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 المستخمص
ابط الرأسي واألفقي لمحتوى مقرر الرياضيات ىدفت الدراسة الى التعرف عمى درجة التر 

لممرحمة المتوسطة، وكذلك الكشف عن العالقة بين الترابط الرأسي واألفقي بين محتوى الرياضيات 
والعموم في المرحمة المتوسطة. وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي، وبطاقة تحميل 

سة من جميع كتب الرياضيات لممرحمة المتوسطة المحتوى كأداة لمدراسة، وتكّون مجتمع الدرا
)كتاب الطالب لمصفوف الثالثة(، حيث قام الباحثان بتحميل المحتوى لجميع الكتب موضع 

 البحث. وقد أظيرت النتائج ما يمي: 
أن نسب الترابط الرأسي لمواضيع الصف الثاني المتوسط مع الصف األول المتوسط تراوحت  -

ا تراوحت نسب الترابط الرأسي لمواضيع الصف الثالث المتوسط ٝ(، بينمٓٓٔ -ٝ ٔٔبين )
ٝ(، وتراوحت نسب الترابط األفقي لمحتوى ٕٚ٘ -ٝ ٓمع الصف الثاني المتوسط بين )

 ٝ(.ٛٛ -ٝ ٓمنيج الرياضيات في المرحمة المتوسطة مع العموم بين )
ة الترابط الرأسي بين درج ( α≥ ٘ٓ.ٓ)ال يوجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة إحصائية  -

لمرياضيات لمصفوف الثالثة المتوسطة والترابط األفقي بين الرياضيات والعموم في المرحمة 
 المتوسطة.

وقد توّصل الباحثان إلى عدة توصيات، منيا: االىتمام بموضوع الترابط الرأسي في 
             المواضيع التي لم تحض بأي ترابط خالل الصفوف الثالثة في المرحمة المتوسطة،
واالىتمام بموضوع الترابط األفقي مع العموم والمواد األخرى التي يمكن أن تترابط مع الرياضيات 

 .في المرحمة المتوسطة
 المرحمة المتوسطة - مقرر الرياضيات -الترابط الرأسي واألفقي   الكممات المفتاحية:
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Abstract 
The study aimed to identify the degree of vertical and horizontal 

correlation of the mathematics course content for the intermediate stage, 
as well as to reveal the relationship between the vertical and horizontal 
correlation between the mathematics and science content in the 
intermediate stage. The researchers used the descriptive analytical 
approach, and the content analysis card as a tool for study, and the 
study population consisted of all the middle school mathematics books 
(student’s book for the three grades), whereby the researchers analyzed 
the content of all the books in question. The results showed the 
following: 

- The vertical correlation ratios for the subjects of the second 
intermediate grade with the average first grade ranged between            
(11% - 100%), while the vertical correlation ratios for the average 
third grade subjects with the average second row ranged between  
(0% - 257%), and the horizontal correlation ratios for the content 
ranged Middle school mathematics curriculum with science between 
(0% - 88%) . 

- There is no correlation at the level of statistical significance (0.05 ≤α) 
between the degree of vertical correlation of mathematics for the three 
intermediate grades and the horizontal correlation between 
mathematics and science in the intermediate stage. 



 ضواي بن شبيب النفيعيأ/        الترابط الرأسي واألفقي بين مقرر الرياضيات
 خالد بن فيد الوجعانأ/                                                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وىفمبر   –حادي عشرالالعدد  – 63المجلد  482

 م0202

 

- The researchers reached several recommendations, including: interest 

in the subject of vertical correlation in subjects that did not incite any 

correlation during the three grades in the intermediate stage, and 

attention to the subject of horizontal correlation with science and other 

materials that could be correlated with mathematics in the intermediate 

stage. 

Key words: vertical and horizontal interconnectedness - 
mathematics course - middle school . 
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 مقدمة
تعد الرياضيات عمَم تجريٍد من إبداع العقل البشري، حيث تعتمد عمى المنطق والتفكير 
العممي وسرعة البديية وسعة الخيال ودقة المالحظة، لذا فإن الرياضيات كعمم ىي بناء استداللي، 

والتعامل تساعد عمى تنظيم وتطوير أساليب التفكير العممي، كما توّظف كأداة لفيم البيئة المحيطة 
معيا، لمتدريب عمى أساليب التفكير السميم التي تيتم باألفكار والطرائق وأنماط التفكير ما يجعل 
دارسييا يتدّربون عمى إدراك العالقات بين عناصرىا، والتخطيط لحميا، واكتساب البصيرة الرياضية 

م في الوصول إلى والفيم العميق، الذي يقودىم إلى حل مثل ىذه المواقف المشكمة، مما يسي
 (.ٖٛ-ٖٚ، ٕٓٓٓتفسيرات دقيقة لألفكار والنتائج. )وليم عبيد، 

              أن ىناك من ينظر لمرياضيات باعتبارىا الميارات الرياضية األساسية
)الحسابية واليندسية(، وىناك من يرى أن الرياضيات عبارة عن أداة أو وسيمة لمتفكير، وىناك من 

لدراسة المتعمقة لألنظمة المجردة. وىناك من ينظر إلييا؛ باعتبارىا وسيمة أو أداة يراىا عمم ييتم با
تستخدم في أمور الحياة اليومية، وفي متابعة الدراسات العممية والتربوية، ويمكن النظر لمرياضيات 

منظمة  نظرة شمولية؛ باعتبارىا عمًما، وفًنا، ولغة، وأداة أو وسيمة، فالرياضيات عمم يتميز بمعرفة
ذات بنية محكمة ليا أصوليا وتسمسميا، فيي تبدأ بالمسممات والبديييات والمفاىيم غير المعرفة، 
وتنتيي بالنظريات والقوانين والعالقات، وترتيب وتسمسل في األفكار، وتناسق في البناء، وروعة 

تقان في بناء النماذج الرياضية لممواقف العممية والعممية، كأ داة لكثرة استخداماتيا في التصميم، وا 
في الحياة اليومية، ولدورىا في دراسة المواد الطبيعية واإلنسانية، حيث ُيطمق عمى الرياضيات 

 ممكة العموم وخادمتيا. كما أن الرياضيات وسيمة أو طريقة لمتفكير. 

أما من حيث تصنيف الرياضيات أو تقسيميا إلى فروع أو مجاالت، فيناك أيًضا العديد من 
تقسيمات، فمن التقسيمات التقميدية لمرياضيات تقسيميا إلى: حساب، وجبر، وىندسة، ثم تقسيم ال

ىذه الفروع إلى فروع أصغر، ويعد التصنيف الذي وضعو المجمس القومي لمعممي الرياضيات 
 ,NCTM) (National Council of Teachers of Mathematics)م. )ٕٓٓٓبأمريكا عام 

2000  
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 العامة لتدريس الرياضيات إتاحة الفرصة لمتالميذ؛ كي يمارسوا طرائق ومن األىداف 
التفكير السميمة، باإلضافة إلى مساعدتيم عمى اكتساب الميارة في استخدام أسموب حل 
لمشكالت، وعمى اكتساب الميارات الالزمة الستيعاب ما يدرسونو في داخل المحتوى كتاب 

 (.ٖٛ-ٖٚ، ٜٜٚٔالرياضيات )شوق، 

بر محتوى منيج الرياضيات جوىر التدريس، فالمعمومات والميارات الرياضية التي ويعت
نجد أنيا ركَّزت  NCTMيشمميا المحتوى تمّثل ما يدرسو المعمم لتالميذ، وبالنظر إلى معايير 

عمى ضرورة معرفة ما يجب أن يكون عميو محتوى الرياضيات المدرسية، حيث إنيا ألزمت أن 
لرياضيات منيًجا محورًيا يعكس احتياجات كل التالميذ في مجتمع تسيطر يكون محتوى منيج ا

عميو األساليب التكنولوجية والكمية، بمعنى أن يقدِّم المحتوى ىيكاًل مشترًكا من المفاىيم الرياضية 
 في متناول كل التالميذ ومنظوراتيم المستقبمية.

شير إلى مجموعة من ( أن محتوى الرياضيات عادة ئٙ-ٔٙ، ٕٓٔٓوذكر )حمدان، 
المعارف والميارات والحقائق والنظريات التي يتعمميا الطالب في مستوى معين، كما أن تصنيف 
المحتوى إلى مفاىيم وتعميمات وميارات ومسائل رياضية من أكثر التصنيفات واقعية، وُتعد 

ىي إال تطبيق ليذه المفاىيم الرياضية المبنات األساسية في البناء الرياضي؛ ألن التعميمات ما 
المفاىيم ووضعيا في صورة قواعد وخوارزميات وميارات ُتستخدم في حل المسائل الرياضية، كما 
أن التعميمات ما ىي إال عبارات تضع قانوًنا أو قاعدة لمعالقة بين مفيومين أو أكثر من المفاىيم 

 الرياضية، فالمفاىيم إذن تمّثل الييكل األساسي لمبناء الرياضي.

ن فمسفة العمم تتناول تحميل المفاىيم من جوانب مختمفة، وكذلك تعريف المفاىيم والشروط إ
المنطقية التي يجب توافرىا في التعريف. إن تحميل المفاىيم يأخذ أىميتو من كونو يوّضح لنا 
 الشروط المنطقية التي يجب أن تستوفييا عممية صياغة المفاىيم أو تعريفيا أو اشتقاقيا، وطبيعة
العالقة التي تربط المفيوم بالخبرة أو تربطو بمفاىيم أخرى، لذا فإن المفاىيم الرياضية ىي المبنة 
األساسية لبناء الرياضيات مثل: النقطة، والعدد، والشكل اليندسي، حيث نجد أن أغمب من عرَّف 

شتركة بينو، المفيوم ركَّز عمى ضرورة التكوين العقمي والتجريد لألشياء، وتحديد الخصائص الم
عطائيا اسًما أو رمًزا خاًصا بيا، وأن المفيوم يتم تعممو بالتدرج وفًقا لممراحل العمرية والبناء  وا 

 واالرتقاء المعرفي.
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ومن خالل ما سبق من التعريفات يرى الباحثان أن المفيوم تكوين عقمي، ينشأ عن تجريد 
صية، ويتم تصنيفيا وفًقا لمجموعة من خاصية أو أكثر من مواقف متعددة، يتوافر فييا نفس الخا

الخواص المشتركة بينيا، ويعطي اسًما أو رمًزا خاًصا بو، لذا فالواجب أن يكون ىناك ترابط بين 
 ىذه المفاىيم وتسمسل في عرضيا.

م( بضرورة الترابط بين فروع ٕٕٔٓوقد أوصت العديد من الدراسات كدراسة )أحمد، 
ل، وكذلك ارتباط مادة الرياضيات بالمواد األخرى يؤدي إلى الرياضيات رأسين في جميع الفصو 

زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب، وحيث نالحظ جميًعا التطور السريع في مناىج الرياضيات، 
والذي أدى إلى إعادة النظر في مناىج الرياضيات والعموم بالمممكة العربية السعودية من خالل 

األمريكية  McGraw-Hill "اضيات والعموم لدار نشر "ماجروىل تبّني ومواءمة سمسمة كتب الري
لجميع مراحل التعميم العام، ومن ضمنيا المرحمة المتوسطة، وفًقا لمطرق العممية التي تضمن 

 (. ٕٔٔٓالمحافظة عمى بنية السمسمة ومواءمتيا لمبيئة )الرويس والشميوب وعبد الحميد، 
من خالل دراسة حول مدى الترابط الرأسي واألفقي  ومن ىنا يرى الباحثان أىمية الدراسة

 لمقرر الرياضيات في المرحمة المتوسطة مع العموم، من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
 ما درجة الترابط الرأسي واألفقي بين مقرر الرياضيات مع العموم في المرحمة المتوسطة؟  

 أسئمة الدراسة:
مادة الرياضيات بين الصف األول المتوسط والصف الثاني ما درجة الترابط الرأسي ل -

 المتوسط؟
ما درجة الترابط الرأسي لمادة الرياضيات بين الصف الثاني المتوسط والصف الثالث  -

 المتوسط؟
 ما درجة الترابط األفقي لمحتوى منيج الرياضيات بالمرحمة المتوسطة مع العموم؟ -
لترابط الرأسي والترابط األفقي في محتوى ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ا -

 الرياضيات والعموم لممرحمة المتوسطة؟ 
 أىداف الدراسة:

 تيدف ىذه الدراسة لمتعرف عمى:
 درجة الترابط الرأسي لمحتوى مقرر الرياضيات لممرحمة المتوسطة. -
 درجة الترابط األفقي لمحتوى مقرر الرياضيات مع العموم. -
 أسي واألفقي بين محتوى الرياضيات والعموم في المرحمة المتوسطة.العالقة بين الترابط الر  -
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 أىمية الدراسة:
تبرز أىمية الدراسة؛ كونيا تظير الترابط الرأسي بين مواضيع الرياضيات في المرحمة 
المتوسطة بشقية الفصل األول والثاني لمطوري المناىج الذي بدورىم يسعون لتحقيق الترابط بين 

 ياضيات.جميع مواضيع الر 

تساعد معممي الرياضيات عمى معرفة مواضيع الترابط، ومدى تحّقق ذلك من خالل مقررات       
 الرياضيات.

 مدى تحقيق مقررات الرياضيات لمتكامل بينيا وبين المواد األخرى وخاصة مقررات العموم.     

جراءاتيا:  منيجية الدراسة وا 
يمي، وىو المنيج المالئم ليذه الدراسة؛ لكونو يصفيا استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحم     

 وصًفا دقيًقا ويعّبر عنيا تعبيًرا كيفًيا وكمًيا.

 مجتمع الدراسة:
شمل مجتمع البحث جميع كتب الرياضيات )كتاب الطالب( لممرحمة المتوسطة الفصمين 

 ىـ. ٓٗٗٔ-ٜٖٗٔاألول والثاني، في التعميم العام بالمممكة العربية السعودية لعام 

 عينة الدراسة:
 عينة الدراسة ىي كامل مجتمع الدراسة، حيث شممت جميع كتب الرياضيات، 
)كتاب الطالب( لممرحمة المتوسطة، الفصالن األول والثاني في التعميم العام بالمممكة العربية 

 ىـ.ٓٗٗٔ-ٜٖٗٔالسعودية لعام

 أداة الدراسة:
يات لممرحمة المتوسطة لمفصل األول والثاني، تم تصميم بطاقة تحميل المحتوى لكتب الرياض

وقد تم االتفاق عمى طريقة تصميم البطاقة، وطريقة تسجيل التكرارات، وفق الطرق العممية 
المعروفة لمتحميل، وتم االتفاق عمى القواعد واإلجراءات العممية التي تتبع في تحميل المحتوى 

 وحساب نسبة االتفاق بينيما عمى النحو اآلتي:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وىفمبر   –حادي عشرالالعدد  – 63المجلد  429

 م0202

 رررر

 ستخدام وحدة التحميل )الموضوع(.ا -

جعمت فئة التحميل )الموضوع( التي سيقوم الباحث بحصره، والتي سيتم الكشف عنيا في  -
 الكتب مجتمع الدراسة النظري.

 صدق األداة وثباتيا:
 أ. الصدق

بما أن األداة ىي بطاقة تحميل، فقد اكتفى الباحثان بالصدق الظاىري لألداة، وذلك بعرضيا 
وعة من المحّكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجال القياس والتقويم والمناىج عمى مجم

والتربية، وعددىم خمسة خبراء، وقد تم مراجعة البطاقة معيم ومناقشتيا واالتفاق عمى مكوناتيا 
 النيائية وشكميا لموصول إلى الصورة القابمة لمتطبيق لتالئم أىداف الدراسة الحالية.

 ب. الثبات

د تم حساب ثبات التحميل، وذلك بحساب النسبة المئوية لالتفاق بين المحمَمْين في عدد وق
 :(ٕٚٓٓ( )عودة، Holstiالفقرات التي اتفقا عمييا، حسب معادلة ىولستي )

 ومعادلة ىولستي لثبات التحميل ىي: 

 حيث: 

R.معامل ثبات التحميل : 

Cٕٔ ٕول والثاني.: عدد الفئات المتفق عمييا في التحميل األ 

Cٔ.عدد فئات التحميل األول : 

Cٕ.عدد فئات التحميل الثاني : 

            ( التالي متوسط قيم الثبات حسب معادلة ىولستي لجميعٔويوضح الجدول رقم )
 المواضيع الرياضية.
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 (1جدول )
 ( بين التحميل األول والثاني لبطاقةHolstiثبات تحميل المحتوى حسب معادلة ىولستي )

 التحميل لممرحمة المتوسطة

معامل  الموضوع م الفصل الصف
معامل  الموضوع م الفصل الصف الثبات

 الثبات

 مٔ

 ٓٓ.ٔ الجبر والدوال ٔ ٔ

 مٕ

المعادالت  ٘ٔ ٕ
 ٜ٘.ٓ والمتباينات

 
األعداد  ٕ 

  ٓٓ.ٔ الصحيحة
 ٓٓ.ٔ الدوال الخطية ٙٔ 

 
المعادالت  ٖ 

  ٓٓ.ٔ الخطية والدوال
 ٓٓ.ٔ ءاإلحصا ٚٔ 

 
النسبة  ٗ 

  ٜٚ.ٓ والتناسب
 ٜ٘.ٓ االحتماالت ٛٔ 

 مٔ

تطبيقات  ٘ ٕ
 ٓٓ.ٔ النسبة المئوية

 مٖ

ٔ ٔ
ٜ 

المعادالت 
 ٓٓ.ٔ الخطية

 
اإلحصاء  ٙ 

  ٓٓ.ٔ واالحتماالت
 

ٕ
 ٓٓ.ٔ الدوال الخطية ٓ

 
  ٜٛ.ٓ المضمعات ٚ 

 
ٕ

ٔ 
تحميل الدوال 

 ٓٓ.ٔ الخطية

 
 ٛ 

األشكال الثنائية 
عاد والثالثية األب

 األبعاد
ٔ.ٓٓ  

 
ٕ

ٕ 
المتباينات 
 ٜٙ.ٓ الخطية

 مٕ

  ٜٙ.ٓ األعداد النسبية ٜ ٔ
 

ٕ
ٖ 

أنظمة 
المعادالت 
 الخطية

ٔ.ٓٓ 

 
 

ٔ
ٓ 

األعداد 
الحقيقية 
ونظرية 
 فيثاغورس

ٓ.ٜٗ 

 مٖ

ٕ ٕ
 ٜ٘.ٓ كثيرات الحدود ٗ

 
 

ٔ
ٔ 

التناسب 
  ٓٓ.ٔ والتشابو

 
ٕ

٘ 
التحميل 

والمعادالت 
 التربيعية

ٔ.ٓٓ 

 
 

ٔ
  ٓٓ.ٔ النسبة المئوية ٕ

 
ٕ

 ٜٚ.ٓ الدوال التربيعية ٙ

 
 

ٔ
ٖ 

اليندسة 
واالستدالل 
 المكاني

ٔ.ٓٓ  
 

ٕ
ٚ 

المعادالت 
الجذرية 
 والمثمثات

ٓ.ٜٙ 

  ٔ
ٗ 

المساحة 
  ٜٛ.ٓ والحجوم

 
ٕ

ٛ 
تصميم دراسة 

 ٜٗ.ٓ مسحية

 ٜٛ.ٓ الثبات الكمي 
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دلة ىولستي الكمي لبطاقة التحميل يوضح الجدول السابق أن معامل الثبات حسب معا
(، وقد تراوحت قيم معامل الثبات 9ٜٛٓالخاصة بكتب الرياضيات في المرحمة المتوسطة بمغ )

(، وىي عوامل مرتفعة ومقبولة. وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن 9ٓٓٔ – 9ٜٗٓلجميع المواضيع بين )
حتى يتم اعتبارىا مقبولة  (9ٛٓٓقيم معامل الثبات حسب طريقة )ىولستي( يجب أال تقل عن )

والوثوق بنتائج التحميل، وكمما ارتفعت قيم الثبات دل ذلك عمى توافق كبير بين التحميمين األول 
 (.ٕٚٓٓوالثاني لمكتب )عودة، 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا:
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة:

لصف األول المتوسط والصف الثاني ما درجة الترابط الرأسي لمادة الرياضيات بين ا
 المتوسط؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم تحميل كتب الرياضيات لمصفين األول المتوسط والثاني المتوسط 
( التالي التكرارات ٕباستخدام بطاقة التحميل التي تم تصميميا ليذه الدراسة، ويوضح الجدول رقم )

 ئوية ومستوى درجة الترابط الرأسي لمادة الرياضيات بين الصفين األول والثاني متوسط:والنسب الم
 (0الجدول )

نتائج تحميل موضوعات الرياضيات في كتاب الطالب لمصفين األول والثاني المتوسط في 
 الفصمين )األول والثاني(

 الموضوع م
 األول متوسط

 (ٕ+ٔالفصمين)
 الثاني متوسط
 الفصل األول

 ني متوسطالثا
 الفصل الثاني

 ٝ التكرار ٝ التكرار ٝ التكرار
 ٝٓ٘ ٗ ٖٝٙ ٘ ٝٓٓٔ ٛ الجبر والدوال 1
 ٝٓ ٓ ٖٝٙ ٘ ٝٓٓٔ ٛ األعداد الصحيحة 2
 ٝٙ٘ ٜ ٜٝٔ ٖ ٝٓٓٔ ٙٔ المعادالت الخطية والدوال 3
 ٝٓ ٓ ٖٝٛ ٘ ٝٓٓٔ ٖٔ النسبة والتناسب 4
ٓٓٔ ٘ ٝٓٓٔ ٘ تطبيقات النسبة المئوية 5

ٝ ٓ ٓٝ 
 ٝٓ ٓ ٝ٘ٚ ٙ ٝٓٓٔ ٛ اإلحصاء واالحتماالت 6
 ٝٓ ٓ ٝٓ٘ ٗ ٝٓٓٔ ٛ المضمعات 7

األشكال الثنائية األبعاد  8
 ٝٛٚ ٚ ٝٔٔ ٔ ٝٓٓٔ ٜ والثالثية األبعاد
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يتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول السابق أن نسب الترابط الرأسي لمواضيع 

ٝ(، وكان أعمى ٓٓٔ -ٝ ٔٔط تراوحت بين )الصف الثاني المتوسط مع الصف األول المتوس

ٝ(، حيث يرى الباحثان أن ٓٓٔترابط رأسي لموضوع )تطبيقات النسبة المئوية( حيث بمغ نسبتو )

سبب ذلك ىو كون موضوع النسب تم التطرق لو سابًقا، ويحتاج إلى قدر كبير من المعمومات، 

ٝ(، ثم )الجبر والدوال، واألعداد ٘ٚ) تاله مباشرة موضوع )اإلحصاءات واالحتماالت( بنسبة بمغت

ٝ(، بينما حل في المرتبة األخيرة موضوع )األشكال الثنائية األبعاد ٖٙالصحيحة( لكل منيما )

ٝ(، ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن ىذه المواضيع موجودة في ٔٔوالثالثية األبعاد( بنسبة )

 الفصل الثاني وبدرجة كبيرة، حيث كانت األكثر نسبة.

ا في الفصل الثاني فنجد أن النسب اختمفت بشكل الفت لمنظر، فقد انخفضت بشكل أم

ٝ(، وكانت النسبة األكبر لموضوع )األشكال الثنائية األبعاد ٛٚ -ٝ ٓكبير حيث تراوحت بين )

ٝ(، تالىا مباشرة موضوع )المعادالت الخطية والدوال( بنسبة ٛٚوالثالثية األبعاد( بنسبة )

ٝ(، ويرى ٓٝ(، بينما بقية المواضيع فكانت بنسبة )ٓ٘الجبر والدوال( بنسبة )ٝ(، فموضوع )ٙ٘)

الباحثان سبب انعدام الدرجة في تمك المواضيع أنيا تم التطرق ليا في الفصل الدراسي األول 

ٝ في ٖٛٝ في )تطبيقات النسبة المئوية( وٓٓٔبدرجة كبيرة، حيث تراوحت نسبتيا ما بين 

 )النسبة والتناسب(.

 نتائج المتعمقة بالسؤال الثاني لمدراسة:ال

ما درجة الترابط الرأسي لمادة الرياضيات بين الصف الثاني المتوسط والصف الثالث 

 متوسط؟
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لإلجابة عن ىذا السؤال تم تحميل كتب الرياضيات لمصفين الثاني المتوسط والثالث 

( التالي ٖ، ويوضح الجدول رقم )المتوسط باستخدام بطاقة التحميل التي تم تصميميا ليذه الدراسة

التكرارات والنسب المئوية، ومستوى درجة الترابط الرأسي لمادة الرياضيات بين الصفين الثاني 

 والثالث متوسط:

 (3الجدول )

نتائج تحميل موضوعات الرياضيات في كتاب الطالب لمصفين الثاني والثالث المتوسط في 
 الفصمين )األول والثاني(

 

 الموضوع م
 الثاني متوسط

 (ٕ+ٔالفصمين)
 الثالث متوسط
 الفصل األول

 الثالث متوسط
 الفصل الثاني

 ٝ كرارالت ٝ التكرار ٝ التكرار

 ٝٚٙ ٙ ٝٓ ٓ ٝٓٓٔ ٜ األعداد النسبية ٔ

ٕ 
األعداد الحقيقية ونظرية 

 فيثاغورس
ٚ ٔٓٓٝ ٓ ٓٝ ٔ ٔٗٝ 

 ٝٓ ٓ ٖٝٔ ٔ ٝٓٓٔ ٛ التناسب والتشابو ٖ

 ٝٓ ٓ ٝٓ ٓ ٝٓٓٔ ٘ النسبة المئوية ٗ

٘ 
اليندسة واالستدالل 

 المكاني
ٚ ٔٓٓٝ ٓ ٓٝ ٓ ٓٝ 

 ٝٓ ٓ ٝٓ ٓ ٝٓٓٔ ٚ المساحة والحجوم ٙ

 ٝٗٔٔ ٛ ٕٝٚ٘ ٛٔ ٝٓٓٔ ٚ المعادالت والمتباينات ٚ

 ٝٓ ٓ ٝٚٙ ٗ ٝٓٓٔ ٙ الدوال الخطية ٛ

 ٝٓ٘ ٗ ٝٓ ٓ ٝٓٓٔ ٛ اإلحصاء  ٜ

 ٕٝٓ ٔ ٝٓ ٓ ٝٓٓٔ ٘ االحتماالت ٓٔ
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الل النتائج الواردة في الجدول السابق أن نسب الترابط الرأسي لمواضيع يتضح من خ
ٝ(، وكان أعمى ٕٚ٘ -ٝ ٓالصف الثالث المتوسط مع الصف الثاني المتوسط تراوحت بين )
ٝ( أي: تكرر بمقدار يزيد ٕٚ٘ترابط رأسي لموضوع )المعادالت والمتباينات( حيث بمغ نسبتو )

ى سبب ذلك إلى كون موضوع )المعادالت والمتباينات( لم يتم عن مرتين ونصف تقريًبا، وُيعزَ 
ٝ(، ثم ٚٙالتطرق لو في الصف األول المتوسط، تاله موضوع )األعداد النسبية( بنسبة بمغت )

ٝ(، ويرى أن سبب ذلك ىو أن بعض ٓٝ( وبقية المواضيع بنسبة )ٖٔ)التناسب والتشابو( بنسبة )
 ول المتوسط.الموضوعات أخذت كفايتيا في الصف األ

أما الفصل الثاني فقد تراوحت نسب الترابط الرأسي لمواضيع الصف الثالث المتوسط مع 
              ٝ(، وكان أعمى ترابط رأسي لموضوع ٗٔٔ -ٝ ٓالصف الثاني المتوسط بين )

          ٝ(، تاله موضوع )األعداد النسبية( بنسبة ٗٔٔ)المعادالت والمتباينات(، حيث بمغ نسبتو )
          ٝ(، ثم ٕٓٝ(، )فاالحتماالت( بنسبة )ٓ٘ٝ(، ثم )اإلحصاء( بنسبة )ٚٙبمغت )

 ٝ(.ٓٝ(، وبقية المواضيع بنسبة )ٗٔ)األعداد الحقيقية ونظرية فيثاغورس( بنسبة )

ويرى الباحثان أن الصف الثالث المتوسط كان مرتكًزا عمى موضوعات المعادالت بنسبة 
حصل عمى أعمى نسبة تكرار، مما يعني أن كتاب الصف الثالث المتوسط كبيرة جًدا، حيث إنو 

 بشقية )الفصل األول والثاني( قد أسيب في مواضيع المعادالت بشكل كبير. 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث لمدراسة:

 ما درجة الترابط األفقي لمحتوى منيج الرياضيات في المرحمة المتوسطة مع العموم؟

عن ىذا السؤال تم تحميل الكتب لمصفوف الثالث موضع البحث، ورصد تكرارات ولإلجابة 
( ٗكل نشاط أو سؤال يتعمق بمادة العموم في كتاب من الكتب الثالثة، ويوضح الجدول رقم )

 التالي نتائج ىذا التحميل:
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 (4الجدول )
 ة التكرارات والنسب المئوية لمترابط األفقي لمحتوى منيج الرياضيات بالمرحم

 المتوسطة مع العموم
 

 عدد الدروس عناوين الفصل الفصل الصف
 في الكتاب

التكرار/ النشاط أو 
السؤال الخاص 

 بالعموم
النسبة 
 المئوية

األول 
 األول متوسط

 ٝٓ٘ ٗ ٛ الجبر والدوال
 ٝٛٛ ٚ ٛ األعداد الصحيحة

 ٝٙٛ ٙ ٚ المعادالت الخطية والدوال
 ٝٛٛ ٚ ٛ النسبة والتناسب

ألول ا
 الثاني متوسط

 ٕٝٓ ٔ ٘ تطبيقات النسبة المئوية
 ٝٓ ٓ ٛ اإلحصاء واالحتماالت

 ٕٝ٘ ٕ ٛ المضمعات
األشكال الثنائية األبعاد 

 ٝٔٔ ٔ ٜ والثالثية األبعاد

الثاني 
 األول متوسط

 ٖٖٝ ٖ ٜ األعداد النسبية
األعداد الحقيقية ونظرية 

 ٝٗٔ ٔ ٚ فيثاغورس
 ٕٝ٘ ٕ ٛ شابوالتناسب والت

 ٝٓ ٓ ٘ النسبة المئوية
 ٝٗٔ ٔ ٚ اليندسة واالستدالل المكاني

الثاني 
 الثاني متوسط

 ٝٗٔ ٔ ٚ المساحة والحجوم
 ٝٓ ٓ ٚ المعادالت والمتباينات

 ٝٓ ٓ ٙ الدوال الخطية
 ٝٓ٘ ٗ ٛ اإلحصاء
 ٝٓ ٓ ٘ االحتماالت

الثالث 
 األول متوسط

 ٝٓ ٓ ٘ المعادالت الخطية
 ٝٚٔ ٔ ٙ الدوال الخطية

 ٝٓ ٓ ٗ تحميل الدوال الخطية
 ٝٓٗ ٕ ٘ المتباينات الخطية

 ٝٓ ٓ ٘ أنظمة المعادالت الخطية

الثالث 
 المتوسط

 الثاني
 
 

 ٝٓ ٓ ٚ كثيرات الحدود
 ٖٖٝ ٕ ٙ التحميل والمعادالت التربيعية

 ٝ٘ٚ ٖ ٗ الدوال التربيعية
 ٖٝٗ ٖ ٚ والمثمثات المعادالت الجذرية

 ٕٝٓ ٔ ٘ تصميم دراسة مسحية
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يتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول السابق أن نسب الترابط األفقي لمحتوى منيج 
ٝ(، وكان أعمى ترابط أفقي ٛٛ -ٝ ٓالرياضيات في المرحمة المتوسطة مع العموم تراوحت بين )

الصف األول المتوسط، حيث بمغ نسبتيما  لموضوع )األعداد الصحيحة والنسب والتناسب( في
ٝ(، ٙٛٝ(، تاله موضوع )المعادالت الخطية والدوال( في الصف األول األساسي بنسبة )ٛٛ)

ويرى الباحثان أن محتوى كتاب الرياضيات لمصف األول المتوسط بشقيو )الفصل األول والثاني( 
موضوع اإلحصاء واالحتماالت الذي قد أخذ حقو وبشكل جيد في الترابط مع مادة العموم ما عدا 

انعدم فيو الترابط رغم غزارة المواضيع فيو. وفي الصف الثاني المتوسط كان الموضوع األكثر 
ٝ(، ويرى الباحثان أنو رغم قوة الترابط في موضوع اإلحصاء ٓ٘ترابًطا ىو )اإلحصاء( بنسبة )

           ي الصف الثالث المتوسطىنا إال أن ذلك ال يبرر إغفالو في الصف األول المتوسط، وف
               ٝ(، تاله موضوع ٘ٚكان الموضوع األكثر ترابًطا أفقًيا ىو )الدوال التربيعية( بنسبة )

 ٝ(. ٖٗ)المعادالت الجذرية والمثمثات( بنسبة مئوية بمغت )

نسبة أما جميع المواضيع التالية: )اإلحصاء واالحتماالت من الصف األول المتوسط، وال
المئوية والمعادالت والمتباينات والدوال الخطية واالحتماالت من الصف الثاني المتوسط، 
والمعادالت الخطية وتحميل الدوال الخطية وأنظمة المعادالت الخطية وكثيرات الحدود من الصف 

 .ٝ(ٓالثالث المتوسط( فمم يكن ليا أي ترابط أفقي مع العموم، وكانت نسبيا المئوية تساوي )

ويرى الباحثان أنو رغم أىمية ىذا المواضيع وسيولة الربط بينيا وبين مادة العموم، إال أنو 
تم إغفال الترابط فييا، كما يرى الباحثان ضرورة الربط بين مادة الرياضيات ومادة العموم في جميع 

 المواضيع؛ ألنيما أم العموم.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع لمدراسة:
بين الترابط (α≥ 0,05) عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية  ىل توجد

 الرأسي والترابط األفقي في محتوى الرياضيات والعموم لممرحمة المتوسطة؟
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لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب معامل االرتباط )بيرسون( والداللة اإلحصائية لو بين 
والثالث المتوسط ومشاىدات الترابط األفقي لمادة العموم، مشاىدات الترابط الرأسي لمصفين الثاني 

 ( نتائج ىذا التحويل:٘ويوضح الجدول رقم )
 (5الجدول )

 معامل االرتباط بيرسون والداللة اإلحصائية لو بين الترابط الرأسي والترابط األفقي
 

 9ٕٓٛٓ معامل االرتباط بيرسون بين الترابط الرأسي والترابط األفقي

 9ٜٛٙٓ اإلحصائية الداللة

يوضح الجدول السابق أنو ال يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة الترابط 
الرأسي لمرياضيات لمصفوف الثالثة المتوسطة والترابط األفقي بين الرياضيات والعموم في المرحمة 

( وىي قيمة 9ٕٓٛٓالمتوسطة، حيث بمغ معامل االرتباط بين تكرارات كل من الدرجتين فقط )
( حيث بمغت α≥ 9ٓ٘ٓمنخفضة جًدا، ولم يكن ليا داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية )

 ( وىي أكبر من القيمة الحرجة.9ٜٛٙٓقيمة الداللة اإلحصائية )



 ضواي بن شبيب النفيعيأ/        الترابط الرأسي واألفقي بين مقرر الرياضيات
 خالد بن فيد الوجعانأ/                                                          
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 :التوصيات والمقترحات
 من خالل النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية توصي بما يمي:

مواضيع الفصل األول والفصل الثاني لكل مرحمة؛ لما في ذلك من التدرج في  زيادة الترابط بين -
 طرح المواضيع.

 عدم وضع مواضيع في فصل وانعداميا في باقي الفصول، مما يقمل من أىمية تمك المواضيع. -
 التقميل من اإلسياب في بعض المواضيع في فصل واحد كما في الصف الثالث المتوسط. -
ترابط الرأسي في المواضيع التي لم تحض بأي ترابط خالل الصفوف االىتمام بموضوع ال -

 الثالث في المرحمة المتوسطة.
االىتمام بموضوع الترابط األفقي مع العموم والمواد األخرى التي يمكن أن تترابط مع  -

 الرياضيات في المرحمة المتوسطة.
نيا  في تطوير المقررات تساعد  نتائج الدراسة الحالية  مطوري المناىج  في االستفادة م -

 والكتب الدراسية .
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 المراجع
(، الكويت: مكتبة الفالح ٕ(. مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا. ط )ٖٕٓٓأبو زينة، فريد. )

 لمنشر والتوزيع.
(. نظريات واستراتيجيات في تدريس الرياضيات. عمان: دار ٖٕٔٓأبو عقيل، إبراىيم إبراىيم. )

 شر.أسامة لمتوزيع والن
(، عمان، األردن: دار وائل لمنشر ٔ(. أساليب تدريس الرياضيات. ط )ٕ٘ٓٓحمدان، فتحي. )

 والتوزيع.
(. مدى مطابقة المفاىيم الرياضية المتضمنة في كتب الرياضيات ٕٔٔٓحمدان، عماد الدين. )

في المرحمة األساسية العميا الدولية في فمسطين. رسالة ماجستير غير 
 ألزىر، فمسطين.منشورة، جامعة ا

 (. المنيج المدرسي المعاصر. الرياض: مكتبة الرشد.ٕٕٔٓالخميفة، حسن جعفر. )
(. ٕٔٔٓيوليو،  ٕٓ-ٜٔالرويس، عبد العزيز؛ عبد الحميد، عبد الّناصر؛ الّشميوب، سمر. )

مشروع تطوير مناىج الرياضيات والعموم الّطبيعية في المممكة العربية 
لمأمول(، المؤتمر العممي السنوي الحادي عشر السعودية )بين الواقع وا

 لمجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، القاىرة.
م(. واقع كتب الرياضيات لممرحمة المتوسطة في ضوء إطار مقترح ٕٔٔٓالزىراني، محمد مفرح. )

(، ص ص ٔ(، العدد )ٙلمعايير الجودة. مجمة جامعة القصي، المجمد )
ٖٗٚ-ٖٜٗ. 

(. التعمم التعاوني )نظريات وتطبيقات ودراسات(. األردن، ٕٛٓٓد وآخرون. )سعادة، جودت أحم
 عمان: دار وائل لمنشر والتوزيع. 

شوق، محمود أحمد. )د.ت(. االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات. الرياض: دار المريخ 
 لمنشر.

التصورات البديمة  (. أثر استخدام استراتيجية التعمم التوليدي في عالجٜٕٓٓظيير، سممان. )
لبعض المفاىيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي. رسالة 

 ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.
 (. القياس والتقويم في العممية التدريسية. األردن: دار األمل لمنشر والتوزيع.ٕٚٓٓعودة، أحمد. )
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سيا. عمان: دار المناىج لمنشر (. المفاىيم العممية وطرائق تدريٜٕٓٓالناشف، سممى زكي. )
 والتوزيع.

مقرر الرياضيات والعموم لمصف الثاني المتوسط في المممكة العربية . (ٕٛٔٓوزارة التعميم. )
 .ٕالسعودية، ف

(. مقرر الرياضيات والعموم لمصف األول المتوسط في الممكة العربية ٕٛٔٓوزارة التعميم. )
 .ٕالسعودية، ف

. مقرر الرياضيات والعموم لمصف األول المتوسط في المممكة العربية (ٕٛٔٓوزارة التعميم. )
 .ٔالسعودية، ف

(. مقرر الرياضيات والعموم لمصف الثالث المتوسط في المممكة العربية ٕٛٔٓوزارة التعميم. )
 .ٕالسعودية، ف

بية مقرر الرياضيات والعموم لمصف الثالث المتوسط في الممكة العر  .(ٕٛٔٓوزارة التعميم. )
 .ٔالسعودية، ف

(. مقرر الرياضيات والعموم لمصف الثاني المتوسط في الممكة العربية ٕٛٔٓوزارة التعميم. )
 . ٔالسعودية، ف

-National Council of Teacher of Mathematics. (2000). principles and 
Standards for school mathematics. Reston , VA : 
Author . 

 
 
 
 


