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 مقدمة:

نيا  إن مينة التعميم مينة خير البشر وأفضل الخمق سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم، وا 
رسالة عظيمة وضعت بين يدي المعمم، ونظرا لمتقدم العممي المتطور و ابتكار أنماط حديثة في 

ويكون المعمم  التعميم أصبح من أولويات التربية المعاصرة تعميم التمميذ كيف يتعمم وكيف يفكر ،
منشط ومنظم وليس ممقنا في أغمب األحيان ، ويسيل عممية التعميم وينمي لدى التمميذ اإلرادة التي 

 تدفعو لإلبداع والتفكير في المادة المفضمة لو.                              

وأنماط  وتعتبر مادة الرياضيات عمما تجريديا من إبداع العقل البشري، وتيتم بطرائق الحال
التفكير بل إن الرياضيات تعد تعبيرا عن العقل البشري الذي يعكس القدرة العممية والتأممية 
والتحميل وبسبب طبيعتيا العقمية المطمقة فإنيا تمتمك قيمة تنظيمية حقيقية تنمي وتطور قوى 

ة لمعموم األخرى ، التفكير واالستدالل والبرىان واالستنتاج، حيث تعتبر أم العموم والقاعدة األساسي
فعمم الرياضيات من العموم اليامة والتي ال يستغنى عنيا أي فرد ميما كانت ثقافتو أو عمره ألنيا 
تشغل حيزا ميما في الحياة ميما كانت درجة رقييا ، فالرياضيات في المجتمع تأخذ أىميتيا 

تاج إلى وسيمة لكثير من النسبية من مجتمع آلخر تبعا لتقدم ىذا المجتمع وتعقد حياتو التي تح
                               األمور كالقياس والترتيب وبيان الكميات والمسافات واألحجام و األوزان واألموال وغيرىا .                                         

ل وقد أدت مساىمة الرياضيات في التطوير العممي والتكنولوجي إلى إثراء نفسو وال يزا
تطوير منيجيا وطرق تدريسيا من أىم المحاور الرئيسية، وتعتبر الرياضيات  مادة عممية معقدة 
فيي ليست مجرد عمميات منفصمة ، بل ىي أبنية متصمة ببعضيا البعض لتشكل بنيانا متكامال 
لم لذلك أن معظم التالميذ يجدونيا صعبة نوعا ما ألنيا مادة مترابطة ال يمكن فيم جزء منيا ما 

يتم فيم أساسياتيا لذا كان موضوع اىتمامنا في ىذا البحث قدرة استيعاب التالميذ لمادة 
الرياضيات أي كيف يستوعب التالميذ ىذه المادة ألن كثيرا ما يكون تقصير وفشل بعض الطالب 
راجعا إلى انعدام ميميم واىتماميم بما يدرسون وليس  إلى نقص في قدراتيم أو ذكائيم ومن ىنا 

عمى بابين: حيث احتوى   تأتي ىذه الدراسة أو البحث وفيم جوانب الموضوع وقد شمل البحث
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جاء الفصل األول بعنوان اإلطار المنيجي لمدراسة الذي حيث الباب األول عمى أربعة فصول 
شكالية الدراسة وفروضيا، المقاربة  احتوى عمى مبررات اختيار الموضوع وأىمية الموضوع وا 

ا الفصل الثاني فخصصناه لمدراسات السابقة: الدراسات العالمية، العربية والجزائرية، أم، النظرية
أما الفصل الثالث جاء تحت عنوان التعميم في الجزائر حيث تطرقنا فيو إلى مراحل التعميم في 

،أما الفصل الرابع فقد خصصناه الجزائرفي  التي رافقت العممية التعميميةاإلصالحات التربوية و 
 عموم التجريبية.لم

 الخامسفي الجانب الميداني لمدراسة ويشمل عمى فصمين الفصل  الباب الثاني يتمثل  أما
يحتوي عمى اإلجراءات المنيجية لمدراسة حيث تطرقنا فيو إلى )الحدود الزمنية والمكانية والبشرية 

رض وتحميل المعطيات  ،والتقنية المستخدمة في الدراسة( أما الفصل الخامس فقد تطرقنا فيو إلى ع
 اإلحصائية لمدراسة. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : الباب األول

 ةــــــــدراســلل نظريــنهجي و الـــار المــــــــــاإلط
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 : الفصل األول

 اإلطـــــار المنهجـــــي للدراســــــــة

 
  منهجية الدراسة :األولالمبحث.  
 المبحث الثاني: تحديد المفاهيم األساسية للدراسة. 
 .المبحث الثالث:المقاربة النظرية 
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 اإلطـــــار المنهجـــــي لمدراســــــــة: الفصل األول

 المبحث األول:منهجية الدراسة.
 اختيار الموضوع. مبررات:أوال
التي ساعدت في التطور وىي من العوامل  ساسية تفيدنا في الحياة اليوميةالرياضيات مادة أ-

 .التكنولوجي

 .ستيعاباالإذا كان ىناك فروق بين الذكور واإلناث في القدرة عمى  ما معرفة-

 إن مادة الرياضيات كانت سببا في نجاح العديد من التالميذ ورسوب اآلخرين.-

  أهمية الموضوع.:ثانيا

تسميط الضوء عمى الجوانب المتعمقة بمادة الرياضيات باعتبارىا مادة عممية ذات طابع 
وطريقة التمقين من طرف األساتذة من جية  من طرف التالميذ من جية الستيعابمعقد من حيث ا

 أخرى.
 الدراسة: إشكالية /ثالثا

تحتل مادة الرياضيات مكانة ال يستيان بيا في شتى مجاالت العموم باعتبارىا العصب 
ه الرئيسي الذي ترتكز عمييا العموم الدقيقة ، فال يكاد أي ميدان من ميادين العموم يخمو من ىذ

المادة التي تظير بصمتيا في جميع مناحي الحياة ،فالعموم الفيزيائية تفسر الظواىر الطبيعية وفق 
معادالت رياضية ال متناىية الدقة ،كما نجدىا أيضا في المجال الطبي وخاصة ما يتعمق 
ي بالبيولوجيا حيث يعتمد ىذا المجال عمى مقادير دقيقة في صناعة األدوية،وتظير الرياضيات ف

مجال العموم االجتماعية من خالل توظيف المنيج الكمي الذي أعطى مصداقية ليذه العموم من 
 خالل تفسير الظواىر االجتماعية بطريقة امبريقية.

في التطور  إسياماتياكما ال يجب أن نغفل عن الدور الذي لعبتو الرياضيات من خالل 
ن خالل الثورة التي أحدثتيا في مجال التكنولوجي الذي تعيشو البشرية في الظرف الراىن م

المعموماتية  والتي تتجسد في االبتكارات المتالحقة والتي مست جميع مناحي الحياة ولم تكن 
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،وبالتالي الخوارزمياتلتتحقق ىذه اإلنجازات إال من خالل االعتماد عمى البرمجيات التي تقوم عمى 
سواء تعمق األمر بمجال االتصال و ما نجم عنيا فإن ىذا االزدىار الذي حدث في مجال تكنولوجيا 

من وسائط كاليواتف الذكية واالنترنت أو التطور الحاصل في  مجال الطيران واإلبحار واألمن و 
 الفضاء ما ىي إال نتاج إلسيامات الرياضيات.

الرياضيات في جميع مناحي الحياة  تولي الدول والحكومات  تكتسيياونظرا لألىمية التي 
-Erعناية بالغة في تدريس ىذه المادة  وعمى سبيل المثال ال الحصر ففي الصين يدعوا إيرشينغ )

sheng 1998 إلى منظور لتعميم الرياضيات لمقرن الواحد والعشرين يحدث نقمة تستند إلى التغيرات )
اضيات ،طبيعة الرياضيات وتطبيقاتيا ،فيم كيف يتعمم التالميذ في حاجات المجتمع إلى الري

الرياضيات ويدعو إلى ذلك إلى التواؤم والتكيف لحاجات اقتصاديات عصر المعمومات واقتصاد 
بما يمكن تفسير العمميات التي يقوم بيا  اإلتقانالسوق،ويتطمب ىذا تعمم رياضيات مفيدة عمى مستوى 

تحميمية من خالل الرياضيات وليس مجرد اكتساب ميارات رياضية مجردة الحاسوب واكتساب ميارات 
 المخاطروالتعامل مع األنشطة اليومية المتعمقة بالكسب والخسارة والتكمفة والتنبؤ والقدرة عمى تقييم 

 ( 1)في األعمال التجارية ومجال األعمال بصفة عامة.

( إلى مشروع قام   BIORK and brolin بيورك و برولين)أما في السويد فقد أشار كل من 
بو معممو الرياضيات في المرحمة الثانوية أسموه التكنولوجيا في الرياضيات وأشارت نتائج دراسات 
عديدة في ىذا الصدد إلى استخدام الحاسبات والحواسيب ليا أثار إيجابية من بينيا أن الطالب 

أعمق وأكثر ثراء في استيعاب المفاىيم  يصبحون أكثر قدرة عمى حل المشكالت ويمتمكون فيما
الرياضية األساسية.أما في أستراليا فقد استحدثت إطارا عامل لمناىج الرياضيات وتركت لكل والية 
ترجمتو إلى منيج خاص بيا مع االحتفاظ بنفس المستوى القومي ويؤكد اإلطار العام عمى االستخدام 

ارات حل المشكالت والنمذجة الرياضية واألنشطة الواعي لمتكنولوجيا في تنمية المفاىيم ومي
االستقصائية مع ضرورة توفير الحاسبات والحواسيب في كل فصول الدراسة المصحوبة بالبرمجيات 

 (  2)المناسبة.

                                           
(1)

 .24،ص2004،دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان،تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة التفكيروليم عبيد، 
 .27،صالسابقنفس المرجع  (2)
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ويعتبر تدريس الرياضيات من أصعب أنواع التدريس خاصة في المرحمة الثانوية أين يتعمق 
س لكي يستطيع أن يطور قدرات وميارات التالميذ حتى يتمكنوا األمر بالمعمم ومؤىالتو في التدري

من استخدام الرياضيات في الحياة اليومية ،ولن يتأتى ىذا إال من خالل عممية التحفيز التي تجعل 
من التالميذ أكثر انجذابا لتعمم الرياضيات وتتجمى عممية التحفيز ىذه في استخدام األساليب 

ليب التقميدية التي تولد االزدراء والنفور من تعمم الرياضيات، حيث الحديثة والتخمي عن األسا
يصبح التمميذ لديو إحساس بأنيا منفصمة عن الواقع وليذا الغرض فإن تطوير أساليب تدريس 

وانطالقا من ىذه  واستيعابياالرياضيات أصبح ضرورة حتمية حتى يتم اإلقبال عمى تعمميا 
 مدراسة عمى النحو األتي:الحقائق جاء التساؤل الرئيسي ل

 

 ما مدى قدرة تالميذ الطور الثانوي من استيعاب مادة الرياضيات؟ -

 وقد جاءت التساؤالت الفرعية كما يمي:

 ىل طريقة التدريس ليا دور في استيعاب التالميذ لمادة الرياضيات؟-1

 ىل رغبة الطمبة تجاه مادة الرياضيات سبب في استيعابيا؟-2

 الدراسة:رابعا/فروض 

 وقد جاءت فروض الدراسة كما يمي:

 طريقة التدريس ليا دور أساسي في استيعاب التالميذ لمادة الرياضيات.-1

 . رغبة التالميذ تجاه مادة الرياضيات من العوامل الميمة في استيعابيا-2

 

 .لمدراسة تحديد المفاهيم األساسية:المبحث الثاني
 :االستيعاب مفهوم أوال/

عنيا  التعبيرو  ع المعمومات وحسم معناىا الحقيقيعمى إدراك معاني األشياء واسترجا ىو القدرة
 (1)وتوظيفيا أو استعماليا في ميادين الحياة المختمفة. بمغتك الخاصة

                                           
 .36،ص1،2014والتوزيع،عمان،ط ،دار حامد لمنشرالمعجم العربي لتحديد المصطمحات النفسيةعمي عبد الرحيم صالح، (1) 
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 التعريف اإلجرائي لالستيعاب:-

 وصياغتو بأسموب خاص. معين لوجية نظر أو موضوع واإلدراك ىو القدرة عمى الفيم

 الثانوي: الطور /ثانيا

تعرفو وزارة التربية الوطنية بأنو المرحمة الختامية في نظام التعميم بوزارة التربية الوطنية،       
حيث يسبقيا التعميم االبتدائي والتعميم المتوسط، ومن أىم ما تتميز بو ىذه المرحمة ىو توجيو 

   (1).التالميذ إلى التخصصات الذي يتماشى ورغباتو وميولو

 لتعريف اإلجرائي لمطور الثانوي:ا-

شيادة التعميم المتوسط،  يحامم تضم فروع مختمفة يمتحق بيا مرحمة من مراحل التعميم ىو      
 وىي المرحمة النيائية في نظام التعميم بوزارة التربية الوطنية.

 الرياضيات:مفهوم  /اثالث
بحيث أصبحت  التطور المعاصر مئيالدخمت المنيج المدرسي فجعمتو عصريا ىي مادة عممية       

 (2)والمدركات األساسية حتى البنية الحقيقية لمرياضيات. عمى المفاىيم والتركيز،تتجو نحو التجديد،التعميم

 :التعريف اإلجرائي لمرياضيات-

 تساعد عمى تطور الفكر. و  وكذلك المنطق والبرىان الرياضي ىي عمم دقيق يدرس القياس واليندسة

 .لمدراسة المقاربة النظرية: الثالثالمبحث 

 :)Thorndike( نظرية ثروندايكـ /أوال

نظرية" ثروندايك" بمفيومي المثير واالستجابة،وكان ميتما باألسس الفيزيولوجية لمتعمم،حيث بدأت 
 عمى العصبي لكل كائن اعتبر ىذا األخير خبرة فردية خاصة أو عممية تغير عضوي تحدث في الجياز

                                           
القمق وعالقته بفاعمية الذات ،تحت عنوان بن مريجة مصطفى،مذكرة لنيل شيادة ماجستير في عمم النفس المدرسي وتطبيقاتو (1)

 .73،ص 2014،ثانويلدى تالميذ السنة الثالثة 
:دراسة االبتدائيصعوبة تعمم الرياضيات في مرحمة التعميم ، تحت عنوان سايح سامية ،مذكرة لنيل شيادة ماستر في عمم النفس(2)

 .  09، ص 2012، ابتدائيميدانية لتالميذ السنة الرابعة 
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ن ما ييم المعمم داخل الفصل الدراسي أن االرتباط يعني  االرتباط بين المثير أساسا حدة،وا 
فقدمت التجارب ،كوحدة اجتماعيةيعني التفاعل بين التالميذ عندما ينظر إلييم  ال وواالستجابة 

داد ينص ي قام بيا" ثروندايك" ثالثة قوانين أولية ىي االستعداد والمران واألثر،فقانون االستعتال
فإن انجاز ىذا لة استعداد لمقيام بيذا التوصيل عمى أنو عندما تكون وحدة توصيل ما في حا

ىذا التوصيل يكون  فإن  كون وحدة ما غير مستعدة لمتوصيلوعندما تيكون مشبع التوصيل 
وينص عمى أنو في  (1) االستعمال وعدم  ران فيو يشمل قانوني االستعمالأما قانون الم،مضايق

تزداد بافتراض أن  فإن قوة ىذه الرابطة قابمة لمتعديل بين موقف واستجابةحالة حدوث رابطة 
العوامل األخرى ثابتة،ويبدو أن قوة الرابطة يعني أن ىناك احتمال بأن ىذه الرابطة سوف تحدث 

ل يعرف بأنو في مرة أخرى كمما تكرر حدوث الموقف،وبناءا عمى ىذا فإن قانون عدم االستعما
محددة فإن قوة  حالة عدم حدوث رابطة قابمة لمتعديل بين موقف واستجابة عمى مدى فترة زمنية

أما قانون األثر فإنو ينص عمى أنو عندما تحدث رابطة قابمة لمتعديل بين ،تمك الرابطة تضعف
وعندما  عززتالت اإلشباع فإن ىذه الرابطة موقف واستجابة،ويصاحب ىذه الرابطة حالة من حا

ران يقوي الروابط في بمعنى أن الم لضيق،فإن قوة ىذه الرابطة تتضاءلتصاحب الرابطة حالة من ا
 . وعدم االستخدام يضعف ىذه الروابط حالة التعمم

 

تراجع "ثروندايك"عن اعتقاده بأن العقاب يضعف الروابط بين االستجابات والمثيرات غير 
إبطال العادات واالستجابات الخاطئة لذلك يرى أنو عمى المعمم أن المستحبة ألنو ال يؤدي إلى 

يأخذ بعين االعتبار معرفة ىذه الروابط من أجل تقويتيا ومعرفة الحاالت التي يكون عمييا الطالب 
ويؤكد أن الفيم واإلدراك ال يمكن إثباتو إال بقياس النتائج المترتبة عمى فيم المادة التعميمية،وتيدف 

والثواب المرتبط باالستجابة مم يكون عن طريق المحاولة والخطأ رية إلى أن التعىذه النظ
  (2)الصحيحة.

                                           
 .36،ص 1999المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب،الكويت، نظريات التعمم:دراسة مقارنة،جورج إم غازدا وريمرندجي، (1)
 .38 ،ص نفس المرجع السابق (2)
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 :).PAVLOVP.I) نظرية االشتراط الكالسيكي لبافموف/ثانيا

إن أغمب مبادئ نظرية االشتراط الكالسيكي جاءت نتيجة الدراسات واألبحاث في معامل        
طي اإلنساني قد بينت أنو يمكن الدراسات المتقدمة في السموك الشر إال أن  عمم النفس الحيوان

عتماد عمى بعض ىذه المبادئ في تطبيقيا عمى السموك اإلنساني ،وخاصة في ضبط المواقف اال
السموكية أكثر من اعتبارىا أسس لمسموك ،مما يجعميا تساعد عمى تسييل تعمم بعض الميارات 

اقتران كما في تعمم النطق الصحيح لمكممة وطريقة كتابتيا  حتاج إلى عممياتت التي والمعارف
 (1)وتعمم أسماء بعض األفراد وارتباطيم ببعض األماكن،أو تعمم بعض المعارف باالعتماد عمى

       فال إلىوخاصة بالنسبة لألط المقررات الدراسية واضعوايمجأ  مبادئ االقتران والتعزيز،ولذلك
فإن الكممة المكتوبة تكون راطيا  مباشرة مع معاني الكممات لكي يتم اشتاستخدام الصور واألشكال 

وبالتالي تصبح  أو الشكل الدال عمى ىذه الكممة بمثابة المثير الشرطي تصاحب مع الصورة
وعن طريق االقتران تكتسب الكممة كمثير غير شرطي  الصورة أو الشكل مثير غير شرطي

بالنسبة لمكبار فتقدم ليم كممات أو مصطمحات سبق خصائص الصورة كمثير غير شرطي،أما 
االقتران بين المثيرات  تعمميا بدال من الصورة أو األشكال كمثيرات غير شرطية،وعن طريق

 يتعمم األفراد معاني ىذه المصطمحاتل أو المصطمحات السابق تعمميا وىي الكممات الشرطية
ألساليب اليامة في تعمم الحقائق والمعارف كما تعتبر عمميتي التعميم والتمييز من ا،الجديدة

باإلضافة إلى ذلك فإن التعزيز الخارجي يعتبر من  ،والمفاىيم والمبادئ في أي مناىج دراسية
 مثال استخدام أسموبففي التعمم خاصة بالنسبة لمصغار  المبادئ األساسية التي يعتمد عمييا اآلن 

أدى إلى نتائج ممحوظة في التحصيل الدراسي لدى لتعمم كمعزز لالستجابات الصحيحة المدح في ا
      (2)جميع التالميذ ما عدا المتخمفين دراسيا.

 

                                           
 47، ص 2012مكتبة االنجمو مصرية، مصر،  التعمم:نظريات وتطبيقات، أنور محمد الشرقاوي، (1)
 .48ص  نفس المرجع السابق،  (2)
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 :الجشطمت نظرية/ثالثا

وىي  بين اىتماماتيا اإلدراك والتعمم تعتمد ىذه النظرية عمى التفكير وحل المشكالت،فمن
بما فييا العمميات  لمحقيقةطبيعة المنتظمة والمحددة نظرية تيتم بالدرجة األولى بإنصاف ال

السيكولوجية،وىي ضد الفكرة القائمة بأن العقل اإلنساني والسموك اإلنساني ال يعدوان كونيما 
المجموع الكمي لسمسمة من االرتباطات االعتباطية،والفكرة األساسية عند ىذه النظرية ىي أن الكل 

كل شيء يختمف فال مجموع أجزائول ليس مجرد أكثر من ليس مجرد مجموع أجزائو،كما أن الك
إذ أن الكل ىو نظام مترابط باتساق  عني إضافة األجزاء بعضيا إلى بعضي جذريا عن أي مفيوم

 (1)مكون من أجزاء متفاعمة وىو منطقيا ومعرفيا سابق ألجزائو.

ديد والتح ناميالبنية والتوزيع الذاتي الديتية لااألساسية في النظرية الجشطومن بين المفاىيم 
عادة التنظيم والمعنى العالئقي والتنظيم أما المفيومان المركزيان في مجال التعمم ىما فكرة  ،وا 
صورتو النمطية عمى إعادة وأن التعمم يعتمد عمى اإلدراك الذي ينطوي في  االستبصار والفيم

دة التنظيم وفي الوقت الذي يكون فيو االنطباع غامض فإن اإلدراك ال يتحقق إال بعد إعا التنظيم
والتعمم   ،ون عمييا الشيء الذي يراد تعمموالصحيح الذي من شأنو أن ينصف البنية التي يك

الحقيقي  يكون عن طريق االستبصار الذي يمكن نقمو إلى مواقف جديدة واالحتفاظ بو لزمن طويل 
بالفيم مثل أما التعمم المصحوب ،أكثر من تمك التي يتم تعمميا عن طريق الحفظ واالستظيار

تي لالذلك يحاول البحث الجشط لزوم ليما لحدوث مثل ىذا التعمم الثواب والعقاب الخارجيين ال
واىتمت بدراسة اإلنسان  والتعممر والتفكيحد كبير في حل المشكالت  زيادة االستبصار والفيم إلى

مق بالبراىين اليندسية وانتقال مبادئ التعمم فيما يتع عمى التفكير المنتج وحل المشكالتفي معظمو 
      (2) والطبيعة األساسية لمتفكير المعقول.

تية تقديم توصيات خاصة لعمميات التعمم والتعميم التي من شأنيا لاتضمنت النظرية الجشط
يمكن نقل ىذا و  الفصل يصبح أكثر متعة وأكثر أثرازيادة الفيم الذي نتج عنو أن التعمم داخل 

                                           
 .273، ص 1978المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت، د "،  نظريات التعمم:دراسة مقارنة،مصطفى ناصف، (1)
 .275ص  نفس المرجع السابق،  (2)



 

12 
 

تيون ىم ضد لافالجشطيمكن تذكرىا لمدة أطول و  ،ة إلى مواقف الحياة خارج المدرسةاألثر مباشر 
 ال معنى لو بل ينظرون إلى ما ىو طبيعي وقائم عمى االستبصار ولو معنى. ما ىو تحكمي أو ما

 
 

 :(J.Piaget) نظرية بياجيهرابعا/
في دراستو  (بياجيه) ويركز ،أحد واصفي النظريات المعرفية األوائل  ويعتبر جون بياجي 

    العالقة بين البيئة التعميمية والتطور العقمي لمتالميذ الذي يشكل أساس النمط التعميمي عنده، عمى
أي مختمفة من  مراحل مختمفة بعدة ي لألطفال يمرومن خالل تجاربو استخمص بأن النمو العقم

وحدد قد جمعيا في أربعة مراحل رئيسية و رق وأساليب التفكير في كل مرحمة ناحية خصائص وط
 (1) :لكل منيا فترة زمنية تقريبية وىي كما يمي

 

 المرحمة الحسية الحركية:ــ  أ

،وسميت بيذا االسم ألن الطفل في الثامن عشرتبدأ ىذه المرحمة منذ الوالدة حتى الشير 
تولد حركات بداية ىذه المرحمة يعتمد اعتمادا كبيرا عمى أحاسيسو الطبيعية التي 

عبارة عن ردود أفعال ال يحس بيا أي ىي  فتصرفاتو في البداية غير إراديةانعكاسية،
ن كانت عشوائية بالنسبة لنا إال أنيا ضرورية  كالبكاء،المص،الحركات العشوائية،وىذه الحركات وا 

بيا من خالل حيث يبدأ في التحكم لطفل تدريجيا بتطوير ردود الفعل بعد ذلك يبدأ ا،و لمتابعة النمو
ثال يمد يده عندما نقدم لو فيو م ا لتصبح أنماطا من السموك البسيطيبدأ بتجميعيو  التجارب الكثيرة

فيقل تركيزىا عمى جسمو أو يمتفت عندما يسمع صوت مداعب ويبتسم لو،أما نشاطاتو  لعبة
فيبدأ في تطوير حواسو عن طريق النظر  في التركيز عمى األشياء من حولو حيث يبدأ ،بالتدريج

وعندما يبدأ  كون موجودة بالنسبة لوتإلى األشياء ولمسيا،فاألشياء التي ال يراىا أو ال يممسيا ال 
يدرك أن األشياء تكون موجودة حتى ولم يدركيا بحواسو،فيذا يعني التفكير في أشياء ال يممسيا أو 

العقمي البسيط لعمل ما قبل أن ينفذ ىذا العمل  أي أنو أصبح قادرا عمى التخطيط ال يراىا
  . ماديا،وىذا التخطيط العقمي البسيط ىو بداية االنتقال إلى المرحمة الثانية من مراحل النمو العقمي

                                           
، 2001مكتبة االنجمو المصرية، مصر،  تعميم وتعمم الرياضيات: في القرن الواحد والعشرين،عصام وصفي روفائيل وآخرون، (1)

 .99ص 
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  مرحمة ما قبل العمميات:ــ  ب

بيا العمميات ىنا يقصد ف شر حتى السنة السادسة أو السابعةتبدأ ىذه المرحمة من الشير الثامن ع
الطفل وفي بداية ىذه المرحمة تكون لغة  المقارنةالجمع، الترتيب،و مثل ة يقوم بيا نشاطات عقمي

مما يساعده عمى  يج تتطور وتزداد مفرداتو المغويةثم بالتدر  عبارة عن رموز وكممات خاصة
ت ي تفكيره عمى العمميااالتصال باآلخرين والتعمم منيم،فالطفل في ىذه المرحمة ال يعتمد ف

فتفكيره يسيطر عميو الوضع الذي يراه في لحظة  إنما يعتمد عمى إدراكو الحسي لألشياء المنطقية
من قواعد  وبدون تطبيق قاعدة فيو يصدر حكمو عمى األشياء كما تبدو لو في تمك المحظة فقط

يستطيع أن يحتفظ في عقمو بأكثر من متغير واحد في الوقت  ال المنطق أو السببية،فيو
فإنو يركز عمى واحد فقط من  تعمل بو عدة عوامل في الوقت نفس فعندما يراقب وضعا مانفسو،

 (1)ومن يكون العامل البارز حسيا أكثر،بينما ال ينتبو إلى العوامل األخرى غالبا ما ىذه العوامل

خصائص ىذه المرحمة عدم قدرة الطفل عمى استيعاب خاصية بقاء المدة،فيو ال يدرك أن   أىم
 جسم ما ال تتغير عندما يغير شكمو فقط،وىذا يأتي من عدم قدرتو عمى التمييز بين بعض كتمة 

ولذلك فيو غير قادر  ة،الحجم،والمساحة والعدد و غيرىاالكمي: المتغيرات المرتبطة بالمادة مثل
 عمى إدراك مفيوم العدد مع أنو ربما يستطيع أن يعد إلى أرقام كبيرة.      

 مميات الحسية:مرحمة الع جــ ــ 

حادية عشر أو الثانية عشر تبدأ ىذه المرحمة في السنة السادسة أو السابعة حتى السنة ال
تسمى بمرحمة العمميات الحسية ألن محتوى تفكير الطفل حسي،إن العمميات التي يمارسيا و  تقريبا

 عن طريق حواسوأو عالقات يدركيا  الطفل في ىذه المرحمة يكون أساسيا أو مبدأىا أشياء حقيقية
لسببية فقط حول األشياء فيو يطبق المنطق أو ا قات ناتجة عن عمميات عقمية أخرىوليست عال
صبح قادرا عمى إال أن الطفل في أواخر ىذه المرحمة يصل إلى مستوى عقمي ،بحيث ي المحسوسة

يعرف كتمة جسم ما ال فيو  ض المفيومات األخرى المرتبطة بياالكتمة وبع التمييز بين مفيوم

                                           
 .70، ص 2005، 1دار وائل لمنشر، عمان، ط الرياضيات، أساليب تدريس فتحي خميل حمدان، (1)
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 كما يدرك العالقة بين الجزء والعدد الترتيبي شكمو،كما يميز بين مفيوم العدد الكمي تتغير بتغير
فيذا يعني االنتقال إلى  نطق والسببية حول أشياء ال يراىاوىنا فالطفل يبدأ بتطبيق قواعد الم والكل

 (1) مرحمة العمميات المجردة أو مرحمة التفكير الناضج.

 مرحمة العمميات المجردة:ــ  د

تبدأ ىذه المرحمة عادة من السنة الحادية عشر أو الثانية عشر حتى السنة الخامسة 
عشر تقريبا  الخامسةعشر،ويستمر التطور العقمي لإلنسان خالل حياتو،حيث يكون التطور بعد سن 

ر،وتسمى ىذه المرحمة كميا فقط،أي زيادة في الخبرات المكتسبة ،وليس تغير في نوعية التفكي
بمرحمة العمميات المجردة،ألن الشخص في ىذه المرحمة يستطيع أ، يتعامل بالعمميات المجردة،أي 
أن محتوى تفكيره ليس حسيا فقط،فيو يستطيع مثال استيعاب أساسيات موقف بدون اعتبار خمفيتو 

 (2).الحسية
فعادة  ة ضرورية لممارسة التفكير المجردوتتميز مرحمة العمميات المجردة بتكوين بنيات إدراكي    

لمجرد في حل عندما يبمغ الفرد سن الخامسة عشر فإنو يستطيع تطبيق المنطق الرمزي والتفكير ا
 أن  يفرض الفرضيات ويستنتج منيا النتائج بالطرق المنطقية،إن ترتيب موقف ما،فيو يستطيع 

مر بيذه المراحل في الترتيب،أما معدل ىذه المراحل األربعة ىو ترتيب ثابت أي أن كل طفل ي
التقدم في كل مرحمة أو االنتقال من مرحمة إلى أخرى فيو غير ثابت،حيث يعتمد عمى عوامل 

 (3).وعامل االتزانة من أىميا النضج،الخبرة،التعمم كثير 
 :(F.Sikinner) نظرية سكنر /خامسا

الدراسة وافترض باإلجرائية توضيح معنى السموك موضوع مفيوم اإلجرائية ل سكنرافترض 
ومن بين المفاىيم من إجراء لكي يتحكم بما يحيط بو، والتعمم عامل تحكم بيني يقوم بو الفرد  لما

ده في أي جزء من البيئة ويقصد بو أي تغير يمكن تحدية بيذه النظرية المثير اإلجرائي، المتعمق
وينتبو إليو الفرد رجية يرتبط بسموك من البيئة الخاوىو جزء من أجزاء معينة محددة الخارجية 
: وتيتم باالستجابة اإلجرائية التي تحدد نتائج مايميال مؤثرا ومستقال في تحديد سموكو ويعتبره عام

                                           
 .72، ص نفس المرجع السابق  (1)

 .61، ص 1989، 2دالر العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط طرق تدريس الرياضيات، فريديرك ه بل، (2)
 .62، ص المرجع السابق نفس (3)



 

15 
 

ويتوقف عمى نتائجيا ما يقوم بو الفرد تاليا،أما تعزيز اإلجابة فتقوى وتستمر أو يتوقف االستجابة 
ويتم عن طريق تعزيز  موك الذي يتكرر ويزداد ظيورهالس تعزيزىا فتتوقف،فالسموك المعزز ىو

مما يؤدي إلى عزيز المثيرات ال يريدىا المتعمم وعدم ت االستجابة لممثيرات التي يريدىا المتعمم
إن فدون غيره انطفائيا،وفي المحظة التي تكون فييا االستجابة فإنيا تعتبر استجابة لمثير معين 

تحتاج إلى نمط معين من االستجابة بين عدة مفاىيم ومواقف  مثالالمتعمم يكون قد تعمم أن يميز 
 ومن ىنا ميز بين نوعين من السموك:

 لذي يكون فيو موقف المتعمم سمبياالسموك االستجابي وا. 
 

 ي يكون فيو موقف المتعمم ايجابيا.والسموك اإلجرائي الذ 
  

من ية عمى الطالب بصورة متدرجة العممكما قدم مفيوم التعميم المبرمج الذي يعني عرض المادة 
 صةفر وفي كل إطار يجد المتعمم المثيرات ،كما يجد  السيل إلى األصعب عمى شكل أطر

يكون بشكل عنصر أساسي في عممية التعمم و والذي يعتبر  الستجابة يعقبيا التعزيز المناسبل
         (1)ثم متقطع في المراحل الختامية.لمراحل األولية مستمر في ا

                                           
 . 126، ص 2005،  1،دار الفكر لمنشر والتوزيع،األردن ، ط  نظريات التعمم والتعميميوسف محمود قطامي ،(1)



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 :الثانيالفصل 
 الدراســــــات الســـــــابقــــة. 

  العربيةالمبحث األول:الـدراسات. 
  الجزائريةالمبحث الـثاني:الـدراسات. 
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 الفصل الثاني:الدراسات السابقة.

 ة.ــــعربيــــــات الــــــــدراســــــــــمبحث األول:الـــمـا

دراسة محمد بن عبد اهلل بن عثمان النذير حول برنامج مقترح لتطوير تدريس الرياضيات في 
 (1)المرحمة المتوسطة.

 اآلتي:اختتم الباحث اشكاليتو بطرح التساؤل الرئيسي عمى النحو 

 السعودية؟ مرحمة المتوسطة بالمممكة العربيةــ ما البرنامج المقترح لتطوير تدريس الرياضيات لم

 وقد توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:

  ىدف البحث إلى التحقق ميدانيا من واقع أداء معممي الرياضيات وفق نتائج التقارير الفنية
لممعممين لتنظيميا وتصنيفيا إلى مجاالت أولية لممشرفين التربويين حول زياراتيم الصفية 

 لممعيار.
 بناء معيار لتقويم األداء التعميمي لمعممي الرياضيات في المرحمة المتوسطة داخل حجر ـ

 (.dalphiالصف باستخدام أسموب دلفاي )
 الممارسات التعميمية الحالية لمعممي الرياضيات في المرحمة  ــ تطبيق معيار البحث عمى

 المتوسطة داخل حجر الصف.
  تقديم برنامج مقترح يسيم في تطوير تدريس الرياضيات في المرحمة المتوسطة خاصة في

 مجال تدريب المعممين أثناء الخدمة.

قد أخذ بعين االعتبار تطوير األدوات العممية ليذا البحث عميو فإن تأسيس المنيج البحثي و  وبناءا
وتم من خالل تطبيق  طة باستخدام أداة البحث"المعيار"أداء معمم الرياضيات في المرحمة المتوس

لجة التوصل إلى برنامج تدريبي متكامل لمعا جية عمى عينة من معممي الرياضياتتمك المني
واستخدم  ان "الجودة"حتى تتحول إلى مستوى كبير من اإلتق جوانب الضعف في أدائيم الصفي

 البحث العممي الباحث نوعين من مناىج
                                                           

بحث  برنامج مقترح لتطوير تدريس الرياضيات في المرحمة المتوسطة،عثمان النذير،دراسة محمد بن عبد اهلل بن  ( 1)
 .2004مقدم استكماال لمتطمبات درجة دكتوراه الفمسفة في التربية،المممكة العربية السعودية، 
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  تحميل مضمون أفكار نصية، وىي  األول: المنيج الوصفي الذي يعتمد عمىالمنيج
 تقريرا فنيا( 20فكار المتضمنة في تقارير المشرفين التربويين الفنية) البالغ عددىا األ

لموصول منيا إلى قائمة مبدئية بمجاالت المعيار ثم بناء األداة وتحكيميا باستخدام 
 مواصفة معيارية (118)البحث  (، وبمغت فقرات أداةdelphiأسموب دلفاي)

  المنيج الوصفي" المسحي" الذي يقوم عمى تطبيق أداة المالحظة  ىو الثانيالمنيج و
( معمما 80الصفوف، وبمغت عينة البحث) الصفية لتقويم أداء المعممين في حجرات 

( مدرسة متوسطة 36لمرياضيات في المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض، ينتمون إلى) 
تتوزع جغرافيا في جميع المراكز التعميمية بمدينة الرياض، وتمثل عينة المعممين 

( من مجتمع البحث، وقام الباحث بالتحقق أيضا من صدق وثبات أداة ٪18حوالي)
 لبحث من خالل الفصل الدراسي الثاني.ا

 وبعد تطبيق أداة البحث توصل الباحث إلى عدد من النتائج الرئيسية من أىميا:

 (مواصفة معيارية لدى عينة البحث بمستوى تمكن منخفض حيث 55تحققت )
 ( من المواصفات) تتطمب برنامج تدريب(.٪47تمثل)

 عينة البحث بمستوى تمكن متوسط حيث  ( مواصفة معيارية لدى48تحققت)ـ
 ( من المواصفات) تتطمب برنامج دعم(.٪41تمثل)

 ( مواصفة معيارية لدى عينة البحث بمستوى تمكن مرتفع حيث تمثل 14تحققت)ـ
 ( من المواصفات.12٪)
 ( لدى عينة معممي 0005ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ( مواصفة معيارية، 100سعودي، غير سعودي( في )البحث بحسب جنسياتيم)
( لصالح السعوديين 0،05وكانت الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 

 ( مواصفة معيارية.15لسعوديين في )في مواصفتين معياريتين ، ولصالح غير ا
  يتضح الضعف الكبير لدى معممي عينة البحث في تحقق مواصفات خمس من

م وسائل وتقنيات من مجموع المجاالت( مثل: "استخدا ٪63)أي حوالي المجاالت 
يات وتنمية التفكير وبناء وتطوير المفيوم تخطيط تدريس الرياضتعميم الرياضيات و 

 الرياضي.
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دراسة جمال محمود درويش عابد حول أثر التدريب عمى استراتيجيات حل المسألة الرياضية 
 (1) في تحصيمهم لمرياضيات في محافظة نابمس لطمبة الصف األول الثانوي العممي

 عمى النحو األتي: أسئمة الدراسة  بعض تجاءوقد 

 لطمبة الصف األول ما أثر التدريب لى استراتيجيات حل المسألة الرياضية:السؤال األول
 العممي في تحصيميم لمرياضيات بمحافظة نابمس؟ ثانوي

استراتيجيات حل المسألة الرياضية لطمبة الصف األول ما أثر التدريب لى  :السؤال الثاني
 ثانوي العممي في تحصيمين لمرياضيات بمحافظة نابمس؟

 

 وقد جاءت فرضيات الدراسة كما يمي:
(بين متوسطي =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-1

التحصيل في الرياضيات لطمبة الصف األول ثانوي الذين تدربوا عمى استراتيجيات حل 
عمى المسألة الرياضية )المجموعة التجريبية( وطمبة الصف األول الثانوي الذين لم يتدربوا 

 .حل المسألة الرياضية )المجموعة الضابطة( استراتيجيات
 

بين متوسطي  (=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال-2
الذين تدربوا عمى استراتيجيات حل  التحصيل في الرياضيات لطمبة الصف األول ثانوي

المسألة الرياضية )المجموعة التجريبية( وطمبة الصف األول الثانوي الذين لم يتدربوا عمى 
 ية )المجموعة الضابطة( تعزى لمجنس.استراتيجيات حل المسألة الرياض

 

 وقد جاءت النتائج العامة لمدراسة كما يمي:
بين متوسطي التحصيل  (=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-1

)المجموعة التجريبية(  بين عالماتالذين  الرياضيات لطمبة الصف األول ثانويفي 
 استراتيجيات حل المسألة الرياضية. لمتدريب عمى تعزى)المجموعة الضابطة( وعالمات 

  

                                                           
(1)

المسألة أثر التدريب عمى استراتيجيات حل  حول رسالة مقمة لنيل شهادة الماجستير  ،جمال محمود درويش عابد 
 .2009،الرياضية لطمبة الصف األول الثانوي العممي في تحصيمهم لمرياضيات في محافظة نابمس
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتفاعل بين الجنس والمجموعة حيث بمغ -2
أي قبول الفرضية الصفرية )فرض  0.05( وىذا يزيد عن 0.661مستوى الداللة )

توسط الحسابي لعالمات العدم(وىذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الم
 الطمبة في المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى لمتفاعل بين الجنس والمجموعة.

 

 

دراسة صبري حسن الطراونة حول أثر استخدام طريقة التعمم التعاوني في التحصيل 
 (1)الدراسي في مادة الرياضيات واالتجاه نحوها لطالبات الصف الثامن األساسي.

 اشكاليتو بطرح التساؤل الرئيسي عمى النحو اآلتي:اختتم الباحث 

ما مدى تأثير التعمم التعاوني في اتجاىات طمبة الصف الثامن األساسي نحو مادة 
 الرياضيات وتحصيميم بوحدة األعداد الحقيقية؟

 وقد اقترح الباحث الفرضيات اآلتية:

في تحصيل طالبات  (α=0005ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)-1
الصف الثامن األساسي بوحدة األعداد الحقيقية تعزى لطريقة التدريس باستخدام التعمم 

 التعاوني مقارنة بالطريقة التقميدية .

( في اتجاىات طالبات α=0005ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)-2
ريقة التدريس باستخدام التعمم التعاوني الصف الثامن األساسي نحو مادة الرياضيات تعزى لط

 مقارنة بالطريقة التقميدية.

 وقد توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام طريقة التعمم التعاوني مقارنة بالطريقة التقميدية 
سي ،وتكونت عمى التحصيل في مادة الرياضيات ،واالتجاه نحوىا لطمبة الصف الثامن األسا

                                                           
أثر استخدام طريقة التعمم التعاوني في التحصيل الدراسي في الرياضيات واالتجاه نحوها  دراسة صبري حسن الطراونة، (1)

   .2012مجمة جامعة دمشق، األردن، لطالبات الصف الثامن األساسي، 
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( طالبة،في شعبتين إحدى الشعب درست بطريقة التعمم 44عينة الدراسة من)
وتم استخدام أداتين  (طالبة،22(طالبة،والشعبة األخرى درست بالطريقة التقميدية)22التعاوني)

وأظيرت نتائج الدراسة وجود أثر  ،" لالتجاىاتأيكنوالثانية مقياس"األولى اختبار تحصيمي 
إحصائية لطريقة التدريس في التحصيل واتجاىات الطالبات ولصالح طريقة التعمم ذي داللة 

التعاوني.كما أظيرت وجود فروق ذي داللة إحصائية في تحصيل الطالبات في وحدة 
األعداد الحقيقية ،وكذلك وجود فروق ذي داللة إحصائية في اتجاىات الطالبات نحو 

ك لمتعاون وقد يعود ذل ،طريقة التعمم التعاونييس ولصالح الرياضيات يعزى لطريقة التدر 
والذي يولد لدى كل فرد في المجموعة الواحدة الشعور عمى عمل ضمن المجموعات 
والتي يمكن أن تحدث أثرا و ،وقد يعود ذلك لطريقة التدريس بمسؤولية إتقان الواجب المحدد ل

،وقد يكون إلتباع طريقة التعمم ايجابيا في تحصيل واتجاىات المتعممين نحو المواد الدراسية 
التعاوني بدال من الطريقة التقميدية أثر ايجابي في تغيير اتجاىات الطمبة نحو مادة 

 الرياضيات.   
 

أثر استخدام بعض استراتيجيات حل المسألة حول   أبو يونس سميمانحسني،حمزة ة دراس
 (1).طولكرم محافظةفي مدارس الرياضية في تحصيل طالب الصف السابع أساسي 

   شكاليتو بطرح التساؤل الرئيسي عمى النحو اآلتي: اختتم الباحث ا

ما أثر استخدام بعض استراتيجيات حل المسألة الرياضية في تحصيل طالب الصف -
 السابع األساسي ورأييم فييا في محافظة طولكرم؟

 وقد اقترح الباحث الفرضيات اآلتية:

(بين متوسطي درجات α=0005إحصائية عند مستوى الداللة)ال يوجد فروق ذات داللة -1
اتيجيات حل المسألة الرياضية(، التحصيل بين المجموعة التجريبية ) التدريس باستخدام إستر 

 ية( لدى طالب الصف السابع أساسي.المجموعة الضابطة) التدريس بالطريقة االعتيادو 
                                                           

 
أثر استخدام بعض استراتيجيات حل المسألة الرياضية في تحصيل طالب حمزة حسني، أبو يونس سميمان،"دراسة  (1)

راسات العميا في جامعة النجاح الوطنية دكمية ال الصف السابع أساسي وآرائهم فيها في مدارس محافظة طولكرم،
  .2015نابمس،فمسطين، 
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( بين متوسطي درجات α=0005ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -2
التحصيل بين المجموعة التجريبية) التدريس باستخدام إستراتيجيات حل المسألة الرياضية( و 

 المجموعة الضابطة) التدريس بالطريقة االعتيادية( في المسائل ذات الخطوة الواحدة.

(بين متوسطي درجات α=0005داللة إحصائية عند مستوى الداللة)ال يوجد فروق ذات -3
التحصيل بين المجموعة التجريبية)التدريس باستخدام إستراتيجيات حل المسألة 
الرياضية(والمجموعة الضابطة )التدريس بالطريقة االعتيادية (في حل المسائل ذات 

 الخطوتين لدى طالب الصف السابع أساسي .

(بين متوسطي درجات α=0005ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)ال يوجد فروق -3
  )التدريس باستخدام استراتيجيات حل المسالة الرياضية(   التحصيل بين المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة)التدريس بالطريقة االعتيادية(لدى طالب الصف السابع أساسي في 
 مسائل الخطوات المتعددة.

(تبين النظرة االيجابية α=0005فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال يوجد -4
 لطالب الصف السابع أساسي نحو استراتيجيات حل المسألة الرياضية. 

 وقد توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:

ىدفت ىذه الدراسة  إلى معرفة أثر استخدام بعض استراتيجيات حل المسألة الرياضية      
  تحصيل الرياضي لطالب الصف السابع في وحدة الجبر وآرائيم فييا وحاولتعمى ال

الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيسي ،واختبار الفرضيات المشتقة منو ،وذلك باستخدام 
الباحث لممنيج التجريبي ،إذ تألف مجتمع الدراسة من طالب الصف السابع أساسي في 

(طالبا كعينة من 112البا وطالبة،وتم اختيار )(ط3420محافظة طولكرم البالغ عددىم )
مجتمع الدراسة،موزعين عمى مجموعتين: ضابطة )الطمبة الذين درسوا بالطريقة التقميدية( بمغ 

(طالبا،والمجموعة التجريبية )الطمبة الذين درسوا باستخدام بعض استراتيجيات 57عددىم )
ى عينة الدراسة اختبار قبمي لغرض (طالبا.وطبق عم55حل المسألة الرياضية(وبمغ عددىم)

قياس التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية،وتم التأكد من صدق االختبار من خالل 
( ،كما استخدم 00783عرضو عمى مجموعة من المحكمين،وبمغ معامل ثبات االختبار)
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ن خالل الباحث اختبارا لغرض قياس التحصيل الرياضي، وتم التأكد من صدق االختبار م
(، كما قام الباحث 00736عرضو عمى مجموعة من المحكمين، وبمغ معامل ثبات االختبار)

بإجراء مقابمة مع مجموعة طالب من عينة الدراسة ، وتم اختيارىم عشوائيا وبمغ عددىم 
الختبار الفرضيات وبعد إجراء التجربة تم تحميل البيانات باستخدام برنامج الرزم  (طالبا40)

 (،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:spssية )اإلحصائ

 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα =0005 بين متوسطي درجات)
التحصيل بين المجموعة التجريبية )التدريس باستخدام استراتيجيات حل المسألة 

الصف السابع الرياضية(والمجموعة الضابطة )التدريس بالطريقة االعتيادية( لدى طالب 
أساسي،وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة الجبر باستخدام بعض 

 استراتيجيات حل المسألة الرياضية.
 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα=0005 تبين النظرة االيجابية)

 لطالب  الصف السابع أساسي نحو استراتيجيات حل المسألة الرياضية.

ستراتيجيات حل اب راسة بضرورة إثراء كتب الرياضياتعتماد عمى النتائج السابقة توصي الدباال
باستراتيجيات حل المسألة الرياضية لالستفادة منيا  لممعممين غني دليلووضع المسألة الرياضية 

المعممين عمى ىذه اإلستراتيجيات يتم من خالليا تعريف شرح الدروس،وعقد دورات تدريبية  في
 توضيح كيفية استخداميا في الصف.                                                      و 

 جزائرية.الدراسات ال ي:المبحث الثان

دراسة عقيل بن ساسي حول فاعمية بعض المهارات التدريسية في لرفع مستوى التحصيل 
 (1)الدراسي لدى تالميذ الثالثة متوسط في مادة الرياضيات.

 الباحث اشكاليتو بطرح التساؤالت عمى النحو اآلتي:اختتم 

ـــ ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة   
 في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لدى تالميذ الثالثة متوسط؟

                                                           
فاعمية بعض المهارات التدريسية في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ الثالثة متوسط في مادة دراسة عقيل بن ساسي، (1)

  .2007مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس وعموم التربية، ورقمة، الرياضيات، 
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التجريبية والمجموعة الضابطة ل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة ىـــ   
في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات في كل المستويات الدنيا) التذكر، الفيم، التطبيق( لدى 

 تالميذ الثالثة متوسط؟

ـــ ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة   
في مستوى التركيب) حل المشكالت( لدى تالميذ الثالثة  في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات

 متوسط؟

ـــ ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي إناث وذكور المجموعة التجريبية في   
 التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لدى تالميذ الثالثة متوسط؟

المجموعة التجريبية في ـــ ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي إناث وذكور   
التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات في كل المستويات الدنيا) التذكر، الفيم، التطبيق( لدى 

 تالميذ الثالثة متوسط؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي إناث وذكور المجموعة التجريبية في -
 لدى تالميذ الثالثة  )حل المشكالت( لمادة الرياضيات في مستوى التركيب  التحصيل الدراسي

 متوسط؟

 وقد اقترح الباحث الفرضيات اآلتية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة -1
 في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لدى تالميذ الثالثة متوسط.  

متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -2
في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات في كل المستويات الدنيا) التذكر، الفيم، التطبيق( لدى 

 تالميذ الثالثة متوسط.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في -3
لمادة الرياضيات في مستوى التركيب) حل المشكالت( لدى تالميذ الثالثة التحصيل الدراسي 

 متوسط.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي إناث وذكور المجموعة التجريبية في -4
 التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لدى تالميذ الثالثة متوسط.

 

ث وذكور المجموعة التجريبية في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي إنا-5
التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات في كل المستويات) التذكر، الفيم، التطبيق( لدى تالميذ 

 الثالثة متوسط.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي إناث وذكور المجموعة التجريبية في -6
حل المشكالت( لدى تالميذ الثالثة التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات في مستوى التركيب) 

 متوسط.

 وقد توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:

 بين متوسطي المجموعة  00001توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ـ
التجريبية والمجموعة الضابطة في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لصالح 

 متوسط.المجموعة التجريبية لدى تالميذ الثالثة 
 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات في كل من مستوى التذكر والفيم 
 لدى تالميذ الثالثة متوسط.

  بين متوسطي المجموعة   0005توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ية والمجموعة الضابطة في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات في مستوى التجريب

 التطبيق لصالح المجموعة التجريبية لدى تالميذ الثالثة متوسط.
 بين متوسطي المجموعة  00001توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ـ

يات في مستولى التجريبية والمجموعة الضابطة في التحصيل الدراسي لمادة الرياض
 التركيب )حل المشكالت( لصالح المجموعة التجريبية لدى تالميذ الثالثة متوسط.
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  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي إناث وذكور المجموعة التجريبية
 في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لدى تالميذ الثالثة متوسط.

 توسطي إناث وذكور المجموعة التجريبية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين م
في التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات بمستوياتو المعرفية المختمفة وىي: التذكر، 

 الفيم، التطبيق، التركيب) حل المشكالت( لدى تالميذ الثالثة متوسط.  
 

دراسة فاتح الدين شنين حول فاعمية التدريس بأسموب حل المشكالت في التحصيل  
 (1) سي لمادة الرياضياتالدرا

 اختتم الباحث اشكاليتو بطرح التساؤل الرئيسي عمى النحو اآلتي:

ما مدى فاعمية التدريس بأسموب حل المشكالت في تحصيل مادة الرياضيات لدى عينة ــ 
 من تالميذ السنة السادسة أساسي؟

 

 وقد اقترح الباحث الفرضيات اآلتية:

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيل األنشطة العددية لمادة الرياضيات  توجد-1
بين التالميذ الذين درسوا بأسموب حل المشكالت والتالميذ الذين لم يدرسوا بأسموب حل 

 المشكالت.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيل األنشطة اليندسية لمادة الرياضيات -2
ن درسوا بأسموب حل المشكالت والتالميذ الذين لم يدرسوا بأسموب حل بين التالميذ الذي

 المشكالت.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيل األنشطة العددية لمادة -3
 الرياضيات بين الذكور واإلناث لدى التالميذ الذين درسوا بأسموب حل المشكالت.

                                                           
اضيات:دراسة تجريبية عمى فاعمية التدريس بأسموب حل المشكالت في التحصيل لمادة الري دراسة فاتح الدين شنين،  (1)

 .2008مذكرة لنيل شيادة ماجستير في عمم النفس وعموم التربية، ورقمة،  عينة من تالميذ السنة السادسة أساسي،
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وى تحصيل األنشطة اليندسية لمادة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مست-4
 الرياضيات بين الذكور واإلناث لدى التالميذ الذين درسوا بأسموب حل المشكالت.

 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيل األنشطة العددية لمادة -5
 الرياضيات بين الذكور واإلناث لدى التالميذ الذين لم يدرسوا بأسموب حل المشكالت.

 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيل األنشطة اليندسية لمادة -6
 الرياضيات بين الذكور واإلناث لدى التالميذ الذين لم يدرسوا بأسموب حل المشكالت.

 

 وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:

في   بأسموب حل المشكالت  التدريس فاعمية   مدى  تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة
وأثر عامل الجنس في   واليندسية  تحصيل مادة الرياضيات ممثمة في أنشطتيا: العددية

 44ذكرا و 47تمميذا ) 91ذلك، وقد تم تطبيق ىذه الدراسة في مدينة ورقمة عمى عينة قواميا 
، يدرسون في مستوى السنة السادسة من التعميم األساسي، 1995أنثى( من مواليد سنة 

وجين، لكل مدرسة من المدارس الثالث، حيث كان اختيارىا قصديا لتوفر يتوزعون عمى ف
الشروط التي حددىا الطالب لظروف التجربة، وقد اعتمد الطالب في ىذه الدراسة عمى 

متبعا في ذلك تصميم المجموعتين المتكافئتين) التجريبية والضابطة( في  التجريبي المنيج
اختبار الذكاء المصور لزكي أحمد صالح، واختبارا  كل مدرسة،ولتحديد المجموعتين استعمل

تحصيميا في مادة الرياضيات من إعداده، وإلجراء الدراسة فقد تم تدريس مادة الرياضيات 
لممجموعة التجريبية بأسموب حل المشكالت) نموذج بوليا( أما المجموعة الضابطة فقد 

لب اختبارا تحصيميا ثانيا في مادة ومن أجل جمع البيانات أعد الطا درست بالطريقة العادية
الرياضيات، وقد أسفرت المعالجة اإلحصائية لنتائج ىذا االختبار باستخدام اختبار)ت( لداللة 
الفروق بين المتوسطين عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في 

 .ندسيةالمجموعتين في تحصيل مادة الرياضيات وتحصيل األنشطة العددية والي
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فاطمة حول اتجاهات التالميذ نحو مادة الرياضيات عمى عينة من تالميذ  ماز دراسة
  (1)السنة الرابعة متوسط.

 الرئيسي عمى النحو اآلتي:وقد ورد التساؤل  

 ما ىي طبيعة اتجاىات تالميذ السنة الرابعة متوسط نحو مادة الرياضيات بمدينة مستغانم؟ ــــــــ
 

 الباحثة الفرضيات اآلتية:وقد اقترحت 

نتوقع اتجاىات سمبية لدي تالميذ السنة الرابعة متوسط نحو مادة الرياضيات بمدينة -1
 مستغانم.

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات التالميذ نحو مادة الرياضيات تعزى إلى -2
رتفعي متغير التحصيل الدراسي)مرتفعي التحصيل، ومنخفضي التحصيل( لصالح م

 التحصيل.

توجد عالقة إرتباطية موجبة بين اتجاىات تالميذ السنة الرابعة متوسط نحو مادة -3ـ
 الرياضيات والتحصيل الدراسي فييا بمدينة مستغانم.

 

 وقد توصمت الباحثة إلى النتائج اآلتية:

  توصمت ىذه الدراسة إلى أن طبيعة اتجاىات التالميذ نحو مادة الرياضيات
 وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات التالميذ نحو مادة،إيجابية

 س.الرياضيات تعزى إلى متغير الجن
 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات التالميذ نحو مادة الرياضيات تعزى
 إلى متغير التحصيل الدراسي لصالح مرتفعي التحصيل.

 
 

                                                           
اتجاهات التالميذ نحو مادة الرياضيات: دراسة ميدانية على عينة من تالميذ السنة الرابعة متوسط، ماز فاطمة،   (1)

 .6102، مستغانم، النفسماستر في علم  مذكرة
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 اتجاىات التالميذ نحو مادة الرياضيات  توجد عالقة إرتباطية موجبة متوسطة بين
 والتحصيل الدراسي فييا. 

 

 (1)دراسة فوزية نعام حول بناء اختبار لقياس التفكير المرن في حل المشكالت الرياضية.

 اختتم الباحث اشكاليتو بطرح التساؤل الرئيسي عمى النحو اآلتي:

ــ ما مدى صالحية اختبار التفكير المرن في الكشف عن مستوى التفكير المرن في حل 
 المشكالت الرياضية لدى تالميذ الرابعة متوسط؟

 األسئمة الفرعية:

ما دالالت صدق اختبار التفكير المرن في الكشف عن مستوى التفكير المرن في حل -1
 مدينة ورقمة؟المشكالت الرياضية لدى تالميذ الرابعة متوسط ب

ما دالالت ثبات اختبار التفكير المرن في حل المشكالت الرياضية لدى تالميذ الرابعة -2ـ
 متوسط بمدينة ورقمة؟ 

 ما المعايير التي تفسر درجات التالميذ عمى اختبار التفكير المرن؟-3ـ

بمدينة ما مستوى التفكير المرن في حل المشكالت الرياضية لدى تالميذ الرابعة متوسط -4
 ورقمة؟

 وجاءت النتائج كما يمي:
ىدفت الدراسة الحالية إلى بناء اختبار لقياس التفكير المرن في حل المشكالت الرياضية لدى 

 حل  من صالحية اختبار التفكير المرن في  ولمتأكد  ورقمة  بمدينة  متوسط  الرابعة تالميذ 
واستخراج   خصائصو السيكومترية د من المشكالت الرياضية تم تحميل فقرات االختبار والتأك

                                                           
بناء اختبار لقياس التفكير المرن في حل المشكالت الرياضية: دراسة ميدانية عمى عينة من  دراسة فوزية نعام،  (1)

 .2016مذكرة لنيل شيادة ماجستير في القياس النفسي والتربوي، ورقمة، تالميذ الرابعة متوسط، 
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المعايير التي تفسر الدرجات وتحديد مستوى التفكير المرن في حل المشكالت الرياضية لدى 
 تالميذ الرابعة متوسط .

وباالعتماد عمى تحميل فقرات) أسئمة( االختبار تم حذف السؤال الرابع لصعوبتو الشديدة 
كما تم ترتيب أسئمة االختبار حسب معامالت الصعوبة والقيمة المنخفضة لمعامل التمييز، 

من األسيل إلى األصعب، ولمتحقق من صدق االختبار تم استخدام الصدق الظاىري 
وصدق االتساق الداخمي والمقارنة الطرفية وأخيرا الصدق العاممي، ودلت النتائج عمى صدق 

ة االتساق الداخمي والتجزئة االختبار، ولمتحقق من ثبات االختبار تم االعتماد عمى طريق
النصفية، وأظيرت النتائج تمتع االختبار بدرجة مقبولة من الثبات، والستخراج المعايير 

( T(، وباالعتماد عمى الدرجات التائية)T( والدرجة التائية)Zاستخدمت الدرجة المعيارية)
رت النتائج أن واالنحراف المعياري تم تحديد مستوى التفكير المرن لدى التالميذ، وأظي

أن اختبار التفكير المرن في بيمكن القول ،و ير المرن لدى التالميذ كان ضعيفامستوى التفك
حل المشكالت الرياضية يتمتع بخصائص سيكومترية ومعايير تفسر أداء التالميذ، وىذا ما 
يجعمو صالحا لمكشف عن مستوى التفكير المرن في حل المشكالت الرياضية لدى تالميذ 

أسئمة( )فقرات 9ابعة متوسط وجاىزا لمتطبيق من قبل الباحثين بصورتو النيائية مكونة من الر 
 وىذا بعد حذف السؤال الرابع.       

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الثالثالفصل 
 .رـــــــــــــجزائـــــــــــــــــيم في الــــــــــــــــــــــــــــــالتعل

 
  ي الجزائرــــــــــم فــــــل التعليــــــــــمراح :األولالمبحث. 
  :تربوية في الجزائرـــــــــــات الــــــــــــاإلصالحالمبحث الثاني. 
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 صـــــــــل الثــــــــالـــــــــــث9 التــــــــــعميــــــم فــــــــــــــي الــــــــجزائر.  ـــــــــالف                   

 تمييد9

إف االىتماـ المتزايد اليـو بميداف التربية والتعميـ والسعي إلى إصالحو دليؿ عمى وجود      
عداد إطارات فنية وكفاءات عالية كيدؼ مف أىداؼ التربية، لكف ىذه  اىتماـ كبير بتكويف وا 
العممية تتطمب وعي وعمؿ جدي متواصؿ وفعالية ألف اإلطار المطموب اليـو ينبغي أف 

ستوى التطورات التي يشيدىا العالـ المعاصر،وعميو فقد اتخذت الجزائر قرارىا يكوف في م
باعتبار قطاع التربية مف أىـ القطاعات  2000إلصالح المنظومة التربوية بداية مف سنة 

في إنتاج القوى العاممة والحفاظ عمى المعايير االجتماعية واستمرارىا وتوزيع األفراد عمى 
لرتب، حيث أصبح لزاما عمى القطاعات التربوية أف تعمؿ عمى مختمؼ االختصاصات وا

تحسيف األداء والرفع مف مستوى التحصيؿ لمواجية تحديات العصر، لذلؾ يعتبر التعميـ 
وسيمة لمتجديد واإلصالح مف خالؿ االنتقاؿ مف التدريس وفؽ المقاربة باألىداؼ إلى 

ة التعميمية في الجزائر بعد االستقالؿ التدريس وفؽ المقاربة بالكفاءات، وقد مرت العممي
 بفترتيف أساسيتيف:

 مراحل التعميم في الجزائر المبحث األول9

  (18659ــ 1853الفترة األولى) -1

تعتبر ىذه الفترة انتقالية حيث كاف البد لضماف انطالؽ المدرسة مف االقتصار عمى إدخاؿ 
تحويرات انتقالية تدريجية تمييدا لتأسيس نظاـ تربوي يساير توجيات التنموية الكبرى، ومف 
أولويات ىذه الفترة تعميـ التعميـ بإقامة المنشآت التعميمية وتوسيعيا إلى المناطؽ النائية 

  (1)ييؼ مضامينو الموروثة عف النظاـ التعميمي الفرنسي وجزأرة إطارات التعميـ وتعريبووتك

                                                           
دار حامد لمنشر والتوزيع، عماف، نظم التربية والتعميم9 في الوطن العربي ماقبل وبعد العولمة،  عبد الطيؼ حسيف فرج، (1)

 .129، ص 2008، 1ط 
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سف تدريجيا، وكاف مف نتيجة ذلؾ االرتفاع في نسب التمدرس في صفوؼ األطفاؿ الذيف بمغوا 
في نياية  ٪70إباف الدخوؿ المدرسي األوؿ بعد االستقالؿ إلى  ٪20الدراسة، إذ قفزت مف 

 المرحمة. 

 (18659بتداءا من سنة ا الفترة الثانية )-3
 

المتضمف تنظيـ  1976أبريؿ  16المؤرخ في  (24ــ65بدأت ىذه الفترة بصدور األمر رقـ )
التربية والتكويف في الجزائر الذي أدخؿ إصالحات تتماشى مع التحوالت العميقة في المجاالت 

 االقتصادية واالجتماعية حيث أصبح التعميـ مييكال حسب المراحؿ التالية:

 .تعميـ تحضيري غير إجباري 
   سنوات 9تعميـ أساسي إلزامي ومجاني لمدة. 
 عاـ.  تعميـ ثانوي 

 18659لسنة  ــ ىيكمة النظام التعميمي أ 

 أوال9 التعميم التحضيري9

( 6-4ىو تعميـ مجاني غير إلزامي يشمؿ األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف )
يمنح التعميـ التحضيري بالمغة العربية وييدؼ إلى تنمية قدرات األطفاؿ وتدريبيـ عمى  سنوات،

 القراءة والكتابة وتحفيظيـ سور مف القرآف، كما يساعد عمى تحضيرىـ لمحياة االجتماعية.

 ثانيا9التعميم األساسي9 

مة ( سنة، ومي16-6مرحمة إلزامية تدـو تسع سنوات وتشمؿ الشريحة العمرية )ىي 
التعميـ األساسي ىي إعطاء تربية قاعدية مشتركة لتالميذ ىذه المرحمة، فااللتحاؽ بالتعميـ 

 سنوات، وتشتمؿ ىذه المرحمة عمى ثالثة أطوار: 6األساسي إجباري لكؿ طفؿ بمغ 

 ــ الطور األول أو القاعدي19

  (1)يدـو مف السنة األولى إلى السنة الثالثة، ويرتكز عمى:

                                                           
 .130ص ، السابقنفس المرجع  (1)
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 . )وسائؿ التعبير األساسية ) المغة العربية، التربية الرياضية 
 .)النشاطات المتعمقة بالتربية الجمالية ) تربية تشكيمية، تربية موسيقية، تربية بدنية 
 .)المواد االجتماعية ) التربية اإلسالمية، والتربية االجتماعية 

عة إلى السنة السادسة، ويرتكز عمى يدـو مف السنة الرابــ الطور الثاني أو طور اإليقاظ 9 3
دراج نشاطات جديدة ) اكتشاؼ الوسط الفيزيائي والتكنولوجي  تعزيز المكتسبات السابقة وا 
والبيولوجي واالجتماعي(، كما شرع في إدخاؿ المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية أولى إلى جانب 

ػػػ 1992مف السنة الدراسية المغة الفرنسية في الطور الثاني مف التعميـ األساسي ابتداءا 
 ، وقبؿ ذلؾ كانت المغة الفرنسية المغة األجنبية الوحيدة في التعميـ االبتدائي.1993

يدـو مف السنة السابعة إلى السنة التاسعة، ويرتكز ــ  الطور الثالث أو طور التوجيو9 2 
ات عممية عمى تعميؽ المكتسبات السابقة وتجسيد المعارؼ والمفاىيـ المكتسبة بوضعي

وواقعية، باإلضافة إلى إدراج المغة األجنبية الثانية ) الفرنسية ( لـ اختار اإلنجميزية كمغة 
أجنبية أولى أو اإلنجميزية لمف اختار الفرنسية كمغة أجنبية أولى، وىذا ابتداءا مف السنة 

  الثامنة أساسي.

 ثالثا9التعميم الثانوي9

مف تالميذ مرحمة  ٪50يمي التعميـ الثانوي مرحمة التعميـ األساسي مباشرة، يستقبؿ حوالي 
 16المؤرخ في  76التعميـ األساسي، وتدـو مرحمة التعميـ الثانوي ثالث سنوات طبقا لألمر 

، ومف ميامو مواصمة الميمة التربوية العامة المسندة لمتعميـ األساسي، دعـ 1976أبريؿ 
لمكتسبة والتحضير لمواصمة التعميـ العالي وااللتحاؽ بالحياة العممية،وتنظـ السنة المعارؼ ا

 (1):األولى في ىذه المرحمة في شكؿ ثالث جذوع مشتركة وىي

 .جذع المشترؾ آداب: يرتكز عمى المغات والمواد االجتماعية 
 .يرتكز عمى العمـو الطبيعية و الفيزيائية والرياضيات :  جذع المشترؾ عمـو
  .جذع المشترؾ تكنولوجيا: يرتكز عمى الرياضيات، العموـ الفيزيائية والرسـ التقني والتكنولوجيا 

                                                           
 .131ص نفس المرجع السابق،  (1)
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وتنبثؽ عف الجذوع المشتركة خمسة عشر شعبة تعميمية تتميز كؿ شعبة بمواد أساسية تتراوح 
( تعطي لمشعبة طابعيا التخصصي مف حيث حجميا الساعي ومعامالتيا، ويتفرع التعميـ 5-2مف)

 لثانوي بدءا مف السنة الثانية والثالثة منو إلى:ا

شعب وىي: شعبة العمـو الدقيقة، شعبة عمـو الطبيعة والحياة،  5تعميـ ثانوي عاـ يحتوي عمى  أـــ
شعبة اآلداب والعمـو اإلنسانية، شعبة اآلداب والمغات األجنبية، شعبة اآلداب والعمـو الشرعية، 

 ادة بكالوريا التعميـ الثانوي العاـ .تتوج الدراسة في ىذه الشعب بشي

ػػ تعميـ ثانوي تقني يحتوي عمى الشعب التالية: اإللكترونيؾ، الكيروتقني، الصنع الميكانيكي،  ب
األشغاؿ العمومية والبناء، الكيمياء وتقنيات المحاسبة، وتتوج الدراسة في ىذه الشعب بشيادة 

 بكالوريا تقني.

 32229لسنة ب ــ ىيكمة النظام التعميمي 

 أوال9التعميم التحضيري9

طفال  134160، ما مجموعو 2007/2008كاف القطاع التربوي يعد خالؿ العاـ الدراسي 
مف الفئة العمرية  ٪23مسجال في األقساـ التحضيرية عمى مستوى المدارس االبتدائية أي نسبة 

لى  2000سنة  ٪6لسف الخامسة)ارتفعت ىذه النسبة إلى  (، ولما أضحت 2004سنة  ٪12وا 
الحاجيات فيما يتعمؽ بقاعات الدروس تتناقص في الطور االبتدائي بسبب انقراض مستوى السنة 
السادسة أساسي تـ تحويؿ الفائض المسجؿ عمى مستوى تعداد المعمميف إلى تأطير أزيد مف 

    (1) قسما تحضيريا مثمما أعيد تعييف فئة تنتمي 16189

ىذا الصنؼ في الطور المتوسط الذي شيد استقباؿ مجموعتيف اثنيف مختمفتيف مف التالميذ  إلى
 )السادسة أساسي والخامسة ابتدائي(.

طفال( بالنسبة إلى السنة الدراسية  433110بمغ عدد األطفاؿ المسجميف في األقساـ التحضيرية )
بمدية أي ما يعادؿ  1401توى وتتوسع عمى مس ٪73، لترتفع النسبة الوطنية إلى 2008/2009

في اإلمكاف امتصاص الفارؽ بيف قدرات قطاع التربية الوطنية وبيف أىداؼ تعميـ التربية  97٪
 التحضيرية بفعؿ مشاركة القطاع العاـ والقطاع الخاص.  

                                                           
 .211،ص 2009دار القصبة لمنشر،الجزائر،إصالح التربية في الجزائر9رىانات وانجازات،  بوبكر بف بوزيد، (1)
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 ثانيا9التعميم االبتدائي9

تحضير التمميذ يسمح التعميـ االبتدائي باالكتساب التدريجي لممعارؼ المنيجية، ويتولى 
لمتابعة دراستو في الطور المتوسط في أحسف الظروؼ الممكنة، كما يتمثؿ ىدفو األساسي في 
 ، تنمية المعارؼ والكفاءات القاعدية في مجاالت التعبير الشفيي والكتابي والرياضيات والعمـو

   سالـ.مثمما يعنى بتربية الطفؿ عمى المبادئ األخالقية والدينية التي يدعو إلييا اإل
 

 ثالثا9التعميم المتوسط9

أنو يمثؿ إطارا  يشكؿ التعميـ المتوسط الطور اآلخر لمتعميـ اإللزامي، وال يمكف اعتباره
بؿ بالعكس فيو ييدؼ إلى الوصوؿ بالمتعمـ إلى اكتساب قاعدة مف  تحضيريا نحو الثانوي،

المعارؼ والكفاءات وقسطا مف الثقافة والتأىيؿ يمكنو مف مواصمة دراستو بعد المرحمة اإللزامية 
أو االندماج في الحياة العممية، وتتوزع السنوات األربع في التعميـ المتوسط حسب مراحؿ ثالث، 

ا سنة واحدة، تمثؿ سنة انتقالية مف االبتدائي إلى المتوسط، وتشكؿ تغير المرحمة األولى مدتي
دخاؿ المغة األجنبية  جذري لمتمميذ بسبب ما يحدث مف تحوؿ في طرائؽ العمؿ وتعدد األساتذة وا 
الثانية، والمرحمة الثانية مدتيا سنتاف وتمثؿ فترة التدعيـ مف أجؿ اكتساب كفاءات مدرسية 

  (1)ى المجاؿ الثقافي والعممي والتكنولوجي،واالرتقاء في مستو 

والمرحمة الثالثة تدـو سنة واحدة وىي فترة التعزيز والتوجيو إلى جانب ضماف اكتساب الكفاءات 
المسطرة في المنياج والكفاءات العرضية وذلؾ مف خالؿ تحضير المتعمـ إلى الوجية التي 

  (.BEMويختتـ ىذا األخير بامتحاف شيادة التعميـ المتوسط ) يأخذىا فيما بعد التعميـ اإللزامي،

 رابعا9التعميم الثانوي العام والتكنولوجي9

غرؽ كؿ واحد منيما نظـ التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي إلى جذعيف مشتركيف، يست
 مدة سنة واحدة وذلؾ عمى النحو األتي:

 :بشعبتيف في السنة الثانية ثانوي، لغات أجنبية، وآداب  الجذع المشترؾ آداب
 .وفمسفة

                                                           
 .216ص  )بتصرف(نفس المرجع السابق،  (1)
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  الجذع المشترؾ عمـو وتكنولوجيا:أربع شعب في السنة الثانية ثانوي، رياضيات، تسيير
واقتصاد، عمـو تجريبية، تقني رياضي بأربعة اختيارات: ىندسة كيربائية، ىندسة مدنية، 

  (1)ىندسة ميكانيكية وىندسة تقنية.

 اإلصالحات التربوية في الجزائر المبحث الثاني9

 المقاربة بالكفاءات أوال9

 9تعريف المقاربة -أ

 .(2)المقاربة حسب القاموس الفرنسي ىي الكيفية التي يتناوؿ بيا موضوع ما أو مشكمة ما 
  المقاربة حسب تعريؼLegendre :إنيا كيفية دراسة مشكؿ أو  في قاموسو التربوي

معالجة أو بموغ غاية، وترتبط بنظرة الدارس إلى العالـ الفكري الذي يحبذه في لحظة 
 )3(.معينة، وترتكز كؿ مقاربة عمى إستراتيجية لمعمؿ

واإلستراتيجيات  مما سبؽ يمكننا القوؿ بأف المقاربة ىي عبارة عف مجموعة التصورات والمبادئ
  ا تصور الكيفية التي يتـ وفقيا معالجة موضوع ما.التي يتـ مف خاللي

 9تعريف الكفاءة  -ب

أنيا نوعية حسب الفيـ  1978سنة  في تعريؼ منظمة اليونسكو ورد ىذا المفيـو
 والفعؿ والتقييـ التي تتطمبو وظيفة أو ميمة خاصة.

واصطالحا تعني مختمؼ أشكاؿ األداء التي تمثؿ الحد  الكفاءة في المغة تعني المثيؿ،
األقصى الذي يمـز لتحقيؽ ىدؼ ما، إنيا بعبارة أخرى ارتفاع مستوى األداء إلى الدرجة  
التي تجعؿ صاحبيا مماثال لألنموذج المعياري الذي يعتمد بو ويحكـ إليو عند تقييـ مستوى 

 (4)األداء.

                                                           
 .217ص  نفس المرجع السابق،  (1)
(2) Renald Legendre dictionnaire actuel de l’éducation Larousse ; paris ; p Montréal ; p 421  
 .136، ص 1999،  2، عالـ الكتب، القاىرة، ط معجم المصطمحات التربويةأحمد حسيف المقامي وآخروف،  (3)
 .39، ص 2011، 1دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، ط موسوعة المصطمحات التربوية،محمد السيد عمي، (4)
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اح في اإلمكانات التي تمكف الفرد مف بموغ درجة مف النجيمكف القوؿ أف الكفاءة ىي جممة 
وفي ضوء دراستنا الحالية تعرؼ المقاربة بالكفاءات بأنيا نظاـ التعمـ أو أداء مياـ مختمؼ ،

تربوي حديث تبنتو بالدنا  ضمف اإلصالحات التربوية التي قامت بيا، وىذا النظاـ يتضمف 
طارات تربوية مؤىمة مجموعة مف الطرؽ واإلستراتيجيات التدري سية، ويتطمب توفر وسائؿ وا 

لتنفيذ محتواه مف برامج ومناىج مستحدثة في مجاؿ التربية والتعميـ قصد تحقيؽ اليدؼ 
 المنشود وىو الرفع مف مستوى وجودة العممية التعميمية .  

 الطاقم التربوي ثانيا9

 اتجاىات المعمم ضمن المنظومة التربوية9 -1

 : المعمم نحو نفسوأ ــ اتجاىات 

المعمـ يكوف واثقا مف أداء أدواره متقبؿ لذاتو قادرا عمى تحقيؽ اتصاؿ فعاؿ بينو وبيف 
تالميذه، والمعمـ المتزف عاطفيا الذي يتحمى بالصبر والعطؼ والثقة بالنفس وباآلخريف والذي 

وال يمقي المـو عمييـ وال يتوتر ألتفو األسباب قادر عمى توصيؿ  ال يتممس أخطاء اآلخريف،
 المعمومة لمتالميذ وسيولة التعامؿ معيـ .

 ب ــ اتجاىات المعمم نحو تالميذه9

مساىمة المعمـ في الحفاظ عمى مكانتو بيف تالميذه تتطمب منو أف يحبيـ ويميؿ إلى التعامؿ 
في النمو والتعميـ، ويؤمف بأف لكؿ واحد منيـ معيـ ويؤمف بقيمة كؿ منيـ وبحؽ كؿ واحد 

حقوؽ وواجبات يجب مراعاتيا واحتراميا، ويسعى إلى تحقيؽ التواصؿ بينو وبيف التالميذ 
 .     وتوجيييـ توجييا سميما

 ج ــ اتجاىات المعمم نحو المدرسة9

ـ يجب عمى المعمـ أف يكوف فخورا بعممو داخؿ المدرسة باعتبارىا مكاف لنشر العم
والمعرفة، فعميو أف يكوف محبا ليا، ألنو ىو الصورة العاكسة لممدرسة، لذلؾ عميو أف يميؿ إلى 
منيجيا ومكوناتيا ويشعر بالسعادة لعممو بعممية التعميـ بيا،وىذا الحب والميؿ يمكف المعمـ مف 
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ختمفة إنجاح عممية االتصاؿ، وعف طريقيا يمكف أف يتيح  لتالميذه فرص اكتساب الخبرات الم
    (1)التي تؤدي إلى نمو شخصيتيـ.

 :صفات المعمم الناجح -3

يجب عمى المعمـ أف يكوف ممما ببعض جوانب عممية التعمـ، وىذه أىـ الصفات التي ينبغي 
 توفرىا في المعمـ الناجح:

 .اإللماـ التاـ بالمادة العممية 
 .اإليماف بقيمة العمؿ الذي يؤديو 
    .القدرة عمى االبتكار والحكـ الموضوعي 
  يجب عمى المعمـ فيـ طبيعة المتعمميف ومراعاة مستويات النمو لكافة التالميذ، ألف لكؿ

تمميذ استعداداتو وقدراتو ويجب أف يكوف المعمـ محبوبا مف طرؼ طالبو، وأف يثير 
ه.ػػ أف يتصؼ اىتماميـ وميوليـ مف خالؿ تكويف عالقات صداقة بينو وبيف تالميذ

 (2)المعمـ باألمانة والحياد وعدـ التحيز واالىتماـ بالمظير لكي يصبح قدوة حسنة لغيره.

مما سبؽ يتضح لنا أف ىناؾ عالقة بيف المعمـ والتالميذ وىي عالقة تأثر وتأثير 
بداء الرأي وتقبؿ أفكار اآلخريف ومناقشتيا،فالمعمـ ىو طريؽ التمميذ نحو  يسودىا الحوار وا 

لمستقبؿ، وتحقيؽ اآلماؿ واألىداؼ وسنده في العممية التعميمية، ىو الذي يحاوره عمى أىمية ا
 الدراسة وما يحققو مف أىداؼ ويستغؿ فرصة التعميـ الذي حظي بيا. 

 9المتعمم أو التمميذ -2

كما أنو األساس في عممياتيا ومتطمباتيا  يعتبر المتعمـ المحور الرئيس في العممية التربوية،
ف ىذه العممية التربوية ال تحدث إال بوجوده وانتباىو  فضال عف أنو الغاية النيائية ليا، وا 
دراكاتو، ومشاركتو الذاتية، ويشترط عمى المتعمـ أف ينتقؿ مف وجوده في دائرة التعميـ التي  وا 

                                                           
 مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،العمم والتعميم والمعمم من منظور عمم االجتماع،  حسيف عبد الحميد أحمد رشواف،  (1)

 . 191، ص 2006
 .11، ص 2002، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، ط المعمم وابتكار التالميذجماؿ الديف محمد الشامي،  (ػ2)
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التي تعتمد عمى ذاتو، بمعنى أف التعمـ مف تعتمد عمى المعمـ إلى وجوده في دائرة التعمـ 
  (1)مسؤولية المتعمـ .

 خالصة الفصل9

يشكؿ اإلصالح التربوي إحدى الركائز األساسية في عممية تحسيف نوعية التعميـ 
ومردود المنظومة التربوية، ولما كانت العالقة وطيدة بيف ممارسات المعمـ وعممية التعميـ، 

ىذه الممارسات متجانسة وخصوصا المناىج الجديدة المبنية عمى فإنو مف األىمية أف تكوف 
أساس المقاربة بالكفاءات التي تركز عمى التنمية الشاممة لممتعمـ، وىو ما يستدعي تفاعؿ 
بيف عمميتي التربية والتدريس، بحيث ساىـ التدريس في تصحيح مسار التعميـ والتعمـ وعامؿ 

  تكويف المتعمـ.
 

                                                           
(1)

، 2دار المسيرة لمنشر والتوزيع،عماف، ط  أسس بناء المناىج التربوية وتصميم الكتاب المدرسي،محمد محمود الخوالدة، 
 .45، ص  2007
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 الفصل الرابع:العموم التجريبية
 

 التفكير العممي المبحث األول:
 

 سمات التفكير العممي: أوال/ 
 أ ـــ التراكمية:

العمم معرفة تراكمية، ويطمق ىذا المفظ عمى الطريقة التي يتطور بيا العمم، فالمعرفة العممية 
وأن سكان ىذا البناء ينتقمون دوما إلى الطابق األعمى  تشبو البناء الذي يشيد طابقا فوق طابقا،

عمى عكس المعارف األخرى كالمعرفة الفمسفية مثال لم تكن تراكمية، حيث كان كل مذىب جديد 
 ولم يكن مكمال ليا بل كان ينتقد يظير في الفمسفة لم يكن يبدأ من حيث انتيت المذاىب السابقة

أما في حالة المعرفة العممية فإن كل نظرية عممية جديدة تحل ما سبقو ويتخذ لنفسو بداية جديدة، 
محل النظرية القديمة، وأن الوضع الذي يقبمو العمماء ىو حالة العمم في ذلك العصر بعينو ال في 
عصر سابق، حيث تكشف لنا سمة التراكمية ىذه عن خاصية أساسية لمحقيقة العممية ىي أنيا 

ف عن التطور فميما وصل العمم إلى رأي نيائي مستقر فإن التطور نسبية، فالحقيقة العممية ال تك
 سرعان ما يتجاوز ىذا الرأي ويستعيض عنو برأي جديد.

 
 

 ب ــ التنظيم:
نما  يعتبر التنظيم من أىم صفات التفكير العممي، أي أننا ال نفكر بطريقة عشوائية تمقائية وا 

نرتبيا بطريقة محددة وننظميا عن وعي من أجل تحقيق أفضل تخطيط لمطريقة التي نفطر بيا، 
ولكي نصل إلى ىذا التنظيم يجب أن نتعود عمى إخضاع تفكيرنا إلرادتنا الواعية وتركيز عقولنا 

 في الموضوع الذي نبحث عنو.
 

تنظيما لطريقة تفكيرنا أو ألسموب ممارستنا العقمية فإنو في الوقت ذاتو  فإذا كان العمم
تنظيما لمعالم الخارجي أي أننا في العمم ال نقتصر عمى تنظيم حياتنا الداخمية فحسب بل تنظيم 
العالم المحيط بنا أيضا وميمتنا في العمم ىي أن نقوم بيذا التنظيم الذي يمكننا من أن ننتقي من 

 (1)المعقد ما ييمنا في ميداننا الخاص. ذلك الكل
                              

 . 81، ص 8791، 3المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت ، ط التفكير العممي،  فؤاد زكريا،(  1)
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 ج ـــ البحث عن األسباب:
ال يكون النشاط العقمي لإلنسان عمما بالمعنى الصحيح إال إذا استيدف فيم الظواىر وتعميميا، وال 
تكون الظاىرة مفيومة بالمعنى العممي ليذه الكممة إال إذا توصمنا إلى معرفة أسبابيا، وىذا البحث عن 

 لو ىدفان:األسباب 
 

 ــ اليدف األول:  1
ىو إرضاء الميل النظري لدى اإلنسان أو ذلك النزوع الذي يدفعو إلى البحث عن تعميل لكل 
شيء، ولنالحظ أن ىذا الميل الذي نصفو نظري ال يوجد في جميع الحاالت بدرجة متساوية، فيناك 

بحث عن الفائدة العممية دون السعي إلى حضارات كانت تعتمد عمى الخبرة والتجربة المتوارثة وتكتفي بال
إرضاء حب االستطالع اليادف إلى معرفة أسباب الظواىر، حيث كانوا ييتمون بالبموغ إلى النتيجة وال 
يكترثون بأن يسألوا " لماذا كانت النتيجة عمى ىذا النحو"، ربما اعتقدوا في ىذا السؤال مضيعة لموقت ما 

 ؤخر في بموغ النتيجة.دامت اإلجابة عنو لن تقدم أو ت
 

 اليدف الثاني:-2
ولكن ىذا االعتقاد بأن معرفة األسباب ليس ليا تأثيرا عممي ىو اعتقاد خاطئ، ذلك ألن معرفة 
األسباب ىي التي تمكننا من أن نتحكم فييا عمى نحو أفضل ونصل إلى نتائج عممية أنجح بكثير من 

 تمك التي نصل إلييا بالخبرة والممارسة.
 الشمولية واليقين:د ـــ 

المعرفة العممية معرفة شاممة، بمعنى أنيا تسير عمى جميع أمثمة الظاىرة التي يبحثيا العمم وال 
شأن ليا بالظواىر في صورتيا الفردية، وحتى لو كانت ىذه المعرفة تبدأ من التجربة اليومية مثل سقوط 

نما تعرضيا من  جسم عمى األرض، فإنيا ال تكتفي بتقرير ىذه الواقعة عمى النحو الذي نشاىدىا عميو، وا 
خالل مفاىيم ذات طابع أعم مثل فكرة الجاذبية والكتمة والسرعة والزمن، بحيث ال توجد القضية العممية 

دية عمى يد التي تتحدث عن سقوط ىذا الجسم بالذات بل سقوط الجسم عموما، وبذلك تتحول التجربة الفر 
العمم إلى قضية عامة أو قانون شامل وعمى ذلك فإن الحقيقة العممية قابمة ألن تنتقل إلى كل الناس 
الذين تتوافر لدييم القدرة العقمية عمى فيميا واالقتناع بيا أي أنيا  حقيقة عامة ، تصبح بمجرد ظيورىا 

الشخصية التي ظيرت فييا وىذه الصفة  ممكا لمجميع متجاوزة بذلك النطاق الفردي لمكتشفيا والظروف
ىي التي تجعل الحقيقة العممية يقينية، إذ يرتبط اليقين ارتباطا وثيقا بطابع الشمول الذي تتسم بو القضايا 

 (1).العممية

                              
 .23نفس المرجع السابق،ص (1)
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 المبحث الثاني:نظريات التعمم
 أوال : نظرية جثري.     

ران ويعني أنو عندما يعتمد جثري في تفسير التعمم عمى مبدأ رئيسي وىو مبدأ االقت
تصاحب مجموعة من المثيرات حركة فإن ىذه المثيرات عند تكرارىا سوف تميل إلى أن تعقبيا 
ىذه الحركة، بمعنى أنو إذا كنت تعمل شيئا في موقف معين فأنت تميل إلى عمل نفس الشيء إذا 

كز في تفسير وجدت مرة أخرى في نفس الموقف السابق، فيذا المبدأ يتصف بالعمومية حيث ير 
التعمم عمى أنو إذا قورنت استجابة بمثير معين مرة واحدة فقط فإنو من المحتمل أن تستدعي ىذه 
االستجابة بواسطة ىذا المثير مرة أخرى أي طالما المثير الشرطي واالستجابة يحدثان معا فإن 

مجال التربية و  التعمم سيتم من خالل تطبيق األسس والمبادئ التي تقوم عمييا نظرية جثري في
من المبادئ المستخمصة من نظرية االقتران مبدأ التعمم بالعمل الذي يؤكد عمى األفعال أو األعمال 
التي  يمارسيا الفرد في الموقف التعممي وأثر ذلك عمى تعمم بعض الميارات وأنماط السموك، 

تدريس من ىذا المبدأ ولذلك استفاد منو عمماء التربية وخاصة المتخصصين في المناىج وطرق ال
وأقاموا عميو منيج النشاط أحد مناىج التدريس الشائعة وخاصة في مراحل العمر المبكرة، حيث 
يتميز ىذا المنيج أساسا باعتماده عمى مبدأ التعمم بالعمل الذي يحقق لمتالميذ تعميما نشطا نتيجة 

ذ المرحمة االبتدائية كما أن ىذا لتناول األشياء والتعبير عنيا في صورة أعمال و خاصة لدى تالمي
النيج يحقق الصمة بين خبرات المدرسة والمجتمع الخارجي الذي يعيشون فيو، كما أنو يحقق 
أىداف التربية من خالل تعديل سموك التالميذ، كما نجد أيضا أن التعمم القائم عمى النشاط يحقق 

معارف وممارستيا في الحياة الواقعية التكامل لمعممية التربوية من خالل اكتساب لممعمومات وال
 (1)لمتالميذ.

 ثانيا : نظرية الحافز ليل .          
إن أحد االىتمامات الرئيسية لمنظرية وما يميزىا حول مفيوم الحافز ىو افتراض ىل أن الحافز 

وكل مصدر حافز قادر عمى  تنشيط أي سموك ختامي  يتسبب في تنشيط جميع أشكال السموك،
أو استجابة وحث النشاط العام، إال أن وجيات النظر الحديثة المتعمقة بتأثير الدافع عمى الحث 
تؤكد بصورة أكبر عمى العالقة بين سموك ما خاص وظروف الحفز واإلثارة التي يكون عمييا 

أنيا األكثر احتماال عمى تنشيط االستجابات،  الكائن الحي، وىكذا فإن حاالت الحرمان  تبدو
                              

 .808ص مرجع سبق ذكره ،  أنور محمد الشرقاوي ،(  1)
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وبالتالي فإن عمميات االرتباط في السموك الدافعي تمعب دور كبير مما كانت عميو الحال نظرية 
"ىل"، وال يبدو الحافز كأنو تمك الحالة الموحدة التي رآىا "ىل"، كما أن المصادر المختمفة لمحافز 

نظريات الحالية تركز عمى العادة والحوافز المكتسبة،إن الجدل ليست متساوية دافعيا بالضرورة، وال
المثير الذي أثير حول مفيوم الحافز عند "ىل" قد تركز حول تجنب اإلشراط ودور الخوف وأثناء 
تجنب التعمم يمكن أن ينظر إلى الخوف وكأنو يقدم الدافعية لتجنب االستجابة  والتعزيز والتدعيم 

االستجابة، فقد أدخمت زيادات كبيرة عمى وجية نظر "ىل" الخاصة  أو خفض الخوف الذي يعقب
في خفض الحافز وذلك خالل السنوات األخيرة في الوقت الذي يمكن أن ينظر فيو إلى عمميات 
خفض الحافز كعمميات تعزيز فإن جميع أشكال التعزيز من المؤكد ليست قاصرة عمى مثل ىذه 

  (1)العمميات. 
 

 عمم االجتماعي لروثر.ثالثا : نظرية الت
إن نظرية التعمم االجتماعي تعتبر محاولة لربط عدة مراحل منفصمة في عمم النفس في 
وقت واحد، بحيث تعتبر من أوسع نظريات السموك اإلنساني باعتبارىا تقدم إطارا لمتعامل مع 

وك السموك اإلنساني الظاىر والسموك المعرفي والشخصية وكذلك مع المتغيرات في السم
والشخصية من خالل التغير في إضافة توقعات حل المشكالت الذي يشير إلى األفكار المتعمقة 
بالثقة المتبادلة بين األشخاص والضبط الداخمي والخارجي لمتعزيز، وقد أدى كل من ىذين 
المفيومين إلى أبحاث ىامة، باإلضافة إلى أن كل منيما ال يتمتع بمعنى واحد نظري فحسب بل 

باىتمامات اإلنسان التي تكون الزمة بصورة خاصة لمعصر الذي نعيش فيو، كذلك أدى  يرتبط
 ىذين المفيومين إلى فيض حقيقي من األبحاث مما جعل ىذا المفيوم أكثر متغيرات الشخصية

باإلضافة إلى أن نظرية التعمم االجتماعي تربط كال من جوانب حظوة بالبحث في ذاكرتنا الحديثة،
توى في النظريات، فيي ال تقدم المبادئ والمعادالت لتحديد أي سموك إنساني يحدث عممية والمح

في موقف ما فحسب بل تخاطب كذلك محتوى الشخصية والسموك، كما أنيا تؤكد عمى 
االستمرارية في التعمم والشخصية، فيي تقدم وسيمة مفيدة لإلكمينيكي بقدر ما ىي مفيدة لعالم 

 نظرية التعمم والشخصية.
 

                              
 .10، ص 8770، 4واآلداب، الكويت، ط المجمس الوطني لمثقافة والفنون نظريات التعميم: دراسة مقارنة،  حسين حجاج، عمي( 1)



24 
 

 رابعا : أنماط التعمم في نظرية أوزويل.
 يضع أوزويل نظريتو في التعميم عمى أساس بعدين رئيسيين:

 

 : ـــ البعد األول
ويرتبط بأسموب من أساليب تعمم الفرد لممعرفة وىما أسموب التعمم باالستقبال وأسموب التعمم 

 باالكتشاف.
 :ـــ البعد الثاني

ويرتبط بأسموبين بواسطتيما يستطيع المتعمم أن يدخل معمومات جديدة إلى بنائو المعرفي، 
والبناء المعرفي في نظرية أوزويل ىو عبارة عن إطار يتضمن مجموعة من الحقائق والمفاىيم 
والتعميمات التي تعمميا الفرد ويستطيع تذكرىا، وىذان األسموبان يصفيما أوزويل بأسموب المعنى 

تام وأسموب الحفظ واالستظيار، ويذكر أوزويل كال من البعدين مستقال عن اآلخر إلى حد ما ال
 ولذلك يصبح لدينا أربعة أنماط من التعمم وىي كالتالي:

 التعمم باالستقبال القائم عمى المعنى التام،  في ىذا النمط من التعمم تأخذ  :النمط األول
كميا النيائي عن طريق ربط المتعمم ليذه المادة المادة المتعممة المنظمة بشكل منطقي ش

التي يحصل عمييا مما ىو موجود في الموقف التعممي عن موضوعات وعناصر بما لديو 
 (1)من معمومات سابقة.

 التعمم باالستقبال القائم عمى الحفظ، وفي ىذا النمط تأخذ المادة المتعممة النمط الثاني :
فقط دون تعامل مع ما لديو من معمومات ومعارف  شكميا النيائي في تذكر الفرد ليا

 سابقة.

 :المتعمم إلى حل  يصلالتعمم باالكتشاف القائم عمى المعنى التام، ىذا النمط  النمط الثالث
المشكمة أو إلى المعارف التي يصل إلييا بشكل مستقل وما يقدم لو من معارف ومعمومات 
أي أن إدراكو لمعالقات بين الموضوعات والعناصر يعتبر إضافة جديدة عما ىو موجود 
في الموقف التعممي، ثم يقوم بربط ىذه المعمومات التي يصل إلييا بشكل مستقل بما لديو 

 عمومات تم اكتسابيا من قبل.      من م
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 في ىذا النمط من التعمم يصل المتعمم إلى أسموب حل المشكمة أو إلى  :النمط الرابع
المعمومات التي يستخدميا في الحل بشكل مستقل عما يعرض عميو ويقدم لو ولكن يحتفظ 

ن لديو في بيا في الذاكرة كما ىي دون ربطيا مع المعمومات والمعارف األخرى التي تكو 
 (1)بنائو المعرفي كما يحدث في النمط الثالث.

 
 خامسا : نظرية برونر.

يرى برونر أن التعميم في الرياضيات ليس مسألة اكتساب مجموعة من الحقائق المقصمة وحفظيا 
ولذلك يجب عمى المتعمم أن يقوم باكتشاف  بل ىو عممية تشجيع االستبصار التي ينطوي عمييا،

العالقات المتبادلة بين الظواىر بنفسو ، وليس نقميا لو، فالغاية من التعمم ال تكمن في اكتساب 
الحقائق و المعمومات ذاتيا بل في القدرة عمى استخداميا، وليذا يجب عمى التعميم أن ينقل المتعمم 

ىو السبيل األمثل لتحقيق ىذا االنتقال ألنو كما يرى برونر من االكتساب إلى التفكير و االكتشاف 
يزيد من إمكانية التعمم ،ويعزز االحتفاظ بو ويستشير الدافعية ويزود المتعمم بالقدرة عمى البحث و 
االستقصاء ، كما أنو حتى لو كان الطالب غير قادرين عمى إيجاد النمط أو النموذج الموجود 

أن ىناك نمطا أو نموذجا معينا، ويحاولون اكتشافو وجوىر االكتشاف فإنيم يشعرون عمى األقل 
 عند برونر يكمن في إعادة ترتيب وتنظيم األفكار والمعارف التي سبقت معرفتيا بيدف إيجاد
تناسق أفضل بين ىذه األفكار وما يتعرض لو المتعمم، فيتكيف معيا بعد أن يدمجيا في بنيتو 

يس من الميم عند برونر التركيز فقط عمى ما تعممو الطالب ولكن المعرفية ، ومن ثم نجد أنو ل
 (2).الميم كيف يتم التعمم

 

 سادسا: نظرية جانييو.
 يرى جانييو أن التعمم يمر بأربعة مراحل متتابعة ىي:

 :ـــ مرحمة اإلدراك 1
 وتعني وعي المتعمم بالمثير أو مجموعة المثيرات التي توجد في موقف التعمم، ويؤدي بو
ىذا إلى إدراك خصائص مجموعة المثيرات وصياغتيا بطريقة فريدة عنده وتسجيميا في عقمو، 

 وىذا يعني أن التعمم عممية فريدة داخل كل متعمم.
                              

 .831، ص نفس المرجع السابق(  1)
 71، ص  مرجع سبق ذكرهعصام وصفي روفائيل، (  2)
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 ـــ مرحمة االستيعاب: 2
 وتعني حصول المتعمم وحيازتو لمحقيقة أو المفيوم أو التعميم المراد تعممو.

 ـــ مرحمة التخزين: 3
 المتعمم بالمعمومات التي تعمميا في عقمو. وتعني احتفاظ

 ـــ مرحمة االسترجاع: 4
يا في الذاكرة عند وتعني قدرة المتعمم عمى استدعاء المعمومات التي اكتسبيا وتم تخزين

ومن ذلك يتضح أن" جانييو" ينظر إلى التعمم عمى أنو مجموعة من العمميات العقمية الحاجة إلييا،
ل عمى نقل المثيرات الخارجية وتشفيرىا إلى أشكال من المعمومات تحدث داخل المتعمم وتعم

 (1)وتخزينيا في ذاكرة المتعمم، واسترجاعيا لمتوقعات المستقبمية.
 

 الرياضيات في حياتنا اليومية.المبحث الثالث: 
 

 أ ــ المفاىيم الرياضية:
وتتميز الرياضيات بأنيا ليست  تعتبر المفاىيم الرياضية المبنات األساسية لمبناء الرياضي،

مجرد عمميات روتينية أو ميارات منفصمة بل ىي أبنية محكمة متصمة بعضيا ببعض اتصاال 
نا برزت أىمية المفاىيم وثيقا مشكمة في النياية بنيانا متكامال أساسو المفاىيم الرياضية ومن ى

فئة من العناصر أو األشياء  المفيوم ىو تصور عقمي أو تجريد  ذىني يشير إلىالرياضية إذن ف
التي قد تختمف بعضيا ببعض الصفات، لكنيا تشترك بحد أدنى من الصفات المشتركة تسمى 

  (2)السمات المميزة لممفيوم.
 يم:ب ــ أنواع المفاى

 ىناك عدة تصنيفات لممفاىيم نذكر منيا:
 : يميز فيجوتسكي بين نوعين من المفاىيم:تصنيف فيجوتسكي-1

  وىي التي تنمو نتيجة االحتكاك اليومي لمفرد بمواقف الحياة وتفتعمو مع  التمقائية:المفاىيم
 .الظروف المحيطة بو

                              
 .11، ص  نفس المرجع السابق  (1)
، ص 4001، 4دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان، ط التربوية، طرق التدريس العامة: تخطيطيا وتطبيقاتيا وليد محمد جابر،   (2)

410. 
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 :وىي التي تنمو نتيجة لتييئة مواقف تعميمية سواء كان ذلك من جانب  المفاىيم العممية
 (1). الفرد ذاتو أو من مصدر خارجي.

 

 بين ثالثة أنواع من المفاىيم: : يفرق برونرتصنيف برونر -2
 :وىو الذي يتضمن مجموعة من األجزاء المترابطة وغالبا تغمب فيو  المفيوم الرابط

الخصائص المحكية اليامة، حيث يكون عمى الفرد أن يصل بين األجزاء التي يتكون منيا 
 المفيوم مثل مفيوم االتحاد في المجموعات.

 

 :من الخصائص المتغيرة من موقف آلخر وال  وىو يتضمن مجموعة المفيوم الفاصل
تحتاج فيو كل الخصائص الخاصة بالمفيوم ألن تكون موجودة بدرجات مختمفة مثل مفيوم 

 العدد الحقيقي إما أن يكون جذريا أو عددا غير جذري.
 

 :وىو يعبر عن عالقة معينة بين خاصيتين أو أكثر. المفيوم العالئقي 
 

 يل بين نوعين من المفاىيم:: يميز أوزو تصنيف أوزويل -3
 :ىي التي تتكون عن طريق الخبرات الحسية عند التعامل مع العالم  المفاىيم األولية

 الخارجي.
 :وىي التي تتكون عن طريق تجريد خاصية تشترك فييا المفاىيم األولية  المفاىيم الثانوية

أو خبرات تجريبية محسوسة ويتم اكتسابيا من خالل عممية  وىي تتعمم بدون مواقف حقيقية
 التعمم المسماة باستيعاب المفيوم.

 ج ــ تعميم التعميمات الرياضية:
 يمكن تمخيص التتابع التدريسي لتدريس التعميمات الرياضية بالخطوات التالية:

 إخبار المتعمم عن طبيعة األداء المتوقع.-1
 الستدعاء المفاىيم المتعمقة السابقة التي تكون التعميم.توجيو أسئمة لممتعمم -2
استخدام األمثمة واألسئمة التي تقود المتعمم لدمج سالسل المفاىيم الالزمة لتكوين التعميم مع -3

 (2) بعضيا البعض وبالترتيب المالئم لتكوين التعميم.
                              

   .801ص ،4004لمنشر والتوزيع، األردن، ، دار ديبونو المتفوقون وتنمية ميارات التفكير في الرياضياتيحي ماضي، (  1)
 .888ص ، نفس المرجع السابق(  2)
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حاالت التي ينطبق التعميم قبل الصياغة المفظية يسأل المتعمم أن يصف واحدة أو أكثر من ال-4
 وتكون مثاال عميو.

 الطمب من المتعممين وصف التعميم أو عمل صياغة لفظية لو.-5
إن ىذا التتابع في تدريس التعميمات الرياضية يتم عادة بطريقتين ىما طريقة الشرح والتفسير 

 )طريقة العرض المباشر( وطريقة االكتشاف.  
 

 : طريقة العرض المباشر-أ
ىذا النموذج يشير المعمم في مقدمة الدرس إلى التعميم الذي سيتم تعممو من خالل في 

تتابع تدريسي واستراتيجيات تدريسية مكونة من مجموعة من التحركات التي تعني مجموعة 
 األعمال اليادفة التي في تسمسميا وتتابعيا تكون إستراتيجية التدريس المستخدمة.

 

 ب ـــ االكتشاف الموجو:
إعداد وتنظيم مجموعة أو سمسمة من األنشطة التعميمية التي يقوم بيا المتعمم تحت  ىو

      (1) إشراف وتوجيو المعمم وبذلك يصل إلى تحقيق ما يصبوا إليو.
 

                              
 .884، ص نفس المرجع السابق(  1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 :الثانيالباب 
 الجانب الميداني للدراسة.

 

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة.:الخامسالفصل 
 .عرض وتحليل المعطيات اإلحصائية للدراسة :السادسالفصل 
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة.
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 .اإلجراءات المنهجية لمدراسة الفصل الخامس:

 الدراسةوتقنيات  المبحث األول:حدود 

 :أوال/ الحدود المكانية

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى ثانوية حمدي شريف عبد القادر بعشعاشة والية مستغانم.

 :ثانيا/الحدود الزمنية

 62من الفترة الممتدة مابين  (7102 -7102)أجريت ىذه الدراسة خالل السنة الجامعية 
 .6102مارس  62و

 ثالثا/الحدود البشرية:

عموم تمميذ وتمميذة لمسنة الثانية والثالثة ثانوي تخصص)  26اقتصرت ىذه الدراسة عمى 
 ( ببمدية عشعاشة.تجريبية، تقني رياضي، ورياضيات

 رابعا/ التقنية المستخدمة في الدراسة:

لقد استخدمنا في بحثنا ىذا تقنية االستمارة التي تعتبر أداة لجمع المعمومات والمعطيات 
والوقائع، ومن أجل تصميميا يجب: اختيار المتغيرات انطالقا من حاجة البحث وفرضياتو، اختيار 
المؤشرات وتحديدىا بشكل واضح، صياغة األسئمة بحيث تمثل اإلجابات أدلة عمى وجود 

توزيع األسئمة وتركيزىا عمى محاور أو عناوين البحث الرئيسية والفرعية، كما تحتوي المؤشرات، 
االستمارة عادة عمى مجموعة من األسئمة بعضيا مغمق وبعضيا مفتوح، وبعضيا عام وبعضيا 

وبعد توزيع االستمارة وجمع المعطيات من الحقل االجتماعي استعنا بالحزمة  (1)متخصص،
 من أجل تفريغ البيانات والحصول عمى الجداول. spss جتماعية اإلحصائية لمعموم اال

                                           
، دار الطميعة لمنشر والتوزيع، منهجية البحث في العموم االجتماعية: اإلشكاليات، التقنيات، المقارباتعبد الغني عماد، (  1)

 .25، ص 6112، 0بيروت، ط 
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     المبحث الثاني:التحميل المفهومي لمفرضية        

 المؤشرات                             األبعاد                                       المفاهيم:

   

 فن التعامل مع التمميذ  

 غرس القيم 

 المراقبة المستمرة 

 أسموب شرح الدرس                                                                                                                                     

  

 التمارينعدد   

 طريقة الحل 

 عصبي    

 صارم  

 متسامح 

 االستقرار العائمي 

 الدعم المعنوي  

 الدعم المادي)الوسائل( 

 الثقة في النفس  

 الرغبة في النجاح 

 الرصيد المعرفي 

 .المطالعة   

  

 إجتماعي

 اإلستعاب:

 إمكانية التلقي

 نفسي

 ثقافي

 طريقة التدريس

مجمل الكفاءات التي 

 لكها المدرسيم

 منهجي

 تربوي

 نفسي
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 :الثانيةتحميل المفهومي لمفرضية ال

 المؤشرات        األبعاد                                    المفاهيم:
     

 .الرياضياتحب مادة                                                                                                                           

       المادة. الدافعية ،اىمية                                                                                                                     
 التطمع إلى النجاح                                                                             .

   

 

  

 .التحفيز المادي 

 الدعم المعنوي 

 .التوجيو 

   

التحصيل الدراسي 
  

 النتائج   

   

 التوجيه                                                                                                        

                                                                                                       

 

  

 

 التمميذ  رغبة

 اإلستعاب:

 إمكانية التلقي

 إجتماعي

 ثقافي

 نفسي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 : السادسالفصل 
 عرض وتحليل المعطيات اإلحصائية للدراسة

  عرض وتحليل المعطيات الخاصة بالفرضية األولى. :األولالمبحث 
 :الثانية.عرض وتحليل المعطيات الخاصة بالفرضية  المبحث الثاني 
 نتائج الدراسة:     المبحث الثالث.  
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   المبحث األول: عرض وتحميل المعطيات الخاصة بالفرضية األولى

 يبين توزيع التالميذ حسب الجنس. (:01جدول رقم )

 ٪ النسبة المئوية تكرار  الجنس

 3991 27 ذكر

 6099 42 أنثى

 100 69 المجموع
 

تمميذ   100الذي بمغ مل لجميع تالميذ السنة الثانية والثالثة و شمل مجتمع الدراسة حصر شا
لكن بعد جمع ، حيث يتوزعون عمى التخصصات التالية :عموم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

حيث  ،اما االستمارات األخرى فقد تحجج التالميذ بأنيم أضاعوىا. استمارة 69االستمارة تحصمنا عمى 
ــتقدر نسبتيم ب( توزيع عدد التالميذ حسب الجنس إذ تبين أن عدد اإلناث 01يوضح جدول رقم )  ــــــــــ

 .٪3991 ـــــــــــفقد قدرت نسبتيم بالذكور أما  6099٪

 .يبين توزيع التالميذ حسب المستوى الدراسي والتخصص(:02جدول رقم )   

 المستوى الدراسي     

 التخصص

 المجموع تقني رياضي رياضيات عموم تجريبية

 ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار

 43948 30 11960 8 7924 5 24964 17 السنة الثانية ثانوي

 56952 39 8970 6 10914 7 37968 26 السنة الثالثة ثانوي

 100 69 2093 14 17938 12 62932 43 المجموع

( أن نسبة التالميذ من ذوي التخصص عموم تجريبية قد بمغت 02تبين معطيات الجدول رقم )       
تتوزع عمى المستويين السنة الثانية والثالثة ثانوي، بينما بمغت نسبة التالميذ من ذوي تخصص  62932٪

، وىذا ما يدفعنا ٪2093، بينما بمغت نسبة التالميذ من ذوي تخصص تقني رياضي ٪17938رياضيات 
 تمد عمىالتي تع مموادلأغمب التالميذ يتوجيون إلى تخصص عموم تجريبية وذلك تجنبا  أن إلى القول

   والعموم الطبيعية. يم عمى التحكم في مادة الرياضياتقدرت الحفظ وكذلك
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 يبين توزيع التالميذ حسب التخصص والجنس.(:03جدول رقم )  

 الجنس     

 التخصص

 المجموع أنثى ذكر

 ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار

 62932 43 39913 27 23919 16 عموم تجريبية

 17939 12 13904 09 4935 03 رياضيات

 20929 14 8970 06 11959 08 تقني رياضي 

 100 69 60987 42 39913 27 المجموع
 

الجنس، حيث بمغت نسبة توزيع التالميذ حسب التخصص و ( 03جدول رقم)اليوضح         
، في حين بمغت نسبة ٪39913، واإلناث ٪23919 من ذوي التخصص )عموم تجريبية(الذكور 
، أما تقني رياضي فبمغت ٪13904، واإلناث ٪4935 (التخصص )رياضيات من ذويالذكور 

،حيث تبين لنا أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور في  ٪8970، واإلناث ٪11959نسبة الذكور 
التخصصين عموم تجريبية و رياضيات ، أما تخصص تقني رياضي فنسبة الذكور فاقت نسبة 

 .اإلناث 
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 يبين آراء التالميذ حول الطريقة المالئمة في فهم الدرس. (:04جدول رقم )

 ٪النسبة المئوية  تكرار الطريقة المالئمة في فهم الدرس

 1495 10 شرح الدرس أكثر من مرة

 598 04 استعمال األستاذ لموسائل التكنولوجية

 7698 53 حل أكبر عدد ممكن من التمارين داخل القسم

 299 02 أخرى

 100 69 المجموع
 

( بأن نسبة التالميذ الذين يفضمون حل أكبر عدد ممكن من 04تبين معطيات الجدول رقم)
ىذا يدل عمى أن ىؤالء التالميذ ىم بحاجة إلى و  ، ٪7698التمارين في مادة الرياضيات قد بمغت 

عمى  واالعتمادالطريقة النموذجية التي ينتيجيا أستاذ مادة الرياضيات في حل المسائل الرياضية 
 التالميذ الذين يفضمون شرح الدرس أكثر من مرة  نسبة ، وقد قدرتالكم المراد منو ىو الممارسة

 وىذا راجع إلى سببين رئيسيين: 1495٪

أن ىناك تالميذ يخجمون من أن يصرحوا لألستاذ بعدم فيم الدرس، فالتكرار يعمل  السبب األول:
 عمى ترسيخ األفكار في أذىان التالميذ.

: أن من أىم مميزات مادة الرياضيات وجود عدة طرق لحل المسائل الرياضية لسبب الثانيأما ا
تؤدي إلى نفس النتيجة، فاعتماد أستاذ المادة إلى التنويع في طرق حل المسائل الرياضية يؤدي 
إلى تحفيز التالميذ عمى فيم واستيعاب المسائل الرياضية في صفوف أكبر عدد ممكن من 

 التالميذ. 
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 التالميذ أن يمجأ إليها األستاذ عند االنتهاء من الدرس.  ها(: يبين الطريقة التي يفضم05جدول رقم )

 النسبة المئوية تكرار المفضمة ةـــــــــــريقــــــــــطــــــــــــــــــــال

 2197 15 أن يتعرف عمى التالميذ الذين لم يفيموا الدرساألستاذ  يحاول 

 2197 15 لطرح األسئمةيعطي المجال 

 3094 21 يقترح تمارين تطبيقية عند االنتياء من الدرس

 2496 17 يكمفنا بحل التمارين في المنزل

 194 01 أخرى

 100 69 المجموع
 

من التالميذ يفضمون أن يقترح عمييم أستاذ مادة  %3094 ( بأن05تبين نتائج الجدول رقم)
الرياضيات تمارين عند االنتياء من الدرس وذلك من أجل تعمم كيفية تطبيق المبادئ والقوانين 
الرياضية التي تمقوىا من خالل الدرس وكذلك االستفادة من الطريقة التي يعتمدىا األستاذ في حل 

من التالميذ فيفضمون أن يكمفيم األستاذ بحل التمارين في المنزل  ٪2496أما ،المسائل الرياضية 
من التالميذ يفضمون أن يتعرف األستاذ عمى التالميذ الذين لم يفيموا الدرس،  ٪2197 أن في حين

 من التالميذ إعطاء المجال ليم لطرح األسئمة.   ٪2197كما يفضل أيضا 
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 .الطريقة التي يمجؤون إليها في حالة عدم فهم الدرس ليبين أراء التالميذ حو(:06جدول رقم ) 

 (%النسبة المئوية ) التكرار الميذــــــأراء الت

 3498 24 أطرح أسئمة عمى األستاذ

 4096 28 حل التمارين مع زمالئي خارج أوقات الدراسة

 194 01 أطمب التسجيل في قوائم االستدراك

 2392 16 أخرى

 100 69 المجموع
 

حل التمارين مع زمالئيم  من التالميذ يفضمون ٪4096نسبة أن  ( 06جدول رقم)ال توضح نتائجــ 
التالميذ يجدون سيولة في خارج أوقات الدراسة في حالة عدم فيم الدرس ، وىذا يدل بأن ىؤالء 

 ين يفضمون طرح أسئمة عمى األستاذ،في حين بمغت نسبة التالميذ الذ مع زمالئيمالتواصل 
 لمدرس. طرق أخرى في حالة عدم فيميم ٪2392 في حين يفضل ،3498٪

 يبين آراء التالميذ حول الطريقة  المالئمة في حل التمارين.(:07جدول رقم )

 ٪ النسبة المئوية تكرار الطريقة األكثر مالئمة في حل التمارين

 4694 32 حل التمارين عمى السبورة بمساعدة األستاذ

 3498 24 الجماعيةحل التمارين بالطريقة 

 1794 12 حل التمارين بالطريقة الفردية

 194 01 أخرى

 100 69 المجموع

من المبحوثين صرحوا بأنيم يفضمون حل  ٪4694( أن نسبة 07تبين نتائج الجدول رقم)
وىذا يدل عمى أن التمميذ بحاجة إلى األستاذ لكي يوجيو  التمارين عمى السبورة بمساعدة األستاذ
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من التالميذ يفضمون حل  ٪3498وأن نسبة  إلتباع الطريقة المثمى في حل المسائل الرياضية 
من التالميذ أن الطريقة المالئمة في حل  ٪1794التمارين بالطريقة الجماعية، في حين يرى 

 التمارين ىي الطريقة الفردية.

 أستاذ مادة الرياضيات. يبين الصفة التي يفضمها التالميذ في(:08جدول رقم )

 ٪النسبة المئوية  تكرار الصفة التي يفضميا التالميذ في أستاذ مادة الرياضيات

 1898 13 الصرامة 

 7295 50 العدل والتسامح

 897 06 أخرى

 100 69 المجموع

في حين  ،صفة التسامح والعدلمن التالميذ يفضمون  ٪7295( بأن 08جدول رقم)ال تبين نتائجــ 
عدد التالميذ  ٪897، في حين تمثل نسبة الصارماألستاذ  يفضمون من التالميذ ٪1898تمثل نسبة 

 الذين يفضمون صفات أخرى في أستاذىم، وذلك حسب طبيعة كل تمميذ وتفكيره.

 أستاذ مادة الرياضيات والتالميذ حسب عالمة الفصل األول. (:يبين العالقة الموجودة بين09جدول رقم )

 عالمة الفصل األول       

  طبيعة العالقة

 المجموع (20ــ  10) (9ــ  0)

 ٪ تكرار ٪ تكرار

 19 26947 09 28958 10 جيدة

 44 61977 21 65971 23 عادية

 06 11976 04 5971 02  سيئة

 69 100 34 100 35 المجموع

عمى المعدل بمغت نسبتيم  صموا( بأن التالميذ الذين لم يتح09)الجدول رقم نتائج وضحــ ت
عالقتيم سيئة،  ٪5971عالقتيم عادية، أما  ٪65971عالقتيم مع أستاذ المادة جيدة، 28958٪
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عالقتيم جيدة،  ٪26947في حين أن التالميذ الذين تحصموا عمى المعدل بمغت نسبتيم 
 فعالقتيم سيئة مع أستاذ مادة الرياضيات.   ٪11976عالقتيم عادية، أما  ٪61977و

 

 الموجودة بين أستاذ مادة الرياضيات والتالميذ حسب عالمة الفصل الثاني. يبين العالقة(:10جدول رقم )

 الفصلعالمة     

  الثاني               

 طبيعة العالقة

 المجموع (20ــ  10)     (09ــ  0)      

 تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار العالقة

 19 29973 11 25 08 جيدة

 44 62911 23 65962 21 عادية

 06 8911 03 9938 03 سيئة

 69 100 37 100 32 المجموع
 

 ٪65962( بأن نسبة التالميذ الذين لم يتحصموا عمى المعدل بمغت 10جدول رقم )ال نتائج وضحت
أما التالميذ  عالقتيم سيئة، ٪9938و ،من التالميذ عالقتيم جيدة ٪25عالقتيم مع أستاذ المادة عادية، و

، أما جيدةعالقتيم  ٪29973، وعاديةعالقتيم  ٪62911الذين تحصموا عمى المعدل و بمغت نسبتيم 
فعالقتيم سيئة مع أستاذ المادة، وذلك راجع إلى طريقة تعامل األستاذ مع التالميذ، حيث تؤثر  8911٪

ذا  عالقة األستاذ بالتمميذ تأثيرا كبيرا عمى العممية التعميمية، فإذا كانت جيدة تجعمو ميتما أكثر بالمادة وا 
        كانت سيئة ييمل المادة.
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 يبين آراء التالميذ حول ردة فعل األستاذ عند طرح السؤال وتكون اإلجابة خاطئة.(:11جدول رقم )

 ٪النسبة المئوية  تكرار آراء التالميذ حول ردة فعل األستاذ عند طرح السؤال واإلجابة تكون خاطئة

 6293 43 يشكرني عمى المحاولة

 3199 22 يشعرني بأنو غاضب

 598 04 يوبخني

 100 69 المجموع

لمحاولة من التالميذ أجابوا بأنو يشكرىم عمى ا ٪6293  ( بأن نسبة11الجدول رقم) نتائج وضحـــ ت
 ٪3199وصرح  ويوجييم لإلجابة الصحيحة وىذا ما يجعل التالميذ أكثر تعمقا بمادة الرياضيات، 

يوجييم لإلجابة الصحيحة، من ىنا نستنتج أن  ٪598من التالميذ بأنو يشعرىم بالغضب، أما 
التعمم يكون عن طريق المحاولة والخطأ، وأن تكون لدى المتعمم الدافعية واالستعداد من أجل 

إثارة التعمم، فالمعمم عن طريق خبرتو وطريقة معاممتو  يقوي الروابط بين تالميذه ويكون لدييم 
 االىتمام باألمر المراد تعممو.
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   الثانية: عرض وتحميل المعطيات الخاصة بالفرضية الثانيالمبحث 

 يبين توزيع التالميذ حسب الرغبة في اختيار الشعبة.(:12جدول رقم )
 ٪النسبة المئوٌة  تكرار رغبة التالمٌذ فً اختٌارهم للشعبة

 7893 54 قناعتك الشخصية

 493 03 من األولياء بتوجيو

 1794 13 بتوجيو من اإلدارة

 100 69 المجموع
 

من  ٪7893( رغبة التالميذ في اختيارىم لمشعبة، إذ تبين النتائج أن 12يوضح الجدول رقم)
توجيييم من طرف  التالميذ كان اختيارىم بقناعتيم الشخصية،وقد بمغت نسبة التالميذ الذين تم

 من التالميذ كان توجيييم بمساعدة األولياء.  ٪493في حين نجد أن   ٪1794اإلدارة 

 يبين توزيع التالميذ حسب سبب اختيار الشعبة.(:13جدول رقم )

 ٪النسبة المئوٌة  تكرار سبب اختٌار التالمٌذ للشعبة

 3199 22 إتقان مادة الرٌاضٌات

 5097 35 تجنب المواد التً تعتمد على الحفظ

 1794 12 أخرى

 100 69 المجموع

 

(: سبب اختيار التالميذ لمشعبة ، حيث نالحظ أن نسبة 13يوضح جدول رقم) 
من التالميذ كان ٪5097من التالميذ كان اختيارىم راجع إلى إتقان مادة الرياضيات،و3199٪

 كان اختيارىم ألسباب أخرى.   ٪1794اختيارىم لمشعبة  تجنبا لمواد الحفظ، أما 
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 يبين آراء التالميذ حول مادة الرياضيات حسب الجنس.(:14جدول رقم )

 الجنس                       

 رأي التالمٌذ فً  

 مادة الرٌاضٌات  

 أنثى ذكر

 ٪ تكرار ٪ تكرار

 4976 02 397 01 سهلة جدا

 40948 17 29.63 08 سهلة نوعا ما

 52938 22 51985 14 صعبة نوعا ما

 2938 01 14982 04 صعبة جدا

 100 42 100 27 المجموع

( أراء التالميذ حول مادة الرياضيات حسب الجنس، حيث اختمفت آراء 14ــ يوضح جدول رقم)
 ٪29.63من الذكور صرحوا  بأنيا صعبة نوعا ما، و ٪51985التالميذ حول ىذه المادة، إذ أن 

نسبة لإلناث سيمة جدا،أما بال ٪397يرونيا صعبة جدا،و ٪14982يجدونيا سيمة نوعا ما،و 
أجابوا بأنيا  ٪40948،أما ٪52938فأغمبيتيم صرحوا بأنيا صعبة نوعا ما حيث بمغت نسبتيم 

   أنيا صعبة جدا. ٪2938سيمة جدا، وصرح ٪4976سيمة نوعا جدا، و
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 توزيع التالميذ حسب المشكالت التي يواجهونها في استيعاب مادة الرياضيات.(:15جدول رقم )

 ٪النسبة المئوٌة  تكرار المشكالت التً ٌواجهها التالمٌذ فً مادة الرٌاضٌات

 299 02 الخوف من أستاذ مادة الرٌاضٌات

 1898 12 الخوف من مادة الرٌاضٌات

 6099 42 القلق 

 1794 12 أخرى

 100 69 المجموع

أن من أىم المشكالت التي يواجييا التالميذ في دراسة مادة  (15يوضح الجدول رقم)
الرياضيات ىي حالة القمق التي تنتابيم تجاه ىذه المادة )الرياضيات( حيث بمغت نسبتيم 

من التالميذ يخافون من مادة  الرياضيات ،وىذا يرجع لمعمميات  ٪1898،في حين نجد 6099٪
من التالميذ فيخافون من أستاذ المادة  ٪299والصعوبة ، أماوالعالقات الرياضية التي تتسم بالتعقيد 

 وذلك يرجع إلى طبيعة األستاذ وطريقة تدريسو.
 

 يبين توزيع عالمات الفصل األول والثاني في مادة الرياضيات. (:16جدول رقم )

النسبة  تكرار الفصل األول عالمة

  المئوٌة 
٪ 

النسبة  التكرار عالمات الفصل الثاتً

 المئوٌة

٪ 

 4694 32 (9-0) 5097 35 (9ــ  0)

 5396 37 (20-10) 4993 34 (20ــ  10)

 100 69 المجموع 100 69 المجموع

 

( بأن نسبة التالميذ الذين تحصموا عمى عالمات أقل من 16توضح نتائج الجدول رقم)
تحصموا عمى عالمات فوق المعدل  ٪4993، أما  ٪5097خالل الفصل األول قد بمغت  10/20
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أما في الفصل الثاني  فقد بمغت نسبة التالميذ الذين تحصموا عمى عالمات أقل من المعدل 
،وىذا ما  من التالميذ تحصموا  عمى عالمات فوق المعدل   ٪5396،في حين نجد أن    4694٪

بالفصل األول بالنسبة لمفئة يجعمنا نقول بأن مستوى التالميذ قد تحسن في الفصل الثاني مقارنة 
األولى أما الفئة الثانية فإن مستوى التالميذ ارتفع في الفصل الثاني مقارنة بالفصل األول وذلك 
عمى اعتبار أن مدة الدراسة في الفصل الثاني قصيرة مقارنة بالفصل األول أي أن عدد الدروس 

ألول ما يسيل عمى التمميذ عممية المقررة في الفصل الثاني أقل من تمك المقررة في الفصل ا
 المراجعة والتحضير لإلمتحانات. 

 

 يبين توزيع التالميذ حسب المراجعة لمادة الرياضيات.(:17جدول رقم )
 ٪النسبة المئوٌة  تكرار          المراجعة

 6099 42 ٌخصص وقت للمراجعة

 3991 27 ال ٌخصص وقت للمراجعة

 100 69 المجموع

 

من التالميذ يقومون بمراجعة مادة  ٪6099( بأن 17الجدول رقم )تبين معطيات 
الرياضيات حيث صرحوا بأنيم يخصصون مدة تتراوح ما بين ساعة وثالث ساعات بينما بمغت 

 .٪3991نسبة التالميذ الذين ال يخصصون وقت لممراجعة 
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 يبين توزيع التالميذ حسب الجنس وعالمة الفصل األول. (:18جدول رقم )
 الفصل األول عالمة      

 الجنس

 (20ــ  10)   (9ــ  0)   

 ٪ تكرار ٪ تكرار

 38924 13 40 14 ذكر

 61976 21 60 21 أنثى

 100 34 100 35 المجموع

 

( أن عدد التالميذ الذكور الذين لم يتحصموا عمى المعدل 18توضح نتائج الجدول رقم)
أما التالميذ الذكور الذين تحصموا عمى المعدل بمغت نسبتيم  ، ٪60، واإلناث ٪40بمغت نسبتيم 

 .٪61976واإلناث   38924٪

 يبين توزيع التالميذ حسب الجنس وعالمة الفصل الثاني. (:19جدول رقم )

 عالمة الفصل الثانً        

 الجنس

 (20ــ  10)       (9ــ  0)        

 ٪ تكرار ٪ تكرار

 35914 13 43975 14 ذكر

 64986 24 56925 18 أنثى

 100 37 100 32 المجموع

 

أن عدد التالميذ الذكور الذين لم يتحصموا عمى المعدل بمغت  (19توضح نتائج الجدول رقم)         
،أما عدد التالميذ الذكور الذين تحصموا عمى المعدل فبمغت نسبتيم  ٪56925، واإلناث ٪43975نسبتيم 
،ومنو نستطيع القول أن من خالل النتائج المتحصل عمييا أن نسبة التالميذ ٪64986، واإلناث 35914٪

 الذين لم يتحصموا عمى المعدل ارتفعت في الفصل الثاني لكل من الذكور واإلناث مقارنة بالفصل األول. 
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 (: يبين توزيع التالميذ الذين يخصصون وقت لممراجعة حسب عالمة الفصل األول.20جدول رقم )

    المة التالمٌذ فً الفصل ع       

 تخصٌص            األول                

 التالمٌذ وقت للمراجعة

 (20ــ  10) (9ــ  0)

 ٪     تكرار    ٪     تكرار   

 70959 24 51943 18 نعم

 29941 10 48957 17 ال

 100 34 100 35 المجموع

تمثل عدد التالميذ الذين لم يتحصموا عمى المعدل  ٪51943( أن نسبة 20توضح نتائج الجدول رقم)
عدد التالميذ الذين ال يخصصون وقت لممراجعة ولم  ٪48957ويخصصون وقت لممراجعة، وتمثل 

تمثل عدد التالميذ الذين يخصصون وقت لممراجعة وتحصموا  ٪70959يتحصموا عمى المعدل،أما نسبة 
ين ال يخصصون وقت لممراجعة وحصموا عمى المعدل ب عمى المعدل، في حين بمغت نسبة التالميذ الذ

29941٪. 

 (:يبين توزيع التالميذ الذين يخصصون وقت لممراجعة حسب عالمة الفصل الثاني.21جدول رقم )

  عالمة التالمٌذ فً الفصل         

تخصٌص   الثانً                              

 التالمٌذ وقت للمراجعة

 (20ــ  10) (9ــ  0)

  

 تكرار

 ٪     تكرار   ٪     

 75968 28 43975 14 نعم

 24932 09 56925 18 ال

 100 37 100 32 المجموع

أن عدد التالميذ الذين يخصصون وقت لممراجعة ولم يتحصموا  )21ــ توضح نتائج الجدول رقم)
تمثل نسبة التالميذ الذين تحصموا عمى المعدل،  ٪75968، و ٪43975عمى المعدل بمغت نسبتيم 

أما التالميذ الذين ال يخصصون وقت لممراجعة ولم يتحصموا عمى المعدل فبمغت نسبتيم 
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من التالميذ الذين ال يخصصون وقت لممراجعة وتحصموا  ٪24932، في حين نجد نسبة 56925٪
قت لممراجعة تحصموا عمى المعدل عمى المعدل، حيث نالحظ أن نسبة التالميذ الذين يخصصون و 

 و ىذا يرجع إلى اىتماميم ورغبتيم في الحصول عمى عالمات عالية في مادة الرياضيات.
 

 

 (:يبين توزيع أراء التالميذ عند الحصول عمى عالمات ضعيفة في مادة الرياضيات.22جدول رقم )

 ٪النسبة المئوٌة  تكرار أراء التالمٌذ عندما ٌحصلون على عالمة ضعٌفة

 8999 62 بذل مجهود أكبر

 493 03 التخلً عن الدراسة

 299 02 ال أبالً

 299 02 أخرى

 100 69 المجموع

( طبيعة تفكير التالميذ عندما يحصمون عمى عالمة ضعيفة، حيث الحظنا 22ـــ يوضح جدول رقم)
يفكرون في التخمي  ٪493في حين نجد  من التالميذ يعممون عمى بذل مجيود أكبر، ٪8999أن 

 لم تكن ليم مشكمة في ذلك. ٪299عن الدراسة وىذا نتيجة إلى حالة اإلحباط ، أما
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 (:يبين توزيع أراء التالميذ حسب المراجع المعتمدة في مراجعة مادة الرياضيات.23جدول رقم )
 النسبة المئوٌة  تكرار المراجع المعتمدة فً حل التمارٌن

٪ 

 8595 59 الكتب المخصصة لمادة الرٌاضٌات

 1196 08 االعتماد على شبكة االنترنت

 299 02 أخرى

 100 69 المجموع

 

المراجع التي يعتمد عمييا التالميذ في حل التمارين،إذ نالحظ أن  (:23يوضح جدول رقم)
التالميذ يعتمدون أساسا عمى الكتاب المدرسي لمادة الرياضيات والكتب الخارجية) أي الكتب التي 

، في حين يعتمد ٪8595تم تأليفيا من طرف أساتذة ليم تجربة في تدريس المادة( وذلك بنسبة 
 فيعتمدون عمى مراجع أخرى. ٪299من التالميذ عمى شبكة اإلنترنت ، أما  1196٪

 يبين توزيع التالميذ حول أسباب االهتمام بمادة الرياضيات.(:24جدول رقم )

 ٪النسبة المئوٌة      تكرار           رغبة التالمٌذ فً اهتمامهم بمادة الرٌاضٌات

 7006 48 مهنة مستقرة

 25 17 دراسات علٌا

 404 04 أخرى

 100 69 المجموع

من  ٪7096(: رغبة التالميذ في اىتماميم بمادة الرياضيات،حيث نجد 24ـــ يمثل جدول رقم)
مستقرا ،  في حين  التالميذ اىتماميم بالمادة راجع إلى الحصول عمى وظيفة تضمن لو مستقبال
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من التالميذ يرجعون اىتماميم بمادة الرياضيات حتى يتمكنوا من مواصمة مشوارىم  ٪25نجد أن 
 الدراسي في التخصصات التقنية كاإلعالم األلي واإللكترونيك. 

 (:يبين توزيع التالميذ حسب العوامل المحفزة لالهتمام بمادة الرياضيات.25جدول رقم )
النسبة المئوٌة  تكرار العوامل المحفزة لالهتمام بمادة الرٌاضٌات

٪ 

 1898 13 تشجٌع األولٌاء

 2197 15 تشجٌع األساتذة

 3797 26 المنافسة مع الزمالء

 2197 15 أخرى

                                                                             100 69 المجموع

 

من التالميذ اىتماميم بمادة الرياضيات راجع إلى تشجيع  ٪1898( أن 25يوضح جدول رقم)
من التالميذ اىتماميم  ٪3797اىتماميم راجع إلى تشجيع األساتذة، أما ٪2197األولياء، في حين نجد 

               بالمادة كان من أجل المنافسة مع الزمالء.

 في استيعاب مادة الرياضيات. (:يبين توزيع التالميذ حسب الجو الذي يؤثر عميهم26جدول رقم )

النسبة المئوٌة  تكرار الجو الذي ٌؤثر على التالمٌذ داخل القسم
٪ 

 7594 52 التشوٌش

 299 02 االكتظاظ

 792 05 االعتماد على الوسائل التقلٌدٌة فً التدرٌس

 1495 10 أخرى

 100 69 المجموع
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٪ 299من التالميذ يؤثر عمييم التشويش ، أما  ٪7594( أن نسبة 26توضح نتائج الجدول رقم)
٪ فتؤثر عمييم استعمال الوسائل التقميدية في التدريس، أما   792فيؤثر عمييم االكتظاظ، في حين نجد 

  ٪ ال يؤثر عمييم الجو السائد في القسم.1495
 

 المبحث الثالث:نتــــــــــــــائج الدراسة.

الفرضية األولى والقائمة: طريقة التدريس لها دور أساسي في من خالل تحميل معطيات أوال/ 

 توصمنا إلى النتائج األتية:  استيعاب التالميذ لمادة الرياضيات.

  طريقة تدريس مادة الرياضيات تختمف من أستاذ آلخر، وكذلك استيعاب التالميذ ليذه

ب التالميذ يفضمون المادة تختمف حسب قدراتيم العقمية ورغبتيم في التعمم، حيث أن أغم

 حل أكبر عدد ممكن من التمارين داخل القسم بمساعدة األستاذ لفيم الدرس.

  إن أسموب التعمم التعاوني الذي يمجأ إليو التالميذ في دراسة المواد التعميمية خاصة مادة

الرياضيات، وىذا ما توصمنا إليو من خالل النتائج، حيث أن أغمب التالميذ يمجؤون إلى 

 تمارين بمساعدة زمالئيم خارج أوقات الدراسة في حالة عدم فيم الدرس.حل ال

 ،وىذا  تعامل األستاذ بأسموب إيجابي وردة فعل إيجابية مع التالميذ يخمق جو من التفاعل

ما يزرع فييم الثقة في النفس ويكّون ليم نظرة إيجابية نحو دراسة مادة الرياضيات وىذا ما 

 يؤدي إلى اىتماميم بالمادة ورفع تحصيميم الدراسي. 

 وبالتالي يمكننا القول أن لطريقة التدريس أىمية كبيرة في استيعاب وفيم التالميذ لمادة الرياضيات.  
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من  ل معطيات الفرضية الثانية والقائمة: رغبة التالميذ تجاه مادة الرياضياتثانيا/ من خالل تحمي

  العوامل المهمة في استيعابها توصمنا إلى النتائج األتية:

  أغمب التالميذ كان اختيارىم لمشعبة بقناعتيم الشخصية، وذلك من أجل تجنب المواد التي

 تعتمد عمى الحفظ.

  ر، إناث ( حول رأييم في مادة الرياضيات، حيث أغمبيم ال توجد فروق بين الجنسين ) ذكو

صرحوا بأنيا مادة صعبة نوعا ما، ألنيم يتمقون مشاكل في استيعابيا وكذلك ألن ىذه 

 المادة تتسم بالتعقيد والصعوبة.

  يوجد فروق بين التالميذ الذين يخصصون وقت لممراجعة والذين ال يخصصون، فأغمب

لممراجعة كان تحصيميم مرتفع، وىذا راجع إلى اىتماميم  التالميذ الذين يخصصون وقت

 ورغبتيم في دراسة مادة الرياضيات.

  الحظنا أن أغمب التالميذ يبذلون مجيود أكبر عند حصوليم عمى عالمة ضعيفة في مادة

الرياضيات، وذلك يرجع إلى وجود دافع في دراسة ىذه المادة والحصول عمى وظيفة 

 تضمن ليم مستقبميم.

 التالي يمكن القول أن رغبة التالميذ واىتماميم بمادة الرياضيات تؤدي إلى استيعابيا. وب
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 خاتمة:

يعتبر التعمم من القضايا التي اىتم بيا العمماء، ألنو أساس اكتساب المعارف والمعمومات ، 

فالتمميذ ال يمكنو أن ينجح إال من خالل رغبتو  ،وأي عائق يعترضو يحول دون تحقيق أىدافو

واىتمامو لممادة المراد دراستيا خاصة مادة الرياضيات، حيث تعتبر ىذه األخيرة مادة عممية دقيقة 

ومعقدة تحتاج إلى التركيز، وىذا ما جعميا مادة تعترض تعميم معظم التالميذ، حيث يجدون 

ل ية، فتفوقيم ونجاحيم ال يكون إال من خالصعوبات في فيم واستيعاب مفاىيميا الرياض

ومن ىنا جاءت دراستنا حول " قدرة استيعاب التالميذ لمادة استيعابيم وفيميم ليذه المادة ،

الرياضيات" بينا مدى أىميتيا، بحيث تكمن قدرة االستيعاب ليذه المادة في الطريقة المنتيجة في 

ذا ما توصمنا إليو من خالل النتائج المتحصل تدريسيا وكذلك رغبتيم ومدى اىتماميم بيا، وى

 عمييا.

 



77 
 

 

 
 
 

 أوال/قائمة الكتب:
 

،دار المسيرة لمنشر تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافة التفكيروليم عبيد، -1
 .2004والتوزيع،عمان،

 
 

 .1999المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب،الكويت، نظريات التعمم:دراسة مقارنة،جورج إم غازدا وريمرندجي، -2
 

 .2012مكتبة االنجمو مصرية، مصر،  التعمم:نظريات وتطبيقات، أنور محمد الشرقاوي، -3
 

 

 .1978المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت، د ط،  نظريات التعمم:دراسة مقارنة،مصطفى ناصف، -4
 

مكتبة االنجمو المصرية،  تعميم وتعمم الرياضيات: في القرن الواحد والعشرين،عصام وصفي روفائيل وآخرون، -5
 .2001مصر، 

 
 .2005، 1دار وائل لمنشر، عمان، ط أساليب تدريس الرياضيات، فتحي خميل حمدان، -6

 
 .1989، 2دالر العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط طرق تدريس الرياضيات، فريديرك ه بل، -7

 
 .2005،  1،دار الفكر لمنشر والتوزيع،األردن ، ط  نظريات التعمم والتعميمقطامي ،يوسف محمود  -8

 
دار حامد لمنشر والتوزيع، نظم التربية والتعميم: في الوطن العربي ماقبل وبعد العولمة،  عبد الطيف حسين فرج، -9

 .2008، 1ط  عمان
 

 .2009دار القصبة لمنشر،الجزائر،إصالح التربية في الجزائر:رىانات وانجازات،  بوبكر بن بوزيد، -10
 .2011، 1دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، ط موسوعة المصطمحات التربوية،محمد السيد عمي، -11

 

 قائمة المراجع



78 
 

مؤسسة شباب الجامعة، العمم والتعميم والمعمم من منظور عمم االجتماع، حسين عبد الحميد أحمد رشوان،  -12
 .2006اإلسكندرية،

 

 .2002، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، ط المعمم وابتكار التالميذ جمال الدين محمد الشامي، -13
 

 .1978، .3المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت ، ط التفكير العممي،  فؤاد زكريا،   -14
 

، 2الكويت، ط المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، نظريات التعميم: دراسة مقارنة،  حسين حجاج، عمي -15
1990. 

 

، 2دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان، ط طرق التدريس العامة: تخطيطيا وتطبيقاتيا التربوية، وليد محمد جابر،  -16
2005. 

 

 .2006لمنشر والتوزيع، األردن، ، دار ديبونو المتفوقون وتنمية ميارات التفكير في الرياضياتيحي ماضي،  -17
 

 :ثانيا/قائمة الرسائل الجامعية
القمق وعالقتو بن مريجة مصطفى،مذكرة لنيل شيادة ماجستير في عمم النفس المدرسي وتطبيقاتو تحت عنوان، -1

 .2014،بفاعمية الذات لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي
صعوبة تعمم الرياضيات في مرحمة التعميم ، تحت عنوان سايح سامية ،مذكرة لنيل شيادة ماستر في عمم النفس -2

 .2012، ابتدائي:دراسة ميدانية لتالميذ السنة الرابعة االبتدائي
بحث  برنامج مقترح لتطوير تدريس الرياضيات في المرحمة المتوسطة،دراسة محمد بن عبد اهلل بن عثمان النذير، -3

 .2004مقدم استكماال لمتطمبات درجة دكتوراه الفمسفة في التربية،المممكة العربية السعودية، 
أثر التدريب عمى استراتيجيات حل المسألة رسالة مقمة لنيل شيادة الماجستير حول   ،عابدجمال محمود درويش  -4

 .2009،الرياضية لطمبة الصف األول الثانوي العممي في تحصيميم لمرياضيات في محافظة نابمس
أثر استخدام طريقة التعمم التعاوني في التحصيل الدراسي في الرياضيات واالتجاه  دراسة صبري حسن الطراونة، -5

 .2012مجمة جامعة دمشق، األردن، نحوىا لطالبات الصف الثامن األساسي، 
أثر استخدام بعض استراتيجيات حل المسألة الرياضية في تحصيل طالب حمزة حسني، أبو يونس سميمان،"دراسة  -6

كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية  الصف السابع أساسي وآرائيم فييا في مدارس محافظة طولكرم،
 .2015نابمس،فمسطين، 

 
 

 ثالثا/قائمة المعاجم والقواميس:
 .1999،  2، عالم الكتب، القاىرة، ط ت التربويةمعجم المصطمحاأحمد حسين المقامي وآخرون، -1

 .1،2014والتوزيع،عمان،ط ،دار حامد لمنشرالمعجم العربي لتحديد المصطمحات النفسيةعمي عبد الرحيم صالح،-2
2- Renald Legendre dictionnaire actuel de l’éducation Larousse ; paris.  
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                

 جامعة عبد الحميد بن باديس)جامعة مستغانم(          

 كمية العموم االجتماعية.

 شعبة عمم االجتماع.

 تخصص عمم االجتماع التربوي.

 نص التقديم:

 تحية طيبة،

إننا في حاجة إلى مساهمتكم لكي  نحن طمبة عمم االجتماع تخصص عمم االجتماع التربوي،
السنة الثانية   والثالثة   ننجز عممنا بنجاح، حيث يدور موضوع بحثنا حول قدرة استيعاب تالميذ

 ثانوي لمادة الرياضيات، إذا تفضمتم اإلجابة عن األسئمة الواردة في االستمارة.

 شكرا مسبقا.

 أسماء أعضاء فرقة البحث:

 ــ مرزوق مميكة. 1

 بمقندوز هنية.ــ  2
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 بيانات عامة:

 ( أمام اإلجابة المناسبة وشكرا.xالرجاء منكم وضع العالمة )

 ـــ أنثى 2                ـــ ذكر1الجنس:     

 المستوى الدراسي لمتمميذ:...............................
 

  تقني رياضي      رياضيات   تجريبية التخصص:  عموم
 

 

 

 

 األول والمتعمق بالفرضية القائمة:"طريقة التدريس لها دور في استعاب مادة الرياضيات"المحور 

 ــ ما هي الطريقة التي تراها أكثر مالئمة في فهمك لمدرس؟40

  ـــ شرح الدرس أكثر من مرة  

 ــ استعمال األستاذ لموسائل التكنولوجية

 حل أكبر عدد ممكن من التمارين داخل القسم -

 

 ما هي الطريقة التي تفضل أن يمجأ إليها األستاذ عندما ينتهي من الدرس؟-40

 يحاول أن يتعرف عمى التالميذ الذين لم يفهموا الدرســ 

  يعطي المجال لمتالميذ لطرح األسئمةــ 

  يقترح عمينا تمارين تطبيقية عند االنتهاء من الدرس ــ

   يكمفنا بحل التمارين في المنزلــ 
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 ما هي الطريقة التي تمجأ إليها في حالة عدم فهمك لمدرس في مادة الرياضيات ؟ــ  40

 ـ أطرح أسئمة عمى األستاذـ

 ـ حل التمارين مع زمالئي خارج أوقات الدراسة ـ

 ـ أطمب التسجيل في قوائم االستدراك ـ

 ــ المجوء إلى دروس الدعم 

 تراها أكثر مالئمة في حل التمارين؟ ـــ ما هي الطريقة التي40

 ـــ حل التمارين عمى السبورة بمساعدة األستاذ 

 ـ حل التمارين بالطريقة الجماعية ـ

 ــ حل التمارين بالطريقة الفردية 

 ــ أخرى) حددها( .......................................................................

 ما هي الصفة التي تفضمها في أستاذ مادة الرياضيات والتي تجعمك أكثر اهتماما بالمادة؟ ـــ40

 ـــ الصرامة 

   والعدل ـــ التسامح

 ـــ أخرى )حددها( ......................................................

 ..........................................................................ــ أخرى) حددها(

 ــ كيف تتميز عالقتك مع أستاذ مادة الرياضيات؟40

    جيدة ــ 

     عادية ــ

  سيئة ــ 
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 .......................................................................................أخرى )حددها(ــ 

 كيف تكون ردة فعل األستاذ عندما يطرح عميك سؤاال أثناء الدرس وتجيبه إجابة خاطئة؟ ــ14

 يشكرني عمى المحاولة ويوجهني لإلجابة الصحيحةــ  

 يشعرني بأنه غاضبــ  

  يوبخنيــ  

 .............................أخرى)حددها(............................................ ــ

 

المحور الثاني المتعمق بالفرضية القائمة:رغبة التالميذ تجاه مادة الرياضيات من العوامل المهمة في 
 استيعابها.

 ــ هل رغبتك في اختيار الشعبة راجعة إلى:11

 ــ قناعتك الشخصية

 ــ بتوجيه من األولياء 

 ــ بتوجيه من األساتذة 

  ــ بتوجيه من اإلدارة

 أخرى حددها......................................................................... 
 

 ــ  هل اختيارك لمشعبة يرجع إلى:12

 ــ إتقان مادة الرياضيات

 ــ تجنب المواد التي تعتمد عمى الحفظ

 أخرى حددها........................................................................ــ 
 

 



 

84 

 

 ما رأيك في مادة الرياضيات؟ــ 13

  سهمة جداــ 

    سهمة نوعا ماــ 

  صعبة نوعا ماــ 

  صعبة جداــ 

 

 ــ ما هي أهم المشكالت التي تواجهك في دراسة مادة الرياضيات؟ 14

 من أستاذ مادة الرياضياتــ الخوف 

 ــ  الخوف من مادة الرياضيات

 ــ القمق 

 ــ أخرى حددها............................................................

 هي العالمة التي تحصمت عميها في مادة الرياضيات؟ ــ ما15

 ــ عالمة الفصل األول

  ــ عالمة الفصل الثاني

 ــ هل تخصص الوقت الكافي لمراجعة مادة الرياضيات؟ 16

 ــ نعم                                   ال

 إذا كانت اإلجابة "بنعم" ما هي المدة التي تستغرقها في المراجعة...........................

................................................................................. 
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 ــ عندما تحصل عمى عالمة ضعيفة هل تفكر في: 17

 ــ بذل مجهود أكبر

 ــ التخمي عن الدراسة 

 ــ ال أبالي

 ــ أخرى حددها..............................................................

 ـــ ما هي أكثر المراجع التي تعتمد عميها في حل التمارين؟18

 لمادة الرياضيات  المخصصة  بـــ الكت

 ـــ االعتماد عمى شبكة االنترنت 

 ـــ أخرى) حددها( ...........................................................................

 

 ـــ هل اهتمامك بمادة الرياضيات راجع إلى رغبتك في الحصول عمى:19

 ـــ مهنة مستقرة 

 ـــ دراسات عميا 

 أخرى حددها .................................................................. ـــ

 ـــ هل اهتمامك بمادة الرياضيات  راجع إلى :20

 ـــ تشجيع األولياء 

 ـــ تشجيع األساتذة 

 ـــ المنافسة مع الزمالء  

 ..........ـــ أخرى حددها.................................................
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 ـــ هل يؤثر الجو السائد داخل القسم عمى قدرتك عمى استيعاب مادة الرياضيات؟21

 ــ التشويش 

 ــ االكتظاظ 

   ــ االعتماد عمى الوسائل التقميدية في التدريس

 ـ أخرى)حددها(....................................................................
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