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 لمصَّف السادس األساسيتحميل كتاب الرياضيات الُمطَّور 

 (NCTM, 2006) في األردن في ضوء معايير 
 *ةبراهيم ضيف اهلل محمد مقابمد/ إ

 :مقدمة
تعتمد قوة النظام التعميمي في أيِّ بمد عمى مناىجو الرسمية، التي تمثل 
األداة الرئيسية لتنفيذ سياساتو التعميمية. وتمثل المناىج المدرسية وثيقة المنياج 

المقّرة من الوزارة أو المؤسسة المعنية بالمناىج في كل بمد؛ بما تتضمنو  الرسمية
رشادات وتعميمات لممدرسة والمعمم حول نوعية التعميم المنشودة،  من توجييات وا 
في حين تعكس الكتب المدرسية وثيقة المنياج الرسمية في صورتو المكتوبة. 

ميم المناىج المدرسية وتقويميا وتشرف وزارة التربية والتعميم في األردن عمى تص
وتطويرىا وتعديميا، وتمزم المدارس ممثمة بالمعممين باعتمادىا كمصدر أساسي 

 لمتدريس.
وتعد مناىج الرياضيات المدرسية من أكثر المناىج أىمية في مرحمة التعميم 

، وأكثر المناىج التي جرى عمييا تغييرات واسعة عمى (Fan, 2013)األساسي 
وليام  -ويعزو فان دي ويل وكارب وبي المستوى العالمي في السنوات األخيرة.

(Van de Walle, Karp, & Bay-Williams, 2013)  التّطور الكبير الحاصل
في مناىج الرياضيات المدرسية إلى المجمس القومي لمعممي الرياضيات في 

، حيث وفرت ( وما يصدر عنو من وثائقNCTMالواليات المتحدة األمريكية )
مبادئ ومعايير المنياج ومعايير التقويم في الوثائق الصادرة عن ىذا المجمس 
لموزارات والمؤسسات المعنية بالمناىج في كل بمد توجييات عامة لتطوير الخطوط 
العريضة لمنياج الرياضيات في مختمف الصفوف، مما ساعد العديد من الدول 

ر الممارسات التعميمية ومنيجيات التدريس عمى تطوير أنظمة التعميم فييا وتغيي
 وزيادة االىتمام بنوعية كتب الرياضيات.

ويمثل كتاب الرياضيات محتوى منياج الرياضيات المدرسية، ويعدُّ أكثر 
عناصر المنياج تأثيًرا في عممية تعمم وتعميم الرياضيات في المرحمة األساسية 

                                                           
 .قسم المناىج والتدريس –كمية التربية–جامعة اليرموك: محمد مقابمةد/ إبراهيم ضيف اهلل  *
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(Okeeffe, 2013)،  وىو أكثر عناصر المنياج قرًبا لمطالب، ومصدًرا رئيسًيا
متى شاء. كما يسيم لألمثمة واألنشطة التي يتدرب عمييا، ويستطيع الرجوع إليو 

كتاب الرياضيات في بمورة رؤية المعممين لموضوعات الرياضيات المقررة لصف 
 ,Ravitch, 2003; Valverde)معين ويعطييم فكرة عن كيفية عرضيا وتدريسيا 

Bianchi, & Wolfe, 2002)( ؛ فقد أظير تحميل نتائج اختباراتTIMSS )
 ولمعظم الدول المشاركة زيادة في اعتماد معممي (2011 ,2007 ,2003) لألعوام

الرياضيات عمى الكتاب المدرسي كمصدر رئيسي مكتوب لتنفيذ محتوى المنياج 
(، وقد OECD, 2014)وتحديد كيفية عرض موضوع معين داخل الغرفة الصفية 

يعود ذلك لمتطوير والتعديل الذي طرأ عمى ىذه الكتب في ضوء نتائج الطمبة عمى 
فأصبحت ىذه الكتب  السابقة لتعكس المنياج بشكل أفضل، (TIMSS)اختبارات 

 مصدًرا ميًما يساعد المعممين في تصميم التدريس.
ويتمثل الدور الرئيسي لكتب الرياضيات المدرسية في مساعدة الطمبة وزيادة 
دافعيتيم نحو التعمم، حيث يتوقف مقدار اعتماد الطمبة عمييا في تعمم الرياضيات 

أنو من  (Sewall, 1992)عمى كيفية استخداميا من قبل المعممين، ويرى سيوال 
المستحيل تحقيق مستوى عاٍل من التعميم دون استخدام الطمبة لمكتب المدرسية. 
كما يعتبر الكتاب المدرسي جزًءا ميًما من الحصة الصفية، وعامًًل ميما لتحقيق 

فيو يعد المصدر  (Nicol & Crespo, 2006)معيار الجودة في التدريس 
سي الذي يمعب دوًرا ميما في التخطيط لمدروس، وطريقة التقديم في الحصة الرئي

 ;Dowling, 1996; Fan, 2013)وكيفية تقييم المعممين لمقدار ما تعممو طمبُتيم 

Li, 2000). 

مما سبق نستنتج أن الكتاب المدرسي يعد أداة رئيسية لدعم المنياج، فيو 
يحدد المحتوى الذي سيدُرسو الطمبة، كما يحدد األساليب واألنشطة التي يستخدميا 

المبني عمى األىداف.  المعمم داخل الغرفة الصفية ويؤثر في طبيعة التقويم
وبالتالي ال بد من االىتمام بنوعية الكتب المدرسية من حيث البنية والمضمون 

. ويوفر (Okeeffe, 2013)وتنظيميا بطريقة ىادفة تعزز رؤية محددة لممنياج 
تحميل محتوى كتب الرياضيات المدرسية فرصة لمتأكد من نوعية الرياضيات التي 
يتم عرضيا وتقديميا خاصة إذا كانت ىذه الكتب جديدة )أو مطّورة( حيث يمكن 

اىج المطوَّرة. ويتمحور تحميل كتاب لتحميل الكتب أن يدعم تطوير ونجاح المن
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الرياضيات لصف معين حول طبيعة المحتوى التعميمي وتنظيمو ومناسبتو 
وجاذبيتو وقدرتو عمى إثارة دافعية الطمبة لمتعمم بما يتضمنو من رسوم وأشكال 

رشادات لمدراسة.  توضيحية وا 
وقد أجريت العديد من الدراسات التي ىدفت إلى تحميل محتوى كتب 

لرياضيات لمصفوف المختمفة وتقويميا في ضوء مدى مراعاتيا لمعاير الرياضيات ا
المدرسية الصادرة عن المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة 

( التي ىدفت 2105(. ففي دراسة عميات والدويري )NCTM, 2000األمريكية )
( 8-6مة المتوسطة )إلى تحميل موضوعات اليندسة في كتب الرياضيات لممرح

(. استخدم الباحثان بطاقة NCTM, 2000في األردن ومدى مراعاتيا لمعايير )
تحميل محتوى مشتقة من قائمة المعايير، وتوصمت الدراسة إلى أن النسبة المئوية 

في كتاب الرياضيات  (%16.71- %0)لتمثيل معيار اليندسة تراوحت بين 
( لمصف السابع األساسي في %56.11- %4.52لمصف السادس األساسي وبين )

حين تراوحت نسبة تمثيل معيار اليندسة في كتاب الصف الثامن األساسي بين 
(1.96% -54.81% .) 

( بدراسة لتحديد مستوى جودة 2119وفي فمسطين قامت كساب )
( في ضوء 6-1موضوعات اليندسة والقياس في كتب الرياضيات لمصفوف )

خِدَم أسموب تحميل المحتوى وكشفت النتائج عن . استُ (NCTM, 2000)معايير 
وجود ضعف في تمثيل معياري اليندسة والقياس في معظم الكتب ضمن عينة 
الدراسة، وفي أحيان قميمة كان التمثيل متوسط كما أن بعض المؤشرات في قائمة 

 المعايير لم تتحقق في محتوى ىذه الكتب.
دى توافق كتب الرياضيات ( باستقصاء م2103كما قام حسنين والشيري )

( في المممكة العربية السعودية مع معايير المحتوى في وثيقة 5-3لمصفوف )
(NCTM, 2000 اسُتخِدَمت بطاقة تحميل محتوى، وأظيرت النتائج أن محتوى .)

% 93.7كتب الرياضيات ضمن عينة الدراسة تتوافق مع معايير المحتوى بنسبة 
في المجاالت الخمسة ضمن قائمة  63من أصل مؤشًرا  59من خًلل تمثيميا لـ 

 المعايير.
( التي ىدفت لمكشف عن مدى 2104وفي دراسة الزعبي والعبيدان )

( في كتاب الرياضيات لمصف الرابع في NCTM, 2000تضمين معايير )
المممكة العربية السعودية من خًلل تحميل محتواه. توصمت الدراسة إلى أن النسبة 
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ولمعيار  (%14.57- %2.53)عيار األعداد والعمميات تراوح بين المئوية لتمثيل م
- %6.98)ولمعيار تحميل البيانات واالحتماالت  (%28.24- %9.41اليندسة )

15.12%.) 

بتحميل  (Rababah & Miqdadi, 2016)وقامت قامت ربابعة ومقدادي 
األساسي في األردن بيدف استقصاء مدى  محتوى كتاب الرياضيات لمصف األول

(. أظيرت نتائج الدراسة أن كتاب الرياضيات NCTM, 2000تضمينو لمعايير )
% من خًلل تمثيمو 68( بنسبة NCTM, 2000لمصف األول يتوافق مع معايير )

. كما أظيرت النتائج عدم تمثيل الكتاب ألي مؤشر 45مؤشًرا من أصل  30لـ 
 حصاء واالحتماالت. من مؤشرات معيار اإل

لمبادئ ( NCTM, 2000ويظير من الدراسات السابقة مدى أىمية وثيقة )
ومعايير الرياضيات المدرسية كمرجع أساسي لتحميل وتقييم جودة محتوى كتب 
الرياضيات المدرسية في توفير فرص متنوعة لتعمم وتعميم الرياضيات، كما يمكن 

يات من حيث درجة ربطيا لممعرفة استخداميا في تقييم محتوى كتب الرياض
الحالية التي تقدميا بالمعرفة السابقة التي مرت مع الطالب، وتوفر أداة لتطوير 

 .(Okeeffe, 2013)محتوى منياج الرياضيات عبر الصفوف 
( ال NCTM, 2000لكن تقييم محتوى كتب الرياضيات في ضوء معايير )

يعد كافًيا، فيو ال يقدم تصوًرا عن كيفية تنظيم محتوى ىذه الكتب وال عن درجة 
ة أخرى فإن التركيز ربط محتوى ىذه الكتب بالصفوف السابقة والًلحقة. من جي

عمى كل ىذه المعايير يمكن أن يسيم في زيادة معرفة الطمبة في الرياضيات لكنو 
؛ لذا (Fan, 2013; Valverde & Schmidt, 1998)في الحقيقة ال يعمق الفيم 

أصدر المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية وثيقة 
تنظيم محتوى كتب الرياضيات ( تتبنى اتجاًىا جديًدا في NCTM, 2006جديدة )

اعتماًدا عمى وجود موضوعات رئيسية تمثل نواة تربط بقية الموضوعات في صف 
معين مما يحقق تجانًسا بين المفاىيم والعمميات التي يتم تدريسيا وتساعد الطمبة 
في تحقيق فيم أفضل. كما يوفر ىذا االتجاه في تنظيم محتوى كتب الرياضيات 

ين عمى المناىج تساعدىم في الربط بين محتوى كتب نظرة أوضح لمقائم
 الرياضيات في الصفوف المتتابعة.
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شروط المعرفة الرياضية الميمة  (NCTM 2006, p.5)وتصف وثيقة 
التي يمكن اعتمادىا كمحور أساسي يدور حولو محتوى منياج الرياضيات في كل 

 ما يمي:من الصفوف )ما قبل رياض األطفال حتى الصف الثامن( وىي ك
  ،ىل ىي ميمة رياضيا: في دراسة الطًلب الًلحقة لموضوعات الرياضيات

 وفي استخداميا وتطبيقيا داخل الرياضيات وخارجيا؟
 ىل تتوافق مع ما ىو معروف عن تعمم الرياضيات؟ 
  ىل ترتبط منطقًيا مع موضوعات الرياضيات في المستويات السابقة

 والًلحقة؟
إلى ثًلثة موضوعات رئيسية ينبغي  (NCTM, 2006)وتشير وثيقة 

التركيز عمييا في كل صف، كما تحدد عدًدا من نقاط االتصال التي ينبغي دمجيا 
في المناىج الدراسية لتمثل جسًرا يربط بين محتوى كتب الرياضيات عبر 
الصفوف. وبالتالي يتم التركيز عمى عدد محدود من الموضوعات الميمة بداًل من 

ميع الموضوعات الممكنة، وىذا يساعد المعممين عمى عرض قائمة تشمل ج
تخصيص قدر كاف من وقت الحصة لمتركيز عمى بعض الموضوعات األساسية 

 بداًل من عرض أفكار كثيرة دون تغطية كافية.
 (NCTM, 2006)كما يمكن استخدام قائمة المعايير الواردة في وثيقة 

ف "ما قبل رياض األطفال" كأداة ميمة لتحميل محتوى كتب الرياضيات لمصفو 
وحتى الصف الثامن لمتأكد من مدى مراعاة ىذه الكتب لموضوعات الرياضيات 
الميمة والتي تصفيا الوثيقة بالمحورية وتؤكد عمى أىمية التركيز عمييا في أّية 

 عممية تطوير لكتب الرياضيات.
 مشكمة الدراسة وأسئمتها:

ىج الدراسية في كل بمد بمراجعة تقوم الوزارات والمؤسسات المعنية بالمنا
مناىج الرياضيات والعموم بشكل دوري بناًء عمى نتائج االختبارات العالمية 

(TIMSS, PISA من أجل تحسين ىذه المناىج وتطويرىا. وقد قامت وزارة )
بتطوير كتب  2105/2106التربية والتعميم األردنية مؤخًرا في العام الدراسي 

ساسية )من الصف األول حتى العاشر( في ضوء مبادئ الرياضيات لممرحمة األ
ومعايير الرياضيات المدرسية الصادرة عن المجمس القومي لمعممي الرياضيات 

(NCTM, 2000.)  وعمى الرغم من األىمية الكبيرة ليذه المعايير إال أنيا في
الحقيقة تظير في قائمة طويمة من عناوين فرعية مجمعة تحت عنوان رئيسي، 
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بذلك ال تختمف كثيًرا عن األىداف أو النتاجات التعممية التي كان يعتمد وىي 
عمييا سابًقا في تصميم كتب الرياضيات المدرسية. وحتى تراعي كتب الرياضيات 
ما جاء في ىذه المعايير، يجد واضعو المنياج أنفسيم مجبرين عمى تضمينيا 

طية كل جزئية منيا موضوعات كثيرة ومتنوعة تدفع المعممين عند محاولة تغ
إلىمال استخدام طرق واستراتيجيات مناسبة في التدريس تحقق الفيم، وبذلك 

 ,Valverde & Schmidt)يخفقون في استخدام الكتب المدرسية واالستفادة منيا 

1998). 

ولمعالجة ىذه المشكمة وفي إطار المراجعة الشاممة ومراعاة المستجدات؛ 
يات المتحدة األمريكية أصدر المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الوال

(NCTM وثيقة عام )بعنوان  2116(Curriculum Focal Points for 

Grades preK.-8)  تقدم وصًفا ألىم مفاىيم الرياضيات والميارات التي يجب
التركيز عمييا في الصفوف )ما قبل رياض األطفال حتى الصف الثامن( والتي ليا 

في الصفوف الًلحقة، مما يوفر فرصة ارتباط وتأثير مباشر فيما سيتم تعممو 
لممعمم لمتركيز عمى ما ىو ميم وكيف سيتم تدريسو لتحقيق أثر انتقال التعمم، كما 
يساعد في تزويد الطمبة بمعرفة مترابطة ومتكاممة عبر الصفوف باإلضافة إلى 

 طرق التفكير.
( NCTM, 2006ويمكن النظر إلى قائمة المعايير الواردة في وثيقة )

( لتطوير مناىج NCTM, 2000ار عمل يدعم المعايير الواردة في وثيقة )كإط
رياضيات متسقة )مترابطة منطقيا وليست مجموعة من الحقائق المبعثرة(، تركز 
عمى الرياضيات الميمة، ومحكمة الربط عبر الصفوف المتتابعة كما جاء في مبدأ 

جد معظم الدراسات ، في حين أننا ن(NCTM 2000, p. 14المنياج في وثيقة )
( لمحكم عمى جودة محتوى NCTM, 2000السابقة تركز عمى استخدام معايير )

كتب الرياضيات، لذا من الضروري تسميط الضوء عمى أىمية تحميل كتب 
الرياضيات وخاصة التي تم تطويرىا حديثا في ضوء المعايير الواردة في وثيقة 

(NCTM, 2006) وضوعات الرياضيات التي لمتأكد من مدى تركيزىا عمى م
 تعتبرىا ىذه الوثيقة أىم من غيرىا.

وتتناول الدراسة الحالية تحميل محتوى كتاب الرياضيات المطّور لمصف 
السادس األساسي في األردن لمكشف عن مدى تمثيمو لمموضوعات المحورية التي 
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( التركيز عمى تدريسيا لمصف السادس األساسي NCTM, 2006اقترحت وثيقة )
ما يمثمو ىذا الصف من حمقة وصل بين المرحمة األساسية األولى والثانية، حيث ل

أشارت إلى ضرورة التركيز عمى ثًلثة مواضيع في الصف السادس األساسي 
 :وىي
 .. ضرب وقسمة الكسور والكسور العشرية0
 .. ربط النسبة والتناسب بالضرب والقسمة2
 ية والمعادالت.. كتابة وتفسير واستخدام المقادير الجبر 3

 وبالتحديد تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ر لمصف السادس األساسي في األردن " ما درجة مراعاة كتاب الرياضيات المطوَّ

 (؟"NCTM, 2006لما ينبغي التركيز عميه وفق وثيقة )
 وينبثق عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

جة تركيز كتاب الرياضيات المطوَّر لمصف السادس األساسي عمى ما در  .0
 ؟الكسور والكسور العشرية ضرب وقسمةموضوع 

ما درجة تركيز كتاب الرياضيات المطوَّر لمصف السادس األساسي عمى  .2
 ؟النسبة والتناسب وعالقتها بالضرب والقسمةموضوع 

األساسي عمى ما درجة تركيز كتاب الرياضيات المطوَّر لمصف السادس  .3
 ؟المقادير الجبرية والمعادالت موضوع

 أهمية الدراسة:
يعد تحميل كتب الرياضيات المدرسية وتقويميا خطوة ميمة الستكمال ما 
بذلتو وزارة التربية والتعميم من جيد في تطوير ىذه الكتب والبناء عمى ىذا الجيد 

تركز معظم دراسات  وتقديم التوصيات لتحسين عممية التطوير مستقبًل. وفي حين
تحميل كتب الرياضيات المدرسية عمى تقويم محتواىا في ضوء أىداف المنياج أو 

(، فقد انفردت ىذه الدراسة بالتركيز عمى NCTM, 2000مدى مراعاتيا لمعايير )
منظور آخر لمحتوى كتب الرياضيات المدرسية يركز عمى جوانب معينة من 

م الًلحق لمطمبة لتركيزىا عمى الرياضيات التي المعايير ليا تأثير أكبر في التعم
(. ويأمل NCTM, 2006يحتاجون إلييا وليا تطبيقات داخل وخارج الرياضيات )

الباحث أن تثير نتائج ىذه الدراسة اىتمام صانعي القرار في التركيز عمى 
موضوعات رياضية تعتبر ميمة تزيد من قدرة الطمبة في الرياضيات بدال من 
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تب مدى واسع من المعرفة التي تجيد المعممين والطمبة وتزيد من تضمين الك
 ثقافتيم في الرياضيات.

 حدود الدراسة ومحدداتها:
 (NCTM, 2006)تتحدد ىذه الدراسة بما جاء في وثيقة : الحدود الموضوعية

لما ينبغي التركيز عميو في الصف السادس األساسي، كما تتحدد بكتاب 
األساسي )كتاب الطالب دون دليل المعمم( الصادر الرياضيات لمصف السادس 

 .2105عن وزارة التربية والتعميم في األردن والذي تم تطويره عام 
يتحدد تعميم نتائج ىذه الدراسة في ضوء طبيعة أداتي  محددات الدراسة:

 )الصدق، والثبات(. الدراسة وخصائصيما السيكومترية
 :مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

تجزئة محتوى الكتب موضع الدراسة إلى وحدات صغيرة عمى  :تحميل الكتب
مستوى الفقرة أو الجممة أو الفكرة. وقد تم اختيار الفقرة كوحدة تحميل في ىذه 
الدراسة؛ حيث تم اعتبار: المثال، النشاط، السؤال، األشكال اليندسية كميا فقرات 

 لغاية التحميل.
ر ل كتاب الرياضيات  :مصف السادس األساسيكتاب الرياضيات المطوَّ

لمصف السادس األساسي بجزأيو )كتاب الطالب دون دليل المعمم( والذي أقرتو 
 .2105وزارة التربية والتعميم في األردن عام 

ىي عبارة عن وثيقة صدرت عن المجمس  (:NCTM, 2006) معايير
، تصف 2116نة القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية س

موضوعات الرياضيات الميمة في الصفوف )ما قبل رياض األطفال حتى الصف 
الثامن(، وتقدم توجييات لكيفية تدريس ىذه الموضوعات ومستوى الفيم المطموب 
في كل صف. كما تصف ىذه الوثيقة نقاط اتصال يمكن من خًلليا ربط محتوى 

 كتب الرياضيات في الصفوف المتتابعة.
 دراسة:هدف ال

انطًلقا من أىمية البناء عمى جيد وزارة التربية والتعميم في تطوير الكتب 
المدرسية من خًلل تحميميا وتقويميا وتقديم التوصيات بيدف التطوير والتحسين، 
جاءت الدراسة الحالية بيدف الكشف عن مدى مراعاة كتاب الرياضيات لمصف 
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 ,NCTM)يز عميو وفق وثيقة السادس األساسي في األردن لما ينبغي الترك

2006). 
 المنهجية واإلجراءات:

استخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، من خًلل تطبيق 
أسموب تحميل المحتوى. حيث قام الباحث بتحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف 
السادس األساسي في مسارين: المسار األول في ضوء معايير المحتوى الواردة في 

( والمسار الثاني في ضوء ما يجب التركيز عميو وفق NCTM, 2000يقة )وث
(. واستخدم الباحث نتائج التحميل في المسار األول NCTM, 2006وثيقة )

 ,NCTMكمعيار لمحكم عمى مقدار تركيز محتوى الكتاب عمى ما ورد في وثيقة )

التحميل في  ( من خًلل نسبة نتائج التحميل في المسار الثاني إلى نتائج2006
 المسار األول.

 :المعالجة اإلحصائية
تم حساب التكرارات والنسبة المئوية ألغراض التحميل اإلحصائي واستخراج 

 النتائج، كما تم استخدام معادلة ىولستي لحساب ثبات أداتي الدراسة.
 عينة الدراسة:

ت تمثل عينة الدراسة نفس مجتمع الدراسة والذي تكَّون من كتاب الرياضيا
لمصف السادس األساسي في األردن والذي تم تطويره في العام الدراسي 

درًسا )بما في ذلك المراجعة  28م بجزأيو: األول والذي يتضمن 2105/2106
درًسا )بما  26صفحة، والجزء الثاني الذي يضم  031واالختبار الذاتي( وبواقع 

 54وبيذا تم تحميل صفحات.  019في ذلك المراجعة واالختبار الذاتي( وبواقع 
 صفحة. 239درًسا بواقع 

 أدوات الدراسة: 
استخدم الباحث بطاقتين لتحميل المحتوى؛ تم إعداد البطاقة األولى في ضوء 
المعايير الصادرة عن المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة 

البطاقة (، في حين تم إعداد 0( كما يبين الجدول )NCTM, 2000األمريكية )
( لما ينبغي التركيز عميو في NCTM, 2006الثانية وفق ما جاء في وثيقة )

 (.2كتاب الرياضيات لمصف السادس األساسي كما بين الجدول )
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 معايير محتوى منياج الرياضيات لمصف السادس (0جدول )
 (NCTM, 2000ومعاييرىا الفرعية والمؤشرات حسب وثيقة ) 

 عدد المؤشرات ر الفرعيةالمعايي معايير المحتوى
 04 3 األعداد والعمميات

 9 4 الجبر
 02 4 اليندسة
 9 2 القياس

 01 4 تحميل البيانات
 54 07 المجموع

 الموضوعات التي ينبغي التركيز عمييا  (2جدول )
 (NCTM, 2006) في كتاب الرياضيات لمصف السادس حسب وثيقة

 اتعدد المؤشر  المعايير الفرعية الموضوعات

 األعداد والعمميات
يطور فيما وطًلقة في ضرب وقسمة 

 4 الكسور والكسور العشرية.
ربط النسبة والتناسب بالضرب 

 3 والقسمة.

كتابة وتفسير واستخدام المقادير  الجبر
 6 الجبرية والمعادالت.

 صدق األدوات وثباتها:
ليرموك، قام الباحث بعرض أداتي الدراسة عمى خمسة محكمين في جامعة ا

اثنين منيم من أعضاء الييئة التدريسية وثًلثة طًلب دكتوراه جميعيم 
متخصصون في مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا. وطمب الباحث من 
المحكمين التأكد من دقة الترجمة ووضوح صياغة المعايير، وبعد األخذ بآرائيم 

 خرجت أداتا الدراسة بصورتيما النيائية.
ات أداتي التحميل، فقد استعان الباحث بأحد معممي وفيما يتعمق بثب

الرياضيات لممرحمة المتوسطة تزيد خبرتو عن سبع سنوات ويحمل درجة 
الماجستير في أساليب الرياضيات لتحميل محتوى كتاب الرياضيات المطّور 
لمصف السادس األساسي كامًًل بجزأيو باستخدام أداتي التحميل. عند انتياء عممية 

ل قام الباحث بمقارنة نتائج تحميمو عمى األداتين مع نتائج المحمل الثاني التحمي
ومناقشة نقاط الخًلف وبعد االتفاق عمى بعضيا تم حساب معامل التوافق وفق 

( حيث بمغت قيمة معامل التوافق عمى األداة األولى Holstiمعادلة ىولستي )
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%( وىي نسب 94.2ة )%( فيما بمغت نسبة التوافق عمى األداة الثاني92.7)
 عالية ومقبولة ألغراض ىذه الدراسة.

 إجراءات الدراسة:
 تم تنفيذ الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

( ومعايير الرياضيات الميمة في وثيقة NCTM, 2000تم ترجمة معايير ) .0
(NCTM 2006, p.18) . 

م تم عرض النسخ المترجمة لقائمتي المعايير عمى محكمين وبعد األخذ بآرائي .2
تم إعداد بطاقتي تحميل محتوى بناًء عمى قائمتي المعايير لتمثًل أداتي 

 الدراسة.
تم اختيار الفقرة كوحدة تحميل؛ حيث تم اعتبار: المثال، النشاط، السؤال،  .3

 األشكال اليندسية كميا فقرات لغاية التحميل.
حده  استخدم الباحث باإلضافة لممحمل اآلخر )المعمم( أداتي الدراسة كٌل عمى .4

لتحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف السادس األساسي )بجزأيو( وبعد 
مناقشة نقاط االختًلف في التحميل واالتفاق عمى بعضيا، قام الباحث بعرض 

 نتائج التحميل ومناقشتيا.
 عرض النتائج ومناقشتها:

 :لتسييل عرض ومناقشة النتائج تم تقسيميا في محورين
ى كتاب الرياضيات لمصف السادس األساسي في المحور األول: تحميل محتو 

 (NCTM, 2000ضوء معايير )
قام الباحث بتطبيق أداة تحميل المحتوى األولى لمعرفة مدى مراعاة 
محتوى كتاب الرياضيات المطّور لمصف السادس األساسي لمعايير محتوى 

 ,NCTMالرياضيات المدرسية ومعاييرىا الفرعية ومؤشراتيا كما وردت في وثيقة )
( وصفا ليذه المعايير ومعاييرىا الفرعية ومؤشراتيا، 0(. ويظير الجدول )2000

( وصفا لمدى تمثيميا في محتوى كتاب الرياضيات المطّور 3كما يظير الجدول )
 لمصف السادس األساسي.
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 عدد التكرارات والنسبة المئوية (3جدول)
 ألساسيلمعايير المحتوى في كتاب الرياضيات لمصف السادس ا 

 النسبة المئوية التكرار معايير المحتوى
 %44.50 446 األعداد والعمميات

 %05.97 061 الجبر
 %06.77 068 اليندسة
 %08.16 080 القياس

 %4.69 47 تحميل البيانات واالحتماالت
 %111 1118 المجموع

( أن معيار األعداد والعمميات كان 3يظير من نتائج التحميل في الجدول )
% من محتوى كتاب الرياضيات  44.50لو النصيب األكبر حيث يمثل ما نسبتو 

المطّور لمصف السادس األساسي، وال يعد ىذا األمر مفاجئا نظًرا ألىمية المفاىيم 
المتعمقة باألعداد والعمميات كون دراستيا تعد أساسا ومدخًًل لدراسة جميع فروع 

ق ىذه النتيجة مع دراسة كل من (، كما تتفNCTM, 2006الرياضيات األخرى )
ودراسة حسنين والشيري  (Rababah & Miqdadi, 2016)ربابعة ومقدادي 

(2103.) 
% ( التي يمثميا تعّد نسبة 05.97أما بالنسبة لمعيار الجبر فإن نسبة الـ )
في الصف السادس كونو يمثل أساًسا متدنية جًدا مقارنة مع أىمية موضوع الجبر 

( 3وتمثيمو في المحتوى كما يظير الجدول ) ،(Rivera, 2006)لمتعمم الًلحق 
أقل من معياري اليندسة والقياس، ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى مصفوفة المدى 
والتتابع لمناىج الرياضيات في األردن، حيث يتم تدريس موضوع الجبر ألول مرة 
بشكل رسمي في الصف السادس األساسي بيدف التأسيس ليتم التركيز عميو في 

فوف الًلحقة. وقد جاء معيار البيانات واالحتماالت في المرتبة األخيرة بنسبة الص
% وىي في الحقيقة نتيجة غير مفاجئة ومنطقية كون الموضوعات األخرى 4.69

 (.NCTM, 2006أكثر أىمية في ىذا الصف حسب وثيقة )
( فإن الرياضيات الميمة التي يحتاجيا الطمبة NCTM, 2006وبحسب وثيقة )

كز في معياري "األعداد والعمميات" والجبر، لذا نستعرض بمزيد من التفصيل تتر 
مدى تمثيل كل من ىذين المعيارين في محتوى كتاب الرياضيات المطّور لمصف 

 السادس األساسي.
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 أوال: معيار "األعداد والعمميات"
( النسبة المئوية والتكرارات لمؤشرات المعايير الفرعية ضمن 4يظير الجدول )

معيار "األعداد والعمميات"، كما يظير تمثيل محتوى كتاب الرياضيات المطّور 
( وىذا يعني تطابق بنسبة 04( مؤشر من أصل )02لمصف السادس لـ )

( التركيز الكبير عمى مؤشر "تطوير وتحميل 4%. كما يظير الجدول )85.7
حة وتطوير الخوارزميات لمحساب مع الكسور، والكسور العشرية، واألعداد الصحي

% في حين أن المؤشرين "تطوير وتحميل 49.0طًلقة في استخداميا" وبنسبة 
يجاد نسب  وشرح طرق حل المسائل التي تتضمن تناسب، مثل المقاييس وا 

 "فيم واستخدام النسبة والتناسب لتمثيل العًلقات الكمية" لم يتحققا.متكافئة" و
 التكرارات والنسب المئوية (4جدول )

 الفرعية لمعيار "األعداد والعمميات" ومؤشراتيا لممعايير 
النسبة  التكرارات المؤشرات المعايير الفرعية

 المئوية

فهم األعداد 
وطرق تمثيمها 
والعمميات عميها 

واألنظمة 
 العددية.

العمل بمرونة مع الكسور، والكسور العشرية، والنسب 
 %7.62 34 المئوية لحل المسائل

، والكسور العشرية، والنسب مقارنة وترتيب الكسور
المئوية بكفاءة وتحديد مواقعيا التقريبية عمى خط 

 األعداد
49 01.99% 

والنسب األقل  011تطوير معنى لمنسب األكبر من 
 %0.57 7 0من 

 %1 1 فيم واستخدام النسبة والتناسب لتمثيل العًلقات الكمية
دراك واستخدام رمو  ز تطوير فيم لألعداد الكبيرة وا 

 %6.73 31 األسس والصورة العممية لألعداد واآللة الحاسبة
استخدام العوامل، والمضاعفات، والتحميل األولي 

 %7.85 35 لألعداد، واألعداد األولية نسبيا في حل المسائل
تطوير معنى لألعداد الصحيحة وتمثيل ومقارنة 

 %1.45 2 الكميات التي تحوييا
 

فهم معاني 
فيم معنى وأثر العمميات الحسابية عمى الكسور، 

 %5.60 25 والكسور العشرية، واألعداد الصحيحة
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النسبة  التكرارات المؤشرات المعايير الفرعية
 المئوية

العمميات 
بية وكيفية الحسا

ارتباطها ببعضها 
 البعض.

استخدام الخاصيتين التبديمية والتجميعية لعمميتي الجمع 
وخاصية توزيع الضرب عمى الجمع في تبسيط 
ر الحسابات مع األعداد الصحيحة والكسور والكسو 

 العشرية
01 2.24% 

فيم واستخدام العًلقات العكسية بين الجمع والطرح، 
يجاد جذره التربيعي  الضرب والقسمة، تربيع العدد وا 

 لتبسيط الحسابات وحل المسائل
21 4.48% 

الحساب بطالقة 
وعمل تقديرات 

 معقولة.

اختيار األساليب واألدوات المناسبة لمحساب مع 
مثل: الحساب الذىني،  الكسور والكسور العشرية

والتقدير، واآلالت الحاسبة أو الكمبيوتر، الورقة والقمم، 
 اعتمادا عمى الموقف، وتطبيق الطرق التي تم اختيارىا

3 1.67% 

تطوير وتحميل الخوارزميات لمحساب مع الكسور، 
والكسور العشرية، واألعداد الصحيحة وتطوير طًلقة 

 في استخداميا
209 49.0% 

واستخدام استراتيجيات لتقدير نتائج حسابات  تطوير
 %2.69 02 األعداد النسبية والحكم عمى معقولية النتائج

تطوير وتحميل وشرح طرق حل المسائل التي تتضمن 
يجاد نسب متكافئة.  %1 1 تناسب، مثل المقاييس وا 

 %011 446 المجموع 
 :معيار "الجبر" -ثانيا

ة والتكرارات لمؤشرات المعايير الفرعية ( النسبة المئوي5يظير الجدول )
ضمن معيار "الجبر"، كما يظير تمثيل محتوى كتاب الرياضيات المطّور لمصف 

%. كما 88.9( وىذا يعني تطابق بنسبة 9( مؤشرات من أصل )8السادس لـ )
( التركيز الكبير عمى مؤشر "تمثيل وتحميل وتعميم أنماط 5يظير الجدول )

ول، رسوم البيانية، كممات، ومتى كان ممكنا في قواعد متنوعة تظير في جدا
% حيث كان ىناك تركيز كبير عمى المستوى اإلحداثي 36.25رمزية" وبنسبة 

)البياني( في حين أن المؤشر "استخدام الرسوم البيانية لتحميل طبيعة التغيرات في 
 الكميات ضمن عًلقات خطية" لم يتحقق، ويمكن تفسير ذلك أيضا من خًلل
مصفوفة المدى والتتابع لمناىج الرياضيات حيث يتم تأجيل موضوع تحميل تغير 
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الكميات من خًلل الرسوم البيانية إلى أن يتمكن الطمبة من مفيوم المستوى 
 اإلحداثي.
 التكرارات والنسب المئوية لممعايير الفرعية لمعيار "الجبر" ومؤشراتيا (5جدول )

النسبة  راراتالتك المؤشرات المعايير الفرعية
 المئوية

فيم األنماط 
والعًلقات 
 واالقترانات.

تمثيل وتحميل وتعميم أنماط متنوعة تظير في 
جداول، رسوم بيانية، كممات، وفي قواعد رمزية 

 متى كان ذلك ممكنا.
58 36.25% 

ربط ومقارنة أشكاال متنوعة من التمثيًلت لعًلقة 
 %02.5 21 معينو.

ات الخطية وغير الخطية ويقارن التمييز بين االقتران
خصائصيا من خًلل الجداول، الرسوم البيانية أو 

 المعادالت.
0 1.62% 

تمثيل وتحميل 
المواقف والبنى 
الرياضية 

باستخدام الرموز 
 الجبرية.

 %8.75 04 تطوير فيما أوليا لًلستخدامات المختمفة لممتغيرات.
رسوم استكشاف العًلقات بين المقادير الرمزية وال

البيانية لممستقيمات، مع إيًلء اىتمام خاص لمعنى 
 نقاط التقاطع والميل.

05 9.38% 
استخدام الرموز الجبرية لتمثيل المواقف وحل 
المشكًلت، وخاصة تمك التي تتضمن عًلقات 

 خطية.
3 0.88% 

إدراك وتوليد أشكال متكافئة لمقادير جبرية بسيطة 
 %25 41 وحل معادالت خطية

دام النماذج استخ
الرياضية لتمثيل 
وفيم العًلقات 

 الكمية.

نمذجة وحل مسائل لفظية باستخدام تمثيًلت 
 %1.62 9 مختمفة، مثل الرسوم البيانية والجداول، والمعادالت.

تحميل التغير في 
 سياقات مختمفة

استخدام الرسوم البيانية لتحميل طبيعة التغيرات في 
 %1 1 كميات ضمن عًلقات خطية.

 %011 061 المجموع 
المحور الثاني: تحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف السادس األساسي 

 ( ومقارنتها مع النتائج في المحور األولNCTM, 2006في ضوء معايير )
قام الباحث بتطبيق أداة تحميل المحتوى الثانية لمعرفة مدى تركيز محتوى 

عمى موضوعات الرياضيات كتاب الرياضيات المطّور لمصف السادس األساسي 
( وصفا 2(. ويظير الجدول )NCTM, 2006الميمة الواردة في وثيقة )

 ,NCTM)لمموضوعات والمعايير الفرعية ومؤشراتيا كما وردت في وثيقة 

( التكرارات والنسب المئوية لممعايير الفرعية التي 6، ويظير الجدول )(2006
 ساسي. يركز عمييا كتاب الرياضيات لمصف السادس األ
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 التكرار والنسبة المئوية لما ينبغي التركيز عميو (6جدول )
 كما وردت في كتاب الرياضيات لمصف السادس األساسي 
النسبة  التكرار المعايير الفرعية الموضوعات

 المئوية

األعداد 
 والعمميات

يطور فيما وطًلقة في ضرب وقسمة الكسور 
 %47 87 والكسور العشرية

 %2 4 لتناسب بالضرب والقسمةربط النسبة وا
 %50 96 كتابة وتفسير واستخدام المقادير الرياضية والمعادالت الجبر

( فإن كتاب الرياضيات لمصف السادس األساسي 6كما يظير في الجدول )
% 50% مقابل 49يركز عمى معياري "األعداد والعمميات" والجبر بنسب متقاربة )

ر يتفوق عمى األعداد والعمميات عمى الرغم عمى الترتيب( حتى إن موضوع الجب
من العدد الكبير لصفحات كتاب الرياضيات التي تتعمق باألعداد والعمميات مقارنة 

صفحة عمى الترتيب(. لكن ومع التركيز الكبير  38صفحة مقابل  90مع الجبر )
لمحتوى كتاب الرياضيات المطّور لمصف السادس األساسي عمى معيار "األعداد 

( إال أن موضوعات الكسور 3% كما في الجدول )44.50عمميات" وبنسبة وال
والكسور العشرية والنسبة والتناسب لم تحَظ باىتمام كبير عمى الرغم من أن 
أىميتيا لمتعمم الًلحق تفوق أىمية أي موضوع أخر في األعداد والعمميات بحسب 

 (.NCTM, 2006وثيقة )
 ,NCTM)ؤشرات الواردة في وثيقة وفي حين أنو يمكننا النظر إلى الم

إال أن نتائج  (NCTM, 2000كجزء يمثل أىم المعايير الواردة في وثيقة ) (2006
التحميل عمى األداة األولى أظيرت أن نسبة التركيز عمى المعايير التي تعكس 

% لجميع 08.7( بمغت NCTM, 2006الموضوعات التي وردت في وثيقة )
( 7" والجبر، كما في الجدولين )"األعداد والعمميات% لمعياري 31.9المعايير و

 ( عمى الترتيب.8)و
 ( NCTM, 2006مقدار التركيز عمى ما ورد في وثيقة ) (7جدول )

 (NCTM, 2000بالنسبة لجميع معايير المحتوى الواردة في وثيقة )
عدد التكرارات لما ينبغي 

 التركيز عميه
عدد التكرارات لجميع معايير 

 المحتوى
نسبة ال

 المئوية
087 0112 08.7% 
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 ( NCTM, 2006مقدار التركيز عمى ما ورد في وثيقة ) (8جدول )
 (NCTM, 2000بالنسبة لمعياري األعداد والعمميات والجبر كما في وثيقة )

عدد التكرارات لما ينبغي 
 التركيز عميه

عدد التكرارات لمعياري األعداد 
 والعمميات والجبر

النسبة 
 المئوية

087 616 31.9% 
 ونستعرض تاليا تفصياًل لمنتائج المتعمقة باألسئمة الفرعية:

عرض ومناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نص عمى  -أوالً 
ما مدى تركيز كتاب الرياضيات المطوَّر لمصف السادس األساسي عمى "

 "؟الكسور والكسور العشريةموضوع 
ل قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية لإلجابة عن ىذا السؤا

" يطور فهما وطالقة في ضرب وقسمة الكسور والكسور العشريةلممعيار الفرعي "
( حيث تشير النتائج إلى أن جميع المؤشرات تحققت لكن 9كما في الجدول )

( فقط من المؤشرات من 0( إلى أن )9بنسب متفاوتة، ففي حين يشير الجدول )
يجب أن يركز عمى تطوير خوارزميات لضرب وقسمة الكسور العشرية ( 4أصل )
% )التوقع الثالث( نجد أن النتائج تشير إلى تفاوت كبير حيث إن 25وبنسبة 

تركيز محتوى كتاب الرياضيات لمصف السادس األساسي عمى استخدام وتطوير 
مقابل % 71طرق حساب آلية لضرب وقسمة الكسور العادية والعشرية جاء بنسبة 

% عمى الترتيب نسبة التركيز عمى تكوين معنى لإلجراءات المستخدمة 7% و 8
 في ضرب وقسمة الكسور والكسور العشرية. 

ال شك أن المعرفة اإلجرائية جانب ميم من المعرفة الرياضية لكن التركيز 
عمى تطوير خوارزميات الستخداميا في ضرب وقسمة الكسور دون أن يكون لدى 

نى ليذه الخوارزميات وفيًما لسبب اختيارىا وكيف تعمل يؤدي مستقبًل الطمبة مع
إلى ضعف كبير لدى الطمبة في كيفية التعامل مع الكسور والكسور العشرية 

 ,Brown & Quinn)وخاصة عندما ينسون الخوارزميات التي كانوا يستخدمونيا 
( ضعف التركيز عمى ضرب وقسمة الكسور 9. كما يظير من الجدول )(2007

% في حين أن 05واقف جديدة وىذا ما تشير إليو النسبة في سياقات تمثل م
معظم المسائل في الكتاب والتي تتعمق بضرب وقسمة الكسور والكسور العشرية 

 تمثل تطبيقا مباشًرا لخوارزميات يتم تعمميا.
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 التكرار والنسبة المئوية لمعيار  (9جدول )
 "ية"يطور فيما وطًلقة في ضرب وقسمة الكسور والكسور العشر 

يطور فهما وطالقة في ضرب وقسمة الكسور " المؤشرات لمعيار
النسبة  التكرار "والكسور العشرية

 المئوية
يستخدم الطمبة معاني الكسور، والضرب والقسمة، والعًلقة العكسية 
بين الضرب والقسمة لتكوين معنى لإلجراءات المستخدمة في 

 ضرب وقسمة الكسور وشرح كيف تعمل ىذه الطرق.
7 8% 

يستخدم الطمبة العًلقات بين الكسور العادية والعشرية، فضًل عمى 
العًلقة بين الكسور العشرية واألعداد الكاممة )أي إنَّو عند ضرب 
"كسر عشري منتيي" بـ قوة مناسبة لمعدد عشرة يصبح عدًدا كامًًل( 

 لفيم وشرح اإلجراءات لضرب وقسمة الكسور العشرية.
6 7% 

إجراءات مألوفة )اعتيادية( لضرب وقسمة الكسور يستخدم الطمبة 
 %71 60 العادية والعشرية بدقة وفاعمية.

يضربوا ويقسموا الكسور العادية والعشرية لحل المسائل، بما في 
 %05 03 ذلك المسائل متعددة الخطوات وتمك التي تتضمن قياسات.

 %011 87 المجموع
فهما وطالقة في ضرب وقسمة يطور "ولمعرفة مقدار التركيز عمى معيار 

تم حساب النسبة المئوية لعدد تكرارات ىذا المعيار  " الكسور والكسور العشرية
% كما تم حساب 2.19إلى عدد التكرارات لجميع معايير المحتوى حيث بمغت 

النسبة المئوية لمقدار التركيز عمى ىذا المعيار ضمن معيار "األعداد والعمميات" 
( عمى الترتيب، 00( و )01كما يظير في الجدولين )% 03.68حيث بمغت 

وىي في الحقيقة نسب متدنية جًدا نظًرا إلى أن الكسور تمثل الموضوع الرئيسي 
الذي يدور حولو معيار "األعداد والعمميات" لمصف السادس األساسي بحسب 

(، باإلضافة إلى أن كتاب الرياضيات المطّور لمصف NCTM, 2000وثيقة )
ألساسي يتضمن وحدتين عن الكسور والكسور العشرية من أصل ثًلث السادس ا

وحدات تتعمق بموضوع األعداد والعمميات وىذا يعني أن النسبة المتوقعة ليذا 
 %.66المعيار ضمن معيار "األعداد والعمميات" يجب أن تكون عمى األقل 
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مة الكسور يطور فيما وطًلقة في ضرب وقسالنسبة المئوية لمعيار " (01جدول )
 " إلى عدد التكرارات لجميع معايير المحتوىوالكسور العشرية

يطور فهما وطالقة عدد التكرارات لمعيار "
في ضرب وقسمة الكسور والكسور 

 "العشرية

عدد التكرارات 
لجميع معايير 

 المحتوى
النسبة 
 المئوية

60 0112 2.19% 
ة في ضرب وقسمة الكسور يطور فيما وطًلقالنسبة المئوية لمعيار " (00جدول )

 " إلى معيار "األعداد والعمميات"والكسور العشرية
عدد التكرارات لمعيار "يطور فهما 
وطالقة في ضرب وقسمة الكسور 

 والكسور العشرية "
عدد التكرارات لمعيار 

 األعداد والعمميات
النسبة 
 المئوية

11 441 16.12% 
جابة عن السؤال الثاني الذي عرض ومناقشة النتائج المتعمقة باإل -اثانيً 

نص عمى "ما مدى تركيز كتاب الرياضيات المطوَّر لمصف السادس 
 ؟"النسبة والتناسب وعالقتها بالضرب والقسمةاألساسي عمى موضوع 

ربط ( التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات المعيار الثاني "02يظير الجدول )
أن مؤشرا واحدا فقط من أصل  " حيث نًلحظالنسبة والتناسب بالضرب والقسمة

%. كما يظير من نتائج التحميل عدم تركيز محتوى 33.33ثًلثة تحقق وبنسبة 
كتاب الرياضيات المطّور لمصف السادس األساسي عمى ىذا المعيار حيث وردت 

مسائل فقط في الكتاب تراعي التبرير البسيط المتعمق بالضرب والقسمة في حل  4
. كما لم يشر الكتاب إلى إمكانية استخدام جدول الضرب مسائل النسبة والتناسب

في عرض أمثمة النسبة والتناسب، في حين يعد استخدام جدول الضرب الذي يألفو 
الطمبة في الصفوف السابقة مصدًرا ميًما لعرض أمثمة عمى النسبة والتناسب 

(Lamon, 2012; Singh, 2000; Van de Walle et al., 2013) . ويظير من
( نتيجة أخرى ميمة وىي خمو محتوى كتاب 02نتائج التحميل في الجدول )

تتضمن ن أية مسائل تمثل مواقف جديدة الرياضيات لمصف السادس األساسي م
النسبة والتناسب، وعند الرجوع إلى كتاب الرياضيات لمصف السابع نجده يزخر 
بالعديد من المسائل التي تمثل مواقف جديدة حول النسبة والتناسب كما أن ىناك 
وحدة كاممة تركز عمى التناسب، لذا فإن ىذه النتيجة مقصودة ومخطط ليا حسب 

 لمدى والتتابع لمناىج الرياضيات في األردن.مصفوفة ا
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 التكرار والنسبة المئوية لمعيار  (02جدول )
 "ربط النسبة والتناسب بالضرب والقسمة"
النسبة  التكرار "ربط النسبة والتناسب بالضرب والقسمةالمؤشرات لمعيار "

 المئوية
مسائل يستخدم الطمبة التبرير البسيط المتعمق بالضرب والقسمة في حل 

وجميعيا ليا نفس السعر،  3.75أغراض تكمفتيا  5النسبة والتناسب )
إليجاد تكمفة  5عمى  3.75غرًضا بقسمة  02فنستطيع إيجاد تكمفة 

 (02الغرض الواحد ثم نضرب الناتج بـ 
4 011% 

عرض النسبة والتناسب عمى أنيا مشتقة من أزواج الصفوف )أو 
داًدا ليا، وبتحميل بعض األمثمة األعمدة( في جدول الضرب وتمثل امت

عمى ىذه األزواج ينسحب فيميم لضرب وقسمة األعداد الكمية عمى 
فيم النسبة والتناسب. وبذلك تتسع ذخيرتيم من المسائل التي يستطيعون 
حميا باستخدام الضرب والقسمة ويبنون عمى فيميم لمكسور في فيم 

 التناسب.

1 1% 

 %1 1 ئل التي تتضمن النسبة والتناسب.يحل الطمبة مدى واسع من المسا
 %011 4 المجموع

" ربط النسبة والتناسب بالضرب والقسمةولمعرفة مقدار التركيز عمى معيار "
تم حساب النسبة المئوية لعدد تكرارات ىذا المعيار إلى عدد التكرارات لجميع 

التركيز  % كما تم حساب النسبة المئوية لمقدار1.4معايير المحتوى حيث بمغت 
% كما يظير 1.9عمى ىذا المعيار ضمن معيار "األعداد والعمميات" حيث بمغت 

 وىي أيضا نسب متدنية جًدا. ( عمى الترتيب04( و )03في الجدولين )
 " ربط النسبة والتناسب بالضرب والقسمةالنسبة المئوية لمعيار " (03جدول )

 إلى عدد التكرارات لجميع معايير المحتوى
ربط النسبة "كرارات لمعيار عدد الت

 "والتناسب بالضرب والقسمة
عدد التكرارات لجميع 

 معايير المحتوى
النسبة 
 المئوية

4 0112 1.4% 
 " ربط النسبة والتناسب بالضرب والقسمةالنسبة المئوية لمعيار " (04جدول )

 إلى معيار "األعداد والعمميات"
ربط النسبة "عدد التكرارات لمعيار 

 "بالضرب والقسمة والتناسب
عدد التكرارات لمعيار 

 األعداد والعمميات
النسبة 
 المئوية

4 446 1.9% 
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المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص  عرض ومناقشة النتائج -ثالثا
عمى "ما مدى تركيز كتاب الرياضيات المطوَّر لمصف السادس األساسي 

 ؟"المقادير الجبرية والمعادالت عمى موضوع
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات المعيار 

 (.05" كما في الجدول )كتابة وتفسير واستخدام المقادير الجبرية والمعادالت"
 التكرار والنسبة المئوية لمعيار  (05)  جدول

 "كتابة وتفسير واستخدام المقادير الجبرية والمعادالت"
تابة وتفسير واستخدام المقادير الجبرية كالمؤشرات لمعيار "

النسبة  التكرار "والمعادالت
 المئوية

يكتب الطمبة المقادير الجبرية والمعادالت حول موقف معين، يحسبوا 
 %24 23 مقادير، ويستخدموا المقادير والقواعد في حل المسائل.

عد، يفيموا أن المتغيرات تمثل أعدادا لم يتم تحديد قيمتيا الدقيقة ب
 %0 0 ويستخدموا المتغيرات بشكل مناسب.

يفيم الطمبة أن المقادير بأشكال مختمفة يمكن أن تكون متكافئة 
ويستطيعوا إعادة كتابة مقدار إلظيار الكمية بشكل مختمف )لجعمو 

 بأبسط صورة، أو إلبراز معمومات مختمفة(.
28 29% 

التي تجعميا  يعرف الطمبة أن حمول المعادالت تمثل قيم المتغيرات
 %4 4 صحيحة.

يحل الطمبة معادالت من خطوة واحدة باستخدام الحس العددي، 
خصائص العمميات وفكرة الحفاظ عمى تساوي المقدارين في طرفي 

 المعادلة.
22 23% 

إنشاء وتحميل جداول )مثال: إلظيار كميات تمثل نسب متساوية( 
س = ص( 3واستخدام المعادالت لوصف عًلقات بسيطة )مثل: 

 تظير في جدول.
08 09% 

 %011 96 المجموع
كتابة وتفسير واستخدام ( أن جميع مؤشرات معيار "05ويظير الجدول )

" تحققت في محتوى كتاب الرياضيات المطّور لمصف المقادير الجبرية والمعادالت
( تنوًعا في 05%. كما تظير النتائج في الجدول )011السادس األساسي وبنسبة 

ر والموضوعات التي ركز عمييا ىذا المعيار من نمذجة )التعبير عن مواقف األفكا
حياتية بمقادير جبرية( وتكافؤ المقادير الجبرية وفكرة الحفاظ عمى تساوي 
المقدارين عمى طرفي المساواة واستخدام معادالت لمتعبير عن عًلقات بسيطة 

 رتيب. % عمى الت09%، 23%، 29%، 24تظير في الجدول بنسب بمغت 
بالمقابل لم يركز محتوى كتاب الرياضيات لمصف السادس عمى معنى 
المتغير حيث تحقق ىذا المؤشر في مثال واحد فقط كما لم يتم التركيز عمى معنى 
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حمول المعادالت عمى أنيا قيم المتغيرات التي تجعل ىذه المعادالت صحيحة 
المعادالت دون أن يفيموا وبالتالي يتعمم الطًلب خوارزميات يستخدمونيا في حل 

معنى حل المعادلة أو السبب وراء القيام بإجراءات معينة ومدى فاعميتيا في 
التوصل إلى حمول. وما يمفت النظر في كتاب الرياضيات المطّور لمصف 
السادس وجود درس منفصل يوضح معنى إشارة المساواة ويؤكد عمى فكرة الحفاظ 

لمساواة ألىمية ىذه الفكرة في دراسة الجبر عمى تساوي المقدارين عمى طرفي ا
.(Carpenter, Franke, & Levi, 2003; Falkner, Levi, & Carpenter, 1999; 

Rittle-Johnson, Matthews, Taylor, & McEldoon, 2011) 
كتابة وتفسير واستخدام المقادير "ولمعرفة مقدار التركيز عمى معيار 

تم حساب النسبة المئوية لعدد تكرارات ىذا المعيار إلى عدد  "الجبرية والمعادالت
% كما تم حساب النسبة 9.58ت التكرارات لجميع معايير المحتوى حيث بمغ

% 61المئوية لمقدار التركيز عمى ىذا المعيار ضمن معيار "الجبر" حيث بمغت 
وعمى الرغم من تركيز  ( عمى الترتيب.07( و )06كما يظير في الجدولين )

 ,NCTM)موضوع الجبر عمى معايير الرياضيات الميمة كم وردت في وثيقة 

نظر إلى مقدار التركيز عمى موضوع معيار % إال أنو وبال61بنسبة ( و2006
كتابة وتفسير "الجبر في المحتوى بشكل عام نستنتج أن التركيز عمى معيار 

لم يكن كافيا أيضا ويظير ذلك من خًلل " واستخدام المقادير الجبرية والمعادالت
ويمكن تفسير ىذه النتيجة أيضا من خًلل . (06% في الجدول )9.58النسبة 

دى والتتابع لمناىج الرياضيات في األردن حيث يتم تناول المفاىيم مصفوفة الم
المتعمقة بالمقادير الجبرية والمعادالت في الصف السادس األساسي بصورة 
مبسطة كأساس يتم البناء عميو والتعمق بطرحو والتوسع في موضوعاتو بدًءا من 

 الصف السابع.
" والتناسب بالضرب والقسمة ربط النسبةالنسبة المئوية لمعيار " (06جدول )

 إلى عدد التكرارات لجميع معايير المحتوى
كتابة وتفسير واستخدام عدد التكرارات لمعيار "

 "المقادير الجبرية والمعادالت
عدد التكرارات لجميع 

 معايير المحتوى
النسبة 
 المئوية

96 0112 9.58% 
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" ب بالضرب والقسمةربط النسبة والتناسالنسبة المئوية لمعيار " (07جدول )
 إلى معيار "األعداد والعمميات"

كتابة وتفسير واستخدام عدد التكرارات لمعيار "
 "المقادير الجبرية والمعادالت

عدد التكرارات 
 لمعيار الجبر

النسبة 
 المئوية

96 061 61% 
 االستنتاجات والتوصيات:

المطوَّر كشفت نتائج الدراسة الحالية عن تمثيل محتوى كتاب الرياضيات 
 (NCTM, 2000)لمصف السادس األساسي لجميع معايير المحتوى في وثيقة 

بنسب متفاوتة، حيث كان النصيب األكبر لمعيار األعداد والعمميات بينما كان 
معيار تحميل البيانات األقل تمثيًًل، في حين جاءت المعايير الثًلثة الباقية بنسب 

ى ضعف تمثيل كتاب الرياضيات المطَّور متقاربة. كما أشارت نتائج التحميل إل
لمصف السادس األساسي لمعيار الجبر، عمى الرغم من أىميتو ومحوريتو في 
جميع فروع الرياضيات وموضوعاتيا التي سيتعمميا الطمبة في المستقبل. كما 
كشفت النتائج عن تركيز كتاب الرياضيات لمصف السادس عمى تطوير 

ب وقسمة الكسور والكسور العشرية دون التركيز خوارزميات واستخداميا في ضر 
عمى تكوين فيم ومعنى لإلجراءات والخوارزميات المستخدمة ولماذا ىي فعَّالة في 
حل المسائل. كما أظيرت النتائج عدم تركيز كتاب الرياضيات لمصف السادس 

 % فقط.2عمى موضوع النسبة والتناسب حيث بمغت النسبة المئوية لمتركيز عميو 
 ي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، يوصي الباحث بما يمي:ف

 ضرورة التركيز عمى موضوع الجبر بصورة أكبر خاصة في الصف السادس. .0
االىتمام أكثر بموضوع النسبة والتناسب وربطو مع معرفة الطالب السابقة  .2

 مثل جدول الضرب.
كتب الرياضيات إجراء المزيد من الدراسات لمكشف حول مدى مراعاة محتوى  .3

لمصفوف األخرى )ما قبل رياض األطفال حتى الصف الخامس باإلضافة 
 ,NCTMإلى الصفين السابع والثامن( لمرياضيات الميمة وفق وثيقة )

2006.) 
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 .40-0(، 0)6، مجمة تربويات الرياضيات
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