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 الملخص

لتحقيق ، و وتعليمها الرياضياتتعلم عن  األردنّيةفي الجامعة  المعلمينطلبة الهدفت هذه الدراسة إلى تعرف معتقدات        
المنهج منهجا نوعيا من نوع و نهجت هذه الدراسة  هم،للكشف عن معتقداتُطرح سؤال مفتوح عام على الطلبة الدراسة  هدف

أفكار  على أربع وزعت، ا( معتقد58، حيث بلغ عدد المعتقدات)ُصنفت معتقداتهمت الطلبة و الوصفي التحليلي؛ إذ حلّلت إجابا
سبب في حب ال "معلم الرياضياتأن معتقد و ، %(92 -%3تراوحت بين) المعتقداتتلك  أظهرت النتائج أن نسب شيوععامة. 
الرياضيات مادة %(، ثم معتقد" 81" )الرياضيات مادة معقدة وصعبة%(، تاله معتقد" 92)شيوعا معتقدات الطلبة أكثرالمادة "

وفي ضوء النتائج  %(.3" )للطالب الذي يحل بطريقة جديدة د تقديرال يوج" ات شيوعامعتقدوكان أقل ال%(، 72) "مهمة
 نوعية إجراء بحوثهج الرياضيات في مواقف حقيقية، و توفير أنشطة حياتية تربط محتوى منا :أهمهاالباحثان بتوصيات  أوصى
 .(136)لدى الطلبة معتقدات السلبيةالل يتشك العوامل المؤدية إلىتدرس 

 ؛ دراسة نوعية.األردنّية: المعتقدات؛ الرياضيات؛ طلبة الجامعة؛ الجامعة الكلمات المفتاحية
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Students’ Teachers’ Beliefs at the University of Jordan about Learning and Teaching 

Mathematics: A Qualitative Study 

Abstract 

 

   This study aims to examine the opinions of the majority of the students who teach at the 

University of Jordan about learning and teaching mathematics. To achieve the goal of the study, 

the students were asked general questions to clarify their opinions. This study used a qualitative 

approach of the type of analytical descriptive curriculum. The results showed that the prevalence 

of these beliefs ranged from (3%-92%), the belief of the “mathematics teacher is the reason for 

loving the subject” is the most common beliefs of students (92%), followed by the belief of 

“mathematics is a complex and difficult subject” (81%), then the belief that “mathematics is an 

important subject” (72%), and the least common belief was “there is no appreciation for the 

student who solves in a new way” (3%). In the light of the results, the recommendations of the 

study are: to provide life activities that link the content of mathematics curricula in real 

situations, and to conduct qualitative research that examines the factors leading to the formation 

of negative beliefs among students. 

Keywords: beliefs; Mathematics; University students; University of Jordan; A qualitative study. 
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 مقدمة

 وواضعوالمناهج  ، ففي الوقت الذي يبذل فيه مخططولتوجيه الممارسات التعليميةمعتقدات المحرك الخفي التشكل     

 فإنيسعى المعلمون إلى تحقيق تلك األهداف، و ، جوةلتحقيق األهداف التربوية المر  في تخطيط المناهج اكبير  االسياسات جهد

أو عدم السعي إلنجاح هذا ، تشكل العامل األهم والمحرك األقوى أم دون وعي منهم بشكل واع   الطلبةالتي شكلها معتقدات ال

 .نجاحه

ما يمكن بء ىوتنبف، اهدتحقيق األل تهممثابر  مستوى معتقدات الطلبة بشكل كبير في خياراتهم والجهد الذي يبذلونه، و وتؤثر     

مخاوفهم والمثيرات لتغلب على وتحدد مدى قدرة الطلبة على امتلكونها، التي ي للطلبة القيام به فيما يتعلق بالمعرفة والمهارات

 (.Pajares & Miller, 1994المختلفة التي يواجهونها)

 غير منطقية من معتقداتما يحمله الطلبة ف، في بعض األحيان الرياضيات تتحدى عملية التدريس عنمعتقدات الطلبة  نإو    

هم الرياضية بناءة، ففشل الطلبة في أداء مهماتالرياضيات بطريقة فاعلة و  ون سيدر للمعلمين الذين تحديات شكل تُ أو غير مبررة 

ع المعلم مضيات، و تنعكس على تفاعلهم من تلك األمور التي قد تؤثر بشكل سلبي في معتقدات الطلبة حول مادة الريا واحدة

 (.Ayele & Dadi, 2016)أثناء تدريسفي 

 مستوى عالقات مهمة بين المعتقدات و  الممارساتفي الطلبة معتقدات ر ثأ تقصتالتي النوعية والتجريبية فقد كشفت األبحاث 

، تحل المشكالالطلبة في  التي يستخدمها التعلم لدى الطلبة ستراتيجياتإفي  وأثرها، المهمات في التعلم وإنجاز تهمشاركم

 & Sokolovتغيير في الفصول الدراسية ككل) تممعتقدات في حال ال تلكمكانية تغيير إضاًل عما توصلت إليه األبحاث من ف

College, 2017 .) 

قد ال ، ومتنوعة عديدة ألسبابنتيجة  همالطلبة من معتقدات ليست بالضرورة صحيحة، فقد تتشكل معتقداتن ما يحمله كما أ

لرياضيات قد تكون سببًا في في أثناء تدريس االطلبة التي يمر بها تعلم ال، إال أن خبرات ترتبط بتعليم الرياضيات وتعلمها
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بحيث ، وطبيعة ممارساتهمالرياضيات دريس المعلمين ت كيفيةالتركيز على  مما يؤكد على أهميةهم، لدي معتقداتتلك ال تشكيل

 (.Spangler, 1992)وتعلمهاالرياضيات  معتقدات إيجابية عن طبيعةالطلبة  يعزز لدى

 تكون ألن كثيرا منها قد ، لدى الطلبةولد معتقدات خاطئة بالخبرات االنفعالية والمهارية التي يمر بها أو يوفرها المعلم، قد ت

نحو موضوع معين أو أسلوب  دراكية مشحونة عاطفياً إتشكل تحيزات و أوهام إدراكية مستقرة، تشبه األوهام البصرية،  ناتجة عن

وتوفير الفرض  ،األمر الذي يرتب على معلمي الرياضيات مسؤولية اختيار المواقف (.Fielder & Bless, 2000)ما 

 والخبرات التي تبث لدى الطلبة رسائل إيجابية عن الموضوع، وتحسسهم بقدراتهم في تعلم الرياضيات.

لى التعامل تهم عهم العوامل التي تؤثر في قدر طلبة عن الرياضيات هي واحدة من أ المعتقدات التي يشكلها ال وبالتالي فإن   

، هم األكاديميمساعدة الطلبة على تحقيق تقدملهمية غاية في األ اتقدات الطلبة أمر ن مع، ويعد الكشف عةالرياضيالمواقف مع 

في  ُوجد اختالف كبير إذ ه من معتقدات عن تعلم الرياضيات؛نوما يحملو  قدرات الطلبة بينفضاًل عن تضييق الفجوة 

 ,Sutharالطلبة ذوي القدرات المنخفضة)ما هو لدى ععن تعلم الرياضيات المعتقدات لدى الطلبة ذوي القدرات العالية 

Tarmizi, Midi & Adam, 2010). 

الطريقة التي يدرسون بها، فإن معتقدات و ، ن ممارساتهم في أثناء التدريسي الوقت الذي تؤثر فيه معتقدات المعلمين عوف

ت الطالب بارتباط النظرية التي وترتبط معتقدات المعلم وومعتقدا، له تعلمهم فيتؤثر وصعوبته طبيعة الموضوع  عنالطلبة 

ين أو الذين التقليدي لدى المعلمينالبنائية، عن تلك الموجودة المتبنين النظرية  المعلمينمعتقدات ينطلق كل منها؛ إذ تختلف 

 & Carter)تهطلبلدى ها إلى معتقدات ترجموبالتالي ينقل المعلم ما يحمل من معتقدات وي ،يتبنون النظرية السلوكية

Norwood, 1997.) الرياضيات، لما لها من مادة  عن كلية العلوم التربوية طلبةهذه الدراسة للكشف عن معتقدات  لذا جاءت

ه عن تعلمها من جهة أخرى، وما سينقلونه إلى طلبتهم من نتعليم الطلبة لمواضيع الرياضيات من جهة، وما قد يحملو  أهمية في

معلمي الرياضيات يتخرجون من المدرسة وقد تعلموا كره الرياضيات ويعودون إليها لينقلوا جهة ثالثة، حيث أشار زوريخ إلى أن 

 .كرهم لها إلى طلبتهم
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تتناول فمن بداية ثمانينيات القرن الماضي، اهتمت أبحاث تعليم الرياضيات بالمعتقدات، حيث أشارت الدراسات التي 

إلى أن المعتقدات تؤثر في طرائق في تعامل الطلبة مع المهام  الطلبة في مادة الرياضياتمعتقدات كل من المعلمين و 

والمواقف الرياضية، وتؤثر كيفية تعلمهم لموضوعات الرياضيات، كما أن معتقدات المعلمين عن أهمية تفاعلهم مع الطلبة 

 (.Yeping & Judit, 2013في أثناء التدريس وكيفية تنظيم الطلبة في الصف تؤثر بشكل أساسي في معتقدات الطلبة)

( المعتقدات، بأنها ما يحتفظ به الفرد لفترة طويلة، Sokolov & College, 2017وقد عرف سكولف و كولج )     

على توضيح األسباب المنطقية) التي قد تكون خاطئة( التي شكلت لديه ذلك  اوتشكل لديه حالة ذهنية، بحيث يكون قادر 

( المعتقدات عن الرياضيات، بأنها أحكام Pajares & Miller, 1994ميلير) المعتقد حول شيء ما. وعّرفها باجاريس و

 للطلبة حول قدراتهم على حل المشكالت الرياضية، أو أداء المهام المتعلقة بالرياضيات أو النجاح في الرياضيات.

: األول: وياتمست( المعتقدات إلى ثالثة Woolfolk, Davis & Pape, 2006 وقسم  ولفولك و دافيس و بابي)   

معتقدات عن الذات.  والثاني: معتقدات معرفية عن تعليم الرياضيات وتعلمها في الواقع الحقيقي. واشتمل الثالث: على 

 المعتقدات عن النظام التعليمي والسياق االجتماعي. 

متعلقة بالمتعلمين  قدات إلى خمسة مجاالت: معتقدات( على تقسيم المعتCalderhead, 1996في حين عمل كالديرهيد)   

ن التدريسية، ومعتقدات يوتعلمهم، ومعتقدات متعلقة بالمعلمين، ومعتقدات متعلقة بالموضوع، ومعتقدات متعلقة بممارسات المعلم

متعلقة بالذات. ويرى نيلسون أن معتقدات الطلبة تتشكل بصورة أولية تجعلها قابلة للتعديل والتغيير، بعد تحليلها ومعرفة دواعي 

 (. Nilsson, 2014كلها واالفتراضات التي قامت عليها تلك المعتقدات )تش

وبالتالي، ال بد من األخذ بالحسبان جملة العوامل التي تؤثر في معتقدات الطلبة وتشكيلها، كالتدريس الصفي، وممارسات 

ومجموعة التفاعالت الصفية بين الطلبة المعلم داخل الغرفة الصفية وخارجها، وبرامج إعداد المعلمين، والبيئة االجتماعية، 

 & Barkatsasالتواصل مع الطلبة)رورة التغيير في طرائق التدريس و أنفسهم، فضاًل عن قناعات المعلمين حول ض

Malone, 2005.) 
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دراسة  (Pajares & Miller, 1994ة معتقدات الطلبة: فقد أجرى باجارس و ميلير)يدهذا، وقد بحثت دراسات عد   

لى تعرف أثر معتقدات الطلبة عن كفاءتهم الذاتية في مادة الرياضيات في القدرة على حل المشكالت، تكونت هدفت إ

في أدائهم لحل  ا( طالبا وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن لمعتقدات الطلبة عن كفاءتهم الذاتية تأثير 350العينة من )

 المسألة، وفي فعاليتهم الذاتية ومستوى القلق لديهم.

( إلى تقصي أسباب عزوف طلبة المرحلة الثانوية في قطر عن دراسة ,Al-Baqer 1994وهدفت دراسة الباقر )    

( طالبا وطالبة، وأظهرت النتائج أن الطلبة يرون أن المادة كبيرة ومملة، وغير قابلة للفهم 371الرياضيات، شملت العينة )

عن قناعتهم بعدم  م، وال تفيدهم في المستقبل، فضالت ميولهم واهتماماتهوتحتاج إلى وقت أطول. وال تلبي دراسة الرياضيا

هم منها، وعدم نهم، وكثيرا ما يخيفو ننبو ؤ الطلبة وي ن ي الرياضيات غير محبوبين، ويوبخو قدرتهم على تعلمها، وأن معلم

 تنوع أمثلة الرياضيات وضعف ربطها بالحياة اليومية.

هدفت إلى تعرف معتقدات الطلبة معلمي الرياضيات حول حل المسالة الرياضية و ( دراسة Abid, 2002أجرى عابد)و 

ظهرت نتائج الدراسة أطالبة، و ( طالبًا و 85وطبقت الدراسة على )ثرها بتحصيلهم ومعتقداتهم بفاعليتهم الذاتية، أمدى ت

وق تعزى للتحصيل ولفاعليتهم وجود فروق في المعتقدات عن حل المسألة الرياضية، كما أظهرت النتائج أن تلك الفر 

 الذاتية. 

العينة من ( فهدفت إلى تقصي معتقدات طلبة كلية التربية عن الرياضيات، تكونت ,2006Al-Serأما دراسة السر)     

%( 62ن )أالرياضيات نظرة أدائية، في حين  %( من الطلبة ينظرون إلى56ظهرت النتائج أن )أ( طالبًا وطالبة، و 87)

%( ينظرون إلى 68%( نظرتهم مثالية للرياضيات، وأن )54إلى الرياضيات نظرة تجريبية طبيعية، و) منهم ينظرون 

%( منهم بضرورة التعلم 93%( كانت لديهم معتقدات مختلطة للرياضيات، ويعتقد )89الرياضيات نظرة اجتماعية، وأن )

%( من الطلبة يعتقدون بكفاءتهم الذاتية 56)ة تربوية، وهناك %( أن للرياضيات قيم83معتقدات ) التشاركي، و كانت

لتعلم الرياضيات، ويعتقد جميع الطلبة بضرورة تعليم الرياضيات بطريقة بنائية، وأنه ال عالقة بين األداء التدريسي 

 ومعتقدات الطلبة عن الرياضيات. 
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لقدس المفتوحة عن تعلم ( إلى تعرف معتقدات الطلبة المعلمين في جامعة ا,Rayan 2010وهدفت دراسة ريان)   

طالبة في تخصصي ( طالبًا و 161تكونت العينة من ) الرياضيات وتعليمها، ومعرفة داللة الفروق تبعا لبعض المتغيرات،

التربية الرياضية والرياضيات. أشارت النتائج أن معتقدات الطلبة تتفق مع توجهات التربية الحديثة، وأظهرت وجود فروق 

( في معتقدات الطلبة تبعًا للتخصص ولصالح الرياضيات، وعدم وجود فروق ذات داللة 0.05دالة إحصائيا عند )

 إحصائية تبعا للجنس ومستوى السنة الدراسية.

لمادة  األردنّيةثر دراسة طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة أإلى تقصي  (Al-Shara, 2014)وهدفت دراسة الشرع   

( طالبا، 68مفاهيم أساسية في الرياضيات في تصوراتهم عن قدراتهم لتعليم الرياضيات وتعلمها، تكونت العينة من )

بة احتفظوا بتصورات عالية عن قدراتهم لتعليم الرياضيات وتعلمها، وبعد مضي نصف الفصل لوأظهرت النتائج أن الط

لفصل ارتفعت تصوراتهم قليال عن قدراتهم لتعلم الرياضيات وتعلمها، وعزى قلت تصوراتهم عن قدراتهم لتعلمها، وفي آخر ا

نتيجة لعدم احتفاظهم بخبرات رياضية سابقة  ،الباحث ذلك إلى أن الطلبة شكلوا معتقدات غير مبررة عن قدراتهم لتعلمها

 مناسبة.

يم الرياضيات والفعالية الذاتية في ( إلى تعرف أثر معتقدات الطلبة عن تعل Adams, 2014كما هدفت دراسة آدمز)   

( طالب، وأظهرت نتائج 3عملية النقل) نقل ما يتعلمه الطلبة إلى مواقف أخرى واالستفادة منه(، تكونت العينة من )

الدراسة أن معتقدات الطالب عن تعليم الرياضيات تؤثر في  خطوات محددة في عملية النقل، كما أظهرت النتائج أن 

 ية يمكن أن تؤثر في عملية نقل أثر التعلم، بمساعدة معتقدات عن تعلم الرياضيات. الفعالية الذات

( دراسة هدفت إلى تعرف معتقدات الطلبة حول حل المشكالت وتعلم Ayele & Dadi, 2016وأجرى آيلي و دادي)     

ل حل المشكالت وتعلم ( مدارس، وأظهرت نتائج الدراسة أن معتقدات الطلبة حو 4الرياضيات، تكونت العينة من )

لتخصص الطالب  تبعاً  ،، وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكورغير متحيزة الرياضيات كانت محايدة

حصائية بين معتقدات الذكور واإلناث فيما يتعلق بمعتقداتهم عن تعلم إمة الوالدين. ولم تكن هناك فروق ومكان إقا

 الرياضيات وحل المشكالت. 
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معتقداتهم ( إلى تعرف أثر اتجاهات الطلبة و Du, Liang & Schalow, 2019ما هدفت دراسة ديو و لينغ و شلو)ك    

عن مادة الرياضيات في نتائجهم وتعلم الحساب، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يعتقدون أنه من الضروري أن يكونوا 

ألداء الجيد في المحاسبة، كما أظهرت النتائج أن الطلبة جيدين في الرياضيات، إال أن كونهم جيدين شرط غير كاف ل

 يجابية اتجاه الرياضيات. إمعتقدات األداء الجيد في المحاسبة كانوا يحملون  ي ذو 

( إلى دراسة العالقة بين معتقدات Yildiz, Ciftci & Ozdemir, 2019وهدفت دراسة يلديز و سيفتسي و أوزدمير)     

ية في الرياضيات ومصادر الكفاءة الذاتية، وتكونت عينة الدراسة من طالبين، أحدهما حقق الطلبة عن كفاءتهم الذات

تحصياًل عاليًا في الرياضيات واآلخر تحصياًل منخفضًا في الرياضيات، وأظهرت نتائج الدراسة أن معتقدات الطلبة حول 

التحصيل المرتفع لديهم معتقدات  ي ة أن الطلبة ذو كفاءاتهم الذاتية موازية لتحصيلهم األكاديمي، كما أظهرت نتائج الدراس

 التحصيل المنخفض يحملون معتقدات سلبية. ي يجابية نحو الرياضيات، في حين أن الطلبة ذو إ

( إلى استكشاف معتقدات الكفاءة Tunc, Cakiroglu & Bulut, 2020وهدفت دراسة تونك و كاكيروغلو و بولت)    

، وأظهرت النتائج أن التدريس كان له مساهمات ا( معلم31الخدمة، تكونت العينة من )الذاتية لمعلمي الرياضيات قبل 

إيجابية في معتقدات الكفاءة الذاتية لدى معلمي الرياضيات قبل الخدمة، وكشفت النتائج أن المعلمين قبل الخدمة لديهم ثقة 

استخدام النماذج سيكون له نتائج إيجابية في في أنفسهم حول استخدام نماذج ملموسة كمتعلمين ومعلمين. واعتقدوا أن 

 عملية التدريس وتعلم الطالب. 

باستعراض الدراسات السابقة، يتبين أّن هذه الدراسة قد تشابهت مع الدراسات السابقة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالبحث و        

 ,Carter & Norwood, 1997; Tunc)لك الدراسة تشابهت نتائج تو في تأثير معتقدات الطلبة في األداء والفعالية والقلق. 

Cakiroglu & Bulutm, 2020) وبالتالي تسهم في تشكيل معتقدات  ،فيما يتعلق بأن معتقدات المعلمين تؤثر في ممارساتهم

 ,Abid( أن معتقدات الطلبة قابلة للتغيير والتعديل. وبينت دراسة كل من  )Nilsson, 2014الطلبة وأدائهم. وبينت دراسة )

2002;Yildiz, Ciftici & Ozdemir, 2019( Du, Liang & Schalow, 2019;  أن المعتقدات تختلف باختالف مستوى

 (.Pajares & Miller,1994التحصيل والفعالية الذاتية لديهم. وأن معتقدات الطلبة تؤثر في الفعالية واألداء والقلق لديهم )
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نها لم تتخصص في البحث في مجال معين، بل تم توجيه أالدراسة عن الدراسات السابقة بومن ناحية أخرى، فقد اختلفت هذه 

سؤال مفتوح ليعبر فيه الطلبة عن معتقداتهم عن مادة الرياضيات، دون تدخل لتوجيه الطلبة أو تأطير ألفكارهم بشيء معين، 

انعكاس تلك ات الطلبة حول تعلم الرياضيات و دفي حين أن الدراسات السابقة جميعها كانت تركز على مجال واحد هو معتق

المعتقدات على أدائهم وفعاليتهم. أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في تأصيل اإلطار النظري وتكوين صورة شاملة 

 للمعقدات، واختيار أسلوب التحليل للبيانات النوعية.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

بوجه عام، وزيادة عدد  الدراسات التي  وتعلمها م الرياضياتيحثت العوامل المؤثرة في تعلب  مع زيادة عدد الدراسات التي     

، حيث أظهرت (House & Telese, 2008; Wang, 2007)حدى هذه العوامل بوجه خاصإلبة كحثت حول معتقدات الطبُ 

الدراسة الدولية أداء الطلبة في من العوامل التي أثرت في الرياضيات،  عن عتقدات الطلبةأن م House & Teleseدراسة 

 اكما أن هناك تراجع Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).للعلوم والرياضيات

عما كان عليه أداؤهم عام  2015لعام   (TIMSS) في أداء الطلبة األردنيين في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات املحوظ

 عنكان ال بد من التوجه نحو معرفة معتقدات الطلبة ف .2011( نقطة عما كان عام 21، حيث تراجع أداؤهم ) 2011

وة الحاصلة بين معتقدات الطلبة ويحد من الفج، لديهمكاديمي ما يحقق التقدم األهم بمعتقداتمحاوالت تغيير ب لبدءل، الرياضيات

ة وذات أثر في الحياة العلمية والعملية، وفي العلوم األخرى يوحقيق مهمةالرياضيات، بما فيها من جوانب  طبيعةواقع و 

ما معتقدات طلبة كلية اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: يدا تحاول هذه الدراسة وتحد وغيرها.كالفيزياء، والطب، والهندسة، 

 :اآلتيةاألسئلة  هتفرع عنو  ؟وتعلميها الرياضيات تعلم عن األردنّيةفي الجامعة العلوم التربوية 

 ؟معلم الرياضياتعن  األردنّيةفي الجامعة  العلوم التربوية كلية ما معتقدات طلبة .1

 ؟طبيعة الرياضياتعن  األردنّيةفي الجامعة ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية  .2

 ؟لتعلمل الطلبةقدرات  عن األردنّيةفي الجامعة ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية  .3

 ؟ تعلمهمالطلبة ل يميتق كيفية عن األردنّيةفي الجامعة ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية  .4
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 أهداف الدراسة 

نظرا ، وتعلمها الرياضياتعن تعليم  األردنّيةفي الجامعة تعرف معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية ى لإهدفت هذه الدراسة    

 .تصور واضح عن كيفية معالجة مشكالت الطلبة التي تواجه تعليمها وتعلمهاتكوين  يسهم فيعرفة تلك المعتقدات مألهمية 

 أهمية الدراسة

 ربما ستوفر هذه الدراسة مجموعة منف الجانب النظري  أما تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبيها النظري والتطبيقي:

الطلبة عن مادة الرياضيات، كما قد توفر هذه الدراسة جملة من لدى األسباب التي أدت إلى تكوين بعض المعتقدات 

التي من الممكن أن تسهم في حال تطبيقها إلى تحسين في تلك المعتقدات للحد من المعتقدات الناتجة عن  ،التوصيات

، وما توفره من إطار نظري ومجموعة الرياضيات عن إيجابيةدات وبناء معتق ،ارسات المعلم مثالأسباب ذات عالقة بمم

 .من الدراسات السابقة حول الموضوع

ها بما يعزز لديهم المعتقدات تخطيط تدريسالرياضيات في  عن معتقدات الطلبة معرفةساعد فقد ي، الجانب التطبيقي أما

تفاعلهم في مادة  تعزيزتحصيلهم و  وتحسين إنجازهم فيهاويطور ، مما ينعكس على أداء الطلبة فيها، اإليجابية عن تعلمها

وقد توجه المشرفين على تدريب معلمي الرياضيات وإعدادهم للتخطيط لبرامج تدريب المعلمين، ومن جهة  الرياضيات.

 أخرى توجه مخططي المناهج لتعزيزها بالمواقف التي تلفت انتباه الطلبة لتعلم الرياضيات وتحببهم بها.

 الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات

حل المشكالت الرياضية، أو أداء المهام المتعلقة بالرياضيات  عنلطلبة حول قدراتهم اأحكام الرياضيات:  عنات معتقدال

ويفكر به بما يشعر به الطالب  في هذه الدراسة: وتعرف إجرائيا   (.Pajares & Miller, 1994أو النجاح في الرياضيات)

ال يحكم عليها إن تفسير و إلى منه تحتاج  ة والمبرر غير  سواء كانت مبررة أو، ويترجمه إلى ممارساتعن الرياضيات 

 .ئةطاكانت صحيحة أم خ
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في كلية العلوم التربوية في : معلم الصف أو تربية الطفل لوريوسابرامج البكفي ن و الملتحقهم الطلبة  :المعلمين الطلبة

 .2020\2019الفصل األول من العام الجامعي في  ن و ومسجل األردنّيةالجامعة 

 حدود الدراسة ومحدداتها:

الملتحقين في برنامج البكالوريوس في الفصل  األردنّيةم التربوية في الجامعة اقتصرت هذه الدراسة على طلبة كلية العلو 

وخصائصها السيكومترية من صدق نتائج في ضوء أداة الدراسة، ال، و يتحدد تعميم 2020\2019األول من العام الجامعي

 . وثبات

 جراءات الدراسة إالطريقة و 

 مجتمع الدراسة وعينتها

(. وبلغ عدد أفراد 1655البالغ عددهم ) األردنّيةتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة 

 ع.م%( من المجت17وشكلت العينة ما نسبته ) ،وطالبة( طالبًا 274عينة الدراسة الحالية)

 منهج الدراسة

 عنطلبة المعتقدات  عن  والكشفلمالءمته لهذا النوع من الدراسات  نظرا ؛الوصفي وعيالن منهجالاستخدمت هذه الدراسة 

يار مجال المعتقد، بل تومن غير توجيه لذهنية الطالب في اخ ،من الباحثينتدخل  من غيركما هي في الواقع  ،الرياضيات

 .وكما يراها أتيحت له الفرصة للتعبير عن أفكاره ومعتقداته بحرية

 أداة الدراسة

معتقداتهم عن وتعلمها:  الرياضياتتعليم للكشف عن معتقداتهم عن طرح سؤال مفتوح على الطلبة لتحقيق هدف الدراسة 

المشاركون  يجيب عنه، وعن طبيعة المادة، وأهميتها بالنسبة إليهم وفائدتها لهم. بحيث وممارساتهمعلم الرياضيات، 
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من معتقدات  همناذهأما يدور في على  لحصوللدون تقييد، أو تحديد أو توجيه لمعتقداتهم،  م بحريةهعن معتقدات ن ويعبرو 

 الرياضيات.  عن

 صدق األداة و ثباتها

طبيعة السؤال ، فإن معتقدات الطلبةمحكومًا بتحقيق غرض الكشف عن  األداة ، ولما كان صدق األداة للتأكد من صدق      

 ،به عن تعليم الرياضيات وتعلمها وما يرتبط بطبيعتها ن و وإجراءات تطبيقه أتاح للطلبة الحرية الكاملة في التعبير عما يعتقد

، أو توجيه من الباحثين دون تدخلاملة لرياضيات بحرية كعن ا هكل ما يعتقدأن يبين الطالب  اقتضت وطبيعة السؤال التي

، وشكلت معتقدات لديه هامدرسة أو خارجداخل ال هخبراتل نتيجةعن الرياضيات  يشعر به ويعتقدهعما  الطالب بحريةر ليعبّ 

 حقق معيار الصدق.األداة تفإن  عليهو 

 داة ثبات األ

إلجابات أوراق  10ينالباحثأحد حلل حيث االستقرار عبر الزمن  ثبات األولى حسب معامل :نيتمعامل الثبات بطريق سبحُ 

 ,Cooper) معادلة كوبر سبوعين وُحسب معامل التوافق بين التحليلين باستخدامأوأعاد تحليلها بعد  اختيرت عشوائيا ،الطلبة

%( 98. وُوجدت قيمته )%100×االختالف(معامل التوافق = عدد مرات التوافق/)عدد مرات التوافق + عدد مرات ، (1974

 . مرتفعة للثبات وهي نسبة

( من إجابات الطلبة التي حللها 10األوراق )ذات الباحث اآلخر حلل  ؛ إذالباحثين يتحليل نكما حسب معامل التوافق بي

وحسبت قيمة معامل الثبات  لتحقيق التوافق، من غير عينة الثباتبعد أن ناقشا ورقة الباحث األول بشكل مستقل عن الزميل 

 %(95)  المحللينووجدت قيمة ثبات  دلة كوبر،اباستخدام مع

 إجراءات الدراسة 

 .تمت مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية .1

 .طلبة كلية العلوم التربوية  طبقت علىو  ها.ثباتو  هاتم التحقق من صدقو الدراسة  أداة طّورت  .2

 لدى الطلبة. جابات الطلبة وتصنيفها للكشف عن األفكار التي تشكل معتقداتترميز إ .3
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 نتائج الدراسة  التوصيات والمقترحات في ضوء توضعو  تمت صياغة نتائج الدراسة ومناقشتها .4

 ومناقشتهاالدراسة نتائج 

 على توزعت ا( معتقد58)تبين وجودوقد  ،استجابات الطلبة الطلبة بعد ترميز معتقدات صنفتلإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 ةمرتبطمعتقدات و  %(،20.7ما نسبته ) ،ا( معتقد12الرياضيات ) بمعلم ةمرتبط معتقدات: فرعية هيمجاالت ة أربع

 على تعلم الرياضيات الطلبةمقدرة مرتبطة ب( معتقدا 22)و %(،31ما نسبته ) ،( معتقدا18) طبيعة مادة الرياضياتب

 %(.10.3لرياضيات وشكلت ما نسبته )الطلبة ل( معتقدات في مجال تقويم تعلم 6) صنفتو ، %(37.9ما نسبته )شكلت 

 سئلتها.أعرض لنتائج الدراسة بحسب تسلسل  وفيما يأتي

عن معلم  األردنّيةما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة "  النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على:

( 1، ويبين الجدول )امعتقد( 12)ضمن مجموعة مكونة من  عن معلم الرياضياتصنفت معتقدات الطلبة  الرياضيات؟"

 .معلم بين الطلبة ونسبته ضمن معتقدات المجال نفسهالنسب شيوع المعتقدات عن 

 بين الطلبة ونسبته ضمن معتقدات المجال نفسه  1معلمالعن معتقدات شيوع النسب :(1الجدول )

معتقدات الطلبة عن  رقم 

 معلم الرياضيات

 ت 

 

نسبة  

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة

 معتقدات الطلبة عن  رقم 

 معلم الرياضيات

نسبة   ت

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة
المعلم سبب حب المادة  1

 عدمه

يعرض المعلم المادة  7 92% 28.6 252

 بسرعة عجل 

34 3.9 12% 
تحتاج معلم ينوع  2

 ستراتيجياتباإل

194 
22 

المعلم يتقيد بالكتاب  8 71%

 ويعتمد على التلقين  

29 
3.3 

11% 

يتمتع  اتحتاج معلم 3

 بالكفاءة 

106 
12 

المعلم ال يتيح الحوار  9 39%

 والنقاش 

27 
3.1 

10% 

أساليب تدريس  4

 المعلمين مملة 

89 
10.1 

المعلم ال يبين أهمية  10 32%

 المادة 

27 
3.1 

10% 

                                                           
1

المعلم في جميع الجداول وفي هذه الدراسة هو معلم الرياضيات   
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 54 المعلم صارم وعبوس  5
6.1 

على  اقادر  اتحتاج معلم 11 20%

 توصيل المعلومة 

26 
3 

9% 

 اخبير  اتحتاج معلم 6

 بالتدريس

34 
3.9 

لشخصية المعلم دور في  12 12%

 فهم المادة 

11 
1.3 

4% 

قدات تعممجال ضمن  صنفت، ا( معتقد12)( وجود 1تحليل معتقدات الطلبة كما هو مبين في الجدول) يتضح من   

، وقد تراوحت تلك المعتقدات ما بين المعتقدات التي ركزت على صفات المعلم)غير صبور، ال الرياضيات معلم عن الطلبة

) يمنع الحوار والنقاش حول ه ممارساتوأخرى ارتبطت بوصل المعلومة(، الكفاءة، حازم، ال يحب تخصصه،ال يك يمتل

 موضوعات المادة، يعرض المادة على عجل، ال يعكس مدى أهمية المادة أثناء التدريس، يهمل الطالب الضعيف(.

 ين الطلبة.شيوعه ب ه، ونسبمجالضمن ( نسب شيوع المعتقد  1ويوضح الشكل رقم ) 

 

 شيوعه بين الطلبة ونسب همجال ضمنشيوع المعتقد  نسب :( 1الشكل رقم ) 

29% 

22% 12% 

10% 

6% 

4% 

4% 3% 3% 3% 3% 1% 

 .نسب شيوع المعتقد ضمن مجاله، ونسب شيوعه بين الطلبة

 تحتاج معلم ينوع باالستراتيجيات المعلم سبب حب المادة عدمه

 أساليب تدريس المعلمين مملة  تحتاج معلم يتمتع بالكفاءة 

 تحتاج معلم خبير بالتدريس المعلم صارم وعبوس 

 المعلم يتقيد بالكتاب ويعتمد على التلقين   يعرض المعلم المادة بسرعة عجل 

 المعلم ال يبين أهمية المادة  المعلم ال يتيح الحوار و النقاش 

 لشخصية المعلم دور في فهم المادة  تحتاج معلم قادر على توصيل المعلومة 
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، عليهو  .المعتقداتبين الترتيب األول هي األعلى وجاءت بالمعلم  عنمعتقدات الطلبة السلبية نسبة أن هذا، وقد تبين 

جاباتهم إصّرح الطلبة في  ؛ إذو اإليجابيةأمعتقدات الطلبة السلبية  تشكيلاألقوى في  المؤثرن المعلم هو إ القول:يمكن 

 عن ذلك. 

 ربماو  ،وتنعكس على أداء طلبته ،ياضياتر معلم ال ممارسات بنسب متفاوتة فيو مجموعة من العوامل التي قد تؤثر فهناك 

ذاته أيضًا، وقد تنعكس بشكل صريح أو عن معلم للمادة و التدريس ة طبيع عنتشكل تلك العوامل جملة من المعتقدات 

الرسائل الضمنية التي يرسلها المعلم إلى طلبته بقصد منه أو من غير قصد، مما يعتقد  على معتقدات الطلبة عبرضمني 

 أو دون وعي. منهم بها الطلبة بوعي

تنعكس ن يمكو  ،ممارساتهمتؤثر في  ينأن معتقدات المعلم( إلى Carter & Norwood, 1997كارتر ونورود) فقد أشار

 الممارسات في أداء الطلبة ومعتقداتهم.  تلك كما تؤثر، لدى طلبتهمرجم إلى معتقدات تتو 

وربما يعزى تشكل بعض أصناف المعتقدات لدى الطلبة عن معلم الرياضيات، إلى طبيعة المواقف والخبرات التي    

بينهما، وما إذا كان المعلم يتيح  وفاعليتها االتصال والتواصلعملية  وطبيعة ،في أثناء التدريس يوفرها المعلم إلى طلبته

ز الفرصة للطلبة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ويتقبلها منهم. ويلعب تعزيز المعلم وتشجيعه للطلبة دورا أساسيا في تعزي

وبالتالي يشكل  ،هنه أو يسمعو نما يقرأو وأفكارهم من شأنه أن يدفعهم إلى عدم التردد بنقد  مبادراتهم، فتقدير المعلم آلرائهم

 .هلديهم معتقدات حول جودة تدريس

 

 

 

 (: معتقدات المعلم و أثرها في معتقدات الطالب3الشكل)

 معتقدات المعلم

 معتقدات الطالب بشكل عام 

 معتقدات الطالب عن المادة  معتقدات الطالب عن التقييم 

 معتقدات الطالب عن قدرته لتعلم الرياضيات 

ن وبالتالي يمكن القول إ
معتقدات المعلم هي 

الحلقة األقوى تأثيرا في 
معتقدات الطلبة، ويمكن 
توضيح تلك العالقة  في 

(3الشكل)  
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طبيعة عن  األردنّية" ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على:

( 2، ويبين الجدول )معتقدا( 18عن طبيعة الرياضيات ضمن مجموعة مكونة من ) ؟" صنفت معتقدات الطلبة الرياضيات

 هذا التصنيف.

 ونسب شيوعه بين الطلبة هعن طبيعة الرياضيات ضمن مجال معتقداتنسب شيوع ال (2الجدول )

معتقدات الطلبة عن  رقم 

 طبيعة الرياضيات

نسبة   ت

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة

معتقدات الطلبة عن  رقم 

 طبيعة 

 الرياضيات

نسبة   ت

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة
عن عبارة الرياضيات  10 %81 16.5 223 صعبةمادة  1

 رموز   

38 2.8 14% 

 %12 2.4 33 مضيعة للوقت وغير مهمة  11 %80 16.2 219 جدامادة معقدة  2
العمليات  إلجراءمهمة  3

 الحسابية 

 %11 2.1 29 مادة مملة 12 72% 14.6 197

 153 مادة ممتعة  4
11.3 

تطبيقية ال تقتصر على  13 55%

 الجانب النظري 

28 
2.1 

10% 

تنمي القدرات العقلية  5

 وتحث على التفكير

113 
8.4 

وي موضوعات غير تح 14 41%

 المهمة

23 
1.7 

8% 

 %6 1.2 16 أقل المواد أهمية  15 %27 5.5 74 مادة تراكمية  6
 %5 0.9 13 أساس العلوم األخرى  16 %27 5.4 73 قوانين  نظريات و كلها  7

 %4 0.8 11 دائما كبير هاحجم 17 %21 4.2 57 مادة مجردة  8
معرضة  هاموضوعات 18 %16 3.2 43 تحث على اإلبداع 9

 للنسيان 

8 0.6 3% 
 حصرتطبيعة الرياضيات، وقد تراوحت تلك المعتقدات ما بين المعتقدات التي رتبط بم ا( معتقد18)وجود أظهرت النتائج 

 الرموز ستند إلىوت، هاصعب فهمالرياضيات مادة ي اعتبرتمعتقدات ، إلى ود العمليات الحسابيةأهمية الرياضيات في حد

 مضيعة للوقت.لقوانين وأنها وا

يث المعتقدات من حالثاني الترتيب وجاءت ب ،طبيعة الرياضيات عنمعتقدات السلبية ارتفاع مستوى ال( 2بين الجدول)تي    

 الرياضيات مادة معقدة%(، و 72): الرياضيات مادة مهمة في حدود العمليات الحسابية مثلجابات الطلبة، إاألكثر تكرارًا في 
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( نسب 4ويوضح الشكل رقم ) %(.55)الرياضيات مادة ممتعة لمن يفهمها(، و %81)صعبةالرياضيات مادة و  %(80)جدا

 ونسب شيوعه بين الطلبة. همجال ضمن عن طبيعة الرياضيات شيوع المعتقد

 

 شيوعه بين الطلبة ونسب همجال عن طبيعة الرياضيات ضمن المعتقد نسب شيوع :(4الشكل رقم )

أن الرياضيات مادة بالطلبة فعلى الرغم من اعتقاد ، عن طبيعة الرياضيات سلبيةمعتقدات الطلبة معظم ن إ :القوليمكن و 

األمر الذي يفسر عزوف كثير من الطلبة عن دراستها والتخصص فيها في ، هاديعقتها وتبو صعبممتعة، إال أنهم يعتقدون 

 . (,Al-Baqer 1994) الباقر الجامعة

17% 

16% 

15% 

11% 

8% 

6% 

5% 

4% 

3% 

3% 2% 
2% 2% 2% 

1% 1% 

1% 
1% 

 نسب شيوع المعتقد عن طبيعة الرياضيات ضمن معتقدات مجالة ونسب شيوعه بين الطلبة

 مادة معقدة جدا مادة صعبة 

 مادة ممتعة  مهمة إلجراء العمليات الحسابية 

 مادة تراكمية  تنمي القدرات العقلية وتحث على التفكير

 مادة مجردة  كلها نظريات و قوانين  

 الرياضيات عن رموز    تحث على اإلبداع

 مادة مملة مضيعة للوقت وغير مهمة 

 تحوي موضوعات غير المهمة  تطبيقية ال تقتصر على الجانب النظري 

 أساس العلوم األخرى  أقل المواد أهمية 

 موضوعاتها معرضة للنسيان  حجمها دائما كبير
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أعضاء هيئة التدريس في تدريس المادة وقلة توظيفهم  ممارساتتعزى معتقدات الطلبة السلبية عن طبيعة الرياضيات إلى وربما 

في تشكل معتقدات سلبية  ى الطلبة عن الرياضيات أثردوقد يكون للخبرات السابقة ل ،لوسائل اإليضاح والتكنولوجيا في التدريس

م من تخصصات أدبية كانت الرياضيات مادة غير أساسية في المرحلة الثانوية، وربما عن طبيعتها؛ إذ يغلب على الطلبة أنه

؛ إذ يقتصر على دراسة مادتين فقط في أحسن ةيالجامع مدراستهالتي يتعرض بها الطلبة في  الرياضيات مساقاتعدد  لقلة

مام أعضاء هيئة التدريس أمما يقلل الفرصة  األحول، وقد يأخذ مادة واحدة فقط في حال درس مادة بديلة لظروف تخرجه.

( إلى أن معتقدات الطلبة قابلة Nilsson, 2014فقد أشار نيلسون) .للعمل على تغيير معتقدات الطلبة عن طبيعة الرياضيات

 وري تحليلها والعمل على تغييرها.للتغيير، وأنه من الضر 

قدرات الطلبة عن  األردنّية" ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نص على:

معتقدا، ويبين ( 22قدرات الطلبة لتعلم الرياضيات ضمن مجموعة مكونة من ) عن لتعلم الرياضيات؟" صنفت معتقدات الطلبة 

 .( هذا التصنيف3الجدول )

 شيوعه بين الطلبة نسب لتعلم الرياضيات ضمن مجاله و عن قدرات الطلبة قد تالمع نسب شيوع :(3الجدول )

معتقدات الطلبة عن  رقم 

قدرات الطلبة لتعلم 

 الرياضيات

نسبة   ت

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة

رقم 

 لغي

معتقدات الطلبة عن قدرات 

 الطلبة لتعلم الرياضيات

نسبة   ت

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة
يجعلها فهم أساسياتها  12 %33 7.8 91 مادة تحتاج إلى الدقة  1

 ممتعة 

57 4.2 21% 

 %20 4.1 56 تحفز الطلبة على التنافس  13 %30 6.1 83 وقتالى  هاتعلميحتاج  2

لفهم أكثر من لتحتاج  3

 الحفظ 

 %17 3.4 46 تثير قلق الطلبة و توترهم  14 29% 5.9 80

 عبرتزداد تعقيدا  4

 الصفوف

يحتاج قدرة على تعلمها  15 29% 5.8 78

 التحليل 

43 3.2 16% 

يحتاج إلى  هاتعلم 5

 تركيز

وقت الحصة غير كاف  16 28% 5.7 77

 لتعلمها

37 2.7 14% 

فهم يحتاج الحفظ و  6

 الفهم 

 %12 2.4 32 كثرة األمثلة تسهل فهمها 17 27% 5.4 73
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طلبة ذوي القدرات التناسب  18 %27 5.4 73 يحتاج إلى ذكاء تعلمها   7

 العليا 

26 1.9 10% 

 مهارات  لمهاتعيحتاج  8

 عالية

67 
4.9 

 16 ختلف عن المواديتعلمها  19 25%
1.2 

6% 

ل يسهّ  ربط بالحياة  9

 هاتعلم

 %6 1.2 16 ب تعلمهاالقوانين تصعّ  20 23% 4.7 64

استخدام الوسائل يسهل  10

 تعلمها

64 
4.7 

دبي لبة األطال يمكن ل 21 23%

 تعلمها

14 
1.2 

5% 

يحتاج تعلمها إلى  11

 تدريب 

 %4 0.9 12 تعلم الرياضيات سهل 22 22% 4.5 61

، وقد تراوحت تلك المعتقدات تعلم الرياضياتلعن قدرة الطلبة  تقداتعمالبمرتبط  اً ( معتقد22( أن هناك)3الجدول) من يتضح

 الفهم أكثر من الحفظ،إلى  اجتهاحو أمر وراثي،  ن تعلمهاأو أن الرياضيات تحفز الطلبة على التنافس،  ترى ما بين معتقدات 

 وأنها، هالتعلم وأن زمن حصة الرياضيات غير كاف .هاتعلموق عيالقوانين  حفظعدم أن و إلى كون الرياضيات تشتت التفكير 

ويوضح الشكل  .ال تعلمهحياتية ليسهمثلة أها تحتاج إلى نوأيشتت تفكيرهم وانتباههم، الحل  طريق تعددأن و توتر، القلق و الثير ت

عن ( نسب شيوع المعتقد 4ويوضح الشكل رقم ) .ع المعتقد بين معتقدات مجاله، ونسب شيوعه بين الطلبة( نسب شيو 5رقم)

 .شيوعه بين الطلبة ونسب هضمن مجالقدرات الطلبة لتعلم الرياضيات 
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 شيوعه بين الطلبة ونسب مجالهضمن عن قدرات الطلبة لتعلم الرياضيات نسب شيوع المعتقد  :(4الشكل رقم )

به بموضوعية نحو الرياضيات. وربما  ن تقداتهم بتحصيلهم أكثر مما يشعرو وقد تعزى طبيعة هذه المتقدات إلى ربط الطلبة مع

كان لممارسات المعلم، وأسلوبه في عرض المادة وتقديمها للطلبة ولفت انتباههم إلى صعوبتها في المستقبل تأثير في رسم 

هذه  تتفقاو مما شكل لديهم انطباعات معينة كونت لديهم معتقدات سلبية عن قدراتهم لتعلمها.  ،صورة قاتمة عن إمكانية تعلمها

 ,Yildiz, Ciftici & Ozdemir؛ Du, Liang & Schalow, 2019؛ ,Abid (2002كل مندراسة نتيجة مع النتيجة 

واتفقت مع دراسة  الذاتية.تهم فاعليباختالف مستوى تحصيل الطلبة و التي توصلت إلى أن معتقدات الطلبة تختلف  (2019

9% 
7% 

7% 

7% 

7% 

6% 
6% 6% 

5% 
5% 

5% 

5% 

5% 

4% 
4% 

3% 3% 2% 

1% 

1% 1% 1% 

 نسب شيوع المعنقد عن قدرات الطلبة لتعلم الرياضيات ضمن مجاله وشيوعه بين الطلبة

 يحتاج تعلمها الى وقت مادة تحتاج إلى الدقة 

 تزداد تعقيدا عبر الصفوف تحتاج الفهم أكثر من الحفظ 

 فهم يحتاج الحفظ و الفهم  تعلمها يحتاج إلى تركيز

 تعلمها يحتاج مهارات حل المشكلة تعلمها يحتاج إلى ذكاء 

 استخدام الوسائل يسهل تعلمها ربط بالحياة  يسّهل تعلمها 

 فهم أساسياتها يجعلها ممتعة  يحتاج تعلمها إلى تدريب و ممارسة 

 تثير قلق الطلبة و توترهم  تحفز الطلبة على التنافس 

 وقت الحصة غير كاف لتعلمها تعلمها يحتاج قدرة على التحليل 

 تناسب الطلبة ذوي القدرات العقلية العليا  كثرة األمثلة تسهل فهمها

 القوانين تصعّب تعلمها تعلمها يحتاج مهارات تختلف عن باقي المواد

 تعلم الرياضيات سهل طلبة الفرع االدبي ال يمكنهم تعلمها
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(Al-Shara, 2012)  التربوية غيروا من تصوراتهم عن قدراتهم لتعلم الرياضيات بعد حيث أشار إلى أن طلبة كلية العلوم

 دراستهم لمادة مفاهيم أساسية في الرياضيات وأساليب تدريسها.

في أثناء التدريس ألنماط تعلم الطلبة، وعرض  عضو هيئة التدريسوربما تعزى تشكل مثل هذه المعتقدات إلى عدم مراعاة 

قلما استخدم فيه الوسائل المعينة ووسائل اإليضاح التي توظف أنماط تعلم مختلفة تتفق مع تنوع أنماط تعلم  ،المادة بنمط واحد

الطلبة. وربما لقلة توظيف التكنولوجيا في عرض المادة وتوضيح المفاهيم المجردة جعل الطلبة يرسمون صورة نمطية لمادة 

 ما وظفت فيها التقنياتقلّ  ةتقليديبطريقة هم أكبر سنا وتلقوا الرياضيات  اكتسبوها من تفاعلهم مع من ن قد يكونو  ،الرياضيات

 الطلبة وتربطها بحياتهم اليومية. أذهان التي تقرب المفاهيم إلى  الحديثة

ديهم تلقوا تعليما تقليديا للرياضيات، قد شكل ل نوربما لكثرة ما يتردد على أسماع الطلبة من مدرسيهم أو أولياء أمورهم الذي    

سرية تلعب دورًا األ أن العوامل حتىالعوامل البيئية و الثقافية و ر الطلبة عن بعض عبّ  معتقدات سلبية عن قدراتهم لتعلمها؛ حيث

مفهومه فصرت  غيرنها صعبة و أرياضيات "والدتي أثناء تدريسي كنت أسمعها تحكي عن مادة الفمثال: ، همداتقفي تشكيل معت

 ."صعبة عتقد بأنهاأ 

عن كيفية  األردنّية" ما معتقدات طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نص على:

( 6)تقييم تعلمهم للرياضيات ؟" صنفت معتقدات الطلبة عن كيفية تقييم تعلمهم للرياضيات ضمن مجموعة مكونة من 

 ( هذا التصنيف.4، ويبين الجدول )معتقدات

 مجالة ونسب شيوعه بين الطلبة لرياضيات ضمناعن تقييم تعلم نسب شيوع المعتقد  :( 4الجدول ) 

نسبة   ت معتقدات الطلبة عن كيفية تقييم تعلمهم للرياضيات الرقم

شيوعه 

ضمن 

 مجاله

 

 

 

 

نسبة  

شيوعه 

بين 

 الطلبة
 %8 26.4 23 اختبارات الرياضيات صعبة جدًا  1

 %6 19.5 17 اختبارات الرياضيات طويلة  2
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 %5 14.9 13 أي خطأ في حل المسألة هو خطأ السؤال كامل  3

 %5 14.9 13 حل لل واحدة طريقةرياضيات  لكل سؤال 4

 %4 13.8 12 خطوات طويلةمسائل الرياضيات تحتاج  5

 %3 10.3 9 ال يوجد تقدير للطالب الذي يحل بطريقة جديدة  6

 

، وقد تراوحت تلك تعلهم في مادة الرياضيات يميعلق بتقتت( معتقدات 6)وجود( 4الجدول) الموضحة فيأظهرت النتائج     

، وأن أي خطأ في حل المسألة هو خطأ السؤال اوصعوبته المعتقدات ما بين معتقدات أشارت إلى طول اختبارات الرياضيات

يتبين أن هم، و تعزيز المعلم ل وقلةمثلة الصفية أسهل بكثير من مستوى أسئلة االختبارات، سئلة واألأن مستوى األو كاماًل، 

( نسب شيوع 5الشكل ) ويوضح تعلم الرياضيات.يم يتقسلبية عن معتقدات تشكيل في  اقد لعبت دور  ممارسات المعلم التقويمية

 ة.ونسب شيوعه بين الطلب همجال ضمنعن تقييم تعلم الرياضيات المعتقد 

 

 ونسب شيوعه بين الطلبة همجال ضمنلرياضيات ا عن تقييم تعلمنسب شيوع المعتقد  :(5الشكل )

الرياضيات باالختبارات، واستمرار تهديد الطلبة بها، منطلقين من تبنيهم  هذه المعتقدات إلى اهتمام معلمي وقد يعزى تشكل   

سابقة في أثناء دراستهم المدرسية أو الجامعية، وما شكل لدى المعلمين السلوكي في التعليم، وما مروا به من خبرات المنحى 

26% 

20% 
15% 

15% 

14% 

10% 

 نسب شيوع المعتقد عن تقييم تعلم الرياضيات ضمن مجالة ونسب شيوعه بين الطلبة 

 اختبارات الرياضيات طويلة  اختبارات الرياضيات صعبة جداً 

 لكل سؤال رياضيات طريقة واحدة للحل  أي خطأ في حل المسألة هو خطأ السؤال كامل 

 ال يوجد تقدير للطالب الذي يحل بطريقة جديدة  مسائل الرياضيات تحتاج خطوات طويلة
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الطلبة على تقييم  عدم تشجيععن أهمية االختبار في تقييم الطالب، غير مهتمين بأساليب التقييم الحقيقي أو األدائي، و  امعتقد

ت أكثر ح، وتراو (%28)عن  هابنسب لطلبة زادتشيوعا بين االمعتقدات  أكثر أن بدىتحليل النتائج  وباستقراء تعلمهم بأنفسهم.

 .(5الجدول) هو موضح فيكما  وهي%( 28.5 -% 10بين )شيوعا المعتقدات 

 عن تعلم الرياضيات األكثر تكرارا  بين المعتقدات معتقدات الطلبة نسب شيوع :(5الجدول)

 نسبة  شيوعهضمن مجاله المعتقد  التسلسل
 28.5 سبب حب المادة معلم الرياضيات هو  1

 26.4 اختبارات الرياضيات صعبة جدا   2
 22 ستراتيجياتاإلتحتاج إلى معلم ينوع في  3
 19.5 اختبارات الرياضيات طويلة 4
 14.9 أي خطأ في حل المسألة هو خطأ السؤال كامل 5
 14.9 لكل مسألة في الرياضيات حل واحد فقط 6
 16.5 صعبةالرياضيات  7
 16.2 معقدة جداالرياضيات  8
 14.6 مهمة في الحياة  الرياضيات 9

 12 تحتاج إلى معلم يتمتع بالكفاءة 10
 11.3 ممتعةالرياضيات  11
 10 بطريقة مملةالرياضيات عادة ما يقدم المعلم  12

تدريس الرياضيات( بإعادة  األمر الذي يوجه القائمين على تخطيط المناهج وتدريب معلمي الرياضيات ) وإعداد أعضاء هيئة

ة الرياضيات في الحياة اليومية وتقربها إلى يالنظر في محتوى مواد الرياضيات بتضمينها مواقف حياتية تبين للطلبة أهم

؛ إذ تقتصر مواد الرياضيات لمعلم الصف على في البرنامج مقررات الرياضياتلوريوس بزيادة عدد ابرامج البكوير طأذهانهم، وت

( نسب شيوع معتقدات 6ويوضح الشكل ) فقط، في حين التخصصات األخرى ال تتضمن برامجهم مواد في الرياضيات.مادتين 

 الطلبة األكثر تكرارًا بين المعتقدات عن تعلم الرياضيات.
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 نسب شيوع معتقدات الطلبة األكثر تكرارا  بين المعتقدات عن تعلم الرياضيات. :(6الشكل )

أن تعزز مواد الرياضيات في الجامعة بطرح مساق يعنى بتوظيف الرياضيات بالحياة، ويتعرض إلى  كنمومن جهة أخرى ي  

اتجاهات إيجابية لدى الطلبة ويزيد من  ىتاريخ الرياضيات ودور العلماء العرب في إثراء المعرفة في مجال الرياضيات، مما يلق

 لديهم ميولهم نحو تعلمها. مإيجابا في تكوين معتقدات تعظؤثر م عن أهميتها في الحياة، األمر الذي يهوعيهم وإدراك

 التوصيات والمقترحات

 معتقداتحيح لتص، وتعلمها الرياضياتتعليم  عن معتقدات طلبتهممناقشة ب الرياضيات هيئة التدريس أعضاء زيادة اهتمام .1

 .تغييرهاللهم  التي يمكن تبرير عدم معقوليتهاو ، المنطقيةالطلبة غير 

ن يهتموا بالجانب أو  وتفسير األداء عن أدائهمللطلبة التغذية الراجعة  تدريس الرياضياتالهيئة  أعضاءأن يقدم ضرورة  .2

 .نفعالي لطلبتهم في أثناء التدريساال

 .حياة الطالبالرياضيات في  موضوعاتأنشطة تربط  ئة تدريس الرياضياتيضرورة أن يقدم عضو ه .3

0
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30

 نسب شيوع معتقدات الطلبة األكثر تكراراً بين المعتقدات عن تعلم الرياضيات 

نوع النعتقد 
عن 

 الرياضيات
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وبما  ،ضمن برامج معدة لتطوير معتقدات إيجابية لديهم عن ممارساتهم هموتدريب الرياضيات أعضاء هيئة التدريس إعداد .4

 ينعكس على معتقدات طلبتهم.

 .حيث يقتصر البرنامج على مادتين فقط برنامج البكالوريوسفي زيادة مقررات مواد الرياضيات  .5

التقدم الحضاري بما يخلق اتجاهات إيجابية تسهم في إضافة مادة في تاريخ الرياضيات تبرز تطورها التاريخي وأهميتها في  .6

 اضيات.يتقدات إيجابية لدى الطلبة عن الر تشكيل مع

 .شكلت بها معتقدات الطلبة السلبيةالكيفية التي تالعوامل و إجراء بحوث تدرس  .7

باختالف بعض قدات تإجراء دراسات تبحث في معتقدات طلبة المرحلة المدرسية عن الرياضيات، واختالف أنواع المع .8

 ، لمعرفة تطور طبيعة معتقدات الطلبة عن تعلم الرياضيات وتعلمها.المتغيرات

 المراجع العربية 

(. آراء عينة من الطلبة القطريين بشعبتي األدبي بالمرحلة الثانوية العامة حول أسباب العزوف عن 1994الباقر، نصره ) 

 .213-172(، 11، ) جامعة قطر -حولية كلية التربيةدراسة الرياضيات. 

 مجلة الجامعة اإلسالمية (. معتقدات الطلبة المعلمين نحو تعلم الرياضيات وتعليمها. 2010ريان، عادل)

 .751-719(، 2)18، للبحوث اإلنسانية       

مجلة جامعة (. معتقدات الطلبة المعلمين تخصص الرياضيات في جامعة األقصى حول الرياضيات. 2006السر، خالد)

 .323-285(، 2)10، قصىاأل

(. معتقدات الطلبة معلمي الرياضيات نحو حل المسألة ومدى تأثرها بتحصيلهم و      معتقداتهم 2002عابد، عدنان)

 .72-43(، 65)17، المجلة التربويةبفاعليتهم التدريسية. 
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