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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد مدى تو ّزع مهارات التوا�صل
الريا�ضي يف حمتوى كتاب الريا�ضيات املقرر على تالميذ ال�صف
وتعرف مدى توافر كل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات
ال�ساد�س الأ�سا�سي،
ّ
املهارات يف املحتوى.ومتثل جمتمع الدرا�سة وعينتها مبحتوى
كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.و�أُع ّد ْت �أداة حتليل
املحتوى ،التي ا�شتملت على ( )53م�ؤ�رشاً ،مو ّزعة على مهارات
مت الت�أكد من �صدق الأداة وثباتها.
التوا�صل الريا�ضي ،و ّ
وتو�صلت الدرا�سة �إىل � ّأن حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي راعى بدرجة ممتازة مهارات التوا�صل الريا�ضي،
بن�سبة بلغت ( )94.79%من �إجمايل الفقرات البالغة ( )835فقرة،
ولك ّنه �أعطى بع�ض املهارات درجة اهتمام �أكرب من املهارات
الأخرى ،فجاءت مهارة التعبري ال�شفوي �أو ًال بن�سبة اهتمام مرتفعة،
بلغت ( ،)55.51%تلتها مهارات (الكتابة ،التمثيل ،القراءة،
اال�ستماع) بن�سب متدنية ،وكانت –على الرتتيب ،13.64%( -
 ،)2.33% ،11.45% ،11.67%كما �أظهرت النتائج تباين العناية
بامل�ؤ�رشات ،واختالف ن�سبة تكراراتها ،و�إغفال بع�ض امل�ؤ�رشات
التي مل حتظَ ب� ّأية فر�صة للتدريب عليها ،و�أو�صت الدرا�سة ببناء
جدول موا�صفات دقيق ،ي�ستند �إىل حتديد الوزن الن�سبي ملهارات
التوا�صل الريا�ضي ،ولتكرار ك ّل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات املهارات؛ تبع ًا
لأهميته ،ومنا�سبته لتالميذ ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.
الكلمات املفتاحية :حتليل املحتوى ،مهارات التوا�صل
الريا�ضي ،كتاب الريا�ضيات ،ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.
Level of Availability of Mathematical Communication
Skills in the Textbook of Mathematics of the Sixth
)Grade in Syrian Arabic Republic (Analytical Study

Abstract:
The study aimed at determining the extent of the
distribution of Mathematical communication skills
throughout the content of the Mathematics textbook
that is designed for sixth graders. The study also aimed
at identifying the availability of the skills indicators
in the content. The study community and its sample
was the content of the Mathematics Textbook of the
Basic sixth grade. The researcher prepared a Content
Analysis tool, which consisted of (53) indicators, that
tackled communication skills. The tool’s validity and
stability were verified.
The study results indicated that the content of
the Mathematics textbook of the sixth grade highly
considered Mathematical communication skills by
%) 94. 79 (throughout all the Paragraphs. However,
some skills were more focused on; speaking skills were
mainly focused on by (55. 51 (%, followed by skills of
Writing, Representation, Reading, and Listening by

the following percentages respectively (13. 64%, 11.
67%, 11. 45%, 2. 33%) . The results indicated to the
absence of a number of indicators of communication
skills, and the variance of the presented indicators.
The study recommended the need for the formation of
accurate specifications table, based on the percentages
of the Mathematical communication skills, and the
repetition of each skill indicator in accordance with its
importance and suitability with the needs of the pupils
at sixth grade.
Keywords: Content Analysis, Mathematical
communication skills, Mathematics textbook, the basic
sixth grade.

مق ّدمة الدراسة:
ت�شغل عملية تقومي املناهج الدرا�سية وتطويرها حيزاً كبرياً
من اهتمام الرتبويني ،ال �سيما �أ ّننا نعي�ش يف عامل متغيرّ متج ّدد،
يفر�ض الكثري من التحديات التي ينبغي للمناهج �أن تواجهها؛ ولهذا
ن�ش�أت حركة املعايري الرتبوية على ال�صعيدين العاملي واملحلّي؛
لال�ستناد �إليها يف عملية التقومي �أو التطوير على ح ّد �سواء ،وعلى هذا
قامت الكثري من دول العامل بو�ضع معايري وطنية خا�صة مبناهجها،
ت�ستند �إىل جملة من املوا�صفات العاملية ،وتراعي خ�صائ�ص
املجتمع املحلّي وبيئته وثقافته ،كما ت�ستند �إىل خ�صائ�ص
املتعلّمني يف ك ّل مرحلة تعليمية ،مع مراعاة طبيعة املادة الدرا�سية.
وت�أتي الريا�ضيات يف مقدمة املواد الدرا�سية التي �أولتها امل�ؤ�س�سة
التعليمية �أهمية كبرية؛ لأهميتها وانعكا�ساتها اخلطرية يف تكوين
�شخ�صية املتعلّم وتنميتها ،والتي ينبغي �أن ي�ستند �إعداد املتعلّم
فيها �إىل جملة من املعايري العلمية املخطّ طة بعناية.
هذا وحت ّتل الريا�ضيات يف املناهج املدر�سية مكانة متميزة،
الفعالة يف حتقيق مقا�صد هذه املناهج،
ت�ستمدها من م�ساهمتها ّ
فالريا�ضيات لي�ست جمرد و�سيلة مل�ساعدة الإن�سان على التفكري
وح ّل امل�شكالت والو�صول �إىل النتائج فح�سب ،ولكنها و�سيلة مهمة
جداً يف تبادل الأفكار بو�ضوح ودقة (. )Baroody, 1993
ومن املهم الإ�شارة� ،إىل � ّأن ما مييز الريا�ضيات املعا�رصة
�أ ّنها نوع رائع من الكتابة املخت�رصة ،ت�ستخدم لغة ورموزاً موحدة؛
فامل�شتغلون بالريا�ضيات يف خمتلف دول العامل ،ي�ستخدمون اللغة
والرموز الريا�ضية نف�سها ،التي مكّنتهم من التوا�صل فيما بينهم؛
�إذ يعمل التوا�صل  communicationكما ذكرت كوجك (،2001
 )319على �إك�ساب الفرد القدرة على التعبري عن الفكرة بو�ضوح
عرفه
وفاعلية حتى يفهمها الآخرون ب�سهولة؛ لذلك فالتوا�صل كما ّ
�شحاتة والنجار (�“ : )159 ،2003أ ّنه عملية تبادل الأفكار والآراء
وامل�شاعر بني الأفراد من خالل نظام م�شرتك ومتعارف عليه من
العادات والتقاليد والرموز اللغوية ،وهو عالقة اجتماعية بني الأفراد
ت�ستخدم فيها اللغة القومية يف �إطار جمموعة من املعايري والقواعد
لإجناز �أهداف و�أن�شطة مق�صودة».وقد و�صف �سالم ()37 ،2004
تتم بني �أفراد املجتمع ب�أ ّنها نقل املعرفة
دورة عملية التوا�صل ،التي ّ
ب�أنواعها من �شخ�ص لآخر؛ �إذ تتخذ م�ساراً يبد�أ من املر�سل �إىل
امل�ستقبل ،ثم يرتد ثانية �إىل املر�سل على �شكل تغذية راجعة ،ت�ساعد
املر�سل على معرفة ما حت ّقق من �أهداف ،فيغري ر�سالته وحمتواها
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وقناة التوا�صل مبا يحقق التفاهم ،كما � ّأن عملية التوا�صل ت�سري يف
اجتاهني ،وقد يتحول املر�سل �إىل م�ستقبل ،وامل�ستقبل �إىل مر�سل،
تتم عملية التوا�صل على �شكل دورة متكاملة.
وهكذا ّ
و�أ�سهم وجود االرتباط الوثيق بني التوا�صل والريا�ضيات يف
ظهور ما ُيعرف بالتوا�صل الريا�ض ي �Mathematical communica
 ،tionوالذي ُيع ُّد من بني �أكرث معايري تعلّم الريا�ضيات �أهمية يف
الوقت احلا�رض ،وما ي�شري �إىل ذلك ،ما جاء �ضمن العديد من الأدبيات
الرتبوية اخلا�صة بتعليم الريا�ضيات؛ �إذ �أ�شار التقرير اخلا�ص
مبعايري الريا�ضيات املدر�سية �إىل وجوب تعلّم املتعلّمني مهارات
التوا�صل الريا�ضي يف جميع املراحلِ الدرا�سية ( )NCTM, 1989؛
ومن جهة �أخرى ف�إن التوا�صل الريا�ضي ،يع ُّد �أحد املكونات الأ�سا�سية
للقوة الريا�ضية  ،Mathematical Powerوالتي مت ّثل الهدف الرئي�سي
لتعلّم الريا�ضيات (Cantlon,1998
).وتت�ضمن القوة الريا�ضية ثالثة
ّ
م�ستويات من املعرفة :املعرفة املفاهيمية ،واملعرفة الإجرائية،
وح ّل امل�شكالت وما بعد املعرفة ،وثالث عمليات ريا�ضية :التوا�صل
الريا�ضي ،والرتابط الريا�ضي ،واال�ستدالل الريا�ضي ،وفيما يلي
مهارات التوا�صل الريا�ضي يف م�ستويات املعرفة الثالثة (ال�سعيد،
: )69 ،2003
 التوا�صل الريا�ضي يف املعرفة املفاهيمية :يتم ّثل يف
�إنتاج الأمثلة للمفاهيم ،وا�ستخدام الأ�شكال والر�سومات للتعبري عن
املفاهيم ،واملعاجلات الريا�ضية واليدوية والتكنولوجية والذهنية،
ومنذجة املفاهيم وترجمتها �إىل دالالت و�أفكارُ ،تف�رس النظام
الريا�ضي با�ستخدام الرموز واجلمل والعالقات للتوا�صل املفاهيمي.
 التوا�صل الريا�ضي يف املعرفة الإجرائية :يتم ّثل يف
ا�ستخدام اخلوارزميات؛ للتعبري عن الأفكار واملفاهيم الريا�ضية،
و�إدراك العالقة بني الأداء الكتابي والذهني للخوارزميات ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستخدام الريا�ضيات وتوظيفها يف كتابة �أبحاث ومقاالت ترتبط
باخلربات املتنوعة ،وا�ستخدام الأداء الكتابي والذهني والتكنولوجي
والتقدير للتعبري عن الإجراءات يف الريا�ضيات.
 التوا�صل الريا�ضي يف ح ّل امل�شكالت :يق�صد به ا�ستخدام
املعرفة الريا�ضية يف ح ّل امل�شكالت ،والقدرة على جمع البيانات
واملعلومات و�إدراك ارتباطها ،بالإ�ضافة �إىل �صياغة م�شكالت
ريا�ضية وفق معطيات ،مع عر�ض ومناق�شة طرائق حلّها يف
جمموعات عمل ،وكتابة تقارير عمل عن الإجراءات ،ونتائج
املناق�شات الريا�ضية ،وكذلك نتائج العمل.
ول ّأن تعلّم الريا�ضيات وتعليمها ال يخلُ من فر�ص
املتنوعة ،ف�إ ّنه ينبغي �أن يهتم معلمو
التوا�صل الريا�ضي مبهاراته
ّ
الريا�ضيات ،ووا�ضعو املناهج ،وم�ؤلفو كتب الريا�ضيات املدر�سية
بتنمية مهارات التوا�صل الريا�ضي.
وي�شري املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات بالواليات املتحدة
(� )NCTMإىل � ّأن ما يكت�سبه املتعلّم يف الريا�ضيات ،ي�سهم يف �إثراء
ر�صيده اللغوي ،و�إك�سابه قدرة �أكرب على التوا�صل ،با�ستعمال الأرقام
والأ�شكال ()NCTM, 2000؛ وي�ؤكد بع�ض الباحثني �أهمية التدريب
على مهارات التوا�صل الريا�ضي واكت�سابها؛ ذلك لأ ّنه ي�ساعد يف
املتعمق للأ�شياء ،كذلك
تطوير البناء املعريف ،واكت�ساب الفهم
ّ
ي�ساعد على تطوير التفكري الإبداعي للطلبة ( ،)Qi, 2001ويف �إ�شارة
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لدور التوا�صل يف تدري�س الريا�ضيات ذكر بدوي ()272 ،2003
� ّأن للتوا�صل دوراً مفتاحياً ،ي�ساعد الطالب على تكوين ارتباطات
�رضورية ومهمة بني التمثيالت الفيزيقية ،والب�رصية ،والبيانية،
والرمزية ،واللفظية ،والذهنية للأفكار الريا�ضية ،وم�ؤيداً لبدوي
برر الرفاعي (� )21 ،2001أهمية التوا�صل يف الريا�ضيات؛ لكونه
ّ
ميكن الطالب من ا�ستخدام لغة الريا�ضيات مبا حتويه من رموز
وم�صطلحات وتعبريات؛ للتعبري عن الأفكار والعالقات وفهمها
وتو�ضيحها للآخرين� ،إ�ضافة �إىل ذلكّ � ،إن توظيف مهارات اللغة
من قراءة ،وكتابة ،وتعبري �شفوي ،وا�ستماع بالإ�ضافة �إىل مهارة
الرتجمة الريا�ضية ،قد ي�ساعد الطالب على فهم الريا�ضيات ،وعلى
توظيفها يف املواقف الريا�ضية واحلياتية.
وقد �أ�شارت نتائج بع�ض البحوث �إىل فاعلية الكتابة يف حت�سني
مقدرة املتعلّمني على التفكري ،وكذلك التوا�صل يف الريا�ضيات
()Wadlington, Bitner & Austin, 2002؛ كما �أظهرت نتائج بحوث
�أخرى � ّأن دعم وت�شجيع التوا�صل الريا�ضي يف بيئات تعليم وتعلّم
يعمق فهم املتعلّمني الريا�ضي (Hirschfeld - Cotton,
الريا�ضياتّ ،
وبينت بحوث �أخرى وجود عالقة ارتباطية
ّ ، )2008; Wilson, 2009
موجبة بني التوا�صل الريا�ضي والتح�صيل الريا�ضي (الذارحي،
 ، )2009فيما �أكدت بحوث �أخرى �إمكان تنمية مهارات التوا�صل
الريا�ضي من خالل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�سية معينة ،مثل
تلك اال�سرتاتيجية القائمة على �أبعاد التعلم ،فقد �أثبت البحث
فعاليتها يف تنمية االجتاه ومهارات التوا�صل الريا�ضي لدى طالب
املرحلة الأ�سا�سية (التخاينة ، )2011 ،كما �أظهرت نتائج بحث �آل
عامر ( ( 2008فاعلية برنامج تدريبي يف الريا�ضيات م�ستند �إىل
نظرية “تريز” ( )TRIZيف تنمية بع�ض مهارات التفكري الإبداعي،
وح ّل امل�شكالت الريا�ضية �إبداعياً ،والتوا�صل الريا�ضي مبهاراته:
(الكتابة ،القراءة ،التعبري ال�شفوي ،اال�ستماع ،التمثيل) لدى الطالبات
املتفوقات يف ال�صف الثالث متو�سط بال�سعودية.ولقد �أثبت البحث � ّأن
قدرة الطلبة على التوا�صل الريا�ضي �ضعيفة جداً (املعويل2007 ،؛
الذارخي )2009 ،؛ و� ّأن مهارات التوا�صل الريا�ضي (التعبري ال�شفوي
 اال�ستماع  -القراءة– الكتابة  -التمثيالت الريا�ضية املتع ّددة)ميكن تنميتها ب�صورة �أف�ضل عند ا�ستخدام التقنيات احلديثة (�رسور،
 )2009؛ لهذا يجب على معلمي الريا�ضيات �أن ي�سهموا يف تطوير
قدرة طالبهم على التوا�صل الريا�ضي باختيارهم الأن�شطة املنا�سبة
لذلك ،وعلى وا�ضعي مناهج الريا�ضيات �أن ي�أخذوا ذلك يف االعتبار،
ي�ضمنوا كتب الريا�ضيات املدر�سية مهارات التوا�صل الريا�ضي
و�أن ّ
املختلفة ،مبا ي�سهم يف تعزيز قدرة الطلبة على اال�ستخدام اجليد للغة
الريا�ضيات يف التعبري عن �أفكارهم ووجهات نظرهم بو�ضوح ودقة.
فالتوا�صل الريا�ضي يتجلّى يف قدرة الفرد على ا�ستخدام
لغة الريا�ضيات عند مواجهة موقف مكتوب �أو مر�سوم �أو مقروء �أو
ملمو�س والتعبري عن الأفكار والعالقات وفهمها” (ن�رص،2009 ،
. )13ويو�صي ال�سواعي وخ�شان ( )16 ،2003بتعليم التالميذ
مهارات التوا�صل؛ نظراً لأهميتها� ،إذ ينبغي تعري�ض التالميذ
تتاح لهم فيها قراءة الأفكار وكتابتها ،وذلك حتى
ملواقف ريا�ضيةُ ،
ي�ألفوا لغة الريا�ضيات ويعتادوا عليها.
ولقد تع ّددت ت�صنيفات الباحثني ملهارات التوا�صل الريا�ضي،
فو�ضعها البع�ض يف ثالثة جوانب رئي�سة ،هي (:)Mary,1998
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 التوا�صل حول الريا�ضيات :يق�صد به الت�أمل والتفكري
يف العمليات املعرفية والأفكار الريا�ضية ،وو�صف الإجراءات،
واال�ستنتاجات اخلا�صة بح ّل امل�شكالت الريا�ضية ،و�إيجاد تف�سريات
وتربيرات احللول الريا�ضية ،ومناق�شة الأفكار الريا�ضية ،والتوا�صل
مع الآخرين و�إبداء وجهات النظر املختلفة.
 التوا�صل يف الريا�ضياتُ :يعنى به ا�ستخدام اللغة يف
التعبري عن الأفكار الريا�ضية ،وا�ستخدام التمثيالت والر�سوم
البيانية واملعاجلة ال�شفهية والكتابية للبيانات.
 التوا�صل بالريا�ضيات :ي�شري هذا امل�صطلح �إىل ا�ستخدامات
الريا�ضيات املختلفة ،التي متكّن التالميذ من التعامل مع امل�شكالت
احلياتية.
و�أ�شار بدوي (� )272 ،2003إىل وجود نوعني من التوا�صل
بلغة الريا�ضيات :يكون �إما توا�ص ًال داخل املادة) وذلك عند التوا�صل
بلغة الريا�ضيات حول مو�ضوع فيها ( ،و�إما توا�ص ًال بني الريا�ضيات
وغريها من املواد.واتفق بع�ض الباحثني (;Fennell,1995 Larsson,
2007؛ النذير واملالكي )2013 ،على ت�صنيف التوا�صل الريا�ضي
�إىل :توا�صل �شفوي  ،oral communicationوتوا�صل كتابي written
communication؛ وذلك طبق ًا لنوع لغة الريا�ضيات امل�ستخدمة� :إما
لغة �شفهية  ،language oralو�إما لغة مكتوبةwritten language.
ومن الت�ص ّنيفات ،الأكرث �شمو ًال و�شيوع ًا ملهارات التوا�صل
الريا�ضي ،ت�صنيف املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات يف
الواليات املتحدة ( ، )NCTM, 2000الذي ي�ضع مهارات التوا�صل
الريا�ضي يف خم�سة مهارات ،هي :القراء ة  ،Readingوالكتابة �Writ
 ،ingوالتعبري ال�شفوي  ،Speakingواال�ستماع  ،Listeningوالتمثيل
Representing؛ �إذ جند الكثري من الباحثني قد �أخذوا به (عفيفي،
 ،2008عبد الفتاح2008 ،؛ ن�رص2009 ،؛ ح�سني2012 ،؛ الكبي�سي
وامل�شهداين )2016 ،؛ لذلك مييل الباحث �إىل الأخذ بهذا الت�صنيف،
يف حتديد مهارات التوا�صل الريا�ضي الالزمة لتالميذ ال�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي.وميكن تو�ضيح الت�صنيف ال�سابق ،ت�صنيف
املجل�س القومي الأمريكي ملهارات التوا�صل الريا�ضي يف الآتي:
◄◄�أوالً   -مهارة القراءة الريا�ضية :تعني القدرة على
قراءة املادة الريا�ضية قراء ًة �سليمة �صحيحة ،وفهم داللة الرموز
وامل�صطلحات والأ�شكال ،و�إدراك معنى ال�صيغ الريا�ضية)1997
(,Balas؛ وهي عملية �سيكو لغوية تت�ضمن الإدراك الب�رصي للرموز
الريا�ضية والكلمات والأ�شكال وربطهما مبعانيها وترجمتها �إىل
�ألفاظ منطوقة) خليفة. )1995 ،ومن الأ�س�س املهمة لتعليم وتعلّم
الريا�ضيات القدرة على قراءة وفهم امل�صطلحات والرموز والأ�شكال
و�إدراك معنى ال�صيغ الريا�ضية ،وهذا يتطلب جهداً من املعلم ومهارة
من املتعلّم (. )Thompson & Chappell, 2007, 188
وا�ستناداً �إىل وثيقة املعايري الوطنية ،فقد ُح ِّدد يف الأهداف
بع�ض مهارات القراءة الريا�ضية التي ميكن �أن يكت�سبها تلميذ
ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي؛ كقراءة الأعداد الطبيعية ،وقراءة الوقت
بال�ساعات والدقائق والثواين ،وقراءة التمثيالت البيانية باخلطوط
مبقايي�س خمتلفة (احلمود و�آخرون. )2015 ،وميكن �أن ت�شمل كتب
الريا�ضيات وفق ًا لتو�صيات املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات
�أن�شطة القراءة الآتية (: )NCTM, 2000, 67

 فهم املفردات اخلا�صة بالألفاظ الريا�ضية.
 تعليم املتعلّمني كيفية ا�ستخدام الكتاب املدر�سي
 و�ضع �أهداف للقراءة يف الكتاب ،وتوجيه الأ�سئلة ،تقدير
�سهولة قراءة املادة املكتوبة.
مت تعلمه.
 �إعطاء مق ّدمة عامة ملا ّ
◄◄ثانياً  -مهارة الكتابة الريا�ضية :تعني قدرة املتعلّم على
ا�ستخدام لغة الريا�ضيات املكتوبة يف التعبري بو�ضوح عن الأفكار
يت�ضمنها
واملفاهيم وامل�صطلحات والعالقات الريا�ضية ،التي
ّ
الن�ص الريا�ضي ،وتلخي�ص ما فهمه املتعلّم للآخرين عن الأفكار
ّ
والإجراءات واحللول (ال�رس )236 - 235 ،2015 ،؛ كما يعرفها
عبيد ( )55 ،2004ب�أ ّنها“ :مهارة ا�ستخدام املفردات الريا�ضية
وبرر
وامل�صطلحات والرتاكيب للتعبري عن الأفكار ب�صورة مكتوبة؛ ّ
الرفاعي ( )30 ،2001تزايد االهتمام بالكتابة يف تعلّم الريا�ضيات؛
لكون التعبري بالكتابة عن الأفكار واملفاهيم والعالقات الريا�ضية
وتو�صيل ذلك للآخرين ،قد ي�ساعد على تنمية قدرة الطالب على
التوا�صل الريا�ضي.وميكن �أن ت�شمل �أن�شطة الكتابة الريا�ضية ما يلي
(: )Baroody, 1993
 البدء بالكتابة التي تركز على ما يعرفه املتعلمون من
خربات �سابقة واالجتاه تدريجي ًا �إىل ما ال يعرفه املتعلّمون.
 ت�شجيع املتعلّمني على و�صف ما قاموا به ،وكتابة
انطباعاتهم على ما فعلوه ،وت�شجيعهم على مناق�شة بع�ضهم �شفوي ًا
فيما كتبوه ،وذلك كخطوة نحو الكتابة من �أجل التوا�صل.
 ا�ستخدام مهارات اللغة يف الريا�ضيات من خالل الواجبات
املنزلية ،والكتابة عن فكرة ما تتطلّب من املتعلّمني التفكري فيها،
والرتكيز عليها ،وعلى املفاهيم املت�ضمنة داخل هذه الفكرة.
  ُيعطى املتعلمون جم ًال كاملة ،ثم يطلب منهم �إكمال جمل
�أخرى تالية لها.
  ُتقدم �أ�سئلة متهيدية يجيب عليها املتعلمون ا�ستعداداً
لتلقي �أ�سئلة �أكرث تعقيداً.
  ُيعطى املتعلمون جملة �أو تعريف ًا �أو �إجراء �أو �س�ؤا ًال
�أو عالقات ،ويطلب منهم �إعادة تقدميه بالكتابة عنه بطريقتهم
اخلا�صة.
  ُيعطى املتعلّمون قائمة كلمات ،ويطلب منهم كتابة جملة
�أو فقرة ،م�ستخدمني بع�ض كلمات هذه القائمة.
 يكتب املتعلّمون �أفكاراً لأحد املو�ضوعات الرئي�سة ،التي
قر�أوها �أو خطوات حلّهم للم�شكلة ،وتلخي�صها.
◄◄ثالثاً   -مهارة التعبري �أو التحدث ال�شفوي الريا�ضي:
تعني قدرة املتعلّم على التعبري عن الأفكار والعالقات وعر�ض حلول
بديلة ،وو�صف �إجراءات احل ّل للم�شكلة الريا�ضية ،وحتليل وتقومي
احللول واملناق�شات الريا�ضية املق ّدمة من قبل الآخرين ،و�إعطاء
�أفكار �صحيحة عن عالقات �أو مفاهيم ريا�ضية ،وتعليل �إجاباته
ملوقف ريا�ضي (ال�سعيد. )2005 ،ومن �أن�شطة تنمية مهارة التعبري
ال�شفوي الريا�ضي (بدوي: )2003 ،
 يرتك للتالميذ احلرية ليتحدثوا وي�ستجيبوا لأ�سئلة الكتاب
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با�ستخدام اللغة الريا�ضية؛ للتعبري عن الأفكار والعالقات.
 و�صف �أ�شكال هند�سية و�إجراءات حل ،ومتثيل بياين� ،أو
�رشح مفهوم �أو رمز �أو عالقة� ،أو تربير �إجابة� ،أو �إعطاء �أمثلة على
مفهوم ما ،والتعبري عن م�شكلة �أو متثيل بياين �أو �شكل هند�سي بلغة
املتعلم اخلا�صة.
 ت�شجيع املتعلّمني على طرح �أ�سئلة ،والبحث عن حلول
بديلة بعد مناق�شة امل�شكالت الريا�ضية.
 عر�ض تعليقات ومقرتحات املتعلمني �أمام ال�صف لإثراء
املناق�شات حولها.
◄◄رابعاً  -مهارة اال�ستماع الريا�ضي :يتم ّثل يف قدرة املتعلّم
على اال�ستماع بذكاء واهتمام للتعميمات الريا�ضية ،وامل�صطلحات
الريا�ضية ،وتف�سريات العالقات الريا�ضية ،وو�صف النماذج
والأ�شكال الريا�ضية ،مبا ميكّنه من التعبري عن ما �سمعه بو�ضوح،
وتف�سري ما عبرّ عنه الآخرون ب�صورة ريا�ضية �صحيحة (ال�رس،
. )237 ،2015
وتت�ضمن مهارة اال�ستماع التف�سري ملا يعرب عنه الآخرون
ّ
ب�صورة ريا�ضية �صحيحة ،لو كانت الر�سالة امل�ستقبلة م�سموعة،
هند�سي
ح�سي �أو �شكل
ومن �أمثلة ذلك اال�ستماع �إىل و�صف لنموذج
ّ
ّ
مثالً ،وتنفيذه على نحو �صحيح (عبيد. )57 ،2004 ،
عرف «بيب
◄◄خام�ساً   -مهارة التمثيل الريا�ضيّ :
و�سوزونوف» ( )Pape & Tchosnov, 2001, 118التمثيل الريا�ضي
ب�أ ّنه“ :جتريدات داخلية للفكرة الريا�ضية� ،أو خمطط معريف
طوره املتعلّم من خالل اخلربة ،وتع ُّد التمثيالت العددية واجلربية
ّ
والر�سومات واجلداول واملخططات والقوائم تو�ضيح خارجي
للمفاهيم� ،أو جت�سيد للبناءات العقلية”.
ويع ُّد التمثيل الريا�ضي �أحد �أهم مهارات التوا�صل الريا�ضي
لدى املتعلّمني من خالل �إمكانية تطوير وتعميق فهمهم للمفاهيم
الريا�ضية؛ وذلك عندما يقومون بابتكار ومقارنة وا�ستخدام �أ�شكال
متنوعة من التمثيالت الريا�ضية ،مثل ال�صور والأ�شكال واخلرائط
والر�سوم البيانية واجلداول والرتجمة واملعاجلة الرمزية ،ومثل
مهم ًا
هذه التمثيالت ت�ساعدهم على توا�صل تفكريهم ،وتع ُّد عام ًال ّ
يف عملية تو�صيل املعلومات (. )Watson, 2000, 54وفيما يلي
بع�ض �أ�شكال التمثيالت ،التي ميكن �أن ت�شملها كتب الريا�ضيات:
الرتجمة الريا�ضية :تعني حتويل �صورة ريا�ضية �إىل �صورة �أخرى
ب�رشط �أن تت�ضمن ال�صورة اجلديدة جميع عنا�رص ال�صورة الأوىل
دون �إهمالٍ ل ّأي منها (عبد احلفيظ و�إ�سكندر. )1999 ،والر�سم
البياين :يعني الر�سم البياين متثي ًال ب�رصي ًا للعالقات العددية يف
�صورة مر ّتبة ومنظّ مة ب�شكلٍ يظهرها بو�ضوح و�رسعة ،فهو تلخي�ص
للبيانات العددية املوجودة يف �شكل خطوط �أو �أعمدة �أو دوائر تظهر
العالقة املوجودة بني البيانات بو�ضوح (حممد. )1993 ،واملعاجلة
الرمزية :ت�ستخدم عند ح ّل م�شكالت لفظية جربية (ال�رس. )2015 ،
م�صممو مناهج
الرغم من العناية الكبرية التي �أوالها
ّ
وعلى ّ
ومطوري كتبها يف اجلمهورية العربية ال�سورية بدعم من
الريا�ضيات
ّ
املركز الوطني لتطوير املناهج الرتبوية؛ ا�ستناداً �إىل وثيقة املعايري
الوطنية املطورة ،والتي ح ّددت املهارات ينبغي �أن يكت�سبها املتعلّم
يف ك ّل من مرحلة من مراحل التعليم (احلمود؛ و�آخرون)2015 ،
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م�ستمر للوقوف على مدى
؛ �إال � ّأن هذه املناهج بحاجة �إىل تقومي
ّ
منا�سبتها و�أهميتها للمتعلّمني؛ فعملية حتليل الكتب املدر�سية تع ّد
من الإجراءات املهمة يف العملية التعليمية التعلّمية ،و�أكرث ارتباط ًا
بالتطوير الرتبوي؛ لأ ّنها الو�سيلة التي متكننا من احلكم على فاعلية
التعليم بعنا�رصه ومقوماته املختلفة� ،إىل جانب �أنها ت�ؤدي دوراً
�أ�سا�سي ًا يف تقدمي معلومات دقيقة �إىل القيادات الرتبوية عن مدى
فاعلية العملية ككلّ ،حتى تتمكن من �إ�صدار قراراتها ،وحتديد
�إ�سرتاتيجيتها اخلا�صة بالتح�سني والتجديد والتطوير يف النظام
الرتبوي.
وملّا كانت احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي تع ّد نقطة
الت�أ�سي�س لإك�ساب التلميذ مهارات التوا�صل الريا�ضي ،التي تعينه
تت�ضمن
على االنطالق يف املراحل التعليمية الالحقة ،كان لزام ًا �أن
ّ
كتب الريا�ضيات حداً كافي ًا منها ،ت�ساعد التلميذ على �أن ُيع ّد الإعداد
اجليد؛ لكي يكون عن�رصاً فاع ًال يف املراحل التعليمية الالحقة ،ويف
حياته امل�ستقبلية فيما بعد؛ ولهذا وجد الباحث من الأهمية مبكان،
حتليل حمتوى كتب الريا�ضيات يف هذه احللقة؛ لبيان درجة توفر
مهارات التوا�صل الريا�ضي فيها ،واختار ال�صف الأخري من هذه
ح�صل التلميذ من معارف،
احللقة (ال�صف ال�ساد�س)  ،الذي يربز ما ّ
وما اكت�سبه من مهارات يف ال�صفوف اخلم�سة الأوىل من احللقة
الأوىل ،كما مي ّثل نهاية مرحلة تعليمية ،ونقطة االنطالق لبداية
مرحلة تعليمية جديدة ،ينبغي �أن تربز معها مهارات التوا�صل
مما كانت عليه.
الريا�ضي ب�صورة �أكرث و�ضوح ًا ّ

مشكلة الدراسة:
الرغم من �أهمية الكتاب املدر�سي يف العملية التعليمية،
على ّ
ودوره الكبري يف توجيه التعلّم نحو حتقيق الأهداف املن�شودة ،ومع
حيزاً كبرياً من تفكري املخطّ طني والقائمني
� ّأن االهتمام به ي�أخذ ّ
على ت�صميم التعليم وتطويره� ،إال �أ ّنه ال يزال يعاين من بع�ض جوانب
الق�صور يف معظم الدول العربية ،فقد جاء يف احللقة العربية حول
تخطيط املناهج الدرا�سية وتطويرها ،والتي ُعقدت يف الأردن عام
ّ � ،1994أن الكتاب املدر�سي يف الأقطار العربية يعاين من �ضعف
العلمي ،وقلة االهتمام بتحليل املعلومات التي يق ّدمها،
املحتوى
ّ
و�ضعف عن�رصي الت�شويق والإثارة ،و�أ�سلوب العر�ض ،والرتكيز على
جانب املعرفة واملعلومات ،وقلة مراعاة امل�ستوى اللغوي للمتعلّمني،
و�ضعف الإخراج الفني ،وقلّة التن�سيق بني وا�ضعي املناهج وم�ؤلّفي
الكتب واملنفذين لها يف امليدان (وزارة الرتبية والتعليم الأردنية،
. )117 - 109 ،1994
ف�ض ًال عما �سبق ،فقد �أ�شارت بع�ض البحوث �إىل � ّأن اهتمام
الكتب املدر�سية مبهارات التوا�صل الريا�ضي كان �ضعيف ًا (خليفة،
1995؛  ; ;Hackett & Wilson, 1995 David & et al, 2003ال�رس،
 ، )2015وقد �أو�صت بع�ض البحوث بتدعيم مناهج الريا�ضيات
ب�أن�شطة مق�صودة لتنمية مهارات التوا�صل الريا�ضي (املعويل،
 ، )2007كما قدمت درا�سة العيد ( )2014مقرتح ًا بالقيام بدرا�سات
حتليلية ملحتوى كتب الريا�ضيات يف املراحل التعليمية املختلفة،
للوقوف على مدى �إ�سهامها يف تنمية مهارات التوا�صل الريا�ضي.
ومع � ّأن جمال مو�ضوع مهارات التوا�صل هو جمال خ�صب
وحيوي ومهم وجدير بالدرا�سة� ،أال � ّأن الباحثني على ال�صعيد
ٌّ
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العاملي مل يولوا العناية الكافية لتحليل حمتوى الريا�ضيات ا�ستناد
فهواً أهداف الدراسة:
الرغم من �أهمية املحتوى
�إىل مهارات التوا�صل الريا�ضي ،على ّ

انعكا�س للأهداف ،والعن�رص الذي يرتجم �أن�شطة التعليم والتعلّم
املحلي
على �أر�ض الواقع ،كذلك ينطبق واقع احلال على ال�صعيد
ّ
يف �سورية ،فالباحث مل يعرث –يف حدود علمه واطالعه  -على
درا�سة حملّية واحدة تناولت حتليل حمتوى مناهج ال�صف ال�ساد�س
لتعرف مدى توفر مهارات التوا�صل الريا�ضي فيها.
الأ�سا�سي؛ ّ
ولقد خ�ضعت املناهج الرتبوية جميعها يف اجلمهورية العربية
ال�سورية �إىل التطوير ال�شامل يف ك ّل املراحل التعليمية و�صفوفها،
بدءاً من العام  ،2010وقد جرى اال�ستناد �إىل جملة من املعايري
العلمية يف ت�أليفها وت�صميمها ،ومع هذا فقد مل�س الباحث من واقع
خربته وتعامله مع مناهج الريا�ضيات يف احللقة الأوىل من التعليم
الأ�سا�سي؛ وبخا�صة كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي،
و�إ�رشافه على زمر تدريبية يف برنامج الرتبية العملية يف كلية
واملوجهني وامل�رشفني على
الرتبية ،ومناق�شاته مع بع�ض املعلمني
ّ
الطلبة املعلمنيّ � ،أن الكتاب املدر�سي ال يزال بحاجة �إىل املزيد من
عمليات التقومي والتطوير ،و�أ ّنه ال يراعِ ي مهارات التوا�صل الريا�ضي
على نحو متوازن ،فيويل عناية كبرية ملهارة التعبري ال�شفوي على
كم الأن�شطة التي ي�شتمل عليها
ح�ساب مهارة اال�ستماع مثالً ،كما � ّأن ّ
الكتاب قد يعوق املعلّم عن �إعطاء الفر�صة الكافية للتدريب على
بع�ض امل�ؤ�رشات املهمة يف مهارتي اال�ستماع والقراءة ،كما �أظهرت
املناق�شات �أن التدريبات مث ًال ال تخاطب مهارتي القراءة والكتابة
ب�شكل جيد مق�صود ،و�أ ّنها تقت�رص على حت�صيل بع�ض املعلومات
حيزاً من فر�ص التدريب على ح�ساب م�ؤ�رشات
واحلقائق ،فت�أخذ ّ
املهارات الأخرى واملهمة.
وا�ستناداً �إىل املعطيات ال�سابقة ،قام الباحث بتحليل بع�ض
درو�س الريا�ضيات وتدريباتها يف كتاب الريا�ضيات لل�صف
ال�ساد�س؛ للوقوف على مدى توفر مهارات التوا�صل الريا�ضي
املختلفة ،فتبينّ � ّأن مهارتي القراءة واال�ستماع ال ت�أخذان ن�صيب ًا
وافي ًا من فر�ص التدريب ،و� ّأن كثرياً منها يركّ ز على التعبري ال�شفوي
ين�صب على مهارة التعبري
والتمثيل الريا�ضي ،و� ّأن االهتمام يكاد
ّ
ال�شفوي ،ويف هذا �إغفال ملهارات التوا�صل الأخرى.ووفق ما �سبق،
تتح ّدد م�شكلة الدرا�سة يف تدنيّ توفر مهارات التوا�صل الريا�ضي
يف حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،ال �سيما
مهارتي القراءة واال�ستماع ،ولتحديد مدى توفر هذه املهارات،
ينبغي الإجابة عن الت�سا�ؤل الرئي�س الآتي:
ما مدى توفر مهارات التوا�صل الريا�ضي يف حمتوى كتاب
الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س  الأ�سا�سي يف اجلمهورية العربية
ال�سورية؟
يتفرع عن الت�سا�ؤل الرئي�س ال�سابق،
ت�سا�ؤالت الدرا�سة:
ّ
الت�سا�ؤلني الفرعيني الآتيني:
Ú Úما مدى تو ّزع مهارات التوا�صل الريا�ضي يف حمتوى
كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي؟
Ú Úما مدى توفر ك ّل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات مهارات التوا�صل
الريا�ضي يف حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي؟

ترمي الدرا�سة �إىل حتقيق الآتي:
 الوقوف على مدى تو ّزع مهارات التوا�صل الريا�ضي يف
حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.
تعرف مدى توفر ك ّل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات مهارات التوا�صل
  ّ
الريا�ضي يف حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية هذا الدرا�سة من �أهمية مو�ضوع التوا�صل الريا�ضي،
بينته معايري
كناجت من نواجت تعلّم الريا�ضيات املدر�سية ،كما ّ
املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات ( )NCTM, 2000؛ واملعايري
الوطنية للريا�ضيات املدر�سية يف �سورية (احلمود و�آخرون)2015 ،
 ،وميكن �أن تتح ّدد �أهمية الدرا�سة يف النقاط الآتية:
 �إفادة املخت�صني يف جمال التقومي الرتبوي يف بناء
اختبارات مهارات التوا�صل الريا�ضي املنا�سبة لتالميذ احللقة
الأوىل من التعليم الأ�سا�سي ،ال �سيما ال�صف ال�ساد�س.
 �إفادة القائمني على ت�أليف مناهج الريا�ضيات وتطويرها،
وتزويدهم مبهارات التوا�صل الريا�ضي املنا�سبة والالزمة ملراعاتها
يف تلك املناهج ،وتوفري ما يلزم لتنميتها.
 من امل� ّؤمل �أن تفيد الدرا�سة مبا ت�شمله من �أداة ،وما و�صلت
�إليه من نتائج ،الباحثني واملهتمني بدرا�سة مناهج الريا�ضيات يف
ت�سليط ال�ضوء على مهارات التوا�صل الريا�ضي الالزمة للمتعلّمني ،ال
�سيما � ّأن الدرا�سات يف هذا املجال ال تزال قليلة جداً.
 تقدمي �صورة علّمية حقيقية عن واقع مهارات التوا�صل
الريا�ضي يف حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على احلدود الآتية:
♦ ♦احلدود املو�ضوعية:
 حتليل حمتوى كتاب الريا�ضيات املقرر على تالميذ
ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف اجلمهورية العربية ال�سورية للعام
الدرا�سي 2017 - 2016م ،بدون الفهار�س واملقدمة �أو دليل املعلم
املقرر.
�أو � ّأية ن�رشات �أو تعليمات ملحقة بالكتاب الوزاري ّ
 جرى االعتماد على ت�صنيف مهارات التوا�صل الريا�ضي
(القراءة ،الكتابة ،التعبري ال�شفوي ،اال�ستماع ،التمثيل) معياراً
لت�صنيف حمتوى الكتاب مو�ضع الدرا�سة.
♦ ♦احلدود الزمانية :جرى تطبيق الدرا�سة خالل الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2017 - 2016م.

مصطلحات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
عرف ب�أ ّنه�« :أداة للقيا�س والتقومي
Ú Úحتليل املحتوىُ :ي ّ
تتبع منهجية �صحيحة ونظامية يف �إجراءاتها ب�شكل يحقق لها
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يتم فيها تناول
املو�ضوعية ،ودرجة منا�سبة من ال�صدق والثباتّ ،
جميع جزئيات املحتوى ب�شكل متوازن دون الرتكيز على بع�ض
اجلزئيات و�إهمال بع�ضها الآخر ،ال ت�ستند عملية حتليل املحتوى
الكيفي»
الكمي فقط ،و�إمنا تعداه �أي�ض ًا �إىل الأ�سلوب
على الأ�سلوب
ّ
ّ
.ويعرفه الباحث ب�أ ّنه� :أداة لو�صف
)63
،2011
آخرون،
(الدريج؛ و�
ّ
وت�صنيف حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
كمياً؛ تلبية لالحتياجات البحثية امل�صاغة يف ت�سا�ؤالت
ت�صنيف ًا ّ
ّ
الدرا�سة ،وطبق ًا لفئات التحليل التي ح ّددها الباحث يف �أداة حتليل
املحتوى؛ للحكم على مدى توفر مهارات التوا�صل الريا�ضي ،الالزمة
لتالميذ ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف حمتوى كتاب الريا�ضيات
املقرر عليهم.
ّ
عرف املهارة ب�أ ّنها« :الأداء
Ú Úمهارات التوا�صل الريا�ضيُ :ت ّ
ال�سهل الدقيق ،القائم على الفهم ملا يتعلّمه الإن�سان حركي ًا وعقلياً،
مع توفري الوقت واجلهد والتكاليف” (اللقاين واجلمل)310 ،2003 ،
عرف التوا�صل الريا�ضي ب�أ ّنه“ :قدرة الفرد على ا�ستيعاب لغة
ُ .ي ّ
الريا�ضيات ،مبا تت�ضمنه من رموز وم�صطلحات و�أ�شكال وتعبريات،
للتعبري عن الأفكار والعالقات وفهمها فهم ًا �صحيحاً ،وتو�ضيحها
للآخرين” (. )NCTM, 2005, 214
ويعرف الباحث مهارات التوا�صل الريا�ضي ب�أ ّنها :جمموعة
ّ
من املهارات التي متكّن التلميذ من ا�ستخدام لغة الريا�ضيات مبا
ت�شتمل عليه من تعبري �شفوي وا�ستماع وقراءة وكتابة ومتثيل يف
موقف معني ،والتي ينبغي ت�ضمينها يف حمتوى كتاب الريا�ضيات
لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،ويو َق ُف على درجة توفرها ا�ستناداً �إىل
�أداة حتليل املحتوى املع ّدة لهذا الغر�ض.
املقرر على تالميذ ال�صف
 كتاب الريا�ضيات :هو الكتاب
ّ
ال�ساد�س الأ�سا�سي ،والذي قام بو�ضعه املركز الوطني لتطوير
املناهج الرتبوية بوزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية ال�سورية،
أقرت الوزارة تدري�سه يف املدار�س بدءاً من العام الدرا�سي 2016
و� ّ
 2017م. ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي :هو ال�صف الأخري من احللقة
تت�ضمن �ستة �صفوف درا�سية ،تبد�أ بال�صف
الأوىل الأ�سا�سية ،التي
ّ
ال ّأول ،وتنتهي بال�صف ال�ساد�س من التعليم الأ�سا�سي يف اجلمهورية
العربية ال�سورية ،وي�شمل هذا ال�صف ،التالميذ الذين ترتاوح �أعمارهم
ما بني (12و� )13سنة ميالدية.

الدراسات السابقة:
من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة مبو�ضوع
التوا�صل الريا�ضي� ،أمكن للباحث �أن يقف على بع�ض هذه الدرا�سات
ذات ال�صلة بالدرا�سة احلالية ،ويعر�ضها يف حمورين:
◄◄املحور الأول :درا�سات اهتمت بتعرّف مدى توفر مهارات
التوا�صل الريا�ضي يف حمتوى الريا�ضيات:
درا�سة» �إيرفن» ( : )Irvin, 1993هدفت �إىل حتديد امل�سائل
املع ّدة يف كتب الريا�ضيات املقررة على التالميذ من ال�صف
ال�ساد�س وحتى الثامن يف مدار�س تك�سا�س لعام  1991يف
الواليات املتحدة؛ لتقييم قدرة التلميذ على الكتابة الريا�ضية،
ومقارنة ذلك مع التو�صيات ال�صادرة عن املجل�س القومي ملعلمي
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الريا�ضيات الأمريكي ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق مبعيار الريا�ضيات
مت �إعداد �أداة حتليل املحتوى لع ّد الواجبات الكتابية،
كلغة توا�صل ،و ّ
وحتديد نوعها واملتوفرة يف ك ّل كتاب من الكتب املقررة لتدري�س
الريا�ضيات.و�أظهرت النتائج � ّأن ن�سبة حت ّقق تو�صيات املعايري،
فيما يتعلّق مبهارة الكتابة الريا�ضية يف حمتوى الكتب ترتاوح بني
(. )66% - 14%
تعرف مدى ت�ضمني كتاب
درا�سة خليفة ( : )1995هدفت �إىل ّ
الريا�ضيات لل�صف الأول الإعدادي يف م�رص لأن�شطة قائمة على
مت حتليل حمتوى الكتاب
التوا�صل الريا�ضي (مهارة الكتابة)  ،و ّ
املت�ضمنة فيه ،و�أ�شارت النتائج
لتحديد �أن�شطة الكتابة الريا�ضية
ّ
�إىل � ّأن معظم �أن�شطة الكتابة التي وردت يف الكتاب ،كانت من نوع
“اال�ستجابة ل�س�ؤال”� ،أما �أن�شطة الكتابة من نوع “�صياغة م�شكلة”
فكانت نادرة الورود ،ومل تظهر �أن�شطة نوع “كتابة تقرير”.
درا�سة “هاكيت وول�سون” ()Hacket & Wilson, 1995
 :هدفت �إىل البحث عن مدخل تدري�سي منا�سب لتطوير التوا�صل
الريا�ضي ،وتكونت العينة من طالب املرحلة الثانوية ب�إحدى
�ضواحي والية �شيكاغو ،وكتب الريا�ضيات للمرحلة الثانوية
و�ش ّخ�صت امل�شكالت التي يواجهها
بالواليات املتحدة الأمريكيةُ ،
الطالب من خالل البيانات ،التي ُجمعت من مالحظات املعلمني،
واملقابالت التي �أُجريت مع الطالب ،والتقييمات التي �أع ّدها
املعلمون حول حمتوى الكتب ،و�أ�شارت النتائج � ّأن الطالب يفتقدون
للفهم الأ�سا�سي للمفردات الريا�ضية ،وتنق�صهم الثقة يف قدراتهم
بينت نتائج
الريا�ضية ،وكذلك مهارات الكتابة الريا�ضية ،كما ّ
مراجعة حمتوى كتب الريا�ضيات � ّأن هناك ت�أكيد مفرط على
املهارات الأ�سا�سية واحل�سابية ،وقلة االهتمام بالكتابة واحلديث
با�ستخدام لغة الريا�ضيات ،و�أظهرت النتائج فاعلية اال�سرتاتيجية
املقرتحة يف تنمية مهارات التوا�صل ال�شفوي والكتابي لدى الطالب.
درا�س ة “ديفيد وبربارا وكوريف وبرتيكا” (�David, Bar
 : )bara, Corey, & Patricia,2003هدفت �إىل حتليل حمتوى كتب
الريا�ضيات (اجلرب) املدر�سية يف الواليات املتحدة ا�ستناداً �إىل
وتكونت العينة من الأ�سئلة والتمارين
مهارات التوا�صل الريا�ضي،
ّ
الواردة يف تلك الكتب ،و�أُعِ ّد ْت �أداة حتليل املحتوى ،والتي ت�ألّفت من
( )18مهارة توا�صلية ،مو ّزعة على ثالثة �أبعاد.و�أ�شارت النتائج �إىل
بالرغم من �أهمية الكتب يف تنمية التوا�صل الريا�ضي ،ف� ّإن هناك
�أ ّنه ّ
ما بني ( )28% - 10فقط من مناهج الريا�ضيات املدر�سية ،هي
التي ت�ساعد الطلبة على ممار�سة عمليات التوا�صل الريا�ضي؛ مثل
تف�سري اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمونها يف ح ّل امل�سائل و�رشحها،
و ( )%30من مناهج املرحلة املتو�سطة و ( )%55من مناهج
تت�ضمن مطلق ًا على �أ�سئلة ت�ساعد الطلبة على
املرحلة الثانوية مل
ّ
الكتابة الريا�ضية والتفكري.
تعرف مدى ت�ضمني مهارات
درا�سة ال�شقرا ( : )2006هدفت �إىل ّ
التوا�صل الريا�ضي الكتابي يف منهاج الريا�ضيات (الهند�سة) لل�صف
وتكونت العينة من
ال�سابع لتعليم ال�صم من وجهة نظر املعلمني،
ّ
ك ّل معلمي الريا�ضيات لل�صم يف حمافظات قطاع غزة يف فل�سطني،
لتعرف
والبالغ عددهم ( )16معلم ًا ومعلمة ،و ّ
مت �إعداد ا�ستبانة ّ
وبينت النتائج � ّأن مقرر الهند�سة ،امل�ص ّنف �ضمن
�آراء املعلمنيّ ،
يت�ضمن مهارات التوا�صل الريا�ضي الكتابي،
منهاج الريا�ضيات ،ال
ّ
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التي ت�ساعدهم على التوا�صل يف مواقف احلياة وفق ًا لطبيعتهم
واحتياجاتهم.
تعرف درجة توفر مهارات
درا�سة ال�رس ( : )2015هدفت �إىل ّ
املت�ضمنة يف كتب الريا�ضيات ل�صفوف ال�سابع
التوا�صل الريا�ضي
ّ
والثامن والتا�سع يف فل�سطني ،وجرى �إعداد �أداة حتليل املحتوى
مكونة من ( )42م�ؤ�رشاً ،مو ّزعة على مهارات التوا�صل الريا�ضي
(القراءة  -الكتابة  -التعبري ال�شفوي  -اال�ستماع  -التمثيل) ،
و�أظهرت النتائج � ّأن �أكرث املهارات تكراراً يف كتب الريا�ضيات
لل�صفوف املذكورة هي مهارة التمثيل وم�ؤ�رشاتها بن�سبة متو�سطة،
تليها مهارات الكتابة والتعبري ال�شفوي ،واال�ستماع وم�ؤ�رشاتها
بن�سب متدنية ،ثم �أخرياً مهارة القراءة وم�ؤ�رشاتها بن�سبة متدنية
جداً.
◄◄املحور الثاين :درا�سات اهتمت بتعرّف مدى توفر معايري
التوا�صل الريا�ضي يف حمتوى الريا�ضيات:
درا�سة املومني ( : )2008هدفت �إىل معرفة درجة توفر
معياري الربط والتمثيل الريا�ضيني ( )NCTMعام ،2000يف كتب
الريا�ضيات املدر�سية للمرحلة الأ�سا�سية يف الأردن ،وبناء منوذج
وتكونت العينة من مو�ضوعات الأعداد والعمليات عليها
لتطويرهاّ ،
والهند�سة يف كتب الريا�ضيات املدر�سية ل�صفوف الرابع واخلام�س
والثامن والتا�سع من التعليم الأ�سا�سي ،وكانت الأداة عبارة عن �أداة
حتليل املحتوى� ،إذ ا�شتملت على معياري الربط والتمثيل الريا�ضيني،
و�أظهرت النتائج � ّأن م�ؤ�رشات معيار التمثيل الريا�ضي كان متو�سطة
ب�شكل عام ،وح ّققت ن�سبة مئوية عامة بلغت (. )52%
درا�سة �أبو العجني ( : )2011هدفت �إىل تقومي حمتوى مناهج
الريا�ضيات الفل�سطينية لل�صفوف ال�ساد�س وال�سابع والثامن وفق
معياري الرتابط والتمثيل ( )NCTMعام  ،2000و�شملت العينة
جميع املو�ضوعات الواردة يف حمتوى تلك الكتب ،والبالغ عددها
مت �إعداد قائمتني الأوىل خا�صة
( )6كتب ،بواقع كتابني لك ّل �صف ،و ّ
مبعيار الرتابط الريا�ضي ،والثانية خا�صة مبعيار التمثيل الريا�ضي،
وت�ألّفت ك ّل قائمة من ثالثة حماور رئي�سة يندرج حتت كل منها عدد
من امل�ؤ�رشات الفرعية.وك�شفت النتائج عن حت ّقق م�ؤ�رشات معيار
التمثيل الريا�ضي يف حمتوى كتابي الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س
بن�سبة متو�سطة عامة بلغت (. )54.44%
درا�سة قا�سم والعبودي ( : )2013هدفت �إىل معرفة مدى توفر
معايري املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات الأمريكي لعام 2000
وتكونت العينة
يف كتب الريا�ضيات للمرحلة االبتدائية يف العراق،
ّ
من كتابي الريا�ضيات (اخلام�س وال�ساد�س االبتدائي)  ،واملعتمد
تدري�سهما للعام الدرا�سي  ،2012 /2011ومت ّثلت الأداة ب�أداة حتليل
وتكونت من ق�سمني :الأول خا�ص مبعايري املحتوى (العدد
املحتوىّ ،
والعمليات ،اجلرب ،الهند�سة ،القيا�س ،حتليل البيانات واالحتمالية) ،
والثاين خا�ص مبعايري العمليات (ح ّل امل�سائل ،الرتابط الريا�ضي،
التوا�صل الريا�ضي) .و�أظهرت النتائج � ّأن معيار التوا�صل الريا�ضي
قد ُح ّقق بن�سبة متو�سطة يف كتاب ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،بلغت
(. )66.7%
درا�سة الزعبي والعبيدان ( : )2014هدفت �إىل ا�ستق�صاء مدى
ت�ضمني كتاب الريا�ضيات لل�صف الرابع من املرحلة االبتدائية

يف ال�سعودية للمعايري ال�صادرة عن املجل�س القومي االمريكي
ملعلمي الريا�ضيات ،ومت ّثلت العينة باملو�ضوعات الواردة يف كتاب
الريا�ضيات ،ومت ّثلت الأداة ب�أداة حتليل حمتوى ،وقد ا�شتملت على
( )10مظاهر ،مت ّثل معايري املحتوى ومعايري العمليات ،بالإ�ضافة
�إىل املعايري املتفرعة عن تلك املظاهر.و�أظهرت النتائج � ّأن حمتوى
كتاب الريا�ضيات لل�صف الرابع من املرحلة االبتدائية ،يراعي
مظاهر التوا�صل بن�سب متدنية تراوحت بني (. )25.81% - 3.8%
درا�سة التميمي ( : )2017هدفت الدرا�سة �إىل حتليل حمتوى
كتاب الريا�ضيات لل�صف الثالث متو�سط يف ال�سعودية وفق املعايري
وتكونت العينة من كتاب الريا�ضيات
العاملية للعمليات واملحتوىّ ،
مكونة من منوذجني،
للثالث متو�سط ،و�أُع ّد ْت �أداة حتليل حمتوىّ ،
هما منوذج لتحليل الكتاب ،ا�شتمل على امل�ؤ�رشات الرئي�سة اخلا�صة
مبعايري العمليات (ح ّل امل�شكالت ،والرتابطات الريا�ضية ،والتوا�صل
الريا�ضي ،والتفكري الريا�ضي)  ،والثاين منوذج لتحليل الكتاب،
ا�شتمل على امل�ؤ�رشات الرئي�سة اخلا�صة مبعايري املحتوى (العدد
والعمليات ،واجلرب ،والقيا�س ،وحتليل البيانات واالحتماالت)
ت�ضمن م�ؤ�رشات معيار التوا�صل
 ،و�أظهرت النتائج � ّأن الكتاب
ّ
الريا�ضي بدرجة عالية.
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة :من خالل ا�ستعرا�ض
تعرف مدى توفر
الدرا�سات ال�سابقة يف املحورين ،والتي تناولت ّ
مهارات التوا�صل الريا�ضي ومعايريه يف حمتوى كتب الريا�ضيات،
يتبينّ �أ ّنها �أظهرت ب�شكل وا�ضح تباين االهتمام مبهارات التوا�صل
الريا�ضي ومعايريه ،وق�صور بع�ض املناهج عن مراعاة جميع
املهارات واملعايري ،وهذا ما يدعم القيام ب�إجراء الدرا�سة احلالية
ويربز �أهميتها.وقد �أفاد الباحث من هذه الدرا�سات وغريها يف
تعرف مهارات التوا�صل الريا�ضي ،ف�ض ًال عن الإفادة منها يف �إعداد
ّ
�أداة حتليل املحتوى لر�صد تكرارات مهارات التوا�صل الريا�ضي،
ومناق�شة النتائج ،و�إثراء درا�سته احلالية بجانب �أو �أكرث من جوانبها.

إجراءات الدراسة:
 .أمنهج الدرا�سة :اتبع الباحث املنهج الو�صفي ،من خالل
حتليل املحتوى؛ ملنا�سبته لهذه الدرا�سة.
.بجمتمع الدرا�سة وعينتها :مت ّثل جمتمع الدرا�سة وعينتها
مبحتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف اجلمهورية
العربية ال�سورية ،للعام الدرا�سي 2017 - 2016م.
.ت�أداة الدرا�سة :قام الباحث بت�صميم �أداة حتليل املحتوى
(معيار التحليل) ؛ لت�سجيل نتائج حتليل حمتوى كتاب الريا�ضيات
لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،تبع ًا ال�شتماله على مهارات التوا�صل
الريا�ضي ،وقد جرى ت�صميم الأداة لر�صد التكرارات اخلا�صة بك ّل
م�ؤ�رش ،وح�ساب عددها ،بالن�سبة �إىل ك ّل مهارة من مهارات التوا�صل
الريا�ضي ،ومن ثم ح�ساب ن�سبتها املئوية وتقديرها وترتيبها ،وقد
ا�ستند الباحث يف �إعداد ال�صورة الأولية للأداة �إىل م�صادر عديدة
�أهمها:
 بع�ض البحوث والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة (ال�رس،
2015؛ النذير واملالكي2013 ،؛ ح�سني2012 ،؛ �أبو العجني،
2011؛ الذارحي2009 ،؛ املومني2008 ،؛ �آل عامر2008 ،؛
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مدى توافر مهارات التواصل الرياضي في محتوى كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي
في اجلمهورية العربية السورية (دراسة حتليلية)

خليفة1995 ،؛

David, Barbara, Corey & Patricia, 2003 Lexi

. )& Kearney, 2009
 الأدبيات الرتبوية ،وبخا�صة ت�صنيف مهارات التوا�صل
الريا�ضي لدى املجل�س القومي الأمريكي.
 �أهداف تعليم الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،كما
وردت يف وثيقة املعايري الوطنية ملناهج الريا�ضيات املدر�سية
لعام  2015يف اجلمهورية العربية ال�سورية (احلمود و�آخرون،
. )2015
 �آراء املتخ�ص�صني الأكادمييني يف مناهج الريا�ضيات
وطرائق تدري�سها ،وعدد من املوجهني واملعلمني يف املدار�س.
وا�شتملت الأداة يف �صورتها الأولية على ( )50م�ؤ�رشاً ،تو ّزعت
على خم�سة مهارات ،هي( :القراءة ،والكتابة ،والتعبري ال�شفوي،
واال�ستماع ،والتمثيل) .
وللتحقق من �صدق الأداة ،جرى عر�ضها على ( )9من اخلرباء
يف املناهج وطرائق التدري�س والقيا�س والتقومي وعلم النف�س
الرتبوي و ( )5من موجهي ومعلمي الريا�ضيات؛ لإبداء الر�أي يف
�أهمية ومنا�سبة املهارات لتالميذ ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،وانتماء
امل�ؤ�رشات �إىل املهارات ،و�إ�ضافة �أو تعديل �أو حذف � ّأية م�ؤ�رشات
�أو �إجراء � ّأية تعديالت يرونها منا�سبة.وبعد جمع �آراء املحكمني
وحتليلها� ،أ�شار املحكمون �إىل انتماء امل�ؤ�رشات جميعها ،وتعديل
بع�ض امل�ؤ�رشات التي ظهرت مركّ بة؛ لت�صبح �أكرث حتديداً ومنا�سبة،
وجرى حتديد ن�سبة ( )80%فما فوق ال�ستبقاء امل�ؤ�رش ،وعلى هذا
جرى تعديل ( )3م�ؤ�رشات؛ لت�شتمل الأداة ب�صورتها النهائية على
مت �إعطاء درجة ( )1لك ّل مرة
( )53م�ؤ�رشاً �ضمن مهاراتها اخلم�سة.و ّ
يرد فيها امل�ؤ�رش يف املحتوى ،ودرجة ( )0عند عدم وروده.
وللتثبت من ثبات �أداة حتليل املحتوى ،قام الباحث باختيار
عينة ا�ستطالعية ع�شوائي ًا من املحتوى ،ووقع االختيار على الوحدة
الثالثة من كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،وا�ستعان
ب�أحد املعلمني؛ لتحليل الوحدة املختارة �إىل جانب حتليل الباحث
املهمة ،ومنها:
لها ،مع مراعاة بع�ض �ضوابط التحليل
ّ
 اعتبار م�ؤ�رشات مهارات التوا�صل الريا�ضي فئات للتحليل،
والفكرة �أو املو�ضوع ( )themeا�ستناداً �إىل نوعية املحتوى و�أهداف
الدرا�سة كوحدة للتحليلُ ،ي�ستند �إليها يف ر�صد فئات التحليل؛ كونها
وتت�ضح الفكرة يف
�أكرث الوحدات مالءمة لأهداف الدرا�سة احلالية،
ّ
هذه الدرا�سة من خالل الفقرة ( )Paragraphيف حمتوى الكتاب
 عينة الدرا�سة  -؛ حيث تتم ّثل يف �صيغة :م�س�ألة لفظية ورمزية�أو �رشح �أو تو�ضيح �أو تعليق �أو مثال �أو مترين �أو ن�شاط �أو تدريب
وتتكون من جملة �أو ع ّدة جمل مرتابطة املعنى ،وبع�ض
�أو �س�ؤال،
ّ
الرموز �أو الأ�شكال �أو ال�صور �أو اجلداول ،وقد متتد �إىل �صفحة.
 �إذا ُو ِجد يف الفقرة الواحدة داللة على �أكرث من م�ؤ�رش واحد
من مهارات التوا�صل الريا�ضي ،ع ّد الفاح�ص ك ّل جزئية من الفقرة
وحدة قائمة بذاتها.
 اعتبار ك ّل فقرة ،مهما تع ّددت مفرداتها مبنزلة الفقرة
ت�ضمنت م�ؤ�رش مهارة واحد فقط.
الواحدة� ،إذا ّ
 جرى احت�ساب تكرارات م�ؤ�رشات مهارات التوا�صل
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الريا�ضي ال�ضمنية ،التي مل ُت�رش �إليها الفقرات ب�صورة مبا�رشة،
وميكن فهمها من �سياق فقرات املحتوى.
 جرى االتفاق بني الباحث وخمت�ص التحليل (املعلم) على
تعريف �إجرائي دقيق لك ّل مهارة من مهارات التوا�صل الريا�ضي،
لب�س يف عملية التحليل.
دفع ًا ل ّأي ٍ
وبعد انتهاء عملية حتليل الوحدة املختارة؛ جرى ح�ساب
معامل االتفاق بني التحليلني من خالل تطبيق معادلة “كوبر”
 ،Cooperوهي على النحو الآتي (املفتي: )62 ،1986 ،

وبتطبيق املعادلة ال�سابقة ،تبينّ � ّأن معامل الثبات (اال ّتفاق)
بلغ (ّ ، )87.14%ما ي ّدل على ثبات عالٍ ال�ستمارة حتليل املحتوى،
وعلى مو�ضوعيتها ،ولذلك ميكن الوثوق بها ،والأخذ بنتائجها بعد
تطبيقها.
مت اعتماد الآتي:
.ث�إجراءات حتليل املحتوىّ :
ت�ضمنت
 �إعداد �أداة حتليل املحتوى ب�صورتها الأولية ،التي ّ
حتديد وحدة التحليل� ،أما فئات التحليل ف�شملت مهارات التوا�صل
الريا�ضي وم�ؤ�رشاتها.
 ترقيم الفقرات اخلا�صة بالكتاب ح�سب ورودها ترقيم ًا
ت�سل�سلياً ،حتى ال يختلف عليها ،وال على عددها.
 التح ّقق من ثبات �أداة التحليل� ،إذ جرى اختيار فقرات
مت حتليلها من
الوحدة الثالثة من كتاب الريا�ضيات ع�شوائياً ،ثم ّ
قبل الباحث وخمت�ص التحليل با�ستخدام �أداة التحليل املع ّدة لذلك
مت ح�ساب معامل الثبات با�ستخدام
ب�شكل م�ستقل عن بع�ضهما ،ثم ّ
معادلة كوبر ،وقد جاء بدرجة عالية ،بلغت (ّ ، )87.14%ما ي ّدلّ
على �صالحية �أداة التحليل ،ومنا�سبتها للتطبيق على عينة الدرا�سة.
 قيام الباحث بالتحليل الكامل جلميع فقرات املحتوى -
عينة الدرا�سة . -
 القيام مبعاجلة نتائج الدرا�سة �إح�صائي ًا با�ستخدام
التكرارات والن�سب املئوية.
 عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها.
 تقدمي مقرتحات وتو�صيات ا�ستناداً �إىل ما �أ�سفرت عنه
نتائج الدرا�سة.
.جاملعاجلة الإح�صائية :جرى ا�ستخدام الآتي:
Ú Úالتكرارات والن�سب املئوية؛ حل�ساب درجة تو ّزع مهارات
التوا�صل الريا�ضي ومدى توفر م�ؤ�رشاتها يف املحتوى.
Ú Úمعادلة كوبر » ”Cooperح�ساب معامل االتفاق بني
التحليلني.
Ú Úجرى ح�ساب طول الفئة لدرجة توفر ن�سب مهارات
التوا�صل الريا�ضي؛ وذلك با�ستخدام املعادلة الآتية :مدى الفئة=
(�أعلى ن�سبة � -أدنى ن�سبة) ÷.3
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= (18.76%=3÷ )2.33% - 58.61%

م�ستوى متو�سط ًا
 وع ّد امل�ستوى الذي يقع ما بني ()47.97% - 32.12%
م�ستوى مرتفعاً.

 حيث ُع ّد امل�ستوى الذي يقع ما بني (- 2.33%
 )21.09%م�ستوى متدنياً.


 ُ
وع ّد امل�ستوى الذي يقع ما بني ( )39.86% - 21.10%نتائج الدراسة ومناقشتها:

م�ستوى متو�سطاً.

أ.عرض النتائج:
ين�ص« :ما مدى
◄◄النتائج املتعلّقة بالت�سا�ؤل الأول ،والذي ّ
تو ّزع مهارات التوا�صل الريا�ضي يف حمتوى كتاب الريا�ضيات
لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي؟ »
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ،قام الباحث بتحليل جميع الفقرات
الواردة يف كتاب الريا�ضيات ،وح�ساب تكراراتها ،ون�سبتها املئوية
يف ك ّل مهارة من املهارات ،ولتو�ضيح النتائج ،جرى ر�صد درجة
تو ّزع مهارات التوا�صل الريا�ضي يف املحتوى على وفق الآتي:
الكلي لفقرات
�Ú Úأوالً   -درجة تو ّزعها بالن�سبة �إىل العدد
ّ
املحتوى:

 وع ّد امل�ستوى الذي يقع ما بني ()58.61% - 39.87%
م�ستوى مرتفعاً.
Ú Úو جرى ح�ساب طول الفئة لدرجة توفر م�ؤ�رشات مهارات
التوا�صل الريا�ضي؛ وذلك با�ستخدام املعادلة الآتية:
مدى الفئة= (�أعلى ن�سبة � -أدنى ن�سبة) ÷.3
= (15.70%=3÷ )0.85% - 47.97%
 حيث ُع ّد امل�ستوى الذي يقع ما بني (- 0.85%
 )16.55%م�ستوى متدنياً.
وع ّد امل�ستوى الذي يقع ما بني ()32.11% - 16.56%
  ُ

الجدول ()2
الكلي لفقرات المحتوى
درجة تو ّزع مهارات التواصل الرياضي بالنسبة إلى العدد
ّ

مهارات التوا�صل الريا�ضي
الكلي
العدد
ّ
للفقرات
835

الكتابة

القراءة

اال�ستماع

التعبري ال�شفوي

جمموع املهارات

التمثيل

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

96

11.45

114

13.64

464

55.51

20

2.33

97

11.67

791

94.79

يت�ضح من اجلدول ( )2النتائج الآتية:
ّ
 بلغ عدد الفقرات الإجمايل يف حمتوى كتاب الريا�ضيات
لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ( )835فقرة ،وبلغ عدد الفقرات التي
ُروعي فيها مهارات التوا�صل الريا�ضي ( )791فقرة ،بن�سبة
( )94.79من �إجمايل الفقرات التي ا�شتمل عليها الكتاب.
 تفاوت مدى االهتمام مبهارات التوا�صل الريا�ضي
الرئي�سة يف حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي،
فحازت مهارة التعبري ال�شفوي على املرتبة الأوىل من اهتمام فقرات

حمتوى الكتاب ،بن�سبة مرتفعة بلغت ( ، )55.51%يف حني جاءت
مهارة الكتابة يف املرتبة الثانية بن�سبة متدنية بلغت ()13.64%
 ،ثم حلّت مهارة التمثيل يف املرتبة الثالثة بن�سبة متدنية بلغت
( ، )11.67%والقراءة يف املرتبة الرابعة بن�سبة متدنية بلغت
( ، )11.45%ومهارة اال�ستماع يف املرتبة اخلام�سة والأخرية
بن�سبة اهتمام متدنية  -تكاد ال ُتذكر  ، -والتي بلغت (. )2.33%
الكلي للفقرات
Ú Úثانياً  -درجة تو ّزعها بالن�سبة �إىل العدد
ّ
املت�ض ّمنة مهارات التوا�صل الريا�ضي:

الجدول ()3
الكلي للفقرات المتضمّنة لمهارات التواصل الرياضي
درجة تو ّزع مهارات التواصل الرياضي العدد
ّ

مهارات التوا�صل الريا�ضي
الكلي للفقرات
العدد
ّ
املت�ض ّمنة مهارات التوا�صل الريا�ضي
791

القراءة

التعبري ال�شفوي

الكتابة

التمثيل

اال�ستماع

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

96

12.14

114

14.44

464

58.61

20

2.53

97

12.24

يت�ضح من اجلدول ( )3ما ي�أتي:
ّ
 بلغ عدد الفقرات التي ُروعيت فيها مهارات التوا�صل الريا�ضي يف حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ()791
فقرة ،حازت مهارة التعبري ال�شفوي على املرتبة الأوىل بن�سبة اهتمام مرتفعة بلغت ( ، )58.61%يف حني جاءت مهارة الكتابة بن�سبة
48

مدى توافر مهارات التواصل الرياضي في محتوى كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي
في اجلمهورية العربية السورية (دراسة حتليلية)

بلغت ( ، )14.44%ثم ك ّل من مهارة التمثيل بن�سبة ()12.24%
ومهارة القراءة بن�سبة ( ، )12.14%و�أخرياً مهارة اال�ستماع
بن�سبة ( ، )2.53%وهذه كلّها ن�سب اهتمام متدنية.
ين�ص على« :ما
◄◄النتائج املتعلّقة بالت�سا�ؤل الثاين ،والذي ّ
مدى توفر ك ّل م�ؤ�رش  من م�ؤ�رشات مهارات التوا�صل الريا�ضي يف
حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي؟ »
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ،قام الباحث بح�ساب الن�سبة املئوية
لتكرارات ك ّل م�ؤ�رش وتقديره ،وترتيبه ،من حيث درجة اهتمام فقرات
املحتوى باملهارة التي ينتمي �إليها.
�Ú Úأوالً   -مدى توفر م�ؤ�رشات مهارة القراءة الريا�ضية يف
املحتوى:
الجدول ()4
التكرارات والنسبة المئوية وتقديرها والترتيب ّ
لكل مؤشر من مؤشرات مهارة القراءة
الرياضية في المحتوى

م�ؤ�رشات مهارة القراءة
م
الريا�ضية
يقر�أ �أهداف لك ّل در�س يف
1
الكتاب.
�سيتم تعلمه
يقر�أ مق ّدمة ملا
ّ
2
يف مق ّدمة ك ّل در�س.
 3يقر�أ الأعداد مبختلف �أنواعها.
4
5
6
7
8

يقر�أ الوقت بال�ساعات
والدقائق والثواين
يقر�أ متثيالت بيانية
باخلطوط مبقايي�س خمتلفة
لتف�سريها.
يقر�أ م�ساعدات (تلميحات)
حل ّل امل�سائل ال�صعبة.
يقر�أ قائمة بالتعريفات يف
نهاية كل وحدة.
ملخ�ص يف نهاية كل
يقر�أ ّ
وحدة.
املجموع

التكرارات الن�سبة  %تقدير %الرتتيب
46

47.97

مرتفعة

1

44

45.83

مرتفعة

2

3

3.15

متدنية

3

2

2.03

متدنية

4

1

1.07

متدنية

5

0

0

0

0

0

0

96

100%

أ .عبد الغفور مصباح األسود

الجدول ()5
التكرارات والنسبة المئوية وتقديرها والترتيب ّ
لكل مؤشر من مؤشرات مهارة الكتابة
الرياضية

م�ؤ�رشات مهارة الكتابة
م
الريا�ضية
يكتب عبارات عددية
تت�ضمن �أعداداً (طبيعية
ّ
9
�أو بالكتابة الع�رشية) حل ّل
امل�سائل.
يكتب عبارات جربية
 5ومعادالت تعبرياً عن
ن�صو�ص.
يكتب الك�سور (عادية،
 3مركبة ،ب�صيغة ن�سب
مئوية) .
يكتب عبارات ت�صف مفهوم
14
�أو �شكل �أو رمز.
يكتب الأعداد الطبيعية)
1
عددي ًا �أو لفظي ًا �أو تف�صيالً) .
يكتب عملية حتليل عدد �إىل
7
جداء قوى لقوا�سمه الأولية.

17
12

10.55

متدنية

4

9

7.81

متدنية

5

8

يكتب القوى ب�صيغ خمتلفة.

8

7.06

متدنية

6

6

يكتب الوقت بال�ساعات
والدقائق والثواين.

4

3.58

متدنية

7

3

2.64

متدنية

8

**

يكتب الأعداد الع�رشية
ب�صيغة ن�سب مئوية.

يكتب قاعدة منط معطى
 12با�ستعمال العبارات
اجلربية.
يكتب قاعدة منط با�ستعمال
13
املتحوالت.
يكتب الأعداد الطبيعية
2
با�ستعمال القوى.

6
**

املجموع

يت�ضح من اجلدول ( )4النتائج الآتية:
ّ
 بلغت م�ؤ�رشات مهارة القراءة الريا�ضية ( )8م�ؤ�رشات،
تباينت ن�سبة تكراراتها يف فقرات املحتوى التي ُروعي فيها مهارة
القراءة الريا�ضية ،والتي بلغت ( )96فقرة ،فقد تراوحت الن�سبة
املئوية لتكرارات م�ؤ�رشات مهارة القراءة الريا�ضية بني (0.00%
و. )47.97%
 حظي امل�ؤ�رش ( )1على ن�سبة اهتمام مرتفعة من فقرات
املحتوى ،بلغت ( ، )47.97%تاله امل�ؤ�رش ( )2بن�سبة اهتمام �أقل،
لكنها مرتفعة �أي�ض ًا بلغت ( ، )45.83%يف حني جاءت امل�ؤ�رشات
( )5 ،4 ،3بن�سب اهتمام متدنية بلغت  -على الرتتيب : -
( ، )1.07% ،2.03% ،3.15%ومل حتظَ املهارات ( 6و  7و )8
ب�أدنى ن�سبة اهتمام يف املحتوى.
Ú Úثانياً  -مدى توفر م�ؤ�رشات مهارة الكتابة الريا�ضية يف
املحتوى:
49

17

14.98

متدنية

3

14.98

 11يكتب ن�سب متكافئة.

6

18

15.72

متدنية

2

متدنية

4

غري
متوفر
غري
متوفر
غري
متوفر

19

16.67

متدنية

1

3

 10يكتب ن�سبة ب�أب�سط �صيغة.

6

التكرارات الن�سبة  %تقدير %الرتتيب

2

1.79

متدنية

9

2

1.79

متدنية

9

2

1.79

متدنية

9

2

1.79

متدنية

9

1

0.85

متدنية

10

114

100

**

**

يت�ضح من اجلدول ( )5النتائج الآتية:
ّ
 بلغت م�ؤ�رشات مهارة الكتابة الريا�ضية ( )14م�ؤ�رشاً،
تباينت ن�سبة تكراراتها يف فقرات املحتوى ،التي ُروعي فيها مهارة
الكتابة الريا�ضية ،والتي بلغت ( )114فقرة ،فقد تراوحت الن�سبة
املئوية لتكرارات م�ؤ�رشات مهارة الكتابة الريا�ضية بني (0.85%
و. )16.67%
 حظيت جميع امل�ؤ�رشات والتي حتمل الأرقام الآتية:
( )2 ،13 ،12 ،11 ،4 ،10 ،6 ،8 ،7 ،1 ،14 ،3 ،5 ،9على ن�سب
اهتمام متدنية بلغت –على الرتتيب ،15.72% ،16.67%( : -
،3.58% ،7.06% ،% 7.81 ،% 10.55 ،14.98% ،14.98%
. )0.85% ،1.79% ،1.79% ،1.79% ،1.79% ،2.64
Ú Úثالثاً   -مدى توفر م�ؤ�رشات مهارة التعبري ال�شفوي
الريا�ضي يف املحتوى:
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الجدول ()6

م

التكرارات والنسبة المئوية وتقديرها والترتيب ّ
لكل مؤشر من مؤشرات مهارة التعبير الشفوي
الرياضي

م
7

م�ؤ�رشات مهارة التعبري
ال�شفوي الريا�ضي
ي�رشح مفهوم ًا �أو رمزاً �أو
عالقة �أو �شكالً.
يعطي �أمثلة وال �أمثلة على
مفهوم ما.
يعبرّ عن الأفكار والعالقات
با�ستخدام مفردات ورموز
ريا�ضية حم ّددة
يعر�ض حلو ًال للتمرين �أو
للم�س�ألة الريا�ضية.
ي�صف �إجراءات ح ّل مترين
�أو م�س�ألة ريا�ضية.

التكرارات الن�سبة  %تقدير%

الرتتيب

136

29.36

متو�سطة

1

114

24.52

متو�سطة

2

76

16.38

متدنية

3

48

10.32

متدنية

4

47

10.18

متدنية

5

 5ي�صف �أ�شكا ًال هند�سية

23

4.97

متدنية

6

يربط بني لغة الريا�ضيات
 2ومواقف يف احلياة عند
التعبري ال�شفوي

16

3.41

متدنية

7

 6ي�صف �أمناط ًا عددية

4

0.85

متدنية

8

464

100

**

**

8
1
3
4

املجموع

يت�ضح من اجلدول ( )6النتائج الآتية:
ّ
 بلغت م�ؤ�رشات مهارة التعبري ال�شفوي الريا�ضي ()8
م�ؤ�رشات ،تباينت ن�سبة تكراراتها يف فقرات املحتوى ،التي ُروعي
فيها مهارة التعبري ال�شفوي الريا�ضي ،التي بلغت ( )464فقرة ،فقد
تراوحت الن�سبة املئوية لتكرارات م�ؤ�رشات مهارة التعبري ال�شفوي
الريا�ضي بني ( 0.85%و. )29.36%
 حظي امل�ؤ�رشان ( )8 ،7على ن�سبتي اهتمام متو�سطة ،بلغت
على الرتتيب ، )24.52% ،29.36%( :ثم جاءت امل�ؤ�رشات (،3 ،1
 )6 ،2 ،5 ،4بن�سب اهتمام متدنية ،وهي على الرتتيب،16.38%( :
. )0.85% ،3.41% ،4.97% ،10.18% ،10.32%
Ú Úرابعاً  -مدى توفر م�ؤ�رشات مهارة اال�ستماع الريا�ضي يف
املحتوى:
الجدول ()7
التكرارات والنسبة المئوية وتقديرها والترتيب ّ
لكل مؤشر من مؤشرات مهارة االستماع
الرياضي

م

4

5

م�ؤ�رشات مهارة اال�ستماع
الريا�ضي
يقوم امل�سائل وحلولها
ّ
املقدمة من قبل الآخرين،
م�ستجيب ًا لها من خالل
تقدمي املربرات املقنعة
لها
يقوم املناق�شات
ّ
الريا�ضية املقدمة من قبل
الآخرين ،م�ستجيب ًا لها

التكرارات الن�سبة  %تقدير%

1

الرتتيب

7

35

مرتفعة

1

6

30

متو�سطة

2

2

3

م�ؤ�رشات مهارة اال�ستماع
الريا�ضي
يجيب عن الأ�سئلة
التمهيدية ا�ستعدادا لتلقي
�أ�سئلة �أكرث تعقيدا.
ي�ستمع �إىل و�صف ل�شيء
�أو منوذج حم�سو�س �أو
�شكل هند�سي
يربط املفاهيم
وامل�صطلحات الريا�ضية
غري امل�ألوفة بلغة احلياة
امل�ألوفة.
املجموع

التكرارات الن�سبة  %تقدير%

الرتتيب

3

15

متدنية

3

2

10

متدنية

4

2

10

متدنية

4

20

100

**

**

يت�ضح من اجلدول ( )7النتائج الآتية:
ّ
 بلغت م�ؤ�رشات مهارة اال�ستماع الريا�ضي ( )8م�ؤ�رشات،
اختلفت ن�سبة تكراراتها يف فقرات املحتوى التي ُروعي فيها مهارة
اال�ستماع الريا�ضي ،والتي بلغت ( )20فقرة ،فقد تراوحت الن�سبة
املئوية لتكرارات م�ؤ�رشات مهارة اال�ستماع الريا�ضي بني (10%
و. )35%
 حظي امل�ؤ�رش ( )4على ن�سبة مرتفعة من اهتمام فقرات
املحتوى بلغت ( ، )35%تال امل�ؤ�رش ( )5بن�سبة اهتمام متو�سطة
بلغت ( ، )30%ثم جاءت امل�ؤ�رشات ( )3 ،2 ،1بن�سبة اهتمام متدنية
بلغت (. )10% ،10% ،15%
Ú Úخام�ساً   -مدى توفر م�ؤ�رشات مهارة التمثيل الريا�ضي
يف املحتوى:
الجدول ()8
التكرارات والنسبة المئوية وتقديرها والترتيب ّ
لكل مؤشر من مؤشرات مهارة التمثيل
الرياضي

م�ؤ�رشات مهارة التمثيل
م
الريا�ضي
ي�صنع مناذج لأ�شكال
2
هند�سية.
ين�شئ نظري نقطة �أو
م�ستقيم �أو قطعة م�ستقيمة
11
�أو دائرة بالن�سبة �إىل
حمور تناظر معلوم
ي�ستعمل النماذج والر�سوم
يف ح�ساب خارج ق�سمة
7
عدد عادي على عدد
طبيعي
يحول بني وحدات
ّ
قيا�س امل�ساحة �أجزاء
وم�ضاعفات (من الوحدة
15
ال�صغرية �إىل الكبرية،
وبالعك�س ،وبالكتابة
الع�رشية)
مي ّثل عدد با�ستعمال
 4جدول �أو جمموعة من
الأ�شياء.

50

التكرارات الن�سبة  %تقدير%

الرتتيب

25

25.73

متو�سطة

1

23

23.72

متو�سطة

2

9

9.25

متدنية

3

9

9.25

متدنية

3

8

8.24

متدنية

4

مدى توافر مهارات التواصل الرياضي في محتوى كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي
في اجلمهورية العربية السورية (دراسة حتليلية)

م

16

12

17

6

8

13

14

18

1

3

5

9

10

م�ؤ�رشات مهارة التمثيل
الريا�ضي
يحول بني وحدات قيا�س
ّ
احلجم املرتية �أجزاء
وم�ضاعفات) من الوحدة
ال�صغرية �إىل الكبرية،
وبالعك�س)
يحول بني وحدات قيا�س
ّ
الطول املرتية �أجزاء
وم�ضاعفات املرت) من
الوحدة ال�صغرية �إىل
الكبرية ،من الوحدة
الكبرية �إىل ال�صغرية،
بالكتابة الع�رشية)
يحول الوقت (�إىل �ساعات
ّ
ودقائق� ،أو �إىل دقائق
فقط)
ي�ستعمل النماذج والر�سوم
يف ح�ساب حا�صل �رضب
الأعداد (عدد عادي بعدد
طبيعي ،عددين عاديني (
ير�سم التمثيالت البيانية
باخلطوط مبقايي�س
خمتلفة
يحول بني وحدات قيا�س
ّ
الكتلة (من الوحدة
ال�صغرية �إىل الكبرية،
وبالعك�س ،بالكتابة
الع�رشية)
يحول بني وحدات قيا�س
ّ
ال�سعة (من الوحدة الكبرية
�إىل ال�صغرية ،بالكتابة
الع�رشية)
ي�ستخدم املعلومات
املعرو�ضة يف اجلداول
عند ح ّل م�سائل.
ي�ستعمل النماذج والر�سوم
يف جمع الأعداد (العادية؛
الع�رشية) وطرحها
ميثّل الأعداد الطبيعية
با�ستعمال القيم العددية
خلانات الأعداد.
ميثّل عمليتي جمع الأعداد
(العادية ،الع�رشية)
وطرحها بنماذج
حم�سو�سة ور�سوم.
ي�ستخدم التمثيالت
البيانية باخلطوط عند
ح ّل م�سائل.
ميثّل االن�سحاب الأفقي
وال�شاقويل لنقطة على
�شبكة �إحداثيات م�ستوية
با�ستعمال ثنائيات
الأعداد الطبيعية
املجموع

التكرارات الن�سبة  %تقدير%

الرتتيب

4

4.12

متدنية

5

3

3.02

متدنية

6

3

3.02

متدنية

6

2

2.01

متدنية

7

2

2.01

متدنية

7

2

2.01

متدنية

7

2

2.01

متدنية

7

2

2.01

متدنية

7

1

1.01

متدنية

8

1

1.01

متدنية

8

1

1.01

متدنية

8

1

1.01

متدنية

8

1

1.01

متدنية

8
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أ .عبد الغفور مصباح األسود

يت�ضح من اجلدول ( )8النتائج الآتية:
ّ
 بلغت م�ؤ�رشات مهارة التمثيل الريا�ضي ( )18م�ؤ�رشاً،
اختلفت ن�سبة تكراراتها يف فقرات املحتوى التي ُروعي فيها مهارة
التمثيل الريا�ضي ،والتي بلغت ( )97فقرة ،فقد تراوحت الن�سبة
املئوية لتكرارات م�ؤ�رشات مهارة التمثيل الريا�ضي بني (10%
و. )35%
 حظي امل�ؤ�رشان ( )11 ،2بن�سبتي اهتمام متو�سطة من
فقرات املحتوى بلغت ( ، )23.72% ،25.73%ثم جاء امل�ؤ�رشات
()10 ،9 ،5 ،3 ،1 ،18 ،14 ،13 ،8 ،6 ،17 ،12 ،16 ،4 ،15 ،7
بن�سب اهتمام متدنية بلغت  -على الرتتيب ،9.25% ،9.25%( : -
،2.01% ،2.01% ،% 3.02 ،% 3.02 ،4.12% ،8.24%
،1.01% ،1.01% ،1.01% ،% 2.01 ،2.01% ،2.01%
. )1.01% ،1.01%
ب  -مناقشة النتائج:
ين�ص:
◄◄مناق�شة النتائج املتعلّقة بالت�سا�ؤل الأول ،والذي ّ
«ما مدى تو ّزع مهارات التوا�صل الريا�ضي يف حمتوى كتاب
الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي؟ »
الكلي
● ●�أو ًال  -مناق�شة درجة تو ّزعها بالن�سبة �إىل العدد
ّ
لفقرات املحتوى:
ت�شري النتائج يف اجلدول (ّ � )2أن فقرات حمتوى كتاب
الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي راعت على نحو ممتاز مهارات
التوا�صل الريا�ضي الالزمة للتالميذ ،فدرجة توفر هذه املهارات
بن�سبة ( )94.79%يعك�س وعي القائمني على ت�أليف الكتاب و�إعداد
فقراته ب�أهمية هذه املهارات و�رضورة مراعاتها؛ ورمبا تعود هذه
النتيجة �إىل حداثة ت�أليف الكتاب ن�سبياً ،فقد �صدر يف العام الدرا�سي
مت اال�ستناد يف �إعداده �إىل املعايري التي ح ّددتها
 ،2017 - 2016و ّ
وزارة الرتبية.وتتفق هذه النتيجة ونتيجة درا�سة التميمي ()2017
ت�ضمن ب�شكل عام
التي �أظهرت نتائجها � ّأن كتاب الريا�ضيات
ّ
م�ؤ�رشات معيار التوا�صل الريا�ضي بدرجة عالية ،كما تختلف هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة قا�سم والعبودي ( ، )2013التي �أ�شارت
�إىل حت ّقق م�ؤ�رشات معيار التوا�صل الريا�ضي يف حمتوى كتاب
الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س بن�سب متو�سطة.
الرغم من هذا � ،اّإل � ّأن هناك فقرات عديدة �أغفلت بع�ض
وعلى ّ
مهارات التوا�صل الريا�ضي ،ومل تق�صدها ب�صورة مبا�رشة ،فجاءت
الفائدة منها �ضعيفة ،كما يف بع�ض الفقرات ،نحو( :اوجد ناجت ما
يلي �ص ،109ار�سم متوازي الأ�ضالع �ص ،126اخرت الإجابة
ال�صحيحة �ص�...116إلخ) .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
الزعبي والعبيدان ( ، )2014التي �أظهرت حت ّقق م�ؤ�رشات معيار
التوا�صل الريا�ضي يف حمتوى كتاب الريا�ضيات بن�سب متدنية.
للتدرب
وتظهر النتائج �أن ما ُيقارب ثلثا الفقرات جاءت
ّ
على مهارة التعبري ال�شفوي الريا�ضي فقط ،يف حني نالت املهارات
الرغم
الأربعة الأخرى الن�سبة الأقل من اهتمام فقرات املحتوى ،على ّ
من �أهميتها لتلميذ ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ،الذي ُيفرت�ض �أن يكون
قد قطع �شوط ًا كبرياً يف اكت�ساب مهارة التعبري ال�شفوي يف ال�صفني
اللذين يكادان يح�رصان
الرابع واخلام�س من التعليم الأ�سا�سي،
ِ
اهتمامهما بهذه املهارة ،وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة «هاكيت

51

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )25كانون أول 2018

وول�سون» ( ، )Hackett & Wilson, 1995ودرا�سة ال�رس (، )2015
اللتني �أظهرتا �ضعف اهتمام حمتوى كتب الريا�ضيات مبهارة
التعبري ال�شفوي الريا�ضي.
وربمّ ا تعود هذه النتيجة �إىل عدم حتديد موا�صفات دقيقة
لتوزيع فقرات هذا الكتاب على مهارات التوا�صل الريا�ضي ب�صورة
مما �أ ّدى
متوازنة ،ت�ستند �إىل الوزن الن�سبي احلقيقي لك ّل مهارة منهاّ ،
�إىل اال�ضطراب يف توزيعها ،فجاء االهتمام املرتفع مبهارة التعبري
ال�شفوي الريا�ضي بن�سبة ( ، )55.51%واهتمام متدين يف املهارات
الأربعة الأخرى (الكتابة ،التمثيل ،القراءة ،اال�ستماع)  ،فنالت الن�سب
الآتية –على الرتتيب . )2.33% ،11.45 ،11.67 ،13.64% : -
الكلي
● ●ثاني ًا  -مناق�شة درجة تو ّزعها بالن�سبة �إىل العدد
ّ
املت�ضمنة مهارات التوا�صل الريا�ضي:
للفقرات
ّ
تع ّزز النتائج يف اجلدول ( )3النتائج ال�سابقة يف اجلدول
( )2حول درجة اهتمام فقرات حمتوى الكتاب مبهارات التوا�صل
الريا�ضي ،فتربز العناية الكبرية مبهارة التعبري ال�شفوي بن�سبة
مرتفعة بلغت ( ، )58.61%وقلة االهتمام باملهارات الأخرى
(الكتابة ،التمثيل ،القراءة ،اال�ستماع) ب�صورة وا�ضحة؛ �إذ
جاءت بن�سب متدنية –على الرتتيب،12.24% ،%14.44 : -
 ،2.53% ،12.14%وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة “هاكيت
وول�سون” ( ، )Hackett & Wilson, 1995ودرا�سة ال�رس (، )2015
التي �أ�شارت �إىل �ضعف اهتمام حمتوى كتب الريا�ضيات مبهارة
التعبري ال�شفوي ،ويعزو الباحث هذه النتيجة رمبا يكون مر ّدها نظرة
القائمني على ت�أليف الكتاب �إىل تلميذ ال�صف ال�ساد�س ،على �أ ّنه
مت
الرغم من �أ ّنه ّ
ينتمي �إىل احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي ،على ّ
تعديل توزيع حلقتي التعليم الأ�سا�سي مبوجب قرار وزاري؛ لي�صبح
ال�صف ال�ساد�س نهاية للحلقة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي،
وهذا يفر�ض تدريب تلميذ ال�صف ال�ساد�س على مهارات التوا�صل
الريا�ضي الأكرث تق ّدماً؛ كالتمثيل الريا�ضي مثالً ،متهيداً لدخوله يف
املرحلة اجلديدة (احللقة الثانية للتعليم الأ�سا�سي) .
ين�ص
◄◄مناق�شة النتائج املتعلّقة بالت�سا�ؤل الثاين ،الذي ّ
على« :ما مدى توفر ك ّل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات مهارات التوا�صل
الريا�ضي يف حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي؟ »
● ●�أو ًال  -مناق�شة مدى توفر م�ؤ�رشات مهارة القراءة
الريا�ضية يف املحتوى :ت�شري النتائج يف اجلدول (� )4إىل تفاوت
ملحوظ يف تناول م�ؤ�رشات مهارة القراءة الريا�ضية يف حمتوى
كتاب الريا�ضيات� ،إذ اقت�رص تناولها على ( )96فقرة واردة يف
املحتوى ،كما تربز اهتمام امل�ؤلفني مب�ؤ�رشات حمددة ،مثل“ :يقر�أ
�سيتم تعلمه يف مق ّدمة
�أهداف لك ّل در�س يف الكتاب ،ويقر�أ مق ّدمة ملا
ّ
ك ّل در�س” ،وقلة اهتمامهم مب�ؤ�رشات مهمة ،يفرت�ض ت�ضمينها
يف املحتوى؛ مثل“ :يقر�أ الأعداد مبختلف �أنواعها ،ويقر�أ الوقت
بال�ساعات والدقائق والثواين ،ويقر�أ متثيالت بيانية باخلطوط،”..
كما تظهر النتائج الغياب التام لثالثة م�ؤ�رشات مهمة ،هي“ :يقر�أ
م�ساعدات (تلميحات) حل ّل امل�سائل ال�صعبة ،ويقر�أ قائمة بالتعريفات
ملخ�ص يف نهاية كل وحدة”.وتتفق هذه
يف نهاية كل وحدة ،ويقر�أ ّ
النتائج مع نتيجة درا�سة ال�رس ( ، )2015التي �أ�شارت �إىل � ّأن تناول
م�ؤ�رشات مهارة القراءة الريا�ضية يف حمتوى كتب الريا�ضيات كان
متدني ًا جداً.ويرى الباحث � ّأن هذه النتائج ربمّ ا تعود �إىل عدم تقدير

الوزن احلقيقي مل�ؤ�رشات املهارة من قبل امل�ؤلفني ،و� ّأن الفقرات
ُبنيت غالب ًا من على خرباتهم ال�شخ�صية ،ال على �أ�سا�س �أهمية
الرغم من
م�ؤ�رشات املهارة ،بدليل � ّأن هناك م�ؤ�رشات �أُغفلت على ّ
ورودها يف وثيقة املعايري الوطنية.
● ●ثاني ًا  -مناق�شة مدى توفر م�ؤ�رشات مهارة الكتابة
الريا�ضية يف املحتوى :ت�شري النتائج يف اجلدول (� )5إىل مراعاة
جميع م�ؤ�رشات مهارة الكتابة الريا�ضية بفقرتني على الأقل ،ولكن
ثمة تباين كبري بني ك ّل مهارة و�أخرى ،وهذا يعني � ّأن مراعاة فقرات
ّ
املحتوى مل�ؤ�رشات مهارة الكتابة الريا�ضية مل يكن متوازناً ،على
الرغم من تخ�صي�ص نحو ( )114فقرة مل�ؤ�رشات مهارة الكتابة
ّ
الريا�ضية ،كان ميكن معها توزيع هذه امل�ؤ�رشات على الفقرات ب�شكل
متوازن؛ ورمبا يعود هذا �إىل � ّأن اال�ضطراب الذي ح�صل يف توزيع
مهارات التوا�صل الريا�ضي ،انعك�س على توزيع امل�ؤ�رشات �أي�ضاً ،يف
ظ ّل غياب التوزيع الدقيق لها ،وامل�ستند �إىل معايري علمية وا�ضحة،
احلقيقي.
الن�سبي
تعطي ك ّل مهارة وزنها
ّ
ّ
لقد ان�صب تركيز م�ؤلفي الكتاب على بع�ض امل�ؤ�رشات الأولية؛
مثل“ :يكتب عبارات عددية ،ويكتب عبارات ت�صف مفهوم �أو �شكل
�أو رمز ،ويكتب الأعداد الطبيعية) عددي ًا �أو لفظي ًا �أو تف�صيالً) ” ،ومل
املهمة ن�صيب ًا كافي ًا من االهتمام؛ كم�ؤ�رش
ُتعطَ بع�ض امل�ؤ�رشات
ّ
“يكتب الأعداد الع�رشية ب�صيغة ن�سب مئوية ،ويكتب الأعداد الطبيعية
با�ستعمال القوى” ،وغريها.
وتتفق النتائج ال�سابقة مع نتيجة درا�سة ك ّل من �إيرفن»
( ، )Irvin, 1993و»هاكيت وول�سون» ()Hackett & Wilson, 1995
 ،وال�رس (� ، )2015إذ �أظهرت قلة االهتمام مب�ؤ�رشات مهارة الكتابة
يف حمتوى الريا�ضيات؛ كما تختلف النتائج ال�سابقة لهذه الدرا�سة
مع نتيجة درا�سة ك ّل م ن “ديفيد وبربارا وكوريف وبرتيكا” (�Da
 ، )vid, Barbara, Corey, & Patricia, 2003وال�شقرا ( ، )2006التي
�أ�شارتا �إىل عدم اهتمام حمتوى كتب الريا�ضيات مب�ؤ�رشات مهارة
الكتابة.
● ●ثالث ًا  -مناق�شة مدى توفر م�ؤ�رشات مهارة التعبري
ال�شفوي الريا�ضي يف املحتوىُ :تظهر النتائج يف اجلدول ( )6بجالء
التباين الكبري يف درجة اهتمام م�ؤلّفي الكتاب مب�ؤ�رشات مهارة
الرغم من مراعاة جميع امل�ؤ�رشات
التعبري ال�شفوي الريا�ضي ،على ّ
ب�أربع فقرات على الأقلّ ،ونظراً لأهمية هذه املهارة ،مهارة التعبري
ال�شفوي ،فقد بلغ عدد فقراته يف املحتوى ( )464فقرة.
لقد �أ ّدى التباين يف مراعاة م�ؤ�رشات مهارة التعبري ال�شفوي
الريا�ضي �إىل الرتكيز على م�ؤ�رشات بعينها �أكرث من غريها بكثري؛
كامل�ؤ�رشات التي تناولت “يعبرّ عن الأفكار والعالقات با�ستخدام
مفردات ورموز ريا�ضية حم ّددة ،وي�رشح مفهوم �أو رمز �أو عالقة �أو
الرغم
�شكل ،ويعطي �أمثلة وال �أمثلة على مفهوم ما” ،وغريها ،وعلى ّ
من �أهمية هذه املهارات � اّإل � ّأن هناك مهارات �أكرث �أهمية ومنا�سبة
لتلميذ ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي مل تنل قدراً كافي ًا يف حمتوى كتاب
الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س ،نحو“ :ي�صف �أ�شكال هند�سية ،وي�صف
�أمناط عددية” ،وغريها.
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل �أن فقرات املحتوى التي
�صمم على
تناولت م�ؤ�رشات مهارة التعبري ال�شفوي الريا�ضي مل ُت ّ
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نحو جيد؛ بحيث ت�شمل املهارات املطلوبة لتلميذ ال�صف ال�ساد�س
الأ�سا�سي ،فكان هناك بع�ض الثغرات يف بنائها ،جتلّى يف غياب
مهمة.وتتفق النتائج ال�سابقة مع نتيجة درا�سة
الرتكيز على مهارات ّ
ال�رس ( )2015التي �أ�شارت �إىل � ّأن اهتمام املحتوى مب�ؤ�رشات مهارة
التعبري ال�شفوي كان متو�سطاً.
Ú Úرابع ًا  -مناق�شة مدى توفر م�ؤ�رشات مهارة اال�ستماع
الريا�ضي يف املحتوى :تظهر النتائج يف اجلدول ( )7قلة الفقرات
التي تركز على م�ؤ�رشات مهارة اال�ستماع الريا�ضي ،والتي بلغ عددها
( )20فقرة من �إجمايل فقرات املحتوى ،مقارنة باملهارات ال�سابقة،
“يقوم
كما ُتظهر اهتمام امل�ؤلّفني ببع�ض م�ؤ�رشات املهارة؛ مثل:
ّ
امل�سائل الريا�ضية وحلولها املقدمة من قبل الآخرين ،م�ستجيب ًا لها،
ويقوم املناق�شات الريا�ضية املقدمة من قبل الآخرين ،م�ستجيب ًا
ّ
مهمة؛ مثل“ :ي�ستمع �إىل
لها” ،جاء على ح�ساب م�ؤ�رشات �أخرى ّ
و�صف ل�شيء �أو منوذج حم�سو�س �أو �شكل هند�سي ،ويربط املفاهيم
وامل�صطلحات الريا�ضية غري امل�ألوفة بلغة احلياة امل�ألوفة”.
ويعزو الباحث هذه النتائج �إىل قلّة الفقرات يف املحتوى ،التي
تناولت م�ؤ�رشات مهارة اال�ستماع الريا�ضي عموماً؛ بحيث مل تتح
الفر�صة للم�ؤلفني ملراعاة املهارات املختلفة ب�شكل متوازن ،على
الرغم من تناول جميع املهارات بفقرتني يف املحتوى على الأقلّ،
ّ
كما قد ُتعزى هذه النتائج �إىل االعتقاد اخلاطئ ب� ّأن هذه املهارات
فوق م�ستوى التالميذ.وتتفق النتائج ال�سابقة مع نتيجة درا�سة ال�رس
( )2015التي �أ�شارت �إىل تدين اهتمام املحتوى مب�ؤ�رشات مهارة
اال�ستماع.
Ú Úخام�س ًا  -مناق�شة مدى توفر م�ؤ�رشات مهارة التمثيل
الريا�ضي يف املحتوى :ت�شري النتائج يف اجلدول (� )8إىل قلّة الفقرات
يف املحتوى التي تناولت م�ؤ�رشات مهارة التمثيل الريا�ضي,
والتي بلغ عددها ( )97فقرة من �إجمايل عدد الفقرات الواردة يف
املحتوى؛ ما �أ ّدى �إىل �ضعف التدريب على بع�ض م�ؤ�رشاتها ،ومع
ذلك تباينت فر�ص التدريب على قلّتها بني م�ؤ�رشات مهارة التمثيل،
ان�صب الرتكيز على م�ؤ�رشات ،من مثل“ :ي�صنع مناذج
ففي حني
ّ
لأ�شكال هند�سية ،وين�شئ نظري نقطة �أو م�ستقيم �أو قطعة م�ستقيمة
�أو دائرة بالن�سبة �إىل حمور تناظر معلوم” ،كان الرتكيز �ضعيف ًا
مهمة ،نحو“ :ي�ستعمل النماذج والر�سوم يف
على م�ؤ�رشات �أخرى ّ
جمع الأعداد وطرحها ،ومي ّثل االن�سحاب الأفقي وال�شاقويل لنقطة
على �شبكة �إحداثيات م�ستوية با�ستعمال ثنائيات الأعداد الطبيعية،
ومي ّثل عمليتي جمع الأعداد وطرحها بنماذج حم�سو�سة ور�سوم،
وي�ستخدم التمثيالت البيانية باخلطوط عند ح ّل م�سائل ،ومي ّثل
الأعداد الطبيعية با�ستعمال القيم العددية خلانات الأعداد”؛ ويعزو
الباحث هذه النتائج �إىل �ضعف االهتمام مبهارة التمثيل عموم ًا من
قبل م�ؤلفي الكتاب ،وعدم التوازن يف طرح الفقرات يف املحتوى،
التدرب على م�ؤ�رشاتها ،كما
التي تربز �أهمية هذه املهارة و�أهمية
ّ
ت�شري �إىل � ّأن فقرات املحتوى ُبنيت غالب ًا وفق خربات امل�ؤلفني
الذاتية ،ال على �أ�سا�س �أهمية املهارة لتالميذ هذه ال�صف ،بدليل
الرغم من ورودها يف وثيقة املعايري
� ّأن هناك مهارات �أُغفِلت على ّ
الوطنية.وتختلف النتائج ال�سابقة مع نتيجة درا�سة ال�رس (، )2015
التي �أ�شارت �إىل اهتمام حمتوى كتب الريا�ضيات مب�ؤ�رشات مهارة
التمثيل الريا�ضي جاء بن�سب متو�سطة.كما تختلف النتائج ال�سابقة
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مع نتيجة درا�سة ك ّل من املومني ( : )2008و�أبو العجني (، )2011
التي �أ�شارت �إىل حتقق م�ؤ�رشات معيار التمثيل الريا�ضي يف حمتوى
كتب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س ن�سب متو�سطة.

التوصيات واملقرتحات:
مت التو�صل �إليه من نتائج ،جرى تقدمي
ا�ستناداً �إىل ما ّ
التو�صيات واملقرتحات الآتية:
1 .1الإفادة من �أداة حتليل املحتوى ،التي �أع ّد ْت يف هذه الدرا�سة،
يف تطوير حمتوى كتاب الريا�ضيات لل�صف ال�ساد�س
الأ�سا�سي ،وتب ّني الأداة يف تقومي حمتوى كتب الريا�ضيات
ل�صفوف احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي ا�ستناداً �إىل
مهارات التوا�صل الريا�ضي.
2 .2بناء جدول موا�صفات دقيق ،ي�ستند �إىل حتديد الوزن الن�سبي
ملهارات التوا�صل الريا�ضي ،ولتكرار ك ّل م�ؤ�رش من املهارات؛
تبع ًا لأهميته ،ومنا�سبته لتالميذ ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.
�3 .3إجراء درا�سة تتناول تطوير منهاج الريا�ضيات لل�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي وفق مهارات التوا�صل الريا�ضي الالزمة
لتالميذ هذا ال�صف.
4 .4القيام بدرا�سة فاعلية برنامج مقرتح قائم على �إ�سرتاتيجيات
تدري�سية حديثة لتنمية مهارات التوا�صل الريا�ضي لدى
تالميذ ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي.
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