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بحوث ودراسات

131 العدد:

امللخ�ص

    هدف���ت ه���ذه �لدر��ض���ة �إىل حتدي���د �الأخط���اء 
�ل�ضائع���ة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية لدى ط���الب �ل�ضف 
�ل�ضاد����س �البتد�ئ���ي يف �ململك���ة �لعربي���ة �ل�ضعودي���ة 
وحتديد طبيع���ة هذه �الأخطاء. وحتقيق���ا لهذ� �لهدف 
مت حتليل كت���اب �لطالب لريا�ضي���ات �ل�ضف �ل�ضاد�س 
�البتد�ئ���ي يف مو��ضي���ع �لهند�ض���ة، ث���م بن���اء �ختب���ار 
ت�ضخي�ض���ي مفاهيم���ي لتحديد مدى �نت�ض���ار �الأخطاء 
�ملتعلقة باملفاهيم �لهند�ضي���ة لدى �لطالب. وقد تكون 
هذ� �الختبار من 40 �ضوؤ�اًل جميعها من نوع �ختيار من 

متعدد. 

 تكون���ت عين���ة �لدر��ضة م���ن )ن= 1074( طالبًا 
وطالب���ًة بال�ضف �ل�ضاد�س �البتد�ئ���ي يف ثالث مناطق 
تعليمية باململكة �لعربية �ل�ضعودية هي �لريا�س، وحفر 
�لباط���ن، و�أبها. بينت نتائج �لدر��ضة وجود �لعديد من 
�الأخط���اء �ل�ضائعة يف �ملفاهي���م �لهند�ضية بني �لطالب 
و�لطالب���ات بل���غ عددها 18 خط���اأً وبن�ضب���ة 45 % من 
جمل���ة �ملفاهي���م �لهند�ضية �ل���و�ردة يف كت���اب �ل�ضف 
�ل�ضاد�س �البتد�ئي. و�أ�ض���ارت �لنتائج �إىل �أن �ملفاهيم 
�ملتعلق���ة مبت���و�زي �مل�ضتطي���الت ج���اءت ه���ي �الأعل���ى 
ن�ضب���ة يف �نت�ض���ار �الأخطاء بني جمي���ع �ملفاهيم، حيث 
بل���غ متو�ض���ط هذه �ملفاهي���م 64 %. وج���اءت جمموعة 
�ملفاهيم �ملتعلقة مبفهوم �لد�ئرة بن�ضبة �نت�ضار �أخطاء 
بل���غ متو�ضطها 58 %. كم���ا �أن �ملفاهيم �ملتعلقة باملعني 
ومبت���و�زي �الأ�ض���الع �أو مبعنى �آخر �ملتعلق���ة باالأ�ضكال 
�لرباعي���ة ج���اءت بن�ضب���ة خط���اأ بلغ متو�ضطه���ا 57 %. 

وكذل���ك �ملفاهيم �ملتعلق���ة بالقيا�ضات كمفهوم �ملحيط 
و�حلجم بن�ضبة خطاأ بلغ متو�ضطها 52 %. وجاء مفهوم 
و�حد متعل���ق باملثلث بن�ضبة خطاأ 66 %، ومفهوم و�حد 

متعلق بالز�وية بن�ضبة 50 %. 

كم���ا �أظه���رت �لنتائ���ج �أي�ض���ًا وج���ود ف���روق د�لة 
�إح�ضائيًا عند م�ضت���وى≥ 0.05 بني درجات �لطالب 
يف �الختبار �لت�ضخي�ضي للمفاهيم �خلاطئة بني طالب 
منطق���ة تعليم �لريا����س يف مقابل طالب منطقة تعليم 
حف���ر �لباطن وطالب منطقة تعليم �أبها وذلك ل�ضالح 
طالب منطقة تعلي���م �لريا�س،وعدم وجود فروق د�لة 
�إح�ضائيا بني درجات �لطالب يف منطقة حفر �لباطن 
و�أبها. فيما ال توجد ف���روق ذ�ت داللة �إح�ضائية تعزى 

ملتغر �جلن�س يف �ملناطق �لتعليمية �لثالث.

مقدمة:

يوؤك���د �ملهتمون بتدري����س �لريا�ضي���ات على وجود 
�لعدي���د من �لتحديات �لتي تعي���ق حتقيق �أهد�ف هذه 
�مل���ادة، ولع���ل من �أبرز تل���ك �لتحديات تعل���م �ملفاهيم 
�لريا�ضي���ة وتعدي���ل �ملفاهي���م �خلاطئ���ة �ملوج���ودة يف 
بني���ة �لط���الب �ملعرفي���ة. وعل���ى �لرغ���م م���ن �رتباط 
هذه �الأخط���اء بالعديد م���ن �لعو�مل كاملنه���اج و�ملعلم 
وم�ض���ادر �لتعلم �ملختلف���ة و�الإمكان���ات �ملادية و�لبيئة 
�ملحيط���ة. وتوؤثر هذه �الأخط���اء �ملرتبطة ببنية �لطالب 
�ملعرفي���ة يف �ضلوك���ه �لريا�ض���ي وطريق���ة تعاطي���ه مع 
�ملفاهي���م وتطبيقاتها. ويرجع �ضيوع �ملفاهيم �خلاطئة 
يف �لريا�ضي���ات �إىل �لعالق���ة بني م���ا يتلقاه �لطالب يف 
�ملدر�ضة، وما يتكون يف ذهنه بافرت��س �ضحة �ملفهوم.

االأخطاء ال�سائعة يف املفاهيم الهند�سية وطبيعتها لدى طالب ال�سف ال�ساد�ص 
االبتدائي يف اململكة العربية ال�سعودية 
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