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ملخص: 
الريا�ضيات  معايري  توافر  مدى  معرفة  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
العاملية )NCTM, 2000( يف حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات 
لل�ضفوف )1 - 4( من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم«، 

وبالتحديد♦حاولت♦الدرا�سة♦الإجابة♦عن♦الأ�سئلة♦الآتية:♦
♦♦ NCTM,( العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  مدى  ما 

2000( يف حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( 

من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم؟ 
م�ضتوى ♦♦ عند  املعّلمني  تقديرات  متو�ّضطات  تختلف  هل 

كتب  يف  املت�ضمنة  الهند�ضة  حمتوى  معايري  حول   )α≥0.05(
للريا�ضيات  العاملّية  املعايري  مع   )4  -  1( لل�ضفوف  الريا�ضيات 
العلمي،  واملوؤهل  اجلن�س،  باختالف   )NCTM, 2000( املدر�ضّية 

واخلربة، وال�ضف، وعدد الدورات؟ 
وكانت♦اأهم♦النتائج♦هي:♦

نظر  وجهة  من  الهند�ضة  معيار  لتوافر  الكلية  الدرجة  اإن 
املعلمني يف حمافظة طولكرم كانت قليلة. 

الريا�ضيات  معايري  توافر  ملدى  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد 
العاملية يف حمتوى الهند�ضة من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة 
�ضنوات   10 من  اأكرث  ل�ضالح  اخلربة،  �ضنوات  تعزى ملتغري  طولكرم 

وملتغري عدد الدورات ل�ضالح اأكرث من 10 دورات. 
الكلمات♦املفتاحية:♦حتليل حمتوى، كتب الريا�ضيات، معيار 

الهند�ضة، املجل�س الوطني ملعلمي الريا�ضيات. 

The Extent of Availability of the Global Mathematics 
Standards in the Content of Geometry in the Math-
ematics Textbooks of (1st - 4th) grades from the Per-

spective of the Teachers in Tulkarm. 

Abstract: 

The study aimed at exploring the presence of the 
international mathematics standards (NCTM, 2000) in 
the geometry content in the textbooks of Mathematics 
at (1st - 4th) grades from the teachers point of view in 
Tulkarm. The study attempted to answer the following 
questions, what is the extent of availability of NCTM 
(2000) in the content of geometry in Mathematics 
textbooks for grades (1 - 4) from the teachers 
perspective in Tulkarm?

do “the average estimates of teachers” at the 
level of (a≤0.05) regarding the availability of the 
geometry standards in the mathematics textbooks 
of the (1st - 4th) grades differ from the international 
standards of school mathematics (NCTM, 2000) in 
light of the variables such as gender, qualification, 
experience, class, and number of courses? 

The most important results were as follows, the 

total degree of availability of the geometry standard 
from teachers point of view in Tulkarm Governorate 
was low. There were statistically significant differences 
in the availability of global mathematics standards 
in the content of geometry in mathematics textbooks 
from the teachers’ point of view in Tulkarm due to the 
variable of “years of experience”, in favor of those 
with more than 10 years of experience ,and due to the 
variable of “number of courses” in favor of those who 
had more than 10 courses. 

Keywords: Content Analysis, Mathematics Books, 
Geometry Standard, National Council of Mathematics 
Teachers. 

مقدمة: 
تعد املرحلة الأ�ضا�ضية الدنيا من ال�ضف الأول اإىل ال�ضف الرابع 
لبنة مهمة يف بناء �ضخ�ضية الطالب، واإك�ضابه املعارف واملهارات 
املجالت  يف  واملتوازنة  ال�ضاملة  التن�ضئة  يحقق  مبا  الالزمة 
بناء  على  قادرة  �ضخ�ضية  لتكوين  والوجدانية  واملهارية  املعرفية 
ولأن  والتكنولوجية.  العلمية  امل�ضتجدات  يواكب  متطور  جمتمع 
ال�ضفوف من الأول حتى الرابع الأ�ضا�ضي مرحلة اأ�ضا�ضّية يف التعليم، 
فمن ال�رضوري البحث يف حمتوى كتب هذه املرحلة بهدف تقوميها 
للريا�ضيات؛  الدولّية  وتطويرها ومعرفة مدى توافقها مع املعايري 
يف  توؤّثر  املرحلة  هذه  يف  الطالب  يكت�ضبها  التي  املعلومات  لأن 
نف�ضه وخياله ب�ضكل كبري، وتبقى اأ�ضا�ضًا لبناء منّوه املعريف لحًقا. 
اإن كلمة هند�ضة geometry يف الالتينية جاءت لتعني “علم قيا�س 
الأر�س” وقد و�ضع امل�رضيون والهنود والبابليون وال�ضينيون يف 
الع�ضور القدمية �ضيغا ريا�ضية مل�ضاحات بع�س املناطق، وحجوم 
بع�س الأج�ضام، والهند�ضة فرع ل يتعلق اأ�ضا�ضا بالأرقام، على الرغم 
اأنه ي�ضتخدم الأرقام، ولي�س مكر�ضا يف املقام الأول للمعادلت  من 

 )Wentworth&Eugene,1913,  P: 1( على الرغم من ا�ضتخدامها
واأحد  الريا�ضيات  علم  املهمة يف  الفروع  اأحد  الهند�ضة  متثل 
الأ�ضا�ضية  باملهارات  املتعلمني  تزود  لأنها  الأ�ضا�ضية  مكوناتها 
ال�رضورية للحياة العملّية مثل مهارات احل�ّس املكاين وال�ضتك�ضاف 
على  والقدرة  ال�ضتنتاجي  والتعليل  امل�ضكالت  حّل  على  والقدرة 
التخمني، كما اأنها تت�ضمن جوانب تعّلم معرفّية لزمة لفهم جوانب 
املختلفة  الريا�ضيات  لفروع  املت�ضّمنة  الأخرى  املعرفّية  التعّلم 
ال�ّضكل  لتطبيق  الفعالّية  بالغة  و�ضيلة  الهند�ضة  وتعّد  وتف�ضريها، 
اجلديد الذي يتطلبه الّتعليم يف امل�ضتقبل. كما تعترب من اأبرز وجوه 
احل�ضارة الإن�ضانية؛ فمنذ بداأ الإن�ضان يبني البيوت، ويعّد الأرا�ضي 
اإ�ضهامها  يخفى  ل  كما  والقيا�س،  للهند�ضة  حمتاًجا  كان  للزراعة 
فالهند�ضة  دار�ضيها،  لدى  املنطقي  التفكري  على  القدرة  يف  الكبري 
والتجريب  وال�ضتك�ضاف  للتنقيب  املوا�ضيع  اأغنى  من  واحدة  هي 
والبحث الريا�ضي، ولعّل هذا ما جعلها تلعب دوًرا كبرًيا يف منهاج 

 )Hvidsten,2012,P: ix( .الريا�ضيات
والتعليم  التعّلم  املدر�ضي يف عمليات  الكتاب  دور  ول يخفى 
معلومات  من  الطالب  �ضيدر�ضه  ما  يحدد  اإنه  اإذ  املدر�ضة،  داخل 
ومفاهيم وحقائق ومهارات واجتاهات وقيم، اإذ اأّنه الو�ضيلة الرئي�ضة 
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)4-1( للصفوف  الفلسطينية  الرياضيات  كتب  في  الهندسة  محتوى  في  العاملية  الرياضيات  معايير  توافر  "مدى 
من وجهة نظر املعلمني في محافظة طولكرم"

أ. عامر حسني عمر 
أ. حمزة عطية كنعان 

التي ترتجم املنهاج اإىل واقع ملمو�س، وهو ذو تاأثري كبري ووا�ضح 
تاأثري  ذو  اأي�ضا  وهو  طالبه،  ومع  �ضفه  يف  املعّلم  اأداء  اأ�ضلوب  يف 
بارزة  مكانة  ذو  اأي�ضا  وهو  الذاتي،  تعلمه  يف  الطالب  لدى  وا�ضح 
اأكرث  الطاّلب  يجعل  رئي�ضا  كونه عامال  الرتبوية  العملّية  يف جممل 

ا�ضتعدادا للتعّلم. 
وانطالًقا من اأهمّية الكتاب املدر�ضي باعتباره ترجمة وظيفية 
واملعّلم  الطالب  عليها  يعتمد  التي  الرئي�ضة  الو�ضائل  واأحد  للمنهاج 
عن  للك�ضف  احلاجة  برزت  والتعّلم،  التعليم  عملّية  يف  وامل�رضف 
يف  الهند�ضة  حمتوى  يف  العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  مدى 
ملعّلمي  القومي  املجل�س  معايري  مع  فل�ضطني  يف  الريا�ضيات  كتب 

الريا�ضيات. )جرب واآخرون، 2011، �س2 - 1( 

مشكلة البحث: 
مقررات  من  عنها  ينبثق  وما  املناهج  مراجعة  عملّية  تعد 
الريا�ضيات يف  درا�ضية عملّية دائمة وم�ضتمرة، وقد �ضهدت مناهج 
والتطوير  التحديث  بق�ضد  التغيري  حماولت  من  �ضل�ضلة  العامل  دول 
كل  يف  املعرفية  التطورات  متابعة  اإىل  تهدف  املدار�س  غالبية  يف 
من مو�ضوعات املعرفة الريا�ضية من ناحية، وطرائق تدري�ضها من 
ناحية اأخرى، وتدخل عملّية تقومي مناهج الريا�ضيات �ضمن عملّية 
مراجعتها، وت�ضنف على اأنها جزء من تقومي فر�س التعلم التي يتوقع 
اأن ينخرط بها الطلبة، وذلك لأن املنهاج الرتبوي وما ينبثق عنه من 
ا حلدوث التعلم لدى الطلبة.  مقررات درا�ضية من �ضاأنها اأن متثل فر�ضً
ملو�ضوعات  حمددة  معايري  وجود  ب�رضورة  الهتمام  ن�ضاأ  وقد 
فروعها  تدري�س  وطرائق  ومناهجها  ومبادئها  الريا�ضية،  املعرفة 
حياتنا  يف  الهند�ضة  وتلعب  الهند�ضة.  وخا�ضة  وتقوميها  املختلفة 
دورا بارزا وفعال يف كثري من مواقف احلياة املعا�رضة، لذلك كان 
لتدري�ضها اأهمية ق�ضوى يف تنمية املهارات واأ�ضاليب تفكري الطلبة 

املختلفة، وتطوير قدراتهم املكانية لفهم العامل املحيط بهم. 
وي�ضكو الرتبويون واملهتمون بتدري�س الريا�ضيات من �ضعف 
منها  عوامل  عدة  اإىل  ال�ضعف  ويرجعون  الهند�ضة،  تعلم  يف  الطلبة 
العديد  وتو�ضية  الباحثني  وانطالقا من خربة  باملنهاج،  يرتبط  ما 
مدى  الك�ضف عن  بهدف  الدرا�ضة  هذه  تاأتي  ال�ضابقة،  الدرا�ضات  من 
 )NCTM,2000( الريا�ضيات  ملعلمي  الوطني  املجل�س  معايري  توفر 
يف حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات املدر�ضية لل�ضفوف )1 - 

4( من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم »؟ 

أهمية البحث: 
تكت�ضب هذه الدرا�ضة اأهميتها من الأهمية التي يحتّلها الكتاب 
املدر�ضي، وخا�ضة اأن هذه الكتب تدر�س للمرة الأوىل وهي جتريبية 
قابلة للتعديل، واأهمّية الريا�ضيات نف�ضها، واأهمية مو�ضوع الهند�ضة 
اأهمّية معايري املجل�س  وحتليل حمتواه عرب كتب الريا�ضيات، ومن 

القومي ملعّلمي الريا�ضيات NCTM يف تطوير الريا�ضيات. 

أهداف البحث: 
يهدف♦البحث♦اإىل:♦

العاملية ♦♦ الريا�ضيات  معايري  توافر  مدى  عن  الك�ضف 

)NCTM, 2000( يف حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف 
 . )4 - 1(
تقدمي املقرتحات والتو�ضيات للقائمني على بناء مناهج ♦♦

الريا�ضيات وتطويرها مبعايري عاملية من اجل مراعاتها عند تاأليف 
الكتب املدر�ضية. 

أسئلة البحث: 
حاولت♦الدرا�سة♦الإجابة♦عن♦ال�س�ؤالني♦الآتيني:♦

Ú♦ NCTM,( العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  مدى  ما 
2000( يف حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( 

من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم؟ 
Ú♦ م�ضتوى عند  املعّلمني  تقديرات  متو�ّضطات  تختلف  هل 

كتب  يف  املت�ضمنة  الهند�ضة  حمتوى  معايري  حول   )α≥0.05(
للريا�ضيات  العاملّية  املعايري  مع   )4  -  1( لل�ضفوف  الريا�ضيات 
العلمي،  واملوؤهل  اجلن�س،  باختالف   )NCTM, 2000( املدر�ضّية 

واخلربة، وال�ضف، وعدد الدورات؟ 

فرضية البحث: 
لالإجابة عن �ضوؤال البحث الثاين، جرى حتويله اإىل الفر�ضّيات 

ال�ضفرية الآتية: 
1♦ الدللة . م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

يف  العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  ملدى   )α≥0.05(
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من 
وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري اجلن�س. 

2♦ الدللة . م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
يف  العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  ملدى   )α≥0.05(
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من 
وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري املوؤهل 

العلمي. 
3♦ الدللة . م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

يف  العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  ملدى   )α≥0.05(
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من 
وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري �ضنوات 

اخلربة. 
4♦ الدللة . م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

يف  العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  ملدى   )α≥0.05(
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من 
وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري ال�ضف. 

5♦ الدللة . م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
يف  العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  ملدى   )α≥0.05(
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من 
عدد  تعزى ملتغري  املعلمني يف حمافظة طولكرم  نظر  وجهة 

الدورات. 
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حدود ونطاق البحث: 
تتحدد♦نتائج♦هذا♦البحث♦فيما♦ياأتي:♦

Ú♦ ا�ضتّقْت مبا�رضة من معيار ا�ضتبانة  الباحثان على  اعتمد 
الهند�ضة. 
Ú♦ وحدات لتحليل  مطور  اأمنوذج  على  الباحثان  اعتمد 

الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( يف فل�ضطني املقّررة 
الكتب  فاإن نتائج حتليل  لذلك   ،2017  /2016 الدرا�ضي  العام  يف 

تعتمد على مدى �ضدق هذا النموذج وثباته. 
Ú♦ الوطني املجل�س  معايري  اأحد  على  الدِّرا�ضة  اقت�رضت 

معيار  مبحتوى  واملخت�ضة   )NCTM, 2000( الريا�ضيات  ملعلمي 
الهند�ضة. 
Ú♦ تقت�رض عملّية التحليل على كتاب الطالب دون دليل املعّلم

واأي تعميمات اأو ن�رضات تو�ضيحّية للمعّلم. 
Ú♦ تقت�رض هذه الدرا�ضة على املعّلمني واملعّلمات يف حمافظة

طولكرم يف العام الدرا�ضي 2016/ 2017. 

مصطلحات البحث: 
التف�ضيلّية ♦◄ »املعاجلة  باملحتوى  يق�ضد  املحت�ى:♦

الكتب، فاإن كان املقّرر قد حدد وو�ضع يف  ملو�ضوعات املقّرر يف 
فهر�س الكتاب، فاإّن التناول التف�ضيلي لهذه املو�ضوعات كما وردت 
اّلتي يطلق عليها حمتوى املنهج، وي�ضمل  يف الكتاب املدر�ضي هي 
عادة على حقائق ومعارف ومفاهيم وتعميمات ومبادئ وقوانني 
العلمية  املادة  حمتوى  من  جزء  هو  الهند�ضة  وحمتوى  ونظريات«. 
املت�ضمنة يف كتب الريا�ضيات، ويق�ضد به يف هذه الدرا�ضة: املفاهيم 
الريا�ضيات  كتب  يف  املت�ضمنة  الهند�ضية  واحلقائق  واملهارات 

لل�ضفوف )1 - 4( يف فل�ضطني. 
حتليل♦املحت�ى:♦»هو اأ�ضلوب ي�ضتخدم اإىل جانب اأ�ضاليب ♦◄

حتديد  على  يعتمد  وهو  تطويرها،  اأجل  من  املناهج  لتقومي  اأخرى، 
ل اإىل مدى �ضيوع ظاهرة اأو  اأهداف التحليل ووحدة التحليل؛ للتو�ضّ
اأو اأكرث، وبالتايل تكون نتائج هذه العملّية،  اأو فكرة  اأحد املفاهيم، 
اإىل جانب ما يتم احل�ضول عليه من نتائج، من خالل اأ�ضاليب اأخرى 

موؤ�رضات حتدد اجتاه التطوير فيما بعد«. 
املعايري:♦هي »اآراء حم�ضلة لكثري من الأبعاد ال�ضيكولوجية ♦◄

تعرف  تطبيقها،  والرتبوية، ميكن من خالل  والعلمية  والجتماعية 
اأحكام  اإىل  الو�ضول  اأو  تقوميه،  املراد  للمو�ضوع  احلقيقية  ال�ضورة 

على ال�ضيء الذي نقومه«. 
اأنها جمموعة  الدرا�ضة على  اإجرائيا يف هذه  تعريفها  وميكن 
البنود اأو ال�رضوط اأو املوا�ضفات التي �ضوف يقوم الباحثان ببنائها 
يف  يجري  قائمة،  �ضكل  على  وتظهر   ،NCTM معايري  على  تاأ�ضي�ضا 
 -  1( لل�ضفوف  الريا�ضيات  بكتب  الهند�ضة  �ضوئها حتليل حمتوى 

4( يف فل�ضطني. 
املعايري العاملية: هي »جمموعة املعايري الأ�ضا�ضية التي ♦◄

ت�ضتخدم يف كثري من بلدان العامل لبناء املنهاج الريا�ضي«. ويق�ضد 
بها يف هذه الدرا�ضة معايري املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات يف 

 NCTM, 2000 National Council of Teachers( .الوليات املتحدة
of Mathematics )جرب واآخرون، 2011، �س5 - 6( 

اإلطار النظري: 

 : )NCTM، 2000( مبادئ الرياضيّات املدرسّية

توفري  اإىل  تهدف  ومعايريها  املدر�ضية  الريا�ضّيات  مبادئ 
املدر�ضية  الريا�ضّيات  حمتوى  حول  والرتبويني  للمعلمني  الإر�ضاد 
الريا�ضي  التعليم  خ�ضائ�س  املبادئ  تلك  ت�ضف  كما  وطبيعتها، 
ذي النوعّية العالية امل�ضتوى، وتتناول املعايري املحتوى الريا�ضي 
اأن يتعلمها الطالب. وتنبع قوة هذه املبادئ  والعملّيات التي يجب 
كموجهات واأدوات لتخاذ القرارات من تفاعلها يف ذهن الرتبويني 
كما تكون هذه املبادئ قوية عندما يجري ا�ضتخدامها معا لتطوير 

برامج ريا�ضيات مدر�ضية ذات نوعية عالية. 
وتتلخ�ص♦هذه♦املبادئ♦مبا♦يلي:♦

Ú♦ اأول: مبداأ امل�ضاواة: وحتى تتحقق امل�ضاواة ل بد من توفر
الآتي: 
توقعات عالية وفر�س مت�ضاوية جلميع الطلبة. ♦�
ا�ضتيعاب الفروق الفردية بني الطلبة مل�ضاعدة اجلميع على ♦�

تعلم الريا�ضّيات. 
توفري الدعم جلميع ال�ضفوف والطلبة. ♦�
Ú♦ املدر�ضية الريا�ضّيات  منهاج  يعّد  املنهاج:  مبداأ  ثانيًا: 

مقررا فعال لفر�س التعلم املتاحة للطلبة وما يتعلمونه يف الواقع، 
وحتى يكون كذلك ل بد من اأن يتمتع مبا ياأتي: 

يجب اأن يكون مرتابطا منطقيا. ♦�
يجب اأن يركز منهاج الريا�ضّيات على الريا�ضّيات املهمة. ♦�
الريا�ضّيات مرتابطا مف�ضليا عرب ♦� يكون منهاج  اأن  يجب 

ال�ضفوف. 
Ú♦ ثالثًا: مبداأ التعليم: حتى يكون مبداأ التعليم يف الريا�ضّيات

فعال يتطلب ما ياأتي: 
يتطلب من املعلم معرفة الريا�ضّيات وفهمها، وكذلك فهم ♦�

الطلبة كمتعلمني، اإ�ضافة اإىل معرفة ا�ضرتاتيجيات التدري�س وفهمها. 
التحدي، وتوفر ♦� بيئة �ضفية تثري  الفعال  التدري�س  يتطلب 

امل�ضاعدة والدعم. 
التدري�س الفعال يتطلب ال�ضعي امل�ضتمر نحو التح�ضني. ♦�
Ú♦ رابعا: مبداأ التعلم: وينطلق هذا املبداأ من فكرتني اأ�ضا�ضيتني

هما: 
تعلم الريا�ضّيات املقرون بالفهم �رضوري واأ�ضا�ضي. ♦�
ي�ضتطيع الطالب تعلم الريا�ضّيات وفهمها. ♦�
Ú♦ تكون اأن  يجب  التقييم  عملية  اإن  التقييم:  مبداأ  خام�ضا: 

يف  الطلبة  لأداء  التدري�س  عملية  نهاية  يف  اختبار  جمرد  من  اأكرث 
ظروف معينة، بل يجب اأن تكون جزءا متكامال مع التدري�س، يوفر 
املعلومات ويوجه املعلمني يف اتخاذ قراراتهم، لذلك يجب اأن حتقق 
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)4-1( للصفوف  الفلسطينية  الرياضيات  كتب  في  الهندسة  محتوى  في  العاملية  الرياضيات  معايير  توافر  "مدى 
من وجهة نظر املعلمني في محافظة طولكرم"

أ. عامر حسني عمر 
أ. حمزة عطية كنعان 

عملية التقييم ما ياأتي: 
يجب اأن تدعم عملية التقييم تعلم الطالب.♦�
التقييم اأداة مهمة لتخاذ القرارات املتعلقة بالتدري�س.♦�
Ú♦ ضاد�ضا: مبداأ التكنولوجيا: اإن للتكنولوجيا اأهمية جوهرية�

تت�ضح فيما ياأتي: 
التكنولوجيا تدعم تعلم الطلبة.♦�
التكنولوجيا تدعم التعليم الفعال للريا�ضيات.♦�
يجري ♦� التي  الريا�ضّيات  ماهية  على  اأثر  للتكنولوجيا 

تدري�ضها.
�♦ : )NCTM, 2000( معايري الريا�ضّيات املدر�ضية

اأن  الريا�ضّيات  لتعليم  ينبغي  التي  الأو�ضاف  هي  املعايري 
والفهم  املعرفة  حتدد  به.وهي  والقيام  معرفته  من  الطالب  ميكن 
واملهارات التي يجب اأن يكت�ضبها الطالب من مرحلة ريا�س الأطفال 

حتى ال�ضف الثاين ع�رض، وتنق�ضم اإىل ق�ضمني: 
Ú♦ الريا�ضيات )مو�ضوعات  املحتوى  معايري  الأول:  الق�ضم 

املدر�ضية( وت�ضف معايري املحتوى خم�ضة جمالت هي: 
وحتليل ♦� والقيا�س،  والهند�ضة،  واجلرب،  والعمليات،  العدد   

البيانات والحتمالت.
Ú♦ املعرفة اكت�ضاب  )طرق  العمليات  معايري  الثاين:  والق�ضم 

وا�ضتخدامها ذات العالقة باملحتوى( وتنق�ضم اإىل خم�ضة معايري هي: 
Ú♦ ، )الربط(  والعالقات  والت�ضال،  والتفكري،  امل�ضاألة،  حل 

والتمثيل.
معيار  ال�ضابقة  املعايري  من  �ضن�ضتعر�س  البحث  هذا  يف 

الهند�ضة.
مرحلة  من  الطلبة  جميع  التعليمية  الربامج  متكن  اأن  يجب 

ريا�س الأطفال حتى ال�ضف الثاين ع�رض مما يلي: 
والثالثية ♦� الثنائية  الهند�ضية  الأ�ضكال  خ�ضائ�س  حتليل 

الأبعاد، وتطوير حجج ريا�ضية عن العالقات الهند�ضية.
با�ضتخدام ♦� املكانية  العالقات  وو�ضف  املواقع  حتديد 

الهند�ضة الإحداثية، واأنظمة التمثيل الأخرى.
لتحليل ♦� التماثل  وا�ضتخدام  التحويالت،  ا�ضتخدام  تطبيق 

املواقف الريا�ضّية.
والنمذجة ♦� املنطقي،  والتفكري  املكاين،  الت�ضوير  ا�ضتخدام 

 )191 حلل امل�ضكالت.( اخلطيب، 2009، �س 174 - 
اعتمدت يف تعليم  التي  )ال�ضتدللية(  ال�ضتنتاجية  والطريقة 

الهند�ضة ت�ضتند اإىل الركائز اخلم�س الآتية: 
Ú♦Unde�  إإيراد بع�س التعابري اأو امل�ضطلحات غري املعرفة

.fined terms

Ú♦. Postulates الن�س على امل�ضّلمات اأو البديهّيات
Ú♦.Defined terms اإيراد التعابري املعّرفة
Ú♦.Theorems ن�س النظرّيات

Ú♦. Proof برهان النظرّيات
 )26 )اأبو زينة، 1982، �س25 - 

الدراسات السابقة: 
ابقة ذات ال�ضلة مبو�ضوع هذا  تناول الباحثان الدِّرا�ضات ال�ضِّ

البحث، وفيما يلي عر�س لأهم هذه الدِّرا�ضات: 
اأجرى املطري♦)2013(♦درا�ضة هدفت اإىل مطابقة وثيقة كتب 
العاملية   )NCTM( ملعايري  الفل�ضطيني  املنهاج  يف  الريا�ضيات 
غزة،  حمافظة  يف  العليا  الأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الهند�ضة  ملعيار 
ملعيار  الفرعية  املعايري  لتوفر  العام  املتو�ضط  اأن  النتائج  اأظهرت 
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )9 - 12( للمجالت 
�ضعف  يعك�س  قد  ولعله  واملتو�ضطة،  القليلة  بني  تراوحت  الأربعة 
ات�ضاق حمتوى الهند�ضة بني املجالت الأربعة، وب�ضورة عامة تعد 
الأول  املجال  يليها  توفراً  اأعالها   )1.88( الثاين  املجال  معايري 
)1.66( ، ثم املجال الثالث )1.63( اأكرث توافراً من معايري املجال 

الرابع )1.46( .
على  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   )Aretia  ,2012( اآرتي  قام 
املعتقدات الذاتية التي توؤثر يف فهم الأ�ضكال الهند�ضية وقدرته على 
ا�ضتخدام التمثيالت الهند�ضــــية باعتبارها اأداة مهمة لفهم املفاهيم 
طـــالب،   1086 بني  الدرا�ضـــــــة  هذه  اأجريت  وقد  الهند�ضـــــية، 
ا�ضتخدم  البتدائية  املرحلـة  من   14 اإىل   10 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
الباحث املنهج الو�ضفي، و التحليل العاملي يف حتليل النتائج، تبني 
مــن النتائج عدم قـــدرة الطالب على الإدراك احل�ضي وقدرتــــه على 

التمثيــل الهند�ضي مما ي�ضــــبب �ضعـف يف التفكري الهند�ضي.
ويف درا�ضة جرب♦واآخرون )2011( بعنوان مدى توافق حمتوى 
الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات للمرحلة الأ�ضا�ضية الدنيا يف فل�ضطني 
مع معايري )NCTM,2000( هدفت الدرا�ضة اإىل ا�ضتق�ضاء مدى توافق 
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات للمرحلة الأ�ضا�ضية الدنيا يف 
فل�ضطني مع املعايري العاملية )NCTM,2000( للريا�ضيات.مت اعتماد 
الريا�ضيات  كتب  يف  الهند�ضة  ملحتوى  املحتوى،  حتليل  اأ�ضلوب 
من  تتكون  والتي  فل�ضطني  4( يف   -  1( الدنيا  الأ�ضا�ضية  لل�ضفوف 
الهند�ضة  معيار  حماور  اأن  هي:  النتائج  اأهم  وكانت  حماور  اأربعة 
يف  الأ�ضا�ضية   )4  -  1( لل�ضفوف  الريا�ضيات  كتب  يف  املت�ضمنة 
املدر�ضية جاءت بدرجة  الريا�ضيات  العاملية ملناهج  النظرة  �ضوء 
�ضعيفة اأو�ضت الدرا�ضة القائمني على املناهج ب�رضورة اإعادة النظر 
العاملية  املعايري  مع  لتتوافق  ال�ضفوف  لهذه  الهند�ضة  حمتوى  يف 

للريا�ضيات بدرجة اأقوى.
م�ضتوى  حتديد  اإىل  هدفت  التي   )2009( ك�ساب  درا�ضة  ويف 
جودة مو�ضوعات الهند�ضة والقيا�س املت�ضمنة يف كتب ريا�ضيات 
ال�ضف الأول حتى ال�ضاد�س الأ�ضا�ضي بفل�ضطني.تكونت عينة الدرا�ضة 
كتب  يف  املت�ضمنة  الهند�ضي  والقيا�س  الهند�ضة  مو�ضوعات  من 
الريا�ضيات لل�ضفوف املذكورة، والتي بينت نتائجها اأن اأعلى ن�ضبة 
توفر للمجال الأول )%58.4( يف ال�ضفوف جميعها ما عدا ال�ضف 
الأول فكانت ن�ضبة التوفر )%89.2( للمجال الرابع، كما كانت اأدنى 
عدا  ما  ال�ضفوف  جميع  يف   )20.8%( الثاين  للمجال  توافر  ن�ضبة 
وال�ضف  الثالث  للمجال   )9%( التوافر  ن�ضبة  فكانت  الثالث  ال�ضف 
اخلام�س فكانت ن�ضبة التوفر )%28.6( للمجال الرابع، اأي ترتاوح 
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ما بني متو�ضطة يف بع�س الأحيان ومتدنية يف غالب الأحيان، وهي 
ن�ضبة �ضئيلة جداً، وغري مقبولة تربويًا، وذلك ب�ضبب اإغفال املنهاج 

ملعايري املجال الثاين متامًا يف بع�س الكتب.
وقام احلناكي )2008( بدرا�ضة هدفت اإىل حتليل حمتوى وحدات 
ال�ضعودية يف  للمرحلة املتو�ضطة يف  الريا�ضيات  الهند�ضة يف كتب 
�ضوء معايري املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات NCTM، وتكونت 
عينة الدِّرا�ضة من وحدات الهند�ضة املت�ضمنة يف كتاب الريا�ضيات 
لل�ضف الأول والثاين والثالث املتو�ضط بجزاأيه خالل العام الدرا�ضي 
2007/ 2008، ومت العتماد على اأمنوذج للتحليل م�ضتق من معيار 
القومي  املجل�س  عن  ال�ضادرة  املعايري  وثيقة  يف  الوارد  الهند�ضة 
 ،2000 لعام  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الريا�ضيات  ملعلمي 
واأظهرت نتائج الدِّرا�ضة اأن كتاب الريا�ضيات لل�ضف الأول املتو�ضط 
توظيف  يف  تفاوت  قد  املتو�ضط  الثاين  لل�ضف  الريا�ضيات  وكتاب 
الهند�ضة  معيار  اأن  اأي�ضًا  الدِّرا�ضة  نتائج  وك�ضفت  الهند�ضة،  معيار 

املرتبط بال�ضف الثالث املتو�ضط قد جرى توظيفه ب�ضكٍل عاٍل.
ويف درا�ضة قام بها اأب�♦عمرة )2007( والتي هدفت اإىل الك�ضف 
الفل�ضطيني  املنهاج  يف  الريا�ضيات  كتب  وثيقة  مطابقة  مدى  عن 
الهند�ضة والقيا�س يف وثيقة  العاملية يف جمايل   )NCTM( ملعايري 
منهاج الريا�ضيات، وكتب الريا�ضيات لل�ضفوف الدرا�ضية: ال�ضابع، 
الدار�ضة  اأبرز نتائج  والثامن، والتا�ضع للتعليم الأ�ضا�ضي؛ فقد كانت 
جمال  يف  الريا�ضيات  كتب  يف   )NCTM( معايري  توافر  درجة  اأن 
بن�ضبة  الأ�ضا�ضي  والتا�ضع  والثامن،  ال�ضابع،  لل�ضفوف:  الهند�ضة 

)%77( من جمموع املعايري متحقق.
 ،  )Olkan and others,2004( واخرون  اأولكان♦ درا�ضة  ويف 
اإىل ت�ضميم الأن�ضطة لتعلم الأ�ضكال الهند�ضية لطلبة  هدفت الدرا�ضة 
احليوية  الأمور  تطبيقات  خالل  من  اأنقرة  يف  البتدائية  املرحلة 
املنهج  اتبعت  الدار�ضـــــــة  الهند�ضـــي،  للتفكري  اختبار  �ضمم  حيث 
الو�ضفي، املعلم يقوم بتعليم الهند�ضة من خالل الأن�ضطة التي ركزت 
على اكت�ضاف الطالب؛ اإذ يقوم الطالب بر�ضم �ضورة للكائنات احلية 
با�ضتخدام الأ�ضكال الهند�ضية، بناء الأ�ضكال الهند�ضــــــــية من خالل 
و�ضع نقاط التو�ضيل بينها، ودرا�ضة اخل�ضائ�س لالأ�ضكال الهند�ضية.
حمتوى  حتليل  اإىل  الدرا�ضة  هدفت   )2004( �سبيح  درا�ضة 
العا�رض  وحتى  ال�ضاد�س  من  لل�ضفوف  الأردن  يف  الريا�ضيات  كتب 
الأ�ضا�ضي يف �ضوء معايري )NCTM,2000( .واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة 
بني  ترتاوح  الكتب  يف  ورد  وما  املعايري  بني  التوافق  ن�ضب  اأن  اإىل 

معدومة وقليلة.
حمتوى  حتليل  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   )2004( ال�هيبي  وقامت 
الهند�ضة يف كتب ريا�ضيات للمرحلة الأ�ضا�ضية يف �ضلطنة عمان يف 
الدِّرا�ضة  ا�ضتخدمت  وقد   ،  )NCTM, 2000( العاملية  املعايري  �ضوء 
اأظهرت  العاملية.وقد  املعايري  على  بالعتماد  املحتوى  حتليل 
احللقة  �ضفوف  كتب  يف  املعايري  لتوفر  العام  املتو�ضط  اأن  النتائج 
يعك�س  واملتو�ضطة، مما  القليلة  بني  تراوح  الأربعة  للمحاور  الأوىل 
عدم ات�ضاق حمتوى الهند�ضة اإىل حد ما مع خط �ضري معايري الهند�ضة 
 NCTM,( املنبثقة عن معايري املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات

. )2000

 )Pickreign & Capps , 2000( وكاب�ص  بيكرجن♦ وقام 

بدرا�ضة هدفت هذه الدرا�ضــة اإىل مطابقة منهاج الهند�ضة البتدائية 
مع املعايري العاملية، من خــــال ل اختبار لغة الهند�ضة املقدمة يف 
اإلـــى عدم وجود  الدرا�ضة  �ضلـ�ضلة كتب من )K – 6( واأ�ضارت نتائج 
اقرتحتها  التي  والهند�ضة  الكتب  يف  املقدمة  الهند�ضة  بني  تطابق 
التطابق  مــــــن  ن�ضـــبة  كاأدنى  الثاين  ال�ضف  اإظهار  مع  املعايري، 

مقارنة مع باقي ال�ضفوف.
اأجرى   ،  )Kulm & others , 2000( واآخرين  ك�مل♦ درا�ضة 
تــــدر�س  التي  كوومل واآخرون درا�ضتهم لتحليل عدد من كتب اجلرب 
فــــي الوليــــات املتحدة الأمريكية ب�ضكل وا�ضع يف جميع املراحل 
اجلرب  معيار  الدرا�ضة  وا�ضتعملت   ،  )NCTM( معايري  وفق  التعليمية 
الو�ضفي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم  كما  الكتب،  تلك  حمتوى  لتحليل 
يف  جيد  ب�ضكل  تعمل  الكتب  اأن  النتائج  اأبرز  من  وكان  التحليلـــي، 
والأن�ضطة  الو�ضائل  خــــــــالل  من  قيمة  ذات  مب�ضائل  الطالب  ربط 
واأنها تعمل على تطور العالقات اجلربية ومتثيل الكميات، واأو�ضت 

. )NCTM( الدرا�ضــة بتطوير كتب اجلرب لتوافق متطلبات
كما بحثت درا�ضة جاك�سبني )Jakabcsin, 2000( يف التعرف 
على وجهات نظر )196( معلما ً من معلمي املدار�س الثانوية حول 
الأمريكية. املتحدة  الوليات  يف   )NCTM , 2000( معايري  اأهمية 
املعايري  اأهمية  حول  تدور  ا�ضتبانات  من  البحث  اأداة  وتكونت 
واحتياجاتهم  اعتقاداتهم  حول  املعلمني  هوؤلء  مع  ومقابالت 
للمعايري، كما طلب من املعلمني يف ال�ضتبانة واملقابلة اإبداء اآرائهم 
 )NCTM, 2000( يف اأحد ع�رض مو�ضوعًا ريا�ضيًا بنيت على معايري
.اأظهرت النتائج اأن املعلمني جميعهم يوؤيدون اأهمية وجود املعايري 
يكونوا  حتى  املعلمني  تطوير  ال�رضورة  من  اأن  واإىل  كتبهم،  يف 

قادرين على تطبيق املعايري ب�ضكل اأف�ضل يف تدري�ضهم.
اأن  اإىل  اأ�ضارت  بدرا�ضة   )Nissen, 2000( ني�سني  قام  كما 
املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات اأف�ضل ممثل ملنهاج الريا�ضيات 
�ضت  التحليل  �ضمل  وقد  الهند�ضة،  مادة  يف  وخ�ضو�ضًا  اأمريكا  يف 
كتب  وثالثة  الثانوية،  لل�ضفوف  الريا�ضيات  كتب  من  �ضال�ضل 
لل�ضفوف املتو�ضطة، واأربعة كتب ال�ضفوف البتدائية، وكان التحليل 
التحليل  الهند�ضة.نتج عن هذا  الكتب ملعيار  توافق هذه  يدور حول 
حتقيق  يف  ف�ضلت  الثانوية  املرحلة  ل�ضفوف  الريا�ضيات  كتب  باأن 
معيار الهند�ضة، اأما املدار�س املتو�ضطة والبتدائية جنحت يف حتقيق 

معيار الهند�ضة ب�ضكل عام وخ�ضو�ضًا يف التحولت الهند�ضية.
يالحظ من جممل الدرا�ضات ال�ضابقة اأن هناك اهتمامًا متزايداً 
من العامل على ا�ضتخدام معايري الريا�ضيات املدر�ضية وال�ضادرة عن 
)NCTM( عام 2000 عند حتليل كتب الريا�ضيات؛ نظراً لأهمية تلك 
الكتب كما ركزت بع�س الدرا�ضات على تناول معايري املحتوى فقط 
)احلناكي، 2008؛ الوهيبي، 2004( ، فيما اأخذت درا�ضات معياري 
املطري،  2009؛  ك�ضاب،  2007؛  عمرة،  )اأبو  والقيا�س  الهند�ضة 
اأن  الدرا�ضات  خالل نتائج معظم هذه  من  اأنه  ات�ضح  .كما   )2013
الريا�ضيات  كتب  يف  معظمها  تتحقق  مل   )NCTM, 2000( معايري 
الكتب  هذه  يف  متثيلها  مدى  بني  تفاوت  يوجد  اأنه  كما  املدر�ضية 
الوهيبي،  2008؛  بني كبري ومتو�ضط، و�ضعيف ومنعدم )احلناكي، 

. )2004
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)4-1( للصفوف  الفلسطينية  الرياضيات  كتب  في  الهندسة  محتوى  في  العاملية  الرياضيات  معايير  توافر  "مدى 
من وجهة نظر املعلمني في محافظة طولكرم"

أ. عامر حسني عمر 
أ. حمزة عطية كنعان 

مباذا ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة: 

Ú♦ اأنها يف  ال�ضابقة  الدرا�ضات  عن  الدرا�ضة  هذه  تختلف 
يف  العاملية  املعايري  توافر  مدى  يف  تبحث  التي  الأوىل  كانت 
 )4  -  1( لل�ضفوف  اجلديدة  الريا�ضيات  كتب  يف  الهند�ضة  حمتوى 
الدرا�ضي  العام  الكتب مت تطبيقها يف  اأن هذه  يف فل�ضطني وخا�ضة 
الهند�ضة  حمتوى  يف  تطوير  حدث  هل  لبيان   ،2017  -  2016
يتوافق مع املعايري العاملية، اأم بقيت درجة توافر هذه املعايري يف 

الكتب �ضعيفة كما يف درا�ضة جرب واآخرون )2011( .
Ú♦ بني التي دجمت  الأوىل  تكون  رمبا  الدرا�ضة  هذه  اأن  كما 

الدرا�ضات  معظم  كانت  حيث  املحتوى  وحتليل  ال�ضتبيان  ا�ضتخدام 
ال�ضابقة تعتمد اأ�ضلوب حتليل املحتوى.

منهجية البحث: 
الذي  التحليلي  الو�ضفي  للمنهج  وفقا  الدرا�ضة  هذه  اإجراء  مت 
للتحليل  واإخ�ضاعها  باملو�ضوع  املت�ضلة  احلقائق  على جمع  يقوم 
باأ�ضاليب التحليل املتنوعة وذلك بهدف اختبار �ضحة الفرو�س التي 

و�ضعتها الدرا�ضة.

جمتمع وعينة البحث: 
Ú♦ الريا�ضيات مادة  معلمي  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 

لل�ضفوف من )1 - 4( يف حمافظة طولكرم للعام الدرا�ضي 2016/ 
2017 والبالغ عددهم )340( معلما.مت توزيع 100 ا�ضتمارة وقد 
تكونت ال�ضتمارة يف �ضورتها النهائية من )40( فقرة، وزعت على 
ا�ضتمارة   12 ا�ضتبعاد  ا�ضتمارة مت   90 اأربعة حماور وا�ضتعيد منها 
عينة  مثلت  والتي  ا�ضتمارة   78 وبقي  للتحليل  �ضالحيتها  لعدم 

البحث.
Ú♦ كتب يف  الهند�ضة  وحدات  من  الدِّرا�ضة  جمتمع  تكون 

الريا�ضيات املدر�ضية لل�ضفوف )1 - 4( .
Ú♦خ�سائ�ص♦العينة♦الدميغرافية

جدول )1( 
متغير عدد صفحات محتوى الهندسة في الكتب

الن�ضبة املئويةالعددالفئةاملتغري

اجلن�س

%4557،7ذكر

%3342،3اأنثى

%78100املجموع

املوؤهل العلمي

%1620،5دبلوم

%4760،3بكالوريو�س

%1012،8بكالوريو�س + دبلوم تربوي

%56،4ماج�ضتري فاأعلى

%78100املجموع

�ضنوات اخلربة

%1620،5اأقل من 5 �ضنوات

10 �ضنوات %3342،3من 5 - 

%2937،2من 10 - 15 �ضنة

%78100املجموع

ال�ضف

%1417،9الأول

%1417،9الثاين

%3139،7الثالث

%1924،4الرابع

%78100املجموع العام

عدد الدورات

%2835،9من 1 - 5

%2430،8من 6 - 10

%2633،3اأكرث من 10

%78100املجموع العام

جدول )2( 
توزيع عدد صفحات محتوى الهندسة في الكتب )1 - 4( 

ال�ضف
جمموع عدد توزيع وحدات الهند�ضة

�ضفحات الوحدتني
جمموع عدد 

�ضفحات الكتاب
الن�ضبة املئوية �ضفحات 
وحدات الهند�ضة يف الكتب عدد �ضفحات كل وحدةالوحدة

%71224194325617الأول

%51127164329315الثاين

%41031225327419الثالث

%61025265129717الرابع

%10783190112017جمموع ال�ضفحات

أداة البحث: 

تكونت اأداة الدرا�ضة الأوىل من ا�ضتبانه طورها الباحثان وحتتوي على )40 فقرة( وقد تكون �ضلم الإجابة على كل فقرة من خم�س ♦�
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2018 أول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد التاسع - ع )25( - كانون 

ا�ضتجابات )ح�ضب مقيا�س ليكرت اخلما�ضي( .
ملعرفة ♦� التحليل  منوذج  من  الثانية  الدرا�ضة  اأداة  تكونت 

مدى توفر معيار الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات للمرحلة قام الباحثان 
بتطوير منوذج للتحليل م�ضتق من وثيقة معايري املحتوى الأمريكية 
 NCTM, 2014( الريا�ضيات  القومي ملعلمي  املجل�س  ال�ضادرة عن 
حتديد  خالل  من  النموذج  هذا  تكوين  مت  وقد   ،  )NCTM, 2000

وكذلك  الوثائق،  هذه  يف  الوارد  الهند�ضة  ملعيار  الفرعية  املعايري 
من  الباحثان  فوجد  ال�ضابقة،  الدرا�ضات  على  الطالع  خالل  من 
خالل البحث والتق�ضي باأن املعايري الأ�ضا�ضية للهند�ضة هي تقريبًا 
ثابتة لكل الباحثني لكن الختالف ياأتي من خالل تطوير الباحثني 
من  اأ�ضا�ضي  معيار  لكل  فرعية  معايري  ا�ضتقاق  على  يقوم  لأمنوذج 
ملعلمي  القومي  املجل�س  عن  ال�ضادرة  الأمريكية  املحتوى  معايري 
 Joyner( درا�ضة  يف  الهند�ضة.كما  مبعيار  واخلا�س  الريا�ضيات 
 ،  )& Bright, 2001( ، )Martin & Berk; 2001( ، )Nissen, 2000

املطري )2013( .

صدق األداة: 

لأدوات  املحتوى  و�ضدق  الظاهري  ال�ضدق  من  التحقق  مت 
الدِّرا�ضة، حيث جرى الرجوع اإىل وثيقة املعايري ال�ضادرة عن املجل�س 
القومي ملعلمي الريا�ضيات املتعلقة مبعيار الهند�ضة وبعد ذلك قام 
املحكمني  من  جمموعة  على  الأولية  ال�ضورة  بعر�س  الباحثان 
الخت�ضا�س  اأ�ضحاب  من  تدري�س  هيئة  اأع�ضاء  �ضتة  من  تكونت 
ملادة  تربويني  وم�رضفني  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  واخلربة 
املاج�ضتري  درجة  ويحمالن  الرتبية  وزارة  يف  يعمالن  الريا�ضيات 
الريا�ضيات  مادة  يدر�ضان  معلمني  اإىل  بالإ�ضافة  الريا�ضيات،  يف 
على  للتعرف  وذلك  �ضنوات،  ع�رضة  عن  تزيد  التدري�س  يف  خربتهما 
كل  ومالئمة  منا�ضبة  ومدى  واقرتاحاتهم،  ومالحظاتهم  اآرائهم 
فقرة منها ملعايري )NCTM, 2014( ، )NCTM, 2000( ، يف جمال 
الهند�ضة.واأجريت التعديالت الالزمة يف �ضوء ما اأفاد به املحكمون 
من مالحظات واقرتاحات، حيث مت تو�ضيح بع�س الفقرات ب�ضورة 

اأكرث تف�ضياًل؛ وذلك لإزالة الغمو�س والتعقيد عنها.

ثبات األداة: 

بلغ  وقد  األفا،  كرونباخ  الثبات  معامل  الباحثان  ا�ضتخدم 
معامل الثبات للمجالت كما يلي: 

معامل املجال
الثبات

0،95جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائية وثالثية الأبعاد

0،96جمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة الإحداثية واأنظمة التمثيل الأخرى

0،94جمال تطبيق التحويالت الهند�ضية لتحليل املواقف الريا�ضية

0،93جمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل امل�ضكالت

0،98الدرجة الكلية

حتليل احملتوى: 

كتب  يف  الهند�ضة  حمتوى  حتليل  يف  الباحثان  اتبع  لقد 
الريا�ضيات املدر�ضية الإجراءات الآتية: 

الهند�ضة جميعها، ♦� التحليل على �ضفحات وحدات  اعتماد 
وم�ضائله جميعها.

التحليل، ♦� وحدات  حتديد  خالل  من  التحليل  عملية  متت 
وهي كل ن�ضاط وكل تدريب بفروعه جميعها، وكل مثال.

املعايري ♦� قائمة  عن:  عبارة  وهي  للدرا�ضة  اأداة  تطوير  مت 
يف  الريا�ضيات  ملعلمي  القومي  املجل�س  معايري  اإىل  امل�ضتندة 

الوليات املتحدة )NCTM( واملتعلقة مبعيار الهند�ضة.
مت حتليل حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات املدر�ضية ♦�

الأ�ضا�ضي،  الرابع  ال�ضف  وحتى  الأ�ضا�ضي  الأول  ال�ضف  من  ابتداًء 
املادة  يف  املت�ضمنة  الأ�ضا�ضية  والأفكار  املفاهيم  على  للتعرف 

الدرا�ضية.
التحليل من خالل ♦� ا�ضتمارات  التحليل وتفريغه يف  تعبئة 

التكرارات وذلك من اأجل الإجابة عن اأ�ضئلة الدِّرا�ضة.

ثبات التحليل: 

حمتوى  حتليل  خالل  من  التحليل  ثبات  من  الباحثان  تاأكد 
�ضهر  4( مرتني وبفارق زمني   - 1( الريا�ضيات  الهند�ضة يف كتب 
بينهما، ومت تطبيق معادلة هول�ضتي )Holsti( لتحديد معامل ثبات 

التحليل الذي ي�ضاوي معامل التفاق بني التحليلني الأول والثاين: 
معامل الثبات = 2ت/ ن1 + ن2 

الأول. الباحث  حتليل  يف  وردت  التي  احلالت  عدد   =  ن1 
ن2 = عدد احلالت التي وردت يف حتليل الباحث الثاين.

حيث ت = عدد احلالت التي اتفق عليها الباحثان.
ومت ح�ضاب معامل التفاق بني التحليلني الأول والثاين لأداة 
 )4  -  1( الريا�ضيات  كتب  يف  الهند�ضة  مبعيار  املتعلقة  الدِّرا�ضة 

فكان )0،98( .

طريقة حتليل البيانات: 

Ú♦ ومت الدرا�ضة  عينة  على  وتوزيعه  ال�ضتبيان  ا�ضتخدام 
مت  البيانات  معاجلة  اأجل  ومن  ال�ضتبانات  لهذه  ا�ضتجاباتهم  اأخذ 
الإح�ضائية  املعاجلات  با�ضتخدام  وذلك   )spss( برنامج  ا�ضتخدام 

التالية: 
والن�ضب ♦� املعياري  والنحراف  احل�ضابية  املتو�ضطات 
املئوية.
Ú♦ Independent -( م�ضتقلتني  ملجموعتني  “ت”  اختبار 

. )Samples t � test

�♦. )One Way ANOVA( حتليل التباين الأحادي
املتو�ضطات ♦� بني  البعدية  للمقارنات   LSD اختبار 

احل�ضابية.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الأول الذي ن�ضه: ♦◄

حمت�ى♦ يف♦ العاملية♦ الريا�سيات♦ معايري♦ ت�افر♦ مدى♦ »ما♦
نظر♦ وجهة♦ من♦ ♦)4 ♦� ♦1( لل�سف�ف♦ الريا�سيات♦ كتب♦ الهند�سة♦يف♦
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)4-1( للصفوف  الفلسطينية  الرياضيات  كتب  في  الهندسة  محتوى  في  العاملية  الرياضيات  معايير  توافر  "مدى 
من وجهة نظر املعلمني في محافظة طولكرم"

أ. عامر حسني عمر 
أ. حمزة عطية كنعان 

املعلمني♦يف♦حمافظة♦ط�لكرم؟♦«♦
احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخدمت  ال�ضوؤال،  عن  لالإجابة 
والنحراف املعياري والن�ضب املئوية لكل فقرة ولكل جمال والدرجة 
 )6(  ،  )5(  ،  )4(  ،  )3( رقم  اجلداول  نتائج  حيث  لال�ضتبانة  الكلية 
املئوية  الن�ضب  اعتمدت  النتائج  تف�ضري  اأجل  ذلك.من  تبني   )7(  ،

درجة   59،9%  -  50% جدا،  قليلة  درجة   50% من  اأقل  الآتية: 
قليلة، %60 - %69،9 درجة متو�ضطة ، %70 - %79،9 درجة 

كبرية، %80 فاأكرث درجة كبرية جدا.

أوال: جمال حتليل خصائص األشكال اهلندسية ثنائية وثالثية األبعاد

جدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ودرجة األهمية لمجال تحليل خصائص األشكال الهندسية ثنائية وثاثية األبعاد

درجة♦الأهمية%النحراف♦املعيارياملت��سطات♦احل�سابيةجمال♦حتليل♦خ�سائ�ص♦الأ�سكال♦الهند�سية♦ثنائية♦وثالثية♦الأبعادالرقم♦بال�ستبانةالرتبة

متو�ضطة3.271.0265.40الّتعرف على الأ�ضكال الهند�ضّية ثنائّية الأبعاد11

متو�ضطة3.081.0061.60مقارنة الأ�ضكال الهند�ضّية ثنائّية الأبعاد23

متو�ضطة3.041.0760.80ر�ضم الأ�ضكال الهند�ضّية ثنائّية الأبعاد35

قليلة2.971.1259.40ا�ضتك�ضاف الّتطابق يف الأ�ضكال418

قليلة2.941.1558.80ا�ضتك�ضاف الّت�ضابه يف الأ�ضكال519

قليلة2.911.0258.20تطوير تعريفات لأ�ضناف الأ�ضكال وخ�ضائ�ضها614

قليلة2.901.0358.00الّتعّرف على الأ�ضكال الهند�ضّية ثالثّية الأبعاد72

قليلة2.871.1457.40حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضّية ثنائّية الأبعاد89

قليلة2.831.1256.60مقارنة الأ�ضكال الهند�ضّية ثالثّية الأبعاد94

قليلة2.811.0256.20ت�ضنيف الأ�ضكال ثنائّية الأبعاد وفقا خل�ضائ�ضها1011

قليلة2.741.0254.80تطوير جمموعة مفردات لأ�ضناف الأ�ضكال وخ�ضائ�ضها1113

قليلة2.641.0952.80التنّبوؤ بنتائج تق�ضيم الأ�ضكال1215

قليلة2.601.2152.00التنّبوؤ بنتائج دمج الأ�ضكال1316

قليلة2.581.0451.60ت�ضنيف الأ�ضكال ثالثّية الأبعاد وفقا خل�ضائ�ضها1412

قليلة2.551.1251.00بناء الأ�ضكال الهند�ضّية ثنائّية الأبعاد157

قليلة جدا2.491.1349.80حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضّية ثالثّية الأبعاد1610

قليلة جدا2.421.1348.40ر�ضم الأ�ضكال الهند�ضّية ثالثّية الأبعاد176

قليلة جدا2.331.1446.60التنّبوؤ بنتائج حتويل الأ�ضكال1817

قليلة جدا2.291.0945.80بناء الأ�ضكال الهند�ضّية ثالثّية الأبعاد198

قليلة2.750.8055.00الدرجة الكلية

توافر  العام ملدى  املتو�ضط  اأن   )3( يت�ضح من خالل اجلدول 
اأن درجة توافر  ؛ هذا يعني  الأول بلغ )2،75(  املعايري يف املحور 
املعايري املتعلقة بهذا املحور يف حمتوى الهند�ضة بكتب ال�ضفوف 
ح�ضب  توزعت  املعايري  اأن  اإىل  كذلك  قليلة. وي�ضري  كانت  الأربعة 
“التعرف  معايري  عدا  ما  والقليلة؛  جدا  القليلة  بني  توافرها  درجة 
الأ�ضكال  بناء  اأو  “ر�ضم   ،“ الأبعاد  ثنائية  الهند�ضية  الأ�ضكال  على 
ثنائية  الهند�ضية  الأ�ضكال  “مقارنة  الأبعاد”،  ثنائية  الهند�ضية 
الأبعاد” كانت درجة توافرها متو�ضطة.وهي درجة غري كافية من 
الر�ضم  على  تقوم  اأ�ضا�ضا  الهند�ضة  لأن  وذلك  الباحثني،  نظر  وجهة 
باأنواعها،  الهند�ضية  الأ�ضكال  على  الطالب  يتعرف  لكي  والبناء، 

ليتمكن بعد ذلك من ت�ضنيفها  بينها؛  ويتمكن من ر�ضمها، ويقارن 
وحتليل خ�ضائ�ضها وا�ضتخدامها يف درا�ضاته الالحقة.

القليلة  بني  توافرها  درجة  ح�ضب  توزعت  املعايري  باقي  اأما 
جدا والقليلة.

ويعزو الباحثان اإىل اأن وا�ضعي املناهج ينظرون اإىل الطالب 
من  م�ضتوى  اإىل  بعد  ي�ضل  مل  اأنه  على   )4  -  1( من  املرحلة  يف 
املنطقية  احلجج  ويطور  التخمينات  يخترب  بحيث  والوعي  الإدراك 
اإىل �رضورة زيادة الهتمام  الإ�ضارة  بالنتائج، ولذلك يجب  ويتنباأ 

بتوافرها يف املحتوى عند تطويره.
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ثانيا: جمال حتديد املواقع باستخدام اهلندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى

جدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ودرجة األهمية لمجال تحديد المواقع باستخدام الهندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى

درجة♦الأهمية%النحراف♦املعيارياملت��سطات♦احل�سابيةجمال♦حتديد♦امل�اقع♦با�ستخدام♦الهند�سة♦الإحداثية♦واأنظمة♦التمثيل♦الأخرىالرقم♦بال�ستبانةالرتبة

قليلة جدا2،411،1348،20تف�ضري امل�ضافة لالأ�ضكال يف الفراغ املكاين123

قليلة جدا2،371،1547،40تف�ضري الجتاه لالأ�ضكال يف الفراغ املكاين222

قليلة جدا2،371،1447،40و�ضف مواقع الأ�ضكال يف الفراغ املكاين320

قليلة جدا2،311،1546،20ا�ضتخدام الأنظمة الإحداثية لتحديد املواقع424

قليلة جدا2،281،0745،60و�ضف حركة الأ�ضكال يف الفراغ املكاين521

قليلة جدا2،271،0745،40ا�ضتخدام ال�ضبكات الإحداثية لتحديد املواقع625

قليلة جدا2،341،0346،80الدرجة الكلية

يت�ضح من خالل اجلدول )4( اأن املتو�ضط العام ملدى توافر املعايري يف املحور الثاين يف كتب ال�ضفوف الأربعة كانت قليلة جدا.
وهذا يدل من وجهة نظر الباحثني على عدم اإثراء حمتوى الهند�ضة بهذه املعايري، رغم اأهمية هذا املعيار بالن�ضبة للطالب؛ فمعرفته 
لالجتاهات وحتديد املواقع )فوق، حتت، ميني، ي�ضار،( ي�ضاعده على ا�ضتخدام اللغة املنا�ضبة حني يتحدث عن مواقع الأ�ضياء يف احلقيقة، 
با�ضتخدام  ال�ضف  الأ�ضكال يف  امل�ضافة واملوقع والجتاه وحركة  ا�ضتخدام مفاهيم هند�ضية مثل  الطالب على  ي�ضاعد  اأن  فاملحتوى يجب 

اخلرائط وورق املربعات، ولذلك من ال�رضوري زيادة الهتمام بهذا املعيار وتعويد الطالب على ا�ضتخدام الأنظمة الإحداثية.
ورمبا يرجع ال�ضبب يف ذلك اإىل اختالف موؤلفي حمتوى الهند�ضة عرب ال�ضفوف وتباين م�ضتوياتهم العلمية.

ثالثا: جمال تطبيق التحويالت اهلندسية لتحليل املواقف الرياضية

جدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ودرجة األهمية لمجال تطبيق التحويات الهندسية لتحليل المواقف الرياضية

درجة♦الأهمية%النحراف♦املعيارياملت��سطات♦احل�سابيةجمال♦تطبيق♦التح�يالت♦الهند�سية♦لتحليل♦امل�اقف♦الريا�سيةالرقم♦بال�ستبانةالرتبة

متو�ضطة3،151،2163،00تعيني خط الّتماثل لالأ�ضكال الهند�ضّية130

ح تطابق ال�ضكلني229 قليلة جدا2،331،2846،60و�ضف �ضل�ضلة احلركات التي تو�ضّ

قليلة جدا2،281،2745،60تعيني خط الّدوران لالأ�ضكال الهند�ضّية331

ح تطابق ال�ّضكلني428 قليلة جدا2،271،2445،40و�ضف احلركة التي تو�ضّ

قليلة جدا2،221،3044،40التعرف على الن�ضحاب اأو النعكا�س لالأ�ضكال الهند�ضّية526

قليلة جدا2،121،2642،40تطبيق الّدوران لالأ�ضكال الهند�ضّية627

قليلة جدا2،401،0948،00الدرجة الكلية

يت�ضح من خالل اجلدول )5( اأن املتو�ضط العام ملدى توافر املعايري يف املحور الثاين )2،40( ؛ مما يعني اأن درجة توافر املعايري 
املت�ضلة بهذا املحور يف كتب ال�ضفوف الأربعة كانت قليلة جدا؛ مما يعني اأن معايري الهند�ضة يف هذا املحور تكاد تكون غري متوافرة يف 
كتب ال�ضفوف 1 - 4 ب�ضكل عام؛ مما ي�ضري اإىل عدم اهتمام املنهج بهذه املعايري با�ضتثناء معيار »تعيني خط التماثل لالأ�ضكال الهند�ضية«، 
وبدرجة متو�ضطة ودون الإ�ضارة اإىل اأنه خط متاثل، كذلك يت�ضح وب�ضكل بارز عدم احتواء جميع ال�ضفوف على اأي من التحويالت الهند�ضية 
يف  املعايري  بهذه  املنهاج  اهتمام  عدم  يف  ال�ضبب  الباحثان  ويرى  تطبيقها؛  اأو  عليها  التعرف  �ضواء  النعكا�س،  اأو  الدوران  اأو  الن�ضحاب 

ال�ضفوف 1 - 4 لتناوله لها يف �ضفوف لحقة.

رابعا: جمال استخدام التصور الذهين حلل املشكالت
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)4-1( للصفوف  الفلسطينية  الرياضيات  كتب  في  الهندسة  محتوى  في  العاملية  الرياضيات  معايير  توافر  "مدى 
من وجهة نظر املعلمني في محافظة طولكرم"

أ. عامر حسني عمر 
أ. حمزة عطية كنعان 

جدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ودرجة األهمية لمجال استخدام التصور الذهني لحل المشكات

درجة♦الأهمية%النحراف♦املعيارياملت��سطات♦احل�سابيةجمال♦ا�ستخدام♦الت�س�ر♦الذهني♦حلل♦امل�سكالتالرقم♦بال�ستبانةالرتبة

متو�ضطة3.471.1169.40الّتعرف على الأ�ضكال الهند�ضّية يف البيئة.140

متو�ضطة3.001.1760.00متييز الأ�ضكال الهند�ضّية من خالل اأبعادها املختلفة.232

قليلة2.861.1557.20ا�ضتخدام الّنماذج الهند�ضّية يف العد.338

قليلة2.711.1954.20ا�ضتخدام الأفكار الهند�ضّية يف العد.439

قليلة2.641.1652.80و�ضف ت�ضّورات ذهنّية لالأ�ضكال با�ضتخدام الّذاكرة املكانّية.533

قليلة جدا2.401.1348.00و�ضف ت�ضّورات ذهنّية للم�ضارات با�ضتخدام الّذاكرة املكانّية.634

قليلة جدا2.381.0547.60و�ضف ت�ضّورات ذهنّية لالأمناط با�ضتخدام الّذاكرة املكانية.735

قليلة جدا2.371.1747.40ر�ضم متثيل ذي بعدين جل�ضم ثالثي الأبعاد.837

قليلة جدا2.321.1146.40بناء اجل�ضم ثالثي الأبعاد من متثيالت ذات بعدين لذلك اجل�ضم.936

قليلة2.680.9253.60الدرجة الكلية

يت�ضح من خالل اجلدول )6( اإن املتو�ضط العام ملدى توافر املعايري يف املحور الرابع بلغ )2،68( ؛ مما يعني اأن درجة توافر املعايري 
املتعلقة بهذا املحور كانت قليلة ما عدا »متييز الأ�ضكال الهند�ضية من خالل اأبعادها املختلفة«، و«التعرف على الأ�ضكال الهند�ضية يف البيئة« 
جاءت بدرجة توافر متو�ضطة.ويرى الباحثان �رضورة زيادة الهتمام بهذه املعايري خا�ضة فيما يتعلق بربط حمتوى الهند�ضة ببيئة الطالب، 

لأن الطالب اإذا مل ي�ضعر باأهمية املحتوى يف حياته، ول ي�ضبع حاجاته، ول يرتبط ببيئته، فاإنه لن يقبل عليه ولن ي�ضتفيد منه.
وقد جاء املعياران »ا�ضتخدام النماذج الهند�ضية يف العد » و«ا�ضتخدام الأفكار الهند�ضية يف العد » بدرجة توافر قليلة، وهذا ي�ضري اإىل 

عدم وعي وا�ضعي املناهج باأهمية الهند�ضة بالن�ضبة لفروع الريا�ضيات الأخرى.

خامسا: الدرجة الكلية 

جدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ودرجة األهمية لمدى توافر معايير الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر 

المعلمين في محافظة طولكرم

مدى♦ت�افر♦معايري♦الريا�سيات♦العاملية♦يف♦حمت�ى♦الهند�سة♦يف♦كتب♦الريا�سيات♦الرتبة
درجة♦الأهمية%النحراف♦املعيارياملت��سطات♦احل�سابيةلل�سف�ف♦)1♦�♦4(♦من♦وجهة♦نظر♦املعلمني♦يف♦حمافظة♦ط�لكرم

قليلة2.750.8055.00جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائية وثالثية الأبعاد1

قليلة2.680.9253.60جمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل امل�ضكالت2

قليلة جدا2.401.0948.00جمال تطبيق التحويالت الهند�ضية لتحليل املواقف الريا�ضية3

قليلة جدا2.341.0346.80جمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة الإحداثية واأنظمة التمثيل الأخرى4

قليلة2.540.8150.80الدرجة الكلية

يت�ضح من خالل اجلدول )7( اأن درجة الأهمية كانت )قليلة( على املجالت )جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائية وثالثية 
الأبعاد، وجمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل امل�ضكالت( واأخريا كانت درجة الأهمية )قليلة جدا( على املجالت )جمال تطبيق التحويالت 

الهند�ضية لتحليل املواقف الريا�ضية، وجمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة الإحداثية واأنظمة التمثيل الأخرى( .
اأما ما يخ�س الدرجة الكلية ملدى توافر معايري الريا�ضيات العاملية يف حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من 

وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم فلقد كانت درجة الأهمية )قليلة( .
لقد بينت النتائج اأن املتو�ضط العام لتوافر املعايري بكتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( للمحاور الأربعة تراوح بني القليلة والقليلة 
جدا، مما يعك�س عدم ات�ضاق حمتوى الهند�ضة اإىل حد ما مع خط �ضري معايري الهند�ضة املنبثقة عن معايري املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات 

. )NCTM(
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الهند�ضة  تناول حمتوى  قلة  اإىل  ال�ضبب يف ذلك  ورمبا يرجع 
لل�ضفوف 1 - 4 للمعايري اإىل قلة عدد �ضفحات حمور الهند�ضة وقلة 

عدد فقراته يف كتب هذه ال�ضفوف كما هو مو�ضح يف جدول )2( .
ويعتقد الباحثان اأن هذه النتائج ت�ضري بو�ضوح اإىل تدين وجود 
كتب  يف  الوارد  الهند�ضة  حمتوى  يف  العاملية  الريا�ضيات  معايري 
الريا�ضيات لل�ضفوف 1 - 4 بل ويف اأح�ضن الأحوال معايري هند�ضية 
ال�ضفوف،  هذه  لطلبة  الدنيا  التفكري  مهارات  مع  تتوافق  ب�ضيطة 
ولكنها تفتقر اإىل مهارات التفكري العليا يف املعرفة الهند�ضية التي 

اأكدت عليها معايري الريا�ضيات العاملية.
ويرى الباحثان اأن افتقار املحتوى الهند�ضي لهذه املعايري قد 
يكون ال�ضبب يف تدين حت�ضيل طلبة فل�ضطني يف الختبارات العاملية 
الرتكيز على  تت�ضمن يف معظمها  والتي  الريا�ضيات،  واملحلية يف 
مهارات التفكري العليا يف بنية املعرفة الهند�ضية التي تت�ضمن تلك 

وتطوير  تنظيم  يف  النظر  اإعادة  ي�ضتوجب  قد  الذي  الأمر  املعايري، 
العاملية  النظرة  مع  يتوافق  مبا   4  - حمتوى الهند�ضة لل�ضفوف 1 

للريا�ضيات املدر�ضية.
النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثاين والذي ن�ضه: «♦◄

هل♦تختلف♦مت��ّسطات♦تقديرات♦املعلّمني♦عند♦م�ست�ى♦ح�ل♦
الريا�سيات♦لل�سف�ف♦ الهند�سة♦املت�سمنة♦يف♦كتب♦ معايري♦حمت�ى♦
 NCTM,( املدر�سّية♦ للريا�سيات♦ العاملّية♦ املعايري♦ مع♦ ♦)4 ♦� ♦1(
2000(♦باختالف♦اجلن�ص،♦وامل�ؤهل♦العلمي،♦واخلربة،♦وال�سف،♦وعدد♦

الدورات؟♦«♦وقد♦انبثق♦عن♦هذا♦ال�س�ؤال♦الفر�سيات♦الآتية:♦
Ú♦ م�ضتوى عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأول: 

الدللة ملدى توافر معايري الريا�ضيات العاملية يف حمتوى الهند�ضة 
يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من وجهة نظر املعلمني يف 

حمافظة طولكرم تعزى ملتغري اجلن�س.
من اأجل فح�س الفر�ضية مت ا�ضتخدام اختبار )ت( ملجموعتني 

م�ضتقلتني Independent t � test ونتائج اجلدول )8( تبني ذلك.
جدول )8( 

جدول اختبار مدى توافر معايير الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير الجنس

اجلن�ص

املجالت

ذكر
العدد=45

اأنثى
ت♦العدد=33

م�ست�ى♦الدللةاملح�س�بة
النحرافاملت��سطالنحرافاملت��سط

2،770،852،730،740،220،82جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائية وثالثية الأبعاد

2،491،112،130،871،550،12جمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة الإحداثية واأنظمة التمثيل الأخرى

2،451،172،310،990،560،58جمال تطبيق التحويالت الهند�ضية لتحليل املواقف الريا�ضية

2،660،982،720،840،270،79جمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل امل�ضكالت

2،650،912،570،660،440،66الدرجة الكلية

 )2( )α≤ 0.05( ت الجدولية عند مستوى الداللة

يت�ضح من خالل اجلدول )8( باأنه ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�ضائية عند امل�ضتوى )α≥ 0.05( ملدى توافر معايري الريا�ضيات 
العاملية يف حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( 

من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري اجلن�س.
اجلن�ضني  كال  من  املعلمني  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
وكذلك  اجلامعية  درا�ضتهم  اأثناء  تقريبا  نف�ضها  للمناهج  خ�ضعوا 
دون  واملعلمات  املعلمون  تلقاها  التي  التدريبية  الربامج  ت�ضابه 

متييز للجن�س.
Ú♦ م�ضتوى عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  ثانيا: 

يف  العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  ملدى   )α≥  0.05( الدللة 
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من وجهة 
نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.من 
اأجل فح�س الفر�ضية وجرى ا�ضتخدام اختيار حتليل التباين الأحادي 
بينما  احل�ضابية  املتو�ضطات   )9( اجلدول  يو�ضح  حيث   ANOVA

يو�ضح اجلدول رقم )10( نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي.

جدول )9( 
المتوسطات الحسابية لمدى توافر معايير الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب 
الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير 

المؤهل العلمي

امل�ؤهل♦العلمي
املجالت

دبل�م
العدد=16

بكال�ري��ص
العدد=47

بكال�ري��ص♦+♦
دبل�م♦ترب�ي
العدد=10

ماج�ستري♦
فاأعلى♦
العدد=5

جمال حتليل 
خ�ضائ�س الأ�ضكال 

الهند�ضية ثنائية 
وثالثية الأبعاد

2،862،812،193،00

جمال حتديد 
املواقع با�ضتخدام 
الهند�ضة الإحداثية 

واأنظمة التمثيل 
الأخرى

2،212،442،152،10
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)4-1( للصفوف  الفلسطينية  الرياضيات  كتب  في  الهندسة  محتوى  في  العاملية  الرياضيات  معايير  توافر  "مدى 
من وجهة نظر املعلمني في محافظة طولكرم"

أ. عامر حسني عمر 
أ. حمزة عطية كنعان 

امل�ؤهل♦العلمي
املجالت

دبل�م
العدد=16

بكال�ري��ص
العدد=47

بكال�ري��ص♦+♦
دبل�م♦ترب�ي
العدد=10

ماج�ستري♦
فاأعلى♦
العدد=5

جمال تطبيق 
التحويالت 

الهند�ضية لتحليل 
املواقف الريا�ضية

2،472،471،932،33

جمال ا�ضتخدام 
الت�ضور الذهني 

حلل امل�ضكالت
2،942،692،402،42

2،722،682،192،64الدرجة الكلية

جدول )10( 
نتائج تحليل التباين األحادي لمدى توافر معايير الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير المؤهل 

العلمي

امل�ؤهل♦العلمي
م�ست�ى♦الدللةف♦املح�س�بةمت��سط♦النحرافجمم�ع♦مربع♦النحرافاتدرجات♦احلريةم�سدر♦التبايناملجالت

جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية 
ثنائية وثالثية الأبعاد

33،7931،264بني املجموعات
2،050،11 7445،6020،616داخل املجموعات

7749،394املجموع

جمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة 
الإحداثية واأنظمة التمثيل الأخرى

31،4260،475بني املجموعات
0،440،73 7479،8241،079داخل املجموعات

7781،250املجموع

جمال تطبيق التحويالت الهند�ضية لتحليل 
املواقف الريا�ضية

32،5240،841بني املجموعات
0،700،56 7489،3941،208داخل املجموعات

7791،917املجموع

جمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل امل�ضكالت

32،1780،726بني املجموعات

0،860،47 7462،5400،845داخل املجموعات

7764،718املجموع

الدرجة الكلية

32،1310،710بني املجموعات

1،100،36 7447،8860،647داخل املجموعات

7750،017املجموع

 )2.74( )α≤ 0.05( ف الجدولية عند مستوى الداللة

يت�ضح من خالل اجلدول )10( باأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند امل�ضتوى )α≥ 0.05( ملدى توافر معايري الريا�ضيات 
العاملية يف حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري املوؤهل 

العلمي.
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن املعلمني جميعا ذوي املوؤهالت العلمية املختلفة يلتحقون بنف�س الدورات، وياأخذون نف�س ور�س العمل 

اخلا�ضة بكتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( .
ثالثا: ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة )α≥ 0.05( ملدى توافر معايري الريا�ضيات العاملية يف حمتوى ♦◄

الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري �ضنوات اخلربة، من اأجل فح�س 
الفر�ضية مت ا�ضتخدام اختيار حتليل التباين الأحادي ANOVA حيث يو�ضح اجلدول رقم )11( املتو�ضطات احل�ضابية بينما يو�ضح اجلدول 

رقم )12( نتائج الختبار.
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جدول )11( 
المتوسطات الحسابية لمدى توافر معايير الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

�سن�ات♦اخلربة
املجالت

اأقل♦من♦5♦�سن�ات♦
العدد=16

من♦5♦�♦10♦�سن�ات
العدد=33

اأكرث♦من♦10♦�سن�ات
العدد=29

2،262،972،77جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائية وثالثية الأبعاد

2،102،592،17جمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة الإحداثية واأنظمة التمثيل الأخرى

1،912،632،40جمال تطبيق التحويالت الهند�ضية لتحليل املواقف الريا�ضية

2،212،732،89جمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل امل�ضكالت

2،172،812،65الدرجة الكلية

جدول )12( 
نتائج تحليل التباين األحادي لمدى توافر معايير الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير سنوات 

الخبرة 

�سن�ات♦اخلربة
م�ست�ى♦الدللةف♦املح�س�بةمت��سط♦النحرافجمم�ع♦مربع♦النحرافاتدرجات♦احلريةم�سدر♦التبايناملجالت

جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائية 
وثالثية الأبعاد

25،4192،710بني املجموعات

4،62*0،013 7543،9750،586داخل املجموعات

7749،394املجموع

جمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة 
الإحداثية واأنظمة التمثيل الأخرى

23،7801،890بني املجموعات

1،830،17 7577،4691،033داخل املجموعات

7781،250املجموع

جمال تطبيق التحويالت الهند�ضية لتحليل 
املواقف الريا�ضية

25،6182،809بني املجموعات

2،440،09 7586،2991،151داخل املجموعات

7791،917املجموع

جمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل امل�ضكالت

24،9552،478بني املجموعات

3،11*0،05 7559،7630،797داخل املجموعات

7764،718املجموع

الدرجة الكلية

24،3962،198بني املجموعات

3،61*0،032 7545،6210،608داخل املجموعات

7750،017املجموع

)α≤ 0.05( دالة عند المستوى * ،  )3.11( )α≤ 0.05( ف الجدولية عند مستوى الداللة

يت�ضح من خالل اجلدول )12( للمجالت )جمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة الإحداثية واأنظمة التمثيل الأخرى، جمال تطبيق 
التحويالت الهند�ضية لتحليل املواقف الريا�ضية( باأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند امل�ضتوى )α≥ 0.05( ملدى توافر معايري 
الريا�ضيات العاملية يف حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري 

�ضنوات اخلربة على هذه املجالت.
وبني اجلدول اأن املجالت )جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائية وثالثية الأبعاد، وجمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل 
امل�ضكالت والدرجة الكلية( ، توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند امل�ضتوى )α≥ 0.05( ملدى توافر معايري الريا�ضيات العاملية يف حمتوى 
الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري �ضنوات اخلربة، وبذلك نرف�س 

الفر�ضية ال�ضفرية، وناأخذ بالفر�س البديل، الذي ين�س على اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية.
ولتحديد من كانت الفروق ل�ضاحله ا�ضتخدم الباحثان اختبار LSD للمقارنات البعدية بني املتو�ضطات احل�ضابية حيث النتائج كانت 
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)4-1( للصفوف  الفلسطينية  الرياضيات  كتب  في  الهندسة  محتوى  في  العاملية  الرياضيات  معايير  توافر  "مدى 
من وجهة نظر املعلمني في محافظة طولكرم"

أ. عامر حسني عمر 
أ. حمزة عطية كنعان 

كما ياأتي: 
جمال♦حتليل♦خ�سائ�ص♦الأ�سكال♦الهند�سية♦ثنائية♦وثالثية♦♦●
الأبعاد

جدول )13( 
نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى توافر معايير 

الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر 
المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

اأكرث♦من♦10♦�سن�اتمن♦5♦�♦10اأقل♦من♦5♦�سن�ات�سن�ات♦اخلربة

 - 0،51* - 0،71*اأقل من 5 �ضنوات

0،20من 5 - 10

اأكرث من 10 �ضنوات

يت�ضح من خالل اجلدول )13( 
امل�ضتوى ♦� عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  يوجد 

)α≥ 0.05(
بني )اأقل من 5 �ضنوات( وبني )من 5 - 10( حيث الفروق ♦�

كانت ل�ضالح )من 5 - 10( .
بني )اأقل من 5 �ضنوات( وبني )اأكرث من 10 �ضنوات( حيث ♦�

الفروق كانت ل�ضالح )اأكرث من 10 �ضنوات( .
امل�ضتوى  ♦� عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

)α≥ 0.05( بني الفئات الأخرى.
جمال♦ا�ستخدام♦الت�س�ر♦الذهني♦حلل♦امل�سكالت♦●

جدول )14( 
نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى توافر معايير 

الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر 
المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

اأكرث♦من♦10♦�سن�اتمن♦5♦�♦10اأقل♦من♦5♦�سن�ات�سن�ات♦اخلربة

 - 0.68* - 0.52اأقل من 5 �ضنوات

 - 0.16من 5 - 10

اأكرث من 10 �ضنوات

يت�ضح من خالل اجلدول )14( 
امل�ضتوى ♦� عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  يوجد 

 )α≥ 0.05(
بني )اأقل من 5 �ضنوات( وبني )اأكرث من 10 �ضنوات( حيث ♦�

الفروق كانت ل�ضالح )اأكرث من 10 �ضنوات( .
امل�ضتوى ♦� عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

)α≥ 0.05( بني الفئات الأخرى.
الدرجة♦الكلية♦●

جدول )15( 
نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى توافر معايير 

الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر 
المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

اأكرث♦من♦10♦�سن�اتمن♦5♦�♦10اأقل♦من♦5♦�سن�ات�سن�ات♦اخلربة

 - 0،48 - 0،64*اأقل من 5 �ضنوات

0،16من 5 - 10

اأكرث من 10 
�ضنوات

دللة  ذات  فروق  د  وجود   )15( اجلدول  خالل  من  يت�ضح 
)α≥ 0.05( اإح�ضائية عند امل�ضتوى

بني )اأقل من 5 �ضنوات( وبني )اأكرث من 10 �ضنوات( حيث ♦�
الفروق كانت ل�ضالح )اأكرث من 10 �ضنوات( .

ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن هذه الفرتة من املمار�ضة وتبادل 
تكون  قد  العمل  وور�س  والجتماعات  الندوات  يف  والأفكار  الآراء 
كافية لتكوين معرفة وا�ضعة واطالع جيد على املنهاج، وقدرة اأكرب 
�ضنوات مل   5 اأقل من  املعلمني  بينما  العاملية،  املعايري  على متييز 

ميروا بنف�س تلك اخلربات.
رابعا - ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى ♦◄

يف  العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  ملدى   )α≥  0.05( الدللة 
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من وجهة 

نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري ال�ضف.
التباين  اختيار حتليل  ا�ضتخدام  الفر�ضية مت  اأجل فح�س  من 
الأحادي ANOVA حيث يو�ضح اجلدول )16( املتو�ضطات احل�ضابية 

بينما يو�ضح اجلدول )17( نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي.
جدول )16( 

المتوسطات الحسابية لمدى توافر معايير الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب 
الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير 

الصف

ال�سف
املجالت

الأول
العدد=14

الثاين
العدد=14

الثالث
العدد=31

الرابع♦
العدد=19

جمال حتليل 
خ�ضائ�س الأ�ضكال 

الهند�ضية ثنائية 
وثالثية الأبعاد

2،872،852،702،67

جمال حتديد املواقع 
با�ضتخدام الهند�ضة 

الإحداثية واأنظمة 
التمثيل الأخرى

2،852،552،022،32

جمال تطبيق 
التحويالت الهند�ضية 

لتحليل املواقف 
الريا�ضية

2،792،682،142،31

جمال ا�ضتخدام 
الت�ضور الذهني حلل 

امل�ضكالت
2،972،782،492،71

2،882،762،472،58الدرجة الكلية
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جدول )17( 
نتائج تحليل التباين األحادي لمدى توافر معايير الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير الصف

♦�سن�ات♦اخلربة
م�ست�ى♦الدللةف♦املح�س�بةمت��سط♦النحرافجمم�ع♦مربع♦النحرافاتدرجات♦احلريةم�سدر♦التبايناملجالت

جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائية 
وثالثية الأبعاد

بني 
30،5240،175املجموعات

0،260،85 داخل 
7448،8710،660املجموعات

7749،394املجموع

جمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة الإحداثية 
واأنظمة التمثيل الأخرى

بني 
37،4322،477املجموعات

2،480،07 داخل 
7473،8180،998املجموعات

7781،250املجموع

جمال تطبيق التحويالت الهند�ضية لتحليل املواقف 
الريا�ضية

بني 
35،3951،798املجموعات

1،540،21 داخل 
7486،5221،169املجموعات

7791،917املجموع

جمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل امل�ضكالت

بني 
32،3830،794املجموعات

0،940،42 داخل 
7462،3350،842املجموعات

7764،718املجموع

الدرجة الكلية

بني 
31،9530،651املجموعات

1،000،40 داخل 
7448،0640،650املجموعات

7750،017املجموع

 )2.74( )α≤ 0.05( ف الجدولية عند مستوى الداللة

يت�ضح من خالل اجلدول )17( باأنه ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�ضائية عند امل�ضتوى ملدى توافر معايري الريا�ضيات العاملية يف 
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من وجهة 

نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري ال�ضف.
اأن معلمي هذه  اإىل  يعود  ذلك  ال�ضبب يف  اأن  الباحثان  ويرى 
ال�ضفوف رمبا يكونون قد قاموا بتدري�س اأكرث من �ضف خالل عملهم 
مع  توافقها  ومدى  املادة  على  والطالع  اخلربة  توافر  اإىل  اأدى  ما 

املعايري العاملية.
اإح�ضائية عند م�ضتوى ♦◄ خام�ضا: ل توجد فروق ذات دللة 

يف  العاملية  الريا�ضيات  معايري  توافر  ملدى   )α≥ الدللة )0.05 
حمتوى الهند�ضة يف كتب الريا�ضيات لل�ضفوف )1 - 4( من وجهة 

نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري عدد الدورات.
التباين  اختيار حتليل  ا�ضتخدام  الفر�ضية مت  اأجل فح�س  من 
الأحادي ANOVA حيث يو�ضح اجلدول )18( املتو�ضطات احل�ضابية 

بينما يو�ضح اجلدول )19( نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي
جدول )18( 

المتوسطات الحسابية لمدى توافر معايير الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب 
الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير عدد 

الدورات

عدد♦الدورات
املجالت

من♦1♦�♦5
العدد=28

من♦6♦�♦
10

العدد=24

اأكرث♦من♦
10

العدد=26
جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية 

2،432،713،13ثنائية وثالثية الأبعاد

جمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة 
2،082،332،62الإحداثية واأنظمة التمثيل الأخرى

جمال تطبيق التحويالت الهند�ضية 
2،322،292،57لتحليل املواقف الريا�ضية

جمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل 
2،612،482،95امل�ضكالت

2،402،542،93الدرجة الكلية
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)4-1( للصفوف  الفلسطينية  الرياضيات  كتب  في  الهندسة  محتوى  في  العاملية  الرياضيات  معايير  توافر  "مدى 
من وجهة نظر املعلمني في محافظة طولكرم"

أ. عامر حسني عمر 
أ. حمزة عطية كنعان 

جدول )19( 
نتائج تحليل التباين األحادي لمدى توافر معايير الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( 

من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير عدد الدورات

عدد♦الدورات

املجالت
م�ست�ى♦الدللةف♦املح�س�بةمت��سط♦النحرافجمم�ع♦مربع♦النحرافاتدرجات♦احلريةم�سدر♦التباين

جمال حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائية 
وثالثية الأبعاد

26،5613،280بني املجموعات
5،74*0،005 7542،8340،571داخل املجموعات

7749،394املجموع

جمال حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة الإحداثية 
واأنظمة التمثيل الأخرى

23،9991،999بني املجموعات
1،940،15 7577،2511،030داخل املجموعات

7781،250املجموع

جمال تطبيق التحويالت الهند�ضية لتحليل املواقف 
الريا�ضية

21،2210،610بني املجموعات
0،510،61 7590،6971،209داخل املجموعات

7791،917املجموع

جمال ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل امل�ضكالت

23،0601،530بني املجموعات
1،860،16 7561،6580،822داخل املجموعات

7764،718املجموع

الدرجة الكلية

23،9661،983بني املجموعات

3،23*0،045 7546،0510،614داخل املجموعات

7750،017املجموع

)α≤ 0.05( دالة عند المستوى *  )3.11( )α≤ 0.05( ف الجدولية عند مستوى الداللة

حتديد  )جمال  للمجالت   )19( اجلدول  خالل  من  يت�ضح 
الأخرى،  التمثيل  واأنظمة  الإحداثية  الهند�ضة  با�ضتخدام  املواقع 
الريا�ضية،  املواقف  لتحليل  الهند�ضية  التحويالت  تطبيق  جمال 
توجد  ل  باأنه  امل�ضكالت(  حلل  الذهني  الت�ضور  ا�ضتخدام  جمال 
بينما يتبني   )α≥ 0.05( فروق ذات دللة اإح�ضائية عند امل�ضتوى
ثنائية  الهند�ضية  الأ�ضكال  خ�ضائ�س  حتليل  )جمال  للمجالت  اأن 
اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  الكلية(  الدرجة  الأبعاد،  وثالثية 
عند امل�ضتوى )α≥ 0.05( ملدى توافر معايري الريا�ضيات العاملية 
من   )4  -  1( لل�ضفوف  الريا�ضيات  كتب  يف  الهند�ضة  حمتوى  يف 
وجهة نظر املعلمني يف حمافظة طولكرم تعزى ملتغري عدد الدورات.
ولتحديد من كانت الفروق ل�ضاحله ا�ضتخدم الباحثان اختبار 
النتائج  حيث  احل�ضابية  املتو�ضطات  بني  البعدية  للمقارنات   LSD

كانت كما ياأتي: 
جمال♦حتليل♦خ�سائ�ص♦الأ�سكال♦الهند�سية♦ثنائية♦وثالثية♦♦●
الأبعاد

جدول )20( 
نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى توافر معايير 

الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر 
المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير عدد الدورات.

اأكرث من 10من 6 - 10من 1 - 5عدد الدورات

 - 0،70* - 0،28من 1 - 5

 - 0،41من 6 - 10

اأكرث من 10

يت�ضح من خالل اجلدول )20( 
امل�ضتوى ♦� عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  يوجد 

 )α≥ 0.05(
بني )من 1 - 5( وبني )اأكرث من 10( اإذ اإن الفروق كانت ♦�

ل�ضالح من )اأكرث من 10( .
امل�ضتوى ♦� عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

)α≥ 0.05( بني الفئات الأخرى.
الدرجة♦الكلية
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جدول )21( 
نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمدى توافر معايير 

الرياضيات العالمية في محتوى الهندسة في كتب الرياضيات للصفوف )1 - 4( من وجهة نظر 
المعلمين في محافظة طولكرم تعزى لمتغير عدد الدورات

اأكرث من 10من 6 - 10من 1 - 5عدد الدورات

 - 0،53* - 0،14من 1 - 5

 - 0،39من 6 - 10

اأكرث من 10

يت�ضح من خالل اجلدول )21( 

امل�ضتوى ♦� عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  يوجد 
 )α≥ 0.05(

بني )من 1 - 5( وبني )اأكرث من10( حيث الفروق كانت ♦�
ل�ضالح من )اأكرث من 10( .

امل�ضتوى ♦� عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
)α≥ 0.05( بني الفئات الأخرى.

ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأنه كلما زاد عدد الدورات اأ�ضبح لدى 
معلمي هذه ال�ضفوف معرفة واطالع وا�ضع على املنهاج وقدرة اأكرب 
على متييز املعايري، وهذا يدلل على اأهمية الدورات واإثرائها للعملية 

الرتبوية ب�رضط األ تكون الدورات مملة ومكررة.

جدول تحليل المحتوى 
جدول )22( 

املعيار
ال�ضف الرابعال�ضف الثالث ال�ضف الثاينال�ضف الأول

الن�ضبة املئويةالتكرارالن�ضبة املئويةالتكرارالن�ضبة املئويةالتكرارالن�ضبة املئويةالتكرار

املحور الأول: حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائية وثالثية الأبعاد

12011.8363.14146.14105.الّتعرف على الأ�ضكال الهند�ضّية ثنائّية الأبعاد.

2148.2884.1993.9521.الّتعّرف على الأ�ضكال الهند�ضّية ثالثّية الأبعاد.

3158.8852.62146.1473.5.مقارنة الأ�ضكال الهند�ضّية ثنائّية الأبعاد.

484.7310.5252.1921.مقارنة الأ�ضكال الهند�ضّية ثالثّية الأبعاد.

542.37157.85135.70105.ر�ضم الأ�ضكال الهند�ضّية ثنائّية الأبعاد.

600.0000.0000.0000.ر�ضم الأ�ضكال الهند�ضّية ثالثّية الأبعاد.

721.1873.6641.7521.بناء الأ�ضكال الهند�ضّية ثنائّية الأبعاد.

800.0021.0531.3200.بناء الأ�ضكال الهند�ضّية ثالثّية الأبعاد.

921.18147.33125.262110.5.حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضية ثنائّية الأبعاد.

1000.0031.5720.8873.5.حتليل خ�ضائ�س الأ�ضكال الهند�ضّية ثالثّية الأبعاد.

11105.9273.66146.1484.ت�ضنيف الأ�ضكال ثنائّية الأبعاد وفقا خل�ضائ�ضها.

1274.1431.5741.7500.ت�ضنيف الأ�ضكال ثالثّية الأبعاد وفقا خل�ضائ�ضها.

13169.472110.992912.722914.5.تطوير مفردات لأ�ضناف الأ�ضكال وخ�ضائ�ضها.

1400.00126.28125.2694.5.تطوير تعريفات لأ�ضناف الأ�ضكال وخ�ضائ�ضها.

15137.69105.24104.39126.التنّبوؤ بنتائج تق�ضيم الأ�ضكال.

1600.0031.5710.4400.التنّبوؤ بنتائج دمج الأ�ضكال.

1700.0000.0000.0000.التنّبوؤ بنتائج حتويل الأ�ضكال.

1800.0031.5700.0031.5.ا�ضتك�ضاف الّتطابق يف الأ�ضكال.

الّت�ضابه يف الأ�ضكال. 1921.1842.0900.0000.ا�ضتك�ضاف 

 املحور الثاين: حتديد املواقع با�ضتخدام الهند�ضة الإحداثية واأنظمة التمثيل الأخرى

2010.5994.71114.82115.5.و�ضف مواقع الأ�ضكال يف الفراغ املكاين.

2100.0000.0000.0000.و�ضف حركة الأ�ضكال يف الفراغ املكاين.
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)4-1( للصفوف  الفلسطينية  الرياضيات  كتب  في  الهندسة  محتوى  في  العاملية  الرياضيات  معايير  توافر  "مدى 
من وجهة نظر املعلمني في محافظة طولكرم"

أ. عامر حسني عمر 
أ. حمزة عطية كنعان 

املعيار
ال�ضف الرابعال�ضف الثالث ال�ضف الثاينال�ضف الأول

الن�ضبة املئويةالتكرارالن�ضبة املئويةالتكرارالن�ضبة املئويةالتكرارالن�ضبة املئويةالتكرار

2200.0000.0000.0021.تف�ضري الجتاه لالأ�ضكال يف الفراغ املكاين.

2300.0000.0062.6321.تف�ضري امل�ضافة لالأ�ضكال يف الفراغ املكاين.

2421.1800.0000.0000.ا�ضتخدام الأنظمة الإحداثية لتحديد املواقع.

2552.9694.71177.4631.5.ا�ضتخدام ال�ضبكات الإحداثية لتحديد املواقع.

 املحور الثالث: تطبيق التحويالت الهند�ضية لتحليل املواقف الريا�ضية 

اأو النعكا�س لالأ�ضكال الهند�ضّية. 2600.0000.0010.4400.التعرف على الن�ضحاب 

2700.0000.0000.0000.تطبيق الّدوران لالأ�ضكال الهند�ضّية.

ح تطابق ال�ّضكلني. 2800.0000.0000.0000.و�ضف احلركة التي تو�ضّ

ح تطابق ال�ضكلني. 2900.0000.0000.0042.و�ضف �ضل�ضلة احلركات التي تو�ضّ

3042.3731.5700.0084.تعيني خط الّتماثل لالأ�ضكال الهند�ضّية.

3100.0000.0000.0000.تعيني خط الّدوران لالأ�ضكال الهند�ضّية.

 املحور الرابع: ا�ضتخدام الت�ضور الذهني حلل امل�ضكالت.

اأبعادها املختلفة. 32105.9294.71135.7021.متييز الأ�ضكال الهند�ضّية من خالل 

3331.7873.6631.32115.5.و�ضف ت�ضّورات ذهنية لالأ�ضكال با�ضتخدام الّذاكرة املكانّية.

34.و�ضف ت�ضّورات ذهنّية للم�ضارات با�ضتخدام الّذاكرة 
00.0000.0000.0000املكانّية.

3500.0000.0000.000.و�ضف ت�ضّورات ذهنّية لالأمناط با�ضتخدام الّذاكرة املكانية.

3600.0000.0010.4400.بناء اجل�ضم ثالثي الأبعاد من متثيالت ذات بعدين 

3700.0010.5200.0000.ر�ضم متثيل ذي بعدين جل�ضم ثالثي الأبعاد.

38127.1000.00114.8252.5.ا�ضتخدام الّنماذج الهند�ضّية يف العد.

3984.732312.0483.51168.ا�ضتخدام الأفكار الهند�ضّية يف العد.

40116.5163.14114.82147.الّتعرف على الأ�ضكال الهند�ضّية يف البيئة.

169191228200جمموع التكرارات

تفسري النتائج: 
بينت النتائج من اجلدول )22( 

الهند�ضة  مو�ضوعات  يف   )NCTM( معايري  توافر  درجة  اأن 
ترتاوح   )4  -  1( من  لل�ضفوف  الريا�ضيات  كتب  يف  املت�ضمنة 
موجودة  تكن  مل  املعايري  بع�س  اأن  جدا.كما  وقليلة  قليلة  بني  ما 
كتب  من  بع�س  .ويوجد   )4  -  1( لل�ضفوف  الريا�ضيات  كتب  يف 
للطلبة،  املعلومات  عر�س  بعملية  فقط  تهتم  املدر�ضية  الريا�ضيات 
اإ�ضافة  الفهم وال�ضتيعاب،  اإعطاء هذه املعلومات عن طريق  ولي�س 
التي  بالهند�ضة  املت�ضلة  املو�ضوعات  بع�س  ارتباط  �ضعف  اإىل 
ما  مع  النتائج  هذه  بالتكنولوجيا.تتفق  املدر�ضية  الكتب  تناولتها 
تو�ضلت اإليه الوهيبي )2004( ، �ضبيح )2004( ، ك�ضاب )2009( 
، اأولكان واخرون )2004( ، اآرتي )2012( من حيث اأن ن�ضبة توافر 
معيار الهند�ضة يف كتاب الريا�ضيات دون امل�ضتوى املطلوب دوليا.

وتختلف جزئيا مع املطري )2013( حيث كانت ن�ضبة توافر معيار 
التي   )2008( الهند�ضة بني قليلة ومتو�ضطة وتختلف مع احلناكي 
متطلبات  جتاوزت  قد  عموما  البتدائية  املرحلة  كتب  اأن  اأ�ضارت 
الباحثان  التحويالت.يعتقد  هند�ضة  وخ�ضو�ضا  العاملية  املعايري 
باأن هذه النتائج ت�ضري بو�ضوح اإىل تدين وجود معايري الريا�ضيات 
العاملية يف حمتوى الهند�ضة، الأمر الذي قد ي�ضتوجب اإعادة النظر يف 
لل�ضفوف  الهند�ضة وتنظيمها يف املناهج املدر�ضية  تطوير حمتوى 
املدر�ضية. للريا�ضيات  العاملية  النظرة  مع  يتوافق  مبا   )4  -  1(

وميكن♦اأن♦تعزى♦النتائج♦ال�سابقة♦لإحدى♦الأ�سباب♦الآتية:♦
1♦ على .  )4  -  1( لل�ضفوف  الريا�ضيات  كتب  وا�ضعو  يعتمد  مل 

اأن  يجب  التي  الهند�ضة،  معايري  وبالذات  العاملية  املعايري 
توّفر  درجة  جاءت  وبالتايل  الريا�ضيات،  كتب  عليها  ترتكز 

املعايري قليلة.
2♦ وا�ضحة . روؤية  الريا�ضيات  مناهج  وا�ضعي  لدى  يكن  مل 
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تدري�س  يف  وتطبيقاتها  العاملية،  املعايري  مل�ضامني 
الريا�ضيات.

3♦ ربط . وعدم  واليومية  احلياتية  املواقف  ا�ضتخدام  عدم 
الريا�ضيات بالعلوم الأخرى من خالل الأمثلة املطروحة يف 

كتب الريا�ضيات املدر�ضية.

التوصيات: 
1♦ ملعلمي . القومي  املجل�س  عن  ال�ضادرة  املعايري  ت�ضمني 

عام،  ب�ضكل   )NCTM, 2014( ، )NCTM, 2000( الريا�ضيات 
الريا�ضيات  كتب  حمتوى  يف  خا�س  ب�ضكل  الهند�ضة  ومعيار 
املدر�ضية وجلميع املراحل الدرا�ضية ملا متثله من اأهمية بالغة 
يف بناء منهاج ريا�ضي متكامل ينعك�س اإيجابيا على الطالب.

2♦ ت�ضمني كتب الريا�ضيات لل�ضفوف من )1 - 4( اأن�ضطة ب�ضيطة .
حول خط التماثل وتطابق الإ�ضكال الهند�ضية والدوران.

3♦ كتب . يف  احلياتية  باملواقف  الهند�ضة  بربط  الهتمام  زيادة 
الكتب  هذه  يف  الهند�ضة  وحدات  يف  وبالأخ�س  الريا�ضيات 
حتى يدرك الطالب ماذا ي�ضتفيد من الهند�ضة وتطبيقاتها يف 

حياته اليومية وعدم القت�ضار على اجلانب املعريف فقط.
4♦ التو�ضع يف عدد الأن�ضطة التي ت�ضاعد الطالب يف ر�ضم الأج�ضام .

ثالثية الإبعاد وبنائها.
5♦ وامل�ضارات . املواقع  بتحديد  املتعلقة  املعايري  توافر  مراعاة 

وو�ضفها، وتغيري الجتاه وامل�ضافة لالأ�ضياء يف الفراغ املكاين.
6♦ على . التلميذ  يدرب  بحيث  الهند�ضة  حمتوى  يف  النظر  اإعادة 

التنبوؤ واختبار التخمينات وتربير النتائج.
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