة التي تتضمف الميارة
كي ِّ
ُ

ترتيب لبعض األفكار مع بعضيا اآلخر ،كىكذا َّ
فإف المعمكمات

في تنفيذ اإلجراءات كالعمميات بشكؿ مرف كدقيؽ كفعَّاؿ.
 .3اإلطار َّ
النظري

الجديدة تُستخدـ لتصحيح المعمكمات السابقة ،ككجية النظر ىذه

تختمؼ مع فكرة َّ
أف المعمـ ىك المعطي لممعمكمات ،كتتفؽ مع

يسية:
الممارسات التدر ّ

فكرة َّ
المتعمِّـ يجب أف يككف صانعا ليذه المعمكمات .كيتحقؽ
أف ُ
المتعمِّمكف كاعيف كمدركيف لممعمكمات
ذلؾ عندما ُيصبح المعمـ ك ُ
المتعمِّمكف
السابقة كالمفاىيـ الخاطئة كالعمكـ البديية ،كيصبح ُ
المتعمِّمكف
غير مقتنعيف باعتقاداتيـ البدييية المحدكدة ،كيشترؾ ُ

ال شؾ في َّ
أف المعمـ بصفة عامة كمعمـ الرياضيَّات بصفة

العممية التربكية ،كالمفتاح الرئيس
خاصة ىك حجر الزاكية في
ّ
العممية التعميمية كميا ،فقد كرد في تقرير مجمكعة ىكلمز
في
ّ

َّ ،Holmes Groupأنو منذ زمف طكيؿ كحتى اآلفَّ ،
فإف المعمـ
يعتبر مركز النقاش ألم إخفاؽ يحدث في التعميـ ،فالمعمـ ىك

في األنشطة التي تتحدل معمكماتيـ السابقة كتمكنيـ مف بناء

العممية التعميمية كاصالحيا
مف تعمؽ عميو اآلماؿ لتحسيف
ّ

ُّ
المتعمِّميف
فيـ جديد ،فالمدخؿ البنائي في التدريس كالتعمـ ينقؿ ُ

كيؤكد التربكيكف عمى َّ
أف المعمـ الجيد ُيمكف أف ُيعكض أم

كالتقكيـ الذاتي ،كذلؾ َّ
فإنو عند أداء المياـ َّ
فإف التركيز يككف

بعيدان مف االستظيار األصـ لمحقائؽ إلى ما كراء اإلدراؾ

كتطكيرىا [.[69

عمى التعاكف كفرؽ العمؿ كميارات االتصاؿ بيف األشخاص

حتمؿ في المناىج ،كالكتب ،كالنشاطات
نقص أك تقصير ُم َ

كتُشتؽ أنشطة التعمُّـ مف السياؽ ذم المعنى كممارسات
االتصاؿ ،كما َّ
أف بيئة التعمُّـ البنائي تعمؿ عمى أف ينشأ التعمُّـ

كالبرامج المدرسية ،كاإلمكانات المادية كالفنية األُخرل [.[6:

يسية:
مفيكـ الممارسات التدر ّ

في سياؽ مشكالت كظركؼ الحياة الحقيقية ].[32

التفاعؿ التي تتـ
عممية
في المفيكـ الحديث ،التدريس ىك
ّ
ُ

ىذا كقد تناكلت العديد مف الكتابات أداءات التدريس البنائي

داخؿ الصؼ الدراسي أك خارجو بيف المعمـ كالتالميذ كالمادة

كمكاصفات المعمـ البنائي ،فقد أكضح ياجير في نمكذجو ،بعض

الدراسية مف خالؿ مصادر المعرفة المختمفة [; ،]6كما ُيقصد

التكجييات الخاصة بممارسات التدريس البنائي كالتي تمخصت

السمككيات ،كاألفعاؿ ،كالطُرؽ التي
يسية
ّ
بالممارسات التدر ّ

يستخدميا المعممكف داخؿ الصؼ لتقديـ المادة التعميمية بغرض

في استخدـ أسئمة المعمميف كأفكارىـ لقيادة الدرس ،كتقبُّؿ

إحداث التعمُّـ لدل التالميذ ].[17

المتعمِّميف عمى استيالؿ األفكار قبؿ تقديميا ليـ ثَُّـ
كتشجيع ُ
المتعمِّميف عمى اقتراح أسباب
اختبار تمؾ األفكار ،ككذلؾ تشجيع ُ

عرؼ َّ
بأنيا" ما يقكـ بو المعمـ مف أنشطة كاجراءات
كما تُ َّ
في المكاقؼ التعميمية المختمفة أماـ طمبتو داخؿ الصؼ أك

لألحداث كتقديـ التنبؤات كتكفير الكقت الكافي لتحميميا ،ككذلؾ

خارجو بيدؼ إنجاز كاجباتو ،كالقياـ بالمياـ المككمة إليو" [.[6:

المتعمِّميف عمى القيادة كالتعمُّـ التعاكني كتحدم بعضيـ
تشجيع ُ
البعض كاستخداـ مصادر بديمة لممعمكمات ،كاستخداـ األسئمة

يسية في ضكء النظرية البنائية:
الممارسات التدر ّ
ُ
َّ
إف أىـ مظير لمتدريس القائـ عمى النظرية البنائية ىك

المتعمِّميف عمى التحميؿ الذاتي
مفتكحة النياية ،كأخي انر تشجيع ُ
كجمع األحداث الحقيقية لدعـ أفكارىـ كاعادة صياغة أفكارىـ في

المتعمِّميف لممعنى كمساعدتيـ عمى تغيير
تيسير صناعة ُ

ضكء أحداث كخبرات جديدة [;.[6

أفكارىـ ،فتدريس العمكـ القائـ عمى البنائية ُيحقؽ ُمساعدة
المتعمِّميف لفيـ كيؼ كلماذا ُيمكف َّ
أف تُفسر كتتنبأ بعض
ُ

كما أكضح برككس َّ Brooks
أف المعمـ البنائي ُيمارس

عف طريؽ إتاحة الخبرات كالفُرص لممتعمُّميف التي تُشجعيـ عمى

لألسئمة كالقضايا الخالفية ،البحث في اإلجابات كتحميميا ،القدرة

المتعمِّميف كمبادراتيـ مف خالؿ صياغتيـ
تشجيع كتقبُّؿ استقاللية ُ

المعمكمات بصكرة أكثر صحة مف المعمكمات األخرل ،كذلؾ
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عمى حؿ المشكالت ،القدرة عمى إثارة المشكالت ،جمع

بدأت ُمعظـ المؤسسات التعميمية في اآلكنة األخيرة بتغير

التفاعؿ مف خالؿ عرضو لمشكالت
كاألدكات أثناء المعالجة ك ُ

المستقبؿ التي تستشرقيا الدراسات المعاصرة كتحددىا رؤل

المعمكمات ،كما َّأنو يستخدـ البيانات الخاـ كالمصادر األكلية

أىدافيا لتعميـ الرياضيَّات ،بما ُيمكف مف مكاجية تحديات

حقيقية ،عرضو لمكاقؼ معتادة (شائعة) كغير معتادة (غير

التربكييف المطَّمِ ِعيف عمى المستجدات كالمتابعيف ألدكار

المتعمِّميف عمى إيجاد الفركؽ بيف ىذه المكاقؼ،
شائعة) ،حثو ُ

الرياضيَّات ككاقعيا كمطالبيا المستقبمية ،كنتيجة لذلؾ ظير
مفيكـ القكة الرياضيَّة أك المقدرة الرياضيَّةُ ،ليمثؿ ىدفان رئيسيان

كما ُيمارس المعمـ البنائي صياغة المياـ حكؿ ُمصطمحات

كنشاطات معرفية كالتحميؿ كالتفسير كالتنبؤ كالتصنيؼ كالتركيب،

لتعميـ الرياضيَّات.

كيساعدىـ عمى البحث
المتعمِّميف ُ
كيطرح أسئمة تتحدل تفكير ُ

مفيكـ القكة الرياضيَّة:
عرفيا المجمس القكمي لمعممي
القكة الرياضيَّة كما ُي ّ

كيشجعيـ عمى طرح األسئمة مف خالؿ االشتراؾ في
كاالستقصاء ُ

الحكار معو كمع بعضيـ البعض ،كاتاحة الكقت الكافي لبناء

الرياضيَّات بالكاليات المتحدة األمريكية ) (NCTM, 1989ىي

المساعدة ،ثَُّـ
العالقات مف خالؿ األنشطة أك المكاد كاألدكات ُ

"المعرفة التي تمثؿ التحصيؿ ،كما بعد المعرفة الرياضيَّة كالتي

يسمح إلجاباتيـ بقيادة الدرس بعد تكضيح األفكار المتناقضة

تمثؿ االستدالؿ كالتفكير إبداعيان كنقديان" ،كالقكة الرياضيَّة كما

كتفصيميا ].[33

يرل جاد [= ]6تُشير إلى تكظيؼ المعرفة الرياضيَّة في التعامؿ

كيرل بعض التربكييف َّ
أف ِمف أىـ الممارسات التدريسية

مع المكاقؼ كالمشكالت الرياضيَّة ،كالقدرة عمى التعبير عف

البنائية ىي تمؾ الممارسات التي تُركز عمى تقديـ خبرات التعمُّـ

األفكار الرياضيَّة ،كادراؾ طبيعة ككظيفة الرياضيَّات.
كيشير عبيدة [>َّ ]6
أف القكة الرياضيَّة تظير في القدرة عمى
ُ

التي ترتبط بالمعرفة السابقة لممتعمّميف ،كتُثير التفكير التأممي
كاالرتباطي ،كتساعد عمى تطكر األفكار الكبرل ،كايجاد الفرص

استخداـ التكاصؿ الرياضي ،كالقدرة عمى إدراؾ الترابطات داخؿ

التي تُظير عدـ االتزاف المعرفي كالمفاىيـ الخاطئة كاألخطاء
التفاعؿ
المتعمِّـ لمشؾ في المعنى ،كايجاد فرص
ُ
التي تضطر ُ
ِّ
كتمكيف
المتعمميف بعضيـ البعض تحقيقان لمفيـَ ،
المفظي بيف ُ
المتعمِّميف مف تطكير كدعـ كجيات نظرىـ الخاصة ،كأخي انر
ُ

مستكيات المعرفة ،كالترابطات بيف مجاالت الرياضيَّات،
كالترابطات بيف الرياضيَّات كالعمكـ األخرل ،كالقدرة عمى
االستقراء كاالستنتاج كالتقكيـ ،كادراؾ معقكلية النتائج كتبرير
األسباب ،كىذه القدرات تمثؿ العمميات الرياضيَّة التي ينبغي

استخداـ التقكيـ لتكجيو فُرص التعمُّـ متضمنان ذلؾ التقكيـ الذاتي

امتالكيا عمى ُمستكل المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية كحؿ

المشكالت.

كالجمعي ].[34
كتتمخص المبادئ األساسية لتصميـ التدريس كفؽ البنائية

كيرل الباحثاف َّ
أف مستكيات المعرفة الرياضيَّة المفاىيميَّة،

في تقديـ صك انر متعددة لمكاقع ،كفي تكضيح الطبيعة المعقدة
لمعالـ الحقيقي ،كالتركيز عمى بناء المعرفة كليس عمى إنتاجيا،

البعد
كاإلجرائية تنبثؽ مف ُمستكل المعرفة الرياضيَّة التي تمثؿ ُ
الثاني مف أبعاد القكة الرياضيَّة التي يجب أف يمتمكيا الطالب

ككذلؾ تجييز بيئة لمتعمُّـ قائمة عمى العالـ الحقيقي كليس عمى

حتى يككف لديو صياغة لممشكالت ،كاستنتاج الحمكؿ ،كالتنبؤ

التتابع التدريسي المقرر سمفان ،كتشجيع كالن مف الممارسات

بخطكات الحؿ.

االجتماعي
التأممية كبناء المعرفة التعاكني مف خالؿ التفاكض
َ

أبعاد القكة الرياضيَّة:
تُعتبر القكة الرياضيَّة مدخالن غير تقميديان لتقكيـ التالميذ في

[<.[6

الرياضيَّات ،كتغطى القكة الرياضيَّة ثالثة أبعػ ػاد رئيس ػة عند تقكيـ

القكة الرياضيَّة:
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الرياضيَّة ،كاستخداـ األشكاؿ كالرسكمات لمتعبير عنيا كما
تتضمف إدراؾ التكامؿ كالترابط بيف المفاىيـ الرئيسية كالفرعية،

البعد األكؿ? المحتكل ،كيشمؿ الحس العممياتي? القياس كحس
ُ

القياس اليندسة كالحس المكاني ،العالقات كالنماذج ،البيانات

كتحديد المبادئ كالقكانيف كالقكاعد المرتبطة بالمفاىيـ الرياضيَّة

االحتماؿ.
كمفاىيـ
َ

كتفسير العالقة الكائنة بينيما.
ب المعرفة اإلجرائية:

البعد الثاني? المعرفة الرياضيَّة ،كتشمؿ ثالثة أنكاع مف المعارؼ
ُ

كتتضمف ىذه المعرفة أنكاعان مختمفة مف المعارؼ كىي

البعد األكؿ كىي? المعرفة المفاىيميَّة،
كالخبرات ال ُبد أف يراعييا ُ
تنظيـ تفكيره كتكجييو كتعديؿ المسارات المعرفية كالفكرية،

المتعمِّـ بالخطكات التي
كما يمي :إدراؾ الخطكات? كتعني معرفة ُ
قد يتبعيا في كصكلو لميدؼ أك في حؿ مسألة ما في مادة

باإلضافة إلى الخبرات المرتبطة بحؿ المشكالت.

الرياضيَّات ،دكف التطرؽ إلى الحؿ أك تنفيذ الخطة لمكصكؿ إلى

البعد الثالث? العمميات الرياضيَّة ،كتشمؿ التكاصؿ الرياضي،
ُ

اليدؼ ،بؿ ىي معرفة بإجراء شيء معيف كليس تنفيذه.

المعرفة اإلجرائية ،كما بعد المعرفة كتشمؿ قدرة التمميذ عمى

عينة مف األشكاؿ أك
معرفة النماذج? أم إدراؾ أنكاع ُم ّ

كالترابط الرياضي كاالستدالؿ الرياضي.

كحيث َّ
أف الدراسة تتطمب تكضيحان لممعرفة المفاىيميَّة
ُ

المخططات التي تتعمؽ بمضمكف ُمعيف ،كذلؾ مف خالؿ الكعي

كالمعرفة اإلجرائية ،فقد صنؼ عصر [ ]7.المعرفة المفاىيميَّة

بخطكات تككينيا أك تنظيميا.

كاإلجرائية كما يمي:

معرفة الحمكؿ? كتعني طُرؽ الحؿ لمسألة أك ُمشكمة معينة سكاء
حيث
اجتماعية ُمعينة،
كاف لمسألة في الرياضيَّات أـ ُمشكمة
ُ
َ
المتعمِّـ ىنا إدراؾ خطكات الحؿ كأسمكب التعامؿ مع
يستطيع ُ

أ -المعرفة المفاىيميَّة:
كىي تتضمف عدة أنكاع مف المعارؼ كىي:
المتعمِّـ بالمفاىيـ التي يتعامؿ
الكعي بالمفاىيـ? كتعني معرفة ُ

مشاكمو.

المتعمِّـ بكيفية تركيب ُجمؿ معينة
معرفة التراكيب? كتعني كعي ُ
أك رسـ نمكذج محدد أك بناء خطة ُمعينة أك تركيب جياز

معيا ،كمعرفتو لمككناتيا كعالقة تمؾ المفاىيـ فيما بينيا مثؿ

مفيكـ المحيط ،كمفيكـ العدد.

كمبيكتر ،أم الكعي بخطكات البناء كالتراكيب [.[7.

المصطمحات العممية أك
بالمصطمحات? كىي إدراؾ معنى ُ
الكعي ُ

ككذلؾ تُصنؼ المعرفة اإلجرائية إلى جزأيف:

االجتماعية أك االقتصادية كغيرىا ،كما تعنيو تمؾ
الرياضيَّة أك
َ
المصطمحات في مضمكنيا ،مثؿ مصطمح الكسر.
ُ

الجزء األكؿ? كيتضمف المغة كالتعبيرات التي تمثؿ النظاـ
الرياضي.

كيتمثؿ في فيـ كادراؾ معاني الرمكز المجردة.
الكعي بالرمكز? َ

الجزء الثاني? كيتضمف? الخكارزميات أك القكاعد التي تُنفَّذ مف

مثؿ عالمة رمز الجمع )(+

حيث تستخدـ الخكارزميات
خالليا جميع الميمات الرياضيَّة.
ُ

كيقصد بيا معرفة مككنات القانكف مثؿ? مساحة
الكعي بالقكانيف? ُ

لمتعبير عف األفكار كالمفاىيـ ،كادراؾ العالقات بيف األداء

المستطيؿ = الطكؿ × العرض.

يرل َّ [21] Zulnaidi and Zakaria
أف المعرفة

الكتابي كالذىني ليا ،ككذلؾ ربط العمميات كاإلجراءات الرياضيَّة

المفاىيميَّة تتضمف العالقات التي تجعؿ أجزاء المعرفة الرياضيَّة

بالمكاقؼ الحياتية ،كتكظيفيا في مجاالت الرياضيَّات ،كيجب

جميعيا بما تتضمنو مف حقائؽ كتعميمات كمبادئ كقكانيف

استخداـ الخكارزميات كتنفيذ اإلجراءات الرياضيَّة بشكؿ مترابط

كقكاعد رياضية ترتبط فيما بينيا بشبكة مف الركابط الكثيقة كما

كمتسمسؿ كمنطقي لحؿ المسائؿ الرياضيَّة ،مما ُيسيـ في
تحسيف مخرجات التعميـ [ ]77كيرل الباحثاف َّأنو عند تنمية أك

تتضمف المعرفة المفاىيميَّة إنتاج األمثمة كالال أمثمة لممفاىيـ
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الحقائؽ المرتبطة بالمفاىيـ الرياضيَّة ،كاستخداـ النماذج كاألنماط

قياس ُمستكل المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية يتحسف التحصيؿ

الرياضيَّة ،كاألمثمة كالحاالت الخاصة الستقراء القكانيف

حيث أشار إلى
الدراسي عند الطالب ،كىذا ما أكده عصر [ُ ]78

َّ
أف التحصيؿ الدراسي يمثؿ أحد أبعاد القكة الرياضيَّة كيظير في

كالخصائص كالتعميمات كالنتائج كالفرضيات المرتبطة بالمفيكـ

ُبعد المعرفة الرياضيَّة ،كلذلؾ عند تنمية أك قياس القكة الرياضيَّة

الرياضي.
كيقصد بو إجراء
االستدالؿ الرياضي في المعرفة اإلجرائية? ُ

حيث تزداد أبعاد القكة
يتحسف التحصيؿ الدراسي عند الطالب،
ُ

الخكارزميات كاإلجراءات الرياضيَّة بشكؿ مترابط كمتسمسؿ أك

الرياضيَّة لتشمؿ أبعادان غير تقميدية.
كقد أشار عصر [ ]7.إلى عالقة العمميات الرياضيَّة

منطقي ،مع تقدير مدل معقكلية اإلجراءات المستخدمة لحؿ

بالمعرفتيف المفاىيميَّة كاإلجرائية مف خالؿ ما يمي :التكاصؿ

مكاقؼ رياضيَّاتية ،باإلضافة إلى بناء طرائؽ عامة حكؿ

كيتمثؿ في نتاج األمثمة
الرياضي في المعرفة المفاىيميَّة?
َ
كالال أمثمة لممفاىيـ كاستخداـ األشكاؿ كالرسكمات لمتعبير عف

المعالجات المتنكعة في الرياضيَّات ،مع استنتاج كيفية استخداـ
الطرائؽ العامة عمى المكاقؼ المشابية.

المفاىيـ ،باإلضافة إلى استخداـ المعالجات الرياضيَّة كاليدكية
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كالتكنكلكجية كالذىنية ،كنمذجة المفاىيـ ترجمتيا إلى دالالت

التعرؼ عمى المعرفة
ىدفت دراسة فيسترك [ ]79إلى
ُّ

كأفكار تفسر النظاـ الرياضي باستخداـ الرمكز كالجمؿ

المتعمقة بالمحيط ،كالمساحة،
المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية ُ
كالحجـ ،كالمساحة السطحية ،كالعالقة بيف ىذيف النكعيف مف

كيتمثؿ في استخداـ
التكاصؿ الرياضي في المعرفة اإلجرائية? َ

المعرفة لدل الطُالب ك معممي التعميـ االبتدائي ،كمف بيف

كالعالقات لمتكاصؿ المفاىيمي.
الخكارزميات لمتعبير عف األفكار كالمفاىيـ الرياضيَّة كادراؾ

النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة شيكع الصيغة? المساحة =

العالقة بيف األداء الكتابي كالذىني لمخكارزميات ،باإلضافة إلى

الطكؿ × العرض ،كالصيغة? الحجـ = الطكؿ × العرض ×

استخداـ الرياضيَّات كتكظيفيا في كتابة أبحاث كمقاالت ترتبط

االرتفاع ،في حساب مساحة األشكاؿ المستكية ،كحجـ

كالذىني

المستكيات عمى الترتيب ،كما كشفت الدراسة عف كجكد مفاىيـ

بالخبرات

المتنكعة،

كاستخداـ

األداء

الكتابي

كالتكنكلكجي كالتقدير لمتعبير عف اإلجراءات في الرياضيَّات.

خاطئة لدل ىؤالء األفراد ترتبط بالقياس كبخاصة قياس المساحة

كيقصد بو إدراؾ
الترابط الرياضي في المعرفة المفاىيميَّة? ُ

السطحية.

التكامؿ كالتداخؿ بيف المفاىيـ داخؿ المجاؿ كبيف المجاالت،

كىدفت دراسة الطكس [ ]7:لمعرفة العالقة االرتباطية بيف

كادراؾ الترابطات بيف المفاىيـ الرئيسية كالفرعية ،مع إدراؾ

المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية في تدريس الرياضيَّات

الرياضيَّات كنسؽ مفاىيمي كبير.

لمصؼ السابع باستخداـ ُمتتابعتيف تعميمييف مختمفتيف كأثر ذلؾ
عمى المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية .تككنت عينة الدراسة مف

كيقصد بو ربط العمميات
الترابط الرياضي في المعرفة اإلجرائية? ُ

كاإلجراءات في الرياضيَّات بالمكاقؼ الحياتية ،كتكظيؼ

كتـ
( )6.:طُالب كجرل تكزيعيـ عشكائيا عمى ثالث ُشعبَّ ،

العمميات الرياضيَّة في مجاالت الرياضيَّات المختمفة ،مع إدراؾ

اختيار إحداىما عشكائيا كتدريسيا باستخداـ تتابع معرفة

الترابطات بيف المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية.

مفاىيمية ثَُّـ إجرائية ،كدرست الثانية باستخداـ تتابع معرفة

كيقصد بو تحديد
االستدالؿ الرياضي في المعرفة المفاىيميَّة? ُ

إجرائية ثَُّـ مفاىيمية ،كالثالثة باستخداـ االستراتيجية االعتيادية،
كأظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة التي درست كفؽ التتابع

القكاعد كالتعميمات المرتبطة بالمفاىيـ الرياضيَّة ،كتفسير الرمكز

الثاني عمى المجمكعة التي درست كفؽ التتابع األكؿ ،كتفكقيما

كالعالقات كالجدليات المرتبطة بيا ،باإلضافة إلى استنتاج بعض
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عمى المجمكعة الضابطة في كؿ مف االختباريف المفاىيمي

التدريسي (نمط التركيز عمى المعرفة المفاىيميَّة – نمط المتكازف

كاإلجرائي.

– نمط التركيز عمى المعرفة اإلجرائية) ،ككشفت النتائج َّ
أف
النمط الشائع كنمط المعمميف ذكم التركيز عمى المعرفة

لتقصي أَثر تدريس الرياضيَّات
كقاـ عبيدات [; ]7بدراسة
ّ

اإلجرائية.

كفؽ معيار الترابطات في المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية لدل
طُالب الصؼ الخامس ،تككنت عينة الدراسة مف (<;) طالبان

كأجرل ديرم ،كتيرزينيا ،كبيتر ،ككريستينيك [> ]7دراسة

جرل تكزيعيـ عشكائيان إلى مجمكعتيف? تجريبية ضمت ()88

لمكشؼ عف كجكد فركؽ فردية في استيعاب الطمبة لممعرفة

باالعتماد عمى المحتكل المترابط،
طالبان درسكا المادة التعميمية
َ
كفؽ معيار الترابطات المفاىيمي كاإلجرائي ،كضابطة ضمت

المتعمقة بالكسكر ،تككنت عينة
المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية ُ
الدراسة مف (> )66طالبان مف طمبة الصؼ السادس ك()669

باالعتماد عمى المحتكل المدرسي المقرر،
( )89طالبان درسكا
َ

طالبان مف طمبة الصؼ الثامف في بريطانيا ،طُبؽ عمى ىذه
العينة اختبار ُمتعمؽ بمعرفة الكسكر بشقييا? المعرفة المفاىيميَّة

كأظيرت النتائج تفكقان بالمعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية كالتحصيؿ
ال ُكمي لصالح المجمكعة التي درست بالمحتكل المترابط ،كأكصت

كالمعرفة اإلجرائية ،ككشفت نتائج الدراسة عدـ كجكد اختالؼ

الدراسة باالستفادة مف المحتكل المترابط في مجاؿ إعداد المناىج

في تكزيع الطمبة بالنسبة إلى القُدرة المفاىيميَّة العامة أك القُدرة

كتطكيرىا.

اإلجرائية العامة.

كما أجرل ىاليت ،كنكنس ،كبراينت [< ]7دراسة في جامعة

كتقصت دراسة خشاف كآخركف [ ]8التكازف بيف المعرفة

أكسفكرد ،كتككنت عينة الدراسة مف (= )86طالبان كطالبة مف

اإلجرائية كالمعرفة المفاىيميَّة كالعكامؿ المؤثرة فيو ىذا التكازف

طمبة الصؼ الرابع كالخامس في المممكة المتحدة ،كتقدـ الطمبة

لدل معممي الرياضيَّات بالمرحمة االبتدائية في المممكة العربية

الختبار يتككف مف جزأيف أحدىما ُمتعمؽ بالمعرفة المفاىيميَّة

السعكدية كتككنت عينة الدراسة مف ( )7<8معممان كمعممة ،كقد
أظيرت النتائج ميؿ معممي الرياضيَّات بالمرحمة االبتدائية إلى

كاآلخر ُمتعمؽ بالمعرفة اإلجرائية ،ككشفت نتائج الدراسة عف
تبيف َّ
أف بعض الطمبة يعتمد
الفركقات الفردية بيف الطمبة
ُ
حيث ّ

استخداـ المعرفة اإلجرائية بشكؿ أكبر مف المعرفة المفاىيميَّة،
كما أشارت النتائج إلى َّ
أف ُكتب رياضيَّات المرحمة االبتدائية

عمى المعرفة اإلجرائية في حؿ المسائؿ كالبعض اآلخر يعتمد

عمى المعرفة المفاىيميَّة ،كأشارت الدراسة إلى َّ
أف ىذه الفركؽ ال

المطبقة حاليان ساعدت في إيجاد حالة مف التكازف بيف المعرفتيف

تتعمؽ بتطكر الطمبة بقدر ما تتعمؽ بالفركؽ الفردية بينيـ،

اإلجرائية كالمفاىيميَّة كلكنيا لـ تؤثر عمى تغيير سمكؾ المعمميف

كبالمجمؿ فإف نتائج الدراسة أظيرت َّ
أف تحصيؿ الطمبة الذيف

في تقديـ معرفة رياضية متكازنة ،أك استخداـ طُرؽ متكازنة في

يعتمدكف عمى المعرفة المفاىيميَّة في حميـ لممسائؿ كاف أعمى

تقييـ تعمُّـ طُالبيـ .كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ

مف أكلئؾ الذيف يمتمككف المعرفة اإلجرائية.

تعزل لمتغيرات الجنس ،كاإلدارة التعميمية كسنكات الخبرة .
بينما ىدفت دراسة السمكلي [ ]8.إلى استقصاء المعرفة

التعرؼ عمى أنماط التكازف
فت دراسة إبراىيـ [= ]7إلى ُّ
كىد ْ
َ

المتعمقة بمكضكعات التفاصيؿ لدل
المفاىيميَّة )ُ (conceptual

التدريسي بيف المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية لدل معممي

معممي الرياضيَّات في المرحمة الثانكية ،استخدمت الدراسة

يسية ،كتككنت عينة
الرياضيَّات كأثرىا عمى تصكر الفاعمية التدر ّ

اختبار لقياس المعرفة المفاىيميَّة لممعمميف ،كتككنت عينة

الدراسة مف (>=) معممان كمعممة بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة

الدراسة مف ( )9.معممان ُيمارسكف التدريس في العديد مف

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي لمكشؼ عف
بكر سعيد،
َ

المدارس الثانكية في إدارة التربية كالتعميـ بالرياض ،ككشفت

النمط الشائع بيف معممي الرياضيَّات بحسب مفيكـ التكازف
362

حيث
رياضيَّات المرحمة المتكسطة كمدل التكازف في أدائيـ.
ُ

المتعمقة
النتائج عف امتالؾ المعمميف لممعرفة المفاىيميَّة ُ

باالعتماد عمى ال ُكتب العممية كبعض الدراسات
ُبنيت ىذه األداة
َ

بمكضكعات التفاضؿ بدرجة ُمتكسطة ،كما أظيرت نتائج
الدراسة َّ
أف المعمميف غير قادريف عمى استخداـ الحقائؽ

تـ ُمالحظتو.
حيث ساعدت في تحديد ما َّ
العممية ُ

استمارة مقابمة? لمتعرؼ عمى أسباب تركيز معممي
ب–
َ
الرياضيَّات بالمرحمة المتكسطة في ممارسات تدريسيـ عمى ٍّ
كؿ

كالعالقات البسيطة عندما تقدـ بسياقات جديدة ،كتعرض بطريقة
عما اعتادكا عميو .كما َّأنيـ يميمكف إلى النظر إلى
ُمختمفة َّ
المتعمقة بالتفاضؿ عمى َّأنيا مفاىيـ منفصمة،
المفاىيـ المختمفة ُ

مف المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية.

كغير قادريف في كثير مف األحياف عمى الربط بيف ىذه المفاىيـ

صدق أدوات الدراسة:
تـ عرضيما الصكرة
لمتحقؽ مف صدؽ أدكات البحث فقد َّ

لمكصكؿ إلى استنتاجات منطقية كصحيحة ،كما أظيرت النتائج

عمى مجمكعة مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس

عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغيرم عدد سنكات الخبرة كالمؤىؿ.
التعرؼ عمى
كما أجرل الزىراني [ ]86دراسة ىدفت إلى
ُّ

المتخصصيف في مناىج كطُرؽ تدريس الرياضيَّات كالمشرفيف

ُمستكل المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية لتالميذ الصؼ الرابع

كمعممي الرياضيَّات الحاصميف عمى درجة الماجستير في

االبتدائي في الرياضيَّات ،استخدـ فييا الباحثاف المنيج الكصفي

المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات.

المسحي ،كتككنت عيِّنة الدراسة مف (; )7.طالبان بالصؼ الرابع

صدق االتساق الداخمي لبطاقة المالحظة:

االبتدائي تابعيف لخمس مدارس تابعة إلدارة التربية كالتعميـ بمكة

تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ إيجاد

المكرمة ،ككشفت النتائج عف كجكد تدني ُمستكل المعرفتيف

معامؿ االرتباط الخطي لبيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات بطاقة

المفاىيميَّة كاإلجرائية لدل الطُالب.

المالحظة كالدرجة ال ُكميَّة لممجاؿ الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة ،كقد
ُ

حيث دلت معامالت االرتباط
كانت النتائج ايجابية بشكؿ عاـ،
ُ
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المختمفة عمى َّ
أف ُىناؾ اتساقان داخميان لمفقرات مع المجاالت التي

أ .منهج الدراسة

تنتمي إلييا.

لتحقيؽ اليدؼ مف ىذا البحث فقد استخدـ الباحثاف منيجان
ُمختمطان بيف المنيج الكصفي كالمنيج الكيفي التحميمي القائـ عمى

ثبات بطاقة المالحظة:
أك ُد مف ثَ ِ
تـ التَّ ُّ
ظة عف طريؽ حساب
بات بطاقة المالَ َح َ

المالحظة الكمية كدعميا بأسئمة المقابمة التي طبقت
استخداـ ُ

عمى عينة الدراسة كالتي تككنت مف (< )7معمما مف مجتمع

معامؿ اتفاؽ المالحظيف باستخداـ معادلة ككبر (Cooper

الدراسة البالغ (; )69معمما ،مف خالؿ الطريقة العشكائية

) Formulaالتفاؽ المالحظيف ،حيث كانت نسبة االتفاؽ

الطبقية حيث تـ اختيار خمسة مكاتب مف مكاتب التربية كالتعميـ

مقبكلة بيف الب ِ
َّاحث كزميمو في الحاالت الخمسة ،كقد تراكحت

كاختيار خمس مدارس مف كؿ مكتب بما فييا مف معمميف،

تمؾ ِّ
ظة بيف <%=:.
سب كفقا لممجمكع الكمي لبطاقة المالَ َح َ
الن ُ

اعتمد الباحثاف عمى التحميؿ الكمي لمكصكؿ إلى استنتاجات
ك َ
تُسيـ في فيـ الكاقع ،مف خالؿ تحميؿ النتائج كتفسيرىا.

ك.%>6.9

ب .أدوات الدراسة

المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كتفسيرىا كمناقشتيا:
النتائج ُ

 .6النتائج

تـ بناء أدكات البحث التالية:
لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث َّ

ما ممارسات تدريس

أ -بطاقة ُمالحظة? لمتعرؼ عمى الكاقع الفعمي لمممارسات
يسية لممعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية لدل معممي
التدر ّ

المعرفة

المفاىيميَّة

لدل معممي

رياضيَّات المرحمة المتكسطة؟ كما أسباب تركيزىـ عمى تمؾ
الممارسات؟
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جدول 1

التدريسية لجوانب المعرفة المفاهيميَّة (ن = )27
الممارسات
ّ
ُمتوسط ُمستوى ُ

م

المتوسط
ُ

محاور البطاقة وعناصرها

الحسابي
البعد األكؿ? عرض الدرس
ُ
يتعرؼ عمى خمفية الطُالب قبؿ تقديـ األفكار الجديدة ليـ.
6

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

8.:8

;7..

;%<..

<8.8

6.=7

%;<.9

8.89

>6..

=%;;.

<6.8

%;9.7
%;:

7
9

ُيقدـ الفكرة الجديدة عمى شكؿ ُمشكمة رياضية.
يطرح أنشطة تُنمي الفيـ العميؽ لدل الطُالب.

ُيكضح الترابطات بيف الفكرة الجديدة كاألفكار السابقة سكاء في مجاؿ الرياضيَّات أك
العمكـ المختمفة.

8.76

:

يُقدـ أنشطة محسكسة تُساعد الطُالب اكتساب المعرفة المفاىيميَّة.
يتكسع في عرض األفكار الرياضيَّة أثناء الشرح.

8.7:

6.;:

<<8.

>=6.

%<:.9

<

ُيقدـ عدد ُمناسب مف أمثمة االنتماء لممفاىيـ الجديدة.
ُيقدـ عدد ُمناسب مف أمثمة الال انتماء لممفاىيـ الجديدة.
ُيكضح سبب االنتقاؿ مف خطكة إلى أخرل أثناء الحؿ.

8.98

6.>8

;%;=.

8.88

=6..

;%;;.

8.<8

6.;7

;%<9.

;8.9

=7.6

%;>.7

.6.

يُكجو أسئمة عند االنتقاؿ مف فكرة إلى أخرل لمتأ ُكد مف فيـ تمؾ الفكرة
بحيث يككف التعمُّـ نشط.
ُيشرؾ الطالب في كؿ فقرة
ُ
ُيساعد الطُالب لمكصكؿ إلى تعميمات مف خالؿ مجمكعة مف األمثمة كالمكاقؼ.

<8.:

6.;:

%<6.9

7.=8

<6.6

;%:;.

8.;8

<<6.

;%<7.

<7.9

6.:7

%9>.9

.69

يقكد تفكير الطُالب لحؿ األنشطة دكف إعطاء طريقة الحؿ.

7.<8

6.76

;%:9.

<;7.

6.98

%:8.9

<8.7

=6.8

%;:.9

8.68

6.:6

;%;7.

<7.:

6.:8

%:6.9

7.;8

<6.9

;%:7.

7.>:

7.68

>%:

<<8.

<;6.

%<:.9

<8.9

>6.7

%;>.9

8.:8

;6.8

;%<..

<8.7

6.;7

%;:.9

<8.7

><6.

%;:.9

8.68

>6..

;%;7.

8.96

6.>9

%;=.7

<8.7

7.89

%;:.9

8

;
=
>

البعد األكؿ
ُمتكسط درجات ُ
البُعد الثاني? ُمتابعة تقدـ الطُالب
.66
.67
.68

يطرح أسئمة تتحدل تفكير الطُالب.

.6:

كيشجعيـ عمى حميا.
العميا ُ
ُيكجو الطُالب لحؿ ميارات التفكير ُ
ُيساعد الطُالب عمى تحمؿ المسئكلية في التعمُّـ ليبنكا معارفيـ.
ُيشجع الطُالب عمى طرح بدائؿ مختمفة لإلجابة.

;.6
<.6
=.6

ُيركز عمى طُرؽ الحؿ كليس الحؿ نفسو.
ُيقدـ األسئمة المفتكحة.

.76

يُكظؼ التعزيز لتحفيز التفكير.

>.6

البعد الثاني.
ُمتكسط درجات ُ
البعد الثالث? التكاصؿ الرياضي
ُ
ُيكضح أسباب الكقكع في الخطأ الذم يقع فيو الطُالب.
.7.
.77
.78
.79
.7:

يُشجع الطُالب عمى اكتشاؼ العالقات بيف المفاىيـ الرياضيَّة.
ُيشجع الطُالب عمى تفسير أفكارىـ المتنكعة لحمكليـ التي تكصمكا إلييا.

المناقشة أثناء حؿ المسائؿ المطركحة.
ُيشجع مبدأ الحكار ك ُ
ُيشجع الطُالب عمى تقديـ األفكار.
البعد الثالث.
ُمتكسط درجات ُ

المتكسط الكمي لممحكر بأبعاده الثالثة.
ُ

النتيجة تُشير إلى َّ
أف معممي المرحمة المتكسطة في المجمؿ ال

يتضح مف الجدكؿ (َّ )6
يسية
أف ُمستكل الممارسات التدر ّ
في المعرفة المفاىيميَّة لدل معممي الرياضيَّات في المرحمة

ُيركزكف عمى المعرفة المفاىيميَّة أثناء التدريس إال بشكؿ ُمتكسط

(< )8.7كانحراؼ معيارم ( )7.89كبنسبة ( .)%;:.9كىذه

الدعـ الفني كالميني الذم تُقدمو إدارة التربية كالتعميـ سكاء مف

مما قد ينعكس عمى طُالبيـ .كيعكد السبب في ذلؾ إلى ضعؼ

المتكسط العاـ
المتكسطة جاءت بدرجة ُمتكسطة،
ُ
حيث بمغ ُ

364

ناحية الدكرات التدريبية أك التجييزات كاألدكات المدرسية التي قد

عند سؤالو عف المقصكد بالمعرفة المفاىيميَّة أجاب البعض منيـ

يسية
تُساعد المعمميف عمى التحسيف مف ُمستكل ممارساتيـ التدر ّ

بقكلو "ماذا تقصد بالمعرفة المفاىيميَّة؟ "كعند تكضيح بعض
النقاط عف المعرفة المفاىيميَّة يتضح بأَّنيا المرة األكلى التي

بما يخص المعرفة المفاىيميَّة ،كما ُيعزل السبب في ذلؾ أيضان

يسمع بيا عف المعرفة المفاىيميَّة.

المتعمقة
إلى عزكؼ بعض المعمميف عف بعض الممارسات ُ

تمت معيـ
كيؤكد عدد مف المعمميف في المقابالت التي َّ

بالمعرفة المفاىيميَّة اعتقادان منيـ بصعكبة تمؾ الممارسات كلعدـ

عمى َّ
التماريف كالتدريبات
أف "ال ُكتب المطكرة مميئة بالكثير مف َ

أىميتيا مقارنة بالمعرفة اإلجرائية.
كعند محاكلة التقصي لمعرفة أسباب عدـ تركيز المعمميف

التي يتكجب عمى المعمـ حؿ غالبيتيا في خالؿ حصة أك

تـ سؤاؿ عدد مف
عمى المعرفة المفاىيميَّة أثناء التدريس َّ

حصتيف لكؿ درس مع إيمانيـ بكجكد تدريبات تخص

المعمميف لماذا ال يتـ التركيز عمى المعرفة المفاىيميَّة؟ أكد
البعض عمى َّ
"أف المعرفة المفاىيميَّة ىي التي تقكد إلى المعرفة

المفاىيميَّة" ،بينما ُيشير عدد آخر عند سؤاليـ عف رأييـ في

الممارسات التي تتجاىؿ المعرفة المفاىيميَّة أكدكا عمى َّ
أف

اإلجرائية" ،بؿ يجيب أحدىـ بقكلو َّ
"أف المعرفة المفاىيميَّة ىي

المعرفة المفاىيميَّة مرتبطة بالمرحمة العمرية لمطُالب ،فطُالب

باالىتماـ ،كالمعرفة اإلجرائية ال تتعدل ككنيا خطكات يتـ
األكلى
َ

المرحمة االبتدائية ىـ مف يحتاج المعرفة المفاىيميَّة "التركيز
عمى المعرفة المفاىيميَّة بشكؿ كبير في المراحؿ التعميمية األكلى

إتباعيا لتحقيؽ العمميات المفاىيميَّة ".

كقد يتناقض ذلؾ الرأم الذم ينمك عف كعى كفيـ المعمميف

ثَُّـ التدرج إلى المعرفة اإلجرائية خالؿ المراحؿ التي تمييا "ثَُّـ

ألىمية المعرفة المفاىيميَّة في المقابمة مع ككف ُمستكل أدائيـ
كيمكف تفسير ذلؾ َّ
بأف االختبارات
بمستكل ُمتكسطُ .
الذم جاء ُ

يؤكدكف بما َّأنيـ في المرحمة المتكسطة فذلؾ ما يدعك إلى
كي ْكتَفى بذلؾ في مقدمة الدرس.
التركيز بنسبة النصؼ تقريبان ُ

عمى المعرفة اإلجرائية بصكرة كبيرة ،ىذا مف جانب كمف جانب

المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ الثاني كتفسيرىا
ثانيان? النتائج ُ
كمناقشتيا:

التقكيمية التي تتـ في المدارس  -كما أشار المعمميف -تُركز

آخر تعكس آراء مجمكعة أخرل مف عينة البحث جانب ُمختمؼ

ما ممارسات تدريس المعرفة اإلجرائية لدل معممي رياضيَّات
المرحمة المتكسطة؟ كما أسباب تركيزىـ عمى تمؾ الممارسات؟

ينمك عمى عدـ معرفتيـ ككعييـ بأىمية المعرفة المفاىيميَّة،
حيث ذكركا َّأنيـ ال يعرفكف ماذا تعني المعرفة المفاىيميَّة ،كذلؾ
ُ

جدول 2

م

التدريسية لجوانب المعرفة اإلجرائية (ن = )27
ُمتوسط ُمستوى الممارسات
ّ
المتوسط
ُ

محاور البطاقة وعناصرها

الحسابي
البعد األكؿ? عرض الدرس
ُ
يُناقش الميارات اإلجرائية السابقة ذات العالقة.
.6
.7

كمتسمسؿ.
ُينفذ اإلجراءات الرياضيَّة بشكؿ ُمترابط ُ
ٍ
التماريف التي تُكسب المعرفة اإلجرائية.
ُيقدـ عدد كاؼ مف األنشطة ك َ

.:

ُيركز عمى الدقة في خطكات الحؿ.
التماريف ذات الخطكة الكاحدة.
ُيركز عمى حؿ َ

.8
.9

;.

ُيكسب الطُالب المعرفة اإلجرائية بالطريقة الصحيحة (العرض ثَُّـ التدريب ثَُّـ
الممارسة).
ُ

التماريف ذات األكثر مف خطكة.
<.
يُركز عمى حؿ َ
البعد األكؿ.
ُمتكسط درجات ُ
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االنحراف

النسبة المئوية

المعياري
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البعد الثاني? ُمتابعة تقدـ الطُالب
ُ
يزكد الطُالب ببعض التمميحات الصريحة أك غير الصريحة مما ُيساعدىـ لمكصكؿ إلى
=.
الحؿ.
>.
.6.
.66
.67
.68
.69
.6:
;.6

يُساعد الطُالب عمى تطبيؽ األفكار التي تقكد لمحؿ.
ُيساعد الطُالب عمى استخداـ اآللة الحاسبة.

ُيساعد الطُالب عمى اكتشاؼ األخطاء التي يقعكف فييا بأنفسيـ أثناء الحؿ.
ُيساعد الطُالب عمى تنظيـ المعمكمات في المسائؿ التي تحتاج إلى تفكير.

ُيعطي فرصة لمطُالب لتصحيح أخطائيـ.
لمراعاة الفركؽ الفردية بيف الطُالب.
ينكع أسئمة التدريب ُ

يتحقؽ مف إتقاف الطُالب لممعرفة اإلجرائية مف خالؿ فقرة تُدرب في الكتاب.
يُكجو أسئمة بينية أثناء حؿ المسائؿ لمتأكد مف كضكح خطكات الحؿ.

<.6

ُيكجو الطُالب لحؿ بعض المسائؿ عمى السبكرة.
ُيقدـ دعمان لمتدريس عند الحاجة (تنكيع التعميـ – خطط معالجة .).....-

>.6

المناقشة.
تشجيع ُعنصر الحكار ك ُ
يمنح الطُالب كقتان لمتدرب عمى الميارة اإلجرائية.

=.6

البعد الثاني.
ُمتكسط درجات ُ
البعد الثالث? التكاصؿ الرياضي
ُ
.7.
.76
.77
.78
.79
.7:

يُشجع الطُالب عمى حؿ المسألة بأسرع كأسيؿ طريقة.
يطمُب مف الطُالب إضافة معمكمات عمى مسائؿ ُمعطاة ُمسبقان ثَُّـ طرح أسئمة جديدة.
كيدعـ المحاكالت الرياضيَّة.
ُيعزز ُ
ُيشجع الطُالب عمى طرح األسئمة.
المعطيات المباشرة لمحؿ.
ُيركز عمى حؿ المسائؿ ذات ُ

البعد الثالث.
ُمتكسط درجات ُ
المتكسط ال ُكمي لممحكر بأبعاده الثالثة.
ُ

يتضح مف الجدكؿ (َّ )7
يسية
أف ُمستكل الممارسات التدر ّ
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ىي ما سيتـ قياسو في االختبارات التحصيمية.
كعند محاكلة التقصي لمعرفة أسباب تركيز المعمميف

لجكانب المعرفة اإلجرائية لدل معممي رياضيَّات المرحمة

تـ سؤاؿ عدد مف
عمى المعرفة اإلجرائية أثناء التدريسَّ ،

المتكسط العاـ (=)9..
المتكسطة جاءت بدرجة عالية ُ
حيث بمغ ُ
كانحراؼ معيارم ( )7..6كبنسبة (.)%=6.;7

المعمميف لماذا يتـ التركيز عمى المعرفة اإلجرائية بشكؿ أكبر

كىذه النتيجة تُشير إلى َّ
أف معممي المرحمة المتكسطة في

مف المعرفة المفاىيميَّة ،كاتضح لدل الباحثيف َّ
أف السبب الرئيس

المجمؿ ُيركزكف عمى المعرفة اإلجرائية أثناء تدريسيـ
تم ُّكف مرتفع لدل
لمرياضيَّات بشكؿ عالي مما قد يقكد إلى َ

خمؼ التركيز عمى المعرفة اإلجرائية ىك سيكلة ممارسات ىذه
حيث يجيب
المعرفة كالتي ال تحتاج إلى تحضير ذىني ُمسبؽ،
ُ

سيكلة التعامؿ مع تمؾ الممارسات التي ال تتطمب ُجيدان كبي انر

لتكصيؿ المعمكمة بدكف أم تعقيدات سكاء لمطالب أك لممعمـ"،

أحدىـ بقكلو "المعرفة اإلجرائية ىي األسمكب األسيؿ كاألفضؿ

طُالبيـ في جكانب المعرفة اإلجرائية ،كيعكد السبب في ذلؾ إلى

بينما يذكر أحدىـ السبب في ذلؾ بقكلو "المعرفة اإلجرائية ىي

مف المعمميف ،كاّنما يتـ العمؿ بالتكرار مف خالؿ عرض

ما سيتـ قياسو في االختبارات التحصيمية بشكؿ اكبر مف المعرفة

يتمكف الطُالب مف حؿ
التماريف عمى السبكرة حتى َ
مجمكعة مف َ
التماريف الرياضيَّة ،إضافة إلى إيمانيـ بأىمية المعرفة اإلجرائية
َ

المفاىيميَّة" ،بينما يعزك البعض السبب في ذلؾ َّ
بأنيا األسمكب

مقارنة بالمعرفة المفاىيميَّة ُمرجعيف السبب في ذلؾ إلى َّأنيـ
تعمَّمكا بنفس الطريقة فػ ػي مرحمػ ػة إعدادى ػـ ك َّ
أف المع ػرفػة اإلجرائية

المناسب لإلمكانات المتاحة بالمدرسة.
ُ
تـ ُمالحظة َّ
أف مػعظـ المعػمميػف يعممكف الرياضيَّات مف
كما َّ
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خالؿ التدريس المرتكز عمى المعرفة اإلجرائية خاصة في ُكميات

محققان لبعض الممارسات لممعرفتيف بدرجة عالية كعالية جدان ثَُّـ

اإلعداد الخاصة بيـ سكاء ُكميات التربية أك ُكميات المعمميف،

يقؿ األداء في النصؼ األخير مف الحصة الدراسية ،كبسؤاؿ

تعكد عمى التدريس لطُالبو مف خالؿ ممارسات تدريسية
كبالتالي َّ
تعتمد عمى جكانب المعرفة اإلجرائية ،مما ساعد عمى قدرتيـ

عينة البحث يتضح َّ
أف ُىناؾ مف يعزك ذلؾ إلى شعكر الطُالب

بالممؿ كعدـ تقبميـ لممادة لعدـ ارتباطيا الكثيؽ بحياة الطالب

العالية في تقديـ ىذا النكع مف المعرفة كارتفاع ُمستكل ُمتكسطيا

المتعمقة بالمعادالت الخطية كما
خصكصان الدركس المجردة ُ
شابو ذلؾ ،بينما يعزك البعض اآلخر ذلؾ إلى ضعؼ تأسيس

بمستكل ُمتكسط ممارسات المعرفة المفاىيميَّة.
مقارنة ُ
كيرل الباحثاف ُىنا َّ
أف الفكر التربكم لممعمـ ىك الذم ُيؤثر

حيث يتقبؿ الطُالب الفكرة
الطُالب في المرحمة االبتدائية
ُ

في اختياره لطُرؽ التدريس كمككناتيا ،فالمعمـ الذم يعتقد َّ
أف

الجديدة ،كلكف عندما يتـ الربط مع الخبرات السابقة ال يجد

نكعية مف المسائؿ التي تأتي في االختبارات سكؼ يتصرؼ تبعان

المعمـ َمف يشاركو ِمف الطُالب في الحكار ،كىذا يستدعي شرح
بعض النقاط السابقة بشكؿ ُمفصؿ كلكف الكقت ال يسمح لذلؾ؛

كمحتكاه كأىمية المعرفة اإلجرائية.

المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ الثالث كتفسيرىا
ثالثان? النتائج ُ

التدريس ىك شرح كتكضيح كتكصيؿ معمكمة كتدريب عمى حؿ

مما يدعك المعمـ إلى تجاكز ذلؾ فيقؿ األداء ىنا.

لذلؾُ ،فيسيطر عمى المكقؼ التعميمي ،كيؤكد عمى أىمية الكتاب

كمناقشتيا:

الحظ الباحثاف مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاليف األكليف

ما مدل تحقيؽ معممي رياضيَّات المرحمة المتكسطة لمتكازف بيف

يسية لتدريس المعرفتيف المفاىيميَّة
لمعرفة الجكانب التدر ّ

كاإلجرائية بشكؿ عاـ َّ
أف المعمـ يأتي مجتيدان في بداية الحصة

تدريس المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة اإلجرائية؟

جدول 3

التدريسية لجوانب المعرفة المفاهيميَّة واإلجرائية
ُمتوسط ُمستوى التوازن في الممارسات
ّ

م

المتوسط
ُ

محاور البطاقة وعناصرها

الحسابي
البعد األكؿ? عرض الدرس
ُ
ُمناقشة المتطمبات السابقة لربط العالقات بيف األفكار كلتيسير المعرفة اإلجرائية.
.6
.7
.8
.9
.:

تقديـ المعرفة الرياضيَّة بأسمكب ُمناسب.

ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة.
ٍ
التماريف التي تُكسب المعرفتيف المفاىيميَّة كاإلجرائية.
تقديـ عدد كاؼ مف األنشطة ك َ
تكظيؼ التقنيات الحديثة التي تُحقؽ المعرفتيف (كالبرامج اإللكتركنية كاإلنترنت.).....

(لمناقشة األفكار كإلجراءات الحؿ).
;.
استخداـ استراتيجية التعميـ التعاكني ُ
البعد األكؿ.
ُمتكسط درجات ُ

البعد الثاني? ُمتابعة تقدـ الطُالب
ُ
(يركز عمى المعرفتيف
حاجاتيـ
َّة
كتمبي
َّة
الصفي
األنشطة
في
الب
ط
ال
ساعدة
م
.
<
ُ
ُ
ُ
المفاىيميَّة كاإلجرائية).
=.

طرح األسئمة الصفيَّة (يُركز عند طرح السؤاؿ عمى المعرفتيف المفاىيميَّة كاإلجرائية).

.6.

ُمراعاة الفركؽ الفردية بيف الطُالب.
التنكيع في تحديد الكاجبات المنزلية.

.67

ُمراعاة التكامؿ في تقييـ المعرفة الرياضيَّة المفاىيميَّة كاإلجرائية.
التركيز عمى المسائؿ المفظية التي تُشجع عمى الفيـ كالمعرفة اإلجرائية.

>.
.66
.68

التركيز في حؿ األنشطة عمى طُرؽ الحؿ ،كالحؿ نفسو.

ُمتكسط درجات البُعد الثاني.
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البعد الثالث? التكاصؿ الرياضي
ُ
 .69تشجيع الطُالب لمتعبير عف فيميـ كاتقانيـ لممعرفة اإلجرائية كالمفاىيميَّة.
.6:
;.6
<.6

إعطاء كالن مف المعرفتيف المفاىيميَّة كاإلجرائية القدر الكافي مف كقت الحصة.

المتعمقة بالمعرفتيف المفاىيميَّة كاإلجرائية.
تشجيع الطُالب عمى طرح األسئمة ُ
ُمراعاة عنصر التحفيز الستجابات الطُالب المرتبطة بالمعرفتيف المفاىيميَّة
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كاإلجرائية.

المناقشة.
= .6تشجيع ُعنصر الحكار ك ُ
البعد الثالث.
ُمتكسط درجات ُ
المتكسط ال ُكمي لممحكر بأبعاده الثالثة.
ُ
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يتضح مف نتائج الجدكؿ رقـ (َّ )8
أف ُمستكل التكازف في

التكازف بدكف أف ُي ِعد لذلؾ بشكؿ ُمسبؽ ،أك مف خالؿ التثقيؼ

معممي رياضيَّات المرحمة المتكسطة عينة البحث جاء بدرجة

" َّأنيـ تعمُّمكا في الجامعات كالكميات بأسمكب كاحد كىك األسمكب

كالتدريب مف خالؿ الدكرات التدريبية" ،كأشار عدد منيـ إلى

يسية لجكانب المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية لدل
الممارسات التدر ّ

المتكسط العاـ لدرجاتيـ عمى المحكر الثالث
ُمتكسطة
ُ
حيث بمغ ُ

اإلجرائي فيـ ىنا ُيعمِّمكف كما تعمَّ ُمكا ،ك َّ
أف ما يقكمكف بو مف

(;.)%;:.

التعامؿ مع ال ُكتب المطكرة نظ انر لتركيزىا عمى
مف خالؿ
ُ

ممارسات مفاىيمية ليست إال اجتيادات شخصية كخبرات سابقة

المالحظة (= )8.7كانحراؼ معيارم ( )7.66كبنسبة
لبطاقة ُ
كىذه النتيجة تُشير إلى َّ
أف ُمستكل التكازف بشكؿ عاـ في

األنشطة اليدكية كاألنشطة الجماعية كطُرؽ االكتشاؼ أك مف

خالؿ االطالع عمى المكاقع اإللكتركنية الخاصة بمشركع

يسية لجكانب المعرفة المفاىيميَّة كاإلجرائية لدل
الممارسات التدر ّ

اىتماـ المكاتب
الرياضيَّات المطكرة" ،لذلؾ يرل الباحثاف ضركرة َ

معممي رياضيَّات المرحمة المتكسطة ُمتكفر بدرجة ُمتكسطة .مما

التعميمية بتكثيؼ الدكرات التدريبية في ىذا المجاؿ.

تـ
يستدعي ضركرة
اىتماـ اإلدارات التعميمية بالمكاتب التي َّ
َ

كما يرل الباحثاف ضركرة
اعتماد المعمـ عمى نفسو ُمراعيان
َ
تحقيؽ أىداؼ الدرس كاالستعداد الجيد المسبؽ لكي ُيحقؽ الربط

تطبيؽ أدكات الدراسة عمييا بتقديـ الدعـ الفني كالميني لممعمميف
لمساعدتيـ عمى تنمية تمؾ الممارسات بشكؿ ُيحقؽ أىداؼ تعميـ

كالتكازف بيف ممارسات تدريس المعرفتيف مف خالؿ التكامؿ بيف

حيث يعزك ( )%8:تقريبان مف
الرياضيَّات بالمرحمة المتكسطة،
ُ

استخداـ أساليب التدريس الحديثة كالكتاب المدرسي.

اىتماـ
عينة البحث انخفاض ُمستكل التكازف لدييـ إلى عدـ
َ

كمالحظة
كأخي انر يرل الباحثاف مف خالؿ الزيارات الميدانية ُ

المدرسة بمككناتيا بيذا المجاؿ ُمطمقان كعدـ تكافر معمؿ خاص

بالرياضيَّات كانشغاؿ مصادر التعمُّـ بمعممي المكاد األخرل،

تـ التكصؿ إلييا َّأنو يجب التركيز
المعمميف كنتائج البحث التي َّ

بينما يعزك الجزء اآلخر مف عينة البحث ارتفاع ُمستكل التكازف
لدييـ إلى َّ
أف البيئة الصفيَّة تسمح باستخداـ استراتيجيات تدريس

عمى ممارسات المعرفة المفاىيميَّة بشكؿ ُمسبؽ عف ممارسات
المعرفة اإلجرائية ،ك َّ
أف ذلؾ ال يعني التقميؿ مف شأف الميارات

ُمختمفة الحتكائيا عمى طاكالت ُمتحركة تناسب التعميـ التعاكني،
ك َّ
أف المعمـ ىك مف يخمؽ الجك التدريسي بنفسو حتى في عدـ

اإلجرائية كاّنما نيدؼ إلى بنائيا عمى الفيـ ليككف البناء أقكل

تكافر ما يمزـ ذلؾ بشكؿ الئؽ جدان.

االتجاه الذم تبناه باركدم كآخركف [=] في ُمقدمة البحث كىك
االتجاه الذم يرل أصحابو َّ
أف اإلجراءات كالميارات يجب تعمُّميا

كأمتف ،فالفيـ أكالن كالميارة ثانيان ،مما يدعك الباحثيف بأف يتفقا مع

كعند محاكلة التقصي لمعرفة أسباب عدـ التكازف بيف

حيث َّ
أف العمميات اإلجرائية التي يتـ تعمُّميا
بعد المفاىيـ
ُ

تـ
المعرفتيف المفاىيميَّة اإلجرائية بشكؿ جيد أثناء التدريسَ ،
سؤاؿ عدد مف المعمميف كاتضح َّ
أف معظـ عينة البحث يعزكف

بالطريقة الركتينية ىي عرضة لمنسياف بسيكلو ،كيجب أف يككف

تحقيقيـ لمتكازف بشكؿ ُمتكسط إلى َّ
أف "المعمـ ال يستطيع تقديـ

َّ
المفاىيميػ ػة القائمػة عمييا مف أجؿ تقكية
تعمُّمي ػا ُمرتبػ ػط بالمعرفػ ػة
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] [11إبراىيـ ،مجدم (> .)7..مُعجـ مفاىيـ كمُصطمحات
التعميـ ك ُّ
التعمـ .القاىرة? عالـ الكتب.

كتطكير استيعابيا.
 .7التوصيات
في ضكء نتائج البحث الحالي أكصى الباحثاف بما يمي:

] [13الغكطي ،عاطؼ (< .)7..العمميات الرياضيَّة الفاعمة

 .1تشجيع كدعـ معممي الرياضيَّات عمى استخداـ استراتيجيات

في جانبي الدماغ عند طمبة الصؼ التاسع بغزة .رسالة

كممارسات تدريسية متنكعة مف َّ
شأنيا تنمية اكتساب طُالبيـ

ماجستير غير منشكرة في مناىج كطُرؽ تدريس

المعرفة المفاىيميَّة.

الرياضيَّاتُ ،كميَّة التربية ،الجامعة اإلسالمية? غزة.

 .2تطكير معارؼ كميارات معممي الرياضيَّات حكؿ كيفية

] [14صياـ ،محمد (< .)7..دكر أساليب اإلشراؼ التربكم في

تدريس جكانب المعرفة المفاىيميَّة ك َّ
أف جكانب المعرفة المفاىيميَّة

تطكير األداء الميني لممعمميف في المدارس الثانكية في

تحتاج إلى كقت طكيؿ لتدريسيا.
 .8تركيز برامج إعداد معمـ الرياضيَّات بكميات التربية عمى

محافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرةُ ،كميَّة التربية

يسية الخاصة بتدريس المعرفة المفاىيميَّة كالمعرفة
الميارات التدر ّ

الجامعة اإلسالمية بغزة.

اإلجرائية بصكرة متكازنة.

] [15القاسـ ،كجيو القاسـ .)7.6.( ،مُمخص الستراتيجية
التدريس بخرائط المفاىيـ ،مكقع مكتب التربية العربي لدكؿ

المراجع
أ .المراجع العربية

الخميج? www.abegs.org/aportal/Default.aspx

] [1رياف ،عادؿ (ُ .)7.6.معتقدات الطُالب المعمميف نحك تعمُّـ

] [16عمي ،محمد حسيف (<=> .)6معرفة أسباب ضعؼ

الرياضيَّات كتعميميا ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،سمسمة

طُالب المرحمة االبتدائية في الحساب ،دراسة بحثية غير

الدراسات اإلنسانية.<:6-<6> ،)7( 6= ،

منشكرة ،عماف.

] [2ضحاكم ،بيكمي؛ كحسيف ،سالمة (> .)7..التنمية المينية

] [17العنزم ،سميماف ( .)7..:كاقع إسياـ المشرؼ التربكم

لممعمميف? مدخؿ جديد نحك إصالح التعميـ ،القاىرة? دار

في تحسيف أداء معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية.

الفكر العربي.

رسالة ماجستير غير منشكرةُ ،كميَّة التربية ،جامعة أـ

] [3خشاف ،خالد؛ قنديؿ ،رفعت؛ خشاف ،محمد؛ النذير ،محمد؛

القرل ،مكة المكرمة.

كالسمكلي ،مسفر ( .)6988التكازف بيف المعرفة اإلجرائية

] [18جاد ،نبيؿ صالح المصمحي (> .)7..برنامج ُمقترح في

كالمعرفة المفاىيميَّة كالعكامؿ المؤثرة فيو لدل معممي

الرياضيَّات قائـ عمى النمكذج البنائي لتنمية القكة الرياضيَّة

الرياضيَّات بالمرحمة االبتدائية في المممكة العربية

لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية .مجمة تربكيات الرياضيَّات،

السعكدية .مجمة العمكـ التربكيةُ ،كميَّة التربية ،جامعة الممؾ

مصر.67 ،

سعكد.
][7

] [19عبيدة ،ناصر السيد (; .)7..تطكير منيج الرياضيَّات

المجيدؿ ،عبد اهلل؛ كاليافعي ،فاطمة (> .)7..عمُّـ

في ضكء المعايير المعاصرة كأثر ذلؾ عمى تنمية القكة

الرياضيَّات لدل تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي

الرياضيَّاتية لدل تالميذ المرحمة االبتدائية ،رسالة دكتكراه

في ظفار مف كجية نظر معممات الرياضيَّات دراسة

غير منشكرةُ ،كميَّة التربية جامعة المنكفية ،مصر.

ميدانية ،مجمة جامعة دمشؽ.6<<-68: ،)8( 7: ،
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:

] [20عصر ،رضا مسعد السعيد .)7..8( ،القكة الرياضيَّة

7

;7.6

ماجستير غير منشكرة في مناىج كطُرؽ تدريس

مدخؿ حديث لتطكير كتقكيـ ُّ
تعمـ الرياضيَّات في مراحؿ

الرياضيَّاتُ ،كميَّة التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

ُّ
كتعمـ
التعميـ العاـ ،المؤتمَر العممي الثالث? تعميـ
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ABSTRACT_ The study aimed to identify teaching practices for conceptual and procedural
knowledge of middle school mathematics teachers; and to identify reasons for the mathematics
teachers whether they focus on conceptual knowledge or procedural knowledge. The researcher
used mixed method approach between the descriptive and qualitative and used two tools to
achieve the objective of research: an observation sheet and interview techniques. The sample
consisted of (27) teachers from five educational offices at Bisha governorate. After administering
the tools and statistical data analyses, researcher reached the following conclusions: The level of
teaching practices for conceptual knowledge of middle school mathematics teachers were a
medium degree where the overall average scores on the first axis of the observation sheet (3.27)
and by (65.4%). The level of teaching practices for procedural knowledge of middle school
mathematics teachers were a high degree where the overall average scores on the second axis of
the observation sheet (4.08). And by (81.62%). The degree of balance in teaching practices for
conceptual and procedural knowledge of middle school mathematics teachers were a medium
degree where the overall average scores on the third axis of the observation sheet (3.28) and by
(65.6%). There is a clear difference in the reasons for the focus of middle school mathematics
teachers in the teaching practices of conceptual knowledge and procedural knowledge and the
balance between them are defined.
KEY WORDS: Teaching practices - conceptual knowledge - procedural knowledge.
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