الممارسات التَّ ْدريسية لَدى معلّمات الرياضيات ِوفق ُخطَّة التَّدريس ذات الخطوات األربع المقتَرحة لمنهج
الرياضيات للمرحلة المتوسطة

عبير بنت مسفر بن أحمد الغامدي
قسم المناهج وطرق التدريس /كلية التربية /جامعة الملك سعود
تتطلع اململكة العربية السعودية إىل تأسيس جمتمع معريف منافس عامليا يدرك أمهية تطوير التعليم؛ ألنه عصب
التطوير وأساسه ،وما (مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية) إال دليال على الرغبة الصادقة حنو التطوير؛ سعيا
لبناء جمتمع مثقف علميا وقادر على إنتاج املعرفة واستثمارها (وزارة الرتبية والتعليم0202 ،أ).
ويقوم هذا املشروع على مواءمة سالسل عاملية متميزة ملناهج الرياضيات (سالسل ماكجروهيل )McGraw-Hill
جلميع مراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ،لالستفادة من اخلربات العاملية املتميزة يف هذا اجملال (الشايع
وعبداحلميد .)0200 ،وتعد البنائية إحدى نظريات التعلّم احلديثة اليت تقوم عليها السلسلة (العمري،)0202،
واستخدام التعلّم البنائي يف تدريس الرياضيات يساعد على خلق ٍ
بيئات تشجع الطالب على التفكري وجتعله مشاركا يف
عملية التعلّم )،(Nelson-Johnson, 7002
ويظهر تبين السلسلة للتعلّم البنائي يف التدريس جليا يف خطة التدريس اليت تؤكد عليها السلسلة عند تنفيذ
الدروس ،وهي خطة ذات أربع خطوات وتقوم على نتائج أحدث األحباث املعرفية املتعلقة بالتدريس والتعلّم ،وتساعد
املعلّمني يف تنظيم وتقدمي اخلربات التعليمية وفق أسلوب تربوي سليم يزيد من تعلّم الطالب ) .(Coletta, 7022ولقد
شكل تبين هذه اخلطة التدريسية يف تنفيذ دروس الرياضيات حتديا أمام معلّمي الرياضيات يف التحرر من استخدام طرق
الفعالة ،كما فرضت عليهم أدوارا جديدة ختتلف عن األدوار اليت كانوا
التدريس التقليدية واستخدام الطرق البنائية ّ

ميارسوهنا يف السابق ،وحتقيق هذه املناهج ألهدافها يعتمد بشكل كبري على ممارسات املعلّم الص ّفيّة اليت تتفق مع
توجهات السلسلة .لذلك كان من الضروري الوقوف على مستوى املمارسات التدريسية ملعلّم الرياضيات مبا يتفق مع
خطة التدريس اليت تتبناها السلسلة ،ولقد حتددت مشكلة البحث يف السؤال الرئيس :ما الممارسات التدريسية لدى
معلّمات الرياضيات وفق خطة التدريس ذات الخطوات األربع المقترحة لمنهج الرياضيات للمرحلة المتوسطة؟
وتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
 -0ما درجة ممارسة معلّمات الرياضيات تنفيذ خطوة الرتكيز؟
 -0ما درجة ممارسة معلّمات الرياضيات تنفيذ خطوة التدريس؟
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 -3ما درجة ممارسة معلّمات الرياضيات تنفيذ خطوة التدريب؟
 -4ما درجة ممارسة معلّمات الرياضيات تنفيذ خطوة التقومي؟
 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى داللة  )2025 ≤αيف متوسطات رتب درجات ممارسة معلّمات
الرياضيات خطة التدريس ذات اخلطوات األربع املقرتحة ملنهج الرياضيات للمرحلة املتوسطة تبعا لعدد سنوات تدريس
مناهج سلسلة ماكجروهيل  McGraw-Hillال ُـمواءَمة ؟

 -6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى داللة  )2025 ≤αيف متوسطات رتب درجات ممارسة معلّمات
الرياضيات خطة التدريس ذات اخلطوات األربع املقرتحة ملنهج الرياضيات للمرحلة املتوسطة تبعا اللتحاقهن بدورات

تدريبية خاصة خبطة التدريس ذات اخلطوات األربع؟
 -7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى داللة  )2025 ≤αيف متوسطات رتب درجات ممارسة معلّمات
الرياضيات خطة التدريس ذات اخلطوات األربع املقرتحة ملنهج الرياضيات للمرحلة املتوسطة تبعا اللتحاقهن بدورات
تدريبية متعلقة مبناهج الرياضيات احلالية بشكل عام ؟
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة مت بناء بطاقة مالحظة املمارسات التدريسية لدى معلّمات الرياضيات وفق خطة
التدريس ذات اخلطوات األربع املقرتحة ملنهج الرياضيات للمرحلة املتوسطة ،وتضمنت جزأين:
اجلزء األول :تضمن البيانات األولية للمعلّمة ومتغريات الدراسة وهي :عدد سنوات تدريس املنهج اجلديد وااللتحاق
بدورات تدريبية خاصة خبطة التدريس ذات اخلطوات األربع ومبنهج الرياضيات اجلديد.
اجلزء الثاين :حماور بطاقة املالحظة وهي اخلطوات األربع (الرتكيز – التدريس – التدريب – التقومي) باإلضافة إىل حمور
املمارسات التكميلية ،وتضمن كل حمور جمموعة من املؤشرات اليت ميثل كل منها أداء متارسه املعلّمة عند التدريس ،ومت
التقييم يف ضوء مقياس رباعي (عايل – متوسط – ضعيف -منعدم) ومت التقدير الكمي للممارسات يف ضوء مقاييس
التقدير املعدة من قِبل الباحثة واخلاصة بكل ممارسة (ملحق ،)3:وأعطي هذا التدرج القيم الرقمية التالية (-0 – 3 -4
 )0ألغراض إحصائية ،ومت تطبيق بطاقة املالحظة بزيارة معلمات الرياضيات للمرحلة املتوسطة بواقع حصتني لكل معلمة.
ولقد أظهرت نتائج البحث ما يلي:
 جاءت درجة ممارسة معلّمات الرياضيات خلطة التدريس ذات اخلطوات األربع بدرجة ضعيفة ومبتوسط حسايبمقداره ( ،)00.0أما على مستوى كل خطوة فجاءت خطوة الرتكيز يف املرتبة األوىل بدرجة ضعيفة ومبتوسط
حسايب مقداره ( ،)000تليها خطوة التدريس بدرجة ضعيفة ومبتوسط حسايب مقداره ( ،)00.1فخطوة التدريب
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بدرجة ضعيفة ومتوسط حسايب مقداره ( ،)0075وأخريا خطوة التقومي بدرجة ممارسة منعدمة ومتوسط حسايب
مقداره (.)0003
 أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2025يف ممارسات معلّمات الرياضيات خلطوةالتقومي فقط تبعا لعدد سنوات تدريسهن ملناهج سلسلة ماكجروهيل لصاحل ذوات السنوات التدريسية األقل.
 أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2025يف ممارسات معلّمات الرياضيات خلطوةالرتكيز واخلطوات األربع ككل ،وال توجد فروق بالنسبة للخطوات األخرى تبعا اللتحاقهن بدورات تدريبية خاصة
خبطة التدريس ذات اخلطوات األربع .بينما أظهرت النتائج أيضا أنه ال توجد فروق تبعا اللتحاقهن بدورات
تدريبية متعلقة باملناهج اجلديدة بشكل عام.
ويف ضوء نتائج البحث ،أوصت الباحثة مبا يلي:
أوالً :توصيات ذات عالقة مباشرة بنتائج البحث:
 -أن تتم متابعة وتقييم معلّمي ومعلّمات الرياضيات أثناء الزيارات الص ّفيّة أكثر من مرة خالل الفصل الدراسي الواحد

وخيصص لكل زيارة بطاقة مالحظة تقيس جانب معني من جوانب ممارسات املعلم الصفية ،حيث ختصص إحدى

الزيارات لتقييم ممارسات املعلّم التدريسية وفق خطة التدريس ذات اخلطوات األربع ،وبقية الزيارات ميكن تقييمها
ببطاقة مالحظة خاصة باالسرتاتيجيات التدريسية اليت بنيت عليها سلسلة ماكجروهيل أو اإلدارة الص ّفيّة ،وهذا مما

ميكن املشرفني واملشرفات من الوقوف على جوانب الضعف لدى معلّميهم بشكل أكثر دقة.

 أن يكون هناك تعاون مشرتك بني مكاتب اإلشراف ومراكز تدريب املعلّمني ،ويُقرتح لتطبيق ذلك ما يلي: يتم متابعة املعلّمني وتقييمهم والتعرف على نقاط الضعف لديهم من قبل املشرفني.
حصر الربامج التدريبية اليت حيتاجها املعلّمون وتزويد مكاتب التدريب هبا إلعدادها.
 يتوىل املشرفون مسؤولية توجيه املعلّمني إىل هذه الربامج التدريبية حبسب جوانب الضعف لديهم.
 تشجيع املعلّمني على تطبيق حمتوى الربامج التدريبية اليت حضروها بإعداد دروس منوذجية ،ويتم مكافأة
املعلّم على ذلك مثال بإعطائه إجازة لعدة أيام من أسبوع عودة املعلمني.
 إقامة برامج تدريبية مكثفة خاصة ملعلّمي ومعلّمات الرياضيات تتضمن :خطة التدريس ذات اخلطوات األربع،واالسرتاتيجيات التدريسية اليت بنيت عليها سلسلة ماكجروهيل ،واإلدارة الصفية ،على أن تتضمن هذه الربامج ما
يلي:
 التعريف بأمهية الربنامج وممارساته التدريسية لكل من املعلم والطالب.
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 ربط الربامج مبناهج الرياضيات اجلديدة والتطبيق العملي هلذه املمارسات.
تقومي أثر هذه الربامج التدريبية ومدى استفادة املعلّمني واملعلّمات منها.
ثانياً :توصيات إضافية:
 اهتمام مديري ومديرات املدارس بتنبيه املعلمني واملعلمات إىل ضرورة استمرارية تقدمي الدروس يف األيام اليت تسبقوتلي اإلجازات ومتابعتهم واختاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة عدم تنفيذ ذلك ،واقرتاح احللول املناسبة للحد من
غياب الطالب يف هذه الفرتات ،ألن ذلك ممّا يؤثر على اخلطة الزمنية للمقرر؛ مما يؤدي إىل اختزال العديد من
الدروس وخصوصا يف الرياضيات وعدم تدريسها بالشكل املأمول.
 تصحيح بعض املصطلحات والفقرات اليت مت ترمجتها من سلسلة ماكجروهيل النسخة األصلية بطريقة خاطئة سببتعدم فهم اهلدف من هذه الفقرات بشكل صحيح كما يوضحها اجلدول التايل:
المصطلح في

الترجمة الموجودة

النسخة األصلية

في الكتاب

Scaffolding

أسئلة التعزيز

Check your
progress

حتقق من فهمك

Check your
understanding

تأكد

السبب

الترجمة الصحيحة

ألن هذه األسئلة هي األسئلة اليت يطرحها املعلّم لدعم تعلّم
أسئلة الدعم (السقاالت) الطالب عند حل النشاط التمهيدي ،بينما التعزيز ينبغي أن
يكون بعد حصول التعلّم وليس خالله.

"حتقق من مدى تقدمك" ألن هذه املرحلة خيترب الطالب مدى تقدمه يف املعرفة اليت حصل
أو "حتقق من التقدم عليها وخطوات احلل اليت متت مناقشتها يف األمثلة احمللولة ،وهل
هو مستعد لالنتقال خلطوة التدريب أم ال؟
الذي أحرزته"
ألن هذه املرحلة اليت حيل فيها الطالب التدريب بنفسه وبأقل
عدد من السقاالت ليتحقق من فهمه للمعرفة اجلديدة.

حتقق من فهمك

واقرتحت الباحثة إجراء الدراسات املستقبلية التالية:
 قياس مستوى استفادة معلّمي الرياضيات من الربامج التدريبية املتعلقة مبناهج الرياضيات بشكل عام وخبطة التدريسذات اخلطوات األربع بشكل خاص.
 تقومي برامج إعداد معلّمي ومعلّمات الرياضيات بكلية الرتبية يف ضوء متطلبات سلسلة ماكجروهيل ال ُـمواءَمة وخطةالتدريس املقرتحة فيها.

 دراسة أثر برنامج تدرييب مقرتح وفق خطة التدريس ذات اخلطوات األربع على ممارسات معلمي الرياضياتالتدريسية.
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 املمارسات التدريسية لدى معلّمات الرياضيات وفق خطة التدريس ذات اخلطوات األربع املقرتحة ملنهج الرياضياتللمرحلة االبتدائية والثانوية.
 إجراء دراسة مقارنة بني املمارسات التدريسية ملعلّمي الرياضيات يف اململكة العربية السعودية ومعلّمي الرياضيات يفأمريكا (بلد النسخة األصلية لسلسلة ماكجروهيل  )McGraw-Hillوفق خطة التدريس ذات اخلطوات األربع.
 دراسة أثر املمارسات التدريسية ملعلّمي الرياضيات وفق خطة التدريس ذات اخلطوات األربع على حتصيل الطالبيف الرياضيات.
التعرف على معتقدات معلمي الرياضيات حول أمهية خطة التدريس ذات اخلطوات األربع وانعكاساهتا على ممارساهتم
التدريسية.
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