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Abstract: This study aims to evaluate consistency level of educational specifications of a mathematics teacher’s manual of sixth grade in Saudi
Arabia with a similar manual of McGraw-Hill in America, which has been translated and customized in alignment with Saudi environment. In
this regard, a list was developed and adjusted to identify consistency level of educational specifications, with several indicators and evidences
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مقدمة:

وينفــرد هــذا املــروع بكونــه ُيعنــى بنقــل املعرفــة يف

لعــل مــا نعيشــه اآلن يف عــر التقــدم العلمــي

حقــل العلــوم التجريبيــة وفقـ ًا ملعايــر عامليــة معتمــدة

مــن ســاته التغيــر الرسيــع يف جوانــب احليــاة ممــا

الطبيعيــة2009 ،م) .حيــث يعــدّ مــن املرشوعــات

(مــروع تطويــر تعليــم الرياضيــات والعلــوم

والتكنولوجــي وعــر االنفجــار املعــريف ،والــذي

الرتبويــة واإلســراتيجية الرائــدة والــذي هيــدف إىل

كان لــه دور أســايس يف تطويــر املناهــج ،وذلــك ألن
املعرفــة مت ّثــل ركن ـ ًا مه ـ ًا مــن أركان املنهــج (الوكيــل

التطويــر الشــامل لتعليــم الرياضيــات والعلــوم مــن

واملفتــي .)2005 ،فض ـ ً
ا عــن أن هــذه املناهــج مت ّثــل
طريقـ ًا ف ّعــاالً يف ســبيل تنميــة تفكــر األفــراد ،ملواكبــة

والتعلــم اإللكــروين والتطويــر املهنــي ،وذلــك

املختصــة بعمليــات
تعــد الرياضيــات مــادة التعلــم
ّ

عامليــة أثبتــت فاعليتهــا يف حتســن التعليــم (الرويــس

البــاب الرئيــس لكثــر مــن املجــاالت الدراســية

وبالرتكيــز عــى تطويــر املــواد التعليميــة؛ فــا

خــال تطويــر املناهــج واملــواد التعليميــة والتقويــم

باالعتــاد عــى ترمجــة ومواءمــة مــواد تعليميــة

ومعايشــة مــا حييــط هبــم مــن تغــرات جمتمعيــة.

وعبداحلميــد والشــلهوب2011 ،م).

التفكــر ،كوهنــا كــا يذكــر املنــويف (2002م)

خيفــى عــى أحــد دور الكتــاب املــدريس يف عمليــات

املتقدمــة ،وملــا هلــا مــن مكانــة بــارزة بــن املناهــج يف

التعلــم والتعليــم املــدريس ،إذ حيــدد هــذا الكتــاب مــا

معظــم األنظمــة التعليميــة احلديثــة ،ويشــر زهــران

سيدرســه الطالــب مــن معلومــات ومفاهيــم وحقائــق

وعبدالقــادر (2003م) إىل أن الرياضيــات تشــكل

( )%20تقريبــ ًا مــن أي برنامــج تربــوي تعليمــي

واجتاهــات ومهــارات وقيــم ،كــا تنبــع أمهيتــه مــن

كونــه الوســيلة الرئيســة التــي ترتجــم املنهــج إىل

بالنســبة للمــواد األخــرى .هلــذه املكانــة التــي
ـص هبــا الرياضيــات مــن جهــة ،وإيامن ـ ًا باألمهيــة
ختتـ ّ
التــي حيظــى هبــا تطويــر التعليــم مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى؛

املعلــم يف التعليــم والتعلــم الــذايت لــدى الطالــب،

الطبيعيــة ،الــذي يعــدّ مــن املشــاريع الوطنيــة الرتبويــة

اســتعداد ًا للتعلــم (مرعــي واحليلــة2004 ،م).

واقــع ملمــوس ،ومــن أنــه ذو تأثــر كبــر يف أســلوب
إضافــة إىل كونــه عامــ ً
ا رئيســ ًا جيعــل الطلبــة أكثــر

جــاء مــروع تطويــر مناهــج الرياضيــات والعلــوم
املتميــزة ويتم ّثــل يف إعــداد مناهــج الرياضيــات

ولــذا فقــد أصبحــت عمليــة تقويــم املناهــج
والكتــب املدرســية ،ومنهــا كتــب الرياضيــات ،أمــر ًا

والعلــوم مــن خــال هتيئــة ومواءمــة سلســلة عامليــة

رضوريــ ًا خاصــة عندمــا تقــوم املؤسســات املعنيــة

متميــزة يف هــذه املناهــج وهــي سلســلة ماجروهيــل

هبــذه املناهــج والكتــب عــى تطويرهــا باســتمرار.

األمريكيــة  ،McGraw-Hillوذلــك جلميــع مراحــل

ويكــون ذلــك مــن خــال مالحظــة ومتابعــة املنهــج

التعليــم العــام (االبتدائــي واملتوســط والثانــوي).
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والكتــاب املــدريس أثنــاء تطبيقــه ،أو مــن خــال
حتليــل مطبوعــات املناهــج والكتــب املدرســية وأد ّلــة

اجليــدة ،ومــن ذلــك دراســة (حســانني والشــهري،

(أبــو زينــة2003 ،م) .حيــث يمكــن اعتبــار عمليــة

حمتــوى كتــب الرياضيــات يف الصفــوف )(5 – 3

املعلمــن التابعــة هلــذه الكتــب وفق ـ ًا ألســس معينــة
حتليــل وتقويــم الكتــب املدرســية عمليــة تشــخيصية
وعالجيــة يف آن واحــد تقــود إىل تطويــر املنهــاج

وحتســن مســتوى الكتــب املدرســية ،إمــا مــن خــال
احلــذف أو اإلضافــة أو التعديــل .كــا قــد تفيــد

عمليــة التحليــل يف فهــم حمتــوى الكتــب ،وتوضيــح
مــا فيهــا مــن وســائل وأنشــطة ،ممــا يزيــد مــن فاعليــة

اســتخدامها يف عمليــة التدريــس (الدويــري 2005 ،م
وأبــو زينــة2010 ،م).

حمتــوى هــذه الكتــب باملعايــر العامليــة وبالكتــب
 )2013التــي هدفــت إىل اســتقصاء مــدى توافــق

باململكــة العربيــة الســعودية مــع معايــر )(NCTM

يف جمــاالت العــدد والعمليــات واجلــر واهلندســة
والقيــاس وحتليــل البيانــات واالحتــاالت .وأظهــرت
نتائجهــا التوافــق بنســبة  ،93.7%كــا جــاء ضمــن

توصياهتــا اســتكامل مــؤرشات املعايــر غــر املتحققــة
يف تلــك الكتــب ،واقرتحــت إجــراء دراســات

تقويــم ومقارنــة مماثلــة .وكذلــك دراســة (الشــعالن،
2013م) التــي هدفــت إىل حتديــد مســتوى املواءمــة

ويف ظــل وجــود معايــر عامليــة للتعليــم والتعلــم،

التــي اعتمدهتــا كتــب الرياضيــات يف اململكــة مقارنــة

احلالــة ،مــن شــأهنا الرفــع مــن مســتوى جــودة املــادة

املعتمــد دراســته يف اململكــة العربيــة الســعودية

يصبــح التحليــل املقــارن عمليــ ًة جمديــة يف هــذه

موضــع التحليــل واملقارنــة ،حيــث أصبــح املعيــار
الــذي نقــارن بــه ونحلــل يف ضوئــه معيــار ًا عامليــ ًا

أثبــت فعاليتــه يف املجــال الرتبــوي .وتعــدّ معايــر
املجلــس القومــي ملعلمــي الرياضيــات بالواليــات

بكتــاب ماجروهيــل ) (McGraw-Hillللرياضيــات

للصــف اخلامــس االبتدائــي ،ومتــت مقارنــة
الكتابــن ،وأظهــرت نتائجهــا أن الكتــاب املــواءم
راعــى اخلصائــص الفنيــة يف طباعتــه ،بينــا تفاوتــت
نســب متثيــل بقيــة املواصفــات الرتبويــة (بنيــة الكتاب

املتحــدة األمريكيــة National Council of Teachers

وبنيــة املحتــوى واخلصائــص الرتبويــة) يف الكتابــن،

العامليــة املتعلقــة بتعليــم الرياضيــات وتعلمهــا.

الكتــاب .كــا أجــرى مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول

) of Mathematics (NCTMمثــاالً متميــز ًا للمعايــر

وأوصــت الدراســة بتدعيــم بعــض اجلوانــب يف بنيــة

وانطالقــ ًا مــن هــذه اجلــودة والعامليــة ملعايــر

اخلليــج) (ABEGS, 2012دراســة هدفــت إىل تقويــم

وحتليــل كتــب الرياضيــات يف جتويدهــا وتطويرهــا؛

الدراســية ،واملطبقــة يف اململكــة العربيــة الســعودية

) ،(NCTMوإيامن ـ ًا بتلــك األمهيــة لعمليــات فحــص
فقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات حتليــل ومقارنــة

كتــب الرياضيــات والعلــوم املواءمــة لكافــة الصفــوف
ضمــن مــروع تطويــر مناهــج الرياضيــات والعلــوم
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الطبيعيــة ،وتكونــت أداة الدراســة مــن مخســة معايــر

الدنيــا ،وأن املناهــج فيهــا متكــررة ومرشوحــة بصورة

للصفــوف ( )6-1مل تتــم مواءمــة نصوصهــا مــع

بصــورة منطقيــة ،وكانــت املناهــج يف الواليــات

ســطحية وبــدون عمــق ،كــا مل تعــرض املوضوعــات

رئيســة ،وأظهــرت نتائجهــا بــأن كتــب الرياضيــات

املتحــدة منخفضــة اجلــودة بينــا إمجــايل الســت دول

فلســفة الكتــب األصليــة بشــكل تــام ،وأظهــرت

الرائــدة متيــزت باجلــودة .وأيضــ ًا دراســة الدويــري

وجــود اختــاف يف األنشــطة بســبب غيــاب العديــد

والقضــاه (2006م) والتــي هدفــت إىل مقارنــة حتليــل

مــن األقســام املهمــة يف الكتــب املواءمــة ،فيــا

حمتــوى موضــوع األســس واللوغاريتــات املتضمــن

ظهــرت مناســبة مواءمــة لغــة النصــوص املرتمجــة

يف كتــاب الرياضيــات يف اململكــة األردنيــة اهلاشــمية

للمســتويات التعليميــة للطــاب بشــكل مــريض،

وكتــاب الرياضيــات يف اململكــة العربيــة الســعودية

أمــا مناســبة مواءمــة التعريــب يف الكتــب املرتمجــة

يف معيــاري التمثيــل الريــايض والرتابــط الريــايض

خلدمــة املفاهيــم الرياضيــة والعلميــة ،فكانــت نتائجــه

يف ضــوء معايــر) ، (NCTMوكشــفت عــن وجــود

مرضيــة لثــاث مــؤرشات (الرســوم التوضيحيــة،

فــرق دال لصالــح كتــب اململكــة العربيــة الســعودية

املحتــوى ،األنشــطة) ،وضعيفــة ملــؤرشات (التامريــن،

يف املعياريــن .ودراســة (النذيــر2005 ،م) والتــي

التدريبــات ألجــل التقويــم ،املهــارات) ،كــا أظهــرت

هدفــت إىل تعــرف مــدى مطابقــة معايــر)(NCTM

النتائــج مناســبة مواءمــة الكتــب للخصوصيــة الثقافية

عــى وثيقــة منهــج الرياضيــات يف اململكــة العربيــة

للــدول األعضــاء يف مكتــب الرتبيــة العــــــــريب

الســعودية يف املرحلــة املتوســطة يف جمــايل اهلندســة

لــدول اخلليــج .وأجــرى هـــــــوك وآخــرون

والقيــاس ومــدى املواءمــة بينهــا ،وأظهــرت نتائجهــا

) (Hook et al, 2007دراســة هدفــت إىل تقويــم

عــدم توفــر معايــر ) (NCTMعــى وثيقــة منهــج

مناهــج وكتــب الرياضيــات املدرســية وحتليــل نتائــج

الرياضيــات يف اململكــة العربيــة الســعودية يف املرحلــة

االختبــارات للمــدارس االبتدائيــة التــي نُقلــت عــام

املتوســطة يف جمــايل اهلندســة والقيــاس .ويف جمــال

1998م مــن مصادرهــا األجنبيــة يف آســيا وأوربــا إىل

مقارنــة املــواد والكتــب التعليميــة؛ فقــد أجــرى

كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ومقارنتهــا

القســم التعليمــي بوالية كنتاكــي دراســة (Kentucky,

بالــدول الســت املتقدمــة والرائــدة يف الرياضيــات

(ســنغافورة – كوريــا – اليابــان – هونــج كونــج –

) 2002هدفــت إىل تقويــم برامــج الرياضيــات املقدمــة

أن عــدد املوضوعــات لــكل مرحلــة يف الواليــات

رشكــة ماجروهيــل ) (McGraw-Hillللصفــوف مــن

مــن قبــل عــدد مــن النارشيــن ،مــن ضمنهــا مــا قدمته

بلغاريــا – مجهوريــة التشــيك) ،وأظهــرت النتائــج

الروضــة إىل الصــف الســادس ،وأظهــرت الدراســة

املتحــدة األمريكيــة كثــر جــدً ا وخاصــة يف املراحــل
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نتائــج متفاوتــة ســوف نذكــر منهــا  -بإجيــاز -مــا

يرتبــط باملواصفــات الرتبويــة يف دليــل املعلــم ،ففيــا
يتعلــق باملحتــوى أظهــرت النتائــج بــأن النــص بــه

متثيــل واســع للثقافــات ،كــا يشــمل دليــل املعلــم

متابعــة للتدريبــات يف كل فصــل ،إضافــة إىل اقــراح

بأســاليب تدريــس خمتلفــة واهتــام بمســتويات
القــدرات والــذكاء ،إال أنــه حمــدود االهتــام بــذوي
االحتياجــات اخلاصــة ،كــا امتــاز بتنــوع أســاليب

التقويــم واســتمراريته ،وتكامــل أنشــطته مــع التقنيــة،
وتزويدهــا بالتعليــات الالزمــة لكيفيــة اســتعامل

هــذه األدوات التقنيــة ،واحتــوت الكتــب عــى

عنــوان ملوقــع الويــب والتنويــع يف أشــكال امليديــا
املضمنــة (كاألقــراص املدجمــة  ،CDالفيديــو ،برامــج

الكمبيوتــر) إال أن األدوات التكنولوجيــة مل تضمــن

ضمــن الرزم��ة وإنــا تشــرى بشــكل منفصــل عنهــا،

كــا أنــه مــن مســاوئها احلاجــة إىل االتصــال باإلنرتنت

ممــا يتطلــب وقت ـ ًا للتحميــل وتشــغيل الربامــج .أمــا
مصــادر املــواد فقــد نســقت بشــكل ميــر وســهل

للمعلــم وأشــارت إىل مــواد ومراجــع إضافيــة يرجــع
إليهــا عنــد احلاجــة إىل دعــم عمليــة التعلــم ،وأيض ـ ًا

يوفــر الدليــل :األهــداف ،واخللفيــة الرياضيــة ،وتنبيــه

ألخطــاء التالميــذ الشــائعة ،ويقــدم االقرتاحــات
لتنفيــذ الــدرس ،ويعنــى بربــط الرياضيــات بأمثلــة

واقعيــة مــن احليــاة .كــا أجــرى عابــد (2001م)

دراســة هدفــت إىل الكشــف عــن مــدى اتســاق مــادة
اإلحصــاء الــواردة يف حمتــوى كتــب الرياضيــات
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املدرســية مــع معايــر اإلحصــاء الــواردة ضمــن
معايــر مناهــج الرياضيــات الصــادرة عــن املجلــس
القومــي ملعلمــي الرياضيــات يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وذلــك مــن خــال حتليــل حمتــوى
اإلحصــاء الــوارد يف كتــب الرياضيــات يف ســلطنة
عــان للمراحــل الدراســية املختلفــة ،وأشــارت نتائــج
الدراســة إىل أن حمتــوى اإلحصــاء يف تلــك الكتــب
مل يتأثــر كثــر ًا بمعايــر(  ،(NCTMوالتــي متثــل يف
وقتنــا الراهــن عــاد ًا ملناهــج الرياضيــات املدرســية
وقاعــدة صلبــة تقــوم عليهــا هــذه املناهــج .وكذلــك
دراســة ســيبكا ) (Siepka, 1999التــي هدفــت إىل
حتليــل كتــب الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة قبــل
وبعــد تطويرهــا يف ضــوء معيــار الربــط الريــايض،
وأشــارت نتائجهــا إىل أن الروابــط ملواقــف احليــاة
احلقيقيــة كانــت أهــم الروابــط التــي وجــدت يف
مســـــــــــائل وأمثلــة الكتــب ،كــا ظهـــــــــــر
ترابــط أكثــر يف مســـــــــائل الكتــب املطــورة.
وأخيــــــر ًا دراســـــــــــة ديفيـــد )(David, 1996
التــي هدفــت إىل تقويــم التغــرات التــي حدثــت يف
منهــج الرياضيــات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
يف ضــوء مــا توصــل إليــه املجلــس القومــي ملعلمــي
الرياضيــات NCTMيف الفــرة الواقعـــــــــة بــن
(1995-1989م) ،وتوصلــت إىل رضورة االهتــام
باملعايــر التاليــة يف تطويــر مناهــج الرياضيــات :معيــار
حــل املشــكلة ،التواصــل ،التعليــل والربهنــة ،ثقافــة
الرياضيــات ،باإلضافــة إىل االهتــام باملســتجدات
والتقنيــات الرتبويــة احلديثــة ،كاحلاســوب،
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والربجميــات ،واآلالت احلاســبة ،واإلنرتنــت يف

قبليــ ًا جلــودة أداء املعلــم ،ومــن هنــا أيضــ ًا كانــت

واالهتــام بالتطبيقــات الرياضيــة واالختبــارات ذات

املواصفــات الرتبويــة يف دليــل معلــم الرياضيــات

هــذه الدراســة ،مــن أجــل البحــث يف مــدى اتّســاق

االتصــال ،ومعاجلــة البيانــات والنمذجــة الرياضيــة،

للصــف الســادس يف نســخته الســعودية-كأحد

األســئلة املفتوحــة ،واألســاليب الكيفيــة التــي تقيــس

منتجــات املــروع -مــع دليــل املعلــم يف النســخة

اجلوانــب الوجدانيــة يف الرياضيــات.

األصليــة مــن رشكــة ماجروهيــل ،عــى اعتبــار تلــك

مــن هــذه الدراســات ومثيالهتــا يتضــح أن تقويــم

النســخة األصليــة نموذجــ ًا ملنهــج رياضيــات قائــم

كتــب الرياضيــات يف ضــوء معايــر) (NCTMيمثــل

عــى املعايــر العامليــة). (NCTM

ركيــزة مهمــة يف تطويــر تعليــم وتعلــم الرياضيــات،

وجديــر بالذكــر أن الدراســة احلاليــة مت ّثــل جــزء ًا
مــن دراسـ ٍ
ـة ملركــز التميــز البحثــي يف تطويــر العلــوم

وخاصــة باملرحلــة االبتدائيــة ألهنــا تعــدّ أهــم
املراحــل التعليميــة التــي يمــر هبــا الطالــب يف الســلم

والرياضيــات ،متّــت عــى ثــاث مراحــل ،وهدفــت

التعليمــي ،ففيهــا تتشــكل شــخصية الطالــب ويتفتــح

إىل تقويــم تطبيــق مــروع تطويــر الرياضيــات

عقلــه الســتقبال كــم مــن املعلومــات مل يعهدهــا مــن

والعلــوم الطبيعيــة يف التعليــم العــام باململكــة

قبــل ،وهــي متهــد لــه الطريــق إىل املعرفــة واالندمــاج

العربيــة الســعودية ،وذلــك عــن طريــق تقويــم

مــع املجتمــع الــذي يعيــش فيــه (حســانني والشــهري،

منتجــات الكتــب ومــدى اتســاق مواصفاهتــا الرتبويــة

2013م).

ولكــن عمليــة تقويــم الكتــب واملناهــج ،تســبقها

والفنيــة مــع السلســلة األصــل ،ومــدى توافــق

تتحــول إىل واقــع تربــوي إال مــن خــال مواقــف

مــن حيــث حتقــق املعايــر واملهــارات املطلوبــة

ومالءمــة السلســلة مــع اخلطــط الدراســية املحليــة

عمليــات ختطيطهــا وتطويرهــا كذلــك؛ ال يمكــن أن

يف مراحــل وجمــاالت التعليــم العــام ،وجــودة

تعلــم خمططــة داخــل املدرســة ويف بيئــات تعلــم يقــوم

تطبيقــات مدخــات وخمرجــات املــروع يف امليــدان.

املعلــم فيهــا بتحويــل اخلطــط النظريــة إىل ســلوكيات

وتكونــت عينــة الدراســة مــن منتجــات املــروع

صفيــة ،وممارســات تعليميــة (احلارثــي2004 ،م)،

فاملعلــم كــا تشــر إليــه دراســة بــراون (Brown,

(كتــب الطالــب والتامريــن وأدلــة املعلــم) ،واخلطــط

ذلــك دليــل املعلــم ،ومــن هنــا كانــت جــودة ذلــك

السلســلة األصــل واملعايــر املحليــة ومصفوفــة املــدى

الدراســية ،والوثائــق واملعايــر التــي بنيــت عليهــا

) 2003منــوط بــه حتقيــق هــذه اخلطــط مســتخدما يف

والتتابــع .وكانــت مراحلهــا عــى النحــو التــايل:

الدليــل ومــدى مالءمتــه للمواصفــات واملعايــر
العامليــة؛ عام ـ ً
ا مســاعد ًا ومطلب ـ ًا رضوري ـ ًا ومــؤرش ًا

املرحلــة األوىل :تقويــم احللقــة األوىل وتســتهدف
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الصفــوف األول والرابــع والســابع؛ خــال الفــرة

الرتبــوي ال يمكــن حتقيقــه إال مــن خــال بيئــة تعلــم

املرحلــة الثانيــة :تقويــم احللقــة الثانيــة وتســتهدف

املســتجدات ،وتعطــي فرصــة أكــر للطــاب؛ لتعلــم

الزمنيــة :مــن 1432-4هـــ إىل 1433-12هـــ.

الصفــوف الثــاين واخلامــس والعــارش؛ خــال الفــرة
الزمنيــة :مــن 1434-1هـــ إىل 1434-12هـ.

وتعليــم فعالــة ،يوفــر هلــا مناهــج وكتــب تواكــب
الرياضيــات بطــرق جتعلهــم أعضــاء فاعلــن ومنتجني

يف املســتقبل ،ك ً
ال حســب رغبته واســتعداداته وقدراته،

املرحلــة الثالثــة :تقويــم احللقــة الثالثــة وتســتهدف

مــع الرتكيــز عــى موضوعــات جديــدة ،حتاكــي احليــاة

عــر والثــاين عــر؛ خــال الفــرة الزمنيــة :مــن

ولكــون دليــل املعلــم أحــد منتجــات تطويــر

الصفــوف الثالــث والســادس والتاســع واحلــادي
1435-1هـــ إىل 1435-12هـــ.

الواقعيــة والعمليــة للطالــب.

الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة ليكــون مرجعــ ًا

وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن مســتوى

املضمنــة يف
لدعــم املعلــم ومتكينــه مــن املــادة العلميــة
ّ

األصــل جلميــع الصفــوف املســتهدفة كان بدرجــة

املالئــم لتقديمهــا ،حيــث يمثــل دليــل املعلــم املرجــع

اتســاق كتــاب الطالــب ودليــل املعلــم مــع السلســلة
متوســطة ،وذلــك ملواصفــات األســس الرتبويــة
والنظريــة ومكونــات الكتــاب ،يف حــن كان بدرجــة

مرتفعــة للمواصفــات الفنيــة باســتثناء كتــاب الصــف
الثــاين االبتدائــي الــذي حتقــق بدرجــة متوســطة

(مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم
والرياضيــات1433 ،هـــ؛ مركــز التميــز البحثــي

يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات1434 ،هـــ؛

مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم
والرياضيــات1435 ،هـــ).
مشكلة الدراسة:

كتــب الطالــب ،وأهــداف تدريســها ،ومــن التخطيــط
الــذي يعــود إليــه املعلــم ألغــراض اإلحاطــة باملــادة

التعليميــة التــي حيتــوي عليهــا الكتــاب املــدريس
وأهــداف تدريســها ،ووضــع اخلطــط املقرتحــة

لتقديمهــا واألنشــطة الالزمــة لزيــادة فاعليــة التعلــم

(اهلاشــمي وعطيــة2011 ،م) .لــذا فإنــه مــن املهــم
إجــراء تقويــم ألدلــة املعلــم ،وإجــراء مقارنــة

للمرتجــم واملــواءم منهــا ،ضامنــ ًا لتو ّفــر اجلــودة
املطلوبــة هبــا ،وتأكيــد ًا التســاقها مــع املواصفــات يف
األدلــة األصــل ،وذلــك للتحقــق مــن إســهامها يف

حتقيــق األهــداف املتوقعــة منهــا .وعليــه تــأيت هــذه

قصــدت وزارة التعليــم مــن تطويــر املناهــج

الدراســة للكشــف عــن مســتوى اتســاق املواصفــات

التعلــم والتعليــم الســائد يف املــدارس؛ انطالقــ ًا مــن

يف اململكــة العربيــة الســعودية مــع املواصفــات

والكتــب املدرســية إحــداث تغيــر نوعــي يف واقــع

قناعتهــا بــأن التغيــر النوعــي املســتهدف يف الواقــع

الرتبويــة لدليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس

الرتبويــة كــا تظهــر يف نظــره مــن منتجــات سلســلة
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مــدى التــزام دليــل معلــم الرياضيــات باملواصفــات

ماجروهيــل للصــف الســادس.

وبالتــايل تتحــدد مشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــن

الرتبويــة للسلســلة التي متــت مواءمتهــا (ماجروهيل).

مــا مســتوى اتّســاق املواصفــات الرتبويــة

املــروع ،مــن خــال حتديــد جوانــب القــوة وجوانب

يف اململكــة كــا تظهــر يف دليــل املعلــم املناظــر

الدراســة كذلــك يف بنــاء أدوات تقويــم ،لتكــون

ممــا يســاعد عــى تقديــم مقرتحــات لتجويــد منتجــات

الســؤال الرئيــس التــايل:

لدليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس

القصــور -إن وجــدت -املتعلقــة بمنتجاتــه .وتســهم

مرجعــ ًا علميــ ًا للدراســات التقويميــة املســتقبلية.

لــه يف سلســلة ماجروهيــل؟

حدود الدراسة:

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:

احلــدود املوضوعيــة :دليــل معلــم الرياضيــات

1 .1مــا املواصفــات الرتبويــة التــي اعتمدهــا

للصــف الســادس ،الطبعــة 1434هـــ – 2013م،

دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس

واملطبــق يف اململكــة العربيــة الســعودية ،والنســخة

لسلســلة ماجروهيــل؟

األصليــة للدليــل املناظــر لــه مــن منتجــات سلســلة

2 .2مــا مســتوى حتقــق املواصفــات الرتبويــة يف

ماجروهيــل نســخة 2009م.

دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس يف

احلــدود اإلجرائيــة :اقتــرت عمليــات التحليــل

اململكــة العربيــة الســعودية؟

أهداف الدراسة:

واملطابقــة مخــس مواصفــات مــن أصــل عــر

مواصفــات تربويــة تــم اســتخالصها مــن سلســلة

هدفــت هــذه الدراســة إىل حتديــد مســتوى اتســاق

ماجروهــل ،كــا ســتظهر الحقــ ًا.

دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس يف اململكة

مصطلحات الدراسة:

العربيــة الســعودية مــع املواصفــات الرتبويــة كــا تظهر

• االتســاق  :Alignmentمــدى التــزام دليــل

يف النســخة األصليــة لسلســلة ماجروهيــل.
أمهية الدراسة:

املعلــم باملواصفــات الرتبويــة التــي تظهــر

يف سلســلة «ماجروهيــل» (بنــا ًء عــى مــا

تــأيت أمهيــة هــذه الدراســة مــن كــون تقويــم

كتــب الرياضيــات املدرســية يمثــل متطلب ـ ًا متجــدد ًا،

كخطــوة أوىل ملواكبــة التحديثــات والتطــورات

•

العامليــة ،يف جمــال مناهــج الرياضيــات ،كــا أهنــا

توصلــت إليــه هــذه الدراســة).

املواصفــــــــات الرتبويــة Educational

 :specificationsهــي جمموعــة الــروط
العلميــة التــي حتــدد مــا جيــب أن يكــون

قــد تســهم يف تقديــم تغذيــة راجعــة للقائمــن عــى

عليــه املنتــج التعليمــي مــن الناحيــة الرتبويــة

مــروع تطويــر الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة حــول
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التعليميــة لكافــة عنــارص املحتــوى ،وهــي

للصفــوف مــن  ،K-12مــن منتجــات السلســلة

سلســلة ماجروهيــل لدليــل معلــم

الســعودية املقابلــة هلــا ،الطبعــة  1434هـــ – 2013م.

تلــك املواصفــات املتحققــة يف منتجــات
الرياضيــات.

العرض:

منهجية الدراسة:

اعتمــدت هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي

التحليــي وفــق أســلوب حتليــل املحتــوى(Content

) analysisمــن خــال التحليــل الكمــي حلســاب عدد
التكــرارات والنســب املئويــة لتوفــر الشــواهد مــن
حيــث وجودهــا يف دليــل املعلــم ،يف ضــوء وجودهــا
يف السلســلة األصــل ،أمــا التحليــل الكيفــي فتــم

اســتخدامه للحصــول عــى بيانــات وصفيــة لتحديــد

مســتوى حتقــق املــؤرشات واملواصفــات ونــوع
التحقــق ومناســبة ذلــك وفقــا لطبيعــة كل شــاهد مــن

جهــة ومتطلباتــه يف املــواد التعليميــة بحســب النظــام
التعليمــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ،والشــواهد
واملــؤرشات التــي مل تتحقــق ودرجــة تأثريهــا يف جــودة

هــذا الدليــل .وبالتــايل تعــدّ هــذه الدراســة؛ دراســة
وصفيــة ،اعتمــدت أســلوب حتليــل املحتــوى الكمــي

والنوعــي ،املتمثــل يف حتليــل مضمــون حمتــوى كتــب
املــروع يف الرياضيــات ،واســتخدام التكــرارات

والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية؛ لإلجابــة عن

أســئلة الدراســة.

جمتمع الدراسة وعينتها:

متثــل جمتمــع الدراســة أدلــة معلمــي الرياضيــات

األصــل مــن ماجروهيــل الطبعــة  2009م ،والنســخ

ومتثلــت العينــة هلــذه الدراســة يف دليــل معلــم
الرياضيــات للصــف الســادس ،يف منتجــات السلســلة
األصــل واملطبــق يف اململكة العربيــة الســعودية (وزارة

الرتبيــة والتعليــم1434 ،هـــ).

أداة الدراســة :متثلــت أداة الدراســة يف بطاقــة

حتليــل املحتــوى ،والتــي بنيــت يف ضــوء املواصفــات

الرتبويــة ،وفــق اخلطــوات التاليــة:
أوالً :التوصل إىل حمددات للمواصفات الرتبوية:

تــم االتفــاق عــى جمموعــة مــن املحــددات

للمواصفــات الرتبويــة املتضمنــة يف هــذه األدوات
مــن قبــل أعضــاء الفريــق البحثــي بعــد دراســتها
ومناقشــتها ،وهــي تلــك املحــددات التــي تــم
التوصــل إليهــا يف دراســة املرحلــة األوىل (تقريــر

اجلــزء األول (1433 ،)1-1هـــ) ،وتــم تطويرهــا يف

دراســة املرحلــة الثانيــة (تقريــر اجلــزء األول (،)2-1

1434هـــ) .ومتثلــت هــذه املحــددات فيــا يــي:
التكــرار :حيــث تظهــر هــذه املواصفــات يف أد ّلــة
السلســلة األصــل بصفــة مســتمرة يف حمتواهــا.

الثبــات :تتخــذ هــذه املواصفــات نمطــ ًا حمــدد ًا

متســق ًا مهــا اختلفــت موضوعــات الــدروس.
ّ

العموميــة :ال تتصــل بموضــوع معــريف معــن

فيكــون ظهورهــا مرتبطــا بــه ،بــل تصــدق عــى مجيــع

املوضوعــات املتضمنــة يف كتــب الرياضيــات.
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ثاني ًا :حتديد مصادر املواصفات:

(Glencoe/McGraw-Hill, High school mathematics,2011).

ومعايري بعض املنظامت مثل .(NCTM,2000) :

تــم حتديــد مصــادر املواصفــات الرتبويــة ملنتجــات

• املواصفــات الرتبويــة لسلســلة ماجروهيــل

السلســلة األصــل للصــف الســادس ،ومراجعــة

التــي متــت ترمجتهــا ومواءمتهــا مــن قبــل

قوائــم املعايــر ومواطــن اســتهدافها بعــد مســح

رشكــة العبيــكان للتعليــم (2013م).

األدب الرتبــوي جمــال الدراســة ،وانتقــاء بعــض

• مبــادئ ومعايــر الرياضيــات املدرســية التــي

الدراســات التــي مــن املمكــن االســتفادة منهــا يف

اعتمدهتــا سلســلة ماجروهيــل والتــي متــت

بنــاء األدوات والعمــل عــى حتليلهــا ومناقشــتها بــن

ترمجتهــا ومواءمتهــا مــن قبــل رشكــة العبيكان

أعضــاء الفريــق البحثــي ،وقــد ُاعتمــد عــى املصــادر

للتعليــم (2013م).

التاليــة:

• أدوات الدراســة التقويميــة التــي تــم إعدادهــا

ُــص عليــه يف مقدمــات كتــب الطالــب
• مــا ن ّ

يف دراســة املرحلــة األوىل كــا ظهــرت يف

ورصيــح يف منتجــات سلســلة ماجروهيــل

اســتهدفت الصفــوف :األول االبتدائــي،

التقريــر األول ( )1-1لعــام 1433هـــ ،والتي

وأدلــة املعلــم واألنشــطة بشــكل واضــح

والرابــع االبتدائــي ،واألول املتوســط.

األصــل.

• الفحــص املتعمــق للوحــدات والفصــول

• أدوات الدراســة التقويميــة التــي تــم إعدادهــا

األصــل للوقــوف عــى املواصفــات مــن

التقريــر الثــاين ( )1-2لعــام 1434هـــ ،والتي

يف دراســة املرحلــة الثانيــة كــا ظهــرت يف

وعنــارص الــدروس ملنتجــات السلســلة

اســتهدفت الصفــوف :الثــاين االبتدائــي،

خــال جتســيدها يف املنتــج التعليمــي.

واخلامــس االبتدائــي ،والثــاين املتوســط،

• مراجعــة األدب الرتبــوي (بشــكل خــاص

واألول الثانــوي.

الدراســات املتعلقــة بمنتجــات ماجروهيــل

ثالث ًا :تطوير قوائم املواصفات:

التعليميــة للرياضيــات) للمســاعدة يف

بعــد أن تــم حتديــد مصــادر املواصفــات متــت

مالحظــة املواصفــات وتســهيل اســتخراجها

دراســة ومراجعــة هــذه املصــادر الســتخالص

وصياغتهــا ومنهــا الدراســات:

املواصفــات الرتبويــة وفــق املحــددات املذكــورة

(Apthorp et al, 2001), (NCTM,2006), (Clements, 2007),

أعــاه لدليــل السلســلة األصــل للصــف الســادس.

(Mauch, 2007), (Glencoe, Mathematics,2010) , (Glen-

رابعــ ًا :التحقــق مــن صــدق وثبــات قوائــم

coe, McGraw-Hill 2010), (Glencoe, Mathematics, 2011),

78

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1440هـ 2019 /م)

املواصفــات الرتبويــة:

108-69

حيــث تــوىل كل باحــث رئيــس ومســاعد باحــث بناء

للتحقــق مــن اخلصائــص الســيكومرتية لقائمــة

ومراجعــة القائمــة ،وتــم حســاب الثبــات باســتخدام

قبــل الفريــق البحثــي ،وفــق اإلجــراءات املذكــورة

هولســتي ) .(Holstiوقــد بلــغ معامــل الثبــات

املواصفــات الرتبويــة التــي تــم التوصــل إليهــا مــن

أعــاه ،تــم حســاب الصــدق والثبــات هلــذه القائمــة
كــا يــي:

أ -الصدق Validity

للتحقــق مــن صــدق قائمــة املواصفــات الرتبويــة

تــم إجــراء التحكيــم الداخــي هلــذه القائمــة مــن قبــل

معامــل االتفــاق بــن املحللــن باســتخدام معادلــة
للمواصفــات الرتبويــة ( ،)0.89ممــا يشــر إىل أن

معامــل االتفــاق مرتفــع ،حيــث أورد أبــو هاشــم
(2004م) أن معامــل الثبــات يعــد مرتفعــ ًا إذا بلــغ
( )0.80فأكثــر مــن وجهــة نظــر علــاء الرتبيــة.
التطبيق االستطالعي:

الفريــق البحثــي والــذي يعــرف بصــدق املحكمــن

) ،(Trustees validityومــن ثــم التعديــل يف ضــوء
نتائــج هــذا التحكيــم .ثــم اســتخدم التحكيــم
اخلارجــي بعــد إقــرار التعديــات يف ضــوء نتائــج

التحكيــم الداخــي هلــذه القوائــم مــن قبــل رئيــس
الفريــق البحثــي وأعضــاء الفريــق؛ حيــث تــم عرضها

عــى عــدد مــن املحكمــن مــن ذوي االختصــاص يف
اجلامعــات الســعودية ،وتــم قبــول املفــردات التــي
حصلــت عــى نســبة اتفــاق ( ٪80فــا فــوق) وإجــراء

التعديــات التــي اتفــق املحكمــون عــى تعديلهــا ،كــا

عدلــت صياغــة بعــض املفــردات وحــذف بعضهــا

لكوهنــا ال تنتمــي إىل املحــاور أو لعــدم وضوحهــا
وتكرارهــا.

ب -الثبات Reliability

وحلســاب ثبــات البنــاء لقائمــة املواصفــات

الرتبويــة؛ تــم اســتخدام معامــل االتفــاق بــن
املحللــن ،وهــم الفريــق البحثــي يف هــذه املرحلــة،

تــم تطبيــق هــذه القوائــم اســتطالعي ًا عــى

الكتــب املســتهدفة مــن قبــل مســاعدي الباحثــن

ملقابلــة النســخة األوليــة مــن املواصفــات باألدلــة؛

للتأكــد مــن انطباقهــا ومتثيلهــا فيهــا ،وعــدم وجــود
مواصفــات مفقــودة ،أو مواصفــات افرتاضيــة قــد ال

ترتبــط باملنتجــات.

خامس ًا :إعداد بطاقات التحليل:

بعــد التحقــق مــن صــدق وثبــات قائمــة

املواصفــات الرتبويــة لدليــل املعلــم؛ تــم تبويبهــا يف

بطاقــة لتحليــل دليــل املعلــم للرياضيــات للصــف
الســادس ،وتتخــذ هــذه البطاقــة أســلوب ليكــرت

 Likert Scaleالرباعــي مــن حيــث مســتوى
التحقــق (( )3مرتفــع )2( ،متوســط )1( ،منخفــض،

( )0منخفــض جــد ًا) .ويبــن اجلــدول ( )1هــذه
املواصفــات وعــدد مــؤرشات كل مواصفــة ،كــا

يــي:
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الجدول ()1
المواصفات التربوية لدليل المعلم وعدد مؤشرات كل مواصفة
م

عدد
المؤشرات

المواصفات التربوية

1

يقدم المحتوى دعما ً للمعلم للوصول إلى جميع الطالب.

3

2

يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن.

4

3

يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل.
يقدم المحتوى دعما ً للمعلم لالتجاه نحو التعلم النوعي متعدد المداخل.

3
5

5

يقدم المحتوى دعما ً للمعلم ليجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية.

2

4

17

المجموع

إجراءات التحليل:

تضمــن:
وتــم إعــداد دليــل لتطبيــق هــذه األداةّ ،

لتطبيــق أداة الدراســة اتبعــت إجــراءات املنهــج

مقدمــة الدليــل ،واهلــدف مــن الدراســة ،والنواتــج

الوصفــي بأســلوب حتليــل املحتــوى وفق اإلجــراءات

املتوقعــة بعــد تطبيــق األدوات ،والتعريــف ببطاقــة

التــي اقرتحـــها كاريل كــا جـــــاءت عنــد ديفـــــي

التحليــل وحماورهــا ووحداهتــا وتعريــف أبــرز

) .(Devi, 2009وهــي كــا يــي:

املصطلحــات الــواردة فيهــا ،ورشح مســتويات

1 .1حتديــد املــادة املــراد حتليلهــا :وهــي عينــة

التحقــق وكيفيــة اختــاذ القــرارات املوضوعيــة

الدراســة الســابق ذكرهــا.

بشــأهنا ،وإجــراءات التحليــل وكيفيــة تعبئــة

2 .2حتديــد فئــات التحليــل (ترميــــز الفئــات

األداة .وهبــذا متــت اإلجابــة عــن الســؤال الفرعــي

) :Codingوتــم حتديــد فئــات التحليــل هلــذه

األول هلــذه الدراســة (مــا املواصفــات الرتبويــة

الدراســة بالشــواهد التــي يتــم تتبعهــا يف

التــي اعتمدهــا دليــل معلــم الرياضيــات للصــف

الدليــل.

الســادس لسلســلة ماجروهيــل؟).

ولدواعــي االختصــار؛ فقــد تــم االقتصــار أثناء

3 .3حتديــد وحــدة التحليــل (ترميــز املــادة املــراد

األوىل مــن املواصفــات الرتبويــة العــر الــواردة

يف ضــوء الشــواهد ونطــاق اســتهدافها يف

حتليلهــا) :وتــم حتديــد وحــدات التحليــل

عــرض نتائــج التحليــل عــى اخلمــس مواصفــات

الدليــل ،فقــد تكــون وحــدة التحليــل كامــل

باجلــدول أعــاه.
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الدليــل ،أو قــد تكــون الوحــدة ،أو الفصــل،

حتقــق الشــاهد يف الدليــل ÷ عــدد مــرات

املقدمــات ،أو املالحــق .....إلــخ ،وهــي

(للفصــول املرتمجــة) .ويتــم كتابــة املــرر

حتقــق الشــاهد يف الدليــل النســخة األصــل

أو الــدرس ،أو الغــاف ،أو الشــكل ،أو

هلــذا القــرار يف املــكان املخصــص لذلــك،

حمــددة بالتفصيــل أمــام كل شــاهد يف دليــل

ومســتويات التحقــق تأخــذ الــوزن ()3

التطبيــق لبطاقــة التحليــل.

4 .4اختــاذ القــرار يكــون باحلكــم عــى مســتوى

متحقــق بدرجــة مرتفعــة عنــد النســب املئويــة

تــم رشحهــا يف دليــل التطبيــق لــكل جمــال،

متوســطة عنــد النســب املئويــة مابــن (%50

مابــن ( )2( ،)%100 - %75متحقــق بدرجــة

حتقــق الشــواهد وفــق خطــوات منهجيــة

 -أقــل مــن  )1( ،)%75متحقــق بدرجــة

وتبــدأ بالقــراءة املتأنيــة للمنتــج املســتهدف

منخفضــة عنــد النســب املئويــة مابــن (%25

بالتحليــل ،وحتديــد مســتوى حتقــق الشــواهد

 -أقــل مــن  ،)%50و( )0متحقــق بدرجــة

يكــون يف ضــوء مقارنــة حمتــوى دليــل املعلــم

منخفضــة جــد ًا عنــد النســب املئويــة (أقــل

بــا هــو موجــود يف السلســلة األصــل مــن

مــن  ،)%25ليتــم التعامــل معهــا بالطــرق

حيــث الوجــود والتكــرار ،حيــث يعــد

اإلحصائيــة.

وجــود هــذه الشــواهد يف السلســلة األصــل

5 .5تطبيــق بطاقــة التحليــل ،وتـ ّ
ـول ذلــك أربعــة

وتكراراهــا بمثابــة العالمــات املرجعيــة

حمللــن.

)(Benchmarksالختــاذ القــرار وذلــك يف

النتائج واملناقشة:

بطاقــة التحليــل األوليــة للمحلــل لــكل أداة.

كــا تــم توجيــه املحللــن إىل تتبــع الشــواهد

غــر املتحققــة إذا مل يتوفــر مــا يقابــل الشــاهد
يف منتجــات املــروع مقارنــة بــا هــو موجــود

يف السلســلة األصــل وتدويــن ذلــك يف عمــود
مســتقل أمــام كل شــاهد.ويكون املحــك

الســؤال الرئيــس :مــا مســتوى اتّســاق املواصفــات

الرتبويــة لدليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس

يف اململكــة كــا تظهــر يف دليــل املعلــم املناظــر لــه يف
سلســلة ماجروهيــل؟

يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

1 .1مــا املواصفــات الرتبويــة التــي اعتمدهــا

إلصــدار احلكــم كيفيــة اســتهداف الشــاهد

دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس

يف منتجــات السلســلة األصــل وعــدد مــرات

لسلســلة ماجروهيــل؟

التكــرار باســتعامل املعادلــة التاليــة :النســبة

2 .2مــا مســتوى حتقــق املواصفــات الرتبويــة يف

التــي متثــل درجــة التحقــق = عــدد مــرات
81
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دليــل معلــم الرياضيــات للصــف الســادس يف

يوضــح اجلــدول ( )2التكــرارات واملتوســط احلســايب

املواصفــة األوىل :يقــدم املحتــوى دعــ ًا للمعلــم

ملســتوى حتقــق شــواهد ومــؤرشات املواصفــة األوىل يف

اململكــة العربيــة الســعودية؟

للوصــول إىل مجيــع الطــاب.

واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات ،والنســب املئويــة
دليــل املعلــم للصــف الســادس ،وهــي كــا يــي:

جدول ()2

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة األولى
ً
دعما للمعلم للوصول إلى جميع الطالب»
«يقدم المحتوى
م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مرتفع

مستوى التحقق
االنحراف
منخفض المتوسط الحسابي
المعياري
متوسط منخفض
جداً

المؤشر األول :يقدم دعما ً يلبي حاجات الطالب (الموهوبين ،سريعي التعلم ،العاديين ،بطيئي التعلم ،المتأخرين دراسياً).

1-1

2-1

يوجــه المعلــم فــي صفحــة Differentiated instruction
فــي مقدمــات الدليــل فــي فقــرة الوصــول إلــى جميــع
الطــاب  Reaching all learnersإلــى اســتعمال
مصــادر متعــددة مطبوعــة وإلكترونيــة وفــق حاجاتهــم.
يوجــه المعلــم فــي صفحــة Differentiated instruction
فــي مقدمــات الدليــل لكيفيــة تلبيــة حاجــات الطــاب مــن
خــال فقــرة  Meeting students needsوالتــي تقــدم
صــوراً متعــددة لتدريبــات فــي كتــاب الطالــب وكيفيــة
توظيفهــا وفــق حاجاتهــم.

3-1

يقـ�دم فـ�ي فقـ�رة خيـ�ارات تنويـ�ع التعليـ�م Options for
 differentiated instructionمهــام وإرشــادات
للمعلــم لدعــم تعلــم الموهوبيــن ،والمتفوقيــن دراســياً،
وســريعي التعلــم ،والعادييــن ،بطيئــي التعلــم ،المتأخريــن
دراســيا ً فــي مخطــط كل درس.

4-1

يوجــه المعلــم إلــى بدائــل تقنيــة وروابــط إلكترونيــة فــي
بدايــة كل وحــدة ،وكل فصــل وكل درس علــى شــبكة
اإلنترنــت فــي فقــرة  Math onlineيتوفــر فيهــا
محتــوى رياضــي متنــوع (مثــل ،Extra examples
 )Self-check quiz ،Personal tutorوفــي فقــرة
 Teacher tech toolsلالســتفادة منهــا فــي تنويــع
التعليــم وفــق حاجــات الطــاب.

5-1

يقـدَم كتيــب  Student handbookفــي ملحــق الكتــاب
يتوفــر فيــه تدريبــــــات إضافيـــــــــة مثــل (Extra
Concept ،Mixed problem solving ،practice
 )and skillsلدعــم التعلــم وفــق حاجــات الطــاب.

ت

4

ن

100%

1

ت

ت

4

ن

100%

2.00

1.25

3

3.00

ت

1

3

ن

25%

75%

1.25

ت

4

ن

100%

82

0.00

0.00

0.43

0.00

0.43

0.00

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1440هـ 2019 /م)

م-ش

المؤشرات والشواهد

6-1

يوجــه المعلــم فــي مخطــط الفصــل Chapter planner
إلـ�ى روابـ�ط إلكترونيـ�ة فـ�ي صفحـ�ة Technology
 solutionsتتضمــن إرشــادات ونصائــح للوصــول إلــى
جميــع الطــاب مــن خــال مخططــات تظهــر فــي كل
فصـــــــــل تحت مسمـــــــــــى ،Teacher resources
و ،Student toolsو .Internet resources

النسبة
التكرار

مرتفع

108-69

مستوى التحقق
االنحراف
منخفض المتوسط الحسابي
المعياري
متوسط منخفض
جداً

ت

1
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ن

25%

75%

0.25

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول:

1.29

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول:

43%

1.01

المؤشــر الثانــي :يقــدم دعمــا لمراعــاة مســتويات اإلنجــاز الفرديــة للطــاب (فــوق المتوســط ،ضمــن المتوســط ،دون المتوســط) لضمــان وصولهــم إلــى
النواتــج المتوقعــة.

1-2

يوجـــــــــه المعلــم فــي صفحـــــــــــة Differentiated
 instructionفــي مقدمــات الدليــل لكيفيــة الوصــول
إلــى جميــع الطــاب  Reaching all learnersوفــق
مســتويات اإلنجــاز المختلفــة باســتعمال مصــادر متعــددة
مطبوعــة وإلكترونيــة.

2-2

يوجــه المعلــم إلــى بدائــل تقنيــة وروابــط إلكترونيــة فــي
بدايــة كل وحــدة ،وكل فصــل وكل درس علــى شــبكة
اإلنترنــت فــي فقــرة  Math onlineيتوفــر فيهــا
محتــوى رياضــي متنــوع مثــل (Extra examples,
) Personal tutor, Self-check quizيســاعده فــي
تنويــع التعليــم وفــق مســتويات اإلنجــاز.

3-2

يشــير جــدول تنويــع الواجبــات فــي مخطــط الفصــل إلــى
نــوع الواجبــات المنزليــة التــي يكلــف بهــا الطــاب وفــق
مســتويات اإلنجاز.

4-2

يوجــه المعلــم إلــى مصــادر متنوعـــــــة فــي صفحــة
 Leveled lesson resources,مثــل الكتيــب
اإلثرائــــــــي  Enrichmentو Lesson reading
 Guideوword ،Study guide and intervention
 problem practiceولالســتفادة منهــا فــي تنويــع
التعليــم وفــق مســتويات اإلنجــاز (فــوق المتوســط،
ضمــن المتوســط ،دون المتوســط).

5-2

يؤكــد علــى المعلــم توجيــه طالبــه إلــى حــل المســائل
الفرديــة أو العكــس فــي كل درس فــي فقــرة «تــدرب
وحــل المســائل»Practice & problem solving
وفــي حالــة عــدم إتقانهــم يرجــع إلــى التدريبــات الزوجيــة
لدعــم التعلــم.
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م-ش

المؤشرات والشواهد

6-2

يوجــه المعلــم إلــى محتــوى علــى قــرص مــرن يتضمــن
 Teacher worksإرشــادات تســاعد المعلــم فــي تحديــد
التدريبــات المناســبة لجميــع مســتويات الطــاب ويوفــر
جــدوال توضيحيــا لتلــك المســتويات ومتطلباتهــا.

النسبة
التكرار

مرتفع

مستوى التحقق
االنحراف
منخفض المتوسط الحسابي
المعياري
متوسط منخفض
جداً

ت

4

ن

100%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني:

0.00

0.00

1.75

1.22

58.3%

المؤشر الثالث :يدعم تنويع التعليم وفق تنوع أنماط التعلم (حركية ،بصرية ،سمعية ،اجتماعية ،منطقية ،فردية.)... ،
1-3

يقـ�دم فـ�ي فقـ�رة خيـ�ارات تنويـ�ع التعليـ�م Options for
 differentiated instructionمهــام وإرشــادات
لدعــم المعلــم لتنويــع التعليــم وفــق أنمــاط التعلــم.

2-3

توجــه فقــرة  RTI response to interventionإلــى
تدريبــات وأدوات التقويــم المناســبة لجميــع المســتويات
المختلفــة للطــاب بتنــوع أنمــاط تعلمهــم.

3-3

يوجــه المعلــم إلــى مشــروعات فــي بدايــة كل وحـــــدة
Real-world unit project
تساعد المعلم في تنويع التعليم وفق أنماط التعلم.

4-3

تشجــــــع فقــــــرة تنويــع التعليـــــــم Differentiated
 instructionالمعلــم علــى تنويــع التعليــم داخــل الصــف
وفــق أنمــاط التعلــم.

5-3

تتضمــن صفحــة القــراءة والكتابــة Reading and
 writingفــي مخطــط الفصــل العديــد مــن المهــام التــي
تراعــي تنــوع أنمــاط التعلــم لــدى الطــاب.
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المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث:
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المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى:

0.23
47.7%

يتضــح مــن اجلــدول ( )2أعــاه أن قيمــة املتوســط

ويقــع هــذا املتوســط يف املــدى مــا بــن (– 0.75

احلســايب ملســتوى حتقــق املواصفــة األوىل «يقــدم

أقــل مــن  ،)1.5وبذلــك تكــون درجــة حتقــق هــذه

املحتــوى دعـ ًا للمعلــم للوصــول إىل مجيــع الطــاب»

املواصفــة منخفضــة ،ونســبة حتققهــا (.)47.7 ٪

تســاوي ( ،)1.43وبانحــراف معيــاري (،)0.23

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية ملــؤرشات
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هــذه املواصفــة مــا بــن ( ،)1.75-1.25وجــاء

إىل بدائــل تقنيــة وروابــط إلكرتونيــة يف بدايــة كل

قيمتــه ( ،)1.75يليــه املــؤرش األول بمتوســط حســايب

عــى شــبكة اإلنرتنــت التــي يتوفــر فيهــا حمتــوى

املــؤرش الثــاين يف املرتبــة األوىل ،بمتوســط حســايب

قيمتــه ( ،)1.29ويف املرتبــة األخــرة يــأيت املــؤرش

الثالــث بمتوســط حســايب قيمتــه (.)1.25

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد (،)3-1

( ،)1-3( ،)5-2( ،)4-2( ،)3-2و( )4-3بدرجــة

مرتفعــة ممــا يــدل عــى توفــر املفــردات التي حتقــق هذه
الشــواهد يف الدليــل مــن منتجــات املــروع ،وحتقــق

الشــاهدان ( )1-1و( )2-1بدرجــة متوســطة.

وجــاء الشــاهدان يف املســتوى املنخفــض (-1

 )2و( )4-1يف حــن جــاءت الشــواهد األخــرى يف
املســتوى املنخفــض جــد ًا؛ نتيجــة خللــو الدليــل مــن
مصــادر عــدة حتقــق هــذه الشــواهد مث ـاً :ال يوجــد

كتيــب  Student handbookيف ملحــق الكتــاب
الــذي تتوفــر فيــه تدريبــات إضافيــة مثــل(Extra:

فصــل مثــال ص ،11 :وكل درس مثــال ص،12 :
ريــايض متنــوع (مثــلExtra examples personal

) Tutor, Self-check quizيســاعده يف تنويــع التعليــم
وفــق مســتويات اإلنجــاز.

كــا ال يتــم توجيــه املعلــم إىل حمتــوى عــى

قــرص مــرن يتضمــن  Teacher worksإرشــادات
تســاعد املعلــم يف حتديــد التدريبــات املناســبة جلميــع
مســتويات الطــاب وال يتوفــر جــدول توضيحــي

لتلــك املســتويات ومتطلباهتــا.

وال يوجــه املعلــم أيضــ ًا إىل مرشوعــات يف بدايــة

كل وحــدة ( Real-world unit projectحيــث مل يتــم

تنظيــم الكتــاب يف وحــدات) والتــي تســاعد املعلــم يف

تنويــع التعليــم وفــق أنــاط التعلــم.

ولتحقيــق مــؤرشات هــذه املواصفــة يتطلــب تنويع

practice، Mixed problem solving، Concept

التعليــم واســتيعاب مجيــع االختالفــات والفــروق

كــا ال توجــد صفحــة Technology solutions

التعلــم ،كــا أنــه يتطلــب توفــر املــواد وإتاحــة الدعــم

) and skillsلدعــم التعلــم وفــق حاجــات الطــاب.

بــن الطــاب وأنــاط تعلمهــم ملســاعدهتم عــى

التــي تتضمــن إرشــادات ونصائــح للوصــول إىل

جلميــع الفصــول الدراســية ،وجلميــع الطــاب ،وهــذا

مجيــع الطــاب مــن خــال خمططــات تظهــر يف كل

مــا أكــدت عليــه العديــد مــن الدراســات واملنظــات،

فصــل حتــت مســمى  Teacher resourcesوStudent

وعــى رأســها املجلــس الوطنــي ملعلمــي الرياضيــات،

القــراءة والكتابــة يف خمطــط الفصــل ،وتغيــب أيضــ ًا

يف وثيقــة معايــر الرياضيــات املدرســية لعــام 2000م

 Internet resourcesو  ،Tools,وال توجــد صفحــة
فقــرة .RTI response to intervention

ويغيــب أيض ـ ًا يف نســخة املــروع توجيــه املعلــم

والــذي عــدّ ه مبــدأ مــن مبــادئ الرياضيــات املدرســية

) ،(NCTM, 2000ومــن الدراســات الرتبويــة:

دراســة كل مــن واليــة كنتاكــي (Kentucky, 2002)،
85
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وإدوارد ) (Edwards, 2009و �(Glencoe Math

املواصفــة ،يف املــؤرش اخلــاص بخيــارات تنويــع

إىل أن دراســة الشــعالن (2013م) أظهــرت أن

املواصفــة الثانيــة :يتســم املحتــوى بالشــمول

التعليــم.

) ،ematics, 2011وغريهــا .وجتــدر اإلشــارة
مواصفــة حتقيــق املســاواة جلميــع التالميــذ مت ّثلــت

والعمــق والتــوازن.

يوضــح اجلــدول ( )3التكــرارات واملتوســط

بنســب متقاربــة يف الكتابــن األصــل واملــواءم.

احلســايب واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات،

كــا أن دراســة كنتاكــي )،(Kentucky, 2002

والنســب املئويــة ملســتوى حتقــق شــواهد

أقــرت
والتــي فحصــت منتجــات ماجروهيــلّ ،

ومــؤرشات املواصفــة الثانيــة يف دليــل املعلــم

بمراعاهتــا ملســتويات وأنــاط الطــاب املختلفــة،

للصــف الســادس ،وهــي كــا يــي:

األمــر الــذي يتفــق مــع مــا أظهرتــه نتيجــة هــذه

جدول () 3
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثانية
«يتسم المحتوى بالشمول والعمق والتوازن»

م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

منخفض
متوسط منخفض
جداً

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المؤشر الرابع :يدعم المعلم في استهداف معايير الرياضيات المدرسية وفق .1NCTM
يــزود المعلــم بكتيــب مرجعــــي

Teacher reference handbook

1-4

مرفــق فــي دليــل المعلــم يبيــن فيــه
تتابــع المفاهيــم للمحتــوى الرياضــي
لجميــع الصفــوف يعكــس نقــاط
التركي��ز فـ�ي كل صــف ،ويوضـ�ح
نــوع هــذه المفاهيــم مــن حيــث
كونهــا تقديمــا ً  ،Introduceأو
تطويــراً (تنميــة)  ،Developأو
تعزيــزاً ،Reinforceأو تأكيــداً أو
تطبيقــا ً ،Maintain and apply
أو متطلبــات سابقــــــة للمـهــــــارات
.Prerequisite skills

4

ت

0.00
100%

ن
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2-4

يقـ�دم اختبـ�ارات معياريـةة�Standard
 ized testsتســتهدف التدريــب
علـ�ى معاييـ�ر  NCTMبشــكل معلــن
فــي مالحــق الكتــاب ،مــزود بنمــاذج
لإلجابــات والمعاييــر المرتبطــة بهــا
وإرشــادات لتطبيقهــا.

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

منخفض
متوسط منخفض
جداً

ت

4

ن

100%
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

0.00

0.00

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع:

0.00

0.00

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع:

0.0%

المؤشر الخامس :يركز المحتوى الرياضي على النقاط المحورية NCTM Focal Pointsللصف.

1-5

يقـ�دم النقـ�اط المحوريـ�ة NCTM
 focal pointsللصــف معلنــة
فــي مقدمــات الدليــل ويشــير إلــى
المحتــوى الــذي يرتبــط بهــا فــي
صفحــات الكتــاب مــزودة بجــدول
يوضــح نقــاط التركيــز المســتهدفة
لــكل صــف والفصــول المرتبطــة بهــا
مــن كتــاب الطالــب.

2-5

يوجــه المعلــم إلــى رابــط النقــاط
المحوريـ�ة علـ�ى موقـ�ع اإلنترنـ�ت لـــ ـ
 NCTMيتوفــر فيــه محتــوى يغطــي
النقــاط المحوريــة للصــف والنقــاط
المرتبطــة بهــا وكيفيــة اســتهدافها مــع
أمثلــة داعمــة.

3-5

يوجــه المعلــم إلــى مواضــع النقــاط
المحوريــة للصــف الســادس بشــكل
واضــح يظهــر فــي الفهــارس ،وفــي
مخطــط الفصــل ،وفــي مخطــط
الــدرس بوضــع رمــوز هــذه النقــاط
عنــد كل محتــوى يحققهــا.

ت

4

ن

100%

3.00

ت

3

1

ن

75%

25%

ت

4

ن

100%

1.75

0.00

0.43

1.00

0.00

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس:

1.38

0.38

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس:

46%

المؤشر السادس :يراعي التوازن بين العمق واالتساع في المهارات والمعرفة الرياضية.
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1-6

يوجــه المعلــم إلــى التــوازن بيــن
العمــق واالتســاع عنــد تقديــم
المعرفــة الرياضيــة المتضمنــة فــي
كتــاب الطالــب بشــكل صريــح فــي
مقدمــات دليــل المعلــم فــي صفحــة
فلسـ�فة السلسلــ�ة للتـ�وازن Program
 philosophyمدعمــة بصــور مــن
الكتــاب.

2-6

يوجــه المعلــم إلــى تدعيــم البرامــج
الرياضيــة فــي السلســلة للتــوازن
بيــن المفاهيـــــم والمهــــــــــارات
وحــــل المشــكالت فــي صفحــــــة
Welcome to math connects
مدعمــة بالصــور فــي مقدمــات
الدليــل.

3-6

تُقــدَم نصائــح للمعلــم فــي كل درس
فــي فقــرة التركيــز  Focusتشــير
إلــى نــوع وعمــق المعرفــة التــي
يجــب التركيــز عليهــا فــي الــدرس.

4-6

يوجــه المعلــم بشــكل صريــح مــن
خــال صفحــة Blending your
 instructionفــي مقدمــات الدليــل
إلــى التــوازن فــي اســتعمال المصــادر
المتعــددة لدعــم التــوازن فــي التعليــم
بيــن كتــاب الطالــب والمصــادر
األخــرى مدعمــة بصــورة الكتــب فــي
وضــع التــوازن.

مستوى التحقق

النسبة
التكرار

مرتفع

ت

1

3

ن

25%

75%

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

منخفض
متوسط منخفض
جداً

المتوسط
الحسابي

2.25

3.00

3.00

ت

1

3

ن

25%

75%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس:

االنحراف
المعياري

0.43

0.00

0.00

1.25

0.43

2.38

0.72

79.3%

المؤشر السابع :يدعم عمليات االستقصاء العلمي  Scientific Inquiryللمعرفة الرياضية.

1-7

تُق ـدَم أســئلة االســتقصاء الموجــه فــي
فقـ�رة «أسـ�ئلة البنـ�اء » �Scaffold
 ing questionsويوجــه المعلــم إلــى
كيفيــة اســتخدامها داخــل الصــف فــي
مرحلــة التعليــم .Teach

ت

4

ن

100%
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2-7

يوجــه المعلــم مــن خــال درس
االستكشــاف  Exploreإلــى تشــجيع
الطالــب علــى البحــث واكتشــاف
المفاهيــم والمهــارات الرياضيــة.

3-7

يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــاب
علــى حــل أســئلة االستكشــاف فــي
فقــرة المختبــر الصغيــر Mini lab
الستكشــاف المفاهيــم الرياضيــة
الجديــدة فــي الــدرس.

4-7

تشــجع المهــام المتضمنــة فــي دروس
اســتقصاء حل المشــكالت Problem
 solving investigationالطالــب
علــى اختيــار وتطبيــق اإلســتراتيجية
المناســبة للحــل.

مستوى التحقق

النسبة
التكرار

مرتفع

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

منخفض
متوسط منخفض
جداً
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع:

3.00

0.00

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع:

100%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية:

1.69

النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية:

1.13

56.3%

يتضــح مــن اجلــدول ( )3أعــاه أن قيمــة املتوســط

هــذه املواصفــة مــا بــن ( ،)3.00-0.00وجــاء

املحتــوى بالشــمول والعمــق والتــوازن» تســاوي

قيمتــه تســاوي ( ،)3.00يليــه يف املرتبــة الثانيــة

احلســايب ملســتوى حتقــق املواصفــة الثانيــة «يتســم

( ،)1.69وبانحــراف معيــاري ( ،)1.13ويقــع هــذا
املتوســط يف املــدى مــا بــن ( -1.50أقــل مــن،)2.25

وبذلــك تكــون درجــة حتقــق هــذه املواصفة متوســطة،
ونســبة حتققهــا (.)56.3٪

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية ملــؤرشات

املــؤرش الســابع يف املرتبــة األوىل ،بمتوســط حســايب
املــؤرش الســادس بمتوســط حســايب قيمتــه (،)2.38
يليــه املــؤرش اخلامــس يف املرتبــة الثالثــة بمتوســط

حســايب قيمتــه ( ،)1.38ويــأيت املــؤرش الرابــع يف

املرتبــة األخــرة بمتوســط حســايب قيمتــه (.)0

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد
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(-7( ،)1-7( ،)3-6( ،)2-6( ،)1-6( ،)1-5

االبتدائــي ،ودراســة املرحلــة الثانيــة للدراســة

عــى توفــر تلــك الفقــرات التــي حتققهــا يف الدليــل

1434هـــ) .كــا أن مــا كشــفت عنــه الدراســة احلالية

التقويميــة (تقريــر املرحلــة الثانيــة (،)2-1

 )3-7( ،)2و( )4-7بدرجــة مرتفعــة ،ممــا يــدل

مــن حيــث كــون املعايــر غــر معلنــة ،وذلــك بالرغم

مــن املــروع ،وجــاء الشــاهد ( )2-5يف املســتوى

مــن تأكيــد فلســفة كتــب الرياضيــات لرشكــة

املتوســط ،بينــا جــاء الشــاهدان ( )3-5و( )4-6يف

ماجروهيــل عــى رضورة أن تكــون املعايــر معلنــة

املســتوى املنخفــض لغيــاب العديــد مــن الفقــرات

وموجهــة لعمليــة التعلــم يف مجيــع الصفــوف ،حيــث

التــي حتقــق هــذه الشــواهد .أمــا الشــاهدان ()1-4

و( )2-4فقــد جــاءا يف املســتوى املنخفــض جــد ًا،

أكــدت عــى ذلــك معايــر  NCTMوالتــي تقــوم
عليهــا السلســلة؛ هــذا األمــر يعنــي التوافــق مــع مــا

وذلــك نتيجــة لغيــاب العديــد مــن الفقــرات التــي

أكّدتــه دراســة النذيــر (2005م) عندمــا أظهــرت

حتقــق هــذه الشــواهد مــن الدليــل مــن منتجــات

نتائجهــا عــدم توفــر معايــر ( )NCTMعــى وثيقــة

املــروع ،مثــل :يف نســخة املــروع مل يــزود املعلــم

منهــج الرياضيــات يف اململكــة العربيــة الســعودية يف

بكتيــب مرجعــي مرفــق يف دليــل املعلــم يبــن فيــه

املرحلــة املتوســطة يف جمــايل اهلندســة والقيــاس .بينــا

تتابــع املفاهيــم للمحتــوى الريايض جلميــع الصفوف

يتعــارض مــع نتيجــة دراســة حســانني والشــهري

يعكــس نقــاط الرتكيــز يف كل صــف ،ويوضــح نــوع

هــذه املفاهيــم مــن حيــث كوهنــا تقدي ـ ًا ،أو تطويــر ًا

(2013م) ،والتــي أظهــرت توافــق حمتــوى

(تنميــة) ،أو تعزيــز ًا ،أو تأكيــد ًا أوتطبيقــا أو متطلبات

الرياضيــات املطــورة بالصفــوف ( )5 – 3باململكــة

العربيــة الســعودية مــع معايــر ( )NCTMبنســبة

ســابقة للمهــارات.

.93.7%

ويقــدم اختبــارات معياريــة يف نســخة األصــل

 Standardized testsتســتهدف التدريــب عــى

املواصفــة الثالثــة :يتســم املحتــوى بالرتابــط

معايــر  NCTMبشــكل معلــن يف مالحــق الكتــاب

املنطقــي والتكامــل.

ص ،735-718 :مــزودة بنــاذج لإلجابــات

يوضــح اجلــدول ( )4التكــرارات واملتوســط

واملعايــر املرتبطــة هبــا وإرشــادات لتطبيقهــا ،بينــا ال

احلســايب واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات،

توجــد يف كتــب املــروع.

والنســب املئويــة ملســتوى حتقــق مــؤرشات املواصفــة

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه

الثالثــة يف دليــل املعلــم للصــف الســادس ،وهــي كــا

دراســة املرحلــة األوىل للدراســة التقويميــة (تقريــر

يــي:

املرحلــة األوىل (1433 ،)1-1هـــ) للصــف الرابــع
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جدول ()4
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الثالثة
«يتسم المحتوى بالترابط المنطقي والتكامل»
مستوى التحقق
النسبة
المؤشرات والشواهد
م-ش
منخفض
التكرار مرتفع متوسط منخفض
جداً
المؤشر الثامن :يقدم المعرفة الرياضية بشكل مترابط رأسيا ً عبر الوحدات والفصول والدروس.
3
1
ت
يشــير إلــى المعرفــة الرياضيــة المترابطة
 1-8بشــكل صريــح علــى غــاف الكتــاب
75%
25%
ن
تحــت مســمى .Math connects
يوجــه المعلــم إلــى الترابــط الرأســي
4
ت
ألجــزاء السلســلة وللبرامــج الرياضيــة
 :Vertical alignment 2-8فــي صفحــة أهــا
100%
ن
بــك Welcome to math connects
فــي مقدمــات الدليــل.
يوجــه المعلــم فـــــــــي صفحـــــــــة
3
1
ت
 Professional developmentإلــى
الترابــط الرأســي للمعرفــة الرياضيــة
 3-8عبــر الصفــوف فــي مخطــط الفصــل
75%
25%
ن
ضمــن مخطــط Vertical alignment
وفــي فقــــرة Backmapping and
. vertical alignment
4
ت
توجــه فقــرة التركيــز  Focusالمعلــم فــي
 4-8مخطــط كل درس إلــى الترابــط الرأســي
100%
ن
بيــن الــدروس.
4
ت
يوجــه المعلــم إلــى الترابــط مــن خــال
فقــرة المراجعـــــة التراكميــــة Spiral
5-8
 reviewوكيــف ترتبــط بالــدروس داخــل
100%
ن
الوحــدة.
يوجــه المعلــم فــي فقــرة «اســتعد للــدرس
3
1
ت
الالحــق» Get ready for the next
 lesson 6-8إلــى الترابــط الرأســي للمفاهيــم
75%
25%
ن
الحاليــة ،والمهــارات المســتقبلية لــدروس
الحقــة ،وكيــف يســتهدفها لــدى الطــاب.
يوجــه المعلــم مــن خــال دروس فصــل
3
1
ت
«تعلــم الحــق»  Looking aheadإلــى
 7-8تدريــب الطــاب علــى مهــارات رياضيــة
75%
25%
ن
لمعاييــر محــددة فــي الصــف تهيئهــم
لتعلــم مهــارات فــي صفــوف الحقــة.
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن:
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1.25

0.43

3.00

0.00

2.25

0.43

3.00

0.00

0.00

0.00

1.25

0.43

1.25

0.43

1.71
57%

1.01
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مستوى التحقق

النسبة
المؤشرات والشواهد
م-ش
منخفض
التكرار مرتفع متوسط منخفض
جداً
المؤشر التاسع :يقدم تطبيقات ومواقف رياضية تحقق التكامل بين الرياضيات وواقع الحياة . Life Relevant
3
1
ت
تتوفــر صــور فــي مقدمــة الوحــدة
2.25
 1-9والفصــل تربــط المحتــوى الرياضــي
75%
25%
ن
للوحــدة والفصــل بواقــع الطــاب.
4
ت
توجــه فقــرة الرياضيــات فــي حياتنــا
What is math got to do with it
0.00
2-9
المعلــم إلــى التأكيــد للطالــب علــى أهميــة
100%
ن
الرياضيــات فــي واقــع الحيــاة للطالــب.
يقــدَم مشــروع فــي كل وحــدة Unit
4
ت
 project real-worldيربــط المعرفــة
0.00
3-9
الرياضيــة المتضمنــة فــي الوحــدة بواقــع
100%
ن
الطــاب.
1
3
ت
يوجــه المعلــم مــن خــال فقــرة «الربــط
مــع الحيــاة»  Real-world linkإلــى
2.75
4-9
تطبيقــات المعرفــة الرياضيــة للفصــل فــي
25%
75%
ن
حيــاة الطالــب.
1.25
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع:
41.7%
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع:
المؤشر العاشر :يبرز التكامل بين الرياضيات والعلوم والمواد األخرى.
توجــه فقــرة عالقــة الرياضيــات بالمــواد
4
ت
األخ��رى More cross-curricular
- connectionsفــي كل وحــدة -المعلــم
0.00
1-10
المشــاركة مــع معلمــي المــواد األخــرى
100%
ن
لتطبيــق المفاهيــم الرياضيــة فــي ســياقات
أخــرى.
4
ت
يقــدم مشــاريع متنوعــة فــي بدايــة كل
وحـ�دة تحـ�ت مسـ�مى Unit project
0.00
2-10
تربــط المعرفــة الرياضيــة بســياقات
100%
ن
متعــددة.
توجــه فقــرة فريــق المعلميــن Team
4
ت
 teacherفــي افتتاحيــة الوحــدة المعلــم
0.00
 3-10لتكويــن فــرق تعليميــة مــن تخصصــات
100%
ن
مختلفــة لتثبيــت العالقــة بيــن الرياضيــات
والمــواد األخــرى.
0.00
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر:
0.0%
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر:
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة:
1.59
النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة:
53%
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

0.43

0.00

0.00

0.43
1.26

0.00

0.00

0.00
0.00
0.72
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يتضــح مــن اجلــدول ( )4أعــاه أن قيمــة املتوســط

do with itيف نســخة املــروع ،التــي توجــه إىل التأكيد

املحتــوى بالرتابــط املنطقــي والتكامــل» ،تســاوي

ال يوجــد يف نســخة املرشوع؛ مــروع يف كل وحدة

احلســايب ملســتوى حتقــق املواصفــة الثالثــة «يتســم

( ،)1.59وبانحــراف معيــاري ( ،)0.72ممــا يشــر
إىل أن درجــة حتقــق هــذه املواصفــة متوســطة؛ حيــث

وقــع هــذا املتوســط يف املــدى بــن ( -1.50أقــل
مــن  ،)2.25ونســبة حتقــق هــذه املواصفــة تســاوي

(.)53٪

عــى أمهيــة الرياضيــات يف واقــع احليــاة للطالــب.

 Unit project real-worldيربــط املعرفــة الرياضيــة
املتضمنــة يف الوحــدة بواقــع الطــاب .يتحقــق هــذا

الشــاهد يف نســخة األصــل مثــال ص ،415 :بينــا ال

توجــد يف نسخـــــة املــروع فقــرة عالقــة الرياضيات

باملـ�واد األخـ�ر ى �More cross-curricular connec

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية للمؤرشات

 tionsيف كل وحــدة (حيــث ال توجــد وحــدات) التــي

املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمتــه ( ،)1.71يليــه

لتطبيــق املفاهيــم الرياضيــة يف ســياقات أخــرى ،ومل

مــا بــن ( ،)1.71 -0حيــث جــاء املــؤرش الثامــن يف
املــؤرش التاســع بمتوســط حســايب قيمتــه ( ،)1.25ثــم
املــؤرش العــارش بمتوســط حســايب قيمتــه ( ،)0واحتــل

بذلــك املرتبــة األخــرة.

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد (،)2-8

( )1-9( ،)4-8( ،)3-8و( )4-9بدرجــة مرتفعــة

ممــا يــدل عــى توفــر تلــك الفقــرات التــي حتققهــا يف
الدليــل مــن املــروع ،يف حــن حتققــت الشــواهد

( )6-8( ،)1-8و( )7-8بدرجــة منخفضــة وذلــك

لغيــاب العديــد مــن الفقــرات التــي حتقــق هــذه
الشــواهد ،أمــا الشــواهد األخــرى فتحققــت بدرجــة
منخفضــة جــد ًا؛ نتيجــة لغيــاب العديــد مــن الفقــرات

التــي حتقــق هــذه الشــواهد مــن الدليــل مــن منتجــات
املــروع ،مثــال ذلــك يف نســخة املــروع ال توجــد

فقــرة املراجعــة الرتاكميــة ،Spiral reviewوال توجــد

فقــرة الرياضيــات يف حياتنــا What is math got to

توجــه املعلــم للمشــاركة مــع معلمــي املــواد األخــرى
يتــم تقديــم مشــاريع متنوعــة يف نســخة املــروع

يف بدايــة كل وحــدة (حيــث ال توجــد وحــدات)

حتــت مســمى Unit projectتربــط املعرفــة الرياضيــة
بســياقات متعــددة.

كــا ال يوجــد يف نســخة املــروع فقــرة توجــه

فريــق املعلمــن  Team teacherيف افتتاحيــة الوحــدة

-كــا يف نســخة األصــل -لتكويــن فــرق تعليميــة مــن

ختصصــات خمتلفــة لتثبيــت العالقــة بــن الرياضيــات
واملــواد األخــرى.

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه

دراســة املرحلــة الثانيــة (تقريــر املرحلــة الثانيــة (-1

1434 ،)2هـــ) للصــف الثــاين الثانــوي ،وختتلــف عام

توصلــت إليــه الدراســة التقويميــة يف املرحلــة األوىل

(تقريــر املرحلــة األوىل (1433 ،)1-1هـــ) للصفوف

املســتهدفة والتــي جــاءت نتائــج هــذه املواصفــة فيهــا
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يف املســتوى املتوســط ،كــا ختتلــف مــع نتائــج دراســة

يعنــى بربــط الرياضيــات بأمثلــة واقعيــة مــن احليــاة.

) 2012للصفــوف املســتهدفة يف هــذا املجــال ،والتــي

لالجتــاه نحــو التعلــم النوعــي متعــدد املداخــل.

والتكامــل مــع الســياقات األخــرى .بينــا توافــق مــا

احلســايب واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات،

املواصفــة الرابعــة :يقــدم املحتــوى دعــ ًا للمعلــم

مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج(ABEGS,

أظهــرت أن هنــاك انخفاضــ ًا يف جمــال الربــط بالواقــع

يوضــح اجلــدول ( )5التكــرارات واملتوســط

والنســب املئويــة ملســتوى حتقــق شــواهد ومــؤرشات

كشــفت عنــه دراســة القســم التعليمــي بواليــة كنتاكــي

املواصفــة الرابعــة يف دليــل املعلــم للصــف الســادس،

) ،(Kentucky, 2002والتــي قامــت بفحــص كتــب

وهــي كــا يــي:

رشكــة ماجروهيــل وغريهــا ،مــن حيــث أن دليــل املعلم

جدول ()5
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الرابعة
ً
دعما للمعلم لالتجاه نحو التعلم النوعي متعدد المداخل»
«يقدم المحتوى
م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

متوسط

منخفض

منخفض
جداً

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المؤشر الحادي عشر :يشجع التعلم التعاوني .Cooperative Learning
يوجــه المعلــم إلــى تطبيــق التعلــم التعاونــي بتكويــن

1-11

مجموعــات فــي فقــرة «أســئلة البنــاء» Scaffolding
 questionsوفقــرة تنــوع التعليــــم Differentiated
 instructionفــي مخطــط الــدرس.

يوجــه المعلــم إلــى تطبيــق التعلــم التعاونــي بشــكل
 2-11صري�حـ ف��ي فق��رة ف��ي إط��ار ح��ل المش��كلة +
 P.S.I teamفــي دروس حــل المشــكالت.
يوجــه المعلــم فــي دروس االستكشــاف Explore
 3-11إلــى تكويــن مجموعــات الكتشــاف المفاهيــم
والمهــارات الرياضيــة.
يقــدم خطــوات تفعيــل التعلــم التعاونــي فــي الصــف.
ضمـــــن فقـــــرة إستراتيجـيــــة التعلـــم التعـــاوني
 ، Cooperative group strategies 4-11ونصيحــة
خبيــر فــي صفحــة  Classroom solutionsفــي
الكتيــب المرفــق مــع دليــل المعلــم.

ت

4

ن

100%

ت

2

2

ن

25%

25%

ت

4

ن

100%

ت

1

3

ن

25%

75%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر:
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر:

3.00

0.00

0.50

0.50

3.00

0.00

1.25

0.43

1.94

1.10

64.7%
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م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

متوسط

منخفض

منخفض
جداً

108-69
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المؤشر الثاني عشر :يراعي التوازن بين التعلم الضمني والتعلم الصريح Balancing Implicit and Explicit Learning
في تقديم المعرفة والمهارات الرياضية.
4
يوجــه المعلــم مــن خــال فقــرة «أســئلة البنــاء» ت
 Scaffolding questionsإلــى االســتقصاء
0.00
3.00
1-12
الموجــه ليتمكــن الطالــب مــن ربــط المعرفــة
ن 100%
الســابقة بالمعرفــة الحاليــة واكتشــافها.
4
يوفــر توجيهــات للمعلــم لتقديــم المعرفــة الرياضيــة ت
0.00
3.00
 2-12المشــار إليهــا فــي كتــاب الطالــب ســواء كانــت
ن 100%
ضمنيــا ً أو بشــكل صريــح.
يوجــه المعلــم إلــى تدريــب الطــاب علــى
4
ت
إســتراتيجيات محــددة بشــكل صريــح فــي دروس
حــل المشــكلة Problem-solving investigation
0.00
3.00
 3-12يعقبهــا تدريــب علــى إســتراتيجيات أخــرى ضمنيـا ً
فــي ســياقات متنوعــة تتطلــب اختيــار الخطــة ن 100%
المناســبة للحــل.
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر:

3.00

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر:

100%

0.00

المؤشر الثالث عشر :يدعم تنفيذ مشروعات  Projectsلتطبيق المعرفة الرياضية.
1-13

2-13

3-13

4-13

يوجــه المعلــم إلــى الطــرق المناســبة لتدريــب
الطــاب علــى البحــث واالستكشــاف مــن خــال
 Real-world unit projectمشــروع الوحــدة
يوجــه المعلــم فــي فصــل Problem-solving
 projectsإلــى تنفيــذ مشــروعات فــي نهايــة العــام
لحــل المشــكالت تشــجع الطالــب علــى تطبيــق
المعرفــة والمهــارات الرياضيــة المكتســبة فــي
واقــع الحيــاة ويســتغرق تنفيــذ كل واحــد منهــا 5
أيــام تقريبــاً.
يقــدم للمعلــم فـــــــي صفحــــــــــة Reading and
 writingفــي مخطــط الفصــل فقــرة مهــارات
الدراســة  Study skillتتضمــن أفــكارا متنوعــة
لتنفيــذ مشــروعات صغيــرة تحــت عنــوان مشــروع
.CRISS project
يوجــه المعلــم إلــى روابــط إلكترونيــة مــن خــال
فقــرة  Math onlineتتضمــن مشــروعات
متنوعــة.
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المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر:
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م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

متوسط

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

منخفض

منخفض
جداً

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

14.7%

المؤشر الرابع عشر :يشجـــــع استخدام المنظمات المتقدمة  Advance tracker organizationsوخرائط المفاهيــــم
Concept maps
4
يــزود المعلــم بإرشــادات الســتخدام مخططــات ت
0.00
3.00
 1-14وتمثيــات متعــددة للمعرفــة الرياضيــة فــي فقــرة
تنوي��ع التعلي��م  . Differentiated instructionن 100%
1
3
يوجــه المعلــم إلــى اســتخدام خرائــط معرفيــة ت
ومخططــات ضمــن فقــرة مهــارات الدراســة
0.43
2.75
2-14
 Study skillفــي صفحــة Reading and writing
25% 75%
ن
فــي مخطــط الفصــل.
4
يوجــه المعلــم فــي كل درس إلــى متابعــة المطويــة ت
فــي فقــرة المطويــــــات «منظمــات الدراســـــة »
 Foldables study organizer 3-14التــي تؤكــد
0.00
3.00
علــى تشــجيع الطــاب علــى تدويــن مــا فهمــوه مــن ن 100%
الــدرس فــي مطويــة الفصــل.
3
1
يــزود المعلــم فــي فقــرة تنشــيط المعرفــة الســابقة ت
 Activate prior knowledgeبمنظمــات
0.43
0.25
 4-14بصريــة مثــل جـــــداول التعلــم فــي صفحـــــة
75% 25%
 Reading strategiesضمــن محتويــات الكتيــب ن
المرفــق مــع دليــل المعلــم.
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر:

2.25

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر:

75%

1.16

المؤشر الخامس عشر :يستهدف تنمية مهارات التفكير بأنواعه لدى الطالب.
يوجــه المعلــم إلــى تنبيــه طالبــه للهــدف العــام مــن
دراســة هــذا المحتــوى وهــو أن يتعلمــوا كيــف
 1-15يفكـ�رون منطقيـ�اً ،مـ�ن خـلال فقـ�رة ذكـ�ر الطـلاب
 Reminder to studentsفـ�ي صفحـ�ة To the
. student
يوجــه المعلــم إلــى تنميــة التفكيــر لــدى الطــاب
 2-15بشــكل صريــح مــن خــال فقــرة Think about it
فــي درس االستكشــاف.
يوجــه المعلــم بشــكل صريــح فــي كل درس إلــى
تنميــة التفكيــر لــدى الطــاب ويؤكــد علــى فهــم
المفاهيــم الرياضيــة المتضمنــة مــن خــال فقــرة
3-15
تحقــق مــن مــدى تقدمــك Check your progress
وفقـــــرة «تحقــق مــن فهمــــــك» Check your
.understanding
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م-ش

المؤشرات والشواهد

مستوى التحقق

النسبة
التكرار

يوجــه المعلــم إلــى التأمــل فــي تفكيــر الطــاب مــن
4-15
خــال فقــرة  Assessلــكل مرحلــة.
يــزود المعلــم بإرشــادات حــول مهــارات التفكيــر
 5-15العليــا لالســتفادة منهــا فــي تنميــة مهــارات التفكيــر
لــدى الطــاب.

مرتفع

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

متوسط

منخفض

منخفض
جداً

108-69
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.00

0.00

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر:

3.00

0.00

2.95

0.10

النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر:

98.3%

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة:

2.12

النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة:

0.93

70.7%

يتضــح مــن اجلــدول ( )5أعــاه أن قيمــة

قيمتــه ( ،)2.95يليــه املــؤرش الرابــع عــر بمتوســط

املواصفــة الرابعــة «يقــدم املحتــوى دعــ ًا للمعلــم

بمتوســط حســايب قيمتــه ( ،)1.94وجــاء يف املرتبــة

املتوســط احلســايب ملســتوى حتقــق مــؤرشات
لالجتــاه نحــو التعلــم النوعــي متعــدد املداخــل»

تســاوي ( ،)2.12وبانحــراف معيــاري ( ،)0.93ممــا
يشــر إىل أن درجــة حتقــق هــذه املواصفــة متوســطة؛

حســايب قيمتــه ( ،)2.25ثــم املــؤرش احلــادي عــر
األخــرة املــؤرش الثالــث عــر بدرجــة منخفضــة

بمتوســط حســايب قيمتــه (.)0.44

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد (-11

حيــث وقــع هــذا املتوســط يف املــدى مــا بــن (1.50

 )2-14 ( ،)1-14( ،)3-11( ،)1و()3-14

تســاوي (.)70.7٪

واخلامــس عــر بدرجــة مرتفعــة ممــا يــدل عــى

– أقــل مــن  ،)2.25ونســبة حتقــق هــذه املواصفــة

باإلضافــة إىل مجيــع شــواهد املــؤرش الثــاين عــر

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية

توفــر تلــك الفقــرات التــي حتققهــا هــذه الشــواهد

الثــاين عــر يف املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمته

( )3-13( ،)4-11يف املســتوى املتوســط نتيجــة

للمــؤرشات مــا بــن ( ،)3 – 0.44وجــاء املــؤرش
( ،)3يليــه املــؤرش اخلامــس عــر بمتوســط حســايب

يف الدليــل مــن منتجــات املــروع ،وجــاء الشــاهدان

الختــزال بعــض الفقــرات التــي حتققهــا هــذه
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الشــواهد يف الدليــل مــن املــروع مثــل :املهــام

املرحلــة األوىل (1433 ،)1-1هـ) هلــذه الصفوف،

 Problem solving investigationوتتضمــن

وكذلــك تتفــق مــع نتائــج الدراســة التقويميــة

حيــث جــاءت نتائجهــا يف املســتوى املتوســط،

املتضمنــة يف دروس اســتقصاء حــل املشــكالت

للمرحلــة الثانيــة (تقريــر املرحلــة الثانيــة ()1-2

اختيــار وتطبيــق اإلســراتيجية املناســبة للحــل،

1434هـــ) للصفــوف :الثــاين واخلامــس االبتدائي،

حيــث وردت يف مجيــع الفصــول للدليــل األصــل

والثــاين املتوســط .إال أهنــا ختتلــف مــع نتائــج

مثــال ص ،206 :بينــا تم اختزاهلــا يف ( )3فصول يف

دراســة مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج

الدليــل مــن املــروع ضمــن الفصلــن الدراســيني

) (ABEGS, 2012للصفــوف املســتهدفة والتــي

األول والثــاين كــا يف ص ،128 :بينــا جــاءت

أظهــرت أن هنــاك انخفاضــ ًا يف هــذا املجــال.

الشــواهد ()4-13( ،)2-13( ،)1-13( ،)2-11

ويف هــــذا الشـــــأن؛ يذكــــــــــر إدواردز

و( )4-14بدرجــة منخفضــة جــدا؛ وذلــك لغيــاب

العديــد مــن الفقــرات التــي حتقــق هــذه الشــواهد

) (Edwards, 2009أن سلســلة ماجروهيــل

يتحقــق تطبيــق التعلــم التعــاوين بشــكل رصيــح

األســئلة والتربيــرات ،والتعلــم التعــاوين ،وتدويــن

تعتمــد ســت إســراتيجيات تدريســية ،هــي:

مــن الدليــل مــن منتجــات املــروع مثــل :ال

املالحظــات ،وحتديــد التشــاهبات واالختالفــات،

يف فقــرة يف إطــار حــل املشــكلة  P.S.I team+يف

والتدريبــات ،والتغذيــة الراجعــة ،التــي تشــجع

نســخة املــروع يف دروس حــل املشــكالت كــا

التعلــم الــذايت ،والتــي جيــب أن حتافــظ هــذه

يف ص ،17 :وال يوجــه املعلــم إىل الطــرق املناســبة

الكتــب عليهــا.

لتدريــب الطــاب عــى البحــث واالستكشــاف

مــن خــال مــروع الوحــدة Real-world unit

املواصفــة اخلامســة :يقــدم املحتــوى دعــ ًا

 ،projectوال يوجــد فصــل Problem-solving

للمعلــم ليجعــل الطالــب حمــور ًا للعمليــة

 projectsيف كل مــن نســختي األصــل واملــروع

ا لتعليميــة .

للصــف الســادس ،وال يتــم توجيــه املعلــم يف

يوضــح اجلــدول ( )6التكــرارات واملتوســط

نســخة املــروع إىل روابــط إلكرتونيــة مــن خــال

احلســايب واالنحــراف املعيــاري هلــذه التكــرارات

فقــرة  Math onlineتتضمــن مرشوعــات متنوعــة،

والنســب املئويــة ملســتوى حتقــق شــواهد

وال يوجــد كتيــب مرفــق مــع دليــل املعلــم.

ومــؤرشات املواصفــة اخلامســة يف دليــل املعلــم

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه

للصــف الســادس ،وهــي كــا يــي:

الدراســة التقويميــة للمرحلــة األوىل (تقريــر
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جدول ()6
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لشواهد ومؤشرات المواصفة الخامسة
ً
دعما للمعلم ليجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية»
«يقدم المحتوى

م-ش

المؤشرات والشواهد

النسبة
التكرار

مستوى التحقق
مرتفع

متوسط منخفض

منخفض
جداً

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المؤشر السادس عشر :يشجع التعلم الذاتي والمستقل .Learning independent

1-16

2-16

3-16

4-16

5-16

6-16

يوجــه المعلــم فــي مخطــط كل درس مــن
خــال فقــرة مهــام المعلــم Teacher works
إلـ�ى مصـ�ادر إلكترونيـ�ة فـ�ي صفحـــــ�ة
 Technology solutionsتتضمــن مهــام
متعــددة تدعــم التعلــم الذاتــي والمســتقل.
يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــاب علــى حــل
التســاؤالت الذاتيــة فــي بدايــة كل فصــل مــن
خــال فقــرة  Get ready for chapterوفــي
كل مرحلــة مــن مراحــل الــدرس مثــل فقــرة
«هــل أنــت مســتعد للتعلــم» Get ready
 to learnفــي بدايــة كل درس ،و«تحقــق
مــن تعلمــك» Check your progress
و«تحقـــــق مــن فهمــــك» Check your
.understanding
يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــاب علــى حــل
التســاؤالت الذاتيــة فــي درس االستكشــاف
المتضمنــة فــي فقــرة  Activityبشــكل
صريــح.
يوجــه المعلــم لتنفيــذ مهــام تشــجع التعلــم
الذاتــي لــدى الطــاب فــي فقــرة «التدريبــات
اإلضافيــة»  Extra practiceالمتضمنــة
فــي كتيــب  Student handbookفــي
ملحــق الكتــاب.
يوجــه المعلــم لتشــجيع الطــاب علــى
االســتفادة مــن فقــرة بنــك المفاهيــم
والمهــارات Concepts and skills
 bankالمتضمنــة فــي كتيــب Student
 handbookفــي ملحــق الكتــاب للتعلــم
الذاتــي والمســتقل.
يقــدم محتــوى إلكترونــي فــي فقــرة Reading
 in the content areaعلــى رابــط Math
 onlineيشــجع التعلــم المســتقل.

ت

1

3

ن

25%

75%

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

3.00

3.00

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%

ت

4

ن

100%
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0.25

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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م-ش

المؤشرات والشواهد

مستوى التحقق

النسبة
التكرار

مرتفع

متوسط منخفض

منخفض
جداً
4

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

يقـــ�دم فـ�ي صفحـــــــ�ة حلـ�ول صفيـــ�ة
 Classroom solutionsضمــــن فقــرة
0.00
0.00
 Reading strategies 7- 16مقترحــات حــول
100
ن
التعلــم الذاتــي فــي الكتيــب المرفــق مــع دليــل
المعلــم.
1.34
0.89
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر:
29.7%
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر:
المؤشر السابع عشر :يشجع تنشيط الخبرة السابقة للطالب وبناء الفهم العميق للمهارات والمعرفة الرياضية المراد تعلمها.
يؤكــد علــى ضــرورة حــل الطــاب لصفحــة
4
ت
التهيئـ�ة فـ�ي بدايـ�ة كل فصـ�ل Get ready
 …for chapterلمراجعــة الخبــرة
0.00
3.00
1-17
الســابقة قبــل البــدء بعمليــة التعلــم مــن
100
ن
خــال تدريبــات فــي الكتــاب وعلــى روابــط
إلكترونيــة الختبــارات قصيــرة مماثلــة.
ـئلة
يقــدم مقترحــات متنوعــة فــي فقــرة «أسـ
4
ت
البنــاء»  Scaffolding questionsفــي
0.00
3.00
 2-17كل درس تؤكــد علــى ربــط الخبــرة الســابقة
100
ن
فـ�ي مرحلـ�ة  Teachبالمهــارات والمفاهيــم
المــراد تعلمهــا.
األنشــطة
تقديــم
أهميــة
إلــى
يوجــه المعلــم
4
ت
االســتهاللية للــدرس فــي ربــط الخبــرة الســابقة
0.00
3.00
 3-17مــن خــال فقــرة  Get ready to learnوفقــرة
100
ن
المختبــر الصغيــر  Mini labبالمهــارات
والمفاهيــم المــراد تعلمهــا.
يو َجــه المعلــم إلــى أهميــة تقديــم فصــل
4
ت
البدايــة الذكيــة  Start smartبشــكل صريــح
0.00
0.00
 4-17لمراجعــة المعلومــات والمكتســبات الســابقة
100
ن
التــي يحتاجهــا المتعلمــون لدراســة محتــوى
الكتــاب وكيفيــة تنفيذهــا.
يقــدَم نشــاط اســتهاللي Pre-AP activity
4
ت
يمكــن المعلــم مــن تنشــيط الخبــرة الســابقة
0.00
3.00
5-17
لــدى الطــاب قبــل البــدء بحــل تدريبــات
100
ن
محــددة لتوضيــح مفهــوم مــا.
1.2
2.4
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر:
80%
النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر:
0.76
1.65
المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة:
ت

يتضــح مــن اجلــدول ( )6أعــاه أن قيمــة املتوســط

احلســايب ملســتوى حتقــق املواصفــة اخلامســة «يقــدم

املحتــوى دعــ ًا للمعلــم ليجعــل الطالــب حمــور ًا
للعمليــة التعليميــة» تســاوي ( )1.65وبانحــراف
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معيــاري ( ،)0.76ممــا يشــر إىل أن درجــة حتقــق هــذه

 Reading in the content areaيف نســخة املــروع
عــى رابــط  Math onlineالــذي يشــجع التعلــم

هــذه املواصفــة تســاوي (.)55٪

يف نســخة املــروع والــذي يقــدم يف صفحــة حلــول

املواصفــة متوســطة؛ حيــث يقــع هــذا املتوســط يف

املــدى مــا بــن ( -1.5أقــل مــن  ،)2.25ونســبة حتقــق

املســتقل ،ال يوجــد كتيــب مرفــق مــع دليــل املعلــم

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية ملــؤرشات

صفيـــــــــــــة  Classroom solutionsضمــن فقــرة

الســابع عــر يف املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمتــه

كــا ال يوجــد فصــل البدايــة الذكيــة  Start smartيف

هــذه املواصفــة مــا بــن ( ،)2.4-0.89وجــاء املــؤرش

( ،)2.4يليــه املــؤرش الســادس عــر بمتوســط حســايب

قيمتــه (.)0.89

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل حتقــق الشــواهد (،)2-16

( )3-17( ،)2-17( ،)1-17( ،)3-16و()5-17
بدرجــة مرتفعــة ممــا يــدل عــى توفــر تلــك الفقــرات

التــي حتققهــا هــذه الشــواهد يف الدليــل مــن منتجــات
املــروع ،بينــا جــاءت الشــواهد األخــرى يف املســتوى

املنخفــض جــد ًا نتيجــة لغيــاب العديــد مــن الفقــرات

واملصــادر التــي حتقــق هــذه الشــواهد يف الدليــل
مــن منتجــات املــروع مثــل :مصــادر إلكرتونيــة يف

صفحــة  Technology solutionsتتضمــن مهــام
متعــددة تدعــم التعلــم الــذايت واملســتقل يف فقـــــرة

مهــام املعلــم  Teacher worksيف خمطــط كل درس،
وال يوجــد كتيــب  Student handbookالــذي يتضمــن

تدريبــات إضافيــة  Extra practiceيف ملحــق الكتــاب

 Reading strategiesمقرتحــات حــول التعلــم الــذايت،
نســخة املــروع.
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتيجــة الدراســة التقويميــة
للمرحلــة األوىل (تقرير املرحلــة األوىل (1433 ،)1-1هـ)
للصفــن األول االبتدائــي ،والرابــع االبتدائــي ،ونتائــج
دراســة املرحلــة الثانيــة للدراســة التقويميــة (تقريــر
املرحلــة الثانيــة (1434 ،)2-1هـــ) ،إال أهنــا ختتلــف مــع
نتيجــة الصــف األول املتوســط للدراســة التقويميــة األوىل،
وختتلــف كذلــك مــع مــا توصلــت إليــه دراســة مكتــب
الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج ( ،)ABEGS, 2012التــي
أظهــرت نتائجهــا انخفــاض هــذه املواصفــة يف كتــب
املــروع املســتهدفة.
خامتة:
بعــد عــرض نتائــج كل مواصفــة مــن املواصفــات

الرتبويــة الســابق ذكرهــا وحتليلهــا ،والبالــغ عددهــا
( )5مواصفــات تضمنــت ( )17مــؤرش ًا ،مــن أصــل
( )10مواصفــات تضمنــت ( )42مــؤرش ًا ،يتــم عــرض

يف نســخة املــروع ،وال كتيــب Student handbook

تلــك النتائــج يف ضــوء املتوســط احلســايب املــوزون هلــذه

واملهــــــــــارات Concepts and skills bankيف

ويوضــح اجلــدول ( )7املتوســطات احلســابية والنســب

الــذي يتضمــن فقـــــــــــرة بنــــــك املفاهيـــــم
ملحــق الكتــاب يف نســخة املــروع ،وال توجــد فقــرة

املواصفــات ،والنســب املئويــة ملســتوى حتققهــا ،وترتيبهــا،
املئويــة هلــذه املواصفــات مرتبــة كــا يــي:
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الجدول ()7
المتوسطات والنسب المئوية للمواصفات التربوية لدليل المعلم للصف السادس
رقم
المواصفة

المواصفات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

مستوى
التحقق

الترتيب

.1

يقــدم المحتــوى دعمـا ً للمعلــم للوصــول إلــى
جميــع الطــاب.

1.43

0.23

47.7%

منخفض

5

.2

يتســم المحتــوى بالشمـــــــــول والعمــق
والتــوازن.

1.69

1.13

56.3%

متوسط

2

1.59

0.72

53%

متوسط

4

2.12

0.93

70.7%

متوسط

1

1.65

0.76

55%

متوسط

3

1.69

0.75

.3
.4
.5

يتســم المحتــوى بالترابــط المنطقــــــــي
والتكامــل.
يقــدم المحتــوى دعم ـا ً للمعلــم لالتجــاه نحــو
التعلــم النوعــي متعــدد المداخــل.
يقــدم المحتــوى دعمـا ً للمعلــم ليجعــل الطالب
محــوراً للعمليــة التعليمية.
مستوى تحقق المواصفات الكلي:

 56.54%متوسط

يتضــح مــن اجلــدول ( )7أعــاه أن قيمة املتوســط

لالجتــاه نحــو التعلــم النوعــي متعــدد املداخــل» يف

( ،)1.69وبانحــراف معيــاري ( ،)0.75وبذلــك

تليهــا املواصفــة الثانيــة «يتســم املحتــوى بالشــمول

احلســايب للمواصفــات الرتبويــة الــكيل يســاوي
تكــون درجــة التــزام دليــل املعلــم للصــف الســادس

(مــن منتجــات املــروع) باملواصفــات الرتبويــة

كــا تظهــر يف دليــل املعلــم للصــف الســادس (مــن
منتجــات السلســلة األصــل) متوســطة؛ حيــث
جــاء هــذا املتوســط يف املــدى بــن ( –1.5أقــل مــن

 ،)2.25ونســبة التحقــق تســاوي (.)56.54٪

املرتبــة األوىل بمتوســط حســايب قيمتــه (،)2.12

والعمــق والتــوازن» بمتوســط حســايب قيمتــه
( ،)1.69ثــم املواصفــة اخلامســة «يقــدم املحتــوى

دعــ ًا للمعلــم ليجعــل الطالــب حمــور ًا للعمليــة
التعليميــة» بمتوســط حســايب قيمتــه ( ،)1.65ثــم
املواصفــة الثالثــة «يتســم املحتــوى بالرتابــط املنطقــي

والتكامــل» بمتوســط حســايب قيمتــه ( .)1.59بينــا

وتراوحــت قيــم املتوســطات احلســابية ملســتوى

جــاءت مواصفــة واحــدة يف املســتوى املنخفــض،

حتققــت أربــع مواصفــات بدرجــة متوســطة ،فجاءت

للوصــول إىل مجيــع الطــاب» بمتوســط حســايب

حتقــق املواصفــات بــن ( ،)2.12-1.43حيــث
املواصفــة الرابعــة «يقــدم املحتــوى دعــ ًا للمعلــم

هــي املواصفــة األوىل «يقــدم املحتــوى دعـ ًا للمعلــم
قيمتــه (.)1.42
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توصيات:
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ودروس القــراءة حلل املشــكلة Reading to solve

إضافــة دروس فصــل البدايــة الذكيــة Start

 ،problemsواإلرشــادات واملشــاريع املصاحبــة هلــا

• اإلشــارة إىل أمهيــة مــروع الفصــل والوحــدة

السلســلة األصــل ،واالهتــام بحــل املشــكالت مــن

والتــي توجــه املعلم إىل ربــط املعرفــة الرياضية

الرياضـــــي لــكل درس مثــــل (Real world

•

 smartللصــف الســادس.

لدليــل املعلــم ،كــا هــي يف املواضــع املشــاهبة لكتــب

يف دليــل املعلــم ،Unit project -real-world

خــال توفــر تدريبــات متنوعــة تغطــي املحتــوى

املضمنــة يف الوحــدة بواقــع الطــاب ،كــا أهنا

problem solving graphic novels, Word

توجــه املعلــم إىل الطــرق املناســبة لتدريــب

).problem solving

الطــاب عــى البحــث واالستكشــاف،

•

وتطبيــق الرياضيــات يف ســياقات أخــرى.

إضافــة مصــادر التطويــر املهنــي والتعريــف هبــا،

مثــل :أقــراص ورش عمــل ،DVD workshops

• إضافــة فقــــرة مصــــادر إضافيـــــة للــدرس

وروابــط الربامــج التدريبيــة عــى اإلنرتنــت Online

لتهيئــة البيئــة الصفيــة التــي تتضمــن الشــفافيات

حاجـ�ة كل معلـمم�Personalized profes

َ ، coursesوبرامــج التطويــر املهنــي حســب

 ،Additional lesson resourcesومصــادر

 sional developmentيف مقدمــات الدليــل،

 ،Transparenciesوفقــرة هتيئــة بيئــة تعليميــة

وفقــرة التطويـــــــــر املهنــي Professional

ناجحــة توجــه املعلــم إىل كيفيــة هتيئــة الفصــول

 developmentالتــي تظهــر يف خمطــط كل

التفاعليــة  ،Interactive classroomواالســتفادة

فصــل تتضمــن روابــط املكتبــة اإللكرتونيــة

مــن القــرص املــرن الــذي حيتــوي عروضـ ًا حاســوبية

لتدريبــات فصليــة ومطبوعــات أخــرى Other

التابعــة للرشكــة ،والتــي تعــرض دروســ ًا

 ،Teacher tech toolsواألدوات التقنيــة للطالــب

تدريســية حمــددة ،عــى غــرار دليــل السلســلة

نموذجيــة ودروســ ًا تطبيقيــة إلســراتيجيات

 ،print productsواألدوات التقنيــة للمعلــم

األصــل ،والتــي تشــر إليهــا املقدمــات،

 Student tech toolsوخمططــات الــدروس

•

وخمطــط الفصــل يف أدلــة املعلــم للسلســلة

والفصــول.

إضافـــة دروس مســـــــائل العلـــــوم Problem

األصــل.

االجتامعيـــة ، Problem solving in social studies

 The research baseالتــي تغطــي الربامــج

• إضافــة صفحــات روابــط لقاعــدة البحــوث

 ، solving in scienceومســائل الدراســات

الرياضيــة ،وكيــف تســاعد البحوث املســتمرة

ومســائل يف الصحــة ،Problem solving in health
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مــع الطــاب واملعلمــن واألكاديميــن

الــذايت والتعليــم وفــق حاجــات الطــاب

الصــف األول االبتدائــي إىل الصــف الثــاين

هلــا ،وإتاحتهــا عــى املوقــع ،وتزويــد املعلــم بـ

واخلــراء يف بنــاء مجيــع برامــج الرياضيــات من

عــر عــى أســس قويــة متينــة يف مقدمــات

الدليــل ،وتوفــر املحتــوى اإللكــروين الــذي

حيققهــا لتلــك الصفــوف.

• إضافــة فقــــــــرة عالقــــــة الرياضيــــات

 CDsتتضمــن هــذه الفقــرات.

• إضافة فصل مشاريع حــــل املشكالت
 ،Problem-solving projectsوفصل التعلم

الالحق  ،Looking aheadيف ملحق دليل

باملـــواد األخـــرى More cross-curricular

املعلم واإلرشادات التي توجه املعلم لكيفية

فصــل ،والتــي توجــه املعلــم إىل املشــاركة

• إضافــة الكتيــب املرفــق مــع دليــل املعلــم

 connectionsيف مقدمــات كل وحــدة أو
مــع معلمــي املــواد األخــرى لتطبيــق املفاهيــم
•

وأنــاط تعلمهــم ،واإلرشــادات املصاحبــة

الرياضيــة يف ســياقات أخــرى.

إضافــة فقــرة حقائــق أكثــر متعـــــــة More

تنفيذ هذه املرشوعات يف هناية العام.

عــى أن يتضمــن الفقــرات التاليــة :مصفوفــة
املــدى والتتابــع بعــد مواءمتهــا مــع حمتــوى

الكتـ�ب ،فقرة تنشـ�يط املعرفـ�ة السابقــــ�ة �Ac

 funfactsيف مقدمــات الوحــدات أو

 ،tivate prior knowledgeوجــداول التعلــم

ثقافيــة ترفيهيــة متنوعــة توجــه املعلــم لربــط

ذكــر الطــاب  Reminder to studentsيف

الفصــول ،والتــي تــزود املعلــم بمعلومــات
أهــداف الفصــل أو الوحــدة بواقــع حيــاة
الطالــب.

يف صفحــة ، Reading strategiesوفقــرة
صفحــة  To the studentالتــي توجــه املعلــم
إىل تنبيــه طالبــه إىل اهلــدف العــام مــن دراســة

• إثــراء دليــل املعلــم للصــف املســتهدف

هـ�ذا املحتوى ،وفقـ�رة مهـــ�ام املعلـ�م �Teach

يف :كتيــب الطالــب ،Student handbook

وفقــرة «إســراتيجية التعلــم التعـــــاوين»

باملالحــق املتوفــرة يف كتــب الطالــب واملتمثلــة

er worksيف صفحــة ،Technology solutions

بنــك املفاهيــم واملهــارات Concepts and

 ،Cooperative group strategiesوفقــرة

املعياريــة Preparing for standardized

 ingللصــف الســادس.

أوراق العمــل  ،WorkMatلدعــم التعلــم

الرياضيــات للصــف الســادس ضمــن فقــرة

 ،skills bankالتدريــب عــى االختبــارات
 ،testقامــوس املصطلحــات ،Glossary
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«نصيحـ�ة خبـير» ،والتلخيـ�ص �summariz

• إضافــة صــور للكتــب املرتبطــة مــع كتــاب
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الربامــج املســتخدمة للرســم والتمثيــل

ومصــادر الصــور

Three horizontally

 aligned programsيف مقدمــات الدليــل.

• إبــراز حلــول التدريبــات يف دليــل املعلــم
بخــط أمحــر غامــق عــى غــرار وضوحهــا

يف الدليــل األصــل ،ووضعهــا يف املــكان

املناســب عنــد التدريبــات عــى صــورة كتــاب
الطالــب املتضمــن يف الدليــل أو يف اهلوامــش
بتسلســل منطقــي منظــم.

املراجع العربية:

املراجع

أبــو زينــة ،فريــد (2003م) .مناهــج الرياضيــات املدرســية
وطــرق تدريســها .ط ،2الكويــت :مكتبــة الفــاح.
أبــو زينــة ،فريــد (2010م) .تطويــر مناهــج الرياضيــات
املدرســية وتعليمهــا .ط .1عــان :دار املســرة للنــر
والتوزيــع.
أبــو هاشــم ،الســيد2004( .م) .الدليــل اإلحصائــي يف
حتليــل البيانــات باســتخدام  .SPSSط .1الريــاض:
مكتبــة الرشــد.
احلارثــي ،إبراهيــم أمحــد (2004م) .ختطيــط املناهــج وتطويرها
مــن منظــور واقعــي .الريــاض :مكتبة الشــقري.
حســانني ،حســن شــوقي عــي و الشــهري ،حممــد عــي
(2013م) .تقويــم حمتــوى كتــب الرياضيــات املطــورة
باملرحلــة االبتدائيــة باململكــة العربيــة الســعودية يف
ضــوء معايــر  .NCTMجملــة تربويــات الرياضيــات،
املجلــد الســادس عــر ،أبريــل  ،2013اجلــزء األول.
الدويــري ،أمحــد (2005م) .حتليــل كتــب الرياضيــات
للمرحلتــن األساســية والثانويــة يف األردن يف ضــوء
معايــر املجلــس القومــي ملعلمــي الرياضيــات
 (NCTM, 2000).رســالة دكتــوراه غــر منشــورة،
جامعــة عــان العربيــة للدراســات العليــا ،عــان،
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األردن.
الدويــري ،أمحــد حممــد والقضــاه ،خالــد ( .)2006دراســة
حتليليــة مقارنــة بــن كتــايب الرياضيــات يف اململكــة
األردنيــة اهلاشــمية واململكــة العربيــة الســعودية يف
موضــوع األســس واللوغاريتــات يف ضــوء املعايــر
العامليــة ملناهــج الرياضيــات  .NCTM, 2000جملــة
احتــاد اجلامعــات العربيــة ،األردن. 126 – 89 ،47 ،
الرويــس ،عبدالعزيــز حممــد؛ عبداحلميــد ،عبدالنــارص حممــد
والشــلهوب ،ســمر عبدالعزيــز (2011م) .مــروع
تطويــر مناهــج الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة يف اململكة
العربيــة الســعودية ،بــن الواقــع واملأمــول .املؤمتــر
احلــادي عــر جلمعيــة تربويــات الرياضيــات ،واقــع
تعليــم وتعلــم الرياضيــات ،مشــكالت وحلــول ورؤى
مســتقبلية ،دار الضيافــة ،جامعــة عــن شــمس19 ،
يوليــو.107 – 87 ،
زهــران ،العــزب وعبــد القــادر ،حممــد (2003م) .تصــور
مقــرح ملناهــج الرياضيــات باملدرســة االبتدائيــة .جملــة
تربويــات الرياضيــات ،اجلمعيــة املرصيــة لرتبويــات
الرياضيــات ،املجلــد الســادس ،أكتوبــر 2003م77 ،
– . 119
رشكــة العبيــكان لألبحــاث والتطويــر (2009م) .مــروع
تطويــر مناهــج الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة :اخلطــة
اإلعالميــة .الريــاض :رشكــة العبيــكان.
الشــعالن ،ســهام محــد ســليامن (2013م) .مقارنــة بــن كتــايب
الرياضيــات للصــف اخلامــس االبتدائــي وفــق سلســلة
ماجروهــل ) (McGraw-Hillوالكتــاب املــواءم.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،الريــاض ،جامعــة
امللــك ســعود.
عابــد ،عدنــان ســليم (2001م) .مــدى اتســاق حمتــوى
اإلحصــاء يف كتــب الرياضيــات املدرســية بســلطنة عــان
مــع معايــر املجلــس القومــي ملعلمــي الرياضيــات .جملة
تربويــات الرياضيــات ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة الزقازيــق،
بنهــا ،جملــد . 45 – 12 :)11( 4
مرعــي ،توفيــق واحليلــة ،حممــد (2004م) .املناهــج الرتبويــة
احلديثــة ،مفاهيمهــا وعنارصهــا وأسســها وعملياهتــا.
ط .4عــان :دار املســرة للنــر والتوزيــع.
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هيا العمراين ،منرية املقبل  ،عبدالعزيز الرويس ،فهد الشايع ،نوال الراجح  :مستوى اتساق املواصفات التربوية لدليل معلم الرياضيات.......
مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات.
(1433هـــ) .الدراســة التقويميــة ملــروع تطويــر
الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة املرحلــة األوىل ،اجلــزء
األول .دراســة غــر منشــورة ممولــة مــن وزارة التعليــم
باململكــة العربيــة الســعودية .الريــاض :مركــز التميــز
البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات بجامعــة
امللــك ســعود.
مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات.
(1434هـــ) .الدراســة التقويميــة ملــروع تطويــر
الرياضيــات والعلــوم الطبيعية-املرحلــة الثانيــة ،اجلــزء
األول .دراســة غــر منشــورة ممولــة مــن وزارة التعليــم
باململكــة العربيــة الســعودية .الريــاض :مركــز التميــز
البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات بجامعــة
امللــك ســعود.
مركــز التميــز البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات.
(1435هـــ) .الدراســة التقويميــة ملــروع تطويــر
الرياضيــات والعلــوم الطبيعية-املرحلــة الثالثــة ،اجلــزء
األول .دراســة غــر منشــورة ممولــة مــن وزارة التعليــم
باململكــة العربيــة الســعودية .الريــاض :مركــز التميــز
البحثــي يف تطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات بجامعــة
امللــك ســعود.
املنــويف ،ســعيد جابــر (2002م) .برنامــج مقــرح لتنميــة
اإلبــداع الريــايض لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي.
اجلمعيــة املرصيــة لرتبويــات الرياضيــات .املؤمتــر
العلمــي الثــاين :البحــث يف تربويــات الرياضيــات،
جامعــةعــنشــمس،أغســطس.152–104،2002
النذيــر ،حممــد بــن عبــداهلل (2005م) .مطابقــة معايــر
) (NCTMعــى وثيقــة منهــج الرياضيــات يف اململكــة
العربيــة الســعودية للمرحلــة املتوســطة يف جمــايل اهلندســة
والقيــاس ،واملواءمــة بينهــا .املؤمتــر العلمــي الســابع
عــر ،مناهــج التعليــم واملســتويات املعياريــة ،مــر،
(. 552 – 854 ،)3
اهلاشــمي ،عبدالرمحــن وعطيــة ،حمســن (2011م) .حتليــل
مضمــون املناهــج املدرســية .ط .1عــان :دار صفــاء
للنــر والتوزيــع.
وزارة الرتبيــة والتعليــم (1434هـــ) .دليــل املعلــم للرياضيات

الصــف الســادس الفصــل الــدرايس األول ،والثــاين.
اململكــة العربيــة الســعودية :رشكــة العبيــكان.
الوكيــل ،حلمــي واملفتــي ،حممــد (2005م) .أســس بنــاء
املناهــج وتنظيامهتــا .ط .1عــان :دار املســرة.
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