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  :الملخص
ھدف البحث تعرف تأثیر استخدام النظام الفصلي والربعي لمقرر الریاضیات على مستوى 
طالب السنة التحضیریة بجامعة حائل في المملكة العربیة السعودیة ومعرفة مدى تأثیر متغیري 

لتخصص السابق على مستوى التحصیل في الریاضیات، وتم استخدام المنھج الوصفي النوع وا
لتحقیق ھدف الدراسة، وتم االعتماد على االستبانة في جمع البیانات باإلضافة للمقابلة الشخصیة، 

 )ذكور وإناث(واشتمل مجتمع وعینة البحث على أعضاء ھیئة التدریس بعمادة السنة التحضیریة 
كفاءة النظام الفصلي عن : ى تدریس مقرر الریاضیات، وأشارت النتائج إلى ما یليالقائمین عل

النظام الربعي في تحصیل مقرر الریاضیات، كما بینت النتائج تفوق الذكور بالنظامین الفصلي 
والربعي على اإلناث في مستوى التحصیل في الریاضیات وكذلك تفوق طالب وطالبات النظامین 

ذوي التخصص العلمي على طالب وطالبات التخصص األدبي في مستوى الفصلي والربعي 
  .التحصیل في الریاضیات

  . النظام الربعي- النظام الفصلي :الكلمات المفتاحیة
The Effect of Two Systems for Teaching Mathematics on Ha'il 

University Students in the Kingdom of Saudi Arabia: A Comparative 
Study 

Dr/ Ata-Allah Mohammad Al-kata’an  
Assistant Professor of Curriculum and Instruction, Deanship of the 

Preparatory Year, Ha’il university  
Dr/ Wael Abdul-Mo’ity Khalf-Allah 

Assistant Professor of Curriculum and Instruction, Deanship of the 
Preparatory Year, Ha’il university  

ABSTRACT 
The current research aimed at probing the effect of the quarter and the 
semester systems on mathematics achievement among the preparatory year 
students in Ha’il University, Kingdom of Saudi Arabia. Furthermore, the 
research intended to investigate the effect of gender and previous 
specialization on mathematics achievement. The descriptive method was 
adopted by the current research for fulfilling its purpose and a 
questionnaire and interviews were utilized for gathering data. The study 
population were the staff members in the Deanship of the Preparatory Year 
(males and females) teaching mathematics. The results of the study revealed 
that the semester system is more effective than the quarter system in the 
achievement of mathematics. The results also indicated that males 
outperformed the females in the semester and quarter systems in relation to 
the mathematics achievement. Moreover, the scientific branch (males and 
females) in the semester and quarter systems outperformed the art branch 
students (males and females) in mathematics achievement. 

Keywords: semester system, quarter system. 
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  :مقدمة
 التقدم ھذا أدى ھائًال، وقد ومعلوماتًیا وتكنولوجًیا علمًیا تقدًما والعشرین الحادي شھد القرن

 الركیزة ویعتبر العلم .الحیاة مناحي جمیع على أثرت ومتالحقة سریعة وتحوالت تغیرات إلى
تلعبھ  بما میةأھ من العلم مجاالت من كمجال للریاضیات ما یخفى وال التقدم، مسیرة في األساسیة

 الرئیسة المعرفة مجاالت أحد تعتبر إن الریاضیات. األخرى العلمیة المجاالت معظم في دور من
متعددة  تطبیقات من لھا العلم، ولما فروع بین رائدة مكانة من بھ تتمتع لما العلمي، التطور إبراز في

 بما وتزداد آفاقھا تتسع اصرةالمع للریاضیات التطبیق مجاالت بأن القول یمكن أنھ حتى ومتنوعة،
 من وغیرھا األعمال وإدارة واالجتماعیة الطبیعیة العلوم مجاالت في قیادة حقیقیة لھا یحقق

  .التطبیقیة المجاالت
ویدخل علم الریاضیات في جمیع مجاالت الحیاة وحتى في جزئیاتھا الصغیرة منھا 

ائقھا وقوانینھا، وتعمل الریاضیات على والكبیرة، فال یكاد یخلو عمل من مفاھیم الریاضیات وحق
تنظیم حیاة البشر وتسییر أمورھم وحاجاتھم ومعامالتھم، ویظھر في أي مجتمع من المجتمعات 
أھمیة علم الریاضیات سواء كان ذلك في المؤسسات أو المصانع أو الشركات، كما یحتاجھ جمیع 

تبط علم الریاضیات بجمیع العلوم ، كما یر..أفراد المجتمع من مھندس ومحاسب وتاجر ومزارع
األخرى من أحیاء وكیمیاء وفیزیاء وفلك وغیرھا، وتختلف أھمیھ علم الریاضیات من مجتمع إلى 
آخر، ویرجع ھذا االختالف لتطور المجتمع، فالمجتمع المتطور یزداد فیھ االھتمام بالریاضیات عن 

  ).١٤، ص٢٠١٥حسني، (غیره 
لتعلیم والجھود التي تبذل في سبیل تطوره ومع وجود كل والمتتبع للتطور الجدید في ا

العلوم الحدیثة والدقیقة في كل المجاالت یرى الریاضیات تخصصًا مھمًا یتصل بكل علم من العلوم 
واألھم من ذلك تدریسھا، والذي یعد من أصعب أنواع التدریس من حیث إعداد المعلم وتأھیلھ 

 في فھم الریاضیات لیكون لدیھ الحس الریاضي الذي وتطویر الطالب لیصل إلى أعلى مستوى
یستطیع استخدامھ في حیاتھ الریاضیة وحل مشكالتھ مستقبًال، ولذلك ال بد من االھتمام ِبمستوى 
الفھم الریاضي وأسالیب واستراتیجیات تدریسھ بما یسھم في تنمیة التفكیر وربط ما یتم تعلیمھ 

  )٢٠١٢العالول، (وتعلمھ بالحیاة 
عى الكثیر من الدول، وخاصة المتقدمة منھا، إلى تطویر طرق ووسائل تدریس وتس

الریاضیات؛ إدراًكا منھا ألھمیة ھذه المادة في تنمیة المجتمع والدخول في عالم المنافسة العلمیة 
والتكنولوجیة، وال یخفى في ذلك دور الوالیات المتحدة األمریكیة في تطویر العلوم والریاضیات 

 من قبل االتحاد Sputnik بإطالق القمر الصناعي سبوتنیك ١٩٥٧وجئت في عام منذ أن ف
، ھذا الحدث الذي فجر الصراع العلمي على المستوى )٢٤٠، ٢٠٠٣عبد السالم، (السوفیتي 

العالمي، وكان برھاًنا حًیا على قوة الریاضیات، وقد أرجعت أمریكا حینئذ ھذا السبق الروسي لھا 
ومنذ ذلك العھد . یاضیات في مدارسھا وسارعت في تطویر ھذه المناھجإلى تخلف مناھج الر

خضعت مناھج الریاضیات في الوالیات المتحدة األمریكیة لعدد من التغیرات واالجتھادات بغرض 
ویمكن تقسیم فترات التغییر إلى فترات الستینیات ثم . التطویر ورفع أداء الطالب في ھذه المادة

أمة في "حیث ظھر التقریر . ینیات التي ظھرت الدعوة فیھا قویة للتطویرالسبعینیات ثم الثمان
 Agenda for: ، وواكبھ عدد من التقاریر في مجال الریاضیات، مثلNation at Risk" خطر

Action وتالھا تقریر ،Everybody counts وقد تضمنت ھذه التقاریر إبراز دور الریاضیات ،
 Standards forمعاییر منھج وتقویم الریاضیات المدرسیةثم وثیقة . في التقدم والتنمیة

Curriculum and Evaluation for School Mathematics ، وھذه الوثیقة األخیرة كان لھا
األثر البالغ على تطویر تدریس الریاضیات في مدارس التعلیم العام في الوالیات المتحدة، حیث 

وفي . ة أو أخرى لتكون الموجھ لتعلیم الریاضیات فیھا والیة ھذه الوثیقة بطریق٤٠تبنت أكثر من 
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 National Council of Teachers( أصدر المجلس القومي لمعلمي الریاضیات ٢٠٠٠مارس 
of Mathematics- NCTM (  في الوالیات المتحدة بعد دراسة ومراجعة على مدى عامین من

ریاضیات وثیقة مطورة عن الوثیقة السابقة قبل المعلمین والتربویین وغیرھم من المھتمین بتعلیم ال
 Principle and Standards for School عرفت باسم مبادئ ومعاییر الریاضیات المدرسیة

Mathematics ومن أھم سمات ھذه الوثیقة إعطاء األھمیة الستخدام التقنیة في تعلیم وتعلم ،
  ). ٢٠١٠المقبل، (ضیات الریاضیات حیث صیغت كمبدأ أو ھدف أساس لتعلیم وتعلم الریا

وفي جمیع مراحل التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة بشكل عام، تشھد المملكة تطویرًا 
تربویًا شامًال ملحوظًا، ولم تكن مناھج الریاضیات بمنأى عن ھذا التطویر، إذ أصاب جمیع عناصر 

واكب ھذا المنھج المنھج من حیث األھداف، والمحتوى، وطرق التدریس، وأسالیب التقویم لی
الشھري، (التطورات الحدیثة والمستقبلیة ویستوعب الثورة المعرفیة والمعلوماتیة الراھنة 

  ).١٥ھـ، ١٤٢٩
ولقد أكد المؤتمر العام الحادي والعشرین لمقررات التربیة العربي لدول الخلیج، والذي 

 على ضرورة االھتمام ،٢٠١٠ دیسمبر ١٥ھـ الموافق ١٤٣٢ محرم ٩اختتم أعمالھ یوم األربعاء 
وإعداد تقریر مفصل عن أعمال اللجنة ) TIMSS(بدراسة التوجھات الدولیة للعلوم والریاضیات 

المشرفة علیھا من حیث األھداف واالختصاصات وخطط العمل والنتائج المتحققة والمتوقعة 
  ).٤، ٢٠١٢الفھیدي، (

م ومع بدایة القرن الحادي والعشرین إن المتابع للتغیرات الكبیرة التي یمر بھا عالمنا الیو
نجد أن ھناك تحوالت أوسع واكبر في جمیع المجاالت بصفة عامة وفي مجال التعلیم بصفة خاصة 
وذلك باعتباره أفضل صور االستثمار الراقي في الدولة مما دفع الكثیر من الدول إلى انتھاج سبل 

  .متنوعة لتطویر نظامھا وممارستھا التعلیمیة
ن من أھداف التربیة بصفة عامة إتاحة الفرص لنمو قدرات واستعدادات الفرد إلى وإذا كا

أقصى حد ممكن، فإن المؤسسات التعلیمیة النظامیة المتخصصة یجب أن تعید النظر وبشكل مستمر 
في فلسفتھا وبرامجھا وأسالیبھا، ومن ھذا كان األمر یتطلب تبني استراتیجیات ونظم تعلیمیة حدیثة 

  )٢٠٠٧الدریني، .(ع فعالیة وتحسین مستواهتكفل رف
ومن ھذا المنطلق یسعى األكادیمیون من رجال التعلیم للوصوإللى استراتیجیات وطرق 

  ). ٢٠٠٢كوجك، . (وأسالیب ونظم تعلیم تساعد الكلیات العلمیة على إدارة الموقف التعلیمي بنجاح
وجد نظام واحد یمكنھ أن یحقق وفي نظم التعلیم ال یوجد نظام أفضل من اآلخر، كما ال ی

أھداف التعلیم ولكن یمكن أن یحقق بعض جوانب التعلم أفضل من غیرھا في ظروف معینة وفي 
  ).٢٠٠٤عبد الكریم، .(حدود اإلمكانات البشریة والمادیة المتوفرة

ولقد اھتمت عمادة السنة التحضیریة في جامعة حائل بموضوع النظام الفصلي والربعي 
اضیات وجاء االھتمام نتیجة لردود األفعال من قبل القائمین على العملیة التربویة حول لمقرر الری

خاصة أن مخرجات النظامین تعرضت إلى الكثیر من ) الربعي –الفصلي (مالئمة النظام التعلیمي 
م النقد، ففریق یرى أن النظام الفصلي في السنة التحضیریة أكثر إعدادا للمرحلة الجامعیة من النظا

الربعي وفریق آخر یرى عكس ذلك، وال زالت القضیة مثار جدل لدى أھل االختصاص والعامة، 
علمَا بأن السنة التحضیریة بجامعة حائل حرصت على تطویر نظام التعلیم فیھا، ومن أبرز مظاھر 

العام التغییر والتطور تم إدخال النظام الربعي في مقرر الریاضیات، والذي بدأ العمل بھ في بدایة 
 وكان الھدف من وراء ذلك، العمل على تلبیة احتیاجات المتعلم ومتطلبات ٢٠١١/٢٠١٢الدراسي 

نموه ومطالب المجتمع الرامیة إلى إعداد المواطن للقیام بدوره في المجتمع، وحتى نستدل على 
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والربعي من أفضل النظم في التعلیم فقد استعانت ھذه الدراسة بالعاملین في نظامي التدریس الفصلي 
السادة أعضاء ھیئة التدریس، إلدراك ھذه الشرائح المنتقاة أكثر من غیرھا بإیجابیات وسلبیات كل 
نظام تعلیمي حسب التكیف والتوافق الدراسي، وسوف تكشف ھذه الدراسة الكثیر من األمور 

سم سیاسات التربویة بغرض االستفادة العلمیة، ولمعرفة جوانب متعددة في كل نظام تعلیمي ولر
  .تعلیمیة واضحة المعالم

ومن ھنا كانت مشكلة الدراسة والحاجة إلیھا في محاولة التعرف على الفرق بین النظام 
  .الدراسي الربعي والفصلي لمقرر الریاضیات في عمادة السنة التحضیریة بجامعة حائل

  : Research Problemالبحث مشكلة
ت التي تعوق المدرسة الحدیثة، وتحول بینھا ُتعد مشكلة تدني التحصیل من أھم المشكال

وبین أداء رسالتھا على الوجھ األكمل، وقد آن األوان لكي تنال ھذه المشكلة حظھا من االھتمام لما 
لھا من آثار سلبیة خطیرة تضر بالمدرسة والمجتمع، ویستطیع كل من مارس التدریس أن یقر 

، حیث یوجد مجموعة من المتعلمین الذین یعجزون بوجود ھذه المشكلة في كل فصل دراسي تقریًبا
عن مسایرة بقیة الزمالء في تحصیل المنھج المقرر واستیعابھ، وكثیًرا ما تتحول تلك المجموعة إلى 
مصدر شغب وإزعاج، مما قد تتسبب في اضطراب العملیة التعلیمیة داخل الصف أو اضطراب 

 وذلك لما یسببھ انخفاض التحصیل الدراسي ).٢٠٠١علي، (الدراسة بصفة عامة داخل المدرسة 
في مادة الریاضیات من توتر وقلق ونقص في الدافعیة، وعدم مسایرة زمالئھم سواء على المستوى 
الدراسي أو المستوى النفسي واالجتماعي، حیث ُیذكر أن التالمیذ منخفضي التحصیل الدراسي 

م ونحو مدرستھم، وذلك لشعورھم بالفشل عادة ما یمیلون إلى تكوین اتجاھات سالبة نحو أنفسھ
والنقص والنبذ من المعلمین أو الوالدین مما یؤدى إلى اإلحباط الذي یدفع البعض منھم إلى العدوانیة 

الشامي، (نحو الزمالء أو نحو المعلمین أو المدرسة وتقبل ذاتھم على أنھم فاشلون أو منبوذون 
  ). ٢، ص٢٠٠٧

اضیات فإن انخفاض مستوى تحصیل المتعلمین في وفیما یختص بواقع تحصیل الری
الریاضیات تعد واحدة من أھم المشكالت التي تتحدى الباحثین في مجال تعلیم الریاضیات وتعلمھا، 

؛ ٢٠٠٠؛ طریف، ٢٠٠٧الخیري، : (وقد أكدت البحوث والدراسات السابقة، مثل دراسات كلًّ من
ات التي تواجھ الطالب عند دراستھم للریاضیات إلى أن ھناك العدید من الصعوب) ٢٠٠٤الغامدي، 

ترجع إلى طرائق التدریس المستخدمة، والتي أثبتت وجود عالقة قویة بین أسالیب التدریس 
والتحصیل في الریاضیات، وأن ھناك تأثیًرا داًلا على التحصیل في الریاضیات ألسلوب التدریس 

  .المباشر إذا ما قورن بأسلوب التدریس غیر المباشر
 نسبة كبیرة  تحصیلیًاویزداد األمر أھمیة عندما نجد أن من بین ھؤالء التالمیذ المنخفضین

على األقل % ٢٠أن حوالي ) ١١، ص٢٠٠٢(من التالمیذ الموھوبین والمتفوقین، حیث یذكر بدر 
  .من التالمیذ الموھوبین منخفضي التحصیل الدراسي

التعلم إلى أسالیب عملیة تعتمد على نقاط القوة ومن ثم بدأ یتجھ الباحثون والمھتمون بعملیة 
لدى التالمیذ، والنظر إلى التالمیذ المنخفضین تحصیلیًا على أن لدیھم إمكانیات وقدرات عقلیة كثیرة 

وبدأ ھذا . تتیح لھم الفرصة للتعلم وزیادة التحصیل الدراسي في مادة الریاضیات بشكل جید فعال
اء مفھومًا یمكن تنمیتھ، واستخدام استراتیجیاتھ وأنشطتھ في عملیة االتجاه عندما أصبح مفھوم الذك

  . ثابت ال یتغیر وال یمكن تنمیتھالتعلم بعد ما كان ینظر إلیھ على أنھ تكوین فطرى
وحرصًا من وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة على االستفادة من نتائج 

اللحاق بركب التقدم والدخول في سباق التنافس العالمي في األبحاث والملتقیات التربویة وعلى 
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العلوم والریاضیات جاء مشروع تطویر التعلیم العام والذي كان من أبرز مشاریعھ تطویر مناھج 
العلوم الطبیعیة والریاضیات، ولقد تم تجریب مشروع تطویر العلوم والریاضیات الذي قام بھ مكتب 

 إدارة تعلیمیة، وبما ١٦ھـ في ١٤٢٩/١٤٣٠خالل العام الدراسي التربیة العربي لدول الخلیج 
 مدرسة للبنین والبنات على مستوى المملكة، وتم تعمیمھ على جمیع مدارس المملكة ١١٠یقارب 

ھـ، وبناء علیھ تم تغییر مناھج الریاضیات والعلوم بشكل جذري ١٣٠/١٤٣١في العام الدراسي 
ع االبتدائي، والصف األول المتوسط، وتال ذلك تباعًا تغییر للصف األول االبتدائي والصف الراب

علیم مناھج المراحل المتبقیة، حتى تم في النھایة تغییر المناھج في جمیع المراحل الدراسیة في الت
  ).١٢، ٢٠١٢الغامدي، (العام 

وفي ضوء ما سبق وانطالقًا من أھمیة الریاضیات كانت الحاجة ماسة للقیام بعملیات 
  .ة ألنظمة التعلیم وبیان مدى فاعلیتھا وتأثیرھا على مستوى تحصیل الطلبةمراجع

وتعد مرحلة التعلیم الجامعي حلقة ھامة في سلسلة المراحل التعلیمیة، لما تتمیز بھ من إعداد 
الطالب وتزویدھم بالمھارات المختلفة، والمملكة العربیة السعودیة أسوة بدول العالم تتبنى اتجاھات 

ي نظم التعلیم الجامعي وجعل إنتاجیة التعلیم الجامعي أكثر مرونة، وبما أن الباحثین من حدیثة ف
أعضاء ھیئة التدریس في عمادة السنة التحضیریة بجامعة حائل فقد الحظوا وجود تباین في اآلراء 

لى نتیجة لردود األفعال من قبل القائمین ع حول تطبیق النظام الفصلي والربعي لمقرر الریاضیات
خاصة أن مخرجات )  الربعي-الفصلي(العملیة التربویة حول مدى مالءمة النظام التعلیمي 

النظامین تعرضت إلى الكثیر من النقد، ففریق یرى أن النظام الفصلي في السنة التحضیریة أكثر 
 وال زالت القضیة مثار. إعدادًا للمرحلة الجامعیة من النظام الربعي، وفریق آخر یرى عكس ذلك

لذا رأى الباحثان الخوض في ھذه الدراسة لما لھا من أھمیة في . جدل لدى أھل االختصاص والعامة
التحصیل للطالب وتنمیة كافة الجوانب لدیھم وإعدادھم إعدادًا جیدًا للمرحلة الجامعیة، ویعد النظام 

 اآلونة األخیرة وقد الربعي في التعلیم أحد االتجاھات الحدیثة في العملیة التعلیمیة والذي ظھر في
یكون لھ بعض الممیزات والعیوب التي لھا عظیم األثر على مستوى الطالب سواء كانت باإلیجاب 
أو السلب، وھذا ما تسعى الدراسة الحالیة التعرف علیھ وذلك للعمل على االرتقاء بالمستوى العلمي 

ائل كمطلب أساسي وحاجة لطالب السنة التحضیریة، حیث تم تأسیس السنة التحضیریة بجامعة ح
ملحة لسد الفجوة بین مخرجات التعلیم العام اإللزامي والجامعي، فبرنامج السنة التحضیریة یھدف 
إلیجاد حلقة وصل بین التعلیم الثانوي والمواد الجامعیة التي تتطلب المزید من اإلعداد والتمكن من 

ات تطویر الذات ومن ھذا لوم العامة ومھارالمواد األساسیة مثال للغة اإلنجلیزیة والریاضیات والع
 إلى التعرف على الطریقة الفعالة لتدریس ھذا المقرر حتى یتم سد ھذه الباحثانسعى المنطلق ی

 بتناول ھذا الموضوع انحثا البة التحضیریة، لذلك قامالفجوة والوصول إلى الھدف المنشود من السن
على مستوى  الفصلي والربعي لمقرر الریاضیاتبالدراسة للتعرف على تأثیر استخدام النظام 

  .الطالب
  :أسئلة البحث

  ما مدى تأثیر النظامین الفصلي والربعي على مستوى تحصیل الطالب في الریاضیات؟ .١
ما مدى تأثیر متغیر النوع في مستوى تحصیل طالب النظامین الفصلي والربعي في  .٢

  الریاضیات؟
مستوى تحصیل طالب وطالبات النظامین ما مدى تأثیر متغیر التخصص السابق على  .٣

  الفصلي والربعي في الریاضیات؟
ما مدى وجود فروق بین النظامین الفصلي والربعي على محاور االستبانة من وجھة نظر  .٤

  أعضاء ھیئة التدریس؟
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  Research Objectives    البحث أھداف
على مستوى  یاتتأثیر استخدام النظام الفصلي والربعي لمقرر الریاضالبحث تعرف  ھدف

 بالمملكة العربیة السعودیة ومعرفة مدى تأثیر تحصیل طالب السنة التحضیریة في جامعة حائل
  :متغیري النوع والتخصص السابق في مستوى التحصیل، وذلك في ضوء

والطالب ) م٢٠١٦(الفروق بین نتائج الطالب الذین درسوا بالنظام الفصلي للعام الدراسي  -١
 )م٢٠١٦(م الربعي للعام الدراسي الذین درسوا بالنظا

الفروق بین مستوى تحصیل الذكور واإلناث بالنظامین الفصلي والربعي في مستوى  -٢
 ).م٢٠١٦(التحصیل لمقرر الریاضیات للعام الدراسي 

الفروق بین طالب وطالبات التخصص العلمي وطالب وطالبات التخصص األدبي في  -٣
 ).م٢٠١٦(لدراسي مستوى التحصیل لمقرر الریاضیات للعام ا

  Research Significance            :أھمیة البحث
تتمثل أھمیة البحث من خالل تناولھ لموضوع على درجة من األھمیة والحیویة في مجال 
 التعلیم الجامعي، وبالتالي فإن الكشف عن تأثیر استخدام النظام الفصلي والربعي لمقرر الریاضیات

 نتائج قد تساعد في معرفة اثر استخدام كل من النظامین على طالب وما ستتوصل إلیھ الدراسة من
السنة التحضیریة بجامعة حائل، مما یسھم إیجابًا في تطویر العملیة التعلیمیة في مختلف جوانبھا، 

  :وتبرز أھمیة الدراسة ضمن جانبین ھما
تخدام احد النظامین تستمد الدراسة أھمیتھا النظریة من أھمیة موضوع تأثیر اس: الجانب النظري

أنھا من أول الدراسات حسب علم الباحثین في تأثیر  إلى على طالب السنة التحضیریة باإلضافة
السعودیة، كما أن  استخدام النظام الفصلي والربعي للمقررات الدراسیة داخل المملكة العربیة
تأثیر استخدام النظام الدراسة قد تثري األدب النظري بما تتضمنھ من معلومات وإطار نظري حول 

الفصلي والربعي وأھمیة كل منھما وممیزاتھما وكیفیة التحول إلى احد النظامین والجوانب االیجابیة 
 .التي تقدمھما والتي یمكن أن تسھم في احد النظامین

تمثل في ما ستتوصل إلیھ الدراسة من نتائج وما تطرحھ من توصیات في تسلیط وت: الجانب العملي
حد النظامین للمسئولین في أى تأثیر استخدام النظام الفصلي والربعي وأھمیة تطبیق الضوء عل

عمادة السنة التحضیریة في جامعة حائل الذین یسعون دومًا للتحدیث والتطویر اإلداري واألكادیمي 
مستوى عال لیتواكب مع المستوى التعلیمي في جامعة حائل، وتستفید منھا  وتقدیم خدماتھا على

ارة الجامعیة في جامعة حائل في توفیر الوقت والجھد وتسھیل األعمال واتخاذ القرارات كما اإلد
.یستفید منھا الباحثین في إجراء المزید من الدراسات التي تتمكن الدراسة الحالیة من معالجتھا

   
 :مفاھیم البحث

ة كل إلى فصلین دراسیین متساویین مد ھو تقسیم المنھج الدراسي: النظام الفصلي -
 )إجرائي.( أسبوع دراسي ال یدخل فیھا التسجیل واالمتحانات١٥فصل 

ھو تقسیم المنھج الدراسي إلى أربعة فصول دراسیة متساویة مدة كل : النظام الربعي -
  )إجرائي.( أسابیع ال یدخل فیھا التسجیل واالمتحانات٧فصل 
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 :الدراسات السابقة
سة الواقع الفعلي لمناھج الریاضیات بالمرحلة ھدفت الدراسة إلى درا): ١٤٣٥(دراسة بدر  -

وقد . االبتدائیة بمدارس التربیة الفكریة بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء احتیاجاتھم
وتم اختیار العینة من كافة الموضوعات المتضمنة . استخدمت الباحثة المنھج الوصفي

ائي من منھاج بمحتوى كتب الریاضیات للصفوف من األول حتى السادس االبتد
ومن أجل ذلك . لمدارس التربیة الفكریة) ھـ١٤٣٤ - ھـ ١٤٣٣(الریاضیات للعام الدراسي 

واستبانة . قامت الباحثة بإعداد قائمة بالمعاییر الواجب تضمنھا بمحتوى كتب الریاضیات
للوقوف علي واقع الكتب المدرسیة واألنشطة التعلیمیة والوسائل التعلیمیة لمناھج 

إلى تناسب محتوى مناھج الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة وخلصت الدراسة . تالریاضیا
بمدارس التربیة الفكریة بالمملكة العربیة السعودیة، مع أھداف وتوصیات المختصین في 
المجال، وتلبي كتب الریاضیات للمرحلة االبتدائیة لمدارس التربیة الفكریة حیث نجد 

بول أعلى من المتوسط، ومناسبة في استخدام حصول كتب الریاضیات على درجات ق
الوسائل التعلیمیة المتاحة بالمدرسة االبتدائیة للتربیة الفكریة، وعدم مناسبة في استخدام 

وقدمت الباحثة توصیات . األنشطة التعلیمیة المتاحة بالمدرسة االبتدائیة للتربیة الفكریة
 .ومقترحات في ضوء النتائج المتوصل إلیھا

ھدفت إلى التعرف على أدوات التقویم البدیل المستخدمة لدى ): ٢٠١٣(لمرحبي دراسة ا -
معلمي الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بمحافظة القنفدة ودرجة ممارستھم لھا، واتبع 

معلمًا ) ٣٠(الباحث المنھج الوصفي المسحي، واعتمد على المالحظة، وبلغ أفراد العینة 
من مجتمع الدراسة األصلي %) ٣٦،٦(متوسطة، بنسبة من معلمي الریاضیات بالمرحلة ال

معلمًا، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیًا في درجة ) ٩٢(البالغ عدده 
ممارسة معلمي الریاضیات ألدوات التقویم البدیل ككل تعزى لمتغیر الجنس والخبرة في 

ا بلغ المتوسط الحسابي التدریس ولصالح المعلمین الذین خبرتھم عشر سنوات فأكثر، كم
ووفقًا لمقیاس التقدیر المعتمد للدراسة فإن درجة ) ١،٥٥(العام لجمیع محاور البطاقة 

ممارسة معلمي الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بمحافظة القنفدة ألدوات التقویم البدیل ككل 
  .بتقدیر ضعیف

 التّعلم التعاوني إلى الكشف عن أثر استخدام طریقة) ٢٠١٢(وھدفت دراسة الطروانة  -
مقارنة بالطریقة المعتادة على التحصیل في مادة الریاضیات واالتجاه نحوھا لطلبة الصف 

طالبة من طالبات مدرسة خولة بنت ) ٤٤(الثامن األساسي، وتكونت عینة الدراسة من 
األزور األساسیة في لواء المزار الجنوبي، في شعبتین إحدى الشعب درست بطریقة التّعلم 

طالبة، وتم استخدام ) ٢٢(طالبة، والشعبة األخرى درست بالطریقة المعتادة) ٢٢(لتعاوني ا
أداتین األولى اختبار تحصیلي، والثانیة مقیاس آیكن لالتجاھات، وأظھرت نتائج الدراسة 
وجود أثر ذي داللة إحصائیة لطریقة التدریس في التحصیل، ولصالح طریقة التّعلم 

ئج الدراسة كذلك وجود أثر ذي داللة إحصائیة لطریقة التدریس في التعاوني، وأظھرت نتا
  .اتجاھات الطالبات، ولصالح طریقة التّعلم التعاوني

 ھدفت إلى تقویم كتاب الریاضیات للصف األول المتوسط في ):٢٠١٢بایونس (دراسة  -
یاضي، المحتوى الر(المملكة العربیة السعودیة من وجھة نظر المعلمین حول أربعة محاور 

، واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي، حیث أعدت )األنشطة، التدریبات، الشكل العام
مؤشرًا، ) ٦٧(استبانة تقیس درجة تحقق مؤشرات المحاور األربعة األساسیة، وتكونت من 

وأظھرت النتائج تحقق المحاور األربعة بدرجة عالیة، وكذلك وجود فرق دال إحصائیًا في 
 الكتاب الجید یعزى لمتغیر الجنس، وكذلك عدم وجود فرق دال درجة تحقق مؤشرات
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المؤھل العلمي، الخبرة، (إحصائیًا في درجة تحقق مؤشرات الكتاب الجید یعزى لمتغیر 
  ).الدورات التدریبیة

تخصص (ھدفت إلى بناء بطاقة لتقویم أداء الطالب المعلم ): ٢٠١٠(دراسة الزبیدي  -
سعودیة في ضوء بعض معاییر المجلس الوطني األمریكي بالمملكة العربیة ال) ریاضیات

ومعرفة درجة توافر ھذه المعاییر في أدائھ في تنفیذ وتقویم ) NCTM(لمعلمي الریاضیات 
دروس الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة والكشف عن الفروق في تنفیذ وتقویم الطالب المعلم 

 عدد التالمیذ داخل –لدراسي الصف ا(لدرس الریاضیات باختالف متغیرات الدراسة 
واستخدم الباحث المنھج الوصفي، واعتمد على المالحظة، وبلغت عینة الدراسة ) الصف

توافر ثالثة معاییر من : طالبًا معلمًا تخصص ریاضیات، وتوصلت الدراسة إلى) ٣٢(
معاییر تنفیذ درس الریاضیات في أداء عینة الدراسة بدرجة متوسطة ومعیار بدرجة 

  .ة، وتوافر معیاري التقویم بدرجة متوسطةضعیف
أثر استخدام نظام المقررات والنظام التقلیدي على " بعنوان )٢٠٠٩(دراسة الشریف  -

والتي تھدف إلى التعرف على اثر االختالفات " مستوى الطالب بالمرحلة الجامعیة 
طلبة بالمرحلة المقررات والنظام التقلیدي على مستویات نجاح ال. الموجودة بین النظامین

طالبة من كلیة ) ٢٠٠(الجامعیة في كلیة التربیة بجامعة الكویت حیث تكونت عینتھا من 
وقد استخدمت الباحثة نتائج الطالب كاداه لجمع البیانات وقد أسفرت النتائج على . التربیة

 .تفوق نظام المقررات على النظام التقلیدي
ة استھدفت تطویر منھج الریاضیات في دراس) ٢٠٠٦(دراسة ناصر السید عبد الحمید  -

ضوء المعاییر المعاصرة، وبیان أثر ذلك في تنمیة القوة الریاضیاتیة لدى تالمیذ المرحلة 
 تلمیذ ٧٠(المجموعة التجریبیة : حیث تكونت عینة الدراسة من مجموعتین. االبتدائیة

 تلمیذ ٦٧(لضابطة من مدرسة الشھید طیار االبتدائیة المشتركة، والمجموعة ا) وتلمیذة
وقام . من مدرسة كفر عشما االبتدائیة بإدارة الشھداء التعلیمیة، بمحافظة المنوفیة) وتلمیذة

كتاب التلمیذ في مجال القیاس للصف السادس االبتدائي في ضوء : بإعداد األدوات التالیة
ُمعلم الریاضیات ، دلیل )المحتوى، والعملیات، والقدرات المعرفیة (المعاییر ثالثیة األبعاد 

في مجال القیاس للصف السادس االبتدائي، اختبار القوة الریاضیاتیة الذي یتكون من 
األبعاد الثالثة، وتشمل أنماط عملیات التواصل والترابط واالستدالل في مستویات المعرفة 
المفاھیمیة واإلجرائیة وحل المشكالت في مجال القیاس، وتوصل إلى تفوق المجموعة 

یبیة على المجموعة الضابطة فیما یتعلق بالقوة الریاضیاتیة بصفة عامة، ومكوناتھا التجر
التواصل، والترابط، واالستدالل الریاضیاتي، والمعرفة المفاھیمیة، : كل على حدة

وقدم وثیقة منھج الریاضیات المطور للمرحلة . والمعرفة اإلجرائیة، وحل المشكالت
    .معاصرةاالبتدائیة في ضوء المعاییر ال

ھدفت إلى التعرف على مدى التغیر في تحصیل  ):Dudaite,2006(دراسة دودیت  -
في ضوء جھود اإلصالح ) ٢٠٠٣، ١٩٩٩، ١٩٩٥) (TIMSS(الریاضیات في دراسات 

التربوي في لتوانیا، حیث كانت مشاركة لتوانیا من أجل مقارنة تحصیل طلبتھا بتحصیل 
من أجل التعرف على مدى التطور في أداء الطلبة عبر طلبة دول العالم المختلفة، وأیضًا 

، واستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، )TIMSS(المشاركات المختلفة في دراسة 
واعتمدت الدراسة على أسلوب تحلیل المحتوى لمقرر الریاضیات في لتوانیا والتي 

تلك المناھج في ضوء تعرضت لعملیات تطویر شاملة خالل السنوات األخیرة لمعرفة واقع 
كما استخدم الباحث البیانات الناتجة من ) TIMSS(المھارات المتضمنة في دراسة 

لتحلیلھا والتعرف على مدى التقدم في تحصیل ) TIMSS(المشاركات الثالث في دراسات 
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: الریاضیات وعالقتھ ببعض المتغیرات، وكان من أبرز ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج
 ملحوظ في تحصیل الطلبة للریاضیات حیث بلغ متوسط األداء في دراسة وجود تطور

  .نقطة) ٥٠٢ (٢٠٠٣نقطة، وفي دراسة ) ٤٨٢ (١٩٩٩نقطة، وفي دراسة ) ٤٧٢ (١٩٩٥
التغیرات في منھاج التربیة الریاضیة في ھونج "بعنوان ) م٢٠٠٣ (Johnsدراسة جنیس،  -

للتربیة الریاضیة بھونج كونج وكان الھدف منھا وضع منھاج مطور ومقترح " كونج 
 معلم تربیة ریاضة ١٢٠واستخدم الباحث المنھج الوصفي، واشتملت عینة الدراسة على 

واستخدم الباحث تحلیل الوثائق والمقابلة الشخصیة واالستبانة لجمع البیانات، وكان من أھم 
ات الشخصیة النتائج وضع منھاج مقترح للتربیة الریاضیة بھونج كونج یعتمد على الخبر

 . للمعلمین في تطویر المنھج
أثر استخدام استراتیجیات التعلم النشط على "بعنوان ) م٢٠٠٣(wilkeدراسة  -

ھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استراتیجیات "التحصیل والدافعیة والفاعلیة الذاتیة 
ف أعضاء التعلم النشط على التحصیل والدافعیة والفاعلیة الذاتیة في مقرر علم وظائ

تدربت (بالجامعة وتم تقسیمھم الى مجموعتین تجریبیھ )  طالب وطالبة١٧١(اإلنسان لدى 
وتم جمع البیانات باستخدام ) تدربت بطریقة المحاضرة(وضابطة ) بواسطة التعلم النشط

اختبار تحصیلي ومقیاس للدافعیة واستبانة حول اتجاھات الطالب نحو التعلم النشط 
ل البیانات اتضح ان التعلم النشط یسمح ببیئة تعلم أكثر نجاحًا، ویؤدى والمستمر، وبتحلی

 .الى تحسین دافعیة الطالب
اقتراح منھاج للتربیة الریاضیة "بعنوان ) م٢٠٠٢، Boyes an(دراسة ان بویس  -

وكان الھدف من الدراسة التعرف " یعتمد على الناحیتین النظریة والعملیة لجامعة فلوریدا
وة والضعف في منھاج التربیة الریاضیة الحالي، وأستخدم الباحث المنھج على نقاط الق

من بین أعضاء الجمعیة الدولیة للصحة  ) ٢٢٠(الوصفي، واشتملت عینة الدراسة على 
والذین یمثلون اآلراء المتخصصة في الحكم على ) AAHBER(والتربیة البدنیة والترویح 

لمقابلة الشخصیة واالستبانة كوسائل لجمع صدق المنھاج المقترح واستعان الباحث با
 –البیانات، وكانت أھم النتائج أن المعاییر األساسیة لتقییم النموذج المقترح ھي الوضوح 

 ). سھولة الفھم– التكامل -  االستمرار– تسلسل المواد –المرونة 
لتالمیذ زیادة دافعیة ا: كان الھدف منھا) ٢٠٠٢ ـ Bendnar et al ,.(وفى دراسة قام بھا -

تكونت عینة . وتحصیلھم في الریاضیات من خالل استخدام نظریة الذكاءات المتعددة
وقد كشف التحلیل أن . الدراسة من أطفال الحضانة وتالمیذ الصف الثالث والرابع والخامس

التالمیذ منخفضي الدافعیة یتم تعلیمھم بطریقة جیدة وذلك عندما تتوافق طریقة التعلم مع 
وقد أشارت النتائج إلى زیادة في دافعیة التالمیذ وتحصیلھم في مادة . تعددذكائھم الم

  . الریاضیات وذلك عندما تم التعلم من خالل نظریة الذكاءات المتعددة
اثر استخدام نظام المقررات ونظام الفصلین "بعنوان )١٩٩٩(العنزي  دراسة -

تعرف على تأثیر نظام والتي ھدفت إلى ال "الدراسیین على طالب المرحلة الثانویة
المقررات والفصلین الدراسیین على تحصیل الطالب في مواد اللغة العربیة واإلنجلیزیة 

وقد توصلت النتائج إلى تفوق الطالب في نظام . والریاضیات لطالب الصف األول الثانوي
 في المقررات على نظام الفصلین الدراسیین في مادتي اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات بینما

 . إحصائیًادالةاللغة العربیة كانت الفروق غیر 
اثر استخدام نظام المقررات ونظام الفصلین "بعنوان )١٩٩٩(العلوي  دراسة -

وھدفت الدراسة الى المقارنة بین نظام "الدراسیین على مستوى الطالب بجامعة الكویت 
طالبا وطالبة )٢١٥٢٩(المقررات ونظام الفصلین في اختبار القدرات وقد بلغ حجم العینة 
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نظام الفصلین وقد استخدمت الدراسة )١٤٩١٨(طالب نظام مقررات و) ٦٦١١(منھم 
 ١٩٩٩المنھج الوصفي باستخدام الدراسات المسحیة وذلك عن طریق نتائج الطالب لعام 

كأداة لجمع البیانات وقد أظھرت النتائج تفوق طالب نظام الفصلین على نظام المقررات في 
 .میاء والریاضیات أما بالنسبة للغة اإلنجلیزیة فكانت النتائج متقاربة بین النظامینمادتي الكی

  :التعلیق على الدراسات السابقة
یتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي اھتمت بالتحصیل في مقرر الریاضیات، كما 

 عامة، ومنھا یتضح أن بعضًا منھا أشار إلى ضعف مستوى تحصیل الطالب في الریاضیات بصفة
ما حاول عالج ھذا الضعف باستخدام طرق واستراتیجیات تدریسیة متنوعة، كما یتبین ندرة 
الدراسات التي قارنت بین متغیرین في تأثیرھما على مستوى التحصیل في الریاضیات بصفة 

یمیز عامة، باإلضافة إلى عدم وجود دراسة قارنت بین النظامین الفصلي والربعي في ذلك وھذا ما 
البحث الحالي بجانب تمیزه في مجتمعھ وعینتھ، ورغم ذلك أفاد البحث الحالي من تلك الدراسات 

 .في عرض المفاھیم النظریة وإعداد أدواتھ وبعض اإلجراءات المنھجیة
   مستوى التحصیل في الریاضیات:اإلطار النظري
  :ماھیة الریاضیات: المحور األول

  :مفھوم الریاضیات
وكذلك تعمیم تلك العالقات ، ات بدراسة الكمیات العددیة والعالقات بینھاالریاضیتعني 

تلك  ثم تستخدم، ا بدقة علي أساس خصائص معینة لھاوتتطلب دراسة ھذه الكمیات تعریفھ
،  نفسھا  العالقات الكائنة بین الكمیاتالستنتاجباإلضافة إلي قوانین منطقیة محددة ، الخصائص

    .)٤٣، ١٩٩٧إبراھیم، ( علیھا وبین عالقات سبق الحصول
ویمكن القول بأن الریاضیات ھي مجموعة من األنظمة الریاضیة، وتطبیقھا في جمیع نواحي  

الحیاة العملیة والتخصصات العلمیة، والنظام الریاضي عبارة عن بناء استنتاجي یقوم علي 
على افتراضات،  مجموعة من المسلمات واالفتراضات، أما الریاضیات فھي علم فرضي قائم

ابتكارھا كاألعداد والرموز الجبریة، أو أن  والریاضیات تھتم بدراسة موضوعات عقلیة إما أن یتم
: ٢٠٠١الصادق، (القائمة بینھا أو بین أجزائھا  تحدد من العالم الخارجي كاألشكال أو العالقات

١٦٣.(   
لسل المنطقي المرتبط علم یقوم على التس: الریاضیات بأنھا) ١٥٢، ٢٠١٤(یعرف عبید و

بالمراحل العمریة للمتعلم، فھي تتدرج من األسھل إلى األصعب ومن البسیط إلى المعقد، ومن 
المحسوس إلى المجرد، وھي لغة رمزیة تستخدم لتسھیل عملیة التفكیر عن العالقات الكمیة 

  .والمكانیة
ریة لكل فرد مھما أن الریاضیات من العلوم المھمة والضرو) ٣٥، ٢٠١٣(ویذكر العبسي 

كانت ثقافتھ ألنھا تشكل وجودًا مھمًا في الحیاة الیومیة، ویحتاج إلیھا الفرد التخاذ القرارات المتعلقة 
بأمور حیاتھ الیومیة، ھذا بخالف الدور المھم للریاضیات في تطور وتقدم المجتمعات اإلنسانیة، 

 المجتمع الذي یسعى لیكون مجتمعًا فالریاضیات تعمل على حل الكثیر من المشكالت التي تعترض
  .علمیًا وتقنیًا

ومن ثم یمكن القول بأن مفھوم الریاضیات یختلف تبعًا للمراحل التعلیمیة، ففي المراحل 
االبتدائیة یترادف مصطلح الریاضیات مع مصطلح الحساب، في حین یستخدم مي مرحلة ما بعد 

  .)٩، ٢٠١٦محمد الكریم والحربي،  (لمثلثاتاالبتدائیة للداللة على الجبر والھندسة وحساب ا
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علم تجریدي من خلق وإبـداع العقـل البشر وتھتم "وُیعرف آخرون الریاضیات بأنھا 
  .)١٥، ٢٠٠٩أبو أسعد،  ("باألفكار والطرائق وأنماط التفكیر

، ٢٠٠٠عقیالن،  (ویمكن النظر إلي الریاضیات من خالل خواصھا علي النحو التالي
١١:(   

 صحةاحتمالیات طریقة ونمط في التفكیر فھي تنظم البرھان المنطقي وتقرر نسبة الریاض   
 فرضیة أو مسلمة ما.   
 الریاضیات لغة تستخدم تعابیر ورموز محددة ومعرفة بدقة.   
 الریاضیات معرفة منظمة في بنیة لھا أصولھا وتنظیمھا وتسلسلھا.   
 ع في األفكار وما یتضمنھ من األعداد الریاضیات تعني بدراسة األنماط أي التسلسل والتتاب  
 واألشكال والرموز.    
  الریاضیات فـن حیـث أنھا تتـمتع بجـمال في تنـاسقھا وترتیب وتسلسل األفكار فیھا  

  :أھداف الریاضیات
ص ، ٢٠١٠، عبابنة، أبو زینة(، )٤١ -٣٨، ٢٠٠٩، أبو اسعد( من  إلى كلبالرجوع

  :اف الریاضیات كما یرى علماؤھا فیما یليتكمن أھد) ٢٠٠٥الورثان، (، )٢٤ - ٢١ص
  .اكتساب المھارة في استخدام أسلوب حل المشكالت إلعداد األفراد للحیاة العامة والخاصة .١
  .تنمیة التفكیر السلیم لفھم وتفسیر بعض الظواھر الطبیعیة .٢
  .اكتساب المھارة الالزمة لالستیعاب والكشف عن عالقات جدیدة .٣
 واتجاھات سلیمة وقیم وعادات إیجابیة نحو الریاضیات مثل المساعدة على تكوین میول .٤

  .الدقة والنظام واالعتماد على النفس وتقبل النقد والحساب الذھني والتقدیر
  .وفي عصر العلم والتكنولوجیا، التعرف إلى مجاالت تطبیقات الریاضیات في الحیاة الیومیة .٥
  .متعة العمل بھاتذوق الجمال والتناسق العلمي في الریاضیات كعلم، و .٦

  :مبادئ معاییر الریاضیات
  ): ٨١ -٧٩، ٢٠٠٣أبو زینة، (تستند معاییر الریاضیات المدرسیة على عدة مبادئ، ھي 

 العالیة والتوقعات المساواة یتطلب الریاضیات، تعلیم عملیة في التمیز إن: المساواة مبدأ -
 مساعدة أجل من ردیة؛الف الفروق استیعاب یتطلب كما الطالب، القوي لجمیع والدعم
  .تعلم الریاضیات على الجمیع

 بشكل مترابًطا یكون أن یجب لألنشطة، تجمیع مجرد من أكثر المنھج یعد: المنھج مبدأ -
 .المتتالیة الصفوف عبر متسلسًال یكون وأن المھمة، الریاضیات منطقي، ویركز على

 تعلمھ، یحتاجون وما الطالب، فھیعر لما فھًما الفعال الریاضیات تعلیم یحتاج: التعلیم مبدأ -
 المستمر السعي یتطلب كما الجید، التعلیم أجل من لھم الالزم والدعم توفیر التحدي ثم ومن
 .التحسین نحو

 الجدیدة للمعلومات الفعال والبناء الفھم مع الریاضیات الطالب یتعلم أن یجب: التعلم مبدأ -
 .السابقة الخبرة والمعلومات مكان
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 لكل المفیدة المعلومات ویجھز المھمة، للریاضیات التعلم التقویم یدعم أن البد :التقویم مبدأ -
 .المعلمین والطالب من

 في تؤثر فھي الریاضیات، وتعلم تعلیم في أساسًیا عنصًرا التقنیة تعد: التقنیة مبدأ -
  .الطالب تعلم وتدعم تعلیمھا التي یجري الریاضیات
  :الریاضیاتماھیة التحصیل في : المحور الثاني

  :مفھوم التحصیل
التحصیل في المعرفة التي یحصل علیھا الفرد من خالل برنامج أو منھج مدرسي یتمثل 

قصد تكیفھ مع الوسط والعمل المدرسي، ویقتصر ھذا المفھوم على ما یحصل علیھ الفرد المتعلم من 
 االجتماعي الذي ینتمي معلومات وفق برنامج ُمعّد یھدف إلى جعل المتعلم أكثر تكیًفا مع الوسط

  .إلیھ، باإلضافة إلى إعداده للتكیف مع الوسط المدرسي بصورة عامة
درجة االكتساب : "بأنھ) ٣٠٥، ٢٠٠٠(وللتحصیل تعریفات عدیدة منھا ما ورد عن عالم 

". التي یحققھا الفرد، أو مستوى النجاح الذي یحرزه أو یصل الیھ في مادة دراسیة أو مجال تعلیمي
كل ما یكتسبھ الطالب من معارف ومھارات : "بأنھ) ٨٩، ص٢٠٠٣(فھ شحاتة والنجار كما عرَّ

وأسالیب تفكیر وقدرات على حل المشكالت نتیجة لدراسة ما ھو مقرر علیھم في الكتاب المدرسي، 
  ".ویمكن قیاسھ باختبار معد لذلك

فعلوا من خبرات مدى استیعاب الطالب لما : "بأنھ) ٤٧، ٢٠٠٣(وعرَّفھ اللقاني والجمل 
معینة من خالل مقررات دراسیة، ویقاس بالدرجة التي یحصل علیھا الطالب في االختبارات 

  ". التحصیلیة المعدة لھا
) اإلنجاز المعرفي(ما یكتسبھ الطالب من معرفة : "بأنھ) ٢٠١٠(في حین عّرفھ القحطاني 

  ".لمعد لھمقدًرا وفق العالمة التي یحصل علیھا في االختبار التحصیلي ا
مدى استیعاب الطالب لما اكتسبوه من : التحصیل الریاضي بأنھ) ٢٠١٠(عرَّف األسطل و

خالل مقرر الریاضیات والتي تقاس بالدرجة التي یحصل علیھا الطالب في االختبارات التحصیلیة 
  .عند انتھاء العام الدراسي

القواعد الریاضیة والقدرة والتحصیل في الریاضیات ھو مستوى استیعاب التلمیذ للمفاھیم و
  ).١٠، ٢٠٠٥حسن،  (على حل المسائل

ھو درجة االكتساب التي یحققھا التلمیذ أو مستوى النجاح الذي یحرزه أو یصل إلیھ في " و
   ).٣٠٥، ٢٠٠٠عالم،  ("مادة دراسیة أو مجال تعلیمي أو تدریبي معین

  :أھمیة التحصیل
 مجال الریاضیات وتعلیمھا، لما لھ من أھمیة ھناك اھتمام بالتحصیل من قبل المختصین في

كبیرة في حیاة المتعلم الدراسیة، فھو ناتج عما یحدث في المؤسسة التعلیمیة من عملیات تعلم 
متنوعة ومتعددة لمھارات ومعارف وعلوم مختلفة تدل على نشاطھ العقلي المعرفي؛ فالتحصیل 

لمتدرجة والمتسلسلة منذ الطفولة وحتى المراحل یعني أن یحقق الفرد لنفسھ في جمیع مراحل حیاتھ ا
المتقدمة من عمره أعلى مستوى من العلم أو المعرفة في الریاضیات المدرسیة، فھو من خالل ذلك 
یستطیع االنتقال من المرحلة الحاضرة إلى المرحلة التي تلیھا واالستمرار في الحصول على العلم 

  .والمعرفة
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ھ أثر كبیر في شخصیة المتعلم؛ فالتحصیل یجعل المتعلم ومما الشك فیھ أن التحصیل ل
یتعرف على حقیقة إمكاناتھ، كما أنا وصول المتعلم إلى مستوى تحصیلي مناسب، یبث الثقة في 
نفسھ ویدعم فكرتھ عن ذاتھ، أما فشل المتعلم في التحصیل، فإنھ یؤدي إلى فقدان الثقة بنفسھ 

 ضعفھم نتیجة مشكلة في األھل یقع وغالًبا ما). ٢٠٠١دور، ب(واإلحساس باإلحباط والتوتر والقلق 
 محتوى أن السبب یكون وقد الریاضیات، مادة في أبنائھم محاولتھم مساعدة عند وذلك أیًضا،

 المناسبة لمساعدة الطریقة یفتقدون ما غالًبا الذین لآلباء بالنسبة ممتنع سھل الریاضیات الحدیثة
  .أبنائھم

  : مستویات التحصیل
یعتقد البعض أن التحصیل یرتبط بالجوانب المعرفیة فقط والواقع أنھ مرتبط بجمیع 

المجال ): ١٩٩٥زیتون، زیتون،(األھداف التعلیمیة وتصنف األھداف التعلیمیة إلى ثالثة مجاالت 
ویتضمن األھداف التي تؤكد على نواتج التعلم ذات العالقة بتذكر المعلومات وتنمیة : المعرفي
ویتضمن األھداف التي تؤكد على نواتج التعلم ذات : والمجال المھاري. أو المھارات العقلیةالقدرات 

ویشمل األھداف ذات العالقة : والمجال الوجداني. العالقة بالمھارات الحركیة والمھارات الیدویة
    .بالمشاعر والعواطف واالنفعاالت كالمیول والتقدیر واالتجاھات والقیم

نیفھ في المجال المعرفي إلى ست مستویات، ھي التذكر، والفھم، وقد قسم بلوم تص
؛ ٢٠٠٥؛ الخلیفة، ٢٠٠٥الحیلة، (وقد أوضحھا كًلا من . والتطبیق، والتحلیل، والتركیب، والتقویم

  :كالتالي) ٢٠٠٥؛ عبیدات وأبو السمید، ٢٠٠٥العجمي، 
ات التي تؤكد التذكر ویقصد بھ أنواع السلوك ومواقف االختبار: المستوى األول، التذكر

  .عن طریق التعرض لألفكار، والمواد والظاھرات، أو استدعائھا
وقد رتبت األھداف الخاصة بالتذكر من الخاص والمحسوس نسبًیا إلى المجرد والمعقد، 

  :وینقسم التذكر إلى عدة أنواع
  .تذكر األشیاء المحددة المنعزلة  .أ 
    .تذكر المصطلحات  .ب 
  .اریخ، واألحداث، واألشخاص، واألماكنالتو: تذكر الحقائق الخاصة  .ج 
  .بالنسبة للعملیات، واالتجاھات، والزمن: تذكر االتجاھات والتتابع  .د 
  .تذكر المعاییر التي تستخدم عن طریقا الحقائق، والمبادئ، واألسالیب  .ه 
  .أي معرفة المبادئ والتعمیمات، وعالقتھا ببعضھا ببعض: تذكر النظریات  .و 

تحدد، : التذكر یمكن أن نبدأ عبارات األھداف بأفعال مثلولتحدید األھداف المتعلقة ب
تصف، تتعرف على، تذكر، تسمي، تختار، تكتب، وغیر ذلك من األفعال التي تدل على السلوك 

  .الذي یظھر التذكر
ویقصد بھ القدرة على إدراك معنى المادة التي تدرسھا الطالبة، : المستوى الثاني، الفھم

ریق ترجمة المادة في صورة أخرى، وتفسیر المادة المتعلمة، وشرحھا، ویمكن أن یظھر ھذا عن ط
: ومن األفعال المستخدمة في إعداد قائمة األھداف المتعلقة بالفھم. وتلخیصھا، والقدرة على التنبؤ

  .تحول، تمیز، تعطي أمثلة، تؤید، تعلل، تعمم، تستنتج، تعبر، تعید صیاغة، تلخص، تتنبأ
ویقصد بھ قدرة الطالبة على استخدام ما تعلمتھ في مواقف : بیقالمستوى الثالث، التط

جدیدة، ویمكن أن یشمل ذلك استخدام القواعد، والقوانین، والطرائق، والمفاھیم، والنظریات، 
. ونواتج التعلم عند مستوى التطبیق، وتتطلب مستوى من الفھم أكبر مما یتطلبھ مستوى االستیعاب
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تغیر، تحسب، تكتشف، توضح، : إعداد قائمة األھداف المتعلقة بالتطبیقومن األفعال المستخدمة في 
  .تتناول، تعدل، تشغل، تجھز، تنتج، تبین، تحل، تستخدم، تتنبأ

ویقصد بھ تحلیل المعرفة إلى مكوناتھا الفرعیة، وإیجاد العالقات :  المستوى الرابع، التحلیل
ات إلى حروف، وتحلیل أرقام كبیرة إلى أرقام تحلیل الجمل إلى كلمات، وتحلیل الكلم: بینھا، مثل

  .یحلل، یمیز، یقسم: ومن األفعال المستخدمة في ھذا المستوى. صغیرة
. أي جمع األجزاء مع بعضھا لتكوین نموذج لم یكن معروًفا: المستوى الخامس، التركیب

: المستوىومن األفعال التي تناسب ھذا . تألیف جمل من كلمات، وجمع عدد من األرقام: مثل
  .یركب، یكون، یصمم

مثل إصدار حكم . ویقصد بھ إصدار الحكم على قیمة شيء معین: المستوى السادس، التقویم
یقارن، : ومن األفعال المستخدمة في ھذا المستوى. على جودة الطالب في حفظ جدول الضرب

  .یحكم
  : العوامل التي تؤثر على التحصیل الدراسي

  : )٣٩، ٣٦، ١٩٨٥تركي،  (التحصیل ھيتوجد عدة عوامل تؤثر على 
درجة نضج ھذه االستعدادات ومدى اتساع الخبرات المتعلمة مع مستوى : االستعدادات العقلیة: أوًال

ولذلك تھتم المدرسة الحدیثة بأن تتفق الخبرات المراد تعلمھا مع  نضج التالمیذ في كل مرحلة،
  .  التحصیل الدراسي لھم في مراحل التعلم المختلفةمستوى النضج واالستعداد العقلي عند التالمیذ مع

أما إذا كان الفرد قد مر : تكامل شخصیة المتعلم وشعوره باألمن لھ أثر إیجابي على التحصیل: ثانیًا
بھ من الظروف البیئیة ما جعلھ یشعر بعدم األمن وفقدان الثقة بالنفس فإن ھذا ینعكس على تحصیلھ 

  . رة والتركیزویقلل من قدرتھ على المثاب
وقد بینت إحدى الدراسات التي : اتجاھات الوالدین نحو أبنائھم ومستوى تحصیلھم الدراسي: ثالثاًً

سنة أن ھناك عالقة سالبة بین درجات أفراد العینة في التحصیل ) ١٧-١٤(أجریت على أطفال من 
إثارة األلم  الحمایة الزائدة،–اإلھمال  التسلط،: الدراسي وبین درجات آبائھم في األبعاد اآلتیة

  . التذبذب التفرقة التدلیل، النفسي،
حیث یقوم المعلم بدور كبیر في مقدار إفادة : دور المعلم في التأثیر على تحصیل التالمیذ: رابعًا

فالمعلم باحتكاكھ مع الطالب یقوم في الیوم الدراسي  المتعلم من ھذا الموقف أو عدم إفادتھ منھ
وتحدد نوع الحیاة التي یحیاھا الطالب في  احد باتخاذ قرارات متعددة توجھ تعاملھ معھم،الو

ونوع العالقات التي یكونھا الطالب مع زمالئھم والمحیطین بھم في المدرسة لذلك نرى  المدرسة،
ثر أن المعلم الكفء ھو الذي یكون قادرًا على فھم وإدراك طبیعة الطالب والعوامل التي تمیزه وتؤ

  .فیھ
یعد الجو المدرسي العام من العوامل ذات األثر الملموس في الموقف : الجو المدرسي العام: خامساًً

التعلیمي ویقصد بالجو المدرسي العالقات االجتماعیة بین أفراد المجتمع سواء كانت عالقة الناظر 
  .)٥٠، ١٩٨٣سر، األع (بالمعلمین أو عالقة المعلم بتالمیذه وعالقة التالمیذ بعضھم ببعض

ھناك بعض الخصائص والسمات یحرز فیھا الذكور تفوقًا نسبیًا على اإلناث مثل : النوع: سادسًا
وھناك بعض السمات أو الخصائص  والمیل الحسابي، والحساب، والقدرة الریاضیة، القدرة العددیة،

والمیل للخدمة  لمیل األدبي،القدرة اللغویة وا التي تحرز فیھ اإلناث تفوقًا نسبیًا على الذكور مثل،
  .)٣٨، ١٩٩٥الزیات،  (االجتماعیة
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تشیر بعض الدراسات إلى وجود فروق جوھریة في المھارات المتعلقة : الطبقة االجتماعیة: سابعًا
باكتساب المفاھیم والتحصیل الدراسي في الھندسة بین ذوى المستوى االجتماعي واالقتصادي 

عي واالقتصادي المنخفض لصالح المجموعة األولى على عینات وذوى المستوى االجتما المرتفع،
  ). الحادي عشر– الثامن–الخامس(من الصفوف الدراسیة 

  ResearchAssumes  :فروض البحث
  بعد عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة یمكن صیاغة الفروض اآلتیة للبحث

الفصلي والربعي في توجد فروق دالة إحصائیًا بین مستوى تحصیل طالب النظامین  -١
  .مادة الریاضیات، لصالح طالب النظام الفصلي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مستوى تحصیل طالب وطالبات النظامین  -٢
 .الفصلي والربعي في الریاضیات تعزى لمتغیر النوع لصالح الذكور

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مستوى تحصیل طالب وطالبات النظامین  -٣
لي والربعي في الریاضیات تعزى لمتغیر التخصص السابق لصالح التخصص الفص

 .العلمي
توجد فروق دالة إحصائیا بین النظامین الفصلي والربعي في محاور االستبانة من  -٤

  .وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس، لصالح النظام الفصلي
  :منھجیة البحث وإجراءاتھ

 :البحث منھج
بأسلوب الدراسات المسحیة وذلك لمالئمتھا لطبیعة  ھج الوصفيقام الباحثان باستخدام المن

  . أھداف البحث
  :البحث عینة

تم اختیار العینة بالطریقة العمدیة من طالب وطالبات المسار الھندسي في عمادة السنة 
لمقرر الریاضیات والذین درسوا بالنظام  التحضیریة لجامعة حائل والذین تقدموا لالختبار النھائي

، والطالب والطالبات الذین درسوا بالنظام الفصلي للعام الدراسي )م٢٠١٦(عي للعام الدراسي الرب
 :، كما یلي)م٢٠١٦(

 )١(جدول
  العام الدراسي

 
 النوع

  

  )٢٠١٧ -٢٠١٦(العام الدراسي 
  النظام الربعي

  )٢٠١٧-٢٠١٦(العام الدراسي 
  النظام الفصلي

 ١٣٠١ ٤٨٦  الطالب
  ٧٨٩  ٣٠٩  الطالبات

  ٢٠٩٠  ٧٩٥  موعالمج
والقائمین على  ) إناث- ذكور(بجامعة حائل  أعضاء ھیئة التدریس بعمادة السنة التحضیریة

 ١٦(عضو ھیئھ تدریس ) ٣٢(وعددھم ) ٢٠١٧-٢٠١٦(تدریس مقرر الریاضیات للعام الجامعي 
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ة، تم اختیارھم بطریقھ عشوائیة من مجتمع البحث الكلي كعینھ أساسیھ للدراس)  إناث١٦+ ذكور 
  .ویشترط فیھم ممن قاموا بالتدریس بالنظام الفصلي والنظام الربعي لمقرر الریاضیات

  : جمع البیاناتأدوات
 المقابلة الشخصیة -١

مقرر الریاضیات الستشارتھم ولإلدالء بمعلومات  المقابلة ھي حوار بین الباحثان ومدرسي
ارتھم في تحدید محاور وعبارات یستعین بھا الباحثان لجمع المعلومات حول مشكلة البحث والستش

 .االستبانة
 تحلیل الوثائق -٢

 وتشتمل االطالع على سجالت الطالب المسجلون لمقرر الریاضیات، وكذلك نتائج الطالب
 للنظام الفصلي والنظام الربعي، واالطالع على المراجع العلمیة) ٢٠١٧-٢٠١٦(للعام الدراسي 

  .ظام الربعي والنظام الفصليالمرتبطة بالبحث للتعرف على المشكالت بالن
 االستبانة  -٣

من المحاور قام الباحثان بإعداد استبانة  لتحقیق أھداف البحث والذي یتطلب مسحا لعدد
الستطالع آراء أعضاء ھیئة التدریس حول مزایا وعیوب النظامین الفصلي والربعي في صورتھ 

 بیان تأثیر النظامین الفصلي والربعي المبدئیة لعرضھا على السادة الخبراء، ومن ثم اعتمادھا بھدف
  .على مستوى تحصیل الطالب في الریاضیات

  : تنظیمیة للبحثإجراءات
  :قام الباحثان بإعداد استبانة في صورتھا المبدئیة وذلك طبقا للخطوات التالیة

تحدید محاور االستبانة في صورتھا المبدئیة من خالل االطالع على الدراسات السابقة : أوًال
  )١(مرفق. التخصصیة المراجع العلمیةو

عرض المحاور على السادة الخبراء والمختصین من أساتذة المناھج وطرق التدریس : ثانیًا
  :ومدرسین الریاضیات مراعین الشروط التالیة في اختیار الخبراء

 .أن یكون حاصًال على درجة الدكتوراه -
 .التخصص في طرق التدریس -
 فما فوق ویجب أن یراعى بالنسبة إلى الخبراء أن ) سنوات٥(عدد سنوات الخبرة -

  :یكونوا من ذوى الخبرة في مجال التخصص وذلك إلبداء رأیھم في
 .مدى مناسبة المحاور لموضوع البحث -
 .نھا إثراء االستبانةأالتي من ش أو حذف أو تعدیل المحاور إضافة -

  .مقرر الریاضیاتعلى عینة من مدرسي ) سؤال مفتوح(توجیھ سؤال استكشافي : ثالثا
مدرسي مقرر الریاضیات في النظام الربعي  ماھي الممیزات والعیوب التي تواجھ: والسؤال ھو

 والنظام الفصلي؟

وقد توصل الباحثان من خالل استطالع رأي الخبراء والسؤال االستكشافي إلى  -
 المبدئیة وقد رأى الباحثان في صیاغة العبارات أن تكون اصورتھ االستبانة في

 :العبارات
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 .مفھومة لدى الجمیع -
 .ال تحتوى العبارات على مصطلحات خارج سیاقات البحث العلمي -
 .ن تكون العبارات لھا مدلول واحدأ -
وقد  ،)غیر موافق /إلي حد ما أوافق/ موافق( تم استخدام میزان التقدیر ثالثي األبعاد  -

فیما یخص النظام محاور سواء ) ٥(عبارة موزعة علي ) ٤٥(أثمرت ھذه العملیة عن 
 الفصلي أو النظام الربعي

 الخصائص السیكومتریة الستمارة االستبانة -
  الصدق : أوال

  : اعتمد الباحثان في حساب صدق االستبانة على ما یلي
  : صدق المحكمین

استخدم الباحثان صدق المحكمین إلیجاد معامل صدق االستبانة المستخدمة في ھذ البحث 
 من الخبراء إلبداء الرأي في صدقھا كما یتضح من علي مجموعةبعرض محاور االستبانة 

  ). ٢(جدول
  )٢(جدول 

  إجمالي عدد عبارات االستبانة بعد العرض علي السادة الخبراء
  عدد العبارات  نسبھ الموافقة  اسم المحور

 ١٢ %١٠٠  الطالب
  ١٠  %١٠٠  المنھج

  ١٠  %١٠٠  المعلم
  ١٣  %١٠٠  االمكانات
  ٤٥  _  المجموع

 : المفرداتصدق 
تم حساب معامل االرتباط بین درجة العبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إلیھ وذلك بعد تطبیق 

 فردا یمثلون نفس أفراد المجتمع األصلي لعینة ٣٠االستبانة على عینة استطالعیة بلغ عدد أفرادھا 
لي یوضح م، والجدول التا٢٧/٠٤/٢٠١٧م، وحتي ٢١/٠٤/٢٠١٧الدراسة، وذلك في الفترة من 

  . ذلك
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  )٣(جدول 
  )٣٠=ن(معامالت االرتباط بین درجة العبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إلیھ 

 االمكانات المدرس المنھج الطالب
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

٠٫٦٧٤ ١ **٠٫٤١٣ ١ **٠٫٦٤٢ ١ **٠٫٦٣٣ ١** 

٠٫٥١٤ ٢ **٠٫٥٧٠ ٢ **٠٫٣٩٢ ٢ **٠٫٥٠١ ٢** 

٠٫٥٩٧ ٣ **٠٫٦٧٣ ٣ **٠٫٣٨٥ ٣ **٠٫٦٦٩ ٣** 
٠٫٦٩٣ ٤ **٠٫٣٣٥ ٤ **٠٫٦١٠ ٤ **٠٫٦٢٧ ٤** 

٠٫٥٨٨ ٥ **٠٫٧٢٠ ٥ **٠٫٦٢١ ٥ **٠٫٦٨٦ ٥** 

٠٫٦٣٨ ٦ **٠٫٥٧٩ ٦ **٠٫٤٧٣ ٦ **٠٫٥٢٦ ٦** 

٠٫٦٢٩ ٧ **٠٫٧٥٣ ٧ **٠٫٤٦١ ٧ **٠٫٣٧٢ ٧** 

٠٫٦١٤ ٨ **٠٫٤٨١ ٨ **٠٫٥١٧ ٨ **٠٫٧٦٥ ٨** 

٠٫٦٤٣ ٩ **٠٫٥٨٥ ٩ *٠٫٢٥٥ ٩ **٠٫٧٩٥ ٩** 

٠٫٦٠٩ ١٠ **٠٫٥٩٣ ١٠ **٠٫٥١٥ ١٠ **٠٫٤٧٠ ١٠** 

٠٫٥١٤ ١١     **٠٫٦٥٥ ١١** 

٠٫٧٠١ ١٢     ٠٫٦٤٠ ١٢** 

      ٠٫٥٩٤ ١٣** 

  )٠٫٣٦٦)=(٠٫٥( عند مستويالجدولیة) ر (قیمة، حیث أن)٠٫٥(دال عند مستوى **
  : یتضح من الجدول السابق ما یلي

أن معامالت االرتباط بین درجة العبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إلیھ دالة إحصائیا عند 
في المحور ) ٩(، مما یشیر إلي صدق المفردات لالستبانة، فیما عدا العبارة رقم )٠٫٠٥(مستوي

  .الثاني
ط بین درجة المحور والدرجة الكلیة لالستبانة، والجدول التالي كما تم حساب معامل االرتبا

 . یوضح ذلك
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  )٤ (جدول
   )٣٠= ن ( معامالت االرتباط بین درجة المحور والدرجة الكلیة لالستبانة

 معامل االرتباط المحور م
 **٠٫٦١٥ الطالب ١

 **٠٫٥٤٥ المنھج ٢
 **٠٫٧٢٢ المدرس ٣
 **٠٫٦٩٩ االمكانات ٤

  )٠٫٣٦٦)=(٠٫٥(الجدولیة عند مستوي) ر (قیمة، حیث أن)٠٫٥(ل عند مستوى دا**
  : یتضح من الجدول السابق ما یلي
المحور والدرجة الكلیة لالستبانة دالة إحصائیا عند مستوى  أن معامالت االرتباط بین درجة

  .مما یشیر إلى صدق االستبانة، )٠٫٠٥(
  الثبات : ثانیا

والجدول التالي یوضح  بات االستبانة على معامل ألفا كرونباخ،اعتمد الباحثان في حساب ث
  . معامالت الثبات لمحاور االستبانة والدرجة الكلیة لھا
 )٥(جدول 

   )٣٠= ن ( باستخدام معامل الفا كرونباخ والدرجة الكلیة معامالت الثبات لمحاور االستبانة
 معامل الفا كرونباخ للثبات المحور م
 ٠٫٧٣٣ الطالب ١

 ٠٫٧٢٧ المنھج ٢
 ٠٫٧٣٨ المدرس ٣
 ٠٫٧٠٥ االمكانات ٤
 ٠٫٨١٥ الدرجة الكلیة ٥

  )٠٫٣٦٦)=(٠٫٥(الجدولیة عند مستوي) ر (قیمة، حیث أن)٠٫٥(دال عند مستوى **
یتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات لمحاور االستبانة، والدرجة الكلیة تراوحت ما 

  .مالت ثبات مرتفعة، مما یشیر إلي ثبات االستبانة، وھي معا)٠٫٨١٥ – ٠٫٧٠٥(بین 
 :عرض ومناقشة النتائج

ما مدى تأثیر النظامین الفصلي والربعي على مستوى : إجابة السؤال األول الذي نص على ما یلي
  تحصیل الطالب في الریاضیات؟

  :يلإلجابة عن ھذا السؤال تم صیاغة الفرض األول والتحقق منھ، وذلك على النحو اآلت
توجد فروق دالة إحصائیا بین طالب النظامین الفصلي والربعي في "الفرض األول 

  ".مستوى التحصیل في مادة الریاضیات لصالح النظام الفصلي
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لمعرفة الفرق في التحصیل الدراسي لمقرر الریاضیات بین طالب النظامین الفصلي 
  . دول التالي یوضح ذلكوالج، لمجموعتین مستقلتین) ت(والربعي تم استخدام اختبار 

  )٦(جدول 
  لمعرفة الفرق بین النظامین الفصلي والربعي في تحصیل الریاضیات) ت(قیمة 
مستوى   )ت(قیمة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعات

  الداللة
 10.065 45.844 795 ربعي
 14.831 70.339 2090 فصلي

42.956  ٠٫٠١  

  )٣٫١٥ = (٠٫١عند مستوي الجدولیة ) ت( قیمة 
  :یتضح من الجدول السابق ما یلي

المحسوبة بین النظامین الفصلي والربعي في التحصیل الدراسي لمقرر ) ت(أن قیمة 
؛مما یشیر إلى وجود ٠٫٠١وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) ٤٢٫٩٥٦(الریاضیات بلغت 

یاضیات، وتعزى ھذه الفروق لصالح فرق دال إحصائیا بین النظامین الفصلي والربعي في الر
المجموعة األعلى متوسط حسابي وھي مجموعة النظام الفصلي؛ حیث كان المتوسط الحسابي لھا 
أعلى من مجموعة النظام الربعي، وھذا معناه كفاءة النظام الفصلي عن النظام الربعي في تحصیل 

  . مقرر الریاضیات
 إحصائیًا بین النظامین الفصلي والربعي في دالةوجود فروق  ) 6(ویتضح من الجدول رقم 

التحصیل الدراسي لمقرر الریاضیات ولصالح النظام الفصلي، حیث بلغ المتوسط الحسابي لطالب 
في حین بلغ متوسط درجات الطالب والطالبات في النظام ، )٧٠٫٣٣٩(وطالبات النظام الفصلي 

 الفصلي یكسب الطالب االعتماد علي ویرجع الباحثان ذلك إلى أن النظام ،)٤٥٫٨٤٤(الربعي 
النفس، كما أن النظام الفصلي یعطي الطالب حریة اختیار المقررات والمدرسین إلى حد ما، ومن ثم 
یتمكن الطالب من التحصیل الجید، وبالتالي الحصول علي أعلى الدرجات في مادة الریاضیات 

ریة اختیار المقررات والمدرسین بشكل بطریقھ أفضل من النظام الربعي، والذي ال یتیح للطالب ح
  .جید مما ینعكس سلبا علي تحصیل الطالب في النظام الربعي

توجد فروق دالة : وتدل النتائج السابقة على قبول الفرض األول الذي نص على ما یلي
إحصائیا بین طالب النظامین الفصلي والربعي في مستوى التحصیل في مادة الریاضیات لصالح 

 .لفصليالنظام ا
ما مدى تأثیر متغیر النوع في مستوى تحصیل طالب : نتائج السؤال الثاني الذي نص على ما یلي
  النظامین الفصلي والربعي في الریاضیات؟

  :لإلجابة عن ھذا السؤال تم صیاغة الفرض الثاني والتحقق منھ، وذلك على النحو اآلتي
تحصیل طالب وطالبات النظامین توجد فروق دالة إحصائیا بین مستوى : الفرض الثاني

  .والربعي في الریاضیات تعزى لمتغیر النوع لصالح الذكور
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  )٧(جدول 
لمعرفة الفرق بین الذكور واإلناث في النظامین الفصلي والربعي في مستوى التحصیل ) ت(قیمة 

  الدراسي لمقرر الریاضیات

مستوى   )ت (قیمة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعات
  الداللة

 10.951 76.394 1301 ذكور
 8.498 39.936 486 إناث

66.308 ٠٫٠١  

  )٣٫١٥ = (٠٫١الجدولیة عند مستوي) ت(قیمة 
  :یتضح من الجدول السابق ما یلي

المحسوبة بین الذكور وإلناث في مستوى التحصیل الدراسي لمقرر ) ت(أن قیمة 
؛مما یشیر إلى وجود ٠٫٠١الة إحصائیا عند مستوى وھي قیمة د) ٦٦٫٣٠٨(الریاضیات بلغت 

فرق دال إحصائیا بین الذكور واإلناث في مستوى التحصیل في الریاضیات، وكانت ھذه الفروق 
لصالح المجموعة األعلى متوسط حسابي وھي مجموعة الذكور؛ حیث كان المتوسط الحسابي لھا 

ھم مستوى تحصیل أعلى من اإلناث في أعلى من مجموعة اإلناث، وھذا معناه أن الذكور لدی
  .الریاضیات

كور واإلناث في مستوى    وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذ)٧(ویتضح من جدول
في حین بلغ ) ٧٦٫٣٩٤(التحصیل الدراسي لمقرر الریاضیات حیث بلغ المتوسط الحسابي للذكور 

الة إحصائیًا عند مستوى وھي د) ٦٦٫٣٠٨(،وكانت قیمة ت )٣٩٫٩٣٦(المتوسط الحسابي لإلناث 
، مما یشیر إلي تفوق الذكور على اإلناث، وذلك لما یتاح للطالب الذكور من فرص )٠٫١(

باإلضافة لحریة ، االحتكاك المباشر بأعضاء ھیئة التدریس واالستفادة من خبراتھم مقارنة باإلناث
ات، مما یساعد الطالب علي التنقل التي یتمتع بھا الذكور مقارنة باإلناث من حیث تبادلھم للخبر

  .الوقت، وبالتالي تحصیل أفضل وتحقیق نتائج أفضل مقارنة باإلناث كسب
وتشیر النتائج السابقة إلى تحقق الفرض الثاني الذي نص على ما یلي بذلك یتحقق الفرض 

توجد فروق دالة إحصائیا بین مستوى تحصیل طالب وطالبات : والذي یشیر إلي أنھ: الثاني
 . لصالح الذكورین والربعي في الریاضیات تعزى لمتغیر النوعالنظام

ما مدى تأثیر متغیر التخصص السابق على مستوى : نتائج السؤال الثالث الذي نص على ما یلي
  تحصیل طالب وطالبات النظامین الفصلي والربعي في الریاضیات؟

  : على النحو اآلتيلإلجابة عن ھذا السؤال تم صیاغة الفرض الثالث والتحقق منھ وذلك
توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى تحصیل طالب وطالبات النظامین " الفرض الثالث 

  .الفصلي والربعي في الریاضیات تعزى لمتغیر التخصص السابق
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  )٨(جدول 
لمعرفة الفرق بین طالب وطالبات التخصصین العلمي واألدبي في مستوى التحصیل ) ت(قیمة 

  الریاضیاتالدراسي لمقرر 

مستوى   )ت(قیمة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعات
  الداللة

 14.998 60.356 789 علمي
 2.400 55.135 309 أدبي

6.086  ٠٫٠١  

  )٣٫١٥ = ( ٠٫١ الجدولیة عند مستوى )ت(قیمة 
  -:یتضح من الجدول السابق ما یلي

ات ذوي التخصص العلمي والطالب والطالبات المحسوبة بین الطالب والطالب) ت(أن قیمة 
وھي ) ٦٫٠٨٦(ذوي التخصص األدبي في مستوى التحصیل الدراسي لمقرر الریاضیات بلغت 

؛ مما یشیر إلى وجود تأثیر لمتغیر التخصص السابق في ٠٫٠١قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 
سط حسابي وھي مجموعة مستوى الریاضیات، وكانت ھذه الفروق لصالح المجموعة األعلى متو

العلمي؛ حیث كان المتوسط الحسابي لھا أعلى من مجموعة األدبي، وھذا معناه أن طالب وطالبات 
العلمي أعلى في مستوى تحصیل الریاضیات من طالب ) المرحلة الثانویة(التخصص السابق 

  .وطالبات التخصص األدبي
طالب التخصص العلمي وطالب وتشیر ھذه النتائج الي وجود فروق دالة احصائیا بین 

التخصص األدبي لصالح طالب وطالبات التخصص العلمي، حیث بلغ المتوسط الحسابي لطالب 
، في حین أن المتوسط الحسابي لطالب وطالبات التخصص )٦٠٫٣٥٦(وطالبات التخصص العلمي 

توى  دالة إحصائیا عند مسقیمةوھي ) ٦٫٠٨٦(بلغت ) ت(وأن قیمة ) ٥٥٫١٣٥(األدبي بلغ 
، ویرجع الباحثان ذلك إلى الخبرة السابقة التي یتمتع بھا طالب وطالبات التخصص العلمي )٠٫٠١(

على أساس أن دراستھم في التخصص العلمي كان بھا جزء كبیر في الریاضیات بخالف طالب 
  .وطالبات التخصص األدبي

بین النظامین الفصلي ما مدى وجود فروق : نتائج إجابة السؤال الرابع الذي نص على ما یلي
  ؟ لصالح النظام الفصليوالربعي على محاور االستبانة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس

  :لإلجابة عن ھذا السؤال تم صیاغة الفرض الرابع والتحقق منھ وذلك على النحو التالي
بین النظامین الفصلي والربعي على محاور  توجد فروق دالة إحصائیًا: الفرض الرابع

  .الستبانة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریسا
  
  
  
  
  
  



  

 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع د الالعد                                             مجلة البحث العلمى فى التربیة
418 

  :النتائج المتعلقة باستجابات أعضاء ھیئة التدریس
  )٩(جدول 

  الفروق بین النظامین الفصلي والربعي في محاور االستبانة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس

المتوسط   العدد  المجموعات  المحور
  الحسابي

االنحراف 
توى مس  )ت(قیمة   المعیاري

  الداللة
 8.24530 23.5806 31 ربعي

 الطالب
 7.70990 26.9063 32 فصلي

1.654 
  

  غیر دال

 7.24517 17.3226 31 ربعي
 المنھج

 6.84970 23.2813 32 فصلي
3.355 

 
٠٫٠٥  

 7.32825 17.3548 31 ربعي
 المدرس

 5.36857 25.2188 32 فصلي
4.870 

 
٠٫٠٥  

 8.47653 21.5806 31 ربعي
  االمكانات

 8.70061 26.9063 32 فصلي
2.460 ٠٫٠٥  

  ١٫٩٦ = ٠٫٥الجدولیة عند مستوي ) ت(قیمة 
  : یتضح من الجدول السابق ما یلي

 – المدرس –المنھج (وجود فروق بین النظامین الفصلي والربعي في محاور االستبانة 
 لمعرفة الفروق في ھذه )ت(من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس حیث كانت قیمة ) االمكانات 

، وتعزى ھذه ٠٫٠٥وھي قیم دالة إحصائیا عند مستوى  ) ٢٫٤٦٠ – ٤٫٨٧٠ –٣٫٣٥٥( المحاور 
الفروق إلى النظام الفصلي حیث كان المتوسط الحسابي لھ أعلى من النظام الربعي، وھذا معناه أن 

س فیما یتعلق بھذه النظام الفصلي أفضل من النظام الربعي من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدری
  المحاور 

كما یتضح من الجدول أیضا عدم وجود فروق بین استجابات أعضاء ھیئة التدریس فیما 
عند مستوي   وھي قیمة غیر دالة إحصائیًا١٫٦٥٤) ت(یتعلق بمحور الطالب حیث كانت قیمة 

)٠٫٥.(  
لي والربعي وذلك كما تشیر نتائج الجدول إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین النظامین الفص

،حیث بلغ ) االمكانات- المدرس–المنھج(أعضاء ھیئھ التدریس في محاور االستبانة  من وجھة نظر
بینما بلغ ) ٢٣٫٢٨(المتوسط الحسابي لمحور المنھج من وجھة نظر اعضاء ھیئھ التدریس 

حصائیًا ، وھي دالة إ)٣٫٣٥٥) (ت( ، وقد كانت قیمة)١٧٫٣٢(المتوسط الحسابي للنظام الربعي 
ویرجع الباحثان ذلك إلى أن النظام الفصلي أكثر قربًا من النظام التعلیمي في ).٠٫٠٥(عند مستوي 

الجامعة، كما انھ یعد أكثر استقرارًا من النظام الربعي، ویتناسب النظام الفصلي مع حجم المادة 
الطالب فیھ على وقت العلمیة حیث یمكن للطالب استیعابھا خالل فترة النظام الفصلي، حیث یحصل 

اطول للدراسة، وبالتالي تكون مخرجات التعلم مرتفعة في النظام الفصلي قیاسًا الى النظام الربعي، 
الى أنھ ) ٢٠٠٧(حیث انھ یتفق مع رغبات الطالب، وفي ھذا الصدد یشیر علم الدین عبد الرحمن

ھج وذلك ألھمیتھا الكبرى في البد من مراعاه حاجات ومیول واتجاھات المتعلمین أثناء وضع المنا
 .العملیة التعلمیة
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 فقد أشارت العملیات اإلحصائیة الي تفوق محور المعلم في المعلموفیما یخص محور 
،في حین )٢٥٫٢١(النظام الفصلي عن النظام الربعي حیث بلغ المتوسط الحسابي للنظام الفصلي 

 احصائیا دالة قیمة، وھي )٤٫٨)(ت (قیمة، وكانت )١٧٫٣٥(سجل محور المعلم في النظام الربعي 
  ).٠٫٠٥(عند مستوي

 الریاضیات سواء من الذكور أو  الباحثان في ضوء ذلك أن نسبھ كبیرة من معلميویرى
نھ یسمح ألعضاء ھیئھ التدریس في شرح المنھج إناث یفضلون التدریس بالنظام الفصلي، حیث اإل

قدرات الطالب، ومراعاة الفروق الفردیة بینھم، في وقت مناسب، كما انھ یتیح للمعلم التعرف علي 
كما أنھ یعطي المدرس فرصھ الستخدام طرق تدریس متعددة، ویكون ھناك متسع من الوقت للمعلم 
بحیث یتمكن من مناقشھ الطالب في ملف أعمالھم، وتقویم الطالب في نھایة كل مستوي دراسي، 

طالب، بحیث یتمكن من تعزیز نقاط القوة وكذا یساعد علي تشخیص نقاط القوة والضعف لدي ال
 . ممكنى مستوى أعلىلإوعالج نقاط الضعف، بحیث یصل بالطالب في مادة الریاضیات 

وبالنظر الي محور االمكانات، فقد أظھرت النتائج اإلحصائیة تفوق النظام الفصلي علي 
في حین  ،)٢٦٫٩٠(النظام الربعي في ذلك المحور حیث سجل المتوسط الحسابي للنظام الفصلي 

، ولصالح )٢٫٤٦(المحسوبة )ت(،وكانت قیمة )٢١٫٥٨(كان المتوسط الحسابي للنظام الربعي 
، ویعزي الباحثان ذلك الي ان النظام )٠٫٠٥( احصائیًا عند مستوي دالة قیمةالنظام الفصلي، وھي 

لفرصة الستخدام الفصلي یعطي المزید من الحریة في استخدام األجھزة المعینة، كما انھ یتیح ا
ووفقا لآلراء السادة ، (smart board)في التعلیم، والسبورة الذكیة) االنترنت(الشبكة العنكبوتیة 

أعضاء ھیئة التدریس فان النظام الفصلي یعطي متسع من الوقت، حیث یمكن تكلیف الطالب بإعداد 
ارة جمع البیانات، ورقة دراسیة عن موضوع معین في الریاضیات یكتسب من خاللھا الطالب مھ

 وكیفیة تطبیقھا وتفسیر ھذه البیانات، في حین أن النظام الربعي قد ال یتیح الفرصة للطالب باتباع
 .االستراتیجیات التي قد یتعرض لھا أثناء العملیات الریاضیة والحسابیة

 ةدالأما بالنسبة لمحور الطالب من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس، فانھ توجد فروق غیر 
احصائیا بین النظامین الفصلي والربعي، علي الرغم من أن المتوسطات الحسابیة لكال النظامین 
تشیر الي تفوق النظام الفصلي عن النظام الربعي، حیث بلغ المتوسط الحسابي للنظام الفصلي 

، غیر أن ھذا الفرق غیر دال )٢٣٫٥٨(، في حین المتوسط الحسابي للنظام الربعي )٢٦٫٩(
، مما یشیر )١٫٩٦(الجدولیة ) ت(، في حین بلغت )١٫٦٥٤(المحسوبة ) ت(یا، حیث بلغت احصائ

الي عدم داللة ھذا المحور ویرجع الباحثان ذلك الي ان االسئلة الخاصة بمحور الطالب في ھذا 
االستبانة كان من األفضل أن توجھ للطالب أكثر من المعلم علي اعتبار أن اسئلة ھذا المحور تخص 

  .لب بشكل أكبرالطا
نھ توجد فروق دالة احصائیا بین أ ىلإوبذلك یتحقق الفرض الرابع جزئیًا والذي یشیر 

النظامین الفصلي والربعي في محاور االستبانة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس، ولصالح 
 .النظام الفصلي

  :االستنتاجات
 حدود عینة البحث في ضوء أھداف البحث وفروضھ وبعد عرض وتفسیر النتائج، وفي

  -:یمكن استخالص االتي
نتائج الطالب الذین درسوا باستخدام النظام الفصلي أفضل من نتائج الطالب الذین  -١

  .م في مادة الریاضیات٢٠١٦درسوا باستخدام النظام الربعي لعام 
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أن الذكور في النظامین الفصلي والربعي أعلى من اإلناث في مستوى التحصیل  -٢
 .لمقرر الریاضیات

أن طالب وطالبات التخصص العلمي تفوقوا على طالب وطالبات التخصص األدبي  -٣
 .في مستوى التحصیل في الریاضیات

مدرسو مادة الریاضیات بالسنة التحضیریة بجامعة حائل یفضلون التدریس بالنظام  -٤
 . الفصلي عن النظام الربعي

  -:التوصیات
  :یان بالتالي من استنتاجات یوصانلیھ الباحثإفي ضوء ما توصل 

التأكید علي أھمیة استخدام النظام الفصلي في تدریس مادة الریاضیات، لطالب السنة  -١
 . بجامعة حائل- التحضیریة

إجراء دراسة مشابھة للمقارنة بین النظام الفصلي والربعي في مادة اللغة االنجلیزیة  -٢
 . حائل حتى االنحیث یتم تدریس ھذه المادة بالنظام الربعي بالسنة التحضیریة بجامعة

إجراء دراسة مشابھة للمقارنة بین النظام الفصلي والربعي لمواد أخري بقسم العلوم  -٣
 .بعمادة السنة التحضیریة)  الحاسوب-  األحیاء– الفیزیاء –الكیمیاء (األساسیة 

اجراء دراسات مشابھة للمقارنة بین النظامین الفصلي والربعي بكلیات أخري مثل  -٤
 ). التجارة-ارة األعمال اد- العلوم(كلیة 

عمل دراسات مشابھة للمقارنة بین النظامین الفصلي والربعي بین السنة التحضیریة  -٥
  .بجامعة حائل، والسنة التحضیریة بجامعات أخرى داخل المملكة العربیة السعودیة
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  المراجع
  :المراجع العربیة: وًالأ

 دیثة في تعلیم الریاضیات، القاھرة، مكتبة أسالیب ح). ١٩٩٧. (إبراھیم، مجدي عزیز
  . األنجلو المصریة

 أسالیب تدریس الریاضیات، عمان، دار الشروق ). ٢٠٠٩. (صالح عبد اللطیف: أبو أسعد
  .للنشر والتوزیع

 أسالیب تدریس الریاضیات، عمان، دار الشروق ). ٢٠٠٩. (أبو أسعد، صالح عبد اللطیف
 . للنشر والتوزیع

 مكتبة ،٢ وتدریسھا، ط المدرسیة الریاضیات مناھج). ٢٠٠٣. (كامل دأبو زینة، فری 
  .والتوزیع للنشر الفالح

 مناھج تدریس الریاضیات ). ٢٠١٠. (فرید كامل، عبابنة عبد اهللا یوسف: أبو زینة
  .، عّمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة٢للصفوف األولى، ط

 بین اتجاھــات األمھــات نحـو المواقف النفسیة العالقة ). ١٩٨٣. (األعسر، صفاء یوسف
  .واالحتیاجات االجتماعیة وشخصیة األبناء، القاھرة، دار النھضة العربیة

 تقویم كتاب الریاضیات المطور للصف ). ٢٠١٢. (بایونس، أمل بنت سالم بن عبد اهللا
 .، السعودیةاألول المتوسط، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

 برنامج إرشادي لتحسین مستوي الذكاء االنفعالي لدي ). ٢٠٠٢. (بدر، إسماعیل إبراھیم
 . ٥١الطالب الموھوبین منخفضي التحصیل الدراسي، مجلة كلیة التربیة ببنھا، عدد 

 دراسة الواقع الفعلي لمناھج الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة ). ھـ١٤٣٥. (بدر، بثینة محمد
بمكة المكرمة في ضوء احتیاجاتھم الحیاتیة، كلیة التربیة، جامعة  التربیة الفكریةبمدارس 
  .أم القرى

 التحویل من النظام السنوي إلى النظام الفصلي واقتراح خطة ): ١٩٨٦. (ع. ب. البدر، ح
 - وقائع الندوة الوطنیة حول نظام الفصلین الدراسیین  .إعالمیة لإلقناع بعملیة التحویل

 . ٤٢ -  ٧ مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، -إدارة التربیة : ان، مسقطسلطنة عم
 مستوى الطموح وعالقتھ بالتحصیل الدراسي لدى طلبة ). ٢٠٠١. (بدور، غیثاء علي

 .رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة دمشق، دمشق، سوریا. التحصیل الفني
 ي ضوء دافعیة اإلنجاز ودرجة التحصیل الدراسي ف). ١٩٨٥. (تركي، آمنة عبـد اهللا

الضبط، دراسة مقارنة بین الجنسین لدى بعض طالب المرحلة الثانویة في دولة قطر، 
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة البنات، جامعة عین شمس

 أثر المدخل المعرفي للتعلم التعاوني في تنمیة التحصیل ). ٢٠٠٥. (حسن، أشرف محمد
ومھارات التواصل الریاضي لدى تالمیذ الصف األول ومھارات التفكیر الریاضي 

  .اإلعدادي، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزھر
 أثر استخدام بعض استراتیجیات حل المسألة الریاضیة في ). ٢٠١٥. (حسني، حمزة

تحصیل طالب الصف السابع األساسي وآرائھم فیھا في مدارس محافظة طولكرم، رسالة 
 .اجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیةم

 دار المسیرة: عمان. تصمیم التعلیم نظریة وممارسة). ٢٠٠٥. (الحیلة، محمد محمود. 
 مكتبة الرشد: الریاض. المنھج المدرسي المعاصر). ٢٠٠٥. (الخلیفة، حسن جعفر. 
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 ة االكتشاف الموجھ على التحصیل فاعلیة استخدام طریق). ٢٠٠٧. (الخیري، عبده علي
رسالة . الدراسي وبقاء أثر التعلم في مادة الریاضیات لدى طالب الصف السادس االبتدائي

 .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
 مجلة . وضع مقیاس لألسلوب المفضل في التعلیم): ٢٠٠٧. (الدریني، حسین عبد العزیز

 .عة قطركلیة التربیة، جام
 بطاقة مقترحة لتقویم أداء الطالب المعلم ). ٢٠١٠. (الزبیدي، إبراھیم بن عبده علي

في ضوء بعض معاییر المجلس الوطني األمریكي لمعلمي ) تخصص ریاضیات(
  .الریاضیات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى

 ة للتكوین العقلي وتجھیز المعلومات، األسس المعرفی). ١٩٩٥. (الزیات، فتحي مصطفى
 .القاھرة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع

 تصنیف األھداف التدریسیة). ١٩٩٥. (زیتون، حسن حسین؛ زیتون كمال عبد الحمید .
 .دار المعارف: اإلسكندریة

 أثر برنامج تعلیمي قائم على نظریة الذكاءات). ٢٠٠٧. (الشامي، حمدان ممدوح إبراھیم 
المتعددة في تحصیل الریاضیات لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي المنخفضین 

  .تحصیلیًا، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة األزھر
 القاھرة. معجم المصطلحات التربویة والنفسیة). ٢٠٠٣. (شحاتة، حسن؛ النجار، زینب :

 .الدار المصریة اللبنانیة
 دراسة مقارنة لمستویات النجاح والقیمة التنبؤیة في المرحلة ): ١٩٩٩. (م. الشریف، ن

- المجلة التربویة .الثانویة والمرحلة الجامعیة لطلبة نظام المقررات والنظام التقلیدي العام
اختبار ): م١٩٩٩.( العلوى، حسن- ٧مسترجع من .191 - 161، ١٥، ع ٤الكویت، مج 

 بمركز الدراسات والتطویر جامعھ الكویت. ثانویةالقدرات األكادیمیة لخریجي المراحل ال
 تحلیل األسئلة التقویمیة في كتب ریاضیات ). ھـ١٤٢٩. (الشھري، علي بن صالح علي

المرحلة االبتدائیة وفق المستویات المعرفیة لبلوم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 
 .التربیة، جامعة أم القرى

 بحوث مؤتمر دور . للدراسة بالجامعة اإلسالمیةاقتراح بنظام ): ١٩٨٧. (أ. شوق، م
: ، القاھرة3 مصر، ج - رابطة الجامعات اإلسالمیة - الجامعات اإلسالمیة في تكوین الدعاة 

 . ٢٥٤ - ١٦٥رابطة الجامعات اإلسالمیة و جامعة األزھر، 
 طرق تدریس الریاضیات ـ نظریات وتطبیقات ـ  ). ٢٠٠١. (الصادق، إسماعیل محمد

  . ة، دار الفكر العربيالقاھر
 أثر استخدام طریقة التّعلم التعاوني في التحصیل في ). ٢٠١٢. (الطروانة، صبري حسن

مجلة جامعة دمشق، كلیة . مادة الریاضیات واالتجاه نحوھا لطالبات الصف الثامن األساسي
  ).٣(العلوم التربویة، جامعة مؤتة 

 الكتشاف االستقرائي الموجھ في أثر طریقة ا). ٢٠٠٠. (طریف، محمود عبد الرحیم
التحصیل الدراسي واالستبقاء في الریاضیات في منطقة العین لطلبة الصف الثاني ثانوي 

 .رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عمان، عمان. العلمي في دولة اإلمارات العربیة
 ة مھارات حل أثر توظیف بعض استراتیجیات التعلم النشط في تنمی). ٢٠١٢. (العالول، رنا

المسألة الریاضیة لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة، رسالة ماجستیر غیر 
 .منشورة، جامعة األزھر، غزة، فلسطین
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 إصالح التربیة العلمیة في ضوء معاییر ). ٢٠٠٣. (عبد السالم، مصطفى عبد السالم
الجمعیة " حو تربیة علمیة أفضل ن" المعرفة المھنیة لمعلمي العلوم، المؤتمر العلمي السابع 

 . ، كلیة التربیة، جامعة عین شمس١المصریة للتربیة العلمیة، مج 
 منشاة . التدریس للتعلم في التربیة البدنیة والریاضیة): ٢٠٠٤. (عبد الكریم، عفاف

 .المعارف، االسكندریة
 اصة، طرق تدریس الریاضیات لذوي االحتیاجات الخ). ٢٠١٣. (العبسي، محمد مصطفى

 . ، عمان، دار المسیرة٢ط
 دار صفاء للنشر ٢صعوبات التعلم وكیفیة التعامل معھا، ط). ٢٠١٤. (عبید، ماجدة السید ،

 . والتوزیع
 استراتیجیات التدریس في القرن الحادي ). ٢٠٠٥. (عبیدات، ذوقان؛ أبو السمید، سھیلة

  .عة والنشر والتوزیعدییونو للطبا: عمان. والعشرین، دلیل المعلم والمشرف التربوي
 تطویر منھج الریاضیات في ضوء المعاییر ). "٢٠٠٦. (عبیدة، ناصر السید عبد الحمید

، دكتوراه "المعاصرة وأثر ذلك على تنمیة القوة الریاضیاتیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة
  .غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة

 اھج الریاضیات وأسـالیب تدریسھا، األردن، عمان، من). ٢٠٠٠. (عقیالن، إبراھیم محمد
 . دار المسیرة

 القیاس والتقویم التربوي والنفسي، أساسیاتھ ). ٢٠٠٠. (عالم، صالح الدین محمود
 .دار الفكر العربي: وتطبیقاتھ وتوجیھاتھ المعاصرة، القاھرة

 صیل لدى طلبة القدرة الریاضیة وعالقتھا بالتح). ٢٠٠١. (علي، عبد الكریم حسین محمد
 .الثانویة بالجمھوریة الیمنیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عدن، الیمن

 اثر نظام المقررات والفصلین الدراسیین على التحصیل ): م١٩٩٩.(العنیزى، فریح
 . وزارة التربیة والتعلیم الكویت–الدراسي للطالب، المركز القومي للبحوث التربویة 

 أثر استخدام الحاسب اآللي في تدریس وحدة ). ٢٠٠٤. (حمن محمدالغامدي، عبد الر
رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة . الدائرة على تحصیل طالب الصف الثالث المتوسط

 .أم القرى، مكة المكرمة
 تقویم محتوى كتب العلوم المطورة بالصفوف الدنیا ). ٢٠١٢. (الغامدي، ماجد شباب سعد

یة في ضوء معاییر مختارة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة من المرحلة االبتدائ
 .التربیة، جامعة أم القرى

 تقویم محتوى مقررات العلوم المطورة بالمرحلة ). ٢٠١٢. (الفھیدي، ھذال بن عبید
االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة في ضوء متطلبات دراسة التوجھات الدولیة 

رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة أم القرى، ) ٢٠١١) TIMSS(للریاضیات والعلوم 
 .السعودیة

 فاعلیة طریقة االكتشاف الموجھ مقارنة بالتدریس ). ٢٠١٠. (القحطاني، عثمان علي
بالحاسب اآللي في تدریس الریاضیات على تحصیل طالب المرحلة المتوسطة بمنطقة 

  . مكة المكرمةرسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة أم القرى،. تبوك
 استراتیجیة تعلیم تحقق ھدفین، مجلة دراسات تربویة، ج ): ٢٠٠٢. (كوجك، كوثر حسین

 .، القاھرة٤٣
 معجم المصطلحات التربویة المعروفة ). ٢٠٠٣. (اللقاني، أحمد حسین؛ الجمل، علي أحمد

 .عالم الكتب: في المناھج وطرق التدریس، القاھرة
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 ،إدراك صعوبات ). ٢٠١٦. ( والحربي، عبید بن مزعلمحمد الكریم، محمد المھدي عمر
حل المسائل اللفظیة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي على ضوء مصفوفة المدى 

 . والتتابع من وجھة نظر معلمیھم، مجلة العلوم النفسیة والتربویة، مارس
 رحلة درجة ممارسة معلمي الریاضیات بالم). ٢٠١٣. (المرحبي، أحمد بن علي إبراھیم

المتوسطة ألدوات التقویم البدیل، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم 
 .القرى

 مشروع تطویر تعلیم وتعلم الریاضیات المدرسیة في ). ٢٠١٠. (المقبل، عبد اهللا صالح
-http//www.almekbel.net/math: ، متاح على٢٠١٠المملكة العربیة السعودیة،

project, 1121.htm.   
 التربیة والتنمیة في المملكة العربیة السعودیة، مجلة كلیة ). ٢٠٠٥. (عدنان أحمد: الورثان

  .التربیة، جامعة الملك سعود
  

 : المراجع االجنبیة: ثانیًا
 Bendnar, J.; Coughlin, J. & Evans, E. (2002): Improving student 

motivation and achievement in mathematics through teaching to the 
multiple intelligences, Master's Field-Based Action Research Project, 
Saint Xavier University and IRI/Skylight, U.S.A, A Illinois, ED. 
466408.  

 Boyce And (2002): A proposed physical Education Curriculum D.D 
The Florida state university vol.8No(3)U.S.A 

 David, Johns (2003): changing the hongkong physical Education 
curricula mapost structural case study ،Journal of Education change 
(4) December. 

 Dudaite, j 2006: Change of Mathematical Achievement in The Light 
of Educational Reform in Lithuania. Retieieved March 23rd 2013 
FROM Htt: // www. Ieanl/irc 2005- timss. Html. 

  )االنترنت( الشبكة الدولیة للمعلومات: ثالثًا
 http: //search.mandumah.com/Record/3498 
 http: //search.mandumah.com/Record/35195١٣ 
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  )١(ملحق 

 
 عمادة السنة التحضیریة

 استمارة استطالع رأى السادة الخبراء في النظام الربعي
  

   المحترم---- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- - سعادة األستاذ الدكتور 
  :تحیة طیبة وبعد

تأثیر استخدام النظام " التحضیریة بجامعة حائل بإجراء دراسة بعنوانیقوم الباحثان بعمادة السنة 
  )دراسة مقارنة"(الفصلي والربعي لمقرر الریاضیات على مستوى الطالب 

ولما كنتم سیادتكم من ذوى الخبرة في ھذا المجال لذا نرجو من سیادتكم ابداء الرأي حول محاور 
  .وعبارات االستبیان

 :مالحظة
ال ) ٢(أوافق إلى حد ما ) ٣(أوافق :  على االستبانة على التدریج من ثالثة مستویاتستكون اإلجابة

  ).١(أوافق 
  ولكم منا جزیل الشكر والتقدیر،،،،  
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  معاییر التحكیم

  الطالب: المحور األول  الرقم
  أوافق

أوافق 
الى حد 

  ما
  ال أوافق

       النفسیكسب النظام الربعي الطالب االعتماد على   ١

       لدى الطالب حریة اختیار المقررات والمدرسین  ٢

       النظام الربعي یتناسب مع الطلبة ذوي المستوى التحصیلي الجید  ٣

       وجود ساعات فراغ تستغل للقراءة  ٤

       حریة تنقل الطالب من شعبة الى شعبة  ٥

حرمان بعض الطالب من دخول االمتحان بسبب عدم االلتزام   ٦
 )نظام االنذارات(ضور بالح

      

كثرة طلبات اعضاء ھیئة التدریس في النظام الربعي ترھق   ٧
 الطالب

      

النظام الربعي یعطي الطالب الراسب فرصة لدراسة المادة التي   ٨
 رسب بھا في نفس الفصل الدراسي

      

       یحقق النظام الربعي مبدأ الفروق الفردیة بین الطالب  ٩

        النظام الربعي بحضور المحاضراتیلتزم الطالب في  ١٠

       الروتین الیومي في النظام الربعي یتسبب الملل للطالب   ١١

       زیادة نسبة تسرب الطالب في النظام الربعي  ١٢

 

  معاییر التحكیم

  المنھج: الثانيالمحور   الرقم
  أوافق

أوافق 
الى 
  حد ما

ال 
  أوافق

        التعلیمي في الجامعةالنظام الربعي اكثر قربًا من النظام  ١
       النظام الربعي یتناسب مع حجم المادة العلمیة  ٢

صیاغة المنھج في شكل مقررات ربعیة تتناسب مع مستجدات   ٣
 العصر

      

       یتناسب النظام الربعي وحجم المادة العلمیة  ٤
       النظام الربعي اكثر استقرارًا من النظام الفصلي  ٥
        في النظام الربعيطول الدوام الدراسي  ٦



  

 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع د الالعد                                             مجلة البحث العلمى فى التربیة
427 

       یتیح النظام الربعي للطالب ممارسة االنشطة المنھجیة  ٧
        یتیح النظام الربعي للطالب ممارسة االنشطة اال منھجیة  ٨

مخرجات التعلم في النظام الربعي مرتفعة قیاسًا الى النظام   ٩
  الفصلي

      

       م الربعيتمثل االختبارات عبء یقع على كاھل الطالب في النظا  ١٠

  

  معاییر التحكیم

  المدرس: الثالثالمحور   الرقم
  أوافق

أوافق 
الى 
  حد ما

ال 
  أوافق

النظام الربعي یسمح ألعضاء ھیئة التدریس في شرح المنھج   ١
 في الوقت المحدد

      

تمثل االختبارات عبء یقع على كاھل المدرسین في النظام   ٢
 الربعي

      

ات والفروق الفردیة بین الطلبة في یتعرف المدرس على القدر  ٣
 النظام الربعي

      

       یستطیع المدرس الربط بین عناصر المنھج في الفصل الربعي   ٤
       یعطى فرصة للمعلم لمناقشة الطالب في ملف اعمالھم  ٥
       یسھل للمدرس في التنوع في طرق التدریس  ٦
       یتیح للمعلم تقویم الطالب في نھایة كل درس  ٧
       یتیح للمعلم تقویم الطالب في نھایة كل مستوى دراسي   ٨
       یساعد المعلم على تشخیص نقاط القوه والضعف لدى الطالب   ٩

       یساعد المعلم على استخدام الوسائط التعلیمیة في عملیة التعلیم  ١٠
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  معاییر التحكیم

  اإلمكانات: المحور الرابع  الرقم
  أوافق

أوافق 
الى 

  د ماح

ال 
  أوافق

       مالئمة المباني الدراسیة للدراسة بالنظام الربعي  ١
       زیادة عدد الطالب داخل القاعات الدراسیة  ٢
       الحریة في استخدام األجھزة المعینة   ٣
       یتیح الوسائل واالسالیب التكنولوجیة في التعلیم  ٤
       علیمفي الت) اإلنترنت(یتیح استخدام الشبكة العنكبوتیة   ٥
       )الخ... السبورة الذكیة(یتیح استخدام الوسائل البصریة   ٦
        ) ، الشرائط CDال ( یتیح استخدام الوسائل السمعیة   ٧

٨  
یتیح إمكانیة إعداد ورقة دراسیة عن موضوع معین في المادة 
والتي یكتسب المتعلم من خاللھا مھارة جمع الحقائق وكیفیة 

  اتتطبیقھا وتفسیر البیان

      

        یتیح إمكانیة استخدام الرسوم التوضیحیة   ٩
        یتیح إمكانیة استخدام االفالم التعلیمیة   ١٠
        یتیح إمكانیة استخدام الصور الثابتة والمتحركة  ١١
       D.V.Dیتیح إمكانیة استخدام التلفزیون   ١٢
        یتیح إمكانیة استخدام الشفافیات   ١٣
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  )٢(ملحق 

 
 عمادة السنة التحضیریة       

 استمارة استطالع رأى السادة الخبراء فى النظام الفصلي
  

   المحترم---- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- - سعادة األستاذ الدكتور 
  :تحیة طیبة وبعد

تأثیر استخدام النظام "یقوم الباحثان بعمادة السنة التحضیریة بجامعة حائل بإجراء دراسة بعنوان
  )دراسة مقارنة"(الربعي لمقرر الریاضیات على مستوى الطالب الفصلي و

ولما كنتم سیادتكم من ذوى الخبرة في ھذا المجال لذا نرجو من سیادتكم إبداء الرأي حول محاور 
  .وعبارات االستبیان

 :مالحظة
ال ) ٢(أوافق إلى حد ما ) ٣(أوافق : ستكون اإلجابة على االستبانة على التدریج من ثالثة مستویات

  ).١(أوافق 
  ولكم منا جزیل الشكر والتقدیر،،،،  

  

  معاییر التحكیم

  الطالب: المحور األول  الرقم
  أوافق

أوافق 
الى حد 

  ما

ال 
  أوافق

       یكسب النظام الفصلي الطالب االعتماد على النفس  ١
       لدى الطالب حریة اختیار المقررات والمدرسین  ٢
       طلبة ذوي المستوى التحصیلي الجیدالنظام الفصلي یتناسب مع ال  ٣

       وجود ساعات فراغ تستغل للقراءة  ٤
       حریة تنقل الطالب من شعبة الى شعبة  ٥

حرمان بعض الطالب من دخول االمتحان بسبب عدم االلتزام   ٦
 )نظام اإلنذارات(بالحضور 

      

كثرة طلبات اعضاء ھیئة التدریس في النظام الفصلي ترھق   ٧
 الطالب

      

النظام الفصلي یعطي الطالب الراسب فرصة لدراسة المادة التي   ٨
 رسب بھا في نفس الفصل الدراسي
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       یحقق النظام الفصلي مبدأ الفروق الفردیة بین الطالب  ٩
       یلتزم الطالب في النظام الفصلي بحضور المحاضرات  ١٠
       لب الروتین الیومي في النظام الفصلي یتسبب الملل للطا  ١١
       زیادة نسبة تسرب الطالب في النظام الفصلي  ١٢

 

  معاییر التحكیم

  المنھج: المحور الثاني  الرقم
  أوافق

أوافق 
الى حد 

  ما

ال 
  أوافق

       النظام الفصلي اكثر قربًا من النظام التعلیمي في الجامعة  ١
       النظام الفصلي یتناسب مع حجم المادة العلمیة  ٢

ھج في شكل مقررات فصلیة تتناسب مع مستجدات صیاغة المن  ٣
 العصر

      

       یتناسب النظام الفصلي وحجم المادة العلمیة  ٤
       النظام الفصلي اكثر استقرارًا من النظام الربعي  ٥
       طول الدوام الدراسي في النظام الفصلي  ٦

       یتیح النظام الفصلي للطالب ممارسة االنشطة المنھجیة  ٧
        لنظام الفصلي للطالب ممارسة االنشطة اال منھجیةیتیح ا  ٨
        مخرجات التعلم في النظام الفصلي مرتفعة قیاسًا الى النظام الربعي  ٩

       تمثل االختبارات عبء یقع على كاھل الطالب في النظام الفصلي  ١٠

  

  معاییر التحكیم

  المدرس: المحور الثالث  الرقم
  أوافق

أوافق 
الى حد 

  ما

ال 
  وافقأ

النظام الفصلي یسمح ألعضاء ھیئة التدریس في شرح المنھج   ١
 في الوقت المحدد

      

تمثل االختبارات عبء یقع على كاھل المدرسین في النظام   ٢
 الفصلي

      

یتعرف المدرس على القدرات والفروق الفردیة بین الطلبة في   ٣
 النظام الفصلي

      

       نھج في الفصل النصفيیستطیع المدرس الربط بین عناصر الم  ٤
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       یعطى فرصة للمعلم لمناقشة الطالب في ملف اعمالھم  ٥
       یسھل للمدرس في التنوع في طرق التدریس  ٦
       یتیح للمعلم تقویم الطالب في نھایة كل درس  ٧
       یتیح للمعلم تقویم الطالب في نھایة كل مستوى دراسي   ٨

       وه والضعف لدى الطالب یساعد المعلم على تشخیص نقاط الق  ٩
       یساعد المعلم على استخدام الوسائط التعلیمیة في عملیة التعلیم  ١٠

 

  معاییر التحكیم

  اإلمكانات: المحور الرابع  الرقم
  أوافق

أوافق 
الى 
  حد ما

ال 
  أوافق

       مالئمة المباني الدراسیة للدراسة بالنظام الفصلي  ١
       عات الدراسیةزیادة عدد الطالب داخل القا  ٢
       الحریة في استخدام األجھزة المعینة   ٣
       یتیح الوسائل واالسالیب التكنولوجیة في التعلیم  ٤
       في التعلیم) اإلنترنت(یتیح استخدام الشبكة العنكبوتیة   ٥
       )الخ... السبورة الذكیة(یتیح استخدام الوسائل البصریة   ٦
        ) ، الشرائط CDال ( یة یتیح استخدام الوسائل السمع  ٧

٨  
یتیح إمكانیة إعداد ورقة دراسیة عن موضوع معین في المادة 
والتي یكتسب المتعلم من خاللھا مھارة جمع الحقائق وكیفیة 

  تطبیقھا وتفسیر البیانات

      

        یتیح إمكانیة استخدام الرسوم التوضیحیة   ٩
        یتیح إمكانیة استخدام االفالم التعلیمیة   ١٠
        یتیح إمكانیة استخدام الصور الثابتة والمتحركة  ١١
       D.V.Dیتیح إمكانیة استخدام التلفزیون   ١٢
        یتیح إمكانیة استخدام الشفافیات   ١٣

  
  
  
  


