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 ضوء يف االبتدائية املرحلة يف الرياضيات تعليم مشكالت
 (McGraw-Hill)  ماجروهل مناهج سلسلة

ىدفت الدراسة إلى التعّرف عمى مشكالت تعميم الرياضيات _ الممخص
االبتدائية في ضوء سمسمة مناىج ماجروىل في مدينة في المرحمة 

األساليب  -حائل والمتعمقة بالمحاور اآلتية: أىداف مقرر الرياضيات
طالب المرحمة  -واإلجراءات المستخدمة في تعميم الرياضيات

تقويم  -معمم مقرر الرياضيات في المرحمة االبتدائية -االبتدائية
لمنيج الوصفي التحميمي، وخمصت الرياضيات، ولتحقيق ذلك استخدم ا

الدراسة إلى أن غالبية المشكالت جاءت في درجة المشكالت الكبيرة 
والمتوسطة، ويندر وجود مشكالت في درجة المشكالت المستعصية 
وىذا يعني أن ىذه المشكالت يمكن حميا والتغمب عمييا. وقد تحددت 

كالت ( مشكمة صنفت ضمن مش11المشكالت الخاصة بالطالب في )
الدرجة الكبيرة. في حين جاءت المشكالت الخاصة في المعمم وأساليب 
التدريس ضمن مشكالت الدرجة الكبيرة في حين أن المشكالت 
الخاصة بالمحتوى جاءت بدرجة متوسطة بينما صنفت المشكالت 
الخاصة بالتقويم حسب رأي المشرفين ضمن مشكالت الدرجة الكبيرة، 

 .ت بدرجة صغيرة حسب رأي المعممينفي حين جاءت ضمن المشكال
: مشكالت، تعميم الرياضيات، المرحمة االبتدائية، الكممات المفتاحية

 .سمسمة مناىج ماجروىل
 
 
 
 
 
 

 المقدمة. 1
شيدت مناىج الرياضيات وأساليب تعميميا في كثير من       

دول العالم سمسمة من محاوالت التغيير بقصد التحديث والتطوير 
تيدف إلى متابعة التطورات المعرفية في كل من موضوعات 
المعرفة الرياضية من ناحية، وطرائق تعميميا وتعمميا من ناحية 

ت العممية أخرى. وفي ظل ىذه التطورات في جميع المجاال
والتقنية واالقتصادية واالجتماعية، وفي خطط التنمية الوطنية 
المنسجمة مع التطورات العالمية والمحمية والداخمية كانت الحاجة 
    لتطوير المناىج الحالية لتطوير التعميم عامة والمناىج 
خاصة أمرًا ضروري، لمواكبة ىذه المتغيرات والتفاعل معيا 

 ].1بإيجابية ]
وقد سعت وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية جاىدة       

لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، والحاجات الداخمية الممحة 
لتطوير التعميم العام في جميع جوانبو وشؤونو، فعمدت إلى القيام 

[ ومن تمك المشاريع التطويرية 2بالعديد من المشاريع التطويرية ]
وزارة التعميم كانت انطالقة مشروع الممك عبد التي حظيت بيا 

 اهلل لتطوير التعميم وصدور قرار مجمس الوزراء في
ىـ، وتم تشكيل لجنة وزارية ليذا المشروع الضخم 26/1/1428

عمى أن يكون ىناك تنسيق بين وزارة التربية والتعميم ووزارة 
دريب المالية لمترتيبات المالية، وتم تأسيس شركات لممناىج والت

ضمن مشروع الممك عبد اهلل لتطوير التعميم ومواكبة التطور 
المتسارع في العموم والرياضيات وقد حظي تطوير مناىج 
والرياضيات باىتمام خاص؛ إذ يعد مشروع تطوير العموم 
والرياضيات واحدًا من ثمار مشروع الممك عبد اهلل بن عبد 

 .العزيز لتطوير التعميم
المشروع إلى التطوير الشامل لتعميم وقد ىدف ىذا      

الرياضيات والعموم من خالل تطوير المناىج والمواد التعميمية 
والتقويم والتعميم االلكتروني والتطوير الميني، باالعتماد عمى 
ترجمو ومواءمة مواد تعميمية عالمية أثبتت فاعميتيا في تحسين 

ية متميزة التعميم، وقد قام المشروع عمى موائمة سالسل عالم
لجميع  McGraw-Hill ماجروىل األمريكية وىي سالسل

مراحل التعميم العام االبتدائي والمتوسط والثانوي في المممكة 
[، وقد صممت ىذه السمسمة كما تشير 3العربية السعودية ]

[ وفقًا لما تعكسو النتائج المستخمصة من البحوث 4ماجروىل ]
لوثيقة المعايير والمستويات  التربوية في تعميم الرياضيات ووفقا

 الصادرة عن المجمس الوطني األمريكي لمعممي الرياضيات
NCTM  وقد أوكمت ميمة ترجمتيا إلى شركة العبيكان الخاصة

 لألبحاث والتطوير من خالل عقد شراكة مع وزارة التربية والتعميم
 .بما يضمن الحصول عمى منتجات تعميمية عالية الجودة 
كمال تنفيذ المشروع ثماني سنوات عمى أن يبدأ استغرق إ     

تطبيق الكتب )النسخة التجريبية( وستكون الطبعة تجريبية في 
كل صف من الصفوف لمدة عامين دراسيين، ثم تصدر طبعة 
معدلة بعد سنتين وأخرى نيائية بعد سنتين أخريين. وقد بدأ 

ميم بالفعل تطبيق ىذه المقررات الجديدة عمى كافة مدارس التع
ىـ لمصفوف األول والرابع  1430في تعميم مطمع العام الدراسي 

االبتدائيين واألول متوسط واألول الثانوي وذلك بعد نجاح مرحمة 
تطبيقو في العام السابق لو عمى مائة وعشر مدارس من مدارس 
التعميم العام. وقد سعت وزارة التربية والتعميم عند إعداد المقررات 
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ىتمام بالجانب الفكري لممتعمم، والقائم عمى تعميم الجديدة إلى اال
 .التفكير

 مشكمة الدراسة. 2
إن عممية تطوير المناىج يجب أن تكون شاممة وتشمل      

جميع العناصر وأن تركز بالدرجة األولى عمى تطوير ميارات 
المعممين لالرتقاء بيم حتى يتمكنوا من تدريس المناىج الجديدة، 

المناىج المطورة مع الواقع الفعمي لمبيئة التي ستنفذ وأن تتناسب 
فييا المناىج من حيث اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة 

 .لمتطبيق
لذا كانت الحاجة ماسة لتشخيص تعميم الرياضيات في      

المرحمة االبتدائية متطرقا فيو إلى جوانب القوة في مناىج 
وجوانب الضعف والقصور  الرياضيات المطورة الجديدة لتعزيزىا

لتشخيصيا في ضوء ىذه سمسمة ماجروىل التعميمية؛ حيث يرى 
الباحث إن ىناك حاجة ممحة لتعرف العقبات والصعوبات التي 
تواجو المعمم والطالب في تعميم وتعمم الرياضيات في ضوء تمك 
يمانًا من الباحث في أن أي مناىج مطورة كانت أو  المناىج. وا 

ن تنسجم عمى وجو العموم مع الواقع التعميمي جديدة ال بد أ
ومشكالتو وتحديد متطمبات تعمميا وتعميميا وتحديد إمكانات 
معممييا وطالبيا عمى حد سواء، تأتي ىذه الدراسة لمتعرف عمى 
مشكالت تعميم الرياضيات في ضوء ىذه المناىج المطورة 

الشييرة  الجديدة والتي تم تطويرىا وفقا ليذه السمسمة التعميمية
وتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من حيث إنو يتناول موضوعا في 
غاية األىمية يتعمق بمشكالت ما بعد تطبيق مناىج جيدة مطورة 

 .تم تأليفيا وتعريبيا وفقًا لسمسمة ماجروىل األمريكية
في ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة الحالية في       

 :السؤال الرئيس اآلتي
 مة الدراسةأ. أسئ

ما مشكالت تعميم الرياضيات في المرحمة االبتدائية في ضوء 
 مناىج سمسمة ماجروىل في مدينة حائل؟

 :ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة اآلتية     
ما مشكالت تعميم الرياضيات الخاصة باألىداف، والمحتوى  -1

المقرر، واألساليب واإلجراءات من وجية نظر المعممين 
 والمشرفين التربويين؟

ما مشكالت تعميم الرياضيات الخاصة بالمعمم من وجية  -2
 نظر المعممين والمشرفين التربويين؟

 ة بالطالب من وجية ـاصــات الخــم الرياضيــالت تعميـــا مشكــم -3

 نظر المعممين والمشرفين التربويين؟
ية ما مشكالت تعميم الرياضيات الخاصة بالتقويم من وج -4

 نظر المعممين والمشرفين التربويين؟
 أهداف الدراسةب. 
سعت الدراسة الحالية إلى التعّرف عمى مشكالت تعميم      

الرياضيات في المرحمة االبتدائية في ضوء سمسمة مناىج 
ماجروىل في مدينة حائل والمتعمقة بالمحاور اآلتية: أىداف 

المستخدمة في تعميم األساليب واإلجراءات -مقرر الرياضيات
معمم مقرر الرياضيات -طالب المرحمة البتدائية - الرياضيات

 تقويم الرياضيات؟-في المرحمة االبتدائية
 أهمية الدراسةج. 
 :تتمثل أىمية الدراسة عمى النحو التالي    

تعرف مشكالت تعميم الرياضيات في المرحمة االبتدائية . 1
 .تمييدًا لمتغمب عمييا

يساعد معممي الرياضيات عمى تحسين أدائيم من خالل . 2
 الكشف عن معوقات ومشكالت تحول دون تحقيقيم أىداف تعميم 

 .الرياضيات
يساعد مشرفي الرياضيات في التغمب عمى المعوقات . 3

والمشكالت التي تحول دون تحقيقيم تطوير عممية اإلشراف 
 .عمى الرياضيات

تتناول جوانب أخرى من تعميم يميد لبحوث ودراسات أخرى . 4
 .الرياضيات وفقا لسمسمة مناىج ماجروىل

 حدود الدراسةد. 
اقتصرت الدراسة عمى كتب الرياضيات المطورة وفقًا لسمسمة  •

 .مناىج ماجروىل في المرحمة االبتدائية
اقتصرت الدراسة عمى معممي الرياضيات في المرحمة  •

 .ياضيات في مدينة حائلاالبتدائية في مدينة حائل ومشرفي الر 
طبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي  •

 .ىـ1436/1437
 مصطمحات الدراسةه. 

 :المشكالت
المشكمة لغة: "شكل األمر شكواًل أي التبس، والمشكل ىو 

 ].5الممتبس" ]
[ "بأنيا حاجة لم 6المشكمة اصطالحًا: يعرفيا عبيدات وآخرون ]

عقبة أمام إشباع الحاجات أو موقف غامض ال تشبع أو وجود 
 "يوجد لو تفسير محدد
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وتعرف المشكالت إجرائيًا في ىذه الدراسة عمى أنيا      
العقبات التي تواجو الطالب والمعمم في تعميم الرياضيات وتعمميا 
في المرحمة االبتدائية المتعمقة في أىداف تعميميا ومحتواىا 

جراءات تعميميا  وتعمميا وأساليب تقويميا في ضوء وأساليب وا 
 (.كتب الرياضيات المطورة وفقا لسمسمة مناىج )ماجروىل

 :سمسمة ماجروىل
ىي سمسمة تعميمية تغطي جميع مراحل التعميم بدًء من ما      

قبل المرحمة االبتدائية حتى التعميم العالي، تصدر ىذه السمسة 
مجال  عن شركة ماجروىيل األمريكية وىي أكبر شركة في

النشر في الواليات المتحدة األمريكية وقد تناولت ىذه السمسة 
أحدث ما تم التوصل إليو في مناىج الرياضيات والعموم المطور 
وقد تم تعريب ىذه المناىج وترجمتيا بالتعاون مع شركة 

 .العبيكان
  :مناىج الرياضيات المطورة

سة: مناىج يقصد بمناىج الرياضيات المطورة في ىذه الدرا      
 (McGraw-Hill) الرياضيات المترجمة عن شركة ماجروىل

األمريكية، والتي تولت شركة العبيكان لألبحاث والتطوير عممية 
ترجمتيا ومواءمتيا. وبدأ تطبيقيا لمصف األول االبتدائي 
والصف الرابع االبتدائي باإلضافة إلى الصف األول المتوسط 

 .ىـ1430/1431في العام الدراسي 
 الدراسات السابقة. 3

لم يجد الباحث دراسات مباشرة تناولت مشكالت تعميم      
الرياضيات في ضوء ىذه المنيج المطور الذي اعتمد عمى 
سمسمة مناىج )ماجروىل(، لربما كان لحداثة تطبيقو مما أنصب 
اىتمام الدراسات عمى الكتب نفسيا دون عناصر المنيج 

التي تناولت ىذه المناىج المطورة األخرى، إذ أن جل الدراسات 
كان اىتماميا منصب عمى تحميل الكتب وتقويميا ومدى 
مالئمتيا وتحقيقيا لممعايير المختمفة. ليذا سيتم تناول ىذه 

 :الدراسات وفقًا لتسمسميا الزمني عمى النحو التالي
[ تناولت مقررات 7أجريت دراسة قام بيا الثقفي ]     

خالل الوقوف عمى االحتياجات التدريبية  الرياضيات المطورة من
لمعممي الرياضيات لممرحمة المتوسطة لتنفيذ مقررات المطور من 
وجية نظر عممي ومشرفي المادة بمدينة مكة المكرمة ومعرفة ما 
إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
استجابات معممي ومشرفي الرياضيات واتبعت ىذه الدراسة 

يج الوصفي المسحي واستخدمت االستبانة لجمع المعمومات المن

( مشرفًا في مدينة مكة 17( معممًا و)70) وتم تطبيقيا عمى
المكرمة، وقد أظيرت نتائج الدراسة: حاجة معممي الرياضيات 
بالمرحمة المتوسطة لمتدريب عمى االحتياجات في المجال 

وجية التخصصي والمجال التربوي أيضا بدرجة متوسطة من 
كما أن ىناك حاجة معممي الرياضيات بالمرحمة  نظر المعممين.

المتوسطة لمتدريب عمى االحتياجات في المجال التخصصي 
بدرجة متوسطة وأيضا المجال التربوي بدرجة كبيرة من وجية 
نظر المشرفين عدا محور اإلحصاء واالحتماالت. وعدم وجود 

جابات مشرفي فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات است
ومعممي الرياضيات حول االحتياجات التدريبية في المجالين 

عدا محور اإلحصاء واالحتمال فقد  التربوي والتخصصي ما
 كانت دالة في اتجاه المشرفين

[ لمتعرف عمى تقديرات 8وقد جاءت دراسة الثبيتي ]      
 المعممين والمشرفين التقويمية لكتب الرياضيات المطورة لممرحمة
الثانوية، والتعرف عمى الفروق في ىذه التقديرات وفقا لمتغيرات 
الدراسة، وباستخدام المنيج الوصفي تم تطبيق استبانة تقييم كتب 

( مشرفًا وقد 14( معممًا )136الرياضيات عمى عينة بمغت )
أسفرت الدراسة عن تحقق معظم معايير كتب الرياضيات 

ية نظر المعممين والمشرفين لممرحمة الثانوية بدرجة كبيرة من وج
ما عدا بعض المؤشرات مثل عدم كفاية الزمن التدريسي، 
ومناسبة الزمن لألنشطة وتدعيمو ألسموب التعمم المتمركز حول 
المتعمم، كما توجد فروق بين المعممين والمشرفين في تقييم 
محاور المحتوى الرياضي، واألنشطة، وأساليب التقويم في اتجاه 

الدرجة الكمية، وال توجد فروق في تقييم كتب المشرفين و 
الرياضيات وفقا لعدد سنوات الخبرة، وال توجد فروق في التقدير 
وفقا لممؤىل ما عدا محور المواصفات الفنية لمكتاب، وتوجد 
فروق وفقا لعدد الدورات التدريبية في اتجاه المجموعة التي تمقت 

 .دورات أكثر من خمس دورات
[ كتب الرياضيات 9اولت دراسة بايونس ]في حين تن     

المطورة من خالل دراستيا التي ىدفت إلى معرفة تقديرات 
وسط التقويمية معممي، ومعممات الرياضيات لمصف األول مت

المحتوى الرياضي(، )األنشطة(، حول أربعة محاور )
)التدريبات(، )الشكل العام( لكتاب الرياضيات لمصف األول 

وتحقيقا ليدف الدراسة استخدمت الباحثة المتوسط المطور، 
المنيج الوصفي؛ حيث أعدت استبانة تقيس درجة تحقق 

( مؤشرًا، وقد 67مؤشرات المحاور األربع األساسية، تكونت من )
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( معممًا، 70تم تطبيق األداة عمى عينة الدراسة المكونة من )
( معممًة لمادة الرياضيات لمصف األول المتوسط. وقد 85و)

ت نتائج الدراسة ما يمي: تحقق مؤشرات المحاور األربعة أظير 
األساسية لكتاب الرياضيات لمصف األول المتوسط بدرجة 
عالية. وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة في درجة 
تحقق مؤشرات الكتاب الجيد لكتاب الرياضيات لمصف األول 

اختالف المتوسط، يعزى لمتغير الجنس، وىذا مؤشر عمى وجود 
بين المعممين، والمعممات فيما يتعمق بحكميم عمى تحقق 
مؤشرات الكتاب الجيد لكتاب الرياضيات لمصف األول 
المتوسط. وعدم وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة في 
درجة تحقق مؤشرات الكتاب الجيد لكتاب الرياضيات لمصف 

ة المتبقية، وىي: األول المتوسط، تعزى ألي من المتغيرات الثالث
 (.)المؤىل العممي(، )الخبرة(، )الدورات التدريبية

[ ىدفت إلى تحديد 10وفي دراسة قام بيا دغريري ]     
المعايير العممية التي ينبغي توافرىا في الكتاب المدرسي، 
واستخدام ىذه المعايير لمتعرف عمى درجة توافر تمك المعايير 

ت المطور لمصف الرابع االبتدائي المقترحة في كتاب الرِّياضيَّا
 بالمممكة العربية السعودية، المطبق في العام الدراسي الماضي

اإلخراج العام لمكتاب، األىداف التعميمية،  ( تناولت1431)
المحتوى التعميمي، وتحقيقًا ليدفي الدراسة استخدم الباحث 
المنيج الوصفي، حيث أعد استبانة ليذا الغرض وتكونت عينة 

( مشرفًا تربويًا لمادة 21( معممًا، )133راسة من )الد
( مؤشرًا 19الرياضيات، وأظيرت نتائج الدراسة ضرورة توافر )

( مؤشرًا لمحور األىداف 11لمحور اإلخراج العام لمكتاب، و)
( مؤشرًا لمحور محتوى التعميمي. وقد تحقق معيار 47التعميمية )

ة عالية. كما تحقق الشكل العام واإلخراج الفني لمكتاب بدرج
معيار األىداف التعميمية في الكتاب بدرجة عالية، في حين 
تحقق مؤشرًا واحد بدرجة متوسطة. وقد تحقق معيار المحتوى 
التعميمية لمكتاب بدرجة عالية، في حين تحقق ثالثة مؤشرات 

 .بدرجة متوسطة
[ دراسة تحميمية لممقارنة بين 11وقد أجرت الشعالن ]      

كتابي الرياضيات األصل والموائم لمصف الخامس االبتدائي 
ىدفت لموقوف عمى أوجو التشابو واالختالف والعائدة لمترجمة 
والمواءمة التي أجريت عمى الكتاب. ولتحقيق أىداف الدراسة تم 

خامس االبتدائي بناء بطاقة لتحميل كتاب الرياضيات لمصف ال
باإلضافة إلى إعداد الدليل اإلجرائي لبطاقة التحميل، كما تم 

متمثمة في (McGraw-Hill)  إعداده من قبل شركة ماجروىل
أربع مجاالت ىي: المجال األول: الخصائص الفنية لمكتاب، 
المجال الثاني: بنية الكتاب، المجال الثالث: بنية المحتوى 

الخصائص التربوية لممحتوى  الرياضي، المجال الرابع:
الرياضي. وقد أظيرت نتائج الدراسة عناية الكتاب الموائم 

فنيات إخراج ) بمراعاة الخصائص الفنية في طباعتو وذلك ضمن
وعمل الكتاب الموائم عمى مراعاة ( الكتاب، ومواصفات الصور

الصور لمبيئة المحمية والمعارف التاريخية والثقافية المرتبطة 
ة العربية السعودية، مع اإلشارة إلى مظاىر التقدم العممي بالمممك

العالمية. كما عني الكتاب الموائم ببنية المحتوى الرياضي 
مفاىيم، تعميمات، ميارات، حل مسألة( كما عني بثبات )

 التخطيط ضمن الدروس لبنية المحتوى كما في الكتاب األصل.
ة محاور إتقان وقد انتيجت السمسمة ضمن الكتابين محل الدراس

الرياضيات كما حددىا المركز الوطني لمبحوث في الواليات 
[ ـ في حين تميز الكتابان محل الدراسة 12المتحدة األمريكية ]

بتناوليما المادة بأساليب من شأنيا أن تجعل التمميذ يقبل عمى 
تعمميا والتفاعل معيا من خالل ما تقدم من تدريبات وأنشطة 

أن ىذه الكتب تؤكد عمى جوانب ميمة في  متنوعة، إضافة إلى
تعميم وتعمم الرياضيات، وأظيرت الدراسة وجود االىتمام 
بتوظيف أساليب متنوعة في تقويم التالميذ بما يتناسب مع 

في حين اقتصر الكتاب األصل دون  الفروق الفردية بينيم.
الموائم عمى االىتمام بتوظيف التقنية في المواقف الرياضية 

 .فةالمختم
بحثًا ىدف إلى اقتراح قائمة بقيم  [13وقد أجرى الدىش ]     

الرياضيات والتي ينبغي تضمينيا في كتب الرياضيات بالمممكة 
العربية السعودية، والكشف عن مدى توافر ىذه القيم في كتاب 
الرياضيات المطور الخاص بالصف األول المتوسط العام 

ىـ الفصل الدراسي األول ولتحقيق ىذا 1430/1431الدراسي 
لباحث بإعداد أداة عبارة عن قائمة تشمل قيم اليدف قام ا

الرياضيات مكونة من محورين ىما القيم الرياضياتية وقيم تعميم 
الرياضيات وتوزعت ىذه القيم عمى تسعة مجاالت رئيسية، تكون 
مجتمع البحث من كتب الرياضيات في المممكة العربية السعودية 

تم العمل بيا خالل والتي طورت من قبل وزارة التربية والتعميم و 
ىـ كما أختار الباحث كتاب 1430/1431العام الدراسي 

الرياضيات الخاص بالصف األول المتوسط الفصل الدراسي 
األول كعينة لمبحث حيث تم تحميل محتوى الكتاب في ضوء 
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القائمة المقترحة معتمدًا عمى الجممة والعبارة الرياضية كوحدة 
 عن أن مجال القيم )العقالنية( لمتحميل. وقد كشفت نتائج البحث

احتل المركز األول  - الذي يقع تحت محور القيم الرياضياتية -
بين مجاالت القيم المتضمنة بالكتاب، بينما احتل مجال القيم 

كما احتمت القيمة الفرعية )التطبيق الحياتي  - )االجتماعية(
م الواقعة تحت مجال القي -لمقواعد والنظريات الرياضياتية( 

المركز األول الترتيب من بين القيم الفرعية المتضمنة -التجريبية 
الواقعة تحت  - بالكتاب، بينما احتمت القيمة الفرعية )الصدق(

المركز األخير في الترتيب من بين -مجال القيم االجتماعية 
 .القيم الفرعية

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
 :تبين ما يميبعد استعراض الدراسات السابقة،     

جميع الدراسات تناولت كتب الرياضيات المطورة في ضوء  -
سمسمة مناىج )ماجروىل(، دون التطرق إلى عناصر المنيج 

 .األخرى
اتفقت ىذه الدراسة مع أغمب الدراسات الواردة في المنيج  -

 .المستخدم، وىو المنيج الوصفي
مناىج ىدفت أغمب الدراسات إلى تقويم وتحميل ومقارنة ال -

 .المطورة سواء من وجية نظر المعممين أو المشرفين
لم تتناول الدراسات السابقة مشكالت تعميم الرياضيات في  -

ضوء سمسمة مناىج )ماجروىل( حيث كان التركيز منصبًا عمى 
 المقررات والمناىج تحميميا وتقويميا واالحتياجات التدريبية

 .المصاحبة لتطبيقيا
أغمب الدراسات السابقة في تحديد مشكمة استفاد الباحث من  -

الدراسة، وكذلك اإلطار النظري، وبناء أداة الدراسة، وتحديد 
 .األساليب اإلحصائية

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 
لتحقيق أىداف ىذه الدراسة ُأعتمد عمى المنيج الوصفي      

سة من التحميمي كمنيج يتناسب مع طبيعة أىداف وأسئمة الدرا
حيث جمع البيانات حول ىذا الموضوع، والذي يتم بواسطتو 
استجواب أفراد عينة الدراسة، بيدف وصف الظاىرة المدروسة 
من حيث طبيعة درجة وجوده وما إذا كان ثمة فروق بين 
إجابات عينة الدراسة؛ وبالتالي الوصول إلى نتائج محدده 

ات ميمة يمكن وتوصيات عممية إجرائية ممكنة التطبيق ومقترح
 .االستفادة منيا

 مجتمع الدراسةب. 
 :تكون مجتمع الدراسة من     

جميع معممي الرياضيات في المدارس االبتدائية الحكومية  -1
( معممًا "اإلدارة العامة 332بمدينة حائل لمعام الدراسي وعددىم )

 ."قسم البيانات واإلحصاءات –لمتعميم بمنطقة حائل 
الرياضيات بإدارة التعميم بحائل لمعام الدراسي جميع مشرفي  -2

( مشرفين تربويين ضمن اإلدارة العامة لمتعميم 8وعددىم )
 .قسم الرياضيات –بمنطقة حائل 

 عينة الدراسةج. 
 :تكونت عينة الدراسة مما يمي    

جميع مشرفي الرياضيات بإدارة التعميم بحائل لمعام الدراسي . 1
تربويين يعممون في اإلدارة العامة لمتعميم ( مشرفين 8وعددىم )

 .قسم الرياضيات –بمنطقة حائل 
من المجتمع األصمي لمعممي الرياضيات في المرحمة   2.20%

معممًا(، تم اختيارىم بالطريقة  63االبتدائية وبمغ عددىم تقريبًا )
العنقودية العشوائية، يمثمون المدارس االبتدائية التابعة لمكاتب 

 .والتعميم في مدينة حائل التربية
 أداة الدراسةد. 

استخدمت الدراسة االستفتاء أداة لجمع البيانات من معممي       
ومشرفي الرياضيات في المرحمة االبتدائية؛ لتعرف مشكالت 
تعميم الرياضيات في المرحمة االبتدائية في ضوء سمسمة مناىج 

 :ت اآلتيةوقد تم تصميم االستفتاء وفقا لمخطوا (.)ماجروىل
 :أوال: تحديد اليدف من االستفتاء

ويتمخص اليدف في تعّرف مشكالت تعميم الرياضيات في      
المرحمة االبتدائية في ضوء سمسمة مناىج ماجروىل في مدينة 
 -حائل والمتعمقة بالمحاور اآلتية: أىداف مقرر الرياضيات 

طالب  -األساليب واإلجراءات المستخدمة في تعميم الرياضيات 
معمم مقرر الرياضيات في المرحمة االبتدائية  -المرحمة البتدائية 

 .تقويم الرياضيات -
 :ثانيا: تحديد مصادر بناء االستفتاء

بعد أن اطمع الباحث عمى األىداف العامة لمتعميم      
عمى كتب مناىج  واالطالعالرياضيات في المرحمة االبتدائية، 

عمى أدبيات الدراسة،  واالطالعوتعميم وتعمم الرياضيات، 
والدراسات السابقة والدراسات تناولت مناىج الرياضيات وفقا 
لسمسة ماجروىل، واالستعانة بدراسة استطالعية عمى عينة من 
المعممين والمشرفين عمى تعميم الرياضيات ومن ثم تم عرضو 
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رائيم عن مشكالت آعمى عينة من المعممين والمشرفين لمعرفة 
لرياضيات في المرحمة االبتدائية في ضوء سمسة مناىج تعميم ا

)ماجروىل(، التي تحول دون تحقيق األىداف المرجوة منو. وفي 
ضوء ذلك أعد الباحث استفتاء ليذا الشأن متضمنًا ىذا 

االستفتاء عددًا من االستبانات الموزعة عمى خمسة مجاالت 
ريس )مشكالت خاصة باألىداف، ومشكالت خاصة أساليب التد

جراءاتو، ومشكالت خاصة بالمحتوى، ومشكالت خاصة  وا 
 :بالمعمم، ومشكالت خاصة بالتقويم( عمى النحو اآلتي

 محاور االستفتاء. 1جدول 
 عدد المشكالت المحور

 14 المشكالت الخاصة باألىداف
جراءاتو  14 المشكالت الخاصة بأساليب التدريس وا 

 15 المشكالت الخاصة بالمحتوى
 14 المشكالت الخاصة بالمعمم
 11 المشكالت الخاصة بالطالب
 11 المشكالت الخاصة بالتقويم

 :صدق وثبات األداة
لمتأكد من صدق األداة وثباتيا وأنيا كفيمة لقياس ما وضعت  

 :التاليةلقياسو فقد قام الباحث باإلجراءات 
  الصدق

تم استخالص أداة الدراسة من أىداف الرياضيات وطبيعة      
تعميميا وتعمميا ومماثمة لخالصة اإلطار النظري والدراسات 
السابقة، وقد تم عرض االستفتاء عمى مجموعة من المحكمين 
المختصين، إلبداء آرائيم حول مدى مالئمة وشمولية فقرات 

سالمة صياغتو، واقترحوا إضافة االستفتاء ومدى مناسبتو و 
وتعديل بعض الفقرات وحذف بعض الفقرات، وتم اعتماد الفقرات 

 .%90التي بمغت نسبة الموافقة عمييا 
  ثبات األداة واالتساق الداخمي 
تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لمتأكد من ثبات االستفتاء،      

لوثوق بو ( وىو ومعامل ثبات مرتفع ويمكن ا0.95وقد بمغ )
ألغراض الدراسة. بينما حصمت محاور االستفتاء عمى اتساق 

، 0.65، 0.68، 0.73، 0.59، 0.67داخمي عمى التوالي )
( عن طريق معامل ارتباط بيرسون؛ وىي ذات داللة 0.71

(. مما يؤكد أن جميع العبارات 0.01إحصائية عند مستوى )
 .تتمتع بدرجة مرتفعة من االتساق الداخمي

 :محتويات االستفتاء تفريغ
الخماسي لتحديد  Likert اسُتخدم مقياس ليكرت      

استجابات أفراد عينة الدراسة، بحيث يتم إعطاء الدرجات عمى 
 :النحو اآلتي

 .( تشير إلى وجود المشكمة بدرجة متأصمة5الدرجة ) •
 .( تشير إلى وجود المشكمة بدرجة كبيرة4الدرجة ) •
 .مشكمة بدرجة متوسطة( تشير إلى 3الدرجة ) •
 ( تشير إلى وجود مشكمة بدرجة صغيرة2الدرجة ) •
 .( تشير إلى عدم وجود مشكمة1الدرجة ) •

وعمى ذلك تم استخدام المعيار التالي لمحكم درجة وجود        
المشكمة. حيث تم تحديد مدى الدرجات بحساب الفرق بين أعمى 

( مستويات 5عمى )( ثم قسمة الناتج 1( وأدنى قيمة )5قيمة )
( وىي طول الفئة، وعميو تم تفسير 0.80فكان ناتج القسمة )

النتائج وفق المعيار حساب المتوسط المرجح إلجابات مفردات 
الدراسة عمى التساؤالت )العبارات( الواردة في كل محور من 
محاور الدراسة المكونة من ستة محاور في كل محور مجموعة 

لفئة التي تنتمي إلييا إجابات العينة، من عبارات؛ بيدف معرفة ا
فحسب قيمة المتوسط المرجح إلجابات العينة تكون درجة أىمية 

 :المشكمة لمعينة، كما في الجدول التالي
 مستوى أهمية المشكمة لممتوسط المرجح. 2جدول 

 مستوى أهمية المشكمة قيمة المتوسط المرجح
 ليست مشكمة 1.80إلى أقل من  1.00من 
 مشكمة صغيرة 2.60إلى أقل من  1.80من 
 مشكمة متوسطة 3.40إلى أقل من  2.60من 
 مشكمة كبيرة 4.20إلى أقل من  3.40من 

 مشكمة متأصمة فأكثر 4.20من  
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 :ما يمي 2حيث يفسر الجدول 
فأكثر(  4.2المرجح لالستجابات )من إذا كان قيمة المتوسط  •

فإن المشكمة موجودة بدرجة مستعصية. وىذا يعني أن المشكمة 
 .المشار إلييا ال دراية لدييم بيا، وال بحجميا، وال بأساليب حميا

إلى أقل  3.4إذا كان قيمة المتوسط المرجح لالستجابات )من  •
ي أن ( فإن المشكمة موجودة بدرجة كبيرة. وىذا يعن4.2من 

المشكمة المشار إلييا لدييم دراية بيا، وبحجميا، لكن ال دراية 
 .ليم بأساليب حميا

إلى أقل  2.6إذا كان قيمة المتوسط المرجح لالستجابات )من  •
( فإن المشكمة موجودة بدرجة متوسطة. وىذا يعني أن 3.4من 

المشكمة المشار إلييا لدييم دراية بيا، وبحجميا، وبأساليب 
 .إال أنو يفتقر إلى إمكانيات وآليات حمياحميا، 

إلى أقل  1.8إذا كان قيمة المتوسط المرجح لالستجابات )من  •
( فإن المشكمة موجودة بدرجة صغيرة. وىذا يعني أن 2.6من 

المشكمة المشار إلييا لدييم دراية بيا، وبحجميا، وبأساليب 
 .حميا، كما إن إمكانيات وآليات حميا متوفرة

( 1.8كان قيمة المتوسط المرجح لالستجابات )أقل من إذا  •
فإن العبارة ال تمثل مشكمة تعوق تعميم الرياضيات. وىذا يعني 
أن العبارة المشار إلييا ال تمثل ليم مشكمة تعوق تعميم 

 .الرياضيات
 النتائج. 5

لإلجابة عمى السؤال الرئيس الذي ينص "ما مشكالت       
حمة االبتدائية في ضوء مناىج سمسمة تعميم الرياضيات في المر 
 ماجروىل في مدينة حائل"؟

تم استخراج المتوسطات المرجحة )الموزونة( واالنحرافات       
المعيارية إلجابات عينة الدراسة والمتعمقة بجميع المحاور وتم 

 :ترتيبيا تنازليًا كما يوضحو الجدول اآلتي

 3جدول 
 المتوسط الحسابي لمشكالت تعميم الرياضيات حسب رأي المعممين

 الترتيب االنحراف المعياري قيمة المتوسط المرجح عدد المشكالت المحور
 1 0.63 4.10 11 المشكالت الخاصة بالطالب
 2 0.79 3.56 14 المشكالت الخاصة باألىداف

جراءاتو  3 0.71 2.23 14 المشكالت الخاصة بأساليب التدريس وا 
 4 0.58 2.37 14 المشكالت الخاصة بالمعمم

 5 0.82 2.10 15 المشكالت الخاصة بالمحتوى
 6 0.77 1.90 11 المشكالت الخاصة بالتقويم

4 جدول  
 التربويين المشرفين رأي حسب الرياضيات تعميم لمشكالت الحسابي المتوسط

 الترتيب المعيارياالنحراف  قيمة المتوسط المرجح عدد المشكالت المحور
جراءاتو  1 0.56 4.20 14 المشكالت الخاصة بأساليب التدريس وا 

 2 0.63 3.84 14 المشكالت الخاصة بالمعمم
 3 0.82 3.55 11 المشكالت الخاصة بالطالب
 4 0.60 3.22 11 المشكالت الخاصة بالتقويم

 5 0.68 3.27 14 المشكالت الخاصة باألىداف
بالمحتوىالمشكالت الخاصة   15 1.96 0.47 6 

يالحظ من الجدولين السابقين أن المشكالت الخاصة      
( 4.1بالطالب قد حصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ )

بحسب رأي المعممين، في حين حصمت المشكالت الخاصة 
جراءاتو عمى أعمى متوسط حسابي بمغ  بأساليب التدريس وا 

 .بحسب رأي المشرفين التربويين (4.2)
 :النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي األول

لإلجابة عمى السؤال الفرعي األول والذي ينص عمى: "ما 
مشكالت تعميم الرياضيات الخاصة باألىداف، والمحتوى 
المقرر، واألساليب واإلجراءات من وجية نظر المعممين 

المتوسطات المرجحة والمشرفين التربويين؟ تم استخراج 
واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة والمتعمقة في 

 :المحور األول والثاني والثالث عمى النحو اآلتي
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 :المحور األول: المشكالت الخاصة باألىداف وتشمل
قصور المعرفة في األسس التي بنيت عمييا مناىج  -1

 .الرياضيات المطورة
أىداف مناىج الرياضيات  الصعوبة في تحقيق بعض -2 

 .المطورة
قصور في صياغة بعض أىداف مناىج الرياضيات  -3 

 .المطورة
إغفال صياغة األىداف التي تنمي ميارات التفكير  -4 

 .المختمفة
 .ندرة صياغة األىداف التي تستخدم التجريب واالستقصاء -5
إىمال صياغة األىداف التي تربط بين الرياضيات  -6

 .ا والمجتمعوالتكنولوجي
 .ندرة صياغة األىداف التي تنمي الحس الرياضي العممي -7
قمة صياغة األىداف التي تربط الرياضيات بالمواد التعميمية  -8

 .األخرى
 .ندرة صياغة األىداف التي تمثل القيم الرياضياتية -9

قصور في صياغة األىداف التي تمبي حاجات التنمية  -10
 .ومتطمبات سوق العمل

إىمال ربط األىداف بعناصر المنيج )المحتوى، الطرائق،  -11
 (.األنشطة، الوسائل، التقويم

عدم معرفة الطالب باألىداف التعميمية لمرياضيات  -12
 .المطورة

 .تدني ارتباط أىداف الرياضيات بواقع تعميم الرياضيات -13 
قصور في تمبية بعض أىداف تعميم الرياضيات المطورة  -14

 .الطالب وميوليم بحاجات
حيث حصل المحور األول )المشكالت الخاصة باألىداف(     

( وجاء 3.27حسب رأي المشرفين عمى متوسط مرجح )
بالترتيب الخامس وىذا يعني أنيا تندرج ضمن المشكالت بدرجة 

( 3.56متوسطة بينما بمغ ىذا المحور حسب رأي المعممين )
ة، وقد جاء بالترتيب مما يجعمو يندرج ضمن المشكالت الكبير 

الثاني وىذا يعزى إلى أن المشرفين قد يرون سيولة صياغة 
األىداف في جميع المجاالت ولدييم دراية في مستوياتيا وأكثر 

طالعًا ألىميتيا وسبل تحقيقيا  .إدراكًا وا 
جراءاتو  المحور الثاني: المشكالت الخاصة بأساليب التدريس وا 

 :وتشمل
 راء، ـة )االستقـــميـقـعــة الـــميـمـعـارات الـــيـمـل الـــيعـفــي تـــور فــقص -1

االستنباط، االستدالل، التفكير العممي، التحفيز، العصف 
 (.الذىني، القراءة الفاعمة، الميارات الرياضية

جراءات التدريس التي تؤكد عمييا  -2 إىمال استخدام أساليب وا 
المشكالت، االستكشاف، المناىج المطورة )الطريقة البنائية، حل 

االستقصاء، التعمم الذاتي، التعمم التعاوني، التعمم االلكتروني، 
 (.التعمم النشط، التعميم المتمايز

ضعف التواصل الرياضي وبناء المفاىيم الرياضية لدى  -3
 .الطالب

جراءات التدريس حسب الموقف  -4 قمة تنويع أساليب وا 
 .التعميمي

واإلجراءات التدريسية غير مناسبة لممحتوى معظم األساليب  -5
 .واألىداف

قصور في تفعيل عمميات العمم في تعميم وتعمم الرياضيات  -6
 .كالوصف والتفسير والتنبؤ والضبط

إىمال توظيف أنماط التعمم المختمفة كالحسية والحركية  -7
 .والبصرية والمغوية

التعميمية ضعف ربط الخبرات التعميمية السابقة بالخبرات  -8
 .الحديثة

قصور في اختيار األساليب واإلجراءات التدريسية التي  -9
 .تناسب احتياجات وميول الطالب

إغفال اختيار األساليب واإلجراءات التي تراعي الفروق  -10
 .الفردية بين الطالب

افتقار تعويد الطالب عمى ممارسة التجريب والمالحظة  -11
 .واالستنتاج الرياضي

 .العمل الجماعي والتعاوني لدى الطالب قمة -12
 .إىمال العمل اإلبداعي واالبتكاري لدى الطالب -13

وقد حصل المحور الثاني )المشكالت الخاصة بأساليب      
جراءاتو( حسب رأي المشرفين عمى متوسط مرجح بمغ  التدريس وا 

( وجاء بالترتيب األول وىذا يندرج تحت مشكالت الدرجة 4.20)
في حين جاء ىذا المحور حسب رأي المعممين من  الكبيرة،

ضمن المشكالت بدرجة صغيرة حيث جاء بالترتيب الثالث 
(. وىذا يعني أن المعممين يرون أن أساليب 2.23بمتوسط )

جراءاتو ال تعني مشكمة الكبيرة وال حتى متوسطة  التدريس وا 
لما بالنسبة ليم وربما يكون ذلك في عدم إدراكيم لمتقييم الذاتي 

يقومون بو بينما يرون المشرفين أن عدم رضاىم عن أساليب 
جــالتدري ن ىـــراءاتـــس وا   ة ـم مشكمــة ليــر بالنسبــور يعتبــذا المحــو وا 
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 .كبيرة يعاني منيا تعميم الرياضيات
 :المحور الثالث: المشكالت الخاصة بالمحتوى وتشمل

 .الرياضيات المطورةضعف ارتباط المحتوى بأىداف منيج  -1
تدني اإللمام باإلثراء الرياضي المتوفر في كل موضوع  -2

 .دراسي
إىمال تحديد المصطمحات الرياضية الجديدة في كل  -3

 .موضوع دراسي
 .عدم مراعاة المحتوى لمتدرج من السيولة إلى الصعوبة -4
 .افتقار المحتوى الرياضي لممرونة المطموبة لدى الطالب -5
تحديد الفكرة العامة واألفكار التفصيمية في موضوعات عدم  -6

 .الدرس
 .افتقار توظيف ميارات القراءة والكتابة الرياضية -7
قصور المحتوى في الترابط والعمق واالتساع في مناىج  -8

 .الرياضيات المطورة
 .قصور في إبراز أىمية موضوعات منيج الرياضيات -9

واألسئمة الرياضية في تشجيع ضعف األمثمة واألنشطة  -10
 .الطالقة الفكرية

غياب توظيف الصور واألشكال والرسومات البيانية في  -11
 .العممية الرياضية

ضعف الترابط الراسي واألفقي بين موضوعات مناىج  -12
 .الرياضيات المطورة

إىمال تحقيق العالقة التكاممية بين الرياضيات والمواد  -13
 .األخرى

 .تمثيل المحتوى بصور وأشكال مختمفة لمطالبإىمال  -14
 .إغفال تحميل المحتوى إلى عناصر المعرفة الرياضية -15

وقد بمغ المتوسط المرجح )الموزون( لممحور الثالث      
)المشكالت الخاصة بالمحتوى( حسب رأي المشرفين عمى 

( وجاء بالترتيب السادس وىذا يندرج 1.96متوسط عام بمغ )
الدرجة الصغيرة، في حين جاء ىذا المحور  تحت مشكالت

حسب رأي المعممين أيضا من ضمن المشكالت بدرجة صغيرة 
( حيث جاء بالترتيب الخامس. وىذا يعني أن 2.10بمتوسط )

المشرفين ولمعممين يرون أن المحتوى ال يرقى أن يكون مشكمة 
الكبيرة وال حتى متوسطة بالنسبة ليم وربما يكون ذلك في لما 

متع بو المناىج المطورة الجديدة من عمق في المحتوى وتدرج تت
 .في العرض

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثاني

"ما مشكالت تعميم  لإلجابة عمى السؤال الثاني ونصو      
الرياضيات الخاصة بالمعمم من وجية نظر المعممين والمشرفين 

الموزونة( تم استخراج المتوسطات المرجحة ) التربويين؟
واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة والمتعمقة في 

 :المحور الرابع عمى النحو اآلتي
 :المحور الرابع: المشكالت الخاصة بالمعمم وتشمل

تدني الفيم العميق لممفاىيم األساسية لمناىج الرياضيات  -1
 .المطورة

لرياضيات افتقار في معرفة األسس التي بنيت عمييا مناىج ا -2
 .المطورة

قصور في معرفة تحميل بنية المعرفة الرياضية إلى  -3
عناصرىا األساسية من مفاىيم وتعميمات وميارات ومسائل 

 .رياضية
 .إىمال في استخدام المصطمحات الرياضية الحديثة -4
قمة في توظيف الصور والمخططات البيانية في تعميم  -5

 .الرياضيات
العالقة التكاممية بين العموم والمواد قصور في تحقيق  -6

 .الدراسية األخرى
ضعف في ربط الرياضيات بالمداخل األخرى كمدخل العمم  -7

 .والبيئة والتقنية والمجتمع
 .تدني تناول القضايا والمشكالت الرياضية المحمية والعالمية -8
عدم ممارسة وظائف العمم في تعميم وتعمم الرياضيات  -9

 .سير والتنبؤ والضبطكالوصف والتف
دارة المعرفة الرياضية -10  .عدم القدرة عمى إنتاج وا 
ضعف االىتمام بطبيعة التطور الرياضي في مناىج  -11

 .الرياضيات
 ة.وواضحصعوبة التواصل بمغة رياضية صحيحة  -12
ضعف اإللمام بمصفوفة المدى والتتابع لفيم الترابط  -13

 .المطورةوالعمق واالتساع في المناىج 
قصور في القراءة الرياضية الصحيحة وفيم النص  -14

 .الرياضي
وحصل المحور الرابع )المشكالت الخاصة بالمعمم( عمى      

( وذلك حسب رأي المشرفين وجاء 3.84متوسط المرجح بمغ )
بالترتيب الثاني لدى المشرفين؛ وىذا يندرج تحت مشكالت 
الدرجة الكبيرة، في حين جاء ىذا المحور حسب رأي المعممين 

ء (. وقد جا2.37من ضمن المشكالت بدرجة صغيرة بمتوسط )
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بالترتيب الرابع، وىذا يعني أن المشرفين ولمعممين يرون أن 
المعممين لدييم مشكالت ينبغي الوقوف عمييا وتذلييا ال يرقى 
بينما ال يرى المعممين إن ذلك عائقًا ويرون أنيا مشكالت فعاًل 

 .لكنيا تبقى في حدود الدرجة الصغيرة
 :النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثالث

لإلجابة عمى السؤال الثالث ونصو "ما مشكالت تعميم       
الرياضيات الخاصة بالطالب من وجية نظر المعممين والمشرفين 

م استخراج المتوسطات المرجحة واالنحرافات ت التربويين؟
المعيارية إلجابات عينة الدراسة والمتعمقة في المحور الخامس 

 :عمى النحو اآلتي
 :لخاصة بالطالب وتشملالمحور الخامس: المشكالت ا

 .عدم كفاءة محصول المعرفة الرياضية لدى الطالب -1
قمة عناية الطالب بالثقافة الرياضية الحرة إلثراء معرفتيم  -2

 .الرياضية
تدني معرفة الطالب بمتطمبات تعميم الرياضيات في ضوء  -3

 .مناىج الرياضيات المطورة
عمييا مناىج ضعف معرفة الطالب في األسس التي بنيت  -4 

 .المطورة الرياضيات
 .افتقار الطالب عمى تحمل المسؤولية والثقة بالنفس -5
قمة إقبال الطالب عمى األنشطة الرياضية غير الصفية التي  -6

 .تبني المعرفة في عقوليم
ضعف وعي الطالب بأىمية الرياضيات وانعكاسيا عمى  -7

 .حياتيم
ات األساسية في عدم امتالك الطالب المعرفة والميار  -8

 .التقنيات التعميمية
 .افتقار الطالب لميارات التعمم الذاتي المستمر -9

ضعف إقبال الطالب عمى تنفيذ المبادرات والبرامج  -10
 .والمشاريع الرياضية

تدني حب االستطالع واالكتشاف في مجال المعرفة  -11
 .الرياضية
وقد بمغ المتوسط المرجح لممحور الخامس )المشكالت        

الخاصة بالطالب( حسب رأي المشرفين عمى متوسط عام بمغ 
( وجاء بالمرتبة الثالثة؛ وىذا يندرج تحت مشكالت 3.55)

الدرجة الكبيرة، في حين جاء ىذا المحور حسب رأي المعممين 
أيضا من ضمن المشكالت بدرجة كبيرة بمتوسط مرجح بمغ 

( وجاء بالمرتبة األولى. وىذا يعني أن المشرفين 4.10)

ولمعممين يرون أن محور المشكالت الخاصة بالطالب تقع 
ضمن المشاكل الكبيرة والتي يجب معالجتيا وتشخيص جوانبيا 
والعمل عمى تذليل الصعوبات التي يواجييا الطالب فيما يخص 

 .كل مشكمة عمى حدة
 :ي الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال الفرع

لإلجابة عمى السؤال الرابع ونصو "ما مشكالت تعميم الرياضيات 
 الخاصة بالتقويم من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين؟

تم استخراج المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية إلجابات 
 :عينة الدراسة والمتعمقة في المحور السادس عمى النحو اآلتي

 :المشكالت الخاصة بالتقويم ويشمل المحور السادس:
قصور التنوع في استخدام أنواع التقويم المختمفة  -1

 (.)التشخيصي، التكويني، النيائي، الذاتي، الحقيقي
 .إىمال تحديد العالقة بين األىداف التعميمية والتقويم -2
 .ضعف الوعي في أىمية تحميل بيانات التقويم -3
في الممارسات العالجية ندرة توظف نتائج التقويم  -4

 .لمرياضيات
قمة استخدام أدوات التقويم الحديثة في مناىج الرياضيات  -5

 .وساللم التقدير مثل ممفات االنجاز وقوائم الشطب المطورة
إغفال استخدام أدوات التقويم األخرى مثل المالحظة  -6

 والمقابمة والتقارير الذاتية
 .التقويمعدم إشراك الطالب في عممية  -7
 .إغفال تفسير بيانات التقويم -8
إغفال قياس وتقويم الجوانب الميارية والوجدانية في  -9

 .الرياضيات
قمة التركيز عمى سجالت متابعة مستوى الطالب في  -10

 .منيج الرياضيات
عدم االستفادة من نتائج التقويم في وضع البرامج  -11

 .العالجية
 وقد حصل المحور السادس )المشكالت الخاصة بالتقويم(       

( حسب رأي المشرفين وجاء في 3.22عمى متوسط مرجح بمغ )
الترتيب الرابع؛ وىذا يندرج تحت مشكالت الدرجة الكبيرة، في 
حين جاء ىذا المحور حسب رأي المعممين من ضمن المشكالت 

مرتبة ( حيث احتل ال1.90بدرجة صغيرة بمتوسط مرجح بمغ )
األخيرة. وىذا يعني أن المشرفين يرون أن محور المشكالت 
الخاصة بالتقويم تقع ضمن المشاكل الكبيرة والتي يجب 
معالجتيا وتشخيص جوانبيا والعمل عمى تذليل الصعوبات التي 
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يواجييا الطالب فيما يخص كل مشكمة عمى حدة، بينما يرى 
شاكل الكبيرة التي المعممون ذلك مشكمة ولكن ال تندرج ضمن الم

 .يواجييا الطالب بل تقع ضمن المشاكل الصغيرة
 التوصيات. 6

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، يوصى      
 :الباحث بما يمي

العمل عمى صياغة أىداف تعميمية ترتبط بواقع تعميم  •
 .الرياضيات وقابميتيا لمتحقيق

لمبنية المعرفة الرياضية إلى مراعاة أن يتضمن المحتوى تحمياًل  •
عناصرىا األساسية من مفاىيم وتعميمات وميارات ومسائل 

 .رياضية
إعداد دورات تدريبية لممعممين أثناء الخدمة؛ لتعريفيم باألسس  •

التي بنيت عمييا مناىج سمسمة ماجروىل وتعريفيم باألىداف 
التعميمية التي تؤكد عمييا ىذه المناىج وأساليب التدريس 

جراءاتو المناسبة لمتحقيق ىذه األىداف  .وا 
ضرورة تضمين إعداد برامج معممي الرياضيات قبل الخدمة،  •

بأساليب واستراتيجيات تعميم وتعمم الرياضيات الحديثة، وتدريبيم 
 .عمييا

تشجيع الطالب عمى إثراء ثقافتيم الرياضية وتزويدىم  •
طورة واألسس بمتطمبات تعميم الرياضيات في ضوء المناىج الم

 .التي بنيت عمييا
تنويع أساليب التقويم؛ والعمل عمى توظيف نتائجو في  •

 .الممارسات العالجية لتالفي نقاط الضعف وتعزيز جوانب القوة
 :مقترحات الدراسة

تضع الدراسة عددًا من المقترحات التي قد تشكل نواة لمدراسات 
 :مستقبمية، عمى النحو اآلتي

ميم الرياضيات في مراحل تعميمية أخرى دراسة مشكالت تع •
 .مختمفة في ضوء سمسمة ماجروىل

دراسة مشكالت تعميم الرياضيات في المممكة العربية السعودية  •
 .في ضوء معايير الجودة العالمية

مقارنة مشكالت تعميم الرياضيات في كل من المراحل  •
 .التعميمية الثالث في ضوء المناىج المطورة

يمية لكتب الرياضيات المطورة في ضوء المعايير دراسة تحم •
 .العممية الحديثة
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ABSTRACT_ The purpose of this research was to identify mathematics education problems at 

Ha’il city primary schools in the light of Mcgraw-Hill Curricula Series. More specifically the 

research aims at finding out mathematics education problems related to the objectives of 

Mathematics course, methods and procedures used in the teaching of Mathematics, primary stage 

student, teacher of primary mathematics course, and mathematics learning assessment.. Results of 

the study indicated that the majority of these problems were found to be either big or medium in 

terms of seriousness. However, rare investigated problems were found to be unresolvable. There 

were (11) problems related to students with a big degree of seriousness. 

Keywords: Mathematics Education, Problems, Primary, Mcgraw-Hill Curricula. 

 
 
 
 
 
 
 


