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  . الجهد

  اللهم لك الحمد و جزيل الشكر وعظيم الثناء و التوفيق .. و بالتالي 
ـ  انا بالجميل أتقـدم بفـائق ا  فعر ومن باب شكر اهللا و ل الشـكر  لتقـدير وجمي

أو ساهم مـن قريـب أو بعيـد فـي انجـاز هـذا       إلى كل من كان له الفضل 
  : العمل ، ونخص ذكرا

علـى توجيهاتـه ونصـائحه    " نصـر الـدين ليفـة   "األستاذ المشرف الـدكتور  
  .القيمة 
المدارس التـي فتحـت لنـا أبوابهـا فـي الجانـب الميـداني         أنسى كما ال

االسـتطالعية   (إلجـراء الدراسـة الميدانيـة   وقدمت لنا يد العون والتسهيالت 
  .على حد سواء )والنهائية

علـى سـير    أشـرفوا الزمالء المعلمين مـن محكمـين ومصـححين والـذين     .و
  .االختبار

العمـل تقنيـا   التي سهرت علـى إخـراج هـذا    " شلي نورة"كما أشكر األخت 
ــا  فاطمــة "بهــذه الصــورة، دون أن أنســى تقــديم خــالص شــكري ألخوي

   . عن كل ما قدماه لي من مساعدات " سامي"و "الزهراء
وأخيرا أتوجه بخالص تقـديري إلـى اللجنـة المشـرفة علـى مناقشـة هـذه        

  .المذكرة 
  



 1

 ـ الفهرس ـ
  

  1.............................................................ـ مقدمة وإشكالية البحث
  4.................................................................ـ مصطلحات البحث

  6......................................................................ـ أهمية البحث 
  6.....................................................................ـ أهداف البحث 

   7.........................................................ـ الدراسات الميدانية السابقة 
  

  الجانب النظري
  الفصل األول

  االبتدائية الحساب الذهني مهارة مستهدفة في رياضيات المدرسة
  

   11................................................................................مدخل
  مكانة الرياضيات في المدرسة االبتدائية ـ 1
  12.........................................................تعليمية الرياضيات / 1ـ1  
   14..........................................................تعريف الرياضيات /2ـ1  
  15...........................................................طبيعة الرياضيات /3ـ1  
   18...........................................................أهمية الرياضيات /4ـ1  
   20.....................................................القيم التربوية للرياضيات/5ـ1  
  21..........................أغراض تدريس الرياضيات في المدرسة االبتدائية  /6ـ1  
   22................................أهداف تدريس الرياضيات في الصف السادس/7ـ1  
  24.........................الرياضياتالتعديالت و آخر المستجدات التي مست  /8ـ1  
  27........................................ المدرسية الحديثة معايير الرياضيات /9ـ1  

  29........................................................................خالصة جزئية
  ـ الحساب الذهني مهارة مستهدفة في تعلم الرياضيات 2
  30.......................................................... نشأة العد وتطوره /1ـ2  
  31.........................................................الحاليالنظام العددي /2ـ2  
  33......................................................تعريف المهارة الذهنية /3ـ2  
  34..........................................الذهنيالحساب المهارة في  تعريف /4ـ2  
  36...........................................أهمية المهارة في الحساب الذهني  /5ـ2  



 2

  38..................................في تعلم الرياضيات  دور مهارة الحساب الذهني /6ـ2  
   40...........................................................أهداف الحساب الذهني /7ـ2  
  41........................................الممارسة الصفية لمهارة الحساب الذهني  /8ـ2  
  43........................المساعدة في التحصيل الحسابي ) الذهنية(العوامل العقلية  /9ـ2  
  45..........................أثر استخدام اآللة الحاسبة على مهارة الحساب الذهني  /10ـ2  

  48............................................................................خالصة جزئية
  الفصل الثاني

  دور الحساب الذهني في تنمية التفكير وحل المشكالت الرياضية
  50....................................................................................مدخل

  ـ التفكير من أهداف الحساب الذهني 1
  51.................................................................تعريف التفكير / 1ـ1  
  53.........................................................عناصر التفكير وأدواته  /2ـ1  
  54.........................................................تصنيف مهارات التفكير /3ـ1  
  55.............................................................. أهمية تنمية التفكير/4ـ1  
  58...........................................التفكير دور الحساب الذهني في تنمية  /5ـ1  
  60................................)تطور التفكير( نظرية بياجيه في النمو المعرفي  /6ـ1  
  62.........................................مراحل النمو العقلي المعرفي عند بياجيه /7ـ1  
  65............................لعقلي لتلميذ الصف السادس خصائص النمو المعرفي ا/8ـ1  
  66...........................................نظرية بياجيه وتعليم العمليات الحسابية/9ـ1  
  67................................نتائج نظرية بياجيه البنائية في السياق التربوي  /10ـ1  

  69...........................................................................خالصة جزئية
  
  ـ التفكير أداة لحل المشكالت الرياضية 2
  70........................................................الرياضيةتعريف المشكلة  /1ـ2  
  72..............................................................المشكلةتعريف حل  /2ـ2  
  73.......................................................عالقة التفكير بحل المشكلة /3ـ2  
  74...................................................الرياضيةأهمية حل المشكالت  /4ـ2  
  75.........................................المشكالت الرياضية في الكتب المدرسية  /5ـ2  
  78....................الرياضية  الصعوبات التي يواجهها التالميذ في حل المشكالت /6ـ2  
  80...................................................الرياضيةخطوات حل المشكلة  /7ـ2  
  81.....................................عوامل مساعدة على حل المشكالت الرياضية /8ـ2  



 3

  84.............................دور المعلم في تنمية التفكير وحل المشكالت الرياضية  /9ـ2  
  85.....................................معايير تقييم التحكم في حل المشكلة الرياضية /10ـ2  

  87..............................................................................خالصة جزئية
  

  الفصل الثالث
  يم في مجال الحساب الذهنيهداف التربوية والتقياأل

  
   89...........................................................................مدخل

  ـ األهداف التربوية ودورها في العملية التعليمية  1
  90............................................... فلمحة وجيزة عن بداية ظهور الهد /1ـ1  
  91............................................................تعريف الهدف التربوي  /2ـ1  
  92.........................................................مستويات األهداف التربوية /3ـ1  
  95..................................................دور األهداف في العملية التربوية  /4ـ1  
  95.............................................................أهمية األهداف التربوية/ 1-5  
  97...................................صياغة األهداف اإلجرائية والغرض من تحديدها  /6ـ1  
  99.............................................اإلجرائية من عيوب التدريس باألهداف /7ـ1  
    100..............ملمح تلميذ الصف السادس في محور الحساب مع نهاية الثالثي األول /8ـ1  
  102.................................................أهداف الحساب وفق تصنيف بلوم /9ـ1  
  105...................................التقييمأهمية تصنيف بلوم لألهداف التربوية في /10ـ1  
  107...........................................................................خالصة جزئية  
  
  ـ التقييم في مجال الحساب الذهني 2
  108....................................................................ريف التقييم تع /1ـ2  
   110...........................................................الفرق بين التقييم والتقويم/2ـ2  
  112........................................................العالقة بين التقييم والقياس  /3ـ2  
  113............................................................مجاالت التقييم والقياس/ 2-4  
  114...................................................تقييم المهارة في الحساب الذهني /5ـ2  
  116.............................................دور التقييم في تعلم المهارات الحسابية /6ـ2  
  117..........................................يم في العملية التعليمية التعلمية أنواع التقي /7ـ2  
  120......................................التربوييم يقالصعوبات التي تواجه القياس والت /8ـ2  



 4

  121..........................................................ربيةفي الت القياسأخطاء  /9ـ2  
  122.............................................................لتقييمالقياس وا أدوات /9ـ2  

  123.............................................................................خالصة جزئية
  

                           انب التطبيقيــالج
  

  ل الرابعــــــــلفصا
  ار المنهجي للبحث ـــــــاإلط

  125.......................................................ـ التساؤالت المطروحة في البحث1
  125.......................................................................فرضيات البحث -2
  126...........................................................................ـ عينة البحث3
  128..........................................................................البحث حدودـ 4
  129......................................................................ـ المنهج المستخدم 5
  130.............................................................................أداة البحث -6
  141.....................................................................ـ الوسيلة اإلحصائية7

  
  ل الخامســــــــالفص

  ج البحثـــــسير نتائل وتفـــــتحلي
  
   144...................................................................الدراسة االستطالعية ـ1
  144........................................................................ـ تجريب االختبار2
  145.......................................................................ـ تصحيح االختبار3
  145...................................................ـ المعالجة اإلحصائية لمفردات االختبار4
  148............................................................ـ االختبار في صورته النهائية5
  148.......................................................تبارحساب الزمن المخصص لإلخ -6
  148....................................................................الثباتـ حساب معامل 7
   150...................................................................ـ حساب صدق االختبار8
  152..........................................نتائج اإلختبار في الدراسة اإلستطالعية مناقشةـ 9

   167......................................النتائج النهائية  مناقشة نتائج اإلختبار في الدراسةـ 10
  173......................................تحليل نتائج الدراسة النهائية في ضوء الفرضيات -11



 5

  185........................ـ مقارنة بين نتائج الدراسة االستطالعية ونتائج الدراسة النهائية 12
  187.............................................................................البحث خاتمة -

  190............................................................................ـ مراجع البحث
  

 ـ مالحق البحث

  جداول تحليل أسئلة اإلختبار -الملحق أ*  
  بطاقة تحكيم محتوى اإلختبار مع األهداف اإلجرائية  -الملحق ب*   
  جدول مواصفات اإلختبار -الملحق ج*   
  اإلختبار المقترح لقياس مهارة الحساب الذهني -الملحق د*   
   المشكالت المقترحة لقياس التحكم في حل المشكالت الرياضية -هـ الملحق*   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -1 -

  : مقدمة وإشكالیة البحث
احتلت الرياضيات مكانة متميزة منذ أقدم العصور لمـا لهـا مـن تطبيقـات متعـددة       
وألنها غزت جميع فروع العلـوم المختلفـة وأصـبحت تشـكل احـد مقوماتهـا        ،ومتنوعة
  )1(.األساسية
وتكمن أهمية الرياضـيات مـن وجهـة نظـر العديـد مـن المـربين والمهتمـين          
لـذلك تجـدها مـن بـين      ،ونها أداة مهمة لتنظيم األفكار وحـل المشـكالت  ك ، فيبتدريسها

ـ        ة ـالمواد األساسية التي تهتم بهـا المـدارس عمومـا والمدرسـة االبتدائيـة بصـفة خاص
نظرا لحاجة المتعلم إليها في حياته العمليـة كمـا أنهـا تعتبـر لغـة العلـم لمـا لهـا مـن          

فيهـا المـتعلم رياضـة عقليـة جمـة       ويجـد  ،مواصفات الدقة والموضوعية فـي نتائجهـا  
  )2(.الفوائد

وازدياد الحاجة إلى استعمال الرياضيات في الحيـاة اليوميـة وفـي ظـل التسـارع        
جعـل السياسـيين    ،الذي نعيشه ويشـهده العـالم فـي جميـع مجـاالت العلـم والمعرفـة       

والتربويين واللجان الوطنية وعلـى رأسـهم مجلـس معلمـي الرياضـيات فـي الواليـات        
وانتهـى إلـى حصـر     ،متحدة األمريكية يهتم بوضع معـايير بنـاء الرياضـيات الحديثـة    ال

أولهما ما تعلق بمعـايير المنهـاج القـوي الـذي يعمـل علـى تطـوير         :أهمها في جانبين
األفكار الرياضية وربطها بمجاالت الحياة المختلفة أي مـا يعـرف بالتـدريس عـن طريـق      

ـ  اني مـا يخـص معـايير المحتـوى وتـم التركيـز       أسلوب حل المشكالت ، أما الجانب الث
افها فـي وثيقـة مبـادئ    لعمليـات والتـي وردت تفاصـيلها وأهـد    فيها على معايير العد وا

حيث تساعد المتعلم ومنـذ مرحلـة مبكـرة فـي حياتـه إلـى        ،ومعايير الرياضيات الحديثة
عالقـات  على فهم األعداد وطرق تمثيلهـا والقـدرة علـى تحليلهـا وربـط ال      ،مراحل أعلى

  )3(.المشكالت لبين العمليات الحسابية لح
  

ن فهم نظام العد والتقـدير وتنميـة الحـس العـددي والمتمثـل      من هنا يتضح جليا أ  
كـين المـتعلم مـن توظيـف شـبكة العالقـات المتداخلـة        تم << :حسب الباحثين في انـه 

حسـاب  وحـل المشـكالت وإجـراء ال    ،لمعرفة التلميذ العددية فـي الرياضـيات بمرونـة   
  .ليم الرياضيات للصفوف االبتدائيةهو ما يشكل لب تع،  )4(>الدقيق بسهولة

-------------------------------------------------  
  .20، ص 2003 ،العين، اإلمارات مكتبة الفالح، ، " الرياضيات وطرق تدريسها" : أبو زينةفريد ) 1(
  .دار الكتابة اللبناني بيروت، " مية وأصول التدريس رائد التربية العل"  :عبد الحميد فايد -)2(
علـى تنميـة    األردنابتـدائي فـي    أثر برنامج تدريبي لتالميذ الصف السـادس " :سميلة أحمد الصباغ) 4( ـ) 3(

المجلـد   ،مجلـة علميـة محكمـة    ،البصـائر  مجلة ل نشر في امق،  "الطالقة العددية على التحصيل في الرياضيات
 .  8 ـ 7ص ،  2005، ) 1(العدد ، ) 9(
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اعتباره القاعدة العريضة التـي تبنـى عليهـا الرياضـيات ويمتـد أساسـها إلـى        ب  
مراحل ومستويات أعلـى، ومنـه فـال يمكننـا أن ننكـر مـدى ارتبـاط الحـس العـددي          

وانطالقـا ممـا سـبق     ،بالحساب الذهني الذي يلعب هذا األخيـر دورا كبيـرا فـي تنميتـه    
ساب الذهني من أهمية ودور ال يسـتهان بـه فـي ظـل تنميـة      طرحه نلمس بوضوح ما للح

  .القدرات العقلية والفكرية لدى المتعلم
  

ومن الظواهر المالحظة والتي يجمـع المربـون والمعلمـون علـى تكرارهـا فـي         
والتـي تضـعهم موضـع الحيـرة والقلـق       ،خـص سامنا التربويـة االبتدائيـة بشـكل أ   أق

هـي   ،اف المسـطرة عـدم تحقيـق األهـد    سـبيل  واالضطراب كما تشكل عقبة كبيرة فـي 
يفسـر   وهـو مـا   ،ظاهرة عجز التلميذ أمام حـل المشـكالت الرياضـية المقترحـة عليـه     

ضعف قدرته على التفكير للوصول إلى الحل الصـحيح متبعـا بـذلك الخطـوات الالزمـة      
م من استعمال لألعداد المفيدة فـي الـنص واختيـار للعمليـة  المناسـبة أي التفسـير السـلي       

كما تكون إجابته منسجمة مع سؤال المشكلة وذلـك مـن خـالل احتـرام الوحـدة       ،للمشكلة
  .، تقديم نتائج معقولة والجواب عن السؤال بجملة مفيدة 

أدى إلـى االستفسـار عـن    المسـتمر   فأمام هذا العجز ومع تزايد الحيـرة والقلـق    
فهـل يرجـع    ،األمـور  السبب في ذلك سواء من طرف التربويين والمعلمين وحتـى أوليـاء  

أم إلـى طريقـة التـدريس والوسـائل      ،السبب إلى ضعف المناهج وتصـميمها وتخطيطهـا  
أم إلـى المقـررات الدراسـية التـي ال تراعـي       ،المستعملة واألسـاليب التقليديـة المتبعـة   

أم إلـى قـدرات التلميـذ الذهنيـة فـي حـد        ،حاجات التالميذ وميولهم وغير نابعة من بيئتهم
هـذا الـذي أرادت الباحثـة     ،ومهارة الحساب الذهني لديه بصـفة خاصـة   ،عامة ذاته بصفة

لمـا لـه مـن دور كبيـر      ،التركيز عليه في بحثها هذا من بين عديد العوامل السالفة الـذكر 
في تنمية القدرة على التفكير والذي بدوره هذا األخيـر يعتبـر األسـاس الـذي تبنـى عليـه       

  .حل المشكالت الرياضية
  

فـإذا كـان للحسـاب الـذهني دور فـي التفكيـر وللتفكيـر دور فـي حـل          ومنه    
ارتأينا في أن نبحث في العالقة بـين المهـارة فـي الحسـاب الـذهني       ،المشكالت الرياضية

الممارسـة   هـذه  رغبـة منـا فـي الوقـوف عنـد      ،والتحكم في حل المشكالت الرياضـية 
إذ  ،مهمـة ليسـت بالسـهلة   التربوية مشيرين بذلك إلى المدرس الذي هـو بصـدد مواجهـة    

نجـح  لمهـارة لـدى تالميـذه مـن خـالل خلـق أ      انه مطالب بالعمل جاهدا على تنمية هذه ا
باإلضـافة إلـى محتـوى المنهـاج الـذي يجـب أن يضـع         ،المواقف التي تساعد على ذلك

ويكـون لـه األثـر والفاعليـة علـى       )الحساب الذهني ( المهارة هذه مصمميه في الحسبان
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قـد  ، ألنـه  وان شبح اآللة الحاسبة يهدد تالميـذنا فـي المرحلـة االبتدائيـة     خاصة ،تنميتها
-يشفع للطالب في مراحل عليا اسـتخدامها مبـررا ذلـك بهـدف الحصـول علـى نتـائج        

لكـن كيـف لنـا أن     ،الحساب بسهولة ودقة وسرعة كون تركيزه منصبا على خطـة العمـل  
االبتدائيـة علـى   لتلميـذ فـي المرحلـة    نقبل وبما نفسر التبعية العميـاء واالعتمـاد الكلـي    

قل ما يمكن قوله في هـذه الحالـة هـو تحفيـز علـى      فأ ،الحاسبة في حساب أبسط العمليات
والـذهن وهـو فـي أوج اسـتعداده لوضـع األسـاس السـليم         إعاقة شبه تامة لنشاط الفكر

ال بنـاء هـش يـذهب مـع أول ريـح       ،لبناء متين يستغله االستغالل األمثـل فـي حياتـه   
كل ذلك جعلنا نخوض في غمار هذه الدراسـة محـاولين تقيـيم مهـارة الحسـاب       ،ادفهتص

، اسـتنادا إلـى األهـداف اإلجرائيـة المقدمـة      الذهني عند تالميذ الصف السـادس ابتـدائي  
خالل الثالثي األول من السنة الدراسية فـي محـور األعـداد والحسـاب،  والكشـف عـن       

ومـن خـالل ذلـك نحـاول      ،مشـكالت الرياضـية  في التحكم في حل ال دور هذه المهارة 
  : ين التالييناإلجابة عن السؤال

هل يحصل تلميذ الصف السادس في اختبار مهارة الحساب الـذهني علـى درجـات فـي أغلبهـا      
   ؟منخفضة

وهل تختلف درجة الـتحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية بـاختالف المهـارة فـي الحسـاب          
  الذهني؟ 

  
األول نظـري ويضـم ثالثـة    :ين التساؤلين مـن خـالل جـانبين    هذعن وسنحاول اإلجابة   
الضوء من خاللها على مادة الرياضـيات كإحـدى المـواد المهمـة التـي تحتضـنها        ملقين ،فصول

كمـا   ،الوعاء الـذي يحـوي ويسـتهدف مهـارة الحسـاب الـذهني       تعد المدرسة االبتدائية وبدورها
التفكيـر وحـل   ، الحسـاب الـذهني ،   الثـة نحاول توضيح العالقـة المتعديـة بـين العناصـر الث    

فـي ذات الوقـت   و ،بدور الحسـاب الـذهني فـي تنميـة التفكيـر      كونبرز ذل ،المشكالت الرياضية
إضافة إلـى ذلـك ونحـن بصـدد عمليـة التقيـيم        الرياضية، األخير أداة لحل المشكالت ايعتبر هذ

يجـدر   ول مـن السـنة الدراسـية   لفتـرة الثالثـي األ   المسطرة اإلجرائية استنادا إلى جملة األهداف
ومـن خـالل الجانـب      ،بنا  اإلشارة إلى حلقتي التقييم واألهداف وتحديـدا فـي مجـال الحسـاب    

طر المنهجية المعتمـدة فـي البحـث ثـم تحليـل وتفسـير النتـائج المتحصـل         التطبيقي نعرض األ
  .عليها 
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  :ات البحثــــــــــــمصطلح
  
المهـارة فـي الحسـاب    (شامل و واضح علـى الظـاهرة    إصدار حكم هو :مــــــالتقيي *

  .استنادا لعملية القياس) الذهني 
  
هي األداء الدقيق و السهل القـائم علـى الفهـم لمـا يتعلمـه اإلنسـان        <<  :ارةـــــالمه *

  )1( .>>حركيا وعقليا مع توفير الوقت والجهد والتكاليف 
يحصـل عليـه المـتعلم بعـد حـدوث      وتعرفها الباحثة على أنها نشـاط ذهنـي أو أدائـي      

  .يسلك في أدائه الطريقة الدقيقة والسهلة والسريعة في آن واحد ،عملية التعلم
  
نقصد بمهارة الحسـاب الـذهني فـي بحثنـا هـذا أنـه قـدرة المـتعلم          :اب الذهنيــالحس *

ج نـوات (أي معرفـة الحقـائق الحسـابية     ،و إدراك المعـاني و العالقـات   ،الذهنية علـى التجريـد  
معرفـة المصـطلحات الحسـابية مـن      كوكـذل  ،)العمليات األربعة من جمع ،طرح ،ضرب وقسـمة 

وقـدرة المـتعلم علـى فهـم معنـى األعـداد والعمليـات          ،الـخ ....... ق، جداء ،حاصل و فـر 
للوصـول إلـى النـاتج أو      ،وتطبيق القواعـد واالسـتراتيجيات الذهنيـة بدقـة     ،الحسابية األربعة

  .وجهد ممكنين دون االستعانة بأداة حسابية أو معين خارجيالحل في أقصر وقت 
Ø صد بها نـواتج أو حواصـل العمليـات الحسـابية األربعـة مـن       نق     :الحقائق الحسابية

 .جمع،طرح،ضرب وقسمة

Ø جـداء  :المفـردات ذات الداللـة علـى معـان فـي الحسـاب مثـل       : المصطلحات الحسابية
  .الخ....،مضاعف،قاسم 

Ø الوصـول والتعبيـر عـن نـاتج عمليـة حسـابية دون       :ليات الحسـابية معنى األعداد والعم
 .النتيجةكأن يعبر عن عملية بعملية أخرى شرط أن يحصل على نفس  ،تطابق معها

  
Ø توظيف المعـارف والمكتسـبات الحسـابية مـن قواعـد       :االستراتيجيات والقواعد الذهنية

ـ في بناء شبكة عالق ،وقوانين علـى الفهـم للوصـول إلـى      ائمات بين العمليات الحسابية الق
 . أو التعامل مع موقف جديد النتيجة

  
  

-------------------------------------------------  
  "معجم المصـطلحات التربويـة المعرفـة فـي المنـاهج وطـرق التـدريس       " :  أحمد حسين اللقاني وعلي أحمد الجمل )1(

  . 251ص،  1999 ، 2ط ،مصر ،عالم الكتب
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فـي صـالح اإلنسـان    عملية التحكم تشير إلى القدرة علـى توجيـه الظـاهرة    :  مــــالتحك *
بقـدر مـا تكـون     ، ووهي مرتبطة بما يسبقها من عمليات الوصف والفهـم وصـوال إلـى الـتحكم    
   )1( .عليه تلك العمليات السابقة من دقة بقدر ما تتوافر القدرة على التحكم في الظاهرة

أي  ،تمكـن المـتعلم مـن حـل المشـكلة      كم في بحثنا هذا أنـه التح مصطلحوتقصد الباحثة ب  
  .وصوله إلى حلها وعدم عجزه أمامها

  
  

هي وضعية تجعل المتعلم يواجه عقبة تمنعه مـن متابعـة نشـاطه فـي ميـدان معـين        :المشكلة *
خـارجي أو   ،وتنـتج عـن تـدخل عامـل أو أكثـر      ،لتحقيق الهدف المراد بلوغه والوصول إليـه 

  )2(.منع النشاط من أن يتم على حسب اإلستراتيجية التي رسمت لتنفيذهبحيث ي ،داخلي
  
  

وهـي عبـارة عـن وضـعية أو      ،هي ما يطلق عليـه كـذلك بالمسـألة     :المشكلة الرياضية *
موقف كمي يواجهه المتعلم يتسم بالغموض وعـدم الوضـوح يحتـاج إلـى حـل وفـك الغمـوض        

إتبـاع خطـوات معينـة مسـتغال بـذلك      وعليه هي وضعية تعلم محـددة تفـرض علـى المـتعلم     
  .المعطيات للوصول إلى المطلوب و الحل 

  
التفكير في بناء خطـة منهجيـة يوظـف فيهـا المـتعلم       وتعرفها الباحثة على أنها: حل المشكلة *

  .معارفه ومكتسباته ومهاراته الحسابية للوصول إلى الحل وفك الغموض
  
ـ    :الدرجات المنخفضـة  * ـ   هـي العالمـات التـي يتحص االختبـار دون   يل عليهـا التلميـذ ف

  .المتوسط
ـ        :الدرجات المرتفعـة  * االختبـار فـوق    يهـي العالمـات التـي يتحصـل عليهـا التلميـذ ف

  .المتوسط
  

  
  

-------------------------------------------------  
الـدار المصـرية    ،" معجـم المصـطلحات التربويـة والنفسـية    "  :مراجعة حامـد عمـار   ،زينب النجار ،حسن شحاتة) 1(

  . 304ص،   2003 ، 1ط ،اللبنانية
 المدرسـية الـديوان الـوطني للمطبوعـات       "الدليل المنهجي للطور الثـاني الصـف السـادس   "  :جماعة من المربين )2(

  .111ـ  110ص  ،2003
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  :أھمیة الدراسة ـ
ض فـي  كونهـا تخـو   فـي  تأكـد تتكمـن أهميتهـا و   ،إن الدراسة التي نحن بصدد القيام بها  

، فمـن  وهـي مهـارة الحسـاب الـذهني     ،قضية هامة من الواجب طرحها على الصـعيد التربـوي  
نـه  أخاصـة و  ،اثنان حول حجم الفائـدة مـن ورائـه فـي تكـوين الطفـل      يختلف  نه الدون شك أ

بـه   هتمـام ، فاالوسيلة لبناء التفكير الرياضي وحل المشكالت الحسـابية ببسـاطة وسـرعة ودقـة    
هذا األخيـر الـذي يكـاد يكـون منعـدما لـدى تالميـذنا         ،نتباه والتحليل والتفكيرهو تنمية لقوة اال

التـي   ،النتـائج المسـجلة علـى السـاحة التربويـة     ومن خـالل  ، وذلك بشهادة العديد من التربويين
تظهر العجز الكلـي للتلميـذ أمـام األسـئلة التـي تتطلـب التفكيـر وبصـفة خاصـة المشـكالت           

الحساب الذهني عنـد تكـوين الطفـل المـتعلم ضـرورة فـي المدرسـة        الرياضية ، فتنمية مهارة 
  .االبتدائية ال يجب إهمالها واإلغفال عنها 

  
ـ  ول   رف والكشـف علـى مسـتوى تالميـذنا فـي هـذه       هذا جاءت هذه الدراسة سـاعية للتع
ن التوجهـات التربويـة الحديثـة فـي     كيـف ال وأ  ،إيجـاد السـبيل لتنميتهـا    والعمل على ،المهارة

مـن   هـذا و ،الـذهني لـدى المـتعلم    يم تتجه نحو العمل على تنمية الطالقة العدديـة والحسـاب  التعل
خالل تطوير طرق وأساليب التدريس المساعدة على ذلـك ، فأهميـة دراسـتنا تنبثـق مـن أهميـة       

فالتالميـذ   ،الحساب الذهني وأهمية التفكير السليم المؤدي إلى الحـل الصـحيح للمشـكلة الرياضـية    
وهـذا ال يعنـي    ،لحاسبة وال يستعملون أذهانهم فـي أبسـط العمليـات   تمدون على اآلالت االيوم  يع

العلمـي التكنولـوجي ومـا تقدمـه لصـالح       به التطـور  التقليل من شأن اآللة الحاسبة كاختراع أتى
هـو وقـف وإعاقـة     ،لكن اعتماد تالميذ المرحلة االبتدائية عليها في العمليـات الحسـابية   ، اإلنسان

فال ينبغي أن ننسى أن هنـاك العديـد مـن المواقـف ال سـيما الحياتيـة        ،تفكيرهم النمو السليملنمو 
  .نسب وأسرع وأسهل، فالحساب الذهني أالتي ال مجال فيها الستعمال اآللة الحسابية

  
  :أھداف الدراسة 

إن ما دفعنا للخوض في غمـار هـذا الموضـوع وهـذه الدراسـة يمكـن اسـتنباطه مـن           
أي تقييم مهارة الحساب الـذهني وعالقتهـا بـالتحكم فـي حـل المشـكالت        ،ي حد ذاتهااإلشكالية ف
مـدى عالقتهـا   الكشـف عـن    من وراء ذلك تحديـد مسـتوى تالميـذنا فيهـا و     ملينآ، الرياضية

خاصة أمـام تكـرار نفـس الصـورة فـي العديـد مـن األقسـام          ،بالتحكم في المشكالت الرياضية
بسـط  المتمثلـة فـي اسـتعمال اآللـة الحاسـبة فـي حـل أ       و ،تالميذالتربوية وعند الكثيرين من ال

إلى ذلك الغياب الكلي لوظيفـة التفكيـر الـذي يعكسـه اإلخفـاق والفشـل        ضف ،العمليات الحسابية
  .في حل المشكالت الرياضية المقترحة في االختبارات التحصيلية
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  :من وراء دراستنا هذه إلى نهدف ذلكوبناء على   
Ø  عالقة بين المهارة في الحساب الـذهني والـتحكم فـي حـل المشـكلة الرياضـية      الكشف عن وجود 

 .ن هذه األخيرة تشكل عائق كبير سواء بالنسبة للمعلم أو المتعلمخاصة وأ

Ø   وتحسـيس   ،والكشـف عـن أسـباب ضـعفها إذا ثبـت ذلـك      ) الحساب الذهني(تقييم هذه المهارة
ـ المدرسين بأهميتها وضرورة االهتمام ب علـى تنميتهـا مـن خـالل خلـق مواقـف        والعمـل  ،اه

 .تساهم في ذلك 

Ø         كما تهدف دراستنا إلى اإلشارة إلى مصممي المنـاهج ومطـوري بـرامج تكـوين المعلمـين إلـى
النظر في هذه المهارة مما يسـاعدهم علـى إعـداد محتـوى يتضـمن أنشـطة مالئمـة ومناسـبة         

 .كلتنمية هذه المهارة وتدريب المعلم على طرق تدريس تدعم ذل

  
  

  : ات السابقةــــــــــــالدراس
  
ثـر اسـتخدام اآلالت   دراسـة هـدفت إلـى البحـث عـن أ     ) 1981(أجرى إبراهيم عقـيالن   -1

المتخلفـين تحصـيليا فـي     ،الحاسبة اليدوية على اتجاهات وتحصيل تالميذ الصـف الثـاني ابتـدائي   
  :التساؤل حاولت الدراسة اإلجابة عن ،المفاهيم الرياضية األساسية في األردن

هل هناك فرق بين تحصيل التالميذ الـذين يسـتعملون اآللـة الحاسـبة وتحصـيل التالميـذ        -
أي يعتمدون على مهـارة الحسـاب الـذهني فـي مجـاالت الحسـاب        ،الذين ال يستعملونها

وقـد توصـلت هـذه الدراسـة إلـى نتـائج        ،والمفاهيم والتطبيق وحل المشكالت الرياضية
 تؤدي إلى تغير في شـعور التالميـذ نحـو الرياضـيات ذكـورا أو      اآللة الحاسبة ال: أهمها 

كما أوصت بعدم استخدامها للتالميـذ وهـم ال زالـوا يتعلمـون المفـاهيم الرياضـية        ،إناثا
 .ألول مرة

 
فقد هدفت إلـى تقصـي الضـعف فـي مسـتوى التحصـيل        :)1987(أما دراسة عيسى حداد  -2

والتعـرف علـى أكثـر     ،)الصـف السـادس  ( االبتدائيـة  في الرياضيات لدى تالميذ نهاية المرحلة 
ذكـور   193( تلميـذ   378وقد طبقـت علـى عينـة مـن التالميـذ بلغـت        ،األخطاء شيوعا لديهم

  :وقد توصلت إلى النتائج التالية ) بنات  185و
كمـا كشـفت عـن     ،أثبتت ضعف التالميذ في الرياضيات في نهايـة المرحلـة االبتدائيـة    -  

  :ألخطاء األكثر شيوعا في أوساط التالميذ تمثلت فيوجود أنماط من ا
علـى الكسـور   ) الجمع، الطـرح، الضـرب، والقسـمة    (  ةفي العمليات األربع األخطاء -  

  .واألعداد العشرية
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وكـذلك عجـز فـي حـل المشـكالت       ،عدم التمييز بين مربـع العـدد وضـعف العـدد     -  
د السـرعة والمسـافة المقطوعـة فـي     خاصة ما تعلق منها بـالبيع والشـراء وإيجـا    ،الرياضية

ولقد فسر الباحث ذلك بسبب عدم االهتمـام بـالتعليم المبنـي علـى الفهـم والـذي        ،وحدة الزمن
ـ     ،يؤدي إلى التفكير السليم مـدى تحقـق    يوعليه فقد اقتصرت الدراسـة الميدانيـة علـى تقص

نـب الضـعف   والتعـرف علـى جوا   ،اف تدريس الرياضيات في نهاية المرحلـة االبتدائيـة  أهد
 .عندهم دون الكشف عن أسباب هذه األخطاء وهذا الضعف

  
بدراسـة الستقصـاء مـدى فاعليـة برنـامج مقتـرح        :)1990(قام عبد اهللا رمضان صـالح   -3

والتقـدير التقريبـي لـدى الطـالب المعلمـين بكليـة       ) العقلـي (لتنمية مهارات الحسـاب الـذهني   
المقتـرح فـي تحسـين المهـارات العقليـة والتقـدير       دلت النتائج على فاعليـة البرنـامج    ،التربية

  .ن هناك قصورا في استخدامها في المدارس وكتب الرياضيات ، وأالتقريبي
4- Wilson  )1999( :        وقد تحدث عن الحسـاب الـذهني كونـه يشـكل دورا أساسـيا فـي

هـا  وذلك من خـالل االسـتراتيجيات الذهنيـة التـي مـن خالل      ،رفع الحس العددي لدى المتعلم
والذي يقصد به توظيـف شـبكة العالقـات المتداخلـة للمعرفـة العدديـة        ،يتطور الحس العددي

  .في حل المشكالت الرياضية
  
عـن بعـض المشـاريع التـي قامـت بهـا مـع        : ) Perry 2000 ,(وفي مقالة لبيـري   -5

ـ أفـاد  ،ياضية مـن خـالل الحسـاب الـذهني    تالميذ الصف الثالث الستقصاء النماذج الر ن أت ب
ذه األنشطة أعطت التالميـذ بـدائل متعـددة لحـل التمـارين وتوظيـف النمـاذج الرياضـية         ه

  .وإيجاد العالقة بينها
  
عـن فوائـد وأهميـة الحسـاب      :)RUBENSTEIN , 2001( روبنسـتين   وقد تحـدث  -6

وكيـف أن ذلـك سـاعد فـي تطـوير التفكيـر والتبريـر فـي         ، الذهني للمرحلة المتوسطة
  .بالحس العددي عند التالميذ مجال األعداد أي ما يعرف 

 
هدفت هذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى اثـر       :)2005(حمد الصباغ لة أأما دراسة سمي -7

 تنمية الطالقة العددية على التحصـيل فـي الرياضـيات وعنـد تالميـذ الصـف السـادس       
اف تطـوير الرياضـيات فـي    ذلك كـون الطالقـة العدديـة مـن أهـد      ،في األردن ابتدائي

والتـي يقصـد بهـا امـتالك المـتعلم المعرفـة والقـدرة علـى          ،والعشـرين القرن الواحد 
وبالتـالي يعتبـر مؤشـر     ،إجراء الحسـابات أي التفكيـر  في استخدام الطرق الفعالة والدقيقة 

تلميـذ  ) 78(للمعلم على أن التلميذ يفكر ، وقـد طبقـت هـذه الدراسـة علـى عينـة مـن        
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باسـتخدام برنـامج تـدريبي     ،بـاألردن  وتلميذة في الصف السادس ابتدائي لمدينـة عمـان  
 .يؤكد فهم األعداد والعمليات عليها وتطوير الحس العددي وتوظيف الحساب الذهني

  
وتوصلت الباحثة من خالل دراستها إلـى أن الطالقـة العدديـة تنمـو مـن خـالل تعلـيم        

ـ   ،ن هناك تأثير للبرنامج التـدريبي المقتـرح  ، وأالمتعلم لمثل هذه المواقف ت باالهتمـام  كمـا أوص
ل تعريـف المعلمـين   بها وتطوير الحس العددي وتوظيف الحساب الذهني لدى التالميـذ مـن خـال   

  .عداد مواقف تبني هذه الحاجاتوتدريبهم على إ
  
وعليه إذا كانت الدراسـات السـالفة الـذكر قـد كشـفت عـن ضـعف مسـتوى تحصـيل            

نـت جوانـب الضـعف األكثـر شـيوعا      وبي ،التالميذ في الرياضيات في نهاية المرحلـة االبتدائيـة  
كمـا أثبتـت أهميـة الحسـاب الـذهني ودوره فـي تنميـة التفكيـر          ،بما فيها المشكالت الرياضية

والحس العددي لدى المتعلم ، فمن هنا تبلورت فكرة هذه الدراسـة الحاليـة لكونهـا تتميـز وتنفـرد      
ت الرياضـية  في محاولة الكشف عن احد أسـباب ضـعف وعجـز التالميـذ فـي حـل المشـكال       

مـا توصـلت إليـه األبحـاث السـالفة      ممركزة ومسلطة الضوء على عامل الحساب الذهني انطالقا 
وبالتالي البحث في العالقة بين المهارة في الحساب الـذهني والـتحكم فـي حـل المشـكالت       ،الذكر

  .لدى تالميذ نهاية المرحلة االبتدائية أي الصف السادس ابتدائي ،الرياضية
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  الفصل األول
  

  الحساب الذهني مهارة مستهدفة في رياضيات المدرسة االبتدائية
  
  
  

  ـ  مكانة الرياضيات في المدرسة االبتدائية 1
  ـ  الحساب الذهني مهارة مستهدفة في تعلم الرياضيات  2          
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  لــــمدخ

  
ـ     يحـل مشـكالت أو يتخـذ قـرارات      وواهر أتمنح الرياضيات لكل من يريد أن يفهـم ظ

وبهـذا فهـي التهـم المتخصـص      ،غالبا ما تكـون فعالـة   تنماذج منسجمة ومجموعة وسائل وأدوا
                      .فرد مسؤول يرغب في  التعامل مع محيطه بذكاء لبل تهم أيضا ك ، أو الباحث وحده فقط

تسـهم فـي نمـو قـدرات      ،ة لتكـوين الفكـر  الكتساب المعـارف ووسـيل   ةالرياضيات أداف       
وتسـهيل مواصـلة تكوينـه     هودعـم اسـتقالليت   ،هالمتعلم الذهنيـة وتشـارك فـي بنـاء شخصـيت     

تمكنـه مـن القيـام     ،كما تسمح للمعلم باكتسـاب أدوات مفهوماتيـة وإجرائيـة مناسـبة    ، المستقبلي 
يتحـول   لم متحـو وفـي عـال   ، بدوره بثقة وفاعلية في محـيط اجتمـاعي متطلـب أكثـر فـأكثر     

  .باستمرار
علـى أن الرياضـيات حاضـرة فـي المحـيط االجتمـاعي واالقتصـادي         نوال يختلف اثنا       

خاصـة مـع تطـور الوسـائل التكنولوجيـة       ،من أي وقت مضى ركثأ واإلعالمي والثقافي لإلنسان
بـين   األمـر الـذي يتطلـب مـن التلميـذ التوفيـق      ،الخ.....للحساب السريع من حاسبات وحواسيب

ذلك ما لـم يكـن ملمـا بمختلـف المعـارف       قوال يتحق(،التحكم في استعمال هذه الوسائل من جهة 
ـ   ،)والمفاهيم والمهارات المتعلقة بالحساب أخـرى القـدرة علـى االسـتغناء عنهـا إن       ةومـن جه

  .تطلب األمر ذلك واالعتماد على القدرات الذهنية الذاتية
 يأحـدهما ذو طـابع تكـوين    :تحقيـق غرضـين اثنـين   وعليه فينتظر من تعليم الرياضيات   

كل ذلك جعل المدرسة االبتدائية تحتضـن هـذه المـادة وتـولي لهـا المكانـة       ، ثقافي واآلخر نفعي
ساعية مـن خـالل ذلـك إلـى تنميـة المهـارات الرياضـية وبـاألخص         ،  اواألهمية التي تستحقه

ر هـذه المـادة كموضـوع لدراسـتنا     جعلنـا نختـا  ،كما المهارات الذهنية عن طريق الحساب الذهني
وبالتـالي حاولنـا أن نسـتهل أول فصـولها      ،من بين جملة المواد المبرمجة في التعلـيم االبتـدائي  

وارتأينـا أن   ،بالحديث عن الحساب الذهني كمهارة مسـتهدفة فـي رياضـيات المدرسـة االبتدائيـة     
أمـا   ،المدرسـة االبتدائيـة   األول نبرز فيـه مكانـة الرياضـيات فـي     :نجزئه إلى جزأين أساسيين

  .الثاني نتحدث فيه عن مهارة الحساب الذهني كمهارة مستهدفة في تعلم الرياضيات
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  :مكانة الریاضیات في المدرسة األساسیة -1
  : تعليمية الرياضيات /1ـ1  
  :سنحاول التطرق إلى هذا العنصر من خالل ثالث نقاط بارزة تتمثل في  
Ø معنى التعليمية:  

ـ  ،اليونانيـة  diduktitosلتـي اشـتقت مـن كلمـة     ا didactique ترجمة لكلمةهي     يوالت
  .)الشعر التعليمي (كانت تطلق على نوع من الشعر يتناول شرح معارف علمية أو تقنية 

وهكـذا لـم تكـن التعليميـة فـي       ،وقد تطور مدلول الكلمة ليصبح التعلـيم أو فـن التعلـيم     
بـالرغم مـن أن هـذه     ،لذي يهتم بمشـاكل التعلـيم أي البيـداغوجيا   البداية تختلف كثيرا عن العلم ا

ـ  بينمـا  ،رة تهـتم علـى الخصـوص بـالمتعلم    خياأل األولـى أي التعليميـة علـى     اهتمـام  بينص
وهي إراديـة  ،معرفـة نسـبية ألن العلـم فـي تطـور مسـتمر      " المعرفة العلمية " وتعتبر  ،المعارف

قحم عقولنـا فـي العـالم مـن أجـل الوصـول إلـى        وت، ألنها تتجرد من كل االعتبارات الشخصية
فـالروح العلميـة تعتمـد علـى الجهـد العقلـي وتـذوق         ،نتيجة علمية صحيحة خالية من كل تأثير

لذلك فإن العلم يتطلب الصرامة والجزم و عـدم االقتنـاع بالقليـل مـن المعرفـة أو بتلـك        ،الحقيقة
لـذلك   ،دون كلـل أو ملـل بحثـا عـن الحقيقـة     بل يتعداه إلى التنقيب في األمور ، اآلراء السطحية 

خبايـاه  و كشـف أسـراره والقواعـد التـي       لمعرفـة  ،نرى العلم يخوض في ذلك العالم المجهـول 
  .فتكسب أفكاره قوة ومتانة وتصبح رائد الفكر اإلنساني في الميدان العلمي  ،رتكز عليهاي
Ø مستويات التعليمية :  

بيـداغوجي وتشـكل فيـه محتويـات ومضـامين التعلـيم       يسبق التفكيـر ال  وهو: ـ المستوى األول
وتسمح التعليميـة فـي هـذا المسـتوى بحصـر أهـم المفـاهيم التـي          ، لوالتأم مواضيع للدراسة

   .وتحليل العالقات التي تربطها ببعضها البعض ،تتدخل في بناء الموضوع
  

ضـعيات تعليميـة   ويتنـاول التعمـق فـي تحليـل و     ،وهو يعقب الفعل التعلمي: ـ المستوى الثاني
يتضـمن هـذا التحليـل علـى الخصـوص دراسـة        ،حقيقية لفهم وتفسير مـا جـرى فيهـا بدقـة    

تصورات التالميذ المتعلقة بمفهوم معـين والتعـرف علـى أسـلوب تفكيـرهم واكتسـاب الطريقـة        
يسهل التحليـل فـي هـذا المسـتوى أيضـا       ،التي يتمكنون بواسطتها من معرفة ما ينتظره المدرس

ـ  قة عمل المدرس و أسلوب تدخلـه دراسة طري الل الحصـة و ذلـك لإلحاطـة بكـل الجوانـب      خ
  )1(.المؤثرة في العملية التعليمية التعلمية

  
  

-------------------------------------  
دار التنـوير للنشـر والتوزيـع     ،"التدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفـاءات و األهـداف  "  :خالد لبصيص )1(

 .132ـ  131ص  ،2004 ،الجزائر
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Ø تاريخ تعليمية الرياضيات: 

محور ميز الملتقيات الدوليـة التـي انعقـدت حـول تعلـيم الرياضـيات خـالل         ميعتبر أه   
تحديـد   ،حيث لم يكن الحديث سوى عن نقـاط بـارزة تمثلـت فـي     ،سنوات السبعينيات والثمانينات

بعـد أو قبـل     ؟يكـون ة المناسبة لسـؤال معـين فـي الرياضـيات أيـن يجـب أن       ـــالوضعي
أو عن المحتوى الذي يجـب أن يـدرس والـذي ال يجـب تدريسـه أي مـا يعـرف حاليـا         ،اآلخر

ومنـه   ،وفي كل ذلك يالحظ ويسـجل الغيـاب الكلـي للتلميـذ     ،بالمجال المعرفي العقلي في التعليم 
  :سنحاول أن نلخص هذه المسيرة في عدة محطات أو نقط بارزة 

  حساب التلميذ الذي يمثل محور العملية التعليمية  ـ االهتمام بالمحتوى على
   .ب التلميذ في التعليميةاـ غي

أي  ،ـ ظهور التلميذ في التعليمية من خـالل النتـائج التـي يتوصـل إليهـا فـي حـل التمـارين        
النتيجـة   اعتبار التلميذ بمثابـة علبـة سـوداء يـدخل إليهـا التمـرين المعطـى وعليهـا إخـراج         

  .المطلوبة
وذلك بافتراض فرضيات حول كيفيـة عمـل هـذه العلبـة والبحـث       ،ذ علبة سوداء صامتةـ التلمي

  .دات التالميذلفهم مختلف االستراتيجيات المتبعة للوصول إلى النتيجة عن طريق دراسة مسو
لفظيـا عـن اإلجابـة التـي توصـل إليهـا        روالتعبي ،ـ وصول األبحاث إلى ضرورة تدخل التلميذ

 .لخطوات إلي اتبعها في الحلوشرح اإلستراتيجية وا

ـ  ،مـن شـروح لفظيـة    هـ دراسة ما يقوله التلميذ وما يصدر عن ـ أنهـا أشي  تأثبت اء مهمـة أو  ــ
  .تصورات مساعدة للوصول إلى حل التمارين

ـ     ثالبح استمرـ  ـ    عن مصدر هـذه التصـورات وتـم التوص ال ـل إلـى أن مصـدرها هـو خي
  )1(. التلميذ

ـ      وبالتالي هذا التطـور الـذي شـهدت    ورات ـه التعليميـة سـمح بإظهـار أهميـة مصـطلح التص
  .يال التالميذ في تعليم الرياضياتوضرورة األخذ بعين االعتبار خ

  
  
  
  
  
  

-------------------------------------  
ــع ) 1( ــى الموق ــت عل ــي االنترني ــر ف ــال نش ــوم ،  "   www. Didactique mathématique. COM ": مق ي

  .صباحا 10 ةعلى الساع 21/03/2007
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   اتــــتعريف الرياضي / 2ـ1  
إن التقدم الكبير و السـريع الـذي شـهده البحـث العلمـي منـذ سـنوات فارطـة والزال           

جعـل   ،مع تزايد االكتشافات واالختراعـات فـي العديـد مـن المجـاالت      ، ويشهده إلى حد الساعة
د لتقنيـات حديثـة تفـتح لهـم     ى أهمية المواد التجريبية و العلمية فـي اكتسـاب الفـر   إلطن األمم تتف

وهـو مـا أدى بهـا إلـى التسـابق نحـو تغييـر         ،أبواب فضاءلت أخرى كانت مجهولة في السابق
وبالتـالي التفكيـر   ،منظوماتها التربوية بما يسمح لها من مواكبـة العلـوم و التكنولوجيـا العصـرية     

ـ   غـة العلـم النفرادهـا    التي تعـد ل ،الرياضـيات   هاالجدي في تدريس العلوم التجريبية وعلـى رأس
هـذه المـادة    وجـود  فال تخلـو منظومـة تربويـة مـن     ،بمواصفات الدقة والموضوعية في نتائجها

فـذلك يزيـد مـن فضـولنا ويجعلنـا نتسـاءل عـن         ،مع اعتالئها المكانة الهامة والمرموقة ضمنها
   .ماهية الرياضيات موضوع دراستنا هذه

لمفكـرين والمـربين والمهتمـين بتدريسـها منـذ      والمالحظ أنها حظيت باهتمام الكثير مـن ا   
  .األزل وعليه فال يوجد تعريف واحد لها

موضـوع يسـاعد الفـرد     <<ينظر إليهـا علـى أنهـا    ) 1974( فالرياضي موريس كالين  
  )1(. >>في فهم البيئة المحيطة و السيطرة عليه

ت أن الرياضــيات لغــة المنطــق وأن الرمــوز والعالقــا <<أمــا جــون ديــوي فيــرى   
  )2( .>>واألرقام تساعد على سرعة التركيز والمنطق

  " أين الرياضيات تكتب الرياضيا" : في حين نالحظ أن جان موكروس في كتابه  
books where is math »  « math text  

ـ    إن مصطلح رياضيات <<   تعنـي  »mathematics «الكلمـات اإلغريقيـة   نيأتي مـن عائلـة م
التالميـذ الـذين    نالرياضـيات، أل ويعترض علـى كثيـر مـن كتـب      ،التعلم أو البحث عن المعنى

بجمـع المعلومـات الحقيقيـة     ،لـديهم قـط فرصـة لكـي يقومـوا بأنفسـهم       يستخدمونها ال تتوفر
  )3(.>>وتفسيرهاووصفها وتلخيصها 

ـ  االمـدير   marshal » « stephanie قول سيتفاني مارشالوت الرياضـيات فـي    ةلتنفيـذي ألكاديمي
ـ      << : "   Illinois"وي والية إيللين وكوسـيلة   ةيجب أن ننظـر إلـى الرياضـيات علـى أنهـا لغ

ـ  ": وتضـيف قائلـة   ، "اتصال أو أداة لفهم العالم  ـ   ةالرياضـيات لغ عالقـات وأنمـاط    نتعبـر ع
   )4( .>>هذه هي الرياضيات التي يجب أن نعلمها للتالميذ.........وارتباطات

-------------------------------------  
ص  ،1997 ،ن، األرددار الفرقـان للنشـر والتوزيـع    ،"الرياضيات مناهجهـا وأصـول تدريسـها   " :كامل أبو زينة فريد) 1(

17.   
  .384ص ،1980 ،لبنان ،دار النهضة العربية بيروت ، "علم النفس أسسه النظرية والتجريبية " :خير اهللا سيد ) 2(
إعـداد التالميـذ للقـرن الحـادي     " :تقـديم حامـد عمـار    ،حمد نبيل نوفلترجمة م ،تأليف دونا أوتشيد وآخرون ،)4(،  )3(

  .34 ص،  2004أكتوبر  ، 1، طالدار اللبنانية المصرية ،" والعشرين
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بنوعيـه  الرياضيات هـي علـم الكـم أو علـم المقـدار      <<  :)1986(وحسب محمد مهران   
ـ  ....المسـتقيم والفضـاء   الـنقط، ما تعلق بالهندسة ويتمثـل فـي    لالمتص المنفصـل مـا    االـخ، أم

     )1(. >>يختص بدراسة الحساب ويتمثل في األعداد واألرقام 
مـن التعـاريف ووجهـات النظـر      قأما أبو زينة يأتي تعريفه للرياضيات شامال لمـا سـب    

وتهـتم ضـمن   ،إن الرياضيات هي علم تجريدي من خلق وإبـداع العقـل البشـري    << :حيث يقول
  .وأنماط التفكير ألفكار والطرائقما تهتم به ا

   .ـ فهي طريقة ونمط تفكير
   .ـ أداة مهمة لتنظيم األفكار

  .رها ورموزها الموحدة عند الجميعتعابيبـ لغة عالمية معروفة 
بتعـابير معرفـة ثـم يتكامـل إلـى       أـ معرفة منظمة في بنية لها أصولها وتنظيمها وتسلسـلها يبـد  

  )2(.>> وتعاميم ونتائج أن يصل إلى نظريات
  

كذا يمكن القول أنه مهمـا تعـددت التعـاريف ومهمـا اختلـف التعبيـر عـن مفهومهـا         ه  
فأغلبها إن لم نقل كلها تتفـق علـى أنهـا علـم يهـتم و يتعامـل مـع الكـم          ،ووجهة النظر نحوها

يرجـع أصـل تكوينـه للعقـل البشـري الـذي        ،مجاله األرقام واألعداد واألشكال والرموز ،المجرد
ونمـط للتفكيـر فـي حـل ومواجهـة      ،كوسـيلة لفهـم الظـواهر المعقـدة     يستعمله في ذات الوقت 

  .لم شمولي مستمر التحولمشكالت في محيط اجتماعي متطلب وفي عا
  

  : طبيعــــــة الرياضيات /1-3  
وذلـك   ،يرى بعض الرياضيين  أن الرياضـيات هـي الدراسـة المنطقيـة للشـكل والكـم        

ـ   لتوبولـوجي الـذي يبحـث فـي     عمقـا مثـل ا  ا أو دحتى يشمل التعريف موضوعات أكثـر تجري
  .عن هيئة أشكالها ومقاييس أبعادهادراسة خواص الفراغات بعيدا 

بداع العقل البشـري والرياضـيون فنـانون مـادتهم العقـل ونتـاجهم       إوالرياضيات علم من   
ـ     ،فوق ذلك لغة مفيدة في التعبيـر الرمـزي   هيو ،مجموعة من األفكار  اوأبـرز خاصـية لهـا أنه

للبحث تعتمد على المنطق والتفكير العقلي مسـتخدمة سـرعة البديهـة وسـعة الخيـال ودقـة       طريقة 
ولذلك فقد قيل إن الرياضيات هي سـيدة العلـوم بـال منـازع وفـي ذات الوقـت هـي         ،المالحظة

  .من موضوع العظمة في الرياضياتخادمتها وهنا يك
-------------------------------------  

  2002 ،األردن ،مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوزيـع    ، "أسـاليب تـدريس الرياضـيات    " : كر السلطانيعبد الحسين شا) 1(
  .9ص 

ـ الرياضي"  :فريد كامل أبـو زينـة  ) 2(  ن، األرددار الفرقـان للنشـر والتوزيـع    ،"تدريسـها ات مناهجهـا وأصـول   ـــ
   .17ص  ،1997
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مليـة سـواء مـا كـان     ع تولقد اهتم رجال الرياضيات قديما بالبحث عن حلـول لمشـكال    
ولذلك فقد نظـر الكثيـر مـن النـاس إليهـا علـى إنهـا        ، الفلك أو الفيزياء، دباالقتصا منها متصال

ولكـن خـالل القـرنين الماضـيين تغيـر الوضـع تغيـرا         ،وسيلة لحل بعض مشـكالت حيـاتهم  
فباإلضافة إلى اسـتخدام العلـوم الرياضـية  فـي حـل الكثيـر مـن مشـكالت الحيـاة           ،جوهريا

نجـد أن البحـوث الرياضـية قـد اتجهـت إلـى تحليـل         ،صرية المعقدة بشكل لم يسبق له مثيلالع
طبيعة الرياضيات والبحث عن حلول رياضـية لمشـكالت رياضـية أي مـا يسـمى بالرياضـيات       

ـ   ، من اجل الرياضيات  التوبولـوجي   ،التحليـل الـذاتي   ،ث الجبـر المجـرد  اولـذلك ظهـرت أبح
باحـث اإللمـام    فات وغيرها من الميـادين التـي يصـعب علـى أي    المصفو ،والفراغات الريمانية

إننا نريد أن نؤكد أن الرياضيات هـي مـن صـنع العقـل البشـري ونتيجـة لرجـال اتبعـوا         بها، 
  .ل إليه من تطور وتقدم صعقولهم وبدلوا كل جهد ليصل علم الرياضيات إلى ما و

يفهـم طبيعتهـا حتـى     وللرياضيات منهج وطريقة للبحث لـذلك وجـب علـى المـدرس أن      
  )1( .ايتمكن من تدريسه

   )2(: هب في تفسير طبيعة الرياضيات وهي كما يليااتجاهات أو مذ أربعوهناك   
                                     : ـ االتجاه التجريبي

وينظـر هـذا االتجـاه إلـى أن     ، "   j .s .mill" ويمثله العـالم جـون سـتيوارت ميـل        
  :  تجريبي ال يختلف عن العلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياء إال في الرياضيات علم

  .الرياضيات أكثر عمومية من غيرهـ موضوع مادة 
ـ قضايا الرياضيات اختيرت واختيـرت باقتنـاع أكثـر مـن قضـايا العلـوم األخـرى كالفلـك          

إليـه مـن خـالل مـا     ا ففكرة المثلث القائم الزاوية مثال جاءت إلينـا مـن تعمـيم وصـلن    ،  ءالفيزيا
  .شاهدناه بحواسنا

Ø  االتجاه العقلي الحدسي  :  
ويمثله ديكارت وهذا االتجاه هو نوع مـن المثاليـة التـي تـرى بـان الرياضـيات تتعلـق          

مـع االختالفـات المتعـددة فيمـا حـول طبيعـة هـذه         بموضوعات ذهنيـة مـن نـوع خـاص    
هـذه الفلسـفة أن الحـدس هـو الطريـق      وأقدم اتجاه مثالي هو اتجاه أفالطون وترى  ،الموضوعات

ويرى ديكـارت أن الرياضـيات ال تعـدو كونهـا حالـة مـن        ،دراك الحقائق الرياضيةإلالصحيح 
  : حاالت تطبيق المنهج الرياضي الذي يقوم على أساسين 

  
-------------------------------------  

القـاهرة   ،دار الفجـر للنشـر والتوزيـع    1ط،  "  طبيـق طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والت"  :حسن علي سالمة)1(
  . 76ـ  75ص ، 1994،مصر

    . 14ص  2002مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع األردن "أساليب تدريس الرياضيات "عبد الحسين شاكر السلطاني )2(
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   .انتقال الذهن انتقاال سريعا ومباشرا من معلوم يقيني إلى مجهول: الحدس ـ
اهـا بالحـدس وكـل مـا هـو      ناستنباط كل ما يلزم من الحقائق البسـيطة التـي أدرك   :باطـ االستن

  .إدراك الحقائق كان إدراكا يقينيامستنبط فهو يقيني ألن 
Ø االتجاه الصوري:  

إن الرياضـي حسـب هـذا االتجـاه ال يهـتم باألفكـار قـدر        " أبرز من يمثله هيلبـرت     
ـ  ،اهتمامه بالرموز وعالقتها داد الطبيعيـة ليتعـرف علـى خصائصـها الصـورية      فهو يدرس األع

وما عليه إال أن يعبر عن هذه الخصائص الصـورية  بتراكيـب شـكلية تكـون فـي هيئـة نسـق        
وعلى ذلـك  فالرياضـيات عنـدهم مجـرد ارتباطـات رمزيـة وتراكيـب رياضـية ال          ، صوري

ليهـا ويجـب أن   أي أنها نظرية شكلية مؤلفـة مـن بـديهيات وقضـايا يبـرهن ع     ،  معنى لها بتاتا
  : يبرهن على أن هذه النظرية خالية من التناقض وخير مثال على الشكلية ما قدمه هلبيرت 

مجموعـة   بأ   و حيـث أن أ،  = فبدال من أن يقـول أن المسـتقيم يتعـين بنقطتـين قـال   أ ب      
                                                      .نقط أي اهتم بالعالقات ولم يهتم بالكلمات

Ø االتجاه المنطقي  : 

  وكـانتور   Frege  و فريجـه    Dek kindديكنـد  مـن أبـرز رواد هـذا االتجـاه               

cantor     ويـرى   ،ويشترك هذا االتجاه مع جميع االتجاهات التي تبحـث فـي أسـس الرياضـيات
عـداد بالنقـد   فقـد تنـاول  ديكنـد نظريـة األ    ذات أسس متينة خالية من التنـاقض،   أن الرياضيات

وتنـاول فرجيـه نظريـة األعـداد بالنقـد والتحليـل        ،والتحليل محاوال إرجاعها إلى نظرية الفئات
أما كانتور فقد بنى  نظريـة المجموعـات والالنهائيـة وبعـد ربـط       ،محاوال إرجاعها إلى المنطق 
فئـات  عـداد أسـاس نظريـة ال   إلى نتيجة هامـة وهـي أن نظريـة األ    هذه المحاوالت الثالث نصل

وان أساس  نظرية الفئات المنطق وبـذلك ترجـع الرياضـيات إلـى المنطـق باعتبـاره القاعـدة        
  )1( .الصلبة للعلم الرياضي

ـ          ات ـوخالصة القول أنه مهما تباينـت وجهـات النظـر المختلفـة حـول طبيعـة الرياضي
يا فهي ال تختلف على أنها مـن أعظـم مـا حققتـه الـروح اإلنسـانية ألن قضـاياها تعـد قضـا         

  .ضرورية ال يمكن االستغناء عنها صادقة صدقا مطلقا
  
  
  
  
  
  

-------------------------------------  
  2002، األردن  ،مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوزيـع    ، "أسـاليب تـدريس الرياضـيات    " :عبد الحسين شاكر السلطاني)1( 

     . 14ص 
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  : اتـــــــأھمیـــــــــة الریاضیـ /1-4  
  

شك في أن أي تقدم  علمي وأي تفـوق تقنـي سـريع يرجـع سـببه الرئيسـي إلـى        إنه ال   
هذه األخيرة التي تشـكل الرياضـيات حجـر األسـاس فيهـا خاصـة        ،ممارسة الحقائق العلمية

وبالدنـا كـأي بلـد فـي حاجـة ماسـة لمواجهـة         ،في الوقت الحالي  الذي تسيطر فيه التقنيـة 
ولتكـوين مثـل هـذه     ،الـخ ...مهندسـين ،بـاحثين    متطلبات الحياة العصرية التي تفرض وجود

اإلطارات فالبد من إعطاء الرياضيات األهميـة واالهتمـام الالئـق بهـا كـأن تشـغل محـال        
مرموقا في صفوف المدرسة االبتدائية إن لم نقـل جعلهـا حجـر الزاويـة فـي جميـع أطـوار        

    .التعليم
  

ولة أنـه طالمـا حظيـت  بمكانـة ال     فالمتتبع لتاريخ هذه المادة أي الرياضيات يكتشف بسـه   
المعلومـات بتعـابير ورمـوز معرفـة بدقـة ممـا        لكونها لغة العلوم وأنها تمثبها   ،يستهان

لف الـذاتي  ، وأنهـا فـن فيـه االنتظـام والتـآ     يساعدنا في اكتساب وتبادل هـذه المعلومـات  
  .والمتعة العقلية كما أنها موضوع يساعدنا في حل المشكالت

اضيات مناط الثقة واليقين عند معظـم المفكـرين لمـا تمتـاز بـه مـن دقـة        فقد كانت الري  
فأصـبحت   ،وصرامة ال نجد لها مثيل فـي أي نـوع آخـر مـن فـروع المعرفـة اإلنسـانية       

كـر ينشـد الثقـة    ولكـل مف  ،به لكل تفكيـر ضـروري يقينـي    يقتدىبمنهجها االستنباطي مثال 
  .والدقة في تفكيره

رن التاســع عشــر كانــت الرياضــيات أداة لعلمــاء فمنــذ بدايــة و فــي  منتصــف القــ  
أما اليوم فقد غـزت جميـع فـروع المعرفـة العامـة كالكيميـاء والفيزيـاء وعلـم          ،الطبيعيات

الفلك وعلوم الحيـاة وتعـد مـن المقومـات األساسـية  لعلـم المعلومـات الحـديث أي علـم          
 يمكـن لعلـم الحاسـوب    فدون استخدام الرياضـيات ومبادئهـا األساسـية ال    ،تكنولوجيا التعليم

واالنترنيت أن يتطـور بهـذا الشـكل الملفـت للنظـر ناهيـك عـن اسـتخدامها فـي العلـوم           
  .اإلنسانيةالطبية وحتى ،االقتصادية ،االجتماعية

لكن هذا ال يعني أن أهمية الرياضيات تقتصر علـى دورهـا  فـي بـاقي العلـوم األخـرى         
بـل   ،عمليـة تطبيقيـة فحسـب    لخرى وحل مسـائ واستخدامها كأداة لتحليل وتفسير الظواهر األ

أن التغير الذي حصل للرياضيات حررها عن العـالم الفيزيـائي ونفـى أيـة عالقـة تربطهـا       
فهـذه النظـرة الحديثـة للرياضـيات وهـذا       ،بالعالم المادي  مؤكدا بذلك على عالقتها بالتجريـد 

ـ أ ،الفصل كان مصدر قوة لها أدى إلى نموها وتطورها بشكل واسـع  ف إلـى ذلـك المـنهج    ض
إذن ال نسـتغرب حينمـا نـرى أن فيلسـوف      ،االستنتاجي الذي يعتمد عليـه التفكيـر الـدقيق    

فـي   ،محاوال تفسـير الكـون بأكملـه تفسـيرا رياضـيا     راح   fithagoreقديم مثل فيتاغورس 
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التفكيـر الفيزيقـي    حين يأتي ديكارت محاوال تطبيق المـنهج الرياضـي  علـى كـل منـاحي     
  )1(.زيقيوالميتافي

  
دون أن ننسى أن الرياضيات تعد بمثابة إحدى الطـرق التـي يمكـن بهـا تنميـة مهـارات         

كذلك يستطيع التقـويم القـائم علـى األداء الـذي يطلـب مـن        ،التفكير و االستنتاج عند التالميذ
التالميذ أن يوضحوا الكيفية التي توصلوا بهـا إلـى اإلجابـات وحلـول المشـكالت الرياضـية       

  .استنتاجات منطقية بهم أبضا على الوصول إلىأن يدر
  

الـو م أ  "نشـرت مجلـة   " math countsأهميـة الرياضـيات    "وكجزء مـن برنـامج   "   
لوحة تحتل الصفحة األولـى مـن الصـحيفة تبـرز كيـف أن معرفـة       "  USA today "اليوم 

ا لـيس  سـوف يحتـاج التالميـذ ألن يعرفـو    ،اإلحصاء ضروري لفهم أي مقال بالصحيفة تقريبا
فقط كيف يفسرون اإلحصاءات  بـل يتأكـدون مـن صـدقها وسـوف يحتـاجون السـتخدامها        

على التلميذ المتعلم تعليما جيـدا قـادرا علـى غربلـة وتقـويم ألـوان        بلدعم أفكارهم  كما يج
   )2(.الخ.....من المعلومات التي سوف تنهمر عليه من مصادر متزايدة من كتب ،انترنيت 

    
أن أهميـة الرياضـيات ال    ،وله واستخالصه من خـالل مـا سـبق طرحـه    ومنه ما يمكن ق  

تنحصر كونها مصدر إغراء المفكـرين والفالسـفة بفضـل منهجهـا وباعتبارهـا طريقـة للبحـث        
بـل قيمتهـا    ،تعتمد على المنطق والتفكيـر العقلـي باإلضـافة إلـى مـا تقدمـه للعلـوم األخـرى        

كامـل مـن المعرفـة إلنفرادهـا بالدقـة الكبيـرة       نظـام مسـتقل مت   يفه ،وأهميتها تفوق ذلك بكثير
  .إذن فهي لغة العلم في حد ذاتها ،واليقين وتحقيقها اكتفاء ذاتيا واتصافها بالعقلية الخالصة

  
ومن هنا إذا اعتبرنا أن  التقدم الحضاري يواكـب التقـدم العلمـي ويعتمـد عليـه وأن هـذا         

ـ ،يمكننـا جليـا إدراك األ  ا األخير بدوره يعتمد على الرياضـيات اعتمـادا مباشـر    الفعـال   رث
وكيـف مهـدت الطريـق لتطـور الفكـر البشـري ومـا        ،والمباشر للرياضيات في حياة الفرد 

  .شكل كبير في تحقيق راحته وسعادتهوصل إليه وحققه من انجازات علمية ساهمت ب
  
  

-------------------------------------  
 2002 ،األردن ،مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوزيـع    ،" ب تـدريس الرياضـيات   أسـالي "  :عبد الحسين شاكر السلطاني)1(
  .12ص ،
   . 35ص ، مرجع سابق : دونا أوتشيد )2(

  :   القيـــم التربويــة للرياضيــات /1-5  



 -20 - 

  
ـ  إن أهمية الرياضيات كما سبق وأشرنا إليهـا تبـرز     وتتمتـع بهـا    التـي تحظـى   ةالمكان

سـلوبها المنطقـي فـي االسـتدالل ولغتهـا المحـددة       ولعل ما يجعلها في وضع مميـز هـو أ  
فضـال عـن أن النمـاذج     ،الواضحة ومحتواها المتنوع الـذي يخـدم جميـع مجـاالت الحيـاة     

  .في مختلف فروع المعرفة البشريةالرياضية قابلة للتطبيق واالستخدام 
ـ         ر ولقد أظهرت التجارب والدراسات أن التالميـذ يمكـنهم اسـتيعاب مفـاهيم رياضـية أكث

 "يشـير إلـى ذلـك بهـذا القـول       " برونـر  " فهذا  ،تجريدا أو عمقا مما كان عليه الحال سابقا
إننا نستطيع تعليم أي موضوع ألي تلميذ مهما كان عمـره محـافظين فـي ذلـك علـى بنـاء       

  ." هذا الموضوع الرياضي 
ـ           ع  ـومن أبرز ما يميـز البـرامج فـي الرياضـيات تـدريس خـواص التبـادل ، التجمي

ويؤدي فهم وتطبيـق هـذه الخـواض إلـى تنميـة المهـارات لـدى تلميـذ الصـف           ،توزيعال
   )1( .االبتدائي خاصة وإكسابه مفاهيم واضحة عن طبيعة العمليات األساسية

وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على القـيم التربويـة للرياضـيات التـي يكتسـبها التلميـذ         
   )2(: كما يليأثناء تعلمه لها والتي سنورد البعض منها 

Ø  عـاني الكليـة العامـة مـن     العملية العقليـة التـي يـنظم بهـا العقـل المفـاهيم والم      : التجريـد
  .الجزئيات

Ø حضور صورة الشيء في الذهن: التصور.  
Ø ــيم ــل والتعم ــه، إدراك صــفات  : التحلي ــة للشــيء بقصــد إدراك دراســة العناصــر الجزئي

  .ل، الشكمالمحسوس كالوزن، الحج
Ø للحقائق إدراك بديهي: الحدس.  
Ø يشير إلـى حالـة مـن اإلدراك يكـون الفـرد فيهـا علـى علـم بالمعلومـة وبإمكانـه           : الفهم

  .استخدامها في مواقف أخرى وتتمثل في مظاهر رئيسة مثل الترجمة والتفسير
Ø المبـادئ والقـوانين فـي    ،القواعـد  ،استعمال التجريدات في مواقف محددة أو األفكـار  :التطبيق

  .المشكالت الرياضية حل
 
 
 
  

-------------------------------------  
ـ مناه" :و سلــم أبـمحمد عبد الكري) 2(و ) 1( ـ ج الرياضيــ دار الفرقـان للنشـر    ،1ط  ،ات وأسـاليب تدريسـها  ــ

  .23 -18ص ،1999 األردن، ،عـــوالتوزي
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تجعـل تدريسـها فنـا مبنيـا علـى تركيبـات تقـوم علـى          توهذه القيم التربوية للرياضيا 
ولكي يصبح كذلك فإنه يتطلـب مراعـاة منطلقـات ومبـادئ عامـة       ،ئق ونظريات وقوانينحقا

  : البد منها في بناء وتنظيم محتواها  ومن أبرز هذه المنطلقات 
  .الحاجات األساسية للفرد -1
 تالمفـاهيم، المصـطلحات، النظريـات، الخوارزميـات، المهـارا     (البناء الرياضي  -2

 .والمشكالت الرياضية

 .فكير الرياضيأساليب الت -3

 .طرائق التعلم والتعليم في الرياضيات -4

  .استخدامات الرياضيات في الحياة العملية -5
  

 : أغراض تدريس الرياضيات في المدرسة االبتدائية / 1-6  
  

يسعى تدريس الرياضيات فـي المدرسـة االبتدائيـة إلـى تحقيـق أهـداف تربويـة يمكـن           
إكسـاب التلميـذ   إلـى  تهـدف أساسـا   ، 1976أفريـل   16مـن أمريـة    2استنتاجها من المادة 

ـ إال  وهـذا الهـدف ال يتحقـق    ،للمعارف العلمية والتكنولوجية علـى المـواد العلميـة     دإذا اعتم
باإلضافة إلـى ذلـك نجـد أيضـا األهـداف       ،التربية التكنولوجية،دراسة الوسط ، كالرياضيات 

فـي حـد  ذاتهـا واألخـر يتعلـق       التعليمية والتي بدورها تتناول جانبين أحدهما يتعلق بالمـادة 
كمـا وردت فـي منهـاج الرياضـيات للطـور       نـذكرها بإيجـاز   يمكـن أن   ،بالقدرات العقلية
  )1(: الثاني كما يلي 

  
Ø           جعل التلميذ يكتشف ويفهـم مـا حولـه مـن أشـياء ومفـاهيم وظـواهر مألوفـة وعالقـات

 .وتنظيمات

Ø   ت فـي حياتـه اليوميـة أو فـي     تزويد التلميذ بمعارف وتقنيات وطرق تسمح له بحـل مشـكال
 ). افيزياء، تكنولوجي(ميادين علمية أخرى 

Ø  المساهمة في النمو الفكري للتلميذ وذلك ب  :  
  
  
  
  
  

------------------------------------  
  .46ص  ،6ص 1996ط  ،منهاج الرياضيات ،مناهج التعليم األساسي للطور الثاني :التربية الوطنية وزارة) 1(
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  .الفهم،التحليل،التركيب والتطبيق مية العمليات الذهنية األساسية عنده مثلـ تن     
  .لى االستدالل والدقة في التفكيرـ تدريبه ع     
  .ية قدرته على التخيل والتصورـ تنم     
  .التجريدـ االرتقاء به تدريجيا إلى مرحلة      
  .تعويده على تنظيم وإتقان انجازهـ      
  .ث وبذل الجهدـ حثه على البح     
  .يده على أخذ قرارات وإصدار أحكامـ تعو     
  .تنمية روح النقد واإلقناع عنده ـ     
  .غيره  ـ تربيته على االنضباط وتقدير رأي     

  
المرحلـة أي االبتدائيـة قاعـدة متينـة      يكون التكوين في الرياضيات في هـذه كما ينبغي أن   

  .في هذا التخصص تعليمه المستقبلي تسمح للتلميذ بمتابعة
  

  : س الرياضيات في الصف السادس ابتدائييأهداف تدر /1-7  
  

وعليـه   ،يعتبر  الصف السادس آخر سنة من سـنوات التمـدرس فـي المدرسـة االبتدائيـة       
وكـون   ،فهو بمثابة الحوصلة التي يخرج بها التلميذ بعد ست سـنوات مـن الـتعلم واالكتسـاب    

الصـف  وبعـد إلقـاء الضـوء علـى أغـراض تـدريس        دراستنا هذه تنصب على تلميذ هـذا  
 حان الوقـت الن نشـير ونكشـف عـن األهـداف المنتظـر       ،الرياضيات في المدرسة االبتدائية

ت كمـا ورد  هامن تلميذ الصف السادس فـي مـادة الرياضـيات  نـذكر     في نهاية السنة  اتحققه
  .في منهاج الرياضيات لنفس الصف

  )1(: السادسة ابتدائي إلى تمكين التلميذ منيهدف تدريس الرياضيات في السنة   
  .الكسور واألعداد العشرية إتقان العمليات األربع على األعداد الطبيعية، -

  .ـ إتقان القياس
  .ة أعمال حسابية ـ إرفاق بوضعيات ملموس

  .ـ وصف ونقل وإنشاء أشكال هندسية
 
  
  
 

-------------------------------------  
  .46ابق، ص المرجع الس) 1( 
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  :  محتوى الرياضيات في الثالثي األول للصف السادسـ  
  

من خالل قراءتنا ألهداف تدريس الرياضيات فـي الصـف السـادس نكتشـف بوضـوح أن        
وهـي المجموعـات ،الهندسـة ،القيـاس      ،ةأربعـة محـاور أساسـي    محتوى المادة يتكون مـن 

ن حيـث العـدد مـن محـور إلـى      يضم كل محور مجموعة من المواضيع تختلف م، واألعداد 
موزعة على ثالث فصول أو ثالثيـات وإذا أخـذنا علـى سـبيل المثـال الثالثـي األول        ،آخر
 11موضـوع فـي الهندسـة     14مواضيع فـي المجموعـات ،   7موضوع موزعة كالتالي  36

  : مواضيع في القياس  وهي مبينة في هذا الجدول  5موضوع في األعداد و
  

  القياس  عداداأل  الهندسة  المجموعات
تمثيـــل المجموعـــة  -1

  وتعيينها
ــدم   -2 ــاء وعـ االنتمـ

  االنتماء
  التقاطع ـ3
  االتحاد ـ4
ــدم   -5 ــواء وعـ االحتـ

  االحتواء
متممة مجموعـة فـي    ـ6

  مجموعة
  تجزئة مجموعة ـ7

  المستقيم  ـ1
  أجزاء المستقيم ـ2
  المستوى ـ3
  المستقيمات المتوازية ـ4
الزوايا المتقابلـة والزوايـا    ـ5
  تجاورة الم
  قياس الزوايا  ـ6
الزاويتـــان المتكاملتـــان  -7

  والزاويتان المتتامتان
ــاس   -8 ــة لقي ــاالت خاص ح

  الزوايا
ــة   -9 ــط قطع ــور متوس مح

  مستقيمة 
  التناظر بالنسبة لمستقيم  ـ10
  التناظر بالنسبة لنقطة  ـ11
  المستطيل ـ12
  متوازي األضالع ـ13
  المعين والمربع ـ14

  ريأنظمة التعداد العش -1
  جمع األعداد الطبيعية  ـ2
  ) خواص الجمع (
  ترتيب األعداد الطبيعية ـ3
  طرح األعداد الطبيعية ـ 4
  ) خواص الطرح (
  ضرب األعداد الطبيعية ـ 5
  )خواص الضرب (
  قوة عدد طبيعي  ـ6
وقواســم عــدد  مضــاعفاتـــ 7

  طبيعي
  القسمة اإلقليدية التامة ـ 8
  خواص القسمة التامة ـ 9

  االقليدية المقربةالقسمة  -10
ــىـــ 11 ــمة عل ــة القس ، 2 قابلي

3،5،9  
  

  األطوال ـ1
2- 

  المساحات
  األحجام  ـ3
ــعات  -4 الس

  والحجوم
ــاس   -5 قيـ

ــاحات  المسـ
ــة  الخاصــ

  بالفالحة
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دراستنا هذه تهتم بمحور األعداد من بين المحـاور األربعـة يجـدر بنـا أن نشـير       طالماو  
هذا الثالثي مـن هـذا المحـور بصـفة مـوجزة       إلى ما هو منتظر من تلميذ الصف السادس في

  .أن نعود إليه بأكثر تفصيل الحقا على
هـو إرفـاق بوضـعيات ملموسـة أعمـال حسـابية        يالهدف األساسي في الحساب العـدد   

  .لمعنى العمليات المطلوب انجازها حتى يسمح بالفهم الجيد
علــى )   ÷،×،-، ( +إن النشــاط العــددي يــدعم معــاني وتقنيــات العمليــات األربعــة   

  .األعداد الطبيعية
 يتوصل التلميذ إلى اسـتعمال مفهـوم القـوة ،تعيـين مضـاعفات وقواسـم عـدد طبيعـي          

  .ومعرفة بعض قواعد قابلية القسمة
 10وقـوى   10كما يستعمل ويوظـف بعـض القواعـد واالسـتراتيجيات كالضـرب فـي         

  .األربعة في انجاز الحساب الذهني وخواص العمليات
  

  : لتعديالت وآخر المستجدات التي مست برنامج الرياضياتا //1-8  
ـ      تسـعى األمـم     ةفي إطار التحسين المستمر للفعل التربوي وجعله أكثـر فعاليـة ومردودي

إلى تغيير منظوماتها التربويـة وإصـالح وتعـديل برامجهـا بمـا يواكـب التطـور العلمـي         
ألمـم تسـعى إلـى ذلـك جاهـدة حتـى       وبالدنا كسائر هـذه ا ، والتكنولوجي الذي يشهده العالم 

  .وإن استغرقت مدة طويلة للقيام بذلك 
أول تعـديل   التربويـة  شـهدت منظومتنـا   1994وخير دليل على ذلك أنه إلى غايـة سـنة     

وبصـفة أدق برنـامج الصـف السـادس ابتـدائي       ،في برامجها ونخص ذكرا مادة الرياضـيات 
قييميـه وتقـارير المـربين واقتراحـاتهم     وقد جاء ذلك بنـاء علـى ملتقيـات ت    ،موضوع بحثنا 

ثـاني تعـديل وعـرف     1996على حد قول الوزارة الوصية وتالها بعـد سـنتين مباشـرة أي    
ــي     ــم الدراس ــق الموس ــذي انطل ــامل ال ــالح الش ــار اإلص ــي انتظ ــدة ف ــاهج الجدي بالمن

وسـنتعرض فيمـا يلـي إلـى هـذه المحطـات        ،تتحت اسم المقاربة بالكفـاءا  2004ـ2003
  : بشيء من التفصيل  الثالثة

  
Ø 1994تعديل:  

 11إن التعديالت التي مست برنامج الرياضيات في الصـف السـادس تمثلـت فـي حـذف        
دروس وتوزيـع درس واحـد إلـى حصـتين      3دروس ودمـج   5درسا وتغيير طريقة تنـاول  

وجـاء ذلـك دون توضـيح سـبب علمـي أو منهجـي لهـذا         ،ولم يضف أي موضوع جديـد 
  .الخ........الحذف أو الدمج 
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Ø 1996 تعديل:   

مـا ميزهـا هـو جمـع وتنظـيم دروس      و" المناهج الجديـدة  " اصطلح على هذا التعديل ب   
حذف بعض الدروس وإضـافة توجيهـات مـع اإلبقـاء علـى نفـس الكتـب         ،حسب محاورها

تتناسـب   دون إضافة أنشطة أو تجديد معارف هذه األخيـرة التـي أصـبحت فـي معظمهـا ال     
مـا تعلـق باألسـعار التـي تـدرج فـي        على سبيل المثال نذكر منها ،لمعاشالعصر الحالي او

  .الخ.........مشكالت البيع والشراء  كذلك القطع النقدية 
أي أن يجعـل المـدرس أهـداف     ،وما ميز هذا التعديل أيضا ما عـرف بـأجرأة األهـداف     

مـا اقـتحم   س، كفـي سـلوك التلميـذ فـي نهايـة الـدر      درسه إجرائية قابلة للمالحظة والقياس 
التكـويني  ،قـويم بأنواعـه الـثالث التشخيصـي     تميدان العملية التعليميـة التعلميـة مصـطلح ال   

  .رص على مقارنته بأهداف الدروسوالنهائي  وتم الح
مهمـة صـياغتها وتحديـدها     لإلشارة أن األهداف اإلجرائية لم ترد فـي المنـاهج وتركـت     

  .للمعلم
  
Ø  ت المقاربة بالكفاءاتأخر المستجدا 2004ـ  2003إصالح  :  

ومـا هـو    ةلـوزارة الوصـي  عرفت هذه المحطة باإلصالح الشامل كما جاء علـى لسـان ا    
ولعله يقصد بالشامل ليس فقط مـا حـدث فـي التعـديلين السـابقين        ،متداول في الوسط التربوي

ـ  "المقاربـة بالكفـاءات  " الحذف والدمج وإنما بناء مناهج جديـدة وفـق مقاربـة جديـدة     ف تختل
ـ  ،عما كان سابقا ومقصـود المقاربـة بالكفـاءات     ،بالمضـامين والمقاربـة باألهـداف    ةالمقارب

يصب في معنى  المعـارف المكتسـبة فـي المدرسـة علـى التلميـذ أن يكـون          ،بصفة عامة
باإلضـافة إلـى مـا ميـز هـذا       ،قادرا على استعمالها  كوسيلة لحل المشكالت في حياته اليومية

جديدة محتوياتها تتماشى وفق طرق جديـدة فـي التـدريس أي مـا أطلـق      اإلصالح انجاز كتب 
حيث تنبنـي العمليـة التعليميـة التعلميـة علـى      ، " التدريس بأسلوب حل المشكالت " عليها ب 

ن يقوم مقام الباحث للوصـول إلـى الحـل متبعـا فـي      أوضع التلميذ في وضعية مشكل وعليه 
لـة  محاوبالمشـكلة ،   اإلحسـاس  بدايـة مـن   ،طبعا طذلك خطوات البحث العلمي بالمفهوم البسي

وبعـدها تسـتغل وتوظـف هـذه المكتسـبات       ،إلى الحوصلة حلها، فمناقشة الحلول والوصول 
الجديدة  في مرحلة التطبيق واستثمارها في حـل التمـارين والمشـكالت الرياضـية ومواقـف      

مكانـة للخطـأ علـى     ونشير إلى أن هذه المقاربة الجديدة بأسـلوبها هـذا قـد أعطـت     ،أخرى
واعتبرتـه وجـود معرفـة  ال غيابهـا  لكنهـا غيـر مكتملـة          ،عكس ما كان متبعا في السابق

بيـرة للتقيـيم  إذ نجـده    ككمـا أعطـت أهميـة     ،وعلى المعلم  البحث عن سبب الخطأ ومعالجته
  .ضمن العملية التعليمية التعلميةبصفة مستمرة وبحجم كبير 
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   : ت التي مست الرياضياترأي في التعديالت والمستجدا
إلـى   تشـير  أنهـا علـى  إنه من دون شك أن ال يختلف اثنان حـول معنـى كلمـة تعـديل       

أن يكـون هـذا اإلصـالح والتقـويم      ،ألن مـا هـو مفتـرض    ،اإلصالح والتغيير بعد التقيـيم 
ـ     ،كنتيجة حتمية لعملية التقييم ـ إذ أن هذا األخير هو الذي يحـدد مـدى صـالحية ودرج ق ة تحق

  .والتعديل أو التعزيز و بالتالي اإلصالح ،ما هو منتظرلداف األه
مـن هـذا    شـيء  لكن المالحظ أن هذه التعديالت التي سبق وأشـرنا إليهـا لـم يسـبقها أي      

على األقل لم نرى ما يدل على ذلك سوى مـا ذكـر علـى األلسـن و مـا كتـب علـى         ،القبيل
أخـذ مدلولـه   يفـالتقييم لـن    ،عبيـر صفحات المناهج والمناشير أي حبر على ورق إن صـح الت 

ـ   ،ما لم يفرز عن البحث التربوي هذا من جهـة  أخـرى فعمليـة الحـذف والـدمج      ةومـن جه
كمـا أن الجديـد الـذي ال يـأتي     ،دون مبرر علمي أو منهجـي ال تعنـي بالضـرورة تعـديل     

  .بجديد ال يعتبر جديدا 
 هان بـه مقارنـة بالسـابق   أما فيما يخص المقاربة بالكفاءات ما جاءت بـه نظريـا ال يسـت     

صبو إليه ما لم يـوفر مـا يسـاعد علـى ذلـك مـن إمكانـات ماديـة         ما ت صل إلىلكن قد الت
ألن الواقـع يعكـس العجـز الواضـح فـي تطبيـق هـذه         ،ووسائل تعليمية ومعلم مؤهل لذلك

 جديـدين فرضـا  المقاربة من جهة المعلم خاصة الذي فجأة وجد نفسه أمـام محتـوى وطريقـة    
ـ     ،تكوين أو إشعار مسبق عليه دون م دراسـية  احتى وان كانت هناك بـين الفينـة واألخـرى أي

وبالتـالي كـل هـذا     ،تكوينية وندوات تربوية حول الموضوع فيعد ذلك لـيس بـاألمر الكـافي   
  .يزيد من العقبات التي تحول دون تحقيق ما يبتغى تحقيقه والوصول إليه

  
رجـل التربيـة فـي الميـدان الـذي وضـع       وعليه يبقى هذا مجرد رأي يكشف عن معاناة   

ـ  والسندان،بغير إرادته بين المطرقة  أي الطـريقين   الطـرق حـائرا  وضـع فـي مفتـرق     لب
عليـه أداء رسـالته علـى أكمـل وجـه       مطريق الواجب والضمير المهني الـذي يحـت   ؟سيسلك

ـ   تأم الطريق الـذي يجعلـه مدرسـا بالكفـاءا    ، وهو ال يملك ما يساعده على ذلك  ي قـوال وف
ـ  إن لم نقل بالمضامين فعـال وال  ،الوقت مدرسا باألهداف تذا ر بنـا إيقـاع اللـوم عليـه     ديج

وتحميله المسؤولية بكاملهـا ألن ال تكوينـه وال مؤهالتـه العلميـة وال اإلمكانـات المتاحـة وال       
  .علم تسمح بأداء المهمة كما ينبغيالظروف المحيطة به وبالمت

ـ من شـأن المسـاعي والمج   كما أننا ال نعني بذلك التقليل   ودات المبذولـة وحتـى التفكيـر    ه
في الرفع من مستوى منظومتنـا التربويـة  و لحاقهـا بالمنظومـات المتقدمـة ومسـايرة مـا        

للفـت  اسـتغاثة  بـل هـو مجـرد إشـارة وتنبيـه وصـيحة        ،يحدث في العالم من تقدم وتطور
ـ     ،األنظار لما هو سائد في الواقع التربوي وات األوان ونحـاول إعـادة   علنـا نسـتدركه قبـل ف

  .بالبحث التربوي ألنه خير معين في هذا المجال  نمستعينيالنظر فيه 



 -27 - 

  : ة الحديثةيرياضيات المدرسالمعايير  /1-9  
  

نعيش اليوم في عالم تتواجد فيه الرياضـيات فـي كـل مكـان فـإذا أردنـا اتخـاذ قـرار           
ـ    تخدام الصـفحات االلكترونيـة  فإننـا    لشراء حاجياتنا أو اختيار الضمان الصـحي المناسـب أو اس

وفـي الوقـت الـذي تحتـوي فيـه الشـبكة العنكبوتيـة العالميـة         ، نعتمد على فهمنا للرياضـيات  
واألقراص المدمجة علـى كميـات ضـخمة مـن المعلومـات النوعيـة فـإن مسـتوى         ) االنترنيت(

 مـل المختلفـة  التفكير الرياضي وأسلوب حل المشكالت أصبح مطلبا ملحـا فـي جميـع أمـاكن الع    
تكـون لـه فرصـة وحظـا ال يمكـن أن      تومن يفهم ويتعامل مع الرياضيات في مثل هـذا العـالم   

  .ضية تفتح األبواب للمستقبل المنتجفالكفايات الريا ،يحصل عليه آخر
بجهـد  رائـد إلنشـاء أسـس     ) أ . م . الـو (قام المجلس القومي لمعلمي الرياضـيات فـي     

جـب أن تهـدي المـدارس    ي ،ه األسس مثلها في ذلـك مثـل غيرهـا   هذ، ومبادئ تعليم الرياضيات 
وتقوم بتطوير محتـوى منـاهج الرياضـيات والحكـم عليهـا وتدريسـها وتقـديمها ألن اإلحاطـة         

   )1( .بالمفاهيم الرياضية وبالعمليات الحسابية أمر ضروري ألي إنسان متعلم بحق
  

لمـنهج ،التعلـيم والـتعلم ،التقـويم     وتبعا لألسس والمبادئ المتمثلـة فـي مبـدأ المسـاواة ،ا      
هـداف الشـاملة لتـدريس هـذه     والتقنية تصف المعايير للرياضـيات المدرسـية مجموعـة مـن األ    

وتشمل المعايير الخمسة األولـى  األهـداف فـي مجـاالت المحتـوى الرياضـي لألعـداد         ،المادة
ـ     وتصـف المعـايير    ،يوالعمليات والجبر والهندسة والقياس وتحليـل البيانـات واالحتمـال الرياض

الخمسة الثانيـة األهـداف لإلجـراءات المتعلقـة بحـل المشـكالت والتعليـل والبرهـان والـربط          
  .والتمثيل
وتصف المعايير مجتمعة المهارات األساسـية واإلدراكيـة التـي سـوف يحتاجهـا التالميـذ         
والمعلومـات   كما تصـف هـذه المعـايير الفهـم    اعلية في القرن الواحد والعشرين، أكثر ف اليصبحو

والمهارات الرياضية التي يجب أن يحصـل عليهـا التالميـذ مـن الروضـة إلـى غايـة الصـف         
    )2( .الثاني عشر

  
  
  

-------------------------------------  
 الـدار اللبنانيـة  "إعداد التالميـذ للقـرن الواحـد والعشـرين     " :تقديم حامد عمار ،ترجمة محمد نبيل نوفل ،دونا أوتشيد )1(

  . 36ص  ، 2004 ،المصرية
مبـادئ ومعـايير   " ،أالجديد في تعليم الرياضـيات وثيقـة مـنهج الرياضـيات فـي الـو م        :عبد اهللا بن صالح المقبل) 2(

ــى ــــمق، "الرياضــيات المدرســية  ــي االنترنيــت عل ــع ال نشــر ف ــوم  / http : // www . nctm .orgالموق ي
 .10على الساعة  28/01/2007
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من جملة المعايير السـالفة الـذكر علـى معيـار المحتـوى الرياضـي المتعلـق        ومنه سوف نركز 
األقـرب إلـى موضـوع بحثنـا      number and opérations) الحسـاب  (باألعـداد والعمليـات   

  .كيف ال ونحن بصدد الخوض في مهارة الحساب الذهني، وأكثر المعايير ارتباطا به 
عشـر يجـب أن تمكـن التلميـذ مـن       ج التدريس من الروضة إلى الصف الثـاني ــبرام  

  )1(: أن  
  .عالقات بينها و األنظمة العدديةيدرك مفاهيم األعداد وطريقة تمثيلها وال -
  .البعض يفهم معنى العمليات وكيف تربط بعضها -
ـ يحسب بدقة وبراعة ويعطي تقديرات معقولة  - طـور الدقـة والبراعـة مـع      يف

قابلـة لهـا واسـتخدامها فـي     ضرب األعداد المكونة من رقم واحد والقسـمة الم 
  .50 ×  30الحساب الذهني  في الوضعيات ذات عالقة مثل 

يـات الحسـابية علـى األعـداد     يطور ويستخدم استراتجيات التقدير النـاتج للعمل  -
  .الكلية

يختار طرق وأدوات مناسبة إلجراء العمليـات الحسـابية مـن بـين الحسـابات       -
نـي بـذلك وحـده الموقـف يحـدد      الذهنية والتقديرات والحـاالت الحسـابية نع  

  .المناسبةالطريقة واألداة 
  

  : ونشير إلى أن تحديد هذه المعايير في أهداف قد جزئ إلى أربعة تجمعات صفية وهي 
  من الروضة إلى الصف الثاني -
  لصف الثالث إلى الخامساومن   -
  من السادس إلى الثامن  و -
  "ومن التاسع إلى الثاني عشر  -

  
لمعايير قريبة مما اتخذناه من أهـداف كمعيـار لقيـاس وتقيـيم مهـارة      هذه ا نوعليه يبدو أ  

  .الحساب الذهني في بحثنا هذا
  
  
  
  
  

-------------------------------------  
 ومعـايير مبـادئ  "عبد اهللا بن صالح المقبل الجديد في تعلـيم الرياضـيات وثيقـة مـنهج الرياضـيات فـي الـو م أ        ) 1(

يــوم  ، / http : // www. nctm .org الموقــعال نشــر فــي االنترنيــت علــى ــــقم، "المدرســية  تالرياضــيا
  .10على الساعة  28/01/2007
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  : خالصة جزئية
  

بعد تعرضنا للجزء األول من هذا الفصل الـذي أدرجنـا عناصـره  تحـت عنـوان مكانـة         
أهميتهـا   ،عتهـا طبي ،تعريفهـا  ،مبـرزين تعليميـة الرياضـيات    ، الرياضيات في المدرسة االبتدائية

،قيمها التربوية وأهداف تدريسها في المدرسة االبتدائيـة  بصـفة عامـة  وفـي الصـف السـادس       
التعديالت التي مسـتها وآخـر مسـتجداتها علـى الصـعيد التربـوي        إلى  باإلضافة، بصفة خاصة 

ال  يمكننا أن نخلص القول إلـى أن الرياضـيات حظيـت منـذ األزل  بمكانـة      ، ومعاييرها الحديثة
إلـى يومنـا    بـنفس األهميـة   تحظـى  وال زالـت  ، يستهان بها من قبل المفكرين والفالسفة والعلماء

إن لم نقل أكثر خاصة في صـفوف المدرسـة االبتدائيـة كونهـا تعتبرهـا القاعـدة األساسـية         هذا 
مـن فائـدة وأهميـة قصـوى فـي حيـاة        كل ذلك يعكس ما لهـا أي الرياضـيات  ،  ألي بناء سليم

ولما تتميز به عن باقي العلوم والمـواد فهـي تقـود المـتعلم إلـى التفكيـر        ، لعلمية والعمليةالفرد ا
الذي ينمي عقله بصفة منطقية عن طريق تنمية المهـارات الحسـابية الذهنيـة التـي تعتبـر واحـدة       

إليـه فـي    ومـا سـنتطرق   ، من األهداف التي تهدف إليها المدرسـة االبتدائيـة فـي الرياضـيات    
  .ثاني من هذا الفصلالجزء ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 -30 - 

  :الحساب الذھني مھارة مستھدفة في تعلم الریاضیات -2
  :  نشأة العد وتطوره/  1ـ2      

  
لـذلك يفتـرض بنـا أن نقـدم      ،واألعداد مجال ولب موضوع الحسـاب الـذهني   ديعتبر الع  

  .وتطوره لمحة ولو خاطفة عن جذور وتاريخ نشأة العد
سان البـدائي األعـداد  ليحـل بهـا مشـكالت خاصـة تواجهـه فـي حياتـه          استخدم اإلن"   

وقـد خضـعت األعـداد عبـر مسـيرة الحيـاة        ،اليومية وليتعامل بها مع اآلخرين في جميع شؤونه
لعوامل الزمن والبيئة وظهرت نتيجة لذلك نظم عددية مختلفـة ارتـبط كـل منهـا بحضـارة معينـة       

  .حضارات التي سادت في هذا العالممن ال
والواقع بين أن العد تطور عبـر مراحـل مميـزة كانـت المرحلـة تـأتي علـى أنقـاض           

إلـى أن تـم    ،سابقتها بعد شعور اإلنسان بـالنقص وضـرورة البحـث عمـا يسـد ذلـك الـنقص       
المراحـل مـا    هوأبـرز هـذ   ،الوصول إلى مرحلة الترقيم الحالي أو مرحلة النظام العـددي الحـالي  

   )1(:يلي 
كان اإلنسان األول يعد األشياء مـن حولـه بطريقـة بسـيطة ينقصـها      : د مرحلة ما قبل الع •

حيث لم يكن باستطاعته تحديـد مقـادير الكميـات ولكـن كـان يصـفها باإلشـارة        ،التحديد
ـ وعل ،والحركات كفتح الـذراعين أو بضـمهما   ه أهـم مـا ميـز هـذه المرحلـة التقـدير       ي

  .اإلجمالي غير المحدد 
حيـث كـان يعبـر     ،أي ما عرف أيضـا بمقارنـة النظـائر    :بين األشياء المطابقةمرحلة  •

اء المادية المألوفة كالحصـى ،عيـدان الشـجر وغيرهـا     ــعن الشيء بنظير له من األشي
أو برسم عالمات على األلواح من الخشـب أو التـراب بحيـث تـدل كـل عالمـة علـى        

 .شياء التي يريد التعبير عن عددهاعنصر واحد من األ

وقـد جـاءت كنتيجـة حتميـة لتطـور حيـاة اإلنسـان         : األعـداد  مرحلة استخدام رمـوز  •
فكـان البـد لـه مـن ابتكـار أسـلوب         ،وشعوره بالنقص واتساع دائرة عالقاته وأعمالـه 

مـا اهتـدى    وكـان أول ،يمكن من سهولة التعامل والممارسة مع هذه العالقـات واألعمـال   
ريقـة يعبـر فيهـا عـن     إليه اإلنسان في هذه المرحلـة هـو اسـتخدام أصـابع اليـدين بط     

إال أنـه مـع مـرور الوقـت وتطـور أعمالـه وعالقاتـه        ،الكميات أثناء ممارسته التجارة 
وسـائل أكثـر   شعر أن فكرة األصابع ليست عملية والبد من التفكير فيما هـو أجـدى وفـي    

  .فاعلية
 

-------------------------------------  
ـ ، 1ط"لرياضـيات وأسـاليب تدريسـها    منـاهج تـدريس ا   : "م أبو سـل ـــعبد الكري)1( األردن  ،ان للنشـر ـدار الفرق

  .10ـ  9ص  ،1999
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وهكذا استطاع أن يخترع الرموز وبالتالي يضع حجـر األسـاس لألنظمـة العدديـة التـي        
  .اته وفقا لمعطيات الزمان والمكانتساعده على التسجيل والتعبير وتطوير حي

مكنتهـا مـن إجـراء العمليـات الحسـابية      وظهرت بذلك حضارات مميزة بأنظمـة عدديـة     
ـ       ،باستخدام رموز خاصـة بهـا    ةمنهـا الحضـارة المصـرية، البابليـة، اإلغريقيـة، الروماني

  .والهندية
وتعتبر آخر مرحلة مـن تطـور العـد وتتميـز بوضـع      : مرحلة النظام العددي الحالي •

  نظام ترقيم واحد هو النظام العددي الحالي 
  

  : حاليالنظام العددي ال /2- 2  
  

تطورت النظم العددية و أخـذ بعضـها عـن بعـض حتـى اسـتقر الحـال علـى النظـام            
ويرجـع الفضـل فـي ذلـك إلـى العـرب الـذين         ،العددي الحالي أي ما يعرف بالنظام العشـري 

روبـا ولـذلك يسـمى    وثـم نقلـوه إلـى أ    ،أخذوه عن الهند مدخلين عليه تعديالت وتحويرات طفيفة
عـن طريـق    يروبـا خـالل القـرن الثـاني عشـر المـيالد      ولذي دخل أبالنظام الهندي العربي ا

  .اسبانيا
  

انتشر هذا النظام لسهولة إجراء العمليات األصلية األربعـة فيـه وطغـى علـى غيـره مـن         
عالمية تخضـع إلـى قواعـد وقـوانين للتعبيـر عـن األعـداد         لغةالنظم العددية القديمة حتى غدا 

  : ته على االنتشار والتفوق نذكر منها ما يليومن المميزات التي ساعد ،وتسجيلها
Ø   مضـاف إليهـا الصـفر وبهـذه      9إلـى   1استخدام عدد محدد من األرقام تسعة أرقام مـن

 .األرقام يمكن كتابة أي عدد مهما كانت قيمته

Ø حـاد  ابت يسري علـى األرقـام سـواء كـان آ    وز في ترتيب ثـع الرمــالترتيب حيث تق
رتيـب الموضـعي للـرقم يعطـي فكـرة عـن قيمتـه عنـد         وهذا الت ،أو عشرات أو مئات

 .كما يعطي فكرة عن تدرج األعداد مقارنته بغيره

Ø فـي حـين نجـد     ،"النظـام العشـري   "بومنها أخذ تسـميتها   )10( استخدام األساس عشرة
ـ )الـخ .........الثالثـة، الخمسـة  (النظم العدديـة القديمـة تسـتعمل أسـس مختلفـة        د، وق

 .الذي نستعمله في القياس الزمني )60( اساستعمل البابليون األس

Ø ما يميز هذا النظام أيضا أنـه نظـام منزلـي قيمـه الرمزيـة تعتمـد       : للرقم  القيمة المكانية
أي قيمة العدد تختلف وفقا للخانـة التـي يشـغلها إذا مـا كانـت       ،على المنزلة التي هو فيها

ختلـف حسـب موضـعها    بمعنـى آخـر ت   ،الـخ .......آحاد أو عشرات أو مئات أو آالف 
 .أخرىمن خانة إلى  555 تختلف قيمته في العدد 5مثال العدد
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Ø     إذ أن وجـوده خطـوة أساسـية فـي تقـدم       ،يعد الصفر من أهـم مميـزات هـذا النظـام
ألنـه سـهل التفكيـر والتسـجيل باسـتخدام وكتابـة        ،الرياضيات عموما والحساب حصريا

مكانيـة وإجـراء العمليـات الحسـابية     كما أنه سـهل اسـتخدام الخاصـية ال    ،رموز األعداد
  .فقيمة العدد تتوقف على الوضع المكاني للصفر 
  .)  501،  510،  150،  105( : لنالحظ مثال كيف يؤثر الصفر على قيم األعداد التالية 

  
لنظـام العـددي دورا فـي تكـوين المفـاهيم العدديـة       إن لمعرفة هذه الخصائص المتعلقة با  

ألربعـة مـن جمـع وطـرح     وطرق إجراء العمليات الحسـابية األصـلية ا   ،وتوضيح داللة الرموز
خاصية الترتيب مثال نفهم أ ن فكـرة اآلحـاد تسـري علـى العشـرات      وضرب وقسمة، فمن خالل 

والحـال    60و  50تعطـي نفـس المعنـى بـين       6و  5العالقـة بـين   ( مثال  ،والمئات و اآلالف
  .)  600و  500ذاته بين 
كما أن التشـابه بـين   ،الحسـابية  تعشرات تسـهل  إجـراء العمليـا   الفي  أما فكرة التجميع  

يسـهل تحديـد مجمـوع     4و  3مجمـوع  (  مـثال  العـد اآلحاد والعشرات في الشكل تسهل عمليـة  
  .) 1200= 500+700، 120=50+70،   12=5+7 (أي )400و  300وكذا   40و  30
  

ـ       دد و تعطـي فكـرة عـن قيمتـه     أما فكرة الوضع المكاني للرقم فإنهـا تسـهل قـراءة الع
   )1( .ومقارنة األعداد بعضها ببعض

والشك في أن كل ذلك يـنعكس إيجابـا علـى التلميـذ فـي اكتسـابه مهـارة ذهنيـة فـي            
   .الحساب

 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  

-------------------------------------  
 
  .11ـ    10ص ،مرجع سابق :سلمحمد عبد الكريم أبو ) 1( 
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  : ةــارة الذهنيـــهتعريف الم/  2-3  
من جملة المعارف التي يعمـل التعلـيم االبتـدائي علـى إيصـالها للمـتعلم والتـي تشـغل           

كـأن يـتعلم تلميـذ     ،في منهاج الرياضيات المعرفة التي تتعلق بكيفية عمـل شـيء مـا    احيزا أساسي
ازل أو أكثـر علـى عـدد مكـون مـن رقـم أو رقمـين        ـم عدد مكون من ثالث منـــكيف يقس

أو يضـرب أو يجمـع   ،أو يحكم على قابليـة قسـمة عـدد علـى عـدد       ،يستخرج جدر تربيعي أو
وقـد يأخـذ المـدلول الحقيقـي للمهـارة إذا       ،داءات  يطلق عليها مهـارات األ ذهمثل ه، الخ.......

ـ الدق ،ةـــالسرع: ما اقترنت بالمميزات التالية وإذا مـا أسـندت إلـى طريقـة       ن، ة واإلتقـا ــ
ـ    ، تينة تسمى خوارزميـا أو إجراءات مع الضـرب ، القسـمة ، القاسـم     ةمثـال ذلـك  خوارزمي

  .الخ.......لمضاعف المشترك األصغرالمشترك األكبر  ،ا
إلى الذهن أنهـا أداء عملـي حركـي ويبـدو ذلـك جليـا        روعندما نتحدث عن المهارة يتباد  

ـ   <<  :نمن خالل  تعريف جوجر و سيبورت لها حين يقـوال  د يتطلـب فتـرة   المهـارة نشـاط معق
بطريقـة   بحيـث يـؤدى   ،من التدريب المقصـود والممارسـة المنظمـة والخبـرة المضـبوطة      

   )1(.>>  ، وعادة ما يكون له وظيفة مفيدة مثل قيادة السيارة أو الكتابة على الكاتبة مالئمة
والمعيـار هنـا هـو مسـتوى      ،هذا التعريف يركز على االنجاز الفعلي والمعالجـة العمليـة    

  .الخ ......اء الذي يطبقه الفرد كسياقه سيارة والكتابة على اآللة الكاتبة األد
والمهارة في الرياضيات تختلـف عـن المهـارة كمصـطلح لغـوي عـام والـذي بـدوره           

 وهـو مـا   ،سلوكا يتسم بالسرعة والدقة واالقتصاد في الوقت أثنـاء القيـام بعمـل مـا      << :يعني
" السـرعة والدقـة واالقتصـاد فـي الوقـت يعـرف ب       يوجد أيضا في قـواميس التربيـة حيـث    

  )2( .>>الشطارة 
  

وبالتالي المهارة التي يعنى بها بحثنا هذا ال تتعلق بـاألداء العملـي الحركـي وإنمـا تمـس        
القـدرة األدائيـة العقليـة     <<  :هذه األخيرة والتـي يقصـد بهـا    ،األداء العقلي أي المهارة الذهنية
ومـن أمثلتهـا    ،و عمليـة يغلـب عليهـا الطـابع الـذهني العقلـي      أي القدرة على أداء عمـل أ 

داء الـذهني يعتمـد أساسـا    واأل) كـالجمع والطـرح والضـرب والقيـاس     ( المهارات الحسابية 
  )3( .>>على قدرة الفرد على التجريد وإدراك المعاني والعالقات 

  
  

-------------------------------------  
  .155ص ، 2004 ،األردن ،الثقافة للنشر والتوزيع ر، دا1ط ،"ر عند األطفال التفكي"  :محمود محمد غانم )1(
  .90ص ،2004 ، األردن،دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1ط،" تعليم الرياضيات لجميع األطفال " :وليم عبيد )2(

، 2003 ،الـدار المصـرية اللبنانيـة   ، 1ط،"  معجم المصـطلحات التربويـة والنفسـية     "  :حسن شحاتة وآخرون )3(
 . 304ـ 29ص
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ويهدف المتدرب على المهارة الذهنيـة إلـى زيـادة فاعليـة اسـتخدام الـذهن ألقصـى          
ـ   ،أقصى مستوى تفكيربطاقاته بغية الوصول إلى ما يسمى  الـذي تـم فيـه تحديـد      روهـو التفكي

  )1(. ممكنةمهمات متعددة ومتنوعة في أقصر فترة 
فـاألولى قـدرة مجالهـا     ،الحـس حركيـة   ومنه فهناك فرق بين المهارة الذهنية والمهـارة   

عقلي معرفي تستخدم في مواجهة مواقف وحـل مشـكالت وقـد تصـل إلـى الحـل دون إمكانيـة        
أمـا الثانيـة تتمثـل فـي سلسـلة مـن        ،مالحظة ذلك إال إذا طلب من الفرد توضـيح ذلـك طبعـا   

ـ     ،والحكم على مستوى أدائهـا  اإلجراءات يمكن مالحظتها ـ فتركيزنـا حتمـا سينصـب عل  ىى األول
  .ة كون موضوعنا هو الحساب الذهني أي المهارة الذهني

  
  : تعريف المهارة في الحساب الذهني  / 2-4  

  
ـ          ات ـإن تنمية مهارات الطفل الحسابية أحـد أهـداف تكـوين الطفـل فـي مـادة الرياضي

تتمثـل  حيـث  ،لذلك نجد من األهداف العامة لهذه المادة ما يتطلع إلى تنميـة المهـارات الرياضـية    
أو انجـاز تمـرين أو مشـكلة     ،أو رسـم أشـكال  ،هذه األخيرة في القدرة علـى إجـراء عمليـات    

  .ياضية بأقل جهد وأقصر وقت ممكنينر
ومن المهارات التي ينبغي للمدرسـة االبتدائيـة أن تركـز عليهـا فـي الرياضـيات هـي          

   .اء التفكير الرياضيعن طريق الحساب الذهني باعتباره وسيلة أساسية لبن،المهارات الذهنية
وقبل أن ندخل في غمار تفاصيل هذه الممارسة التربويـة أي الحسـاب الـذهني والتـي تعـد لـب       

  : بحث بجدر بنا أن نعرفها كما جاءت حسب المهتمين بهاال موضوع هذا
لنشـاط  اأنـه ذلـك النـوع مـن      ،إن أول ما يجول في الخاطر عند الحديث عن الحساب الـذهني  -

ن كـان  ، لكنـه فـي حقيقـة األمـر هنـاك فـرق وإ      يطلق عليه اسم الحساب الشفهي الحسابي الذي
فالحسـاب الشـفهي بحكـم طبيعتـه وتسـميته ال يعتمـد أساسـا علـى الكتابـة           ،بسيطا فهو مهما 

ـ      ،والتسجيل ـ    رفالمشكلة الرياضية تلقى علـى التلميـذ ويقـوم بمناقشـتها والتفكي ا فيهـا شـفهيا ،أم
حيـث  ،الحساب الشفهي في سائر الخطـوات السـابقة ماعـدا األخيـرة      الحساب الذهني فإنه يطابق

ـ ، ل اإلجابة كتابيا ــيجري فيه تسجي فهـو مـزيج بـين الحسـاب الشـفهي والحسـاب        ةومن ثم
   )2( .الذهني

  
  
  

-------------------------------------  
  .161ص  ،2004 ،األردن ،شر والتوزيعدار الثقافة للن،  1ط، " التفكير عند األطفال "  :محمود محدد غانم) 1(
 .134ص، دون تاريخ،باتنة  ،مطبعة عمار قرفي ،"الموجه التربوي للمعلمين في الرياضيات "  :علي أوحيدة)2( 
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بمثابـة الفـن الـذي يتوصـل بـه الـدماغ إلـى نـاتج          << :كما يعرف الحساب الذهني على أنه -
بـذلك أو االسـتعانة بـأي أداة حسـابية خارجيـة      العمليات الحسابية دون كتابـة األعـداد المعنيـة    

  )1(.>>تغني الذاكرة عن أي تعب أو مجهود فكري
هـو العمليـة التـي نسـتطيع مـن خاللهـا إيجـاد نـاتج          " sowder) 1988(ساودر ويعرفه  -

  )2( ."العمليات الحسابية دون استخدام أي معين خارجي 
يقصـد بالحسـاب    "الثـاني    ويأتي تعريفـه كمـا ورد فـي منهـاج الرياضـيات للطـور       

الذهني تلك األنشطة التي ينجزها التلميذ ذهنيا ويقدم النتيجة فقـط ثـم يشـرح كيفيـة الوصـول      
  )3(."دون كتابة   ام كليتلكن هذا ال يعني أن الحساب الذهني ي ،إليها حين يطلب منه ذلك

 2ثـم يضـيف    175إلـى   10ذهنيـا يضـيف التلميـذ     175+12مثال على ذلك لحساب العملية  -
  .)اآللية النموذجية (إلى النتيجة وهذا متحكم فيه كما أنه أقل كلفة من وضع العملية العمودية 

  
وهـو أن الحسـاب الـذهني نشـاط      ،ومنه نرى أن هذه التعاريف تصب في مصـب واحـد    

ويتمثـل فـي حـل عمليـات أو مشـكالت حسـابية        ،حسابي ذهني  ال يحتاج إلى الورقـة والقلـم  
التلميذ ليصـل إلـى النتيجـة دون توضـيح الطريقـة التـي سـلكها فـي معالجـة           ام بهبسيطة يقو

الـذي تعـرف نتيجتـه وتجهـل      ومنـه فهـو النشـاط    ،التمرين أو المشكلة أو الخطوات التي قطعها
  .طريقته

  
يمكننـا أن نعرفـه علـى     ،وعليه من خالل ما سبق طرحه فيما يخـص الحسـاب الـذهني     

بمعنـى   ،لوصول إلى حقائق ونواتج العمليـات الحسـابية علـى الـذهن    أنه نشاط حسابي يعتمد في ا
م فيه هو إجراء العملية ذهنيا دون االستعانة بـأي أداة حسـابية خارجيـة يبـق إعطـاء      ـــما يه

أو تقديم النتيجة ال حرج فيما إذا كان شفويا أو كتابيـا فـذلك يتوقـف علـى مـا يـراد أو يطلـب        
ين لحقـائق  جة الحسابية اسـتنادا إلـى معرفـة  وفهـم مسـبق     هو الوصول إلى النتيوبصيغة أدق 

  .حسابية وتطبيقها ذهنيا
  
  
  

-------------------------------------  
)1(  Taton. Renne  :  « calcule mental » paris presses universitaires de France 1965 

p5.                     
        

ـ   أثر " :سميلة أحمد الصباغ) 2( تنميـة الطالقـة العدديـة     ىبرنامج تدريبي لطلبة الصف السادس األساسـي فـي األردن عل
  . 216ص،  2005 ،1العدد ،  9المجلد  ،مقال نشر في مجلة  البصائر ،"على التحصيل في الرياضيات

   .15ـ 14ص  ، 2005جويلية ،"  2الوثيقة المرافقة لمنهاج الرياضيات ج"  :وزارة التربية الوطنية) 3(
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  :  أهمية المهارة في الحساب الذهني/  5 -2  
  

من خالل ما أشرنا إليه سابقا يتضح جليـا أن الحسـاب الـذهني هـو عمليـة عقليـة يـتم          
وتطبيـق  ،وفهـم معنـى العمليـات واألعـداد     ،خاللها بناء على معرفة الحقائق الحسابية السابقة 

ج العمليـات الحسـابية أو حـل    لوصـول إلـى نـات   رزميات والقواعد واالسـتراتيجيات، ا الخوا
وإذا مـا اقتـرن كـل     ،المشكالت الرياضية غير المعقدة ذهنيا دون الحاجة إلى معـين خـارجي  

  ".المهارة في الحساب الذهني"عليه اإلتقان والسرعة أصبح يطلق ،ذلك بخصائص كالدقة 
ـ          ة ـوأهمية المهارة في الحساب الذهني من أهمية المهـارة فـي حـد ذاتهـا هـذا مـن جه

حيث أن الفرد بحاجة إلى قدر من المهارات التـي تختلـف بـاختالف طبيعـة األعمـال التـي       
كما أنه هنـاك مهـارات أساسـية ال غنـى عنهـا لكـل مـتعلم إذا         ،يمارسها في حياته اليومية

وإذا لـم يعمـل علـى تحسـينها و تطويرهـا شـكلت        ،أراد أن يتعامل مع اآلخرين بشكل سهل
ـ عائق ـ ضيا فـي تعلمــه للريا ــ وقــد حـددها المجلـس الــوطني القـومي لمعلمــي     ،اتــ

  : نذكر منها ما يخص األعداد والحساب موضوع دراستنا) أ .م . الو( الرياضيات في
    .معرفة القيمة المنزلية للرقم  -
  .وكتابتهاقراءة األعداد   -
  .الحسابية ةمعرفة المصطلحات الرياضي  -
  .اعداد والعمليات والعالقات بينهفهم معنى األ  -
استخدام األعداد والخوارزميات واالستراتيجيات الذهنية فـي إجـراء العمليـات وحـل       -

   )1( .المشكالت الرياضية
    
ومن جهة أخرى ال يمكننا غض النظر عـن أهميـة الحسـاب الـذهني كممارسـة تربويـة         

كقاعـدة أساسـية تبنـى عليهـا      والتـي بـدورها تعـد    تعلم الرياضياتوأو كجزء مهم في تعليم 
حيـث كمـا ورد فـي الوثيقـة المرافقـة لمنهـاج        ،تلف التعلمـات الحسـابية والرياضـية   مخ

اآلليات النموذجيـة للحسـاب ترتكـز علـى الحسـاب      <<  :الرياضيات في التعليم االبتدائي أن
   )2(.>>الذهني ويؤدي غياب التحكم فيه إلى هشاشة تعلم آليات الحساب

  
  
  

-------------------------------------  
األردن  ،دار الفرقـان للنشـر والتوزيـع    ،"الرياضـيات مناهجهـا وأصـول تدريسـها     " :ل أبو زينةـــد كامــفري) 1(

  .184 ص، 1997
  .15ص ، 2005 ،"الوثيقة المرافقة لمنهاج الرياضيات في التعليم االبتدائي "  :وزارة التربية الوطنية) 2(
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ـ    ا ضـمن نشـاط أو مـادة الرياضـيات فـي      ذلك ما يبرر االهتمام بهذه الممارسة وإدراجه
كما تبدو بوضوح أهميتها في تنميـة لـدى التلميـذ عـادات وسـمات علـى        ،المدرسة االبتدائية

وهـو مـا يسـاهم فـي      ،قدر من األهمية كالتركيز ،االنتباه ، المنطق ، الدقة ،الحيوية والتفكيـر 
بـل وأكثـر مـن     ،خارجيـة  سمح  بالحساب دون اللجوء إلى وسـيلة ينموه العقلي والذي بدوره 

ذلك فالمهارة في الحساب الذهني تمكن من إعداد الفـرد إعـدادا حقيقيـا يؤهلـه لالنـدماج فـي       
الحياة اليومية ومواجهة الواقع بما يحويه من مشـكالت قـد تعترضـه  وهـو مـزود بالسـالح       

  )1(.لم المحيط به دون خوفاالذي يجعله يسيطر على الجانب الكمي للع
  

ما ورد في وثيقة معايير ومبادئ الرياضـيات المدرسـية الحديثـة التـي اهـتم      وعلى غرار   
الحسـاب الـذهني    فـي  ن المهـارة أ ،)أ . م .الـو ( بها المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في 

وذلـك مـن خـالل     ،مؤشر على أن التلميذ وبصفة خاصـة تلميـذ المرحلـة االبتدائيـة يفكـر     
ن العمليـات بواسـطة اسـتراتيجيات التفكيـر التـي      قدرته على اكتساب معنـى العالقـات بـي   

  .ايستطيع تلميذ هدا المستوى اكتشافه
فـي رفـع الحـس العـددي والـذي       اأن للحساب الذهني دورا أساسي ،يف نفس المرجعويض  

بدوره يعني توظيف واستخدام شـبكة العالقـات المتداخلـة للمعرفـة العدديـة فـي التطبيقـات        
ـ  مباشـر و ما يساهم حتى ولو بشكل غيـر  و ه ،وحل المشكالت الرياضية تنميـة الطالقـة    يف

العددية والتي تعد من مستويات التفكيـر العليـا  ومـن المعـايير المطلـوب تحقيقهـا لمواجهـة        
   )2( .والعشرين  في الرياضيات  دحاجات القرن الواح

  
هني أنهـا  باإلضافة إلى ما سبق اإلشارة إليه فيما يتعلق بأهمية المهـارة فـي الحسـاب الـذ      

تكمن كذلك ضمن مجاله الواسع فالفائـدة مـن تعلمـه والتـدرب عليـه وصـوال إلـى االتصـاف         
نـد بحثـه   تجاوز ذلك إلى حاجـة الطالـب إليـه ع   بل ي ،بالمهارة فيه ال يقتصر على المتمدرس فقط

حـين يرغـب فـي الحصـول علـى تقـدير أو تقـدير         له عن حل معادلة ذهنيا أو حاجة المهندس
والشيء نفسه بالنسـبة للزبـون وهـو فـي السـوق عنـد        ،لمشروعه قبل االنطالق فيهسريع ذهنيا 

  ) 3( .مراقبته للقيمة اإلجمالية لما صرفه مقابل مقتنياته الشرائية قبل عودته إلى منزله
  

  
-------------------------------------  

(1) Taton. Renne  :  « calcule mental » paris presses universitaires de France 1965 
(que sais je ? le points de connaissances actuelles) n 605 p 8  

  . 217ص  ،مرجع سابق ،مقال نشر مجلة البصائر :سميلة أحمد الصباغ) 2( 
(3) Taton. Renne  :  « calcule mental » paris presses universitaires de France 1965 
(que sais je ? le points de connaissances actuelles) n 605 p 7 
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ـ          ه ـوفي األخير ما يمكننا قوله أن المهـارة فـي الحسـاب الـذهني متطلـب ال منـاط من
فرغم اقتحام التقنية بأنواعها من حاسبات وحواسيب عالم الحسـاب بميادينـه المتعـددة مـن تجـارة      

اء عنـه فهـو الوسـيلة    يبقى الحساب الـذهني أمـر ضـروري ال يمكـن االسـتغن      ،وبنوك ومالية
الطبيعية الدائمة الحضور و المرافقة دوما لصاحبها ال تعـب فـي حملهـا وال مجـال لنسـيانها وال      

  .لى تعطلها فزوالها بنهاية صاحبهاخوف ع
      

  : دور المهارة في الحساب الذهني في تعلم الرياضيات/  1-6  
  

وباعتبـار   ،علـيم الرياضـيات  يلعب تعلم المهارات الرياضية دورا مهمـا فـي تـدريس وت      
أوليـاء   مـن  ويعتبـر الكثيـرون   ،الحساب الذهني إحدى هذه المهارات فذلك حتمـا ينطبـق عليـه   

ن أن تعلم الرياضيات وتعليمها هـو اكتسـاب المهـارات األساسـية خاصـة فـي       والتربويي األمور
ـ      ،مجال األعداد والترقيم والعمليات الحسابية ة هـذه األيـام   و المالحـظ أنـه تعـم الشـكوى خاص

أوساط أولياء األمور عن عجـز التالميـذ فـي أداء هـذه المهـارات بمـا فيهـا مهـارة الحسـاب          
  :                                           الذهني  ويعزو البعض أسباب ذلك إلى

ـ النقص الواضح في اهتمام المتعلمين بـتعلم المهـارات مـع ظهـور آالت حاسـبة  وانتشـارها        
  .واسع بين الناسبشكل 

فمعظـم   ،ـ وسائل التعليم غير الفعالة التي يتبعها المعلمـون فـي تعلـيمهم للمهـارات الرياضـية      
هذه الوسائل ال تشير إلى دافعية التالميذ وحماسـهم للتـدرب علـى هـذه المهـارات وتثبيتهـا بـل        

 .ن ذلك تثير فيهم الملل والرتابةالعكس م

عنـد المعلمـين فـي التعامـل مـع األعـداد والرمـوز         داالسـتعدا و لالمنفعة، الملاالفتقار إلى  ـ
كتسـاب المهـارات   فـي  للوصـول إلـى كفايـة عاليـة      ،م الرياضية المجردةـوغيرها من المفاهي

   )1( .المطلوبة
ويعتقد البعض أن تعلم المهارات الرياضية أضـحى غيـر ضـروري هـذه األيـام بسـبب         

 ،يوتر والحاسـبات فـي كـل مكـان وانتشـارها السـريع      في مجال الكمب عالتقدم التكنولوجي الواس
وفي الوقت نفسه اسـتفاد آخـرون مـن المبـادئ التـي يسـتند عليهـا عمـل الكمبيـوتر واآلالت          
الحاسبة في تدريس المهارات الرياضية وادخلوا خـرائط سـير العمليـات والمخططـات األساسـية      

  .ريس المهاراتهذه المخططات في تد في مناهج جميع المراحل واستفادوا من
------------------------------------ 

 1997 ،األردن ،دار الفرقـان للنشـر والتوزيـع   ، "الرياضـيات ومناهجهـا وأصـول تدريسـها     " :أبو زينة لفريد كام) 1( 
  .183ـ  182ص
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إال أن  ،ومع االقتناع بالـدور الـذي تلعبـه الحاسـبات والكمبيـوتر فـي وقتنـا الحاضـر          
  : الذهني دور ال يستهان به في تعلم الرياضيات لعدة أسباب منهالمهارة الحساب 

  
Ø  ـ اكتساب المهارة الذهنية في الحساب أو إتقانها يسـاعد ال تعلم علـى فهـم األفكـار والمفـاهيم     م

فإذا كان المتعلم متمكنا من الحسابات بشـكل جيـد فـإن ذلـك يتـيح لـه        ،الرياضية فهما واعيا
ـ    ره بشـكل أعمـق فـي المشـكالت و المواقـف التـي       فرصة أفضل وأكثـر ألن يوجـه تفكي

    .كما يزيد قدرته على القيام بأنشطة متنوعة ،يواجهها
Ø           القيام بها واكتسـابها يزيـد مـن معرفـة المـتعلم و إلمامـه بخصـائص األعـداد والعمليـات

  .عموماويعمق فهمه للنظام العددي والترقيم والبنية الرياضية  ،المختلفة عليها
Ø لها يجعله يوجه جهده وتفكيره و وقته بشـكل أفضـل فـي المشـكالت الرياضـية       إتقان المتعلم

وبالتالي يسهل عليه حلها حال علميـا سـليما وينمـي قدرتـه االسـتنتاجية علـى        ،التي يواجهها
   )1( .حل المشكالت 

  

فـي الحسـاب الـذهني ضـرورة      والتـدرب عليهـا   ومنه نصل إلى أن تعليم تقنيات المهارة  
ي الرياضيات نظرا للدور المزدوج الـذي تقدمـه للفـرد بيـداغوجي تعلمـي يتمثـل       تفرض نفسها ف

ـ    ،في ربط وتدعيم التعلمات بالحساب العـددي  ل فـي اسـتعماله فـي الحيـاة     ودور اجتمـاعي يتمث
  .اليومية

ـ ( فهو أي الحساب الذهني مجـال مفضـل الختبـار تصـورات التالميـذ لألعـداد          ك تفكي
فكل ذلك يبـرز مـدى اسـتهدافها أي مهـارة الحسـاب الـذهني       ، )ا  وتركيب والتحقق من جاهزيته

  .من قبل الرياضيات
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-------------------------------------  
  .183-182مرجع سابق، ص  :أبو زينة لفريد كام)  1(
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  : أهداف الحساب الذهني/  2-7  
  

راجهـا ضـمن مواضـيع مـادة     إن اهتمام المدرسة االبتدائية بمهارة الحسـاب الـذهني وإد    
وإنما سعيا منها لتحقيـق جملـة مـن األهـداف والتـي نـذكرها        ،لم يأتي من فراغ الرياضيات

  : فيما يلي
  
Ø       تدريب وتمكين التلميذ من حل المشكالت الرياضـية غيـر المعقـدة بسـرعة، بـالفكر ودون

عد وفضـال عـن ذلـك هـذا األسـلوب يسـا       ،حاجة إلى التسجيل المنظم لسائر الخطـوات 
سـرعة فـي   وتكوين عـادات خاصـة فـي التفكيـر وال     هالدقة، االنتبا ،زالتلميذ على التركي

 .مواجهة المشكالت اليومية

Ø  قوة االنتباهتنمية.  
Ø رياضة عقلية تعود التلميذ على التذكر والتحليـل والتفكيـر والحكـم وإعطـاء النتيجـة       اإنه

  .قصيربعد السؤال مباشرة خالل وقت 
Ø 1( .لورقة والقلم في إجراء عمليات حسابية بسيطةيحرر التلميذ من ا(  
Ø إثراء تصورات التالميذ لألعداد.  

Ø  الحسابيةاستغالل خواص العمليات والقواعد. 

Ø ةي الحياة اليومية في غياب األداالسماح بتوفير وسائل فعالة للحساب ف. 

Ø تلميذ من نشاط سابق إلى درس جديداالنتقال بال. 

Ø  رفيــا الســتيعاب وفهــم المعــارف الجديــدة التــي تتضــمنها تهيئــة التلميــذ نفســيا ومع
  )2(.الحصة

  
  
  
  
  
  

  
  
  

-------------------------------------  
  .68ص ،  1996، " منهاج الرياضيات للطور الثاني " :وزارة التربية الوطنية )1(
  . 16ص ،  2005 ،"الرابع الصف يمنهاج الرياضيات للتعليم االبتدائ" : وزارة التربية الوطنية )2(
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  :  الممارسة الصفية لمهارة الحساب الذهني/  2-8  
  

ونحن نتحدث في الجزء الثاني من هذا الفصـل عـن الحسـاب الـذهني كمهـارة مسـتهدفة         
تعلـم الرياضـيات وتعليمهـا نحـاول      وبعد تطرقنا ألهميتـه ودوره فـي   ،في مادة الرياضيات

التربويـة فـي أقسـامنا الدراسـية أي     بعد ذلك تسليط الضـوء علـى واقـع هـذه الممارسـة      
مـا الفائـدة التـي    ، تقنيـات وخطـوات انجازهـا    ، موقعها ضمن المادة  ،الممارسة الصفية لها

ذلـك علـى خبرتنـا     واعتمـدنا فـي  ،يجنيها المعلم من ورائها وشروط ومقتضـيات نجاحهـا   
نهـاج الرياضـيات   الميدانية في التعليم باإلضافة إلى اطالعنا على كتـاب التلميـذ المدرسـي وم   

  .للصف السادس ابتدائي 
نظـرا   ،يفترض أن يكون الصف السـادس أنسـب مرحلـة السـتغالل الحسـاب الـذهني        

  .ومهاراتلنضج التلميذ ذهنيا واتساع دائرة حصيلته المعرفية الحسابية من خبرات 
ويكـون ذلـك باسـتدعاء     ،يقدم الحساب الذهني مع بداية موضـوع الـدرس بغيـة التمهيـد      
ديد وتثبيت معارف التلميذ السابقة ذات االرتباط بالموضـوع الجديـد كمـا يمكـن إدراجـه      وتح

 مأو يسـتغل فـي نهايتـه بغـرض تقيـي      ،في سياق الدرس ذاته أثناء مناقشات المعلم مع تالميذه
  .تثبيت للمعارف الجديدة المكتسبةالتحصيل وال

  
ـ الكتاب المدرسـي للتلميـذ لف   ىاطالعنا عل ه أثناءإال أن   انتباهنـا نقطـة نعتبرهـا جـد      تت

مـا هـو مقتـرح فـي      مـع  وهي عدم وجـود عالقـة مباشـرة    ،مهمة بناء على ما سبق قوله
حـين أنـه ينبغـي أن يتنـاول عمليـات       في ،في بعض الدروس الحساب الذهني وهدف الحصة

لها عالقة بهدف الحصة من حيث اآللية والمحتوى وفـي هـذه الحالـة المعلـم الشـاطر عليـه       
أمـا فيمـا يخـض تقنيـات االنجـاز       ،ف بحكمة والتغيير بمـا يتناسـب مـع الوضـعية    التصر

ـ   مـا ال يحبـذ إتباعـه حيـث      والمتعلقة بهذه المهارة هي إما شفوية بمشاركة جميع التالميـذ وه
و إمـا كتابيـة وتلعـب اللوحـة فـي هـذه        ،يبعث روح التواكل واالنطواء ويعيق النشاط الذاتي

سـطة مـا يعـرف بطريقـة المارتينيـار وتعتبـر األحسـن إذا مـا         الحالة الدور األساسي بوا
قورنت بسابقتها ألنها تسمح بمشاركة جميع التالميذ وتضـمن النشـاط الـذاتي وتجـذب انتبـاه      

   .التالميذ أثناء الشرح ليفهموا ويتجنبوا األخطاء
ـ     ،التدرج الذي يعد مبدأ من مبادئ التدريس هومن تقنيات   ال إلـى  حيـث يبـدأ بالسـهل فاالنتق

  .عملية مباشرة جماعيا على السبورةثم يأتي التصحيح الذي يلي كل  ،األصعب
وكما أشير إليه سابقا أن أهمية الحساب الـذهني وفائدتـه ال تقتصـر علـى المـتعلم وحـده         

له يـتمكن مـن قيـاس وتقيـيم مـا قدمـه       ضإذ بف،بل تتعداه إلى المعلم أثناء الممارسة الصفية لها
  : على ما حققه وما فشل في تحقيقه والتأكد من العناصر التالية  لتالميذه والوقوف
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Ø ويظهـر ذلـك مـن     ،ةيذ من الفكـرة التـي تتضـمنها المشـكل    يعرف هل تمكن التلم: الفكرة
   .أو قسمة بخالل إدراكه نوع العملية التي استعملها جمع، طرح، ضر

Ø فتـه وحفظـه   يعرف إذا توصل إلـى النتيجـة الصـحيحة التـي تـدل علـى معر      : النتيجة
ــد      ــرب والقواع ــداول الض ــة وج ــات األربع ــة بالعملي ــابية المتعلق ــائق الحس للحق

  .الخ......والقوانين
Ø يكتشف المعلم مـدى مهـارة تالميـذه فـي الوصـول إلـى النتيجـة فـي الوقـت          : المهارة

السـبب فعـال    نوإذا لم يتمكنوا من ذالك يحاول أن يدربهم علـى السـرعة إذا كـا    ،المحدد
  .السرعةهو 

    
فبقدر ما يساهم المعلم في نجاح وتعليم وتدريب المـتعلم علـى هـده المهـارة البـد          

  : من أن تتوفر في التلميذ شروط أساسية تزيد في هذا النجاح ومن بينها
  
Ø أي يقــوم بعمليــة التحليــل  ،اإلدراك الخــاطف ألبعــاد المشــكلة التــي يثيرهــا الســؤال

  .والتركيب
Ø منطقي يؤدي إلى حل المشكلة أي استدالل التفكير السريع في المخرج الذي.   
Ø      قـوم  أاالعتماد على مهارات وعادات في الحقائق الحسابية تساعد علـى بلـوغ الحـل مـن

   .أسرع وقت واقل جهد ممكن و وأقرب السبل
  

هـو أن تكـون أسـئلته فـي مسـتوى       ،والشرط الجوهري في نجاح تدريس الحساب الذهني  
وبالتـالي تولـد    ،دون أن تتجاوزها فتعجـزه وتفقـده الثقـة بنفسـه    طاقة التلميذ وخبراته السابقة 

و في نفس الوقت يجب أن ال تكون من البسـاطة والسـذاجة كـأن تعتمـد فـي       ،لديه النفور منه
ألنـه أحيانـا ال يقتصـر المطلـوب علـى الوصـول        ،حلها على مجرد الذاكرة اآللية بال تفكير

تلميـذ إجابـة مقربـة  شـارحا األسـلوب العقلـي       بل يكفي أن يعطي ال ،إلجابة دقيقة مضبوطة
مثل هذه الحـاالت نسـتدل علـى أن عقـل التلميـذ يعمـل        يفف ،الذي استخدمه للحصول عليها

  .الحل يبرز الطريقة التي اتبعها فيبنشاط خالق يرسم لنفسه خطة و
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  :  المساعدة على التحصيل الحسابي) الذهنية ( العوامل العقلية / 2-9  
  

كمـا أنـه    ،ةعرفنا أن الحساب هو جـزء أو معرفـة مـن المعـارف الرياضـي      ممما تقد    
وهـو أيضـا علـم مادتـه رمـوز تجريديـة تتنـاول         ،جانب من جوانب نشاط العقل البشـري 

ضف إلى ذلك أن تعامل اإلنسـان مـع الحسـاب نـاتج عـن       ،المظهر الكمي للوجود أو الواقع
وضـمانا السـتقراره وبقائـه وتأمينـا آلمالـه       حاجة حيوية إشباعا لرغبتـه فـي االسـتطالع   

هـذه األخيـرة هـي    ،ولتحقيق ذلك البد من وجـود قـوى تتـدخل ويعتمـد عليهـا       ،وتطلعاته
التفـاوت الواضـح بـين     ،والـدليل علـى ذلـك    ،عوامل عقلية والتي تختلف من فرد إلى آخـر 

المكتسـبة فـي    تالميذنا في القدر أو النصيب المستوعب من المعـارف والخبـرات والمهـارات   
فمـن دون شـك مبـرر هـذا التفـاوت       ،حتى وان كان يشرف على ذلك نفس المعلـم  ،المدرسة

دون أن ننسـى تـدخل    ،سـتعدادات والقـدرات الذاتيـة   الواالختالف ينحصر في عامل الذكاء وا
  .منها االجتماعية المحيطة بالفرد بعض العوامل الخارجية األخرى

قليـة المتدخلـة والمسـاعدة فـي التحصـيل الحسـابي لـدى        وسنركز فيما يلي عن العوامل الع
  : التلميذ والمتمثلة في عامل   الذكاء وعامل التفكير المنطقي

Ø الذكــــــــاء :  
يعتبر الذكاء من أهـم موضـوعات علـم الـنفس الـذي نـال اهتمامـا كبيـرا مـن طـرف           

ح المهنـي  المختصين وهذا ألهميته كقدرة عامـة تسـاعد علـى التحصـيل الدراسـي والنجـا      
واالبتكار وحل المشـكالت والتكيـف مـع متغيـرات المحـيط، ولقـد كـان موضـوع بحـث          
ودراسة وتحليل منذ بداية هـذا القـرن وأنشـئت مقـاييس عديـدة لقياسـه وتحديـد مسـتوياته         

  . )1(ومجاالته
البـاحثون علـى تعريـف    فـي مفهومـه فلـم يتفـق      فوقد نجم عن هذا االهتمام الكبير اختال

العمليـة العقليـة والـبعض اآلخـر      << :فبعضهم يرى أنـه  ليه فقد تعددت تعاريفهوع ،محدد له
  )2( .>>يعتبره القدرة على معالجة الرموز وإدراك العالقات 

  )3(.>>يعرفه على أنه القدرة على التفكير المجرد  <<  : Termanوثريمان       
مـع مشـكالت الحيـاة    يرى أنـه القـدرة علـى التكيـف العقلـي        << : Sternأما ستيرن  

  )4(.>>وظروفها الجديدة 
----------------------------------------------  

ـ الجامعيـة ديـوان المطبوعـات    ،2ط ،"اإلحصاء والقياس النفسي التربـوي  " :مقدم عبد الحفيظ) 1( ص  ،2003 ،ر، الجزائ
31.  

  .58ص ،  1995  ،مصر، اإلسكندرية  ،يةجامعدار المعرفة ال ، "علم نفس النمو "  :عبد الرحمن العيسوي) 2(
الـدار العلميـة الدوليـة للنشـر ودار     ،  1ط ،"مبادئ القياس والتقويم في التربيـة  " :زكريا محمد الظاهر وآخرون ،)4(، )3(

  .27ص ،2002 ،األردن ،الثقافة للنشر
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 يـر القـدرة علـى الفهـم الجيـد والحكـم علـى األشـياء والتفك        <<يعرفه أنـه   :binetفي حين 
  )1( .>>المنطقي السليم والتأقلم حسب الظروف للوصول إلى األهداف المرغوبة 

قـدرة عقليـة تمكـن     ،يمكننا أن نعرف الذكاء علـى أنـه   ، حسب ما ورد في هذه التعاريف  
مـن خـالل    ،الفرد من التصدي للمشكالت التي تواجهـه وتعتـرض طريقـه مواجهـة فعالـة     

الضـبط واالقتصـاد فـي    بصفة تمتـاز بالسـرعة والدقـة و    فهمها وبالتالي حلها والتغلب عليها
  .الجهد والوقت

ومن السهل أن نحكم على السـلوك الـذكي إذا تفطـن صـاحبه لعناصـر مفقـودة وغيـر          
هـذا األخيـر الـذي قـد      ،فيؤدي التفكير إلى حـل الموقـف   ،واضحة يعود سبب الغموض إليها

  .سهلمن يختار الحل األسرع واأليكون له عدة حلول والذكي 
  

أن التحصيل في الحسـاب والتفـوق فيـه يرتكـز إلـى حـد ال        على كل ذلك يدفعنا للتأكيد  
كمـا تختلـف قـدرة الـذكاء بـاختالف طبيعـة الحسـاب         ،يستهان به على حظ الفرد من الذكاء

فإجراء عمليات حسابية أولية ال يعتمد في تحصـيلها وكسـب المهـارة فـي إجرائهـا إال علـى       
ـ        مجرد حفظ جداول ال م ـضـرب أو تطبيـق أسـاليب مرسـومة قـد تفيـد دون وعـي أو فه

مـا يتطلبـه ويحتاجـه     ،وبالتالي ال يتطلب ذلك قدر كبير من العمل الـذهني الرفيـع و الـذكاء   
  .رياضية تقتضي فهم وتفكير وتخطيطحل مبتكر لمشكلة 

رغم اختالف اآلراء في طبيعة الذكاء وتعدد االتجاهـات فـي تفسـيره وحصـر العوامـل      و
فبإمكاننا القول أن هذا االستعداد الذهني هو نظـام مـن القـدرات الذهنيـة التـي       ،لمتدخلة فيها

شـكالت التـي   يتوقف عليها تعلم الفرد وتكيفه مع الظروف البيئية المحيطـة بـه ثـم حـل الم    
  .تعترضه بمرونة وفطنة

  
Ø ر المنطقيـــالتفكي :  
و القـدرة العقليـة علـى اسـتخدام     يعرف التفكير المنطقي على أنه ذلـك النشـاط العقلـي أ     

ـ أكبر قدر من المعارف والمعلومات بهدف الوصول إلـى حلـول سـواء كانـت استنتاجي     ه ــ
  )2( .أو استقرائية أو استنباطية

  

  

-------------------------------------  
ـ  ،1ط ،"مبادئ القياس والتقويم في التربيـة  " :زكريا محمد الظاهر وآخرون) 1( ة الدوليـة للنشـر ودار الثقافـة    الـدار العلمي

  .27ص ،2002 ،األردن ،للنشر
الـدار المصـرية   ،1،ط "معجـم المصـطلحات التربويـة النفسـية     "  :مراجعة حامد عمار  ،حسن شحاتة و زينب النجار) 2(

  .125ص  ،2003،اللبنانية
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رفـة  كما يلجأ إليه الفرد عند محاولته بيـان األسـباب والعلـل وراء األشـياء ومحاولـة مع       
ويتضمن التفكير المنطقي محاولـة الحصـول علـى أدلـة تؤيـد أو تنفـي        ،نتائج أعمال الناس

  )1( .أعمال الفرد أو وجهات نظره
  

  :ومنه فتحصيل المعارف والمهارات الحسابية يحتاج إلى توفير نوعين من النشاط 
  .الذهنيـ تفكير منطقي أساسه االستعداد     
العمليـة   تية تعتمد علـى بعـض العـادات المكتسـبة والمهـارا     ـ فنون عملية ومهارات آل    

  .مرسومالتي يستعان بها في إجراء العمليات الحسابية وعمليات العد طبقا ألسلوب 
  

وعليه فتحصيل المهارات الحسابية ال بد من أن يبنـى علـى أسـاس مـن الفهـم واإلدراك        
يحقـق أغراضـه الكاملـة مـا لـم       الواعي للمعنى بدال من التكرار والتدريب اآللـي الـذي ال  

خاصـة وأن المـتعلم يكـون مقـبال علـى حـل مشـكالت رياضـية          ،يقرن بالفهم واالستيعاب
ألن حـل المشـكالت يحتـاج إلـى      ،كمرحلة ثانية بعد التحكم في إجـراء العمليـات الحسـابية   

تأمل وتفكير ورسم خطـط محكمـة فيصـبح ممكنـا وبسـهولة إذا كـان التحصـيل الحسـابي         
ـ  ،قائما على الفهم وإدراك العالقات بـين األعـداد والعمليـات   المسبق  ـ  فتتح  ةول المهـارة البالي

كمـا تصـبح أداة طيعـة مرنـة لتفكيـر حسـابي        ،لحفظ حقائق الحساب إلى عمليـة تفكيريـة  
       .متفتح

  
وفي األخير نقـول أن التحصـيل الحسـابي أي تعلـم الحسـاب ونخـص ذكـرا الحسـاب           

بـل هنـاك عوامـل أخـرى ال      ،وامل العقلية السالفة الـذكر فحسـب  الذهني ال يتوقف على الع
والمتمثلة في العوامـل االجتماعيـة التـي تحـيط بالطفـل أثنـاء        ،ينبغي إهمالها واإلغفال عنها

  .ا في حصيلته من الخبرات الحسابيةنشأته والتي ال يجب أن ننكر أثره
  

  : الذهنيأثر استخدام اآللة الحاسبة على مهارة الحساب  / 10-  2  
  

بها التقـدم العلمـي والـذي يسـعى دومـا إلـى        جاد تعد اآللة الحاسبة ثمرة من الثمار التي  
الحسـابية   حيث أن اسـتعمالها يوصـله بسـرعة فائقـة إلـى النتـائج       ،تحقيق األفضل لإلنسان

  .دون بدل أي مجهود فكري
-------------------------------------  

ـ    " :خرونعدنان يوسف العتوم  وآ) 1(  األردن  ،عمـان ، دار المسـيرة  ،  1ط، "والتطبيـق  ةعلـم الـنفس التربـوي النظري
  . 210ص ، 2005
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والمالحظ أن المنـاهج الجديـدة للرياضـيات  فـي السـنوات األخيـرة وفـي منظومتنـا            
اتجاه استخدام اآللـة الحاسـبة وإدراجهـا كوسـيلة تعليميـة فـي        يبالتحديد تقف الموقف اإليجاب

الشـيء الـذي أثـار انتباهنـا واستفسـارنا عـن        ،منذ السنة األولـى مـن تعليمـه    تالرياضيا
وهـل اسـتخدامها    ،السن المبكر ومـا دور قدرتـه الذهنيـة     ااستعمال التلميذ لهذه األداة منذ هذ

وهـل تـؤثر علـى فهـم       ،يقلل من المهارات األساسية التي اعتادت المدرسـة االهتمـام بهـا   
  .م أذهانهمتالميذ والحد من استخداال
  

اطالعنا على بعـض المراجـع المهتمـة بهـذا األمـر مكننـا مـن اإلجابـة علـى هـذه             
  :التساؤالت 

أنـه بصـفة عامـة أشـارت العديـد مـن الممارسـات الميدانيـة         <<  :فهناك من يقول   
جـراء  أداءات التالميـذ فـي إ  إلـى تحسـين   اسـبة أدى  والدراسات على أن استخدام اآللة الح

ـ  لى األعـداد عمليات حسابية ع ا للتفكيـر فـي حـل المشـكالت الرياضـية      ، و أعطـى فرص
كما سهل على المعلمين أعطاء مشـكالت حسـابية مـن الواقـع دون الحاجـة إلـى        ،اللفظية

كما أن اسـتخدام الحاسـبة ال يقلـل مـن اسـتخدام الفـرد        ،افتعال أعداد سهلة التعامل معها
البيانـات ،اختيـار مفـاتيح اإلدخـال ،تسـجيل      ألنه يستخدمه في استعمالها أثناء إدخال  ،لعقله

ختيـار الوقـت المناسـب    المعرفـة التلميـذ    الـخ، ....األعداد ، الحـس بمعقوليـة النتـائج    
   )1( .>>الستخدامها 

  
أن الجدل في جـدوى اسـتخدام الحاسـبة قـد حسـم لـدى الكثيـر        << : وهناك من يقول  

الها خاصـة فـي مراحـل التعلـيم     ولكن يبقى لدى البعض تحفظـات فـي اسـتعم    ،من التربويين
ـ    ،األولية ذ للحقـائق األوليـة مـن جمـع وطـرح      فالبد أن يدرك المرء ضـرورة معرفـة التلمي

   )2(. >>رب وقسمة  وض
أي قبل استعمال الحاسبة البد أن يفهم التلميذ معنـى العمليـات الحسـابية وكيفيـة إجرائهـا        

ـ   ،حسابيا ورمزيا كيفيـة الجمـع والسـبب      ،ة األعـداد الكبيـرة  ويفهم القيمة المكانية وطريقـة كتاب
  .ف والضرب في رقم العشرات وغيرهافي استعمال الحمل واالستال

     
    

------------------------------------  
ـ دار المسـيرة للنش ، 1ط ،"  األطفـال ات لجميـع  ــتعليم الرياضي"  :وليم عبيد)1(   2004األردن   ،ر والتوزيـع ـــــ

 . 186ـ  185ص

المشغل التربوي لتـدريب معلمـي الرياضـيات فـي اسـتخدام       "مقال نشر في نشرة التطوير التربوي :عبد اهللا بن صالح)2(
 ./ http : // www. nctm .orgالموقع ، نشر في االنترنيت على 2004 ،"التقنية في تعليم الرياضيات
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ـ                داول الضـرب بـدءا   ومن جهة أخرى ال ينصح بتعلـيم الحقـائق الحسـابية للجمـع وج
  5× 3وإنما يمكن استعمالها للتحقق من ذلـك فقـط ألن هنـاك فـرق بـين إيجـاد نـاتج         ،بالحاسبة

  .الخ....... 3:  120 ومعنى 3:  120أو إيجاد  5 × 3 ومعنى
فهـو مبـاح طبقـا لمـا توصـلت       ،أما فيما يتعلق باستعمالها في حل المشكالت  الرياضـية   

  )1( .ي حل المشكالت الرياضيةفسبة االتي تؤيد استخدام اآللة الحإليه  العديد من الدراسات 
  

تـتم مـن خـالل ثـالث      فـي أنهـا   وتتلخص وجهة نظر الداعين الستخدام اآللة الحاسـبة   
إال  8×7فمـن  ال يعـرف حاصـل جـداء       ،الـذهن ،الورقـة والقلـم ،الحاسـبة    : وسائط هـي  

ـ  ل الجتيـاز مرحلتـه الدراسـية إال بعـد إتقانـه      باستعمال الورقة والقلم أو الحاسبة يعتبر غير مؤه
حين هناك مواقف أخـرى يكـون غيـر ملـزم باسـتعمال الـذهن ويمكنـه         في ،لهذه المهارة ذهنيا

يكفيـه أن   19استعمال الورقة والقلم أو الحاسبة مثال عـن ذلـك حسـاب الجـدر التربيعـي للعـدد      
  )2( . 16و  9يعرف أنه محصور بين الجدر التربيعي للعددين 

  
يمكننـا اإلدالء بـه اسـتنادا علـى خبرتنـا الميدانيـة المتواضـعة واحتكاكنـا الـدائم          ما و  

ينبغي أن يعـاد النظـر فـي اسـتخدامها فـي الصـفوف        ،بالتالميذ في مختلف السنوات التعليمية
االبتدائية والتركيز على تعليم و تعلـم المهـارات الحسـابية الذهنيـة  المختلفـة حتـى يـتمكن        

تكوين حصيلة ثقيلة بمعنى الكلمة تكون له بمثابة الـزاد الـذي يؤهلـه لالنتقـال إلـى      التلميذ من 
ويضمن تعامله مع مختلـف المشـكالت بتفكيـر منطقـي سـليم فـال يخشـى         ،المراحل التالية

  .لذلكعليه من استعمالها ألنه سيختار حتما بنفسه الوقت المناسب 
  
  
  
  
  
  
  
  

------------------------------------  
  ،األردن ،دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع    ،1ط  ،"األطفـال تعلـيم الرياضيــــــــات لجميـع    "  :وليم عبيـد  )1(

 .186ـ  185ص، 2004

المشغل التربوي لتـدريب معلمـي الرياضـيات فـي اسـتخدام       "مقال نشر في نشرة التطوير التربوي :عبد اهللا بن صالح) 2(
  .2004 ،"التقنية في تعليم الرياضيات
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   :خالصة جزئية
  

وفي نهاية هذا الفصل نخلص القول إلى أن الحساب الذهني مهارة ذهنية مهمة تفرض نفسها في 

ويبرر ذلك استهدافها من طرف المدرسة االبتدائية  دوما يؤك ،خضم التطور العلمي لعالم التقنية

ة الصفية لها داخل ويتجسد ذلك في الممارس ،وجعلها واحدة من أهداف تعليم وتعلم الرياضيات

ومن العبث أن ال تحاول جاهدة العمل على تنميتها وتطويرها مستغلة بذلك  ،األقسام التربوية

حتى يكون في غنى عن اآللة الحاسبة خاصة في  ،مالعوامل العقلية الذهنية التي يمتلكها المتعل

  .على أن يؤجل استعمالها في الوقت المناسب  ،المواقف الحياتية
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  الفصل الثاني
  

دور الحساب الذهني في تنمية التفكير وحل المشكالت 
  الرياضية

  
  ـ التفكير من أهداف الحساب الذهني 1
  ـ التفكير أداة لحل المشكالت الرياضية 2
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  : مدخــــــل

  
أن  إن التعرض لموضوع مهارة الحساب الـذهني يقتضـي بحكـم منطـق البحـث العلمـي        

وهـو مـا تـم القيـام      ،الكشف عنها واإللمام بكل جوانبها تحليال وتصـنيفا  ،يتم في المقام األول
وبعدها يستوجب اإلحاطة بكل مـا تنطـوي عليـه مـن عمليـات عقليـة        ،به في الفصل السابق

وما تـدعو إليـه الحاجـة مـن تكـوين عـادات        ،وما يلزم للنجاح فيها من استعدادات وقدرات
ومـن عمليـات عقليـة ونخـص تحديـدا التفكيـر        ،هذه األخيرةلتنمية تهدف إليه ومهارات وما 
و هـو   ،تعكس النشاط الذهني الذي يتم أثناء الحساب الـذهني هـذا مـن جهـة     ةالذي يعد صور

شرط أساسي بل خطوة ضرورية ال يمكن االستغناء عنهـا أثنـاء حـل المشـكالت الرياضـية      
ممارسـة الحسـاب الـذهني    جـراء  باتـت مسـتهدفة    لذلك تنميته أي التفكيـر  ،من جهة أخرى

وهـو مـا سـنتطرق إليـه فـي هـذا        ،الستغاللها في مجاالت أخرى كحل المشكالت الرياضية
دور الحسـاب الـذهني فـي تنميـة التفكيـر وحـل        "الفصل الـذي أدرجنـاه تحـت عنـوان    

 ولاأل: والمالحـظ فـي هـذا العنـوان أنـه يتـألف مـن شـقين اثنـين          ،"المشكالت الرياضية
تـربط بينهمـا حلقـة التفكيـر كهـدف       و حل المشـكالت الرياضـية   أما الثاني الحساب الذهني

وبالتـالي   ،وفي ذات الوقت هـي أداة لحـل المشـكالت الرياضـية     ،من أهداف الحساب الذهني
 التفكيـر  عـن  األول نتحـدث فيـه   ،فقد ارتأينا أن نجزئ هذا الفصـل إلـى جـزأين أساسـيين    

الذهني مستندين في ذلك على نظريـة بياجيـه فـي النمـو المعرفـي      من أهداف الحساب  فكهد
رزتـه مـن نتـائج فـي السـياق      ومـا أف  ،وإمكانية االستفادة منها في تعلـيم الحسـاب   ،العقلي

  .التربوي
مركـزين بـذلك    ،أما الجزء الثاني سنبرز فيه التفكيـر كـأداة لحـل المشـكالت الرياضـية       

  .في بحثنا هذا بعد الحساب الذهني يأساس على هذه األخيرة باعتبارها ثاني عنصر
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  :التفكیر من أھداف الحســــــــاب الذھني  -1
  : رـــــتعريف التفكي / 1-1  
    
ومنـه فقـد وردت العديـد مـن التعـاريف       ،ذهب الباحثون في تعريف التفكير مذاهب شتى  

كيـر األساسـية   والتي تناولته من جوانـب عـدة فجـاء بعضـها ليركـز علـى عمليـات التف       
وبعضها اآلخر يركز على تلـك المهـارات والعمليـات العقليـة المعقـدة أو المركبـة        ،البسيطة

وسواء تحدثنا عن هذه الفئة أو تلك فإن كلتيهمـا تجمعـان علـى إعمـال العقـل وتشـغيله بمـا        
يحتوي من معارف ومعلومات كـان قـد تلقاهـا عـن طريـق الحـواس المختلفـة إلـى حـد          

إلى اسـتنتاجات و أحكـام منطقيـة يـدعمها الـدليل والبرهـان        المعارف وصوالالتالعب بهذه 
     : ومن أبرز هذه التعاريف نورد منها  ما يلي  ،وقد تصل أحيانا إلى اإلبداع

التفكيـر بمعنـاه البســيط    <<والـذي يــرى بـأن     ) : Costa  1985(كوسـتا  تعريـف   -
ـ       كيل األفكـار مـن أجـل إدراك    عبارة عن معالجـة عقليـة للمـدخالت الحسـية بهـدف تش

  )1( .>>المثيرات الحسية و إصدار حكم عليها 
  
سلسـلة مـن    <<يرى أن التفكيـر بمعنـاه البسـيط يمثـل       ): barell 1991( باريل أما  -

النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عند تعرضه لمثير مـا عـن طريـق إحـدى الحـواس      
  )2(.>>المعنى في الموقف والخبرة أما بمعناه الواسع فهو عملية بحث عن 

داخلـي لألحـداث    تمثيـل  <<يعرفـه علـى أنـه     ) : ossgood 1997( أوزغود في حين  -
   )3( .>>والمثيرات الخارجية الموجودة في البيئة 

    
ويلعب الرمز دورا مهما في عمليـة التفكيـر ويبـدو ذلـك جليـا مـن خـالل التعـريفين           

  :المواليين
وسيلة عقلية يسـتطيع اإلنسـان أن يتعامـل بهـا مـع       << :ه على أنههناك من يعرفحيث أن 

األشياء والوقائع واألحداث من خالل العمليات المعرفية التـي تتمثـل فـي اسـتخدام الرمـوز      
   )4( .>>أو المفاهيم أو الكلمات 

  
  

-------------------------------------  
دار المسـيرة للنشـر    ،"لـم الـنفس التربـوي النظريـة والتطبيـق      ع"  :عدنان يوسف العتـوم واخـزون  ، )3(، )2(، ) 1(

   .206ص،  2005  ،األردن ،والتوزيع
دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع      ،1ط، "سيكولوجية التعلم والتعليم األسـس النظريـة والتطبيقيـة    "  :سامي محمد ملحم) 4(

  .233ص،  2001 ،األردن
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وذلـك ألن التفكيـر يتنـاول مـا يشـير إلـى       سـلوك رمـزي   <<  :كما أنه يعرف أحيانا بأنه
والرمـز هـو مـا يعـوض عـن شـيء        ،في البيئة فيعطيها مدلوالت خاصـة  ةاألشياء الكائن

والتفكير أساسـا قـدرة عقليـة تنتفـع مـن اسـتخدام        ،مألوف لدى اإلنسان في معظم األحيان
   )1(.>>األفكار واآلراء المتصلة بخبرات الفرد الماضية 

  
تعاريف ال تختلف في مدلولها عن معنـى التفكيـر بـل تصـب  فـي مصـب       يبدو أن هذه ال  

واحد وعلى أساس ذلك يمكننا تعريف التفكير على أنه نشـاط عقلـي معرفـي أدواتـه الرمـوز      
تعبر عما يواجه الفرد من مواقف و أحـداث ومشـكالت وهـذه األخيـرة تعتبـر بـدورها        يالت

ى معالجـة وتحليـل المعلومـات التـي تلقاهـا      وبالتالي تعكس قدرة الفرد عل ،السبب في حدوثه
عن طريق حواسه مستعينا في ذلك بحصـيلته المعرفيـة السـابقة ومحـاوال أن يعطـي معنـى       

فيـه ويحـل    وداللة لهذه المواقف من أجل أن يحقق التكيف والتالؤم مع المحـيط الـذي يعـيش   
  .المشكالت التي تواجهه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـ علم الـنفس وتطبيقات "  :عبد العلي الجسماني) 1(  الـدار العربيـة للعلـوم   ، 1ط ،"ه االجتماعيـة والتربويـة   ـــــ

  .144ص ،  1994 ،لبنان
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  : ه ـــر و أدواتـــعناصر التفكي/ 1-2  
  

مـوز  ريتفق معظم الباحثين علـى أن أهـم عناصـر التفكيـر اإلنسـاني وأدواتـه هـي ال         
تـي تنـدرج تحـت عنصـر الرمـز       والعالمات ويتفقون كذلك علـى أن مكونـات التفكيـر ال   

أما عـن إمكانيـة أن يـتم التفكيـر اإلنسـاني       ،الصور الذهنية والمجردات أو المفاهيم،الكلمات 
ـ     ،دون الكلمات والصور الذهنية فهـذا موضـع خـالف    ن عناصـر  وهنـاك عنصـر رابـع م

 ومنـه يمكننـا القـول أن أدوات التفكيـر والمتمثلـة فـي الرمـوز       التفكير وهو عنصر اللغـة،  
  : والتي يستخدمها اإلنسان تتمثل في

Ø يعبر المفهـوم علـى أنـه معنـى عـام أو مجـرد أو فكـرة خاصـة يمكـن           :المفاهيم
ويـتم تعلـم المفـاهيم عـن طريـق عمليتـي التجريـد         ،استخدامها في شيئين أو أكثـر 

استخالص السمات األساسية المشـتركة بـين أفـراد فئـة مـن       بالتجريدوالتعميم ويقصد 
لخارجية وتحديـد مضـمون هـذه السـمات فـي شـكل مفـاهيم يحـددها         الموضوعات ا
فهو عبـارة  عـن تطبيـق هـذه الصـفات المشـتركة علـى         التعميمأما  ،الشخص لفظيا

  .ت أخرى قد تكون ماثلة أمام الفردمفردا
Ø هي تلك الرموز العقلية التي تستحضـر بهـا صـور األشـياء حينمـا       :الصور الذهنية

  .مانفكر في موضوع 
Ø وهـي تلـك الـنظم واالتسـاق      ،هـي وسـيلة التخاطـب و أداة التفكيـر     :ةـــاللغ

التي تتمثل علـى مجموعـة مـن الرمـوز التـي تمكـن        conventionnel االصطالحية
   )1( .اإلنسان من التعبير عن خبراته و معارفه

  
  :وعليه كل ذلك يطبع التفكير بمالمح يجعله يتميز بخصائص مميزة له تتمثل في أنه

ومـات عـن القـوانين العامـة     يعتمد على ما استقر فـي ذهـن اإلنسـان مـن معل     : ذاتي -  
  .للظواهر

وكـل أنـواع التفكيـر تتضـمن تنـاوال       ،يتناول عمليـات وبنـاءات معرفيـة    :ـ تصوري   
  .والصور الذهنية تصورية من قبل البناءات المعرفية واألفكار تلعمليا

حـداث أي هـو انعكـاس للعالقـات     يهـتم بالعالقـة بـين الموضـوعات واأل    : ـ عالقـي     
  )1(.والروابط بينها في شكل لفظي ورمزي

  
-------------------------------------  

دار المسـيرة  ،  1ط ،"سـيكولوجية الـتعلم والتعلـيم األسـس النظريـة والتطبيقيـة       "  :سامي محمد ملحم)  2(و ) 1(
  .234ـ  232ص ،  2001 ،األردن  ،عمان ،للنشر والتوزيع



 -54 - 

والمالحظ عند الحديث عن أدوات التفكيـر أو مميزاتـه نلمـس بوضـوح مـدى االرتبـاط         
الوثيق بين التفكير والعقل الذي تعكسه مجموعـة مـن العمليـات العقليـة والمهـارات المصـنفة       

  .فات عديدةفي أشكال وتصني
  

  : رـــتصنيف مهارات التفكي/  1-3  
  

أو  تته التغيـر السـريع وتعـدد الخيـارا    تعد مهارات التفكير أدوات ضرورية لمجتمع سـم   
وقد كثرت التصنيفات لمهارات التفكيـر إلـى درجـة الخلـط بـين       ،البدائل واألفعال والقرارات

  .المكوناتالمهارات أو  ههذ
ويمكن القول إنه ليس هناك نظـام تصـنيفي واحـد نسـتطيع االسـتقرار عليـه لمهـارات          

  :فمثالالتفكير األساسية 
  : إلى خمس فئات وهي ايصنفه 1971كوهن  

  .رة على الربط بين السبب والنتيجةويعني القد :التسبب •
  .الخصائص المعروفة بغير المعروفةوتتمثل بالقدرة على ربط : التحويالت •
وتتمثل بالقدرة على الكشف عـن العالقـات بـين األنمـاط وبـين األجـزاء       : العالقات •

  .والكليات
  .الخصائص المشتركة بين األشياءيد ويتمثل في القدرة على تحد: التصنيف •
الخصـائص الفرديـة المميـزة    رة علـى التعـرف علـى    وتتمثل فـي القـد  : التميزات  •

  .لألشياء
  

ـ وآ مارزانوأما    ون فقـد ميـزوا بـين أبعـاد التفكيـر وعمليـات التفكيـر ومهاراتـه         رخ
فـي  التفكيـر مـا وراء المعر   :حيث اعتبروا أن أبعاده تتضمن ثالثـة مكونـات هـي    ،األساسية

في حين اعتبـروا عملياتـه تتـابع معقـد نسـبيا لمهـارات        ،و التفكير اإلبداعي ،والتفكير الناقد
التفكير والتي بدورها تتضمن صياغة المفهوم ، صـياغة المبـدأ ، االسـتيعاب ،حـل المشـكلة       

  .الكالم الشفوي،اتخاذ القرار ،البحث والتركيب و
تصـنيف التفكيـر إلـى مسـتويات حسـب       ويجمع العديد من علماء النفس على أنـه يمكـن    

) (Newman1991 ويصـنف نيومـان   ،درجة تعقيد كل نمط مـن أنمـاط التفكيـر المختلفـة    
  :  مهارات التفكير المختلفة إلى فئتين رئيسيتين هما 

وتعنـي األعمـال اليوميـة الروتينيـة التـي يقـوم بهـا الفـرد         :  ـ مهارات التفكير األساسية
لعقليـة بشـكل محـدود كاكتسـاب المعرفـة وتـذكرها المالحظـة        ويستخدم فيهـا العمليـات ا  

كمـا تتمثـل بعـض المهـارات الـدنيا       ،والمقارنة ،التصنيف ،التنظيم ،التفكير الحسي والعملـي 
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ويعـد إتقـان هـذه المهـارات الـدنيا أمـر        ،االستيعاب والتطبيق،في تصنيف بلوم في المعرفة 
  .ليا قال إلى مستويات التفكير العضروري قبل االنت

وتتطلـب االسـتخدام الواسـع أو المعقـد للعمليـات      : ـ مهارات التفكير العليـا أو المركبـة   
ويحدث هذا عندما يقوم الفرد بتفسـير وتحليـل المعلومـات ومعالجتهـا لإلجابـة عـن        ،العقلية

 ،سؤال أو حل مشكلة ال يمكن حلهـا بواسـطة االسـتخدام العـادي لمهـارات التفكيـر الـدنيا       
ر أحكام أو إعطاء اآلراء واستخدام معـايير و محكـات متعـددة للوصـول إلـى      وتتطلب إصدا

وتشمل هذه المهارات التفكير الناقـد ،اإلبـداعي ،حـل المشـكالت والتفكيـر مـا وراء        ،النتيجة
  )1(.المعرفي واالستداللي والتأملي وغيرها

ـ   ىفبناء عل   كيـر  عرضـها فيمـا يخـص تصـنيف مهـارات التف      اهذه األمثلة التـي اخترن
والتـي   ،نالحظ أنه مهما تعددت التصنيفات تبقى المهارات نفسـها فـي كـل تصـنيف     ،المتعددة

يجب العمل على تنميتها عنـد التالميـذ فـي المدرسـة االبتدائيـة وخاصـة منهـا المهـارات         
األساسية الدنيا بما فيها المهـارات الـدنيا لتصـنيف بلـوم والتـي اعتمـدناها كمحـك لقيـاس         

  .اب الذهني في بحثنا هذارة في الحسالمها
  

  : ة التفكيرــة تنميــــأهمي/ 1-4  
    
التفكير عملية عقلية وميزة انفرد بها اإلنسان عن سائر المخلوقـات وإنـه مـا مـن لحظـة        

تمر إال ويمارس فيها  هذه العملية العقلية التي تعتبر مؤشر علـى وجـود اإلنسـان علـى حـد      
إن ذلـك لـدليل   ، "أنـا أفكـر إذن أنـا موجـود    "رة  قول ديكارت حين يصرح في مقولته الشهي

على أهمية هذا النشاط العقلي في إعالء شأنه وسر مـن أسـرار وجـوده وأن اإلنسـان بدونـه      
و إن ما وصل إليـه وحققـه مـن تطـور وتقـدم فـي المجـال         ،يصبح ال معنى له وال لحياته

ـ     ،العلمي ما هو إال نتيجة للفكر والتفكير دول المصـنعة والمتقدمـة   وخير مثـال علـى ذلـك ال
وتحتل الصـدارة مـن حيـث التقـدم العلمـي       التكنولوجي التي تتربع اليوم على العرش العالمي

ومن أبـرز هـذه الـدول اليابـان التـي تبنـت        ،واالقتصادي بل تتحكم في العالم وتسيره بأسره
يـة مواردهـا   استراتيجيات واضحة المعالم لتطوير التفكير وتنميته لـدى أبنائهـا نظـرا لمحدود   

إن الشـعوب تعـيش علـى خيـرات تقـع       << )2( نحيث يقول أحد المفكرين اليابانيي ،الطبيعية
  .>>تحت أقدامها وسرعان ما تنضب ، أما نحن فنعيش على خيرات تقع في رؤوسنا 

  
-------------------------------  

  . 214، ص مرجع سابق: عدنان يوسف العتوم وآخرون )1(
 .205، نفس المرجع، ص) 2(
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لذا فإن فلسفة التربية اليابانية تعتمد علـى االهتمـام بتنميـة قـدرات التفكيـر لـدى أبنائهـا          
داعية إلى االبتعاد عـن نمـط الـتعلم التقليـدي المسـتند علـى حشـو         ،وذلك منذ سن الطفولة

أذهان التالميذ بالمعلومـات والمعـارف والـذي يحـول دون تنميـة مهـارات التفكيـر لـديهم         
فقـد أصـبح مـن السـهل الحصـول       ،المعرفـي المعلومـاتي   رن اليوم أمام االنفجاخاصة ونح

على المعرفة والمعلومة في أي مكـان أو فـي أي وقـت عبـر مختلـف الوسـائل اإلعالميـة        
نحـن بحاجـة إلـى إنتـاج المعرفـة       الـذي  وفي الوقت نفسه ،االتصالية والمعلوماتية المتطورة

  .ود العقل المفكرممكنا إال في وجن يكون ذلك ذاتيا ول
  

ـ         وعلـى   ةإذن فال نستغرب عندما نالحـظ مـؤخرا المنـاهج الجديـدة لمنظومتنـا التربوي
غرار المنظومات األخرى تتهافت علـى التـدريس بأسـلوب حـل المشـكالت وتدرجـه فـي        

ـ  ونعني تحديـدا  جميع موادها الدراسية والمقصـود بهـذا األسـلوب وضـع      ،ادة الرياضـيات م
ث الذي يوضـع فـي مشـكلة وعليـه أن يسـلك بـالتفكير خطـوات البحـث         التلميذ مقام الباح

سـتعمالها عنـد   بغية تنمية مهارة التفكير التـي يكـاد يكـون ا    ، وذلكالعلمية للوصول إلى الحل
  .الكثيرين منهم منعدم

    
والدليل على ذلك أن العديد مـن مؤسسـاتنا التربويـة فـي الوقـت الحاضـر تشـكو مـن           

ميذ يعانون فـي حيـاتهم الدراسـية بسـبب نقـص تعلمهـم مهـارات        وجود عدد كبير من التال
ضف إلى ذلك بعض األبحاث التـي أجريـت علـى طلبـة فـي المسـتوى الجـامعي          ،التفكير

ـ   ، مـن معرفـة   ،وأثبتت أن قدراتهم ال تتجاوز المستويات الدنيا ـ إ ىفهـم وتطبيـق وال ترق  ىل
وتبـرر هـذه الشـكوى     ،ض أن يكـون تركيب وتقييم الـذي يفتـر  ، من تحليل ،المستويات العليا

  :من هذا العجز بــ
) التحليـل (ين عـن الكتابـة السـليمة    وصول عدد كبير من الطلبة إلـى الجامعـات عـاجز    •

  .وضوعية في تقويم تحصيلهم المعرفيبسبب اعتمادهم على الكثير من االختبارات الم
عـدم امـتالكهم   تدني قدرات الطلبة في التفكير االستنتاجي وحـل المشـكالت ذلـك بسـبب      •

رضــيات مهــارات التفكيــر التــي تســاعدهم علــى التصــنيف والمقارنــة وصــياغة الف
  .والخروج بالنتائج المناسبة

ذلـك أنهـا تعـين     ،اعتماد الكتب المدرسية على تقديم المعلومات بأسلوب الوجبـة الجـاهزة   •
ـ   محـدودة  هـذه تبقـى    بقدرة الطالب على التذكر دون األخذ بعين االعتبار أن قـدرة الطال

ـ     ،المجال مهما عظمت ه علـى اكتسـاب المعلومـات    ما يشكل خطـرا جسـيما علـى قدرت
  .وتطويرها
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عجز المعلمين على تعليم تالميذهم كيف يتعلمون بأنفسهم مـن خـالل تحديـد حاجـات كـل       •
  )1( .واحد منهم وتحفيزه على العمل

  
واهم المتـدني فـي   وأمام هذه الصورة والحالة المزرية التي تعكـس واقـع تالميـذنا ومسـت      

وفي ذات الوقت هو مرآة تعكس المسـتوى الثقـافي للبلـد الـذي ينتمـون إليـه علـى         ،التفكير
إلـى  يتحـدثان عـن حاجـة التالميـذ     " حـين    1987تايجي وسكولنبرجر غرار قول كل من 

وادخالهـا ضـمن منـاهجهم الدراسـية وتخصـيص مصـادر        ،تعلم مهارات التفكير وعملياتـه 
إلـى مقـدار التطـور    عـزى  ن مستوى التطور الثقافي والحضاري لبلـد  مـا ي  أل ،لدعمها لديهم

  . )2(" المستوى الثقافي ألهلها  يف
فهذا واحد من األسباب التـي تـدعو إلـى التحـرك المسـتعجل       <<:) (rath 1986 ويضيف 

واالهتمام المستمر بتوفير الفرص المالئمة لتطوير قـدرات التفكيـر وتحسـينها لـدى التالميـذ      
  : وذلك من خالل صورة منظمة وهادفةب

حيـث أن التفكيـر ال    بباإلضافة إلى القدرة الطبيعية للفرد ال بـد مـن تـوفير التـدري     -
  .برة بل يتطلب تعليما هادفا منظماينمو تلقائيا كما أنه ليس نتاجا عرضيا للخ

قـة  تعليم عمليات التفكير يكسب الفرد السيطرة الواعية علـى تفكيـره وينمـي لديـه الث      -
قيـق  يرافقه انجاز في التحصيل المدرسي في الحيـاة العمليـة وهـذا يعنـي تح     ،بالنفس

  .األهداف التعليمية التعلمية
  .ة اإلثارة والجذب للخبرات الصفيةكما أنه يعين المعلم على رفع درج  -
ضف إلى ذلك أن التفكير قوة متجددة لبقاء الفـرد والمجتمـع معـا فـي عـالم اليـوم         -

ا الواقع تبرز أكثـر أهميـة التفكيـر وعملياتـه والتـي تبقـى صـالحة        هذ، وأمام والغد
ومتجـددة مـن حيـث قـدرتها واسـتخداماتها فـي معالجـة المعلومـات مهمـا كـان           

  )3(.>>نوعها

  
ويلعب التفكير دورا حيويا في نجاح األفراد وتقـدمهم سـواء داخـل أو خـارج مؤسسـاتهم        

  .تفكيرهملإنهائها، فهي تعد نتاجا  تبارات وبعدفي االخ مومهماتهم خالل أداءاته ،التعليمية
  
  
  

-------------------------------  
  . 239ص  ،مرجع سابق :سامي محمد ملحم) 3(، )2(، )1(
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القـادر علـى اإلبـداع أي     جعل مـن المـتعلم اإلنسـان     وبما أن الهدف األساسي للمعلم هو  
وفـي هـذه الحالـة     ،ألجيـال السـابقة  القادر على عمل أشياء جديدة وليس إعادة مـا عملتـه ا  

إذا أردت تالميـذ يسـعون إلـى     << :حـين يقـول   سيجر اتهنبرجدراج ما يؤكد عليه  إيمكننا 
عندئـذ تتحصـل    ،منهاجا يحقق لهم التطوير الذي يسـعون إليـه   مفابدأ معه ،تطوير سلوكهم

  )1( .>>على طلبة لديهم نشاط ذكي متميز يبين سلوكا مخططا 
  

ـ كبال تم عرضه ال يمكننا التغاضي على أهميـة التفكيـر  فبعد كل ما    وضـرورة العمـل    ةري
أنـه ال تقتصـر الحاجـة إليهـا علـى التلميـذ أو الطالـب فـي المؤسسـات           اكم ،على تنميتها

  .في حياتنا اليومية بكل مجاالتها بل من الصعب االستغناء عنها ،التعليمية فحسب
يـة أن تسـعى جاهـدة بكـل مـا أوتيـت مـن        وهو ما يفرض علينا وعلى منظومتنا التربو  
االهتمام بكل ما من شـأنه أن ينمـي هـذه العمليـة لـدى المتعلمـين ولـيكن الحسـاب          ،طاقة

  .احد من العوامل المساعدة على ذلكالذهني و
  

  :  اب الذهني في تنمية التفكيرـــــدور الحس/  1-5  
ـ      دم تفضـيل مـادة دراسـية    رغم أن االتجاه الحديث في علم النفس التربوي يرمـي إلـى ع

ألن كل ما يتعلمه التلميذ من مـواد دراسـية نـافع ويسـاعد علـى نمـوه الفكـري         ،عن أخرى
   )2( .السيما إذا كانت طريقة التدريس ناجحة

ـ           ة ـإال أنه تبقى الرياضيات سـيدة الموقـف وتحتـل المكانـة األولـى مـن حيـث األهمي
إلثـراء تصـورات التالميـذ فـي التعامـل       لويعتبر الحساب الذهني كجزء من نشاطاتها مجـا 

أي منطلـق هدفـه الوصـول بالتالميـذ      ،مع األعداد من تفكيك وتركيب ووسيلة لتنمية التفكيـر 
ولتحديد أكثر عالقـة الحسـاب الـذهني بـالتفكير نسـتعين بالمثـال        ،إلى التفكير المنطقي السليم

  : التالي 
ذهنيـا فـال يمكـن     10علـى   124حين نطلب من تلميذ البحث عن حاصل وبـاقي قسـمة    

بدايـة يسـتند إلـى معرفتـه      ،له الوصول إلى النتيجة ذهنيا إال إذا مر بمجموعة من الخطـوات 
 مسـتوعبا  ،باقي،معرفته لمعنى المصـطلحات المقدمـة فـي العمليـة حاصـل      ،لجداول الضرب

 مليـة ثم يطبق ما يمكـن تطبيقـه مـن قواعـد لهـذه الع      ،ة الضرب كعملية عكسية للقسمةـلعملي
توصـل  ومنـه ي  124) =  12 × 10+ ( 4أن  مثال وبالتـالي سيتوصـل إلـى   10كالضرب في 

  .4والباقي  12إلى أن الحاصل 
-------------------------------  

    .245ص  ،مرجع سابق :سامي محمد ملحم )1(
  .231ص ،اريخودون ت ،دون طبعة ،لبنان ،تالشعب، بيرودار  ،"كيف نعلم أطفالنا «  :جمال حمحمد صال) 2(



 -59 - 

فوصوله إلى النتيجة أجبـره علـى المـرور بمجموعـة مـن الخطـوات أو المراحـل أي          
 العمليات العقلية للمستويات الدنيا من معرفة وفهـم وتطبيـق وهـي مـن المهـارات األساسـية      

  .للتفكير مثلما أشرنا إليه سابقا
سـابية يعـود علـى    وال شك أن التدريب المستمر على مثل هذه اإلجـراءات والعمليـات الح    

مـن تحليـل وحـل مشـكالت      وقد يؤدي تطوره إلـى مهـارات أعلـى    ،لتفكير المنطقي السليما
  .أكثر تعقيد

بمعنـى آخـر    ،كل ذلك إن دل على شيء إنما يدل على عالقة الحسـاب الـذهني بـالتفكير     
ومنـه ال ينبغـي االكتفـاء باعتبـار      ،يلعب الحساب الذهني دورا كبيـرا فـي تنميـة التفكيـر    
بـل يجـب أن ينمـى عنـد المـتعلم       ،الحساب الذهني مجرد تدريبا على تقنيات أو وسائل معينة

ويصبح رياضة ذهنية حقيقية و أن يخلق منطقا   جديـدا  أمـام سـائر األحـداث فـي الحيـاة       
ألن أسهل عملية حسابية أو أيـة مشـكلة رياضـية تشـكل مناسـبة ممتـازة للتفكيـر         ،اليومية
   .والبحث

ادر االستنتاج الذهني األكثر دقة تبدو كبـذرة فـي الحيـاة الذهنيـة عنـد الطفـل       كما أن بو"  
الذي يحاول البحث من خالل مشكلة رياضية بسيطة أو استكشـاف صـورة مـا انطالقـا مـن      

وتبـدأ فـي الظهـور مـن خـالل بـوادر التفكيـر         ،الواقع عمليتان تقودانا إلى النشاط العلمـي 
  .عند الطفل األولي

من التدريب الحسابي المبني علـى المعرفـة والفهـم ال علـى الحفـظ اآللـي        ولفالهدف األ  
حيـث تتطـور إلـى أقصـى حـد       ،موضوعي للتفكيـر  بهو اكتساب أسلو ،لتقنيات معينة طبعا

ويسـطر نضـج التفكيـر الـدقيق بفضـل فعاليتـه        ،تلك اإلمكانيات الذهنية التي يحملها اإلنسان
كمـا   ،مقدار أعلى وفعالية أكثـر عنـد مواجهـة الواقـع    أن يضمن ووالتوفير الذي يحققه المرء 

و أن   ،يساعد المرء على االرتفاع من مستوى المهارة العمليـة إلـى مسـتوى الـذكاء الـذهني     
وترجمتهـا لتكـون أكثـر تجريـدا،      يختار المظهر الـذهني المحسـوس لألشـياء واألحـداث    
علـى أن يكـون هـذا التـدريب       )1( ،فالتدريب على الحساب إذن يوازي تحررا ذهنيـا حقيقيـا  

فـي المجـال المعرفـي     أفرزتـه نظريـة بياجـه   علـى غـرار ما  يتوافق و النمو العقلي للفرد 
  .العقلي

  
  
  
  
  

-------------------------------  
    .188ـ  187ص،  1996 ،دار الكتاب اللبناني، "مناهج التربية والتعليم  "روبرت دونراافنسر ،هشام نشابة  )1(
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  :  )تطور التفكير (نظرية بياجيه في النمو المعرفي العقلي ـ  1-6  
  

يعرف النمو على أنه سلسلة متتابعـة مـن التغيـرات فـي مختلـف أجهـزة الجسـم التـي           
فهـو ظـاهرة طبيعيـة وعمليـة مسـتمرة تسـير بالكـائن نحـو          ،تسير نحو االكتمال والنضج

   )1( .النضج
جوانـب متعـددة لإلنسـان منهـا الجسـمي        هذا التعريف يوحي بأن النمو يشمل أجهـزة أو   

هذا األخير الـذي يعـد أكثـر هـذه الجوانـب       ،اللغوي، االنفعالي ، االجتماعي والمعرفي العقلي
القـدرة علـى التفكيـر     روالذي يقصد بـه أساسـا تطـو    ،أهمية وارتباطا بموضوع دراستنا هذه

ـ      ني ذلـك كلـه وال يكـو   والتعلم وحل المشكالت وتحسين األساليب التـي يسـتخدمها الفـرد ف
عـالم السويسـري   حديثنا عن النمو المعرفي أو العقلـي مكـتمال مـا لـم نتعـرض لنظريـة ال      

األنظمـة   فـي  تغيـرات تحـدث  <<  : الذي يعرفـه بمثابـة   Jean Piagetالشهير جان بياجيه 
العقلية مثل االنتباه والتعلم والتفكير والتذكر وتحـدث هـذه التغيـرات بالتقـدم فـي مراحـل       

   )2(.>>مر المختلفة الع
نص االفتراض الرئيس في هذه النظريـة علـى أن النمـو المعرفـي العقلـي ينـتج ممـا        وي  

   )3( ."التفكير"  يقوم به الطفل من أفعال صريحة تتحول إلى صور ذاتية داخلية تسمى
علماء المعـروفين الـذين تمكنـوا مـن صـياغة نظريـة معرفيـة        الويعتبر بياجيه من بين   

وين البنى المعرفية ونمو العمليات اإلدراكية فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل تطـور       تتعلق بتك
وتعتمد هذه النظرية في التطور المعرفي علـى التفاعـل المسـتمر بـين الفـرد وبيئتـه       ، الفرد

   )4( .حيث يتم التعلم نتيجة الخبرة التي يكتسبها الفرد من هذا التفاعل
   )5(: ليتين متكاملتين هما ويفسر بياجيه النمو العقلي على أساس عم  
Ø  االستيعاب(التمثل (assimilation :       ويقصد به تطبيـق نمـط معـين مـن السـلوك علـى

إنها محاولة فهم المثيرات الجديـدة بمـا يمتلـك الفـرد مـن مفـاهيم وطـرق         ،موقف جديد
ـ    ، أي من خالل البنية المعرفية المتوفرة لديه ،تفكير ا حولـه  ذلك يعنـي أن الفـرد يتمثـل م

 .تكون نموذجا عنه في ذهنهوي
  

-------------------------------  
  .16ص،  1995،مصر  ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية ،3ط ،"علم نفس النمو" :عبد الرحمن العيسوي)1(
ـ سيكولوجية نمو الطفولـة والمراهق " :دليل ميخائيل معوض) 2( ـ دار الفكـر الجـامعي اإلسـكندرية    ،"ة ـــ ر ، مص

  .105 ص،  1994
  .56ص  ،مرجع سابق :عدنان يوسف العتوم وآخرون) 5(و ) 3(
ــل) 4( ــو س ــريم أب ــد الك ــد عب ــها " :محم ــاليب تدريس ــيات وأس ــاهج الرياض ــر ،  1ط، " من ــان للنش دار الفرق

  .64ص،  1999،األردن،عمان
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Ø  المواءمــة (الــتالؤم (accommodation: تفيتضــمن تغيــر المفــاهيم واالســتراتيجيا 
إنهـا عمليـة   )أي نتيجـة لعمليـة التمثـل    ( ت الجديدة التي حصل عليها الفردنتيجة للمعلوما

  ،مســتمر لإعــادة تنظــيم األفكــار وتحســين المهــارات وتعــديل االســتراتيجيات بشــك
وبمعنى آخر يعني تكييف النموذج الـذي كونـه طبقـا للخبـرات الجديـدة التـي يكتسـبها        

  .يها ويكيفها في ضوء هذه المعرفةالفرد فيعدل ف
  

ويرى بياجيه أن هـاتين العمليتـين تقـودان إلـى إحـداث اإلدراك المعرفـي أي تحقيـق          
  :التوازن بين الفرد وبيئته وبذلك ينشأ البناء المعرفي والشكل التالي يوضح ذلك 

  
  
  
  
  
  
  

        
  

  شكل يوضح العالقة بين التوازن المعرفي وكل من التمثل والتالؤم
  
  

ى بياجيه أن المفـاهيم الرياضـية تتكـون نتيجـة تفكيـر ذهنـي       يخص التفكير فير اأما فيم  
ويقصـد بـالتفكير هنـا ذلـك التـدفق مـن األفكـار         التي يقوم بها الفـرد،  ينبثق من األنشطة

مثل اإلجابة عن سؤال يتطلـب وصـفا أو إعطـاء معنـى أو تفسـير       ،الموجهة نحو غاية معينة
مـن عمـره كيـف يقـوم      نفي حوالي السـنتي كما يرى أن الطفل العادي  ،أو مقارنة أو استدالل

ـ بفعل معين قبل أن يقوم به طالما أن الموقف  لطفـل يمكنـه أن   ويعنـي ذلـك أن ا   ،ألوف لـه م
وهـذا مـا يعتبـر بدايـة الفكـر الحقيقـي مادامـت         ،فعاله قبل أن يقوم بهـا أ يمثل لنفسه نتائج 

  . الحيوانميزه عن األفكار مدخلة في ذهنه وربما تكون هذه السمة هي التي ت
كما أنه يرى أن المهارة األساسـية وراء التفكيـر الرياضـي المنطقـي هـي القـدرة علـى          

أي اإلمكانيـة الدائمـة إلرجـاع الفكـر     ،   Reversibility العكسـي والمعكوسـية    عاالسترجا
إلى النقطة التي بدأ منها والتي تبتـدئ فـي أنشـطة مثـل أن يـزيح الطفـل لعبـة بعيـدا ثـم          

  . يةثانيسترجعها 

 ياالتزان المعرف
)التكیف(  

التمثل 
 )باالستیعا(

    الؤمـــــــــــلتا
رــــــــــتغیی(
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كما تشير نظرية بياجيه في نمو المفـاهيم الرياضـية أن هنـاك زيـادة فـي نمـو التفكيـر          
     )1(.المرتبط بالمعكوسية من سن السابعة فصاعدا 

وما يمكن قوله أنه بفضـل األبحـاث العديـدة التـي قـام بهـا بياجيـه باالشـتراك مـع             
اسـتطاع أن يقـدم    ،ياضـيات مختصين في مواد دراسية مختلفة نذكر منهـا بصـفة خاصـة الر   

مـن ذلـك مـا يسـاعد الطفـل       ،علم النفس الكثير إلى تدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية
على بناء معرفته الذاتية وما يسمح بتوجيه مهام المعلم والبـرامج المعـدة إعـدادا يتناسـب مـع      

ن القـدرة العقليـة   أي العمل علـى التوفيـق بـي    ،قدرات التلميذ ونموهم العقلي وعمرهم الزمني
  .ثناء العملية التعليمية التعلميةوالمرحلة العمرية أ

  
  : عند بياجيه والمفاهيم الرياضية  المرتبطة بها يمراحل النمو العقل/  1-7    

  
لعل من أكثر األبحاث أهمية في تعلم الرياضيات هـو مـا قـام بـه العـالم جـون بياجيـه          
Piaget  ، لدراسـة نمـو المفـاهيم الرياضـية المختلفـة عنـد الطفـل        فقد قام بسلسلة من التجارب

وقـد   ،منذ والدته حتى سن المراهقة في سبيل دراسته لنمـو التفكيـر لـدى الطفـل بصـفة عامـة      
سـنة لدرجـة أن أبحاثـه وتجاربـه      60ظهرت أهمية دراسات بياجيه التي قام بها منذ أكثـر مـن   
ـ  هـذا وقـد    ،م أرجـاء العـالم العربـي   ترجمت إلى لغات عديدة ومازلت محل بحث ونقد في معظ

اتخذ القائمون على تدريس الرياضـيات مـن أبحـاث بياجيـه أساسـا لتطـوير طـرق التـدريس         
  .أساليب حديثة في تعلم الرياضياتمناهج الرياضيات والتوصل إلى  لوتعدي

أبحــاث بياجيــه أهميــة مراحــل نمــو التفكيــر أي مراحــل النمــو العقلــي  تفقــد بينــ  
طـرق اكتسـاب المهـارات أقـل أهميـة       وووضح عمله أن الحوافز أ ،مرحلة وخصائصها في كل

ـ         لفي استيعاب وفهم ونمو بعض المفاهيم الرياضية فـي مراحـل الـتعلم والنمـو التـي تتميـز ك
كما أن تكوين المفهـوم الرياضـي يتطلـب وقتـا أكثـر مـن المتفـق         ،منها بنمط معين من التفكير

وكـل هـذه المفـاهيم األوليـة هـي       ،مفاهيم األولية كأساس لـه لماما ببعض ال، ويتطلب إعليه عامة
  .رياضيات الحديثةمفاهيم أساسية في ال

  
  
  
  
  

------------------------------  
   .89ص ،2004 ،األردن والتوزيع،دار المسيرة للنشر ، "تعليم الرياضيات لجميع األطفال " : وليم عبيد )1(
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الرياضـيات قاصـرا علـى اكتسـاب المهـارات       ونتيجة لذلك لم يعد االهتمام في تـدريس   
بل أصبح االهتمام موجها إلـى دراسـة مـا الـذي يمكـن أن ندرسـه        ،أو دراسة الحوافز الدراسية

ومتى وكيف ندرس المفاهيم الرياضـية بالصـورة التـي تناسـب التالميـذ فـي مراحـل نمـوهم         
ـ   ،المختلفة ذه قـد ألـم بـبعض المعلومـات     وان كانت خبرة المعلم تمكنه من معرفة ما إذا كـان تلمي
لكـن ذلـك ال يـدل بـالمرة      ،أو في استطاعته القيام ببعض العمليـات الحسـابية بدقـة    ،ةالرياضي

على أن التلميذ قد استوعب وفهم فهمـا عميقـا المفـاهيم واألساسـيات الموجـودة وراء العمليـات       
لـة بالنسـبة لعقليـة    أي ما قد يكون واضحا في ذهـن المعلـم قـد ال يكـون لـه أي دال      ،المختلفة
وهنا يجب أن يأخذ في الحسبان مستوى النمو العقلي ونـوع التفكيـر فـي مرحلـة النمـو       ،المتعلم

فـإذا تعلـم هـذا األخيـر      ،التي يمر بها التلميذ وإال تعقدت العملية التربوية في غير صالح المـتعلم 
ألساسـية للرياضـيات   أن يعي ما هو مفهوم العدد قد يدفعه ذلك إلـى الـتمكن مـن فهـم األسـس ا     

أما إذا قدمنا العمليات الحسابية لتلميـذ لـم يصـل بعـد نمـوه إلـى درجـة         ،التي سيقابلها فيما بعد
يتقبلها بالصورة المعطاة فإن التلميذ سـيجد نفسـه أمـام الرمـوز الغامضـة التـي قـد تولـد لـه          

   )1(  .الخوف من المادة والكراهية لها
  

مراحـل النمـو العقلـي والتـي تعبـر عـن تطـور         وفيما يلي سنلقي بعض الضوء علـى   
والتي بدورها تعد من النتائج التي أفرزتهـا نظريـة بياجيـه والمنبثقـة عـن       ،التفكير عند األطفال

ـ حيث تشير العديد من األدبيات إلى ما قدمتـه هـذه النظريـة     ،تجاربه العديدة أن األطفـال وهـم   ب
 العقلـي مـن خـالل مراحـل متتاليـة وقـد قسـمه       يتفاعلون مع بيئاتهم االجتماعية يتقدم نمـوهم ا 

  )2(:أربع مراحل سنحاول أيجاز ما تصفه عامة كما يلي ىلإبياجيه 
Ø  وهـي مرحلـة قبـل لفظيـة       ):وتمتد من الميالد إلـى عـامين   ( المرحلة الحس حركية

فنمو الطفل عقليا فـي هـذه المرحلـة ينتقـل مـن الحركـات واالنعكاسـات         ،وقبل رمزية
 .األفعال التي تدل على ذكاء والقيام ببعض ،ادات مكتسبةالعفوية إلى ع

Ø  تنمـو فـي   ):سـنوات   7 ىغـال  2وتقابل المرحلة العمريـة مـن   (مرحلة ما قبل العمليات
فـي   أويبـد  ،استخدام الكلمـات التـي تعبـر عـن األشـياء      ىهذه المرحلة قدرة الطفل عل

ـ  ،التعامل مع الرموز وتمثيالت للعالم الذي حوله ـ  دوال يوج ي هـذه المرحلـة مـا يـدل     ف
 .مليات تمكنهم من التفكير المنطقيعلى ع

  
  
  

------------------------------  
  .123ص ،  1984 ،مصر ،عالم الكتب القاهرة، 1ط، " أصول تدريس الرياضيات " : نظله حسن خضر) 1(
  .92ص،  2002 ،األردن ،لتوزيعدار المسيرة للنشر وا،  1ط ،"تعليم الرياضيات لجميع األطفال " : وليم عبيد) 2(
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Ø  أهـم مـا يميـز هـذه المرحلـة      ) :سنة  12إلى  7وتمتد من (مرحلة العمليات المحسوسة
وتكـون   ،أن الطفل يبني التفكير المبني جزئيـا علـى التعامـل مـع المحسـوس باألشـياء      

 .)∇+  =+∇( ة للمعكوسية مثل اإلبدال أو التبديلــعمليات التفكير عنده قابل
 
Ø وفـي هـذه المرحلـة يـتعلم     ):إلى ما بعـدها   12وتبد أ من سن (العمليات المجردة  مرحلة

وباسـتخدام الرمـوز واألفكـار المجـردة وتكـون       ،الطفل االسـتنتاج بطـرق اسـتنباطية   
وطالمـا أفـراد عينـة     ،عمليات التفكير غير مرتبطة بالتعامـل مـع األشـياء المحسوسـة    

سـنة فهـم حتمـا     12ي والبـالغين مـن العمـر    بحثنا هذا هم تالميذ الصف السادس ابتدائ
والتـي بـدورها تتناسـب مـع      ،يتوافقون مع هذه المرحلـة مـن مراحـل النمـو العقلـي     

  .كنشاط من األنشطة الرياضيةممارسة الحساب الذهني 
  

جدير بالذكر واإلشارة هنا ونحن نتحدث عـن مراحـل النمـو العقلـي إلـى أن األكـاديمي         
بمنطقـة  "أشار إلى وجود بـين هـذه المراحـل منطقـة أسـماها        vygotskyالسوفيتي فايجوتسكي
ــة أن ، « zone of prozinal développement »  "النمــو الوشــيك  ــذلك إمكاني ــي ب ويعن

المتعلم إلى المرحلة  العقلية التالية قبـل وصـوله إلـى مرحلتـه العمريـة والتـي       /يتقدم فيها الطفل 
الطفـل بـدعامات مـن شـخص أكثـر قـدرة       )  scafolding( قال فيها بياجيه من خالل تـدعيم  

ومـن خـالل بيئـة اجتماعيـة     أوخبرة كالمعلم مثال أو حاليا النظم الخبيرة المناسبة فـي الحاسـوب   
   )1( .تتسم بالثراء المعرفي الفكري

وبصيغة أخرى يعني فايجوتسـكي لـيس بالضـرورة أن تحـدث هـذه المراحـل األربعـة          
بل يمكـن لطفـل إذا دعـم بـدعامات خارجيـة أن يصـل إلـى         ،بترتيب ثابت عند جميع األطفال

  .رية التي تتناسب معها أو تقابلهامرحلة عقلية قبل أن يصل سنه إلى المرحلة العم
كما أثبتت بحوث بياجيه أن جميع األطفـال يمـرون بهـذه المراحـل وأن لخصـائص هـذه         

نهـا معلـم المدرسـة االبتدائيـة     حيث يمكـن أن يسـتفيد م   ،المراحل انعكاسات ايجابية على تربيتهم
علـى   جوفـي توزيـع محتـوى المنهـا     ،مبشكل خاص في بناء االختبارات لقياس االستعداد للـتعل 

صـيلية  وفـي بنـاء االختبـارات التقييميـة التح     ،وفي استخدامها أثنـاء الـتعلم   ،المستويات العمرية
  .للقدرات والمهارات العقلية

  
  
  
  

------------------------------  
  .93ص  ،مرجع سابق :عبيدوليم  )1(
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  : خصائص النمو العقلي لتلميذ الصف السادس /  8 -1  
  

بعد تقديم لمحة وجيزة وصورة عامة عن المراحـل األربعـة للنمـو العقلـي عنـد بياجيـه         
سنحاول التحدث بشيء من التفصـيل عـن خصـائص النمـو العقلـي لتلميـذ الصـف السـادس         

لذي بدوره يصـنف ضـمن آخـر مرحلـة مـن هـذه المراحـل        وا  ،محور دراستنا هذه هباعتبار
  )1( .مرحلة العمليات المجردةوهي 

مرحلـة  "تسمى المرحلة األخيرة من مراحـل التفكيـر المنطقـي فـي نظريـة بياجيـه ب       "  
ولقـد اختـار مصـطلح المجـردة ألن التعلمـات       ،أو األساسـية أو الشـكلية   "العمليات المجـردة  

لفترة تقتـرب كثيـرا مـن تلـك الموجـودة فـي المنطـق األساسـي         والنشاطات العقلية في هذه ا
)formal logic  (،ويتميـز بقـدرة الطفـل     ،هذا النوع من التفكير قبل سـن المراهقـة   روال يظه

على التفاعل بكفـاءة مـع االفتراضـات اللفظيـة وباالعتمـاد القليـل علـى الحـوادث واألشـياء          
على توليـد كـل النتـائج المحتملـة واسـتبعاد النتـائج        والقدرة ،الحقيقية الواقعية في حل المشكالت

ويحـدث ذلـك كلـه باسـتخدام مـا يمكـن        ،غير المحتملة والتركيز على النواتج األكثـر احتمـاال  
كمـا يجـد األطفـال فـي هـذه       ،اعتباره الطريقة الفرضية االستداللية في البحث وحـل المشـكلة  

فتـراهم يطبقـون    ،)لعبـة الشـطرنج   ( المرحلة متعة في األلعاب التـي تتحـدى قـدرتهم مثـل     
   )2(."ويفهمون ويحسبون حتى يتوصلون إلى الفوز  نالقواعد ويصنفو

وعلى هذا ينصح المعلمون في هـذه المرحلـة باالنتقـال تـدريجيا مـن عـرض األمثلـة          
ـ    ،الحسية والمادية إلى التركيز على التعميمات والمبـادئ والقـوانين العامـة     اكمـا ينصـحون أيض

وواجـبهم كـذلك    ،تكوين فرضيات عنـدما يريـدون حـل مشـكلة تـواجههم      ىالتالميذ عل بتشجيع
أي المعلمون توفير األنشطة التي تتحدى تفكير التالميـذ شـريطة أن ال تفـوق مسـتواهم الفكـري      

   .ونموهم العقلي
ممارسـة تلميـذ الصـف السـادس لمهـارة الحسـاب        نكل ذلك يجعلنا نجزم دون تردد بـأ   

ذهنيـا دون االسـتعانة    بحيـث أنـه أصـبح مهيـأ للحسـا      ،تتوافق ونموه العقلـي الذهني عملية 
ومن غير الجيد رؤيـة مثـل هـذه السـلوكات لديـه       ،الخ....بمحسوسات كالقريصات أو األصابع 

  .ومن الضروري التكثيف من ممارسة مهارة الحساب الذهني لتنشيط تفكيره وتنميته 
  
  

------------------------------  
 دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع   ،  1، ط "علم النفس التربـوي النظريـة والتطبيـق    "  :عدنان يوسف العتوم وآخرون )1(

  .64ـ  63ص، 2005
 2005 ،دار الشـروق للنشـر والتوزيـع   ،  1ط ،"تعـديل السـلوك فـي التـدريس    "  : سهيلة محسن كـاظم الفـتالوي  ) 2(
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  : ةــــت الحسابينظرية بياجيه وتعليم العمليا/  1-9  
إن إتقان العمليات الحسابية األربعـة الجمـع ،الطـرح ،الضـرب والقسـمة أحـد أهـداف          

لكن مـا هـو مالحـظ ميـدانيا أن هنـاك نـوع مـن         ،تعليم الرياضيات في الصف السادس ابتدائي
يحـول دون وصـولهم إلـى مسـتوى      ،التذبذب في مستوى هذه الممارسة التربوية لـدى تالميـذنا  

بل على العكس يمكننا القول أنه يصل إلى حـد عـدم الـتحكم فـي إجرائهـا أحيانـا لـدى         اإلتقان
مما يضطرهم اللجـوء إلـى أداة حسـابية تعيـنهم علـى الوصـول إلـى النتيجـة          ،الكثيرين منهم

حتما لعدة أسباب ينبغي التعجيل بالنظر فيها للتغلب علـى هـذه الظـاهرة نظـرا لمـا       كويرجع ذل
وحسـب وجهـة نظـر     ،لتلميـذ اسـتنادا لنظريـة بياجيـه    اائدة تعـود علـى   لهذه الممارسة من ف
كمـا أنهـا مـن تالمـذة      )أ  الـو م ( وهي أستاذة بجامعـة البامـا فـي    kamiiالبروفيسور كامي 

ـ دراسة بياجيه للمعرفة اإلنسانية بصـورة علميـة أوصـلته إلـى تمي    فإن بياجيه،  ز ثـالث أنـواع   ي
ـ   :من المعرفة هـذا التميـز أدى إلـى مراجعـة العمليـات       ،ةة رياضـي مادية ،اجتماعيـة ومنطقي

  .مألوفةالحسابية في طريقة جديدة ثم تعليمها بصورة مختلفة عن الطريقة التقليدية ال
  

واستنادا إلى نظرية بياجيه في أصل االستدالل العددي وطبيعتـه لـدى األطفـال فإنـه مـن        
تـراض بشـكل واسـع فـي األبحـاث      وقد تأكـد هـذا االف   ،الممكن أن ينشئوا حسابهم الخاص بهم

ـ         ،التي قامت بها كـامي  المنطقيـة   ةحيـث تـرى أنـه إذا كـون الطفـل مفـاهيم العـدد والمعرف
الرياضية من خالل قدرته على التفكير فـإن أهـداف الحسـاب ينبغـي أن تكـون فـي اكتشـاف        

ـ  ،الطريقة المتبعة في حل المشكالت الرياضية وفـي بنـاء شـبكة مـن العالقـات العدديـة       يس ول
الصـحيحة   مثلما هو في الطريقة التقليدية الهـدف مـن الحسـاب هـو التركيـز علـى اإلجابـات       

  .فحسب
ـ        فـي تعلـيم العمليـات     زإضافة إلى ذلك فإن أبحاث كـامي تؤكـد علـى ضـرورة التركي

ونتيجـة لدراسـة مقارنـة بـين التعلــيم      ،الحسـابية علـى الطريقـة ولـيس علـى الخوارزميـة      
االستدالل العددي أجرتها كـامي وجـدت أن التعلـيم األول يـؤثر فـي       بالخوارزمية وآخر بطريقة

ألن طريقـة الخوارزميـة تـؤدي بهـم إلـى التوقـف عـن         ،نمو االستدالل العددي لدى األطفـال 
القيام بتفكيرهم الخاص عنـد اسـتعمال طريقـة آليـة كاالحتفـاظ فـي الجمـع واالسـتالف فـي          

"   القيمـة المكانيـة   "مـا أنهـا ال توضـح معنـى     وبالتالي االمتثـال لطريقـة معلمـيهم ك    ،الطرح
place value) (، ضـعف فهمهـم لهـا فـي     طفال من تكوين شـرح ومعنـى العـدد وت   منع األوت

   )1( .حين تتقوى معرفتهم بها عند استعمال تفكيرهم
----------------------------  

مقـال نشـر فـي مجلـة     ، "ي تعليم العمليات الحسـابية نظرية بياجيه وإمكانية االستفادة منها ف" : نأحمد محمد جواد حس)1(
فيفـري   ،سـوريا  ،30العـدد   ،تصدر عـن المكتـب التنفيـذي لنقابـة المعلمـين     ،متنوعة ةمجلة تربوية ثقافي ،بناة األجيال

  .  104ـ 100ـ 99ص ،  1999
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وذلـك   ،وخالصة القول أنه يمكـن االسـتفادة مـن نظريـة بياجيـه فـي تعلـيم الحسـاب          
جاءت به نظرية بياجيه و أثبتته عن المرحلة العمريـة لتلميـذ الصـف السـادس ومـا       باستغالل ما

وبالتـالي توجيـه تعلـيم العمليـات      ،يناسبها من القدرة العقليـة أي القـدرة الذاتيـة فـي التفكيـر     
الحسابية من مجرد الوصول إلى نتائج أو إجابات صحيحة إلى تعلـيم الطريقـة التـي تـؤدي إلـى      

  .كة عالقات عددية وفهم معنى العددء شبذلك عن طريق بنا
  

 : نتائج نظرية بياجيه البنائية في السياق التربوي /  1-10  
  

ن أن النظريـة البنائيـة لبياجيـه أكثـر النظريـات مالءمـة للميـدان        يرى بعض التربـويي   
ويشـار إلـى أنـه رغـم صـعوبة التعلـيم البنـائي        ، التربوي رغم االنتقادات التي وجهت إليهـا 

نة مع التعليم عن طريق الخوارزميات إال أنـه بـدأ عـدد مـن المعلمـين باالقتنـاع بصـحة        مقار
أهم نتـائج هـذه النظريـة فـي السـياق       تم إدخالها في المناهج الدراسية، ومنالبنائية عند بياجيه و

  : التربوي والتي ترى أن هناك أربعة عوامل ضرورية للنمو العقلي وهي
ـ   • ي لكـل مـتعلم أمـر ضـروري قبـل أن يسـتهل عمليتـه        معرفة المعلم للمسـتوى العقل

 .التعليمية

لمعرفـة اآلتيـة مـن    المعرفة تكتسب بواسطة سياق من البنـاء ولـيس بواسـطة تـراكم ا     •
 .العالم الخارجي

هذا البناء يتبع مسيرة واحدة و أن هذه األخيـرة واحـدة لجميـع األطفـال وفـي الثقافـات        •
  : لية تتوقف على نقطتينالمختلفة والنتائج التربوية لهذه الشمو

  ـ ترك الطفل يمر بجميع مراحل الخطأ بدل من أن ننتظر منه التفكير     
  .بمنطق الراشد      
  .ـ قبول بعض التمهل في سياق النمو    

الذكاء يشكل بنية كاملة منظمة متكاملة وليس مجموعـة مـن التقنيـات فالنتيجـة مـا يجـب        •
أنـه إذا تمـت شـبكة سـياق التفكيـر جيـدا فـإن         ،يهحفظه من التعلم والتعليم بالنسبة لبياج

الطفل يستطيع أن يفهم كل أنواع المسائل والمشكالت عنـدما يصـل ذكـاؤه إلـى مسـتوى      
فإذا قبض على المشكلة من خالل بنيـات مهيـأة جيـدا فـإن الحـل يطـرح        ،عال من النمو

  )1( .نفسه بنفسه كضرورة منطقية وهذا يصبح جليا و واضحا يوما بعد يوم
  
  

------------------------------  
ـ  ،منشـورات دار النهضـة  ،   1ط ،" علـم تكـوين المعرفـة  ابسـتيمولوجيا بياجيـه       " :مريم سليم) 1(  2002 ،انـلبن

  .254ـ 250ص
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ومن النقاط التي يمكن استخالصها من نظريـة بياجيـه فيمـا يخـص نمـو مفـاهيم العـدد          

  )1(:والتي يمكن االستفادة منها في التدريس

  
بـل   ،نمو المفاهيم األساسية للعـدد ال يكـون عـن طريـق التمـرين  والتـدريب اللغـوي        •

 .بالعكس هذا قد يؤدي إلى إكسابه مهارة ولكن دون فهم وتكوين وتركيب

ثـم عـن طريـق     ،يتعلم الطفل حل المشكالت الرياضـية عـن طريـق إدراكـه الحسـي       •
 .مجردة مجردة قبل أن يحلها بطريقةعمليات على أشياء غير 

ال يستطيع الطفل أن يصل إلى الفهم الكامل لمفهـوم العـدد قبـل أن يتحـرر مـن خـواص        •
وعلى هذا فإن الطرق التي تسـاعد علـى تحريـر الطفـل مـن       ،وعالقات اإلدراك الحسي

 .التي تركز عليها هذه األشياء هي التي تساعد على سرعة التعلم وليست الطرق

فـإن   ،يستحسن أن يكـون ناجحـا مـن لعبـه واكتشـافاته     إذا كان فهم الطفل لطبيعة العدد  •
ذلك يجب أن يتبع بعد ذلك فـي اكتشـاف الطفـل لخصـائص الـنظم العدديـة والعالقـات        

عـداد ،تكوينـه   ، لعبـه باأل بينها أي يكون ذلك عـن طريـق اكتشـافاته لألنمـاط المختلفـة     
  .وهكذا.....لبعض النظم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

------------------------------  
 ،1984 ،مصـر  ،عـالم الكتـب للنشـر والتوزيـع القـاهرة      ،3ط، "أصول تدريس الرياضـيات  " :نظله حسن خضر) 1( 

  .127ص
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  : خالصة جزئية
  

أن التفكيـر   ،خالصة القول حول ما سبق طرحـه فـي الجـزء األول مـن هـذا الفصـل        
ـ     ،عملية عقلية ،للحساب الذهني دور في تنميتها ار مسـتوى النمـو   شـريطة أن يأخـذ بعـين االعتب

وذلـك بنـاء علـى مـا أفرزتـه       ،العقلي المعرفي للمتعلم أثناء ممارسته لها لتحقيـق هـذا الهـدف   
نظرية بياجيه والتي أسـهمت بشـكل واضـح وكبيـر فـي توجيـه المدرسـة االبتدائيـة الوجهـة          

ـ       ،السليمة أثناء البناء المعرفي ألبنائها في الرياضيات ذه وعليـه فمـن الضـروري التكثيـف مـن ه
والتـي   ،الممارسة ألن المتعلم بحاجة ماسة للتفكير بقـدر حاجـة حـل المشـكالت الرياضـية لـه      

طالما وكثيرا ما يقف عاجزا أمام حلها وهو ما سنتطرق إليه فـي الجـز ء المـوالي و الثـاني مـن      
   .هذا الفصل في إطار الحديث عن التفكير كأداة لحل المشكالت الرياضية
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  :التفكیـــــــر أداة لحــــــــل المشكالت الریاضیـــــة -2
  : ة الرياضيةــــتعريف المشكل/  2-1  

  
إن استيعاب الرياضيات والتحكم في مفاهيمهـا وحقائقهـا العلميـة يتوقـف علـى مـرحلتين         

األولى مرحلة تقديم الدرس والثانيـة مرحلـة الممارسـة الفرديـة التـي تعتمـد علـى         ،متالزمتين
وهـي نـوع مـن هـذه التمـارين       ةتمارين الكتابية والمشكلة الرياضية أو مـا يعـرف بالمسـأل   ال

 تالذي يعتبر حلها والتحكم فيها دليـل ومؤشـر علـى فهـم واسـتيعاب التلميـذ لمكتسـبا        ،الكتابية
  .الدرس
الموضوع وجدنا أنفسـنا أمـام إشـكال يتعلـق بالمصـطلح فـي        اونحن بصدد التعرض لهذ  
فـي حـين تفضـل المنـاهج      ،ن البرامج والمناهج القديمة تعتمد مصـطلح مسـألة  حيث أ ،حد ذاته

ونحـن فـي    ،إال أن مـدلول ومعنـى كلتيهمـا واحـد     ،الحديثة استعمال مصطلح مشكلة رياضـية 
بحثنا هذا ارتأينا وفضلنا اسـتعمال مشـكلة بـدال مـن مسـألة وذلـك بحكـم تجربتنـا الميدانيـة          

هـذا األخيـر الـذي يـدل      ،ب للرياضيات من مصـطلح مسـألة  المصطلح األقر هالمعتبرة نعتقد أن
على قضايا فلسفية عامة باإلضافة إلـى أن مصـطلح مشـكلة يحسـس التلميـذ فعـال أنـه أمـام         

بعيـدا نوعـا    أكثر من مصطلح مسـألة الـذي يعتبـر فهمـه     ،موقف معقد يحتاج إلى التفكير والحل
  .ما عن المصطلح األول

ـ    ومع ظهور المناهج الجديدة ال   طريـق حـل المشـكالت فقـد      نتـي تنـادي بالتـدريس ع
  :العديد من التعاريف للمشكلة وسنورد منها ما يلي  تورد
Ø  تعريــف( ormrod1995) :   موقــف يحتــاج إلــى المعالجــة << الــذي يعرفهــا بأنهــا

 ووالتحفيز أو خبرة تبعث على الحيرة واإلرباك تواجه الفرد وتتطلـب منـه اتخـاذ القـرار أ    
  )1(.>>ل بناء خطة للح

Ø       والمشـكلة المقصـودة فـي      ،ة بصـفة عامـة  لهذا التعريف يتماشـى مـع مفهـوم المشـك
ـ      مكتسـباته   قموضوعنا هذا هي المشكلة الرياضية التي تتطلـب مـن الفـرد توظيـف وتطبي

ـ :  (Spitzer 1948):حيـث يعرفهـا    ،الرياضية بعد بناء خطة حـل  موقفـا كميـا    << ابأنه
  .>>إلى العملية الحسابية  رمحدد يشي يوصف في كلمات ويشتق منه سؤال

  
  
  
  
  

-----------------------------  
  .250ص  ،مرجع سابق :عدنان يوسف العتوم و آخرون )1(
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:  (Morton 1938)دو أن سبيتزر اقتفـى أثـر مورتـون الـذي يقـول عنهـا        ــويب  

زيـة تشـير   هي تمارين في الحساب يصاحبها تعليمات فـي صـيغة توجيهـات لفظيـة أو رم    << 
  )1( .>>إلى العمليات التي ينبغي أن يجريها التلميذ 

Ø   أما كرونبـاخcronbach) (>>         فقـد ميـز بـين التمـارين والمشـكالت الرياضـية علـى
   )2( .>>أساس إمكانية أو استحالة البحث عن إجابات اعتاد التالميذ عليها 

  
ضـية هـي موقـف يواجهـه     ومن خالل هذه التعاريف يمكننا أن نسـتنتج أن المشـكلة الريا    

التلميذ يعبر عنه في كلمات تتضمن أسئلة أو تعليمات تتطلـب التفكيـر فـي خطـة لإلجابـة عنهـا       
أما فيما يتعلـق التمييـز والفـرق بـين المشـكلة الرياضـية والتمـارين         ،بإجراء عمليات حسابية

يـق مباشـر   الكتابية يكمن في أن هذه األخيـرة ال تتطلـب سـوى القيـام بمهـارات معتـادة كتطب      
فـي حـين المشـكلة تتطلـب البحـث عـن        ،قاعدة معينة بصفة مباشرة دون تفكير كبيرو لقانون أ

وبالتـالي مـن يحـل مشـكلة رياضـية ينبغـي أن        ،عالقات بين عناصرها باستعمال تفكير واضح
ال تكون مهمته مجرد استرجاع قواعد وقـوانين وتطبيقهـا وإنمـا أهـم أعمالـه فهـم مضـمونها        

  .وضع خطة منهجية للوصول إلى الحل يوالتفكير ف
  

وعليه يمكننا أن نعرف المشكلة الرياضـية علـى أنهـا وضـعية يواجههـا المـتعلم تحـتم          
 عليه التفكير من أجل وضع خطة منهجية يوظف فيهـا مكتسـباته و مهاراتـه الحسـابية للوصـول     

  .إلى الحل بأقل جهد و وقت ممكنين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
دار المكتبـة الحيـاة   ، 2ط، "   how to solve it "،"البحـث عـن الحـل   " :مة أحمـد سـعيدان  ترج ،جورج بوليا ،)2(، )1(

  .67، ص 1965 ،لبنان، بيروت
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  : ةــــتعريف حل مشكل / 2-2  
    
حل المشكلة الرياضية من أهم الموضوعات التـي شـغلت العـاملين فـي الحقـل التربـوي         

دريسها منـذ فتـرة طويلـة وحتـى وقتنـا      وباألخص في مجال الرياضيات والمهتمين بها وبطرق ت
  )1(.الحالي

ونضم صوتنا لهذا الرأي مبينين أن ذلـك العجـز الواضـح لتالميـذنا أمـام حـل المشـكلة          
الموضـوع   االرياضية هو واحد من األسباب التـي جعلتنـا نخـوض غمـار هـذه الدراسـة وهـذ       

  .تحديدا
يكتشـف المـتعلم سـياق مـن      إن المقصود بحل المشكلة هو أنها العمليـة التـي بواسـطتها     

وهـي عمليـة تمـده بـتعلم جديـد       ،المبادئ المتعلمة سابقا والتي تفيده في حل الموقف أو المشـكل 
والسـلوك   ،يحـول بينـه وبـين الوصـول إلـى هدفـه       يكما أنها العائق الموجود في الموقف والذ

حـل المشـكلة هـو    إذن  ،الذي يسلكه تجاهه من أجل إزالة هذا العائق يطلق عليـه بحـل المشـكلة   
   )2(.أهدافه أداء الفرد الذي يمكنه من التغلب على العوائق التي تحول بينه وبين الوصول إلى

عمليـة سـعي الفـرد مـن      <<يعرف حل المشكلة على أنهـا  :(Sternberg  2003 ) أما ستينبرغ
   )3(>>خاللها إلى تخطي العوائق التي تواجهه أثناء محاولته الحل أو سعيه لتحقيق الهدف 

  
حاولنا أن نقدم تعريفا لحل المشكلة من خالل هـذين التعـريفين نظـرا لتشـابه العديـد مـن         

حيـث تتفـق فـي معظمهـا      ،التعاريف التي وردت عن الكثيرين مـن المهتمـين بهـذا الموضـوع    
على أنها عبارة عن عملية تفكير تتطلب جهـدا أو نشـاطا عقليـا يمارسـه الفـرد عنـد مواجهـة        

ومعارفـه المكتسـبة بهـدف     ةر واضح يضطره إلـى توظيـف خبراتـه السـالف    موقف غامض وغي
وهـو مـا يجعلنـا    تالي تحقيق الهـدف الـذي يسـعى إليـه،     وبال ،فك الغموض والوصول إلى الحل

  .شكلة والتفكيروجود عالقة تجمع بين حل الم حنلمس بوضو
  
  
  
  
  
  

---------------------------------------  
  .201ص  ،مرجع سابق : نةفريد كامل أبو زي)1(
   .202، ص2004 ،األردن ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط، " التفكير عند األطفال" : محمود محمد غانم) 2(
  . 251ص ،مرجع سابق :عدنان يوسف العتوم وآخرون) 3(
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  :  عالقة التفكير بحل المشكلة/  2-3  
  

بـل إن القسـط األكبـر مـن      ،الـذهني  إن حل المشكلة الرياضية جزء أساسي في نشـاطنا   
وعليه يلعب التفكير دورا مهما في حـل المشـكالت حيـث يعـد هـذا       ،تفكيرنا الواعي يتعلق بحلها

والـذي يـتم    ،األخير الجانب األهم من جوانب توظيف التفكير واسـتخداماته فـي الحيـاة اليوميـة    
ونـة للمشـكلة مـن أجـل تحقيـق      فيه تنظيم التمثيل المعرفي للخبرات السـابقة مـع العناصـر المك   

المعقـد  هذا الحل مـن المسـتوى البسـيط إلـى المسـتوى       جوقد يندر ،الهدف والوصول إلى الحل
  .تبعا لدرجة تعقيد المشكلة

 أن حـل المشـكلة هـو التفكيـر مـن أجـل اكتشـاف       <<) (solso 1998سو  سولويرى   
 حـل  <<:حيـث يقـوالن أن   روليـك و رانـدنيلك  ويشاطره الرأي كل من  ،>>الحل لمشكلة محددة

المشكلة هو عملية تفكير يستخدم فيهـا الفـرد معرفتـه السـابقة ومهاراتـه بهـدف االسـتجابة        
  )1( .>>أجل حل التناقض الذي يتضمنه الموقف نلموقف غير مألوف م

أن حل المشكلة لـيس ببسـاطة تطبيـق القـوانين المكتسـبة سـابقا        <<:أبو زينةويرى   
علما جديدا عندما يوضـع المـتعلم فـي موقـف مـا يحـاول اسـتدعاء        ولكنه أيضا عملية تنتج ت

   )2(.>>القوانين المكتسبة سابقا إليجاد حل، وفي تنفيذ هذا فهو يقوم بعمليات تفكيرية
أن الذكاء مجموعـة مـن القـدرات و أن مهـارة حـل المشـكلة هـي        " جيلفورد روقد اعتب  

ن العوامـل التـي حـددها والمتعلقـة بهـذه      ومـن بـي   ،مهارة ذكائية تعكس قدرات المتعلم الذهنيـة 
  : المهارة 

 .قدرة التفكير السريع في مجموعة من خصائص الشيء المرتبط بالمشكلة •

 .األشياء واألفكار وفق معيار محددقدرة تصنيف  •

     )3( ." قدرة التفكير باإلبدال المختلفة للموقف أو المشكلة •
  

االرتبـاط الوثيـق بـين عمليتـي التفكيـر       كل هذه اآلراء إن دلت على شيء إنما تدل على  
فال يكفي استدعاء المعرفـة المخزنـة فـي ذهـن أو ذاكـرة الفـرد للوصـول إلـى          ،وحل المشكلة

وإنما تحتاج إلى التفكير في كيفيـة تطبيقهـا فـي المكـان المناسـب للوصـول إلـى الحـل           ،حلها
فـرد  فـي فـك غمـوض المشـكلة      لوبالتالي ذلك يبرر ظهور التفكير هنا كأداة أوسيلة يسـتخدمها ا 

  .وحلها
  

---------------------------------------  
  .251ص ،مرجع سابق  :عدنان يوسف العتوم وآخرون) 1( 
  . 203ص  ،مرجع سابق :أبو زينة  لفريد كام) 2(
  .204ص، مرجع سابق :غانممحمود محمد ) 3(
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  : ةــــأهمية حل المشكالت الرياضي/  2-4  
حديـدا  تت الرياضية حيزا ال بـأس بـه فـي كتـب الرياضـيات المدرسـية و      تحتل المشكال  

وتتدرج مـن البسـيطة إلـى المعقـدة تماشـيا مـع انتقـال         ،ىالمرحلة االبتدائية منذ الصفوف األول
ه العقلي وتطور تفكيـره فـال يخلـو كتـاب رياضـيات      ووذلك تبعا لنم ،التلميذ من مستوى إلى آخر

المواقف الحياتيـة التـي يعيشـها الفـرد فمنهـا مـا تعلـق بـالبيع          تتنوع مواضيعها بتنوعو ،منها
ولكـن مهمـا    ،الـخ .........والشراء ومنها ما يخص الـزمن والتـنقالت  أو القيـاس أو الهندسـة     

تنوعت مواضيعها فنجد أنها تشترك فـي الهـدف ذاتـه وهـو وضـع المـتعلم موضـع غمـوض         
ليهـا والوصـول إلـى الحـل المناسـب مـن       وحيرة فيكون ملزما بتجاوز هذه الحيرة والتغلـب ع 

خالل توظيف واستخدام مكتسباته المعرفيـة السـابقة ومـا تعلمـه مـن قـوانين وقواعـد والـربط         
وهـو دليـل قـاطع     ،ذلك على تفكيره إليجاد الطريقة المؤدية إلـى ذلـك   معتمدا في ،والتنسيق بينها

ـ      ألن حلهـا يعنـي    ،يها األولـى على أهمية المشكلة الرياضية وأهميـة حلهـا كعمليـة ثانيـة تقتض
ات المكتسـبة ورسـم الخطـط    قبول تحد وضرورة الختبار المفاهيم والقـوانين واسـتخدام المهـار   

هـرم النتاجـات التعلميـة     "ومن دالئل أهمية حل المشكالت أنه يـأتي فـي قمـة    "  .المناسبة
  .عند جانيه" أو أنماط التعليم 

    
ـ       جانيـه ويرى    تخدام المعـارف المكتسـبة والمبـادئ    أن حـل المشـكالت هـو تعلـم اس

فمـن المؤكـد أن مـن أحـد األسـباب الرئيسـية لـتعلم المعـارف           ،والتنسيق بينها لبلوغ الهدف
كمـا أن هـذه األخيـرة هـي امتـداد طبيعـي لتعلمهـا         ،والمبادئ هو استخدامها في حل المشكالت

ن المتعلمـة سـابقا والتـي    حيث يمكن النظر إليها كعملية بواسطتها يكتشـف المـتعلم ربـط القـواني    
ومن األسباب أيضا التـي تبـرز أهميـة حـل المشـكلة نـذكر        ،يستطيع تطبيقها لحل مشكلة جديدة

  : منها 
 .إنها العملية التي بواسطتها يتعلم مفاهيم جديدة •

قد تكون المشـكالت الرياضـية وسـيلة ذات معنـى للتـدريب علـى المهـارات         •
 .معنى الحسابية وإكسابها

ا نتعلم كيف ننقـل المفـاهيم والمهـارات إلـى أوضـاع ومواقـف       عن طريق حله •
 .جديدة

حلهـا وسـيلة إلثـارة الفضـول الفكـري        .من خالل حلها نكتشف معارف جديدة •
     )1( . عوحب االستطال

  
  

---------------------------------------  
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كـره فـإن حـل المشـكلة يسـمح للتلميـذ مـن ممارسـة حياتـه          زيادة على مـا سـبق ذ    
خاصة في الميـدان الـذي يتطلـب الحسـاب والتفكيـر نـذكر        ،االجتماعية في تعامالته مع اآلخرين

  .مثال المعامالت الشرائية اليوميةعلى سبيل ال
  

  :  ة في الكتب المدرسيةــــالمشكالت الرياضي/  2-5  
  

وامـل الفعالـة التـي تقـوم عليهـا العمليـة التعليميـة        إن الكتاب المدرسـي مـن أهـم الع     
وهو مصدر أساسي بالنسبة للتلميذ لما يحتويه مـن حقـائق ومفـاهيم وعالقـات وغيرهـا       ،التعلمية

والتي ينبغي تزويد التلميذ بهـا خـالل صـف دراسـي معـين وخـالل        ،من جوانب التعلم المتعددة
هـداف العامـة للمرحلـة وتطبيقـه المـادة      مرحلة تعليمية معينة في ضـوء فلسـفة المجتمـع واأل   

فهـذا األخيـر يسترشـد     ،محورا رئيسيا للنشاط التدريسي الذي يقوم بـه المعلـم   ،  كما يعدالمتعلمة
 هبه في أدائه وما يتمثل في هـذا األداء مـن عمليـات مرتبطـة بإعـداد درسـه واختيـار وسـائل        

  .حديد أسلوب التقييم الذي يستخدمهومحتواه وت
كانـت األسـئلة التعليميـة للكتـب المدرسـية تمثـل جانبـا هامـا مـن جوانـب            وأما إذا  
فإن لها أهميتها في تحسين النتاج التعليمـي حيـث أنهـا تعـين المـتعلم وتسـاعده فـي         ،المحتوى

كمـا أن   ،تنظيم المادة العلمية في صـورة مترابطـة لتصـبح أكثـر سـهولة فـي الفهـم والتـذكر        
 ،الكتب المدرسـية توجـه المـتعلم نحـو التفكيـر فـي خـط معـين        األسئلة التعليمية المتضمنة في 

  .ية مهارات التفكير عند المتعلمينومتى أحسن استخدامها فهي تؤدي إلى تنم
  

الرياضــية جانبــا هامــا مــن جوانــب محتــوى كتــب الرياضــيات  توتمثــل التمرينــا  
كـذلك تمكنـه    ،اضـية والحقـائق والنظريـات الري   نحيث أنها تدعم فهم المتعلم للقـواني  ،المدرسية

وتحتوي قلة مـن الكتـب علـى مشـكالت وتمـارين       ،من التفكير في بعض المشكالت التي تواجهه
 ممصممة لتحقيق أهـداف تعلـم معرفيـة عاليـة المسـتوى ومحـددة للتحليـل والتركيـب والتقيـي         

كذلك تحتوي بعض كتب الرياضـيات علـى مشـكالت وتمـارين تختلـف طبقـا        ،لألفكار الرياضية
  ) 1(.يات قدرة المتعلمينلمستو

  
  
  
  

---------------------------------------  
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ـ      فوف مدرسـتنا االبتدائيـة يكتشـف بوضـوح     والمتصفح لكتب الرياضيات فـي جميـع ص

من األهمية التي أولتها منظومتنـا التربويـة للمشـكالت الرياضـية كجانـب مـن الممارسـة         عنو
والتي من خاللها يوظف التلميذ مكتسباته ومهاراتـه التـي جناهـا مـن الـدروس المقدمـة        ،الفردية

ومـن جهـة أخـرى نالحـظ      ،وأدرجت فيه مشكالت رياضية هذا مـن جهـة   إذ ال يخلو درس إال
فـي   ، فنـذكر علـى سـبيل المثـال    أن هناك دروس تناولت المشكالت الرياضية بصـفة مباشـرة  

ـ مشكالت عن الجمـع والطـرح ، مشـكالت عـن ال     :الصف السادس عناوين منها رب والقسـمة  ض
  .ن المساحات ، مشكالت عن التنقالتمشكالت ع

علـى معالجـة أو حـل المشـكلة      والهدف منها هو الوصـول بالتلميـذ أن يكـون قـادرا      
معتمـدا فـي ذلـك علـى بنـاء الخطـة        ،الرياضية موظفا مكتسباته التي تتعلق بمحتـوى المشـكلة  

وكـل مـن يرجـع إلـى هـذه الكتـب        ،مستخدما في ذلك عملية التفكير ،المناسبة للوصول إلى الحل
سـنوات  فـي ال  من السهل عليه حصرها أي الـدروس التـي تناولـت المشـكالت بصـفة مباشـرة      

  : كما هي موضحة في هذا الجدول  الست
  

  
المتعلقـة   سمعطيات الجـدول تبـدي بوضـوح نـوع مـن التفـاوت فـي عـدد الـدرو           

كما يبدو أن الزيادة في عدد الـدروس تزيـد بانتقـال التلميـذ مـن       ،أخرىبالمشكالت من سنة إلى 
ـ    ،سنة إلى أخرى خالل الطور األول في السنوات الثالثة األولى التنـاقص مـن سـنة     يثـم تبـدأ ف

إلى أخرى في الطور الثاني أي في السنوات الثالثة المواليـة هـذه المرحلـة التـي ينمـو ويتطـور       
  .سابقة والمتمثلة في الطور األولمع المرحلة الفيها تفكير الطفل مقارنة 

  
وبما أننا بصدد التعامل مباشرة في دراستنا هذه مع الصـف السـادس مـن بـين الصـفوف        

سنحاول التركيز عليه في حـديثنا هـذا إذ نجـد أن عـدد الـدروس التـي خصـت         ،السالفة الذكر
س العـدد الكلـي للمقـرر    در120دروس مـن مجمـوع    10المشكالت الرياضية بشكل مباشر يبلغ 

فالعدد قليل مقارنة مع العدد اإلجمـالي وقـد يفسـر ذلـك بـأن المشـكالت        ،في الرياضيات يالسنو

  الدروس  السنوات
  04  السنة األولى
  11  السنة الثانية 
  16  السنة الثالثة 
  14  السنة الرابعة 

  09  السنة الخامسة 
  10  السنة السادسة 
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موزعة على كامل الدروس مثلما سبق و أن أشرنا والهـدف مـن الـدروس العشـرة هـو تمكـين       
بـذلك بـل عليـه    وبالتـالي علـى المعلـم أن ال يكتفـي      ،التلميذ من الطريقة التي يعالج بها المشكلة

إال أنـه تبقـى عالمـة     ،إدراج مع كل درس مشكلة أو مشـكلتين حسـب مـا يسـمح بـه الوقـت      
االستفهام مطروحة في حالة اكتفاء المعلم بالتمارين وعدم التطـرق للمشـكالت ويحـدث ذلـك فـي      

خاصـة أولئـك المعلمـين القـدامى ذوي المسـتويات       االحاالت التي يتعذر عليه هو نفسه اسـتيعابه 
  .علمية الدنياال

فــرغم اهتمــام المدرســة االبتدائيــة بالمشــكالت الرياضــية و إدراجهــا ضــمن كتــب     
الرياضيات إال أن مقدرة التلميذ علـى حلهـا كانـت ومازلـت محـل المـرض والمعانـاة أي دون        

السـبب فـي ذلـك إلـى أن هـؤالء التالميـذ لـم يواجهـوا إال بالقليـل مـن            دوقد يعو ،المستوى
ولكـي تـدرس    ،يقية أثناء دراستهم ولم يكـن حـل المشـكلة غايـة فـي حـد ذاتـه       المشكالت الحق

طريقة الحل دراسة مجدية ينبغـي أن تتضـمن دروس الرياضـيات كثيـرا مـن المشـكالت التـي        
وفيما يخـص طريقـة التعامـل مـع التمـارين والمشـكالت        ،تتوافر فيها شروط المشكلة الرياضية

كـامي أسـتاذة تربيـة فـي إحـدى الجامعـات       تـرى   ،ةالرياضية المقترحة في الكتـب المدرسـي  
  :األمريكية 

أن هذه الكتب تستفيد من المبادئ الترابطيـة السـلوكية للـتمكن مـن األهـداف الظاهريـة       <<  
وذلك من خالل التكرار والتعزيز من الخـارج ومـن هـذه الطرائـق المتعلقـة بحـل        ،والمحدودة

م كـل موضـوع بطـرح تمـارين إلجـراء عمليـات       أن هذه الكتب تعقب تقدي ،المشكالت الرياضية
لجعـل التالميـذ يطبقـون فيهـا العمليـات      ) المسـائل  ( حسابية أوال ثم تليه المشكالت اللفظية أي

  )1(. >>الحسابية 
أي  ،ال تشاطر هذه الفكرة وتقتـرح طريقـة معاكسـة لهـا تمامـا أي لهـذا الترتيـب        كامي  

ويفيـد ذلـك فـي تشـجيعهم      ،أن تخبرهم كيفيـة حلهـا   تقديم المشكالت الرياضية اللفظية أوال دون
على اكتشاف طرائقهم الخاصة في الحصول علـى الجـواب شـريطة أن تـرتبط هـذه المشـكالت       

وتبـرر كـامي هـذا الترتيـب بسـبب       << ،ن ، وهو ما يؤكده أغلب التربوييبالحياة اليومية للتالميذ
حيـث يقصـد    ،ضية للواقـع لـدى األطفـال   أن نمو االستدالل العددي أسرع من نمو المنطقية الريا

بالمنطقية الرياضية أنها األفعـال العقليـة التـي يمارسـها الفـرد والتـي تشـمل العالقـات التـي          
ـ       ،يكونها بية علـى المشـكالت الرياضـية    اوتضيف كـامي مفسـرة سـبب تقـديم األسـاليب الحس

اجتماعيـة أو جـزء    أن مؤلفيها يفترضـون أن الحسـاب هـو معرفـة     ،اللفظية في الكتب المدرسية
   )2(.>>من اإلرث الثقافي ينبغي أن ينقل من جيل إلى جيل  
------------------------------  

  .101ص ،مرجع سابق: مجلة بناة األجيال)1(
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أما نحن فنرى أن ما تقترحه كامي جدير باالهتمـام خاصـة إذا مـا نظرنـا إلـى مفهـوم           
أن  <<يـد أبـو زينـة     رحسـب ف ف ،التمارين والمشكالت وما ينطوي عن ذلك مـن فـرق شاسـع   

ئيسي بين التمارين والمشكالت الرياضية يكمـن فـي الغايـة المرجـوة مـن وراء كـل       الفرق الر
حيـث أن التمـارين تعـالج العمليـات الحسـابية األساسـية وتسـتهدف تعلـيم مفـاهيم           ،منهما

أما المشـكالت اللفظيـة فغايتهـا تعلـيم مبـادئ الـتعلم        ،رياضية وتطبيق مبادئ وتعميمات معينة
  .>>التي تتعلق بحل المشكالت 

وعليه فالنشاط العقلي الفكري للمتعلم يبـرز أكثـر مـن خـالل المشـكلة الرياضـية أكثـر          
ألن هذا األخير ما هو إال تطبيق مباشـر لمكتسـبات الـدرس وتـدريب لمهاراتـه       ،منه في التمرين

  .الجديدة
  

  : الصعوبات التي تواجه التالميذ في حل المشكالت الرياضية/  2-6  
  

إذ يفسـر سـبب خـوف     ،ياضية شـبحا مخيفـا للتلميـذ والمعلـم معـا     تشكل المشكالت الر  
األول بعجزه على حلها أما الثاني فقد تنهك قـواه النتيجـة الضـعيفة التـي يحصـل عليهـا تلميـذه        

ـ      ،والتي بدورها تعكس عمله وجهـوده الدائمـة   رة ـوالشـك أن وراء هـذا الضـعف أسـباب كثي
ـ  "حيث أظهرت دراسات عديدة أن معظـم   عف فـي المقـدرة علـى حـل المشـكالت      أسـباب الض

  1(: الرياضية والعوامل الرئيسية التي تؤثر في مقدرتهم على حلها تكمن فيما يلي 

باإلضـافة إلـى ضـعف     ،عدم التمكن من مهارة القراءة ووجـود عـادات سـيئة فـي القـراءة       -
تنطـوي علـى   فعملية القراءة ليسـت بـاألمر السـهل فهـي      ،حصيلة المفردات اللغوية لدى التلميذ

كثير من المهارات وتتطلب فهما واسعا لعبارات المشـكلة و مصـطلحاتها حتـى يتسـنى لـه فهـم       
أي بصـيغة أخـرى معرفـة المصـطلحات الرياضـية والحسـابية        ،المشكلة وإعداد خطة حل لهـا 

  .لفهم المشكلة  ةضروري
لعالقـات المتضـمنة   اإلخفاق في استيعاب المشكلة وعدم القدرة علـى تمييـز الحقـائق الكميـة وا     -

  .وتفسيرها) المشكلة (فيها 
. الصعوبة في اختيار الخطوات التي ستتبع في حلها وضـعف خطـة معالجتهـا وعـدم تنظيمهـا      -
عدم الـتمكن مـن المبـادئ والقـوانين والمفـاهيم والعمليـات ومعـاني بعـض المصـطلحات           -

  .   ارات العمليات الحسابية األساسيةالرياضية ومه
  
  
  
 

--------------------------------------------- 
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Ø قدرة علـى اختيـار األسـاليب المناسـبة واسـترجاع المعلومـات األساسـية وضـعف         عدم ال
 .في خطوات الحل لالقدرة على التفكير االستداللي والتسلس

Ø       مضعف قدرة التالميذ على التخمين والتقدير من أجـل الحصـول علـى جـواب سـريع وعـد 
 ".ة الحل ومتابعته مباشرواللجوء إلى اآللية وحكم العادة في  ،تشجيع التالميذ على ذلك

Ø       يمكننا إضافة سبب آخر بحكم تجربتنا المهنية في الميدان حيـث سـمحت لنـا بمالحظـة عـدم
عـدم التركيـز   ، مـع التسـرع و  الدقة في التفكير عند تالميذنا إن لـم نقـل غيابـه وانعدامـه    

بمعنى أن التلميذ أثناء قراءته للمشـكلة يهمـل الكثيـر مـن العناصـر بصـورة مقصـودة أو        
؟ مقصودة وتراه ينطلق في الحـل دون أن يطـرح علـى نفسـه السـؤال عـالم أبحـث        غير

فهناك من يكتفي بـإجراء عمليـات حسـابية يعرفهـا بـين      ، وإليجاد ذلك ماذا عليا أن أفعل ؟ 
 .عالقة مع الحل الصحيحالحقائق الكمية المقترحة دون تفكير حتى وإن لم تكن لها أية 

    
ـ لثقة أن حل المشـكلة الرياضـية لـيس بمقـام حـل تمري     وهذا ما يجعلنا واثقين كل ا   ن ــ

): (sydam 1971فحسـب سـيدام    ،حلها البـد أن تتـوفر فيـه خصـائص     وكي يتحكم التلميذ في
أورد خصائص التالميذ ذوي القـدرة العاليـة فـي حـل المشـكالت الرياضـية نـذكر منهـا مـا          

   )1(:يلي
  .ت وإجراء المقارناتالمقدرة على مالحظة التشابهات واالختالفا *      
  .ات والمفاهيم والتعابير الرياضيةفهم المصطلح *      
  .وتفسير الحقائق الكمية والعالقاتالقدرة على رؤية  *      
  .المهارة في إجراء الحسابات *      
  .مهاالقدرة على اختبار اإلجراءات الصحيحة وجمع البيانات وتنظي *      
  .بةاستيعاب المادة المكتو *      
فيمـا  و، وكل هذه الخصائص ما هـي إال تحصـيل حاصـل وللمعلـم دور فـي حصـولها        
  : على النحو التالي تاألخطاء األكثر شيوعا في حل المشكالت الرياضية فقد صنفيتعلق ب

  .ـ أخطاء في التعليل         
  .ـ أخطاء في استخدام األساسيات         

  )2( .أخطاء في القراءة ـ         
  
  
  
  
   .  111ـ  110ص  ،مرجع سابق :فريد كامل أبو زينة، )2(،  )1(
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  : ةـــــخطوات حل مشكلة رياضي/  2-7
  

حيـث   ،ةيعرف ديوي التفكير المنتج بصورة تتفـق مـع عمليـة حـل المشـكلة الرياضـي        
  : يرى أنه أي التفكير المنتج يمر بخمس مراحل متمثلة في 

 .اإلحساس أو الشعور بالمشكلة •

 .شكلة أو التعريف بهاتحديد الم •

غيرهـا مـن   فرض فرضـيات تبعـث علـى المالحظـة والمشـاهدة و      •
 .العمليات ليجمع الحقائق

 .ارهاتقصي كل فرضية من الفرضيات التي وضعت واختب •

    )1( .العمل بمقتضى الفرضية الصالحة •
  

هذه الخطوات التي اقترحها ديوي تبين  لنا كيـف ينبغـي  أن يفكـر الفـرد حينمـا يواجـه         
ويحـدد جـورج بوليـا فـي كتابـه      الحل أو هدفه،  مشكلة تعترض طريقه وتمنعه من الوصول إلى

مراحـل أو خطـوات أربعـة يمـر بهـا حـل مشـكلة        "     how to solve It" البحث عن الحل  
  )2(: وهي كما يلي

Ø    ل ـاهيــأي معرفـة العناصـر األساسـية فيهـا المعطيـات، المج     : فهـم المشـكلة الرياضـية
 .الشكل إن أمكن أو إعادة صياغتها بلغة التلميذ ذاته ورسم طالشرو

Ø عنـدما يتضـح الهيكـل العـام      ،وقـد تتجلـى خطـة أو فكـرة الحـل     : ابتكار أو بناء الخطة
وتتحـدد المسـافة    ،للعمليات الحسابية التي يلزم إجراؤها من أجـل الوصـول إلـى المطلـوب    

طويلـة تسـبقها محـاوالت فاشـلة     بين الخطوة األولى والتالية بحسب قدرة التلميذ قـد تكـون   
 .تكون قصيرة أو تظهر الفكرة فجأة وقد

Ø ومـن   ،إذا أدرك التلميذ الخطة إدراكـا سـليما فيبقـى مـن السـهل تنفيـذها      : الحل ةتنفيذ فكر
األفضل ترك الحرية للتلميذ في ابتكار الخطة على أساس أن يكـون مقتنـع بهـا ولـيس شـيء      

 .فرض عليه من دون فهمي

Ø أي التحقق من صحة النتائج وصحة الحل مـن خـالل السـير بخطـوات الحـل       :مراجعة الحل
  .يقة أخرى في حل المشكلة الرياضيةالعكسي أو بالتعويض أو باللجوء إلى طر

  
  

------------------------------------------  
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المقولة الشهيرة إن فهم السـؤال نصـف الجـواب يمكننـا أن نضـيف للخطـوة        نانطالقا م  
األولى مهمة بسيطة على التلميذ أن يقوم بها تساعده كثيرا علـى فهـم المشـكلة التـي هـو بصـدد       

معلـوم أي المعطـى إليجـاد    حة تخطيطيا واضعا مـا هـو   وتتمثل في ترجمة المشكلة المقتر ،حلها
  .المجهول
وبالتالي إذا اتبع التلميـذ كـل هـذه الخطـوات فمـن دون شـك سـيتغلب علـى العوائـق            

منـه القضـاء علـى هـذا الشـبح      و ،والصعوبات التي تواجهه أثنـاء حـل المشـكالت الرياضـية    
  .المخيف

  
  :  عوامل مساعدة على حل المشكلة الرياضية/  2-8  

  
فعلـى الفـرد    ،يعتبر حل المشكالت بصفة عامة أكثـر أشـكال السـلوك اإلنسـاني تعقيـدا       

وتوجد المشـكلة عنـدما يواجـه الفـرد موقفـا عليـه أن        ،الذي يواجه مشكلة أن يفكر من أجل حلها
يستجيب له ولكنه ال يملك اآلن الطرق أو المعلومـات أو كليهمـا معـا ليصـل إلـى حـل دون أن       

هـو تـدريب مناسـب للفـرد كـي يصـبح قـادرا علـى حـل           ةمشكالت الرياضـي وحل ال ،يفكر
ويتطلب حـل المشـكلة الرياضـية أمـور أو عوامـل       ،المشكالت في شؤون حياته اليومية المختلفة

  : أساسية تتمثل في 
 .التكيف مع المشكلة الرياضية •

 .ضار المادة الفكرية المتعلقة بهااستح •

  .قترحةفرضيات الحل أو الحلول الم اختبار •
  

ويتطلب كل عامل من هذه العوامل مهارات ومعـارف متعـددة تسـاعد فـي تنميـة قـدرة         
العوامـل الثالثـة بشـيء مـن     وسـنورد فيمـا يلـي هـذه      ،التلميذ على حل المشـكلة الرياضـية  

  :التفصيل
Ø  الرياضـية أنـه    لةيجب على التلميـذ أن يفهـم وهـو أمـام المشـك     : التكيف مع حل المشكلة

وقف أو حالة جوابها غير جـاهز ويحتـاج منـه هـذا الموقـف إلـى التفكيـر         بصدد مواجهة م
وتكيفه معها يعتمد على مجموعة منظمـة مـن المعـارف التـي تتعلـق بهـا        ،والتروي والتأمل

ومن مظاهر هـذا التكيـف أن يعـرف موقعهـا فـي هـذه        ،والتي تتوفر في البنية المعرفية له
علـى فهـم عباراتهـا والمصـطلحات الـواردة فيهـا        وفهم المشكلة يتوقف ،المجموعة المعرفية

وما يؤكد ذلك إعادة صـياغة المشـكلة مـن طـرف التلميـذ بلغتـه و بأسـلوبه الخـاص أو         
وهو ما يساعد على جـالء و وضـوح العالقـات بـين التفاصـيل       ،ترجمتها وتمثيلها تخطيطيا

 .المخطط في الوصول إلى الحل بسرعةوقد يفيد 
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Ø مـن العوامـل التـي يعتمـد عليهـا حـل       : دة الفكرية والمعلومـات  استحضار المزيد من الما
ومـن المفيـد أن يسـاعد     ،المشكالت الرياضية حصيلة الفرد من خبرات ومعـارف ومهـارات  

ويعتبر أسلوب االستقصـاء مـن األسـاليب المحبـذ اسـتعمالها       ،المعلم تالميذه على استذكارها
تغييـر مضـمار التفكيـر وتغييـر بـؤرة      بحيث تساهم في توجيـه التلميـذ ب   ،من طرف المعلم

   )1( .انتباه التلميذ وبالتالي تظهر عناصر جديدة وتتكون رؤى جديدة بناء على ذلك
  

ويقدم جورج بوليا في كتابه البحث عن الحل مجموعة مـن األسـئلة التـي يجـدر بـالمرء        
يطرحهـا   كمـا تصـلح ألن   ،أن يلقيها ويطرحها على نفسه وهو يحاول حـل المشـكلة الرياضـية   

  : المعلم على تالميذه ونذكر منها 
   ؟ـ هل تعرف مشكلة ذات صلة بالمشكلة الحالية وهل تعرف نظرية أو تعميما يفيد في حلها

   ؟ـ هل يمكنك أن تعيد نص المشكلة بشكل مختلف وحسب فهمك
ـ هذه مشكلة ذات صلة بمشكلتك وقد حلت مـن قبـل هـل يمكنـك اسـتخدامها واالسـتفادة مـن        

  ؟ها أو نتيجتها طريقت
ـ هل استعملت كل المعطيات والفروض وهل أخـذت بعـين االعتبـار كـل المبـادئ الجوهريـة       

  )2( .؟في المشكلة
ة مماثلـة عمليـة تسـتحق أن يتعلمهـا التلميـذ لفائـدتها       لويرى أن عملية البحث عن مشـك   
علـى حقـائق كميـة    بحيث إذا لم يستطع التلميذ حل المشكلة المقترحـة نظـرا العتمادهـا     ،الكبيرة

عليه أن يقترح مشكلة مماثلة شـرط أن يقلـص ويصـغر مـن حجـم هـذه        ،كبيرة قد تبدو له صعبة
  .صلة بنشاطه قد يكون ذلك أسهل حالالحقائق الكمية ويستعمل عناصر ذات 

    
ويمكننا أن نؤكد ذلك بلجوئنـا عديـد المـرات إلـى هـذه الطريقـة مـع تالميـذنا أثنـاء            

وباإلضـافة إلـى ذلـك يجـدر بنـا       ،في الميدان مـن خـالل تجربتنـا المهنيـة    ممارستنا التعليمية 
اإلشارة إلى نقطة أخرى على قدر من األهمية والمتمثلة بتشـجيع وتـدريب التالميـذ علـى تجربـة      

أي حل المشكلة بعدة طرق ممكنـة وهـذا يسـاعد علـى تجنـب الطريقـة اآلليـة         ،الطرق المختلفة
العمـل علـى غـرس النشـاط والمبـادرة الذاتيـة بحـل المشـكالت          ومنه ،والتفكير اآللي التقليدي

  .لول الصحيحة مهما اختلفت وتنوعتوتعزيز الح
  
  

--------------------------------------  
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Ø  إن إبـراز العالقـات واإلشـارة المسـتمرة إليهـا      : اختبار فرضيات الحل والحلول المقترحـة

وكلما تم التأكيد علـى الـروابط والعالقـات بـين أجـزاء       ،تساعد التلميذ على تكوين فرضيات
الالزمـة  المشكلة زادت فـرص التلميـذ لتكـوين الفرضـيات وتخمـين الحلـول والمهـارات        

ـ   ،التي ترافق التفكيـر االسـتنتاجي   الختبار هذه الفرضيات أن يعـرف التلميـذ أن    يكمـا ينبغ
اختبار فرضيات الحل يتم بالتنبؤ بالحل قبل البـدء فيـه والتحقـق مـن الحـل بعـد الحصـول        

  )1( .على الجواب
  

إذن هذه بعض العوامل المساعدة في تحسـين قـدرة المـتعلم علـى تخطـي عجـزه أمـام          
والمالحظ أنهـا تركـز علـى التلميـذ كعنصـر مـن عناصـر العمليـة          ،ل المشكالت الرياضيةح

بـل هنـاك عوامـل أخـرى تـرتبط بـالجو        ،التعليمية التعلمية وال يجب أن تنحصر فيـه فحسـب  
مما يخلق الدافعية والتحفيـز والتشـويق عنـد التلميـذ لحـل       ،الصفي والمعاملة داخل القسم وغيرها

وبحديثنا عن الجـو الصـفي ال يمكننـا اإلغفـال والتغاضـي عـن        ،رته على ذلكالمشكلة وتنمية قد
  .إليجاب كما يمكن أن ينعت بالسلبالتلميذ قد يوصف با ىدور المعلم وما يخلفه من أثر عل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

------------------------------  
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  :  التفكير وحل المشكالت الرياضية ةتنميدور المعلم في ـ  9 -2  
  

يعـود إلـى خصـائص معينـة فـي عمليـة        ممن تعلم التالميـذ وانجـازه   اإن جزءا كبير  
وقد تحددت هذه الخصائص بالعوامل التـي تتعلـق بالتفاعـل الـذي يقـوم بـين المعلـم         ،التدريس

لم الصــفي كــإدارة الصــف و وضــوح الهــدف فــي أذهــان التالميــذ وتنظــيم الــتع ،والمــتعلم
ونظـام   ،به فـي تلقـي األسـئلة واإلجابـة عنهـا     لوالتعلم وأس واستراتيجيات توجيه األسئلة وطرق

و أن محصلة التعلم تعتمـد علـى أسـلوب التعلـيم الـذي يقدمـه المعلـم         ،التعزيز وأسلوب التوجيه
 الذي يعين علـى  الـتعلم الـذاتي مـن خـالل إعـداد البيئـة والمـواد الالزمـة          باألسلو ،للصف

  .لتلميذ وقدرته على الحكم المستقلواحترام النمو العقلي ل
إن دور المعلم ال يكمن في تعلـيم التالميـذ بقـدر مـا يكمـن فـي إعـانتهم علـى الـتعلم            

بحاجـة إلـى أن    هـم  ذلك ألنهم ليسوا بحاجة إلى تجميع وتكـديس المعـارف بمقـدار مـا     ،الذاتي
بياجيه عـن أهميـة المعلـم فـي المنظومـة التعليميـة       حيث يقول  ،يجيدوا االستخدام األمثل لقدراتهم

   .>>إن الفعل الذي يحدثه المعلم يمثل كل شيء في التربية  <<
ويمكـن أن يعـود الـدور    (ويعتبر األسـلوب التسـلطي المبنـي علـى التلقـين والحفـظ         

ألنـه يجعـل التلميـذ يكـرس جهـوده مـن        ،أسلوب غير قابل لـتعلم التفكيـر   )الرئيسي فيه للمعلم
وهذا ما يسـمى بـالتعزيز السـلبي الـذي مـن المفـروض أن        ،خالل الحفظ والتلقين لتجنب الفشل

خاصـة وأننـا نجـد     ،يعوض بالتعزيز االيجابي الـذي يشـعر فيـه التلميـذ بالرضـا عـن ذاتـه       
الدراسات واألبحاث الحديثة في علم النفس والتربية تشير إلـى رفـض االتجـاه التسـلطي  وإتبـاع      

وهـو مـا أدى إلـى     ،قوم على احترام شخصية المـتعلم واعتبـاره عضـوا فـاعال    األسلوب الذي ي
يعنى بإثارة تفكيـر التلميـذ وذكائـه إلـى أقصـى حـد ممكـن عـن          سظهور منظور جديد للتدري

    )1(.طريق إتاحة الفرصة لقواه العقلية حتى تنمو أكثر فأكثر
  

ـ       ا كبيـرا لتبـادل اآلراء بـين    كما أن بياجيه في نظريته المعرفيـة البنائيـة  يـولي اهتمام
فعندما يتطوع أحـد التالميـذ لحـل مشـكلة رياضـية معينـة        ،المعلم والمتعلم خالل العملية التعليمية

ينبغي على المعلـم أن يتفاعـل معـه ويشـجع بقيـة التالميـذ لإلفصـاح عـن الموافقـة أو عـدم           
لـم يكـن هنـاك شـيء لـه       و أن ال يكتموا أرائهم و أن يبدوها بصوت عال مباشـرة إذا  ،الموافقة

ومن جهة أخـرى فـإن دوره لـيس فـرض اإلجابـات الصـحيحة أو        ،معنى في الحل هذا من جهة
 ألنـه  ،اإلشارة إليها أو تصحيح اإلجابات الخاطئة ولكن دعم سـياق التفكيـر الـذاتي عنـد المـتعلم     

-------------------------------  
األردن   ،عمـان  ،مكتبـة دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع     ، 1ط، "  التفكير عنـد األطفـال   " : غانم دمحمود محم )1(

  .59ـ  58ص  ،2004
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فإن كل التفكيـر سـيتوقف ومـا دام المـدرس ال يـدلي بقولـه هـذا        " هذا صحيح " :إذا قال المعلم 
  .محاورة حتى يتم التوصل إلى اتفاقصحيح وذلك خاطئ فإن التلميذ سيستمر في التفكير وال

  
يسعى إلى زيادة التفكيـر عنـد الطفـل فـي جميـع المجـاالت واضـعا         إذن على المعلم أن  

إن المفـاهيم التـي يصـنعها التالميـذ بأنفسـهم مفـاهيم خاصـة         << :في حسبانه قول بياجيـه  
ولذلك على المعلم  أن يتيح لهـم فرصـا كثيـرة تجعلهـم يصـنعون مفـاهيم شخصـية         ،وفردية
  )2( .>>للعالم 

  
التفكير وتطويرهـا لـدى تالميـذنا مـن المسـؤوليات الكبـرى        و بالتالي تعتبر تنمية مهارة  

ونظرا الرتباطهـا الوثيـق بحـل المشـكلة حاولنـا إبـراز دور        ،والهامة التي تقع على عاتق المعلم
وتبين لنا أنه ينبغي عليـه أن يتجنـب كـل أشـكال التلقـين والحفـظ والسـرد اآللـي          ،المعلم فيها
راقـب للتلميـذ ويشـجعه علـى الـتعلم الـذاتي واالسـتخدام        و أن يقف مقام الموجه والم ،للمعارف

ويتسـنى لـه حـل المشـكالت      ،الصحيح واألمثل لمعارفه لكي يتحرر مـن قيـود الحفـظ اآلليـة    
   .الرياضية مهما تعددت واختلفت

  
  :  معايير تقييم التحكم في حل المشكلة الرياضية/  2-10  

  
ـ      و محاولـة اإلجابـة عـن السـؤال     إن الهدف من إدراج هذا العنصر في هـذا الفصـل ه

بصـيغة أخـرى كيـف    أي  ؟ةكيف يمكن للمعلم أن يعرف تحكم التلميذ في حـل المشـكلة الرياضـي   
  .يقيم تلميذه فيها؟

كوننا سوف نرجـع إليـه ونتحـدث عنـه فـي الفصـل        مال نفصل كثيرا في موضوع التقيي  
ة بحسـب المعـايير المعتمـد     الموالي وعليه سنشير إلى ما تعلق بتقيـيم حـل المشـكلة الرياضـية     

  .في الصفوف المدرسية
الهدف من هذه المعايير هو قياس مـدى تحكـم التلميـذ أم ال التخـاذ اإلجـراءات المناسـبة         

    )2(: في ما يلي  تفي الوقت المناسب وتتمثل هذه اإلجراءا
  
  

---------------------------------  
مقـال نشـر فـي     ،"نية االستفادة منها في تعليم العمليـات الحسـابية   وإمكا هنظرية بياجي" :أحمد محمد جواد حسن )1(

 .103ص ،  1999 ،30العدد  ،سوريا  ،مجلة بناة األجيال

 . 38ص ،   2005 ،"يمنهاج الرياضيات للصف الرابع ابتدائ : "وزارة التربية الوطنية )2(
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Ø ن يختـار األعـداد   ويقصد به أن يبين التلميـذ أنـه فهـم المشـكل كـأ     : التفسير السليم للوضعية
 .المفيدة من نص المشكل ويختار العمليات المناسبة

Ø  والمقصـود بهـا هـو انجـاز صـحيح للعمليـات أي      : االستعمال السليم لألدوات في الوضعية 
 .الحساب

Ø الوحـدة المناسـبة كالـدينار     رويعني الجـواب عـن السـؤال بجملـة، اختيـا     : انسجام اإلجابة
  ."الخ ......الغرام، المتر

  
الدراسة االسـتطالعية فـي بحثنـا هـذا سـمحت لنـا بـأن        ، فإلضافة إلى معقولية النتائجبا  

الطريقـة أي الخطـة المتبعـة فـي حـل المشـكلة       :نجمل هذه المعايير في جـانبين اثنـين همـا    
والمستمدة من تفكير التلميـذ أمـا الجانـب الثـاني يتمثـل فـي النتيجـة أي مـا تعلـق بالحسـاب           

تبقى اإلجابـة فلـم نـرى أي جهـد فكـري فـي الوصـول         ،لميذ المكتسبةوالمستمد من مهارات الت
إلـى  جـواب    فيكفـي تحويـل السـؤال المطـروح     ،إليها بقدر الجهد المبذول في الطريقة والنتيجة

  .ف عالمة االستفهامذبح
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  : خالصة جزئية

    
اولنـا أن نـربط   ما يمكن الخروج به كخالصة عن كل ما جاء فـي هـذا الفصـل الـذي ح      

فيه بين المهارة في الحساب الـذهني وحـل المشـكالت الرياضـية بحلقـة مهمـة والمتمثلـة فـي         
حيث يساهم في تنميتها الحساب الذهني كي تسـتغل فـي حـل المشـكالت الرياضـية فمـا        ،التفكير

لكن يبقـى مـن الصـعب تحقيقهـا لثقـل وصـعوبة المهمـة         ،قدم يثبت إلى حد ما فعال هذه العالقة
والتي يقع جزء كبير منها علـى عـاتق المعلـم كونـه المسـؤول األول والمباشـر عـن توجيـه         

ما لـم يحـرص علـى اسـتيعابه وفهمـه للمشـكل داخـل         ،المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية
الصف مع التشجيع على التبادالت بين التالميذ والتكفـل بالصـعوبات المتعلقـة بـالقراءة وامـتالك      

ليات وكذا التشجيع على اسـتقاللية التالميـذ عنـد حلهـم للمشـكل يجعلهـم يـدركون أن        معنى العم
حل المشكل وتبرير ما يقولون وما يكتشفون وبـذلك يكـون قـد سـاعد التلميـذ علـى        ،لهم مهمتين

 ،ونعنـي بـذلك التفكيـر    ،االستخدام والتوظيف األمثل لألداة المهمة فـي حـل المشـكلة الرياضـية    
قت عمل على تنميته ضمن الحساب الـذهني عـن طريـق تشـجيع اإلجـراءات      والذي في نفس الو

كما يشجعهم المعلم علـى شـرح كيفيـة الوصـول إليهـا وتجنـب        ،الشخصية في الحساب وتنوعها
ـ كبيـر   النمطية في الحساب وعدم التقيد بما يكتسبونه أثنـاء الـدرس ذلـك مـا يسـهم بشـكل       ي ف

  .إعاقة الذهن عن التفكير
ن دون شك بالقضاء نهائيـا علـى شـبح الخـوف مـن حـل المشـكالت        كل ذلك يسمح م  

الرياضية بالنسبة للتلميذ أو المعلم عندما يقوم بتقييم مسـتوى تالميـذه مـن خـالل هـذه  الممارسـة       
وهـو مـا سـنتطرق إليـه فـي       ،للتعرف على مدى تحقق األهداف المنتظـرة والمسـطرة لـذلك   

  .الفصل الموالي 
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  ثالفصل الثال
  

  في مجال الحساب ماألهداف التربوية والتقيي
  
  
  
  

  ـ األهداف التربوية ودورها في العملية التعليمية1
  ـ التقييم في مجال الحساب الذهني2
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  :مدخـــــل
  

يعتمد التخطيط الدراسي علـى األهـداف التربويـة والتـي تعبـر عـن المنتـوج النهـائي           
ـ التغير الحاصل والمنتظـر والمـراد إحداثـه فـي سـلوك المتعل      أي أنها ،لعملية التعليم والتعلم م ــ

ـ العملية التربوية ما لم نحدد درجة ذلك التغيـر  لوال تكتم ن يكـون ذلـك ممكننـا فـي غيـاب      ، ول
ومن هنا يتضح جليا مـدى االرتبـاط الوثيـق بـين األهـداف والتقيـيم ومـا يعـزز          ،عملية التقييم

لكـن يبقـى مـا هـو      ،حد ذاته والـذي أخـذ مـدلوالت متعـددة    ويؤكد هذا الرأي مفهوم التقييم في 
متفق عليه أنه عملية إصدار حكم على ظـاهرة معينـة فـي ضـوء معيـار أو مقيـاس محـدد وال        

  .المسطرة شك من أن هذا المقياس هو األهداف
  

وهو ما اعتمدناه في بحثنا ونحن بصدد تقييم مهارة الحسـاب الـذهني عنـد تلميـذ الصـف        
ن تصميم أداة قياسنا لها مبني علـى األهـداف اإلجرائيـة المتعلقـة بمحـور الحسـاب       فكا ،السادس

وبالتـالي   ،واألعداد المقدمة خالل الثالثي األول من السنة الدراسية فـي الصـف السـادس ابتـدائي    
يعتبر الهدف اإلجرائي كآخر حلقة في سلسلة األهداف التربوية فـي دراسـتنا هـذه المؤشـر الـذي      

  .جة التقييم ونتيجة الدراسة ككلتيتتحدد به ن
  

لـذلك ارتأينـا أن    ،وعليه فاألهداف والتقييم حلقتان يستحيل الفصل بينهما فـي بحثنـا هـذا     
نخصص فصال كامال نسلط فيه الضوء علـى هـاتين الحلقتـين نبرزهـا فـي صـورة األهـداف        

لنـا الفصـل   والتـي بـدورها تتضـمن شـقين رئيسـيين حاو      ،التربوية والتقييم في مجال الحساب
أمـا الجـزء الثـاني نخصـه      ،بينهما في جزأين األول األهداف التربويـة ودورهـا فـي الحسـاب    

  .لحديث عن التقييم في مجال الحساببا
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  :األھداف التربویة ودورھا في العملیة التعلیمیة -1

  : لمحة وجيزة عن بداية ظهور الهدف /  1 -1  
  

الدراسـة ومـع مـرور الـزمن أدى إلـى اكتسـاب الخبـرة        إن ما يجري داخل حجـرات         
ـ      " عـدم المالءمـة   " عبـارة   روتبادلها مع تبادل اآلراء واألفكـار وأجبرهـا علـى االنتقـاد لتظه

inadaptation "  عـدم مالءمـة البـرامج ،عـدم مالءمـة       ،لتصبح حديث الممارسين في الميـدان
  .الخ............المستعملة  الطرائق ،عدم مالمة الوسائل

طرين والباحثين إلى التفكيـر فـي تغييـر مـا يجـري داخـل القسـم        المؤباألمر الذي دفع   
د المعلم أن تتحقق عنـد المـتعلم لمـا يقدمـه مـن تعلـيم       يعلى شكل صياغات تدل على كفاءات ير

ومـا بـين المفتشـين والمدرسـين فـي       ،هنا سجلت عبارات األهداف في كل من مراكـز التكـوين  
وعليـه بـدأت مجموعـة     ،في الملتقيات والندوات لمختلـف المـواد الدراسـية    ،عليمجميع أطوار الت
منها إدراج الكثير من التقنيات والطرق لتحويـل محتويـات دراسـية مقـررة إلـى       ،من اإلجراءات

ليؤسـس العمـل وفـق     ،صياغات أقل اعتباطية و أقـل وهمـا و أكثـر تصـميما ودقـة وفعاليـة      
بظهور المحتويات الدراسية عنـد المـتعلم علـى شـكل سـلوكات      حيث تسمح  ،تكنولوجية األهداف

  )1(.قابلة للمالحظة والقياس والتعديل والضبط
وبالتالي أخذت حركة قياس األهداف التربويـة فـي الظهـور بشـكل واضـح ومحـدد فـي               

 أوائل الستينيات من أوائل القرن العشرين، وترجع أهميـة تحديـد األهـداف التربويـة إلـى كونهـا      
إحدى الموجهات العامة للعمل التربوي والعمـل التعليمـي، وأهـم مكـون عنـد تخطـيط المنـاهج        
الدراسية وتنفيذها وتطويرها وتقويمها، حيـث يـتم اختيـار المحتـوى والخبـرات التعليميـة فـي        
ضوء أهداف المنهج كما يعمل التقويم على التأكد من تحقيقهـا أو عـدم تحقيقهـا، ومـن هنـا نـرى       

وتحديـدها   امربين عامة والعاملين بالمناهج وطـرق التـدريس والتقـويم خاصـة بتصـنيفه     اهتمام ال
  )2(.والتعرف على مجاالتها  في الوقت الحاضر

فانطالقا مما جاء في هذه الفقرة نستشف بـدايات ظهـور الهـدف فـي الميـدان التربـوي         
بـة باألهـداف منظومتنـا    حيث اقـتحم التـدريس بالمقار   ،ومختلف التغيرات التي خلفها هذا الظهور

التربوية مع بدايـة التسـعينيات مناهضـا للمقاربـة السـابقة والمتمثلـة بالتـدريس بالمضـامين أو         
   .هذه األخيرة التي يصعب فيها مالحظة وقياس ناتج التعلم ،المحتوى

  
  . 9ص ،  1989 ،الرباط  ،"كيف ندرس بواسطة األهداف "  :عبد اللطيف الفاربي  ، عبد العزيز العرضاف)1(
تربويـة خطـوات إعـدادها    االختبارات والمقاييس فـي العلـوم النفسـية وال   " : أمين علي سليمان/ صالح أحمد مراد ) 2(  

  .199ص  ،2002 الجزائر،/القاهرة /ت، الكويالحديثدار الكتاب ، 1، ط"وخصائصها 
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  : تعريف الهدف التربوي / 2 -1  
  

غـوي  ج البعض منهـا نكشـف عـن مدلولـه الل    وقبل أن ندر ،وردت للهدف تعاريف عديدة  
الغـرض   يأ ،إنـه المشـرف مـن األرض وإليـه يلجـأ      <<: كما جاء في قاموس لسان العـرب 
  )1(.>>شيء عظيم ومرتفع  لالذي نوجه إليه السهام ونحوها ك

  
ما نقصد العزم علـى إحداثـه فـي المـتعلم مـن أنمـاط السـلوك         << :أما اصطالحا فهو يعني -

  )2( .>>جة مروره بخبرات ومواقف تعليمية معينة نتي ،المرغوبة
   )3( .>>تعبير يصف النتيجة المنتظرة من بعد ممارسة فعل معين << :كما يعرف على أنه -
وكلمة هدف تنتمي فـي األصـل إلـى القـاموس العسـكري وهـي تفيـد التحديـد والدقـة           << -

   )4( .>>واإلصابة 
مصـوغ فـي عبـارة تصـف تغيـرا مقترحـا يـراد        مقصد  << :فيرى أنه عبارة عنماجر أما  -

   .>>إحداثه في سلوك المتعلم نتيجة عملية التعلم
  .>> حصيلة عملية التعلم والتعليم مبلورة في سلوك << :يشير إلى أنه جرونالندحين  في -
المنتـوج النهـائي فـي عمليـة الـتعلم والتعلـيم        << :حين يعرفه أنه دي سيكوويشاطره الرأي  -

  )5(.>>ابل للمالحظة أو أداء ق
  

 عـن  أنـه عبـارة  هـو   ،المالحظ أن كل هذه التعاريف تتفق علـى مفهـوم واحـد للهـدف      
وصف لسلوك ينبغي أن يتصف به أو يكتسبه المـتعلم نتيجـة إفادتـه مـن عمليـة الـتعلم والتعلـيم        

لنمط من أنماط السلوك ينتظـر حدوثـه فـي سـلوك المـتعلم نتيجـة لمـروره بخبـرة          أي وصف
كمـا أن الهـدف التربـوي مـا هـو إال مـرآة تعكـس الجانـب          ة أو موقف تعليمي معين، تعليمي

وهـو اإلدارة الفعالـة والمباشـرة     ،التطبيقي للفلسفة السائدة في المجتمع في كل مكان وكـل زمـان  
عـن طريـق غرسـها فـي األجيـال الجديـدة        ،في تأكيد مبادئها وتأصيل اتجاهاتها ومثلها العليـا 

  . يتفق مع مبادئ الفلسفة السائدةتتشكل فيها الشخصية المرغوب فيها تشكيالوتربيتهم تربية 
-----------------------------------  

دار الشـروق للنشـر والتوزيـع    ،  1ط، "طـرق تـدريس العلـوم المبـادئ واألهـداف      ": سعد خليفة المقـرم ، )2(،  )1(
  . 11ص،  2001،األردن

(3) Michel .minder .didactique, objectifs, évaluation, paris ; Bruxelles ; de bœck et larcier 
1999   8é édition (quoi pédagogies en développement) p 27 

 1990 ،المغـرب  ،الـدار البيضـاء   ،دار الخطـابي للطباعـة والنشـر   ، "األهداف والتقييم في التربيـة  : "مادي لحسن) 4(
  .26ص

الـدار العلميـة الدوليـة للنشـر  دار     ، 1، ط" مبادئ القياس والتقـويم فـي التربيـة     "  :نزكريا محمد الظاهر و آخرو) 5(
  . 71ص ،  2002 ،األردن ، الثقافة للنشر والتوزيع
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ألنـه كلمـا ظهـر فـي      ،يبدو أن هذا المفهوم المتعلق بالهدف التربـوي يتسـم بـالغموض     
وبالتـالي   ،قيقـه أو عـدم ذلـك   شكل قيم ومبادئ كلما صعب تحديده بدقـة وتعـذر التأكـد مـن تح    

ـ        ي ـتحليل األهداف التربوية خطوة مهمة بل أساسـية وجـد مهمـة لفهـم الفعـل التعليمـي التعلم
    . ويمر هذا التحليل عبر مستويات األهداف التربوية

  
  :  ةـــات األهداف التربويـــمستوي/  1-3  
    
ـ   ،يعلم التربويون بأن التربيـة ذات غايـات ومقاصـد      مـن سـمات العلـم     ةمفالمقصـد س

كمـا   ،أي يبدأ بتحديد الهدف الذي هو أقرب إلى الواقـع و أسـهل إلـى التطبيـق     ،والتخطيط السليم
لـذلك اتضـحت غايـة التربيـة      ،أنه يمثل الغاية البعيدة التي توفر اتجاها للنشـاط ودافعـا للسـلوك   

ـ    ،في إعداد الفرد للتفاعل مع البيئة داف المـنهج ومحتـواه   وقد انعكست تلك الغاية فـي صـورة أه
   )1( .و أسلوب تنظيمه والطرق المتبعة في تدريسه و أساليب تقويمه

    
ـ فعند الحـديث عـن مسـتويات األهـداف    "    ـ  د، يج ير فـي البدايـة إلـى أن    ر بنـا أن نش

فئـة األهـداف    - 2فئـة األهـداف التربويـة،     -1: التربويين يميزون عادة بين فئتين من األهداف
  . التعليمية

والتـي ترمـي إلـى     ،وتشير إلى الغايات القصـوى للعمليـة التربويـة   : األهداف التربوية فئة -1
  .في شخصية المتعلم لجعله يتسم باتجاهات وقيم معينة التأثير 

والتـي تظهـر    ،تشير إلى األغراض التـي تنشـدها العمليـة التعليميـة    :  فئة األهداف التعليمية-2
مـن خـالل المـواد والطـرق التعليميـة       ،ائيـة معينـة  طـا سـلوكية و أد  افي اكتساب المتعلم أنم

،ويكمن الفـرق بينهمـا فـي اخـتالف التركيـز علـى       المتنوعة والمتوافرة في المؤسسات المدرسية
   )2( ." درجة التجريد أو التخصيص التي تتصف بها 

هـذا التمييـز    ،نالحظ  أنه لتحليل األهـداف يجـب التمييـز بـين عـدة مسـتويات       وعليه   
العام إلى الخاص ومن المجـرد إلـى المحسـوس ومـن النوايـا العامـة إلـى االنجـاز          يندرج من

حيـث أن هـذا    ،الفعلي والذي يتجلى فيما يحصل للتلميذ مـن تغيـر فكـري و وجـداني وسـلوكي     
وهـو مـا    ،االنجاز الفعلي هو الذي يهمنا في دراستنا هذه وهـو آخـر حلقـة فـي هـذه السلسـلة      

وفي ضـوء هـذا النـوع مـن التمييـز       ."للمالحظة والقياس والتقييم يعرف بالهدف اإلجرائي القابل
  )3( :التاليإلى ثالثة مستويات على النحو  األهدافيمكن تصنيف 

------------------------------------------  
  . 11ص ،مرجع سابق  : سعد خليفة المقرم) 1(
، مقـال نشـر فـي مجلـة العلـوم      " ها في عملية التعلم والتعليم أهمية األهداف التعليمية ودور:"جياللي بو حمامة  )3(، )2(

  .8، ص 2005جوان ،  23اإلنسانية، منشورات جامعة قسنطينة ، عدد 
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  .المرامييشمل الغايات، و) طويلة المدى (أهداف عامة  : لاألو مستوىالـ 
  ).متوسطة المدى (أهداف مرحلية  :يالثان مستوىالـ 
وتشـمل األهـداف الخاصـة واألهـداف     )  ىقصـيرة المـد  ( ةسـلوكي  أهداف :ثالثال مستوىالـ 

  ."اإلجرائية
بدايـة مـن الغايـة وصـوال إلـى       ،تترتب هذه المستويات نزوال من األعلـى إلـى األسـفل          

  .مباشرةويشتق كل مستوى من المستوى األعلى منه  ،األهداف اإلجرائية
  

  :التربويةاألهداف  أمثلة عن كل مستوى من مستويات دوفيما يلي سنور  
تتميـز بدرجـة مرتفعـة مـن التجريـد       :) طويلـة المـدى  (أهـداف عامـة   :  لـ المستوى األو

  :وتشمل لتحقيقها،والتعميم وتأخذ فترة طويلة 
Ø تتسم بطـابع التجريـد والتعمـيم فهـي غيـر مرتبطـة ال بمكـان وال         :الغايـــــات

 .قيقو إنما هي صيغ بعيدة عن التحديد الواضح والد ،بزمان

  )1(.)أن تساهم التربية في إعداد المواطن الذكي المنتج : ( عنها كمثالو  

  
Ø الجانب التطبيقي لمـا حددتـه الغايـات معبـرة عـن السياسـة الرسـمية         :يــــالمرام

وهي أقل شمولية وتميل نسبيا إلى التحديـد ألنهـا تحـدد مقاصـد منظومـات معينـة        ،للدولة
  .الخ...............الجتماعية كالمنظومة الصحية ،التربوية ،ا

   )2( .)تنمية روح االجتهاد والمالحظة والتفكير ( :مثال       
  

 حيـث  مـن  ةوتتميـز بدرجـة متوسـط    :) متوسطة المـدى (أهداف مرحلية : يـ المستوى الثان
وهي التـي تصـف النتيجـة أو السـلوك أو األداء النهـائي المتوقـع صـدوره         ،تعميم والتجريدال

تضـعه السـلطة المخـول لهـا بنـاء       ،معين يلم بعد تدريس مادة دراسية أو مقرر دراسعند المتع
وهـذا   ،ويمكن قراءتها فـي مقدمـة الكتـب والمنـاهج الرسـمية      ،المناهج وتأليف الكتب المدرسية

عـن وزارة التربيـة الوطنيـة فـي مـادة       ةالصـادر  الرسـمية   امجمثال عنها استقيناه من البـر 
التكـوين الـذهني    :لمعرفـة ا « ة التعليم األساسـي الطـور الثالـث،   وثيق الرياضيات كما ورد في

  . )3( » )التوضيح ،التجريد، التعميم، االستنتاج، االستخالص(
  

--------------------------------------  
 .204ص ،1990 ، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ، 2ط، "أصول التربية والتعليم "  :تركي رابح) 1(

 
(2) D’hénaut « les fins aux objectifs de l’éducation » Paris 1985 

 .236ص ،1982 ،الجزائر ،دار البعث للطباعة والنشر، "التربية واإلدارة والتعليم " :محمد الطيب العلوي) 3(
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وتتميـز بدرجـة مرتفعـة مـن حيـث      ):  ىقصـيرة المـد  ( ةأهداف سـلوكي  :ثالثال مستوىالـ 
علـى السـلوكيات النهائيـة التـي      ي، وتحتـو منخفضة من حيث العموميـة  ةودرج، التحديد والدقة

  .األهداف الخاصة واألهداف اإلجرائيةوتشمل  ،يتوقع أن يظهرها المتعلم
  
Ø ـ   :ةـــاألهداف الخاص معـه وبـه المعلـم حيـث يظهـر       لوتمثل المستوى الذي يتعام

ـ  ،ثـر في نهاية درس معين أو جزء من موضوع قد ينجز في حصـة أو أك  مـا ينبغـي    يوه
  .أن يعرفه التلميذ أو يكون قادرا على فعله عند نهاية تعليم معين

ـ     : عنها مثال بأرقـام إلـى أعـداد مكتوبـة      ةأن يكون التلميذ قـادرا علـى ترجمـة أعـداد مكتوب
  .بحروف

  
Ø هي كل تغير يحدث عنـد المـتعلم قابـل للمالحظـة والقيـاس      : ةــــاألهداف اإلجرائي

ويكـون أكثـر دقـة مـن الهـدف الخـاص        ،المعلم إلى تحقيقه ىالدرس يسعأثناء وفي نهاية 
   .ويكون مرفق بشروط االنجاز ومعايير القياس حتى تتم عملية التقييم 

ذهنيـا موظفـا قاعـدة الضـرب فـي       12 × 30أن يكون التلميذ قادرا على حساب العمليـة  : مثال
  .ثانية 30دون خطأ و أن ال يتجاوز عشرة 

  
للتمييـز بـين الهـدف الخـاص والهـدف اإلجرائـي نجـد أن األول يضـم          لإلشارة أنـه   

التـي بـدورها تتـرجم إلـى مجموعـة مـن األنشـطة كـأدوات          ،مجموعة من األهداف اإلجرائية
فـي   اءجـر إلأي وقد أخذ الهدف اإلجرائي هـذه التسـمية تبعـا لوقـت انجـازه وتحققـه        ،لقياسه

  )1(: شكل التاليويشترط أن يكتب بال .مالحظته وقياسه وتحقيقه
الخبـرة التعليميـة   + )التلميـذ (المـتعلم  + )فعـل مضـارع يمكـن قياسـه     ( فعل سـلوكي  +أن "
  ).إن أمكن(الحد األدنى لألداء ...)+ مصطلح، مفهوم، قاعدة،(

  :ABCD يتكون من أربعة عناصر والتي يمكن جمعها في الحروف اإلجرائيأن الهدف أي 
A =Audience    التلميذ(ما يشير للمتعلم.( 

B=Behaviour فعال سلوكيا قابل للمالحظة والقياس. 

C =Condition مايشير إلى شرط األداء أي الوسيلة التي ينفذ السلوك من خاللها. 

D =Degree        ما يشير إلى مستوى األداء وهو المسـتوى التحصـيلي الـذي يمكـن قبولـه كـدليل
  ".معيناعلى أن المتعلم حقق هدفا 

---------------------------------------  
، مقـال نشـر فـي مجلـة العلـوم      " أهمية األهداف التعليمية ودورها في عمليـة الـتعلم والتعلـيم    :"حمامة جياللي بو )1(

 . 19، ص2005جوان ،  23اإلنسانية، منشورات جامعة قسنطينة ، عدد 
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تـدرج مـن   وما يمكننا استخالصه في األخير أن تحليـل األهـداف علـى هـذا النحـو الم       
العام إلى الخاص ومن الغامض إلى الواضح القابل للمالحظة والقيـاس لـم يـأتي إال ليسـتغل فـي      

   .قيامه بالدور المنوط به في العملية التعليمية التعلمية
  
  :  ة في العملية التعليميةـــدور األهداف التربوي/  4 -1
  

  )1(: ييتجلى دور األهداف التربوية في ثالث مجاالت أساسية وه  
  
Ø  تنظم األهداف المناهج وتسمح بتطبيقهـا حيـث تحـدد اإلطـار العـام      ): المنهاج ( البرنامج

ـ      علـى  كما أنهـا تسـاعد   ،الذي يوضح كيفية تنفيذها لحا اتغييـر المنـاهج ألن مـا كـان ص
 .باألمس قد ال يصلح اليوم

Ø ناسـبة  علـى اختيـار الوحـدة الم    تـوفر األهـداف قاعـدة سـليمة تسـاعد المعلـم      : التعليم
 .وتخطيطها واختيار الوسائل والطرق الجيدة لتنفيذها

Ø ح للمعلـم  بحيـث تسـم   ،تساعد األهداف على توفير القاعدة التي ينطلق منهـا التقيـيم  : التقييم
  .التعليم ونجاحه في تغيير سلوك المتعلمبالوقوف على مدى فعالية 

  
  :  ةــة األهداف التربويـــأهمي / 1-5  

  
لتربوي وليـدة الـدور الـذي يقـوم بـه سـواء ربطنـا ذلـك بالميـدان          إن أهمية الهدف ا  

   :يقول المربي ماجر في كتابه كيف نعرف األهداف التربوية ،التربوي أو بحياتنا العامة
ذلـك ألن   ،إن السائر في الطريق يحتاج إلى معرفـة الوجهـة التـي يقصـدها حتـى ال يتيـه       <<

ضـمنيا فـي معرفـة المراحـل الواجـب قطعهـا       التعرف المسبق على األهداف التربويـة يفيـد   
  )2( .>>والوسائل التي تستعمل لذلك والعراقيل التي يمكن التعرض لها خالل الطريق 

  .لتي تقود السفن إلى الموانئ ليالكما يوصف الهدف أيضا أنه بمثابة المنارة ا  
 فهذا إن دل على شيء إنما يدل على مـدى أهميـة الهـدف بصـفة عامـة وفـي المجـال         

ويمكننا تحديد هذه األهمية فـي العمليـة التعليميـة فـي عـدة نقـاط        ،التربوي التعليمي بصفة خاصة
   )3(:نوجزها فيما يلي

---------------------------------------  
  . 9ص  ،مرجع سابق :عبد اللطيف الفاربي والعرضاف) 1(

 (2) R. mager « comment définir les objectifs pédagogiques » paris 1971 
ـ ،عـين مليلـة   ، دار الهـدى   ، "نموذج التدريس الهادف أسسـه وتطبيقاتـه   "  : محمد الصالح حثروبي) 3( ر ـالجزائ

  .20  ـ 18 ص 
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Ø          أي نشاط تعليمي ينطلق مـن األهـداف المحـددة مسـبقا مـن قبـل المخططـين والمنفـذين
رائـق وأسـاليب   حيث في ظـل األهـداف تسـتوحى الوسـائل والمحتويـات والط      ،للمناهج

 .التدريس والتوجيه التربوي واإلدارة المدرسية من أجل الوصول إليها

Ø         تحديد األهداف وفق المواصفات المطلوبة فـي صـياغتها تحـرك الباعـث و الـدافع لـدى
مما يجعل كـل واحـد منهمـا يبـذل نشـاطا متواصـال مـن         ،المعلم والمتعلم على حد سواء

 .قهاأجل بلوغها وتحقي

Ø  داف من معرفة مستوى التحصـيل خـالل النشـاط الدراسـي باعتبارهـا المحـك       يمكن لأله
مـن معـارف   أو المقياس الذي يعرف فـي ضـوئه مـدى تحققهـا فـي سـلوك المتعلمـين        

 .ومهارات واتجاهات، نتيجة مرورهم بخبرات تعليمية

Ø           إن األهداف تكون أحد المعايير التـي نحكـم بفضـلها علـى مـدى نجـاح أو عـدم نجـاح
فإذا أكـدت أدوات التقيـيم الجوانـب السـلبية بدرجـة كبيـرة فـي         ،لعملية التعليميةعناصر ا

دة تخطـيط الوسـائل مـن أجـل     سلوك المتعلمين فإنه من الضروري إعادة تحديـدها وإعـا  
  .تحقيقها

  
ومنه إن عدم االهتمام بتحديـد األهـداف تحديـدا سـليما يجعـل العمليـة التربويـة تسـلك           

حيـث ال يعـرف مقـدما مـا سـيتوقع مـن        ،بالنسبة للمعلـم أو المـتعلم  مسلكا غير واضح المعالم 
  .ط الذي سيؤدي إلى السلوك المنشودالسلوك المرغوب لدى المتعلمين وال نوع النشا

الذي يعـد مـن أبـرز المـدافعين عـن التعلـيم بواسـطة األهـداف هـذه          ماجر كما يرى   
سـنحاول تلخيصـها فـي النقـاط      األهمية في تحديدها وهو يربط ذلك بمجموعـة مـن المتغيـرات   

  : التالية 
Ø         تحديد األهداف بدقة يمكن المعلم مـن اختيـار عناصـر العمليـة مـن محتـوى و وسـائل

 .تقييموأدوات 

Ø  التعليم أي يقيس الفرق بـين تلميـذ آخـر لمعرفـة المسـافة الفاصـلة        ةيسمح بقياس فردا ني
 .سيرورة العمل التعليمي بين كل تلميذ حسب موقعه داخل

Ø  سـواء كـان تشخيصـي     ،ألهداف المحددة بكيفية إجرائية تساعد على إجراء تقيـيم التلميـذ  ا
أي معرفة مستوى مكتسباته أو تكويني للتحقـق مـن نجاعـة الوسـائل واألدوات المسـتعملة      

 )1(.أو نهائي لمعرفة النتائج المحققة

  
  

---------------------------------------  
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ولتحقيـق   ،لتنظـيم التعلـيم وتخطيطـه وانجـازه وتقييمـه      ةفالتعليم بواسطة األهداف طريق  
ذلك البد من إتباع خطة عمل تتكـون مـن مواقـف وعمليـات منظمـة إلحـداث تفـاعالت بـين         

ط فعنـد ذكـر مفهـوم اإلسـتراتيجية والتخطـي      ،عناصر العملية التربوية وتلك هـي اإلسـتراتيجية  
هذا يعني أن التعليم منظم بكيفية تؤدي إلـى بلـوغ األهـداف عبـر مسـار يقطعـه المعلـم بمعيـة         

  .من أهداف محددة نحو نتائج مرجوة انطالقا ،المتعلم من أجل تحقيق تعليم ما
  

ـ     أهميـة الهـدف فـي العمليـة التعليميـة التعلميـة        نكل ذلك يرسم لنا صورة واضـحة ع
ـ      ويسمح لنا بالقول  أننا ال ن م ـستطيع االستغناء عنه فـي حياتنـا أو فـي مجـال  التربيـة والتعلي

وبالتـالي هـو مـا يسـتدعي الجديـة       ،ألن العمل من دونه بمثابة السير في طريق مجهول النهايـة 
  .تها وتحديدها أثناء إعداد الدروسواالهتمام من طرف المعلم في صياغ

  
  : ديدهاة األهداف اإلجرائية والغرض من تحـــــصياغ/  1-6  

  
إن تحديد األهداف اإلجرائيـة مهمـة أوكلـت للمعلـم أثنـاء تحضـيره لدروسـه اليوميـة           

وسنحاول أن نركز ونسلط الضوء على هذه الحلقة الـدنيا مـن مختلـف حلقـات سلسـلة األهـداف       
األهـداف اإلجرائيـة المقيـاس الـذي اتخـذناه كمحـك فـي تقيـيم مهـارة           رباعتبا ،الذكر ةالسالف

  )1(:والغرض من تحديد األهداف اإلجرائية يتلخص فيما يلي  ،يالحساب الذهن
Ø  ألن ذلك ينبغـي أن يكـون فـي ضـوء األهـداف      ": المحتوى"انتقاء النشاط التعليمي المناسب

فمعرفة المعلم لها ترشده إلى اختيـار النشـاط التعليمـي مراعيـا فـي       ،التي يسعى إلى تحقيقها
 : ذلك أثناء اختياره

في األنشطة حتـى يتسـنى لكـل مـتعلم أن يجـد فرصـة فـي االسـتيعاب          ـ التنوع        
  .والفهم نظرا لوجود فروق فردية بين المتعلمين

  .ـ أن تكون األنشطة واقعية من ضمن ما يمكن تحقيقها        
  .ـ ارتباط األنشطة بأهداف الدرس         
   .ـ اشتراك المتعلمين في إيضاح األهداف        

  
  
  
  

----------------------------------------  
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Ø على الرغم من أنه ال توجـد طريقـة تعليميـة واحـدة تفيـد      :  اختيار طريقة التدريس المناسبة

لتعلمـي يعينـه علـى اختيـار     اإال أن معرفـة المعلـم للهـدف     ،في جميع المواقف التعليميـة 
إذن فعلـى المعلـم أن يعـرف     ،يلة المناسبة لتحقيـق ذلـك الهـدف   الطريقة واألسلوب أو الوس

  : األهداف المحددة التي يسعى على تحقيقها ويسأل ما يأتي 
  ؟ـ ما الطريقة المناسبة لتحقيق أهداف الدرس            
  ؟ ـ ما الوسيلة التعليمية المناسبة التي يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف            
  ؟في أثناء التدريس )الطريقة أو األسلوب والوسيلة ( ـ ما مدى التفاعل بين             

  
محـددا منـه    ،وفي ضوء اإلجابة عن هذه األسئلة يمكنه تصـميم تصـورا كـامال للـدرس      

  .تحقيق أهداف الدرس المحددة سلفا طريقته وأسلوبه و وسيلته مما يجعله أكثر قدرة على
  
Ø لهدف من التعليم هـو إحـداث تغييـر مرغـوب فـي سـلوك       إذا كان ا: قويم عملية التدريست

فإن التقويم هو الذي يقرر مدى تحقق هذه األهـداف ولـن يكـن ذلـك ممكنـا مـا لـم         ،المتعلم
ومنه فهذا األساس المعتمـد للحكـم هـو األهـداف المحـددة       ،يقترن بأساس تنبني عليه األحكام

  .ت التي يستخدمها في التقويمدواالتي ترشد المعلم إلى ما يقومه والى الوسائل واأل
  

وفي ضوء ما سبق طرحـه يتضـح جليـا أن الغـرض مـن تحديـد األهـداف اإلجرائيـة           
يستدعي االهتمام بها وضرورة التمكن من صياغتها صياغة جيـدة واضـحة دقيقـة تسـهل العمـل      

درسـه و موضـوعه التعليمـي    وجعلها أول مهمة يقوم بهـا المعلـم وهـو يعـد      ،من أجل تحقيقها
  .شطة وطرق التعلم و أساليب التقييم ا أنواع المعلومات األساسية واألنبناء عليه لتي تعدوا

فصياغة الهدف اإلجرائي تعبير دقيق و واضح عـن التغيـر المرجـو حدوثـه فـي سـلوك         
ومـن شـروط صـياغته أن تتـوفر      ،المتعلم نتيجة لمروره بخبرات تعليمية أثناء أو قبـل الـدرس  

  : التالية فيه العناصر الثالثة
والفعـل هـو العمـل     ،عمليـة الـتعلم  لويشير إلى العمل الذي يقوم به المتعلم بعد إنهائه  :ـ الفعـل  1

ويشـترط فـي األفعـال أن تعبـر بوضـوح       ،المحـدد والمطلـوب  " األداء "الذي يوجه المتعلم إلى 
ومـن   ،عما نرغب في أن يصل إليه المـتعلم مـن حيـث قدرتـه علـى أداء محتـوى الموضـوع       

  الخ ..........يحسب ،يذكر ،يحول ، يستنتج ، يكمل : مثلتها أ
أي يصـف الهـدف نـواتج الـتعلم      ،ويشير إلى محتوى الموضـوع المـراد تعلمـه    :ـ المحتوى2

إلـى   3× 3× 3× 3أن يحـول الجـداء   :مثـل  المستهدف تحقيقه مـن عمليـة الـتعلم،    وهو وصف 
  .قوة عدد طبيعي
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 ،وذلك بأن يتضـح مـن الهـدف الحـد األدنـى لـألداء      "  داءاأل"  :ـ مستوى معين من الكفاءة3 
  :ويمكن توضيح العناصر الثالثة السالفة الذكر في المثال التالي

  .ثانية30في مدة ال تزيد عن  701و  2125أن يحسب    مجموع العددين 
  )مستوى األداء)                 (المحتوى )                  (فعل(                  

  
  : من عيوب التدريس باألهداف / 1-7  

 
على الرغم من أهمية األهداف اإلجرائية في عملية التـدريس فـذلك ال يمنـع مـن وجـود       

   )1(: بعض القصور والعيوب فيها حسب العض فهناك من يرى هذا القصور في
Ø         صعوبة جعل جميع نواتج التعلم بشـكل سـلوك قابـل للمالحظـة والقيـاس وخصوصـا فـي

 .الوجداني والنفس حركيالمجالين 

Ø            قد تحد من اإلبداع العلمي عنـد المعلـم والمـتعلم السـيما أنـه يخشـى أن يهـتم بالشـكليات
  .هداف المرجوة األ أو تحقيق) المحتوى ( أكثر من اهتمامه بالمضمون )كتابة األهداف (

  
وهو ما يشتكي منـه أغلـب المعلمـين فـي الميـدان التربـوي عنـد تحضـير الـدروس            

حيث نجد بعض المفتشـين التربـويين الـذين يشـرفون علـيهم يجبـرونهم علـى إتبـاع          ،ميةاليو
نموذج محدد في تحديد هذه األهـداف اإلجرائيـة وتحضـير الـدروس التـي تفـرض عليـه بـذل         

وبالتالي اسـتنفاذ الطاقـة التـي مـن المفتـرض أن تسـتغل        ،األكبر الوقت الجهد الكبير واستغراق
  .يذالتالم في تحقيق ما  خطط له مع

  .ـ يصرف المعلم جهد و وقت كبيرين في صياغتها وكتابتها
هـدفها تحقيـق تلـك األهـداف المرسـومة دون       ،ـ تجعل العملية التعليمية عملية ميكانيكية جامـدة 

  .غيرها 
  )2(.يس وتقيده بالخطة الموضوعةـ تفقد المعلم المرونة في عملية التدر

  
ـ تربوييومهما يكن األمر من اختالف بعض ال   بـين معـارض    يخـص األهـداف   ن فـي ــ

إال أنه يبقى االعتمـاد عليهـا واجـب علـى المعلـم إذا أراد أن يصـبغ مهمتـه         ،أو مؤيد للعمل بها
ـ      ،الصبغة الموجهة والمنظمة والهادفة يـؤثر علـى    مـا  لفقط يبقـى عليـه أن يحـاول تجنـب ك

ات التـي بجـب أن تكتسـي    السيما فـي تنفيـذ دروس و أهـداف الرياضـي    ، العملية قدر المستطاع
   .القابلية للمالحظة والقياس في سلوك المتعلم أهدافها صفة

  
--------------------------------  
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وما يؤكد كذلك عدم إمكانيـة التخلـي واالسـتغناء عـن األهـداف فـي العمليـة التربويـة                 
حيـث نالحـظ    ،المقاربة الجديدة والمتمثلـة فـي التـدريس بالكفـاءات     حضورها بشكل واضح في

هـدف   إال مـا هـو   ،أن مؤشر الكفاءة الذي يعد  آخـر مرحلـة يسـطرها المعلـم فـي مذكرتـه      
  .إجرائي
وعليه كل ذلك يثبت ويعكس دورهـا المهـم فـي العمليـة التعليميـة والملمـح أو الصـورة                

ه المعرفيــة والمهاريــة شــاط المــتعلم بجميــع جوانبــللســلوك المفتــرض أن يالحــظ خــالل ن
  .والوجدانية

  
  : األول يملمح تلميذ الصف السادس في محور الحساب مع نهاية الثالث/  8 -1

يجـدر بنـا أوال التعريـف بالمقصـود مـن الملمـح        ،قبل التطرق إلى تحديد ملمح التلميـذ   
التربيـة اإلسـالمية للصـف السـادس     كما ورد على لسان جماعة من المربين في الدليل المنهجـي  

  :ابتدائي
مـن مسـار تعليمـي     ءهو جملة المواصفات التي يتميز بهـا التلميـذ بعـد االنتهـا     <<: الملمح
   )1(.>>هذا المسار سنة دراسية أو فصال دراسيا أو محورا تعليميا  نوقد يكو ،محدد

  
نهايـة الفصـل    ه ينتظر من تلميذ الصف السادس ابتدائي فـي محـور الحسـاب مـع    ـومن  

أو الثالثي األول حسب الدليل المنهجي والكتاب المدرسـي لـنفس الصـف فـي جزئـه األول فـي       
  : مادة الرياضيات ما يلي

Ø أن يكون :  في الجانب المعرفي  
جـداء نفرق،حاصـل    ـ ملما بالمفاهيم الخاصة باألعـداد الطبيعيـة المضاعف،القاسـم،قوة عـدد،    

  .الخ..........،مجموع ةقسم
 ب، الضـر حالعمليات األربعـة فـي األعـداد الطبيعيـة خـواص الجمـع، الطـر        صما بخوامل -

  .والقسمة
  .الخ...........،  ≠،= ،  ÷، -،+ ، ×: ـ ملما برموز بعض المفاهيم

  .9إلى  2ـ ملما بجميع الحقائق الحسابية المتعلقة بجداول الضرب من 
Ø  في الجانب المهاري :  

  .األعداد الطبيعية بدقة وسرعة ومهارةـ يجري العمليات الحسابية في 
ـ يوظف خواص العمليات الحسابية في األعـداد الطبيعيـة وكـذلك قواعـد قابليـة القسـمة علـى        

2 ،3 ،5 ،9.  
--------------------------------  
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  .مضاعفات وقواسم عدد طبيعي  نـ يستعمل مفهوم القوة ويعي
  .يعتمد على الذهن في الحساب ويتجنب اآللة الحاسبة ـ 

  .ـ يعبر بوضوح عن مالحظاته واستنتاجاته 
  .يحل مشكالت مألوفة وغير مألوفة -

Ø  في الجانب الوجداني:  
  .ـ يعرف أهمية الرياضيات بصفة عامة والحساب بصفة خاصة في الحياة
يـة داخـل حجـرة الدراسـة     ـ يستخدم أسـاليب التفكيـر الرياضـي فـي حـل المشـكالت اليوم      

  .وخارجها 
ـ يتقبل األفكار المطروحة لحل المشكالت ويشـارك الحـل داخـل حجـرة الدراسـة وينتقـد رأي       

  .غيره
  .يحل تمارين ومشكالت حسابية قررها المدرس ولم يقررها كواجبات منزلية -

م الكتابـة  ـ يبرز التأثر بدراسة الحساب والرياضيات بصـفة عامـة فـي احتـرام الحقيقـة وتنظـي      
  .لدقة في انجاز أعماله على الورقةوا

علـى سـبيل المثـال     ،ـ يقوم بتصحيح أخطائه بنفسه ويتحقق من صحة الحلول التي يصـل إليهـا  
  .استعمال ميزان التسعة
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  : أهداف الحساب حسب تصنيف بلوم/  9 -1  
  

األول مـن السـنة الدراسـية    المقدمـة خـالل الثالثـي     اإلجرائيـة  اتخاذنا ألهداف الحساب  
يـدفعنا مـن دون شـك للحـديث      ،للصف السادس ابتدائي كمحك في تقييم مهارة الحسـاب الـذهني  

هذا األخير الذي بـدوره عـرف أشـكال و أنـواع متعـددة بتعـدد المهتمـين        ،عن تصنيف األهداف
حيـث   ،قـويم بل حظي باهتمام عديد المربين وعلماء الـنفس وخبـراء القيـاس والت   <<،بهذا الميدان

التـي تتنـاول أبعـاد     ،بأنواعها ومستوياتها المختلفـة إلـى عـدد مـن األصـناف      هاقاموا بتصنيف
والروحيـة الوجدانيـة    ،والجسـمية والحركيـة العمليـة   ،مـن جوانبهـا المعرفية   اإلنسانيةالشخصية 

،وذلك بغرض توفير فرص النمو الكامـل للمتعلمـين، وهنـاك عـدة مجـاالت لتصـنيف       االنفعالية
ألهداف على أساس نتائج التعلم، ولعل أشـهر تصـنيف لهـا هـو الـذي جـاء مـن قبـل بلـوم          ا

 )Taxonomy of behavioral of objectifs"  .)1: " وزمالؤه  في كتابهم المعروف 

مـن ثـالث   المتكـون  فضلنا االستعانة بالتصنيف األكثـر شـيوعا وهـو تصـنيف بلـوم      وبالتالي  
طبيعـة  و والمجال الـنفس حركـي،  ،المعرفـي ، المجـال الوجـداني   رئيسية، المجال العقلي  مجاالت

موضوعنا البحثي المتمثل فـي الحسـاب والرياضـيات جعلنـا نختـار أكثـر المجـاالت تناسـبا         
نحـاول   ،وهو المجال العقلي المعرفي وقبل الخـوض فـي الحـديث عنـه     ،وتوافقا معه أو قربا إليه

  .نيف لألهداف ومعنى الصنافةبالتص تقديم إطاللة سريعة وموجزة عن المقصود
  

Ø تصنيف األهداف:   
يهدف الفعل التعليمي إلى تنمية جوانب مختلفة عند المـتعلم و مـا يظهـر مـن تغيـرات عليـه       <<

و إنمـا بكيفيـة موجهـة ولكـي      ،هذه األخيرة كي تكون فعالة فإنها يجب أن ال تتم بكيفيـة عفويـة  
لتي نريد الوصـول إليهـا ثـم القيـام بترتيبهـا      تتحقق هذه الصفة يجب أوال التعرف على األهداف ا

مـن هنـا جـاءت فكـرة التبويـب والتصـنيف        ،وتصنيفها على شكل فئات أو تحت مقوالت محددة
ـ  في المجال التربـوي و وبـدأت كلمـة الصـنافة تأخـذ       المعجـم اللغـوي التربـوي     يمكانهـا ف

  )2( .>>وأصبحت متداولة بين المهتمين بمجال التربية والتعليم 

توزيعها إلـى فئـات وفقـا لـنمط معـين يحـدده الباحـث         <<:يقصد بتصنيف األهداف "وعليه    
التـي تجمعهـا خصـائص     األهـداف بحيث تحتوي كل فئة من هذه الفئات مجموعـة مـن    ،والعالم
  .)3(>> معينة

----------------------------------------  
، مقـال نشـر فـي    " ودورها في إنجـاح عمليـة الـتعلم والتعلـيم    أهمية األهداف التعليمية : جياللي بوحمامة  )3(،)1(

  .11 ،10 ص 2005جوان  23مجلة العلوم اإلنسانية ، منشورات جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر ، عدد 
 1990 ،المغرب،الـدار البيضـاء   ،دار الخطـابي للطباعـة والنشـر   ، " األهداف والتقييم في التربية ": مادي لحسن) 2(

 .42ـ 41ص
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Ø تعريف الصنافة:taxonomie   

  :من حيث االشتقاق اللغوي فهي من أصل يوناني وتتكون كلمة صنافة من شطرين" 
Taxis :  وتعني تصنيف ،ترتيب ، نظام 

Nomos : وتعني قانون ،علم   
  "أو     "  taxilogie   "فكلمــة صــنافة تعنــي علــم التصــنيف أو قــانون التصــنيف    

taxonomie ". )1(  
 اصنافة بمفهومها العام تعنـي ترتيـب بكيفيـة منظمـة وخاضـعة  لقـانون يحكـم هـذ        فال   
ـ          ،الترتيب و ـأما الصنافة فـي التربيـة فتعنـي ترتيـب مـنظم ومتـدرج لظـواهر الـتعلم والنم

فهذا األخير يـوحي بأنهـا ليسـت ثابتـة بـل       ،والصنافة في التربية تخضع لمبدئي التدرج والتطور
هـذا الترتيـب يسـمح    يبها يبدأ من البسيط إلـى المعقـد و  تدرج يعني أن ترتأما مبدأ ال ،أفعال تتحقق

بعرض األهداف بكيفية دقيقة و واسعة تبعا للمجـاالت التـي يريـد الفعـل التعليمـي تنميتهـا عنـد        
وهي مجاالت متعددة و إن كان اهتمام البـاحثين يحصـرها فـي ثـالث مجـاالت أساسـية        ،المتعلم
وهـو التصـنيف الـذي اهتمـت بـه جماعـة مـن         ،الحسي الحركـي االنفعالي و،المعرفي  :وهي

الـذي ركـز علـى    ، b . Bloomالباحثين في جامعة شيكاغو وكان على رأسـها بنيـامين بلـوم     
  )2( .الجانب المعرفي أي األهداف المتصلة بتنمية القدرات العقلية عند اإلنسان

  
يـة والمهـارات العقليـة فـي     وقد أفرز تصنيف بلوم لألهـداف المتعلقـة بالعمليـات المعرف     

التحليـل   التطبيـق،  لفهـم، ا ،تنطلـق قاعدتـه مـن المعرفـة      ،شكل هرم يتألف من ست مستويات
  .وصوال إلى أعلى قمة وهي التقييم التركيب
وقد انصب اهتمامنا من جملة هـذه المسـتويات السـتة فـي دراسـتنا هـذه علـى الثالثـة           

ذلـك ألن هـذه األخيـرة األكثـر اعتمـادا فـي        ،تطبيـق الفهـم وال ،والمتمثلة في المعرفة  ،ىاألول
أنه المتمعن في نشـاطات مـادة الرياضـيات يالحـظ أن التلميـذ يمـارس       رغم  ،رحلة االبتدائيةمال

فتـراه يعرف،يفهم،يطبـق يحلل،يركـب ويقـيم      ،خالل نشاطه التعليمي التعلمي المسـتويات السـتة  
   .ياحتى وإن كان ذلك يتم بالمفهوم البسيط ويكون ضمن

ـ      ىوعليه سنتطرق إلى المستويات الثالثة األول          ة عـن  بشـيء مـن التفصـيل مرفقـة بأمثل
  :أهداف الحساب المصنفة ضمنها

  
  

----------------------------------------  
 (1) Dictionnaire actuel de l éducation édition Larousse paris moreal 1988 p 12 

  .42ـ 41ص، مرجع سابق، "األهداف والتقييم في التربية :  "مادي لحسن) 2(
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Ø ــة ــابية  ( المعرف ــطلحات الحس ــائق والمص ــة الحق ــذكر ):معرف ــة ت ــمن عملي تتض
المعارف والمكتسبات التي تعلمها سـابقا أي القـدرة علـى اسـتدعاء المـادة       عواسترجا

يير المعــا التعــاريف، ق الحســابية،وتشــمل معرفــة الحقــائ ،التعليميــة واســتذكارها
  )1( .الرموز ،المبادئ والقوانين المفاهيم المصطلحات،

  :في الحساب ما يلي ةمن أمثلة األهداف اإلجرائي
  ـ يعرف جمع عددين أو أكثر    
  ـ يعرف فرق عددين أو أكثر   
  ـ  يعرف جداء عددين أو أكثر    
  ـ يعرف حاصل قسمة عدد على عدد    
حاصـل   مضـاعف،  قاسـم،  اء، فـرق، مجمـوع،  يعرف بعض المصطلحات الحسـابية جـد   ـ   

  .الخ......قسمة ،
  

Ø ويقصـد بـالفهم القـدرة     <<):فهم معنى األعداد والعمليات الحسـابية األربعـة   ( الفهم
أي قـدرة المـتعلم علـى إدراك معنـى المـادة المتعلمـة        ،األشياء ضعلى استيعاب بع

ـ    ذي يواجهـه ونسـتدل   ويعني ذلك أن يكون المتعلم قادرا على إعطاء معنـى للموقـف ال
وتفـوق مسـتوى التـذكر وتنـدرج      ،عليه بمجموعة من السلوكيات العقلية التي يظهرهـا 

ـ        نمعها مجموعة من السلوكات كـأن يتـرجم، يفسر،يشـرح،يعطي مثـاال أو يعبـر ع
   )2(.>>شيء ما

فهـم رمـوز األعـداد     ،بفهـم معنـى األعـداد والعمليـات     << :ومن جهة أخـرى يقصـد    
فيما تقدم للمتعلم مـن موضـوعات حيـث أن غمـوض تلـك الرمـوز        ،ية األربعةوالعمليات الحساب

   )3( >>تؤدي إلى ضعف الفهم العام للموضوع 
  : ومن أمثلة أهداف الحساب المصنفة في هذا المستوى 

  إلى جداء  10+ 10+  10+ 10ـ يحول المجموع    
  بقوة عدد طبيعي  5 × 5 × 5 ×5اء دـ يعبر عن الج   
  50.  10=  10.  5رمز العملية المناسب   ـ يكتب   
  .و واحد باألرقام  نـ يترجم العدد مليو   

  
  

----------------------------------------  
  .24ص  ،مرجع سابق: سعد خليفة المقرم  )2(، ) 1( 
 "وطـرق التـدريس   معجم المصطلحات التربويـة المعرفـة فـي المنـاهج     "  :أحمد حسين اللقاني و علي أحمد الجمل )3( 
  .178ص ، 1999 ،مصر ، عالم الكنب، 2ط
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Ø تطبيق المهارات والقواعد الحسابية في إجـراء العمليـات وحـل المشـكالت     ( التطبيق
اسـتخدام  << بـه  وهو إحدى مهارات معالجة المعلومات وتحليلهـا ويقصـد  ):الرياضية 
عمليـة أو حـل   فـي حسـاب    ،الحقائق والقواعد التي سبق تعلمهـا ،المعارف ،المفاهيم 

وهـي مهـارة ترتقـي     ،موقـف جديـد أو محتـوى غيـر مـألوف      يمشكلة تعرض ف
ـ       عبالمتعلم إلى مستوى توظيف المعلومة أو اإلستراتيجية التـي تعلمهـا فـي التعامـل م

  )1( .>>موقف أو مشكل جديد 
  
  : ومن أمثلة األهداف اإلجرائية في هذا المستوى  

    12 × 9000الحسابية العشرة في إجراء العمليةوقوى 10ي ـ يستعمل قاعدة الضرب ف   
   5/ 19375القسمة  ةفي إجراء عملي 9، 5، 3، 2ف خواص قابلية القسمة على ـ يوظ   
  

  : مــــة تصنيف بلوم في عملية التقييـــأهمي/  10 -1  
  

المرحليـة أو النهائيـة لعمليـة التربيـة والتكـوين       األهـداف نموذج التقييم عن طريـق   إن  
" ببيداغوجيـة األهـداف   "اه أثرى الفكر التربوي الحديث بشكل ملحوظ، فضمنه نشـأ مـا سـمي   اتج

"La pédagogie par objectifs "  ــتحكم "و ــة ال  pédagogie de maîtrise" " بيداغوجي
La   "ــداغوجي "و ــد البي ــة العق ــق  "   Le contrat pédagogique" " نظري ــن المنطل ولك

ن العمل التربوي المثالي هـو العمـل المبنـي علـى صـياغة      صمن هذه الطروحات هو أ األساسي
وعلنية لألهداف التربوية والمدرس المثـالي هـو الـذي يحسـن تقنيـات هـذه الصـياغة        واضحة 

ويلتزم بها وبل يتعاقد مع التالميذ بالنسبة للبعض ، ويتبـع هـذا أن التقيـيم الجيـد هـو مـا يجعـل        
  )2(. من هذه األهداف محكات ينبني عليها

  
  

المرور إلى الجزء الثاني من هذا الفصـل والحـديث عـن التقيـيم موضـوع دراسـتنا       فقبل         
نرى أنه من المهم أن نشير إلى أهمية تصـنيف بلـوم فـي عمليـة التقيـيم باعتبـار        ،بأكثر تفصيل

   ر يحتل أعلى مستوى في مستويات صنافة األهداف في المجال العقلي المعرفي ــهذا األخي
  
  

----------------------------------------  
  2003، الـدار المصـرية اللبنانيـة   ،  1ط ، " معجـم المصـطلحات التربويـة النفسـية     " :ة وآخرونـــحسن شحات) 1(

   102ص 
منشـورات   اإلنسـانية، مقـال نشـر فـي مجلـة العلـوم      ، " إيـديولوجيا أم  تكنولوجياالتربوي  التقويم" : حبيب تيلوين ) 2(

   . 75، ص  2003جوان  19عدد  وري، قسنطينة، الجزائر،جامعة منت
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حيث تتجلى هذه األهمية في وضع األهداف وبنـاء االختبـارات خاصـة و أن هـذا المشـروع      << 
واالختبـارات   التقييميـة قد نشأ ألغـراض تطـوير االمتحانـات    ، ) 1956تصنيف بلوم لألهداف (

كـان   ،م وجماعـة البـاحثين بجامعـة شـيكاغو    ذلك ألن المشكل الذي أثار انتبـاه بلـو   ،التحصيلية
األمـر الـذي اسـتدعى     ،حول تضارب اآلراء حول تقيـيم انتاجـات الطلبـة وتقـدير مجهـوداتهم     

التفكير في طرق جديدة للتقيـيم تسـمح بـالتعبير بكيفيـة موضـوعية ومضـبوطة علـى نتاجـات         
ج الواحـد أو عـدة   وبالتالي التقليص من تضـارب اآلراء بـين المصـححين حـول اإلنتـا      ،الطلبة

ولكي يكون هناك اتفاق أو ال يكون اتفاق بـين المهتمـين بالتـدريس حـول مـا يريـدون       ، نتاجاتإ
وعلـى هـذا األسـاس     ،وال نقصد بهذا األهداف التـي يعملـون علـى تحقيقهـا     ،إيصاله للمتعلمين

ـ  .قيـيم أعمـال التالميـذ أو المعلمـين    ستوضع العناصر االختبارية التي تعمل على ت ا تتضـح  وهن
   )1( .>>أهمية تصنيف بلوم لألهداف المعرفية في ميدان وضع البرامج والمقررات التعليمية 

  
ـ كما أن الت"        انطالقـا مـن التشـخيص     ،وم تتعـدد أشـكاله  قييم التربوي انطالقا من نظرية بل

ـ    إلى التكوين وانتهاء ،لمسايرة التعلم الهادف هـو فـي خدمـة     يمإلى تسلم الشـهادة ، وبالتـالي التقي
المتعلم لتوجيهه أثناء التعلم ، وهو فـي خدمـة المـدرس لتوجيـه تدخالتـه التعليميـة ، ويمكـن أن        

االنتهـاء إلـى نظـام مـن الشـهادات       يساعد أولياء المتعلمين في المساهمة االيجابية ، ومـن ثمـة   
إلرسـاء   التي تعكس فعال مستوى راق من التحصيل تكون له آثـاره الطيبـة علـى المجتمـع ككـل     

  . )2(."مبدأ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص
  

وهنا تتضـح أهميـة تصـنيف بلـوم لألهـداف المعرفيـة فـي ميـدان وضـع البـرامج             
، وبالتـالي ال يمكننـا أن   كمـا هـو الحـال فـي بحثنـا هـذا      والتقييم   )3( ،>>والمقررات التعليمية 

األهـداف  وجعـل  لحسـاب الـذهني   تقيـيم مهـارة ا  بصـدد   ونحـن ننكر فضل هذا التصنيف علينا 
  .فتصنيف بلوم جعلها تبدو أكثر وضوحا ،اإلجرائية كمحك أو كمعيار في القياس

  
  
  
  

----------------------------------------  
  1985 ،عمـان األردن  ،دار الفرقـان للنشـر والتوزيـع    ، 2ط ، "علم الـنفس التربـوي   "  :عبد الحميد نشواني )3(،  )1(

  .80ص
، مقـال نشـر فـي مجلـة العلـوم اإلنسـانية، منشـورات        "التقويم التربوي تكنولوجيا أم إيـديولوجيا  : " حبيب تيلوين ) 2(

  . 77، ص 2003جوان  19جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، عدد 
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  :ةـــــخالصة جزئي
  

مبـرزين أهميتهـا    ،تطرقنا في هذا الفصل ضـمن جزئـه األول إلـى األهـداف التربويـة       
ومـا يمكـن استخالصـه مـن      ،وتحديدها في مجال الحسـاب  ،ورها في العملية التعليمية التعلميةود

ذلك مدى االرتباط الوثيق بين حلقات سلسلة تبتـدئ مـن قاعـدة دنيـا هـي األهـداف اإلجرائيـة        
وعليه فالعملية التربوية مسار يبـدأ مـن نقطـة انطـالق هـي       ،وتصل إلى أعلى قمة وهي الغايات

ف الذي يعد بمثابة الدليل الذي يقودنا فيما بعد إلـى نقطـة الوصـول والتـي تتمثـل فـي       تحديد الهد
فهـذا إن دل علـى شـيء إنمـا يـدل علـى أهميـة دور األهـداف          ،مرحلة تقييم نتائج األهـداف 

كمـا أنـه ال يكفـي     ،في مجال الحسـاب بصـفة خاصـة   والتربوية في المجال التعليمي بصفة عامة 
فحتى يضمن المعلم نجـاح مهمتـه البـد لـه أن يتعـرف علـى مـدى         ،سبتحديدها والعمل بها فح

ولن يكون ذلك إال من خـالل عمليـة واحـدة ووحيـدة وهـي التقيـيم الـذي         ،تحقق هذه األهداف
  .سنتطرق إليه في الجزء الموالي من هذا الفصل
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  :التقییـــــــــم في مجال الحساب الذھني -2
  

  : مــــــقييتعريف التـ  2-1  
وتعريفـه فـي    ،إن التقييم في اللغة العربية هو تقرير قيمة الشـيء أو حكـم فـي قيمتـه    <<  

فهـو تعيـين قيمـة أو كفايـة التـدريس       ،ال التربوي ال يختلف كثيرا عن قرينه في اللغـة ــالمج
  )1( .>>أو حصيلته أو اإلجراء المتبع في تنفيذه

واسـطتها إصـدار حكـم علـى قيمـة األفكـار       عملية تربويـة يـتم ب  <<ويعرف أيضا أنه   
علـى أن يـتم هـذا الحكـم فـي       ،والجوانب أو االستجابات لتعزيز مدى كفايتها ودقتهـا وفعاليتهـا  

  )2( .>>ضوء مستوى أو محك أو معيار معين
والمالحظ أن التقييم في اآلونة األخيرة شـغل الكثيـر مـن التربـويين والمهتمـين بمجـال         

ونتج عـن ذلـك العديـد مـن التعـاريف والمفـاهيم لهـذا         ،ال الكثير من الحبرالتربية والتعليم وأس
مـدى أهميتـه ودوره كونـه جـزء ال يتجـزأ مـن العمليـة التربويـة          ابعد أن أدركـو  ،المصطلح

ـ       ،والمرآة التي تعكس المستوى المحقق من النتائج فيهـا   فوسـنكتفي بـأن نـورد ثـالث تعـار ي
  : بمجال األهداف والتقييم التربوي وهم  لثالثة من المربين والمهتمين خاصة

  
التقيــيم هــو فحــص درجــة المالءمــة بــين مجموعــة  <<:  j. M .de keteleيعرفــه   -

  )3(.>>إعالمية ومجموعة من المعايير لألهداف المحددة من أجل اتخاذ قرار
أي (ثـم الحكـم   ، )فحـص درجـة المالءمـة   ( :ويتضمن هذا التعريف عمليتي التقدير المتمثلـة فـي  

  .، وهذا هو فعل التقييم)لقرار بشأنهاتخاذ ا
  la méthode des textes en " كتابها  المفهوم في هذا Anna .Bonboir وقد بينت  -
  "pédagogie   > >  التقيــيم هــو جمــع معلومــات ضــرورية كافيــة منتقــاة مــن مجمــوع

ـ   قولكي تتخذ قرار االنطال ،االختبارات و الـذي يبلـغ لنـا هـذه     من األهداف المحددة فـالتقييم ه
  )4(.>>المعلومات

  
------------------------------------------  

  .6ص،   2000 ، دار التربية الحديثة،  "تقييم وتوجيه التدريس " : محمد زياد حمدان) 1(
كتبـة  م،  2ط ، "التربيـة الميدانيـة وأساسـيات التـدريس    "  : مهدي محمود سالم وعبد اللطيـف بـن حمـد الحلبـي    ) 2(

  .367ص ،  1998 ،الرياض ،العبيكان
 1993 ،باتنـة  ،جمعيـة اإلصـالح التربـوي االجتمـاعي    ،  1ط، "قراءة في التقويم التربـوي  " : محمد مقداد وآخرون )3(

  .66ص 
  .86ص ،  1995، 2ط، "التدريس باألهداف و بيداغوجيا التقويم" : محمد شارف سرير ونور الدين خالدي )4(
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حيـث   ،ريف إلى أدلة أو وسيلة القياس المعتمـدة فـي التقيـيم وهـي االختبـارات     يشير هذا التع -
ليسـمح   ،يتحدد التقييم بواسطة وسائل علميـة تقـيس بموضـوعية نـاتج الفعـل التربـوي      << 

النتـائج بمعيـار    هبالحكم على مدى تحقـق األهـداف البيداغوجيـة انطالقـا مـن مقارنـة هـذ       
  ) 1(.>>محدد

  
 لعلـى قيمـة األفكـار، األعمـا     ،إصدار حكـم لغـرض مـا   << فه بأنه فيعر bloomأما بلوم  -

، المســتويات  criteriaوأنــه يتضــمن اســتخدام محكــات   ،الــخ....د، المــواق، الطــرلالحلــو
standard ، المعاييرnorms  2( .>>لتقدير مدى كفاية األشياء ودقتها وفعاليتها(  

نهـا ركـزت علـى عمليتـي التقـدير      إن هذا التعريف شأنه شأن التعريفات السابقة حيـث أ   
ذلـك مـا    ،ومن جهة ثانية قياس مـدى تحقـق هـذه األهـداف التربويـة      ،و إصدار الحكم من جهة

  .لتقييم في مجال التربية والتعليميؤكد الترابط بين األهداف وا
  

ومنه يمكننا أن نستنتج أن التقييم عملية تنطـوي تحـت أربـع عمليـات أساسـية تقتـرن وتتـداخل        
هذه العمليـات األربعـة المكونـة لمفهـوم التقيـيم يمكننـا        ،كمقدمة حتمية للموالية ىظهر األولمعا لت

   .تقييم= حكم ) +تثمين(تقدير + قياس + مالحظة : أن نعبر عنها بالمعادلة التالية
  

تجمـع بواسـطتها المعلومـات والبيانـات      ،فالمالحظة هـي نـوع مـن وسـائل القيـاس       
أي يهـتم بحصـر المواصـفات كميـا وعـد       ،كوصـف كمـي للظـاهرة   ثم يأتي القياس  ،الالزمة

أي تحديـد قيمـة    ،وبعدها نجد التقـدير هـو خطـوة سـابقة أو تمهيديـة للحكـم       ،السلوك المطلوب
وتنطوي على مقارنة البيانـات الكميـة المتـوفرة مـن جـراء المقارنـة        ،الظاهرة بالظن أو الحدس

  .نصل إلى التقييم يبالتالو القياس بأخرى معيارية ألجل تكوين الحكم و
  
  
  
  
  
  

---------------------------------------  
)1(  louis .arémilla, Bernard gossot, marie claire, rollond, marie pierre Roussel 

dictionnaire de pédagogie p 125  .  
دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع والطباعـة     ،  3ط ،" القياس والتقويم في التربيـة وعلـم الـنفس    " : سامي محمد ملحم) 2(

  .37ص  ،2005األردن، 
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  :  مـــم والتقويـــــالفرق بين التقيي/  2-2  
  

الباحث العربي عندما يطرح أمامه كلمـة تقـويم، تـرد إلـى ذهنـه مباشـرة كلمـة         إن"      
  .آخرينتقييم التي تستعمل كبديل مساو لها لدى البعض، وبمعنى مختلف عنها لدى 

إن الدقة اللغويـة فـي نحـت المصـطلحات شـرط ضـروري        <<:غزي بقوله عبر عن هذا تيوقد 
وهـو بالضـبط مـا يثيـره التمييـز       ولكن غير كاف ألن طغيانه على عملية االصطالح أو االتفاق

أن التقييم يفيد تقدير قيمـة الشـيء وان التقـويم يفيـد إصـالح       ة، بحج "التقييم"و" التقويم"بين 
  .>> المعوج أو تسوية الشيء 

وقد ينم التأرجح بين المصطلحين عن إشكاليات أعمق لـدى التربـويين العـرب فـي كيفيـة بنـاء       
  )1(. "ونحت المصطلح التربوي بشكل عام وكيفية النقل والترجمة من اللغات األخرى 

نحـن بصـدد التعـرض لهـذا الموضـوع وجـدنا أنفسـنا أمـام إشـكال يتعلـق           منه وو
بعـض مؤلفيهـا    <<يث عند تصفحنا لـبعض المراجـع باللغـة العربيـة     ح ،بالمصطلح في حد ذاته

بينمـا   ،يعتمدون مصطلح تقويم في حين أن الـبعض اآلخـر يفضـل اسـتعمال مصـطلح تقيـيم      
هناك من يستعمل الكلمتـين اسـتعماال مترادفـا قاصـدا بهمـا معنـى واحـد باعتبـار أن كـال          

ــطالح     ــة االص ــس الدالل ــا نف ــيم لهم ــويم وتقي ــطلحين تق ــي   المص ــوم األجنب ية للمفه
« évaluation »،        هذا األخير الـذي زود بـدالالت جديـدة نتيجـة األطـر النظريـة والبحـوث
ـ نجلوسكسونيوربيـة بعامـة واأل  ها في هـذا المجـال، فـي األدبيـات األ    المختلفة التي عرف  ةــ

  )2(.>> بخاصة
  

ــالتقييم كحقــل مــنظم متخصــص اآلن قــد اشــتق مفهومــه اللغــوي <<             والعلمــي  ف
ـ  "إنه يتـولى فـي التربيـة مسـؤولية      ،التطبيقي من مصطلح القيمة قيمـة الـتعلم أو   "  :نالتـو زي

بأهدافـه  (إنـه يعنـى    ،التحصيل لدى التلميذ ليميز فروقهم الفردية لغرض رعاية نمـوهم وتوجيهـه  
تعلـم  بتحديـد قيمـة أو قـدر أو كفايـة      ،)وبخططه وعمليـات تنفيـذه المختلفـة    التربوية المباشرة

نقل محصـليه مـن التالميـذ إلـى مرحلـة      ، أو لالتلميذ للعمل على تحسينه أو توجيهه إن لزم األمر
   )3(. >>أخرى

  
------------------------------------  

، مقال نشر في مجلـة العلـوم اإلنسـانية، منشـورات جامعـة      " إيديولوجياأم  تكنولوجياالتقويم التربوي : "تيلوين حبيب) 1(
  .69، ص2003جوان  19ري، قسنطينة، الجزائر، عدد منتو

 ،جمعيـة اإلصـالح التربـوي واالجتمـاعي    ، "قراءة في التقـويم التربـوي   "  :محمد مقداد ونخبة من األساتذة ) 3(و  )2(
   . 90ص ،  1993باتنة  ،1ط
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ـ          أ إن االتجاه الذي يعتمد التمييز بين لفظي تقيـيم وتقـويم هـو االتجـاه اللغـوي الـذي يلج

وبالتـالي يكـون المعنـى اللغـوي للفـظ       ،باالشـتقاق اللغـوي   ىإلى القواميس اللغوية العربية ويعن
قضـية التمييـز بـين     أما التقويم يفيد اإلصالح والتسـوية ومـن هنـا تثـار     ،تقييم هو تقدير الشيء

فيحاول البعض النظر إلـى أن أصـل اليـاء فـي كلمـة تقيـيم هـي  واو فيفضـل          <<اللفظين، 
م مصطلح تقويم للغاية التـي ينشـدها مـن جـراء دراسـة كفايـة التحصـيل والمتمثلـة         استخدا

ولدى إشـارة بعـض المعـاجم العربيـة تبـين عمومـا        ،غالبا في التعديل والتصحيح أو التحسين
والقيمـة تعنـي القـدر أو الـثمن      ،أن مصطلح التقويم مرتبط بشكل كبيـر بالتعـديل والتصـحيح   

  )1(.>>ر والتثمين أي تحديد قيمة الشيء فالتقييم بهذا يعني التقدي

  
 

و يجدر بالذكر أن المدرسة الغربية تستعمل المفهـومين معـا علـى أسـاس أن لهمـا نفـس         
ولكن مهما يكن من خالف أو جـدل حـول المصـطلحين فهنـاك عالقـة تكامـل        ،الداللة والمعنى

فهـذا   ،فـي غيـاب التقيـيم    فال معنى للتقييم دون تقويم وال يمكـن أن يكـون هنـاك تقـويم     ،بينهما
قرر قيمة التحصيل و بالتقويم يتم التصـحيح أو التحسـين أو التعزيـز بعـد التحقـق فقـط       ي األخير

و إال كيف نعرف أن التحصيل يحتاج إلـى تقـويم وبالتـالي فـالتقييم هـو عمليـة        ،من عدم كفايته
  .التقييم أو هدفا ونتاجا لسابقه وأداة مقررة للتقويم الذي يعتبر بدوره وليدا

  
/ التقـدير  ( بالمالحظـة والقيـاس والتحليـل والتفسـير      نقـوم  وفي كل األحوال عند التقييم  
ثم الحكم على التحصيل، والحكـم عمليـة تقييميـه أخيـرة تحـدد قيمـة الظـاهرة وبنـاء         ) التثمين 

  .يجب اعتماده للتحسين أو التعديل يحدد المختصون مجال ونوع ودرجة التقويم الذي اعليه
ومهمــا كانــت االشــتقاقات اللغويــة للمصــطلحين ال يمكننــا  أن ننكــر أنهمــا عمليتــين   
مصطلح تقيـيم بـدل مـن تقـويم األقـرب إلـى       استعمال وعليه فقد ارتأينا في بحثنا هذا  ،متكاملتين

عملية قياس التـي تسـاعدنا علـى معرفـة مسـتوى المهـارة       ب القيام خاصة و أننا بصدد ،موضوعنا
كمـا أنـه مـا يبـرر اسـتعمالنا لمصـطلح        ،ومن ثمة الحكم عليها ،ي الحساب الذهنيلدى تالميذنا ف

أنه من خالل بحثنا هـذا نحـاول الكشـف والحكـم ولـيس مـن صـالحيتنا         عوضا عن تقويم تقييم
  .ية باألمراإلصالح والتعديل فيبقى ذلك مهمة الهيئة المسؤولة والمعن

  
  
  

------------------------------------  
  .8ص ،  2003 ، دار التربية الحديثة، "االختبارات والتقييم " : محمد زياد حمدان) 1( 
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  : م والقياس ـــة بين التقييــــالعالقـ  2-3  
  

إذ ال يمكننـا الحـديث عـن التقيـيم دون التطـرق       ،يرتبط مفهوم القياس ضـمنيا بـالتقييم    
: وبالتـالي نقـيس لكـي نقـيم إذن     ،نقـيس وفي حقيقة األمر إننا ال نستطيع أن نقيم مـا لـم    ،للقياس
فهـو يقـدم بيانـات موضـوعية      ،لقياس هو جزء من التقييم وهو سابق لـه وهـو أداتـه   ا<< 

  )1( .>>تنبني عليها أحكام التقييم 
الكـم الـذي يحصـل عليـه المـتعلم      << فالقياس كما تدل التسمية يشير إلى القيمة الرقميـة   

ي أن التحصـيل الـذي غالبـا مـا يعبـر عنـه رقميـا        ، وهذا يعنmeasurementفي اختبار ما 
هو في الحقيقة قياس، وعليه يصبح القياس عمليـة تعنـى بالوصـف الكمـي للسـلوك أو األداء      

  .>>وبالتالي القياس ال يتضمن أحكاما لفائدته أو قيمة جدواه
    
ونظرا أنه ال يكفي أن نقـف عنـد الوصـف الكمـي لتحصـيل أو أداء أو مهـارة المـتعلم          

أي بـذلك   ،بل يجب أن نخطو خطوة أخرى تبين ما تعنيـه تلـك العالمـة أو القيمـة الرقميـة      ،طفق
  )2( .فإننا نصدر حكما يعني أننا نقوم بعملية التقييم

  
خـالل تقيـيم مهـارة تلميـذ الصـف        ،وتتجسد العالقة قياس تقييم فـي موضـوعنا هـذا      

االعتمـاد علـى اختبـار نقـيس     حيـث لـن يتسـنى لنـا ذلـك دون       ،السادس في الحساب الذهني
ــة المســطرة  بواســطته هــذه المهــارة  المفتــرض حصــولها انطالقــا مــن األهــداف اإلجرائي

والعالمات أو الدرجات المحصل عليها تعد وصفا كميـا لمقـدار مهـارتهم فـي الحسـاب الـذهني       
يسـمح   ،والمتمثل فـي قربهـا أو بعـدها عـن المتوسـط      ،بالمحك أو المعيار الذي اتخذناه هومقارنت

  .الحكم المناسب، ومنه التقييم لنا بإصدار
نستخلص أن القياس والتقييم مصـطلحان مختلفـان إذ يشـير كـل منهمـا إلـى        اكل هذا يجعلن      

ألنهمـا يحـددان ويخـدمان غـرض واحـد هـو        ،إال أنهما مرتبطـان  ،نوع معين من اإلجراءات
وصـفا كميـا أي إعطـاء رمـوز وأرقـام      حيث أن القياس يصف السلوك  ،اتخاذ القرارات التربوية

فاسـتنادا   ،التقييم يصف الظاهرة وصـفا نوعيـا ويعطـي الحكـم عليهـا بشـكل مطلـق        ،للظاهرة
، فـال تقيـيم دون اسـتعمال    العالقـة قيـاس تقيـيم عالقـة تكامليـة     لعملية القياس يمكننا الجزم بأن 

  .ل بينهمافهما عمليتان مرتبطتان ال يمكن الفص ،قياس 
---------------------------------  

الـدار العلميـة الدوليـة للنشـر     ،  1ط، "مبـادئ القيـاس والتقـويم فـي التربيـة      "  : زكريا محمد الظاهر وآخرون )1( 
  . 12ص ،  2002 ،األردن ،عمان ،والتوزيع و دار الثقافة للنشر

دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع    ،  1ط، "التصـميم التعليمـي   " : تقـديم محمـد ذبيـان غـزاوي     ،محمد محمود الحيلة )2(
 .401ص ،  1999 ،األردن
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  : مـــاالت القياس والتقييــمج/  4 -2  
  

يشمل القياس والتقيـيم كـل أطـراف وجميـع جوانـب العمليـة التربويـة وتتمثـل هـذه            
  : الجوانب في تقييم

Ø حيث توثيقها وشموليتها واتساقها األهداف التربوية العامة من. 

Ø  ية من حيث مالءمتها وتحقيقها لألهـداف، أثرهـا فـي إحـداث التغيـر      المناهج المدرس
 .الخ.....في سلوك المتعلم

Ø   مالءمـة مادتهـا لمسـتوى المتعلمـين، تكـاليف       ،الكتب المدرسية من حيث إخراجهـا
 .الخ......الطباعة

Ø       ـ ــتعمال، نظافتـ ــالحيته لالس ــث ص ــن حي ــي م ــاء المدرس ، طابعــه هالبن
 .الخ........الجمالي

Ø  ــاتج ــات      الن ــده لحاج ــوب، س ــر المرغ ــه للتغي ــث تحقيق ــن حي ــوي م الترب
 .الخ........المجتمع

Ø  ح ، الســـهولة التشـــريعات التربويـــة  مـــن حيـــث الشـــمولية  ، الوضـــو
 .الخ.......المحدودية

Ø  التنظيم و اإلجراءات اإلدارية. 

Ø  لم، الوسائل، التقييم في حد ذاتهالمع. 

Ø همتها فـي نشـاطات المجتمـع والتخطـيط     العالقة بين المدرسة والمجتمع من حيث مسا
 .الخ.....للتنمية

Ø         اقتصاديات التعلـيم مـن حيـث مراعاتهـا للعدالة،االجتماعيـة ،المسـاواة واالقتصـاد
 .الخ..ومراعاة األولويات في اإلنفاق

Ø 1( .الخ.........المتعلم من حيث تحصيله وقدراته، واستعداداته وميوله(   
  

ييميـة ضـمن آخـر مجـال مـن جملـة المجـاالت        ويصنف موضوع دراسـتنا هـذه التق    
ونعني بذلك تقييم المتعلم حيث نسـعى إلـى قيـاس مسـتوى مهـارة الحسـاب الـذهني         ،المقترحة

 إلصدار حكم عن مستوى قدراته الذهنيـة المعرفيـة فـي الحسـاب الـذهني      ،لتلميذ الصف السادس
  .لهذا الغرض انطالقا مما هو مفترض أن تحققه األهداف التي سطرت جراء تحصيله،

  
  

-------------------------------------  
الـدار العلميـة الدوليـة للنشـر والتوزيـع      ،   1ط، "مبادئ القياس والتقويم في التربية ": زكريا محمد الظاهر و آخرون) 1(

  .27ـ 26ص ،  2002 ، األردن ، عمان ، ودار الثقافة للنشر والتوزيع
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  :  الحساب الذهنيم المهارة في ــــتقيي/  5 -2  
  

إال أنهـا تتفـق فـي معظمهـا      ،ف عديـدة للمهـارة  يسبق وأن أشرنا إلى أنه وردت تعـار   
أي اسـتخدام األسـاليب    ،عمليـة أو قـدرة الفـرد علـى األداء الـدقيق السـهل       << :على أنهـا  

الصــحيحة فــي العمليــات الرياضــية أو إجــراء العمليــات الحســابية واالســتقراء واالســتدالل 
  )1( .>>القائم على الفهم في أقل وقت وجهد ممكنين ........دوالتجري
يتبين من هذا التعريف أن معيـار الحكـم علـى المهـارة هـو االنجـاز الفعلـي أو األداء          

الفهـم والتطبيـق والتـي فـي     ،المعرفـة   :وهـي  ،الدقيق السهل والسريع المبني على ثالث أسـس 
تربويـة فـي   لى من تصـنيف بلـوم لألهـداف ال   ذات الوقت هي قدرات مصنفة في المستويات األو

  .المجال المعرفي العقلي
وبالتالي حاولنا تقييم مهارة الحساب الذهني لدى تلميـذ الصـف السـادس مـن خـالل هـذا         
وذلـك برصـد مجمـل األهـداف اإلجرائيـة       ،والمستمد من تعريف المهارة في حد ذاتهـا  ،المعيار

و تصـنيفها حسـب    مـن السـنة الدراسـية    الثالثـي األول المتعلقة بمحور الحساب المقدمة في فترة 
و للحكـم علـى مهـارة التلميـذ فـي الحسـاب        ،المستوى الذي تندرج فيه من المسـتويات الثالثـة  

  : الذهني نتوقف عند المحطات التالية 
  :  القدرة على معرفة الحقائق والمصطلحات الحسابيةـ  1  

صـل العمليـات الحسـابية األربعـة مـن جمـع       ونقصد بالحقائق الحسابية نواتج أو حوا<<  
تعبيـر كامـل يبـين نتيجـة      <<:وتعرف الحقيقة الحسابية علـى أنهـا   ،>>وطرح وضرب وقسمة

فـي عالقـة بإحـدى العمليـات      2و  8فيمكن مثال وضع الـرقمين   ،وضع رقمين في عالقة معينة
   )2(.>> 4=2: 8،  16=2*8،  6=2-8،  10=2+8: التالية 

ه الحقائق الحسابية لدى التلميـذ يعتبـر منطلـق ضـروري و أساسـي فـي       ومعرفة مثل هذ  
ـ   ،الوصول إلى المهارة في الحساب الذهني هذا من جهة أخـرى معرفـة المصـطلحات     ةومـن جه

كـأن نقـول    ،الحسابية والتي نعني بها تلـك المفـردات ذات الداللـة علـى معـان فـي الحسـاب       
 5و  15هـو مجمـوع العـددين     20نـين مثـل   مجموع عندما نقصد ناتج عملية جمع عـددين معي 

 60هـو فـرق العـددين     20أو فرق لما نقصد ناتج عملية طـرح عـددين معينـين مثـل العـدد      ،
  .40و
  
  

------------------------------------  
  .304ص ، مرجع سابق :مراجعة حامد النجار ،حسن شحاتة ، زينب النجار) 1(
 ،2003 ، الجزائـر  ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة    ، 2ط، "قياس النفسي التربـوي  إلحصاء والا:  "مقدم عبد الحفيظ) 2(

  .47 ص ـ 46ص
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هذه المصطلحات فهي بمثابة المفاتيح التـي تفـتح للتلميـذ أبـواب يـدخل منهـا للوصـول          
فمـن المسـتحيل    12و 10يجـاد جـداء العـددين    ، فمثال إذا طلب مـن تلميـذ إ  إلى النتائج الحسابية

  .الجواب والنتيجة الصحيحة ما لم يكن على معرفة بمعنى مصطلح جداء أن يتوصل إلى 
  
  : القدرة على فهم معنى العد والعمليات الحسابية ـ  2  

فهـذه المعـارف التـي يسـتخدمها      ،ورد في تعريف المهارة أنها األداء القـائم علـى الفهـم     
أنـه  حسـن تصـور     ويعـرف الفهـم لغـة    << :في مواقف البد أن تكون مدركة ومفهومة لديـه 

أما معناه االصطالحي فهـو إعـادة إنتـاج مـا يتضـمنه       ،المعنى وجودة استعداد الذهن لالستنباط
  )1( .>> النص المقروء دون تطابق مع النص ذاته

 ،وبصيغة رياضية هو الوصول والتعبيـر عـن نـاتج عمليـة حسـابية دون تطـابق معهـا         
 7.  8=  9. 9يحصـل علـى نفـس النتيجـة      كأن يعبر عن هذه العملية بعملية أخـرى شـرط أن  

ـ   9و  9العالقة أو نوع العملية  بين  ةأي أن يدرك ماهي، بهـا علـى نفـس النتيجـة      لالتـي يحص
الفهـم هـو   << :أي  7- 8=  9:  9توصـل مـثال إلـى    ي أي 7و  8بعملية أو عالقة بين العددين 

  )2( .>>قدرة المتعلم على إدراك معنى األعداد والعمليات الحسابية 
وهو خطوة مهمة البـد للمـتعلم أن يمـر بهـا للوصـول إلـى المرحلـة المواليـة وهـي            
   .التطبيق

  
  : تطبيق القواعد واالستراتيجيات الذهنية ـ  3  

حيـث يسـتخدم معارفـه ومكتسـباته      ،تتضح مهارة التلميذ بدرجة أكبر في هـذا المسـتوى    
يات الحسـابية القائمـة علـى الفهـم للوصـول      ويبني شبكة عالقات بين العمل ،عن الحقائق الحسابية

مهـارة   << :حيـث يعـرف التطبيـق أنـه    و أقل جهد ممكن،  إلى النتيجة الحسابية في أقصر وقت
ترقى بالمتعلم إلى مستوى توظيـف المعلومـة واإلسـتراتيجية التـي تعلمهـا فـي التعامـل مـع         

  )3( .>>موقف جديد 
  
  
  
  
  
  

----------------------------------------  
  . 102ـ  235ص  ،مرجع سابق :مراجعة حامد النجار ،حسن شحاتة وزينب النجار) 1(
  .24ص  ،مرجع سابق :سعد خليفة المقرم)  3( ، )2(
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وعليه فقد اعتبرنا تحقق األهداف اإلجرائيـة المصـنفة فـي المسـتويات الثالثـة المعرفـة         
تعكـس معنـى    ،بالعامـل الزمنـي   ،الفهم والتطبيق والمترجمة في شكل أنشـطة حسـابية مقرونـة   

وبالتالي تمكن التلميذ منها ونجاحـه فيهـا يجعلنـا نحكـم عليـه بأنـه        ،المهارة في الحساب الزمني
  .قدر من المهارة في الحساب الذهنيعلى 

    
وعلى حد قول أحد الباحثين أنه ينبغي التفريـق بـين تعلـيم التفكيـر وتعلـيم المهـارة فـي          

 ،ير يعني تزويـد المـتعلم بفـرص مالئمـة لممارسـته وتشخيصـه وإثارتـه       التفكير ألن تعليم التفك
في حين تعليم مهارة التفكير فتنصـب بصـورة هامـة علـى تعلـيم المـتعلم كيـف ولمـاذا ينفـذ          

،االسـتنباط واالسـتقراء   كـالتطبيق   ،يجيات عمليـات التفكيـر الواضـحة المعـالم    اتمهارات واستر
  .الخ........
فنقـول أنـه مـن السـهل      ،على تعليم الحساب الذهني والمهارة فيـه  إذا أسقطنا هذا القولو  

فـي حـين    ،تعليم الحساب الذهني عن طريق الممارسة و التدريب المتواصل علـى تقنيـات معينـة   
  .المناسبة وفي الوقت المناسب المهارة فيه تقتضي التفكير في تطبيق اإلستراتيجية

  
 

  : ةـــــسابيدور التقييم في تعلم المهارات الحـ  2-6  
  

إن اقتحام التقييم حقل التربية والتعليم في السـنوات األخيـرة ال يعنـي أنـه حـديث العهـد         
وذلك مـن خـالل إصـداره ألحكـام حـول       ،بل يرجع تاريخ وجوده منذ أن وجد اإلنسان ،والنشأة

 ما يحب وما يكره ولتحديد عالقته االجتماعية مع اآلخرين على وفـق مـا يـراه مـن أسـس لـذلك      
وقد يلجأ الفرد إلى عملية التقييم لسلوكه وسـلوك اآلخـرين وتصـرفاته ومراجعـة أعمالـه لتتبـين       

وللفـرد أن يـدرك قدراتـه     ،وذلـك لغـرض التـدعيم والتصـويب     ،له جوانب القـوة والضـعف  
وهـو مـا يجعـل التقيـيم فـي العمليـة        ،وإمكاناته لتحسين استثمارها فيما يفيـده ويفيـد مجتمعـه   

ألنهـا عمليـة هادفـة ذات بدايـة ونهايـة ويـأتي التقيـيم         ،عناصر األساسية والمهمةالتربوية من ال
فال يمكن لنـا أن نتصـور سـير العمليـة التربويـة فـي        ،عنصر من عناصرها ويتطور بتطورها

  .ناجحة ما لم تدعم وتزود بالتقييمخطى 
  

االختبـارات  فقد كان التقييم في الممارسات السـابقة مقتصـرا علـى االمتحـان النهـائي و       
منح عالمة وترتيب وفقا لتلـك العالمـة المحصـل عليهـا واتخـاذ قـرارات حـول         دالفصلية بقص

وكانت تعتبر األخطاء ذنوبا تترجم إلـى فشـل ويقتصـر النجـاح واالنتقـال       ،انتقالهم للسنة الموالية
  .سرد للحقائق والمعارفعلى ذوي القدرات العلية في الحفظ وال
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ليمية التعلمية بمـا فيهـا تطـور مفهـوم طبيعـة المـتعلم وخصائصـه        وبتطور العملية التع  
أساليب القياس والتقيـيم تغيـرت النظـرة للتقيـيم علـى أنـه لـيس         ،أهدافها ،طبيعة المادة المتعلمة

بـل عمليـة عالجيـة تشخيصـية ودور المؤسسـة التعليميـة هـو تهيئـة الظـروف           ،مجرد حكم
ـ المالئمة للتعلم أمام المتعلمين وعناصر  طرائـق   ،وسـائل  ،محتـوى  ،مـن أهـداف   ةالبيئة التعليمي

وبالتالي فالتقييم جزء مندمج فـي سـياق الـتعلم يسـمح بـالتعرف علـى حالـة مكتسـبات          ،وتقييم
ويمـد المعلـم بالوسـائل لتقيـيم ممارسـته الشخصـية        ،التالميذ وضبط سيرورة التعلـيم والـتعلم  

  .ها تتطور بطريقة مالئمةوجعل
أن لعمليـة التقيـيم ثـالث أدوار هامـة بالنسـبة      << : de landsheere دي الندشـير  ويـرى  

  : للتعلم وهي 
Ø بحيث يزود المـتعلم بحيثيـات ومعـارف ضـرورية يسـتطيع مـن خاللهـا أن        :  دور تنبئي

 .يتصور المهنة أو مرحلة الدراسات العليا التي سيتجه إليها

Ø  فضـال عـن    ،معرفـة مـدى تقدمـه   ويقيم ذاته بذاتـه ل  هيسمح بمراقبة اكتسابات:  دور معياري
ذلك يسمح له التقييم من معرفة ترتيبه و وضـعيته ضـمن الفصـل الدراسـي أو فـوج العمـل       

بالمقارنـة مـع فصـول المدرسـة ككـل أو فصـول أقسـام         ،) ترتيبـه  ( أو تحديد وضـعيته  
 .أو البلد ككلمدارس 

Ø ـ     : دور تشخيصي يـد المـواد   الـتعلم وتحد  ةيسمح بتشخيص العوامـل التـي تعيـق مـرد ودي
وتشـخيص العوامـل المتسـببة فـي      ،والتقنيات التي يظهر فيها الطالب عدم الكفاية في التفـوق 

   )1( .>> ذلك
  

وبالتالي الدور الذي يلعبه التقييم في مسار الـتعلم بصـفة عامـة ينبـئ وبوضـوح أهميـة         
رات الدور الذي يلعبه فـي مجـال الرياضـيات وبالتحديـد  فـي مجـال الحسـاب وتعلـم المهـا         

خاصة و أن الرياضيات و ما تتضمنه تشـكل سلسـلة تتـرابط فيمـا بينهـا فـي حلقـات         ،الحسابية
إذ الشـك   ،هـو الحـال فـي المجـال الحسـابي     وفالخلل في إحداها يؤثر بوضوح على البقية  ،عدة

أن عجز المتعلم أمام القيام ببعض العمليات الحسابية يرجع حتمـا إلـى عـدم تحكمـه فـي بعـض       
فال يمكننا مثال أن نطلـب منـه قسـمة عـدد علـى عـدد مكـون مـن          ، قاعدية السابقةالمعارف ال

و عمليـة   ،وملمـا بجـداول الضـرب    ،رقمين أو ثالثة ما لم يكن يتحكم في القسمة على رقم واحـد 
  .وعلى دراية بمعاني هذه المصطلحات المستعملة ،الجمع والطرح

 
 
 
------------------------------------ 
(1) De landsheere: « évaluation continue », 6éme édition, Bruxelles, 1980, p 15. 
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وطبعا ال يمكن معرفة والكشف عن ذلـك مـا لـم يرفـق  بـالتقييم الـذي وحـده يسـمح            
بالمعالجة والتصحيح في الوقت المناسـب قبـل إضـافة أو االنتقـال إلـى أي مكتسـب أو مفهـوم        

القاعدة المتينة ال الهشة التـي سـرعان مـا تـزول مـع أول عقبـة       جديد لضمان البناء السليم على 
والمقاربة الجديدة في منظومتنا تولي التقييم أهميـة كبـرى وتجعلـه عمليـة مدمجـة فـي        ،تواجهها

بـل هـو مؤشـر يـدفع      ،نب يستحق صـاحبه العقـاب  الخطأ على أنه ذ وال تنظر إلى ،سياق التعلم
ـ   ا بالمعلم إلى البحث عن الخلل وإعـادة  وبـذلك يضـمن    ،ه لتصـحيحه وعالجـه  لنظـر فـي عمل

  .اإلبداع والتعامل الجيد للمتعلم في المجال العددي والحسابي
  

  :التعلمية/أنــــواع التقييم في العملية التعليمية /   2-7  
إن ما يزيد من أهمية التقييم في العملية التربوية إضـافة إلـى الـدور الفعـال الـذي يلعبـه         

  : من بينها يوالت إلى تحقيقه من أغراض متعددة ومرغوبة و ما يهدف ويسعى
  .ـ تحديد ما يحقق من األهداف التعليمية والتربوية المنشودة<< 
سعي إلى التشخيص والوقاية والعـالج كمـا يعطـي للمـتعلم تغذيـة راجعـة عـن أدائـه         ـ ال    

والعمـل علـى الرفـع     وبالتالي تعزيز عناصر القوة ومعالجة عناصـر الضـعف  ، التعليمي التعلمي
فهو مؤشـر جيـد لقيـاس أداء المعلـم وفاعليـة تدريسـه والحكـم عليـه ألغـراض           ،من نوعيتها

  .وقرارات تربوية وإدارية 
ـ يقدم مخرجات مهمة ألغراض البحـث والتقصـي فـي تعلـيم المـواد الدراسـية ومناهجهـا           

   )1( .>>بحثا وتخطيطا وتعديال وتطويرا 
  

أخرى إال أن نجزم بمدى أهمية التقيـيم فـي العمليـة التربويـة ناهيـك      وبهذا ال يسعنا مرة   
وحتى نضمن استمرارية هذا الـدور ونحـافظ علـى هـذه األهميـة       ،عن الدور الفعال الذي يقوم به

ينبغـي أن نحسـن تطبيقـه وممارسـته بالكيفيـة السـليمة وفـي الوضـعية          ،ونعطي معنى للتقييم
وهو ما أدى بـالتربويين إلـى تصـنيفه فـي ثالثـة أنـواع       "  ،ربويةالمناسبة تبعا لمراحل العملية الت

وعليـه   ،حسب المراحل التي يتم فيهـا وذلـك بهـدف المراقبـة والكشـف والعـالج أو التعزيـز       
نفضل في هذه الحالة استعمال مصطلح تقويم بدال من تقيـيم انطالقـا مـن المعنـى اللغـوي الـذي       

التقـويم أشـمل مـن التقيـيم وعليـه سـنورد األنـواع        تطرحه القواميس العربية والرامي إلـى أن  
  )2(:  الثالثة للتقويم كما يلي 

  
-----------------------------------------  

دار المسـيرة للنشـر   ،  1ط، "التصميم التعليمـي نظريـة وممارسـة    ": تقديم محمد ذبيان غزاوي ،محمد محمود الحيلة )1(
 .402ص ،  1999 ، األردن ، والتوزيع

  . 115ص ،  2005جويلية  ، " منهاج الرياضيات للطور الثاني : "رة التربية الوطنيةوزا )2(
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 initial (ويطلق عليـه كـذلك  التشخيصـي ، التمهيـدي ، القبلـي       :ـ التقويم قبل التعلم 1  <<

évaluation ( ،         فقد بينت التجارب ضرورة وأهميـة هـذا النـوع مـن التقـويم قبـل البـدء فـي
 يـذ فنت ى قدرة اسـتغالل التلميـذ لمكتسـباته القبليـة وبالمثـل قبـل الشـروع فـي        وكذا مد ،التعلم

 موبذلك فهو يهدف إلى تقصي مـدى اسـتعداد المـتعلم وامتالكـه لمتطلبـات الـتعل       ،معارف جديدة
أي تحديـد المفـاهيم والمبـادئ والمهـارات لفهـم المعـارف والمهـارات         ،السابق للتعلم الالحـق 

اختبـار قبلـي   ، ويقـاس باختبـار اسـتعداد    اء وضعيات تعلم أكثر مالءمةوذلك من أجل بن ،الجديدة
وهو ما تم اعتماده مؤخرا فـي منظومتنـا التربويـة مـع بدايـة كـل موسـم         ،أو اختبار تشخيصي

  .دراسي 
  
 formative  ويعـرف أيضـا بـالتقويم التكـويني أو البنـائي     : ــ التقـويم أثنـاء الـتعلم     2  

évaluation ) (،نوع على ما أحرزه المتعلم من تقـدم ومـا فشـل فيـه خـالل تعلـم       يركز هذا ال
حيث إذا فشل أغلبية المتعلمين وجـب إعـادة النظـر فـي أسـاليب التعلـيم        ،موضوع دراسي معين

أما إذا كان الفشل يمس القلة منهم فينبغي المعالجـة والتصـحيح مـن خـالل القيـام بمهـام        ،والتعلم
ويعتمـد هـذا النـوع مـن التقـويم بالدرجـة األولـى علـى          ،فردية للقضاء على األخطاء الناجمة

وال  ،مالحظة تصرفات التالميذ وانتاجاتهم أثنـاء تعـاملهم مـع األنشـطة والتمـارين والمشـكالت      
بل بتفسـيرها و إعطائهـا معنـى وفهـم أسـبابها واسـتغاللها        ،يسمح بتحديد أنواع أخطائهم فحسب

يعـين المعلـم علـى جمـع معلومـات حـول تطـور         كما أنـه  ،لتنمية تعلمات التالميذ وتطويرها
مما يمكنه من اقتراح أنشـطة مالئمـة وهادفـة تسـاعدهم علـى تجـاوز        ،معارف وكفاءات التالميذ
    .ومن أدواته المالحظة المستمرة لنشاطات التالميذ الصفية ،الصعوبات التي تعترضهم

  
  somative و التحصـيلي ويعـرف أيضـا باإلجمـالي ،النهـائي أ    :ـ التقـويم بعـد الـتعلم    3  

évaluation) ( ،        وهو شامل يتم في نهايـة التـدريس أو البرنـامج التعليمـي للتأكـد مـن مـدى
وأمثلة ذلـك امتحـان البكالوريـا ، شـهادة التعلـيم االبتـدائي ويـتم فـي         ، تحقق النتائج المنتظرة 

ـ   نتعيـين القـائمي   ،أبرزهـا تحديـد موعـد اإلجـراء     ،ضوء محددات معينة اركين فـي  بـه ،المش
  .>>سرية األسئلة والدقة في التصحيح  ةالتصحيح والمراقبة ومراعا
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  : الصعوبات التي تواجه القياس والتقييم التربوي/  2-8  

  
إن طبيعة الظاهرة التي نحن بصدد قياسها وتقييمها فـي موضـوعنا هـذا تجعلنـا نصـنف        

ذلـك ألن القيـاس يختلـف بـاختالف      ،قياسنا هذا في القياس التربوي ونـدخل مـن بابـه الواسـع    
مـن هـذا القيـاس وال     قحيث أن القياس في مجـال الفيزيـاء و الكيميـاء أد    ،الظاهرة التي يقيسها

نقبل فيه باألخطاء على عكـس القيـاس التربـوي الـذي يتعامـل مـع األحيـاء ممـا يجعـل لـه           
ألن ،لةخصوصيات ومميزات وكذا صعوبات تحـول بينـه وبـين الوصـول إلـى الحقيقـة بسـهو       

وبـذلك نكـون    ،هناك عوامل يصعب التحكم فيها وتؤثر عليه فيكون أكثر مرونـة وقابليـة للتغيـر   
لكـن يتوجـب تـوخي الحـذر والحيطـة واالنتبـاه إلـى         ،أكثر عرضة للخطأ وتسامحا في قبولـه 

وضـرورة محاولـة اسـتعمال أدوات القيـاس اسـتعماال ذكيـا وتفسـير نتائجهـا          ،أخطاء القياس
مـا وعلـى درايـة بمـا يميـز القيـاس       ذلك ما لـم يكـن الباحـث مل    ىوال يتسن ،اتفسيرا صحيح

  )1(:التربوي ومن ذلك نذكر 
ـ غير مباشر فمثال هو ال يقيس المهارة فـي الحسـاب الـذهني و إنمـا نسـتدل عليهـا مـن          <<

  .أداء التلميذ
باحـث  ـ في كل قياس تربوي أو نفسي يتواجد الخطـأ بسـبب أو بـأخر وهـذا يعنـي علـى ال        

  .وتفسيرها جكشفه بالطرق اإلحصائية ثم يزيله قبل الشروع في استعمال النتائ
  .أنه يعتبر قياس نسبي و ليس مطلق ـ كما  

  :ومن الصعوبات التي قد تعترض سبيل الباحث في القياس التربوي  
Ø امـة وأن  حيـث أن معظـم البـرامج التربويـة أهـدافها مصـاغة بطريقـة ع       : تحديد األهداف

 .ليست هي المعلنة أهدافها

Ø          قياس المردود أو الناتج كاألهـداف يجـب أن يكـون مصـاغ بطريقـة قابلـة للقيـاس ومـن
 .ون عملية قياسها صعبة أو مستحيلةالممكن أن تك

Ø  وهـذا األخيـر مـن دون    ،البد أن تركز علـى إصـدار الحكم   تقييميةأي دراسة : إصدار الحكم
 .الذي يصدر هذا الحكم صلشخشك أنه يتأثر بالجوانب الشخصية المتعلقة با

Ø يصعب عمل تصميم تجريبي ومنضـبط فـي معظـم الدراسـات التربويـة      : العجز في التصميم
 .قد الظاهرة وتعدد المتغيرات فيهابسبب تع

Ø         النقص في مصادر التمويل ألن عدم توفرهـا قـد يكـون أحـد العوائـق إلجـراء الدراسـات
  .>>التقييمية 

-------------------------------------  
  .22ـ  21ص  ، مرجع سابق ، " مبادئ القياس والتقويم في التربية : "زكريا محمد الظاهر وآخرون )1(
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لكن وعلى الـرغم مـن كـل هـذه الصـعوبات يجـب علـى الباحـث التحلـي بالصـبر             
وعليـه العمـل علـى تجاوزهـا قـدر       ،و أن ال يسمح لها بأن تقلل من عزيمته ومجهوده ،والمثابرة

لك بإتباع الطـرق اإلحصـائية واألسـاليب العلميـة حتـى وإن كانـت النتـائج التـي         المستطاع وذ
ـ   ـ     ييصل إليها نسبية بحكم طبيعة الظـاهرة الت مـن أصـعب المهـام      ديتعامـل معهـا والتـي تع

  .لتعرضها الحتمي للخطأ 
  

  :ةـــاء القياس في التربيــــأخط/  9 -2
للوصـول إلـى نتـائج تتمتـع بـأكثر       إن أي باحث يبذل قصارى جهده في مسيرته البحثيـة   

فهـو يقطـع شـوطا كبيـرا فـي       ،قدر ممكن من الدقة تجيب عن تساؤالته المبدئية التي انطلق منها
  .البحث ومن الجهد والعمل المتواصلالقصي و

  
ـ         ه ـولذلك تراه يحاول التصدي إلى كل خطأ قد يعتـرض سـبيله ويـؤثر علـى نتـائج بحث

ا أن المقاييس التربوية أو النفسية لـم تصـل بعـد إلـى درجـة الدقـة       إال أنه ومثلما سبق و أن أشرن
سـيما وأننـا ال نقـيس الخاصـية المعنيـة مباشـرة        ،الموضوعية التي تتوفر في المقاييس الطبيعية

وبالتـالي ال تعطـي هـذه المقـاييس القـيم       ،بل نقيس السلوك أو األداء الذي نسـتدل منـه عليهـا   
  :وترجع أسباب األخطاء في القياس إلى ما يلي  ،المقاسةالحقيقية أو الصحيحة للظاهرة 

 أي عدم الدقة فـي األداة قـد يترتـب عنـه الوقـوع فـي الخطـأ       : "الخطأ في أداة القياس" •
وقد حاولنا تجاوز هذا الخطأ في بحثنا هذا من خـالل االسـتعانة بخبرتنـا الميدانيـة فـي      (،

مـادة و أهـدافها وكـل مـا يحـيط بهـا       التعليم  وإلمامنا نوعا ما وبشكل معتبر بمحتوى ال
باإلضافة إلى اللجوء إلـى محكمـين أسـاتذة جـامعيين فـي العلـوم التربويـة ومعلمـين         

وكـذا التأكـد مـن     )حرصنا على أن يكون لهم مستوى جـامعي فـي ميـدان الرياضـيات     
  .ثبات وصدق أداة القياس عن طريق األسلوب اإلحصائي المناسب

والمتمثلـة فـي التلميـذ الـذي يتـأثر أداؤه       :"الظاهرة المقاسةالخطأ الناجم عن عدم ثبات " •
قد يكـون مرتاحـا أو قلقـا أو ضـجرا كمـا قـد يكـون بصـحة جيـدة أو          ،بحالته النفسية

  .مريض

فمـثال إذا طلـب    ،إن الدقة في المالحظة تختلف من شـخص إلـى أخـر     ":خطأ المالحظة" •
قـد   كعالمـاتهم، وكـذل   فـت ختلالعالمـة اختبـار لـنفس الورقـة      من عدة معلمين وضع

  )1(.>>تختلف عالمة المعلم الواحد من وقت إلى أخر 
  

----------------------------------  
 23ص  ، مرجع سابق: زكريا محمد الظاهر وآخرون) 1(
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وقد حاولنا تجاوز هذه العقبة في بحثنـا هـذا بعـرض ورقـة االختبـار علـى مصـححين          
وعليـه فنتـائج   ر بين العالمتين تعرض علـى مصـحح ثالـث،    اثنين، وفي حالة ظهور اختالف كبي

 بحثنا هذا تتوقف على مـدى جديـة المعلمـين الـذين أشـرفوا علـى سـير العمليـة أو االختبـار         
ملتمسـين مـن    ،وإتباعهم للتعليمات والنصائح التي قدمت لهـم قبـل إجـراء االختبـار     ،هوتصحيح

ـ    وراء ذلك روح التعاون والجدية والموضوعية في سبي ة وتعكـس  ل الوصول إلـى نتـائج أكثـر دق
  .الواقع كما هو

  
  :مـــــــأدوات القياس والتقيي/  2-10  
إن حديثنا عن القياس والتقيـيم يـدفعنا حتمـا إلـى التطـرق لـألدوات أو الوسـائل التـي           

  )1(: ومن بينها نذكر ،يعتمد عليها والتي بدورها تتعدد وتتنوع أساليبها
المستمرة لنشاط التالميـذ  عنـد قيـامهم بالواجبـات وتسـجيل       ةي المراقبوتتمثل ف: ـ المالحظة   

وهـو مـا يسـاعد     ،مما يمكننا من جمع صورة ال بأس بها عـن سـلوك التلميـذ    ،تلك المالحظات
  .ه واألخذ بيد من يحتاج إلى إعانةفي اتخاذ الطرق الفعالة لتحسين تدريس

الحسـابية  ( قائمـة يحـدد فيهـا المهـارات      في هـذا يقـوم المعلـم بتكـوين    : ـ قوائم التدقيق   
ـ )الـخ ....فأعـداد، حـرو  ( فوالمعـار  ،)والكتابية والحركية   ،بطاقـة لكـل تلميـذ    ص، ويخص

  .مة أمام المتقنة من طرف كل تلميذويضع عال
فـة أسـاليب التقيـيم    يتم من خاللـه دراسـة حالـة التالميـذ الـذين تـدل كا      :  ـ دراسة الحالة   

وهـذا النـوع  أو األداة أكثـر اسـتعماال فـي       ،ن زمالئهـم فـي المسـتوى   فهم عاألخرى على تخل
   .ميادين علم النفس العيادي أو اإلكلينيكي

ويسـتخدم هـذا األسـلوب عنـدما يعطـي المعلـم درجـة أو تقـدير ألداء         :  ـ مقاييس التقدير   
ـ فتوضع المهارات في قائمة ويجـري اعتمـاد أرقـام لتـدل علـى درجـة إتقا       ،مهارة معينة  اـنه

  .ضعيف جدا  0مقصر ،1جيد ،2جيد جدا ، 3ممتاز ،  4: مثال 
يعتبر االختبار األداة  األكثر شـيوعا فـي الميـدان التربـوي التعليمـي  و أهـم       : ـ االختبارات   

أداء أو إجـراء مـنظم    << :أداة قياس في تقييم التحصيل المدرسي  يعـرف االختبـار  علـى أنـه    
تعريفـه علـى أنـه مجموعـة مـن األسـئلة التـي تقـدم للتالميـذ          لقياس عينة من السلوك ويمكن 

ويجـب أن توجـه أسـئلة أي اختبـار إلـى       ،ثم وصف هذه اإلجابات بمقاييس عددية ،لإلجابة عنها
فهنـاك اختبـارات معرفيـة واختبـارات      ،سلوكيات محددة فـي ضـوء الغـرض المـراد قياسـه     

  )2(.>>استعداد، اختبارات ذكاء ،ميول وقيم  
-------------------------------------  

 .17ص  ، مرجع سابق : زكريا محمد الظاهر وآخرون ) 1(

مكتبـة  ،  2ط ، "التربيـة الميدانيـة و أساسـيات التـدريس     "  :عبد اللطيـف بـن حمـد الحلبـي     ، مهدي محمد سالم) 2(
  .367ص ،  1998 ، الرياض ،العبيكان
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م علـى مسـتوى تحصـيل المـتعلم مـن خـالل       وعليه نعتمد على االختبار كأداة قياس للحك  
أو تحديـد   ،وهـذا التفسـير لـألداء يسـمى معيـاري المرجـع       ،مقارنة أدائـه بتحصـيل زمالئـه   

المعارف والمهارات  والمفاهيم التي يستطيع المتعلم القيام بها وتلـك التـي ال يسـتطيع القيـام بهـا      
  .في بحثنا هذالنوع الذي اعتمدنها وهذا التقدير يسمى محكي المرجع وهو ا

وتصـنف االختبــارات الصــفية عمومــا إلــى أربعــة أنــواع رئيســية حســب اســتجابة    
  شفوية  ـ  مقاليه  ـ  موضوعية  ـ  أدائية : المفحوص لها

اإلطـار المنهجـي   فـي   شيء من التفصـيل نوعـا مـا   وسنرجع إلى موضوع االختبارات ب  
أداة القيـاس التـي اعتمـدنا      ي االختبـار أ باعتبـاره  للبحث وتحديدا عند الحديث عن أداة القيـاس، 

ة عنـد تلميـذ   عليها في قياس المهارة في الحساب  الذهني والتحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـي    
  .الصف السادس ابتدائي

  
  : خالصة جزئية

  
ما يمكن استخالصه تبعا للمعطيات السابقة حـول موضـوع التقيـيم فـي مجـال الحسـاب         

  :يمكن حصره في النقاط التالية
Ø وسائل ومتنوعة المجاالت واألنواعالتقييم عملية مستمرة شمولية ومتعددة ال. 
 
Ø         التقييم في مجال المفاهيم والمعـارف والمهـارات الحسـابية أمـر ضـروري وبـالغ األهميـة

فال يمكن الـتحكم فيـه والسـيطرة عليـه مـا لـم        ،خاصة و أن هذا المجال واسع وثري ومعقد
التـي تعكـس درجـة الـتحكم وتكشـف       ، كونهـا المـرآة  مستمرةيتدخل القياس والتقييم بصفة 

يا منهـا لتحقيـق األهـداف    وتعمل على معالجته قبـل أن يضـاف أي جديـد سـع     ،عن الخلل
 .المنشودة

  
 
Ø ألن هـذه األخيـرة مسـعاها هـو إحـداث       عنها ارتباط التقييم باألهداف ال يمكن فصله أو فكه

والتـي بـدورها    ،قييم يحدد درجـة هـذا التغيـر   في حين الت ،تغيرات مرغوبة في سلوك المتعلم
  .نبني عليها اتخاذ القرار المناسبي
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  :التساؤالت الخاصة بالبحث -1
    
  :من خالل اإلشكالية المطروحة نستخلص التساؤالت الخاصة بالبحث التالية  

هل يحصل تلميذ الصف السادس في اختبار مهارة الحساب الذهني علـى درجـات فـي أغلبهـا      -
  منخفضة؟

  في الحساب الذهني ؟وهل تختلف درجة التحكم في حل المشكالت الرياضية باختالف المهارة  -
  

  :لإلجابة على التساؤلين السابقين افترضنا الفرضيات التالية
  
  :فرضیــــــــــــــــــــات البحث -2

  :األولىالفرضية العامة / 2-1  
  

يحصل تلميذ الصف السادس في اختبـار مهـارة الحسـاب الـذهني علـى درجـات فـي          
  .أغلبها منخفضة

  
Ø صل تلميذ الصف السـادس فـي اختبـار مهـارة  الحسـاب      يح   :الفرضية الجزئية األولى

القدرة على معرفة الحقائق والعمليات الحسـابية ، القـدرة علـى فهـم معنـى األعـداد       (الذهني 
إجـراء   عنـد والعمليات الحسابية ، القدرة علـى تطبيـق القواعـد واالسـتراتيجيات الذهنيـة      

  .على درجات في أغلبها منخفضة)العمليات الحسابية 
  
  : الفرضيات اإلجرائية -
ــا  1 القــدرة علــى معرفــة الحقــائق  سـ يحصــل تلميــذ الصــف الســادس فــي اختبــار قي

  .والمصطلحات الحسابية على درجات في أغلبها منخفضة
ـ يحصل تلميذ الصف السادس في اختبار قياس القـدرة علـى فهـم معنـى األعـداد والعمليـات        2

  .الحسابية على درجات في أغلبها منخفضة 
ـــ يحصــل تلميــذ الصــف الســادس فــي اختبــار قيــاس القــدرة علــى تطبيــق القواعــد  3

العمليـات الحسـابية األربعـة  علـى درجـات فـي أغلبهـا         ءإجـرا  عندواالستراتيجيات الذهنية 
  .منخفضة 
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  :ة العامة الثانية ـــالفرضي/ 2-2  
  

  الحساب الذهني  تختلف درجة التحكم في حل المشكالت الرياضية باختالف المهارة في     
  
Ø الفرضيات الجزئية:  
  
  : الفرضية الجزئية الثانية  -

لتلميذ الصف السادس فـي اختبـار الـتحكم فـي حـل المشـكالت        ةالدرجات المنخفض ةتختلف نسب
بـاختالف نسـبة   )اختيار العملية واألعداد المناسبة، تقديم النتيجـة والجـواب الصـحيح    ( ،الرياضية

  .ار المهارة في الحساب الذهنيالدرجات المنخفضة في اختب
  

  : الفرضيات اإلجرائية
ـ كلما ارتفعت نسبة الدرجات المنخفضة لتلميذ الصف السـادس فـي اختبـار مهـارة الحسـاب       1

الذهني زاد ارتفاع نسبة الدرجات المنخفضة فـي اختيـار العمليـة واألعـداد المناسـبة فـي حـل        
  .المشكلة الرياضية

جات المنخفضة لتلميذ الصف السـادس فـي اختبـار مهـارة الحسـاب      ـ كلما ارتفعت نسبة الدر  2
الذهني زاد ارتفاع نسبة الدرجات المنخفضـة فـي تقـديم النتيجـة والجـواب الصـحيح فـي حـل         

  .الرياضيةالمشكلة 
  
  : عینـــــــــــــــــة البحث - 3
  

باطها بمسألة الرت ،تعد مرحلة اختيار عينة البحث واحدة من أهم وأعقد الخطوات المنهجية  
، بيد أن مصداقية إضافة إلى كون الجانب الميداني هو المحك الواقعي للبحث ككل ،الدقة والموضوعية

لكن ليس من السهل مطابقة عينة  ،تزداد كلما كانت شمولية في الدراسة الميدانية اعتهالدراسة ونجا
  .الباحث فذلك يتطلب إمكانيات ليست دوما في متناول، البحث للمجتمع األصلي

في الدراسة  ،وعليه فقد تم اختيار عينة البحث الخاصة بدراستنا هذه بطريقة مقصودة  
وانعدام  ،محدودية الوقت والجهد :وذلك لالعتبارات التالية ،حد سواء ىوالنهائية علاالستطالعية 

في اإلشراف وعدم االهتمام والجدية  ،حيث أبدت بعض المدارس رفض  تقديم يد العون لنا ،التسهيالت
على المعلم إنهاءه قبل  ،جواعتبار ذلك عرقلة لسير برنام  ،على سير االختبار وتجريبه على التالميذ

  .االمتحان الرسمي المنتظر نهاية السنة
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  : وعليه فقد تم ضبط عينة التالميذ في ضوء المتغيرات التالية  
Ø   سنة أي المعيدين 12ن يفوق سنهم سنة وبالتالي استبعاد التالميذ الذي 12ـ إلى 11السن من. 
 
Ø   أوراق أجاب أصحابها على 10أوراق بسبب الغياب و  6ورقة اختبار من بينها  16استبعاد

ولم يجيبوا على الجزء الثاني  ،االختبار في جزئه األول المتعلق بالمهارة في الحساب الذهني
حديد بلغ مجموع أفراد العينة وعلى ضوء ذلك الت ،المتعلق بالتحكم في حل المشكالت الرياضية

 10العدد الذي يمكن اعتباره يمثل جملة مجتمع الدراسة  والموزع على  ،تلميذ 284اإلجمالية 
 :ألحياء من مدينة قسنطينة وبلدية الخروب كما هي موضحة في الجدول التالي  ،مدارس ابتدائية

  
  

  عدد التالميذ  المدرسة  رقم
  28  محمد بوقطاية  01
  29  صالحبوحبل   02
  29  األسد بن الفرات  03
  34  خنفري عمار  04
  23  عبد الرحمن الداخل  05
  31  عنابي مبارك  06
  30  أبو عبيدة بن الجراح  07
  32  أحمد بوشبعة  08
  27  البنات  09
  21  عبد العزيز رميتة  10

  284  المجموع
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   :حـــــــــــــــــــدود البحث/ 4
  

وكذلك العينة  ،البحث المكان أو المنطقة التي أجري فيها البحث ميدانياإننا نعني بكلمة حدود   
وعليه فإن هذا  ،كما تشير الكلمة إلى الوقت والزمن الذي شملته الدراسة ،التي أجريت عليها الدراسة

  : البحث وبالموازاة مع البحوث األخرى يتكون من ثالثة أبعاد أو حدود وهي 
  .المدرسة االبتدائية يف البحث على تالميذ السنة السادسةاقتصر هذا : الحدود البشرية •
 .2007ـ  2006الثالثي األول من السنت الدراسية    :الحدود الزمنية •

لمدينة قسنطينة  ةإلجراء دراستنا الميدانية تم اختيار مدارس تابع: الحدود الجغرافية أو المكانية  •
 .ا سالفاوذلك ألسباب سبق ذكرهتابعة لبلدية الخروب  وأخرى

  
منها تابعة لخمسة أحياء من مدينة قسنطينة 7مؤسسات ابتدائية  10وقد تمت هذه الدراسة في   

  : وثالث مؤسسات تابعة لبلدية الخروب موزعة حسب الجدول التالي ،متفاوتة المستوى االجتماعي
  

  المنطقة  المدرسة  رقم
  حي القماص  محمد بوقطاية  01
  حي القماص  بوحبل صالح  02
  حي القماص  األسد بن الفرات  03
  حي الرياض  خنفري عمار  04
  حي كوحيل لخصر  عبد الرحمن الداخل  05
  حي التوت  عنابي مبارك  06
  حي الدقسي  أبو عبيدة بن الجراح  07
  الخروب  أحمد بوشبعة  08
  الخروب  البنات  09
  الخروب  عبد العزيز رميتة  10

  
   .مبر إلى غاية شهر أفريلوقد امتدت الدراسة الميدانية من شهر ديس
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  : المنھـــــــــــــــــج المستخدم / 5  
  

ويجيب  ،المنهج إلى الطريقة التي يتبعها الباحث لدراسة مشكلة موضوع البحثيشير مفهوم   
هذا المفهوم على الكلمة االستفهامية كيف؟ وبعبارة أخرى إذا سألنا كيف يدرس الباحث الموضوع الذي 

ومن المناهج الرئيسية التي تستخدم في البحوث  ،إلجابة على ذلك تستلزم تحديد نوع المنهجفإن ا ،أمامه
  )1(:التربوية والنفسية واالجتماعية بصفة عامة نذكر المناهج التالية

  منهج البحث التاريخي  •
 منهج البحث الوصفي  •

 منهج البحث الوصفي  •

  
  : هي وعات رئيسية والذي بدوره أي المنهج الوصفي ينقسم إلى أربعة مجم

  ةمجموعة دراسات العالقات العام ـ 2مجموعة الدراسات المسحية           ـ 1      
 مجموعة الدراسات التتبعية   ـ 4مجموعة الدراسات التطورية          ـ 3      

  
ي والمعيار األساسي ف ،اختيار المنهج المالئم لها وبما أن البحوث التربوية تفرض على الباحث  

هو ما إذا كان المنهج المختار يوفر اإلجابة على تساؤالت أو أسئلة  ،استخدام منهج معين في البحث
ونظرا لطبيعة موضوع دراستنا هذه ذو الطبيعة الوصفية لمهارة الحساب الذهني ودورها في  ،البحث

دد وصف ظاهرة فإننا اتبعنا واخترنا المنهج الوصفي ألننا بص ،التحكم في حل المشكالت الرياضية
أي الواقع التربوي بالتحديد دون تدخلنا وتغييرنا ألي واحد من متغيرات  ،مستقاة من أرض الواقع

ينص عليه مفهوم المنهج الوصفي  وإنما اقتصر دورنا كباحثة فقط على عمليات  وهو ما ،الدراسة
  . بعيةتراسات التويصنف عملنا ضمن  مجموعة الد ،قياس وسرد وتصنيف وتحليل ومعالجة إحصائية

  
  
  
  
  
  
  

 ----------------------------  
   .1989 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب، " مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس "  :تركي رابح) 1(
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  : )تصمیم اختبـــــار ( أداة البحث  - 6
  

هـذه األخيـرة    ،قيـاس تقييم العملية التعليمية التعلمية يعتمد بشـكل أساسـي علـى عمليـة ال      
التي تساعد في الكشف على مسـتوى تحصـيل التالميـذ و معرفـة مسـتوى مهـاراتهم وقـدراتهم        

   .و بالتالي معرفة درجة تحققها ،المحققة من وراء األهداف المسطرة لذلك
ويعتمد القياس عادة على استخدام أنـواع مختلفـة مـن المقـاييس التـي تتنـوع وتختلـف          

وعليه فنـوع الوسـيلة المسـتعملة فـي القيـاس تتحـدد حسـب الظـاهرة          ،اسهباختالف ما يراد قي
مثل الشـبكات ، االختبـارات إال أن هـذه األخيـرة أي االختبـارات تعـد الوسـيلة        ، المراد قياسها 

  .لتربوي في مدارسنا وحتى جامعاتنااألكثر شيوعا واستعماال في القياس خاصة في الوسط ا
  

لقيـاس مسـتوى مهـارة     ،اها فـي دراسـتنا هـذه   ة التـي اعتمـدن  ها الوسيلة أو األداكما أن  
   .ودورها في التحكم في حل المشكالت الرياضية ،الحساب الذهني عند تالميذ الصف السادس

وذلـك   ،وعلى هذا األساس سـنتطرق بالتفصـيل إلـى أداة بحثنـا هـذا والمتمثلـة فـي االختبـار        
التعريـف بـه مـن خـالل وصـفه وتوضـيح       بالحديث وإلقاء الضوء على تصميم هذا االختبـار و 

  .ذلكطريقة بنائه والخطوات المتبعة في 
  
Ø وصف االختبار:  
  

تالميـذ الصـف    لـدى  الحسـاب الـذهني  مهـارة  التقييمـي لقيـاس    يهدف هذا االختبـار   
  : جزأينوعليه فقد صمم في  ،و دورها في التحكم في حل المشكالت الرياضية ،السادس

فـي الحسـاب الـذهني أي القـدرة العدديـة والمتضـمنة للمهـارات        يقيس المهـارة   :الجزء األول
فـي مواضـيع محـور     ،الذهنية العقلية للمستويات الثالث األولى مـن المجـال المعرفـي العقلـي    

  .األعداد المقدمة خالل الثالثي األول من السنة الجارية
  .ياضيةيقيس تحكم التالميذ في حل المشكالت الر :أما الجزء الثاني من االختبار  
معا هو التعرف على مسـتوى مهـارة تالميـذنا فـي الحسـاب       جزئي االختبار والهدف من  
وأردنـا بـذالك    ،معرفة إذا كان لها عالقة بالتحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية     وتقييمهاالذهني 

مـن   والكشـف عـن وجـود عالقـة بينهمـا أم ال      ،التقييم من جهة ،ضرب عصفورين بحجر واحد
  .جهة أخرى

إذ يمكـن عـن طريقـه الكشـف      ،ذا النوع من االختبارات بأن له قيمـة تشخيصـية  تاز هيم  
وهـو مـا    ،المسـطرة لـذلك  اإلجرائيـة  عن مستوى قدرات التالميذ المحققة من جـراء األهـداف   

تفيدهم فـي التغلـب علـى مـا يعـوقهم لتنميـة        ،يساعد على تقديم تغذية راجعة مستمرة أثناء تعلمهم
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مـن خـالل اقتـراح أسـاليب تعليميـة       ،الذهنية التي تسعى األهداف إلى تحقيقهاقدراتهم ومهاراتهم 
كما يهدف هذا االختبار إلى التعرف علـى مـا إذا كـان للمهـارة دور فـي الـتحكم  فـي          ،متنوعة

خاصة وأن هذه األخيرة تعـد مـن أهـم العوائـق التـي تصـادف       ، حل المشكالت الرياضية أم ال 
  . را لعجزهم الكبير والمالحظ أمامهاتالميذنا في الرياضيات نظ

  
ونظرا لكثافة برنامج الرياضيات المقـرر للصـف السـادس ابتـدائي والـذي يفـوق عـدد          
ـ   :محـاور رئيسـية هـي    ةموزعة على أربع ،درس 120دروسه   ةاألعـداد، المجموعـات، الهندس
  .والقياس
لميدانيـة لتجريـب   ونظرا لمحدوديـة إمكاناتنـا الماديـة والمعنويـة وانعـدام التسـهيالت ا        

كما أنه بعد تفحصـنا لكتـاب التلميـذ فـي الرياضـيات للصـف السـادس         ،االختبار على التالميذ
ة فـي   ةالحظنا التوزيع الكمي للحساب الذهني علـى المحـاور األربعـة فوجـدناه مبـرمج بكثـر      

  .عداد ويكاد ينعدم في باقي المحاورمحور األ
  .عداد بصفة مقصودة من بين باقي المحاوركل هذه األسباب جعلتنا نختار محور األ  
Ø   عدد األسئلة(أجزاء االختبار نتحديد أوزا(:  

االختبار يتطلـب ترتيبهـا حسـب أهميتهـا وحسـب عـددها        إن تحديد أوزان أو عدد أسئلة       
فمن الضروري أن يكـون عـدد أسـئلة أجـزاء االختبـار مـوزع        ،من خالل توزيعها في المنهاج

مسـتوى مـن المسـتويات الـثالث المعنيـة بالقيـاس فـي اختبارنـا هـذا           حسب عدد أهداف كل
تطبيــق القواعــد  ........فهــم معنــى األعــداد والعمليــات   ......معرفــة الحقــائق و (

حيث أنه كلمـا زاد عـدد األهـداف فـي كـل مسـتوى يزيـد عـدد         ،.............)واالستراتيجيات
ـ   وعنـد بنـاء االختبـار وبعـد تصـن      ،األسئلة والعكس صـحيح   ةيف األهـداف اإلجرائيـة المتعلق

بمحور األعداد والحساب لفترة الثالثـي األول مـن السـنة الدراسـية حسـب كـل مسـتوى مـن         
: وحساب نسبة كل مسـتوى حيـث بلـغ علـى التـوالي       ،مستويات القدرات الثالثة المعنية بالقياس

االسـتراتيجيات  ، تطبيـق  % 32...    ، معنـى األعـداد والعمليـات   % 48....معرفة الحقـائق  ( 
  :قمنا بما يلي ) %  20.......والقواعد

سؤال سـلم القيـاس الـذي غالبـا مـا يطبـق        20سؤال بدال من  25أن عدد األسئلة هو نارضتفا( 
حالـة حـذف أسـئلة سـهلة أو     تحسـبا ل وقد تعمدنا إضافة الخمس أسـئلة    ،في الصفوف المدرسية

المقصـود    جديـدة وبالتـالي نكـون فـي السـلم      لن نضطر إلى إضافة أسئلة ف ،صعبة أو غير مميزة
ن عدد األسئلة الموزعة على   المسـتويات الـثالث فـي االختبـار كمـا      اكأو قريبين منه ، ف) 20(

  :يلي مع إعطاء درجة واحدة لكل سؤال
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  12= 100/ 25 × 48:المستوى األول -       
  8= 100/ 25 ×32: المستوى الثاني -       

  )1( ). 5= 100/ 25 ×20 :الثالث المستوى -       

مفـردة  25من االختبار الـذي يقـيس مهـارة الحسـاب الـذهني       ليضم الجزء األووعليه   
موزعـة فـي ثـالث     ،المقدمـة فـي الثالثـي األول   اإلجرائيـة  وقد تم تحديـدها وفـق األهـداف    

  :اختبارات فرعية أو جزئية كالتالي
    
Ø علـى معرفـة الحقـائق والمصـطلحات      معرفـي يقـيس القـدرة   : االختبار الفرعي األول

المعرفـي  المصـنفة فـي مسـتوى المعرفـة مـن المجـال        اإلجرائية هدافاألحسب  ،الحسابية
 .سؤال 12ويضم  ،العقلي لتصنيف بلوم

Ø في الفهـم يقـيس القـدرة علـى فهـم معنـى األعـداد والعمليـات         : االختبار الفرعي الثاني
لتصـنيف   فهم مـن المجـال المعرفـي العقلـي    المصنفة في مستوى ال اإلجرائية حسب األهداف

  .أسئلة 8وبضم  بلوم، 
Ø  في التطبيق يقيس القـدرة علـى تطبيـق االسـتراتجيات الذهنيـة      : االختبار الفرعي الثالث

 .أسئلة5ويضم  ،إجراء العمليات الحسابيةعند القواعد 

ـ    ،والمالحظ أنها قليلة مقارنة مع سابقتيها     ود هـذا لتقيـدنا بعـدد    فنحن لم نتعمد ذلـك وإنمـا يع
 . األهداف في كل مستوى

 
الثاني من االختبار المتعلـق بقيـاس الـتحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية         ءأما الجز  

مـأخوذة مـن محـور األعـداد بالطريقـة العشـوائية البسـيطة         ،يضم أربع مشـكالت رياضـية  
ـ      داد ثـم ترقيمهـا   االقتراع حيث قامت الباحثة بحصر كل المشـكالت المبرمجـة فـي محـور األع

بعـد االطـالع علـى المشـكالت الرياضـية المبرمجـة       ، و اختيار أربعة منها عن طريق االقتراعف
علـى غـرار مـا هـو      األربعـة  مشكالتالاقتراح بإعادة في الكتاب المدرسي للتلميذ قامت الباحثة 

د علـى  مبرمج وذلك تفاديا للوقوع فـي مشـكالت سـبق للتلميـذ حلهـا وبالتـالي يكفيـه االعتمـا        
  .الذاكرة للوصول إلى الحل الصحيح 

قدرة التالميذ علـى حـل المشـكالت الرياضـية مـن       ،االختبارالجزء الثاني من يقيس هذا   
سـؤال  وكـذلك تقـديم النتيجـة والجـواب الصـحيح لل      ،اختيار العملية واألعـداد المناسـبة  خالل 

هـذين  عنصـر مـن   وحصول التلميـذ علـى درجـة عـن كـل      ، المطروح في المشكلة الرياضية
  .20فالدرجة العظمى 10وكون عدد األسئلة  ،العنصرين

  
 ----------------------------  

  .128ص  ،مرجع سابق :مقدم عبد الحفيظ)1(
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Ø طريقة بناء االختبار:  
  

كونه منسوب إلـى تصـنيف بلـوم لألهـداف الخاصـة      (الختبار محكي المرجع ايقيس هذا   
حكمهـم  ت ميذ في الحسـاب الـذهني ودورهـا فـي     مهارة التال مدى،  )في المجال المعرفي العقلي 

المشكالت الرياضية في محـور األعـداد المقـدم خـالل الثالثـي األول فـي الرياضـيات         حل في
  .لسادس ابتدائيللصف ا
  :موضوعا يندرج تحت كل واحد أهداف خاصة وهي كالتالي 11يضم هذا المحور   

  .أنظمة التعداد العشري ـ 1     
  ) .خواص الجمع(الطبيعية  جمع األعداد ـ 2     

  .ترتيب األعداد ـ 3     
  .)خواص الطرح ( طرح اإلعداد الطبيعية  ـ4      
  .)خواص الضرب ( ضرب األعداد الطبيعية  ـ 5     
  .)قوة عدد طبيعي ( ضرب األعداد  ـ 6     
  .مضاعفات وقواسم عدد طبيعي ـ 7     
  .)القسمة اإلقليدية (يعية قسمة األعداد الطب ـ 8     
  .خواص القسمة التامة ـ 9     
  .خواص القسمة االقليدية ـ10     
  .9و 5و  3و  2قابلية القسمة على  ـ11     

  
ـ     ةوبصورة إجرائية فإن هذا االختبار يقيس المهار   الل قيـاس  في الحسـاب الـذهني مـن خ

   :القدرات والمهارات الذهنية التالية
  .قدرة على معرفة الحقائق و المصطلحات الحسابيةـ مهارة ال     

   .معنى األعداد والعمليات ممهارة القدرة على فه ـ                         
إجراء   االستراتيجيات الذهنية في  القواعد و تطبيق على ـ مهارة القدرة                       

  .العمليات وحل المشكالت الرياضية
  

وذلـك   ،د للتعـرف علـى مسـتوى المهـارة فـي األداء عنـد التالميـذ       في محور األعـدا   
  .باإلجابة الصحيحة في أقل وقت وأقل جهد ممكن

ولقد استعانت الباحثة  فـي تصـميم هـذا االختبـار بمـا هـو مصـمم مـن االختبـارات            
وعدلـه أحمـد زكـي حيـث يقـيس       ،اختبار ثيرسون للقدرات العقلية األولية(المرجعية المحك مثل 

  .)االختبار قدرات عقلية لغوية ومكانية واستداللية وعددية  هذا
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كما استعانت الباحثة في بناء هذا االختبار بمجموعـة مـن معلمـين فـي الصـف السـادس         
  .اثنان منهم ذوي مستوى جامعي تخصص رياضيات

واستقر رأي الباحثة في األخير على اختيـار محـور األعـداد بجميـع مواضـيعه المقدمـة         
  .ألنها أنسب لدراستنا ،ثالثي األولخالل ال

  
Ø خطوات إعداد االختبار:  

  :لقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية لتصميم االختبار وبنائه وهي
  .تحديد مجال االختبار والهدف منه ـ 1     
  .تحديد األداء المراد قياسه ـ 2     
  .تحليل مجال القياس ـ 3     
  .تصنيف أهداف المحتوى ـ 4     
  .إعداد جدول المواصفات ـ 5     

  .كتابة مفردات االختبار ـ 6     
  .االختبار أسئلة صياغة ـ 7     

              
  

   :تحديد المجال الذي يهدف االختبار إلى قياسه والهدف منه ـ1   
المهارة والتـي هـي عبـارة عـن وسـيلة تعلـم       <<  هذه حول  يندرج موضوع دراستنا            

ستعمال فعال للمجال المعرفي والعاطفي والحركـي فانطالقـا مـن ذلـك المجـال الـذي       مرتبطة با
وهـو المجـال الـذي يهـتم     ،cognitive Domainتعنى به دراستنا هو المجال المعرفـي العقلـي   

بدراسة أداء األفراد في مظهر من مظاهر السـلوك العقلـي المعرفـي ويتضـح ذلـك مـن خـالل        
  )1(.>>العمليات الذهنية العقلية 

          

ـ  :الهدف من االختبار       تقيـيم مسـتوى المهـارة فـي الحسـاب الـذهني وعنـد تالميـذنا          وه
  .والكشف عن العالقة االرتباطية بينها وبين قدرة التحكم في حل المشكالت الرياضية

  
  
  

-----------------------------------  
والمقـاييس فـي العلـوم النفسـية والتربويـة خطـوات        االختبـارات "  :صالح أحمد مراد و د أمين علي سـليمان  )1(

 .245ص،  2002،  دار الكتاب الحديث،  1ط،" إعدادها ومقاييسها 
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  :تحديد األداء المراد قياسه إجرائيا ـ2  

إن األداء المراد قياسه عن طريـق اختبارنـا هـذا يتمثـل فـي مهـارة الحسـاب الـذهني           
ي السرعة والدقة فـي التعامـل مـع األعـداد وبالتحديـد فـي       والمتمثلة في القدرة العددية والتي تعن

مستوى القدرة على معرفة الحقائق والمصـطلحات الحسـابية والقـدرة علـى فهـم عنـى األعـداد        
إجـراء العمليـات   عنـد  والعمليات الحسابية والقدرة على تطبيق االستراتيجيات الذهنيـة والقواعـد   

المهـارة فـي الحسـاب الـذهني خاصـة إذا مـا        سكوحل المشكالت الرياضية كل هذه العناصر تع
  .قورنت بالسرعة والدقة

  
  :تحليل مجال القياسـ 3 

المكونـات العامليـة للمجـال المعرفـي العقلـي المـراد قياسـه        على ونقصد به التعرف <<  
بهدف تحديد األهمية النسبية للموضوعات التي تناولها  ففـي ضـوء التعريـف اإلجرائـي المحـدد      

األمر تحليل مكونات المهارة فـي الحسـاب الـذهني والقـدرة العدديـة إلـى ثـالث         مسبقا يتطلب
   )1(.>>قدرات ذكرناها مسبقا

عليه فقد اعتمدت الباحثة في قياس هـذه القـدرات التـي تعمـل األهـداف التعليميـة فـي        و        
 الفصل الدراسي وفـي المجـال المعرفـي العقلـي والمصـنفة فـي المسـتويات الـثالث األولـى         

  .المعرفة والفهم والتطبيق في تصنيف بلوم التصنيف األكثر شيوعا على تحقيقها
  

قياس القدرة على معرفة الحقائق والمصـطلحات الحسـابية ويقصـد بـذلك إيجـاد       •
ــمية    ــا وتس ــظ ذهني ــذاكرة والحف ــى ال ــادا عل ــة اعتم ــابي للعملي ــاتج الحس الن

اسـم  المصطلحات الحسـابية مثـل جمـع ومجمـوع وطـرح وفـرق وجـداء وق       
  .الخ................ومضاعف 

  
قياس القدرة على فهم معنى األعداد والعمليات ويقصـد بـذلك ترجمـة أعـداد مـن       •

أرقام إلى حروف أو من حروف إلـى أرقـام أو تحويـل مجمـوع إلـى جـداء أو       
  العكس أو استنتاج قيمة عدد من خالل تغيير احد أرقامه من مرتبة إلى أخرى

  
  
  

-----------------------------------  
االختبارات والمقاييس في العلـوم النفسـية والتربويـة خطـوات إعـدادها      "  :و أمين علي سليمان، صالح أحمد مراد )1(

 .245ص، 2002الكويت، الجزائر،  ، مصر،دار الكتاب الحديث، 1ط، "ومقاييسها 
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عنـد  قياس القدرة على تطبيـق االسـتراتجيات الذهنيـة والقواعـد التـي درسـها        •

جراء العمليات الحسابية بسرعة ودقة للوصول إلى النتيجة ذهنيـا فـي أقـل وقـت     إ
وجهد ممكن دون اللجوء إلى معين خارجي مثـل اسـتراتجيات التـأليف والتجزئـة     

ــرب فـــي   ــرح     10والضـ ــع والطـ ــرب والجمـ ــواص الضـ وخـ
  .الخ.................والقسمة

     
  :تصنيف أهداف المحتوى -4

هـداف المحتـوى وفـق مسـتوى القـدرة المـراد قياسـها وذلـك         قامت الباحثة بتصنيف أ  
بحصر األهداف الخاصة لموضوعات محـور األعـداد المقدمـة فـي الثالثـي األول كمـا جـاءت        
في المقرر الدراسي وتصنيفها فـي المسـتويات الثالثـة األولـى مـن المجـال المعرفـي العقلـي         

  :وعرضها في شكل جداول
  

بالقـدرة علـى معرفـة الحقـائق والمصـطلحات      رائيـة  اإلجيوضـح األهـداف    ):1(ـ جـدول  
  .الحسابية

الحسـابية   بالقدرة علـى فهـم معنـى األعـداد والعمليـات     اإلجرائية يوضح األهداف  ):2(ـ جدول 
  .األربعة

الخاصة بالقدرة علـى تطبيـق االسـتراتجيات الذهنيـة والقواعـد      اإلجرائية يوضح  ):3(ـ جـدول  
  .إجراء العمليات الحسابيةعند 

  
  .األهداف الخاصة بالقدرة على معرفة الحقائق والمصطلحات الحسابية  :)1(جدول رقم 

  
  األهداف اإلجرائية  القدرة المقاسة

  
  
  
  
  

ــائق والمصــطلحات  ــة الحق معرف
  الحسابية

  ـ يعرف جمع عددين أو أكثر
  ـ يعرف فرق عددين
  ـ يعرف جداء عددين

  ـ يعرف حاصل القسمة التام والمقرب
  9و 5و 3و 2د قابلية القسمة على ـ يعرف قواع

  ـ يعرف تقنية القسمة االقليدية 
مجمـوع،  (ـ يعرف المصطلحات الخاصـة بعمليـة الجمـع    

  ) عجم
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 ) طـرح، فـرق  (المصطلحات الخاصـة بـالطرح   ـ يعرف 
ــرف  ضــرب (بالضــرب  ةالمصــطلحات الخاصـــــ يع

  )،جداء
حاصــل ( المصــطلحات الخاصــة بالقســمة ـــ يعــرف  

  )قسمة القسمة ،قابلية ال
   ةـ يعرف خواص الجمع، الطرح، الضرب، القسم 

  ـ يعرف قاعدة ترتيب األعداد الطبيعية 
  ـ يعرف معنى قوة عدد طبيعي

  ـ يعرف معنى مضاعف و قاسم  
  ـ يعين مضاعفات وقواسم عدد 
  مـ يعرف المصطلحات مضاعف، قاس 

  ـ يحدد منازل ومراتب عدد في النظام العشري
خاصـة بقـوة عـدد طبيعـي أس،     ـ يعرف المصـطلحات ال 

  .مربع، مكعب، أساس
  9الى 2ـ يحفظ جداول الضرب من 

  
  
  
  

  األهداف الخاصة بالقدرة على فهم معنى األعداد والعمليات الحسابية         ):2(جدول رقم 
  .األربعة                                         

  
  األهداف اإلجرائية            القدرة المقاسة                        
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ــات   ــداد والعملي ــى األع ــم معن ــدرة فه  الق
  الحسابية األربعة

  ـ يترجم أعداد مكتوبة بالحروف إلى أرقام 
  ـ يترجم أعداد مكتوبة باألرقام إلى حروف

  ـ يستنتج العالقة بين العمليات األربع 
ـ يستنتج العالقة العكسية بين عمليتـي الجمـع   

  والطرح 
لعالقـة العكسـية بـين الضـرب     ـ يسـتنتج ا 

  والقسمة 
  ـ يعبر عن جداء بالجمع

  جداءالعن مجموع ب ـ يعبر 
ـ يترجم أعداد محللة باستعمال قـوى العشـرة   

  شكلها العددي يف
  10ـ يحول أعداد باستعمال قوى العدد 

ـ يتـرجم األعـداد المحللـة باسـتعمال قـوى      
  العشرة إلى شكلها العددي

  طبيعي ـ يحول جداء إلى قوة عدد
  ـ يميز بين قاسم ومضاعف عدد طبيعي 

ـ يكتب نتيجة القسـمة االقليديـة علـى شـكل     
  ب) + ح  ×ق = (م

ـ يكتب أعداد طبيعية من خـالل قـيم مراتبهـا    
  ومنازلها 

ـ يكتـب أعـداد طبيعيـة مـن خـالل أرقـام       
  مراتبها ومنازلها 

  
  
  
  
  
  

راتجيات الذهنيـة والقواعـد   األهداف الخاصـة بالقـدرة علـى تطبيـق االسـت      :)3(جدول رقم 
  .عند إجراء العمليات الحسابية األربعة 
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  األهداف اإلجرائية               القدرة المقاسة                         
  
  
  
  
  

والقواعـد   تالقدرة على تطبيـق اإلسـتراتجيا  
  الحسابية األربعة العمليات ءإجرا عند

، ب، الضـر ح، الطـر ـ يستعمل خواص الجمع
  في الحسابة القسم

   ـ يوظف قواعد قابليـة القسـمة فـي الحسـاب     
ــأليف   - ــتراتجيات التــ ــف اســ يوظــ

  10وقوى  10،التجزئة،الضرب في 
اسـتعماال   ـ يسـتعمل المصـطلحات الحسـابية   

  صحيحا
لعـدد طبيعـي    ـ يحسب حاصل القسـمة التـام  

   علي عدد طبيعي 
المقـرب لعـدد طبيعـي    يحسب حاصل القسمة -

   علي عدد طبيعي 
  يحسب جداء عددين دون  خطأـ 

  خطأ  ندو ـ يحسب مجموع عددين أو أكثر
  دون خطأ  ـ يحسب قوة بسيطة لعدد طبيعي

  طبيعيين دون خطأـ يحسب فرق عددين 
  
  

توافقهـا ومالءمتهـا للقـدرات المسـتهدفة فـي       ىومن مد اإلجرائية وللتأكد من مدى كفاية األهداف
معهـد علـم الـنفس وعلـوم التربيـة ومعلمـي مـادة         مـن  ةالقياس تم عرضها على محكمين أساتذ

الرياضيات في السنة السادسـة وعلـى إثـر آرائهـم قمنـا بـإجراء التعـديالت المقترحـة علـى          
  األهداف

  : إعداد جدول مواصفات االختبار -5 
  

يتمثل جدول المواصفات بأنه عبارة عن مخطط تفصيلي ثنـائي البعـد أحـد أبعـاده قائمـة        
أمـا البعـد الثـاني    )نـواتج الـتعلم المرغـوب تحقيقهـا القـدرات المسـتهدفة       ( ةاإلجرائي األهداف

  .عناصر المحتوى الذي يشملها االختبار
  

بعد تصنيف األهـداف وفـق القـدرات المسـتهدفة فـي القيـاس فـي االختبـار بواسـطة            
مجموعة من المحكمين وتتضمن هـذه المواصـفات توزيـع مفـردات االختبـار علـى كـل مـن         
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تـم إظهارهـا فـي    لمحددة في الصورة النهائية حيث تـرجم كـل هـدف إلـى مفـردة و     ا فاألهدا
                .جدول يوضح هذا التوزيع

  
  
  :كـتابة أسئلة االختبار -6

    
ذو اإلجابـة القصـيرة والتـي يطلـق      ياختارت الباحثة أن يكون نوع االختبار الموضـوع   

القيـاس وإدراك  (كمـال، التحديـد، المماثلـة    عليها اسم أسئلة اإلنتاج البسـيط  ويشـمل أسـئلة اإل   
حيث نواتج التعلم التـي تقيسـها فـي مسـتوى المعرفـة  معرفـة مصـطلحات مـثال         ) العالقات 

والطرق واإلجراءات وفي مستوى الفهم كالترجمة مـن صـورة إلـى صـورة ولقـد تـم اختيارنـا        
  :لها لما تتميز به من مميزات أهمها 

  ........)المعرفة، الفهم( نها تقيس مستويات عقلية بسيطة ـ تناسب الصفوف االبتدائية أل
  ـ يمكن أن تغطي جزءا كبيرا من المقرر الدراسي 

  ـ سهلة في إعدادها ال تحتاج إلى إجابات مطولة وبالتالي سهلة في تصحيحها
  )1(.ـ محررة من أثر التخمين ألن التلميذ يقوم باستدعاء المعلومات وليس التعرف عليها

-----------------------------------  
  .179نفس المرجع ، ص) 1(
  
  
  االختبارأسئلة صياغة  -7
  

االختبار حسب القـدرة المسـتهدفة للقيـاس وحسـب الصـورة التـي توجـد        اختلفت صياغة أسئلة 
  عليها أسئلة اإلجابات القصيرة بين إكمال، اكتشاف العالقة ثم التكملة 

   question  form    األسئلة صور 
  :حيث تراوحت بين 

  صورة السؤال المباشر وتركزت  في فقرات قياس القدرة المعرفية •
  5على 1650ما حاصل قسمة : مثل

صورة اإلكمال حيث قدم للتلميذ عبارات رياضية أو عمليـات ناقصـة مـن حيـث الرمـوز       •
  تحتاج لتكملتها برمز إحدى العمليات األربع

 .ناسب استبدال العبارة الرياضية بالمصطلح الم •
  
  
  :الوسیلـــة اإلحصائیـــــــــــــــــــة -7
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يجمع الباحث المعلومات الكمية حول الموضوع المـدروس لكـن لمـا كـان الهـدف لـيس         

تنتهـي إال بعـد فرزهـا وترتيبهـا وتحليلهـا       جمع البيانات فحسب وإنما يبدأ الباحـث بجمعهـا وال  
  .وتفسيرها
خـالل الدراسـة الميدانيـة فـي جـداول وحللـت        المحصل عليها من تولقد صنفت البيانا  

  .وفسرت وقد استخدمت النسب المئوية لتدعيم النتائج المتحصل عليها
وبالتالي الوسيلة اإلحصائية التي تم االعتمـاد عليهـا فـي هـذا البحـث لمعالجـة البيانـات          

  : وقد تم ذلك في ضوء الخطوات التالية) % (النسب المئوية اإلحصائية هي 
ف الجزء األول من االختبار المتعلق بقياس المهـارة فـي الحسـاب الـذهني إلـى ثـالث       ـ تصني

ــة  ــروع جزئي ــزاء أو ف ــائق (أج ــة الحق ــداد......معرف ــى األع ــم معن ــق ........،فه ، تطبي
  ........).القواعد
Ø          تصنيف الجزء الثاني من االختبـار المتعلـق بقيـاس الـتحكم فـي حـل المشـكالت إلـى

 )لية واألعداد المناسبة، تقديم النتيجة والجواب الصحيح اختيار العم. (جزأين

Ø         تحديد مجال الدرجات بفئاتها الثالثة المنخفضـة، المرتفعـة والمتوسـطة فـي كـل جـزء
من أجزاء االختبار وتختلف الفئة المتوسطة من جزء إلى آخـر حسـب العـدد الكلـي ألسـئلة      

 .الجزء المقصود

Ø  تخـدم فرضـيات البحـث وبالتـالي تـم تصـنيف        حذف درجات الفئة المتوسطة كونها ال
 .كل الدرجات في فئتين منخفضة ومرتفعة

Ø استخراج تكرارات كل جزء من جزاء االختبار السالفة الذكر المنخفضة والمرتفعة. 

Ø ة والمرتفعة لكـل جـزء مـن أجـزاء االختبـار واعتمـدنا       ضحساب نسبة الدرجات المنخف
 :في ذلك المعادلة التالية

 .100 ×مجموع كل الدرجات لكل جزء من االختبار / ة ضدرجات المنخفمجموع ال= ن 

       
  100 ×مجموع كل الدرجات لكل جزء من االختبار / مجموع الدرجات المرتفعة = ن 

  
ولمعرفة نسبة الدرجات المنخفضة لكـل مـن اختبـاري المهـارة فـي الحسـاب الـذهني          

  : ا المعادلة التاليةاعتمدن ،والتحكم في حل المشكالت الرياضية ككل
  

  100 ×المجموع الكلي لتكرارات االختبار  /الدرجات المنخفضة لالختبار ككل  تعدد تكرارا= ن 
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  :ةـــــــــة االستطالعیــــــالدراس  - 1
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ـ تمت الدراسة االستطالعي   ة فـي نهايـة الثالثـي األول مـن السـنة الدراسـية        ــــــ
ــب اال 2007ـ  2006 ــا تجري ــان الغــرض منه ــة وك ــراء المعالج ــحيحه  وإج ــار وتص ختب

  .اإلحصائية لمفرداته وتقدير ثباته وصدقه
وقد جرب االختبار على فصلين مـن فصـول الصـف السـادس ابتـدائي مـن مدرسـتين          

تلميـذ وكـان    58تابعتين لمدينة قسنطينة تم اختيارهما بطريقـة مقصـودة  وكـان عـدد التالميـذ      
  :ستطالعية الهدف من تجريب االختبار والدراسة اال

Ø      اكتشاف المستوى المناسب المطلوب لالختبار من خالل تحليل مفرداته وحساب 

 .معامل التمييز ومعامل السهولة          

Ø تعيين الزمن المناسب ألداء االختبار. 

Ø  حساب صدق وثبات االختبار. 

Ø ة  حذف األسئلة ذات مستوى السهول دالحصول على االختبار في صورته النهائية بع 

 .والصعوبة الكبير         

Ø  الحصول على فكرة أولية عن نتائج االختبار  
  
  
  :ارـــــــــــــتجریب االختب - 2
  

خراجـه فـي صـورته النهائيـة وفـي محاولــة      إاالختبـار و بعـد االنتهـاء مـن إعـداد       
تلميـذ لفصـلين مـن فصـول      58استطالعية تم تجريبه من خالل تطبيقه على عينة متكونـة مـن   

صف السادس تم اختيارهما بصفة مقصودة نظرا للصـعوبات التـي واجهتنـا فـي الميـدان عنـد       ال
  .إجراء االختبار على التالميذ

طبق االختبار في نهايـة الثالثـي األول تحديـدا فـي بدايـة األسـبوع األول مـن شـهر           
  .ديسمبر واعبد في األسبوع الثالث من نفس الشهر

  أجابته في المكان المعد لها أمام كل سؤالطلب من كل تلميذ آن يجيب ويبين   
نشير إلى أن كل أفراد العينة يدرسون السـنة السادسـة ألول مـرة وال يوجـد مـن بيـنهم         

  .أي راسب
  
 
 
  :ارــــــــــــــــتصحیح االختب - 3
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بعد تجريب االختبار على عينـة الدراسـة تـم تصـحيحه مـن طـرف مصـححين وهمـا           
سادس بعـد أن تـم االتفـاق مسـبقا علـى سـلم ومفـاتيح التصـحيح         معلمين من معلمي الصف ال

ح موحـدة كمـا تـم الحـرص     لألسئلة واإلجابة النموذجية لالختبار وذلك كي تكون طريقة التصـحي 
دم تدخل الباحثة فـي عمليـة التصـحيح وتقـدير وتفسـير الـدرجات وبالتـالي عـدم         التام على ع

  .وعية االختباراختالف المصححين في التصحيح وبذلك تتحقق موض
وعليه فقد كانت نتائج التصحيح أي الـدرجات جـد متقاربـة فـي معظمهـا ونفسـها فـي          

مصـحح ثالـث لعـدم وجـود فـروق كبيـرة بـين         إلـى وراق وبالتالي لـم نحتـاج   الكثير من األ
  .التصحيحين

  
  
  :ارــــــاالختبألسئلة المعالجة اإلحصائیة   - 4
  

نتـائج   رجـات التالميـذ قامـت الباحثـة بتحليـل     بعد تصحيح االختبار والحصول علـى د   
، إن الغـرض   االختبار من أجل تحديد مقدار فاعليته كـأداة تقييميـه ومـدى أثـره علـى التالميـذ      

من تحليل أسئلة االختبار هو تحسين درجة صدق وثبات االختبـار الكلـي باإلضـافة إلـى معرفـة      
أسـئلة االختبـار لتحديـد مـدى     التسلسل الجيد لألسئلة وذلـك بفحـص وتقيـيم كـل سـؤال مـن       

صالحيتها و قوتها على التمييز بين األذكياء وغير األذكياء وبين من لهـم قـدرة قويـة ومـن لهـم      
الـخ، واالختبـار   ...  قدرة ضعيفة وبـين ذوي التحصـيل المرتفـع وذوي التحصـيل المـنخفض     

  )1( .الجيد هو الذي يتضمن أسئلة جيدة تعكس بصدق المظاهر السلوكية المحددة

والمراد قياسها على غرار المهارة في الحساب الـذهني والـتحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية        
حساب معامل السـهولة الصـعوبة ومعامـل التمييـز لكـل سـؤال أو مفـردة         من خالل  ذلكيتم  و

حيث يعتبر ذلك شيء أساسـي للحصـول علـى األدلـة الصـادقة والموضـوعية لصـالحية كـل         
  .ار في التقييم والقياسسؤال من أسئلة االختب

  
  

-----------------------------------  
 2003 ، الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة    ،2ط، "اإلحصاء والقيـاس النفسـي التربـوي     : "مقدم عبد الحفيظ )1(

  .136ص
تلميذ ولتسـهيل األمـر علينـا فـي حسـاب معـاملي        58نظرا لكبر حجم العينة نوعا ما والذي قدر 

حددنا مجموعتان طرفيتـان المجموعـة العليـا تضـم أفضـل عشـرة تالميـذ         لة والصعوبةالسهو
  .والمجموعة الدنيا تضم اضعف عشرة تالميذ
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Ø حساب معامل السهولة والصعوبة:  

يقصد بسهولة أو صعوبة السؤال مـدى سـهولتها أو صـعوبتها بالنسـبة للمجيبـين عنهـا وكلمـا        
ال مرتفعة دل ذلك علـى سـهولته وكلمـا انخفضـت دليـل      كانت نسبة النجاح في اإلجابة عن السؤ

 50واالختبار الجيد هو ذلك الـذي يسـمح متوسـط صـعوبة أسـئلته بنجـاح        لعلى صعوبة السؤا
بالمائة من أفراد العينة المختبـرة ، إن حسـاب معامـل سـهولة وصـعوبة األسـئلة يحقـق ثالثـة         

  ـ مدى مناسبة السؤال : أهداف أساسية هي
  ـ وضع السؤال في المكان المناسب بين أجزاء االختبار                       

ـ ضمان تساوي فارق مستوى الصـعوبة بـين الجـزء الـذي قبلـه والـذي                             
  )1(  .يليه حتى نضمن تدرج االختبار بدرجات متساوية المسافات

ـ       ي حلهـا كـل التالميـذ    تم حساب معامل السهولة للكشف عـن األسـئلة المتطرفـة التـي وفـق ف
 ومعامل الصعوبة للكشف عن األسئلة التي لـم يوفـق فـي حلهـا كـل التالميـذ وبالتـالي تفتقـر        

  .  للتمييز فعلى الباحث حذفها أو تعديلها حتى ال تؤثر في نتائج االختبار
  

  )2(: القانون التالي كوطبق لذل

  
ـ   = معامل السهولة  العـدد الكلـي   / ا والـدنيا  مجموع اإلجابات الصـحيحة للمجمـوعتين العلي

  لألفراد الذين أجابوا عن السؤال                     
    

  معامل السهولة – 1=معامل الصعوبة 
  
  
  

-----------------------------------  
 2003 ، الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة   ، 2، ط"اإلحصاء والقيـاس النفسـي التربـوي    "  :مقدم عبد الحفيظ )1(

  .137ص
" ربويـة خطـوات إعـدادها ومقاييسـها     االختبارات والمقـاييس النفسـية والت  "  :علي سليمان نمراد، وأمي دصالح أحم) 2(
  .180ص ،2002 ،الجزائر/الكويت/دار الكتاب الحديث مصر، 1ط
  

  . 0 .7و 0 .3بين  حيث يعتبر المجال المرغوب فيه لمعامل السهولة يتراوح ما
 1عـدا السـؤال رقـم    0. 7و  3.0بـين   األسئلة في معظمها يتراوح مـا كان معامل سهولة وعليه 

وبالتـالي أجـاب عليـه تقريبـا      0.9، 0.8التـوالي  ىفي قياس معرفة الحقائق الحسابية قدر عل11و
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أما معامل الصـعوبة كـان مقبـول إلـى حـد كبيـر       كل التالميذ إجابة صحيحة ويعد سؤال سهل  ، 
فـي قيـاس معرفـة     8، 9، 6عـدا األسـئلة رقـم    0. 6و 0. 5و 0. 4في معظم األسئلة حيث قدر 

بالمائـة مـن التالميـذ    80بمعنـى أن   0.8معامـل صـعوبتها   الحقائق والمصطلحات الحسابية كان 
  .فشلوا في اإلجابة عنها أي يعد سؤال صعب

  
Ø حساب معامل التمييز:  

  )1(: التالي نطبق لحساب معامل التمييز القانو
مجمــوع اإلجابــات  -للمجموعــة العليــا   ةجابــات الصــحيحمجمــوع اإل= معامــل التمييــز 

  .نصف العدد الكلي للتالميذ الذين أجابوا على السؤال/ الصحيحة للمجموعة الدنيا
الغرض من حساب معامل تمييز األسئلة هـو معرفـة إلـى أي حـد يمكـن لهـا أن تميـز          

سـاب الـذهني حيـث قيمـة     بين أفراد العينة وهو ما يساعدنا فـي بحثنـا هـذا لتقيـيم مهـارة الح     
فـأكثر مؤشـر يـدل     0. 3السؤال السالبة تدل على تمييزه و بالتالي ينبغي حذفـه وتعتبـر القيمـة    

  .على قوة تمييز السؤال
إال السـؤالين  0.3والمعالجة اإلحصـائية دلـت علـى أن جميـع األسـئلة تمييزهـا يفـوق          

واألســئلة ذات معامــل  ائقمــن اختبــار الحقــ11و  1الســابقين ذوي معامــل الســهولة العاليــة 
  . 0.3كان تمييزها أقل من   6،9،8الصعوبة العالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

-----------------------------------  
 "ربويـة خطـوات إعـدادها ومقاييسـها     االختبارات والمقـاييس النفسـية والت  "  :علي سليمان نمراد، وأمي دصالح أحم) 1(
  .180ص ،2002 ،زائرالج/الكويت/دار الكتاب الحديث مصر، 1ط
  
  
  :ةــــــــــــــاالختبار في صورتھ النھائی - 5
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االختبار إحصائيا وذلـك بحسـاب معامـل السـهولة والصـعوبة والتمييـز       أسئلة بعد تحليل   
مـن  11 ،10 ،9، 8، 6 ،1خالل رصد إجابـات التالميـذ علـى األسـئلة اسـتبعدنا السـؤالين        نم

قيـاس   رأمـا اختبـا   .اقي األسئلة في اختبار قيـاس المهـارة  االختبار الفرعي األول حافظنا على ب
  .التحكم في حل المشكالت لم نستبعد أي سؤال و حافظنا عليه بكامله

  
  :ارـــــــــحساب الزمن المخصص لالختب - 6

  :لحساب الزمن المخصص لالختبار قامت الباحثة بما يلي 
ـ  ثانيـة  30مـدة   فقد تم افتـراض  ،ـ نظرا الرتباط قياس المهارة بالزمن أسـئلة   سـؤال مـن   للك

  .هو معمول به داخل الفصول الدراسية ااالختبار مثلم
دقيقـة كأقصـى حـد     45وخصصـت مـدة    ،دقيقـة  15وعليه فقد قدر زمن اختبار قياس المهارة 

  .للجزء الثاني من االختبار المتعلق بقياس التحكم في حل المشكالت الرياضية
  .دقيقة أي ساعة واحدة 60يتجاوز االختبار مدة  ال أنوعليه استقر رأي الباحثة على 

بتسـجيل   ،ـ كما طلبت من المعلمين الذين أشرفوا على عملية االختبـار داخـل الفصـل الدراسـي    
  .على ورقة االختبار يهف كل تلميذ في أداء االختبار بجزأالزمن المستغرق من طر

حسـاب متوسـط الـزمن الكلـي الـذي      عن طريق ،وفي األخير تم حساب الزمن المناسب لإلختبار
  .دقيقة 45استغرقه التالميذ في اإلجابة على أسئلة االختبار  بجزأيه وقدرت 

  
  ارــــــــــــــات االختبــــــاب ثبـــــــــــحس – 7

االتسـاق فـي قيـاس الشـيء الـذي تقيسـه أداة        ييقصد بثبات االختبار اتساق القيـاس، أ         
هـل يحصـل علـى العالمـة نفسـها أو قريبـا       : ( عن هذا السـؤال   ةباإلجاب القياس، أي أنه يعنى

، وبالتـالي إن معامـل الثبـات هـو تقـدير      )منها في كل مرة يجرى بها االختبـار علـى الفـرد    
لمعامل االرتباط بين عالمات مجموعة من المفحوصـين فـي اختبـار معـين ، ومجموعـة أخـرى       

صين أنفسهم ، وكلمـا ارتفـع هـذا المعامـل زاد اتسـاق      من عالمات اختبار مكافئ لألول وللمفحو
ه ومن المعلوم أن معامـل االرتبـاط يتـراوح بـين المجـال      ـم لقياســاالختبار في قياس ما صم

    )1(.دل على ارتباط مرتفع بين التطبيقين 1+مرورا بالصفر وكلما اقترب من  ) 1-و  1( +
  

-----------------------------------  
دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع والطباعـة     ، 3ط، "  القياس والتقويم فـي التربيـة وعلـم الـنفس     " : محمد ملحم سامي)1(

  .252ـ  249ص ، 2005 ،األردن ،عمان
وهناك طرق عديدة لحساب معامل الثبـات ومـن بينهـا اخترنـا طريقـة إعـادة االختبـار               

فعالية هذه الطريقـة خاصـة فيمـا يخـص المـدة       األسهل واألنسب لنا وتفاديا منا لما قد يؤثر على
الممتدة بين التطبيقين لالختبار من حيث طولها أو قصـرها كونـه يـؤثر علـى معامـل االرتبـاط       
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بالزيادة أو النقصان ، وعليه طبق االختبار األول مـع بدايـة األسـبوع األول مـن شـهر ديسـمبر       
نـة مـع نهايـة األسـبوع الثالـث مـن       وأعيد تطبيقه في نفس الظروف على نفس أفراد العي 2006

  .نفس الشهر أقدر الفارق الزمني بين التطبيقين حوالي ثالثة أسابيع 
وباعتبار أن طريقة حساب معامل االرتباط تختلف بـاختالف نـوع المقيـاس فقـد اعتمـدنا             

في حساب ثبات االختبار علـى معامـل ارتبـاط بيرسـون مـن الـدرجات الخـام الـذي يتوافـق          
  .قياس المعتمد في بحثنا هدا والمتمثل في مستوى المسافات أو الفئات والم

وبالتالي االختبار أي أداة القياس المعتمدة في البحـث مـن تصـميم الباحثـة ولقـد اعتمـدت              
  )1(:في حساب ثباته على معامل ارتباط الدرجات الخام باستخدام معادلة بيرسون 

  

     
  ] ²)مج ص( – ²ن مج ص [  ] ²)مج س( – ²ن مج س [   ) /ج صم) (مج س( –ن مج س ص = ر
  

  :   حيث
  معامل االرتباط : ر           
  عدد أزواج الدرجات : ن            
  درجات االختبار األول : س           
  درجات االختبار الثاني : ص           

  
رة فـي الحسـاب الـذهني، وأعيـد فـي      طبق االختبار في جزئه األول والمتعلق بقياس المها       

ـ  حسـاب معامـل ارتبـاط درجـات االختبـارين األول       منفس الظروف على نفس أفراد العينة، وت
، نفس الشيء بالنسبة لالختبار في جزئه الثـاني والمتعلـق بـالتحكم فـي حـل       0.88والثاني وكان 

األول والثـاني داال   ، ويعـد كـل مـن المقـدار    0.91المشكالت الرياضية وكان معامل االرتبـاط   
    .على ثبات االختبار

              
  
  
  

-----------------------------------  
ـ   ، 2ط ، "والتربـوي اإلحصاء والقيـاس النفسـي   " :مقدم عبد الحفيظ )1( ، الجزائـر،  يةـديـوان المطبوعـات الجامع

 .78 ص 2003
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  :ارــــــــــــــــــحساب صدق االختب - 8
  

صدق االختبار مـدى صـالحيته لقيـاس مـا وضـع لقياسـه فـإلى جانـب ثبـات          يقصد ب        
االختبار يعتبر صدق االختبـار أيضـا شـرطا ضـروريا ينبغـي تـوافره فيـه و إال فقـد قيمتـه          

   :بسؤالينكوسيلة لقياس ما وضع لقياسه، فعند دراسة الصدق فإننا نهتم 
  ـ ماذا يقيس هذا االختبار ؟1                       

  )1(ـ ماهي درجة دقة قياسه؟ 2                       
وقـد تـم حصـر أشـهرها فـي ثالثـة        ،وتجدر اإلشارة إلى أنه توجد أنواع عديدة للصـدق        

ذلـك ألن صـدق المحتـوى مـن      ،ومن بينها اتخذنا النوع المتعلق بصدق المحتوى في بحثنـا هـذا  
تعلـق منهـا بحـاالت قيـاس التحصـيل      أكثر أنواع الصدق صالحية لالسـتعمال خاصـة فيمـا ي   

الصفي والتحصيل األكاديمي والمهارات الفردية، وفـي صـدق المحتـوى فإننـا نحـاول اإلجابـة       
إلى أي مدى يقـيس االختبـار المعرفـة والمهـارات التـي حـددتها األهـداف        : عن السؤال التالي 
     )2(.التعلمية التعليمية  ؟

  
فـي بحثنـا    االختبار لمحتـوى المهـارة موضـوع القيـاس    ة أسئلللتعرف على مدى تمثيل          

  :هذا قامت الباحثة بمايلي
التأكد من مدى توافق ومالءمة األهداف اإلجرائيـة للقـدرات المسـتهدفة فـي القيـاس مـن        -

خالل عرضها على أستاذين مـن معهـد علـم الـنفس والعلـوم التربويـة بجامعـة منتـوري         
آرائهـم  الصف السـادس بالمدرسـة االبتدائيـة علـى اثـر      قسنطينة و ثالثة معلمين من معلمي 

 .قمنا بالتعديالت المقترحة

عرض جدول المواصفات الذي هو عبارة عن مخطـط ثنـائي البعـد األول قائمـة األهـداف       -
اإلجرائية أما البعد الثاني أسئلة االختبار علـى ثالثـة محكمـين هـم معلـين الصـف السـادس        

ت الباحثــة علــى أن يكونــوا ذوي مســتوى جــامعي ذوي خبــرة ميدانيــة معتبــرة وحرصــ
والتخصص في مجال الرياضيات والعلوم الدقيقة على األقـل وتـم التركيـز فـي الحكـم علـى       
درجة تمثيل األسئلة للمكونات األساسية لصـفة المهـارة موضـوع القيـاس ، واعتبـر االتفـاق       

لهـدف المتعلـق بالسـؤال    بين المحكمين الثالثة تسجيل نفس العالمة نعـم أو ال فيمـا يخـص ا   
كلما كان صـدق المحتـوى مرتفعـا دل ذلـك علـى أن      ( ألنه على أن تكون نسبة االتفاق عالية

  )3(.)أسئلة االختبار تمثل تمثيال جيدا ما يراد قياسه
  

-----------------------------------  
  .147ـ 146ص ،قمرجع ساب ،اإلحصاء والقياس النفسي التربوي " :مقدم عبد الحفيظ) 3(، )1(
  . 271ص  ،مرجع سابق، " القياس والتقويم في التربية وعلم النفس" :سامي محمد ملحم )2(
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ـ        )1(وقد طبق قانون بيالك         ة ـلحساب نسـبة االتفـاق فـي المواقـف التحكيميـة الثالث
بعد رصد اإلجابات من طـرف المحكمـين قمنـا بحسـاب نسـبة االتفـاق للتأكـد مـن مـدى          

  :    وذلك باستعمال قانون بيالك وهو كالتالي  ،هامصداقيت
                            

  100 ×االختالفات + االتفاقات / االتفاقات = نسبة االتفاق 
  .بين المحكمين الثالثة   %80وقد كانت نسبة االتفاق مرتفعة حيث تجاوزت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -----------------------------------  
(1) Dussoult (g)," l’analyse de l’enseignement", es presses de l’université de 
québéc. ,1981 p95 
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  :الدراسة االستطالعیة  ار فياالختبمناقشة نتائج  - 9
  :  عرض النتائج في ضوء الفرضية األولى / 9-1  

   
  ): 1(جدول رقم 

  
 

 األربعةقياس القدرة على معرفة الحقائق والعمليات الحسابية 

 %  التكرارات  فئة الدرجات

 65.51  38  4الفئة المنخفضة أقل من 

  34.48  20  4الفئة المرتفعة أكثر من 
  المجموع

  
58  99.99  
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الدرجات المرتفعة 2إختبار معرفة الحقائق والمصطلحات الحسابیة
الدرجات المنخفضة 1
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األول مـن االختبـار   الجـزء  التوزيع التكراري لدرجات التالميـذ فـي   ) 1(يوضح الجدول رقم    

ي والـذي يعنـى بقيـاس القـدرة علـى معرفـة الحقـائق        الكلي لقياس المهارة في الحساب الـذهن 
  .مفردات7والمصطلحات الحسابية لدى التالميذ والذي يتكون من 

  
من خالل القراءة األولية للجـدول نالحـظ أن الـدرجات صـنفت إلـى فئتـين أساسـيتين           

أمـا  المرتفعـة    4أي األقـل مـن     3إلـى   0هـي الـدرجات مـن    و) الضعيفة(وهما المنخفضة 
وذلـك نسـبة للعالمـة القصـوى لهـذا       4أي األكثـر مـن     7إلـى   5هي الدرجات من ) يدةالج(

  .نقاط أي نقطة عن كل إجابة صحيحة 7 بـ الجزء الفرعي من االختبار والمقدرة
  

ضـمها   مفقـد تـم حـذفها وعـد     4أما الفئة المتوسطة من الدرجات والمتمثلة في الدرجـة    
فئة المرتفعـة والمالحـظ فـي الجـدول أننـا حافظنـا عـن        ال للفئة المنخفضة من الدرجات وال لل

  .العينة اإلجمالية ولم نحذف أي درجة لعدم وجود درجات متوسطة
  .أعلى درجة 5أقل درجة و 0حصل التالميذ على درجات تراوحت مابين 

  
فرد حصلوا على درجات منخفضـة و ضـعيفة أي مـا يعـادل نسـبة       38يبين الجدول أن   

فـرد بنسـبة    20لتالميـذ الـذين حصـلوا علـى درجـات مرتفعـة بلـغ        حين عدد ا يف%65.51
وبالمقارنة بين النسبتين نالحظ أن نسـبة درجـات الفئـة المنخفضـة أكثـر مـن نسـبة         34.48%

درجات الفئة المرتفعة وهو ما يفسر أن تلميذ الصـف السـادس فـي اختبـار قيـاس القـدرة علـى        
  .منخفضةرجات في أغلبها معرفة الحقائق والمصطلحات الحسابية حصل على د
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  :02الجدول رقم 
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قیاس القدرة على فھم معنى األعداد والعمالیات الحسابیة األربعة

 

الدرجات المرتفعة 2
  الدرجات المنخفضة 1

  
  
  
  
  
  
  

  قياس القدرة على فهم معنى األعداد والعمليات الحسابية األربعة
 التكرارات  %  التكرارات  فئة الدرجات

الفئة المنخفضة أقـل مـن   
4  

ــطة  54.34  25 المتوســــ
  12 ةالمحذوف

الفئة المرتفعة أكثـر مـن   
4  

21  45.65  

  58  99.99  46  المجموع
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فـي الجـزء   لـدرجات التالميـذ   و النسـب المئويـة    التوزيع التكراري )2( يوضح الجدول  

الخاص بقيـاس مهـارة القـدرة علـى فهـم معنـى       الثاني من اختبار المهارة في الحساب الذهني و
أقـل   0مفردات تراوحـت درجـات التالميـذ فيهـا مـابين       8 الذي يتكون من  ،األعداد والعمليات

  .أعلى درجة 7الى درجة
  

 46عينة الدراسة في هـذا الجـزء مـن االختبـار اقتصـرت علـى        قراءة الجدول تبين أن  
  .4فرد حصلوا على الدرجة المتوسطة  12و ذلك لحذف ، فرد 58فرد بدال من 

  
ـ  عدد كما يوضح الجدول أن     3إلـى  0الحاصـلين علـى درجـات منخفضـة مـن       ذالتالمي

أمـا عـدد التالميـذ الحاصـلين علـى      ،  %54.34ما يعـادل نسـبة   ،فرد 25بلغ  4أي األقل من 
 . %45.65فرد ما يعادل نسبة  21بلغ عددهم  4أي األكثر من  8إلى  5درجات مرتفعة من 

  
خالل المقارنة بين نسبة الفئتـين المنخفضـة والمرتفعـة نالحـظ أن المنخفضـة أكبـر        ومن  

السادس في اختبـار قيـاس القـدرة علـى فهـم معنـى        تلميذ الصف وهو ما يفسر أن ،من المرتفعة
  .يحصل على درجات في أغلبها منخفضة ةاألربعاألعداد والعمليات الحسابية 
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  ): 3(جدول رقم 
  
  

  قياس القدرة على تطبيق القواعد واالستراتيجيات الذهنية
 

  فئة الدرجات
  

 %  ت

  94.82  55  2الى 0الفئة المنخفضة من 
  5.17  3  5إلى  3المرتفعة من الفئة

  المجموع
  

58  99.99  

  
  
  

فـي الجـزء   لـدرجات التالميـذ    والنسـب المئويـة   التوزيـع التكـراري  ) 3( يمثل الجدول  
الخـاص بقيـاس مهـارة القـدرة علـى تطبيـق       و  ،من اختبار المهارة في الحساب الـذهني  ثالثال

      .ةلحسابية األربعإجراء العمليات اعند اإلستراتيجيات الذهنية والقواعد 
  

94,82
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قیاس القدرة على تطبیق القواعد واإلستراتیجیات الذھنیة

 

الدرجات المرتفعة 2
الدرجات المنخفضة 1
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أقـل   0 تراوحـت درجـات التالميـذ فيهـا مـابين      ،مفردات 5ذا الجزء من ــيتكون ه   
  .درجات 5أعلى درجة من مجموع  3 درجة و

  
و لم نحذف فردا  58 ـحافظنا في هذا الجزء من االختبار على العدد اإلجمالي للعينة والمقدر ب  
  .3و أقل من  2أي أكبر من  2.5المحددة ب وذلك لعدم وجود درجات متوسطة و  ،أي فرد

  
نسـبة  فـرد أي ب  55بلـغ   2إلـى   0مـن  منخفضـة  عدد التالميذ الحاصلين على درجـات    

82 .94 %. 

  
ـ  5 إلـى  3مـن   أما عدد التالميذ الحاصـلين علـى درجـات مرتفعـة         أي أفـراد  3غـبل

  .% 5. 17سبة ـنب
  

أن الفـارق كبيـر جـدا بـين الفئتـين مـن       يبدو لنا جليـا   ومن خالل المقارنة بين النسبتين  
نالحظ أن نسبة درجات الفئـة المنخفضـة اكبـر مـن نسـبة درجـات الفئـة         و بالتالي  ،الدرجات
ميـذ الصـف السـادس فـي اختبـار قيـاس القـدرة علـى تطبيـق          تل نأ يفسروهذا ما  ،المرتفعة

ـ    دعن والقواعداالستراتيجيات الذهنية  يحصـل علـى درجـات     ةإجراء العمليـات الحسـابية األربع
  .في أغلبها منخفضة

  :فحص الفرضية األولى 
  

 :)4(جدول رقم 

  
  ار قياس المهارة في الحساب الذهنيـــــاختب

  
  الدرجات المرتفعة  الدرجات المنخفضة  نوع فئة الدرجات/ المهارات    

  %  ت %  ت
ــطلحات   ــائق والمص ــة الحق معرف

  الحسابية
38  65.51  20 34.48 

ــ ــى األع ــم معن ــات فه داد والعملي
  الحسابية

25  54.34  21  45.65  

ــد   ــتراتجيات والقواع ــق االس تطبي
  الذهنية

55  94.82  3  5.17  
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  27.16  44  72.83  118  النسبة اإلجمالية/المجموع 
  

اختبار قیاس المھارة ف ي الحس اب ال  ذھني  

الدرجات 
المنخفضة
72,83%

الدرجات 
المرتفعة

27,16%

  
  

  
  
الحسـاب الـذهني    ةفي اختبـار قيـاس مهـار   ): 1(فحص الفرضية رقم  :فحص الفرضية األولى  
ـ   القدرة علـى  ( فهـم معنـى األعـداد    القـدرة علـى    طلحات الحسـابية ، معرفـة الحقـائق والمص

ـ  تطبيـق القدرة على ، ةوالعمليات الحسابية األربع  جـراء عنـد إ االسـتراتيجيات الذهنيـة    و دالقواع
  .يحصل تلميذ الصف السادس على درجات في أغلبها منخفضة)  ةاألربعالحسابية  العمليات

  
 )2(و )1(عروضـة فـي الجـداول السـابقة     وانطالقا من النتـائج الم ):  4( في هذا الجدول  

بحساب  مجموع التكرارات لدرجات االختبـار المنخفضـة فـي القـدرات الثالثـة التـي       قمنا  )3(و
تكـرارا أي مـا     118حيـث بلـغ عـددها     ،بدورها تمثل اختبار قياس المهارة في الحساب الـذهني 

بنسـبة   تكـرارا  44 المرتفعـة بلـغ   تأمـا مجمـوع تكـرارات الـدرجا     % 72.83يعادل نسبة  
27.16% .  
ومن المجموع الكلي للتكرارات يتضح أن عينة الدراسة فـي اختبـار قيـاس المهـارة فـي        

  .الدرجات المتوسطة لمثي تكرارا 12حذف  دتكرار بع 162الحساب الذهني اقتصرت على 
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لــدرجات المنخفضــة والــدرجات المرتفعــة اوالمقارنــة بــين النســبة اإلجماليــة لفئتــي   
تسـمح بـالحكم علـى أن درجـات الفئـة المنخفضـة أكبـر مـن         ) 4(عروضة في الجدول رقم الم

 .درجات الفئة المرتفعة 

  
لنـا أن  توضـح  قراءتنا للمعطيـات المستخلصـة مـن الجـدول وتحليـل نتائجـه       وبالتالي   

الحسـاب الـذهني    ةفي اختبـار قيـاس مهـار   : الفرضية األولى التي افترضناها والتي تنص على 
ة على معرفـة الحقـائق والمصـطلحات الحسـابية ، القـدرة علـى فهـم معنـى األعـداد          القدر(

ـ      عنـد  و االسـتراتيجيات الذهنيـة    دوالعمليات الحسابية األربـع ،القـدرة علـى تطبيـق القواع
يحصل تلميـذ الصـف السـادس علـى درجـات فـي أغلبهـا        )  ةاألربع الحسابية العمليات جراءإ

  . اسة أثبتت ذلكمنخفضة قد تحققت أي نتائج الدر
  : عرض النتائج في ضوء الفرضية الثانية

  
  :)5(جدول رقم 

  
اختيار العملية واألعداد 

  المناسبة
 %المهارة في الحساب الذهني  %  ت

الدرجات المنخفضة أقـل مـن   
5  

38  82.60  72.83  

الدرجات المرتفعة أكثـر مـن   
5  

8  17.39  27.16  

  99.99  99.99  46  المجموع
.  
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المھارة في الحساب الذھني اختیار العملیة واألعداد المناسبة
  

  5ل الدرجات المنخفضة أقل من تمث= 1  
  5تمثل الدرجات المرتفعة أكثر من = 2  
  

القسـم  التوزيع التكراري والنسب المئويـة لـدرجات التالميـذ فـي     ): 5(الجدول رقم يمثل   
والمتعلق بقياس التحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية وذلـك مـن خـالل         ،الثاني من االختبار

  .المناسبةاختيار العملية واألعداد 
  

درجـة   20أسـئلة تقابلهـا    10لإلشارة أنه يتكون االختبار من أربـع مشـكالت بمجمـوع     
و النتيجـة   تقـديم  عـن  درجـات  10واختيار العملية و األعـداد المناسـبة   درجات عن  10موزعة 

  .الجواب الصحيح
 5المنخفضـة وهـي األقـل مـن     فئتـين  نالحظ من خالل الجدول أن الدرجات مصنفة إلى   

  .درجات10 ـب درجة اإلجمالية والمقدرةللوذلك نسبة  5األكثر من المرتفعة و
 46عينـة الدراسـة اقتصـرت علـى      قراءة الجدول وتحليلنا للنتائج المعروضة توضـح أن   
  . 5فرد حصلوا على الدرجة المتوسطة   12وذلك لحذف  ،58فرد من 
اختيـار   قراءة الجدول تبين أن عـدد الحاصـلين علـى درجـات منخفضـة فـي      كما أن    

أمـا عـدد التالميـذ الحاصـلين علـى درجـات        %82.60 نسبةب افرد 38العملية واألعداد المناسبة 
  . %17.39أفراد بنسبة  8بلغ  5مرتفعة واألكثر من 
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والمقارنة بين نسبة الدرجات المنخفضة فـي اختيـار العمليـة واألعـداد المناسـبة المقـدرة         
ــ     %82.60ب  ي اختبـار المهـارة فــي الحسـاب الــذهني    مـع نسـبة الــدرجات المنخفضـة ف

بين اختالف وفارق واضح بينهما وهو ما يفسر أنـه كلمـا ارتفعـت نسـبة الـدرجات      ، ت 72.83%
المنخفضة لتلميذ الصف السادس في اختبار مهارة الحسـاب الـذهني زاد ارتفـاع نسـبة الـدرجات      

  .الرياضيةحل المشكلة  عند المنخفضة في اختيار العملية واألعداد المناسبة
  :)6(جدول رقم 

  
  تقديم النتيجة والجواب الصحيح

  
 %المهارة في الحساب الذهني  %  ت

  5الدرجات المنخفضة أقل من 
  

44  88  72.83  

  5الدرجات المرتفعة أكثر من 
  

6  12  27.16  

  99.99  100  50  المجموع
  
  

72,83
88

27,16
12

0
20
40
60
80

100

1 2

المھارة في الحساب الذھني تقدیم النتیجة والجواب الصحیح
  

  5تمثل الدرجات المنخفضة أقل من = 1  
  5أكثر من  تمثل الدرجات المرتفعة= 2  
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القسـم  التوزيع التكراري والنسب المئويـة لـدرجات التالميـذ فـي     ): 6(الجدول رقم يمثل   
وذلـك مـن خـالل     الرياضـية، الثاني من االختبار والمتعلق بقياس التحكم فـي حـل المشـكالت    

  .تقديم النتيجة والجواب الصحيح
  

ـ فئتـين  نالحظ من خالل الجدول أن الدرجات مصنفة إلى     5ة وهـي األقـل مـن    المنخفض
  .10 ـب درجة اإلجمالية والمقدرةللوذلك نسبة  5المرتفعة األكثر من و

علـى   اقتصـرت   عينـة الدراسـة   نقراءة الجدول وتحليلنا للنتـائج المعروضـة توضـح أ     
  .5أفراد حصلوا على الدرجة المتوسطة  8وبالتالي تم حذف ، فرد 58 جملة فرد من 50

د الحاصـلين علـى درجـات منخفضـة فـي تقـديم النتيجـة        قراءة الجدول تبين أن عـد    
أمـا عـدد التالميـذ الحاصـلين علـى درجـات مرتفعـة         %88 نسبةفرد ب 44والجواب الصحيح 

  . %12أفراد بنسبة 6بلغ  5واألكثر من 
  

 الصـحيح والمقـدرة  والمقارنة بين نسبة الدرجات المنخفضة في تقـديم النتيجـة والجـواب      
رجات المنخفضة في اختبـار المهـارة فـي الحسـاب الـذهني والمقـدرة       مع نسبة الد %88بنسبة 

وهـو مـا يفسـر أنـه كلمـا ارتفعـت نسـبة         ،تبين اختالف وفارق واضح بينهمـا  %72.83ب 
زاد ارتفـاع   ،الدرجات المنخفضة لتلميذ الصف السـادس فـي اختبـار مهـارة الحسـاب الـذهني      

  .حل المشكلة الرياضية عند الصحيحنسبة الدرجات المنخفضة في تقديم النتيجة والجواب 
  
Ø فحص الفرضية الثانية 

 :)7(جدول رقم 

  
  الدرجات المرتفعة  الدرجات المنخفضة  التحكم في حل المشكلة الرياضية

  % ت  %  ت
  اختيار العملية واألعداد المناسبة

  
38  82.60  8  17.39  

  تقديم النتيجة والجواب الصحيح
  

44  88  6  12  

  14.58  14  85.41  82  جماليةالنسبة اإل/ المجموع
  

تختلـف نسـبة الـدرجات المنخفضـة     ): 2(فحص الفرضية رقـم   :الثانيـة  ةالفرضي فحص  
اختيـار العمليـة واألعـداد    ( لتلميذ الصف السادس في الـتحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية      
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 بـاختالف نسـبة الـدرجات المنخفضـة فـي مهـارة      ) المناسبة، تقديم النتيجة والجواب الصـحيح  
  .الذهني الحساب

  
 )6(و )5( ين السـابقين ولالنتـائج المعروضـة فـي الجـد     وانطالقا من): 7(في هذا الجدول  

بحساب  مجموع التكرارات للدرجات المنخفضـة التـي حصـل عليهـا التالميـذ فـي اختيـار        قمنا 
تيجـة  والدرجات المنخفضة التي حصـل عليهـا التالميـذ فـي تقـديم الن      ،العملية واألعداد المناسبة 

والتي بدورها تمثل اختبار التحكم في حـل المشـكالت الرياضـية حيـث بلـغ        ،والجواب الصحيح
المرتفعـة   تأمـا مجمـوع تكـرارات الـدرجا    ،  %85.41تكرارا أي ما  يعادل نسبة   82عددها 

  . %14.58تكرارا بنسبة  14بلغ 
  

يـاس المهـارة فـي    ومن المجموع الكلي للتكرارات يتضح أن عينة الدراسة فـي اختبـار ق    
ـ  116تكـرار مـن    96الحساب الذهني اقتصـرت علـى    ـ  20حـذف   دبع الـدرجات   لتكرارتمث

  .المتوسطة
    
والمقارنــة بــين النســبة اإلجماليــة لفئتــي لــدرجات المنخفضــة والــدرجات المرتفعــة    

ـ    ) 6(المعروضة في الجدول رقم  التـي حصـل    ةتسمح بالحكم علـى أن نسـبة الـدرجات المنخفض
أكبـر   % 85.41ميذ في اختبار التحكم في حـل المشـكالت الرياضـية و  المقـدرة ب     عليها التال

  .%14.58من نسبة الدرجات المرتفعة و التي بلغت 
  :)8(جدول رقم 

  
  المهارة في الحساب الذهني 

  
  التحكم في حل المشكالت الرياضية

  %72.83  خفضةننسبة الدرجات الم
 

85.41% 

  %27.16  المرتفعة تنسبة الدرجا
 

14.58% 
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التحكم في حل المشكالت الریاضیة     المھارة في الحساب الذھني   

العالقة بین المھارة في الحساب الذھني والتحكم في حل المشكالت الریاضیة       

الدرجات المرتفعة 

 
الدرجات المرتفعة 
 
الدرجات المرتفعة 

       لدرجات المنخفضة
  

 
النسـبة المئويـة   )8(بين النتائج التي أسفرت عليها الدراسة والموضـحة فـي الجـدول رقـم     ت      

والدرجات المرتفعة لكل من المهارة في الحسـاب الـذهني والـتحكم فـي حـل       للدرجات المنخفضة
ـ  ض كبير فـي المهـارة كـان انخفـاض    كلما كان انخفانالحظ أنه ، المشكالت الرياضية ر فـي  أكب

قليـل كـان أيضـا االرتفـاع فـي الـتحكم          ةوكلما كان ارتفاع المهـار  ،التحكم في حل المشكالت
فـي الحسـاب الـذهني ومتغيـر      ةوهو ما يفسر وجود عالقة ارتباطيه بـين متغيـر ا لمهـار   ، أقل 

  .التحكم في حل المشكالت الرياضية
  
  

عامـل ارتبـاط بيرسـون بـين     وللتأكد أكثر من هـذه العالقـة قامـت الباحثـة بحسـاب م       
أي بـين  ) المهارة فـي الحسـاب الـذهني والـتحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية         (المتغيرين 

درجات االختبارين لمعرفة مـدى اقترانهمـا وحصـلت علـى معامـل موجـب طـردي قـدر ب         
  .رغم عدم ارتفاعه الكبير  وهو ما يثبت العالقة بين المتغيرين 0.58

  
نتائجـه  والمقارنـة بـين     )8(رقـم   الجـدول  عطيات المستخلصـة مـن  قراءتنا للموبالتالي   
تختلـف نسـبة الـدرجات    : التي افترضـناها والتـي تـنص علـى     الثانية لنا أن الفرضية توضح 

اختيـار العمليـة   ( المنخفضة لتلميذ الصف السادس في التحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية     
بـاختالف نسـبة الـدرجات المنخفضـة     ) لصـحيح  واألعداد المناسبة ، تقديم النتيجة والجـواب ا 

  .في مهارة  الحساب الذهني قد تحققت أي نتائج الدراسة أثبتت ذلك 
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  : الدراسة النھائیـــــــــــــــــــةمناقشة نتائج االختبار في  – 10
  

  :   عرض النتائج في ضوء الفرضية األولى 
  

  :)9(جدول رقم 

  
  
 
  

اختبار قیاس معرفة الحقائق والعملیات   
الحسابیة األربعة 

الدرجات 
المنخفضة 
54,73%

الدرجات 
المرتفعة

45,27%

  
  
  

 لعمليات الحسابية األربعةقياس القدرة على معرفة الحقائق وا

التكــرارات المتوســطة  %  التكرارات  فئة الدرجات
 المحذوفة

 54.73  110  4الفئة المنخفضة أقل من 

  83  45.27  91  4الفئة المرتفعة أكثر من 
  المجموع

  
201  99.99  284  
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التـي حصـل    لـدرجات ل والنسـبة المئويـة   التوزيـع التكـراري  ) 9(الجدول رقم يعرض   
األول من االختبـار الكلـي لقيـاس المهـارة فـي الحسـاب       الجزء في ليها تلميذ الصف السادس ع

  .والذي يعنى بقياس القدرة على معرفة الحقائق والمصطلحات الحسابية، الذهني
    
عينـة الدراسـة فـي هـذا الجـزء اقتصـرت        من خالل القراءة األولية للجدول نالحـظ أن   

  .4فرد حصلوا على الدرجة المتوسطة  83حذف فرد وذلك ل 284فرد من  201على 
  :10الجدول رقم   

  
 ي، ف% 54.73 د حصلوا على درجات منخفضة و ضعيفة ما يعادل نسبةافرأ 110يبين الجدول أن كما   

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 قياس القدرة على فهم معنى األعداد والعمليات الحسابية األربعة

التكرارات  %  التكرارات  فئة الدرجات
المتوسطة 
 54.89  129  4الفئة المنخفضة أقل من  المحذوفة

  49  45.10  106  4الفئة المرتفعة أكثر من 
  المجموع

  
235  99.99  284  
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اختبار قیاس القدرة على فھم مع نى األع داد والعملی ات الحس ابیة     
األربعة 

  
  
  

التوزيع التكـراري والنسـبة المئويـة للـدرجات التـي حصـل عليهـا        ) 10(يعرض الجدول رقم 
 ،من االختبار الكلي لقيـاس المهـارة فـي الحسـاب الـذهني     الجزء الثاني في سادس تلميذ الصف ال

  .فهم معنى األعداد والعمليات الحسابية األربعةقدرة على والذي يعنى بقياس ال
  

عينـة الدراسـة فـي هـذا الجـزء اقتصـرت        من خالل القراءة األولية للجدول نالحـظ أن   
  .4حصلوا على الدرجة المتوسطة  افرد 49فرد وذلك لحذف  284 جملة فرد من 235على 

  
مـن بـين    و ضـعيفة  حصـلوا علـى درجـات منخفضـة    فردا  129يبين الجدول أن كما   

حـين عـدد التالميـذ الـذين حصـلوا علـى درجـات         فـي  ،% 54.89 ما يعادل نسبةفرد  235
بالمقارنـة بـين النسـبتين نالحـظ      و ،% 45.10 بنسـبة  فرد 235من بين  دافرأ 106مرتفعة بلغ 

ـ درجات المنخفضة أكثـر مـن نسـبة    الأن نسبة  وهـو مـا يفسـر أن تلميـذ      ،درجات المرتفعـة ال
 األربعـة  الحسـابية فهـم معنـى األعـداد والعمليـات     ادس في اختبار قياس القدرة على الصف الس

  .حصل على درجات في أغلبها منخفضة
  
  
  

 الدرجات المنخفضة 1
ات المرتفعةـالدرج 2  
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  :)11(دول رقم ج
  
  

قياس القـدرة علـى تطبيـق القواعـد واالسـتراتيجيات      
 الذهنية 

 %  ت  فئة الدرجات

  93.30  265  ) 2، 1 ،0(الدرجات المنخفضة 
  6.69  19  ) 5، 4 ،3( المرتفعة الدرجات 
  المجموع

  
284  99.99  

  

93,30%

6,69%

0,00%

50,00%

100,00%

1 2

ااختبار قیاس القدرة على تطبیق القواعد واإلس تراتیجیات الذھنی ة  

  
  

  
  
  

  الدرجات المنخفضة 1
  الدرجات المرتفعة 2



 -168 -

التـي حصـل    لـدرجات ل والنسـبة المئويـة   التوزيع التكـراري ) 11(الجدول رقم يعرض   
من االختبـار الكلـي لقيـاس المهـارة فـي الحسـاب       الجزء الثالث في عليها تلميذ الصف السادس 

  .الستراتيجيات الذهنيةعلى تطبيق القواعد و اوالذي يعنى بقياس القدرة  ،الذهني
  

عينة الدراسة فـي هـذا الجـزء شـملت العـدد       من خالل القراءة األولية للجدول نالحظ أن  
و ذلـك لعـدم حصـول التالميـذ     فـرد،  و لـم يحـذف أي    افرد 284 ـاإلجمالي للعينة والمقدر ب

  .على درجات متوسطة في هذا الجزء من االختبار
  

 افـرد  265الحاصلين علـى الـدرجات المنخفضـة بلـغ       عدد التالميذيبين الجدول أن كما   
ـ ،  %93.30أي مـا يعـادل نسـبة      ،العدد اإلجمالي لعينة الدراسـة  284من بين  حـين عـدد    يف

 %6.69 بنسـبة تلميـذ   284تلميـذ مـن بـين     19التالميذ الذين حصلوا على درجات مرتفعة بلـغ  
ـ نسـبة  النسـبتين أي أن   هنـاك فـارق كبيـر بـين     بالمقارنة بين النسبتين نالحـظ أن  و درجات ال

وهـو مـا يفسـر أن تلميـذ الصـف السـادس فـي         ،درجات المرتفعـة الالمنخفضة أكثر من نسبة 
حصـل علـى درجـات     األربعـة  الحسـابية فهم معنى األعداد والعمليـات  اختبار قياس القدرة على 

  .في أغلبها منخفضة 
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  : ضوء الفرضیاتتحلیل نتائج الدراسة النھائیة في  - 11
  

  :فحص الفرضية األولى 
  

  :)12(جدول رقم    
 
  

 اختبار قياس المهارة في الحساب الذهني

  
المهارات                                           

  
  نوع فئة الدرجات 

  الدرجات المرتفعة  الدرجات المنخفضة
  %  ت %  ت

ـ  القدرة على  الحقـائق والمصـطلحات   ةمعرف
  لحسابيةا

110  54.73  91 45.27 

فهـم معنـى األعـداد والعمليـات     القدرة على 
  الحسابية

129  54.89  106  45.10  

تطبيـق االسـتراتجيات والقواعـد    القدرة على 
  الذهنية

265  93.30  19  6.69  

 النسبة اإلجمالية/المجموع 

  
504  70  216  30  

 
  
  

الحسـاب الـذهني    ةمهـار  فـي اختبـار قيـاس   ): 1(فحص الفرضية رقم  : فحص الفرضية األولى
فهـم معنـى األعـداد    القـدرة علـى    معرفـة الحقـائق والمصـطلحات الحسـابية ،    القدرة علـى  (

ـ  تطبيـق القدرة على ، ةوالعمليات الحسابية األربع  جـراء عنـد إ االسـتراتيجيات الذهنيـة    و دالقواع
  .نخفضة يحصل تلميذ الصف السادس على درجات في أغلبها م)  ةاألربع الحسابية العمليات
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قمنـا بتحليـل النتـائج المحصـل عليهـا والمسـتخدمة و       ) 12(رقـم   في هـذا الجـدول    

  :وفق اإلجراءات التالية ) 11(و )10(و )9(السابقة  المعروضة في الجداول 
  

ـ جمع كل من تكرارات الدرجات المنخفضة في قيـاس القـدرات الثالثـة الممثلـة للمهـارة فـي       
   .اتتكرار 504 ـة بالحساب الذهني و المقدر

  
ـ جمع كل من تكرارات الدرجات المرتفعة فـي قيـاس القـدرات الثالثـة الممثلـة للمهـارة فـي        

  .تكرار 216 ـالحساب الذهني و المقدرة ب
  

تكـرار التـي تـم     162المحذوفـة والتـي بلغـت     ةـ جمع كل من تكرارات الـدرجات المتوسـط  
  .تكرار 720 ـة تقدر بلتبقى العينة اإلجمالية الفعلي 882حذفها من 

  
ـ استخراج النسـبة المئويـة للقـدرات الـثالث الممثلـة للمهـارة لفئتـي الـدرجات المنخفضـة          

ـ         ،والمرتفعة  720 ـمن خالل قسمة مجموع كـل فئـة علـى العـدد اإلجمـالي للعينـة والمقـدر ب
  .تكرار

  
نخفضـة  يمثل توزيع التكـرارات والنسـب المئويـة للـدرجات الم     :)12(وعليه جدول رقم   

  .والدرجات المرتفعة لألجزاء الثالثة من االختبار في قياس القدرات الثالثة
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  :)13(جدول رقم 
  
  

ــي الحســاب  ــارة ف المه
  الذهني

 %  ت

  70  504  الدرجات المنخفضة
  30  216  الدرجات المرتفعة

  100  720  المجموع

  

اختبار قیاس المھارة في الحساب الذھني 

الدرجات 
المنخفضة 

70%

الدرجات 
المنخفضة 

30%
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الـذي انطالقـا مـن قـراءة     )13(الجـدول رقـم    تحصلنا على) 12(من خالل الجدول رقم   
وتحليل نتائجه التي تبين أن هناك فـارق شاسـع بـين فئتـي الـدرجات      ، المعطيات المستخلصة منه

المنخفضة والمرتفعة لمهارة الحساب الذهني حيث بلغ عـدد تكـرارات الـدرجات المنخفضـة فـي      
ي الحسـاب الـذهني حيـث بلـغ عـددها      التي بدورها تمثل اختبار قياس المهارة فوالقدرات الثالثة 

 تأمـا مجمـوع تكـرارات الـدرجا     % 70أي ما  يعـادل نسـبة    اتكرار 720من  تتكرارا 504
  . %30تكرار بنسبة  720تكرار من   216المرتفعة بلغ  من  

والمقارنــة بــين النســبة اإلجماليــة لفئتــي لــدرجات المنخفضــة والــدرجات المرتفعــة    
تسمح بالحكم علـى أن درجـات الفئـة المنخفضـة أكبـر مـن       ، ) 12(المعروضة في الجدول رقم 

  .درجات الفئة المرتفعة 
  

فـي اختبـار قيـاس    : التي افترضناها والتي تـنص علـى    األولىومن هنا تكون الفرضية   
القدرة على معرفـة الحقـائق والمصـطلحات الحسـابية ، القـدرة علـى       (الحساب الذهني  ةمهار

ـ    فهم معنى األعداد والعمليا و االسـتراتيجيات   دت الحسابية األربع ،القـدرة علـى تطبيـق القواع
يحصـل تلميـذ الصـف السـادس علـى درجـات       )  ةاألربعالحسابية  العمليات راءإج دعن الذهنية

   .أي نتائج الدراسة أثبتت ذلك ،في أغلبها منخفضة قد تحققت
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  : عرض النتائج في ضوء الفرضية الثانية

  
  :)14(دول رقم ج
  

  اختيار العملية واألعداد المناسبة
  

التكرارات  %المهارة في الحساب الذهني  %  ت
  المحذوفة

  70  88.04  221  5الدرجات المنخفضة أقل من 
  33  30  11.95  30  5الدرجات المرتفعة أكثر من 

  284  100  99.99  251  المجموع
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المھارة في الحساب الذھني اختیار العملیة والعداد المناسبة
  

  5تمثل الدرجات المنخفضة أقل من = 1  
  5تمثل الدرجات المرتفعة أكثر من = 2  
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التوزيـع التكـراري والنسـب المئويـة لـدرجات التالميـذ فـي        ): 14(الجدول رقم يمثل   
وذلـك مـن    ،الثاني من االختبار والمتعلق بقيـاس الـتحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية      القسم 
  .عند حل المشكلة الرياضية المناسبةاختيار العملية واألعداد خالل 

درجـة   20أسـئلة تقابلهـا    10شارة أنه يتكون االختبار من أربـع مشـكالت بمجمـوع   لإل  
تقـديم النتيجـة والجـواب    عـن   10واختيار العمليـة واألعـداد المناسـبة    درجات عن  10موزعة 
  . الصحيح

  
 5المنخفضـة وهـي األقـل مـن     فئتـين  نالحظ من خالل الجدول أن الدرجات مصنفة إلى   

  .10 ب درجة اإلجمالية والمقدرةللوذلك نسبة  5المرتفعة األكثر من و
  

تكـرار   33بلـغ   5كما نالحظ أن عدد التكرارات المحذوفـة الممثلـة بالدرجـة المتوسـطة       
  .تلميذ 284تلميذ بدال من  251وبالتالي اقتصرت عينة الدراسة على 

  
قراءة الجدول تبين أن عـدد الحاصـلين علـى درجـات منخفضـة فـي اختيـار العمليـة           

أمـا  ، %88.04 نسـبة أي مـا يعـادل    ،تلميـذ  251تلميذ من بـين   221 ـعداد المناسبة قدر بواأل
تلميـذ مـا    251تلميـذ مـن    30بلـغ   5عدد التالميذ الحاصلين على درجات مرتفعة واألكثر مـن  

  . %11.95يعادل نسبة
  

قـدرة  والمقارنة بين نسبة الدرجات المنخفضة فـي اختيـار العمليـة واألعـداد المناسـبة الم       
مع نسبة الدرجات المنخفضة في اختبـار المهـارة فـي الحسـاب الـذهني المقـدرة         %88.04 ـب
وهو ما يفسر أنـه كلمـا ارتفعـت نسـبة الـدرجات       ،تبين اختالف وفارق واضح بينهما  %70 ـب

المنخفضة لتلميذ الصف السادس في اختبار مهارة الحسـاب الـذهني زاد ارتفـاع نسـبة الـدرجات      
  .ي اختيار العملية واألعداد المناسبة في حل المشكلة الرياضية المنخفضة ف
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  :)15(جدول رقم 
  

المهارة في الحساب الذهني  %  ت  تقديم النتيجة والجواب الصحيح
% 

التكرارات 
  المحذوفة

  5الدرجات المنخفضة أقل من 
  

230  92.36  70  

  5الدرجات المرتفعة أكثر من 
  

19  7.63  30  35  

  284  100  99.99  249  المجموع
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المھارة في الحساب الذھني تقدیم النتیجة والجواب الصحیح
  

  5تمثل الدرجات المنخفضة أقل من = 1  
  5تمثل الدرجات المرتفعة أكثر من = 2  
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التوزيـع التكـراري والنسـب المئويـة لـدرجات التالميـذ فـي        ): 15(الجدول رقم يمثل   

خـالل   الثاني من االختبار والمتعلق بقياس التحكم في حل المشـكالت الرياضـية وذلـك مـن    القسم 
  .تقديم النتيجة والجواب الصحيح

  
 5المنخفضـة وهـي األقـل مـن     فئتـين  نالحظ من خالل الجدول أن الدرجات مصنفة إلى   

  .10 ـب درجة اإلجمالية والمقدرةللوذلك نسبة  5المرتفعة األكثر من و
تكـرارا،   35بلـغ   5كما نالحظ أن عدد التكرارات المحذوفة الممثلـة للدرجـة المتوسـطة      

  .تلميذ 284تلميذ بدال من  249لتالي اقتصرت عينة الدراسة على وبا
  

قراءة الجدول تبـين أن عـدد الحاصـلين علـى درجـات منخفضـة فـي تقـديم النتيجـة            
أمـا   %92.36 نسـبة أي مـا يعـادل    ،تلميـذ  249تلميذ من بـين   230 ـوالجواب الصحيح قدر ب

تلميـذ مـا    249تلميـذ مـن    19بلـغ   5 عدد التالميذ الحاصلين على درجات مرتفعة واألكثر مـن 
  . %7.63يعادل نسبة

  
والمقارنة بين نسبة الدرجات المنخفضة فـي اختيـار العمليـة واألعـداد المناسـبة المقـدرة         

مع نسبة الدرجات المنخفضة في اختبـار المهـارة فـي الحسـاب الـذهني المقـدرة         %92.36 ـب
ـ  ، تبين اختالف وفارق واضـح بينهمـا     %70 ـب ا يفسـر أنـه كلمـا ارتفعـت نسـبة      وهـو م

الدرجات المنخفضة لتلميذ الصف السادس في اختبار مهـارة الحسـاب الـذهني زاد ارتفـاع نسـبة      
  .الدرجات المنخفضة في تقديم النتيجة والجواب الصحيح عند حل المشكلة الرياضية 
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  :فحص الفرضية الثانية
  :)16(جدول رقم 

  
  

  ةلرياضيالتحكم في حل المشكلة ا
التكرارات   الدرجات المرتفعة  الدرجات المنخفضة

المتوسطة 
  المحذوفة

  %  ت  %  ت
اختيــار العمليــة واألعــداد   

  المناسبة
221  88.04  30  11.95  

تقــديم النتيجــة والجــواب    
  الصحيح

230  92.36  19  7.63  68  

  568  9.80  49  90.20  451  النسبة اإلجمالية / المجموع
  
  

تختلـف نسـبة الـدرجات المنخفضـة لتلميـذ      ): 2(فحص الفرضية رقـم   :يـة الثان ةالفرضي فحص
اختيـار العمليـة واألعـداد المناسـبة،     ( الصف السادس في التحكم في حل المشـكالت الرياضـية   

 الحسـاب بـاختالف نسـبة الـدرجات المنخفضـة فـي مهـارة        ،)تقديم النتيجة والجواب الصحيح 
  .الذهني

 )14( ين السـابقين ولالنتـائج المعروضـة فـي الجـد     مـن  وانطالقا): 16(في هذا الجدول  
بحساب  مجموع التكرارات للدرجات المنخفضـة التـي حصـل عليهـا التالميـذ فـي       قمنا  )15(و

اختيار العملية واألعداد المناسبة  والدرجات المنخفضـة التـي حصـل عليهـا التالميـذ فـي تقـديم        
بـار الـتحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية       والتي بدورها تمثل اخت ،النتيجة والجواب الصحيح 

 تأمـا مجمـوع تكـرارات الـدرجا     %90.20تكرار أي ما  يعـادل نسـبة     451حيث بلغ عددها 
  . %9.80تكرارا  ما يعادل نسبة  49المرتفعة بلغ 

  
ومن المجموع الكلي للتكرارات يتضح أن عينة الدراسـة فـي اختبـار قيـاس الـتحكم فـي         

 اتكـرار  68تكـرار بعـد حـذف     568تكـرار مـن    500تصرت على حل المشكالت الرياضية اق
  .الدرجات المتوسطة لتمث

لــدرجات المنخفضــة والــدرجات المرتفعــة ارنــة بــين النســبة اإلجماليــة لفئتــي اوالمق  
ـ      ) 16(المعروضة في الجدول رقـم   التـي   ةتسـمح بـالحكم علـى أن نسـبة الـدرجات المنخفض

ـ      الميذ في اختبار التحكمـحصل عليها الت  90.20 ـفي حـل المشـكالت الرياضـية و  المقـدرة ب
وهـو مـا يفسـر ضـعف تالميـذ       %9.80أكبر من نسبة الدرجات المرتفعـة و التـي بلغـت     %

  .الصف السادس حيث أن أغلبهم ال يتحكمون في حل المشكالت الرياضية 
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  :)17(جدول رقم 
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 المھارة في الحساب الذھني التحكم في حل المشكالت الریاضیة
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النسـبة  )17(والموضـحة فـي الجـدول رقـم      ،بين النتائج التي أسفرت عليهـا الدراسـة  ت  
والدرجات المرتفعة لكل من المهـارة فـي الحسـاب الـذهني والـتحكم       المئوية للدرجات المنخفضة

ض كبيـر فـي المهـارة كـان انخفـاض      كلما كـان انخفـا  نالحظ أنه  ،لرياضيةفي حل المشكالت ا
قليـل كـان أيضـا االرتفـاع فـي         ةوكلما كان ارتفاع المهـار  ،ر في التحكم في حل المشكالتأكب

فـي الحسـاب الـذهني     ةوهو ما يفسر وجود عالقة ارتباطيـه بـين متغيـر ا لمهـار     ،أقلالتحكم 
  .لرياضيةومتغير التحكم في حل المشكالت ا

  
 ،نتائجـه والمقارنـة بـين     )17(رقـم   الجـدول  قراءتنا للمعطيات المستخلصة منوبالتالي   
تختلـف نسـبة الـدرجات    : التي افترضـناها والتـي تـنص علـى     الثانية لنا أن الفرضية توضح 

اختيـار العمليـة   ( المنخفضة لتلميذ الصف السادس في التحكم فـي حـل المشـكالت الرياضـية     
بـاختالف نسـبة الـدرجات المنخفضـة      ،)لمناسبة ، تقديم النتيجة والجواب الصـحيح  واألعداد ا

  .والنتائج صحة فرضيتنا الثانية الدراسةأثبتت  في مهارة  الحساب الذهني قد تحققت أي 
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  :ةــــــــــخالصة جزئی
  

فـي ضـوء فرضـيات     بعد عرض النتائج المتعلقة بالدراسة الميدانيـة وتفسـيرها وتحليلهـا     
أي الدراسـة الميدانيـة   ،لمـا افترضـناه فـي دراسـتنا    نسجل اإلثبات التام والكلي  ،البحث المقترحة

القـدرة علـى   (أثبتت افتراضنا بمعنى يحصل تلميذ الصف السادس فـي اختبـار الحسـاب الـذهني     
الحسـابية   تمعرفة الحقائق والمصطلحات الحسابية ، القدرة علـى فهـم معنـى األعـداد والعمليـا     

األربعة ، القدرة على تطبيق القواعـد واالسـتراتيجيات الذهنيـة فـي إجـراء العمليـات الحسـابية        
  .على درجات في أغلبها منخفضة،)األربعة 

  
هـذا األخيـر الـذي أثبتـت      ،وذلك يعكس ضعف مهارة تالميـذنا فـي الحسـاب الـذهني      

الشـبح   ،المشـكالت الرياضـية   حـل  دراستنا مدى أهميته من خالل دوره في تحكـم التلميـذ فـي   
حيـث أن نتـائج االختبـار المقتـرح      ،المخيف الذي طالما وقف في وجههم في نشـاط الرياضـيات  

في هذه الدراسة بينت أنه كلما كانت درجات التالميذ منخفضـة فـي مهـارة الحسـاب الـذهني زاد      
يـدل علـى    وهـذا إن دل علـى شـيء إنمـا     ،انخفاضها في التحكم في حل المشكالت الرياضـية 

  .انعدام االهتمام الجدي بهذه الممارسة التربوية من طرف المعلم والتلميذ على حد سواء
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  : مقارنة بین نتائج الدراسة االستطالعیة والدراسة النھائیة - 12
  :)18(جدول رقم 

  
  الدراسة النهائية  الدراسة االستطالعية  المهارة في الحساب الذهني

  المرتفعة  المنخفضة   المرتفعة  المنخفضة  تنسبة الدرجا
القدرة علـى معرفـة الحقـائق    

  والمصطلحات الحسابية
65.51% 34.48%  54.73%  45.27%  

القدرة على فهم معنـى األعـداد   
  والعمليات الحسابية األربعة

54.34%  45.65%  54.89%  45.11
%  

القدرة علـى تطبيـق القواعـد    
  واالستراتيجيات الذهنية

94.82%  5.17%  93.30%  6.69%  

  %30  %70  %27.16  %72.83  النسبة اإلجمالية

نتــائج الدراسـة االســتطالعية والدراســة النهائيــة لنســب  ) 18(يوضـح الجــدول رقــم    
الدرجات المنخفضة والدرجات المرتفعة التي حصل عليهـا تلميـذ الصـف السـادس فـي األجـزاء       

  .الثالثة المكونة الختبار المهارة في الحساب الذهني
قراءة الجدول والمقارنة بين النتائج  تبين أنه ال يوجـد تطـابق فـي النتـائج نظـرا لتـدخل              

عوامل اليمكن للباحثة التحكم فيها، خاصة وأن أفراد عينـة الدراسـة االسـتطالعية يختلفـون عـن      
 أفراد عينة الدراسة النهائية، ضف إلى ذلـك االخـتالف فـي حجـم العينتـين فـي الدراسـتين  إال       

  .أنه هناك تقارب نوعا ما في النتائج مما يوحي بالوجود الفعلي للمشكلة المطروحة 
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  :19جدول رقم 

  
  

التحكم في حل 
  المشكالت الرياضية

  الدراسة النهائية  الدراسة االستطالعية

  المرتفعة  المنخفضة  المرتفعة  المنخفضة  نسبة الدرجات
اختيـــار العمليـــة 

  واألعداد المناسبة
82.60%  17.39%  88.04%  11.95%  

ــة  ــديم النتيجـ تقـ
  والجواب الصحيح

88%  12%  92.36%  7.63%  

  %9.80  %90.20  %14.58  %85.41  النسبة اإلجمالية
  

نتــائج الدراسـة االســتطالعية والدراســة النهائيــة لنســب  ) 19(يوضـح الجــدول رقــم    
سـادس فـي اختبـار    الدرجات المنخفضة والدرجات المرتفعة التي حصل عليهـا تلميـذ الصـف ال   

اختيـار العمليـة واألعـداد المناسـبة، تقـديم      ( التحكم في حل المشكالت الرياضـية، مـن خـالل    
  . عند حل المشكلة الرياضية)النتيجة والجواب الصحيح 

  .نتائج الدراستين ليست متطابقة لكنها متقاربة نوعا ما وذلك لألسباب السالفة الذكر نيبدو أ
  
  

الدراسة اإلستطالعیة
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  :خاتمة البحث
موضوع التقييم التحصيلي المحدد و المضبوط بواسطة األهداف له مكانة ال يستهان بها  إن         

ما جعلنا نخوض في هذا المجال و نختاره كموضوع لبحثنا الحالي  وهو ،في حقل التربية و التعليم
لتحكم في حل ودورها في ا ،طل من خاللها و نتعرف على تقييم مهارة الحساب الذهنينكنافدة ونعتبره 

 ،المتعلقة بمحور الحساب و األعداد المقدم خالل الثالثي األول من السنة الدراسية ،المشكالت الرياضية
اعتباره مؤشر صادق في نطينة والخروب ميدانيا للدراسة، بتابعة لمدينة قس اتمتخذين عشر ابتدائي
  .رياضيةفي الحساب الذهني والتحكم في حل المشكالت ال ةرصد درجة المهار

  
و لعل ما جعلنا نتطرق إلى هذا الموضوع هي تلك العقبة التي طالما وقفت وال زالت تقف عائقا        

ونقصد بذلك تحكم التلميذ في حل المشكالت  ،والعبء الذي أثقل كاهل المعلم في تداركها ،أمام التالميذ
إذ ال يفلح في تجاوزها إال قلة من  ،هذه األخيرة التي اعتبرت مؤخرا أساس تعلم الرياضيات ،الرياضية

 وجعل التلميذ يتخبط ،تالميذ القسم مما يوضع المعلم في دائرة القلق والحيرة إليجاد السبب وراء ذلك
و الناتجة حتما عن التفكير الصائب  ،وضع اإلستراتجية المناسبة للحللعدم قدرته على   هذه العقبة أمام

  .تالميذنا منعدماالذي يكاد استعماله ميدانيا لدى 
  

االنفجار المعلوماتي الذي يشهده العالم حاليا أصبحت حاجة الفرد للمعرفة ليست باألمر  موأما      
ولما ال العمل على إنتاجها ذاتيا  ،كصعوبة حاجته للتفكير في استغاللها واالستفادة منها ،الصعب

  .والتحرر من استهالك ما يفرض عليه من الغير
  

ية التفكير اهتمام الدول المتقدمة التي تتربع على عرش التكنولوجيا رغم محدودية وما يؤكد أهم
تطوير التفكير و تنميته لدى المعالم ل ةكاليابان مثال التي تبنت إستراتجيات  واضح ،مواردها الطبيعية

ا سرعان الشعوب تعيش على خيرات تقع تحت أقدامه إن<< :إذ يقول احد المفكرين اليابانيين ، أبنائها
وال شك أن بقاءها واستمرارها مرهون ، >>ما تزول،أما نحن فنعيش على خيرات تقع في رؤوسنا

هذه األمم تعتمد على االهتمام بتنمية قدرات التفكير و ذلك منذ  ، لذا فإن فلسفة التربية عند مثلبصاحبها
والذي يحول دون  ،بالمعلوماتواالبتعاد عن كل أنواع التعليم المستند على حشو األذهان ، سن الطفولة

  .تنمية قدرات التفكير
  

تساهم في نمو قدرات  ،وال شك أن الرياضيات  وسيلة لتكوين الفكر و أداة الكتساب المعارف      
كما تسهم بقدر كبير في تطوير الكفاءات الخاصة بحل  ،التلميذ الذهنية وبناء شخصيته ودعم استقالليته

حيث أن التحكم  ،مفاهيم والمهارات الرياضية خاصة منها الحساب الذهنيالمشكالت من خالل جملة ال
كما يحضره  ،حل المشكالت العديدةفي لتلميذ أكثر فعالية يجعل من افي هذا األخير أساسي مما 
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من تقدير رتبة مقدار يمكنه و  ،في مرحلة ما بعد االبتدائييلتقي به للحساب الجبري كمجال جديد  
 متربيته على التقيي ةم، ومن ثوبهذا يعود التلميذ على النظرة النقدية اتجاه أعماله،ها أو تصديق ،نتيجة
ألن الحساب الذهني يتطلب امتالك نتائج مخزنة وميكانزمات  ،ومن جهة أخرى تنمية التفكير ،الذاتي

  .ساب الذي هو أساس الذكاء و المعنىفهو يوافق الشكل األكثر أهمية لمعرفة الح
  

أن  فهم الخوارزميات للعمليات الحسابية يسمح بتوظيف المعارف المكتسبة حول نظام العد        كما      
ما يؤدي بالتالميذ إلى استعمال إجراءات توصلهم إلى النتيجة الصحيحة    ،والعالقات الحسابية لألعداد

  .والمطلوبة
  

يربط بين الحلقة          ة،مهارات الرياضيأبينا سلسلة حلقاتها جملة المفاهيم وال فالرياضيات شئنا أم     
وغيابها قد يؤثر سلبا و بوضوح على باقي حلقات  ،واألخرى التفكير الذي يضمن التواصل واالستمرار

والحساب الذهني فضاء سانح لتنمية التفكير الذي ال مجال لالستغناء عنه في حل المشكالت  ،السلسلة
  .الرياضية المقترحة 

  
من خالل عينة إجمالية مكونة من ، لباحثة المنهج الوصفي في هذه الدراسة التقييمية اعتمدت ا     
ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد  ،بطريقة مقصودة اتم اختياره ،تلميذ في الصف السادس ابتدائي 284

سؤال موضوعي 20األول لقياس مهارة الحساب الذهني يضم  :اختبار تحصيلي مكون من جزأين
هداف اإلجرائية المقدمة خالل الثالثي األول في محور األعداد و الحساب  ،أما الثاني يقيس يغطى األ

التحكم في حل المشكالت الرياضية يضم أربع مشكالت رياضية تم انتقاؤها عن طريق االقتراع من 
  .المقرر المدرسي 

  
ما أثبتت ك ،لحساب الذهنيوقد أسفرت نتائج الدراسة الميدانية عن ضعف مستوى التالميذ في ا      

أن أغلب  ، أي بمعنىو التحكم في حل المشكالت الرياضية )الحساب الذهني(وجود عالقة ارتباط بينه 
كما أنها تختلف ، الحساب الذهني منخفضة تالدرجات التي حصل عليها التالميذ في اختبار مهارا

و بالتالي  ،ي حل المشكالت الرياضيةباختالف الدرجات المنخفضة المحصل عليها في اختبار التحكم ف
  .يبدو جليا أن  التفكير هو الحلقة الضائعة بين الحساب الذهني و حل المشكالت الرياضية 

  
إال أن نتائجها تعكس واقع ممارسة تربوية  ،هذه الدراسة ولو أنها لم تشمل إال عشر ابتدائيات إن     

كما تبين غياب دور التقييم الذي  ،لميذ على حد سواءلم تلقى االهتمام الالزم من طرف المعلم و الت
خاصة و أن هذه األخيرة سلسلة مترابطة الحلقات ، يعتبر ضرورة ال مناص منها في مادة الرياضيات 

و بالتالي يمكننا اإلدالء بأن هذا  ة األولى،ال يمكن االنتقال من الحلقة إلى األخرى إال بعد التأكد من متان
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و ال تزال تساهم في تفاقم العجز و الضعف الكبير و النفور من هذه  التي ساهمت واحد من األسباب
  .المادة

  
كالمنا هذا يعني أن االهتمام بالحساب الذهني أمر مهم إذا أردنا تنمية التفكير لدى التالميذ وجعلهم      

  .وبتهاو بأكثر من طريقة مهما كان نوعها ودرجة صع ،قادرين على حل المشكالت الرياضية
  

فالمعلم اليوم بحاجة ماسة إلى مراجعة عمله و االهتمام أكثر بكل ما يجعل التلميذ منتجا للمعرفة      
كما يتوجب عليه إرفاق مهمته بالتقييم حتى يكون بناؤه أكثر صالبة ال بناء هش يسقط  لها،  ال مستهلكا

  .مع أول ريحا تصادفه
  

هذه الممارسة التربوية أي الحساب الذهني ودورها في التحكم حاولنا اإلشارة ولو باختصار إلى      
أما تطبيقها  وتقديم الحلول، العلل، إيجادوما الهدف إال إبراز السبب و ،في حل المشكالت الرياضية

  .ومرآة المجتمع في التربية الالئقة لألفراد وتطوير أفكارهم، فيبقي مهمة المسؤولين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



 -186 -

  
  ــع البحثمراجــــــ

  
 :مراجع البحث باللغة العربية -1

  الكتــــب: 1-1
، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر     2أصـول التربيـة والتعلـيم، ط   : تركي رابـح  -1

1990. 

 للكتـاب المؤسسـة الوطنيـة    الـنفس، مناهج البحث في علوم التربيـة وعلـم   : تركي رابح -2
 .1989الجزائر، 

 2ط (how to solve it)" لبحـث عـن الحـل   ا: "جورج بوليا ، ترجمـة أحمـد سـعيدان     -3
 1965دار المكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، 

 
، دار الفجـر  1طرق تدريس الرياضـيات بـين النظريـة والتطبيـق، ط    : حسن علي سالمة -4

 .1994للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 
ار التـدريس العلمـي والفنـي الشـفاف بمقاربـة الكفـاءات واألهـداف، د       : خالد لبصيص  -5

 .2004، رالصنوبر للنشر والتوزيع، الجزائ

ـ    -6 سـيكولوجية نمـو الطفولـة والمراهقـة، دار الفكـر الجـامعي       : ضودليل ميخائيـل مع
 .1994اإلسكندرية، مصر، 

إعـداد تلميـذ القـرن    : أوتشيد وآخرون، ترجمة محمد نبيل نوفل، تقديم حامـد عمـار   ادون  -7
 .2004ية، أكتوبر ، الدار اللبنانية المصر1الحادي والعشرين، ط

ـ   -8 ، الـدار  1مبـادئ القيـاس والتقـويم فـي التربيـة ، ط     : اهر وآخـرون زكريا محمد الظ
 .2002العلمية الدولية للنشر ودار الثقافة للنشر، األردن، 

، دار 1سـيكولوجية الـتعلم والتعلـيم األسـس النظريـة والتطبيقيـة، ط      : سامي محمد ملحم  -9
 .2001المسيره للنشر والتوزيع، األردن، 

، دار المسـيره  3القيـاس والتقـويم فـي التربيـة وعلـم الـنفس ، ط      : سامي محمد ملحـم -10
 2005للنشر والتوزيع، األردن، 

ر الشروق للنشر والتوزيع ، دا1طرق تدريس العلوم المبادئ واألهداف، ط: مسعد خليفة المقر-11
 .2001األردن، 

ـ    : سهيلة محسن كاظم الفتالوي-12 ، دار الشـروق للنشـر   1دريس، طتعـديل السـلوك فـي الت
 .2005والتوزيع، األردن، 



 -187 -

علم النفس أسسـه النظريـة والتجريبيـة، دار النهضـة العربيـة، بيـروت       : سيد خير اهللا -13
  .1980لبنان، 

االختبـارات والمقـاييس فـي العلـوم النفسـية      : صالح أحمد مراد وأمين علـي سـليمان  -14
  .2002الكتاب الحديث القاهرة،  وخصائصها، دار والتربوية، خطوات إعدادها

أسـاليب تـدريس الرياضـيات، مؤسسـة الـوراق للنشـر       : عبد الحسين شاكر السـلطاني -15
  .2002والتوزيع، األردن، 

رائد التربية العلميـة وأصـول التـدريس دار الكتـاب اللبنـاني بيـروت       : عبد الحميد فايد -16
  .دون طبعة ودون تاريخ

دار الفرقـان للنشـر والتوزيـع، عمـان      2لـنفس التربـوي، ط  علم ا: عبد الحميد نشواتي-17
 .1985األردن، 

علم نفـس النمـو، دار المعرفـة الجامعيـة، اإلسـكندرية، مصـر       : عبد الرحمن العيسوي-18
1995. 

ـ    : عبد اللطيف الفـاربي وعبـد العزيـز العرضـاف    -19 داف ـكيـف نـدرس بواسـطة األه
  1989الرباط، 

، دار العلـوم  1لـنفس وتطبيقاتـه االجتماعيـة والتربويـة، ط    علـم ا : عبد العلي الجسماني -20
1994.  

ـ      : عدنان يوسف العتوم وآخرون -21  1ق، طـعلـم الـنفس التربـوي بـين النظريـة والتطبي
  .2005دار المسيرة، عمان، األردن، 

  .الموجه التربوي للمعلمين في الرياضيات، مطبعة عمار قرفي، باتنة: علي أوحيدة -22
دار الفرقـان للنشـر    4الرياضيات مناهجهـا وأصـول تدريسـها ط    :زينةل أبو فريد كام ـ 23

  .1997األردن،  والتوزيع،
اإلمـارات   ،ن، العـي الفـالح الرياضيات وطرق تدريسـها، مكتبـة   : فريد كامل أبو زينة ـ 24

2003.   
ــرة ـ  25 ــو عمي ــات أب ــة، ط: محب ــيات التربوي ــلة ( 2الرياض ــوث سلس ــات وبح دراس

  .2000، مكتبة الدار العربية، القاهرة، مصر )يةالرياضيات التربو
التعليمـي نظريـة    التصـميم : يلـة تقـديم محمـد ذبيـان غزواتـي     محمـد محمـود الح   ـ  26

  .1999، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط وممارسة
، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، األردن    1عنـد األطفـال، ط   التفكير: محمد محمود غانم -27

2004.  
  .2003االختبارات والتقييم، دار التربية الحديثة، : محمد زياد حمدان ـ28
  .2000تقييم وتوجيه التدريس، دار التربية الحديثة، : محمد زياد حمدان ـ29



 -188 -

  .كيف نعلم أطفالنا، دار الشعب، بيروت لبنان: محمد صالح جمال -30
ـ    : مادي لحسن -31 ابي للطباعـة والنشـر، الـدار    األهداف والتقيـيم فـي التربيـة، دار الخط

  .1990البيضاء، المغرب، 
التـدريس باألهـداف وبيداغوجيـة التقيـيم     : محمد شارف سرير، ونـور الـدين خالـدي    -32
  .1995، 2ط

ــوي -33 ــب العل ــد الطي ــر  : محم ــة والنش ــث للطباع ــيم، دار البع ــة واإلدارة والتعل التربي
  .1982الجزائر، 

دار الهـدى عـين   "لتدريس الهـادف أسسـه وتطبيقاتـه    نموذج ا:" محمد الصالح حثروبي ـ 34
  .مليلة الجزائر 

التربيـة الميدانيـة وأسـاليب    : محمود سالم، وعبـد اللطيـف بـن حمـد الحلبـي      ـ مهدي35
  .1998، مكتبة العبيكان، الرياض، 2التدريس، ط

، جمعيـة اإلصـالح   1قراءة فـي التقـويم التربـوي، ط   : محمد مقداد ونخبة من األساتذة ـ 36
  .1993التربوي االجتماعي، باتنة، 

، دار الفرقـان  1منـاهج الرياضـيات وأسـاليب تدريسـها، ط    : محمد عبد الكريم أبو سل ـ 37
  .1999للنشر والتوزيع، 

، منشـورات دار النهضـة   1علـم تكـوين المعرفـة سـيكولوجية بياجيـه، ط     : ميمريم سـل  38
  .2002لبنان، 

، ديـوان المطبوعـات   2النفسـي التربـوي، ط  اإلحصـاء والقيـاس   : مقدم عبد الحفـيظ  ـ  39
  .2003الجامعية، الجزائر، 

م الكتـب القـاهرة، مصـر    ، عـال 1أصـول تـدريس الرياضـيات، ط   : ضرسن خح نظله ـ40
1984.  

، دار المسـرة للنشـر والتوزيـع    1تعلـيم الرياضـيات لجميـع األطفـال، ط    : دوليم عبي ـ41
  .2004األردن، 

،دار الكتـاب اللبنـاني    "منـاهج التربيـة والتعلـيم    : "سـر هشام نشابة ، روبرت دونرافنـ   42
1996.  

  
  :المعاجم -1-2

التربويـة المعرفـة فـي    معجـم المصـطلحات   : أحمد حسين اللقاني وعلي أحمد الجمـل ــ  43
  .1999، عالم الكتب، مصر، 2المناهج وطرق التدريس، ط

لـدار المصـرية   ، ا1معجـم المصـطلحات التربويـة النفسـية، ط    : حاتة وآخرونحسن شـ 44
  .2003اللبنانية، 



 -189 -

  :)المقاالت المنشورة(المجالت  -1-3
أثر برنامج تـدريبي لطلبـة الصـف السـادس أساسـي فـي األردن       : سميلة أحمد الصباغ ـ45

على تنمية الطالقة العددية على التحصيل في الرياضـيات، مقـال نشـر فـي مجلـة البصـائر       
  .2005، 1، العدد 9المجلد 

نظرية بياجيه وإمكانيـة االسـتفادة منهـا فـي تعلـيم العمليـات       : واد حسينأحمد محمد ج ـ46
الحسابية، مقال نشر في مجلة بنـاة األجيـال، مجلـة تربويـة ثقافيـة متنوعـة، تصـدر عـن         

  .2000سوريا، فيفري  30المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين، العدد 
إنجـاح عمليـة الـتعلم     أهميـة األهـداف التعليميـة ودورهـا فـي     :" ـ جياللي بوحمامـة 47

، مقال نشر في مجلة العلـوم اإلنسـانية ، مجلـة علميـة محكمـة، منشـورات جامعـة        "والتعليم
  .2005جوان  23منتوري قسنطينة ،الجزائر ، عدد 

مقـال نشـر فـي مجلـة العلـوم      " التقويم التربوي تكنولوجيا أم إيديولوجيا:" حبيب تيلوينـ 48
  . 2003جوان  19ي، قسنطينة ،الجزائر، عدد اإلنسانية، منشورات جامعة منتور

  
  
  :الوثائق الرسمية -1-4
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  .2ـ ج 1كتاب الرياضيات المدرسي للصف السادس ابتدائي جـ 53
  
  :مقاالت منشورة على مواقع اإلنترنيت -1-5
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الواليات المتحدة األمريكية، مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسـية الحديثـة، مقـال نشـر فـي      
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 .2004ي الرياضيات في استخدام التقنية في تعليم الرياضيات، معلم
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 : مقال نشر على الموقع" تعليمية الرياضيات" -56
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  مالحق البحث
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  جدول يوضح معامل سهولة وصعوبة وتمييز أسئلة اختبار المهارة في الحساب الذهني*
  

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  معامل السهولة  األسئلة 
1  0.7  0.3  0.6  
2  0.3  0.7  0.4  
3  0.7  0.3  0.6  
4  0.4  0.6  0.4  
5  0.5  0.5  0.8  
6  0.3  0.7  0.6  
7  0.4  0.6  0.5  
8  0.6  0.4  0.8  
9  0.3  0.7  0.7  
10  0.3  0.7  0.4  
11  0.5  0.5  0.4  
12  0.7  0.3  0.6  
13  0.4  0.6  0.3  
14  0.3  0.7  0.4  
15  0.4  0.6  0.6  
16  0.3  0.7  0.4  
17  0.6  0.4  0.4  
18  0.3  0.7  0.3  
19  0.3  0.7  0.4  
20  0.3  0.7  0.3  

  
  
  التحكم في حل المشكالت بار جدول يوضح معامل سهولة وصعوبة وتمييز أسئلة اخت*
  

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  معامل السهولة  األسئلة
1  0.7  0.3  0.6  
2  0.6  0.4  0.3  
3  0.5  0.5  0.7  
4  0.4  0.6  0.7  
5  0.7  0.3  0.5  
6  0.7  0.3  0.6  
7  0.3  0.7  0.6  
8  0.3  0.7  0.5  
9  0.4  0.6  0.7  
10  0.3  0.7  0.6  
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  ات اختبار المهارة في الحساب الذهني من خالل معامل ارتباط بيرسونجدول يوضح حساب معامل ثب*
  

  ²ص  ²س  ص×س  ص  س  األفراد
1  8  8  64  64  64  
2  5  3  15  25  9  
3  3  2  6  9  4  
4  6  8  48  36  64  
5  6  2  12  36  4  
6  11  10  110  121  100  
7  4  2  8  16  4  
8  9  9  81  81  81  
9   15                                      15  225  225  225  
10  13   13  169  169  169  
11  11  8  88  121  64  
12  14  16  224  196  256  
13  12  13  156  144  169  
14  11  10  110  121  100  
15  2  4  8  4  16  
16  9  9  81  81  81  
17  9  11  99  81  121  
18  5  6  30  25  36  
19  11  13  143  121  169  
20  3  4  12  9  16  
21  6  9  54  36  81  
22  8  10  80  64  100  
23  11  9  99  121  81  
24  9  9  81  81  81  
25  11  11  121  121  121  
26  12  12  144  144  144  
27  11  13  143  121  169  
28  12  13  156  144  169  
29  8  9  72  64  81  
30  10  8  80  100  64  
31  11  11  121  121  121  
32  11  8  88  121  64  
33  9  10  90  81  100  
34  14  13  182  196  169  
35  12  12  144  144  144  
36  7  10  70  49  100  
37  8  7  56  64  49  
38  9  6  54  81  36  
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39  12  11  132  144  121  
40  8  8  64  64  64  
41  13  12  156  169  144  
42  6  7  42  36  49  
43  9  9  81  81  81  
44  13  16  208  169  256  
45  8  10  80  64  100  
46  9  12  108  81  144  
47  12  10  120  144  100  
48  6  4  24  36  16  
49  4  4  16  16  16  
50  2  3  6  4  9  
51  15  11  165  225  121  
52  8  8  64  64  64  
53  4  4  16  16  16  
54  7  10  70  49  100  
55  2  1  2  4  1  
56  2  2  4  4  4  
57  8  9  72  64  81  
58  12  12  144  144  144  

  5257  5116  5098  509  506  المجموع
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  جدول يوضح حساب معامل ثبات اختبار التحكم في حل المشكالت الرياضية من خالل معامل ارتباط بيرسون*
  

  ²ص  ²س  ص×س  ص  س  األفراد
1  2  2  4  4  4  
2  2  6  12  4  36  
3  1  3  3  1  9  
4  15  18  270  225  324  
5  8  12  96  64  144  
6  15  13  195  225  163  
7  12  15  180  144  225  
8  8  15  120  64  225  
9  4  4  16  16  16  
10  14  14  196  196  196  
11  6  2  12  36  4  
12  6  9  54  36  81  
13  7  4  28  49  16  
14  8  8  64  64  64  
15  11  13  143  121  169  
16  11  13  143  121  169  
17  11  19  209  121  361  
18  2  4  8  4  16  
19  12  19  228  144  361  
20  13  14  182  169  196  
21  12  16  192  144  256  
22  10  19  190  100  361  
23  10  14  140  100  196  
24  6  14  84  36  196  
25  10  17  170  100  289  
26  9  6  54  81  36  
27  16  19  304  256  361  
28  8  9  72  64  81  
29  8  9  72  64  81  
30  8  10  180  64  100  
31  6  2  12  36  4  
32  6  4  24  36  16  
33  8  8  64  64  64  
34  7  12  84  49  144  
35  7  16  112  49  256  
36  7  10  70  49  100  
37  6  8  48  36  64  
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38  5  6  30  25  36  
39  3  4  12  9  16  
40  4  5  20  16  25  
41  6  11  66  36  121  
42  8  16  128  64  256  
43  17  17  289  289  289  
44  11  10  110  121  100  
45  3  4  12  9  16  
46  4  4  16  16  16  
47  4  4  16  16  16  
48  4  1  4  16  1  
49  3  2  6  9  4  
50  4  4  16  16  16  
51  4  2  8  16  4  
52  8  11  88  64  121  
53  1  1  1  1  1  
54  2  2  4  4  4  
55  2  2  4  4  4  
56  3  3  9  9  9  
57  11  12  132  121  144  
58  9  9  81  81  81  

  6664  4062  5087  530  428  المجموع
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التحكم في حل المشكالت  في الحساب الذهني مع اختبار ةالمهار اختبارارتباط جدول يوضح حساب معامل *
  من خالل بيرسونالرياضية 

  
  ²ص  ²س  ص×س  ص  س  األفراد

1  5  2  10  25  4  
2  3  2  6  9  4  
3  4  1  4  16  1  
4  3  8  24  9  64  
5  4  4  16  16  16  
6  4  4  16  16  16  
7  2  3  6  4  9  
8  2  4  8  4  16  
9  15  4  60  225  16  
10  8  4  32  64  16  
11  2  3  6  4  9  
12  14  11  154  196  121  
13  15  17  255  225  289  
14  14  8  112  196  64  
15  13  6  78  169  36  
16  7  4  28  49  16  
17  8  3  24  64  9  
18  6  5  30  36  25  
19  13  6  78  169  36  
20  12  7  84  144  49  
21  9  7  63  81  49  
22  8  7  56  64  49  
23  9  8  72  81  64  
24  8  6  48  64  36  
25  6  6  36  36  36  
26  12  8  96  144  64  
27  9  8  72  81  64  
28  8  8  64  64  64  
29  13  16  208  169  256  
30  12  9  108  144  81  
31  11  10  110  121  100  
32  7  6  42  49  36  
33  9  10  90  81  100  
34  11  10  110  121  100  
35  11  12  132  121  144  
36  11  13  143  121  169  
37  12  12  144  144  144  
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38  6  2  12  36  4  
39  12  11  132  144  121  
40  8  11  88  64  121  
41  10  11  110  100  121  
42  4  8  32  16  64  
43  11  7  77  121  49  
44  8  6  48  64  36  
45  9  2  18  81  4  
46  11  14  154  121  196  
47  5  4  20  25  16  
48  9  8  72  81  64  
49  9  12  108  81  144  
50  11  15  165  121  225  
51  12  8  96  144  64  
52  11  15  165  121  225  
53  9  1  9  81  1  
54  11  2  22  121  4  
55  6  2  12  36  4  
56  2  3  6  4  9  
57  8  11  88  64  121  
58  12  9  108  144  81  

  4046  5096  4167  424  504  المجموع
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 بطاقة تحكیم مدى توافق األھداف اإلجرائیة مع القدرات المستھدفة في القیاس

  
  ال  نعم  األهــــــــداف اإلجرائيــــــة  القدرة المقاسة

  
  
  
  
  
  
  

ــائق   ــة الحق معرف
ــطلحات  والمصــ

  الحسابية

  ـ يعرف جمع عددين أو أكثر
  ـ يعرف فرق عددين
  ـ يعرف جداء عددين

  ـ يعرف حاصل القسمة التام والمقرب
  9و 5و 3و 2ـ يعرف قواعد قابلية القسمة على 

  ـ يعرف تقنية القسمة االقليدية 
  ) عمجموع، جم( عـ يعرف المصطلحات الخاصة بعملية الجم

  ) طرح، فرق(ـ يعرف المصطلحات الخاصة بالطرح 
  ) داءضرب ،ج(بالضرب  ةـ يعرف المصطلحات الخاص

  )حاصل القسمة،قابلية القسمة ( ـ يعرف المصطلحات الخاصة بالقسمة 
   ةـ يعرف خواص الجمع، الطرح، الضرب، القسم

  ـ يعرف قاعدة ترتيب األعداد الطبيعية
  ـ يعرف معنى قوة عدد طبيعي

  ـ يعرف معنى مضاعف و قاسم 
  ـ يعين مضاعفات وقواسم عدد

  مـ يعرف المصطلحات مضاعف، قاس
  دد منازل ومراتب عدد في النظام العشريـ يح

ـ يعرف المصطلحات الخاصة بقـوة عـدد طبيعـي أس، مربـع، مكعـب،      
  .أساس

  9الى 2ـ يحفظ جداول الضرب من 
  

    

  
  
  

القدرة فهـم معنـى   
األعداد والعمليـات  

  الحسابية األربعة

  ـ يترجم أعداد مكتوبة بالحروف إلى أرقام 
  لى حروفـ يترجم أعداد مكتوبة باألرقام إ

  ـ يستنتج العالقة بين العمليات األربع 
  ـ يستنتج العالقة العكسية بين عمليتي الجمع والطرح 

  ـ يستنتج العالقة العكسية بين الضرب والقسمة 
  ـ يعبر عن جداء بالجمع
  ـ يعبر عن مجموع بجداء

  شكلها العددي يـ يترجم أعداد محللة باستعمال قوى العشرة ف
  10تعمال قوى العدد ـ يحول أعداد باس

  ـ يترجم األعداد المحللة باستعمال قوى العشرة إلى شكلها العددي
  ـ يحول جداء إلى قوة عدد طبيعي

  ـ يميز بين قاسم ومضاعف عدد طبيعي 
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  ب) + ح ×ق = (ـ يكتب نتيجة القسمة االقليدية على شكل م
  ـ يكتب أعداد طبيعية من خالل قيم مراتبها ومنازلها 

  داد طبيعية من خالل أرقام مراتبها ومنازلها ـ يكتب أع
  

  
  
  
  

ــى       ــدرة عل الق
ــق  تطبيــــــ
ــتراتجيا  تاإلســ

والقواعــد عنــد   
ــات  ــراء العملي إج

  الحسابية األربعة

  ، القسمة في الحسابب، الضرحـ يستعمل خواص الجمع، الطر
  ـ يوظف قواعد قابلية القسمة في الحساب  

  10وقوى  10ة،الضرب في يوظف استراتجيات التأليف ،التجزئ -
  ـ يستعمل المصطلحات الحسابية استعماال صحيحا

  ـ يحسب حاصل القسمة التام لعدد طبيعي علي عدد طبيعي  
  يحسب حاصل القسمة المقرب لعدد طبيعي علي عدد طبيعي  -

  ـ يحسب جداء عددين دون  خطأ
  خطأ  نـ يحسب مجموع عددين أو أكثر دو

  يعي دون خطأ ـ يحسب قوة بسيطة لعدد طب
  ـ يحسب فرق عددين طبيعيين دون خطأ
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 جـــــدول مواصفات االختبار

ــ    درةقـــ
  المقاسة

  مفردات االختبار           األهداف اإلجرائية        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معرفة الحقـائق  
ــطلحات  و المص

  الحسابية

  ـ يعرف جمع عددين أو أكثر
  ـ يعرف فرق عددين

  ف جداء عددينـ يعر
  ـ يعرف حاصل القسمة التام والمقرب

و 5و 3و 2ـ يعرف قواعد قابلية القسـمة علـى   
9  

  ـ يعرف تقنية القسمة االقليدية 
ـ     عـ يعرف المصطلحات الخاصـة بعمليـة الجم

  ) عمجموع، جم(
ــالطرح  ـــ يعــرف المصــطلحات الخاصــة ب

  ) طرح، فرق(
ـ     بالضـرب   ةـ يعـرف المصـطلحات الخاص
  )ضرب ،جداء(
( ـ يعـرف المصـطلحات الخاصـة بالقسـمة      

  )حاصل القسمة،قابلية القسمة 
ـ يعرف خواص الجمـع، الطـرح، الضـرب،     

   ةالقسم
  ـ يعرف قاعدة ترتيب األعداد الطبيعية

  ـ يعرف معنى قوة عدد طبيعي
  ـ يعرف معنى مضاعف و قاسم  
  ـ يعين مضاعفات وقواسم عدد 
  مـ يعرف المصطلحات مضاعف، قاس 

ـ  دد منـازل ومراتـب عـدد فـي النظـام      ـ يح
  العشري

ـ يعـرف المصـطلحات الخاصـة بقـوة عـدد      
  .طبيعي أس، مربع، مكعب، أساس

  9الى 2ـ يحفظ جداول الضرب من 
  
  
  

  أحصل على 2157للعدد  60أضيف /1
  :ما هو العدد الذي  

ــه/ 2 ــيف ل ــى  70أض ــل عل          280أحص
  25أحصل على  75أطرح منه /3
  360ل على أحص 4أضربه في /4
       30أحصل على 5أقسمه على /5

  امأل الفراغ بالمصطلح المناسب
  10+  10العددين  عن 20يعبر العدد / 6
  40 – 60عن العددين  20يعبر العدد / 7
  x 5 4عن العددين  20يعبر العدد / 8
  5: 100عن العددين   20 ديعبر العد/ 9

  9للعدد     2نسمي العدد 2 9العدد/ 10
                                                      6هـــــو للعـــــدد18العـــــدد/11
  1950هو للعدد  5العدد /12
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فهم معنى 
األعداد 

والعمليات 
الحسابية 
  األربعة

ـ يترجم أعداد مكتوبـة بـالحروف إلـى    
  أرقام 

ـ يترجم أعـداد مكتوبـة باألرقـام إلـى     
  حروف

  ن العمليات األربع يستنتج العالقة بي
  يعبر عن جداء بالجمع 

ــة باســتعمال قــوى  ــرجم أعــداد محلل يت
  .العشرة في شكلها العددي

  
  بحول مجموع إلى جداء 

  يحول جداء إلى قوة عدد طبيعي

  10010اكتب بالحروف العدد / 1
اكتب باألرقام العدد أحـد عشـر مليـون    / 2

  وواحد فوأحد عشر أل
  
رقـم مئاتـه   إلى عدد  50480حول العدد/ 3
  66وعدد مئاته  6
إلى قـوة عـدد    3x3x3x3حول الجداء /4 

  طبيعي 
إلـى جـداء    3+3+3+3حول المجمـوع  /5 

  عددين طبيعيين
استنتج رمز العملية المناسب وضـعه مكـان   

  النقطة 
7  /35 =5.5.5.5  
8  /13   .7   =5    .4  

  

  

تطبيق 

االستراتجيات 

الذهنية 

        عندوالقواعد 

  ملياتإجراء الع

الحسابية 
  االربعة

  ـ يوظف خواص الجمع في الحساب

  ـ يوظف خواص الطرح في الحساب 

  ـ يوظف خواص الصرب في الحساب 

  ـ يوظف خواص القسمة في الحساب 

  ـ يوظف قواعد قابلية القسمة في الحساب 

ــأليف    - ــتراتجيات التـ ــف اسـ يوظـ

 10وقوى  10التجزئة،الضرب في 

اصل قسمة يحسب مجموع ،فرق،جداء،ح -

  ؟عددين طبيعيين 

  

  

احسب العمليات التالية دون إجـراء العمليـة   

عموديا يمكنك االستغناء عن ما هـو مقتـرح   

  وإتباع طريقة من عندك 

76-28.)=-.= .+( .  

63x11=630.= .+  

34x 9  .=- 34 .=  

75x 31 . = ×). x.= .+(.  

91 :7= . :( . +.)= 



 - أ - الملحق---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
  

  ي ودورها في التحكم في حل المشكالت الرياضـــية اختبار تقييمي لمهارة الحساب الذهن
  لتالميذ الصـف السادس 

   2007 -  2006الســـنة الدراســية 
  الثالثــي األول 

  
  
  
  
  
  
  
  

  : معلومات خاصة بالتلمیذ
  
  

:                                    المدرسة       :               الجنس:                               اللقب:                                       االسم
  :معید

  
  
  
  
  

  :إخواني التالمیذ 
إطار انجاز بحث لنيل شهادة الماجستير في العلوم التربوية والذي يهدف من ورائه إلى تقييم ومعرفة مدى في 

اضية مشاركتكم في هذا مهارة تالميذنا في الحساب الذهني ودور هذا األخير في التحكم في حل المشكالت الري
البحث تكون عن طريق اإلجابة عن أسئلة االختبار بكل موضوعية وصدق وجدية وأمانة مراعين في ذلك الزمن 

  المخصص لالختبار فحاول أيها التلميذ أن ال تضيع الوقت مع النشاط الذي تعجز أمامه وأبدا بما تراه سهال
                                                                 

  راــــوشك                                                                             
 
 
 
 
 

 
 
 



 - أ - الملحق---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1  
  االختبار المقترح لقياس مهارة الحساب الذهنيـ  1

  العالمة  ـ اختبار فرعي مقترح لقياس القدرة على معرفة الحقائق والمصطلحات الحسابية1  الرقم
  :ماهو العدد الذي   1ـ1

  ........العدد هو        280أحصل على  70أصيف له 
  

    ............العدد هو                 25أجد  75أطرح منه   2ـ1

    ...........العدد هو        360أحصل على  4أضربه في   3ـ1

    ........العدد هو           30أحصل على 5أقسمه على   4ـ1
  :راغ بالمصطلح المناسبامآل الف  5ـ1

   40 - 60العددين ............ عن20يعبر العدد 
  

    1950للعدد .................. هو 5العدد   6ـ1
    9للعدد........... 2نسمي العدد  ² 9العدد   7ـ1

    ـ اختبار فرعي مقترح لقياس القدرة على فهم معنى األعداد والعمليات الحسابية 2  
    ......................................... 100110العدد  اكتب بالحروف  1ـ2
    ...........أكتب باألرقام العدد أحد عشرة مليون و أحد عشر ألف و واحد  2ـ2
    66وعدد مئاته  6إلى عدد رقم مئاته  50480حول العدد   3ـ2

    ...........................إلى قوة عدد طبیعي  3 ×3 ×3 ×3حول الجداء   4ـ2
    .............الى جداء عددين طبيعيين3+ 3+ 3+  3حول المجموع   5ـ2

    ÷،  ×،  - ، +وضعه مكان النقطة  باستنتج رمز العملية المناس  
    5. 5. 5. 5=  35  6ـ2
    7. 8=  9. 9  7ـ2
    4. 5= 7. 13  8ـ2

الذهنية عند  ـ اختبار فرعي مقترح لقياس القدرة على تطبيق االستراتيجيات والقواعد 3  
  إجراء العمليات الحسابية األربعة

  

أحسب العمليات التالية دون إجرائها عموديا وإنما من خالل ربط عالقات بين العمليات   
  األربعة ويمكنك أن ال تتقيد بما هو مقترح إذا كان لديك طريقة أخرى 

  

    .) +. = .-=(.28- 76  1ـ3
    +. ) = . 630= (  11 × 63  2ـ3
    ) = .  34 –= ( .  9 ×  34  3ـ3
    .  )  +  . =  .  ×(  .    ×=  .   31× 75  4ـ3
    = (. + ) : .= 7: 91  5ـ3

  20/    المجموع
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  املشكالت املقترحة لقياس التحكم يف حل املشكالت الرياضيةـ  2
   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  المجموع  الجواب  )الطریقة(العملیة   نص المشكلة  الرقم
  
  
  
  
  
  
1  

اش  ترى عل  ي دراج  ة ث  م باعھ  ا ب      
دج فحص           ل عل           ى   10000: 

  .دج  1800فائدة قدرھا 
  .ء الدراجةفما ھو ثمن شرا

أض   اف للمبل   غ ال    ي حص   ل علی   ھ  
م    ن بی    ع الدراج    ة م    ا یس    مح ل    ھ  

أجھ           زة الع           اب    8بش           راء  
 1200الكترونی    ة س     عر الواح     دة  

دج ولكن     ھ  600دج ویبق     ى مع     ھ 
فض  ل آالت تص   ویر ثم  ن الواح   دة   

  .دج  800
م   ا ھ   و ع   دد آالت التص   ویر الت   ي  

  اشتراھا ؟ 

      

        العالمة  
  
  
  
2  

ف دج یری   د ص   ر 300عن   د معل   م 
ك  ل المبل  غ ف  ي ش  راء ث  الث أن  واع     

  :من القصص ثمن القصة من 
  دج 20: النوع األول 
  دج  30: النوع الثاني 
  دج  50: النوع الثالث 

م   ا ھ   و ع   دد ك   ل القص   ص الت   ي     
یمكن       ھ ش       رائھا م       ن األن       واع   

  الثالثة معا؟

      

        العالمة  
  
  
3  

وت     وفي  1911ول     د الج     د س     نة   
ول      د االب      ن س       نة    2003س      نة  
1950   .    

  ـكم عاش الجد ؟                     
ك    م  ك    ان عم    ر الج    د ح    ین ول    د  
االب    ن؟         ك    م س    یكون عم    ر   

  سنة ؟ 16البن بعد 

      

        العالمة   
  
  
4  

ق   ال الح   د للحفی   د عم   ري یتج   اوز  
ف  ي ھ  ذه   90لكن  ھ اق  ل م  ن    70أل 

 5الس      نة ھ      و مض      اعف للع      دد 
وف   ي الس   نة المقبل   ة یقب   ل القس   مة      

   3على 
  ر الجد ؟ما ھو عم

      

        العالمة   
        المجموع   



  :ملخص البحث
إلى تقصي مدى  تدف،هسمحت دراسة تحليلية سابقة شملت سبع مدارس ابتدائية بمدينة قسنطينة قامت بها الباحثة   

  تغطية اختبار الثالثي األول في مادة الرياضيات لألهداف اإلجرائية المقدمة لتالميذ الصف السادس ابتدائي
ذلك بأنه واحد من وقد فسرت الباحثة ، اإلجرائيةالتحصيلي لألهداف عدم تغطية االختبار أكدت بالوصول إلى نتائج 

  .حل المشكالت الرياضيةعلى  همعجزتالميذ في المادة وتحديدا األسباب المساهمة في ضعف مستوى تحصيل ال
ت طريق االختبارا نالمستمر عالعمل بالتقويم  ،ومن التوصيات التي أوصت بها لمواجهة هذه العقبة والتصدي لها

لتصحيح والمعالجة ا ومنه البادي على التالميذ عن الثغرات والضعفالسانحة للكشف التي تعد الوسيلة ،التحصيلية
  . وجاء مناسبا لما كنا نأمل تحقيقه 2006ـ  2005ابتداء من الموسم الدراسي وقد صادف أن طبق هذا االقتراح 

ياضيات وفي الصف السادس لعدة مدارس التي تسنى لنا االختبارات المسجلة شهريا في مادة الر غير أن نتائج   
 التي إضافة إلى تصريحات عديد المعلمين ،بحكم تواجدنا ميدانيا واحتكاكنا بالتالميذ ،تتبعها ومالحظتها عن قرب

كان دافعا لنا للتساؤل والبحث عن السبب في  ،على العجز الشبه تام للتالميذ على حل المشكالت الرياضيةأجمعت 
سالكة نفس المسار والدرب أي البحث والتقصي من و ،مكملة للدراسة السابقة وبالتالي جاءت دراستنا الحالية ،كذل

خاصة وأن التدريس ألسلوب حل المشكالت يعتبر إحدى التجديدات التي  ،أجل تفسير هذا الضعف والعجز
يرجى من ورائه وضع المتعلم موضع الباحث  والذي ،استحدثتها وزارة التربية الوطنية في إطار المقاربة بالكفاءات

  .لحلإلى ا إلستراتيجية المناسبة للوصولاوضع  يف يفكروجعله 
دراستنا التقييمية  تجاء،والتفكيربين الحساب الذهني وجود عالقة ايجابية واستنادا لما أثبتته الدراسات السابقة عن   

في التحكم في حل المشكالت  األخيرودور هذا  ،الذهني هذه هادفة للتعرف على مدى مهارة تالميذنا في الحساب
  :محاولة اإلجابة عن التساؤلين  ،في محور الحساب واألعداد المقدم في الثالثي األول من السنة الدراسيةالرياضية 

  ؟ةفي أغلبها منخفضهل يحصل تلميذ الصف السادس في اختبار مهارة الحساب الذهني على درجات ـ  1
يحصل عليها في اختبار الحساب الذهني باختالف الدرجات المنخفضة  يالمنخفضة التف الدرجات ـ وهل تختل 2

  ؟رياضيةلحل المشكالت ا التي يحصل عليها في اختبار التحكم في
يتكون من  األول لقياس مهارة الحساب الذهني ،من جزأين ااختبارأعدت الباحثة ومن أجل تحقيق هدف الدراسة ـ 
مشكالت  4يضم  الثاني لقياس التحكم في حل المشكالت الرياضية ا، أم)0.88(وكان ثباته  ،سؤال موضوعي20

  .كما تم التحقق من صدق محتوى االختبار ككل،) 0.91(وقدر ثباته ب ،رياضية
  .مدينة قسنطينة والخروب اختيرت بطريقة مقصودةابتدائيات تابعة 10من تلميذ  284ـ تكونت عينة الدراسة من 

أن أغلب درجات التالميذ في اختبار المهارة في الحساب الذهني كانت منخفضة  ىعل الدراسةت نتائج أسفر   
ويزيد عدد الدرجات المنخفضة في اختبار التحكم في حل المشكالت الرياضية بزيادة عدد الدرجات المنخفضة في 

  .اختبار مهارة الحساب الذهني
لتنميته لدى  المناسب وإدراج المحتوى ،ورة االهتمام بالحساب الذهنيبضر الباحثة وصيوفي ضوء هذه النتائج ت   

  كما ،الحساب أوفي حل المشكالت الرياضية يوعدم االكتفاء بالحل الواحد ف ،التلميذ وتشجيعه على ممارسته الدائمة
  .توصي باستبعاد اآللة الحاسبة وعدم استعمالها في المرحلة االبتدائية

  مهارة، الحساب الذهني، التحكم ، المشكالت الرياضية ، االختبار ، التقييم، الدرجات المنخفضةال: الكلمات المفتاحية
      



Résumé 
 
     Une étude analytique effectuée par le chercheur au niveau de sept écoles primaires au sein de la 
ville de Constantine dont le but était de voir jusqu’à quel point les examens du premier trimestre en 
mathématique couvraient les objectifs opérationnels présentes aux classes de 6émé année.  
        
       L’Etude a débouché sur des résultats qui confirment que les examens acquisitionnels ne couvraient 
pas les objectifs opérationnels, elle a expliqué que c’est l’une des raisons de la faiblesse au niveau 
d’acquisition chez les élèves et leur incapacité à résoudre les problèmes mathématiques. 
    
     Pour franchir cet obstacle et faire face à ce problème , elle a recommandé le travail par évaluation 
continue par le biais des compositions acquisitionnels qui reste le moyen le plus adéquat qui permet de 
réparer , détecter les lacunes à combler ainsi que les problèmes à traiter, à corriger. 
    Cette proposition a été appliquée à partir de l’année scolaire 2005-2006 répondant à nos aspirations. 
     
    Ce pondant les résultats des examens enregistrés mensuellement en mathématiques dans les 
classes de 6 eme années dans plusieurs écoles qu’on a pu constates et suivre de près vu notre 
présence dans le domaine et notre contact direct avec les élèves en plus des déclarations faits par 
plusieurs instituteurs affirment à l’unanimité. 
    
    L’Incapacité présque totale des élèves à résoudre les problèmes mathématiques ce qui nous a 
pousser à nous interroger à chercher dénouer les problèmes mathématiques et en connaît les raisons 
Donc notre présente étude compléter l’étude précédente et mise des mêmes objectifs, c’est-à-dire la 
recherche et la quête afin d’expliquer la faiblesse et l’incapacité et surtout lorsqu’on sait que 
l’enseignement par la manière de résoudre les problèmes est des rénovation introduire par le ministère 
de l’éducation nationale dans le cadre de l’approche par compétence qui mise  à faire de l’apprenant un 
chercheur qui réfléchi à la mise en place de la stratégie la plus appropriée afin d’aboutir à des résultat 
    
    En se référant aux études qui ont prouvé l’existence de corrélations positive entre calcul mental et 
réflexion notre étude évaluative se fixe pour l’objectif la connaissance des performances de nos élèves 
en calcul mental et le rôle de ce dernier dans la maîtrise des problèmes mathématiques dans le chapitre 
des calcules et des chiffres présenté en premier trimestre de l’année scolaire ; notre questionnaire 
essaye d’apporter des réponses à deux questions : 
 
 1/ l’Elève de classes de 6 eme décroche t-il des notes basses dans le test de performance en calcul 
mental ? 
2/ Les notes basses obtenues en calcul mental sont-elles en corrélations avec des notes basses 
obtenues dans le test de maîtrise des solutions des problèmes mathématiques ? 
   Afin de réaliser les objectifs de la recherche, la chercheuse a préparé un test en deux parties le 
premier permet de mesurer les performances en calcul mental composé de 20 questions objectifs et son 
constance était (0.88) en ce qui concerne le second, il était dessiné à mesurer la maîtrise des solutions 
des problèmes mathématiques contenant quatre problèmes mathématiques et sa constance est estimée 
à (0.91)      
  Comme nous nous sommes ainsi assuré du contenu du test en général l’échantillon de notre étude 
s’est composé de 284 élèves faisant partie de la ville de Constantine, Khroub dans le chois n’est pas 
arbitraire. 
  L’Etude à démontrer que la plupart des notes obtenues en test de performance en calcul mental était 
basses et le nombres des notes basses obtenues dans la maîtrise des problèmes mathématiques 
augmente en fonction de l’augmentation des notes basses dans le test de la performance en calcul 
mental. 
  E n lumière de ces résultats la chercheur recommande d’attribuer une importance particulière au calcul 
mental et d’intégrer, concevoir le contenu adéquat dans le but de développer chez l’élève et de 
l’encourager à la pratique permanente sans se contente de la seule méthode en calcul ou en solution 
des problèmes mathématique comme elle conseille d’écarter la calculatrice à ce niveau d’enseignement 
primaire  
Mots Clés : 
- Performance, Calcul Mental, Maitrise, Problèmes Mathématiques, Test, Evaluation, Note (Marques) 
basses 

 



Summary   
   
     An analytic survey done by the researcher to the level of seven primary schools within the city of 
Constantine whose goal was to see until what point exams of the first quarter in mathematical covered 
the present operational objectives to classes of 6eme year   . 
          
       The survey cleared on results that confirm that exams acquisition did not cover the operational 
objectives; it explained that it is one of grounds of the weakness to the level of acquirement at pupils and 
their inability to solve the mathematical problems  . 
      
     To clear this obstacle and to face this problem, she/it recommended work by continuous assessment 
by the slant of compositions acquisition that remains the most adequate means that permits to repair, to 
detect hiatuses to fill as well as problems to treat, to correct  . 
    This proposition has been applied from the school year 2005-2006 answering to our longings  . 
       
    That laying results of exams recorded monthly in mathematics in classes of 6 eme years in several 
schools that one was able to notes and follow seen our presence closely in addition in the domain and 
our direct contact with pupils of declarations made by several teachers affirm to the unanimity  . 
      
    The inability of the majority of pupils to solve the mathematical problems what has pushed us to 
interrogate us to look for to unknot the mathematical problems and knows grounds of it   
Therefore our present survey to complete the previous survey and same objective stake, that is research 
and the quest in order to explain the weakness and the inability and especially when one knows that the 
teaching by the manner to solve problems is the reconditioning to introduce by the ministry of the 
national education in the setting of the approach by expertise that bets to make learning it a researcher 
that reflexive to the setting up of the most suitable strategy in order to lead to the output   
      

    As referring to studies that proved the positive interrelationship existence between mental count and 
reflection our survey evaluative fixes himself for the objective the knowledge of performances of our 
pupils in mental count and the role of this last in the mathematical problem restraint in the chapter of 
calculate them and of numbers presented in first quarter of the school year; our questionnaire tried to 
bring answers to two questions  : 
   
 1 /  does the pupil of 6 eme classes unhook him of the low notes in the test of performance in mental 

count  ؟ 
/2    the low marks gotten in mental count are they in interrelationships with the low marks gotten in the 

test of restraint of mathematical problem solutions  ؟ 
   In order to achieve objectives of research, the searcher prepared a test in two parts the first permits to 
measure performances in mental count composed of 20 questions objectives and his/her/its reliability 
was (0.88) with regard to the second, it was drawn to measure the restraint of mathematical problem 
solutions containing four mathematical problems and his/her/its reliability is appraised to (0.91).        
As we assured ourselves thus of the content of the test in general. 
 The sample of our survey was composed of 284 pupils making part of the city of Constantine, Khroub in 
fall it is not arbitrary  . 
  The survey to demonstrate that most marks gotten in test of performance in mental count were low and 
numbers of the low marks gotten in the mathematical problem restraint increase according to the 
increase of the low marks in the test of the performance in mental count  . 
  En light of these results the researcher recommends to assign a particular importance to the mental 
count and to integrate, to conceive the adequate content in the goal to develop it to pupil and to 
encourage him to the permanent practice without satisfies himself of the alone method in count or in 
mathematical problem solution as she counsels to separate the calculator to this primary teaching level    
Key words  : 
- Performance, Mental Count, Restraint, Mathematical Problems, Test, Assessment, Note (Marks) bass   

 
 
 


