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شكر وتقدير
اللهممل لممك الحمممد حمممدا كايم ار طيبمما مباركمما فيمممل ممملض السممموات وممملض األر ل وممملض ممما
شئت من شيض بعدل أهل الاناض والمجدل أحق ما قال العبدل وكلنا لك عبدل أشكرك ربي علمى
نعمك التي ال تعدل وآالئك التي ال تحدل أحممدك ربمي وأشمكرك علمى أن يسمرت لمي إتممال همذه
الرسالة على الوجم الذي أرجو أن ترضى بم عني.
اممل أتوجممم بالشممكر إلممى مممن رعمماني طالب مة فممي برنممامج الماجسممتيرل ومعممدا لهممذا البح م
أسممتاذي ومش مرفي األسممتاذ الممدكتور غممازي الخليفممةل الممذي لممم الفضممل -بعممد ات تع مإلى  -علممى
البح

والباح

مذ كان الموضوع عنوانا وفكرة إلى أن صار رسمالة وبحاماف فلمم منمي الشمكر

كلم والتقدير والعرفان.
كما أتوجم بالشكر للدكتورة تغريد المومني التي لمل تبخمل بالمسماعدة والنصم ف وأتوجمم
بالشممكر الجزيممل إلممى جميممس أسمماتذتي الفض م ض فممي قسممل العلممول التربويممة فممي جامع مة الشممرق
األوسط للدراسات العليا الذين لل يتوانموا فمي تموجيهي دواممدادي بمما احتجمت إليمم ممن كتم

ممن

مكتباتهل العامرة وتوجيهات و أراضف
وال يسممعني إال أن أتقممدل بجزيممل الشممكر إلممى األسمماتذة األفاضممل أعضمماض لجنممة المناقشممة
ال ممذين تفضم مملوا علم ممي بقبمممول مناقش ممة همممذه الرسمممالة وال يف مموتني ان اش ممكر م ممن م ممد ي ممد العمممون
والمساعدة من محكمين ألداة الدراسة والمعلمين لتعاونهل في تطبيق اإلجراضات
وآخممر دعممائي أن الحمممدت ر العممالمين والصم ة والسم ل علممى رسممولم الكمريل واسم ل ات
ان يتقبل مني هذا العمل لوجهم الكريل وات ولي التوفيق
الباحثة
أمل معايعة
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اإلهداض
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وتحملت معي ما مضى بحلوه ومره

ففففففأمي جميلة األسمر الغالية فلو كان لي األمر الستبدلت اسمي بهذا العمل باسمك
أنت ف نت األجدر بمف
إلى من شجعني على مواصلة مسيرتي العلمية وتحمل عناض العيش بعيدا إلى
رفيق الدر زوجي عبدالرحمن شها
إلى من دعمني بكل الوسائل وساندني بكل األحوالففففففإخوتي محمد,عمر واحمد
إلى من دعمنني ووقفن معي و شاركنني اللحظاتفففففأخواتي أماني,هالة,ريل
ورغل المسافة والبعد دعموني ولو بدعاضفففففإلى عائلتي في لبنان
إلى سب
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اتجاهات معلمي مادة الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في محافظة مادبا نحو
مناهج الرياضيات المطورة
إعداد
أمل مصطفى نايف المعايعة
مشرف
األستاذ الدكتور غازي خليفة
مشرف مشارك
الدكتورة تغريد المومني
ملخص
هممدفت الد ارسممة الحاليممة إلممى الكشممف عممن اتجاهممات معلمممي مممادة الرياضمميات للمرحلممة
االساسية العليا في محافظة مادبا نحو مناهج الرياضيات المطورة ,ولتحقيق هدف الدراسة تمل
اعداد مقياس االتجاهات الذي تكمون ممن  )48فقمرة ,موزعمة علمى اربعمة مجماالتد االهمداف,
المحتوى ,االنشطة واسالي

التدريس والتقويلف

ت ممل الت ك ممد م ممن ص ممدق واب ممات االداة ا ممل اختي ممار عين ممة عشم موائية طبقي ممة م ممن معلم ممي
ومعلمات الرياضيات للمرحلة االساسية العليا ,وبلغ عددهل  120معلماف
وباس ممتخدال المتوس ممطات الحس ممابية واالنح ارف ممات المعياري ممة واختب ممار ت) لعين ممة واح ممدة
ولعينتين مستقلتين ,وتحليل التباين االحادي ,اظهرت الدراسة النتائج االتيةد
1ف ان اتجاهات معلمي الرياضيات للمرحلة االساسية العليا نحمو منماهج الرياضميات المطمورة
كان ممت ايجابي ممة عل ممى الدرج ممة الكلي ممة وبمتوس ممط حس ممابي 13ف )3وعل ممى مج ممال االه ممداف

ك

بمتوسممط حسممابي 37ف ,)3المحتمموى بمتوسممط حسممابي 15ف )3والتقممويل بمتوسممط حسممابي
73ف)3ف
2ف ان اتجاهات معلمي الرياضيات للمرحلة االساسية العليا نحمو منماهج الرياضميات المطمورة
كانت سلبية على مجال االنشطة واسالي

التدريس بمتوسط حسابي 71ف)2ف

3ف وجمود فمرق ذو داللممة احصمائية فممي اتجاهمات معلمممي الرياضميات للمرحلممة االساسمية العليمما
نحم ممو منم مماهج الرياضم مميات المطم ممورة بم ممين الوسم ممط الحسم ممابي الم حم ممظ والوسم ممط الحسم ممابي
الفرضي ,لصال الوسط الحسابي الم حظ وبمستوى داللة 015ف)α≤0ف
4ف وجمود فمرق ذو داللممة احصمائية فممي اتجاهمات معلمممي الرياضميات للمرحلممة االساسمية العليمما
نح ممو من مماهج الرياض مميات المط ممورة وبمس ممتوى دالل ممة 004ف )α≤0تبع مما لمتغي ممر الج ممنس
لصال االنا ف
5ف وجمود فمرق ذو داللممة احصمائية فممي اتجاهمات معلمممي الرياضميات للمرحلممة االساسمية العليمما
نح م ممو من م مماهج الرياض م مميات المط م ممورة تبع م مما لمتغي م ممر لخبم م مرة عن م ممد المعل م ممل وبمس م ممتوى دالل م ممة
000ف ,)α≤0تُعممزى للمعلمممين ذوي الخبمرة أقممل مممن خمممس سممنوات)ل و عشممر سممنوات
ف كار) على الدرجة الكليةف
6ف عدل وجود فروق ذات داللة احصائية وبمستوى داللة 076ف )α≤0في اتجاهات معلمي
الرياضيات للمرحلة االساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة تعزى لمتغير المؤهل
االكاديمي للمعللف

الكلمات المفتاحية :اتجاهات ,معلمي الرياضيات ,مناهج الرياضيات المطورة
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Abstract
This study aimed at investigating the attitudes of the mathematics
teachers of the higher basic stage in Madaba towards the mathematics
developed curricula, to achieve this aim an attitude scale was constructed
with (48) items, distributed among four fields: Objectves, contents,
Activities and Teaching method and evaluation, its validity and reliability
were assured.
A classified sample of (120)male and female teachers were chosen
randomly, using means, standard diviations,t-test and ANOVA for one
sample and two independent samples, the study revealed the following
results:
1. The attitudes of the mathematics teachers of the upper stage towards
the developed mathematics curricula were positive on the total score

م

with mean (3.13) and on the field of objectives with an average of
(3.37), content with an average of (3.15) and the calendar with an
average of (3.73).
2. The attitudes of the mathematics teachers of the upper stage
towards the developed mathematics curricula were negative on the field
of activities and methods of teaching with an average of (2.71).
3. There is a statistically significant difference in the attitudes of the
mathematics teachers of the higher elementary stage towards the
mathematics curriculum developed between the observed arithmetic
mean and the computational mean, in favor of the observed arithmetic
mean and the significance level (α≤0.015).
4. There is a difference of statistical significance in the attitudes of the
mathematics teachers of the upper stage towards the developed
mathematics curriculum and the level of significance (α≤00.004)
according to the gender variable in favor of females.
5. There is a statistically significant difference in the attitudes of the
mathematics teachers of the upper stage toward the mathematics
curriculum developed according to the variable of the teacher's
experience and the level of significance (α≤00.000), attributed to the
experienced teachers (less than five years) and (ten years and more) .

ن

6. There were no statistically significant differences (α≤0.076) in the
attitudes of the mathematics teachers of the higher elementary stage
toward the developed mathematics curricula due to the variable of the
academic qualification of the teacher.

Keywords: Attitudes, Mathematics teachers, Developed Mathematics
Curricula
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأهميتها

مقدمة:
تتطل

المناهج الد ارسمية تطمو ار مسمتم ار يواكم

مختلف المجاالتل وبما يتناس

مما يحمد

لمدى األفمراد والمجتمعمات ممن تغييمر فمي

مس العصر الحالي الذي يتسمل بتطو ارتمم التكنولوجيمة والعمليمة التعليميمة

إذ أنهمما ليسممت بمعممزل عممن هممذه التطممورات ٳذا ممما أريممد لهمما الرقممي واالزدهممارف وقممد أسممهمت الرياضمميات
إسهاما واضحا في التطور العلمي والتكنولوجي؛ حي

تعد الرياضميات لغمة رمزيمة عالميمة احتلمت مكانمة

عالية بين صفوف المعرفة العلميةف
ومما ال شك فيممل أن وجمود الموعي العميمق عنمد التربمويين والقمائمين علمى المنماهج ب هميمة مسمايرة
مور وم ضممةل تعممل علمى
المنهاج الد ارسمي للتطمورات الحياتيمةل يمؤدي إلمى بنماض منماهج تربويمة أكامر تط الا
م ارع مماة التط ممورات التكنولوجي ممة القائم ممة لكم مما ته ممتل بتلبي ممة طموح ممات المجتم ممس واحتياجات مممل إض ممافة إل ممى
عنايتها بالفروق الفردية بين الطلبة والمتعلمين ف
وينبغممي أن تؤكممد عمليممة التطمموير ذلممك التفاعممل القممائل بممين مكونممات الم منهج مممن أهممداف ومحتمموى
وأنشممطة وأسممالي

تقممويل؛ فممالمعلل يعممد حجممر األسمماس فممي العمليممة التعليميممةل كممما أنممم القمموة المممؤارة علممى

الت ميممذل ومهنتممم فممي التممدريس هممي مممن أهممل المهممن حي م
بالمتخصصين والخبراض في مختلف المجاالتف

أنهمما المصممدر األساسممي ال ارفممد للمجتمعممات
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لممل تعممد النظ مرة التقليديممة للمعل مل علممى أنممم ناقممل للمعرفممة هممي األسمماسل بممل أصممب ُينظممر إليممم
كمهنممدس اجتممماعي لممم قممدرة كبيمرة علممى تهيئممة وسممط مناسم

مممن خم ل البيئممة المتاحممة لتعلمميل الطم

ل

مسممتخدما فممي ذلممك المهممارات والقممدرات التممي اكتسممبها مممن خ م ل د ارسمماتم وتجاربممم وخب ارتمممل ومممن خ م ل
ع قاتم االجتماعية أيضا ل أو تلك الع قات التي تنمو بينم وبمين ط بممف وإلنسمانية المعلمل أامر واضم
في تنفيذ المنهاج المدرسي؛ فاتجاهاتم اإليجابيمة أو السملبية نحمو عنصمر ممن عناصمر العمليمة التربويمة
ال يمكن تجنبها أو إقصاضها لما لها من أار على العملية التعليميةف
ومممن المؤكممد أن الكت مما

المدرسممي يع ممد عنص م ار مهم ما م ممن عناصممر العملي ممة التعليميممةل ومح ممط

االهتمال من قبل و ازرة التربية والتعليل عند مباشرتها بتطوير المنهاج المدرسميل وكتم

ممادة الرياضميات

خاصة ليسمت بعيمدة عمن همذا االهتممالل فقمد تمدرجت و ازرة التربيمة والتعلميل فمي تطويرهما منمذ عمال 2003
تماشمميا مممس خط مة و ازرة التربيممة والتعلمميل فممي األردن بتطمموير منمماهج الم ارحممل التعليميممة المما
ريمما

مرحلممة

األطفممال ل المرحلممة األساسمميةل المرحلممة العليمما ) لتكممون هممذه المنمماهج محاكيممة لتطممورات العصممر

وتمكينها من إنتاج متعلمين يمتلكون من المهارات ما يساعدهل علمى حمل المشمك ت التمي تمواجههل فمي
حيمماتهل اليوميممةل دوابممداع حلممول للمسمماهمة ف مي قطممار المعرفممة العممالمي التنافسمميل فقممد قامممت و ازرة التربيممة
والتعلمميل فممي االردن فممي عممال  ) 2006بتطبيممق المرحلممة األولممى م من الكت م
األول والرابس والاامن والعاشر مس ما ي ارفمق همذا التطبيمق ممن أسمالي
محممور عمليممة الممتعللل كممما تقممدل لممم المعرفممة ب سممالي
الطالم

الجديممدة علممى الصممفوف د

تعلمل وتعلميل جديمدة تجعمل الطالم

وطممرق متعممددة ضمممن عمممل تشمماركيل يوظممف فيممم

حواسممم المتعممددة لبنمماض المعرفممة وتممذويتها البنمما وجم ل ل  )2012ف ولممل تقممف الممو ازرة عنممد هممذه

المرحلة ؛ بل تبعتها بمراحل عدة إلى أن وصلت إلى مرحلة تطوير كتما
الاامن والتاسس األساسيين عال ) (2015ف

ممادة الرياضميات للصمفوف
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ويبين فيليبو وكريستو )“ (Philippou & Christou 1998:189أن إحدا

التغيرات

المطلوبة في عمليتي تعليل وتعلل الرياضيات يبدأ من النظرة التي يحملها المعلمون نحو الرياضيات
واتجاهاتهل نحوهال وعليم فقد أخذت دراسة معتقدات المعلمين ومدركاتهل كعوامل مؤارة على إجراضات
التعليل والتعلل حي االز بار االز في اهمية تدريس الرياضياتل كما تتجسد هذه األهمية باعتبار معتقدات
المعلل أحد أهل جوان

منظومتم المعرفية”ف ومن المؤكد هنال أن المعتقدات الشخصية للمعلل لها األار

الكبير والواض في مجاالت مختلفة سواض في أدائم التعليمي أو تمكنم من المادة العلمية وقدرتم على
البح

في ما هو أفضلل حي

أن الممارسات الصفية التي يتبناها المعلمون وفقاال لتفضي تهل الذاتيةل

ما هي إال نابعة من اتجاهاتهل ؛ فالسلوك الصفي المهل لديهل هو نتماج معتقداتهل الشخصية"
) 2006:157ل ) Levin & Wadmany
ونظ ار لما التجاه المعلل من أار واض على مدخ ت ومخرجات العمليمة التربويمة ل والتصمالم
المباشممر بالمنهمماج التربمموي المطممورل فقممد ارت م ت الباحاممة أن تتقصممى اتجاهممات المعلمممين فممي محافظممة
مادبا نحو مناهج الرياضيات المطورة للمرحلة األساسية العليا خاصةل لتكون همذه الد ارسمة تغذيمة راجعمة
ألص ممحا

القم مرار ف ممي معرف ممة م مما يحمل ممم معلمم مو ه ممذه المرحل ممة م ممن اتجاه ممات نح ممو من مماهج الرياض مميات

المطورةل على اعتبار أنهل يشكلون الركن األساسي في تنفيذ هذا المنهاج في المرحلة األساسية العليا ف

مشكلة الدراسةد
بممالرغل مممن االخت فممات الظاهريممة فممي تعريممف مفهممول االتجاهممات إال أنهمما تتفممق جميعمما بوجممود
نوعين من االتجاهات نسبة إلى شدتهاد االتجاهات اإليجابية واالتجاهات السلبيةل مما يوجم إدارات
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المؤسسات التعليمية ممالمة بمو ازرة التربيمة والتعلميل إلمى أهميمة تعزيمز االتجاهمات اإليجابيمة لأفمراد دوا ازلمة
االتجاهممات السمملبية المؤديممة إلممى التمموتر واإلحبمماطل ولتحقيممق ذلممكل ال بممد مممن معرفممة نمموع االتجاهممات
وأسممبا

تكوينهمما للوصممول إلممى أسممالي

مناسممبة فممي معالجتهممال إذ إن أهميممة معرفممة اتجاهممات المعلمممين

نحو موضموع معمين كالمنماهج المطمورة ومما ينمتج عنهما ممن كتم

مقمررة تمالهما قمد يسماعد فمي التنبمؤ بمما

سيقول بم المعلل نحو هذا الموضوعف
إن أية محاولة لمراجعة المناهج تعد أم ار مرغوبا فيم في أي مكمانل إال أن همذا المدافس يمزداد شمدة
بتااره بعوامل عديدة قد يكون من بينهال إن لل يكن من أهمهال اتجاهات المعلمين نحوهال مما قد يمؤدي
إلى اإلحساس بالحاجة إلى مراجعة المنهاج الستبعاد ما قد يظهر أاناض تدريسمها ممن جانم

المعلممين

نحوهال وما قد يشكلونم من اتجاهات قد تعمل على تحقيق األهدافل أو قد تعيق تحقيقهاف
لق ممد عق ممدت الباحا ممة لق مماضات مفتوح ممة م ممس بعم م

معلم ممي ومعلم ممات الرياض مميات لمرحل ممة التعل مميل

األساسي العليال الستقصاض آرائهل حول مناهج الرياضيات المطورةل والتمي يمكمن تلخيصمها بم ن بعم
الوح ممدات س ممهلة التنفي ممذل ف ممي حمممين أن بعض ممها ص ممعبة التنفي ممذل وينطب ممق األم ممر نفس ممم عل ممى األنشم ممطة
والتدريبات المقترحة لتحقيق األهدافف
كما أشار معلمو الرياضيات الذين تمت مناقشتهل والحوار معهل إلى أن وحدات الحاسمو التمي
أدرجت في المنهاج الجديد بحاجة إلى عدة أمور لتنفيذها ل ومنها توفير البنيمة التحتيمة لهمال حيم

أن

بعضها غير كافل كما أن عددا من المعلمين الجدد ال يمتلكمون المهمارات الحاسموبيةل وهمل بحاجمة إلمى
دورات تدريبية كتلك التي عقدت للمعلمين القدامىف وكما اضاف المعلمون عن عدل تزويدهل بنسخ ممن
دليل المعللل الذي يساعد في توضي بع

المسائل أو األنشطة المرافقة للدروس في المنهاجف
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ال ريم

أن نجماح المنهماج الد ارسممي منمم منهمماج الرياضميات يرتكممز علمى تحقيممق األهمداف التممي

وضعت لمل إذ يعتمد على مقومات عديدة قد تكون من أهمهما اتجاهمات المعلممين نحمو همذا المنهماج أو
ذاكل نظ ار للدور األساسي للمعلل في تحسين العملية التعليمية وتطويرهال خاصة أن المعلل يحتل مكانة
فممي مقدمممة المنفممذين لهممال وعليممم يمكممن التعممرف علممى مممدى م ئمممة المنهمماج لقممدرات الطلبممة واحتياجمماتهلل
وقممد أشممارت بع م

الد ارسممات السممابقة فممي نتائجهمما إلممى أن معوقممات التممدريس قممد تممؤار علممى اتجاهممات

المعلمين وتؤدي بالتالي إلى العزوف عن مهنة التدريس Rosenhols & Smylieل )1984ف
وتراوحت الدراسات السابقة في نتائجها بين اتجاهات إيجابية لمعلمي الرياضيات نحو أهداف
المقرر بابكر علي ل  )2002ل ) 2005ل(Sugar; Crawlay & Fineل في حين أظهرت نتائج
دراسات سابقة أخرى وجود اتجاهات سلبية للمعلمين نحو المنهج المطور عبدالرحيلل)1984ف
وأوص م ممت بعم م م

الد ارس م ممات بض م ممرورة إشم م مراك المعلم م ممين ف م ممي إع م ممداد الكتم م م

الرياضممياتل لوجممود اتجاهممات سمملبية لممدى المعلمممين نحممو كت م

المدرس م ممية لم م ممادة

الرياضمميات المقممررة وبرامجهمما التدريبيممة

بابكر عليل )2002لذلك ستحاول هذه الدراسة تقصي اتجاهات معلمي الرياضميات للمرحلمة األساسمية
العليا نحو المناهج المطورة لمادة الرياضياتف
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هدف الدراسة وأسئلتهاد
تهمدف هممذه الد ارسممة إلممى معرفممة اتجاهممات معلممي المرحلممة األساسممية العليما نحممو منمماهج الرياضمميات
المطورة وذلك من خ ل اإلجابة عن األسئلة اآلتيةد
1ف ما شدة اتجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضميات المطمورة فمي الممدارس
الحكومية في محافظة مادبا؟
2ف هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية 05ف )α≤ 0بين متوسط اتجاهات معلمي المرحلة األساسية
العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة والوسط المتصل على مقياس االتجاهات؟
3ف هممل توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية 05ف )α≤ 0فممي اتجاهممات معلمممي المرحلممة األساس ممية
العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة تعزى لسنوات خبرة المعلل؟
4ف هممل توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية 05ف ) α≤0ف مي اتجاهممات معلمممي المرحلممة األساس ممية
العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة تعزى لجنس المعلل؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 05ف )α≤0في اتجاهات معلمي المرحلة األساسمية العليما
نحو مناهج الرياضيات المطورة تعزى للمؤهل االكاديمي؟

أهمية الدراسة:
من المؤمل من هذه الدراسة انها ربماد
1ف تفيممد القممائمين علممى تطمموير المنمماهج المدرسممية م ممن خ م ل تزويممدهل بتغذيممة راجعممة حممول اتجاه ممات
المعلمين نحو المناهج المطورة المنفذةف
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2ف يسممتفيد المعلمممون مممن نتممائج هممذه الد ارسممة بالمقارنممة بممين اتجاهمماتهل واتجاهممات زم ئهممل نحممو منمماهج
الرياضيات المطورةف
3ف تفيد مؤلفي كت

الرياضيات المقررة على طلبة المرحلة األساسية العليا بالتدقيق بمكونات اتجاهمات

معلمي الرياضيات نحو المناهج المطورة لأخذ بها عند إعداد كت

الرياضياتف

4ف تممدفس الد ارسممة بممو ازرة التربيممة والتعلمميل إلممى ضممرورة العمممل علممى إش مراك معلممل الرياضمميات فممي عمليممة
تطوير المناهج بطريقة أو ب خرىف
5ف تسممهل هممذه الد ارسممة فممي تحفيممز البمماحاين علممى إج م ارض د ارسممات مشممابهة فممي علممول مختلفممة ومعممايير
مختلفةف

حدود الدراسة:
تل تنفيذ الدراسة ضمن الحدود اآلتيةد
1ف الحد البشري د معلمو المرحلة األساسية العليا ف
2ف الحد المكانيد المدارس الحكومية في محافظة مادبا ف
3ف الحد الزمانيد الفصل الدراسي الااني 2017/2016

محددات الدراسة :
يتحدد تعميل نتائج هذه الدراسة باآلتيد
 دالالت صدق وابات أداة الدراسة ف صدق وجدية المستجيبين ألداة الدراسة ف -عينة الدراسة ومجتمس الدراسة المسحوبة منم والمجتمعات المماالةف
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مصطلحات الدراسة:
االتجاهات:
يعممرف الشمممالي  )2000:34االتجاهممات ب نهمما "اسممتعداد مكتسم

يتكممون عن مد الشممخص نتيجممة

لعوامل مختلفة تؤار في حياتمل فيوجم استجاباتم سلبا أو إيجابا نحمو األشمخاص أو األفكمار أو األشمياض
أو القضايا المطروحة"ف
وتعرف الباحاة االتجاهات إجرائيا ب نها الدرجة التي سيحصل عليها المستجي
نحو المناهج المطورة التي أعدتها الباحاة لهذا الغر ف

على اسمتبانة االتجاهمات
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الفصل الثاني
األد النظري والدراسات السابقة

تناول ممت الباحا ممة ف ممي ه ممذا الفص ممل األد

النظ ممري والد ارس ممات الس ممابقة وم مما ل ممم ع ق ممة بموض مموع

الدراسة الحالية وفيما يلي توضي لذلك د
أوال :األد النظري:
سيتل تحت هذا العنوان تناول الموضوعات اآلتية د مفهمول االتجاهماتل أنمواع االتجاهماتل تكموين
االتجاهاتل المكونمات األساسمية ل تجاهماتل الخصمائص العاممة ل تجاهماتل تغييمر االتجاهمات وقيماس
االتجاهاتل كما سيتل التطرق إلى مفهول تطوير المنهجل أسبا

تطوير الممنهجل أسمس تطموير الممنهج

ل خطوات تطوير المنهجل وفي ما يلي تفصيل ذلك د

مفهوم االتجاهات:
إن أول م ممن اس ممتخدل مص ممطل اتج مماه  )Attitudeحسم م

مرع ممي وبلق مميس )1982ل ه ممو الع ممالل

هربربت سبنسر ) (Herbert Spencerالذي أشار إلى أن االتجاه الذهني عامل مؤار بمسمائل مايمرة
للجممدل ل وتع مد االتجاهممات مممن العناصممر المهمممة والمممؤارة فممي سمملوك الفممرد حي م

تعتبممر المحممرك لممدوافس

األفراد العاملين في منظمة معينةف
ويعمرف بموجادروس)  (Bogadrosاالتجاهات كما جاض في الكندري 1992ل)249ل ب نم
" الميل الذي ينحو بالسملوك قمريباال ممن بعم

عوامل البيئة أو بعيمداال عنهالويضمفي عليهما معمايير

موجبة أو سالبة تبعاال النجذابم إليها أو نفوره منها" ل وقد ورد العديمد ممن التعريفمات المختلفمة ل تجاهمات
فق ممد ع ممرف أبممموعميرة 2000ل)204االتج مماه ب ن ممم د "مفهمممول يعك ممس اس ممتجابات الفم ممرد وسم مملوكاتم نحمممو
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الموض م مموعات والمواق م ممف االجتماعي م ممةل وتتسم ممل اسم ممتجابات الفم ممرد بم ممالقبول بم ممدرجات متباينم ممة أو بم ممالرف
بدرجات متباينة أيضا"ف
وعرف ع ل االتجاه 177ل )2007ب نمد "مشاعر إيجابية أو سملبية موجهمة نحمو كينونمة
اجتماعية معينة أو مواقف أو مؤسسات او أشخاصل أو جماعاتل أو أفكار ".ل وعرفتم
نيوهاوس)(Newhouse ,2010 ,26ل ب نم "شعور إيجابي أو سلبي دائل نحو شخصل شيض أو
قضية معينة" ف
ويشير مفهول االتجاه إلى أنم "ميل أو نزوع للتصرف بطريقة إيجابية أو سلبية نحو ألشخاص
أو األفكار أو األحدا " )64ل1999ل (Cooper & Haneyلويعرف خليفة ومحمود 16ل)2003
االتجاه ب نم "ميل عاطفي نحو شيض أو رفضم"ف
و جماض فمي سمويف 1983ل )317تعريمف إلبمورت ) (Allportحيم
من االستعداد أو الت ه

عمرف االتجماه ب نمم " حالمة

العصبي والنفسي تنتظل من خ ل خبرة الشخص ل وتكون ذات ت اير توجيهي

أو دينامي على استجابة الفرد لجميس الموضوعات والمواقف التي تستاير االستجابة" ف
بم مالرغل مم من االخت ف ممات الظاهري ممة ف ممي تعري ممف مفه ممول االتج مماه إال أنه مما تتف ممق بوج ممود ن مموعين م ممن
االتجاهممات نسممبة إلممى شممدتهال االتجاهممات اإليجابيممة واالتجاهممات السمملبيةل مممما يوجممم إدارة المؤسسممات
التعليمية ممالة بو ازرة التربية والتعليل إلمى أهميمة تعزيمز االتجاهمات اإليجابيمة لأفمراد والعممل علمى إ ازلمة
االتجاه ممات الس مملبية المؤدي ممة إل ممى الت مموتر واالحب مماطل ولتحقي ممق ذل ممك ال ب ممد م ممن معرف ممة ن مموع االتجاه ممات
وأسبا

تكوينها للوصول إلى أسالي

مناسبة في معالجتهال حي

أن أهمية معرفمة اتجاهمات المعلممين

نحو موضوع معين يساعد في التنبؤ بما سيقول بم المعلل نحو هذا الموضوع ف
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أنواع االتجاهات :
يحمل الفمرد اتجاهما نحمو موضموع ممال إال أن سملوكياتم نحموه قمد تكمون متناقضمة ل أو أن آراضه
في بع

األحيان تكون متذبذبةل وهو ما يسهل عملية تبديلم وتغييره ف كما قد تكون االتجاهات موجبة

ل أي معبمرة أو متطابقممة مممس موضمموع االتجمماه ل وقممد تكممون سممالبة فممي الحالممة التممي يكممون فيهمما الفممرد ضممد
موضوع االتجاه ويعبر عن كرهم لمل ول تجاهات في علل النفس أنواع مختلفة ملحلل )1995وهي د
1ف االتجاهات الجماعية واالتجاهات الفردية لاذ تعبر االتجاهات الجماعية عن اراض عدد كبير من
افراد المجتمسلفي حين االتجاهات الفردية هي ما يميز فردا عن اخرف
2ف االتجاهات الموجبة واالتجاهات السالبة لاذ تقمول االتجاهمات الموجبمة علمى ت ييمد الفمرد وموافقتمم
لفي حين االتجاهات السلبية تقول على معارضة الفرد وعدل موافقتمف
3ف االتجاهممات القويممة واالتجاهممات الضممعيفة لفاالتجمماه القمموي هممو الممذي يبقممى قويمما علممى مممر الزمممان
لاما االتجاه الضعيف فيمكن للفرد ان يتحلى عنم بسهولةف

مراحل تكويد االتجاهاتد
إن ما يتعلمم الفرد من بيئتم المحيطة بم وما يمر بم من تجمار شخصمية وممارسماتم التمي يقمول
بهمما وعممادات الحيمماة وأنماطهمما أمممور لهمما دور فممي تكمموين الفممرد التجاهممات مختلفممة نحممو مواضمميس معينممم ل
وهذا التكوين ليس وليد اللحظة بل يمر بمراحل مختلفة شهي

)1998د

المرحلة اإلدراكية (المعرفية)د يكون االتجاه في هذه المرحلة ظاهرة إدراكية أو معرفية تتضمن تعرف
الفرد بصورة مباشرة على بع

عناصر البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية التي تكون من طبيعتم

المحتوى العال لطبيعة المجتمس الذي يعيش فيم ففما قد يتبلور االتجاه في نش تم حول أشياض ماديةل
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كالبيت المري أو الحديقة الهادئةل وحول نوع خاص من األفراد كاإلخوة و األصدقاض والجيران و حول
نوع محدد من الجماعات كاألسرة و النادي أو حول بع

القيل االجتماعية كالشرفل التضحية

فففالخف
مرحلة نمو الميل نحو شيء معيد د وتتميز هذه المرحلة بميل الفرد نحو شيض معين فما أن
أي طعال حتى يرضي الجائس و لكن الفرد يميل إلى بع

أصناف خاصة من الطعالل وقد يميل

إلى تناول طعامم على شاطئ البحرل و بمعنى أدق أن هذه المرحلة من نشوض االتجاه تستند إلى
خليط من المنطق الموضوعي و المشاعر و اإلحساسات الذاتية بمعنى أن الفرد في هذه المرحلة
يحاول تقسيل نتائج تفاعلم مس المايرات ويكون التقسيل مستندا إلى ذلك اإلطار المعرفي الذي كونم
الفرد لهذه المايرات باإلضافة إلى عدة اطر أخرى منها ما هو ذاتي غير موضوعي أي يحتوي على
الكاير من األحاسيس و المشاعر المتصلة بهذا المايرف

مرحلة الثبوت و االستقرار (المرحلة التقريرية ) د الابوت هو المرحلة األخيرة و تعني تبيان
الشكل الذي أصب عليم االتجاه وابوت الميل نحو األشياض لتشكيل االتجاهلأي أن هذه المرحلة تتميز
بابوت الفرد على شيض ما و بالتالي تعد المرحلة األخيرة التي يتخذ فيها القرارف
مكونات االتجاهات :
حين يتكون االتجاه يصب لم ا اة مكونات هيد
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المكود المعرفيد
وهو المرحلمة األولمى فمي تكموين االتجماهل ويتكمون عمن طريمق البيئمة المحيطمة بمالفرد ودرجمة اقافتمم
وتعليممل حي

يتضمن المعتقدات والمعارف نحمو موضموع مماف فمالمكون المعرفمي همو مجموعمة الخبمرات

نحممو موضمموع ممما يكتسممبها الفممرد مممن تجاربممم السممابقة و خب ارتممم المبنيممة عليهمما ؛ مممما يعطيممم القممدرة علممى
االستعداد ل ستجابة والتقويل لمواقف في ظروف مماالةف كاملل)2001ف
المكود العاطفيد
ويعتبر العامل األقوى المؤار في السلوك الذي يعكس اتجاها نحو موضوع معينل
فعندما يشعر الفرد بعاطفة ما نحو موضوع معين فإن هذه العاطفة ستؤار في طريقة التعبير والتصرف
(Daft&Marcicنحو هذا الموضوع مهما كانت المراحل التي مر بها الفرد ليصل إلى تكوين عاطفتم
ل)2008
المكود السلوكيد
وهو انعكاس االتجاهل فالسلوك المرتبط باالتجاه هو مجموع التعبيرات واالستجابات
الواضحة التي يقدمها الفرد في موقف ما نحو ماير معينل فاالتجاه مرتبط بالسلوك وينبئ بالسلوك
المستقبلي للفردل فإذا كان اتجاه الفرد إيجابيا نحو موضوع ما ل فإنم يعمل على مساندة ومعاونة االتجاه
)2006ل (Laura&Deloresدواذا ما كان االتجاه سلبيال فإنم يعمل على طمس معالل السلوكف

خصائص االتجاهات:
تتميز االتجاهات بعدة خصائص منها :صديقل )2012
 االتجاهات قابلة للقياس والتقويلف -تتمتس االتجاهات بخاصية الابات واالستقرار النسبيف
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االتجاهات متدرجة من اإليجابية الشديدة إلى السلبية الشديدة .االتجاهات مكتسبة متعلمة وهي قابلة للتعديل والتطوير. -بحس

المايرات والمتغيرات المرتبطة بها ؛ تتعدد االتجاهات وتتنوعف

 ل تجاهات ا اة مكونات أساسيةد معرفية وعاطفية وسلوكيةفقد تكون أحيانما متناقضمة بمين اتجاهمات الشمخص المتكونمة ممن خب ارتممم الخاصمةل وبمين االتجاهمات التمييج

أن يتمالها تبعاال لاقافة مجتمعم وقيمم وعاداتم وقوانينم.

 ترتبط االتجاهات باقافة المجتمس وقيمم وعاداتمل وتختلف من بيئة اجتماعية إلى أخرى.توجم سلوك األفراد والجماعات في أحيان كايرة.تغيير االتجاهاتد
ال تعد عملية تغيير االتجاهات عملية سهلة بمل إنهما ممن العمليمات الحساسمة والدقيقمة والمعقمدة؛
ألنها مرتبطة ومتصلة بشكل كبير في نفسية الفمردل فمإذا مما أرادت مؤسسمة مما اتخماذ قمرار معمين كتغييمر
أو تعممديل لتطمموير جان م

معممين ؛ فإنهمما سممتواجم مقاومممة األف مراد إذا ممما كانممت اتجاهممات األف مراد فممي هممذه

المؤسسة ال تتوافق مس فلسفة التطويرف
وبهمذا الصممدد فمإن عمليممة تغييممر أو تعممديل االتجاهممات ال تممتل بصممورة عشموائية ل دوانممما يجم
تتل وفق منهجية وآلية سليمة حتى تكون عملية وذلك باتباع الخطوات اآلتيةد عساف ل )1994
1ف تحديد االتجاهات التي نرغ

في تغييرها أو تعديلها ف

2ف تحديد االتجاهات المرغوبة التي نريد تكوينها ف

أن
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3ف تحديد الكمية والنوعية بين االتجاهات القديمة وبين االتجاهمات التمي نرغم

فمي تكوينهما وهمذا

االخت ف يسمى الفجوة السلوكية) ف
قياس االتجاهات :
ظهرت العديد من المقاييس المختلفة لقياس االتجاهات أهمهاد
 .1مقياس ليكرت:
يضممس عممددا مممن العبممارات حممول موضمموع ممما ل وعلممى عينممة

مممن أكاممر المقمماييس اسممتخداما ل حي م

الدراسة أن يجيبوا وفق تدرج معين ولكل إجابة درجة محددة وفق التمدرج المناسم ل فقمد يكمون ا ايما
أو خماسيا أو سباعيا والشائس هو التدرج الخماسي كاآلتي د
موافق بشدةل موافقل محايد ل معار ل معار
)5

)4

)3

)2

بشدة

)1

وبعد ذلك يتل القيال بعمليات إحصائية وحسابية للوصول للنتيجمةل وقمد ذكمر ميخائيمل )1996
بم م ن مقي مماس ليك ممرت ) (Likertيتض مممن ع ممددا م ممن العب ممارات أو البن ممود الت ممي تعب ممر بمجموعه مما ع ممن
االتجاه ل ويمكن من خ ل تطبيقم التمييز بين األفراد من حي

شدة اتجاههل نحو ظاهرة معينةف

وفي ضوض مما سمبق ل يمكمن النظمر إلمى أن االتجماه يقمس علمى خمط مسمتقيلل وتشمكل االسمتجابة
بدرجمة محايمد نقطمة االسمتناد أو الوسمط المتصمل علمى الخمط ل ويمكمن اعتبماره الوسمط الفرضميل فممما
فوقم نحو اليمين يشير إلى اتجاه إيجابي وما دونم نحو اليسار يشير إلى اتجاه سلبيل مما يساعد
على التعرف على شدة االتجاهف
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2ف طريقة جتماد ()Guttmann
إن اسممتخدال طريقممة جتمممان فممي القيمماس يعتبممر محممدودا وتتميممز هممذه الطريق مة عممن غيرهمما مممن
الطممرق األخممرى فممي تحديممد نقطممة االختيممار ففممي المقمماييس السممابقة ال نسممتطيس تحديممد الفق مرات التممي
أجا

عنها المجي

إذا عرفنا درجتم الكليةف ألن هذه الفقرات ليست متسلسلة منطقيما بشمكل يجعلهما

تبدوا كوحدات قياس اابتة ل وغالبا ما يكون تدرج جتمان

خماسي.

تتلخص هذه الطريقة في المحاولة إليجاد مقيماس يشمبم المقيماس المذي يسمتخدل لكشمف قموة الرؤيمة
أو اإلبصممار عنممد األف مراد؛ فقمموة الرؤيممة أو اإلبصممار عنممد الفممرد هممي  6/5علممى سممبيل الماممال ل ففممي هممذه
الحالة توض لنا هذه الع مة عدد الصفوف التي يستطيس الفرد أن يميزهمال وعمدد الصمفوف التمي يعجمز
عمن تمييزهما فممي لوحمة الكشممفل وهمذه الع مممة تعنمي أن الفمرد يممرى كمل ممما همو أقممل ممن درجممة 6/5ل دوان
إبص مماره ال يزي ممد ع ممن ه ممذه الع م ممةل وبالما ممل إذا كان ممت رؤي ممة الف ممرد ه ممي  )6/ 6ل ف ممإن ه ممذا يعن ممي أن ممم
يسمتطيس أن يممرى كمل ممما همو أقممل ممن رؤيممة )6/ 6ف ويعتبمر هممذا النموع مممن المقماييسل مقياسمما تجميعيمما
صحيحا ل حي

يستدل ممن خ لمم علمى الصمفوف التمي ي ارهما الفمرد المفحموص ممن درجتمم النهائيمة وهمذا

في نظر جتمان)هو أحد األسس الهامة التي تميز المقياس الصحي .
وتهممدف طريقممة جتمممان إلممى عمممل مقيمماس بحي م

إذا وافممق فممرد علممى عبممارة معينممة ف م بممد فممي

الغال ) أن يكون قد وافق على كل العبارات التي هي أدنى منهال وال يوافق على كل العبارات التي همي
أعلى منهال فمإذا أمكمن أن يحقمق المقيماس همذال فإنمم يمكمن ممن خم ل الع ممة التمي يحصمل عليهما الفمرد
التعرف على العبارات التمي وافمق عليهما بالمذاتل وفمي همذه الحالمة لمن يشمترك شخصمان فمي درجمة واحمدة
علممى مقيمماس جتمممانلإال إذا كانمما قممد اختمما ار نفممس العبمماراتل وعليممم فممإن جتمممان يممرى أن مم ال يوجممد تفسممير
للع مة التي يحصمل عليهما إال تفسمي ار واحمداالل وهمو أن درجمة الشمخص همي النقطمة التمي تفصمل بمين كمل
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العبارات الدنيا التي وافق عليها والعبارات العليا التي لل يوافق عليهال وهذا ما يميمز -فمي نظمر جتممان-
المقياس التجمعي الصحي ف قطيطل)2009

مفهوم تطوير المنهج:
لقممد وردت تعريفممات عديممدة لمفهممول تطمموير المممنهجل منهمما أن تطمموير الم منهج عبممارة عممن " إدخممال
تجديدات ومستحداات في مجالها ؛ بقصد تحسين العمليمة التربويمة ل ورفمس مسمتواها ل بحيم

تمؤدي فمي

النهايممة إلممى تعممديل سمملوك الت ميممذ ل وتوجيممم هممذا السمملوك فممي االتجاهممات المطلوبممة ل ووفممق األهممداف
المنشودة " سرحانل1985ل )206ف
ويشمير مصمطل تطموير الممنهج إلمى عمليمة

قائمما بهمدف الوصمول
 (Processتتنماول
ال
منهجما ال

إلى رفس كفايتم وفاعليتم ل وكان هذا المصطل يعني لدى بع

التربويين تحسين المنهج القمائل جزئيماال

أو كلياال أو تغييره واالستعاضة بغيره ل وهذا ما أشار إليم كل من مجاور والدي
أن تطمموير المممنهج هممي عمليممة يقصممد بهمما " إج مراض تعممدي ت مناسممبة فممي بع م

1421ه) ل فقد ذكم ار
أو كممل عناصممر المممنهج

ومجالم ل وفق خطة مدروسة من أجل تحسين العملية التربوية ل ورفس مستواها " ف
وي تي تعريف لبي

ومينا  )1993مبر االز مصطل التغيير عند حديامم عمن مفهمول تطموير الممنهج

ل مبينا أن ذلك التغيير قد يقتصر على أحد مكونمات الممنهج ل حيم

ذكم ار أن تطموير الممنهج همو " ذلمك

التغيير الكيفي في أحد مكونات المنهج أو في بعضها ل أو جميعها والذي يؤدي إلى رفس كفاضة المنهج
في تحقيق غايات النظال التعليمي من أجل التنمية الشاملة"ف
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إن التعريفممات السممابقة لمفهممول تطمموير المممنهج تجعممل فممي معظمهمما غايممة التطمموير هممي تحسممين
المنهج القائل ) (Improvement؛ أو تغييمره ) (Change؛ ألنهما تتحمد

عمن إجمراض تحسمينات أو

تغيي مرات جزئيممة أو كليممة منتخبممة فممي مكونممات المممنهج المدرسممي ل وهممي بممذلك تنممدرج ضمممن عمليممات
التطوير التقليدية ل فالمنهج الحدي

يتشكل من جملة من المكونمات واألسمس المتكاملمة المتفاعلمة فيمما

بينهال وأي تغيير أو تطوير ينال أحدها ل ال بد أن يطال العناصر األخرى ل فتطوير الممنهج الحمدي
ال يمكممن أن يتصممف بالجزئيممة ل بممل يمتممد إلممى أسممس المممنهج ومكوناتممم وبيئتممم البشمرية والماديممة ل دون
أي استاناض ف ولذلك ترى الباحاة أن مفهمول تطموير الممنهج  Developmentيعنمي إعمادة النظمر فمي
المنهج القائل بكل مكوناتم وأسسم ومجاالتم ل وبشكل يتناس

ونتائج التقويل ؛ بهدف االرتقاض بجدارتم

العلميممة ل وجممدواه العمليممة ؛ لتحقيممق النمممو الشممامل والمتكامممل للمتعلمممينل بممما ينسممجل وأهممداف التنميممة
الشاملة للمجتمس ف
أسبا تطوير المنهج:
هناك العديد من المبررات لعملية تطوير المنهاج أهمها ل إبراهيلل)1991
• ما يحد

من تطور فمي العلمل التربموي وفمي نظريمات بنماض المنماهج ولميس هنماك حاجمة إلمى التمدليل

على أن اإلنسان يسعى دائما إلى تطوير أساليبم بقصد االرتفاع فى مستوى الكفاية فى أي عمل ل
ومممن هنمما فه مو دائ مل البح م

عممن الحقممائق الجديممدة التممى تتممي لممم معرف مة م ما يحمميط بممم مممن ظممروف ؛

وبالتالي تسم باكتشاف سبل جديدة لل يكن يعرفها من قبل ف
•

ما يحد

من تطورات اجتماعية واقتصادية في المجتمس األمر الذي يتطل

مراجعة مناهج

التعليل فى المدراس لمعرفة مدى م ضمتها لهذه التطورات فكل مجتمس حريص على نقل مقوماتم
األساسية إلى أبنائم الذين يستلمون الرسالة بعد آبائهلف
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• ما يحد

من تطورات في المعرفة اإلنسانية فالتربية سواض كانت عملية نقل اقافي أل تجديد للواقس

الاقافي أل تدري

الفرد على الحياة في المجتمس فإنها تستمد مادتها من الت ار

الاقافي ومن أوجم

نشاط اإلنسان ف
أسس تطور المنهاج:
لقد تطرق العديد من المربين والمتخصصين إلى أسس تطوير المنهجل ومن بين هؤالض
الزوبعيل الجنابيل )2003اللذان أشا ار إلى عدد من األسس واالعتبارات المتعمده في
تطوير وبناض المنهج كاآلتيد
 أن تتضمن المناهج ترجمة ألهداف التعليل المهني والفني والتقني إلى حقائق ملموسةف -تنويس األنشطة واألسالي

في تنفيذ المنهجف

 -المرونة وقابلية المنهج للتعديل والتحدي

وفق المستجدات والتطور التكنولوجيف

 أن تتسل المناهج بالشمولية وأن تراعي األفراد من جميس الجوان ف أن تجسد المناهج أهمية الجان-

اعتماد التدري

العملي والتطبيقي على الجان

النظريف

على قاعدة عريضة من المهارات األساسية ال التخصمص فمي مجمال واحمد بعمد

ذلكف
خطوات تطوير المنهج:
يمر المنهج بخطوات عديدة للوصول إلى شكلم النهائيد الجملل)1983
 -1ظهور الحاجة إلى تطوير المنهج ويكون باالستجابة إلى إحساس العاملين في مجال
المناهج وأحيانا من جان

سلطات الدولة العليا ووسائل اإلع ل والتدري

والتوجيمف
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 -2تحديد األهداف التربوية في ضوض التطورات العالمية الحدياة والبيئة والفلسفة وخصائص الفردف
 -3وضس خطة شاملة للتطوير ذات أهداف تربوية سلوكية تحدد المجاالت والجوان
سينص

الدراسية التي

عليها التطوير في كل مرحلة وعدد الساعات المخصصة لتدريس كل مجال وطبيعة

اليول المدرسي وتحديد معدالت أداض المعلمينف
 -4اختيار المساقات الدراسية – المقررات الدراسية أو الخبرات التعليمية – والتنسيق بينهاف
 -5اختيار أنواع النشاط المناسبة وتحديد الوسائل التعليمية التي تعين على تحقيق أهداف المنهجف
 -6دليل المعلل لكي يساعد المعلل على تحقيق أهداف التطوير واتجاهاتمف
 -7تجري

المنهج المطور أو المقترح ومتابعتمف

ثانيا :الدراسات السابقة
لقد اطلعت الباحاة على عدد من الدراسات السابقم ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية
وصنفت تلك الدراسات في محورين هماد
1ف الدراسات السابقة ذات الصلة باتجاهات المعلمين نحو مادة الرياضيات ف
2ف الدراسات السابقة ذات الصلة باتجاهات المعلمين نحو المواد الدراسية األخرىف
وفي ما يلي توضي لكل محورد

المحور األ ول :الدراسات السابقة ذات العالقة باتجاه المعلميد نحو مناهج الرياضيات:
أجرى) (Ponte&Matos ,1994دراسة ركزت على اتجاهات المعلمين والطلبة في البرتغال
المشاركين في برنامج تجريبي لتطوير المناهج الدراسية التي تهدف إلى التعلل النشط وتركز على
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العمل الجماعي خاصة في مجال مناهج الرياضيات وأسالي

تدريس الرياضياتل وقد وجدت الدراسة

اتجاهات إيجابية نحو المحتوى واتجاهات سلبية نحو تصميل الكتا

وتنفيذهف

كما أجرى المقوشي  )1996دراسة هدفت إلى استط ع آراض موجهي ومعلمي الرياضيات
بمدينة الريا

بالمملكة العربية السعودية حول كتا

م ئمة لغتم وطريقة عرضم وم ئمتم لقدرات الط
إلى أن محتوى الكتا
للط

ل وال يتناس

مناس

من حي

الرياضيات للصف األول الاانوي من حي
وللخطة الدراسية المعتمدةل وتوصلت الدراسة

اللغة وطريقة العر ل إال أنم ال ي ئل المرحلة الذهنية

مس الخطة المحددةل وأوصت في ضوض ذلك بإعادة النظر في كتا

الرياضياتف

وتناولت دراسة بابكر علي  )2002مراحل تطور منهج الرياضيات والمشاريس العالمية لتطويرها
ل وأهدافها واتجاهاتها التربوية ل إلعداد معلل الرياضيات وتدريبمل والكتا

المدرسى وسبل تطويره

وتقويمم ل وهدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي المادة نحو المقرر ومدى تحقيقم ألهدافم والتعرف على
اتجاهاتهل نحو الكت

المدرسية المقررة ونوع التدري

الذى يتلقاه المعلل ل واستخدمت الباحاة المنهج

الوصفي ومقياسا ل تجاهات على طريقة ليكرت  Likertللوصول إلى النتائج بصورة كمية ل وأيضا
استخدمت الدراسة النس

المئوية والوسط الحسابي لنفس الغر

ل واستخدمت االستبانة لجمس

المعلومات بعد التاكد من صدقها واباتها ل وت لفت عينة الدراسة من  )100معلل ومعلمة من معلمي
الرياضيات بوالية الخرطول تل اختيارهل بصفة طبقية منتظمة من مصححي الشهادة السودانية 2000
 2001ل)ل وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية د اتجاهات المعلمين موجبة نحو أهداف المقرر لوسالبة نحو الكت

المقررة وبرامجها التدريبية ل وجعل المادة اختيارية فى االمتحاناتل وأوصت بوضس
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المناهج بمستويات مختلفة ل دواشراك المعلمين فى إعدادها ودراسة اآلاار السالبة التي جعلت المادة
اختيارية فى االمتحانف
كما قال عابد والخطي

 )2002بدراسة هدفت التعرف إلى معتقدات معلمي الرياضيات نحو

معايير مناهج الرياضيات المدرسية وع قتها بفاعليتهل في التدريسل وقد بينت الدراسة وجود ع قة
ذات داللة إحصائية تربط بين اتجاهات المعلمين نحو معايير مناهج الرياضيات وبين اتجاهاتهل نحو
الرياضيات وتدريسها .
أما دراسة صبري  )2015اتجاهات معلمي الرياضيات نحو تدريس الرياضيات المطورة سلسة
ماجروهل) لط

الصف األول المتوسط وت ايرها على بع

المتغيرات فقد هدفت الدراسة إلى

التعرف إلى اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة نحو تدريس الرياضيات المطورة ومدى
ت ايرها على تحصيل ط

الصف األول المتوسط ل واستخدل الباح

اتجاهات معلمي الرياضياتل واختبار تحصيلي في الرياضيات لط

في هذه الدراسة مقياس
الصف األول المتوسط ل

وبلغت عينة الدراسة  )20معلما و  )361طالبال وتوصلت الدراسة إلى

أن اتجاهات معلمي

الرياضيات على الدرجة الكلية للمقياس نحو تدريس الرياضيات المطورة مرتفعة بشكل عالل وكان
هناك تشابم في شدة االتجاه في المجاالت الفرعيةف
وفي دراسة ) (Maphumulo,2016التي هدفت إلى دراسة اتجاهات معلمي الرياضيات في
منطقة مافيميليو في جنو إفريقيا نحو تطوير مناهج الرياضيات وذلك بإضافة فصل جديد إلى
الكتا

المقرر واستخدل الباح

في دراستم استبانة وضعت لقياس هدف الدراسةل وكانت اتجاهات

معلمي الرياضيات سلبية نحو محتوى الكتا

ونحو الفصول الجديدةف
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المحور الثاني:الدراسات السابقة ذات العالقة باتجاهات المعلميد نحو المواد الدراسية
األخرىف
في ﺩﺭﺍسة ريتشارد 1990ل )Richardالتي هﺩفﺕ ﺍلتعﺭﻑ إلى ﺍتجاهاﺕ ﺍلمعلميﻥ نحمﻭ
ﺇﺩخال ﺍلﺩﺭﺍما ﺍإلبﺩﺍعية في مناهج ﺍلتعليﻡ في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍالبتﺩﺍئية ل ﻭتﻜﻭنﺕ عينة ﺍلﺩﺭﺍسمة ممﻥ
 )215معلمﹰا ﻭمعلمة في  )26مﺩﺭسة في ﻭالية ﻭﺍشنﻁﻥ في ﺍلﻭاليماﺕ ﺍلمتحمﺩﺓ ﺍألمريكيةلوﺍستخﺩﻡ
ﺍلباحﺙ ﺍستبانة معﺩه مﻥ قبلم مﻜﻭنة مﻥ  52فقرةل قاﺱ فيها ﺍتجاهاﺕ ﺍلمعلميﻥ نحمﻭ ﺇﺩخال ﺍلﺩﺭﺍما
ﺍإلبﺩﺍعية في مناهج ﺍلتعليﻡ ل ﻭهل للمتغيمﺭﺍﺕ ﺍلمسمتقلة
الصف الذي يدرسم) ت ايﺭ على ﺍتجاهاﺕ المعلمينف

ﺍلجمنﺱ ل ﺍلتخصﺹل عﺩﺩ ﻁ ﺏ الصفل

ﻭخلصﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى ﺃنم ال تﻭجﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ

ﺩاللة ﺇحصائية في ﺍتجاهاﺕ ﺍلمعلميﻥ نحﻭ ﺇﺩخال ﺍلﺩﺭﺍما ﺍإلبﺩﺍعية في مناهج ﺍلتعليﻡ فمي ﺍلممﺩﺍﺭﺱ
ﺍالبتﺩﺍئيم ة يعﺯﻯ للجنﺱ بينما تﻭجﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية في ﺍتجاهاﺕ ﺍلمعلميﻥ نحﻭ ﺇﺩخال
ﺍلمﺩﺭﺍما ﺍإلبﺩﺍعية يعﺯﻯ ﺇلى ﺍلتخصﺹ ل ﺍلصﻑ ﺍلﺫﻱ يﺩﺭسم ل عﺩﺩ ﻁ ﺏ ﺍلصف) ل ﻭتﻭصل
ﺍلباحﺙ ﺇلى أنم يمﻜﻥ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍلﺩﺭﺍما في بعﺽ ﺍلمﻭضﻭعاﺕ مالد ﺍلﺩياناﺕل ﺍلعلﻭﻡ ﻭﺍللغةف بينما
ال يمﻜمﻥ ﺍستخﺩﺍمها في مﻭضﻭعاﺕ كالﺭياضياﺕل كما ﺃنم يمﻜﻥ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍلﺩﺭﺍما للصفﻭﻑ ﺍالبتﺩﺍئية
ف بينما يصعﺏ ﺍستخﺩﺍمها في ﺍلصفﻭﻑ ﺍالبتﺩﺍئية ﺍلعليا ل ﻭكذلك تستخﺩﻡ في ﺍلصفﻭﻑ ﺍلتي يﻜمﻭﻥ
عﺩﺩ ﺍلﻁ ﺏ فيها صغيﺭﹰﺍف
وفي دراسة غوني )(1990التي أجريت في المدينة المنورة  .هدفت إلى معرفة الع قة بين كل
من فهل معلمي العلول بالمرحلة المتوسطة لبع

المفاهيل الحدياة في تدريس العلول واتجاههل نحو
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مهنة التدريس وممارساتهل التدريسية وذلك في ضوض آراض عينة من معلمي العلول .وقد طبقت الدراسة
على عينة عشوائية من المعلمين بلغت  52معلماال  .واستخدل الباح

استبانة لقياس االتجاه نحو مهنة

التدريسل اختبار لقياس فهل المفاهيل الحدياة في تدريس العلول واختبار لقياس الممارسات التدريسية .
وقد توصل الباح

إلى وجود ع قة ذات داللة إحصائية عند مستوى 01ف 0بين فهل المفاهيل

واالتجاه نحو مهنة التدريسل ووجود ع قة ذات داللة إحصائية عند مستوى01ف 0بين فهل المفاهيل
والممارسات التدريسيةل وجود ع قة ذات داللة إحصائية عند مستوى01ف 0نحو مهنة التدريس
والممارسات التدريسية.
وفي دراسة كمال  )1993التي أجريت في قطرل هدفت الدراسة التعرف إلى أار كل من
اتجاهات المعلمات القطريات نحو مناهج المواد االجتماعية ورضاهن عن العمل على مستويات
التحصيل الدراسي لتلميذاتهن في المواد االجتماعية  .وقد استخدمت الدراسة أداتين هما  :مقياس
الرضا عن العمل للمعلمين واستبانة اتجاهات نحو مناهج المواد االجتماعية  .وتكونت عينة الدراسة
من فئتين هما فئة المعلمات والتلميذات ل وكان عدد التلميذات  )3532تلميذة وعدد المعلمات
 )43معلمة مواد اجتماعية  .وتوصلت الباحاة إلى النتائج التالية :توجد فروق ذات داللة إحصائية
في التحصيل الدراسي للتلميذات في المواد االجتماعية يعزى إلى رضى المعلمات ل وكذلك فروق
تعزى إلى اتجاهات المعلمات.
وأجرى سوجار وآخرون )(Sugar et al., 2005ل دراسة هدفت إلى فحص اتجاهات
وتكونت عينة ِّ
الدراسة من ستة
المعلمين نحو استخدال التكنولوجيا الكمبيوتر واإلنترنت) في التدريسف َّ
من معلمي العلول في أربس من المدارس في الواليات المتحدةل وجرى تطبيق استبانة على هذه العينةل
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فض

عن إجراض مقاب ت معهلف وأظهرت نتائج ِّ
الدراسة وجود اتجاهات ايجابية لدى المعلمين نحو

استخدال التكنولوجيا في التدريسف
وفي دراسة أجراها ييلدز واكبنار و ايرجن  ( Yildiz Akpinar & Ergin 2006 ,في أزمير
في تركيا هدفت إلى تحديد اتجاهات معلمي العلول نحو أهداف تجار العلولل وأيضا إليجاد
المتغيرات المؤارة في اتجاهات المعلمينل حي

تكونت عينة الدراسة من  )87معلماال من  )45مدرسة

تل اختيارها عشوائياالف ولتحقيق الهدف من الدراسة تل استخدال نموذجين لجمس البياناتد معلومات
ديمغرافيةل تضلد الجنسل سنوات الخبرةل التخصصل المؤهل االكاديميل المختبرل إعداد المختبر)
مقياس ليكرت لقياس االتجاهاتف أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات معلمي العلول نحو أهداف تجار
العلول كانت إيجابيةف وأظهرت النتائج أيضاال عدل وجود أار لمتغير النوع االجتماعي في اتجاهات
المعلمينل وعدل وجود أار لمتغير المؤهل االكاديمي في اتجاهات المعلمينل ووجود أار لمتغيرات
الخبرة والتخصص ووجود المختبر ووجود معدات

المختبر.

هدفت دراسة خليفات )2011إلى الكشف عن اتجاهات معلمي الفيزياض نحو استراتيجيات
التدريس والتقويل المتضمنة في مناهج العلولل وأار كل من النوع االجتماعي والمؤهل االكاديمي والخبرة
التدريسية على اتجاهاتهل نحو تلك االستراتيجياتل وتوجهت لتحديد اتجاهات معلمي الفيزياض نحو
استراتيجيات التدريس والتقويل المتضمنة في مناهج العلول لومعرفة مدى اخت ف اتجاهات معلمي
الفيزياض نحو استراتيجيات التدريس والتقويل المتضمنة في مناهج العلول باخت ف النوع االجتماعيل
والمؤهل االكاديميل والخبرة التدريسيةل تكونت عينة الدراسة من  )304معلماال ومعلمةل ممن يدرسون
مناهج العلول وسبق لهل أن تدربوا على استراتيجيات التدريس والتقويل المتضمنة في مناهج العلولل
موزعين على المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليل في محافظة العاصمةف أظهرت
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الدراسة النتائج اآلتيةد أن مستوى اتجاهات معلمي الفيزياض نحو استراتيجيات التدريس والتقويل
المتضمنة في مناهج العلولل كان كما يلي : -نسبة ذوي االتجاه اإليجابي كانت 55%ف)33ل نسبة
ذوي االتجاه المحايد كانت ) (32.90%لونسبة ذوي االتجاه السلبي كانت 55%ف)33ف عدل وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 05ف )α=0في اتجاهات معلمي الفيزياض نحو استراتيجيات
التدريس والتقويل المتضمنة في مناهج العلولل تعزى لمتغيري النوع االجتماعيل والمؤهل االكاديميل في
حين أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α=0.05في اتجاهات
معلمي الفيزياض نحو استراتيجيات التدريس والتقويل المتضمنة في مناهج العلولل تعزى لمتغير الخبرة
التدريسية لصال الفئة من  5-15سنم)ف

التعليق على الدراسات السابقة:
رغل تنوع الدراسات السابقة ما بين العربية واألجنبية إال أن الباحاة ترى أن هناك ندرة في دراسة
اتجاهات معلمي الرياضيات نحو مناهج الرياضيات المطورة ل فقد وجدت الباحاة دراسات مختلفة
درست في اتجاهات المعلمين نحو مناهج ومواد دراسية أخرىف
تناولت الدراسات المذكورة في هذه الدراسة اتجاهات المعلمين نحو منهاج الرياضيات في مجالين
أو أقل من عناصر المنهاج حي

تناولت دراسة بابكر علي  )2002وعابد والخطي

)2002عنصري األهداف والمحتوى ل وتناولت دراسة مقوشي )1995ل ودراسة
) )Ponte&Mato,2016ل و دراسة )(Maphumulo 1994ل عنصر المحتوى فقط ل أما دراسة
صبري  )2015فقد تناولت االتجاهات نحو تدريس الرياضيات المطورةل في حين أن الدراسة الحالية
درست اتجاهات معلمي الرياضيات نحو المناهج المطورة آخذة باعتبارها جميس عناصر المنهاجف
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إضافة إلى ما سبقل فإن الدراسات المذكورة والتي بحات في اتجاهات المعلمين نحو منهاج
الرياضيات كانت في أغلبها نحو صف معين أو أنها لل تحدد المرحلة التعليمية ل وذلك كما اتض في
دراسة المقوشي  )1995التي توجهت نحو الصف األول الاانوي ل ودراسة صبري  )2015التي
توجهت نحو الصف األول المتوسطل أما دراسة كل من بابكر علي  )2002ودراسة عابد والخطي
)2002ل ودراسة )(Ponte&Matos,2016لودراسة  )Maphumulo ,1994فهي لل تحدد
المرحلة التعليمية التي بحات فيها أص ل في حين أن الدراسة الحالية بحات في اتجاهات معلمي
المرحلة االساسية العليا نحو المناهج المطورةف

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة باالتيد
1فتعتبر هذه الدراسة

_حس

علل الباحاة_ هي األولى التي تناولت اتجاهات معلمي المرحلة

األساسية العليا نحو المناهج المطورة لمادة الرياضيات في األردنل نظ ار لتزامنها مس أحد

تطوير

للمناهجف
2ف بتناولها اتجاهات المعلمين نحو تطوير مناهج الرياضيات من خ ل تناولها لعناصر المنهاج
االربعةد األهداف ل المحتوى ل أسالي

التدريس واألنشطة ل وأسالي

التقويلف
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تناولت الباحاة في هذا الفصل المنهج المستخدل في هذه الدراسة وكذلك تحديد عينة الدراسةل
وكيفية إعداد أداة الدراسة والت كد من صدقها واباتهال ال بيان متغيرات الدراسة دواجراضاتها والمعالجة
اإلحصائية التي استخدمتها الباحاة لإلجابة عن أسئلة الدراسةف
المنهج المستخدمد
استخدمت الباحاة الد ارسمة المسمحية التمي تتبمس الممنهج الوصمفي لإلجابمة عمن أسمئلة الد ارسمةل وهمو
الم ممنهج المناسم م

له ممذه الد ارس ممة الت ممي تقتص ممر عل ممى وص ممف الظ مماهرة المتعلق ممة باتج مماه معلم ممي المرحل ممة

األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورةف
مجتمع الدراسة د
شممل مجتمممس الد ارسممة جميممس معلممي المرحلممة األساسممية العليمما المذين يدرسممون مممادة الرياضمميات فممي
تلك المرحلةل ويبلغ عدد معلمي الرياضميات فمي الممدارس الحكوميمة فمي محافظمة مادبما  ) 165معلمما
و معلمة لمنهل  ) 71معلما لو

 )94معلمةف

عينة الدراسةد
لقد تل تحديد حجل العينة باستخدال جدول بارتلت و كوترليك و هيغنز
48) 120ل2001:34ل Kotrlik and Higginsل )Bartlettللعينات االحتمالية والذي بلغ
معلما ومعلمة وقد تل اختيار عينة عشوائية طبقية تبعا لمتغير الجنسل حي
معلمال وعدد المعلمات  68معلمةف

بلغ عدد المعلمين 52
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أداة الدراسة:
قامت الباحاة بإ عداد مقياس ل تجاهات نحو المناهج المطورة بالرجوع إلى األد

المتصلل

والدراسات السابقة التي تناولت االتجاهات نحو المواد المطورة بابكرل )2002ل الخطي ل)2002ل
وتل توزيس فقرات المقياس على أربعة مجاالت هيد األهداف ل المحتوى ل أسالي
واألنشطة ل وأسالي

التدريس

التقويلف

واعتمدت الباحاة مقياس ليكرت الخماسي االتيد
موافق بشدة )5ل موافق  )4ل محايد )3ل معار

بشدة )1ف

)2لمعار

صدق أداة الدراسة:
عرضت االستبانة بصورتها األولية علمى مجموعمة ممن المحكممين ممن ذوي االختصماص والخبمرة
في الجامعات األردنية ل وأبدى المحكمون آرائهل بفقرات االستبانة ومجاالتها من حي د سم مة الفقمرات
مممن الناحيممة العلميممة واللغويممةل مممدى ارتبمماط كممل فق مرة بمجاالتهممال دوابممداض أيممة م حظممات يرونهمما مناسممبمل
وتبادلها بالحذف واإلضافة والتعديل ل وفي ضوض م حظاتهل قامت الباحاة بتعديل االسمتبانة ووضمعها
بصورتها النهائية ملحق رقل )3
ثبات أداة الدراسة د
تل الت كد من ابات أداة الدراسةل من خ ل اإلجراضات التاليةد
اوالالد

االختبار دواعادة االختبار) ) (test-retestد إذ تل التطبيق على عينة مكونة من )20

معلماال ومعلمة من خارج عينة الدراسةل حي

طبقت االستبانة على أفرادها وبعد مرور أسبوعين جرى

إعادة تطبيق االستبانة على أفراد العينة أنفسهل مرة أخرىل وحس

معامل االرتباط بين
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التطبيقين األول والااني باستخدال معامل ارتباط بيرسون)(Pearsonل وتراوحت قيل معامل االرتباط
ما بين 81ف )0و 86ف)0ف
اانياالد معادلة كرونباخ -ألفا ل تساق الداخليد وقد تراوحت قيل معامل االتساق الداخلي لمجاالت
االستبانة ما بين 80ف 0إلى 91ف)0ل وقد اعتبرت هذه القيل مناسبة ألغ ار

هذه الدراسة ل والجدول

 )1يبين ذلكف
الجدول )1
قيل معام ت الابات بيرسون) واالتساق الداخلي ألداة الدراسة
التسلسل

المجال

معامل ارتباط بيرسون

معامل االتساق الداخلي

1

األهداف

84ف0

86ف0

2

المحتوى

86ف0

88ف0

81ف0

80ف0

86ف0

91ف0

3

األنشطة وأسالي

4

التدريس

التقويل

89ف0

الدرجة الكلية لأداة

متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة االتيةد
 ﺍلجنﺱ د ولم مستويان دمعلمين ومعلمات -ﺍلمؤهل العلمي د ولم مستويان

بكالوريوسل دراسات عليا)

 ﺍلخبﺭﺓ د ولم ا اة مستويات أقل من  5سنﻭﺍﺕ ل من  5إلى أقل من  10سنوات ل 10سنوات فاكار )
اشتملت الدراسة على المتغير التابس االتيد
 -ﺍتجاهاﺕ ﺍلمعلميﻥف
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المعالجة اإلحصائيةد
لإلجابة عن أسمئلة الد ارسمة تمل اسمتخدال الحاسمو لمعالجمة البيانمات بواسمطة البرنمامج اإلحصمائي للعلمول
االجتماعية )(SPSSل والمعالجات اإلحصائية االتيةد
1ف المتوسممطات الحسممابية واالنح ارفممات المعياريممة ونقطممة الحيمماد  )3علممى مقيمماس االتجمماه لتحديممد
شدة فقرات المقياسد سلبية أو ايجابية وذلك لإلجابة عن السؤال االولف
2ف اختبار ت)  t-testلعينة واحدة ل جابة عن السوال الاانيف
3ف تحليممل التبمماين االحممادي ل جابممة عممن الس موال الاال م

ل واختبممار ش ميفيم للمقارنممات البعديممة اذا

تبين ان لقيمة ف) داللة احصائيةف
4ف اختبارات ت)  t-testلعينتين مستقلتين ل جابة عن السؤالين الرابس والخامسف
معام ممل الاب ممات ل ممأداة لت ممل اس ممتخدال معام ممل ارتب مماط بيرس ممون ومعادل ممة كرونب مماخ الف مما

5ف لحس مما

ل تساق الداخليف

إجراءات الدراسةد

تل تنفيذ الدراسة باالعتماد على مجموعة من اإلجراضات على النحو اآلتيد

1ف الرجوع إلى األد

النظري والدراسات السابقةف

2ف إعداد أداة الدراسة والت كد من صدقها واباتهاف
3ف تحديد مجتمس الدراسة والعينةف
4ف تطبيق اداة الدراسة على افراد العينةف
5ف تفريغ البيانات وتحليلها إحصائيا باستخدال الرزل اإلحصائية  SPSSف
6ف عر

نتائج الدراسةف

7ف مناقشة النتائج و صياغة االستنتاجات ل واستق ارض التوصيات في ضوض ما تل التوصل إليمف
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تناول هذا الفصل عرضاال لنتائج الدراسة التي تل التوصل إليها من خ ل اإلجابة عن
أسئلتهال وعلى النحو اآلتيد
أوال :النتائج المتعلقة باإلجابة عد السؤال األول الذي نصا :ما شدة اتجاهات معلمي المرحلة
األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة مادبا ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تل حسا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت

والشدة

لفقرات استبانة اتجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورةل والجدول )2
ُيبين ذلكف
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت وشدة االتجاه لمجاالت استبانة اتجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج
الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة مادبا .مرتبة تنازليا.
الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

شدة االتجاه

4

التقويم

3.73

.650

1

ايجابية

1

االهداف

3.37

.550

2

ايجابية

2

المحتوى

3.15

.460

3

ايجابية

3

االنشطة واسالي التدريس

2.71

.530

4

سلبية

3.13

0.31

الدرجة الكلية

.

ايجابية

ُي حظ من الجدول  )2أن شدة اتجاه معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات
المطورة كانت ايجابية على الدرجة الكليةل

إذ بلغ المتوسط الحسابي 13ف )3بانحراف معياري

31ف)0ل وجاضت مجاالت استبانات االتجاهات في االتجاهين السلبي وااليجابيل إذ
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تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 73ف71-3ف)2ل وجاض في الرتبة األولى مجال "التقويل"
بمتوسط حسابي 73ف)3ل وانحراف معياري 65ف )0وباتجاه ايجابيل يليم مجال "األهداف" بمتوسط
حسابي 37ف )3وانحراف معياري 55ف )0وباتجاه ايجابيل وجاض في الرتبة ما قبل األخيرة مجال
"المحتوى" بمتوسط حسابي 15ف )3دوانحراف معياري 46ف )0وباتجاه ايجابيل وجاض في الرتبة
األخيرة مجال "األنشطة وأسالي

التدريس" بمتوسط حسابي 71ف )2وانح ارف معياري 53ف) 0

وباتجاه سلبيف
أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتيد
 :1مجال "التقويم".
تل إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت

وشدة االتجاه لفقرات مجال

"التقويل" ل والجدول ُ )3يبين ذلكف
الجدول()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت وشدة االتجاه لفقرات مجال (التقويم) مرتبة تنازليا
المتوسط

شدة

الرقم

الفقرة

41

أعتقد ان عدد االسئلة للمهارة الواحدة مناس

3.80

48

أرى الوضوح في صياغة التقويل

3.78

.800

42

أشعر باالرتياح لترابط التقويل مس اهداف المنهاج المطور

3.77

.680

3

44

يريحني مناسبة التقويل مس مستوى الطلبة

3.76

.790

4

ايجابية

.740

5

ايجابية

43

أعتقد ان اسالي

الحسابي

التقويل في المنهاج مناسبة لقدرات الطلبة

3.71

االنحراف المعياري

الرتبة

.730

1

ايجابية

2

ايجابية
ايجابية

االتجاه

34

3.70

.820

6

ايجابية

45
47

أشعر بوجود اسالي

متنوعة للتقويل

3.69

.850

7

ايجابية

45

أقدر ب ن التقويل للوحدة قابل للقياس

3.67

.820

8

ايجابية

3.73

0.65

أرى الدقة في صياغة التقويل

الدرجة الكلية

ايجابية

ُي حظ من الجدول  )3أن شدة اتجاه معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات
المطورة في مجال "التقويل" كانت ايجابيةل إذ بلغ المتوسط الحسابي 73ف )3بانحراف معياري
65ف)0ل وجاضت فقرات هذا المجال في االتجاه االيجابيل إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين
67ف80-3ف)3ل وجاضت في الرتبة األولى الفقرة )41ل التي تنص على " اعتقد أن عدد االسئلة
للمهارة الواحدة مناس

"ل بمتوسط حسابي 80ف )3وانحراف معياري 73ف)0ل وفي الرتبة الاانية

جاضت الفقرة  )48التي تنص على " ارى الوضوح في صياغة التقويل "ل بمتوسط حسابي 78ف)3
وانحراف معياري 80ف )0ل وجاضت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة  )47التي تنص على " اشعر
بوجود اسالي

متنوعة للتقويل " بمتوسط حسابي 69ف )3وانحراف معياري 85ف )0ل وفي الرتبة

االخيرة جاضت الفقرة  )54والتي تنص " اقدر بان التقويل للوحدة قابل للقياس "ل بمتوسط حسابي
67ف )3وانحراف معياري 82ف)0ف
2ف مجال "األهداف".
تل إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت

والمستوى التجاهات معلمي

المرحلة األساسية العليا نحو المناهج المطورة على مجال "االهداف" ل والجدول ُ )4يبين ذلكف

35

الجدول()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت وشدة االتجاه لفقرات مجال (األهداف) مرتبة تنازليا.

المجال

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة شدة االتجاه

1

اقدر مراعاة االهداف للفروق الفردية بين الطلبة

3.83

.710

1

ايجابية

2

اشعر ان االهداف تت ضل مس مستوى الطلبة و تلبي احتياجاتهل المعرفية

3.71

.710

2

ايجابية

3

اقدر صياغة االهداف بعبارات واضحة

3.58

.730

3

ايحابية

4

اقدر وجود قائمة باألهداف التعليمية قبل كل وحدة

3.35

.810

4

ايجابية

3.29

.810

5

ايجابية

3.23

.850

6

ايحابية

7

سلبية

7

ارى ان االهداف تتناس

6

اشعر انم من الممكن تحقيق االهداف

5

زمنيا مس المطلو من االداض

اعتقد ان االهداف متنوعة حس

مجاالت التعلل الا اة المعرفيل االنفعاليل

النفسحركي)
الدرجة الكلية

2.64

.890

3.37

0.55

ايجابية

ُي حظ من الجدول  )4أن شدة اتجاه معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة
في مجال "األهداف" كانت ايجابية على الدرجة الكليةل إذ بلغ المتوسط الحسابي 37ف )3بانحراف
معياري 55ف)0ل وجاضت فقرات هذا المجال في االتجاه اإليجابي باساناض الفقرة  )5إذ جاضت باتجاه
سلبيل و تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 83ف64-3ف)2ل وجاضت في الرتبة األولى الفقرة )1ل
التي تنص على " اقدر مراعاة االهداف للفروق الفردية بين الطلبة "ل بمتوسط حسابي 83ف)3
وانحراف معياري 71ف)0ل وفي الرتبة الاانية جاضت الفقرة  )2التي تنص على " اشعر ان االهداف
تت ضل مس مستوى الطلبة و تلبي احتياجاتهل المعرفية "ل بمتوسط حسابي 71ف )3وانحراف معياري
71ف )0ل وجاضت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة  )6التي تنص على
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" اشعر انم من الممكن تحقيق االهداف " بمتوسط حسابي 23ف )3وانحراف معياري 85ف )0ل وفي
الرتبة االخيرة جاضت الفقرة  )5والتي تنص " اعتقد ان االهداف متنوعة حس

مجاالت التعلل الا اة

المعرفيل االنفعاليل النفسحركي) "ل بمتوسط حسابي 64ف )2وانحراف معياري 89ف)0ف
 -3مجال "المحتوى ":
الجدول()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت وشدة االتجاه لفقرات مجال (المحتوى) مرتبة تنازليا.

المجال

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

23

يريحني ما ورد في الكتا

24

اقدر الترابط بين موضوعات الكتا

22

تريحني قائمة المحتويات الواردة في كتا

21

اقدر التنوع بين موضوعات الكتا

3.59

8

اعتقد ان عدد الحصص تت ضل مس تدريس المناهج المطورة

3.52

1.12

20

اقدر التطابق بين محتوى المنهاج و اهدافم

3.40

0.96

15

يسعدني الترابط و التكامل الموجود بين مقررات التخصص الواحد في

من عناوين رئيسة وفرعية بشكل مميز

الرياضيات

مختلف المراحل التعليمية
16

اشعر بشمولية انماط التفكير المختلفة في مناهج الرياضيات

االتجاه

3.73

0.80

1

ايجابية

3.70

0.86

2

ايجابية

3.68

0.83

3

ايجابية

0.81

4

ايجابية

5

ايجابية

6

ايجابية

3.38

0.78

7

ايجابية

3.33

0.84

8

ايجابية

3.15

0.93

9

ايجابية

0.85

10

ايجابية

0.98

11

ايجابية

13

يتناس

14

اقدر ما تحتويم المناهج من خبرات جديدة للطلبة

3.12

9

ارى ان المادة العلمية تت ضل مس مستوى الطلبة

3.06

اخراج الكتا

المدرسي في مظهره العال للمرحلة العمرية

الرتبة

شدة

37

17

اقدر اسهال المناهج في تحفيز التعلل الذاتي عند الطلبة

2.98

0.92

12

سلبية

18

اعتقد ان المناهج المطورة تسهل في تنمية مهارات الطلبة بمختلف مستوياتهل

2.96

0.97

13

سلبية

19

اعتقد ان المن اهج المطورة تدفس اولياض االمور ل هتمال بمستويات أبنائهل

2.86

1.06

14

سلبية

2.54

0.78

15

سلبية

0.65

16

سلبية

17

سلبية

10

اشعر ان المناهج المطورة تواك

12

يسعدني خلو المناهج المطورة من االخطاض اللغوية

2.34

11

يسعدني خلو المناهج المطورة من االخطاض العلمية

2.21

0.43

3.15

0.46

التطورات الحدياة

الدرجة الكلية

ايجابية

ُي حظ من الجدول  )5أن شدة اتجاه معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات
المطورة في مجال "االمحتوى" كانت ايجابيةل إذ بلغ المتوسط الحسابي 15ف )3بانحراف معياري
46ف)0ل وجاضت فقرات هذا المجال في االتجاه اإليجابي والسلبي إذ تراوحت المتوسطات الحسابية
ما بين 73ف21 -3ف)2ل وجاضت في الرتبة األولى الفقرة )23ل التي تنص على " يريحني ما ورد في
الكتا

من عناوين رئيسة وفرعية بشكل مميز "ل بمتوسط حسابي 73ف )3وانحراف معياري 80ف)0ل

وفي الرتبة الاانية جاضت الفقرة  )24التي تنص على " اقدر الترابط بين موضوعات الكتا

"ل

بمتوسط حسابي 70ف )3وانحراف معياري 86ف )0ل وجاضت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )12
التي تنص على " يسعدني خلو المناهج المطورة من االخطاض اللغوية " بمتوسط حسابي 34ف)2
وانحراف معياري 65ف )0ل وفي الرتبة االخيرة جاضت الفقرة  )11والتي تنص " يسعدني خلو المناهج
المطورة من االخطاض العلمية "ل بمتوسط حسابي 21ف )2وانحراف معياري 43ف)0ف
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 -4مجال "األنشطة وأسالي التدريس".
تل إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت

وشدة االتجاه لفقرات التجاهات

معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة على مجال "األنشطة وأسالي
التدريس" ل والجدول ُ )6يبين ذلكف
الجدول()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت والشدة لفقرات مجال "األنشطة وأسالي التدريس" مرتبة تنازليا.

الرقم

36

المجال

يريحني الترابط بين االنشطة و التدريبات مس عنوان الوحدة التابعة لها

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

شدة
االتجاه

3.09

.890

1

إيجابية

3.08

.890

2

إيجابية

3.04

.750

3

إيجابية

40

اشعر بوجود تكامل بين الموضوعات و االسالي

التعليمية المصاحبة لها

3.03

1.00

4

إيجابية

34

يريحني الترابط بين االنشطة و التدريبات وبيئة التعلل في المناهج المطورة

3.01

.790

5

إيجابية

39

تراعي التدريبات الفروق الفردية

3.01

.970

5

إيجابية

33

اميل إلى استخدال التقنيات التعليمية الواردة في المناهج المطورة

2.96

.850

6

سلبية

32

استمتس بتنوع االنشطة في مناهج الرياضيات المطورة

2.88

.750

7

سلبية

31

تساعدني المناهج المطورة على تفعيل الوسائط التعليمية

2.81

.740

8

سلبية

38

اعتقد ان التدريبات قابلة للتنفيذ

2.80

.920

9

سلبية

التفكير المنوعة لدى الطلبة

37

تستايرني التدريبات المايرة ألسالي

35

استمتس في تنفيذ االنشطة التعليمية الصفية وغير الصفية الواردة في المنهاج

39

29

اشعر بوجود تكامل بين الموضوعات و االنشطة المصاحبة لها
من مصادر مختلفة

30

ارى ان المناهج المطورة تحفز عملية البح

28

اتقيد باستراتيجيات التدريس الواردة في الكتا

27

ابدي اهتماما بتنفيذ كافة االنشطة الواردة في المناهج المطورة

26

اقدر ما تقدمم المنتديات و المواقس االلكترونية على الشبكة العنكبوتية من انشطة ذات

و ما يصاحبها من اجراضات

ع قة
25

اعتقد ان المناهج المطورة تحفز الطلبة على زيارة المكتبة
الدرجة الكلية

2.75

.770

10

سلبية

2.64

.780

11

سلبية

2.54

.780

12

سلبية

2.25

.850

13

سلبية

1.76

.710

14

سلبية

1.69

.730

15

سلبية

2.71

0.53

سلبية

ُي حظ من الجدول  )6أن شدة اتجاه معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة
في مجال "االنشطة وأسالي

التدريس" كانت سلبيةل إذ بلغ المتوسط الحسابي 71ف )2بانحراف

معياري 53ف)0ل وجاضت فقرات هذا المجال في االتجاهين اإليجابي والسلبي إذ تراوحت المتوسطات
الحسابية ما بين 09ف69-3ف)1ل وجاضت في الرتبة األولى الفقرة )36ل التي تنص على " يريحني
الترابط بين االنشطة و التدريبات مس عنوان الوحدة التابعة لها "ل بمتوسط حسابي 09ف )3وانحراف
معياري 89ف )0وباتجاه ايجابيل وفي الرتبة الاانية جاضت الفقرة  )37التي تنص على " تستايرني
التدريبات المايرة ألسالي

التفكير المنوعة لدى الطلبة "ل بمتوسط حسابي 08ف )3وانحراف معياري

89ف )0وباتجاه ايجابي ل وجاضت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة  )26التي تنص على " اقدر ما
تقدمم المنتديات و المواقس االلكترونية على الشبكة العنكبوتية من انشطة ذات ع قة " بمتوسط حسابي
76ف )1وانحراف معياري 71ف )0وباتجاه سلبي ل وفي الرتبة االخيرة جاضت الفقرة  )25والتي تنص
" اعتقد ان المناهج المطورة تحفز الطلبة على زيارة المكتبة "ل بمتوسط حسابي 69ف )1وانحراف
معياري 73ف )0وباتجاه سلبيف

40

نتائج اإلجابة عد سؤال الدراسة الثاني والذي نصا :هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية
(  )α≤0.05بيد متوسط اتجاهات معلمي المرحلة االساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة
والوسط المتصل على مقياس االتجاهات؟
تل حسا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو

مناهج الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة مادبا تبعاال لمتغير جنس المعللل كما تل
استخدال االختبار التائي  )t-testلعينة واحدة والجدول ُ )7يبين ذلكف
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينة واحدة التجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا
نحو مناهج الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة مادبا.
االنحراف

المتوسط

المعياري

الحسابي

3.15

3.569

7.435

0.001

0.030

قيمة ت

مستوى الداللة

المجال

العدد

0.003

المحتوى

120

460ف

االهداف

120

550ف

3.37

األنشطة وأسالي التدريس

120

.530

2.71

-6.074

التقويم

120

.650

3.73

12.318

0.009

الدرجة الكلية

120

.310

3.13

4.680

0.015

أظهرت النتائج في الجدول  )7وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 05ف )α≤0بين
المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة في

41

المدارس الحكومية في محافظة مادبا في الدرجة الكلية إذ بلغت القيمة التائية 680ف ) 4وبمستوى
015ف )α≤0ولصال الوسط الحسابي الم حظ ل وكانت القيل التائية ذات داللة إحصائية للمجاالت
كافة ل إذا بلغت هذه القيل 569ف )3لمجال "االهداف" و 435ف )7لمجال "المحتوى"ل و 074ف )-6و
المتوسط الحسابي الم حظ في حين كانت لصال

318ف )12لمجال "التقويل" وجميعها لصال

المتوسط الحسابي المتصل  )3لمجال "االنشطة واسالي

التدريس" 074ف)-6

السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥0.05في اتجاهات معلمي المرحلة
األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة تُعزى لسنوات خبرة المعلم ؟.
تل حسا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي المرحلة الساسية

العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة ل تبعاال لمتغير خبرة المعللل والجدول ُ )8يبين ذلكف
الجدول()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي المرحلة االساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة تبعا لمتغير عدد
سنوات الخبرة للمعلم.
المجال

االهداف

مستويات متغير الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقل مد خمس سنوات

18

3.72

.410

مد خمس سنوات إلى أقل مد
66

3.28

.580

عشر سنوات فأكثر

36

3.37

.470

أقل مد خمس سنوات

18

3.45

.370

66

3.04

.420

36

3.19

.500

عشر سنوات

المحتوى

مد خمس سنوات إلى أقل مد
عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر

42

أقل مد خمس سنوات
األنشطة وأسالي
التدريس

التقويم

الدرجة الكلية

18

3.00

مد خمس سنوات إلى أقل مد

.380

66

2.59

.540

عشر سنوات فأكثر

36

2.78

.500

أقل مد خمس سنوات

18

3.67

.250

66

3.65

.720

عشر سنوات فأكثر

36

3.90

.620

أقل مد خمس سنوات

18

3.38

.250

66

3.03

.320

36

3.64

.800

عشر سنوات

مد خمس سنوات إلى أقل مد
عشر سنوات

مد خمس سنوات إلى أقل مد
عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر

ُي حظ من الجدول  )8وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي
المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة تبعاال لمتغير خبرة المعللل في كل مجال من
مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجاالت مجتمعةل إذ حصل أصحا

فئة الخبرة عشر سنوات

ف كار) على أعلى متوسط حسابي إذ بلغ 64ف)3ف يليهل فئة أقل من خمس سنوات) إذ بلغ متوسطهل
الحسابي 38ف)3ل في حين جاض أصحا

فئة من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات) بالرتبة

األخيرة بمتوسط حسابي 03ف)3ل ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة
إحصائية عند مستوى  )α≤0.05تل تطبيق تحليل التباين األحادي
) (One Way ANOVAوجاضت النتائج كما في الجدول )9ف
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الجدول()9
تحليل التبايد األحادي للفروق بيد المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي المرحلة االساسية العليا نحو مناهج
الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة مادبا تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة للمعلم.
مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

ف

مستوى الداللة

مصدر التبايد
بيد المجموعات

2.804

2

1.402

5.031

.0080

داخل المجموعات

32.604

117

.2790

المجموع

35.408

119

بيد المجموعات

2.521

2

1.261

داخل المجموعات

22.378

117

.1910

المجموع

24.899

119

األنشطة

بيد المجموعات

2.686

2

1.343

وأسالي

داخل المجموعات

30.238

117

.2580

المجموع

32.924

119

بيد المجموعات

1.473

2

.7360

داخل المجموعات

48.277

117

.4130

المجموع

49.749

119

بيد المجموعات

1.998

2

.9990

داخل المجموعات

9.143

117

.0780

المجموع

11.141

119

االهداف

المحتوى

التدريس

التقويم

الدرجة الكلية

6.591

5.197

1.784

12.787

.0020

.0070

.1720

.0000

أظهرت نتائج الجدول  )9وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )α≤0.05بين
المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورةل تبعاال
لمتغير الخبرة للمعلل في الدرجة الكلية إذ بلغت القيمة الفائية 787ف )12وبمستوى )α≤0.000
للدرجة الكليةل اما أتجاهات االستبانة فقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية لجميس
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المجاالت باستاناض مجال"التقويل"ل فقد كانت القيمة الفائية لمجال "المحتوى" 591ف)5
وبمستوى )α≤0.002ل ولمجال "االهداف" بلغت القيمة الفائية 031ف )5وبمستوى )α≤0.008ل
ولمجال "األنشطة وأسالي

التدريس" بلغت القيمة الفائية 197ف )5وبمستوى  )α≤0.007ل ولمجال

"التقويل" بلغت القيمة الفائية 784ف )1وبمستوى )α≤0.172ل ولمعرفة عائدية هذه الفروق ذات
الداللة اإلحصائية تل استخدال اختبار شيفيم ) (Scheffeللمقارنات البعديةل والجدول ُ )10يبين
ذلكف
الجدول()10
نتائج اختبار شيفيا للمقارنات البعدية بيد المتوسطات الحسابية ال تجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو
مناهج الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة مادبا تبعا لمتغير خبرة المعلم.
مستويات متغير الخبرة
المجال

أقل مد
المتوسط الحسابي

خمس
سنوات

أقل مد خمس سنوات
االهداف

3.72

أقل مد عشر سنوات

فأكثر

*0.44

0.36

مد خمس سنوات إلى أقل مد
3.28

-0.09

عشر سنوات فأكثر

3.37

-

مستويات متغير الخبرة

المتوسط الحسابي

أقل مد خمس سنوات

3.45

عشر سنوات

أقل مد
خمس
سنوات
المحتوى

مد خمس سنوات إلى

عشر سنوات

مد خمس سنوات إلى أقل مد
عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر

3.04

3.19

-

مد خمس سنوات إلى

عشر سنوات

أقل مد عشر سنوات

فأكثر

*0.41

0.26

-

-0.15
-
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أقل مد

األنشطة وأسالي
التدريس

مستويات متغير الخبرة

المتوسط الحسابي

أقل مد خمس سنوات

3.00

خمس
سنوات
-

أقل مد عشر سنوات

فأكثر

*0.41

0.22

مد خمس سنوات إلى أقل مد
2.59

-0.19

عشر سنوات فأكثر

2.78

-

مستويات متغير الخبلرة

المتوسط الحسابي

أقل مد خمس سنوات

3.38

عشر سنوات

أقل مد
خمس
سنوات
الدرجة الكلية

مد خمس سنوات إلى

عشر سنوات

-

مد خمس سنوات إلى أقل مد
عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر

3.03

مد خمس سنوات إلى

عشر سنوات

أقل مد عشر سنوات

فأكثر

*0.35

*0.26
*-0.61

3.64

ُي حظ من الجدول  )10أن الفروق بين المتوسطات الحسابية في الدرجة الكلية التجاهات
معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة
مادبا تعزى للمعلمين ذوي الخبرة أقل من خمس سنوات)ل و عشر سنوات ف كار)لعند المقارنة مس
ذوي فئة الخبرة من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات)ل اما في مجاالت أداة الدراسةد
األهداف والمحتوى و واألنشطة وأسالي

التدريس فإن الفروق تُعزى للمعلمين ذوي مستوى لخبرة أقل

من خمس سنوات) فقط عند المقارنة مس مستويات متغير الخبرة األخرىف
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السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥0.05في اتجاهات معلمي المرحلة
األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات تعزى لسنوات لجنس المعلم ؟.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات

لإلجابة عن هذا السؤال تل حسا

معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة
مادبا" تبعاال لمتغير جنس المعللل كما تل استخدال االختبار التائي  )t-testلعينتين مستقلتين والجدول
ُ )11يبين ذلكف
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتيد الاتجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو
مناهج الرياضيات تعزى لمتغير جنس المعلم.
المجال
االهداف

المحتوى

األنشطة وأسالي
التدريس
التقويم

الدرجة الكلية

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكور

52

3.19

.700

إناث

68

3.51

.340

ذكور

52

3.00

.510

إناث

68

3.26

.370

ذكور

52

2.55

.650

إناث

68

2.83

.370

ذكور

52

3.97

.810

اناث

68

3.54

.400

ذكور

52

3.04

.380

اناث

68

3.20

قيمة ت

مستوى الداللة

-3.302

0.001

-3.297

-2.919

3.817

-2.941

0.001

0.004

0.000

0.004

.210

أظهرت النتائج في الجدول  )11وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 05ف)α≤0
بين المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة

47

في المدارس الحكومية في محافظة مادبا تُعزى لمتغير الجنس في الدرجة الكلية إذ بلغت القيمة التائية
941ف ) -2وبمستوى 004ف )α≤0ولصال
ولصال االنا

االنا ل وكانت القيل التائية ذات داللة إحصائية

للمجاالت كافة باستاناض مجال "التقويل" إذ كانت الفروق على هذا المجال لصال

الذكورف
السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات دال لة إحصائية ( )α≥0.05في اتجاهات معلمي المرحلة
األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات تعزى للمؤهل االكاديمي المعلم ؟.
تل حسا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي المرحلة األساسية

العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة مادبا تبعاال لمتغير المؤهل
االكاديمي للمعللل كما تل استخدال االختبار التائي  )t-testلعينتين مستقلتين والجدول ُ )12يبين
ذلكف
الجدول()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتيد مستقلتيد التجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو

مناهج الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة مادبا تبعا لمتغير المؤهل االكاديمي للمعلم.
المؤهل

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

3.37

.550

0.177

0.860

.540
.450

المجال

االكاديمي

االهداف

بكالوريوس

102

ماجستير

18

3.35

بكالوريوس

102

3.13

المحتوى
االنشطة وأسالي
التدريس

ماجستير

18

3.27

.480

بكالوريوس

102

2.69

.530

ماجستير

18

2.83

.470

-1.266

-1.094

0.208

0.276
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التقويم

الدرجة الكلية

بكالوريوس

102

3.69

.640

ماجستير

18

3.94

.660

بكالوريوس

102

3.11

.310

ماجستير

18

3.25

.230

-1.506

0.135

-1.793
0.076

أظهرت النتائج في الجدول  )12عدل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
05ف )α≤0بين المتوسطات التجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات
المطورة في المدارس الحكومية في محافظة مادبا تُعزى لمتغير المؤهل االكاديمي للمعلل في الدرجة
الكلية والمجاالت كافةل إذ بلغت القيمة التائية 793ف ) -1وبمستوى 076ف )α≤0للدرجة الكليةل
ولمجال "المحتوى" بلغت قيمة "ت" 266ف )-1وبمستوى
قيمة "ت" 177ف )0وبمستوى
"ت" 094ف )-1وبمستوى
135ف)α≤0ف

070ف )α≤0ل ولمجال "األهداف" بلغت

860ف )α≤0ل ولمجال "األنشطة وأسالي

التدريس"ل بلغت قيمة

276ف)α≤0ل ولمجال التقويل بلغت قيمة "ت" 506ف )-1وبمستوى
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة حس

أسئلتهال وعلى النحو

اآلتيد
مناقشة نتائج السؤال األول :ما شدة اتجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج
الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة مادبا ؟
أظهرت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال أن شدة اتجاه معلمي المرحلة األساسية العليا نحو
مناهج الرياضيات المطورة كانت إيجابيةل إذ بلغ المتوسط الحسابي 13ف )3وجاضت مجاالت
استبانات االتجاهات في االتجاهين السلبي وااليجابيل جاض في الرتبة األولى مجال "التقويل" وباتجاه
ايجابيل يليم مجال "األهداف" باتجاه ايجابيل وجاض في الرتبة ما قبل األخيرة مجال "المحتوى" وباتجاه
ايجابيل وجاض في الرتبة األخيرة مجال "األنشطة وأسالي
النتيجة للتغييرات اإليجابية التي طرأت على المناهج بحي

التدريس" وباتجاه سلبيل وقد تعزى هذه
أصبحت تواك

التطورات العلمية على

صعيد المناهج واستراتيجيات التدريس وهذا يتفق مس ما أشار لم إبراهيل  )1991من أن هنالك مبررات
لتطوير المنهج منها مبررات اجتماعية واقتصادية باإلضافة إلى تطورات في المعرفةل واتفقت نتائج
اإلجابة عن هذا السؤال نسبياال مس نتائج دراسة صبري  )2015والتي أشارت إلى ان اتجاهات معلمي
الرياضيات على الدرجة الكلية للمقياس نحو تدريس الرياضيات المطورة مرتفعة بشكل عال أما بالنسبة
لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتيد
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 :1مجال "التقويم".
أظهرت النتائج أن شدة اتجاه معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة في
مجال "التقويل" كانت ايجابيةل وجاضت فقرات هذا المجال في االتجاه االيجابيل وجاضت في الرتبة
األولى الفقرة )41ل التي تنص على " اعتقد ان عدد االسئلة للمهارة الواحدة مناس

"ل وفي الرتبة

الاانية جاضت الفقرة  )48التي تنص على " ارى الوضوح في صياغة التقويل "ل وجاضت في الرتبة ما
قبل األخيرة الفقرة  )47التي تنص على " اشعر بوجود اسالي

متنوعة للتقويل " وفي الرتبة االخيرة

جاضت الفقرة  )54والتي تنص " اقدر بان التقويل للوحدة قابل للقياس "ل ل وقد تعزى هذه النتيجة
ل ضافات الجيدة في المناهج المطورة وما تضمنتم من وضوح في صياغة التقويل باإلضافة إلى
أسالي

متنوعة للتقويلل واختلفت نتيجة اإلجابة عن هذا المجال مس دراسة المقوشي  )1996في

المملكة العربية السعودية والتي أظهرت أن هناك الكاير من الاغرات والفجوات في الكت
مبح

المدرسية في

الرياضيات من ناحية المحتوى وبحاجة إلى التعديلف

2ف مجال "األهداف".
أظهرت نتائج هذا المجال

أن شدة

اتجاه معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج

الرياضيات المطورة في مجال "األهداف" كانت ايجابيةل وجاضت فقرات هذا المجال في االتجاه
اإليجابي باساناض الفقرة  )5إذ جاضت باتجاه سلبيل ل وجاضت في الرتبة األولى الفقرة )1ل التي تنص
على " اقدر مراعاة االهداف للفروق الفردية بين الطلبة "ل وفي الرتبة الاانية جاضت الفقرة  )2التي
تنص على " اشعر ان االهداف تت ضل مس مستوى الطلبة و تلبي احتياجاتهل المعرفية "ل ل وجاضت
في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة  )6التي تنص على " اشعر انم من الممكن تحقيق االهداف " ل وفي
الرتبة االخيرة جاضت الفقرة  )5والتي تنص " اعتقد ان االهداف متنوعة حس
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مجاالت التعلل الا اة المعرفيل االنفعاليل النفسحركي)ل وقد تعزى هذه النتيجة للتطورات
اإليجابية التي حدات في مجال األهداف في المناهج الرياضيات المطورة وت فيها للكاير من الاغرات
في المناهج السابقةل وقد اتفقت هذه النتيجة مس دراسة بابكر علي  )2002والتي أشارت إلى ان
اتجاهات المعلمين موجبة نحو أهداف المقرر ل وسالبة نحو الكت

المقررة وبرامجها التدريبيةف

 -3مجال "المحتوى ":
أظهرت نتائج هذا المجال

أن شدة

اتجاه معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج

الرياضيات المطورة في مجال "المحتوى" كانت ايجابيةل وجاضت فقرات هذا المجال في االتجاه
اإليجابي وجاضت في الرتبة األولى الفقرة )23ل التي تنص على " يريحني ما ورد في الكتا

من

عناوين رئيسة وفرعية بشكل مميز "ل وفي الرتبة الاانية جاضت الفقرة  )24التي تنص على " اقدر
الترابط بين موضوعات الكتا

" ل وجاضت في الرتبة ما قبل األخيرة الفقرة  )12التي تنص على "

يسعدني خلو المناهج المطورة من االخطاض اللغوية " ل وفي الرتبة االخيرة جاضت الفقرة  )11والتي
تنص " يسعدني خلو المناهج المطورة من االخطاض العلمية "ل وقد تعزى هذه النتيجة إلى محتوى
المناهج المطورة في مبح

الرياضيات احتوى على مادة تعليمية تت ضل وكافة المراحل العمريةل وترتبط

باالطار العال للمناهج المطورةل باإلضافة إلى انبااقها من فلسفة التربية والتعليل في األردنل وقد اتفقت
نتائج اإلجابة عن هذا المجال نسبياال مس دراسة صبري  )2015والتي أشارت إلى ان اتجاهات معلمي
الرياضيات على الدرجة الكلية للمقياس نحو تدريس الرياضيات المطورة مرتفعة بشكل عال ل كما
اختلف نسبياال مس دراسة ) (Maphumulo,2016والتي أشارت إلى أن اتجاهات معلمي الرياضيات
سلبية نحو محتوى الكتا

ونحو الفصول الجديدةف
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 -4مجال "األ نشطة وأسالي التدريس".
أظهرت نتائج هذا المجال

أن شدة

الرياضيات المطورة في مجال "االنشطة وأسالي

اتجاه معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج
التدريس" كانت سلبيةل إذ بلغ المتوسط الحسابي

71ف)2ل وجاضت فقرات هذا المجال في االتجاهين اإليجابي والسلبي ل وجاضت في الرتبة األولى الفقرة
)36ل التي تنص على " يريحني الترابط بين االنشطة و التدريبات مس عنوان الوحدة التابعة لها "ل
بمتوسط حسابي 09ف )3وباتجاه ايجابيل وفي الرتبة الاانية جاضت الفقرة  )37التي تنص على "
تستايرني التدريبات المايرة ألسالي

التفكير المنوعة لدى الطلبة وباتجاه ايجابي ل وجاضت في الرتبة ما

قبل األخيرة الفقرة  )26التي تنص على " اقدر ما تقدمم المنتديات و المواقس االلكترونية على الشبكة
العنكبوتية من انشطة ذات ع قة " وباتجاه سلبي ل وفي الرتبة االخيرة جاضت الفقرة  )25والتي تنص
" اعتقد ان المناهج المطورة تحفز الطلبة على زيارة المكتبة "ل وباتجاه سلبيل وقد تعزى هذه النتيجة
إلى وجود فروق فردية بين المعلمين في قدرتهل على توظيف األنشطة وأسالي

التدريس المضمنة في

المناهج المطورةل إضافة إلى أن جزض كبير من المعلل يفضلون طريقة التدريس التقليدية لكي ينهوا
المنهاج ولوجود معيقات ابرزها اكتظاظ الغرف الصفية بالطلبة وعدل جاهزيتها لتطبيق األنشطة
وأسالي

التدريس المتنوعةل واتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال مس نتائج دراسة بابكر علي )2002

والتي اشارت وجود اتجاهات سالبة نحو الكت

المقررة وبرامجها التدريبيةل كما اتفقت مس دراسة

(Maphumuloل ) 2016والتي أشارت إلى أن اتجاهات معلمي الرياضيات سلبية نحو محتوى
الكتا

ونحو الفصول الجديدةف
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نتائج اإلجابة عد سؤال الدراسة الثاني والذي نصا :هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية بيد متوسط
اتجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة والوسط المتصل على
مقياس االتجاهات؟
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي
المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة والوسط المتصل في المدارس الحكومية في
محافظة مادبا في الدرجة الكليةل وكانت القيل التائية ذات داللة إحصائية للمجاالت كافة ويمكن تفسير
هذه النتيجة ب ن اتجاهات المعلمين بالمجمل كانت إيجابية نحو المناهج المطورة لمبح

الرياضياتل

وقد اتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال مس نتائج دراسة صبري  )2015والتي اشارت إلى وجود
اتجاهات مرتفعة نحو تدريس منهاج الرياضيات ل كما اختلفت مس نتائج دراسة نتائج دراسة بابكر
علي  )2002والتي اشارت وجود اتجاهات سالبة نحو الكت

المقررة وبرامجها التدريبيةل كما اختلفت

مس دراسة )(Maphumulo,2016ل والتي أشارت إلى أن اتجاهات معلمي الرياضيات سلبية نحو
محتوى الكتا

ونحو الفصول الجديدةف

السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥0.05في اتجاهات معلمي المرحلة
األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات تُعزى لسنوات خبرة المعلم ؟.
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية التجاهات معلمي
المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورةل تبعاال لمتغير الخبرة للمعلل في الدرجة الكلية ل
اما مجاالت االستبانة فقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية لجميس المجاالت باستاناض مجال "التقويل"ل
وأشارت نتائج االختبارات المجالية أن الفروق تُعزى للمعلمين ذوي الخبرة أقل من خمس سنوات)ل
و عشر سنوات ف كار)ل أما في المجاالت فإن الفروق تعزى للمعلمين ذوي الخبرة
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أقل من خمس سنوات) فقط ل وقد اتفقت نتائج اإلجابة عن هذا السؤال نسبياال مس نتائج
صبري  )2015والتي أشارت إلى ان اتجاهات معلمي الرياضيات على الدرجة الكلية للمقياس نحو
تد ريس الرياضيات المطورة مرتفعة بشكل عالل كما اختلفت مس نتائج دراسة نتائج دراسة بابكر
علي  )2002والتي اشارت وجود اتجاهات سالبة نحو الكت

المقررة وبرامجها التدريبيةل كما اختلفت

مس دراسة ) (Maphumulo,2015ل والتي أشارت إلى أن اتجاهات معلمي الرياضيات سلبية نحو
ونحو الفصول الجديدةف

محتوى الكتا

السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥0.05في اتجاهات معلمي
المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات تعزى لجنس المعلم ؟.
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند بين المتوسطات الحسابية التجاهات
معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في محافظة
مادبا تُعزى لمتغير الجنس في الدرجة الكليةل وكانت القيل التائية ذات داللة إحصائية ولصال االنا
للمجاالت كافة باستاناض مجال "التقويل" إذ كانت الفروق على هذا المجال لصال الذكورل وقد تعزى
هذه النتيجة إلى أن جدية االنا
كافة جوان

أكار من الذكور ناحية العملية التعليمية التعلمية واهتمامهن أكار

عملهن من تخطيط وتدريس وتفعيل ل ستراتيجيات التدريسيةل وقد أتفقت نتائج اإلجابة

عن هذا السؤال نسبياال مس دراسة المقوشي  )1996دراسة والتي هدفت إلى استط ع اراض موجهي
ومعلمي الرياضيات بمدينة الريا
الاانوي من حي

بالمملكة العربية السعودية حول كتا

م ئمة لغتم وطريقة عرضم وم ئمتم لقدرات الط

وتوصلت الدراسة إلى ان محتوى الكتا

مناس

من حي

اللغة وطريقة

الرياضيات للصف االول
وللخطة الدراسية المعتمدةل
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العر ل اال انم ال ي ئل المرحلة الذهنية للط
ذلك بإعادة النظر في كتا

ل وال يتناس

مس الخطة المحددةل واوصت في ضوض

الرياضياتف

السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α≥0.05في اتجاهات معلمي المرحلة
األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات تعزى للمؤهل االكاديمي للمعلم ؟.
أظهرت النتائج عدل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 005ف )α≤0بين المتوسطات
التجاهات معلمي المرحلة األساسية العليا نحو مناهج الرياضيات المطورة في المدارس الحكومية في
محافظة مادبا تُعزى لمتغير المؤهل االكاديمي للمعلل في الدرجة الكلية والمجاالت كافةل
تفسير هذه النتيجة بإن جميس المعلمين بغ

ويمكن

النظر عن مؤهلهل العلمي والذي هو في إدناه درجة

البكالوريوس يخضعون لنفس الدورات التدريبية التي تهيئهل للدخول للغرفة الصفية والتعامل مس الطلبة
والمنهاجل وقد اتفقت نتيجة اإلجابة عن هذا السؤال مس دراسة اجراها
ل) ( Matos & Ponte 1994والتي ركزت على اتجاهات المعلمين والطلبة في البرتغال المشاركين
في برنامج تجريبي لتطوير المناهج الدراسية التي تهدف إلى التعلل النشط و تركز على العمل
الجماعي خاصة في مجال مناهج الرياضيات و اسالي

تدريس الرياضياتل وقد وجدت الدراسة

اتجاهات ايجابية نحو المحتوى واتجاهات سلبية نحو تصميل الكتا

وتنفيذهف
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التوصيات :
في ضوض نتائج الدراسة فإن الباحاة توصي بما يليد
• عقد دورات تدريبية للمعلمين على المنهج المطور لتعزيز اتجاهات المعلمين نحو المنهاج
المطور في مجال أسالي

التدريس واألنشطة وذلك إلاراض أفكارهل ب مالة وتطبيقات

وتدريبات ممكن تطبيقها مس الطلبةف
• تزويد المعلمين بالتقنيات المطلوبة والمعدات ال زمة إلجراض األنشطة وزيادة التفاعل
الصفي ف
• تزويد المعلمين بدليل المعلل لما يقدمم من شرح واف لخطوات االنشطة ف
• اجراض مزيد من الدراسات حول المناهج المطورة وعلى مباح

أخرىف

• دراسة آراض المشرفين التربويين حول المناهج المطورة ومدى تحقيقها ألهداف العملية
التعليمية التعلميةف
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الملحق رقم ()1
أداة الدراسة بصورتها األولية
معلومات شخصية
أرجو وضع إشارة (  ) Xفي المكاد المناس
 .1الجنس

أنثى...........

ذكر .......

 .2العمر ....................
 .3المؤهل االكاديمي
دبلوم......

بكالوريوس........

 .4عدد سنوات الخبرة
مد سنا إلى اقل مد  5سنوات............
مد  5سنوات إلى اقل مد ............ 10
اكثر مد  10سنوات ............

ماجستير......
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المحور األ ول :المحتوى
الرقل

موافق

موافق

محايد

معار

معار

بشدة
)5

الفقرة

)4

)3

)2

بشدة
)1

1

اعتقد ان عدد الحصص تت ضل مس تدريس المناهج المطورة

2

ارى ان المادة العلمية تت ضل مس مستوى الطلبة

3

اشعر ان المناهج المطورة تواك

4

يسعدني خلو المناهج المطورة من االخطاض العلمية

5

يسعدني خلو المناهج المطورة من االخطاض اللغوية
اخراج الكتا

التطورات الحدياة

المدرسي في مظهره العال للمرحلة العمرية

6

يتناس

7

اقدر ما تحتويم المناهج من خبرات جديدة للطلبة

8

يسعدني الترابط والتكامل الموجود بين مقررات التخصص الواحد
في مختلف المراحل التعليمية

9

اشعر بشمولية انماط التفكير المختلفة في مناهج الرياضيات

10

اقدر اسهال المناهج في تحفيز التعلل الذاتي عند الطلبة

11

اعتقد ان المناهج المطورة تسهل في تنمية مهارات الطلبة بمختلف
مستوياتهل

12

اعتقد ان المناهج المطورة تدفس اولياض االمور ل هتمال بمستويات
أبنائهل

13

اقدر التطابق بين محتوى المنهاج و اهدافم

التعديل
المقترح
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14

اقدر التنوع بين موضوعات الكتا

15

تريحني قائمة المحتويات الواردة في كتا

16

يريحني ما ورد في الكتا

17

اقدر الترابط بين موضوعات الكتا

الرياضيات

من عناوين رئيسة وفرعية بشكل مميز

المحور الثاني :األهداف
الرقل

موافق

موافق

محايد

معار

معار

بشدة
)5

الفقرة

)4

)3

)2

بشدة
)1

18

اقدر مراعاة االهداف للفروق الفردية بين الطلبة

19

اشعر ان االهداف تت ضل مس مستوى الطلبة و تلبي احتياجاتهل
المعرفية

20

اقدر صياغة االهداف بعبارات واضحة

21

اقدر وجود قائمة باألهداف التعليمية قبل كل وحدة

22

اعتقد ان االهداف متنوعة حس

مجاالت التعلل الا اة

المعرفيلاالنفعاليلالنفسحركي)
23
24

اشعر انم من الممكن تحقيق االهداف
ارى ان االهداف تتناس

زمنيا مس المطلو من االداض

التعديل
المقترح
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المحور الثالث :االنشطة و اسالي التدريس
الرقل

موافق

موافق

محايد

معار

معار

بشدة
)5

الفقرة

)4

)3

)2

بشدة
)1

25

اعتقد ان المناهج المطورة تحفز الطلبة على زيارة المكتبة

26

اقدر ما تقدمم المنتديات و المواقس االلكترونية على الشبكة
العنكبوتية من انشطة ذات ع قة

27
28

ابدي اهتماما بتنفيذ كافة االنشطة الواردة في المناهج المطورة
اتقيد باستراتيجيات التدريس الواردة في الكتا

و ما يصاحبها من

اجراضات
29

اشعر بوجود تكامل بين الموضوعات و االنشطة المصاحبة لها
من مصادر مختلفة

30

ارى ان المناهج المطورة تحفز عملية البح

31

تساعدني المناهج المطورة على تفعيل الوسائط التعليمية

32

استمتس بتنوع االنشطة في مناهج الرياضيات المطورة

33

اميل إلى استخدال التقنيات التعليمية الواردة في المناهج المطورة

34

يريحني الترابط بين االنشطة و التدريبات وبيئة التعلل في المناهج
المطورة

35

استمتس في تنفيذ االنشطة التعليمية الصفية وغير الصفية الواردة
في المنهاج

التعديل
المقترح
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36

يريحني الترابط بين االنشطة و التدريبات مس عنوان الوحدة التابعة
لها
التفكير المنوعة لدى الطلبة

37

تستايرني التدريبات المايرة ألسالي

38

اعتقد ان التدريبات قابلة للتنفيذ

39

تراعي التدريبات الفروق الفردية

40

اشعر بوجود تكامل بين الموضوعات و االسالي

التعليمية

المصاحبة لها

المحور الرابع :التقويم
الرقل

موافق

موافق

محايد

معار

معار

بشدة
)5

الفقرة

)4

)3

)2

بشدة
)1

41

اعتقد ان عدد االسئلة للمهارة الواحدة مناس

42

اشعر باالرتياح لترابط التقويل مس اهداف المنهاج المطور
التقويل في المنهاج مناسبة لقدرات الطلبة

43

اعتقد ان اسالي

44

يريحني مناسبة التقويل مس مستوى الطلبة

45

ارى الدقة في صياغة التقويل

46

اقدر بان التقويل للوحدة قابل للقياس

47

اشعر بوجود اسالي

متنوعة للتقويل

48

ارى الوضوح في صياغة التقويل

التعديل
المقترح
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الملحق رقم ()2
أسماء المحكميد
االسل

الرقل

مكان العمل

1

االستاذ الدكتور محمود الحديدي

جامعة الشرق االوسط

2

االستاذ الدكتور عباس الشريفي

جامعة الشرق االوسط

3

االستاذ الدكتور عبدالجبار البياتي

جامعة الشرق االوسط

عبداللطيف الطراونة

الجامعة االردنية

4

الدكتور عو

5

الدكتورة عبير خليل رمانة

الجامعة االمريكية

6

الدكتور عصري علي سليمان

جامعة البلقاض التطبيقية

7

الدكتور فرحان المشاقبة

كلية علول الطيران

8

الدكتورة ايناس عو

و ازرة التربية والتعليل

9

جهاد ابو رك

مشرفة رياضيات في و ازرة

10

فاطمة االسمر

التربية والتعليل
معلمة رياضيات في و ازرة
التربية والتعليل
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الملحق رقم ()3
اداة الرسالة بصورتها النهائية

معلومات شخصية
ارجو وضع اشارة (  ) Xفي المكاد المناس
 .1الجنس

أنثى...........

ذكر .......

 .2العمر ....................
 .3المؤهل االكاديمي
بكالوريوس........

ماجستير......

 .4عدد سنوات الخبرة
مد سنا إلى اقل مد  5سنوات............
مد  5سنوات إلى اقل مد ............ 10
اكثر مد  10سنوات ............
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المحور االول :األهداف
الرقل

موافق

موافق

محايد

معار

بشدة
)5

الفقرة
1

اقدر مراعاة االهداف للفروق الفردية بين الطلبة

2

اشعر ان االهداف تت ضل مس مستوى الطلبة و تلبي احتياجاتهل المعرفية

3

اقدر صياغة االهداف بعبارات واضحة

4

اقدر وجود قائمة باألهداف التعليمية قبل كل وحدة

5

اعتقد ان االهداف متنوعة حس

معار
بشدة )1

)4

)3

)2

مجاالت التعلل الا اة

المعرفيلاالنفعاليلالنفسحركي)
6
7

اشعر انم من الممكن تحقيق االهداف
ارى ان االهداف تتناس

زمنيا مس المطلو من االداض

المحور الثاني :المحتوى
الرقل

موافق

موافق

محايد

معار

بشدة
)5

الفقرة
8

اعتقد ان عدد الحصص تت ضل مس تدريس المناهج المطورة

9

ارى ان المادة العلمية تت ضل مس مستوى الطلبة
التطورات الحدياة

10

اشعر ان المناهج المطورة تواك

11

يسعدني خلو المناهج المطورة من االخطاض العلمية

12

يسعدني خلو المناهج المطورة من االخطاض اللغوية

معار
بشدة )1

)4

)3

)2
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اخراج الكتا

المدرسي في مظهره العال للمرحلة العمرية

13

يتناس

14

اقدر ما تحتويم المناهج من خبرات جديدة للطلبة

15

يسعدني الترابط و التكامل الموجود بين مقررات التخصص الواحد في
مختلف المراحل التعليمية

16

اشعر بشمولية انماط التفكير المختلفة في مناهج الرياضيات

17

اقدر اسهال المناهج في تحفيز التعلل الذاتي عند الطلبة

18

اعتقد ان المناهج المطورة تسهل في تنمية مهارات الطلبة بمختلف
مستوياتهل

19

اعتقد ان المناهج المطورة تدفس اولياض االمور ل هتمال بمستويات أبنائهل

20

اقدر التطابق بين محتوى المنهاج و اهدافم

21

اقدر التنوع بين موضوعات الكتا

22

تريحني قائمة المحتويات الواردة في كتا

23

يريحني ما ورد في الكتا

24

اقدر الترابط بين موضوعات الكتا

الرياضيات

من عناوين رئيسة وفرعية بشكل مميز

المحور الثالث :االنشطة و اسالي التدريس
الرقل

موافق

موافق

محايد

معار

بشدة

الفقرة
25

اعتقد ان المناهج المطورة تحفز الطلبة على زيارة المكتبة

26

اقدر ما تقدمم المنتديات و المواقس االلكترونية على الشبكة العنكبوتية من
انشطة ذات ع قة

)5

معار
بشدة )1

)4

)3

)2
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27

ابدي اهتماما بتنفيذ كافة االنشطة الواردة في المناهج المطورة
و ما يصاحبها من اجراضات

28

اتقيد باستراتيجيات التدريس الواردة في الكتا

29

اشعر بوجود تكامل بين الموضوعات و االنشطة المصاحبة لها
من مصادر مختلفة

30

ارى ان المناهج المطورة تحفز عملية البح

31

تساعدني المناهج المطورة على تفعيل الوسائط التعليمية

32

استمتس بتنوع االنشطة في مناهج الرياضيات المطورة

33

اميل إلى استخدال التقنيات التعليمية الواردة في المناهج المطورة

34

يريحني الترابط بين االنشطة و التدريبات وبيئة التعلل في المناهج المطورة

35

استمتس في تنفيذ االنشطة التعليمية الصفية وغير الصفية الواردة في
المنهاج

36

يريحني الترابط بين االنشطة و التدريبات مس عنوان الوحدة التابعة لها
التفكير المنوعة لدى الطلبة

37

تستايرني التدريبات المايرة ألسالي

38

اعتقد ان التدريبات قابلة للتنفيذ

39

تراعي التدريبات الفروق الفردية

40

اشعر بوجود تكامل بين الموضوعات و االسالي

التعليمية المصاحبة لها

المحور الرابع :التقويم
الرقل

موافق

موافق

محايد

معار

بشدة

الفقرة
41

اعتقد ان عدد االسئلة للمهارة الواحدة مناس

42

اشعر باالرتياح لترابط التقويل مس اهداف المنهاج المطور

)5

معار
بشدة )1

)4

)3

)2
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التقويل في المنهاج مناسبة لقدرات الطلبة

43

اعتقد ان اسالي

44

يريحني مناسبة التقويل مس مستوى الطلبة

45

ارى الدقة في صياغة التقويل

46

اقدر بان التقويل للوحدة قابل للقياس

47

اشعر بوجود اسالي

متنوعة للتقويل

48

ارى الوضوح في صياغة التقويل

