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ّ:ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي     

العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة بفلسطين، واتبعت الدراسة المنهج 
 ومعلمة  تم اختيارهم بطريقة عشوائية ا( معلم  12، وبلغت عينة الدراسة )يالوصفي التحليل

طبقية من مديريتي التربية والتعليم شرق وغرب غزة، وتم تطبيق أداة الدراسة وهي بطاقة 
( فقرة موزعة على مهارات التواصل الرياضي الخمسة في الفصل 17مالحظة تكونت من )

م. توصلت الدراسة إلى أن  مستوى أداء معلمي 0100/0102الدراسي األول من العام الدراسي 
الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي جاء بدرجة 

( وهي متوفرة بدرجة متوسطة، في حين تباينت %72.20متوسطة حيث بلغ الوزن النسبي )
داء لكبيرة والمتوسطة فقد بلغ مستوى األمستويات أداء المعلمين على المهارات الفرعية بين ا

(، أما باقي المهارات فجاء مستوى األداء %70.20لمهارة الكتابة بدرجة كبيرة وبوزن نسبي )
 ة، والتحدث، واالستماع، والتمثيلبدرجة متوسطة حيث بلغ الوزن النسبي للمهارات القراء

د ج أنه ال يوجالنتائعلى الترتيب. كما بينت  10.12%، 71.00%، 71.11%، 77.02%
في مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك  افروق دالة إحصائي  

لى جنس المعلم  مهارات التواصل الرياضي في غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتعليم وا 
لى عدد سنوات الخبرة.  وا 
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ّالمفتاحية: ضي، أداء معلمي الرياضيات، مرحلة التعليم مهارات التواصل الريا الكلمات
 األساسي العليا.

 

Abstract 

The study aimed to identify The level of performance mathematics 

teachers in the  higher basic education stage to possess mathematics 

communication skills in Gaza City-Palestine. The study used the 

analytical descriptive method. The sample of the study was (43) 

teachers were selected stratification randomly from the education  

directorates in East and West Gaza. It has been applied the study tool 

which observation card consisted of (67) paragraph distributed on the 

five mathematics communication skills in the first semester of the 

academic year 2018/2019. The results showed that the level of 

performance of mathematics teachers in the higher basic education 

stage to possess mathematics communication skills it came in a 

moderate degree, where the relative weight reached (75.32%) and it is 

available to a medium degree. While the teachers ’performance levels 

on the sub-skills varied between large and medium, the level of writing 

skill performance reached a large degree and a relative weight 

(78.38%). The rest of the skills, the level of performance came in a 

medium degree, as the relative weight of the skills of reading, speaking, 

listening, and acting reached 77.29%, 76.60%, 76.21%, 68.63%, 

respectively. The results also showed that there were no statistically 

significant differences of performance level of the mathematics 

teachers in the higher basic education stage to possess mathematics 

communication skills in Gaza City- Palestine returns to the Education 

directorate and to the teacher's gender and the experience. 
Keywords: Mathematical Communication Skills, The Performance of 

Mathematics Teachers, The basic higher stage education. 

 
ّمقدمة:
النظام التعليمي هو األساس لتقدم ورقي أي مجتمع، لذا يجب االهتمام بالنظام  د  عي       

التعليمي والعمل على تطويره، من أجل رفع مستوى تفكير وثقافة الفرد في اتخاذ القرارات 
الصحيحة ومواجهة الحياة بحكمة وهدوء، والتعليم هو العملية التي من خاللها يتم نقل 

ومات والمعارف من المعلم إلى المتعلم، فالهدف من التعليم هو إكساب المتعلم المهارات المعل
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والمعلومات الجديدة التي تساهم بشكل فعال في بناء شخصيته بشكل متكامل ومتوازن في 
 جميع المجاالت، ولذلك اهتمت الدول ومن بينها فلسطين بالتعليم ألنه هو سر التقدم والنجاح.

مادة الرياضيات من المواد األساسية التي أولتها وزارة التربية والتعليم العالي  د  عي  و       
الفلسطينية أهمية كبيرة؛ ذلك النعكاساتها المؤثرة في تكوين شخصية الطالب وتنميتها، ويعتبر 
المعلم هو المكون الرئيس لنجاح العملية التربوية، فالمعلم هو الذي يهيئ المناخ الذي يقوي 

 لطالب بنفسه.ثقة ا
وعلى الرغم من ذلك فأغلب المعلمين يفتقرون إلى تطبيق األساليب الحديثة في تعليم     

"وذلك بسبب  ،(1)الرياضيات، وهنالك ضعف في أداء المعلمين والمعلمات في تلك األساليب
قلة امتالكهم الكفايات التدريسية، وضعف نمو تفكيرهم مما يؤدي إلى ضعف ملموس بمستوى 

. ويرى (2)راكهم للمفاهيم والقواعد واألفكار، وبالتالي ينعكس ذلك كله على تالمذتهم"إد
دارة النقاش  (3)المشهداني والمظفر "أن  قليل من المعلمين من يتقنون التدريس المثير للتفكير، وا 

االستقصائي، وطرح األسئلة المساعدة وحثهم على الحصول إلى المعرفة، واستنتاجها بأنفسهم، 
حداث التعلم لديهم بأسلوب يثير دافعيتهم وتعلمهم المستقل"، وقد أشارت دراسة السعديو   (4)ا 

 إلى وجود قصور ملحوظ في أداء طلبة كليات التربية في مهارات التواصل الرياضي.
 Nationalأكدت وثيقة المعايير الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات و      

Council of Teacher of Mathematics “NCTM”  على ضرورة إكساب الطلبة مهارات
التواصل الرياضي في جميع المراحل الدراسي، كما أشارت الوثيقة إلى أن  ما يكتسبه المتعلم 
كسابه قدرة أكبر على التواصل باستعمال  في الرياضيات، يسهم في إثراء رصيده اللغوي، وا 

                                                           
مهند خلف وآخرون، أسباب ضعف أداء المعلمين والمعلمات في تعلم أساليب وطرائق تعليمية جديدة ووضع الحلول  (1)

 .01-0م، ص0102والمعالجات لها، مجلة الدراسات المستدامة، العراق، 
ستداللي وعالقته بالتحصيل الدراسي في الرياضيات واالتجاه نحوها، رسالة ماجستير غير نزار العبياوي، التفكير اال (2)

 .0م، ص0101منشورة، بغداد، العراق، كلية التربية األساسية، الجامعة المستنصرية، ، 
لتربية ا عباس المشهداني، وسيف المظفر، العالقة بين مهارات التواصل الرياضي والذكاءات المتعددة، مجلة كلية (3)

 .010م، ص0101، 21، العدد00األساسية، المجلد
رفاه السعدي، بناء برنامج تدريسي لمهارات التواصل الرياضي للطلبة المطبقين وأثره في مهارات التواصل الرياضي  (4)

 .000-022م، ص0112ابن الهيثم، جامعة بغداد، بغداد، العراق،  -لطلبتهم، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية
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مية التدريب على مهارات التواصل الرياضي أه (2)(Qi، ويؤكد كي )(1)األرقام واألشكال
 واكتسابها؛ ذلك ألنه يساعد على تطوير التفكير اإلبداعي للطلبة.

والتواصل الرياضي يتضمن تقديم شرح واضح لما قام به الطالب، ولماذا قام به؟، وهل الوصف 
طوة التي للخأو الشرح كان منطقيا  وواضحا ؟، وهل كل خطوة من هذا الشرح تعد نتيجة منطقية 

. ولهذا يمثل التواصل الرياضي عنصرا  حيويا  وأساسيا  كأداة لزيادة التحصيل لجوانب (3)تسبقها
المعرفة الرياضية وأيضا  إليجاد بيئة تعلم عادلة وآمنة داخل الصف تساعد المتعلمين على 

 .(4)التواصل الرياضي مع معلمهم وأقرانهم
رياضي بأنه "قدرة الطالب على استخدام لغة الرياضيات التواصل ال (5)ويعر ف آل مفرق      

بما تحويه من مفردات ومصطلحات ورموز وتراكيب وعالقات، وفهمها، وتبادل األفكار حولها 
مع اآلخرين، ويمكن قياسه من خالل قدرته على القراءة الرياضية والكتابة الرياضية والتمثيل 

قدرة الطالب على تمثيل األعداد بصور مختلفة، وقراءة بأنه " (6)الرياضي"، ويعرفه سالم والجزار
األعداد والعبارات الرياضية والتعبير عنها شفاهة ، وبوضوح، وتحليل المناقشات الرياضية 

 المقدمة من قبل اآلخرين واالستجابة لها بشكل صحيح".
رياضي بالتواصل ال (7) (Leikin & Zaslavsky)ولقد اهتمت دراسة ليكن وزاسالفسكي     

مع الطالب من خالل التقارير الذاتية المكتوبة، وبينت الدراسة أهمية تفاعالت الطالب اللفظية 
 Ontario Ministry of)أثناء المهمات الرياضية. كما أكدت وزارة التعليم في أونتاريو 

                                                           
(1) National Council of Teacher of Mathematics،  Principles and Standards for School 

mathematics، Reston، VA: NCTM، 2000. 
(2) Qi، C. Math curriculum reform of mathematics curriculum materials، [J]، Beijing 

Normal University Press، 2001. 
(3) Wees، D. ، Mathematical thinking and communication: Access English learners. 

Mathematics Teaching in the Middle School، Vo.22، No.8، 2017، P.509. 
(4) Carley،W. ، Enhancing Primary Students، Mathematical Communication through Dyads، 

Proquest، Umi. Dissertation Publishing، Walden University، 2011. 
إبراهيم آل مفرق، تدريس الرياضيات باستخدام المدخل المنظومي لتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى الطالب  (5)

 .201م، ص0101، 1، العدد11ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، المجلد
سالم الجزار، فاعلية برمجية قائمة على األلعاب التعليمية اإللكترونية لتدريس األعداد في تنمية بعض طاهر سالم، وا   (6)

، 12مهارات الحس العددي والتواصل الرياضي لدى أطفال الروضة، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، المجلد
  .001م، ص0101، يناير 0العدد

(7) Leikin، R. & Zaslavsky، O. ،Facilitating Student Interactions in Mathematics in a 

Cooperative Learning Setting. Journal for Research in Mathematics Education، Vo.28، 

No.3، 1997، p.331-354. 
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Education) (1)  على أن  التواصل الرياضي هو عملية أساسية لتعلم الرياضيات؛ فمن خالله
يمارس الطالب التفكير، وبالتواصل الرياضي تتضح وتتوسع أفكارهم، ويزيد فهمهم للعالقات 

 واالفتراضات الرياضية.
، والمشهداني (2)اتفقت معظم الدراسات السابقة كدراسة كل: من األسود والبصيصو       

ي ات وهعلى تصنيف مهارات التواصل الرياضي إلى خمس مهار  (4)، وعبد والعبسي(3)والمظفر
،  Writing، والكتابةReading، والقراءة Listening، واالستماع Speakingالتحدث 
، بحيث تدعم هذه المهارات مقدرة الطالب للتواصل الرياضي لفهم Representingوالتمثيل

محتوى مادة الرياضيات، ويرى الباحثان أن  هذا التصنيف مناسب أيضا  لالعتماد عليه في 
 ألن  التواصل الرياضي في الواقع يشتمل على هذه المهارات الخمس. الدراسة الحالية

بأنها: قدرة الطالب على التعبير عن  (5)دها مدينوتتمثل مهارة التحدث الرياضي كما حد       
األلفاظ والعبارات والعالقات الواردة بمحتوى المشكلة الهندسية اللفظية شفويا  بأسلوبه الخاص، 

مية التحدث الرياضي داخل حصص الرياضيات وخارجها؛ حيث إنها أه (6)ويؤكد الشهري 
 تساعد الطالب على نقل تفكيرهم بطريقة مترابطة وواضحة إلى زمالئهم ومعلميهم.

                                                           
(1)Ontario Ministry of Education، Communication in the Mathematics Classroom. Capacity 

– Building- Series، SPECIAL EDITION 13، ISSN: 1913 8482، 2010. 
 للصف الرياضيات كتاب في محتوى  الرياضي التواصل مهارات تمثيل عبد الغفور األسود، وحاتم البصيص، مستوى ( 2)

، 7د، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجل)تحليلية دراسة( السورية  العربية الجمهورية األساسي في السادس
 .12-11م، ص0100، 7العدد

 .000-022عباس المشهداني، وسيف المظفر، مرجع سابق، ص (3)
 التربوية العلوم كلية في المعلمين الطلبة لدى الرياضيات في التواصل مهارات إيمان عبد، ومحمد العبسي، مستوى  (4)

، 22ة للبحوث في التعليم العالي، المجلدنظرهم، مجلة اتحاد الجامعات العربي وجهة من األردن في األنروا /واآلداب
 .022-012م، ص0102، 0العدد

السيد مدين، استراتيجية مقترحة لتنمية مهارات التواصل الرياضي الالزمة لحل المشكالت الهندسية اللفظية لدى ( 5)
، 2، العدد00المجلد تالميذ الصف األول اإلعدادي، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،

 .012-27م، ص0102
علي الشهري، تقويم مهارات األداء التدريسي لمعلمي رياضيات المرحلة المتوسطة في ضوء مهارات التواصل  (6)

 م. 0101الرياضي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك خالد، السعودية، 
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أن  قدرة الطالب على االستماع  الرياضي إلى الموضوعات الدراسية موضوع  (1)ويرى الثقفي
ة، مالحظات، أو التعليقات في المواقف المختلفالنقاش تؤثر في قدرتهم على إبداء اآلراء، أو ال

أن  مهارة االستماع في الرياضيات تتضمن اإلجابة عن األسئلة، أو طرح  (2)ويؤكد الصعيدي
أسئلة صحيحة، أو االستماع لوصف نموذج محسوس، أو شكل هندسي، وتنفيذه بصورة 

ل صحيح وتنفيذها بشكصحيحة، أو تنفيذ الطالب للتوجيهات التي يستمع إليها من المعلم 
 ودقيق.
مهارة القراءة الرياضية بأنها قدرة الطالب على قراءة المفاهيم  (3)ويعر ف رضوان      

والمصطلحات والرموز واألشكال واألفكار الرياضية قراءة صحيحة، وذات معنى بالنسبة له، 
 ا.فهم مضمونهأن الطالب لن يستطيع حل مسألة ما لم يستطع قراءتها، و  (4)حيث يرى عزيز

الكتابة الرياضية من أهم مهارات التواصل الرياضي فمن خاللها يتم نقل األفكار  د  عوت        
مهارة الكتابة الرياضية بأنها قدرة الفرد على استخدام لغة  (5)الرياضية لآلخرين، وتعر ف حمادة

بادل األفكار ، وتالرياضيات في وصف األشكال الهندسية، واكتشاف خواصها، والعالقات بينها
الرياضية، وعمل أشكال ورسومات فنية، وتعني استخدام المعرفة الرياضية، والمصطلحات، 

على  (6)والتراكيب للتعبير عن األفكار الرياضية بصورة مكتوبة أو مصورة، ويؤكد آل مفرق 
ات؛ إذ يأهمية الكتابة الرياضية؛ حيث إنها أداة مهمة وأساسية في عملية تعليم وتعلم الرياض

                                                           
حل المشكالت مفتوحة النهاية في تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى طالب  أحمد الثقفي، فاعلية استخدام مدخل ( 1)

، 0، العدد00المرحلة المتوسطة، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مصر،المجلد
 .02-20م، ص0102

واصل الرياضي على تنمية مهارات الت منصور الصعيدي، فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تدريس الرياضيات( 2)
، 02، العدد02لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد

 .010-27م، ص0101
م النشط لعبد الحكيم رضوان، فاعلية تدريس وحدة تعليمية مقترحة في الرياضيات باستخدام بعض استراتيجيات التع (3)

على تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى طالب المدارس الفنية. بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الخامس 
عشر للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات بعنوان تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، 

 .021-021م، ص0102أغسطس،  0-2
 م.0102، القاهرة، مصر، مكتبة األنجلو المصرية، 2أساليب حديثة في تعليم الرياضيات، ط مجدي عزيز، (4)
( فايزة حمادة، فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية التفكير البصري والقدرة على حل طرح المشكالت اللفظية 5)

م، 0112، 011وطرق التدريس، العدد  في الرياضيات واالتجاه نحو حلها لتالميذ الصف الخامس، دراسات في المناهج
 .21-0ص

 إبراهيم آل مفرق، مرجع سابق. ( 6)



 

239 
 

إنها تجبر الطالب على التريث الذي يعمل على تحسين عملية التفكير والفهم للمحتوى 
الرياضي، كما أنها تعطيهم القدرة على التعبير عن أفكارهم الرياضية، وتسجيل استجاباتهم 
 وتوصيلها لآلخرين، وتتميز بأنها تتضمن اشتراك جميع الطالب في األنشطة الصفية الكتابية.

أن  مهارة التمثيل تظهر في قدرة الطالب على التعبير عن األفكار  (1)ويبين سالم والجزار       
الرياضية المقدمة في صورة ما، بصورة أخرى مكافئة تماما  لألولى، وي عد إنتاج التمثيل الرياضي 

لمشكلة؛ ل المناسب لحل المشكلة الرياضية مؤشرا  حقيقيا  عن العمليات التفكيرية لديه ومدى فهمه
أن  أهمية التمثيل الرياضي في عملية  (2)مما يساعده في عملية الحل نفسها، ويرى عبد القادر

تعليم وتعلم الرياضيات ترجع إلى أنه يستخدم كأداة قوية للتفكير ويجعل األفكار أكثر واقعية، 
لفهم اويساعد الطالب في التعرف على األفكار الرياضية من خالل موقف تعليمي، ويحقق 

الرياضي لدى الطالب عند االنتقال من المحسوس إلى المجرد أو بين صور التمثيل الرياضي 
 المتعدد.
ومن الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات التواصل الرياضي عند الطلبة بتوظيف البرامج      

، (5)وآخرون ، ضهير (4)، عبد القادرNajdi(3))التدريبية ونظريات التعلم دراسة كل من: نجدي )

                                                           
سالم الجزار، مرجع سابق. (1)  طاهر سالم، وا 
أيمن عبد القادر، فاعلية تدريس الرياضيات باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية مهارات التفكير البصري  (2)

األول المتوسط، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات  والتواصل الرياضي لدى طالب الصف
 .021م، ص0100، 2، العدد00الرياضيات، المجلد

(3)Najdi، Rana Elsheikh، A Training Program on Mathematics Online Communication 

Skills to Overcome Barriers in Communicating Mathematics through Internet. Palestinian 

Journal of Open Education and E-Learning. Al-Quds Open University. Vo.6، No.12، 2018، 

P.20-34. 
 .002-020أيمن عبد القادر، مرجع سابق، ص( 4)
ب الخالد ضهير، وآخرون، برنامج قائم على الذكاءات المتعددة لتنمية مهارات التواصل والترابط الرياضي لدى ط (5)

 .020-012م،  ص0107، 002التعليم األساسي بفلسطين، مجلة القراءة والمعرفة، مصر، العدد 
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، (6)، شحاتة(5)، عبد السميع والشين(4)، عبد الكريم وآخرون (3)، حسن(2)، الثقفي (1)الديب
 .(7)المشيخي

كما تناولت عدة دراسات بحث وتقصي مهارات التواصل الرياضي لما لها من أهمية كبيرة     
راسات عدد من الدفي تحقيق أهداف العملية التعليمية، ولقد تمكن الباحث من االستفادة من 

ا دورها بدء  صالعربية واألجنبية المرتبطة بالدراسة، وسيتم عرض هذه الدراسات وفق تاريخ 
 هدفها، ومنهجها، وعينتها، وأدواتها، وأبرز نتائجها، ثم التعقيب عليها. اباألحدث، مبين  

 راتمها تمثيل مستوى  ( دراسة هدفت إلى تحديد0100) (8)أجرى األسود والبصيص       
األساسي،  الصف السادس تالميذ على المقرر الرياضيات كتاب التواصل الرياضي في محتوى 

 إعداد األساسي، وتم   السادس للصف كتاب الرياضيات بمحتوى  وعينتها الدراسة مجتمع وتمثل
 .التواصل الرياضي ( مؤشرا  موزعا  على مهارات22على ) اشتملت التي المحتوى، تحليل أداة

األساسي راعى بمستوى  السادس للصف الرياضيات كتاب محتوى  أن   إلى دراسةال توصلت
(، وجاءت مهارة التعبير الشفوي أوال  %21.72بلغت ) الرياضي بنسبة التواصل مهارات ممتاز

                                                           
 الرياضي والتواصل البصري  التفكير تنمية مهارات على )شارك-زاوج-فكر (استراتيجية استخدام نضال الديب، فاعلية (1)

م، 0102جامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، ال االساسي الثامن طالب الصف لدى
 .210-0ص

 .02-20أحمد الثقفي، مرجع سابق، ص( 2)
شيماء حسن، أثر الدعائم التعليمية في تنمية مهارات التواصل الرياضي وتحسين مهارات ما وراء المعرفة لدى  (3)

ويات اضيات، الجمعية المصرية لتربالتالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية. مجلة تربويات الري
 .000-022م، ص0101، 0، العدد07الرياضيات، مصر، المجلد

هالة عبد الكريم، وآخرون، فاعلية برنامج مقترح قائم على التواصل الرياضي في تنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ  (4)
، 07ة لتربويات الرياضيات، مصر، المجلدالصف الخامس االبتدائي، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصري

 . 020-001م، ص0101، 0العدد
عزة عبد السميع، وسمر الشين، تنمية مهارات التواصل الرياضي والحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية في ضوء  (5)

، السعودية، ASEBنظرية تريز للتعلم اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، دراسات عربية في التربية وعلم النفس 
 . 00-10م، ص0102، 0، العدد10المجلد

محمد شحاتة، فاعلية برنامج مقترح قائم على بعض استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية مهارات التواصل  (6)
م، 0102، 2، العدد22الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، السعودية، المجلد

 .22-00ص
نوال المشيخي، فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات معلمات الرياضيات في التواصل الرياضي بالمرحلتين  (7)

 م.0100المتوسطة والثانوية بمدينة تبوك، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية، 
 .21-11صيص، مرجع سابق، صعبد الغفور األسود، وحاتم الب( 8)
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، تلتها مهارات الكتابة والتمثيل والقراءة واالستماع بنسب %22.20بنسبة تمثيل مرتفعة بلغت 
 .%0.22، %00.12، %00.17، %02.11ترتيب متدنية، وكانت على ال

إلى تطبيق نموذج للمنظمات  (1) (Putra et al،2018)هدفت دراسة بوترا وآخرون و        
المتقدمة في مهارات التواصل الرياضي كحافز للتعلم. بينت الدراسة أن  هناك تأثير لنموذج 

 الرياضي. المنظمات المتقدمة في تحفيز المتعلمين نحو مهارات التواصل
( دراسة هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة 0101) (2)في حين أجرى المشهداني والمظفر

االرتباطية بين مهارات التواصل الرياضي وبعض أنواع الذكاءات المتعددة لدى طلبة الصفوف 
دراسة لالثالثة في أقسام الرياضيات في كليات التربية األساسية في الجامعات العراقية، واتبعت ا

( طالبا  وطالبة، واستخدم الباحثان اختبار مهارات 000المنهج الوصفي، وبلغ حجم العينة )
التواصل الرياضي واختبار الذكاءات المتعددة. أسفرت النتائج عن امتالك طلبة أقسام 
الرياضيات في كليات التربية األساسية للجامعات العراقية مهارات االستماع الرياضي والقراءة 

 لرياضية والتمثيل الرياضي، بينما ال يمتلكون الكتابة الرياضية والمناقشة الرياضية.ا
دراسة للتعرف إلى تصورات معلمي  (3) (Kaya & Aydın،2016)أجرى كايا وأيدين و        

الرياضيات للمرحلة االبتدائية وخبراتهم الحية في مجال التواصل الرياضي في بيئة الفصل 
تيار عينة الدراسة من معلمي الرياضيات ذوي الخبرة في المدارس االبتدائية. الدراسي، وتم اخ

بينت نتائج الدراسة أن  اتباع استراتيجيات التواصل الرياضي له تأثير كبير في تنمية مهارات 
 التفكير والفهم الرياضي لدى الطالب.

 اضي لدى تالميذ( دراسة هدفت إلى تعر ف مستوى التواصل الري0102) (4)كما أجرى خليل
للتواصل  االدراسي، واستخدم الباحث اختبار  الصف السادس االبتدائي وعالقته بالتحصيل 

. من أبرز نتائج الدراسة أن ا( تلميذ  21لغ عدد أفراد العينة )الرياضي الكتابي كأداة للدراسة، وب

                                                           
(1)Putra، F.، et al.، The Implementation of Advance Organizer Model on Mathematical 

Communication Skills in terms of Learning Motivation، Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu 

Tarbiyah،Vo.3، No.1، 2018، P.41-46. 
 .000-022المظفر، مرجع سابق، صعباس المشهداني، وسيف ( 2)

(3) Kaya. D. & Aydın، H.، Elementary Mathematics Teachers' Perceptions and Lived 

Experiences on Mathematical Communication، Eurasia Journal of Mathematics، Science 

& Technology Education،Vo.12، No.6، 2016، P.1619-1629. 
هيم خليل، مستوى التواصل الرياضي الكتابي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي وعالقته بالتحصيل الدراسي، إبرا  (4)

اضيات وتنمية وتعلم الري بعنوان: تعليمالمؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 
 .012-001م، ص0102 . مصر،0102أغسطس  2 – 0مهارات القرن الحادي والعشرين، 
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ووصف  لتفسيرمهارة كتابة الرموز وتمثيلها جاءت بمستوى أداء مرتفع، كما جاءت مهارتي ا
التمثيالت البيانية بمستوى أداء متوسط، وجاءت كل من مهارتي الشرح والتلخيص وتكوين 

 سؤال بمستوى أداء متدني.
 الرياضيات في مهارات التواصل مستوى  قياس ( إلى0102) (1)وهدفت دراسة عبد والعبسي    
وجهة نظرهم،  من األردن في األونروا/واآلداب التربوية العلوم كلية في المعلمين الطلبة لدى

 وقد الرياضيات، في رات التواصل مها لقياس أداة تطوير تم فقد ولتحقيق أهداف الدراسة
الدراسة  عينة على تطبيقها تواصل، وتم مهارات خمس على موزعة فقرة 53 من األداة تكونت
 في التواصل اتمهار  مستوى  نتائج الدراسة أن وطالبة . أظهرت ا( طالب  017من ) تكونت التي

 مهارتي القراءة والتمثيل، ومتوسطا   في مرتفعا   كان التربوية العلوم كلية طلبة لدى الرياضيات
 الكلية، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود األداة وفي واالستماع والتحدث مهارات الكتابة في

االجتماعي  عالنو  متغير مهارات التواصل الرياضي حسب مستوى  في داللة إحصائية ذات فروق 
مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم نتائج الدراسة أيضا   لصالح اإلناث، وأظهرت

 مجاالت جميع الثانوية والمعدل التراكمي في فرع متغيري  حسب مهارات التواصل الرياضي
 أداة الدراسة وفي األداة الكلية.

ممارسة معلمي الرياضيات  ( دراسة هدفت إلى تعر ف درجة0102) (2)بينما أجرى السر
لتحركات تنمية أنماط التواصل الرياضي ومهاراته لدى طلبتهم في الصفوف السابع والثامن 
والتاسع في محافظات غزة، وقد استخدم الباحث استبانة تكونت من خمسة جوانب، وبلغت 

ت يرية كان( معلما  ومعلمة. أظهرت النتائج أن  متوسطات المعلمين التقد000عينة الدراسة )
، وتحركات %71، وتحركات تنمية الكتابة الرياضية %11في تحركات تنمية القراءة الرياضية 

، %70، وتحركات التمثيل الرياضي %72تنمية المناقشة الرياضية واالستماع الرياضي 
 .%70وتحركات تقويم التواصل الرياضي 

                                                           
 .022-012إيمان عبد، ومحمد العبسي، مرجع سابق، ص(  1)
خالد السر، درجة ممارسة معلمي الرياضيات لتحركات تنمية أنماط التواصل الرياضي ومهاراته لدى طلبتهم في  (2)

، 0، العدد01المجلد الصفوف السابع والثامن والتاسع في محافظات غزة، مجلة العلوم التربوية والنفسية، البحرين،
 .102-222م، ص0102
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لكشف عن وجود عالقة بين التواصل ( بدراسة هدفت إلى ا0102) (1)وقام النذير والمالكي     
الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض. 
استخدم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي، وتم إعداد أداتين وهما اختبار مهارات التواصل 

( طالبة ، وبعد إجراء 010لى )الرياضي الكتابي واالختبار التحصيلي، وطبقت أداتي الدراسة ع
التحليل اإلحصائي المناسب توصل الباحثان إلى أن مستوى أداء الطالبات في مهارات التواصل 
الرياضي متوسطا  في كل مهارة وبصفة عامة، ووجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين 

 التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي.
إلى تحليل مهارات التواصل  (2) (Tiffany et al،2014)ني وآخرون في حين هدفت دراسة تيفا

ينة تكونت اختيار عالرياضي لدى طالب الصف التاسع، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وتم 
، وتم  تحليل مهارات التواصل الرياضي باستخدام اختبارات كتابية. بينت النتائج ا( طالب  21من )

 والرسوم البيانية والجداول الرياضية بالمفاهيم واألفكار الرياضية قدرة الطالب على ربط الصور
(. بينما قدرة الطالب في شرح األفكار الرياضية وترجمتها بالصور والرسوم %71بنسبة )

(، كما أن  قدرة الطالب %02.22البيانية والجداول الرياضية أو بالجبر كانت بنسبة منخفضة )
 ( وهي نسبة متدنية.%01.71بلغت )في التعبير بالرموز الرياضية 

( دراسة هدفت إلى تعر ف درجة تمكن معلمي الرياضيات 0100) (3)كما أجرى القرشي     
من مهارات التواصل الرياضي؛ حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، ولتحقيق أهداف 

( معلما ؛ 01ن )الدراسة تم  تصميم بطاقة مالحظة، وتم تطبيق الدراسة على عينة تكونت م
اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية. توصلت نتائج الدراسة إلى أن  درجة تمكن معلمي 
الرياضيات من مهارات التحدث والقراءة واالستماع والتمثيل الرياضي كانت بتقدير ضعيف، 

جود و  بينما درجة تمكنهم من مهارات التواصل الكتابي بتقدير جيد، كما أشارت النتائج إلى عدم
فروق دالة إحصائيا  في درجة تمكن معلمي الرياضيات من مهارات التواصل الرياضي تعزى 

                                                           
محمد النذير، وفاطمة المالكي، العالقة بين التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف ( 1)

الخامس االبتدائي في مدينة الرياض، مجلة العلوم التربوية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية، العدد 
 .021-022ص م،0102، 1

(2)  Tiffany، F.، et al. ، ANALYSIS MATHEMATICAL COMMUNICATION SKILLS 

STUDENT AT THE GRADE IX JUNIOR HIGH SCHOOL، IJARIIE،Vo.3، No.2، 2014، 

P.2160-2164. 

ة، كلية ر ( محمد القرشي، درجة تمكن معلمي الرياضيات من مهارات التواصل الرياضي، رسالة ماجستير غير منشو 3)
 .021-0، ص م0100التربية، جامعة أم القرى، السعودية، 
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إلى متغير الخبرة في التدريس على جميع المهارات الرئيسة بصورة منفردة، أو على المقياس 
 الكلي بصورة إجمالية.

صل الرياضي دراسة هدفت إلى تقييم التوا )(Cai et al، 2010(1)وأجرى كاي وآخرون     
للطالب أثناء حل أسئلة ومهام رياضية مفتوحة وتسجيل كتاباتهم. بينت الدراسة أن ه ينبغي أن 
نشجع الطالب على استخدام تمثيالت رياضية متعددة مثل )الرسومات أو التعبيرات الرياضية 

 أو النص المكتوب( ألنها تساهم في تنمية تفكيرهم وتحسين التواصل الرياضي لديهم.
( إلى تحديد مهارات التواصل الرياضي لدى 0117) (2)وهدفت دراسة سلمان وفارس     

مدرسي الرياضيات المرحلة المتوسطة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار 
( مدرسا  ومدرسة  من مدرسي الرياضيات في مدينة بغداد، وتم اعتماد بطاقة 02عينة بلغت )

للدراسة. بينت نتائج الدراسة أن  مهارات التواصل لدى مدرسي ومدرسات المالحظة كأداة 
 الرياضيات المرحلة المتوسطة مستواها ضعيف.

ّالتعليقّعلىّالدراساتّالسابقة:
 من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي:

 نأكدت جميع الدراسات السابقة على أهمية مهارات التواصل الرياضي لكل من المعلمي 
والطلبة، وعالقتها المباشرة بمحتوى مناهج الرياضيات، وتأثيرها وتأثرها باستراتيجيات 

 وطرق التدريس وأنماط التقويم.
  هدفت الدراسات السابقة إلى قياس مستوى مهارات التواصل الرياضي لدى المعلمين

(، وسلمان 0100(، والقرشي )0102(، وعبد والعبسي )0102كدراسة كل السر )
(، والنذير والمالكي 0102(، أو قياسها عند الطلبة مثل دراسة خليل )0117س )وفار 
، أو قياسها في محتوى كتب (Tiffany، et al.، 2014)(، وتيفاني وآخرون 0102)

(، أو عالقة التواصل الرياضي 0100الرياضيات كدراسة األسود والبصيص )
 باستراتيجيات التدريس والتحصيل الدراسي.

   راسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلتها وتحقيق بعت الدات
 أهدافها، ويعتبر هذا المنهج مناسب للدراسة الحالية.

                                                           
(1) Cai، J.، et al.، Assessing Students Mathematical Communication. School Science and 

Mathematics، Vo.96، No.5 ، 2010، P.238-246. 
لهام فارس، مهارات التواصل الرياضي لدى مدرسي ري( 2) ة اضيات المرحلة المتوسطة، مجلة كلية التربيميعاد سلمان، وا 

 .120-172م، ص0117، 21األساسية، العراق، العدد 
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  استخدمت الدراسات السابقة لتحديد مستوى مهارات التواصل الرياضي عند المعلمين
 بعتوالطلبة بطاقة المالحظة، وتعتبر بطاقة المالحظة أداة مناسب لذلك، كما ات

الدراسات السابقة أسلوب تحليل محتوى كتب الرياضيات لقياس مدى تضمنها في 
 هذه الكتب.

  أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى تدني مستوى مهارات التواصل الرياضي عند
(، وبي نت الدراسات 0117(، وسلمان وفارس )0100المعلمين مثل دراسة القرشي )

واصل الرياضي والتحصيل الدراسي كدراسة خليل السابقة إلى وجود عالقة بين الت
(، ووجود تأثير وفاعلية وعالقة للمنظمات 0102(، والنذير والمالكي )0102)

 Putra)المتقدمة والذكاءات المتعددة مع التواصل الرياضي كدراسة بوترا وآخرون 
et al، 2018)( وأن  التواصل الرياضي يساهم في 0101، والمشهداني والمظفر ،)

، (Kaya & Aydın، 2016)تنمية التفكير لدى الطلبة كدراسة كل من كايا وأيدين 
 .Cai et al، (2010)وكاي وآخرون 

  اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية كونها تهدف إلى التعرف إلى
المتالك مهارات التواصل الرياضي، وجاءت دراسة  مستوى أداء معلمي الرياضيات

 ( األقرب لهذه الدراسة.0117(، وسلمان وفارس )0100رشي )كل من الق
  استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في تحديد هدف الدراسة، واختيار المنهج

الدراسي المناسب، وتطبيق أداة الدراسة وهي بطاقة المالحظة على عينة الدراسة 
 يها.والتعليق علبشكل جيد، واختيار عينتها، وأيضا  في مناقشة نتائج الدراسة 

  تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تطبيقها على معلمي الصفوف السابع
 والثامن والتاسع للمرحلة األساسية العليا في مدينة غزة بفلسطين.

لهذه الدراسات والبحوث؛ فإن الدراسة الحالية تحاول التعرف إلى مستوى أداء  واستكماال       
حاول ت ت بمرحلة التعليم األساسي العليا لمهارات التواصل الرياضي، والتي لممعلمي الرياضيا

التعرف إليها في منهاج الرياضيات  –على حد علم الباحثين–أي من الدراسات السابقة 
 م.0107/0100الفلسطيني المطور والذي تم تطويره في العام الدراسي 
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ّمشكلةّالدراسة:
تمام بمهارات التواصل الرياضي لدى معلمي الرياضيات في ضوء ما سبق نجد أن االه    

بمرحلة التعليم األساسي أصبح ضرورة قصوى وملحة في العصر الحديث؛ لتخريج طلبة قادرين 
على التعامل مع متغيرات العصر، ومواجهة تحدياته ومشكالته، والعمل على التغلب عليها 

ل الرياضي في تعليم طلبة المرحلة وحلها. وعلى الرغم من أهمية توظيف مهارات التواص
األساسية إال  أن  الواقع يشير إلى وجود ضعف في امتالك المعلمين لهذه المهارات وبصفة 
خاصة في المرحلة األساسية العليا كما أشارت لذلك بعض الدراسات مثل دراسة كل من: 

 (.0117(، وسلمان وفارس )0100القرشي )
ية التي قام بها الباحثان لتحديد مدى اتقان معلمي الرياضيات ومن خالل الدراسة االستطالع   

بمرحلة التعليم األساسي العليا لمهارات التواصل الرياضي )الكتابة، القراءة، التحدث، االستماع، 
معلمين من خالل الزيارات الميدانية اإلشرافية أثناء التدريس في  7التمثيل( لعينة تكونت من 
 في امتالك المعلمين لهذه المهارات؛ فهناك اوتمايز   اهناك اختالف   الحصص الصفية وجدا أن  

 ن ال يتقنوها.و ن آخر و ن يتقنون مهارات التواصل الرياضي، وهناك معلمو معلم
مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في وجود اختالف في مهارات التفكير الرياضي، ومن       

ي مرحلة التعليم األساسي العليا المتالك هنا جاءت الحاجة للتعرف إلى مستوى أداء معلم
 مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة بفلسطين.

ّأسئلةّالدراسة:
 يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي:

"ماّمستوىّأداءّمعلميّالرياضياتّبمرحلةّالتعليمّاألساسيّالعلياّالمتالكّمهاراتّالتواصلّ
ّين؟الرياضيّفيّمدينةّغزةّبفلسط

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
ما مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات  .0

التواصل الرياضي )التحدث، القراءة، الكتابة، االستماع، التمثيل( في مدينة غزة 
 بفلسطين؟

في مستوى أداء معلمي  (  0.05)عند مستوى داللة  اهل يوجد فروق دالة إحصائي   .0
الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في 
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لى عدد  لى جنس المعلم، وا  مدينة غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتعليم، وا 
 سنوات الخبرة؟

ّأهدافّالدراسة:
 هدفت الدراسة الحالية إلى:

اء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك التعرف إلى مستوى أد .0
مهارات التواصل الرياضي الخمس )التحدث والقراءة والكتابة واالستماع والتمثيل( في 

 غزة بفلسطين.
في مستوى أداء معلمي الرياضيات المتالك  اتعرف إلى وجود فروق دالة إحصائي  ال .0

ليم، بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتع مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة
لى عدد سنوات الخبرة. لى جنس المعلم، وا   وا 

ّأهميةّالدراسة:
 األهمية النظرية للدراسة:

تقدم الدراسة الحالية قائمة بمهارات التواصل الرياضي في أبعادها الخمسة: "التحدث  .0
 لمجال.اسات السابقة في هذا اوالقراءة والكتابة، واالستماع، والتمثيل"، وهي إضافة للدر 

يمكن االستفادة من بطاقة المالحظة التي تقدمها الدراسة الحالية في التعرف إلى درجة  .0
تمكن معلمي الرياضيات من امتالكهم لمهارات التواصل الرياضي لكل المراحل 

 والصفوف الدراسية.
ّاألهميةّالعمليةّللدراسة:ّ

 من الممكن أن تفيد الدراسة الحالية:
المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية وكليات التربية في تطوير  .0

 مناهج تعليم رياضيات المرحلة األساسية بحيث تراعي مهارات التواصل الرياضي.
معلمي رياضيات المرحلة األساسية في تحسين تدريسهم للرياضيات، وتنمية مستوى  .0

فالتواصل الرياضي هو أحد العمليات المحورية  أدائهم لمهارات التواصل الرياضي،
في تعليم وتعلم الرياضيات، وهو الوسيلة التي يمكن أن يتخاطب بها معلم الرياضيات 

 مع طلبته.
الطلبة في تحسن مستوى تحصيلهم في الرياضيات من خالل امتالكهم لمهارات  .2

ي ا يساهم فالتواصل الرياضي من خالل تدريبهم على حل المسائل الرياضية؛ مم
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تحسين اتجاهاتهم نحو الرياضيات وتعزيز شخصياتهم ومنحهم الثقة بالنفس واحترام 
 الذات.
ّفروضّالدراسة:

في مستوى أداء معلمي  (  0.05)عند مستوى داللة  اال يوجد فرق دال إحصائي   .0
الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في 

 غزة(. شرق  –نة غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتعليم )غرب غزة مدي
في مستوى أداء معلمي  (  0.05)عند مستوى داللة  اال يوجد فرق دال إحصائي   .0

الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في 
 معلم(. /مدينة غزة بفلسطين تعزى إلى الجنس )معلمة

في مستوى أداء معلمي  (  0.05)عند مستوى داللة  اال يوجد فروق دالة إحصائي   .2
المتالك مهارات التواصل الرياضي في  ت بمرحلة التعليم األساسي العلياالرياضيا

سنوات 2أكثر من  –سنوات فأقل  2مدينة غزة بفلسطين تعزى إلى عدد سنوات الخبرة )
 سنة(. 02أكثر من  –سنة  02سنوات إلى  01أكثر من  –سنوات  01إلى 

ّمصطلحاتّالدراسة:
ّ بأنها: "األداء السهل الدقيق القائم على الفهم لما يتعلمه  (1)عرفها اللقاني والجملالمهارة:

 اإلنسان حركيا  وعقليا ، مع توفير الوقت والجهد والتكاليف".
مجموعة من الممارسات واألفعال ويعرفها الباحثان إجرائيا  في هذه الدراسة بأنها:       

والسلوكيات التي حددها الخبراء والمختصون، ويقوم بها معلم الرياضيات أثناء تدريسه مادة 
تقان.  الرياضيات لطالبه في المرحلة األساسية العليا كي تساعده على تنفيذ درسه بسهولة وا 

ية مفردات ورموز رياض التواصل الرياضي هو قدرة الفرد على استخدامالتواصلّالرياضي:ّ"
: "تبادل األفكار (3)، كما يعر ف بأنه(2)وبنيتها في التعبير عن األفكار والعالقات بينها وفهمها"

                                                           
، القاهرة، مصر، 2أحمد اللقاني، وعلي الجمل، معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس، ط(  1)

 .201م، ص0112عالم الكتب، 
 
(2)National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)، Curriculum and Evaluation 

Standards for School Mathematics، Reston، VA: NCTM، 1989. 
، عمان، األردن، دار الفكر للطباعة والنشر 0مسعد بدوي، استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات، ط  (3)

 .070م، ص0112والتوزيع، 
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أو المعلومات أو اآلراء الرياضية بين المعلم وطالبه، والطالب أنفسهم عن طريق المناقشة، 
 والقراءة، والكتابة، واإلصغاء، والتمثيل".

لرياضي إجرائيا  في هذا البحث بأنه: تبادل األفكار أو المعلومات أو ويعرف التواصل ا   
اآلراء الرياضية بين المعلم وطالبه، والطالب أنفسهم عن طريق التحدث، والقراءة، والكتابة، 

 واالستماع، والتمثيل.
مهارات التواصل الرياضي على أنها:  (1)يعرف المشهداني والمظفر مهاراتّالتواصلّالرياضي:

مهارة طلبة المرحلة الثالثة في أقسام الرياضيات في كليات التربية األساسية على استخدام لغة "
الرياضيات بما تحتويه من رموز ومصطلحات وأشكال وعالقات للتعبير عن األفكار والعالقات 
الرياضية وفهمها وتمثيلها وتوضيحها لآلخرين، وقد قيس باستخدام اختبار تم بنائه من قبل 

احثين يتكون من خمس مهارات رئيسة للتواصل الرياضي وهي: القراءة الرياضية، والكتابة الب
 الرياضية، والتحدث الرياضي، واالستماع الرياضي والتمثيل الرياضي".

في الدراسة الحالية بأنها: مهارة معلمي  امهارات التواصل الرياضي إجرائي   وتعر ف     
ليم األساسي العليا على استخدام لغة الرياضيات بما تحتويه ومعلمات الرياضيات بمرحلة التع

من رموز ومصطلحات وأشكال وعالقات للتعبير عن األفكار والعالقات الرياضية وفهمها 
وتمثيلها وتوضيحها لآلخرين، وقد قيست باستخدام بطاقة المالحظة تم بناؤها من قبل الباحثين 

ث الرياضي، والقراءة الرياضية، والكتابة وتتكون من خمس مهارات رئيسة وهي: التحد
 الرياضية، واالستماع الرياضي، والتمثيل الرياضي.

ية اإللزامية بأنها: مرحلة التعليم األساس ايعرفها الباحثان إجرائي  مرحلةّالتعليمّاألساسيّالعليا:ّ
 وهي تضم الصفوف السابع والثامن والتاسع.

ّحدودّالدراسة:
 ة على الحدود اآلتية:اقتصرت الدراسة الحالي

  الحد الموضوعي: كشف مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا
 لمهارات التواصل الرياضي.

 .الحد المكاني: محافظة غزة  
  الحد الزماني: تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي

 م.0100/0102
                                                           

 .017مظفر، مرجع سابق، صعباس المشهداني، وسيف ال  (1)
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ّجراءاتّالدراسة:إ
ّهجّالدراسة:من

 استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة.    
ّمجتمعّالدراسة:

اشتمل مجتمع الدراسة على جميع معلمي ومعلمات الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في    
لما  ( مع021محافظة غزة )مديريتي التربية والتعليم شرق غزة وغرب غزة(، والبالغ عددهم )

 ومعلمة .
ّعينةّالدراسة:

ومعلمة  ا( معلم  12بطاقة المالحظة عليهم )بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الذين تم تطبيق       
من معلمي ومعلمات الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في محافظة غزة؛ وتم اختيارهم بطريقة 

ق يريتي التربية والتعليم شر عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة؛ من خالل اختيارهم من مد
وغرب غزة، وذلك باختيار معلم واحد أو معلمة واحدة فقط من المدرسة الواحدة، ولقد بلغ عدد 

ومعلمة ، وبلغ عدد أفراد  ا( معلم  02بية والتعليم شرق غزة )أفراد عينة الدراسة في مديرية التر 
 ومعلمة . اعلم  ( م00ليم غرب غزة )عينة الدراسة في مديرية التربية والتع

ّأداةّالدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد أداة الدراسة وهي بطاقة مالحظة تكونت من خمسة محاور     

( 17ة )اقة المالحظة الفرعيرئيسة لمهارات التواصل الرياضي، وبلغ عدد مؤشرات )فقرات( بط
( مؤشرا  )فقرة (، 00دث ))فقرة ( موزعة على المحاور الخمسة كالتالي: مهارات التح امؤشر  

( مؤشرات )فقرات(، مهارات 2( مؤشرات )فقرات(، مهارات الكتابة )01مهارات القراءة )
 ( مؤشرا  )فقرة (، أنظر ملحق الدراسة.02( مؤشرا  )فقرة (، مهارات التمثيل )02االستماع )

ّصدقّأداةّالدراسة:
مجموعة من المحكمين من أساتذة  تحقق الباحثان من صدق بطاقة المالحظة بعرضها على   

( محكمين، وأبدى 1المناهج وطرق تدريس الرياضيات في الجامعات الفلسطينية وعددهم )
خذ أيل صياغة بعض فقرات البطاقة، و المحكمون مالحظاتهم في بطاقة المالحظة تمثلت بتعد

عدد  حيث بلغالباحثان بهذه المالحظات عند إعداد بطاقة المالحظة في صورتها النهائية، 
 ( فقرة.17فقراتها قبل وبعد التحكيم )
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قام الباحثان بحساب االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة من خالل حساب مصفوفة و     
 التالي: 0والبطاقة ككل كما في الجدول  ،معامالت ارتباط بيرسون بين محاور البطاقة الخمسة

ّالمالحظةّومهاراتّالبطاقةّككلّ:ّمعامالتّاالرتباطّبينّمهاراتّمحاورّبطاقة0جدولّ

سل
سل
م

ّ

مهاراتّّالمحور
ّالتحدث

مهاراتّ
ّالقراءة

مهاراتّ
ّالكتابة

مهاراتّ
ّاالستماع

مهاراتّ
ّالتمثيل

ّكلّالمهارات

 1ّمهاراتّالتحدثّ .0
**0.796 

0.000 
**0.857 

0.000 
**0.808 

0.000 
**0.812 

0.000 
**0.951 

0.000 

ّمهاراتّالقراءةّ .0
**0.796 

0.000 1 
**0.780 

0.000 
**0.773 

0.000 
**0.630 

0.000 
**0.846 

0.000 

ّمهاراتّالكتابةّ .3
**0.857 

0.000 
**0.780 

0.000 
1 

**0.773 
0.000 

**0.850 
0.000 

**0.929 
0.000 

ّمهاراتّاالستماعّ .0
**0.808 

0.000 
**0.773 

0.000 
**0.773 

0.000 
1 

**0.779 
0.000 

**0.903 
0.000 

ّمهاراتّالتمثيلّ .5
**0.812 

0.000 
**0.630 

0.000 
**0.850 

0.000 
**0.779 

0.000 
1 

**0.912 
0.000 

ّكلّالمهاراتّ .5
**0.951 

0.000 
**0.846 

0.000 
**0.929 

0.000 
**0.903 

0.000 
**0.912 

0.000 
1 

 .(α ≤ 0.01)*  معامل االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية *
ور بطاقة المالحظة مرتبط بالمحاور األخرى أن كل محور من محا 0يتضح من الجدول 

 ≥ α)وكذلك مرتبط بمحاور البطاقة ككل وهي دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية 
، وقام الباحثان بحساب االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة من خالل حساب مصفوفة (0.01

تباط لها، وتراوحت معامالت االر معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات البطاقة ومجا
(؛ وهي معامالت مرتفعة ودالة إحصائيا  عند 1.201 – 1.720بين كل فقرة مع مجالها بين )

، وتعتبر هذه النتائج مؤشرا  على أن بطاقة المالحظة صالحة (α ≤ 0.01)مستوى داللة 
ّلالستخدام.

ّثباتّأداةّالدراسة:
 :(1)التالية Cooperم نسبة االتفاق بمعادلة كوبر تم حساب ثبات بطاقة المالحظة باستخدا  

                                                           

 .000م، ص0117( حلمي الوكيل، ومحمد المفتي، أسس بناء المنهج وتنظيماتها، عمان، األردن، دار المسيرة، 1)
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ّ ّاالتفاق( ّمراتّعدم ّمراتّاالتفاقّ+ّعدد ّمراتّاالتفاق/)عدد ّاالتفاقّ=ّعدد ×ّنسبة
011% 
ساسية ألوتم تطبيق معادلة كوبر على عينة استطالعية من معلمي الرياضيات للمرحلة ا   

ثبات كل محور من محاور بطاقة المالحظة ومعلمة ، وقد بلغ معامل  ا( معلم  21العليا عددهم )
، 1.07، 1.01، 1.20)التحدث والقراءة والكتابة واالستماع والتمثيل( على الترتيب كالتالي: )

( وهو 1.21(، وهي معامالت ثبات مرتفعة، وبلغ ثبات بطاقة المالحظة ككل )1.21، 1.07
نينة، على عينة الدراسة بطمأمعامل ثبات مرتفع يسمح للباحثين من تطبيق بطاقة المالحظة 

 ويعرض الباحثان أداة الدراسة في صورتها الناحية في ملحق الدراسة.
ّطريقةّقياسّمهاراتّالتواصلّالرياضيّببطاقةّالمالحظة:

اتبع الباحثان الخطوات اآلتية لقياس مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم     
 ياضي:األساسي المتالك مهارات التواصل الر 

تم قياس مهارات التواصل الرياضي وفق مقياس تقدير لفظي متدرج يوضح مستوى  .0
قيام المعلم بأداء هذه المهارة أثناء تدريس الرياضيات كالتالي: )كبيرة، متوسطة، قليلة(، 

 –درجات، )متوسطة  2مرات فأكثر( وأعطيت  2تكررت  –وتحسب كالتالي: )كبيرة 
 تكررت مرة واحدة( وأعطيت درجة واحدة. –، )قليلة تكررت مرتان( وأعطيت درجتان

تم  تطبيق بطاقة المالحظة بمعدل حصة دراسية كاملة لكل معلم، وتم  الحضور لمعلم  .0
 واحد من المدرسة لصفوف مرحلة التعليم األساسي العليا )السابع أو الثامن أو التاسع(.

عليم ياضيات بمرحلة التاتبع الباحثان مقياس ليكرت لحساب مستوى أداء معلمي الر  .2
 األساسي كالتالي:

 (.0.11 – 0المهارة متوفرة بدرجة قليلة  إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين ) (أ
– 0.17لمتوسط الحسابي يتراوح بين )المهارة متوفرة بدرجة متوسطة  إذا كان ا (ج

0.20.) 
 (.2 – 0.22المهارة متوفرة بدرجة كبيرة  إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين ) (د

ّنتائجّالدراسةّومناقشتها:
ّنتائجّالسؤالّاألولّومناقشته:

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على: "ما مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة     
التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي )التحدث، القراءة، الكتابة، االستماع، 
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سطين"، ولإلجابة عن هذا السؤال من أسئلة الدراسة تم حساب التكرارات التمثيل( في غزة بفل
والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ومستوى األداء والترتيب لكل مهارة من مهارات محور 

 التالي: 0التحدث في بطاقة المالحظة كما في الجدول 
توسطّاألداءّوالترتيبّلكلّمهارةّمنّ:ّالتكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّوم0جدولّ

ّمهاراتّمحورّالتحدث

مجموعّّالفقرةّمسلسل
ّالتكرارات

المتوسطّ
ّالحسابي

الوزنّ
ّالنسبي

مستوىّ
ّالترتيبّاألداء

 0 كبير 02.02 2.67 115 يوضح المهمة الرياضية المطلوب انجازها شفهيا . 0

0 
زة جيعبر شفويا  عن األفكار والعالقات الرياضية بألفاظ مو 

 وصحيحة.
 2 كبير 01.21 2.53 109

2 
يستخدم لغة وصفية مناسبة لتوضيح التعريفات 

 والخصائص والعالقات الرياضية.
 2 كبير 01.21 2.53 109

1 
يساعد الطلبة على اختيار طرق وأساليب رياضية محددة 

 أثناء تحدثه إليهم مصوبا  بالتعليل المناسب.
 02 متوسط 72.11 2.21 95

2 
بلغة واضحة وصحيحة لتقريب المفاهيم واألفكار يتحدث 

 الرياضية لطالبه.
 0 كبير 02.07 2.56 110

 02 متوسط 72.11 2.21 95 يترجم المواقف الرياضية المجردة إلى لغة لفظية. 1

7 
يعلل لطالبه أسباب اختياره لطرق أو أساليب رياضية 

 محددة أثناء الموقف التعليمي.
 01 متوسط 12.77 2.09 90

 2 كبير 70.02 2.35 101 .اعند عرض المشكالت الرياضية لفظي  يرتب األفكار  0

2 
يربط بين لغة الرياضيات ومواقف الحياة اليومية في 

 حديثه.
 02 متوسط 70.07 2.19 94

 00 متوسط 10.22 2.07 89 يطرح أسئلة مثيرة للتفكير وذات استجابات حرة. 01

 02 متوسط 70.20 2.14 92 والبحث عن حلول بديلة.يشجع الطلبة على طرح أسئلة  00

00 
لتنمية  الدروسيتيح الفرصة للتالميذ للمشاركة في تقديم 

 .امهارة الشرح لفظي  
 00 متوسط 11.21 1.93 83

02 
يناقش الطلبة فيما يعرضونه ليساعدهم على توضيح 

 00 متوسط 71.21 2.12 91 وتبرير أفكارهم.
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 1 كبير 01.10 2.42 104 لفرصة للمساهمة في المناقشة.يعطي جميع الطلبة ا 01

 7 كبير 72.17 2.37 102 .اجابات الطلبة ويعلق عليها  شفهي  يصحح إ 02

01 
بطريقة واضحة  ايلخص المعلومات الرياضية شفهي  
 وصحيحة.

 00 متوسط 71.71 2.30 99

07 
 يستخدم ألفاظا  مناسبة إلثابة وتشجيع الطلبة على إجاباتهم

 الصحيحة.
 2 كبير 01.21 2.53 109

 07 متوسط 70.12 2.16 93 يطلب من الطلبة التعبير عن أفكارهم الرياضية شفهيا . 00

02 
يعق ب على اللغة والرموز الرياضية التي يستخدمها الطالب 

 في عرض أفكارهم.
 00 متوسط 71.71 2.30 99

 0 كبير 70.02 2.35 101 يوضح المهمة الرياضية المطلوب إنجازها. 01

 2 كبير 77.20 2.33 100 يشجع الطلبة على المشاركة في المناقشات. 00

 02 متوسط 70.07 2.19 94 إلى لغة لفظية. اا مجرد  ا رياضي  يترجم موقف   00

 ّمتوسط05.51ّ 0.31 2174ّالمجموع 

تعليم مرحلة الأن  المتوسط الحسابي لمستوى أداء معلمي الرياضيات ب 0يتضح من الجدول     
( وهو مستوى أداء %71.11( بوزن نسبي )0.21األساسي العليا لمهارة التحدث ككل بلغ )

فقرات حصلت على مستوى أداء كبير وهي الفقرات ذوات  01متوسط، كما يظهر الجدول أن  
فقرة على مستوى  00(، في حين حصلت 00، 01، 07، 02، 01، 0، 2، 2، 0، 0األرقام )

، 02، 00، 01، 02، 00، 00، 01، 2، 7، 1، 1وهي الفقرات ذوات األرقام )أداء متوسط 
والتي تمثل المهارة )يوضح المهمة الرياضية المطلوب  0(، كما يتضح أن  الفقرة رقم 00

( %00.02( بوزن نسبي )0.17انجازها شفهيا ( حصلت على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
والتي تمثل المهارة )يتحدث بلغة واضحة  2ت الفقرة رقم وهي متوفرة بدرجة كبيرة، كما حصل

وصحيحة لتقريب المفاهيم واألفكار الرياضية لطالبه( على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
( وهي متوفرة بدرجة كبيرة، كما حصلت الفقرات ذوات األرقام %02.07( بوزن نسبي )0.21)
 عن األفكار والعالقات الرياضية بألفاظ موجزة اوالتي تمثل المهارات )يعبر شفوي   07، 2، 0

قات وصحيحة(، و)يستخدم لغة وصفية مناسبة لتوضيح التعريفات والخصائص والعال
مناسبة إلثابة وتشجيع الطلبة على إجاباتهم الصحيحة( على  االرياضية(، و)يستخدم ألفاظ  
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توفرة بدرجة كبيرة، ( وهي م%01.21( بوزن نسبي )0.22المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )
والتي تمثل المهارة )يطرح أسئلة مثيرة للتفكير وذات استجابات  01في حين حصلت الفقرة رقم 

( وهي متوفرة %10.22( بوزن نسبي )0.17حرة( على المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي )
لمشاركة ميذ لوالتي تمثل المهارة )يتيح الفرصة للتال 00بدرجة متوسطة، كما حصلت الفقرة رقم 

( 0.22في تقديم الدروس لتنمية مهارة الشرح لفظيا ( على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
 ( وهي متوفرة بدرجة متوسطة.%11.21بوزن نسبي )

على المراتب الثالثة األولى  07، 2، 2، 0، 0ويرى الباحثان حصول الفقرات ذوات األرقام    
مي الرياضيات في المرحلة األساسية العليا يساعدون الطلبة وهي متوفرة بدرجة كبيرة ألن معل

في إنجاز ما يطلب منهم من خالل توضيح األنشطة والمهمات التي يطلب من الطالب أن 
يؤدونها، ولكي يتم ذلك بشكل صحيح فهم يناقشون الطلبة بلغة رياضية واضحة ومفهومة 

اضية من ريفات والتعميمات واألفكار الريتساهم في تقريب المفاهيم والحقائق والمسلمات والتع
خالل أسلوب العصف الذهني ولكي يطمئنوا من تحقيق ذلك فهم يقومون بتعزيز الطلبة معنويا  
من خالل استخدامهم معززات مناسبة تشجع الطلبة على طرح إجابات صحيحة من خالل 

 تقديم التغذية الراجعة المناسبة.
أنهما متوفرتان  لترتيبين األخيرين إال  على ا 00، 01ين وعلى الرغم من حصول الفقرت     

الرياضيات يطرحون أسئلة مثيرة للتفكير وذات استجابات حرة ويتيحون  وبدرجة متوسطة؛ فمعلم
 .االدروس لتنمية مهارة الشرح لفظي  الفرصة للتالميذ للمشاركة في تقديم 

لتي أظهرت أن مهارة المناقشة بلغت ( ا0102وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السر )    
( في أن المعلمين ال يمتلكون 0101(، وتختلف مع نتيجة دراسة المشهداني والمظفر )72%)

( التي أظهرت أن 0100مهارة المناقشة الرياضية، وتختلف أيضا  مع نتيجة دراسة القرشي )
 مهارة التحدث كانت ضعيفة.

 لحسابية واألوزان النسبية ومستوى األداء والترتيبتم حساب التكرارات والمتوسطات ا اوأيض  
 التالي: 2لكل مهارة من مهارات محور القراءة في بطاقة المالحظة كما في الجدول 
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األداءّوالترتيبّلكلّمهارةّمنّّالنسبيةّومستوّى:ّالتكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزان3ّجدولّ
ّمهاراتّمحورّالقراءة

مجموعّّالفقرةّمسلسل
ّكراراتالت

المتوسطّ
ّالحسابي

الوزنّ
ّالنسبي

مستوىّ
ّالترتيبّاألداء

 0 كبير 22.10 2.79 120 يقرأ النصوص الرياضية بطريقة صحيحة وواضحة. 02

01 
يساعد على فهم المفردات والعالقات الرياضية عند قراءة  

 المشكالت الكالمية بصوت واضح.
 0 كبير 01.12 2.58 111

الرياضية التي يتضمنها النص  يحدد أبعاد العالقات 02
 المقروء.

 1 كبير 70.02 2.35 101

01 
يوجه أسئلة تفسيرية للطلبة أثناء القراءة إلثراء فهمهم 

 بمفردات اللغة الرياضية.
 2 متوسط 71.21 2.12 91

 2 كبير 72.17 2.37 102 يتفاعل مع الطلبة أثناء القراءة. 07

00 
 أثناء قراءة النص يوضح الصياغات الرياضية المتكافئة

 الرياضي.
 2 متوسط 72.27 2.28 98

02 
يفسر العالقات الرياضية التي يتضمنها النص أو المسألة 

 الرياضية أثناء القراءة.
 7 متوسط 72.02 2.26 97

21 
يساعد الطلبة على استنتاج األفكار العامة والرئيسة بعد 

 قراءة النص الرياضي.
 0 متوسط 70.07 2.19 94

اعد الطلبة على استنتاج المعطيات والمطلوب عند حل يس 20
 المسألة الرياضية.

 2 متوسط 72.27 2.28 98

 01 متوسط 12.02 1.98 85 يشجع الطلبة على التفكير الناقد فيما يقرؤونه. 20

 ّمتوسط00.02ّ 0.30 997ّالمجموع 

ليم اضيات بمرحلة التعأن  المتوسط الحسابي لمستوى أداء معلمي الري 2يتضح من الجدول     
( وهو مستوى أداء %77.02( بوزن نسبي )0.20األساسي العليا لمهارة القراءة ككل بلغ )

فقرات حصلت على مستوى أداء كبير وهي الفقرات ذوات  1متوسط، كما يظهر الجدول أن  
فقرات على مستوى أداء متوسط وهي  1(، في حين حصلت 07، 02، 01، 02األرقام )
(، كما يتضح من الجدول أن الفقرة رقم 20، 20، 21، 02، 00، 01ذوات األرقام )الفقرات 

والتي تمثل المهارة )يقرأ النصوص الرياضية بطريقة صحيحة وواضحة( حصلت على  02
( وهي متوفرة بدرجة كبيرة، %22.10( بوزن نسبي )0.72المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
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ل المهارة )يساعد على فهم المفردات والعالقات الرياضية والتي تمث 01كما حصلت الفقرة رقم 
( 0.20عند قراءة المشكالت الكالمية بصوت واضح( على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

والتي تمثل  07( وهي متوفرة بدرجة كبيرة، كما حصلت الفقرة رقم %01.12بوزن نسبي )
( بوزن 0.27مرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )المهارة )يتفاعل مع الطلبة أثناء القراءة( على ال

)يوجه أسئلة  01( وهي متوفرة بدرجة كبيرة، في حين حصلت الفقرة رقم %72.17نسبي )
تفسيرية للطلبة أثناء القراءة إلثراء فهمهم بمفردات اللغة الرياضية( على المرتبة قبل األخيرة 

درجة متوسطة، كما حصلت ( وهي متوفرة ب%71.21( بوزن نسبي )0.00بمتوسط حسابي )
والتي تمثل المهارة )يشجع الطلبة على التفكير الناقد فيما يقرؤونه( على المرتبة  20الفقرة رقم 

 ( وهي متوفرة بدرجة متوسطة.%12.02( بوزن نسبي )0.20األخيرة بمتوسط حسابي )
الثة األولى على المراتب الث 07، 01، 02ويعزو الباحثان حصول الفقرات ذوات األرقام     

وهي متوفرة بدرجة كبيرة ألن قراءة النصوص الرياضية بما تحتويه على مفاهيم وعالقات 
ومهارات رياضية بطريقة علمية صحيحة من قبل معلمي الرياضيات بصوت واضح مسموع 
يساهم في إعطاء الفرصة للطلبة في تأمل المعنى المطلوب للمفاهيم والحقائق والمسلمات 

لمهارات الرياضية فيؤدي إلى تمكن الطلبة منها، وتعتبر هذه طريقة مثلى لجذب والعالقات وا
الطلبة واندماجهم في األنشطة الرياضية الصفية وتفاعلهم أثناء القراءة يؤدي إلى تحقيق 

 األهداف المنشودة من الدروس. 
ة متوسطة؛ بدرج حصلتا على الترتيبين األخيرين إال  أنهما متوفرتان 20،  01ومع أن  الفقرتين 

فمعلمي الرياضيات يوجهون أسئلة تفسيرية للطلبة أثناء القراءة إلثراء فهمهم بمفردات اللغة 
 الرياضية، ويشجعون الطلبة على التفكير الناقد فيما يقرؤونه.

(، 0101وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراسة كل من المشهداني والمظفر )   
( التي 0100(، وتختلف مع نتيجة دراسة القرشي )0102(، والسر )0102والنذير والمالكي )

 أظهرت أن مهارة القراءة كانت ضعيفة.
كما تم حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ومستوى األداء والترتيب لكل 

 التالي: 1مهارة من مهارات محور الكتابة في بطاقة المالحظة كما في الجدول 
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:ّالتكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّومستوىّاألداءّوالترتيبّلكلّمهارةّمن0ّلّجدو
ّمهاراتّمحورّالكتابة

مجموعّّالفقرةّمسلسل
ّالتكرارات

المتوسطّ
ّالحسابي

الوزنّ
ّالنسبي

مستوىّ
ّالترتيبّاألداء

22 
يعبر عن األفكار الرياضية بصورة كتابية صحيحة 

 ودقيقة.
 0 كبير 01.21 2.53 109

 2 كبير 00.07 2.47 106 يعبر كتابيا  عن خطوات الحل بجمل لفظية واضحة. 21

 2 كبير 00.07 2.47 106 يكمل صياغة النصوص والمشكالت الرياضية. 22

21 
يستخدم لغة الترميز )الرموز، األشكال، الصور، 

الرسوم، ... ( في التعبير عن األفكار الرياضية بدقة 
 كتابة.ووضوح أثناء ال

 1 متوسط 71.10 2.23 96

 0 كبير 02.70 2.51 108 يتبع التسلسل الرياضي في كتابة خطوات الحل. 27

 2 كبير 70.02 2.35 101 يفسر العالقات الرياضية بطريقة كتابية. 20

22 
يعطي فرصة للطلبة للتعبير عن أفكارهم الرياضية 

 كتابة.
 1 متوسط 71.10 2.23 96

 0 متوسط 72.11 2.21 95 طلبة تحث على الكتابة الرياضية.يوجه أسئلة لل 11

10 
يكتب ملخصا  للدرس في نهاية الحصة في ضوء 

 مهارات التواصل الرياضي.
 2 متوسط 70.12 2.16 93

 ّكبير08.38ّ 0.35 910ّالمجموع 

 مأن  المتوسط الحسابي لمستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعلي 1يتضح من الجدول    
( وهو مستوى أداء %70.20( بوزن نسبي )0.22األساسي العليا لمهارة الكتابة ككل بلغ )

فقرات حصلت على مستوى أداء كبير وهي الفقرات ذوات  2كبير، كما يظهر الجدول أن  
فقرات على مستوى أداء متوسط وهي  1(، في حين حصلت 20، 27، 22، 21، 22األرقام )

والتي  22(، كما يتضح من الجدول أن الفقرة رقم 10، 11، 22، 21الفقرات ذوات األرقام )
تمثل المهارة )يعبر عن األفكار الرياضية بصورة كتابية صحيحة ودقيقة( حصلت على المرتبة 

( وهي متوفرة بدرجة كبيرة، كما %01.21( بوزن نسبي )0.22األولى بمتوسط حسابي )
ع التسلسل الرياضي في كتابة خطوات الحل( والتي تمثل المهارة )يتب 27حصلت الفقرة رقم 
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( وهي متوفرة بدرجة %02.70( بوزن نسبي )0.20على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
عن  ان تمثالن المهارتان )يعبر كتابي  تالوال 22، 21كبيرة، كما حصلت الفقرتان ذواتا األرقام 

لمشكالت الرياضية( على خطوات الحل بجمل لفظية واضحة(، و)يكمل صياغة النصوص وا
( وهما متوفرتان بدرجة كبيرة، %02.07( بوزن نسبي )0.17المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

)يوجه أسئلة للطلبة تحث على الكتابة الرياضية(على المرتبة قبل  11في حين حصلت الفقرة 
، والفقرة ( وهي متوفرة بدرجة متوسطة%72.11( بوزن نسبي )0.00األخيرة بمتوسط حسابي )

)يكتب ملخصا  للدرس في نهاية الحصة في ضوء مهارات التواصل الرياضي( على المرتبة  10
 ( وهي متوفرة بدرجة متوسطة.%70.12( بوزن نسبي )0.01األخيرة بمتوسط حسابي )

على المراتب الثالثة  27، 22، 21، 22ويعزو الباحثان حصول الفقرات ذوات األرقام       
التعبير عن المفاهيم والعالقات والمهارات واألفكار بصورة كتابية دقيقة وصحيحة األولى ألن  

يؤدي إلى استيعابها بشكل جيد، كما إن  الكتابة الصحيحة للرياضيات يساهم في صياغة 
خطوات الحل بجمل واضحة ودقيقة، وكذلك فإن  التواصل الرياضي من خالل الكتابة يساعد 

المشكالت الرياضية بطريقة رياضية صحيحة، وهذا بالتأكيد الطلبة في صياغة النصوص و 
 يجعل الطالب يتبع التسلسل الرياضي في كتابة خطوات الحل بشكل واضح ودقيق.

حصلتا على الترتيبين األخيرين إال  أنهما متوفرتان بدرجة متوسطة؛  10 ،11ومع أن  الفقرتين 
ة للطلبة تحث على الكتابة الرياضي فمعلمي الرياضيات للمرحلة األساسية يوجهون أسئلة

ويكتبون ملخصات على السبورة بعد شرح الدروس في نهاية الحصة في ضوء مهارات التواصل 
 الرياضي.

( والنذير والمالكي 0100وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراستي كل من القرشي )   
صل الرياضي الكتابي كانت ( في أن مهارات التوا0102( والسر )0102( وخليل )0102)

( في أن المعلمين ال يمتلكون 0101جيدة، وتختلف مع نتيجة دراسة المشهداني والمظفر )
 مهارة الكتابة الرياضية.

وقام الباحثان بحساب حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ومستوى األداء 
 التالي: 2في بطاقة المالحظة كما في الجدول والترتيب لكل مهارة من مهارات محور االستماع 
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:ّالتكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّومستوىّاألداءّوالترتيبّلكلّمهارةّمن5ّجدولّ
ّ.مهاراتّمحورّاالستماع

مجموعّّالفقرةّمسلسل
ّالتكرارات

المتوسطّ
ّالحسابي

الوزنّ
ّالنسبي

مستوىّ
ّالترتيبّاألداء

 0 كبير 01.12 2.58 111 اهتمام.ب إلى الطلبةيستمع  10

 2 كبير 00.07 2.47 106 يتيح الفرصة للطلبة إلبداء آرائهم. 12

11 
يصغي جيدا  لكالم الطلبة ويشعرهم باالهتمام بأفكارهم مهما 

 كانت.
 0 كبير 02.70 2.51 108

 7 كبير 77.20 2.33 100 يوجه أسئلة للطالب بعد سماعه له أو ألحد زمالئه. 12

 1 كبير 00.11 2.44 105 حترم جميع األفكار التي يطرحها الطلبة.ي 11

 2 كبير 72.17 2.37 102 يبدي تفهما عما يعبر عنه الطلبة أثناء االستماع لهم. 17

 00 متوسط 10.72 1.88 81 يطلب من الطالب التعليق على إجابة زميل له. 10

 2 متوسط 72.02 2.26 97 يناقش الطلبة باألسئلة والحوار بعد سماعهم. 12

21 
كرة للوصول للف اة باعتبارها أساس  ينطلق من إجابات الطلب

 الصحيحة.
 00 متوسط 71.21 2.12 91

20 
وجيها  ا ويوجهها تإجابات الطلبة وتبريراتهم سماعي  يتتبع 

 .اصحيح  
 01 متوسط 71.10 2.23 96

يساعد الطلبة في صياغة أسئلة يوجهونها أثناء التحدث مع  20
 مالئهم.ز 

 00 متوسط 10.72 1.88 81

 2 كبير 72.17 2.37 102 ينمي عند الطلبة احترام آراء اآلخرين. 22

21 
يقي م أفكار الطلبة عندما يستمع إليهم ويقدم لهم التغذية 

 0 متوسط 72.27 2.28 98 الراجعة المناسبة.

ّّمتوسط05.00ّ 0.02 1278ّالمجموع 

وسط الحسابي لمستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم أن  المت 2يتضح من الجدول     
( وهو مستوى أداء %71.00( بوزن نسبي )0.02األساسي العليا لمهارة االستماع ككل بلغ )

فقرات حصلت على مستوى أداء كبير وهي الفقرات ذوات  7متوسط، كما يظهر الجدول أن  
فقرات على مستوى أداء  1حصلت  (، في حين22، 17، 11، 12، 11، 12، 10األرقام )
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(، كما يتضح من الجدول 21، 20، 20، 21، 12، 10متوسط وهي الفقرات ذوات األرقام )
والتي تمثل المهارة )يستمع إلى  الطلبة باهتمام( حصلت على المرتبة األولى  10أن الفقرة رقم 

كما حصلت ( وهي متوفرة بدرجة كبيرة، %01.12( بوزن نسبي )0.20بمتوسط حسابي )
والتي تمثل المهارة )يصغي جيدا  لكالم الطلبة ويشعرهم باالهتمام بأفكارهم مهما  11الفقرة رقم 

( وهي متوفرة %02.70( بوزن نسبي )0.20كانت( على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
رائهم( آ والتي تمثل المهارة )يتيح الفرصة للطلبة إلبداء 12بدرجة كبيرة، كما حصلت الفقرة رقم 

( وهي متوفرة بدرجة %00.07( بوزن نسبي )0.17على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )
والتي تمثل المهارة )ينطلق من إجابات الطلبة باعتبارها  21كبيرة، في حين حصلت الفقرة رقم 

( وبوزن 0.00أساسا  للوصول للفكرة الصحيحة( على المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي )
واللتان تمثالن  20، 10( وهي متوفرة بدرجة متوسطة، كما حصلت الفقرتان %71.21)نسبي 

المهارتان )يطلب من الطالب التعليق على إجابة زميل له(، و)ينطلق من إجابات الطلبة 
( 0.00باعتبارها أساسا  للوصول للفكرة الصحيحة( على المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي )

 وهما متوفرتان بدرجة متوسطة.( %10.72بوزن نسبي )
 ؛األولى على المراتب الثالث 11، 12، 10م ويعزو الباحثان حصول الفقرات ذوات األرقا     

ألن التواصل مع الطلبة باالستماع باهتمام إلى إجاباتهم واستفساراتهم وتبريراتهم من شأنه أن 
تركيز لم، كما إن  اإلصغاء الجيد بيولد لديهم الثقة بما يطرحونه مما يعزز عنهم الدافعية للتع

واهتمام ألفكار الطلبة ومقترحاتهم يتيح الفرصة لهم إلبداء المزيد من اآلراء واألفكار التي تطور 
من أساليب تفكيرهم وهذا بدوره يؤدي إلى ارتقاء تفكير الطلبة من التفكير النمطي إلى التفكير 

 اإلبداعي واالبتكاري.
 أنها متوفرة على الترتيبين األخيرين إال   20، 21، 10الفقرات  وعلى الرغم من حصول    

بدرجة متوسطة؛ فمعلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا يطلبون من الطلبة التعليق على 
إجابة زمالئهم، وينطلقون من إجابات الطلبة للوصول للحل باعتبارها األساس للوصول لألفكار 

 في صياغة أسئلة يوجهونها أثناء التحدث مع زمالئهم. الصحيحة، كما يساعدون الطلبة
(، 0101وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراسة كل من المشهداني والمظفر )    

( التي 0100(، وتختلف مع نتيجة دراسة القرشي )0102(، والسر )0102والنذير والمالكي )
 بينت أن مهارة االستماع كانت ضعيفة.
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التكرارات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ومستوى األداء والترتيب لكل كما تم حساب 
 التالي: 1مهارة من مهارات محور التمثيل في بطاقة المالحظة كما في الجدول 

:ّالتكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّومستوىّاألداءّوالترتيبّلكلّمهارةّمن5ّجدولّ
ّمهاراتّمحورّالتمثيل

مجموعّّالفقرةّمسلسل
ّالتكرارات

المتوسطّ
ّالحسابي

الوزنّ
ّالنسبي

مستوىّ
ّالترتيبّاألداء

 0 متوسط 72.02 2.26 97 يمثل الفكرة الرئيسة للدرس. 22

21 
يترجم النص الرياضي أثناء الشرح من أحد أشكال التعبير 
الرياضي )جداول، ألفاظ، أشكال، رموز، عالقات( إلى 

 العكس.صورة رياضية أخرى، وب
 7 متوسط 10.00 2.05 88

27 
يطرح أمثلة توضيحية )لفظية، أشكال، رموز( لتمثيل فكرة 

 رياضية.
 0 متوسط 72.11 2.21 95

 2 متوسط 11.17 2.00 86 .امذج مواقف ومشكالت حياتية رياضي  ين 20

22 
يمث ل المواقف والعالقات الرياضية بصور مختلفة )أشكال 

 هندسية أو بيانية(.
 7 متوسط 10.00 2.05 88

 00 متوسط 12.27 1.91 82 يستخدم النماذج والمواد المحسوسة من بيئة الطلبة. 11

10 
يستخدم التمثيل بالرسوم التخطيطية في حل المشكالت 

 الرياضية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
 01 متوسط 12.00 1.95 84

10 
ير عن بيستخدم التمثيالت الرياضية المختلفة في التع

 المشكالت الرياضية أو إعادة صياغتها أثناء الشرح.
 2 متوسط 12.77 2.09 90

12 
يستخدم التمثيل بالرسم التخطيطي في حل المسائل اللفظية 

 للطلبة.
 2 متوسط 70.12 2.16 93

11 
يستخدم التمثيالت الرياضية المتعددة )جداول، رسم بياني، 

ات الرياضية مواد محسوسة، ... ( في عمل االرتباط
 وتنمية التفكير الرياضي أثناء الشرح.

 1 متوسط 70.20 2.14 92

 01 متوسط 12.00 1.95 84 .ا رياضي  والظواهر العلمية تمثيال  ينمذج مواقف الحياة  12

11 
يترجم النماذج الرياضية إلى ما يقابلها من مواقف الحياة 

 عند الشرح.
 00 متوسط 12.27 1.91 82

 2 متوسط 12.77 2.09 90 لومة الرياضية على صورة شكل توضيحي.يلخص المع 17



 

263 
 

 ّمتوسط58.53ّ 0.15 1151ّالمجموع 

أن  المتوسط الحسابي لمستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة  1يتضح من الجدول      
( وهو مستوى %10.12( بوزن نسبي )0.11التعليم األساسي العليا لمهارة التمثيل ككل بلغ )

توسط، كما يظهر الجدول أن  جميع فقرات هذا المحور حصلت على مستوى أداء أداء م
والتي تمثل المهارة )يمثل الفكرة الرئيسة  22متوسط، كما يتضح من الجدول أن الفقرة رقم 

( وهي %72.02( بوزن نسبي )0.01للدرس( حصلت على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
والتي تمثل المهارة )يطرح أمثلة توضيحية  27لفقرة رقم متوفرة بدرجة متوسطة، كما حصلت ا

( 0.00)لفظية، أشكال، رموز( لتمثيل فكرة رياضية( على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
والتي تمثل  12( وهي متوفرة بدرجة متوسطة، كما حصلت الفقرة رقم %72.11بوزن نسبي )

بة الثالثة المسائل اللفظية للطلبة( على المرت المهارة )يستخدم التمثيل بالرسم التخطيطي في حل
( وهي متوفرة بدرجة متوسطة، في حين %70.01( بوزن نسبي )0.01بمتوسط حسابي )

واللتان تمثالن المهارتان )يستخدم التمثيل بالرسوم  12، 10حصلت الفقرتان ذواتا األرقام 
اقف ت التعلم(، )ينمذج مو التخطيطية في حل المشكالت الرياضية لدى التالميذ ذوي صعوبا

( 0.22الحياة والظواهر العلمية تمثيال  رياضيا (، على المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي )
(، وهما متوفرتان بدرجة متوسطة كما حصلت الفقرتان ذواتا األرقام %12.00بوزن نسبي )

(، )يترجم بيئة الطلبة واللتان تمثالن المهارتان )يستخدم النماذج والمواد المحسوسة من 11، 11
النماذج الرياضية إلى ما يقابلها من مواقف الحياة عند الشرح( على المرتبة األخيرة بمتوسط 

 ( وهي متوفرة بدرجة متوسطة.%12.27( بوزن نسبي )0.20حسابي )
على المراتب الثالثة األولى  12، 27، 22ويعزو الباحثان حصول الفقرات ذوات األرقام      
ثيل األفكار الرئيسة لدروس الرياضيات يعتبر مدخل مناسب لتصور وفهم وربط مكونات ألن  تم

محتوى دروس مادة الرياضيات ببعضها البعض؛ وهذا يساعد في استنباط األفكار الفرعية 
وبناء المفاهيم الرياضية والعالقات الرياضية بشكل صحيح عند الطلبة، كما إن  التنو ع في طرح 

لة التوضيحية بأكثر من أسلوب وطريقة سواء كانت لفظية أو باألشكال أو المعلمين لألمث
بالرموز يساهم في توضيح وشرح وتبسيط أفكار الدرس الرياضية بشكل محسوس سهل استيعابه 
من قبل الطلبة، وكذلك فإن  استخدام المعلمين للتمثيل بالرسومات التخطيطية يؤدي إلى مراعاة 

 لبة.لمسائل اللفظية وحلها بتسلسل وتدرج يتناسب مع مستوى جميع الطالفروق الفردية وتبسيط ا
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على التراتيب األخيرة إال  أنها متوفرة  11، 12، 10، 11وعلى الرغم من حصول الفقرات      
بدرجة متوسطة؛ فالطلبة يستخدمون التمثيل بالرسوم التخطيطية في حل المشكالت الرياضية 

والطلبة يترجمون النماذج الرياضية إلى ما يقابلها من علم، دى التالميذ ذوي صعوبات التل
مواقف الحياة عند الشرح، واستخدام النماذج والمواد المحسوسة من بيئة الطلبة في شرح دروس 

 الرياضيات يؤدي إلى تكوين البناء الرياضي المعرفي الصحيح في أذهان الطلبة.
(، 0101اسة كل من المشهداني والمظفر )وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج در     

(، وتختلف مع نتيجة دراسة 0102(، والسر )0102(، وخليل )0102ودراسة النذير والمالكي )
 ( التي بينت أن مهارة التمثيل كانت منخفضة.0100القرشي )

كما تم حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لكل محور من محاور مهارات 
 التالي: 7لتواصل الرياضي في بطاقة المالحظة، كما في الجدول ا

:ّالتكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّلكلّمحورّمنّمحاورّمهاراتّالتواصل0ّجدولّ
ّ.الرياضيّفيّبطاقةّالمالحظة

مجموعّّالمحورّمسلسل
ّالتكرارات

المتوسطّ
ّالترتيبّمستوىّاألداءّالوزنّالنسبيّالحسابي

 2 متوسطة 71.11 0.21 2174ّاراتّالتحدثمهّ .0

 0 متوسطة 77.02 0.20 997ّمهاراتّالقراءةّ .0

 0 كبيرة 70.20 0.22 910ّمهاراتّالكتابةّ .3

 1 متوسطة 71.00 0.02 1278ّمهاراتّاالستماعّ .0

 2 متوسطة 10.12 0.11 1151ّمهاراتّالتمثيلّ .5

 ّمتوسطة05.30ّ 0.05 6510ّالمجموعّ

مهارات التواصل الرياضي لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية  7ل يتضح من الجدو      
(، كما يتبين من %72.20( بوزن نسبي )0.01العليا متوسط حيث بلغ المتوسط الكلي )

الجدول أن  محور واحد فقط حصل على درجة توفر كبيرة وهو محور مهارات الكتابة، في 
ر متوسطة وهي مهارات التحدث، والقراءة، حصلت المحاور األربع األخرى على درجة تواف

واالستماع، والتمثيل، كما يتبين من الجدول أن  مهارات الكتابة حصلت على المرتبة األولى 
(، وحصلت مهارات القراءة على المرتبة %70.20( بوزن نسبي )0.22بمتوسط حسابي )
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ارات التحدث (، وكذلك حصلت مه%77.02( بوزن نسبي )0.20الثانية بمتوسط حسابي )
(، وحصلت مهارات %71.11( بوزن نسبي )0.21على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

(، في حين %71.00( بوزن نسبي )0.02االستماع على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )
( بوزن نسبي 0.11حصلت مهارات التمثيل على المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )

(10.12%.) 
لكتابة في ألن  ا االرياضي جاءت بهذا الترتيب نظر   حثان أن  مهارات التواصلويعتقد البا    

الرياضيات والتي جاءت في المرتبة األولى تعتبر األساس في التعبير عن مفاهيم ومصطلحات 
ورموز تعميمات ومهارات وخوارزميات الرياضيات وبدونها ال يمكن تكوين البنية الرياضية 

كذلك تعتبر قراءة مكونات ومحتوى مادة الرياضيات التي جاءت في الصحيحة عند الطلبة، و 
م هذه المادة، من تعل اساسي  أا شروحات وأفكار وتفسيرات جزء  المرتبة الثانية بما تحتويها من 

وأيضا مهارة التحدث التي جاءت في المرتبة الثالثة فهي ال غنى عنها لمعلم الرياضيات في 
من خاللها يتم مناقشة مهارات وخوارزميات وتدريبات ومسائل وأفكار المرحلة األساسية العليا ف

الرياضيات، وتعتبر مهارة االستماع في الرياضيات والتي جاءت في المرتبة الرابعة أسلوب 
أساسي من أساليب التواصل الرياضي والتي ال غنى عنها للمعلم والطالب، أما مهارة التمثيل 

ة األخيرة فهي تعتبر ترجمة لما يتم التوصل إليه من خالل والتي جاءت في المرتبة الخامس
الكتابة والقراءة والتحدث واالستماع لمفاهيم ومصطلحات وقواعد ومبادئ ونظريات الرياضيات 

 باألشكال والصور والرسومات والجداول والرموز والتمثيل الحسي.
 ( بشكل كبير.0102وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السر )

ّئجّالسؤالّالثانيّومناقشته:نتا
توى عند مس اي  السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على: "هل يوجد فروق دالة إحصائ ينص    
في مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك  (  0.05)داللة 

لى جنس والتعليم مهارات التواصل الرياضي في غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية ، وا 
لى عدد سنوات الخبرة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار صحة فروض الدراسة  المعلم، وا 

 الثالثة كالتالي:
ّاختبارّصحةّالفرضّاألولّومناقشته:

: "ال يوجد فرق دال إحصائيا  عند مستوى الفرض األول من فروض الدراسة علىينص     
اء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك في مستوى أد (  0.05)داللة 
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 –مهارات التواصل الرياضي في غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتعليم )غرب غزة 
شرق غزة(، والختبار صحة هذا الفرض من فروض الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية 

وقيمة الداللة ومستوى الدالة اإلحصائية حسب   T-testواالنحرافات المعيارية واختبار ت 
 التالي: 0غرب غزة( كما في الجدول  –المديرية )شرق غزة 

وقيمةّالداللةّومستوىّالداللةT-testّّ:ّالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّواختبارّت8ّجدولّ
ّ.غربّغزة(ّ–اإلحصائيةّحسبّالمديريةّ)شرقّغزةّ

سطّالمتّوّالعددّالمديرية
ّالحسابي

االنحرافّ
ّالمعيارّي

قيمةّالداللةّ tقيمةّ
ّاإلحصائية

مستوىّ
الداللةّ
ّاإلحصائية

ّغيرّدال0.678ّ0.502ّ 0.42448 2.3068 18ّغربّغزة
0.35876ّ 2.2257 25ّشرقّغزة
أن  المتوسط الحسابي لمهارات التواصل الرياضي للمعلمين في  0يتضح من الجدول      

 T-test(، وقيمة 0.0027( وللمعلمين في مديرية شرق غزة )0.2110مديرية غرب غزة )
( وهي غير دالة إحصائيا ، ولذلك يتم قبول 1.210( وقيمة قيمة الداللة )1.170تساوي )

  )عند مستوى داللة  اوهو أنه ال يوجد فرق دال إحصائي   ،الفرض الصفري األول للدراسة
بمرحلة التعليم األساسي العليا لمهارات التواصل في مستوى أداء معلمي الرياضيات  (0.05

 شرق غزة(. –الرياضي في غزة تعزى إلى مديرية التربية والتعليم )غرب غزة 
ويرى الباحثان أن  هذه النتيجة تعكس تقارب أداء معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية     

بأن  البيئة  ويفسر الباحثان ذلكالعليا في كل من مديرية التربية والتعليم شرق غزة وغرب غزة، 
الثقافية والتعليمية والمستوى العلمي المعرفي للمعلمين في مادة الرياضيات وقدرتهم على 

بير في فهناك تداخل ك ،للمعلمين في المديريتين اصل الرياضي مع الطلبة متقارب جد  التوا
من  اكبير   افإن هناك جزء   ،كعدا ذل ،المنطقة الجغرافية للمديريتين فهما تتبعان محافظة غزة

 معلمي مديرية شرق غزة هم أصال  من منطقة غرب غزة والعكس صحيح.
ّاختبارّصحةّالفرضّالثانيّومناقشته:

عند مستوى  ا"ال يوجد فرق دال إحصائي   ينص الفرض الثاني من فروض الدراسة على:    
الك لتعليم األساسي العليا المتفي مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة ا (  0.05)داللة 

(، والختبار معلم –مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة بفلسطين تعزى إلى الجنس )معلمة
صحة هذا الفرض من فروض الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
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 معلمة( –لجنس )معلم وقيمة الداللة ومستوى الدالة اإلحصائية حسب ا  T-testواختبار ت 
 التالي: 2كما في الجدول 

وقيمةّالداللةّومستوىّالداللةT-testّّ:ّالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّواختبارّت2ّجدولّ
ّ.معلمة(ّ-اإلحصائيةّحسبّالجنسّ)معلمّ

المتوسطّّالعددّالنوع
ّالحسابي

االنحرافّ
ّالمعيارّي

قيمةّالداللةّ tقيمةّ
ّاإلحصائية

ّمستوّى
الداللةّ
ّاإلحصائية

ّغيرّدال1.595ّ0.118ّ 0.38055 2.3000 24ّمعلمة
 0.35208 2.0553 19ّمعلم
أن  المتوسط الحسابي لمهارات التواصل الرياضي للمعلمات  2يتضح من الجدول     
( وقيمة قيمة الداللة 0.222تساوي ) T-test( وقيمة 2.1563( وللمعلمين )2.3414)
دالة إحصائيا ، ولذلك يتم قبول الفرض الصفري الثاني للدراسة وهو أنه ( وهي غير 1.000)

في مستوى أداء معلمي الرياضيات  (  0.05)ال يوجد فرق دال إحصائيا  عند مستوى داللة 
بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة تعزى إلى 

 معلمة(. –الجنس )معلم 
ويفسر الباحثان تقارب أداء معلمي ومعلمات الرياضيات للمرحلة األساسية لمهارات     

التواصل في محافظة غزة نظرا  ألن هم من بيئة متشابهة في العادات والتقاليد والثقافة والمستوى 
المعرفي الرياضي فهم من منطقة جغرافية واحدة؛ وهذا بدوره انعكس على مستوى أدائهم في 

 ة الرياضيات مما أدى إلى عدم وجود فروق عندهم في مهارات التواصل الرياضي.تدريس ماد
( التي بينت وجود فروق 0102وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبد والعبسي )    

 لصالح اإلناث في مهارات التواصل الرياضي.
ّاختبارّصحةّالفرضّالثالثّومناقشته:

ستوى عند م اعلى: "ال يوجد فروق دالة إحصائي  سة ينص الفرض الثالث من فروض الدرا    
في مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا امتالك  (  0.05)داللة 

 –سنوات فأقل  2لمهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة تعزى إلى عدد سنوات الخبرة )
 02أكثر من  –سنة  02إلى  سنوات 01أكثر من  –سنوات  01سنوات إلى 2أكثر من 

سنة(، والختبار صحة هذا الفرض من فروض الدراسة تم استخدام تحليل التباين األحادي 
(One Way ANOVA)  وقيمةF  وقيمة الداللة ومستوى الدالة اإلحصائية حسب عدد سنوات
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 02سنوات إلى  01أكثر من  –سنوات  01سنوات إلى 2أكثر من  –سنوات فأقل  2الخبرة )
 التالي: 01سنة( كما في الجدول  02أكثر من  –سنة 

وقيمةFّّبينّالمجموعاتّاألربع،ّوقيمةّّ(One Way ANOVA):ّّتحليلّالتباينّاألحادي10ّجدولّ
ّالداللةّومستوىّالدالةّاإلحصائيةّحسبّعددّسنواتّالخبرة

مجموعّّمجموعّالمربعات
ّالمربعات

درجاتّ
ّالحرية

متوسطّ
داللةّقيمةّال Fقيمةّّالمربعات

ّاإلحصائية
مستوىّالداللةّ
ّاإلحصائية

 0.304 3 0.913ّبينّالمجموعات
2.236 0.099 

ّ
ّغيرّدال  0.136 39 5.308ّداخلّالمجموعات

 - 42 6.221ّالمجموعّالكلي
( 1.122(، وقيمة الداللة )0.021للمجموعات األربع ) Fأن  قيمة  01يتضح من الجدول     

، ولذلك يتم قبول الفرض الصفري الثالث للدراسة وهو أنه ال يوجد وهي غير دالة إحصائيا  
في مستوى أداء معلمي الرياضيات  (  0.05)فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 

بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة تعزى إلى 
 01أكثر من  –سنوات  01سنوات إلى 2ر من أكث –سنوات فأقل  2عدد سنوات الخبرة )

 سنة(. 02أكثر من  –سنة  02سنوات إلى 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى تشابه أداء معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا   

        .المتالك مهارات التواصل الرياضي بغض النظر عن عدد سنوات الخبرة لدى المعلمين
بأن  معظم هؤالء المعلمين يحملون درجة البكالوريوس في تعليم الرياضيات  ويفسر ذلك       

للمرحلة األساسية، عدا ذلك فهم يتلقون دورات تدريبية مستمرة في وزارة التربية والتعليم من 
خاللها يتدربون على توظيف استراتيجيات تدريس الرياضيات المالئمة لطلبة المرحلة األساسية 

 د األفكار والمناقشات بين جميع المعلمين القدامى والجدد.العليا حيث تتوح
 ا( في عدم وجود فروق دالة إحصائي  0100وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القرشي )    

 تعزى إلى الخبرة في التدريس.
ّتوصياتّالدراسة:

 في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان فإنهما يوصيان بما يلي:
ن قائمة مهارات التواصل الرياضي ومؤشراتها وتوظيفها في عمليتي التعليم االستفادة م .0

والتعلم وفي البرامج التدريبية والتدريسية للمعلمين والطلبة من خالل تبني القائمة من 
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قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وكليات التربية في الجامعات الفلسطينية 
 والمؤسسات التعليمية.

مي الرياضيات على مهارات التواصل الرياضي من خالل الدورات التدريبية تدريب معل .0
المصاحبة لمقررات الرياضيات في المرحلة األساسية، واالستفادة من بطاقة المالحظة 

 في الدراسة الحالية لقياس درجة امتالكهم لمهارات التواصل الرياضي.
لتي التدريس الحديثة ا تدريب المعلمين على توظيف طرق وأساليب واستراتيجيات .2

تساهم في تنمية مهارات التواصل الرياضي بأبعادها الخمسة: "التحدث والقراءة والكتابة 
 واالستماع والتمثيل" عند المعلمين والطلبة.

إعادة تنظيم حصص الرياضيات في ضوء كمية المعارف الرياضية المقررة للحصة  .1
المعلم تضمينها في إطار الحصة مقارنة بمهارات التواصل الرياضي المطلوب من 

 واستخدامها.
ثراء مناهج الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في ضوء القائمة التي توصلت  .2 تطوير وا 

إليها الدراسة الحالية من خالل إضافة محتوى وأمثلة وتقويم تساهم في رفع مستوى 
 درجة التمكن للمعلمين والطلبة المتالك مهارات التواصل الرياضي.

ّمقترحاتّالدراسة:
 في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان فإنهما يقترحان إجراء الدراسات اآلتية:   

مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي األولي لمهارات التواصل  .0
 الرياضي.

 مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم الثانوي لمهارات التواصل الرياضي. .0
اعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى معلمي مرحلة التعليم ف .2

 األساسي. 
ّمراجعّالدراسة:

إبراهيم آل مفرق، تدريس الرياضيات باستخدام المدخل المنظومي لتنمية مهارات  .0
التواصل الرياضي لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية، مجلة كلية 

 م.0101، 1، العدد11جامعة طنطا، المجلدالتربية، 
إبراهيم خليل، مستوى التواصل الرياضي الكتابي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي  .0

وعالقته بالتحصيل الدراسي، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية 
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الحادي  ن وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات القر  بعنوان: تعليملتربويات الرياضيات 
 م.0102. مصر، 0102أغسطس  2 – 0والعشرين، 

أحمد الثقفي، فاعلية استخدام مدخل حل المشكالت مفتوحة النهاية في تنمية مهارات  .2
التواصل الرياضي لدى طالب المرحلة المتوسطة، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية 

 .م0102، 0، العدد00دمصر، المجلالمصرية لتربويات الرياضيات، 
أحمد اللقاني، وعلي الجمل، معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق  .1

 م.0112، القاهرة، مصر، عالم الكتب، 2التدريس، ط
 الطلبة لدى الرياضيات في التواصل مهارات إيمان عبد، ومحمد العبسي، مستوى  .2

نظرهم، مجلة  جهةو  من األردن في األنروا /واآلداب التربوية العلوم كلية في المعلمين
 م.0102، 0، العدد22اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي، المجلد

أيمن عبد القادر، فاعلية تدريس الرياضيات باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في  .1
تنمية مهارات التفكير البصري والتواصل الرياضي لدى طالب الصف األول المتوسط، 

، 00الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد مجلة تربويات
 م.0100، 2العدد

حلمي الوكيل، ومحمد المفتي، أسس بناء المنهج وتنظيماتها، عمان، األردن، دار  .7
 م.0117المسيرة، 

خالد السر، درجة ممارسة معلمي الرياضيات لتحركات تنمية أنماط التواصل الرياضي  .0
في الصفوف السابع والثامن والتاسع في محافظات غزة، مجلة  ومهاراته لدى طلبتهم

 م.0102، 0، العدد01العلوم التربوية والنفسية، البحرين، المجلد
خالد ضهير، وآخرون، برنامج قائم على الذكاءات المتعددة لتنمية مهارات التواصل  .2

معرفة، لوالترابط الرياضي لدى طالب التعليم األساسي بفلسطين، مجلة القراءة وا
 م.0107، 002مصر، العدد 

رفاه السعدي، بناء برنامج تدريسي لمهارات التواصل الرياضي للطلبة  .01
المطبقين وأثره في مهارات التواصل الرياضي لطلبتهم، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

 م.0112ابن الهيثم، جامعة بغداد، بغداد، العراق،  -كلية التربية
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ترحة لتنمية مهارات التواصل الرياضي الالزمة لحل السيد مدين، استراتيجية مق .00
المشكالت الهندسية اللفظية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، مجلة تربويات 

 م.0102، 2، العدد00الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد
شيماء حسن، أثر الدعائم التعليمية في تنمية مهارات التواصل الرياضي  .00

تحسين مهارات ما وراء المعرفة لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة و 
اإلعدادية. مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مصر، 

 م.0101، 0، العدد07المجلد
سالم الجزار، فاعلية برمجية قائمة على األلعاب التعليمية  .02 طاهر سالم، وا 

ة لتدريس األعداد في تنمية بعض مهارات الحس العددي والتواصل الرياضي اإللكتروني
، يناير 0، العدد12لدى أطفال الروضة، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، المجلد

 م.0101
عباس المشهداني، وسيف المظفر، العالقة بين مهارات التواصل الرياضي والذكاءات  .01

 م.0101، 21، العدد00ساسية، المجلدالمتعددة، مجلة كلية التربية األ
عبد الحكيم رضوان، فاعلية تدريس وحدة تعليمية مقترحة في الرياضيات باستخدام  .02

بعض استراتيجيات التعلم النشط على تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى طالب 
المدارس الفنية. بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر للجمعية 

تربويات الرياضيات بعنوان تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات القرن المصرية ل
 م.0102أغسطس،  2-0الحادي والعشرين، 

في  الرياضي التواصل مهارات تمثيل عبد الغفور األسود، وحاتم البصيص، مستوى  .01
 السورية  العربية الجمهورية األساسي في السادس للصف الرياضيات كتاب محتوى 

 م.0100، 7، العدد7، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد)يةتحليل دراسة(
عزة عبد السميع، وسمر الشين، تنمية مهارات التواصل الرياضي والحل اإلبداعي  .07

للمشكالت الرياضية في ضوء نظرية تريز للتعلم اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة 
، 10، السعودية، المجلدASEBاإلعدادية، دراسات عربية في التربية وعلم النفس 

 م.0102، 0العدد
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علي الشهري، تقويم مهارات األداء التدريسي لمعلمي رياضيات المرحلة المتوسطة  .00
في ضوء مهارات التواصل الرياضي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، 

 م.0101جامعة الملك خالد، السعودية، 
قدرة على في تنمية التفكير البصري وال فايزة حمادة، فاعلية شبكات التفكير البصري  .02

حل طرح المشكالت اللفظية في الرياضيات واالتجاه نحو حلها لتالميذ الصف 
 م.0112، 011الخامس، دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد 

، القاهرة، مصر، مكتبة 2مجدي عزيز، أساليب حديثة في تعليم الرياضيات، ط .01
 م.0102األنجلو المصرية، 

حمد القرشي، درجة تمكن معلمي الرياضيات من مهارات التواصل الرياضي، رسالة م .00
 م.0100ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية، 

محمد النذير، وفاطمة المالكي، العالقة بين التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل  .00
مدينة الرياض، مجلة العلوم الدراسي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في 

 م.0102، 1التربوية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، السعودية، العدد 
محمد شحاتة، فاعلية برنامج مقترح قائم على بعض استراتيجيات التفكير المتشعب  .02

في تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، دراسات عربية 
 م.0102، 2، العدد22ية وعلم النفس، السعودية، المجلدفي الترب

، عمان، األردن، 0مسعد بدوي، استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات، ط .01
 م.0112دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

منصور الصعيدي، فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تدريس الرياضيات على  .02
صل الرياضي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، مجلة تربويات تنمية مهارات التوا

 م.0101، 02، العدد02الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد
مهند خلف، وآخرون، أسباب ضعف أداء المعلمين والمعلمات في تعلم أساليب  .01

مة، المستدا وطرائق تعليمية جديدة ووضع الحلول والمعالجات لها، مجلة الدراسات
 م.0102العراق، 

لهام فارس، مهارات التواصل الرياضي لدى مدرسي رياضيات  .07 ميعاد سلمان، وا 
 م.0117، 21المرحلة المتوسطة، مجلة كلية التربية األساسية، العراق، العدد 
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نزار العبياوي، التفكير االستداللي وعالقته بالتحصيل الدراسي في الرياضيات  .00
لة ماجستير غير منشورة، بغداد، العراق، كلية التربية األساسية، واالتجاه نحوها، رسا

 م.0101الجامعة المستنصرية، ، 
 تنمية مهارات على )شارك-زاوج-فكر( استراتيجية استخدام نضال الديب، فاعلية .02

بغزة، رسالة  االساسي الثامن طالب الصف لدى الرياضي والتواصل البصري  التفكير
 م.0102جامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، ماجستير غير منشورة، ال

نوال المشيخي، فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات معلمات الرياضيات في  .21
التواصل الرياضي بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدينة تبوك، رسالة ماجستير غير 

 م.0100منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية، 
ريم، وآخرون، فاعلية برنامج مقترح قائم على التواصل الرياضي في هالة عبد الك .20

تنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، مجلة تربويات 
، 0، العدد07الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مصر، المجلد
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