واقع استخدام المعلمات استراتيجيات التدريس التي تستند لها كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية
سامية بنت حسين بن شعيب الحربي
قسم المناهج وطرق التدريس /كلية التربيية /جامعة الملك سعود
مقدمة البحث
يف ضوء التطورات املعاصرة يف تعليم وتعلي الرياضيمات ,مت إعياةة النظير يف منياج الرياضيمات باململكي العربمي السيعوةي مي
تبييي وموائمي سلسييل كتي الرياضييمات لييرار نشيير"ماجروجي "  McGraw-Hillاألمريكمي جلممي مراحي التعلييم العييا ومي

خي

بمنهييا املرحلي اليانويي

وقيير أثبتي بعي

البحييو املسييحم آلراء املعلميين الي

طبقيوا ج ي السلسييل مي الكتي  ,فاعلمي اسييتارا

سلس ي ييل كتي ي ي ماجروجي ي ي للمرحلي ي ي اليانويي ي ي (" ("Algebra1,Algebra2, Geometryيف حتس ي يين ني ي يوات تعلي ي ي الرياض ي ييمات
)(McGraw-Hill Companies, 2002b; 2002; 2002

وقي يير مت تصي ييمم ج ي ي السلسي ييل اسي ييتناةا إىل مبي يياة ومعي يياير الرياضي ييمات للمجل ي ي الي ييوطي األمريك ي ي ملعلم ي ي الرياضي ييمات
()Glencoe Mathematics, 4002؛ كما مت مراعاة اخلصائص األساسم ملنه الرياضمات اجلمر وج التوازن بين املعرفي التقريريي
واملهارات اإلجرائم  ,ومشولم املنه للمحتوى املعريف واملهار  ,واتساق املنه م املعاير ,والرتابط بن املينه عير الصيفوف الرراسيم
)4002

 .(Apthorp, Bodrova, Dean & Florian,كميا مت تصيمم سلسيل كتي املرحلي اليانويي املتبنياة باململكي يف ضيوء

نتييائ الرراسييات العلمم ي املتعلق ي باس يرتاتمجمات تعلييم وتعل ي الرياضييمات والييي حتق ي اخلصييائص املنهجم ي سييابق ال ي كر ( Colby,

)4002
وتضمن االسرتاتمجمات الي بنم علمها السلسل اسرتاتمجمات التعلم املتوازن ,وتنشمط املعرف السيابق  ,واملمارسي  ,وأخي
امل حظيات ,والييتعل التعيياوي ,وحترييير أوجي الشييب واالخييت ف ,واسييتارا التمييم ت البصيري ( Glencoe (Mathematics,
4002

وجن يير أن أغل ي ج ي

االس يرتاتمجمات تنييرر ضييم االس يرتاتمجمات ال ييي ت يواترت نتييائ البح ييو العلمم ي الرتبوي ي عل ي

فاعلمتهيا ,والييي صيينفها كي مي ةيي وجوبمي وبمتليير وسيتون
تعكي

اجلواني الرئمسييم لعملمييي التعلييم والييتعل وجي

عل الفه  ,واسرتاتمجمات مساعرة الط

(4024

 )Dean, Hubbell, Pitler & Stone,يف ث ثي أبعيياة

اسيرتاتمجمات تكييوي بمئ ي إجيابمي لل يتعل  ,واسيرتاتمجمات مسيياعرة الط ي

عل توسم وتطبم املعرف

وإذا كييان اهلييرف النهييائ م ي تطييوير منيياج الرياضييمات يف اململك ي (كميينه منشييوة أو مييومو ) جييو تنمم ي خمرجييات تعل ي
الرياضمات لرى الط

 ,فإن م األمهم مبكان األخ بعن االعتبار أن "ما يقو ب املعل م أةاء -أو املنه املنف  -ييثثر بشيك

مباشير علي ميا يتعلمي الت ممي فعلميا أو املينه امليتعل كمييا يتجلي يف اختبيارات حتصيم الرياضييمات" ( & Jitendra, Griffin
4020

)Xin,
1

وبالرغ م فاعلم كت "ماجروج " واالسرتاتمجمات الي استنرت إلمها ,إال أن تبي ج الكت ال يعي بالضرورة حتقم
نوات التعل املنشوةة؛ إذ البر م متت املعلمن باملهارة يف تطبم االسرتاتمجمات ,وجو ما يرز أمهم التوكر م وتقومي قررة املعلمن
عل استارا ج االسرتاتمجمات كمثشر عل إمكانم حتقم عملم تبي كت الرياضمات أجرافها
واستناةا إىل ما تقر  ,تصمغ الباحي إطار عم نظر يوج البحث احلايل يركز عل أن حتقم سلسل كت

املرحل

اليانوي املطبق يف اململك ألجرافها املنشوةة كما تتجل يف صورة نوات تعل الرياضمات املعرفم واملهاري والوجرانم لرى الط
يتوقف عل تنفم املعلمن السرتاتمجمات الترري

,

املرجن علمما واملستنرة إىل مباة ومعاير الرياضمات املررسم بك ما تتضمن

م ممارسات ترريسم وضمانا لتحقم سلسل كت املرحل اليانوي ألجرافها ينبغ تقومي مرى تطبم املعلمن ل سرتاتمجمات الي
تستنر إلمها كت املرحل اليانوي  ,وجو ما يعي التوكر م أن املنه املنف فعلما يف حجرات الرراس (كما يتجسر يف ممارسات
الترري لرى املعلمن) يساعر عل ترمج املنه املنشوة يف كت املرحل اليانوي إىل منه متعل لرى املتعلمن أ ال؟
مشكلة البحث:
عل الرغ م جهوة وزارة الرتبم والتعلم باململك يف مشروع تطوير مناج الرياضمات والعلو الطبمعم وال
ليرار نشر"ماجروج "  ,McGraw-Hillإال أن ج

موائم سلسل كت

تضم

اجلهوة قر تضم سرى إذا مل يطب املعلمون

اسرتاتمجمات الترري الي تستنر إلمها سلسل كت الرياضمات كما سبق اإلشارة ل لك يف املقرم
وم خ

اخلرات املمرانم للباحي كمشرف تربوي -الحظ

أن املعلمات ال يزل يستارم الطرق التقلمري لترري

الرياضمات والي ال تتس م استارا االسرتاتمجمات وبعر اإلط ع عل حصر للرام الترريبم التابع لتطبم مشروع تطوير
الرياضمات (إةارة الترري الرتبو بالرياض2211 ،جي)؛ ومراجع املاةة العلمم لتلك الرام رأت الباحي أن الترري ال
املعلمات قر يوفر هل معرف سطحم ع بع

االسرتاتمجمات املتبناة يف كت

تلقت

الرياضمات (مي أخ امل حظات ،واستارا

التميم ت البصري ) ،وقر يفش يف تعريفه ببعضها (كتحرير التشاهبات والفروق) ,وذلك عل الرغ م أن معرف املعلمات
وممارسته لتلك االسرتاتمجمات قر حتر فرقا يف تطبمقها ()National Research Council, 4020
ونظرا ألمهم تطبم املعلمات السرتاتمجمات الترري الي تستنر هلا كت الرياضمات باملرحل اليانوي ؛ كان ج اخلرات
وامل حظات األولم ةافعا للباحي إلجراء حبث ع واق استارا معلمات الرياضمات باملرحل اليانوي هل االسرتاتمجمات
ومما تقر  ,ميك صماغ مشكل البحث احلايل يف العبارة التالم " احلاج إىل الكشف ع واق استارا املعلمات
اسرتاتمجمات الترري الي تستنر هلا كت الرياضمات باملرحل اليانوي "
هدف البحث وعينته:
جرف البحث إىل الكشف ع واق استارا املعلمات اسرتاتمجمات الترري

الي تستنر هلا كت

الرياضمات باملرحل

اليانوي  ,والكشف ع مرى اخت ف مستوى استارا املعلمات هل االسرتاتمجمات يف ضوء متغر "عرة الرورات الترريبم "
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وقر مت تطبم منه البحث الوصف عل عمن قوامها ( )12معلم رياضمات باملرحل اليانوي مبرين الرياض وجلم البمانات,
تستنر إلمها كت املرحل

أعرت الباحي بطاق م حظ مصحوب مبقماس لتقرير أةاء املعلمات يف استارا اسرتاتمجمات الترري
اليانوي
نتائج البحث:
أسفرت نتائ البحث عما يل
 -جاء استارا املعلمات إلسرتاتمجم التعل التعاوي لتكوي بمئ إجيابم للتعل بررج ضعمف

 جاء استارا املعلمات السرتاتمجمات تنشمط املعرف السابق  ،وأخ امل حظات ،واستارا التميم ت البصري  ،واملمارس ،والتعلم املتوازن) يف مساعرة الطالبات عل الفه جمتمع بررج ضعمف
 -جاء استارا املعلمات إلسرتاتمجم حترير أوج الشب واالخت ف يف مساعرة الطالبات عل توسم

وتطبم املعرف بررج

منعرم
 جاء استارا املعلمات – إمجاال -السرتاتمجمات الترري الي تستنر هلا كت الرياضمات باملرحل اليانوي بررج ضعمف -عر وجوة فرق ةا إحصائما بن متوسطات ةرجات املعلمات يف استارا اسرتاتمجمات الترري

تبعا ملتغر " عرة الرورات

الترريبم " باستيناء اسرتاتمجم التعل التعاوي
توصيات البحث
تقر نتائ البحيث احليايل جمموعي مي املضيامن التطبمقمي للعريير ممي يعنيمه أمير حتقمي منياج الرياضيمات املطيورة باملرحلي
اليانوي ألجرافها املنشوةة
 -2إعاةة النظر يف برام الترري أثناء اخلرمي املقرمي ملعلميات الرياضيمات باملرحلي -اليانويي ؛ حبميث تتواكي مي ميا تتطلبي منياج
الرياضمات املطورة ,وسلسل كت املرحل اليانوي
 -4االسيتفاةة – بشيك خييا

 -مي بطاقي امل حظي املقرمي يف البحييث احليايل ومقميياس تقيرير األةاء املرافي  ,كييوةاة جلمي بمانييات

تستار لتقومي أةاء معلمات الرياضمات يف استارا اسرتاتمجمات الترري الي تستنر إلمها كت املرحل اليانوي
 -1أن تويل املشرفات عناي خاص باسرتاتمجمات الترري الي توظفها املعلم ومرى اتسياقها مي سلسيل كتي الرياضيمات باملرحلي
اليانوي  ,وتوثرات ج االسرتاتمجمات كمنه منف عل املنه املتعل املتحق لرى الطالبات
 -2إعيياةة تصييمم ةلم ي املعل ي املصيياح لك ي كتييا م ي كت ي الرياضييمات باملرحل ي اليانوي ي حبمييث يسيياعر املعلمييات عل ي حتسيين
أةائه يف تنفم مناج الرياضمات املطورة م خي

توضيما اخلصيائص اليي تسيتنر إلمهيا سلسيل كتي الرياضيمات للمرحلي اليانويي ,

وشرح اسرتاتمجمات الترري الي تستنر إلمها سلسيل كتي الرياضيمات للمرحلي اليانويي بشيك صيريا يف مقرمي ةلمي املعلي  ,وبميان
أمهمتها يف تنفم املنه  ,فض ع مناذ خلطط الترري وفقا لك اسرتاتمجم م اسرتاتمجمات الترري سابق ال كر
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 -5تبييي القييائمن عل ي تطييوير منيياج الرياضييمات للمرحل ي اليانوي ي يف اململك ي نظييرة خمتلف ي لييرور معلمييات الرياضييمات فممييا يتعل ي
بيياملنه الرراس ي  ,وتبييي نظييرة تعم ي عل ي تفعم ي ةور املعلمييات يف عملم ي تطييوير ميينه الرياضييمات باملرحل ي اليانوي ي  ,وتغميير النظييرة
التقلمري هل والي تقتصر عل ةورج يف تنفم املنه
البحوث المقترحة
إكماال للبحث احلايل يقرتح إجراء جمموع م البحو والرراسات يف فئتن رئمسمتن ومها
أ -بحوث ودراسات تتناول واقع المنهج المنفذ :تقرتح الباحي إجراء البحو التالم
 -2إعيياةة تنفمي البحييث احلييايل باسييتارا ميينه البحييث الكمف ي القييائ عل ي اجلم ي املكيييف للبمانييات باسييتارا أةوات متعييرةة
جلم البمانات وج

امل حظ الكمفم باملشارك  ,واملقاب ت الشاصم املفتوح  ,واملقاب ت اجلماعم املركزة ,وحتلم الوثائ

 -4إجيراء حبييث لتنيياو واقي اسييتارا املعلمييات اسيرتاتمجمات التييرري الييي تسييتنر هلييا كتي الرياضييمات باملرحلي اليانويي يف ضييوء
متغرات أخرى مل يتناوهلا يف البحث احلايل مي عرة سنوات اخلرة يف الترري  ,والتوجم الرتبو
 -1إجراء حبث يتناو الصعوبات الي تواجهها طالبات الصف األو اليانو يف تعل منه الرياضمات ةراس تشامصم
 -2إج يراء حبييث يتنيياو صييعوبات ومعوقييات تييرري سلسييل كت ي الرياضييمات اجلريييرة باملرحل ي اليانوي ي م ي وجه ي نظيير عمن ي م ي
املعلمات واملشرفات
ب -بحوووث ودراسووات تتنوواول الت و اير علوول الموونهج المنفووذ للمسوواعدج اووي تحقي و الموونهج المسووتهدف :تقييرتح الباحي ي إج يراء
البحو التالم
 -2إجيراء حبييث بعنيوان "متطلبييات التطبمي الفعييا ملنيياج الرياضيمات املطييورة للمرحلي اليانويي مي وجهي نظيير عمني مي املتاصصيين
حبث باستارا منه ةلفا "
 -4إجيراء حبييث بعنيوان "برنييام تييرريم مقييرتح لتنممي مهييارات معلمييات الرياضييمات يف تنفمي اسيرتاتمجمات التييرري الييي تسييتنر إلمهييا
كت املرحل اليانوي وأثر عل املنه املتعل لرى طالباهت "
 -1إجراء حبث بعنوان "فاعلم برنيام تيرريم مقيرتح علي ممارسيات تيرري الرياضيمات املسيتنرة للمعياير يف تنممي مهيارات املعلميات
يف تنفم اسرتاتمجمات الترري الي تستنر إلمها كت املرحل اليانوي "
 -2إجراء حبث بعنوان "منوذ مقرتح للترري وفقا ل سرتاتمجمات التعلممم الي تستنر إلمها كت املرحلي اليانويي وأثير علي حتصيم
الرياضمات واالجتاجات حنوجا لرى طالبات املرحل اليانوي "
 -5إجراء حبث يتناو تصور متكام مقرتح لتفعم تطبم مناج الرياضمات املطورة باملرحل اليانوي يف اململك العربم السعوةي
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