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 مستخمص الدراسة
درجة امتالك طالب الرياضيات بالصف الثاني المتوسط  ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي 

, ولتحقيق ىذا اليدف استخدم البحث المنيج  شبة  التجريبي ؛حيث لممعرفة المفاىيمية واإلجرائية
( سؤال لممعرفة اإلجرائية, 02 لممعرفة المفاىيمية و )( سؤالً 02أعدَّ الباحث اختبارًا مكون من )

( من طالب الصف الثاني المتوسط بمدينة 763وطبق الختبار عمى عينة قصدية مكونة من )
تدني وضعف في درجة امتالك طالب الرياضيات بالصف حائل. وأسفرت النتائج الدراسة عن 

درجة امتالك طالب الرياضيات بالصف ت أن , في حين أسفر الثاني المتوسط لممعرفة اإلجرائية
, وفي ضوء نتائج الدراسة قدَّم الباحث الثاني المتوسط  لممعرفة المفاىيمية كانت بدرجة متوسطة 

 بعض التوصيات والمقترحات. 
 .لمعرفة المفاهيمية واإلجرائيةا -الصف الثاني المتوسط -طالب الرياضيات الكممات المفتاحية:
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Abstract: 
This study aimed to investigate to which degree second grade 

intermediate students owning conceptual and procedural knowledge. To 
achieve this quesi experimental method was used, so the researcher 
designed a test included (20) items related to conceptual knowledge and 
(20)items for procedural knowledge. The test was applied on random 
sample consisted of (367) students from second grade intermediate 
school in Hail city. The result showed that the owning of procedural 
knowledge was low, whereas owning conceptual knowledge was natural. 
According that the researcher added some suggest and 
recommendations. 
Key words: mathematics students - second grade intermediate - 
conceptual and procedural knowledge. 
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 مدخل إلى البحث
 مقدمة البحث:       

كما أشار إلى ذلك بدوي -شيدت الساحة التربوية في مطمع ثمانينيات القرن العشرين لقد 
دعوات عالمية إلى إعادة النظر في مناىج الرياضيات, وطرق وأساليب واستراتيجيات  -(0227)

تعميميا وتعمميا؛ بيدف تطويرىا, حيث أفرزت ىذه الجيود ظيور مفاىيم جديدة, من أىميا مفيوم 
( إلى أن "القوة 0223ضية؛ باعتباره ىدًفا رئيًسا لتعميم الرياضيات, حيث أشار سميمان )القوة الريا

الرياضية تعّد مدخاًل تجديدًيا لتعميم وتعمم الرياضيات وتقويميا, وترّكز عمى الحد األقصى من 
المعرفة والعمميات الرياضية, والتي تتطمب توظيفيا عمى مستوى الرياضيات, والحياة اليومية 

 (.821إلدراك الترابطات وقوة وجمال الرياضيات" )ص. 

ولعل ما يميز المعرفة الرياضية بأنيا عبارة عن بنية معرفية متكاممة ومترابطة فيما بينيا, 
فيي ليست أعمال روتينية منفصمة, فالمعرفة المفاىيمية ىي المكون األساسي لبقية مكونات 

 رات.المعرفة الرياضية من تعميمات ومبادئ وميا

وتعّد المعرفة المفاىيمية المبنة األساسية لبقية المكونات المعرفة الرياضية, فيي القاعدة 
األساسية التي تساعد عمى تعمم المبادئ والميارات, باإلضافة إلى تنمية حل المشكالت والتفكير 

 (.0282الرياضي لدى المتعممين )حسن, 

المفاىيمية أنيا: "البنية األساسية ( المعرفة Lauritzen,2012حيث عرف  لوريتسن )
(.في حين عرفيا (p.40لمعالقات واألفكار وترابطيا التي توضح وتعطي معنى لإلجراءات" 

( بأنيا: فيم المفاىيم والحقائق والمبادئ, Johnson & Schneider, 2015جونسون وشنايدر )
دراك العالقات فيما بينيا )  (.P.3وا 

ن خـالل فيم الـطـالب لألفكار الرياضـية, والعـالقـات وتتضح المعـرفة المفاىيمية م
المتـداخـمة بين تمك األفكار, والقـدرة عمى ربط تمـك األفكـار ربـط يــدل عـمى المعـنى لموصـول إلى 

 (. 0223التـصـور النـيـائـي)عباس, 
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مى ربط وتسيم المعرفة المفاىيمية في إحداث التعمُّم عند المتعمُّم؛ من خالل القدرة ع
المعمومات الجديدة بالسابقة لتكوين المفاىيم, ومن ثم الخموص إلى بقية المكونات من تعميمات 

 ومبادئ وقوانين, وتوظيفيا في مواقف جديدة تساعد عمى قوة المتعمم رياضًيا. 

( 0281ولقد كشفت العديد من الدراسات أىمية المعرفة المفاىيمية حيث أكد  أبو عودة )
لمتعمم لممعرفة المفاىيمية يساىم في قدرتو عمى الربط بين المفاىيم واألفكار أن اكتساب ا

الرياضية؛ لموصول إلى تعميمات وأفكار جديدة, مما يساعدىم عمى تطبيقيا في مواقف حياتية 
في حين أكد كٍل من  مختمفة, باإلضافة إلى قدرتيم عمى حل المشكالت بطرق مختمفة.

( بأن  المعرفة المفاىيمية تساىم 0287مقدادي وآخرون, ,0283, ىوساوي,0283)مرسال,
ومن جانٍب أخر  أكد كٍل من بارودي ولي ومكس  .بدرجة كبيرة في اكتساب  المعرفة اإلجرائية.

(Barody & Lai & Mix, 2006 أن المعرفة المفاىيمية تساعد المتعممين وتيّسر اكتساب )
يحة في حل المسائل والمشكالت الرياضية, الخوارزميات, وتعمل عمى توجيييم لمطرق الصح

في حين استشيد سكوارت . باإلضافة إلى تنمية قدراتيم في ابتكار طرق جديدة لمحل
(Schwartz, 2008 بالنتائج المشجعة؛ نتيجة التركيز في مطمع القرن الحادي والعشرين عمى )

قييم الوطني لمتقدم العممي كما ىو موثق من قبل الت-تعميم المعرفة المفاىيمية, والتي أظيرت 
(NAEP)- بينما أضاف ىيشت وفاجي زيادة في فيم وأداء المتعممين لمميام الرياضية .  
(Hecht & Vagi , 2010 أن تنمية المعرفة المفاىيمية لدى المتعممين بطريقة قائمة الفيم )

ياضية, وىدًفا من أىداف والتعمُّم ذي المعنى يعد متطمًبا أساسًيا لبناء بقية مكونات المعرفة الر 
( أن المعرفة 0202تدريس الرياضيات في جميع المراحل التعميمية. في حين رأى العنزي)

الدراسية, فيي تساىم في  الرياضيات مناىج بناء مداخل أحد المفاىيمية تستمد أىميتيا باعتبارىا
ات, وتحديد أوجو الشبو تنظيم الخبرات العقمية عند المتعمم, وتزيد من قدرتو عمى إدراك العالق

والختالف, وكذلك المقارنة والتفسير, والقدرة عمى تطبيق ما ينتج عن المفاىيم من مبادئ 
 وتعميمات في المواقف المختمفة.
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ومن جانب ذي صمة فقد أكد المجمس القومي األمريكي لمعممي الرياضيات 
(NCTM,2000عمى أن المعرفة المفاىيمية عممية أساسية في اكت ) ساب المتعمم لممعرفة

اإلجرائية, فيي تساعد المتعمم وتيسر لو إجراء الخوارزميات والميارات الرياضية, وتحدد مدى 
 صحة اإلجراءات المتبعة من قبل المتعمم عن إجراء خطواتو لحل مشكمة ما.

 فالمعرفة اإلجرائية تتمثل في قدرة المتعمم عمى تحديد اإلجراءات والخوارزميات المناسبة,
وكيفية إجرائيا, مع إدراك العالقة بين اإلجراءات الرياضية المختمفة, واستخدام ذلك في تنمية 
العمميات المرتبطة بالتواصل والترابط والستدلل الرياضي, مع التأكيد عمى قدرة المتعمم في 

 ( 0223التعامل مع النتائج وتقدير مدى صحتيا. )سميمان,

( المعرفة اإلجرائية أنيا: "المعرفة الكيفية التي Shepherd,2006حيث عرِّف شيفرد )
.بينما عرفيا جونسون (p.1)تتناول مجموعة الخطوات المحددة والمتسمسمة لجعل الشيء صحيًحا" 

(  بأنيا: القدرة عمى تنفيذ سمسمة من األعمال Johnson , Schneider, 2015وشنايدر )
 .(P .3محددة من المسائل ) )اإلجراءات( لحل المسائل, وترتبط عادة بأنواع

            ولقد تناولت بعض الدراسات المعرفة اإلجرائية حيث صّنف جروث وبرجنر
(Groth & Bergner, 2006 المعرفة اإلجرائية إلى صنفين, ىما: النظام الرياضي الذي )

لميمات يتضمن المغة والتعبيرات, والقواعد والخوارزميات التي يتم من خالليا تنفيذ جميع ا
(  أن أىمية المعرفة اإلجرائية تتمثل في اإلجراءات 0202الرياضية, في حين رأى  العنزي) 

والخطوات المتعبة من قبل المتعمم ليست عممية عشوائية, فيو يصف ويعمل سبب اختياره ليا, مع 
           قدرة المتعمم عمى تفسير النتائج التي توّصل إلييا, وتقديم ما يبرر صحتيا, مما يسيم 
  في قدرة المتعمم عمى بناء استراتيجيات متنوعة في إجراءاتو لحل أي موقف أو مشكمة معينة.

 ( وىابسمو وكادفيشByrenes & Wasik, 1991بينما أكد كل  من بيرنز وواسك )
(Haapasalo & Kadijevich,2000 أن تعامل المتعمم مع اإلجراءات والميارات )

 تطوير وتنمية المعرفة المفاىيمية.  والخوارزميات يساىم في
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( أن   المعرفة اإلجرائية غالًبا ما تنعكس  من خالل قدرتو عمى 0227ويضيف بدوي )  
ربط العمميات الخوارزمية بالموقف المعطاة, عمى أن يقوم المتعمم بتنفيذىا بشكل صحيح, مع 

 المشكمة المعطاة.  امتالكو القدرة عمى تفسير نواتج الخوارزمية في سياق الموقف أو

واستنادًا عمى ما سبق فإن العالقة بين بالمعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية ثنائية  
 ,Shepherd,2006  &Johnso, & Schneider& Starالتجاه  حيث أكدت دراسة كٍل من )

2015 ,NCTM ,2000ية (  ى أن العالقة بين المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية ثنائ
التجاه, أي: أن كل منيما يؤثر عمى اآلخر فال بد من أن يكون ىناك توازن في تنظيم المعرفة 

( في دراسة عن العالقة بين المعرفة 8991المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية, في حين أشار ريتل )
إيجاًبا عمى  المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية إلى أن زيادة اكتساب المتعمم لممعرفة اإلجرائية يؤثر

اكتسابو لممعرفة المفاىيمية, وأن زيادة اكتساب المتعمم لممعرفة المفاىيمية يؤثر إيجاًبا عمى اكتسابو 
 لممعرفة اإلجرائية.  

ومن جانب آخر ذي صمة تناولت بعض الدراسات تقصي مستوى المعرفة المفاىيمية 
( 0287الزعبي )و  ادي وممكاويوالمعرفة اإلجرائية لدى المتعممين حيث أجرى  كل من  المقد

 وعالقتيما بقمق بالكسور اإلجرائية المتعمقة والمعرفة المفاىيميَّة دراسة ىدفت إلى تقصي المعرفة
 تدني أظيرت النتائج المعممين في جامعة اليرموك باألردن, حيث /الطمبة لدى الرياضيات
( 0282ي حين أجرى الزىراني )اإلجرائية. ف المفاىيمية ومعرفتيم لمعرفتيم الحسابي المتوسط

دراسة ىدفت إلى  تقصي مستوى المعرفة المفاىيمية واإلجرائية لطالب الراضيات بالمرحمة 
البتدائية حيث أظيرت النتائج تدني مستوى المعرفة المفاىيمية واإلجرائية لدييم, بينما أجرى 

لمعرفة المفاىيمية واإلجرائية ( دراسة  ىدفت  إلى معرفة درجة امتالك ا0281المالكي والمالكي )
لدى طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي حيث أظيرت نتائج الدراسة امتالك المعرفة المفاىيمية 

أجرى ىاليت , بدرجة متوسطة في حين أن ىناك تدني في امتالك المعرفة واإلجرائية. بينما  
كة المتحدة عمى صفي ( دراسة في الممم(Hellet, Nunes, Bryant,2010نونس, وبراينت 

الرابع الخامس حيث أظيرت النتائج  وجود فروق فردية في تحصيل  الطمبة الذين يعتمدون عمى 
المعرفة المفاىيمية في حميم لممسائل الرياضية بدرجة أعمى من أقرانيم الذين يمتمكون المعرفة 

ك طالبات الصف (  في دراستيا إلى أن مستوى امتال0283اإلجرائية, كما توصمت ىوساوي )
 األول ثانوي  لممعرفة اليندسية المفاىيمية  واإلجرائية كانت متدنية 
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واستنادا عمى ما سبق ونظرا ألىمية المعرفة المفاىيمية واإلجرائية لطالب الصف الثاني       
المتوسط؛ لذلك كان من الضروري أن تتجو البحوث والدراسات في مجال تطوير تعميم الرياضيات 

 درجة امتالك طالب الرياضيات لممعرفة المفاىيمية واإلجرائية في الصف الثاني المتوسط.د لتحدي

 مشكمة البحث:
                 نظرًا ألىمية المعرفة المفاىيمية واإلجرائية حيث أشارت جونسون وسيجمر     

(Johnson & Siegler, 2001 إلى أن عممية تطور المعرفة المفاىيمية والمعرفة ) اإلجرائية يتم
عبر عمميات متداخمة ومترابطة وبشكل متزامن, فتطور المعرفة المفاىيمية ينعكس بشكل إيجابي 
عمى المعرفة اإلجرائية, وكذلك تطور المعرفة اإلجرائية ينعكس بشكل إيجابي عمى المعرفة 

ات المتعممين المفاىيمية, وأن استيعاب المتعممين لألفكار الرياضية يرتبط بشكل تبادلي مع قدر 
عمى تنفيذ العمميات اإلجرائية,  وفي ظل نتائج الدراسات التي تناولت قياس مستوى المعرفة 

(, التي توصمت إلى تدني مستوى 0282المفاىيمية واإلجرائية بمراحل مختمفة كدراسة الزىراني )
مكة, ودراسة المالكي المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية لدى طالب المرحمة البتدائية بمدينة 

( التي خمصت إلى ضعف امتالك طالب الصف الثالث الثانوي لممعرفة 0283والمالكي )
المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية بمدينة صبيا, ومما سبق ونظرًا  ألىمية امتالك طالب الصف الثاني 

التي تناولت قياس  المتوسط لممعرفة الرياضية ) المفاىيمية واإلجرائية( الالزمة, ولقمة البحوث
درجة امتالك طالب المرحمة المتوسطة  برزت الحاجة إلجراء ىذا البحث الذي يتقصى 

 .الرياضيات لممعرفة المفاىيمية واإلجرائية في الثاني المتوسط

 أسئمة البحث:
 سعى هذا البحث لإلجابة عن األسئمة اآلتية:

 ؟ يات  في الصف الثاني المتوسطما درجة امتالك  المعرفة المفاىيمية لدى طالب الرياض .8

 ؟ ما درجة امتالك المعرفة اإلجرائية لدى طالب الرياضيات  في الصف الثاني المتوسط .0

 أهداف البحث:
درجة امتالك  المعرفة المفاىيمية واإلجرائية لدى طالب ىدف ىذا البحث إلى تعرُّف 
 الرياضيات  في الصف الثاني المتوسط
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 أهمية البحث:
 يد هذا البحث فيما يمي:يتوقع أن يف

التعرف عمى جوانب القصور والضعف في المعرفة الرياضية بشقييا المفاىيمية واإلجرائية  .8
 لدى طالب الصف الثاني  المتوسطة مما يساىم في تقديم حمول تساعد في تنمييما.

قد يساىم في مساعدة المشرف التربوي في تحديد جوانب الضعف والقصور في المعرفة  .0
ية مما قد يساعدىم في الرفع من مستوى معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة إما الرياض

بتقديم البرامج التدريبية المناسبة, أو تقديم اإلرشادات التي تساعدىم في مواجية تمك 
 .صورالق

فد يفيد القائمين عمى اختبارات الدولية لمادة الرياضات في تشخيص واقع مستوى المعرفة  .7
فاىيمية واإلجرائية مما قد يساىم في وضع الحمول الجيدة بيدف الرفع من الرياضية الم

 مستوى مشاركات المممكة العربية السعودية في ىذه الختبارات.
 حدود البحث

 اقتصر هذا  البحث عمى الحدود التالية:
 عينة من طالب الصف الثاني المتوسط بمدينة حائل التعميمية بالمممكة العربية السعودية. .8
وضوعات الجبر المتضمنة في كتاب الرياضيات لمصف الثاني المتوسط  بشقيو  الفصل م .0

 ىــ لقياس المعرفة المفاىيمية واإلجرائية. 8228-ىـ 822الثاني لمعام  الدراسي األول و  الدراسي 
 ىــ.8222/8228تم تطبيق ىذا البحث في نياية الفصل الدراسي الثاني من العام  .7

 مصطمحات البحث:
 البحث التعريفات لممصطمحات التالية: تضمن

 : Conceptual Knowledgeالمعرفة المفاهيمية 

وُتعرف إجرائيًا أنيا: فيم المتعمم لممفاىيم الرياضية من خالل قدرتو عمى توظيفيا في 
دراك العالقات فيما بينيا ومما يساىم في معرفة  معالجة األفكار بطرق مختمفة, والتمثيل عمييا, وا 

ق والمبادئ والتعميمات الرياضية وتوظيفيا في المواقف والمشكالت الرياضية, وتقاس الحقائ
 بالدرجة التي يحصل عمييا في الختبار المعد ليذا الغرض.
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 :Procedural Knowledgeالمعرفة اإلجرائية 

وُتعرف إجرائيًا أنيا: استخدام المتعمم لإلجراءات والخطوات الخوارزمية  الخاصة والربط  
يما بينيا بما يتناسب مع الموقف الرياضي, مما يساىم  في تنمية قدرتيم عمى أداء الميارات ف

غير الحسابية من تقدير وتقريب بالشكل الصحيح, و التأكد من خطوات الحل بصورة صحيحة,  
 وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا في الختبار المعد ليذا الغرض.

 منهج البحث:
 ي المنيجين  الوصفي وشبو التجريبي؛ لمالءمتيما ألىداف البحث. استخدم البحث الحال

 مجتمع البحث:
شمل مجتمع البحث جميع طالب الصف الثاني المتوسطة بمدينة حائل التعميمية لمعام 

            ( طالبًا 0772والبالغ عددىم ) ه في الفصل الدراسي الثاني8222/8228الدراسي 
 يم بحائل(.)حسب إحصائيات إدارة التعم

 عينة البحث:
طالبا من طالب الصف الثاني المتوسط مدينة حائل  763تم اختيار عينة مكونو من 

التعميمية بطريقة قصدية , حيث قام الباحث باختيار مدرستين من كل مكتبة من مكاتب التعميم 
 بمدينة حائل والجدول التالي يوضح ذلك

 ز التعميم بمدينة حائل(: توزيع عينة البحث عمى حسب مراك1جدول )

 مجموع عينة البحث عدد الطالب المجموعة

 مكتب التعميم بجنوب حائل
 96 متوسطة ابن ىشام

 13 متوسطة مكو طالًبا 763

 98 متوسطة قرطبة مكتب التعميم بشمال حائل
 97 متوسطة الشورى
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 أدوات البحث:
ولت المعرفة المفاىيمية واإلجرائية قام بعد اطالع الباحث عمى األدبيَّات والبحوث  التي تنا

الباحث بتحميل محتوى كتاب الرياضيات لمصف الثاني متوسط تحديد العناصر األساسية 
المتضمنة في الموضوعات المحددة من مفاىيم, وتعميمات, وميارات, حيث تم عرضيا عرضيما 

رة في مناىج وطرق تدريس الرياضيات حيث مجموعة من المحكِّمين من ذوي الختصاص والخب
 الجدول التالي يوضح ذلك 

 ( يوضح تحميل مجتوى كتاب الرياضيات لمصف الثاني المتوسط0جدول)

 النسبة المئوية عدد المعرفة المفاىيمية واإلجرائية  الوحدة الدراسية

 %70.82 81 التعميمات(-المعرفة المفاىيمية) المفاىيم  األعداد النسبية
 %78.10 08 المعرفة اإلجرائية )الميارات(

 %86.23 9 التعميمات(-المعرفة المفاىيمية) المفاىيم  النسبة المئوية
 %82.82 82 المعرفة اإلجرائية )الميارات(

المعادلت 
 والمتباينات

 %08.27 80 التعميمات( -المعرفة المفاىيمية) المفاىيم 
 %01.39 89 المعرفة اإلجرائية )الميارات(

 %72.76 83 التعميمات(-المعرفة المفاىيمية) المفاىيم  الدوال الخطية
 %02.02 86 المعرفة اإلجرائية )الميارات(

 %822 26 التعميمات(-المعرفة المفاىيمية) المفاىيم  المجموع
 %822 66 المعرفة اإلجرائية )الميارات(

 اختباري المعرفة المفاهيمية واإلجرائية 
جراء الباحث لتحميل المحتوى اتبع الخطوات التالية في إعداد اختباري المعرفة بعد إ

 المفاىيمية واإلجرائية:
بعد النتياء من بناء اختباري المعرفة المفاىيمية واإلجرائية  صدق اختباري المعرفة المفاهيمية -

ح فيو واإلجرائية تم عرضيما مجموعة من المحكِّمين من ذوي الختصاص والخبرة, موض
مشكمة الدراسة وأىدافيا؛ وذلك لمتأكد من سالمة الصياغة المغوية لألسئمة, ومدى انتمائيا 
لممعايير المحددة, ووضوح تعميمات الختبار, والدقة المغوية لصياغة أسئمة الختبار, 
والقتراحات المناسبة من تعديل أو حذف أو استبدال أو إضافة, وفي ضوء آراء المحكِّمين 

 ( سؤاًل.22ح الختبار في صورتو النيائية مكون من )ليصب
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 صدق االتساق الداخمي: -
لمتحقُّق من حساب الصدق الداخمي لختباري المعرفة المفاىيمية واإلجرائية تم استخدام       

(, 2‚28معامل ارتباط بيرسون , حيث ظير أن جميع معامالت الرتباط كانت دالة عند مستوى )
( يوضح معامالت الرتباط لختباري 7جدول )والق صدق التساق الداخمي مما يدل عمى تحق

 المعرفة المفاىيمية واإلجرائية

 المعرفة اإلجرائية المعرفة المفاىيمية
رقم 
 السؤال

معامل 
 رقم السؤال الرتباط

معامل 
 معامل الرتباط رقم السؤال معامل الرتباط رقم السؤال الرتباط

8 663‚2** 88 623‚2** 8 607‚2** 88 319‚2** 
0 629‚2** 80 277‚2* 0 222‚2* 80 222‚2* 
7 268‚2* 87 138‚2** 7 678‚2** 87 109‚2** 
2 316‚2** 82 629‚2** 2 25622** 82 302‚2** 
2 602‚2** 82 223‚2** 2 698‚2** 82 323‚2** 
6 326‚2** 86 316‚2** 6 368‚2** 86 163‚2** 
3 338‚2** 83 308‚2** 3 619‚2** 83 282‚2* 
1 123‚2** 81 122‚2** 1 663‚2** 81 379‚2** 
9 268‚2* 89 379‚2** 9 272‚2* 89 292‚2** 
82 117‚2** 02 127‚2* 82 323‚2** 02 377‚2** 

 :حساب معامالت السهولة والصعوبة ألسئمة االختبار -

الت الصعوبة والتمييز في معام ألسئمة الختبار,تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز      
واإلجرائية حيث تراوحت معامالت الصعوبة لمفردات الختبار تراوحت  اختبار المعرفة المفاىيمية

(, وىي قيم مرتفعة نسبًيا, وفي حين يظير أن معامالت تمييز أسئمة 2‚32 -2‚27ما بين )
مفردات الختبار ليا  (, وىي نسب مقبولة, وتدل عمى أن2‚32 -2‚22الختبار تراوحت ما بين )

قدرة مناسبة عمى التمييز بين الطالب, حيث إن معامل التمييز تكون مقبولة إذا لم تقل عن 
 (.0223( )العزاوي, 2‚02)
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 ثبات االختبار:-

,  ( (Cronbach Alphaلمتحقق من ثبات الختبار قام الباحث باستخدام معامل ألفا كرونباخ    
بمغت معامل الثبات لالختبار لختبار المعرفة كانت قوية, حيث  أن جميع معامالت الثباتحيث 

, حيث أشار فتح اهلل (, 2‚121, بينما بمغ  لختبار المعرفة اإلجرائية )(2‚121)المفاىيمية
( تكون مقبولة وكافية لمقياس 2‚12 -2‚32( إلى أن معامل الثبات إذا تراوحت ما بين )0226)

ذا تراوحت ما   ( فإنيا تكون عالية.2‚92 -2‚12بين )في الجماعات, وا 

 زمن االختبار:-

, من خالل التطبيق الستطالعي لالختبار, قام الباحث بتحديد الزمن المناسب لالختبار
وذلك من خالل حساب مجموع زمن إجابات أفراد العينة الستطالعية مقسوًما عمى عددىا, وعميو 

 ( دقيقة تقريًبا.92فإن الزمن المناسب لإلجابة عن الختبار ىو )

 تحديد درجة امتالك المعرفة المفاهيمية واإلجرائية:

يوضح الجدول التالي درجة امتالك طالب الصف الثاني المتوسط لممعرفة المفاىيمية       
 واإلجرائية بكل وحدة دراسية :     

 توضيحي لدرجة امتالك المعرفة المفاهيمية واإلجرائية(: 4جدول )

 لمعرفة المفاىيمية واإلجرائيةدرجة امتالك ا

 عالية متوسطة ضعيفة

 %66أكثر من  %66% وأقل من 77أكثر من  %77أقل من 

 نتائج البحث :
بعد قيام الباحث بالمعالجة اإلحصائية لمبيانات التي توصل إلييا من اختباري المعرفة      

 تالية:المفاىيمية و واإلجرائية  توصل إلى اإلجابة عن أسئمة البحث ال
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 ؟درجة امتالك  المعرفة المفاهيمية لدى طالب الرياضيات في الصف الثاني المتوسط -1

 ( يوضح درجة امتالك المعرفة المفاهيمية لدى طالب الرياضيات5جدول )

 في الصف الثاني المتوسط 

عدد  الوحدة الدراسية
 األسئمة

عدد تكرارات 
اإلجابات 
 الصحيحة

النسبة 
 المئوية

عدد تكرارات 
جابات اإل

 الخاطئة
النسبة 
 المئوية

درجة 
 المتالك

 متوسطة %21578 8012 %28.69 981 6 األعداد النسبية

 متوسطة %79.02 236 %62.36 190 2 النسبة المئوية

المعادلت 
 منخفضة %37.23 8212 %06.27 711 2 والمتباينات

 متوسطة %62.63 8226 %72.77 326 6 الدوال الخطية

 متوسطة %29.32 2716 %22.02 0922 02 المجموع

(  أن درجة امتالك طالب الصف الثاني متوسط لممعرفة المفاىيمية 2يتضح من الجدول )     
ضمن كتاب الرياضيات كانت بدرجة متوسطة, حيث أظيرت النتائج تدني في درجة المعرفة 

والمتباينات, في حين جاءت بدرجة متوسطة في بقية الوحدات  المفاىيمية في وحد المعادلت
الدراسية) األعداد النسبية, النسبة المئوية, الدوال الخطية(, حيث تتفق ىذه الدراسة مع دراسة 

الزىراني (, في حين تختمف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كٍل من 0283المالكي والمالكي )
( التي أظيرت تدني في 0283ىوساوي ) (, 0287بي )الزعو  (, والمقدادي وممكاوي0282)

درجة امتالك المعرفة المفاىيمية, ويعزو الباحث ذلك إلى تقديم المعممين  لممفاىيم الرياضية 
بصورة مجردة دون تدعيميا باألمثمة والألمثمة الكافية مما  يساعد المتعممين عمى اكتساب المفاىيم 

 بصورة سميمة, باإلضافة 
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ك  المعرفة اإلجرائية لدى طالب الرياضيات في الصف الثاني درجة امتال  -1
 ؟المتوسط

 ( يوضح درجة امتالك  المعرف اإلجرائية لدى طالب الرياضيات6جدول )
 في الصف الثاني المتوسط: 

عدد  الوحدة الدراسية
 األسئمة

عدد تكرارات 
اإلجابات 
 الصحيحة

 النسبة المئوية
عدد تكرارات 
اإلجابات 
 الخاطئة

 نسبة المئويةال
درجة امتالك 
المعرفة 
 اإلجرائية

 متوسطة %66.29 8262 %77.28 371 6 األعداد النسبية

 متوسطة %68.22 630 %71.96 209 7 النسبة المئوية

المعادلت 
 منخفضة %36.09 8612 %07.38 200 6 والمتباينات

 منخفضة %32.66 8732 %02.72 262 2 الدوال الخطية

 منخفضة %32.62 2816 %09.72 0822 02 المجموع

(  أن درجة امتالك طالب الصف الثاني متوسط لممعرفة اإلجرائية 6يتضح من الجدول )     
ضمن كتاب الرياضيات كانت بدرجة ضعيفة, حيث أظيرت النتائج تدني في درجة المعرفة 

ينات, , والدوال الخطية (,  في حين جاءت بدرجة اإلجرائية في وحدتي ) المعادلت والمتبا
متوسطة في وحدتي ) األعداد النسبية, النسبة المئوية(, وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة كٍل من 

, ىوساوي (0287الزعبي )و  المقدادي وممكاوي (,0283المالكي والمالكي ) (, 0282الزىراني )
رفة اإلجرائية, ويعزو الباحث ذلك إلى دور ( التي أظيرت تدني في درجة امتالك المع0283)

المعمم الذي  ل يعطي فرصة كافية لممتعممين في ممارسة الميارات والخوارزميات, وكذلك  
العتماد عمى نمط معين في عند استخدام الخوارزميات مما يجعل المتعمم يعتمد اسموب الحفظ 

 دون الفيم ويفقد الرياضيات جمالو.
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 ات:التوصيات والمقترح
 في ضوء ما توصمت إليه الدراسة من نتائج صيغت التوصيات اآلتية:

الىتمام بتقديم دورات تدريبية لممعممين بالمرحمة المتوسطة تركز عمى تنمية المعرفة المفاىيمية  -8
 واإلجرائية لدى طالب المرحمة المتوسطة.

م واإلبداع بما ينمي تشجيع المعممين عمى الممارسات التدريسية التي تساىم في تنمية الفي -0
 المعرفة المفاىيمية واإلجرائية لدى طالب المرحمة المتوسطة.

 كما اقترح الباحث إجراء البحوث والدراسات اآلتية:
برنامج تدريبي مقترح لمعممي الرياضيات في المرحمة المتوسطة في ضوء المعرفة المفاىيمية  -8

 واإلجرائية.
 .البتدائية لممعرفة المفاىيمية واإلجرائيةدرجة امتالك طالب الرياضيات بالمرحمة  -0
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 المراجع:
(. مستوى المعرفة المفاىيمية واإلجرائية الالزمة 0281أبو عودة, عبدالرحمن محمد أحمد )

لتدريس الرياضيات في المرحمة األساسية لدى الطمبة المعممين في الجامعة 
المية بغزة, . رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة اإلساإلسالمية بغزة

 فمسطين.
 . عمان: دار الفكر.استراتيجيات في تعميم وتقويم تعمم الرياضيات(. 0227بدوي, رمضان مسعد )

 مجمةالرياضية.  لمقوة الثانوية المرحمة طالب امتالك (. درجة0282حسن, طو عمي أحمد )
 .616-668(, 82)2مصر,  – التربية في العممي البحث

مستوى المعرفة المفاىيمية واإلجرائية لطالب الرياضيات بالمرحمة (. 0282الزىراني, محمد سالم )
. رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, البتدائية

 المممكة العربية السعودية.
. مصر: دار محاضرات في األنشطة والمفاىيم العممية(. 0223سميمان, رمضان رفعت محمد )

 نشر.الحسين لمطباعة وال
. عمان: مناىج وأساليب تدريس الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا(. 0223عباس, محمد خميل )

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
. المنيل في العموم التربوية: القياس والتقويم في العممية التدريسية (.0223العزاوي, رحيم يونس )

المنيل في العموم  (.2230العزاوي, رحيم يونس ) عمان: دار دجمة.
 . عمان: دار دجمة.التربوية: القياس والتقويم في العممية التدريسية

أنموذج تدريسي مقترح قائم عمى التعمُّم التوليدي لتدريس (. 0202العنزي, ىميل محمد )
الرياضيات وأثره عمى تنمية المعرفة المفاىيمية و اإلجرائية وميارات التفكير 

. رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة المرحمة المتوسطة الجانبي لدى طالب
 الممك خالد , أبيا, المممكة العربية السعودية.

. الرياض: دار النشر الدولي لمنشر 0, طالتقويم التربوي(. 0226فتح اهلل, مندور عبدالسالم )
 والتوزيع.
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عرفة المفاىيمية (. درجة امتالك الم0281المالكي, مفرح مسعود؛ والمالكي, يحيى محمد )
, مجمة رسالة التربية وعمم النفسواإلجرائية لدى طالب وطالبات الصف الثالث الثانوي. 

(29 ,)13-821. 
(. تصميم أنشطة إثرائية في ضوء إحدى برمجيات الرياضيات التفاعمية 0283مرسال, إكرامي )

واستخداميا في إكساب تالميذ المرحمة  GeoGebraبرمجية جيوجبرا 
. دراسات عربية في التربية دائية المعرفة الرياضية المفاىيمية واإلجرائيةالبت

 .23-83(, 18السعودية, ) -وعمم النفس
(. المعرفة 0287المقدادي, ربى محمد؛ وممكاوي, آمال رضا حسن؛ والزعبي, عمي محمد عمي )
ت لدى الطمبة / المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية المتعمقة بالكسور وعالقتيما بقمق الرياضيا

 .8232-8222(, 0)22, كمية التربية, جامعة اليرموكالعموم التربوية, المعممين. 
(. المعرفة اليندسية المفاىيمية واإلجرائية لدى طالبات المرحمة 0283ىوساوي, نوال إبراىيم) 

الثانوية وعالقتيا بحل المسألة الرياضية. رسالة ماجستير غير منشورة, 
 ود, الرياض.جامعة الممك سع
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