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تحصيل طلبة المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات وفق مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام   نوعية
 1بالمملكة العربية السعودية

 2 خالـــــــــــــد عــــبد اهلل العتييب د.

  3مســــاعيل سالمة الربصانإ د.

  4إميــــــــــــــــــــــــــــان رمسي عبد د.أ.

 5د. فهــــــــد سليمان الشايــــــــــــــــعأ.

 جامعة امللك سعود –مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات 
 هـ8341/ 6/ 81 وقبل -هـ 1/8/8341 قدم للنشر

الرياضيات لدى طلبة املرحلة االبتدائيـة وفـم مشـروط تطـوير منـاهي الرياضـيات يف مادة التحصيل يف  نوعيةتقصي  هدفت هذه الدراسة إىلالمستخلص: 
الت( واجملـاالت اململكة العربية السعودية حسب جمـاالت اتتـوى الرياضـي )ااعـداد والعمليـات عليهـاس ا ندسـةس ايـربس القيـاسس اليـل البيانـات واالحتمـا

ومــدى اخــتال   وفــم جمــاالت اتتــوى الرياضــي واجملــاالت املعرفيــة اصــيل الطلبــة يف الرياضــيات توزيــعت استقصــكمــا   س(اســتدال املعرفيــة )معرفــةس تطبيــمس 
الدراسةس مت بناء اختبار اصـيلي  ( طالًبا وطالبة. ولتحقيم أهدا 8271)بلغ عدد أفراد الدراسة التحصيل باختال  النوط االجتماعي )طالب وطالبة(. 

املسـتوى العـام للتحصـيل يف  نتائي الدراسـة أنمت التحقم من معامالت الصدق والثبات. وكشفت  إذالختيار من متعددس ( فقرة من نوط ا31مكوَّن من )
يف اململكــة العربيــة الســعودية جــاء يف املســتوى املــاهر جزئًيــاس وبينــت أيًبــا أن اصــيل الطلبــة يف جمــا  ايــرب كــان  الرياضــيات لــدى طلبــة املرحلــة االبتدائيــة

جما  املعرفـةس وكشـفت ااعلى يف حني كان ااداء يف جما  اليل البيانات واالحتماالت هو ااقل. كما أظهرت النتائي أن اصيل الطلبة كان ااعلى يف 
 يف التحصيل بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور. (  ≤ 1.16) فروق ذات داللة إحصائية أيًبا عن وجود

 
 التحصيلس املرحلة االبتدائيةس مشروط تطوير مناهي الرياضيات :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

                                                 

 نفذها مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم هذا البحث جزء من "الدراسة التقوميية ملشروط تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام يف اململكة العربية السعودية"س واليت 1
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