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 تقييم أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات البراعة الرياضية
                                                     

 ملخص الدراسة
المرحلة االبتدائية في ضوء مهارات البراعة  هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أداء معلمي رياضيات      

معلمي رياضيات  مدارس من ( 32عينة من )الالرياضية. واعتمدت على المنهج الوصفي. وتكونت 
قة مالحظة لقياس أداء إدارة الشهداء التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية. واستخدمت الدراسة بطا

مهارات البراعة الرياضية، ( مفردة موزعة على ممارسات تدريسية وفق 48تضمنت )معلمي الرياضيات 
 (. وبينت نتائج الدراسة0.871تم  التحقق من صدق وثبات البطاقة، حيث بلغ معامل اتفاق هولستي )

 تباينو ات البراعة الرياضية، مهار في ضوء  بدرجة متوسطة مستوى أداء معلمي الرياضيات جاءأن 
بين  وجود فروق دالة إحصائي  األداء لمهارات البراعة الرياضية كل على حدة. كما بينت النتائج 

بين ا  ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيالمؤهل التعليمي تعزي لمتغير المعلمينمتوسطات درجات 
الخبرة التدريسية.  عدد سنوات تعزي لمتغير الصف الدراسي، ومتغير المعلمينمتوسطات درجات 

 األداء التدريسي )التخطيط والتنفيذ والتقويم( لمعلمي الرياضيات في ضوء تنميةب وأوصت الدراسة
 بالمرحلة االبتدائية الرياضياتومتطلبات تنميتها وقياسها، وذلك بين معلمي  مهارات البراعة الرياضية 

إلجرائي في استيعاب وتنمية وقياس مهارات البراعة مع ضرورة التكامل بين الجانبين المفاهيمي وا
 .الرياضية

 .، مهارات البراعة الرياضيةالكلمات المفتاحية: معلمي الرياضيات
Assessing the performance of mathematics teachers at the elementary school in 

light of the mathematical proficiency skills 

Abstract 

The objective of the current research is to investigate the level of primary school 

teachers in mathematical proficiency skills. To achieve the current aim objective, the 

literature and previous studies were analyzed to determine the performance's practices in 

the light of mathematics proficiency among mathematics teachers. The research was based 

on the analytical descriptive approach and the research's tool was prepared. It includes (48) 

items related to five main skills of mathematical proficiency. The sample consisted of (32) 

teachers of mathematics in the primary stage. The sample was selected randomly. After the 

field application procedures, the results showed the following: The level which the primary 

stage teachers possess skills of mathematical proficiency in general came at a moderate 

level, while the main skill levels varied between low and moderate, and the values of the 

arithmetic averages were limited between (2.47-3.06). Also There are statistically 

significant differences at (α≤ 0.05) between the mean scores of the elementary mathematics 

Teachers refer to the variable of the educational level, but There are no statistically 

significant differences at (α ≤0.05) between the mean scores of the Teachers mathematics 

of the primary stage in the skills mathematical proficiency in general and in each skill 

separately refer to the variable class and teaching experience. 

Key words:  Mathematics teacher& Mathematical proficiency skill.
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 تقييم أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات البراعة الرياضية
 المقدمة
تركز أهداف تعليم الرياضيات في الوقت المعاصر على بناء قدرات الطالب في التفكير، وبناء       

، وجاء ذلك نتيجة العديد من (55، 2014)أبو الرايات،  وتوظيف المعرفة الرياضية قدراته في بناء
حركات الصياغة في مناهج تعليم الرياضيات، والتي باتت تؤكد على ربط المعرفة الرياضية بالمواقف 

 Mathematical proficiencyالبراعة الرياضية ومشكالت الطالب في حياته اليومية، لذا ظهر مصطلح 
، وترتبط البراعة الرياضية (2012،12)المصاروة ،لمرتبط ببناء قدرات الطالب في المعرفة الرياضيةوا

 . NRC, 2001, 115)الخبرة والكفاءة والمعرفة بالرياضيات )بمعالجة 
االستيعاب المفاهيمي: وتعنى تتضمن  عناصر خمسة( 9، 2015) المعثم والمنوفيوحدد كل من       

فهم المفاهيم الرياضية، والموضوعات، والعمليات، والعالقات بطريقة متكاملة تسمح للطلبة لربط األفكار 
الطالقة اإلجرائية: المهارة في تنفيذ اإلجراءات بمرونة ودقة وكفاءة وبشكل سابقة، و الجديدة إلى معرفة 

االستدالل ، و القدرة على صياغة وتمثيل وحل المشكالت الرياضيةالبراعة االستراتيجية: وتعنى ، و مناسب
النزعة الرياضية المنتجة: وتعني ، و التكيفي: وتعنى القدرة على التفكير المنطقي، والتفسير، والتبرير

الميل إلى رؤية الرياضيات حساسة، مفيدة، وجديرة باالهتمام، إلى جانب وجود اعتقاد في االجتهاد 
 الرياضية. البراعة خيوط يوضح التالي . والشكلوفعالية المرء

 عناصر ثالثة من اجتماعي يتكون كنظام التعليم أن في الرياضيات تعليم في المعلم دور ويتضح      
 تلك العناصر أهم المعلم ويمثل التعليمي، والبرنامج والمتعلم، المعلم، :هي ومتداخلة؛ مترابطة رئيسة
 ومعرفته المعلم واستيعاب ففهم ككل. التعليمي النظام على ثم ومن اآلخرين العنصرين على تأثيرا  

 أشار التعليمية، وقد العملية في ومساهمة الطالب نجاح مستوى على يؤثر التدريس وبفنيات بالمحتوى
(Rollick, 2009)مستوى تدنى وأن مفاهيمها، استيعاب في والطالب المعلم لدى صعوبات وجود ، إلى 

 .تلك الصعوبات عن المسؤولة الرئيسة العوامل من يعد لمفاهيمها واستيعابه المعلم معرفة
أحد كالمفاهيمي  االستيعاب مستوىوفي في البراعة الرياضية  ةأشارت الدراسات تفاوت الطلبو       

 معلميأن  (Ally& Christiansen, 2013, 110)أكد و  الرياضيات، معلمي أبعاد البراعة الرياضية لدى
الرياضيات ال يركزون على تنمية مكونات البراعة الرياضية، فهناك اهتمام إلى حد ما بتنمية االستيعاب 
المفاهيمي، لكن هناك ضعف في االهتمام بتنمية الطالقة اإلجرائية، كما أن اهتمامهم بتنمية الكفاءة 

الفرصة لحل المشكالت  االستراتيجية والرغبة الرياضية المنتجة محدود، ونادرا ما يعطون الطالب
الرياضيات  معلميإلى استخدام  ذلك يرجعو  الرياضية التي تعمل على تنمية الكفاءة االستراتيجية لديهم.

 .تدريس الرياضياتللطرق التقليدية في 
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وانطالقا  من أهمية تنمية وقياس البراعة الرياضيات، واعتمادها بصورة رئيسة على تطوير       
بين معلمي ومعلمي الرياضيات، جاءت الدراسة الحالية لتقصي مستويات أداء ممارسات التدريس 

معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات/ مكونات البراعة الرياضية على مستوى 
 .استيعابها وتوظيف الممارسات التدريسية المالئمة في تنميتها وقياسها

 مشكلة البحث وتساؤالته
 مصرعلى الرغم من التزايد الكبير لدور الرياضيات في المجتمع؛ إال أن تعليم الرياضيات في       

لم يتغير كثيرا  عن العقود الماضية وفق ما تثبته نتائج الدراسات العلمية ، وتشير هذه النتائج إلى مدى 
لعل أحد أسباب هذا االخفاق في تعلم الرياضيات الذي يعاني منه طالب المملكة العربية السعودية، و 

 في المعالجات الصفية. التدريس التقليديةطرائق  يستخدمون الرياضيات معلمياإلخفاق، أن كثيرا  من 
 (2015)ودراسة الجزار ودراسة (، 2017دراسة محمد )ما أكدت العديد من الدراسات منها ك      

البراعة الرياضية يعزي إلى القصور أن تدني مستويات الطلبة في مهارات  (،2014أبو الرايات )ودراسة 
في استيعابها بين معلمي الرياضيات والقصور في معالجتها وفق استراتيجيات تدريس تتمركز على 

 إيجابية الطالب في الموقف التعليمي.
وانطالقا  مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في قصور أداء معلمي الرياضيات وفق مهارات       

 رياضية، ولدراسة المشكلة الحالية، حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:البراعة ال
  مهارات البراعة الرياضية )االستيعاب المفاهيمي، الطالقة األداء التدريسي في ضوء ما درجة

 معلمياإلجرائية، البراعة االستتتتتتتراتيجية، االستتتتتتتدالل التكيفي، النزعة الرياضتتتتتتية المنتجة( لدي 
 المرحلة االبتدائية ؟

 مهارات البراعة الرياضتتتتتتتتتية لدي معلمي  األداء التدريستتتتتتتتتي وفق ما داللة الفروق في مستتتتتتتتتتوى
المرحلة االبتدائية التي تعزي لمتغيرات )المستتتتتتتتتتوي العلمي، وعدد ستتتتتتتتتنوات الخبرة ، الصتتتتتتتتتف 

 الدراسي( ؟
  في ضتتتتتتتتوء مهارات  ةبالمرحلة االبتدائي الرياضتتتتتتتتيات معلميما التصتتتتتتتتور المقترح لتطوير أداء

 البراعة الرياضية؟
  الدراسةأهداف 
  رياضيات  بين معلمي مهارات البراعة الرياضيةاألداء التدريسي في ضوء التعرف على مستوي

 المرحلة االبتدائية.
 بين معلميمهارات البراعة الرياضية  األداء التدريسي في ضوء الكشف عن الفروق في مستوي 

 عدد سنوات الخبرة.و  العلمي المؤهلرياضيات المرحلة االبتدائية في متغيري 
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  بين معلميالبراعة الرياضية  اتمهار األداء التدريسي في ضوء تقديم تصور مقترح لتنمية 
 .رياضيات المرحلة االبتدائية 

 الدراسة أهمية
من جانب،  البراعة الرياضيةت مهارا تنطلق األهمية النظرية للدراسة الحالية من تنمية وقياس      

وتطوير األداء التدريسي من جانب آخر، وتماشيا  مع التوجهات العالمية في تعليم وتعلم الرياضيات، 
     . البراعة الرياضية باإلضافة إلى ندرة الدراسات السابقة في مجاالت تطوير األداء التدريسي في ضوء

 للدراسة الحالية فيما يلي: األهمية التطبيقيةكما تتحدد       
  بين معلمي الرياضتتيات، ومستتتوى الممارستتات  البراعة الرياضتتية  اتالكشتتف عن مستتتوي مهار

التدريستتتتتتتية في ضتتتتتتتوء مهارات البراعة الرياضتتتتتتتية، مع تحديد جوانب القصتتتتتتتور بين المعلمين، 
 وتلبية احتياجاتهم من خالل ممارسات التنمية المهنية.

  األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء وضع تصور مقترح لتطوير
والتي يمكن تنفيذ من خالل ممارستتتتتتتتتتتتات متنوعة من بينها التنمية  مهارات البراعة الرياضتتتتتتتتتتتتية

 .الذاتية، وتوظيف الزيارات الصفية للموجهين
  في التعرف  ليةالحا االستتتتفادة من نتائج الدراستتتة لمعلمي الرياضتتتيات بالمرحلة االبتدائيةيمكن

مهارات البراعة الرياضتتتتتتية لديها، األداء التدريستتتتتتي في ضتتتتتتوء على الطرق التي تتبعها لتنمية 
 بالمرحلة االبتدائية. الطلبةوبالتالي ينعكس أداء 

 حدود البحث
 مهارات البراعة الرياضتتتتية  التعرف على فية الحالية الدراستتتت اقتصتتتترت الموضووووعية: الحدود

دائية، وما يرتبط بها من ممارستتتتتتتتتتتتتتتات لتطوير األداء رياضتتتتتتتتتتتتتتيات المرحلة االبت معلميلدي 
 التدريسي بين معلمي الرياضيات.

 إلدارة في مدارس المرحلة االبتدائية التابعة  الميدانية الدراسة تطبق: والزمنية المكانية الحدود
في العتام التدراستتتتتتتتتتتتتتي الشتتتتتتتتتتتتتتهتداء التعليميتة بمتديريتة التربيتة والتعليم بمحتافظتة المنوفيتة، وذلتك 

 م.2019/2020
 من جميع معلمي مدارس المرحلة االبتدائية الحكومية  الدراستتة مجتمع تكونالبشرية:  الحدود

 .بإدارة الشهداء بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية والرسمية
 مصطلحات البحث إجرائيا  

  البراعة الرياضيةMathematical Proficiency)) :في  إجرائيا   البراعة الرياضية تعرف
يمكن توظيفها في تطوير األداء التدريسي لمعلمي  بأنها مجموعة من المهاراتالدراسة الحالية 

االستيعاب  تتمثل في: مهارات رئيسة خمسة وتشمل الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
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لتكيفي، والنزعة الرياضية المفاهيمي، والطالقة اإلجرائية، والبراعة االستراتيجية، واالستدالل ا
 .المنتجة

  يعرف إجرائيا  في الدراسة الحالية بمجموعة من الممارسات التدريسية التي األداء التدريسي :
يقوم معلم الرياضيات لتنمية وقياس مهارات البراعة الرياضية. ويمكن قياسه بالدرجة التي 

 مهارات البراعة الرياضية. يحصل عليها المعلم في بطاقة مالحظة األداء التدريس وفق
 الخلفية النظرية للبحث

 (Mathematical Proficiency)البراعة الرياضية 
أجرت لجنتتة التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتات في مركز التربيتتة التتتابع للمجلس القومي للبحوث بتتالواليتتات المتحتتدة       

مراجعة لألبحاث في علم النفس المعرفي وتعلم الرياضيات التي يمكن تعلمها، وخبرة  NRCاألمريكية 
المعلمين والمتعلمين فيها، وبعد البحث فيما يحتاجه الناس اليوم من المعرفة الرياضتتتتتتتتتتتتتتية والمهارات؛ 
خرجت بنظرة مركبة وشتتتتاملة لما يعنيه جالنجاح في تعلم الرياضتتتتياتج، حيث حددت الستتتتبل التي تكفل 
تعلم الرياضيات ألي شخص بنجاح، والوصول إلى الهدف الرئيس الذي ينبغي أن تسعى الرياضيات 

 ) (Mathematical Proficiency)المدرستتتتتتتتتتتتتتية إلى تحقيقه، وهو ما أستتتتتتتتتتتتتتمته جالبراعة الرياضتتتتتتتتتتتتتتيةج 
(NRC,2001,p115.  

على يد كال م 2001عام  Mathematical Proficiency ولقد ظهر مصتتتطلح البراعة الرياضتتتية      
ليدل على المهارة في تنفيذ اإلجراءات  (Kilpatrick, Safford, Findell , 2001) من كلباترك وآخرين

بمرونة ودقة عالية، واستتتتتتتتتتتيعاب المفاهيم والعمليات الرياضتتتتتتتتتتية، وذلك أثناء التفكير المنطقي والتأملي 
م لرؤية الرياضيات كمادة مفيدة والتبرير وصياغة وتمثيل وحل المشكالت الرياضية، حتى يصل المتعل

 وذات قيمة ويكتسب الثقة في استخدامها.
وتنوعت تعريفات البراعة الرياضية خالل الدراسات والبحوث في مجال تعليم وتعلم الرياضيات،       

لمفهوم البراعة الرياضتتتتتتية باعتبارها  (Regan, 2012, p.51)وذلك وفقا  لرؤية وخلفية الباحثين، فيشتتتتتتير 
هدفا  رئيستتتيا  في برامج تعليم الرياضتتتيات، ومدخال  في تطوير البرامج من خالل التركيز على مكوناته: 
االستتتتتتتتتتتتتيعاب المفاهيمي، الطالقة االجرائية، الكفاءة االستتتتتتتتتتتتتراتيجية، االستتتتتتتتتتتتتدالل التكيفي، والميل إلى 

 االنتاج.
بأنهاج المهارة في تنفيذ اإلجراءات الرياضتتية بمرونة ودقة عالية  (Groves, 2012 , 122) عرفها       

واستيعاب المفاهيم والعمليات الرياضية وذلك أثناء التفكير المنطقي والتأملي والتبرير وصياغة وتمثيل 
وحل المشكالت الرياضية حتى يصل المتعلم لرؤية الرياضيات كمادة مفيدة وذات قيمة ويكتسب الثقة 

 استخدامهاج. في



 د/ وائل جابر كيحر                    أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات البراعة الرياضية تقييم

 .م2021ابريل  -(1العدد ) –مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية 
47 

تنفيذ اإلجراءات لاستتتيعاب المفاهيم والعمليات الرياضتتية في قدرة الطالب هي فالبراعة الرياضتتية       
التفكير المنطقي والشرح والتبرير  معالرياضية بكفاءة ودقة وصياغة وتمثيل وحل المشكالت الرياضية 

الطالقة اإلجرائية، الكفاءة تتضتتتتتتتتتتتتتتمن خمستتتتتتتتتتتتتتة مهارات هي )االستتتتتتتتتتتتتتتيعاب المفاهيمي، و والتفستتتتتتتتتتتتتتير، 
( بقدرات  28:  2017ويعرفها  عبيدة ). االستتتتراتيجية، االستتتتدالل التكيفى، النزعة الرياضتتتية المنتجة

الطالب في توظيف الخبرات ومعالجتها لتشتتتتتتتتتتتتتتكيل بنائهم المعرفي، ثم توظيفه في حل المشتتتتتتتتتتتتتتكالت، 
نتاج معرفة رياضتتتتتتتتتتتتية جديدة وخاللها تقوم الطالب بعمليات رياضتتتتتتتتتتتتية، ويكتستتتتتتتتتتتتبن مهارات البراعة  وا 

 الرياضية .
 The Components of mathematical proficiency)) مكونات البراعة الرياضية 

أن البراعة الرياضتتتتتتتتتتتتتتية مدخل معاصتتتتتتتتتتتتتتر لتطوير تعليم  (Philipp,2010:11)أوضتتتتتتتتتتتتتتح فيليب       
الرياضيات، يرتبط بثالثة محاور رئيسة: براعة المحتوي العلمي في ترابطه وأهميته بالنسبة للطالب ، 
وبراعة المعلم في معالجة المحتوى العلمي، باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إلى مكونات البراعة الرياضتتتتتتتتتتتتتتية التي يجب 

 وضحها الجدول التالي .تنميتها وقياسها لدى الطالب كما ي
 ( وصف مكونات البراعة الرياضية 1جدول ) 

 التوصيف المكون / المهارة المجال م

1 
 المفاهيم

Concepts 

 االستيعاب المفاهيمي

Conceptual 
Understanding 

اسووووووتيعاا المفاهيم الرياضووووووية والعمليات 
قة  كاملة،والعالقات بطري واسوووووووووتيعاا  مت

 وظيفتها

2 
 اإلجراءات

Procedures 

 الطالقة اإلجرائية

Procedural Fluency 

اسوووووووووتيعوووواا ااجراءات )الخوارزميووووات(، 
 وتحديد متى يستخدمها بدقة ومرونة. 

3 
 حل المشكالت

Problem Solving 

 الكفاءة االستراتيجية

Strategic Competence 

صووووووياشة المشووووووكلة الرياضووووووية، وتم يلها 
 رياضيا، وبناء خطة لحلها

4 

 االستدالل والتبرير

Reasoning and 
Justifying 

 االستدالل التكيفي

Adaptive Reasoning 

 

التفكير المنطقي، مع تبرير االسوووووووتدالالت 
 في المواقف المألوفة وشير المألوفة
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5 
 الرؤية اإليجابية

Positive Outlook 

 الرغبة المنتجة

Productive Disposition 

والم ووابرة في تطبيق المعني الريوواضوووووووووي، 
 األداء، واالعتقاد بأهمية الرياضيات

لبراعة الرياضتتتتتتتتتتتتتتية من خالل خمس مهارات: االستتتتتتتتتتتتتتتيعاب المفاهيمي، الطالقة ويمكن النظر ل      
اإلجرائية، الكفاءة االستتتتتتتتتتتتتراتيجية، االستتتتتتتتتتتتتدالل التكيفي، النزعة الرياضتتتتتتتتتتتتية المنتجة، وأن هذه األبعاد 

ه األبعاد المتداخلة تشتتتتتتتتتتتتتتجع على التذكر والفهم والتحليل والتفكير متداخلة ومتشتتتتتتتتتتتتتتابكة، وأن تنمية هذ
 :ويمكن تعريف تلك المكونات وفق ما يلي  (.56،  2014اإلبداعي )ابو الرايات، 

 
  

 االستيعاا المفاهيمي (Conceptual Understanding)  
يقصتتتتتد باالستتتتتتيعاب المفاهيمي الفهم العميق لكيف تعمل الرياضتتتتتيات؟، إذ يستتتتتمح للطالب ببناء       

المعرفة السابقة، وهذه الطريقة أكثر فائدة للطالب من الحفظ البسيط للحقائق  وربطها معمعرفة جديدة 
  (Mac Gregor , 2013, 4, Jennifer, 2007).واإلجراءات، فهي تعزز التذكر وتشجع الطالقة 

 األفكار استتيعابعلى  الطالب قدرة هو المفاهيمي االستتيعاب أن (Garg,2017) جارج ويعرف      
 قدرة أكثر فهم وبالتالي األفكار، لتلك الداللية القيمة وادراكهم، األفكار تلك حول االستتتتتتتنتاجات من
 ستتتوء وتجنب- الروتينية المشتتتاكل غير خاصتتتة- المشتتتاكل لحل استتتتراتيجي بشتتتكل استتتتخدامها على
 .الفهم

 بينها الربط على بناء   جديدة معرفة بناءي يعزز الطالب في المفاهيم االستتتتيعابوالمالحظ أن       
للحقائق  البستتتتتتتتيط الحفظ من للطالب فائدة أكثر الطريقة وهذه تعلمها، التي الستتتتتتتتابقة المعرفة وبين

 االستتتتتتتتتيعاب أن ) 29، 2017) عبيدة الطالقة. وأشتتتتتتتتار وتشتتتتتتتتجع التذكر، تعزز فهي واالجراءات،
 للمعرفة بناء وعمليات تعميمات، من بها يرتبط وما الرياضتتية، للمفاهيم دقيقة معالجة هو المفاهيمي

 .ووضوح بعمق
 لتدريس اآلتية؛ اتباع الخطوات فيمكن المفاهيمي؛ االستيعاب حول عرضه تم ما خالل من      

 الرياضية المعرفة باستدعاء المعلم الرياضية. حيث تقوم البراعة مكونات كأحد المفاهيمي؛ االستيعاب
 الطالب امتالك من التأكد خالل من وذلك الجديدة، الرياضية المعرفة تقديم قبل العالقة ذات السابقة
 للبدء انطالقة أو ارتكاز، نقطة ولتكون عليها، والبناء منها، لالستفادة تحتاجها؛ التي السابقة للمعرفة
المعلم بالتركيز على لغة الرياضيات  تقوم المكون هذا وفي الرياضيات، مادة في جديد بموضوع

 من الطالب لدى المفاهيمي االستيعاب يظهر أن والتمثيالت الرياضية والتقويم البنائي المستمر ويمكن
 مختلفة، بطرق الرياضية المفاهيم وتمثيل للمفهوم، أمثلة ال أو أمثلة تقديم :منها ممارسات عدة خالل
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 وعمليات، وعالقات، وتعميمات، ومفاهيم، مصطلحات، من الرئيسة الرياضية لألفكار واستيعابها
 والتعبير منفصلة، كمعلومات وليس ومترابط، متماسك بشكل اإلجرائية للمعلومات، والخطوات ومعرفتها

نتاج معرفة األفكار، بناء واعادة فهمها، على بناء رياضيا تمثيلها خالل من الرياضية عن المواقف  وا 
 .جديدة
مؤشتتترات قياس االستتتتيعاب المفاهيمي كما يلي : يدمج األفكار   (Bergem, 2013,55)ويضتتتيف       

الرياضية بفهم، ويسترجع الطالب القواعد ويشتق الصيغ ببساطة من الذاكرة، ويقوم إجاباته بشيء من 
 بيانية والدوال.المعقولية والمنطقي، ويالحظ الترابطات بين الرسوم ال

 الطالقة ااجرائية  (Procedural Fluency) 
 تنفيذ في القواعد، واإلجراءات استتتتتتتتتخدام معرفة بأنها اإلجرائية الطالقة (Garg,2017) يعرف      

 تدريس في غير الفعالة  الممارستتتتتتتتة إن حيث الرياضتتتتتتتتيات؛ لتمثيل والرمزية؛ الحستتتتتتتتابية، العمليات
 وزيادة ، االحتفاظ باإلجراءات في االفتقار إلى يؤدي المفاهيمي االستتتتتتتتيعاب غياب في اإلجراءات

 اإلجراءات الرياضتتتية العمليات بكل القيام على القدرة هي اإلجرائية الطالقة إن .األخطاء في الوقوع
جرائها األعداد على األستتتاستتتية الحستتتابات لتنفيذ الخوارزميات؛ باستتتتخدام بدقة وكفاءة األعداد  على وا 

إدراك  في الطالب تفشتتتتتتتتتل أن المحتمل ومن والقلم، الورقة استتتتتتتتتتخدام طريق عن أو ذهنيا ، الكبيرة
من الطالقة  مالئما   مستتتتتوى   يمتلكون ال ألنهم العمليات؛ عبر والعالقات المفاهيم بين المهمة الروابط
 الفهم العميق لتنمية األستتتتتاستتتتتية الحستتتتتابات إلجراء جهودهم من كثيرا   يرستتتتتخون فستتتتتوف ؛ اإلجرائية
 لحل الستتتتتخدام الرياضتتتتيات بثقة الطالب تحفز فالطالقة اإلجرائية تعقيدا ، األكثر الرياضتتتتية لألفكار

الطالب  يواجه الذي للموقف الرياضي ومناسبة صحيحة ، وبطريقة( MacGregor,2013,p5المسائل )
ب المفاهيمي كمتنافستتين على غالبا  ما ينظر إلى الطالقة اإلجرائية واالستتتيعاو  م(.2012) المصتتاروة،

االهتمام بالرياضتتتتتتتيات المدرستتتتتتتية، وهذه النظرة التي تظهر المهارات كمضتتتتتتتادة للفهم تنشتتتتتتت  انقستتتتتتتاما 
، فهما مكونان متداخالن ومترابطان. فالفهم يجعل تعلم المهارات أستتتتتتتتتتتتتتهل، وأقل عرضتتتتتتتتتتتتتتتة   ً خاطئا 

الب  لمستتتتتتوى معين من المهارة لألخطاء الشتتتتتائعة والنستتتتتيان، وفي الوقت نفستتتتته، البد من امتالك الط
ليتعلم الكثير من المفاهيم الرياضية بفهم، كما أن استخدام اإلجراءات يساعد على تعزيز وتطوير هذا 

 (.NCR,2001,p122الفهم )
إنه من األهمية بمكان بالنستتتتتبة للطالب أن تكون لديهم القدرة على تنفيذ الحستتتتتابات األستتتتتاستتتتتية       

على األعداد الكلية، باإلضتتتافة إلى إجراء العمليات األستتتاستتتية على األعداد الكبيرة ذهنيا ، وعن طريق 
ف يكرستتون كثيرا  الورقة والقلم. فالطالب الذين ال يملكون مستتتويات مناستتبة من الطالقة اإلجرائية ستتو 

من جهودهم لمهمة الحستتتتابات األستتتتاستتتتية، على حستتتتاب تنمية الفهم العميق لألفكار الرياضتتتتية األكثر 
تعقيدا ، وبدون الطالقة اإلجرائية، فإنه من المحتمل أن يفشتتتتتتتتتتتتتتل الطالب في رؤية الروابط المهمة بين 
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مكن الطالقة اإلجرائية الطالب كما ت (.Mac Gregor, 2013, p5المفاهيم والعالقات عبر العمليات )
 من استخدام الرياضيات بثقة لحل مسائل وتوليد أمثلة الختبار أفكارهم الرياضية.

  (:NRC,2001,p121ويمكن أن تظهر الطالقة اإلجرائية لدى الطالب من خالل )      
 . كتابة الطالب لإلجراءات واألساليب الذهنية 
  ي اختبار صحة المفاهيم. استخدامه بعض الخوارزميات المهمة ف 
   .إجراءاته تحل المشكالت الصفية بأسرها 
  .امتالكه رياضيات منظمة بصورة جيدة، ومليئة باألنماط، ويمكن التنبؤ بها 
 .إنجازه المهام الروتينية بكفاءة 
 التي  يقوم التعليمية الممارسات ( بعضNCTMالرياضيات ) لمعلمي القومي المجلس ويضع      
 :اآلتي النحو على وهي المفاهيمي، االستيعاب من الطالقة اإلجرائية لبناء المعلم بها

 .المشكالت حل في الخاصة واجراءاتهم أساليبهم، الستخدام للطالب فرص توفير -1
تعمل  يستخدمونها التي اإلجراءات تجعل التي األسباب وشرح مناقشة الطالب من الطلب -2

 .معينة مشكالت حل على
 .االقتضاء حسب كفاءة أكثر بإجراءات الطالب تولدها التي واألساليب اإلجراءات ربط -3
 .العامة للطرق الطالب فهم لدعم مرئية؛ نماذج استخدام -4
 .المتبعة اإلجراءات على للتدرب للطالب؛ الفرص إتاحة -5
ينظر إلى العالقة بين الطالقة اإلجرائية واالستيعاب المفاهيمي كمتنافستين على االهتمام  وغالبا        

 في الرياضيات المدرسية، وهذه النظرة التي 
 (:Strategic Competence)الكفاءة االستراتيجية 

أو ما يمكن أن نستتتتتتتتتميه ج التمكن من استتتتتتتتتتراتيجيات حل المستتتتتتتتتألةج، وتعني القدرة على تفستتتتتتتتتير       
المستتتائل الرياضتتتية، وصتتتياغتها، وتمثيلها، وحلها. ويمكن أن تنمي الكفاءة االستتتتراتيجية لدى الطالب 
من خالل عرض متكرر لمستتتتتتتتتتتتتتائل رياضتتتتتتتتتتتتتتية تعكس مواقف واقعية من العالم الحقيقي، وتتطلب هذه 

ات المستتتتتتتائل من الطالب أن يفستتتتتتتروا المستتتتتتتألة، ويميزوا بين المعلومات المعطاة ذات العالقة وغير ذ
 (.MacGregor, 2013,p6العالقة، ويمثلوا المسألة رياضية، ثم يحوها )

 يختار حيث االستراتيجي؛ التفكير مثل االستراتيجية الكفاءةأن   (Zahara,et al., 2018ويرى )       
 الكفاءة تعريف يتم وبالتالي ،الرياضتتتتية المشتتتتكالت لحل وينفذها؛ يضتتتتعها، أو رياضتتتتية، استتتتتراتيجية
تشتتتمل فهم  والتي المشتتتكالت، حل أنشتتتطة في االستتتتراتيجيات استتتتخدام مهارة أنها على االستتتتراتيجية

ويتطلب حل المستتتتتتالة الرياضتتتتتتية ببراعة  الربط بين االستتتتتتتيعاب المفاهيمي  .وحلها وتمثيلها المشتتتتتتكلة
 والطالقة اإلجرائية بشكل تطبيقي وعملي في حل المسائل. 
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 لتعلم ؛الطالب انتباه جذب في المشتتتتتتكلة صتتتتتتياغة عملية استتتتتتتخدام لمعلم الرياضتتتتتتيات ويمكن      
 المختلفة الفئات مستتتتتتتويات تناستتتتتتب تكوينها المطلوب المشتتتتتتكالت تكون أن مراعاة مع الرياضتتتتتتيات،

 ما لمشتتتتكلة الطالب تكوين خالل من المعلم ستتتتتطيعي وبالتالي وقدراتها، الدراستتتتي بالصتتتتف الموجودة
 المشتتتتتتتكالت صتتتتتتتياغة كما يمكن .وجيزة فترة خالل ما موضتتتتتتتوع لمحتوي ستتتتتتتوء فهمها مدى تعرف

 يمكن كما إيجاده، المطلوب أو معطياتها، أو المشتتكلة، ستتياق في تعديل خالل من وذلك الرياضتتية،
 تكوين استراتيجيات استخدام طريق عن بها الموجودة الشروط في تغيير أو لها، معينة شروط إضافة

عادة والمحاكاة، المعطيات، في التعديل مثل؛ المشتتتتتتتتكلة، عادة البناء، وا   يتم أن على الصتتتتتتتتياغة، وا 
 واتستتتتتتتاق فيها، الواردة وصتتتتتتتحة المعلومات بالرياضتتتتتتتيات، ارتباطها منها؛ العوامل، من عدد مراعاة
 .للحل والقابلية لها، الجيد والتحديد )الشتتتتتتروط-المطلوب– المعطيات – الستتتتتتياق( المشتتتتتتكلة مكونات
 وتدريبها المشتتكالت المألوفة، تحليل في الطالب مستتاعدة في المشتتكلة تكوين استتتخدام للمعلم ويمكن
 .م(2016تعميمها ) حنفي وآخرون، أو تخصيصها، أو تطويرها، على
 الدراستتي الفصتتل مناخ تهيئة المعلمين على يجب بنجاح االستتتراتيجية الكفاءة تدريس يتم ولكي      
اهتمام  إلثارة الكفاية؛ فيه بما صتتتتتتتتتعبة المشتتتتتتتتتكالت تكون أن ويجب المشتتتتتتتتتكالت، حل يدعم الذي

بشتتتتكل خطير،  عالقات الطالب صتتتتبحي عندما باإلحباط، الطالب شتتتتعور إلى تؤدي أن ال الطالب،
 مع ضتتتتترورة تجنب المشتتتتتكلة، بملكية يحتفظون الطالب تجعل بطريقة التدخل إلى المعلمين وتحتاج
 .الصعوبة شديدة الحاالت باستثناء بالحلول الطالب تزويد
: البحث  (NRC,2001,p124ويمكن أن تظهر الكفاءة االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجية لدى الطالب من خالل )      

عن المستتتتائل المشتتتتابهة في حلها وصتتتتياغتها، تمثيل المستتتتائل رياضتتتتية، وتحديد المعطيات الرياضتتتتية 
المهمة، وتجاهل المعلومات الزائدة، وتحاشتتتتتتتتتتتتي البيانات واألرقام المعقدة، وتوليد نماذج من المستتتتتتتتتتتتألة 

 الرياضية. 
المفاهيمي والطالقة اإلجرائية  ويتطلب حل المستتتتتتتتائل الرياضتتتتتتتتية ببراعة الجمع بين االستتتتتتتتتيعاب      

والكفاءة اإلستتتتتتتتتراتيجية، وذلك من خالل استتتتتتتتتعمال االستتتتتتتتتيعاب المفاهيمي والطالقة اإلجرائية بشتتتتتتتتكل 
تطبيقي وعملي في حل المستتتتتتتتتتتتائل. حيث يستتتتتتتتتتتتتعمل االستتتتتتتتتتتتتيعاب المفاهيمي لتقييم طبيعة المشتتتتتتتتتتتتكلة 

فاءة. ومع الكفاءة االستتتتراتيجية يطبق الرياضتتتية، كما تستتتتعمل الطالقة اإلجرائية لحل المستتتألة بدقة وك
الطالب معرفتهم بالرياضتتتتتتتتتتتتتتيات كي يختاروا اإلجراءات األكثر مالئمة حينما يواجهون بمشتتتتتتتتتتتتتتكالت 
رياضتتتتتتتتتتية. فالطالب الذين ال يملكون كفاءة استتتتتتتتتتتراتيجية ال يتمكنون من فهم  المشتتتتتتتتتتكلة )المستتتتتتتتتتألة( 

عون تحديد االستراتيجية المالئمة لحلها. كما الرياضية، ولديهم تفسير غير واضح لطبيعتها، وال يستطي
أن اقترابهم من المشتتكلة بدون فهم، ولكن بدون كفاءة استتتراتيجية؛ تجعلهم ينتزعون األرقام من ستتياقها 
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في المستتتتألة، ويؤدون الحستتتتابات باستتتتتخدام استتتتتراتيجية أفضتتتتل. ولهذا يجب أن يمتلك االستتتتتراتيجيات 
  (Mac Gregor, 2013, pp5-6).ة ة لحل المشكلاالستراتيجية المالئم

 أن في يتضتتح والكفاءة االستتتراتيجية اإلجرائية والطالقة المفاهيمي، االستتتيعاب بين العالقة إن      
 المستتائل لحل اإلجرائية تستتتعمل الطالقة كما المستتألة، طبيعة لتقييم يستتتعمل؛ المفاهيمي االستتتيعاب

 فإن لذا؛ التخمين، إلى ستتيؤدي فإن ذلك استتتراتيجية؛ كفاءة دون بفهم المستتألة حل فعند وكفاءة؛ بدقة
 .للموقف األكثر مالءمة اإلجراءات الختيار تستعمل االستراتيجية الكفاءة
 االستدالل التكيفى (Adaptive Reasoning ) 
( أو هو   NCR , 2000, 129ويقصتتتتتتتتتتد به التفكير بمنطقية في العالقات بين األفكار والمواقف )      

التفكير المنطقي، والتبرير االستتتتتتتتتتداللي، وتوظيف العالقات المنطقية بين المفاهيم أو المواقف لشتتتتتتتتترح 
وتحليل الحل وتبريره، والتدرب على المهارات فوق المعرفية األداء المهمات الرياضتتتتتتتتية )المصتتتتتتتتاروة ، 

التفستتتتتتتتتتتير والتبرير المالئم ( ويمكن تعريفه باختصتتتتتتتتتتتار: بأنه التفكير المنطقي والتأمل و 6م، ص2012
 للموقف.
 التفكير على هو جالقدرة التكيفي االستتتتتتتتتتتتتدالل أن (إلى  Kilpatrick, et al.,2001) يشتتتتتتتتتتتتيرو       

 في " :المكون بقولهم هذا أهمية على يؤكدون . كما "والتفستتتتتتتتتتتتتتير والتبرير، والتأملي، المنطقي،
 التعلم، به الذي يهتدي النجم وهو شيء، كل يجمع الذي الغراء التكيفي االستدالل يعتبر الرياضيات

 يمكنهم التكيفي ذوو االستتتتدالل فالطالب التكيفي؛ االستتتتدالل أهمية من التقليل يمكن ال إذ "ويوجهه
 .وتبريره به، يقومون ما شرح ويمكنهم الرياضيات، في منطقيا التفكير
 او االجراءات، والحقائق، المفاهيم، بعض ربط في العقلي بالنشتتاط التكيفي االستتتدالل ويعد أن      

- فكرة توليد من تتمكن حتى الرياضية؛ المشكالت حاالت مع تتوافق التي الرياضية الحلول وأساليب
 من التكيفي العقلي التفكير مالحظة ويمكن رياضتتتتتية، مشتتتتتكلة لحل تستتتتتتخدم استتتتتتراتيجية أو طريقة
 الطريقة شرح :والثاني المشكلة، وحالة المفهوم نبي العالقة شرح الناحية المنطقية من :األول :جانبين

 غير االستتتتدالل يشتتتمل التكيفي االستتتتدالل إن .تبريرها أو صتتتحيح كحل االستتتتراتيجية المناستتتبة؛ أو
 االستتتتتتتدالل هذا يكون وقد النتائج، وتقدير التخمين واالستتتتتتتقراء، وطرق والحدس والتبرير، الشتتتتتتكلي،
 في تنحصتتتتر االستتتتتدالل مفاهيم من والعديد للمعطيات؛ متأنيةدراستتتتة  من وينبع ا ، وستتتتليم صتتتتحيحا  
 يتضتتتمن ال حيث بكثير؛ أوستتتع التكيفي االستتتتدالل أن إال واالستتتتدالل االستتتتقرائي، الرستتتمي، البرهان

 واالستتتتعارات، بالقياس، واالستتتتدالل والتخمين، الحدس يتضتتتمن بل الشتتتكلي فقط، والتبرير التفستتتير،
إال أن االستدالل التكيفي ال يتضمن التفسير والتبرير   (.71 ،2014 الرايات،أبو (العقلية  والتمثيالت

 الشكلي فقط ، بل يتضمن الحدس والتخمين ، والقياس واالستعارات والتمثيالت العقلية.
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 والكفاءة اإلجرائية والطالقة المفاهيمي التكيفي واالستتتتتتيعاب االستتتتتتدالل بين الربط أن ويالحظ      
 استيعاب، بال تعليل االستدالل؛ فال في أساسي شرط عام بشكل فاالستيعاب جدًّا؛ قوي االستراتيجية

 واالستتتتدالل الرياضتتتية، المالئمة للمشتتتكلة االستتتتراتيجية اختيار في االستتتتراتيجية الكفاءة تستتتتعمل كما
 معقولية من التحقق على االستتتدالل يستتاعد كما لالستتتيعاب، جديدة آفاق ويفتح الفهم، يدعم التكيفي
 .المناسبة لالستراتيجية المنطقي االختيار في ويفيد النتائج،
التفكير (: NRC,2001,p129ويمكن أن يظهر االستتتتتتتتتتتتتتتتتتدالل التكيفي لتتتدى الطتتتالتتتب من خالل )      

المنطقي حول العالقات بين المفاهيم والمواقف، واالستتتتتتتتتتتتتتتكشتتتتتتتتتتتتتتاف أو اإلبحار في العديد من الحقائق 
رفة ما إذا كانت تتكامل فيما بينها بطريقة منطقية، وتقديم تفستتتتتتتتتتتتتتيرات وتبريرات والمفاهيم والحلول لمع

غير رستتتتمية، والحدس والبديهية والمنطق االستتتتتقرائي، وأن يكون االستتتتتدالل التكيفي المحور الرئيستتتتي 
 في إنجاز المهام .

 الرشبة المنتجة (Productive Disposition) 
محفزات تعلم الطالب وجود القنتتاعتتة التتتامتتة لتتديهم أن   أشتتتتتتتتتتتتتتتتارت التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتات إلى أن أحتتد أهم      

(. ويمكن أن NRC,2001, 131باستتتتتتتتتتتتتتتطاعتهم أن يتعلموا، وأن يقدروا أن ما يتعلمونه له قيمة كبيرة )
يتحقق هذا المكون بالنظر إلى الرياضتيات على أنها واقعية ومفيدة، ويتم ذلك بتنمية وتكوين اتجاهات 

م، 2012ادة الرياضتيات، واإليمان بأهمية المنطق الرياضتي ) المصتاروة ، إيجابية لدى الطلبة نحو م
( ، وأن جميع الطالب تحتاج في تعلمهن للرياضتتتتتتتتتتتتيات إلى بذل الجهود المناستتتتتتتتتتتتبة التي تؤدي إلى 6

زيادة الثقة بأنفستتتنا وبقدراتنا الذاتية، وأن نرستتتن لديهن فكرة أن الرياضتتتيات لها معنى ومفيدة في الحياة 
 . العملية
 البراعة الرياضتتتية وأن الرياضتتتية، البراعة من جزء ا تعتبر ال المنتجة الرغبة أن يرى من وهناك      

 ذكر شتتتتتتتخص أي من يطلب عندما ذلك على مثاال ويقدم الستتتتتتتابقة، الخيوط األربعة على تقتصتتتتتتتر
ا يعتبرونه الذي في الصتتتتتفات  ومعرفة المفاهيم، معرفة إلى يشتتتتتيرون ما غالب ا الرياضتتتتتيات، في بارع 

 ما ونادرا   .والمبرر المنطقي التفكير أحيان ا ويذكرون المشتتتتتتتتتتتتتتكالت، حل على والقدرة اإلجراءات،
 الخاصة باستخدام مصطلحاتهم أخرى وبعبارة الرياضيات، تجاه إيجابية نظرة لديهم كان إذا يذكرون
 يتغاضون ولكنهم الرياضية، للبراعة الخاصة تعريفاتهم في فروع أربعة يتضمنون ما غالبا   فإنهم بهم؛
 .المنتجة الرغبة عن

تجاه  إيجابية مواقف على الحفاظ على الطالب تشتتتتتتتتتتتتجيع حاستتتتتتتتتتتتما  في دورا   التدريس يلعب      
 أن يكونوا األرجح فمن الرياضتتتتتتتتيات؛ نحو منتجة رغبة لديهم المعلمين كان إن ألنه الرياضتتتتتتتتيات؛

 .الطالب تعلم على سيؤثر بدوره وهذا تدريسهم، في فعالين
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مما ستتبق يتضتتح أبعاد الكفاءة الرياضتتية وأهميتها لدى الطالب، وعالقاتها المتشتتابكة والمتفاعلة       
معا ، وأن رؤية الكفاءة الرياضتتتتتتتتية تتجاوز القدرة على الفهم والحستتتتتتتتاب والحل والتبرير، فهي تتضتتتتتتتتمن 

االعتقاد بأنهن قادرات على فهم نزعة وجدانية منتجة نحو الرياضتتتتتتتتتتتيات، فهي تستتتتتتتتتتتاعد الطالب على 
جراءاتها والمثابرة على حل المشكالت  والعمل اإلنجاز .  الرياضيات وا 

( نظرته حول البراعة الرياضتتتية ومكوناتها في تقريره NRCولقد نشتتتر المجلس القومي للبحوث )      
هوم ومكوناته، م، وهو ما اعتمدت عليه أدبيات الحال عند الحديث عن هذا المف۲۰۰۱الموستتتتتتتتتتتع عام 

ورغبة منه في إيصال ما توصل إليه من استنتاجات إلى جمهور أوسع؛ قدم تقريرا مختصرا عنه عام 
م بعنوان جمستتتتتتتتتتاعدة األطفال على تعلم الرياضتتتتتتتتتتياتج،  وعبر عن هذه المكونات بكلمات أكثر ۲۰۰۲

إلى أثر البراعة اختصتتتتتتتتتتتتارا وفقا للمواقف التي تتطلبها البراعة الرياضتتتتتتتتتتتتية من الطالب، حيث أشتتتتتتتتتتتتار 
 ( :(NRC,2002,p9 الرياضية تتطلب المواقف الخمسة التالية  

 (: ويقابل المكون األول جاالستيعاب المفاهيميج. Understandingالفهم )  -1
 (: ويقابل المكون الثاني ج الطالقة اإلجرائيةج .Computingإجراء الحسابات ) -2
 (: ويقابل المكون الثالث جالكفاءة اإلستراتيجيةج. Applyingالتطبيق )  -3
 (: ويقابل المكون الرابع جاالستدالل التكيفىج. Reasoningاالستدالل )  -4
 (: ويقابل المكون الخامس جالرغبة المنتجةج .Engagingاالنخراط أو المشاركة )  -5

 
  تنمية وقياس البراعة الرياضية

( أن تنمية البراعة الرياضتتتتتتية يعتمد على بناء المعرفة والمهارات (Groves , 2012: 125أوضتتتتتتح      
لدى المعلمين في كيفية بناء االستتتتتتتتتتتتتيعاب المفاهيمي وعملياته الرياضتتتتتتتتتتتتية لدى الطالب ،  من خالل 
التمثيالت الرياضتتتتتتتية باستتتتتتتتخدام اليدويات ، حيث تقوم المعلم بتصتتتتتتتميم أنشتتتتتتتطة رياضتتتتتتتية تعتمد على 

مراعاة فترات التأمل الرياضتتتتتتي التي تحث الطالب على قراءة مستتتتتتارات  االستتتتتتتقصتتتتتتاء، باإلضتتتتتتافة إلي
تفكيره لمراجعتتتتتة خطوات الحتتتتتل وتعتتتتتديلهتتتتتا ، واكتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاف األخطتتتتتاء في الخوارزميتتتتتات. وأوضتتتتتتتتتتتتتتح 

Regan,2012:37) )   مجموعتتة من المبتتادت التي يجتتب أن يراعيهتتا معلم الريتتاضتتتتتتتتتتتتتتيتتات عنتتد تتتدريس
ية أهمها: البناء على المعرفة الستتابقة، وتشتتخيص ومناقشتتة الرياضتتيات لتنمية مكونات البراعة الرياضتت

المفاهيم الخاطئة، وتصتتميم أستتئلة فعالة، وتفعيل مجموعات العمل، مع .دعم استتتيعاب الترابطات بين 
المفتاهيم الريتاضتتتتتتتتتتتتتتيتة، وتوظيف اليتدويتات التكنولوجيتة بطريقتة منتاستتتتتتتتتتتتتتبتة، وتوظيف المهتام اإلثرائيتة، 

جيات حل المشتتتتتتتكلة، واالستتتتتتتتدالل، و التواصتتتتتتتل والترابط، والتمثيالت باإلضتتتتتتتافة إلي توظيف استتتتتتتتراتي
 الرياضية. 
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والستتتتؤال الذي ينبغي طرحه هو: متى يوفر التدريس فرصتتتتة للطالب لتنمية كل مكونات البراعة       
الرياضتتتتتتتتتتتتية؟ إن التحدي الذي يواجه المعلم هو إدارة الموقف التعليمي بطريقة تستتتتتتتتتتتتاعد الطالب على 

اعة الرياضتتتتتتية، بمعنى أن يتحقق تعليم عالي الجودة مهما كان مصتتتتتتدره ، بحيث يركز على تنمية البر 
محتوي رياضتتتتتتتتتتتتتتي مهم وينفذ بنزاهة ، ويأخذ في الحستتتتتتتتتتتتتتبان المعرفة الحالية للطالب وطرق تفكيرهم، 

يول، باإلضافة إلى كيفية تنميتها. مثل هذا التعليم يكون فعاال. وينمي المعرفة والمهارات والقدرات والم
وهو ما تعنيه جالبراعة الرياضتتتتتتتتتيةج. ولما كانت البراعة الرياضتتتتتتتتتية نفستتتتتتتتتها تتضتتتتتتتتتمن مكونات مترابطة 
ومتشتتتتتابكة؛ فإن التدريس من أجل البراعة يتطلب أيضتتتتتا مكونات مترابطة مع بعضتتتتتها البعض، وكلها 

  :(NRC,2001, p380)أمور متطلبة للتدريس من أجل تنمية البراعة، وهي أن يمتلك المعلم 
 للمعرفة األساسية بالرياضيات، وبالطالب، وبالممارسات التعليمية التي  االستيعاا المفاهيمي

 يحتاجها التدريس . 
  في تنفيذ اإلجراءات التدريسية األساسية .  والطالقة ااجرائية 
 في تخطيط تدريس فعال، وفي حل المشتتتتتتتتتتتتتتكالت التي تنشتتتتتتتتتتتتتتأ أثناء  والكفاءة ااسوووووووووتراتيجية

 التدريس.   
  في تبرير وتفسير ممارسات المعلم، والتأمل في هذه الممارسات . واالستدالل التكيفى 
  نحو الرياضيات، والتدريس، والتعلم، وتحسين الممارسة . والرشبة المنتجة 

          

( متطلبتتتتتتتتتتات نجتتتتتتتتتتاح المعلتتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتتي تنميتتتتتتتتتتة البراعتتتتتتتتتتة 51- 48،  2018ويوضتتتتتتتتتتح زيتتتتتتتتتتدان )       
ة، الرياضتتي التمثتتيالت وترجمتتة واستتتخداماتها، وفهتتم والمهتتام األمثلتتة فهتتمالرياضتتية  متتن ختتالل 

 والمتتواد األدوات معرفتتة واستتتخدامة، و الدراستتي الفصتتول داختتل المناقشتتة واستتتخدام فهتتمو 
 الرياضتتية، وتقيتتيم الممارستتات فتتي رياضتتيين، والتأمتتل كمتعلمتتين الطتتالب؛ معرفتتةة، و التعليميتت
 .للمتعلمين الرياضية المعرفة

 البحث إجراءات
 منهج البحث

استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف من خالله الظاهرة وصفا دقيقا دون التدخل       
أو إدخال أي عوامل أخرى للتأثير على الظاهرة. حيث استخدم المنهج الوصفي في البحث والتقصي 

االبتدائية، ومن ثم بناء أداة البحث عن مهارات البراعة الرياضية الواجب توافرها في معلمي المرحلة 
الحالي وهي بطاقة مالحظة تهدف إلي مدي توافر مهارات البراعة الرياضية لدي معلمي الرياضيات 
بالمرحلة االبتدائية. ومن ثم تفسير نتائج البحث الحالي في ضوء الدراسات السابقة وبيان نقاط اتفاق 

 لسابقة.واختالف نتائج البحث الحالي مع الدراسات ا
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 عينة الدراسةالمجتمع األصلي و  
تضمن مجتمع الدراسة جميع معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية بمدارس إدارة الشهداء       

( مدارس ابتدائية من 7التعليمية بمحافظة المنوفية، حيث تم اختيار جميع معلمي الرياضيات في )
ختيار عينة البحث من المدارس بطريقة عشوائية بسيطة، تم او المدارس االبتدائية الحكومية والرسمية.

 ( التالي.2وصفهم كما في جدول) ( يمكن32)عدد المعلمين والمعلمين  غوبل
 ( وصف عينة البحث2جدول)

 عدد سنوات الخدمة في التدريس متغير الصف الدراسي متغير المؤهل العلمي

 9 سنوات( 5حتى ) 9 (3-1)  17 رياضياتو  بكالوريوس علوم

 13 ( سنوات10-5) 8 (6-1) 8 بكالوريوس تربية 

 10 ( سنوات10أكثر من ) 15 (6-4)  7 تاهيل تربوي

 32 المجموع 32 المجموع 32 المجموع

 بناء بطاقة المالحظة لقياس أداء معلمي الرياضيات  
مهارات إلى قياس مجاالت األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات في ضوء بطاقة مالحظة هدفت       

(، ودراسة صبري 2016وانطالقا  من العديد من الدراسات منها دراسة رضوان ) البراعة الرياضية.
(، 2020(، ودراسة الملوحي واألحمدي )2020(، ودراسة عبدالفتاح )2020(، ودراسة محمد )2020)

توصيف مهارات البراعة الرياضية وترجمتها  تم(، 2021ودراسة القرشي ) (،2021ودراسة البدري )
صياغة الفقرات الفرعية لكل مهارة من مهارات البراعة  في مجموعة من الممارسات التدريسية، وتم

الرياضية والتي تشكل المعايير األدائية لكل مهارة من المهارات الخمسة. وروعي في صياغة المفردات 
يبين  ،أن يقوم بها معلمي الرياضيات داخل الصف الدراسيارسات التدريسية التي يجب أن تصف المم

 .( مفردات بطاقة المالحظة وفق ما يلي3جدول)
 ( بطاقة المالحظة في صورتها األولية3جدول رقم)

 عدد الفقرات المهارة الرقم

 10 االستيعاب المفاهيمي 1

 10 الطالقة االجرائية  2
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 11 االستراتيجيةالكفاءة  3

 7 االستدالل التكيفي 4

 10 الرغبة المنتجة 5

 48 المجموع

درجات، وموجودة  5موجودة بدرجة كبيرة حدا = ) واعتمدت الدراسة على تدريج ليكرت الخماسي      
درجات،  وموجودة بدرجة ضعيفة = درجتان،  3درجات، وموجود بدرجة متوسطة = 4بدرجة كبيرة= 

 (.بدرجة ضعيفة جدا  = درجة واحدةموجودة 
  بات بطاقة المالحظةصدق و 
المناهج وطرق التربويين المختصين في من المحكمين  (13على )تم عرض بطاقة المالحظة       
والمرتبطة بالتدقيق  إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمونوتم . الرياضيات والقياس النفسيتدريس 

( من معلمي 18اللغوي وصياغة بعض المفردات، كما تم تطبيق بطاقة المالحظة على عينة عددها )
الرياضيات) غير عينة الدراسة األساسية( مرة واحدى، وتم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب 

باينت قيم معامالت االرتباط، معامل االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمهارة الرئيسة، وت
( 0.05(، وهي قيم دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) 0.782 -0.473وانحصرت بين قيمتي ) 

(، كما أنها قيم تشير إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة تباينت بين عالقة ارتباطية 48بدرجات حرية )
االتفاق ) معادلة هولستي(، حيث تم متوسطة وقوية. وتم قياس ثبات بطاقة المالحظة بحساب معالم 

تطبيق البطاقة من قبل الباحث ومن قبل أحد الموجهين في إدارة الشهداء التعليمية، وتم حساب معامل 
(، وهي قيمة تشير إلى ثبات البطاقة بصورة 0.871االتفاق، وبلغ معالم االتفاق في البطاقة ككل )

 مقبولة تجعلها صالحة للتطبيق الميداني.
 ء التطبيق الميدانيإجرا
تم تطبيق بطاقة المالحظة بمساعدة كل من موجه المادة والمسئول عن المدرسة وأحد المعلمين       

األوائل في الرياضيات بالمدرسة محل عينة الدراسة، وذلك بعد االتفاق على تعليمات تطبيق بطاقة 
حساب الدرجة األفضل في الحالتين المالحظة، وتم مالحظة كل معلم مرتين بفارق زمني بضعة أيام، و 

لكل مهارة فرعية، مع وعي معلمي العينة بمفردات بطاقة المالحظة محل التقييم، وتحديد الهدف من 
 التقييم، واالتفاق مع المعلمين على ميعاد تطبيق بطاقة المالحظة.
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 عرض نتائج البحث ومناقشتها
البراعة الرياضية )االستيعاب المفاهيمي، الطالقة ما مستوي مهارات : إجابة السؤال األول     

اإلجرائية، البراعة االستراتيجية، االستدالل التكيفي، النزعة الرياضية المنتجة( لدي معلمي المرحلة 
 االبتدائية ؟

 رياضيات المرحلة االبتدائية، ولقياس مستوي  يمستوى مهارة االستيعاب المفاهيمي لدي معلم
المعيارية، وتحديد تمكن المعلمين في المهارة، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ( التالي:4كما في جدول ) درجة االمتالك لدى عينة البحث وكانت النتائج
 عاب المفاهيمي(االستي( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمهارات )4جدول )

 : يقوم المعلم بالممارسات التاليةالمهارات الفرعية
الوسط 
 الحسابي

االنحر
اف 
 المعياري

درجة 
 االمتالك 

ومفاهيم، واستنتاج إنتاج األفكار الرياضية األساسية من مصطلحات،  تحفيز .1
 عمليات رياضية....الخ. تعميمات رياضية، وتنمية

 ضعيفة 0،86 2،09

 متوسطة 1،70 2،66 نموذجا  من الخطوات ااجرائية يمكن للطالا استيعابه عبر المحاكاة. تقديم .2
 عالية 1،32 4،06 المواقف الحياتية التي تستخدم فيه الفكرة الرياضية. حل .3
 ضعيفة 1،02 1،72 الترابطات بين األفكار الرياضية. الطلبة الستنتاج  أوراق عمل إعداد  .4
تم يل المواقف الرياضية بشكل أو رسم، أو استخدام أم لة توجيه الطالا ل .5

 الواقع الحياتي للطالا.من 
 عالية 1،81 3،59

 متوسطة 1،44 2،84 الرياضية األساسية، والترابط بينها. على استيعاا المفاهيم الطالاتدريا  .6
نتاج األفكار والخطوات من أجل حل  الطالا تعزيز .7 في استيعاا المفاهيم، وا 

نتاج معرفة جديدة .  مسائل ومواقف رياضية، وا 
 متوسطة 1،53 3،28

واشتقاق  بالتدريبات واألنشطة السترجاع القواعديط خبرات الطالا تنش .8
 الصيغ ببساطة من الذاكرة.

 عالية 1،41 3،63

 متوسطة 1،47 3،34 وه من مفاهيم ومهارات.جابات بدقة في ضوء ما تعلماا تقييم .9
 متوسطة 1،37 2،72 ستيعاا الترابط بين الموقف أو المسألة وتم يلها رياضيا .الطالا ال توجه  .10

 متوسطة 2،99=  االستيعاا المفاهيمي()متوسط مفردات المهارة الرئيسة األولي
بالمرحلة االبتدائية لمهارة االستيعاب ( أن مستوى امتالك معلمي الرياضيات 4يتضح من جدول)      

المفاهيمي أتت بدرجة متوسطة، ويعزي ذلك للتباين في مستوي المهارات الفرعية، حيث تباينت مستويات 
المعلمين علي المهارات الفرعية بين ) كبير ومتوسط وضعيف(، وانحصرت قيم المتوسطات بين قيمتي 

ذات المستوى الضعيف يتضح ارتباطها بأنشطة المعلم  المهارات الفرعيةوبمالحظة  (.1،72 -4،06)
في بناء عمليات االستدالالت الرياضية، باإلضافة إلى أنشطة المعلم في إنتاج األفكار الرياضية 
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المرتبطة بعناصر الخبرات التعليمية المتضمنة في المحتوى العلمي، باإلضافة إلى بعض المفردات 
(، حيث أتت المهارة 2،60 -3،40لدنيا لفئة المستوى متوسط ) ذات المستوى المتوسط في الحدود ا

تقدم المعلم نموذجا  من الخطوات اإلجرائية يمكن للطالب استيعابه عبر المحاكاة( بدرجة الفرعية )
( وتعد قريبة من الحدود العليا لمستوي المهارة الضعيفة، كما أتت بعض المهارات 2،66متوسطة )

زي ذلك إلى قصور برامج التدريب والتنمية المهنية حول المناهج المطورة عن بدرجة متوسطة، وربما يع
حاجات معلمي الرياضيات في تصميم أوراق عمل مرتبطة بتنمية عمليات االستدالل الرياضي، 

إنتاج األفكار، حيث تأتي معظم الدورات التدريبية مرتبطة باستراتيجيات واستراتيجيات تعزيز الطالب في 
 ة، دون االرتباط بتحليل مفردات المحتوى العلمي التي تقويم المعلم بتدريسه.تدريس عام

وتشير هذه النتيجة إلي ضرورة مراعاة احتياجات معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية في التدريب       
ترتبط باستنتاج  : تصمم المعلم أوراق عمل  للطالبعلي مجموعة من المهارات الفرعية وفق الترتيب

لترابطات بين األفكار الرياضية، تعزز المعلم الطالب في إنتاج األفكار الرياضية األساسية من ا
عمليات رياضية ....الن، باإلضافة إلي  وتنمية ومفاهيم، واستنتاج تعميمات رياضية،مصطلحات، 

ا  من الخطوات المهارات الفرعية ذات المستوي المتوسط خاصة المستويات الدنيا منها: تقدم المعلم نموذج
 اإلجرائية يمكن للطالب استيعابه عبر المحاكاة.

 رياضيات المرحلة االبتدائية، ولقياس المهارة تم  يلدي معلم مستوي مهارة الطالقة ااجرائية
 الدراسةحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحديد درجة االمتالك لدى عينة 

 ( التالي:5وكانت النتائج كما في جدول )
 الطالقة اإلجرائية(( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمهارات )5جدول )

الوسط  المهارات الفرعية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 األداء

 متوسط 1،85 2،97 االستراتيجيات الذهنية وخطواتها في حل التمارين الرياضية .يح توض .11
 متوسط 1،12 3،03 خوارزميات لحل موقف أو مسألة الختبار صحة مفهوم رياضي. استخدام .12
 متوسط 1،67 2،81 إجراءات التفكير في حل مشكلة رياضية في مجموعات تعاونية. توضيح .13
على امتالكهم لألفكار الرياضية المنظمة، من خالل تقييم  مساعدة الطالا .14

 مسارات تفكيرهن بصورة مستمرة، وتشجيعهن على مراجعة الحلول.
 متوسط 1،77 3،06

المهام الروتينية بكفاءة م ل حل التدريبات كيفية انجازهم ل توجيه الطالا .15
 والمسائل المألوفة داخل الصف وفي التكليفات المنزلية.

 متوسط 1،80 3،16

 عالي 1،50 3،84 تنفيذ إجراءات  الحل بمرونة ودقة. في الطالاتقييم مستوي  .16
إرشادات بكيفية استخدام العمليات والخطوات الرياضية في حل  تقديم .17

 .المسائل
 ضعيف 1،33 2،09
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 المهارات الفرعية
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 األداء

 ضعيف 1،37 1،96 إجراءات مناسبة بدقة لحل مشكلة رياضية . على اختيار مساعدة الطالا .18
 ضعيف 1،07 2،40 تمكن من إجراء التطبيقات بسرعة واتقان.الشروط التي  توضيح  .19
ت والخوارزميات في حل نماذج توضيحية لكيفية إجراء الخطوا استخدام .20

 المسائل أ ناء معالجة الخبرات الرياضية.
 متوسط 1،49 3،22

 متوسط 2،85الطالقة ااجرائية(= متوسط المهارة الرئيسة ال انية)

الرياضيات بالمرحلة االبتدائية لمهارة الطالقة  معلمي( أن مستوى امتالك 5يتضح من جدول)      
في مستوي المهارات الفرعية، حيث  اإلجرائية أتت بدرجة متوسطة بصفة عامة، ويعزي ذلك للتباين

علي المهارات الفرعية بين ) كبير ومتوسط وضعيف(، وانحصرت قيم  المعلمينتباينت مستويات 
 (.1،96 -3،84المتوسطات بين قيمتي )

أن المهارات الفرعية  وباستقراء مستوى المهارات الفرعية من خالل المتوسطات الحسابية، تبين      
لمشكلة أو المسألة علي حل ا الطالبذات المستوى الضعيف ترتبط بمهام وأنشطة المعلم أثناء عمل 

مشاركة المعلم في الموقف  البالرياضية، حيث يراعي في تنمية مهارات البراعة الرياضية للمعلم أو الط
عددة منها: كيفية تطبيق العمليات والخوارزميات بتقديم إرشادات في مستويات متالتعليمي، وذلك 

التطبيقات الرياضية، وربما يعزي ذلك الرياضية، وحول اختيار الخطوات واستراتيجيات حل المشكلة، و 
إلي أن مناهج الرياضيات المطورة تتضمن العديد من المسائل الرياضية واستراتيجيات حل المسائل 

المسائل الرياضية محددة استراتيجيات الحل مباشرة منها استراتيجيات ) خمن وتحقق، الرياضية، هذه 
ه المعلم إلي تقديم إرشادات مرتبطة بكيفية تحديد لم توج صمم جدول، العمل بالعكس، ...(، لكنها

بمعني أن االستراتيجية، والربط بين التعليمات وتطبيق الخوارزميات أثناء حل المسألة الرياضية، 
التدريبات على حل المسائل باستراتيجيات محددة يتطلب تدريب معلمي الرياضيات على كيفية تحديد 

علي جميع المهارات الفرعية  المعلمينكن استنتاج ضرورة تدريب ويم استراتيجيات الحل مع الطالب.
خاصة في مستويات متوسط وضعيف، مع مراعاة األولوية للمهارات ذات المستوي الضعيف لدى 

جراءات مناسبة بدقة لحل مشكلة المعلمين ، وهي علي الترتيب: تساعد الطالب على اختيار خطوات وا 
كيفية استخدام العمليات والخطوات الرياضية في حل المسائل، وتشرح رياضية، وتقدم المعلم إرشادات ب

 للطالب الشروط التي تمكنهن من إجراء التطبيقات بسرعة واتقان، 
  مستوي مهارة البراعة االستراتيجية لدي معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية، ولقياس المهارة تم

المعيارية، وتحديد درجة االمتالك لدى  عينة البحث حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 ( التالي:6وكانت النتائج كما في جدول )
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 الكفاءة االستراتيجية(( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمهارات )6جدول)

الوسط  المهارات الفرعية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االمتالك

عن المسائل المشابهة في حلها  للبحث الطالاه يتوج .21
 وصياشتها.

 ضعيفة 1،04 2،56

 ضعيفة 1،21 2،34 تنويع أنشطة تم يل المسائل الرياضية من قبل الطالا. .22
تمييز المعطيات الرياضية المهمة، وتجاهل  ح كيفيةيتوض .23

 المعلومات الزائدة في المسائل الرياضية .
 ضعيفة 1،33 2،13

 ضعيفة 1،31 2،37 واألرقام المعقدة في التمارين الرياضية . عن البيانات االبتعاد .24
 متوسطة 1،56 3،25 مشكالت رياضية تتطلا قياس كفاءة الطالا في الحل. صياشة .25
نحو إنتاج صيغ جديدة لحل مشكالت شير  الطالاع يتشج .26

 مألوفة.
 متوسطة 1،55 3،31

على إعادة التفكير في مسارات مختلفة لتنمية  الطالاتشجيع   .27
 مهارات المرونة في إنتاج األفكار والحلول.

 متوسطة 1.58 3،00

على توليد وتقويم وتنفيذ استراتيجيات حل  مساعدة الطالا .28
 المشكلة 

 عالية 1،59 3،47

 متوسطة 1،54 3،28 في اختيار استراتيجية ممكنة لحل المشكلة. الطالا مساعدة .29
 عالية 1،20 3،91 الفردية الفروقتقديم مشكالت رياضية متدرجة الصعوبة لمراعاة  .30
 عالية 1،54 3،40 ح طرائق تم يل المشكلة الرياضية الستيعاا المعطيات.يتوض .31

 متوسطة 3،00الكفاءة االستراتيجية(=متوسط المهارة الرئيسة ال ال ة )
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية لمهارة الكفاءة  معلمي( أن مستوى امتالك 6يتضح من جدول)      

االستراتيجية أتت بدرجة متوسطة، ويعزي ذلك للتباين في مستوي المهارات الفرعية، حيث تباينت 
مستويات المعلمين علي المهارات الفرعية بين ) كبير ومتوسط وضعيف(، وانحصرت قيم المتوسطات 

توى المهارات الفرعية من خالل المتوسطات الحسابية، وباستقراء مس  (.2،13 -3،91بين قيمتي )
 الطالبيتبين أن المهارات الفرعية ذات المستوى الضعيف ترتبط بمهام وأنشطة المعلم في بناء مهارات 

والمطلوب في المسائل الرياضية، خاصة في المسائل المرتبطة باستخدام  في التمييز بين المعطيات
تحقق(، مع صياغة مشكالت أو مسائل رياضية، وربما تعزي هذه أ -أحل -أخطط -خطوات ) أفهم

المهارة في صعوبتها، والحاجة إلي تدريبات متنوعة لتنمية مهارة صياغة المشكلة أو المسألة الرياضية 
الرياضيات في تنويع أنشطة التمثيالت الرياضية،  معلميلدى المعلم، باإلضافة إلي قصور أنشطة 

المهارة إلى تضمين أنماط محددة من التمثيالت الرياضية في المحتوي يراعي  وربما تعزي نتيجة هذه
، هذا المعلممعالجتها أثناء تخطيط وتنفيذ التدريس، وذلك داخل كتاب الطالب، ودليل التمارين، ودليل 
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التضمين يقلل فرص المعلمين في تصميم أنشطة مرتبطة بالتمثيالت، علي الرغم من تباين وتنوع 
الرياضية بين استخدام الرموز واألحرف والجداول والصور والتمثيالت بالمكعبات  التمثيالت مستويات

واألشكال والتمثيالت باستخدام اليدويات التقليدية وااللكترونية، هذه التمثيالت تتطلب تنمية مهارات 
علي جميع  نيويمكن استنتاج ضرورة تدريب المعلم على تصميمها واستخدامها في التدريس. ينالمعلم

المهارات الفرعية خاصة في مستويات متوسط وضعيف، مع مراعاة األولوية للمهارات ذات المستوي 
، وهي علي الترتيب: توضح كيفية تمييز المعطيات الرياضية المهمة، وتجاهل ينالضعيف لدى المعلم

كفاءة الطالب في رياضية تتطلب قياس مشكالت  وصياغةالمعلومات الزائدة في المسائل الرياضية، 
المعلم عن البيانات واألرقام  ابتعاد، الطالبالحل، وتنويع أنشطة تمثيل المسائل الرياضية من قبل 

 المعقدة في التمارين الرياضية.
  مستوي مهارة االستدالل التكيفي لدي معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية. ولقياس المهارة تم

فات المعيارية، وتحديد درجة االمتالك لدى عينة البحث حساب المتوسطات الحسابية واالنحرا
 ( التالي:7وكانت النتائج كما في جدول )

 االستدالل التكيفي(( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمهارات )7جدول )

الوسط  المهارات الفرعية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االمتالك

التفكير المنطقي  بأنشطة تعليمية تعزز تنمية الطالادعم  .32
 حول الخبرات الرياضية.

 متوسطة 1،67 2،65

في استكشاف الحقائق  الطالاتصمم أنشطة تساعد  .33
 والمفاهيم والتعميمات الرياضية.

 ضعيفة 1،33 2،19

لتبرير سبا استخدام استراتيجية أو طريقة  الطالاسؤال  .34
 حل.

 متوسطة 1،60 3،09

حل مسألة لعلي تبرير مسارات التفكير  الطالاع يتشج .35
 رياضية.

 عالية 1،64 3،43

على التفكير بطريقة قائمة علي االبتكار  الطالاع يتشج .36
 واالنتاجية الرياضية.

 ضعيفة 1،35 2،09

ح خطوات تحديد فرضيات حل المشكلة الرياضية يتوض .37
 وخطوات اختبارها.

 ضعيفة 1،54 2،50

 ضعيفة 1،47 2،13 الفروض وطرق اختبار تلك الفروض.مقارنة بين الح يتوض .38
 ضعيفة 2،58االستدالل التكيفي(= متوسط المهارة الرئيسة الرابعة )
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الرياضيات بالمرحلة االبتدائية لمهارة الكفاءة  معلمي( أن مستوى امتالك 7يتضح من جدول)      
ضعيفة، ويعزي ذلك للتباين في مستوي المهارات الفرعية، حيث  االستراتيجية بصفة عامة أتت بدرجة

تباينت مستويات المعلمين علي المهارات الفرعية بين ) كبير ومتوسط وضعيف(، وانحصرت قيم 
(. وباستقراء المهارات الفرعية تبين أن المهارات الفرعية ذات 2،09 -3،43المتوسطات بين قيمتي )

وأنشطة المعلم في تنمية مهارات التفكير واإلنتاجية، مع قصور المعلمين  المستوى الضعيف ترتبط بمهام
في توضيح كيفية إجراء مقارنة بين الفروض وطرق اختبار تلك الفروض، وفي تصمم أنشطة تساعد 

في استكشاف الحقائق والمفاهيم والتعميمات الرياضية، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج المهارة  الطالب
ويمكن استنتاج  في العديد من المهارات الفرعية. ينلى، باإلضافة إلي قصور أداء المعلمالرئيسة األو 

علي جميع المهارات الفرعية خاصة في مستويات متوسط وضعيف، مع مراعاة  المعلمينضرورة تدريب 
على  الطالب، وهي علي الترتيب: تشجيع المعلميناألولوية للمهارات ذات المستوي الضعيف لدى 

في استكشاف  الطالبالتفكير بطريقة قائمة علي االبتكار واالنتاجية الرياضية، وتصميم أنشطة تساعد 
الحقائق والمفاهيم والتعميمات الرياضية، وتوضيح المعلم للطالب كيفية إجراء مقارنة بين الفروض 

وخطوات  وطرق اختبار تلك الفروض، وتوضيح خطوات تحديد فرضيات حل المشكلة الرياضية
 اختبارها، باإلضافة إلي المهارات الفرعية ذات المستوي المتوسط.

 تم حساب  .مستوي مهارة النزعة الرياضية المنتجة لدي معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحديد درجة االمتالك لدى عينة البحث وكانت 

 ( التالي:8النتائج كما في جدول )
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمهارات )الرغبة المنتجة(8جدول )

الوسط  المهارات الفرعية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االمتالك

 متوسط 1،60 3،22 في حل العديد من المشكالت ح فائدة الرياضياتيتوض .39
 متوسط 68 2،65 الرياضيةالمعرفة في االستفادة  وال قة في  مساعدة الطالا .40
على التفكير لوقت ممتد في أي مشكلة رياضية  الطالاع يتشج .41

حراز التقدم فيها.  والوصول بها إلى نهايتها وا 
 ضعيف 1،46 1،91

 عالية 1،60 3،48 .على تطبيق الرياضيات في مواقف وخبرات حياتية الطالاع يتشج .42
 متوسط 1،68 3،06 وتطبيقات من العالم الواقعي.كتابة وحل المعادالت مع إعطاء أم لة  .43
 ضعيف 1،25 2،28 في استكشاف األفكار ومحاوالت إيجاد حلول بديلة. الطالاتشجع  .44
 ضعيف 1،03 2،22 عند حل مسألة رياضية.على االبتكار  الطالاع يتشج .45
 ضعيف 1،17 2،18 على التأمل فيما يفكر فيه وفي مراقبة تفكيرهن. الطالاع يتشج .46
 ضعيف 1،36 2،40 .في استخدام الرياضيات لحل المشكالت والتعليل الطالاز  قة يتعز  .47
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 المهارات الفرعية
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االمتالك

 متوسط 1،72 2،84 .ح دور الرياضيات لغة وأسلوبا في  قافة المجتمع وحضارتهيتوض .48
 ضعيف 2،53(=متوسط المهارة الرئيسة الخامسة )الرشبة المنتجة

الرشبة الرياضيات بالمرحلة االبتدائية لمهارة  معلمي( أن مستوى امتالك 8يتضح من جدول)      
ضعيفة، ويعزي ذلك للتباين في مستوي المهارات الفرعية، حيث  أتت بدرجة المنتجة بصفة عامة

علي المهارات الفرعية بين ) كبير ومتوسط وضعيف(، وانحصرت قيم  ينتباينت مستويات المعلم
المهارات الفرعية تبين أن المهارات الفرعية ذات وباستقراء  (.1،91 -3،48المتوسطات بين قيمتي )

المستمر حول مشكلة رياضية،  الطالبالمستوى الضعيف ترتبط بمهام وأنشطة المعلم في تعزيز تفكير 
علي االستكشاف، وعلي تنمية مهارات  الطالبفي تشجيع  ينوتطوير تفكيرهن، مع قصور أداء المعلم
االبتكار،  ، وتنمية مهاراتمتفكير والوعي باستراتيجيات تفكيرهالطالب في التأمل ومراقبة مسارات ال

ويعزي ذلك إلي قصور المحتوى العلمي في الرياضيات عن تضمين هذه المعالجات، مع قصور البرامج 
داخل  الطالبالرياضيات، وربطها بكيفية تنميتها لدى  يالتدريبية عن تنمية هذه المهارات لدى معلم

علي جميع المهارات الفرعية خاصة في  المعلمينويمكن استنتاج ضرورة تدريب  الصف الدراسي.
، وهي المعلمينمستويات متوسط وضعيف، مع مراعاة األولوية للمهارات ذات المستوي الضعيف لدى 

على التفكير لوقت ممتد في أي مشكلة رياضية والوصول بها إلى نهايتها  الطالبعلي الترتيب: تشجيع 
حراز الت  الطالب، وتشجيع مفيه وفي مراقبة تفكيره واعلى التأمل فيما يفكر  الطالبقدم فيها، وتشجيع وا 

في استكشاف األفكار الرياضية ومحاوالت  الطالبعلى االبتكار عند القيام بعمل رياضي، وتشجيع 
مة وبصفة عا إيجاد حلول بديلة للمشكالت، باإلضافة إلى المهارات الفرعية ذات المستوى متوسط.

يمكن تحديد مستويات المهارات الرئيسة للبراعة الرياضية، ومستوي البراعة الرياضية بصفة عامة لدى 
 ( التالي:9الرياضيات بالمرحلة االبتدائية كما في جدول) معلمي

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمهارات  البراعة الرياضية9جدول )
 الترتيا المستوي توسط الحسابيالم مهارات البراعة الرياضية
  ان متوسط 2،99 االستيعاا المفاهيمي
  الث متوسط 2،85 الطالقة ااجرائية
 أول متوسط 3،00 الكفاءة االستراتيجية
 رابع ضعيف 2،58 الستدالل التكيفي
 خامس ضعيف 2،53 الرشبة المنتجة
 متوسط 2،79 البراعة الرياضية
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الرياضية لمهارات البراعة الرياضية بصفة عامة  معلمي( أن مستوى امتالك 9يتضح جدول)      
أتت بدرجة متوسطة، في حين تباينت مستويات المهارات الرئيسة بين ) ضعيف، ومتوسط(، وانحصرت 

(، وتعد هذه النتيجة مؤشرا  واضحا  علي قصور 2،53 -3،00قيم المتوسطات الحسابية بين قيمتي )
وبالرجوع إلي ما سبق عرضه حول  ي امتالك أو تنمية مهارات البراعة الرياضية.ف المعلمينأداء 

الرياضيات في المهارات الفرعية، يتبين أنه ربما تعزي النتيجة الحالية إلي العديد  معلميمستوى تمكن 
من األسباب منها القصور في تضمين بعض المهارات خالل أنشطة وتمارين المحتوي العلمي، أو 

في تضمينها علي مستوي المعالجات التدريس داخل محتوي دليل المعلم أو دليل التقويم  القصور
بالرياضيات المدرسية في سلسلة المناهج المطورة، باإلضافة إلي قصور البرامج التدريبية عن تنمية 

 علميممهارات البراعة الرياضية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية، وربما تعزي إلي قصور 
الرياضيات في تنفيذ مهارتي االستدالل التكيفي، والرعبة المنتجة، حيث تعد من المهارات غير المألوفة 

 لحداثة هذه المصطلحات، وحداثة مهارات البراعة الرياضية على وجه العموم. المعلمينلدى الكثير من 
ياضية لدي معلمي المرحلة : ما داللة الفروق في مستوي مهارات البراعة الر ال اني إجابة السؤال

 االبتدائية التي تعزي لمتغيرات )المستوي العلمي، والصف الدراسي، وعدد سنوات الخبرة( ؟
  متغير المستوى التعليمي: ما داللة الفروق في مستوي مهارات البراعة الرياضية لدي معلمي

 –علوم ورياضيات المرحلة االبتدائية التي تعزي لمتغير المستوي العلمي ) بكالوريوس 
 (؟  تأهيل تربوي –ية بكالوريوس ترب

صياغة الفرض الصفري ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  لإلجابة عن السؤال، تم     
رياضيات المرحلة االبتدائية في مهارات  معلمي( بين متوسطات درجات α≤ 0،05مستوي داللة )

سة على حدة تعزي لمتغير المستوي التعليمي لدي العينة البراعة الرياضية بصفة عامة وكل مهارة رئي
 .(تأهيل تربوي –ية بكالوريوس ترب –)بكالوريوس علوم ورياضيات 

والختبار صخة الفرض الصفري ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) قيمة ف( وكانت النتائج  
 ( التالي:10كما في جدول )

اسة الفروق التي تعزي لمتغير المستوي التعليمي )بكالوريوس علوم ( نتائج اختبار )ف( لدر 10جدول)
 (تأهيل تربوي –ية بكالوريوس ترب –ورياضيات 

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مهارات البراعة الرياضية
 شير دالة 3،089 86،568 2 173،136 االستيعاا المفاهيمي

812،833 29 28،029 
985،969 31 

 شير دالة 1،718 36،765 2 73،529 الطالقة ااجرائية



 د/ وائل جابر كيحر                    أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات البراعة الرياضية تقييم

 .م2021ابريل  -(1العدد ) –مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية 
66 

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مهارات البراعة الرياضية
620،471 29 21،396 
694،000 31 

 شير دالة 0،953 58،899 2 111،798 الكفاءة االستراتيجية
1792،421 29 61،808 
1910،219 31 

 دالة 4،188 107،118 2 214،235 االستدالل التكيفي
741،765 29 25،578 
956،000 31 

 دالة 5،911 316،513 2 633،025 الرشبة المنتجة
1552،850 29 53،547 
2185،875 31 

 دالة 6،669 2351،235 2 4702،470 البراعة الرياضية
10223،530 29 352،536 
14926،000 31 

( بين α≤ 0،05داللة إحصائية عند مستوي داللة )( وجود فروق ذات 10يتضح من جدول)         
رياضيات المرحلة االبتدائية تعزي لمتغير المستوي التعليمي )بكالوريوس  معلميمتوسطات درجات 
(، مما يشير إلى رفض الفرض الصفري علي تأهيل تربوي –ية بكالوريوس ترب –علوم ورياضيات 

لي مستوي مهارات ) االستدالل التكيفي، والرغبة مستوى مهارات البراعة الرياضية بصفة عامة، وع
الطالقة و االستيعاب المفاهيمي، المنتجة(، في حين يتم قبول الفرض الصفري علي مستوي مهارات )

(. ولدراسة اتجاه الداللة تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات المتعددة الكفاءة االستراتيجية، و اإلجرائية
 ( التالي11) وكانت النتائج كما في جدول

 ( نتائج اختبار المقارنات المتعددة11جدول)
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد العينة المجموعات المهارات الرئيسة
 5،51 20،88 17 بكالوريوس علوم ورياضيات االستدالل التكيفي

 5،65 16،50 8 يةبكالوريوس ترب
 2،31 15،00 7 تأهيل تربوي

 8،60 30،59 17 بكالوريوس علوم ورياضيات الرشبة المنتجة
 6،18 23،63 8 يةبكالوريوس ترب
 4،09 20،14 7 تأهيل تربوي

 16،14 136،94 17 بكالوريوس علوم ورياضيات البراعة الرياضية
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد العينة المجموعات المهارات الرئيسة
 23،61 116،12 8 يةبكالوريوس ترب
 18،93 109،57 7 تأهيل تربوي

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية في درجات مجموعات عينة ( 11يتضح من جدول )      
الرياضيات، كما يتضح من الجدول اتجاه الداللة، وذلك باستخدام المقارنة بين  معلميمن  الدراسة

 المتوسطات الحسابية بين المجموعات في كل مهارة رئيسة، حيث تظهر داللة الفروق إحصائيا  لصالح
الرياضيات ذات مؤهل بكالوريوس علوم ورياضيات، وربما يعزي ذلك إلي أن مهارات  معلميمجموعة 
، أهمها على المعلمينالرياضية تركز علي مهارات ترتبط بإتقان الجانب األكاديمي من قبل البراعة 

علي الجانب األكاديمي في محتوى  سبيل المثال أن المحتوى العلمي بمناهج الرياضيات المطورة يركز
رياضيات خاصة في النقاط والمفاهيم والمهارات المحورية، مع التركيز علي المسائل الرياضية إلبراز ال

الترابطات بين مجاالت الرياضيات: األعداد والعمليات عليها، والهندسة والقياس، والجبر والدوال، 
 واإلحصاء واالحتمال.

 لبراعة الرياضية لدي معلمي متغير الصف الدراسي: ما داللة الفروق في مستوي مهارات ا
الصفوف العليا  –المرحلة االبتدائية التي تعزي لمتغير الخبرة التدريسية )صفوف الثالثة األولي 

 الصفوف األولية والعليا(؟ –
ولإلجابة عن السؤال، تم صياغة الفرض الصفري ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  

رياضيات المرحلة االبتدائية في مهارات  معلمي( بين متوسطات درجات α≤ 0،05مستوي داللة )
البراعة الرياضية بصفة عامة وكل مهارة رئيسة على حدة تعزي  لمتغير الصف الدراسي)صفوف 

والختبار صخة الفرض الصفري،   الصفوف األولية والعليا(. –الصفوف العليا  –الثالثة األولي 
 ( التالي12ليل التباين األحادي ) قيمة ف( وكانت النتائج كما في جدول )تم استخدام اختبار تح

( نتائج اختبار )ف( لدراسة الفروق التي تعزي لمتغير الخبرة التدريسية )صفوف 12جدول)
 الصفوف األولية والعليا( –الصفوف العليا  –الثالثة األولي 

 الداللة قيمة )ف( المربعات متوسط درجات الحرية مجموع المربعات المقررات الدراسية
 شير دالة 0،027 0،902 2 1،805 االستيعاا المفاهيمي

984،164 29 33،937 
985،969 31 

 شير دالة 0،031 0،751 2 1،503 الطالقة ااجرائية
692،497 29 23،879 

694،00 31 
 شير دالة 0،812 50،672 2 101،344 الكفاءة االستراتيجية



 د/ وائل جابر كيحر                    أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات البراعة الرياضية تقييم

 .م2021ابريل  -(1العدد ) –مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية 
68 

 الداللة قيمة )ف( المربعات متوسط درجات الحرية مجموع المربعات المقررات الدراسية
1808،875 29 62،375 
1910،219 31 

 شير دالة 0،448 14،318 2 28،636 الستدالل التكيفي
927،364 29 31،978 
956،000 31 

 شير دالة 0،715 51،360 2 102،719 الرشبة المنتجة
2083،156 29 71،833 
2185،875 31 

 شير دالة 0،187 94،939 2 189،878 البراعة الرياضية
14736،122 29 508،142 
14926،000 31 

( α≤ 0،05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )12يتضح من جدول)      
رياضيات المرحلة االبتدائية في مهارات البراعة الرياضية بصفة عامة  معلميبين متوسطات درجات 

الصفوف  –الصفوف العليا  –وفي كل مهارة علي حدة تعزي لمتغير الصف الدراسي )الثالثة األولي
األولية والعليا(، مما يشير إلي قبول الفرض الصفري. وتعني هذه النتيجة أن الصف الدراسي ليس ذا 

ب معلمي الرياضيات لمهارات البراعة الرياضية، وترجع النتيجة الحالية إلى أن تضمين تأثير في اكتسا
مكونات البراعة الرياضية متضمن في مقررات الرياضيات بصفوف المرحلة االبتدائية، وأن تضمينها 

 .غير كاف
دي معلمي متغير الخبرة التدريسية: ما داللة الفروق في مستوي مهارات البراعة الرياضية ل      

من  –سنوات 10: 5من  -سنوات  5المرحلة االبتدائية التي تعزي لمتغير الخبرة التدريسية )أقل من 
ولإلجابة عن السؤال، تم صياغة الفرض الصفري ) ال توجد فروق ذات داللة  سنوات فأكثر(؟ 10

االبتدائية  رياضيات المرحلة معلمي( بين متوسطات درجات α≤ 0،05إحصائية عند مستوي داللة )
في مهارات البراعة الرياضية بصفة عامة وفي كل مهارة علي حدة  تعزي لمتغير الخبرة التدريسية )أقل 

والختبار صخة الفرض الصفري ،تم  سنوات فأكثر(. 10من  –سنوات 10: 5من  -سنوات  5من 
 ( التالي13) استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) قيمة ف( وكانت النتائج كما في جدول

 10: 5من  -سنوات  5( نتائج اختبار )ف( لدراسة الفروق التي تعزي لمتغير الخبرة التدريسية )أقل من 13جدول)
 سنوات فأكثر(. 10من  –سنوات

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المقررات الدراسية
 شير دالة 0،415 13،723 2 27،446 االستيعاا المفاهيمي

958،523 29 33،053 
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 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المقررات الدراسية
985،969 31 

 شير دالة  1،419 30،926 2 61،852 الطالقة ااجرائية
632،148 29 21،798 
694،000 31 

 شير دالة 3،074 167،076 2 334،153 الكفاءة االستراتيجية
1576،066 29 54،347 
1910،219 31 

 شير دالة 0،224 7،285 2 14،570 االستدالل التكيفي
941،430 29 32،463 
956،00 31 

 شير دالة 0،632 45،628 2 91،255 الرشبة المنتجة
2094،620 29 72،228 
2185،875 31 

 شير دالة 1،621 750،350 2 1500،701 البراعة الرياضية
13425،299 29 462،941 
14926،00 31 

( α≤ 0،05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )13يتضح من جدول)        
رياضيات المرحلة االبتدائية في مهارات البراعة الرياضية بصفة عامة  معلميبين متوسطات درجات 

من  –سنوات 10: 5من  -سنوات  5وفي كل مهارة علي حدة تعزي لمتغير الخبرة التدريسية )أقل من 
سنوات فأكثر(، مما يشير إلي قبول الفرض الصفري. وتوضح هذه النتيجة أن عدد سنوات الخبرة  10

الرياضيات لمهارات البراعة الرياضية، وترجع هذه النتيجة إلى  معلمياكتساب  ليست ذات تأثير في
أن البراعة الرياضية من المفاهيم الحديثة في مجاالت تعليم وتعلم الرياضيات، وتعد إطارا  عاما  لتطوير 

 الرياضيات، وتطوير برامج التنمية المهنية. معلميبرامجها، مع تطوير ممارسات 
 تفسير النتائجاالستنتاجات و 

 توصلت الدراسة الحالية إلي : 
  الرياضيات بالمرحلة االبتدائية من مهارات االستيعاب المفاهيمي كأحد  معلميمستوى تمكن

 مهارات البراعة الرياضي جاء بدرجة متوسطة.
  الرياضيات بالمرحلة االبتدائية من مهارات الطالقة اإلجرائية كأحد مهارات  معلميمستوى تمكن

 البراعة الرياضي جاء بدرجة متوسطة.
  الرياضيات بالمرحلة االبتدائية من مهارات الكفاءة االستراتيجية كأحد  معلميمستوى تمكن

 مهارات البراعة الرياضي جاء بدرجة متوسطة.
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  بالمرحلة االبتدائية من مهارات االستدالل التكيفي كأحد الرياضيات  معلميمستوى تمكن
 مهارات البراعة الرياضي جاء بدرجة ضعيفة.

  الرياضيات بالمرحلة االبتدائية من مهارات الرغبة المنتجة كأحد مهارات  معلميمستوى تمكن
 البراعة الرياضي جاء بدرجة ضعيفة.

  الرياضيات بالمرحلة االبتدائية من مهارات البراعة الرياضية ككل كأحد  معلميمستوى تمكن
 مهارات البراعة الرياضي جاء بدرجة متوسطة.

 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللةα≤ 0،05 بين متوسطات درجات )معلمي 
 –وم ورياضياترياضيات المرحلة االبتدائية تعزي لمتغير المستوي التعليمي ) بكالوريوس عل

( في مهارات االستدالل التكيفي والرغبة المنتجة والبراعة تأهيل تربوي –ية بكالوريوس ترب
 الرياضية ككل لصالح مجموعة معلمي الرياضيات ذات مؤهل بكالوريوس علوم ورياضيات.

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللةα≤ 0،05 بين متوسطات درجات )
ياضيات المرحلة االبتدائية في مهارات البراعة الرياضية بصفة عامة وفي كل مهارة ر  معلمي

الصفوف األولية  –الصفوف العليا  –علي حدة تعزي لمتغير الصف الدراسي )الثالثة األولي 
 والعليا(.

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللةα≤ 0،05 بين متوسطات درجات )
ت المرحلة االبتدائية في مهارات البراعة الرياضية بصفة عامة وفي كل مهارة رياضيا معلمي

سنوات  10من  –سنوات 10: 5 -سنوات 5علي حدة تعزي لمتغير الخبرة التدريسية )أقل من 
 .فأكثر(

( والتي أكدت تدني مستتتتتتتتتتتتتتوى 2015وتتفق نتائج الدراستتتتتتتتتتتتتة الحالية مع نتائج دراستتتتتتتتتتتتتة الجزاز )      
المفاهيمي لدى الطالب معلمي الرياضتتتتتتتتتتتتتتيات )الجانب المعرفي، والجانب األدائي( في االستتتتتتتتتتتتتتتيعاب 

حيث تبين أن معلمي  (، Micheal , 2012كما تتفق مع نتائج دراستتتتتتتتتتة )  مهارات البراعة الرياضتتتتتتتتتتية.
الرياضيات يفكرون بطريقة تقليدية في معالجة الخبرات الرياضية ويمتلكون رؤية قاصرة حول طالبهم 

( إلي أهمية استتتتتتتيعاب معلمي Figgins,2010ونات البراعة الرياضتتتتتتية.  وأكدت نتائج دراستتتتتتة ) في مك
الرياضتتتتتتيات مكونات البراعة الرياضتتتتتتية، وبناء خطة الدرس وفقا لها، مع مالحظتها في عمليات تنفيذ 

تهم، الحرس، أو كتابة مالحظات سير الدرس، ومدى تفاعل الطالب، ونتائج مناقشتهم، ونتائج اختبارا
كل هذه األنشتتتتتتتتتتتطة تؤدي إلي بناء رؤية واضتتتتتتتتتتتحة حول مكونات البراعة الرياضتتتتتتتتتتتية مع تبني نموذج 

 تدريسي واقعي، يساعده على العمل بدرجة أكثر عمقا.
الرياضيات في ضوء مهارات البراعة  معلمي: ما التصور المقترح لتطوير أداء إجابة السؤال ال الث  

 الرياضية؟ لإلجابة عن السؤال الحالي تمت الخطوات التالية:
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ينطلق التصور المقترح من مجموعة من األسس يمكن توضيحها فيما  أسس التصور المقترح:  
 يلي:
 وضرورة تنمية مهارات أهمية البراعة الرياضية كهدف رئيسي في تعليم وتعلم الرياضيات ،

مع التركيز علي جانبين: األول، تمكن معلمي الرياضيات من  المعلمينلدي  براعة الرياضيةال
المرحلة االبتدائية من  معلميمهارات البراعة الرياضية الرئيسة والفرعية، والثاني تمكن 

 بالمرحلة االبتدائية. الطالباستراتيجيات تنمية مهارات البراعة الرياضية لدى 
  علي مجموعة من المهارات  المعلمينطبيعة المرحلة االبتدائية، وأهمية التركيز في تدريب

منها: التمثيالت الرياضية ) الرموز واألشكال  الفرعية من بين مهارات البراعة الرياضية
والجداول والصور وخط األعداد واليدويات( وأهمية توظيفها في بناء المعرفة المفاهيمية لدى 

في عمليات التمثيل واالكتشاف ترجمة المسائل  الطالبمع توظيفها في تعزيز  ،الطالب
الرياضية، واستيعاب الترابطات الرياضية باعتبارها من العمليات الرئيسة والضرورية في 

 مهارات البراعة الرياضية.
  بط طبيعة مناهج الرياضيات المطورة بالمملكة، وضرورة االتساق بين األدوات التعليمية، ور

،  ويمكن استقراء أدوات محتواها بمهارات البراعة الرياضية علي مستوى المعلمين والطالب
وكتاب التمارين ودليل المعلم ودليل التقويم،   الطالبسلسلة )ماجروهيل( والمتمثلة في كتاب 

وكتيبات مصادر المعلم في األنشطة الصفية، وذلك الستيعاب المفاهيم والمهارات المحورية 
المرحلة االبتدائية، مع استيعاب أهمية حل المسائل الرياضية باعتبارها جزء من المحتوى في 

العلمي، وتوظيفها في بناء الترابطات الرياضية بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية، 
وبين المعرفة الرياضية وباقي مجاالت المعرفة، وبين المعرفة الرياضية والمواقف الحياتية، 

بمحتوى رياضيات المناهج المطورة،  المعلمعد هذه العملية ضرورية لبناء استيعاب عام لدى وت
 في مراحل مبكرة. الطالبثم االنتقال إلى كيفية تدريسه لتنمية مهارات البراعة الرياضية لدى 

 ات ضرورة التكامل بين الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية، وتدريب المعلمين علي استراتيجي
علي االستمرارية في التفكير والتعلم من خالل  الطالببناء الدافعية لتعلم الرياضيات، وتشجيع 

استراتيجيات التعلم التعاوني والعمل في  توظيف التعزيز، مع بناء تفاعالت إيجابية بتوظيف
ع فرق تحصيلية، مع استخدام استراتيجيات دليل المعلم ودليل التقويم والمتمركزة علي تنوي

األنشطة التعليمية وفق تباين مستويات الطالب، ومراعاة التفاعل بين جميع الفئات داخل 
 الصف بصورة إيجابية ومسئولة.  

يرتبط الهدف العام للتصور المقترح بتنمية مهارات البراعة الرياضية أهداف التصور المقترح:   
في كيفية  المعلمينالمرحلة االبتدائية، مع تنمية مهارات واستراتيجيات  معلميالرئيسة والفرعية لدى 
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تنميتها وقياسها لدى الطالب بالمرحلة االبتدائية في مراحل مبكرة باستخدام محتوى وأدوات مناهج 
الرياضيات المطورة، ويمكن تحديد األهداف المرحلية للتصور كما يلي، ) بنهاية البرنامج المقترح 

 -قادرة علي: علمالمكون ي
 تحديد اإلطار المفاهيمي حول مهارات البراعة الرياضية.  (1
 استيعاب الترابط بين مهارات البراعة الرياضية والمناهج المطورة. (2
 اتقان مهارات االستيعاب المفاهيمي كأحد مهارات البراعة الرياضية. (3
 بالمرحلة االبتدائية.توظيف استراتيجيات تنمية االستيعاب المفاهيمي لدى الطالب  (4
 توظيف أساليب قياس االستيعاب المفاهيمي لدى الطالب بالمرحلة االبتدائية. (5
 اتقان مهارات الطالقة اإلجرائية كأحد مهارات البراعة الرياضية. (6
 توظيف استراتيجيات تنمية الطالقة اإلجرائية لدى الطالب بالمرحلة االبتدائية. (7
 رائية لدى الطالب بالمرحلة االبتدائية.توظيف أساليب قياس الطالقة اإلج (8
 اتقان مهارات الكفاءة االستراتيجية كأحد مهارات البراعة الرياضية. (9

 توظيف استراتيجيات تنمية الكفاءة االستراتيجية لدى الطالب بالمرحلة االبتدائية. (10
 توظيف أساليب قياس الكفاءة االستراتيجية لدى الطالب بالمرحلة االبتدائية. (11
 مهارات االستدالل التكيفي كأحد مهارات البراعة الرياضية.اتقان  (12
 توظيف استراتيجيات تنمية االستدالل التكيفي لدى الطالب بالمرحلة االبتدائية. (13
 توظيف أساليب قياس االستدالل التكيفي لدى الطالب بالمرحلة االبتدائية. (14
 كأحد مهارات البراعة الرياضية. الرغبة المنتجةاتقان مهارات  (15
 لدى الطالب بالمرحلة االبتدائية. الرغبة المنتجةتوظيف استراتيجيات تنمية  (16
 لدى الطالب بالمرحلة االبتدائية. الرغبة المنتجةتوظيف أساليب قياس  (17
 تصميم خطط دروس في تنمية أحد مهارات البراعة الرياضية (18
 غرض خطة الدرس  المصممة باستخدام التدريس المصغر (19
 مهارات البراعة الرياضية لدى الطالب.إعداد بعض أدوات قياس  (20

 اعتمد تحديد  محتوى البرنامج علي ما يلي :: محتوى التصور المقترح
 الرجوع إلي األدب النظري المتعلق بمهارات البراعة الرياضية . -
 الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات الشأن . -
الوصفي في تقييم مستوى المعلمين االستفادة من نتائج الدراسة الحالية وخاصة نتائج الجزء  -

في مهارات البراعة الرياضية ، حيث يركز المحتوى علي أولوية المهارات الفرعية ذات 
 (، ويمكن توضيحها في الجدول التالي:3،00المستوى الضعيف أو المتوسط أقل من )
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مهارات ( محتوى التصور المقترح وفق نتائج الجزء الوصفي لمستوي المعلمين علي 15جدول )
 البراعة الرياضية

 الموضوعات الفرعية الموضوع الرئيسي
االستيعاا 
 المفاهيمي

الرياضيات في تنمية االستيعاا المفاهيم لدى الطالا،  معلمييرتبط هذا المتغير بممارسات  
 وهذا يعكس مدى امتالكهم لهذا المكون من مكونات البراعة الرياضية، وذلك وفقا  لما يلي:

  االستيعاا المفاهيمي ومكوناته الفرعية، وتطبيقاته في المحتوى العلمي بمقررات مفهوم
 الرياضيات بالمناهج المطورة.

  كيفية تصميم المعلم ألوراق عمل ترتبط باستراتيجيات استنتاج الترابطات الرياضية بين األفكار
وبين الرياضيات  والمفاهيم والمجاالت الرياضية، وبين الرياضيات وباقي مجاالت المعرفة،

 والحياة.
  في إنتاج األفكار الرياضية األساسية من مصطلحات،  للطالااستراتيجيات تعزيز المعلم

 ، وعالقات، وتنمية عمليات رياضية ....الخومفاهيم، واستنتاج تعميمات
 تقديم نموذجا  من الخطوات ااجرائية يمكن للطالا استيعابه عبر المحاكاة 
  ستيعاا الترابط بين الموقف أو المسألة وتم يلها رياضيا  نحو ا الطالاتوجيه 
  الستيعاا المفاهيم الرياضية األساسية، والترابط بينها الطالاتوجيه 

 لمفهوم الطالقة ااجرائية ومهاراته الفرعية. المعلماستيعاا   الطالقة ااجرائية
  جراءات مناسبة بدقة لحل مشكلة رياضية الطالادعم  في اختيار خطوات وا 
 تقديم إرشادات بكيفية استخدام العمليات والخطوات الرياضية في حل المسائل 
  تمكنهن من إجراء التطبيقات بسرعة واتقانشرح الشروط التي 
 توضيح إجراءات حل مشكالت في مجموعات تعاونية 
  وخطواتها في حل التمارين الرياضيةاالستراتيجيات الذهنية توضيح 

 استيعاا مفهوم الكفاءة االستراتيجية ومهاراتها الفرعية.  الكفاءة االستراتيجية
 .توضيح كيفية تمييز المعطيات الرياضية المهمة، وتجاهل المعلومات الزائدة في المسائل 
 تنويع أنشطة تم يل المسائل الرياضية من قبل الطالا 
  واألرقام المعقدة في التمارين الرياضيةتحاشي البيانات 
 للبحث عن المسائل المشابهة في حلها وصياشتها. الطالاه يتوج 

 استيعاا مفهوم االستدالل التكيفي ومهاراته الفرعية.  االستدالل التكيفي
  على التفكير بطريقة قائمة علي االبتكار واالنتاجية الرياضية. الطالاتشجيع 
  مقارنة بين الفروض وطرق اختبار تلك الفروض.توضيح كيفية إجراء 
 .توضيح خطوات تحديد فرضيات حل المشكلة الرياضية وخطوات اختبارها 
  في استكشاف الحقائق والمفاهيم والتعميمات. الطالاتصميم أنشطة تساعد 
  في تنمية التفكير المنطقي حول الخبرات الرياضية. الطالادعم 
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 الموضوعات الفرعية الموضوع الرئيسي
 مفهوم الرشبة المنتجة ومهاراتها الفرعية وكيفية تنميتها وقياسها لدى الطالا.استيعاا   الرشبة المنتجة

  حراز  الطالاتشجيع على التفكير لوقت ممتد في أي مشكلة رياضية والوصول بها إلى نهايتها وا 
 التقدم فيها.

  على التأمل فيما يفكر فيه وفي مراقبة تفكيرهن. الطالاتشجيع 
  عند القيام بعمل رياضيعلى االبتكار  الطالاتشجيع. 
 .تشجيع استكشاف األفكار الرياضية ومحاوالت إيجاد حلول بديلة للمشكالت 
  قامة الدليل الطالاتعزيز  قة  .في استخدام الرياضيات لحل المشكالت والتعليل وا 
 .دعم الطالا في االستفادة الكاملة من الرياضيات، وال قة في محاوالتهن الرياضية 
 ضيات لغة وأسلوبا في  قافة المجتمع وحضارتهتوضيح دور الريا. 

 وانطالقا  من الجدول السابق، يمكن توضيح بعض آليات وأساليب التصور المقترح منها ما يلي:
  داخل المدرسة. المعلمينتبادل الزيارات بين 
 .جلسات المناقشة حول أحد مهارات البراعة الرياضية 
  الموجهينالتنمية المهنية الذاتية لكل معلم علي حدة مع التقويم من قبل. 
  حول تنمية بعض مهارات البراعة الرياضية والموجهالمناقشات بين المعلم 
 .تصميم برامج تدريبية للمعلمين داخل كل مدرسة 
  علي مستوى مجموعة من المدارس أو اإلدارة  اتالرياضي لمعلميتصميم برامج تدريبية

 التعليمية.
وتعد البرامج التدريبية من بين آليات التنمية المهنية في التصور المقترح والتي تعتمد علي         

التدريب وجها  لوجه أو غبر وسائل التدريب االفتراضية، كما تعد من األساليب المفضلة في التنمية 
اإلضافة إلى تبادل الخبرات بين المعلمين المهنية نظرا  للتفاعل بين المعلمين داخل البرنامج التدريبي، ب

وفق تباين مستوياتهن في مهارات البراعة الرياضية، كما تتميز بالدقة في بناء المعرفة لدى المعلمين، 
مكانية اتقان العديد من مهارات التدريس من خالل استخدام استراتيجيات التدريس المصغر، ويمكن  وا 

الرياضيات من  معلميدريبي كأحد آليات التصور المقترح لتمكن تقديم خطة زمنية مقترحة لبرنامج ت
 ( التالي:16مهارات البراعة الرياضية وفق جدول )

 ( وصف المخطط الزمني لبرنامج تدريبي كأحد آليات التصور المقترح16جدول)
 الموضوعات الفرعية الجلسات الموضوعات الرئيسة األيام
 األولىالجلسة  االستيعاا المفاهيمي األول

 )ساعتان(
 مفهوم االستيعاا المفاهيمي

 المهارات الفرعية لالستيعاا المفاهيمي

 تنمية مهارات االستيعاا المفاهيمي الجلسة ال انية
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 الموضوعات الفرعية الجلسات الموضوعات الرئيسة األيام
 قياس مهارات االستيعاا المفاهيمي )ساعتان(

 الجلسة األولى الطالقة ااجرائية ال اني
 )ساعتان(

 مفهوم الطالقة ااجرائية
 المهارات الفرعية للطالقة ااجرائية

 الجلسة ال انية
 )ساعتان(

 تنمية مهارات الطالقة ااجرائية
 قياس مهارات الطالقة ااجرائية

 الجلسة األولى الكفاءة االستراتيجية ال الث
 )ساعتان(

 مفهوم الكفاءة االستراتيجية

 المهارات الفرعية للكفاءة االستراتيجية
 الجلسة ال انية
 )ساعتان(

 تنمية مهارات الكفاءة االستراتيجية

 قياس مهارات الكفاءة االستراتيجية
 الجلسة األولى االستدالل التكيفي الرابع

 )ساعتان(
 مفهوم االستدالل التكيفي

 المهارات الفرعية لالستدالل التكيفي
 الجلسة ال انية
 )ساعتان(

 التكيفي تنمية مهارات االستدالل

 قياس مهارات االستدالل التكيفي
 الجلسة األولى الرشبة المنتجة الخامس

 )ساعتان(
 مفهوم الرشبة المنتجة

 المهارات الفرعية للرشبة المنتجة
 الجلسة ال انية
 )ساعتان(

 تنمية مهارات الرشبة المنتجة
 قياس مهارات الرشبة المنتجة

 والمتابعةالمعالجات والتقويم 
يتم تصميم حقيبة تدريبة للبرنامج التدريبي كأحد آليات التصور المقترح، هذه الحقيبة تتكون     

من دليل المدرب ودليل المتدرب والعروض التقديمية والمادة التدريبية والمواد اإلثرائية وخطط 
اآلليات يمكن توضيحها فيما الدروس والمواد الداعمة، كما يعتمد تنفيذ التدريب علي مجموعة من 

 يلي:
 .تقديم اختبار قصير ) قبلي( حول اإلطار المفاهيمي للمهارة 
  الرياضيات حول مفهوم المهارة. معلميمن  ينعصف ذهني بين المدرب والمشاركو مناقشة 
 .يتم تقديم غرض تقديمي لتوضيح اإلطار المفاهيمي للمهارة الرئيسة 
 لمية لالطالع واإلثراء.توجيه المشاركات إلى المادة الع 
 .البدء في بناء خطة درس لتنمية وقياس المهارة 
 عرض خطة الدرس بالتدريس المصغر 
 .مناقشة بين المشاركات حول تنمية وقياس المهارة 
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 .تقييم اليوم التدريبي من قبل المشاركات 
 .تطبيق االختبار القصير حول اإلطار المفاهيمي للمهارة 

 
 المراجووووووووووووووووووووووووووووووووووووع العربية واألجنبية

التحصيل وتنمية البراعة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع  في(. فاعلية أنموذج شوارتز 2021البدرى، فائدة ياسين. )
 .56-32(، 10)3،  مجلة أكاديمية شمال أوربا المحكمة للدراسات والبحوث .مادة الرياضيات في العلمي

فعالية  استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانوا في تدريس الرياضيات على تنمية البراعة (.» 2014أبو الرايات، عالء المرسى )
 . 104-53(، 4) 17 .مجلة تربويات الرياضيات«. الرياضية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية

والت الهندسية لدى الطالب معلمي  باللغة اإلنجليزية في كلية (.االستيعاب المفاهيمي للتح2015الجزار، فاطمة فتوح أحمد )
 (، 8)18،الرياضيات مجلة تربويات جامعة اإلسكندرية، دراسة تقييمية، -التربية

العلوم  مجلة. )الكيفية الماهية،(:الرياضية والتمثيالت المشكالت (. تكوين 2016وآخرون ) محمد، اسماعيل حنفي،
   . 73 -100(، 12)26مصر، قنا، جامعة التربية، كلية التربوية،
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