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_ صمى اهلل عميو وسمـ _
إلى مف كانت شمعة تضيئ دربي ..إلى مف كاف دعاؤىا سر نجاحي ...وحنانيا بمسـ
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إىل هؤالء مجعيهم ههي

ب

الشكر والتقدير
بعد حمد اهلل وشكره ،والصبلة والسبلـ عمى خير خمقو ،اليادي البشير محمد صػمى
اهلل عميو وعمى ألو وصحبو.
ال يسػػعني بعػػد أف مػػف اهلل عمػػي بإنجػػاز ىػػذا العمػػؿ المتواضػػع ،إال أف أتقػػدـ بجزيػػؿ
الشػكر واالمتنػاف إلػػى الػدكتور /فػرج إبػراىيـ أبػو شػػمالة ،والػدكتور /عمػي محمػػد نصػار ،لمػػا
بذاله مف جيد كبير في متابعة مراحؿ الدراسة ،ولما قػدماه مػف توجيػو اوارشػاد وقػد أكرمػاني
بعمميمػػا الواسػػع ،وتوجيياتيمػػا القيمػػة ،فأسػػأؿ اهلل أف يمػػد فػػي عمرىمػػا ويمنحيمػػا الصػػحة
والعافية.
كمػػا يسػػعدني أف أسػػجؿ شػػكري وتقػػديري إلػػى كػػؿ مػػف والػػدي العزيػػز الػػدكتور /بسػػاـ
عبػػدالقادر ديػػاب _حفظػػو اهلل_ ،وزوجػػي /خالػػد أحمػػد أبػػو حيػػة ،لمػػا قػػدماه لػػي مػػف تشػػجيع
وعوف ودعاء ومساندة لمواصمة الدرب.
ويس ػ ػرني أف أتقػ ػػدـ بجزيػ ػػؿ الشػ ػػكر والعرفػ ػػاف إلػ ػػى عمػ ػػي األسػ ػػتاذ الفاضػ ػػؿ /ديػ ػػاب
عبػػدالقادر ديػػاب ،اوالػػى األخػػت الفاضػػمة األسػػتاذة /حنػػاف زيػػف الػػديف ،اوالػػى الشػػاب /ىشػػاـ
أحمد أبو حية ،لما قدموه لي مف العوف والمساعدة في تطبيؽ ىذه الدراسة.
كم ػػا ال يف ػػوتني أف أتق ػػدـ بالش ػػكر إل ػػى ك ػػؿ م ػػف س ػػاعدني ،م ػػف محكم ػػيف وم ػػديريف
ومديريات ومعمميف ومعممات وزمبلئي وزميبلتي.
وأخيػ ػ اًر أتق ػػدـ بالش ػػكر لك ػػؿ م ػػف ك ػػاف ل ػػو دور م ػػف قري ػػب أو بعي ػػد ف ػػي إيص ػػاؿ ى ػػذه
الرسالة لما وصمت إليو مف نتائج متواضعة.

البـ ـ ــاحـثـت
حنني بسام دياب
ج

ملخص الدراسة
مدى توافر معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( )NCTMفي موضوعات اإلحصاء
واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطين
ىػ ػػدفت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة إلػ ػػى الكشػ ػػؼ عػ ػػف "مػ ػػدى ت ػ ػوافر معػ ػػايير المجمػ ػػس القػ ػػومي لمعممػ ػػي الرياضػ ػػيات
( )NCTMف ػػي موض ػػوعات اإلحص ػػاء واالحتم ػػاالت لممرحم ػػة الثانوي ػػة بفمس ػػطيف" ،وت ػػـ تحدي ػػد مش ػػكمة
الد ارس ػػة ف ػػي السػ ػؤاؿ الػ ػرئيس وى ػػو م ػػا م ػػدى تػ ػوافر مع ػػايير المجم ػػس الق ػػومي لمعمم ػػي الرياض ػػيات ف ػػي
موضوعات اإلحصاء واالحتماالت في كتب رياضيات المرحمة الثانوية بفمسطيف؟
اس ػ ػ ػػتخدمت الباحث ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػػنيج الوص ػ ػ ػػفي التحميم ػ ػ ػػي لمناس ػ ػ ػػبتو لي ػ ػ ػػذا الن ػ ػ ػػوع م ػ ػ ػػف الد ارس ػ ػ ػػات ،وقام ػ ػ ػػت
بترجم ػ ػػة مع ػ ػػايير المجم ػ ػػس الق ػ ػػومي لمعمم ػ ػػي الرياض ػ ػػيات ف ػ ػػي موض ػ ػػوعات اإلحص ػ ػػاء واالحتم ػ ػػاالت،
وتصنيفيا إلى أربعة معايير تشتمؿ ( )23مؤش ًار ،وتـ التأكد مف صدقيا وثباتيا.
اختػ ػ ػػارت الباحثػ ػ ػػة عينػ ػ ػػة مكونػ ػ ػػة مػ ػ ػػف ( )17مشػ ػ ػػرؼ و( )105معمػ ػ ػػـ ومعمم ػ ػ ػة رياضػ ػ ػػيات لمصػ ػ ػػفيف
الح ػ ػ ػػادي عش ػ ػ ػػر والث ػ ػ ػػاني عش ػ ػ ػػر بفرعي ػ ػ ػػو العم ػ ػ ػػوـ والعم ػ ػ ػػوـ االنس ػ ػ ػػانية ،واس ػ ػ ػػتخدمت برن ػ ػ ػػامج الرزم ػ ػ ػػة
اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSإلجراء التحميبلت اإلحصائية البلزمة لمدراسة.
 أظيرت الدراسة عدة نتائج أىميا:
 .1مدى توافر معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي موضوعات االحصاء
واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف جاء بمتوسط حسابي ( )3.414درجة مف ( )5درجات،
ووزف نسبي ( )%68.2وىو بدرجة كبيرة.
 .2مدى توافر معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي موضوعات االحصاء
لممرحمة الثانوية بفمسطيف جاء بنسبة مئوية ( )%59.3حسب نتائج تحميؿ المحتوى وىو بدرجة
متوسطة ومقبولة تربويا.
 .3مدى توافر معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي موضوعات االحتماالت
لممرحمة الثانوية بفمسطيف جاء بنسبة مئوية ( )%58.5حسب نتائج تحميؿ المحتوى وىو بدرجة
متوسطة ومقبولة تربويا.

د

وفي ضوء ما تبيف مف نتائج الدراسة ،أوصت الباحثة:
 .1إث ارء موضوعات االحصاء واالحتماالت في كتب رياضيات المرحمة االساسية لمتمييد لتوافر
معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( )NCTMفييا.
 .2تعزيز نقاط القوة ،ومعالجة نقاط الضعؼ في مؤشرات معايير المجمس القومي لمعممي
الرياضيات ( )NCTMفي موضوعات االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف.
 .3تحسيف وتطوير موضوعات االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف في ضوء معايير
المجمس القومي لمعممي الرياضيات (.)NCTM

ه

Abstract
The Availability of the Standards of the National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM) in the Subject of Probability and Statistics in Palestinian Secondary Schools

This study aims to explore the availability of the Standards of the National Council of
Teachers of Mathematics (NCTM) in the Subject of Probability and Statistics in
Palestinian Secondary Schools. The study question was: how available are the standards of
the NCTM in the subject of Probability and Statistics in Palestinian secondary schools.
The researcher used the descriptive analectic approach and translated NCTM standards in
the subject of probability and statistics. She classified them into 4 standards which include
23 indicators. The indicators were proven valid and reliable.
The researcher chose a sample of 17 supervisors and 105 mathematics teachers of the
eleventh and twelfth grades in both the scientific and literary sections. She used the
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to conduct the necessary statistical
analysis.
The study revealed several important results:
1. The arithmetic mean for the availability of NCTM standards in the subject of
probability and statistics was 3.414 out of 5 degrees and had a significant relative
weight of 68.2%
2. The percentage for the availability of NCTM standards in the subject of probability
and statistics in Palestinian secondary schools was 59.3% according to the results
of content analysis. The percentage is medium and educationally acceptable.
3. The percentage for the availability of NCTM standards in the subject of probability
and statistics in Palestinian secondary schools was 58.5% according to the results
of content analysis. The percentage is medium and educationally acceptable.
In the light of the study conclusions, the researcher recommends:
1. Enriching the subject probability and statistics in primary school mathematics
books to pave the way for the application of NCTM standards;

و

2. Strengthening the points of strengths and treating the weaknesses in the NCTM
indicators in the subjects of probability and statistics in Palestinian secondary
schools; and,
3. Improving the subjects of probability and statistics in Palestinian secondary school
in the light of the NCTM standards.
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
مقدمة:
تمعب التربية دو اًر ميماً في إعػداد الفػرد وبنػاء شخصػيتو ،كمػا أنيػا ضػرورية لتقػدـ بنػي البشػر وتطػورىـ،
حي ػػث إف التربي ػػة تعم ػػؿ عم ػػى اس ػػتمرار ثقاف ػػة المجتم ػػع وتجدي ػػدىا ونق ػػؿ التػ ػراث الثق ػػافي عب ػػر األجي ػػاؿ،
والتربيػػة ال تفنػػى حيػػث إنيػػا موجػػودة منػػذ وجػػود اإلنسػػاف عمػػى ىػػذه األرض ،والتػزاؿ موجػػودة حتػػى يومنػػا
ىػذا ،كمػػا أنيػػا ليسػػت مختصػػة بجيػػة معينػػة لمقيػػاـ بيػػا ،فعمميػػة التربيػػة عمميػػة عامػػة ،قػػد يقػػوـ بيػػا األب،
األـ ،المعم ػػـ ،الس ػػائؽ ،الب ػػائع ،أو أي مخم ػػوؽ ع ػػرؼ ق ػػيـ مجتمع ػػو ،وتقالي ػػده ،وعادات ػػو ،وع ػػرؼ م ػػا ى ػػو
صالح وما ىو غير صالح ،عرؼ ما لو وما عميو.
ونظ اًر ألىمية التربية الكبيرة أصبحت محط أنظار الجميع ،كما وأصبح ليا كميات خاصة في الجامعػات
لتدريسػيا بشػكؿ موسػع ،وتختمػػؼ التربيػة مػف مجتمػػع دخػر ،حسػب دينػػو ،ومعتقداتػو ،وعاداتػو ،وتقاليػػده،
كمػػا أف الش ػػعوب أص ػػبحت ف ػػي تن ػػافس وتح ػػدي فيمػػا بيني ػػا لمني ػػوض بمجتمع ػػاتيـ ع ػػف طري ػػؽ االىتم ػػاـ
بالتربية وتطويرىا.
إف العصر الحالي ىو عصر التقدـ والتطور اليائؿ في الثورة المعرفية ،وىو عصر يزداد تعقيػدًا ويتغيػر
بسرعة فائقة لـ يشيدىا أي زمػف مضػى ،وىنػاؾ الكثيػر مػف التحػديات تواجػو الػدوؿ الناميػة لتمحػؽ بيػذا
اع بمػػا يحػػدث فػػي العػػالـ ،وقػػادر عمػػى
العصػػر ،فيػػذه الػػدوؿ فػػي أمػػس الحاجػػة إلػػى مػػتعمـ مبػػدع مفكػػر و ب
االبتكار ،ولعؿ مف أىـ ىذه العموـ ىي الرياضيات ،حيث إف الرياضػيات لغػة عالميػة تسػتخدـ فػي شػتى
مجاالت الحياة البشرية ،فاستخدمت في البيع والشراء واليندسة والعمراف وغيرىا.
فالرياضػ ػػيات عمػ ػػـ مػ ػػف إبػ ػػداع العقػ ػػؿ البشػ ػػري ،والرياضػ ػػيوف فنػ ػػانوف ،مػ ػػادتيـ العقػ ػػؿ ،ونتػ ػػاجيـ
مجموعة مف األفكار ،والرياضػيات فػوؽ ذلػؾ لغػة مفيػدة فػي التعبيػر الرمػزي ،وأبػرز خاصػية لمرياضػيات
أنيػػا طريقػػة لمبحػػث تعتمػػد عمػى المنطػػؽ والتفكيػػر العقمػػي ،مسػػتخدمة سػػرعة البدييػػة وسػػعة الخيػػاؿ ،ودقػػة
المبلحظة (البيومي.)19:2008 ،
كم ػػا أف تعم ػػـ الرياض ػػيات م ػػف المي ػػارات األساس ػػية الت ػػي يحتاجيػ ػا الطف ػػؿ ف ػػي بداي ػػة حيات ػػو الد ارس ػػية،
باإلضػػافة إلػػى ميػػارتي القػراءة والكتابػػة ،وىػػذه الميػػارات تسػػتمر معػػو خػػبلؿ تقدمػػو فػػي العمػػر ،فيػػي التػػي
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بل
تغذي العمػوـ األخػرى بمفاىيميػا وحقائقيػا وقواعػدىا ونظريتاىػا فتجعػؿ البحػث فػي تمػؾ العمػوـ أمػ ًار سػي ً
(سعد.)83 :2000 ،
حيث تتفؽ الرياضيات مع فطرة اإلنساف وحبو لمترتيب والتصػنيؼ والتنظػيـ ،بػؿ تعتبػره ضػرورة أساسػية،
ومطمبػػا ميمػػا لتمبيػػة حاجاتػػو فػػي معرفػػة الزمػػاف والمكػػاف والقيػػاس ،اواف الفصػػؿ بػػيف الرياضػػيات وواقػػع
الحيػػاة ومشػػكبلتيا يعتبػػر فصػػبل ليػػا عػػف السػػياؽ الطبيعػػي التػػي نشػػأت أساسػػا منػػو ولػػو( .عبػػدالفتاح،
)52 :2005
وي ػػرى مين ػػا ( )2003أف م ػػنيج الرياض ػػيات م ػػف ب ػػيف المن ػػاىج ذات األىمي ػػة لمط ػػبلب ،كب ػػاقي المن ػػاىج
الد ارسػػية ،نظ ػ اًر الرتبػػاط الرياضػػيات بالحيػػاة والنشػػاطات اليوميػػة ،األمػػر الػػذي يفػػرض عمػػى المعمػػـ فػػي
المرحم ػػة الثانوي ػػة ،زي ػػادة التركي ػػز عم ػػى ى ػػذا االرتب ػػاط فيم ػػا يق ػػدـ لمط ػػبلب م ػػف مس ػػائؿ ،واالس ػػتفادة م ػػف
معطيػات المػنيج ،ومتابعػة كػؿ جديػػد بػالتعمـ الػذاتي ،وتوظيفػو فػي التػػدريس ،ويمتػد ذلػؾ إلػى دور المعمػػـ
في عرض المفاىيـ الرياضية ،وطرح المشكبلت والتدريبات عمي الطبلب( .مينا)63 :2003 ،
ويعتبػػر عمػػـ اإلحصػػاء واالحتمػػاالت فرعػػا ميمػػا مػػف فػػروع الرياضػػيات ،حيػػث إف البحػػوث فػػي كثيػػر مػػف
العموـ تتطمػب جمػع المعمومػات عػف العػالـ مػف حولنػا وتنظيميػا ،تسػمى ىػذه المعمومػات بيانػات ،ويمعػب
عمـ اإلحصاء دو ار ىامػا فػي تحديػد طػرؽ جمػع البيانػات ،وبعػد أف تػتـ عمميػة جمػع البيانػات ،يػتـ تنظػيـ
ىػػذه البيان ػػات ،وعرضػػيا وتحميميػػا ،واسػػتقراء النت ػػائج منيػػا باسػػتخداـ عمػػـ اإلحصػػاء ،أمػػا بالنسػػبة لعمػػـ
االحتماالت فيو عمـ ميـ حيث استطاع العمماء عف طريقو أف يحولوا قضايا الحػظ و الصػدفة إلػى عمػـ
يسػػاىـ ف ػػي التنمي ػػة البشػ ػرية ،فاالحتم ػػاالت ى ػػي خي ػػارات متع ػػددة مبني ػػة عم ػػى تج ػػارب تفس ػػر ع ػػدة أم ػػور
غامضػػة ،ففػػي الماضػػي كانػػت األمػػور التػػي تحػػدث صػػدفة لػػيس ليػػا تفسػػير عممػػي ،أمػػا بعػػد خضػػوعيا
لبلحتماالت والتفسير ،أصبح ليا دور في تقدـ البشرية ،فحدوث بعض األمور فػي حياتنػا صػدفة يجعمنػا
نضع احتماالت ليا ومػف ثػـ نقػوـ بالتجربػة لمتأكػد مػف ىػذه االحتمػاالت ،وىكػذا نصػؿ إلػى تفسػير عممػي
ومنطقي ليذه الصدفة.
ولق ػػد أدرؾ التربويػػػوف دور الرياض ػػيات فػػػي إع ػػداد الط ػػبلب ،فق ػػاموا بإع ػػداد بػ ػرامج تيػػػتـ بي ػػـ وتناس ػػب
أعمارىـ ،كما قاموا بتطوير المناىج المدرسية.
وفػػي ضػػوء ثػػورة التطػػور التربػػوي ،تػػـ تأسػػيس المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMحيػػث
قام ػػت لجن ػػة م ػػف م ػػديري ى ػػذا المجم ػػس ف ػػي ع ػػاـ  1986بتأس ػػيس فري ػػؽ عم ػػؿ ،إلع ػػداد مع ػػايير ل ػػتعمـ
الرياضػػيات بيػػدؼ تحسػػيف نوعيػػة الرياضػػيات المدرسػػية ،وتقػػويـ المنػػاىج بطػػرؽ تعميميػػة ،ثػػـ انبثػػؽ عػػف
2

ىذه المجنة ما يسمى وثيقة معايير منيج وتقػويـ الرياضػيات المدرسػية عػاـ ،1989ثػـ تمتيػا معػايير عػاـ
 2000التي اتسػمت بالواقعيػة ،والعمميػة ،والدقػة ،وب ارعػة التصػميـ ،وأصػبحت بمثابػة وثيقػة دوليػة ،تأخػذ
بيػػا الكثيػػر مػػف دوؿ العػػالـ ،مػػف أجػػؿ تطػػوير وتحسػػيف منػػاىج الرياضػػيات المدرسػػية ،فقػػد كانػػت تجربػػة
المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات تجربػػة ارئػػدة فػػي مجػػاؿ تأسػػيس معػػايير محػػددة لمرياضػػيات ،فيػػذه
المع ػػايير وض ػػعت تص ػػو ار لمكيفي ػػة الت ػػي يمك ػػف بموجبي ػػا تعم ػػـ الرياض ػػيات وتعميمي ػػا وتقويمي ػػا ،وش ػػكمت
خطوطا عريضة لمنياج رياضي متوازف ،يقوـ عمى النظرية والتطبيؽ( .سميماف)3 :2012،
ويؤكد عابد ( )2001عمى أىمية إجراء دراسات عمى محتوى كتب مناىج الرياضيات في البيئػة العربيػة
ف ػ ػػي ض ػ ػػوء مع ػ ػػايير( )NCTMسػ ػ ػواء كان ػ ػػت من ػ ػػاىج حس ػ ػػاب ،أو جب ػ ػػر ،أو ىندس ػ ػػة ،أو إحص ػ ػػاء ،أو
احتماالت ،حيث تعتبر معايير( )NCTMمف أفضؿ المعايير التعميمية( .عابد)4 :2001،
كما ويرى دياب ( )2001أف الكتاب المدرسي يشػكؿ فػي المؤسسػة التربويػة أىػـ مصػدر تعميمػي ،وأداة
ميمة مف أدوات التعميـ والتعمـ ،فيو يمثػؿ أكبػر قػدر مػف المنيػاج التربػوي المقػرر ،ويػوفر أعمػى مسػتوى
مػػف الخبػرات التعميميػػة الموجيػػة نحػػو تحقيػػؽ األىػػداؼ التعميميػػة المنشػػودة ،ويعػػد الكتػػاب المدرسػػي أيسػػر
المصادر التعميمية التي تتوافر لمدارس في بيئتو العامة والخاصة( .دياب)55:2001 ،
ولقػػد بػػرزت الحاجػػة إلػػى تحميػػؿ محتػػوى الموضػػوعات الرياضػػية المدرسػػية ،وتقويميػػا ،بيػػدؼ تطويرىػػا
بحيث أصبحت ضرورة ممحة اذا أردنا لمناىجنا أف تؤدي الدور المنوط بيا ،فبلشػؾ أف عمميػات التقػويـ
المسػػتمرة لممن ػػاىج مفيػػدة لك ػػؿ مػػف يعني ػػو أمػػر التط ػػوير التربػػوي لممن ػػاىج ،وكػػؿ م ػػف يعنيػػو اإلف ػػادة م ػػف
التطػ ػػوير بالشػ ػػكؿ المناسػ ػػب والفعػ ػػاؿ ،ولػ ػػذا فمػ ػػف الضػ ػػروري األخػ ػػذ برؤيػ ػػة المتخصصػ ػػيف وذوي الخب ػ ػرة
والكفاءات عند إجراء عممية التقويـ( .الوالي)8 :2006 ،
وبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ ،فإنػػو إذا أردنػػا لمتحميػػؿ داللتػػو ،وأف يتسػػـ بالمصػػداقية ،البػػد مػػف وجػػود معػػايير ،أو
محكات يعوؿ عمييا ،وأف تجربة المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات فػي مجػاؿ تأسػيس معػايير محػددة
لمرياضيات تجربة عمميػة ارئػدة ،فكػاف مػف الميػـ مقارنتػو مػع الممارسػات والمعػايير المطبقػة فػي مناىجنػا
لمعرفة أيف نقؼ ازاءىا ،كونيػا عالميػة وتوجياتيػا ذات صػبغة تربويػة دوليػة ،إذ قامػت العديػد مػف الػدوؿ
بتبنييػ ػػا وتغييػ ػػر منػ ػػاىج الرياضػ ػػيات فػ ػػي ضػ ػػوئيا ،مثػ ػػؿ دولػ ػػة اإلمػ ػػارات العربيػ ػػة المتحػ ػػدة( .الػ ػػوىيبي،
)19:2005
وبػػالرغـ ممػػا أجػػري مػػف د ارسػػات ،تناولػػت معػػايير منػػاىج الرياضػػيات المدرسػػية ،إال أف الحاجػػة ما ازلػػت
تستدعي إجراء المزيد مف البحوث التي تتقصى المعايير ،وما يرتبط بيا ،لذا جاءت ىذه الدراسة ،لتقيػيـ
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كتب الرياضيات فػي ضػوء معػايير( ،)NCTMوتبػرز أىميػة ىػذه الد ارسػة كونيػا تتنػاوؿ فرعػا مػف فػروع
الرياضيات وىو موضوع اإلحصاء واالحتماالت ،وتحميؿ محتػواه عبػر كتػب الرياضػيات ،كمػا أنيػا تػأتي
فػػي ضػػوء اسػػتجابة لمتوصػػيات المحميػػة والعالميػػة التػػي تػػدعو إلػػى التحميػػؿ ،والتقػػويـ المسػػتمر لممنػػاىج،
السيما مناىج الرياضيات ،بيدؼ تطويرىا ،وتحسينيا ،وسنعرض فيما يمي مشكمة الدراسة.

مشكمة الدراسة:
تمثؿ موضوعات اإلحصاء واالحتماالت أىمية وظيفية في الحياة اليومية ،مما يستوجب ضرورة
تضمينيا في كتب الرياضيات بما يحقؽ المطموب منيا ،لذا جاءت ىذه الدراسة لتحاوؿ اإلجابة عف
السؤاؿ الرئيس التالي:
 ما مدى توافر معايير المجمس القػومي لمعممػي الرياضػيات فػي موضػوعات اإلحصػاء واالحتمػاالت
في كتب رياضيات المرحمة الثانوية بفمسطيف؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1مػػا معػػايير الرياضػػيات الصػػادرة عػػف المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMوالخاصػػة
باإلحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية ؟
 .2م ػػا م ػػدى تػ ػوافر مع ػػايير( )NCTMالخاص ػػة باإلحص ػػاء واالحتم ػػاالت ف ػػي موض ػػوعات اإلحص ػػاء
واالحتماالت في كتب رياضيات المرحمة الثانوية مف وجية نظر مشرفي ومعممي الرياضيات؟
 .3م ػػا م ػػدى تػ ػوافر مع ػػايير( )NCTMالخاص ػػة باإلحص ػػاء واالحتم ػػاالت ف ػػي موض ػػوعات اإلحص ػػاء
واالحتماالت في كتب رياضيات الصؼ الحادي عشر عموـ مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى؟
 .4م ػػا م ػػدى تػ ػوافر مع ػػايير( )NCTMالخاص ػػة باإلحص ػػاء واالحتم ػػاالت ف ػػي موض ػػوعات اإلحص ػػاء
واالحتم ػػاالت ف ػػي كت ػػب رياض ػػيات الصػ ػؼ الح ػػادي عش ػػر عم ػػوـ إنس ػػانية م ػػف خ ػػبلؿ أداة تحمي ػػؿ
المحتوى؟
 .5م ػػا م ػػدى تػ ػوافر مع ػػايير( )NCTMالخاص ػػة باإلحص ػػاء واالحتم ػػاالت ف ػػي موض ػػوعات اإلحص ػػاء
واالحتماالت في كتب رياضيات الصؼ الثاني عشر عموـ مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى؟
 .6م ػػا م ػػدى تػ ػوافر مع ػػايير( )NCTMالخاص ػػة باإلحص ػػاء واالحتم ػػاالت ف ػػي موض ػػوعات اإلحص ػػاء
واالحتماالت في كتب رياضيات الصؼ الثاني عشر عموـ إنسانية مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى؟
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أىداف الدراسة:
تيدف الدراسة الحالية إلى:

 .1عرض معايير الرياضيات الصادرة عف المجمس القومي لمعممي الرياضػيات ( )NCTMوالخاصػة
باإلحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية.
 .2التعػ ػػرؼ عمػ ػػى مػ ػػدى ت ػ ػوافر معػ ػػايير( )NCTMبموضػ ػػوعات اإلحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت فػ ػػي كتػ ػػب
رياضيات الصؼ الحادي عشر عموـ مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى.
 .3التعػ ػػرؼ عمػ ػػى مػ ػػدى ت ػ ػوافر معػ ػػايير( )NCTMبموضػ ػػوعات اإلحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت فػ ػػي كتػ ػػب
رياضيات الصؼ الحادي عشر عموـ إنسانية مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى.
 .4التعػ ػػرؼ عمػ ػػى مػ ػػدى ت ػ ػوافر معػ ػػايير( )NCTMبموضػ ػػوعات اإلحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت فػ ػػي كتػ ػػب
رياضيات الصؼ الثاني عشر عموـ مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى.

 .5التعػ ػػرؼ عمػ ػػى مػ ػػدى ت ػ ػوافر معػ ػػايير( )NCTMبموضػ ػػوعات اإلحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت فػ ػػي كتػ ػػب
رياضيات الصؼ الثاني عشر عموـ إنسانية مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى.

أىمية الدراسة:
 .1قػ ػػد تفي ػ ػػد الد ارس ػ ػػة مخطط ػ ػػي ومط ػ ػػوري كتػ ػ ػب الرياض ػ ػػيات ،مػ ػػف خ ػ ػػبلؿ تزويػ ػػدىـ بقائم ػ ػػة مع ػ ػػايير
(.)NCTM
 .2تع ػػد ى ػػذه الد ارس ػػة اس ػػتجابة موض ػػوعية لم ػػا ين ػػادي ب ػػو التربوي ػػوف ،م ػػف ض ػػرورة التحمي ػػؿ ،والتق ػػويـ
المستمر لممناىج.
 .3قػػد تفيػػد البػػاحثيف وطمبػػة الد ارسػػات العميػػا فػػي بنػػاء أدوات د ارسػػاتيـ،حيث تقػػدـ الد ارسػػة أداة تحميػػؿ
محتوى وفؽ معايير (.)NCTM
 .4تعد مف الد ارسات القميمة التي تحمؿ مقررات اإلحصاء واالحتمػاالت لصػفوؼ المرحمػة الثانويػة وفػؽ
معايير (.)NCTM

حدود الدراسة:
 .1الحددد الموضددوعي :تقػػويـ مقػػررات اإلحصػػاء واالحتمػػاالت فػػي كتػػب الرياضػػيات لمصػػفيف الحػػادي
عشر والثاني عشر بفرعيو العموـ ،والعموـ اإلنسانية.
 .2الحد الزماني.2014 -2013 :
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 .3الحد البشري :مشرفو الرياضيات ،معممو الرياضيات.
 .4الحد المؤسسي :مدارس الثانوية.
 .5الحد المكاني :محافظة غزة.

مصطمحات الدراسة:
معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات:

المجمس القومي لمعممي الرياضيات :National Council of Teachers of Mathematics
ىو الييئة التػي ينػاط بيػا جػؿ مالػو عبلقػة بالرياضػيات التربويػة ،ومػا يػدور فػي فمكيػا ،وىػي الييئػة التػي
تتصػدر البحػػث فػػي قضػايا تعمػػيـ الرياضػػيات وتعمميػا فػػي كػػؿ م ارحػؿ الد ارسػػة ،ناىيػػؾ عمػا يصػػدر عنيػػا
مػػف توصػػيات وتعميمػػات فنيػػة ومينيػػة متخصصػػة ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مػػا تػػتمخض عنػػو المػػؤتمرات التػػي
تنعقػػد تحػػت مظمتػػو سػواء اإلقميميػػة منيػػا أو القوميػػة ،أو مػػا يصػػدر عنػػو مػػف دوريػػات عمميػػة متخصصػػة
وكتب ومراجع وشرائط فيديو تعميمية وبرمجيات حسابية"( .الوالي)6 :2006 ،
المعددددايير :ى ػػي مجموع ػػة م ػػف البن ػػود أو الش ػػروط أو القواع ػػد الت ػػي وض ػػعيا المجم ػػس الق ػػومي لمعمم ػػي
الرياضػيات ،التػػي سػيتـ فػػي ضػوئيا تقػػويـ محتػوى مقػػررات اإلحصػاء واالحتمػػاالت فػي كتػػب الرياضػػيات
المدرسية لمصفيف الحادي عشر والثاني عشر في فمسطيف.
موضوعات اإلحصاء واالحتماالت:
مجموعػػة الحقػػائؽ والتعميمػػات والمفػػاىيـ والميػػارات والمسػػائؿ الرياضػػية التػػي يتضػػمنيا محتػػوى مقػػررات
اإلحصاء واالحتماالت الحالية ،التي أقرتيا و ازرة التربية والتعميـ بالمرحمة الثانوية في فمسطيف.
المرحمة الثانوية:
ىػػي المرحمػػة الثانيػػة مػػف م ارحػػؿ التعمػػيـ المدرسػػي فػػي النظػػاـ التربػػوي الفمسػػطيني بعػػد المرحمػػة األساسػػية،
وتشمؿ الصفيف الحادي عشر والثاني عشر بفرعيو العموـ والعموـ اإلنسانية.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
أوالً :المعايير ،ومعايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات
ثانياً :الرياضيات ،اإلحصاء واالحتماالت

الفصل الثاني
اإلطار النظري
تسػػعى ىػػذه الد ارس ػػة إلػػى التعػػرؼ عم ػػى مػػدى تػػوافر مع ػػايير المجمػػس القػػومي لمعمم ػػي الرياضػػيات ف ػػي
موضػػوعات اإلحصػػاء واالحتمػػاالت لممرحمػػة الثانويػػة بفمسػػطيف ،لػػذلؾ فػػإف ىػػذا الفصػػؿ يتنػػاوؿ محػػوريف
ىمػ ػػا :المحػ ػػور األوؿ :معػ ػػايير المجمػ ػػس القػ ػػومي لمعممػ ػػي الرياضػ ػػيات ،والمحػ ػػور الثػ ػػاني :الرياضػ ػػيات،
واإلحصاء واالحتماالت.

أوالً :المعايير:
ماىية المعايير:
يعرؼ "المعيار" بأنو النمػوذج الػذي يحتػذى بػو لقيػاس درجػة اكتمػاؿ أو كفػاءة شػيء مػا ،وحسػب تعريػؼ
المنظمة الدولة لمتوحيد القياسي فإف "المعيار" ىػو مواصػفة فنيػة أو أي وثيقػة أخػرى متاحػة لعامػة النػاس
ومص ػػاغة بتعػػػاوف أو اتفػػػاؽ ع ػػاـ م ػػف جان ػػب جمي ػػع الميتم ػػيف والمت ػػأثريف بيػػػا ،معتمػػػدة عم ػػى النت ػػائج
والتجارب المجمعة في مجاؿ مف المجاالت( .البيومي)27 :2008 ،

أنواع المعايير:
أنواع المعايير تنقسـ كالتالي (البيومي:)28 :2008 ،
 .1معػػايير مرتبطػػة بػػالمحتوى :وىػػي تمثػػؿ مػػا يجػػب أف يعرفػػو المػػتعمـ ويكػػوف قػػادر عمػػى أدائػػو .وىػػذه
المعايير تمثؿ األفكار الرئيسة والميارات اليامة والمتوقعة مف قبؿ المتعمميف لما تعمموه.
 .2معػ ػػايير مرتبطػ ػػة بػ ػػاألداء :وىػ ػػي تصػ ػػؼ أداء المػ ػػتعمـ لمػ ػػا تعممػ ػػو مػ ػػف خػ ػػبلؿ المعػ ػػايير المتربطػ ػػة
بػػالمحتوى ،وعنػػد وضػػع معػػايير مرتبطػػة بػػاألداء فبلبػػد مػػف وضػػع مؤش ػرات لػػؤلداء وىػػي تقػػدـ أدلػػة
حوؿ مدى التقدـ نحو تحقيؽ أحد المعايير.
 .3معػػايير مرتبطػػة بفػػرص الػػتعمـ :وىػػذه المعػػايير تسػػاعد فػػي اتاحػػة فػػرص متسػػاوية فػػي التعمػػيـ ،كمػػا
توضػػح إلػػى أي مػػدى تت ػوافر الب ػرامج والمصػػادر بالمػػدارس والمؤسسػػات التعميميػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ
المعايير المرتبطة باألداء والمحتوى.
وتعكػػس المعػػايير التربويػػة ثقافػػة ومعتقػػدات المجتمػػع ،فقػػد أوضػػحت السػػيد ( )2004أف "وثيقػػة المعػػايير
التربويػػة لمقػػرف الحػػادي والعشػريف التػػي أعمنتيػػا مجموعػػة دوؿ التعػػاوف االقتصػػادي ادسػػيوي تعكػػس ثقافػػة
وقػػيـ مجتمعػػات ىػػذه الػدوؿ ،كمػػا تعكػػس التشػػابو واالخػػتبلؼ والتنػػوع فػػي االىتمػػاـ بمسػػتويات التعمػػيـ فػػي
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ىذه الدوؿ" ،وفيما يمي سيتـ توضيح بعض نماذج المعايير التربوية التػي وضػعتيا ىػذه الػدوؿ ( :السػيد،
)38 :2004
 .1الواليات المتحدة األمريكيػة :ذكػر مسػئوؿ التعمػيـ األمريكػي أف أمريكػا فػي حاجػة لمعرفػة مػاذا يجػب
أف يػػتعمـ أطفػػاؿ دوؿ العػػالـ األخػػرى حتػػى تضػػع ذلػػؾ فػػي اعتباراتيػػا عنػػد وضػػع المعػػايير التربويػػة
األمريكية ،وبالتالي تـ التأكيد عمى ما يمي:
 التركيز عمى أف يبدأ الطفؿ التعميـ وىو عمى استعداد لذلؾ.
 رفع معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ بالمدارس الثانوية العميا إلى  %90عمى األقؿ.
 أف تمتزـ كؿ مدرسة بتوفير وتييئة البيئة المبلئمة لمتعميـ.
 التركيز عمى مستويات االنجاز واألداء والتنمية الذاتية.
 التركيز عمى المنيج القومي لمتعميـ.
 أف يت ػوافر لكػػؿ طفػػؿ فػػرص لمحصػػوؿ عمػػى تعمػػيـ عػػالي المسػػتوى وذلػػؾ عػػف طريػػؽ معػػايير
صارمة ونظـ حازمة في االختبارات القومية وخاصة في العموـ والرياضيات.
 .2الصيف :تؤكد الوثيقة عمى ما يخص الصيف في مجموعة النقاط التالية:
 يرتكز تقدـ األمة عمى التنمية المستمرة لمتعميـ وعمى جودة المعمـ.
 أف يتعمـ الجيؿ الجديد كيفية اإلدارة الذاتية والتحكـ في الذات قبؿ المساىمة في نظاـ الحياة.
 إعداد الطبلب مف أجؿ عالـ تتزايد فيو قيمة المعرفة التكنولوجية.
 التركيز عمى التعمـ المستمر لمكبار.
 التركيػػز عمػػى نوعيػػة التعمػػيـ الػػذي ييػػدؼ إلػػى تكامػػؿ المعرفػػة واث ػراء قػػدرات الطػػبلب ،والػػذي
يمكنيـ مف حؿ المشكبلت التي تواجييـ.
 .3اليابػػاف :وبالنسػػبة لممعػػايير التربويػػة فػػي اليابػػاف فتقػػوـ و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ بتطػػوير المعػػايير عػػف
طريؽ وضع الخطوط المرشدة لتشكيؿ المعايير التعميمية لممنيج القومي كؿ عشر سنوات ،واضػعة
في اعتباراتيا المستويات المعيارية المحمية والقومية واإلقميمية ،وركز الوثيقة عمى ما يمي:
 تحقيؽ االستيعاب الكامؿ لؤلطفاؿ في سف التعميـ االبتدائي.
 مراجعة المعايير التعميمية بصورة دورية ووفقاً لضوابط المجمس القومي الياباني.
 التركيز عمى المعايير القومية لمتعميـ في إدارة المدرسة واإلنجاز التعميمي.
 التركيز عمى تنمية المناىج وتحسيف جودة المعمـ.
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 زيادة أجور المعمميف ،لجذب المعمـ الجيد لممينة.
 .4اندونيسػػيا :وقػػد ركػػزت الوثيق ػػة فػػي نظػػاـ التعمػػيـ االندونيسػػي عمػػى ضػػرورة ربػػط المعػػايير القومي ػػة
لمتعمػيـ بمعػايير القػػرف الحػادي والعشػريف فػي التعمػػيـ بمػا يحقػؽ أىػػداؼ التعمػيـ فػػي اندونيسػيا ،وذلػػؾ
عف طريؽ:
 المحافظة عمى القيـ األخبلقية األساسية الراسخة في الثقافة االندونيسية.
 التأكيد عمى ربط المعايير التربوية لمقرف الحادي والعشريف بالتقدـ العممي والتكنولوجي.
 مواجيػػة المشػػكبلت التػػي تواجػػو النظػػاـ التعميمػػي مثػػؿ زيػػادة المطالبػػة بتجويػػد التعمػػيـ وتوسػػيع
قاعدتو.
ويبلحػظ ممػا سػػبؽ أف لكػؿ مجتمػع معػػايير تربويػة خاصػة بػػو ،تتفػؽ مػع ثقافتػػو ،قيمػو ،عاداتػو ،طبيعتػػو،
وأىدافو ،وىذا يدؿ عمى مرونة المعايير التربوية ،فػبل يوجػد معػايير تربويػة واحػدة لجميػع المجتمعػات بػؿ
ىي متنوعة بتنوع المجتمعات.
ومع التقدـ اليائؿ في المعرفة ،والكـ الكبير مف المعمومات والعبلقات والميػارات والقػيـ الػذي أصػبح مػف
الضػػروري إلمػػاـ المػػتعمـ بيػػا ،فكػػاف البػػد مػػف رفػػع جػػودة التعمػػيـ باسػػتمرار ،وىػػذا يتطمػػب النظػػر فػػي كافػػة
جوانػػب النظػػاـ التعميمػػي ،باسػػتخداـ أدوات عمميػػة مناسػػبة ،حيػػث إنػػو مػػف الميػػـ وجػػود مػػا يػػنظـ تق ػديـ
المعموم ػػات والعبلق ػػات والمي ػػارات ،ويرتبي ػػا بطريق ػػة تس ػػيؿ تناولي ػػا واإللم ػػاـ بي ػػا ،فظي ػػرت المع ػػايير أو
المسػتويات المعياريػة التػي توضػح مػػا يجػب أف يعرفػو كػؿ مػتعمـ ،لتحقيػػؽ الجػودة فػي التعمػيـ عامػة وفػػي
تعميـ الرياضػيات خاصػة ،وقػد أوضػحت البيػومي ( )2008أنػو "عمػى مػر العصػور كػاف السػعي لتحقيػؽ
الجػػودة فػػي تعمػػيـ وتعمػػـ الرياضػػيات مػػف خػػبلؿ نظريػػات ومبػػادرات متجػػددة ،ففػػي نصػػؼ القػػرف العشػريف
جاءت حركة األىداؼ السموكية ...تمى ذلػؾ حركػة نػواتج الػتعمـ ...ثػـ ظيػرت ثقافػة المعػايير ،وتسػابقت
المؤسسات التربوية في دوؿ مختمفة في وضع معايير لما يجب أف يعرفو المتعمـ مف الرياضػيات ،وذلػؾ
منذ طفولتو وفي مسيرة مراحؿ تعميمو وتعممو وحتى تخرجو"( .بيومي)33:2008 ،
والمس ػػتويات المعياري ػػة كم ػػا أوض ػػح ديس ػػقورس ( )2001تعتم ػػد عم ػػى مس ػػممة ميم ػػة وض ػػرورية لتعم ػػيـ
الرياضػػيات المدرسػػية وىػػي إثػػارة فكػػر المػػتعمـ وتنميػػة قد ارتػػو التفكيريػػة ،وزيػػادة رغبتػػو فػػي الػػتعمـ ،وزيػػادة
قدرت ػػو عم ػػى ص ػػياغة العبلق ػػات اوادراكي ػػا وح ػػؿ المش ػػكبلت الرياض ػػية وغي ػػر الرياض ػػية ،وتوس ػػيع فيم ػػو
لمرياض ػػيات الوظيفي ػػة ،وتربيت ػػو عم ػػى تق ػػدير دور الرياض ػػيات ف ػػي الني ػػوض ب ػػالعمـ ....وم ػػف ىن ػػا تبن ػػى
وتصمـ الخبرة الرياضية عمى ثبلث مبادئ أساسية ىي:
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 الرغبة في التحدي واالستمتاع بو.
 الشعور بالنجاح في تعمـ الرياضيات ألنو أكبر دافع الستم اررية التعمـ.
 تكويف صورة جيدة عف الذات( .ديسقورس)15:2001 ،
وأوض ػػح عبي ػػد ( )2004أف "مجم ػػس التربي ػػة والتعم ػػيـ بنيوي ػػورؾ قػ ػاـ بوض ػػع مع ػػايير ألداء الط ػػبلب ف ػػي
الرياض ػػيات بي ػػدؼ رف ػػع مس ػػتوى األداء المعرف ػػي وق ػػدرات التفكي ػػر العمي ػػا لممتعمم ػػيف مسترش ػػداً بمع ػػايير
(( .")NCTMعبيد)35:2004 ،
وعربيػًا اىتمػػت بعػػض الػػدوؿ بالمعػػايير العالميػػة ،ومػػف ىػػذه الػػدوؿ دولػػة اإلمػارات العربيػػة المتحػػدة ،حيػػث
اعتمػػدت وثيقػػة السياسػػات التعميميػػة لئلمػػارات عمػػى مجموعػػة مػػف المبػػادئ لتوجيػػو أىػػداؼ التعمػػيـ ،وقػػد
نصػػت فػػي مبػػدأىا الخػػامس عمػػى "أف التعمػػيـ لئلعػػداد لممسػػتقبؿ المتطػػور يتطمػػب تعميػػؽ د ارسػػة العمػػوـ
والرياضػػيات والمغػػات ،اواكسػػاب المتعممػػيف الميػػارات البلزمػػة والتفاعػػؿ اإليجػػابي لمتعامػػؿ مػػع معطيػػات
المسػػتقبؿ ،ومواكبػػة الجديػػد واالتجاىػػات العالميػػة المسػػتجدة " .أمػػا رؤيػػة التعمػػيـ 2020التػػي رسػػمت لمػػا
سػيكوف عميػػو التعمػػيـ فػػي اإلمػػارات عػػاـ  ،2020فقػػد نصػػت فػػي مبػػدأىا الحػػادي عشػػر عمػػى"أف االىتمػػاـ
بتطوير عموـ العصر ،وفػي مقػدمتيا المغػات والعمػوـ والرياضػيات وتطبيقػات الحاسػب ادلػي ،ىػي وسػيمة
المجتمػ ػػع لسػ ػػد الفجػ ػػوة المعرفيػ ػػة والتكنولوجيػ ػػة التػ ػػي تبعػ ػػده عػ ػػف الػ ػػدوؿ الصػ ػػناعية المتقدمػ ػػة"( .جميػ ػػؿ،
)2005:23
"وقد قامت و ازرة التربية والتعميـ والشػباب ببنػاء وثػائؽ جديػدة لكافػة المنػاىج الد ارسػية تقػوـ عمػى المعػايير
العالميػػة" وتػػـ إعػػداد وثيقػػة مػػنيج الرياضػػيات والتػػي تضػػمنت عش ػرة معػػايير لمرياضػػيات المدرسػػية تمثػػؿ
معػػايير لممحتػػوى و العمميػػات ،ىػػذه المعػػايير كانػػت ىػػي نفسػػيا المعػػايير التػػي حػػددىا المجمػػس القػػومي
لمعممي الرياضيات ( )NCTMمع التركيز عمى محورية دور المتعمـ ،كمػا أشػارت إلػى دور المعمػـ فػي
إرشػػاد وتوجيػػو المػػتعمـ والبعػػد عػػف الحفػػظ والتمقػػيف وتييئػػة البيئػػة الصػػفية التػػي يعمػػؽ مػػف خبلليػػا فيػػـ
المتعمميف لمرياضيات (السواعي.)1 :2004 ،
وفػػي قطػػر تسػػعى الدولػػة إلػػى تطػػوير التعمػػيـ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مشػػروع تطػػوير معػػايير المنػػاىج الوطنيػػة
والذي يرتكز عمى عدة مبادئ ىي( :بيومي)35 :2008 ،
 .1أف معايير المناىج ىي حجر الزاوية لمبادرة دولة قطر لتطوير التعميـ العاـ.
 .2أف تتسؽ معايير المناىج مع الطموحات الدولية لما ينبغي عمى الطالب أف يتعممو ويفيمو ويتمكف
مف أدائو في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ.
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 .3أف تغطي المعايير أربع مواد ىي المغة العربية والمغة اإلنجميزية والعموـ والرياضيات.
 .4التركيز عمى المحتوى األساسي إلعداد الطبلب لكي يكونوا مواطنيف مشاركيف ومنتجيف.
 .5أف يقوـ بإعداد المعايير نخبة دولية متميزة مف خبراء المناىج تحت إشراؼ العامميف بييئة التعميـ.
 .6أف تتفؽ معايير المناىج مع الثقافة القطرية ،وأف تبلئـ احتياجات واىتمامات الطبلب القطرييف.
و يتضح مما سبؽ ،أف الدوؿ العربية بدأت تيتـ بالتعميـ بشكؿ عاـ ،وبتعميـ الرياضيات بشكؿ
خاص ،كما أف بعض الدوؿ وضعت صورة لما سيكوف عميو التعميـ في سنوات الحقة ،وىذا إف دؿ
فإنو يدؿ عمى تطور ىذه الببلد ألنيا بدأت بتطوير المناىج.

معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات:
االتجاىات العالمية لحركة المعايير:
لقد شيدت الساحة التربوية في العقديف األخيريف تطوي ًار في عممية تعميـ الرياضيات بمرحمػة التعمػيـ قبػؿ
الجػػامعي ،وتمثػػؿ ىػػذا التطػػوير فػػي عقػػد عػػدة مػػؤتمرات ونػػدوات فػػي تربويػػات الرياضػػيات وصػػدور عػػدة
تقػ ػػارير لعػ ػػؿ مػ ػػف أىميػ ػػا تقريػ ػػر المجمػ ػػس القػ ػػومي لمعممػ ػػي الرياضػ ػػيات ( )NCTMبالواليػ ػػات المتحػ ػػدة
األمريكيػػة عػػاـ  1980الػػذي تضػػمف توصػػيات حػػوؿ الرياضػػيات المدرسػػية فػػي الثمانينػػات ،والنػػدوة التػػي
عقػ ػػدتيا الييئػ ػػة الدوليػ ػػة لتعمػ ػػيـ الرياضػ ػػيات فػ ػػي فرنسػ ػػا فػ ػػي مػ ػػارس عػ ػػاـ  1985عػ ػػف تػ ػػأثير الكمبيػ ػػوتر
والمعمومػػات عمػػى الرياضػػيات وتعميميػػا فػػي المرحمػػة الجامعيػػة والمرحمػػة الثانويػػة ،والنػػدوة التػػي عقػػدتيا
الييئة الدولية لتعميـ الرياضيات أيضًا في الكويت في الفترة مف  6-1فبراير  1986وصدر عنيا كتيػب
الرياضػ ػػيات المدرسػ ػػية فػ ػػي التسػ ػػعينات ،والتقريػ ػػر الصػ ػػادر عػ ػػف منظمػ ػػة اليونسػ ػػكو  1992حػ ػػوؿ تعمػ ػػيـ
الرياضػػيات لمقػػرف الحػػادي والعشػريف الػػذي تضػػمف بعػػض الػػرؤى المسػػتقبمية المحميػػة والعالميػػة فػػي تعمػػيـ
الرياضيات ،وتقرير مجمس البحث القومي بالواليػات المتحػدة األمريكيػة الػذي عػالج قضػية مسػتقبؿ تعمػيـ
الرياضيات( .عبيد)11:1998 ،
وفػػي عػػاـ  1986قامػػت لجنػػة مػػف مػػديري المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات األمريكػػي ()NCTM
بتأسيس فريؽ العمؿ لعمؿ مستويات لتعميـ الرياضيات لعمؿ مستويات لتعميـ الرياضػيات بيػدؼ تحسػيف
نوعيػػة الرياضػػيات المدرسػػية ،وقامػػت ىػػذه المجنػػة بعمػػؿ وثيقػػة احتػػوت عمػػى مجموعػػة مػػف المسػػتويات
لممنػػاىج المدرسػػية فػػي المدرسػػة األمريكيػػة بػػدءاً مػػف ريػػاض األطفػػاؿ حتػػى الصػػؼ الثػػاني عشػػر ،كمػػا
عممت مجموعة مف المسػتويات لتقػويـ كػؿ مػف نوعيػة المنػاىج المدرسػية وتحصػيؿ الطػبلب ،وقػد أخػذت
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،والمػػدارس فػػي القطاع ػػات المختمفػػة ،وىيئػػة التػػدريس بالمػػدارس والناشػػريف
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ومػػؤلفي الكتػػب ،ىػػذه المسػػتويات كخطػػوط عريضػػة لتطػػوير مػواد تعميميػػة جديػػدة ،وكمعػػايير لمحكػػـ عمػػى
األفكػػار الرياض ػية المختمفػػة التػػي تقػػدميا المدرسػػة ،وقػػد قػػدـ المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات فػػي
الواليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة أربػ ػػع مجموعػ ػػات مػ ػػف المعػ ػػايير فػ ػػي سػ ػػنوات متفرقػ ػػة (،)NCTM,1989
( )NCTM,2000( ،)NCTM,1995( ،)NCTM,1991تػ ػ ػ ػ ػػـ إيجازىػ ػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػ ػػى النحػ ػ ػ ػ ػػو التػ ػ ػ ػ ػػالي:
(ديسقورس)22:2001 ،
 المجموعة األولى :المناىج والتقويـ (.)1989 المجموعة الثانية :المعايير المينية (.)1991 المجموعة الثالثة :تقييـ المعايير (.)1995 -المجموعة الرابعة :مبادئ ومعايير (.)2000

سمات وثيقة (:)NCTM
مف أىػـ سػمات الوثيقػة المطػورة لمعػايير المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات ( )NCTMكمػا عرضػيا
(ميخائيؿ )21 :2001 ،ما يمي:
 .1إعطػػاء األىميػػة السػػتخداـ التقنيػػة فػػي تعمػػيـ وتعمػػـ الرياضػػيات ،حيػػث صػػيغت كمبػػدأ أو ىػػدؼ
أساسػػي لتعمػػيـ وتعمػػـ الرياضػػيات ،وأيضػػا كنتيجػػة منطقيػػة لرغبػػة الدولػػة فػػي إصػػبلح حػػاؿ التعمػػيـ
بالمدرسػػة الثانويػػة ،وقػػد عكسػػت المعػػايير رغبػػة التربػػوييف فػػي حاجػػة الطػػبلب لتعمػػيـ أفضػػؿ وتعمػػيـ
إضافي في الرياضيات ،وأيضا رغبة فػي تحسػيف تػدريس الرياضػيات بالمدرسػة الثانويػة بطػرؽ ذات
فاعمية.
 .2أشارت المعايير إلى أىمية إعطاء فرصة لمطبلب في الرياضيات ،كؿ بحسب رغبتو ،حاجاتو.
 .3تيتـ المعايير باالكتشاؼ والبحث واالستقصاء وحؿ المشكبلت واالتصاؿ.
 .4أعطت معايير المناىج أساسا لمتغير والتحديث ونوع المقػررات التػي يجػب تقػديميا لممػتعمـ حتػى
يمكف عمؿ برامج وموضوعات جديدة ،تستجيب الحتياجات العمؿ والدارسيف.
 .5عممت عمى توصيؼ طرؽ التدريس حتى يكػوف ليػا تػأثير عمػى عمميػة الػتعمـ المدرسػي المرغػوب
إحداثو في سموؾ المتعمميف ،وأعطػت دلػيبلً قويػاً عمػى حػدوث تحسػيف حقيقػي لقػوة الرياضػيات لػدى
الدارسيف ،وفي طريقة تجميع البيانات ،وتقويـ كؿ مف أداء المتعمـ وتقويـ فاعمية الب ارمج المختمفة.
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أسباب تبني معايير ):(NCTM
ىن ػػاؾ أسػػػباب تػ ػػدعو لتبن ػػي ( )NCTMوى ػػي ض ػػماف النوعيػػػة لتوضػ ػػيح االى ػػداؼ ،ولتش ػػجيع التغييػػػر
والتطوير ،وكوف ىذه المعايير تحاوؿ أف تركز عمى ( :كساب)63:2009 ،
 .1وضع مجموعة مف األىداؼ لمرياضػيات لجميػع الطػبلب مػف مرحمػة مػا قبػؿ المدرسػة إلػى الصػؼ
الثاني عشر ،والتي مف شأنيا أف توجو المنياج ،التعميـ والتقييـ خبلؿ السنوات القادمة.
 .2تعػد المعػايير بمثابػة مصػدر لممعممػيف والقػادة التربػوييف ومتخػذي القػرار لفحػص وتحسػيف نوعيػة
تعميـ الرياضيات.
 .3توجو ىذه المعايير األطر لتطوير المنياج والتقييـ والمواد التعميمية.
 .4اسػتحثاث األفكػار والحػوار المسػتمر عمػى كافػة المسػتويات الدوليػة ،القوميػة ،المحميػة كافػة ،حػوؿ
أفضؿ الطرؽ لمساعدة الطبلب في الحصوؿ عمى فيـ عميؽ لمرياضيات.
وبناء عمى ذلؾ ،تـ تبني معايير( )NCTMلتكوف حجر أسػاس ىػذه الد ارسػة وذلػؾ ألىميتيػا وشػموليتيا
وتطويرىا المستمر.
أما بالنسبة لممبادئ التي تقوـ عمييا المعايير فيي كما أوردىا ديػاب ( )2004المبػادئ التػي تقػوـ عمييػا
المعايير وىي( :دياب)92 :2004 ،
 .1مبدأ المساواة ):)Equityيتطمب ىذا المبدأ تعمـ الرياضيات بطريقة التميػز والمسػاواة ،بمعنػى أنػو
يكوف لدى كؿ المتعمميف توقعات متساوية وعالمية وتدعيـ قوى لقدرات كؿ الطبلب.
 .2مبددددأ المدددنيج (:)Curriculumينظ ػػر إل ػػى الم ػػنيج عم ػػى ان ػػو اكث ػػر م ػػف تجم ػػع لمجموع ػػة م ػػف
الموض ػػوعات واالنش ػػطة التعميمي ػػة الت ػػي يتوج ػػب عم ػػى التممي ػػذ اس ػػتيعابيا وانم ػػا يرك ػػز عم ػػى اىمي ػػة
الرياضػػيات وتعمػػـ طبيعتيػػا ،ويجػػب أف يكػػوف المػػنيج منظمػػا تنظيمػػا منطقيػػا عمػػى امتػػداد سػػنوات
التعميـ.
 .3مبددددأ التددددريس (:)Teachingين ػػادي ى ػػذا المب ػػدأ ب ػػتعمـ الرياض ػػيات بفاعمي ػػة ،واف يع ػػرؼ المعم ػػـ
الخمفية العممية التي يأتي بيا الطالب إلى الموقػؼ التعميمػي ،ويكػوف عمػى د اريػة بمػا يعرفػو الطالػب
ومػػا يرغػػب فػػي تعممػػو ثػػـ بعػػد ذلػػؾ يحػػاوؿ المعمػػـ تقػػديـ الخب ػرات التعميميػػة التػػي تتحػػدى قد ارتػػو،
وتتحدى ىذه المعمومات وتقويميا وتدعميا بطريقة جيدة.
 .4مبدددأ الددتعمم (:)Learningيجػػب عمػػى المػػتعمـ تعمػػـ الرياضػػيات بفيػػـ وعمػػؽ ويتعامػػؿ بطريقػػة
مباشرة حتى يستطيع تكويف معمومات جديدة وذلؾ مف خبلؿ الخبرة المباشرة المنظمة.
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 .5مبدددأ التقيدديم (:)Assessmentيجػػب أف يػػدعـ التقيػػيـ أىميػػة الرياضػػيات ،ويقػػدـ معمومػػات ىامػػة
وضرورية لكؿ مف الطالب و المعمـ
 .6مبدددددأ التكنولوجيددددا (:)Technologyتعتبػ ػػر التكنولوجيػ ػػا أساسػ ػػية فػ ػػي تعمػ ػػيـ وتعمػ ػػـ الرياضػ ػػيات
المدرسية وىي تعتبر عامبل مساعدا مؤث ار في تعمميا وتعمؿ عمػى تحسػيف قػدرة المػتعمـ عمػى الػتعمـ
عامة والرياضيات خاصة.

مستويات المحتوى والعممية:
وقػػد تػػـ اإلشػػارة إلػػى عشػػرة مسػػتويات لممحتػػوى والعمميػػة فػػي كتػػاب مبػػادئ ومسػػتويات ،وىػػذه المسػػتويات
العشرة مشتركة لجميع صفوؼ التعميـ والتي تشكؿ محور عاـ وشامؿ لممنيج ،بػدءاً مػف ريػاض االطفػاؿ
حتػػى الصػػؼ الثػػاني عشػػر ،تصػػؼ ىػػذه المسػػتويات المفػػاىيـ التػػي ليػػا قيمػػة عاليػػة فػػي تعمػػـ الرياضػػيات
المدرسية ،كما أنيا تشير إلى ما يجب أف يعرفو الطبلب مف الرياضيات وايضػًا نوعيػة الرياضػيات التػي
يمكف أف يكوف الطالب قاد اًر عمى ادائيا نتيجة لمخبػرة التربويػة التػي يمػر بيػا المػتعمـ مػف مرحمػة مػا قبػؿ
المدرسة حتػى الصػؼ الثػاني عشػر ،وقػد تضػمنت المسػتويات العشػرة ،خمسػة مسػتويات تيػتـ بمسػتويات
المحتوى وخمس مسػتويات تيػتـ بمسػتويات العمميػة ،وفيمػا يمػي وصػؼ ليػذه المسػتويات (ديػاب:2004،
:)97-94
أوالً :مستويات المحتوى (:)Content Standards For School Mathematics
 .1مستوى االعداد والعمميات عمييا (:)Number and Operations Standards
يجب عمػى البػرامج التعميميػة مػف مرحمػة مػا قبػؿ المدرسػة حتػى الصػؼ الثػاني عشػر جعػؿ الطالػب قػاد اًر
عمى أداء وتحقيؽ االىداؼ التالية:
 فيـ األعداد ،طرؽ تمثيؿ األعداد ،العبلقات بيف األعداد ،طبيعة أنظمة األعداد.
 فيـ معاني العمميات الحسابية ،وكيؼ ترتبط ىذه العمميات ببعضيا البعض.
 الطبلقة في إجراء العمميات الحسابية ،والقدرة عمى عمؿ تقديرات استداللية.
 .2مستوى الجبر (:)Algebra Standards
 فيـ األنماط والنماذج والعبلقات والدواؿ.
 تمثيؿ وتحميؿ المواقؼ الرياضية ،واستخداـ التراكيب الرياضية ،والرموز الجبرية.
 استخداـ النماذج الرياضية لتمثيؿ وفيـ العبلقات الكمية.
 تحميؿ التغيير في محتويات مختمفة.
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 .3مستوى اليندسة (:)Geometry Standards
 تحميػؿ خػواص وصػفات األشػػكاؿ اليندسػية فػي بعػػديف (المسػتوى) وفػي ثػػبلث أبعػاد (الفػراغ) وجعػػؿ
الطالب قادر عمى عمؿ مناقشات رياضية وىندسية منظمة مع ادراؾ العبلقات اليندسية بينيما.
 تحديد المواقع ووصؼ العبلقات المكانية باستخداـ ىندسة االحداثيات وأي أنظمة تمثيؿ أخرى.
 تطبيؽ ىندسة التحويبلت واستخداـ مفيوـ التماثؿ لتحميؿ المواقؼ الرياضية واليندسية.
 استخداـ التمثيؿ البصري واالستدالؿ المكاني والنمذجة اليندسية لحؿ المشكبلت الرياضية.
 .4مستوى القياس (:)Measurement Standards
 في ػػـ ص ػػفات وخػ ػواص القي ػػاس الخاص ػػة باألش ػػياء والوح ػػدات المس ػػتخدمة فيي ػػا ،وأنظم ػػة عممي ػػات
القياس.
 تطبيؽ األساليب والتكنيكيات المختمفة المبلئمة في القياس واسػتخداـ أدوات لقيػاس ،معرفػة القػوانيف
البلزمة لوصؼ وتحديد القياسات المختمفة.
 .5مستوى تحميل البيانات واالحتماالت (:)Data Analysis and Probability Standards
 صػياغة أسػئمة حػوؿ مجموعػة معينػػة مػف البيانػات ،تػدريب الطػػبلب عمػى تجميػع بيانػات ،وتنظيميػػا
وعرضيا بطرؽ مناسبة لئلجابة عمى ىذه التساؤالت.
 استخداـ الطرؽ االحصائية والمبلئمة لتحميؿ البيانات.
 تطوير وتقويـ التفسيرات والتنبؤات التي تعتمد عمى البيانات التي تـ تجميعيا.
 فيـ وتطبيؽ المفاىيـ األساسية لبلحتماالت.
ثانيددداً :مسدددتويات العمميدددة لمرياضددديات المدرسدددية (Process Standards For School
):Mathematics
 .1مستوى حل المشكمة ( :)Problem Solving Standards
 بناء واشتقاؽ المعرفة الرياضية الجديدة مف خبلؿ تدريب الطبلب عمى سموؾ حؿ المشكمة.
 حؿ المشكبلت التي تعترض الطبلب في محتوى المواد الدراسية األخرى.
 تطبيؽ وتبني استراتيجيات مناسبة ومتعددة لحؿ المشكبلت الرياضية وغير الرياضية.
 التفكير في عمميات حؿ المشكبلت الرياضية بأنواعيا المختمفة.
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 .2مستوى االستدالل والبرىان (:)Reasoning and Proof Standards
 التعرؼ عمى معنى االستدالؿ والبرىاف عمى اعتبار أنػو إحػدى المظػاىر واألىػداؼ االساسػية لػتعمـ
الرياضيات.
 عمؿ واكتشاؼ التعميمات والعبلقات الرياضية.
 عمؿ وتقويـ المناقشات المنطقية الرياضية وايضاً تقويـ طرؽ البرىاف.
 اختبار واستخداـ أنواع متعددة مف االستدالؿ وطرؽ البرىاف.
 .3مستوى االتصال ( :)Communication Standards
 تنظيـ وتثبيت وتقوية التفكير الرياضي مف خبلؿ عمميات االتصاؿ المختمفة.
 توصيؿ التفكير الرياضي بوضوح لمرفاؽ أو لممدرسيف أو لآلخريف.
 تحميؿ وتقويـ التفكير الرياضي واستراتيجياتو التي يستخدميا األخريف.
 استخداـ لغة الرياضيات المنطؽ لمتعبير عف األفكار الرياضية بطريقة واضحة.
 .4مستوى الربط أو الترابط (:)Connections Standards
 التعرؼ عمى استخداـ الروابط مف خبلؿ األفكار الرياضية.
 فيػػـ كيػػؼ تت ػرابط األفكػػار الرياضػػية مع ػاً وكيػػؼ تبنػػي عمػػى بعضػػيا الػػبعض إلنتػػاج كيانػػات جديػػدة
مترابطة كميا.
 ادراؾ وتطبيؽ الرياضيات في محتويات دراسية أخرى تختمؼ في طبيعتيا عػف طبيعػة الرياضػيات،
أي في مجاالت أخرى غير الرياضيات.
 .5مستوى التمثيل ( :)Representation Standards
 خمؽ وابتكار واستخداـ التمثيبلت الرياضية لتنظيـ وتسجيؿ وتوصيؿ االفكار الرياضية.
 االختيػػار والتطبيػػؽ والتحويػػؿ بػػيف التمثػػيبلت الرياضػػية المختمفػػة لحػػؿ المشػػكبلت الرياضػػية وغيػػر
الرياضية.
 اسػػتخداـ التمثػػيبلت الرياضػػية لنمذجػػة وتفسػػير الظػػواىر الفيزيقيػػة واالجتماعيػػة والظػػواىر األخػػرى
الرياضية.
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ثانياً :الرياضيات ،اإلحصاء واالحتماالت:
طبيعة الرياضيات:
الرياضػػيات ى ػػي مجموع ػػة م ػػف األنظم ػػة الرياض ػػية ،وتطبيقػػات ى ػػذه األنظم ػػة ف ػػي جمي ػػع نػ ػواحي الحي ػػاة
العمميػ ػػة والتخصصػ ػػات العمميػ ػػة ،والرياضػ ػػيات تيػ ػػتـ بد ارسػ ػػة موضػ ػػوعات عقميػ ػػة ،إمػ ػػا أف يػ ػػتـ ابتكارىػ ػػا
كاألعػػداد والرمػػوز الجبريػػة ،اوامػػا أف تجػػرد مػػف العػػالـ الخػػارجي كاألشػػكاؿ أو العبلقػػات القائمػػة بينيػػا أو
بيف أجزائيا.
ويبدأ التطور المنطقي لؤلنظمة الرياضية بعبارات غير معرفػة ،أي ال يمكػف إعطػاء تعريػؼ رياضػي ليػا
ومنيا :المسػتقيـ ،النقطػة ،العػدد ،المجموعػة ،عبلقػة البينيػة ،أمػا المكػوف الثػاني لؤلنظمػة الرياضػية فيػي
التعريفػػات ،والتعريػػؼ ىػػو توضػػيح لمعنػػى المفػػظ أو المصػػطمح أو الشػػيء ،وتحديػػد مفيومػػو ،أمػػا المكػػوف
الثالث لؤلنظمة الرياضية ىو المسممات ،وىي عبارات أو جمػؿ إخباريػة نقبميػا دوف الحاجػة إلػى البرىنػة
عمييا وذلؾ لوضوحيا ،أما المكوف الرابع لؤلنظمة الرياضػية فيػو النظريػات ،وىػي نتػائج منطقيػة ،يمكػف
البرىنة عمى صحتيا بالرجوع إلى المسممات والتعاريؼ( .أبو زينة)14:2001،

تطوير مناىج الرياضيات:
تعتقػد الباحثػة أف الرياضػيات سػاىمت مسػاىمة فعالػة فػي ىػذا التطػور العممػي والتكنولػوجي ،فالطاقػة
النووية و الحاسبات اإللكترونية و األقمػار الصػناعية والسػفف الفضػائية والصػواري وغيرىػا مػف مظػاىر
ػر عمػى الرياضػيات ،كمػا أف الرياضػيات غػزت حيػاة
ػادا كبي ًا
التقػدـ العممػي والتكنولػوجي ،تعتمػد اعتم ً

اإلنساف اليومية ،حيث كثر استخداميا في مجاؿ الصناعة ،وفي مشكبلت الػتحكـ النػوعي اإلحصػائي،
لػذلؾ فقػد أصػبح ل ازمػًا عمػى إنسػاف ىػذا العصػر أف يمػـ بقػدر معقػوؿ مػف اإلنتػاج الفكػري المعاصػر فػي
قادر عمى مواكبة التطورات العممية والتكنولوجية الحديثة.
الرياضيات بمحتواىا وتنظيميا الجديد ،ليكوف ًا

تطوير مناىج الرياضيات عمى المستوى الدولي:

كمػػا ذكػػرت (سػػميماف )16-14 :2012 ،أف تطػػور منػػاىج الرياضػػيات عمػػى المسػػتوى الػػدولي كػػاف كمػػا
يمي:
 .1المجموعدة الدراسدية لمرياضديات المدرسدية :بػدأت عمميػا فػي عػاـ1958ـ ،وتضػـ مجموعػة مػف
المتخصصػيف فػي الرياضػيات فػي جامعػة بيػؿ األمريكيػة ،ووضػعت منيجػا لمرياضػيات المدرسػية،
يمثؿ مرحمة تطور لمرياضيات في إطار المنيج التقميدي ،مع إعطائو الروح المعاصرة ،وقد خضع
ىذا المنيج ،وما زاؿ يخضع لكثير مف التعديبلت.
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 .2منظمدة التعداون والتطدور االقتصدادي بأوروبدا :بػدأت عمميػا عػاـ  1960ـ ،وقػد ضػمت النمسػا،
وبمجيكيػا ،وكنػدا ،والػدانمارؾ ،وفرنسػا ،وألمانيػا ،واليونػاف ،وأيسػمندا ،وأيرلنػدا ،اوايطاليػا ،واليابػاف،
ولوكسمبورج ،وىولندا ،والنرويج ،والبرتغاؿ ،وأسبانيا ،والسويد ،وسويس ار ،وتركيػا ،اوانجمتػرا ،أمريكيػا،
وقػد أعػدت تقػارير ود ارسػات عػف تطػوير منػاىج الرياضػيات فػي التعمػيـ العػاـ ،وكػاف مػف بػيف ىػذه
التقػارير مػنيج متطػور لمرياضػيات ،وضػع كمرجػع تسػتعيف بػو الػدوؿ األعضػاء ،وقػد تضػمف ىػذا
المنيج تغيرات جذرية حوؿ المفاىيـ المعاصرة.
 .3مشدروع الرياضديات المدرسدية :بػدأ العمػؿ فيػو بػإنجمت ار فػي عػاـ  1961ـ ،حيػث تػـ وضػع مػنيج
لمرياضػيات المدرسػية ،يمثػؿ مرحمػة تطػوير لمرياضػيات فػي إطػار المػنيج التقميػدي ،مػع إعطائػو
الػروح المعاصػرة ،اواضػافة بعػض الموضػوعات الجديػدة ،وقػد بػدأ تطبيػؽ ىػذا المػنيج ابتػداء مػف
األعواـ الدراسية1936 – 26ـ.
 .4لجنة الدول االسكندنافية لتحديث الرياضيات المدرسية :بدأت عمميا في عاـ 1967ـ ،واشتركت
فييػا الػدوؿ االسػكندينافية األربعػة وىػي :الػدانمارؾ ،وفنمنػدا ،والنػرويج ،والسػويد ،وقػد أقػرت ىػذه
منيجا لمرياضيات المعاصرة كمرجع تستعيف بو الدوؿ األعضاء ،وقد ظير ىذا المنيج في
المجنة
ً

إطػار موحػد اختفػت فيػو االنقسػامات التقميديػة إلػى فػروع الحسػاب والجبػر واليندسػة والتحميػؿ،

واتضػحت فيػو المفػاىيـ المعاصػرة التػي تػدور موضػوعاتو حوليػا ،واحتػؿ فيػو الثنػائي المرتػب
(المجموعة ،البنية) مكانا مركزيًا.
 .5مشروع الرياضيات المدرسية الشاممة :بدأ العمؿ فيو بجامعة ألينوي الجنوبية عاـ 1968ـ ،حيث
تػـ وضػع مػنيج متطػور مػف نػوع جديػد ،يعتمػد عمػى سمسػمة مػف األنشػطة المتنوعػة ،ومجموعػة مػف
الوسػائؿ التعميميػة المختمفػة ،ويقػدـ برنامجػا تعميميػا يتضػمف التعمػيـ الفػردي والجمػاعي ،وذلػؾ فيمػا
يخص مرحمتي التعميـ األولى والثانية ،أما المرحمة الثانوية فقد وضع ليا منيج متكامؿ لمرياضػيات
المعاصرة.
 .6مشدروع دراسدة تطدوير مدنيج الرياضديات بالمرحمدة الثانويدة :ظيػر فػي عػاـ 1969ـ ،ويمثػؿ
الخطوة الثالثة في طريؽ تطوير مناىج الرياضيات المدرسية بالواليات المتحدة األمريكية ،وقد قػدـ
ىذ ا المشروع منيجا جديدا متكامبل مبنيا عمى البني  Structureمتماشيا مع رياضيات المدرسة
الثانوية.

18

 .7وكالة تدريب المعممين في بريطانيا :مشروع تقديـ خمس حػزـ تدريبيػة لمعممػي الرياضػيات ،لػدعـ
موضوع تعميـ الرياضػيات وتعمميػا فػي المػرحمتيف االبتدائيػة والثانويػة فػي المممكػة المتحػدة .والحػزـ
جػزء مػف المبػادرة الوطنيػة لتحسػيف تػدريس الرياضػيات ،وذلػؾ لتزويػد المعممػيف مػف ذوي الخبػرات
السػابقة بمعمومػات عمػا اسػتجد فػي تعمػيـ الرياضػيات ،اواعطػاء المعممػيف خبػرة عمميػة فػي تػدريس
موضوعات في المراحؿ التعميمية التي يعمموف في التدريس فييا.
 .8مشروع المجمس الدوطني لمعممدي الرياضديات فدي الواليدات المتحددة األمريكيدة ) :(NCTMيعػد
ىػذا المشػروع مػف أبػرز المشػاريع الرياديػة التػي عممػت عمػى تأسػيس معػايير صػادقة فػي نيايػة
الثمانينات وبداية التسعينات ،وأصدرت أوؿ وثيقة عػاـ  1989ـ ،ضػـ معػايير منيػاج الرياضػيات،
وطػرؽ تقويمػو ،وقػد توالػت بعػد ذلػؾ فػي األعػواـ ،2000،1995،1991 :حيػث اىػتـ مشػروع
 2000بمجموعػة مػف المعػايير والمبػادئ التػي أوصػى بمراعاتيػا فػي بنػاء وتطػوير الرياضػيات
المدرسية.

تطوير مناىج الرياضيات عمى المستوى العربي:
شيدت منػاىج الرياضػيات فػي الػدوؿ العربيػة فػي العقػود الخمسػة األخيػرة سمسػمة مػف محػاوالت التغييػر ,
بقصد التحديث والتطوير في غالبيػة المػدارس العربيػة ،ويمكػف رصػد الم ارحػؿ التاليػة فػي تطػوير منػاىج
الرياضيات خاصة في مدارس المشرؽ العربي كما أوضحتيا (سميماف:)17 :2012 ،
 .1مشروع اليونسكو لتطوير تدريس الرياضيات في البالد العربية :في شباط فبراير  1966ـ انعقد
المؤتمر العاـ لميونسكو ,وتوصؿ إلى تقارير مفادىا أف تطوير تدريس العموـ والرياضيات أمر الزـ
حتػى تبلحػؽ ىػاتيف المػادتيف ثػورة البحػث العممػي والتكنولػوجي ،وقػد اختيػرت الػدوؿ العربيػة لتكػوف
مػف بػيف الػدوؿ التػي تتعػاوف معيػا اليونسػكو فػي تطػوير تػدريس الرياضػيات بمدارسػيا ،وكػاف ذلػؾ
نتيجة لتوصيات مؤتمر وزراء التخطيط العرب الذي انعقػد فػي طػرابمس بميبيػا فػي الفتػرة مػف (14-
 )9نيسػاف (إبريػؿ(عػاـ  1966ـ ،وقػد وضػعت اليونسػكو باالشػتراؾ مػع خبػراء الػدوؿ العربيػة
مشروعا لتطوير تدريس الرياضيات بالمرحمة الثانوية وتكونت في الببلد العربيػة التػي اشػتركت فػي
ً
المشروع لجاف وطنية ،تعمؿ عمى اإلعداد لتنفيذ المشروع.

 .2مشدروع المنظمدة العربيدة لمتربيدة والثقافدة والعمدوم )األليكسدو( لتطدوير الرياضديات فدي الدبالد
العربية :كاف لمشروع منظمة اليونسكو في تطوير الرياضيات بالمرحمة الثانوية عاـ  1966ـ أثره
في تييئة الجو العممي والنفسي ،لتطوير مناىج الرياضيات في الوطف العربػي ،وفػي خػبلؿ خمػس
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سػنوات مػف بدايػة ىػذا المشػروع ،تبنػت خبلليػا بعػض الػدوؿ العربيػة تػدريس عػدة موضػوعات ممػا
تضػمنو المشػروع ،وقامػت بعػض الػدوؿ بتػأليؼ كتػب جديػدة لمرياضػيات تضػـ مفػاىيـ الرياضػيات
المعاصرة ،مسترشدة في ذلػؾ بالكتػب التػي قػدميا مشػروع اليونسػكو ،وقػد ظيػرت الحاجػة إلػى نػوع
مف التقريب بيف وجيات النظر المختمفة ،مما حػدا بالمنظمػة العربيػة لمتربيػة والثقافػة والعمػوـ القيػاـ
بمشروع ريادي لتطوير الرياضيات في المرحمتيف المتوسطة (اإلعدادية) والثانوية ،يتناوؿ المقررات
والكتب الدراسية.
 .3مشروع توحيد وتطوير مناىج الرياضيات فدي دول الخمديج العربيدة :بعػد مشػروع األليكسػو بػدأت
المدارس العربية تستجيب فعبل إلعطاء مزيد مف االىتماـ بالميػارات األساسػية ،وأجريػت تعػديبلت
عمػى الكتػب المدرسػية التػي وضػعت فػي إطػار كتػب اليونسػكو وفػي إطػار كتػب المنظمػة العربيػة
لمتربية والثقافة والعمو ـ ،وتمت التعديبلت في كثير مف األحياف في إطار محمي ،وفي ذات الوقت
بدأت تظيػر مشػروعات إقميميػة ،وفػي إطػار " التطػوير والتوحيػد " تيػتـ أيضػا بالميػارات األساسػية
وميػارات التطبيػؽ ،لعػؿ أبرزىػا ىػو مشػروع " توحيػد وتطػوير منػاىج الرياضػيات فػي دوؿ الخمػيج
العربية " الذي بدأ عاـ  1984ـ وغطى جميع مراحؿ التعميـ.
 .4تطدوير الرياضديات والعمدوم فدي الددول األعضداء فدي مكتدب التربيدة العربدي لددول الخمديج :إف
المكتػب يعمػؿ بالتعػاوف مػع الػدوؿ األعضػاء فيػو ،التػي انضػمت إلييػا الػيمف ،باإلضػافة إلػى دوؿ
مجمػس التعػاوف لػدوؿ الخمػيج العربيػة و ىػي :دولػة اإلمػارات المتحػدة ،ومممكػة البحػريف ،والمممكػة
العربيػة السػعودية ،وسػمطنة عمػاف ،ودولػة قطػر ،ودولػة الكويػت ،وليػذه الػدوؿ جيػود فػي تطػوير
منػاىج الرياضػيات مػف ضػمف مشػاريع متعػددة لتطػوير منػاىج وتعمػيـ العمػوـ والرياضػيات منيػا،
مشػروع تطػوير منػاىج العمػوـ والرياضػيات بالػدوؿ األعضػاء بمكتػب التربيػة العربػي لػدوؿ الخمػيج،
والذي ييدؼ إلى إحداث تطوير شامؿ لمناىج مادتي الرياضػيات والعمػوـ لمم ارحػؿ التعميميػة لجميػع
صػفوؼ التعمػيـ العػاـ فػي مراحمػو االبتدائيػة والمتوسػطة والثانويػة لمػدوؿ األعضػاء فػي المكتػب،
ومواكبػة التطػور والتقػدـ المتسػارع فػي مجػاؿ الرياضػيات والعمػوـ ،وأخيػ ار تػوطيف صػناعة المػنيج
المتطػورة وتعزيػز الخبػرات المحميػة ،وتحقيػؽ المزيػد مػف التكامػؿ فػي منػاىج التعمػيـ مػع الػدوؿ
األعضاء بالمكتب.
وم ػػف خ ػػبلؿ الع ػػرض الس ػػابؽ يتض ػػح أف معظ ػػـ ال ػػدوؿ سػ ػواء عربي ػػة أو أجنبي ػػة اىتم ػػت بتط ػػوير من ػػاىج
الرياضػػيات ،وسػػعت إلػػى عقػػد مػػؤتمرات اواقامػػة مشػػاريع خاصػػة بتطػػوير منػػاىج الرياضػػيات ،وذلػػؾ لمػػا
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لمرياضيات مف أىمية كبيرة حيػث أنيػا تػدخؿ فػي الصػناعة وفػي اليندسػة ،وفػي الطػب ،وفػي غيرىػا مػف
مجاالت الحياة المختمفة.

تطوير مناىج الرياضيات خالل فترة السمطة الوطنية الفمسطينية:
عمػدت السػمطة الفمسػطينية_ بعػد اسػتقرارىا فػي الػوطف الفمسػطيني_ إلػى صػبغ مبلمػح الحيػاة بالطػابع
الوطني ،وكاف التعميـ مف أولى القطاعات التي عمدت إلى تييئتػو بػؿ اوانشػائو ليكػوف منياجػا فمسػطينيا
خالصا خاليا مف التبعية لممنيج التعميـ المصري أو األردني ،واستطاعت الو ازرة في عاـ  2000تعمػيـ
المػنيج الفمسػطيني عمػى المرحمػة األساسػية ،ومػف ثػـ تػوالى التطػوير إلػى أف أصػبحت كافػة الم ارحػؿ
التعميمية حتى الثانوية العامة تدرس المنيج الفمسطيني.
البدايػة الفعميػة لتنفيػذ خطػة المنػاىج الفمسػطينية كانػت فػي العػاـ ، 1998حيػث تػـ إنشػاء مركػز تطػوير
المنػاىج بػراـ اهلل عػاـ 1996ـ ،والػذي أخػذ عمػى عاتقػو عمميػة إنشػاء مػنيج تعميمػي يحػاكي الواقػع
الفمسطيني ،في تجربة نوعية ىي األولى مف نوعيا بعد خضوع نظاـ التعميـ الفمسػطيني لسػنوات طويمػة
لممنػاىج التعميميػة المصػرية فػي قطػاع غػزة ،واألردنيػة فػي الضػفة الغربيػة ،بعػد سػنوات قميمػة مػف الجػد
واالجتياد كانت الخطوة األولى عاـ  ،1998وىي عبارة عف خطة المنيػاج الفمسػطيني األوؿ ،ومػف ثػـ
كانت عممية التطبيؽ فظير في العاـ  2000المنيج الفمسطيني لمصؼ األوؿ والسادس االبتدائي ،ومف
ثػـ توالػت إنجػازات المنيػاج الفمسػطيني حيػث شػيد العػاـ  2001ظيػور المنيػاج الفمسػطيني لمصػفيف
الثػػاني والسػػابع  ....وتػػـ إصػػدار المنيػػاج الفمسػػطيني لمصػػؼ الحػػادي عشػػر خػػبلؿ العػػاـ  ،2005كمػػا
صػػدرت كتػػب الصػػؼ الثػػاني عشػػر "التػػوجييي" فمسػػطينية ،وبػػذلؾ يػػتـ اسػػتكماؿ عمميػػة تطػػوير المػػنيج
الفمسطيني لجميع المراحؿ التعميميػة مػف الصػؼ األوؿ األساسػي وحتػى الصػؼ الثػاني عشػر( .سػميماف،
.)19 :2012

ومما سبؽ ،نبلحظ أف ىناؾ جيود كبيرة ومميزة بذلت لبزوغ منيج تعميمي فمسطيني خالص،
يرتبط بواقع الطالب وبيئتو ،كما أف المنيج الفمسطيني ىو نتاج تجارب مختمفة عربية وغير
عربية تـ االستفادة منيا بما يتناسب مع الواقع الفمسطيني.
أىداف تدريس الرياضيات:
لقػػد ذكػػر (ديػػاب )65:2001،أىػػداؼ تػػدريس الرياضػػيات المقترحػػة فػػي المػػؤتمر العػػالمي (فػػي معيػػد
اليونسكو بيامبورج) وىي:
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 .1فيـ المادة المقررة في المنيج ويعني ذلؾ ادراؾ المفاىيـ والعبلقات الموجػودة بينيػا وفيػـ التركيػب
الرياضي.
 .2تقبػػؿ القػػيـ الجماليػػة فػػي الرياضػػيات مثػػؿ التمتػػع بالتجريػػب فػػي المواقػػؼ الرياضػػية ،وفػػي برىنػػة
نظريػ ػ ػػة عمم ػ ػ ػػت م ػ ػ ػػف التج ػ ػ ػػارب أو المتعػ ػ ػػة الناش ػ ػ ػػئة مػ ػ ػػف اكتش ػ ػ ػػاؼ األنمػ ػ ػػاط وح ػ ػ ػػؿ المس ػ ػ ػػائؿ
(المشكبلت) ....إل .
 .3فيـ الرياضيات عمى أنيا موضوع مفتوح دائـ النمو والتغيير.
 .4التعػػرؼ عمػػى دور لغػػة الحيػػاة اليوميػػة فػػي وصػػؼ األفكػػار الرياضػػية وبالتػػالي معرفػػة العناصػػر
األولية في عمـ المنطؽ.
 .5تنمية قدرة الطالب عمى دراسة الرياضيات في نفسو وبصفة عامة قدرتو عمى تعميـ نفسو.
 .6فيـ التفكير القياسي أو االستداللي في الرياضيات.
 .7القػػدرة عمػػى فيػػـ النمػػاذج الرياضػػية والتعامػػؿ بيػػا أو بمعنػػى أخػػر فيػػـ تطبيقػػات الرياضػػيات فػػي
الحياة اليومية.

أىداف تدريس الرياضيات في فمسطين لمصفين (:)12-11
تستند أىداؼ تدريس الرياضيات إلى ما اشتممت عميو "خطة المنيج الفمسطيني األوؿ"مف أسس معرفية
واجتماعية ونفسية وفكرية ووطنية وسياسة تربوية ،وترمي ىذه األىداؼ إلى تمكيف المتعمـ في إطار
تعمـ الرياضيات مف اكتساب معارؼ وميارات واتجاىات وقيـ تساعده في تنمية ذاتو ومجتمعو ،مف
خبلؿ تعميؽ معرفتو بمحيطو المادي والبشري و باألنظمة المعرفية المختمفة ،وحؿ ما يقابمو مف
مشكبلت دراسية وعممية في حاضره ومستقبمو ،وتتمخص أىداؼ تدريس الرياضيات في فمسطيف
لمصفيف (( :)12 - 11الفريؽ الوطني لمبحث الرياضيات )2014 :
 تعزيز الميارات الرياضية المكتسبة في المراحؿ السابقة.
 اكتساب معرفة رياضية ضرورية لفيـ أنظمة معرفية أخرى مثؿ :العموـ والتكنولوجيا.
 اكتساب معرفة رياضية ضرورية لمتابعة الطالب دراستو المستقبمية.
 التعرؼ عمى مجموعة االعداد المركبة وعبلقتيا بمجموعة األعداد الحقيقية.
 التعرؼ عمى خواص االتصاؿ ونياية االقتراف ومشتقاتو.
 التعرؼ عمى مبادئ التفاضؿ والتكامؿ.
 تنمية التفكير النقدي واالبداعي.
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 تنمية قواعد التفكير المنطقي وأساليب البرىاف المختمفة.
 تطػػوير ميػػارة حػػؿ المسػػائؿ الكبلمي ػػة والمش ػػكبلت غيػػر الروتينيػػة وتنميػػة اسػػتراتيجيات عامػػة لح ػػؿ
المشكبلت.


تكويف نماذج رياضية لممشكبلت العممية وحميا.



استخداـ التقدير والترتيب في اجراء العمميات والتحقؽ مف صحتيا.

 تعمي ػػؽ المعرف ػػة باألش ػػكاؿ اليندس ػػية وخصائص ػػيا وعبلقاتي ػػا واس ػػتخداـ البرى ػػاف لبي ػػاف ص ػػحة ى ػػذه
الخواص.


تنميػػة ميػػارة جمػػع المعمومػػات حػػوؿ ظػػاىرة معينػػة ووضػػع الفرضػػيات والتحقػػؽ مػػف صػػحتيا وتفسػػير
النتائج والتعميـ.



تنمية الفيـ لطبيعة الرياضيات والتعرؼ عمى بنى جديدة وعبلقاتيا مع البنى السابقة.



تعميؽ مفاىيـ االحتماؿ واالحصاء واستخداميا في تطبيقات مبلئمة في الحياة العممية.



تفيـ البيئة المادية واالجتماعية مف خبلؿ الرياضيات والعمؿ عمى تطويرىا.



تنمي ػػة ق ػػيـ واتجاى ػػات ايجابي ػػة مث ػػؿ االعتم ػػاد عم ػػى ال ػػنفس ودق ػػة التفكي ػػر والمب ػػادرة والػ ػتعمـ ال ػػذاتي
والمشاركة وحؿ المشكبلت.

فروع الرياضيات:
وضح (الخطيب )21-19 :2011 ،فروع الرياضيات كما يمي:
 الحسددداب :يشػػمؿ د ارسػػة األعػػداد الصػػحيحة والكسػػور واألعػػداد العش ػرية وعمميػػات الجمػػع والطػػرح
والضػػرب والقسػػمة وىػػو بمثابػػة األسػػاس بػػأنواع الرياضػػيات األخػػرى حيػػث يقػػدـ الميػػارات األساسػػية
مثؿ العد وتجميع األشياء والقياس ومقارنة الكميات.
 الجبدددر :ال يقتصػػر الجب ػػر عمػػى د ارس ػػة أعػػداد معينػػة ،إذ يش ػػمؿ حػػؿ معػػادالت تحػػوي أحرف ػاً مث ػػؿ
س،ص تمث ػػؿ كمي ػػات مجيولػػة ،ك ػػذلؾ يس ػػتخدـ فػػي العممي ػػات الجبري ػػة ،األعػػداد الس ػػالبة ،األع ػػداد
الخيالية (الجذور التربيعية لؤلعداد السالبة).
 اليندسدددة :ت ػػدرس اليندس ػػة خػ ػواص وعبلق ػػات األش ػػكاؿ ف ػػي الفض ػػاء ،وت ػػدرس اليندس ػػة المس ػػتوية
المربعػػات والػػدوائر واألشػػكاؿ األخػػرى فػػي المسػػتوى ،وتعنػػى اليندسػػة الفراغيػػة بد ارسػػة األشػػكاؿ ذات
األبعاد الثبلثة مثؿ المكعب والكرة.
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 اليندسددة التحميميددة وحسدداب المثمثددات :تػربط اليندسػػة التحميميػػة بػػيف الجبػػر واليندسػػة فيػػي تعطػػي
تمثػػيبلً لمعادلػػة جبريػػة بخػػط مسػػتقيـ أو منحنػػي ،وتجعػػؿ مػػف الممكػػف التعبيػػر عػػف منحنيػػات عػػدة
بمعػػادالت جبريػػة ،ويسػػتخدـ الفمكيػػوف والبحػػارة والمسػػاحوف حسػػاب المثمثػػات بشػػكؿ كبيػػر لحسػػاب
الزوايا والمسافات في حالة التعذر القياس بطريقة مباشرة.
 حسدداب التفاضددل والتكامددل :يمػػدنا الحسػػاب التفاضػػؿ والتكامػػؿ بط ارئػػؽ لحػػؿ العديػػد مػػف المسػػائؿ
المتعمقػػة بالحركػػة أو الكمي ػات المتغيػػرة ،ويبحػػث حسػػاب التفاضػػؿ فػػي تحديػػد معػػدؿ تغيػػر الكمي ػػة
ويستخدـ لحسػاب ميػؿ المنحنػى والتغيػر فػي سػرعة الطمقػة ،أمػا حسػاب التكامػؿ فيػو محاولػة إيجػاد
الكمية بمعموميػة معػدؿ تغيرىػا ويسػتخدـ لسػحاب المسػاحة تحػت منحنػى ومقػدار الشػغؿ النػاتج عػف
تأثير قوة متغيرة ،كما أف حساب التفاضػؿ والتكامػؿ يتضػمف عمميػات مػع كميػات متناىيػة الصػغر،
لو تطبيقات عدة في اليندسة والفيزياء والعموـ األخرى.
 االحتماالت واالحصاء :االحتمػاالت د ارسػة رياضػية لمػدى احتمػاؿ وقػوع حػدث مػا ويسػتخدـ لتحديػد
فػػرص امكانيػػة وقػػوع حػػادث غيػػر مؤكػػد الحػػدوث فمػػثبلً باسػػتخداـ االحتمػػاالت يمكػػف حسػػاب فػػرص
ظيور وجو القطعػة فػي ثػبلث رميػات لقطػع نقديػة ،أمػا االحصػاء فيػو ذلػؾ الفػرع الػذي ييػتـ بجمػع
البيانػ ػػات وتحميميػ ػػا لمعرفػ ػػة األنمػ ػػاط واالتجاىػ ػػات العامػ ػػة ويعتمػ ػػد االحصػ ػػاء إلػ ػػى حػ ػػد كبيػ ػػر عمػ ػػى
االحتماالت ،وتزود الطرؽ االحصائية الحكومات ،والتجارة ،والعموـ بالمعمومات.
 نظريدددة المجموعدددات والمنطدددق :تبح ػػث نظري ػػة المجموع ػػات ف ػػي ص ػػفات وعبلق ػػات المجموع ػػات،
والمجموعػػة ىػػي تجمػػع بػػيف أشػػياء قػػد تكػػوف أعػػداد ،أفكػػار ،أو أشػػياء أخػػرى ،وتكمػػف أىميػػة د ارسػػة
المجموعػػات فػػي التحقػػؽ مػػف المفػػاىيـ الرياضػػية األساسػػية .أمػػا فػػي مجػػاؿ المنطػػؽ :وىػػو فػػرع مػػف
الفمسفة التي تتعامؿ مع قواعػد التعميػؿ الصػحيح فقػد طػور عممػاء الرياضػيات المنطػؽ الرمػزي وىػو
نظػػاـ اصػػطبلحي لمتعميػػؿ يسػػتخدـ الرمػػوز والطػػرؽ الرياضػػية وقػػد اسػػتنبط عممػػاء الرياضػػيات نظػػـ
عديدة لممنطؽ الرمزي كانت ليا أىميتيا في تطور الحاسوب.

محتوى منياج الرياضيات:
ولقد بيف (الخطيب )45-43 :2011،محتػوى منيػاج الرياضػيات ،حيػث يتكػوف منيػاج الرياضػيات مػف
المعايير األساسية التالية العد والعمميات ،اليندسة ،الجبػر ،القيػاس ،اإلحصػاء واالحتمػاالت ،والمثمثػات،
وفيما يمي عرض مختصر لكؿ معيار:
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 .1العد والعمميات وتشمل:
 فيـ األعداد وطرؽ تمثيمييا والعبلقات بيف األعداد واألنظمة العددية. فيـ معنى العمميات وكيؼ ترتبط ببعضيا البعض. القياـ بالحساب بسيولة وطبلقة وعمؿ التقديريات المعقولة. .2اليندسة ويشمل:
 تحميؿ خصائص وصفات أشكاؿ ىندسية ثنائية وثبلثية األبعاد. تحديد المواقع ووصؼ العبلقات المكانية باستخداـ اليندسة االحداثية وأنظمة التمثيؿ األخرى. تطبيؽ التحويبلت واستخداـ التماثؿ لتحميؿ المواقؼ الرياضية. استخداـ التصوير والتفكير المنطقي المكاني و النمذجة اليندسية لحؿ المشكبلت. .3الجبر ويشمل:
 فيـ االنماط والعبلقات واالقترانات. تمثيؿ و تحميؿ المواقؼ والتراكيب الرياضية باستخداـ الرموز الجبرية استخداـ النماذج الرياضية لتمثيؿ و فيـ العبلقات الكمية تحميؿ المتغير في سياقات مختمفة. .4القياس ويشمل:
 فيـ الخصائص القابمة لقياس االجساـ ،و كذلؾ الوحدات و االنظمة و العمميات. استخداـ األساليب واألدوات والمعادالت والقوانيف لتحديد القياسات. .5اإلحصاء واالحتماالت و يشمل:
 قراءة الجداوؿ البيانية وفيميا. تنظيـ المعمومات في جداوؿ بيانية. ايجاد مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لمبيانات. تحديد الفضاء العيني ،عناصر واحتماؿ الحادث. استخداـ قوانيف االحتماالت. .6المثمثات ويشمل:
 تطبيؽ نظرية فيتاغورس. إيجاد النسب المثمثية األساسية و الثانوية لمزاوية.25

 -حؿ المثمث القائـ الزاوية.

االحصاء في الماضي والحاضر:
ينحػ ػػدر مصػ ػػطمح االحصػ ػػاء ( )statisticsمػ ػػف اصػ ػػؿ التينػ ػػي ( ،)statusوىػ ػػو يعنػ ػػي الدولػ ػػة أو القػ ػػوة
السياسػػية ،او مػػف اصػػؿ رومػػاني ( )statistaويعنػػي الدولػػة أيض ػاً ،لكونػػو مرتبطػػا بالشػػؤوف العسػػكرية،
وعمى وجو التحديد يعتبر االحصاء مف العموـ القديمة ،والتػي ظيػرت مػع ظيػور االنسػاف عمػى االرض.
لقد احصى االنساف القديـ االشياء التػي تحػيط بػو ،ونقشػيا بطريقتػو الخاصػة عمػى جػدراف الكيػوؼ التػي
عاش فييا ،وكثي ار ما كاف يحتفظ بأشياء تعود إلى طرائده ليتباىػا بيػا ،كػأف يحػتفظ بأنيػاب أو ذيػوؿ ىػذه
الط ارئػػد ،باالضػػافة إلػػى جمودىػػا كوسػػيمة احصػػائية لعػػددىا ونوعيتيػػا .وال يمكػػف لبلنسػػاف قػػديما وحػػديثا
االستغناء عف مبدأ العد واالحصاء ،إف كاف إلحصاء اشياء نقدية أو عينية.
االحصدداء ل:ددة :تعنػػي عػػد أو حسػػب ،فأحصػػى األشػػياء يعنػػي عػػدىا أو سػػجميا أو حفظيػػا ،ولقػػد ذكػػرت
كممة اإلحصاء في القرآف الكريـ عدة مرات ووردت في العديد مف آياتػو ،حيػث قػاؿ تعػالى ":وأحطنػا بمػا
لدييـ و أحصى كؿ شيء عددا" ،وقاؿ تعػالى فػي سػورة ابػراىيـ ":اواف تعػدوا نعمػة اهلل ال تحصػوىا" وفػي
سور أخرى كثيرة.
ولقػػد احت ػػؿ اإلحصػػاء أىمي ػػة كبيػػرة واىتم ػػاـ كبيػػر كعم ػػـ الجػػداوؿ االحص ػػائية ()statistical tables
والوسائؿ البدائية قديما أما حديثا فتستخدـ بػرامج متطػورة وحواسػيب ذات قػدرة كبيػرة لتسػييؿ التعامػؿ مػع
الكػػـ اليائ ػػؿ مػػف االع ػػداد واالرقػػاـ الناتج ػػة و التػػي تحت ػػاج إلػػى تحمي ػػؿ ود ارسػػة باإلض ػػافة لظي ػػور آالت
حاسبة عممية ،تسيؿ ىذه الميمة.
وقػػد عػػرؼ كػػؿ مػػف (رشػػيد ،الشػػويبلت )19-17 :2012،االحصػػاء اصػػطبلحًا :ىػػو العمػػـ الػػذي يبحػػث
في جمع البيانات وعرضيا وتبويبيا وتحميميا واستخداـ النتائج في التنبؤ أو التقرير أو التحقؽ.
وعمـ االحصاء كبقية العموـ ألنو يمتاز بالمراحؿ االربعة التي تمتاز بيا بقية العموـ وىي:
 .1المشػػاىدة أو المبلحظػػة :فالعػػالـ يشػػاىد ويبلحػػظ مػػا يحػػدث ويجمػػع الحقػػائؽ المتعمقػػة بالمشػػكمة التػػي
يود أف يبحثيا.
 .2الفرض ػػية :لتفس ػػير الحق ػػائؽ لممش ػػاىدة ،اذ يري ػػد الع ػػالـ أف يفس ػػر الظ ػػاىرة الت ػػي ش ػػاىدىا عم ػػى ش ػػكؿ
تخمينات تسمى فرضية أي بمعنى يخمف ويفترض تفسي ًار لمظاىرة والتي لـ يثبت صحتيا بعد.
 .3التنبؤ :يستنتج العالـ مف فرضياتو بعض الحقائؽ الجديدة والتي يمكف اعتبارىػا معرفػة جديػدة ،يطمػؽ
عمييا اسـ التنبؤ.
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 .4التحقؽ :وىي مرحمة التأكػد مػف صػحة الفرضػية التػي فسػر بيػا المشػكمة مػف خػبلؿ اجػراء التحمػيبلت
االحصائية المختمفة.
أقسام عمم االحصاء:
يقسـ عمـ االحصاء كما ذكر كؿ مف (رشيد ،الشويبلت )18:2012،إلى قسميف رئيسييف ىما:
 .1االحصدددداء الوصددددفي :ىػ ػػو االحصػ ػػاء الػ ػػذي ييػ ػػتـ بجمػ ػػع البيانػ ػػات وتبويبيػ ػػا وعرضػ ػػيا ،ثػ ػػـ اج ػ ػراء
الحسػػابات البلزمػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ :مقػػاييس النزعػػة المركزيػػة ،ومقػػاييس التشػػتت ،ومعػػامبلت
االرتباط ،وغير ذلؾ مف االساليب االحصائية المتعمقة باإلحصاء الوصفي.
 .2االحصددداء االسدددتنتاجي او االسدددتداللي :وى ػػو االحص ػػاء ال ػػذي يي ػػتـ بتحمي ػػؿ البيان ػػات ،واس ػػتخداـ
النتػ ػػائج ،ثػ ػػـ تفسػ ػػيرىا واسػ ػػتعماليا التخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات ،وعمػ ػػؿ اسػ ػػتنتاجات احصػ ػػائية حػ ػػوؿ المجتمػ ػػع
االحصػػائي االصػػمي مػػف العينػػات المسػػحوبة فػػي ظػػؿ عػػدـ التأكػػد ،أي اتخػػاذ افضػػؿ ق ػرار ممكػػف
عنػػدما تكػػوف المعمومػػات المتػوافرة غيػػر كافيػػة ،لػػذلؾ يطمػػؽ عميػػو الػػبعض عمػػـ القػ اررات ،ويبػػدأ حػػيف
ينتيي االحصاء الوصفي ،ويشتمؿ بشكؿ أساسي عمى موضوعي التقدير واختبار الفرضيات.
أىمية دراسة االحصاء:
كما أشار كؿ مف (رشيد،الشويبلت )19:2012 ،إلى أىميػة د ارسػة عمػـ اإلحصػاء ،حيػث إف االحصػاء
يمعب دو ار ىامًا في:
 .1المساعدة في تمخيص البيانات االحصائية و استخبلص النافع منيا.
 .2المساعدة في اكتشاؼ نماذج في البيانات.
 .3المساعدة في تخطيط وتصميـ التجارب وعمؿ المسح االحصائي.
 .4يساعد في اختيار اسموب معيف في البحث و يساعد عمى التفاىـ بيف العمماء.
 .5يساعد عمى كيفية استخداـ نتائج البحث االحصائي اذ تستخدـ النتائج في النواحي التالية:
 التنبؤ أو استخداـ النتائج في تقدير رقمي لبياف غير معروؼ بالتحديد وقػد يكػوف ىػذا لفتػرات زمنيػةمستقبمية أو ماضية.
 اتخاذ قرار محػدد اتجػاه المشػكمة ،واتخػاذ القػرار مػا ىػو إال عمميػة اختيػار البػديؿ المناسػب مػف عػدةبدائؿ.
 التحقؽ :التثبت مف صػحة أو عػدـ صػحة فرضػية مػا مػف خػبلؿ جمػع حقػائؽ جديػدة ليتحقػؽ مػفمدى صحة تنبؤه السابؽ.
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 الرقابة :عمى مدى الجودة في الصناعة باإلضافة إلى الرقابة الكمية فييا.االحتماالت:
إف أقدـ طريقة لقياس التنبؤات عمى وقائع غيػر مؤكػدة الحػدوث ىػي (المفيػوـ التقميػدي لبلحتمػاؿ) وذلػؾ
بل فػي خدمػة ألعػاب الحػظ وظػؿ ىػذا المفيػوـ
كما ذكر (أشقر ،الصديقي ،)97 :2001 ،والذي نشأ أص ً
مرتبطػ ػاً بي ػػا ردحػ ػاً م ػػف ال ػػزمف ،وتطب ػػؽ ى ػػذه الطريق ػػة عن ػػدما تك ػػوف ك ػػؿ النت ػػائج ممكن ػػة ذات أرجحي ػػات
متساوية فػي الوقػوع ،ولقػد تغيػر الوضػع _حاليػاً_مػع التطػور السػريع لمعمػوـ والتكنولوجيػا ،ولػـ تعػد نظريػة
االحتماالت مقصورة عمى ألعاب القمار والميو _كما كانت في القرف الماضي_ ،إنما تطورت وأصػبحت
مػػع تطبيقاتيػػا المتعػػددة إحػػدى أىػػـ العمػػوـ المعاص ػرة حيػػث تسػػتعمؿ فػػي عمػػوـ االتصػػاالت والنقػػؿ عمػػى
سبيؿ المثاؿ.
أمػػا فػػي العمػػوـ الطبيػػة فتسػػتخدـ نظريػػة االحتمػػاالت جنب ػًا إلػػى جنػػب مػػع نظريػػة االحصػػاء فػػي د ارسػػة
وتحميؿ بعض الظواىر المرضية والعبلجية وكذلؾ في مجاؿ تجريب األدوية والمصوؿ.
مفيوم االحتمال( :رشيد ،الشويبلت)231 :2012 ،
بل مثؿ:
كثي ًار ما نسمع جم ً
 مف األفضؿ أف تحمؿ شمسية ىذا اليوـ ،ألف ىناؾ فرصة لسقوط األمطار.
 ليس مف المحتمؿ سقوط الثمج ىذا اليوـ.
تعبر ىذه الجمؿ وأمثاليا عف المفيوـ البسيط لما يسمى باالحتماؿ (فرصة الحدوث).
مفيوـ االحتماؿ :ىو امكانية وقوع أمر ما ليس عمى ثقة تامة بحدوثو.
يمع ػػب االحتم ػػاؿ دو اًر أساس ػػياً ف ػػي حياتن ػػا اليومي ػػة ب ػػالتنبؤ بإمكاني ػػة وق ػػوع ح ػػدث م ػػا وى ػػو النظري ػػة الت ػػي
يسػػتخدميا اإلحصػػائي لتسػػاعده فػػي معرفػػة مػػدى تمثيػػؿ العينػػة العشػوائية محػػؿ الد ارسػػة لممجتمػػع المػػأخوذ
منػػو العينػػة ،وتنحصػػر قيمػػة االحتمػػاؿ بػػيف الصػػفر والواحػػد الصػػحيح ،والصػػفر ىػػو احتمػػاؿ مسػػتحيؿ فػػي
حيف أف احتماؿ الواحد الصحيح ىو احتماؿ مؤكد.
االحتماؿ يبحث في ثبلث مسائؿ ىامة معتمدة عمى القواعد الخاصة باالحتماؿ والمسائؿ الثبلثة ىي:
 .1حساب االحتماؿ المتمثؿ بالتكرار النسبي.
 .2حسػػاب االحتمػػاؿ بداللػػة احتمػػاالت أخػػرى معمومػػة مػػف خػػبلؿ عمميػػات مثػػؿ االتحػػاد أو التقػػاطع أو
الفرؽ.
 .3طرؽ اجراء التقدير كالتوزيعات االحتمالية.
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المفيوم التقميدي لالحتمال:
إف المفيػػوـ التقميػػدي لبلحتمػػاؿ حسػػب مػػا يػػرى (الزغمػػوؿ )2003،محصػػور فػػي أف كػػؿ نتيجػػة مػػف نتػػائج
التجربػػة ليػػا نفػػس فرصػػة الحػػدوث ،لكػػف ىنػػاؾ العديػػد مػػف التجػػارب ال تتسػػاوى فػػرص حػػدوث نتائجيػػا،
بل فػػرص نجػػاح الطمبػػة فػػي مسػػاؽ معػػيف قػػد تكػػوف مختمفػػة عػػف بعضػػيا الػػبعض ،كػػذلؾ إف المفيػػوـ
فمػػث ً
التقميدي لبلحتماؿ يقصر عف معالجة التجارب التي تكوف عدد نتائجيا غير منتيية.
إف وجود ىذه العيوب فػي التعريػؼ التقميػدي لبلحتمػاؿ ،قػاد الرياضػييف لمتفكيػر فػي تعريػؼ آخػر ،فعرفػوا
احتم ػػاؿ ح ػػدث م ػػا :ىػػو التكػ ػرار النس ػػبي ليػػذا الح ػػدث عن ػػد اعػػادة التجرب ػػة مػ ػرات عديػػدة تح ػػت ظ ػػروؼ
متشابية.
معايير اإلحصاء واالحتماالت:
معػ ػ ػػايير الرياضػ ػ ػػيات الصػ ػ ػػادرة عػ ػ ػػف المجمػ ػ ػػس القػ ػ ػػومي لمعممػ ػ ػػي الرياضػ ػ ػػيات ( )NCTMوالخاصػ ػ ػػة
بموضػػوعات اإلحص ػػاء واالحتم ػػاالت الواج ػػب توافرى ػػا ف ػػي كت ػػب رياض ػػيات الص ػػفيف ( )23-22بفرعي ػػو
العموـ والعموـ اإلنسانية:
تـ البحث عف المعايير العالمية الخاصة بموضوعات اإلحصاء واالحتمػاالت فػي الكتػاب األصػمي الػذي
قاـ بتأليفو المجمس القومي لمعممي الرياضيات ،ثـ بعد ذلػؾ تػـ ترجمػة ىػذه المعػايير مػف قبػؿ مختصػيف
في الترجمة .أنظر ممحؽ رقـ ()3
معايير اإلحصاء واالحتماالت تركز عمى أف برامج التعميـ لمصفوؼ ( )23-22يجب أف تمكف الطالب
مف أربعة محاور رئيسة ،يمي كؿ محور مجموعة مف المعايير التي تعمؿ عمى تحقيؽ المحور الرئيس،
وقد قامت ا لباحثة بتحويؿ قائمة المعايير التي تـ التوصؿ إلييا إلى بطاقة لتحميؿ محتوى اإلحصاء
واالحتماالت بكتب رياضيات الصفوؼ ( )23-22بفرعيو العموـ والعموـ االنسانية ،وفيما يمي عرض
ليذه المحاور والمعايير.
المحور األول :صياغة األسئمة التي يمكف حميا بالبيانات ،وجمع البيانات ذات الصمة وتنظيميا
وعرضيا مف أجؿ اإلجابة عمى السؤاؿ .ويتفرع منو المعايير التالية:
 يفرؽ بيف مختمؼ أنواع الدراسات وأنواع االستنتاجات التي يمكف التوصؿ إلييا مف كؿ منيا. يستخدـ البرامج االحصائية في الوصوؿ إلى النتائج. يميز بيف البيانات النوعية والبيانات أحادية المتغير وثنائية المتغير. يستخدـ رسمة الصندوؽ والمدرج التكراري واألعمدة في عرض البيانات. يوظؼ قوانيف االحصاء األساسية(متوسط ،وسيط ،منواؿ).29

 يفرؽ بيف المتغيرات االحصائية البارمترية والبلبارمترية.المحور الثاني :اختيار واستخداـ األساليب االحصائية لتحميؿ البيانات :ويتفرع منو المعايير التالية:
 يعرض التوزيعات التك اررية ويمثميا بيانياً. يحسب االحصائيات في البيانات أحادية المتغير. يحدد معادلة االنحدار. يحسب معامؿ االرتباط لبيانات متغيريف. يوضح كيؼ تؤثر التحويبلت الخطية في البيانات أحادية المتغير عمى الشكؿ ،النزعة المركزية،االنتشار.
 يستخدـ االحصائيات المناسبة لوصؼ البيانات.المحور الثالث :تطوير وتقييـ االستدالالت والتنبؤات المبنية عمى البيانات .ويتفرع منو المعايير التالية:
 يستخدـ المحاكاة لعرض التنوع في العينات االحصائية في مجتمع احصائي معروؼ. يوضح كيؼ تعكس احصائيات العينة القيـ البارمترية في المجتمع. يستخدـ توزيع العينات كأساس لبلستدالؿ الكمي. يحكـ عمى التقارير المنشورة المبنية عمى البيانات مف خبلؿ تحميؿ البيانات وصدؽ الفرضيات. يوظؼ التقنيات االحصائية في مراقبة خصائص العمميات في مكاف العمؿ.المحور الرابع :فيـ وتطبيؽ المفاىيـ األساسية لبلحتماؿ .ويتفرع منو المعايير التالية:
 يوضح مصطمحات فضاء العينة وتوزيع االحتماؿ. يجد مثاؿ عمى المساحات والتوزيعات في حاالت بسيطة. يستخدـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية تجريبية. يحسب القيمة المتوقعة مف بيانات عشوائية. يوضح مفاىيـ االحتماؿ المشروط واألحداث المستقمة. يوضح كيفية حساب االحتماؿ لمحدث المركب.ويبلحػظ أف ىػذه المعػايير ،تركػز عمػى ربػط المنػاىج الد ارسػية بالحيػاة اليوميػة ،و تػدريب الطمبػة عمػى
أسػموب حػؿ المشػكبلت ،و تنشػيط العقػوؿ وتعويػدىا عمػى أسػاليب التفكيػر والنقػد البنػاء ،والقػدرة عمػى
االستنتاج و التنبؤ وتفسير النتائج.
وخبلص ػػة الق ػػوؿ ،ت ػػـ ع ػػرض العدي ػػد م ػػف الجوان ػػب ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ ،حي ػػث ت ػػـ التع ػػرؼ عم ػػى المع ػػايير
وأنواعيا ،والمستويات المعيارية ،كما تـ عرض نبػذة عػف المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات ،وسػمات
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وثيقة( ،)NCTMوتـ ذكر أسباب تبني معايير( ،)NCTMكما تطرقنا إلى طبيعة الرياضػيات وتطػوير
منػ ػػاىج الرياضػ ػػيات عمػ ػػى المسػ ػػتوى الػ ػػدولي وعمػ ػػى المسػ ػػتوى العربػ ػػي ،كمػ ػػا وتػ ػػـ ذكػ ػػر تطػ ػػوير منػ ػػاىج
الرياض ػػيات خ ػػبلؿ فتػ ػرة الس ػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية ،وتعرفن ػػا عمػػػى أى ػػداؼ ت ػػدريس الرياض ػػيات فػػػي
فمسػػطيف ،وذكرنػػا فػػروع الرياضػػيات ،ومحتػػوى منيػػاج الرياضػػيات ،كمػػا تػػـ التعػػرؼ عمػػى عمػػـ اإلحصػػاء
وعمى أقساـ عمـ اإلحصاء ،وأىمية دراسة اإلحصاء ،كما ذكرنػا مفيػوـ االحتمػاالت و معػايير اإلحصػاء
واالحتماالت.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
أوالً :دراسات تناولت معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ()NCTM
ثانياً :دراسات تناولت تحميل وتقويم كتب الرياضيات
التعقيب عمى الدراسات السابقة بشكل عام





الفصل الثالث
الدراسات السابقة
يتناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة و التي استفادت منيا الباحثة وتـ
اإلطبلع عمييا ،و تسييبل لبلستفادة مف ىذه الدراسات ،فقد تـ عرضيا في محوريف رئيسيف ىما :
المحور األوؿ :دراسات تناولت معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ()NCTM
المحور الثاني :دراسات تناولت تحميؿ وتقويـ كتب الرياضيات

أوالً :دراسات تناولت معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ()NCTM
 .1دراسة ابو العجين (:)2011
ىػدفت الد ارسػة إلػى تقػويـ محتػوى منػاىج الرياضػيات الفمسػطينية لمصػفوؼ السػادس والسػابع والثػامف،
وذلػؾ فػي ضػوء معيػاري التػرابط والتمثيػؿ الرياضػييف وىمػا مػف المعػايير التػي أصػدرىا المجمػس القػومي
لمعممػػي الرياضػػيات بالواليػػات المتحػػدة ( )NCTMعػػاـ  ،2000وشػػممت عينػػة الد ارسػػة جميػػع
الموضوعات الواردة في محتوى تمؾ الكتب ،والبالغ عددىا ( )6كتب بواقع كتابيف لكؿ صػؼ ،ولئلجابػة
عػف تمػؾ األسػئمة أعتمػد الباحػث المػنيج الوصػفي التحميمػي ،حيػث قػاـ بإعػداد قػائمتيف األولػى خاصػة
بمعيػار التػرابط الرياضػي ،والثانيػة خاصػة بمعيػار التمثيػؿ الرياضػي ،وكشػفت نتػائج الد ارسػة عػف تحقػؽ
معيػار التػرابط الرياضػي فػي محتػوى الكتػب الد ارسػية لمصػفوؼ السػادس والسػابع والثػامف بنسػبة عامػة
بمغ ػ ػػت ( ،)%42.34وبالنس ػ ػػبة لمعي ػ ػػار التمثي ػ ػػؿ الرياض ػ ػػي فكان ػ ػػت النس ػ ػػبة العام ػ ػػة لتحقق ػ ػػو ق ػ ػػد بمغ ػ ػػت
( ،)%48.55وقػد أوصػى الباحػث بضػرورة م ارعػاة التػرابط األفقػي وال أرسػي عنػد عػرض الموضػوعات
الرياضية ،واالىتماـ بالتكامؿ بيف المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية.
 .2دراسة عبد المطيف (:)2011
ىػدفت الد ارسػة إلػى تحديػد مسػتوى جػودة محتػوى موضػوعات الجبػر المتضػمنة فػي كتػب الرياضػيات
المدرسػية بفمسػطيف فػي ضػوء معػايير المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات ( ،)NCTMوقػد اعتمػد
الباحث في ىذه الد راسة المنيج الوصفي التحميمػي حيػث قػاـ بتحميػؿ موضػوعات الجبػر المتضػمنة فػي
كتب الرياضيات المدرسػية لمصػفوؼ ( ،)12-6باسػتخداـ اداة تحميػؿ المحتػوى ،وتكونػت عينػة التحميػؿ
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مف جميع موضوعات الجبر المتضمنة في كتب الرياضيات لمصفوؼ مف السادس وحتى الثاني عشر،
وقاـ الباحث باستخداـ التك اررات والنسب المئوية كمعالجات إحصائية .وقد بينت نتائج الدراسة أف درجة
تػوافر معػايير ( )NCTMفػي موضػوعات الجبػر المتضػمنة فػي كتػب الرياضػيات المدرسػية بفمسػطيف
لمصفوؼ ( )12-6تتراوح ما بيف دوف المتوسط في بعض األحياف ،والمتدنية في معظـ األحياف ،كما
إف ىناؾ بعض المعايير التي لـ تجد ليا موقعاً يظير.
 .3جيتند ار وآخرون (:)Jitendra & others, 2010
ىدفت الدراسة الى تقيػيـ أثػر االلتػزاـ بػالمنيج المسػتيدؼ (الكتػاب الد ارسػي) والمػنيج المنفػذ (الممارسػات
التعميميػػة لممعممػػيف) حسػػب معػػايير ( )NCTMعمػػى التحصػػيؿ الد ارسػػي فػػي مػػادة الرياضػػيات ،طبقػػت
الد ارسػػة عمػػى ( )4فصػػوؿ د ارسػػية بيػػا ( )72طالػػب وطالبػػة فػػي الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي ،وتػػـ تحميػػؿ
محتوى الكتاب لتحديػد معػايير العمميػات التػي يتضػمنيا الكتػاب مػع التركيػز عمػى الػدروس التػي تتضػمف
حػػؿ مسػػائؿ لفظيػػة ،وقػػاـ البػػاحثوف بمبلحظػػة أداء المعممػػيف لتحديػػد مػػدى االلت ػزاـ بمعػػايير (،)NCTM
وتػػـ قيػػاس التحصػػيؿ الد ارسػػي باسػػتخداـ اختبػػار قبمػػي واختبػػار بعػػدي فػػي حػػؿ المسػػائؿ المفظيػػة ،و قيػػاس
اتج ػػاه الطمب ػػة نحػػو م ػػادة الرياضػػيات بمقي ػػاس االتجػػاه ،و أظي ػػرت النتػػائج احتػ ػواء الكتػػب عم ػػى مع ػػايير
العمميات بنسب متفاوتة ،و بالنسبة لممارسات المعمميف فقد اتضح اف تطبيقيـ لمعايير حػؿ المشػكبلت،
والتواص ػػؿ ،والتمثيػػؿ بشػػكؿ اكبػػر مػػف معيػػاري التفكيػػر والػػروابط الرياضػػية ،واظيػػرت النتػػائج ايض ػػا اف
التفاعبلت بيف المنياج المستيدؼ ،والمنفذ ،والمتعمـ تشير الى اف الكتػاب المدرسػي ربمػا لػو تػأثير عمػى
التحصيؿ الدراسي ،واالتجاه نحو الرياضػيات ،وتشػير النتػائج الػى اف التحسػف فػي التحصػيؿ الد ارسػي ال
يتض ػػمف فق ػػط تغيي ػػر ف ػػي الممارس ػػات التعميمي ػػة ،ولك ػػف يتض ػػمف ايض ػػا التغيػ ػرات الحادث ػػة ف ػػي الكت ػػاب
المدرسي.
 .4دراسة حمدان (:)2010
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى مطابقة المفاىيـ الرياضػية المتضػمنة فػي كتػب الرياضػيات (،)NCTM
لمصفوؼ السادس ،والسابع ،والثامف مع معايير المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات( ،)NCTMوذلػؾ
مف جانبيف ،تمثؿ الجانب األوؿ في :مدى توافر المفاىيـ الرياضية المنبثقة مف معايير ( )NCTMفػي
كت ػػب الص ػػفوؼ الم ػػذكورة وذل ػػؾ ف ػػي خمس ػػة مس ػػتويات ،ى ػػي :األع ػػداد ،واليندس ػػة ،والقي ػػاس ،والجب ػػر،
واإلحصاء واالحتماالت ،أما الجانب الثاني فتمثؿ في التعرؼ عمى مػدى مطابقػة طػرؽ عػرض المفػاىيـ
الرياضية في تمؾ الكتب وكيفية تقديميا لمطبلب مع معايير( )NCTMالخاصة بطػرؽ عػرض المفػاىيـ
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في كتب الرياضيات المدرسية ،وقد اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمػي ،لمناسػبتو ألغػراض الد ارسػة.
وقاـ الباحث بإعداد ثبلث أدوات لمدراسة ،وىي :أداة تحميؿ المحتوى ،وقائمة المفاىيـ الرياضػية المنبثقػة
م ػػف مع ػػايير ( ،)NCTMواس ػػتبانة موجي ػػة لممعمم ػػيف ح ػػوؿ ط ػػرؽ ع ػػرض المف ػػاىيـ ف ػػي محت ػػوى كت ػػب
الصػفوؼ قيػد الد ارسػة تػـ تطبيقيػا عمػى( )179معممػًا ،وأظيػرت النتػائج تػوافر المفػاىيـ الرياضػية بشػكؿ
عاـ بنسبة بمغت ( ،)%83ووجود قصور في توافر المفاىيـ الخاصة بػالجبر واليندسػة ،وبمغػت تقػديرات
المعممػيف ( )%65وىػي نسػبة مقبولػة .وأوصػت الد ارسػة بضػرورة االىتمػاـ بالبنػاء الرياضػي فػي منػاىج
الرياضػيات ،والعمػؿ عمػى تنويػع الطػرؽ واالسػتراتيجيات التػي يعرضػيا الكتػاب المدرسػي فػي تقديمػو
لممفاىيـ الرياضية بما يتناسب مع معايير(.)NCTM
 .5دراسة كساب (:)2009
ىػدفت الد ارسػة إلػى تحديػد مسػتوى جػودة موضػوعات اليندسػة والقيػاس المتضػمنة فػي كتػب رياضػيات
الصػفوؼ مػف ( )6 – 1مػف مرحمػة التعمػيـ األساسػي فػي فمسػطيف فػي ضػوء معػايير ) (NCTMوقػد
اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،حيث قامػت بتحميػؿ موضػوعات اليندسػة والقيػاس المتضػمنة
في الكتب المذكورة مػف خػبلؿ أداة تحميػؿ المحتػوى (كػأداة لمد ارسػة) والتػي تػـ بناؤىػا اسػتنادًا إلػى معػايير
) (NCTMوتكونػت عينػة الد ارسػة مػف موضػوعات اليندسػة والقيػاس فقػط بكتػب الرياضػيات فػي
الصػفوؼ المػذكورة آنفػاً ،واسػتخدمت الباحثػة النسػب المئويػة والتكػ اررات كمعالجػات إحصػائية ،وقػد
خمصػت الد ارسػة إلػى أف درجػة تػوافر معػايير ) (NCTMفػي موضػوعات اليندسػة والقيػاس المتضػمنة
بكتػب الرياضػيات لمصػفوؼ مػف األوؿ حتػى السػادس مػف التعمػيـ األساسػي بفمسػطيف تتػراوح مػا بػيف
متوسػطة ومتدنيػة وأف بعػض المعػايير لػـ تجػد ليػا موقعػاً يػذكر ،وقػد أوصػت الباحثػة _فػي ضػوء تمػؾ
النتائج_ إلى ضرورة بناء منياج اليندسة والقياس وفؽ المعايير الدولية لكؿ مرحمة تعميمية وتعميـ تمػؾ
المعػايير عمػى مشػرفي ومعممػي الرياضػيات مػف خػبلؿ دورات وورش عمػؿ مػف أجػؿ تطػوير وتحسػيف
جودة المناىج الفمسطينية في مرحمة التعميـ األساسي.
 .6دراسة روفائيل (:)2008
ىدفت الدراسة إلى تطوير مقرر اإلحصاء واالحتماؿ لطمبة مرحمة التعميـ األساسي في مصر وذلؾ في
ضوء المعايير الخاصة بتحميؿ البيانات واإلحصاء واالحتمػاؿ ،وشػممت الد ارسػة الصػفوؼ الد ارسػية مػف
األوؿ حتػى التاسػع األساسػي حيػث قػاـ الباحػث بتحديػد مؤشػرات المعػايير الخاصػة بتحميػؿ البيانػات
واإلحصاء واالحتماؿ في ضػوء المعػايير القوميػة المصػرية ومعػايير) ،(NCTMوتػـ إعػداد قائمػة بتمػؾ
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المعايير،ثـ قاـ بإعداد أداة لتحميؿ محتوى الوحدات الخاصة باإلحصاء واالحتماؿ في كتب الرياضيات
مف الصؼ األوؿ حتى التاسع األساسي ،وأظيرت النتائج الخاصة بتحميؿ المحتوى وتقويمو عف تحقػؽ
مؤشػرات المعػايير بنسػب ضػئيمة ،ومػف ثػـ قػاـ الباحػث بتصػميـ وحػدة د ارسػية خاصػة بالصػؼ السػادس
األساسي في ضوء المعايير المحددة ،وقاـ بتجريب تمؾ الوحدة عمى عينػة مكونػة ) (84طالػب وطالبػة
موزعيف عمى فصميف دراسييف ،واستخدـ الباحث العديد مف المعالجات اإلحصائية تمثمت في التكػ اررات
والنسب المئوية ،ونسبة الكسب المعدؿ لببلؾ ،ومربع ايتا ،وأظيرت النتائج الخاصة بتطبيؽ تمؾ الوحدة
عػف تحقػؽ األىػداؼ المحػددة ،وأوصػى الباحػث بضػرورة تطػوير مقػررات الرياضػيات فػي جميػع الم ارحػؿ
التعميمية ،ومراعاة استخدامات الرياضيات في سياقات عممية وحياتية ،وعبلقتيا بالعموـ األخرى.
 .7دراسة أبو عمرة (:)2007
ىػدفت الد ارسػة إلػى قيػاس مػدى تطػابؽ وثيقػة وكتػب الرياضػيات فػي المنيػاج الفمسػطيني لمعػايير
) (NCTMالعالميػة فػي مجػالي اليندسػة والقيػاس لممرحمػة األساسػية العميػا ،واسػتخدمت الباحثػة المػنيج
الوصػفي التحميمػي فػي ىػذه الد ارسػة ،واعتمػدت الباحثػة ثػبلث أدوات لمد ارسػة وىػي :أداة تحميػؿ المحتػوى
حيػث حممػت الباحثػة محتػوى وثيقػة منيػاج الرياضػيات وكتػب الرياضػيات لمصػفوؼ الد ارسػية ()9-8-7
مػف التعمػيـ األساسػي فػي مجػالي اليندسػة والقيػاس ،وكانػت األداة الثانيػة :عبػارة عػف قائمػة معػايير
) (NCTMفي صورتيا بالمغة اإلنجميزية وترجمتيا وتحكيميا ،أما األداة الثالثة :فكانت استبانة مكونػة
مػف أربعػة معػايير أساسػية وىػي معػايير ) (NCTMالخاصػة بمجػاؿ اليندسػة ومعيػاريف فػي مجػاؿ
القياس وقد تـ التأكد مف صدؽ وثبات األدوات وحممت النتائج مف خبلؿ الرزـ اإلحصائية ( )spssوقػد
اختارت الباحثػة عينتػيف لمد ارسػة :وىمػا ( )80معممػاً ومعممػة لمرياضػيات مػف محافظػة غػزة مػف مػدارس
الوكالة والحكومة مف أصؿ ( )220معممًا ومعممة يشكموف المجتمع اإلحصائي كعينة أولى ،أما العينػة
الثانيػة فكانػت عبػارة عػف ( )7مشػرفي رياضػيات مػنيـ ( )4مػف مشػرفي مػدارس الحكومػة و ( )3مػف
مشرفي مدارس الوكالة ،وقد توصمت الدراسة إلى أف درجة تػوافر معػايير ) (NCTMفػي وثيقػة منيػاج
الرياضيات في مجالي اليندسة والقياس لمصفوؼ ( )9-8-7مػف التعمػيـ األساسػي كانػت متحققػة بنسػبة
( )%78بينمػا لػـ يتحقػؽ ( )%22مػف مجمػوع المواصػفات ،أمػا درجػة تػوافر معػايير ) (NCTMفػي
كتػب الرياضػيات فػي المجػاالت الد ارسػية نفسػيا والصػفوؼ نفسػيا فكانػت متحققػة بنسػبة ( )%77ولػـ
يتحقؽ ( )%23مف مجموع المواصفات.
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 .8دراسة الوالي (:)2006
ىػدفت الد ارسػة إلػى الكشػؼ عػف مسػتوى جػودة موضػوعات اإلحصػاء المتضػمنة فػي كتػب رياضػيات
مرحمػة التعمػيـ األساسػي بفمسػطيف فػي ضػوء معػايير المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات )(NCTM
اعتمدت الباحثة في دراستيا المػنيج الوصػفي التحميمػي فقامػت بتحميػؿ موضػوعات اإلحصػاء فػي الكتػب
( )10 – 1في فمسطيف اعتماداً عمى معايير ) (NCTMوقػد كانػت عينػة الد ارسػة عينػة قصػديو بحيػث
اختػارت الباحثػة وحػدات اإلحصػاء فقػط المتضػمنة فػي كتػب الرياضػيات لمصػفوؼ المػذكورة سػابقاً،
واسػتخدمت الباحثػة األسػاليب اإلحصػائية التاليػة (التكػ اررات ،والنسػب المئويػة والرتػب) وخمصػت الد ارسػة
إلى نتػائج مفادىػا تػدني مسػتوى الجػودة فػي درجػة تػوافر معػايير ) (NCTMفػي موضػوعات اإلحصػاء
بكتب رياضيات المرحمة األساسية بفمسطيف.
 .9دراسة الرويري (:)2005
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ كتػب الرياضػيات لممػرحمتيف األساسػية والثانويػة فػي األردف فػي ضػوء المعػايير
العالميػػة لمنػػاىج الرياضػػيات ( ،)NCTMوتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف موضػػوع األسػػس والموغاريتمػػات
التػػي تػػدرس فػػي كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ األوؿ الثػػانوي العممػػي فػػي األردف وموضػػوع الػػدواؿ األسػػية
والموغاريتمية فػي كتػاب الرياضػيات لمصػؼ األوؿ الثػانوي فػي السػعودية ،وألغػراض الد ارسػة قػاـ الباحػث
بتطوير نماذج لمتحميؿ مشتقة مف معيار الجبر ومعيػاري التػرابط الرياضػي والتمثيػؿ الرياضػي المتضػمنة
في وثيقة المعايير العالمية ( )NCTMقد استخدـ الباحث منيجية التحميػؿ النػوعي لمعرفػة درجػة تحقػؽ
الدرسػػة ،وقػػد بينػػت نتػػائج الد ارسػػة أف معػػايير الرياضػػيات المدرسػػية لػػـ
المعػػايير الثبلثػػة المسػػتخدمة فػػي ا
تتحقػؽ معظميػا فػي كتػب الرياضػيات كمػػا أنػو يوجػد تفػاوت بػيف مػدى تمثيميػػا فػي ىػذه الكتػب بػيف كبيػػر
ومتوسط وضعيؼ ومنعدـ.
 .10دراسة الوىيبي (:)2005
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحميػػؿ محتػػوى اليندسػػة بكتػػب الرياضػػيات فػػي التعمػػيـ األساسػػي ،فػػي ضػػوء معػػايير
المجمػس القػومي لمعممػػي الرياضػيات فػي سػػمطنة عمػاف ،حيػػث اقتصػرت الد ارسػة عمػػى كتػب الرياضػػيات
في الحمقة األولى مف التعميـ األساسي ،وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصػفي التحميمػي ،وقػد تػـ اعػداد
قائمػة مػػف المعػايير ،ينبغػػي توافرىػا فػػي محتػوى اليندسػػة والمػأخوذة مػػف معػايير المجمػػس القػومي لمعممػػي
الرياضيات ( )NCTMعمى شكؿ بطاقة تحميؿ ،ومف أىػـ النتػائج أف درجػة تػوافر المعػايير فػي محتػوى
اليندسػػة بكتػػب الصػػفوؼ األربعػػة األولػػى كانػػت بػػيف متوسػػطة وقميمػػة ،وقػػد وجػػد اخػػتبلؼ فػػي مػػدى تػوافر
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مع ػ ػػايير الرياض ػ ػػيات المدرس ػ ػػية ع ػ ػػف المع ػ ػػايير الص ػ ػػادرة م ػ ػػف المجم ػ ػػس الق ػ ػػومي لمعمم ػ ػػي الرياض ػ ػػيات
( ،)NCTMحسب الصؼ الدراسي ،لصالح الصفوؼ الدراسية العميا مف التعميـ األساسي.
 .11دراسة السواعي (:)2004
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى معرفػة مػدى تطبيػؽ معػايير( )NCTMفػي مػدارس اإلمػارات ،والكشػؼ
ع ػػف معتق ػػدات معمم ػػي الرياض ػػيات ف ػػي اإلم ػػارات ح ػػوؿ ى ػػذه المع ػػايير ،وخاص ػػة معي ػػار ح ػػؿ المس ػػائؿ
واالسػػتدالؿ والتواصػػؿ وممارسػػاتيـ ليػػذه العمميػػات ،وفحػػص العبلقػػة بػػيف المعتقػػدات والممارسػػات الفعميػػة
فػػي التػػدريس الصػػفي ،حيػػث تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )338معمم ػًا ومعممػػة ،وكانػػت أداتػػاه الد ارسػػة
ممثمة بمقاييس لمعتقدات المعمميف ،واألخرى مقيػاس لقيػاس مػدى تطبيػؽ معمػـ الرياضػيات حػؿ المسػائؿ
واالسػػتدالؿ والتواصػػؿ ،تتماشػػى مػػع التوجييػػات الحديثػػة لتػػدريس الرياضػػيات ،وقػػد توصػػمت النتػػائج إلػػى
االرتبػػاط الػػداؿ احصػػائيًا بػػيف معتقػػدات المعممػػيف والممارسػػات الصػػفية ،وأف ممارسػػة المعممػػيف لعمميػػات
حؿ المسائؿ واالستدالؿ والتواصؿ لـ ترؽ إلى مستوى معتقداتيـ.
 .12دراسة الطيطي (:)2004
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تحمي ػػؿ محت ػػوى االحص ػػاء واالحتم ػػاالت ف ػػي من ػػاىج المدرس ػػة األردني ػػة ف ػػي ض ػػوء
المعايير العالمية ( )NCTMوبناء نموذج لتطويرىا ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تػـ تطػوير أداتػيف لمد ارسػة
تػػـ اشػػتقاقيما مػػف معػػايير المحت ػػوى والعممي ػػات الصػػادرة عػػف المجم ػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ق ػػد
أس ػػفرت نت ػػائج الد ارس ػػة ع ػػف ع ػػدـ وج ػػود أي ػػة مف ػػردة م ػػف مف ػػردات االحص ػػاء أو االحتم ػػاالت ف ػػي كت ػػب
الرياضيات المدرسية لمصفوؼ مف األوؿ إلى الخامس األساسي ،في حػيف أسػفرت النتػائج عػف أف كتػب
الرياضػػيات المدرسػػية لمصػػفوؼ مػػف السػػادس األساسػػي إلػػى الثػػاني الثػػانوي العممػػي حققػػت النسػػب ادتيػػة
عمػ ػػى الترتيػ ػػب بالنسػ ػػبة لمعيػ ػػار المحتػ ػػوى (االحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت) فكانػ ػػت،%59,05 ،%58,33 :
 ،%80,95 ،%84,31 ،%70,37 ،%62,5 ،%78,78فكػاف معيػػار االحصػػاء واالحتمػػاالت بشػػكؿ
عاـ جيداً ،أما بالنسبة لمعيار حػؿ المسػألة فكػاف متوسػطاً ( )%60,5أمػا معيػار التػرابط الرياضػي فكػاف
متوسطًا ( ،)%63,94وكاف معيار التمثيؿ الرياضي متوسطًا أيضًا (.)%65,31
 .13دراسة دياب (:)2004
ىػػدفت الد ارس ػػة الػػى تحديػػد مسػػتويات ومػػدى الػػروابط الرياضػػية التػػي يجػػب مراعاتيػػا فػػي االسػػتراتيجية
المقترحة ،حيث استخدـ الباحػث فػي د ارسػتو المػنيج الوصػفي والمػنيج التجريبػي ،فقػاـ ببنػاء اسػتراتيجية
مقترحة لرياضيات الصؼ السابع و ذلؾ مف خبلؿ استخداـ الروابط الرياضية ،وقػد كانػت عينػة الد ارسػة
37

عينة قصدية في اختيار المدرسػة ،وقػاـ الباحػث باسػتخداـ خمػس أدوات لمد ارسػة وىػي :تحميػؿ المحتػوى،
االس ػػتراتيجية المقترح ػػة الت ػػي تس ػػتخدـ اس ػػموب ال ػػروابط الرياض ػػية ،اختب ػػار تحص ػػيمي ،اختب ػػار ال ػػروابط
الرياضية ،مقياس اتجاه نحو الرياضيات ،واسػتخدـ الباحػث االسػاليب االحصػائية التاليػة ،t.test :مربػع
ايتا ،حجـ التأثير ،المتوسطات الحسابية ،االنحراؼ المعياري ،وأوصى الباحػث بأىميػة اسػتخداـ الػروابط
الرياضية التي تساعد عمى استقبللية التعمـ حيث يجب عمى المعمـ ربط المعمومة بأشػياء اخػرى يعرفيػا
الطالب.
 .14دراسة صبيح (:)2004
ىػدفت الد ارسػة إلػى تحميػؿ وتقػويـ كتػب الرياضػيات المدرسػية فػي األردف وفػؽ نمػوذج ط رػور فػي ضػوء

معػايير ( )NCTMحيػث اىتمػت الد ارسػة بمعرفػة مػدى تػوافر معػايير اليندسػة والقيػاس ومعػايير

العمميػات ،معػايير )( (NCTMكمػا يظيػره تحميػؿ محتػوى الكتػاب المرتبطػة بيػا فػي كتػب الرياضػيات
باألردف لمصفوؼ مف  (10-6واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي مف خبلؿ تحميؿ المحتوى،
وكانػت نتػائج تحميػؿ الكتػب لد ارسػة مػدى توافػؽ المحتػوى مػع المعػايير تتػراوح مػا بػيف كبيػر فػي بعػض
األحيػاف ومتوسػط وقميػؿ فػي أغمػب األحيػاف ومنعػدـ فػي بعػض المعػايير ،وقػد أوصػت الباحثػة بضػرورة
توافر تمؾ المعايير فػي كتػب الرياضػيات بػاألردف ،وخاصػة مػا يتعمػؽ بمػواطف الضػعؼ فػي تمػؾ الكتػب
في مجالي اليندسة والقياس.
 .15دراسة ياسين ()2003
حيػػث تناولػػت مقارنػػة منيػػاج الرياضػػيات الفمسػػطيني مػػع معػػايير( ،)NCTMالتػػي قارنػػت بػػيف اىػػداؼ
تػػدريس مني ػػاج اليندس ػػة فػػي كتػػب الرياضػػيات الفمسػػطينية مػػع اىػػداؼ تػػدريس اليندسػػة التػػي وض ػػعتيا
( )NCTMلسنو  ،2000حيث كانت اىـ نتائجيا أف ىناؾ اوجػو شػبو واخػتبلؼ بػيف المنيػاجيف ،واىػـ
اوجػػو الشػػبو كانػػت فػػي تحميػػؿ خصػػائص االشػػكاؿ اليندسػػية ووصػػؼ وتصػػنيؼ وفيػػـ العبلقػػات بينيػػا،
وفحػػص ىػػذه االشػػكاؿ باسػػتخداـ ادوات حسػػيو ومجسػػمات وتمثيميػػا ،واسػػتخداـ البرىػػاف اليندسػػي لبرىنػػو
النظريػػات اليندسػػية المختمفػػة ،والتعػػرؼ عمػػي ىندسػػو التحػػويبلت واسػػتخداميا وتطبيقيػػا ،والتعػػرؼ عمػػي
المستوى الػديكارتي وانظمػو التمثػيبلت ،امػا اوجػو االخػتبلؼ بػيف المنيػاجيف ،عػدـ االتفػاؽ عمػي المرحمػة
المناسبة لطرح بعض مواضيع اليندسة ،حيث طرحت ( )NCTMموضوع ىندسػة التحػويبلت لمصػفوؼ
( )12-1بينما طػرح الموضػوع فػي المنيػاج الفمسػطيني لمصػفوؼ مػف ( )12-9وكػذلؾ موضػوع ىندسػو
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االح ػػداثيات ال ػػذي ط ػػرح ف ػػي ( )NCTMم ػػف ( )8-6و( ،)12-9بينم ػػا ط ػػرح ف ػػي المن ػػاىج الفمس ػػطينية
لمصفوؼ (.)12-9
 .16دراسة عابد (:)2001
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافؽ مادة اإلحصاء المتضمنة في كتب الرياضػيات فػي سػمطنة عمػاف
مرحػؿ الد ارسػة قبػؿ الجامعيػة ،مػع معػايير اإلحصػاء الػواردة ضػمف معػايير منػاىج الرياضػيات
لمختمػؼ ا
المدرسػية والصػادرة عػف المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات ( ،)NCTMواسػتخدـ الباحػث المػنيج
الوصفي التحميمي مف خبلؿ تحميؿ المحتوى ،وقدمت الدراسة عدة أساليب إحصػائية وأشػكاؿ توضػيحية
لتقػديـ دالالت عػف مػدى توافػؽ محتػوى اإلحصػاء مػع المعػايير ،وقػد اسػتخدـ الباحػث معػايير عػاـ (
) 1989كونيػا ب أريػو أكثػر تفصػيبلً مػف معػايير عػاـ ) ،(2000وقػد خمصػت الد ارسػة إلػى أف مػدى
التوافػؽ بػيف المحتػوى والمعػايير يتػراوح بػيف المتوسػط والضػعيؼ ،وقػد أوصػت الد ارسػة بضػرورة إعػادة
النظػر فػي تأكيػد الجانػب اإلحصػائي ممػثبل فػي تحميػؿ البيانػات واالحتمػاالت فػي محتػوى منػاىج
الرياضيات المدرسية بالسمطنة.
 .17دراسة بيكرجن وكابس (:)Pickreign & Capps , 2000
ىػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى مطابقػة منيػػاج اليندسػػة االبتدائيػة مػػع المعػػايير الحاليػػة ،مػػف خػػبلؿ اختبػػار لغػػة
اليندسػػة المقدمػػة فػػي سمسػػمو كتػػب ( )K-6بػػيف عػػامي ( )1995-1992بشػػكؿ دقيػػؽ ومقارنتيػػا بالمغ ػة
المس ػػتخدمة ف ػػي مع ػػايير المني ػػاج والتق ػػويـ لمرياض ػػيات المدرس ػػية ( )NCTM,1989ومب ػػادئ ومع ػػايير
الرياضيات المدرسية ( )NCTM,1999ومعػايير أداء الرياضػيات المدرسػية الجديػدة لممرحمػة االبتدائيػة
( )NCTM,1997واش ػػارت نت ػػائج الد ارس ػػة الػ ػي ع ػػدـ وج ػػود تط ػػابؽ ب ػػيف اليندس ػػة المقدم ػػة ف ػػي الكت ػػب
واليندسة التي اقترحتيا المعايير ،وتـ تحديد المناطؽ األساسية لعدـ التطابؽ مع مضػامينيا وىػي :كميػة
المفػػردات اليندسػػية الجديػػدة ،مقارنػة مػػع كػػؿ المفػػردات المقدمػػة فػػي كػػؿ صػػؼ قػػد بقيػػت ثابتػة ومسػػتقرة
وبنسػػبو أقػػؿ مػػف  %20فػػي الصػػفوؼ ( ،)K-3وازدادت نسػػبو المفػػردات اكثػػر مػػف  %22فػػي الصػػفوؼ
( )6-4وبمغت نسبة مصطمحات اليندسة مقارنة مػع مصػطمحات الرياضػيات فػي مسػتوى صػفي %20
أو أقػ ػ ػػؿ بالصػ ػ ػػفوؼ مػ ػ ػػف ( )K-3واكث ػ ػ ػػر مػ ػ ػػف  %22لمصػ ػ ػػفوؼ ( )6-4باإلضػ ػ ػػافة ال ػ ػ ػػي أف نس ػ ػ ػػبة
المصػػطمحات اليندسػػية الجديػػدة مقارنػة مػػع كػػؿ المصػػطمحات اليندسػػية المسػػتخدمة فػػي مسػػتوى صػػفي،
نزع ػ ػػت ال ػ ػػي النقص ػ ػػاف م ػ ػػف الص ػ ػػفوؼ ( ،)K-6م ػ ػػع اظي ػ ػػار الص ػ ػػؼ الث ػ ػػاني ألدن ػ ػػى نس ػ ػػبو م ػ ػػف ى ػ ػػذه
المصطمحات مقارنة مع باقي الصفوؼ.
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 .18دراسة سيبكا (:)Siepka,2000
ىػدفت الد ارسػة إلػى تحميػؿ سػتة كتػب لمػادة الرياضػيات لمصػفوؼ المتوسػطة فػي الواليػات المتحػدة
األمريكيػة قبػؿ تحػديثيا (أي تػـ طباعتيػا قبػؿ وضػع المعػايير ،مػا قبػؿ عػاـ  ،)1989ومػا بعػد تحػديثيا
(ومػا بعػد وضػع المعػايير ،والكتػب التػي طبعػت بعػد العػاـ  )1989وقػد تػـ تحميػؿ تمػؾ الكتػب فػي ضػوء
معيػار التػرابط الرياضػي واعتمػد التحميػؿ عمػى أسػئمة ومسػائؿ الكتػاب ،وقػد أسػفرت نتػائج الد ارسػة بػأف
الروابط لمواقػؼ الحيػاة كانػت أىػـ الػروابط التػي عممػت بمسػائؿ وأمثمػة الكتػاب وبػرز التػرابط بشػكؿ أكبػر
في مسائؿ الكتب الحديثة حيث أف ثمث الكتب فيما بعد المعايير كاف ليا روابط رياضية.
 .19دراسة كولوم وآخرون (:)Kulm, & Others,2000
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ عدد مف كتب الجبر التي تدرس في الواليػات المتحػدة األمريكيػة بشػكؿ واسػع
فػي جميػع الم ارحػؿ التعميميػة وفػؽ معػايير ) (NCTMحيػث تػـ اسػتخداـ معيػار الجبػر لتحميػؿ محتػوى
تمؾ الكتب ،واستخدـ الباحػث وزمػبلؤه المػنيج الوصػفي التحميمػي ،وأسػفرت نتػائج الد ارسػة إلػى أف الكتػب
تعمؿ بشكؿ جيػد فػي ربػط الطػبلب بمسػائؿ ذات قيمػة مػف خػبلؿ الوسػائؿ واألنشػطة ،وأنيػا تعمػؿ عمػى
تطػور العبلقػات الجبريػة وتمثيػؿ الكميػات ،وأوصػت الد ارسػة بتطػوير كتػب الجبػر لتتوافػؽ مػع متطمبػات
).(NCTM
 .20دراسة نيسن (:)Nissan, 2000
ىػدفت الد ارسػة إلػى قيػاس ومعرفػة مػدى تمثيػؿ معػايير المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات لمنيػاج
الرياضػيات فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة وخاصػة فػي مػادة اليندسػة ،وقػد شػممت عينػة الد ارسػة سػت
سبلسؿ مف كتب الرياضيات لمصفوؼ الثانويػة وثبلثػة كتػب لمصػفوؼ المتوسػطة وأربعػة كتػب لمصػفوؼ
االبتدائيػة وتػـ تحميميػا لمعرفػة مػدى توافػؽ ىػذه الكتػب مػع معػايير اليندسػة الصػادرة عػف )(NCTM
وخمصػت الد ارسػة إلػى أف المػدارس الثانويػة فشػمت فػي تحقيػؽ معيػار اليندسػة أمػا المػدارس المتوسػطة
واالبتدائية فقد نجحت في تحقيقو بشكؿ عاـ وتحديداً في التحويبلت اليندسية ،كما أشارت الد ارسػة إلػى
أف ) (NCTMىو أفضؿ ممثؿ لمنياج الرياضيات في أمريكا.

التعقيب عمى دراسات المحور األول:
تناولت جميع الدراسات السابقة معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات (.)NCTM

 حيث يوجد دراسات اىتمت بمعيػاري التػرابط والتمثيػؿ الرياضػي ومنيػا د ارسػة أبػو العجػيف ()2011ودراسة الرويري ( )2005ودراسة دياب ( )2004ودراسة سيبكا (.)2000
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 كما يوجد دراسات اىتمت بمعياري اليندسة والقياس مثؿ دراسة كسػاب ( )2009ود ارسػة أبػو عمػرة( )2007ودراسة صبيح ( ،)2004أما بالنسبة لمدراسات التي اىتمت بمعيار اليندسػة وىػي د ارسػة

الػ ػػوىيبي ( )2005ود ارسػ ػػة ياس ػ ػػيف ( )2003ود ارسػ ػػة بيكػ ػػرجف وكػ ػػابس ( )2000ود ارسػ ػػة نيس ػ ػػف
(.)2000

 ويوج ػػد د ارس ػػات اىتم ػػت بمعي ػػار اإلحص ػػاء مث ػػؿ د ارس ػػة روفائي ػػؿ( )2008د ارس ػػة الػ ػوالي ()2006ودراسة الطيطي ( )2004ودراسة عابد (.)2001

 حيػث اتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع الد ارسػػات التػػي اىتمػػت بمعيػػار اإلحصػػاء واالحتمػػاالت فػػي تحميػػؿكتب الرياضيات.

ثانياً :دراسات اىتمت بتحميل وتقويم كتب الرياضيات
 .1دراسة يوسف (:)2008
ىدفت الدراسة إلى تطوير محتوى كتب الرياضيات لمصؼ السادس مف التعميـ األساسي بدولة فمسطيف
فػي ضػوء المعػايير العالميػة وتقػديـ تصػور مقتػرح لتطػوير محتػوى ىػذه الكتػب ،واعتمػد الباحػث المػنيج
الوصفي التحميمي لمبلءمتو ليدؼ الدراسة وخمصت الدراسة إلى وجود أوجػو قصػور عديػدة فػي محتػوى
رياضػيات الصػؼ السػادس األساسػي فػي فمسػطيف ،أىميػا عػدـ وجػود معظػـ المعػايير العالميػة الواجػب
توافرىػا فيػو ،كمػا أظيػرت نتػائج بطاقػة التحميػؿ أف المتوسػط العػاـ لمحتػوى رياضػيات الصػؼ السػادس
األساسي في فمسطيف يساوي ( )%55.2وىي نسبة تقع دوف الحد المقبوؿ تربويًا ،كما أظيرت الدراسة
ضعؼ الترابط والتناسؽ بيف وحدات محتوى المنيج في الجزئيف األوؿ والثاني مف الكتاب.
 .2دراسة السراي (:)2007
ىػدفت الد ارسػة إلػى تقػويـ محتػوى كتػب الرياضػيات فػي ليبيػا لمرحمػة التعمػيـ األساسػي مػف وجيػة نظػر
المعممػيف ،وتشػمؿ تمػؾ المرحمػة الصػفوؼ الد ارسػية مػف األوؿ حتػى التاسػع ،وقامػت الباحثػة بإعػداد
استبانة تضمنت معايير تقويـ محتوى الكتب ،وذلؾ باالستناد إلى عدد مف األدبيات والدراسات السابقة،
احتوت االستبانة عمى أربعة مجاالت :محتوى الكتاب ،تنظيـ المحتوى في الكتاب ،عرض المحتوى في
الكتاب ،أسئمة التمرينػات ،بمػغ عػدد فق ارتػو ( )47فقػرة تمثػؿ معػايير تقػويـ محتػوى كتػب الرياضػيات فػي
مرحمة التعميـ األساسي ،وقامت بتطبيقيا عمى عينة مكونة مف( (50معمػـ ومعممػة فػي مدينػة مصػراتو،
وتمثمت المعالجات اإلحصائية في استخداـ النسب المئوية والمتوسطات الحسػابية ،وأظيػرت اسػتجابات
أفػراد العينػة عػدـ تػوافر معظػـ المعػايير وأف مػا تػوفر منيػا كػاف بمسػتوى متوسػط ،وأوصػت الد ارسػة
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بضرورة مراعاة التسمسؿ المنطقي والبناء اليرمي لممادة العممية في كتب الرياضػيات مػف الصػؼ األوؿ
حتػى التاسػع ،وضػرورة إشػراؾ مصػممي المنػاىج فػي دورات تدريبيػة تػؤىميـ لتصػميـ المنػاىج وفػؽ
المعايير العالمية الحديثة.
 .3د ارسة بولوت (:)Bulut,2007
ىدفت الدراسة إلى تقويـ منياج الرياضيات المطور حديثاً في مرحمة التعميـ األساسي في تركيػا (تشػمؿ
الصػفوؼ مػف األوؿ حتػى الثػامف) ،وتػـ التقػويـ فػي ثبلثػة أبعػاد:البعػد األوؿ يشػمؿ إدارة الصػؼ والبيئػة
الصفية ودور المعمـ والمتعمـ ،والبعد الثاني يشػمؿ األىػداؼ والتخطػيط وطػرؽ التػدريس والتقػويـ ،والبعػد
الثالث يشمؿ جوانب القوة والضعؼ في المنياج ،وتـ التقويـ وفقػاً لوجيػة نظػر المعممػيف وطمبػة الصػؼ
الخامس ،وشارؾ في الدراسة ثبلثة معمميف (معمـ ومعممتاف) مف ذوي الخبرة الطويمة في مجاؿ التعميـ،
وطمبتيـ في الصؼ الخامس ويبمػغ عػددىـ ( )43طالػب وطالبػة فػي ثػبلث شػعب د ارسػية بأحػد مػدارس
أنقػرة ،وقػاـ الباحثػاف بػإجراء مقػاببلت مػع المعممػيف تضػمنت عػدد مػف أبعػاد التقػويـ التػي ىػدفت إلييػا
الد ارسػة ،وكػذلؾ تػـ سػؤاؿ الطمبػة عػف الفػرؽ بػيف المنيػاج المطػور حػديثاً والمنيػاج السػابؽ ،وأشػارت
اسػتجابات أفػراد العينػة إلػى عػدد مػف النقػاط اإليجابيػة كػاف أبرزىػا تمػؾ المرتبطػة بػالمحتوى وتنظيمػو
وارتباطػو بالتطبيقػات العمميػة وكػذلؾ التغيػرات اإليجابيػة فػي طػرؽ التعمػيـ والػتعمـ اواعطػاء دور أكبػر
لممتعمـ ،وأشارت الدراسة إلى عدد مف الصعوبات المرتبطة في البنية التحتية في المدارس.
 .4دراسة الخزندار (:)2006
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقػػويـ محتػػوى كتػػب الرياضػػيات لممرحمػػة األساسػػية العميػػا فػػي ضػػوء نظريػػة برونػػو
استخدمت الباحثة اداة لتحميؿ المحتوى تضـ المعايير المقترحة لنظريػة برونػو والتػي شػممت( :االسػتعداد
لمتعمـ ،التمثيؿ المعرفي ،عرض الخبػرات ،التعزيػز) واسػتخدمت األسػاليب االحصػائية ادتيػة :التكػ اررات،
النسب المئوية ،واألوزاف النسبية ،وذلؾ لتحديػد مػدى تػوافر المعػايير المقترحػة لنظريػة برونػو فػي محتػوى
كتػػب مقػػررات الرياضػػيات لممرحمػػة األساسػػية العميػػا ،كشػػفت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى أف نسػػب ت ػوافر معػػايير
نظريػػة برونػػو فػػي محتػػوى كتػػب مقػػررات الرياضػػيات لممرحمػػة األساسػػية العميػػا ،مػػف الصػػؼ السػػابع إلػػى
الصػػؼ العاشػػر نسػػب متوسػػطة ،أي أف ىػػذه الكتػػب تعػػاني نقص ػاً فػػي ت ػوافر معػػايير نظريػػة برونػػو فػػي
موضوعاتيا حيث أنيا ما زالت خاضعة لمتجريب ،وأوصت الباحثة:
 ضرورة تطوير محتوى مناىج الرياضيات في ضوء نتائج الدراسة الحالية. ضرورة إعادة النظر في تقويـ محتوى كتب الرياضيات في ضوء نظريات التعمـ األخرى.42

 اإلستفادة مف ىذه الدراسة في تطوير المناىج الفمسطينية لتغطية القصور في المناىج. .5دراسة مقاط (:)2006
ىدفت الدراسة إلى بياف درجة أىمية وتوافر معايير عالميػة فػي منػاىج الرياضػيات الفمسػطينية لمصػفوؼ
( )9-8-7مػف التعمػيـ األساسػي وذلػؾ مػف وجيػة نظػر معممػي ومشػرفي الرياضػيات فػي المػدارس
الحكومية ،واعتمدت الدراسة المػنيج الوصػفي التحميمػي مػف خػبلؿ تحميػؿ آراء عينػة الد ارسػة حػوؿ درجػة
أىميػة وتػوافر تمػؾ المعػايير فػي المنػاىج الحاليػة .وكانػت أداة البحػث عبػارة عػف اسػتبانة تحتػوي عمػى
ثبلثػة عشػر معيػا ًار حيػث تػـ اسػتطبلع آراء عينػة مكونػة مػف ( )100معمػـ ومعممػة ،إضػافة إلػى جميػع
مشػرفي الرياضػيات بمػدارس الحكومػة وعػددىـ ( )11مشػرفاً ،وقػد خمصػت الد ارسػة إلػى أف جميػع
المعايير حصمت عمى درجػة أىميػة عاليػة مػف وجيػة نظػر عينػة البحػث وأف درجػة تػوافر ىػذه المعػايير
فػي مناىجنػا الحاليػة كانػت أقػؿ مػف المتوسػطة ،وقػد أوصػت الد ارسػة بضػرورة اعتمػاد قائمػة المعػايير
العالمية في بناء وتطوير وتقويـ مناىج الرياضيات.
 .6دراسة الجراح (:)2005
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقػػويـ كتػػب الرياضػػيات األردنيػػة فػػي المرحمػػة الثانويػػة فػػي ضػػوء متطمبػػات العولمػػة،
حي ػػث اس ػػتخدمت الباحث ػػة اس ػػتبياناً بي ػػدؼ معرف ػػة بع ػػض المف ػػاىيـ الػ ػواردة ف ػػي المني ػػاج والت ػػي يج ػػب أف
يتعمميػػا الطالػػب ،لتسػػاعده فػػي مواجيػػة بعػػض قضػػايا العولمػػة ،وقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة اسػػموب تحميػػؿ
المحتوى لتحديد درجة توافر المعايير المطموبة في المنياج ،وقد كشفت نتائج الدراسة أنو لـ يرد أي مػف
المفاىيـ الواردة في المعايير سواء في عرض المادة أو مف خبلؿ األمثمة واألسئمة ،تشػير النتػائج أيضػاً،
إلػػى قصػػور المحتػػوى الرياضػػي لممنػػاىج الحاليػػة عػػف توظيػػؼ الرياضػػيات ،فػػي توعيػػة المتعممػػيف بػػبعض
قضايا العولمة.
 .7دراسة البيك (:)2004
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى تقي ػػيـ محت ػػوى كت ػػب الرياض ػػيات المتخصص ػػة م ػػف وجي ػػات نظ ػػر المشػ ػرفيف
األكاديمييف وفؽ المعايير المعموؿ بيا في جامعة القدس المفتوحة في فمسطيف منطقة راـ اهلل ،واسػتخدـ
الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،واقتصػػرت الد ارسػػة عمػػى المقػػررات التاليػػة تحميػػؿ المحتػػوى ،تحميػػؿ
رياضػػي ،معػػدالت تفاضػػمية ،واسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة تحتػػوي عمػػى  46معيػػار فػػي صػػورتيا النيائيػػة،
وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف المشرفيف التربوييف وكانت أبرز نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
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بمغػػت مجمػػؿ تقػػديرات المشػرفيف مػػا بػػيف المتوسػػط والعػػادي ،عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
تقديرات المشرفيف عمى معايير إعداد مقررات الرياضيات وفقاً لكؿ مقرر دراسي عمى حده.
كما دلت الدراسة عمى وجود بعض القصور في بعض الوحدات تمثؿ ىذا القصور في الم ارجػع ،عػرض
المادة العممية ،التقويـ الذاتي.
 .8دراسة المشيراوي (:)2004
حيػػث تناولػػت تقػػويـ وتطػػوير كتػػب الرياضػػيات الحديثػػة فػػي فمسػػطيف ،وىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى
األىداؼ الوجدانية المتضمنة في كتب الرياضيات لمصفوؼ (السابع والثامف والتاسع) مف مرحمة التعمػيـ
األساسػػي فػػي فمسػػطيف لمعػػاـ 2004-2003ـ ،حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المسػػتويات الػػدنيا منيػػا ،وتناوليػػا
بش ػػكؿ س ػػطحي وم ػػبيـ ،بغ ػػرض توض ػػيح قض ػػايا معرفي ػػة ،وق ػػد حص ػػؿ الي ػػدؼ المتعم ػػؽ بتق ػػدير أىمي ػػة
الرياضػػيات فػػي الحيػػاة عمػػى أعمػػى تكػرار ،وقػػد خػػبل كتابػػا صػػفي الثػػامف والتاسػػع مػػف ىػػدؼ تقػػدير أىميػػة
الرياضيات في العموـ أألخرى ،في حيف خبل كتاب الصؼ السابع مػف ىػدؼ تثمػيف التكنولوجيػا فػي حػؿ
المسائؿ الرياضية.
 .9دراسة جيانج ويونجوم (:)Jiang& Yongohum, 2004
ىدفت الدراسة إلى تقويـ كتب الرياضيات الصادرة ضمف عممية اإلصبلح التربوي في الصيف بدءاً مف
عاـ ،2001وذلؾ وفؽ المعايير التربوية اإللزامية الصادرة في الصيف في نفس العاـ ،وتناولػت الد ارسػة
محتػوى تمػؾ الكتػب ويشػمؿ المجػاالت التاليػة :األعػداد والعمميػات الحسػابية – اليندسػة والفػراغ –
اإلحصػاء واالحتمػاؿ – النشػاطات العمميػة والتطبيقػات ،وكػذلؾ طػرؽ التعمػيـ والػتعمـ وعػدداً مػف
الخصائص المميزة لمكتب المدرسية في المرحمة االبتدائية ،وخمصت الدراسة إلى توافػؽ تمػؾ الكتػب مػع
المعػايير مػف حيػث العنايػة باىتمامػات المتعممػيف وتنميػة االبتكػار والػتعمـ التعػاوني وحػؿ المشػكبلت
والعناية بالميارات العممية ،وأشارت الدراسة إلى ثراء المحتوى والتأكيد عمى بناء المعرفة لدى المتعمميف
وفقػا لخبػراتيـ السػابقة واالىتمػاـ بالقػدرات الخاصػة بحػؿ المشػكبلت ،واالىتمػاـ بالػدور النشػط لممػتعمـ،
وكشفت الدراسة عػف عػدـ تحقػؽ بعػض األىػداؼ الوجدانيػة والصػعوبة النسػبية لػبعض أجػزاء المحتػوى،
وكذلؾ صعوبة تطبيؽ الكتب في المناطؽ الريفية.
 .10دراسة عبد الرسول (:)2001
ىػػدفت الد ارسػة إلػى تقػػويـ مػػنيج الرياضػػيات لمصػػؼ السػػادس االساسػػي بمػػدارس البحػريف فػػي ضػػوء آراء
المػػوجييف والمعممػػيف والطمبػػة ،تكونػػت عينػػو الد ارسػػة مػػف ( )6مػػوجييف )76( ،معمػػـ ومعممػػو)336( ،
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طالب وطالبة تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي مف جميع مدارس البحريف بواقػع صػؼ واحػد مػف كػؿ مدرسػو،
وقد استخدمت الباحثة استبانة ،ودليؿ مقابمو مع الطمبة لمعرفة آرائيػـ فػي السػموؾ التدريسػي الػذي يتبعػو
معممػػو الرياضػػيات داخػػؿ الفصػػؿ مػػف خػػبلؿ طػػرح أسػػئمة وبطاقػػو مبلحظػػو لتقػػويـ االداء المينػػي لمعممػػي
الرياضيات.
وقػػد توصػػمت الباحثػػة إل ػى أف النتػػائج بوجػػو عػػاـ جػػاءت لتأكػػد أف ( )%76مػػف عػػدد العبػػارات الخاصػػة
بتقويـ المنيج قد تحققت سواء بدرجة عالية او متوسطة ،وىي نتيجة مرضية إلى حد ما ،وتوصػمت إلػى
أنػػو لػػـ يوجػػد فػػروؽ بػػيف آراء المعممػػيف والمعممػػات والمػػوجييف فػػي تقػػويـ مػػنيج الرياضػػيات المطػػور ،وأف
عػدد سػنوات الخبػرة ال يػؤثر فػػي رأى عينػو الد ارسػػة عنػد التقػػويـ ،أمػا بالنسػػبة لنػواحي القػػوة والضػعؼ فػػي
أداء معممػػي الرياضػػيات ،فقػػد وجػػد أف المسػػتوى مقبػوؿ تربويػاً (،)%90أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػلراء الطمبػػة فػػي
بعض النواحي التي تخص المنيج كانت جميع النتائج دالة إحصائيًا.

التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
اىتمت جميع الدراسات في ىذا المحور بتحميؿ وتقويـ كتب الرياضيات وفؽ معايير مختمفة.
 يوجد مف ىػذه الد ارسػات مػف قامػت بتحميػؿ وتقػويـ كتػب الرياضػيات وفػؽ معػايير عالميػة مثػؿ د ارسػةيوسؼ ( )2008ودراسة مقاط (.)2006
 دراسة السراي ( )2007ىدفت إلى تقويـ كتب الرياضيات مف وجية نظر المعمميف. دراسة الخزندار ( )2006ىدفت إلى تقويـ كتب الرياضيات في ضوء نظرية برونر. دراسة الجراح ( )2005ىدفت إلى تقويـ كتب الرياضيات في ضوء متطمبات العولمة. د ارسػػة البيػػؾ ( )2004ىػػدفت إلػػى تقػػويـ كتػػب الرياضػػيات وفػػؽ المعػػايير المعمػػوؿ بيػػا فػػي جامعػػةالقدس المفتوحة.
 دراسة عبد الرسوؿ ( )2001ىػدفت إلػى تقػويـ كتػب الرياضػيات فػي ضػوء أراء المػوجييف والمعممػيفوالطمبة.
 د ارسػػة جيػػانج يونجػػوـ ( )2004ىػػدفت إلػػى تقػػويـ كتػػب الرياضػػيات وفػػؽ المعػػايير التربويػػة اإللزاميػػةالصادرة في الصيف.
تختمؼ الدراسات السابقة في المراحؿ العمرية المستخدمة في دراسة كؿ منيا ،وتتفؽ الدراسة الحالية مػع
الد ارسػػات السػػابقة فػػي تحميػػؿ وتقػػويـ كتػػب الرياضػػيات ،لكنيػػا تختمػػؼ عػػنيـ فػػي اعتمادىػػا عمػػى معػػايير
المجمس القومي لمعممي الرياضيات (.)NCTM
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التعقيب عمى الدراسات السابقة بشكل عام:
تناولت الدراسات السػابقة جميعيػا تحميػؿ وتقػويـ منػاىج الرياضػيات لم ارحػؿ تعميميػة مختمفػة ،وفػي ضػوء
معايير تقويمية مختمفة ،حيث يوجد دراسات اىتمت بتحميؿ وتقويـ مناىج الرياضػيات الفمسػطينية ،مثػؿ:
د ارسػ ػػة ياسػ ػػيف ( )2003والبي ػػؾ ( )2004المش ػػيراوي ( )2004وديػػػاب ( )2004والخزنػ ػػدار ()2006
وال ػ ػوالي ( )2006ومقػ ػػاط ( )2006وأبػ ػػو عمػ ػػرة ( )2007ويوسػ ػػؼ ( )2008وكسػ ػػاب ( )2009وأبػ ػػو
العجيف ) )2011وعبد المطيؼ ( ،)2011كما يوجػد د ارسػات اىتمػت بتحميػؿ وتقػويـ منػاىج الرياضػيات
فػػي دوؿ مختمفػػة ،مثػػؿ :د ارسػػة صػػبيح ( )2004ود ارسػػة الطيطػػي ( )2004ود ارسػػة الجػػراح ()2005
ود ارسػػة الرويػػري ( )2005اىتمػػت بتحميػػؿ وتقػػويـ منػػاىج الرياضػػيات فػػي األردف ،كمػػاف أف د ارسػػة عابػػد
( )2001ودراسة الوىيبي ( )2005اىتمػت بتحميػؿ وتقػويـ منػاىج الرياضػيات فػي سػمطنة عمػاف ،كمػاف
أف ىنػػاؾ د ارسػػة اىتمػػت بتحميػػؿ وتقػػويـ منػػاىج الرياضػػيات فػػي مصػػر ،مثػػؿ :د ارسػػة سػػبلمة ()2005
ود ارسػػة روفائيػػؿ ( ،)2008ويوجػػد د ارسػػات فػػي دوؿ أخػػرى اىتمػػت بتحميػػؿ وتقػػويـ منػػاىج الرياضػػيات،
مث ػػؿ :د ارس ػػة س ػػيبكا ( )2000ود ارس ػػة كول ػػوـ وأخ ػػروف ( )2000ود ارس ػػة نيس ػػف ( )2000جم ػػيعيـ ف ػػي
الواليػ ػػات المتحػ ػػدة االمريكيػ ػػة ،ود ارسػ ػػة عبػ ػػد الرسػ ػػوؿ ( )2001فػ ػػي دولػ ػػة البح ػ ػريف ،ود ارسػ ػػة الس ػ ػواعي
( )2004في دولة اإلما ارت ،ودراسة جيانج ويونجـ ( )2004فػي الصػيف ،د ارسػة السػراي ( )2007فػي
دولة ليبيا ،ودراسة بولوت ( )2007في تركيا.
اتفقػ ػػت د ارسػ ػػة بيكػ ػػرجف وكػ ػػابس ( )2000ود ارسػ ػػة سػ ػػيبكا ( )2000ود ارسػ ػػة كولػ ػػوـ وأخػ ػػروف ()2000
ود ارس ػػة نيس ػػف ( )2000ود ارس ػػة عاب ػػد ( )2001ود ارس ػػة ياس ػػيف ( )2003ود ارس ػػة السػ ػواعي ()2004
ود ارسػة الطيطػػي ( )2004ود ارسػػة ديػػاب ( )2004ود ارسػػة صػػبيح ( )2004ود ارسػػة الرويػػري ()2005
ود ارس ػ ػػة ال ػ ػػوىيبي ( )2005ود ارس ػ ػػة الػ ػ ػوالي ( )2006ود ارس ػ ػػة أب ػ ػػو عم ػ ػػرة ( )2007ود ارس ػ ػػة روفائي ػ ػػؿ
( )2008ودراسة كساب ( )2009ودراسة حمػداف ( )2010ود ارسػة أبػو العجػيف ( )2010ود ارسػة عبػد
المطيػػؼ ( ،)2011اتفقػػت جميعيػػا فػػي تقػػويـ وتحميػػؿ منػػاىج الرياضػػيات وفػػؽ معػػايير المجمػػس القػػومي
لمعممػػي الرياضػػيات ( ،)NCTMواختمفػػت الد ارسػػات المتبقيػػة عػػنيـ فػػي اختيػػار معػػايير أخػػرى اعتمػػدوىا
لتحميػ ػػؿ وتقػ ػػويـ كتػ ػػب الرياضػ ػػيات مثػ ػػؿ د ارسػ ػػة عبػ ػػد الرسػ ػػوؿ ( )2001اعتمػ ػػدت عمػ ػػى آراء المػ ػػوجييف
والمعمميف والطمبة في تقويـ منيج الرياضيات ،دراسة البيؾ ( )2004اعتمػدت عمػى معػايير معمػوؿ بيػا
فػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة فػػي فمسػػطيف _منطقػة راـ اهلل_ فػػي تقيػػيـ محتػػوى كتػػب الرياضػػيات ،ود ارسػػة
الخزنػدار ( )2006ىػػدفت إلػى تقػػويـ محتػػوى كتػب الرياضػػيات فػي ضػػوء نظريػػة برونػر ،ود ارسػػة الجػراح
( )2005ىػػدفت إلػػى تقػػويـ كت ػػب الرياضػػيات فػػي ضػػوء متطمب ػػات العولمػػة ،ود ارسػػة س ػػبلمة ()2005
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اعتمدت عمى معايير مشتقة مف توصيات مؤتمرات تطوير التعميـ في مصر ،ود ارسػة السػراي ()2007
ىػدفت إلػػى تقػػويـ محتػػوى كتػػب الرياضػػيات فػػي ليبيػا مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف ،ود ارسػػة جيػػانج ويونجػػوـ
( )2004ى ػػدفت إل ػػى تق ػػويـ كت ػػب الرياض ػػيات وف ػػؽ المع ػػايير التربوي ػػة اإللزامي ػػة الص ػػادرة ف ػػي الص ػػيف،
ودراسة بولوت ( )2007ىدفت إلى تقويـ منياج الرياضيات وفقا لوجية نظر المعمميف والطمبة.
اتفقت كؿ مف دراسة بيكرجف وكابس ( )2000ودراسة نيسف ( )2000ودراسة ياسيف ) )2003ود ارسػة
الػوىيبي ( )2005ود ارسػة أبػو عمػرة ( )2007ود ارسػة كسػاب ( )2009اتفقػت ىػذه الد ارسػات فػي تقػػويـ
وتحميؿ محتوى اليندسة في كتب الرياضيات ،كمػا اتفقػت كػؿ مػف د ارسػة سػيبكا ( )2000ود ارسػة ديػاب
( )2004ود ارسػػة ابػػو العجػػيف ( )2011فػػي تقػػويـ وتحميػػؿ كتػػب الرياضػػيات فػػي ضػػوء معيػػار الت ػرابط
الرياضي ،كما اتفقت كؿ مف دراسة عابد ( )2001ود ارسػة الطيطػي ( )2004ود ارسػة الػوالي ()2006
ود ارس ػ ػػة عيس ػ ػػى ( )2007د ارس ػ ػػة روفائي ػ ػػؿ ( )2008اتفق ػ ػػت ف ػ ػػي تحمي ػ ػػؿ وتق ػ ػػويـ محت ػ ػػوى اإلحصػ ػ ػاء
واالحتماالت في كتب الرياضيات.
اتفق ػػت د ارس ػػة بيك ػػرجف وك ػػابس ( )2000ود ارس ػػة عب ػػد الرس ػػوؿ ( )2001ود ارس ػػة المش ػػيراوي ()2004
ودراسة ديػاب ( )2004ود ارسػة الػوىيبي ( )2005ود ارسػة سػبلمة ( )2005ود ارسػة الخزنػدار ()2006
ود ارسػػة الػوالي ( )2006ود ارسػػة مقػػاط ( )2006ود ارسػػة أبػػو عمػػرة ( )2007ود ارسػػة السػراي ()2007
ود ارسػػة بولػػوت ( )2007ود ارسػػة روفائيػػؿ ( )2008ود ارسػػة يوسػػؼ ( )2008ود ارسػػة كسػػاب ()2009
ودراسة حمداف ( )2010ودراسة ابو العجيف ( ،)2011حيث اتفقت ىػذه الد ارسػات فػي اختيػار صػفوؼ
مف مرحمة التعميـ االساسي ،واختمفت عنيـ دراسة الجراح ( )2005حيث اختارت المرحمة الثانوية ،كما
اتفق ػػت ك ػػؿ م ػػف د ارس ػػة الطيط ػػي ( )2004ود ارس ػػة عب ػػد المطي ػػؼ ( )2011ف ػػي اختي ػػار الص ػػفوؼ م ػػف
درسػػة كولػػوـ وأخػػروف ( )2000ود ارسػػة نيسػػف ( )2000ود ارسػػة عابػػد ()2001
( ،(12_6كمػػا اتفقػػت ا
ود ارسػػة ياسػػيف ( )2003ود ارسػػة البيػػؾ ( )2004ود ارسػػة الس ػواعي ( )2004ود ارسػػة جيػػانج ويونجػػوـ
( )2004ودراسة صبيح ( )2004ودراسة الرويري ( )2005اتفقت جميعيا في تحميؿ كتب الرياضيات
لممرحمتيف االساسية والثانوية.
استخدمت جميع الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي ،فيمػا اختمفػت عػنيـ د ارسػة ديػاب ()2004
في استخداـ المنيج الوصفي والمنيج التجريبي.
تباينت الدراسات في مجتمع وعينة الدراسة بيف كتب الرياضيات والطمبة والمعمميف والموجييف.
واتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة عابػػد ( )2001ود ارسػػة الطيطػػي ( )2004ود ارسػػة ال ػوالي ()2006
ودراسة عيسى ( )2007ودراسة روفائيؿ ( )2008في تقويـ وتحميؿ محتوى االحصاء واالحتمػاالت فػي

47

كتب الرياضيات ،واختمفت الدراسة الحالية عػنيـ فػي اختيػار المرحمػة ،حيػث ىػدفت الد ارسػة الحاليػة الػى
تحميؿ وتقويـ محتوى االحصاء واالحتماالت في كتب رياضيات المرحمة الثانوية.
كمػػا واتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة الج ػراح ( )2005فػػي اختيػػار المرحمػػة الثانويػػة ،ولكػػف اختمفػػت
د ارس ػػة الجػ ػراح ( )2005ع ػػف الد ارس ػػة الحالي ػػة ف ػػي اعتمادى ػػا عم ػػى متطمب ػػات العولم ػػة ف ػػي تق ػػويـ كت ػػب
الرياضػيات ،أمػا الد ارسػػة الحاليػة اعتمػدت عمػػى معػايير مجمػس القػػومي لمعممػي الرياضػػيات ()NCTM
في تحميؿ وتقويـ كتب الرياضيات.
وقػػد اسػػتفادت الباحثػػة مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي تحديػػد االسػػاليب االحصػػائية المناسػػبة وتعريػػؼ بعػػض
المصطمحات وتحديد االدوات البحثية المناسبة والتأكد مف صدقيا وثباتيا.
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الفصل الرابع

 تمييد
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 منيج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أدوات الدراسة
 خطوات الدراسة
 األساليب االحصائية المستخدمة

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
تمييد:
تتنػػاوؿ الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ اج ػراءات الد ارسػػة التػػي تحتػػوي مػػنيج الد ارسػػة ،مجتمػػع الد ارسػػة ،عينػػة
الد ارسػػة ،أدوات الد ارسػػة ،خط ػوات الد ارسػػة ،أسػػاليب المعالجػػة االحصػػائية ،وفيمػػا يمػػي وصػػؼ لمعناصػػر
السابقة:

أوالً :منيج الدراسة:
استخدمت الباحثػة المػنيج الوصػفي التحميمػي ،وذلػؾ مػف خػبلؿ أسػموب تحميػؿ المحتػوى ،وذلػؾ لمبلئمتػو
لطبيعػ ػػة اليػ ػػدؼ مػ ػػف الد ارسػ ػػة ،حيػ ػػث قامػ ػػت بتحميػ ػػؿ موضػ ػػوعات االحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت فػ ػػي كتػ ػػب
الرياضيات لمصفيف الحادي عشر والثاني عشر بفرعيو عموـ وعموـ انسػانية ،فػي ضػوء معػايير المجمػس
القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( ،)NCTMوذلػػؾ لقيػػاس مػػدى تػوافر ىػػذه المعػػايير فػػي محتػػوى االحصػػاء
واالحتماالت لتمؾ الصفوؼ.
والمػػنيج الوصػػفي التحميمػػي "ىػػو أسػػموب يقػػوـ عمػػى وصػػؼ خصػػائص معينػػة ،وجمػػع المعمومػػات عنيػػا،
ويتطمب ذلؾ عدـ التحيز في الوصؼ ،ودراسة الحالة دراسة دقيقة " (جامعػة القػدس المفتوحػة:1994 ،
.)68
يعد المنيج الوصفي التحميمي كما ذكر (األغػا " )73:1997 ،طريقػة فػي البحػث عػف الحاضػر وتيػدؼ
إل ػػى تجيي ػػز بيان ػػات إلثب ػػات ف ػػروض معين ػػة تميي ػػدًا لئلجاب ػػة عم ػػى تس ػػاؤالت مح ػػددة س ػػمفًا بدق ػػة تتعم ػػؽ
بػػالظواىر الحاليػػة واألحػػداث الراىنػػة التػػي يمكػػف جمػػع المعمومػػات عنيػػا فػػي زمػػاف اج ػراء البحػػث ،وذلػػؾ
باستخداـ أدوات معينة".
أمػػا أسػػموب تحميػػؿ المحتػػوى كمػػا عرفػػو (المقػػاني والجمػػؿ" )86:2003 ،ىػػو أسػػموب يسػػتخدـ إلػػى جانػػب
أساليب أخرى ،لتقويـ المنػاىج مػف أجػؿ تطويرىػا ،وىػو يعتمػد عمػى تحديػد أىػداؼ التحميػؿ لمتوصػؿ إلػى
مدى شيوع ظاىرة أو أحد المفاىيـ ،أو فكرة أو أكثر ،وبالتي تكوف نتائج ىػذه العمميػة إلػى جانػب مػا يػتـ
الحصوؿ عميو مف نتائج مف خبلؿ أساليب أخرى مؤشرات تحدد اتجاه التطوير فيما بعد".
ولقػػد تػػـ اسػػتخداـ ىػػذا األسػػموب فػػي تحميػػؿ موضػػوعات االحصػػاء واالحتمػػاالت ،لتحديػػد مػػا تضػػمنتو مػػف
معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات.
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ثانياً :مجتمع الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف كتب رياضيات الصفوؼ (الحػادي عشػر والثػاني عشػر بفرعيػو العمػوـ والعمػوـ
االنسانية) في المنياج الفمسطيني الجديد والتي تدرس لعاـ (.)2014-2013
باإلضافة إلى جميػع مشػرفي الرياضػيات فػي المػدارس الحكوميػة ،باإلضػافة إلػى معممػي الرياضػيات فػي
المرحمة الثانوية في مديريتي شرؽ وغرب غزة ،وفيما يمي خصائص مجتمع الدراسة:
جدول رقم ()1
يوضح خصائص مجتمع الدراسة بحسب الوظيفة
م

المسمى الوظيفي

العدد

النسبة

1

مشرؼ

19

8.676

2

معمـ

200

91.324

219

%100

المجموع

ثالثاً :عينة الدراسة:

اختيػػرت عينػػة الد ارسػػة بطريقػػة قصػػدية حيػػث شػػممت جميػػع وحػػدات االحصػػاء واالحتمػػاالت فػػي كتػػب

الرياضػػيات المدرسػػية المقػػررة وفق ػاً دخػػر طبعػػة أقرتيػػا و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ الفمسػػطينية لعػػاـ -2013
 2014لمصفوؼ الحادي عشر بفرعيو العموـ والعموـ االنسانية.
كمػ ػػا تػ ػػـ اختيػ ػػار( )17مش ػ ػرفا لمرياضػ ػػيات ،باإلضػ ػػافة إلػ ػػى عينػ ػػة عش ػ ػوائية مكونػ ػػة مػ ػػف ( )105معممػ ػػا
لمرياضػػيات ،وبػػذلؾ تصػػبح عينػػة الد ارسػػة عػػددىا ( )122مػػف مشػرفي ومعممػػي الرياضػػيات فػػي المرحمػػة
الثانوية بمحافظات غزة بفمسطيف ،وفيما يمي خصائص عينة الدراسة:
جدول رقم ()2
يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة لممؤىل العممي
م

المؤىل العممي

العدد

النسبة

1

بكالوريوس

85

69.672

2

دراسات عميا

37

30.328

122

%100

المجموع
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جدول رقم ()3

يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة لممسمى الوظيفي
م

المسمى الوظيفي

العدد

النسبة

1

مشرؼ

17

13.934

2

معمـ

86.066 105

المجموع

%100

122

جدول رقم ()4
يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة لمجنس
م

الجنس

العدد

النسبة

1

ذكر

56

45.902

2

أنثى

66

54.098

122

%100

المجموع

جدول رقم ()5
يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة لسنوات الخدمة
م

سنوات الخدمة

العدد

النسبة

1

أقؿ مف  5أعواـ

27

22.131

2

مف  9-5أعواـ

32

26.230

3

مف  15-10عاـ

32

26.230

4

أكثر مف  15عاـ

31

25.410

122

%100

المجموع

رابعاً :أدوات الدراسة:

وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى أداتيف معًا رئيسيتيف ىما:
أ .أداة تحميؿ المحتوى .ب .قائمة معايير موضوعات اإلحصاء واالحتماالت (االستبانة).
أ .أداة تحميل المحتوى :اسػتخدمت الباحثػة أداة تحميػؿ المحتػوى فػي ضػوء قائمػة معػايير (،)NCTM
وذلؾ لمبلءمتيا ألىداؼ ومنيجية الدراسة.
ويقصد بأداة تحميؿ المحتوى :االستمارة التي يصمميا الباحث لجمع البيانات ورصػد معػدالت تكػرار
الظ ػواىر فػػي الم ػواد التػػي يحمػػؿ محتواىػػا ،وليػػا فوائػػد كثي ػرة منيػػا أنيػػا تسػػاعد الباحػػث عمػػى اسػػتيفاء
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عناصػػر التحميػػؿ ،وعمػػى اتبػػاع نظػػاـ واح ػد فػػي التحمي ػؿ ،كمػػا تعينػػو عمػػى تحقيػػؽ موضػػوعية كبي ػرة،
ومصػػداقية عمميػػة التحميػػؿ ،باإلضػػافة إلػػى أنيػػا تسػػاعد الباحػػث عمػػى التحميػػؿ السػريع لمحتػػوى أكثػػر
مف مادة ورصد معدالت تكرار الظواىر رقمياً( .طعيمو)75:1987 ،

وصف أداة تحميل المحتوى:
أ .ىددددف التحميدددل :تيػػدؼ عمميػػة التحميػػؿ إلػػى تحديػػد مػػدى ت ػوافر معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي
الرياضيات ( )NCTMلموضوعات االحصاء واالحتمػاالت فػي كتػب رياضػيات الصػفوؼ (-11
 )12بفرعيو العموـ والعموـ االنسانية.
ب.عيندددة التحميدددل :تتضػػمف عين ػػة التحميػػؿ الوح ػػدات الخاصػػة بموض ػػوعات االحصػػاء واالحتم ػػاالت،
لمصفوؼ ( )12-11بفرعيو العموـ والعموـ االنسانية .انظر ممحؽ رقـ()5
ج .فئدددات التحميددددل :اعتم ػػدت الباحث ػػة المع ػػايير الص ػػادرة ع ػػف المجم ػػس الق ػػومي لمعمم ػػي الرياض ػػيات
( )NCTMكفئات لمتحميؿ.
د .وحددددات التحميدددل :تػػـ اعتمػػاد الموضػػوع كوحػػدة فػػي تحميػػؿ المحتػػوى كونػػو أكثػػر الوحػػدات مبلئمػػة
ألىػػداؼ الد ارسػػة ،وتقصػػد الباحثػػة بالموضػػوع "عن ػواف الػػدرس ومػػا يتف ػرع عنػػو مػػف عنػػاويف فرعيػػة
تتسمسؿ بشكؿ مترابط مع بعضيا البعض بحيث تؤدي الغرض" ،والفقرة كوحدة تسجيؿ.
ه .ضوابط عممية التحميل:
 يػػتـ التحميػػؿ لموضػػوعات االحصػػاء واالحتمػػاالت المتضػػمنة فػػي كتػػب رياضػػيات الصػػؼ()12-11بفرعيو العموـ والعموـ االنسانية لعاـ .2014-2013
 يشمؿ التحميؿ أسئمة التقويـ الواردة في نياية الدرس. تشمؿ عممية التحميؿ الرسومات واألشكاؿ واألنشطة الموجودة في الوحدة. -تشمؿ عممية التحميؿ دليؿ المعمـ أو نشرات و ازرية أو توجييية مرفقة أثناء التعمـ.

صدق أداة التحميل:
ويقصد بالصدؽ كما عرفو (األغا" )118 :1997 ،مػدى تحقيػؽ األداة لمغػرض الػذي اعػدت مػف أجمػو،
فيقيس ما وضعت لقياسو فقط".
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ولمتأكد من صدق األداة قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:
 بعػػد االطػػبلع عمػػى معػػايير ( )NCTMفػػي صػػورتيا بالمغػػة االنجميزيػػة مػػف خػػبلؿ الحصػػوؿ عمػػىالكتػاب األصػمي قامػت الباحثػة بإعطائيػا لمختصػيف لترجمتيػػا إلػى المغػة العربيػة ،ثػـ قامػت بعػػرض
المعايير المترجمة عمى مجموعة مف أساتذة الجامعة لمتأكد مف سبلمة المفردات االحصائية.
 حددت الباحثة أىداؼ فئات التحميؿ ووحدة التحميؿ وضوابط التحميؿ. تػػـ عػػرض أداة تحميػػؿ المحتػػوى عمػػى عػػدد ( )6مػػف المحكمػػيف مػػف أصػػحاب الخبػرة واالختصػػاص،مػػف أجػػؿ التأكػػد مػػف سػػبلمة الصػػياغة المغويػػة لػػؤلداة التحميػػؿ ،ومػػدى صػػبلحية ىػػذه األداة لقيػػاس
األىداؼ المرتبطة بيذه الدراسة ،وبذلؾ تـ التأكد مف صدؽ المحكميف.
 في ضوء آراء المحكميف تـ اجراء بعض التعديبلت منيا :فصؿ بعض المعايير المركبة فػي صػورةبسيطة.
ثبات أداة التحميل:
ويقصػ ػػد بالثبػ ػػات "الحصػ ػػوؿ عمػ ػػى نفػ ػػس النتػ ػػائج عنػ ػػد تك ػ ػرار القيػ ػػاس باسػ ػػتخداـ نفػ ػػس األداة فػ ػػي نفػ ػػس
الظروؼ"( .األغا.)120 :1997 ،
ويقصػػد بالثبػػات لمتحميػػؿ عبػػر الػػزمف ،نسػػبة االتفػػاؽ بػػيف نتػػائج عمميػػات التحميػػؿ التػػي قامػػت بيػػا الباحثػػة
لمتأكػػد م ػػف ثب ػػات التحمي ػػؿ ،حيػػث قام ػػت الباحث ػػة بتحميػػؿ محت ػػوى موضػػوعات االحص ػػاء و االحتم ػػاالت
لمصفيف ( )12 – 11بفرعيو العموـ و العموـ االنسانية ،و بعد شير قامت الباحثػة بتحميػؿ المحتػوى مػرة
أخرى لمتأكد مف ثبات أداة التحميؿ ،ثـ قامت الباحثة بحسػاب معامػؿ الثبػات باسػتخداـ معادلػة ىوليسػتي
( )Holistiوالتي تنص عمى

=R

حيث  =Rمعامؿ الثبات.
) = (C1.2عدد مرات االتفاؽ بيف تحميؿ الباحثة في المرة األولى والتحميؿ لممرة الثانية.
 =C1مجموع التك اررات في تحميؿ الباحثة في المرة األولى.
 =C2مجموع التك اررات في تحميؿ الباحثة في المرة الثانية.
 وقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب معػػامبلت الثبػػات لكػػؿ معيػػار فػػي كػػؿ مسػػتوى عمػػى حػػدة ،والجػػدوؿ رقػػـ
( )6يوضح ذلؾ.
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جدول رقم ()6

معامل ثبات أداة تحميل المحتوى
مسمسل

الصفوف

االول

لمصؼ ( )11عموـ انسانية

1

2

التحميل

432

جزء اوؿ

(الدرس االوؿ ،الدرس الثاني)
لمصؼ ( )11عموـ انسانية

168

جزء اوؿ

(مف الدرس الثالث حتى الدرس السادس)

3

4
5
6
7

لمصؼ ( )11عموـ انسانية

124

جزء ثاني

(الوحدة الخامسة)
لمصؼ ( )11عموـ انسانية

الثاني
524

190

139

اإل تفاق
430

168

120

الثبات
%89.9

%93.8

%91.2

566

636

536

%89.1

363

391

352

%93.3

140

157

134

%90.2

363

391

344

%91.2

2156

2428

2064

%90

جزء ثاني

(الوحدة السادسة)
لمصؼ ( )11عموـ
جزء ثاني

لمصؼ ( )12عموـ انسانية
لمصؼ ( )12عموـ
جزء ثاني
االجمالي

التحميل

عدد مرات

نسبة

ومػػف خػػبلؿ تأمػػؿ الجػػدوؿ السػػابؽ  ،يتضػػح اف معػػامبلت الثبػػات مرتفعػػة  ،حيػػث بمغػػت نسػػبة الثبػػات
االجمالي ( ، )% 90وىذا يطمئف الباحثة الي ثبات اداة تحميؿ المحتوى وعممية التحميؿ.
خطوات التحميل:
 اعتمػ ػػدت الباحثػ ػػة فػ ػػي اعػ ػػداد أداة التحميػ ػػؿ عمػ ػػى معػ ػػايير المجمػ ػػس القػ ػػومي لمعممػ ػػي الرياضػ ػػياتلئلحصاء واالحتماالت لمصفوؼ ( )12-11بفرعيو عموـ وعموـ انسانية.
 تـ عرض أداة التحميؿ عمى المحكميف والقياـ بإجراءات الصدؽ ليا. قامت الباحثة بتحميميا مرتيف بينيما فترة زمنية ما يقارب شير. وقػػد سػػارت اجػراءات تحميػػؿ موضػػوعات االحصػػاء واالحتمػػاالت لكتػػب رياضػػيات الصػػفوؼ (-11 )12بفرعيو العموـ والعموـ االنسانية كما يمي:
 .1االطبلع المتعمؽ عمى موضوعات االحصاء واالحتماالت في كتاب كؿ صؼ عمى حدة.
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 .2قراءة كؿ موضوع (وحدة تحميؿ) قراءة دقيقة.
 .3قراءة قائمة المعايير (فئات التحميؿ) قراءة واعية.
 .4اعتبار كؿ مثاؿ ،وكؿ تدريب فقرة.
 .5البحث عف توافر المغيار في كؿ موضوع وتك ارره في الفقرات.
 .6وضػػع عبلمػػة ( )/فػػي المكػػاف المخص ػص حسػػب ورود كػػؿ معيػػار مػػف المعػػايير المحػػددة فػػي
قائمة التحميؿ وتكرارىا حسب عدد مرات ورود المعيار.
 .7تفريغ تحميؿ كؿ كتاب في جدوؿ خاص أعد ليذا الغرض.
 .8القيػاـ بقيػػاس ثبػػات التحميػػؿ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تطبيػؽ معادلػػة ىوليسػػتي حيػػث كانػػت نسػػبة الثبػػات
 % 90.8وىي نسبة مرتفعة.
ب .قائمة معايير موضوعات اإلحصاء واالحتماالت (االستبانة):
تػـ االسػتفادة مػف قائمػة معػايير موضػوعات اإلحصػاء واالحتمػاالت الصػادرة عػف ()NCTM
بشكؿ مباشر ،وتـ إعداد قائمة في ضوئيا.
بناء قائمة المعايير:
 أع ػػدت ى ػػذه القائم ػػة م ػػف أج ػػؿ قي ػػاس م ػػدى تػ ػوافر مع ػػايير ( )NCTMف ػػي موض ػػوعات اإلحص ػػاءواالحتماالت في كتب رياضيات الصفوؼ ( )12-11بفرعيو (العموـ ،العمػوـ اإلنسػانية) مػف وجيػة
نظػػر مش ػرفي ومعممػػي الرياضػػيات ،ولقػػد تػػـ تحويػػؿ قائمػػة معػػاير ( )NCTMإلػػى أداة د ارسػػة فػػي
صورة استبانة مكونة مف عدد مف الفقرات تمثؿ المعايير،حيث تـ بناؤىا لقيػاس مػدى تػوافر معػايير
المجم ػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ()NCTMفػػي موضػػوعات اإلحصػػاء واالحتمػػاالت منوجيػػة
نظ ػػر معمم ػػي ومشػ ػرفي الرياض ػػيات وتب ػػيف درج ػػة الموافق ػػة عم ػػى الفقػ ػرات بحس ػػب مقي ػػاس خماس ػػي
الت ػػدريج يح ػػدد درج ػػة الموافق ػػة (كبيػ ػرة ج ػػدا ،كبيػ ػرة ،متوس ػػطة ،قميم ػػة ،قميم ػػة ج ػػدا) ،وبحي ػػث تعط ػػى
الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عمى الترتيب ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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جدول رقم ()7

يوضح مقياس خماسي التدريج
الدرجة

المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

من

إلى

من

إلى

قميمة جدا

1

1.79

20.00

35.99

قميمة

1.8

2.59

36.00

51.99

متوسطة

2.6

3.39

52.00

67.99

كبيرة

3.4

4.19

68.00

83.99

كبيرة جدا

4.2

5

100.00 84.00

 تـ توزيع ىذه القائمػة عمػى مشػرفي ومعممػي الرياضػيات مػف أجػؿ اسػتطبلع آرائيػـ فػي درجػة تػوافرمعػػايير ( )NCTMفػػي موضػػوعات اإلحصػػاء واالحتمػػاالت فػػي كتػػب رياضػػيات الصػػفوؼ (-11
 )12بفرعيو (العموـ ،العموـ اإلنسانية).

وتتكون االستبانة من:
المت:يرات الشخصية:
المؤىؿ العممي( :بكالوريوس ،دراسات عميا).
المسمى الوظيفي( :مشرؼ ،معمـ).
الجنس( :ذكر ،أنثى).
سنوات الخدمة( :أقؿ مف  6أعواـ ،مف  :-6أعواـ ،مف  26-21عاـ ،أكثر مف  26عاـ).
محاور االستبانة:
المح ػػور األوؿ :ص ػػياغة األس ػػئمة الت ػػي يمك ػػف حمي ػػا بالبيان ػػات ،وجم ػػع البيان ػػات ذات الص ػػمة وتنظيمي ػػا
وعرضيا مف أجؿ اإلجابة عف السؤاؿ.
المحور الثاني :اختيار واستخداـ األساليب االحصائية لتحميؿ البيانات.
المحور الثالث :تطوير وتقييـ االستدالالت والتنبؤات المبنية عمى البيانات.
المحور الرابع :فيـ وتطبيؽ المفاىيـ األساسية لبلحتماؿ.
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صدق أداة الدراسة:
صدق المحكمين:
تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى عػػدد ( )6مػػف المحكمػػيف مػػف أصػػحاب الخبػرة واالختصػػاص ،مػػف أجػػؿ التأكػػد
مػػف سػػبلمة الصػػياغة المغويػػة لبلسػػتبانة ،ووضػػوح تعميمػػات االسػػتبانة ،وانتمػػاء الفقػرات ألبعػػاد االسػػتبانة،
ومػػػدى ص ػػبلحية ى ػػذه األداة لقيػػػاس األىػ ػػداؼ المرتبطػػػة بيػػػذه الد ارسػػػة ،وبػ ػػذلؾ ت ػػـ التأك ػػد مػػػف صػ ػػدؽ
المحكميف.
صدق االتساق الداخمي:
وتـ أيضا حساب صدؽ االتساؽ الداخمي بعد تطبيؽ االستبانة عمى عينة اسػتطبلعية قواميػا ( )34مػف
مجتمع الدراسة ،ومف خبلؿ إيجاد معامبلت االرتباط باستخداـ (معامؿ ارتباط بيرسوف) لفقػرات ومحػاور
االستبانة ،كما ىو موضح في الجداوؿ التالية:
جدول رقم ()8

يوضح معامالت االرتباط لمحاور االستبانة
م

المحور

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

األوؿ

0.706

 α≤0.05دالة إحصائيا عند

2

الثاني

0.374

 α≤0.05دالة إحصائيا عند

3

الثالث

0.489

 α≤0.05دالة إحصائيا عند

4

الرابع

0.879

 α≤0.05دالة إحصائيا عند

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف محاور االستبانة مع االستبانة ككؿ تتمتع بمعػامبلت ارتبػاط دالػة إحصػائيا
عند مستوى داللة  ،0.05وىذا يدؿ عمى أف جميع محاور االستبانة تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية.
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جدول رقم ()9

يوضح معامالت االرتباط لفقرات المحور األول
م

معامل

الفقرة

االرتباط

يفرؽ بيف مختمؼ أنواع الدراسات وأنواع االستنتاجات التي يمكف

1

التوصؿ إلييا مف كؿ منيا

0.689

2

يستخدـ البرامج االحصائية في الوصوؿ إلى النتائج

0.528

3

يميز بيف البيانات النوعية والبيانات أحادية المتغير وثنائية المتغير

0.566

يستخدـ المضمع التكراري والمدرج التكراري واألعمدة في عرض

4

البيانات

0.569

5

يوظؼ قوانيف االحصاء األساسية (متوسط ،وسيط ،منواؿ)

0.503

6

يفرؽ بيف المتغيرات االحصائية البارمترية والبلبارمترية

0.792

مستوى الداللة
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف فقرات المحور األوؿ مػع المحػور األوؿ ككػؿ تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط دالػة
إحصػائيا مسػػتوى داللػػة  ،0.05وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف جميػػع فقػرات المحػػور األوؿ تتمتػػع بمعػػامبلت صػػدؽ
عالية.
جدول رقم ()10

يوضح معامالت االرتباط لفقرات المحور الثاني
م

الفقرة

معامل االرتباط

1

يعرض التوزيعات التك اررية ويمثميا بيانياً

0.580

2

يحسب االحصائيات في البيانات أحادية المتغير

0.719

3

يحدد عوامؿ االنحدار ،ومعادلة االنحدار

0.572

4

يحسب معامؿ االرتباط لبيانات متغيريف

0.609

5
6

يوضح كيؼ تؤثر التحويبلت الخطية في البيانات أحادية المتغير عمى
الشكؿ ،النزعة المركزية ،االنتشار
يستخدـ االحصائيات المناسبة لوصؼ البيانات
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0.759
0.827

مستوى الداللة
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف فقرات المحور الثاني مع المحور الثاني ككؿ تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط دالػة
إحصائيا مستوى داللػة  ،0.05وىػذا يػدؿ عمػى أف جميػع فقػرات المحػور الثػاني تتمتػع بمعػامبلت صػدؽ
عالية.
جدول رقم ()11
يوضح معامالت االرتباط لفقرات المحور الثالث
م

الفقرة

االرتباط

يستخدـ المحاكاة لعرض التنوع في العينات االحصائية في مجتمع

1

احصائي معروؼ
يوضح كيؼ تعكس احصائيات العينة القيـ البارمترية في المجتمع

2

يستخدـ توزيع العينات كأساس لبلستدالؿ الكمي

3

0.969
0.438
0.576

يحكـ عمى التقارير المنشورة المبنية عمى البيانات مف خبلؿ تحميؿ

4
5

معامل

البيانات وصدؽ الفرضيات
يوظؼ التقنيات االحصائية في مراقبة خصائص العمميات في مكاف
العمؿ

0.923
0.969

مستوى الداللة
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05
دالة إحصائيا عند
α≤0.05

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف فقرات المحور الثالث مع المحور الثالث ككؿ تتمتع بمعامبلت ارتباط دالػة
إحصائيا مستوى داللة  ،0.05وىػذا يػدؿ عمػى أف جميػع فقػرات المحػور الثالػث تتمتػع بمعػامبلت صػدؽ
عالية.
جدول رقم ()12
يوضح معامالت االرتباط لفقرات المحور الرابع
م

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

يوضح مصطمحات مساحة العينة وتوزيع االحتماؿ

0.871

 α≤0.05دالة إحصائيا عند

0.737

 α≤0.05دالة إحصائيا عند

3

يستخدـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية تجريبية

0.418

 α≤0.05دالة إحصائيا عند

4

يحسب القيمة المتوقعة مف بيانات عشوائية

0.822

 α≤0.05دالة إحصائيا عند

0.902

 α≤0.05دالة إحصائيا عند

0.895

 α≤0.05دالة إحصائيا عند

 2يجد مثاؿ عمى المساحات والتوزيع في حاالت بسيطة

 5يوضح مفاىيـ االحتماؿ المشروط واألحداث المستقمة
6

يوضح كيفية حساب االحتماؿ لمحدث المركب
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف فقرات المحور الرابع مػع المحػور ال اربػع ككػؿ تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط دالػة
إحصػائيا مسػػتوى داللػػة  ،0.05وىػذا يػػدؿ عمػػى أف جميػع فقػرات المحػػور ال اربػع تتمتػػع بمعػػامبلت صػػدؽ
عالية.

ثبات أداة الدراسة (االستبانة):

الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:
تـ التأكػد مػف ثبػات االسػتبانة مػف خػبلؿ حسػاب "معػامبلت ألفػا كرونبػاخ" ،لمحػاور االسػتبانة ولبلسػتبانة

ككؿ ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:

جدول رقم ()13
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل
م

المحور

معامل ألفا كرونباخ

1

األوؿ

0.742

2

الثاني

0.938

3

الثالث

0.875

4

الرابع

0.729

االستبانة ككل

0.746

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػامبلت ألفػػا كرونبػػاخ لمحػػاور االسػػتبانة ولبلسػػتبانة ككػػؿ ىػػي معػػامبلت
ثبات عالية ،وتفي بأغراض الدراسة.
الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
وتػػـ التأكػػد أيضػػا مػػف ثبػػات االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية
لمحػ ػػاور االسػ ػػتبانة واالسػ ػػتبانة ككػ ػػؿ ،وذلػ ػػؾ قبػ ػػؿ التعػ ػػديؿ (باسػ ػػتخداـ معامػ ػػؿ بيرسػ ػػوف) وبعػ ػػد التعػ ػػديؿ
(باستخداـ معامؿ سبيرماف براوف) ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()14
يوضح معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل
معامل االرتباط

م

المحور

1

األوؿ

0.856

2

الثاني

0.830

0.907

3

الثالث

0.754

0.860

4

الرابع

0.857

0.923

االستبانة ككل

0.762

0.865
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قبل التعديل

بعد التعديل
0.922

خامساً :خطوات الدراسة:
 .1االطبلع عمى األدب التربوي المتعمؽ بموضوع الدراسة.
 .2مراجعة األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت تحميؿ كتب الرياضيات مف وجيات نظػر مختمفػة،
والدراسات التي تناولت معايير (.)NCTM
 .3الحصوؿ عمى معايير ( )NCTMالخاصة بموضوعات االحصػاء واالحتمػاالت لمصػفوؼ (-11
 )12بفرعيػػو العمػػوـ والعمػػوـ االنسػػانية ،وقامػػت الباحثػػة بإعطائيػػا لمختصػػيف ترجمػػة لترجمتيػػا ،ومػػف
ثـ عرضيا عمى مجموعة مف أساتذة الجامعة لمتأكد مف صحة الترجمة.
 .4اعػ ػػداد أداتػ ػػي الد ارسػ ػػة (بطاقػ ػػة تحميػ ػػؿ المحتػ ػػوى ،قائمػ ػػة معػ ػػايير  NCTMالخاصػ ػػة بموضػ ػػوعات
االحصاء واالحتماالت ،ثـ عرضيا عمى المحكميف.
 .5ت ػػـ تحوي ػػؿ مع ػػايير  NCTMالخاص ػػة بموض ػػوعات االحص ػػاء واالحتم ػػاالت إل ػػى أداة د ارس ػػة ف ػػي
صورة استبانة مكونة مف عدد مف الفقرات تمثؿ المعايير ثـ عرضيا عمى المحكميف.
 .6توزيػػع االسػػتبانة عمػػى مش ػرفي ومعممػػي الرياضػػيات لقي ػاس مػػدى ت ػوافر معػػايير  NCTMالخاصػػة
بموضوعات االحصاء واالحتماالت في كتب رياضيات الصفوؼ ( )12-11بفرعيو العموـ والعمػوـ
االنسانية.
 .7تحميؿ موضوعات االحصػاء واالحتمػاالت فػي كتػب رياضػيات الصػفوؼ ( )12-11بفرعيػو العمػوـ
والعموـ االنسانية مف خبلؿ بطاقة تحميؿ المحتوى.
 .8حساب ثبات التحميؿ مف خبلؿ معادلة ىوليسػتي بػيف التحميػؿ األوؿ والتحميػؿ الثػاني لمباحثػة لمتأكػد
مف ثبات التحميؿ.
 .9قامت الباحثة بمعالجة نتائج التحميؿ احصائيًا باستخداـ التك اررات والنسب المئوية.
 .10تـ عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.
 .11تقديـ بعض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.

سادساً :األساليب االحصائية المستخدمة:
ولئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخداـ في إجراء التحميبلت اإلحصائية البلزمة لمدراسة:
 معامؿ ارتباط بيرسوف -ألفا كرونباخ
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 التجزئة النصفية التكرار ،النسب المئوية المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري الوزف النسبي اختبار T-Test اختبار One-Way ANOVA اختبار ()LSDمصادر البيانات:
تنقسـ مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نوعيف ،وىما:
أوال :البيانددات الرئيسددية (األوليددة) :وىػػي البيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا باسػػتخداـ أداة الد ارسػػة (االسػػتبانة)،
واستمارة تحميؿ المحتوى ،والتي تـ تصميميا خصيصا لمتعرؼ عمى مدى توافر معايير المجمػس القػومي
لمعممي الرياضيات ( )NCTMفي موضوعات االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف.
ثانيا :البيانات الثانوية :وتتمثؿ في الدراسات واألدب السابؽ وما تحويػو المكتبػات مػف د ارسػات وأبحػاث
وكتب ومراجع في مجاؿ الدراسة.
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة والتىصيات
 أوالً :تحميل بيانات االستبانة ومناقشتيا
 ثانياً :اختبار الفرضيات ومناقشتيا
 ثالثاً :النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
 رابعاً :ممخص النتائج
 خامساً :التوصيات
 سادساً :الدراسات المقترحة

الفصل الخامس
نتائج الدراسة والتوصيات
تمييد:
يتناوؿ ىذا الفصؿ نتائج تحميؿ البيانات واختبػار الفرضػيات ،حيػث سػيتـ عػرض نتػائج بيانػات االسػتبانة
ومناقشػػتيا ،ثػػـ اختبػػار فرضػػيات الد ارسػػة ومناقشػػتيا ،وسػػيتـ أيض ػاً اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة ومػػف ثػػـ
الوصوؿ إلى ممخص النتائج.

أوالً :تحميل بيانات االستبانة ومناقشتيا:
تحميل بيانات محاور االستبانة :مدى توافر معايير المجمس القدومي لمعممدي الرياضديات ()NCTM
فددي موضددوعات االحصدداء واالحتمدداالت لممرحمددة الثانويددة بفمسددطين مددن وجيددة نظددر مشددرفي ومعممددي
الرياضيات:
ولقػػد تمػت اإلجابػػة باسػػتخداـ التكػرار والمتوسػػط الحسػػابي واالنحػراؼ المعيػػاري والػػوزف النسػػبي ،كمػػا ىػػو
مبيف في الجدوؿ رقـ(:)26
جدول رقم ()15

يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحاور االستبانة
م

المحور

التكرار المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الوزن النسبي الترتيب درجة الموافقة

2

األوؿ

374

3.061

0.762

61.230

3

متوسطة

3

الثاني

394

3.225

0.905

64.508

2

متوسطة

4

الثالث

311

2.545

1.121

50.902

4

قميمة

5

الرابع

460

3.766

0.889

75.328

1

كبيرة

417

3.414

0.643

68.279

االستبانة ككل

كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:
 مػػدى ت ػوافر معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMفػػي موضػػوعات االحصػػاء
واالحتمػػاالت لممرحمػػة الثانويػػة بفمسػػطيف جػػاء بمتوسػػط حسػػابي ( )3.414ووزف نسػػبي ()68.279
وىو بدرجة (كبيرة).

63

 الترتيب األوؿ ىو المحور الرابع (فيـ وتطبيؽ المفاىيـ األساسية لبلحتماؿ) ،جاء بمتوسػط حسػابي
( )3.766ووزف نسبي ( )75.328وىو بدرجة (كبيرة).
 الترتيػب الثػاني ىػو المحػػور الثػاني (اختيػار واسػتخداـ األسػػاليب االحصػائية لتحميػؿ البيانػات) ،جػػاء
بمتوسط حسابي ( )3.225ووزف نسبي ( )64.508وىو بدرجة (متوسطة).
 الترتيب الثالث ىو المحور األوؿ (صياغة األسئمة التي يمكف حميا بالبيانات ،وجمػع البيانػات ذات
الصػمة وتنظيميػا وعرضػػيا مػف أجػؿ اإلجابػػة عػف السػؤاؿ) ،جػػاء بمتوسػط حسػػابي ( )3.061ووزف
نسبي ( )61.230وىو بدرجة (متوسطة).
 الترتيػػب ال اربػػع ىػػو المحػػور الثالػػث (تطػػوير وتقيػػيـ االسػػتدالالت والتنب ػؤات المبنيػػة عمػػى البيانػػات)،
جػػاء بمتوسػػط حسػػابي ( )2.545ووزف نسػػبي ( )50.902وىػػو بدرجػػة (قميمػػة) ،وذلػػؾ يرجػػع إلػػى
التركيػػز عمػػى موضػػوعات االحتمػػاالت فػػي كتػػب المرحمػػة الثانويػػة أكثػػر مػػف موضػوعات اإلحصػػاء،
كما أف موضوعات اإلحصاء افتقرت استخداـ التقنيات والبرامج اإلحصائية.
تحميل بيانات المحور األول :صياغة األسئمة التي يمكن حميا بالبيانات ،وجمدع البياندات ذات الصدمة
وتنظيميا وعرضيا من أجل اإلجابة عن السؤال:
ولقػػد تمػت اإلجابػػة باسػػتخداـ التكػرار والمتوسػػط الحسػػابي واالنحػراؼ المعيػػاري والػػوزف النسػػبي ،كمػػا ىػػو
مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()16
يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لممحور األول
م
1

الفقرة
يف ػػرؽ ب ػػيف مختم ػػؼ أنػ ػواع الد ارس ػػات وأنػ ػواع االس ػػتنتاجات
التي يمكف التوصؿ إلييا مف كؿ منيا

 2يستخدـ البرامج االحصائية في الوصوؿ إلى النتائج
3
4
5

يميػ ػػز بػ ػػيف البيانػ ػػات النوعيػ ػػة والبيانػ ػػات أحاديػ ػػة المتغيػ ػػر
وثنائية المتغير
يسػػتخدـ المضػػمع التكػراري والمػػدرج التكػراري واألعمػػدة فػػي

عرض البيانات

يوظ ػ ػػؼ قػ ػ ػوانيف االحص ػ ػػاء األساس ػ ػػية (متوس ػ ػػط ،وس ػ ػػيط،

منواؿ)

 6يفرؽ بيف المتغيرات االحصائية البارمترية والبلبارمترية
المحور األول

التكرار

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

425

3.484

0.874

69.672

2

كبيرة

301

2.467

1.221

49.344

6

قميمة

442

3.623

0.930

72.459

1

كبيرة

361

2.959

1.195

59.180

4

متوسطة

404

3.311

1.179

66.230

3

متوسطة

322

2.639

1.005

52.787

5

متوسطة

374

3.061

0.762

61.230

75

متوسطة

وقد تبين من الجدول رقم( )11أن:
 مػػدى صػػياغة األسػػئمة التػػي يمكػػف حميػػا بالبيانػػات ،وجمػػع البيانػػات ذات الصػػمة وتنظيميػػا وعرضػػيا
مف أجؿ اإلجابة عف السؤاؿ جاء بمتوسط حسابي ( )3.061ووزف نسبي ( )61.230وىو بدرجػة
(متوسطة).
 الترتيػػب األوؿ فق ػرة رقػػـ ( )3وىػػي (يميػػز بػػيف البيانػػات النوعيػػة والبيانػػات أحاديػػة المتغيػػر وثنائيػػة
المتغير) جاءت بمتوسط حسابي ( )3.623ووزف نسبي ( )72.459وىي بدرجة (كبيرة).
 الترتيب األخيػر فقػرة رقػـ ( )2وىػي (يسػتخدـ البػرامج االحصػائية فػي الوصػوؿ إلػى النتػائج) جػاءت
بمتوسػػط حسػػابي ( )2.467ووزف نسػػبي ( )49.344وىػػي بدرجػػة (قميمػػة) ،ويعػػود ذلػػؾ إلػػى عػػدـ
التركيػػز فػػي المنػػاىج عمػػى الب ػرامج اإلحصػػائية ،اواف وجػػدت ىػػذه الب ػرامج تكػػوف قميمػػة واسػػتخداميا
محدود.
تحميل بيانات المحور الثاني :اختيار واستخدام األساليب االحصائية لتحميل البيانات:
ولقػػد تمػت اإلجابػػة باسػػتخداـ التكػرار والمتوسػػط الحسػػابي واالنحػراؼ المعيػػاري والػػوزف النسػػبي ،كمػػا ىػػو
مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()17

يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لممحور الثاني
الفقرة

م

 1يعرض التوزيعات التك اررية ويمثميا بيانياً

التكرار

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

452

3.705

0.869

74.098

1

كبيرة

 2يحسب االحصائيات في البيانات أحادية المتغير

389

3.189

1.086

63.770

4

متوسطة

 3يحدد عوامؿ االنحدار ،ومعادلة االنحدار

404

3.311

1.013

66.230

3

متوسطة

 4يحسب معامؿ االرتباط لبيانات متغيريف

413

3.385

1.124

67.705

2

متوسطة

يوضح كيؼ تؤثر التحويبلت الخطية في
 5البيانات أحادية المتغير عمى الشكؿ ،النزعة

341

2.795

1.298

55.902

5

متوسطة

المركزية ،االنتشار
 6يستخدـ االحصائيات المناسبة لوصؼ البيانات
المحور الثاني

335

2.746

1.257

54.918

394

3.225

0.905

64.508

76

6

متوسطة
متوسطة

وقد تبين من الجدول رقم ( )11أن:
 اختي ػػار واس ػػتخداـ األس ػػاليب االحص ػػائية لتحمي ػػؿ البيان ػػات ج ػػاء بمتوس ػػط حس ػػابي ( )3.225ووزف
نسبي ( )64.508وىو بدرجة (متوسطة).
 الترتي ػػب األوؿ فقػ ػرة رق ػػـ ( )1وى ػػي (يع ػػرض التوزيع ػػات التك ارري ػػة ويمثمي ػػا بيانيػ ػًا) ج ػػاءت بمتوس ػػط
حسابي ( )3.705ووزف نسبي ( )74.098وىي بدرجة (كبيرة).
 الترتي ػػب األخي ػػر فقػ ػرة رق ػػـ ( )6وى ػػي (يس ػػتخدـ االحص ػػائيات المناس ػػبة لوص ػػؼ البيان ػػات) ج ػػاءت
بمتوسط حسابي ( )2.746ووزف نسبي ( )54.918وىي بدرجة (متوسطة).
تحميل بيانات المحور الثالث :تطوير وتقييم االستدالالت والتنبؤات المبنية عمى البيانات:
ولقػػد تمػت اإلجابػػة باسػػتخداـ التكػرار والمتوسػػط الحسػػابي واالنحػراؼ المعيػػاري والػػوزف النسػػبي ،كمػػا ىػػو
مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()18
يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لممحور الثالث
م
1
2

الفقرة
يستخدـ المحاكاة لعرض التنوع في العينات
االحصائية في مجتمع احصائي معروؼ
يوضح كيؼ تعكس احصائيات العينة القيـ
البارمترية في المجتمع

 3يستخدـ توزيع العينات كأساس لبلستدالؿ الكمي
4
5

يحكـ عمى التقارير المنشورة المبنية عمى البيانات
مف خبلؿ تحميؿ البيانات وصدؽ الفرضيات
يوظؼ التقنيات االحصائية في مراقبة خصائص

العمميات في مكاف العمؿ

المجموع

التكرار

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

328

2.689

1.213

53.770

3

متوسطة

404

3.311

0.844

66.230

1

متوسطة

352

2.885

0.981

57.705

2

متوسطة

314

2.574

1.292

51.475

4

قميمة

293

2.402

1.169

48.033

5

قميمة

311

2.545

1.121

50.902

قميمة

وقد تبين من الجدول رقم ( )11أن:
 تطػوير وتقيػيـ االسػػتدالالت والتنبػؤات المبنيػػة عمػى البيانػات جػػاء بمتوسػط حسػػابي ( )2.545ووزف
نسبي ( )50.902وىو بدرجة (قميمة).
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 الترتي ػػب األوؿ فقػ ػرة رق ػػـ ( )2وى ػػي (يوض ػػح كي ػػؼ تعك ػػس احص ػػائيات العين ػػة الق ػػيـ البارمتري ػػة ف ػػي
المجتمع) جاءت بمتوسط حسابي ( )3.311ووزف نسبي ( )66.230وىي بدرجة (متوسطة).
 الترتيب األخير فقرة رقـ ( )5وىي (يوظؼ التقنيات االحصائية في مراقبػة خصػائص العمميػات فػي
مكػػاف العمػػؿ) جػػاءت بمتوسػػط حسػػابي ( )2.402ووزف نسػػبي ( )48.033وىػػي بدرجػػة (قميمػػة)،
وىػػذا يعػػود إلػػى إغفػػاؿ المػػنيج لمتقنيػػات اإلحصػػائية ،حيػػث إف ىػػذه التقنيػػات إف ذكػػرت فتػػذكر فػػي
المبلحؽ وال يتـ تدريسيا.
تحميل بيانات المحور الرابع :فيم وتطبيق المفاىيم األساسية لالحتمال:
ولقػػد تمػت اإلجابػػة باسػػتخداـ التكػرار والمتوسػػط الحسػػابي واالنحػراؼ المعيػػاري والػػوزف النسػػبي ،كمػػا ىػػو
مبيف في الجدوؿ التالي:

جدول رقم ()19

يوضح التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لممحور الرابع
م

الفقرة

التكرار

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

 1يوضح مصطمحات مساحة العينة وتوزيع االحتماؿ

456

3.738

0.898

74.754

3

كبيرة

 2يجد مثاؿ عمى المساحات والتوزيع في حاالت بسيطة

448

3.672

0.732

73.443

4

كبيرة

 3يستخدـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية تجريبية

330

2.705

1.231

54.098

6

متوسطة

 4يحسب القيمة المتوقعة مف بيانات عشوائية

440

3.607

1.009

72.131

5

كبيرة

 5يوضح مفاىيـ االحتماؿ المشروط واألحداث المستقمة

465

3.811

1.055

76.230

1

كبيرة

 6يوضح كيفية حساب االحتماؿ لمحدث المركب

463

3.795

1.075

75.902

2

كبيرة

460

3.766

0.889

75.328

المحور الرابع

كبيرة

وقد تبين من الجدول رقم( )11أن:
 فيػ ػ ػػـ وتطبيػ ػ ػػؽ المفػ ػ ػػاىيـ األساسػ ػ ػػية لبلحتمػ ػ ػػاؿ جػ ػ ػػاء بمتوسػ ػ ػػط حسػ ػ ػػابي ( )3.766ووزف نسػ ػ ػػبي
( )75.328وىو بدرجة (كبيرة).
 الترتيػب األوؿ فقػرة رقػػـ ( )5وىػػي (يوضػػح مفػػاىيـ االحتمػػاؿ المشػػروط واألحػػداث المسػػتقمة) جػػاءت
بمتوسط حسابي ( )3.811ووزف نسبي ( )76.230وىي بدرجة (كبيرة).
 الترتيػػب األخيػػر فق ػرة رقػػـ ( )3وىػػي (يسػػتخدـ المحاكػػاة لبنػػاء توزيعػػات احتماليػػة تجريبيػػة) جػػاءت
بمتوسط حسابي ( )2.705ووزف نسبي ( )54.098وىي بدرجة (متوسطة).
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ثانياً :اختبار الفرضيات ومناقشتيا:
ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05فػػي متوسػط التقػديرات لمػدى تػوافر
معػ ػػايير المجمػ ػػس القػ ػػومي لمعممػ ػػي الرياضػ ػػيات ( )NCTMفػ ػػي موضػ ػػوعات االحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت
لممرحمػ ػػة الثانويػ ػػة بفمسػ ػػطيف تعػ ػػزى لمتغيػ ػػرات( :المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي ،المسػ ػػمى الػ ػػوظيفي ،الجػ ػػنس ،سػ ػػنوات
الخدمة).
مت:ير المؤىل العممي:
ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05فػػي متوسػط التقػديرات لمػدى تػوافر
معػ ػػايير المجمػ ػػس القػ ػػومي لمعممػ ػػي الرياضػ ػػيات ( )NCTMفػ ػػي موضػ ػػوعات االحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت
لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي( :بكالوريوس ،دراسات عميا).
ولقد تـ اختبار ىذه الفرضية عف طريؽ اختبار ( ،)T-Testكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ( )20المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة ""Sig.
ومستوى الداللة ،بالنسبة لمت:ير المؤىل العممي
م

المحور

2

األوؿ

3

الثاني

4

الثالث

5

الرابع

االستبانة ككل

المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

" "T

قيمة
Sig..

مستوى الداللة

المؤىل
بكالوريوس

85

3.129

0.720

دراسات عميا

37

2.905

0.840

1.500

0.136

غير دالة

بكالوريوس

85

3.218

0.914

دراسات عميا

37

3.243

0.895

-0.143

0.886

غير دالة

بكالوريوس

85

2.441

1.196

دراسات عميا

37

2.784

0.894

-1.561

0.121

غير دالة

بكالوريوس

85

3.894

0.776

دراسات عميا

37

3.473

1.060

2.455

0.016

دالة

بكالوريوس

85

3.512

0.537

دراسات عميا

37

3.189

0.800

2.609

0.010

دالة

العممي

العدد

* قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )120وعند مستوى داللة (1.980 = )0.05
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وقد تبين من الجدول رقم( )02أن:
 قيمػة " "Tالمحسػوبة أكبػر مػف قيمػػة " "Tالجدوليػة فػي االسػتبانة ككػؿ ،وىػػذا يػدؿ عمػى وجػود فػػروؽ
ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مسػػتوى دالل ػػة ( )α≤0.05ف ػػي متوس ػػط التقػػديرات لم ػػدى تػ ػوافر مع ػػايير
المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMفػػي موضػػوعات االحصػػاء واالحتمػػاالت لممرحمػػة
الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي ،ولصالح (حممة البكالوريوس).
 وقػػد يعػػود السػػبب فػػي ذلػػؾ مػػف وجيػػة نظػػر الباحثػػة إلػػى أف تقػػديرات حممػػة البكػػالوريوس أعمػػى مػػف
تقديرات حممة الدراسات العميا وذلؾ ألف حممة الدراسات العميا لػدييـ إطػبلع أكبػر وخبػرة أوسػع مػف
حممة البكالوريوس ،كما أف حممة الدراسات العميا لدييـ فيـ ومعرفة دقيقة بمعػايير المجمػس القػومي
لمعممي الرياضيات أكثر مف حممة البكالوريوس.
 قيمة " "Tالمحسػوبة أقػؿ مػف قيمػة " "Tالجدوليػة فػي محػاور االسػتبانة األوؿ والثػاني والثالػث ،وىػذا
ي ػػدؿ عم ػػى ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α≤0.05ف ػػي متوس ػػط
التق ػديرات لمػػدى ت ػوافر معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMفػػي موضػػوعات
االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي.
 تعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ ألف كػػؿ مػػف حممػػة البكػػالوريوس و حممػػة الد ارسػػات العميػػا لػػدييـ خبػرة ،حيػػث أف
حمم ػػة البك ػػالوريوس ل ػػدييـ خبػ ػرة ف ػػي المن ػػاىج و ذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ تدريس ػػيا ،ك ػػذلؾ بالنس ػػبة لحمم ػػة
الدراسات العميا فمدييـ خبرة أوسع في المناىج و فػي معػايير المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات،
لذلؾ لـ يكف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية.
 قيمة " "Tالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Tالجدولية فػي محػور االسػتبانة ال اربػع ،وىػذا يػدؿ عمػى وجػود
ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α≤0.05ف ػػي متوس ػػط التق ػػديرات لم ػػدى تػ ػوافر
معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMفػػي موضػػوعات االحصػػاء واالحتمػػاالت
لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي ،ولصالح (حممة البكالوريوس).
 وقػػد يعػػود السػػبب فػػي ذلػػؾ مػػف وجيػػة نظػػر الباحثػػة إلػػى أف تقػػديرات حممػػة البكػػالوريوس أعمػػى مػػف
تقديرات حممة الدراسات العميا وذلؾ ألف حممة الدراسات العميا لػدييـ إطػبلع أكبػر وخبػرة أوسػع مػف
حممة البكالوريوس ،كما أف حممة الدراسات العميا لدييـ فيـ ومعرفة دقيقة بمعػايير المجمػس القػومي
لمعممي الرياضيات أكثر مف حممة البكالوريوس.

7:

مت:ير المسمى الوظيفي:
ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05فػػي متوسػط التقػديرات لمػدى تػوافر
معػ ػػايير المجمػ ػػس القػ ػػومي لمعممػ ػػي الرياضػ ػػيات ( )NCTMفػ ػػي موضػ ػػوعات االحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت
لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى لمتغير المسمى الوظيفي( :مشرؼ ،معمـ).
ولقد تـ اختبار ىذه الفرضية عف طريؽ اختبار ( ،)T-Testكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ( )21المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة ""Sig.
ومستوى الداللة ،بالنسبة لمت:ير المسمى الوظيفي

م

المحور

2

األوؿ

3

الثاني

4

الثالث

5

الرابع

االستبانة ككل

المسمى

الوظيفي

العدد

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

مشرؼ

17

2.765

0.640

معمـ

105

3.110

0.772

مشرؼ

17

2.941

0.726

معمـ

105

3.271

0.925

مشرؼ

17

2.971

0.649

معمـ

105

2.476

1.167

مشرؼ

17

2.912

0.870

معمـ

105

3.905

0.815

مشرف

17

2.838

0.625

معمم

105

3.507

0.598

قيمة

قيمة
Sig..

مستوى الداللة

-1.745

0.084

غير دالة

-1.402

0.164

غير دالة

1.700

0.092

غير دالة

-4.618

0.000

دالة

-4.253

0.000

دالة

"" T

* قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )120وعند مستوى داللة (1.980 = )0.05

وقد تبين من الجدول رقم( )01أن:
 قيمػة " "Tالمحسػوبة أكبػر مػف قيمػػة " "Tالجدوليػة فػي االسػتبانة ككػؿ ،وىػػذا يػدؿ عمػى وجػود فػػروؽ
ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مسػػتوى دالل ػػة ( )α≤0.05ف ػػي متوس ػػط التقػػديرات لم ػػدى تػ ػوافر مع ػػايير
المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMفػػي موضػػوعات االحصػػاء واالحتمػػاالت لممرحمػػة
الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي ،ولصالح (المعمميف).
وىذا يرجع مػف وجيػة نظػر الباحثػة إلػى أف المشػرفيف لػدييـ خبػرة فػي المنػاىج أكثػر مػف المعممػيف،
كمػػا أف المعممػػيف يتعػػامموف مػػع معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات بطريقػػة سػػطحية عمػػى
عكس المشرفيف فإف نظرتيـ تكوف نظرة فاحصة وناقدة.
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 قيمة " "Tالمحسػوبة أقػؿ مػف قيمػة " "Tالجدوليػة فػي محػاور االسػتبانة األوؿ والثػاني والثالػث ،وىػذا
ي ػػدؿ عم ػػى ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α≤0.05ف ػػي متوس ػػط
التقػػديرات لمػػدى ت ػوافر معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMفػػي موضػػوعات
االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.
تعػػزو الباحث ػػة ذلػػؾ إل ػػى أف ك ػػؿ م ػػف المعممػػيف والمشػ ػرفيف لػػدييـ خبػ ػرة كافيػػة ،حي ػػث أف المعمم ػػيف
يعمموف المناىج مف ىنا جاءت خبرتيـ ،أما المشرفيف فمنيـ اشترؾ في إعداد ىذه المناىج.
 قيمة " "Tالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Tالجدولية فػي محػور االسػتبانة ال اربػع ،وىػذا يػدؿ عمػى وجػود
ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α≤0.05ف ػػي متوس ػػط التق ػػديرات لم ػػدى تػ ػوافر
معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMفػػي موضػػوعات االحصػػاء واالحتمػػاالت
لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي ،ولصالح (المعمميف).
وىذا يرجع مػف وجيػة نظػر الباحثػة إلػى أف المشػرفيف لػدييـ خبػرة فػي المنػاىج أكثػر مػف المعممػيف،
كمػػا أف المعممػػيف يتعػػامموف مػػع معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات بطريقػػة سػػطحية عمػػى
عكس المشرفيف فإف نظرتيـ تكوف نظرة فاحصة وناقدة.
وتػػرى الباحثػػة أف ىػػذا يختمػػؼ مػػع د ارسػػة عبػػد الرسػػوؿ ( )3112ويختمػػؼ أيض ػاً مػػع د ارسػػة البيػػؾ
( ،)3115حيث أف نتائج الدراستيف توصمت إلى أنػو ال يوجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف آراء
المعمميف والموجييف في تقويـ منيج الرياضيات.
مت:ير الجنس:
ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05فػػي متوسػط التقػديرات لمػدى تػوافر
معػ ػػايير المجمػ ػػس القػ ػػومي لمعممػ ػػي الرياضػ ػػيات ( )NCTMفػ ػػي موضػ ػػوعات االحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت
لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى لمتغير الجنس( :ذكر ،أنثى).
ولقد تـ اختبار ىذه الفرضية عف طريؽ اختبار ( ،)T-Testكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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جدول رقم ( )22المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة " "Sig.ومستوى الداللة،
بالنسبة لمت:ير الجنس

م

المحور

2

األوؿ

3

الثاني

4

الثالث

5

الرابع

االستبانة ككل

الجنس العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

ذكر

56

3.027

0.765

أنثى

66

3.091

0.764

ذكر

56

3.161

0.890

أنثى

66

3.280

0.920

ذكر

56

2.491

1.189

أنثى

66

2.591

1.067

ذكر

56

3.786

0.863

أنثى

66

3.750

0.917

ذكر

56

3.406

0.646

أنثى

66

3.420

0.645

قيمة
"ت"

قيمة
Sig..

مستوى الداللة

0.645 -0.462

غير دالة

0.469 -0.726

غير دالة

0.626 -0.489

غير دالة

0.826

غير دالة

0.904 -0.121

غير دالة

0.220

* قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )120وعند مستوى داللة (1.980 = )0.05

وقد تبين من الجدول رقم( )00أن:
 قيمة " "Tالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Tالجدولية في االستبانة ككؿ ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في متوسط التقديرات لمدى توافر
معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( )NCTMفي موضوعات االحصاء واالحتماالت

لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير الجنس.

وىذا يرجع مف وجية نظر الباحثة إلى عدـ وجود اختبلؼ في آراء المعمميف والمعممات سببو أف

كؿ منيـ يدرس نفس المنياج ،كما انيـ يدرسوف نفس المرحمة الدراسية.

 قيمة " "Tالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Tالجدولية في جميع محاور االستبانة ،وىذا يدؿ عمى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في متوسط التقديرات لمدى توافر

معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( )NCTMفي موضوعات االحصاء واالحتماالت

لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير الجنس.

وىذا يرجع مف وجية نظر الباحثة إلى أف كؿ مف المعمميف والمعممات يدرس نفس المنياج ،كما

انيـ يدرسوف نفس المرحمة الدراسية.

وترى الباحثة أف ىذا يتفؽ مع دراسة عبد الرسوؿ ( ،)3112حيث أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف آراء المعمميف والمعممات في تقويـ منياج الرياضيات.
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مت:ير سنوات الخدمة:
ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05فػػي متوسػط التقػديرات لمػدى تػوافر
معػ ػػايير المجمػ ػػس القػ ػػومي لمعممػ ػػي الرياضػ ػػيات ( )NCTMفػ ػػي موضػ ػػوعات االحصػ ػػاء واالحتمػ ػػاالت
لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى لمتغير سنوات الخدمػة( :أقػؿ مػف  6أعػواـ ،مػف  :-6أعػواـ ،مػف -21
 26عاـ ،أكثر مف  26عاـ).
ولقػد تػـ اختبػار ىػذه الفرضػية عػف طريػؽ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػا ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ
التالي:
جدول رقم ( )23يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات
وقيمة "ف" وقيمة " "Sig.ومستوى الداللة بالنسبة لمت:ير سنوات الخدمة

م

المحور

2

األوؿ

3

الثاني

4

الثالث

5

الرابع

االستبانة ككل

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

0.307

3

0.102

داخؿ المجموعات

69.982

118

0.593

المجموع

70.289

121

بيف المجموعات

5.374

3

1.791

داخؿ المجموعات

93.677

118

0.794

المجموع

99.051

121

بيف المجموعات

31.868

3

10.623

داخؿ المجموعات

120.134

118

1.018

المجموع

152.002

121

بيف المجموعات

6.339

3

2.113

داخؿ المجموعات

89.254

118

0.756

المجموع

95.592

121

بين المجموعات

1.485

3

0.495

داخل المجموعات

48.486

118

0.411

المجموع

49.971

121

المصدر

مجموع

المربعات

قيمة
""F

0.173

2.256

10.434

2.793

1.205

قيمة
Sig..
0.915

0.085

0.000

0.043

0.311

مستوى

الداللة

غير دالة

غير دالة

دالة

دالة

غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )118 ،3وعند مستوى داللة (2.68 = )0.05

وقد تبين من الجدول رقم( )02أن:
 قيمػػة " "Fالمحسػػوبة أقػػؿ مػػف قيمػػة " "Fالجدوليػػة فػػي االسػػتبانة ككػػؿ ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود
ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α≤0.05ف ػػي متوس ػػط التق ػػديرات لم ػػدى تػ ػوافر
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معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMفػػي موضػػوعات االحصػػاء واالحتمػػاالت
لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.
 قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في محاور االستبانة األوؿ والثػاني ،وىػذا يػدؿ عمػى
عدـ وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( )α≤0.05فػي متوسػط التقػديرات لمػدى
تػ ػ ػوافر مع ػ ػػايير المجم ػ ػػس الق ػ ػػومي لمعمم ػ ػػي الرياض ػ ػػيات ( )NCTMف ػ ػػي موض ػ ػػوعات االحص ػ ػػاء
واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.
 قيمػػة " "Fالمحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة " "Fالجدوليػػة فػػي محػػاور االسػػتبانة الثالػػث وال اربػػع ،وىػػذا يػػدؿ
عمى وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( )α≤0.05فػي متوسػط التقػديرات لمػدى
تػ ػ ػوافر مع ػ ػػايير المجم ػ ػػس الق ػ ػػومي لمعمم ػ ػػي الرياض ػ ػػيات ( )NCTMف ػ ػػي موض ػ ػػوعات االحص ػ ػػاء
واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.
وتػرى الباحثػػة أف ىػػذا يتفػػؽ مػػع مػا جػػاء فػػي د ارسػػة عبػػد الرسػوؿ ( ،)3112حيػػث أنػػو ال يػػؤثر عػػدد
سنوات الخبرة في رأي عينة الدراسة عند التقويـ.
 وإليجاد الفروقات بيف المجموعات فػي المحػور الثالػث مػف االسػتبانة تعػزى لمتغيػر سػنوات الخدمػة،
تـ استخداـ اختبار ( ،)LSDكما ىو مبيف في الجداوؿ التالية:
جدول رقم ()24
يوضح الفروقات بين المجموعات المحور الثالث من االستبانة تعزى لمت:ير سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

أقل من  5أعوام من  1-5أعوام من  15-12عام أكثر من  15عام

أقل من  5أعوام

2

من  1-5أعوام

*-24159

2

من  15-12عام

*-1468:

1457:

2

أكثر من  15عام

14365

*24413

*14944

* :دالة عند 1416 = α
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2

وقد تبين من الجدول رقم( )02أنو:

 يوجد فروقات بيف مجموعة (مف  :-6أعواـ) ومجموعة (أقؿ مف  6أعواـ) ،ولصالح مجموعػة (أقػؿ
مف  6أعواـ).
وقد يعػود السػبب فػي ذلػؾ مػف وجيػة نظػر الباحثػة إلػى أف مػف لػدييـ خبػرة أقػؿ مػف  6أعػواـ خبػرتيـ
فػػي المنػػاىج و فػػي معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ال تعػػد كافيػػة بالمقارنػػة بمػػف لػػدييـ
خبرة أكثر مف  6أعواـ فإف خبرتيـ تعد أكبر.
 يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة (مػػف  26-21عػػاـ) ومجموعػػة (أقػػؿ مػػف  6أع ػواـ) ،ولصػػالح مجموعػػة
(أقؿ مف  6أعواـ).
وقد يعػود السػبب فػي ذلػؾ مػف وجيػة نظػر الباحثػة إلػى أف مػف لػدييـ خبػرة أقػؿ مػف  6أعػواـ خبػرتيـ
فػػي المنػػاىج و فػػي معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ال تعػػد كافيػػة بالمقارنػػة بمػػف لػػدييـ
خبرة أكثر مف  6أعواـ فإف خبرتيـ تعد أكبر.
 يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة (أكثػػر مػػف  26عػػاـ) ومجموعػػة (مػػف  :-6أع ػواـ) ،ولصػػالح مجموعػػة
(أكثر مف  26عاـ).
ويرجػع ذلػؾ مػف وجيػة نظػر الباحثػة إلػى أف مػف كانػت لػدييـ خبػرة أكثػر مػف  26عػاـ تكػوف خبػرتيـ
في المناىج وفي معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات أكبر.
 يوجػد فروقػات بػػيف مجموعػة (أكثػر مػػف  26عػاـ) ومجموعػة (مػػف  26-21عػاـ) ،ولصػالح مجموعػػة
(أكثر مف  26عاـ).
ويرجػع ذلػؾ مػف وجيػة نظػر الباحثػة إلػى أف مػف كانػت لػدييـ خبػرة أكثػر مػف  26عػاـ تكػوف خبػرتيـ
في المناىج وفي معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات أكبر.
جدول رقم ()25
يوضح الفروقات بين المجموعات المحور الرابع من االستبانة تعزى لمت:ير سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

أقل من  5أعوام من  1-5أعوام من  15-12عام أكثر من  15عام

أقل من  5أعوام

2

من  1-5أعوام

*14678

2

من  15-12عام

1423:

*-14549

2

أكثر من  15عام

1414:

*-14639

-141:1

* :دالة عند 1416 = α
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2

وقد تبين من الجدول رقم( )05أنو:

 يوجد فروقات بيف مجموعة (مف  :-6أعواـ) ومجموعة (أقؿ مف  6أعواـ) ،ولصػالح مجموعػة (مػف
 :-6أعواـ).
وتػػرى الباحثػػة أف ذلػػؾ يرجػػع إلػػى أف مػػف كانػػت خبػرتيـ أقػػؿ مػػف  6اعػواـ ىػػـ معممػػيف وخػػرجيف جػػدد
ولػػدييـ معمومػػات حديثػػة ،كمػػا أنػػو يوجػػد تطػػور كبيػػر فػػي الجامعػػات وفػػي مناىجيػػا ممػػا ينسػػجـ مػػع
معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات.
 يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة (مػػف  26-21عػػاـ) ومجموعػػة (مػػف  :-6أع ػواـ) ،ولصػػالح مجموعػػة
(مف  :-6أعواـ).
وترى الباحثة أف ذلؾ يرجع إلى أف مف كانت خبػرتيـ  :-6اعػواـ ىػـ معممػيف وخػرجيف جػدد ولػدييـ
معمومػػات حديثػػة ،كمػػا أنػػو يوجػػد تطػػور كبيػػر فػػي الجامعػػات وفػػي مناىجيػػا ممػػا ينسػػجـ مػػع معػػايير
المجمس القومي لمعممي الرياضيات.
 يوجػػد فروقػػات بػػيف مجموعػػة (أكثػػر مػػف  26عػػاـ) ومجموعػػة (مػػف  :-6أع ػواـ) ،ولصػػالح مجموعػػة
(مف  :-6أعواـ).
وترى الباحثة أف ذلؾ يرجع إلى أف مف كانت خبػرتيـ  :-6اعػواـ ىػـ معممػيف وخػرجيف جػدد ولػدييـ
معمومػػات حديثػػة ،كمػػا أنػػو يوجػػد تطػػور كبيػػر فػػي الجامعػػات وفػػي مناىجيػػا ممػػا ينسػػجـ مػػع معػػايير
المجمس القومي لمعممي الرياضيات.

ثالثاً :النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:
 إجابة السؤال األول:
الذي ينص عمى :ما معايير الرياضيات الصػادرة عػف المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات ()NCTM
والخاصة باإلحصاء واالحتماالت الواجب توافرىا في كتب رياضيات الصفوؼ ()23-22؟
تعد اإلجابة عف ىذا السؤاؿ نقطة البداية لمسير في بػاقي خطػوات الد ارسػة اواجراءاتيػا سػعياً لموصػوؿ إلػى
قائمة المعايير الواجب توافرىا في محتوى اإلحصاء واالحتماالت بكتب رياضيات لمصفوؼ (.)23-22
فقد ،قامت الباحثة بالبحث عف المعايير العالمية الخاصة باإلحصاء واالحتماالت فػي الكتػاب األصػمي
الذي قاـ بتأليفو المجمس القومي لمعممي الرياضيات ولقد تـ ترجمة ىذه المعايير مف قبػؿ مختصػيف فػي
الترجمة .انظر ممحؽ رقـ (.)2
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تمت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ في الفصؿ الثاني (اإلطار النظري) ،في الصفحتيف (.)33، 32
 إجابة السؤال الثاني:
الذي ينص عمى :ما مدى تػوافر ىػذه المعػايير بموضػوعات اإلحصػاء واالحتمػاالت فػي كتػب رياضػيات
الصؼ الحادي عشر عموـ مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى؟
ال يوجد في كتاب الصػؼ الحػادي عشػر عمػوـ موضػوعات إحصػاء ،فاقتصػر التحميػؿ عمػى موضػوعات
االحتماالت ،وبعد تحميؿ موضوعات االحتماالت في كتاب رياضيات الصؼ الحادي عشر عمػوـ (جػزء
ث ػػاني) الوح ػػدة السادس ػػة ،وق ػػد بمغ ػػت ع ػػدد موض ػػوعاتو ( )7موض ػػوعات ،تض ػػمنت ( )226فقػ ػرة ،وك ػػاف
إجمػػالي درجػػة تػوافر المعػػايير بموضػػوعاتو ىػػي ( )% 57.8وىػػي نسػػبة متوسػػطة ومقبولػػة تربويػاً .انظػػر
ممحؽ رقـ (.)12
 إجابة السؤال الثالث:
الذي ينص عمى :ما مدى تػوافر ىػذه المعػايير بموضػوعات اإلحصػاء واالحتمػاالت فػي كتػب رياضػيات
الصؼ الحادي عشر عموـ إنسانية مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى؟
أوالً :كتاب رياضيات الصف الحادي عشر عموم انسانية جزء أول:
 تحميل موضوعات اإلحصاء (الدرس األول ،الدرس الثاني):لقد تبيف بعد تحميؿ موضوعات اإلحصاء في كتاب رياضيات الصؼ الحادي عشر عموـ انسانية (جػزء
أوؿ) الوح ػػدة الثاني ػػة ،ب ػػأف موض ػػوعات اإلحص ػػاء ك ػػاف ع ػػددىا ( )2موض ػػوعات ،وأف ع ػػدد فقػ ػرات تم ػػؾ
الموضػػوعات ( )55فق ػرة ،ومػػف خػػبلؿ تحميػػؿ تمػػؾ الموضػػوعات فػػي ضػػوء معػػايير ( ،)NCTMكانػػت
النسػػبة المئويػػة لممحػػور األوؿ وىػػو "صػػياغة األسػػئمة التػػي يمكػػف حميػػا بالبيانػػات وجمػػع البيانػػات ذات
الصػػمة وتنظيميػػا وعرضػػيا مػػف أجػػؿ اإلجاب ػػة عمػػى الس ػؤاؿ" ( )%52.7وىػػي نسػػبة متوسػػطة ومقبول ػػة
تربوياً ،أما المحور الثاني وىو "اختيار واستخداـ األساليب اإلحصائية لتحميؿ البيانات" فقػد كانػت نسػبتو
المئويػة ( )% 57.5وىػي كػػذلؾ نسػبة متوسػػطة ومقبولػة تربويػًا ،أمػا المحػػور الثالػث وىػػو "تطػوير وتقيػػيـ
االسػػتدالالت والتنبػؤات المبنيػػة عمػػى البيانػػات" فنسػػبتو المئويػػة ( )%58.1وىػػي كػػذلؾ متوسػػطة ومقبولػػة
تربويا.
 تحميل موضوعات االحتماالت (من الدرس الثالث وحتى الدرس السادس):لقد تبيف بعد تحميؿ موضوعات االحتماالت في كتاب رياضيات الصؼ الحادي عشر عموـ انسانية
(جزء أوؿ) الوحدة الثانية ،بأف موضوعات االحتماالت كاف عددىا ( )4موضوعات ،وأف عدد فقرات
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تمؾ الموضوعات ( )53فقرة ،ومف خبلؿ تحميؿ تمؾ الموضوعات في ضوء معايير ( ،)NCTMكانت
النسبة المئوية لدرجة توافر ىذه المعايير ( )%59.7وىي نسبة متوسطة و مقبولة تربويا.
وبنظرة معمقة إلجمالي درجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات اإلحصاء واالحتماالت في كتاب
الصؼ الحادي عشر عموـ إنسانية الجزء األوؿ نجد أف درجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات
االحصاء كانت ( )%56وىي نسبة متوسطة ومقبولة تربوياً ،انظر ممحؽ رقـ (.)8
أما بالنسبة لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات االحتماالت كانت ( )% 59.7وىي نسبة
متوسطة ومقبولة تربويا .انظر ممحؽ رقـ (.)9
ثانياً :كتاب رياضيات الصف الحادي عشر عموم انسانية جزء ثاني:
 تحميل موضوعات االحتماالت (الوحدة الخامسة):قامت الباحثة بتحميػؿ موضػوعات االحتمػاالت فػي كتػاب رياضػيات الصػؼ الحػادي عشػر عمػوـ انسػانية
(جػػزء ثػػاني) الوحػػدة الخامسػػة ،وقػػد بمغػػت عػػدد موضػػوعاتو ( )2موضػػوع ،تضػػمنت ( )39فق ػرة ،وكانػػت
نسػػبة ت ػوافر معػػايير ( )NCTMفػػي ىػػذه الموضػػوعات ( )% 63.2و ىػػي نسػػبة متوسػػطة و مقبولػػة
تربويا.
 تحميل موضوعات اإلحصاء (الوحدة السادسة):عند تحميؿ موضوعات االحصاء فػي كتػاب رياضػيات الصػؼ الحػادي عشػر عمػوـ انسػانية (جػزء ثػاني)
الوحػدة الخامسػة ،وقػد بمغػت عػدد موضػوعاتو ( )4موضػوعات ،تضػمنت ( )60فقػرة ،حيػث كانػت نسػػبة
توافر معايير المحور االوؿ وىو "صياغة األسئمة التي يمكف حميا بالبيانات وجمع البيانػات ذات الصػمة
وتنظيميػػا وعرضػػيا مػػف أجػػؿ اإلجابػػة عمػػى السػػؤاؿ" ( )%57.5وىػػي نسػػبة متوسػػطة ومقبولػػة تربويػػا،
ونس ػػبة تػ ػوافر مع ػػايير المح ػػور الث ػػاني وى ػػو "اختي ػػار واس ػػتخداـ األس ػػاليب اإلحص ػػائية لتحمي ػػؿ البيان ػػات"
( )%62.2وىي نسبة متوسطة ومقبولة تربويا ،ونسبة توافر معػايير المحػور الثالػث وىػو "تطػوير وتقيػيـ
االستدالالت والتنبؤات المبنية عمى البيانات" ( )%68.3وىي نسبة كبيرة.
وبنظرة معمقة إلجمػالي درجػة تػوافر معػايير ( )NCTMبموضػوعات اإلحصػاء واالحتمػاالت فػي كتػاب
الصؼ الحػادي عشػر عمػوـ إنسػانية الجػزء الثػاني نجػد أف درجػة تػوافر معػايير ( )NCTMبموضػوعات
االحصاء كانت ( )%61.3وىي نسبة متوسطة ومقبولة تربوياً ،انظر ممحؽ رقـ (.)11
أما بالنسبة لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات االحتماالت كانت ( )%63.2وىي نسبة

متوسطة و مقبولة تربويا .انظر ممحؽ رقـ ()10
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 إجابة السؤال الرابع:
الذي ينص عمى :ما مدى تػوافر ىػذه المعػايير بموضػوعات اإلحصػاء واالحتمػاالت فػي كتػب رياضػيات
الصؼ الثاني عشر عموـ مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى؟
ال يوجػػد فػػي كتػػاب الصػػؼ الثػػاني عشػػر عمػػوـ موضػػوعات إحصػػاء ،فاقتصػػر التحميػػؿ عمػػى موضػػوعات
االحتماالت ،وبعد تحميؿ موضوعات االحتماالت فػي كتػاب رياضػيات الصػؼ الثػاني عشػر عمػوـ (جػزء
ثػاني) الوحػػدة السادسػػة ،وقػد بمغػػت عػػدد موضػوعاتو ( )4موضػػوع ،تضػػمنت ( )116فقػرة ،وكانػػت نسػػبة
توافر معػايير ( )NCTMفػي ىػذه الموضػوعات( )% 56.1وىػي نسػبة متوسػطة ومقبولػة تربويػا .انظػر
ممحؽ رقـ (.)14
 إجابة السؤال الخامس:
الذي ينص عمى :ما مدى تػوافر ىػذه المعػايير بموضػوعات اإلحصػاء واالحتمػاالت فػي كتػب رياضػيات
الصؼ الثاني عشر عموـ إنسانية مف خبلؿ أداة تحميؿ المحتوى؟
ال يوج ػػد ف ػػي كت ػػاب الص ػػؼ الث ػػاني عش ػػر عم ػػوـ إنس ػػانية موض ػػوعات إحص ػػاء ،فاقتص ػػر التحمي ػػؿ عم ػػى
موضػوعات االحتمػاالت ،وكػاف عػدد موضػوعات االحتمػػاالت فػي كتػاب رياضػيات الصػؼ الثػاني عشػػر
عمػػوـ انسػػانية الوحػػدة الرابعػػة ،وقػػد بمغػػت عػػدد موضػػوعاتو ( )2موضػػوع ،تضػػمنت ( )42فق ػرة ،وكانػػت
نسبة توافر معايير( )%62.3( )NCTMوىي نسبة متوسطة ومقبولة تربويا .انظر ممحؽ رقـ (.)13
وممػػا سػػبؽ يتضػػح بػػأف اجمػػالي درجػػة ت ػوافر معػػايير ( )NCTMبموضػػوعات اإلحصػػاء واالحتمػػاالت
المتضػػمنة بكتػػب رياضػػيات الصػػفيف ( )12-11بفرعيػػو العمػػوـ والعمػػوـ اإلنسػػانية ،وكػػاف اجمػػالي نسػػبة
ت ػوافر معػػايير ( )NCTMبموضػػوعات االحصػػاء( )% 59.3وىػػي نسػػبة متوسػػطة ومقبولػػة تربويػػا ،أمػػا
اجمػػػالي نس ػػبة تػ ػوافر مع ػػايير ( )NCTMبموضػػػوعات االحتمػػػاالت ( )%58.5وىػػػي نس ػػبة متوس ػػطة
ومقبولة تربويا.
وىػػي نتيجػػة تتفػػؽ مػػع د ارسػػة كػػؿ مػػف أبػوالعجيف( ،)2011حمػػداف ( ،)2010كسػػاب ( ،)2009أبػػوعمرة
( ،)2007الس ػ ػراي ( ،)2007الػ ػػوىيبي ( ،)2005الطيطػ ػػي ( ،)2004صػ ػػبيح ( ،)2004عبدالرسػ ػػوؿ
( ،)2001كولوـ وآخروف (.)2000
نجػػد أف ىػػذه المعػػايير وصػػمت لممسػػتوى المقبػػوؿ تربويػاً ،ويتضػػح ذلػػؾ مػػف أف درجػػة تػوافر تمػػؾ المعػػايير
الخاصػػة بموضػػوعات اإلحصػػاء واالحتمػػاالت المتضػػمنة فػػي كتػػب الصػػفيف ( )12-11بفرعيػػو العمػػوـ
والعم ػػوـ االنس ػػانية ،حي ػػث أف درج ػػة تػ ػوافر مع ػػايير( )NCTMف ػػي موض ػػوعات االحص ػػاء ،كان ػػت ف ػػي
8:

المحػػور االوؿ وىػػو "صػػياغة األسػػئمة التػػي يمكػػف حميػػا بالبيانػػات وجمػػع البيانػػات ذات الصػػمة وتنظيميػػا
وعرض ػػيا م ػػف أج ػػؿ اإلجاب ػػة عم ػػى السػ ػؤاؿ" ( ،)%54.2وف ػػي المح ػػور الث ػػاني وى ػػو "اختي ػػار واس ػػتخداـ
األسػػاليب االحصػػائية لتحميػػؿ البيانػػات" كانػػت درجػػة تػوافر المعػػايير( ،)%60وفػػي المحػػور الثالػػث كانػػت
درجة توافر المعايير(.)%63.4
امػا بالنسػبة لدرجػة تػوافر معػايير( )NCTMفػي موضػوعات االحتمػاالت فػي كتػب الصػفيف ()12-11
بفرعيو العموـ والعموـ االنسانية فكانت (.)%58.5
جدول رقم ( )26النسب المئوية لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات اإلحصاء
في كتب الصفين ( )12-11بفرعيو العموم والعموم اإلنسانية
الحادي عشر

المحاور

الحادي عشر

المعدل

عموم إنسانية

عموم إنسانية

جزء أول

جزء ثاني

األوؿ

%52.7

%55.5

%54.2

الثاني

%57.5

%62.2

%60

الثالث

%58.1

%68.3

%63.4

المعدؿ

%56

%62.3

%59.3

جدول رقم ( )27النسب المئوية لدرجة توافر معايير( )NCTMبموضوعات االحتماالت (المحور الرابع) في كتب
الصفين ( )12-11بفرعيو العموم والعموم االنسانية
الصفوف

النسبة المئوية

الحادي عشر عموـ انسانية (الجزء األوؿ)

%6:48

الحادي عشر عموـ انسانية(الجزء الثاني)

%7443

الحادي عشر عموـ(الجزء الثاني)

%6849

الثاني عشر عموـ انسانية

%7344

الثاني عشر عموـ(الجزء الثاني)

%6742

االجمالي

%5185

اواذا نظرنػػا بشػػكؿ معمػػؽ وموضػػوعي فػػي جػػدوؿ رقػػـ ( )37وجػػدوؿ رقػػـ ( )38يتبػػيف لنػػا أف درجػػة تػوافر
معػػػايير ( )NCTMبموضػ ػوعات اإلحص ػػاء واالحتمػ ػػاالت لمصػػػفيف ( )23-22بفرعيػػػو العمػػػوـ والعمػ ػػوـ
اإلنسانية تتراوح بيف المتوسط والكبير.
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حيث أف:
 الترتيب األوؿ ىو المحور الثالث ،جاء بنسبة مئوية ( )%7445وىو بدرجة متوسطة. الترتيب الثاني ىو المحور الثاني ،جاء بنسبة مئوية ( )%71وىو بدرجة متوسطة. الترتيب الثالث ىو المحور الرابع ،جاء بنسبة مئوية ( )%6946وىو بدرجة متوسطة. الترتيب الرابع ىو المحور األوؿ ،جاء بنسبة مئوية ( )%6543وىو بدرجة متوسطة.وبنظ ػره مقارنػػة نجػػد بػػأف الد ارسػػة الحاليػػة اتفقػػت مػػع معظػػـ الد ارسػػات السػػابقة مػػف حيػػث النتػػائج ،حيػػث
أظيػػرت ىػػذه النتػػائج أف مػػدى تػوافر معػػايير ( )NCTMفػػي كتػػب الرياضػػيات فػػي موضػػوعات اليندسػػة
والقيػػاس والجبػػر واإلحصػػاء تراوحػػت بػػيف المتوسػػط والجيػػد فػػي د ارسػػات ك ػبلً مػػف :أب ػوالعجيف(،)3122
حمػػداف ( ،)3121كسػػاب ( ،)311:أبػػوعمرة ( ،)3118الس ػراي ( ،)3117الػػوىيبي ( ،)3116الطيطػػي
( ،)3115صبيح ( ،)3115عبدالرسوؿ ( ،)3112كولوـ وآخروف (.)3111
وبناء عمى النتائج المستخمصة نعتقد بأف المنياج الفمسطيني يتطمب مراجعات شاممة وجذرية مػف
وأخي اًر
ً

خػػبلؿ إعػػادة النظػػر فػػي موضػػوع اإلحصػػاء واالحتمػػاالت المتضػػمنة فػػي كتػػب رياضػػيات الصػػفيف (-22

 )23بفرعيػػو (العمػػوـ والعمػػوـ االنسػػانية) اسػػتنادًا إلػػى معػػايير ( )NCTMذات المصػػداقية والدقػػة ،وىػػذا
يستدعي إعػادة النظػر فػي وضػع وتصػميـ كتػب الرياضػيات مػف أجػؿ تطػوير المنػاىج ،وذلػؾ مػف خػبلؿ
تحديػػد الموضػػوعات اإلحصػػائية واالحتماليػػة التػػي لػػـ تتػػوفر فػػي منػػاىج الرياضػػيات ،واالىتمػػاـ بالجانػػب
التكنول ػػوجي ،اواثػ ػراء الموض ػػوعات اإلحص ػػائية واالحتمالي ػػة ف ػػي ى ػػذه الكت ػػب ،وذل ػػؾ لتص ػػؿ درج ػػة تػ ػوافر
معايير( )NCTMإلى المستوى الكبير.
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رابعاً :ممخص النتائج:
 .1مدى توافر معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي موضوعات االحصاء
واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف مف وجية نظر معممي ومشرفي الرياضيات جاء بمتوسط
حسابي ( )3.414درجة مف ( )5درجات ،ووزف نسبي ( )%68.279وىو بدرجة كبيرة.
 .2مدى توافر معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي موضوعات االحصاء
لممرحمة الثانوية بفمسطيف جاء بنسبة مئوية ( )%59.3حسب نتائج تحميؿ المحتوى وىو بدرجة
متوسطة ومقبولة تربويا.
 .3مدى توافر معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي موضوعات االحتماالت
لممرحمة الثانوية بفمسطيف جاء بنسبة مئوية ( )%58.5حسب نتائج تحميؿ المحتوى وىو بدرجة
متوسطة ومقبولة تربويا.
 .4توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقدير عينة الدراسة لمدى توافر معايير المجمس
القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي موضوعات االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية
بفمسطيف تعزى الى متغير المؤىؿ العممي (بكالوريوس ،دراسات عميا) ،ولصالح حممة
(البكالوريوس).
 .5توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقدير عينة الدراسة لمدى توافر معايير المجمس
القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي موضوعات االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية
بفمسطيف تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي (مشرؼ ،معمـ) ،ولصالح (المعمميف).
 .6ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقدير عينة الدراسة لمدى توافر معايير المجمس
القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي موضوعات االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية
بفمسطيف تعزى إلى متغير الجنس (ذكر ،أنثى).
 .7ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقدير عينة الدراسة لمدى توافر معايير المجمس
القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTMفي موضوعات االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية
بفمسطيف تعزى إلى متغير سنوات الخدمة (أقؿ مف  5أعواـ ،مف  9-5أعواـ ،مف  15-10عاـ،
أكثر مف  15عاـ).
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خامساً :التوصيات:
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة توصيات منيا:
 .1أىمية توافر معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( )NCTMفي موضوعات االحصاء
واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف.
 .2إثراء موضوعات االحصاء واالحتماالت في كتب رياضيات المرحمة االساسية لمتمييد لتوافر
معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( )NCTMفييا.
 .3تعزيز نقاط القوة ،ومعالجة نقاط الضعؼ في مؤشرات معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات
( )NCTMفي موضوعات االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف.
 .4تحسيف وتطوير موضوعات االحصاء واالحتماالت لممرحمة الثانوية بفمسطيف في ضوء معايير
المجمس القومي لمعممي الرياضيات (.)NCTM

سادساً :الدراسات المقترحة:
وفي ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا تقترح الباحثة إجراء الدراسات والبحوث التالية:
 .1مػػدى ت ػوافر معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ( )NCTMفػػي موضػػوعات االحصػػاء
واالحتمػػاالت لممرحمػػة الثانويػػة بفمسػػطيف مػػف وجيػػة نظػػر المختصػػيف فػػي المنػػاىج وطػػرؽ تػػدريس
الرياضيات.
 .2تصميـ منياج في موضوعات االحصػاء واالحتمػاالت لممرحمػة الثانويػة بفمسػطيف فػي ضػوء معػايير
المجمس القومي لمعممي الرياضيات (.)NCTM
 .3تص ػػميـ مني ػػاج ف ػػي موض ػػوعات االحص ػػاء واالحتم ػػاالت لممرحم ػػة األساس ػػية بفمس ػػطيف ف ػػي ض ػػوء
معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات (.)NCTM
 .4تصميـ نموذج لمعايير ومؤشرات الرياضيات في التعميـ العاـ الفمسطيني.
 .5تصميـ نموذج لمعايير ومؤشرات االحصاء واالحتماالت في التعميـ العاـ الفمسطيني.
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قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية:
 .1أب ػػو العج ػػيف ،أش ػػرؼ (" .)2011تق ػػويـ محت ػػوى من ػػاىج الرياض ػػيات الفمس ػػطينية ف ػػي ض ػػوء بع ػػض
معايير عمميات المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات (( ،")NCTMرسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة،
كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة).
 .2أبو زينة ،فريد (" .)2001الرياضيات مناىج واصوؿ تدريسيا"( ،ط ،)5القاىرة :دار الفرقاف.
" .)2003( ________ .3مناىج الرياضيات المدرسيو وتدريسيا"( ،ط ،)2اإلمارات :مكتبة الفبلح.
 .4أبػػو عم ػرة ،روضػػة (" .)2007مطابقػػة وثيقػػة وكتػػب الرياضػػيات فػػي المنيػػاج الفمسػػطيني لمعػػايير
( )NCTMالعالمي ػػة ف ػػي مج ػػالي اليندس ػػة والقي ػػاس لممرحم ػػة االساس ػػية العمي ػػا ف ػػي محافظ ػػة غػ ػزة"،
(رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزىر ،غزة).
 .5أش ػػقر ،محمػػػد والص ػػديقي ،عبػػػد المطيػػػؼ (" .)2001اساس ػػيات االحص ػػاء واالحتم ػػاالت"( ،ط،)1
بيروت :دار الراتب الجامعية.
 .6األغا ،احساف (" .(1997البحث التربوي ،الجامعية االسبلمية" (ط )1غزة :فمسطيف.
 .7البيػػؾ ،محمػػود(" .)2004معػػايير النوعيػػة فػػي اعػػداد مقػػررات الرياضػػيات فػػي الجامعػػة المفتوحػػة،
بحث مؤتمر النوعية في التعميـ الجامعي الفمسطيني" ،جامعة القدس المفتوحػة ،راـ اهلل ،ورقػة عمػؿ
مقدمػػة لمػػؤتمر النوعيػػة فػػي التعمػػيـ الجػػامعي فػػي فمسػػطيف ،فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة (،)5_3
يوليو .2005
 .8البي ػػومي ،أم ػػؿ (" .)2008تق ػػويـ محت ػػوى مق ػػررات اليندس ػػة بالمرحم ػػة االبتدائي ػػة ف ػػي ض ػػوء بع ػػض
المعايير القومية لتعميـ الرياضيات في مصر"( ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعػة
المنيا).
 .9جامع ػػة الق ػػدس المفتوح ػػة (" .)1994من ػػاىج البح ػػث العمم ػػي" ،عم ػػاف ،جامع ػػة الق ػػدس المفتوح ػػة،
برنامج التربية.
 .10الجراح ،ضياء (" .)2005تقويـ محتوى كتب الرياضيات االردنية في المرحمػة الثانويػة فػي ضػوء
متطمب ػ ػ ػػات مواكب ػ ػ ػػة العولم ػ ػ ػػة" ،مجم ػ ػ ػػة د ارس ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي المن ػ ػ ػػاىج وط ػ ػ ػػرؽ الت ػ ػ ػػدريس ،الع ػ ػ ػػدد،102
(ص ،)118_91القاىرة :الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس.
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 .11جميؿ ،محمػد(" .)2005تصػور مقتػرح لمػنيج الرياضػيات بالمرحمػة االبتدائيػة فػي ضػوء المعػايير
القومية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر.
 .12حمداف ،عماد الديف (" .)2010مدى مطابقة المفػاىيـ الرياضػية المتضػمنة فػي كتػب الرياضػيات
في المرحمة العميػا لممعػايير الدوليػة ( )NCTMفػي فمسػطيف"( ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،كميػة
التربية ،جامعة االزىر ،غزة).
 .13الخزنػػدار ،نائمػػة (" .)2006تقػػويـ محتػػوى كتػػب الرياضػػيات لممرحمػػة االساسػػية العميػػا فػػي ضػػوء
نظريػػة برونػػر" المػػؤتمر االوؿ لكميػػة التربيػػة بعن ػواف التجربػػة الفمسػػطينية فػػي اعػػداد المنػػاىج :الواقػػع
والتطمعات ،جامعة االقصى ،غزة ،ص.458_452
 .14الخطي ػػب ،محم ػػد (" .)2011من ػػاىج الرياض ػػيات الحديث ػػة تص ػػميميا وتدريس ػػيا"( ،ط ،)1االردف:
دار الحامد.
 .15ديػػاب ،بسػػاـ (" .)2001فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح فػػي تنميػػة مسػػتويات التفكيػػر الرياضػػي وانتقػػاؿ أثػر
ػترتيجية تتضػمف العصػؼ الػذىني بمحافظػة غػزة"،
التعمـ لدى تبلميػذ الصػؼ السػادس باسػتخداـ اس ا
(رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،كميػػة التربيػػة ،جامعػػة عػػيف شػػمس ،جامعػػة االقصػػى بغ ػزة ،برنػػامج
لدراسات العميا المشترؾ).
" .)2003( ________ .16من ػ ػػاىج الرياض ػ ػػيات المدرس ػ ػػيو وتدريس ػ ػػيا"( ،ط ،)2اإلم ػ ػػارات :مكتب ػ ػػة
الفبلح.
 .17ديسػػقورس ،نػػاجي(".)2001مبػػادئ ومسػػتويات الرياضػػيات المدرسػػية ( 2000المػػنيج والتقػػويـ)"،
الم ػػؤتمر العمم ػػي الس ػػنوي لمرياض ػػيات المدرس ػػية (مع ػػايير ومس ػػتويات  ،)2001الجمعي ػػة المصػ ػرية
لتربويات الرياضيات ،كمية التربية ببنيا ،جامعة الزقازيؽ.
 .18رشػػيد ،محمػػد والشػػويبلت ،منػػى (" .)2012مبػػادئ االحصػػاء واالحتمػػاالت ومعالجتيػػا باسػػتخداـ
برنامج  ،"SPSSاألردف :دار الصفاء.
 .19روفائيػػؿ ،عصػػاـ (" .)2008تطػػوير مقػػرر اإلحصػػاء واالحتمػػاؿ فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي فػػي
ضوء المعايير القومية لمتعميـ في مصر" ،مجمة دراسات تربوية واجتماعية ،القاىرة ،مجمة .14
 .20الرويري ،فكرية(" .)2005االستدالؿ الرياضي فػي المنػاىج الفمسػطينية بمعػايير المجمػس الػوطني
لتعمػيـ الرياضػيات ( )NCTMلسػنة ( ،"2000رسػػالة ماجسػتير غيػر منشػػورة ،كميػة التربيػة ،جامعػػة
بير زيت ،فمسطيف).
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 .21الزغموؿ ،أحمد (" .)2003مدخؿ الى االحتماالت وتطبيقاتيا"( ،ط ،)1القاىرة :دار الفرقاف.
 .22السػراي ،معػػاد(" .)2007تقػػويـ محتػػوى كتػػب الرياضػػيات فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي مػػف وجيػػة
نظػػر المعممػػيف ونمػػوذج مقتػػرح لمعػػاييره المعاصػرة" ،مجمػػة السػػاتؿ ،كميػػة المعممػػيف ،جامعػػة السػػابعة
مف اكتوبر ،ليبيا ،العدد.3
 .23سػػعد ،طػػبلؿ (" .)2000نظ ػرة معممػػي رياضػػيات الم ارحػػؿ المبكػػرة نحػػو تقػػويـ تبلميػػذىـ وعبلقتػػو
ببعض المتغيرات المينية لممعمـ" ،مجمة كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
 .24سبلمة ،أحمد (" .)2005تقويـ كتب رياضيات الصؼ الخامس االبتدائي في ضوء فمسػفة وثقافػة
المع ػػايير" ،د ارس ػػات ف ػػي المن ػػاىج وط ػػرؽ الت ػػدريس ،الجمعي ػػة المصػ ػرية لممن ػػاىج وط ػػرؽ الت ػػدريس،
العدد.113
 .25سػػميماف ،أمينػػة (" .)2012مقارنػػة محتػػوى كتػػب الرياضػػيات الفمسػػطيني مػػع االس ػرائيمي لمصػػؼ
الثػػامف األساسػػي ومعرفػػة مػػدى ت ػوافر معػػايير ( )NCTMفػػي محتػػوى الكتػػاب الفمسػػطيني"( ،رسػػالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف).
 .26الس ػواعي ،عثمػػاف (" .)2004د ارسػػة مػػدى تطبيػػؽ معػػايير ( )NCTMلمرياضػػيات المدرسػػية فػػي
مدارس اإلمارات العربية المتحدة" ،المؤتمر السادس لمبحوث ،جامعة االمارات العربية المتحدة.
 .27السيد ،ىدى (" .)2004أسس توجيو المستويات المعيارية لمتعميـ في مصر في ضوء المسػتويات
المعيارية الدولية" ،مجمة التربية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ،ع.2
 .28صبيح ،أمػاني(" .)2004تحميػؿ وتقػويـ كتػب الرياضػيات المدرسػية فػي األردف وفػؽ نمػوذج طػور
فػػي ضػػوء معػػايير المحتػػوى والعمميػػات األمريكيػػة"( ،اطروحػػة دكتػػوراه غيػػر منشػػورة ،كميػػة التربيػػة،
جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،االردف).
 .29طعيمػػو ،رشػػدي (":)1987تحميػػؿ المحتػػوى فػػي العمػػوـ االنسػػانية مفيومػػو ،اسسػػو ،اسػػتخداماتو"،
(ط ،)1القاىرة :مكتب االنجمو المصرية.
 .30الطيطي ،سعيد(":)2004تحميؿ محتوى اإلحصاء واالحتماالت في مناىج المدرسػة األردنيػة وفػؽ
معػػايير المجمػػس الػػوطني األمريكػػي لمعممػػي الرياضػػيات( )NCTMلعػػاـ ( ،"2000رسػػالة دكتػػوراة
غير منشورة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف ،األردف).
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 .31عابػػد ،عػػدناف (" .)2001مػػدى اتسػػاؽ محتػػوى االحصػػاء فػػي كتػػب الرياضػػيات المدرسػػية بسػػمطنة
عماف مع معػايير المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات" ،مجمػة تربويػات الرياضػيات ،كميػة التربيػة،
جامعة الزقازيؽ ،المجمد ،4ص.46_13
 .32عبػػد الرسػػوؿ ،زينػػب ( " :)2001د ارسػػة تقػػويـ المػػنيج الرياضػػي فػػي الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي
بمػػدارس البح ػريف فػػي ضػػوء اراء المػػوجييف والمعممػػيف والطمبػػة"( ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة،
جامعة القديس يوسؼ ،بيروت).
 .33عبدالفتاح ،عزة (" .)2005األنشطة في رياض االطفاؿ"( ،ط ،)1القاىرة :دار الفكر العربي.
 .34عبػػػدالمطيؼ ،أحمػ ػػد(" .)2011مس ػػتوى ج ػػدوة محتػػػوى موضػػػوعات الجبػػػر المتض ػػمنة ف ػػي كت ػػب
الرياضػػيات المدرسػػية بفمسػػطيف فػػي ضػػوء معػػايير المجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات ()NCTM
"( ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزىر ،غزة).
 .35عبيػػد ،ولػػيـ (" .)2004تعمػػيـ الرياضػػيات لجميػػع االطفػػاؿ فػػي ضػػوء متطمبػػات المعػػايير وثقاف ػػة
التفكير" ،عماف :دار المسيرة.
 .36الفريؽ الوطني لمبحث الرياضيات.)2014( .
 .37كس ػػاب ،س ػػناء (" .)2009مس ػػتوى ج ػػودة موض ػػوعات اليندس ػػة المتض ػػمنة ف ػػي كت ػػب رياض ػػيات
مرحمػة التعمػيـ األساسػي بفمسػطيف فػي ضػوء معػايير المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات"( ،رسػالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة االسبلمية ،غزة).
 .38المقاني ،أحمد والجمؿ ،عمي (" )2003معجـ المصطمحات التربوية المعرفيػة فػي المنػاىج وطػرؽ
التدريس") ،ط ،3القاىرة :عالـ الكتب.
 .39المشيراوي ،ابراىيـ (" .)2004واقع االىداؼ الوجدانية المتضػمنة فػي كتػب الرياضػيات بالمرحمػة
العميػػا مػػف التعمػػيـ االساسػػي فػػي فمسػػطيف"( ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة  ،الجامعػػة االسػػبلمية،
غزة).
 .40مقػػاط ،محمػػد (" .)2006منػػاىج الرياضػػيات الفمسػػطينية فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػة" ،المػػؤتمر
العممي األوؿ ،التجربة الفمسطينية في اعداد المناىج ،المجمد الثاني.
 .41ميخائيػػؿ ،نػػاجي (":)2001مبػػادئ ومسػػتويات الرياضػػيات المدرسػػية  ،"2000المػػؤتمر السػػنوي،
جمعية تربويات الرياضيات( ،ع.)14
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 .42مينػػا ،فػػايز (" .)2003قضػػايا مسػػتقبميو فػػي تعمػػيـ الرياضػػيات" ،المػػؤتمر العممػػي الثالػػث ،تعمػػيـ
وتعمـ الرياضيات وتنميو االبداع ،جامعة عيف شمس )9-8( ،اكتوبر.
 .43الػ ػوالي ،مي ػػا (" .)2006مس ػػتوى ج ػػودة موض ػػوعات اإلحص ػػاء المتض ػػمنة ف ػػي كت ػػب الرياض ػػيات
مرحمػة التعمػيـ األساسػي بفمسػطيف فػي ضػوء معػايير المجمػس القػومي لمعممػي الرياضػيات"( ،رسػالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسبلمية ،غزة).
 .44الػ ػػوىيبي ،حفيظػ ػػة (" .)2005تحميػ ػػؿ محتػ ػػوى اليندسػ ػػة بكتػ ػػب الرياضػ ػػيات فػ ػػي مرحمػ ػػة التعمػ ػػيـ
األساسػػي فػػي ضػػوء معػػايير ( )NCTMالمجمػػس القػػومي لمعممػػي الرياضػػيات فػػي سػػمطنة عمػػاف"،
(رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قابوسر ،سمطنة عماف).
 .45ياسػػيف ،كػػوثر (" .)2003مػػدى اقت ػراب أىػػداؼ تػػدريس منيػػاج اليندس ػة الفمسػػطيني فػػي الصػػفوؼ
مف ( )1-12مف معايير سيكولوجية ودولية لتعميـ وتعمـ اليندسة"( ،رسالة ماجستير غيػر منشػورة،
جامعة بيرزيت ،فمسطيف).
 .46يوسؼ ،محمد (" .)2008تطوير محتوى كتب الرياضيات المدرسية بالصؼ السادس مػف التعمػيـ
االساسي بدولة فمسطيف في ضوء المعايير العالمية"( ،رسالة ماجستير غيػر منشػورة ،معيػد البحػث
والدراسات العربية ،قسـ البحوث والدراسات التربوية ،القاىرة).
" .)2004( ________ .47فاعمية استراتيجية مقترحػة تسػتخدـ اسػموب الػروابط الرياضػية فػي تنميػة
التحصػػيؿ واسػػتقبللية الػػتعمـ لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ السػػابع االساسػػي فػػي ضػػوء مسػػتويات الجػػودة فػػي
النظ ػػاـ المعموم ػػاتي"( ،رس ػػالة دكت ػػوراة غي ػػر منش ػػورة ،كمي ػػة التربي ػػة ،جامع ػػة ع ػػيف ش ػػمس ،جامع ػػة
االقصى بغزة ،برنامج الدراسات العميا المشترؾ).
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Textbooks for Primary School”, Paper Accepted for ICME-10 Discussion Group 14,
Copenhagen, Denmark.
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Current Standards”, School Science and Mathematics.
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:)1( ممحق رقم
Data Analysis and Probability Standard for Grades 9-12
Instructional programs from
prekindergarten through grade 12 should
enable all students to
Formulate questions that can be addressed
with data and collect, organize, and display
relevant data to answer them.

In grades 9-12 all students should -











Select and use appropriate statistical
methods to analyze data.









Develop evaluate inferences and prediction
and predictions that are based on data.
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Understand the differences among various kinds
of studies and which types of inferences can
legitimately be drawn from each.
Know the characteristics of well-designed
studies, including the role of randomization on
surveys and experiments.
Understand the meaning of measurement data
and categorical data, of univariate and bivariate
data, and of term variable.
Understand histograms, parallel box plots, and
scatterplots and use them to display data.
Compute basic statistics and understand the
distinction between a statistic and a parameter.
For univariate measurement data, be able to
display the distribution, describe its shape, and
select and calculate summary statistics.
To bivariate measurement data, be able to display
a scatterplot, describe its shape, and determine
regression equations, and correlation coefficients
using technological tools.
Display and discuss bivariate data where at least
one variable is categorical.
Recognize how linear transformations of
univariate data affect shape, center, and spread.
Identify trends in bivariate data and find
functions that moder the data to transform the
data so that they can be modeled.
Use simulations to explore the variablilty of
sample statistics from a known popylation and to
construct sampling distribustion.
Understand how sample statistics reflect the
values of population parameters and use
sampling distributions as the basis for informal
inference.
Evaluate published reports that are based on data
by examining the design of the study, the
appropriateness of the data analysis, and the





Understand and apply basic concepts of
probability.
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validity of conclusions.
Understand how basic statistical techniques are
used to monitor process characteristics in the
workplace.
Understand the concepts of sample space and
probability distribution and construct sample
spaces and distributions in simple cases.
Use simulations to construct empirical
probability distributions.
Compute and interpret the expected value of
random variables in simple cases.
Understand the concepts of conditional
probability and independent events.
Understand how to compute the probability of a
compound event.

ممحق رقم ()2
قائمة معايير ( )NCTMاالحصاء واالحتماالت لمصفوف ()12-9
ينبغي عمى البرامج التوجييية مف مرحمة ما قبؿ

المدرسة حتى الصؼ الثاني عشر أف تتيح

مف الصؼ التاسع حتى الصؼ الثاني عشر ،عمى

جميع الطبلب أف:

لمطبلب أف:
 .1صياغة األسئمة التي يمكف حميا بالبيانات

وجمع البيانات ذات الصمة وتنظيميا وعرضيا

مف أجؿ االجابة عف السؤاؿ.

 فيـ الفروؽ بيف مختمؼ أنواع الدراسات وأنواع

االستنتاجات التي يمكف التوصؿ إلييا مف كؿ منيا.

 معرفة خصائص الدراسات المصممة بشكؿ جيد،
بما في ذلؾ دور القواعد العشوائية في

االستطبلعات والتجارب.

 فيـ معنى بيانات القياس والبيانات التصنيفية،
ومعنى بيانات ثنائية المتغير ،ومتغير الحد.

 فيـ معنى المدرج التكراري ،والمضمع التكراري،
واألعمدة واستخداميا في عرض البيانات.

 حساب قواعد االحصاء األساسية ،وفيـ الفرؽ بيف
المتغيرات االحصائية والبارمترية.

 .2اختيار واستخداـ األساليب االحصائية

لتحميؿ البيانات.

 بالنسبة إلى بيانات القياس أحادثة المتغير :القدرة
عمى عرض التوزيعات التك اررية وتمثيميا بيانياً،

واختيار ممخص االحصائيات وحسابيا.

 بالنسبة إلى بيانات قياس ثنائية المتغير :القدرة عمى
عرض المضمع التكراري ،ووصؼ شكمو ،وتحديد
عوامؿ االنحدار ،ومعادلة االنحدار ،ومعامؿ

االرتباط باستخداـ األدوات التكنولوجية.

 عرض وشرح بيانات ثنائية ذات متغير واحد مطمؽ
عمى األقؿ.

 ادراؾ كيؼ تؤثر التحويبلت الخطية في البيانات
أحادية المتغير عمى الشكؿ وانزعو المركزية

واالنتشار.
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 تحديد الميوؿ في بيانات ثنائية المتغير وايجاد

االقترانات التي تصؼ شكؿ البيانات ،وتحويؿ

البيانات وكيفية تشكيمو.
 .3تطوير وتقييـ االستدالالت والتنبؤات المبنية
عمى البيانات.

 استخداـ المحاكاة لعرض التنوع في العينات

االحصائية في مجتمع احصائي معروؼ ،وتكويؼ

التوزيع التكراري لمعينات.

 فيـ كيؼ تعكس احصائيات العينة القيـ البارامترية
في مجتمع ،واستخداـ توزيع العينات كأساس

لبلستدالؿ الكمي.

 تقييـ التقارير المنشورة المبنية عمى البيانات مف
خبلؿ فحص تصميـ الدراسة ،ومبلئمة تحميؿ
البيانات ،وصدؽ الفرضيات.

 فيـ كيفية استخداـ التقنيات االحصائية األساسية
لمراقبة خصائص العمميات في مكاف العمؿ.

 .4فيـ وتطبيؽ المفاىيـ األساسية لبلحتماؿ.

 فيـ مصطمحات مساحة العينة وتوزيع االحتماؿ

وايجاد مثاؿ عمى المساحات والتوزيعات في حاالت

بسيطة.

 استخداـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية تجريبية.

 حساب وتفسير القيمة المتوقعة مف بيانات عشوائية
في حاالت بسيطة.

 فيـ مفاىيـ االحتماؿ المشروط واألحداث المستقمة.
 فيـ كيفية حساب االحتماؿ لمحدث المركب.

95

ممحق (:)3
استبانة الدراسة
جامعة االزىر – غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
مناىج و طرق تدريس

األستاذ/ة الدكتور/ة الفاضل/ة ....................................المحترم

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
تحي ػ ػػة طيب ػ ػػة وبع ػ ػػد ،يشػ ػ ػرفني دع ػ ػػوة س ػ ػػيادتكـ لممش ػ ػػاركة ف ػ ػػي تحك ػ ػػيـ اس ػ ػػتبانة لمعرف ػ ػػة" مددددددى
تددددوافر معددددايير المجمددددس القددددومي لمعممددددي الرياضدددديات ( )NCTMفددددي موضددددوعات االحصدددداء و
االحتمددددداالت لممرحمدددددة الثانويدددددة بفمسدددددطين" مػ ػػف أجػ ػػؿ تطبيقيػ ػػا عمػ ػػى مش ػ ػرفي ومعممػ ػػي الرياضػ ػػيات
وذلػ ػػؾ ضػ ػػمف د ارسػ ػػة تقػ ػػوـ بيػ ػػا الباحثػ ػػة إلجرائيػ ػػا وذلػ ػػؾ لمحصػ ػػوؿ عمػ ػػى درجػ ػػة الماجسػ ػػتير فػ ػػي كميػ ػػة
التربيػ ػ ػػة بجامعػ ػ ػػة األزىػ ػ ػػر ،ولػ ػ ػػذلؾ نرجػ ػ ػػو مػ ػ ػػف سػ ػ ػػيادتكـ التكػ ػ ػػرـ بإبػ ػ ػػداء رأيكػ ػ ػػـ السػ ػ ػػديد ومبلحظػ ػ ػػاتكـ
ومقترحػ ػػاتكـ فػ ػػي ضػ ػػوء خب ػ ػرتكـ الواسػ ػػعة فػ ػػي ىػ ػػذا المجػ ػػاؿ ،شػ ػػاكريف لكػ ػػـ حسػ ػػف تعػ ػػاونكـ فػ ػػي خدمػ ػػة
البحث العممي والمساىمة في تحسيف وتطوير تدريس الرياضيات.

وتفضلو بقبول فائق االحترام والتقدير8
الباحثة
حنين بسام دياب
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أرجو وضع عالمة ( )/أمام اإلجابة المناسبة
 .1المؤىؿ العممي
 الدراسات العميا

 بكالوريوس
 .2المسمى الوظيفي

 معمـ

 مشرؼ
 .3الجنس

 أنثى

 ذكر
 .4سنوات الخبرة
 أقؿ مف  5أعواـ

 مف  15-11عاـ

 مف  9 -5أعواـ

 أكثر مف  15عاـ
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استبانة قائمة معايير ( )NCTMالخاصة بموضوعات االحصاء واالحتماالت لمصفوف ()12-11
م

كبيرة جداً

المعايير

5

كبيرة

متوسطة

قميمة

غير متوفرة

4

3

2

1

 -1صدددياغة األسدددئمة التدددي يمكدددن حميدددا بالبياندددات ،وجمدددع البياندددات ذات الصدددمة وتنظيميدددا وعرضددديا مدددن أجدددل االجابدددة عدددن
السؤال.
1

يفرؽ بيف مختمؼ أنواع الدراسات وأنواع االستنتاجات التي

2

يستخدـ البرامج االحصائية في الوصوؿ إلى النتائج.

3

يميز بيف البيانات النوعية والبيانات أحادية المتغير وثنائية

4

يستخدـ المضمع التكراري والمدرج التكراري واألعمدة في

يمكف التوصؿ إلييا مف كؿ منيا.

المتغير.

عرض البيانات.
5

يوظؼ قوانيف االحصاء األساسية(متوسط ،وسيط ،منواؿ).

6

يفرؽ بيف المتغيرات االحصائية البارمترية والبلبارمترية.
 -2اختيار واستخدام األساليب االحصائية لتحميل البيانات.

1
2

يعرض التوزيعات التك اررية ويمثميا بيانياً.

يحسب االحصائيات في البيانات أحادية المتغير.

3

يحدد عوامؿ االنحدار ،ومعادلة االنحدار.

4

يحسب معامؿ االرتباط لبيانات متغيريف.

5

يوضح كيؼ تؤثر التحويبلت الخطية في البيانات أحادية

6

يستخدـ االحصائيات المناسبة لوصؼ البيانات.

المتغير عمى الشكؿ ،النزعة المركزية ،االنتشار.

 -3تطوير وتقييم االستدالالت والتنبؤات المبنية عمى البيانات.
1

يستخدـ المحاكاة لعرض التنوع في العينات االحصائية في
مجتمع احصائي معروؼ.

2

يوضح كيؼ تعكس احصائيات العينة القيـ البارمترية في
المجتمع.

3

يستخدـ توزيع العينات كأساس لبلستدالؿ الكمي.

4

يحكـ عمى التقارير المنشورة المبنية عمى البيانات مف
خبلؿ تحميؿ البيانات وصدؽ الفرضيات.

5

يوظؼ التقنيات االحصائية في مراقبة خصائص العمميات

في مكاف العمؿ.
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م

المعايير

كبيرة جداً
5

 -4فيم وتطبيق المفاىيم األساسية لالحتمال.
1

يوضح مصطمحات مساحة العينة وتوزيع االحتماؿ.

2

يجد مثاؿ عمى المساحات والتوزيعات في حاالت بسيطة.

3

يستخدـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية تجريبية.

4

يحسب القيمة المتوقعة مف بيانات عشوائية.

5

يوضح مفاىيـ االحتماؿ المشروط واألحداث المستقمة.

6

يوضح كيفية حساب االحتماؿ لمحدث المركب.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

غير متوفرة

4

3

2

1

ممحق ()4
أسماء السادة أعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة
م.

االسم

التخصص

الوظيفة

.1

أ .د .سييؿ دياب

مناىج وطرؽ تدريس رياضيات

نائب رئيس جامعة غزة

.2

د .بساـ دياب

مناىج وطرؽ تدريس رياضيات

محاضر في جامعة األقصى

.3

د .خالد عبد القادر

مناىج وطرؽ تدريس رياضيات

محاضر في جامعة األقصى

.4

د .عبد الكريـ فرج اهلل

مناىج وطرؽ تدريس رياضيات

محاضر في جامعة األقصى

.5

د .ماجد الديب

مناىج وطرؽ تدريس رياضيات

محاضر في جامعة األقصى

.6

د .أسعد عطواف

مناىج وطرؽ تدريس رياضيات

محاضر في جامعة األقصى
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ممحق رقم ()5
جدول يوضح موضوعات اإلحصاء واالحتماالت المتضمنة في كتب رياضيات الصفوف ()12-11
بفرعيو العموم والعموم االنسانية.
كتاب الصف

الجزء

الوحدة

عدد الموضوعات

األوؿ

الثانية

6

الثاني

الخامسة

2

الثاني

السادسة

4

الثاني

الثامنة

7

الرابعة

2

السادسة

4

الموضوعات
 -العبلمة المعيارية.

 المنحنى الطبيعي المعتدؿ.الحادي عشر (عموـ
انسانية)

 مراجعة مفيوـ االحتماؿ وقوانينو. االحتماؿ المشروط. نظرية التجزئة. -الحوادث المستقمة.

الحادي عشر (عموـ
انسانية)

 التجارب العشوائية ذات الحديف. استخداـ الجداوؿ االحتمالية ذات الحديف. -األرقاـ القياسية.

الحادي عشر (عموـ
انسانية)

 الرقـ القياسي لمجموعة مف السمع. األرقاـ القياسية المرجحة (الموزونة). العينات اإلحصائية. مبدأ العد األساسي. -التباديؿ.

الحادي عشر
(العممي)

 -التوافيؽ.

 نظرية ذات الحديف. الفضاء العيني والحوادث. االحتماؿ المشروط واستغبلؿ الحوادث. -نظرية بيز.

الثاني عشر (العموـ

كتاب

االنسانية)

واحد

 المتغير العشوائي. توقع المتغير العشوائي المنفصؿ. -المتغير العشوائي المنفصؿ.

الثاني عشر
(العممي)

الثاني

 التوزيع ذو الحديف. المتغير العشوائي المتصؿ. -التوزيع الطبيعي
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ممحق رقم ()6
التك اررات والنسب المئوية لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات اإلحصاء لمصفين (-11
 )12بفرعيو العموم والعموم اإلنسانية حسب استمارة تحميل المحتوى
رقم

()11عموم انسانيو

()11عموم انسانيو

اجمالي الفقرات

جزء اول

جزء ثاني

لمصفوف معا

()55فقرة

()60فقرة

()115فقره

المعايير

المعيار

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

صياغة األسئمة التي يمكن حميا بالبيانات ،وجمع البيانات ذات الصمة وتنظيميا وعرضيا من اجل اإلجابة عمي السؤال
1
2
3
4
5
6

يفرؽ بيف مختمؼ أنواع الدراسات وأنواع االستنتاجات

48

87.2%

60

%100

108

%93.9

7

12.7%

12

%20

19

%16.5

31

56.3%

46

%76.6

77

%66.9

0

%0

4

%13.7

4

%0.5

50

90.9%

60

%100

110

%95.6

يفرؽ بيف المتغيرات االحصائية البارمترية والبلبارمترية

38

69%

25

%41.6

63

%54.7

المعدل

174

%52.7

207

%57.7

381

%55.2

التي يمكف التوصؿ إلييا مف كؿ منيا
يستخدـ البرامج االحصائية في الوصوؿ إلى النتائج
يميز بيف البيانات النوعية والبيانات أحادية المتغير
وثنائية المتغير
يستخدـ المضمع التكراري والمدرج التكراري واألعمدة في

عرض البيانات

يوظؼ قوانيف االحصاء األساسية (متوسط ،وسيط،
منواؿ)

اختيار واستخدام االساليب اإلحصائية لتحميل البيانات
7
8

يعرض التوزيعات التك اررية ويمثميا بيانياً

يحسب االحصائيات في البيانات أحادية المتغير

49

9

يحدد عوامؿ االنحدار ،ومعادلة االنحدار

0

%0

10

يحسب معامؿ االرتباط لبيانات متغيريف

0

%0

0

48

87.2%

48

%80

53

96.3%

60

%100

113

190

%57.5

224

%62.2

414

11
12

يوضح كيؼ تؤثر التحويبلت الخطية في البيانات

أحادية المتغير عمى الشكؿ ،النزعة المركزية ،االنتشار

يستخدـ االحصائيات المناسبة لوصؼ البيانات
المعدل

40

72.7%

55

%91.6

95

%82.6

89.1%

60

%100

109

%94.7

1

%1.6

1

%0.8

%0

0

%0

96

%83.4
.%98.2
.00
%60

تطوير وتقييم االستدالالت والتنبؤات المبنية عمي البيانات
13
14

يستخدـ المحاكاة لعرض التنوع في العينات االحصائية

في مجتمع احصائي معروؼ

يوضح كيؼ تعكس احصائيات العينة القيـ البارمترية
في المجتمع

4

0.1%

39

%65

43

%37.3

51

92.7%

60

%100

111

%96.5

102

رقم

()11عموم انسانيو

()11عموم انسانيو

اجمالي الفقرات

جزء اول

جزء ثاني

لمصفوف معا

()55فقرة

()60فقرة

()115فقره

المعايير

المعيار
15
16
17

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

54

98.1%

39

%65

93

%80.8

47

85.4%

46

%76.6

93

%80.8

4

0.1%

21

%35

25

%21.7

المعدل

160

%58.1

205

%68.3

365

%63.4

المعدل اإلجمالي

524

%56

636

62.3%

1160

%59.3

يستخدـ توزيع العينات كأساس لبلستدالؿ الكمي
يحكـ عمى التقارير المنشورة المبنية عمى البيانات مف

خبلؿ تحميؿ البيانات وصدؽ الفرضيات

يوظؼ التقنيات االحصائية في مراقبة خصائص

العمميات في مكاف العمؿ
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ممحق رقم ()7
التك اررات والنسب المئوية لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات االحتماالت لمصفين ( )12-11بفرعيو العموم والعموم اإلنسانية حسب استمارة تحميل
المحتوى
رقم

 11عموم انسانية

 11عموم انسانية

 11عموم

جزء أول

جزء تاني

جزء تاني

( )53فقرة

( )39فقرة

( )226فقرة

المعايير

المعيار

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

 12عموم

 12عموم انسانية
( )42فقرة
التكرار

النسبة

جزء تاني
( )116فقرة
التكرار

النسبة

اجمالي الفقرات
( )476فقرة
التكرار

النسبة

فيم وتطبيق المفاىيم األساسية لالحتمال.
18
19
20
21
22
23

يوضح مصطمحات مساحة العينة وتوزيع
االحتماؿ
يجد مثاؿ عمى المساحات والتوزيع في
حاالت بسيطة
يستخدـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية

تجريبية

يحسب القيمة المتوقعة مف بيانات

عشوائية

يوضح مفاىيـ االحتماؿ المشروط
واألحداث المستقمة
يوضح كيفية حساب االحتماؿ لمحدث

المركب

المعدل اإلجمالي

49

%92.4

39

%100

191

%84.5

37

%88.1

102

%87.9

418

%87.8

36

%67.9

39

%100

211

%93.3

42

%100

116

%100

444

%93.2

22

%41.5

9

%23

101

%44.6

21

%50

73

%62.9

226

%47.4

44

%83

39

%100

226

%100

42

%100

100

%86.2

451

%94.7

39

%73.5

8

%20.5

38

%16.8

0

%0

0

%0

85

%17.8

0

%0

5

%12.8

18

%7.9

0

%0

0

%0

23

%4.8

190

%59.7

148

%63.2

785

%57.8

157

%62.3

391

%56.1

1671

%58.5
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ممحق رقم ()8
التك اررات و النسب المئوية لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات اإلحصاء لمصف الحادي عشر عموم انسانية (جزء أول)
الدرس األول والدرس الثاني حسب استمارة تحميل المحتوى
المعايير

رقم
المعيار

الدرس االول

الدرس الثاني

اجمالي الفقرات

( )28فقرة

( )27فقرة

( )55فقرة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

صياغة األسئمة التي يمكن حميا بالبيانات ،وجمع البيانات ذات الصمة وتنظيميا وعرضيا من اجل االجابة عمي السؤال.
1

يفرؽ بيف مختمؼ أنواع الدراسات وأنواع االستنتاجات التي يمكف التوصؿ إلييا

26

92.8%

22

81.4%

48

87.2%

2

يستخدـ البرامج االحصائية في الوصوؿ إلى النتائج

5

17.8%

2

7.4%

7

12.7%

3

يميز بيف البيانات النوعية والبيانات أحادية المتغير وثنائية المتغير

13

46.4%

18

66.6%

31

56.3%

4

يستخدـ المضمع التكراري والمدرج التكراري واألعمدة في عرض البيانات

0

%0

0

%0

0

%0

5

يوظؼ قوانيف االحصاء األساسية (متوسط ،وسيط ،منواؿ)

25

89.2%

25

92.5%

50

90.9%

6

يفرؽ بيف المتغيرات االحصائية البارمترية والبلبارمترية

19

67.8%

19

70.3%

38

69%

88

%52.3

86

%53.1

174

%52.7

مف كؿ منيا

المعدل
اختيار واستخدام االساليب اإلحصائية لتحميل البيانات.
7
8

يعرض التوزيعات التك اررية ويمثميا بيانياً

يحسب االحصائيات في البيانات أحادية المتغير

27

9

يحدد عوامؿ االنحدار ،ومعادلة االنحدار

0

%0

10

يحسب معامؿ االرتباط لبيانات متغيريف

0

%0

0

23

82.1%

25

11

يوضح كيؼ تؤثر التحويبلت الخطية في البيانات أحادية المتغير عمى الشكؿ،
النزعة المركزية ،االنتشار

105

20

71.4%

20

74%

40

72.7%

96.4%

22

81.4%

49

89.1%

0

%0

0

%0

%0

0

%0

92.5%

48

87.2%

المعايير

رقم
المعيار
12

يستخدـ االحصائيات المناسبة لوصؼ البيانات
المعدؿ

الدرس االول

الدرس الثاني

اجمالي الفقرات

( )28فقرة

( )27فقرة

( )55فقرة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

26

92.8%

27

100%

53

96.3%

96

%57.1

94

%58

190

%57.5

تطوير وتقييم االستدالالت والتنبؤات المبنية عمي البيانات.
13

يستخدـ المحاكاة لعرض التنوع في العينات االحصائية في مجتمع احصائي

2

0.1%

2

0.1%

4

0.1%

14

يوضح كيؼ تعكس احصائيات العينة القيـ البارمترية في المجتمع

26

92.8%

25

92.5%

51

92.7%

15

يستخدـ توزيع العينات كأساس لبلستدالؿ الكمي

27

96.4%

27

100%

54

98.1%

23

82.1%

24

88.8%

47

85.4%

2

0.1%

2

0.1%

4

0.1%

المعدل

80

%57.1

80

%59.2

160

%58.1

المعدل اإلجمالي

264

%55.4

260

%56.6

524

%56

16
17

معروؼ

يحكـ عمى التقارير المنشورة المبنية عمى البيانات مف خبلؿ تحميؿ البيانات

وصدؽ الفرضيات

يوظؼ التقنيات االحصائية في مراقبة خصائص العمميات في مكاف العمؿ
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ممحق رقم ()9
التك اررات والنسب المئوية لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات االحتماالت لمصف الحادي عشر عموم انسانية (جزء أول)
الدروس ( )6-3حسب استمارة تحميل المحتوى
رقم

المعايير

المعيار

الدرس الثالث

الدرس الرابع

الدرس الخامس

الدرس السادس

اجمالي الفقرات

( )13فقرة

( )14فقرة

( )7فقرة

( )19فقرة

( )53فقرة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

فيم وتطبيق المفاىيم األساسية لالحتمال.
18

يوضح مصطمحات مساحة العينة وتوزيع االحتماؿ

13

%100

14

%100

7

%100

15

%78.9

49

%92.4

19

يجد مثاؿ عمى المساحات والتوزيع في حاالت بسيطة

12

%92.3

8

%57.1

6

%85.7

10

%52.6

36

%67.9

20

يستخدـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية تجريبية

11

%84.6

0

%0

2

%28.5

9

%47.3

22

%41.5

21

يحسب القيمة المتوقعة مف بيانات عشوائية

11

%84.6

7

%50

7

%100

19

%100

44

%83

22

يوضح مفاىيـ االحتماؿ المشروط واألحداث المستقمة

0

%0

14

%100

6

%85.7

19

%100

39

%73.5

23

يوضح كيفية حساب االحتماؿ لمحدث المركب

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

47

%60.2

43

%51.1

28

%66.6

72

%63.1

190

%59.7

المعدل اإلجمالي
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ممحق رقم ()10
التك اررات والنسب المئوية لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات االحتماالت لمصف الحادي عشر عموم انسانية (جزء ثاني)
الوحدة الخامسة حسب استمارة تحميل المحتوى
المعايير

رقم
المعيار

الدرس االول

الدرس الثاني

اجمالي الفقرات

()27فقرة

()12فقرة

()39فقرة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

فيم وتطبيق المفاىيم األساسية لالحتمال
18

يوضح مصطمحات مساحة العينة وتوزيع االحتماؿ

27

%100

12

%100

39

%100

19

يجد مثاؿ عمى المساحات والتوزيع في حاالت بسيطة

27

%100

12

%100

39

%100

20

يستخدـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية تجريبية

0

%0

9

%75

9

%23

21

يحسب القيمة المتوقعة مف بيانات عشوائية

27

%100

12

%100

39

%100

22

يوضح مفاىيـ االحتماؿ المشروط واألحداث المستقمة

8

%29.6

0

%0

8

%20.5

23

يوضح كيفية حساب االحتماؿ لمحدث المركب

5

%18.5

0

%0

5

%12.8

103

%63.5

45

%62.5

148

%63.2

المعدل اإلجمالي
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ممحق رقم ()11
التك اررات والنسب المئوية لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات اإلحصاء لمصف الحادي عشر عموم انسانية (جزء ثاني)
الوحدة السادسة حسب استمارة تحميل المحتوى
المعايير

رقم المعيار

الدرس االول

الدرس الثاني

الدرس الثالث

الدرس الرابع

اجمالي الفقرات

()12فقرة

()10فقرة

()9فقرة

()29فقرة

()60فقرة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

صياغة األسئمة التي يمكن حميا بالبيانات ،وجمع البيانات ذات الصمة وتنظيميا وعرضيا من اجل االجابة عمي السؤال
1

يفرؽ بيف مختمؼ أنواع الدراسات وأنواع االستنتاجات التي يمكف

12

%100

10

%100

9

%100

29

%100

60

%100

4

%33.3

3

%30

2

%22.2

3

%10.3

12

%20

12

%100

10

%100

9

%100

15

%51.7

46

%76.6

0

%0

0

%0

0

%0

4

%13.7

4

%13.7

5

يوظؼ قوانيف االحصاء األساسية (متوسط ،وسيط ،منواؿ)

12

%100

10

%100

9

%100

29

%100

60

%100

6

يفرؽ بيف المتغيرات االحصائية البارمترية والبلبارمترية

5

%41.6

5

%50

3

%33.3

12

%41.3

25

%41.6

45

%62.5

38

%63.3

32

%59.2

92

%52.8

207

%57.7

2
3
4

التوصؿ إلييا مف كؿ منيا

يستخدـ البرامج االحصائية في الوصوؿ إلى النتائج
يميز بيف البيانات النوعية والبيانات أحادية المتغير وثنائية

المتغير

يستخدـ المضمع التكراري والمدرج التكراري واألعمدة في عرض
البيانات

المعدل
اختيار واستخدام االساليب االحصائية لتحميل البيانات

12

%100

9

%90

9

%100

25

%86.2

55

%91.6

7
8

يعرض التوزيعات التك اررية ويمثميا بيانياً

%100

10

%100

9

%100

29

%100

60

%100

يحسب االحصائيات في البيانات أحادية المتغير

12

0

%0

1

%11.1

0

%0

1

%1.6

9

يحدد عوامؿ االنحدار ،ومعادلة االنحدار

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

10

يحسب معامؿ االرتباط لبيانات متغيريف

0

%0
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المعايير

رقم المعيار

11
12

يوضح كيؼ تؤثر التحويبلت الخطية في البيانات أحادية المتغير

عمى الشكؿ ،النزعة المركزية ،االنتشار

يستخدـ االحصائيات المناسبة لوصؼ البيانات
المعدل

الدرس االول

الدرس الثاني

الدرس الثالث

الدرس الرابع

اجمالي الفقرات

()12فقرة

()10فقرة

()9فقرة

()29فقرة

()60فقرة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

12

%100

9

%90

9

%100

18

%62

48

%80

12

%100

10

%100

9

%100

29

%100

60

%100

48

%66.6

38

%63.3

37

%68.5

101

%58

224

%62.2

تطوير وتقييم االستدالالت والتنبؤات المبنية عمي البيانات
13
14
15
16
17

يستخدـ المحاكاة لعرض التنوع في العينات االحصائية في

5

%41.6

5

%50

0

%0

29

%100

39

%65

12

%100

10

%100

9

%100

29

%100

60

%100

0

%0

10

%100

9

%100

20

%68.9

39

%65

12

%100

5

%50

4

%44.4

25

%86.2

46

%76.6

8

%66.6

4

%40

5

%55.5

4

%13.7

21

%35

المعدل

37

%61

34

%68

27

%60

107

%73.7

205

%68.3

المعدل اإلجمالي

130

%63.7

110

%64.7

96

%62.7

300

%60.7

626

%61.3

مجتمع احصائي معروؼ
يوضح كيؼ تعكس احصائيات العينة القيـ البارمترية في
المجتمع
يستخدـ توزيع العينات كأساس لبلستدالؿ الكمي
يحكـ عمى التقارير المنشورة المبنية عمى البيانات مف خبلؿ
تحميؿ البيانات وصدؽ الفرضيات
يوظؼ التقنيات االحصائية في مراقبة خصائص العمميات في

مكاف العمؿ
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ممحق رقم ()12
التك اررات والنسب المئوية لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات اإلحصاء واالحتماالت لمصف الحادي عشر عموم (جزء ثاني) حسب استمارة تحميل
المحتوى
المعايير

رقم

المعيار

الدرس االول
()23فقرة

التكرار

النسبة

الدرس الثاني
()43فقرة

التكرار

النسبة

الدرس الثالث
()37فقرة

التكرار

النسبة

الدرس الرابع
()41فقرة

التكرار

النسبة

الدرس الخامس

الدرس السادس

النسبة

النسبة

()34فقرة

التكرار

()30فقرة

التكرار

الدرس السابع
()18فقرة

التكرار

النسبة

اجمالي الفقرات
()226فقرة

التكرار

النسبة

فيم وتطبيق المفاىيم األساسية لالحتمال
18
19
20
21
22
23

يوضح مصطمحات مساحة العينة وتوزيع
االحتماؿ
يجد مثاؿ عمى المساحات والتوزيع في
حاالت بسيطة

يستخدـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية
تجريبية
يحسب القيمة المتوقعة مف بيانات عشوائية
يوضح مفاىيـ االحتماؿ المشروط
واألحداث المستقمة
يوضح كيفية حساب االحتماؿ لمحدث
المركب
المعدل اإلجمالي

17

%73.9

30

%69.7

29

%78.3

33

%80.4

34

%100

30

%100

18

%100

191

%84.5

23

%100

43

%100

37

%100

41

%100

25

%73.5

26

%86.6

16

%88.8

211

%93.3

10

%43.4

17

%39.5

15

%40.5

10

%24.3

14

%41.1

21

%70

14

%77.7

101

%44.6

23

%100

43

%100

37

%100

41

%100

34

%100

30

%100

18

%100

226

%100

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

30

%100

8

%44.4

38

%16.8

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

18

%100

18

%7.9

73

%52.8

133

%51.5

118

%53.1

125

%50.4

107

%52.4

137

%76.1

92

%85.1

785

%57.8
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ممحق رقم ()13
التك اررات والنسب المئوية لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات اإلحصاء واالحتماالت
لمصف الثاني عشر عموم انسانية حسب استمارة تحميل المحتوى
المعايير

رقم
المعيار

الدرس االول

الدرس الثاني

اجمالي الفقرات

()16فقرة

()26فقرة

()42فقرة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

فيم وتطبيق المفاىيم األساسية لالحتمال
18
19
20
21
22
23

يوضح مصطمحات مساحة العينة وتوزيع

االحتماؿ

يجد مثاؿ عمى المساحات والتوزيع في
حاالت بسيطة
يستخدـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية

تجريبية

يحسب القيمة المتوقعة مف بيانات عشوائية
يوضح مفاىيـ االحتماؿ المشروط

واألحداث المستقمة

يوضح كيفية حساب االحتماؿ لمحدث

المركب

المعدل اإلجمالي

16

%100

21

%80.7

37

%88.1

16

%100

26

%100

42

%100

15

%93.7

6

%23

21

%50

16

%100

26

%100

42

%100

15

%93.7

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

78

%81.2

79

%50.6

157

%62.3
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ممحق رقم ()14
التك اررات والنسب المئوية لدرجة توافر معايير ( )NCTMبموضوعات اإلحصاء واالحتماالت لمصف الثاني عشر عموم (جزء ثاني) حسب استمارة تحميل
المحتوى
رقم

المعايير

المعيار

الدرس االول

الدرس الثاني

الدرس الثالث

الدرس الرابع

()23فقرة

()29فقرة

()21فقرة

()33فقرة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

اجمالي الفقرات
()116فقرة
التكرار

النسبة

فيم وتطبيق المفاىيم األساسية لالحتمال
18

يوضح مصطمحات مساحة العينة وتوزيع االحتماؿ

23

%100

25

%86.2

21

%100

33

%100

102

%87.9

19

يجد مثاؿ عمى المساحات والتوزيع في حاالت بسيطة

23

%100

29

%100

21

%100

33

%100

116

%100

20

يستخدـ المحاكاة لبناء توزيعات احتمالية تجريبية

15

%65.2

11

%37.9

18

%85.7

29

%87.8

73

%62.9

21

يحسب القيمة المتوقعة مف بيانات عشوائية

20

%86.9

29

%100

21

%100

30

%90.9

100

%86.2

22

يوضح مفاىيـ االحتماؿ المشروط واألحداث المستقمة

0

%0

0

%0

10

%47.6

0

%0

0

%0

23

يوضح كيفية حساب االحتماؿ لمحدث المركب

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

المعدل اإلجمالي

81

%58.6

94

%54

91

%72.2

125

%63.1

391

%56.1
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