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ملخص :هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن معتقدات الطلبة من الفئة العمرية ( )17-15عاما عن
تعليم الرياضيات وتعلمها ،استخدم املنهج النوعي ،وصيغ سؤال مفتوح أداة للدراسة ،قسم إىل ثالث
أسئلة فرعية .شارك يف الدراسة ( )104طالبا وطالبة؛ موزعني عىل الصفوف التاسع والعارش واحلادي
عرش ( )35 ،21 ،48عىل الرتتيب .أظهرت النتائج أن الطلبة يعتقدون أن معلم الرياضيات ،وأن
أساليب تدريسه السبب الرئيس حلب الطلبة أو كرههم للرياضيات ،وبعضهم يعتقد بأن الرياضيات
صعبة ومعقدة ،وآخرين يعتقدون أهنا مملة ،وهناك من اعتقد بأمهيتها .ويف ضوء النتائج يوىص الباحثان
برضورة تأهيل معلمي الرياضيات للتعامل بإجيابية مع الطلبة ،وإثراء املحتوى بأنشطة جاذبة للطلبة.
الكلامت املفتاحية :املعتقدات؛ املرحلة األساسية ،املرحلة الثانوية ،الرياضيات ،دراسة نوعية
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Abstract: This study aimed to reveal students of (15-17) year’s old beliefs about
teaching and learning mathematics, using the qualitative method. (104) male and
female students participated in the study; they are divided into the ninth, tenth, and
eleventh grades (48, 21, 35) respectively. The results showed that the students believed
that the mathematics teacher and his/her teaching methods were the main reason
students liked or disliked mathematics. Some of them believe that mathematics is
difficult and complicated, while others believe that it is boring; on the other hand, there
are those who believe of its importance. In light of the results, the researchers strongly
recommend the necessity of qualifying mathematics teachers to deal positively with
their students, enrich the content with activities that are attractive to students.
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مقدمة
يسعى خمططوا مناهج الرياضيات إىل مناهج تُسهم يف تنمية قدرات الطلبة وتنمي حبهم
للرياضيات واإلبداع فيها ،ويبذل املعلم جهد ًا كبري ًا لتحقيق ذلك ،إالّ أن معتقدات الطلبة قد حتول أو
ال تساعد عىل حتقيق تلك الرؤى واألهداف الرتبوية ،بل وقد تكون عائق ًا أمام حتقيقها ،فمعتقدات
الط لبة بمثابة املحرك اخلفي ملامرساهتم التعلمية التي تؤثر بشكل ملحوظ يف أدائهم وتفاعلهم وبالتايل
عدم حبهم ملادة الرياضيات.
إن وجود املعتقدات اإلجيابية لدى الطلبة حول مادة الرياضيات تشكل قوة تساعدهم يف
التغلب عىل خماوفهم املختلفة وما يواجهونه يف تعلم مادة الرياضيات ،بحيث حتدد مقدار اجلهد الذي
يبذلونه وتزيد من عزيمتهم ومثابرهتم من أجل حتقيق االهداف ،ومن ناحية أخرى فإن معتقدات الطلبة
السلبية قد تشكل حتدي لعملية التدريس وتقود الطلبة إىل الفشل يف أداء مهامهتم الرياضية مما ينعكس
سلب ًا عىل تفاعلهم وأداءهم أيض ًا (.)Pajares & Miller, 1994; Ayele & Dadi, 2016
إن اخلربات التي يمر هبا الطلبة يف أثناء تدريس املعلم ،تلعب دور ًا رئيسي ًا يف تشكيل معتقدات
الطلبة اإلجيابية والسلبية حول مادة الرياضيات ،فالبد من حتسني املامرسات التدريسية للمعلم بام يؤثر
بشكل اجيايب يف الطلبة ومعتقداهتم حول مادة الرياضيات وبالتايل تفاعلهم وأدائهم ،خاصة أن ما
يتشكل لدى الطلبة من معتقدات ليس بالرضورة أن يكون صحيح ًا (.)Spangler, 1992
فقد أشار كل من فيلدرز وبلس ( )Fielder & Bless, 2000إىل أن ما حيمله الطلبة من معتقدات
خاطئة يشبه متام ًا األوهام اإلدراكية التي تستقر يف الدماغ والتي تشكل حتيزات إدراكية مشحونة
بالعاطفة نحو يشء ما أو موضوع معني .وبالتايل البد من تغيري تلك األوهام وإدراكات الطلبة بتوفري
املعلم للفرص واخلربات لتعزز ثقة الطلبة بأنفسهم لتعلم الرياضيات ،وترسل مثل تلك اخلربات
اإلجيابية التي يوفرها املعلم والرسائل اإلجيابية للطلبة حول تعلم الرياضيات وتعلمها.
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إن معتقدات الطلبة ختتلف باختالف مستواهم التحصييل ،فالطلبة ذو مستوى التحصيل
املرتفع عادة ما حيملون معتقدات اجيابية حول الرياضيات ،يف حني حيمل الطلبة ذو مستوى التحصيل
املتوسط واملتدين م عتقدات سلبية ،وبالتايل ينبغي أن حيرص معلم الرياضيات عىل ممارساته يف أثناء
تدريس الطلبة من خمتلف املستويات ،فمامرسات املعلم املتولدة من معتقداته تلعب دور ًا مهام وحاسام
يف التأثري يف الطلبة ومعتقداهتم يف الوقت ذاته ( Suthar, Tarmizi, Midi & Adam, 2010; Carter

.)& Norwood, 1997
وحيسن من أدائهم وادائه
وعىل املعلم أن يتأمل ممارساته التدريسية مما حيقق تع ّلم أفضل للطلبةّ ،
عىل حد سواء ،وجيعله أكثر قدرة عىل اختاذ القرارات الصائبة ،وحل املشكالت التدريسية التي يواجهها،
فأي منهج لن حيقق أهدافه إال بوجود معلم قادر عىل تقييم ممارساته واإلرتقاء بالعملية التعليمية
التعلمية نحو األفضل (حسن .)2011 ،وهذا بدوره سينعكس عىل معتقدات الطلبة واجتاهاهتم نحو
املنهاج واملعلم ،ولذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن معتقدات الطلبة من الفئة العمرية ()17-15
عاما عن الرياضيات ،ملا هلا من أمهية يف تعليم الطلبة ملواضيع الرياضيات من جهة ،وما قد حيملوه من
معتقدات مربرة أو غري مربرة عن تعلمها من جهة أخرى.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
مع زيادة عدد الدراسات التي َبحثت العوامل املؤثرة يف تعليم الرياضيات وتعلمها بوجه عام،
ومعتقدات الطلبة كاحدى هذه العوامل بوجه خاص (،)House & Telese, 2008; Wang, 2007
حيث أظهرت دراسة  House & Teleseأن معتقدات الطلبة عن الرياضيات ،من العوامل التي أثرت
يف أداء الطلبة يف الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات

(. Trends in International )TIMSS

Mathematics and Science Study

وكشفت الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات الدولية TIMSSعن أن تراجع ملحوظ يف أداء
عام كان عليه أداؤهم عام  ،2011حيث تراجع أداؤهم
الطلبة األردنيني يف ) (TIMSSلعام ّ 2015
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( )21نقطة عام كان عام  .2011فكان البد من التوجه نحو معرفة معتقدات الطلبة عن الرياضيات،
للبدء بمحاوالت تغيريها بام حيقق التقدم األكاديمي لدهيم.
إن اختالف احلاجات التدريسية يف مادة الرياضيات عرب الصفوف املختلفة ،يتطلب الكشف
عن معتقدات الطلبة ،حيث أن حاجات الطلبة واستعداداهتم يف الفئة العمرية من ( )17-15تلعب
دور ًا مهام يف تفاعل الطلبة وأدائهم إن تم حتديد تلك احلاجات ومراعاهتا بالشكل الصحيح ،والتعامل
مع مستوى النضج لتلك الفئة من املعلم بام يضمن سري العملية التعليمية التعلمية بالشكل املطلوب
نحو حتقيق األهداف املأمولة ،حيث أن معتقدات الطلبة تكشف عن حاجاهتم التي حتققت أو مل تتحقق
يف أثناء تدريس مادة الرياضيات .وحتديد ًا حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس :معتقدات
طلبة الفئة العمرية ( )17-15عاما عن تعليم الرياضيات وتعلمها؟ وتفرع عنه األسئلة اآلتية:
 .1ما معتقدات طلبة الفئة العمرية ( )17-15عاما عن معلم الرياضيات؟
 .2ما معتقدات طلبة الفئة العمرية ( )17-15عاما عن طبيعة الرياضيات؟
 .3ما معتقدات طلبة الفئة العمرية ( )17-15عاما عن تعليم الرياضيات وتعلمها؟
أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة اىل معرفة معتقدات الطلبة من الفئة العمرية ( )17-15عاما عن طبيعة
الرياضيات وعن معلم الرياضيات وتعليم الرياضيات وتعلمها.
أمهية الدراسة
تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية تناوهلا لعامل مهم وذا تأثري كبري يف تعلم الرياضيات
واكتساب املفاهيم واإلقبال عىل تعلمها ،فمعرفة معتقدات الطلبة يسهم يف تكوين تصور واضح عن
كيفية معاجلة مشكالت الطلبة التي تواجه معلمي الرياضيات يف أثناء تدريس هذه الفئة من الطلبة؛ لذا
تنبع أمهية هذه الدراسة يف جانبيها النظري والتطبيقي:
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أما اجلانب النظري فإهنا تسلط الضوء عىل معتقدات طلبة الفئة العمرية ( )17-15عاما عن
طبيعة الرياضيات وتعليمها وتعلمها ،وقد يفيد معرفة معتقدات يف وضع الربامج التعليمية لتعديل
بعضها أو لتطوير آليات التعامل مع الطلبة ،وتأيت هذه الدراسة لسد النقص املعريف يف هذا املجال؛ إذ
يتوجه البحث يف تربويات الرياضيات إىل دراسة املتغريات النفسية التي تلعب دورا حاسام يف تعليم
الرياضيات وإقبال الطلبة أو امتناعهم عن تعلمها .أما اجلانب التطبيقي توفر هذه الدراسة قاعدة من
األدب الرتبوي والدراسات السابقة ،التي ترفد الباحثني بصورة واضحة عن معتقدات الطلبة ،وكيفية
تشكلها وتربيرهم هلا ،بام يساعد الباحثني عىل متباعة العمل الستمرار دراسة املعتقدات مستقبال توفر
هذه الدراسة صورة واضحة عن معتقدات الطلبة كام يروهيا أو ي ّعرب عنها الطلبة أنفسهم وقد تساعد
معلمي الرياضيات عىل تعرف معتقدات الطلبة مما يساعدهم يف حتديد حاجات طلبتهم لتحقيق أفضل
تعلم ،وتوفر هذه الدراسة جمموعة من التوصيات قد تساعد املعلمني عىل التخطيط الفعال ،وتساعد
املرشفني الرتبويني إلعداد برامج تدريب معلمي الرياضيات لتحسني ممارساهتم بام ينعكس عىل
معتقدات طلبتهم.
فقد كشفت بعض الدراسات عن عالقة إجيابية تربط بني املعتقدات واملامرسات ،فمعتقدات
الطلبة تؤثر يف كيفية انشغاهلم يف املواقف الرياضياة ،ومعتقدات املعلمني تؤثر يف ممارساهتم التدريسية؛
فتوصل ) (Yates, 2007إىل وجود عالقة بني معتقدات معلمي الرياضيات وممارساهتم التدريسية،
وتوصل ) (Beswick, 2005إىل أن معتقدات معلمي الرياضيات متيل إىل النظرة البنائية لتعليم
الرياضيات وتعلمها ،وتنظر إىل الطالب حمورا لعملية التعلم والتعليم.
مصطلحات الدراسة وتعريفاهتا اإلجرائية
معتقدات الطلبة عن الرياضيات :هي أحكام الطلبة عن قدراهتم للتعامل مع مواقف تتطلب
مهارات يف الرياضيات ،أو أداء مهامت متعلقة بالرياضيات أو النجاح يف الرياضيات

( & Pajares

يعرب أو يعتقد به الطالب عن نظرته للرياضيات
 .)Miller, 1994وتعرف إجرائي ًا يف هذه الدراسة بام ّ
وعن تعليمها وتعلمها من أقوال أو أفعال ،سواء كانت مربرة أم غري مربرة.
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.3.7
237
International Journal of Research in Educational Sciences

د .سندس عبد الرحيم اشتية
املجلد ( )5العدد (2022 )3م

طلبة الفئة العمرية ( )17-15عاما :هم طلبة يف أحد الصفوف التاسع والعارش واحلادي عرش.
حدود الدراسة وحمدداهتا
حدود الدراسة :اقترصت هذه الدراسة عىل طلبة الصفوف يف الفصل الثاين من العام الدرايس
 2021/2020يف مدارس مديرية الرتبية والتعليم للواء اجلامعة /عامن.
حمددات الدراسة :عىل الرغم من أن البحث النوعي ال هيدف إىل التعميم ،إنام هدفه الفهم
العميق للظاهرة املبحوثة ،إال أنه يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة يف ضوء قدرة الطالب عىل استحضار
عام يعتقده به عن الرياضيات وتعلميها وتعلمها كام يراها
جتاربة السابقة أو احلالية ومتكّنه من التعبري ّ
هو.
اإلطار النظري
تلعب معتقدات املعلم دورا جوهريا يف توجيه ردود أفعاله وتشكيل ممارساته يف أثناء التدريس،
فإذا ما كانت معتقداته إجيابية نحو املعرفة أو نحو الطلبة أو نحو املهنة ،فإهنا تكون داعمة ملامرساته
التدريسية وإقباله عىل عملية التعليم من جهة ،وحتدد املسار الذي سيختار به أسلوب التدريس
واسرتاتيجياته يف تقديم املعرفة إىل الطلبة ،وتوجهه نحو اختيار األنشطة بام يتفق أو ينسجم مع ما يعتقده
عن عملية التعليم وتعلم الطلبة.
حاول الباحثون رسم مالمح معتقدات الطلبة لتعلم الرياضيات ،حيث تُشكل معتقداهتم
ً
فصنفها البعض بحسب ممارساهتم وتفاعلهم مع املوقف الريايض
عامال حاس ًام يف تعلم الرياضياتّ ،
ونظرهتم إىل كيفية تعلمها إىل :معتقدات سلوكية؛ تنظر إىل أن متحور طالب يف احلصول عىل املعرفة
بطريقة واضحة ومنظمة وبصورهتا اجلاهزة بشكلها النهائي ،وترشح هلم احللول الصحيحة ،بعرض
مشكالت روتينية عليهم ،وييغلب االهتامم باالنضباط واهلدوء يف أثناء احلصة .يف حني أن املعتقدات
البنائية تركز عىل الدور النشط للطلبة كمشاركني فاعلني يف عملية اكتساب املعرفة وصنعها؛ من خالل
اغتنام الفرص لتطوير حلوهلم للمشكالت بأنفسهم ،وتنفيذ األنشطة التعليمية ،وتطوير عمليات
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التفكري واالستدالل أكثر من جمرد اكتساب معرفة ،وذلك نتيجة الهتامم املعلمني البنائيني باستفسارات
الطلبة وتساؤالهتم ،فضال عن توفريهم مواقف متحدية لطلبتهم لتحفيزهم وتشجيعهم عىل البحث
والتقيص (.)Ischinger, 2009
فمعتقدات الطلبة ال تقل أمهية عن معتقدات املعليمن؛ فهي توجه سلوكاهتم وكيفية تفاعالهتم
مع املهامت التعليمية يف املواقف الصفية ،وحتفزهم لإلقبال عىل االنخراط يف النشاط التي تتطلب معرفة
يف الرياضيات أو اإلنسحاب منه .فالطالب الذي يعتقد بقدرته عىل تعلم الرياضيات ،وبأمهية اكتساب
مفاهيمها للبناء عليها يف الرياضيات أو توظيفها يف املباحث األخرى نجده يقبل عىل تعلمها وحماولة
فهمها باهتامم ،يف املقابل من ال يعتقد بقدرته عىل تعلمها أو بقلة بأمهيتها وعدم فائدهتا يف احلياة يبتعد
عن املشاركة والسعي لتعلمها.
عرف سكولوف ( )Sokolov, 2017املعتقدات بأهنا ما حيتفظ به الفرد لفرتة طويلة،
هذا ،وقد ّ
وتشكل لديه حالة ذهنية يكون فيها قادرا عىل توضيح األسباب املنطقية التي شكلت لديه ذلك املعتقد
وعرفها باجاريس وميلري( )Pajares & Miller, 1994بأهنا أحكام الطلبة عن قدراهتم
حول يشء ماّ .
عىل حل املشكالت الرياضية ،أو تنفيذ األعامل التي تتطلب تطبيقات الرياضيات .ويرى فيشبني وآجزن
( )Fishbein and Ajzen, 1975بأهنا أحكام املتعلم الشخصية عن تعلم الرياضيات وقيمتها
وخصائصها وأمهيتها ،واهتامم املتعلم بموضوعات الرياضيات ،ونظرته لقدرته عىل تعلمها.
وأورد بيكونن ( )Pehkonen, 2001عددا من التوصيات الواجب مراعاهتا عند التعامل مع
املعتقدات منها التفكري يف نوعي املعرفة :املوضوعية ،والذاتية؛ فمعتقدات الطلبة معرفة ذاتية لدهيم.
وملعرفة اجلهد الالزم لتصويبها أو تغيريها ،ينبغي معرفة العوامل املؤثرة يف تشكيلها والتمييز بني
املعتقدات اإلنفعالية واملعتقدات املعرفية ،ومعرفة درجة استقرارها ،والسياق الذي تشكلت فيه.
فاملعتقدات التي تتشكل لدى الطلبة معتقدات يمكن العمل عىل تعديلها وتغيريها إذا ما
عُرفت مسبباهتا وسياقاهتا ،وتعد ممارسات املعلمني ،وبرامج إعدادهم ،وبيئة الطالب ،والتفاعل بني
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الطلبة أنفسهم واملعتقدات التي حيملها معلموهم من أهم أسباب تشكل معتقدات الطلبة ( Barkatsas

.)& Malone, 2005; Nilsson, 2014
وقد بحثت دراسات عدة يف معتقدات املعلمني والطلبة ،فهدفت دراسة ألفارو
وجوتسينالهتي ( )Alfaro & Joutsenlahti, 2021إىل معرفة العالقة بني معتقدات معلمي
الرياضيات قبل اخلدمة ومعتقدات أساتذهتم يف اجلامعة ،تكونت العينة من ( )76معلم ومعلمة
قبل اخلدمة و ( )19عضو هيئة تدريس يف جامعات كوستاريكا ،وأظهرت النتائج ارتباط
معتقدات املعلمني قبل اخلدمة بمعتقدات مدرسيهم حيث يؤمن كال منهم بالتوجه البنائي الذي
يركز عىل املتعلم ،وارتبطت املعتقدات االجيابية التي أظهرها املشاركون بنتائجهم االكاديمية يف
الرياضيات.
وأجرى باجلنج وبالبوا وميساري ) (Pagiling, Palobo and Mayasari, 2021دراسة
هدفت معرفة معتقدات املعلمني قبل ما اخلدمة عن تعليم الرياضيات وتعلمها ،تكونت العينة من
( )103معلم يدرسون يف جامعة موساموس يف اندونيسيا ،وأظهرت النتائج اختالفات معتقدات
املعلمني ما قبل اخلدمة عند تدريس الطلبة ذوي القدرات العليا عن تدريس الطلبة ذوي القدرات
املتدنية؛ ولصالح صفوف ذوي القدرات العليا ،وأن معظم معلمي ما قبل اخلدمة حيملون
معتقدات براغامتية نحو تدريس الرياضيات.
أما دراسة العابد ( )2020فهدفت إىل معرفة معتقدات الطلبة مع ّلمي الرياضيات عن
لتطور فهم الطلبة للرياضيات ،طبقت عىل
تع ّلمها ،وفاعليتهم يف تدريسها وعالقة ذلك بإدراكهم ّ
( )168طالب وطالبة من مع ّلمي الرياضيات يف جامعة السلطان قابوس ،وأظهرت النتائج أنه
كلام كانت معتقدات الطلبة مع ّلمي الرياضيات عن تع ّلم الرياضيات إجيابي ًة حتسنت فاعلية
لتطور فهم الطلبة يف الرياضيات.
تدريسهم للرياضيات وإدراكهم ّ
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وهدفت دراسةةة ديو ولينغ وشةةالو ( )Du, Liang & Schalow, 2019إىل تقيصة اجتاهات
الطلبة ومعتقداهتم عن دور تعلمهم ملادة الرياضيات يف أدائهم يف ختصص املحاسبة .وأظهرت النتائج
أن الطلبة يعتقدون أنه من الرضوري أن يكونوا جيدين يف الرياضيات ،إال أن كوهنم جيدين رشط غري
كاف لألداء اجليد يف املحاسبة ،وأظهرت النتائج أن الطلبة ذوي األداء اجليد يف املحاسبة كانوا حيملون
معتقدات اجيابية اجتاه الرياضيات.
أما درا سة يلديز و سيفت يس و أوزدمري( )Yildiz, Ciftci & Ozdemir, 2019فهدفت إىل
معرفة العالقة بني معتقدات الطلبة عن كفاءهتم الذاتية وحتصةةيلهم يف الرياضةةيات ،تكونت العينة من
طالبني من الصف الرابع االبتدائي خمتلفي التحصيل يف الرياضيات (مرتفع واآلخر متدين التحصيل)،
وأظهرت نتائج الدراسة أن معتقدات الطلبة عن كفاءهتم الذاتية منسجمة مع حتصيلهم الريايض ،وأن
الطالب ذو التحصةةيل املرتفع لديه معتقدات اجيابية عن الرياضةةيات ،بينام متدين التحصةةيل غالبا ما
حيمل معتقدات سلبية.
وأجرى الطراونة وخصاونة ( )2018دراسة هدفت إىل معرفة معتقدات معلمي الرياضيات
وعالقتها بمامرسةةاهتم التدريسةةية .طبقت عىل ( )18معلام ومعلمة ،وأظهرت النتائج أن معتقدات
معلمي الرياضةةيات أقرب إىل البنائية ،وأظهر املعلمون معتقدات تقليدية نحو طبيعة الرياضةةيات
وتعليمها وتعلمها ،وكشةةف الدراسةةة عن تباين معتقدات املعلمني نحو الرياضةةيات ونحو تعليمها
وتعلمها بالنسبة للمعلم نفسه واملعلمني فيام بينهم ،فضال عن وجود عدم توافق بني معتقدات معلمي
الرياضيات وممارساهتم التدريسية.

و هد فت دراسةةةة آدمز ( )Adams, 2014إىل تقيصةة أثر معت قدات الطالب عن تعليم
الرياضةةيات والكفاءة الذاتية يف انتقال أثر التعلم ،تكونت عينة الدراسةةة من ( )3طالب ،وأظهرت
نتائج الدراسةةة أن معتقدات الطالب عن تعليم الرياضةةيات تؤثر يف مراحل انتقال أثر التعلم ،وأن
الكفاءة الذاتية تتأثر بمعتقدات الطلبة عن تعلم الرياضيات وتؤثر يف انتقال أثر التعلم.
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وأجرى أبو صيام ( )2012دراسة هدفت إىل تعرف معتقدات معلمي الرياضيات للمرحلة
اإلعدادية عن تعلم الرياضةةيات وتعليمها وبيئة التعلم الصةةفية وعالقتها باملؤهل العلمي وجنسةةهم،
تكونت العينة من ( )220معلام ومعلمة .وأظهرت نتائج الدراسة أن جزءا من معتقدات املعلمني متيل
إىل معت قدات تقل يد ية وقل يل من معت قداهتم ب نائ ية ،وأظهرت الن تائج عدم وجود فروق ذات دال لة
إحصائية يف معتقدات معلمي الرياضيات تعزى إىل متغريي مؤهل املعلم واجلنس.
أما دراسة ريان ( )2010فهدفت إىل معرفة معتقدات الطلبة املعلمني نحو تعلم الرياضيات
وتعليمها ،وما إذا كان هناك فروق تعزى إىل اجلنس والتخصص والعام الدراسية والتفاعل بينها ،تألفت
العينة من ( )161طالبا وطالبة ،أظهرت النتائج أن معتقدات الطلبة املعلمني نحو تعلم الرياضيات
وتعليمها تتفق مع التوجهات احلديثة ،وأظهرت فروقا دالة إحصائيا يف معتقداهتم تعزى إىل :اجلنس
لصالح ختصص الرياضيات ،يف حني مل تظهر فروقا دالة إحصائيا يف معتقداهتم تعزى إىل اجلنس والسني
الدراسة.
وأجرت الباقر ( )1994دراسةةة هدفت إىل تعرف أسةةباب عزوف طلبة املرحلة الثانوية عن
دراسةةة الرياضةةيات يف جامعة قطر ،طبقت الدراسةةة عىل ( )371طالبا وطالبة ،وأظهرت النتائج أن
الطلبة يرون أن الريا ضيات مادة زمخة وكبرية ،و صعبة الفهم وحتتاج إىل وقت طويل .وأن درا ستها ال
حتقق واهتامماهتم ،وال تفيدهم يف امل ستقبل ،ف ضال عن قناعتهم بعدم قدرهتم عىل تعلمها ،وأن معلمي
الرياضةةيات غري حم بوبني ،وكثريا ما يأنبوا الطلبة ،مما خيلق لدى الطلبة القلق منها ،وضةةعف ربطها
باحلياة اليومية ،وتبعث أساليب تدريسها عىل امللل لدى الطلبة.
باستعراض الدراسات السابقة نجد بعضها بحث يف معتقدات معلمي الرياضيات عن تعلم
الرياضةةيات وتعليمها (أبو صةةيام ،)2012 ،وأخرى بحثت أثر معتقدات معلمي الرياضةةيات عن
ممارسةةاهتم (الطراونة وخصةةاونة ،)2018 ،وبحث ( )Yildiz, Ciftci & Ozdemir, 2019عالقة
معتقدات الطلبة عن كفاءهتم الذاتية يف الرياضيات ومصادر الكفاءة الذاتية وحتصيلهم يف الرياضيات،

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.3.7
242

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Sondos Abd El-Rahim Mohammad Ishtaya
Volume (5) No. (3) 2022

وبحث درا سات يف معتقدات الطلبة لتعلم الريا ضيات واجتاهاهتم نحو الريا ضيات (الباقر1994 ،؛
.)Du, Liang & Schalow, 2019
وقد أفادت هذه الدرا سة من الدرا سات ال سابقة يف تأ صيل اإلطار النظري واختيار املنهجية
املناسةةبة للكشةةف عن معتقدات الطلبة عن تعلم الرياضةةيات وتعليمها .واختلفت عن الدراسةةات
السةةابقة يف عينتها واتباعها املنهج النوعي الظاهرايت ويف أداهتا ،وهدفها حيث بحثت معتقدات الطلبة
من الفئة العمرية ( )17-15عاما عن طبيعة الرياضةةيات وتعلمها وتعليمها وهي الفئة التي ضةةمت
طلبة يف هناية املرحلة األسةةاسةةية وطلبة من املرحلة الثانوية ،وق ّلام بحثت معتقدات هذه الفئة عربيا ومل
تدرس يف األردن.
الطريقة واالجراءات
األساس املنطقي ملنهج الدراسة النوعي وتصميمها.
استخدمت هذه الدراسة املنهج النوعي ،باألسلوب الوصفي التحلييل الظاهرايت ،نظرا ملالءمته
ألهداف الدراسة يف الكشف عن معتقدات طلبة الفئة العمرية ( )17-15عاما عن طبيعة الرياضيات
وتعليمها وتعلمها كام هي يف الواقع من غري تدخل الباحثني فيها أو تأويلها .فأتاحت هذه الدراسة
احلرية للطالب للكشف عن معتقداته كام يصفها الطالب نفسه ،دون تدخل من الباحثني أو بتوجيه
خارجي عرب طبيعة صياغة السؤال لتحقيق أهداف الدراسة ،فجاءت صياغة السؤال املطروح مفتوحة
لتتيح للطلبة الكشف عن معتقداهتم كام يروهنا بأنفسهم.
مجع البيانات
للحصول عىل البيانات املرتبطة بأهداف الدراسة ولإلجابة عن أسئلتهاُُ ،جعت إجابات
عرب فيه املشاركون عن معتقداهتم بلغتهم اخلاصة،
الطلبة املشاركني يف هذه الدراسة ،بالطريقة التي ّ
ورقمت أوراق إجابات الطلبة بتسلسل ملراجعتها وتسهيل الرجوع إليها وقت احلاجة؛ رقمت األوراق
بحسب األعامر بتسلسل واحد لتصنيف معتقداهتم بشكل مستقل عن األعامر األخرى يف املرحلة األوىل
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ثم املدمج العام ملعتقدات الفئة العمرية جلميع املشاركني لتشكل معتقدات الفئة العمرية ()17-15
عاما.
حتليل البيانات
مرت عملية حتليل استجابات الطلبة بعدة مراحل :بدأت بقراءة استجابات الطلبة قراءة
ّ
تعرض هلا الطلبة يف تعبريهم عن
مسحية أولية ،ثم أعيدت قراءهتا قراءة متأنية للوقوف عىل الفئات التي ّ
معتقداهتم .وبحسب سجوسرتوم وداجلرن ) (Sjöström & Dahlgren, 2002يمكن جتميع البيانات
من إجابات املشاركني عن سؤال معني لتحديد أهم العنارص يف إجاباهتم ،وتكثيفها أو اختزاهلا ،إلجراء
التصنيف األويل هلا ومقارنتها لتحديد الفئات املركزية.
فقد رصدت بعض الفئات من إجابات الطلبة وصنفت ،ثم تال ذلك قراءة فاحصة إلجابات
الط لبة ،وسجلت األفكار والفئات اجلديدة ،وبدأت معها عملية الرتميز يدويا ،فأعطيت كل فكرة دالة
عىل معتقد للطالب متعلق بطبيعة الرياضيات أو باملعلم أو بالطالب أو بتعلم الرياضيات وتعلمها رمزا
معينا لتمييز األفكار؛ فاستخدم رمز (م) للمعلم( ،ط) للطالب( ،طب) لطبيعة الرياضيات( ،ت)
لتعليم الرياضيات( ،ع) لتعلم الرياضيات.
ثم صنفت تلك األفكار ضمن فئات :رئيسة وفئات فرعية منبثقة منها او تنضوي حتتها
عرب عنه الطالب بلغته اخلاصة من غري تدخل
للوصول إىل تصنيف دقيق ملعتقدات الطلبة ،اعتامدا عىل ما ّ
الباحثني يف تأويل أقوال الطالب أو إعادة صياغته ،فم ّثلت بعض الفئات فئات رئيسة فقط،
وموضوعات أخرى رئيسة تفرع عنها فئات فرعية ،اشتملت عىل أفكار دقيقة شكلت يف جمموعها
معتقدات الطلبة عن طبيعة الرياضيات وتعلمها وتعليم ،فمثال:
1م = معلم الرياضات جيد.
طب =2الرياضيات مادة مملة.
1ع = تعلم الرياضيات حيتاج ذكاء.
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ت =2تعليم الرياضيات حيتاج معلم جيد.

املشاركون يف الدراسة
شارك يف هذه الدراسة ( )104طالب ًا وطالبة من الفئة العمرية ( )17-15عاما من مدارس
مديرية الرتبية والتعليم للواء اجلامعة/عامن ،موزعني عىل الصفوف الثالثة )48( :طالبا من الصف
التاسع األسايس ،و ( )21طالبا من الصف العارش األسايس ،ومن الصف احلادي عرش ( )35طالبا.
أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة بنيت أداة الدراسة للكشف عن معتقدات طلبة الفئة العمرية (-15
 )17عاما ،حيث تكونت األداة سؤال مفتوح عام "ماذا تعني لك الرياضيات وما هو شعورك عند
تعليمها وتعلمها؟" ،جييب عنه املشاركون ويعربوا عن معتقداهتم بحرية دون تقييد ،أو حتديد أو توجيه
ملعتقداهتم أو توجيه لنوع اإلجابة ،للحصول عىل حقيقة ما يدور يف ذهن املبحوث من معتقدات عن
معلم الرياضيات ،وطبيعة الرياضيات وتعليمها وتعلمها.
ويف ضوء حتليل إجابات الطلبة وتكثيفها وترميزها ،متت صياغة أسئلة الدراسة الناجتة عن
السؤال الرئيس بصورة ثالثة أسئلة فرعية :األول يتعلق بطبيعة الرياضيات ،والثاين مرتبط بمعلم
الرياضيات ،وارتبط الثالث بالطالب.
موثوقية النتائج وصدقها
للتأكد من موثوقية النتائج ،وملا كان صدق االختبار حمكوم ًا بتحقيق غرض الكشف عن
معتقدات الطلبة ،فإن طبيعة سؤال الدراسة املفتوح وإجراءات تطبيقها ،أتاحت للطالب املشارك احلرية
عام يعتقد به عن طبيعة الرياضيات وتعليمها وتعلمها ،فضال عن أن طبيعة السؤال
الكاملة يف التعبري ّ
يعرب
يبني املشارك ما يعتقده عن طبيعة الرياضيات وتعليمها وتعلمها بحرية كاملة ،وأن ّ
التي تقتيض أن ّ
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مر به من خربات مدرسية سواء أكانت داخل املدرسة أم خارجها
عام يفكر به عن الرياضيات وما ّ
ّ
وشكلت لديه معتقدات معينة عن الرياضيات ،وبالتايل فإن االختبار هبذه الصورة حيقق مصداقية
النتائج.
ثبات التحليل
ُحسب معامل ثبات التحليل بحساب معامل ثبات االستقرار عرب الزمن فقد حلل أحد
وحسب معامل االتفاق
الباحثني املشاركني ( )15إجابة اختريت عشوائية ،وأعيد حتليلها بعد اسبوعني ُ
بني التحليلني باستخدام معادلة كوبر ) ،(Cooper, 1974معامل التوافق = عدد مرات التوافق(/عدد
ووجدت قيمته ( )%98وهي نسبة مرتفعة تشري إىل
مرات التوافق  +عدد مرات االختالف)×ُ .%100
ثبات التحليل.
إجراءات الدراسة
مرت هذه الدراسة بمجموعة من اإلجراءات وهي عىل النحو اآليت:
ّ
.1

مراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابقة املرتبطة ذات العالقة بمعتقدات الطلبة.

 .2بناء أداة الدراسة والتحقق من صدق النتائج وموثوقيتها وثبات التحليل.
 .3طبقت األداة عىل عينة عشوائية من طلبة الفئة العمرية ( )17-15عاما يف مديرية الرتبية
والتعليم يف لواء اجلامعة/عامن يف الفصل الثاين من العام الدرايس .2021/2020
 .4قراءة إجابات الطلبة عن السؤال املفتوح عدة مرات وحتديد فئات معتقدات الطلبة بصورهتا
األولية ،وإعادة قراءة اإلجابات مرة أخرى لرتميز األفكار وإضافة فئات جديدة إن وجدت.
 .5ترميزها إجابات الطلبة وتصنيفها للكشف عن األفكار التي تشكلت فئات معتقدات الطلبة
عن الرياضيات.
 .6صياغة نتائج الدراسة ومناقشتها ووضع التوصيات واملقرتحات يف ضوء نتائج الدراسة
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نتائج الدراسة ومناقشتها
لإلجابة عن أسئلة الدراسة ُب ّوبت معتقدات الطلبة بحسب أعامرهم ،بعد حتليل إجابات الطلبة
عن أسئلة الدراسة وتصنيفها وترميزهاُ ،صنفت متعقدات الطلبة عن الرياضيات ضمن أربع فئات :فئة
مرتبطة باملعلم ،وفئة مرتبطة بطبيعة مادة الرياضيات ،وفئة مرتبطة بتعلم الطلبة .وفيام يأيت عرض لنتائج
الدراسة بحسب فئات تصنيف املعتقد.
أوال :معتقدات طلبة الفئة العمرية ( )17-15عاما عن معلم الرياضيات.
ُحللت استجابات الطلبة وصنفت ضمن فئة املعلم ،ثم رصدت افكار الطلبة املرتبطة بمعتقد
معني عن املعلم ويبني جدول ( )2نتائج التحليل.
جدول ( )1معتقدات الطلبة من أعامر ( )17-15عن معلم الرياضيات

معتقدات طلبة الصف التاسع

ت

%

املعلم اجليد جيعل الرياضيات سهلة

40

%38.5

املعلم هو سبب حب مادة الرياضيات

50

%48.1

املعلم هو سبب كره مادة الرياضيات

10

%10

أساليب تدريس املعلم هو أساس حب الرياضيات

45

%43.3

جمموع أفراد العينة

104

يتبني من جدول ( )2أن معظم الطلبة يعتقدون بأن" املعلم هو سبب حب مادة الرياضيات"،
وكثري منهم يعتقدون بأن" أساليب تدريس املعلم هو أساس حب الرياضيات" ،وما يزد عن ثلثهم
يعتقدون بأن "املعلم اجليد جيعل الرياضيات سهلة" ،يف حني نسبة قليلة منهم يعتقدون بأن "املعلم هو
سبب كره مادة الرياضيات" .ويتضح من معتقدات الطلبة بأن معلم الرياضيات هو السبب الرئيس يف
حب الطلبة ملادة الرياضيات وهو سبب كرههم هلا ،وربام يكون املعلم سببا يف تشكيل معتقدات سلبية
لدى الطلبة عن الرياضيات ،وأن ألساليب تدريس املعلم دورا جوهريا يف إقبال الطلبة أو عدم إقباهلم
عىل تعلم الرياضيات.
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وربام يعزى تشكل معتقدات الطلبة عن معلم الرياضيات ،إىل شيوع نمط معني من رشح املعلم
للامدة وعرض املوضوعات بطريقة إجرائية جعلت الطالب ال يشعر باملتعة يف أثناء تقديم املادة ،ألن
تعلم الطلبة هلا إجرائيا من غري الرتكيز عىل التدريس مفاهيمي ،ويتفق هذا مع ما أشارت إليه نتائج
دراسة الشيخ ()2001؛ حيث أشارت إىل أن تدريس الرياضيات يف األردن تدريسا إجرائيا وليس
مفاهيميا .وقد يعزى إىل شعور املعلمني بضيق الوقت مما قادهم إىل تغطية املادة عىل حساب توضيحها،
األمر الذي دفع الط لبة بتكوين معتقدات مرتبطة بحب املادة او كرهها نتيجة ممارسات املعلم يف أثناء
التدريس .وربام يرجع ذلك إىل ضعف أو افتقار معلمي الرياضيات للمهارات املسلكية املرتبط باألمور
الرتبوية من تنويع االسرتاتيجيات واإلدارة الصفية وأساليب التقييم التي يستخدمها املعلم ،مما جيعل
ممارسات املعلم ال تلتقي مع حاجات الطبة وميوهلم مما دفع بالطلبة إىل ربط معتقداهتم باملعلم لتعلم
الرياضيات.
ثانيا :معتقدات الطلبة املرتبطة بطبيعة مادة الرياضيات
نتيجة الختالف طبيعة حمتوى منهاج الرياضيات من صف إىل آخر ،واختالف مستوى املادة
وجتريدها وطريقة تنظيمها وتقديمها للطلبةُ ،ق ّسمت معتقدات الطلبة إىل ثالث فئات :فئة طلبة الصف
التاسع من عمر ( )15عاما ،وفئة طلبة الصف العارش من عمر ( )16عاما ،وفئة طلبة الصف احلادي
عرش من أعامر ( )17عاما ،وفيام يأيت عرض لنتائج تصنيف معتقداهم بحسب الصف ،كام هو موضح
يف جداول ( ،)2و(.)4( ،)3
 .1معتقدات طلبة الصف التاسع (15عاما) عن طبيعة مادة الرياضيات
جدول ( )2معتقدات طلبة الصف التاسع (15عاما) عن طبيعة مادة الرياضيات

معتقدات طلبة الصف التاسع

ت

%

الرياضيات مادة صعبة و معقدة

15

%32

الرياضيات مادة ممتعة ملن يفهمها

14

%29

الرياضيات مادة مهمة يف كافة املجاالت

13

%27
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معتقدات طلبة الصف التاسع

ت

%

الرياضيات مادة مهمة يف حدود العمليات احلسابية فقط

11

%23

الرياضيات مادة مملة

4

%8

الرياضيات مادة غري مهمة

4

%8

عدد الطلبة

48

يتبني من جدول ( )2بأن طلبة الصف التاسع األسايس حيملون معتقدات متباينة ومتنوعة عن
طبيعة مادة الرياضيات ،فأكثرهم يعتقد بأن "الرياضيات مادة صعبة ومعقدة" ،وأقل منهم بقليل
يعتقدون بأن "الرياضيات مادة ممتعة ملن يفهمها" ،ويعتقد أقل من ثلث الطلبة "بأن الرياضيات مادة
مهمة يف كافة املجاالت" ،وأن ( )%23منهم يعتقدون " بأن الرياضيات مادة مهمة يف حدود العمليات
احلسابية فقط" ،ونسبة قليلة منهم يعتقدون بأن " الرياضيات مادة مملة" أو " مادة غري مهمة".
وهذا يشري نوعا ما إىل أن نظرة الطلبة من عمر (15عاما) عن الرياضيات متيل إىل قبول
الرياضيات وإقباهلم عىل تعلمها عىل الرغم من إقرارهم بصعوبتها وتعقيدها بحسب ما يعتقدونه عنها.
وربام تعزى معتقداهتم عن صعوبة الرياضيات وتعقيدها إىل عدة أسباب ،مثل :ان حمتوى منهاج
الرياضيات للصف التاسع فيه نقلة نوعية عن حمتوى الصفوف السابقة من حيث طبيعة املحتوى
ومستوى جتريده ،فيدرس الطلبة الدائرة والعالقات املثلثية التي يغلب عليها التجريد بالنسبة هلم ،وقد
يرجع إىل كثافة حمتوى املنهاج وازدحامه باملفاهيم واملهارات والتعميامت ،ما يدفع املعلمني إىل الرتكيز
عىل قطع املادة عىل حساب التوضيح وربط الرياضيات باحلياة ،مما جيعل الطلبة يعتقدون بصعوبة
الرياضيات وأهنا غري مهمة يف احلياة ،خاصة وأن بعضهم اعتقد بأهنا مملة نتيجة عدم إبراز ارتباطها بحياة
الطالب.
وربام تشكّل هذا املعتقد لدى الطلبة نتيجة تأثرهم بمعتقدات زمالئهم من طلبة الصف العارش
الذين هم أقرب إليهم من حيث العمر واملستوى الدرايس ،ويغلب عليهم االنسحاب من حصص
تقر بصعوبتها فينقلوهنا إىل زمالئهم من الصف التاسع.
الرياضيات وتشكيل معتقدات غري مربرة ّ
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عرب الطلبة
وجاءت املتعة بالنسبة لطلبة الصف التاسع نسبية؛ إذ ارتبطت بفهم الطلبة هلا ،فقد ّ
عن ذلك بالقول" :الرياضيات مادة ممتعة ملن يفهمها" ،وهذا يدعو إىل رضورة اهتامم معلمي
الرياضيات بالتدريس من أجل الفهم أكثر من اهتاممهم بالتدريس اإلجرائي أو التدريس لالمتحان؛
فقد أشارت دراسة الشيخ وآخرون ( )2001إىل أن تدريس الرياضيات تدريسا إجرائيا وليس تدريسا
من أجل الفهم .فإذا وظف املعلم الرياضيات يف مواقف حياتية فإن الطالب يشعر باملتعة يف احلصة
وبالتايل يستمتع بتعلمها مما يدفع بالطالب لالعتقاد بفائدة الرياضيات وأهنا مادة ماتعة.
من جهة أخرى ربام يرجع اعتقاد الطلبة بصعوبة الرياضيات إىل ضعفهم يف مهارات حل
املشكلة الرياضية ،وغموض مفاهيمها وعدم توضيح معلمي الرياضيات ملفاهيمها خاصة املجردة
منها ،وبالتايل يدفع هبم ذلك إىل تشكيل معتقدات بصعوبة الرياضيات لعدم متكنهم من حل املشكلة.
 .2معتقدات طلبة الصف العارش عن طبيعة مادة الرياضيات
جدول ( )3معتقدات طلبة الصف العارش عن طبيعة مادة الرياضيات

الرقم

معتقدات طلبة الصف العارش

ت

%

1

الرياضيات مادة صعبة و معقدة

13

%62

2

الرياضيات مادة مهمة

9

%43

3

الرياضيات مادة ممتعة

6

%29

4

هناك مواضيع غري مهمة يف الرياضيات

5

%24

5

الرياضيات مادة غري مهمة

4

%19

6

الرياضيات مادة مملة

3

%14

7

الرياضيات مادة مكتظة بالدروس

3

%14

8

الرياضيات مادة سهلة

3

%14

اختبارات الرياضيات صعبة

4

%19

عدد الطالب

21
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يتضح من جدول ( )3أن ( )%62من طلبة الصف العارش اعتقد بأن الرياضيات مادة صعبة
ومعقدة ،يف حني اعتقد ( )%43منهم يعتقد بأن الرياضيات مادة مهمة ،واعتقد ( )%29من طلبة الصف
العارش بان الرياضيات مادة ممتعة ،ويعتقد ( )%24من طلبة الصف العارش أن" هناك مواضيع غري مهمة
يف الرياضيات" ،ويعتقد ( )%14 ،%14 ،%14 ،%19من طلبة الصف العارش بأن الرياضيات ("
الرياضيات مادة غري مهمة" ،و" الرياضيات مادة مملة" ،و" الرياضيات مادة مكتظة بالدروس" ،و"
الرياضيات مادة سهلة") عىل التوايل.
وقد يعزى اعتقاد طلبة الصف العارش بصعوبة الرياضيات وتعقيدها ،إىل زخم املادة ومستوى
التجريد ملحتوى املادة ،وأن املادة مكتظة بالدروس ،مما يولد ضغطا عىل املعلم والطالب عىل السواء
إلنجاز رشح املادة من املعلم وزيادة عبء الطلبة لتحقيق تقدم يف املادة ،وبالتايل يصبح الطالب غري
قادر عىل جماراة املادة والسرية عليها وإلملام اجليد بمفاهيمها وتعميامهتا ومهاراهتا مما يولد لدى الطلبة
معتقدات بصعوبة املادة وتعقيدها .وربام يرجع هذا املعتقد إىل صعوبة طبيعة مشكالت الرياضيات
احلياتية املوجودة املحتوى ،األمر الذي قد يشكل عائق ًا أمام املعلم ،يتمثل يف عدم القدرة عىل اعطاء
مزيد ًا من االمثلة إليصال املعلومة للطلبة ،وعدم القدرة عىل التنويع يف اسرتاتيجيات التدريس ،واعطاء
املادة مزيدا من الوقت ،األمر الذي معتقدات سلبية لدى الطلبة عن مادة الرياضيات ،فقد أكد حسن
( )2011بأن ممارسات املعلم التدريسية تلعب دور ًا مهام يف تشكيل معتقدات الطلبة عن املادة.
 .3معتقدات طلبة الصف احلادي عرش من عمر ( 17عاما) حول طبيعة مادة الرياضيات
اجلدول ( )4معتقدات طلبة الصف احلادي عرش من عمر ( 17عاما) عن طبيعة مادة الرياضيات

ت

%

معتقدات طلبة الصف احلادي عرش
الرياضيات مادة مهمة

21

%60

الرياضيات مادة ممتعة

10

%29

الرياضيات مادة معقدة و صعبة

10

%29

الرياضيات مادة مهمة يف حدود العمليات احلسابية فقط

5

%14
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الرياضيات مادة تنمي القدرات العقلية

5

%14

الرياضيات مادة سهلة

4

%11

عدد الطلبة

35

يتبني اجلدول ( ،)4بأن معتقدات طلبة الصف احلادي عرش مل ختتلف عن معتقدات طلبة
الصف التاسع والعارش؛ ويعتقد ( )%60منهم بأن الرياضيات مادة مهمة ،ويرى ( )%29من طلبة
الصف احلادي عرش أن الرياضيات ممتعة ،وأهنا مادة معقدة وصعبة ،يف حني يعتقد ( )%11منهم أن
الرياضيات مادة سهلة .األمر الذي قد يعكس نمطية التعليم ،وعدم مراعاة حاجات الطلبة ،وقلة تنويع
اسرتاتيجيات التدريس لتالئم ميول الطلبة ،وبدا ذلك من اسقرار معتقدات النسبي عرب الصفوف
املتتالية .وقد يعزى ذلك استقرار أو تشابه معتقدات الطلبة مع زمالئهم من الصفوف السابقة إىل أن
الطلبة تعلموا عىل يدي نفس املعلم يف صفوف متتالية كالتاسع والعارش؛ فمن خالل خربة أحد الباحثني
يف تدريس الرياضيات ومعايشته لتدريسها يف امليدان ،شاهد أنه يغلب عىل معلمي الرياضيات تدريس
الصفني التاسع والعارش الكتامل نصاهبم ،وكثري ممن يدرس الصف العارش هو نفسه من يدرس الصف
احلادي يف كثري من املدارس.
ونتيجة لذلك فإن الطلبة قد مروا بخربات متقاربة يف أثناء التدريس عىل يدي معلم أو معلمني
اثنني مما تشكل لدهيم نمطا معينا من املعتقدات ساعد يف تكوينها نمط تدريس املعلم ،وممارساته،
واجتاهاته نحو املهنة ونحو الطلبة أنفسهم ،ولعبت طبيعة األنشطة التي يقدمها املعلم للطلبة وكيفية
توضيحه للمفاهيم واملهارات الرياضية معتقدات معينة لدى الطلبة عن صعوبة الرياضيات أو سهولة
تعلمها ،وعن أمهيتها يف احلياة ،فكلام كانت أنشطة املعلم قريبة من حياة الطالب فإن ذلك يدفع بالطالب
إىل االعتقاد بأمهية الرياضيات يف حل املشكالت احلياتية ،وكلام مهدّ املعلم للدرس وقدمة بطريقة جاذبة
شائقة للطلبة ،فإن ذلك يكون معتقدات عن سهولة الرياضيات أو صعوبتها لدى الطلبة ،وربام كان
ألسلوب تواصل املعلم وردود أفعاله عن أسئلة الطلبة واستجاباهتم دورا يف تكوين معتقدات تقرب
الطلبة من تعلم الرياضيات وقبوهلا.
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ثالثا :معتقدات الطلبة عن تعلم الرياضيات
قسمت معتقدات الطلبة إىل قسمني :طلبة املرحلة األساسية من فئة األعامر ( )16-15عاما،
ومعتقدات طلبة املرحلة الثانوية من فئة العمر ( 17عاما) ،وذلك لتباين مستوى صعوبة املحتوى
املعريف ،وحجم حمتوى املادة.
 -1معتقدات طلبة املرحلة األساسية من فئة األعامر ( 16 -15عاما) عن تعلم الرياضيات
جدول ( )5معتقدات طلبة املرحلة األساسية من فئة أعامر ( )16-15عاما عن تعلم الرياضيات

معتقدات طلبة الصف التاسع
تعلم الرياضيات حيتاج
إىل تركيز
تعلم الرياضيات حيتاج
إىل فهم
عدد الطلبة

ت

%

معتقدات طلبة الصف العارش

ت

%

5

%10

تعلم الرياضيات حيتاج إىل وقت

7

%33

3

%6

تعلم الرياضيات حيتاج إىل جهد

7

%33

تعلم الرياضيات حيتاج إىل تفكري

5

%24

عدد الطلبة

21

48

يتبني من جدول ( )5أن ( )%10من طلبة الصف التاسع يعتقدون بأن " تعلم الرياضيات
حيتاج إىل تركيز" ،يف حني يعتقد ( )%6من الطلبة بأن " تعلم الرياضيات حيتاج إىل فهم" ،وقد يعزى
هذا إىل طبيعة املادة التي ازدادت تعقيد ًا بحسب معتقدات الطلبة ،األمر الذي شكّل لدهيم معتقدا
برضورة الرتكيز والفهم لتحقيق التعلم .وربام يعزى إىل طبيعة املادة ذاهتا يف حمتوى منهاج التاسع حيث
يزداد جتريدها وحجم املفاهيم اجلديدة عىل الطلبة ،األمر الذي دفعهم لتكوين معتقد بأن املادة حتتاج
فهم وتركيز كبريين.
ويتضح من اجلدول ( ،)5أن ( )%33من طلبة الصف العارش يعتقدون بأن " تعلم الرياضيات
حيتاج إىل وقت وجهد" ،بينام يعتقد ( )%24منهم أن" تعلم الرياضيات حيتاج إىل تفكري" .وهذا أيضا
ربام يعزى إىل طبيعة املادة التي عىل ما يبدو من معتقدات طلبة الصف العارش بأهنم يفتقدون لوجود
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يسهل عليهم تعلمها ،بتنويع أساليب التدريس واألنشطة احلياتية التي تقرب املادة
املعلم امليرس الذي ّ
من حياة الطالب .وربام تعزى إىل النقلة النوعية يف طبيعة موضوعات الرياضيات يف الصف العارش؛ إذ
حتتوي عىل موضوعات متقدمة يف التجريد مثل املتطابقات واملعادالت املثلثية ،واهلندسة الفراغية،
فضال عن اجتاهات طلبة الصف العارش السلبية نحو مادة الرياضيات؛ إذا أظهرت دراسة الرشع
( ) 2010أن اجتاهات طلبة العارش نحو الرياضيات سلبية ،األمر الذي انعكس عىل معتقداهتم حول
تعلم املادة ،فهم يعتقدون أنا مادة الرياضيات حتتاج الكثري من التفكري والوقت واجلهد لتعلمها.
إن تغيري املعلم يف ممارساته التدريسية والتنويع يف اسرتاتيجيات التدريس ،ومعاملة الطلبة
بطريقة جيدة قد تشعر الطلبة بسهولة املادة ،لتصبح معتقداهتم أكثر اجيابية ،فقد أكد فيلدير وبليس
( )Fielder & Bless, 2000بأن املعتقدات عبارة عن أوهام ادراكية مستقرة ،ويمكن ملعلم الرياضيات
التعديل عليها بل وتغيريها .وأشار نيلسون ( )Nilsson, 2014إىل أن معتقدات الطلبة قابلة للتغيري،
وأنه من الرضوري حتليلها والعمل عىل تغيريها.
 -2معتقدات طلبة الصف احلادي عرش من أعامر ( 17عاما) عن تعلم الرياضيات
جدول ( )6معتقدات طلبة الصف احلادي عرش من عمر ( )17عاما عن تعلم الرياضيات

معتقدات طلبة الصف احلادي عرش

ت

%

تعلم الرياضيات حيتاج إىل تركيز و دقة

9

%26

تعلم الرياضيات حيتاج إىل وقت

6

%17

تعلم الرياضيات حيتاج إىل جهد

6

%17

تعلم الرياضيات حيتاج مراجعة أكثر من مرة ليجعلها أسهل

5

%14

تعلم الرياضيات حيتاج إىل تفكري عايل

4

%11

عدد الطلبة

35

يتبني من جدول ( )6بأن معتقدات طلبة الصف احلادي عرش عن تعلم الرياضيات قد تراوحت
ّ
ما بني " تعلم الرياضيات حيتاج إىل تركيز و دقة" بنسبة ( ،)%26و"تعلم الرياضيات حيتاج إىل وقت
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وجهد" بنسبة ( ،)%17و "تعلم الرياضيات حيتاج مراجعة أكثر من مرة ليجعلها أسهل" بنسبة (،)%14
و "تعلم الرياضيات حيتاج إىل تفكري" بنسبة (.)%11
وبذلك تكون معتقدات طلبة الصف احلادي عرش قد تشاهبت مع معتقدات طلبة الصف
التاسع والعارش حول تعلم الرياضيات ،إال أن طلبة الصف احلادي عرش يعتقدون أن تكرار مراجعة
يسهل تعلم الرياضيات ويساعدهم عىل فهمها .وقد تعزى طبيعة معتقدات طلبة
املادة أكثر من مرة ّ
املرحلة الثانوية إىل اقرتاب هذه الفئة من العاما األخرية للمرحلة الثانوية (التوجيهي) التي يتخللها
االستعداد للتقدم المتحان الثانوية العامة (امتحان التوجيهي) وهو امتحان عايل اخلطورة

High Stake

 ، Testملا يرتتب عليه من قرارات تتعلق بمستقبل الطالب األكاديمي وختصصه يف اجلامعة ،وما يلحق
به من تبعات اقتصادية اجتامعية تطال األهل ،وقلق امتحان الرياضيات لدى كثري من الطلبة مما دفع
الطلبة باالعتقاد إىل حاجة املادة إىل الرتكيز واجلهد والتكرار.
استنتاجات
إن معتقدات الطلبة تؤثر يف أحكامهم عىل صعوبة املادة وعدم فهمها ،وتؤثر يف انتقال أثر
التعلم (الباقر1994 ،؛  .)Adams, 2014وأن املعتقدات قابلة للتغيري ( .)Nilsson, 2014وتتأثر
بتحصيل الطلبة وكفاءهتم الذاتية ((Du, Liang & Schalow, ; Yildiz, Ciftici & Ozdemir, 2019

 . 2019هذا ،وقد اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة باهنا مل تتخصص يف البحث يف جمال
معني .وقد تم التوصل إىل تصنيف املعتقدات يف ثالثة جماالت :جمال مرتبط باملعلم ،وجمال مرتبط بطبيعة
مادة الرياضيات ،وجمال مرتبط بالطلبة .يف حني أن الدراسات السابقة ُجيعها كانت تركز عىل جمال
واحد هو معتقدات الطلبة عن تعلم الرياضيات وانعكاس تلك املعتقدات عىل أدائهم وفعاليتهم.
التوصيات واملقرتحات
يف ضوء نتائج الدراسة يويص الباحثان بمجموعة التوصيات واملقرتحات اآلتية:
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رضورة إثراء حمتوى مناهج الرياضيات املدرسية بالرياضيات احلياتية التي تربز توظيف
الرياضيات يف املعامالت اليومية للطلبة.



رضورة إعداد وتأهيل معلمي الرياضيات لطلبة املرحلة األساسية للتعامل مع الطلبة بإجيابية.



رضورة إبراز دور الرياضيات يف العلوم األخرى بعرض أنشطة تكامل بني الرياضيات
والفروع املعرفية األخرى.



إرشاك الطلبة بتصميم األنشطة الرياضية وتصميم الوسائل التعليمية املعينة بام حيبب الطلبة
باملادة ويشجعهم عىل اإلقبال عىل تعلمها.



تنويع األنشطة وتنويع مستوياهتا بحث تراعي الفروق الفردية بني مستويات الطلبة.



أجراء دراسات تبحث معتقدات طلبة املرحلة الثانوية عن الرياضيات أو متغريات خمتارة.



إجراء دراسات مقارنة بني معتقدات الطلبة من املرحلة املدرسية وطلبة اجلامعة.



إجراء دراسات طولية تبحث تطور معتقدات الطلبة عرب الصفوف للكشف عن آلية تشكل
معتقداهتم ومربراهتم هلا.
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