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واقع املعرفة البيداغوجية عند معلمي الرياضيات للصف التاسع األساسي
املتعلقة بوحدة حتليل املقادير اجلبرية

د .عدنان محمود عياد موسى
د .شاكر محمد شاكر اجلبر

امللخص
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن واقع املعرفة البيداغوجية
عند معلمي الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي املتعلقة بوحدة
حتليل املقادير اجلربية ،بالإ�ضافة للتعرف �إىل م�ستوى املعرفة
البيداغوجية عندهم وت�صنيفهم �إىل (ممتاز ،جيد ،بحاجة �إىل
امل�ساندة)  .بلغ عدد �أفراد الدرا�سة ( )7معلمني ،تكونت �أدوات
الدرا�سة من �إطار) منوذج (ح�ضور ح�ص�ص �صفية (بطاقة مالحظة)
والهدف منها االطالع على واقع املعرفة البيداغوجية عند معلمي
الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي يف وحدة حتليل املقادير
اجلربية ،بالإ�ضافة �إىل اختبار مفتوح لقيا�س املعرفة البيداغوجية
بينت
الواجب توفرها عندهم يف وحدة حتليل املقادير اجلربية ،وقد ّ
نتائج الدرا�سة وجود �ضعف وا�ضح يف معرفة معلمي الريا�ضيات
لل�صف التا�سع الأ�سا�سي يف وحدة حتليل املقادير اجلربية ،كما
�أظهرت النتائج �أي�ض ًا ق�صور �أداء املعلمني داخل الغرفة ال�صفية
ب�سبب �ضعف معرفتهم البيداغوجية ،كما مت ت�صنيف املعلمني �إىل
( )6معلمني بحاجة �إىل م�ساندة و معلم واحد جيد وهذا م�ؤ�رش �آخر
يدعم النتائج ال�سابقة.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الرتكيز على �إعداد معلم
الريا�ضيات من الناحية املعرفية والرتبوية �أثناء درا�سته اجلامعية،
بالإ�ضافة �إىل االهتمام بتطوير �أداء املعلم �أثناء خدمته داخل الغرفة
ال�صفية.
الكلمات الدالة :املعرفة البيداغوجية ،معلمو الريا�ضيات،
ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،املقادير اجلربية.

Abstract
The study aimed at investigating the reality and
level of the pedagogical knowledge among teachers of
mathematics of the ninth grade related to the analysis
of algebraic expressions, in addition to classifying the
level of knowledge into excellent, good, and requires
reinforcement. The sample of the study consisted of
seven teachers. The tool of the study was a form for
attending the class (note card) , in order to explore
the pedagogical knowledge among the teachers
regarding the analysis of algebraic expressions. The
researchers have also used an open exam to explore
the pedagogical knowledge that should be mastered
by the teachers.
The research revealed a general low level of
knowledge among teachers. The results have also
shown a general weakness in the performance inside
the classroom among the teachers. The knowledge of
the teachers was classified into two categories: Six
teachers needed reinforcement and one teacher had a
good level of knowledge.
The study recommended concentrating more
on training math’s teachers scientifically and
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pedagogically while majoring at the university. In
addition, the study stressed on the importance of
developing the teachers’ performance while in the
classroom.
Keywords: Pedagogical Knowledge, Mathematics
Teacher, Ninth Grade, Algebraic Expressions.

املقدمة
يعد املعلم ركيزة �أ�سا�سية يف العملية التعليمية التعلمية بكافة
خ�صائ�صه االنفعالية وال�شخ�صية واملعرفية والوجدانية ،كما يعد
�أحد العوامل الرئي�سية لإحداث التغيريات املرجوة يف عمليتي التعليم
ونظرا لأهمية مادة الريا�ضيات وارتباطها
والتعلم ب�شكل عام.
ً
الوثيق باملواد العلمية الأخرى من جهة وبواقع الطالب من جهة
�أخرى �أ�صبح �إعداد معلم الريا�ضيات وت�أهيله ب�شكل يجعله قادراً
على تقدمي املادة التعليمية ب�شكل مرتابط وذي معنى للطالب .هدف ًا
للرتبويني جميعا
وتعد معرفة معلم الريا�ضيات التي ميتلكها ،وبخا�صة معرفة
الريا�ضيات التي يدر�سها ،ومعرفة ا�سرتاتيجيات وطرق التدري�س،
ومعرفة الطلبة وخ�صائ�صهم من �أهم العوامل التي ت�ساعده يف اتخاذ
قراراته التدري�سية املنا�سبة والناجحة ،حيث تعد املعرفة الريا�ضية
الأ�سا�س للعديد من النجاحات التي نراها يف حياتنا اليومية من
خالل التغريات احلا�صلة يف املجتمع ،وال�سيما تلك التغريات
املت�سارعة يف كل من التكنولوجيا واالت�صاالت ،وو�سائل التوا�صل
االجتماعي وغريها كثري ،من هنا وجب علينا �أن نهتم بتعليم
وتعلم الريا�ضيات من �أجل �إعداد جيل يواكب ما ي�شهده العامل من
منو وتطور ،والبد لهذا التطور �أن يظهر يف معرفة املعلم ويف الطرق
والأ�ساليب التي يتبعها يف تدري�س الريا�ضيات للو�صول بها مل�ستوى
ت�ستجيب من خالله بفاعلية لتلك التغريات .وقد حدث تغري وا�ضح
يف التعليم حيث حتول البحث يف �سلوك املعلم �إىل البحث يف معرفة
املعلم ،وحتديداً فيما يتعلق باحل�صة ال�صفية� ،إذ ظهرت العديد من
الأ�سئلة التي تتعلق باملعرفة واملعتقدات عند املعلمني و بالأخ�ص
ما يتعلق منها باتخاذ القرارات (. )Leatham, 2006
دورا �أ�سا�س ًيا يف تهيئة البيئة املنا�سبة
ولأن للمعلم
ً
والظروف املالئمة للتعلم ،اجتهت الأبحاث احلديثة لدرا�سة تفكري
املعلم ومعرفته على ممار�سته لأدائه العملي داخل الغرفة ال�صفية
(� ، )Gulten, 2013إ�ضافة �إىل �أهمية امتالك املعلم ملعرفة جيدة
فهما عمي ًقا ،حتى
ت�ساعده يف معرفة املنهاج ب�شكل حقيقي ،وفهمه ً
يت�سنى له حتقيق التكاملية بني املواد العلمية املختلفة وتطوير
بناء
�سليما ومتي ًنا (.)Boz,2012
قدرة طلبته على بناء معرفتهم ً
ً
وتربز احلاجة لدرا�سة معرفة املعلم يف �أن املعرفة العلمية البحتة
تعد �أمراً �رضوري ًا ال غنى عنه ملعلم الريا�ضيات ،وال يعني ذلك �أن
يعرف معلم الريا�ضيات املادة العلمية الواردة يف الكتاب املدر�سي
فقط ،بل يجب �أن يتعداه �إىل املعرفة الريا�ضية وتطبيقاتها التي
يحتاجها الطلبة يف امل�ستقبل ،بالإ�ضافة �إىل معرفته بطرق تفكري
الطلبة والأ�ساليب املنا�سبة لتدري�سهم (. )Mestre, 2006
وقد بينّ �شوملان (� )Shulman, 1987أن املعرفة الواجب
توفرها عند املعلم هي املعرفة البيداغوجية للمحتو ى �Pedagogi
 )cal Content Knowledge PCKوهي معرفة املحتوى التي ت�ساعد
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ومي�سرّ ة وجتعل املحتوى قاب ًال
املعلم على التدري�س بطرق �سهلة ُ
لال�ستيعاب من قبل الطلبة على اختالف م�ستوياتهم وبيئاتهم،
وعرفها كليكمانن وريت�رش وكونرت و�إلين�رس وبي�رس وكرو�س وبومرت
(& Kleickmann, Richter , Kunter , Elsner ,Besser, Krauss
 )Baumert, 2015ب�أنها املعرفة التي يحتاجها املعلم مل�ساعدة
الطالب على ا�ستيعاب املفاهيم ب�صورة �سل�سة ،وقدرته على معرفة
املفاهيم ال�صحيحة واخلاطئة لدى الطالب يف املادة ،واملعرفة
بالطرق واال�سرتاتيجيات املنا�سبة التي تي�رس على الطالب فهم
املادة ب�شكل عميق.
ويبينّ كا�ستنز ( )Kastensامل�شار �إليه يف خ�صاونة والربكات
(� )2007أن املعرفة البيداغوجية التي يحتاجها املعلم لتدري�س
مو�ضوع كالريا�ضيات ،تت�ضمن معرفة الأفكار الريا�ضية التي يجب
�أن ميتلكها التالميذ قبل عملية التدري�س ،وال�صعوبات التي يواجهها
التالميذ عند تعلم فكرة معينة ،و�أن املعرفة البيداغوجية ملحتوى
حمدد يف الريا�ضيات هي معرفة متخ�ص�صة يف تعليم ذلك املحتوى
ولي�ست اال�سرتاتيجيات العامة التي ت�صلح ب�شكل عام (خ�صاونة
والربكات. )2007 ،
ق�سم �شوملان ( )Shulman, 1986تلك املعرفة �إىل �سبعة
وقد ّ
�أنواع هي :معرفة املحتوى التعليمي (،)CK Content knowledge
واملعرفة البيداغوجية للمحتوى التعليمي(  (�PCK (Pedagogi
 )cal content knowledgeويق�صد بها طرق التدري�س ،واملعرفة
البيداغوجية العامة ( )PK) (Pedagogical knowledgeويق�صد بها
املبادئ الأ�سا�سية التي ترتكز عليها عملية تنفيذ التدري�س ،واملعرفة
باملنهاج التعليمي ،ومعرفة خ�صائ�ص املتعلمني ،و معرفة ال�سياق
التدري�سي ،ومعرفة الأهداف والقيم الرتبوية .وبينّ بالك (Black,
معمقة
� )2008أن املعرفة البيداغوجية للمحتوى تت�ضمن معرفة ّ
باملفاهيم الريا�ضية والرتابطات فيما بينها من �أجل م�ساعدة
الطلبة على اال�ستيعاب املفاهيمي ،وقد ت�ساءل �شوملان (Shulman,
 )1986عن املعرفة التي يحتاجها املعلم لكي ي�ستطيع تعليم طلبته
الريا�ضيات ،وقد بينّ �شوملان �أن بيداغوجيا املحتوى تت�ضمن
مزيج ًا من املحتوى املعريف الريا�ضي البحت مع البيداغوجيا.
كما بينّ �شايرن (� )Scheiner, 2015أن املعرفة البيداغوجية
تت�ضمن معرفة املحتوى الريا�ضي ومعرفة التدري�س ومعرفة تعلم
الطلبة ،وحدد �آن وكومل و و ( )An, Kulm & Wu, 2004املعرفة
البيداغوجية للمحتوى والتي تت�ضمن معرفة املحتوى وق�صد بها
املفاهيم واملهارت والتعميمات ،ومعرفة املنهاج ويق�صد بها
الأهداف والنتاجات وم�صادر التعلم و الكتاب املدر�سي ،ومعرفة
التعليم ويق�صد بها كيفية التدري�س وطرق تفكري الطلبة.
و�أكد كوين (� )Cooney, 1996أن املعرفة البيداغوجية
�رضورية ملعلم الريا�ضيات �إذ �إن تلك املعرفة ت�ساعده يف اختيار
اال�سرتاتيجيات والأن�شطة التي ت�ساعد الطلبة على الفهم واال�ستيعاب
املفاهيمي ،وميكن قيا�سها من خالل قدرة املعلم على الربط بني
املحتوى وطرق التدري�س.
كما �أكد املجل�س الوطني ملعلمي الريا�ضيا ت �National Coun
) cil of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000على �رضورة
تطوير قدرة املعلم على فهم معايري املحتوى الريا�ضي والتي
ت�شمل الأعداد والعمليات واجلرب والهند�سة والإح�صاء واالحتماالت

والقيا�س من جهة ومعايري العمليات والتي ت�شمل الربط ،التمثيل،
التوا�صل ،حل امل�س�ألة ،اال�ستدالل والربهان من جهة �أخرى ،وتلخ�ص
تلك املعايري �أهمية املعرفة البيداغوجية لدى معلم الريا�ضيات
وترتبط املعرفة البيداغوجية بالتعليم الفعال ()Such & Park, 2017
 .وتعد من التقنيات الالزمة لتدري�س املعرفة الريا�ضية لل�صفوف
من الأول �إىل التا�سع الأ�سا�سي ،وت�شمل املعرفة يف جماالت منهاج
الريا�ضيات ،والتعليم والتعلم البنائي ،واالت�صال الريا�ضي ،ومتثيل
الأفكار الريا�ضية واملواد الأخرى ،و�صعوبات التعلم يف الريا�ضيات
وعالجها (خ�صاونة والربكات. )2007 ،
لذلك البد �أن يقوم املعلم بتطوير معرفته البيداغوجية
للمحتوى وذلك مل�ساعدة غريه على التعلم ويبني معرفته
البيداغوجية للمحتوى عندما يقوم بتدري�س مو�ضوعات حمددة
�ضمن جماله (� ،)Abell, 2008إذ تعد املعرفة البيداغوجية للمحتوى
نقطة التقاء بني ممار�سات املعلمني داخل ال�صف ومعرفتهم التي
يكت�سبونها من خالل التدريب واخلربة (. )Alonzo & Kim, 2016
وقد الحظ �ألنزو وكيم ( )Alonzo & Kim, 2016و �شوملان
(� )Shulman, 2015أن املمار�سات ال�صفية للمعلمني يتم جتاهلها يف
الدرا�سات التي تتعلق باملعرفة البيداغوجية للمحتوى ،وقد �سلّط �ألنزو
وكيم ( )Alonzo & Kim, 2016ال�ضوء على احلاجة �إىل التمييز بني
املعرفة البيداغوجية الديناميكية للمحتوى واملعرفة البيداغوجية
فعرف الديناميكية على �أنها ممار�سات املعلمني
الثابتة للمحتوىّ ،
داخل ال�صف والتربيرات التي يعتمد عليها عند اتخاذ القرارات يف
�أثناء التدري�س ،ومبعنى �آخر هي املمار�سة املكت�سبة من خربات
التدري�س ال�شخ�صية يف �سياقات حمددة� ،أما الثابتة فت�شري �إىل ما
يقوم به املعلم �أو ميار�سه عند تدري�سه حمتوى حمدد .كما ذكر
غنيم ،عبد وعيا�ش( � )2016أن عمق املعرفة البيداغوجية للمحتوى
( )PCKمن ال�سمات الأ�سا�سية لنجاح املعلم يف التعليم� ،إذ تتفاوت
جودة التعليم بتفاوت مدى تطور هذه املعرفة عند املعلمني ،وقد
وجد �أن املعرفة البيداغوجية للمحتوى ت�ستمر يف النمو مع اخلربة
يف التعليم ،التي تن�ش�أ بفعل املمار�سة الواعية لعملية التعليم.
وبح�سب ر�أي �ألنزو وكيم ( )Alonzo & Kim, 2016ميكن و�صف
املعرفة البيداغوجية للمحتوى يف ثالث م�ستويات هي :الت�رصيح
 ،declarativeالت�صميم  ،designالعمل  ،actionوهذا يتوافق مع تفكري
املعلم ،وتخطيطه ،وما يقوم به عند تدري�س مو�ضوع حمدد ،ويعد
االت�ساق بني تلك امل�ستويات الثالث ودوامها مع مرور الوقت م�ؤ�رشاً
على عملية نقل ودمج املعرفة العملية .وحتى يتم تطوير املعرفة
البيداغوجية للمحتوى عند املعلمني اقرتح كل من فان وبريي
ومرينك (� )Van, Berry&Meirink, 2014إعطاء املعلمني الفر�صة
للتخطيط والت�صميم وتقومي تدري�سهم من خالل طرق تت�ضمن
العمل التعاوين ،بالإ�ضافة �إىل تزويدهم بفر�صة م�شاركة وتقومي
يف جماالت �أخرى للمعرفة اليبداغوجية للمحتوى .كما �أكدت عبد
املالك (� )2016أن تدري�س الريا�ضيات الفعال يتطلب �أن يجمع املعلم
بني الفهم العميق للريا�ضيات ومعرفة الطالب املتعلمني ،و�أن يختار
املعلم اال�سرتاتيجية التدري�سية املنا�سبة من بني ا�سرتاتيجيات عدة،
وبالتايل ف�إن هذا التدري�س يتطلب لي�س فقط معرفة املحتوى ومعرفة
�أ�صول التدري�س ،بل يتطلب �أي�ض ًا فهم العالقة والتداخل بينهما ،حيث
�أكد بوز وكليك �أنه من املهم جداً �أن يعرف املعلم كيفية تدري�س
46

واقع املعرفة البيداغوجية عند معلمي الرياضيات للصف التاسع األساسي
املتعلقة بوحدة حتليل املقادير اجلبرية

د .عدنان محمود عياد موسى
د .شاكر محمد شاكر اجلبر

مفهوم ريا�ضي معني ملجموعة من الطلبة ،وكيفية متثيل ومنذجة
فكرة ريا�ضية وكيفية الإجابة على �أ�سئلة الطلبة ب�شكل يزيل �سوء
افهم لدريهم ويجعل الفهم �أعمق وحقيقي ،ومعرفة م�صادر التعلم
التي جتعلهم يتفاعلون مع مادة الريا�ضيات ،والقدرة على معرفة
م�ستويات الفهم احلقيقية لديهم ،والقدرة على ربط املعرفة ال�سابقة
باملعرفة اجلديدة ب�أ�شكال خمتلفة تعزز الفهم املفاهيمي لدى
الطلبة)Boz, 2012; Kilic, 2011( .
ترتبط وتتداخل املعرفة البيداغوجية للمعلم مع العديد من
النظريات الرتبوية االجتماعية والبنائية �إذ �إن دور املعلم يف �ضوء
النظرية املعرفية يتمثل يف تنمية العمليات املعرفية لدى املتعلمني،
ويكون الرتكيز على العمليات ولي�س املُخرج النهائي ،ويكون دور
املعلم م�ساعدة املتعلمني و�إثارة دافعيتهم وت�شجيهم على التعبري
عن �أفكارهم وتربير ا�سرتاتيجيات تفكريهم ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
تدري�سية مالئمة كاالكت�شاف وحل امل�شكالت ،واملناق�شة واحلوار،
واال�ستق�صاء (زيتون ،زيتون. )2003 ،
وتتداخل معرفة املعلمني البيداغوجية مع النظرية البنائية
يف �أن دور املعلم الأ�سا�سي هو العمل على �إعداد املتعلمني ليكونوا
قادرين على حل امل�شكالت يف ظل �سياقات حياتية ،حيث يلعب
فعال ،وي�ستطيع بناء
املتعلم دور الن�شط الذي له دور اجتماعي ّ
املعرفة و�سط جمموعة من الطالب ويبني معرفته ويعيد بناءها،
تنظيما جدي ًدا من خالل م�ساعدة املعلم
وينظم املواقف التعليمية
ً
يف الإر�شاد والتوجيه (املو�سوي. )2015 ،

مشكلة الدراسة
�أدرك الباحثان م�شكلة الدرا�سة من خالل اخلربة الطويلة
لهما يف جمال تدري�س الريا�ضيات  ،فاطّ لعا فيها على واقع تدري�س
الريا�ضيات الذي ي�شري �إىل تدين �أداء الطلبة يف الريا�ضيات ،ومن
�أبرز الأدلة على امل�ستوى املحلي التي ت�ؤكد تدين �أداء الطلبة يف
الريا�ضيات ما ك�شفت عنه نتائج االختبار الوطني ل�ضبط نوعية
التعليم الذي قامت به �إدارة االختبارات عام ( )2011الذي تبني
فيه �ضعف م�ستويات الطلبة يف الريا�ضيات ب�شكل وا�ضح وملمو�س
(وزارة الرتبية والتعليم ،)2011 ،وعلى امل�ستوى العاملي �أ�شارت
نتائج االختبارات الدولية يف الريا�ضيات والعلوم (� )TIMSSأن
معظم دول العامل تعاين من �ضعف �أداء طلبتها يف الريا�ضيات
( ، )TIMSS, 2015وقد يرجع ذلك ال�ضعف �إىل العديد من الأ�سباب
منها ما يتعلق باملعرفة البيداغوجية عند معلمي الريا�ضيات،
لذلك البد من االهتمام بتطوير املعلم مهن ًيا من خالل التعرف على
املعرفة البيداغوجية التي ميتلكها ،والعمل على جعلها متوافقة مع
ممار�ساته التعليمية داخل الغرفة ال�صفية ،وهذا بدوره ي�ساعد على
حت�سني عملية تعلم وتعليم الريا�ضيات ويزود مطوري برامج ت�أهيل
املعلمني باملعلومات ال�رضورية الالزمة لال�ستمرار يف �إعداد معلم
متميز.
وقد �أكدت العديد من الدرا�سات ال�سابقة �أن تطور
مقدرة الطلبة الريا�ضية وحت�سن �أدائهم يف مادة الريا�ضيات
مرهون مب�ستوى معلميهم الريا�ضي ومقدرتهم ومعرفتهم
البيداغوجية (غنيم ،عبد وعيا�ش2016 ،؛ ;Akkaya, 2016
 ;akkas & Turnuklu,2015; Tutak & ADAMS,2015مقدادي
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والعمري2014 ،؛ الزعابي،

2012؛

�سعاد. )2011 ،

أهداف الدراسة
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن املعرفة البيداغوجية لدى
معلمي ومعلمات الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي واملتعلقة
بوحدة حتليل املقادير اجلربية من خالل �أدائهم التدري�سي داخل
الغرفة ال�صفية ،كما هدفت الدرا�سة �إىل التعرف والك�شف عن واقع
املعرفة البيداغوجية لديهم من خالل اختبار املعرفة البيداغوجية
يف الوحدة نف�سها ،كما هدفت �إىل حتديد م�ستوى املعرفة البيداغوجية
لدى معلمي الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي وت�صنيفهم �إىل
(ممتاز ،جيد ،بحاجة �إىل امل�ساندة) .

أسئلة الدراسة
● ●ال�س�ؤال الأول :ما املعرفة البيداغوجية املوجودة عند
معلمي الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي يف وحدة حتليل
املقادير اجلربية داخل الغرفة ال�صفية؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :ما واقع املعرفة البيداغوجية عند معلمي
الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي يف وحدة حتليل املقادير
اجلربية؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :ما م�ستوى املعرفة البيداغوجية عند
معلمي الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي يف وحدة حتليل
املقادير اجلربية؟

أهمية الدراسة
ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من املو�ضوع الذي تبحث به وهو
التعرف �إىل املعرفة البيداغوجية الواجب توافرها عند معلمي
الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وحتديد تلك املعرفة من خالل
الأداء التدري�سي للمعلم داخل الغرفة ال�صفية يف �أثناء تدري�سه لوحدة
حتليل املقادير اجلربية ،وكذلك من خالل �إجابات املعلمني على
اختبار املعرفة البيداغوجية ،بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن واقع املعرفة
البيداغوجية عند معلمي الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي يف
وحدة حتليل املقادير اجلربية .كما �أنها ت�أتي ا�ستجابة للتوجهات
العاملية احلديثة املهتمة باملعلمني ومعرفتهم البيداغوجية مما لها
من �أثر ينعك�س على العملية التعليمية التعلمية ،بالإ�ضافة �إىل تبني
الدرا�سة منهج البحث النوعي يف عملية جمع البيانات الذي قد يفيد
الباحثني يف الدرا�سات امل�ستقبلية.

حدود الدراسة وحمدداتها
تتحدد الدرا�سة بالآتي:
♦ ♦معلمو ومعلمات الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي
يف مديرية التعليم اخلا�ص يف العا�صمة الأردنية عمان يف الف�صل
الأول من العام الدرا�سي 2018 /2017م.
♦ ♦اقت�رصت الدرا�سة على وحدة حتليل املقادير اجلربية من
كتاب الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي.
♦ ♦�صدق وثبات �أدوات الدرا�سة.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية
◄◄املعرفة البيداغوجية
هي املعرفة التي ت�ساعد املعلم يف اختيار اال�سرتاتيجيات
والأن�شطة والتي ت�ساعد الطلبة على الفهم واال�ستيعاب املفاهيمي،
وهي معرفة �رضورية ملعلم الريا�ضيات ،وميكن قيا�سها من خالل
قدرته على الربط بني املحتوى وطرق التدري�س (، )Cooney, 1996
وتعرف املعرفة البيداغوجية �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة ب�أنها الدرجة
التي يح�صل عليها معلم الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي يف
االختبار املفتوح للمعرفة البيداغوجية املتعلق بوحدة حتليل
خ�صي�صا لتحقيق هدف الدرا�سة.
املقادير اجلربية ،والذي �أعد
ً
◄◄�أبعاد املعرفة البيداغوجية
ال يوجد اتفاق حول الأبعاد اخلا�صة يف املعرفة البيداغوجية؛
لأنها تختلف من باحث لآخر ( ، )Tutak & Adams, 2015وتعرف
�أبعاد املعرفة البيداغوجية �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة ب�أنها العالمة
التي يح�صل عليها معلم الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي من

منوذج ح�ضور ح�صة �صفية (بطاقة املالحظة) واملتكون من الأبعاد
التالية:
 ا�سرتاتيجيات تدري�س الريا�ضيات املتعلقة بوحدة حتليل
املقادير اجلربية.
 الأخطاء املفاهيمية املتعلقة بوحدة حتليل املقادير
اجلربية.
 التمكن من املحتوى الريا�ضي وحل امل�سائل الريا�ضية
املتعلقة بوحدة حتليل املقادير اجلربية .
 معرفة الطلبة املتعلقة بوحدة حتليل املقادير اجلربية .
◄◄م�ستوى املعرفة البيداغوجية
وهو الت�صنيف الذي �أعده الباحثان (ممتاز ،جيد ،بحاجة �إىل
م�ساندة) والذي ا�ستند فيه الباحثان على اجلمع بني نتائج التحليل
النوعي الختبار املعرفة البيداغوجية و النتائج اخلا�صة بنموذج
ح�ضور ح�صة �صفية (بطاقة املالحظة) ،وذلك على النحو الآتي:

جدول (: )1
تصنيف مستوى المعرفة البيداغوجية للمعلمين والمعلمات حسب مجموع ما حصل عليه المعلم من نموذج حضور الحصة الصفية واإلطار النوعي لتحليل إجاباتهم في اختبار المعرفة
البيداغوجية**

م�ستوى املعلم

�إطار نوعي لتحليل �إجابات املعلمني

منوذج ح�ضور ح�صة �صفية

املجموع

ممتاز

املعلم الذي ا�ستطاع احل�صول على عالمة بني  48 - 40املعلم الذي ا�ستطاع احل�صول على عالمة بني99 - 76

147 - 116

جيد

املعلم الذي ا�ستطاع احل�صول على عالمة بني  39 - 29املعلم الذي ا�ستطاع احل�صول على عالمة بني 75 - 55

114 - 84

بحاجة �إىل امل�ساندة

املعلم الذي ا�ستطاع احل�صول على عالمة بني  28 - 16املعلم الذي ا�ستطاع احل�صول على عالمة بني 54 - 33

82 - 49

**تم تصنيف المجموع  115ضمن مستوى المعلم الممتاز ،والمجموع  83ضمن مستوى المعلم الجيد.

◄◄ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
�أحد �صفوف املرحلة الأ�سا�سية التي تبد�أ من ال�صف الأول
الأ�سا�سي �إىل ال�صف العا�رش الأ�سا�سي وترتاوح �أعمار الطلبة يف
ال�صف التا�سع ما بني ( )15 - 14عام.
◄◄وحدة حتليل املقادير اجلربية
هي �إحدى وحدات كتاب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي اجلزء الأول،
وتتكون من املو�ضوعات الآتية :الفرق بني مربعني وحتليله ،حتليل
ّ
العبارة الرتبيعية ،جمموع مكعبني وحتليله ،الفرق بني مكعبني
وحتليله ،العامل امل�شرتك الأكرب ،امل�ضاعف امل�شرتك الأ�صغر،
املقادير الك�رسية واملعادلة الك�رسية.

الدراسات السابقة
قامت �أكايا ( )Akkaya, 2016بدرا�سة هدفت �إىل تق�صي التغري
احلا�صل على املعرفة البيداغوجية ملعلمي الريا�ضيات ما قبل
اخلدمة يف جامعة حكومية يف تركيا ،و�أدائهم يف ال�صف ،وقدرتهم
على ا�ستخدام التكنولوجيا يف تعليم الريا�ضيات ،وتكونت العينة من
معلما للريا�ضيات ما قبل اخلدمة ،وا�ستخدم يف هذا البحث
()34
ً
املنهجني الكمية والنوعية (اختبار قبلي واختبار بعدي ،ومقابالت
مبا�رشة) للعينات جميعاً ،و ( )t-testلتحليل البيانات .ومن �أبرز

نتائج الدرا�سة �أن ا�ستخدام التكنولوجيا وتكاملها مع الريا�ضيات
ي�ؤثر �إيجاب ًيا يف معرفة املعلمني البيداغوجية ،وحتدي ًدا يف معرفة
أثرا �إيجاب ًيا للدورة
املعلمني باملحتوى ،كما �أظهرت �أن هناك � ً
التدريبية يف تطوير قدرة املعلمني على ا�ستخدام التكنولوجيا يف
تدري�س الريا�ضيات.
وهدفت درا�سة عبد املالك (� )2016إىل ا�ستق�صاء فعالية
تخطيط الدر�س يف تنمية املعرفة البيداغوجية للمحتوى الريا�ضي
لدى الطلبة /املعلمني .تكونت العينة من ( )30طالب ًا ومعلماً،
وا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي ومت جمع البيانات من خالل
مقيا�س املعرفة البيداغوجية للمحتوى الريا�ضي ،واختبار املعرفة
الريا�ضية لتدري�س اجلرب ،وحتليل تخطيط درو�س الريا�ضيات ،وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة فعالية تخطيط الدر�س يف تنمية املعرفة
البيداغوجية للمحتوى الريا�ضي لدى الطلبة /املعلمني.
و�سعت درا�سة غنيم وعبد وعيا�ش (� )2016إىل تق�صي �أ�شكال
املعرفة البيداغوجية للمحتوى ،وكيفية ت�أثرها باملعتقدات الرتبوية
ملعلمي العلوم والريا�ضيات لل�صف الثالث الأ�سا�سي ،ومتت مالحظة
عدد من احل�ص�ص ال�صفية لعينة من املعلمني امل�شاركني ،ت�ألفت
العينة من ( )4معلمني ( 2ذكور� 2 ،إناث) ممن يدر�سون العلوم
والريا�ضيات لل�صف الثالث الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة الغوث
الدولية الأردن بق�صد الوقوف على �أ�شكال املعرفة البيداغوجية
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للمحتوى لديهم ،وك�شفت نتائج الدرا�سة وجود م�ستويات خمتلفة من
املعرفة البيداغوجية للمحتوى يف كل من الريا�ضيات والعلوم ،كما
بينت الدرا�سة �أن تعديل املعلمني للمحتوى وا�ستخدامهم للتمثيالت
قد ت�أثر بعمق معرفتهم للمحتوى وعمق فهمهم لبنية املادة
الدرا�سية ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تطوير برامج �إعداد املعلمني
وتدريبهم للرتكيز على املعرفة البيداغوجية للمحتوى.
وهدفت درا�سة الطراونة (� )2016إىل تق�صي معتقدات
معلمي الريا�ضيات وعالقتها مبعرفتهم البيداغوجية وممار�ساتهم
التدري�سية يف مو�ضوعات اجلرب ،تكونت عينة الدرا�سة من ()18
معلما ومعلمة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أفراد الدرا�سة لديهم
معرفة حمدودة يف املحتوى اجلربي ويف بيداغوجيا املحتوى
نف�سه ،وعدم كفايتها لتدري�س الريا�ضيات وقد �أو�صت الدرا�سة
بزيادة االهتمام بالتطور املهني ملعلمي الريا�ضيات فيما يخ�ص
معرفتهم وممار�ستهم البيداغوجية ،و�إجراء املزيد من الدرا�سات يف
جمال الدرا�سة بحيث تخ�ص حمتويات ريا�ضية خمتلفة كالهند�سة
وغريها.
وقام يو�سف و زكريا ( )Yusof&Zakaria, 2015بدرا�سة يف
تق�صي املعرفة البيداغوجية لدى معلمي املرحلة
ماليزيا هدفت �إىل ّ
الأ�سا�سية يف مو�ضوع املعادلة اخلطية مبتغري واحد ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )6معلمني .جمعت البيانات من خالل �إجراء املقابالت
واملالحظات ال�صفية والتحليل للوثائق ،ومن �أبرز نتائج الدرا�سة
تركيز املعلمني على معرفة املحتوى الريا�ضي ملو�ضوع املعادلة
اخلطية مبتغري واحد.
وهدفت درا�سة توتاك و�آدام�س ()Tutak& Adams, 2015
�إىل البحث يف معرفة معلمي املرحلة االبتدائية ما قبل اخلدمة يف
وخ�صو�صا يف الأ�شكال الرباعية وتكونت عينة الدرا�سة
الهند�سة،
ً
من ( )102يف م�ساق �أ�ساليب التدري�س ومت �إجراء امتحان قبلي،
و�آخر بعدي لفح�ص معرفتهم املحتوى الريا�ضي اخلا�ص بالهند�سة
وكذلك طرائق تدري�سها ،تكونت املجموعة التجريبية من ()54
معلما تدربوا يف برنامج من الأن�شطة حول الهند�سة ،وكيفية تعلم
ً
الطلبة لها وتنظيم تعلمهم ،مع الرتكيز على الأ�شكال الرباعية ،بينما
معلما تدربوا يف برنامج
تكونت املجموعة ال�ضابطة من ()48
ً
تدريبي عادي ،وا�ستخدم ( )ANOVAلتحليل النتائج التي �أظهرت
تفوق املجموعة التجريبية التي تدربت يف برنامج تدريبي حول
الهند�سة على املجموعة التي تدربت يف برنامج تدريبي عادي،
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �إىل احلاجة امللحة �إىل حت�سني معرفة
املعلمني البيداغوجية ،ومعرفتهم مبحتوى الهند�سة ،و�أهمية وحاجة
معلمي ما قبل اخلدمة �إىل م�ساقات تدري�س تدمج ال�سياقات املختلفة
للهند�سة مع املحتوى ،و�أهمية احتواء امل�ساقات على الأخطاء
ال�شائعة لدى الطالب �أثناء تعلمهم للهند�سة.
وتناولت درا�سة �أكا�س وتورنكلو ()Akkas &Turnuklu, 2015
املعرفة البيداغوجية للمحتوى (Pedagogical Content Knowl
معلما من معلمي املرحلة املتو�سطة ملادة
 edge PCKلدى (ً )30
الريا�ضيات يف مدينة �أزمري يف تركيا ،خالل تدري�سهم لوحدة
الأ�شكال الرباعية املوجودة يف ال�صفوف ( )7 - 5يف املنهاج
الرتكي ،وكان هدف الدرا�سة الأ�سا�س فح�ص قدرات املعلمني
البيداغوجية من خالل معرفتهم مبا يعرفه الطلبة ،وقدرتهم على
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ربط التعلم ال�سابق بالالحق ب�صورة �صحيحة ،وحتديد ال�صعوبات
التي تواجه الطلبة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ( )% 67من
املعلمني يقومون مبا ذكر �أعاله ب�صورة �صحيحة ،و�أن �أغلب
املعلمني ي�أخذون بعني االعتبار املعلومات ال�سابقة لدى الطالب
عن طريق ربطها باملعلومات اجلديدة ،ولكن عن طريق احلفظ
واال�ستظهار ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة عمل املزيد من الدرا�سات
حول ( )PCKللمعلمني.
وهدفت درا�سة لنج ،منج وعبد الرحيم( (�Leong, Meng & Ab
� )dul Rahim, 2015إىل معرفة وحتديد م�ستوى معلمي الريا�ضيات
ما قبل اخلدمة املاليزيني للمرحلة االبتدائية والثانوية يف املعرفة
الريا�ضية للمحتوى ( )MCKواملعرفة البيداغوجية للمحتوى ()PCK
بعد تعري�ضهم المتحانات خا�صة ومقارنة نتائجهم مع الدول
الأخرى من خالل تقارير (The Teacher Education Development
معلما ومعلمة ريا�ضيات
 ، )Study in Mathematicsاختري (ً )567
معلما ومعلمة
ما قبل اخلدمة للمرحلة االبتدائية ،و ()389
ً
بينت النتائج �أن
ريا�ضيات ما قبل اخلدمة للمرحلة الثانوية ،وقد ّ
م�ستوى املعرفة لدى املعلمني املاليزيني ما قبل اخلدمة ب�شكل عام
�أقل من املعدل العام ،و�أو�صت نتائج الدرا�سة ب�رضورة �إعادة النظر
يف املنهاج وامل�ساقات املوجودة يف كليات الرتبية ويف اجلامعات،
و�رضورة عمل امتحان ( PCKو  )MCKللمعلمني قبل تخرجهم من
اجلامعات للت�أكد من �أنهم ميتلكون املعرفة املطلوبة.
كما قام �صيام ( )2014بدرا�سة يف غ ّزة هدفت �إىل التعرف
على واقع املعرفة البيداغوجية للمحتوى الريا�ضي لدى معلمي
ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مو�ضوع الهند�سة .وتكونت عينة
الدرا�سة من معلم ومعلمة ،وقد قام الباحث ب�إعداد اختبار للمعرفة
البيداغوجية وا�ستبانة للك�شف عن معتقدات املعلمني ،وقام ب�إجراء
مقابالت فردية وح�ضور عدد من احل�ص�ص ال�صفية عند املعلم
بينت الدرا�سة �أبعاد املعرفة البيداغوجية ملحتوى
واملعلمة .وقد ّ
وحدة الهند�سة الواجب توافرها لدى طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي،
أي�ضا �أن معرفة املعلم مبحتوى مو�ضوع معينّ ُي�ؤثر يف دقة
وبينت � ً
ّ
املعلومات التي يقدمها ونوعية الأ�سئلة التي يطرحها.
و�سعت درا�سة زويا (� )Zuya, 2014إىل تق�صي مدى قدرة
معلمي الريا�ضيات على فهم تفكري طلبتهم يف املفاهيم اجلربية،
معلما ومعلمة يف نيجرييا ،ومت
تكونت عينة الدرا�سة من ()156
ً
جمع البيانات من خالل اختبار للمعرفة البيداغوجية .وقد �أظهرت
النتائج تدين قدرة املعلمني على تقييم تفكري طلبتهم ،و�أن املعلمني
يواجهون �صعوبات يف فهم امل�سائل الريا�ضية ،ويفتقدون القدرة
على طرح �أ�سئلة منا�سبة ومرتابطة.
و�أجرى �أوزيل ( )Ozel, 2013درا�سة يف تركيا هدفت �إىل البحث
يف املعرفة الريا�ضية واملعرفة البيداغوجية للمحتوى يف مو�ضوع
ق�سمة الك�سور االعتيادية ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )10معلمني،
وقد قام الباحث بجمع البيانات من خالل اختبار املعرفة الريا�ضية
يف مو�ضوع ق�سمة الك�سور االعتيادية واختبار املعرفة البيداغوجية.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود معرفة ريا�ضية كافية يف املحتوى
الريا�ضي املتمثل بق�سمة الك�سور االعتيادية� ،إال �أنهم يفتقدون �إىل
املعرفة البيداغوجية للمحتوى يف نف�س املو�ضوع.
تق�صي
كما قام بوز ( )Boz, 2012بدرا�سة يف تركيا هدفت �إىل ّ
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املعرفة البيداغوجية للمحتوى لدى الطلبة املعلمني يف مفهوم
املتغري يف الريا�ضيات .تكونت عينة الدرا�سة من ( )184طالبا
معلما ،وقد قام الباحث بجمع البيانات من خالل ا�ستبانة املعرفة
البيداغوجية بالإ�ضافة �إىل �إجراء مقابالت مع ( )10من �أفراد
الدرا�سة .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة املعلمني يتعاملون
مع مفهوم املتغري بطرق متعددة و�أ�شكال خمتلفة.
وهدفت درا�سة الزعابي (� )2012إىل ا�ستق�صاء املعرفة
البيداغوجية لدى معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف �سلطنة عمان،
كما تق�صت مدى اختالف م�ستوى املعرفة البيداغوجية ،والعالقة
بني م�ستوى املعرفة البيداغوجية لديهم من خالل �إجاباتهم
املكتوبة من جهة ،وممار�ساتهم التدري�سية يف الغرفة ال�صفية
من جهة �أخرى ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )10معلمني و ()10
معلمات ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن معلمي الريا�ضيات -عينة
الدرا�سة -لديهم معرفة بيداغوجية ولكن لي�ست بامل�ستوى املطلوب،
وقد �أو�صى الباحث ب�إجراء املزيد من الدرا�سات حول املعرفة
البيداغوجية.

التعليق على الدراسات السابقة:
بعد اطالع الباحثني على ما �سبق من درا�سات وجد �أن هناك
حت�سنا ملحوظا يف معرفه املعلمني البيداغوجية بعد اجتيازهم
لدورات تدريبية الهدف منها حت�سني تلك املعرفة(  (�Tutak & Ad
 ، )ams,2015 ; Akkaya,2016كذلك �أكدت الدرا�سات ال�سابقة على �أن
هناك �ضعفا وا�ضحا لدى املعلمني يف م�ستوى املعرفة البيداغوجية
و�رضورة تطوير برامج �إعداد املعلمني (غنيم وعبد وعيا�ش2016 ،؛
الطراونة2016 ،؛ ; Ozel,2013 ; Zuya,2014؛الزعابي،)2012 ،
كما �أظهرت نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أن التكنولوجيا وا�ستخدامها
دورا فعالاً يف تطوير وحت�سني
ب�شكل �صحيح من قبل املعلمني تلعب ً
املعرفة البيداغوجية لديهم (Leong, Meng & Abdul Rahim,
 . )2015وقد تراوحت الدرا�سات يف �أدواتها ما بني املقابالت
واالمتحانات ،ومتيزت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها
جمعت بني ح�ضور ح�ص�ص �صفية لكل معلم من عينة الدرا�سة
ملتابعة �أدائه التدري�سي وارتباط ذلك الأداء باملعرفة البيداغوجية
اخلا�صة باجلرب ،وكذلك وجود اختبار املعرفة البيداغوجية املتعلق
بوحدة حتليل املقادير اجلربية ،ويتكون من �أ�سئلة (مهمات مفتوحة)
يجب على املعلم الإجابة عنها ،والعالقة بني �إجاباته يف االمتحان
و�أدائه التدري�سي داخل الغرفة ال�صفية.
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
تقوم الدرا�سة احلالية على توظيف املنهج النوعي يف عملية
جمع البيانات وحتليلها كما يلي  :
♦ ♦املنهج الو�صفي التحليلي للبيانات النوعية من خالل
الأ�سلوب النوعي التفاعلي الذي ينتهج الدرا�سة املعمقة با�ستخدام
تقنيات التفاعل املبا�رش مع املعلمني يف ظروفهم الطبيعية� :إذ مت
ح�ضور ح�صتني لكل معلم /ة من عينه الدرا�سة وذلك لالطالع على
واقع معرفتهم البيداغوجية من خالل الأداء التدري�سي داخل الغرفة
ال�صفية (وذلك للإجابة عن ال�س�ؤال الأول).

♦ ♦املنهج اال�ستقرائي واال�ستنتاجي :وذلك با�ستقراء �إجابات
املعلمني على اختبار املعرفة البيداغوجية والأ�سئلة ذات الإجابة
املفتوحة ،ومن ثم باال�ستنتاج حتديد �أبرز املعارف البيداغوجية
ح�سب �أداة التحليل النوعي ال�ستجابات املعلمني واملعلمات على
اختبار املعرفة البيداغوجية يف الريا�ضيات (وذلك للإجابة عن
ال�س�ؤال الثاين).
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من معلمي ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف
مديرية التعليم اخلا�ص يف العا�صمة الأردنية عمان والبالغ عددهم
( )613معلما ومعلمة ،وذلك يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي
2018 /2017م ،ومبا �أن البيانات تتطلب حتليالت نوعية،
اختريت عينة ع�شوائية طبقية يف �ضوء املتغريات (اجلن�س ،اخلربة
التدري�سية ،معيار الأداء للمعلم يف تدري�س الريا�ضيات ،بالإ�ضافة
�إىل البيئة اجلغرافية من حيث مكان العمل وال�سكن)  ،حيث بلغ عدد
�أفراد الدرا�سة ( )4معلمني و ( )3معلمات.
أدوات الدراسة
♦ ♦♦الأداة الأوىل :منوذج ح�ضور ح�صة �صفية (بطاقة مالحظة)
�أعد الباحثان �إطارا حل�ضور ح�صة �صفية (بطاقة مالحظة) يرتكز
على الفئات الآتية:
 ا�سرتاتيجيات تدري�س ريا�ضيات.
 الأخطاء املفاهيمية .
 التمكن من املحتوى الريا�ضي وحل امل�س�ألة الريا�ضية .
 معرفة املعلم والطلبة ،فت�ضمنت كل فئة جمموعة من
امل�ؤ�رشات حيث قام الباحثان يف مراجعة وحتليل التقنيات
البيداغوجية الواردة يف كتاب الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي
واملعايري العلمية ملناهج الريا�ضيات ،و معايري تدري�س الريا�ضيات
( ، )NCTM, 2000كما ومت االعتماد على الإطار النظري ذي ال�صلة
والدرا�سات ال�سابقة يف املعرفة البيداغوجية حيث تكون الإطار يف
�صورته الأولية من ( )5فئات و ( )23م�ؤ�رشا عر�ضت على ()4
حمكمني (�إثنني منهم برتبة ا�ستاذ م�ساعد ،وحمكم برتبة ا�ستاذ،
وحمكم برتبة ا�ستاذ م�شارك) املتخ�ص�صني يف جمال �أ�ساليب تدري�س
الريا�ضيات ب�شكل خا�ص ،و�أ�ساليب التدري�س ب�شكل عام.
مت التحقق من �صدق الأداة بعر�ضها على املحكمني �أعاله،
ف�أبدوا مالحظاتهم حول ال�صياغة والدقة العلمية واللغوية ،ومدى
ارتباط الفئات وامل�ؤ�رشات ب�أهداف الدرا�سة   ،وجرى بعد ذلك �إجراء
التعديالت الالزمة وفقا لآراء جلنة املحكمني حيث تكونت الأداة يف
�صورتها النهائية من ( )4فئات و ( )16م�ؤ�رشاً ،و�أعطيت عالمة
واحدة لكل م�ؤ�رش كحد �أدنى ،و ( )3عالمات كحد �أعلى لكل م�ؤ�رش
وبذلك ت�صبح العالمة الدنيا ( )16والعالمة العليا (. )48
♦ ♦الأداة الثانية :اختبار املعرفة البيداغوجية
�أعد اختبار املعرفة البيداغوجية للمحتوى للك�شف عن واقع
املعرفة البيداغوجية الواجب توافرها عند معلمي الريا�ضيات
لل�صف التا�سع الأ�سا�سي يف وحدة حتليل املقادير اجلربية ،التي
تناولت املوا�ضيع الريا�ضية الآتية( :الفرق بني مربعني وحتليله،
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واقع املعرفة البيداغوجية عند معلمي الرياضيات للصف التاسع األساسي
املتعلقة بوحدة حتليل املقادير اجلبرية

د .عدنان محمود عياد موسى
د .شاكر محمد شاكر اجلبر

حتليل العبارة الرتبيعية ،جمموع مكعبني وحتليله ،الفرق بني
مكعبني وحتليله ،العامل امل�شرتك الأكرب ،امل�ضاعف امل�شرتك
الأ�صغر ،املقادير الك�رسية ،املعادلة الك�رسية)  ،وقد بني االختبار
وفق عدد من اخلطوات متثلت يف اختيار وحدة حتليل املقادير
اجلربية يف كتاب ال�صف التا�سع الأ�سا�سي .وحللّت الوحدة والرتكيز
على املفاهيم اجلربية الريا�ضية التالية (الك�سور اجلربية املتكافئة،
�إيجاد ناجت العمليات ب�أب�سط �صورة ،جمع وطرح الك�سور اجلربية،
حتليل العبارات الرتبيعية والتكعيبية)  ،ومت عمل جدول موا�صفات
لالختبار ،حيث تكون االختبار من (� )6أ�سئلة (مهمات مفتوحة) حيث
�أفيد من الدرا�سات ال�سابقة يف تطوير اختبار املعرفة البيداغوجية
مثل( :الطراونة2016 ،؛ �صيام2014 ،؛ الزعابي( 2012 ،بحيث
يكون احلد الأدنى لكل م�ؤ�رش عالمة واحدة ،واحلد الأعلى ()3
عالمات .وتكون الإطار النوعي من ( )33بندا احلد الأدنى للعالمة
( )33واحلد الأعلى ( ، )99كما متت الإفادة من درا�سات (الطراونة،
 ،2016الزعابي )1012 ،يف ت�صميم الإطار النوعي لتحليل �إجابات
املعلمني على االختبار املكون من (� )6أ�سئلة (مهمات مفتوحة) .
صدق وثبات االختبار
عر�ض االختبار على جمموعة من املحكمني من �أع�ضاء
هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف جمال الدرا�سة ،وطلب منهم �إبداء
الر�أي حول مدى مالئمة االختبار لقيا�س املعرفة البيداغوجية،
وحتديد الأ�سئلة التي يجب تعديلها� ،أو حذفها ،وبعد االطالع على
مالحظات املحكمني قام الباحثان ب�إجراء التعديالت التي �أو�صى
بها املحكمون� ،إذ تكون االختبار ب�صورته الأولية من (� )9أ�سئلة
(مهمات مفتوحة) من نوع الإجابة املفتوحة .وبعد عر�ض االختبار
على عينة ا�ستطالعية مكونة من معلمتني اثنتني ومعلم واحد
(املجموع  ، )3مل جتب املعلمتان على الأ�سئلة ( )9 ،8 ،7وذلك
ل�ضيق الوقت املقرر لالختبار وكان مقررا بواقع �ساعة ون�صف لذا
حذفت الأ�سئلة ( )9 ،8 ،7وتكون االختبار يف �صورته النهائية من
(� )6أ�سئلة (مهمات مفتوحة) .
وقد ح�سب ثبات االختبار من خالل طريقة التجزئة الن�صفية،
حيث جزيء االمتحان �إىل ق�سمني ،الق�سم الأول تكون من الأ�سئلة (،1
 ، )5 ،3والق�سم الثاين ( ، )6 ،4 ،2وح�سب معامل االرتباط للح�صول
على معامل الثبات من خالل معادلة �سبريمان.
ثبات التحليل الختبار املعرفة البيداغوجية
طبق االختبار على عينة ا�ستطالعية مكونة من معلمي ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي يف مديرية التعليم اخلا�ص يف العا�صمة الأردنية
عمان يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي 2018 /2017م ،وقد
بلغ عدد �أفراد الدرا�سة ( )7معلمني من جمتمع الدرا�سة من خارج
العينة  ،وا�ستغرق زمن الإجابة �ساعة ون�صف ،وحللّت� إجابات
املعلمني من خالل الإطار الذي قام الباحثان بتطويره بعد �أن هيء
با�ستخدام معادلة (عوده ، )2010 ،وقد كانت ن�سبة ثبات التقدير
( )0.71واعتربت الن�سبة مقبولة لأغرا�ض هذه الدرا�سة.

م�ؤ�رش ودليل على بطاقة املالحظة حيث �أن العالمة الدنيا ()16
والعالمة الأعلى ( ، )48كما تقدم املعلمني الختبار مكون من 6
�أ�سئلة (مهمات مفتوحة)  ،حيث حللّت �إجابات املعلمني عنها �ضمن
�إطار نوعي لتحليل وت�صنيف تلك الإجابات مت �إعداده من قبل
الباحثني � ،إذ �إن العالمة الدنيا ( )33والعالمة العليا ( ،)99كما
مت جمع عالمة كل معلم يف اختبار املعرفة البيداغوجية املفتوح
بعد التحليل النوعي للنتائج مع عالمته التي ح�صل عليها من خالل
منوذج و�إطار ح�ضور ح�صة �صفية (بطاقة املالحظة)  .و�صنفت
نتائج املعلمني ح�سب جمموع عالمات كل معلم يف االختبار .و
�إطار ح�ضور ح�صة �صفية )82 - 49 ( ،بحاجه �إىل امل�ساندة84( ،
 )114 -جيد )147 - 116( ،ممتاز.

نتائج الدراسة:
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما املعرفة
البيداغوجية املوجودة عند معلمي الريا�ضيات لل�صف التا�سع
♦الأ�سا�سي يف وحدة حتليل املقادير اجلربية داخل الغرفة ال�صفية؟ .
�أظهرت نتائج ح�ضور ( )14ح�صة بواقع ح�صتني لكل معلم ومعلمة
وجود �ضعف عام لدى معلمي الريا�ضيات لل�صف التا�سع الأ�سا�سي
يف وحدة حتليل املقادير اجلربية من خالل افتقادهم للعديد من
املهارات داخل الغرفة ال�صفية وكان �أهمها:
Ú Úا�ستخدام متثيالت ريا�ضية متنوعة للمفهوم اجلربي نف�سه.
Ú Úا�ستخدام ا�سرتاتيجيات خمتلفة يف حل امل�س�ألة
الريا�ضية املتعلقة باجلرب.
Ú Úحتديد نقاط ال�ضعف لدى الطلبة ومعاجلتها يف وحدة
اجلرب.
Ú Úربط تعلم الطلبة ملادة اجلرب بواقع الطلبة.
Ú Úمناق�شة الطلبة يف املعرفة ال�سابقة التي يحتاجها الطالب
للو�صول �إىل الفهم احلقيقي حيث قام الباحثان وم�رشف تربوي
جمتمعني بح�ضور ح�صتني لكل معلم وذلك ل�ضمان املو�ضوعية
يف عملية التقييم .ومت �أخذ املعدل احل�سابي لكل م�ؤ�رش ودليل،
وكانت معدالت كل معلم يف النموذج النهائي حل�ضور ح�صة �صفية
(بطاقة املالحظة) كما يف اجلدول ( )2حيث �أن العالمة الدنيا ()16
والعالمة الأعلى (. )48
جدول (: )2
معدل العالمة التي حصل عليها كل معلم من الباحثين والمشرف التربوي بعد الزيارة الصفية
بواقع حصتين لكل معلم

املعلم

املعدل

م1

19

م2

21

م3

18

م4

25

املعاجلات اإلحصائية

م5

23

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ح�ضور ( )14ح�صة بواقع
ح�صتني لكل معلمومعلمة ،وح�سبت املتو�سطات احل�سابية لكل

م6

29

51
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املعلم

املعدل

م7

16

املعلم الباحث الأول الباحث الثاين املعدل

يربز من خالل النتائج يف اجلدول ( )2وجود �ضعف وا�ضح
يف املعرفة البيداغوجية عند معلمي الريا�ضيات لل�صف التا�سع
الأ�سا�سي يف وحدة حتليل املقادير اجلربية ،وحاجة ملحة ملزيد
من الدعم والتطوير ،وذلك الفتقاد املعلمني للعديد من الأمور التي
ت�سهم يف حتقيق الفهم احلقيقي والعميق لدى الطلبة� ،إذ �إن عدم قيام
املعلم بربط املادة التعليمية بواقع الطلبة جعل تعلم طلبة ال�صف
التا�سع للمفاهيم اجلربية �أكرث �صعوبة ب�سبب عدم وجود معنى لها
بالن�سبة لهم ،وكذلك عدم قدرتهم على الربط بني املفاهيم اجلربية
املتنوعة لعدم قيام املعلمني با�ستخدام متثيالت ريا�ضية متنوعة
لنف�س املفهوم ،وكذلك لعدم مناق�شة املعلمني للطلبة يف معرفتهم
ال�سابقة ،وبالتايل عدم قدرتهم على حتديد نقاط ال�ضعف لدى
الطلبة ،وكذلك نقاط القوة وتعزيزها وتنميتها مما قد ي�شكل �ضعفًا
مرتاكما لديهم يف امل�ستقبل .كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن
ً
معلمني فقط ا�ستطاعا احل�صول على ( ، )% 50و�أكرث من العالمة
الكلية وهذا م�ؤ�رش غري مر�ض ويعتقد الباحثان �أن �أحد �أ�سباب
هذا الق�صور يف الأداء التدري�سي داخل الغرفة ال�صفية خالل تقدمي
املفاهيم اجلربية املرتبطة بوحدة حتليل املقادير اجلربية يعود �إىل
عدم الربط امل�ستمر بني اجلرب واحل�ساب ،فمث ًال مل يقم اال معلم واحد
بتو�ضيح الرتابط والعالقة بني جمع الك�سور العادية وطرحها من
جهة ،وجمع املقادير اجلربية وطرحها من جهة �أخرى  +وكذلك +
مثال ،وهذا م�ؤ�رش �أي�ضا �إىل عدم متانة املعرفة البيداغوجية لدى
املعلمني ،وبالتايل �رضورة العمل معهم على ايجاد الرتابطات بني
معايري املحتوى الريا�ضي ب�شكل عام والأعداد والعمليات عليها مع
اجلرب ب�شكل خا�ص.
◄◄ثانيا :عر�ض ومناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:
ما واقع املعرفة البيداغوجية عند معلمي الريا�ضيات لل�صف
التا�سع الأ�سا�سي يف وحدة حتليل املقادير اجلربية؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،تقدم املعلمني الختبار مكون من
(� )6أ�سئلة (مهمات مفتوحة) عبارة عن مهمات تعليمية يجب على
املعلمني الإجابة عنها ،حيث حللت �إجابات املعلمني عنها �ضمن
�إطار نوعي لتحليل وت�صنيف تلك الإجابات من قبل الباحثني  .و
كانت النتائج كما يف اجلدول ( )3حيث �أن العالمة الدنيا ()33
والعالمة العليا (. )99
الجدول (: )3
معدل العالمة التي حصل عليها كل معلم ومعلمة في امتحان المعرفة البيداغوجية بعد تحليل
اجاباتهم ضمن اإلطار النوعي من الباحث األول والباحث الثاني.

املعلم الباحث الأول الباحث الثاين املعدل
م1

39

37

38

م2

41

37

39

م3

36

34

35

م4

55

53

54

م5

49

47

48

م6

76

80

78

م7

40

42

41

ويظهر من اجلدول (� )3أن معلمني فقط من �سبعة معلمني
ا�ستطاعوا احل�صول على ( )% 50من العالمة الكلية ( )99على
الأقل وهذا م�ؤ�رش على وجود �ضعف لدى املعلمني يف معرفتهم
البيداغوجية.
برز ال�ضعف يف العديد من البنود كما يلي:
مل ي�ستطع �أي معلم حتديد الأخطاء املتوقعة من الطلبة عند
حلهم لتمارين الك�سور اجلربية املتكافئة ،وكذلك عدم قدرتهم على
حتديد �أ�سباب �سوء الفهم لدى الطلبة وبالتايل عدم قدرتهم على طرح
�أمثلة خمتلفة ومتنوعة لإزالة �سوء الفهم لديهم ،وافتقاد املعلمني
لربط التعليم مع واقع الطلبة ،وهذا يعني عدم وجود ا�سرتاتيجيات
تدري�سية متنوعة لدى املعلم ت�ساهم يف حتقيق الفهم احلقيقي و
العميق لدى الطلبة فمث ًال مل ي�ستطع �أي معلم حتديد �أن �أحد الأخطاء
ال�شائعة لدى الطلبة هي اعتقادهم �أن �س�( = 9 - 2س�( )3 -س-
 )3يف ال�س�ؤال الثالث من امتحان املعرفة البيداغوجية .
كما �أظهرت النتائج عدم قدرة املعلمني على حتديد املعرفة
ال�سابقة التي يجب توفرها عند الطلبة ،وهذا يعني وجود ق�صور لدى
املعلمني يف املعرفة العميقة باملناهج املدر�سية ملادة الريا�ضيات،
وبالتايل عدم قدرتهم على حتديد املعرفة ال�سابقة والالحقة
للمفاهيم اجلربية ،فمث ًال مل ي�ستطع �أي معلم �أن يو�ضح �أن �رضب
املقادير اجلربية من �أ�س�س تعلم الفرق بني املكعبني ،وذلك لإقناع
الطالب ب�أن (�س�( )2 -س�+2 2س � = )4 +س. 8 - 3
�أظهرت النتائج �أن املعلمني ال�سبعة مل ي�ستطيعوا �أن يحددوا
بدقة الأخطاء التي وقع فيها الطلبة ،وهذا يعني افتقاد املعلمني
للمعرفة العميقة واحلقيقية للطالب و�أخطائه ،وبالتايل عدم قدرة
املعلم على عالج اخلط�أ ب�شكل حقيقي مما ي�شكل �ضعف ًا مرتاكم ًا لدى
الطلبة يف معرفتهم للمقادير اجلربية وحتليلها ،وبالتايل تزايد هذا
ال�ضعف مع ال�سنوات الدرا�سية القادمة .وتتفق نتائج هذه الدرا�سة
مع (الزعابي ،2016 ،الطراونة. )Akkaya, 2016 ،2016 ،
◄◄ثالثاً :عر�ض ومناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث:
ما م�ستوى املعرفة البيداغوجية ملعلمي الريا�ضيات لل�صف التا�سع
الأ�سا�سي يف وحدة حتليل املقادير اجلربية؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،جمعت عالمة كل معلم يف
اختبار املعرفة البيداغوجية املفتوح بعد التحليل النوعي للنتائج
مع عالمته التي ح�صل عليها من خالل منوذج و�إطار ح�ضور
ح�صة �صفية (بطاقة املالحظة) ،بحيث �صنفت نتائج املعلمني
ح�سب جمموع عالمات كل معلم يف االختبار و �إطار ح�ضور ح�صة
�صفية )82 - 49 ( ،بحاجه �إىل امل�ساندة ،و ( )114 - 84جيد ،و
( )147 - 116ممتاز ،واجلدول ( )4يظهر ت�صنيف املعلمني ح�سب
املعلومات �أعاله.
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واقع املعرفة البيداغوجية عند معلمي الرياضيات للصف التاسع األساسي
املتعلقة بوحدة حتليل املقادير اجلبرية

د .عدنان محمود عياد موسى
د .شاكر محمد شاكر اجلبر

الجدول (: )4
تصنيف المعلمين والمعلمات حسب مجموع العالمات التي حصل عليها كل معلم ومعلمة في
امتحان المعرفة البيداغوجية ومؤشرات حضور حصة صفية

املعلم

جمموع عالمتي التحليل النوعي
المتحان املعرفة البيداغوجية
املفتوح ومل�ؤ�رشات ح�ضور ح�صة
�صفية

ت�صنيف املعلم

م1

57

بحاجة �إىل امل�ساندة

م2

60

بحاجة �إىل امل�ساندة

م3

53

بحاجة �إىل امل�ساندة

م4

79

بحاجة �إىل امل�ساندة

م5

71

بحاجة �إىل امل�ساندة

م6

107

جيد

م7

57

بحاجة �إىل امل�ساندة

لدى الطلبة يف مو�ضوع حتليل املقادير اجلربية ،وبالتايل ي�صبح
لدى الطلبة �ضعف يف حل امل�سائل الريا�ضية� .إ�ضافة �إىل �أن وجود
( )6معلمني من �أ�صل ( )7معلمني بحاجة �إىل امل�ساندة يعد م�ؤ�رشا
على �رضورة التدخل ال�رسيع والبحث يف الأ�سباب احلقيقية لهذا
ال�ضعف ،والنظر يف �إمكانية عمل دورات تدريبية متنوعة ت�ستهدف
املعلمني و�إجراء املزيد من الأبحاث والدرا�سات ،ويعتقد الباحثان
�أي�ض ًا �أن هناك ان�سجام ًا وا�ضح ًا يف �أداء املعلمني التدري�سي داخل
الغرفة ال�صفية وبني �إجاباتهم على امتحان املعرفة البيداغوجية
املفتوح ،فمث ًال مل يقم �أي معلم بطرح �أي مثال يربط حياة الطالب
أي�ضا مل ي�ستطع �أي معلم �أن يقدم مثا ًال
مبفهوم الك�سور املتكافئة ،و� ً
�صحيحا ملوقف حياتي يو�ضح مفهوم الك�سور املتكافئة يف ال�س�ؤال
ً
الأول من امتحان املعرفة البيداغوجية املفتوح.

التوصيات:

معلما واح ًدا ح�صل على
�أظهرت النتائج يف اجلدول (� )4أن
ً
ت�صنيف جيد والباقي على ت�صنيف بحاجة �إىل امل�ساندة وعدم وجود
معلم ح�صل على ت�صنيف ممتاز ،وهذا يتفق مع درا�ستي (الطراونة،
2016؛ الزعابي.)2012 ،
التعليق على نتائج الدراسة بشكل عام:
�أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية احلاجة امللحة �إىل التحاق
املعلمني بدورات حديثة تتناول ا�سرتاتيجيات متنوعة لتدري�س
الريا�ضياتلما لها من �أثر يف تنمية وتطوير �أداء املعلمني داخل
الغرفة ال�صفية ،و�إتاحة الفر�صة لهم الكت�شاف �أهمية التنوع يف
ا�سرتاتيجيات التدري�س داخل الغرفة ال�صفية ،والأثر االيجابي لذلك
وخ�صو�صا اجلرب فهما
التنوع يف قدرة الطلبة على فهم الريا�ضيات
ً
حقيقيا وعميقا ،وبخا�صة �أن �أبرز مالحظات الباحثني متثلت يف
عدم تقدمي املعلمني ال�سرتاتيجيات تدري�سية خمتلفة ،وعدم التنوع
يف عر�ض املادة التعليمية داخل الغرفة ال�صفية.
كما �أظهرت النتائج اخلا�صة باالختبار املفتوح عدم وجود
قدرة لدى �أغلب املعلمني على حتديد الأخطاء ال�شائعة التي يقع فيها
الطلبة عند حلهم مل�سائل ومهمات تتناول املقادير اجلربية ،مما يدل
على افتقاد املعلمني ملعرفة ما يعرفه الطالب وما الذي يجب �أن
يعرفه يف اجلرب ،وهذا م�ؤ�رش �أي�ضا على �أهمية الرتكيز على املعلمني
يف الكليات اجلامعية يف م�ساقات اجلرب لتعميق فهمهم وتزويدهم
باملفاهيم اجلربية الأ�سا�سية ،وكيفية تدري�سها والطرق الأن�سب
لتقدميها للطلبة داخل الغرفة ال�صفية ،وتوعيتهم �أي�ضا بالأخطاء
ال�شائعة التي يقع فيها الطلبة ،وطرق عالج تلك الأخطاء مع �أهمية
عمل زيارات للطلبة املعلمني يف �أثناء درا�ستهم اجلامعية للمدار�س،
ومالحظة �أداء املعلمني والطلبة يف �أثناء تدري�س وحدة اجلرب ملا له
من �أثر على خرباتهم يف امل�ستقبل يف �أثناء تدري�سهم للطلبة.
و�أبرزت النتائج �أي�ضا احلاجة �إىل م�ساعدة املعلمني يف ُبعد
حل امل�سالة الريا�ضية ،والتمكن من املحتوى الريا�ضي ،وهذا يتفق
مع درا�سة كل من (� )Boz, 2012;Ozel,2013 ; Abell,2008إذ �إن عدم
متكن املعلمني من املحتوى الريا�ضي قد يعمل على زيادة �سوء الفهم
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بنا ًء على نتائج الدرا�سة ،ميكن التو�صية بالآتي:
1عمل امتحان وطني �شامل للمعلمني والطلبة يتناول املفاهيم
الأ�سا�سية يف اجلرب ،وحتليل نتائج االمتحانات.
�2إعادة النظر يف كيفية و�آلية تدري�س م�ساقات اجلرب يف كليات
الرتبية يف اجلامعات.
3تطوير امل�ساقات الرتبوية التي تهتم بطرق تدري�س الريا�ضيات
ب�شكل عام.
 4تقدم الطلبة املعلمني يف كليات الرتبية المتحان كفاءة
تربوية ومعرفية قبل التخرج.
5زيادة فرتة ح�ضور الطلبة املعلمني للمدار�س لي�ستطيع الطلبة
اكت�ساب خربة �أكرب ،وتكوين ر�ؤيا �أو�ضح.
6عمل �أبحاث ودرا�سات تتناول املعرفة البيداغوجية على عينة
�أكرب والبحث يف نتائجها.
�7إجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة باملعرفة البيداغوجية
تتناول جماالت �أُخرى كالإح�صاء واالحتماالت والهند�سة.
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