الكشف عن املفاهيم الرياضية البديلة لدى
طالبات املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض
شيخة بيت رحعان بً شليويح الشمري*

امللخص_ هضقذ هظه الضعاؾت إلى الٌكل غً اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت لضي َالباث الهل الثالث اإلاخىؾِ في مؿخىي الجبر,
ولخدهُو هظا الهضف ,جم اؾخسضام اإلاىهج الىنكي اإلاؿحي ,خُث ُخ ْ
للذ حمُؼ يخب الغٍايُاث للمغخلت اإلاخىؾُت بجؼأيها (ألاوُ
والثاوي) ,وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً (َ )679البت مً َالباث الهل الثالث اإلاخىؾِ ,في ( )19مضعؾت خٍىمُت للبىاث الخابػت لإلصاعة
ُ ُ َ
الػامت للخػلُم بمىُهت الغٍاى ,ا ْزترن بالُغٍهت الػىهىصًت الػكىابُت .ونض اؾخسضمذ هظه الضعاؾت أصاجحن هما :نابمت باإلاكاهُم
الغٍايُت الجبرًت ,وازخباع الٌكل غً اإلاكاهُم الغٍايُت الجبرًت البضًلت لضي َالباث الهل الثالث اإلاخىؾِ ,ونض جم الخأيض مً
ً
ً
ؾؤالا ,بدُث ًهابل َّ
ًل
نضم ألاصاجحن وزباتهما ,خُث جٍىهذ نابمت اإلاكاهُم في نىعتها النهابُت مً ( )41مكهىما ,والازخباع مً ()41
ّ
مكهىم ٌ
ؾؤاُ ,ونض ُخ ِللذ الىخابج بػض جُبُو الازخباع باؾخسضام غضص مً ألاؾالُب ؤلاخهابُت وهي :الخٌغاعاث واليؿب اإلائىٍت للٌكل
ً
غً اإلاكاهُم الغٍايُت الجبرًت البضًلت لضي الُالباث .وأظهغث هخابج الضعاؾت أن هىاى يػكا في ايدؿاب َالباث الهل الثالث
اإلاخىؾِ للمكاهُم الغٍايُت الجبرًت ,خُث وحضث جهىعاث بضًلت لػضص مً اإلاكاهُم الغٍايُت الجبرًت ,خُث جغاوخذ وؿب الُالباث
الالحي لضيهً جهىعاث بضًلت بحن ( ,)%9033 -%1335ووؿبت مكاهُم بضًلت ( ,)%7332ونضمذ الضعاؾت بػٌ الخىنُاث واإلاهترخاث منها:
يغوعة الٌكل اإلابٌغ غً الخهىعاث البضًلت لضي اإلاخػلمحن في بضاًت الػام الضعاس ي ,والاهخمام بخػضًل هظه الخهىعاث وغالحها ,إحغاء
صعاؾت ممازلت؛ للٌكل غً اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت في قغع آزغ مً قغوع الغٍايُاث.
الكلمات املفتاحية :اإلاكاهُم الغٍايُت ,اإلاكاهُم البضًلت ,اإلاكاهُم الجبرًت ,اإلاكاهُم الجبرًت البضًلت .الخهىعاث الخُأ.

*حامعة إلامام محمد بً سعود إلاسالمية.
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الكشف عً املفاهيم الرياطية البدًلة لدى طالبات املرحلة املتوسطة
بمدًىة الرياض
) (NCTMإلى أن اإلاكاهُم الجبرًت هي حىهغة الػملُت الغٍايُت ,وأن
ً
ً
الغٍايُاث جهبذ طاث مػجى ,وأيثر قهما وويىخا ,إطا أصعى اإلاخػلم
اإلاكاهُم الجبرًت ومػىاها وجكؿحرها [.[7
ونض جىنلذ مػظم الضعاؾاث الؿابهت إلى وحىص يػل في مؿخىي
إإلاام الُالب وجدهُلهم للمكاهُم الغٍايُت بكٍل غام يضعاؾت
الخؼهضاع [ ,]8وصعاؾت الكغع وظاظا [ ,]9وصعاؾت أًىصًل [ ,]10وصعاؾت
ػٍلعي [ ,]11وصعاؾت الحغبي [.[12
وهظا الًػل في مؿخىي جدهُل اإلاكاهُم صقؼ الغٍايُحن
والتربىٍحن بالبدث والخدلُل ,ولهض جىنلىا إلى أن اإلاخػلم ًأحي إلى
الهل وبدىػجه أقٍاع وجهىعاث بضًلت غً اإلاكاهُم الغٍايُت ,جخػاعى
مؼ الخهىعاث الػلمُت الؿلُمت .قاإلاكهىم وما ًغجبِ به مً قهم ومػجى
لضي اإلاخػلم ال ًخم بكٍل قجاةي ,بل ًخٍىن ببِء ً
وقها لىظام مىُهي
جبجى قُه الخبراث الجضًضة اإلاهاخبت باإلاكهىم غلى زبراث ؾابهت ,وجبجي
في الىنذ هكؿه زبراث أزغي الخهت [.[13
ونض أيضث البدىر التربىٍت في الؿىىاث ألازحرة غلى ظاهغة
الخهىعاث البضًلت ,إط غىضما ًضزل اإلاخػلمىن اإلاضعؾت جٍىن لضيهم
مجمىغت مً اإلاكاهُم البضًلت أو اإلاكاهُم الهبلُت ,التي ال جخكو وال
جدؿو مؼ اإلاػغقت الػلمُت التي أزبتها الػلماء [.[14
ً
وهظـغا للضوع الظي جؤصًه الخهىعاث في إغانت حػلم اإلاكاهُم الػلمُت
الصحُدت ,قهـض اهخمـذ غضص مً الضعاؾاث وألابدار بالخدهو مً
أقٍاع الُالب ,وجهىعاتهم غً اإلاكـاهُم الػلمُت ,والظىاهغ الُبُػُت
مً زالُ اؾخسضام غضة أؾالُب حصخُهُت منها :اإلاهابالث
ؤلاًلُيٌُُت ,ومكغصاث الازخباع مً مخػضص مكخىخت النهاًت ,والاؾخبُان
يضعاؾت حابلىهٍا وؾلحرث [ ]15وصعاؾت أبغاهام ؾىن وجغهِىَ [,]16
وصعاؾت اؾٍىبغٍىج [ ,]17وصعاؾت جغهي [ ,]18وصعاؾت البُاعي [,]19
وؾحرها مً الضعاؾاث التي أزبدذ حمُػها وحىص جهىعاث زُأ
للمكاهُم الغٍايُت لضي جالمُظ حمُؼ اإلاغاخل.
يما أقاعث بػٌ الضعاؾاث إلى أن الخهىعاث البضًلت نض حؿخمغ قـي
البيُـت اإلاػغقُت للُالب يضعاؾت جغهي [ ]18وأًًا نض حؿخمغ ختى
مغخلت الخػلُم الجامعي يضعاؾت غغاقي [.[20
 .2مشكلة الدراسة
ً
هظغا لألهمُت التي جمثلها اإلاكاهُم الغٍايُت في اإلاػغقت الغٍايُت,
وخهىُ اإلاػاعف ألازغي ًان ال بض مً جٍىًٍ هظه اإلاكاهُم وبىائها
بهىعة ؾلُمت وصحُدت في البيُت اإلاػغقُت للمخػلمحن؛ ختى وؿخُُؼ في
ً
هظاما
اإلاغخلت الخػلُمُت الىاخضة واإلاغاخل الخػلُمُت ألازغي جٍىًٍ
ً
ً
مكاهُمُا مخماؾٍا ,له نىع ومسُُاث واضحت في الظهً ,جمًٌ
اإلاخػلم مً اؾدثماعها وجىظُكها في مىانل اإلاػغقت الغٍايُت واإلاػاعف
ألازغي.
ً
خُث جىاحه اإلاــكاهُم الجضًضة أخُاها هماطج زاَئت في طهـً
اإلاخػلم ,مما ٌػُو غملُت اؾدُػاب اإلاػلـىماث وألاقـٍاع الـتي ًغاص

 .1املقدمة
ًدؿم الهغن الحالي -الهغن الحاصي والػكغون -بىحىص مخُلباث
ومهاعاث بداحت إلى حػلمها وحػلُمها؛ بؿبب جمحز هظا الهغن بالثىعة
الػلمُت اإلاػغقُت ,قهـض اػصاصث اإلاػغقـت ػٍـاصة هابلت؛ لظلَ أحمؼ
التربىٍىن غلى الخأيُض غلى أهمُت أؾاؾُاث اإلاػغقت الػلمُت ,مما صغا
ً
يثحرا مً الضوُ الىظغ في مىاهجها وجهىٍمها وجُىٍغها؛ لخىايب هظه
الثىعة الػلمُت اإلاػغقُت.
ومىايبت لػهغ جتزاًض قُه اإلاػغقت؛ قئن غملُت التربُت والخػلُم
ً
قهضث في الؿىىاث ألازحرة جُىعا وؾغغت بهكت غامت ,وفي مجاُ
الغٍايُاث بهكت زانت ,ولم جهخهغ صوع خغيت حػضًل اإلاىاهج الحالُت
في جضعَـ الغٍايُاث غلى مجغص جدضًث مدخىي اإلاىهج ,ولٌنها جىاولذ
بضعحت يبحرة هىغُت ما ٌُػلم في إًجاص َغٍهت للخكٌحر قُما ال ٌُػلم,
وَغٍهت جهضًم الغٍايُاث للمجخمؼ [.[1
ومما ال قَ قُه أن للغٍايُاث أهمُت وقًال غلى باقي الػلىم,
خُث ّ
حػض الغٍايُاث غىهغا خايما قُما ًجغي خالُا ,وما هى مخىنؼ
ً
مؿخهبال مً مؿخدضزاث غلمُت وجٌىىلىحُت [.[2
وجمحزث الغٍايُاث في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت أنها إخضي هىاجج
مكغوع جُىٍغ مىاهج الغٍايُاث والػلىم الُبُػُت ,خُث أنها غباعة
غً مىاهج مىابمت لؿالؾل غاإلاُت هي ؾالؾل ماحغوهل McGraw-Hill
ألامغٌٍُت الهابمت غلى مػاًحر " اإلاجلـ الىَجي ألمغٍٍي )" NCTM
) National Council of Teachers of Mathematicsلجمُؼ مغاخل
الخػلُم الػام [.[3
بدُث أنبدذ الغٍايُاث الحضًثت ,لِؿذ مجغص غملُاث عوجُيُت
ً
مىكهلت أو مهاعاث ,بل هي أبيُت مدٌمتً ,خهل بػًها ببػٌ اجهاال
ً
َ
مك ٍّلت في النهاًت ً
ً
بيُاها مخٍامال .واللبىاث ألاؾاؾُت لهظا البىاء
وزُها,
ِ
هي اإلاكاهُم الغٍايُت ,إط إن اإلاباصا والخػمُماث واإلاهاعاث الغٍايُت
ً
ً
حػخمض اغخماصا يبحرا غلى اإلاكاهُم في جٍىٍنها واؾدُػابها أو ايدؿابها [.[4
وَكحر ػٍخىن [ ]5أن اإلاػاعف الػلمُت اػصاصث أيـػاف مـا ًاهذ غلُه
ً
ً
في الهغون اإلاايُت ,مما حػل ؤلاإلاام بجؼبُاث هظه اإلاػاعف أمغا نػبا,
وهى ما أصي إلى يغوعة التريحز غلى اإلاكاهُم الػلمُت وجضعَؿها ,خُث
أنـبدذ ألاهضاف ألاؾاؾُت للتربُت الػلمُت.
وخُث إن لػلم الجبر مٍاهت وؾِ الػلىم ,قئن الاهخمام بخضعَؿه
ً
وحػلم الُالب له ٌػض هضقا يبحراٌ ,ؿعى لخدهُهه غبر اإلاغاخل
الخػلُمُت اإلاسخلكت ,قهى أؾاؽ في صعاؾت الغٍايُاث واإلاىاص ألازغي,
وجكُض مباصبه ونىاهِىه في الخػامل مؼ اإلاكٌالث الغٍايُت ,واؾخسضمه
الُالب في الخػامل مؼ مكٌالث الحُاة [.[6
وحػض اإلاكاهُم الجبرًت اللبىاث ألاؾاؾُت إلاىهج الغٍايُاث ,خُث
جمثل إخضي أعبؼ أؾاؾُاثً ,دكٍل منها حؿم الغٍايُاث اإلاخٍامل
واإلاخىاؾو وهي :اإلاكاهُم والخػمُماث واإلاهاعاث واإلاؿابل الغٍايُت,
وحكحر اللجىت الهىمُت إلاػلمي الغٍايُاث بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٌٍُت
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جضعَؿها ,وجبضو هظه الىماطج أو اإلاكاهُم الخاَئت أيثر مىُهُت وإنىاغا
له؛ لظا ال بض مً الخػغف غليها ,وجكىُـضها نبل جهضًم اإلاكاهُم
الصحُدت [.[21
ُ
ونض لىخظ أن الُالباث ال ًبضو غليهً في يثحر مً اإلاىانل
الخػلُمُت أنهً نض أإلامً بكهم غمُو وصنُو للمكاهُم الغٍايُت التي
ؾبو أن صعؾنها ,مً زالُ الازخباعاث الخدهُلُت التي ًاهذ ججغيها
الباخثت زالُ ؾىىاث جضعَؿها الػكغ إلااصة الغٍايُاث للمغاخل الثالر
 اإلاغخلت اإلاخىؾُت خالُا ,-قهض ًاهذ هظه ألازُاء التي جهؼ قيهاالُالباث جهل ً
غابها أمامها في أصاء مهامها؛ إليؿاب َالباتها اإلاكاهُم
الغٍايُت اإلاخًمىت في وخضاث اإلاهغع ,قالُالباث لضيهً جهىعاث بضًلت
لػضص مً اإلاكاهُم الغٍايُت ,باإلياقت إلى جضوي مؿخىي جدهُلهً في
مهغع الغٍايُاث بكٍل غام ,وهظا ما أقاعث له هخابج ازخباعاث TIMSS
الضعاؾت الضولُت للخىحهاث في الغٍايُاث والػلىم Trends in
 International Mathematics and Science Studyالتي أحغٍذ غام
 2011م ,بمكاعيت ( )45صولت ,قهض أقاعث إلى جضوي مؿخىي أصاء َالب
اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت ,خُث خلذ اإلاملٌت في اإلاغجبت ( )37في
الغٍايُاث ,بمخىؾِ جدهُل ( ,)394وفي قغع الجبر ًان مػضُ َالب
اإلاملٌت ( ,)399بِىما ًان اإلاػضُ الػالمي (.[22[ )500
وأًًا ما أقاعث له هخابج ازخباعاث  TIMSSالتي أحغٍذ غام
2015م ,التي ػاصث مكاعيت الضوُ قيها إلى ( )57صولت منها ( )49صولت
قاعيذ في الغٍايُاث ,خُث ًاهذ هخابج أصاء َالب اإلاملٌت الػغبُت
الؿػىصًت جهؼ في مؿخىي أنل مً اإلاىسكٌ ,خُث خلذ اإلاملٌت في
مغجبت أنل مً مغجبت غام 2011م قهض خلذ في اإلاغجبت ( )39بمخىؾِ
جدهُل ( ,)368وفي قغع الجبر ًان مػضُ َالب اإلاملٌت ( ,)391بِىما
ًان اإلاػضُ الػالمي (.[23[ )500
ً
واؾدىاصا لىخابج الضعاؾاث التي أيضث وحىص جهىعاث بضًلت لضي
الُلبت في مسخلل اإلاغاخل :يضعاؾت الؿمغاةي ونضوعي [ ,]24وصعاؾت
يهحر [ ]25وصعاؾت البلػاوي [ ,]26وصعاؾت ؾالم [ ]27وؾحرها ,التي
أيضث غلى يغوعة حػضًلها في مغاخل مبٌغة؛ قئن الضعاؾت الحالُت
حؿعى إلى الٌكل غً اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت لضي َالباث اإلاغخلت
اإلاخىؾُت بمضًىت الغٍاى.
أ .أسئلة الدراسة
ًمًٌ جدضًض مكٍلت الضعاؾت بالؿؤاُ الغبِـ الخالي :ما اإلاكاهُم
الغٍايُت البضًلت لضي َالباث اإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت الغٍاى؟
وٍىبثو غىه ألاؾئلت الخالُت:
 .1ما اإلاكاهُم الغٍايُت التي جدخىيها مهغعاث الغٍايُاث للمغخلت
اإلاخىؾُت؟
 .2ما اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت اإلاىحىصة لضي َالباث اإلاغخلت
اإلاخىؾُت؟
ب .أهداف الدراسة
جداوُ هظه الضعاؾت جدهُو ألاهضاف الخالُت:
 .1جدضًض اإلاكاهُم الغٍايُت التي جدخىيها مهغعاث الغٍايُاث للمغخلت
اإلاخىؾُت.
 .2الٌك ـل غـ ـً ال ـمك ـاهُ ـم ال ـغٍ ـايُ ـت ال ـب ـضً ـل ـت ال ـمىح ـىصة لضي َالباث
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اإلاغخلت اإلاخىؾُت.
ج .أهمية الدراسة
جبرػ أهمُت الضعاؾت الحالُت قُما ًلي:
ألاهمُت الىظغٍت للضعاؾت:
ً
 )1نض جكُض هظه الضعاؾت في ويؼ إَاع هظغي ًٍىن مغحػا للمكاهُم
الغٍايُت البضًلت الكاةػت لضي الُالباث للمهخمحن بالخضعٍب التربىي.
 )2نض جكُض هظه الضعاؾت في إزغاء اإلاٌخبت الػغبُت في مجاُ مىاهج وَغم
جضعَـ الغٍايُاث خىُ اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت لضي َالباث اإلاغخلت
اإلاخىؾُت.
 )3حػض ألاولى في الضعاؾاث اإلادلُت -غلى خض غلم الباخثت خُث جم
الغحىع إلاٌخبت اإلالَ قهض الىَىُت  -للٌكل غً اإلاكاهُم الغٍايُت
البضًلت بػض جُبُو ؾلؿلت ماحغوهل  McGraw-Hillالػاإلاُت لضي
َالباث اإلاغخلت اإلاخىؾُت.
ألاهمُت الخُبُهُت للضعاؾت:
 )1نض جكُض هظه الضعاؾت مػلماث الغٍايُاث لهظه اإلاغخلت؛ مً زالُ
جدضًض نابمت باإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت اإلاخًمىت في مهغع الغٍايُاث
للهل ألاوُ والثاوي والثالث اإلاخىؾِ ,باإلياقت إلى ويؼ اإلاهترخاث
التي حؿهم في غالج اإلاكاهُم البضًلت.
 )2نض حؿاغض هخابج هظه الضعاؾت في جهضًم صوعاث جضعٍبُت للمػلماث
لغقؼ يكاءة الػملُت الخػلُمُت في حػلُم مكاهُم الغٍايُاث وحػلمها,
ً
وقها لالججاهاث الحضًثت في جضعَـ الغٍايُاث.
 )3نض جكُض هظه الضعاؾت مكغقاث الغٍايُاث بمٍاجب الخػلُم؛ مً
زالُ َغح اؾتراجُجُاث جضعَؿُت مىاؾبت للػالج.
 )4نض حؿهم هظه الضعاؾت في جهضًم ازخباع للمكاهُم الغٍايُت البضًلت,
للمهخمحن بمىهج الغٍايُاث ,وجهىٍم اإلاكاهُم الىاعصة قُه.
 )5نض جكُض هظه الضعاؾت زبراء التربُت ومهممي مىاهج الغٍايُاث
ووايػيها؛ للتريحز غلى أؾالُب غالحُت؛ لخضعَـ اإلاكاهُم الغٍايُت
البضًلت؛ مً زالُ صلُل للمػلم.
د .حدود الدراسة
الحضوص اإلاىيىغُت:
انخهغث الضعاؾت غلى ما ًلي:
 )1اإلاكاهُم الجبرًت اإلاًمىت في مهغعاث الغٍايُاث للمغخلت اإلاخىؾُت
بجؼأيها :ألاوُ والثاوي -اإلاخمثلت في اليسخت الػغبُت لؿالؾل ماحغوهُل
 McGraw-Hillألامغٌٍُتَ -بػت ( 1437 -1436هـ2015/.م).
 )2اإلاكاهُم البضًلت في قغع الجبر مً مهغع الغٍايُاث لضي َالباث
الهل الثالث اإلاخىؾِ.
لحضوص اإلاٍاهُت :مضاعؽ اإلاغخلت اإلاخىؾُت الحٍىمُت بمضًىت الغٍاى.
ُ
الحضوص الؼماهُتِّ َ :بهذ زالُ الكهل الضعاس ي الثاوي مً الػام
الضعاس ي 1437/1436هـ
ٌ .مصطلحات الدراسة
اإلاكاهُم:
ٌػغف غهُالن [ ]28اإلاكهىم بأهه " مجمىغت مً ألاقُاء اإلاضعيت
بالحىاؽ ,أو ألاخضار التي ًمًٌ جهيُكها مؼ بػًها البػٌ غلى
أؾاؽ مً الخهابو اإلاكتريت واإلامحزة".
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اإلاخىؾِ بمضًىت الغٍاى لبػٌ اإلاكاهُم الغٍايُت الجبرًت ,التي ال
ُ
جخكو بكٍل حؼةي أو يلي مؼ الخكؿحراث الػلمُت الصحُدت ,التي ي ّ ِغعث
ُ
لضي ( ,)%30قأيثر مً إحمالي الػُىت في الازخباع الدصخُص ي الظي أ ِغ ّض
في الضعاؾت الحالُت؛ لؿغى الٌكل غً اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت.
 .3الدراسات السابقة
ً
أوال :الضعاؾاث التي جىاولذ اإلاكاهُم الغٍايُت:
هضقذ صعاؾت الخؼهضاع [ ]8إلى جدضًض مؿخىي جدهُل اإلاكاهُم
الغٍايُت وغالنخه بمؿخىي الخكٌحر الخجغٍضي لضي َلبت الهل الػاقغ
ألاؾاس ي بؿؼة ,جٍىهذ غُىت الضعاؾت مً (َ )86البت مً َالباث
الهل الػاقغ ألاؾاؽ بمىُهت قماُ ؾؼة ,واؾخسضم في هظه الضعاؾت
اإلاىهج الىنكي ,وًاهذ أصواث الضعاؾت :ازخباع الخدهُل في الغٍايُاث
وازخباع الخكٌحر الخجغٍضي في الغٍايُاث ,ونض أظهغث الىخابج أن
مؿخىي جدهُل الُالباث ًان مخىؾُا ,ووحىص يػل في نضعاث
الخكٌحر الخجغٍضي لضي الُالباث.
أما صعاؾت الكغع وظاظا [ ]9قهض هضقذ إلى مػغقت صعحت امخالى
مػلمي ما نبل الخضمت "مػلم الهل" لبػٌ اإلاكاهُم الغٍايُت في
ُ
الهىضؾت والجبر والحؿاب .ولخدهُو طلَ َىع ازخباع مً ( )36قهغة؛
لهُاؽ صعحت امخالى اإلاكاهُم الغٍايُت ,حغي جُبُهه غلى ()212
ً
ً
مػلما ازخحروا بالُغٍهت الػكىابُت الُبهُت .بدُث اغخمض
َالبا
اإلاهُاؽ الخالي :صعحت مخضهُت أنل مً  %33وصعحت مخىؾُت مً %34
إلى  ,%66وصعحت مغجكػت مً  %67إلى  ,%100وأظهغث الىخابج أن
صعحت امخالى الُلبت اإلاػلمحن لبػٌ مكاهُم الغٍايُاث بكٍل غام,
والجبر والحؿاب غلى وحه الخهىم مخىؾُت.
وهضقذ صعاؾت خمضان [ ]34إلى الخػغف غلى مضي مُابهت
اإلاكاهُم الغٍايُت اإلاخًمىت في يخب الغٍايُاث في اإلانهاج الكلؿُُجي
للمغخلت ألاؾاؾُت ( )8-6إلاػاًحر اإلاجلـ الهىمي ألامغٍٍي إلاػلمي
الغٍايُاث  NCTM,وطلَ مً حاهبحن :جمثل الجاهب ألاوُ في مضي جىاقغ
اإلاكاهُم الغٍايُت اإلاىبثهت مً مػاًحر  NCTMفي يخب اإلاغخلت اإلاظًىعة,
وطلَ في زمؿت مؿخىٍاث هي :ألاغضاص والهُاؽ والهىضؾت والجبر
وؤلاخهاء والاخخماالث ,أما الجاهب آلازغ :قخمثل في الخػغف غلى مضي
مُابهت َغابو غغى اإلاكاهُم الغٍايُت في جلَ الٌخب ,وَغٍهت
جهضًمها للُالب مؼ مػاًحر  NCTMالخانت بُغابو غغى اإلاكاهُم
الغٍايُت في يخب الغٍايُاث اإلاضعؾُت .ونض اجبؼ في هظه الضعاؾت اإلاىهج
الىنكي الخدلُلي ,وأغضث زالر أصواث جمثلذ في أصاة جدلُل اإلادخىي,
ونابمت اإلاكاهُم الغٍايُت اإلاىبثهت مً مػاًحر  ,NCTMواؾدباهت مىحهت
للمػلمحن خىُ َغابو غغى اإلاكاهُم الغٍايُت في مدخىي يخب اإلاغخلت
نُض الضعاؾت ,وبػض جُبُو ألاصواث جىنلذ الضعاؾت إلى هخابج مً
أهمها :جىقغث اإلاكاهُم الغٍايُت اإلاىبثهت مً مػاًحر  NCTMفي يخب
اإلاغخلت ألاؾاؾُت بيؿبت ( ,)%83وهي صعحت مغجكػت .ووحىص نهىع في
جىاقغ اإلاكاهُم الغٍايُت اإلاىبثهت مً مػاًحر  NCTMفي يخب اإلاغخلت
ألاؾاؾُت في مؿخىَي الجبر والهىضؾت .يما بلؿذ صعحت جىاقغ مػاًحر
NCTMالخانت بُغابو غغى اإلاكاهُم الغٍايُت في يخب اإلاغخلت
ألاؾاؾُت ( ,)8 -6خؿب جهضًغاث اإلاػلمحن ما وؿبخه (,)% 64.95
وهي وؿبت مهب ـىلت إلى مخىؾُت .وًان التريحز في يخب اإلاغخلت ( )8 -6غلى

وَػغقه يغوهباى  1954بأهه " الخػغف غلى مجمىغت مً اإلاىانل بُنها
غىهغ مكترى ,وغاصة ما وػُي اؾما أو غىىاها لهظه اإلاجمىغت ,وَكحر
اإلاكهىم إلى الػىهغ اإلاكترى بحن مجمىغت مً اإلاىانل ويهمل الخكانُل
اإلاسخلكت بحن أغًاء اإلاجمىغت" [.[29
ً
ُوَ َ
ػغف اإلاكهىم إحغابُا بأهه :الػىهغ اإلاكترى بحن مجمىغت مً
ألاقُاء التي جهىل في مجمىغاث جبػا له.
اإلاكاهُم الغٍايُت:
ٌػغقه أبى ػٍىت وغبابىت [ ]30بأهه " الهىعة الظهىُت التي جخٍىن
لضي الكغص هدُجت حػمُم نكاث وزهابو اؾخيخجذ مً أقُاء
مدكابهت هي أمثلت طلَ اإلاكهىم".
ُوَ َ
ػغقه غكاهت وآزغون [ ]31بأهه ":غبـاعة غـً قٌـغة أو مجمىغـت مـً
ألاقٌـاع حؿخسضم؛ لخبىٍب مجمىغت مً اإلاضعًاث ,وجخمحز صابما بٍلمت أو
غباعة أو عمؼا ًهبذ اؾما للمكهىم".
ً
ُوَ َ
ػغف اإلاكهىم الغٍاض ي إحغابُا بأهه :مجمىغت ألاقُاء التي ججمػها
مجمىغت مً الهكاث والخهابو اإلاكتريت ,وهي غباعة غً أقٍاع
مجغصة ًمًٌ الخػبحر غنها بغمؼ أو لكظ ًهبذ اؾما للمكهىم الغٍاض ي.
اإلاكاهُم الجبرًت:
ٌػغف ّ
ّ
ههاع [ ]7اإلاكاهُم الجبرًت بأنها" :غباعة غً قٌغة أو مجمىغت
ً
مً ألاقٍاع حؿخسضم؛ لخبىٍب مجمىغت مً اإلاضعًاث ,وجخمحز صابما بٍلمت
أو غباعة أو عمؼ ًهبذ اؾما للمكهىم ,وبأهه الىخضة البىابُت للجبر ,ولٍل
مكهىم مضلىُ مػحن ًغجبِ به".
ّ
ويما ّ
غغقها الحغبي [ ]12بأنها" :غباعة غً حػمُم وجىؾؼ في
ً
ؾىاء غً َغٍو الغمىػ أو ألاغضاص ,ؾىاء ًاهذ
اؾخسضام الحؿاب
مىحبت أو ؾالبت".
ُوح َ
ػغف اإلاكاهُم الجبرًت إحغابُا بأنها :غباعة غً قٌغة أو مجمىغت
مً ألاقٍاع في مؿخىي الجبر اإلاىحىصة في حمُؼ يخب الغٍايُاث الحالُت
للمغخلت اإلاخىؾُت بجؼأيها( :ألاوُ والثاوي)  -التي جىابم ؾالؾل
ماحغوهُل  McGraw-Hillألامغٌٍُت ,وحػخمض جهيُل اللجىت الهىمُت
إلاػلمي الغٍايُاث بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٌٍُت ) (NCTMإلاؿخىٍاث
ً
اإلادخىيٌ -ػبر غنها بغمؼ أو بٍلمت أو غباعة ًهبذ اؾما للمكهىم.
اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت:
ٌُػغف غبضه [ ]32الخهىعاث الخُأ  -الخهىع البضًل – بأنها:
"جهىعاث ومػاعف في البيُت اإلاػغقُت للخالمُظ ,ال جخكو مؼ اإلاػغقت
ً
غلمُا ,وال جمٌنهم مً قغح واؾخههاء الظىاهغ الػلمُت
اإلاهبىلت
بُغٍهت مهبىلت".
ُوَػغقها مخىلي [ ]33بأنها ":الخكؿحراث ؾحر اإلاهبىلت (ؾحر الصحُدت)
لبػٌ اإلاكاهُم الغٍايُت ,الىاججت غً نهىع في قهم الُلبت لهظه
اإلاكاهُم ,أو إصعايهم الجؼةي لبػٌ قغوٍ وخضوص اإلاكاهُم الغٍايُت".
يما ٌػغقها غغاقي [ ]20بأنها :جهىعاث وأقٍاع ومػاعف في البيُت
اإلاػغقُت للُالب ال جخكو مؼ اإلاػغقت الغٍايُت الؿلُمت ,وَػبر غنها بأي
جكؿحراث ؾحر صحُدتً ,بضيها الُالب لالزخباع الهبلي الظي ًٌكل
غنها.
ُ
َ
وحػغف اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت إحغابُا بأنها :الخهىعاث الظهىُت
وألاقٍاع اإلاىحىصة في البيُت اإلاػغقُت لضي َالباث الهل الثالث
157

6

الخػلم اإلاهاعي وؤلاحغاءاث غلى خؿاب الخػلم اإلاكاهُمي.
وهضقذ صعاؾت أًىصًل [ ]10إلى نُاؽ أصاء الُالب في اإلاىاص
الػلمُت اإلاسخلكت ,وغالنت طلَ ألاصاء الضعاس ي بمؿخىي قهمهم
للمكاهُم الغٍايُت ,ولخدهُو أهضاف الضعاؾت اؾخسضم اإلاىهج الىنكي
الخدلُلي ,واؾخسضمذ اإلاهابلت يأصاة ,وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً ()12
ً
مػلما .وأظهغث الضعاؾت غضة هخابج أهمها :اعجباٍ حػلم اإلاكاهُم
الغٍايُت وقهمها لضي الُالب بأصاء مخمحز في اإلاىاص الػلمُت ,الظي
أعحػخه الضعاؾت خؿب آعاء اإلاػلمحن إلى نضعة الُالب غلى بىاء
الػالناث اإلاىُهُت بحن اإلاكاهُم الغٍايُت اإلاسخلكت.
أما صعاؾت ػٍلعي [ ]12قهض هضقذ إلى مػغقت مؿخىي اؾدُػاب
َالب ألاوُ اإلاخىؾِ للمكاهُم الجبرًت اإلاىحىصة في يخاب الغٍايُاث
للهل ألاوُ اإلاخىؾِ في الكهل الضعاس ي ألاوُ ,والٌكل غً وحىص
قغوم بحن الُالب في مؿخىي اؾدُػاب اإلاكاهُم الجبرًت بازخالف
اإلاغايؼ الخػلُمُت الخابػت إلصاعة الخػلُم بمداقظت نبُا ,ولخدهُو هضفي
ُ
الضعاؾت اؾخسضم اإلاىهج الىنكي اإلاؿحي وأ ِزظث غُىت مً مجخمؼ
الضعاؾت وغضصهم (َ )287البا مً َالب ألاوُ اإلاخىؾِ مً اإلاغيؼًٍ
الكمالي والجىىبي الخابػحن إلصاعة الخػلُم بمداقظت نبُا ,ويظلَ ُأ ّ
غض
ازخباع جدهُلي ,وأظهغث هخابج الضعاؾت جضهُا في مؿخىي اؾدُػاب
َالب ألاوُ اإلاخىؾِ للمكاهُم الجبرًت بكٍل غام ,وأهه ال جىحض قغوم
بحن َالب اإلاغيؼًٍ الخػلُمُحن :الكمالي والجىىبي الخابػحن إلصاعة
الخػلُم بمداقظت نبُا في مؿخىي اؾدُػاب للمكاهُم الجبرًت.
وهضقذ صعاؾت الحغبي [ ]12إلى مػغقت ايدؿاب َالب هظام
اإلاهغعاث الضعاؾُت وَالب الثاهىٍت الػامت للمكاهُم الجبرًت
والهىضؾُت ,والٌكل غً وحىص قغوم بحن ايدؿاب َالب هظام
اإلاهغعاث وَالب الثاهىٍت الػامت للمكاهُم الجبرًت والهىضؾُت ,ونض
اؾخسضم في هظه الضعاؾت اإلاىهج الىنكي اإلاؿحي ,وَبهذ ألاصاة غلى
غُىت مً مجخمؼ الضعاؾت مً َالب الهل ألاوُ الثاهىي وغضصهم
ً
(َ )115البا مً مضاعؽ هظام اإلاهغعاث و(َ )115البا مً مضاعؽ
الثاهىٍت الػامت في مضًىت بغٍضة الخابػت لإلصاعة الػامت للخػلُم بمىُهت
الههُم ,وأظهغث هخابج الضعاؾت أن مؿخىي ايدؿاب َالب هظام
اإلاهغعاث للمكاهُم الجبرًت في مؿخىي الخظيغ ًان حُضا ,وفي مؿخىي
الكهم ًان مهبىال ,وفي مؿخىي الكهم والخظيغ مػا ًان حُضا ,وفي
ايدؿابهم للمكاهُم الهىضؾُت في مؿخىي الخظيغ ًان مهبىال ,وفي
ً
مؿخىي الكهم ًان مهبىال ,وفي مؿخىي الخظيغ والكهم ًان مهبىال ,وأن
مؿخىي ايدؿاب َالب الثاهىٍت الػامت للمكاهُم الجبرًت والهىضؾُت في
ً
مؿخىي الخظيغ والكهم مػا ًان يػُكا.
ً
زاهُا :الضعاؾاث التي جىاولذ اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت:
أحغث يهحر [ ]25صعاؾت هضقذ إلى مػغقت أزغ اؾخسضام
اؾتراجُجُت الخػلم الخىلُضي في غالج الخهىعاث البضًلت لبػٌ
اإلاكاهُم الغٍايُت ,لضي َالب الهل الثامً ألاؾاس ي ,جٍىهذ غُىت
ً
الضعاؾت مً (َ )72البا مً َالب الهل الثامً ألاؾاس ي واجبؼ قُه
اإلاىهج قبه الخجغٍبي .ونض أظهغث هخابج الضعاؾت قاغلُت اؾتراجُجُت
الخػلم الخىلُضي لضي َالب الهل الثامً ألاؾاس ي ,وأن الخهىعاث
البضًلت للمكاهُم الغٍايُت التي ايدؿبها الُالب ؾحر زابخت ,وؾحر

5

7107

ًاف إلاغاغاة هظه الخهىعاث غىض جهمُم
مخماؾٌت ,وهظا ؾبب ٍ
أؾالُب الخضعَـ؛ لخػضًلها.
أما صعاؾت جغهي [ ]18قهض هضقذ إلى الٌكل غً ألازُاء الكاةػت
في اإلاكاهُم الجبرًت ألاؾاؾُت ,وأهماٍ جٌغاعها في ًل مً الهكحن:
الثامً والػاقغ ألاؾاؾُحن ,يما هضقذ إلى الخػغف غلى اؾتراجُجُاث
الخكٌحر اإلاهاخبت لهظه ألازُاء ,إياقت إلى الخػغف غلى مضي زباث
هظه ألازُاء لضي الُلبت غىض خل اإلاؿابل هكؿها أو مؿابل مكابهت
مغة أزغي ,وبػباعاث مدضصة ,خُث اؾخسضم اإلاىهج الٌمي والٌُكي ,أما
غُىت الضعاؾت قخٍىهذ مً (ً )529
َالبا وَالبت مً ( )20قػبت مً
الهكحن الثامً والػاقغ ألاؾاؾُحن ,اؾخسضمذ أصاجان لإلحابت غً
أؾئلت الضعاؾت :ازخباع مهالي مً نبل الباخثت في اإلاكاهُم الجبرًت
ألاؾاؾُت :أخضهما للهل الثامً ,وآلازغ للهل الػاقغ ,إحغاء
مهابالث قغصًت مؼ (َ )10الب مً الهل الثامً ,ومثلهم مً الهل
الػاقغ ,ونض أظهغث هخابج الضعاؾت وحىص غضص يبحر مً ألازُاء
الكاةػت لضي َلبت الهكحن الثامً والػاقغ في اإلاكاهُم الجبرًت
ألاؾاؾُت ,ويظلَ أظهغث الىخابج أن أيثر مً ( )%75مً الُلبت الظًً
نىبلىا جمؿٍىا باؾتراجُجُاث الحل اإلاهاخبت ألزُاء قاةػت ,مما ًضلل
غلى أن هظه الاؾتراجُجُاث زابخت بضعحت يبحرة ,ولها أنىُ غمُهت في
البيُت اإلاػغقُت.
وهضقذ صعاؾت حابلىهٍا وحُلحرث [ ]15إلى إلهاء الًىء غلى
أؾاؽ جٍىن اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت لضي الُالب ,ومداولت الٌكل
غً جلَ الجظوع الكٌغٍت التي حؿبب غضم ؾُُغة الُالب غلى جلَ
الخهىعاث الخاَئت اإلاٍىهت لضًه في حػلُم الغٍايُاث ,ولخدهُو أهضاف
الضعاؾت اؾخسضم اإلاىهج الىنكي الىزابهي ,خُث ُ
نممذ اؾخماعة
ً
جدلُل مدخىي يأصاة لجمؼ اإلاػلىماث والبُاهاث؛ وأظهغث الضعاؾت غضة
هخابج وهي :أن اإلاػغقت الػلمُت للمخػلم جخكاغل مؼ اإلادخىي الظي
ًخػلمه صازل اإلاضعؾت ,يما أوضحذ الضعاؾت أن حػضًل الخهىعاث
البضًلت أو الخسلو منها ًخُلب جدغى الخلمُظ غبر مغخلت مً الخُىع,
يما أزبدذ الضعاؾت أهه في زالُ غكغ الؿىىاث ألازحرة نض اؾخدضر
الػلماء اؾتراجُجُاث حؿمى باؾتراجُجُاث الخؿحر اإلاكهىمي ,ومنها
باؾتراجُجُاث الخػاعى اإلاػغفي ,والدكبيهاث.
وهضقذ صعاؾت عنغم [ ]35إلى حصخُو الخهىعاث البضًلت
للمكاهُم الغٍايُت لضي َلبت الهل الػاقغ بؿؼة ,ومً زم ويؼ
مهترخاث لػالحها ,ولخدهُو هضف الضعاؾت اجبؼ قيها اإلاىهج الىنكي
ُ
اإلاؿحيُ ,وبجي ازخباع حصخُص ي جًمً ( )48مكغصة ,ونض َبو الازخباع
ً
َالبا وَالبت في الهل الػاقغ ألاؾاس ي
الدصخُص ي غلى ()444
بمداقظت عقذُ ,,
وخللذ هخابج الازخباع الدصخُص ي ,وأؾكغ هظا الخدلُل
غً ( )10جهىعاث بضًلت للمكاهُم الغٍايُت اإلاخًمً بىخضة اإلاىُو
الغٍاض ي.
أما صعاؾت ؾالم [ ]27قهض هضقذ إلى مػغقت أزغ اؾخسضام
مسُُاث اإلاكاهُم في غالج اإلاكاهُم الغٍايُت الخاَئت لضي َلبت
الهل الػاقغ ألاؾاس ي بؿؼة ,اجبؼ في هظه الضعاؾت اإلاىهجحن :الىنكي
والخجغٍبي ,خُث جٍىهذ غُىت الضعاؾت الىنكُت مً (َ )207الب
وَالبت في الهل الػاقغ ألاؾاس ي ,ونض أظهغث هخابج الضعاؾت قاغلُت
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َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُت ,ولخدهُو أهضاف الضعاؾت اؾخسضم اإلاىهج
الخجغٍبي ,وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً (َ )60البا بالهل الثاوي
اإلاخىؾِ مً َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُت بئخضي اإلاضاعؽ اإلاخىؾُت بمضًىت
الُابل ,ونض أظهغث هخابج الضعاؾت وحىص مجمىغت مً اإلاكاهُم
الغٍايُت البضًلت غضصها ( )16مكهىما بضًال ,خُث اغخمض وؿبت لخٌغاع
ؤلاحابت الخاَئت غلى الؿؤاُ ختى ٌػخمض جهىعا بضًال وهي ()% 30
قأيثر مً أقغاص غُىت البدث ,يما أظهغث الىخابج جكىم َالب اإلاجمىغت
الخجغٍبُت غلى اإلاجمىغت الًابُت.
أما صعاؾت الغٍاَي [ ]37قهض هضقذ إلى الخػغف غلى أزغ جىظُل
همىطجي بىؾجر و  K.W.Lفي حػضًل الخهىعاث البضًلت لبػٌ اإلاكاهُم
الغٍايُت لضي َالب الهل الغابؼ ألاؾاس ي بمداقظت عقذ ,ولخدهُو
أهضاف الضعاؾت اؾخسضم اإلاىهج الخجغٍبي ,ونض جٍىهذ غُىت الضعاؾت
ً
مً (َ )83البا مً َالب الهل الغابؼ ألاؾاس ي ,ونض أظهغث هخابج
الضعاؾت قاغلُت همىطج بىؾجر و  K.W.Lفي حػضًل الخهىعاث الخُأ
للمكاهُم الغٍايُت.
وهضقذ صعاؾت أبى ؾغاع واإلاهضاصي [ ]38إلى نُاؽ أزغ اؾخسضام
ُ
الىماطج الغٍايُت التي جدىاوُ في قهىُ الغٍايُاث ,ومضي جأزحر هظا
الاؾخسضام في حػضًل اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت لضي الُالب ,يظلَ
حػؼٍؼ نضعتهم غلى خل اإلاؿابل الغٍايُت ,ولخدهُو أهضاف الضعاؾت
اؾخسضم اإلاىهج قبه الخجغٍبي .وًاهذ غُىت الضعاؾت مٍىهت مً 19
ً
َالبا في إخضي قهىُ الغٍايُاث بالهل ألاوُ الثاهىي في الهىض.
وأظهغث الضعاؾت غضة هخابج ومنها :قاغلُت اؾخسضام الىماطج الغٍايُت
الهابمت غلى الىمظحت في حػضًل الخهىعاث الغٍايُت البضًلت ,يظلَ
حػؼٍؼ نضعة الُالب غلى خل اإلاؿابل ,يما أزبدذ الضعاؾت قاغلُت جلَ
الىماطج في حػؼٍؼ نضعة الُالب غلى خل اإلاؿابل الغٍايُت مً زالُ
هخابج الازخباع الخدهُلي الظي َبهخه الضعاؾت غلى الُالب.
 .4الطريقة وإلاحراءات
أ .مىهج الدراسة
اؾخسضمذ الباخثت مىهجحن لإلحابت غلى أؾئلت الضعاؾت اإلاىهج
الىنكي مً زالُ أؾلىب جدلُل اإلادخىي لٌخب الغٍايُاث للمغخلت
اإلاخىؾُت بجؼأيها( :ألاوُ والثاوي)؛ واإلاىهج الىنكي اإلاؿحي.
ب .مجتمع الدراسة
َ
جٍىن مجخمؼ الضعاؾت في هظه الضعاؾت مً حمُؼ َالباث الهل
الثالث اإلاخىؾِ بمضًىت الغٍاى باإلاضاعؽ اإلاخىؾُت الحٍىمُت لػام
( 1437 - 1436هـ).
ج .عيىة الدراسة
جٍىهذ غُىت الضعاؾت مً (َ )679البت مً َالباث الهل الثالث
اإلاخىؾِ بمضًىت الغٍاى في ( )19مضعؾت خٍىمُت للبىاث بيؿبت
ُ
( )%2313مً مجخمؼ الضعاؾت ,ازترن بالُغٍهت الػىهىصًت الػكىابُت
وقو زُىاث مدضصة.
د .أدوات الدراسة
لخدهُو أهضاف الضعاؾت اإلاخمثلت في جدضًض اإلاكاهُم الغٍايُت التي
جدخىيها مهغعاث الغٍايُاث للمغخلت اإلاخىؾُت ,والٌكل غً اإلاكاهُم
ُ
ال ـغٍ ـايُ ـت الب ـضً ـل ـت ل ـضي َ ـالب ـاث ال ـم ـغخ ـل ـت الـمخ ـىؾُت ,أ ِغضث ألاصواث

اؾخسضام مسُُاث اإلاكاهُم في غالج اإلاكاهُم الغٍايُت الخاَئت لضي
َلبت الهل الػاقغ ألاؾاس ي.
وأحغي أبغاهام ؾىن وجغهِىَ [ ]16صعاؾت هضقذ إلى إلهاء الًىء
غلى الخهىعاث الغٍايُت البضًلت ,ومداولت يكل إَاع جٍىنها لضي
الُالب ,ومػاًحر حػضًل جلَ الخهىعاث ,يظلَ الىنىف غلى بػٌ
الخُىاث التي ًمًٌ مً زاللها حػضًل جلَ الخهىعاث ,ولخدهُو
أهضاف الضعاؾت اؾخسضم اإلاىهج الىنكي الخدلُلي واؾخسضم الاؾدباهت
ً
أصاة ,خُث ًاهذ غُىت الضعاؾت مٍىهت مً  32مػلما إلااصة الغٍايُاث
في اإلاغخلت الابخضابُت في إخضي اإلاضاعؽ ألامغٌٍُت اإلاىحىصة في واقىًُ,
يما اؾخسضمذ اؾخماعة اإلاالخظت وًاهذ غُىت الضعاؾُت مٍىهت مً
َالب هظا الكهل الظي بلـ غضصهم ً 30
َالبا ,وأظهغث الضعاؾت غضة
هخابج هي :أن اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت ّ
حػض مً أهم مهاصع الكهم
الخاَئ الظي ًخٍىن هدُجت للخبرة الػامت الىاججت مً الخكاغل بحن
الخلمُظ والبِئت مً خىله ,يما أوضحذ الضعاؾت أن جلَ الخهىعاث
ُ
الخاَئت جبجى هدُجت لخلَ اإلادخىٍاث الػلمُت ,والهىع والغؾىم
ُ
ألاقٍاُ التي جهضم غً َغٍو الٌخب الضعاؾُت ,وجٍىن ؾحر صنُهت أو
ُ
مكىهت أو هانهت ,يما جبجى جلَ الخهىعاث مً وؾابل ؤلاغالم مثل
الصحل واإلاجالث وبغامج الخلكؼٍىن وأقالم الٌغجىن .ولػالج جلَ
الخهىعاث أوضحذ هخابج الضعاؾت أن اؾتراجُجُاث الخضعَـ الخهلُضًت
جٍىن ؾحر ناصعة غلى اؾدبضاُ جلَ الخهىعاث الخاَئت ,بِىما
الؾتراجُجُاث الخضعَـ الحضًثت الهابمت غلى الىؾابل التي حؿبب
الضاقػُت لضي الُالب صوع هام في اؾدبضاُ جلَ اإلاكاهُم.
أما صعاؾت اؾٍىبغٍىج [ ]17قهض هضقذ إلى إلهاء الًىء غلى
اإلاكاهُم الغٍايُت ,والخهىعاث الغٍايُت البضًلت؛ للىنىف غلى أزغ
الخكاغل الضعاس ي غلى همى جلَ اإلاكاهُم الغٍايُت ,واؾدبضاُ
الخهىعاث الخاَئت لضي الُالب ,ولخدهُو أهضاف الضعاؾت اؾخسضم
ً
اإلاىهج الىنكي الخدلُلي واؾخسضم أؾلىب اإلاالخظت أصاة لجمؼ
اإلاػلىماث والبُاهاث ,خُث ًاهذ غُىت الضعاؾت مٍىهت مً مجمىغت مً
الُالب اإلاخكىنحن والُالب يػاف الخدهُل في ماصة الغٍايُاث مً
الهل ألاوُ ؤلاغضاصي ,وأظهغث الضعاؾت غضة هخابج وهي :نضعة
الخكاغل الضعاس ي وقاغلُخه غلى حػضًل الخهىعاث الغٍايُت البضًلت
لضي يػُكي الخدهُل في الغٍايُاث ,ومً هىا ًأحي صوع الُالب
اإلاخكىم في حػضًل الخهىع الخاَئ لضي الُالب يػُل الخدهُل ,يما
أوضحذ هخابج الضعاؾت أن الُالب طو نضعة يبحرة غلى إًهاُ اإلاػلىمت
إلاً هى في ؾىه ,خُث إن مخىؾِ الػمغ مخهاعب؛ لظا قئن الخكٌحر ً
أًًا
مخهاعب.
وهضقذ صعاؾت البُاعي [ ]19إلى مػغقت أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُت
بىؾجر في حػضًل الخهىعاث الخُأ للمكاهُم الغٍايُت لضي َالباث
الهل الغابؼ ألاؾاس ي ,ولخدهُو أهضاف الضعاؾت اؾخسضم اإلاىهج
الخجغٍبي ,وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً (َ )84البت مً َالباث الهل
الغابؼ ألاؾاس ي ,ونض أظهغث هخابج الضعاؾت قاغلُت اؾتراجُجُت بىؾجر في
حػضًل الخهىعاث الخُأ للمكاهُم الغٍايُت.
وهضقذ صعاؾت الثهكي [ ]36إلى جهص ي قاغلُت اؾخسضام همىطج
بىؾجر في جهىٍب الخهىعاث البضًلت لبػٌ اإلاكاهُم الغٍايُت لضي
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الخالُت:
 نابمت اإلاكاهُم الغٍايُت. ازخباع الٌكل غً اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت.وقُما ًلي غغى لخُىاث إغضاص ًل أصاة:
نابمت اإلاكاهُم الغٍايُت:
ولخدهُو هضف الضعاؾت ألاوُ وهى جدضًض اإلاكاهُم الغٍايُت التي
ُ
جدخىيها مهغعاث الغٍايُاث للمغخلت اإلاخىؾُت ,قهض أ ِغ ّضث نابمت
اإلاكاهُم الغٍايُت بػض إغضاص أصاة جدلُل اإلادخىي.
ُخ ّلل اإلادخىي ً
وقها للخُىاث الخالُت:
 -الهضف مً الخدلُل.

املفاهيم الىاثجة
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 غُىت الخدلُل. وخضة الخدلُل. يىابِ الخدلُل. زباث الخدلُل:خللذ الباخثت مدخىي يخب الغٍايُاث للمغخلت اإلاخىؾُت في
بضاًت قهغ عبُؼ آلازغ لػام 1437هـ ,خؿب صعاؾت خمضان[ ]34زم أغُض
الخدلُل جهغٍبا بػض قهغ  -في بضاًت قهغ حماصي ألاولى -مً الػام هكؿه
خؿب زبرتها لٍىنها مػلمت.
والجضوُ الخالي ًلخو هخابج الخدلُل في اإلاغجحن:

حدول 1
ًوضح معامالت الاثفاق في ثحدًد املفاهيم الرياطية الجبرًة لتحليل الباحثة
التحليل ألاول
هقاط الاثفاق
التحليل الثاوي
66
66
79

هقاط الاختالف
23

يخب الغٍايُاث للمغخلت اإلاخىؾُت بجؼأيها خُث ًىضح الجضوُ الخالي
الخدلُل:

مػامل هىلؿتي = 0391وَػخبر مػامل اجكام يبحر .
ويظلَ ُا ُ
ؾخػحن بمػلم ًدمل صعحت الضيخىعاة في الغٍايُاث؛ لخدلُل

حدول 2
ًوضح معامالت الاثفاق في ثحدًد املفاهيم الرياطية الجبرًة لتحليل الباحثة واملختص
املفاهيم الىاثجة

الباحثة
66

املختص
56

مػامل هىلؿتي=  03918وَػخبر مػامل اجكام يبحر.
ونض اؾدبػضث اإلاكاهُم التي نلذ وؿبت الاجكام غليها غً % 50؛
ً
مكهىما ,ويؼ غلى
لُهبذ غضص اإلاكاهُم في نىعتها الاولُت ()56
أؾاؾها الازخباع ,بدُث إن لٍل مكهىم ؾؤالا ,ونض عوعي في نُاؾت
ألاؾئلت اعجباَها باإلاكهىم ,وججىب الجمل الُىٍلت ,مؼ مغاغاة قغوٍ
نُاؾت الازخباعاث اإلاىيىغُت وحػلُماتها.
بىاء الازخباع:
لخدهُو الهضف الثاوي مً الضعاؾت الحالُت ,وهى الٌكل غً
اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت لضي َالباث الهل الثالث اإلاخىؾِ ُبجي
ُّ
ازخباعا اجبؼ في بىابه الخُىاث الخالُت:
 )1الهضف مً الازخباع.
 )2إغضاص الازخباع في نىعجه ألاولُت.
 )3نُاؾت مكغصاث الازخباع.
 )4ويؼ حػلُماث الازخباع.
 )5خؿاب نضم ألاصواث.
نضم اإلادخىي.
 )6الخجغبت الاؾخُالغُت لالزخباع.
 )7جصحُذ الازخباع.
 )8خؿاب مػامل الؿهىلت والهػىبت إلاكغصاث الازخباع:
مػامالث الؿهىلت والهػىبت جغاوخذ بحن ( )0367 -0333وهي مػامالث
ؾهىلت ونػىبت مهبىلت.
 )9خؿاب مػامل الخمُحز لكهغاث الازخباع:
ُخؿب مػامالث الخمُحز إلاكغصاث الازخباع باؾخسضام جهؿُم" ًالي "
)(Kelly

هقاط الاثفاق
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هقاط الاختالف
10

خُث ًاهذ مػامالث جمُحز قهغاث الازخباع جتراوح بحن ()0371 ,0343
وهي مػامالث جمُحز مهبىلت.
 )10خؿاب الثباث لالزخباع:
خُث إن أبػاص الازخباع غباعة غً بػضًً قهِ ,وهما الخظيغ والكهم
قئهه ُخؿب الثباث لالزخباع بُغٍهخحن:
 الثباث بُغٍهت الخجؼبت الىهكُت. الثباث بُغٍهت ألكا يغوهبار.ّ
ونض اجطح أن ازخباع الخدهُل ًخمحز بضعحت غالُت مً الثباث.
 )11خؿاب نضم الازخباع:
 الهضم الظاحي (ؤلاخهاةي) مػامل نضم الاحؿام الضازلي )12الهىعة النهابُت لالزخباع:
جٍىن الازخباع في نىعجه النهابُت مً ( )41ؾؤالا مً هىع الازخُاع
مً مخػضص .
 .5الىتائج
هخابج الؿؤاُ ألاوُ ومىانكتها:
ًىو الؿؤاُ ألاوُ مً أؾئلت الضعاؾت غلى " :ما اإلاكاهُم
الغٍايُت التي جدخىيها مهغعاث الغٍايُاث للمغخلت اإلاخىؾُت؟"
ولإلحابت غً هظا الؿؤاُ ويػذ نابمت باإلاكاهُم الغٍايُت
الجبرًت اإلاخًمىت في يخب الغٍايُاث للمغخلت اإلاخىؾُت بجؼأيها( :ألاوُ
والثاوي) -وهي ؾالؾل ماحغوهُل  McGraw-Hillألامغٌٍُت الهابمت غلى
مػاًحر " اإلاجلـ الىَجي ألامغٍٍي )" (NCTM,2000الظي جدبػه يخب
الغٍايُاث الحالُت -بخدلُلها للٌخب مً زالُ زبرتها الػلمُت ,وبالغحىع
للضعاؾاث الؿابهت يضعاؾت خمضان [ ]34وصعاؾت ػٍلعي [ ]11وصعاؾت
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في مؿخىي الجبر ,زم غغيها مؼ بىىص الازخباع غلى مجمىغت مً
ً
اإلادٌمحن والخغوج بالهىعة النهابُت لألصاة التي قملذ ( )41مكهىما,
ومهؿمت غلى الهكىف الضعاؾُت للمغخلت اإلاخىؾُت ممثلت بهكت
غامت يما ًلي:

الحغبي [ ]12وصعاؾت البلػاوي [ ]26وصعاؾت يهحر [ ]25وصعاؾت
الؿمغاةي ونضوعي [ ]24وصعاؾت جغهي [ ,]18وباالؾخػاهت بمخسهو في
الغٍايُاث ,خُث قملذ نابمت اإلاكاهُم ( )56مكهىما في الهىعة
ألاولُت مىػغت غلى صعوؽ يخب الغٍايُاث للمغخلت اإلاخىؾُت بجؼأيها

حدول 3
عدد املفاهيم النهائية مقسمة على الصفوف الدراسية للمرحلة املتوسطة
ثاوي متوسط
أول متوسط
4
9

الصف
غضص اإلاكاهُم

هخابج الؿؤاُ الثاوي ومىانكتها وجكؿحرها:
ًىو الؿؤاُ الثاوي مً أؾئلت الضعاؾت غلى" :ما اإلاكاهُم
الغٍايُت البضًلت اإلاىحىصة لضي َالباث اإلاغخلت اإلاخىؾُت؟".
ولإلحابت غً هظا الؿؤاُ ُعنضث الخهىعاث البضًلت للمكاهُم
الغٍايُت الجبرًت اإلادضصة في الهابمت النهابُت للمكاهُم الغٍايُت مً
زالُ جدلُل إحاباث الُالباث غلى البضابل اإلاخاخت في ازخباع الٌكل
ُ
غً اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت التي يغعث لضي ( )%30قأيثر مً إحمالي
الػُىت؛ للخأيض مً أن اإلاكهىم البضًل ممخلَ لضي الُالباث بهىعة
ً
خهُهُت ,وبػُضا غً الػكىابُت ,خُث ُخؿبذ الخٌغاعاث واليؿبت

ثالث متوسط
28

اإلائىٍت إلحاباث الُالباث ,وجدضًض وؿبت الخهىعاث الصحُدت
والبضًلت ,وًاهذ الىخابج جضُ غلى وحىص جهىعاث بضًلت لضي َالباث
اإلاغخلت اإلاخىؾُت بمهغع الغٍايُاث بيؿب جغاوخذ بحن (,)%1335
( ,)%9033وبمخىؾِ غام ( ,)%4937وهي وؿب مغجكػت جضُ غلى
اهدكاع الخهىعاث البضًلت بحن أقغاص غُىت الضعاؾت.
 جكهُل الىخابج خؿب الهل للمغخلت اإلاخىؾُت:أوالً :ىضح الكٍل ( )1وؿبت اإلاكاهُم البضًلت إلاكاهُم الهل ألاوُ
اإلاخىؾِ لضي َالباث الهل الثالث اإلاخىؾِ.
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شكل 1
وسبة املفاهيم البدًلة ملفاهيم الصف ألاول املتوسط لدى طالبات الصف الثالث املتوسط

اإلاخىؾِ لضي َالباث الهل الثالث اإلاخىؾِ

زاهُاً :ىضح الكٍل ( )2وؿبت اإلاكاهُم البضًلت إلاكاهُم الهل الثاوي
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شكل 2
وسبة املفاهيم البدًلة ملفاهيم الصف الثاوي املتوسط لدى طالبات الصف الثالث املتوسط

زالثاً :ىضح الكٍل ( )3وؿبت اإلاكاهُم البضًلت إلاكاهُم الهل الثالث
اإلاخىؾِ لضي َالباث الهل الثالث اإلاخىؾِ.
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شكل 3
وسبة املفاهيم البدًلة ملفاهيم الصف الثالث متوسط لدى طالبات الصف الثالث متوسط

وحػؼو الباخثت اهدكاع اإلاكاهُم البضًلت للمكاهُم الغٍايُت لضي
الُالباث إلى ما ًلي:
 .1أيثر وؿبت مكاهُم بضًلت ًاهذ مً الهل الثالث اإلاخىؾِ الكهل
ُ
الضعاس ي الثاوي ,وهى الكهل الظي َبهذ أصاة الضعاؾت قُه ,ونض ًغحؼ
الؿبب يما جغي الباخثت إلى أن الُالبت لم جأزظ ونخا ًاقُا ,للخمًٌ
مً اإلاكهىم ,والخضعب غلُه ,وٍخكو مؼ أهمُت الخضعٍب غلى اإلاكهىم ًل
مً صعاؾت عنغم [ ,]35وصعاؾت جغهي [ ,]18ويظلَ بؿبب وحىص
جأزحر في بػٌ مضاعؽ الػُىت ,لػضم جىاقغ مػلمت اإلااصة في أوُ الكهل
الضعاس ي.
 .2الخلِ والخضازل في اإلاكاهُم الغٍايُت؛ ًالخلِ بحن اإلاخؿحر الخابؼ
واإلاؿخهل ,والىظام اإلادؿو واإلاؿخهل ,ويثحرة الحضوص وخُضة الحض صعحت
يثحرة الحضوص ,وجخكو هظه الىدُجت مؼ صعاؾت عنغم [ ,]35جغهي [,]18
حابلىهٍا وحُلحرث [ ]15التي أقاعث إلى وحىص زلِ في اإلاكاهُم
الغٍايُت لضي الُلبت.
 .3يػل غام في اإلاػغقت ؤلاحغابُت للمكهىم ,يما أقاعث له صعاؾت جغهي
[ ]18ؾىاء ًان يػكا ًلُا أو يػكا حؼبُا.
 .4يػل جكػُل صوع الٌخاب اإلاضعس ي باليؿبت للُالبت؛ بؿبب نلت
إعقاصاث اإلاػلماث للُالباث إلى َغٍهت صعاؾت اإلادخىي ,وقهم ألاقٍاع,
ومػغقت اإلاهُلحاث ,ومضلىُ الغمىػ ,نبل الكغوع بدل الخماعًٍ ,يما
أقاعث له صعاؾت [.[11
 .5نلت اهخمام اإلاػلماث بالٌكل غً الخلكُت الػلمُت لضي الُالباث
في بضاًت الػام الضعاس ي ,وجصحُذ الخهىعاث الخاَئت للمكاهُم
والخػامُم.
َ .6غابو الخضعَـ الخهلُضًت التي ًدبػنها اإلاػلماث في جضعَـ
الغٍايُاث؛ مما أصي إلى نهىع في قهم الُالباث لخلَ اإلاكاهُم,
واهدكاع الخهىعاث البضًلت لضيهم؛ لػضم ججؿُض جلَ اإلاكاهُم في
نىعة خؿُت ملمىؾت ,جدىاؾب مؼ أغماع الُالباث ,أو غضم اجباع
الترجِب الهغمي الصحُذ في جهضًم اإلاكاهُم؛ مما ًؤصي إلى زلل في
جغجِب اإلاكاهُم في البيُت اإلاػغقُت ,أو غضم اؾخسضام اؾتراجُجُاث
جضعَؿُت مىاؾبت مثل اؾتراجُجُاث الخؿُحر اإلاكهىمي.
 .7يثاقت مدخىي مىاهج الغٍايُاث باإلاكاهُم والخػمُماث والهىاهحن
والىظغٍاث ,ونلت غضص الحهو الضعاؾُت إلااصة الغٍايُاث التي حؿاغض

الُالباث في جىظُل اإلاكاهُم الغٍايُت في مىانل حػلُمُت حضًضة
ومخىىغت.
وجخكو الىخابج الثالر ( )7 ,6 ,5مؼ هخابج غضص مً الضعاؾاث
الؿابهت التي جىاولذ اإلاكاهُم الغٍايُت ,والخهىعاث البضًلت ومنها:
صعاؾت الؿمغاةي ونضوعي [ ]24وصعاؾت يهحر [ ,]25وصعاؾت البُاعي
[ ,]19وصعاؾت غغاقي [ ,]20وصعاؾت الغٍاَي [ ,]37وجدكابه في حىاهب
مؼ ّ
ًل مً صعاؾت أبغاهام ؾىن وجغهِىَ [ ,]16وصعاؾت اؾٍىبغٍىج
ٍ
[ ,]17وصعاؾت أبي ؾغاع واإلاهضاصي [ ]38وصعاؾت الخؼهضاع [ ]8وصعاؾت
الحغبي [.[12
 .8يػل جىيُذ اإلاػلماث للمكاهُم الغٍايُت الػامت ,واإلاكاهُم
الجبرًت زانت ,والتريحز غليها يمؿمى مكهىم أزىاء الحهت الضعاؾُت,
وهظه الىدُجت جخكو مؼ صعاؾت ػٍلعي [.[11
 .9ههو زبرة اإلاػلماث في اؾخسضام اإلاكاهُم الغٍايُت في مىانل
حػلُمُت مسخلكت وحضًضة ومخماًؼة؛ لٍي جخطح الهىعة الظهىُت
ُ
للمكهىم بكٍل ؾلُم وز ِّبذ ,وهظه الىدُجت جخكو مؼ صعاؾت [.[35
 .6التوصيات
في يىء هخابج الضعاؾت الحالُت جىص ي الباخثت بما ًلي :
 .1يغوعة الٌكل اإلابٌغ غً الخهىعاث البضًلت لضي اإلاخػلمحن في
بضاًت الػام الضعاس ي والاهخمام بخػضًل هظه الخهىعاث وغالحها.
 .2يغوعة اؾخسضام اؾتراجُجُاث جضعَـ خضًثت ,حؿهم في حػضًل
الخهىعاث البضًلت لضي اإلاخػلمحن.
 .3غهض صوعاث جضعٍبُت للمػلماث أزىاء الخضمت؛ لخضعٍبهم غلى َغٍهت
الٌكل غً الخهىعاث البضًلت للمكاهُم الغٍايُت لضي َالباتهم.
 .4جًمحن مهغعاث بغامج إغضاص اإلاػلم ً
حؼءا مً اإلاكاهُم الغٍايُت
البضًلت وَغابو حصخُهها وأؾالُب غالحها.
مهترخاث الضعاؾت:
 .1إحغاء صعاؾت ممازلت للٌكل غً اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت في قغع
آزغ مً قغوع الغٍايُاث ,ولضي َالباث اإلاغاخل الخػلُمُت ألازغي
بمضًىت الغٍاى.
 .2إحغاء صعاؾت إلاػغقت أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخؿُحر اإلاكاهُمي في
حػضًل الخهىعاث البضًلت للمكاهُم الغٍايُت.
 .3إح ـغاء صعاؾ ـت إلاػغق ـت قػالُ ـت بغهـامج جضعٍبي نابم غلى اؾتراجُجُاث ما
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حامػت أم الهغي.
] [13الضمغصاف ,نبري1994( .م) .مهضمت في جضعَـ الػلىم.2ٍ .
الٍىٍذ :مٌخبت الكالح.
] [14ػٍخىن ,خؿً وػٍخىن ,يماُ2003( .م) .الخػلم والخضعَـ مً
مىظىع البىابُت .الهاهغة :غالم الٌخب.
] [18جغهي ,هُكحن ًىؾل2010( .م) .ألازُاء الكاةػت في اإلاكاهُم
الجبرًت ألاؾاؾُت واؾتراجُجُاث الخكٌحر اإلاهاخبت لهظه ألازُاء
لضي َلبت الهكحن الثامً والػاقغ في الهضؽ .عؾالت ماحؿخحر
ؾحر ميكىعةً .لُت الضعاؾاث الػلُا ,حامػت بحرػٍذ ,قلؿُحن.
] [19البُاعي ,آماُ شحضة2012( .م) .أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُت بىؾجر
في حػضًل الخهىعاث الخُأ للمكاهُم الغٍايُت لضي َالباث
الهل الغابؼ ألاؾاس ي .عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً .لُت التربُت,
الجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة :قلؿُحن.
] [20غغاقي ,الؿػُض مدمىص2012( .م) .قاغلُت همىطج بىؾجر في جهىٍب
الخهىعاث البضًلت لبػٌ اإلاكاهُم الغٍايُت لضي َالب نؿم
التربُت الخانت بٍلُت التربُت حامػت الُابل .مجلت ًلُت التربُت,
حامػت الاػهغ ,)1( 154 ,م م .566-533
] [22وػاعة الخػلُم الػالي2011( .م) .نغاءة في هخابج مكاعيت صوُ الخلُج
في جهغٍغ صعاؾت الاججاهاث الضولُت في الػلىم والغٍايُاث2011
 .TIMSSجهغٍغ مسخهغ[ اليسخت الالٌتروهُت] .مغيؼ الخمحز البدثي
ُ ُ
في جُىٍغ حػلُم الػلىم والغٍايُاث .اؾترحؼ بخاعٍش 2016/3/1م.
غلى الغابِhttps://ecsme.ksu.edu.sa/sites/ecsme.ksu.edu.s :
a/files/attach/timss2011.pdf
] [23الكمغاوي ,نالح والكمغاوي ,ؾػُض والبرنان ,اؾماغُل
والضعواوي ,بٌُل2016( .م) .إياءاث خىُ هخابج صوُ الخلُج في
صعاؾت الخىحهاث الضولُت في الػلىم والغٍايُاث  .TIMSSجهغٍغ
مسخهغ [اليسخت الالٌتروهُت] .مغيؼ الخمحز البدثي في جُىٍغ
ُ ُ
حػلُم الػلىم والغٍايُاث .اؾترحؼ بخاعٍش 2016/11/12م .غلى
الغابِhttps://ecsme.ksu.edu.sa/sites/ecsme.ksu.edu.sa/fi :
les/imce_images/dt_hwl_ntyj_dwl_lkhlyj_fy_drs_ltwjht_ld
wly_fy_llwm_wlrydyt_timss_2015.pdf
] [24الؿمغاةي ,قابو ونضوعي ,غبض الهاصع2006( .م) .ازغ اؾخسضام
أهمىطج بىؾجر في حؿُحر اإلاكاهُم الغٍايُت والخدهُل لضي َالب
الهل الثاوي اإلاخىؾِ .مجلت صًالي (الػغام).)34( ,
] [25يهحر ,زالض ؾلمان2009( .م) .ازغ اؾخسضام اؾتراجُجُت الخػلم
الخىلُضي في غالج الخهىعاث البضًلت لبػٌ اإلاكاهُم الغٍايُت
لضي َالب الهل الثامً ألاؾاس ي .عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة.
ًلُت التربُت ,الجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة ,قلؿُحن.
] [26البلػاوي ,خؿام ؾُل الضًً2009( .م) .أزغ اؾخسضام بػٌ
اؾتراجُجُاث الخؿحر اإلاكهىمي في حػضًل اإلاكاهُم الغٍايُت البضًلت
لضي َالب الهل الػاقغ ألاؾاس ي بؿؼة .عؾالت ماحؿخحر ؾحر
ميكىعةً .لُت التربُت ,الجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة ,قلؿُحن.
] [27ؾالم ,وحضي مدمض عحب2011( .م) .أزغ اؾخسضام مسُُاث
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وعاء اإلاػغقت؛ لخػضًل الخهىعاث البضًلت في اإلاكاهُم الهىضؾُت.
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REVEAL THE ALTERNATIVE
MATHEMATICAL CONCEPTS AMONG THE
THIRD-GRADE FEMALE STUDENTS IN
RIYADH CITY
SHEKHAH R. ALSHAMMARI
Imam Muhammad ibn Saud Islamic University
ABSTRACT_ This study aimed to reveal the alternative mathematical concepts among the thirdgrade female students in Algebra. To achieve this goal, the descriptive survey has been used. The
two parts of all middle school mathematics books (I and II) were analyzed. The survey sample
consisted of (679) female third grade students of (19) public school for girls of the Department
Education in Riyadh, they were selected by the random cluster way. this study used two tools: a
list of algebraic mathematical concepts, the test alternative mathematical concepts detection
among the middle school third grade female students. The veracity and persistence of the two tools
were confirmed. The final form of the concepts list consisted of (41) concepts and the test consisted
of (41) questions a concept is corresponded to each question. The results have been analyzed after
test applied using a number of statistical methods: frequencies and percentages for detection of
alternative mathematical concepts among female students. the study results showed that; there is a
weakness in third grade female students’ acquisition of algebraic mathematical concepts, it also
found alternative scenarios for many of algebraic mathematical concepts. The range of female
students who have alternative scenarios was between (13.5% - 90.3%) and proportion of
alternative concepts (73.2%). the study made some recommendations and suggestions including:
the need to the early detection of alternative conceptions among learners at the beginning of the
school year and paying attention to modify these perceptions and their treatment.
KEY WORDS: Mathematical concepts, alternative concepts, algebraic concepts, alternative
algebraic concepts. Perceptions error

165

