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 م 2015(1ينايــر)ج(101دد )ـات العـحمتوي
 اٌجؾـــــــــــــــٛس: أٚلا 

 اٌصفؾبد ػٕــــــــــــٛاْ اٌجؾـــــــــــش  اٍـــــــُ اٌجبؽــــش  َ

 ا٤ٍرطً ؽَر١ٓ ؽبِرل اثروا١ُ٘/ ك  1
 

 ثبٌّوؽٍخ اٌو٠بض١بد ٌّؼٍّٟ إٌّٟٙ اٌزطٛه اؽز١بعبد
 ِؼب١٠و ضٛء فٟ غيح لطبع ِلاهً فٟ اٌؼ١ٍب ا٤ٍب١ٍخ

 اٌّله١ٍخ اٌو٠بض١بد
 

 اٌّط١ــررـوٞ شق١ــررـو فبٌــررـل/ك  2
 

 اٌّؼبل١ٓ ٌٍطٍجخ ٚاٌّؼٍّبد اٌّؼ١ٍّٓ ٌلٜ إٌفَٟ اإلؽزواق
 ثصو٠ب

 اٌى٠ٛذ كٌٚخ ٟف إٌٛه ِلاهً فٟ
 

 ػ١ررلاهًٚ اٌررل٠ٓ ٔغررُ أؽّررل/ ك  3
 

 اٍزوار١غ١خ وآ١ٌخ الفزواض١خ اٌؼًّ فوق اكاهح
  اٌّصو٠خ اٌغبِؼبد فٟ اٌزٕبف١َخ ا١ٌّيح ٌزؾم١ك

 اٌّطرـوٚكٞ اثوا١٘ـُ فبٌـــل/ ك  4
 

 ٌلٜ الٌىزوٟٚٔ اٌزؼ١ٍُ وفب٠بد ٚاٍزقلاَ رٛفو ِلٜ
 ٚاٌصؼٛثبد خاٌضب٠ٛٔ اٌّوؽٍخ فٟ اإلٍال١ِخ اٌزوث١خ ِؼٍّٟ

  رؾٛي اٌزٟ
 ٔظوُ٘ ٚعٙخ ِٓ مٌه كْٚ

 

 ػضّرربْ ثررٓ ػجررله ثررٓ ِؾّررل/ ك  5
 إٌررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن٠و

 

 ثبٌزؾص١ً ٚػاللزٙب اٌّىبٟٔ اٌجصوٞ اٌنوبء كهعخ
  اٌلهاٍٟ

 اٌٍّه ثغبِؼخ اٌَّزغل٠ٓ اٌطالة ٌلٜ اٌو٠بض١بد فٟ
 ٍؼٛك

 

 اٌٙبشرر١ّخ ػجررله ثٕررذ ٕ٘ررل/ ك  6
 

 ِؼب١٠ــو ضــٛء فــٟ اٌؼوث١ــخ اٌٍغــخ وزــبة رم٠ٛـُ
  اٌغــٛكح

 ػّــبْ ثٍَطٕــخ اٌزطج١م١ــخ اٌؼٍــَٛ و١ٍــبد طٍجــخ ٌــلٜ
 

 اثوا١٘ــررررررررررررررـُ أه٠ــررررررررررررررـظ. َ  7
 ا٤ٔصــرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررـبهٞ

 
  ٚرٛو١ل٘ــــب اٌٍَّــُ اٌطفــً شقص١ــخ ثٕـــبء

 اٌغررربثو اٌررروؽّٓ ػجرررل ه٠رررُ/ أ  8
 

 ٍٍٛن ثَّزٜٛ ٚػاللزٙب اٌزّٕظ١ّ١ّخ اٌؼلاٌخ ُِّبهٍخ كهعخ
 اٌٍّّىخ فٟ ٚاٌزّؼ١ٍُ اٌزّوث١خ ثبكاهاد اٌزّٕظ١ّ١ّخ ٕخاٌّٛاط

َّؼٛك٠ّخ اٌؼوث١ّخ  اٌ
 

 اٌي٘وأررٟ ػٍررٟ ثررٓ صرربٌؼ/ ك  9
 اٌؾوثرررٟ ِؾّرررل ثرررٓ ِؾّرررل/ ك

 

 اٌصفٛف ِؼٍّٟ أكاء هفغ فٟ اٌّصف١خ اٌي٠بهاد كٚه
  ا١ٌٚ٤خ

 ٔظوُ٘ ٚعٙخ ِٓ اٌجبؽخ ِٕطمخ فٟ الثزلائ١خ اٌّوؽٍخ ِٓ
 

 عبٍررررو أؽّررررل ثٕررررذ فبطّررررخ/ أ  10
 اٌغبٍرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو

 

 اٌٍغخ رله٠ٌ فٟ اٌول١ّخ اٌزؼٍُ ٚؽلاد اٍزقلاَ فبػ١ٍخ
 ِزٍٛط ا٤ٚي اٌصف طبٌجبد رؾص١ً ػٍٝ اإلٔغ١ٍي٠خ

 اٌو٠بض ثّل٠ٕخ
 

 اٌرررررروإٚف ػجررررررل ِؾّررررررل/ ك.أ  11
 اٌؼطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربه

 فررٛكح ِؾّرل ِؾّرل اثروا١ُ٘/ ك.أ
 ػجلاٌّؾَرررررررررررررٓ ا٠ّررررررررررررربْ/ أ

 ػجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلاٌٛ٘بة
 

 ر١ّٕخ ػٍٝ ٌٍّشىٍخ اٌَّزٕل اٌزؼٍُ اٍزوار١غ١خ اٍزقلاَ أصو
 اٌضبٟٔ اٌصف رال١ِن ٌلٜ اٌؼٍَٛ فٟ اٌّشىٍخ ؽً ِٙبهاد

 اإلػلاكٞ
 

 رٛف١رك ِؾّرل اٌل٠ٓ صالػ/ ك.أ  12
 ثط١ـــررررــ أؽّـررررـل فز١ؾـررررـخ/ ك.أ
 شرررٍجٟ اٌررروؽّٓ ػجرررل ثَرررّخ/ أ

 

  فـــــــٟ اٌّغزّؼ١ـــــــخ اٌّئٍَــــــبد كٚه
  ثصو٠با  اٌّؼبل١ٓ ٌٍطٍجخ ٚالعزّبػ١خ اٌضمبف١خ اٌزٕشئخ
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اٌو٠بض١بد ثبٌّوؽٍخ ا٤ٍب١ٍخ اٌزطٛه إٌّٟٙ ٌّؼٍّٟ  اؽز١بعبد

 اٌؼ١ٍب فٟ ِلاهً لطبع غيح فٟ ضٛء ِؼب١٠و اٌو٠بض١بد اٌّله١ٍخ   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دادـإع
 ا٤ٍطً اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ /ك

 أٍزبم ِشبهن ِٕب٘ظ ٚطوق رله٠ٌ اٌو٠بض١بد

 لَُ إٌّب٘ظ ٚطوق اٌزله٠ٌ

 غــــــيح -و١ٍخ اٌزوث١خ ثبٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ
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اٌو٠بض١بد ثبٌّوؽٍخ ا٤ٍب١ٍخ اٌؼ١ٍب اٌزطٛه إٌّٟٙ ٌّؼٍّٟ  اؽز١بعبد
 اٌّله١ٍخ    فٟ ِلاهً لطبع غيح فٟ ضٛء ِؼب١٠و اٌو٠بض١بد

 دادـإع
 ا٤ٍطً اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ /ك

 أٍزبم ِشبهن ِٕب٘ظ ٚطوق رله٠ٌ اٌو٠بض١بد

 لَــــُ إٌّب٘ــــظ ٚطــــوق اٌزله٠ــــٌ
 غــــــيح -و١ٍخ اٌزوث١خ ثبٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ

 ٍِقــــص اٌلهاٍـــخ
ضتتيات حاسنر لتت  ايهاهتتي  سنعلنتت  اسريااس طتت ر اسند تت    ياجتتات اأجريتتت هتتذد اسدراهتت  حدتتد    ديتتد 

 س  قيت  أهتدا  اسدراهت   سبجاحت  ستل أهتقل دا قتا   .ف  ضت   نعتايير اسرياضتيات اسندرهتي  قطاع غزةاسعليا ف  
فقتترة ن زستت  سلتتي ن تت ريل اي    تتاص  (34)اال  ياجتتات اس دريحيتت      تتت نتتل اسحا تتث ح طتت ير اهتت حا   س قتتدير

  ى ن اهج اسرياضيات  قد  ضنل هذا اسن  ر  نه  نجاالت ه : حنعايير اسنعرف  اسرياضي  اسن ضن   ف  ن 
 اسن ت ر اساتا    تاص  ،اسحيا تات  اال  نتاالت   ليت ، اسد ده ، اسقياس،  اسد ا  ايسداد  اسعنليات سليدا، اسجحر

اس عليت   اسحرهتال  ت  اسنكت  ت اسرياضتي ، هت :  حنعايير اسعنليات س دريس اسرياضتيات   ضتنل  نهت  نجتاالت
 ، اس  اص  اسرياض ، اس راحط اسرياض ، اس ناي ت اسرياضي  .سرياض ا

فت  قطتاع نتل نعلنت  اسرياضتيات حنر لت  اس علتي  ايهاهتي  اسعليتا  (330)طحقت االهت حا   سلتي سي ت  ق اندتا 
هت  اي   اسفصت  اسدرا ت   نتديريات اس علتي  فت  قطتاع غتزة نل نتدارس حطريق  اسعي   اسطحقي  ن  ارة     ا  يارها غزة

نتتتل  تتت   اسطتتتر  س  ليتتت  اسحيا تتتات إ صتتتاقيًا  SPSS. اهتتت  د  اسحا تتتث حر تتتانج 2014/  2013نتتتل اسعتتتا  اسدراهتتت  
اس  تترارات،  اسن  هتتط اس هتتاح  اسنتت ز ل،  ا  حتتار ت سنجنتت س يل نهتت قل يل،  ا  حتتار   ليتت  اس حتتايل اإل صتتاقي  اس اسيتت : 

 ات اسحعدي .فيه سلنقار ا ا  حار ك، One Way ANOVAاي ادي 
نهت  ى اال  ياجتات اس دريحيت  س هت حا     ت   س ت  نجتا  نتل نجاال دتا   تاقج اسدراهت  إستي أل    صلت

قطتاع  دريحيت  سنعلنت  اسرياضتيات فت   جا ت ن  هط ،  أل جنيع فقرات االه حا    نجاال دا جا ت  ا  ياجتات
ت أ حر نل نه  ى اال  ياجات اس دريحت  اس اصت  نه  ى اال  ياجات اس دريحي  اس اص  حنعايير اسعنليا ،  ألغزة

 نا   صلت اس  اقج إسي أل نجاس  اس  اص  اسرياض   اس علي   اسحرهال اسرياض  نل ، حنعايير اسنعرف  اسرياضي 
أ اتتر نجتتاالت نعتتايير اسعنليتتات نتتل  يتتث نهتت  ى اال  ياجتتات اس دريحيتت  فتت   تتيل  تتال نجتتاال اسد دهتت     ليتت  

الت نل أ ار نجاالت نعايير اسنعرف  اسرياضي  نل  يث نه  ى اال  ياجات اس دريحي . إضاف  اسحيا ات  اال  نا
اس  اقج إسي سد   ج د فر   ذات دالست  إ صتاقي  حتيل ن  هتطات  قتدير اسنعلنتيل س   ياجتات  إسي ذسك   صلت

كترف  سلتي اس علتي  )   نت ،  اسجدت  اسنستدد هت  ات اس حترة،   اسنؤهت  اسعلنت ،   اس دريحي   رجع سن غيترات اسجت س، 
  استتت  اسغتتت ث( فتتت   تتتيل حي تتتت هتتتذد اس  تتتاقج  جتتت د فتتتر   ذات دالستتت  إ صتتتاقي  حتتتيل ن  هتتتطات  قتتتدير اسنعلنتتتيل 

 .س   ياجات اس دريحي   حعًا سن غير اسص  اسذي يدَرهه اسنعل  سصاسح نجن س  نعلن  اسص  اسعاكر
 ياضيات، نعايير اسرياضيات اسندرهي .: اال  ياجات اس دريحي ، نعل  اسر اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ
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 ة:ــــــــالمقدم

يكدد اسعاس  اسعديد نل اس   الت   اس غيرات ف  جنيع اسنياديل سلي  اف  ايصتتعدة، ستتذا 
هتتذد اس غيتترات   تتي يهتت طيع أل ي اجددتتا   ي تتافظ اسعرحتت  حتتات نتتل اسضتتر ري أل ي ا تتب ساسن تتا 

يتتتًا   اقافيتتتًا   ف ريتتتًا حكتتت   ين تتتل هتتتذا اسجيتتت  نتتتل سلتتي ه ي تتته   يعتتتد أفتتتراد اسنج نتتتع إستتتدادًا سلن
ذا  ال اإلص ح اسن ك د يجتتب أل يكتتن  جنيتتع ن تتا   اس يتتاة إال  ن اجد     ديات اسعصر .  ا 
أل اسن  ر ايهاه  ف  ذستتك هتت  اإلصتت ح اس رحتت ي استتذي يجتتب أل ي صتتب سلتتي اس اقتتع اس رحتت ي 

سر يزة ايهاهي  ف  سنلي  اس ط ير  اس  ديث، حج ا حه  اف   أ د هذد اسج ا ب ه  اسنعل  إذ أ ه ا
 نتتا أ تته اسن جتته ايهاهتت  سلعنلييتت  اس علينيتت    يقتتع سلتتي  اهلتته نهتتؤ سي    قيتت  أهتتدا  اس ظتتا  

 اس علين  .
    تت  نتتادة اسرياضتتيات ن ا تت  هانتت  حتتيل اسنتت اد اسنقتتررة فتت  نرا تت  اس علتتي  اسعتتا ،  قتتد  

 تت   اسعقتتديل اسناضتتييل نتتل أجتت  إستتداد جيتت  قتتادر  ازداد االه نتتا  حالصتت ح ن تتاهج اسرياضتتيات
؛  2004 قتتد أ تتدت اسعديتتد نتتل اسدراهتتات ناتت  )  ليفتت ،  سلي    اسنك  ت  اس ف يتتر  اإلحتتداع.

( سلتتتي ضتتتر رة  ر يتتتز  تتتدريس اسرياضتتتيات سلتتتي  كتتتجيع اسطلحتتت  2005؛ حطتتتي ،  2004نهتتعد، 
درا دتتا نتتل  تت   اس ا قتتع حاس عانتت  سلتتي هتتحي  اسناتتا  نتتع سلي دراه  اسرياضيات   علندتتا  علتت   ا 

اي ناط اسرياضي  س  قي  قدر نل اس  اص  اسرياض   اسقرا ة اسرياضي ،  أل ي قل اسنعل     هذد 
 اسج ا ب نعرفيًا  أداقيًا.

 Standards قتتتد حتتتدأت جدتتت د اإلصتتت ح    حلتتت ر أ اتتتر نتتتل  تتت    ر تتت  اسنعتتتايير

Movement      نتتا  حعدتتا نتتل نعتتايير س قتت ي  هتتذد اسن تتاهج اس   ح يت سليدا ن تتاهج اسرياضتتيات
 ايق     ال نل أحرز  ااق  نعايير اسرياضيات اسندرهي    نعايير إلسداد اسنعل    ن د اسند  ، 

اسن دج  اس ق ي  سلرياضيات اسندرهي  اسصادرة سل اسنجلس اسقتت ن  سنعلنتت  اسرياضتتيات حاس اليتتات 
 Curriculum &Evaluation Standards for School  اسن  تتتتدة اينري يتتتت 

Mathematics  (National Council for Teacher of Mathematics [ NCTM], 

 Professional Standards forاتت   ايقتت  اسنعتتايير اسند يتت  س تتدريس اسرياضتتيات ( 1989

Teaching Mathematics  (NCTM , 1991) ، ايقتت  نحتتادئ   نعتتايير اسرياضتتيات  
Principles &Standards for School Mathematics  (NCTM , 2000 ) اسندرهتتي 

 .  أ د اسجد د اسعاسني  ف   ط ير ن اهج اسرياضيات   طر   درهدا
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  ؤ د هذد اسنعايير سلي اسعديد نل اسقضتتايا اس تت    علتت  حن تتاهج اسرياضتتيات فتت  نرا تت  
اسن تتاهج  اس تت   اس علي  اسعا   طر   دريهدا،  نا يجتتب سلتتي اسنعلتت  أل يقتت   حتته س تتد  تتدريس هتتذد

 ؤ تتد سلتتي  قتتدير اسرياضتتيات   انتتيل د رهتتا،  اسقتتدرة سلتتي اس عانتت  نتتع اسرياضتتيات،  اسقتتدرة سلتتي 
 نا قدنت هذد اس ااق  اسعديد    اسنك  ت اسرياضي ،  اس  اص  رياضيًا  االه دال  اسرياض . 

سي ا تتب  ا  اس دنتت أا تت  دا رفع نه  ى إسداد نعلتت  اسرياضتتيات   دريحتتهأنل اس  جيدات اس   نل ك
إال أل هتتذد اسجدتت د اسعاسنيتت  ستت  ي ا حدتتا  هذد اس ط رات   ن  ه نتتل اس عانتت  نتتع اسنعتتايير اسجديتتدة.

 افي  ف  ن طق  ا اسعرحي  ح جه سا   ف  فلهطيل ح جه  تتاص ننتتا يتتؤدي إستتي ستتد  رضتتا  اً جد د
سندارات اس   سل نه  ى اسطلح  ف  نر ل  اس علي  ايهاه  نل  يث  ج د ضع  ف  نه  ى ا

( إسي  قص كتتديد فتت  17ص، 2004ين ل دا طلح   هذد اسنر ل     كير اسدالق   نا يرى سحيد)
انتتت  ك طلحتتت  نرا تتت  اس علتتتي  اسعتتتا  سلندتتتارات ايهاهتتتي  فتتت  اسرياضتتتيات ناتتت : إجتتترا  اسعنليتتتات 

نتتا أل اس هتتاحي   اسجحريتت  حيهتتر  ط قتت ،   اس قتتدير  اس قريتتب سلنهتتافات  اسنهتتا ات  اس جتت  ،  
 يؤ د ذستتك ضتتع    تتاقج   ه اك ضعفًا ف  اس ف ير اس  ليل      اسنك  ت  اسحره   اسرياضي  .

 طلح  اسد   اسعرحي  اس   كار ت فت  اسدراهت  اسعاسنيت  سلرياضتيات  اسعلت    نتل ضتن دا فلهتطيل

Trends in International Mathematics and Science  Study [ TIMSS ]  يتتث 
نتتل  اسصتت  اساتتانل كتتارك فيدتتا طلحتت   ت ن  اسيتتاد ر اتت ث ل فتت  هتتذد اسدراهتت  فتت  كتتار ت فلهتتطي

فقتتد  تتال   صتتي  اسطلحتت  فتت   ؛2007،2011، 2003فتت  ايستت ا  قطتتاع غتتزة  اسضتتف  اسغريحتت  
اسدراهتتات استتا ث  يتتث جتتا  اسن  هتتط اس هتتاح   اسرياضتتيات ن  فضتتًا نقار تت  حاستتد   اي تترى فتت 

درجتتت  سلتتتي اس ر يتتتب  ذستتتك سلتتتي هتتتَل  س نتتتات  404، 367، 390سلطلحتتت  فتتت  هتتتذد اسنكتتتار ات 
د ستت  نكتتار   فتت   48نتتل حتتيل  42درجتت ،   تتال  ر يتتب د ستت  فلهتتطيل  500ن  هتتطه اس هتتاح  

 هذا ، (Mullis et al., 2012; Mullis et al. , 2008; Mullis et al., 2004)2011د رة 
  سيتت  اسن رجتتات اس علينيتت   إستتادة اس ظتتر فتت  ضتتر رة( 856ص، 2005) يؤ تتد  نتتا يتترى اس تتذير

ندارهتتت ا،  قتتتد أاح تتتت اسدراهتتت   اسنتتتادة اسرياضتتتي  اسنقدنتتت   نهتتت  ى أدا  نعلنتتت  اسرياضتتتيات فتتت  
اينري يتتت  أل أدا   IDAHOاس  ليليتتت  اس تتت  أستتتدها فريتتت  نتتتل  ليتتت  ستتت يس  تتت رك ح اليتتت  أيتتتداه 

يفًا  أدا  طلحتت  (  تتال ضتتع 2003)   TIMSSطلح  اسص  اسراحع ف  ا  حار اسرياضيات حدراهتت 
،  قتتد حي تتت  اسص  اساانل  ال أه أ ف   يل س  ي ن ل طلحتت  اسصتت  اساتتا   سكتتر نتتل اسن افهتت 

اسدراه  اس  ليلي  هذد  أل أ د ايهحاب اسرقيهي  س راجع نه  ى اسطلح  ف  أداقدتت  سلتتي ا  حتتارات 
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 , Lewis Clark State Collegeاسرياضتيات هت  ستد   فايت   أهيت  نعلنت  اسرياضتيات )

2010).  
ن تتتاهج اسرياضتتتيات   ط يرهتتتتا فتتت  فلهتتتطيل أصتتتتحح ضتتتر رة نل تتت  سي ا تتتتب  إل إصتتت ح 

 طتتت ير اإلصتتت ح استتتذي   تتتادي حتتته اسنؤههتتتات اس رح يتتت  سلتتتي نهتتت  ى اسعتتتاس   اس تتت  أ تتتدت سلتتتي 
  اسن تتاهج  اس تت  يجتتب أل  ر تتز سلتتي ا  كتتا  اسطاستتب سلعتتاس  اسن تتيط حتته فتت  ن اقتت   يا يتت  

(Mathematical Science Education Board[ MSEB] & National Research 

Council[ NRC] , 1989) , (NCTM ,1989) ن تتاهج اسرياضتتيات حدتتذد اسصتت رة . ف طتت ير
 ( (Kennedy, 1997,p 6  ي يتتدي   (Clarc, 2005, p58)يهتتد   نتتا يتترى  تت  نتتل  تت رك

جتترا ات اسنع نتتدة سلتتي فتت  نعرفتت  اسطلحتت   فدندتت  ساف تتار   اس قتتاق   اسرياضتتي  نتتل جا تتب  اإل
،  هتتذا ين يتتل اسطلحتت  نتتل  قتت     طحيتت  نتتا  علنتت د فتت  نكتت  ت   ر لتتك اسنعرفتت  نتتل جا تتب   تت

( نتتل أل ه تتاك ا اتت    جدتتات 2012،  يؤ تتد ذستتك نتتا أكتتار إسيتته اسنقحتت )ن اقتت  رياضتتي  جديتتدة
دنتتج  دياتت  فتت   علتتي    علتت  اسرياضتتيات هتت    نيتت  ندتتارات اس ف يتتر  أهتتل ب  تت  اسنكتت  ت،   

 س تتل اس  تتدي استتذي  .اس ق ي  ف   علي    عل  اسرياضتتيات،  اهتت  دا  أهتتاسيب  طتتر  اس قتت ي  اسحتتدي 
ي اجه هذا اإلص ح ي نا  ف  قدرة اسنعلنتتيل سلتتي اس عانتت  نتتع ن طلحتتات هتتذا اس طتت ير  ال ين تتل 
أل    قتتتتتت  أهتتتتتتدا  إصتتتتتت ح ن تتتتتتاهج اسرياضتتتتتتيات إال إذا  تتتتتتال اسنعلنتتتتتت ل ستتتتتتديد  فدنتتتتتتا سنيقتتتتتتا  

ياضيات اس تت  هتت   يق نتت ل ح دريهتتدا   ي تت ل ستتديد  اسقتتدرة سلتتي اس عانتت  نعدتتا حنر  تت  أا تتا  سلر 
فنعلتت  (.  NCTM , 2000, p17 (،)McDuffie & Graeba, 2003 دريهتتد  سدتتا )

  لنتتا  ن تتل  اسرياضيات يلعب د رًا حارزًا ف   ط ير  دريس اسنادة سدى اسطلح  ف  نرا   اس علي ،
س   يق   ح دريهدا  يقدندا سلطلح  حاسطريق  اسن اهح   لنا  ال اه يعاب اسطلحتت  اسنعل  نل اسنادة ا

 سنتتا ي علن  تته أسنتت ،  نتتا أل  علتت  اسطلحتت  سلرياضتتيات ي تتأار حتتاس حرات اس تت  يقتتدندا سدتت  اسنعلتت .
  كتتتير   تتتاقج دراهتتت  اس  ليتتت  اسحعتتتدي اس تتت  أجريتتتت فتتت  اس اليتتتات اسن  تتتدة اينري يتتت  أل اس طتتت ر 

 نيتتت  اسند يتتت  سلنعلنتتتيل فتتت  اسرياضتتتيات اسندرهتتتي    دريهتتتدا سدتتتا  تتتأاير إيجتتتاح  سلتتتي اسند تتت  اس 
نحتتادئ  نعتتايير اسرياضتتيات   ايقتت    ؤ تتد،(Blank & de las Alas, 2009)  صتتي  طلحتت د 

سلتتتي ذستتتك  يتتتث حي تتتت أل فدتتت  اسطلحتتت  سلرياضتتتيات  (NCTM , 2000,p16-17)اسندرهتتتي  
اإليجاحيتتتت    تتتت  اسرياضتتتتيات   كتتتتت   أا تتتتا  دراهتتتت د   قتتتتدر د  سلتتتتي  تتتت  اسنكتتتت  ت  ا جاهتتتتا د  

سلرياضيات ف  اسندارس  هذا ي طلب  علينًا فاسً  سلرياضيات سجنيع اسطلح   فتت   تت  اسصتتف  ، 
سلتتتي ضتتتر رة فدتتت  نعلنتتت  اسرياضتتتيات سنتتتا يجتتتب أل يعرفتتته ط حدتتت   نتتتا  ايقتتت  هتتتذد اس ؤ تتتد  نتتتا 

 قتتد (. NCTM, 2000, p10  فعتتا )ي  تتاج ل س علنتته  نتتل اتت   ديقتت  اسفتترص اسن اهتتح  ستت عل
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 ,Ross, McDougall& Hogaboam-Gray)دراهت  اس ت  أجراهتا ر  ز   زنت ؤد  صتلت اس

( حكتتأل إصتت ح  علتتي  اسرياضتتيات حتتأل  طحيتت  نعتتايير اسرياضتتيات اسندرهتتي  فتت   تتدريس 2002
ت ناتت  اسرياضيات يهد  ف    هيل   صي  اسطلح   ا  جتتاز ايهتتدا  اس قليديتت  س تتدريس اسرياضتتيا

اسندارات اس هاحي ،   تتذسك  طتت ير اس  قعتتات نتتل اس تتدريس   تت  اسنكتت  ت .  قتتد أكتتارت دراهتت  
( إستتي أهنيتت  اس نتتاد حتترانج إستتداد   تتدريب اسنعلنتتيل سلتتي اسنعتتايير،  أل Taylor, 2002 تتايل ر)

 دريس اسرياضيات نل     نعايير اسنجلس اسقتت ن  سنعلنتت  اسرياضتتيات  هتتاسد اسنعلنتتيل سلتتي 
أهدافد  اس     دد سد  اإلجرا ات اس   هتتي حع  دا أا تتا  اس تتدريس  اسندتتارات اس زنتت  ستتذسك،   ضع

 أ تتته ال حتتتد سلنعلنتتتيل أل يح اتتت ا ستتتل  نتتت ه  اسند تتت  نتتتل  تتت    لتتتك اسنعتتتايير اس تتت   ن تتت د  نتتتل 
 اال  قا  نل اس قليدي  إسي اس جديد  اس ط ر. 

ستتدى اسطلحتت  فتت  نرا تت  اس علتتي  اسعتتا  إل سد  اسرضا سل ن رجات اس عل  ف  اسرياضيات  
عتتاس  فتت  إصتت ح اس علتتي   اس تت   حتتذسدا  زارة اس رحيتت   اس علتتي  اس حتتاسرغ  نتتل اسجدتت د اسن تتد دة فتت 

 اسجدتتات ذات اسع قتت  ستته اسعديتتد نتتل ايهتتحاب  يتتأ   فتت  نقتتدن دا استتد ر استتذي يجتتب أل  فلهطيل
لتته سن  تت ى اسن تتاهج اسنطتت رة،  نتتدى يقتت   حتته اسنعلتت   نتتدى  فاسلتته نتتع ن طلحتتات اإلصتت ح   قح

إيجاحي ه نع نا يطرح نل د رات   رش سن   دد  إسي ن ا ح     جديد فتت  نيتتدال اسرياضتتيات 
 طتتتر   دريهتتتدا  اس عانتتت  نتتتع اسفقتتتات اسن  لفتتت  سلطلحتتت  نتتتل  يتتتث نهتتت  ى اس  صتتتي   اسدافعيتتت  

ناتتتت  دراهتتتت  ددة   صتتتاقص استتتت عل ،  هتتتتذا نتتتتا  ؤ تتتتدد   تتتتاقج اسعديتتتتد نتتتتل اسدراهتتتتات فتتتت  د   ن عتتتت
 Conference Board of) (  نجلتتتتس نتتتتؤ نر اسعلتتتت   اسرياضتتتتي Ball, 1999حتتتتا )

Mathematical Sciences [CBMS ], 2001) ل اسنعلنتتيل يحتتد ل ضتتعفًا فتت    تتا سد  أ
 ،(Campbell & white 1997 قتتد أكتتارت دراهتتات  تت  نتتل  انحتت    ايتتت) سلن تتاهج اسنطتت رة،

ستتدى نعلنتت   قلقتتا إستتي أل ه تتاك (1995) اسعنتتادي ستتر ي (،  سحتتد اClarc , 2005  تت رك )
  اسرياضيات       فا  د  ف  اسقيا  حأد اره  ف  نر ل  اس         اإلص ح . 

ن تتتاهج اسرياضتتتيات فتتت  فلهتتتطيل اس تتت   تتت   ط يرهتتتا فتتت  نطلتتتع ايسفيتتت  اسااساتتت   هتتت   إل 
ا  اسنعلنتتيل  رفتتع  فايتتا د  فتت  اسن تتاهج اسنطحقتت   اسيتتا ستت  ي ا حدتتا إال جدتت دًا ن تتد دة س طتت ير أد

اسن ضتتن   فتت  ن  تت ى اسن تتاهج  اسعنتت  سلتتي   قيتت  ايهتتدا  اسنرجتت ة ن دتتا  اسرياضتتيات تتدريس 
 سلي رأهدا إسداد جي  ن ف ح ين لك أهاسيب اس ف ير اسعلنتت  ح جتته ستتا   اسرياضتت  حكتت    تتاص 

حالستتداد نعلتت  اسرياضتتيات ننتتا يفتترض ضتتر رة االه نتتا   ن هل ا حقدر ه سلي اإلحداع  اس عل  اسذا  
دا  أد ارهتت  أحتت ين ل أل يق ن ااإلسداد حنا ي ف  إسداد نعلنيل أ فا   نؤهليل هذا   ط ير حرانج 
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 نا يجب االه نا  حاس ن  اسند   سلنعل    ديق  حتترانج ن طتتط سدتتا سل تتدريب أا تتا  اس دنتت   ،ح جاح
،  اصتتت   أل ه تتتاك ياتسن ا حتتت  اس طتتت رات اس اصتتتل  فتتت  نجتتتا  ن تتتاهج  طتتتر   تتتدريس اسرياضتتت

ضتتتعفًا نل  ظتتتًا فتتت  حتتترانج اس  نيتتت  اسند يتتت  سنعلنتتت  اسرياضتتتيات فتتت  فلهتتتطيل فقتتتد أاح تتتت   تتتاقج 
% نتتتتل نعلنتتتت  30أل  2011ستتتتا    TIMSSسعاسنيتتتت  سلرياضتتتتيات  اسعلتتتت  ااسدراهتتتت  اسد سيتتتت  

ا كتتار    -استتذيل كتتار  ا فتت  اسدراهتت  -اسرياضيات اسذيل يدره ل طلح  اسص  اساانل ف  فلهطيل
فتتت  د رات  دريحيتتت   حتتترانج   نيتتت  ند يتتت  ذات س قتتت  حن  تتت ى نتتت دج اسرياضتتتيات  تتت   اسعتتتانيل 

% نتتتت د  فتتتت  حتتتترانج  دريحيتتتت  ذات س قتتتت  ح تتتتدريس اسرياضتتتتيات 43حي نتتتتا كتتتتارك  2010، 2009
Mullis et al., 2012, p300)).   

  اس علي  ايهاه   قد قا  اسحا ث حدراه    ليلي  أ سي  سن   ى ن اهج اسرياضيات حنر ل   
اسنعرفتت  اسرياضتتي   نعتتايير اسعليا    ص  نل   سدا إسي اس ناد ن  تت ى ن تتاهج اسرياضتتيات سلتتي

اينري تتتتتت  سنعلنتتتتتت    اس تتتتتت   تتتتتتددها اسنجلتتتتتتسContent Standards سن  تتتتتت ى اسنتتتتتت دج 
   ليتت ، اسد دهتت ، اسقيتتاس،  استتد ا  ايستتداد  اسعنليتتات سليدتتا، اسجحتتر  هتت :  NCTMاسرياضتتيات

   ي ي     فيتتذ ن   يتتات هتتذد اسن تتاهج حطريقتت  يتت      NCTM ,2000).)ا ات  اال  ناالت اسحي
نتتل   سدتتا   قيتت  أهتتدا   تتدريس اسرياضتتيات   لحيتت  ن طلحتتات اسعصتتر  تتال الحتتد نتتل االه نتتا  

  Processes Standardsحاسنعتتتايير اي تتترى سلرياضتتتيات اسندرهتتتي   هتتت  نعتتتايير اسعنليتتتات 
  ت اسرياضي ، اس عليتت   اسحرهتتال اسرياضتت ، اس  اصتت  اسرياضتت ، اس تتراحط  اسن ددة ف :    اسنك

اسرياضتت ، اس ناتتي ت اسرياضتتي ،  ذستتك س تتد ح تتا  ن  تت ى ن تتاهج اسرياضتتيات اسندرهتتي   نراسا دتتا 
 تتذسك نتتل قحتت  نعلتت  اسرياضتتيات  استتذي ين تتل أل يلعتتب د رًا حتتارزًا فتت  اس دتت ض حنهتت  ى  تتدريس 

فنعلتتتتتتتتتت  اسرياضتتتتتتتتتتيات  نتتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتترى كتتتتتتتتتتي رد دا  اسنرجتتتتتتتتتت ة، اسنتتتتتتتتتتادة  نهتتتتتتتتتت  ى   قيتتتتتتتتتت  ايهتتتتتتتتتت
Shellard,2004) فتتت   اجتتت  إستتتي استتت ن ل نتتتل ايهتتتاس اسنعرفتتت    ز يتتتده  حقتتتدر  تتتا  ن تتته )

إضاف  إسي قاسدة سريض  نل اسندارات اإلدرا ي  ننا ي ف   دريهتتًا أ اتتر  جا تتًا  طلحتت  أقتت ى فتت  
 دتتتا نجن ستتت  نتتتل اسنفتتتاهي   اس ظريتتتات اسننارهتتت   اس طحيتتت ، إذ ستتت  يعتتتد ي ظتتتر إستتتي اسرياضتتتيات حأ

 اسنجردة ح   عدت ذسك إسي    دا كانل  حاس طحيقات اسعنلي   ندارات اس ف ير     اسنهاق .
ذا  تتال نعلنتت    اسرياضتتيات حنر لتت  اس علتتي  ايهاهتت  فتت  قطتتاع غتتزة قتتد   رجتت ا نتتل جانعتتات   ا 

 اس طتت ر اسجدتت د فتت  إطتتار نتتل نزيتتد  نعاهد ن  لفتت   فتت  ف تترات زن يتت  ن فا  تت  فدتتذا ي طلتتب حتتذ 
هذد اسحرانج اس هتتيل  اسن اهتتح   اسدانتت   اس دن   يث  ع حر اسند   سنعل  اسرياضيات   دريحه أا ا 

أدا  نعلنتت  اسرياضتتتيات  اصتت  فتت  هتتتذا اس قتتت اس تت    تتترا   فيتته اسنعرفتت  اسرياضتتتي   فتت   طتت ير
 نر ل  اس علتتي  ايهاهتت  اسعليتتا     ط ر فيه ن اهج اسرياضيات ف  نرا   اس علي  اسعا  ح جه سا 



 ك/ اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ ا٤ٍطً
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سلي اسفدتت   فاسعصر اسذي  عيش فيه ي طلب اس ر يز سلي  علي  اسرياضيات اسنع ند ح جه  اص،
  علي  اس ف ير     اسنك  ت  هذد نل أه  أهدا   تتدريس اسرياضتتيات فتت  نرا تت  اس علتتي  اسعتتا  

)اإلدارة    س جيتتا اسنعل نتتاتاسع سنتت      ف  فلهطيل  ذسك إلسداد جي  يه طيع أل ي ا ب سصر
   .(2010اسعان  سبكرا   اس أهي  اس رح ي، 

( ي حغتتت  أل يكتتتجع اس  نيتتتذ 449، ص2005إل  تتتدريس اسرياضتتتيات  نتتتا  تتترى حطتتتي  ) 
درا دتتا نتتل  تت   اس اقتتع حاس عانتت  نتتع اي نتتاط اسرياضتتي   سلتتي دراهتت  اسرياضتتيات   علندتتا  علتت   ا 

اضتت   اسقتترا ة اسرياضتتي   ي طلتتب ذستتك إ قتتال اسنعلتت  سدتتذد س  قيتت  قتتدر ن اهتتب نتتل اس  اصتت  اسري
اسج ا تتب نعرفيتتًا  أداقيتتًا .   ع حتتر حتترانج اس طتت ر اسند تت    تتدريحد  اسنعلنتتيل أا تتا  اس دنتت  اسقتتاق  
سلتتي نعتتايير اسرياضتتيات اسندرهتتي  أ تتد اسنتتدا   اسندنتت  س طتت ير  علتتي  اسرياضتتيات   علندتتا، فقتتد 

هنيتت  اهتت  دا  اسنعتتايير  ن تت ر س تتدريب اسنعلنتتيل  أ صتتت ( سلتتي أ2004أ تتدت دراهتت  زي تت ل)
حأهنيتتتت  اس قيتتتتي  اسنهتتتت نر سحتتتترانج إستتتتداد اسنعلنتتتتيل  سلتتتتد رات اس دريحيتتتت     ديتتتتد نتتتتدى ن  ن دتتتتا 

( أ تته ال ين تتل  طتت ير أدا  88، ص 2004سن طلحات اسنعايير اسعاسني  ذات اسصل ،   رى سحيتتد)
يات اس   ُيف رض   افرها سدى نعلتت  اسرياضتتيات   تتي اسنعل  د ل نعايير ُ  دد حك    اضح اس فا

يصتتحح قتتادرًا سلتتي أدا  ندتتا  سنلتته حاسكتت   اسنطلتت ب .  نتتا  ضتتن ت   صتتيات نتتؤ نر اسجنعيتت  
( سلتتي أل نعتتتايير اسرياضتتيات اسندرهتتتي   ع حتتر  ط طتتتًا 2001اسنصتتري  س رح يتتات اسرياضتتتيات )

ستتداد اسنعلنتتيل قحتت  اس دنتت  أ  اس طتت ر إركادي  سلنعل     يعر  نهتت  ى أداقتته هتت ا  فتت  حتترانج إ
 اسند    اس دريب أا ا ها. 

( إسي أل اس ناد O' shea, 2002; Denner  et al., 2001 أكارت دراهات    نل )
حتترانج إستتداد نعلتت  اسرياضتتيات   دريحتته سلتتي اسنعتتايير ذات اسصتتل  يهتتد  فتت  استترحط حتتيل اسنعرفتت  

  اهتتتتب  تتتتدريب اسنعلتتتت  فتتتت  فلهتتتتطيل    هتتتت  نتتتتع  اسفدتتتت .  هتتتتذا يعتتتتزز ضتتتتر رة اي تتتتذ  حنعتتتتايير 
اسرياضتتتيات اسندرهتتتي  ي دتتتا   تتتدد اإلطتتتار استتتذي الحتتتد  أل يحلغتتته نعلتتت  اسرياضتتتيات   تتتي ي قتتت  

 ايهدا  اسن  ط  حناد ه اسدراهي .    
اس طتت ر   ع حتتر سنليتت   صتتر اال  ياجتتات اس دريحيتت  أ ستتي  طتت ات إستتداد  طتتط  حتترانج 

 يتتث ي عتتذر   قيتت  أهتتدا  اس طتتط اس دريحيتت  ح فتتا ة ساسيتت  قحتت   ادأا ا  اس دنتت    صتتنيناسند   
اس طتت ر اسند تت  حتترانج ،  نتتا يجتتب أل  ح تتي اس عر  سلي اال  ياجتتات اس دريحيتت  اس زنتت  سلنعلنتتيل

سلتتتتي أهتتتتاس  تتتت ل اسنعلنتتتتيل اسنهتتتت ددفيل ن علنتتتتيل ؛ فتتتت  حتتتتد نتتتتل نراستتتتاة نعتتتتارفد   ندتتتتارا د  
أا تتا  اس دنتت   فكتت  فتت   اس طتت ر اسند تت اسعديد نل حرانج  د ألؤ قد حيل س  س  زن ،    نع قدا د 
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سلتتتي   ديتتتد اال  ياجتتتات اس دريحيتتت  سلنعلنتتتيل  اس عتتتر  اسنهتتتح  سلتتتي    قيتتت  أهتتتدافدا إذا ستتت   تتتحلَ 
 يتتتتتترى  (.Loucks-Horsley et al.,2003نعتتتتتتارفد   نع قتتتتتتدا د    حتتتتتترا د  اسهتتتتتتاحق  )

ت اس دريحيتت  هتت  اسنتتد   اسعلنتت  س تت  أل   ديد اال  ياجا  Beaudoin, 2004, p57)حي د يل)
دة  قيقتت  فتت    تت يل قتت ايتتر نتتل نكتت  ت  تتدريب اسنعلتت    طتت رد اسند تت   سجعتت  اس تتدريب ذي فا

 .اسنعل 
نعلنتتًا ن تتدرحًا  تت    20 قد قا  اسحا ث حالجرا  دراه  اه ط سي  سلي نجن ستت  كتتنلت  

س رحي   اس علي  اسعاس  ح ن ي  نتتل نكار  د  ف  حر انج  دريب اسنعلنيل  اسذي  كر  سليه  زارة ا
اسح ك اسد س     فذد نجن س  نل اسجانعات اسفلهطي ي   نل حي دا اسجانع  اإله ني  حغتتزة  تت   

(  ذستتك سل عتتر  2014)  زارة اس رحيتت   اس علتتي  اسعتتاس ،  2014/  2013اسفصتت  اساتتا   نتتل اسعتتا  
 ندى   قيقدا يهدافدا،  قتتد أ تتد أفتتراد  سلي  جد   ظره  ف  حرانج اس ط ر اسند   أا ا  اس دن 

اسنجن ستت  سلتتي أهنيتت  هتتذد اسحتترانج سرفتتع  فتتا ة اسنعلتت ،   ر تتزت ن  ظتتا د  سلتتي أل اس  طتتيط 
د ل اي ذ فتت  االس حتتار ا  ياجتتا د  اس دريحيتت   نتتا   -غاسحاً  –ي    سحرانج اس ط ر اسند      فيذها

 يطرأ سلي اسن اهج  طر  اس دريس نل  غييرات . 
أجريتتت حدتتد    ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات فتت  فلهتتطيل ناتت   قتتد  

(  ه  دراهات أجريت ف  ندل اسضف  اسغرحيتت   2002 دراه   جازي) (  2000) لدراه  سانا
 تت   اال  ياجتتات اس دريحيتت   ات( دراهتت2005(  سحد اسقادر)2009ف   يل أجرى    نل اس رك )
اع غتتزة،  قتتد   ا ستتت هتتذد اسدراهتتات اال  ياجتتات اس دريحيتت  نتتل  تت   سنعلنتت  اسرياضتتيات فتت  قطتت

نجاالت    ن اقك دا     اسعديد نتتل اسدراهتتات دا تت  استت طل اسعرحتت    ارجتته  اصتت  فتت  اسعقتتد 
اتتتارة  اي يتتتر نتتتل اسقتتترل اسناضتتت  نتتتل أهندتتتا: اس  طتتتيط،  طتتتر  اس تتتدريس،  اس قتتت ي ،  اس عزيتتتز،  ا 

دارة اسص ، اسنتتادة   ا  ا س تت اسدراهتتي ، إضتتاف  إستتي أل دراهتت  اس تترك  دراهتت  سحتتد اسقتتادراسدافعي ،  ا 
اال  ياجات اس دريحي  سنعلن  اسرياضيات حاسنر ل  اساا  ي  ف  قطاع غزة.  سلي اسرغ  نل أهني  
هتتذد اسنجتتاالت اس تت    ا س دتتا اسدراهتتات اس تت  أجريتتت فتت  فلهتتطيل ح جتته ستتا   قطتتاع غتتزة ح جتته 

 إال أ دا   ه  حاسعن ني   ين ل أل ي  ل اال  ياج إسيدا نطل حاً   اص ف  سن  نعل  اسرياضيات
 ا  ياجتتتات اس طتتت ر اسند تتت نتتتل نعلنتتت  اسنتتت اد اسن  لفتتت ،  س تتتل اسدراهتتت  اس اسيتتت    علتتت  ح  ديتتتد 
اسرياضتتيات اسندرهتتي  إذ ستت   سنعلن  اسرياضيات حنر ل  اس علتتي  ايهاهتتي  اسعليتتا فتت  ضتت   نعتتايير

 نتتا . اهتت ا  فتت  فلهتتطيل أ   ارجدتت -سلتتي  تتد سلتت  اسحا تتث -كتتاحد يهح  أل    إجرا  دراهتت  ن
 أ   هذد اسدراه  سلح ث ف   ط ير  دريس نادة اسرياضيات  اس    ع حر نل أه  اسنتت اد اسدراهتتي  



 ك/ اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ ا٤ٍطً
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اسنقتتررة سلتتي اسطلحتت  فتت  نرا تت  اس علتتي  اسعتتا  ح جتته ستتا   نر لتت  اس علتتي  ايهاهتتي  اسعليتتا ح جتته 
ر ل   يث  حدأ ك صتتي  اسطاستتب فتت  اس كتت ي     حلتت ر االه نانتتات  اص سنا نل أهني  سدذد اسن

 اسق استتات  ذستتك نتتل  تت     ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات حاسنر لتت  ايهاهتتي  
اسعليتتا فتت  ضتت   نعتتايير اسرياضتتيات اسندرهتتي   نر لتت  أ ستتي  أهاهتتي  سل  طتتيط سحر تتانج  دريحيتت  

 .      فلهطيلسرياضيات ف  اسند   سنعلن  ااس ط ر  هد  ف  

 ة: ــــــة الدراســــــمشكل

ينارس اسعديد نل نعلن  اسرياضيات سنلد  ف  اس دريس حنر ل  اس علتتي  ايهاهتتي  اسعليتتا 
حقطتتتاع غتتتزة   ستتتديد   قتتتص  اضتتتح فتتت  اسنعل نتتتات اسرياضتتتي  اس تتت   ن تتت د  نتتتل اسقيتتتا  حتتتأد اره  

اضتت ًا فتت  أهاهتتيات اسنتتادة   قلقتتًا س تتد اس عانتت   نعلنيل حفاسلي ،  يث يظدر اسنعلن ل ضعفًا   
نع اسرياضيات  اص  اسن تتاهج اسنطتت رة إضتتاف  إستتي اسطتتر   االهتت را يجيات اسن اهتتح  اس تت  يجتتب 
نراسا دتتا س تتد  تتدريس اسنتتادة سلطتت ب  اس تت   تتدد دا نعتتايير اسرياضتتيات اسندرهتتي ،  ي ر تتب سلتتي 

لنتت  نع تتي س تتد اسطاستتب  أل    ل سلنادة اسن عَ  ذسك  قدي  نادة اسرياضيات سلطلح  حك   جاند د ل
ننا يضع  اه فادة اسطاسب ننا ي    علنه ف    ني  ندارات اس ف ير  االه دال      اسنك  ت 

 ع حتتر سنليتت    ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  أ ستتي  طتت ات إستتداد حتترانج اس تتدريب أا تتا  اس دنتت  .   
س تتدريب   تت  اال جتتاد اسصتت يح      تتدد نكتت ل  سلنعلنتتيل   صتتنيندا، فدتت  اسنؤكتتر استتذي ي جتته ا

سنعلنتتت  اسرياضتتتيات حاسنر لتتت  ايهاهتتتي  اسعليتتتا فتتت   اس طتتت ر اسند تتت   ياجتتتات ا اسدراهتت  فتتت    نتتتا
      نعايير اسرياضيات اسندرهي ؟ف  ضقطاع غزة 

 وتتبمور مشكمة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئمة التالية:  
  اس اجتتتتب   ني دتتتتا ستتتتدى نعلنتتتت  اسرياضتتتتيات حاسنر لتتتت  نتتتتا نعتتتتايير اسرياضتتتتيات اسندرهتتتتي -1

  .؟ قطاع غزةايهاهي  اسعليا ف  

سنعلن  اسرياضيات حاسنر ل  ايهاهي  اسعليا ف  سل ط ر اسند    نا اال  ياجات اس دريحي  -2
 نعايير اسنعرف  اسرياضي  ؟. ض  ف   قطاع غزة

ات حاسنر ل  ايهاهي  اسعليا ف  سنعلن  اسرياضيسل ط ر اسند    نا اال  ياجات اس دريحي  -3
 نعايير اسعنليات س دريس اسرياضيات اسندره  ؟ . ض  ف   قطاع غزة

 سنعلنتتتت  اسرياضتتتتيات سل طتتتت ر اسند تتتت  هتتتت     لتتتت  درجتتتت    ديتتتتد اال  ياجتتتتات اس دريحيتتتت  -4
حتتا    : جتت س اسنعلتت ، اسنؤهتت  اسعلنتت ، ستتدد  قطتتاع غتتزةحاسنر ل  ايهاهتتي  اسعليتتا فتت  
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اسجدتتتت  اسنكتتتترف  سلتتتتي اس علتتتتي  سصتتتت  اسدراهتتتت  استتتتذي يدرهتتتته اسنعلتتتت ، هتتتت  ات اس حتتتترة، ا
 .؟)   ن ،   اس  اسغ ث(

 ة: ــــــروض الدراســــــف
 لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة وضع الباحث الفروض التالية: 

( حتتيل ن  هتتط  قتتدير اسنعلنتتيل α ≤ 0.5ال   جتتد فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  س تتد نهتت  ى ) -1
 ج  ا  ياجا د  اس دريحي   عزى إسي ن غير اسج س.سدر 

( حتتيل ن  هتتط  قتتدير اسنعلنتتيل α ≤ 0.5ال   جتتد فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  س تتد نهتت  ى ) -2
 سدرج  ا  ياجا د  اس دريحي   عزى إسي ن غير اسنؤه  اسعلن .

( حتتيل ن  هتتط  قتتدير اسنعلنتتيل α ≤ 0.5ال   جتتد فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  س تتد نهتت  ى ) -3
 درج  ا  ياجا د  اس دريحي   عزى إسي ن غير سدد ه  ات اس حرة .س

( حتتيل ن  هتتط  قتتدير اسنعلنتتيل α ≤ 0.5ال   جتتد فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  س تتد نهتت  ى ) -4
 سدرج  ا  ياجا د  اس دريحي   عزى إسي اسص  اسذي يدرهه اسنعل . 

ط  قتتدير اسنعلنتتيل سدرجتت  ( حتتيل ن  هتتα ≤ 0.5ال   جد فر   ذات دالس  إ صاقي  س تتد نهتت  ى ) -5
 .  اسجد  اسنكرف  سلي اس علي  )   ن ،   اس  اسغ ث(ا  ياجا د  اس دريحي   عزى إسي 

  ة: ـــــداف الدراســـــأه
 دد  هذد اسدراه  إستتي نعرفتت  اال  ياجتتات اس دريحيتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات حنر لتت  اس علتتي  

درجتتت  يات اسندرهتتتي ،  هتتت     لتتت  فتتت  ضتتت   نعتتتايير اسرياضتتت قطتتتاع غتتتزةايهاهتتت  اسعليتتتا فتتت  
ج س اسنعل ، اسنؤه  اسعلنتت ، ستتدد هتت  ات اس حتترة، اسن غيرات اس اسي :     نل حا     اال  ياج

   اس (. اسجد  اسنكرف  سلي اس علي  )   ن ،اسص  اسدراه  اسذي يدرهه اسنعل ، 
 ة: ــــة الدراســــأهمي

  ا ستته  هتت    ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت    حع أهني  اسدراهتت  نتتل أهنيتت  اسن ضتت ع استتذي  
إذ  ع حتتر سنليتت    ديتتد اال  ياجتتات  قطتت  اال طتت   س صتتني   فتت  قطتتاع غتتزةسنعلنتت  اسرياضتتيات 

ننا يهد  ف  رفع نه  ى أدا  اسنعلنتتيل  رفتتع  فايتتا د  ننتتا يتتؤار   اس  ني  اسند ي  حرانج اس دريب
إضتتاف  إستتي إن ا يتت   ،     صتتيلد  اسدراهتت إيجاحتتا سلتتي أدا  اسطلحتت  فتت  نر لتت  اس علتتي  ايهاهتت

اه  دا  قاقن  اال  ياجات اس دريحي    طحيقدا سلي فقات أ رى نل نعلن  اسرياضيات ف  قطتتاع 
  غزة  ن اط  فلهطي ي  أ رى.
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 ة: ــــددات الدراســــمح

اق صتتتترت اسدراهتتتت  سلتتتتي نعتتتتايير اسرياضتتتتيات اسندرهتتتتي  اسن ضتتتتن   فتتتت   ايقتتتت  نحتتتتادئ  نعتتتتايير  -1
سرياضيات اسندرهي   اسن نال  ف  نعايير اسنعرف  اسرياضتتي  اسن ضتتن   فتت  ن  تت ى اسرياضتتيات ا

 (.   NCTM, 2000) اسندرهي   نعايير اسعنليات س دريس اسرياضيات اسندرهي 
 .2014/  2013طحقت اسدراه      اسفص  اسدراه  اي   سلعا  اسدراه    -2

 مصطلحات الدراسة:

    ن ي  نه نرة  ه دد  نعلن  اسرياضيات ف  نر ل  اس علتتي  ايهاهتت  : سنلياٌزطٛه إٌّٟٙ
  س ط ير نعارفد   أداقد   ننارها د  اسند ي  .

: اسنعرفتت  اسرياضتتي   اي كتتط   اسفعاسيتتات اسن علقتت  حنعتتايير اسرياضتتيات الؽز١بعرربد اٌزله٠ج١ررخ
ى أداقتته سرفتتع نهتت    اجتت  إسيدتتا فتت  اسندرهتتي   اس تت  يتترى نعلتت  اسرياضتتيات أ تته 

 يهتتتت د  سليدتتتتا دا تتتت  اسفصتتتت    ارجتتتته فتتتت  إطتتتتار اس طتتتت ر اسند تتتت  اسنهتتتت نر، 
 .  ط يرها يغراض اسدراه  اس اسي  حاه جاح  اسنعل  سلي أداة اسدراه  اس     

ه  اسنر ل  اساا يتت  نتتل نر لتت  اس علتتي  ايهاهتتي   اس تت   حتتدأ حاسصتت   :اٌّوؽٍخ ا٤ٍب١ٍخ اٌؼ١ٍب
 ر . اس انس     د  حاسص  اسعاك

نجن س  نل اسنؤكرات اس تت  ي حغتت  أل   تت افر فتت  أدا  اسنعلتت  : ِؼب١٠و اٌو٠بض١بد اٌّله١ٍخ
 ايق  نحادئ  نعتتايير اسرياضتتيات اسندرهتتي   اسن نالتت  فتت  نعتتايير  اسنه ندة نل 

اسنعرف  اسرياضي  اسن ضن   ف  ن   ى اسرياضيات اسندرهي   نعتتايير اسعنليتتات 
 (.    NCTM , 2000 س دريس اسرياضيات اسندرهي )

 : ةـــــات السابقـــــالدراس

 ظتتترًا يهنيتتت  اسنعلتتت  فتتت  اسعنليتتت  اس علينيتتت   ضتتتر رة أل    اصتتت  حتتترانج اس تتتدريب أا تتتا  
اسند تت  حنتتا ي فتت   طتت ير ايدا  فقتتد أجريتتت اسعديتتد نتتل اسدراهتتات  تت    حتترانج اس طتت ر اس دنتت  

 ا  ياجات نعل  اسرياضيات  ن دا: 
(  اس تتتت  أجريتتتتت حدتتتتد    ديتتتتد اال  ياجتتتتات اس دريحيتتتت  اسنعرفيتتتت  2014دراهتتتت  اساحي تتتت  )

سنعلن  اسرياضيات حاسنر ل  اساا  يتت  س  فيتتذ اسنقتتررات اس دياتت  نتتل  جدتت   ظتتره ،  س  قيتت  هتتد  
اال  ياجتتات اس دريحيتت  اسنعرفيتت  سنعلنتت  رياضتتيات اسصتتف    اسدراهتت  اهتتُ  دنت االهتت حا   س  ديتتد

( نعلنًا نل نعلن  اسرياضيات ف  ندي   اسطاق  94      زيعدا سلي ) اساا  ي  اسا ا  اسنط رة،
حاسننل تتت  اسعرحيتتت  اسهتتتع دي ،    صتتتلت اسدراهتتت  إستتتي ستتتدة   تتتاقج ن دتتتا أل اال  ياجتتتات اس دريحيتتت  
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سنعلنتت  اسرياضتتيات حاسنر لتت  اساا  يتت  جتتا ت حدرجتت  ن  هتتط   أل اال  ياجتتات اس دريحيتت  سنعلنتت  
 ت ف  اسنر ح  اي سي يليدا ا  ياجات نعلن  اسص  اساا   اساا  ي ا  اسص  اسااسث اساا  ي جا

ا  ياجات نعلن  اسص  اي   اساا  ي،  نا   صلت اسدراه  إسي سد   ج د أار دا  سل حرة فتت  
 اس دريس أ  اسنؤه  اسعلن  ف    ديد اال  ياجات اس دريحي . 

جات اس دريحي  سل ط ر اسند   ( دراه  حدد    ديد اال  يا2012 أجرى اسحل ي   غاسب)
 643سنعلن  اسرياضيات ف  اس علي  اسعتا  حاسننل ت  اسعرحيت  اسهتع دي   يتث كتنلت سي ت  اسدراهت  

نكرفًا  نكرف     ا  ياره  نل سكر إدرات  علي  ف  اسننل   اهتت جاح ا سلتتي  39نعلنًا  نعلن   
 ياجتتتات اس رح يتتت ،    صتتتلت اهتتت حا       تتتت نتتتل نجتتتاسيل هنتتتا: اال  ياجتتتات اس  صصتتتي ،  اال 

اسدراه  إسي سدة   اقج ن دا أل اال  ياجات اس رح ي  جا ت ف  اسنر ح  اي ستتي يليدتتا اال  ياجتتات 
اس  صصتتتتي  فتتتت  اسنر حتتتت  اساا يتتتت ،  أل أ   اتتتت ث ا  ياجتتتتات فتتتت  اسنجتتتتا  اس  صصتتتت   ا تتتتت: 

اسنك  ت اسرياضي .أنا فتت  اسنفاهي  اس  ح س جي    طحيقا دا،  اسد ده  اسفراغي    طحيقا دا،     
اسنجتتا  اس رحتت ي فقتتد  ا تتت أ   اتت ث ا  ياجتتات:  علتتي  اسرياضتتيات ستتذ ي اال  ياجتتات اس اصتت ، 

   علي  اسرياضيات سلط ب اسن ه حيل،  اه  دا  اسنعان  ف   دريس اسرياضيات. 
ت اال  ياجات اس دريحي  سنعلن  اسرياضتتيا سلي   ديد(  2009دراه  اس رك )  اق صرت 

ف  اسنر ل  اساا  يتت  نتتل  جدتت   ظتتر اسنعلنتتيل  اسنكتترفيل اس رحتت ييل فتت  ن افظتت  غتتزة.   س  قيتت  
اسنجتتا   هنتتا( فقتترة ن زستت  سلتتي نجتتاسيل 35أهدا  اسدراه  فقد أسد اسحا ث اهتت حا   ن   تت  نتتل )

علنًا نكرفًا  ن (144)اسنجا  اس رح ي،  قد      زيع االه حا   سلي سي   اسح ث اس     اي ادين  
 قد  .2008/2009نل نعلن  اسرياضيات ف  اسنر ل  اساا  ي  ف  ن افظات غزة سلعا  اسدراه  

اجتتات اس دريحيتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات فتت  اسنجتتا  اي تتادين   ي   صتتلت اسدراهتت  إستتي أل أ اتتر اال
  ا ت سن ضتت ع اال  نتتاالت اتت   ل دتتا ن ضتت ع اس  انتت    طحيقا تته أنتتا فتت  اسنجتتا  اس رحتت ي ف ا تتت
اس اجتتتت  اس دريحيتتتت  اي ستتتتي إستتتتداد أ كتتتتط  ستتتتذ ي اال  ياجتتتتات اس اصتتتت  نتتتتل اسطلحتتتت  فتتتت  نح تتتتث 
اسرياضيات  اساا ي  إسداد اال  حارات سل ك  سل اسطلح  اسن ه حيل ف  نح ث اسرياضيات،  ذسك 
        قتتتد أظدتتترت   تتتاقج اسدراهتتت  سلتتتي ستتتد   جتتت د فتتتر   ذات دالستتت  إ صتتتاقي   عتتتزى سن غيتتتر اسجتتت س

 اتتي(  نتتا قتتد أظدتترت   تتاقج اسدراهتت  سلتتي ستتد   جتت د فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي   عتتزى أ) ذ ر، 
 تته أسل (.  نا قد أظدرت   اقج اسدراهتت  سلتتي أسن غير اسنؤه  اسعلن ) ح اس ري س، ناجه ير أ  

،  ستتد   جتت د فتتر   ذات دالستت  اس حتترةال   جتتد فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي   عتتزى سن غيتتر هتت  ات 
 غير اسنؤه  اسدراه )  رح ي، غير  رحتت ي(،  جتت د فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  إ صاقي   عزى سن

 .    ال سصاسح اسنكرفييل اس رح ييل عزى سن غير اسنهني اس ظيف  ) نكر   رح ي، نعل (،  اسفر 
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( فقد أجرى دراه  حدتتد  اس عتتر  إستتي نتتدى  تت افر اسنعتتايير اسند يتت  2009أنا اسزهرا   )
اسننل تتت  اسعرحيتتت  اسهتتتع دي ،  قتتتد  تتت  اهتتت  دا  اهتتت حا   اس قيتتتي  استتتذا   يدا  نعلنتتت  اسرياضتتتيات ح

 حطاقتتتت  ن  ظتتتت  أدا  اسنعلتتتت   ا اتتتت  ا  حتتتتارات   صتتتتيلي  فتتتت  اسرياضتتتتيات  تتتترحط حاسرياضتتتتيات 
إضتتاف  إستتي اهتت حا   اسطاستتب  اس ر يتتباسندرهتتي  فتت  اسصتت  اي    اساتتا    اسااستتث اساتتا  ي سلتتي 

نعلنتتتتتًا  45رهتتتتت ،  طحقتتتتتت ايد ات سلتتتتتي سي تتتتت  ن   تتتتت  نتتتتتل س قيتتتتتي  ننارهتتتتتات اسنعلتتتتت  فتتتتت  اسند
( طاسحًا.  قد   صلت اسدراه  إسي سدة   اقج ن دا 1289سلرياضيات حاسندي   اسن  رة إضاف  إسي) 

أل نهتت  ى  تت افر اسنعتتايير اسند يتت  فتت  أدا  نعلنتت  اسرياضتتيات  تتال ضتتعيفًا، إضتتاف  إستتي أ تته ال 
 ن  اسرياضيات  عزى إسي اس حرة.   جد فر   داس  إ صاقي  حيل أدا  نعل

  نيتتتت  حعتتتض ندتتتارات   طتتتيط استتتتدر س  ايدا   إستتتي(  2006 حيتتتب )  هتتتدفت دراهتتت  
اس دريه  سدى اسطاستتب اسنعلتت  حكتتعح  اسرياضتتيات ح ليتت  اس رحيتت  حاسهتت يس قتت  ضتت   نعتتايير جتت دة 

    تتذسك اسنعلتت ،  قتتد اهتت  د  اسحا تتث نقيتتاس   طتتيط استتدر س  حطاقتت  ن  ظتت  ايدا  اس دريهتت
( طاسحًا نعلنتتًا 60ق اندا ) ا  حار اسن اق  اس دريحي  سلي سي   نل اسطلح  اسنعلنيل حاسفرق  اسراحع 

 قد   صتتلت اسدراهتت  إستتي  جتت د  . 2005/2006    اسفص  اسدراه  اي   نل اسعا  اسدراه  
يتت  اسن  تت ى، ضع  ف  اسعديد نل اسندارات ن دا ندارة صياغ  ايهتتدا  اإلجراقيتت ،  ندتتارة   ل

 ندتتارة اهتت  دا  أهتتاسيب   تت ع اسنايتترات،  ندتتارة اهتت  دا  اس هتتاقط اسن عتتددة فتت   تتدريس اسندتتارات 
 اسرياضي  . 

  ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  سنعلنتت   اس تت  هتتدفت إستتي(  2006اسنجادستت  )  أنتتا دراهتت 
هتت حا   فتت    ديتتد اسهتتع دي ،  قتتد اهتت  د  اسحا تتث اال اسرياضتتيات سنر لتت  االح داقيتت  فتت  اسننل تت 

فقتترة  ناتت   تت  ن دتتا  اجتت   دريحيتت  ن زستت   64اال  ياجتتات اس دريحيتت   يتتث     تتت االهتت حا   نتتل 
سلتتتي أرحعتتت  نجتتتاالت هتتت : أهتتتاسيب  طراقتتت  اس تتتدريس، اس هتتتاق  اس علينيتتت ، اس قتتت ي ، إدارة اسصتتت  

اسرياضتتيات فتت      صلت اسدراهتت  إستتي اسعديتتد نتتل اس  تتاقج أهندتتا ا  يتتاج  نعلنتت  . اس فاس  اسصف 
 أل أ اتتتر نجتتتاالت اسدراهتتت   (64) اجتتت   دريحيتتت  نتتتل أصتتت   (63)اسننل تتت  اسعرحيتتت  اسهتتتع دي  إستتتي

)  اتت  نجتتا ه  نجا  )أهاسيب  طراق  اس تتدريس( ي لتت د نجتتا  )اس هتتاق  اس علينيتت ( سل دريب ا  ياجا 
نتتا أاح تتت اسدراهتت  نجتتا  )إدارة اسصتت   اس فاستت  اسصتتف (،   تتال اس قتت ي  (  أقتت  اسنجتتاالت ا  ياجتتا 

أ تتتته ال   جتتتتد فتتتتر   ذات دالستتتت  إ صتتتتاقي  فتتتت    ديتتتتد اال  ياجتتتتات اس دريحيتتتت  سنعلنتتتت  اسرياضتتتتيات 
حاسنر لتت  االح داقيتت  فتت  اسننل تت  اسعرحيتت  اسهتتع دي  يعتتزى سن غيتتر نؤهتت  اسنعلتت  )ح تتاس ري س، دحلتت  ( 

سنعلنتت  اسرياضتتيات    تتذسك ال   جتتد فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  فتت    ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت 
 5حاسنر لتت  االح داقيتت  فتت  اسننل تت  اسعرحيتت  اسهتتع دي  يعتتزى سن غيتتر هتت  ات  حتترة اسنعلتت  ) أقتت  نتتل 

 ه  ات (.  10ه  ات، أ حر نل  10إسي  5ه  ات، نل 
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س  ديتتتتتد اال  ياجتتتتتات اس دريحيتتتتت  اس زنتتتتت  سنعلنتتتتت   دراهتتتتت ( 2005)رسحتتتتتد اسقتتتتتاد  أجتتتتترى
اس رحتت ييل فتت  ن افظتتات  فيلجدتت   ظتتر اسنعلنتتيل  اسنكتتر اسرياضتتيات سلصتت  اس تتادي سكتتر نتتل   

(  اجتت   دريحيتت ، ن زستت  سلتتي  نهتت  ن تتا ر 72 قد أستتد اسحا تتث اهتت حا ه ن   تت  نتتل)قطاع غزة 
ه : ايهدا ، اسن   ى ، اي كط   اسطراق   اس هاق ، اس ق ي ، اس  طيط،  ا  طحقت سلي سي   

،  قد  لصت اسدراهتت  إستتي  ر يتتب  نكرفا  رح يا ( نعلنا  نعلن 102)  اسدراه  اس       ت نل 
ايهتتدا ، اي كتتط   اسطراقتت  ن ا ر االه حا    فقًا س   ياجات اس دريحي    ازسيا   ا تتت  اس تتاس  )

ذات دالستت  إ صتتاقي  فتت   (،  نا حي تتت اس  تتاقج  جتت د فتتر   اس هاق ، اس ق ي ، اس  طيط، اسن   ى
سصتتاسح ذ ي عتتزى سن غيتتر هتت  ات  حتترة اسنعلتت   سرياضتتيات   ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  سنعلنتت  ا

اس حرة ايط   ف   يل أ ه ال   جد فر   ذات دالستت  إ صتتاقي  فتت    ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  
  عزى سن غير اسنؤه  اسدراه  )  رح ي، غير  رح ي( .  

( دراهتت  حدتتد   ضتتع  صتت ر نق تترح سحر تتانج  تتدريح  قتتاق  سلتتي 2005سلتت ) نتتا أجتترى 
لحي  اال  ياجات اس دريحي  سنعلن  اسرياضيات حاسنر ل  اإلسدادي  ف  ض   اسنعايير اسق نيتت  فتت   

اال  ياجتتات اس دريحيتت  اسنح يتت  سلتتي  حالستتداد اهتت حا   س  قيتت  أهتتدا  اسدراهتت  قتتا  اسحا تتث  ،نصتتر
ت     ت نل  نه  نجاالت )اس  طيط، اه را يجيا -نعايير اسنعل  -ف  نصر اسنعايير اسق ني 

دارة اسص ، اسنادة اسعلني ، اس ق ي ، ند ي  اس علي (   نلن     سلي سي    قا  ح طحيقداا  اس عل   ا 
ن جدًا  رح يًا .  قد حي ت اس  اقج ار فتتاع  25 نعلن  اسرياضيات حن افظ  أهي ط  نعلنًا نل 80

دا رة اسص   نجا   هح  اال  ياج اس دريح  س   نل نجا  اس  طيط  نجا  اه را يجيات اس عل   ا 
اس قتت ي ، فتت   تتيل جتتا ت  هتتتح  اال  يتتاج اس تتدريح  سنجتتا  ند يتتت  اس علتتي  ن  هتتط ، أنتتا حاس هتتتح  

% نتتل جنلتت  اال  ياجتتات نتتا حتتيل اسن  هتتط   اسعاسيتت ،  نتتا 92سنجتتا  اسنتتادة اسعلنيتت  فقتتد جتتا ت 
  ا  ياجتتات  فتت  ضتت   دست اس  اقج أ ه ال أاتتر سل حتترة فتت  نهتت  ى   ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  . 

 تتت    تتتدة  عتتتاسج أ تتتد نجتتتاالت اسنعلنتتتيل  تتت   ضتتتع حر تتتانج  تتتدريح  ن تتت ل نتتتل  نتتتس   تتتدات 
 االه حا  . 

 طتت ير حتترانج  تتدريب نعلنتت  اسرياضتتيات حهتتلط    ( حدتتد 2004 أجريتتت دراهتت  ن تت س )
 يغتتراض اسدراهتت   تت  إستتداد اهتت حا  يل اي ستتي  ،سنتتال فتت  ضتت   اال جاهتتات اسعاسنيتت  اسنعاصتترة

 اقتتتع  تتتدريب نعلنتتت  اسرياضتتتيات أا تتتا  اس دنتتت   اساا يتتت  سل عتتتر  سلتتتي أهتتت  اال  ياجتتتات  سدراهتتت 
 جدتت   ظتتر  اس دريحيتت  اس زنتت  سلنعلنتتيل فتت  اسنتتر ل يل اإلسداديتت   اساا  يتت  فتت  هتتلط   سنتتال نتتل

اسنعلنتتتتيل  نتتتت جد  اسرياضتتتتيات .  قتتتتد     تتتتت االهتتتت حا   اساا يتتتت  نتتتتل   نهتتتت  نجتتتتاالت هتتتت : 
سرياضتتي ، طتتر  اس تتدريس، اس هتتاق  اس علينيتت ، اس قتت ي   تت    زيعدتتا سلتتي سي تت  ايهدا ، اسنعار  ا
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( نل نتت جد  اسرياضتتيات فتت  اسن طقتت  اسكتترقي  ج تت ب حاسهتتلط  . 10( نعلنًا  نعلن  )155نل )
 قتتد أ تتدت   تتاقج اسدراهتت  أ اتتر نجتتا  نتتل  يتتث اس اجتت  سل تتدريب  تتال طتتر  اس تتدريس يليتته نجتتا  

ايهتتدا    نجتتا  اس قتت ي    نجتتا  اس هتتاق  اس علينيتت ،  نتتا أاح تتت اسنعتتار  اسرياضتتي  اتت  نجتتا  
 اس  تتاقج ستتد   جتت د أاتتر سل حتترة فتت  اس تتدريس أ  سلنر لتت  اس تت  يعنتت  فيدتتا اسنعلتت  نتتل  يتتث  قتتدير

 اسنعلنيل س   ياجات اس دريحي  .
( دراهتتت  حدتتتد   طتتت ير اسنعرفتتت  اسحيداغ جيتتت  سن  تتت ى Kitta, 2004 نتتتا أجتتترى  ي تتتا)

ستتتدى اسنعلنتتتيل فتتت    زا يتتتا،  يغتتتراض اسدراهتتت   تتت  إستتتداد اهتتت حا   ن   تتت  نتتتل ا اتتت   اسرياضتتتيات
ن ا ر: اي   نعل نات سان ،  اساا    دريس اسرياضتتيات،  اسااستتث اسعنتت  اس عتتا    اسا تتاق  حتتيل 

نعلنًا سلرياضيات حاسنر ل  اساا  ي     ا  ياره  نل  نتتس  30اسطلح ،  قد طحقت االه حا   سلي 
 علي  ف    زا يا.    صلت اسدراه  إسي سدة   اقج نل أهندا أل ن ض سات اسرياضيات  نديريات

اس   ي اجه اسنعلن ل صع ح  ف   دريهدا  ي  اج ل إسي اسنزيتتد نتتل استتدس   اس تتدريب حكتتأ داه : 
اال  نتتتاالت، اسد دهتتت  ا ايتتت  ايحعتتتاد، استتتداقرة، اسنصتتتف فات  اس  تتت ي ت، اسحرنجتتت  اس طيتتت  سلتتتي 

 . اس ر يب
( دراهتت  حدتتد  اس عتتر  سلتتي ا  ياجتتات اس طتت ر اسند تت  Wang ,2004 أجتترى  ا تتج )

سنعلن  اسرياضيات ف  اسصيل ف  ض   اسنعايير اسق ني  سن دج اسرياضيات،  سجنع اسحيا ات  تت  
اه  دا  اه حا  يل إ داها   عل  حرأي اسنعلنيل ف  اسنهاقات اس   ين ل أل ُ طرح سد  ف  حرانج 

س ط ر اسند    اي رى   عل  حا  ياجات اس ط ر اسند   سلنعلنيل، إضتتاف  إستتي إجتترا  اس دريب  ا
( طاسحتتًا نعلنتتًا  نعلنتتًا أا تتتا  140 اسن   تت  نتتل ) نقتتاح ت س جيتت  سنجن ستت  نتتل سي تت  اسدراهتتت 

اس دنتتت ،   تتتال نتتتل   تتتاقج اسدراهتتت  أل نتتتل أهتتت  اسنهتتتاقات اس تتت  يرغتتتب اسنعلنتتت ل فتتت   ضتتتني دا 
اس  ارزنيتتتات، أهاهتتتيات اس هتتتاب،  تتتاالت فتتت  اإل صتتتا ، نقدنتتت  فتتت   ظريتتت    :اسحتتترانج اس دريحتتت

ايستتداد، أنتتا اال  ياجتتات اس دريحيتتت  سلنعلنتتيل فقتتد  ر تتزت  تتت   اسنعرفتت  اسرياضتتي   اسحيداغ جيتتت  
 اسن طلح  س دريس اسرياضيات، اسرياضيات اسن قدن ، اسرياضيات اس طحيقي . 

 (Ross, McDougall, Hogaboam-Gray& LeSage, 2002 أجتترى ر  ز  زنتت ؤد )
سنعايير إص ح  االح داقي دراه  حدد  ح ا  أداة سقياس ندى  طحي  نعلن  اسرياضيات حاسنر ل  

أحعتتاد س تتدريس  9فقرة ن زستت  سلتتي  20 علي  اسرياضيات نل  جد   ظره ،  قد     ت ايداة نل 
.   تت  اس  قتت  نتتل احتتات ايداة سلرياضيات اسندرهتتي   (NCTMاسرياضيات اسنح   سلي نعايير )

نتتل  تت    طحيقدتتا نتتر يل سلتتي نعلنتت  اسرياضتتيات حاسنر لتت  االح داقيتت  فتت    تتدا؛ اي ستتي كتتنلت 
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فتت  اس طحيقتتيل،  نتتا  0.81نعلنًا  يث حلغت قين  نعان  أسفتتا  2170نعلنًا  اساا ي  كنلت  517
نتت   ذستتك ح طحيقدتتا سلتتي  تت  اس  قتت  نتتل صتتد  ايداة حاهتت  دا  اسصتتد  اس  حتتؤي  اسصتتد  اس  ز 

 نجن س  نل نعلن  اسص  اسهادس  اساانل  ن  ظ  أدا  نجن س  ن د .  
حدتتتتد    ديتتتتد اال  ياجتتتتات اس دريحيتتتت  سنعلنتتتت   ( 2002 جتتتتازي )   قتتتتد أجريتتتتت دراهتتتت 

 سبجاحتت  ستتل أهتتقل  اسدراهتت   ،اسرياضتتيات فتت  اسنتتدارس اس   نيتت  فتت  ن افظتتات كتتنا  فلهتتطيل
نجتتاالت  (6)فقتترة  ناتت   تت  ن دتتا  اجتت   دريحيتت  ن زستت  سلتتي 79    نتتل أسد اسحا ث اه حا   ن 

ه : اس  طيط سل علي ، إدارة اسص ، أهاسيب اس دريس، اس هاق  اس عليني ، اسجا ب اسنعرفتت  سنتتادة 
% نتتل أفتتراد اسنج نتتع 34اسرياضيات، اسقياس  اس ق ي  .  قد      زيع االه حا   سلتتي سي تت   ناتت  

ياضتتيات حاسنتتدارس اس   نيتت  فتت  ن افظتتات كتتنا  فلهتتطيل.  قتتد   صتتلت اسذي يناتت  نعلنتت  اسر 
 اجتتت   دريحيتتت  سنعلنتتت  اسرياضتتتيات فتتت  اسنتتتدارس  (77)اسدراهتتت  إستتتي ستتتدة   تتتاقج ن دتتتا أل ه تتتاك 

اس   ني  ف  ن افظات كنا  فلهطيل،  أ ه ال   جد فر   ذات دالس  إ صاقي  ف  درج   قدير 
يحي   حعتتا سن غيتتر اسجتت س أ  ستتدد هتت  ات اس حتترة   نتتا أاح تتت نعلن  اسرياضيات ال  ياجا د  اس در 

اسدراهتتتت   جتتتت د فتتتتر   ذات دالستتتت  إ صتتتتاقي  فتتتت  درجتتتت   قتتتتدير نعلنتتتت  اسرياضتتتتيات ال  ياجتتتتا د  
اس دريحي   حعا سن غير اسنؤه  اسعلن  ف  نجتتا  اس  طتتيط سل علتتي  فقتتط سصتتاسح نتتل ي نلتت ل نؤهتت  

  ذات دالستت  إ صتتاقي  فتت  درجتت   قتتدير نعلنتت  ح تتاس ري س رياضتتيات   رحيتت    تتذسك  جتت د فتتر  
اسنعل   ف  نجا  اس  طتتيط  ن  حدااسرياضيات ال  ياجا د  اس دريحي   حعا سن غير اسنر ل  اس   يع

 سل علي  فقط سصاسح نل يعنل ل ف  اسنر ل  اساا  ي . 
( إستت    ديتتد اس فايتتات اس دريهتتي  اس اصتت  اس زنتت  سنعلنتت  2002دراهتت  نقتتاط ) هتتدفت 

سرياضتتيات حاسنر لتت  اسعليتتا نتتل اس علتتي  ايهاهتت  حن افظتتات غتتزة،       تتت سي تت  اسدراهتت  نتتل ا
جنيتتتع نعلنتتت  اسرياضتتتيات استتتذيل يعلنتتت ل فتتت  اسصتتت  اسهتتتاحع   اساتتتانل   اس اهتتتع نتتتل اسنر لتتت  

( نعلنا  نعلنتت    قتتد طحتت  اسحا تتث سلتتيد  اهتت حا    حدتتد  238ايهاهي  اسعليا،  اسحاسغ سدده  )
إستتي  اسدراهتت   دا  حعا يهني دا نتتل  تت   أ حتتر ستتدد نن تتل نتتل اسنعلنتتيل .    لصتتت ر يب فقرا

  اقج نل أهندا   ضع قاقن  حاس فايات اس اص  اس زن  س دريس اسرياضتتيات فتت  اسنر لتت  اسعليتتا، 
 أظدرت اس  اقج أيضا سد   ن ل سي   اسدراه  نل  فايات اسنجاالت اآل ي : اسنهاق  ف  نح تتث 

نهتتاق  فتت  نح تتث اسجحتتر، اإلاتترا  فتت  نح اتت  اسجحتتر   اسد دهتت ، اس فايتتات اسنداريتت ، اسد دهتت ، اس
 اس فايات اس جدا ي .

(  اس   أجريتتت حدتتد  اس عتتر  سلتتي اال  ياجتتات اس دريحيتت  2001دراه  أح  اسر س )أنا 
سنعلتت  اسصتتت  فتتت  اسصتتف   ايرحعتتت  اي ستتتي حاسنتتدارس اس   نيتتت  حن افظتتت   تتاحلس  قتتتد اهتتت  د  
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( 60( نعلنتتًا  )376)االهتت حا   فتت  جنتتع اسحيا تتات نتتل سي تت  اسدراهتت  اس تت      تتت نتتل اسحا تتث 
اسن افظتت .  قتتد   صتتلت اسدراهتت  إستتي ستتدة   تتاقج نتتل أهندتتا أل اسنعلنتتيل فتت  نتتدير ندرهتت  فتت  

اسن ضتتن   فتت  ن  تت ى اسنتت دج،    اج   حيرة سل دريب سلي سدة نجاالت ن دا: اسنعل نات اس ديا
يقتتت  اسن يطتتت  فتتت  اس تتتدريس، اسطتتتر  اسن قنتتت  سل عانتتت  نتتتع اسن تتتأ ريل دراهتتتيا، اهتتت غ   نتتت ارد اسح

اس تتتتدرب سلتتتتي ايهتتتتاسيب اسعلنيتتتت  اسن اهتتتتح  س تتتتدريس اسرياضتتتتيات، اسطتتتتر  اسن قنتتتت  سل عانتتتت  نتتتتع 
،  نتتتتا أاح تتتتت اس  تتتتاقج ستتتد   جتتتت د أاتتتتر سل حتتتترة فتتت   قتتتتدير اسنعلنتتتتيل  نتتتتديري اسنتتتتدارس اسن فتتت قيل

حاس هح  سن غير اسنؤه  اسعلن  فحاسرغ  نل أل اس  اقج أاح ت سد   ج د  س   ياجات اس دريحي ، أنا
فتت   قتتدير اال  ياجتتات اس دريحيتت  ح جتته ستتا  إال أل درجتت  اال  ياجتتات اس دريحيتت   أاتتر سدتتذا اسن غيتتر

سلي    نل نجا   ط ير نعار  اسنعل   ندارا ه  نجا  إجرا ات اس ق ي    فظ اس ظا   جا ت 
 عي   ذ ي اسنؤه ت اسعلني  ايسلي.  أسلي س د أفراد اس

اس اجتتتتات اس دريحيتتتت  سنعلنتتتت  اسرياضتتتتيات ( دراهتتتت  حدتتتتد    ديتتتتد 2000 أجتتتترى سانتتتتال)
اسعتتتانليل فتتت  اسنر لتتت  ايهاهتتتي  اسعليتتتا فتتت  اسنتتتدارس اس   نيتتت  فتتت  ن افظتتتات كتتتنا  فلهتتتطيل، 

اجتتات،  قتتد  تت   اس عر  سلي أار    نل اسنؤه  اسعلن   سدد هتت  ات اس حتترة فتت    ديتتد هتتذد اس 
( فقتترة ن زستت  سلتتي هتت   نجتتاالت هتت : اس  طتتيط، إدارة اسصتت  61اهتت  دا  اهتت حا   ن   تت  نتتل )

   ظينه، أهاسيب اس دريس، اس هاق  اس    س جي  فتت  نجتتا  اسرياضتتيات، اس قتت ي  فتت  اسرياضتتيات، 
نتتتت  ( نعلنتتتتًا نتتتتل نعل219اسجا تتتتب اسنعرفتتتت  حاسنتتتتادة اسعلنيتتتت ،  قتتتتد  تتتت    زيتتتتع االهتتتت حا   سلتتتتي)

 .   (  اج  ي  اج نعلن  اسرياضيات سل دريب سليدا58اسرياضيات،  أهفرت اس  اقج سل  ج د )
اال  ياجتتتتات اس دريحيتتتت  سنعلنتتتت   إستتتتي( حدتتتتد  اس عتتتتر  1999) دراهتتتت  ي هتتتت  أجريتتتتت  

اسرياضتتيات حاسنر لتت  االح داقيتت  س تتدريس اسرياضتتيات فتت  اسقتترل اس تتادي  اسعكتتريل،   تتذسك  ضتتع 
علنتت  اسرياضتتيات نرح فتت  ضتت    لتتك اال  ياجتتات   طحيقتته سلتتي سي تت  نتتل حر تتانج  تتدريح  نق تت

  حطاقتت  ااهتت  د تت  ،  قتتد ( نعلنتتاً 21ر حلغ سدده  )حاسنر ل  االح داقي  ف  ن افظ  اسن  في  حنص
اسن  ظتت  س  ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات     تتت نتتتل  نهتت  نجتتاالت هتتت : 

اسصتت ، اهتت  دا  اس نحيتت  ر فتت  اس تتدريس، اس قتت ي .  قتتد أاح تتت  اس  طتتيط، اس  فيتتذ، اسعنتت  دا تت 
اسدراهتتتتت  أل اسنعلنتتتتتيل أحتتتتتد ا  اجتتتتت   حيتتتتترة سل تتتتتدريب سلتتتتتي ف يتتتتتات  ندتتتتتارات اس تتتتتدريس  اهتتتتت  دا  

 اس نحي  رف   دريس اسرياضيات . 
إستتي  قتت ي  اس اجتتات اس دريحيتت  سنعلنتت  (Okorofor , 1998دراهتت  أ   رفتت ر )هتتدفت   

دارس ايهاهتتي  فتت   اليتت  رينتت  فتت   يجيريتتا، نتتل أجتت   ضتتع حتترانج  دريحيتت  اسرياضتتيات فتت  اسنتت
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( نعلنتتا نتتل 184 اقعي  سنعلن  اسرياضيات ف  اس الي .   قتتد أستتد اسحا تتث اهتت حا ه طحقدتتا سلتتي )
نعلن  اسرياضتتيات فتت  اس اليتت  .  قتتد أظدتترت   تتاقج اسدراهتت  أل نعلنتت  اسرياضتتيات ح اجتت   حيتترة 

ت اآل يتتت : إ قتتتال اسندتتتارات   اسنفتتتاهي  ايهاهتتتي ، صتتتياغ  ايهتتتدا  إستتت  اس تتتدريب سلتتتي اسنجتتتاال
اس اقعيتتت  اسقاحلتتت  سل  قيتتت ، إستتتداد اس هتتتاق  اس علينيتتت ،   ديتتتد اسقتتترا ات   اسنصتتتادر اس زنتتت ، إاتتتارة 

 اسدافعي .
( إستت    ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  سنعلنتتات 1997دراهتت  يار  تتدي   غ تتي  ) نتتا هتتدفت 
ل  االح داقي  نل ن افظ  جدة حاسننل   اسعرحيتت  اسهتتع دي  .   قتتد اهتت  دنت اسرياضيات ف  اسنر 

اهتتت حا ه  زستتتت سلتتتي سي تتت  اسدراهتتت  اسحتتتاسغ   تتت  إستتتداداسحا ا تتتال اسنتتت دج اس صتتتف  اس  ليلتتت   يتتتت 
( نعلنتتت  رياضتتتيات.    تتتال نتتتل أهتتت  اس  تتتاقج أل جنيتتتع أفتتتراد اسعي تتت  ح اجتتت  إستتتي 260ستتتددها )

اس دريس،  نتتا أاح تتت اس  تتاقج أ تته ال أاتتر سن غيتتر اسنؤهتت  سلتت    ديتتد اس دريب سلي ف يات ندارات 
درجتت  اال  يتتاج، أنتتا فينتتا ي علتت  حتتاسفر   فتت  درجتت  اال  ياجتتات حاس هتتح  سلن غيتترات اي تترى فقتتد 
 ا تتتت سصتتتاسح غيتتتر اسن  صصتتتات فتتت  اسرياضتتتيات   سصتتتاسح غيتتتر اسنتتتؤه ت  رح يتتتا   سصتتتاسح 

  إستتتتي  ر يتتتتب اال  ياجتتتتات اس دريحيتتتت  اس زنتتتت  سنعلنتتتت   قتتتتد  لصتتتتت اسدراهتتتت. ذ ات اس حتتتترة ايقتتتت 
اسرياضيات سلص  اس ادي سكر،  هب  جد   ظر اسنعلنيل أ فهد   اسنكرفيل اس رح ييل دا تت  
   ن  ر نل ن ا ر االه حا  ،  نل ا   ر يب اسن تتا ر  هتتب درجتت  أهني دتتا،   ا تتت  اس تتاس : 

اس  طتتيط،  اسن  تت ى  .  نتتا أظدتترت اس  تتاقج ا تته ايهدا ، اي كط   اسطراق   اس هاق ، اس ق ي ، 
  جتتد فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  فتت  درجتت  اال  ياجتتات اس دريحيتت   حعتتًا  سن غيتتر اس حتترة  سصتتاسح 
ذ ي اس حتترة اسط يلتت ،  ا تته ال   جتتد فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  فتت  درجتت  اال  ياجتتات اس دريحيتت  

 ي(. غير  رح   - حعًا سن غير اسنؤه  اسدراه ) رح ي
هتتدفت إستت    دنادراهتتفقتتد هتتدفت  ( Tommy, 1992&Kenneth ي تتث   تت ن  )أنتتا 

  ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات فتت  اسنر لتت  اساا  يتت  فتت   اليتت  ج رجيتتا حاس اليتتات 
( فقتترة 31    تتت نتتل ) سجنتتع اسحيا تتاتاهتت حا ه  تتأداة  س  قيتت  أهتتدا  اسدراهتت   تت  استتداداسن  تتدة،   
( نعلنتتا  نعلنتت  ننتتل 922قدتتا سلتتي سي تت  اسدراهتت  اس تت      تتت نتتل )يطح   تت  اسنعلتت   صتت  ندتتا 

  تتتتال نتتتتل أهتتتت  اس  تتتتاقج اس تتتت    صتتتتلت إسيدتتتتا اسدراهتتتت    ديتتتتد أهتتتت   يدرهتتتت ل فتتتت  اسنر لتتتت  اساا  يتتتت .
اجتتات اس دريحيتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات اسن نالتت  فتت  :أهتتاسيب إاتتارة اسدافعيتت  ستت عل  اسرياضتتيات،    ي اال

سيب جديتتتتدة س تتتتدريس اسرياضتتتتيات،   رفتتتتع قتتتتدرة اسنعلتتتت  الهتتتت  دا  اس اهتتتت ب فتتتت   تتتتدريس  علتتتت  أهتتتتا
اسرياضتتتتيات،    تتتتدريس اسرياضتتتتتيات سلطلحتتتت  نتتتتتل ذ ي اس  صتتتتي  اسنتتتتت  فض،  نعرفتتتت  اس طحيقتتتتتات 

 اسرياضي  اس ديا   اه  دا  ن  حر اسرياضيات،   اه  دا  إه را يجي  اس دريس.



 ك/ اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ ا٤ٍطً
اٌو٠بض١بد ثبٌّوؽٍخ ا٤ٍب١ٍخ اٌؼ١ٍب اٌزطٛه إٌّٟٙ ٌّؼٍّٟ  اؽز١بعبد
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 هاحق  أجريت ف  ن اط  ن   س   ن دتتا فلهتتطيل،أل اسدراهات اس نل هذا اسعرض  ي حيل
؛ 2002 ، جتتتازي؛ 2005،سحتتتد اسقتتتادر؛ 2009 ،اس رك قتتتد اس نتتتدت اسعديتتتد نتتتل اسدراهتتتات ناتتت )

( 2014،   ر زت دراه  )اساحي  ،سلي نجاالت  قليدي  نل اال  ياجات اس دريحي ( 2002،نقاط 
   تتتيل اه نتتتت حعتتتض اسدراهتتتات سلتتتي اسنعرفتتت  اسرياضتتتي  فتتت    ديتتتد اال  ياجتتتات اس دريحيتتت ، فتتت
؛ 2009)اسزهرا تت ،  ات  تت  نتتلدراهتت اي تترى سلتتي اسنعتتايير فتت  ح تتا  اال  ياجتتات اس دريحيتت  ناتت 

(،  حتتاسرغ  نتتل أل دراهتت   Wang ,2004؛ 2005 ،سلتتي؛ 2006 ،اسنجادستت  ؛2006،  حيتتب
ت فتت  ( أجريت حدتتد    ديتتد ا  ياجتتات اس طتت ر اسند تت  سنعلنتت  اسرياضتتيا2012اسحل ي  غاسب )

اسهتتع دي   س تتل  تت   صتتر اال  ياجتتات فتت  نجتتاسيل هنتتا اال  ياجتتات اس  صصتتي   اال  ياجتتات 
ا  ياجتتتات اس طتتت ر اسند تتت  سلنعلنتتتيل فتتت  ضتتت    (Wang ,2004اس رح يتتت ،    ا ستتتت دراهتتت  )

اسدراهتتت  اس اسيتتت  اس نتتتدت ؛ إال أل اسنعرفتتت  اسرياضتتتي   اسحيداغ جيتتت  اسن طلحتتت  س تتتدريس اسرياضتتتيات
نعرفيتتت   ج ا تتتب  NCTM سلنجلتتتس اسقتتت ن  سنعلنتتت  اسرياضتتتيات ياضتتتيات اسندرهتتتي نعتتتايير اسر 
فتت    ديتتد ا  ياجتتات اس طتت ر اسند تت  فتت  ي  تتاج إسيدتتا نعلتت  اسرياضتتيات حكتت   أهاهتت     دريهي 
 .فلهطيل 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

اسدراهتت  ؛ اهتت  د  اسحا تتث اسنتت دج اس صتتف  اس  ليلتت  فتت  اإلجاحتت  ستتل أهتتقل   :منننها الدراسننة
هذا اسن دج اسذي يع ند سلي   لي  ن   ى  ااق  اسنجلس اسق ن  اينري تت  سنعلنتت  اسرياضتتيات 

NCTM     إلسداد قاقن  حنعايير اسرياضيات اسندرهتت ،  نتتا اس نتتد اسنتت دج اسصتتف  اسنهتت   فتت
 د  اال  ياجات اس دريحي  سل ط ر اسنجنع اسنعل نات نل نعلن  اسرياضيات سي   اسح ث س  ديد 

 سد  . 

 مجتمع وعينة الدراسة:

 نعلنتتت  اسرياضتتتتيات حنر لتتت  اس علتتتتي  :   تتت ل نج نتتتتع اسدراهتتت  نتتتتل جنيتتتعأواًل: مجتمعععع الدراسعععة        
ايهاهتتي  اسعليتتا حاسنتتدارس اس   نيتت   نعلنتت  اسرياضتتيات حاسصتتفيل اس تتانس  اسهتتادس  نعلنتت  

 تت   اسفصتت  اسدراهتت   اع غتتزةفتت  قطتتاسرياضيات حاسنر لتت  اإلسداديتت  فتت  نتتدارس   استت  اسغتت ث 
( نعلنتتًا  نعلنتت   فتت  إ صتتاقيات 1318 اسحاسغ ستتدده  ) 2014/ 2013اي   نل اسعا  اسدراه 

حتتت زارة اس رحيتت   اس علتتي   حر تتتانج اس رحيتت   اس علتتي  فتتت    استت  اسغتتت ث  2012/2013اسعتتا  اسدراهتت  
 . اسد سي  حغزة
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فظات قطاع غتتزة سدراه  حاسطريق  اسطحقي  نل ن  ل  ن ا   ا  يار سي   ا ثانيًا: عينة الدراسة:        
 -% نل نج نع اسدراهتت ،  حعتتد   زيتتع االهتت حا   26.5( نعلنًا  نعلن  ح هح  350 حلغ سددها )
( اهتت حا   330سلي اسندارس اس   يعنتت  حدتتا اسنعلنتت ل  تتال اسعاقتتد اسن  نتت  ن دتتا ) -أداة اسدراه 

  زيتتع اسعي تت   حعتتًا  اسجتتد   اس تتاس  يحتتيل   تت    زيعدتتا. % نل نجن ع االهتت حا ات اس تت94.2ح هح  
 سن غيرات اسدراه  

 رٛى٠غ أفواك اٌؼ١ٕخ رجؼبا ٌّزغ١واد اٌلهاٍخ :1علٚي

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼلك بداٌفئ اٌّزغ١و إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼلك بداٌفئ اٌّزغ١و

 اٌغٌٕ
 اٌغٙخ %52.2 172 موٛه

اٌّشوفخ 
 ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ

 %44.2 146 ؽىِٛخ

 %55.8 184 ٚوبٌخ اٌغٛس %47.8 158 أبس

اٌّئً٘ 
 اٌؼٍّٟ

اٌصف اٌنٞ  %8.5 28 كثٍَٛ
٠لَهٍٗ 
 اٌّؼٍُ

، اٌقبٌِ
 اٌَبكً

104 31.5% 

 %53.3 176 اٌزبٍغ - اٌَبثغ %86.4 285 ثىبٌٛه٠ًٛ

 %15.2 50 اٌؼبشو %5.1 17 ِبعَز١و

ػلك 
ٍٕٛاد 
 اٌقجوح

     %41.2 136 فٌّ ٍٕٛاد فؤلً

 10 - دٍٕٛا 6
 ٍٕٛاد

88 26.7%     

     %32.1 106 ٍٕٛاد 10أوضو ِٓ 

( ي  تتظ أل أفتتراد سي تت  اسدراهتت  ينالتت ل نج نتتع اسدراهتت   يتتث 1 حاهتت عراض اسجتتد   )
كنلت اسعي   نه  يات اسن غيرات اسنه قل  حدرج  ن اهح  ننا يجعلدا سي   ننا  سلنج نع حدرج  

 نعق س  . 
حالسداد قاقن  حنعتتايير اسرياضتتيات اسندرهتتي   ذستتك ح  ليتت   ايقتت  نحتتادئ قا  اسحا ث : أداة الدراسة

   Principles &Standards for School Mathematics نعتايير اسرياضتيات اسندرهتي  
(NCTM , 2000 يتتث  ضتتن ت هتتذد اس ايقتت    صتت  جدتت د  أح تتاث قتتا  حدتتا اسنجلتتس سنتتدة  )

 قتتد  ضتتن ت هتتذد اسنعتتايير ن تت ريل درهتتي   ف   سكر ه  ات ف   ط ير نعتتايير اسرياضتتيات اسن
 Contentنعايير اسنعرف  اسرياضي  سن   ى ن دج  اسرياضيات أهاهييل، اسن  ر اي    اص ح

Standards   ه : ايسداد  اسعنليات سليدا، اسجحر، اسد ده ، اسقياس، إدارة اسحيا ات  اإل صا 
 اسن تتددة فتت :  تت  اسنكتت  ت   Processes Standards )اإلجرا ات(نعتتايير اسعنليتتات  اساتتا  

  تت   .اسرياضي ، االه دال  اسرياض ، اس  اص  اسرياض ، اس تتراحط اسرياضتت ، اس ناتتي ت اسرياضتتي 
رصتتتد جنيتتتع اسنؤكتتترات اس اصتتت  ح تتت  نجتتتا  فرستتت   اس اصتتت  حنر لتتت  اس علتتتي  ايهاهتتتي  اسعليتتتا  

 (1ا ظر )نل   رق   عايير.فقرة  نا     ن دا نؤكرًا نل نؤكرات اسن 34ف    ت اسقاقن  نل 
 ومن خالل هذه القائمة أعد الباحث االستبانة الخاصة باالحتياجات التدريبية كما يمي:  



 ك/ اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ ا٤ٍطً
اٌو٠بض١بد ثبٌّوؽٍخ ا٤ٍب١ٍخ اٌؼ١ٍب اٌزطٛه إٌّٟٙ ٌّؼٍّٟ  اؽز١بعبد
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 سلتتتي قاقنتت  اسنعتتتايير اس تت   تتت  ح تتا ً أ اًل: إستتداد اسصتت رة اي سيتتت  الهتت حا   اال  ياجتتتات اس دريحيتت : 
فقرة  نا     ن دتتا نؤكتترًا ي تتد  34إسدادها     ضع اسص رة اي سي  س ه حا    اس       ت نل

اسندرهتتي   تت   ضتتعدا فتت  ن تت ريل اي    تتاص حنعتتايير اسنعرفتت  اسرياضتتي   نعتتايير اسرياضتتيات
ف  نر ل  اس علي  ايهاهي  اسعليا   ي ضنل  Content Standardsسن   ى ن دج  اسرياضيات 

 ، اسقيتتاس،   ليتت  اسحيا تتات ، اسد دهتت استتد ا  ايستتداد  اسعنليتتات سليدتتا، اسجحتتر اسنجتتاالت اس اسيتت :
 ي ضتتنل اسنجتتاالت   Processes Standards تتاص حنعتتايير اسعنليتتات   اال  نتتاالت  اساتتا  

اس اسيتتتت :  تتتت  اسنكتتتت  ت اسرياضتتتتي ، اس عليتتتت   اسحرهتتتتال اسرياضتتتت ، اس  اصتتتت  اسرياضتتتت ، اس تتتتراحط 
 اسرياض ، اس ناي ت اسرياضي . 

  االه حا    اس اس : قا  اسحا ث حاس  ق  نل صد  :االستبانةصدق 
فتتت  صتتت ر دا اي سيتتت  سلتتتي نجن ستتت  نتتتل أهتتتا ذة  االهتتت حا   تتت  ستتترض  :صعععدق المحكمعععينأواًل: 

جانعتتات قطتتاع غتتزة اسن  صصتتيل فتت  نجتتا  اسن تتاهج  طتتر  اس تتدريس  يتتث طلتتب نتت د   إحتتدا  
   نراجع دتتا نتتع  ايقتت  نعتتايير اسنجلتتس اسقتت ن االهتت حا   راقد   ن  ظتتا د   تت   ن اهتتح  فقتترات 

اينري   سنعلن  اسرياضيات   ذسك  ض ح صياغا دا اسلغ ي ،  ف  ضتت    لتتك اآلرا   تت   عتتدي  
فقرة ه  نؤكرات اسنعايير استت اردة فتت   34صياغ  حعض اسفقرات  قد حقيت االه حا   ن     نل 

  ايق  اسنعايير. 
س هتت حا   ح طحيتت   جتترى اس  قتت  نتتل صتتد  اال هتتا  استتدا ل  :ثانيععًا: صععدق االتسععاق الععداخمي        

( فردًا )نعلنًا  نعلن ( نل  ارج سي   اسدراهتت ، 33سلي سي   اه ط سي  ن     نل ) االه حا  
     هاب نعان  ار حاط حيره ل حيل درجات  تت  فقتترة نتتل فقتترات نجتتاالت االهتت حا   نتتع درجتت  

اسن تت ر اسنجتتا  اسفرستت  اتت   تت   هتتاب نعانتت  االر حتتاط حتتيل درجتت   تت  نجتتا  فرستت  نتتع درجتت  
اسن درج     ه ا   تت   هتتاب نعانتت  االر حتتاط حتتيل درجتت   تت  ن تت ر نتتع اسدرجتت  اس ليتت  س هتت حا   

 (.SPSS ذسك حاه  دا  اسحر انج اإل صاق  )
 هتتذا نتتا اسنعرفتت  اسرياضتتي ( نعتتايير نعتتان ت اال هتتا  استتدا ل  سفقتترات اسن تت ر اي  )  -1

 ي ض ه اسجد   اس اس :
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 عخ وً فموح ِٓ فمواد ِغبلد اٌّؾٛه ا٤ٚيِؼبًِ اهرجبط كه: 2 اٌغلٚي
 ِغ اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌىً ِغبي 

ا٤ػلاك ٚاٌؼ١ٍّبد 
 ػ١ٍٙب

 اٌم١بً إٌٙلٍخ اٌغجو ٚاٌلٚاي
رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد 
 ٚالؽزّبلد

 اٌفموح
ِؼبًِ 
 الهرجبط

 اٌفموح
ِؼبًِ 
 الهرجبط

 اٌفموح
ِؼبًِ 
 الهرجبط

 اٌفموح
ِؼبًِ 
 الهرجبط

 اٌفموح
ِؼبًِ 

 طالهرجب

1 **0.920 1 **0.811 1 **0.651 1 **0.921 1 **0.681 
2 **0.874 2 **0.830 2 **0.681 2 **0.879 2 **0.781 
3 **0.672 3 **0.779 3 **0.731   3 **0.800 
    4 **0.731   4 **0.719 

 (3031** دا  س د نه  ى )
 تت  نجتتا  نتتل نجتتاالت  ( نعتتان ت االر حتتاط حتتيل درجتت   تت  فقتترة نتتل فقتترات2يحتتيل اسجتتد  )

اسن  ر اي   س ه حا   نع اسدرج  اس لي  سلنجا ،  ي حيل أل جنيع نعتتان ت االر حتتاط داستت  س تتد 
(،  هتتذا يتتد  سلتتي اال هتتا  استتدا ل  حتتيل فقتترات  تت  نجتتاالت نتتل نجتتاالت 0.01نهتت  ى دالستت )

 اسن  ر اي   س ه حا   .
 هذا نا ي ض ه اسجد   نعايير اسعنليات( نعان ت اال ها  اسدا ل  سفقرات اسن  ر اساا  ) -2

 :اس اس 
ِغ اٌلهعخ اٌى١ٍخ  اٌضبِٟٔؼبًِ اهرجبط كهعخ وً فموح ِٓ فمواد ِغبلد اٌّؾٛه : 3 اٌغلٚي

 ٌىً ِغبي

ؽً اٌّشىالد 
 اٌو٠بض١خ

اٌزؼ١ًٍ ٚاٌجو٘بْ 
 اٌو٠بضٟ

 اٌزّض١الد اٌو٠بض١خ اٌزواثط اٌو٠بضٟ اٌزٛاصً اٌو٠بضٟ

 اٌفموح
ِؼبًِ 

 طالهرجب
 اٌفموح

ِؼبًِ 
 الهرجبط

 اٌفموح
ِؼبًِ 
 الهرجبط

 اٌفموح
ِؼبًِ 
 الهرجبط

 اٌفموح
ِؼبًِ 
 الهرجبط

1 **0.542 1 **0.671 1 **0.594 1 **0.803 1 **0.827 
2 **0.763 2 **0.806 2 **0.575 2 **0.804 2 **0.775 
3 **0.921 3 **0.824 3 **0.749 3 **0.671 3 **0.750 
4 **0.775 4 **0.835 4 **0.724     

 (3031** دا  س د نه  ى )       
( نعان ت االر حتتاط حتتيل  درجتت   تت  فقتترة نتتل فقتترات  تت  نجتتا  نتتل نجتتاالت 3يحيل اسجد  )    

اسن تت ر اساتتا   س هتت حا   نتتع اسدرجتت  اس ليتت  سلنجتتا  ،  ي حتتيل أل جنيتتع نعتتان ت االر حتتاط داستت  
لتتتي اال هتتتا  استتتدا ل  حتتتيل فقتتترات  تتت  نجتتتاالت نتتتل (،  هتتتذا يتتتد  س0.01س تتتد نهتتت  ى دالستتت  )

  نجاالت اسن  ر اساا   س ه حا   .
 سنزيد نل اس  ق  نل اال ها  اسدا ل  قا  اسحا تتث ح هتتاب نعانتت  االر حتتاط حتتيل درجتت   تت      

نجا  فرس  نع درج  اسن  ر اسندرج    ه ا   تت   هتتاب نعانتت  االر حتتاط حتتيل درجتت   تت  ن تت ر 
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درج     نجا  نل نجتتاالت اسن تت ر  ،  يث حلغت نعان ت ار حاط س ه حا   نع اسدرج  اس لي 
، 0.549،0.825  ،30623 )نتتتع اسدرجتتت  اس ليتتت  سلن تتت ر ( اي  )نعتتتايير اسنعرفتتت  اسرياضتتتي 

درجتتت   تتت  نجتتتا  نتتتل نجتتتاالت اسن تتت ر  ( سلتتتي اس ر يتتتب،  نعتتتان ت ار حتتتاط0.637، 0.577
، 0.777، 0.690، 0.778، 0.830 )يتتتت  سلن تتتت رنتتتتع اسدرجتتتت  اس ل اسعنليتتتتات()نعتتتتايير اساا  

( سلتتي اس ر يتتب، فتت   تتيل حلغتتت نعتتان ت ار حتتاط درجتت  اسن تت ر اي    درجتت  اسن تت ر 0.827
سلتتتتي اس ر يتتتتب  جنيتتتتع  نعتتتتان ت  (0.519) (،(0.909اساتتتتا   نتتتتع اسدرجتتتت  اس ليتتتت  س هتتتت حا   

 .س ه حا  ا ل  ،  هذا يد  سلي اال ها  اسد(301االر حاط داس  س د نه  ى دالس  )
: سل  قتت  نتتل احتتات  االهتت حا   اهتت فاد اسحا تتث نتتل   تتاقج  طحيتت  االهتت حا   سلتتي ثبععات االسععتبانة

 يل :  نعلنًا  نعلن   يث قا  اسحا ث حنا 33اسعي   االه ط سي   اس   حلغ سدد أفرادها 
ب ا تتتث ح هتتتا جزقتتت  اس صتتتفي : قتتتا  اسحأ اًل:  هتتتاب نعانتتت  احتتتات االهتتت حا   حاهتتت  دا  طريقتتت  اس

 30552االهتت ط سي  سلتتي  صتتف  االهتت حا    ف ا تتت   نعانتت  االر حتتاط حتتيل درجتتات أفتتراد اسعي تت
 ح عتتدي  نعانتت  االر حتتاط هتتذا حاهتت  دا  نعادستت  هتتحيرنال ت حتترا ل ف تتال نعانتت  اساحتتات س هتت حا   

 . ه  نعان  احات ن اهب 30711
    أسفتتا ت  ر  حتتاخ  :  تت  اهتت  راج نعانتت  اا يتتًا:  هتتاب نعانتت  اساحتتات س هتت حا   حاهتت  دا  نعانتت

 يتتتث حلغتتتت نعتتتان ت اساحتتتات سنجتتتاالت   أسفتتتا -احتتتات االهتتت حا   ستتتل طريتتت  نعانتتت     ر  حتتتاخ
 اس اس : االه حا    س ه حا        نا ه  نحيل ف  اسجد  

 "أٌفب -صجبد الٍزجبٔخ ثبٍزقلاَ ِؼبًِ " ووٚٔجبؿ :4علٚي 
 ِؼبًِ اٌضجبد اٌّغبي دِؼبًِ اٌضجب بيـــــــــــاٌّغ

 30753 اٌو٠بض١خ ؽً اٌّشىالد 30771 ا٤ػلاك ٚاٌؼ١ٍّبد ػ١ٍٙب
 30791 اٌزؼ١ًٍ ٚاٌجو٘بْ اٌو٠بضٟ 30723 اٌغجو ٚاٌلٚاي

 30643 اٌزٛاصً اٌو٠بضٟ 30615 إٌٙلٍخ
 30633 اٌزواثط اٌو٠بضٟ 30753 اٌم١بً

 30664 خاٌزّض١الد اٌو٠بض١ 30755 رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚالؽزّبلد
   309327 الٍزجبٔخ وىً
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 30615 ( أل نعتتتتان ت اساحتتتتات سلنجتتتتاالت  را  تتتتت حتتتتيل ) 4 ي ضتتتتح نتتتتل اسجتتتتد   ) 
   ؤ تتد   يجتت  هتت  نعتتان ت احتتات نقح ستت   30983(،  نعانتت  اساحتتات س هتت حا     تت  30791،

صتتد  ايداة نعانتت  اساحتتات حاس جزقتت  اس صتتفي .  نتتل  تت   اإلجتترا ات  اس تت  ا حعتتت سل  قتت  نتتل 
 احا دتتا ين تتل سلحا تتث اس اتت   نتتل ايداة  يهتت  دندا فتت  جنتتع اسحيا تتات اس اصتت  حاسدراهتت . ا ظتتر 

  (2نل   رق  )
: حعتتد اس أ تتد نتتل هتت ن  ايداة  ن اهتتح دا يغتتراض اسدراهتت   تت    زيتتع االهتت حا   إجعرااات الدراسععة

 تت   كتتدر  تت فنحر نتتل سلتتي سي تت  اسدراهتت  حاالهتت عا   حتتحعض نعلنتت   نكتترف  فتت  قطتتاع غتتزة 
جتترا  سنليتتات اس  ليتت  اإل صتتاق   ن اقكتت   .2313/2314اسعتتا  اسدراهتت    تت  جنتتع االهتت حا    ا 

 اس  اقج .
 : اس ندت اسدراه  سلي سدة ن غيرات  نا يل : متغيرات الدراسة

 أواًل: المتغيرات المستقمة: 
 اسج س: ذ ر،   أ اي 

 يات: دحل  ، ح اس ري س، ناجه ير .اسنؤه  اسعلن  سلنعل   ن  ل نل ا ا  نه   
(، هتت  ات 13 -هتت  ات  6( ، )  نس ه  ات فأقتت ه  ات اس حرة  ن  ل نل ا ا  نه  يات: )

  (ه  ات 13أ ار نل )
    (، اسصتتف   نتتل 6، 5اسصتتف   اس تت  يدرهتتدا اسنعلتت   ن تت ل نتتل ا اتت  نهتت  يات: اسصتتف   ) 

  13(، اسص   9 - 7) 
  :    ن ،   اس  اسغ ث . اسجد  اسنكرف  سلي اس علي

 : اال  ياجات اس دريحي  سنعلن  اسرياضيات ف  ندارس كنا  قطاع غزة .ثانيًا: المتغير التابع
س  ليتت   نعاسجتت  اسحيا تتات إ صتتاقيًا  ( SPSS): اهتت  د  اسحا تتث حر تتانج المعالجعة اإلحصععائية

  هتتط اس هتتاح  اسنتت ز ل ) نل     اسطر  اإل صاقي  اس اسيتت : اس  تترار، اسن  هتتط اس هتتاح ، اسن
اسنتتترجح (، اال  تتترا  اسنعيتتتاري، ا  حتتتار ) ت ( سنجنتتت س يل نهتتت قل يل   ليتتت  اس حتتتايل اي تتتادي 

One Way ANOVA ،. ا  حار كافيه سلنقار ات اسحعدي  
سنعلنتت  اسرياضتتيات اس نتتد  سل طتت ر اسند تت   سل عتتر  سلتتي درجتت  اال  ياجتتات اس دريحيتت    

 – 1083، 1079 -  1اسنتتتت ز ل )  ديتتتتد نهتتتت  ى اسن  هتتتتط اس هتتتتاح  س اسفقتتتتات اس اسيتتتت  اسحا تتتتث
(  نه  ى درج  اال  ياجات اس دريحي  5 - 4023، 4019 – 3043، 3039  – 2063، 2059

( حدرجتت   حيتترة جتتداً ، حدرجتت   حيتترة، حدرجتت  ن  هتتط ، حدرجتت  قليلتت ، حدرجتت  قليلتت  جتتدااسنقاحلتت  سدتتا )
  .(541ص ،2338)سحد اسف اح، سلي اس ر يب 
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(  فتتأ ار فتت  205 هتت    ع حتتر اسدراهتت  أ تته إذا  تتال اسن  هتتط اسنتت ز ل سلفقتترة أ اسنجتتا )
درج  اال  ياجات اس دريحي  فالل اسفقرة أ  اسنجا  يعحر سل  اج   دريحي  س د نعلن  اسرياضتتيات 

 . 

   ٔزبئظ اٌلهاٍخ ِٕٚبلشزٙب: 

ت سلتتي   نتتا نعتتايير اسرياضتتيا ي يتت ص: سبجاحتت  ستتل اسهتتؤا  اي   نتتل أهتتقل  اسدراهتت   استتذأوالً 
 ؟   قطاع غزةاسندرهي  اس اجب   ني دا سدى نعلن  اسرياضيات حاسنر ل  ايهاهي  اسعليا ف  

فقتتد  نتتت اإلجاحتت  ستتل هتتذا اسهتتؤا  س تتد اس تتديث ستتل ح تتا  أداة اسدراهتت  ) االهتت حا   (  يتتث  تت  
اسنعتتايير اس تت   ع نتتدها   اس    ع حتتر  NCTMاس ناد نعايير اسرياضيات اسندرهي  اسصادرة سل 

اسعديد نل اسد     ع حرها أهاهًا سح تتا  ن  تت ى ن تتاهج اسرياضتتيات   دريهتتدا حفاسليتت  سلطتت ب فتت  
ل اس ناد هذد اسنعايير  ن ا س  اي تتذ حدتتا فتت  نج نع تتا اسفلهتتطي   ح جتته  نرا   اس علي  اسعا ،  ا 

ادة اسرياضتتيات نتتل  يتتث قطاع غزة ح جه  تتاص ين تتل أل ُي تتدث  قلتت    سيتت  فتت  هتت ي  نتت  سا  
ارا  ن   ى اسن دج  نل  يث إجرا ات اس دريس اس   ين ل أل ي  حه إسيدا اسنعلتت   يأ تتذ   عزيز  ا 

 ( 1حدا. ا ظر نل   رق  )
 : سبجاح  سل اسهؤا  اساا   نل أهتتقل  اسدراهتت   استتذي يتت ص سلتتي  نتتا اال  ياجتتات اس دريحيتت اً ثاني        

نعتتايير  ضتت  فتت   قطتتاع غتتزةضتتيات حاسنر لتت  ايهاهتتي  اسعليتتا فتت  سنعلنتت  اسرياسل طتت ر اسند تت  
قا  اسحا ث ح هاب اسن  هط اس هاح  اسن ز ل  اال  را  اسنعيتتاري  س تت   اسنعرف  اسرياضي  ؟  

فقتتترة )  اجتتت   دريحيتتت  ( نتتتل فقتتترات  تتت  نجتتتا  نتتتل نجتتتاالت اسن تتت ر اي    اسن علتتت  حنعتتتايير 
س اجتت  سل تتدريب فتت  ضتت   اسنقيتتاس اس تت   تت  اس نتتادد فتت  يتتد درجتت  اداسنعرفتت  اسرياضتتي    تتذسك   

اسنعاسج  اإل صاقي    ر يتتب فقتترات  تت  نجتتا    ازسيتتا نتتل  يتتث درجتت  سل اجتت  سل تتدريب  نتتا هتت  
 : اس اس  ن ضح ف  اسجد  
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 ٠ج١ٓ اٌّزٍٛط اٌؾَبثٟ اٌّٛىْٚ ٚالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٌفمواد وً ِغبي :5علٚي
 اٌو٠بض١خ  ِٓ ِغبلد ِؾٛه ِؼب١٠و اٌّؼوفخ 

 وحـــــــــــــــاٌفم َ
اٌّزٍٛط 
اٌؾَبثٟ 
 اٌّٛىْٚ

الٔؾواف 
 اٌّؼ١بهٞ

 كهعخ اٌؾبعخ
 اٌزله٠ج١خ

 اٌزور١ت
 

 بــــــــبي ا٤ػلاك ٚاٌؼ١ٍّبد ػ١ٍٙــــــِغ

 1 وج١وح 1.194 2.345 اٌؼاللبد ث١ٕٙب .  ٚرّض١ٍٙب ٚشوػػوض أٔظّخ ا٤ػلاك  1
 3 ِزٍٛطخ 1.204 2.376 ػلاك ٚاٌؼاللبد ث١ٕٙب .رؾل٠ل ِؼبٟٔ اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ ا٤  2
 2 ِزٍٛطخ 3.129 3.055 فٟ ِٛالف ِٓ اٌج١ئخ  ٚرطج١مٙباعواء اٌؾَبثبد ٚاٌزمل٠و ثّٙبهح  3
  ِزٍٛطخ 1.033 2.125 ًـــــــــبي وىـــــــــاٌّغ 

 لٚايــــــــــــــــجو ٚاٌــــــــــــــــبي اٌغــــــــــــــــِغ

 1 ِزٍٛطخ 1.334 2.276 ا٤ّٔبط اٌو٠بض١خ ٚاٌؼاللبد ٚاٌلٚاي شوػ   1
 3 ِزٍٛطخ 1.102 2.215 ٙبرّض١ً ِٛالف ٚ ثٕٝ ه٠بض١خ ثبٍزقلاَ اٌوِٛى اٌغجو٠خ ٚرؾ١ٍٍ 2
 2 ِزٍٛطخ 1.029 3.142 .ٙباٍزقلاَ إٌّبمط اٌو٠بض١خ ٌزّض١ً اٌؼاللبد اٌى١ّخ ٚفّٙ 3
  ِزٍٛطخ 3.239 2.313 ًـــــــــبي وىـــــــــاٌّغ 

 خــــــــــــــــبي إٌٙلٍــــــــــــــــِغ

1 
رؾ١ٍررً صررفبد ٚفررٛاا ا٤شررىبي إٌٙلٍرر١خ ماد اٌجؼررل٠ٓ ٚاٌضالصررخ 

 1 ِزٍٛطخ 1.193 3.294 أثؼبك ٚرط٠ٛو رجو٠واد ِٕطم١خ ٌٍؼاللبد إٌٙل١ٍخ .

2 
صرررف اٌؼاللررربد اٌّىب١ٔرررخ ثبٍرررزقلاَ ٕ٘لٍرررخ ٚرؾل٠رررل اٌّٛالرررغ ٚ

 2 ِزٍٛطخ 1.300 2.139 زّض١الد ا٤فوٜ اإلؽلاص١بد ٚاٌ

 4 ِزٍٛطخ 1.016 3.164 اٌزّبصً فٟ رؾ١ًٍ ِٛالف ه٠بض١خ . اٍزقلاَرطج١ك اٌزؾ٠ٛالد ٚ 3
اٍزقلاَ اٌزصٛه اٌجصوٞ ٚاٌزؼ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٚإٌّبمط إٌٙل١ٍخ فٟ  4

 3 ِزٍٛطخ 1.103 2.339 ؽً اٌَّبئً.
  ِزٍٛطخ 3.224 2.324 ًـــــــــبي وىـــــــــاٌّغ 

 بًــــــــــــــــبي اٌم١ــــــــــــــــِغ

1 
شرروػ اٌؼٕبصررو ٚاٌَررّبد اٌمبثٍررخ ٌٍم١رربً فررٟ ا٤شرر١بء ٚٚؽررلاد 

 1 ِزٍٛطخ 1.313 2.127 ٚأٔظّخ ٚػ١ٍّبد اٌم١بً 

 3 ِزٍٛطخ 1.079 2.106 رطج١ك اٌزم١ٕبد ٚا٤كٚاد ٚاٌمٛا١ٔٓ إٌّبٍجخ إل٠غبك اٌم١بٍبد . 2
  ِزٍٛطخ 3.311 2.110 ًـــــــــوى بيـــــــــاٌّغ 

 ِغبي رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚالؽزّبلد

1 
ص١بغخ أٍئٍخ رزطٍت رٕظر١ُ ٚػروض ث١بٔربد ِٕبٍرجخ ٌةعبثرخ ػرٓ 

 ٘نٖ ا٤ٍئٍخ 
 1 ِزٍٛطخ 1.139 3.230

2 
ٙب افز١رربه اٌطرروق اإلؽصرربئ١خ إٌّبٍررجخ ٌزؾ١ٍررً اٌج١بٔرربد ٚاٍررزقلاِ

 .ثفبػ١ٍخ 
 3 ِزٍٛطخ 1.341 2.197

 4 ِزٍٛطخ 1.311 2.179 .ٙب٠ٛو الٍزلللد ٚاٌزٕجئاد اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌج١بٔبد ٚرم١١ّرط 3
 2 ِزٍٛطخ 1.132 2.376 .ٙباٌّفب١ُ٘ ا٤ٍب١ٍخ فٟ الؽزّبلد ٚرطج١م اوزَبة 4
  ِزٍٛطخ 3.222 2.333 ًـــــــــبي وىـــــــــاٌّغ 

اسرياضتتيات  اسن نالتت  فتت   ( أل جنيع اال  ياجات اس دريحي  سنعلنتت 5ي ضح نل اسجد  )
اسنعرفتت  اسرياضتتي  جتتا ت حدرجتت  ن  هتتط   فقتترات اسن تت ر اي   نتتل االهتت حا    اس اصتت  حنعتتايير

 اس تت   تت ص ه ى اس اج  اس دريحي  اسن نال  ف  اسفقرة اي سي نل نجا  ايسداد  اسعنليتتات سليدتتا 



 ك/ اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ ا٤ٍطً
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حن  هط  هاح   درج   حيرةجا ت حا   اسع قات حي د   نايلدا  كرحسرض أ ظن  ايسداد سلي  
(. أنتتا أقتت   لتتك اسفقتترات ن  هتتطًا ف ا تتت اسفقتترة اسااساتت  نتتل 10194(  ا  تترا  نعيتتاري )30245)

  ف  ن اق  نل اسحيقتت    طحيقداإجرا  اس هاحات  اس قدير حندارة   فس اسنجا   اس     ص سلي  
   هتتط  .  ي  تتظ (   ح اجتت   دريحيتت  ن30129(  ا  تترا  نعيتتاري )30355حن  هتتط  هتتاح  )

نعلنتت  اسرياضتتيات  أل (،  هتتذا يتتد  سلتتي205 جتتا ز اسن  هتتط اس هتتاح  سدتتا) اسفقتترات أل جنيتتع 
حاسرغ  نل أل هذد ،   دذد اسنعاييراسن ض سات اسنر حط  ححنجن  فقا د  ف   اج  سل دريب سلي 

ن تتت ر  اس اجتتت  جتتتا ت ن  هتتتط  فتتتاسنعل  اس تتتاجح فتتت   اجتتت  إستتتي اس  نيتتت  اسند يتتت  اسن  اصتتتل  فتتت 
 ي فتت  ذستتك نتتع نتتا  ، حر تته اسعلنتت  أ  نعايير اسنعرفي  اسرياضتتي  أا تتا  اس دنتت  حتتاسرغ  نتتل نؤهلتته

سلي ذسك  يث أ د سلي ضر رة اإلارا   (Hung-his, 1999, p 535هس) -أكار إسيه ه ج
اسنعرف  اسنه نر سلنعل   ف  اس  صتتص،  نتتا   فتت  هتتذد اس  يجتت  نتتع   تتاقج اسعديتتد نتتل اسدراهتتات 

؛ أحتتتتت  استتتتتر س، Wang, 2004؛ 2334؛ ن تتتتت س ، 2335؛ سلتتتتت ، 2339اساحي  ، ناتتتتت )
 اس   حي ت أل نعلن  اسرياضتتيات أحتتد ا  اجتت  نر فعتت  سل تتدريب سلتتي اسنعرفتت  اسرياضتتي   (2331

اسن ضتتتن   فتتت  ن  تتت ى ن تتتاهج اس علتتتي    تتتذسك اسنعرفتتت  اسرياضتتتي   اسحيداغ جيتتت  اسن طلحتتت  س تتتدرس 
نتتل  يتتث اال  ياجتتات اس دريحيتت   تت   اسنجتتاالت فتت  هتتذا اسن تت ر.  سل عتتر  سلتتي أ اتتر اسرياضتتيات

 اس اس :   ن ضح ف  اسجد   ه   هاب اسن  هط اسن ز ل س   نجا   اال  را  اسنعياري  نا
 اٌّزٍٛط اٌؾَبثٟ اٌّٛىْٚ ٚالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٌىً ِغبي ِٓ ِغبلد :6علٚي

 ِؾٛه ِؼب١٠و اٌّؼوفخ اٌو٠بض١خ

اٌّزٍٛط اٌؾَبثٟ  بيــــــــــــــــــــــاٌّغ َ
 اٌّٛىْٚ

الٔؾواف 
 اٌّؼ١بهٞ

كهعخ 
 اٌؾبعخ
 ٌٍزله٠ت

 اٌزور١ت

 
1 

 3 ِزٍٛطخ 1.033 3.125 ا٤ػلاك ٚاٌؼ١ٍّبد ػ١ٍٙب

 5 ِزٍٛطخ 30895 30213 اٌغجو ٚاٌلٚاي 2
 1 ِزٍٛطخ 30884 3.234 إٌٙلٍخ 3
 4 ِزٍٛطخ 3.971 3.116 اٌم١بً 4
 2 ِزٍٛطخ 3.888 3.223 درؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚالؽزّبل 5

  ِزٍٛطخ 3.776 3.235 اعّبٌٟ ِؾٛه ِؼب١٠و اٌّؼوفخ اٌو٠بض١خ

( أ تته حتتاسرغ  نتتل أل اال  ياجتتات اس دريحيتت  سجنيتتع نجتتاالت هتتذا 6 ي ضتتح نتتل اسجتتد  )
( ننتتا 205اسن تت ر جتتا ت ن  هتتط  إال أل جنيتتع هتتذد اسنجتتاالت  جتتا ز اسن  هتتط اس هتتاح  سدتتا)

   اسد دهتت   ل  اجتت   دريحيتت  سن تت ر اسنعرفتت  اسرياضتتي   اصتت  نجتتا   ديد  سلتتي أل اسنعلنتتيل يحتت
 تتت د نجتتتا     ليتتت   (3.234) يتتتث  حتتتيل أل اسن  هتتتط اس هتتتاح  اسنتتت ز ل سدتتتذا اسنجتتتا   تتتال 

ايستتداد  اسعنليتتات   اتت  نجتتا   (3.223)اسحيا تتات  اال  نتتاالت  حن  هتتط  هتتاح  نتت ز ل قين تته 
اسجحتتر  استتد ا    ا تتا فتت   اسقياس      أنا نجاس   (3.125)حن  هط  هاح  ن ز ل قين ه  سليدا

سدنتتتتا      اسن  هتتتتط اس هتتتتاح  اسنتتتت ز ل  اسنر حتتتت  اس انهتتتت  سلتتتتي اس ر يتتتتب  يتتتتث حلتتتتغ اسنر حتتتت  اسراحعتتتت  
(3.116(  )30213) . 
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 اجتت  إستتي اسنزيتتد ح قطتتاع غتتزةل نعلنتت  اسرياضتتيات فتت  أ نتتل  تت   هتتذد اس  تتاقج ي حتتيل 
اسد دهتتت   هتتت  نتتتل اسن ضتتت سات   عرفتتت  اسرياضتتتي    اصتتت  نجتتتانتتتل اس تتتدريب سلتتتي نجتتتاالت اسن

نجتتا  اسد دهتت  هتتذا اسإضتتاف  إستتي أل ، اسن ضتتن   فتت    تتب اسرياضتتيات اس تت   تت   ط يرهتتا نتتؤ راً 
حراهيل اس ظريات     اس ناريل اسد دهي   اس   غاسحًا نا  طرح نتتل  تت   نكتت  ت رياضتتي  يجتتد 

 اس تتدريب سلتتي  تتدريس هتتذد اسن ضتت سات   تتدريب  اسنعلتت  أ تته فتت   اجتت  إستتي اسنزيتتد نتتل اس عنتت 
 هتت  نتتل اسنجتتاالت   تتذسك نجتتاس     ليتت  اسحيا تتات  اال  نتتاالت  ،اسطلح  سلي اسحرهال اسرياضتت 

اسنهتتتت  دا  فتتتت  ن تتتتاهج اسرياضتتتتيات حنر لتتتت  اس علتتتتي  ايهاهتتتت   سعتتتت  حعتتتتض اسنعلنتتتتيل ستتتت  يأ تتتتذ 
اهح  س دريهه سلطلح ، أنا نجتتا  ايستتداد اسنعل نات اس افي  ف  هذا اسنجا   اسطر  اسن  لف   اسن 

استتتذي جتتتا  فتتت  اسنر حتتت  اسااساتتت   استتتذي غاسحتتتًا نتتتا  قتتتد  ن ضتتت سا ه فتتت  صتتت رة   اسعنليتتتات سليدتتتا
  ارزنيتتتات جانتتتدة  يقتتت   اسطاستتتب ح  فيتتتذها د ل فدتتت   سنتتت  س تتتد إجتتترا  هتتتذد اس  ارزنيتتتات ننتتتا 

اسنجتتا   استتذي ين  تته نتتل  قتتدي   يجع  اسنعلتت  فتت   اجتت  إستتي اسنزيتتد نتتل اسنعرفتت   اسعنتت  فتت  هتتذا
 ا  هتتابن ض سات هذا اسنجا  حعن   يهاسد طلح ه سلي فد  نا يق ن ل حه ننتتا يهتتاسده  فتت  

،    فتت  هتتذد اس  تتاقج نتتع   تتاقج اسعديتتد فتت  هتتذا اسنجتتا  اسندارات اسرياضي  اسنر حط  حدتتااسنفاهي    
 ؛2005،د اسقتتتتتادرسحتتتتت ؛2339،اس تتتتترك ؛2312)اسحلتتتتت ي  غاستتتتتب، اتنتتتتتل اسدراهتتتتتات ناتتتتت  دراهتتتتت

Kitta,2004 ؛2332،نقتتاط ؛ Okorfor,1998,  إذ حي تتت   تتاقج هتتذد اسدراهتتات إستتي  اجتت )
اسد دهتتت   نعلنتتت  اسرياضتتتيات سل تتتدريب سلتتتي ن تتتا ر ن  لفتتت  نتتتل اسنعرفتتت  اسرياضتتتي   سلتتتي رأهتتتدا

.  نا  د  هذد اس  يج  سلتتي أل ه تتاك اه نانتتًا نتتل قحتت  نعلنتت  اسرياضتتيات حتتاس ط ر اال  ناالت  
سند     اص  ف  اسجا ب اسنعرف  سن ا ح     جديد ف  ن   ى ن تتاهج اسرياضتتيات فتت  نر لتت  ا

 اس علي  ايهاه  اسعليا  سصع ح  حعض فر ع اسرياضيات   جددها. 
 سلتتي  نتتا اال  ياجتتات اس دريحيتت  ااساًا: سبجاح  سل اسهؤا  اساتتا   نتتل أهتتقل  اسدراهتت   استتذي يتت ص

نعتتايير  ضتت  فتت   قطتتاع غتتزةيات حاسنر لتت  ايهاهتتي  اسعليتتا فتت  سنعلنتت  اسرياضتتسل طتت ر اسند تت  
 اسعنليات س دريس اسرياضيات اسندره ؟   

قا  اسحا ث ح هتتاب اسن  هتتط اس هتتاح  اسنتت ز ل  اال  تترا  اسنعيتتاري  س تت  فقتترة ) اجتت  
 اسن علتت  حنعتتايير اسعنليتتات   تتذسك  اساتتا   دريحيتت ( نتتل فقتترات  تت  نجتتا  نتتل نجتتاالت اسن تت ر 

درج  اس اج  سل دريب ف  ض   اسنقياس اس      اس نادد ف  اسنعاسج  اإل صاقي    ر يب  يدد  
 اس اس : فقرات    نجا    ازسيا نل  يث درج  سل اج  سل دريب  نا ه  ن ضح ف  اسجد  
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 اٌّزٍٛط اٌؾَبثٟ اٌّٛىْٚ ٚالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٌفمواد وً ِغبي : 7علٚي
 ٌؼ١ٍّبد  ِٓ ِغبلد ِؾٛه ِؼب١٠و ا

 وحـــــــــــــــــــــاٌفم َ
اٌّزٍٛط 
اٌؾَبثٟ 
 اٌّٛىْٚ

الٔؾوا
ف 

اٌّؼ١به
ٞ 

 كهعخ اٌؾبعخ
 اٌزله٠ج١خ

اٌزور١
 ة

 ِغبي ؽً اٌّشىالد اٌو٠بض١خ
 1 ِزٍٛطخ 1.341 2.213 ثٕبء ِؼوفخ ه٠بض١خ عل٠لح ِٓ فالي ؽً اٌّشىالد . 1

2 
اٌّلهٍرر١خ ؽررً اٌَّرربئً ٚاٌّشررىالد اٌزررٟ رجرروى فررٟ اٌو٠بضرر١بد 

 4 ِزٍٛطخ 1.342 2.122 ٚاٌّٛالف ا٤فوٜ.

 2 ِزٍٛطخ 1.139 2.342 رٛظ١ف طو٠مخ ؽً اٌّشىالد فٟ رؼٍُ ٚرؼ١ٍُ اٌو٠بض١بد .   3

4 
اٌؼل٠رررل ِرررٓ الٍرررزوار١غ١بد إٌّبٍرررجخ ٌؾرررً اٌّشرررىالد  رى١١رررف

 3 ِزٍٛطخ 1.340 2.348 .ٙبرطج١مٚ

  ِزٍٛطخ 3.900 2.259 اٌّغبي وىً  
 ً ٚاٌجو٘بْ اٌو٠بضِٟغبي اٌزؼ١ٍ

 1 ِزٍٛطخ 1.112 2.215 اٌزؼوف ػٍٝ  اٌزؼ١ًٍ ٚاٌجو٘بْ وّظب٘و أص١ٍخ ٌٍو٠بض١بد 1
 4 ِزٍٛطخ 1.323 2.312 ٚضغ ؽلً ه٠بضٟ ٚافزجبهٖ  2
 2 ِزٍٛطخ 1.331 2.348 ثٕبء  اٌغلي ٚاٌجو٘بْ اٌو٠بضٟ ٚرم١١ّٗ  3
 3 ِزٍٛطخ 1.319 2.376 .ٙب قلاِافز١به أّٔبط ِقزٍفخ ِٓ اٌزؼ١ًٍ ٚطوق اٌجو٘بْ ٚاٍز 4

  ِزٍٛطخ 3.276 2.262 اٌّغبي وىً  
 ِغبي اٌزٛاصً اٌو٠بضٟ

 1 ِزٍٛطخ 1.344 2.418 ِٓ فالي اٌزٛاصً . ٚكػّٗ رٕظ١ُ اٌزفى١و اٌو٠بضٟ 1
 4 ِزٍٛطخ 1.156 2.215 رٛص١ً ا٤فىبه اٌو٠بض١خ ثضمخ ٚٚضٛػ ٣ٌفو٠ٓ . 2
 2 ِزٍٛطخ 1.045 2.370 .ٚرم٠ّٛٙب رؾ١ًٍ أفىبه ا٢فو٠ٓ اٌو٠بض١خ  3
 3 ِزٍٛطخ 1.151 2.303 اٍزقلاَ  ٌغخ اٌو٠بض١بد ٌٍزؼج١و ػٓ ا٤فىبه اٌو٠بض١خ ثللخ . 4

  ِزٍٛطخ 3.922 2.301 اٌّغبي وىً  
 ِغبي اٌزواثط اٌو٠بضٟ

 1 ِزٍٛطخ 1.118 2.348 . فٟ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ اٌزواثط ث١ٓ ا٤فىبه اٌو٠بض١خرٛظ١ف  1

2 
و١ف١رخ ررواثط ا٤فىربه اٌو٠بضر١خ ٚو١ف١رخ ثٕبئٙرب ٌزىر٠ٛٓ  ّىٓ ِرٓاٌز

 وً ِزواثط 
 3 ِزٍٛطخ 1.305 2.221

 2 ِزٍٛطخ 1.123 3.145 رطج١ك اٌو٠بض١بد فٟ ِغبلد أفوٜ فبهط ِغبٌٙب . 3
  ِزٍٛطخ 3.923 2.321 اٌّغبي وىً  

 ِغبي اٌزّض١الد اٌو٠بض١خ

1 
١ُ رٛاصرررً ا٤فىررربه رىررر٠ٛٓ رّضررر١الد ه٠بضررر١خ ٚاٍرررزقلاِٙب ٌزٕظررر

  ٍٙبٚرَغ١ اٌو٠بض١خ
 3 ِزٍٛطخ 1.122 2.267

 2 ِزٍٛطخ 1.110 3.224 به اٌزّض١الد اٌو٠بض١خ ٚرطج١مٙب فٟ ؽً اٌّشىالد .١افز 2

3 
ٌّٕنعررررخ اٌظررررٛا٘و اٌو٠بضرررر١خ  اٌو٠بضرررر١خ اٍررررزقلاَ  اٌزّضرررر١الد

 ٘بٚاٌف١ي٠بئ١خ ٚالعزّبػ١خ ٚرف١َو
 1 ِزٍٛطخ 1.390 2.270

  ِزٍٛطخ 3.323 2.392 اٌّغبي وىً  

أل جنيع اال  ياجات اس دريحي  سنعلنتت  اسرياضتتيات  اسن نالتت  فتت   (7ي ضح نل اسجد  )
فقتتترات اسن تتت ر اساتتتا   نتتتل االهتتت حا    اس اصتتت  حنعتتتايير اسعنليتتتات جتتتا ت حدرجتتت  ن  هتتتط ،  أل 

نتتل   قتتد جتتا ت اسفقتترة اي ستتي (، 205جنيتتع هتتذد اال  ياجتتات  جتتا ز اسن  هتتط اس هتتاح  سدتتا ) 
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  نل     اس  اص   دسنه   ظي  اس ف ير اسرياض نجا  اس  اص  اسرياض   اس     ص سلي   
( 30418فتتت  اسنر حتتت  اي ستتتي فتتت  هتتتذا اسن تتت ر نتتتل  يتتتث اس اجتتت  اس دريحيتتت  حن  هتتتط  هتتتاح  )

(،  يد  هذا سلي رغح  نعلن  اسرياضيات ف   فعي  د ره  نل  يث 10344 ا  را  نعياري )
اسرياض  سدى طلح د    اص  نل     أ كط  اسن ق  اس علين   نا ي ضن ه نل    ني  اس ف ير

 تت ار صتتف   اهتت  دا  سغتت  رياضتتي  هتتلين   ا  ا تت  اسفرصتت  سلطلحتت  سل عحيتتر ستتل أف تتاره  حايسفتتاظ 
 حاس  احتت   اس نايتت ،     تتاج هتتذد اي كتتط  إستتي نزيتتد نتتل اس تتدريب، فتت   تتيل أل اسفقتترة اسااساتت  نتتل 

   طحيتت  اسرياضتتيات فتت  نجتتاالت أ تترى  تتارج نجاسدتتاسرياض   اس    تت ص سلتتي  نجا  اس راحط ا
( 30145فتتت  اسنر حتتت  اي يتتترة فتتت  هتتتذا اسن تتت ر نتتتل  يتتتث اس اجتتت  اس دريحيتتت  حن  هتتتط  هتتتاح  )

 ( حاسرغ  نل أ دا  عحر سل  اج   دريحي  ن  هط .10123 ا  را  نعياري )
قتتتا د  فتتت   اجتتت  سل تتتدريب سلتتتي نعلنتتت  اسرياضتتتيات حنجنتتت  ف أل  هتتتذا يتتتد  أيضتتتًا سلتتتي

دتتذد اسنعتتايير، فجنيتتع فقتترات هتتذا اسن تت ر  دتت  اسنعلتت  أا تتا  قيانتته حعنليتت  اسن ضتت سات اسنر حطتت  ح
أاح  تته ايح تتاث اس دياتت  فتت  نجتتا   نتتل اسنعرفتت   استت س  حنتتاستتي اسنزيتتد إاس تتدريس  هتت  فتت   اجتت  

قتت  اس علينتت  دا تت  اسفصتت   دريس اسرياضيات نل إجرا ات  هتتل  يات ي حعدتتا اسنعلتت   تت   اسن  
 تتتذسك يقتتت   حتتته نتتتل إ ا تتت  اسفرصتتت  سلطلحتتت  سننارهتتت  اس ف يتتتر اسرياضتتت     ين تتتل أل انتتت  ارجتتته،   

  احيتت   رحتتط اسرياضتتيات حتتاسن اد   اس عحيتتر اسرياضتت  ستتل ايف تتار اسرياضتتي  هتت ا   ا تتت كتتفدي  أ
 يتتر ستتدى اسطلحتت  هتتد  فتت   طتت ير اس فيين تتل أل ننتتا اي تترى  ح اقتتع اسطلحتت   نجتت نعد   غيرهتتا 

فاسرياضتتيات   علندتتا نتتل اسنتت اد اسدانتت  اس تت   هتتد  فتت       جتتد نتت د  نحتتدس ل ي تتدن ل  طتت د ،
 كتت ي  ك صتتي  اسطاستتب    جيتته  ف يتترد.   ين تتل أل يعتتز  اسحا تتث درجتت  اال  ياجتتات اس دريحيتت  

يتتات فتت  اس تت  جتتا ت حنجنلدتتا ن  هتتط  إستتي ستتد  نعرفتت  اسنعلنتتيل اسنعرفتت  اس افيتت  حنعتتايير اسعنل
 تتدريس اسرياضتتتيات، فدتت  نتتتل اسنهتت  داات فتتت   تتدريس اسرياضتتتيات  اس تت  أجريتتتت سليدتتا نقتتتات 
اسدراهتتات سلتتي نهتت  ى اسعتتاس    تتال نتتل   اقجدتتا ضتتر رة االه نتتا  حدتتذد اسنعتتايير  فعاسي دتتا فتت  

هتتذد  ن ضتت سات إسيف   اج  إسي اس عر   قطاع غزة دريس اسرياضيات، فنعل  اسرياضيات ف  
ا فتت  اسن اقتت  اس علينيتت . دتتاتت   طحيق اس دريهتتي  اسنر حطتت  حدتتا تاننارهتتاس اس تتدريب سلتتي  اسنعتتايير

 سل عتتتر  سلتتتي أ اتتتر اسنجتتتاالت فتتت  هتتتذا اسن تتت ر نتتتل  يتتتث اال  ياجتتتات اس دريحيتتت   تتت   هتتتاب 
  اس اس :اسن  هط اسن ز ل س   نجا   اال  را  اسنعياري  نا ه  ن ضح ف  اسجد   
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ٟ اٌّٛىْٚ ٚالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٌىً ِغبي ِٓ ِغبلد ِؾٛه ِؼب١٠و اٌّزٍٛط اٌؾَبث: 8علٚي
 اٌؼ١ٍّبد

 بيــــــــــــــــــاٌّغ َ
اٌّزٍٛط اٌؾَبثٟ 

 اٌّٛىْٚ
الٔؾواف 
 اٌّؼ١بهٞ

 اٌزور١ت اٌزله٠ج١خكهعخ اٌؾبعخ 

 
1 

 2 ِزٍٛطخ 3.900 2.259 اٌو٠بض١خ ؽً اٌّشىالد

2 
اٌزؼ١ًٍ ٚاٌجو٘بْ 

 اٌو٠بضٟ
 3 ٍٛطخِز 3.276 2.262

 1 ِزٍٛطخ 3.922 2.301 اٌزٛاصً اٌو٠بضٟ 3
 9 ِزٍٛطخ 3.923 2.321 اٌزواثط اٌو٠بضٟ 4
 4 ِزٍٛطخ 3.323 2.392 اٌزّض١الد اٌو٠بض١خ 5

  ِزٍٛطخ 3.139 2.200 اعّبٌٟ ِؾٛه ِؼب١٠و اٌؼ١ٍّبد

( أ تته حتتاسرغ  نتتل أل اال  ياجتتات اس دريحيتت  سجنيتتع نجتتاالت هتتذا 8 ي ضتتح نتتل اسجتتد  )
(  هتتذا 205ن تت ر جتتا ت ن  هتتط   أل جنيتتع هتتذد اال  ياجتتات  جتتا ز اسن  هتتط اس هتتاح  سدتتا)اس

إضاف  إستتي أل اسنعلنتتيل أحتتد ا  اجتت  أ حتتر  سل دريب سلي جنيع هذد اسنجاالت،  يد  سلي اس اج
 نعيتتار أهاهتت  نتتل نعتتايير اسعنليتتات فتت   تتدريس اسرياضتتيات   اس  اصتت  اسرياضتت   سل دريب سلي

 ا  تتتترا  نعيتتتتاري  (3.331)ن  هتتتتط اس هتتتتاح  اسنتتتت ز ل سدتتتتذا اسنجتتتتا   تتتتال  يتتتتث  حتتتتيل أل اس
(  ي ضنل هذا اسنعيار ندارات أهاهتتي  ناتت  اسلغتت  اسرياضتتي   اس  احتت  اسرياضتتي  إضتتاف  30923)

كتتاس  حيقتت   علينيتت   إسي اس  دث  االه ناع   هاسد هتتذد اسندتتارات فتت   فعيتت  اسن قتت  اس علينتت   ا 
( نتتل أل ندتتارات 2312 يجتت  نتتع نتتا   صتتلت إسيتته دراهتت  اسقركتت ) كتتط    ن تت ،    فتت  هتتذد اس 

اس  اصتت  اسرياضتت  س تتد نعلنتت  اسصتتف   اسعليتتا فتت  اسنر لتت  االح داقيتت  ح افظتت  اسطتتاق   ا تتت 
ضتتتعيف   أ صتتتي حضتتتر رة  تتتدريب اسنعلنتتتيل فتتت  اسنر لتتت  سلتتتي ندتتتارات اس  اصتتت  اسرياضتتت   أل 

س    دس   لك اسندارات.  يلتت  نجتتا  اس  اصتت  ي راف  ذسك نع اس دريب سلي اسنقررات اسرياضي  ا
(  ا  تترا   3.262)  حن  هتتط  هتتاح  نتت ز ل قين تتهاس عليتت   اسحرهتتال اسرياضتت نجا   اسرياض  
اتتتت  نجتتتتا     تتتت  اسنكتتتت  ت اسرياضتتتتي    حن  هتتتتط  هتتتتاح  نتتتت ز ل قين تتتته (، 30876نعيتتتتاري )

حن  هتتط نتت ز ل قين تته   ، اتت  نجتتا   اس ناتتي ت اسرياضتتي (30933(  ا  را  نعيتتاري )3.259)
 نجتتا   اس تتتراحط اسرياضتت   جتتتا  فتت  اسنر حتتت  اس انهتتت   (،30982(  ا  تترا  نعيتتتاري )3.253)
 نتتل  تت   هتتذد اس  تتاقج  .(30933(  ا  تترا  نعيتتاري )3.237قين تته)ن  هتتط  هتتاح  نتت ز ل ح

فتتت   اجتتت  إستتتي اس تتتدريب سلتتتي نجتتتاالت نعتتتايير  قطتتتاع غتتتزةل نعلنتتت  اسرياضتتتيات فتتت  أي حتتتيل 
.  يحيل اسجد   اس اس  اسن  هط اس هاح  اسنتت ز ل  اال  تترا  اسنعيتتاري س تت  ن تت ر نتتل ياتاسعنل

 .ن ا ر االه حا    س ه حا      
 



2015  (1ط)٠ٕب٠و ( 101)اٌؼلك   ِغٍخ و١ٍخ اٌزوث١خ ثجٕٙب  

 

 35 

 
 اٌّزٍٛط اٌؾَبثٟ اٌّٛىْٚ ٚالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ: 9علٚي
 ِؾٛه ِٓ ِؾبٚه الٍزجبٔخ ٌٚالٍزجبٔخ وىًٌىً  

 بيــــــــــــــــــــــــــّغـاٌ َ
بثٟ اٌّزٍٛط اٌؾَ
 اٌّٛىْٚ

الٔؾواف 
 اٌّؼ١بهٞ

 كهعخ اٌؾبعخ
 ٌٍزله٠ت

 اٌزور١ت

 
1 

) ِؼب١٠و اٌّؼوفخ  اٌّؾٛه ا٤ٚي
 (خاٌو٠بض١

 2 ِزٍٛطخ 0.776 2.339

 1 ِزٍٛطخ 0.795 2.300 (ِؼب١٠و اٌؼ١ٍّبد)اٌّؾٛه اٌضبٟٔ  2

  ِزٍٛطخ 0.753 3.230 الٍزجبٔخ وىً 

اسنعلنتتتتيل س   ياجتتتتات اس دريحيتتتتت  ( ي ضتتتتح أل ن  هتتتتط  قتتتتدير 9 نتتتتل  تتتت   اسجتتتتد   )
فتتت   تتتيل حلتتتغ  (،30776 ا  تتترا  نعيتتتاري) (30235اس اصتتت  حن تتت ر اسنعرفتتت  اسرياضتتتي  حلتتتغ )

حاس هتتح    ، (30795 حتتا  را  نعيتتاري ) ( 30266حاس هح  سن  ر اسعنليتتات ) اس هاح  اسن  هط
ذا يتتد  سلتتي ،  هتت(30753 ا  تترا  نعيتتاري ) (3.230) حلتتغ اسن  هتتط اس هتتاح  س هتت حا     تت 

أ تتته حتتتاسرغ  نتتتل اس قتتتارب فتتت  ن  هتتتط  قتتتدير اسنعلنتتتيل سلتتتي  تتت  ن تتت ر فتتتالل درجتتت  اال  ياجتتتات 
اسنعرفتت  اسرياضتتي ، نعتتايير جتتا ت أسلتتي ن دتتا حاس هتتح  سن تت ر  نعتتايير اسعنليتتات اس دريحيتت  سن تت ر

إستتي   أل درج  اال  ياجات اس دريحي  س   اسن  ريل  االه حا       جا ت ن  هط ،  هذا يؤكتتر
أ تتته سلتتتي استتترغ  نتتتل أهنيتتت  اسنعرفتتت  اسرياضتتتي  سلنعلتتت    رصتتته سلتتتي  ط يرهتتتا نتتتل  تتت   حتتترانج 
 دريحيتت  أا تتا  اس دنتت  سل  انتت  نتتع نتتا سديتته نتتل نعرفتت  ا  هتتحدا  تت   ف تترة اإلستتداد أ  نتتل  تت   

نتت  اس حرة اسن را ن   اس عل  اسذا   إال أل ه اك سد   ستت   تتا  حن طلحتتات نعتتايير اسعنليتتات اس ز 
س دريس  اجح سلرياضيات ف  نطلع ايسفي  اسااسا  س هد  ف  إسداد جي  نحدع ي د   ط ه  يهد  

(  اس تت    صتتلت إستتي أل 2334   فتت  هتتذد اس  يجتت  نتتع   تتاقج دراهتت  ن تت س  )فتت   تت  نكتت   ه 
نجا  اسنعرف  اسرياضي  جا  ف  اسنر ح  اساا ي  نل  يث درجتت  اال  ياجتتات اس دريحيتت  حعتتد نجتتا  

(  اس تت    صتتلت إستتي أل ا  ياجتتات اس طتت ر 2312ر  اس تتدريس   تتذسك دراهتت  اسحلتت ي  غاستتب )ط
اسند   سنعلن  اسرياضيات ف  اسنجا  اس  صص  جتتا  فتت  اسنر حتت  اساا يتت  حعتتد اال  ياجتتات فتت  

 . اسنجا  اس رح ي
 تتا  إل هذد اس  اقج  ف ح ايف  أنا  اسنع ييل ح ط ير  علي  اسرياضيات ف  فلهطيل إستتي ح

حتترانج س تتدريب اسنعلنتتيل أا تتا  اس دنتت  قاقنتت  سلتتتي نعتتايير اسرياضتتيات اسندرهتتي  ننتتا يهتتد  فتتت  
اس طتت ر اسند تت  سدتت   يهتتاسده  سلتتي  ديقتت  حيقتت   علينيتت   كتتط  يتت     سدتتا   نيتت  اسقتت ة اسرياضتتي  

( نتتل جنتتع 72-71، ص2333 اس تت   ع حتتر قتتدرة سانتت  ستتدى اسطلحتت   ن تت د   نتتا يتتذ ر اسهتتعيد)
 نتتات حأهتتاسيب ستتدة ن دتتا االه  كتتا   اس تتدس  االهتت دال  اسن طقتت    تت  اسنكتت  ت غيتتر اسنعل
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اسر  ي ي   اس  اص  نل     اسرياضتتيات   تتراحط ايف تتار اسرياضتتي  نتتل نجتتا  رياضتت  آل تتر أ  
 راحطدتتا نتتع نجتتا  سلنتت    تتر فتت   فتتس اسهتتيا  أ  هتتياقات نر حطتت  حتته.  يتترى اسحا تتث أل ذستتك 

  دريس اسرياضيات ف  نرا   اس علي  اسعا  ف  فلهطيل .  يهد  ف    قي  أهدا 
 هتت     لتت  درجتت    ديتتد  راحعًا: سبجاح  سل اسهؤا  اسراحع نل أهتتقل  اسدراهتت   استتذي يتت ص سلتتي        

 قطاع غتتزةحاسنر ل  ايهاهي  اسعليا ف   سنعلن  اسرياضيات سل ط ر اسند   اال  ياجات اس دريحي 
اسنؤهتتت  اسعلنتتت ، ستتتدد هتتت  ات اس حتتترة، اسصتتت  اسدراهتتت  استتتذي يدرهتتته حتتتا    : جتتت س اسنعلتتت ، 

؟      ا  حار صتت   فتتر ض اسدراهتت  اسجد  اسنكرف  سلي اس علي  )   ن ،   اس  اسغ ث(اسنعل ، 
  نا يل : 

   جد فر   ذات دالس  إ صاقي  س تتدال : النتائج المتعمقة بالفرض األول والذي ينص عمى -1
ن  هتتط  قتتدير اسنعلنتتيل سدرجتت  ا  ياجتتا د  اس دريحيتت   عتتزى إستتي  ( حتتيل  α ≤ 0.5نهتت  ى )

 ن غير اسج س.
 Tow Independent Samplesقا  اسحا ث حاه  دا  ا  حتار ) ت (  سنجنت س يل نهت قل يل 

T- test    س قتتدير   تتاقج ا  حتتار)ت(  اس تتاس  نتتل أجتت  ا  حتتار صتت   اسفتترض اي    يحتتيل اسجتتد
اجتتا د  اس دريحيتت   حعتتا سن غيتتر اسجتت س سلتتي  تت  ن تت ر نتتل ن تتا ر نعلن  اسرياضيات سدرجتت  ا  ي

 االه حا   ا  حاس هح  س ه حا   حك   سا  
 ٔزبئظ افزجبه)د( ٌللٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعخ الؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ: 10علٚي

 رجؼب ٌّزغ١و اٌغٌٕ 

 اٌؼلك اٌغٌٕ اٌّؾٛه
اٌّزٍٛط 
 اٌؾَبثٟ

الٔؾواف 
 اٌّؼ١بهٞ

ل١ّخ 
 ()د

بد كهع
 اٌؾو٠خ

َِزٜٛ 
 اٌللٌخ

اٌّؼوفخ  ١و٠ِؼب
 اٌو٠بض١خ

 0.755 3.244 172 موٛه
0.953 328 0.342 

 0.799 3.162 158 أبس

 ِؼب١٠و اٌؼ١ٍّبد
 0.732 3.296 172 موٛه

0.710 328 0.478 
 0.861 3.234 158 أبس

 الٍزجبٔخ وىً
 0.711 3.265 172 موٛه

0.887 328 0.376 
 0.796 3.192 158 أبس

( أ تته ال   جتتد فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  حتتيل ن  هتتط  10ي ضتتح نتتل  تت   اسجتتد   )
درجات استتذ  ر  اإل تتاث فتت   قتتديره  س   ياجتتات اس دريحيتت  هتت ا  سلتتي نهتت  ى االهتت حا     تت  أ  
سلي    ن  ر نل ن ا رهتتا  حدتتذا يتت   قحتت   اسفتترض اسصتتفري  أ تته ال ي جتتد أاتتر سن غيتتر اسجتت س 

 سعتت  اسهتتحب فتت  ذستتك أل س   ياجتتات اس دريحيتت   قطتتاع غتتزةفتت   اسرياضتتيات قتتدير نعلنتت  سلتتي 
 استتذيل يعنلتت ل فتت  نتتدارس قطتتاع غتتزة   رجتت ا نتتل جانعتتات  -فتت  نجنلدتت  -نعلنتت   نعلنتتات
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اسقطتتاع  يعنلتت ل فتت  نتتدارس ن كتتاحد  نتتل  يتتث اإلن ا تتات  اس هتتدي ت  ي ضتتع ل إستتي حتترانج 
ر ستتد  ا تت     قتتدير اسنعلنتتيل  اسنعلنتتات س   ياجتتات اس دريحيتت ،   ني  ند ي  ن كاحد  ننا يفهتت

(  يث   صتتل ا إستتي 2002؛  جازي، 2009   ف  هذد اس  يج  نع   اقج دراه     نل )اس رك، 
ستتتد   جتتت د فتتتر   فتتت   قتتتدير اال  ياجتتتات اس دريحيتتت  ستتتدى نعلنتتت  اسرياضتتتيات  عتتتزى إستتتي ن غيتتتر 

 اسج س. 
ال   جد فر   ذات دالس  إ صاقي  س د : لثاني والذي ينص عمىالنتائج المتعمقة بالفرض ا -2

( حتتيل ن  هتتط  قتتدير اسنعلنتتيل سدرجتت  ا  ياجتتا د  اس دريحيتت   عتتزى إستتي   α ≤ 0.5نهتت  ى )
 ن غير اسنؤه  اسعلن  .

سل عتتتر  سلتتتي دالستتت  اسفتتتر   حتتتيل ن  هتتتطات درجتتت  اال  ياجتتتات اس دريحيتتت   حعتتتًا سلنؤهتتت  
 اسجتتد   One Way ANOVA   ليتت  اس حتتايل اي تتادي  ا  ا  حتتاراسعلنتت  قتتا  اسحا تتث حاهتت  د

 اس اس  يحيل اس  اقج: 
 افزجبه رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ا٤ؽبكٞ ٌؾَبة كلٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطبد:11علٚي 

 الؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ رجؼب ٌّزغ١و اٌّئً٘ اٌؼٍّٟ

 ِصله اٌزجب٠ٓ اٌّؾٛه
ِغّٛع 
 اٌّوثؼبد

كهعبد 
 اٌؾو٠خ

ِزٍٛط 
 ّوثؼبداٌ

 ل١ّخ ف
َِزٜٛ 
 اٌللٌخ

ِؼب١٠و 
اٌّؼوفخ 
 اٌو٠بض١خ

 0.710 0.343 0.208 2 0.416 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

   0.606 327 198.010 كافً اٌّغّٛػبد

    329 198.246 اٌّغّٛع

ِؼب١٠و 
 اٌؼ١ٍّبد

 0.630 0.463 0.294 2 0.588 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

   0.636 327 207.864 كافً اٌّغّٛػبد

    329 208.452 ٛعاٌّغّ

الٍزجبٔخ 
 وىً

 0.658 0.420 0.239 2 0.478 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

   0.569 327 186.118 كافً اٌّغّٛػبد

    329 186.596 اٌّغّٛع

أ ه ال أار سلنؤه  اس علين  ف   قدير نعلنتت  اسرياضتتيات فتت   (11)  ي ضح نل اسجد  
 حاس تتاس   قحتت  اسفرضتتي   اسرياضتتيات اسندرهتتي س   ياجتتات اس دريحيتت  فتت  ضتت   نعتتايير  قطاع غتتزة

(  اس تت    صتتلت 2002اسصفري  .  حاسرغ  نل أل هذد اس  يج     ل  نتتع   يجتت  دراهتت   جتتازي)
إستتي أل  قتتديرات اسنعلنتتيل س   ياجتتات اس دريحيتت     لتت  حدالستت  إ صتتاقي  سصتتاسح اسنعلنتتيل نتتل 

ات   فتت  نتتع   تتاقج اسدراهتت  اس اسيتت  ناتت   نلتت  ح تتاس ري س   رحيتت  إال أل ه تتاك اسعديتتد نتتل اسدراهتت
؛ أحتتتتتت  استتتتتتر س، 2005؛ سحتتتتتتد اسقتتتتتتادر، 2006؛  اسنجادستتتتتت ، 2009؛ اس تتتتتترك، 2014)اساحي تتتتتت ، 

(  اس   حي ت سد   ج د أار سلنؤهتت  اسعلنتت  فتت   قتتدير اسنعلنتتيل 1997؛ يار  دي  غ ي  ،2001
علتت  اسرياضتتيات فتت  اسجانعتتات سد  اه نا  حتترانج إستتداد نيرجع ذسك   سع ال  ياجا د  اس دريحي ، 



 ك/ اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ ا٤ٍطً
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اسفلهطي ي  حن ض ع نعايير اسرياضيات اسندرهي  هتت ا  سلتتي نهتت  ى اسح تتاس ري س أ  اسناجهتت ير 
 تت    - ف تترة  فتت   اسعكتتر هتت  ات   عدهتتذد اسف تترة ذإضتتاف  إستتي أل  نلتت  استتدحل   قتتد   رجتت ا ن تت

حتترانج إستتداد اسنعلنتتيل فتت  هتت  اسف تترة اس تت  حتتدأ االه نتتا  أ اتتر ح طتت ير اسن تتاهج   -اسعقتتد اسناضتت 
،  نتتا أل اسعنتت  فتت  حيقتتات ن كتتاحد  فتت  ض   نعتتايير ساسنيتت  ن دتتا نعتتايير اسرياضتتيات اسندرهتتي 

ن  ل  ن افظات قطاع غزة  ف  ض   اس اج  إسي اس  ني  اسند ي  اسنه نرة سنعلن  اسرياضيات 
علنتتتتيل حن  لتتتت  ضتتتتحطًا سلجتتتت دة   طتتتت يرًا سلن رجتتتتات فتتتتالل هتتتتذا يتتتتدس  أل   تتتت ل  را  جنيتتتتع اسن

نؤه  د  ن قارحتت  حكتتأل  قتتدير ا  ياجتتا د  اس دريحيتت ،  رغحتت د  فتت   طتت ير قتتدرا د   ندتتارا د  فينتتا 
 ي عل  حنعايير اسرياضيات اسندرهي .    

ال   جد فر   ذات دالس  إ صاقي  س د : النتائج المتعمقة بالفرض الثاني والذي ينص عمى -3
ير اسنعلنتتيل سدرجتت  ا  ياجتتا د  اس دريحيتت   عتتزى إستتي ( حتتيل ن  هتتط  قتتد  α ≤ 0.5نهتت  ى )

 ن غير سدد ه  ات اس حرة.
سل عر  سلي دالس  اسفر   حيل ن  هطات درج  اال  ياجتتات اس دريحيتت   حعتتًا سلنؤهتت  اسعلنتت  

 اسجتتد   اس تتاس  One Way ANOVA   ليتت  اس حتتايل اي تتادي  قتتا  اسحا تتث حاهتت  دا  ا  حتتار
 يحيل اس  اقج:

 زجبه رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ا٤ؽبكٞ ٌؾَبة كلٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطبداف: 12علٚي
 رجؼب ٌّزغ١و ػلك ٍٕٛاد اٌقجوح الؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ

 ِصله اٌزجب٠ٓ اٌّؾٛه
ِغّٛع 
 اٌّوثؼبد

كهعبد 
 اٌؾو٠خ

ِزٍٛط 
 اٌّوثؼبد

 ل١ّخ ف
َِزٜٛ 
 اٌللٌخ

ِؼب١٠و 
اٌّؼوفخ 
 اٌو٠بض١خ

 * 0.023 3.834 2.273 3 4.546 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
   3.593 231 193.880 كافً اٌّغّٛػبد

    233 198.426 اٌّغّٛع

ِؼب١٠و 
 اٌؼ١ٍّبد

 0.204 1.598 1.009 3 2.018 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
   0.631 231 206.434 كافً اٌّغّٛػبد

    233 208.452 اٌّغّٛع

الٍزجبٔخ 
 وىً

 3.392 2.969 1.004 3 2.232 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
   0.560 231 183.268 ٌّغّٛػبدكافً ا

    233 186.596 اٌّغّٛع

 ( α  =0.05*ذات دالس  إ صاقي  س د )
حتتيل  ( α  =0.05)(  جتت د فتتر   داستت  إ صتتاقيًا س تتد نهتت  ى 12 ي ضتتح نتتل اسجتتد   )

ن  هطات فقات اسنعلنيل  ف  ن غير سدد ه  ات اس حرة ف   قديره  س   ياجتتات اس دريحيتت  سلتتي 
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ر اسنعرفتت  اسرياضتتي  فتت   تتيل ستت    جتتد فتتر   داستت  إ صتتاقيًا حاس هتتح  سن تت ر نعتتايير ن تت ر نعتتايي
 اسعنليات   ذسك س ه حا      . 

 سل عتتر  سلتتي نصتتادر اسفتتر   حتتيل ن  هتتطات فقتتات ن غيتتر ستتدد هتت  ات اس حتترة سلتتي 
جتتتتاد اسن  هتتتتط اس هتتتتاح  سدرجتتتت  اال  ياجتتتتات يقتتتتا  اسحا تتتتث حالن تتتت ر نعتتتتايير اسنعرفتتتت  اسرياضتتتتي  

هتتتذا اسن تتت ر اتتت  إجتتترا  اسنقار تتتات اسحعديتتت  حتتتيل ن  هتتتطات اسنجن ستتتات  دريحيتتت  سلنعلنتتتيل سلتتتي اس
  حاه  دا  ا  حار كافيه  جا ت اس  اقج  نا ه  ن ضح ف  اسجد   اس اس :

 ػٍٝث١ٓ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٌّغّٛػبد اٌّؼ١ٍّٓ : ٔزبئظ اٌّمبهٔبد اٌجؼل٠خ 13علٚي
 افزجبه شبف١ٗ ثبٍزقلاَ ت ػلك ٍٕٛاد اٌقجوحؽَ ِؼب١٠و اٌّؼوفخ اٌو٠بض١خِؾٛه 

 ٍٕٛاد 10أوضو ِٓ  ٍٕٛاد 10 - ٍٕٛاد 6 فٌّ ٍٕٛاد فؤلً 

 X1= 3.322 X2= 3.215 X3= 3.046 اٌّزٍٛطبد

X1= 3.322 - 0.1061 0.2758 * 

X2= 3.215 - - 0.1698 

X3= 3.046 - - - 

 ( α  =0.05*ذات دالس  إ صاقي  س د )
اجتتتتات  ي نعلنتتتت  اسرياضتتتتيات س  (  قتتتتارب اسن  هتتتتطات س قتتتتدير13ي حتتتتيل نتتتتل اسجتتتتد  )

حا     ه  ات اس حرة سديد  إال أل أسلي ن  هتتط  تتال سنجن ستت  اسنعلنتتيل ايقتت   حتترة  اس دريحي 
 تتديا   ) نتتس هتت  ات فأقتت (  هتتذا يتتد  سلتتي أل هتتذد اسنجن ستت  نتتل اسنعلنتتيل  حتتاسرغ  نتتل أ دتت 

اس افيتت   ي  ل سديد  نتتل اسنعل نتتات  اسنعرفتت  اسرياضتتي أل   نل اسنف رضسدد حاسدراه  اسجانعي  
إال أل هتتتذد اس  يجتتت   ؤ تتتد سلتتتي أل اسنعرفتتت  اسرياضتتتي  اسن طلحتتت  س تتتدريس اسرياضتتتيات حفدتتت  سطلحتتت  
اسنر ل  ايهاهي  اسعليتتا ال  تتزا  فتت  نقدنتت  ا  ياجتتات اسنعلنتتيل ح جتته ستتا    اجتت  اسنعلنتتيل نتتل 

 تتاقج ا  حتتار كتتافيه سلنقار تتات اسحعديتت  أ تته   جتتد فتتر   ذ ي اس حتترة ) نتتس هتت  ات فأقتت (.   تتد   
ذات دالس  إ صاقي  حيل ن  هتتط  درجتتات  قتتدير اال  ياجتتات اس دريحيتت  اس اصتت  حن تت ر نعتتايير 
اسنعرف  اسرياضي   حيل نجن س  اسنعلنيل ذ ي اس حتترة ) نتتس هتت  ات فأقتت (  نجن ستت  اسنعلنتتيل 

  اس حتترة ايقتت ، فتت   تتيل ستت    جتتد فتتر   ذات ه  ات( سصاسح نجن ستت 10نل  ذ ي اس حرة )أ ار
إ صتتتاقي  حتتتيل ن  هتتتطات درجتتتات  قتتتدير اال  ياجتتتات اس دريحيتتت  اس اصتتت  حن تتت ر اسنعرفتتت   دالستتت 

هتتت  ات(  اسنجن ستتتات  10 -هتتت  ات 6) اسرياضتتتي  حتتتيل نجن ستتت  اسنعلنتتتيل ذ ي اس حتتترة نتتتا حتتتيل
يتتر ستتدد هتت  ات اس حتترة فتت    ديتتد أاتتر سن غ ( أ تته ال15اي رى.   د  اس  اقج اس اردة فتت  اسجتتد  )

اال  ياجات اس دريحيتت  سلتتي ن تتا ر االهتت حا   نج نعتت  .  حتتاسرغ  نتتل أل هتتذد اس  يجتت     لتت  نتتع 
(  اس تت    صتتلت إستتي أل  قتتديرات اسنعلنتتيل س   ياجتتات اس دريحيتت  2005  يج  دراه  سحد اسقادر)



 ك/ اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ ا٤ٍطً
اٌو٠بض١بد ثبٌّوؽٍخ ا٤ٍب١ٍخ اٌؼ١ٍب اٌزطٛه إٌّٟٙ ٌّؼٍّٟ  اؽز١بعبد

 فٟ ِلاهً لطبع غيح
 

 40 

 أل ه تتاك اسعديتتد نتتل اسدراهتتات    ل  حدالس  إ صاقي  سصتتاسح اسنعلنتتيل ذ ي اس حتترة ايطتت   إال
؛ 2009؛ اسزهرا تتت ، 2009؛ اس تتترك، 2014ا فقتتتت نعدتتتا   تتتاقج اسدراهتتت  اس اسيتتت  ناتتت  )اساحي تتت ، 

(  اس تت  حي تتت ستتد   جتت د 2002؛  جتتازي، 2004؛ ن تت س ،  2005؛ سلتتي، 2006اسنجادستت ، 
ر إستتي ضتتر رة   فيتتذ أار سعدد ه  ات اس حرة ف   قتتدير اسنعلنتتيل ال  ياجتتا د  اس دريحيتت ،  هتتذا يكتتي

د رات  دريحي   حرانج   ني  ند ي  سلنعلنيل حك   نه نر د ل االس ناد سلي سدد ه  ات اس حرة 
  نعيار سل ن  اسند   س د نعلن  اسرياضيات.  

ال   جتتد فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  : النتععائج المتعمقععة بععالفرض الثالععث والععذي يععنص عمععى -4
 هتتط  قتتدير اسنعلنتتيل سدرجتت  ا  ياجتتا د  اس دريحيتت   عتتزى إستتي ( حتتيل ن   α ≤ 0.5س تتد نهتت  ى )

 سل عتتتر  سلتتتي دالستتت  اسفتتتر   حتتتيل ن  هتتتطات درجتتت  اال  ياجتتتات  هتتته اسنعلتتت اسصتتت  استتتذي يدرَ 
قتتا  اسحا تتث حاهتت  دا  ا  حتتار   ليتت  اس حتتايل اي تتادي  سلصتت  استتذي يدرهتته اسنعلتت اس دريحيتت   حعتتًا 

One Way ANOVA     اس اس : هذا نا ي ض ه اسجد 
د الؽز١بعبد افزجبه رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ا٤ؽبكٞ ٌؾَبة كلٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطب :14علٚي

 ٍٗ اٌّؼٍُزجؼب ٌّزغ١و اٌصف اٌنٞ ٠لهَ اٌزله٠ج١خ ٌٍّؼ١ٍّٕ

 ِصله اٌزجب٠ٓ اٌّؾٛه
ِغّٛع 
 اٌّوثؼبد

كهعبد 
 اٌؾو٠خ

ِزٍٛط 
 اٌّوثؼبد

 ل١ّخ ف
َِزٜٛ 
 اٌللٌخ

ِؼب١٠و 
اٌّؼوفخ 
 اٌو٠بض١خ

 0.014 4.297 2.541 2 5.082 ّغّٛػبدث١ٓ اٌ
   0.591 327 193.345 كافً اٌّغّٛػبد

    329 198.426 اٌّغّٛع

ِؼب١٠و 
 اٌؼ١ٍّبد

 0.003 5.894 3.627 2 7.253 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
   0.615 327 201.199 كافً اٌّغّٛػبد

    329 208.452 اٌّغّٛع

الٍزجبٔخ 
 وىً

 0.005 5.302 2.931 2 5.861 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
   0.553 327 180.735 كافً اٌّغّٛػبد

    329 186.596 اٌّغّٛع

 (α  =0.05)(  جتت د فتتر   ذات دالستت  إ صتتاقي  س تتد نهتت  ى 14 ي ضتتح نتتل اسجتتد  )
حتتيل ن  هتتط  قتتدير اسنعلنتتيل سدرجتت  ا  ياجتتا د  اس دريحيتت   عتتزى إستتي ن غيتتر اسصتت  استتذي يدرهتته 

اسفتترض اسااستتث سلدراهتت  أي  يتت   رفتتض حتتذا لتتي  تت  نتتل ن ا رهتتا سلتتي االهتت حا     تت   س اسنعلتت 
ي جد  أاير ذ  دالس  إ صاقي  ف   قدير اال  ياجات اس دريحي  سدى نعلن  اسرياضيات يرجع إستتي 

 .  هه اسنعل ن غير اسص  اسذي يدرَ 
سلتتي ن غيتتر اسصتت  استتذي يدرهتته اسنعلتت   سل عتتر  سلتتي نصتتادر اسفتتر   حتتيل ن  هتتطات فقتتات   

جتتتتاد اسن  هتتتتط اس هتتتتاح  سدرجتتتت  اال  ياجتتتتات يقتتتتا  اسحا تتتتث حالعتتتتايير اسنعرفتتتت  اسرياضتتتتي  ن تتتت ر ن
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هتتتذا اسن تتت ر اتتت  إجتتترا  اسنقار تتتات اسحعديتتت  حتتتيل ن  هتتتطات اسنجن ستتتات اس دريحيتتت  سلنعلنتتتيل سلتتتي 
  حاه  دا  ا  حار كافيه  جا ت اس  اقج  نا ه  ن ضح ف  اسجد   اس اس :

 
 

 ػٍٝث١ٓ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٌّغّٛػبد اٌّؼ١ٍّٓ خ : ٔزبئظ اٌّمبهٔبد اٌجؼل15٠علٚي
 افزجبه شبف١ٗ ثبٍزقلاَاٌصف اٌنٞ ٠لهٍٗ اٌّؼٍُ الٍزجبٔخ ِٚؾبٚه٘ب ؽَت 

 اٌؼبشو اٌزبٍغ - اٌَبثغ اٌَبكً، اٌقبٌِ  اٌّؾٛه

ِؼب١٠و اٌّؼوفخ 
 اٌو٠بض١خ

 X1= 3.165 X2= 3.145 X3= 3.498 اٌّزٍٛطبد

X1= 3.165 - 3.3330 3.2231 * 
X2= 3.145 - - 3.2932 * 
X3= 3.498 - - - 

 ِؼب١٠و اٌؼ١ٍّبد

 X1= 3.266 X2= 3.171 X3= 3.602 اٌّزٍٛطبد

X1= 3.266  3.3393 3.2202 * 

X2= 3.171   3.4219 * 
X3= 3.602    

 الٍزجبٔخ وىً

 X1= 3.207 X2= 3.155 X3= 3.541 اٌّزٍٛطبد

X1= 3.207  3.3912 3.2223* 
X2= 3.155   3.2293 * 
X3= 3.541    

 ( α  =0.05*ذات دالس  إ صاقي  س د )
( أ تتته   جتتتد فتتتر   ذات 15 تتتد    تتتاقج ا  حتتتار كتتتافيه سلنقار تتتات اسحعديتتت  استتت اردة فتتت  جتتتد   )

دالستتتت  إ صتتتتاقي  حتتتتيل ن  هتتتتط  درجتتتتات  قتتتتدير اال  ياجتتتتات اس دريحيتتتت  اس اصتتتت  حن تتتتا ر االهتتتت حا   
اسنعلنتتيل استتذيل يدرهتت ل اسصتت  اسعاكتتر  نجنتت س   اسنعلنتتيل استتذيل  االهتت حا     تت  حتتيل نجن ستت  

سصتتتتاسح نعلنتتتت  نجن ستتتت  اسنعلنتتتتيل استتتتذيل   9-7 استتتتذيل يدرهتتتت ل اسصتتتتف   5،6يدرهتتتت ل اسصتتتتفيل 
يدره ل اسص  اسعاكر، ف   يل س    جد فر   ذات داالس  إ صتتاقي  حتتيل ن  هتتطات درجتتات  قتتدير 

 استتتتتذيل يدرهتتتتت ل  5،6نتتتتتيل استتتتتذيل يدرهتتتتت ل اسصتتتتتفيل اال  ياجتتتتتات اس دريحيتتتتت  حتتتتتيل نجنتتتتت س   اسنعل
 سعتت  اسهتتحب فتت  ذستتك يرجتتع إستتي أل اسطلحتت  فتت  هتتذا اسصتت  حتتدؤ ا فتت  نر لتت   نتت  . 9-7اسصتتف  

سقل   فهي س ج   نا ي ر ب سلي ذسك نل  قل    سي  ف  ن   ى ن اهج اسرياضتتيات سلطلحتت  فتت  هتتذا 
ف تتار نجتتردة سلطتت ب،  يكتتعر اسطاستتب اسصتت ، فنر لتت  اس نتت   هتتاسد سلتتي اس  يتت    قتتدي  حعتتض اي

  سدا حاسرغح  ف  اسفد   ا  قال اسنتتادة  اصتت  أل هتتذا اسصتت  يع حتتر اسقتتاطرة اس تت  ينتتر اسطلحتت    سدتتا 
إسي أ د قهن  اس  صص ف  اسص  اس ادي سكر  اسص  اساا   سكر ننا يزيد نل  اجتت  اسنعلتت  

سلتتتتي ذستتتتك نتتتتل نعرفتتتت  رياضتتتتي   نتتتتل  س قتتتتدي  اسنزيتتتتد إستتتتي ط حتتتته  ي عتتتتر  إستتتتي نتتتتا ين تتتتل أل يعي تتتته



 ك/ اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ ا٤ٍطً
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؛ اسزهرا تت ، 2002اهتت را يجيات  نتتدا   سل تتدريس،  هتتذا ي فتت  نتتع   تتاقج دراهتتات  تت  نتتل )  جتتازي، 
أل نعلنتت  اسنر لتت  اساا  يتت  يحتتتد ل  اجتت   دريحيتت  أ اتتر نتتل نعلنتت  اسنرا تتت   ا تت  حي  تت (  اس 2009

(  2012؛ اسحلتت ي  غاستتب، 2004 ، ) ن تت س.     لتت  هتتذد اس  تتاقج نتتع   تتاقج دراهتت   تت  نتتلاي تترى 
   .ف  سد   ج د أار سلص  اسدراه  اسذي يدرهه اسنعل  ف    ديد اال  ياجات اس دريحي 

ال   جد فر   ذات دالس  إ صتتاقي  س تتد : والذي ينص عمى الرابعالنتائج المتعمقة بالفرض  -5
دريحيتت   عتتزى إستتي ( حتتيل ن  هتتط  قتتدير اسنعلنتتيل سدرجتت  ا  ياجتتا د  اس   α ≤ 0.5نهتت  ى )

 اسجد  اسنكرف  سلي اس علي  )   ن ،   اس  اسغ ث(  
 Tow Independentقتتتا  اسحا تتتث حاهتتت  دا  ا  حتتتار )ت(  سنجنتتت س يل نهتتت قل يل

Samples T- test   تتتاقج  اس تتتاس   يحتتتيل اسجتتتد  اسراحتتتع، نتتتل أجتت  ا  حتتتار صتتت   اسفتتترض  
اسجدتت  اسنكتترف  اس دريحيتت   حعتتا سن غيتتر س قتتدير نعلنتت  اسرياضتتيات سدرجتت  ا  ياجتتا د  ا  حتتار)ت( 

 سلي    ن  ر نل ن ا ر االه حا   ا  حاس هح  س ه حا   حك   سا   سلي اس علي   ذسك
 ٔزبئظ افزجبه ) د ( ٌللٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛطٟ كهعخ الؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ :16علٚي

 اٌغٙخ اٌّشوفخ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ) ؽىِٛخ، ٚوبٌخ اٌغٛس (رجؼب 

 اٌّؾٛه
غٙخ اٌ

 اٌّشوفخ
 اٌّزٍٛط اٌؾَبثٟ اٌؼلك

الٔؾواف 
 اٌّؼ١بهٞ

 َِزٜٛ اٌللٌخ كهعبد اٌؾو٠خ (د )ل١ّخ

اٌّؼوفخ  و١ِؼب٠
 اٌو٠بض١خ

 0.678 3.414 146 ؽىِٛخ
4.523 328 0.000 

 0.808 3.035 184 ٚوبٌخ اٌغٛس

 ِؼب١٠و اٌؼ١ٍّبد
 0.704 3.451 146 ؽىِٛخ

3.851 328 0.000 
 0.834 3.117 184 ٚوبٌخ اٌغٛس

 الٍزجبٔخ وىً
 0.648 3.429 146 ؽىِٛخ

4.428 328 0.000 
 0.792 3.069 184 ٚوبٌخ اٌغٛس

( أ تتته   جتتتد فتتتر   ذات دالستتت  إ صتتتاقي  حتتتيل ن  هتتتط  16ي ضتتتح نتتتل  تتت   اسجتتتد  )
 ذستتتتتك حاس هتتتتتح   ( α  =0.05)س تتتتتد نهتتتتت  ى  قتتتتتديره  س   ياجتتتتتات اس دريحيتتتتت  اسنعلنتتتتتيل درجتتتتتات 

 حدتتتذا يتتت     ذستتتك سصتتتاسح نعلنتتت  نتتتدارس اس   نتتت ،   تتت  ن تتت ر نتتتل ن ا رهتتتا س     تتت   هتتت حاس
 قتتدير نعلنتتت   فتت  اسجدتت  اسنكتترف  سلتتي اس علتتتي اسفتترض اسصتتفري  أ تتته ي جتتد أاتتر سن غيتتتر  رفتتض

؛  يتتث حي تتت اس  تتاقج أل اسنعلنتتيل اسعتتانليل فتت  س   ياجتتات اس دريحيتت  قطتتاع غتتزةفتت   اسرياضتتيات
اج  سل دريب حدرج  أ حر نل أقرا د  اسعانليل ف  ندارس   اس  اسغتت ث . ندارس اس   ن  أحد ا  

اس   نتت  ( لي  ه ا   زارة اس رحي   اس علي ) حاسرغ  نل اسجدد اسذي  حذسه اسجدات اسنكرف  سلي اس ع
أ    استت  اسغتت ث نتتل  يتتث حتترانج اس  نيتت  اسند يتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات إال أ تته ين تتل  فهتتير هتتذد 

  اإلن ا تتات اس تت    ن تتع حدتتا   استت  اسغتت ث نتتل  يتتث اإل فتتا  سلتتي حتترانج اس  نيتت  اس  يج  ف  ض  
اسند يتتت   االهتتت عا   ح حتتتترا  نتتتل دا تتتت  فلهتتتطيل   ارجدتتتتا س طتتت ير أدا  اسنعلنتتتتيل، إضتتتاف  إستتتتي 
نكار   اسنكتترفيل اس رحتت ييل فتت  نتتؤ نرات   رش سنتت   تتارج فلهتتطيل يهتتاسده  فتت   قتت  نتتا هتت  
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ضتتيات   دريهتتدا سنعلنتتيد ،  هتتذا يكتتير إستتي اس اجتت  إلستتداد د رات جديتتد فتت  نجتتا  ن تتاهج اسريا
 دريحيتتت   حتتترانج   نيتتت  ند يتتت  ي ضتتت  إسيدتتتا نعلنتتت  اسرياضتتتيات فتتت  نتتتدارس قطتتتاع غتتتزة س   يتتتد 
اسن رجتتات ستتديد  إذ أل طلحتت  نتتدارس   استت  اسغتت ث ي ضتتن ل نتتع زن قدتت  نتتل نتتدارس اس   نتت  

  حعد اسص  اس اهع  يدره ل ف   فس اسندارس. 
 : ةــــات الدراســــتىصي

  صلت إسيه نل   تتاقج يضتتع اسحا تتث أنتتا  اسند نتتيل حاس رحيتت   نل     هذد اسدراه   نا
 اس علتتتي  فتتت  قطتتتاع غتتتزة،   زارة اس رحيتتت   اس علتتتي  اسعتتتاس  اسفلهتتتطي ي  اس  صتتتيات اس اسيتتت  س ر قتتتا   

 ندرهي :حنعلن  اسرياضيات   ط ير  دريس اسنادة  ف  نعايير اسرياضيات اس
اجتتات  ي سقد د رات  دريحي  سنعلن  اسرياضيات حنر ل  اس علي  ايهاهي  اسعليا ح ا  سلي اال -1

 اس دريحي  سلنعلنيل اس     صلت إسيدا اسدراه   اسن حاق  سل نعايير اسرياضيات اسندرهي . 

إاتترا  ن  تت ى ن تتاهج اسرياضتتيات حنعل نتتات  ندتتارات  غطتت  نعتتايير اسنعرفتت  اسرياضتتي  ستتل  -2
 طري  سجال ن  صص .

االه نتتا  س تتد  تتدريس اسرياضتتيات سطلحتت  نر لتت  اس علتتي  ايهاهتتي  اسعليتتا حاس  اصتت  اسرياضتت   -3
  االه دال      اسنك  ت  نعايير أهاهي   هد  ف    ني  ندارات اس ف ير سدى اسطلح . 

إستتتادة إجتتترا  اسدراهتتت  سلتتتي سي تتتات ن  لفتتت  فتتت  ن  لتتت  ن افظتتتات استتت طل   طحيقدتتتا سلتتتي  -4
 . ل  اسنرا   اس عليني  ن 

   اسن نالتت  فتت  نجتتاس سل طتت ر اسند تت  ح تتا  حر تتانج  تتدريح  ن حاتت  ستتل اال  ياجتتات اس دريحيتت  -5
   نجتتتاسنتتتل نجتتتاالت نعتتتايير اسنعرفتتت  اسرياضتتتي    اال  نتتتاالت    ليتتت  اسحيا تتتاتاسد دهتتت    

 اس  اص  اسرياض   اس علي   اسحرهال اسرياض  نل نجاالت نعايير اسعنليات. 
ضتتتع  طتتت  كتتتانل  سل طتتت ر اسند تتت  سنعلنتتت  اسرياضتتتيات يراستتتي فيدتتتا اس  تتت ع  اس جديتتتد فتتت     -6

  ايهدا   اس حرات  اي كط   أهاسيب اس دريب   ذة حعيل االس حار ا  ياجات اسنعلنيل.

 عـــــمراجة الـــــقائم

 المراجع باللغة العربية:  أوالً: 

ال  ياجتتتات اس دريحيتتت  سنعلتتت  اسصتتت  فتتت  ( .   ديتتتد ا 2001أحتتت  استتتر س، فضتتت  سحتتتد اسدتتتادي ) 
اسصتتف   ايهاهتتي  ايرحعتت  اي ستتي سلنتتدارس اس   نيتت  حن افظتت   تتاحلس . رهتتاس  

 ناجه ير.  لي  اس رحي ، جانع  اس جاح اس ط ي ،  احلس .



 ك/ اثوا١ُ٘ ؽبِل ؽ١َٓ ا٤ٍطً
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اسصتت   –(. دسيتت  اسنعلتت  سنح تتث اسرياضتتيات  2010اإلدارة اسعانتت  إلكتترا   اس أهيتت  اس رحتت ي ) 
 فلهطيل . -اس رحي   اس علي  اسعاس ، غزة اسهادس .  زارة 

(. أاتتتر اهتتت را يجي   دريحيتتت  نق ر تتت  ستتتحعض اسن ضتتت سات  اسنفتتتاهي  2005حطتتتي ، ف  يتتت  أ نتتتد) 
اسرياضتتي  اسنر حطتت  نعتتايير) اسنهتت  يات اسنعياريتت ( اسرياضتتيات اسندرهتتي  اسعاسنيتت  

NCTM  طتت ب سلتتي جتتا ح  اسنعرفتت   اس طحيتت  اسعنلتت  سدتتا فتت  اس تتدريس ستتدى اس
اسنعلنتتتتيل كتتتتعح  اسرياضتتتتيات. اسنتتتتؤ نر اسعلنتتتت  اسهتتتتاحع سكتتتتر سلجنعيتتتت  اسنصتتتتري  

ي سيتت   27- 26سلن اهج  طر  اس دريس . ن تتاهج  اس علتتي   اسنهتت  يات اسنعياريتت ، 
 . 460 -435،اسنجلد اساا  ، ص ص 2005

سنعلنتت   (. ا  ياجات اس ط ر اسند تت 2012اسحل ي، سحد اهلل حل هلينال   غاسب، ردنلل ن ند )
رياضتتتيات اس علتتتي  اسعتتتا  فتتت  اسننل تتت  اسعرحيتتت  اسهتتتع دي . نجلتتت  اسدراهتتتات اس رح يتتت  

 . 132-114(، ص ص1)6جانع  اسهلطال قاح س.  - اس فهي 
(. اال  ياجتتتات اس دريحيتتت  اس زنتتت  سنعلنتتت  اسرياضتتتيات فتتت  اسنر لتتت  2009اس تتترك، فتتت ح  نتتتادة )

س رحتت ييل فتت  ن افظتتات غتتزة.  رقتت  اساا  يتت  نتتل  جدتت   ظتتر اسنعلنتتيل  اسنكتترفيل ا
اس اقتتع  اسنتتأن     زارة اس رحيتت   -سنتت  نقدنتت  سلنتتؤ نر اس رحتت ي  اسنعلتت  اسفلهتتطي  

 ، غزة . 2009 أغهطس 16 -15 اس علي  اسعاس ، 
(. اال  ياجتتات اس دريحيتت  اسنعرفيتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات حاسنر لتت  2014اساحي  ، ن ند حل س ض)

.  لي  اس رحيتت ، ناجه يررهاس  ت اس ديا  نل  جد   ظره  . اساا  ي  س  فيذ اسنقررا
 ن   اسن رن ، اسننل   اسعرحي  اسهع دي . ، أ  اسقرىجانع  
 كتت يص  -(   ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  سلنعلتت  فتت  د ستت  اس  يتتت 1991اسجحتتر، زي تتب سلتت  ) 

 7ص ص (،3) 18اس  يتت،   -جانع  اس  يت اس اقع  اسحداق  اسنن   . دراهات،
– 63. 

. ياضتتتيات اسندرهتتتي  نعتتتايير  نهتتت  يات( . اسر 2001اسجنعيتتت  اسنصتتتري  س رح يتتتات اسرياضتتتيات ) 
   فحراير. 22 – 21أ   حر،  6اسنؤ نر اي   سلجنعي  حاالك راك نع جانع  

( . فعاسيتت  حر تتانج  تتدريح  سلطاستتب اسنعلتت  حكتتعح   2006سحتتد اسعزيتتز هتتلي  ) أحتت  هاكتت   حيتتب، 
لي  اس رحيتت  حاسهتت يس س  نيتت  حعتتض ندتتارات   طتتيط استتدر س  ايدا  اسرياضيات ح 

اس دريهتتت  أا تتتا  اس رحيتتت  اسعنليتتتت  فتتت  ضتتت   نعتتتايير اسجتتتت دة .  رقتتت  سنتتت  نقدنتتتت  
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 - 19سلنتتؤ نر اسعلنتت  اسهتت  ي اسهتتادس سلجنعيتت  اسنصتتري  س رح يتتات اسرياضتتيات، 
 ، جانع  سيل كنس، اسقاهرة . 2006ي سي   20

( . اال  ياجات اس دريحي  سنعلن  اسرياضتتيات فتت  اسنتتدارس  2002سف اح )  جازي، ي ه  سحد ا
اس   نيتت  فتت  ن افظتتات كتتنا  فلهتتطيل . رهتتاس  ناجهتت ير.  ليتت  اس رحيتت ، جانعتت  

 اس جاح اس ط ي ،  احلس .
( . نقدنتتتت  فتتتت  اإل صتتتتا  اس صتتتتف   اإل صتتتتا  االهتتتت دالس   2008ستتتتز  هتتتتل ) ،سحتتتتد اسف تتتتاح 

 . ارز  اسعلني . جدة:    SPSSحاه  دا  
( .  أاير قل  اس دريس فتت  أدا   1995)  اسعنادي، أني   سحاس  نا    رياض سحد اسر ي ، أ  ر

 -اسنجلتت  اس رح يتت  .اس رحي  اسعنلي  سدى سي   نل طاسحات  لي  اس رحي  حجانع  قطر
 . 211 – 163ص ص(، 34) 9،  جانع  اس  يت

ع أدا  نعلنتتت  اسرياضتتتيات حاسنر لتتت  اساا  يتتت  فتتت  (.  اقتتت2009اسزهرا تتت ، ن نتتتد حتتتل نفتتترح حتتتل سلتتت  )
.  ليتت  د  تت رادرهتتاس  ض   اسنعايير اسند ي  اسنعاصرة  س ق  ذستتك ح  صتتي  ط حدتت . 

 ن   اسن رن ، اسننل   اسعرحي  اسهع دي .، أ  اسقرىاس رحي ، جانع  
ياضتتتيات (. اسقتتت ة اسرياضتتتي : نتتتد    تتتديث س طتتت ير  قتتت ي   علتتتي  اسر 2003اسهتتتعيد، رضتتتا نهتتتعد)

حنرا   اس علي  اسعا .  رق  سن  نقدن  سلنتتؤ نر اسعلنتت  اسااستتث سلجنعيتت  اسنصتتري  
أ  تتتتت حر  9-8س رح يتتتتتات اسرياضتتتتتيات،  علتتتتتي    علتتتتت  اسرياضتتتتتيات    نيتتتتت  اإلحتتتتتداع.

 ، دار اسضياف ، جانع  سيل كنس2003
  اسرياضتتيات ( . اال  ياجتتات اس دريحيتت  اس زنتت  سنعلنتت2005سحتتد اسقتتادر،  استتد فتتايز إهتتناسي  )

سلص  اس ادي سكر نل  جدتت   ظتتر اسنعلنتتيل   اسنكتترفيل اس رحتت ييل حن افظتتات 
 غزة  . -غزة . رهاس  ناجه ير.  لي  اس رحي ، جانع  ايزهر 

(. قيتتاس اس فايتتات اسنعرفيتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات حاسنر لتت  اساا  يتت  حد ستت  2004سحيد، غتتادة  تتا )
حتتتتار   هتتتتس (. نجلتتتت  اسعلتتتت   اس رح يتتتت  اس  يتتتتت )دراهتتتت   ك يصتتتتي  حاهتتتت  دا  ا  

 .  120-85(،ص ص 3)5 اس فهي ، جانع  اس  يت ،
(.  علي  اسرياضيات سجنيع ايطفا  ف  ض   ن طلحتتات اسنعتتايير  2004)  ا ضر س سحيد،  سي 

   اقاف  اس ف ير. سنال: دار اسنهيرة .    

اسرياضتتتيات اسعتتتانليل فتتت   ( . اس اجتتتات اس دريحيتتت  سنعلنتتت  2000سانتتتال، أ نتتتد ن نتتتد أ نتتتد ) 
اسنر لتت  ايهاهتتي  اسعليتتا فتت  اسنتتدارس اس   نيتت  فتت  ن افظتتات كتتنا  فلهتتطيل . 

 رهاس  ناجه ير.  لي  اس رحي ، جانع  اس جاح اس ط ي ،  احلس .
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(  ص ر نق رح سحر انج  دريح  قاق  سلي  لحي  اال  ياجات اس دريحي   2005سل ، أكر  راكد ) 
سنر لتتت  اإلسداديتتت  فتتت  ضتتت   اسنعتتتايير اسق نيتتت  سل علتتتي  فتتت  سنعلنتتت  اسرياضتتتيات حا

 – 68ص ص  ،8نصتتر) نعتتايير اسنعلتت  (. نجلتت   رح يتتات اسرياضتتيات، اسنجلتتد 
126. 

(. درجتتت   ن تتتل نعلنتتت  اسرياضتتتيات نتتتل ندتتتارات اس  اصتتت  2012اسقركتتت ، ن نتتتد حتتتل ستتت اض )
  اسن رنتت ، ن تت، أ  اسقتترىغيتتر.  ليتت  اس رحيتت ، جانعتت    ناجهتت ير رهتتاس اسرياضتت  .

   اسننل   اسعرحي  اسهع دي .

(. اال  ياجتتتات اس دريحيتتت  سنعلنتتت  اسرياضتتتيات حاسنر لتتت   2006اسنجادستتت ، هتتتعيد حا تتت  ن نتتتد ) 
رهتتتتتاس  ناجهتتتتت ير. جانعتتتتت  صتتتتت عا ،  .االح داقيتتتتت  فتتتتت  اسننل تتتتت  اسعرحيتتتتت  اسهتتتتتع دي 

 ص عا ، اسينل . 
اسرياضتتيات حهتتلط   سنتتال فتت   (. طتت ير حتترانج  تتدريب نعلنتت 2004ن تت س ، ستت   استتديل هتتعد)

اسنتتتؤ نر اسعلنتتت  اسهتتتادس سكتتتر سلجنعيتتت   ضتتت   اال جاهتتتات اسعاسنيتتت  اسنعاصتتترة.
، اسنجلتتد 2004ي سيتت   22-21اسنصري  سلن اهج  طر  اس تتدريس،   تت يل اسنعلتت . 

 .  460 -391اي  ، ص
ا  يتت  سنديريتت  (:  ق ي  اس اجات اس رح ي  سنعلن  اسرياضيات ف  اسنر ل  اسا1995نغايض ، زياد)

، اسجانعتت  ايرد يتت ، سنتتال، غيتتر ن كتت رة سنتتال اس حتترى اي ستت  . رهتتاس  ناجهتت ير
 ايردل .  

(: اس فايتتات اس دريهتتي  اس اصتت  اس زنتت  سنعلنتت  اسرياضتتيات حاسنر لتت  اسعليتتا 2002نقتتاط، ن نتتد)
 نل اس علي  ايهاه  حن افظات غزة . رهاس  ناجه ير، جانع  ايزهر، غزة . 

. ر جتتع   تتدريب اسنعلنتتيل  اسنعلنتتات حتتيل اس اقتتع  اسنتتأن  (. 2012)سحتتداهلل حتتل صتتاسح  ، اسنقحتت
  http://www.almekbel.net/articles.php?action=show&id=24نل:  2014ناي  5ح اري  

سلتتتتي  ايقتتتت  نتتتت دج    NCTM( . نطاحقتتتت  نعتتتتايير   2005اس تتتتذير، ن نتتتتد حتتتتل سحتتتتد اهلل ) 
اسرياضتتيات قتت  اسننل تت  اسعرحيتت  اسهتتع دي  سلنر لتت  اسن  هتتط  فتت  نجتتاس  اسد دهتت  
 اسقيتتتتتتاس  اسن ا نتتتتتت  حي دتتتتتتا . اسنتتتتتتؤ نر اسعلنتتتتتت  اسهتتتتتتاحع سكتتتتتتر، ن تتتتتتاهج اس علتتتتتتي  

 -855صص ،) اسنجلتتد اسااستتث،  2005ي سيتت   27- 26 اسنه  يات اسنعياريتت ، 
 . اسقاهرة: جانع  سيل كنس .(  882

http://www.almekbel.net/articles.php?action=show&id=24
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(.اسد رة اس دريحي  سلنعلنيل غير اسنؤهليل  رح يًا. نكر ع نن   2014 زارة اس رحي   اس علي  اسعاس )
 .اسح ك اسد س  حاس  هي  نع جانع  ايزهر نل 

(.   ديتتد اال  ياجتتات اس دريحيتت  سنعلنتتات اسرياضتتيات فتت  1997يار  تتدي،  هتتيا  غ تتي ، صتتفي از)
، ص 43االح داقيتت . نجلتت  دراهتتات فتت  اسن تتاهج  طتتر  اس تتدريس. اسعتتدد اسنر لتت  

 .214 -153ص
  ( . فعاسي  حر انج  دريح  سنعلن  رياضيات اسنر ل  االح داقي  فتت 1999ي ه ، ن ند أ ند ) 

ص ، 56ع .دراهات في اسن اهج  طر  اس دريس ض   ن طلحات ايسفي  اسجديدة. 
 .191 – 164ص 
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The professional development needs of mathematics teachers in 

the high basic stage in gaza strip schools with respect to the 

school mathematics standards 

 

Abstract 

This study aimed at determining the the professional development 

needs of mathematics teachers in the high basic stage in Gaza strip 

schools with respect to the school mathematics standards. 

To Achieve the aims of the study and answer it's questions, 

questionnaire of (34) items was developed in light of  NCTM school 

mathematics standards and distributed to (330) mathematics teachers as a 

stratified sample which was chosen from high basic stage math teachers 

in gaza strip schools for the year 2013 / 2014 .  

The data was analyzed by using frequencies , weighted mean , standard 

deviation ,independent sample T- Test, One Way ANOVA, and Scheffe’ 

test for Post Hoc comparisons.  

The results revealed that the mean of the sample members' 

responses on the questionnaire as a whole and each domain was medium, 

and all of the questionnaire items were training needs to math teacher in 

the high basic stage in gaza strip. The result indicated that there were no 

significant differences in means of mathematics teachers’ needs related 

to the variables: gender, qualification, years of teaching experience, and 

types of the schools (Ministry of Education , UNRWA) , While there 

were significant differences in the means of mathematics teachers needs 

related to their teaching grade level in favor to 10
th

 grade teachers. 

Keywords: training needs, mathematics teacher, school mathematics 

standards.    


