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ممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان مدى توافر معايير حل المشكبلت والتمثيل والتواصل الرياضي في كتب الرياضيات
المس تحدثة لممنياج الفمسطيني ،إذ تكونت عينتيا من كتاب الصف العاشر األساسي المقرر لمعام الدراسي
 ،7106 /7105وقد اتبع في الدراسة منيجية البحث الوصفي ،ولتحقيق ىدف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة وىي
عبارة عن استمارة تحميل محتوى كتاب الرياضيات ،لتحميل المحتوى باالستناد بشكل أساسي إلى وثيقة المعايير العالمية
التي أقرىا المجمس الوطني لمعممي الرياضيات ( )NCTMفي العام  ،7111وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة توافر
معيار حل المشكبلت والتمثيل الرياضي في كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي ضعيفة بشكل عام ،حيث بمغت
نسبتيا المئوية ( %04و  )% 01عمى الترتيب ،في حين كانت درجة توافر معيار التواصل الرياضي عالية بنسبة مئوية
 .% 50وقد تفاوتت درجة توافر المظاىر لكل من معايير حل المشكبلت والتمثيل والتواصل الرياضي في الكتاب ،حيث
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 وقد توصمت الدراسة إلى عدد من التوصيات،ًتراوحت ما بين ضعيفة جداً ومتوسطة في أغمب األحيان وعالية أحيانا
منيا ضرورة اطبلع مؤلفي كتب الرياضيات عمى المعايير التي صدرت عن المجمس الوطني لمعممي
.) عند التخطيط والتطوير لمناىج الرياضياتNCTM(الرياضيات
. التمثيل الرياضي، التواصل الرياضي، حل المشكبلت،NCTM  معايير:الكممات المفتاحية

Abstract
The aim of this study was to demonstrate the availability of problem solving,
communication, mathematical representation standards in the tenth grade mathematics
textbook in Palestine. The sample of the schooling consisted of the tenth grade
mathematics textbook which was certified for teaching in Palestine schools in 2017/ 2018.
To achieve the goal of the study, an instrument was developed to analyze the contents of
the mathematics textbook based mainly on the document of the international standards
issued by the National Council of teachers of Mathematics (NCTM) 2000. The validity and
reliability of the instrument was confirmed. The descriptive research methodology was
followed in this study. The results of the study revealed that the degree of availability of
the problem-solving standard and mathematical representation in the tenth grade
mathematics textbook is generally weak, where they were really two percentages (16%
and 13%), respectively, while the degree of availability of the standard of mathematical
communication was high by 71%. The degree of availability of appearances for both the
problem solving criteria and the mathematical representation and communication in the
book varied, ranging from very weak, often moderate to sometimes high.
The study reached a number of recommendations, including the need to inform the
authors of mathematics books on the standards issued by the National Council of
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Mathematics Teachers (NCTM) when planning and development of the curriculum of
mathematics.
Keywords: NCTM standards, mathematical problem solving, mathematical representation,
mathematical communication.

مقدمة الدراسة
تمعب التربية دو اًر ميماً في حياة الفرد قديماً وحديثاً ،لكونيا وسيمة المجتمع إلعداد أفراد وتنشئتيم عمى أسس ومعايير
سميمة متينة ليصبحوا قاد رين عمى القيام بالميام واألدوار المطموبة منيم ،وبناء مجتمع صالح متمسك بالقيم التربوية
وأىدافيا ،ومن أىم أدوات المجتمع التي تسيم في تربية أفراده وتعميميم بطرق ىادفة ومتكاممة ىو المنياج الدراسي ،فيو
يعد الترجمة العممية ألىدافو لكونو حصيمة بحوث ودراسات وترجمة ألىداف األمة وتطمعاتيا المستقبمية ،فمن أراد مواكبة
التطور العممي والتكنولوجي الذي يمر بو المجتمع أو المجتمعات األخرى عميو أن يعيد النظر في نظمو التربوية من
خبلل تطوير المناىج ليحقق أعمى درجات التقدم العممي والتكنولوجي .وتيدف التربية والتعميم إلى دعم الطالب
بالمعمومات والميارات والقيم واالتجاىات التي تساعده في متابعة حياتو العممية والعممية من خبلل توظيف المعمومات
في مواقف يومية تواجو المتعمم ،ويعد المنياج من أىم مكونات العممية التربوية التي يسعى القائمون عمى المناىج
المدرسية إلى تطويرىا بما يكفل تحقيق أىداف العممية التعميمية التعممية ،وذلك من خبلل إخضاعيا ألحدث المعايير
العالمية التي تكفل نجاح ىذه المناىج وبالتالي تحقيق األىداف المرجوة منيا.
يعد المنياج المدرسي بمثابة المرآة التي تعكس فمسفة النظام التربوي بشكل عام وفمسفة المجتمع بشكل خاص ،مما
يساعد في تمبية حاجات المجتمع وأىدافو وطموحاتو ،إذ يعد من أىم األنظمة التي يتشكل منيا النظام التربوي ،ويتم في
ضوئيا تربية أفراد المجتمع (الياشمي وعطية.)7100 ،
إننا نعيش في عصر يتسم بسرعة التغير في كافة مناحي الحياة ،فالمعرفة لم تعد ثابتة ومحددة بنقطة بداية ونياية ،وأحد
أى م ىذه المتغيرات ما يعرف بثورة المعرفة واالنفجار المعرفي ،الذي يؤثر عمى المنيج ومستواه ،فبل يمكن أن نتخيل
وجود منياج ثابت في مجتمع دائم التغير والتطوير ،األمر الذي يحث التربويين عمى إجراء عممية تطوير وتقويم ومتابعة
لمجوانب المختمفة لممنياج الدراسي ،كما تواكب التقدم المعرفي اليائل في المجاالت المختمفة (سالم.)7116 ،
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وتعد الرياضيات أحد الدعامات األساسية في المناىج الدراسية ،وتعد عنص اًر ميماً في إعداد الفرد لمحياة ،من أجل ذلك
تعتبر كتب الرياضيات مركز اىتمام العديد من الباحثين والتربويين ،لذلك دعت الحاجة إلى تحميل محتوى الموضوعات
الرياضية وتقويميا وتطويرىا من أجل إعداد منياج يخدم اليدف الذي وضع ألجمو ،فبل شك أن عمميات التقويم المستمرة
لممناىج مفيدة لكل من يعنيو أمر التطوير التربوي لممناىج (الوالي ،)71142 ،ونظ اًر ألىمية الرياضيات التي تحتميا في
حياة الفرد والمجتمع وتطورىا العممي والتكنولوجي ،فقد أكد الكثير من المتخصصين عمى مدى تأثير ىذه المادة في
ميدان العموم والطب والصيدلة واليندسة واالقتصاد والتجارة وعموم األرض والتكنولوجيا .وتعتبر الرياضيات وسيمة نافعة
لتنمية التفكير بأنواعو ،وتساىم في بناء شخصية الطمبة ،كما وتساعد الرياضيات الطمبة عمى فيم البيئة المحيطة بيم
والسيطرة عمييا .وقد شكمت ىذه األىمية لمرياضيات حاف اًز لمؤسسات التعميم عمى بناء رياضيات مدرسية تراعي النظم
التربوية الحديثة في دروسيا والتي تراعي النمو التفكيري لممتعمم وتمبي متطمبات العصر وحاجة األفراد ،وتكون
مواصفاتيا أكثر حيوية وفائدة (عبد اهلل.)7104 ،
تشكل مؤسسات التعميم بكافة فروعيا جانب ميم من المتغيرات العالمية ،وعمييا أن تواكب المستجدات المتسارعة بوعي
استخدام األدوات العممية المناسبة ،ومنيا المعايير .إذ ظيرت في نياية ثمانينيات القرن الماضي حركة لممعايير العالمية
كإحدى وسائل وطرق االىتمام بمناىج الرياضيات وتطويرىا وجعميا تبلئم الواقع والمجتمع المتطور يوماً بعد يوم ومن
أجل أن تكون دليبلً إرشادياً لبناء وتطوير أُطر المناىج .حيث كان ىناك سعي حثيث عمى مر العصور من أجل تحقيق
جودة في تعميم الرياضيات ،فإنو منذ منتصف القرن الماضي ظيرت حركات وتوجيات تربوية لتطوير المناىج فكانت
حركة األىداف السموكية ومن ثم تمتيا حركة نواتج التعمم ،ومن بعدىا ظيرت ثقافة المعايير وتسابقت المؤسسات التربوية
المختمطة في وضع المعايير التي يجب عمى المتعمم أن يعرفيا منذ صغره في كافة مراحل مسيرتو التعميمية (عبيد،
.)7112
ومن ىنا ،حيث قام المجمس الوطني لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية (National Council of
) Teachers of Mathematics- NCTMبتطوير العديد من الوثائق المتعمقة بتطوير تعمم الرياضيات وتعميميا في
ضوء المعايير وىي وثيقة معايير المناىج والتقويم لمرياضيات المدرسية

(Curriculum and Evaluation

 ،Standards for School Mathematics(NCTMوثيقة المعايير المينية

(Professional Teaching
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) ،Standards for School Mathematics(NCTM,1991وثيقة معايير تقييم الرياضيات المدرسية
) ،(Assessment Standards for School Mathematics (NCTM,1995وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات
المدرسية )( )(Principles and Standards for school Mathematics (NCTM, 2000أبو الروس،
.)7106
منذ ظيور وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات أصبح ىناك اىتمام متزايد من قبل التربويين والميتمين بالرياضيات
المدرسية في ىذه المعايير ،حيث أشار دي وال ( )De wall, 2007:2عن ىذا االىتمام حيث قال "بإصدار تمك
الوثيقة فإن عصر اإلصبلح في الرياضيات قد بدأ ،وأنو ال توجد أي وثيقة مماثمة كان ليا مثل ىذا األثر عمى
الرياضيات" كما يعبر بيشوب ( )Bishop, 2008:154إلى أىمية ىذه الوثيقة " تمثل جيداً غير مسبوق لعقد توقعات
عالمية بالنسبة لمرياضيات المدرسية".
حيث اشتممت الوثيقة األخيرة عمى ستة مبادئ تقوم عمييا الرياضيات المدرسية ،باإلضافة إلى خمسة معايير لمعمميات
(حل المشكبلت ،والتبرير والبرىان ،والترابط الرياضي ،والتواصل الرياضي ،والتمثيل) ،وخمسة معايير لممحتوى (األعداد،
والجبر ،واليندسة ،والقياس ،واالحتماالت).
أجريت العديد من الدراسات حول المعايير العالمية لمرياضيات في العديد من الدول العربية واألجنبية لمتعرف عمى مدى
تضمن كتبيا ليذه المعايير منيا دراسة  ،(2019) Chunxia and Diودراسة الشيري ( ،)7103ودراسة عميات
والدويري ( ،)7103ودراسة أبو العجين ( ،)7100ودراسة الرويس ( ،)7100ودراسة جيتند ار وآخرين ( Jitendra et.
 ،)al. 2010ودراسة ماريان ( )Maryann, 2013وغيرىا من الدراسات التي أوصت بإجراء العديد من الدراسات في
ضوء معايير عالمية ،والبعض منيا تم إجرائيا عمى المنياج الفمسطيني كدراسات سميمان ( ،)7107وأبو الروس
( ،)7106وجودة وحرب ( ،)7106وخميمي( )7106وأبو عبيد (.)7107
تمثل معايير مبادئ الرياضيات المدرسية ( )NCTM, 2000منطمقاً لتطوير تعميم الرياضيات ليس فقط في الواليات
المتحدة بل في أغمب بمدان العالم حيث نجد الكثير من البمدان العربية تم تطوير وثائق مناىج الرياضيات في ضوء
مرجعية تمك المعايير عمى سبيل المثال مصر ( ،)7117وقطر ( ،)7112واألردن ( ،)7113والسعودية ()7116
(الرويس.)7100 ،
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ويعد اليدف األسمى من مشروع المجمس الوطني األمريكي لمعممي الرياضيات (National Council of )NCTM
 Teachers of Mathematicsىو تقديم منياج متسق مع العالم الحقيقي الذي تتغير فيو المناىج الرياضية وتتطور
بسرعة وبذلك يقدم المجمس مجموعة من المعايير لتحكم المناىج الرياضية وتقوميا (الرزو .)7112 ،وتعتبر معايير حل
المشكبلت والتواصل والتمثيل الرياضي من معايير العمميات والمعالجة الرياضية التي تناولتيا وثيقة مبادئ ومعايير
الرياضيات المدرسة ( ،)NCTM, 2000كما يعد التواصل الرياضي من خبلل المعرفة والمغة الرياضية واستخدام
المعرفة الرياضية والتمثيل الرياضي والتعبير عنو بطرق متنوعة وعندما يتمكن الطمبة من حل المسألة واالنخراط في
ميمة تكون طريقة الحل فييا غير معروفة مقدماً ،ويعتمد الطمبة في ذلك عمى معرفتيم وبيذا يكتسب الطمبة طرقاً
لمتفكير ويصبح فيميم لمرياضيات أكثر عمقاً ومعنى واستم اررية ،ويتم ذلك من خبلل التخطيط وتنفيذ دروساً رياضية
مضمنة في مناىج الرياضيات تحقق فييا تمك المعايير (الرويس.)7100 ،
وبناء عمى ما سبق ،وانطبلقاً من أىمية معايير حل المشكبلت والتواصل والتمثيل الرياضي وغيرىا من المعايير في
ً
مناىج الرياضيات ،دعت الحاجة إلى وضع مناىج حديثة في الرياضيات تمبي متطمبات العصر ،وتمبي حاجات
المتعممين إلدخال التغييرات البلزمة في ظل تطورات العصر المتسارعة وتعبر ىذه مسؤولية كبرى عمى عاتق التربية،
ومن ىنا دعت الحاجة إلى اىتمام العديد من دول العالم إلدخال التغيرات عمى مناىج الرياضيات لدييا وأصول التدريس
فييا (عبيد ،)7112 ،ومن ىذه الدول فمسطين حيث عممت في السنوات األخيرة عمى تطوير المناىج فييا ،وبخاصة
مناىج الرياضيات لكافة الصفوف ،حيث تدرس في مدارسيا كتب مطورة يعتقد أنيا تواكب ىذه التغي ارت التي طرأت
عمى مناىج الرياضيات.
وجاءت الدراسة لمكشف عن مناىج الرياضيات في فمسطين ومدى توافقيا مع المعايير العالمية لمناىج الرياضيات،
تم البحث في كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي الذي يدرس لممرة األولى ،وطرحت الطبعة األولى
حيث َّ
لمتدريس في جميع مدارس الوطن في العام الدراسي  ،7106/7105وذلك لمتعرف إلى مدى توافر المعايير العالمية التي
تم إعدادىا من قبل المجمس الوطني األمريكي لمعممي الرياضيات( )NCTMفيو ،وخاصة تمك التي تتعمق بمعايير حل
المشكبلت والتمثيل والتواصل الرياضي ،وذلك من خبلل تحميل ىذا الكتاب.
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مشكمة الدراسة وأسئمتيا
شيد النظام التربوي في فمسطين كأي نظام تربوي وقفة تأمل لمتطوير الشامل والمستمر لمواكبة المستجدات العالمية في
ميدان التربية والتعميم من أجل تطوير مخرجات التعمم ورفع مستوى جودتيا واالىتمام بالعمميات الرياضية ،حيث أنو كان
ىناك تراجع واضح ونتائج دراسية دولية غير مرضية ويظير ذلك جمياً من نتائج االمتحانات العالمية في الرياضيات
والعموم ) )Trends in International Math and Science study((TIMSS, 2011حيث حصمت فمسطين
عمى المركز ( )14دولياً ،وىذه النتائج تضع فمسطين في صف الدول العشر األقل تحصيبلً في الرياضيات في الدول
المشاركة ،لذا دعت الحاجة لتحسين المناىج الدراسية وخاصة مناىج الرياضيات لمواجية المتغيرات.
وتسعى ىذه الدراسة إلى تحميل محتوى كتاب الرياضيات الفمسطينية المطورة لمصف العاشر ،وخاصة أن ىذا التحميل
يأتي بعد طباعة المنياج الجديد الذي بدأ تدريسو في العام الدراسي  ،7106/7105خاصة وأن منياج الصف العاشر
يعتبر مرحمة تحديد مصير لمفرع الثانوي ويتفرع منو (العممي واألدبي والتجاري والميني والتكنولوجي والفندقي وغيرىا)
لذلك يعتبر مرحمة ميمة في تحديد مسار الطمبة .وىذا التحميل سيتيح لممسؤولين أن يطمعوا عمى نتائجو ،مما قد يسيم
في تطوير الكتب وتحسين المنياج.
ومن ىذا المنطمق حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية:
-

ما مدى توافر معيار حل المشكبلت في محتوى كتاب الرياضيات لمصف العاشر في ضوء المعايير العالمية

( )NCTMلمناىج الرياضيات؟
-

ما مدى توافر معيار التمثيل الرياضي في محتوى كتاب الرياضيات لمصف العاشر في ضوء المعايير العالمية

( )NCTMلمناىج الرياضيات؟
-

ما مدى توافر معيار التواصل الرياضي في محتوى كتاب الرياضيات لمصف العاشر في ضوء معايير العالمية

( )NCTMلمناىج الرياضيات؟
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أىداف الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة توافر معايير حل المشكبلت والتواصل والتمثيل الرياضي الخاصة بمعايير العمميات
لممجمس الوطني لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي من خبلل تحميل محتوى
ىذا الكتاب بجزأيو لمنسخة المطورة .7106/7105

أىمية الدراسة
تعد عممية تحميل الكتاب المدرسي مسأ لة في غاية األىمية ،بحيث تسيم في عممية إعادة تطوير المقرر الدراسي وتحسن
بعض جوانبو ،فالكتاب المدرسي يمثل الوجو التطبيقي لممنياج التربوي ،ويعتبر إطار مادي متحرك يحتوي صورة
المنياج الدراسي بكافة أىدافو وأنشطتو وأساليب تقويمو وطريقة تعميمو .واكتسبت ىذه الدراسة أىمية خاصة لعدم وجود
دراسات مماثمة –بحد اطبلع الباحثة-؛ وذلك ألن منياج الرياضيات لمصف العاشر األساسي الذي تم تحميمو ىو الطبعة
األولى ،إذ قامت و ازرة التربية والتعميم العالي بإعداد ىذا الكتاب وتطبيقو في العام الدراسي ( .)7106-7105ولم تجر
عمى الكتاب أي دراسة تحميمية ضمن معايير العمميات الخاصة بمعايير ( ،)NCTMونبعت أىمية الدراسة من النتائج
التي حصمنا عمييا وتمثمت في أىمية نظرية وعممية عمى النحو اآلتي:
األىمية العممية
 -0تساعد مخططي ومطوري مناىج الرياضيات في فمسطين في معرفة مواطن القوة والضعف في محتوى الكتاب
المط ور لمصف العاشر األساسي الذي يعتبر مرحمة فاصمة لمثانوية العامة في تحديد مسار الطمبة ،والعمل عمى تطوير
المنياج ضمن نتائج التحميل والتوصيات المتبعة في الدراسة بما يناسب الطمبة الذين وضعت ألجميم ،ومعرفة مدى
تحقيقيا لؤلىداف الموضوعة ألجميا.
 -7تقدم ىذه الدراسة نت ائج لتحميل المحتوى في ضوء معايير حل المشكبلت والتواصل والتمثيل الرياضي التي تعتبر من
معايير العمميات الخاصة بمعايير ) )NCTMوالتي ستمبي احتياجات الباحثين وطمبة العمم والميتمين في مجال مناىج
الرياضيات.
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األىمية النظرية
 -0تمثمت في اإلجابة عن أسئمة الدراسة ،حيث أنو تبين من خبلليا درجة توافر معايير كل من التواصل الرياضي
والتمثيل وحل المشكبلت في محتوى الكتاب.
 -7أنيا قد تسد فجوة في الدراسات المحمية من حيث ندرتيا إذ تعد ىذه الدراسة األولى من نوعيا -بحد اطبلع الباحثة-
التي ستتناول تحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي لمعام الدراسي 7106/7105ضمن معايير حل
المشكبلت والتواصل والتمثيل الرياضي الخاصة بمعايير  ،NCTMوستفتح المجال أمام بحوث ودراسات أخرى في
محاور مشابية في ميدان تطوير مناىج الرياضيات الفمسطينية.

الدراسات السابقة
من أىم المصادر العممية التي يستفيد منيا الباحث في جمع المعمومات والبيانات البلزمة وترتيبيا إلثراء دراستو العممية
ىي الدراسات السابقة ،وفي ىذا الفصل ستتناول الباحثة مجموعة من الدراسات واألبحاث العربية واألجنبية التي تسيم
في دعم الدراسة من الناحية العممية ،وسيتم استقصاء كل دراسة وتحديد كاتبيا ومنيجيا وعينتيا وأدواتيا واإلطبلع عمى
أىم النتائج والتوصيات التي خرجت بيا الدراسات ،وتم التعقيب عمى الدراسات من خبلل مواطن الشبو واالختبلف فيما
بناء عمى حداثتيا.
بينيا وبين الدراسة الحالية ،وتم ترتيب الدراسات زمنياً ً
 قارنت دراسة أبو عبيد ( )7107محتوى كتب الرياضيات من المنياج الفمسطيني واألردني واإلسرائيمي لمصف الثامناألساسي في ضوء معايير لمتميز في تدريس الرياضيات ( NCTEM: National Centre for Excellence in the
 .)Teaching of Mathematicsوشممت عينة الدراسة جميع الموضوعات المتضمنة في محتوى الكتب لممناىج
الثبلث ،واستخدمت الباحثة بطاقة تحميل المحتوى كأداة لمبحث وتم التأكد من ثبات وصدق أداة التحميل ،واتبعت الدراسة
أسموب المقارنة والمنيج الوصفي في التحميل .وكشفت الدراسة عن تواجد تشابو في الموضوعات الرياضية المطروحة
في محتوى الكتب لممناىج الثبلث ،وظير ىذا التشابو في مجالين رئيسيين وىما الجبر واليندسة بنسب مئوية لمجبر
تتراوح ( ،)%20.5 -%11.7واليندسة ( ،)%14.1 -%74.7كما أظيرت نتائج التحميل أن معيار (حل المشكبلت
وفيميا ومثابرة حميا) كان لو أعمى النسب في المناىج الثبلث ،بينما حصل معيار (البحث عن البنية الرياضية
واستخداميا) عمى أقل النسب في المناىج الثبلث .وأوصت الدراسة بالقيام بمزيد من دراسات المقارنة مع المناىج
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الفمسطينية ،واألخذ بعين االعتبار ما تم التوصل لو من نتائج التحميل لتطوير المناىج الفمسطينية وعبلج نقاط الضعف
فييا.
 وىدفت دراسة السمولي وخميل ( )7107إلى معرفة مستوى تضمين بعض العمميات لمقوة الرياضية في كتب رياضياتالصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية .احتوت عينة الدراسة عمى ( )36درساً ،ما يقارب %73
من مجتمع الدراسة ،واستخدمت أداة الدراسة لممنيج المختمط لئلجابة عن أسئمة الدراسة ،وتم بناء بطاقة التحميل والتأكد
من ثباتيا وصدقيا .أظيرت الدراسة مجموعة من النتائج ،أن مؤشرات معايير بعد العمميات لمقوة الرياضية تتوافر
بدرجات تتراوح بين(منعدمة _ عالية)؛ وتتراوح تك اررات مؤشر التواصل الرياضي ( ،)50 _ 1وتك اررات الترابط الرياضي
( ،)62 _ 7بينما تراوحت تك اررات االستدالل الرياضي ( .)25 _ 7وقام الباحثون بتقديم مجموعة من التوصيات ،عمى
القائمين بإعداد المناىج أن ينوعوا في طريقة عرض المواضيع المرتبطة بواقع حياة الطالب ،وأن يتم إضافة مواقف
محيطة ببيئة الطالب وحياتو بشكل مباشر ،ويتم مراعاة اىتمامات المستيدفين من ذلك ،واضافة عمى األقل نشاط في
كل درس؛ من أجل حث التبلميذ وتشجعييم عمى وصف مراحل الحل ،وشرحيا ،وتبرير اإلجابة بطرق منطقية.
 وكشفت دراسة الماجد ( )7107عن مستوى تحقق معيار التمثيل الرياضي في محتوى كتاب الرياضيات لمصفالسادس األساسي ،ومدى تنفيذ معممات الرياضيات لمعيار التمثيل الرياضي من خبلل تقديم محتوى كتاب الرياضيات
لمصف السادس االبتدائي .تكونت عينة الدراسة من كتاب الرياضيات لمصف السادس األساسي الفصل الدراسي األول،
وتكونت من ( ) 10معممة تم اختيارىن بالطريقة العشوائية العنقودية من المدارس الحكومية في الرياض .واتبع البحث
المنيج الوصفي ،واستخدمت أداة تحميل المحتوى لمكشف عن مستوى تحقق معيار التمثيل الرياضي .وأظيرت النتائج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=1.13عند مستوى تنفيذ المعممات لمعيار التمثيل
بناء عمى النتائج سمطت الباحثة الضوء عمى عدد من
الرياضي يعزى لممؤىل الدراسي ،وسنوات الخبرة في التدريس .و ً
التوصيات ،القيام بتدريب المعممات عمى إجراءات تنفيذ ميارة التمثيل الرياضي واستخداميا في تدريس الرياضيات،
دراسة صعوبة تنفيذ التمثيبلت الرياضية في دروس الراضيات ،وفاعمية تدريس وحدة في ضوء معايير التمثيل الرياضي
عمى تحصيل الطمبة واتجاىاتيم.
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 حاولت دراسة  )7107( Chunixa and Diتقديم تحميل موحد إلطار معيار البرىان والتفسير من خبلل التمارينتم تعديمو ،كما قدمت
الواردة في كتاب الرياضيات لمصف الثامن األساسي .وذلك لمعرفة قيمة كتاب الرياضيات بعد أن َّ
الدراسة مقارنة بين الصين والواليات المتحدة األمريكية من حيث توظيف البرىان ،وأشارت النتائج إلى أن إطار التحميل
يصمح لدراسة معيار البرىان في جميع كتب الرياضيات.
 وقوم أبو الروس ( )7106محتوى كتب الرياضيات الفمسطينية المطورة لممرحمة الثانوية لمصفين العاشر والحاديعشر /الفرع العممي في ضوء معايير( )NCTMلممحتوى .احتوت عينة الدراسة عمى كتب الرياضيات المطورة لمصفوف
العاشر والحادي عشر لمفرع العممي التي طبقت الدراسة فييا لمعام الدراسي  7106-7105في فمسطين بواقع أربعة
كتب ،استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لموصول إلى ىدف الدراسة تم إعداد قائمة بمعايير ( )NCTMلمحتوى
كتب الرياضيات الفمسطينية المطورة ،وأسفرت نتائج الدراسة أن محتوى كتب الرياضيات الفمسطينية لمصف العاشر
تتوافق بنسبة %32.77مع معايير  NCTMالخاصة بالمحتوى حيث يتفق محتوى الكتاب مع  17مؤش اًر من أصل 50
مؤش اًر فرعياً في مجاالت المحتوى األربعة ،أما كتاب الصف الحادي عشر يتفق بنسبة  %44.07مع معايير NCTM
حيث يحقق  25مؤش اًر من أصل  50مؤش اًر فرعياً ،ويوصي الباحث باستكمال مؤشرات المعايير غير المحققة في الكتب
المطورة ،واجراء دراسات لتقويم محتوى كتب الرياضيات الفمسطينية لممراحل التعميمية المختمفة في ضوء معايير
.NCTM
 وىدفت دراسة التميمي ( )7105إلى تحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف الثالث المتوسط في المممكة العربيةالسعودية مع المعايير العالمية ( )NCTMلمعمميات والمحتوى .تكونت عينة الدراسة من كتاب الرياضيات لمصف الثالث
المتوسط في المممكة العربية السعودية ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدم أداة الدراسة نموذجين:
النموذج األول لتحميل الكتاب اشتمل عمى المؤشرات الرئيسة الخاصة بالمعاير العالمية لمعمميات والنموذج الثاني لممعاير
الخاصة بالمحتوى .وأظيرت نتائج الدراسة أن الكتاب تضمن معيار(حل المشكبلت الرياضية ،التواصل الرياضي،
التفكير الرياضي ،التمثيل الرياضي) بدرجة اتساق عالية ،أما معيار الترابط الرياضي تواجد بنسبة متوسطة ،وأن ىناك
تباين واضح بين نتائج تحميل المحتوى وتقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر المعايير العالمية في كتاب
الرياضيات لمصف الثالث المتوسط في المممكة العربية السعودية.
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 وىدفت دراسة ربابعة ومقدادي ( )Rababah & Miqdad, 2016إلى التعرف مدى تضمين كتاب الرياضياتالمطور لمصف األول األساسي في األردن لمعايير  .NCTMتكونت عينة الدراسة من محتوى كتاب الرياضيات لمصف
األول األساسي في األردن ،وتم اتباع المنيج الوصفي التحميمي باستخدام أداة التحميل لممحتوى في ضوء معايير
 ، NCTM-2000و:أظيرت نتائج الدراسة نسبة توافر معايير المحتوى في كتاب الصف األول األساسي تشكل(،)%46
وأنو قد افتقد الكتاب لمجاالت اإلحصاء واالحتماالت بينما تضمن المجاالت األخرى بنسب متفاوتة.
 وحممت دراسة جواد ( )7104محتوى كتاب الرياضيات لمصف الرابع في دولة العراق ضمن معايير (.)NCTMتكونت عينة الدراسة من كتاب الرياضيات لمصف الرابع العممي لمفرعين (التطبيقي واألحيائي) الذي يدرس في مدارس
العراق الثانوية ويتألف من سبعة فصول ،تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي واستخدمت الباحثة أداة تحميل المحتوى
التي تحتوي عمى معايير المحتوى لتحقيق ىدف الدراسة .وأظيرت نتائج الدراسة انعدام بعض المعايير في محتوى
الكتاب وتوافر بعضيا في بعض األحيان ،وبذلك الحظت الباحثة افتقار المناىج العراقية لمعايير الرياضيات المدرسية
والصادرة عن المجمس الوطني لمعممي الرياضيات (.)NCTM
 وتعرفت دراسة الشيري وعمي ( )Alshehri & Ali, 2016مدى توافق كتب الرياضيات المطورة لمصفوف من الثامنإلى السادس األساسي في المممكة العربية السعودية مع معايير المحتوى التابعة لممجمس الوطني األمريكي لمعممي
الرياضيات  . NCTMواعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،ولتحقيق ىدف الدراسة استخدمت قائمة معايير
 NCTMوبطاقة تحميل المحتوى كأداة الدراسة .وتكونت عينة الدراسة من محتوى كتب الرياضيات المدرسية المطورة
لمصفوف ( )6-4في المممكة العربية السعودية .وأظيرت نتائج الدراسة توافق محتوى كتب الرياضيات المدرسية المطورة
من ( )6-4مع معايير  NCTMبنسبة .%74.1
 وقارن مقاط ( )7104محتوى كتاب الرياضيات الفمسطيني واإلسرائيمي لمصف السابع األساسي في ضوء معايير .NCTMواتبع الباحث المنيج الوصفي بأسموب المقارنة ،واستخدم بطاقة تحميل المحتوى تم إعدادىا في ضوء معايير
 NCTMلتحقيق ىدف الدراسة .وتكونت عينة الدراسة من محتوى كتاب الرياضيات الفمسطيني لمصف السابع األساسي،
وكتاب الرياضيات لمصف السابع األساسي الذي صادق عميو و ازرة المعارف في إسرائيل .وأظيرت نتائج الدراسة وجود
تفاوت في األوزان النسبية لمموضوعات الرياضية المطروحة في محتوى الكتابين الفمسطيني واإلسرائيمي.
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 وىدفت دراسة الرمامنة وآخرين ( )7103إلى تحميل محتوى القياس وفق معايير ( )NCTM,2000الخاصة بالعممياتالرياضية في كتب رياضيات المرحمة األساسية من الصف األول إلى الصف الرابع في األردن .احتوى مجتمع الدراسة
عمى كتب الرياضيات المدرسية المقررة عمى طمبة المرحمة األساسية لمصفوف من ( )2-0لمسنة الدراسية
( ،) 7107/7100واشتممت عينة الدراسة محور القياس بكل كتاب من كتب ىذه المرحمة ،استخدمت الدراسة المنيج
الوصفي من خبلل تحميل المحتوى ،وأظيرت نتائج الدراسة أن أعمى نسبة كانت متوافرة في الصفوف األربعة معيار
العبلقات والروابط ( ،)%0.34بينما كانت اقل درجة توافر لمعيار االتصال بنسبة ( ،)%0.03وجاءت درجات توافر
باقي معايير العمميات ما بين ىاتين النسبتين .وفي ضوء ىذه النتائج أوصى الباحثون بزيادة االىتمام ومراعاة معايير
حل المشكبلت والتفكير المنطقي والبرىان واالتصال وادراجيا في محتوى كتب الصفوف األربع األولى؛ لما ليا من
أىمية في تنمية عقل الطالب وتطوير مياراتو الرياضية وتعزيز تفكيره الرياضي .كما َّ
حث الباحثون بالمزيد من االىتمام
في معايير العبلقات والروابط والتمثيل والنمذجة في ىذه المرحمة.
 وسعت دراسة السر ( ) 7103لتحميل أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات لمصفوف السابعوالثامن والتاسع في دولة فمسطين ومعرفة مدى توافرىا ،واشتممت عينة الدراسة عمى كتب الرياضيات لمصفوف من (-5
 )7لمعام الدراسي ( )7103/7102في دولة فمسطين ،شممت أداة الدراسة عمى بطاقة تحميل شممت أربعة أنماط
لمتواصل الرياضي وقام بتحميل كتب الرياضيات لمصفوف الثبلثة ،وأظيرت نتائج الدراسة أن أكثر أنماط التواصل
الرياضي تك ار اًر ىو نمط التمثيل الرياضي ،حيث بمغ مجموع تك ارراتو لمصف السابع  742ما نسبتو ( ،)%33و107
تكرار بنسبة ( )%56.3لمصف الثامن ،والصف التاسع  713بنسبة ( ،)%43.2وكان ىناك تدني جدا في درجة توافر
معيار القراءة الرياضية في الكتب الثبلثة ما نسبتو( .)%7وأوصى الباحث بتطوير كتب الرياضيات متضمنة أنماط
التواصل الرياضي.
 واستقصى الزعبي والعبيدان ( )7102مدى تضمين كتاب الرياضيات لمصف الرابع األساسي بالمممكة العربيةالسعودية لمعايير المجمس القومي األمريكي لمعممي الرياضيات .احتوى مجتمع الدراسة وعينتو عمى كتاب الرياضيات
لمصف الرابع األساسي في المممكة العربية السعودية لمطبعة  ،7117وتم التأكد من صدق وثبات أداة التحميل ،وأظيرت
الدراسة بعد عممية التحميل أن محتوى الكتاب يتضمن المعايير بالنسب اآلتية  :العدد والعمميات ()%7.11-%02.35
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اليندسة ( )%4.27 -%03.07تحميل البيانات واالحتماالت ( )%4.76-%03.07حل المشكبلت (-%76.72
 )%7.20التفكير المنطقي والبرىان ()%3.05-%03.37االتصال ( .)%2.11 -%73.60وأوصت

الدراسة

بضرورة إجراء المزيد من األبحاث والدراسات لمدى توافر معايير المجمس القومي األمريكي لمعممي الرياضيات في
محتوى الكتب المدرسية لما ليا من أىمية مع مراعاة متغيرات أخرى كتغير المرحمة اإلعدادية والثانوية .
 وىدفت دراسة القيسي ( )7102إلى التحقق من معيار الترابط الرياضي في كتاب الرياضيات لمصف الثامن األساسيفي األردن من معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات  ،NCTMومدى مراعاة المعممين لو .اعتمد البحث المنيج
الوصفي التحميمي ،ولتحقيق ىدف الدراسة قام الباحث بتطوير أداتين لمدراسة :قائمة معايير مشتقة من معايير المجمس
الوطني األمريكي  NCTMالخاصة بمعيار الترابط الرياضي ،وأداة لممبلحظة الصفية لمعرفة درجة مراعاة المعممين
لمعيار الترابط الرياضي .تكونت عينة الدراسة من كتاب الرياضيات لمصف الثامن األساسي و( )%73من معممي
المنياج في المدارس الحكومية األساسية في مديرية التربية والتعميم لقصبة الطفيمة .وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة
تحقق معيار الترابط الرياضي ومدى مراعاة المعممين ليا تراوحت ما بين متوسطة إلى معدومة ،وذلك في مجاالت
العبلقات بين األفكار الرياضية وترابط األفكار ،وتطبيق الرياضيات في سياقات غير رياضية.
 وحمَّل ماريان ( )Maryann, 2013محتوى اليندسة في كتب الرياضيات المدرسية ( )4-0في األردن في ضوءمعايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات  .NCTMاعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمت الباحثة قائمة
معايير خاصة باليندسة منبثقة من معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات  NCTMلجميع المراحل .وتكونت عينة
الدراسة من محتوى اليندسة لكتب الرياضيات المدرسية لممرحمة األساسية ( ،)4-0وأظيرت نتائج الدراسة أن محتوى
اليندسة في المنياج األردني ال يتوافق مع معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات ،حيث بمغ متوسط توافر المعايير
في محتوى المنياج (.)%17.6
 وكشفت دراسة درويش ومقاط ( )7100عن مستوى جودة كتب الرياضيات الفمسطينية لمصفوف الثالث والرابعوالخامس من مرحمة التعميم األساسي في ضوء قائمة معايير ( )NCTMتم عرضو عمى ( )001معممي الرياضيات
لمصفوف المذكورة وعدداً من موجيي المادة من خبلل استبيان .وأظيرت نتائج الدراسة افتقار محتوى الكتاب بصورة
واضحة لعدد من معايير الجودة في ضوء معايير ( )NCTMوكما أظيرت النتائج بموغ معيار "األعداد والعمميات" نسبة
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مرتفعة نسبياً من الجودة ( )%73.173بينما لم تصل باقي المعايير األخرى (معيار القياس ،ومعيار تحميل البيانات،
ومعيار حل المشكبلت ،ومعيار التعميل والبرىان ،ومعيار التواصل ،ومعيار الترابط ،ومعيار التمثيل) لمستوى الجودة
المحدد حيث كانت بين ( )%43 -%75وىذا يؤكد تدني ىذه المعاير في الكتب الفمسطينية.
 وىدفت دراسة سييل ( )7100إلى بيان مدى توافر معايير الربط والتمثيل واالتصال في كتب الرياضيات المستحدثةلممرحمة المتوسطة في العراق .واشتممت عينت الدراسة عمى كتاب الصف الثاني المتوسط لمعام الدراسي
( ،) 7100/7101واتبعت منيجية البحث الوصفي في الدراسة وتم اعتماد استبانو كأداة الدراسة ،واظيرت نتائج الدراسة
ظيور معياري الربط واالتصال الرياضي بشكل متوسط بنسبة (%21.3و )%15.7عمى الترتيب ،بينما كانت درجة
توافر معيار التمثيل بشكل ضعيف ( .)%07.1وأوصت الدراسة بضرورة اطبلع مؤلفي كتب الرياضيات عمى المعايير
التي صدرت عن المجمس الوطني لمعممي الرياضيات ( )NCTMعند التخطيط والتطوير لمنياج الرياضيات.
 وقوم أبو العجين ( )7100محتوى مناىج الرياضيات الفمسطينية لمصفوف من السادس وحتى الثامن األساسي ،فيضوء معياري الترابط والتمثيل الرياضي لمعايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات  .NCTMتكونت عينة الدراسة من
محتوى كتاب الرياضيات لمصفوف من ( )6-4األساسي ،واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي بواقع بطاقتين لتحميل
المحتوى في ضوء معياري الترابط والتمثيل الرياضي لمعايير ()NCTMلعام  ،71111وأظيرت نتائج الدراسة تحقق
معيار الترابط الرياضي في محتوى الكتب الدراسية لمصفوف ( )6-4بنسبة  ،%27.12وتحقق معيار التمثيل الرياضي
في محتوى الكتب الدراسية لمصفوف السادس وحتى الثامن األساسي بنسبة .%26.33
 وىدفت دراسة نصار ( )7100إلى التعرف عمى مدى مطابقة المفاىيم الجبرية المتضمنة في محتوى منياجالرياضيات الفمسطينية لممرحمة األساسية العميا في ضوء معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات  ،NCTMتكونت
عينة الدراسة من جميع كتب الرياضيات لممرحمة األساسية العميا من الصف السادس األساسي وحتى الثامن األساسي
وجميع معممي الرياضيات لممرحمة نفسيا لممدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة شمال غزة ،اعتمد
الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدم ثبلثة أدوات من اجل تحقيق ىدف الدراسة وىي :أداة تحميل المحتوى ،وقائمة
مفاىيم جبرية منبثقة من معايير  NCTMوباإلضافة الستبانو منبثقة من معايير  NCTMفي طريقة عرض المفاىيم
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الجبرية في الكتب المدرسية ،وأظيرت نتائج الدراسة تدني نسبة توافر المفاىيم الجبرية في كتب المرحمة األساسية من
( )6-4األساسي حيث يوجد قصور في توافر بعض المفاىيم الجبرية.
ود َر َس لدوجبي ( )Ldogby, 2010مبادئ المتغيرات في كتب الرياضيات لممراحل المتوسطة خبلل أربعة أجيال من
 َتعميم الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية ومدى توافر معايير المجمس الوطني األمريكي لمعممي الرياضيات
) . (NCTMواحتوت عينة الدراسة عمى كتب الرياضيات لممراحل المتوسطة عمى مدار أربعة أجيال ،وأظيرت نتائج
الدراسة أن درجة توافر معايير (األعداد ،والعمميات ،والقياس) في موضوعات الجبر واليندسة كانت من متوسطة إلى
عالية.
 وكشفت دراسة بن طريف ( )7117مدى تحقيق معيار الربط الرياضي في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية العميافي األردن في ضوء المعايير الصادرة عن المجمس الوطني لمعممي الرياضيات ومدى مراعاة المعممين ليا .تكون
مجتمع الدراسة من كتب الرياضيات األردنية المطورة لمصفوف من ( )01-6لمعام الدراسي  .7115/7114وكانت عينة
الدراسة قد اشتممت عمى وحدات اليندسة والقياس لمكتب السابقة ،واستخدم الباحث البحث النوعي الوصفي لمعرفة درجة
تحقق معيار الربط الرياضي .وأظيرت نتائج الدراسة تحقق معايير الربط الفرعية بدرجات متفاوتة ضمن محتوى
اليندسة.
 وحمَّل المومني ( )7116محتوى كتب الرياضيات المدرسية لممرحمة األساسية في األردن في ضوء معايير NCTMفي مجال الترابط والتمثيل الرياضي في كتب الرياضيات المدرسية .اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،ولتحقيق
ىدف الدراسة استخدمت أداة لتحميل المحتوى ،وتكونت عينة الدراسة من محتوى األعداد والعمميات واليندسة لكتب
الرياضيات المدرسية لمصفوف الرابع ،والخامس ،الثامن والتاسع األساسي .وأظيرت نتائج الدراسة توافر معيار الترابط
والتمثيل الرياضي في كتب الرياضيات المدرسية ىي درجة متوسطة بشكل عام.
وعرضت دراسة سو وآخرين ( )Soo et al., 2008التغيرات في كتب الرياضيات المطورة حديثاً في كوريا الجنوبية.
 َتكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات لمصف األول األساسي وحتى الصف السابع ،وتم استخدام معايير NCTM
كأداة لتحميل المحتوى لمعرفة التغيرات عمى المنياج .أظيرت نتائج الدراسة احتواء الكتب عل معايير  ،NCTMوأوصت
الدراسة بضرورة تحسين نظام ومحتوى الكتاب.
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 وىدفت دراسة سيبكا ( )Siepka, 2000إلى تحميل ستة كتب لمادة الرياضيات لمصفوف المتوسطة قبل تحديثيا ماقبل العمميات(قبل عام  ،)0767وما بعد تحديثيا وادخال المعايير عمييا ،في ضوء معايير الربط الرياضية وتشمل عمى
تحميل األنشطة والمسائل الرياضية ،وأظيرت نتائج الدراسة احتواء الكتب الحديثة عمى مسائل مرتبطة بمواقف الحياة
أكثر من الكتب القديمة بنسبة الثمث.
التعقيب عمى الدراسات السابقة
أوجو االختالف واالتفاق بين األبحاث والدراسات السابقة
-

تم استخدام المنيج الوصفي في التحميل لجميع الدراسات السابقة.

-

أوصت جميع الدراسات والبحوث السابقة بأىمية االستمرار في تحميل وتطوير مناىج الرياضيات لجميع المراحل

التعميمية.
-

تم استخدام أداة تحميل المحتوى ضمن معايير  NCTMفي جميع الدراسات والبحوث السابقة ،واستخدمت االستبانو

في بعض الدراسات كدراسة درويش ومقاط ( ،)7100دراسة القيسي ( ،)7102ودراسة الماجد (.)7107
-

طبقت الدراسات والبحوث السابقة عمى عينات متباينة في المجتمع ،منيا ما طبق عمى عينات بالمرحمة االبتدائية،

مثل دراسة كل من :ربابعة ومقدادي ( ،)7104ورمامنة وآخرون ( ،)7103والزعبي وعبيدان ( ،)7102وبعضيا طبقت
عمى عينات لممرحمة االساسية كدراسة الماجد ( ،)7107والشيري وعمي ( ،)2016والسمولي وخميل ( ،)7107ونصار
( ،)7100ولدوجبي ( ،)7101وبن طريف ( ،)7117وسيبكا ( ،)7111وأبو العجين ( ،)7100وسييل (،)7100
وتميمي ( ،)7117ومقاط ( ،)7104والسر ( ،)7103والقيسي ( ،)7102وأبو عبيد ( )7107ومنيا ما طبقت عمى
المرحمة الثانوية كدراسة جواد ( ،)7104ودراسة ابو الروس (.)7106
وبعض الدراسات اشتممت العينة ليا عمى أكثر من مرحمة كدراسة درويش ومقاط ( ،)7100وأبو الروس (،)7106
والتميمي ( ،)7105وسو وآخرون ( ،)7116والمومني ( ،)7116وبن طريف ( ،)7117و دراسة ماريان ()2013
وغيرىا.
-

وىناك اختبلف في الدراسات السابقة في حدود الدراسة المستخدمة ،فبعضيا استخدم معايير المحتوى كدراسة جواد

( ،)7104ولدوجبي ( ،)7101ونصار ( ،)7100وربابعة ومقدادي ( ،)7104وأبو الروس ( ،)7106وماريان
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( ،)2013ومقاط ( ،)7104والشيري وعمي ( )2016ومنيا استخدم معايير العمميات أو فرع من فروعيا كدراسة الماجد
( ،)7107والسمولي وخميل ( ،)7107وسيبكا ( ،)7111والسر ( ،)7103ورمامنة وآخرين ( ،)7103وبن طريف
( ،)7117وأبو العجين ( ،)7100وسييل ( ،)7100والقيسي ( )7102وبعض الدراسات استخدمت معايير العمميات
والمحتوى معاً كدراسة التميمي ( ،)7105ودرويش ومقاط ( ،)7100والزعبي وعبيدان ( ،)7102وسو وآخرون
( ،)7116والمومني ( )7116وغيرىا.
وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 تم دمج التحميل بين معايير التواصل والتمثيل وحل المشكبلت الخاصة بمعايير العمميات الصادرة عن المجمسالوطني لمعممي الرياضيات .NCTM
 -حمل محتوى كتاب الرياضيات لمصف العاشر المطور لمعام الدراسي  7106-7105في ضوء المعايير المحددة.

منيج الدراسة
وي َعِّرف الجبوري (،7107
اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وذلك لمبلءمتو لموضوع الدراسة واليدف منياُ ،
 ) 057المنيج الوصفي التحميمي بأنو "وصف دقيق ومنظم وأسموب تحميمي لمظاىرة أو المشكمة المراد بحثيا من خبلل
منيجية عممية لمحصول عمى نتائج عممية وتفسيرىا بطريقة موضوعية وحيادية بما يحقق أىداف البحث وفرضياتو"
مجتمع الدراسة وعينتو:
تكون مجتمع وعينة الدراسة من الموضوعات الواردة في محتوى كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي لمعام الدراسي
 ،7106/7105وعددىا كتابين بواقع كتاب لكل فصل دراسي ،والذي توزعت موضوعاتو في ست وحدات دراسية عمى
 063صفحة ،كما في الجدول (:)0
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جدول ( )1الموضوعات التي يشمميا كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي
الوحدة

العنوان

المحتويات

عدد الصفحات

الوحدة األولى

االقترانات

 -االقتران الزوجي واالقتران الفردي

20

ورسوميا البيانية

 تمثيل االقترانات باستخدام االنسحاب تمثيل االقترانات باستخدام االنعكاس -إشارة االقتران

 حل المتباينات االقترانات متعددة القاعدة اقتران أكبر عدد صحيح تمارين عامةالوحدة الثانية

الوحدة الثالثة

االقترانات األسية

 -االقتران األسي

والموغاريتمية

 -االقتران الموغاريتمي

07

 -تمارين عامة

اإلحصاء

 -االرتباط الخطي

واالحتماالت

 -معامل ارتباط بيرسون

15

 معامل ارتباط سبيرمان االنحدار الخطي البسيط مبدأ العد التباديل -التوافيق

 نظرية ذات الحدين تمارين عامةالوحدة الرابعة

االقترانات المثمثية

الوحدة الخامسة

اليندسة

 -الزاوية في الوضع القياسي

20

 قياس الزوايا -االقترانات المثمثية

 -تمثيل االقترانات المثمثية بيانياً

 المتطابقات والمعادالت المثمثية تمارين عامة إنشاءات ىندسية ()0 -إنشاءات ىندسية ()7

الساقين
 المثمث متساوي2
 رسم مضم ٍظمة
عات منت َ

13
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عدد الصفحات

المحتويات
 تكافؤ األشكال اليندسية -تمارين عامة

07

 األسيم السندات التأمين -تمارين عامة

وقد قسمت موضوعات الكتاب إلى أربع مجاالت ،والجدول ( )7يبين توزيع وحدات الكتاب عمى ىذه المجاالت ونسبيا
المئوية.
جدول ( )2توزيع وحدات الكتاب عمى المجاالت ونسبيا المئوية
المجال

الوحدات

األعداد والعمميات

 -االقترانات األسية والموغاريتمية

07

اليندسة والقياس

 -االقترانات ورسوميا البيانية

005

 -االقترانات المثمثية

عدد

النسبة

الصفحات

المئوية
%01
%41

 اليندسةاإلحصاء واالحتماالت

 -اإلحصاء واالحتماالت

15

%71

الجبر

 -الرياضيات المالية

07

%5

المجموع

4

063

%011

أداة الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة أداة تحميل المحتوى التي تم إعدادىا في ضوء معايير حل المشكبلت
والتواصل والتمثيل الرياضي الصادرة عن المجمس الوطني لمعممي الرياضيات .NCTM
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صدق األداة:
ويقصد بصدق أداة التحميل كما ذكر طعيمة ( )701 ،7112ىو "أن تؤدي أداة البحث إلى الكشف عن الظواىر
والسمات التي يجري من أجميا البحث" .وتم تقدير صدق األداة من خبلل عرضيا في صورتيا األولية التي تم االطبلع
والحصول عمييا من خبلل الموقع الرسمي لممجمس الوطني األمريكي لمعممي الرياضيات  ،NCTMثم قامت الباحثة
بترجمتيا وعرضيا عمى عدد من المحكمين المختصين والخبراء بمناىج وطرق التدريس ،لتأكد من صدقيا وشموليتيا
ومبلءمتيا لما وضعت من أجمو ،حيث تمت مناقشة األداة وتوضيح اليدف منيا ،ومن عممية التحميل التي أعدت من
أجمو األداة .وتم تعديل الفقرات في ضوء آراء المحكمين ،وأصبحت األداة في شكميا النيائي مكونة من  00فقرة موزعة
عمى ثبلثة أجزاء.
ثبات التحميل:
يشير طعيمة ( )714 ،7112أن المقصود بثبات األداة ىو "الوصول إلى نفس النتائج مع اتباع نفس اإلجراءات
بصرف النظر عن المتغيرات األخرى" .ولمتحقق من ثبات التحميل في الدراسة قامت الباحثة بحساب ثبات التحميل
بطريقتين:
 )1الثبات عبر الزمن:
وىو عبارة عن قيام الباحث بإعادة التحميل بنفسو مرتين خبلل فاصل زمني بينيما ،وقد قامت الباحثة بتحميل كتاب
الرياضيات لمصف العاشر األساسي بفارق زمني شيرين تقريبا من التحميل األولي ،وتم حساب الثبات بين التحميمين
باستخدام معادلة ىولستي  Holstiالتي ذكرىا طعيمة (.)7112

حيث = Rمعامل الثبات.
 = C12عدد الفقرات التي يتفق عمييا الباحثان (أو الباحث نفسو في مرتي التحميل).
 =C2+C1مجموع عدد الفقرات التي حممت في المرتين.
وكانت نتائج الثبات كما ىي في الجدول رقم (:)1

المجلة األكاديمية العالمية في العلوم التربوية والنفسية

229

جدول ( )3معامالت الثبات عبر الزمن
المعيار

معامل

التحميل

التحميل

نقاط

نقاط

الثاني

األول

االتفاق

االختالف

التواصل الرياضي

0471

0407

0407

60

1.753

التمثيل

107

121

107

76

1.735

حل المشكبلت

167

274

167

15

1.732

الثبات

ويتبين من الجدول أعبله أن معامل ثبات أداة التحميل تتراوح ما بين ( )1.732 – 1.753وىي تعتبر نسبة عالية جداً
لمعامل الثبات.
 )2الثبات عبر األفراد:
لمتأكد من ثبات عممية التحميل قامت الباحثة بتدريب معممة رياضيات عمى كيفية التحميل ،حيث تعمل المعممة في و ازرة
التربية والتعميم التابعة لضواحي القدس ،وىي حاصمة عمى شيادة بكالوريوس في الرياضيات من جامعة النجاح الوطنية،
وشيادة ماجستير في فن التعميم ) (Arts in teachingمن جامعتي أبو ديس وبارد األمريكية ،حيث قامت المعممة
والباحثة بتحميل كتاب الرياضيات بشكل مستقل ،وفق منيجية تدربوا واتفقوا عمييا في منيجية التحميل ،وبعد ذلك تم
تفريغ نتائج التحميل في نموذج خاص تم إعداده مسبقاً ليذه الغاية ،ومقارنة نتائج ما توصل إليو كبل الطرفين.
ولمتحقق من ثبات التحميل تمت مقارنة نسبة االتفاق بين الطرفين باستخدام معادلة ىولستي المذكورة سابقاً وكانت نتائج
التحميل كما موضحة بالجدول رقم (.)2

تحميل

نقاط

نقاط

معامل

المعيار تحميل
المعممة

الباحثة

االتفاق

االختالف

الثبات

التواصل الرياضي

7164

0471

0471

471

1.61

التمثيل

256

107

107

044

1.567
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حل المشكبلت

167

241

230
167

52

1.701

()4

معامالت الثبات عبر األفراد
ويتبين من الجدول أعبله أن معامل ثبات أداة التحميل عبر األفراد تتراوح ما بين ( )1.701 – 1.567وىي تعتبر نسبة
عالية لمعامل الثبات.

خطوات الدراسة
استيدفت الدراسة الحالية كتاب الرياضيات المطور لمصف العاشر األساسي لتحديد مدى تضمينو لمعايير (حل
المشكبلت ،والتواصل الرياضي ،والتمثيل الرياضي) المنبثقة من معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات .NCTM
ولتحقيق ىدف الدراسة اتبعت الباحثة الخطوات التالية:
 -0االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بتحميل كتب الرياضيات في ضوء معايير .NCTM
 -7الحصول عمى معايير حل المشكبلت واالتصال والتمثيل الرياضي المنبثقة من معايير عمميات المجمس الوطني
لمعممي الرياضيات  NCTMوالقيام بترجمتيا وعرضيا عمى المحكمين والمختصين.
 -1إعداد أدواة تحميل المحتوى وعرضيا عمى المحكمين والمختصين بمناىج وطرق تدريس الرياضيات.
 -2التأكد من صدق أداة التحميل.
 -3تحميل كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي لمعام الدراسي  7106/7105باستخدام أداة التحميل.
 -4التأكد من ثبات التحميل.
 -5رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا باستخدام التك اررات والنسب المئوية.
 -6عرض نتائج الدراسة و مناقشتيا وتفسيرىا.
 -7تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا.

نتائج الدراسة ومناقشتيا
يأتي عرض النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وذلك من خبلل اإلجابة عن أسئمة الدراسة.
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أوالً /النتائج المتعمقة بالسؤال األول
لئلجابة عن السؤال األول "ما مدى توافر معيار حل المشكبلت في محتوى كتاب الرياضيات لمصف العاشر في ضوء
المعايير العالمية ( )NCTMلمناىج الرياضيات؟" تم إحصاء عدد مرات تحقق كل مظير من مظاىر المعايير الفرعية
لمعيار حل المشكبلت في فقرات الكتاب(وحدات التحميل) جميعيا والبالغ عددىا( )417فقرة ،ثم حساب مجموع التك اررات
والنسبة المئوية لتحقق كل معيار فرعي بالنسبة إلى معيار حل المشكبلت لكل وحدة من وحدات الكتاب الستة ،وحساب
التك اررات والنسبة المئوية لكل مظير من مظاىر المعايير الفرعية لمعيار حل المشكبلت ،وقد بمغت نسبة توافر معيار
حل المشكبلت في الكتاب ( )%04بدرجة قميمة كما ىو موضح في ممحق ( ،)01أما نسبة توافر المعايير الفرعية ليذا
المعيار كما في الجدول (.)3
جدول ( )5نسبة توافر المعايير الفرعية لمعيار حل المشكالت
المعيار الفرعي

بناء معرفة

حل المشكالت

تطبيق وتكييف

مراقبة

مجموع

النسبة المئوية

رياضية من

التي تظير في

العديد من

ومالحظة

التك اررات

الخاصة بتحقق

خالل حل

سياقات رياضية

اإلستراتيجيات

عممية حل

المعيار لكل وحدة

المشكالت

وسياقات أخرى

المالئمة لحل

المشكالت

عمى حدة

المشكالت

الرياضية

الوحدة األولى

21

12

4

11

48

%12

الوحدة الثانية

6

6

4

6

22

%6

الوحدة الثالثة

23

23

8

18

72

%19

الوحدة الرابعة

12

12

11

12

47

%12

الوحدة الخامسة

11

11

11

11

41

%11

الوحدة السادسة

41

41

41

41

161

%41

المجموع

112

113

77

97

389

%111

نسبة تحقق المعيار %29

%26

%21

%25

%111

الفرعي
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يتبين من الجدول ( )3تحقق معيار حل المشكبلت الرياضية بنسبة بمغت ()%04موزعة عمى المعايير الفرعية األربعة
بنسب( )%73( ،)%71( ،)%74( ،)%77وتعتبر درجة توافر ىذه المعايير كبلً عمى حدة درجة قميمة بحسب مقياس
دراسة شتات (.)7116
ويوضح الشكل ( ) 0التمثيل البياني لمنسب المئوية لكل معيار فرعي لمعيار حل المشكبلت كما يمي:

حل المشكالت

40%
30%
20%
10%
0%

حل المشكالت

مراقبة مالحظة تطبيق وتكييف حل المشكالت
في سياقات
استراتيجيات
عملية حل
مختلفة
لحل المشكالت
المشكالت

بناء معرفة
رياضية

رسم توضيحي ( )0التمثيل البياني لمنسب المئوية لكل معيار فرعي لمعيار حل المشكبلت

-

أمثمة من الكتاب عمى المعايير الفرعية لحل المشكالت



المعيار األول وينص عمى " بناء معرفة رياضية من خالل حل المشكالت":



المعيار الثاني وينص عمى " حل المشكالت التي تظير في سياقات رياضية وسياقات أخرى":
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المعيار الثالث وينص عمى " تطبيق وتكييف العديد من اإلستراتيجيات المالئمة لحل المشكالت":
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المعيار الرابع وينص عمى " مراقبة ومالحظة عممية حل المشكالت الرياضية":

مناقشة السؤال األول
أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن معيار حل المشكبلت تحقق في كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي في فمسطين
بدرجة ضعيفة ،بنسبة مئوية مقدارىا ( ،)%04كما وأظيرت أن المعيار الفرعي لمعيار حل المسألة المتمثل في "بناء
معرفة رياضية من خبلل حل المشكبلت" توافر في الكتاب بدرجة ضعيفة بنسبة ( ،)%77أما المعيارين "حل المشكبلت
التي تظير في سياقات رياضية وسياقات أخرى" و"مراقبة ومبلحظة عممية حل المشكبلت الرياضية" فقد شكمت كل منيا
ما يقارب الربع من معيار حل المشكبلت ،والمعيار " تطبيق وتكييف العديد من االستراتيجيات المبلئمة لحل المشكبلت
الرياضية" قد توافر بدرجة ضعيفة بنسبة  ،%71إن ىذه النتائج تبين أن معيار حل المشكبلت يتناول ىذه المعايير
بنسب متقاربة تتراوح بين  ،%11–%71وبصورة عامة يتناول الكتاب ىذا المعيار بدرجة ضعيفة ولكن بصورة أقل من
معيار التواصل الرياضي وأكثر من معيار التمثيل ،أي ليس ىناك توازن في استخدام الكتاب ليذا المعيار ،ويمكن أن
يكون سبب ذلك تجاىل مؤلفي المناىج المدرسية ليذا المعيار عند تأليفيم ليذا الكتاب وربما لعدم اطبلعيم الشامل
لمظاىر ىذا المعيار.
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وىذا الفقر في منياج الرياضيات يأتي معاكس لما تحث عميو األىداف العامة لتدريس الرياضيات في وثيقة اإلطار
المرجعي لمرياضيات حيث تعتبر البحث عن مشكبلت متنوعة تشمل وتتعمق بجميع مجاالت الحياة من أجل العمل عمى
حميا لتزيد القدرة في بناء مفاىيم وأساسيات رياضية وتزيد من التفكير واالستنباط لدى الطالب ولكن يعتبر منياج الصف
العاشر بحسب نتائج الدراسة يفتقر بشكل كبير لممشكبلت الرياضية التي تدعم التفكير لدى الطمبة وتزيد من قوة
المبلحظة والدقة من خبلل ممارسة حل المشكبلت المتوافرة بصورة ضئيمة.
وقد بينت نتائج ىذه الدراسة أن درجات توافر معيار حل المشكبلت موزعة عمى المحتوى لكتاب الرياضيات لمصف
العاشر األساسي في فمسطين فقد تراوحت مابين قميمة أو شبو معدومة في بعض األحيان ،ومتوسطة في بعضيا اآلخر،
حيث أظيرت ىذه النتائج اعتماد توافرىا في محتوى معين عمى حساب محتوى آخر كما يظير في ممحق رقم (،)02
مثل :يحتوي محتوى الجبر ما نسبتو ( )%20من معايير حل المشكبلت وىي درجة متوسطة ،وىذا ينسجم أيضاً مع
محتوى اليندسة والقياس بنسبة ( ،)%12بالمقارنة مع اإلحصاء واالحتماالت حيث تحقق نسبة ( )%07من معايير حل
المشكبلت وىي درجة قميمة ،أما بالنسبة لؤلعداد والعمميات فيي تعتبر شبو مفقودة لمعايير حل المشكبلت حيث تشكل
بشكل ٍ
ٍ
كاف
ما نسبتو ( ،)%4وقد يعود السبب في ىذا التنوع واالختبلف لعدم اطبلع المؤلفين عمى جميع المعايير
وموازنتيا مع المحتوى عند التخطيط لممنيج.
وعند النظر لنتائج الدراسة فقد تبين أنيا تتفق بدرجة كبيرة مع دراسة خميمي ( )7106ودراسة الزعبي والعبيدان
( ) 7102التي تظير تدني واضح لتوافر معايير حل المشكبلت في المناىج الرياضية ،وكذلك افتقار التطابق بين درجة
توافر معيار حل المشكبلت وأىداف منياج الرياضيات الفمسطيني.
ثانياً /النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
لئلجابة عن السؤال الثاني " ما مدى توافر معيار التمثيل الرياضي في محتوى كتاب الرياضيات لمصف العاشر في
ضوء المعايير العالمية ( )NCTMلمناىج الرياضيات؟" تم إحصاء عدد مرات تحقق كل مظير من مظاىر المعايير
الفرعية لمعيار التمثيل الرياضي في فقرات الكتاب (وحدات التحميل) جميعيا والبالغ عددىا ( )417فقرة ،ثم حساب
النسبة المئوية لتحقق كل معيار فرعي بالنسبة إلى معيار التمثيل ،وحساب التك اررات والنسبة المئوية لكل مظير من
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مظاىر المعايير الفرعية لمعيار التمثيل  ،وقد بمغت نسبة توافر التمثيل في الكتاب ( )%01بدرجة قميمة ونتائج ذلك
مفصمة في ممحق رقم ( ،)01أما نسبة توافر المعايير الفرعية ليذا المعيار كما في الجدول (.)4
جدول ( )6نسبة توافر المعايير الفرعية لمعيار التمثيل الرياضي
المعيار الفرعي

بناء واستخدام

اختيار التمثيالت

نمذجة

مجموع

النسبة

التمثيل

الرياضية المناسبة

وتفسير

التك اررات

المئوية

الرياضي

لحل المشكالت

الظواىر

وتطبيقيا وتفسيرىا

الرياضية

الوحدة األولى

82

34

12

128

%41

الوحدة الثانية

32

7

4

43

%14

الوحدة الثالثة

11

4

1

15

%5

الوحدة الرابعة

18

17

5

41

%13

الوحدة الخامسة

62

17

7

86

%27

الوحدة السادسة

1

1

1

1

%1

المجموع

222

79

29

312

%111

نسبة تحقق المعيار الفرعي

%65

%25

%11

%13

يتبين من الجدول ( ) 4أن ىناك نسب متفاوتة في درجات تحقق كل معيار من المعايير الفرعية الخاصة بعممية التمثيل
الرياضي ،إذ يعد معيار بناء التمثيل الرياضي واستخدامو األكثر تواف اًر بين المعايير بنسبة ( )%43وىي نسبة متوسطة،
آما معيار اختيار التمثيبلت الرياضية المناسبة لحل المشكبلت وتطبيقيا وتفسيرىا يتمثل بنسبة الربع بين المعايير،
ويعتبر معيار نمذجة وتفسير الظواىر الرياضية األقل تواف اًر بنسبة( )%01وىي نسبة قميمة .ويوضح الشكل ( )7التمثيل
البياني لمنسب المئوية لكل معيار فرعي لمعيار التمثيل الرياضي كما يمي:
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التمثيل الرياضي
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نم جة وتفسير اختيار التمثيالت بناء واستخ ا
التمثيل ارياضي
الظوا ر الطبيعية الرياضية
المناسبة لحل
المشكالت

رسم توضيحي ( )7التمثيل البياني لمنسب المئوية لكل معيار فرعي لمعيار التمثيل الرياضي

-

أمثمة من الكتاب عمى المعايير الفرعية لمعيار التمثيل الرياضي

 المعيار األول وينص عمى " بناء واستخدام التمثيل الرياضي":

 المعيار الثاني وينص عمى " اختيار وتطبيق وترجمة التمثيالت الرياضية":
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 المعيار الثالث وينص عمى " نمذجة وتفسير الظواىر الرياضية":

مناقشة نتائج السؤال الثاني
أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن معيار التمثيل الرياضي تحقق في كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي في فمسطين
بدرجة ضعيفة بنسبة ( ،)% 01وىي أقل من نسبة تحقق معياري االتصال الرياضي وحل المشكبلت ،وأظيرت أن
المعيار الفرعية لمعيار التمثيل الرياضي المتمثل في "بناء واستخدام التمثيبلت لتنظيم وتسجيل وايصال األفكار
الرياضية" تحقق بدرجة توافر عالية بالنسبة لممعايير الفرعية األخرى بنسبة ( ،)%43والمعيار الفرعي المتمثل في "
اختيار التمثيبلت الرياضية المناسبة لحل المشكبلت وتطبيقيا وتفسيرىا " بدرجة توافر ضعيفة بنسبة ( ،)%73في حين
كان المعيار الفرعي "استخدام التمثيبلت لنمذجة وتفسير الظواىر الطبيعية واالجتماعية والرياضية" درجة توافرىا ضعيفة
جداً بنسبة ( ،)% 01وبالنظر إلى ىذه النتائج فإن معيار التمثيل يتناول المعايير الفرعية بصورة جيدة إال أنو وبشكل عام
يتناول الكتاب معيار التمثيل بدرجة ضعيفة وبصورة أقل بكثير من المعيارين اآلخرين ،وقد يعود سبب ذلك إلى التركيز
عمى المحتوى دون العمم بطرق التمثيل وأساليبو.
عند ربط معيار التمثيل الرياضي بالغايات العامة لمنياج الرياضيات كما وردت في وثيقة اإلطار العام لمنياج
الرياضيات ،بالرغم من توافر معيار التمثيل بدرجة قميمة إال أنو لو نظرنا لممعايير الفرعية فالمعيار الذي يتعمق بعممية
التمثيل الرياضي من أجل إيصال األفكار الرياضية وىو متعمق بالتواصل الرياضي توافر بنسبة عالية  %43وىو يتفق
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بما دعت إليو غايات منياج الرياضيات من خبلل استخدام التمثيبلت في التفكير والتواصل بطريقة رياضية ،أما
المعيارين اآلخرين وىما اختيار التمثيبلت لحل المشكبلت ونمذجة ظواىر طبيعية ورياضية فقد تواف ار بشكل قميل بعكس
ما دعت إليو غايات منياج الرياضيات.
وكشفت النتائج أن كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي في فمسطين قد تفاوتت في درجة االتساق بين معيار
التمثيل الرياضي ومظاىر المحتوى ،حيث تراوحت بين عالية وضعيفة في أغمب األحيان ،ومعدومة في أحيان أخرى
ونتائج ذلك مفصمة في ممحق رقم ( ،)02فقد توافرت بدرجة عالية في اليندسة والقياس بنسبة ( ،)%60بينما توافر
بدرجة ضعيفة في كل من األعداد والعمميات عمييا و اإلحصاء واالحتماالت بنسبة ( )%02و ( )%3عمى التوالي،
بينما توافر بدرجة معدومة في محتوى الجبر.
إال أن الكتاب لم يشمل عمى أنشطة كافية تساعد الطمبة عمى تمثيل أفكارىم الرياضية ،وانعدام توظيفو لؤلدوات
التكنولوجي ة في تمثيبلتيم لؤلفكار الرياضية ،وتعتقد الباحثة أن السبب في تدني توظيف معيار التمثيل بالصورة
المطموبة ،واالعتماد عمى استخدام مظاىر قميمة في تطبيق أمثمة وتمارين الكتاب من قبل مؤلفي الكتاب عدم االطبلع
الكافي عمى مظاىر ىذا المعيار أو ضعف اعتقادىم بأىمية ىذه المعايير وىذا يتفق مع دراسة جيانج ()Jianj, 1995
التي أظيرت تركيز الكتاب بصورة كبيرة عمى المواد النظرية وتدني استخدام التكنولوجيا في نمذجة األفكار الرياضية،
وكما تبين من دراسة المومني ( )7116أن ىناك افتقاد الستخدام أدوات التكنولوجيا الكتشاف نماذج النظام الطبيعي.
تعتبر أساليب وطرائق تمثيل األفكار الرياضية ميمة في فيم واستخدام ىذه األفكار من قبل الطمبة ،فعند معرفة الطمبة
لمتمثيبلت الرياضية واألفكار التي تمثميا ،فإن ذلك يكون عندىم مجموعة من األدوات التي توسع من مقدرتيم عمى
التفكير والتخيل الرياضي ،إن بعض أنواع التمثيبلت الرياضية كالرسوم البيانية والعروض التصويرية تدرس عمى أنيا
غاية بحد ذاتيا ،لكن يجب أن تعامل التمثيبلت الرياضية عمى أنيا عناصر أساسية في دعم استيعاب الطمبة لممفاىيم
والعبلقات الرياضية ،وقد جعمت األشكال المرتبطة بالتكنولوجيا ضرورة اىتمام أكبر بالتمثيل (أبو زينة ،)7101 ،فالطمبة
في المرحمة المتوسطة يتم تعميميم عمى استخدام أدوات التمثيل ويكتسبون المعرفة بجيد ووقت أقل ،لذلك يجب أن يتوافر
معيار التمثيل بشكل كمي في مناىج الرياضيات (.)NCTM, 2003
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كما كشفت نتائج الدراسة أن ىناك محتوى من محتويات الكتاب لم يظير بو أي معيار من معايير التمثيل ولم يتطرق
إليو مطمقاً ،وىو الجبر ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن مؤلفي الكتاب يعتقدون بصعوبة تطبيق ىذا المعيار عمى محتوى
الجبر ،ويكتفون بعرض التمثيل في محتويات الكتاب األخرى ،ويتفق ىذا مع نتائج دراسة روك ( )Roke, 1992التي
أظيرت أن نوعية المحتوى فقير جداً بالنسبة لمنموذج المطور من المعايير ،ودراسة سييل ( )7100التي أظيرت تدني
واضح في توافر معيار التمثيل الرياضي ،ودراسة طيطي ( )7112التي بينت تدني تقديم تمثيبلت محسوسة من البيئة
وقمة استخدام الرسوم البيانية لتحميل العبلقات الجبرية ،وتتعارض مع مع دراسة الحموري ( )7116ودراسة السر
( )7103التي أظيرت أن درجة االتساق عالية لمعيار التمثيل الرياضي.
ويتبين مما سبق تدني ظيور معيار التمثيل في كتاب الرياضيات ،وتركيز المؤلفين عمى جانب التمقين وبعدىم عن
المعايير الصادرة عن المجمس الوطني لمعممي الرياضيات ،وضعف تطابق المعيار مع أىداف منيج الرياضيات.
ثالثاً /النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
لئلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص عمى " ما مدى توافر معيار التواصل الرياضي في محتوى كتاب الرياضيات
لمصف العاشر في ضوء المعايير العالمية لمناىج الرياضيات؟" تم إحصاء عدد مرات تحقق كل مظير من مظاىر
المعايير الفرعية لمعيار التواصل الرياضي في فقرات الكتاب (وحدات التحميل) جميعيا والبالغ عددىا ( )417فقرة ،ثم
حساب النسبة المئوية لتحقق كل معيار فرعي بالنسبة إلى معيار التواصل ، ،وحساب التك اررات والنسبة المئوية كل
مظير من مظا ىر المعايير الفرعية لمعيار التواصل ،وقد بمغت نسبة توافر التواصل في الكتاب ( )%50بدرجة عالية
ونتائج ذلك مفصمة في ممحق رقم ( ،)01أما نسبة توافر المعايير الفرعية ليذا المعيار كما في الجدول (.)5
جدول ( )7نسبة توافر المعايير الفرعية لمعيار التواصل الرياضي
المعيار الفرعي

تنظيم وتعزيز

إيصال

تحميل وتقييم

استخدام لغة الرياضيات في

األفكار الرياضية

األفكار

تفكير اآلخرين

التعبير عن األفكار

الرياضية
نسبة توافر المعيار الفرعي

%11

%06

الرياضية
%07

%11
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يتبين من الجدول ( )5أن أكثر المعايير الفرعية لمعيار التواصل الرياضي تواف اًر في كتاب الصف العاشر األساسي ىو
استخدام لغة الرياضيات في التعبير عن األفكار الرياضية بنسبة مئوية ( ،)%11وأقميا تواف اًر إيصال األفكار الرياضية
بنسبة مئوية بمغت (.)%06
ويوضح الشكل( )7التمثيل البياني لمنسب المئوية لكل معيار فرعي لمعيار التمثيل الرياضي كما يمي:
التواصل الرياضي
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ال واصل ال

استخ ا اللغة
الرياضية

تحليل وتقيي

ايصال األفكار

تنظي األفكار

رسم توضيحي ( )1التمثيل البياني لمنسب المئوية لكل معيار فرعي لمعيار التواصل الرياضي

 أمثمة من الكتاب عمى المعايير الفرعية لمعيار التواصل الرياضي

المعيار األول وينص عمى " تنظيم وتعزيز األفكار الرياضية":



المعيار الثاني وينص عمى " ايصال األفكار الرياضية":
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 المعيار الثالث وينص عمى " تحميل وتقييم تفكير اآلخرين":



المعيار الرابع وينص عمى " استخدام لغة الرياضيات في التعبير عن األفكار الرياضية":

مناقشة نتائج السؤال الثالث
أظيرت نت ائج ىذه الدراسة من خبلل تحميل كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي ،أن معيار التواصل الرياضي
تحقق بدرجة عالية ،بنسبة مئوية ( ،)%50وىي أكبر من نسبة تحقق معياري حل المشكبلت والتمثيل الرياضي،
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وأظيرت أن المعيار الفرعي "استخدام المغة الرياضية لمتعبير عن األفكار الرياضية بدقة" تحقق بدرجة متوسطة بنسبة
( ،)%11والمعيار الفرعي المتمثل في "تنظيم وتعزيز التفكير الرياضي من خبلل االتصال" بدرجة توافر متوسطة أيضاً
لكن بنسبة بمغت ( ،)%11في حين كانت درجة توافر المعيارين "نقل وايصال تفكيرىم الرياضي بطريقة مترابطة منطقياً
وبوضوح إلى أقرانيم ومعممييم واآلخرين" و "تحميل وتقييم التفكير الرياضي لآلخرين واستراتيجياتيم" ضعيفة بنسبة
( )%06و( )% 07عمى الترتيب ،وباإلشارة إلى ىذه النتائج ،بالرغم من توافر المعايير الفرعية بدرجة ضعيفة إلى
متوسطة إال أن كتاب الرياضيات يتناول معيار التواصل بصفة عامة بشكل أكبر وأفضل من تناولو لممعيارين اآلخرين،
وىذه النتائج تتفق مع دراسة الزبط ( )7115التي بينت شيوع المعيار الذي يركز عمى أن يستوعب الطالب ويفسر ما
يفيمو في الكتب المحممة.
لقد سعت أىداف منياج الرياضيات الفمسطيني إلى تحقيق تطوير القدرة عمى التفكير والتواصل الرياضي بطريقة رياضية
من أجل توظيفيا في استكشاف حمول عممية ،واالستمتاع بالرياضيات وفيم قيمتيا من أجل تكوين اتجاىات إيجابية نحو
أىمية الرياضيات وىذا يتوافق مع نسبة توافر معيار التواصل الرياضي في كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي.
وكشفت النتائج أن كتاب الرياضيات لمصف العاشر األساسي في فمسطين قد تفاوتت في درجة االتساق بين معيار
التواصل الرياضي ومظاىر المحتوى ،فقد تراوحت بين متوسطة وضعيفة في بعض األحيان وضعيفة جداً في بعضيا
اآلخر ونتائج ذلك مفصمة في ممحق رقم ( ،)02حيث توافر بدرجة متوسطة في محتوى اليندسة والقياس بنسبة
( ،)%42وبدرجة ضعيفة في محتوى اإلحصاء واالحتماالت بنسبة ( ،)%06بينما قد توافرت في كل من محتوى
األعداد والجبر بدرجة ضعيفة جداً بنسبة ( )%7لكل منيما ،وقد يكون السبب في عدم تناول مؤلفي الكتاب لممعايير
بصورة موزعة بدقة عمى المحتوى إلى كثرة مواضيع الكتاب وصعوبة بيان جميع المعايير الفرعية لمعيار التواصل
الرياضي في كتاب واحد.
وقد تبين أن الكتاب قد احتوى عمى معايير التواصل الرياضي بدرجة عالية وىذا يؤكد التغيير الواقع عمى الكتاب في
إضافة األنشطة التي تمكن الطالب من الوصول لؤلفكار الرياضية بطريق استقرائية وىذا يتعارض مع دراسة أبو موسى
( ) 0775التي سجمت نتائجيا عدم توفر نشاطات مخصصة لمترجمة بصورة واضحة ومقصودة لتنمية ميارات االتصال
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الرياضي ،ودراسة الزعبي والعبيدان ( )7102الذي ينص عمى ضعف توافر معيار التواصل الرياضي في المنياج
الرياضي.

توصيات الدراسة
من خبلل نتائج الدراسة ،ترى الباحثة الضرورة لتقديم بعض التوصيات البلزمة بموضوع الدراسة كما يمي:
-

إعطاء أىمية لنتائج الدراسة ،واالستفادة منيا في تطوير مناىج الرياضيات الفمسطينية ،من أجل إعداد مناىج

تواكب المعايير العالمية.
-

ضرورة إطبلع موسعة من قبل المختصين بالمناىج الدراسية عمى المعايير العالمية التي اقترحيا المجمس الوطني

لمعممي الرياضيات  NCTMومظاىرىا عند تخطيط المناىج.
-

ضرورة اعتماد المعايير الصادرة عن المجمس الوطني لمعممي الرياضيات بشكل عام ،ومعايير حل المشكبلت

والتمثيل والتواصل الرياضي بشكل خاص في بناء مناىج الرياضيات.
-

العمل عمى وضع معايير خاصة بمناىج الرياضيات الفمسطينية مستندة عمى معايير عالمية ودولية وخاصة معايير

.NCTM
-

ضرورة إعادة النظر في مواطن الضعف والفقر لمعايير حل المشكبلت والتمثيل الرياضي ،ومواطن القوة في

التواصل الرياضي.
-

قيام المختصين والعاممي ن عمى إعداد مناىج الرياضيات بمراعاة توزيع المعايير عمى المحتوى بتناسق ودقة عالية.

-

ضرورة إجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول مدى توافر المعايير العالمية التي أصدرىا المجمس الوطني

لمعممي الرياضيات في كتب الرياضيات لجميع المراحل الدراسية في فمسطين ،وخاصة وأن ىذه الكتب طبقت حديثاً ولم
يجر تحميميا بعد.

مقترحات الدراسة
في ضوء نتائج وتوصيات الدراسة تقترح الباحثة ما يمي:
-

عقد دورات وورش عمل بيدف إطبلع المعممين والمختصين عمى معايير  NCTMالعالمية لتدريس الرياضيات.
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إجراء دراسات مقارنة مع محتوى كتب الدول المجاورة التي اعتمدت في مناىجيا عمى أساس معايير .NCTM

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم المراجع العربية .0أبو الروس ،محمد ( :)7106تقويم محتوى كتب الرياضيات الفمسطينية المطورة لممرحمة الثانوية في ضوء
معايير( .)NCTMرسالة ماجستير منشور .جامعة األزىر ،غزة.
 .7أبو الضبعات ،زكريا ( :)7115المناىج أسسيا ومكوناتيا .ط .0عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
 .1أبو العجين ،أشرف ( :)7100تقويم محتوى مناىج الرياضيات الفمسطينية في ضوء بعض معايير عمميات
المجمس القومي لمعممي الرياضيات( ،)NCTMرسالة ماجستير غير منشورة .جامعة االزىر ،غزة.
 .2أبو زينة ،فريد ( :)7101تطوير مناىج الرياضيات المدرسية وتعميميا .ط .0عمان :دار وائل لمنشر والتوزيع.
 .3أبو عبيد ،ديمة ( :)7107درجة توافر معايير  NCETMفي محتوى كتاب الرياضيات الفمسطيني واألردني
واإلسرائيمي لمصف الثامن األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطين.
 .4أبو موسى ،مفيد ( :)0775تحميل محتوى كتب الرياضيات المطورة والمقررة عمى طالب الصفوف األساسية من
الخامس إلى الثامن في األردن في ضوء المعايير العالمية لمناىج الرياضيات لممرحمة األساسية .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة اليرموك ،األردن.
 .5األسطل ،إبراىيم ( :)7103احتياجات التطوير الميني لمعممي الرياضيات في المرحمة األساسية العميا في مدارس
قطاع غزة فيما يتعمق بمعايير الرياضيات المدرسية .مجمة كمية التربية-جامعة بنيا .المجمد .26-0،)010(74
 .6األمين ،إسماعيل ( :)7110طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات .القاىرة :دار الفكر العربي.
 .7ابن فارس ،أحمد ( :)0776معجم المقاييس في المغة .ط .7بيروت دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
.01بدوي ،رمضان ( :)7111إستراتيجيات في تعميم وتقويم تعمم الرياضيات .عمان :دار الفكر.

المجلة األكاديمية العالمية في العلوم التربوية والنفسية

246

.00بطيخ ،فتحية ( :)7113أثر استراتيجية تدريسية مقترحة لبعض الموضوعات المرتبطة بمعايير(المستويات
المعيارية) الرياضيات المدرسية العالمية  NCTMعمى جانبي المعرفة والتطبيق العممي ليا في التدريس لدى الطبلب
المعممين شعبة الرياضيات .مؤتمر مناىج التعميم والمستويات والمعيارية.)7(5 ،
.07بن طريف ،محمود ( :)7117تحقق معيار الربط في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية العميا في األردن في
ضوء معايير المجمس الوطني لمعممي الرياضيات ومدى مراعاة المعممين ليا .رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة
عمان العربية ،عمان ،األردن.
 .01البيبلوي ،حسن وآخرون ( :)7114الجودة الشاممة في التعميم بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد :األسس
والتطبيقات .ط .7عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
.02تايمور ،رالف ( :)0750أساسيات المناىج ،ترجمة أحمد خيري كاظم وجابر عبد الحميد .القاىرة :دار النيضة
العربية.
 .03التميمي ،عبد الرحمن ( :)7105مدى اتساق كتاب الرياضيات لمصف الثالث المتوسط في المممكة العربية السعودية
مع المعايير العالمية لمعمميات والمحتوى ( .)NCTM, 2000المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد(،)4
العدد(.051-041 ،)1
 .04التميمي ،عبد الرحمن ( :)7115واقع استخدام التعميم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحمة الثانوية في
ضوء معايير  NCTMببعض الدول المختارة .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.
 .05الجبوري ،حسين ( :)7107منيجية البحث العممي مدخل لبناء الميارات البحثية .ط .0عمان :دار الصفاء لمنشر
والتوزيع.
.06جواد ،سمر ( :)7104تحميل كتاب الرياضيات لمصف الرابع العممي في ضوء معايير  .NCTMمجمة
الفتح.234-212 ،)46(،
.07جودة ،موسى وحرب ،سعيد ( :)7106تقويم كتاب الرياضيات لمصف الثاني األساسي من المنياج الفمسطيني
الجديد في ضوء معايير الجودة .مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.)72( 6 ،
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.71الحسني ،سميم ( :)7100ألف اختراع واختراع :التراث اإلسالمي في عالمنا .مؤسسة العموم والتكنولوجيا والحضارة،
ط .0
.70حمدان ،فتحي ( :)7113أساليب تدريس الرياضيات ،الطبعة األولى ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،عمان.
.77الحموري ،أحمد ( :)7116درجة اتساق كتاب الرياضيات المطور لمصف التاسع في األردن مع المعايير العالمية
لمعمميات ( .)NCTM, 2000رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
.71خميمي ،إسراء ( :)7106دراسة تحميمية لكتاب الرياضيات لمصف الخامس األساسي في ضوء معايير حل
المسألة( .)NCTM,2000رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطين.
 .72درويش ،عطا ومقاط ،محمد ( :)7100مستوى جودة محتوى منياج الرياضيات الفمسطيني لمصفوف الثالث والرابع
والخامس األساسي في ضوء معايير ( .)NCTMمجمة الزيتونة.001-57 ،)0( ،
.73الرزو ،حسن ( :)7112تعميم الرياضيات لممرحمة الثانوية :أساليب ووحدات اثرائية .ط ،0العين :دار الكتاب
الجامعي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 .74الرمامنة ،عصري وأبو لوم ،خالد والحياصات ،محمد والكريمين ،رائد ( :)7103تحميل محتوى القياس وفق معايير
( ) NCTM 2000الخاصة بالعمميات الرياضية في كتب الرياضيات المرحمة األساسية من الصف األول إلى الصف
الرابع في األردن .مجمة جامعة فمسطين لألبحاث والدراسات.)7(3،
 .75الرويس ،عبد العزيز محمد ( .)7100دراسة تحميمية لمعياري الترابط والتواصل الرياضي في مصفوفة المدى والتتابع
لمرياضيات خبلل الصفوف( )6-0في المممكة العربية السعودية .مجمة كمية التربية جامعة األزىر ،العدد( ،)023الجزء
.7
.76الزبط ،آالء ( .)7115تحميل كتب الرياضيات المدرسية لممرحمة الثانوية لمفرع العممي في األردن وفق معياري
االتصال والربط الرياضي .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان.
 .77الزعبي ،عمي والعبيدان ،عبداهلل ( :)7102تحميل كتاب الرياضيات لمصف الرابع في المممكة العربية السعودية في
ضوء معايير .NCTMمجمة العموم التربوية ،20 ،ممحق.117-105 ،0
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.11الزىراني ،مفرح ( :) 7102الممارسات التدريسية الداعم لتنمية التواصل الرياضي لدى المتعممين ومدى توافرىا في
تدريس الرياضيات بالمرحمة الثانوية ،مجمة تربويات الرياضيات ،مصر.)3(05 ،
.10السعيد ،مسعد( :)7103القوة الرياضية :مدخل حديث لتطوير تقويم تعميم الرياضيات بمراحل التعميم العام ،مجمة
تربويات الرياضيات.
.17سالم ،عبد الحكيم ( :)7116تطوير مناىج الرياضيات في المرحمة األساسية الدنيا( )4-1في فمسطين في ضوء
احتياجات المجتمع الفمسطيني المعاصرة .رسالة دكتوراه غير منشورة .معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة.
.11السر ،خالد ( :)0772تقويم كتاب الرياضيات لمصف التاسع من وجية نظر المعممين والطمبة في منطقة تربية
عمان الكبرى األولى .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،األردن.
.12السر ،خالد ( :)7116تقويم تنظيم محتوى كتب الرياضيات لمصفوف(السابع ،الثامن ،التاسع) في ضوء نظريات
التعمم والتعميم المعرفية .مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد السادس عشر ،العدد األول ،غزة ،فمسطين.
.13السر ،خالد( :)7103درجة توافر أنماط التواصل الرياضي المتضمنة في كتب رياضيات الصفوف السابع والثامن
والتاسع في دولة فمسطين .مجمة جامعة األقصى -سمسمة العموم اإلنسانية.745-777،)7(07 ،
 .14السمولي ،مسفر وخميل ،إبراىيم ( :)7107مستوى تضمين بعد العمميات لمقوة الرياضية في كتب رياضيات
الصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية .كمية التربية جامعة الممك سعود ،السعودية.
.15سميمان ،أماني ( :) 7103أثر تدريس وحدة اليندسة باستخدام معمل الرياضيات في التحصيل والدافعية نحو تعمم
الرياضيات لدى طمبة الصف السادس في مدارس محافظة طولكرم .رسالة ماجستير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطين.
.16سميمان ،أمينة ( :)7107مقارنة محتوى كتاب الرياضيات الفمسطيني مع اإلسرائيمي لمصف الثامن األساسي
ومعرفة مدى توافر معايير ( )NCTMفي محتوى الكتاب الفمسطيني .رسالة ماجستير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية،
نابمس ،فمسطين.
.17سييل ،إيناس ( :)7100مدى توافر معايير الربط والتمثيل واالتصال في كتب الرياضيات المستحدثة لممرحمة
المتوسطة .رسالة ماجستير غير منشورة .كمية العموم التربوية والنفسية ،جامعة عمان العربية ،األردن.
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 .21السواعي ،عثمان ( :)7112تطوير مناىج الرياضيات في اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لممعايير العالمية :طموح
التغيير وتحديات التطبيق .ورقة مقدمة إلى المؤتمر العممي -رياضيات التعميم العام في مجتمع المعرفة -مصر.
القاىرة :الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات.
.20شتات ،رباب ( :) 7116دراسة تحميمية لمحتوى كتب الرياضيات بالحمقة األولى من التعميم األساسي في ضوء
المعايير القومية .المؤتمر العممي السنوي الثاني(مدرسة المستقبل الواقع والمأمول) ،بور سعيد :كمية التربية ،جامعة
قناة السويس.
 .27الشيري ،عبداهلل ( :)7103تقويم محتوى كتاب الرياضيات لمصف األول ثانوي في المممكة العربية السعودية في
ضوء معاير  .NCTMمجمة الدراسات العربية في التربية وعمم النفس ،العدد( ،)46ص.771-070
.21الضبع ،محمود ( :)7114المناىج التعميمية :صناعتيا وتقويميا .ط .0القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.
.22طعيمة ،رشدي ( :)7112تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية .القاىرة :دار الفكر العربي.
.23طيطي ،سعيد ( :)7112تحميل محتوى اإلحصاء واالحتماالت في مناىج الرياضيات المدرسية األردنية وفق
معايير المجمس الوطني األمريكي لمعممي الرياضيات ()NCTMعام 2111م وبناء نموذج لتطويرىا .رسالة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
 .24عاشور ،راتب وأبو الييجاء ،عبد الرحيم ( :)7117المنياج بناؤه ،تنظيمو ،نظريتو ،وتطبيقاتو العممية .عمان:
الجنادرية لمنشر والتوزيع.
 .25العاصي ،إسبلم ( :)7106مدى تضمين كتب الرياضيات المطورة لمصفين الثالث والرابع األساسي لمعايير
المجمس الوطني لمعممي الرياضيات  .NCTMرسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطين.
.26عباس ،محمد والعبسي ،محمد ( :)7115مناىج وأساليب تدريس الرياضيات األساسية الدنيا .عمان :دار المسيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة.
.27عبد المطيف ،احمد ( .)7100مستوى جودة محتوى موضوعات الجبر المتضمنة في كتب الرياضيات المدرسية
بفمسطين في ضوء معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( .)NCTMرسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
األزىر ،غزة.
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.31عبد اهلل ،أحمد ( :)7104أىمية الرياضيات في حياتنا .الجامعة األردنية ،األردن.
.30عبيد ،وليد ( :)7112تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة التفكير .ط ،0عمان:
دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
.37عريف ،ميا ( :)7105نبذة عن التعميم الرياضيات لممرحمة األساسية في المدارس الفنمندية .مجمة خبرات:
لتنمية مينية مستدامة ،جامعة فنمندا ،إصدار شير أكتوبر.
.31عقيبلن ،إبراىيم ( :)7117مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا .ط .7عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة.
.32عميات ،إبراىيم والدويري ،أحمد ( :)7103تحميل محتوى موضوعات اليندسة في كتب الرياضيات المدرسية لممرحمة
األساسية المتوسطة في األردن في ضوء المعايير العالمية ( .)NCTM, 2000مجمة العموم التربوية-األردن،)1(27 ،
.543-525
 .33الفرحان ،إسحق ومرعي ،توفيق وبمقيس ،أحمد ( :)0777المنياج التربوي بين األصالة والمعاصرة .ط .0عمان:
دار الفرقان لمنشر والتوزيع.
.34القيسي ،تيسير ( :)7102درجة تحقيق كتاب الرياضيات لمصف الثامن األساسي في األردن لمعيار الربط الرياضي
في ضوء المعاير العالمية ومدى مراعاة المعممين لو .المجمة التربوية-الكويت.005-55 ،)007(76 ،
.35المقاني ،أحمد .)0773(.المنيج :األسس ،المكونات ،التنظيمات .ط .0القاىرة :عالم الكتب.
.36المقاني ،أحمد ( .)0767تخطيط المنيج وتطويره.
.37الماجد ،نيال ( :)7107واقع التدريس في ضوء معايير التمثيل الرياضي في منيج الرياضيات لمصف السادس
االبتدائي .المجمة اإللكترونية الشاممة متعددة التخصصات ،العدد(.)7
.41محمود ،حسين ( :)7101حول اإلصبلح التعميمي القائم عمى المستويات المعيارية لمجودة" :دراسة تحميمية" .ورقة
مقدمة إلى المؤتمر الدولي الخامس (مستقبل إصالح التعميم العربي لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير ورؤى) -مصر،
القاىرة :المركز العربي لمتعميم والتنمية ،الجامعة العربية المفتوحة.
.40محمود ،شوقي ( :)7117تطوير المناىج رؤية معاصرة .ط .0القاىرة :المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
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.47مرعي ،توفيق والحيمة ،محمد ( :)7112المناىج التربوية الحديثة :مفاىيميا وعناصرىا وأسسيا وعممياتيا .ط.2
عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
 .41المغربي ،الشيماء عبد اهلل ( :)7114ضوابط عممية إلعداد المعمم في ضوء المستويات المعيارية .المؤتمر العممي
السابع عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس :مناىج التعميم والمستويات المعيارية.
.42المفتي ،محمد ( :)7102المنيج مفيومو وتطويره .ورقة مقدمة إلى المؤتمر العممي الثالث والعشرون لمجمعية
المصرية لممناىج وطرق التدريس -تطوير المناىج .رؤى وتوجييات-مصر ،القاىرة :الجمعية المصرية لممناىج وطرق
التدريس.
.43مقاط ،محمد ( :)7104الرياضيات الفمسطينية واإلسرائيمية لمصف السابع األساسي في ضوء معايير عمميات
( :)NCTM, 2000دراسة مقارنة .مجمة تربويات الرياضيات-مصر.764-731 ،)1(07 ،
 .44المومني ،تغريد ( :)7116درجة توافر معياري الترابط والتمثيل في كتب الرياضيات المدرسية في األردن في ضوء
المعايير العالمية لمناىج الرياضيات لممرحمة األساسية .رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة عمان العربية لمدراسات
العميا ،األردن.
.45نصار ،عمي ( :) 7100مدى مطابقة المفاىيم الجبرية المتضمنة في محتوى منياج الرياضيات الفمسطيني لممرحمة
األساسية العميا لمعايير  .NCTMمجمة القراءة والمعرفة-مصر ،العدد( ،)007ص.22-07
 .46الياشمي ،عبد الرحمن وعطية ،محسن ( :)7100تحميل مضمون المناىج الدراسية .ط .0عمان :دار الصفاء
لمنشر والتوزيع.
.47الوالي،ميا ( :)7114مستوى جودة موضوعات اإلحصاء المتضمنة في كتب الرياضيات مرحمة التعميم األساسي
لفمسطين في ضوء معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة،
فمسطين.
.51و ازرة التربية والتعميم اإلمارات العربية المتحدة ( :)7102الرياضيات :اإلطار العام لمعايير المناىج.
 .50و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ( :)7104وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناىج الوطنية .فمسطين :و ازرة
التربية والتعميم.
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 و ازرة: فمسطين. اإلطار العام لممناىج الدراسية لممرحمة األساسية:)7105( و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية.57
.التربية والتعميم
 األرشيف-)01-0( اإلطار العام لمناىج الرياضيات في المرحمة األساسية:)7106( و ازرة التربية والتعميم العالي.51
. فمسطين،  رام اهلل، مكتبة المعيد الوطني لمتدريب التربوي.ورقي
. ىيئة التعميم: قطر. معايير الرياضيات لدولة قطر:)7112( و ازرة التربية والتعميم القطرية.52
 تحميل محتوى اليندسة بكتب رياضيات في معايير المجمس القومي لمعممي:)7113(  حفيظة،الوىيبي.53
. سمطنة عمان، جامعة قابوس، رسالة ماجستير غير منشورة.)NCTM(الرياضيات
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