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  مقدمة:
فرضت التطورات المعاصرة تغیر المنظور العام لتعلیم الریاضیات، ولم یعد 
الھدف من تعلیمھا مجرد تنمیة مھارات إجراء العملیات الحسابیة، أو حل 
ا  ً مسائل مجردة ال تمت للواقع بصلة دون روابط بینھا وبین ھذا الواقع وفق

لیم الریاضیات إكساب المتعلمین للنظرة التقلیدیة، بل أصبح الھدف من تع
التفكیر الصحیح، بما یُنمي قدرتھم على حل ما یواجھھم من مشكالت في 

ا على ضرورة التخلص من النظرة 2،2001بیئتھم (عبد الحمید ، )، وتأكیدً
ُشیر معاییر المجلس  المحدودة للریاضیات باعتبارھا مجرد حلول مسائل ت

 National Assessment of Educationalالقومي لتقویم التعلیم 
Progress (NAEP,2003)  إلى أن القدرة الریاضیة لدى المتعلمین تنطوي

على محورین رئیسیین ھما المعرفة المفاھیمیة، والمعرفة اإلجرائیة، ویشیر 
إلى وجود عالقات تأثیر  (Ambrose et al., 2001)أمبروز وآخرون 

لمعرفة اإلجرائیة ؛ بمعني أن تطور وتاثر تبادلیة بین المعرفة المفاھیمیة وا
كّ  ُ ِننمو المتعلم في كل م ُمكون اآلخر، ویوضح  و یتأثر بقدر ما یكتسبھ من ال

أن تعلیم الریاضیات القائم على االستیعاب الحقیقي  )Star,2005(ستار 
یقتضي توازن معلمي الریاضیات في تقدیم كل من المعرفة المفاھیمیة 

كّ والمعرفة اإلجرائیة دون اإل ُ ِنعالء من م ، وعند على حساب المكون اآلخر و
تشیر حدوث ھذا التوازن فإنھ ینعكس على تعلم الریاضیات بمعناه الحقیقي، و

وثیقة المبادئ التي أصدرھا المجلس القومي لمعلمي الریاضیات أنھ عندما 
سیتخلصون من تتكون لدى الطالب نظرة إلى الریاضیات كبناء متكامل 

فاھیم والمھارات على أنھا مكونات منفصلة، وعند ربط المفاھیم مع الم التعامل
 ,NCTM)باإلجراءات ینظر الطالب إلى الریاضیات على أنھا بناء متكامل 

إلى أن المعلمین في  (Star, 2002) ، وفي ذات السیاق یشیر ستار  (2000
د تقدیمھم المتوازن لمحتوى الریاضیات فإن المعرفة اإلجرائیة لن تكون مجر

عملیات روتینیة تتم دون استیعاب حقیقي لما تنطوي علیھ من معارف، كما أن 
المعارف لن تكون أكثر عرضة للنسیان ألنھا غیر موظفة في معرفة إجرائیة 

) إلى أن ربط تدریس المفاھیم 2011وطیدة الصلة، وتشیر دراسة الحجیلي (
تحصیل الطالب بالتطبیقات العملیة في حل المشكالت یؤثر إیجابیًا على 

  واتجاھھم نحو الریاضیات.
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وعند فحص مالمح حالة التوازن لمعلمي الریاضیات في تقدیم المعرفة 
المفاھیمیة والمعرفة اإلجرائیة ، فإن المالمح العامة قد تشیر لمیل المعلمین 
لالھتمام بالمعرفة اإلجرائیة على حساب المعرفة المفاھیمیة، فتشیر موافي 

لى أن أحد أسباب القصور في أداء المعلمین ھو عدم ) إ46- 45، 2003(
ا بأن المفاھیم تشكل القاعدة األساسیة للتعلم  ً إلمامھم بالمفاھیم الریاضیة علم
ا كتعلم المبادئ، وتعلم حل المشكالت، كما تقوم المفاھیم بدور مھم  ً األكثر تقدم

ن الظواھر في تنمیة التفكیر لدى المتعلمین حیث تساعدھم على تفسیر كثیر م
) فیشیر 2004،17التي تثیر انتباھھم في البیئة المحیطة، ویؤید ذلك عبید (

لشكوى عامة من تدني مستوى الطالب الملتحقین بالجامعة في المفاھیم 
الریاضیة، بل تعدى ذلك إلى مستوى معلمي الریاضیات في المراحل التعلیمة 

  المختلفة.

وإذا كانت ھناك فجوة بین الجھد الذي یبذلھ المعلم وبین تحصیل طالبھ الفعلي 
 Conceptualفلعل تفسیر ذلك راجع إلى غیاب االستیعاب المفاھیمي 

Understanding  ألن طرق التدریس التقلیدیة تعمد لتنفیذ المتعلمین
علیھا  إلجراءات شكلیة ال تعبر بالضرورة عن استیعاب المفاھیم التي تأسست

)، وتشیر نتائج الدراسات التي اھتمت 2011ھذه اإلجراءات (آل رشود، 
بمالحظةأ معلمي الریاضیات إلى حالة من عدم التوازن التدریسي في تعلیم 

) التي Abbott & Fouts,2003الریاضیات مثل دراسة أبوت وفوتس (
ا في العدید من المواد الدراسیة (العلوم  669ھدفت لمالحظة  ً معلم

% فقط من 17والریاضیات واللغة والدراسات االجتماعیة) وتوصلت إلى أن 
جملة الحصص التي تمت مالحظتھا یمیل أداء المعلمین للتدریس البنائي الذي 
ا باستیعاب المتعلمین للمعرفة، والقدرة على الربط بین مكوناتھا  ً یولى اھتمام

% 50ھذه النسبة لتبلغ  وبالتالي استخدامھا فى التطبیقات ذات الصلة، وترتفع
ا، وتوصلت 150) من واقع مالحظة Star,2000في دراسة ستار ( ً معلم

) أن مستوى ممارسة معلمي الریاضیات للتدریس البنائي 2011دراسة ریان (
القائم على استیعاب المعرفة وربطھا بالتطبیقات متوسط، كما تشیر دراسة 

فى إدراك العالقات، في  ) إلى ضعف أداء معلمي الریاضیات2008الحربي (
حین كان األداء جیدًا في المھارات الداعمة للبرھان الریاضي، ویعكس ذلك 
إعالء تقدیم المعرفة اإلجرائیة مقابل المعرفة المفاھیمیة.كما تشیر الدراسات 
التي اھتمت بقیاس كفایات المعلم في الجوانب ذات الصلة بتقدیم المحتوى على 
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ل التوازن في تقدیم دروس الریاضیات، فتوصلت مؤشرات تدلل على اختال
) لوجود قصور في كفایات معلمي الریاضیات 2002دراسة شحاتة والشیخ (

في مھارات توجیھ األسئلة وعرض المحتوي العلمي لدروس الریاضیات، 
) ضعف كفایات معلمي الریاضیات في عرض 2000وتبین دراسة سدرة (

) 1993%) ، وتبین دراسة نوح(63داء (الدروس حیث بلغ المتوسط العام لأل
% من المعلمین یرون أن العمل الجوھري في تعلیم الریاضیات ھو 64أن 

% من المعلمین 68تمكن التالمیذ من مھارات حل التمارین الریاضیة، ویرى 
بأن العملیات الخوارزمیة والمسائل اللفظیة ھى الریاضیات الحقیقیة التي 

% فقط من المعلمین أن سلوك 40ذ، في حین یرى ینبغي أن یتعلمھا التالمی
معلم الریاضیات یتأسس على تقدیم خوارزمیات بأسلوب مباشر متزامن مع 

  شرح القواعد.

ویقترح الباحث تصنیف أنماط المعلمین من حیث توازنھم التدریسي في تقدیم 
على  المعرفة المفاھیمیة واإلجرائیة لثالثة أنماط( نمط المتوازن/ نمط التركیز

المعرفة  المفاھیمیة /نمط التركیز على المعرفة اإلجرائیة) ، كمنطلق للكشف 
عن مدى شیوع ھذه األنماط حیث أن الدراسات السابقة مثل دراسات (غیث 

) اھتمت Abbott & Fouts,2003؛ 2011؛ریان، 2009والشوارب، 
التطرق بمالحظة أداء المعلمین من منظور التدریس البنائي أو السلوكي دون 

المباشر لمالحظة السلوك المتربط بحالة التوازن. وعند البحث في األسباب 
المحتملة وراء تحمس معلمي الریاضیات للتركیز على المعرفة اإلجرایئة 
یبرز متغیر مھم یتمثل في تصوراتھھم الخاصة للفاعلیة التدریسیة ؛ بمعني 

علیتھم في تدریس احتمالیة وجود تصورات خاصة لمعلمي الریاضیات عن فا
الریاضیات مرتبطة بتمیزھم في تقدیم مھارات حل المسائل، وتدریب طالبھم 
على خوارزمیات حل ھذه المسائل، وأن الجھد الذي یبذلھ معلم الریاضیات في 
تقدیم المعرفة المفاھیمیة ال یعكس احترافیتھ المھنیة في الریاضیات، وبصورة 

ً یؤثر في عامة فإن تصورات المعلم عن أدائھ  ً مھما التدریسي تمثل متغیرا
) بأن قناعة (Protheroe,2008عناصر العملیة التعلیمیة، فیشیر بروثیروي 

المعلمین بقدرتھم في التأثیر على الطالب یؤثر في األداء التدریسي الفعلي 
) Hoy,2004للمعلمین وتحصیل طالبھم، وفي ذات السیاق یوضح ھوي (

بادلیة بین تصور المعلمین لفاعلیتھم التدریسیة وجود عالقة تأثیر وتأثر ت
 Eslamiوادائھم داخل الصف،كما یستخلص إسالمي وفتاحي
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&Fatahi,2008) أن تنفیذ المعلمین الستراتیجیات التدریبس الحدیثة التي (
ًا بمدى تصورات  یتم التدریب علیھا في برامج التطویر المھني یبقى مرھون

  ه االستراتیجیات.المعلمین عن جدوى استخدام ھذ

 (Tschannen-Moran&Hoy,2001)موران وھوي -ویُعد مقیاس تشاننس
ا لقیاس تصورات المعلمین عن فاعلیتھم في  ً من أكثر المقاییس استخدام

،ویرمز لھ بالصورة   Teachers Sense of Efficacy Scaleالتدریس 
 ) ویتضمن ثالثة محاور وھي: فاعلیة إستراتیجیاتTSESالمختصرة (

، فاعلیة تنشیط Efficacy for Instructional Strategiesالتدریس 
فاعلیة إدارة  ،Efficacy for Student Engagementالمتعلم 

، وتشیر نتائج دراسة  Efficacy for Classroom Managementالصف
)et al.,2009 Klassen والتي ھدفت للتحقق من صحة تصور المعلمین (

) في خمس بیئات TSESیسیة وفق مقیاس (الذاتي لفعالیتھم التدر
الوالیات المتحدة) لوجود موثوقیة عالیة في  (كندا،قبرص،كوریا، سنغافورة،

المقیاس عبر الثقافات المختلفة، وعدم تأثره بتلك العوامل. ومن الدراسات التي 
) والتي توصلت Koehler,2006اعتمدت على ذلك المقیاس دراسة كوھلر (

ت المعلمین عن أدائھم التدریسي بارتفاع مستوى التأھیل إلى ارتفاع تصورا
للمعلمین وعدد سنوات الخبرة، وتتفق تلك النتیجة مع نتائج دراسة بكار 

) التي ركزت على المعلمین حدیثي Bakar & Mohamed,2009ومحمد (
الخبرة حیث توصلت الدراسة إلى أن تصورات المعلمین من ذوي الخبرات 

لتدریس (ثالث سنوات) متوسطة في المحاور الثالث الحدیثة في مجال ا
وتتوافق تلك النتیجة مع دراسة ھافیرباك وآخرین  ،TSES المتضمنة بمقیاس

)et al.,2011 Haverback والتي أشارت إلى وجود فروق بین المعلمین (
ترجع ألثر مستوي الخبرة في تصورات المعلمین عن فاعلیتھم لصالح ذوي 

 Heneman etكما تشیر دراسة ھنمان وآخرین (الخبرة المرتفعة، 
al.,2006 إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین معلمي المرحلة االبتدائیة (

ومعلمي المرحلة المتوسطة والثانویة لصالح معلمي المرحلة االبتدائیة كما 
كان محور تنشیط الطالب ھو األقل فاعلیة، وتتفق نتائج دراسة إسالمي 

) Chacon,2005) مع دراسة شاسون (Eslami &Fatahi,2008وفتاحي (
في أن تصورات المعلمین عن فاعلیتھم التدریسیة في محور استراتیجیات 
التدریس أعلى من محوري إدارة الصف وتنشیط الطالب، وعند التطرق 
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الرتباط تصورات المعلمین بالنواحي اإلشرافیة والتأھیلیة للمدربین توصلت 
) إلى وجود عالقة ارتباطیة Mills & Allen,2007دراسة مایلس وآلین (

دالة بین تصورات المعلمین لفاعلیتھم التدریسیة والتغذیة الراجعة المقدمة من 
المشرفین المختصین وكذلك مستوى التنمیة المھنیة للمعلمین أثناء الخدمة، 

) إلى وجود فرق Cheung,2008وفي ذات السیاق توصلت دراسة تشنج (
بین تصورات المعلمین عن فاعلیتھم التدریسیة بوالیتي شنغھاي دال إحصائیًا 

وھونج كونج لصالح معلمي شنغھاي، وأعزا الباحث ھذا الفرق لعدة جوانب 
تشمل: مستوى تقییم الطالب لمعلمیھم، ورضا أولیاء األمور، ونوعیة التنمیة 

 & Tarkinالمھنیة اثناء الخدمة، وتتفق نتائج دراسة تاركین ویزینتیراكي (
Uzuntiryaki,2009) مع دراسة یو وآخرین (Yeo et al.,2008 في (

وجود فروق دالة في تصورات المعلمین لفاعلیتھم التدریسیة لصالح المعلمین 
ذوي الخبرات التدریسیة المرتفعة، ولم تكن ھناك فروق في التصورات ترجع 

) Murshidi et al. ,2006ألثر الجنس، وتتفق دراستي مرشدي وآخرون (
) Tarkin & Uzuntiryaki,2009مع نتائج دراستي تاركین ویزینتیراكي (

) في عدم وجود فروق في Yeo et al.,2008مع دراسة ییو وآخرین ( 
تصورات الفاعلیة التدریسة ترجع ألثر الجنس أو تخصصات المعلمین الذین 

) Dibapile 2012,شملتھم الدراسة وتتوافق تلك النتیجة مع دراسة دیبابیلي (
والتي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة بین الجنسین من المعلمین في 
محاور قیاس الفاعلیة وأن التصور العام للفاعلیة للمعلمین الذین شملتھم 

ُحمدي وآخرین( ا، وتوضح دراسة م ً   et al.,2012الدراسة كان متوسط
Mohamadiى ) وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیًا بین ارتفاع مستو

) وارتفاع TSESتصورات المعلمین لفاعلیتھم التدریسیة وفق مقیاس (
  اإلنجاز األكادیمي لطالبھم .

ویرى الباجث أن الدراسات الخاصة بقیاس فاعلیة التدریس قد تم ربطھا 
بالعدید من المتغیرات ذات الصلة بالمعلم مثل الخبرة، والنوع، واإلنجاز 

أثناء الخدمة، في حین لم یتم التركیز على األكادیمي، وبرامج التكوین المھني 
ربطھا باألداءات التدریسیة التي یسلكھا معلم الریاضیات داخل الصف، وھو 

 & Chanاألمر الذي تھتم بھ الدراسة الحالیة، فیشیر شان وإیلیوت (
Elliot,2004 لوجود تأثیر قوي لتصورات المعلمین وسلوكھم الصفي ؛ ألن (

طار عمل موجھ لسلوكیات المعلمین وومارساتھم ھذه التصورات تعمل كإ
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) أن تصورات Lumpe et al.,2000الصفیة، كما یبین لیمبي وآخرون (
المعلمین عن أدائھم التدریسي ال تتسق غالبًا مع النموذج المقبول أو السائد في 

  التعلیم كما أنھا تمتاز بالثبات ومقاومة التغییر.

  :مشكلة الدراسة
ھ یتضح تأكید التوجھات التربویة المعاصرة في تعلیم ي ضوء ماسبق عرضف

الریاضیات على أھمیة التوازن في تقدیم المعرفة المفاھیمیة والمعرفة 
اإلجرائیة، ومع ذلك فإن نتائج الدراسات تقدم مؤشرات تدل على اھتمام 
معلمي الریاضیات بتقدیم المعرفة اإلجرائیة على حساب المعرفة المفاھیمیة 

غیاب حالة التوازن ، ومن ناحیة أخرى فإن األدبیات التى تناولت  وبالتالي
توازن األداء التدریسي ركزت على وصف معالم التوازن دون التطرق إلى 
تصنیف األداءات التدریسیة للمعلمین بحسب مفھوم التوازن التدریسي، ویمثل 

ا مناسبًا ، وعلیھ تعم ً ل الدراسة غیاب ذلك التصنیف فجوة نظریةلم تلق اھتمام
ا لحالة التوازن  ً الحالیة على تصنیف السلوك التدریسي لمعلمي الریاضیات طبق
في ثالث تصنیفات: نمط المتوازن ، نمط التركیز على المعرفة المفاھیمیة، 
نمط التركیز على المعرفة اإلجرائیة؛ بغرض الكشف عن واقع معلمي 

ا للتصنیف المقترح ، وكذلك دراسة ت ً اثیر ھذه األنماط على الریاضیات طبق
تصورات معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في ثالث مجاالت لتصور 
الفاعلیة وھي: فاعلیة إستراتیجیات التدریس، فاعلیة تنشیط المتعلم، فاعلیة 

  إدارة الصف، ویتحدد السؤال الرئیس للدراسة في التساؤل التالي:

لریاضیات على تصوراتھم ما تاثیر أنماط التوازن التدریسي لمعلمي ا
  وینبثق من ذلك األسئلة الفرعیة التالیة: لفاعلیتھم التدریسیة؟

  ما نمط التوازن التدریسي الشائع لدى معلمى الریاضیات؟  .1
ھل یتأثر تصور معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في  .2

  إستراتیجیات التدریس باختالف نمط التوزان التدریسي؟
ي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في تنشیط ھل یتأثر تصور معلم .3

  المتعلم باختالف نمط التوزان التدریسي؟
ھل یتأثر تصور معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في إدارة  .4

  الصف باختالف نمط التوزان التدریسي؟
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ھل یتأثر تصور معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة ككل باختالف  .5
 نمط التوزان التدریسي؟

  :فروض الدراسة
بین متوسطات 0.01) توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى ( .1

دیرات معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في إستراتیجیات تق
التدریس باختالف نمط التوزان التدریسي (التركیز على المعرفة 

 المفاھیمیة/ المتوازن/التركیز على المعرفة اإلجرائیة).
بین متوسطات 0.01) ائیًا عند مستوى (توجد فروق دالة إحص .2

تقدیرات معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في تنشیط المتعلم 
باختالف نمط التوزان التدریسي (التركیز على المعرفة المفاھیمیة/ 

 المتوازن/التركیز على المعرفة اإلجرائیة).
بین متوسطات 0.01) توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى ( .3

رات معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في إدارة الصف تقدی
باختالف نمط التوزان التدریسي (التركیز على المعرفة 

 المفاھیمیة/المتوازن/ التركیز على المعرفة اإلجرائیة).
بین متوسطات 0.01) توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى ( .4

ل باختالف نمط تقدیرات معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة كك
التوزان التدریسي (التركیز على المعرفة المفاھیمیة/ المتوازن 

 /تفضیل التركیز على المعرفة اإلجرائیة).
 

  تقصر حدود الدراسة الحالیة على: :حدود الدراسة
قیاس الفاعلیة التدریسیة على ثالث محاور : فاعلیة إستراتیجیات  .1

 إدارة الصف.التدریس، فاعلیة تنشیط المتعلم، فاعلیة 
تطبیق أدوات الدراسة على مجموعة من معلمي الریاضیات بالمرحلة  .2

 االعدادیة بمحافظة بورسعید.
  

  یتوقع أن تفید الدراسة في النواحي التالیة: :أھمیة الدراسة
تقدیم تصنیف لألداء التدریسي لمعلمي الریاضیات قائم على مفھوم  .1

علمین وتحلیل جوانب التوازن التدریسي كمرجعیة لتقییم أداء الم
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ا للباحثین في  القصور في األداء، كما یمثل ھذا التصنیف توجھًا مفیدً
 مجال تعلیم الریاضیات للمھتمین بتقییم أداء معلمي الریاضیات.

دراسة تأثیر أنماط المعلمین في التوازن التدریسي على تصوراتھم  .2
باب التي تدفع لفاعلیتھم التدریسیة ، وبالتالي تقدیم تفسیرات حول األس

 معلمي الریاضیات للتدریس بطریقة معینة من منظورھم الخاص.
جذب أنظار القائمین على برامج التنمیة المھنیة لعمل برامج نوعیة  .3

خاصة بتصورات المعلمین عن فاعلیتھم التدریسیة أو أسالیبھم 
التدریسیة وفق مفھوم التوازن حسب النتائج التي یمكن أن تتوصل 

 اسة الحالیة.إلیھا الدر
مساعدة موجھي الریاضیات في تقییم أداء معلمي الریاضیات وفق  .4

 منظور یعكس حالة التوازن في تدریس الریاضیات.
توجیھ أنظار مطوري مناھج الریاضیات لتنظیم المحتوي وأنشطتھ  .5

العلمیة بالصورة التي تعین المعلم على تقدیم المعرفة بصورة متوازنة 
 یمیة والمعرفة اإلجرائیة.تراعي المعرفة المفاھ

توجیھ أنظار معدي أدلة معلم الریاضیات لكیفیة إحداث توازن في  .6
تقدیم المعرفة المفاھیمیة والمعرفة اإلجرائیة خاصة من الناحیة 

  الزمنیة والفنیة.
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  اإلطار النظري

  المحور األول :التوزان التدریسي

 مفھوم التوازن التدریسي : .1

 ;Carpenter et al., 2001( ازن التدریسي بالرجوع إلىیٌعرف الباحث التو
Rittle-Johnson et al., 2001 Baker et al., 2004  2008,؛  

Bossé ( بأنھ "اإلجراءات التدریسیة التي یسلكھا المعلم لتقدیم المعرفة
ا لألھداف التعلیمیة  ً المفاھیمیة والمعرفة اإلجرائیة بصورة متوازنة طبق

ھذا التوازن في سلوكیات المعلم لیشمل جوانب استخدام  المقصودة، ویمتد
الوسائل التعلیمیة والتعزیز وتوزیع وقت التعلم وتنفیذ األنشطة التعلیمیة 

  .والتقویم" 

 أھمیة التوازن التدریسي : .2
تتمثل أھمیة التوازن التدریسي بالتركیز على مجال تعلیم الریاضیات 

  في عدة نقاط :

یعمل التوازن وبصورة مباشرة على تأكید  :أ.االستیعاب المفاھیمي
استیعاب الجوانب المفاھیمیة ،حینما یعطیھا معلم الریاضیات حقھا 

) إلى أن معظم (Blank,2000المناسب من اإلھتمام، ویشیر بالنك 
طرق التدریس التي یتبعھا المعلمون تقلل من قیمة الجوانب النظریة، 

یاضیات والتركیز على وكأن ھناك ارتباط بین جودة تعلیم الر
  مھارات حل المسائل والتمارین.

یؤدي تركیز المعلم على مھارات الحل  المھارات ذات المعني:ب. 
المفاھیمیة المرتبطة إلى أن یتحول  دون الربط الواضح بالجوانب

تنفیذ الطالب لمھارات الحل بتقلید لخطوات روتینیة غیر مؤسسة 
التالي یفقد المتعلم القدرة على معنى واضح في ذھن المتعلم، وب

 Australian Association of( على توظیف ھذه المھارات
Mathematics Teachers,2003 وفي ھذا الصدد توضح، (

) أن مبدأ انتقال المعرفة بموضوع ما أو 18-17، 2001األعسر (
مقرر ما، وتوظیفھ في تعلم مقررات أخري أو استخدامھ في 



  الجزء الثاني 2013السادس عشر أكتوبر  المجلد    –  تربویات الریاضیات مجلة 

 

  143   
  

ر المدرسة مرھون بقوة العالقة بین تطبیقات حیاتیة خارج إطا
  مكونات المعرفة.

یعمل التوازن التدریسي على تحقیق  : جـ. تنمیة القدرة الریاضیة
أھداف تعلیم الریاضیات بصورة متكاملة ، ألن استبصار المعلم 
بالرؤیة المتكاملة لمحتوى الریاضیات كجوانب نظریة، 

المتعلم لتنفیذ وتطبیقات حیاتیة یمثل منطلق رئیس في تأھیل 
وممارسة العدید من أنماط التفكیر المرغوبة في تعلیم 
ا عل ذلك تشیر معاییر المجلس القومي لتقویم  الریاضیات، وتأكیدً

 National Assessment of Educationalالتعلیم 
Progress  إلى أن القدرة الریاضیة لدى المتعلمین تنطوي على

فاھیمي، والمعرفة محورین رئیسیین ھما االستیعاب الم
اإلجرائیة، وعند حدوث خلل في إحدى ھذین المكونین فإن القدرة 

 ستتأثر بصورة سلبیة الریاضیة لدى المتعلمین
(NAEP,2003).  

 ,Garnett)یشیر جارنیت : د. عالج صعوبات تعلم الریاضیات
إلى أن ضعف استیعاب الطالب للعالقات التركیبیة  (2010

ا لصعوبة تعلم والتراكمیة بین المفاھی م یمثل سببًا رئیسً
ا  الریاضیات على وجھ العموم، وعلیھ فإن المعلم قد یبذل جھدً
ا  ً ا في شرح المسائل والتمارین، وقد یقوم بإعادة الشرح، علم ً كبیر
عدم اعطاء الجوانب المفاھیمیة حقھا  بأن الخلل الحقیقي راجع إل

لتركیز ) أن اWood,2001من الشرح المناسب، ویعتبر وود (
على استیعاب الطالب للمعرفة المفاھیمیة یمثل فرصة لمعالجة 

  صعوبات التعلم المتعلقة بالعملیات الحسابیة، ومھارات البرھان.

 أنماط المعلمین بحسب مفھوم التوازن: .3
ي  احبة لمعلم یة المص لوكیات التدریس ة للس ح الرئیس ث المالم تخلص الباح یس

یة اطھم التدریس ب أنم یات بحس ـ الریاض الرجوع ل وازن ب وم الت ا لمفھ ً   طبق
)NCTM,2000؛ Leonelli & Schmitt, 2001؛ Star, 2002؛ 

ي، ي ، 2008؛الحرب در ، 2008؛ المخالف ان،2010؛ ب  ؛2010؛العلی
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Pinellas County School Teacher Evaluation System,2011 
  كما ھو موضح بالجدول اآلتي: )2011؛ریان، 

  
وجھ 

  المقارنة

  معلمین بحسب مفھوم التوازنأنماط ال
التركیز على المعرفة 

التركیز على المعرفة   المتوازن  المفاھیمیة
  اإلجرائیة

ف
ھدا

األ
ة 

اغ
صی

  

داد  ي إع م ف ز المعل یرك
یط  ى التخط داف عل األھ
الب  اب الط إلكس
ة  ب النظری الجوان
ات  ات والعالق (التعریف

  والنظریات).

ین  م ب وازن المعل ی
ة  داف المتعلق األھ

ة بالجو ب النظری ان
ات  ات والعالق (التعریف
داف  ات)، واألھ والنظری
تراتیجیات  ة باس المتعلق
ارین  ائل والتم ل المس ح
ب  لة بالجوان ذات الص

  النظریة.

داد  ي إع م ف ز المعل یرك
یط  ى التخط داف عل األھ
الب  اب الط إلكس
ات  ارات وخوارزمی مھ
ل  ي ح ة ف خاص

  المسائل والتمارین .

س
ری

لتد
ت ا

وق
رة 

إدا
  

تغرق ا م یس م معظ لمعل
ي  دریس ف ت الت وق
ة  ب النظری رح الجوان ش
ا  ر مم ورة أكب بص
ة  تلزمھ طبیع یس

  المحتوى النظري.

ي  م ف وازن المعل ی
دریس  ت الت ع وق توزی
ب  رح الجوان ي ش ف
ول  ة ، وحل النظری
ائل  ارین والمس التم
ب  ة حس ورة عادل بص
ة  یھ طبیع ا تقتض م
وعات  وى الموض محت

  التي یقدمھا.

م  م معظ تغرق المعل یس
ي وق دریس ف ت الت

ائل  ول المس حل
ورة  ارین بص والتم
الزم  ت ال ن الوق ر م أكب
رض  اب ع ى حس عل

  الجوانب النظریة.

ین
ار

تم
 ال

ول
حل

  
ي  م ف رص المعل یح
ارین  رض التم ع
ادة  ى إع ائل عل والمس
ة  ب النظری رح الجوان ش
ى  ى عل ورة تتطغ بص
رض  الزم لع ز ال التركی
ات  ارات والفنی المھ

  الالزمة لحل التمارین.

رص  ي یح م ف المعل
ارین  رض التم ع
ى  ائل عل والمس
ارة  ین اإلش ة ب الموازن
ة  ب النظری للجوان
ل  ي ح تخدمة ف المس
ي  ورة الت ارین بالص التم
الب  تیعاب الط د اس تؤك
ة،  ب النظری الجوان
ورة  ا بص وتوظیفھ
ل  ي ح ة ف معقول

  التمارین والمسائل.

ي  م ف رص المعل یح
ارین  رض التم ع
ل  ى تجاھ ائل عل والمس

ب النظری ة الجوان
ح  ز الواض والتركی
ات  ارات وفنی ى مھ عل
ائل  ل المس ح

  والتمارین.
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یة
یم

تعل
 ال

ئل
سا

لو
م ا

خدا
ست

ا
  

داد  ى إع م عل ز المعل یرك
ة  ائل التعلیمی الوس
رض  ة بع الخاص
ایرتبط  اھیم وم المف
مات أو  ن مجس ذلك م ب

  نماذج أو أشكال.

داد  ى إع م عل ز المعل یرك
ة  ائل التعلیمی الوس
ي  داف الت ددة األھ متع

ر دم ع ب تخ ض الجوان
رتبط  ا ی ة وم المعرفی
ة  دیم المعرف ن تق ا م بھ
لة  ة ذات الص اإلجرائی
ارین  ول التم بحل

  والمسائل.

ى  م عل ز المعل یرك
ائل  داد الوس إع
ة  ة المرتبط التعلیمی
ارین  ل التم داف ح بأھ
ورة  ائل  بص أو المس

  مجردة .

ئلة
الس

ح ا
طر

  

ئلة  م اس ز معظ تترك
دیم  ي تق م ف المعل
ین  ي تب ئلة الت األس

ت الب اس یعاب الط
ن  ة م ب النظری للجوان
ات أو  اھیم أو عالق مف

  نظریات.

م  ي الك م ف وازن المعل ی
ئلة  ن أس تخدمھ م ذي یس ال
دى  ن م ف ع للكش
اھیم  ھ للمف تیعاب طالب اس
ات  تیعابھم لفنی ذلك اس وك
ل  ات ح وخوارزمی
رص  ا یح ارین ، كم التم
ئلة  رح األس ى ط م عل المعل
ي  راض الت ددة األغ متع

ال تیعاب الط ف اس ب تكش
اھیمي  ب المف ي الجان ف

ًا.   والجانب اإلجرائي مع

ئلة  م األس ز معظ تترك
م  ا المعل ي یطرحھ الت
ول  ة حل ت مناقش وق
ائل  ارین والمس التم
ف  ي تكش ورة الت بالص
ھ  تیعاب طالب م اس للمعل
درة  ل والق وات الح لخط
تخدام  ى اس عل
ات  الخوارزمی

  المطلوبة.

یز
عز

الت
  

  

ا  ً ز م تعزی ر المعل یظھ
تجابا ى اس ر عل ت أكب

لة  الب ذات الص الط
ة  ب المعرفی بالجوان
ة  د إجاب واء عن س
ئلة  ى األس الب عل الط
ار  ة ، أو إظھ النظری
ا  ن الرض ة م ة عالی درج
الب  رح الط د ط عن
ب  ة بالجوان ئلة خاص أس

  النظریة.

ھ  ا یقدم م فیم وازن المعل ی
تجابات  ى اس ز عل ن تعزی م
لة  الب ذات الص الط
ة أو  ب المعرفی بالجوان

ة  ب اإلجرائی واء الجوان س
ى  الب عل ة الط د إجاب عن
ة  ئلة المرتبط األس
ة أو  ب النظری بالجوان
ي  ذلك ف ة، وك اإلجرائی
ة  م لدرج ار المعل إظھ
د  ا عن ن الرض ة م عالی
ئلة  الب اس رح الط ط
ة  ب النظری ة بالجوان خاص
ون  ي تك ة ؛ لك أو اإلجرائی
م  ي تحك اییر الت المع
توى  ى مس ز ھ التعزی
دمھا  ي یق تجابة الت االس

یس طب ب ول ة الطال یع
ق  وي المتعل المحت

  باالستجابة.

ا  ً ز م تعزی ر المعل یظھ
تجابات  ى اس ر عل أكب
لة  الب ذات الص الط
ة  ب اإلجرائی بالجوان
الب  ة الط د إجاب عن
ي  ئلة الت ى االس عل
ول  اء حل ا اثن یطرحھ
ارین،  ائل أو التم المس
م  ار المعل ذلك  إظھ وك
ن  ة م ة عالی درج
رح  د ط ا عن الرض
الل  ئلة خ الب اس الط

ائ ول المس ل أو حل
ة  رز رغب ارین تب التم
تیعاب  ي اس الب ف الط

  مھارات الحل.
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وي
حت

الم
ر 

ص
عنا

ط 
رب

  

م  ز المعل ب تركی ینص
ات  ار العالق ى إظھ عل

ة                    البینی
بھ  ھ الش (أوج
ات  تالف _العالق واالخ
ر  ین عناص ة) ب التكاملی

  الجوانب النظریة.

م  ز المعل ب تركی ینص
ى  ارة إل ى اإلش عل

ات المنطق ین العالق ة ب ی
ة  ب النظری الجوان
ة؛  ب اإلجرای والجوان
تیعاب  ى اس د عل للتأكی
ي  ا ف ارف وتوظیفھ المع
ورة  ارین بالص ل التم ح
تعلم ذا  ل ال ي تجع الت

  معنى.

م  ز المعل ب تركی ینص
ات  ار عالق ى إظھ عل
ي  ي ف ل المنطق التسلس
ل  ات ح خوارزمی
ائل،  ارین والمس التم
ى  ة عل ائج المترتب والنت
وات  د الخط اوز اح تج

ب ال ة حس الزم
ي  ة ف ة المتبع الطریق

  الحل.

یة
یم

تعل
 ال

طة
نش

األ
  

ى  م عل ز المعل یرك
طة  تخدام األنش اس
ة أو  ة الفردی التعلیمی
ة  ة الداعم الجماعی
الب  تیعاب الط الس
اھیم  للمف
ھا،والحاالت  وخواص
ا،  ة منھ الخاص
ات  تیعاب النظری واس
ة  روط الخاص والش

  بتعمیمھا.

ى  م عل ز المعل یرك
طة  تخدام األنش اس

ة أو ال ة الفردی تعلیمی
ین  ي تع ة الت الجماعی
تیعاب  ى اس ب عل الطال
ة  ب النظری الجوان
ارین  ول التم ذ حل وتنفی
لة  ائل ذات الص والمس
ة،  ب النظری ك الجوان بتل
ي  م ف رص المعل ویح
الب  ع الط اتھ م مناقش
ب  راز الجوان ى إب عل
ة  ة واإلجرائی النظری

  المرتبطة بھا.

ى  م عل ز المعل یرك
طة  تخدام األنش اس

ة أو الت ة الفردی علیمی
ة  ة الداعم الجماعی
ارات  ة مھ لتنمی
ل  ة بح الب الخاص الط
ائل ،  ارین أو المس التم
ى  م عل رص المعل ویح
ي  ئلة الت رح األس ط
ن  الب م ن الط ین تمك تب

  تنفیذ مھارات الحل.

الب
لط

م ا
قیی

ت
  

ئلة ذات  ذ األس تأخ
تیعاب  اس اس لة بقی الص
ب  الب للجوان الط
ر  زء األكب ة الج النظری

ب ن جان یم ،  م التقی
ى  ك عل نعكس ذل وی
ي  ة الت ات المنزلی الواجب

  یحددھا المعلم لطالبھ.

ا  م فیم وازن المعل ی
ین  یم ب ن تقی ھ م یقدم
ة  ئلة المرتبط األس
ة  ب النظری بالجوان
ة  ب اإلجرائی والجوان
ى  ذي یتماش كل ال بالش
وع  ة الموض ع طبیع م
ا  م، كم ھ المعل ذي یقدم ال
ات  وزان الواجب تت
منھا  ي تض ة ف المنزلی

ئلة ل وعي األس ن
ب  ة بالجوان المرتبط
ب  ة والجوانی النظری

  اإلجرائیة.

ئلة ذات  ذ األس تأخ
اس  لة بقی الص
الب  تیعاب الط اس
ل  ارات ح ذ مھ لتنفی
ارین  ائل والتم المس
ن  ر م زء األكب الج
یم ،  ب التقی جان
ى  ك عل نعكس ذل وی
ة  ات المنزلی الواجب
م  ددھا المعل ي یح الت

  لطالبھ.
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  :الفاعلیة التدریسیةتصورات  المحور الثاني:
 مفھوم تصور الفاعلیة التدریسیة : .1

  :یُعرف الباحث تصور الفاعلیة التدریسیة بالرجوع إلى

)Huang et al.,2007 ؛Eren,2009 ؛et al., 2011 Matoti بأنھ (
"اإلدراك الذاتي للمعلم عن تنفیذه للمھارات التدریسیة بمھارة عالیة تسھم في 

ً في تقییم االداء على المستوى  تحقیق األھداف التعلیمیة، ً متمیزا وبلوغھ تقدیرا
غیر الرسمي لدى الطالب، والمستوى الرسمي من قبل الجھات المعنیة بتقییم 

   اداء المعلم".

 العوامل المؤثرة في تصور الفاعلیة التدریسیة : .2

ى أن تصورات المعلمین  أ.الخبرة التدریسیة: تشیر العدید من الدراسات إل
تھم التدریسیة تزداد مع ارتفاع عدد سنوات الخبرة في العمل عن فاعلی

)Poulou,2007؛Yeo,2008؛ Tarkin & Uzuntiryaki et 
al.,2009؛Haverback et al.,2011 ویُعد ھذا التأثیر منطقیًا (

بمعنى أن االحتكاك الفعلي للمعلم بالتدریس یُكون ثقة متزایدة لدى المعلم 
ن موضع الخطورة یكمن فى كون تصورات عن فاعلیتھ التدریسیة، ولك

  المعلمین ممزروجة بدرجة من التضخیم لمھاراتھم الخاصة.

: تشیر الدراسات إلى وجود تقدم ملحوظ ب. برامج التكوین المھني للمعلم
عند تتبع مستوى أداء الطالب المعلمین في تصورھم لفاعلیتھم 

ي للمعلمین وعقب التدریسیة عبر سنوات الدراسة ببرامج التكوین المھن
) et al., 2011 Matoti؛ 2009التحاقھم بالعمل (غیث والشوارب،

،ولعل ما یدعم ھذا النمو للتصورات أن الطالب غالبًا ما یلتحقون 
  ببرامج التربیة العملیة في السنوات النھائیة لبرامج كلیات التربیة.

لى أن ) إCheung,2008تشیر نتائج دراسة شیینج ( جـ. ثقافة المجتمع:
العوامل الثقافیة المرتبطة بنظرة الطالب وأولیاء أمورھم للمعلمین تؤثر 
فى توقعات المعلمین عن فاعلیتھم التدریسیة، وعلیھ فإن رضا الطالب 
ً الرتفاع تصورات المعلم عن فاعلیتھ  ً قویا ُشكل داعما وأولیاء أمورھم ت
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ع المعلم التدریسیة، وتكمن المشكلة إذا كانت توقعات المجتمع تدف
للحرص على نجاح الطالب أكثر من تعلیمھم بالفعل، عندئذ ستكون 
تصورات المعلم مرتفعة ولكنھا غیر وطیدة الصلة بأھداف منظومة 

  التعلیم الحقیقیة.

بصورة عامة یسلك المعلمون في توجھاتھم  د.التوجھ التدریسي العام :
األھداف دون  التدریسیة إما نحو التدریس السلوكي الذي یعني بتحقیق

ً لدى المتعلم لتحقیق تلك األھداف،  التركیز على العملیات التي تتم ذھنیا
أو التوجھ نحو التدریس البنائي الذي یھتم بدور المتعلم في بناء معرفتھ، 
والربط بین عناصرھا، وتوظیفھا بصورة ذات معنى في التطبیقات 

وي التوجھات المختلفة، وتشیر نتائج الدراسات إلى أن المعلمین ذ
البنائیة عن التدریس یتكون لدیھم تصورات أكثر إیجابیة عن فاعلیتھم 

  ).  2011؛ ریان،2009التدریسیة (غیث والشوارب، 

  تتمحور فاعلیة التدریس في ثالثة ابعاد: أبعاد الفاعلیة التدریسیة :. 3

 Efficacy forالبعد األول: فاعلیةاستراتیجیة التدریس  . أ
Instructional Strategies   

وتتحدد معالم تصور المعلم لفاعلیتھ في استراتیجیات التدریس من 
  خالل مؤشرات تتمثل في :

 . إقبال الطالب على شرح المعلم  
 . إظھار الطالب استجابات تعبر عن استیعابھم  
  توافق الطرق التي یستخدمھا المعلم مع الخطة الزمنیة لدراسة المقرر

  دون أیة تأخیر.
  لتمكنھ من المادة العلمیة وعلیھ یحرص المعلم على إظھار المعلم

  استخدام الطرق التي تبرز ھذا التمكن .
 .تنویع المعلم في استخدام استراتیجیات التدریس  
  .تقدیم موضوع معین بأكثر من طریقة  

)Tschannen-Moran&Hoy,2001؛Gordon & 
Debus,2002؛Poulou,2007( 
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 Efficacy for Student البعد الثاني: فاعلیة تنشیط المتعلم  . ب
Engagement  

وتتحدد معالم تصور المعلم لفاعلیتھ في تنشیط المتعلم من خالل عدة 
  مؤشرات تتمثل في:

 .طرح الطالب لعدد مناسب من األسئلة 
 . تفاعل الطالب مع أسئلة المعلم بصورة واضحة 
  رغبة الطالب في المشاركة باألنشطة الفردیة والجماعیة التي

 علم .یطرحھا الم
 .حدوث تقدم ملحوظ في مستوى الطالب 
  وجود مؤشرات على وجود اتجاھات إیجابیة نحو المقرر وكذلك

 المعلم.
 .امتالك الطالب درجة معقولة من الثقة في قدراتھم الخاصة بالمقرر 
 .تقبل الطالب أسالیب التقویم المختلفة التي یستعین بھا المتعلم 
  حرص الطالب على التعزیز اإلیجابي. 
  حرص الطالب على المشاركة في األنشطة الالصفیة ذات الصلة

 بالمقرر. 
)Tschannen-Moran&Hoy,2001؛Protheroe,2008؛ (Islami 

&Fatahi,2008  

 Efficacy for Classroom البعد الثالث: فاعلیة إدارة الصف  جـ.
Management  

دة مؤشرات وتتحدد معالم تصور المعلم لفاعلیتھ في إدارة الصف من خالل  ع
  تتمثل في :

 .تقبل الطالب لنظام القواعد واالنضباط الذي یطرحھ المعلم 
 .التزام الطالب بنظام االنضباط والقواعد المتفق علیھ مع المعلم 
  المقرر ا ذات الصلة ب التزام الطالب باستخدام المواد التعلیمیة وأدواتھ

 بصورة منظمة .
 ة بصورة دقیقة وعادلة.قدرة المعلم على اتخاذ القرارت المناسب 
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 .تجنب المعلم أسالیب العنف الواضح مع القدرة على ضبط النظام 
  ي ذات م ف رر والمعل رام للمق ن االحت ة م ة عالی الب درج ار الط إظھ

 الوقت.
)Tschannen-Moran&Hoy,2001؛Mills & Allen,2007 ؛

,2012 Dibapile(  

  تھاءامنھج الدراسة وإجرا

   :: منھج الدراسةأوالً 
مدت الدراسة الحالیة على المنھج الوصفي للكشف عن النمط الشائع بین اعت

نمط التركیز على معلمي الریاضیات بحسب مفھوم التوازن التدریسي (
) ، المعرفة المفاھیمیة ، نمط المتوازن، نمط التركیز على المعرفة اإلجرائیة

ختالف أنماط كما اعتمدت الدراسة على المنھج السببي المقارن في دراسة أثر ا
ا على محاور تصور الفاعلیة التدیسیة  ً معلمي الریاضیات المذكورة سابق

  (فاعلیة استراتیجیات التدریس، فاعلیة تنشیط المتعلم، فاعلیة إدارة الصف).

ًا :عینة الدراسة    :ثانی
ا ومعلمة من معلمى الریاضیات 89اعتمدت الدراسة على عینة قوامھا ( ً ) معلم

ا ، 48یة بمحافظة بورسعید وبلغ عدد المعلمین الذكور (بالمرحلة اإلعداد ً ) معلم
  ) معلمة .41في حین بلغ عدد المعلمات (

ا :أدوات الدر ً   :سةاثالث
  .بطاقة مالحظة أنماط التوزان التدریسي:1

م  ات ذات الصلة بسلوكیات المعل الرجوع لألدبی ة ب أ.بناء البطاقة: تم بناء البطاق
وازن ال ذلك الت فیة، وك ي الص  & Leonelli؛ NCTM,2000(تدریس

Schmitt, 2001؛Star, 2002  ،ي ي، 2008؛الحرب ؛  2008؛المخالف
Eren,2009 ،ان، 2010؛بدر ان،2010؛العلی ة 2011؛ ری د شملت البطاق ) وق

ارین، استخدام  تسعة محاور (صیاغة األھداف،إدارة وقت التدریس، حلول التم
ز، ئلة، التعزی ة،طرح األس ائل التعلیمی طة  الوس ر المحتوي،األنش ط عناص رب
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ن  ر سلوك ع ث یعب ة سلوكیات؛ بحی التعلیمیة، التقویم) ،وشمل كل محور ثالث
ر  وازن، ویعب ط المت نمط التركیز على المعرفة المفاھیمیة، ویعبر سلوك عن نم

ر سلوك عن نمط على المعرفة اإلجرائیة، وق ة تغیی ي تصمیم البطاق وعي ف د رُ
ث ال ترتیب السلوكیات الدالة ع ة بحی ي المحاور الخاصة بالبطاق لى كل نمط ف

ت  ة، وتمثل ع المالحظ م موض ى المعل ین عل ط مع رض نم ظ ف ُمالح د ال یتعم
ط لوكیات نم ردات ( س ي المف ة ف ة المفاھیمی ى المعرف ز عل    2.2   1.1التركی

ط  1.9   3.8    1.7   3.6   2.5   1.4   3.3 لوكیات نم ت س )، وتمثل
ردا ي المف وازن ف  1.8    2.7   2.6   3.5   2.4   2.3   1.2   2.1(  تالمت

ط ، )2.9 ت سلوكیات نم ردات  وتمثل ي المف ة ف ة اإلجرائی ى المعرف ز عل التركی
رة  ).3.9  2.8   3.7   1.6   1.5   3.4   1.3   3.2   3.1( دت فك واعتم

دد  د ع اط التسعة، وتحدی ي األنم م ف ى مالحظة سلوكیات المعل ة عل اء البطاق بن
ر لسلوكیات ا دد األكب ل الع ث یمث لسلوكیات المسجلة لكل معلم في كل نمط بحی

المعلم في نمط ما النمط العام للمعلم، وتتضمن البطاقة في نھایتھا رأى المالحظ 
رجیح  ي ت ام ف في التصنیف العام لنمط المعلم، ویتم االعتماد على ھذا التقییم الع

ن ٍ م ین،  نمط المعلم حال حصولھ على عدد متساو ي نمطین مختلف السلوكیات ف
اط،  ن األنم ط م ل نم ف ك ا وتعری ام منھ دف الع ة الھ منت البطاق د تض وق
ت  ات، ووق جیل المالحظ ة تس ة وكیفی تخدام البطاق ة باس ات الخاص والتعلیم

  التسجیل المناسب.

ب. صدق وثبات بطاقة المالحظة: تم التحقق من صدق البطاقة من خالل 
یئة تدریس من المتخصصین في مجال طرق عرضھا على ثالثة أعضاء ھ

تدریس الریاضیات، باإلضافة لخمسة معلمین أوائل في تعلیم الریاضیات 
ُخذت عین االعتبار في التعدیل،  بالمرحلة اإلعدادیة، وتم مناقشة مالحظاتھم وا
وللتحقق من ثبات البطاقة تم عمل تجربة استطالعیة على خمسة معلمین وتمت 

ُالحظین مختلفین، وبلغت نسبة االتفاق بین المالحظین المالحظة من قبل  م
ا على ثبات البطاقة Cooper 86باستخدام معادلة كوبر  ً % ، مما یعد مؤشر

   1وقابلیتھا لالستخدام المیداني.

                                                
 ) بطاقة مالحظة انماط التوزان التدریسي1: ملحق رقم ( 1
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  2. مقیاس تصور الفاعلیة التدریسیة2

بتصمیم  (Tschannen-Moran&Hoy,2001)موران وھوي - قام تشانن
 Teachers Sense ofلمین لفاعلیتھم التدریسیةمقیاس لتصورات المع
Efficacy Scale) )  ویرمز لھ بالصورة المختصرة بـ (TSES ،(

 Efficacy forویتضمن ثالثة محاور وھي:فاعلیة إستراتیجیات التدریس 
Instructional Strategies  وفاعلیة تنشیط المتعلم،Efficacy for 

Student Engagement،  الصفوفاعلیة إدارةEfficacy for 
Classroom Management  وقد قام معدا المقیاس بتجریب المقیاس ،

والتحقق من صدقھ وثباتھ عبر ثالث دراسات متتابعة، وتم التجریب األول بـ 
ا لنتائج الدراسات  24مفردة، وتضمن في صورتھ النھائیة  52 ً مفردة طبق

فردات لكل محور من المتتابعة لتقنین المقیاس، وقد تم تخصیص ثماني م
  1محاور المقیاس الثالثة بالمقیاس، وتتمثل فعالیة تنشیط المتعلم في البنود (

) ،وتتمثل فعالیة إستراتیجیات التدریس في البنود 22  14   12  9   6  4  2
)، وتتمثل فعالیة إدارة الصف في  24  23  20  18   17  11  10  7(

)، وقد شاع استخدام المقیاس بصورة 21  19  16 15  13  8   5 3البنود (
والتي توصلت إلى عدم تأثر  عبر الثقافاتواسعة في العدید من الدراسات 

 ؛Heneman et al.,2006المقیاس بالعوامل الثفافیة أو المجتمعیة (
Koehler,2006 ؛ Islami &Fatahi,2008؛et al.,2009  Klassen ؛ 

Bakar & Mohamed,2009؛ et al.,2011 Haverback 2012,؛ 
Dibapile ؛et al.,2012 Mohamadi بترجمة  الباحث) ، وقد قام

المقیاس للغة العربیة، كما تم عمل دراسة تجریبیة للتحقق من صدق المقیاس 
ا تم  75وثباتھ عند استخدامھ بالبیئة المصریة، ومن خالل التطبیق على  ً معلم

الثالث والدرجة الكلیة، حساب صدق االتساق الداخلي بین محاور المقیاس 
وبلغت معامالت االرتباط بین محاور (استراتیجیات التدریس،وتنشیط 

) على 0.83 -0.74 – .790المتعلم،وإدارة الصف) والدرجة الكلیة للمقیاس (
، كما تم حساب معامل الثبات 0.01الترتیب وجمیعھا دالة عند مستوى 

ا على  0.84ات باستخدام معامل الفاكرونباخ وبلغ معامل الثب ً مما یعد مؤشر

                                                
 ريسيةد) مقياس تصور الفاعلية الت2ملحق رقم ( 2
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قابلیة االستخدام للمقیاس وعدم تأثره بالعوامل الثقافیة وفق ما أشارت نتائج 
  الدراسات المقارنة التي سبق عرضھا.

ًا:   :تطبیق أدوات الدراسة رابع
ا ومعلمة خالل العام الدراسي 89تم تطبیق بطاقة المالحظة على ( ً ) معلم

ة بالمرحلة اإلعدادیة بمحافظة بورسعید ، مدرس 14م، وذلك في 2012/2013
وقدتم االستعانة بالقائمین بوظیفة معلم أول في استخدام بطاقة المالحظة، من 
لب من المعلمین  ُ خالل زیاراتھم الصفیة للمعلمین تحت إشرافھم ،وقد ط
القائمین بالمالحظة أن یتم التركیز على استخدام البطاقة في حصص الھندسة 

ن موضوعات الھندسة تمثل بیئة تعلیمیة أنسب لمالحظة تركیز على اعتبار أ
ِب من  ل ُ المعلم على الجوانب المفاھیمیة أوالجوانب اإلجرائیة، ،كما ط
المالحظین عدم اظھار البطاقة  للعینة موضع المالحظة إال عقب االنتھاء من 

تھ التطبیق على كافة المعلمین بالمدرسة بحیث یكون السلوك الذي یتم مالحظ
من المعلمین طبیعیًا، ودون تكلف في إظھار سلوكیات تدریسیة خاصة، ومن 
النقاط التي أبداھا المالحظون أن بطاقة المالحظة تتضمن سلوكیات غیر 
معتادة لھم، وأنھم في حاجة إلى مالحظة سلوك المعلمین لتعبئة البیانات 

یتم مالحظتھم المطلوبة ببطاقة المالحظة، وأبدى المالحظون رغبتھم في أن 
بنفس البطاقة، وحرصت نسبة كبیرة من المعلمین الذین تم مالحظتھم على 
معرفة نتیجة المالحظة،كما تم تطبیق مقیاس الفاعلیة على معلمي الریاضیات 

  الذین تم مالحظتھم.

  نتائج الدراسة وتفسیرھا
 نتائج السؤال األول :  

ي الشائع لدى معلمى ینص السؤال األول على (ما نمط التوازن التدریس
الریاضیات؟) ومن خالل تحلیل نتائج بطاقة المالحظة لتصنیف أنماط التوازن 

  لدى معلمى الریاضیات كانت النتائج كما ھو موضح بالجدول التالي 
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  ) توزیع أنماط معلمي الریاضیات بحسب مفھوم التوازن التدریسي1جدول (

  العینة ككل  ناثالمعلمات اإل  المعلمون الذكور  النمط
  %  ع  %  ع  %  ع

نمط تفضیل التركیز على 
  %13,5  12  %12,2  5  %14,6 7  المعرفة المفاھیمیة

  %28,1  25  %34,1  14  %22,9  11  نمط المتوازن
نمط تفضیل التركیز على 

  %58,4  52  %53,7  22  %62,5  30  المعرفة اإلجرائیة

  %100  89  %100  41  %100  48  المجموع

  نماط معلمي الریاضیات بحسب مفھوم التوازن التدریسي) توزیع أ1شكل (

) المعبر عنھ أن النمط الشائع لدى 1) والشكل (1ویتضح من بیانات جدول (
معلمي الریاضیات حسب مفھوم التوازن ھو نمط المعلمین ذوي التركیز على 

% ،وبلغت النسبة 58.4المعرفة اإلجرائیة، فقد بلغت نسبتھم للعینة ككل 
%، وجاء 53.7%، في حین بلغت النسبة للمعلمات62.5الذكور  للمعلمین

النمط الثاني من حیث الشیوع ھو نمط المعلم المتوازن فقد بلغت نسبتھ للعینة 
%، في حین بلغت النسبة 22.9%، وبلغت النسبة للمعلمین الذكور28.1ككل

ى %، وجاء في المرتبة األخیرة نمط المعلمین ذوي التركیز عل34.1للمعلمات
%،وبلغت النسبة 13.5المعرفة المفاھیمیة، فقدبلغت نسبتھ للعینة ككل 

% ، وتجدر 12.2%، في حین بلغت النسبة للمعلمات14.6للمعلمین الذكور 
اإلشارة إلى أن القاسم المشترك بین معلمي الریاضیات وفق نمط التوازن 
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المالحظة تمثل في المھارات وطیدة الصلة بالنواحي األكادیمیة بحسب بطاقة 
المستخدمة في الدراسة الحالیة مثل: طرح األسئلة، وحلول التمارین، والربط 
بین عناصر المحتوي، وتقییم الطالب، وذلك مقارنة بالمھارات األخرى 

  األكثر عمومیة مثل: األنشطة التعلیمیة، واستخدام الوسائل التعلیمیة.       

لتي أشارت لوجود توجھات وتتفق ھذه النتائج مع الدراسات المرتبطة وا
توازن عملیات التدریس من  سلوكیة عامة لدى المعلمین تعبر عن خلل في

حیث االھتمام باستیعاب المفاھیم، والتمكن من مھارات الحل بصورة متوازنة                              
شحاتة  ؛Abbott & Fouts,2003؛Star,2000؛1993(نوح ،

) 2011ریان، ؛2009غیث والشوارب،  ؛2008الحربي، ؛2002والشیخ،
وإن كانت الدراسة الحالیة ھدفت إلى تحدید المباشر ألنماط المعلمین في 
التوازن التدریسي دون االكتفاء بالبحث عن مؤشرات عامة، وقد تكون غیر 
مباشرة في التدلیل على عدم حدوث التوازن التدریسي،وتعكس ھذه النتیجة أن 

وجھ العموم یركز على مھارات حل المسائل تدریس الریاضیات على 
والتمارین على حساب المعرفة المفاھیمیة، وعلیھ فإن تعلیم الریاضیات 

 - العالقات -الیركز على استیعاب حقیقي للمعرفة النظریة (المفاھیم
ُعد األساس القوي لمھارات الحل، وبالتالي فإن المعرفة  النظریات) التي ت

للنسیان وعدم اھتمام الطالب باستیعابھا، كما أن  النظریة ستكون عرضة أكبر
خوارزمیات الحل التي یستخدمھا الطالب في حل المسائل والتمارین ستكون 
أقرب لعملیات روتینیة یجریھا الطالب دون تحقق التعلم ذي المعنى في 
توظیفھا، ومن ثم سیكون انتقال أثر تعلم الریاضیات في المواقف والتطبیقات 

  محل شك كبیر. الحیاتیة 

 نتائج السؤال الثاني:
ھل یتأثر تصور معلمي الریاضیات لفاعلیتھم ینص السؤال الثاني على (

) ویتمثل التدریسیة في استراتیجیات التدریس باختالف نمط التوزان التدریسي؟
توجد فروق دالة إحصائیًا عند الفرض المرتبط بھذا السؤال في الفرض األول :

دیرات معلمي الریاضیات لفاعلیتھم متوسطات تقبین 0.01) مستوى (
(التركیز التدریسیة في استراتیجیات التدریس باختالف نمط التوزان التدریسي 

على المعرفة المفاھیمیة/المتوازن/التركیز على المعرفة اإلجرائیة)، وللتحقق 
 One Wayمن صحة الفرض تم استخدام تحلیل التباین آحادي االتجاه 
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Anova ج عینة الداسة على محور استراتیجة التدریس بمقیاس تصور لنتائ
  الفاعلیة التدریسیة وكانت النتائج كالتالي :

یوضح نتائج تحلیل التباین آحادى االتجاه بین أنماط المعلمین على تصور  )2جدول (
  فاعلیة استراتیجیات التدریس

مصدر   المتوسطددالعالمجموعة
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

مربع 
  المتوسطات

مستوى   نسبة ف
  الداللة

نمط 
التركیز 
على 

المعرفة 
المفاھیمیة

بین  61.41  12
  المجموعات

1408.70 2 704.35 **192.84 0.01 

نمط 
  المتوازن

داخل  74.04  25
  المجموعات

314.11 86 3.65     

نمط 
التركیز 
على 

المعرفة 
  اإلجرائیة

المجموع  72.26 52
  الكلي

1722.81 88       

وھي دالة عند مستوى داللة  f=192.84) أن 2ویتضح من بیانات جدول (
) ولتحدید اتجاه الفروق تم عمل اختبار توكي للمقارنة بین متوسطات 0.01(

  :المجموعات كما ھو موضح بالجدول التالي

  ) 3جدول (

  ات التدریسیوضح نتائج اختبار توكي لداللة الفروق بین المتوسطات لمحور فاعلیة استراتیجی

نمط التركیز على المعرفة   المجموعة
  المفاھیمیة

نمط التركیز على المعرفة   نمط المتوازن
  اإلجرائیة

نمط التركیز على المعرفة 
  المفاھیمیة

 -----  **-12.62  **-10.85 

  **1.77  ----   12.62**  نمط المتوازن
نمط التركیز على المعرفة 

  اإلجرائیة
**10.85 1.77-*   ----  

توى ((** د مس ة عن ود دالل ي وج د ، ) 0.01) تعن ة عن ود دالل ي وج (*) تعن
  )0.05مستوى( 
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) وجود فروق داللة إحصائیًا عند مستوى 3ویتضح من بیانات الجدول (
) بین أنماط المعلمین الثالث في متوسطات تصور فاعلیة استرلتیجیات 0.01(

ة إحصائیًا عند التدریس لصالح نمط المعلم المتوازن، كما یوجد فروق دال
) بین نمط التركیز على المعرفة المفاھیمیة ونمط التركیز على 0.01مستوى (

المعرفة اإلجرائیة في تصور فاعلیة استراتیجیات التدریس لصالح نمط 
التركیز على المعرفة اإلجرائیة، وعلى ھذا فقد تم قبول الفرض األول 

ًا عند مستوى   كالتالي:   (                    توجد فروق دالة إحصائی
دیرات معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في بین متوسطات تق0.01)

ًا ُعد تلك استراتیجیات التدریس لصالح نمط المعلم المتوزان تدریسی . وت
النتیجة متوافقة مع توقعات الدراسة الحالیة على اعتبار أن نمط المعلم 

التدریس بالشكل الذي یستوعب  المتوازن یحاول أن ینوع في استراتیجیات
تقدیم المعرفة المفاھیمیة والمعرفة اإلجرائیة، كما تعني تلك النتیجة أن معلمي 
الریاضیات من نمط التركیز على المعرفة اإلجرائیة لدیھم تصور مبالغ فیھ 
ا عن فاعلیتھم في إستراتیجیة التدریس راجع لتصورات غیر دقیقة بأن  نوعً

یاضیات یتمثل في تدریب الطالب على مھارات حل إحترافیة تدریس الر
المسائل، حتى وإن تم ذلك على حساب إعطاء المعرفة المفاھیمیة القدر 
المناسب من التخطیط والتدریس، وتتفق تلك النتیجة مع نتائج 

 ؛Cheung,2008 ؛ Mills & Allen,2007؛Hoy,2004دراسات(
(Eslami &Fatahi,2008 لمین لفاعلیتھم في أن تاثر تصورات المع

التدریسیة یكون بقدر الممارسات التدریسیة التي یمارسونھا داخل الفصل، وما 
یتلقونھ من تغذیة راجعة تساعد المعلم في تطویر ادائھ، وتتباین الدراسة 
الحالیة عن نلك الدراسات في كونھا ربطت تصور الفاعلیة الستراتیجیات 

لقائم على المالحظة الفعلیة ألداء التدریس بنمط المعلم من واقع التصنیف ا
  المعلمین.

 نتائج السؤال الثالث:

ھل یتأثر تصور معلمي الریاضیات لفاعلیتھم ینص السؤال الثالث على (
) ویتمثل التدریسیة في تنشیط المتعلم باختالف نمط التوزان التدریسي؟

ا توجد فروق دالة إحصائیً الفرض المرتبط بھذا السؤال في الفرض الثاني :
دیرات معلمي الریاضیات لفاعلیتھم بین متوسطات تق0.01) عند مستوى (
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(التركیز على التدریسیة في تنشیط المتعلم باختالف نمط التوزان التدریسي 
المعرفة المفاھیمیة/المتوازن/ التركیز على المعرفة اإلجرائیة)، وللتحقق من 

 One Way Anovaصحة الفرض تم استخدام تحلیل التباین آحادي االتجاه 
لنتائج عینة الداسة على محور تنشیط المتعلم بمقیاس تصور الفاعلیة 

  التدریسیة وكانت النتائج كالتالي :

) یوضح نتائج تحلیل التباین آحادى االتجاه بین أنماط المعلمین على تصور 4جدول (
  فاعلیة تنشیط المتعلم

مجموع   مصدر التباین  المتوسط  ددالعالمجموعة
  اتالمربع

درجات 
  الحریة

مربع 
  المتوسطات

مستوى   نسبة ف
  الداللة

نمط التركیز 
على المعرفة 

  المفاھیمیة

بین  61.67  12
  المجموعات

1411.96 2 705.98 **340.57 0.01 

نمط 
  المتوازن

داخل  74.44  25
  المجموعات

178.27 86 2.07 

نمط التركیز 
على المعرفة 

  اإلجرائیة

المجموع  72.33 52
  الكلي

1590.22 88   

وھي دالة عند مستوى داللة  f=340.57) أن 4ویتضح من بیانات جدول (
) ولتحدید اتجاه الفروق تم عمل اختبار توكي للمقارنة بین متوسطات 0.01(

  المجموعات كما ھو موضح بالجدول التالي

) یوضح نتائج اختبار توكي لداللة الفروق بین المتوسطات لمحور فاعلیة 5جدول (
  تراتیجیات التدریساس

نمط التركیز على المعرفة   المجموعة
  المفاھیمیة

نمط التركیز على المعرفة   نمط المتوازن
  اإلجرائیة

نمط التركیز على المعرفة 
  المفاھیمیة

 -----  **-12.77  **-10.66 

  2.11**  ----  12.77**  نمط المتوازن
نمط التركیز على المعرفة 

  اإلجرائیة
**10.66 **-2.11  -- --  

توى ( د مس ة عن ود دالل ي وج د ، ) 0.01(**) تعن ة عن ود دالل ي وج (*) تعن
  )0.05مستوى( 

) وجود فروق داللة إحصائیًا عند مستوى 5ویتضح من بیانات الجدول (
) بین أنماط المعلمین الثالث في متوسطات تصور فاعلیة تنشیط 0.01(

الة إحصائیًا عند المتعلم لصالح نمط المعلم المتوازن ، كما یوجد فروق د
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) بین نمط التركیز على المعرفة المفاھیمیة ونمط التركیز على 0.01مستوى (
المعرفة اإلجرائیة في تصور فاعلیة تنشیط المتعلم لصالح نمط التركیز على 

توجد فروق المعرفة اإلجرائیة، وعلى ھذا فقد تم قبول الفرض الثاني كالتالي: 
ًا عند مستوى  ( دیرات معلمي بین متوسطات تق0.01) دالة إحصائی

الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في تنشیط المتعلم لصالح نمط المعلم 
ًا . وجدیر بالذكر أن اإلجراءات التدریسیة التي یتبعھا المعلم المتوزان تدریسی

المتوازن تحتم علیھ تنشیط المتعلم للربط بین مكونات بنیة تعلیم الریاضیات 
ئیة، وكذلك تفعیل بیئة التعلم التي تثیر طرح األسئلة المفاھیمیة واإلجرا

والتفكیر لدى المتعلم ،وتشیر نتائج الدراسات المرتبطة إلى أن اإلجراءات 
التدریسیة التي یتبعھا المعلمون والمتمركزة حول المتعلم من خالل التعلم 
النشط تؤدي الرتفاع تصورات المعلمین عن فاعلیتھم التدریسیة 

)Star,2000؛ Heneman et al.,2006،؛2011؛ریان et al.,2011 
Haverback وتتباین الدراسة الحالیة عن تلك السابقة فى ربطھا ، (

لتصورات الفاعلیة الخاصة بتنشیط المتعلم بأنماط التوازن لدى معلمى 
الریاضیات، في حین أن الدراسات السابقة ركزت على العالقة بین تصور 

المتعلم وتوجھات التدریس البنائي أو عدد سنوات  الفاعلیة الخاصة بتنشیط
  الخبرة التدریسیة.

 نتائج السؤال الرابع:
ینص السؤال الرابع على (ھل یتأثر تصور معلمي الریاضیات لفاعلیتھم 
التدریسیة في إدارة الصف باختالف نمط التوزان التدریسي؟) ویتمثل الفرض 

د فروق دالة إحصائیًا عند مستوى المرتبط بھذا السؤال في الفرض الثالث :توج
بین متوسطات تقدیرات معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في 0.01) (

إدارة الصف باختالف نمط التوزان التدریسي (التركیز على المعرفة 
المفاھیمیة/ المتوازن/التركیز على المعرفة اإلجرائیة)، وللتحقق من صحة 

لنتائج  One Way Anovaآحادي االتجاه  الفرض تم استخدام تحلیل التباین
عینة الداسة على محور إدارة الصف بمقیاس تصور الفاعلیة التدریسیة وكانت 

  النتائج كالتالي:
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) یوضح نتائج تحلیل التباین آحادى االتجاه بین أنماط المعلمین على تصور 6جدول (
  فاعلیة إدارة الصف

مصدر   المتوسط  ددالعالمجموعة
  التباین

وع مجم
  المربعات

درجات 
  الحریة

مربع 
  المتوسطات

مستوى   نسبة ف
  الداللة

نمط التركیز 
على المعرفة 

  المفاھیمیة

بین  74.67  12
  المجموعات

61.58 2 30.79   **14.08 0.01 

داخل  71.92  25نمط المتوازن
  المجموعات

187.95 86 2.19 

نمط التركیز 
على المعرفة 

  اإلجرائیة

المجموع  72.67 52
  لكليا

249.53 88   

وھي دالة عند مستوى داللة  f=14.08) أن 6ویتضح من بیانات جدول (
) ولتحدید اتجاه الفروق تم عمل اختبار توكي للمقارنة بین متوسطات 0.01(

  :المجموعات كما ھو موضح بالجدول التالي
  یة إدارة الصف) یوضح نتائج اختبار توكي لداللة الفروق بین المتوسطات لمحور فاعل7جدول (

نمط التركیز على المعرفة   المجموعة
  المفاھیمیة

نمط التركیز على المعرفة   نمط المتوازن
  اإلجرائیة

 1.99**  2.75**  -----   نمط التركیز على المعرفة المفاھیمیة
  0.75-  ----  2.75-**  نمط المتوازن

  ----   0.75 1.99-**  نمط التركیز على المعرفة اإلجرائیة

  )       0.01عني وجود داللة عند مستوى ((**) ت  

) وجود فروق داللة إحصائیًا عند مستوى 7ویتضح من بیانات الجدول (  
) بین أنماط المعلمین الثالث في متوسطات تصور فاعلیة إدارة الصف 0.01(

لصالح نمط التركیز على المعرفة المفاھیمیة، وعلى ھذا فقد تم قبول الفرض 
ًا عند مستوى (تالثالث كالتالي:  بین 0.01) وجد فروق دالة إحصائی

دیرات معلمي الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة في إدارة الصف متوسطات تق
؛ وترجع تلك النتیجة ألن لصالح نمط معلمي التركیز على المعرفة المفاھیمیة

نمط التركیز على المعرفة المفاھیمیة یتمركز حول المعلم ولیس المتعلم 
ة، وعلیھ فإن معلمي ھذا النمط الیعطون الطالب فرصة كبیرة بدرجة كبیر

للمناقشة والحوار حول المعرفة الریاضیة بالصف؛مما یعطي مزید من القدرة 
على إدارة الصف حتى وإن قامت ھذه اإلدارة على ممارسات مقیدة للمتعلم، 
 ویدعم ذلك التفسیر أن متوسط معلمي نمط التركیز على المعرفة اإلجرائیة
كان تصورھم لفاعلیتھم في إدارة الصف أكبر من متوسط نمط معلمي نمط 
التوازن، حیث أن طبیعة ھذین النمطین یفرضان على المعلم أن یُشرك 
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الطالب بدرجة أكبر في المناقشة والعمل الفردي والجماعي وحل التمارین 
متوازن والتطبیقات ذات الصلة، وتزداد درجة مشاركة المتعلم وتفاعلھ بنمط ال

عن نمط التركیز على المعرفة اإلجرائیة، وتتفق تلك النتیجة مع نتائج 
؛شحاتة 2000سدرة ؛Lumpe et al.,2000ة (الدراسات المرتبط

التي تشیر إلى أن ) 2011؛ریان، Chan & Elliot,2004 ؛2002والشیخ،
تصورات المعلمین مرتبط بالنماذج السلوكیة التي یسلكھا المعلم داخل الصف، 
وعلیھ فإن انتشار التدریس التقلیدي یعمل بشكل مباشر على إنشاء تصورات 
مبالغ فیھا لدى المعلمین في قدرتھم على إدارة الصف في ظل مفاھیم غیر 
دقیقة ترى أن اإلدارة القویة للصف تعني سیطرة المعلم الحاكمة على 

  ستیعاب.المتعلمین، ولیست توفیر بیئة تعلیمیة تھیئ لھم فرصة حقیقیة لال

 السؤال الخامس:

ھل یتأثر تصور معلمي الریاضیات لفاعلیتھم ینص السؤال الخامس على (
) ویتمثل الفرض المرتبط بھذا التدریسیة ككل باختالف نمط التوزان التدریسي؟

بین 0.01) السؤال في الفرض الرابع:توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى (
لفاعلیتھم التدریسیة ككل باختالف نمط  متوسطات تقدیرات معلمي الریاضیات

التوزان التدریسي (التركیز على المعرفة المفاھیمیة/ المتوازن/التركیز على 
المعرفة اإلجرائیة)،وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام تحلیل التباین آحادي 

لنتائج عینة الدراسة على مقیاس تصور الفاعلیة  One Way Anovaاالتجاه 
  كل وكانت النتائج كالتالي :التدریسیة ك

) یوضح نتائج تحلیل التباین آحادى االتجاه بین أنماط المعلمین على تصور 8جدول (
  فاعلیة التدریس ككل

مصدر   المتوسط  ددالعالمجموعة
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

مربع 
  المتوسطات

مستوى   نسبة ف
  الداللة

نمط التركیز 
على المعرفة 

  ةالمفاھیمی

بین  197.75  12
  المجموعات

 
 

4543.74 

2 2271.87 **375.38 0.01 

داخل  220.40  25  نمط المتوازن
  المجموعات

520.48 86 6.05 

نمط التركیز 
على المعرفة 

  اإلجرائیة

   88 5064.23  المجموع الكلي 217.27 52
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وھي دالة عند مستوى داللة  f=375.38) أن 8ویتضح من بیانات جدول (
) ولتحدید اتجاه الفروق تم عمل اختبار توكي للمقارنة بین متوسطات 0.01(

  :المجموعات كما ھو موضح بالجدول التالي
) یوضح نتائج اختبار توكي لداللة الفروق بین المتوسطات لمحور فاعلیة 9جدول (

  فاعلیة التدریس ككل
نمط التركیز   المجموعة

على المعرفة 
  المفاھیمیة

نمط 
  المتوازن

لتركیز على المعرفة نمط ا
  اإلجرائیة

نمط التركیز على المعرفة 
  المفاھیمیة

 -----  **-
22.65  

**-19.52 

  3.13**  ----  22.65**  نمط المتوازن
نمط التركیز على المعرفة 

  اإلجرائیة
**19.52 **-3.13   ----  

  )      0.01(**) تعني وجود داللة عند مستوى (  

د فروق داللة إحصائیًا عند مستوى ) وجو9ویتضح من بیانات الجدول (
) بین أنماط المعلمین الثالث في متوسطات تصور الفاعلیة التدریسیة 0.01(

ككل لصالح نمط المعلم المتوازن، كما یوجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى 
) بین نمط التركیز على المعرفة المفاھیمیة ونمط التركیز على المعرفة 0.01(

ر الفاعلیة التدریسیة ككل لصالح نمط التركیز على اإلجرائیة في تصو
توجد فروق المعرفة اإلجرائیة، وعلى ھذا فقد تم قبول الفرض الرابع كالتالي: 

ًا عند مستوى ( دیرات معلمي بین متوسطات تق0.01) دالة إحصائی
ُبین تلك الریاضیات لفاعلیتھم التدریسیة ككل لصالح نمط المعلم المتوازن . وت

ا لفاعلیتھم التدریسیة النتیجة  ً أن المعلمین المتوازنین تدریسیًا ھم األكثر تصور
ككل مقارنة بتصورات نمط معلمي التركیز على المعرفة اإلجرائیة، ونمط 
معلمي التركیز على المعرفة المفاھیمیة ، ویرجع ذلك ألن نمط المتوازن 

تخطیط  بمعناه العام یشمل كافة عناصر المنظومة التدریسیة بالصف من
لألھداف والشرح، والربط بین عناصر المعرفة الریاضیة، والتعزیز، وطرح 
األسئلة، وتنظیم وقت التدریس، واستخدام الوسائل التعلیمیة، واألنشطة، 
والتقویم؛ وعلیھ فإن نمط المعلم المتوازن یحتاج إلى بذل جھد كبیر قائم على 

فاع تصورات معلمي ذلك التخطیط من أجل إحداث التوازن، وھو مایعكس ارت
النمط لفاعلیتھم التدریسیة ككل، ومن المتوقع أن نمط التركیز على المعرفة 
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ٍ ما الجھد  ا تدریسیًا یفوق إلى حد اإلجرائیة رغم عدم توازنھ إلى أنھ یبذل جھدً
المتوقع من معلمي نمط التركیز على المعرفة المفاھیمیة، وھو مایعكس أن 

ز على المعرفة المفاھیمیة لفاعلیتھم التدریسیة تصورات معلمي نمط التركی
ككل یقل عن تصورات نمط معلمي التركیز على المعرفة اإلجرائیة.وتتفق 
تلك النتیجة مع الدراسات المرتبطة في أن ارتفاع خبرات المعلم التدریسیة وما 
یتلقاه من تنمیتھ المھنیة أثناء الخدمة یُسھم في ارتفاع تصورات المعلمین عن 

 Yeo et؛Cheung,2008؛Mills & Allen,2007(اعلیتھم التدریسیة ف
al.,2008 ،دارسة الحالیة عن تلك الدراسات في ) وتتباین ال2011؛ریان

ربطھا للتصورات عن الفاعلیة التدریسیة بأنماط التوازن للمعلمین، حیث أن 
الدراسات السابقة قدمت متغیرات مختلفة الرتفاع تصورات المعلمین عن 

علیتھم التدریسیة ككل مثل: عدد سنوات الخبرة ، التدرییب ، تقییم الطالب ، فا
ولیاء األمور ،وذلك دون أالتغذیة الراجعة من قبل التوجیھ التربوي، رضا 

التطرق المباشر لمالحظة مایقوم المعلمون بتنفیذه بالفعل من ممارسات 
غض النظر عن وب- ویُالحظ الباحث أن تصورات المعلمین تدریسیة بالصف. 

استراتیجیات  (إدارة الصف، تنشیط المتعلم، ترتبت كالتالي -نمط المعلمین
  كما ھو موضح بالشكل التالي: التدریس)،

 

  
  ) متوسطات محاور تصور فاعلیة التدریس بحسب أنماط التوازن التدریسي2شكل (
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 وبصورة عامة ال یوجد اتفاق واضح بین الدراسات حول الكیفیة التي تترتب
) ودراسة Eslami &Fatahi,2008فیھا المحاور الثالث فتشیر دراسة (

) إلى أن تصورات المعلمین عن فاعلیتھم Chacon,2005شاسون (
التدریسیة في محور إستراتیجیات التدریس أعلى من محوري إدارة الصف 

 Heneman etوتنشیط الطالب، في حین تشیر دراسة ھنمان وآخرین (
al.,2006حور تنشیط الطالب ھو األقل مقارنة بالمحورین ) إلى أن م

ا لتصورات المعلمین، ویرى الباحث أن االتساق الحادث بین  ً اآلخرین وفق
نتائج العینة موضع الدراسة الحالیة في المحاور الثالث لتصور الفاعلیة للعینة 
ا من المعقولیة في قبول النتائج، ویعني  ككل وكذلك لكل نمط یعطي نوعً

الذي رصدتھ الدراسة الحالیة أن الجوانب األكادیمیة المرتبطة الترتیب 
بالتدریس وتفعیل إستراتیجیاتھ،وتنشیط المتعلم تحتاج لمزید من التنمیة المھنیة 

 والتوجیھ.  

ا للنتائج التي تم استخالصھا من الدراسة الحالیة  توصیات الدراسة: ً طبق
   :یوصي الباحث بـ

لمعلمي الریاضیات بكلیات التربیة على تركیز برامج التكوین المھني  .1
المھارات الخاصة بعرض المعرفة المفاھیمیة والمعرفة اإلجرائیة 

  بصورة متوازنة.
تدریب نوعیة لمعلمي الریاضیات أثناء الخدمة على تقدیم برامج  .2

التوازن في تدریس الریاضیات وفق مكوني بنیة الریاضیات 
 .عرفة االجرائیةالمعرفة المفاھیمیة والموالمتمثلة في 

إدراج عناصر خاصة بممارسة المعلم لمعنى التوازن ضمن معاییر  .3
تقییم أداء المعلمین من قبل التوجیھ التربوي في مجال تعلیم 

 الریاضیات.
صیاغة حلول التمارین في كتب الریاضیات بحیث تشیر للبنیة  .4

ات المفاھیمیة التي تقوم علیھا الحلول لتأكید معنى استیعاب الریاضی
 بالصورة الكاملة دون الفصل بین البنیة المفاھیمیة والبنیة اإلجرائیة.

بناء االختبارات بحیث تتوازن في قیاس استیعاب الطالب للمكون  .5
المفاھیمي والمكون اإلجرائي فمن غیر المناسب أن تكون االختبارات 

ٍ أو برھان.  مجرد مسائل تحتاج إلى حلول
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تصورات دقیقة لفاعلیتھم التدریسیة اھتمام معلمي الریاضیات ببناء  .6
وفق محكات تعتمد على آراء الطالب، ونتائج االختبارات ،وكذلك 

 الجھات المعنیة بتقییم األداء. 
ا مناسبًا للوقت المخصص  .7 تضمین أدلة معلمي الریاضیات توزیعً

لموضوعات الریاضیات بصورة تفصیلیة، فقد یكون ذلك التوزیع 
ً لتنبیھ الم ً مھما علم إلى التوازن في تقدیم الجانب المفاھیمي باعثا

 والجانب اإلجرائي دون تفضیل جانب على حساب الجانب اآلخر.

  یقترح الباحث عمل الدراسات التالیة:  مقترحات الدراسة:

ً دراسیًا قریب  .1 دراسة أنماط التوازن لدي معلمي العلوم باعتباره مجاال
 البنیة المفاھیمیة.الشبھ من الریاضیات في البنیة اإلجرائیة و

دراسة تأثیر أنماط التوازن لدى معلمي الریاضیات على تحقیق بعض  .2
أھداف تعلیم الریاضیات في الجوانب المعرفیة أو الوجدانیة أو 

 المھاریة.
دراسة العوامل المؤثرة في تشكیل أنماط معلي الریاضیات بحسب  .3

 مفھوم التوازن التدریسي.
قترحة لتنمیة السلوك التدریسي دراسة فعالیة برامج تدریبیة م .4

 المتوازن لمعلمي الریاضیات.
دراسة العوامل المؤثرة في تشكیل تصورات معلمي الریاضیات  .5

 لفاعلییتھم التدریسیة.
دراسة مقارنة بین المعلمین في مجاالت تعلیمیة مختلفة لتصوراتھم  .6

 عن فاعلیتھم التدریسیة.
على مفھوم التوازن فاعلیة إستراتیجیات تدریسیة مقترحة قائمة  .7

 التدریسي لتحقیق بعض أھداف تعلیم الریاضیات.
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  .114:  65، 2، ع 13، مج التربیة العملیة
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