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  ملّخص
صيل عن مهارات دراسة الرياضّيات التي تمّيز الطلبة مرتفعي التحتقّصت هذه الدراسة 

مهارات دراسة الرياضّيات، اسُتخِدم في الدراسة مقياس  .الطلبة متدّني التحصيل في الرياضّيات
) ٨١١(تكّونت عينة الدراسة من . فقرة، واسُتخِرجت دالالت الصدق والثبات له) ٢٥(وتضّمن 

ة والتعليم في من طلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشر األساسّية في مدارس التربي طالبًا وطالبًة
مهارات دراسة الرياضّيات التي يمتلكها آشفت النتائج عن  .٢٠١٢/٢٠١٣نابلس، للعام الدراسي 

طلبة المرحلة األساسّية، وحّددت تلك المهارات التي تمّيز الطلبة مرتفعي التحصيل عن الطلبة 
لٍة إحصائيٍة بين نتائج الدراسة عن فروٍق ذات دالآما أسفرت . متدّني التحصيل في الرياضّيات
 .مهارات دراسة الرياضّيات تعزى إلى متغير مستواهم الدراسيمتوسطات درجات الطلبة في 

مستواهم الطلبة، أو التفاعل بين تعزى إلى جنس ولم تظهر النتائج فروقًا ذات داللٍة إحصائيٍة 
  . من نتائجوخلصت الدراسة إلى عدٍد من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه . الدراسي وجنسهم

 
Abstract 

This study aimed at investigating the mathematics study skills that 
discriminating between high- and low- achievers in mathematics. The 
scale of Mathematics Study Skills was developed and used in this study, 
compromised of (25) items. Validity and reliability of this scale were 
established. The subjects of this study were (811) eighth, ninth, and 
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tenth- grade students, selected from basic government school in Nablus, 
in the scholastic year 2012-2013. The study revealed the mathematics 
study skills that basic school students use, and determined those skills 
that discriminating between high- and low- achievers in mathematics. 
The results, also, showed statistically significant differences between the 
mean scores of students attributed to the variable of their grade, but 
showed no statistically significant differences attributed to the variable of 
their sex, or the interaction between their grade and sex.  A number of 
recommendations were made in the light of these findings.  

  
  وأهميتهاخلفية الدراسة 

تمّثل الطرائق واألساليب التي يتبّناها الطلبة في دراستهم عامًال رئيسًا في عمليات تعّلمهم 
، وتهيئ لهم األساس في تعاملهم مع هذه المادة وما يحيط بها أو يتبعها من متغيرات الرياضّيات

  . قد يكون لها أثر في تعديل سلوآهم وتحصيلهم ،معرفية ووجدانية

، والتي قد الرياضّياتالتي يمتلكها الطلبة في دراستهم مادة  ،لطرائق واألساليبولعّل هذه ا
مهارات دراسة "، هو ما يطلق عليه ام في تعّلٍم أفضلسهواإل تساعدهم في تنظيم تعّلمهم

 ;math study skills  )Gettinger & Seibert, 2002; Harvey, 1995" الرياضّيات
Tobin, 1980a .(  

هي اإلجراءات التي يقوم بها الطالب في اآتسابه للمعرفة والتمّكن " راسةمهارات الد"و
، ويمكن تعريفها بأنها القدرة أو )Bogardus, 2007; Steele, 2010, Tobin, 1980b(منها 
المعرفة، وتحليلها، وترآيبها، وتنظيمها، وتذّآرها، ه في اآتسابالتي يمتلكها الطالب  الكفاية

  ).Harvey, 1995; Hoover & Patton, 1995(واستخدامها 

إضافًة إلى من المهارات المعرفية المنّظمة،  واسعًا ومهارات الدراسة قد تشمل مدًى
 ;Devine, 1987(العمليات التي قد تحّسن من التعّلم الجيد والفاعل لدى الطلبة اشتمالها 

Gettinger & Seibert, 2002(ّيًا في عمليات التعّلم جانبًا أساس مهارات الدراسة ، وقد تمّثل
عبر مراحل يستخدم الطلبة هذه المهارات و، )Slate, Jones, & Harlan, 1998(لدى الطلبة 

 & Dincer(يطورونها بأنفسهم أو من خالل عمليات تعّلمهم  غالبًا ماالدراسة المختلفة، وهم 
Akdeniz, 2008.( 

الدافعية، وإدارة : فسّية، من مثلتتأثر بمتغيرات تربوية ون وأومهارات الدراسة قد تؤثر 
 ;Bay, Tughrk, & Gencdogan, 2005(الوقت، وقلق االمتحان، ومفهوم الذات 

Gadzella & Williamson, 1984(بتلك العالقة  ت، بيد أن العديد من الدراسات قد نّوه
 ;Carter, 1999(بين مهارات الدراسة والتحصيل في المادة الدراسية والنجاح فيها " الوثيقة"

Gettinger & Seibert, 2002; Higgens, 2000; Kern, Fagley, & Miller, 1998; 
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Lammers, Onwueghuzia, & Slate, 2001; Sedlack, 2005, Smith, Teske, & 
Gossmeyer, 2000.(  

في صعوبات بهون عالية، إّال أنهم قد يواَج الطلبة قدرات تعّلمبعض هذا ورغم امتالك 
 & Gettinger(ترجع أسبابها إلى عدم امتالآهم المهارات الجيدة في الدراسة درسة، قد الم

Seibert, 2002(،  

يقوم  الذي مهارات أو تطبيقها، فيمكن تمييزه عن أشكال أخرى من التعّلمهذه الأما توظيف 
 ,Novak & Growin(المعّلمون داخل غرفة الصف يقوم به عن ما أو في المدرسة، به المتعّلم 

1984; Rohwer, 1984).(  

القول، أوًال، أن الدراسة فإنه يجدر وعلى أية حال، فعند الحديث عن مهارات الدراسة، 
أساليب محّددة تساعد المتعّلم في اآتسابه تقنيات وب التّدرب والممارسة، من خالل مهارة تتطّل

من المتعّلم نفسه  المعرفة وتنظيمها وحفظها واستخدامها، وتأتي هذه التقنيات في مجملها نابعة
رها عبر مراحل الدراسة المختلفة، وربما يكون للمعّلم الدور اليسير في تطويرها يطّو

)Zimmerman, 1998 .( بطبيعته يتبع مهارات الدراسة، هو أن التعّلم قصدّيآخر أمر ثّمة ،
لك ولذلك فإن الدراسة الفاعلة ال تتطلب المعرفة وتطبيق المهارات فحسب، بل وتتطلب آذ

 & Gettinger(، والجهد المقصود الواعي من جانب الطالب نفسه volition" اإلرادة"
Seibert, 2002, p.351 .( من المتغيرات التي تعّد غاية في  "الدراسة"أن وأخيرًا يمكن القول

الشخصية والخصوصية، فبينما يظهر التعّلم الصفي من خالل السياق االجتماعي عبر التفاعل 
مين، فإن الدراسة عادة ما تكون نشاطًا ذاتيًا ينبع من ن اآلخرين سواء األقران أو المعّله ميوالتوج

وأخيرًا، فإن الدراسة تشتمل ). Damon, 1991; Kucan & Beck, 1997(الطالب نفسه 
، الذي يتمثل في المبادأة، والتصميم، وصياغة self- regulation" التنظيم الذاتي"على بعد 

وامل مهمة في الدراسة، ال تقتصر في أهميتها على طور تشكيل مهارات األهداف، وهي ع
 ,Zimmerman(الدراسة فحسب، بل في توظيفها وتطبيقها خارج نطاق التعّلم والمدرسة 

Bonner, & Kovach, 1996 .(  

هذا وقد وّثق العديد من الباحثين فكرة أن الطلبة الذين تواجههم مشكالت أو صعوبات في 
 & ,Henely, Ramsey(مهارات الدراسة في م أصال يعانون من ضعف التعّلم، ه

Algozzine, 1996; Hoover & Patton, 1995; Lenz, Ellis, & Scanlon, 1996; 
Strichart, Mangrum & Iannuzzi, 1998; Waldron & Mcleskey , 2000( وتبعًا ،

وا حيطم يهم ممن ل ،الدراسة ، فإن العديد من الطلبة الذين تواجههم مشكالت في"لكيرستين"
بمهارات الدراسة التي تمّيز الطلبة ذوي التحصيل المرتفع في الدراسة وترتقي بتحصيلهم 

  ). Gersten , 1998(وإنجازاتهم 

إيجاد معلومات مجهولة، وتنظيم المواد : ، فإن مهارات الدراسة، قد تشملالرياضّياتوفي 
، وقد يكون لمهارات )Tobin, 1980b(المشكالت  والوقت، والتقدير، وفهم المصطلحات، وحّل

، بل إن بعض التربويين من )Seon & King, 1997( الرياضّياتالدراسة أثر آبير في تعّلم 
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، وزعزعة ثقتهم بأنفسهم في النجاح فيها، قد الرياضّياتيشير إلى أن إخفاق بعض الطلبة في 
 & Notling, 2002; Shearn( لديهم الرياضّياتفي مهارات دراسة  يكون مرّده ضعف

Wilding, 2000; Thompson & Johua- Shearer, 2002 .( وعطفًا على ذلك، فإن ثّمة
سيزيد من تحصيل الطلبة في " األآثر فاعلية"نوع المن يؤآد أن توظيف مهارات دراسة من 

  ).Smith, 1998, p.xv(زهم فيها ، ونجاحهم وتمّيالرياضّيات

لها تمّيز خاص، وآيان متفّرد يتطلب مهارات  الرياضّياتين أن هذا ويزعم بعض التربوي
دراسة خاصة بها، ويجعل من مهارات دراستها أآثر تمّيزًا عن غيرها من المواد، إذ إن غالبية 

وذلك باقتصار قيامهم على دراستها وفهمها وإعادة تنظيم  ،المواد األخرى يمكن للطلبة النجاح بها
يتطلب مهارات دراسة من نوع  -زيادة على ذلك-، فاألمر الرياضّياتل امعلوماتها، أما في ح

ر الطالب إلى اعتمادها لنجاحه خطوات إضافية تضّطآما تتطلب ، )Notling, 2005(خاص 
ما يواجهه من مسائل  فيها، تتمثل في استدعائه معلومات ومعارف سابقة لتطبيقها في حّل

  ).Notling, 2002(رياضية 

، وأثرها البّين في التحصيل واإلنجاز الرياضّياتحث في مهارات دراسة ورغم أهمية الب
 ,Bogardus, 2007; Notling, 2002(، إّال أن البحث قد يبدو مقتصدًا فيها الرياضّياتفي 

، وما زالت دعوات تنادي بإجراء مزيد من الدراسات تبحث وتتقّصى مهارات دراسة )2005
، فدراسة مهارات الرياضيات تزيد ا بمتغيرات تربوية ونفسية، ودرجة أثرها وتأّثرهالرياضّيات

 ,Bogardus( من فهم تربويي الرياضيات لطرق تدريسها، والوسائل التي تعين على تعّلمها
2007; Notling, 2002, 2005; Shearn & Wilding, 2000; Smith , 1998, 

Steele, 2010( للعاملين في تعليمها بمعرفة ، ولعّل دراسة تهتم بمهارات الرياضّيات تتيح
خصائص الطلبة أثناء دراستهم الرياضيات، مما قد يساعد في تعّلمها خاصة إذا ُعلمت مهارات 

  . الطلبة مرتفعي التحصيل فيها

منها استجابة لتلك الدعوات، لتتقّصى مهارات  وعليه، فإن هذه الدراسة تأتي في جانٍب
في فلسطين؛ لحاجة الطلبة إلى  العليا األساسّيةمرحلة التي يمتلكها طلبة ال الرياضّياتدراسة 

، آما تبحث في تلك المهارات التي تمّيز الطلبة ذوي التحصيل المرتفع آيفية دراسة الرياضيات
فيها، واختالف تلك المهارات باختالف جنسهم  المتدّنيعن الطلبة ذوي التحصيل  الرياضّياتفي 

 . ومستوياتهم الدراسية
  

  ة وأسئلتهاهدف الدراس

لدى طلبة الصفوف الثامن  الرياضّياتتسعى هذه الدراسة إلى تقّصي مهارات دراسة 
التي تمّيز  الرياضّياتالعليا، وتحديد مهارات دراسة  األساسّيةوالتاسع والعاشر من المرحلة 

ي ف المتدّنيعن أقرانهم الطلبة من ذوي التحصيل  الرياضّياتالطلبة ذوي التحصيل المرتفع في 
  . اختالف جنسهم ومستوياتهم الدراسيةب، واختالف تلك المهارات الرياضّيات

  :وتحديدًا، فقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية
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 العليا األساسّيةالتي يمتلكها طلبة المرحلة  الرياضّياتما مهارات دراسة " :السؤال األول
 ".بًة حسب أولوياتها؟مرّت

التي ُتمّيز الطلبة ذوي التحصيل المرتفع في  الرياضّياتهارات دراسة ما م" :السؤال الثاني
  ".؟الرياضّياتعن الطلبة ذوي التحصيل المتدّني في  الرياضّيات

العليا  األساسّيةلدى طلبة المرحلة  الرياضّياتهل تختلف مهارات دراسة " :السؤال الثالث
والتفاعل  ،)طالب، طالبات(، وجنسهم )الثامن، التاسع، العاشر(لدراسّي امستواهم  باختالف
  ".بينهما؟
  

  الطريقة واإلجراءات

  مجتمع الدراسة وعينتها
، في مدارس األساسّيةتكّون مجتمع الدراسة من طلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشر 

) ١٥١٣٣(، وقد بلغ عددهم ٢٠١٢/٢٠١٣في محافظة نابلس، للعام الدراسي تربية والتعليم ال
وقد بلغ عدد طلبة الصف الثامن . بة وفق إحصاءات مديرية التربية والتعليم في نابلسطالبًا وطال
، في حين بلغ عدد طلبة )٤٨٤٣(، وبلغ عدد طلبة الصف التاسع األساسي )٥٠٠٦(األساسي 

  ).٥٢٨٤(الصف العاشر األساسي 

د عينة يوّضح توزيع أفرا) ١(طالبًا وطالبة، والجدول ) ٨١١(وتألفت عينة الدراسة من 
الثامن، : الصفوف(، ومستواهم الدراسي )طالب، طالبات(الدراسة، تبعًا لمتغيري جنسهم 

  ). التاسع، العاشر

 .الجنس والمستوى الدراسّيمتغيري أفراد عينة الدراسة موزعين حسب : )١(جدول 

 العدد المستوى المتغير

  ٣٤٦  طالب  الجنس
  ٤٦٥  طالبات

 المستوى الدراسّي
  ٣١٣  الثامن
  ٢٧٣  التاسع
  ٢٢٥  العاشر

  ٨١١  المجـمـوع
  

 أداة الدراسة

الذي تمَّ بناؤه ألغراض  ،"الرياضّياتمقياس مهارات دراسة "تمّثلت أداة الدراسة في 
إجراءات إعداده وتطويره بخطوات اسُتهّلت بالرجوع إلى األدب في وقد مرَّ المقياس . الدراسة

الطرائق واألساليب التي يمتلكها الطلبة  :بأنها study skillsالتربوي وتعريفه مهارات الدراسة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 & Harvey, 1995; Gettinger(في دراستهم المادة، والتي تساعدهم في تنظيم تعّلمهم 
Seibert, 2002(وتحليلها ،اآتساب المعرفة القدرة أو الكفاية في :، أو آما ُتَعرَّف بأنها، 

 ,Harvey, 1995; Hoover & Patton(ا وتذّآرها، واستخدامه ،وتنظيمها ،وترآيبها
1995.(  

، إلى العديد من الدراسات الرياضّياتمهارات دراسة وقد تمَّ الرجوع في طور إعداد مقياس 
 Bogardus, 2007; Dincer( بعاّمةهارات الدراسة مّما تضّمن مقاييس لم التربوّية والنفسية

& Akdeniz, 2008; Gettinger & Seibert, 2002; Slate et al., 1995; Steele, 
2010; Yip & Chung, 2002 (أو مواقع تعليمّية على شبكة  ، والرجوع إلى دراسات

 ,Bogardus(على وجه الخصوص  الرياضّياتمهارات دراسة مّما تضّمن مقاييس ل اإلنترنت
2007; Massey, 2008; Nolting, 2002, 2005; Seon & King, 1997;   .(  

وأبعاده، تمَّ  الرياضّياتمهارات دراسة وزيع الفقرات على مقياس تحديد مجاالت تلو
، مجاالت مهارات الدراسةالرجوع في أثناء بناء المقياس إلى دراسات سابقة بحثت وتحّرت في 

 مجال: هيو، الرياضّيات مهارات دراسةتنضوي تحتها مجاالت  ضّمن العديد منها أربعةوت
استراتيجيات "، ومجال "الرياضّياتفي أثناء درس "جال ، وم"الرياضّياتوقت ومكان دراسة "

 ;Hopper, 1993; Kocurek, 2000" (الرياضّياتاختبارات "، ومجال "الرياضّياتدراسة 
Massey, 2008; Nolting, 1997 .(  

المعّد ألغراض هذه الدراسة  الرياضّياتمهارات دراسة وفي ضوء ذلك، تضّمن مقياس 
  .سالف ذآرهاال جاالت األربعةعلى الم

 تناولت مواقف تعّبر عن ،فقرة) ٢٥(من  الرياضّياتمهارات دراسة وتكّون مقياس 
، والتي تساعدهم في تنظيم الرياضّياتوالطرائق التي يتبناها الطلبة في دراستهم مادة  األساليب

  . هاالمهارات التي تسهم في اآتساب المعرفة الرياضية، وتنظيمها، واستخدامو، تعّلمهم المادة

، وتوّزعت درجات الفقرة تبعًا لإلجابة عنها آما ٤-١وَتراوَح مدى الدرجات لكل فقرة من 
  : يلي

  . ، ولها درجة واحدةال أفعل مطلقًا -

  . ، ولها درجتاننادرًا -

  . ، ولها ثالث درجاتأحيانًا -

  . ولها أربع درجات دائمًا، -

  .درجة) ١٠٠(إلى ) ٢٥(وعليه، فإن مدى درجات المقياس آكل َتراوَح من 
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ما يمتلكونه من وقد ُطِلَب إلى الطلبة وضع دائرة حول أآثر ما يعبر عن وجهة نظرهم في
عدم بالتدّرج من  ،الرياضّياتمهارات دراسة مما ورد في مقياس  ،الرياضّياتمهارات دراسة 

  . القيام دائمًا بتلك المهارةإلى القيام مطلقًا بالمهارة 

  :آما يليالمجاالت األربعة ياس على وقد توّزعت فقرات المق ،هذا

  . ٤إلى  ١من : هي ،٤فقراته عدد ، و"الرياضّياتوقت ومكان دراسة "مجال  -

  . ٨إلى  ٥من : ، هي٤وعدد فقراته ، "الرياضّياتفي أثناء درس "مجال  -

 .٢٠إلى  ٩من : ، هي١٢وعدد فقراته ، "الرياضّياتاستراتيجيات دراسة "مجال  -

  .٢٥إلى  ٢١من : ، هي٥وعدد فقراته ، "ّياتالرياضاختبارات "مجال  -

، فقد تمَّ عرضه على مجموعة من الرياضّياتولتحقيق صدق مقياس مهارات دراسة 
وطرائق تدريسها،  الرياضّياتمن األساتذة المتخّصصين في مناهج ) ٢(المحّكمين متمّثلة في 

األساتذة من ) ٢(األردنية، ومن األساتذة المتخّصصين في علم النفس التربوّي في الجامعة ) ٢(و
من مشرفي ) ٢(في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، و الرياضّياتتعليم المتخّصصين في 

في مديرية التربية والتعليم في نابلس، وقد أبدى المحّكمون آراءهم ومقترحاتهم  الرياضّيات
، ومناسبتها لرياضّياتاوتعديالتهم، فيما يرتبط بطبيعة الفقرات، وتعبيرها عن مهارات دراسة 

وبرزت التعديالت في آتابة تفاصيل حل المسألة الرياضية أثناء الحل، وتحديد ألفراد الدراسة، 
 .بصورته النهائيةفقرة ) ٢٥(المقياس الهدف من حصة الرياضيات، ولذلك فقد أصبح 

لى عينة من وُحسب ثبات المقياس بطريقتين أوالهما طريقة إعادة االختبار، إذ تمَّ تطبيقه ع
، وهي من خارج عينة الدراسة، وقد بلغ "بسام الشكعة"طلبة الصف الثامن األساسّي في مدرسة 

طالبًا، وأعيد تطبيقه بفارق زمني مّدته أسبوعان، وُحِسَب معامل االرتباط ) ٤١(عدد أفرادها 
انية لحساب الثبات وأما الطريقة الث). ٠٫٨١(الذي يمّثل قيمة معامل الثبات وفق هذه الطريقة فبلغ 

، وذلك بتطبيقه Cronbach Alphaفكانت بطريقة االتساق الداخلي وفق معادلة آرونباخ ألفا 
طالبًا، ) ٤١(على عينة من طلبة الصف الثامن األساسّي، وهي من خارج عينة الدراسة، وقوامها 

، وتشير قيمة )٠٫٨٣(وبلغت قيمة معامل الثبات وفق هذه الطريقة ". بسام الشكعة"في مدرسة 
  .معامل الثبات إلى صالحية أداة الدراسة في قياس ما ذهبت لقياسه

  .الرياضّياتمقياس مهارات دراسة ) ١(ويبّين الملحق 
  

  إجراءات الدراسة
  :مّرت إجراءات الدراسة بالخطوات التالية

 طالبعلى أفراد عينة الدراسة، وُسّجلت لكل  الرياضّياتمقياس مهارات دراسة ُطبِّق  -
 . ٢٠١٢/٢٠١٣للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  الرياضّياتدرجته في مادة 
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في الفصل  الرياضّياتأفراد عينة الدراسة تبعًا لدرجاتهم في  طلبةوقد تم تصنيف ال -
، وهم )الرياضّياتمرتفعو التحصيل في (العليا : إلى مجموعتين) تحصيلهم(الدراسي األول 

، وقد بلغ )٦٢(الذي تناظره الدرجة ) ٥٠(على من المئين الذين حصلوا على درجات أ
، وهم الذين حصلوا )الرياضّياتمتدّنو التحصيل في (طالبًا وطالبًة، والدنيا ) ٣٩٨(عددهم 

 . طالبًا وطالبًة) ٤١٣(، وقد بلغ عددهم )٦٢(على درجات أقل من الدرجة 

رجات مرتفعي التحصيل في بلغ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري على التوالي لد
، والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري على التوالي لدرجات )٩٫٨٢،  ٧٦٫٩٣( الرياضّيات

لعينتين مستقلتين  المحسوبة ، وبلغت قيمة ت)٩٫١٥،  ٥١٫٠٠( الرياضّياتمتدّني التحصيل في 
، )٣٨٫٩( ّياتالرياضمتدّنو التحصيل في و الرياضّياتمرتفعو التحصيل في : هما مجموعتا

فروق دالة  ؛ مما يشير إلى وجود٠٫٠٠١وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من 
، )الرياضّياتمتدّنو التحصيل في و الرياضّياتمرتفعو التحصيل في (إحصائيًا بين المجموعتين 

  .ومشروعية التصنيف المّتبع في الوقت ذاته

ستواهم الدراسّي، أي الصف الدراسّي الذي يتبعونه م: الطلبة تبعًا لمتغيريآما تمَّ تصنيف  -
 ).طالب، طالبات(، وجنسهم )الثامن، التاسع، العاشر(

ُأْدِخَلْت البيانات في الحاسوب، واسُتخدمت الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعّية  -
Statistical Packages for Social Sciences SPSS   لتحليل البيانات. 

  
  ةالمعالجة اإلحصائي

لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
  .الرياضّياتعلى مقياس مهارات دراسة  -أفراد الدراسة-المعيارية الستجابات الطلبة 

أبو ( Discriminant Analysisتحليل التمييزي ولإلجابة عن السؤال الثاني، ُاسُتخدم ال
وذلك لتحديد ؛ ),Huberty, 1994; McLachlan 2004؛ ٢٠٠٢، ؛ عكاشة٢٠٠٣عالم، 

التي تمّيز الطلبة ذوي التحصيل المرتفع عن الطلبة ذوي التحصيل  الرياضّياتمهارات دراسة 
   .الرياضّياتالمتدّني في 

 Two wayولإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة، اسُتخدم تحليل التباين الثنائي
Analysis of Variance ANOVA  )Kaplan, 1987, pp.191-210( وفق التصميم ،

؛ للكشف عن الداللة اإلحصائّية للفروق بين متوسطات درجات الطلبة أفراد )٢×٣(العاملي 
تبعًا لمتغيري المستوى الدراسّي للطلبة،  الرياضّياتالدراسة على مقياس مهارات دراسة 

في إجراء المقارنات البعدّية " شافيه" طريقةباستخدام وقد ُأتبع ذلك  .، والتفاعل بينهماوجنسهم
 ,Scheffe’s method for multiple comparisons )Maxwell & Delaneyالمتعّددة 

218-2004, pp. 217(لمتغير المستوى الدراسّي للطلبة ؛ بغية الكشف عن مصادر الفروق.   
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  الدراسة ومناقشتهانتائج 
 :الدراسة على ما يليَنصَّ السؤال األول من أسئلة 

مرتبًة حسب  العليا األساسّيةالتي يمتلكها طلبة المرحلة  الرياضّياتما مهارات دراسة " 
  "أولوياتها؟ 

اس    ي مقي واردة ف ة ال االت األربع ت المج ؤال، ُرّتب ذا الس ن ه ة ع ة ولإلجاب ارات دراس  مه
ابية  ،الرياضّيات طاتها الحس ًا لمتوس ًا تبع ًا تنازلي ا ُح. ترتيب درجات  آم ابّي ل ط الحس َب المتوس ِس

  . هذه البيانات) ٢(ويوّضح الجدول . لمقياس الكّليالدراسة على ا الطلبة أفراد عينة

لدى الطلبة  الرياضّياتالمتوسطات الحسابية للمجاالت األربعة لمهارات دراسة : )٢(جدول 
  .مرتبًة تنازليًا

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرتبة
  ٠٫٥٤  ٣٫٣٥  الرياضّياتفي أثناء درس   ١
  ٠٫٤٨  ٣٫٠١  الرياضّياتاستراتيجيات دراسة   ٢
  ٠٫٦٠  ٢٫٩٩  الرياضّياتاختبارات   ٣
  ٠٫٦٠  ٢٫٩٦   الرياضّياتوقت ومكان دراسة   ٤

  ٠٫٤٤  ٣٫٠٦  الكّلي

، في مقياس مهارات دراسة "الرياضّياتفي أثناء درس "أن مجال ) ٢(يالحظ من الجدول 
من  )٣٫٣٥(العليا، قد حظي بأعلى متوسط حسابي بلغ  األساسّيةلدى طلبة المرحلة  اتالرياضّي

، "الرياضّياتاستراتيجيات دراسة "، تاله مجال )٥(المتوسط الحسابي األعلى لكل مجال والبالغ 
وقت ومكان دراسة "، وحلَّ في المرتبة األخيرة مجال )٣٫٠١(بمتوسط حسابي قدره 

، إذ حصل على متوسط حسابي قدره الرياضّياتاس مهارات دراسة ، في مقي"الرياضّيات
)٢٫٩٦.(  

  ). ٤(من اإلجمالي البالغ ) ٣٫٠٦(آما بلغ المتوسط الحسابي الكّلي للمقياس 

، ترتيبًا تنازليًا، تبعًا لمتوسطاتها الرياضّياتآما ُرّتبت فقرات مقياس مهارات دراسة 
  .يبهذا الترت) ٣(ويوّضح الجدول .  الحسابية
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  .بًة تنازليًامرّت الرياضّياتمقياس مهارات دراسة المتوسطات الحسابية لفقرات : )٣(جدول 

  رقم
  المتوسط  الفقرة  الرتبة الفقرة

  الحسابي
 ٣٫٦٠  يكون هدفي في حّصة الرياضّيات فهم آل شيء ١ ٨
 ٣٫٥٢ أرّآز آثيرًا في حّصة الرياضّيات ٢ ٥
 ٣٫٤٦  قة امتحان الرياضّيات أراجع إجاباتي قبل تسليم ور ٣ ٢٣
 ٣٫٣٨  أهتم بحل واجبات الرياضّيات بوقتها ٤ ٣
 ٣٫٣٥  أفّكر في آل ما يشرحه معّلم الرياضّيات في الحصة  ٥ ٦
 ٣٫٣٣  أهتم بكتابة آل خطوات الحّل لمسائل الرياضّيات في دفتري  ٦ ١٩
 ٣٫٢٦  أستفسر من اآلخرين إذا واجهتني مشكلة في فهم الرياضّيات  ٧ ٩

إذا وجدت صعوبة في فهم درس الرياضّيات من الكتاب فإنني  ٨ ١٣
 ٣٫٢٣ أبحث عن وسيلة مساعدة أخرى

أحّل مسائل الرياضّيات من أجل فهمها وال أآتفي فقط بمعرفة  ٩ ١٤
 ٣٫١٦ اإلجابة الصحيحة

 ٣٫١٥  أحاول أن أحّدد تمامًا األمور غير الواضحة في الرياضّيات  ١٠ ١٦
 ٣٫١٤ الرياضّيات آل يومأدرس ١١ ١

ال أسّلم ورقة امتحان الرياضّيات قبل انتهاء الوقت المحّدد  ١٢ ٢٢
 ٣٫١٣ لالمتحان

 ٣٫٠١  أراجع معّلم الرياضّيات لتوضيح األمور غير الواضحة ١٣ ١٨

أحاول إيجاد طريقة لربط المفاهيم الجديدة بما تعّلمته سابقًا في  ١٤ ١٢
 ٢٫٩٩ الرياضّيات

 ٢٫٩٨  أقرأ جميع األسئلة في امتحان الرياضّيات قبل اإلجابة عنها  ١٥ ٢١
 ٢٫٩٦  أبتكر طرقًا تخّصني آي أتذّآر المفاهيم والقوانين الرياضية  ١٦ ١١
 ٢٫٩٣  أسّجل مالحظات جيدة أثناء حّصة الرياضّيات  ١٧ ٧
 ٢٫٩٣  أراجع دروس الرياضّيات قبل حّل الواجب  ١٨ ١٠
 ٢٫٧٢  والمفاهيم الرياضية في بطاقات أو أوراق خاصة أآتب القوانين ١٩ ١٥
 ٢٫٧١  أدرس الرياضّيات مع زمالئي إذا احتاج األمر  ٢٠ ٢٠

عندما يوّزع معّلم الرياضّيات أوراق االمتحان مصّححة فإنني  ٢١ ٢٤
 ٢٫٧١ أسّجل األخطاء التي وقعت فيها

 ٢٫٦٩ تحديد امتحان أراجع مادة الرياضّيات أوًال بأول بغض النظر عن ٢٢ ٢٥
 ٢٫٦٦  ساعة يوميًا أدرس الرياضّيات بمعّدل ٢٣ ٤
 ٢٫٦٤ أحّدد وقتًا معينًا لدراسة الرياضّيات ٢٤ ٢
 ٢٫٦٢  أحّضر درس الرياضّيات قبل أن يشرحه المعّلم  ٢٥ ١٧



  ٢١٨٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العابددنان ع

  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في أثناء  الرياضّياتوتشير هذه النتائج إلى أن الطلبة يبدون جّل اهتمامهم لمهارات دراسة 
زون انتباههم وفهمهم على ما يدور داخل غرفة الصف من عروض ، فيرّآالرياضّياتدرس 

هه المعّلم إليهم من خبرات وأنشطة، وقد ال يكون هذا ُمستغَربًا؛ إذ إن للدروس، وما يوّج
تعتمد على المنطق والتفكير، وتقتصر معارفها ومهاراتها ومسائلها على الفهم  الرياضّيات

ت اآتّظالعليا، وقد  األساسّيةعلى الطلبة وهم في مراحل الدراسة  ُبتطبيق، فيصُعواالستيعاب وال
روا أغوارها بأنفسهم، فيكون من األجدر بهم أن بالمادة بمختلف المفاهيم والتعميمات، أن يس

الدرس، في سير يستمعوا إلى معّلميهم في الدرس، وأن يولوهم االنتباه داخل غرفة الصف وأثناء 
وقد بدا أن هذه النتيجة جاءت تحقيقًا للدعوة إلى التأآيد على . يق أهداف تعّلمهم المادةسبيل تحق

مادة تراآمية مستقلة،  الرياضّياتن إفي المدرسة، والترآيز فيها، إذ  الرياضّياتحضور دروس 
أن يحوز عليه من مصدر يوثق به  ممنها أثناء الدرس، فإنه حرّي به جزء فإذا فات الطلبة

 ). Hopper, 2003; University College, 2011(مه، وأن ال يغفل عنه ألهميته آمعّل

من حيث الترتيب أوًال، وحّل في الرتبة " الرياضّياتفي أثناء درس "وعليه، فقد حّل مجال 
، إذ لم يعر الطلبة اهتمامهم األآبر لمكان الدراسة "الرياضّياتوقت ومكان دراسة "األخيرة 

ا جّل اهتمامهم للحصة واالستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف وأوقاتها، بل أبدو
  . الرياضّياتتعّلمهم 

مع ما أشارت إليه دراسات سبق وأن تناولت مهارات الدراسة  -ما إلى حدٍّ-وينسجم هذا 
، ولعّله يلتقي مع ما أّآد عليه المجلس القومي لمعّلمي )Slate et al., 1998(لدى الطلبة 

في توصياته  National Council of Teachers of Mathematics NCTM ياضّياتالر
وما يتبعها من معرفة وفهم وتطبيق في داخل غرفة الصف، وتأآيده على  الرياضّياتبتقديم 

  ). NCTM, 2000(هم ي، وتفاعل الطلبة مع هذه الدروس ومع معّلمالرياضّياتأهمية دروس 

في نقل المعرفة لطلبته، وتعزيزه تلك  الرياضّياتل لمعّلم آما تؤآد النتيجة الدور الفاع
 ,Clarke؛٢٠٠٤السواعي ، (المعرفة عبر توظيفها واستخدامها وتطبيقها في خبرات مختلفة 

1997;   ،Kahan, Cooper, & Bathea, 2003.(  

ا لتؤّآد م الرياضّياتوقد جاءت البيانات المرتبطة بأولويات فقرات مقياس مهارات دراسة 
رت الفقرة ّد، إذ تصتوصلت إليه من نتائج مرتبطة بمجاالت مقياس مهارات دراسة الرياضّيات

، )الرياضّيات حّصةأرّآز آثيرًا في (، والفقرة )فهم آل شيء الرياضّيات حّصةيكون هدفي في (
في "لدى الطلبة، وهما فقرتان تقعان في مجال  الرياضّياتقائمة األولويات في مهارات دراسة 

  ". أثناء الدرس

قه إجمالي ، أي أن ما يحّق%)٧٦٫٣٩(آما بلغ المتوسط الحسابي الكّلي للمقياس ما نسبته 
آما يشير - ، وهي قيمة%)٧٦٫٣٩(يبلغ  الرياضّياتالطلبة من وزن نسبي في مهارات دراسة 

 .average )Hooper, 2003متوسطة أو معتدلة  -إليها البحث التربوي في هذا المجال
p.117 ( فعليهم أن يعمدوا إلى الرياضّيات، وإذا أراد الطلبة أن يحّسنوا من إنجازهم في ،

ا ورد في مجاالت المقياس، ، هي مّمالرياضّياتتوظيف مهارات أو استراتيجيات في دراسة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

إلى أن ينتهوا باستخدامهم وتوظيفهم معظم من هذه المهارات بواحدة أو اثنتين هؤالء الطلبة  فيبدأ
 ). Hooper, 2003( الرياضّياتدراسة  مهارات

   : ولإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة، الذي نّص على ما يلي

ما مهارات دراسة الرياضّيات التي ُتمّيز الطلبة ذوي التحصيل المرتفع في الرياضّيات "
 ؟"تحصيل المتدّني في الرياضّيات؟ عن الطلبة ذوي ال

سابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة ذوي التحصيل تم استخراج المتوسطات الح
. المرتفع والطلبة ذوي التحصيل المتدّني في الرياضّيات، وذلك على مهارات دراسة الرياضّيات

  . يوّضح هذه البيانات) ٤(والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على مهارات : )٤(جدول 
  .دراسة الرياضّيات تبعًا لمستوى التحصيل في الرياضّيات

  المهارة  الرقم
  التحصيل متدّنو   و التحصيلمرتفع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٠٫٨١ ٢٫٩٧ ٠٫٧٠ ٣٫٣٢  أدرس الرياضّيات آل يوم   .١
 ٠٫٩٥ ٢٫٥٧ ٠٫٨٧ ٢٫٧٢  أحّدد وقتًا معينًا لدراسة الرياضّيات   .٢
 ٠٫٨٦ ٣٫٢٨ ٠٫٧٢ ٣٫٥٠  أهتم بحّل واجبات الرياضّيات بوقتها   .٣
 ٠٫٩١ ٢٫٥٩ ٠٫٨٨ ٢٫٧٥  أدرس الرياضّيات بمعّدل ساعة يوميًا   .٤
 ٠٫٧٢ ٣٫٣٥ ٠٫٥٦ ٣٫٧٢  أرّآز في حّصة الرياضّيات   .٥
أفّكر في آل ما يشرحه المعّلم في    .٦

 ٠٫٨٥ ٣٫١٦ ٠٫٦٢ ٣٫٥٥  الحصة

دة في دروس أسّجل مالحظات جي   .٧
 ٠٫٩٧ ٢٫٨٦ ٠٫٨٨ ٣٫٠٢  الرياضّيات

يكون هدفي في حّصة الرياضّيات فهم    .٨
 ٠٫٧٨ ٣٫٤١ ٠٫٤٦ ٣٫٨١  آل شيء

أستفسر من اآلخرين إذا واجهتني    .٩
 ٠٫٨٥ ٣٫١١ ٠٫٧٣ ٣٫٤٢  مشكلة في فهم الرياضّيات

أراجع دروس الرياضّيات قبل حّل    .١٠
 ٠٫٩٣ ٢٫٨١ ٠٫٨٢ ٣٫٠٦  الواجب

ني لتذّآر المفاهيم أبتكر طرقًا تخّص   .١١
 ٠٫٩٨ ٢٫٧٥ ٠٫٨٥ ٣٫١٨  والقوانين الرياضية

أحاول إيجاد طريقة لربط المفاهيم    .١٢
 ٠٫٩٥ ٢٫٨١ ٠٫٨٠ ٣٫١٨  الجديدة بما تعّلمته سابقا
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(تابع جدول رقم ... 

  المهارة  الرقم
  التحصيل متدّنو   و التحصيلمرتفع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

إذا وجدت صعوبة في فهم درس    .١٣
الرياضّيات من الكتاب فإنني أبحث عن 

  وسيلة مساعدة أخرى
٠٫٩٦ ٣٫١١ ٠٫٨١ ٣٫٣٧ 

ياضّيات من أجل فهمها أحّل مسائل الر   .١٤
وال أآتفي فقط بمعرفة اإلجابة 

  الصحيحة
٠٫٩٤ ٢٫٩٨ ٠٫٨١ ٣٫٣٥ 

أآتب القوانين والمفاهيم الرياضّية في    .١٥
 ١٫٠٧ ٢٫٧٤ ١٫٠٦ ٢٫٧٢  بطاقات أو أوراق خاصة

أحاول أن أحّدد تمامًا األمور غير    .١٦
 ٠٫٨٨ ٢٫٩٨ ٠٫٧٧ ٣٫٣٤  الواضحة في الرياضّيات

ت قبل أن أحّضر درس الرياضّيا   .١٧
 ٠٫٩٢ ٢٫٤٧ ٠٫٩٠ ٢٫٧٩  يشرحه المعّلم

أراجع معّلم الرياضّيات لتوضيح    .١٨
 ٠٫٩٨ ٢٫٨٢ ٠٫٨٦ ٣٫٢٢  األمور غير الواضحة

أهتم بتسجيل آل خطوات حلول    .١٩
 ٠٫٨٨ ٣٫٢٤ ٠٫٨٥ ٣٫٤٣  المسائل في دفتري

أدرس الرياضّيات مع زمالئي إذا    .٢٠
 ٠٫٩٦ ٢٫٧٣ ٠٫٩٦ ٢٫٧٠  احتاج األمر

سئلة االمتحان قبل البدء أقرأ جميع أ   .٢١
 ١٫٠٤ ٣٫٠٩ ١٫٠٧ ٢٫٨٨  باإلجابة عنها

ال أسّلم ورقة امتحان الرياضّيات قبل    .٢٢
 ٠٫٩١ ٣٫٠٥ ٠٫٨١ ٣٫٢٢  انتهاء الوقت المحّدد لالمتحان

أراجع إجاباتي قبل تسليم ورقة امتحان    .٢٣
 ٠٫٨٩ ٣٫٣٢ ٠٫٧٥ ٣٫٦١  الرياضّيات

عندما يوّزع معّلم الرياضّيات أوراق    .٢٤
تحان مصّححة فإنني أسّجل االم

  األخطاء التي وقعت فيها
١٫٠١ ٢٫٧٠ ١٫٠٦ ٢٫٧٣ 

أراجع مادة الرياضّيات أوًال بأول    .٢٥
 ١٫٠٢ ٢٫٦١ ٠٫٩٦ ٢٫٧٨  بغّض النظر عن تحديد امتحان
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يكون هدفي في حّصة (، يالحظ أن المهارة )٤(بمالحظة المستويات الحسابية في الجدول 
في مقياس مهارات دراسة الرياضّيات، قد احتلت ) ٨(ها ، ورقم)الرياضّيات فهم آل شيء

  المرتبة 
األولى من حيث درجة توافرها سواء لدى الطلبة ذوي التحصيل المرتفع في الرياضّيات، 
أو الطلبة ذوي التحصيل المتدّني في الرياضّيات، وقد تلتها في المرتبة الثانية لدى الطلبة مرتفعي 

في مقياس مهارات دراسة ) ٥(، ورقمها )رًا في حّصة الرياضّياتأرّآز آثي(التحصيل المهارة 
أراجع إجاباتي قبل تسليم ورقة امتحان (الرياضّيات، وقد قابلتها في المرتبة الثانية المهارة 

في . ، في درجة توافرها لدى الطلبة متدّني التحصيل في الرياضّيات)٢٣(، ورقمها )الرياضّيات
الرتبة ) أدرس الرياضّيات مع زمالئي إذا احتاج األمر(ونّصها ، )٢٠(حين احتلت المهارة 

األخيرة من حيث درجة توافرها لدى الطلبة مرتفعي التحصيل في الرياضّيات، وقد قابلتها في 
، في )أحّضر درس الرياضّيات قبل أن يشرحه المعّلم(، ونّصها )١٧(الرتبة األخيرة المهارة 

  . التحصيل في الرياضّيات درجة توافرها لدى الطلبة متدّني

أن ثمة فروق قد تبدو ظاهرة بين متوسطات درجات فئتي ) ٤(ويالحظ عمومًا من الجدول 
الطلبة مرتفعي التحصيل في الرياضّيات والطلبة متدّني التحصيل في الرياضّيات في مهارات 

ة ذوي التحصيل وللتأآد فيما إذا آانت هذه الفروق تشير إلى تمّيز الطلب. دراسة الرياضّيات
المرتفع في الرياضّيات عن الطلبة ذوي التحصيل المتدّني في الرياضّيات مما يخّصهم من 
مهارات دراسة الرياضّيات، تم استخراج نتائج التحليل التمييزي للدرجات على مهارات دراسة 

لرياضّيات، يبّين ملّخصًا لنتائج التحليل التمييزي لمهارات دراسة ا) ٥(والجدول . الرياضّيات
لها بداللة إحصائية، وذلك تبعًا لمتغير التحصيل في الرياضّيات ) ف(التي حظيت قيمة 

لكل مهارة على  Univariate ANOVAsبمستوييه، أي أنه يبين خالصة جداول تحليل التباين 
  . حدة

ين ملّخص نتائج التحليل التمييزي لمهارات دراسة الرياضّيات من حيث تمييزها ب: )٥(جدول 
  .الطلبة مرتفعي التحصيل ومتدّني التحصيل في الرياضّيات

  قيمة   المهارة  الرقم
  ولكس المدا

  قيمة 
  ف

الداللة 
 اإلحصائية

 ,٤٢٫٠٩٦٠٠٠١ ,٩٥١  أدرس الرياضّيات آل يوم   .١
 ,٠٢٢ ٥٫٢٨٣ ,٩٩٤  أحّدد وقتًا معينًا لدراسة الرياضّيات   .٢
 ,١٤٫٥٣٩٠٠٠١ ,٩٨٢  أهتم بحّل واجبات الرياضّيات بوقتها   .٣
 ,٠١١ ٦٫٥٣٩ ,٩٩٢  أدرس الرياضّيات بمعّدل ساعة يوميًا    .٤
 ,٦٤٫٩٦٦٠٠٠١ ,٩٢٦  أرّآز في حّصة الرياضّيات   .٥
 ,٥٨٫١١٦٠٠٠١ ,٩٣٣  أفّكر في آل ما يشرحه المعّلم في الحصة    .٦

ي دروس       .٧ دة ف ات جي ّجل مالحظ أس
 ,٠١٤ ٦٫٠٧٤ ,٩٩٣  الرياضّيات 



  ٢١٩١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العابددنان ع

  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 
  قيمة  المهارة  الرقم

  ولكس المدا
  قيمة
  ف

الداللة 
 اإلحصائية

ة الرياضّيات      .٨ ي حّص دفي ف م آل يكون ه فه
 ,٧٩٫٦٤٣٠٠٠١ ,٩١٠  شيء 

أستفسر من اآلخرين إذا واجهتني مشكلة في     .٩
 ,٣١٫٣٣٣٠٠٠١ ,٩٦٣  فهم الرياضّيات 

 ,١٦٫٣٧٦٠٠٠١ ,٩٨٠  أراجع دروس الرياضّيات قبل حّل الواجب    .١٠

اهيم       .١١ ذّآر المف ني لت ًا تخّص ر طرق أبتك
 ,٤٤٫٣٧٨٠٠٠١ ,٩٤٨  والقوانين الرياضية 

اد طريق   .١٢ اول إيج دة أح اهيم الجدي ربط المف ة ل
 ,٣٧٫٣٦٥٠٠٠١ ,٩٥٦  بما تعّلمته سابقا

١٣.   
إذا وجدت صعوبة في فهم درس الرياضّيات 
يلة مساعدة       إنني أبحث عن وس من الكتاب ف

  أخرى 
١٧٫٧٣٤٠٠٠١ ,٩٧٩, 

ا وال         .١٤ أحّل مسائل الرياضّيات من أجل فهمه
 ,٣٦٫٨٦٨٠٠٠١ ,٩٥٦  أآتفي فقط بمعرفة اإلجابة الصحيحة

ي   أآ   .١٥ ّية ف اهيم الرياض وانين والمف ب الق ت
 ,٧٩٠ ,٠٧١ ١٫٠٠٠  بطاقات أو أوراق خاصة 

ر الواضحة       .١٦ أحاول أن أحّدد تمامًا األمور غي
 ,٣٩٫٦٠٤٠٠٠١ ,٩٥٣  في الرياضّيات 

رحه      .١٧ ل أن يش ّيات قب ر درس الرياض أحّض
 ,٢٤٫٢٥٢٠٠٠١ ,٩٧١  المعّلم 

ور     .١٨ يح األم ّيات لتوض م الرياض ع معّل أراج
 ,٣٩٫١٠٦٠٠٠١ ,٩٥٤  لواضحة غير ا

أهتم بتسجيل آل خطوات حلول المسائل في      .١٩
 ,٠٠٢ ٩٫٢٧٣ ,٩٨٩  دفتري 

اج      .٢٠ ي إذا احت ع زمالئ ّيات م أدرس الرياض
 ,٦٥٥ ,٢٠٠ ١٫٠٠٠  األمر 

ة     .٢١ أقرأ جميع أسئلة االمتحان قبل البدء باإلجاب
 ,٠٠٥ ٨٫٠٢٥ ,٩٩٠  عنها 

اء       .٢٢ ل انته ال أسّلم ورقة امتحان الرياضّيات قب
 ,٠٠٥ ٨٫١١٢ ,٩٩٠  الوقت المحّدد لالمتحان
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 )٥(تابع جدول رقم ... 
  قيمة  المهارة  الرقم

  ولكس المدا
  قيمة
  ف

الداللة 
 اإلحصائية

ان       .٢٣ ة امتح ليم ورق ل تس اتي قب ع إجاب أراج
 ,٢٤٫٧٧١٠٠٠١ ,٩٧٠  الرياضّيات 

٢٤.   
ّيات أوراق     م الرياض وّزع معّل دما ي عن
اء  ّجل األخط إنني أس ّححة ف ان مص االمتح

  التي وقعت فيها 
٧٤١ ,١٠٩ ١٫٠٠٠, 

ّض     .٢٥ أول بغ ّيات أوًال ب ادة الرياض ع م أراج
 ,٠١٤ ٦٫٠٨١ ,٩٩٣  النظر عن تحديد امتحان

أن ثالث مهارات من مهارات دراسة الرياضّيات هي التي لم تكن ) ٥(يّتضح من الجدول 
في مقياس مهارات دراسة ) ٢٤، ٢٠، ١٥(لها ذات داللة إحصائية، وهي المهارات ) ف(قيمة 

باقي مهارات المقياس االثنتين وعشرين لت قيمة ف ذات داللة إحصائية الرياضّيات، بينما آان
  . مهارة

ولتوفير معلومات أآثر تحديدًا عن مهارات دراسة الرياضّيات التي يمكن أن ُتستخدم للتنبؤ 
بالتحصيل المرتفع في الرياضّيات، تم استخراج نتائج التحليل التمييزي متعّدد المراحل، 

Stepwise Discriminant Analysis يبّين ) ٦(والجدول . لمهارات دراسة الرياضّيات
، ويبين أآثر مهارات دراسة )التدريجي(ملّخصًا لنتائج التحليل التمييزي متعّدد المراحل 

  . الرياضّيات أهمية من حيث إمكانية استخدامها للتنبؤ بالتحصيل المرتفع في الرياضّيات

ييزي التدريجي لمهارات دراسة الرياضّيات التي يمكن ملّخص نتائج التحليل التم: )٦(جدول 
استخدامها للتنبؤ بمهارات دراسة الرياضّيات التي تمّيز بين مرتفعي التحصيل ومتدّني التحصيل 

  .في الرياضّيات

رقم  التدريج
مستوى   اإلحصائي  "للتنبؤ"المهارة الداخلة   الفقرة

  الداللة

آل يكون هدفي في حّصة الرياضّيات فهم   ٨   .١
 ,٠٠٠١ ٧٩٫٦٤٣  شيء 

 ,٠٠٠١ ٥٢٫٩٦٣  أرّآز آثيرًا في حّصة الرياضّيات   ٥   .٢

أراجع معّلم الرياضّيات لتوضيح األمور   ١٨   .٣
 ,٠٠٠١ ٤١٫١٧٨  غير الواضحة 

أقرأ جميع األسئلة في امتحان الرياضّيات   ٢١   .٤
 ,٠٠٠١ ٣٤٫٨٤٦  قبل اإلجابة عنها 
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  )٦(جدول رقم تابع ...

  رقم  التدريج
  مستوى   اإلحصائي  "للتنبؤ"المهارة الداخلة   الفقرة

  الداللة

 أبتكر طرقًا تخّصني آي أتذّآر المفاهيم  ١١   .٥
 ,٠٠٠١ ٣٠٫٤٣١  والقوانين الرياضية 

 ,٠٠٠١ ٢٦٫٩٥٤  أدرس الرياضّيات آل يوم  ١   .٦

٢٤   .٧  
ّيات أوراق   م الرياض وّزع معّل دما ي عن
االمتحان مصّححة فإنني أسّجل األخطاء التي 

  وقعت فيها 
٠٠٠١ ٢٤٫٣٧٢, 

أآتب القوانين والمفاهيم الرياضية في   ١٥   .٨
 ,٠٠٠١ ٢٢٫١٩٩  بطاقات أو أوراق خاصة 

أحّل مسائل الرياضّيات من أجل فهمها وال   ١٤   .٩
 ,٠٠٠١ ٢٠٫٤١٩  أآتفي فقط بمعرفة اإلجابة الصحيحة

أستفسر من اآلخرين إذا واجهتني مشكلة في   ٩   .١٠
 ,٠٠٠١ ١٨٫٨٥٤  فهم الرياضّيات 

أدرس الرياضّيات مع زمالئي إذا احتاج   ٢٠   .١١
 ,٠٠٠١ ١٧٫٦٧٢  األمر 

شرحه أحّضر درس الرياضّيات قبل أن ي  ١٧   .١٢
 ,٠٠٠١ ١٦٫٦٧٢  المعّلم 

أن أآثر مهارات دراسة الرياضّيات تنبؤًا بإمكانية التحصيل ) ٦(يالحظ من الجدول 
، ورقمها )يكون هدفي في حّصة الرياضّيات فهم آل شيء(المرتفع في الرياضّيات هي المهارة 

يرًا في حّصة أرّآز آث(في مقياس مهارات دراسة الرياضّيات، تلتها المهارة الخامسة ) ٨(
  ). أراجع معّلم الرياضّيات لتوضيح األمور غير الواضحة) (١٨(، ثم المهارة )الرياضّيات

والختبار الداللة اإلحصائية بين فئتي الطلبة مرتفعي التحصيل في الرياضّيات ومتدّني 
مدا التحصيل في الرياضّيات في مهارات دراسة الرياضّيات المنبئة، تم استخراج قيمتي ولكس ال

Wilk's Lambda ومربع آاي ،χ2 يوّضح هذه القيم) ٧(، والجدول .  

  .اختبار الداللة اإلحصائية وفق قيمتي ولكس المدا ومربع آاي: )٧(جدول 

 مستوى الداللة   درجات الحرية  قيمة مربع آاي  قيمة ولكس المدا  اختبار الداّلة
٠٫٠٠٠١  ١٢  ١٧٩٫٦٣٧  ٠٫٨٠٠  ١  

، وبلغت قيمة مربع آاي )٠٫٨(يمة ولكس المدا بلغت أن ق) ٧(يّتضح من الجدول 
، وهو ما يشير إلى وجود فروق دالة  ٠٫٠٠١، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى )١٧٩٫٦٣٧(

إحصائيًا بين فئتي الطلبة مرتفعي التحصيل ومتدّني التحصيل في الرياضّيات، وذلك فيما لديهم 
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الت المعيارية لمهارات دراسة الرياضّيات ولفحص حجم المعام. من مهارات دراسة الرياضّيات
المنّبئة في الدالة، ومعامل االرتباط بين مهارات دراسة الرياضّيات والداّلة داخل المجموعة 

، فقد تم استخراج معامالت داّلة التمييز المعيارية القانونية )معامالت مصفوفة البنية(
Standardized Canonical Discriminat Functional Coefficients  باإلضافة إلى

  . يوّضح هذه القيم مجتمعة) ٨(والجدول . Structure Matrixمصفوفة البنية 

معامالت داّلة التمييز المعيارية القانونية ومصفوفة البنية للتحليل التمييزي لمهارات : )٨(جدول 
  .دراسة الرياضّيات

رقم 
  المهارة المهارة

  )١(الدالة 
معامالت دالة 

مييز المعيارية الت
  القانونية

مصفوفة 
  البنية

  ٠٫٦٢٧  ٠٫٣٣٨  يكون هدفي في حّصة الرياضّيات فهم آل شيء  ٨

أبتكر طرقًا تخّصني لتذّآر المفاهيم والقوانين   ١١
  الرياضية

٠٫٤٦٨  ٠٫٢٨٥  

  ٠٫٥٦٦  ٠٫٢٦٥  أرّآز في حّصة الرياضّيات  ٥

ر      ١٨ ور غي يح األم ّيات لتوض م الرياض ع معّل أراج
  الواضحة

٠٫٤٣٩  ٠٫٢٦٥  

  ٠٫٤٥٦  ٠٫٢٤٠  أدرس الرياضّيات آل يوم  ١

م    ٩ ي فه كلة ف ي مش رين إذا واجهتن ن اآلخ أستفسر م
  الرياضّيات 

٠٫٣٩٣  ٠٫٢١٣  

  ٠٫٣٤٦  ٠٫١٩٥  أحّضر درس الرياضّيات قبل أن يشرحه المعّلم  ١٧

أحّل مسائل الرياضّيات من أجل فهمها وال أآتفي   ١٤
  فقط بمعرفة اإلجابة الصحيحة

٠٫٤٢٦  ٠٫١٦٨  

يكون هدفي في حّصة الرياضّيات (أن مهارة دراسة الرياضّيات ) ٨(يّتضح من الجدول 
في مقياس مهارات دراسة الرياضّيات، قد حظيت بأعلى " الثامنة"، وهي المهارة )فهم آل شيء

). ٠٫٦٢٧(، وبأعلى قيمة في مصفوفة بنية الداّلة بلغت )٠٫٣٣٨(قيمة في الداّلة المعيارية، بلغت 
الهدف هو فهم آل "وفي ضوء هذه النتيجة يمكن أن نطلق على دالة التمييز في هذه الدراسة 

  ). ٢٣٢، ص٢٠٠٣أبو عالم، : انظر" (شيء في حّصة الرياضّيات

ولتحديد دواّل تمرآز فئة التحصيل في الرياضّيات، والتي يقصد بها متوسط قيم دواّل 
لبة األعلى من الوسيط في تحصيلهم في الرياضّيات، ولفئة التمييز في التحليل التمييزي لفئة الط

الطلبة األدنى من الوسيط في تحصيلهم في الرياضّيات، فقد تم استخراج هذه البيانات آما هي 
  ). ٩(موّضحة في الجدول 
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دواّل تمرآز فئتي الطلبة األعلى من الوسيط واألدنى من الوسيط في تحصيلهم في        :)٩(جدول 
  .الرياضّيات

  الدالة  الفئة
١  

  ٠٫٥٠٩  أعلى من الوسيط
  ٠٫٤٩١-  أدنى من الوسيط

أن الفئتين تقعان موقعًا معاآسًا من بعضهما البعض؛ مما يعّزز أن ) ٩(يتبّين من الجدول 
، هي األعلى في تحصيلها في ٥٠فئة الطلبة األعلى من الوسيط، أي األعلى من المئين 

  . الرياضّيات

في التنبؤ بالتصنيف الصحيح ألفراد العينة، أي لتحديد جودة التنبؤ  ولتوضيح معّدل النجاح
بعضوية الفئة باستخدام التحليل التمييزي، وذلك اعتمادًا على دالة التمييز، فقد تم تلخيص هذه 

  ). ١٠(البيانات آما هو موضح في الجدول 

  .نسب تصنيف األفراد حسب الداّلة التمييزّية: )١٠(جدول 

  المستوى
  نبأ بعضويتهمالمت
  المجموع  )النسبة المئوية(العدد 

  أدنى من الوسيط  أعلى من الوسيط
  %)١٠٠( ٣٩٨  %)٢٤٫٦( ٩٨  %)٧٥٫٤( ٣٠٠  أعلى من الوسيط
  %)١٠٠( ٤١٣  %)٦٧٫٨( ٢٨٠  %)٣٢٫٢( ١٣٣  أدنى من الوسيط

يحًا، إذ درجة جودة داّلة التمييز، ويبّين الحاالت المصّنفة تصنيفًا صح) ١٠(يحّدد الجدول 
قد ُصّنفوا تصنيفًا صحيحًا، وهذا %) ٦٧٫٨(طالبًا وطالبة، أي ما نسبته ) ٣٠٠(يبّين الجدول أن 

طالبًا وطالبة، أي ما نسبته ) ٥٨٠(يشير إلى أن مجموع الطلبة المصّنفين تصنيفًا صحيحًا هو 
  . طالبًا وطالبة) ٨١١(من عينة الدراسة الكلّية والبالغ عددها %) ٧١٫٥(

، مّمن ُصّنفوا تصنيفًا صحيحًا %)٧١٫٥(حيح عامل الصدفة الذي قد تتأثر به النسبة ولتص
يبّين نتائج مؤشر ) ١١(، والجدول  Kappaفي عينة الدراسة، فقد تم حساب معامل آابا 

  . التصحيح مع نسبة األفراد المصّنفين تصنيفًا صحيحًا وفق حساب آابا

  .راد المصّنفين تصنيفًا صحيحًا وفق معامل آابامؤشر التصحيح مع نسبة األف: )١١(جدول 

  مستوى الداللة التقريبية  القيمة  آابا -قياس االتفاق
٠٫٠٠٠١  ٠٫٤٣١  

  ٨١١عدد األفراد 



 "......مهارات دراسة الرياضّيات التي تمّيز الطلبة مرتفعي التحصيل عن "ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢١٩٦
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" أعلى"، وهي قيمة تشير إلى تنبؤ )٠٫٤٣١(أن قيمة آابا بلغت ) ١١(يتبّين من الجدول 
أبو عالم، (يفًا صحيحًا في هذه الدراسة من معّدل الدقة في درجة تصنيف األفراد المصّنفين تصن

  ). ٢٣٦، ص ٢٠٠٣

النتائج المرتبطة بالسؤال الثاني، يمكن اإلشارة  منوإللقاء مزيد من الضوء على ما ورد 
إلى أن هذه النتائج جاءت تأآيدًا لما ورد في نتائج السؤال األول، مضيفًة إليها أهمية ما يدور في 

تعّلم الرياضّيات وتعليمها، ومؤآدة على اهتمام الطلبة بشكل عام أثناء الدرس وداخل الحّصة في 
بحّصة الرياضّيات، وإيالئهم جّل اهتمامهم وترآيزهم على ما يجري فيها، أي في أثناء درس 
الرياضّيات، وهو ما يشير إلى طبيعة الرياضّيات التي تقوم على التفكير والمنطق، والتي 

اهتمامهم إلى  -انوا من ذوي التحصيل المرتفع أو المتدّنيسواء آ-تستدعي أن يوّجه الطلبة 
الدرس وما يدور فيه، واالنتباه إلى المعّلم والتفاعل معه، وهذا ينسجم مع ما ورد في دراسات 

 ,Bruce, 2007; Grows & Cebulla(سابقة، وما أشار إليه تربويون بهذا الخصوص 
2000; Wood, 1993 (  

ها، إلى المهارات التي مّيزت الطلبة ذوي التحصيل المرتفع في آما تشير النتائج من جانب
الرياضّيات عن الطلبة ذوي التحصيل المتدّني في الرياضّيات، وجاء في مقّدمتها المهارات 
المرتبطة بحّصة الرياضّيات والترآيز فيها، وفهم ما ُيعرض من خبرات رياضية خاللها، إذ 

اضّيات لدى الطلبة مرتفعي التحصيل في الرياضّيات هو يكون من أولويات مهارات دراسة الري
فهم آل ما يدور في حّصة الرياضّيات والترآيز فيها، تأآيدًا لدور حّصة الرياضّيات وأهمية ما 
يدور في أثناء درس الرياضّيات، ودور معّلم الرياضّيات في تجسير المادة وتقديمها، وهو ما 

 ;Bruce , 2007(دتها عن دروس المواد األخرى يعطي تمّيزًا لدروس الرياضّيات وما
Grouws & Cebulla, 2000.( 

ارات  ذه المه افت ه ا أض ي     ،آم ة مرتفع دى الطلب ّيات ل م الرياض ة فه ي ارتبطت بأهمي الت
التحصيل وَمّيزتهم عن الطلبة متدّني التحصيل في الرياضّيات، تعزيز دور الفهم في الرياضّيات، 

ًا         وهي المادة التي تقوم في  ل آيان تيعاب، إذ ال يمكن للرياضيات أن تمّث م واالس ى الفه أساسها عل
تيعاب مضامينها     ى اس خاصًا بها، متمّيزة عن غيرها من المواد إذا جانب تعّلمها الفهم والقدرة عل

 ;Angle, 2006, 2007; Bielefeld, 2002(وأفكارها، وهو ما أشارت إليه دراسات سبقت   
Russel, 2006(ّي م  ، فالرياض ل الفه ديم مواضيعها، يمّث ي تق ا ف ا الخاصة وتراآميته ات ببنيته

يعها      ا ومواض ه خبراته ى علي ه، وتبن وم علي ا تق ًا له ة،  (أساس و زين رون،  ٢٠١٠أب د وآخ ، عبي
و    )Rittle- Johnson, Siegler, & Aliabali, 2001؛ ٢٠٠٠ ة المرتفع ا أدرك الطلب ، وربم

ذه الخاصّية،  ي الرياضّيات ه دّني  التحصيل ف ة مت ا عن الطلب زوا به ا، وتمّي ا وتبّنوه وا له فأّسس
  . التحصيل في الرياضّيات

  :ولإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة، الذي نّص على ما يلي

باختالف مستواهم  العليا األساسّيةلدى المرحلة  الرياضّياتمهارات دراسة هل تختلف "
  " ؟ والتفاعل بينهما، )طالب، طالبات(جنسهم ، و)الثامن، التاسع، العاشر(الدراسّي 
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درجات الطلبة أفراد الدراسة على حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل تّم
) ١٢( والجدول. تبعًا لمتغيري مستواهم الدراسّي وجنسهم، الرياضّياتمقياس مهارات دراسة 

االنحرافات المعيارية لمستويات آل من يبّين أعداد أفراد الدراسة، والمتوسطات الحسابية، و
  .هذين المتغيرين

أعداد أفراد الدراسة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستويات  :)١٢(جدول 
  .المستوى الدراسّيالجنس ومتغيري 

 مستويات
 متغير الجنس

 المستوى
 المتوسط  العدد الدراسّي

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 ١٧٥٧٩٫٦٥٩٫١٢٠ نالثام الطالب
 ٧٨٧٦٫٩٦١٠٫٤٩٨التاسع
 ٩٣٧٤٫٢٠١١٫٤٩٠العاشر

 ٣٤٦٧٧٫٥٨١٠٫٣٤٩المجموع
 ١٣٨٧٦٫٦٥١٢٫٢٦٣ الثامن الطالبات

 ١٩٥٧٥٫٦٠١٠٫٨٠٧التاسع
 ١٣٢٧٤٫١٩١١٫٠٤٨العاشر

 ٤٦٥٧٥٫٥١١١٫٣٣٩المجموع
 ٣١٣٧٨٫٣٣١٠٫٧٠٧ الثامن المجموع

 ٢٧٣٧٥٫٩٩١٠٫٧١٨التاسع
 ٢٢٥٧٤٫٢٠١١٫٢٠٧العاشر

 ٨١١٧٦٫٣٩١٠٫٩٦٩الكليالمجموع

درجات   ) ١٢(يّتضح من الجدول  ابّية ل وجود بعض الفروق الظاهرّية بين المتوسطات الحس
ارات دراسة      اس مه ى مقي ري    الرياضّيات الطلبة أفراد الدراسة عل ًا لمتغي ّي   تبع مستواهم الدراس

راد الدراسة         وللكشف عن الد. وجنسهم ة أف ين متوسطات درجات الطلب روق ب اللة اإلحصائّية للف
ّي و  على متغيري ال ا  الجنس مستوى الدراس اين   ُا، ، والتفاعل بينهم ل التب ُتخدم تحلي ائي   س وفق  الثن

  ).١٣(،  والموّضحة نتائجه في الجدول )٢×٣(التصميم العاملّي 
  .الدراسّي والجنس والتفاعل بينهما تحليل التباين الثنائي لمتغيري المستوى :)١٣(جدول 

 درجات مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  الداللة

  ٠٫٠٠٠١  ٨٫٥٦٢  ١٠٠٣٫٦١٣ ٢ ٢٠٠٧٫٢٢٦ مستوى الدراسّيال
  ٠٫٠٦٩  ٣٫٣٠٧  ٣٨٧٫٦٢١ ١ ٣٨٧٫٦٢١  الجنس

  ٠٫٢٨٦  ١٫٢٥٣  ١٤٦٫٨٣٤ ٢ ٢٩٣٫٦٦٩ الجنس×مستوى ال
    ١١٧٫٢٢٠ ٨٠٥ ٩٤٣٦٢٫٢٠٩  الخطأ

   ٨١١ ٤٨٣١٠٢٥٫٠٠ المجموع
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ا ذات  )١٣(أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات، آما يوّضحها الجدول السابق    ، فروق
ة      ات طلب طات درج ين متوس ائية ب ة إحص ة  دالل ّيةالمرحل ا  األساس ي  العلي ة  ف ارات دراس مه

ى   الرياضّيات  ر  تعزى إل م تُ . مستواهم الدراسيّ  متغي ة إحصائية     ول ًا ذات دالل ائج فروق ظهر النت
  .تعزى إلى جنس الطلبة أو التفاعل بين مستواهم الدراسّي وجنسهم

مستوى الدراسّي لدى الطلبة، آما تظهر في الجدول الوقد أوضحت النتائج المرتبطة بمتغير 
لديهم، قد بلغ  الرياضّياتدراسة في مهارات صف الثامن ، أن متوسط درجات ال)١٢(
، وفاق متوسط درجات آل من الصفين التاسع والعاشر اللذين بلغا على التوالي )٧٨٫٣٣(
)٧٤٫٢٠، ٧٥٫٩٩.(  

تصاعديًا  متوسطات الحسابيةالولكي يتم تحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيًا، ُرتِّبت 
 طريقة، واسُتخِدمت لمتغير المستوى الدراسّي للطلبة) الصوف الثالثة(للمستويات الثالثة 

الدالالت اإلحصائية للفروق ) ١٤( ويبّين الجدول .في إجراء المقارنات البعدّية المتعّددة" شافيه"
  .بين هذه المتوسطات

لمستويات  الرياضّياتمهارات دراسة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة في : )١٤(جدول 
  .ات البعدّيةمقارنطريقة شافيه للمتغير المستوى الدراسّي ودالالتها اإلحصائية حسب 

  ٠٫٠٥الفرق بين المتوسطين ذو داللة إحصائية عند مستوى  *

أفراد للمتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة إلى الترتيب التصاعدي ) ١٤(يشير الجدول 
الثامن، : الصفوف(المستوى الدراسّي ستويات متغير لم الرياضّياتمهارات دراسة في الدراسة 

الصفين آل من الصف الثامن وويبّين الجدول وجود فروق دالة إحصائيًا بين . )والتاسع، والعاشر
  .الصفين التاسع والعاشردالة إحصائيًا بين وجود فروق عدم آما يبين الجدول . التاسع والعاشر

وتشير النتائج المرتبطة بهذا السؤال إلى عدم وجود فروق ذات داللة تعزى إلى جنس 
الطلبة، أي أنه لم ُتسجَّل فروقًا ذات داللة بين متوسطات درجات الطلبة الذآور والطالبات اإلناث 

عن اآلخر، آما لم ُيسجِّل التفاعل بين في مهارات دراسة الرياضيات، ولم يتمّيز أي منهما 
ويبدو أن توّجهات الطالب والطالبات في مهارات . مستواهم الدراسي وجنسهم أي داللة إحصائية

وعلى أية حال، فقد جاء إجمالي ما . دراسة الرياضيات، وعبر مراحل الدراسة، آانت متقاربة
، أما إذا أراد "معتدلة"أو " مقبولة"أبداه مجموع الطلبة في مهارات دراسة الرياضيات بدرجة 

أن يحّسنوا من تحصيلهم في الرياضيات  -سواء منهم الطالب الذآور أو الطالبات اإلناث-الطلبة 
فيجدر بهم أن يقوموا بتوظيف مهارات دراسة الرياضيات سواء في أثناء حصة الرياضيات، أو 

  العاشر  التاسع  الثامن  المستوى والمتوسط الحسابي
  *٤٫١٣  *٢٫٣٤ - ٧٨٫٣٣الثامن            
  ١٫٧٩  -  - ٧٥٫٩٩التاسع            
  -  -  - ٧٤٫٢٠العاشر            
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اضيات أو اختيار المكان والوقت استخدام استراتيجيات مالئمة، واالهتمام باختبارات الري
، وتوظيف ما يمكن من مهارات دراسة )Hooper, 2003(المناسب لدراسة الرياضيات 

الرياضيات التي تمّيز الطلبة ذوي التحصيل المرتفع في الرياضيات عن الطلبة ذوي التحصيل 
 . المتدّني في الرياضيات

فوف الدراسية التي يتبع لها الطلبة وأظهرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بين الص
أفراد الدراسة، إذ يمكن مالحظة تفّوق طلبة الصفين التاسع والعاشر، إذ يمكن مالحظة ذلك 
الفرق الداّل بين الصف الثامن وآٍل من الصفين التاسع والعاشر، وإن لم تبدو أي داللة بين 

النتيجة، إلى أن الطلبة في هذه ويمكن اإلشارة، فيما يرتبط بهذه . الصفين التاسع والعاشر
يطّورون بأنفسهم مهاراتهم الخاصة  -وآما يشير البحث التربوي إلى ذلك-المراحل من الدراسة 

بهم في دراسة الرياضيات، بعيدًا عن أي منظومة تربوية أو بعد إرشادي أآاديمي أو تدريبي لتلك 
فيها توازن أو استمرارية، ويبدو أن المهارات وتوظيفها، فتبدو عشوائية غير منّظمة، ال يظهر 

عن نظرائهم الطلبة  -وهم في المرحلة الدراسية األدنى-هذا ما آل إلى تفوق طلبة الصف الثامن 
، هذا )Dincer & Akdeniz, 2008; & Slate et.al., 1995(في الصفين التاسع والعاشر 

هم على أعتاب االختيار بين والتاسع، و عاشرباإلضافة إلى ما يمكن قوله أن طلبة الصفين ال
المسارات العلمّية أو األدبّية أو غيرها، لم تّتضح لديهم الرؤيا في دراسة الرياضيات بمهاراتها، 
ولم تّتضح معالم اختياراتهم القادمة، وقد يؤثر هذا بدوره في مهارات دراستهم للرياضيات أو في 

  . الرياضيات برّمتها
  
  لتوصياتا

  : ه الدراسة من نتائج، يمكن صياغة التوصيات اآلتيةفي ضوء ما توصلت إلي

الدعوة إلى اهتمام معّلمي الرياضّيات بمهارات دراسة الرياضّيات لدى الطلبة داخل الصف  -
 . وأثناء الدرس، والترآيز عليها وحّث الطلبة على العمل على توظيفها

ات لدى الطلبة، المرتبطة اهتمام المعّلمين والقّيمين على التربية بمهارات دراسة الرياضّي -
بدرس الرياضيات، واستراتيجيات دراسة الرياضيات، واختبارات الرياضيات، ومهارات 

 . الدراسة المرتبطة بوقت ومكان دراسة الرياضيات
تدريب الطلبة عبر دورات ومشاغل تربوية على التوظيف األمثل لمهارات دراسة  -

 .ات بمجاالتها المختلفةالرياضّي
سات تتناول مهارات دراسة الرياضيات وتوظيفها وتدريب الطلبة عليها، إجراء درا -

ودراسة أثر ذلك في تحصيلهم، وفي إنجازهم األآاديمي في الرياضيات، وفي تنمية 
 . اتجاهاتهم نحوها
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 العربية واألجنبية المراجع
اهج    .)٢٠١٠. (فريد ،أبو زينة - ا   الرياضّيات تطوير من ل  .المدرسية وتعليمه  .للنشر  دار وائ

 . األردن .عّمان

دار النشر  .SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج  .)٢٠٠٣. (رجاء ،أبو عالم -
  . مصر .القاهرة .للجامعات

القلم للنشر  دار .للقرن الحادي والعشرين الرياضّياتتعليم ). ٢٠٠٤. (عثمان ،السواعي -
 .اإلمارات العربية المتحدة .دبي .والتوزيع

مكتبة األنجلو  .الرياضّياتتربويات  .)٢٠٠٠. (سمير ،وإيليا .دمحّم ،والمفتي .وليم ،عبيد -
  . مصر .القاهرة .المصرية
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  )١(الملحق 
 الرياضّياتراسة مقياس مهارات د

  ضع دائرة  الفقرة  الرقم
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا آل يومالرياضّياتأدرس.١
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا الرياضّياتأحّدد وقتًا معينًا لدراسة.٢
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا بوقتهاالرياضّياتأهتم بحّل واجبات.٣
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا ساعة يوميًابمعّدلالرياضّياترسأد.٤
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا الرياضّياتحّصةأرّآز آثيرًا في.٥
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا في الحصةالرياضّياتأفّكر في آل ما يشرحه معّلم.٦
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا الرياضّياتحّصةأسّجل مالحظات جيدة أثناء.٧
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا فهم آل شيءالرياضّياتحّصةيكون هدفي في.٨
أستفسر من اآلخرين إذا واجهتني مشكلة في فهم.٩

  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا الرياضّيات
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا حّل الواجبقبلالرياضّياتأراجع دروس.١٠
أبتكر طرقًا تخّصني آي أتذّآر المفاهيم والقوانين.١١

  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا الرياضية
أحاول إيجاد طريقة لربط المفاهيم الجديدة بما تعّلمته.١٢

  قًاال أفعل مطل  نادرًا  أحيانًا  دائمًا الرياضّياتسابقًا في
من الكتابالرياضّياتإذا وجدت صعوبة في فهم درس.١٣

  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا فإنني أبحث عن وسيلة مساعدة أخرى
من أجل فهمها وال أآتفي فقط الرياضّياتأحّل مسائل.١٤

  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا بمعرفة اإلجابة الصحيحة
هيم الرياضية في بطاقات أو أوراقأآتب القوانين والمفا.١٥

  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا خاصة
أحاول أن أحّدد تمامًا األمور غير الواضحة في.١٦

  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا الرياضّيات
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا قبل أن يشرحه المعّلمالرياضّياتأحّضر درس.١٧
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا لتوضيح األمور غير الواضحةالرياضّياتاجع معّلمأر.١٨
فيالرياضّياتأهتم بكتابة آل خطوات الحّل لمسائل.١٩

  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا دفتري
  لقًاال أفعل مط  نادرًا  أحيانًا  دائمًا مع زمالئي إذا احتاج األمرالرياضّياتأدرس.٢٠
قبل اإلجابةالرياضّياتأقرأ جميع األسئلة في امتحان.٢١

  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا عنها
قبل انتهاء الوقت المحّدد الرياضّياتال أسّلم ورقة امتحان.٢٢

  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا لالمتحان
  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا .الرياضّياتأراجع إجاباتي قبل تسليم ورقة امتحان.٢٣
م.٢٤ أوراق االمتحان مصّححة   الرياضّياتعندما يوّزع معّل

  ال أفعل مطلقًا  نادرًا  أحيانًا  دائمًا فإنني أسّجل األخطاء التي وقعت فيها
أوًال بأول بغض النظر عن تحديدالرياضّياتأراجع مادة.٢٥

  طلقًاال أفعل م  نادرًا  أحيانًا  دائمًا امتحان

 


