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في تحسين معتقدات   PISAفاعلية برنامج تدريبي للثقافة الرياضية وفق إطار 

 الكفاءة الذاتية لمعلمات الرياضيات وعمليات الثقافة الرياضية لطالباتهن 

 إعداد

 1د. نوال بنت سلطان الخضر 

 الملخص: 

الرياضية وفق إطار   للثقافة  إلى تصميم برنامج تدريبي  الدراسة  تحسين   فاعليته فيوالكشف عن    PISAهدفت 

العربية  بالمملكة  القصيم  بمنطقة  ببريده  المتوسطة  المرحلة  في  الرياضيات  لدى معلمات  الذاتية  الكفاءة  معتقدات 

است وتم  لطالباتهن.  الرياضية  الثقافة  عمليات  وتنمية  التجريبي  السعودية  التصميم شبه  ذو  التجريبي  المنهج  خدام 

( 20( معلمة للمجموعة التجريبية و)20معلمة؛ )  40نت عينة البحث من  لمجموعتين )تجريبية وضابطة(. وتكو

الضابطة؛ تم تطبيق مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية عليهن قبليا وبعديا، وتم تطبيق اختبار الثقافة معلمة للمجموعة  

لكل معلمة. وتوصلت   ( طالبات5( طالبة عشوائيا بمعدل )100ة على طالباتهن قبليا وبعديا حيث تم اختيار )الرياضي

الذاتي الكفاءة  البرنامج في تحسين معتقدات  فاعلية  إلى  المعلمات في األبعاد: )الكفاءة في استخدام الدراسة  لدى  ة 

لتقويم، الكفاءة في اإلدارة الصفية ومشاركة الطالبات في  استراتيجيات التدريس، الكفاءة في استخدام استراتيجيات ا

، وتنمية ية، الكفاءة في استخدام األدوات الرياضية ) األدوات المادية واألدوات الحاسوبية((العملية التعليمية التعلم 

قافة الرياضية  عمليات الثقافة الرياضية )التشكيل، التوظيف، التفسير( لدى الطالبات.  وأوصت الدراسة بتضمين الث

 ير المهني للمعلم أثناء الخدمة.وكيفية تنميتها في برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وفيي برامج التطو

 ، تدريب المعلم، معتقدات الكفاءة الذاتية لمعلم الرياضيات. PISA : الثقافة الرياضية وفق إطارالكلمات المفتاحية

 

The Effectiveness of Training Program (Mathematical Literacy on 

Pisa Framework)  in the Development Self-Efficacy Requirements for 

Mathematics Female Teachers and Mathematical Literacy for Their 

Students 
      The study aimed to finding out the effectiveness of training program (Mathematical 

Literacy on Pisa framework) in the development self-efficacy requirements for middle 

school female teachers in Buraydah and Mathematical Literacy for their students. 

According to the nature of the study, the researcher used the experimental method. The 

study sample consisted of (40) teachers and (100) students. The results of the study 

indicated the effectiveness of the training program in developing self-efficacy 

requirements for teachers and Mathematical Literacy for their students.  

Keywords: mathematical Literacy, teacher training, Self-Efficacy Requirements for 

mathematics teachers.  
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في تحسين معتقدات   PISAفاعلية برنامج تدريبي للثقافة الرياضية وفق إطار 

 الكفاءة الذاتية لمعلمات الرياضيات وعمليات الثقافة الرياضية لطالباتهن 

 إعداد

 2د. نوال بنت سلطان الخضر 

 المقدمة 

ركة واهتمامها  تعتبر االختبارات الدولية أحد المعايير التي من خاللها تنعكس جهود الدول المشا   

التعليم حيث تكشف هذه االختبارات لواضعي بالتعليم والتعلم. كما تعتبر   اتجاها عالميا إلصالح 

 السياسات معارف ومهارات الطالب في بلدانهم مقارنة مع غيرهم من البلدان األخرى.

الطلبة       لتقييم  الدولي  البرنامج   Program for International Student)ويعد 

Assessment [PISA])  مة وتشرف عليه منظمة التعاون والتنمية  أحد االختبارات الدولية المه

  Organization for Economic Cooperation and Development)االقتصادية  

(OECD)    كل ثالثة أعوام بهدف قياس أداء األنظمة التربوية في البلدان األعضاء. وتعتمد على

عوامل التاريخ والثقافة    ار الطالب وتماثل األسئلة التطبيقية، وتحييد معايير موحدة مثل تساوي أعم

إلى حل   والقراءة إضافة  العلوم  الرياضيات؛ مجالي  إلى جانب مجال  البرنامج  المحلية، ويتقّصد 

 (.   2018المشكالت )وزارة التعليم،

الرياضية    (PISA)ويستهدف   الثقافة  الرياضيات؛  مجال   Mathematical)في 

Literacy)   تقو الذي  الدور  وفهم  تحديد  تتضمن  واستخدامها  والتي  الحياة  في  الرياضيات  به  م 

والتي من خاللها يستطيع الطلبة صياغة الرياضيات وتوظيفها وتفسيرها في سياقات    والتفاعل معها

متنوعة، والذي يساعد الفرد على إدراك الدور الذي تؤديه الرياضيات في بنائه كمواطن صالح في  

معه قادر على اتخاذ قرارات صحيحة قائمة على أسس سليمة مهما كان سياق الموقف الذي مجت

 . )UNESCO ,(2013للثقافة الرياضية وتبنته اليونسكو    (OECD)وهو ما عرفته  يمر به الطالب  
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أصدرت   الختبار  (OECD)وقد  تحليليا  عمليا  للثقافة    (PISA)إطارا  تعريفا  تضمن 

وعات هي: األعداد اتها وكيفية تنظيم المحتوى الرياضي في أربع مجمالرياضية وعملياتها وسياق

دوال، والقياس والهندسة، وتحليل البيانات واالحتمال، باإلضافة  والعمليات، واألنماط والجبر وال

إلى إرفاق أمثلة ألسئلة االختبار وبنود االستبانة المصاحبة، وتتضمن الثقافة الرياضية وفقا لهذا 

التشكيل )الصياغة(اإلطار ثالث   ،  (employ)، والتوظيف   (formulate)عمليات أساسية هي 

تشكيل يقصد به تحديد فرص توظيف الرياضيات في مختلف السياقات، ؛ فال (interpret)والتفسير

أما التوظيف فيتضمن المعالجة الرياضية من خالل تطبيق االستدالل الرياضي، واستخدام المفاهيم 

ات واألدوات الرياضية وأداء الحسابات واستخدام العبارات الجبرية والمعادالت  والحقائق واإلجراء

ا النماذج  من  أما وغيرها  الرياضية،  واألشكال  الرسوم  باستخدام  المعلومات  وتحليل  لرياضية، 

النتائج  معقولية  تحديد  مع  المشكلة  سياق  حسب  وتفسيرها  الحلول  في  التأمل  فيعني  التفسير 

والتي تمثلت في   (PISA)ن اإلطار السياقات التي تتم وفقها صياغة أسئلة اختبارومنطقيتها، كما بيّ 

 والمهني     ، (Scientific) ، والعلمي(Societal)، واالجتماعي   (Personal)السياق الشخصي

(Occupational)بتوزيع متساٍو  ؛(OECD,2019) . 

ة وتحويل النظرة للرياضيات من كونها وتهتم الثقافة الرياضية بالجانب التطبيقي للمعرفة الرياضي   

استدالليا مجردا إجراء مجموعة من    بناء  األدوات يقوم على  إحدى  اعتبارها  إلى  الخوارزميات 

)متولي، والرقي  النهضة  نحو  سعيها  في  المجتمعات  تستخدمها  التي  ؛  2006األساسية 

 (. 2016مرسال،

ع التعامل مع القضييايا التي تتطلب معاملة وتتحقق الثقافة الرياضييية لدى الطالب عندما يسييتطي     

(. فالشيخ  المثقف De Lange,2003متنوعة )وتوظيفا للمعرفة الرياضيية في سيياقات رياضيية  

ثقة بالنفس حيال تطبيقها في  لديه رياضيييا يدقدر أهمية الرياضيييات وله اتجاهات إيجابية نحوها، و

اصيييل مع ايخرين، والقدرة على مواجهة المواقف المحيطة، واسيييتخدام اللاة الرياضيييية في التو

(. كما يمكنه من اسييييتخدام المهارات  2007بنة،  المشييييكالت والتفكير رياضيييييا ) أبو زينة وعبا

والتعاون مع الفرق والمجموعات لتعزيز ،  الرياضيييية لتحديد المشيييكالت وطرحها بطرق إبداعية

جمع البيانات الكمية ،  الجتماعيةإظهار حس المسؤولية تجاه المسائل الشخصية وا  ،الفهم الرياضيي

صيييل بطرق متعددة، اكتشييياف أهمية الثقافة وتحليلها وتنظيمها لتقويم االسيييتنتاجات ونقدها، التوا
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( وإدراك اليدور الوظيفي  356، ب 2019الريياضيييييية للفرص الوظيفيية ورييادة األعميال )المقبيل، 

بمواق نيياقييد  الحييياتييية، والتفكير بشييييكييل  المشييييكالت  الحييياة اليومييية  للرييياضيييييييات لحييل  ف 

 (.32، 2019وتحليلها)محمد،

من خالل عدة توجهات: منها إدخال مادة مقرر   ويمكن تنمية الثقافة الرياضية لدى الطالب

خاص بالثقافة الرياضية وهو ما اعتمد تجريبه في بعض الدول مثل: كندا وجنوب افريقيا وأظهرت  

وتوجه استخدام طرق تدريس وممارسات  ب(،  2019بعض الدراسات فاعليته مثل دراسة المقبل ) 

الت مثل:  فاعليتها  السابقة  الدراسات  أثبتت  المشكالت  تدريسية  حل  على  القائم   ,Fery)علم 

Wahyudin& Herman, 2017)     واستخدام التقنية داخل الصف وتكليف الطالب بمشاريع ،

تضمين(Korbel,2015)رياضية   وتوجه  الرياضية  .  الثقافة  وسياقات   المحتوى في    عمليات 

مهام   توظيف  فاعلية  السابقة  الدراسات  بعض  أشارت  حيث  عليها  الطالب  ؛ (PISA)وتدريب 

( لتعزيز  2017ودراسة عبيدة ) Dewantra, Zulkardi& Darmawijoyo (2015كدراسة )

 الثقافة الرياضية ومخرجات تعليمية مرغوبة.  

على    (PISA)لتقييم الطلبة    نامج الدوليوعلى الرغم من أهمية الثقافة الرياضية وتركيز البر     

  : عملياتها في مختلف السياقات؛ إال أن عددا من الدراسات أثبتت تدني مستواها لدى الطالب مثل

)  Villena (2008)دراسة   مرسال  ) 2016ودراسة  وعطوان  الجميلي  ودراسة   ،)2018 ،)

 أ(. 2019، ودراسة المقبل )Wulandari& Jailani (2018)ودراسة 

ى البد من بذل الجهود في عدة اتجاهات ومنها تنمية المعلم للسعي لتحقيق  ن المستو حسيولت

نتائج أفضل، من خالل برامج النمو المهني والتي تهدف إلى مساعدة المعلمين في تطوير معتقداتهم  

وعاداتهم، وإعادة ترتيبها وتنظيمها لتحسين ممارستهم مما ينعكس إيجابا على تعلم الطالب. حيث  

تدريب   الطالب يسهم  تعلم  تحسين  المهني في  النمو  برامج  بالموضوع من خالل  الخاص  المعلم 

الدولية   االختبارات  في    (Dodeen, Abdelfattah,Shmrani, and Hilal,2012)وأداءهم 

الذاتية للمعلم )خليل   كما تعد هذه البرامج من أبرز العوامل المؤثرة في تحسين معتقدات الكفاءة 

 (.253، 2017، والمالكي
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(، وإيجاد فرص  493،  2017حيث تؤثر معتقدات المعلم في الممارسات التعليمية )الراجح، 

للطالب للتعلم؛ فما يعتقده المعلم بأنه أفضل طريقة للتدريس أو لتنظيم الطالب في درس ما هو ما 

تجاهاتهم  مما ينعكس على مستوى الطالب وا(  240،  2017خليل والمالكي،  (سيفعله داخل الصف  

فهو عامل مهم في مساعدة الطالب لتحقيق    (Kim,Sihn and Mitchel,2014)و الرياضيات  نح

 (.  Nurlu, 2015, 505النجاح في الرياضيات  )

من خالل البرامج   في تنمية الثقافة الرياضية  معتقدات المعلم بكفاءته الذاتية  وعليه يعتبر تحسين   

لينعكس أثر ذلك على مستوى  رة الصف  ممارسات التدريسية وإداأحد التوجهات لتحسين الالتدريبية  

   في الثقافة الرياضية وهو ما تسعى إليه الدراسة. الطالب 

 مشكلة الدراسة

( درجة في الرياضيييييات في نتائج البرنامج  373حصييييلت المملكة العربية السييييعودية على )     

مقيارنية بيأعلى درجية حصييييليت عليهيا   -وهي درجية متيدنيية   2018 (PISA)اليدولي لتقييم الطلبية  

أ( ضييعف مسييتوى الثقافة 2019، كما كشييفت دراسيية المقبل )  -(591الصييين في المركز األول )

الرياضيييية لدى الطالبات؛ وقد يعزى تدني المسيييتوى في الثقافة الرياضيييية إلى ضيييعف اهتمام  

ها وهو ما أشيارت إليه ات التدريسيية المنمية لالمعلمين بعملياتها والسيياقات فيها وضيعف الممارسي

(. فتنمية الثقافة الرياضييييية لدى  أ2019(  ودراسيييية المقبل )2018راسيييية الجميلي وعطوان )د 

والتركيز عليهيا في التيدريس   الطالب ال تحيدث دون تمكن المعلم منهيا وقيدرتيه على تنميتهيا لطالبيه

 والتقويم واألنشطة واستخدام التقنية.

عليمية متطورة تركز على  إعداد مناهج ت  2030بية السعودية  وقد استهدفت رؤية المملكة العر  

المهارات األساسية إضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية لتحقيق التزامها بتمكين الطالب 

تعليم   "مستقبل  مؤتمر  أوصى  كما  الدولية،  النتائج  بمتوسط  مقارنة  متقدمة  نتائج  إحراز  من 

هي(  1440نافسية الدولية" )ة في ضوء االتجاهات الحديثة والتياضيات بالمملكة العربية السعوديالر

نتائج طالب المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية،    بإعداد برامج واقعية تدسهم في تعزيز

كلة نتائج دراسة واالهتمام بالدورات التدريبية لمعلم الرياضيات. كما زاد من إحساس الباحثة بالمش

معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة والتي معلمات من    10ا الباحثة بمقابلة  استطالعية أجرته
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فضال عن قياسها وأساليب تنميتها.   PISAأظهرت ضعف المعرفة بالثقافة الرياضية وفق إطار  

ة التربية والتعليم  وباطالع الباحثة على البرامج والدورات التي يوفرها مركز التدريب في وزار

يتطرق للثقافة الرياضية وتنميتها، كما الحظت    دريب الخاص بمعلمات الرياضيات لمالحظت أن الت

 ندرة األبحاث والدراسات في مجال تدريب المعلم لتنمية الثقافة الرياضية. 

العربية فقد تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في ضعف طالبات المملكة  تأسيًسا على ما سبق؛         

، في الوقت الذي PISAوفق إطار   ياضية ونق  تدريب معلم الرياضيات السعودية في الثقافة الر

 إلى تحقيق نتائج متقدمة فيها. 2030تهدف فيه رؤية المملكة 

 أسئلة الدراسة 

 سعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:    

لكفاءة الذاتية في تحسين معتقدات ا  PISAفاعلية برنامج تدريبي للثقافة الرياضية وفق إطار  ما  

 ؟ مات الرياضيات وعمليات الثقافة الرياضية لطالباتهنلمعل

 : ويتفرع منه األسئلة التالية

إطار  -1 وفق  الرياضية  الثقافة  في  المتوسطة  المرحلة  لمعلمات  تدريبي  برنامج  صورة  ما 

PISA ؟ 

ت للمرحلة ية لمعلمات الرياضياما فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين معتقدات الكفاءة الذات -2

 المتوسطة؟ 

الثقافة الرياضية لطالبات المرحلة المتوسطة  عمليات  ما فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية   -3

 )طالبات المعلمات الالتي تدربن على البرنامج(؟ 

 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة إلى ما يلي:  

 . PISAوفق إطار تصميم برنامج تدريبي لمعلمات المرحلة المتوسطة في الثقافة الرياضية   -1
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في   -2 الرياضيات  لمعلمات  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  تحسين  في  البرنامج  فاعلية  عن  الكشف 

 . المرحلة المتوسطة

  المرحلة المتوسطة الكشف عن فاعلية البرنامج في تنمية عمليات الثقافة الرياضية لطالبات   -3

 . )طالبات المعلمات الالتي تدربن على البرنامج(

 أهمية الدراسة   

 تتحدد أهمية الدراسة فيما يأتي: 

إلى  -1 وتسعى  المؤتمرات  وتوصيات  الدولية  والمعايير  لالتجاهات  استجابة  الدراسة  تعد 

 . 2030تحقيق أهداف رؤية  

عند إعدادهم برامج لتعزيز نتائج المملكة   قد تساعد هذه الدراسة المهتمين بالتنافسية الدولية -2

 . PISA العربية السعودية في اختبار

تنفيذ    مراكزتفيد   -3 في  السعودية  العربية  المملكة  مناطق  في  المختلفة  التربوي  التدريب 

 البرنامج المقدم في الدراسة.

لتحسن   -4 نتيجة  الطالبات  لدى  الرياضية  الثقافة  تنمية  في  تسهم  وقد  ممارسات معتقدات 

 المعلمات التدريسية في الثقافة الرياضية.

تطو  -5 في  الرياضيات  تفيد مشرفي ومشرفات  من  قد  أدائهم  وتحسين  المعلمين  تدريب  ير 

 ل الكشف عن معتقدات الكفاء الذاتية للمعلمات.خال

وجيه مؤسسات إعداد معلم الرياضيات باالهتمام بإدراج موضوع  قد تسهم الدراسة في ت -6

 الثقافة الرياضية في برامجها. 

 فروض الدراسة

درجات معلمات   يسط( بين متو0,05)   ≥  عند مستوى  ةإحصائيذو داللة    يوجد فرقال   -

ليمقياس  البعدي  القياس  في  الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة  في  الرياضيات 

 .معتقدات الكفاءة الذاتية

درجات )طالبات   ي( بين متوسط0,05)  ≥  عند مستوى  ةإحصائيذو داللة    يوجد فرقال   -

المجموعة   في  المعلمات  و)طالبات  التجريبية(  المجموعة  في  في   بطة(الضاالمعلمات 

 القياس البعدي الختبار الثقافة الرياضية.
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 مصطلحات الدراسة 

   :(Program) البرنامج

استراتيجيات     المحتوى،  األهداف،  العناصر:)  من  مجموعة  من  المكون  المخطط  به  يقصد 

ومعلومات   خبرات  ويقدم  التقويم(  وأساليب  واألنشطة  التعليمية  الوسائل  الثقافة   -التدريب،  عن 

إطار  الرياضي وفق  لتحسين    -وتنميتها  PISAة  المتوسطة  المرحلة  في  الرياضيات  لمعلمات 

 الذاتية وتنمية الثقافة الرياضية لدى طالباتهن. معتقدات الكفاءة 

 :  PISAالثقافة الرياضية وفق إطار 

األسيس النظرية والنماذج التوضييحية الختبار   (PISA Framework)  (PISA)يقصيد بإطار    

(PISA)درته منظمة التعاون االقتصييادي والتنمية  ذي أصيي، وال(OECD)،   وتضييمن ذلك تعريفا

رسييييميا للثقافة الرياضييييية، والعمليات الرياضييييية التي تتطلبها، والقدرات التي تعتمد عليها. كما 

وصيف كيفية تنظيم المعرفة بالمحتوى الرياضيي في أربع مجموعات، والسيياقات التي تمت وفقها 

. وتعرف الثقافة (OECD,2019)ج بعض األمثلة على أسيئلة االختبار  إدرا ة، معصيياغة األسيئل

الرياضيييية وفق هذا اإلطار بأنها قدرة الفرد على صيييياغة الرياضييييات وتوظيفها وتفسييييرها في  

سييييياقات متنوعة. ويشييييمل ذلك التفكير الرياضييييي، واسييييتخدام المفاهيم واإلجراءات والحقائق  

لمختلفة وتفسييرها والتنبؤ بها، فتسياعده على إدراك الدور  اهر االظو  واألدوات الرياضيية لتوصييف

الذي تقوم به الرياضييات في بنائه كمواطن صيالح في مجتمعه قادرا على اتخاذ قرارات صيحيحة 

 (.OECD,2019,P75)قائمة على أسس سليمة 

بية للطيالوتم االعتمياد على هيذا التعريف عنيد إعيداد البرنيامج، وتعرف الثقيافية الريياضيييييية 

رائيا بأنها قدرة الطالبة على صيياغة الرياضييات وتوظيفها وتفسييرها في سيياقات )شيخصيية،  إج

 مهنية، مجتمعية، أكاديمية( ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار الثقافة الرياضية.  

 (Self-Efficacy Requirements)معتقدات الكفاءة الذاتية  -

س، وإحداث تأثير إيجابي في تعلم الطالب، وفي رته على أداء مهام التدريهي إيميان المعلم بقد      

 (. وتعرف 124،  2004أبو العال،   (قيدرتيه على ضييييبط العواميل البيئيية المؤثرة في تعلم الطالب  

اضيييات بقدرتها  بأنها إيمان معلمة الري  :إجرائيا  معتقدات الكفاءة الذاتية في تنمية الثقافة الرياضييية

يية من خالل اسييييتراتيجييات التيدريس والتقويم وقيدرتهيا على هيام تنميية الثقيافية الريياضييييعلى أداء م
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اإلدارة الصيفية ومشياركة الطالبات في العملية التعليمية التعلمية، وفي اسيتخدام األدوات الرياضيية  

ليها المعلمة في مقياس  )األدوات المادية واألدوات الحاسيييوبية((. وتقاس بالدرجة التي تحصيييل ع

 .المعد لهذا الارض  تقدات الكفاءة الذاتيةمع

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

ومعتقدات الكفاءة  (PISA)لمتايرات الدراسة: الثقافة الرياضية وفق إطارنظريا يتناول عرضا   

 وفيما يلي عرض لها: والدراسات حولها؛ الذاتية 

 (Mathematical Literacy) الرياضيةأوال: الثقافة 

 (PISA)اضية وفق إطار ة الريالثقاف (1-1)

في الكتيابيات العربيية؛ حييث   Mathematical Literacyتعيددت المصييييطلحيات في ترجمية     

ترجمهيا البعض بيالثقيافية الريياضيييييية والبعض بيالتنور الريياضييييي ولخرون بيالمعرفية الريياضيييييية  

ن بتها ملمناس  Mathematical Literacyية ترجمة ليييي وستتبنى الباحثة مصطلح الثقافة الرياض

 حيث المعنى المقصود.

قدرة الفرد على صيياغة الرياضييات وتوظيفها وتفسييرها في سيياقات متنوعة.  وتعرف بأنها:       

ويشيييمل ذلك التفكير الرياضيييي، واسيييتخدام المفاهيم واإلجراءات والحقائق واألدوات الرياضيييية 

راك الدور الذي تقوم به فة وتفسيييييرها والتنبؤ بهيا، فتسيييياعده على إد لتوصيييييف الظواهر المختل

ئه كمواطن صييالح في مجتمعه قادرا على اتخاذ قرارات صييحيحة قائمة على الرياضيييات في بنا

 (.OECD,2019,P75)أسس سليمة 

وتتمحور الثقافة الرياضيييية حول اسيييتخدامات الرياضييييات. فهي المجال الذي يهتم بقدرة 

بنحو فعال، فضيييال عن القدرة على الطالب على تحليل األسيييباب وتوصييييل األفكار الرياضيييية  

) ,Thomson , Kylieاسييتنباط وترجمة وحل المشييكالت الرياضييية في مواقف حياتية متنوعة  

and Bortoli, 2013). 

( بأنها:" قدرة الفرد على تحديد وفهم الدور الذي تلعبه 11،ص 2018وعرفتها وزارة التعليم )    

ليمة وعلى استخدام الرياضيات والتعامل معها  الرياضيات للتوصل إلى أحكام تقوم على أسس س

 بحيث تفي باحتياجات الفرد الحياتية كمواطن فعال ومسؤول صاحب تفكير سليم". 
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قافة الرياضيييييية في كونهيا توظيف الرياضييييييات في التعيامل مع مواقف وتتفق تعريفيات الث

 واقعية المتنوعة.الحياة اليومية والتركيز على استخدام المعرفة الرياضية في السياقات ال

اختبار   الرياضية؛    (PISA)ويعد  الثقافة  لقياس  الدولية  االختبارات  هذا أحد  ويستهدف 

الخامسة عشر عاما؛ حيث إن هذه الفئة قد شارفت على نهاية تعليمها البرنامج المتعلمين ممن بلاوا  

متلك قدرا كافيا من  اإللزامي في العديد من الدول، ومن زاوية أخرى فمن المتوقع أن هذه الفئة ت

المعرفة تستطيع توظيفه في المواقف ذات السياقات المختلفة، حيث أكد المجلس الوطني لمعلمي  

أهمية   على  فرص الستخدامهمالرياضيات  على  المتوسطة  المرحلة  يحصل طالب  معرفتهم   أن 

واال الطبيعية  بالظواهر  تتعلق  التي  المشكالت  لحل  الرياضية  التمثيالت  عن  أو  السابقة  جتماعية 

هذه أثناء  في  الطالب  فمعظم  تعلم   الرياضية،  وعن  أنفسهم  عن  قوية  مفاهيما  يكّونون  الفترة 

وأيضا وا  الرياضيات،  ميولهم  لمعلمي  عن  الوطني  )المجلس  ودوافعهم  ومنافساتهم  تجاهاتهم 

 (. 2018؛ وزارة التعليم،454،  331، ص 2013/ 2000الرياضيات، 

ثالثة أبعاد: المحتوى والعمليات والسيييياقات.   (PISA)وفق إطار وتتضيييمن الثقافة الرياضيييية      

محتوى وهي: )األعداد تتناول الثقافة الرياضيييية أربعة مجاالت رئيسييية في الفبالنسيييبة للمحتوى؛  

والعمليات، األنماط والجبر والدوال، القياس والهندسيية، تحليل البيانات واالحتمال( ويتضييمن كل  

 (.2018فرعية )وزارة التعليم،مجال عدد من الموضوعات ال

ثالث عملييات هي: صيييييياغية الموقف التعليمي، وتوظيف األفكيار   (PISA)كميا تتطليب وفق      

ات والمبررات الرياضيييية، وتفسيييير المخرجات الرياضيييية وتطبيقها وتقييمها  والحقائق واإلجراء

(OECD,2019,P77 ):وفيما يلي تعريف لهذه العمليات 

، فهو يقصد به تحديد فرص توظيف الرياضيات في مختلف السياقات و(:  )تشكيل الرياضيات  -أ

مع   لحلها،  تمهيدا  رياضيا  وصياغتها  المشكالت  أو  المواقف  وتقديم  دراسة  المتايرات  تحديد 

 التمثيالت الرياضية والفروض التي تساعد في حل المشكلة.

وتعني    تلف السياقات تحديد فرص توظيف الرياضيات في مخ  يقصد بها  توظيف الرياضيات :-ب

الرياضية،   والمبررات  واإلجراءات  والحقائق  األفكار  والحقائق  توظيف  المفاهيم  استخدام 

ا واألدوات  النماذج  واإلجراءات  واستخدام  والجبرية،  العددية  الحسابات  وإجراء  لرياضية، 
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المشكالت. لحل  الرياضي  االستدالل  وتطبيق  الرياضية من  الرياضية،  المعالجة  خالل   فيتضمن 

ضي، واستخدام المفاهيم والحقائق واإلجراءات واألدوات الرياضية وأداء تطبيق االستدالل الريا

العبارات   واستخدام  وتحليل  الحسابات  الرياضية،  النماذج  من  وغيرها  والمعادالت  الجبرية 

 المعلومات باستخدام الرسوم واألشكال الرياضية. 

الرياضيات:  -جـ ا  تفسير  المخرجات  أو  وتقييمها  لرياضية وتطبيقهاتفسير  الحلول  تأمل  ويعني   ،

طقيتها ومعقوليتها  النتائج الرياضية، وتفسيرها في سياق الموقف أو المشكلة، وتقويمها ودراسة من

(77pOECD,2019,) . 

وتتضمن هذه العمليات سبع قدرات هي: التواصل، الترييض، التمثيل، تقديم الحجج واالستدالل،     

راتيجيات لحل المسائل، استخدام اللاة والعمليات الرمزية، استخدام األدوات الرياضية  استنباط االست

 (.ب 2019)المقبل ، 

فيقصيد بها مجال تطبيق الرياضييات والتركيز    (PISA)أما سيياقات الثقافة الرياضيية وفق إطار   

ها وفق إطار على االسيييتخدامات المتعلقة بالمواقف الشيييخصيييية واالجتماعية والعلمية، وقد حددت

(PISA)  بالسياقات ايتية: الشخصي، والمهني، والمجتمعي، والعلمي(OECD,2019,p89) . 

إطار   في  الرياضية  الثقافة  تطويرها    (PISA)وتدعد  يمكن  بحيث  معين  تدرج  ذات  مهارة 

اختبار في  درجاتهم  على  بناًء  الطالب  ويصنف  مستويات   (PISA)باستمرار،  ستة  ويعتبر    ؛في 

 ، نى المطلوب للنجاح في الحياة، والمستوى الخامس والسادس للتفوقد لثالث هو الحد األالمستوى ا

بعدد من السمات منها: وجود مقدمة نصية طويلة غالبا،   (PISA)وتتسم أسئلة الثقافة الرياضية في  

على التوالي   % 25،    %50،  %25يقيس العمليات الثالث: التشكيل، التوظيف، التفسير بأوزان نسبية  

ق لكل سيا   %25ة: الشخصي، المهني، المجتمعي، العلمي بأوزان نسبية متساوية  في السياقات األربع

 . (37  -36، 2019)المقبل،

في دراسة   كما    PISA وقد اهتمت بعض الدراسات ببناء برنامج تدريبي قائم على معايير 

الدولية االختبارات    ( والتي هدفت إلى بناء برنامج تدريبي قائم على معايير2018جاسم وحمد )

TIMSS,PISA))    والرياضيات الرياضيات  لمدرسي  الرياضية  القوة  في  أثره  على  والتعرف 

لطلبتهم العقلية  العقلية  الرياضيات  واختبار  للمعلمين  الرياضية  القوة  اختبار  تطبيق  وتم  للطلبة  ، 

 وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج التدريبي. 
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( 2016دراسة مرسال )لدى الطالب منها:    ت بقياس الثقافة الرياضيةكما اهتمت عدد من الدراسا 

وهدفت إلى الكشف عن مستوى الثقافة الرياضية لدى الطالب معلمي الرياضيات ببرنامج الدبلوم  

( طالبة معلمة. 119( طالبا معلما و )28العام بكلية التربية في مصر، وتكونت عينة الدراسة من )

انخ النتائج  أظهرت  العينوقد  أفراد  لدى  الرياضية  الثقافة  مستوى  الجميلي  فاض  واستقصى  ة. 

وتم تطبيق اختبار للثقافة الثقافة الرياضية لدى طلبة قسم الرياضيات،  ( مستوى  2018وعطوان ) 

المكونة من   الدراسة  عينة  تدني   160الرياضية على  الدراسة عن  نتائج  طالبا وطالبة، وكشفت 

 رياضية. مستوى الطالب في الثقافة ال

تحديد مستوى المهارات الرياضية لطالب    Wulandari& Jailani (2018)كما استهدفت دراسة  

، وقد تكونت عينة الدراسة من (PISA)الصف الثامن في جاكرتا عند حل مسائل مشابهة لمهام  

 ( مدرسة، واستخدم الباحثان لجمع بيانات الدراسة اختبارا مشابها الختبار 15( طالبا في ) 400)

(PISA)  هما، وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاض المهارات  واعتمدا المنهج الوصفي منهجا لدراست

. واستهدفت  (PISA 2012)الرياضية لدى طالب جاكرتا وإن كانت أعلى من نتائج إندونيسيا في  

نة  أ( تحديد مستوى الثقافة الرياضية لدى طالبات الصف األول الثانوي في مدي2019دراسة المقبل )

( طالبة ، وقد أعدت الباحثة 380ة الدراسة من )، وتكونت عين(PISA 2012)الرياض وفق إطار  

وكان من أبرز النتائج تدني مستوى طالبات   ؛(PISA)اختبارا للثقافة الرياضية مشابها الختبار  

لرياضية  العينة في عمليات الثقافة الرياضية الثالث )التشكيل والتوظيف والتفسير(، وفي الثقافة ا

 عامة. 

ا    الدراسات  بعض  بأن  قائمة  ويالحظ  تحديد  على  الرياضية  الثقافة  مستوى  قياس  عند  عتمدت 

( 2018( ودراسة: )الجميلي وعطوان، 2016بمتطلبات الثقافة الرياضية مثل دراسة: )مرسال ، 

أ( على مكونات  2019ودراسة )المقبل ،  (Wulandari& Jailani,2018) بينما اعتمدت دراسة

إطار   وفق  االختبار  (PISA)الثقافة  إعداد  الثقافة  عند  اختبار  الحالية  الدراسة  استخدمت  وقد   .

)المقبل،   أعدته  الذي  إطار  أ2019الرياضية  وفق  والمعد   )(PISA)    ومواءمته لحداثته  وذلك 

 للمرحلة العمرية في البيئة السعودية. 
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 ( تنمية الثقافة الرياضية  1-2)  

السابقة يمكن تصنيف توجهات تنمية الثقافة الرياضية لدى   التربوية والدراسات   بمراجعة األدبيات    

 الطالب فيما يلي: 

كمادة اختيارية في المرحلة الثانوية كما في  تقديم مادة الثقافة الرياضية مقرر منفصل بذاته:    -أ

ب(  2019بل )التوجه: دراسة المق  دولة جنوب أفريقيا وكندا. ومن الدراسات التي أجريت ضمن هذا

الدراسة مقررا دراسيا مقترحا في الثقافة الرياضية، واستهدفت معرفة فاعليته في تنمية    حيث قدمت 

الثقافة الرياضية لدى طالبات الصف األول ثانوي وتنمية تصوراتهن حول الرياضيات، وتم تطبيق 

دة الرياضيات،  ياس التصورات حول ما، ومق(PISA)اختبار لقياس الثقافة الرياضية وفق إطار  

الثقافة الرياضية  وقد أ التجريبية في عمليات  تفوق طالبات المجموعة  نتائج هذه الدراسة  ظهرت 

برنامج  ( والتي هدفت إلى بناء مقرر وفق  2019والتصورات نحو الرياضيات. ودراسة محمد )

التنور الري  (PISA)التقييم الدولي   ية( والفاعلية  اضي )الثقافة الرياض ودراسة فاعليته في تنمية 

ية الرياضية لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمنوفية بمصر وتوصلت الدراسة إلى فاعلية  الذات

 البرنامج.

، وقد أجريت عدة (PISA)تدريب الطالب على المسائل التي تتناولها الثقافة الرياضية في    -ب

فت إلى تقديم برنامج  ( والتي هد 2014دراسات ضمن هذا التوجه؛ منها دراسة خضر ودسوقي )

، وتوصلت الدراسة  (PISA)  تدريبي للطالب بقطر لمدة شهرين، وطبق اختبار تحصيلي في ضوء

تج  وأن Dewantra et al (2015إلى فاعلية البرنامج في تحسن مستوى أداء الطالب. كما طور ) 

الرياضية لدى   ؛ وهدف إلى معرفة تأثير ذلك على الثقافة(PISA)مجموعة من المهام شبيهة بمهام  

طالبا من طالب الصف السابع بإندونيسيا،   28ونت عينة الدراسة من  طالب الصف السابع، وقد تك 

ومقابالت شخصية، وأشارت نتائج    (PISA)( مهام مشابهة لمهام  10وتم تطبيق اختبار تضمن ) 

الطلبة، و لدى  الرياضية  الثقافة  تم تطويرها قد عززت  التي  المهام  أن  إلى  النسبة  الدراسة  كانت 

دراس وهدفت  )الصياغة(.  التشكيل  ثم  التوظيف  ثم  التفسير  لمهام  )عبيدة،األعلى  إلى  2017ة   )

تنمية مكونات البراعة الرياضية    في   PISAالتعرف على فاعلية نموذج تدريس قائم على أنشطة  

لبحث المكونة  والثقة الرياضية لدى طلبة الصف األول ثانوي. وتم تطبيق اختبار ومقياس على عينة ا 
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البراعة الرياضية والثقة  71من ) تنمية  البرنامج في  الدراسة إلى فاعلية  نتائج  وتوصلت  ( طالباً 

 ية. الرياض

من   ارسات بهدف تنمية الثقافة الرياضية لدى الطالباستخدام المعلم بعض األساليب والمم  -ج

 خالل :

المشكالت  - حل  على  القائم   &Fery, Wahyudin؛   Bokar,2013؛  Tan,2003)  التعليم 

Herman, 2017  الطالب على مهارات حل  (؛ تدريب  يتم  )التخطيطالمشكلةبحيث  التنفيذي   -: 

 تقويم الحل(.

الطالب  - لنقاشات  واالستماع  المشكالت،  الفهم   طرح  عمليات  بتنمية  واالهتمام  واستفساراتهم 

 .  (Doyle,2007)والتفكير واالستدالل من خالل نمذجة وحل المشكالت الرياضية 

للطالب،   - اليومية  بالحياة  النهاية ومرتبطة  مفتوحة  واستخدام مشكالت  التعاوني والفردي،  التعلم 

التو يعزز  مما  حلهم  وشرح  للنقاشات  للطالب  الفرصة  فرص وإتاحة  وخلق  الرياضي،  اصل 

في   الموضوعات  بين  الترابطات  وإظهار  جمالها،  وتقدير  بالرياضيات  لالستمتاع  للطالب 

استخدام   الرياضيات  الطالب،  وحياة  الرياضيات  وبين  األخرى،  والمواد  الرياضيات  وبين 

في فترة    اسبة، وتكليف الطالب بمشروعات يتم تنفيذهاالكمبيوتر في التدريس والتعلم وايلة الح

من الزمن، واستخدام طريقة االكتشاف واأللعاب واأللااز والنمذجة، وإعطاء الطالب تدريبات 

 .(Mavugara-Shava,2005)المهارات والمفاهيم التي تعلموها متنوعة لممارسة 

الحياتية،   - المشكالت  حل  في  المعارف  توظيف  للطالب  تتيح  التي  االستراتيجيات  اختيار 

بتضمين  اختبارات    واالهتمام  تحاكي  رياضية  وأنشطة  مهام  وإتاحة  PISAاالختبارات   ،

 (. 34،  2019ليومية )محمد، الفرصة للطالب إلدراك وظيفية الرياضيات في الحياة ا

البحث المستمر عن تقاطعات الرياضيات مع الواقع حتى وإن لم تكن موجودة بشكل ظاهر في  -

 (. 2007الكتب الدراسية )جابر وكشك، 

    

اهتمت بعض الدراسات بتحديد الممارسات التدريسية للثقافة الرياضية وقياسها لدى المعلمين وقد  

والتي هدفت إلى التعرف على واقع   (Mavugara-Shava,2005)دراسة    ومن هذه الدراسات:

الثانوية والعالية   الثقافة الرياضية في المرحلة  ممارسات تدريس الرياضيات وممارسات تدريس 
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الممارسات  من وجهة نظ إلى مجموعة من  الدراسة  ر الطالب والمعلمين والمشرفين. وتوصلت 

المف  المسائل  حل  استراتيجيات  استخدام  واستخدام  منها:  الواقع،  من  المشكالت  اكتشاف  توحة، 

من بيانات  واستخدام  التكنولوجيا  واستخدام  التدريس،  مداخل  كأحد  في    المشاريع  الواقعية  الحياة 

أن   ويجب  مجاالت اإلحصاء  من  مستمدة  حقيقية  مشاكل  والرياضيات  االحتماالت  مسائل  تشمل 

الحقيقية. دراسة    الحياة  هدفت  تإل  (Doyle,2007)كما  والمهام  ى  الرياضيات  معلم  دور  حليل 

الرياضية التي يقدمها لطالبه لتنمية الثقافة الرياضية، وتوصلت الدراسة إلى بعض األدوار التي 

لتنمية   المعلم  واالستماع يمارسها  المشكالت،  طرح  منها:  طالبه  لدى  الرياضية  الثقافة  مستوى 

 ية المرتبطة بالحياة اليومية. لنقاشات الطالب واستفساراتهم، ودور المهام الرياض

 ثانيا: معتقدات الكفاءة الذاتية لمعلم الرياضيات   

التحكم في أعم        الفرد على  قدرة  لمدى  الذاتية مؤشًرا  الكفاءة  الذاتية تدعد  الكفاءة  اله، وتركز 

ظر عن  للمعلم على إدراكه لكفاءته وقدراته في عملية التحكم بمخرجات العملية التعليمية باض الن

الذات  حول  ومعتقدات  أفكار  شكل  في  الكفاءة  هذه  وتتبلور  المحيطة  البيئية  )الوطبان، العوامل 

كفاءته وقدرته على أداء مهام التدريس    . ومعتقدات المعلم نحو كفاءته الذاتية هي أراءه تجاه(2011

 . (Kim,Sihn and Mitchell,2014)المحددة على مستوى معين من الجودة في سياق المدرسة  

من خالل        أدائهم  كفاءة  تقويم  في  المعلمين  مشاركة  إلى ضرورة  التربويين  من  كثير  ويشير 

على   ويعتمد  داخليا،  تقويمهم  بحيث يصبح  الذاتي  من التقويم  بدال  المباشر  والتحكم غير  الضبط 

المدير أو  التربوي  المشرف  المباشر من  .  494،  2017)الراجح،  الضبط  الذاتية(  عدة    وللكفاءة 

بثالثة    (Moran and Woolfolk,2001)أبعاد؛ تباينت الدراسات السابقة في تحديدها، فقد حددها  

،  2011اءة تفاعل الطالب( )الوطبان،  أبعاد هي: )استراتيجيات التدريس، كفاءة إدارة الصف، كف

الكفاءة في اإلدارة  الكفاءة في استخدام استراتيجيات التعليم والتقويم،  (  كما تم تحديدها بأنها: )  478

لطيفة   )أبو  التكنولوجيا(  استخدام  في  الكفاءة   ، التعليمية  العملية  في  الطلبة  ومشاركة  الصفية 

تحديدها  65،  2011والعياصرة،   تم  الرياضيات باألبعاد:(،كما  تدريس  في  الفعالية  االعتقاد   -) 

 .  (Nurlu, 2015) التدريس الفعال( -لتحفيز الطالب وتحمل المسؤولية
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للمعلمين        الذاتية  الكفاءة  بين معتقدات  أثبتت عدة دراسات وجود عالقة ارتباطية موجبة  وقد 

كما تؤثر معتقدات الكفاءة الذاتية للمعلم    ( 240،  2017وممارساتهم التدريسية )خليل والمالكي،  

يلهم نحو  في طريقة تفاعله مع طالبه وتناوله للمادة الدراسية، مما يؤثر في اتجاهات الطالب وم

إيجابية  اتجاهات  لديهم  وتنمو  بها  اهتماماتهم  ويزداد  فهمهم،  ويتعمق  تحصيلهم،  فيزداد  المادة، 

 ( 494  -493، 2017)الراجح، 

منها:      الرياضيات؛  معلمي  لدى  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  حول  الدراسات  من  عدد  أجريت  وقد 

والتي هدفت إلى معرفة أثر   (Dodeen, Abdelfattah,Shmrani, and Hilal,2012)دراسة  

المؤهل العلمي والممارسات، والمعتقدات لدى معلمي المملكة العربية السعودية وتايوان في تحصيل  

تايوانيا . وأظهرت   152معلما سعوديا و   171وتكونت عينة الدراسة من    TIMSSالطالب في  

ج التطوير المهني، وفي  النتائج وجود فروق جوهرية في برامج إعداد معلمي الرياضيات وبرام

الرياضيات. وهدفت دراسة   التعليمية في تحصيل الطالب في  البيئة  أهمية  المعلم حول  معتقدات 

(Kim,Sihn and Mitchel,2014)   إلى التعرف على معتقدات معلمي الرياضيات تجاه تدريسهم

بيق استبانة ومقياس  للرياضيات وتأثير سنوات الخبرة والمستوى التعليمي والمؤهل في ذلك، وتم تط

معلما وتوصلت الدراسة إلى أن العالقة غير خطية بين الخبرة وتحسن   283معتقدات الكفاءة على  

طرديا   مرتبط  التدريبية  بالدورات  المرتبط  المعلم  مستوى  أن  الدراسة  وجدت  بينما  المعتقدات، 

الفروق بين المعلمين      (Nurlu, 2015)  بتحسن معتقدات الكفاءة وكذلك بالنسبة للمؤهل. واستكشف

منخفضة( في الكفاءة الذاتية في تدريس الرياضيات، ومن أجل ذلك    - الذين لديهم معتقدات )عالية

معلما من معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية وتم إجراء    33تم تطبيق مقياس الكفاءة الذاتية  

المعلمين الذين لديهم كفاءة ذاتية  مقابالت شبه منظمة مع أربعة مدرسين. وتوصلت الدراسة إلى أن  

عالية لديهم بعض الخصائ  مثل: بذل جهد عالي والمثابرة مع الطالب، االنفتاح على األفكار  

واألساليب الجديدة، اإليمان بمنجزات الطالب وتحمل المسؤولية لنجاح الطالب. واستقصى خليل  

ضيات )قبل الخدمة وبعد االلتحاق  ( العوامل المؤثرة في معتقدات معلمي الريا2017والمالكي )

التنمية   برامج  أن  منها؛  النتائج  إلى عدد من  الدراسة  التدريسية. وتوصلت  كفاءتهم  نحو  بالعمل( 

المهنية ودليل المعلم من أبرز العوامل المؤثرة في معتقدات معلمي الرياضيات أثناء الخدمة، وقدمت 

والدورات التي تقدم للمعلمين أثناء الخدمة على الدراسة عددا من التوصيات منها: تركيز البرامج  
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( إلى الكشف عن مستوى  2017المحتوى العلمي والممارسات التدريسية. وهدفت دراسة )الراجح،  

( معلمة، وأسفرت النتائج  246الكفاءة الذاتية لدى معلمات الرياضيات، وتم تطبيق مقياس على )

الرياضيات ولم توجد فروق ترجع الختالف متاير   عن ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمات 

 ( وخصاونة  الطراونة  دراسة  هدفت  كما  معتقدات 2018الخبرة.  بين  العالقة  عن  الكشف  إلى   )

معلمي الرياضيات وممارساتهم التدريسية وتم تطبيق استبانة معتقدات حول )طبيعة الرياضيات،  

التد  للممارسات  لعينة مكونة من  تعليمها ، وتعلمها( وبطاقة مالحظة  معلما وتوصلت    18ريسية 

 الدراسة إلى أن المعلمين والمعلمات يمتلكون معتقدات متوافقة مع النظرية البنائية. 

 Albayrak and)دراسة   وقد اهتمت دراسات عديدة بتحسين الكفاءة الذاتية لدى المعلم، منها:.    

Unal,2011)  كفاءة    لرياضيات على معتقدات والتي هدفت إلى التعرف على أثر طرق تدريس ا

الرياضيات لدى الخدمة ، وتكونت عينة   تدريس  االبتدائية قبل  للمرحلة  الرياضيات  معلمي مادة 

في   طرق تدريس الرياضيات فاعلية  إلى  ، وتوصلت الدراسة  معلما قبل الخدمة  172الدراسة من  

( إلى 2015دراسة الشين ) ت  كما هدف  ة الذاتية لدى المعلمين قبل الخدمة.تحسين معتقدات الكفاء

بإعداد  وذلك  له،  المهني  المعلم  وتقدير مجتمع  الرياضيات  لمعلم  الذاتية  الكفاءة  تحسين معتقدات 

برنامج قائم على مدخل أولمبياد الرياضيات، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج في تحسين  

الكفاءة دراسة     معتقدات  هدفت  كما   Corkin, Ekmmekci and)الذاتية. 

Papakonstantinou,2015)    إلى التعرف على معتقدات المعلمين السابقة نحو النتائج المتوقعة

لنجاح طالبهم في الرياضيات ومعتقداتهم تجاه تدريس المعرفة الرياضية بعد تطبيق برنامج تدريبي 

وم  استبانة  تطبيق  وتم  أسابيع،  من  لثالثة  المكونة  الدراسة  عينة  على  واختبار  معلما    151قياس 

للرياضيات وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن معتقدات الكفاءة الذاتية تتحسن بالتطوير  

 المهني للمعلمين. 

وتم تحسين الكفاءة الذاتية للمعلمين في برامج التنمية المهنية في الدراسات السابقة؛ باستخدام     

، والتدريب عليه، مع إتاحة الوقت الكافي لتنفيذ  ة مسارات منها: إتقان اإلطار الفكري للموضوععد 

هذه البرامج وهو ما تم مراعاته عند إعداد وتنفيذ البرنامج، وقد استخدمت الدراسات السابقة المقياس  

 كأداة لقياس معتقدات الكفاءة الذاتية، وهو ما اتبعته الدراسة الحالية. 
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 لدراسةمنهج ا

 ي القائم على ما يلي: اعتمدت الدراسة على المنهج التجريب  

القبلي   -1 القياس  ذات  وضابطة  تجريبية  لمجموعتين  تجريبي  لمعلمات    –تصميم  البعدي 

الرياضيات حيث  تتعرض المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي المهني، في حين ال تتلقى  

 المجموعة الضابطة أي تدريب.

البعدي لطالبات معلمات    –لي  تجريبي لمجموعتين تجريبية وضابطة ذات القياس القبتصميم   -2

 الرياضيات عينة الدراسة.

 مجتمع الدراسة  

)المرحلة       والتعليم  التربية  إلدارة  التابعة  المدارس  في  الرياضيات  معلمات  جميع  يشمل 

الصف الثالث المتوسط في   هي. وطالبات 1440/1441المتوسطة( بمدينة بريده في العام الدراسي  

إلدارة   التابعة  الدراسي المدارس  العام  في  بريده  بمدينة  المتوسطة(  )المرحلة  والتعليم  التربية 

 هي.  1441/ 1440

 عينة الدراسة 

   ( من  الدراسة  عينة  في  40تكونت  المتوسط  الثالث  للصف  الرياضيات  معلمات  من  معلمة   )

ن؛ ضابطة  يم بمدينة بريده، تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتي المدارس التابعة إلدارة التربية والتعل

معلمة تم تطبيق البرنامج عليهن في الفصل الدراسي الثاني في    (20)( معلمة وتجريبية وتضم  20)

التابعة لإلدارة العامة 1441/ 1440العام الدراسي   التربوي ببريدة  هي بإدارة التدريب واالبتعاث 

 (. PISAكان بعنوان )الثقافة الرياضية وفق إطار بيزا للتعليم بمنطقة القصيم، و

من     فتكونت  الطالبات  عينة  )  200أما  المجموعة  100طالبة؛  معلمات  طالبات  من  طالبة   )

طالبات تم اختيارهن   5( طالبة من طالبات معلمات المجموعة التجريبية؛ بواقع  100الضابطة و) 

 عشوائيا من طالبات كل معلمة.
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 إجراءات الدراسة   

 أوال: بناء البرنامج 

 سة أعدت الباحثة برنامجا؛ وفيما يلي عرض مختصر له: لتحقيق أهداف الدرا  

البرنامج:   -1 من  لمعلمات الهدف  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  تحسين  إلى  البرنامج  يهدف 

عدد  منه  ويتفرع  طالباتهن.  لدى  الرياضية  والثقافة  المتوسطة  بالمرحلة  من الرياضيات  ا 

 األهداف الفرعية.

إعداد البرنامج إلى :األدبيات التربوية ذات الصلة   تم االستناد فيمصادر إعداد البرنامج:   -2

وبعض   2018بالثقافة الرياضية، باإلضافة إلى دليل المعلم للدراسات واالختبارات الدولية  

عينة مع  مفتوحة  مقابالت  الباحثة  وعقدت  العالقة،  ذات  السابقة  معلمات   الدراسات  من 

 .  PISAزمة المرتبطة باختبار ومشرفات الرياضيات حول االحتياجات التدريبية الال

البرنامج:   -3 التعريف ب  محتوى  التدريبي في:  البرنامج  تحديد محتوى  ،الثقافة    PISAتم 

إطار   وفق  ببعض  PISAالرياضية  قائمة  إدراج  وتم  الرياضية.  الثقافة  تنمية  أساليب   ،

 علمة على التوسع في المجال.  المراجع تساعد الم

التدريب: -4 الب  استراتيجيات  المحاضرة، اعتمد  منها:  االستراتيجيات  من  عدد  على  رنامج 

)فكر استراتيجية  التعاوني،  التعلم  عمل   -زاوج   -المناقشة،  ورش  استخدام  وتم  شارك(، 

المناقش األقران،  تقويم  الذهني،  العصف  أهمها:  من  عديدة  تدريبية  أساليب  ات متضمنة 

   الفردية والجماعية.

  متنوعة من الوسائل التعليمية والمصادر ومنها:   تم استخدام مجموعةالوسائل واألنشطة:   -5

، وعروض تقديمية، لوحة قالبة.   Data Showجهاز حاسب للي، جهاز عرض البيانات  

 تم تكليف المتدربات بتنفيذ المهام المتضمنة بأوراق العمل.  وبالنسبة لألنشطة

 اشتمل البرنامج على عدد من أساليب التقويم كما يلي: تقويم البرنامج:  -6

بالمرحلة  - الرياضيات  معلمات  لدى  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  مستوى  لتحديد  المبدئي:  التقويم 

 ف الثالث المتوسط. المتوسطة، واختبار الثقافة الرياضية على طالبات الص
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للمعلمات  - تاذية راجعة  لتوفير  دوري مستمر ومالحظة مستمرة  تقويم  البنائي: وهو  التقويم 

عمل قروب بالواتس لمتابعة المعلمات واإلجابة عن استفساراتهن عند  أثناء البرنامج، كما تم  

 تطبيق األساليب والممارسات المنمية للثقافة الرياضية.  

معت  - مقياس  )الختامي(:  النهائي  على  التقويم  الرياضية  الثقافة  واختبار  الذاتية،  الكفاءة  قدات 

 طالبات الصف الثالث المتوسط.

للبرنامج تم عرضه على مجموعة من المحكمين إلبداء وبعد االنتهاء من الصور     ة األولية 

أو  الحذف،  أو  بالتعديل،  يتعلق  فيما  مناسبة  يرونها  مقترحات  أية  وتقديم  البرنامج  حول  أراءهم 

وبذلك   .وتم التعديل وفقا لمرئيات المحكمين و تحديد الجدول الزمني لتنفيذ وتقويم البرنامج  اإلضافة.

 ( واإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة.2ورة النهائية للبرنامج )ملحق تم الوصول إلى الص

 ثانيا: أدوات الدراسة

 ( إعداد مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية 2-1)

 مقياس المعتقدات وفق الخطوات التالية: تم بناء    

 الثقافة الرياضية   في تنمية  هدف إلى قياس معتقدات الكفاءة الذاتيةتحديد الهدف من المقياس:  -أ

 كما تدركها معلمات الرياضيات.

المقياس في ضوء مقاييس الكفاءة     أبعاد وعبارات تم االعتماد في تحديد  تحديد محتوى المقياس:  -ب

، فتم  وفي ضوء الدراسات التي تناولت تنمية الثقافة الرياضية  علمين في الدراسات السابقةالذاتية للم

ور، هي: )الكفاءة في استخدام استراتيجيات التدريس، الكفاءة في محا  4عبارة في    (32)تحديد  

يمية  استخدام استراتيجيات التقويم، الكفاءة في اإلدارة الصفية ومشاركة الطالبات في العملية التعل

الحاسوبية((. واألدوات  المادية  )األدوات  الرياضية  األدوات  استخدام  في  الكفاءة  وتم    التعلمية، 

دريج خماسي: )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة( وفقا  االعتماد على ت

والجدول ليكرت.  لمعلمي    (1)  لمقياس  الذاتية  الكفاءة  معتقدات  مقياس  مواصفات  يبين  التالي 

 الرياضيات. 
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 مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية لمعلمات الرياضيات مواصفات (1)  جدول

 عدد المفردات رداتأرقام المف أبعاد المقياس 

 8 8-1 الكفاءة في استخدام استراتيجيات التدريس. 

 8 16 -9 في استخدام استراتيجيات التقويم  الكفاءة 

 9 25-17 الكفاءة في اإلدارة الصفية ومشاركة الطالبات في العملية التعليمية التعلمية

وات الكفاءة في استخدام األدوات الرياضية )األدوات المادية واألد

 الحاسوبية(

26- 32 7 

 

 32 المجموع 

   درجات عبارات المقياس: -جـ

( إلى الدرجة 1صيات العبارات في األبعاد األربعة، بحيث تتراوح درجة كل عبارة من الدرجة )   

( إلى المعتقد األعلى. وقد بلغ 5( إلى المعتقد األدنى، وتشير الدرجة )1(، بحيث تشير الدرجة )5)

 درجة.  160درجة إلى  32( عبارة، وبذلك يتراوح مدى درجات المقياس من  32ت )العباراعدد 

تم عرض المقياس في صورته المبدئية على مجموعة من المحكمين في مجال  صدق المقياس: -د

بعض  إعادة صياغة  تم  المحكمين  مالحظات  وفي ضوء  النفس  وعلم  التدريس  وطرق  المناهج 

 العبارات.

( معلمةً من معلمات الرياضيات  20تطبيق المقياس في صورته األولية على )   تم  ياس:ثبات المق  -هـ

( ألفا كرونباخ  باستخدام معادلة   الثبات  بلغ معامل  وقد  الحالية،  الدراسة  (، 0,73من غير عينة 

ويشير ذلك إلى درجة مقبولة من الثبات، وبذلك يكون المقياس في صورته النهائية صالحاً للتطبيق  

 (. 3 ) ملحق

 :  اختبار الثقافة الرياضية (2-2)

إطار       مع  المتوافق  الرياضية  الثقافة  اختبار  على  الدراسة  أعدته   PISAاعتمدت  الذي 

االستئذان  –(  2019)المقبل، من    -بعد  االختبار  تكون  الثالث   24وقد  العمليات  تاطي  سؤاال 
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اختبار   المعتمد في  التوزيع  التفسير( حسب  التوظيف،  )     PISA)التشكيل،  نسبته  بما  ،  % 25أي 

تمعي، ( للعمليات على الترتيب، وتاطي السياقات األربعة ) الشخصي، المهني، المج  25%،    50%

والعلمي( وتم حساب صدقه من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين، وثباته باستخدام معامل 

الث  األف معامل  وكان  براون(  )سبيرمان/  النصفية  التجزئة  وطريقة  ككل  كرونباخ  لالختبار  بات 

 درجة.  24(. وتم تقدير درجة واحدة لكل سؤال، فالدرجة العظمى لالختبار  0,845و  0,839)

 ثا: إجراءات تطبيق الدراسة ثال

التجريبية  ر  اختيا .1 المجموعتين  في  المعلمات  عينة  ومقابلة  المعلمات  من  الدراسة  عينة 

 والضابطة. 

ة المعلمات، والتطبيق القبلي الختبار الثقافة الرياضية التطبيق القبلي لمقياس المعتقدات على عين .2

طالبات عشوائيا لكل معلمة لتصحيح    5  -من الطالبات   عينة الدراسة-  وتم اختيارعلى الطالبات  

اللة تبين عدم وجود فروق ذات د   (ت )للتحقق من تكافؤ المجموعتين وبتطبيق اختبار  إجاباتهن  

 إحصائية. 

ساعة(  12ق البرنامج على المعلمات في المجموعة التجريبية بواقع )تنفيذ تجربة الدراسة بتطبي .3

هي بإدارة التدريب التربوي واالبتعاث  1441في الفصل الدراسي الثاني    أيام  3موزعة على  

 ببريده.

التطبيق البعدي الختبار الثقافة الرياضية  التطبيق البعدي لمقياس المعتقدات على المعلمات، و  .4

( يوما من تطبيق البرنامج 45من طالبات الصف الثالث المتوسط بعد )طالباتهن  جميع  على  

 وتم التصحيح إلجابات الطالبات عينة الدراسة.هي، 1441/  7/  13، وذلك يوم األحد التدريبي

 الدراسة  نتائج 

( ولإلجابة عن السؤالين الثاني والثالث؛  2تمت اإلجابة عن السؤال األول بإعداد برنامج ملحق)    

 ار صحة فروض الدراسة وفق ما يلي:  تم اختب

  ة إحصائيذو داللة    يوجد فرقال  والذي ين  على: )  للتحقق من صحة الفرض األولأوال:   -

درجات معلمات الرياضيات في المجموعة التجريبية    ي( بين متوسط 0,05)  ≥  عند مستوى
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تطبيق اختبار    تم  ؛(والمجموعة الضابطة في القياس البعدي ليمقياس معتقدات الكفاءة الذاتية

 التالي: ( 2)مان ويتني لصار حجم العينة  فجاءت النتائج وفق جدول 

الفروق بين متوسطات الدرجات وداللتها اإلحصائية  لداللة  ( نتائج اختبار مان ويتني2جدول )

 بين المجموعتين )التجريبية والضابطة( في مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية 

 ة اإلحصائية مستوى الدالل أبعاد المقياس 

 دال  استخدام استراتيجيات التدريس الكفاءة في  

 دال  استخدام استراتيجيات التقويم الكفاءة في 

 دال  اإلدارة الصفية ومشاركة الطالبات في العملية التعليمية التعلمية الكفاءة في  

في   واألدوات الكفاءة  المادية  )األدوات  الرياضية  األدوات  استخدام 

 الحاسوبية( 

 دال 

 دال  الكفاءة الذاتية )األبعاد مجتمعة(

 

( بأن نتائج اختبار مان ويتني دالة احصائيا وعليه يرفض الفرض الصفري  2يتضح من الجدول)  

درجات معلمات الرياضيات في المجموعة التجريبية   يدال إحصائيا بين متوسط   يوجد فرقأي  

الكفاءة الذاتية لصالح معلمات المجموعة  والمجموعة الضابطة في القياس البعدي ليمقياس معتقدات  

كالتجريبية   في  بعد:  وكذلك  التقويم،  ل  استراتيجيات  استخدام  التدريس،  استراتيجيات  )استخدام 

الرياضية  األدوات  استخدام  التعلمية،  التعليمية  العملية  في  الطالبات  ومشاركة  الصفية  اإلدارة 

دل على فاعلية البرنامج في تحسين معتقدات الكفاءة )األدوات المادية واألدوات الحاسوبية((. مما ي

يث ساعد البرنامج المعلمات إلى إدراك ممارسات تنمية الثقافة الرياضية، وهو ما يتفق  الذاتية، ح

دراسة   نتائج  ،  (Corkin etal,2015)، ودراسة  (Albayrak and Unal,2011) جزئيا مع 

 (.2015ودراسة )الشين، 

عند   ةإحصائيذو داللة    يوجد فرقال  لفرض الثاني والذي ين  على: )للتحقق من صحة ا  ثانيا: -

درجات )طالبات المعلمات في المجموعة التجريبية( و)طالبات   ي( بين متوسط0,05)   ≥  مستوى

تم تطبيق اختبار  ؛  المعلمات في المجموعة الضابطة( في القياس البعدي الختبار الثقافة الرياضية

 ( التالي: 3مبين في جدول ))ت( فجاءت النتائج كما هو 
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( لداللة الفروق بين متوسطات الدرجات وداللتها اإلحصائية بين  ( نتائج اختبار )ت 3جدول )

 طالبات المعلمات في المجموعتين )التجريبية والضابطة( في اختبار الثقافة الرياضية 

طالبات معلمات المجموعة   المتاير 

 100التجريبية ن= 

  طالبات معلمات المجموعة

 (100الضابطة)ن=

درجات 

 الحرية 

قيمة ت  

 المحسوبة 

مستوى الداللة  

 اإلحصائية 

اختبار لييفين  

للتحقق من  

 تجانس العينتين 

F 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

دالة عند   4,801 198 0,99 1,43 1,092 2,14 التشكيل 

0,00 

)غير    0,184

 دالة( 

دالة عند   6,49 198 1,36 2,26 2,01 4,20 التوظيف 

0,00 

)غير   8,45

 دالة( 

دالة عند   7,11 198 0,846 1,54 1,10 2,53 التفسير 

0,00 

)غير   6,28

 دالة( 

)العمليات   

 الثالث( 

دالة عند   7,09 198 2,804 5,59 3,67 8,87

0,00 

)غير   3,00

 دالة( 

      

بين )   ( أن قيمة )ت 3يالحظ من الجدول )  ( وجميعها قيم دالة 7,11( َو )4,8( تراوحت 

أي حيث  ( وبهذا يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل  0,00إحصائياً عند مستوى )

بين المجموعتين لصالح طالبات المعلمات في المجموعة    يدال إحصائيا بين متوسط  يوجد فرق

، ولحساب حجم تأثير  وفي كل عملية على حدهفة الرياضية )العمليات الثالث(  في الثقا  التجريبية

، وهي قيمة    %45فبلات     𝜼𝟐وفعالية البرنامج في الثقافة الرياضية )العمليات الثالث(  تّم حساب 

مرتفعة، وهذا يعني أن البرنامج الذي تم إعداده قد أحدث تحسنا في الثقافة الرياضية لدى الطالبات، 

وهذه النتيجة تتفق جزئيا مع نتائج الدراسات لمية لهذا البرنامج جيدة.  كما يدل على مستوى الداللة الع

(. ويرجع هذا إلى تحسن 2019ودراسة محمد  ،  2019ودراسة المقبل    2018السابقة:)جاسم وحمد  

الرياضية   الثقافة  تنمية  المعلمات في  الصفية واستخدام  ممارسات  والتقويم واإلدارة  التدريس  في 

ما أكدته دراسة والذي انعكس على تحسن مستوى الطالبات وهو    التدريس  األدوات الرياضية في

(Dodeen etal,2012) . 
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 توصيات الدراسة 

 على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي: بناًء   

 ليكون شامال ومرجعا للمعلمين. PISA للدراسات واالختبارات الدوليةتطوير دليل المعلم  -

وكيفية - الرياضية  الثقافة  برامج    تضمين  وفي  الخدمة  قبل  المعلم  إعداد  برامج  في  تنميتها 

 التطوير المهني للمعلم أثناء الخدمة.

 بتطبيقات الرياضيات في المجاالت المختلفة. االهتمام   -

 االهتمام بتنمية الثقافة الرياضية لدى الطالب من المرحلة االبتدائية.  -

 مقترحات الدراسة

 حثة إجراء الدراسات التالية: بناًء على نتائج الدراسة تقترح البا 

 .PISAتحليل محتوى كتب الرياضيات في ضوء الثقافة الرياضية وفق إطار  -

 قياس مستوى الثقافة الرياضية لدى طالب وطالبات قسم الرياضيات.  -

   PISAتأثير معتقدات معلمي الرياضيات وممارساتهم التدريسية في أداء الطالب في اختبار   -

ة أخرى حصلت على نتائج متقدمة في سعودية وسناافوره ) أو أي دولفي المملكة العربية ال

PISA .دراسة مقارنة ) 

دراسة عن فعالية البرنامج التدريبي المقترح في هذه الدراسة في تنمية الممارسات  -

 . المنمية للثقافة الرياضية التدريسية لدى معلمات الرياضيات 

 المراجع

ذاتية للمعلم وعالقتها بمفهوم الذات ومركز التحكم في ضوء  (. الكفاءة ال2004أبو العال، مسعد. )

 .380-124،كلية التربية جامعة األزهر،  مجلة التربيةمتايري الجنس والخبرة السابقة، 

ار . عمان: د مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى  (.2007)  عبدهللا.و عبابنة،  ؛  زينة، فريد أبو

 المسيرة.
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(. بناء برنامج تدريبي في العلوم الحياتية  2011لعياصرة، أحمد حسن. ) أبو لطيفة، بسنت حسن؛ وا

التربوية   تنمية المعتقدات  الثقافة العلمية المعاصرة واختبار فاعليته في  مستند إلى معايير 

 العربية. ، رسالة دكتوراه، جامعة عمان ومعتقدات الكفاءة الذاتية للمعلمين

. رام هللا: مركز  افة الرياضيات، نحو رياضيات ذات معنىثق(.  2007جابر، ليانا؛ وكشك، وائل. ) 

 القطان للبحث التربوي. 

(. بناء برنامج تدريبي قائم على معايير االختبارات 2018جاسم، باسم محمد؛ و حمد، سلوى محسن )

لمدرس(TIMSS,PISAالدولية   الرياضية  القوة  في  وأثره  والرياضيات  (  الرياضيات  ي 

  .ة باداد العقلية لطلبتهم. جامع

(. الثقافة الرياضية لدى طلبة قسم الرياضيات 2018الجميلي، هاشم محمد؛ وعطوان، سجى جليل. ) 

- 262، 19، مجلة الفنون وايداب وعلوم اإلنسانيات واالجتماعفي كلية التربية األساسية، 

282 . 

لرياضيات نحو  (. العوامل المؤثرة في معتقدات معلمي ا2017. )خليل، إبراهيم؛ والمالكي، مفرح

 .238 -256(. 2( العدد )20، المجلد )مجلة تربويات الرياضيات كفاءتهم التدريسية، 

(. أثر برنامج تدريبي في مادة الرياضيات على تحسن 2014خضر، عادل؛ ودسوقي، شيرين. )

مجلة كلية التربية  ،  PISAبارات الدولية بيزا  مستوى أداء الطلبة في األسئلة التدريبية لالخت 

 . 89- 62، 15، بورسعيد ب

نوال المتايرات   (.2017)   .الراجح،  ببعض  وعالقتها  الرياضيات  معلمات  لدى  الذاتية  الكفاءة 

 . 515  -489(،  1(، ع )18، جامعة البحرين، مج )مجلة العلوم التربوية والنفسيةاألخرى.  

سترجاع بتاريخ  . تم اال اقتصاد مزهر فرصة مثمرة.)د.ت.(.  2030السعوديةرؤية المملكة العربية  

 https://vision2030.gov.sa/ar/node/8من   2019سبتمبر 28

مدى توافر مكونات الثقافة الرياضية في كتب الرياضيات بالصفوف  (.  2008الزبيدي، عوض. )

لية التربية، جامعة الملك خالد، . )رسالة ماجستير غير منشورة(، كا للمرحلة االبتدائيةالعلي

 أبها.

(. معتقدات معلمي الرياضيات وعالقتها بممارساتهم  2018الطراونة، عوض وخصاونة، أمل . )

 . 310 -290، 4(  45، ) العلوم التربوية -دراسات التدريسية. 

https://vision2030.gov.sa/ar/node/8
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  في تنمية   PISA(. فاعلية نموذج تدريس قائم على أنشطة  2017عبيدة، ناصر السيد عبدالحميد. )

مجلة دراسات مكونات البراعة الرياضية والثقة الرياضية لدى طلبة الصف األول الثانوي،  

 . 70-16، 219،في المناهج وطرق التدريس 

(. فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات أولمبياد الرياضيات في 2015الشين، سمر عبد الفتاح. )

دراسات عربية في التربية وعلم  المهني.  تحسين معتقدات الكفاءة الذاتية وتقدير مجتمع التعلم  

 .208 -185(، 66) النفس

لرياضيات بالمرحلة اإلعدادية  (. تصور مقترح لتطوير منظومة مناهج ا2006متولي، عالء الدين. )

الرياضية.   الثقافة  متطلبات  ضوء  في  مصر  الجمعية  في  الرياضيات،  تربويات  مجلة 

 . 79-1، مارس، 9، المصرية لتربويات الرياضيات 

( الرياضيات.  لمعلمي  الوطني  المدرسية(.  2013المجلس  الرياضيات  ومعايير  )ترجمة  مبادئ   .

لذكير(. الرياض: مكتب التربية العربية لدول الخليج.  محمد عسيري وهيا العمراني وفوزي ا

 (. 2000)العمل األصلي نشر عام  

لتنمية    (PISA)يم الدولي  (. مقرر دراسي في الرياضيات وفق برنامج التقي 2019محمد، رشا. )

مجلة دراسات التنور الرياضي والفاعلية الذاتية الرياضية لدى طالب الصف األول الثانوي.  

 . 57  - 16،  243، وطرق التدريس في المناهج 

( إكرامي  ببرنامج  2016مرسال،  الرياضيات  الطالب معلمي  لدى  الرياضياتية  الثقافة  (. مستوى 

مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية  ية: دراسة تحليلية.  الدبلوم العام بكلية الترب 

 . 61-25(، 4) 19، لتربويات الرياضيات 

( منيرة.  مدينة م أ(.  2019المقبل،  في  الثانوي  األول  الصف  لدى طالبات  الرياضية  الثقافة  ستوى 

بيزا   إطار  وفق  وتعلم    ،(PISA)الرياض  لتعليم  السادس  المؤتمر  إلى  مقدمة  ورقة 

ضيات، مستقبل تعليم الرياضيات في المملكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات الريا

 .390 -373 عودية.الحديثة والتنافسية الدولية، مكة المكرمة، الس

( منيرة.  طالبات ب(.  2019المقبل،  لدى  الرياضية  الثقافة  تنمية  في  مقترح  دراسي  مقرر  فاعلية 

الريا حول  وتصوراتهن  ثانوي  األول  بيزا  الصف  إطار  وفق  )رسالة   .(PISA)ضيات 

 دكتوراه غير منشورة(، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.
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( محمد.  للجنس  2011الوطبان،  وفقا  مقارنة  دراسة  للمعلم:  الشخصية  التدريسية  الكفاءة  أبعاد   .)

 . 515 -473(،  1) 6وسنوات الخبرة والمرحلة التعليمية. مجلة العلوم العربية واإلنسانية. 

مفاهيم ونماذج    PISA   2018 دليل المعلم للدراسات واالختبارات الدولية(.  2018وزارة التعليم. )

تاريخ  الرياضيات  في  االسترجاع  تم  من   2019مارس 20. 

th.pdfma-https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/p 

المنعقد    -الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر"-توصيات المؤتمر السادس لتعليم الرياضيات 
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