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  تصور مقترح لتفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة
  :المستخلص

ھدفت الدراسة الحالیة إلى الكشف عن واقع توظیف المطویات في تعلیم الریاضیات لدى 
ثم تقدیم تصور مقترح ، طالباتھّن لھا، ومعوقات ذلكوواقع استخدام ، معلمات المرحلة المتوسطة

واعتمدت الدراسة . لتفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة
. والوصفي التحلیلي، وتحلیل المحتوى، المسحي: ھي، على ثالثة أنواع من المناھج الوصفیة
علمات الریاضیات في مدارس المرحلة المتوسطة م: ھي، وتكون مجتمع الدراسة من ثالث فئات

وطالبات المرحلة المتوسطة في تلك المدارس، وبلغت . معلمة) ٣٢(بمحافظة الرس، وبلغت عینتھا 
. مطویة) ٤٢(ومطویات الریاضیات التي أعدتھا الطالبات، وبلغت عینتھا . طالبة) ٤٥(عینتھا 

. وبطاقة تحلیل محتوى المطویات، طاقة مقابلةوب، استبانة: ھي، واستخدمت الدراسة ثالث أدوات
وتوصلت الدراسة إلى أن درجة توظیف المعلمات للمطویات في تعلیم الریاضیات كانت مرتفعة في 

ودرجة . وتقویمھا، ومتوسطة في بعدي متابعة المطویات، بعد توجیھ الطالبات إلعداد المطویات
ومنخفضة ، كانت مرتفعة في بعد إعداد المطویاتاستخدام الطالبات للمطویات في تعلم الریاضیات 

. بینما كانت متوسطة في بعد تدوین المالحظات في المطویات، في بعد استعمال المطویات
وأخیًرا . وأظھرت نتائج الدراسة بعض المعوقات التي تحد من استخدام الطالبات للمطویة بشكل جید

  . التربوي ودراسة الواقعقّدمت الدراسة تصورا مقترحا في ضوء دراسة األدب
ات             :كلمات مفتاحیة  ة المتوسطة، طالب ات المرحل دوین المالحظات، معلم ات، استراتیجیة ت  المطوی

  .المرحلة المتوسطة، تصور مقترح
A Proposal for Activating the Use of Foldables in the Learning of 

Mathematics to Female Intermediate Students 
Abstract  

The present study aimed to identify the reality of the employment of 
foldables in the teaching of mathematics among the teachers of the 
Intermediate, and the reality of their students' use of them and the obstacles 
to that. A proposal for activating the use of foldables in learning of 
mathematics to female intermediate students was presented. The study 
followed three types of descriptive methods: surveying, content analysis, 
and analytic description. The study population consists of three categories: 
The mathematics Teachers in the Female Intermediate Schools of Al-Rass: 
the sample included (32) teachers;  The Students in Female Intermediate 
Schools of Al-Rass: the sample include (45) students; The Mathematics 
Foldables prepared by the Female Intermediate Students: the sample 
included (42) foldables. The study used three instruments: Questionnaire, 
an Interview Checklist, and a content analysis checklist of the foldables. 
The results of the study showed that the degree of employment foldables in 
the teaching of mathematics by teachers in terms of guiding students to 
prepare the foldables was high, and medium in the follow-up and 
evaluation of them. The degree of the use of foldables in the learning of 
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mathematics by students in the preparation of foldables was high, and low 
for the use of foldables, whereas it was medium in terms of taking notes in 
the foldables. The results of the study showed some of the obstacles that 
Hinder the use of students to Foldable properly. Finally, the study 
presented a proposal according of studying educational literature and the 
current reality.  
Key words: Foldables, Note Taking Strategy, Teachers of The Female 
Intermediate Schools,  Students of The Female Intermediate Schools, 
Proposal. 

  :مقدمة الدراسة
عظم دول العالم في السنوات األخیرة تطوًرا في مناھجھا تشھد مؤسسات التعلیم في م

وذلك إیماًنا منھا بجدوى المناھج التعلیمیة في المساھمة بإعداد جیل قادر على خدمة ، التعلیمیة
وھذا یتطلب أن تلبي المناھج حاجات المجتمع في جمیع النواحي الثقافیة . مجتمعھ وتنمیتھ

  . طلعاتھ نحو امتالك ثروة بشریة متعلمة قادرة على االرتقاء بھوتحقق ت، واالجتماعیة واالقتصادیة
وتعد الریاضیات إحدى المواد الدراسیة التي تسعى معظم دول العالم لتطویرھا إلى جانب 

وتمثل ھذه المجاالت األربعة محاور بناء اقتصاد مستقبلي قوي ، العلوم وتقنیة االتصال والھندسة
وإیماًنا ). ١٠١ص، م٢٠١٥، البرصان والرویس وعبدالفتاح(المواكبة یقوم على المعرفة والحداثة و

من وزارة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة بأھمیة إصالح التعلیم من خالل تطویر المناھج 
الذي یقّدم مناھج " مشروع تطویر مناھج الریاضیات والعلوم الطبیعیة"الدراسیة؛ طرحت 

تجاه اإلصالحي الذي تنادي بھ عدد من المنظمات التربویة المعنیة ریاضیات مدرسیة قائمة على اال
 National(بالریاضیات، مثل المجلس الوطني لمعلمي الریاضیات في الوالیات المتحدة األمریكیة 

Council of Teachers of Mathematics [NCTM]) (٣٢٥، م٢٠١٦، المطرب .(  
یم الریاضیات والعلوم من خالل تطویر  ویھدف ھذا المشروع إلى التطویر الشامل لتعل

وذلك باالعتماد على ترجمة ، المناھج والمواد التعلیمیة والتقویم والتعلم اإللكتروني والتطویر المھني
ویقوم ھذا المشروع على مواءمة ، ومواءمة مواد تعلیمیة عالمیة أثبتت فاعلیتھا في تحسین التعلیم

) McGraw-Hillسالسل ماجروھل (ت والعلوم الطبیعیة سالسل عالمیة متمیزة لمناھج الریاضیا
وذلك ، في المملكة العربیة السعودیة) والثانوي، والمتوسط، االبتدائي(لجمیع مراحل التعلیم العام 

الشایع (رغبة في االستفادة من الخبرات العالمیة المتمیزة في ھذا المجال بما یواكب الدول المتقدمة 
وتقدم سلسلة مناھج ماجروھل كل الدعم للمعلم والطالب لتحقیق ). ١١٣ص، م٢٠١١وعبدالحمید، 

، م٢٠٠٩، العبیكان لألبحاث والتطویر(األھداف المنشودة والعمل على نمو المتعلم معرفیا وسلوكًیا 
حیث جاءت ھذه السلسلة بمواصفات تربویة جدیدة تتضمن أسالیًبا وطرًقا تعلیمیة فاعلة ، )١٧ص

 في العملیة التربویة والتعلیمیة، آخذین بما توصلت إلیھ التجارب واألبحاث بمقدورھا إحداث أثر
واألبحاث التربویة التي راعت ، والنظریات المعاصرة المستندة إلى علم النفس التعلیمي الحدیث

فریق التطویر (وحاجتھم إلى تغییر النمط التقلیدي في عملیة التعلیم ، االزدیاد المّطرد لوعي الطالب
  ). ٦ص، م٢٠١٠، ني لمشروع تطویر الریاضیات والعلومالمھ

ومن تلك المواصفات الجدیدة التي تضمنتھا مناھج الریاضیات أن محتواھا یزود الطالب 
حیث تشجع ھذه المناھج مھارات التدوین والتلخیص ، بمھمات ومھارات للمذاكرة والتنظیم الذاتي

وذلك من خالل ، )٤٠ص، م٢٠١٦،  والشعالنالراجح والرویس والعمراني والشایع(لدى الطالب 
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 التي تعّد طریقة متمیزة في تطویر مھارات الطالب الدراسیة (Foldables)" المطویات"عمل 
إذ یبدأ كل فصل في كتاب الطالب بمطویة یتم ، )١٠ص، أ/م٢٠١٣، وزارة التربیة والتعلیم(

لواردة في دروس الفصل وتدوینھا بشكل استخدامھا بوصفھا دلیًلا للدراسة لتحدید األفكار الرئیسة ا
 & Fisher, Zike(وتعدُّ نوَعا من أنواع المنظمات البیانیة ). Edwards, 2009, p.26(منظم 

Frey, 2007, p.2( ، فھي عبارة عن منظمات بیانیة تفاعلیة ثالثیة األبعاد یصنعھا الطالب من
وھي ، )ھـ٩ص، ب/م٢٠١٣، التعلیموزارة التربیة و(ورقة أو عدة أوراق للدراسة والمراجعة 

 ,Zike)وتنظیم المعلومات ، یمكن استخدامھا لتعزیز المھارات، منظمات بیانیة ثالثیة األبعاد
2008, p.3) .ویوضح الشكل اآلتي إحدى المطویات الواردة في كتاب الریاضیات:  

  
 فصول كتاب صورة إلحدى المطویات الواردة في الصفحة االستھاللیة من فصل من): ١(شكل 

  الریاضیات
وھما من أنفع ، وتفید المطویات في تعلم الطالب لمھارتي التلخیص وتدوین المالحظات

فھما تزودانھ بأدوات لتحدید وفھم جوانب ما یتعلمھ ، المھارات التي یمكن أن یكتسبھا الطالب
عاب كما تفید في دعم وتطویر االستی). ٤٦ص، م٢٠٠١/٢٠٠٧، مارزانو وبیكرنج وبولوك(

 & Vivian(وتنمیة المفردات مما یؤدي إلى تحسین فھم وتطبیق المحتوى العلمي ، القرائي
Wisker, n.d., p.4-5 .(وربط ، وتحلیل المعلومات، وتساعد أیًضا في تعلیم الطالب التفكیر الناقد
وھي واحدة من عدة أسالیب یمكن استخدامھا ، )Purcll, 2014, p.133(ما تعلموه بعضھ ببعض 

وغیرھا من مھارات التواصل في ، والبحث، وتنظیم البیانات، والتفكیر، والكتابة، لدمج القراءة
كما تعّد وسیلة لمساعدة الطالب على التقویم الذاتي وحفظ المعلومات ). Zike, 2003, p.v(المنھج 

وتسمح للطالب بدمج المعلومات ). ٣ص، م٢٠٠٩، العبیكان لألبحاث والتطویر(واسترجاعھا 
وتساعدھم على رؤیة العالقات والروابط ، المكتوبة والصور وجعل المعرفة المجردة أكثر واقعیة

بین المفاھیم، ویمكن استخدامھا في مختلف المواد الدراسیة مثل اللغة والریاضیات والعلوم 
 ,Kış,  2015(كما یمكن االستفادة منھا في جمیع الصفوف الدراسیة ، والدراسات االجتماعیة

p.344.(  
، وقد أكدت بعض الدراسات األثر اإلیجابي الستخدام المطویات في عملیتي التعلیم والتعلم

أن استخدام ) Casteel & Narkawicz, 2007(حیث أظھرت دراسة كاستیل وناركاویش 
 ,Patry(كما توصلت دراسة باتري . المطویات حّسن بشكل كبیر اتجاھات الطالب نحو المنھج

طویات تمّكن الدماغ من تحدید المعلومات المناسبة الستخدامھا في إنجاز مھمة إلى أن الم) 2010
 & Casteel(وأظھرت دراسة كاستیل وناركاویش . ما في اللحظة نفسھا أو في وقت الحق

Narkawicz, 2009 ( أن استجابة المعلمین أثناء تدریبھم على استخدام المطویات كانت إیجابیة
وجّذابة، وقرروا استخدامھا في التدریس، وأنھم یعتقدون أن الطالب ، حیث وصفوھا بأنھا محّفزة
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أّن المطویات ساعدت المعلمات ) Hardin, 2016(كما أظھرت دراسة ھاردن . سیجدونھا مفیدة
وزیادة الوعي واالھتمام بمفردات ، في زیادة العمق المعرفي لدیھّن حول المعاییر الالزمة للتدریس

، التخطیط نتیجة لدمج المفردات الالزمة والتعاریف واألمثلة في المطویاتالمحتوى أثناء عملیة 
أفادت المعلمات عن شعورھّن بأنھّن أكثر تنظیًما أثناء التدریس عند توظیف ، باإلضافة إلى ذلك

وألجل تأیید األبحاث للمطویات على نطاق واسع؛ اختارت شركة ماجروھل تبني . المطویات
  . ناھجھااستخدام المطویات في م

فالمطویات من األدوات المھمة التي یمكن توظیفھا في أوقات متعددة من العملیة التعلیمیة 
، )٢٨٩ص، م٢٠١٠،فریق التطویر المھني لمشروع تطویر الریاضیات والعلوم الطبیعیة (

ولضمان استفادة الطالب من نظام تدوین المالحظات في المطویة؛ ینبغي تخصیص الوقت الكافي 
، م٢٠٠٧/٢٠٠٩، فیشر وبروزو وفراي وإیفي(دامھا بانتظام تحت إشراف المعلم وتوجیھھ الستخ

كما ینبغي على المعلمین أن یجعلوا المطویات جزًءا من خططھم التدریسیة ، )١٨٧-١٨٣ص
  .(Kış, 2015, p.345)ویساعدوا الطالب لیستخدموھا بفاعلیة 

  :مشكلة الدراسة
لى أنَّ ھناك قصوًرا في ممارسات معلمي ومعلمات أشارت عدد من الدراسات السابقة إ

أن ضعف قدرة ) م٢٠١٣(حیث أكَّدت دراسة الحربي والمعثم ، الریاضیات في توظیف المطویات
المعلم المبتدئ على استخدام المطویات في تدریس الریاضیات إحدى المشكالت المرتبطة بمناھج 

ان مستوى أداء ممارسات معلمات ریاضیات ك) م٢٠١٥(وفي دراسة الناھض والنذیر . الریاضیات
على وجود قصور ) م٢٠١٥(وأكَّدت دراسة خلیل . المرحلة المتوسطة في توظیف المطویات نادًرا

وقد عزت دراسة الیامي . في متابعة معلمي الریاضیات وتقویمھم لما یلخصھ الطالب في المطویات
وأشارت . ثرة األعباء على المعلمةھذا القصور إلى ضیق زمن الحصة الدراسیة وك)  م٢٠١٢(

إلى تھمیش بعض المعلمات لألنشطة التي تحث على الكتابة في ) م٢٠١٥(دراسة النذیر والمالكي 
، حیث یعدونھا من األنشطة اإلضافیة والمكملة، "المطویة"و" اكتب"المقررات المطورة كنشاط 

فیما ترى بعض المعلمات . بلھنولیست من المحتوى الریاضي الذي یحظى بأولویة واھتمام من ق
بأنھن ُیضّیعن وقًتا وجھًدا كان األولى قضاؤه في حل التدریبات األساسیة التي تساعد الطالبات في 

إلى أن بیئتنا ) م٢٠١٣(وأشارت دراسة الحربي . إتقان المھارات الرئیسة المطلوبة الجتیاز المقرر
دیة، وھو أحد أسباب عدم اھتمام المعلمات التعلیمیة تركز على مخرجات ونواتج التعلم التقلی

  . ومن ثم بتدریبھّن على ھذه المھارات من األساس، باكتساب الطالبات لمھارات تدوین المالحظات
وألجل ذلك؛ ظھرت الحاجة إلى تعرف واقع توظیف المطویات في تعلیم الریاضیات لدى 

ثّم تقدیم تصور ، ي تعلم الریاضیاتوواقع استخدام طالباتھّن لھا ف، معلمات المرحلة المتوسطة
وذلك من خالل الربط بین األدب التربوي ذي الصلة بالمطویات وتعلیم ، مقترح لتفعیلھا بشكل جید

فإّن ، وبناًء على ما تقدَّم. وما تظھره نتائج الدراسة المیدانیة حول واقع تطبیقھا، وتعلم الریاضیات
  :یةالدراسة الحالیة تستند إلى المبررات اآلت

 فأفضل المناھج والبرامج ال یمكن أن ، الحاجة إلى دراسات تتناول واقع تنفیذ مناھج الریاضیات
، م٢٠١٤، الحربي والمعثم(تحقق أھدافھا ما لم یكن ھناك معلٌم یجید استثمارھا بشكل فّعال 

وأحد أھم عناصر نجاح أّي مشروع إصالحي تعلیمي یقع في الدرجة األولى على ، )٢٤٨ص
؛ لذا فإن فھم ممارساتھ التدریسیة یساعد في تعزیز )٥٩ص، م٢٠١٣، الشایع(م المعل

الممارسات ذات التوجھ اإلصالحي، ومعالجة الممارسات التي قد تعوق اإلصالح المنشود 
 ).٣٢٦-٣٢٥ص، م٢٠١٦، المطرب(للریاضیات المدرسیة 
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 عدم اھتمام المعلمات نتائج بعض الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود مشكالت تتمثل في 
وعدم اھتمامھّن باكتساب الطالبات لمھارات تدوین ، بتفعیل استخدام المطویات لدى طالباتھّن

ودراسة الحربي ، )م٢٠١٥(كدراسة النذیر والمالكي ، وتدریبھّن علیھا، المالحظات
 ).م٢٠١٣(

 ات بشكل عدم وجود أبحاث عربیة استھدفت دراسة استخدام المطویات في تعلم الریاضی
وذلك من خالل الرجوع إلى قواعد البیانات المتاحة لألبحاث العربیة، كقاعدة بیانات ، مباشر

، EduSearch)(وقاعدة المعلومات التربویة ، مكتبة الملك فھد، ومكتبة الملك عبداهللا الرقمیة
 ).Askzad(وقاعدة آسك زاد 

 من العام الدراسي ، سي الثانينتائج الدراسة االستطالعیة التي ُأجریت في الفصل الدرا
معلمة من معلمات ) ٢٠(من خالل تطبیق استبانة على عینة عشوائیة من ، ھـ١٤٣٦/١٤٣٧

والتي ھدفت ، الریاضیات للمرحلة المتوسطة في المدارس التابعة إلدارة التعلیم بمحافظة الرس
لمات في وخلصت إلى أّن أداء المع، إلى تعرف بعض ممارساتھّن في توظیف المطویات

، )٣(من ) ٢٫١١(توظیف المطویات ظھر بدرجة متوسطة بشكل عام وبمتوسط حسابي 
أخبر الطالبات عن العناصر "من المعلمات منخفضة في ممارسة %) ٣٥(وكانت درجة أداء 

أوجھ "منھن منخفضة في ممارسة %) ٥٠(، ودرجة أداء "التي سأقیسھا عند تقویم المطویة
  ".یة أثناء المراجعةالطالبات الستخدام المطو

وتأسیًسا على ما سبق؛ تحددت مشكلة الدراسة الحالیة في الكشف عن واقع توظیف المطویات 
وواقع استخدام طالباتھّن لھا في تعلم ، في تعلیم الریاضیات لدى معلمات المرحلة المتوسطة

  .وتقدیم تصور مقترح لتفعیلھا، ومعوقات ذلك، الریاضیات
  :أھداف الدراسة

  : الدراسة إلى تحقیق ما یليھدفت
تعرف واقع توظیف المطویات في تعلیم الریاضیات لدى معلمات المرحلة المتوسطة  -١

 .بمحافظة الرس
تعرف واقع استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة  -٢

 .بمحافظة الرس
ات المرحلة المتوسطة تحدید معوقات استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالب -٣

 .بمحافظة الرس
تقدیم تصور مقترح لتفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة  -٤

 .المتوسطة
  :أسئلة الدراسة

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتیة
ما واقع توظیف المطویات في تعلیم الریاضیات لدى معلمات المرحلة المتوسطة بمحافظة  -١

  الرس؟ 
ما واقع استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمحافظة  -٢

 الرس؟
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ما معوقات استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمحافظة  -٣
  الرس؟

ة ما التصور المقترح لتفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحل -٤
 المتوسطة؟

  :أھمیة الدراسة
  :تحددت أھمیة الدراسة فیما یلي

تكتسب الدراسة أھمیتھا من أھمیة الموضوع الذي تبحث فیھ، إذ تندرج ضمن الدراسات  -١
والذي یعدُّ أحد أبرز األولویات البحثیة الرئیسة ، التي تستھدف معرفة كیفیة تعلم الریاضیات

ملكة العربیة السعودیة وفًقا لدارسة البلوي في مجال تعلیم وتعلم الریاضیات في الم
  ).٩١ص، م٢٠١٠(

قد تساعد القائمین على مشروع تطویر الریاضیات والعلوم الطبیعیة في معرفة واقع استخدام  -٢
  .مما قد یسھم في اتخاذ قرارات التطویر في ضوء ما أظھرتھ نتائج الدراسة، المطویات

توظیف المطویات في تعلیم الریاضیات بشكل قد تسھم في مساعدة معلمات الریاضیات على  -٣
، ومساعدة الطالبات على استخدام المطویات في التعلم والتقویم الذاتي بشكل فّعال، أفضل

 .مما قد یزید من دافعیتھّن لتعلم الریاضیات
  :حدود الدراسة

  :اقتصرت نتائج الدراسة على الحدود اآلتیة

 تخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى دراسة واقع ومعوقات اس: الحدود الموضوعیة
  .ثم تقدیم تصور مقترح لتفعیلھا، طالبات المرحلة المتوسطة

 ُطبقت ھذه الدراسة في مدارس البنات المتوسطة بمحافظة الرس في : الحدود المكانیة
  . منطقة القصیم بالمملكة العربیة السعودیة

 ھـ١٤٣٧/١٤٣٨الدراسي الثاني لعام تم إجراء ھذه الدراسة في الفصل : الحدود الزمانیة. 
  :مصطلحات الدراسة

رح - صور المقت ھ ): Proposal( الت ّرف بأن ذي یع ة    : وال ائج فعلی ى نت ي عل ستقبلي مبن یط م تخط
ون              احثون أو التربوی اه الب اء إطار فكري عام یتبن میدانیة من خالل أدوات منھجیة كمیة أو كیفیة لبن

ھ    وُیعّرف إ ). ٦م،  ٢٠١٣زین الدین،   ( ذه الدراسة بأن ي ھ ى      : جرائیا ف دف إل رح یھ ي مقت ل إجرائ دلی
الل        ن خ ك م طة، وذل ة المتوس ات المرحل دى طالب م الریاضیات ل ي تعل ات ف تخدام المطوی ل اس تفعی

ا     ات فیھ دوین المالحظ ة، وت داد المطوی ة بإع راءات المرتبط وات واإلج ن الخط دد م دیم ع ، تق
ویم والمرا  تعلم والتق ي ال تعمالھا ف ائج    واس وي ونت ة األدب الترب وء دراس ي ض ى ف ذي ُیبن ة، وال جع

  .ووفًقا لما یقدمھ خبراء تعلیم الریاضیات من مقترحات بعد تحكیمھ، دراسة الواقع
وسیلة تصویریة تفاعلیة ثالثیة األبعاد من عمل الطالب : تعّرف بأنھاو): Foldables( المطویات -

وأي ، ویمكن استخدامھا في أي مستوى دراسي، الذاتيتساعده على تنظیم وتلخیص أفكاره والتقویم 
: وتعّرف إجرائیا في ھذه الدراسة بأنھا). ٥١ص، م٢٠٠٩، العبیكان لألبحاث والتطویر(موضوع 

وسیلة ورقیة ثالثیة األبعاد تعملھا الطالبة لكل فصل من فصول كتاب الریاضیات في المرحلة 
  .وتنظیم أفكارھا وتقویمھا ذاتًیالتستخدمھا في تدوین مالحظاتھا ، المتوسطة
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 :منھج الدراسة
انطالًقا من مشكلة الدراسة وأھدافھا؛ اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي في اإلجابة عن 

  :أسئلتھا، حیث اعتمدت على ثالثة أنواع من المناھج الوصفیة، ھي
لیم الریاضیات ؛ وذلك للتعرف على واقع توظیف المطویات في تع"الوصفّي المسحّي"المنھج  -

ومعوقات ، وواقع استخدام طالباتھّن لھا في تعلم الریاضیات، لدى معلمات المرحلة المتوسطة
  . ذلك

؛ وذلك للتعرف على أسلوب تدوین الطالبات "تحلیل المحتوى"المنھج الوصفي القائم على  -
  .للمالحظات

 المطویات في تعلم ؛ وذلك لبناء تصور مقترح لتفعیل استخدام"التحلیلي"المنھج الوصفي  -
  .الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة

  :مجتمع وعینة الدراسة
  :ھي، تمثَّل مجتمع الدراسة وعینتھا في ثالث فئات

  معلمة في ) ٤٨(معلمات الریاضیات في المدارس المتوسطة بمحافظة الرس، والبالغ عددھّن
 بإدارة التعلیم في العام الدراسي مدرسة متوسطة وفًقا لقواعد بیانات شؤون المعلمات) ١٣(

 . معلمة تم اختیارھّن بطریقة عشوائیة) ٣٢(وتكونت عینة المعلمات من . ھـ١٤٣٧/١٤٣٨

  ٢٢٤٠(طالبات المرحلة المتوسطة في المدارس المتوسطة بمحافظة الرس، والبالغ عددھّن (
. ھـ١٤٣٧/١٤٣٨لدراسي طالبة وفًقا لقواعد بیانات شؤون الطالبات بإدارة التعلیم في العام ا

حیث وقع ، طالبة تم اختیارھّن بطریقة عشوائیة عنقودیة) ٤٥(وتكونت عینة الطالبات من 
معلمة أجبن عن االستبانة؛ وذلك ) ١٥(طالبات عشوائًیا من طالبات ) ٣(االختیار على 

 ). عینة الدراسة(لصعوبة مقابلة جمیع الطالبات 

 وبلغت عینة . ات المرحلة المتوسطة بمحافظة الرسمطویات الریاضیات التي أعدتھا طالب
مطویة تم اختیارھا بطریقة عشوائیة عنقودیة، حیث تّم اختیار مطویات ) ٤٢(المطویات 

الطالبات المشاركات في عینة الدراسة، وقد امتنعت إحدى المعلمات من تسلیم المطویات التي 
 . عھّن لحاجتھا المستمرة إلیھاأعدتھا طالباتھا الثالث الالتي تم إجراء المقابلة م

  :أدوات الدراسة
  : اعتمدت الدراسة على ثالث أدوات لجمع بیاناتھا، ھي

  استبانة موجھة لمعلمات الریاضیات؛ وذلك للتعرف على واقع توظیفھّن للمطویات في تعلیم
 . ومعوقات ذلك، الریاضیات وواقع استخدام طالباتھّن لھا في تعلم الریاضیات

 بلة مع الطالبات؛ وذلك للتعرف على واقع استخدامھّن للمطویات في تعلم بطاقة مقا
وذلك لمناسبة ، وواقع توظیف معلماتھّن لھا في تعلیم الریاضیات، ومعوقات ذلك، الریاضیات

حیث تتمّیز المقابلة بأن معلوماتھا دقیقة نظًرا إلمكانیة شرح األسئلة ، المقابلة لھذا الھدف
، إذ قد تكون بعض األسئلة غیر )١٩٢ص، م٢٠٠٧قندیلجي، (وبة وتوضیح األمور المطل

 .مفھومة لدى طالبات المرحلة المتوسطة

  بطاقة تحلیل محتوى المطویات؛ وذلك للتعرف على واقع تدوین الطالبات للمالحظات في
 .مطویاتھّن
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 إلى أن االستبانة والمقابلة تستخدمان بشكل مكثف في) ٤٢١ص، م٢٠١١(ویشیر أبو عالم 
البحوث التربویة والنفسیة لجمع البیانات عن الظواھر التي ال یمكن مالحظتھا بشكل مباشر، وھو 
ما یتناسب مع الدراسة الحالیة، حیث یقتصر دور المعلمة على توجیھ الطالبة إلى توظیف المطویة 

وفیما . في موضعھا المناسب، ولم یشر دلیل المعلم إلى مواضع تقدیم ھذه التوجیھات من الدرس
  :توضیح إلجراءات إعداد كل أداة منھا، یلي
  :وتّم إعدادھا وفًقا للخطوات اآلتیة: استبانة المعلمات: أوًال
سابقة ذات         :  بناء االستبانة بصورتھا األولیة    -١ وي والدراسات ال ى األدب الترب تناد إل ك باالس وذل

م ل             ة المعل ب وأدل ب الطال ى كت ي    الصلة بموضوع الدراسة، باإلضافة إل ررات الریاضیات ف مق
   .عبارة) ٣٥(المرحلة المتوسطة، وتضمنت القائمة المبدئیة 

تبانة-٢ دق االس ن ص ق م ى  :  التحق ة عل ورتھا المبدئی رض ص ك بع یم ) ١١(وذل ي تعل ًصا ف مخت
  .وتّم إجراء أھم التعدیالت التي اقترحوھا، الریاضیات

ى عی  :  قیاس ثبات االستبانة   -٣ ددھا    وذلك من خالل تطبیقھا عل ة استطالعیة ع ة ) ٣٠(ن م  ، معلم ث
تبانة    ي لالس ات الكل ل الثب غ معام د بل اخ، وق ا كرونب ل ألف ساب معام ى ) ٠٫٩٤(ح دل عل ا ی مم

غ       أكثر  ) ٠٫٧٠(ارتفاع ثباتھا، حیث ُیعّد الثبات مرضًیا إذا بل راھیم ودمنھوري    (ف شربیني وإب ال
  ).٣٣٩ص، م٢٠١٠، ومطحنة

ین درجة   :  االستبانة قیاس االتساق الداخلي لعبارات  -٤ من خالل حساب معامل ارتباط بیرسون ب
ة          ي العین ھ ف ي إلی ذي تنتم ور ال ة للمح ة الكلی تبانة والدرج ارات االس ن عب ارة م ل عب ك

  :وتم التوصل للنتائج الموضحة في الجدول اآلتي، االستطالعیة السابقة
بارات االستبانة والدرجة معامل ارتباط بیرسون للعالقة بین درجة كل عبارة من ع): ١(جدول 

  الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ

معامل  العبارة
معامل  العبارة االرتباط

معامل  العبارة االرتباط
معامل  العبارة االرتباط

 االرتباط
 واقع توظیف المعلمات للمطویات في تعلیم الریاضیات: المحور األول

٠٫٦٤٥ ١٦ **٠٫٥٣١ ١١ **٠٫٥٦١ ٦ **٠٫٧٥٩ ١** 
٠٫٧١٧ ١٧ *٠٫٤٤٩ ١٢ **٠٫٧٤٤ ٧ **٠٫٦٥٢ ٢** 
٠٫٦٩٢ ١٨ **٠٫٦١٧ ١٣ **٠٫٦٦٠ ٨ ٠٫٢٢٤ ٣** 
 ـ ـ **٠٫٦٥٤ ١٤ **٠٫٨٢٨ ٩ **٠٫٥٦٤ ٤
 ـ ـ **٠٫٧١٢ ١٥ **٠٫٥٦٥ ١٠ **٠٫٦٦٨ ٥

 واقع استخدام الطالبات للمطویات في تعلم الریاضیات: المحور الثاني
٠٫٧٦٩ ٢٨ **٠٫٦٠٣ ٢٥ **٠٫٦٤٣ ٢٢ **٠٫٧٣٦ ١٩** 
٠٫٧٣٣ ٢٩ **٠٫٦٨٠ ٢٦ **٠٫٧٧٦ ٢٣ **٠٫٤٩٢ ٢٠** 
٠٫٧٧٧ ٣٠ **٠٫٧٣٣ ٢٧ **٠٫٦٩٨ ٢٤ **٠٫٥٧٥ ٢١** 

  معوقات استخدام الطالبات للمطویات في تعلم الریاضیات: المحور الثالث
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معامل  العبارة
معامل  العبارة االرتباط

معامل  العبارة االرتباط
معامل  العبارة االرتباط

 االرتباط
٠٫٥٣٤ ٣٧ **٠٫٥٥٥ ٣٥ **٠٫٥٠٦ ٣٣ **٠٫٥٧٢ ٣١** 
 ـ ـ **٠٫٦٦٢ ٣٦ **٠٫٥٢٧ ٣٤ **٠٫٥٦٧ ٣٢

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى      (*) ٠٫٠١ عند مستوى دالة(**) 
) ٠٫٠٥ و ٠٫٠١(أن معامالت االرتباط دالة إحصائًیا عند مستوى ) ١(یتضح من الجدول 

فھي غیر دالة إحصائًیا، وتّم إعادة صیاغة ھذه العبارة دون حذفھا نظًرا ) ٣(ماعدا العبارة 
رسة المعلم لعملیة الطي وإعطاء حیث تؤكد األدبیات على ضرورة مما، ألھمیتھا النظریة

وضرورة شرح المعلم لكل خطوة من خطوات إعداد المطویة باستخدام ، التوجیھات
 ,Fisher et al., 2007, p.2; Rozzelle & Scearce, 2009(مصطلحات واضحة 

p.96.(  
 )٣٧(و، بیانات عامة عن المعلمة:  حیث اشتملت على: كتابة االستبانة بصورتھا النھائیة-٥

بواقع توظیف المعلمات للمطویات في "عبارة مقسمة إلى ثالثة محاور رئیسة، اختص األول 
واقع استخدام الطالبات "كما تناول المحور الثاني . أبعاد) ٣(وتضمن ، "تعلیم الریاضیات

معوقات استخدام "بینما اھتم الثالث بـ . أبعاد) ٣(وجاء بـ ، "للمطویات في تعلم الریاضیات
وتم استخدام مقیاس ثالثي . مجاالت) ٣(وتضمن ، " للمطویات في تعلم الریاضیاتالطالبات

لالستجابة على عبارات االستبانة في المحورین األول والثاني، بینما ) نادًرا، أحیاًنا، غالًبا(
لالستجابة على عبارات االستبانة في ) غیر موافقة، ال أدري، موافقة(استخدم مقیاس ثالثي 

  .لثالمحور الثا
  :وتّم إعدادھا وفًقا للخطوات اآلتیة: مقابلة الطالبات: ثانًیا
سابقة     :  بناء بطاقة المقابلة بصورتھا المبدئیة     -١ وذلك باالستناد إلى األدب التربوي والدراسات ال

ررات الریاضیات            م لمق ة المعل ب وأدل ب الطال ذات الصلة بموضوع الدراسة، باإلضافة إلى كت
  . سؤاًلا) ٢٥(القائمة المبدئیة وتضمنت ، في المرحلة المتوسطة

یم  ) ١٢(وذلك بعرض صورتھا المبدئیة على :  التحقق من صدق بطاقة المقابلة  -٢ مختًصا في تعل
  .وتّم إجراء أھم التعدیالت التي اقترحوھا، الریاضیات

ث قامت مت     :  قیاس ثبات بطاقة المقابلة    -٣ ان  وذلك بحساب معامل االتفاق بین المقابلتین، حی عاونت
ا  ) ٦(بإجراء مقابلة مع   ة    ، طالبات، بعد تعریفھما بأھداف الدراسة، وأدواتھ ق بطاق ة تطبی وكیفی

ستقلة          ات بصورة م دة الستجابات الطالب ات    . المقابلة، وتم تسجیل كل واح ل الثب وبحساب معام
  :كانت قیم الثبات كما یلي) Cooper, 1974, p.27(بین المقابلتین وفقًا لمعادلة كوبر 

  معامالت الثبات لبطاقة المقابلة): ٢(جدول 

 المتوسط ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ رقم الطالبة

معامل 
 ٠٫٩٩ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٩٦ ٠٫٩٦ الثبات



  
  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربیة
 

 

٥٧٧ 

دول     ن الج غ       ) ٢(یتضح م ة بل ة المقابل ي لبطاق ات الكل ل الثب سبة  )٠٫٩٩(أن معام ، وھي ن
و عالم،   (اتفاق عالیة    شربیني وآخرون    ١٦١م، ص ٢٠١٣أب دل    ).٣٣٩ص، م٢٠١٠،؛ ال ا ی مم

  .على ارتفاع ثبات األداة
) ٢٧(وبیانات عامة عن الطالبة، : حیث اشتملت على:  كتابة بطاقة المقابلة بصورتھا النھائیة-٤

) ٣(في كل محور ، محاور رئیسة) ٣(سؤاًلا مغلًقا، یتبع بعضھا أسئلة مفتوحة، وُقسِّمت إلى 
. ات التي یتم التعرف علیھا من خالل األسئلةوشمل كل بعد منھا عدًدا من الممارس، أبعاد

) ٣(وتضمن " بواقع توظیف المعلمات للمطویات في تعلیم الریاضیات"اختص المحور األول 
وجاء " واقع استخدام الطالبات للمطویات في تعلم الریاضیات"أبعاد، كما تناول المحور الثاني 

" ام الطالبات للمطویات في تعلم الریاضیاتمعوقات استخد"أبعاد، بینما اھتم الثالث بـ ) ٣(بـ 
لالستجابة على أسئلة ) ال، أحیاًنا، نعم(وتم استخدام مقیاس ثالثي  .مجاالت) ٣(وتضمن 

غیر ، ال أدري، موافقة(المقابلة في المحورین األول والثاني، بینما تّم استخدام مقیاس ثالثي 
وتم تحلیل إجابات األسئلة شبھ المقننة . الثالثلالستجابة على أسئلة المقابلة في المحور ) موافقة

  . بینما ُحللت إجابات األسئلة المقننة كمًیا، تحلیًلا كیفًیا
  :وتّم إعدادھا وفًقا للخطوات اآلتیة :بطاقة تحلیل محتوى المطویات: ثالًثا
 :وذلك وفًقا لما یلي:  بناء بطاقة تحلیل المحتوى بصورتھا المبدئیة-١

ي     :لالھدف من التحلی   -  وھو معرفة أسلوب تدوین طالبات المرحلة المتوسطة للمالحظات ف
  .والذي یساعد في الكشف عن واقع استخدامھّن للمطویة في تعلم الریاضیات، المطویة

ل  - دة التحلی د وح ى  : تحدی ة عل دت الدراس ث اعتم وع"حی ي  " الموض ل، وھ دة للتحلی كوح
ا موض        دور حولھ ي ی رة الت ضمن الفك ارة تت ة أو عب ل جمل ة،  (وع التحلی م، ٢٠٠٩عطی

 ). ١٥٢ص
وى      -٢ ل المحت ة تحلی ق من صدق بطاق ة    :  التحق ك بعرض صورتھا المبدئی دیر   (وذل لم التق ع س م

صاحب ى ) الم ي     ) ١٢(عل دیالت الت م التع راء أھ ّم إج یات، وت یم الریاض ي تعل ًصا ف مخت
  .اقترحوھا

ل      وذلك بحساب معامل االتفاق: قیاس ثبات بطاقة تحلیل المحتوى  -٣ ّم تحلی ث ت ین، حی  بین المحلل
وبر         ) ٥(محتوى  ة ك ًا لمعادل ین وفق ین التحلیل ات ب ل الثب  ,Cooper(مطویات، وبحساب معام

1974, p.27 (كانت قیم الثبات كما یلي:  
  معامالت الثبات لبطاقة تحلیل المحتوى): ٣(جدول 

 المتوسط ٥ ٤ ٣ ٢ ١ رقم الطالبة

معامل 
 ٠٫٨٤ ٠٫٧٧ ٠٫٧٧ ٠٫٨٨ ٠٫٨٨ ٠٫٨٨ الثبات

دول     ن الج غ       ) ٣(یتضح م ل بل ة التخلی ي لبطاق ات الكل ل الثب سبة   )٠٫٨٤(أن معام ، وھي ن
و عالم،  (اتفاق عالیة    شربیني وآخرون  ١٦١م، ص٢٠١٣أب دل    ،)٣٣٩ص، م٢٠١٠،؛ ال ا ی مم

   .على ارتفاع ثبات األداة
وقد مؤشرات، ) ٩(و بیانات أولیة،:  حیث اشتملت على: كتابة بطاقة التحلیل بصورتھا النھائیة-٤

اختص المعیار األول منھا . في كل معیار عدد من المؤشرات، تضمنت ثالثة معاییر رئیسة
أسلوب الطالبة في "مؤشرات، كما تناول المعیار الثاني ) ٣(وتضمن ، "بمحتوى المطویة"
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، "لمطویةتنظیم الطالبة ل"مؤشرات، بینما اھتم المعیار الثالث بـ) ٤(وجاء بـ ، "تدوین المطویة
لتقدیر ) منخفضة، متوسطة، مرتفعة(وتم استخدام مقیاس تقدیر ثالثي . وتضمن مؤشرین

درجة تحقق مؤشرات بطاقة التحلیل ذات الصلة بمعرفة أسلوب تدوین طالبات المرحلة 
المتوسطة للمالحظات في المطویة وذلك وفًقا لمقیاس التقدیر اللفظي الذي ُأعّد لھذا الغرض 

  ). اسةمالحق الدر(
  : مقیاس تقدیر استجابات عینة الدراسة-

، تّم تحدید التقدیر المناسب للحكم على واقع توظیف المعلمات للمطویات في تعلیم الریاضیات
  :كما في الجدول اآلتي، ومعوقات ذلك ،وواقع استخدام طالباتھّن لھا

  مستویات التقدیر الستجابات عینة الدراسة على األدوات ): ٤(جدول 

 التقدیر متوسط الحسابيال

 منخفضة ١٫٦٧ أقل من – ١٫٠٠

 متوسطة ٢٫٣٤ أقل من – ١٫٦٧

 مرتفعة ٣٫٠٠ – ٢٫٣٤

  :األسالیب اإلحصائیَّة
: ، من خالل األسالیب اإلحصائیة التالیة""SPSSتم تحلیل البیانات باستخدام برنامج 

أدوات الدراسة، ومعامل التكرارات والنسب المئویة لوصف عینة الدراسة واستجاباتھا على 
االرتباط بیرسون للتأكد من االتساق الداخلي لالستبانة، ومعامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات 
االستبانة، ومعادلة كوبر للتأكد من ثبات بطاقتي المقابلة وتحلیل المحتوى، والمتوسطات الحسابیة 

وواقع ، معلمات الریاضیات للمطویاتواالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لتحدید واقع توظیف 
  .ومعوقات ذلك، استخدام الطالبات لھا

  :إجراءات الدراسة
  :تم إتباع اإلجراءات اآلتیة، لتطبیق الدراسة

  .االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة -١
بطاقة تحلیل محتوى و، استبانة المعلمات، ومقابلة الطالبات(إعداد أدوات الدراسة  -٢

  ).المطویات
  .التحقق من صدق وقیاس ثبات أدوات الدراسة -٣
  :تطبیق أدوات الدراسة وفًقا لما یلي -٤

  تطبیق أدوات الدراسة على مدارس المرحلة " تسھیل مھمة"الحصول على خطاب
  .المتوسطة للبنات

  لمقابلة مع وإجراء ا، معلمة) ١٥(مدارس عشوائًیا، وتطبیق االستبانة على ) ٤(اختیار
طالبة من طالباتھّن باالستعانة بإحدى المتعاونات، ثم إكمال تطبیق االستبانة على ) ٤٥(
  .معلمة من بقیة المدارس) ١٧(
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  مطویة للطالبات باستخدام بطاقة التحلیل ومقیاس التقدیر المصاحب ) ٤٢(تحلیل محتوى
  .      لھا

  .المعالجة اإلحصائیة للنتائج -٥
  .ائجتفسیر ومناقشة النت -٦
 .إعداد التصور المقترح وتحكیمھ من قبل خبراء تعلیم الریاضیات -٧
 .تقدیم التصور المقترح والتوصیات والمقترحات -٨

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
فیما یلي عرٌض لنتائج الدراسة من خالل ما أسفر عنھ تطبیق أدواتھا، وتحلیل بیاناتھا إحصائیًّا، 

لتربوي والدراسات السابقة، ثّم تقدیم تصور مقترح لتفعیل ومناقشتھا وتفسیرھا في ضوء األدب ا
  .استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة

  : الذي نصھ: اإلجابة عن السؤال األول: أوًلا
   ما واقع توظیف المطویات في تعلیم الریاضیات لدى معلمات المرحلة المتوسطة؟-

 المطویات في تعلیم الریاضیات لدى معلمات المرحلة المتوسطة تم الكشف عن واقع توظیف
مع االستعانة بنتائج مقابلة الطالبات لدعمھا وتفسیرھا ، من خالل تحلیل نتائج استبانة المعلمات

والجدول اآلتي یوضح نتائج واقع توظیف معلمات الریاضیات . والتوسع في معرفة الواقع
  : للمطویات بشكل عام

ألبعاد واقع توظیف المطویات في تعلیم  لمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریةا): ٥(جدول 
  الریاضیات لدى معلمات المرحلة المتوسطة 

المتوسط  األبعاد م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب التقدیر المعیاري

توجیھ الطالبات إلعداد  ١
 ١ مرتفعة ٠٫٥٦ ٢٫٦٢ المطویات

متوسط ٠٫٥٢ ٢٫١٨ متابعة المطویات ٢
 ٢ ة

متوسط ٠٫٦٠ ٢٫١٤ تقویم المطویات ٣
 ٣ ة

  :ما یلي) ٥(یتضح من الجدول 

  في المرتبة " توجیھ الطالبات إلعداد المطویات"ظھر توظیف المعلمات للمطویات في بعد
ولعّل ذلك یعود إلى وضوح تعلیمات ، )٢٫٦٢(وبمتوسط حسابي عام ، األولى بدرجة مرتفعة

توصلت . الطالبة وسھولة تقدیم المعلمة للتوجیھات المرتبطة بھاإعداد المطویات في كتاب 
إلى أّن مستوى ) م٢٠١٤(دراسة مركز التمیز البحثي في تطویر تعلیم العلوم والریاضیات 

أداء معلمي ومعلمات الریاضیات في إرشاد الطالب إلى كیفیة عمل المطویات بطرق مبتكرة 
 . ومتنوعة ظھر بدرجة متوسطة
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  في المرتبة الثانیة بدرجة " متابعة المطویات"المعلمات للمطویات في بعد ظھر توظیف
ولعّل ذلك یعود إلى أّن متابعة المطویات ربما ، )٢٫١٨(وبمتوسط حسابي عام ، متوسطة

وتتفق . تتطلب من المعلمات الكثیر من الوقت والجھد، خاصًة في الفصول ذات الكثافة العالیة
التي توصلت إلى وجود قصور في متابعة معلمي ) م٢٠١٥ (ھذه النتیجة مع دراسة خلیل

 . الریاضیات لما یلخصھ الطالب في المطویات

  في المرتبة الثالثة بدرجة " تقویم المطویات"ظھر توظیف المعلمات للمطویات في بعد
ولعّل ذلك یعود إلى أّن تقویم المطویات ربما یتطلب ). ٢٫١٤(وبمتوسط حسابي عام ، متوسطة

وھو ما یتفق . معلمات الكثیر من الوقت والجھد، خاصًة في الفصول ذات الكثافة العالیةمن ال
التي توصلت إلى وجود قصور في تقویم معلمي الریاضیات لما ) م٢٠١٥(مع دراسة خلیل 

التي خلصت إلى أن ) م٢٠١٤(بینما تختلف مع دراسة العنزي ، یلخصھ الطالب في المطویات
 .لمطویات المعدة من قبل الطالبة بدرجة مرتفعةالمعلمة تھتم بتقییم ا

متابعة المطویات، "وتشیر النتائج إلى وجود شيء من القصور لدى المعلمات في بعدي 
 وھو ما أكدتھ ،، مما یعني حاجتھّن إلى برامج تنمیة مھنیة في مجال توظیف المطویات"وتقویمھا

التفصیلیة ألبعاد واقع توظیف المطویات ویوضح الجدول اآلتي النتائج ). م٢٠١٣(دراسة الخمیس 
  :لدى معلمات المرحلة المتوسطة

النتائج التفصیلیة ألبعاد واقع توظیف المعلمات للمطویات في تعلیم الریاضیات وفًقا ): ٦(جدول 
  الستجابة المعلمات

 العبارات م درجة التوظیفالتكرار
 نادًرا أحیاًنا غالًباالنسبة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 الترتیب التقدیر المعیاري

  توجیھ الطالبات إلعداد المطویات: البعد األول
أوضح للطالبات أھمیة استخدام  .١ ٢ ١٠ ٢٠ ك

 ٦٫٣ ٣١٫٣ ٦٢٫٥ % .المطویات في تعلم الریاضیات
 ٤ مرتفعة ٠٫٦٢ ٢٫٥٦

أبّین للطالبات الغرض من إعداد  .٢ ٥ ٥ ٢٢ ك
 ١٥٫٦ ١٥٫٦ ٦٨٫٨ % .المطویة

 ٦ مرتفعة ٠٫٧٦ ٢٫٥٣

أوضح للطالبات خطوات عمل  .٣ ٤ ٧ ٢١ ك
 ١٢٫٥ ٢١٫٩ ٦٥٫٦ % .المطویة

 ٥ مرتفعة ٠٫٧٢ ٢٫٥٣

 ٣ ٤ ٢٥ ك
٤. 

أشرح للطالبات كیفیة التلخیص 
وتدوین المالحظات في 

 ٩٫٤ ١٢٫٥ ٧٨٫١ % .المطویة
 ٢ مرتفعة ٠٫٦٤ ٢٫٦٩

أطلب من الطالبات إعداد  .٥ ٤ ٠ ٢٨ ك
 ١٢٫٥ ٠ ٨٧٫٥ % . في بدایة الفصلالمطویة

 ١ مرتفعة ٠٫٦٧ ٢٫٧٥

أطلب من الطالبات االحتفاظ  .٦ ٤ ٣ ٢٥ ك
 ١٢٫٥ ٩٫٤ ٧٨٫١ % .بالمطویة

 ٣ مرتفعة ٠٫٧٠ ٢٫٦٦

 ١ مرتفعة ٠٫٥٦ ٢٫٦٢ الدرجة الكلیة للبعد
 متابعة المطویات: البعد الثاني

 ٥ ١٢ ١٥ ك
٧. 

أذّكر الطالبات بتدوین 
ظات في المطویة عند المالح

 ١٥٫٦ ٣٧٫٥ ٤٦٫٩ % .الحاجة
 ٤ متوسطة ٠٫٧٤ ٢٫٣١

أحث الطالبات على استخدام  .٨ ٤ ٩ ١٩ ك
 ١٢٫٥ ٢٨٫١ ٥٩٫٤ % .لغة الریاضیات في التدوین

 ٢ مرتفعة ٠٫٧٢ ٢٫٤٧
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 العبارات م درجة التوظیفالتكرار
 نادًرا أحیاًنا غالًباالنسبة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 الترتیب التقدیر المعیاري

أتأكد من تدوین الطالبات  .٩ ٥ ١٠ ١٧ ك
 ١٥٫٦ ٣١٫٣ ٥٣٫١ % .لمالحظاتھّن في المطویة

 ٣ رتفعةم ٠٫٧٥ ٢٫٣٨

أتأكد من تنظیم الطالبات  .١٠ ٢ ١٣ ١٧ ك
 ٦٫٣ ٤٠٫٦ ٥٣٫١ % .للمعلومات بطریقة منطقیة

 ١ مرتفعة ٠٫٦٢ ٢٫٤٧

أوّجھ الطالبات الستعمال  .١١ ١٠ ٨ ١٤ ك
 ٣١٫٣ ٢٥ ٤٣٫٨ % .المطویة أثناء المراجعة

 ٥ متوسطة ٠٫٨٧ ٢٫١٣

 ١٤ ٨ ١٠ ك
١٢. 

تعمال أوّجھ الطالبات الس
المطویة عند االستعداد 

 ٤٣٫٨ ٢٥ ٣١٫٣ % .لالختبار
 ٦ متوسطة ٠٫٨٧ ١٫٨٨

أرشد الطالبات الستعمال  .١٣ ١٦ ١٢ ٤ ك
 ٥٠ ٣٧٫٥ ١٢٫٥ % .المطویة في التقویم الذاتي

 ٧ منخفضة ٠٫٧١ ١٫٦٣

 ٢ متوسطة ٠٫٥٢ ٢٫١٨ الدرجة الكلیة للبعد
  طویاتتقویم الم: البعد الثالث

 ٧ ٦ ١٩ ك
١٤. 

أخبر الطالبات عن المعاییر 
التي سأستخدمھا عند تقویم 

 ٢١٫٩ ١٨٫٨ ٥٩٫٤ % .المطویة
 ٢ مرتفعة ٠٫٨٣ ٢٫٣٨

أوضح للطالبات آلیة استعمال  .١٥ ١٤ ٩ ٩ ك
 ٤٣٫٨ ٢٨٫١ ٢٨٫١ % .المطویة في التقویم الذاتي

 ٤ متوسطة ٠٫٨٥ ١٫٨٤

 أطلب من الطالبات مطویاتھّن .١٦ ٥ ٢ ٢٥ ك
 ١٥٫٦ ٦٫٣ ٧٨٫١ % .لتقویمھا

 ١ مرتفعة ٠٫٧٥ ٢٫٦٣

تقدیر ) مقیاس(أستخدم سلم  .١٧ ٩ ٨ ١٥ ك
 ٢٨٫١ ٢٥ ٤٦٫٩ % .لتقویم المطویة

 ٣ متوسطة ٠٫٨٦ ٢٫١٩

أوظف نتائج التقویم لتقدیم  .١٨ ١٦ ١١ ٥ ك
 ٥٠ ٣٤٫٤ ١٥٫٦ % .تغذیة راجعة للطالبات

 ٥ منخفضة ٠،٧٥ ١٫٦٦

 ٣ متوسطة ٠٫٦٠ ٢٫١٤ الدرجة الكلیة للبعد
  : ما یلي) ٦(یتضح من الجدول 

  :توجیھ الطالبات إلعداد المطویات:  البعد األول-١
  وفًقا الستجابة " أطلب من الطالبات إعداد المطویة في بدایة الفصل"ظھرت الممارسة

 وھو ما یتفق مع ،)٢٫٧٥(وبمتوسط حسابي ، المعلمات في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة
). ٢٫٦٩(وبمتوسط حسابي ، حیث أّكدن ذلك بدرجة مرتفعة، استجابة الطالبات في المقابلة

من انخفاض مستوى ممارسة ) م٢٠١٦(بینما تختلف مع ما توصلت إلیھ دراسة األنصاري 
معلمي الریاضیات في تحفیز الطالب على تسجیل المالحظات وعمل المطویة الخاصة 

 .بالدروس

 وفًقا " أشرح للطالبات كیفیة التلخیص وتدوین المالحظات في المطویة" الممارسة ظھرت
وھو ما ، )٢٫٦٩(وبمتوسط حسابي ، الستجابة المعلمات في المرتبة الثانیة بدرجة مرتفعة

من انعدام قیام المعلمة بنمذجة ) م٢٠١٣(یختلف مع ما توصلت إلیھ دراسة الحربي 
عینة (ولعّل ھذا االختالف یعود إلى أن المعلمات ، مام الطالباتاستراتیجیة تدوین المالحظات أ
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قد یقتصرن على الشرح اللفظي لكیفیة التلخیص وتدوین المالحظات دون ممارسة ) الدراسة
 .ھاتین المھارتین أمام الطالبات

  وفًقا الستجابة المعلمات في " أطلب من الطالبات االحتفاظ بالمطویة"ظھرت الممارسة
وقد یعود ذلك إلى حرص المعلمات ، )٢٫٦٦(وبمتوسط حسابي ، الثالثة بدرجة مرتفعةالمرتبة 

وتتفق ھذه . على أن تستعمل الطالبة المطویة الحًقا في المراجعة أو عند االستعداد لالختبار
التي أظھرت أن المعلم یوّجھ الطالب غالًبا لحفظ وتوثیق ) م٢٠١٥(النتیجة مع دراسة عمر 

 .زة، ومنھا المطویاتأعمالھم المتمی

  وفًقا " أوضح للطالبات أھمیة استخدام المطویات في تعلم الریاضیات"ظھرت الممارسة
ولعّل ذلك ، )٢٫٥٦(وبمتوسط حسابي ، الستجابة المعلمات في المرتبة الرابعة بدرجة مرتفعة

ویات یعود إلى تضمن حقیبة التدریب األساسیة حول السلسلة عرًضا عن أھمیة استخدام المط
 .في تعلم الریاضیات

  وفًقا الستجابة المعلمات في " أوضح للطالبات خطوات عمل المطویة"ظھرت الممارسة
ولعّل ذلك یعود إلى وضوح ، )٢٫٥٣(وبمتوسط حسابي ، المرتبة الخامسة بدرجة مرتفعة

 .اتعلیمات إعداد المطویات في كتاب الطالبة وسھولة تقدیم المعلمة للتوجیھات المرتبطة بھ

  وفًقا الستجابة المعلمات في " أبّین للطالبات الغرض من إعداد المطویة"ظھرت الممارسة
وھو ما یختلف مع ما أشارت إلیھ ، )٢٫٥٣(وبمتوسط حسابي ، المرتبة السادسة بدرجة مرتفعة

ولعّل ھذا االختالف ، من أن المعلمات یجھلن الھدف من المطویة) م٢٠١٤(دراسة الغامدي 
حیث ساعدت برامج التنمیة المھنیة وتوّفر ، ختالف الفترة الزمنیة بین الدراستینیعود إلى ا

 .في توضیح الغرض من المطویات" عین"أدلة المعلم في بوابة التعلیم الوطنیة 
وتتسق استجابات المعلمات على الممارسات السابقة مع إجابة الطالبات في المقابلة عن السؤال 

وبمتوسط ، حیث كانت موافقتھّن بدرجة مرتفعة، "دات حول المطویة؟ھل تقدم لك معلمتِك إرشا"
وقد أشارت معظم الطالبات أن اإلرشادات التي تقدمھا المعلمة ساعدتھّن في إعداد ، )٢٫٥٨(حسابي 
 .المطویة

  :متابعة المطویات:  البعد الثاني-٢
  وفًقا الستجابة " أتأكد من تنظیم الطالبات للمعلومات بطریقة منطقیة"ظھرت الممارسة

كما ظھرت الممارسة ). ٢٫٤٧(وبمتوسط حسابي ، المعلمات في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة
وفًقا الستجابة المعلمات في المرتبة " أحث الطالبات على استخدام لغة الریاضیات في التدوین"

ات بأن وقد یعود ذلك إلى إدراك المعلم، )٢٫٤٧(وبمتوسط حسابي ، الثانیة بدرجة مرتفعة
المطویة ھي منظم ألفكار الطالبة مما یتطلب تنظیم معلوماتھا بطریقة منطقیة، مع توظیف لغة 

 .الریاضیات فیھا

  وفًقا الستجابة " أتأكد من تدوین الطالبات لمالحظاتھّن في المطویة"ظھرت الممارسة
 یختلف عن وھو ما، )٢٫٣٨(وبمتوسط حسابي ، المعلمات في المرتبة الثالثة بدرجة مرتفعة

وبمتوسط حسابي ، استجابة الطالبات في المقابلة، حیث كانت موافقتھّن بدرجة متوسطة
وربما یعود ھذا االختالف إلى أن المعلمة قد تتأكد من تدوین الطالبات لمالحظاتھّن ، )٢٫٣١(

 . من خالل المالحظة العامة للطالبات داخل الصف دون االطالع على مطویة كل طالبة

 وفًقا الستجابة " أذّكر الطالبات بتدوین المالحظات في المطویة عند الحاجة"ممارسة ظھرت ال
وھو ما یتفق مع ، )٢٫٣١(وبمتوسط حسابي ، المعلمات في المرتبة الرابعة بدرجة متوسطة
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وبمتوسط حسابي ، حیث كانت موافقتھّن بدرجة متوسطة، استجابة الطالبات في المقابلة
التي أظھرت انعدام ممارسة ) م٢٠١٤(ه النتیجة مع دراسة السند بینما تختلف ھذ). ١٫٨٠(

، تذكر الطالبات بتدوین األفكار الرئیسة"معلمات الریاضیات للمرحلة المتوسطة لمھارة 
التي أظھرت أن ممارسة ) م٢٠١٤(، ودراسة الغامدي "والمالحظات في المطویة، والتعریفات

بات تدوین ما تعلمنھ في الدرس في المطویات تطلب من الطال"المعلمات منعدمة في مؤشر 
 ". الخاصة بھن

  وفًقا الستجابة المعلمات " أوّجھ الطالبات الستعمال المطویة أثناء المراجعة"ظھرت الممارسة
وتختلف ھذه النتیجة مع ما ). ٢٫١٣(وبمتوسط حسابي ، في المرتبة الخامسة بدرجة متوسطة

نعدام توجیھ المعلمة للطالبات إلى استعمال من ا) م٢٠١٣(توصلت لھ دراسة الحربي 
ولعّل ھذا االختالف یعود إلى اختالف أدوات الدراسة، حیث ، مالحظاتھّن كدلیل للمراجعة

، للوصول إلى ھذه النتیجة" االستبانة"اعتمدت الدراسة الحالیة على سؤال المعلمة من خالل 
بطاقة "المعلمة من خالل على مالحظة أداء ) م٢٠١٣(بینما اعتمدت دراسة الحربي 

 ".المالحظة

  وفًقا الستجابة " أوّجھ الطالبات الستعمال المطویة عند االستعداد لالختبار"ظھرت الممارسة
وربما یعود ذلك ، )١٫٨٨(وبمتوسط حسابي ، المعلمات في المرتبة السادسة بدرجة متوسطة

مطویة لالستعداد الجید إلى ضعف اقتناع بعض المعلمات بفائدة ما دونتھ الطالبة في ال
 .لالختبار

  وفًقا الستجابة " أرشد الطالبات الستعمال المطویة في التقویم الذاتي"ظھرت الممارسة
وقد یعود ذلك إلى ، )١٫٦٣(وبمتوسط حسابي ، المعلمات في المرتبة السابعة بدرجة منخفضة

ث تعتمد الطالبة على ذاتھا حی، قلة إدراك المعلمات ألھمیة استعمال المطویة في التقویم الذاتي
وقد تعتقد بعض المعلمات أن الطالبات غیر قادرات على القیام ، في إصدار حكٍم حول تعلمھا

من انخفاض مستوى ) م٢٠١٦(وتتسق ھذه النتیجة مع ما أظھرتھ دراسة األنصاري . بذلك
ط القوة ممارسة معلمي الریاضیات في تشجیع الطالب على التقییم الذاتي والكشف عن نقا

 .والضعف لدیھم
التي أظھرت قلة تشجیع ) م٢٠١٢(وتتسق نتائج الممارسات الثالث السابقة مع دراسة الیامي 

التي أظھرت قلة حث معلم ) م٢٠١٤(ودراسة عواجي ، الطالبات على استعمال المطویة
  .الریاضیات طلبتھ على استعمال مطویاتھم بشكل مناسب

  :اتتقویم المطوی:  البعد الثالث-٣
  وفًقا الستجابة المعلمات في " أطلب من الطالبات مطویاتھّن لتقویمھا"ظھرت الممارسة

وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ). ٢٫٦٣(وبمتوسط حسابي ، المرتبة األولى بدرجة مرتفعة
التي أظھرت أن المعلمة تھتم بتقییم المطویات المعدة من قبل الطالبة بدرجة ) م٢٠١٤(العنزي 
ھل تطلب معلمتِك "بینت إجابة الطالبات في المقابلة عن السؤال ، حول وقت التقویمو. مرتفعة

وبمتوسط حسابي ، أّن موافقتھّن كانت بدرجة مرتفعة" المطویة في نھایة الفصل لتقویمھا؟
ھل تطلب معلمتِك المطویة لتقویمھا أثناء دراسة "أما في إجاباتھّن عن السؤال ). ٢٫٦٤(

ولعل ذلك یعود ، )٢٫٠٤(وبمتوسط حسابي ، موافقتھّن بدرجة متوسطةفقد كانت ، "الفصل؟
 .إلى اھتمام المعلمات بالتقویم النھائي أكثر من اھتمامھّن بالتقویم التكویني

  وفًقا " أخبر الطالبات عن المعاییر التي سأستخدمھا عند تقویم المطویة"ظھرت الممارسة
وتتسق ھذه ، )٢٫٣٨(وبمتوسط حسابي ، ة مرتفعةالستجابة المعلمات في المرتبة الثانیة بدرج
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التي أظھرت أن المعلم یوضح غالًبا للطالب مستویات ) م٢٠١٥(النتیجة مع دراسة عمر 
 .األداء المطلوبة منھم لألداء التعلیمي المرغوب

  وفًقا الستجابة المعلمات في " تقدیر لتقویم المطویة) مقیاس(أستخدم سلم "ظھرت الممارسة
بالرغم من تضمن دلیل التقویم ، )٢٫١٩(وبمتوسط حسابي ، الثالثة بدرجة متوسطةالمرتبة 

وھو ما یتسق . مما یؤكد أھمیة تدریب المعلمات على توظیف ھذا الدلیل، لسلم تقدیر المطویة
التي أظھرت أن استخدام معلمي الریاضیات لمقیاس التقدیر ) م٢٠١٥(مع دراسة البرصان 

 . كان بدرجة متوسطةاللفظي في تقویم الطالب

  وفًقا الستجابة " أوضح للطالبات آلیة استعمال المطویة في التقویم الذاتي"ظھرت الممارسة
بالرغم من أن ، )١٫٨٤(وبمتوسط حسابي ، المعلمات في المرتبة الرابعة بدرجة متوسطة

ك یعود ولعّل ذل، إرشاد الطالبات الستعمال المطویة في التقویم الذاتي ظھر بدرجة منخفضة
إلى أّن بعض المعلمات توّضح للطالبات آلیة استعمال المطویة في التقویم الذاتي دون أن تطلب 

 .منھّن استخدامھا بصورة صریحة

  وفًقا الستجابة المعلمات " أوظف نتائج التقویم لتقدیم تغذیة راجعة للطالبات"ظھرت الممارسة
ولعّل ذلك یعود إلى قلة ، )١٫٦٦ (وبمتوسط حسابي، في المرتبة الخامسة بدرجة منخفضة

حیث یتم من خاللھا التعزیز لما تفعلھ ، إدراك المعلمات ألھمیة التغذیة الراجعة في إجادة التعلم
 ,Edwards, 2009(والتوضیح لألخطاء التي حدثت ، الطالبات من استجابات صحیحة

p.33 .( وتتسق ھذه النتیجة مع دراسة الحربي)ى انعدام تقدیم التي توصلت إل) م٢٠١٣
التي ) م٢٠١٥(ودراسة خلیل . المعلمة للتغذیة الراجعة للطالبات أثناء وبعد أخذھّن المالحظات

توصلت إلى أّن عدم تلقي المالحظات والتوجیھات لألعمال والتلخیصات التي ینجزھا الطالب 
 أشارت بینما. في المطویات من األسباب التي أدت إلى تدني مستواھم في مھارة التلخیص

  . الطالبات في المقابلة إلى أن المعلمات یقدمن لھن التغذیة الراجعة بعد تقویم المطویة
  :  والذي نصھ:اإلجابة عن السؤال الثاني: ثانًیا

  ما واقع استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟ -
اضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة  واقع استخدام المطویات في تعلم الریتم الكشف عن

مع االستعانة بنتائج استبانة المعلمات لدعمھا ، من خالل نتائج مقابلة الطالبات) ٢ و١(في البعدین 
. وفًقا لنتائج تحلیل محتوى المطویات) ٣(وتفسیرھا والتوسع في معرفة الواقع، بینما تمَّ تقدیر البعد 

  :   خدام طالبات المرحلة المتوسطة للمطویات بشكل عاموالجدول اآلتي یوضح نتائج واقع است
ألبعاد واقع استخدام المطویات في تعلم  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة): ٧(جدول 

  الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة

المتوسط  األبعاد م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب التقدیر المعیاري

 ١ مرتفعة ٠٫٣١ ٢٫٥٣ إعداد المطویات ١

 ٣ منخفضة ٠٫٥٧ ١٫٤١ استعمال المطویات ٢

تدوین المالحظات في  ٣
 ٢ متوسطة ٠٫٥٧ ٢٫٠٠ المطویات
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  :ما یلي) ٧(یتضح من الجدول 

  في المرتبة األولى بدرجة " إعداد المطویات"ظھر استخدام الطالبات للمطویات في بعد
ود إلى حرص المعلمات على توجیھ ولعّل ذلك یع، )٢٫٥٣(وبمتوسط حسابي عام ، مرتفعة

 .الطالبات إلعداد المطویات

  في المرتبة " تدوین المالحظات في المطویات"ظھر استخدام الطالبات للمطویات في بعد
ولعل ذلك یعود إلى ضعف الطالبات ، )٢٫٠٠(وبمتوسط حسابي عام ، الثانیة بدرجة متوسطة

وخلیل ) م٢٠١٤(ر إلیھ دراستي العوفي في مھارتي الكتابة الریاضیة والتلخیص كما تشی
 ).م٢٠١٥(

  في المرتبة الثالثة بدرجة " استعمال المطویات"ظھر استخدام الطالبات للمطویات في بعد
ولعّل ذلك یعود إلى ضعف اقتناع الطالبات بقیمة ما ، )١٫٤١(وبمتوسط حسابي عام ، منخفضة

لمات للطالبات الستعمال المطویات في إضافة إلى قصور إرشاد المع، تّم تدوینھ في المطویات
إلى أن المعلمات یوظفن المطویات التي ) م٢٠١٢(وتشیر دراسة الغامدي . تعلم الریاضیات

  .تعدھا الطالبات من أجل حصولھّن على المزید من الدرجات، ولیس لدعم تقدُّمھّن الدراسي
 في تعلم الریاضیات لدى ویوضح الجدول اآلتي النتائج التفصیلیة لواقع استخدام المطویات

  :وفقا لمقابلة الطالبات" إعداد المطویات، واستعمالھا"طالبات المرحلة المتوسطة في بعدي 
النتائج التفصیلیة لواقع استخدام الطالبات للمطویات في تعلم الریاضیات وفًقا لمقابلة ): ٨(جدول 

  الطالبات

 درجة االستخدام التكرار
 العبارات م

 ال أحیاًنا نعم النسبة
المتوسط 

 يالحساب
االنحراف 
 الترتیب التقدیر المعیاري

  إعداد المطویات: البعد األول

 ١٨ ١٣ ١٤ ك
 

ھل تتبعین تعلیمات إعداد 
المطویة الواردة في كتاب 

 ٤٠ ٢٨٫٩ ٣١٫١ % الطالبة؟
 ٣ متوسطة ٠٫٨٥ ١٫٩١

 ٠ ٣ ٤٢ ك
ھل تقومین بإعداد المطویة  

 ٠ ٦٫٧ ٩٣٫٣ % بنفسِك؟
 ١ مرتفعة ٠٫٢٥ ٢٫٩٣

 ٣ ٥ ٣٧ ك
ھل تقومین بإعداد مطویة  
 ٦٫٧ ١١٫١ ٨٢٫٢ % خاصة بكل فصل؟

 ٢ مرتفعة ٠٫٥٧ ٢٫٧٦

 ١ مرتفعة ٠٫٣١ ٢٫٥٣ الدرجة الكلیة للبعد

 استعمال المطویات: البعد الثاني

 ٣١ ١١ ٣ ك
ھل تستعملین المطویة أثناء  

 ٦٨٫٩ ٢٤٫٤ ٦٫٧ % المراجعة؟
 ٢ ضةمنخف ٠٫٦١ ١٫٣٨

 ٣ منخفضة ٠٫٦٥ ١٫٣٨ ٣٢ ٩ ٤ كھل تستعملین المطویة عند  
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 درجة االستخدام التكرار
 العبارات م

 ال أحیاًنا نعم النسبة
المتوسط 

 يالحساب
االنحراف 
 الترتیب التقدیر المعیاري

 ٧١٫١ ٢٠ ٨٫٩ % االستعداد لالختبار؟

 ٣٠ ٨ ٧ ك

 

ھل تستعملین المطویة 
لمراجعة ما تم تدوینھ فیھا؟ 
وتحدید ما الذي تم تعلمھ 
وإتقانھ؟ وما الذي یتطلب 

 منِك إعادة تعلمھ؟
% ٦٦٫٧ ١٧٫٨ ١٥٫٦ 

 ١ منخفضة ٠،٧٦ ١٫٤٩

 ٣ منخفضة ٠٫٥٧ ١٫٤١ الدرجة الكلیة للبعد

  : ما یلي) ٨(یتضح من الجدول 
 :إعداد المطویات:  البعد األول-١
  في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة" تقوم الطالبات بإعداد المطویة بأنفسھّن"ظھرت الممارسة ،

ھل تقومین بإعداد المطویة "ھّن على السؤال وفًقا الستجابت) ٢٫٩٣(وبمتوسط حسابي 
ولعّل ذلك یعود إلى قدرة طالبات المرحلة المتوسطة على االعتماد على أنفسھّن في ، "بنفسِك؟

 .إنجاز المھام التي یكلفن بھا

  في المرتبة الثانیة بدرجة " تقوم الطالبات بإعداد مطویة خاصة بكل فصل"ظھرت الممارسة
ھل تقومین بإعداد مطویة "وفًقا الستجابتھّن على السؤال ) ٢٫٧٦(بي وبمتوسط حسا، مرتفعة

وتتفق ھذه النتیجة مع استجابة المعلمات حیث ظھرت ھذه الممارسة ". خاصة بكل فصل؟
ولعّل ذلك یعود إلى حرص المعلمات على توجیھ ، )٢٫٧٢(وبمتوسط حسابي ، بدرجة مرتفعة

إضافة إلى إرشاد ،  وفًقا لنتائج السؤال األولالطالبات إلعداد المطویة في بدایة كل فصل
 .الكتاب إلى ذلك

  في المرتبة " تتبع الطالبات تعلیمات إعداد المطویة الواردة في كتاب الطالبة"ظھرت الممارسة
ھل تتبعین "وفًقا الستجابتھّن على السؤال ) ١٫٩١(وبمتوسط حسابي ، الثالثة بدرجة متوسطة

، وتتفق ھذه النتیجة مع استجابة المعلمات". ردة في كتاب الطالبة؟تعلیمات إعداد المطویة الوا
بینما ظھرت الممارسة ). ٢٫٢٨(وبمتوسط حسابي ، حیث ظھرت الممارسة بدرجة متوسطة

، وفًقا الستجابة المعلمات بدرجة مرتفعة" تتبع الطالبات إرشادات المعلمة في إعداد المطویة"
حیث ، عود إلى وضوح اإلرشادات التي تقدمھا المعلمةولعّل ذلك ی، )٢٫٤٤(وبمتوسط حسابي 

أن تستخدم ، ینبغي على المعلمة عند قیامھا بشرح كل خطوة من خطوات إعداد المطویة
 ).Rozzelle & Scearce, 2009, p.96(مصطلحات واضحة 

  :استعمال المطویات:  البعد الثاني-٢
  بالمرتبة األولى بدرجة "  الذاتيتستعمل الطالبات المطویة في التقویم"ظھرت الممارسة

ھل تستعملین المطویة "وفًقا الستجابتھّن على السؤال ) ١٫٤٩(وبمتوسط حسابي ، منخفضة
لمراجعة ما تم تدوینھ فیھا؟ وتحدید ما الذي تّم تعلمھ وإتقانھ؟ وما الذي یتطلب منِك إعادة 

استعمال المطویة في التقویم ولعّل ذلك یعود إلى انخفاض توجیھ المعلمة للطالبات ب". تعلمھ؟
وبالرغم من أنھ یمكن استعمال المطویات في أوقات متعددة خالل الدرس . الذاتي كما سبق

، العبیكان لألبحاث والتطویر" (والتقویم الذاتي بعد الدرس، كتنظیم األفكار قبل الدرس"
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قد " ارھّناستعمال المطویة في تنظیم أفك"إال أّن قصور الطالبات في ، )٥١ص، م٢٠٠٩
وبمتوسط حسابي ، والتي ظھرت بدرجة متوسطة، یحول دون استعمالھا في التقویم الذاتي

)٢٫٢٥.( 

  بالمرتبة الثانیة بدرجة " تستعمل الطالبات المطویة أثناء المراجعة"ظھرت الممارسة
ھل تستعملین المطویة "وفًقا الستجابتھّن على السؤال ) ١٫٣٨(وبمتوسط حسابي ، منخفضة

" تستعمل الطالبات المطویة عند االستعداد لالختبار"كما ظھرت الممارسة ". ء المراجعة؟أثنا
ھل "وفًقا الستجابتھّن على السؤال ) ١٫٣٨(وبمتوسط حسابي ، بالمرتبة الثالثة بدرجة منخفضة

ولعّل ذلك یعود إلى أن توجیھ المعلمات للطالبات ". تستعملین المطویة عند االستعداد لالختبار؟
إضافة إلى ، استعمال المطویة أثناء المراجعة أو عند االستعداد لالختبار ظھر بدرجة متوسطةب

لذا ال جدید فیما تتضمنھ المطویة من ، أّن بعض الطالبات یدوّن المالحظات نًصا من الكتاب
  .مالحظات

  :تدوین المالحظات في المطویات:  البعد الثالث-٣
لیة لواقع تدوین الطالبات لمالحظاتھّن في المطویات وفقا یوضح الجدول اآلتي النتائج التفصی

لنتائج تحلیل محتوى المطویات، مع االستعانة بنتائج استجابة الطالبات والمعلمات لتفسیرھا 
  :والتوسع في معرفة الواقع

وفًقا لتحلیل محتوى " تدوین المالحظات في المطویات"النتائج التفصیلیة لواقع ): ٩(جدول 
  المطویات

 المعاییر ومؤشراتھا م درجة التحقق التكرار
 منخفضة متوسطة مرتفعة النسبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب التقدیر المعیاري

 محتوى المطویة: المعیار األول
 ١٣ ١٦ ١٣ ك

١  
دّونت الطالبة بیانات المطویة 

األساسیة وفًقا للتعلیمات 
 ٣١ ٣٨٫١ ٣١ % .الواردة في الكتاب

 ٢ طةمتوس ٠٫٨٠ ٢٫٠٠

 ٤ ٢٦ ١٢ ك
٢  

دّونت الطالبة مالحظاتھا حول 
العناصر المطلوبة في تعلیمات 

إعداد المطویة الواردة في 
 ٩٫٥ ٦١٫٩ ٢٨٫٦ % .الكتاب

 ١ متوسطة ٠٫٥٩ ٢٫١٩

 ٣٠ ٦ ٦ ك
٣  

استخدمت الطالبة رسوًما 
وأشكاًلا توضیحیة عند الحاجة 

 ٧١٫٤ ١٤٫٣ ١٤٫٣ % .إلیھا
 ٣ منخفضة ٠٫٧٤ ١٫٤٣

 ٣ متوسطة ٠٫٥٧ ١٫٨٧ الدرجة الكلیة للمعیار
 أسلوب الطالبة في تدوین المطویة: المعیار الثاني

 ٥ ٣ ٣٤ ك
٤  

التزمت الطالبة في تدوینھا 
للمالحظات بالعبارات الواردة 

 ١١٫٩ ٧٫١ ٨١ % .في الكتاب
 ١ مرتفعة ٠٫٦٨ ٢٫٦٩

 ٢٩ ١٣ ٠ ك
٥  

دّونت الطالبة مالحظاتھا 
بطریقة مشابھة لما دونتھ 

 ٦٩ ٣١ ٠ % .زمیالتھا في الصف
 ٤ منخفضة ٠٫٤٧ ١٫٣١

استخدمت الطالبة لغة ریاضیة   ٦ ٨ ٤ ٣٠ ك
 ١٩ ٩٫٥ ٧١٫٤ % .في تدوینھا للمالحظات

 ٢ مرتفعة ٠٫٨٠ ٢٫٥٢
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نّظمت الطالبة مالحظاتھا   ٧ ٢٠ ٧ ١٥ ك
 ٤٧٫٦ ١٦٫٧ ٣٥٫٧ % .وأفكارھا بشكل منطقي

 ٣ توسطةم ٠٫٩٢ ١٫٨٨

 ١ متوسطة ٠٫٤٨ ٢٫١٠ الدرجة الكلیة للمعیار
 تنظیم الطالبة للمطویة: المعیار الثالث

 ٣٤ ٦ ٢ ك
٨  

أعّدت الطالبة المطویة وفًقا 
لتعلیمات إعداد المطویة 

 ٨١ ١٤٫٣ ٤٫٨ % .الواردة في الكتاب
 ٢ منخفضة ٠٫٥٣ ١٫٢٤

تھا دّونت الطالبة مالحظا  ٩ ١ ١٠ ٣١ ك
 ٢٫٤ ٢٣٫٨ ٧٣٫٨ % .بطریقة واضحة ومقروءة

 ١ مرتفعة ٠٫٥١ ٢٫٧١

 ٢ متوسطة ٠٫٣٣ ١٫٩٨ الدرجة الكلیة للمعیار

 ٢ متوسطة ٠٫٣٧ ٢٫٠٠ الدرجة الكلیة للبعد
  :ما یلي) ٩(یتضح من الجدول 

الثالثة بدرجة بالمرتبة " محتوى المطویة"ظھر معیار : محتوى المطویة: المعیار األول. ١
  :حیث جاءت مؤشراتھ كما یلي). ١٫٨٧(وبمتوسط حسابي ، متوسطة

دّونت الطالبة مالحظاتھا حول العناصر المطلوبة في تعلیمات إعداد المطویة "ظھر المؤشر  -
واتضح من ). ٢٫١٩(وبمتوسط حسابي ، بالمرتبة األولى بدرجة متوسطة" الواردة في الكتاب

بینما ، لبات یقتصر تدوینھّن للمالحظات على بعض دروس الفصلخالل التحلیل أن بعض الطا
. كان المطلوب تدوین المالحظات حول جمیع الدروس وفًقا لتعلیمات إعداد مطویة ذلك الفصل

تركز الطالبات على األفكار األساسیة لموضوع الدرس أثناء تدوین "وقد ظھرت الممارسة 
كما ظھرت ). ٢٫٦٦(وبمتوسط حسابي ، جة مرتفعةوفًقا الستجابة المعلمات بدر" مالحظاتھّن
، بدرجة متوسطة" تكمل الطالبات تدوین مالحظاتھّن في المطویة عند نھایة الفصل"الممارسة 

 .وفًقا الستجابة الطالبات، وھو ما یتسق مع نتیجة استبانة المعلمات) ١٫٩٦(وبمتوسط حسابي 
" سیة وفقًا للتعلیمات الواردة في الكتابدّونت الطالبة بیانات المطویة األسا"ظھر المؤشر  -

بالرغم من أن خطوات إعداد ، )٢٫٠٠(وبمتوسط حسابي ، بالمرتبة الثانیة بدرجة متوسطة
مثل عنوان ، المطویة الواردة في الكتاب تضمنت البیانات األساسیة المطلوب التدوین حولھا

 .الفصل وعناوین الدروس
إعداد "ستجابة المعلمات والطالبات في بعد وتتسق نتائج المؤشرین السابقین مع ا

التي أظھرت أن التزام الطالبات بتعلیمات إعداد المطویة الواردة في الكتاب كانت " المطویات
 .بدرجة متوسطة

، بالمرتبة الثالثة" استخدمت الطالبة رسوًما وأشكاًلا توضیحیة عند الحاجة إلیھا"ظھر المؤشر  -
بالرغم من أھمیة استخدام الرسوم واألشكال ، )١٫٤٣ (وبمتوسط حسابي، وبدرجة منخفضة

في زیادة فرص الطالب في تعلم وفھم وتذكر العالقات والخصائص للمفاھیم الریاضیة 
)Glencoe Mathematics, n.d., p.9-10 .( ولعّل ذلك یعود إلى ضعف توجیھ المعلمة

 ).م٢٠١٦(ري كما أشارت إلى ذلك دراسة األنصا، للطالبات نحو استخدام الرسم
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أسلوب الطالبة في تدوین "ظھر معیار : أسلوب الطالبة في تدوین المطویة: المعیار الثاني. ٢
حیث جاءت مؤشراتھ كما ). ٢٫١٠(وبمتوسط حسابي ، بالمرتبة األولى بدرجة متوسطة" المطویة

 :یلي
بالمرتبة " لكتابالتزمت الطالبة في تدوینھا للمالحظات بالعبارات الواردة في ا"ظھر المؤشر  -

بینما أظھرت استبانة المعلمات أن ). ٢٫٦٩(وبمتوسط حسابي ، األولى بدرجة مرتفعة
وبمتوسط حسابي ، بدرجة متوسطة" الطالبات یدوِّّن المالحظات باستخدام كلماتھّن الخاصة"
من الطالبات یدون مالحظاتھن باستخدام %) ٣١٫١(وقد ظھر من نتائج المقابلة أن ). ٢٫٠٠(

، منھّن تدون المالحظات كما وردت في كتاب الطالبة%) ٤٠(بینما ، اراتھن الخاصةعب
ویؤدي التزام الطالبة . منھّن تدون المالحظات كما قدمتھا المعلمة أثناء شرح الدرس) ٢٨٫٩(و

أو العبارات التي قدمتھا المعلمة إلى ، بالعبارات الواردة في الكتاب) أثناء التدوین(الحرفي 
فالتدوین الحرفّي أقل الطرق كفاءة . ادتھا من المطویة في التعلم والتقویم والمراجعةعدم استف

ولكي یكون تدوین المالحظات فّعاًلا ینبغي على الطالبة أن تحدد ، لتدوین المالحظات
، م٢٠٠١/٢٠٠٧مارزانو وآخرون، (ثّم تعید صیاغتھا بشكل مختصر ، المعلومات األھم

 ).٤٠ص
بالمرتبة الثانیة بدرجة " ت الطالبة لغة ریاضیة في تدوینھا للمالحظاتاستخدم"ظھر المؤشر  -

ولعّل ذلك یعود إلى التزام معظم الطالبات بالعبارات ، )٢٫٥٢(وبمتوسط حسابي ، مرتفعة
باإلضافة إلى حث المعلمات لطالباتھا على استخدام لغة الریاضیات في ، الواردة في الكتاب

 .التدوین

بالمرتبة الثالثة بدرجة " الطالبة مالحظاتھا وأفكارھا بشكل منطقينّظمت "ظھر المؤشر  -
وتتفق ھذه النتیجة مع استجابة المعلمات حیث ظھرت ). ١٫٨٨(وبمتوسط حسابي ، متوسطة

تستفسر "كما ظھرت الممارسة ). ٢٫٠٩(وبمتوسط حسابي ، ھذه الممارسة بدرجة متوسطة
وبمتوسط حسابي ، بدرجة متوسطة" ظیمھاالطالبات من المعلمة عن المالحظات وطریقة تن

)٢٫٠٦.( 
" دّونت الطالبة مالحظاتھا بطریقة مشابھة لما دونتھ زمیالتھا في الصف"ظھر المؤشر  -

ولعّل ذلك یعود إلى أّن استخدام ، )١٫٣١(وبمتوسط حسابي ، بالمرتبة الرابعة بدرجة منخفضة
 ,Zike & Fisher, 2007)ة لھا الطالبة لمالحظات زمیلتھا ربما ال تبدو مفھومة بالنسب

p.viii) . وتؤكد زایك)Zike, 2003, p.vi ( على أھمیة استعمال المطویات في تدوین
وھو ما ظھر بدرجة متوسطة وفًقا الستجابة . التجارب الشخصیة التي تحدث أثناء التعلم

تستعمل ولعّل ذلك یعود إلى اعتقادھّن بأن المطویات ، )١٫٧٢(المعلمات، وبمتوسط حسابي 
 .لتسجیل األفكار الریاضیة فقط

بالمرتبة الثانیة " تنظیم الطالبة للمطویة"ظھر معیار : تنظیم الطالبة للمطویة: المعیار الثالث. ٣
  :حیث جاءت مؤشراتھ كما یلي). ١٫٩٨(وبمتوسط حسابي ، بدرجة متوسطة

ة األولى بدرجة بالمرتب" دّونت الطالبة مالحظاتھا بطریقة واضحة ومقروءة"ظھر المؤشر  -
ولعّل ذلك یعود إلى قدرة طالبات المرحلة المتوسطة على ، )٢٫٧١(مرتفعة، وبمتوسط حسابي 
 .التدوین بخط واضح مقروء

" أعّدت الطالبة المطویة وفًقا لتعلیمات إعداد المطویة الواردة في الكتاب"ظھر المؤشر  -
بینما ظھرت ھذه الممارسة ، )١٫٢٤(وبمتوسط حسابي ، بالمرتبة الثانیة بدرجة منخفضة
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وقد أشارت بعض ، )١٫٩١(وبمتوسط حسابي ، بدرجة متوسطة وفًقا الستجابة الطالبات
 .الطالبات إلى أنھّن یفضلن أن یكون تصمیم المطویة وفًقا ألسلوبھّن الخاص

  :  والذي نصھ:اإلجابة عن السؤال الثالث: ثالًثا
  ضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟ما معوقات استخدام المطویات في تعلم الریا -

تم تحدید معوقات استخدام المطویات في تعلم الریاضیات وفًقا الستجابة كلٍّ من المعلمات 
كما یتضح ، المعوقات المتعلقة بالمعلمة، وبالطالبة، وبالمطویة: ھي، والطالبات، في ثالث مجاالت

  :في الجدول اآلتي
وقات استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات النتائج التفصیلیة لمع): ١٠(جدول 

  المرحلة المتوسطة وفًقا الستجابة المعلمات والطالبات
 درجة الموافقة التكرار

 المعوقات م
غیر  ال أدري موافقة النسبة

 موافقة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 الترتیب التقدیرالمعیاري

 المعوقات المتعلقة بالمعلمة) ١(
 ١٤ ٩ ٩ ك

١  
قلة استعانة المعلمة باإلرشادات 
ذات الصلة بالمطویة الواردة في 

 ٤٣٫٨ ٢٨٫١ ٢٨٫١ % .دلیل المعلمة
 ١متوسطة ٠٫٨٥ ١٫٨٤

 ١٤ ١١ ٧ ك

ات
علم

الم
بة 

جا
ست

ا
 

٢  
ضعف تمكن المعلمة من 

تقدیر ) مقیاس(استخدام سلم 
 ٤٣٫٨ ٣٤٫٤ ٢١٫٩ % .المطویة

 ٢متوسطة ٠٫٧٩ ١٫٧٨

 .قلة تشجیع معلمتِك لِك  ١ ١٩ ٢٠ ٦ ك
% ٤٢٫٢ ٤٤٫٤ ١٣٫٣ 

 ١متوسطة ٠٫٦٩ ١٫٧١

قلة اھتمام معلمتِك ومتابعتھا   ٢ ٣١ ١٢ ٢ ك
 ٦٨٫٩ ٢٦٫٧ ٤٫٤ % .للمطویة

 ٤منخفضة ٠٫٥٧ ١٫٣٦

قلة وضوح اإلرشادات التي   ٣ ٢٩ ١٤ ٢ ك
 ٦٤٫٤ ٣١٫١ ٤٫٤ % .تقدمھا لِك معلمتِك

 ٢منخفضة ٠٫٥٨ ١٫٤٠

 ٣٠ ١٢ ٣ ك

ات
الب

لط
ة ا

جاب
ست

ا
 

 .قلة تقویم معلمتِك للمطویة  ٤
% ٦٦٫٧ ٢٦٫٧ ٦٫٧ 

 ٣منخفضة ٠٫٦٢ ١٫٤٠

 المعوقات المتعلقة بالطالبة) ٢(
عدم اقتناع الطالبات بأھمیة   ١ ٤ ٤ ٢٤ ك

 ١٢٫٥ ١٢٫٥ ٧٥ % .المطویات
 ١ مرتفعة ٠٫٧١ ٢٫٦٣

ضعف مھارة التلخیص وتدوین   ٢ ٥ ٣ ٢٤ ك
 ١٥٫٦ ٩٫٤ ٧٥ % .المالحظات عند الطالبات

 ٢ مرتفعة ٠٫٧٦ ٢٫٥٩

ات ١٠ ٥ ١٧ ك
علم

الم
بة 

جا
ست

ا
ضعف مھارات الكتابة الریاضیة   ٣ 

 ٣١٫١ ١٥٫٦ ٥٣٫١ % .لدى الطالبات
 ٣متوسطة ٠٫٩١ ٢٫٢٢

 .عدم توفر الوقت لدیِك  ١ ٢٣ ٥ ١٧ ك
% ٥١٫١ ١١٫١ ٣٧٫٨ 

  ٢متوسطة ٠٫٩٤ ١٫٨٧

 ١٨ ١١ ١٦ ك

ات
الب

لط
ة ا

جاب
ست

ا
 

٢  
ضعف رغبتِك في التلخیص 

  .وتدوین المالحظات
  
 

% ٤٠ ٢٤٫٤ ٣٥٫٦ 
 ١متوسطة ٠٫٨٨ ١٫٩٦
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 درجة الموافقة التكرار
 المعوقات م

غیر  ال أدري موافقة النسبة
 موافقة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 الترتیب التقدیرالمعیاري

 المعوقات المتعلقة بالمطویة) ٣(
 ١٨ ٣ ١١ ك

١  
عدم وضوح تعلیمات إعداد 
المطویة الواردة في كتاب 

 ٥٦٫٣ ٩٫٤ ٣٤٫٤ % .الطالبة
 ٢متوسطة ٠٫٩٤ ١٫٧٨

 ١٧ ٥ ١٠ ك

ات
علم

الم
بة 

جا
ست

ا
 

٢  
المساحة المخصصة في 

المطویة غیر كافیة لتدوین 
 ٥٣٫١ ١٥٫٦ ٣١٫٣ % .المالحظات

 ١متوسطة ٠٫٩١ ١٫٧٨

 ٣١ ٥ ٩ ك

ات
الب

لط
ا

صعوبة إعداد المطویة وفق   ١
 ٦٨٫٩ ١١٫١ ٢٠ % .تعلیمات الكتاب

 -منخفضة ٠٫٨٢ ١٫٥١

  : ما یلي) ١٠(یتضح من الجدول 
 :فمن وجھة نظر المعلمات: المعوقات المتعلقة بالمعلمة) ١(
" قلة استعانة المعلمة باإلرشادات ذات الصلة بالمطویة الواردة في دلیل المعلمة"ظھر المعوق  -

ولعّل ذلك یعود إلى قصور ، )١٫٨٤(وبمتوسط حسابي ، بالمرتبة األولى بدرجة متوسطة
وتتسق ھذه النتیجة مع . المعلمات في االطالع على الدلیل واعتمادھّن على كتاب الطالبةبعض 

من ندرة االستفادة من تعلیمات دلیل المعلم في أثناء ) م٢٠١٧(ما توصلت إلیھ دراسة اللقماني 
  .تقدیم الدروس

بة الثانیة بالمرت" تقدیر المطویة) مقیاس(ضعف تمّكن المعلمة من استخدام سلم "ظھر المعوق  -
ولعّل ذلك یعود إلى قلة تدریب المعلمات على ، )١٫٧٨(وبمتوسط حسابي ، بدرجة متوسطة

 .ومنھا التقویم باستخدام ساللم التقدیر، أدوات التقویم األصیل
 :أما من وجھة نظر الطالبات، فقد

بي وبمتوسط حسا، بالمرتبة األولى بدرجة متوسطة" قلة تشجیع معلمتِك لِك"ظھر المعوق  -
 ). م٢٠١٣(والحربي ) م٢٠١٢(وھو ما یتسق مع نتائج دراستي الیامي ، )١٫٧١(

بالمرتبة الثانیة بدرجة " قلة وضوح اإلرشادات التي تقدمھا لِك معلمتِك"ظھر المعوق  -
ولعّل ذلك یعود إلى تقدیم المعلمة إرشاداتھا للطالبة بما ، )١٫٤٠(منخفضة، وبمتوسط حسابي 

 .ایتناسب مع مستوى فھمھ
ومتوسط حسابي ، بالمرتبة الثالثة بدرجة منخفضة" قلة تقویم معلمتِك للمطویة"ظھر المعوق  -

من أنھّن ) في نتائج السؤال األول(وھو ما یختلف مع ما أشارت إلیھ المعلمات ، )١٫٤٠(
 .یطلبن المطویات لتقویمھا

، ة بدرجة منخفضةبالمرتبة الرابع" قلة اھتمام معلمتِك ومتابعتھا للمطویة"ظھر المعوق  -
لعّل ذلك یعود إلى ضعف إدراك الطالبات لدور المعلمة في ، )١٫٣٦(وبمتوسط حسابي 

 . االھتمام والمتابعة للمطویة
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 :فمن وجھة نظر المعلمات: المعوقات المتعلقة بالطالبة) ٢(
، بالمرتبة األولى بدرجة مرتفعة" عدم اقتناع الطالبات بأھمیة المطویات"ظھر المعوق  -

ولعّل ذلك یعود إلى ضعف رغبتھّن في التلخیص وتدوین ، )٢٫٦٣(متوسط حسابي وب
 ). ١٫٩٦(وبمتوسط حسابي ، والذي ظھر بدرجة متوسطة وفًقا الستجابة الطالبات، المالحظات

بالمرتبة الثانیة " ضعف مھارة التلخیص وتدوین المالحظات عند الطالبات"ظھر المعوق  -
إلى أّن ھذا ) م٢٠١٥(وتشیر دراسة خلیل ، )٢٫٥٩ (وبمتوسط حسابي، بدرجة مرتفعة

 .الضعف یعود إلى عدم تلقي الطالب لمالحظات وتوجیھات حول ما لخصوه في مطویاتھم
بالمرتبة الثالثة بدرجة " ضعف مھارات الكتابة الریاضیة لدى الطالبات"ظھر المعوق  -

لى أّن ھذا الضعف إ) م٢٠١٤(وتشیر دراسة العوفي ، )٢٫٢٢(وبمتوسط حسابي ، متوسطة
إضافة إلى ، یعود إلى عدم متابعة المعلم لكتابات الطالب في الحصة أو في واجباتھم المنزلیة

 .ضعفھم في الكتابة اللغویة بشكل عام
 :أما من وجھة نظر الطالبات، فقد

بالمرتبة األولى بدرجة " ضعف رغبتِك في التلخیص وتدوین المالحظات"ظھر المعوق  -
وتعّد الرغبة المنتجة إحدى المكونات المھمة للبراعة ، )١٫٩٦(سط حسابي وبمتو، متوسطة

 .الریاضیة
وبمتوسط حسابي ، بالمرتبة الثانیة بدرجة متوسطة" عدم توفر الوقت لدیِك"ظھر المعوق  -

حیث تشیر الدراسات السابقة إلى زیادة الوقت والجھد المطلوب من المعلم والطالب ، )١٫٨٧(
، وكونھ إحدى صعوبات تدریس كتب الریاضیات في )م٢٠١٢ونس، بای(لعمل المطویة 

 ).م٢٠١٧اللقماني، (المرحلة المتوسطة 
 :فمن وجھة نظر المعلمات: المعوقات المتعلقة بالمطویة) ٣(
بالمرتبة " المساحة المخصصة في المطویة غیر كافیة لتدوین المالحظات"ظھر المعوق  -

ولعّل ذلك یعود إلى أن بعض الطالبات ). ١٫٧٨(وبمتوسط حسابي ، األولى بدرجة متوسطة
تختار تصمیم المطویة وفقًا ألسلوبھا الخاص دون مراعاة لحجم الورق المناسب، وھو أحد 
األسباب التي جعلت المعلمات یرین بأّن المطویات ال تساعد الطالبات على تلخیص المادة 

 ).م٢٠١٢بایونس،(العلمیة بالشكل المطلوب 
بالمرتبة الثانیة " دم وضوح تعلیمات إعداد المطویة الواردة في كتاب الطالبةع"ظھر المعوق  -

وھو ما یتسق مع استجابة الطالبات في المقابلة ). ١٫٧٨(بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي 
 .والمعلمات في االستبانة

  :أما من وجھة نظر الطالبات، فقد
وبمتوسط ، بدرجة منخفضة" صعوبة إعداد المطویة وفق تعلیمات الكتاب"ظھر المعوق  -

ولعّل ذلك یعود إلى وضوح تعلیمات إعداد المطویات في كتاب الطالبة ، )١٫٥١(حسابي 
  .ودعمھا برسوم توضیحیة
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  : والذي نصھ :اإلجابة عن السؤال الرابع: رابًعا
 ما التصور المقترح لتفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة -

  طة؟المتوس
بعد اإلجابة عن األسئلة السابقة، تّم إعداد تصوٍر مقترٍح لتفعیل استخدام المطویات في تعلم 

وھو عبارة عن دلیل مقترح یھدف إلى تفعیل استخدام ، الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطة
. لمطویاتبحیث یكون مرشًدا للمعلمة یساعدھا في تفعیل استخدام ا، المطویات في تعلم الریاضیات

  :وتّم إعداده وفًقا لما یلي
  .مراجعة األدب التربوي للدراسة ذي الصلة بالمطویات وتعلیم وتعلم الریاضیات .١
  .ومحتواه، والھدف منھ، ومحدداتھ ومنطلقاتھ، تحدید مصادر التصور المقترح .٢
تحدید أھم خطوات وإجراءات تفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات  .٣

واستعمالھا في التعلم ، وتدوین المالحظات فیھا، مرحلة المتوسطة المرتبطة بإعداد المطویةال
  .والتقویم والمراجعة

 . إعداد التصور المقترح في صورتھ المبدئیة .٤
من خبراء تعلیم ) ٨(من خالل عرضھ على ، تحكیم الصورة المبدئیة للتصور المقترح .٥

فكرة التصور، ومكوناتھ ومحتواھا، وتقدیم أیَّة الریاضیات؛ وذلك للتحقق من مدى مناسبة 
  .مقترحات مناسبة لتجویده

  .وذلك إلخراجھ بصورتھ النھائیة، تعدیل التصور المقترح وفًقا لمرئیات المحكمین .٦
  :خلصت الدراسة إلى التصور المقترح اآلتي، وبعد القیام بالخطوات السابقة

 :منطلقات ومحددات التصور المقترح: أوًلا
  :إعداد التصور المقترح وفًقا للمنطلقات والمحددات اآلتیةتّم 

أھمیة تفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات؛ نظًرا الستخدامھا في تدوین مالحظات  .١
 .الطالبة وتنظیم أفكارھا وتقویم ذاتھا

ما أشارت إلیھ نتائج الدراسة الحالیة من قصور في بعض الجوانب المتعلقة باستخدام  .٢
 .یات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة المتوسطةالمطو

ما أشارت إلیھ الدراسات السابقة من قصور في بعض ممارسات معلمي الریاضیات في  .٣
 .توظیف المطویات

اقتصر التصور المقترح على تقدیم دلیل مقترح یتضمن عدًدا من الخطوات واإلجراءات  .٤
  .واستعمالھا في التعلم والتقویم والمراجعة، ت فیھاوتدوین المالحظا، المرتبطة بإعداد المطویة

  : الھدف من التصور المقترح: ثانًیا
یھدف التصور المقترح إلى تفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات 
المرحلة المتوسطة وذلك من خالل تحدید خطوات وإجراءات یمكن للمعلمة اتباعھا عند إعداد 

 . المالحظات فیھا، واستعمالھا في التعلم والتقویم والمراجعةالمطویة، وتدوین
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  :مصادر إعداد التصور المقترح: ثالًثا

  : تم االستناد في إعداد التصور المقترح إلى المصادر اآلتیة
 .األدب التربوي للدراسة ذي الصلة بالمطویات وتعلیم وتعلم الریاضیات .١
 .ة المتوسطةأدلة المعلم لمقررات الریاضیات في المرحل .٢
نتائج الدراسات السابقة التي كشفت عن بعض ممارسات معلمي الریاضیات في توظیف  .٣

 .المطویات
نتائج الدراسة الحالیة حول واقع توظیف المطویات في تعلیم الریاضیات لدى معلمات المرحلة  .٤

  .ومعوقات ذلك، وواقع استخدام طالباتھّن لھا، المتوسطة
  : ترحمحتوى التصور المق: رابًعا

، وھو عبارة عن دلیل مقترح یساعد على تفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات
  :ویتضمن ما یلي

  .یشمل بیان أھمیة استخدام المطویات في تعلیم وتعلم الریاضیات: تمھید -

  .ویشمل التعریف بالمطویات ومثال علیھا: التعریف بالمطویات -

،  الخطوات واإلجراءات المرتبطة بإعداد المطویةوتتضمن عدًدا من: آلیات تفعیل المطویات -
  :وفیما یلي تفصیل ذلك. واستعمالھا في التعلم والتقویم والمراجعة، وتدوین المالحظات فیھا

 تبرز أھمیة المطویات في تعلیم وتعلم الریاضیات من خالل تعزیزھا لمھارات : تمھید
وإعادة ،  تنظیمھا ألفكارھا الریاضیةوذلك من خالل، التلخیص وتدوین المالحظات لدى الطالبة

، مما یساعدھا على فھم ھذه المعلومات واالحتفاظ بھا وتذكرھا، صیاغتھا بأسلوبھا الخاص
كما تساعدھا أیًضا في . وفي االستعداد الجید لالختبار، وتوظیفھا في مراجعة المادة الدراسیة

وتحدید أوجھ الشبھ ، التفسیرو، والمقارنة، التحلیل: ممارسة بعض مھارات التفكیر، مثل
والتمثیل الریاضي باستخدام ، ومھارات التواصل الریاضي من خالل الكتابة الریاضیة. واالختالف

كما تساعدھا في تنمیة مھارات . وغیرھا من التمثیالت، والنماذج، والجداول، الرسوم البیانیة
. فكار الجدیدة وتنظیمھا في المطویةالترابط الریاضي من خالل ربط األفكار الریاضیة السابقة باأل

إذا تتیح المطویات للمعلمة إمكانیة الكشف عن قدرة ، ویمكن استعمال المطویة في عملیة التقویم
وتقدیم تغذیة ، الطالبة على فھم دروس الریاضیات من خالل مالحظاتھا المدونة في المطویة

وتحدید ، ات للطالبة إمكانیة تقویم ذاتھاكما تتیح المطوی، راجعة تھدف إلى تحسین مستوى الطالبة
 .وما یتطلب منھا إعادة تعلمھ، ما تعلمتھ

 تعرف المطویات :التعریف بالمطویات )Foldables (وسیلة ورقیة ثالثیة األبعاد : بأنھا
تعملھا الطالبة لكل فصل من فصول كتاب الریاضیات؛ لتستخدمھا في تدوین مالحظاتھا وتنظیم 

وُسمِّیت في كتب . (Dinah Zike)وتم ابتكارھا من قبل دینھ زایك . اتھاأفكارھا وتقویم ذ
 . نظًرا ألنھا تتیح للطالبة تنظیم أفكارھا" المطویات منظم أفكار"الریاضیات الحالیة بـ

 للمعلمة دوٌر كبیٌر في تفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات : آلیات تفعیل المطویات
ویقدِّم . خالل األدوار التي یمكن أن تقوم بھا في التوجیھ والمتابعة والتقویموذلك من ، لدى الطالبات
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ھذا الدلیل عدًدا من الخطوات واإلجراءات التي ترشد المعلمة لتفعیل استخدام المطویات لدى 
  :  وھي، وفًقا للمراحل الثالث التي تسیر علیھا الطالبة في استخدامھا للمطویة، الطالبات

  .ویقصد بھا تصمیم الطالبة للمطویة من أجل تدوین مالحظاتھا فیھا واستعمالھا: ویة إعداد المط-١
ویقصد بھا تسجیل الطالبة لما تعلمتھ وتنظیمھ في المطویة التي :  تدوین المالحظات في المطویة-٢

  .أعدتھا
ھا فیھا ویقصد بھا انتفاع الطالبة من المطویة التي أعدتھا ودونت مالحظات:  استعمال المطویة-٣

وفیما یلي توضیح للخطوات واإلجراءات المرتبطة بالمراحل  .في التعلم والمراجعة والتقویم
  :الثالث

 الخطوات واإلجراءات  المرحلة م

إعداد ١
 المطویة

وبیان الغرض ، توعیة الطالبات بأھمیة استخدام المطویة في تعلم الریاضیات .١
ا یزید من دافعیتھّن لتحسین اتجاه الطالبات نحوھا مم، من إعدادھا
 .الستخدامھا

وتوجیھ الطالبات نحو إعدادھا في ، توضیح طریقة إعداد المطویة للطالبات .٢
مما یساعدھّن على تلخیص وتنظیم أفكارھّن حول دروس ، بدایة كل فصل

 .كل فصل
مما یتیح لھّن ، تدریب الطالبات على كیفیة التلخیص وتدوین المالحظات .٣

 .تنمیة ھاتین المھارتین
لتتمكن الطالبات من ، توجیھ الطالبات لالحتفاظ بالمطویة بعد إعدادھا .٤

الرجوع إلیھا عند الحاجة إلى التدوین فیھا أو استعمالھا في التعلم والتقویم 
 . والمراجعة

والتأكد من ، متابعة الطالبات للتأكد من إعدادھّن للمطویة في بدایة كل فصل .٥
 .احتفاظھّن بھا

٢
تدوین 

المالحظات 
ي المطویةف

ومتابعتھّن ، تذكیر الطالبات بتدوین المالحظات في المطویة عند الحاجة .١
 : للتأكد من

  . تدوین البیانات األساسیة وفًقا للتعلیمات الواردة في الكتاب -
تدوین المالحظات حول العناصر المطلوبة في تعلیمات إعداد المطویة  -

  . سیة لموضوع الدرسالواردة في الكتاب مع التركیز على األفكار األسا
 .استخدام رسوٍم وأشكاٍل توضیحیة عند الحاجة إلیھا -

 :تنبیھ الطالبات إلى أنھ من األفضل عند تدوین المالحظات .٢
  .مع االلتزام باستخدام لغة الریاضیات، استخدام كلماتھّن الخاصة -
  . عدم االلتزام حرفّیا بالعبارات الواردة في الكتاب -

العبارات التي قدمتھا المعلمة أو كتبتھا على عدم االعتماد حرفّیا على  -
  .السبورة أثناء الشرح
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 الخطوات واإلجراءات  المرحلة م

ألنھا ربما ال تكون مفھومة إال لمن ، تجنب استخدام مالحظات زمیالتھّن -
 . دونتھا

التأكد من تنظیم الطالبات للمعلومات بطریقة منطقیة من خالل ترابط  .٣
تدوینھا بطریقة والتأكد من ، المعلومات وتسلسلھا بحیث یسھل تتبع المحتوى

 .واضحة ومقروءة
 .ثّم تقدیم اإلرشادات المناسبة لتحسینھا، االطالع على مطویات الطالبات .٤
تشجیع الطالبات على عرض المطویة على المعلمة للحصول على تغذیة  .٥

 .واالستفسار عن المالحظات وطریقة تنظیمھا، راجعة حولھا
 على الفصل في توجیھ الطالبات الستكمال تدوین جمیع مالحظاتھّن .٦

 .مطویاتھّن

استعمال ٣
 المطویة

استعمالھا في تقویم الطالبات أثناء دراسة الفصل وفي نھایتھ من خالل  .١
 .مناسب لتقویم المطویة" سلم تقدیر"استخدام 

 .تزوید الطالبات بالمعاییر التي ستستخدمھا المعلمة في تقویم المطویة .٢
وذلك إما ، اجعة للطالباتتوظیف نتائج تقویم المطویة لتقدیم تغذیة ر .٣

أو ، بتشجیعھّن إن كانت المطویة ال تتضمن أخطاء في إعدادھا والتدوین فیھا
 .بتوضیح األخطاء في إعداد المطویة والتدوین فیھا

 :توجیھ الطالبات الستعمال المطویة .٤
  .وذلك لفاعلیتھا في تذكر ما دونتھ الطالبة من مالحظات، أثناء المراجعة -
وذلك لفاعلیتھا في تذكر ما دونتھ الطالبة من ، لالختبارعند االستعداد  -

 .مالحظات
في التقویم الذاتي مع توضیح آلیة استعمالھا في ذلك من حیث مراجعة ما  -

وتحدید ما الذي تم تعلمھ وإتقانھ؟ وما الذي یتطلب منھّن ، تم تدوینھ فیھا
 إعادة تعلمھ؟

واستعمالھا ،  أفكارھّنالتأكید على استعمال الطالبات للمطویة في تنظیم .٥
 .كمذكرة خاصة بھّن لتسجیل التجارب الشخصیة التي تحدث أثناء التعلم

 :متطلبات وإرشادات التنفیذ: خامًسا
، یتطلب تنفیذ التصور المقترح متطلبات بشریة من مشرفات ذوات كفاءة عالیة في التدریب

  : ذ باإلرشادات اآلتیةكما یتطلب تنفیذه األخ. ومعلمات لدیھّن الرغبة في التطویر
  .والتلخیص وتدوین المالحظات، عقد دورات وورش عمل تدریبیة في مجال المطویات -

  .حث المعلمات على تفعیل ساللم تقدیر تقویم المطویة من حیث تصمیمھا واستخدامھا -
واالطالع على المطویات التي أعدتھا ، متابعة المشرفات لتوظیف المعلمات للمطویات -

 .طالباتھّن
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مع مراعاة تقدیمھا بشكل واضح ، اھتمام المعلمات بتقدیم التوجیھات للطالبات حول المطویات -
 .  ومتابعة المطویات وتقویمھا باستمرار، ومفھوم للطالبات

  :توصیات الدراسة
  :بما یليوفًقا للنتائج السابقة، توصي الدراسة 

  :  توصیات لوزارة التعلیم-
یب التربوي بوزارة التعلیم برامج مھنیة تستھدف تنمیة مھارات تقدیم إدارتي اإلشراف والتدر. ١

تشمل أسالیب التلخیص وتدوین ، المعلمات في توظیف المطویات في تعلیم الریاضیات
  .وتقویم المطویات، المالحظات

، إعداد وزارة التعلیم لدلیل إرشادي لمعلمي الریاضیات حول استراتیجیة تدوین المالحظات. ٢
باالستفادة من نتائج الدراسة ، لمطویات وكیفیة تفعیلھا في تعلم الریاضیاتوالتعریف با

  .الحالیة والدراسات السابقة
تقدیم اإلدارة العامة للنشاط الطالبي بوزارة التعلیم برامج تعلیمیة خاصة بأسالیب التلخیص . ٣

  .وتدوین المالحظات ضمن خطة األنشطة الطالبیة
  :یاضیات توصیات لمشرفي ومشرفات الر-
وتشجیع الطالب والطالبات ، توجیھ معلمي ومعلمات الریاضیات بمتابعة المطویات وتقویمھا. ١

  .وذلك باالستفادة من التصور المقترح المقدم في ھذه الدراسة، على استعمالھا
االستفادة من األبعاد والممارسات التي تضمنتھا أدوات الدراسة الحالیة أثناء متابعتھم لتوظیف . ٢

وتقدیم الدعم المناسب لھم لتحسین ممارساتھم ، معلمي ومعلمات الریاضیات للمطویات
  .مستقبًلا

  : توصیات لمعلمي ومعلمات الریاضیات-
تفعیل استراتیجیات التدریس التي استندت إلیھا كتب الریاضیات ومنھا استراتیجیة تدوین . ١

  .المالحظات
والحرص على تقدیم التغذیة الراجعة للطالب ، م المطویاتاستخدام ساللم التقدیر اللفظیة في تقوی. ٢

  .والطالبات
  :مقترحات الدراسة

  :في ضوء ما سبق، تقترح الدراسة إجراء دراسات علمّیة تھدف إلى
  .دراسة اتجاھات طالبات المرحلة المتوسطة نحو استخدام المطویات في تعلم الریاضیات -١
بعاد والمطویات لتحدید أكثرھا فاعلیة في تنمیة بعض مقارنة بین المنظمات البیانیة ثنائیة األ -٢

  ).  والترابط الریاضي، والتمثیل الریاضي، الكتابة الریاضیة(المھارات مثل 
الكشف عن واقع تفعیل استخدام المطویات في تعلم الریاضیات لدى طالبات المرحلة االبتدائیة  -٣

 . باعتبارھا األساس لمراحل التعلیم األخرى
 تنمیة مھنیة لمعلمي ومعلمات الریاضیات حول كیفیة توظیف المطویات في تعلیم بناء برامج -٤

  .الریاضیات
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  :مراجع الدراسة
دار النشر : القاھرة. ٦ط. مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویة). م٢٠١١. (رجاء، أبو عالم

  .للجامعات
  .دار المسیرة: عمان. مناھج البحث الكمي والنوعي والمختلط). م٢٠١٣. (رجاء، أبو عالم

درجة ممارسة معلمي الریاضیات لألنشطة القائمة على الذكاءات  ). م٢٠١٦. (مؤید، األنصاري
  .مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. المتعددة

ة ماجستیر رسال. تقویم كتاب الریاضیات المطور للصف األول المتوسط). م٢٠١٢.(أمل، بایونس
  .مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كلیة التربیة. غیر منشورة

الممارسات التقویمیة ). م٢٠١٥. (فیصل، عبدالعزیز؛ وعبدالفتاح، إسماعیل؛ والرویس، البرصان
التكوینیة والختامیة لمعلمي الریاضیات في المرحلة المتوسطة في المملكة العربیة 

  .١٢٢- ٩٣، )٢ (١٦المجلد، جامعة البحرین، والنفسیةمجلة العوم التربویة . السعودیة
أولویات البحث في مجال تعلیم وتعلم الریاضیات في المملكة العربیة ). م٢٠١٠. (عبداهللا، البلوي

الجمعیة ، جامعة عین شمس، مجلة دراسات في المناھج وطرق التدریس. السعودیة
  .١٤٢- ٩١). ١٥٥(العدد ، المصریة للمناھج وطرق التدریس

واقع استخدام المعلمات استراتیجیات التدریس التي تستند لھا كتب ). م٢٠١٣. (سامیة، الحربي
جامعة الملك ، كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الریاضیات بالمرحلة الثانویة

  .الریاض: سعود
ت المبتدئ تصور مقترح لعالج مشكالت معلم الریاضیا). م٢٠١٤. (خالد، محمد؛ والمعثم، الحربي

مجلة رسالة التربیة وعلم . في المملكة العربیة السعودیة من وجھة نظر خبراء الریاضیات
  .٢٧٨- ٢٤٧، )٤٦(العدد ، الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة، النفس

مشكالت معلمي الریاضیات المبتدئین في المملكة ). م٢٠١٣. (خالد، محمد؛ والمعثم، الحربي
كلیة ، مجلة العلوم التربویة. ودیة من وجھة نظرھم ومشرفیھم التربویینالعربیة السع

  .٣٠١-٢٦٣، )٢ (٢٥المجلد . جامعة الملك سعود، التربیة
مستوى التواصل الریاضي الكتابي لدى تالمیذ الصف ). م٢٠١٥،  أغسطس٩-٨. (إبراھیم، خلیل

: السنوي الخامس عشرالمؤتمر العلمي . السادس االبتدائي وعالقتھ بالتحصیل الدراسي
الجمعیة ، جامعة بنھا. تعلیم وتعلم الریاضیات وتنمیة مھارات القرن الحادي والعشرین

  .٢٤٩-٢٢٠. المصریة لتربویات الریاضیات
االحتیاجات التدریبیة الالزمة لتدریس مناھج الریاضیات المطورة ). م٢٠١٣. (سلیمان، الخمیس

رسالة . شرفي الریاضیات في منطقة القصیممن وجھة نظر معلمي وم) سلسلة ماجروھل(
  .جامعة القصیم، كلیة التربیة. ماجستیر غیر منشورة

). م٢٠١٦. (سھام، فھد؛ والشعالن، ھیا؛ والشایع، عبدالعزیز؛ والعمراني، نوال؛ والرویس، الراجح
اتساق المواصفات التربویة والفنیة لكتاب الریاضیات للصف الثالث االبتدائي بالمملكة 

الجمعیة ، مجلة رسالة التربیة وعلم النفس. لعربیة السعودیة ونظیره في سلسلة ماجروھلا
  .٤٨- ٢٩، )٥٢(العدد ، السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة
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. جامعة أم القرى. أسالیب بناء التصور المقترح في الرسائل العلمیة). م٢٠١٣. (محمد، زین الدین
  : من، م٢٠١٥،  نوفمبر٨تم استرجاعھ بتاریخ 

http://khalil-alhadri.com/uploads/sounds/436636a1b74716cd250bdf076ebfc198.pdf 

بالمرحلة واقع ممارسة معلمات الریاضیات لمھارات التواصل الریاضي ). م٢٠١٤. (فوزیة، السند
، كلیة العلوم االجتماعیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. المتوسطة في مدینة الریاض

  .الریاض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
تطویر الریاضیات "واقع التطور المھني للمعلم المصاحب لمشروع ). م٢٠١٣. (فھد، الشایع

من وجھة نظر مقدمي " لعربیة السعودیةوالعلوم الطبیعیة في التعلیم العام في المملكة ا
، الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة، مجلة رسالة التربیة وعلم النفس. البرامج

  .٩٢-٥٨، )٤٢(العدد 
مشروع تطویر مناھج الریاضیات ). م٢٠١١، سبتمبر. (عبدالناصر، فھد؛ وعبدالحمید، الشایع

المؤتمر العلمي الخامس ). آمال وتحدیات(سعودیة والعلوم الطبیعیة في المملكة العربیة ال
. الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، القاھرة. فكر جدید لواقع جدید: التربیة العلمیة. عشر
١٢٨-١١٣.  

القیاس ). م٢٠١٠. (السید، رشاد؛ ومطحنة، رزق؛ ودمنھوري، زكریا؛ وإبراھیم، الشربیني
  .مكتبة الشقري: جدة. النفسي

المادة اإلثرائیة المرافقة للحقیبة التدریبیة لمنھاج ). م٢٠٠٩. (بحاث والتطویرالعبیكان لأل
  .الریاض. الریاضیات الجدید

: عّمان. البحث العلمي في التربیة، مناھجھ، أدواتھ، وسائلھ اإلحصائیة). م٢٠٠٩. (محسن، عطیة
  .دار المناھج للنشر والتوزیع

لریاضیات ألدوات التقویم البدیل في المرحلة واقع استخدام معلمي ا). م٢٠١٥. (سعد، عمر
رسالة ماجستیر غیر . المتوسطة من وجھة نظرھم والمشرفین التربویین بمدینة الریاض

  .الریاض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة. منشورة
ة االبتدائیة العلیا بمدینة واقع استخدام معلمات الریاضیات في المرحل). م٢٠١٤. (ھدى، العنزي

كلیة . رسالة ماجستیر غیر منشورة. الریاض ألسالیب التقویم في ضوء النظریة البنائیة
  .الریاض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، العلوم االجتماعیة

توافر الكفایات المھنیة الالزمة لدى ُمعّلمي الریاضیات لتدریس ). م٢٠١٤. (بكري، عواجي
، )٧ (١٧المجلد . مجلة تربویات الریاضیات. ات الریاضیات بالمرحلة المتوسطةمقرر

٩٤- ٦١.  
درجة تمكن طالب الصف الثالث المتوسط من مھارات التواصل ). م٢٠١٤. (عبدالعزیز، العوفي

  .  مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الریاضي
أثر تدریب معلمات الریاضیات على مھارات حل المسألة في أدائھن ). م٢٠١٢. (إیمان، الغامدي

رسالة ماجستیر غیر . التدریسي لمقررات الریاضیات المطورة بالمرحلة المتوسطة
  .الریاض: جامعة الملك سعود، كلیة التربیة. منشورة
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خطة التدریس الممارسات التدریسیة لدى معلمات الریاضیات وفق ). م٢٠١٤. (عبیر، الغامدي
رسالة ماجستیر . ذات الخطوات األربع المقترحة لمنھج الریاضیات للمرحلة المتوسطة

  .الریاض: جامعة الملك سعود، كلیة التربیة. غیر منشورة
الحقیبة األساسیة ). م٢٠١٠. (فریق التطویر المھني لمشروع تطویر الریاضیات والعلوم الطبیعیة

المملكة . یین للتدریب على سالسل الریاضیات المطورةلبرنامج تأھیل المدربین المركز
  .وزارة التربیة والتعلیم: العربیة السعودیة

تقنیات في التقویم التكویني لصفك الدراسي التحقق من ). م٢٠١٥. (نانسي، دوغالس؛ وفرّي، فیشر
العمل . (مكتب التربیة العربي لدول الخلیج: الریاض). ترجمة محمد الجیوسي(، الفھم

  ).م٢٠٠٧ألصلي نشر عام ا
. البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة واإللكترونیة). م٢٠٠٧. (عامر، قندیلجي

  .دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع: عمان
صعوبات تدریس كتب الریاضیات في المرحلة المتوسطة والحلول ). م٢٠١٧. (حمدان، اللقماني

جامعة أم ، كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. علمینالمقترحة من وجھة نظر الم
 .مكة المكرمة: القرى

استراتیجیات : التعلیم الصفي الفّعال). م٢٠٠٧. (جین، دبرا؛ وبولوك، روبرت؛ وبیكرنج، مارزانو
جامعة : الریاض). ترجمة سعود الكثیري(، مستخلصة من البحوث لزیادة تحصیل الطالب

  ).م٢٠٠١ل األصلي نشر عام العم. (الملك سعود
الدراسة التقویمیة لتطویر ). م٢٠١٤. (مركز التمیز البحثي في تطویر تعلیم العلوم والریاضیات

 تقریر -مناھج الریاضیات والعلوم الطبیعیة في التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة
  .جامعة الملك سعود: الریاض. التقریر الثالث، )٣(المرحلة 

ممارسات المعلمین التدریسیة في ضوء التوجھ اإلصالحي ). م٢٠١٦، فبرایر٤-٢. (خالد، المطرب
إعداد وتدریب المعلم في ضوء : المؤتمر الخامس إلعداد المعلم. لتدریس الریاضیات

  .٣٦٢-٣٢١. جامعة أم القرى. مطالب التنمیة ومستجدات العصر
قع ممارسات معلمات ریاضیات المرحلة وا). م٢٠١٥، مایو٧- ٥. (محمد، نھى؛ والنذیر، الناھض

مؤتمر التمّیز في تعلیم وتعلم الریاضیات . المتوسطة لمھارات التواصل الشفھي والقرائي
. جامعة الملك سعود) . STEM(توجھ العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات : األول
٥٩٨-٥٧٣.  

صل الریاضي الكتابي والتحصیل العالقة بین التوا). م٢٠١٥. (فاطمة، محمد؛ والمالكي، النذیر
. مجلة العلوم التربویة. الدراسي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدینة الریاض

  .٢٣٠- ١٩٩. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
الریاضیات للصف األول المتوسط الفصل الدراسي األول ). أ/م٢٠١٣. (وزارة التربیة والتعلیم

  .العبیكان لألبحاث والتطویر: كة العربیة السعودیةالممل. دلیل المعلم
العلوم للصف األول المتوسط الفصل الدراسي األول دلیل ). ب/م٢٠١٣. (وزارة التربیة والتعلیم

  .العبیكان لألبحاث والتطویر: المملكة العربیة السعودیة. المعلم
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ضیات بالمرحلة المتوسطة التي واقع الممارسات التدریسیة لمعلمات الریا). م٢٠١٢. (سھام، الیامي
، كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. تساھم في تنمیة مھارات التفكیر الریاضي

  .الریاض: جامعة الملك سعود
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