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 اإلهداء

 .محمد إلى صاحب الفردوس األعلى، وسراج األمة المنير، وشفيعها البشير النذير 

 .فلسطين الحبيبةإلى أغلى ما نملك 

 الطاهرة أرض فلسطين المباركةإلى األكرم منا جميعًا، والذين روت دماؤهم 

 شهداء الشعب الفلسطيني.

إلى من ضحوا بزهرة شبابهم، وهجروا زخرف الدنيا فباتوا أحرارًا خلف قضبان الحرية 
 أسرانا البواسل.

إلى من بدعواتها أهتدي، وعلى صوتها أترنم، وبحضورها ترتسم السعادة ويكتمل الحضور 
 .أمي الحبيبة

 ينكسر، نبع العطاء الذي زرع األخالق بداخلي وعلمني طرق االرتقاءإلى الماس الذي ال 

 .أبي العزيز

 .إخوتي وأخواتيإلى من يجري حبهم في عروقي، ويلهج بذكراهم فؤادي، إلى رفاق دربي 

 .زوجتي الغاليةإلى من كان عونًا وسندًا لي، نور حياتي، ورمز اإلخالص والعطاء والوفاء 

 .أبني الغالياإلحسان، قرة عيني، وضياء حياتي وثمرة فؤادي إلى من جاء بعد الصبر و 

 .أساتذتي األفاضلإلى كل من علمني حرفًا، وأنهلني من معينه علمًا 

 إلى جميع زمالئي وأصدقائي األعزاء، وكل باحث في ميدان العلم والتربية.

 أهدي ثمرة جهدي هذا

 أسأل اهلل تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه
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 شكر وتقدير

باركًا كرمه، الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا مالحمد هلل رب العالمين، حمدًا يوافي نعمه، ويضاهي 
فيه كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على سيد العالمين المبعوث بأحسن 

: " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس"، وانطالقًا من قول رسولنا الكريم محمد ،الشمائل محمد
 اسة.في إتمام هذه الدر  -بعد اهلل تعالى -أقدم باقات التقدير والعرفان إلى من كان له الفضل

أتقدم ببالغ شكري وعظيم امتناني إلى صرحنا الشامخ، وقلعتنا الحصينة، جامعة األزهر، 
 .افة أعضاء هيئتها اإلدارية والتدريسيةممثلة بعمادة الدراسات العليا، وعمادة كلية التربية، بك

 اضل/ عليالدكتور الفكما أتقدم بوافر الشكر والتقدير، وعظيم االمتنان إلى مشرفّي الدراسة 
، اللذين تفضال باإلشراف على دراستي هذه، مقاط سليم نصار، والدكتور القدير/ محمد محمد

وكان  ديد، والعطاء الوافر، والتوجيه الرشيد،فوجدت منهما الخلق الرفيع، والتواضع الجم والرأي الس
لمتابعتهما األثر الكبير في إخراج هذه الدراسة على صورتها التي هي عليه اآلن، فجزاهما اهلل خيَر 

 الجزاء في الدنيا واآلخرة.

 األستاذ الدكتور الفاضل/ عطا حسن درويشوأتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المناقشين، 
ضله أن يكون لتف واألستاذ الدكتور الفاضل/ محمد سليمان أبو شقيريكون مناقشًا داخليًا، لتفضله أن 

 مناقشًا خارجيًا، اللذان أثريا هذه الدراسة بنور علمهما وواسع خبراتهما، فجزاهما اهلل عني خير الجزاء.

ألساسية "أ" ا وال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الهيئة اإلدارية والتدريسية في مدرسة الرافعي
 للبنين، لما بذلوه من جهد لتسهيل مهمة الدراسة.

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أولياء األمور، وأبنائهم طالب مدرسة الرافعي األساسية 
"أ" للبنين عينة الدراسة، لما أبدوه من مشاركة في جلسات الدراسة من وقت وجهد، وتواصل فلهم 

 واالحترام.مني كل التقدير 

وألن لهم الحظ األوفر من حياتي، وألنني ما كان لي أن أخطَو خطوًة واحدة دون دعوات أمي 
وأخواتي أطال اهلل أعمارهن، وتوجيهات أبي وأخوتي، وصبر زوجتي، فإنني أتوجه إليهم جميعًا بعظيم 

 م والتربية.في ميدان العل شكري وامتناني سأاًل اهلل تعالى أن يجعل عملي هذا نافعًا مفيدًا لكل ناهل  
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 ملخص الدراسة

أثر برنامج قائم على إشةةةةراك أولياء األمور في فعاليات تدريس  معرفةهدفت الدراسةةةةة إلى 
الرياضةةةةةيات على تنمية مسةةةةةتول التحصةةةةةيل لدل طالب الصةةةةةف الرابع األسةةةةةاسةةةةةي ذوي التحصةةةةيل 

اختار الباحث  ، حيثبتصةةةميمه شةةةبه التجريبي المنخفض بغزة، واسةةةتخدم الباحث المنهج التجريبي
ورة " أ" للبنين التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بصةةعينة الدراسةةة من مدرسةةة الرافعي األسةةاسةةية 

( طالبًا من طالب الصف الرابع األساسي ذوي التحصيل 32) قصدية، وتكونت عينة الدراسة من
( طالبًا 16مجموعتين إحداهما تمثل المجموعة الضةةةةةةةةةةةةةابطة والبالغ عددها )مثلت في المنخفض، ت

( طالبًا درسةةةةةةةةةةةةةةوا 16ل المجموعة التجريبية والبالغ عددها )درسةةةةةةةةةةةةةةوا بالطريقة المعتادة، وأخرل تمث
 باستخدام البرنامج التدريبي القائم على إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات.

وقد قام الباحث ببناء البرنامج التدريبي القائم على إشةةةةةةةةةةةةةةراك أولياء األمور في فعاليات 
اة الدراسة اختبار تحصيلي في الكسور العشرية واألعداد تدريس الرياضيات باإلضافة إلى بناء أد

حيث تم  "SPSS"العشةةةةةةةةرية، وقد اسةةةةةةةةتخدم الباحث برنامج الحزم اإلحصةةةةةةةةائية للعلوم االجتماعية 
-" لعينتين مسةةةةةةةةةتقلتين، واختبار "ويلكوكسةةةةةةةةون Mann-Whitney اسةةةةةةةةةتخدام اختبار "مان ويتني

Wilcoxon وحسةاب حجم األثر باسةتخدام معامل مر ،"( 2بع إيتا   كما اسةتخدم معامل ارتباط .)
 " ألغراض تقنين أدوات الدراسة. 21ريتشاردسون -بيرسون، ومعادلة " كودر

 وتوصلت الدراسة إلى:

بين متوسةط درجات طالب  ( α≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصةائية عند مسةتول داللة ) -1
ختبار ال البعدي التطبيقالمجموعة التجريبية ومتوسةط درجات طالب المجموعة الضةابطة في 

 لتحصيل لصالح طالب المجموعة التجريبية.ا
جدًا  اً كبير  اً حقق البرنامج القائم على إشةةةةةراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضةةةةةيات أثر  -2

2  =0.76 (عند
(  تنمية مسةةتول التحصةةيل لدل طالب الصةةف الرابع األسةةاسةةي ذوي  على
 .التحصيل المنخفض

وذلك عن  ،ويوصةةةي الباحث بضةةةرورة تفعيل دور إشةةةراك أولياء األمور في العملية التعليمية
طريق عمل برامج تدريبية ألولياء األمور في كيفية تدريس أبنائهم في البيت وفي كيفية التعامل 

 التربوي معهم.
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Abstract 

The study aims to identify the effect of a program based on parents' 

participation in teaching mathematics activities to develop the academic 

achievement of the fourth-grade students with low achievement in Gaza. 

The researcher used the experimental approach designed as a quasi-

experimental approach, where he chooses the study sample to be from 

Al-Rafii primary boys school "A", of the Ministry of Education and Higher 

Education, as a purposive sample. The study sample consisted of (32) 

fourth-grade students with low achievement and then divided into two 

groups, the control group (16) students who studied using the traditional 

method and the other is the experimental group (16) students who 

studied using a program based on parents' participation in teaching 

mathematics activities. 

The researcher has started a program based on parents' 

participation in teaching mathematics activities in addition to the 

construction of school-achievement test tool for decimal fractions and 

decimal numbers. The researcher has used the Statistical Package for 

Social Sciences "SPSS" where "Mann-Whitney" test was used on two 

independent samples, "Wilcoxon" test and the calculation of the effect 

size using ETA squared (2 and Pearson correlation coefficient, and the 

equation "Kuder-Richardson 21".  

The study found: 

1- There are statistically significant differences at the level of significance 

(0.05 ≥α) between the average level of the experimental group 

students and the control group in favor the experimental group. 

2- The training program based on parents' participation in teaching 

mathematics activities achievement is a very great value (2 = 0.76) On 

developing the level of achievement of the fourth grade students with 

low achievement. 

The researcher recommends the necessity of activating the role of 

parents' participation in the educational process, through running training 

programs for parents on how to teach their children at home and on how 

to deal with them educationally.  
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 :الدراسة مقدمة 1.1

المعلومةةات واجتيةةاحهةةا لحةةدود الزمةةان والمكةةان، وتقسةةةةةةةةةةةةةةيم المعرفةةة إلى  يشةةةةةةةةةةةةةةهةةد العةةالم ثورة
موضةةةةةوعات منفصةةةةةلة، مما جعل الضةةةةةرورة ملمة إلزالة األسةةةةةوار القاطعة بين المعرفة اإلنسةةةةةانية، 
فقانون ترابط عناصةةةةةةةةةةر الحياة يفرض عالقة وثيقة بين كل المناهج الدراسةةةةةةةةةةية، لذلك أصةةةةةةةةةةبح من 

 ،وبرامج تدريبية تربوية جديده لمواجهة تلك التحديات تربويةالضةةةةةةةةةةةةةةروري البحث عن أسةةةةةةةةةةةةةةةاليب 
والتكيف السةةةةةةةةةةةةةةريع معها، وهذا يتطلب من القائمين على تصةةةةةةةةةةةةةةميم المناهج  والتطورات والتغيرات
وضةةةةةةةع التحديات والتغيرات في االعتبار، واسةةةةةةةتخدام المدخل المناسةةةةةةةب  والبرامج التربويةالتعليمية 

 (.11م، ص 2011اوي، تلفة ) الشربيني، والطنيمية المخلمعالجتها في المراحل التعل

ولم يكن تعليم الرياضةةةةةةيات بمنأل عن تلك التطورات، والتي فرضةةةةةةت عليه تحقيق مسةةةةةةتول 
 معين من الجودة والتميز في أداء المؤسةةسةةات الرسةةمية للدولة كعنصةةر أسةةاسةةي. فالرياضةةيات كعلم

دم في عصةةةةةةةةر المعلوماتية والتطورات التقنية، فالتق هاماً ب دورًا علوفن عقلي راق  من االبتكارات، ت
لذا فقد  ؛اتالرياضةةةةةةةةةةةةةةي في علم العلمي والتقني الذي يشةةةةةةةةةةةةةةهده العالم يرتكز على قاعدة من التقدم

 (.29 م، ص2001وتبادل األفكار بين العلوم )المقوسي،  ،أصبحت الرياضيات لغة التفاهم

اضيات المعرفة، فكلها تعتمد على الري وتعتبر الرياضيات ضرورية لفهم الفروع األخرل من
ن  بطريقة أو بأخرل، وليس هناك علم أو فن أو تخصةةةةةةةةةةص إال وكانت الرياضةةةةةةةةةةيات مفتاحًا له، وا 
تقةةان أي منهةةا يرتبط بةةدرجةةة كبيرة بحجم الريةةاضةةةةةةةةةةةةةةيةةات التي هي أم العلوم وخةةادمتهةةا  ضةةةةةةةةةةةةةةبط وا 

 (.2م، ص 2007)رصرص، 

التحصةةةيل في الرياضةةةيات من األهداف األسةةةاسةةةية لتدريس الرياضةةةيات؛  مسةةةتول تنمية وتعد
 ،ن التحصةةةةةيل الدراسةةةةةي هو المعيار الوحيد الذي يتم بموجبه قياس تقدم الطلبة في الدراسةةةةةةإحيث 

تعليمي آلخر، وكذلك توزيعهم في تخصةةةةصةةةةات التعليم المختلفة أو قبولهم في  مسةةةةتولونقلهم من 
 (.2 م، ص2007ته )الردادي، كليات التعليم العالي وجامعا

في مدارسنا  ليمالتعوالمتتبع لواقع التعليم في فلسطين بوجه عام يلمس مدل تدني مستويات 
على اختالف أنواعها ومستوياتها، حيث انعكس أثره في تدني درجات الطالب في نتائج االمتحانات 

ريس تدع إلى أساليب الومادة الرياضيات على وجه الخصوص، ولعل من أسباب ذلك، يرج ،عامة
 .(287م، ص 2014، )عفونةوالبرامج التربوية المتبعة، وغياب فلسفة واضحة للتعليم 
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وتعد مشةةكلة تدني التحصةةيل من أهم المشةةكالت التي تعوق المدرسةةة الحديثة، وتحول بينها 
وبين أداء رسةةةةالتها على الوجه األكمل، وقد آن األوان لكي تنال هذه المشةةةةكلة حظها من االهتمام 

تضر بالمدرسة والمجتمع، ويستطيع كل من مارس التدريس أن يقّر لما لها من آثار سلبية خطيرة 
عجزون الذين ي طلبةود هذه المشةةةةكلة في كل فصةةةةل دراسةةةةي تقريبًا، حيث توجد مجموعة من البوج

عن مسةةةةةايرة بقية الزمالء في تحصةةةةةيل المنهج المقرر واسةةةةةتيعابه، وكثيرَا ما تتحول تلك المجموعة 
زعاج، مما قد تتسةةةةةةةبب في اضةةةةةةةطراب العملية التعليمية داخل الصةةةةةةةف أو  إلى مصةةةةةةةدر شةةةةةةةغب وا 

 (.57م ، ص 2003بصفة عامة داخل المدرسة ) هريدي، اضطراب الدراسة 

مع  وأسةةةةاليب تدريس الرياضةةةةياتطرائق ، و ةالبرامج التربويلذا كان لزامًا أن يتجاوب تطوير 
االتجاهات العالمية المعاصةةةةةةةةةرة في هذا المجال، وأن تلبي حاجات الفرد األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية من المعرفة 

يًا ب فيه الرياضةةةةةةيات دورًا أسةةةةةةاسةةةةةةعلتالرياضةةةةةةية الالزمة له، لكي يتوافق مع مجتمع عصةةةةةةره الذي 
 (.193 م، ص2006)الهويدي، 

تعليمية  وتعلم تمدنا بآفاق ،تعليم طرائق، و عليميةت برامجولذلك نحن اليوم بحاجة أكثر إلى 
واسةةةةةةعة ومتنوعة تسةةةةةةاعد الطالب على رفع مسةةةةةةتول تحصةةةةةةيله في الرياضةةةةةةيات، وهذا ال يمكن أن 
يتحقق ما لم يكن هناك تعاون وتكامل وتنسةةةةيق ومشةةةةاركة بين المجتمع وأولياء األمور والمدرسةةةةة، 

لى ولكي يتحول بعد ذلك إلى سةةةةل ،في المدرسةةةةةفلكي يسةةةةتمر أثر التعليم الذي يتلقاه الطالب  وك وا 
أن يتعامل المجتمع  ممارسةةةةةةةةةة من جانب الطالب تؤدي إلى رفع في مسةةةةةةةةةتول تحصةةةةةةةةةيله كان البدَ 

 وأولياء األمور مع المدرسة.

لذلك تعاظم دور المجتمع المدني بأفراده ومؤسةةسةةاته غير الرسةةمية في المشةةاركة في العملية 
مفاهيم مثل إشةةةةةةةراك أولياء األمور في قطاع التعليم  أدل إلى ضةةةةةةةرورة تبنيَ التعليمية، األمر الذي 

 في إطار متطلبات تحقيق جودة األداء في المؤسسات التعليمية.

ادة فاعلية وزي ،لذلك فإن مشاركة أولياء األمور ركيزة أساسية في دعم جهود تحسين التعليم
لمجتمع ربوية، وبالتالي أصةةبحت مؤسةةسةةات االمؤسةةسةةات التعليمية وتمكينها من تحقيق وظيفتها الت

والتي من خاللها نتغلب على كثير من مشةةةةةةةكالت  ،المدني ضةةةةةةةرورة بقاء تمدنا بالطاقة المضةةةةةةةافة
التعليم، ونقضةةةةةةي على الفجوة بين الموارد المتاحة، والطموحات الهائلة التي يجب أن نسةةةةةةعى إليها 

 (.17م ، ص 2010حتى نحقق التعليم للتميز والتميز للمجتمع )جوهر، 

وقد نادت التوجهات الحديثة في مجال التربية والتعليم بمشةةةةةاركة أولياء األمور مع المدرسةةةةةة 
مشةةةةةةةةةةةةةةةاركة فاعلة في تقديم البرامج والخدمات التربوية، حتى تتمكن من تحقيق األهداف المرجوة، 

ميمها في تع فدور المدرسةةةةةةةةةةةةةةةة ال يقف عند تقديم الخدمات والخبرات التعليمية لهذه الفئة بل إلى
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مواقف أخرل أسةةةةةةرية ومجتمعية، مما يسةةةةةةتلزم تدريب وتعليم أولياء األمور ليتمكنوا من التعامل مع 
مثل هذه المواقف، ويتراوح تعليم أولياء األمور وتدريبهم ما بين تقديم معلومات ومهارات خاصةةةةةةةةةةةة 

ة المدل أو تعليمهم و طويلوبين تعليمهم كيفية تنفيذ برامج معينة قد تكون قصيرة المدل أ ،بأبنائهم
 (.2م   ، ص 2007يير ) التويجري،  استراتيجيات للتفاعل مع أبنائهم إلحداث التغ

وتكمن أهمية إشةةةراك أولياء األمور في تحقيق التواصةةةل مع المدرسةةةة للمشةةةاركة في تخطيط 
التي تعتمد عليها المدرسةةةةة في تعليم األبناء، وكذلك متابعة تحصةةةةيلهم  ،ومناقشةةةةة البرامج التعليمية

اتخاذ القرارات و  ،يك في العملية التربوية كالتخطيطومناقشةةةة مشةةةكالتهم السةةةلوكية، وكشةةةر الدراسةةةي، 
المدرسةةةية على إيجاد مصةةةادر للتمويل، وكلما ازدادت مشةةةاركة أولياء األمور والمجتمع في العملية 

 د ذلك في تطوير العملية التعليمية.التعليمية، ساع

فقةةةةد صةةةةار واضةةةةحًا أن إصةةةةالح التعلةةةةيم وتطةةةةويره يحتةةةةاج إلةةةةى بنةةةةاء شةةةةراكة مةةةةع المجتمةةةةع 
بجميةةةةةع طوائفةةةةةه وفئاتةةةةةه حتةةةةةى ينةةةةةال مسةةةةةاعدتهم ودعمهةةةةةم، فةةةةةدون مةةةةةؤازره أوليةةةةةاء  ،علةةةةةى اتسةةةةةاعه

طةةةةةال ق األمةةةةةور ال يمكةةةةةن إحةةةةةداث اإلصةةةةةالح المسةةةةةتهدف للتعلةةةةةيم حيةةةةةث يعتبةةةةةر تقةةةةةدم الطالةةةةةب وا 
وتنميةةةةةةة قةةةةةةيم االنتمةةةةةةاء والمواظبةةةةةةة رهنةةةةةةًا بالقةةةةةةدرة علةةةةةةى  ،طاقاتةةةةةةه وقدراتةةةةةةه اإلنسةةةةةةانية واإلبداعيةةةةةةة

والمجتمةةةةةةةع  ،تحقيةةةةةةةق تفاعةةةةةةةل أصةةةةةةةيل مسةةةةةةةتمر بةةةةةةةين أطةةةةةةةراف مثلةةةةةةةث المدرسةةةةةةةة وأوليةةةةةةةاء األمةةةةةةةور
 (.131 م، ص2003المحلي )وزارة التربية والتعليم، 

لمسةةةةةةةةاهمة بتنمية قدرات أبنائهم ويعد دور أولياء األمور من أهم األدوار األسةةةةةةةةاسةةةةةةةةية في ا
وجهد أولياء األمور المبذول في متابعة أبنائهم الطلبة في العملية التعليمية له  ،ومهاراتهم التعليمية

أثر كبير في تكيفهم، واسةةةةةةةتثارة جوانب القول العقلية الكامنة لديهم، وتشةةةةةةةجعهم على االسةةةةةةةتقاللية، 
 (.3 م، ص2007 )الطيطي، واالعتماد على الذات

لذلك فقد تضةةةةةةةةةةةمنت برامج التطوير التربوي أبعادًا جديدة كان من أهمها إعطاء دور أكبر 
والمتابعة المسةةةةةةةةةةةةتمرة  ،ألولياء األمور للمسةةةةةةةةةةةةاهمة في دعم العملية التعليمية من خالل المسةةةةةةةةةةةةاندة

للتحصةةةةةةةةةةةةيل األكاديمي ألبنائهم، وكذلك دعم دور المدرسةةةةةةةةةةةةة في المجتمع المحلي، فالمدرسةةةةةةةةةةةةة ال 
وير عملها وتحقيق أهدافها، والمضةةةةةةةي قدمًا في هذا الطريق دون عمل مخطط وجهد تسةةةةةةةتطيع تط

يسةةةةهم ذلك في صةةةةنع شةةةةراكة وسةةةةَ  ،منظم ومشةةةةترك مع أولياء األمور ومؤسةةةةسةةةةات المجتمع المحلي
بين أولياء األمور والمدرسةةةةةةة قادرًة مسةةةةةةاعدة الطلبة في المواد الدراسةةةةةةية، وعليه فهم بحاجة حقيقية 

وتخليصةةهم من الضةةغوطات المفروضةةة  ،اقتهم وقدراتهم وتوفير اإلمكانات لهمماسةةة إلى إطالق ط
 (.3م ، ص2002عليهم من األسرة والمجتمع والمدرسة) جروان، 
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 التعلمية يةالتعليم العملية في األمور أولياء بإشةةةةةةةةةةةةراك التدريبية البرامج أهمية على وتأكيداً 
 :ومنها موراأل أولياء بإشةةراك تدريبية برامج واألبحاث الدراسةةات من العديد تناولت فقد عام، بشةةكل
 (.م2004) القصاص ودراسة ،(م2008) شلختي ودراسة ،(م2009) هويدي دراسة

ومن جهة أخرل أكدت العديد من الدراسةةةةةةةةات السةةةةةةةةابقة على أهمية دور أولياء األمور في 
 .(2009)الحديدر  ا  و(، 2006دراسة عيسى ) :لية التعليمية مثلالعم

كل في العملية التعليمية بشة هاماً مور دورًا أن ألولياء األ :سةبق، يرل الباحث مماواسةتنادًا 
 فال بدَ ه يمكن تجاهل الطلبة بشةةكل خاص، ونظرًا ألهمية هذا الدور الذي الأبنائهم عام وفي تعليم 

 وا متابعةيسةةتطيعمور الوعي التعليمي والتربوي عن الرياضةةيات، حتى من أن يكون لدل أولياء األ
لرياضةةةةةةةةةةةةةةيات ل في منهج ابنائهم في البيت، ويكونوا ملمين باألفكار الكبر الواجبات المنزلية أل حل

 ألبنائهم.

 نمالرياضةةيات،  مادة في طالب الصةةف الرابع األسةةاسةةي تحصةةيل تدني الباحث الحظ وقد
 بعض مع المقةةابالت من لعةةدد البةةاحةةث إجراء خالل ومن، التةةدريس بميةةدان عمةةل البةةاحةةث خالل

 لذلك. ألسةةةةاسةةةةيا الرابع للصةةةةف الرياضةةةةيات تدريس على والقائمين التربويين والمشةةةةرفين المعلمين
 لصةةةفا طالب لدل التحصةةةيل ضةةةعف لمعالجة تربوية برامج أو تعليمية طرق إيجاد من البدَ  كان
 في الرياضيات. المنخفض التحصيل ذوي األساسي الرابع

 اً قائم اً تدريبي برنامجاً  بنت – الباحث علم حدود في – دراسةةةةة أي يجد لم الباحث ألن ونظراً 
 لدل تحصةةةةةةةيلال مسةةةةةةةتول تنمية على الرياضةةةةةةةيات تدريس فعاليات في األمور أولياء إشةةةةةةةراك على

 أولياء اكإشةةةةةر  على قائم تدريبي برنامج لبناء الدراسةةةةةة هذه أتت المنخفض، التحصةةةةةيل ذوي طالب
 الرابع الصةةةةةف طالبلدل  تحصةةةةةيلال مسةةةةةتول تنمية على الرياضةةةةةيات تدريس فعاليات في األمور

 في الرياضيات. المنخفض التحصيل ذوي األساسي
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 مشكلة الدراسة: 1.2

 تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما أثر البرنامج القائم على إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات على تنمية 
 ؟بع األساسي ذوي التحصيل المنخفضاطالب الصف الر لدى تحصيل ال مستوى

 األسئلة الفرعية التالية: من السؤال الرئيسويتفرع 

 تنمية لىع الرياضيات تدريس فعاليات في األمور أولياء إشراك على القائم البرنامج صورة ما -1
 ؟بغزة المنخفض التحصيل ذوي األساسي الرابع الصف طالب لدل التحصيل مستول

 درجات متوسةةط بين  (α ≤ 0.05) داللة مسةةتول عند إحصةةائية داللة ذات فروق توجد هل -2
الضةابطة في التطبيق البعدي  المجموعة طالب درجات ومتوسةط، التجريبية المجموعة طالب

 الختبار تحصيل الكسور العشرية واألعداد العشرية؟
هل يحقق البرنامج القائم على إشةةةةةةةةةةةةةراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضةةةةةةةةةةةةةيات حجم  -3

على تنمية مستول التحصيل لدل طالب الصف الرابع األساسي ذوي  ) 2  ≥ (0.14تأثير 
 ؟ التحصيل المنخفض

 فروض الدراسة: 1.3

 درجات متوسط بين (α ≤ 0.05) داللة مستول عند إحصائية داللة ذات فروق توجدال  -1
في التطبيق البعدي  الضابطة المجموعة طالب درجات ومتوسط ة،التجريبي المجموعة طالب

 .الختبار تحصيل الكسور العشرية واألعداد العشرية
ال يحقق البرنامج القائم على إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات حجم تأثير  -2

0.14) ≤  2 ( صيل األساسي ذوي التحطالب الصف الرابع  لدل تحصيلال مستول تنمية على
 .المنخفض

 أهداف الدراسة: 1.4

 ،ة التجريبيةالمجموعطالب ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  فروق مدل وجود إلىالتعرف  -1
لالختبار التحصيلي في الكسور العشرية  البعدي التطبيقفي  ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة

 المجموعة التجريبية. طالب لصالح واألعداد العشرية
ألمور قائم على إشراك أولياء ا تدريبي برنامج الكشف عن مدل فعالية البرنامج المستخدم، وهو -2

بع األساسي اطالب الصف الر لدل  تحصيلتنمية مستول العلى  الرياضياتفي فعاليات تدريس 
 التحصيل المنخفض في الرياضيات.ذوي 
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 أهمية الدراسة: 1.5

 وذلك من خالل – الباحث علم حدود في – هذه الدراسة األولى على مستول فلسطين ُتعد -1
إشراك ب برنامجًا تدريبياً  التي تناولت ،على األدب التربوي والدراسات السابقة الباحث طالعا

 أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات.
هذه الدراسة مسايرة للتوجهات الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم، والتي تنادي بإشراك  ُتعد -2

 أولياء األمور في العملية التعليمية.
 حون ذوي التحصيل المنخفض في الرياضيات الطلبة دفع في الدراسة هذهنتائج  سهمتُ  قد -3

 .الرياضيات تعلم في أفضل مستول
لرياضيات لأبنائهم  تدريسعلى قد تسهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة بعض أولياء األمور  -4

 .التربويةال تتوفر لديهم الخبرة في البيت والذين 
 التربية وزارةب الرياضيات الرياضيات، وموجهي تدريس على القائمين الدراسة نتائج هذه تفيد قد -5

 مية.المناهج في تفعيل إشراك أولياء األمور في العملية التعلي ومصممي ،التربية والتعليم، وخبراء
ول إشراك أولياء خاص ح للمكتبة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل   هذه الدراسة إضافةً  عدتُ  -6

 األمور في العملية التعليمية.
 ات.سقد تفيد نتائج هذه الدراسة الباحثين باعتبارها كدراسة سابقة في عمل المزيد من الدرا -7

 :الدراسة حدود 1.6

 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

  الحد الموضوعي: -1

أثر برنامج قائم على إشراك أولياء األمور في فعاليات معرفة  إلىاقتصرت هذه الدراسة 
صيل ساسي ذوي التحطالب الصف الرابع األتحصيل ال تنمية مستول علىتدريس الرياضيات 

 المنخفض بغزة

 المكاني:  الحد -2

تم تطبيق الدراسة في مدرسة الرافعي األساسية "أ" للبنين، التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي 
 .محافظات قطاع غزةفي مدينة جباليا البلد ب والواقعة ،الفلسطينية

  الحد الزماني: -3

 .م2015/2016الثاني من العام الدراسي  الدراسي الدراسة في الفصلهذه تم تطبيق 
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 الحد البشري:  -4

تم تطبيق الدراسة على عينة تجريبية وأخرل ضابطة من طالب الصف الرابع األساسي ذوي 
التحصيل المنخفض بمدرسة الرافعي األساسية "أ" للبنين، التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي 

 .محافظات قطاع غزةفي مدينة جباليا البلد والواقعة ب ،الفلسطينية

  الحد األكاديمي: -5

)الجزء  :عداد العشرية من كتاب الرياضياتاسة على وحدة الكسور العشرية واألالدر اقتصرت 
 .م2015/2016عام لل)فلسطين( في الثاني( المقرر على طالب الصف الرابع األساسي 

 مصطلحات الدراسة: 1.7

 مصطلحات الدراسة إجرائيًا، كما يلي:ويعرف الباحث 

  األثر: -1

ي فعاليات ف قائم على إشراك أولياء األمور )برنامج :حجم التغير الذي يحدثه المتغير المستقل
، ويتم (تحصيلال مستول تنمية) :في المجموعة التجريبية على المتغير التابع الرياضيات(تدريس 

  .  )2 ≤ ( 0.14ن إحيث ، (  2التأثير) تحديد األثر إحصائيًا باستخدام حجم 

 إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات: على القائمبرنامج ال -2

اللها خوطرائق التدريب التي يتم  ،هو مجموعة من جلسات التدريب والفعاليات والنشاطات
فترة تطبيق  خالل على آلية تدريس الكسور العشرية واألعداد العشرية ألبنائهم تدريب أولياء األمور

 البرنامج، والتي تهدف إلى مساعدة الطالب ذوي التحصيل المنخفض في تنمية مستول التحصيل
 في الرياضيات.

 التحصيل الدراسي: -3

 في محتول وحدة ومهارات معارفب الصف الرابع األساسي من وهو مقدار ما اكتسبه طال
الكسور العشرية واألعداد العشرية، ويقدر بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار 

 التحصيلي المعد لذلك من قبل الباحث.

 طالب ذوي التحصيل المنخفض في الرياضيات:ال -4

 ختبارالمن مجمل العالمة النهائية  % 50مجموعة الطالب الذين حصلوا على أقل من 
 .الرياضيات لمبحث( 2015/2016) الدراسي للعام "الثاني الدراسي الفصل نصف"
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 أولياء أمور الطالب: -5

وهم آباء أو أمهات أو من يقوم مقامهما أو مقام أحدهما الذين يتلقى منهم  
 .الطالب في الصف الرابع األساسي ذوي التحصيل المنخفض التدريس في البيت
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 إشراك أولياء األمور في العملية التعليمية التعلمية. -المبحث األول 2.1
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة

الستعراض األدب التربوي المتعلق بموضوع هذه الدراسة قام الباحث بتقسيم اإلطار النظري 
وهو  ،إشراك أولياء األمور في العملية التعليمية التعلمية المبحث األولإذ تناول ، مبحثين في

األساس النظري التي تقوم عليه هذه الدراسة، والتي سيتم بناء البرنامج وتنفيذه في ضوئها. في 
مج التحصيل في الرياضيات والذي يمثل متغيراً تابعاً يراد قياس أثر البرنا المبحث الثانيحين تناول 

 القائم على إشراك أولياء األمور على تنميته لدل عينة الدراسة.

 :إشراك أولياء األمور في العملية التعليمية التعلمية -ولالمبحث األ 

 :توطئة

تواجه النظم التعليمية منذ بداية القرن الحالي تحديًا كبيرًا، يتمثل هذا التحدي في تحسين 
العملية التعليمية الذي تقدمه المؤسسة التعليمية، لذلك فإن العملية التعليمية بكل أبعادها معادلة 

تتعاون  سة بحيثمتفاعلة العناصر تتقاسم أدوارها أطراف عدة أهمها أولياء األمور والمجتمع والمدر 
جميعها في تأدية هذه الرسالة على خير وجه للوصول للنتائج المرجوة من أجل تحسين العملية 

ثل هذا مالتعليمية، وال يتحقق ذلك إال من خالل توثيق الصالة بينهما، ومن األسباب التي تستدعي 
ية فهم يمثلون أكبر مصلحة أو مسئول ،الذين أسست المدرسة من أجلهم بةالتعاون الوثيق هم الطل

 يعني بها أولياء األمور والمجتمع.

ومع التزايد المضطرد للدراسات التي تهتم بدور أولياء األمور في المشاركة في عملية التربية 
 أكبر من قبل أولياء األمور لهذه التوجهات، فأصبحوا يستجيبون لتلك ليم، أصبح هناك تفهموالتع

 ي تتوصل إليها الدراسات.االقتراحات الت

إال أن أحد المشكالت التي تواجه أولياء األمور تتمثل في عدم تقديم المدارس دلياًل 
ن  أو برنامجًا للمشاركة يكون فاعاًل لبناء العالقة بين أولياء األمور والمعلمين والمدرسة، وا 

 جوة للطالبوجدت فإنها غير محددة وغير واضحة، األمر الذي ال يحقق الفائدة المر 
 (.3ص م،1992)الخطيب، الحديدي، السرطاوي، 

ثمار والمدرسة ينجح في حالة االست األمورأن التكامل والتفاهم بين أولياء ومن المتعارف عليه 
وأولياء األمور لديهم المعلومات  ،األمثل لكل منهما، فالمدرسة لديها الخبرة العملية المتميزة

واإلمكانيات، وهي قد تكون عاماًل مساعدًا أو معاونًا ألداء المدرسة، وفي ضوء ذلك فالعالقة بين 
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المدرسة وأولياء األمور يجب أن تكون عالقة ذات طرفين يرتبط كل منهما باآلخر )نور الدين، 
 (.1ص ،م1999

ف األنظمة التي تهد ،ملية التعليمية يعد أحد األولياتوعليه فإن إشراك أولياء األمور في الع
 التعليمية المتطورة إلى تحقيقها.

فيما يلي مفهوم إشراك أولياء األمور في العملية التعليمية متبوعاً بالحديث  :وسيعرض الباحث
ر ي، إلى غعن أهمية ومعوقات المشاركة، وآليات المشاركة بين أولياء األمور والمجتمع والمدرسة

 .ذلك من المواضيع التي تتعلق بإشراك أولياء األمور في العملية التعليمية التعلمية

 أولياء األمور: إشراكمفهوم  2.1.1

 إشراكهوم التدريس قد تناولوا مف ائقير من الباحثين والمشتغلين في طر على الرغم من أن الكث
أولياء األمور إال أنهم لم يتفقوا على تعريف محدد له، وبذلك تعددت التعريفات التي تطرقت إلى 

 أولياء األمور والتي تمثل وجهات نظر مختلفة. إشراكمفهوم 

العمل المشةةترك  أولياء األمور بأنه إشةةراك( 15 صم، 1986) اليونسةةكو منظمةعرفت  فقد
من تبادل المعلومات عن صةةةةةةةةةةحة الطفل على  الذي يتضةةةةةةةةةةمن أوجه النشةةةةةةةةةةاطات المختلفة، ابتداءً 

سةةةةةهامهم في اتخاذ القرارات الخاصةةةةةة بسةةةةةياسةةةةةة  اشةةةةةتراك الوالدين بصةةةةةورة وثيقة في تربية الطفل، وا 
 استخدام الموارد وتخصيصها.

نوع من أنواع االتصال بأنه أولياء األمور  إشراك( 9 ، ص م1986)الفوزان  ُيعرففي حين 
بين اآلباء وبين الطفل أو المدرسة فيما يتعلق ببرنامج الطفل التربوي، فيما عدل اإلجراءات الروتينية 
مثل التسجيل، أو إحضار الطفل إلى المدرسة أو أخذه منها دون التحدث مع المسئولين في 

سة من خالل: زيارة الفصل الذي يدرس به الطفل المدرسة، وتتم هذه المشاركة إما في المدر 
، مناقشة سير العملية التربوية للطفل مع العاملين في المدرسةو واالشتراك في نشاطاته التربوية، 

رسال المالحظات، و حضور مجالس اآلباء، و  اصة وغيرها الخ ،المشاركة في االختبارات النفسيةو ا 
 لح نزل أو في المجتمع من خالل: مساعدة الطفل فيبالطفل. كما أن هذه المشاركة تتم في الم

زل متابعة تحصيل الطفل الدراسي في المنو مراقبة سلوك الطفل في المنزل، و واجباته المدرسية، 
شعار المدرسة به،  في  نمناقشة أولياء أمور آخريو حضور المؤتمرات والمحاضرات التربوية، و وا 

 البرامج التربوية ألطفالهم.
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تلك العالقة التي تربط بين  هوأولياء األمور  أن إشراك( 6 م، ص1991) طالببن  ويرل
الوالدين والمربين لدعم التعاون بين البيت والمدرسة، إليجاد الحلول المشتركة لبعض المشكالت 

 اهم في نجاح العملية التعليمية. التي قد ال يتسنى ألحدهما مواجهتها بمفرده، والتي تس

أولياء األمور في العملية التعليمية  أن إشراك( 138 م، ص1999) حسن يرلفي حين 
تأدية أدوار ومهام ونشاطات تنظم في المدرسة ترتبط بتلك العملية، وأبرز هذه األدوار  بأنه التعلمية

والمهام والنشاطات تقع على التلميذ المتعلم الذي يتكفل هؤالء بإعالته، وتحمل مسؤوليات تربيته. 
مل دور في مجال التعلم البيتي، وتأدية النشاطات البيتية التي توكل المدرسة ومن أمثلة ذلك: تح

مهمة تأديتها إلى التلميذ بمعاونة أولياء األمور، ومتابعة أعمال التلميذ ونشاطاته المدرسية وتشجيعه 
 على أدائها، ومالحظة مستول التقدم في تحصيله، ومناقشة أحداث المدرسة وقضايا المواد الدراسية
المقررة، وتزويد المدرسة بنشاطات ثرية تسهم في نجاح التالميذ، واالنخراط في برامج عالجية 
لزيادة تحصيل التالميذ، والمساهمة في النشاطات الميدانية التي تتم خارج المدرسة كالرحالت 

دارة المدرسية، والزيارات، والمشاركة في اللقاءات التربوية، والمناقشات التي تتعلق بقضايا التعليم واإل
واإلسهام في مجلس يضم أولياء األمور والمعلمين هدفه الرئيس تحسين العمل التعليمي، واإلسهام 

 م وانتماءاتهم الوطنية والدينية.في مجال تنمية اتجاهات الطلبة واهتماماته

( إشةةةةةةراك ولةةةةةةي األمةةةةةةر فةةةةةةي العمليةةةةةةة التعليميةةةةةةة علةةةةةةى 2 م، ص2003) الرشةةةةةةيدي وُيعةةةةةةرف
 ويدعم تطور وتقدم طفله الدراسي".أنه" الدرجة التي يكون فيها ولي األمر ملتزمًا بدوره 

 وميق التي األنشطة تلك إشراك أولياء األمور بأنه( 52 م، ص2008 )الزكي عرفيُ  في حين
 داخل أكان سواء معنوي وأ مادي دعم من يقدمونه وما التعليمية العملية لصالح موراأل ولياءأ بها

 لمشاركةا تلك تأخذَ  نأ ويمكن ،ألبنائهم التعلم ةعملي علي بالنفع يعود بما خارجها مأ المدرسة
 ةدار إ مجلس وأ والمعلمين باءواآل مناءاأل مجالس عضويه مثالً  ومنها ومتنوعة متعددة شكاالً أ

 في ساعدم كمشرف المدرسة ليهاإ تحتاج التي والفاعليات األنشطة من العديد في والتطوع المدرسة
 دريبالت في المشاركة وأ المختلفة التطوعية البرامج وأ األنشطة في التطوع وأ المدرسة فناء

 سينتح ومنها هدافاأل بعض تحقيق إلى مشاركة أولياء األمور وتسعي ،هذا للطالب الرياضي
 يالشعب الدعم وزيادة ،االجتماعي التكامل وتيسير الديموقراطية المشاركة ودعم ،الطالب داءأ

 .التربوية للعملية

أولياء  إلشراك( 138 م، ص1999) حسنأن تعريف  :يرل الباحث ،سبق مماتأسيسًا و 
إشراك  حثيعرف البا أكثر شمولية ودقة وتحديدًا، في حين األمور في العملية التعليمية التعلمية

ي يتم وطرائق التدريب الت ،مجموعة من جلسات التدريب والفعاليات والنشاطات أولياء األمور بأنه
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نامج، ألبنائهم خالل فترة تطبيق البر  موضوع معينخاللها تدريب أولياء األمور على آلية تدريس 
 تنمية مستول التحصيل. على الطلبةوالتي تهدف إلى مساعدة 

 درسة:أهداف المشاركة بين أولياء األمور والم 2.1.2

 (102-101 ، ص ص1991) حسنو (، 4-2 م، ص ص1997) سافرانكل من  اتفق
 كما يلي: على أهداف المشاركة بين أولياء األمور والمدرسة،

: حيث أكدت معظم الدراسات على وجود عالقة إيجابية بين مشاركة أولياء بةتحسين أداء الطل -1
 من إنجاز وتحصيل. بةوما يحققه الطل ،األمور

التكامل االجتماعي: حيث تساعد المدرسة أولياء األمور من خالل المشاركة على تيسير  -2
رب بين ويق ،االنخراط في الحياة االجتماعية للمجتمع بما يقيم الجسور بين فئات المجتمع

 المراحل العمرية ويذيب الفوارق.
قوقهم لى فهم حدعم المشاركة الديمقراطية: فالمشاركة ألولياء األمور في التعليم تساعدهم ع -3

ومسؤولياتهم وتقديرها، ويعلموا كيفية التأثير في السياسات والممارسات من خالل ممارسة 
 الديمقراطية.

زيادة الدعم الشعبي للعملية التربوية: حيث يستطيع أولياء األمور من خالل المشاركة أن يشكلوا  -4
 تجمعًا ضاغطًا يسعى لتحقيق إصالح التعليم وتطويره.

 في حل مشكالت الطالب: خصوصًا المشكالت التي تؤثر على مكونات شخصيته.المشاركة  -5
لتي ا : خصوصًا األمور التربويةتبادل الرأي والمشورة في بعض األمور التربوية والتعليمية -6

 ورفعها إلى الجهات المختصة لتنفيذ المناسب منها. ،تنعكس على تحصيل الطالب ودراستها
ومطالب  ،مساعدتهم على فهم نفسية الطالب : وذلك من خاللموررفع مستول الوعي ألولياء األ -7

 نموه وأسلوب التربية المناسب والبعد عن التدليل الزائد أو القسوة المفرطة.

 أنها تمثل األهداف األكثر على هذه األهداف :يالحظ الباحثوفي ضوء األهداف السابقة، 
جموعة هداف معمومية ألشراك أولياء األمور في العملية التعليمية التعلمية، ويضاف إلى هذه األ

 منها: من األهداف الفرعية

 .المواد الدراسيةتحسين مستول تحصيل الطالب ذوي التحصيل المنخفض في  -1
 ألبنائهم في البيت. المواد الدراسيةأسلوب تعليم  إلىيتعرف أولياء األمور  -2
ياء األمور في البرامج التعليمية التي تتعلق بتحسين مستول تحصيل أبنائهم تفعيل إشراك أول -3

 .المواد الدراسيةفي 
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 أهمية الشراكة بين أولياء األمور والمدرسة: 2.1.3

 الطالبمن أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح عد تُ الشراكة بين أولياء األمور والمدرسة 
وتقدمهم، وتؤكد ذلك نتائج العديد من الدراسات التي أشارت إلى أنه عند انخراط أولياء األمور في 

 .الفعاليات المدرسية فإن معدل أداء الطالب يتحسن

 ،وهناك العديد من الفوائد العائدة من الشراكة على مختلف عناصر العملية التعليمية
ل من كوالتي تعود بالفائدة على  ،األمور والمدرسةوسيعرض الباحث أهمية الشراكة بين أولياء 

 والمجتمع والمدرسة، كما يلي: صائيينخأولياء األمور والمعلمين واألو  الطلبة

 :بةعلى الطل التي تعودالفوائد  -أولا 

 من مشاركة أولياء األمور لبةعلى الط التي تعود( بعض الفوائد 6 م، ص2010) الزكي حدد
 كما يلي: مع المدرسة،

ل التي مزيادة التحصيل األكاديمي، حيث إن التواصل بين المدرسة والبيت يعد من أهم العوا -1
 في مختلف المواد الدراسية. بةتؤدي لزيادة تحصيل الطل

في السلوك، والدافعية، والكفاءة االجتماعية، والعالقات  بةتحسين األداء االجتماعي للطل -2
 االيجابية بين الطالب والمعلم.

وائق التعلم مثل المشكالت الصحية والنفسية والتعليمية التي يمكن أن تخفف من مواجهة ع -3
 حدتها مشاركة أولياء األمور في المدرسة.

 خلق فرص جديدة للتعلم في أماكن مختلفة مثل دور العبادة ومؤسسات المجتمع المدني. -4

أولياء  من مشاركة الطلبةأهم الفوائد التي تعود على أن  :الباحث يالحظ، سبق مما واستناداً 
تعود  دق فوائد التيالبعض الباحث  أمورهم مع المدرسة هي زيادة التحصيل الدراسي، وقد أضاف

 ومنها:، على الطلبة

تدريب أولياء األمور على أساليب التنشئة المبكرة للطالب في البيت يعود بالنفع في مراحل  -1
 تعلم الطالب في المدرسة.

أولياء األمور والمعلمين يجنب الطالب عبء نقل رسائل ال يعرف  المشاركة المتكرر بين -2
 مضمونها من البيت إلى المدرسة ومن المدرسة إلى البيت.

لبيت ومسئولياته في كل من ا ،إشراك أولياء األمور مع المعلمين يزيد من وعي الطالب لواجباته -3
 والمدرسة.
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مشتركة ومحددة، فإن ذلك سيؤدي إلى إذا عمل المعلمون وأولياء األمور على تحقيق أهداف  -4
 تهيئة الطالب لتعلم المهارات المستهدفة.

 الفوائد التي تعود على أولياء األمور: ثانياا:

أن  ، على(35 م، ص2010 )والقرني،  Davis (2000, p.p. 6-14) منكل  اتفق
 لي:ي ، كماالتي تعود على أولياء األمور الفوائد

 وتعليمه االستجابات المقبولة.  البالالزمة لتدريب الط يساعدهم في اكتساب المهارات -1
ن أ تطوير االستراتيجيات الوالدية؛ حيث يتعلم اآلباء االستراتيجيات الوالدية التي يمكن -2

 .من مرحلة نمو إلى أخرل بنائهميستخدمونها مع انتقال أ
 .بنائهميساعدهم على تحمل واجباتهم االجتماعية واألخالقية تجاه أ -3
عى ولألهداف التي يس يوجهونهاوللمشكالت التي  أبنائهميصبحوا أكثر تفهمًا لحاجات  -4

 .إلى تحقيقها األخصائيون
 يساعدهم على تغير سلوكهم عند الضرورة مما يحسن الظروف األسرية التي يتأثر بها أبنائهم. -5
لية لهم المحتزودهم بالمعلومات الضرورية حول مصادر الدعم المختلفة المتوفرة في البيئة  -6

 وألبنائهم.
 .البمعلمين كحلفاء لهم في تنشئة الطينظر أولياء األمور إلى ال -7
أن المدرسة تدعمهم، وأنهم مطمئنون  أولياء األمورالثقة بالذات والدعم؛ حيث يشعر  تزيد -8

 بنائهم.بمساعدتهم أل
 في البيت. بنائهمتزيد من كفاءتهم كمعلمين أل -9

 .ةطلبالمهنيون الذين يعلمون مع اللتي يتحملها تساعدهم على فهم المسئوليات ا -10
بأنهم جزء من مجتمع  أولياء األمورالشعور باالنتماء للمجتمع المدرسي؛ حيث يشعر  -11

وكلما تم تزويدهم بالمعلومات  ،المدرسة كلما ظلوا على علم بما يجري من أحداث المدرسة
 عن سلوك وأداء أبنائهم. الالزمة

يمكن االعتماد عليه  ،المعلمين يمثلون مصدر عون ودعم تساعدهم في وعي حقيقة أن -12
 في األوقات الصعبة.

أن من أهم فوائد المشاركة التي تعود على أولياء األمور  :ما سبق، يرل الباحثموفي ضوء 
، ويضيف ولةالمقب االستجابات وتعليمهم أبنائهم لتدريب الالزمة المهارات أولياء األمور اكتسابهي 

بنائهم تحسين مستول تحصيل أ ، وهيتعود على أولياء األمور قد فوائد المشاركة التيالباحث إلى 
 في المواد الدراسية التي يتعلمها أبنائهم في المدرسة.
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 :واألخصائيين المعلمينالفوائد التي تعود على  ثالثاا:

 المعلمينالتي تعود على المشاركة فوائد  إلى، (405 م، ص2012)سليمان  أشار
 كما يلي: واألخصائيين،

 .نمن قبل المعلمين واألخصائيي تساعد على تفهم أكبر لحاجات الطالب وحاجات أولياء أموره -1
تسمح بحصول المعلمين واألخصائيين على تغذية راجعة ومعلومات مفيدة تساعد في تحسين  -2

 وتطوير البرامج التربوية والتعليمية المقدمة للطلبة.
علمين واألخصائيين مما يوفر لهم فرصًا ثمينة لتدريب الطالب ذوي توفر بعض الوقت على الم -3

 ولوية.التحصيل المنخفض على المهارات ذات األ
فرص نجاح جهود المعلمين واألخصائيين، حيث أن أولياء األمور يصبحون أكثر من تزيد  -4

 اهتمامًا بمتابعة أبنائهم خارج المدرسة.

 المعلمينتعود على  قد الفوائد التي مجموعة منيضيف الباحث  سبق، ممااستنادًا و 
  :وهي واألخصائيين

عن أولياء األمور والعمل على إشراكهم في خصائيين للمعلمين واألتكوين اتجاهات إيجابية  -1
 اختيار استراتيجيات التدريس وتطوير المناهج.

 .االحترام يستحقون أشخاصاً  بوصفهم األمور أولياء إلى النظر المعلمون يتعلم -2
 .والتقدم النجاح على الطالب لمساعدة خصائيينواأل المعلمين دافعية تزداد -3
ساءة السلبي التواصل احتماالت تقل -4  .األمور وأولياء المعلمين بين الفهم وا 

 الفوائد التي تعود على المدرسة والمجتمع: رابعاا:

م، ص 2010 )القرني، و  Shea & Bauer (1991, p. 20) كل من شي، وباور اتفق
 ما يلي:ك ،التي تعود على المدرسة والمجتمع المشاركة فوائد على (36-35 ص

يستطيع أولياء األمور تعزيز عالقة المدرسة بالمجتمع ومؤسساته لتطوير البرامج والخدمات  -1
 للطالب ذوي التحصيل المنخفض.

 منخفض.ذوي التحصيل ال الطلبةمن تحمل المدرسة لمسئولية تعليم تزيد مشاركة أولياء األمور  -2
 يستطيع أولياء األمور تقديم أفكار مفيدة لتحسين خدمات التربية والنظام التربوي بشكل عام. -3
يساعد أولياء األمور الكادر المدرسي في تقديم البرامج التربوية للطالب ذوي التحصيل  -4

 المنخفض.
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يالت حصول على الدعم والتسهيستطيع أولياء األمور القيام بدور هام في دعم جهود المدرسة لل -5
 الخدمات.المطلوبة لتحسين 

 المدرسة.مشاركة أولياء األمور تحد من كثرة الشكاول والتذمر من  -6
 يساعد إشراك أولياء األمور والمعلمين على تقديم صورة طيبة للمجتمع عن برامج التربية.  -7

 المجتمعو  المدرسة على تعود قد التي الفوائد ، يضيف الباحث مجموعة منسبق مماتأسيساً و 
وهي: تحسين المناخ المدرسي وخلق ثقافة مدرسية منفتحة، وتوفير العديد من المصادر والتسهيالت 
للمدرسة بما يوفره التعاون مع أولياء األمور ومؤسسات المجتمع في شكل تدريب ومعلمين 

فاعل مع اهج نتيجة التومحاضرين ومساعدين إداريين وماليين، وزيادة كفاءة التدريس وتطوير المن
                                            أولياء األمور.

 :األسس التربوية للتكامل والتي تحتم إشراك أولياء األمور والمدرسة 2.1.4

بالمدرسة ال يمكن أن يحقق أهدافه ما لم يكن هناك تعاون وتكامل  البأي تعليم يحدث للط
ولكي يتحول  ،لمدرسةفي ا البمر أثر التعليم الذي يتلقاه الطوتنسيق بين البيت والمدرسة، فلكي يست

لى ممارسة من جانب ال أن يتعامل أولياء األمور مع المدرسة في  البدَ  طالببعد ذلك إلى سلوك وا 
 كما يلي: ،أسس التكامل بين أولياء األمور والمدرسةوسيعرض الباحث النتائج. الوصول إلى هذه 

  إشراك أولياء األمور ضروري من أجل تحقيق النمو المتكامل: -1

في التغير والتطور، و فمن المسلم به أن النمو هو أهم مظاهر الحياة، وأن النمو يحمل معنى 
ور تعتبر العملية التربوية لألطفال الصغار عملية تنمية بالدرجة األولى يشارك فيها طضوء هذا الت

المجتمع، ممثاًل في البيت أو األسرة، والمدرسة كمؤسسة تعليمية تحمل فلسفة وأهدافًا خاصة، وهذه 
المشاركة بين البيت والمدرسة في تربية األطفال، يجب أن تقسم بالتكامل بحيث يقوم كل منهما 
بأدواره في هذه العملية التربوية. ومن هنا تبدو ضرورة التكامل بين أولياء األمور والمعلمين في 

نما تبدأ بما لدل الطفل م ،ذلك ألن المدرسة ال تبدأ من نقطة الصفرو مجال عملهما التربوي،  ن وا 
ين يتحقق لمعلممور واقدر مشاركة أولياء األمكانيات شكلها البيت في مرحلة الطفولة المبكرة، وبإ

التكامل في جوانب نمو الطفل، فمعلم المدرسة يحتاج إلى مشاركة أولياء االمور لتحقيق مهمته، 
والمدرسة باتصاالتها بالبيت تستطيع تزويد الوالدين باإلشارات والتوجيهات الالزمة لمتابعة نمو 

 (.10 م، ص2003، الطفل وتوجيهه )المجادي، وفرماوي
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   :هداف التربويةاألمور ضروري من أجل تحقيق األاء إشراك أولي -2

ما هما إال منظومة مفتوحة، تمثل دائرتين تتقاطعان حول حياة  أولياء األمورالمدرسة و 
تلف وظيفة المدرسة ال تخ لذلك والهدف الذي يسعيان إلى تحقيقه، نه محور جهودهما،إالطفل، حيث 

والمدرسة على درجة الوفاق بينهما،  أولياء األموربين  المشاركةعن وظيفة األسرة، ويعتمد نجاح 
فالهدف والمصلحة المشتركة بينهما هي تربية وتعليم الطفل، وهذا ال يتحقق إال بوجود  الثقة واالحترام 
المتبادل بين الطرفين، فالمنظومة الناجحة ترل أن األسرة عنصراً أساسياً في برامجها من خالل مشاركتها 

        وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمدرسة،البرامج، والتدريب، تنفيذ في سن األنظمة، و 
.(Gallagher & Rhodes & Darling, 2004, p .p 5-13)    

يختلف كل من أولياء األمور والمعلمين في تحديدهما لألهداف التربوية، وتبعًا لذلك يختلف  وقد
ني أن ذهاب الطفل إلى المدرسة يع أولياء األمورقد يرل كل منهما في تحديده لوسائل تحقيق األهداف؛ ف

 وبعض العمليات الرياضية، وعلى الجانب ،إشغال وقت فراغ األطفال، أو تعليمهم بعض الكلمات والجمل
اآلخر يرل معلمو المدرسة أن هدفهم الرئيسي في هذه المرحلة تدريس األطفال، وتأهيلهم للمراحل األخرل، 

الهتمامات ا أنشطة تعليمية متنوعة، ويترتب على التباين في تحديد األهداف اختالفبما يتضمن ذلك من 
 (.11 م، ص2003)المجادي، وفرماوي،  مور والمعلمينلدل كل من أولياء األ

 إشراك أولياء األمور يقلل من الهدر في العملية التعليمية:  -3

 مع الجهد والوقت والمال المخصص لبرنامج وال شك أن تحقيق المردود التربوي الذي يتكافأَ 
ي كم عد هدرًا ينبغي تالفيه، وقد يتمثل الهدر فتربوي أو مرحلة تعليمية معينة في فترة زمنية يُ 

التعليم، فال تتحقق المعدالت المنشودة من حيث عدد التالميذ، أو يتمثل في الكيف على حساب 
ذا ما تحقق التكامل بين أولياء اجودة التعليم فتنخفض مستوياته عن المستول ال ألمور مستهدف. وا 

والمعلمين فإن أسباب الهدر تصبح موضع بحث كل من أولياء األمور والمعلمين، ومن ثم يمكن 
 (. 138 م، ص1993تداركه قبل استفحال األمر وتعقد المشكلة )الجيار، 

 إشراك أولياء األمور من أجل تجنب الصراع:  -4

 ،األبناء من أن نضعهم في مواقف الصراع التي تؤدي بهم إلى التمزق ليس أخطر على تربية
ذا ترجمنا ذلك إلى لغة التطبيق  وفقدان الشعور باألمن واالستقرار والوقوع فريسة للحيرة والضياع، وا 

ا تأثير أولياء تين تقريبًا همالتربوي نجد أن الطفل في المدرسة يقع عادة تحت تأثير قوتين متعادل
تعارض بين أولياء األمور والمعلمين في تنسيق  والمدرسة، ومن المتوقع دائمًا أن يحدثَ مور األ



20 
 

األمور المشتركة بينهما مما يحول دون تحقيق التكامل ، فيما يتصل بالعمل التربوي كوسيلة لتجنب 
 (.136 م، ص1993الصراع الذي يحتمل أن يتعرض له التلميذ )الجيار، 

المدرسة كثير ما تصادفها مشكالت عامة قد  الباحث: أن، يالحظ سبق مماوفي ضوء 
تعطل سير العمل فيها مثل صعوبة تنفيذ بعض المشروعات، أو القيام بأوجه نشاط نتيجة ضيق 
ذات اليد، واتصال المدرسة بأولياء أمور التالميذ ربما يعينها على التغلب على كثير من هذه 

رسة في ميدان التعليم، وما تبذله من أجل تحسين الصعوبات، ومن ناحية أخرل فإن جهود المد
أن يصاحبه تحسين في الظروف االجتماعية والمادية في األسر نفسها، حتى  هذه الجهود البدَ 

تتسق جهود المدرسة والمنزل على السواء عن طريق برنامج اإلصالح االجتماعي واالقتصادي في 
 ارس فتشمل اآلباء شمولها األبناء.البالد، وعن طريق اتساع الرسالة التربوية للمد

 ضرورة لمواجهة التغيير:  إشراك أولياء األمور -5

والتغير  ،من الواضح أن التغير السريع يعتبر أهم ظاهرة عرفها المجتمع اإلنساني منذ القدم
المميز لعصرنا الحاضر يتسم بالنظرة العقلية المتعثرة، وبخاصة في مجالي التصنيع ونتائجه، 

 (. 225 م، ص1986واالتجاه الديمقراطي وتطبيقاته )سرحان، 

ننا نعيش في عصر يتسم بالتغير الكبير من حيث السرعة والكم والكيف، وقد ترك إ حيثُ 
هذا التغير السريع بصماته على كثير من عاداتنا ومفاهيمنا واتجاهاتنا وسلوكنا، فإن التربية هي 
الوسيلة الفعالة إلحداث التكيف مع التغير الثقافي، وتضييق الفجوة بين العقلية المتغيرة، وغيرها 

قبل التغير ومعايشته وتوجيهه لصالح المجتمع ، ولما كان لكل من أولياء األمور والمعلمين وجهة لت
 ،بله ومعايشتهزاءه، واتخاذ الوسائل التربوية لتقإنظرهما في التغير بما يترتب عليه من تحديد موقفهما 

ر )الجيار، النظأو للتفكير والتصدي له فإننا نجد أن المشاركة بينهما ضروري لتقريب وجهات 
 (.134 م، ص1993

 األسسأهم  أن :، يرل الباحثاألسس التربوية للتكامل بين المدرسة وأولياء األموروفي ضوء 
 من روريض األمور أولياء إشراك هو والمدرسة األمور أولياء إشراك تحتم والتي ،للتكامل التربوية
 من روريض األمور أولياء إشراك، ويضيف الباحث إلى تلك األسس التربوية هدافاأل تحقيق أجل
 في المواد الدراسية. ألبنائهمرفع مستول التحصيل الدراسي  أجل
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 مبررات مشاركة أولياء األمور مع المدرسة: 2.1.5

إن من حق أولياء األمور أن يعرفوا ما تفعله المدرسة مع أبنائهم، للمحافظة على التراث والقيم 
والعادات والتقاليد، باإلضافة إلى مواكبة المدرسة للتطور والتغير في ظل هذا العصر المتطور، لذا 

ذلك تقوم ل، ألموروثيق بين المدرسة وأولياء ايمكن القول إن هذا السبب هو الذي يفرض إقامة تعاون 
 المبررات.المدرسة على مجموعة من  مشاركة أولياء األمور مع

 مةةةةةةةع األمةةةةةةةور أوليةةةةةةةاء مشةةةةةةةاركة مبةةةةةةةرراتإلةةةةةةةى  (137 م، ص2009) الجمةةةةةةةالأشةةةةةةةار وقةةةةةةةد  
 ، فيما يلي:المدرسة

 .جتماعي لنجاح أبنائهمالقلق األسري في مواجهة المدرسة والمستقبل اال -1
التعليم بالمجتمعات جعل أولياء األمور يدركون ويقدِّرون بصورة االرتفاع العام في مستويات  -2

 أكبر أهمية الشراكة مع المدرسة والمعلمين لمستقبل أبنائهم.
معرفة أولياء األمور بالنتائج المرتبطة بالفشل والرسوب المبكر ألبنائهم إذا لم يتم الدعم والتعاون  -3

 مع المدرسة منذ البداية.
هم لطريقة واألسلوب الذي تعلم بِه أولياء األمور واألسلوب الذي يتعلم به أبنائالفجوة الكبيرة بين ا -4

 حاليًا.
مور في بالمناهج التربوية الحالية يجعل أولياء األ يتعلق الثراء والتنوع المتدفق والمتالحق فيما -5

 حاجة إلى دعم المدرسة لهم.

األمةةةةةةةةةةةور يضةةةةةةةةةةةيف الباحةةةةةةةةةةةث إلةةةةةةةةةةى مبةةةةةةةةةةةررات إشةةةةةةةةةةراك أوليةةةةةةةةةةةاء ، سةةةةةةةةةةبق ممةةةةةةةةةةةااسةةةةةةةةةةتنادًا و 
 :، ما يليمع المدرسة

 اكتظاظ المنهاج بالمعلومات والمعارف. -1
 األمور للمنهاج المدرسي الذي يتعلمه أبنائهم. استيعاب أولياءفهم أو  في صعوبة -2
 .رفع مستول تحصيل أبناؤهمحاجة أولياء األمور إلى برامج تربوية من أجل  -3

 :معوقات المشاركة بين أولياء األمور والمدرسة 2.1.6

يتفق الجميع من الناحية النظرية على أن أنشطة الشراكة بين أولياء األمور والمدرسة لها 
العديد من الفوائد، إال أن الواقع العلمي كما تؤكده العديد من الدراسات يشير إلى أن مشاركة أولياء 

لصعوبات ااألمور في المدارس ليست على المستول المطلوب، ويعود ذلك إلى العديد من المعوقات و 
التي تمنع أولياء األمور من المشاركة، وتعوق المربين عن الوصول ألولياء األمور والتواصل 
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دارة المدرسة،  معهم. وسيعرض الباحث معوقات المشاركة لكل من أولياء األمور، والمدرسة، وا 
 والمعلمين، والطالب، كما يلي:

 تتعلق بأولياء األمور: معوقات -أولا 

التي  مشاركةال من معوقات ( على أن هناك العديدَ 26 م، ص2003) الرشيديأشار   
 ولياء األمور، ومن أبرزها اآلتي:بأ تتعلق

 عدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم دراسيًا في المنزل، وذلك بسبب: -1
 كثرة مشاغلهم وعدم وجود فسحة من الوقت برأيهم.  (أ
 كثرة األعباء المنزلية.  (ب
 دة.إلى المساع أبناؤهمعدم اإللمام والمعرفة لدل أولياء األمور بالمادة التي يحتاج فيها   (ت
 كثرة األبناء )كبر حجم العائلة(.  (ث

 عدم توفر الوعي الكافي لدل أولياء االمور لدورهم في العملية التعليمية. -2
 مواعيد انعقاد مجالس اآلباء والمعلمين ال تناسب أولياء األمور. -3
ة أولياء األمور ألهمية التعليم في حياة أبنائهم الخاصة بعد انتشار البطالة بين تدني نظر  -4

 صفوف الخريجين من مستويات التعليم المختلفة.
وذلك إما لتدني المستول االقتصادي واالجتماعي لهم،  ،تحرج أولياء األمور من زيارة المدرسة -5

 توجيه اللوم لهم على ذلك.بنائهم وخوفهم من أأو معرفتهم المسبقة بمستول تحصيل 
الطبيعة المحافظة للمجتمع تجعل اآلباء يتحرجون من زيارة مدارس اإلناث، واألمهات يتحرجن  -6

 من زيارة مدراس الذكور.
وبعض القائمين على العمل في المدرسة خاصة عندما  ،النعرات القبلية بين أولياء األمور -7

 يكون هؤالء من أبناء المنطقة.
 األمور بالقائمين على العملية التعليمية في المدرسة. عدم ثقة أولياء -8
اقتصار المدرسة على االعتماد على الطلبة لنقل الدعوات ألولياء األمور لزيارة المدرسة،  -9

خوفاً من اطالعهم على أوضاعهم  ،يصال الدعوات ألولياء أمورهمإوغالباً ما يعتمد األبناء عدم 
 األكاديمية والسلوكية في المدرسة.

ي ه معوقات المشاركة التي تتعلق بأولياء األمور أهم بأن :، يرل الباحثسبق مماتأسيسًا و 
تتعلق د ق، ويضيف الباحث إلى معوقات المشاركة التي عدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم في البيت

: افتقار كثير من أولياء األمور لمهارات االتصال الجيدة، أو الثقة بالنفس ما يلي بأولياء األمور
وغالبًا ما تكون معلومات أولياء األمور عما يحدث في المدرسة محدودًا، وكثير منهم يجد لغة 
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وغير مفهومة وبخاصة أولياء األمور ذوي الخلفيات التعليمية والثقافية المحدودة،  ،المعلمين غامضة
ال يهابون االتص أولياء األمورن العديد من إحيث  ،من طلبات المدرسة أولياء األموروف وكذلك خ

 وغيرها من األشكال التي ،بالمدرسة خوفًا من طلبات المدرسة من ناحية التبرعات والمصاريف
 .يتبرعون للمدرسة أولياء األمورتستخدمها إدارة المدرسة في جعل 

 :تتعلق بالمدارسمعوقات  -ثانياا 

( 204 م، ص2004 )، والطراونه Hein & Wimer (2007, p. 106)كل من  اتفق
 على أن هناك العديد من معوقات المشاركة التي تتعلق بالمدارس، ومن أبرزها اآلتي:

ألن المصادر المتاحة للمدارس محدودة وفي  ،صعوبة تخصيص أموال مشاركة أولياء األمور -1
انخفاض مستمر، ويمثل النقص في الموارد المتاحة للبدء أو التوسع في أنشطة المشاركة عائقًا 

 نفسيا  وعمليًا أمام التواصل الناجح.
 قلة مصادر التمويل ألنشطة وبرامج المدرسة.                  -2
 د اجتماعات مجالس اآلباء والمعلمين.  عدم توفر قاعات مناسبة في المدارس لعق -3

أن أهم معوقات المشاركة التي تتعلق بالمدارس هي  :الباحث ، يالحظسبق مماوفي ضوء 
 ،كةالمشار  قاعةوالتي هي ضرورية في تجهيز  األمور أولياء مشاركة أموال تخصيص صعوبة

 وتوفير كل ما يلزم من ضيافة ألولياء األمور وأشياء أخرل.

 :معوقات تتعلق باإلدارة المدرسية -ثالثاا 

إلى معوقات المشاركة التي تتعلق  Walker & Demsey (2002, p. 11) أشار كل من
 يلي: باإلدارة المدرسية، كما

 تدني معرفة وخبرة إدارة المدرسة باستراتيجيات تفعيل المشاركة بين المدرسة وأولياء األمور. -1
القيود التي يفرضها النظام اإلداري للمدرسة في انفتاحها على المجتمع المحيط نتيجة المركزية  -2

 اإلدارية. 

عدم  في: قد تكون معوقات المشاركة التي تتعلق باإلدارة المدرسية أن :في حين يرل الباحث
ى ارة المدرسة علتركيز إد، و ناسبة لالجتماعات بأولياء األموراختيار إدارة المدرسة لألوقات الم

 شاركةلم أموال إدارة المدرسة تخصيص صعوبة، و ورالجانب المادي كجمع التبرعات من أولياء األم
 يف النقص ويمثل مستمر، انخفاض وفي محدودة للمدارس المتاحة المصادر ألن ،موأولياء األ
 .لناجحا التواصل أمام وعملياً  نفسياً  عائقاً  المشاركة أنشطة في التوسع أو للبدء المتاحة األموال
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 :معوقات تتعلق بالمعلمين -رابعاا 

 على (72 م، ص1995) وسواب(، 166 م، ص2009) كل من سلطان، وأحمد اتفق
 معوقات المشاركة التي تتعلق بالمعلمين، ومن أبرزها التالي:

االستعداد و نقص المعلومات حول كيفية بناء عالقات المشاركة للمعلمين الذين ينقصهم التدريب  -1
 الالزم الستخدام برامج المشاركة.

تعاون وبالتالي يؤثر سلبًا على ال ،بعض المعلمين يفتقدون عملية التواصل مع أولياء األمور -2
 فيما بينهم.

ضعف إمكانية المعلم في استخدام التكنولوجيا التعليمية الداعمة للمشاركة مع أولياء األمور  -3
 والمهتمين بالتعليم.

 البرامج التدريبية الخاصة بتوطيد العالقة بين المعلم وأولياء األمور.قلة  -4

تحد من و  ،تتعلق بالمعلمقد المشاركة التي  معوقاتإلى  الباحث يضيف، سبق ممااستنادًا و 
تفعيل دوره في إشراك أولياء األمور في البرامج التدريبية أو في التواصل داخل وخارج المدرسة 

بية : االتجاهات السلما يلي ل بعض الطالب في المواد الدراسيةتحصيوسوف ينعكس هذا على 
التزاماتهم و  ،كثرة أعبائهمبسبب  ضيق وقت المعلمينو للمعلمين نحو المشاركة مع أولياء األمور، 

 الخاصة حيث يمثل ذلك وقتًا وجهدًا إضافيين.

 معوقات تتعلق بالطالب: -خامساا 

من و  المشاركة التي تتعلق بالطالب، معوقات بعضإلى  (153 م، ص2007) رضوان أشار
 أهمها ما يلي:

 الدروس الخصوصية. -1
 عدم توافر الحرية الكاملة للطالب للتعبير عن رأيه بصراحة. -2
 انخفاض المستول التحصيلي لبعض الطالب. -3
 الغياب المستمر من جانب الطالب والالمباالة التي تميز سلوكهم. -4
 بين الطالب.انتشار ظاهرة التمرد والعصيان  -5
 افتقاد الشعور باالنتماء للمدرسة. -6
 عدم اإلقبال على المدرسة. -7
 العمل على اختالق مشكالت بينهم وبين المعلمين. -8
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أن أهم معوقات المشاركة التي تتعلق بالطالب هي  :الباحث الحظ، يسبق مماتأسيسًا و 
قد ة التي قات المشاركانخفاض المستول التحصيلي في المواد الدراسية، ويضيف الباحث إلى معو 

عض الطالب ب تقبلبعض الطالب للمعلمين واإلدارة المدرسية، وعدم  يةهاكر  :ما يلي تتعلق بالطالب
الرسوب للطالب خصوصاً إذا لم يكن الطالب يعاني من عاهة تعيق عن التحصيل و ، للمواد الدراسية

 أسرته. انشغال الطالب ببعض مسئولياتو ضعف ثقة الطالب بنفسه، و ، العلمي

 اتجاهات لالرتقاء بمستوى تعزيز الصالت المشتركة بين المدرسة والمجتمع المحلي: 2.1.7

 صورالق أوجه وعالج التعليمية، العملية في األمور أولياء إلشراك الملحة الحاجة ظل وفي
 ادتن التي االتجاهات من الكثير ظهرت والمدرسة، والمعلمين األمور أولياء من كل مشاركة في

 .التعليمية العملية في األمور أولياء بإشراك

تجاهات لالرتقاء اال إلى (10-8 م، ص ص2003)وآخرون ، عبد الكبير أشار ولقد 
 ، كما يلي:بمستول تعزيز الصالت المشتركة بين المدرسة والمجتمع المحلي

 تبادل الزيارات بين الهيئة التعليمية وأولياء األمور. -1
 المؤسسات المختلفة.الرحالت وزيارات  -2
 إقامة المعارض والمتاحف المدرسية. -3
 إقامة الحفالت المدرسية والوطنية والقومية. -4
 إقامة المحاضرات والندوات واللقاءات. -5
 المدرسة مركز لممارسة أنشطة المجتمع المحلي. -6
 إنشاء مجلس طلبة الفصل. -7
 االجتماع باألهالي لتداول شؤون التالميذ والمدرسة. -8
 تقوية للطالب ذوي التحصيل المنخفض في المواد الدراسية.فتح صفوف  -9

 المجتمعو  المدرسةةةة بين المشةةةتركة الصةةةالت تعزيز بمسةةةتول لالرتقاء االتجاهاتوفي ضةةةوء 
 ، يضيف الباحث ما يلي:المحلي

إقامة المدرسة لبرامج تدريبية بإشراك أولياء األمور هدفها معالجة الطلبة ذوي التحصيل  -1
 المواد الدراسية.المنخفض في 

اجتماع المدرسة مع أولياء األمور لمناقشة قضايا تتعلق بضعف التحصيل الدراسي عند بعض  -2
 .حلها المشاركة في جلأالطلبة من 
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 دور إدارة المدرسة في زيادة المشاركة مع أولياء األمور: 2.1.8

 بما يدور في المدرسةإن االهتمام بالعالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي، وتعريف المجتمع 
واإلفادة من كل اإلمكانيات البشرية والمادية في تحسين العملية التربوية، يؤدي إلى زيادة التقارب واالتصال 

 .والمشاركة بين المدرسة والمجتمع المحلي

دور إدارة المدرسة في مجال زيادة المشاركة مع أولياء  إلى (50 م، ص2005)عساف وقد أشار  
 يلي: كما ،وراألم

مكانية اإلفادة منها في زيادة  ،إمكانيات البيئة المحلية للمدرسة إلىالتعرف  -1 وحاجاتها واهتماماتها وا 
 المشاركة مع أولياء األمور.

العمل على تشجيع أولياء األمور لتوثيق الصلة بالمدرسة، وزيادة المشاركة المادية والمعنوية في  -2
 تطويرها وتحسين ظروفها.

، وتحديد ما يمكن أن تقدمه المدرسة لخدمة لخدمة المجتمع وأولياء األمور تربوية تنظيم برامج -3
 وما يمكن أن يقدمه المجتمع للمدرسة. ،المجتمع وأولياء األمور

دارة المدرسةتوثيق الصالت بين أولياء األمور  -4  من برامج منظمة لزيادة المشاركة في األنشطة. وا 

 بدراسة ، Dorfman & Fisher ,(2002, p .p 1-2) وفشر دورفمان أشار كل من حين في
 رفةلمع والمجتمع، األمور أولياء لدور وبتفعيلها بالكفاءة لها مشهود أمريكية مدارس أربع شملت

 : ومنها األمور، أولياء إشراك توظيف مجال في المدارس تلك تتبعها التي االستراتيجيات

 على تشجع نوأ للطالب، العملية بالحياة الصلة وثيقة تكون بحيث الدراسية المناهج تصميم يتم أن -1
 .والمجتمع األمور أولياء مع المشاركة

 األمور ولياءأ تعليم يتم كأن ،أبنائها لتعليم االزمة والمهارات باالستراتيجيات األمور أولياء تزويد -2
 في موراأل وأولياء المدرسة من كل ودور المدرسة سياسة وتوضيح المنزل، في أبنائهم تعليم طرق

 . التعلمية التعليمية العملية
 .والمدرسة األسرة بين لالتصال قنوات بناء -3

 اءأولي مع المشاركة زيادة مجال في المدرسة إدارة دور إلى الباحث يضيف ،سبق مماواستنادًا 
 :يلي ما األمور،

 مقابلة أولياء األمور الراغبين في مناقشة بعض المسائل التربوية. -1
 مكتبة يستفيد منها الطلبة وأولياء األمور والمجتمع بوجه عام. تنظيم -2
 وصالة االجتماعات بالمدرسة. ،اإلشراف على استخدام أولياء األمور لصالة األلعاب -3
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 دعوة أولياء األمور لزيارة المدرسة والتعرف إلى نشاطاتها المختلفة. -4
 ة.زيارة بيوت الطلبة وتشجيع أولياء األمور على زيارة المدرس -5
إرسال خطابات ألولياء أمور الطلبة تتضمن عرض بعض مشكالت الطالب ألجل التعاون  -6

 على حلها معًا.
 إشراك أولياء األمور ببعض األنشطة المدرسية المنهجية والالمنهجية. -7
 إشعار أولياء األمور بنتائج أبنائهم التحصيلية. -8

 :دور المعلم في مجال إشراك أولياء األمور 2.1.9

حافظ ألنه الم ،علم بعمل جليل وهو خدمة أولياء األمور والمجتمع، فرسالته عظيمةيقوم الم
 طلبهاتعلى التراث الحضاري بنقله من جيل إلى جيل، وهو الرائد والموجه نحو المثل العليا التي 

 .لذا فإن مهنته تسمو على كل مهنة الحياة المعاصرة،

 مجال فيإلى دور المعلم  (،259 صم، 2005)والخالدي االسطل، أشار كل من وقد 
 فيما يلي: األمور، أولياء إشراك

 التأثير في المجتمع عن طريق األبناء. -1
 التأثير غير المباشر في المجتمع عن طريق القيم والمثل التي يتصف بها المعلم. -2
 إشراك أولياء األمور في اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في تطوير تعليم الطالب. -3
 أولياء األمور على تقارير متابعة النمو المتكامل للطالب. إطالع -4
 الحرص على حضور اجتماعات مجلس اآلباء. -5
 استقبال أولياء األمور استقبااًل حسنًا والئقًا واإلقبال على االستماع إليهم بصدر رحب. -6
 هاإلسهام في أنشطة وفعاليات المجتمع المحلي بما يكون له األثر اإليجابي في تطوير هذ -7

 الفعاليات.
 إكمال المعلم لرسالة المنزل والمؤسسات التربوية األخرل في المجتمع في تربية األبناء. -8
إبداء الرأي في قضايا المجتمع ومشكالته لتكوين رأي ناضج لدل الطلبة مبني على العلم  -9

 والمعرفة والخبرة الواسعة.
ية أعمالها بمفرده أم القيام بزيارة ما يمكن من مؤسسات المجتمع لالطالع على ماه -10

 مصطحبًا طالبه.
ه وترك انطباع حسن عن المعلم وسلوك ،االلتزام بنظام العمل المتبع في مؤسسات المجتمع -11

 عند مراجعة هذه المؤسسات إلنجاز مهمة تخصه.
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كة مع دة المشار أن للمعلم أهمية كبيرة في مجال زيا :يرل الباحث، سبق مماتأسيسُا و 
 :ما يلي، يتمثل دور المعلم في مجال إشراك أولياء األمور ، وقدأولياء األمور

 إخطار أولياء األمور بمستول أبنائهم أواًل بأول والتعاون معهم لحل مشكالتهم. -1
التواصل المستمر مع أولياء األمور وتنشيط العالقة معهم ودعوتهم للمشاركة في األنشطة  -2

 والبرامج المختلفة واالحتفاالت.
الطالب ذوي التحصيل المنخفض في المواد الدراسية بمشاركة أولياء االهتمام بعالج  -3

 األمور.
 أن يتفهموا أهداف مشاركة أولياء األمور وأسبابها. -4
أن يتعلموا مهارات االتصال الفردي والجماعي الستخدامها مع أولياء األمور الموجودين  -5

لتقديم  اليب االتصالفي بيئات ثقافية متباينة، ويستخدم المعلم مجموعة متنوعة من أس
التقارير لآلباء وأولياء األمور عن طريق إرسال المالحظات، أو عن طريق البريد 
اإللكتروني أو التليفون أو عقد لقاءات، عن طريق دفتر التواصل، أو تحديد أيام معينة 

 لمقابلة أولياء األمور.
ياء األمور، تي سيقرأها أولأن يكتسبوا مهارات معينة في مجاالت كتابة النشرات الدراسية ال -6

التي يساعد  قائوفي تفسير األهداف والمناهج التربوية حتى يفهمها اآلباء، وتحديد الطر 
بها اآلباء أبناءهم ومدرسيهم ومدرستهم، وتنظيم وتيسير اجتماعات اآلباء التي تشركهم 

 وتخولهم بعض المسؤوليات.

 لمدرسة:دور أولياء األمور في مجال إشراكهم مع ا 2.1.10

دور أولياء على (، 40 م، ص2007) والعبري(، 139 م، ص1999)كل من حسن  اتفق
 :، كما يليي مجال إشراكهم مع المدرسةاألمور ف

رح حلول ة وطمدرسية الرئيسإشراكهم في لجان مدرسية مهمتها مناقشة القضايا والمشكالت ال -1
ادر والمشكالت الطالبية، وتحسين مصلها مثل: قضايا التحصيل الدراسي، واالنضباط الذاتي، 

بداء مالحظاتهم  التعلم، ونشر الوعي التربوي بين أولياء األمور، والعمل كمصادر للتعلم، وا 
حول تطوير األداء المدرسي، واإلسهام في تحسين البيئة المدرسية بما يتوافق مع نظرتهم، 

 والتطوع للقيام بنشاطات تخدم العملية التعليمية.
ي نشاطات رياضية وثقافية واجتماعية تنظمها المدرسة من خالل: توعية أولياء إشراكهم ف -2

األمور بضرورة التعاون مع المدرسة، وتوعية أولياء أمور اآلخرين بالدور الذي تقوم به المدرسة 
 في تربية وتعليم أبنائهم، وتطوير مصادر التعلم بالمدرسة.
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 عليمية.المواد المختلفة لمعرفة سيره في العملية التإشراكهم في متابعة دفاتر الطالب وكتبه في  -3
عطاء المعلومات الالزمة عن األبناء الذين يحتاجون لرعاية خاصة، والتعاون مع إإشراكهم في  -4

 األخصائي االجتماعي في انتهاج األساليب اإلرشادية والتربوية لمساعدتهم على التوافق السليم. 
مهات وحضور اجتماعاتها وحضور الجمعية العمومية إشراكهم في عضوية مجلس اآلباء/ األ -5

 ألولياء أمور الطلبة والمعلمين. 
تنظيم وقت الطالب بحيث يكون هناك وقت كافي للمذكرة وحل الواجب البيتي، ووقت آخر  -6

 للترفيه في األشياء المفيدة.

ية خاصة يجأنه يجب على المدرسة أن تبادر إلى رسم استرات :، يرل الباحثسبق مماوتأسيسًا 
بتفعيل دور أولياء األمور ومهامهم المحددة وفق المعطيات االجتماعية، والتعليمية، واالقتصةةةةةةةةةةةةةةادية، 
والثقافية لواقع أولياء األمور، ووفق الرؤل والتطلعات التي تمليها المتغيرات المسةةةةةةةةةةةةةةتجدة في مجاالت 

كما ، ةيرات االجتماعية واالقتصةةةةةةةةةةةةةةاديالتغالتربية والتعليم، ومجال التقنية والتطورات المعرفية، ومجال 
صةةةةةيل حرفع مسةةةةةتول ت وتنشةةةةةئة أبنائهم، وأيضةةةةةاً هام في تعليم  مشةةةةةاركة أولياء األمور لها دورً  وأن

 مع إشةةةةةةةةةةةةراكهم مجال في األمور أولياء دورالباحث إلى  ويضةةةةةةةةةةةةيفأبنائهم في المواد الدراسةةةةةةةةةةةةية، 
 ، ما يلي:المدرسة

تربية تثقيفية وحلقات علمية ألولياء األمور تتعلق ب المشاركة في تنظيم دورات تدريبية وندوات -1
 األبناء والمساعدة في عمليات تعلمهم، ومناقشة بعض قضايا المدرسة وصعوبات تعلم الطالب.

 المشاركة في احتفاالت عامة ووطنية ودينية بهدف تعزيز التعلم القيمي. -2

 اعتبارات أساسية عند تدريب أولياء األمور:  2.1.11

إلى مجموعة من االعتبارات األساسية عند  (212 م، ص1990) سيسالمو السرطاوي،  أشار
 كما يلي: يت،في الب مفردية في المدرسة أ مكانت جماعية أأ سواءً تدريب أولياء األمور 

استخدام وسائل التشجيع لكسب مشاركتهم وتطوعهم كتوجيه الدعوات الرسمية لهم بالرجوع إلى العناوين  -1
بالمدرسة لهذه الغاية. ويوصى بتنظيم حمالت التعرف في البداية والتحدث إليهم عن أهمية المحفوظة 

والحاجة الماسة لمشاركتهم وتطوعهم وتعزيز االستمرار في ذلك عن طريق ابتكار األنشطة  ،دورهم
 التدريبية الجديدة وتوفير فرص النشاط المبرمج الذي يقود في الغالب إلى نجاحهم في مهماتهم.

تخطيط األنشطة ذات المعنى والضرورية كتدريب المشاركين على المهارات الحياتية اليومية أو  -2
 المدرسية. مالبيتية منها أ أكانت سواءً أساليب تعديل السلوك مثاًل 
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شطة بالتخطيط لألن أكانت سواءً تشجيع أولياء األمور لقيام بدور المساعدة والمشاركة الصفية  -3
كالحمالت المدرسية الخاصة بإعادة تنظيم المدرسة وصيانتها،  :منها واالجتماعيةالواقعية والتربوية 

 والسماح لهم في البداية بالمشاركة الجزئية في تنفيذ تلك األنشطة.
توفير مواد تربوية وكتيبات مبسطة وأفالم قصيرة وأشرطة أو أية مواد أخرل توضع في غرفة خاصة  -4

 ون في متناول األهل.للمصادر في المدرسة نفسها بحيث تك
 تزويد أولياء األمور بتقارير فردية مبسطة وواضحة ضمن فترات محددة عن مستول أداء الطفل وتحسنه. -5
تشجيع أولياء األمور على االنضمام للدورات األولية التي تعقد لتدريب المعلمين أثناء الخدمة بحيث  -6

 ريبهم.تربية الطالب وتد الالزمة فيق نفسها واألساليب التربوية ائيتدربون جميعًا على الطر 

 األمور أولياء تدريب عند ساسيةاأل عتباراتأن أهم اال :الباحث يالحظ، سبق مماوفي ضوء 
هي التخطيط لألنشطة الضرورية لتدريب أولياء األمور، وكذلك استخدام وسائل التشجيع إلشراك 

 عند ي قد تلزمالت االعتبارات األساسيةالباحث بعض أولياء األمور في البرامج التدريبية، ويضيف 
كذلك تقويم و  التدريبية،شراك أولياء األمور في البرامج إلهدف التوضيح وهي  ،األمور أولياء تدريب

  .إشراك أولياء األمور في البرامج التدريبية

 :آليات ووسائل المشاركة بين المدرسة وأولياء األمور 2.1.12

ي األمور والمدرسة، والتوسيعرض الباحث آليات ووسائل المشاركة والتواصل بين أولياء 
 برامجات، و ، والنشر تطوعية خدمات، والرحالت، و المنزلية الزيارات، و المفتوح اليوم نظام تتمثل في
 ةالمصغر  االجتماعاتمجالس أولياء أمور الطلبة، و ، و اإلعالم وسائلو  ،واألمهات اآلباء تثقيف

 ما يلي:، الحديثة االتصال وسائلوالفردية، و 

 :نظام اليوم المفتوح -أولا 

ونظام اليوم المفتوح ما هو إال تعبير عن هذه الثقة المتبادلة بين اآلباء والمدرسين، وبين 
وزيادة  ،أسلوب لتقويم العمل المدرسي وتحسينه وتطويره هنفس البيت والمدرسة، وهو في الوقت

قدرته على االستجابة للمطالب التربوية، ويمكن تنظيم هذا اليوم مرة أو مرتين خالل العام الدراسي 
بحيث تتاح الفرصة لآلباء واألمهات للحضور إلى المدرسة في ساعة من ساعات النهار خالل 

لتعليمية الخدمات ا هذا اليوم للقاء من يريدون من الهيئة التعليمية واإلدارية في المدرسة، ومشاهدة
التي تقدمها المدرسة ألبنائهم، وكذلك زيارة الفصول وحضور بعض الدروس واألنشطة الرياضية 

 .(139 م، ص1993والفنية والمسرحية إلى غير ذلك من أوجه النشاط التعليمي )الجيار، 
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ي سأن اليوم المفتوح هو تخصيص يوم في الفصل الدرا :، يرل الباحثسبق ممااستنادًا و 
لممارسة مجموعة من البرامج واألنشطة ذات طابع ترويحي يمارسها جميع الطالب من بداية اليوم 
الدراسي إلى نهايته وفق إطار تربوي منضبط، وفيه تتاح الفرصة ألولياء األمور لزيارة المدرسة من 

إلى:  مفتوحأجل االطمئنان على أبنائهم، واالطالع على أنشطة وبرامج أبنائهم، ويهدف اليوم ال
الب وأولياء التعاون بين الط وتنمية روحمساعدة الطالب في تغيير مشاعرهم السلبية تجاه المدرسة، 

براز مواهبهم في جو من الترفيه  ،، وتنمية قدرات الطالبأمورهم والمعلمين واإلدارة المدرسية وا 
 واللعب المنظم.

 :الزيارات المنزلية -ثانياا 

للمعلم إعالم ولي األمر بالبرنامج األكاديمي وتقدم مسيرة الطالب، وتفسح الزيارة المنزلية 
ويمكن أن تكون الزيارة المنزلية ألولياء األمور الممتنعين عن زيارة المدرسة أو ألولياء األمور الذين 
لم يحضروا أمسية العودة للمدارس أو اللقاءات الخاصة بأولياء األمور والمعلمين، ويمكن إعطاء 

 دلتي أعدت لتوزع في أمسية العودة للمدرسة على أولياء األمور، وزيارة منزل الطالب تزو النشرة ا
 .(133ص  ،م2005ان، يم)سل المعلم برؤية عن بيئة العائلة

تنسيق  على الحاجة ووفق بناءً  تكونالزيارة المنزلية  أن :الباحث الحظ، يسبق مماتأسيسًا و 
دارة المدرسة  دفتهو  الزيارة،الطالب على  ولي أمر ويشترط موافقة ،مسبق مع أولياء األمور وا 

ية إلى توعية أولياء األمور وتثقيفهم بأساليب التنشئة االجتماعية وتربية أبنائهم، وتقو  الزيارة المنزلية
 العالقة بين المدرسة وأولياء األمور.

 :الرحالت -ثالثاا 

 والزيارات أن الرحالت (14-13 م، ص ص2011) وبرهوم وصايمه، شلدان،كل من ويرل  
التي تقوم بها المدرسة ذات أهمية وبعد تربوي كبير، كما أن لها دورًا في صقل المهارات وتعزيز 
المسؤولية االجتماعية في الحاضر، وأيضًا على المدل البعيد من ناحية تحديد االتجاهات 

 الرحالت أو الهدفالمستقبلية، وحب العمل االجتماعي والتطوعي بغض النظر عن ماهية تلك 
 منها علمية كانت أو ترفيهية أو مشاركة اجتماعية في نشاط من األنشطة الميدانية.

وزيارة المؤسسات  ،الرحالت المدرسيةفي التالميذ  مشاركةأن  :حين يرل الباحثفي  
رسة داالقتصادية واالجتماعية والثقافية تحت إشراف المعلمين لها أثر كبير في توثيق الصلة بين الم

 الرحالت مخططًا لها وهادفة ومنظمة.إذا كانت هذه  خاصة  بوالمجتمع المحلي، و 
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 :خدمات تطوعية -رابعاا 

أن العالقة بين المدرسة والمجتمع عالقة تأثير وتأثر، والترابط بينهما ترابط عضوي، ويتم 
مجتمع ومؤسسات التوطيد أواصر الترابط والتواصل بالمشاركة الفعالة من قبل المدرسة واألسرة 

الحكومية وغير الحكومية في تبادل خدمات تطوعية، وتقديم مساهمات إيجابية في مجال تطوير 
لى طالبها والعاملين فيها ع ومن هذا المنطلق يتوجب على المدرسة أن تشجعَ  ،اإلنسان والمجتمع

اطق المحيطة المنتقديم خدمات حيوية للمجتمع المحيط مثل تنفيذ حمالت للعمل التطوعي لتنظيف 
بالمدرسة والحدائق العامة، أو تنظيم حملة صحية تتضمن عقد دورات صحية وتقديم خدمات طبية 

ريع وتنظيم حملة تبرعات لتمويل مشا ،للطلبة وأسرهم، وتساهم المدرسة كذلك في مشاريع خيرية
 .(17، ص م2010مجتمعية مهمة )سالم، 

مجتمع من أولياء أمور، وجمعيات اجتماعية ومن جهة  أخرل تدعو المدرسة مؤسسات ال 
وصحية وهيئات حكومية، ومراكز دينية، بتنسيق جهودها مع المديرين والمعلمين والطالب لتحقيق 

ق التدريس فيها، وذلك بتقديم الدعم المادي لمشاريع ائأهداف المدرسة، وتطوير مناهجها وطر 
،  م2005شاملة لجميع رواد المدرسة )سنقر، المدرسة، وتقديم خدمات تعليمية وثقافية وترفيهية 

 (.28ص

 ءً ولياء االمور بناأ دمهايقأن الخدمات التطوعية التي  :، يرل الباحثسبق مماوفي ضوء 
لى االستفادة إيهدف  ،ي مجال يختارونه بحسب قدراتهم ومدل تعاونهمأعلى خبراتهم وابداعاتهم في 

م لى التنوع في تقديإ باإلضافةشراكهم كعمل تطوعي في المدرسة، ا  مور و األولياء أمن طاقات 
 ملكع موراأل ولياءأ يمكن أن يقدمها التي نشطةاأل ومن ،وعدم حصرها في مجال معين ،نشطةاأل

 خصيتهش من وتطور ،الطالب على بالنفع تعود المحاضرات من مجموعة لقاءإ المدرسة في تطوعي
 .للطالب العمل سوق واحتياجات التفوق، لزيادة الدافعية زيادة همهاأ ومن هدافهأو 

 :النشرات -خامساا 

عبارة عن أوراق عمل أو أوراق لتحقيق  ، بأنها(122ص ،م1990)نمر، وسمارة ويعرفها 
 .ومحددةأهداف محددة ترسل لآلباء بأمر ما، ويجب أن تكون النشرة واضحة وموجزة 

ية تستخدم هذه الوسيلة في تثقيف اآلباء وتدريبهم حول كيف أنها :يرل الباحث في حين 
التعامل مع أبنائهم في حل الواجبات المدرسية أو في اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي بعض 

 المشكالت المتوقعة.
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 :برامج تثقيف اآلباء واألمهات -سادساا 

مظاهر النمو  ومعرفة ،التربويةوهي تشتمل على أساليب معاملة األبناء وتفهم طبيعة العملية 
في المراحل المختلفة، إلى غير ذلك من الحقائق التربوية األساسية. وقد تتخذ هذه البرامج صورة 
الحلقات الدراسية والمادة اإلذاعية والتليفزيونية كما تتخذ صورة الفصول الدراسية لدورة كاملة يدرس 

اماًل، ويمارسون بعض التدريبات العملية ذات الصلة اآلباء واألمهات خاللها برنامجًا تربويًا متك
بوظائفهم التربوية، كما يقومون بزيارات مختلفة للمؤسسات التربوية واالجتماعية في المنطقة، ومثل 

تحول  وتعمل على إزالة المعوقات التي ،هذه البرامج تحقق الكثير من التكامل بين البيت والمدرسة
 .(141ص ،م1993ربية السليمة )الجيار، دون قيام المنزل بوظائف الت

 فياألمور  أولياء تساعدأن البرامج التثقيفية التربوية  :الباحث ، يالحظسبق مماواستنادًا 
 في أبنائهم نمو خصائصب مورأولياء األ معرفة وكذلك ،أبنائهم مع للتعامل السليمة الوسائل تحديد

 .المختلفة المراحل

 :وسائل اإلعالم -سابعاا 

اتسع مفهوم التربية والتعليم ليتعدل اإلطار المدرسي، ويحمل رسالة التربية الشاملة لجميع  لقد
وسائل اإلعالم المرئية والسمعية والبصرية  أفراد المجتمع، مما أوجب على المدرسة أن توظفَ 

لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، لما تتمتع به وسائل اإلعالم من قدرة فائقة في مجال االتصال 
 والتأثير والتوجيه.

جيه وتواصل وتو  ،هو أن كالهما عملية اتصال ،إن القاسم المشترك بين التربية واإلعالم
يدهم باألخبار الصحيحة والمعلومات الدقيقة، بهدف مساعدتهم على لألفراد، وذلك عن طريق تزو 

 .(202ص  ،م2005راء صائبة حول مواقف معينة )موسى، آتكوين 

ل في عملية التواص كبير   أن وسائل األعالم لها دور   :الباحث ، يرلسبق مماوتأسيسًا 
ل مناقشة قضايا تتعلق بالتحصي، وذلك من أجل والمشاركة بين أولياء األمور والمجتمع والمدرسة

التربية  شؤون حول الدراسي للطالب، وتطوير العملية التعليمية للطالب، وتوضيح المواقف والقرارات
 والتعليم، والتعريف بمشاريع المدرسة مثل الندوات والمحاضرات. 

 :مجالس أولياء األمور الطلبة -ثامناا 

 اختصاص مجلس أولياء األمورأن  (102، ص  م1999 )خاطر، وكشكيرل كل من و 
في المشاركة من خالل دعم إدارة المدرسة في تنفيذ المهام التربوية الموكلة إليها، وتنظيم  يتمثل

برامج لتوثيق الصالت بين اآلباء والمعلمين لتحقيق دور كل منهم في هذا التعامل لتربية األبناء، 
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واستثمارها لخدمة المدرسة  ،المجتمعواالستفادة من جهود األجهزة المختلفة المساعدة في 
ومشروعاتها، ووضع خطة سنوية للمجلس تسير على نهجها برامجه المختلفة، واشتراك المجلس  

ا وتحديد أوجه صرفه ،مع مدير أو مديرة المدرسة في اإلشراف على المساهمات المالية للمجتمع
لوب ها حاًل يكفل التغلب عليها بأسوحسابتها الختامية، ودراسة مشكالت الطالب والمساهمة في حل

  .تربوي

دور مجالس (، إلى 112-111 م، ص ص2009) في حين أشار كل من دواس، وحريري
 أولياء األمور في المشاركة في العملية التربوية:

على مستول أولياء األمور: يرل أولياء األمور في تلك المجالس فرصة لتعلم خبرات جديدة  -1
اإلدارية التنظيمية، يتعرفون على أساليب التدريس من ناحية، وأنظمة منها التربوية ومنها 

 وقوانين المدرسة من ناحية أخرل.
د عندما منه ستستفي على مستول المدرسة: المدرسة كجهاز مؤثر في الواقع الخارجي ومتأثراً  -2

يرتفع وعي األهل ومشاركتهم الفعالة في صياغة القوانين المدرسية، واالستفادة من قدراتهم 
 وفعالياتهم في الفعاليات واألنشطة المختلفة، وفي حل اإلشكاليات المختلفة.

هذه العالقة في توطيد العالقة بين الطالب  على مستول الطالب: من المتوقع أن تساهمَ  -3
مدرسة عندما يكون تمثيل ألولياء األمور فيها، فجدية العالقة وااللتزام المتبادل لتحسين وال

يؤثر ايجابًا على جدية الطالب في دراسته، وتقبله للجهاز التربوي بصورة العملية التربوية 
 أفضل.

 على مستول المجتمع: إذا كان هناك مجالس أولياء أمور فعالة في المدارس ممثلة في مدارس -4
قل لهذا التمثيل ث المدن، واألخرل ممثلة بمجالس أولياء أمور محلي أو قطري، يمكن أن يكونَ 

في وضع سياسة تربوية واقعية تساعد الطالب على التكيف، وتساهم أيضًا في تشكيل جسم 
مانع لبعض المعوقات الخارجية التي يمكن أن تشوش مجرل العملية التربوية على المستول 

 وطني.المحلي أو ال

ي وه ،األهداف لمجالس أولياء أمور الطلبة يضيف الباحث بعض، سبق مماوفي ضوء 
 ،إزالة الحواجز النفسية واالجتماعية بين المدرسة والبيت، مما يزيد من شعور الطالب باألمان والثقة

تعريف و  ،التنسيق بين البيت والمدرسة في معاملة الطالب، مما يحقق النمو السليم لشخصيتهو 
أولياء األمور بالخدمات التي تقدمها المدرسة، والنظم والقوانين التربوية المعمول بها، مما يساعد 

 على التعاون بين البيت والمدرسة.
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 :الجتماعات المصغرة -تاسعاا 

يتم فيها مناقشة بأن االجتماعات المصغرة  (206 م، ص1990) السرطاوي، وسيسالم ويرل
بأال يتجاوز عددهم سبعة، وفي مثل هذه  يالمشاركين. ويوصموضوعات محددة ودقيقة تهم 

اللقاءات المصغرة تكون العالقة أقرب وأقول بين الحضور بعضهم ببعض حيث يشعرون بحرية 
وجد تالكالم فيما يختص بحاجاتهم واهتماماتهم الفردية، ولضمان نجاح تلك اللقاءات المصغرة 

 ومن أهمها: التوصيات،مجموعة من 

ر المشاركين، مو وذلك بالتشاور مع أولياء األ ،سبوعياً أو شهرياً أالترتيب لالجتماع، بحيث يكون  -1
مور بالتناوب بالدعوة لهذه االجتماعات، أو قد يتفق في نهاية كل لقاء على وقد يقوم أولياء األ

 موعد اللقاء المقبل ومكانه.
ذلك من تحقيق األهداف الموضوعة  توفير جو من الراحة واألمان للمشاركين بحيث ال يمنع  -2

 لتلك االجتماعات.
 اختيار موضوعات النقاش حسب رغبة المشاركين والتخطيط لها بالتشاور فيما بينهم.  -3

 :الجتماعات الفردية -عاشراا 

يمكن الترتيب لعقد هذه االجتماعات بأنه  (207 م، ص1990) السرطاوي، وسيسالمويرل 
الفردية في نهاية االجتماعات المصغرة أو عن طريق االتصاالت الفردية، ولنجاح مثل هذه 

 د مجموعة من التوصيات، ومن أهمها:توجاالجتماعات 

 وتقبله وتفهم حاجاته وتحقيقها بالطرق العملية ما أمكن. ،مرالحصول على رضا ولي األ -1
والحذر من تعزيز  ،جزءًا من المسئولية في معالجة القضايا المطروحةإعطاء ولي األمر  -2

 االعتماد الكلي على األخصائيين في حل ومعالجة جميع المشكالت التي تواجهه.
 يوصنه يُ إإذا تعذر حل بعض القضايا المطروحة من قبل بعض أولياء األمور المشاركين ف -3

 اءات المقبلة.باستشارة أخصائيين آخرين أو مشاركتهم في اللق
ن يتم العمل على تحقيق األهداف الموضوعة لكل اجتماع أقصيرًا و  ن يكون االجتماعُ أيفضل  -4

 بقدر اإلمكان، وتوثيق ذلك في سجل خاص.

أن االجتماعات الفردية قد تكون مناسبة لبعض أولياء  :، يرل الباحثسبق مماواستنادًا 
ي ظروف فاألمور الذين لم يحالفهم الحظ في المشاركة في االجتماعات المصغرة بسبب انشغالهم 

تتيح االجتماعات المصغرة الفرصة للتواصل مع ولي األمر من أجل حل مشكالت قد خاصة، و 
 الطالب التربوية والتعليمة.
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 :التصال الحديثة وسائل -إحدى عشر

البريد و  مواقع التواصل االجتماعيالمتمثلة في نترنت و نها تكون من خالل اإلأ :ويرل الباحث 
 يتم اوهي وسائل سريعة، وفيه وغيرها من الوسائل،األرضي والمحمول  وكذلك الهاتف ،اإللكتروني

رسال إمباشر، وقد تكون من خالل الاالتصال بين أولياء األمور والمدرسة بشكل مباشر أو غير 
عن مستول الطالب، وما يستجد من أمور طارئة، أو تبادل للرأي  من المدرسة رسالة قصيرة معبرة
دارة المدرسة ،مع أولياء األمور  بشأن نواحي دراسية أو سلوكية للطالب. وا 

 :األمور وأولياء المدرسة بين المشاركة مجال في المعاصرة عالميةال التجارب بعض 2.1.13

إن وجود العالقة الوثيقة بين أولياء األمور والمدرسة يعد مطلبًا هامًا في التطوير التربوي 
ا، وبمعزل عن المجتمع المحيط به ،المنشود، وذلك ألن المدرسة ال يمكن أن تحقق أهدافها بمفردها

شراكهم فوتعرف المجتمع  ،خاصة إذا ذكرنا أنه هو المستفيد األول من مخرجاتها ي بحقوقهم وا 
وأنشطتها يحقق المساندة الفعالة والتطوير والتجديد للعملية  ،تخطيط ورسم جوانب سياسة المدرسة

 التعليمية.

وحقوق أولياء األمور في تعليم أبنائهم يحتل مكانة  ،لذلك فإن الحديث حول المشاركات
قًا ًا عليها في القانون أم حقو أكانت هذه الحقوق منصوص واضحة في كثير من دول العالم، سواءً 

والتواصل  ،متعارف عليها، وسيعرض الباحث بعض التجارب العالمية المعاصرة في مجال المشاركة
 بين المدرسة وأولياء األمور كما يلي:

 :التجربة األمريكية -أولا 

( التجربة األمريكية التي تجسد دور المدرسة في تعزيز 175 م، ص2005) سنقروتلخص 
 التواصل والمشاركة مع المجتمع المحلي باإلجراءات التالية:

تأسيس مجالس استشارية للمدارس، حيث تقوم المدرسة بتنظيم فعالية شهرية عبارة عن لقاء  -
دارة المدرسة وممثلين عن مؤسسات ا ،صباحي بين اآلباء والمعلمين لمجتمع لبحث مجريات وا 

العملية التعليمية، والتعاون في صنع قرارات مهمة، والتنسيق مع الجمعيات المختلفة كالنوادي 
 الجمعيات النفسية لتوفير خدمات نوعية داخل المدرسة.و صاالت العرض، و المكتبات، و الرياضية، 

دمج اآلباء وأفراد المجتمع في العملية التربوية، حيث إقامة بعض المدراس ورشات عمل لتحسين  -
اآلباء والمتطوعين في تحسين مهارات الطالب في هذا المجال، وتعمد المدارس  ومساهمةالقراءة، 

ورجال األعمال في تقديم الدروس  ،كذلك إلى دعوة المعلمين المتقاعدين أساتذة الجامعات
 المتخصصة للطلبة.
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ورش عمل( ألولياء األمور تتناول قضايا اجتماعية -دورات-)محاضرات :تنظيم برامج تثقيفية -
مستول  في تطوير والمساهمةتحسين مستول العالقة مع المجتمع المحيط، بهدف  تربوية متنوعة
لساعة ها من اومساعدتهم على التغلب على مشكالتهم، حيث تفتح المدرسة أبواب ،أولياء األمور

 السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساًء لستة أيام خالل األسبوع.

تقديم خدمات حيوية ألفراد المجتمع المحيط، مثل: عقد دورات لتطوير مهارات متعددة  -
قامة مراكز خدمات صحية ونفسية واجتماعية.  كالحاسوب، وا 

المعارض المدرسية، والمباريات و الرحالت، و تنظيم أنشطة اجتماعية مختلفة كاالحتفاالت،  -
 الرياضية التي يشارك فيها جميع أفراد المجتمع.

-رونيالبريد اإللكت-رضي والخلويالهاتف األ-)البريد العادي :توظيف جميع وسائل االتصال -
 موقع المدرسة اإللكتروني( لتفعيل التواصل بين المدرسة والمجتمع المحيط.

 :التجربة الماليزية -ثانياا 

اعتبرت ماليزيا أن تأسيس نظام تعليمي قوي يتطلب دعم المجتمع كاألسرة والمجتمع المحيط، 
ولما كانت ماليزيا أحد البلدان الصناعية فقد أوجب ذلك على المدرسة مسئولية الربط بين التعليم 

 وسوق العمل لتكون مخرجات التعليم أكثر تكيفًا مع حاجات المجتمع المحلي.  ،المدرسي

( جهود المدارس الثانوية في ماليزيا في 201ص ،م2009) عرضت بحري، وقطيشاتوقد 
تعميق التواصل مع المجتمع المحلي، حيث تنسيق المدرسة الثانوية مع أقرب مصنع مجاور، بهدف 
مساعدة الطلبة بمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في تقديم برامج التعليم المهني، وتقوم عدد من 

نع بتنظيم برامج تدريبية لتطوير مهارات الطلبة، كما تسمح المدارس الثانوية الشركات والمصا
لمؤسسات المجتمع باالستفادة من مرافق وتجهيزات المدرسة. وفي إطار التواصل مع المؤسسات 
الحكومية، تشكل المدرسة لجانًا صحية تشرف عليها وزارة الصحة، ويترأس اللجنة مدير المدرسة 

التدريس والطالب وأولياء األمور.  توافقًا مع ثورة التقنية الحديثة في مجال وأعضاء من هيئة 
تشجع الحكومة الماليزية المدراس الحكومية نحو التحديث فيما يعرف و  كما االتصاالت والمعلومات،

م(، 1996حالياً بمصطلح المدرسة الذكية التي قام بتطوير فكرتها وزير التعليم تان وان محمد عام )
تم تطبيقها في جميع المدارس الماليزية، وتعتمد فكرتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة  وقد

ة سرة وجميع مؤسسات المجتمع بما يسهل التفاعل بين المدرسواأل ،لكترونيًا بين المدارسإللتواصل 
 والمجتمع المحيط.
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 :يةهولندالتجربة ال -ثالثاا 

إلى التجربة الهولندية في مجال  EURYDICE (2002, p. p 1-7)يوريديس  أشارت
 إشراك أولياء األمور مع المدرسة، فيما يلي:

 ومدل النمو ،أن هولندا أولت اهتمامًا كبيرًا بإمداد اآلباء بالمعلومات حول حقوقهم الخاصة -
م يبن، فقد أقر القانون بها بتوفير سبل الحصول اآلباء على المعلومات عن التنظوالتقدم في تعلم اال

)سياسة قبول، وبرامج،  :وحتى المرحلة الثانوية من ،الداخلي للمدرسة بدءًا من رياض األطفال
دارة، وتمويل، وغيرها(،  أن السلطات ذات االختصاص يمكن أن تدعو إضافًة إلى وأنشطة، وا 

 بعض اآلباء لتقديم مساعدتهم للمدرسة تحت إشراف ومسئولية طاقم المدرسة ومديرها.

لذكر أنه في السنوات األخيرة استخدمت الحكومة الهولندية ما يدعى ميثاق اآلباء على وجدير با -
 جدول يحتوي حقوق وواجبات مختلف األطراف في إطار تقوية العالقة بين األسرة والمدرسة.

إن التضامن الوالدي مع المدرسة تقليد قديم في نظام التعليم الهولندي، فتمثيل اآلباء على مستول  -
يئات والسلطات التعليمية يكون بعدد مساو  لكل من اآلباء والمعلمين، فقد أقر القانون الهولندي اله

م( على أنه يجب على كل المدارس إقامة مكان إجباري لعمل لقاء بين المعلمين 1992عام )
 والتالميذ أحيانًا في المراحل العمرية الكبيرة وقد حدد كذلك اختصاصات كل طرف.  ،واآلباء

عدادات لكل من المعلمين  - كما أقر القانون الهولندي من جهة أخرل ضرورة عمل تدريبات وا 
 واآلباء في مجال المشاركة الوالدية لتفعيل وتوثيق الصالت بين الطرفين.

 :يةبلجيكالتجربة ال -رابعاا 

حقوق اآلباء في حق التمثيل الوالدي (، على م2002وركزت وزارة التربية والتعليم في بلجيكا عام )
"،  Conseil de participationفي السلطة التعليمية من خالل ما يدعى " مجلس المشاركة 

فالتعاون والتواصل بين اآلباء والمدرسة بجميع مستوياتها يتم من خالل هذا المجلس الذي يسهم 
ببلجيكا  عامة. فالمسئوليات الوالديةووضع المشكالت على مستول المصلحة ال ،في تعلم الديمقراطية

بالنسبة للتعليم المدرسي ال تتمثل فقط في اختيارات مدرسة الطفل أو مساعدته في عمل الواجبات 
نما تتمثل في ممارسة المسئوليات الوالدية،  المنزلية أو توزيع أو مأل االستمارات المدرسية وغيرها، وا 

نما بالحي مدادهم بالمعلومات عن واالهتمام ليس فقط بأبنهم، وا  اة داخل المدرسة بصفة عامة، وا 
سياسة التعليم بالمدرسة، والتعاون في إعداد المشروعات مع المسئولين من خالل التوقيع على عقد 

 (Ministere de l'education, 2002,p.p 1-2)تعاون أو اتفاقية شراكة بين اآلباء والمدرسة 
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أن المشاركة في معظم الدول المتقدمة أصبحت حقًا  :، يالحظ الباحثسبق مما تأسيساً و 
وهدفًا، فهي القادرة على تطوير العمل ومتابعة وتصحيح مساراته بلوغًا ألهدافها، ومن ثم فإن 
ممارسات المشاركة تثري وعي أطرافها بواقعهم من حيث فهمه وتفسيره، وتحديد إمكاناته غير 

طوطها أسهمت في وعي أكثر واقعية بالقضايا المواظبة، فكلما تعددت المشاركة وتواصلت خ
ة والمهام فالممارس ،المطروحة. فجوهر المشاركة هو تفعيل أدوار كل األطراف في كل العمليات

عض من خالل عرض الباحث لبلية الجماعية واالنتماء المتبادل، و هي التي تعمق المسئو  ،الفعلية
ما  يمكن استخالص ،المعاصرة في مجال المشاركة بين المدرسة وأولياء األمور عالميةالتجارب ال

 يلي:

ر جعل أولياء األمو  مع المدرسة في الدول المتقدمة،من أجل كسب ثقة أولياء األمور للمشاركة  -1
يشعرون في المقام األول بالدعم والمساعدة والتقدير قبل مطالبتهم بالمشاركة في العملية 

 التعليمية.
إشراك أولياء األمور مع المعلمين في معظم الدول المتقدمة، تتم وفقاً لصيغتين وهما: المعلومات  -2

 والمشاركة.
من أهم االستراتيجيات إلشراك أولياء األمور في الدول المتقدمة، هو تكوين ما يدعى اتحادات  -3

، إال أن جميعها )مجلس أولياء األمور( التي يختلف عددها ودورها من دولة إلى أخرل :اآلباء
وتمثيلهم في مختلف المحافل  ،وهو دعم ومساندة دور أولياء األمور ،يرمي إلى هدف واحد

 على المستول القومي أو المحلي أو على مستول المدرسة.

 في فلسطين: مع المدرسة إشراك أولياء األمور 2.1.14

 الستطالع وذلكمديرية التربية والتعليم شمال غزة،  مدارس من خالل زيارة قام بها الباحث إلى
لياء األمور والمشاركة بين أو  ،حول واقع التواصليين آراء مدراء المدارس والمعلمين والمشرفين التربو 

 :أن مشاركة أولياء األمور مع المدرسة تمثلت فيوالمدرسة تبين 

والمعارض التي تقيمها المدرسة مشاركة أولياء األمور في حضور االحتفاالت والمهرجانات  -1
 مثل تكريم أوائل الطلبة، وكذلك المناسبات الدينية والوطنية.

تكريم وتشجيع المدرسة لمؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية، والتي تقدم الدعم المادي  -2
 والمعنوي للمدرسة.

 لتواصلا من أجل نترنتعلى شبكة اإلللتواصل االجتماعي تخصيص موقع للمدرسة  -3
 والفعاليات التي يقوم بهااألمور على األنشطة  طالع أولياءاو ، وأولياء األمور والمشاركة مع

 في المدرسة. أبناؤهم
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مع أولياء  نترنت من أجل التواصلبية والتعليم العالي على شبكة اإلتخصيص موقع لوزارة التر  -4
 .ضور والغياب ألبنائهماألمور فيما يتعلق بدرجات أبنائهم في االختبارات، وكذلك الح

إرسال خطابات ألولياء أمور الطلبة تتضمن عرض بعض مشكالت الطلبة ألجل التعاون  -5
 على حلها معًا.

 متابعةو  ،أبنائهم سلوكيات على زيارة بعض أولياء األمور للمدرسة بشكل دوري لالطمئنان -6
 .األكاديمي تحصيلهم

الت وحل المشك وذلك لمناقشة: قضايا التحصيل الدراسي، ،إشراك أولياء األمور مع المدرسة -7
بداء مالحظة أولياء األمور حول المنهاج المدرسي، الطالبية، ونشر الوعي التربوي بين  وا 

بداء مالحظة أولياء األموروالتطوع بنشاطاأولياء األمور،   حول تطوير ت تخدم المدرسة، وا 
 .األداء المدرسي

 أن المدرس الفلسطينية بحاجه ماسة إلى برامج تربوية :الباحثوفي ضوء مما سبق، يرل 
ات ذلك من مبرر ، ولعل الطالب في المدارس من أجل رفع مستول تحصيل بإشراك أولياء األمور

 الدراسة الحالية.
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 التحصيل في الرياضيات -المبحث الثاني

 :توطئة

تولي المجتمعات ومنذ القدم بمختلف شرائحها وقطاعاتها أهمية بالغة للتحصيل الدراسي، 
وهو المقياس الشائع الذي نستدل به على مدل ما عند الفرد من ذكاء وقدرات عقلية، لذلك يوليه 

صيل حرجال التربية اهتمامًا كبيرًا لما يترتب عليه من قرارات تربوية حاسمة؛ لذا كان االهتمام بالت
لذي ينعكس بدوره ا ات عن األهداف التعليمية للتربيةألنه يزود القائمين على التعليم بمؤشر الدراسي 

 على طموحات المجتمع من أجل التنمية والتطوير والتقدم.

 لها من حل، وهي من أهم المشكالت بدَ التحصيل الدراسي مشكلة كبيرة ال ضعف لذلك ُيعد
 التي تعوق المدرسة الحديثة، وتحول بينها وبين أداء رسالتها على الوجه األكمل. 

من ضعف التحصيل الدراسي  اً ( أن هناك أنواع28-19 م، ص ص2010) سطلويرل األ
 لدل الطالب ويعددها في النقاط التالية:

 متدني التحصيل في جميع المواد الدراسية.تدني عام في التحصيل حيث يكون فيه الطالب  -
 تدني في التحصيل الدراسي لبعض المواد المرتبطة بعضها ببعض كالمواد العلمية. -
 تدني التحصيل الدراسي إلحدل المواد الدراسية. -

ون من من الطالب يعان والمطلع على الواقع التعليمي المحلي في المدارس، يلمس أن الكثيرَ 
وكثيرًا ما توسم  ،سي في مادة الرياضيات تحديدًا، حيث تعتبر جافة بطبيعتهاضعف التحصيل الدرا

 بالتجريد والتعقيد.

لذلك يجتهد الكثير من المعلمين والمشرفين والمتخصصين في مجال التربية بإيالء تلك المادة 
أجل  نمع أولياء األمور م تربوية ولقاءات وبرامج ،اهتمام خاص، وتنظيم الدورات وورشات العمل

 عالج ضعف التحصيل في الرياضيات.

تعريف التحصيل الدراسي  ، وكذلكالرياضيات علم أهمية الباحث فيما يليوسيعرض 
والعوامل المؤثرة فيه متبوعًا بالحديث عن أسباب تدني التحصيل الدراسي، ودور كل من  ،مجالتهو 

 في رفع مستول التحصيل للطالب. والمعلم رسةأولياء األمور والمد
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 :أهمية علم الرياضيات 2.2.1

ن عرف بأنها مفتاح العلوم، حتى أتعد الرياضيات من أهم المواد العلمية األساسية، فهي تُ 
استخدامها امتد إلى مواد كان يعتقد أنه ال عالقة لها بالرياضيات، مثل اللغة والعلوم االجتماعية 

 باب التحليل اإلحصائي.والتربوية، وقد دخلت الرياضيات إلى هذه العلوم من 

 ( إلى أهمية علم الرياضيات ، فيما يلي:40م ، ص 2012أشار كنعان )وقد 

 في تطوير التقنية الحديثة كاآلالت، والمواد، ومصادر الطاقة. مهم دور   لها -1
 مهم في العلوم، فهي تساعد العلماء على تصميم تجاربهم وتحليل بياناتهم. دور  لها  -2
 الجسور والمباني والسدود والطرق السريعة.ضرورية في تصميم  -3
يستخدمها الفلكيون والبحارة والمساحون في حساب المثلثات بشكل كبير لحساب الزوايا والمسافات  -4

 في حالة تعذر القياس بطريقة مباشرة.
 تطبيقات عدة في الهندسة والفيزياء والعلوم األخرل. في ضرورية -5
 تزازات األوتار.واه دراسة الحرارةالتي لها تطبيقات مهمة في و  ،تستخدم في المتسلسالت الالنهائية -6
 ضرورية في االحتماالت واإلحصاء والمعادالت التفاضلية. -7

 حديدتتساعد على  فهي ، يضيف الباحث إلى أهمية علم الرياضيات،سبق مماواستنادًا 
 افّي،الجغر  الموقع معرفة طريق عن آلخر، يوم   ومن آلخر، موقع   من تختلف التي الصالة أوقات
 . بالحساب ذلك وكل الشفق، وأحوال البروج في الشمس وحركة

 تعريف التحصيل الدراسي: 2.2.2

لقد اختلف مصطلح التحصيل الدراسي تبعاً الختالف وجهات النظر، واالختالف في اإلطار 
 الذي وضع من أجله التعريف.

معلومة صغيرة مثل حرف أو ( بأنه استجابة على شكل 68ص  ،م2010) يعرفه األسطل
 كلمة أو رقم محدد أو مسئولية مختصرة كبيرة.

( بأنه ما يقاس بالدرجة التي يحصل عليها المتعلم في 9 م، ص2011) تعرفه طافشكما و 
 اختبار يصمم لذلك.

( أنه مستول معين من الكفاءة في أداء المتعلم لمقدار 695 م، ص2011) ويرل الكبيسي
المعلومات التي تم اكتسابها أو تحصيلها من الموضوعات والوحدات الدراسية، التي تلقها خالل 

 فترة معينة.
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( بأنه المعرفة التي يحصل عليها الفرد من خالل 7 م، ص2013) في حين ترل أبو دان
منهج دراسي أو برنامج معين وهو ما يحصل عليه المتعلم من معلومات وفق منهج معد أو برنامج 
يجعله أكثر تكيف مع الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه ويقاس عن طريق االختبار التحصيلي 

 المعد لذلك. 

بأنه جملة الخبرات المكتسبة، أو نتاج عملية التعليم ( 12 م، ص2013) ويعرفه األقرع
 والتعلم، ويقاس بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد في اختبار مصمم لذلك.

( بأنه يتمثل في المعرفة الرياضية التي تحصل عليها الطالبة 6 م، ص2015) وتعرفه عليان
تسبه يقة اعتيادية، ويقاس بمقدار ما تكمن خالل منهج مدرسي استخدم فيه استراتيجية جديدة أو طر 
، والمعيار بالدرجة التي تحصل مهارايالطالبات من المفاهيم والخواص، ويكون هذا التحصيل 

 عليها الطالبات في نهاية اختبار الوحدة الدراسية.

حصل عليه الطالب من كم ( بأنه مقدار ما ي10 م، ص2015) غفورفي حين يعرفه عبد ال
 معارف والمهارات خالل عملية التعلم.المعلومات وال

تسبه مقدار ما اك بأنه" التحصيل الدراسي :الباحث، يعرف وفي ضوء التعريفات السابقة
ويقدر بالدرجة التي يحصل عليها الطالب  دراسي،منهج في محتول  ومهارات معارفمن  طلبةال

 ".في االختبار التحصيلي 

 التحصيل الدراسي: مجالت 2.2.3

الخبراء التربويون أن مفهوم التحصيل الدراسي أوسع من مفهومنا له، حيث أصبح يرل 
 يتضمن مجموعة من الحقائق والمهارات والميول والقيم، وكذلك يتضمن الجوانب المعرفية والوجدانية

، ورغم اتساع مفهوم التحصيل الدراسي فغالباً ما يطلق عليه تحصيل الطالب أو اكتسابهم والمهارات
 ة مجاالتثالثالتحصيل الدراسي إلى  صنفعلى ذلك ي يهدف إليه النظام التعليمي، وبناءً لما 

 كالتالي:  

 التحصيل المعرفي:  -أولا 

وهو التحصيل الذي يشمل العمليات العقلية للمتعلم بمختلف مستوياتها، من مجرد استرجاع 
 تحليل ما بينها من عالقات المعلومات التي قرأها أو سمعها، إلى فهم وتطبيق ما تعنيه، إلى

م، 2010الدقة والموضوعية والحداثة )األسطل،  متداخلة، ومن ثم الحكم على مضمونها من حيثُ 
 (.15 ص
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مجال ال تصنيفب قامبلوم أن  (57-67 م، ص ص2004) واللولو عفانة،أشار كل من  وقد
 المعرفي أو العقلي إلى ستة مستويات متفاوتة تتمثل في التالي:

 التذكر أو الحفظ أو المعرفة. مستول -1
 مستول الفهم أو االستيعاب. -2
 مستول التطبيق. -3
 مستول التحليل. -4
 مستول التركيب. -5
 مستول التقويم. -6

 التحصيل المهاري:  -ثانياا 

وهو التحصةةةةةةيل الدراسةةةةةةي الممثل للمهارات الحركية ألطراف الجسةةةةةةم اإلنسةةةةةةاني، مثل حركة 
الضةةةةةروري أن يتوفر المعيار أو المحك الذي يتم به قياس اليدين أو القدمين أو الجسةةةةةم كله. ومن 

 (.34 م، ص2011أداء المهارة بالزمن أو النسبة المئوية للدقة في األداء )طافش، 

براهيم ) أشةةةةةار كل من سةةةةةعادة، وقد المجال سةةةةةمبسةةةةةون صةةةةةنف  (، أن344 م، ص1991وا 
  :المهاري الحركي إلى المستويات التالية

 مستول اإلدراك الحسي. -1
 تول الميل أو االستعداد.مس -2
 مستول االستجابة الظاهرية المعقدة. -3
 مستول اآللية أو التعويد. -4
 مستول التكيف أو التعديل. -5
 صالة أو اإلبداع.مستول األ -6

  التحصيل الوجداني: -ثالثاا 

وهو التحصيل الذي يتطرق إلى قضايا عاطفية تثير المشاعر، ويتعامل مع ما في القلب 
وأحاسيس وقيم، تؤثر في مظاهر سلوكه وأنشطته المتنوعة )خلف اهلل، من اتجاهات ومشاعر 

 (.79 م، ص2013

براهيم ،سعادةأشار كل من  وقد المجال الوجداني إلى  صنف كراثولأن  (329 م، ص2004) وا 
 خمسة مستويات هي:
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 مستول االستقبال أو التقبل. -1
 مستول االستجابة. -2
عطاء القيمة. -3  مستول التقييم وا 
 التنظيم.مستول  -4
 مستول تشكيل الذات، أو الرسم بالقيمة. -5

 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي: 2.2.4

عوامةةةةةةةل عديةةةةةةةدة تةةةةةةةؤثر فةةةةةةةي التحصةةةةةةةيل الدراسةةةةةةةي  (80 م، ص2008) دويةةةةةةةكوقةةةةةةةد ذكةةةةةةةر 
 :ما يليأهمها 

 عوامل ذاتية. -1
 البيئة األسرية. -2
 المستول االقتصادي والثقافي واالجتماعي. -3
 ومهنيًا.كفاءة المعلم علميًا  -4
 مستول تعليم الوالدين. -5
 البيئة الدراسية الفيزيقية. -6
 استخدام التكنولوجيا التعليمية. -7
 الفروق الفردية بين المتعلمين. -8

 أسباب تدني التحصيل الدراسي في الرياضيات: 2.2.5

هناك مجموعة من األسباب أو المعوقات التي تؤدي إلى تدني الطلبة في التحصيل الدراسي 
والتي تتعلق بكل من أولياء األمور، والطالب، والمعلمين، والمنهاج المدرسي،  ،الرياضياتفي مادة 

 وسيعرض الباحث هذه المعوقات كما يلي:

 أسباب تتعلق بأولياء األمور: -أولا 

أسباب تدني  ( إلى217-214 م، ص ص1983)وشريف عالم،  أبو كل من رأشا
 والتي تتعلق بأولياء األمور، كما يلي: التحصيل الدراسي في الرياضيات

ممكن  ورألولياء األم: إن انخفاض المستول الثقافي ألولياء األمورالثقافي  المستولانخفاض  -1
أن يترتب عليه نشةةةةةةةةأة الطالب في بيئة ثقافية غير مشةةةةةةةةجعة على التعليم، وال يشةةةةةةةةعر بالتقدير 

رك أثرًا عي الثقافي واالجتماعي، مما يتالنخفاض الو  للعملية التعليمية التربوية، وذلك نتيجةً 
كبيرًا على اتجاهات األبناء نحو المدرسةةة، وهذا يؤدي إلى إهمالهم لألعمال المدرسةةية والتقليل 
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من شةةةأنها وقيمتها، وهذا بطبع يؤدي إلى انخفاض مسةةةتول تحصةةةيل الطالب في الرياضةةةيات 
 وفي جميع المواد الدراسية.

 أسلوب التنشئة االجتماعية لبعض أولياء األمورئة االجتماعية: أسلوب أولياء األمور في التنش -2
تامة على غالبًا ما يحاولون السيطرة الف ،في التمسك بالمفاهيم التقليدية في أساليب التنشئة

الطفل ضمانا  لحسن تنشئته، كما أنهم يتجنبون إظهار حبهم وعطفهم على الطفل خشية أن 
جو منزلي غير مناسب لقيام عالقة طيبة بين الوالدين إلى خلق وهذا يؤدي  يشب مدلاًل،

 .واألبناء
مستول طموح أولياء األمور عاليًا وغير واقعي بالنسبة ألبنائهم: يؤدي إلى فشل الطالب في  -3

تحقيق آمال والديه، وقد يتسبب هذا الفشل في شعور الطالب بعدم الكفاية، وفي شعور الوالدين 
ار هذه المشاعر على عمل الطالب في المدرسة، وقد تؤدي إلى بخيبة أملهما فيه، وتنعكس آث

 الفشل الدراسي في تحصيل الطالب في الرياضيات.
: والحرمان من إشباع الوالدينحرمان الطالب من الحاجات النفسية واالجتماعية من قبل  -4

لى عللحاجات االجتماعية والنفسية كثيرًا ما يؤثر على إحساس الطالب باألمن، وقد يترتب 
ذلك كثير من المشكالت النفسية واالنفعالية التي تؤثر على سير الطالب في دراسته، ويترتب 
 ،على هذه المشكالت ضعف قدرة الطالب على التركيز والفهم واالستيعاب لمادة الرياضيات

 انخفاض مستواه التحصيلي في الرياضيات.مما يؤدي إلى 

 ،ياضياتالر  في الدراسي التحصيل تدني أسبابإلى  يضيف الباحث، سبق مماوتأسيسًا 
 :يلي كما األمور، بأولياء تتعلققد  والتي

 تؤثر على مستول تحصيل الطالب في الرياضيات. قد الخالفات األسرية -1
ة في ماد ؤهمالتي يواجهها أبنا حل المسائل والتمارين الرياضيةعدم فهم أولياء األمور  -2

 .الرياضيات
 المستول االقتصادي ألولياء األمور.أسلوب التربية وتدني  -3
 بمادة الرياضيات. عدم اهتمام أولياء األمور للطالب في المنزل -4
عدم متابعة أولياء األمور لمستول تحصيل الطالب أدل إلى صعوبات في تعلم الرياضيات  -5

 لدل الطالب.

 أسباب تتعلق بالمعلمين: -ثانياا 

أسباب تدني التحصيل الدراسي إلى (، 3 م، ص2010) حرز اهللو  بركات،كل من أشار 
 والتي تتعلق بالمعلمين، كما يلي: في الرياضيات
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 .ي الرياضياتف عدم إلمام المعلمين بالنظريات التربوية والنفسية الحديثة يؤدي إلى ضعف أداء الطلبة -1
 .زمة لتدريس الرياضياتالال عدم امتالك المعلم للكفايات التعليمية المطلوبة منه -2
حصيل يؤثر في تدني مستول توبالتالي  ،يؤدي إلى إرهاقهارتفاع نصاب المعلم من الحصص  -3

 .في الرياضيات الطالب
 عدم تخصص المعلم في مادة الرياضيات يؤثر في تدني مستول تحصيل الطالب. -4

ياضيات في الر الطلبة أسباب تدني تحصيل أن من أهم  :الباحث يالحظ، سبق مماوفي ضوء 
لتدريس  الالزمة عدم امتالك المعلم للكفايات التعليمية المطلوبة منه :بالمعلمين والتي تتعلق

 إلى لباحثا يضيفو  ،عدم إلمام المعلمين بالنظريات التربوية والنفسية الحديثةالرياضيات، وكذلك 
ضعف شخصية  :ما يلي ينالمعلمب تتعلق قد والتي الرياضيات، في الدراسي التحصيل تدني أسباب

ي مادة ف لى تدني تحصيل الطلبةهذا بدوره أدل إ ،عدم إشراك المعلمين مع أولياء األمورالمعلم، و 
 الرياضيات.

 أسباب تتعلق بالطالب: -ثالثاا 

اهلل حةةةةةةةةةةرز و ركةةةةةةةةةةات، (، وب4 م، ص1999) الدوليةةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةن وكالةةةةةةةةةةة الغةةةةةةةةةةوث  اتفةةةةةةةةةةق
والتةةةةةةي تتعلةةةةةةق  ،الرياضةةةةةةياتأسةةةةةةباب تةةةةةةدني التحصةةةةةةيل الدراسةةةةةةي فةةةةةةي علةةةةةةى  (،2 م، ص2010)

 بالطالب، كما يلي:

 الضعف الصحي يؤثر في تحصيل الطلبة بمادة الرياضيات. -1
 المشاكل السلوكية تؤثر في أداء الطلبة التحصيلي في الرياضيات. -2
 عدم الرغبة الذاتية في الدراسة يؤدي إلى تدني مستول الطالب في الرياضيات. -3
 .لمادة الرياضيات إلى عدم االهتمام بالدراسةعدم الشعور باالنتماء للمدرسة يدفع  -4
عدم قدرة الطلبة على فهم المسألة الرياضية من خالل تحديد معطياتها والمطلوب منها، وترجمة  -5

 الجمل الكالمية الموجودة فيها إلى رموز وعبارات رياضية يسهل التعامل معها.
 عدم تمكن الطلبة من المهارات الرياضية األساسية. -6
 توفير فرصة التدريب الكافية للطالب على المهارات والعمليات الرياضية.عدم  -7

 اضيات،الري في الدراسي التحصيل تدني أسباب إلى الباحث يضيف، سبق مماواستنادًا 
دراسة في لالمذاكرة واعدم و  ،للواجبات البيتية عدم حل الطلبة ،يلي ما طالببال تتعلق قد والتي

هم في بعض الطلبة وقت بعض تعليمهم من قبل أولياء أمورهم، وتضيع البيت، ورفض بعض الطلبة
، وكذلك كثرة غياب بعض الكافي للدراسةالوقت  الطالب وعدم إعطاء ،األعمال مع أولياء أمورهم

 الطلبة.
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 أسباب تتعلق بالمنهاج المدرسي: -رابعاا 

 آراء طالعالست وذلك والتعليم، التربية ومديريات مدارس إلى الباحث بها قام زيارة خالل من 
 ،والمختصين في مجال المناهج وأساليب التدريس التربويين والمشرفين والمعلمين المدارس مدراء

 الفلسطينيهاج بالمن تتعلق قد والتي ،أسباب تدني التحصيل الدراسي في الرياضيات وذلك لمعرفة
 :ما يلي ،(م2017م/2016الجديد)

 في جميع المواد الدراسية. اظه بالمعارف والمفاهيم واألنشطةواكتظطول المنهاج المدرسي  -1
 ،المدرسة يف الالزمة التعليمية الوسائل لها تتوفر ال المنهاج في الموجودة األنشطة من كثير -2

نما المعاش الواقع مع تتطابق ال المناهج نإف وبهذا  .حياناأل من الكثير في عنه تنسلخ وا 
 الدراسي لحاجات واهتمامات الطلبة ومستوياتهم.عدم تلبية المنهاج  -3
 عدم ارتباط المنهاج الدراسي بواقع حياة وبيئة الطالب. -4
 والسياسية السائدة. واالجتماعيةالدراسي بالظروف االقتصادية  عدم اهتمام المنهاج -5
 تفترضهم فهي ،ةاالستيعابي بالقدرة يتعلق فيما الطلبة بين الفردية الفروق مع يتعامل ال المنهاج -6

 .واحد مستول على بأنهم
 كبير كم ناكفه. لتدريسه المقررة الزمنية المدة مع المنهاج يغطيها التي المواد حجم تناسب عدم -7

 .المقررة الزمنية الفترة مع تتناسب ال المعلومات من
، زلالمن في أبناءهم مساعدة في يرغبون الذين األمور أولياء على صعب الدراسي المنهاج -8

 في المراحل العليا.وبذات 
 نم الهدف أن خاصة. المقررة الزمنية الفترة مع يتناسب ال المعلومات من كبير كم هناك -9

 .الحفظ وليس التفكير تحفيز المنهاج
 على ينقادر  غير والطلبة المعلمين يجعل بشكل مضغوطة الدراسي المنهاج في المعلومات -10

 .كامل بشكل معه التعامل

 :للطالب المدرسة في رفع مستوى التحصيلدور إدارة  2.2.6

حتى تتمكن المدرسة من أداء مهامها التي تسهم في رفع مستول التحصيل المدرسي، فإن 
 .اخًا فاعاًل للعمل الفاعل البناءعليها أن تضطلع بمسؤوليتها التي تتيح لها من

 رفع فيدور إدارة المدرسة الفاعل  إلى (39-34 م، ص ص2010) المليصوقد أشار  
 كما يلي: ،للطلبةالتحصيل  مستول

 (.)المناهج، البرامج، النشاطات، .... الخ :التخطيط: تخطيط لتنفيذ المهام الرئيسية للمدرسة -1
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أن جميع  ومراقبة أدائها بعد التأكد من ،التنفيذ: يتركز على الخطة الشهرية واألسبوعية واليومية -2
 مطالب العام الدراسي متوفرة.

 اإلدارية: وهي ما يتعلق بمراقبة سير العمل النظامي، الدوام، كتابة التقارير.المهام  -3
 ،التقويم: ويشمل قضايا تقويم األداء المدرسي بدءًا من تقويم التالميذ إلى تقويم أداء المعلمين -4

 وكذلك أداء اإلدارة.
 االهتمام بالمناسبات المجتمعية داخل المدرسة وخارجها. -5
اته يشارك بإيجابية في مجتمعه عن طريق القيام بواجب والتأكد من أن المتعلمَ االهتمام بالمتعلم،  -6

 كما تعلمها فيما يخص دينه وقيم مجتمعه وحقوقه وواجباته.
 مور، والمجتمع المحلي.ولياء األأإقامة برامج للمناسبات بين الطالب، والمعلمين، و  -7
 لين.إيجاد برنامج تحفيزي للطالب والمعلمين وغيرهم من العام -8

 دارة المدرسة في رفع مستول التحصيلإلدور أن أهم  :الباحث ، يالحظسبق مماوتأسيسًا 
لقيام يشارك بإيجابية في مجتمعه عن طريق ا المتعلم، والتأكد من أن المتعلمَ  بتحصيل االهتمام هو

 دورإلى  ، ويضيف الباحثينه وقيم مجتمعه وحقوقه وواجباتهبواجباته كما تعلمها فيما يخص د
، للطلبة درسةإدارة الم تعزيزو  تكريم: ما يلي التحصيل مستول رفع والذي قد يؤدي إلى المدرسة إدارة

 بين أولياء األمور والمدرسة. إدارة المدرسة للعالقة وتعزيز

 دور أولياء األمور في رفع مستوى التحصيل للطالب: 2.2.7

ة تدني (، أن ألولياء األمور األهمية األولى في معالج69 م، ص2010) وترل الجهورية 
وهي  ،، فالبيئة المنزلية تؤثر تأثيرًا بالغًا في النمو المعرفي للطالببنائهممستول التحصيل عند أ

 للطالب يلالتحص مستول رفع في األمور أولياء دور ، ويتمثلذات صلة وثيقة بالتحصيل الدراسي
 :فيما يلي

 المناسب لدافعية التحصيل.تهيئ المناخ  -1
 .للطالب غويالفرصة للنمو اللُ  اتاحة -2
 للتغلب على الصعوبات. للطالب وذلك تقدم المساعدة -3
 طموح أولياء األمور. -4
 .للطالب اهتمام أولياء األمور بالتحصيل الدراسي -5
 الضغط في البيت نحو التقدم في التحصيل الدراسي. -6
 .تقديم مكافئة للطالب -7
 لألبناء.تخصيص وقت  -8
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 يلالتحص مستول رفع في األمور ولياءأل دور أن أهم :، يرل الباحثسبق مماوفي ضوء 
للتغلب  بنائهمأل م المساعدةيتقدألبنائهم وذلك ب اهتمام أولياء األمور بالتحصيل الدراسيهو  ،للطالب

 إلى ؤديي قد والذي أولياء األمور دور إلى الباحث ويضيفالتعليمية التعلمية،  على الصعوبات
العمل كمرشد للتلميذ ومصدر لتعلمه، ومحفز لعملية تعلمه، ومعزز  :يلي ما التحصيل مستول رفع

، لمهام الصفيةللمعلم في استكمال امي البيتي المناسب، وشريك يللتعلم المدرسي، ومهيئ للمناخ التعل
 سرةاألو  الفرد على الجهل وعواقب المتعلم االنسان وقيمة ،الحياة في واهميته العلم حب غرسو 

 على مبنية حميمية عالقة وجود لالبن، والمعنوية المادية ساسيةاأل الحاجات توفير، و والمجتمع
 لسلوكياتا تعظيم والتوجيه، رشاداإل تقديم ومواهبة، االبن ورغبات حاجات ًفهم والثقة، االحترام
 .السلبية السلوكيات على التركيز وعدم ،ومكافأتها االيجابية

 للطالب التحصيلدور المعلم في رفع مستوى  2.2.8

 على ريفةوشةة مقدسةةة رسةةالة صةةاحب أنه وعلى ،وتبجيل تقدير نظرة للمعلم والنظرة القدم منذ
 كما مالتعلي وسةةةةياسةةةةة المعلم إلى الحروب في نجاحها أو فشةةةةلها األمم بعض وتعزي العصةةةةور، مر
 .أيضاً  التعليم سياسة إلى والرقيّ  الحضارة مجاالت في تقدمها تعزي أنها

 ،للطالب التحصيل مستول رفع في المعلم دورإلى (، 80ص  م،2011)نعيمة أشاره وقد 
 فيما يلي:

اإلسهام في بناء الشخصية المتكاملة للطلبة من النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية  -1
 واألخالقية.

في  ومتابعة كل جديد ،المعرفةتشجيع الطلبة على الدراسة وحب العلم والعلماء والبحث عن  -2
 مجال تخصصهم.

تولي قيادة جماعة الفصل المدرسي، وذلك بأن يكون حسنة لطلبة فصله من حيث السلوك  -3
 الشخصي والسلوك االجتماعي.

 القيام بدور الخبير في مادة تخصصه بالنسبة لطلبة فصله. -4

 مستول رفع إلى يؤدي قد والذيالمعلم  دور إلى الباحث يضيف ،سبق مماوتأسيسًا 
 :يلي ما للطالب التحصيل

 وفهم تفهم على والصبر والعطاء التضحية على قادرو  وأخالقية علمية كفاءة ذويأن يكون  -1
 .وحلها اسيالدر  ونشاطه جهده على تؤثر والتي ،واالجتماعية سريةاألو  النفسية الطلبة مشاكل



51 
 

 الطلبة نوعت تالئم التي التعليمية ساليباأل واستعمال اختيار في وماهراً  ُملمًّا المعلم يكون أن -2
 يؤدي مما اء،الذك ونوع والميول القدرات باختالف تتمثل والتي ،بينهم الفردية وتراعي الفروق

 بجدية. والدراسة لالجتهاد الطالب دافعية تحفيز الى
 سئلةاأل وطرح وطالب طالب كل لىإ لتصل التعليمية المادة وتبسيط شرح في ماهراً  يكون نأ -3

 المختلفة. العقلية القدرات تخاطب التي
 المناقشةو  الحوار فرص توسيع خالل من الناقد والتفكير العلمي التفكير لتنمية يسعى أن -4

 .والتعاوني الذاتي والتعلم والتساؤالت
هو  قدراتهب مقارنة وتقدمه الطالب فهم لمستول المستمر والتقويم المتابعة طرائق استعمال -5

 .ومكافئتهم الذاتي والتقييم ،الرقابة في الطلبة ومشاركة زمالئه، بقدرات وليس
عطائهم دروس عالجية تعالج نقاط  -6 متابعة مستمرة للطلبة ذوي التحصيل المنخفض، وا 

 الضعف لديهم.
 ق التدريس الحديثةائالتنوع في استخدام طرق التدريس، وكذلك استخدام طر  -7
 المتابعة المستمرة للواجب البيتي. -8
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 :يةة للدراسةةةةةة الحالاسةةةةةات التي تناولت العناصةةةةةر الرئيسةةةةةالباحث للدر  ءفي إطار اسةةةةةتقصةةةةةا
التحصةةةةةةةةيل في الرياضةةةةةةةةيات(؛ الحظ الباحث وجود عدد من الدراسةةةةةةةةات و )إشةةةةةةةةراك أولياء األمور، 

 ياضةةةةياتفي الر  أولياء األمور كمتغير مسةةةةتقل، وأيضةةةةًا دراسةةةةات تناولت التحصةةةةيل إشةةةةراكتناولت 
م على تناولت برنامج تدريبي قائ دراسةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةابقةفي حين لم يعثر الباحث على أي  كمتغير تابع،

الب التحصةةةةةيل لدل ط مسةةةةةتول إشةةةةةراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضةةةةةيات على تنمية
، وهو ما حدا بالباحث في الرياضةةةةةةةةةةيات الصةةةةةةةةةةف الرابع األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةي ذوي التحصةةةةةةةةةةيل المنخفض

 محورين أساسيين هما:الستعراض الدراسات السابقة وفق 
 .التعليمية العملية في األمور أولياء إشراك تناولت دراسات -األول المحور
  .الرياضيات في التحصيل تناولت دراسات -الثاني المحور

وسيتم تناول هذه الدراسات تبعًا للترتيب الزمني لها من األحدث إلى األقدم، وسيقوم الباحث 
 ا، إضافةً الدراسة عليهبعرض أهداف كل دراسة، والمنهج المستخدم فيها، والعينة التي تم تطبيق 

 إلى األدوات المستخدمة في كل دراسة وأهم نتائجها.
نًا عالقتها مبيوسيتبع كل محور تعليق على الدراسات السابقة التي تم استعراضها فيه 

احث من فادة الب، وفي نهاية الفصل سيقدم الباحث تعليقًا عامًا حول مدل استبالدراسة الحالية
 .السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما أهم ذلكالدراسات السابقة، وك

 :التعليمية العملية في األمور أولياء إشراكالدراسات التي تناولت  -المحور األول 3.1
ي العملية ف الدراسات السابقة التي تناولت إشراك أولياء األمور معرفة إلىيهدف هذا المحور 

 وأدواتها، ونتائجها.، واالستفادة من مناهجها، التعليمية
 :(م2013دراسة بني عبد الرحمن) 3.1.1

أثر برنامج تدريبي في تعديل اتجاهات أولياء أمور التالميذ  معرفةالدراسة إلى  هذه هدفت
 ذوي صعوبات التعلم نحو غرفة المصادر في محافظة إربد األردنية، واستخدمت الدراسة المنهج

( أب وأم، قّسموا بالتساوي 100شبه التجريبي، وقد تكونت عينة الدراسة من ) التجريبي بتصميمه
إلى مجموعتين؛ ضابطة وتجريبية، خضع أفراد المجموعتين لإلجابة على مقياس االتجاهات نحو 

لتجريبية عة اغرفة المصادر قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي، بعد ذلك التحق أفراد المجمو 
 ويفي تعديل اتجاهات أولياء أمور التالميذ ذ ، حيث تم بناء برنامج تدريبيبيبالبرنامج التدري

ور في مقياس اتجاهات أولياء أم وبناء أداة الدراسة المتمثلة، صعوبات التعلم نحو غرفة المصادر
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة ، الطلبة ذوي صعوبات التعلم نحو غرفة المصادر

بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  (α=0.05)إحصائية عند مستول الداللة 
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ة(، وقد )تجريبية، ضابط :المجموعة الضابطة على المقياس الكلي البعدي تبعًا لمتغير المجموعة
أوصت و ين التحقوا في البرنامج التدريبي، ة الذكانت هذه الفروق لصالح أفراد المجموعة التجريبي

الدراسة إلى ضرورة تعميم البرنامج التدريبي على مختلف مديريات التربية والتعليم في األردن، 
وضرورة تطبيق البرنامج على مجموعة أوسع من أولياء أمور ذوي صعوبات التعلم في مناطق 

 أخرل من األردن.
 :("أ" م2012دراسة القصاص ) 3.1.2

أثر برنامج تدريبي لمشاركة أولياء األمور في العملية التربوية  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
ون مجتمع ، وتكالتجريبي استخدمت الدراسة المنهجو على التكيف المدرسي للطلبة المتفوقين، 

اني للتميز الثالدراسة من جميع أولياء أمور طلبة الصف الثامن الملتحقين بمدرسة الملك عبد اهلل 
( من أولياء أألمور 30( طالبًا وطالبة، وتكونت عينة الدراسة من )94في الزرقاء ، وعددهم )

( 15( ولي أمر و)15( من أبنائهم الطلبة المتفوقين عقلياً في الصف الثامن األساسي بواقع )30و)
 ن أبنائهم الطلبة يمثلون( م15( ولي أمر، و)15من أبنائهم الطلبة يمثلون المجموعة التجريبية ، و)

( 18-12الدراسة في  قائمة التكيف المدرسي للطلبة من سن ) المجموعة الضابطة،  وتمثلت أداة
وتحليل التباين المتعدد المصاحب (، T-Testاختبار ) ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمسنة، 

ANCOVA)،) راد ناء أولياء األمور من أفوأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين أب
وأبناء أولياء األمور من أفراد المجموعة الضابطة على مستول التكيف  ،المجموعة التجريبية

المدرسي لصالح أبناء المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بفئة الطلبة المتفوقين 
ضوعية بوية مبنية على أسس علمية ومو وعمل برامج خاصة لهم، واستراتيجيات تعليمية وتر  ،عقلياً 

 تراعي هؤالء الطلبة وأولياء أمورهم.
 :("ب" م2012دراسة القصاص ) 3.1.3

 لىع مشاركة أولياء األمور في العملية التربويةبرنامج فعالية  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
راسة في مدارس الطلبة المتفوقين، واستخدمت الد  التربوية العملية في األمور أولياء مشاركة مستول
شبه التجريبي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أولياء أمور طلبة  التجريبي بتصميمه المنهج

(، وتكونت 94الصف الثامن الملتحقين بمدرسة الملك عبد اهلل الثاني للتميز في الزرقاء وعددهم )
ة مدرسة الملك عبد اهلل الثاني للتميز، تم تقسيمهم إلى ( من أولياء أمور طلب30عينة الدراسة من )

( ذكور، 12( إناث، ومجموعة ضابطة تكونت من )2( ذكور، و)13مجموعة تجريبية تكونت من )
 الدراسة في مقياس مستول مشاركة أولياء األمور في العملية التربوية، ( إناث، وتمثلت أداة3و)

(، وتحليل التباين المصاحب، وأظهرت نتائج T-Testتبار )اخ ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم
الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مستول 
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مشاركة أولياء األمور في العملية التربوية لصالح المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بالعمل 
ة كي يسهل عليهم فهم العملية التربوية المتعلقة بالطلب ،ورعلى تطوير برامج خاصة بأولياء األم

 المتفوقين.

 (2009دراسة هويدي) 3.1.4

 :هدفت هذه الدراسة إلى تطوير برنامج تدريبي لغوي بمشاركة األهل لتنمية المهارات اللغوية
والتعبيرية( لألطفال المعاقين إعاقة عقلية بسيطة ومتوسطة، واختبار فاعلية هذا  )االستقبالية

لدراسة شبه التجريبي،  وتكون مجتمع ا التجريبي بتصميمه البرنامج، واستخدمت الدراسة المنهج
)إعاقة عقلية بسيطة ومتوسطة( ويعانون من اضطرابات في  :من جميع األطفال المعاقين عقلياً 

تقبالية والتعبيرية، والمراجعين لعيادة التخاطب بالمركز الوطني للسمعيات التابع لوزارة اللغة االس
( 20غوي، وتكونت عينة الدراسة من )الصحة بمدينة عمان لتلقي خدمات التدريب النطقي واللُ 

( أطفال، خمسة إعاقة 10طفاًل وطفلة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، كل مجموعة تتكون من )
يطة وخمسة إعاقة عقلية متوسطة بعد ذلك تم توزيعهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين عقلية بس

إلجابة ولالدراسة في مقياس المهارات اللغوية،  يبية ومجموعة ضابطة، وتمثلت أداةمجموعة تجر 
ودرجة اإلعاقة  ،( في كل من متغير العمر الزمنيT-Testاختبار ) عن أسئلة الدراسة استخدم

في  (α0.05≤)والمهارات اللغوية، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستول داللة 
المهارات اللغوية بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس 

 وذلك لصالح المجموعة التجريبية.  ،المهارات اللغوية بأبعاده الفرعية

 :(م2009الحديد)اسة در  3.1.5

أثر مشاركة أولياء األمور في العملية التربوية في تحسين  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
التحصيل الدراسي ومفهوم الذات والسلوك المدرسي االجتماعي ألبنائهم من ذوي صعوبات التعلم 

وقد تألفت عينة الدراسة من مجموعتين األولى عينة األطفال  الملتحقين بغرف المصادر في األردن،
ذوي صعوبات التعلم، والثانية عينة أولياء األمور، بالنسبة لعينة األطفال تم اختيارها من غرف 
المصادر بالطريقة العشوائية الطبقية، من أطفال غرف المصادر الصف الثاني وحتى السادس 

( طفل وطفلة، أما عينة اآلباء 400ويقدر عددهم بحوالي ) األساسي في منطقة عمان الثالثة،
( طالب وطالبة، ويقدر عدد أفراد 400واألمهات التي تمثل أولياء أمور أطفال غرف المصادر )

وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس الشراكة األسرية، ومقياس ( أم وأب، 800هذه العينة بحوالي )
لتحصيل، ومقياس السلوك المدرسي االجتماعي لألطفال، مفهوم الذات لدل األطفال، ومقياس ا

 ،تحسين التحصيل األكاديمي علىظهرت نتائج الدراسة عن وجود أثر لمشاركة أولياء األمور أو 
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ومفهوم الذات والسلوك المدرسي االجتماعي ألبنائهم من ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بغرف 
 المصادر.

 :(م2008دراسة شلختي ) 3.1.6

أثر البرنامج التدريبي المقترح في إكساب أمهات األطفال ذوي  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 المنهج دماستخ ولتحقيق أهداف الدراسة الصعوبات القرائية مهارات تنمية القراءة لدل أبنائهن،

( أماًّ ألطفال ذوي صعوبات 46شبه التجريبي،  وتكونت عينة الدراسة من ) التجريبي بتصميمه
الدراسة   ( أماًّ، وتمثلت أداة23تجريبية )( أماًّ، و 23قرائية، حيث وزِّْعن إلى مجموعتين ضابطة )

ئلة ولإلجابة عن أسفي مقياس مدل امتالك األمهات للمهارات القرائية الالزمة لتعليم أبنائهن، 
ج  وجود أثر ئتحليل التباين الثنائي المصاحب والمتعدد المصاحب، وأظهرت النتا الدراسة استخدم

للبرنامج لصالح المجموعة التجريبية، وأنه لم يكن هنالك أثر ذو داللة إحصائية للمستول التعليمي 
 .االكتساب في المجموعة التجريبية لألمهات على مستول

 :(Al-Shammari & Yawkey, 2008دراسة الشمري وياكي ) 3.1.7

األمور في برامج التربية الخاصة، ومدل مدل مشاركة أولياء  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
تأثير تلك المشاركة على مستويات التحصيل لدل التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، واستخدمت 
الدراسة المنهج الوصفي،  وتكون مجتمع الدراسة من مجتمع آباء الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

مور ( من أولياء األ350ة الدراسة من )عينفي مختلف برامج التربية الخاصة في الكويت، وتكونت 
يعها الدراسة في استبانة لجمع المعلومات تم توز  داةهم بطريقة عشوائية ، وتمثلت أالذين تم اختيار 

، %49بما يعادل  350استبانة من أصل  173 نع أفراد العينة، وتمت اإلجابة ععلى جمي
 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها:

 من أولياء األمور أظهروا أشكااًل مختلفة من المشاركة في برامج التربية الخاصة. (%70)أن -
من أولياء األمور اتفقوا على أن المعلمين يخططون ويجهزون لمشاركة أولياء  (%79)أن  -

 األمور في الفصل.
ي ف من أولياء األمور يرون أن التحصيل الدراسي ألبنائهم يتطور نتيجة مشاركتهم (%81)أن  -

 هذه البرامج.
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 :(Hung, 2007)دراسة هونغ  3.1.8

مدل ارتباط مشاركة أولياء األمور بالتحصيل األكاديمي  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
للتالميذ في المدارس االبتدائية بتايوان وعالقة ذلك ببعض المتغيرات، واستخدمت الدراسة المنهج 

في أربع مدارس ابتدائية بمدينة  اً تايواني اً ( طالب261من )، وتكونت عينة الدراسة التحليلي الوصفي
 اً ( عام11( من اإلناث، وبلغ متوسط أعمارهم )133( من الذكور، و)128منهم ) ،تايتشونج

تقريبًا، وتمثلت أدوات الدراسة في استبانة لتقييم الحالة االجتماعية لألسرة ومدل مشاركتها في 
البرامج التعليمية، واختبارين لقياس التحصيل األكاديمي للتالميذ، ومن أهم النتائج التي توصلت 

ناء كان في تعليم األبمن الحالة االجتماعية الجيدة لألسرة والمشاركة الفاعلة  إليها الدراسة أن كالً 
 كاديمي للتالميذ.ألكبر في تحسين مستول التحصيل األلهما النصيب ا

 :(م2006دراسة عيسى ) 3.1.9

الممارسات التربوية األسرية لزيادة تحصيل الطلبة العلمي في  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
لياء وجهة نظر المعلمين وأو الصفوف الستة األساسية األولى في مديرية تربية عمان الثالثة من 

األمور، وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي الصفوف الستة األولى ومعلماتها في المدارس الرسمية 
 ( معلم  200ونت عينة الدراسة من )التابعة لمديرية تربية عمان الثالثة وأولياء أمور الطلبة، وتك

سة المنهج المسحي الوصفي، وتمثلت ( ولي أمر طالب وطالبة، واستخدمت الدرا800ومعلمة، و)
( سلوكًا تربويًا يمكن أن تستخدمه األسرة مع الطلبة لزيادة 58أدوات الدراسة في استبانة تتضمن )

وزعت على المعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلبة لقياس درجة ممارسة حيث تحصيلهم العلمي، 
درجات، وقد استخدمت الدراسة ومالءمة كل سلوك من وجهة نظرهم على مقياس من خمس 

مة ءرية، وكشفت نتائج الدراسة عن مالالمتوسطات الحسابية واألهمية النسبية، واالنحرافات المعيا
ي، متها لزيادة تحصيل الطلبة العلمالمعلمون وأولياء األمور على مالء( سلوكًا تربويًا اتفق 39)

ن جهة أخرل حول درجة مالءمة بعض وتضاربت وجهات النظر بين المعلمين وأولياء األمور م
الممارسات األسرية لزيادة تحصيل الطلبة العلمي، كما وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات 

وعية ضرورة تب أوصت الدراسةدالالت تعزل لمتغير ثقافة الوالدين، ومستول دخل األسرة، وقد 
ى تحصيلهم وكيفية القيام بتلك أولياء األمور بأهمية ممارسات األسرة مع األبناء وأثرها عل

 جل زيادة تحصيل األبناء العلمي.أالممارسات من 
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 :(م2004دراسة القصاص) 3.1.10

الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي لمشاركة أولياء أمور الطلبة المتفوقين  هذه هدفت
وقياس فعالية هذا البرنامج في تحسين مشاركة أولياء األمور في العملية  ،في العملية التربوية

ومستول التكيف المدرسي والتحصيل الدراسي لدل أبنائهم المتفوقين، واستخدمت  ،التربوية
ر شبه التجريبي، وتكون مجتمع الدراسة من أولياء األمو  التجريبي بتصميمه الدراسة المنهج

ي بمدرسة الملك عبد اهلل الثاني للتميز بمحافظة الزرقاء التابعة وطلبة الصف الثامن األساس
 شملتأبنائهم، و  ًا من( طالب94( ولي أمر و)94ردنية وعددهم )والتعليم األإلى وزارة التربية 
من أبنائهم المتفوقين، تم اختيارهم بالطريقة  اً ( طالب30( ولي أمر و)30عينة الدراسة )

( من أولياء 15إلى مجموعتين تجريبية وضابطة تضم كل منهما )القصدية، ووزعوا عشوائيًا 
( من أبنائهم، وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس لمستول مشاركة أولياء األمور 15األمور و )

في العملية التربوية، ومقياس للتكيف المدرسي، واستمارة للمستول التعليمي واالقتصادي 
حليل ت ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم دراسي،ألولياء األمور، واستمارة للتحصيل ال

وأظهرت النتائج أن  ،  (T - test)“ ت ” التباين المتعدد وتحليل التباين األحادي، واختبار
هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مستول 

النتائج  كما أظهرت ،لح المجموعة التجريبيةمشاركة أولياء األمور في العملية التربوية لصا
وجود فروق دالة إحصائيًا بين أبناء أولياء األمور من أفراد المجموعة التجريبية وأبناء أولياء 
أمور من أفراد المجموعة الضابطة على مستول التكيف المدرسي لصالح أبناء المجموعة 

عة حصائيًا بين أبناء أولياء أمور المجمو وأظهرت الدراسة أيضًا وجود فروق دالة إ ،التجريبية
صالح ل التجريبية وأبناء أولياء أمور المجموعة الضابطة على مستول التحصيل الدراسي

 أبناء المجموعة التجريبية.

 :(م2004دراسة خريس ) 3.1.11

أثر برنامج تدريبي في تعديل اتجاهات والدّي األطفال  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 بي بتصميمهالتجري المنهج ستخدما ولتحقيق أهداف الدراسةذوي صعوبات التعلم نحو أبنائهم، 

 :، تم توزيعهم بالتساوي إلى مجموعتيناً وأم اً ( أب40شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة في مقياس  أداة ضابطة، وتمثلتمجموعة  تجريبية، واألخرلمجموعة هما احدإ

 أثر للبرنامج إلى وجود نتائج الدراسة تطبيق البرنامج التدريبي، وأشارت االتجاهات قبل وبعد
دل أفراد لفي تعديل اتجاهات والدّي األطفال ذوي صعوبات التعلم نحو أبنائهم  التدريبي

 المجموعة التجريبية.
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 المحور األول:تعقيب على دراسات  3.2

 فيما يتعلق بأهداف الدراسات السابقة: -أولا 

حدل هذه إتباينت الدراسات السابقة في األهداف التي سعت كل منها لتحقيقها، فقد هدفت 
ل دراسة على التكيف المدرسي مث إلى معرفة فعالية برنامج تدريبي بإشراك أولياء األمورالدراسات 

تول على مسفعالية برنامج تدريبي إلى معرفة  أخرل اسةدر  في حين سعت(، م2004القصاص )
(، كما وركزت بعض م2012مثل دراسة القصاص ) مشاركة أولياء األمور في العملية التربوية

 ريسخ دراسةمثل  موراأل أولياء اتجاهات تعديل في تدريبي برنامجالدراسات إلى معرفة أثر 
 تطويرإلى  (م2009)هويدي دراسةزت حين ركَ في ، (م2013)الرحمن عبد بني دراسةو ، (م2004)

 (م2008) شلختي دراسة، كما وسعت اللغوية المهارات لتنمية األهل بمشاركة لغوي تدريبي برنامج
، في ائهنأبن لدل القراءة تنمية مهارات األطفال أمهات إكساب في تدريبي برنامج أثرإلى معرفة 

 التحصيل ىعل في العملية التعليمية األمور أولياء إشراك دور معرفةحين سعت بعض الدراسات إلى 
 ،(م2009)الحديد ودراسة ،(Al-Shammari & Yawkey, 2008) وياكي الشمري دراسة مثل

 (.م2006) عيسى ودراسة ،(Hung, 2007) هونغ ودراسة

 عضبوتتفق الدراسة الحالية في استخدامها للبرنامج التدريبي بإشراك أولياء األمور مع 
عيها إلى معرفة أثر برنامج قائم ال أنها تختلف عن جميع الدراسات في سإ دراسات هذا المحور،

إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات على تنمية مستول التحصيل في على 
 الرياضيات لدل عينة الدراسة.

 فيما يتعلق بمنهج الدراسة: -ثانياا 

ق لتجريبي لتحقيا في اختيار المنهج التجريبي بتصميمه شبهسات السابقة الدرا بعضاشتركت 
استخدمت  في حين ،(م2008) شلختي دراسةو (، م2012دراسة القصاص ) :أهداف الدراسة مثل

 بعض الدراسات استخدمتبينما  ،(م2009)هويدي دراسةبعض الدراسات المنهج التجريبي مثل 
( م2006) عيسى دراسة استخدمتو  كما ،(Hung, 2007) هونغ دراسة مثل الوصفي المنهج
 .الوصفي المسحي المنهج

وغيرهةةةةةا مةةةةةن الدراسةةةةةات التةةةةةي (، م2004القصةةةةةاص )وتتفةةةةةق الدراسةةةةةة الحاليةةةةةة مةةةةةع دراسةةةةةة 
المجمةةةةةوعتين التجريبيةةةةةة والضةةةةةابطة  شةةةةةبه التجريبةةةةةي ذا التجريبةةةةةي بتصةةةةةميمه اسةةةةةتخدمت المةةةةةنهج

 بعدي.-مع قياس قبلي
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 فيما يتعلق بعينة الدراسة: -ثالثاا 

 تنوعت الفئة المستهدفة التي مثلت عينة الدراسة في دراسات المحور األول، فبعض الدراسات

، ودراسة (م2009) هويدي دراسةمثل  للدراسة كعينة أو طلبة المرحلة األساسية األطفال استهدفت
 راسةد مثل للدراسة كعينة األمور أولياء الدراسات بعض استهدفتو  كما ،(Hung , 2007)هونغ 
 الشمري ودراسة ،(م2008) شلختي ودراسة ،(م2013)الرحمن عبد بني ودراسة ،(م2004) خريس
على أولياء  بعض الدراسات أجريتفي حين  ،(Al-Shammari & Yawkey, 2008) وياكي

 (،م2012(، ودراسة القصاص )م2004األمور وطلبة المرحلة األساسية مثل دراسة القصاص )
المعلمين وأولياء أمور  من كالً  (م2006دراسة عيسى ) بينما استهدفت (،م2009ودراسة الحديد )

 .للدراسة كعينة الطلبة
راسة دعينة للدراسة مع كلمرحلة األساسية وتتفق الدراسة الحالية في استهدافها لطالب ا

 .(Hung , 2007) هونغ ودراسة (،م2009هويدي )
 فيما يتعلق بأدوات الدراسة: -رابعاا 

اد المر  الدراسة المستخدمة في دراسات المحور األول باختالف المتغيراتتنوعت أدوات 
 :ومنها ،ياناتبلجمع ال فبعض الدراسات استخدمت أداة واحدة ،قياسها

 (.م2004ودراسة خريس )(، م2013مقياس االتجاهات: دراسة بني عبد الرحمن) -

 (م2012المدرسي للطلبة: دراسة القصاص )قائمة التكيف  -

 (.م2008(، ودراسة شلختي )م2009يدي)دراسة هو مقياس المهارات:  -

 (.م2012: دراسة القصاص )مقياس مستول مشاركة أولياء األمور في العملية التربوية -

 ،(Al-Shammari & Yawkey, 2008) وياكي الشمري دراسة :المعلومات لجمع استبانة -
 .(م2006) عيسى ودراسة ،(Hung, 2007) هونغ ودراسة

، حيث تمثلت لجمع البيانات( أكثر من أداة م2004في حين استخدمت دراسة القصاص )
مقياس لمستول مشاركة أولياء األمور في العملية التربوية، ومقياس للتكيف أدوات الدراسة في 

 .المدرسي، واستمارة للمستول التعليمي واالقتصادي ألولياء األمور، واستمارة للتحصيل الدراسي

لي في تحصي الختبار في استخدامها عن جميع الدراسات السابقة الدراسة الحالية وتتميز
وي الرابع األساسي ذ الصف ويختص بطالب ،من بناء الباحثكأداة لجمع البيانات الرياضيات 

 .التحصيل المنخفض
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 الدراسات التي تناولت التحصيل في الرياضيات. -المحور الثاني 3.3

الدراسات السابقة التي تناولت التحصيل في الرياضيات،  إلى معرفةيهدف هذا المحور 
 واالستفادة من مناهجها، وأدواتها، ونتائجها.

 :(م2016دراسة المزمومي ) 3.3.1 

لدراسي لكترونية على التحصيل اإأثر التدريس باستخدام مدونة  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
الثانوي واتجاههم نحوها، واستخدمت الدراسة المنهج  في مادة الرياضيات لدل طالب الصف األول

( طالبًا من طالب الصف األول 27التجريبي بتصميمه شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
، تم توزيعهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، ةالثانوي بمدرسة األنجال األهلية بمحافظة جد
ة عن أسئلة ولإلجابومقياس االتجاه نحو الرياضيات،  وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي،

(، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ANCOVAتحليل التباين المصاحب) الدراسة استخدم
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 0.05إحصائية عند مستول )

اسة بعد ضبط أثر القياس القبلي، وأوصت الدر االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية، 
بإضافة موضوعات تتناول أدوات الجيل الثاني للتعليم اإللكتروني وتطبيقاتها لمقرر تقنيات التعليم 

 في كليات التربية وتدريب المعلمين قبل الخدمة على كيفية استخدامها.

 :(م2015دراسة الحازمي ) 3.3.2

ر استخدام التعليم المدمج على تحصيل طالب الصف أث معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
ت الدراسة استخدموقد الثالث المتوسط في الرياضيات ودافعيتهم نحو تعلمها بالمدينة المنورة، 

منهجين هما: المنهج التجريبي بتصميمه شبه التجريبي، والمنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة 
ظمين في الدراسة بالمدينة المنورة، وتم اختيار عينة من جميع طالب الصف الثالث المتوسط المنت

( طالبًا، 60الدراسة من مدرسة عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة، حيث تكونت عينة الدراسة من )
تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي 

لثات، ومقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات، واستبانة للتعرف في وحدة المعادالت الجذرية والمث
 ولإلجابة عن أسئلة الدراسةخبرات ومهارات الطالب في استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت،  إلى

االنحرافات المعيارية ، وتحليل التباين المصاحب، ومن أهم النتائج وجود فروق ذات داللة  استخدم
( بين متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة في 0.05إحصائية عند مستول الداللة )

االختبار التحصيلي البعدي للرياضيات، وبحجم تأثير مرتفع، لصالح طالب المجموعة التجريبية، 
 سة بتشجيع المعلمين على تبني التعليم المدمج، وتطبيقه في تدريس الرياضيات.وأوصت الدرا
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 :(م2015دراسة عليان ) 3.3.3

أثر توظيف مسرح الظل في تدريس الهندسة لتنمية التفكير  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
ت دماستخقد التأملي والتحصيل الدراسي لدل طالبات الصف الخامس في محافظة شمال غزة، و 

( طالبة من الصف الخامس من مدرسة 98الدراسة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
( طالبة تم 50تم توزيعهن إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية عددها ) للبنات "أ"أبو تمام األساسية 

( طالبة تم تدريسهن بالطريقة 48مسرح الظل، ومجموعة ضابطة عددها ) باستراتيجيةتدريسهن 
لإلجابة و  ، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار التفكير التأملي، واختبار التحصيل الدراسي،االعتيادية

وأظهرت النتائج وجود فرق دال  ،(spss)برنامج الحزم اإلحصائية  عن أسئلة الدراسة استخدم
ار التفكير بإحصائياً بين طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الخت

التأملي والتحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية، وقد أوصت الباحثة بضرورة توظيف مسرح 
 تدريس. ق الائالظل في تدريس مادة الرياضيات في كتاب دليل المعلم للمنهاج بهدف تنوع طر 

 :(م2015دراسة آل عيسى ) 3.3.4

يل استراتيجيتين للتعلم النشط على تحصأثر الدمج بين  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، قد طالب الصف الثالث المتوسط في الرياضيات، و 

( طالبًا من طالب الصف الثالث المتوسط في المدارس التابعة 59وتكونت عينة الدراسة من )
( طالبًا، تم 29ة تجريبية )تم تقسيمهم إلى مجموعقد إلدارة التربية والتعليم بمدينة جازان، و 

التدريس لهم باستخدام استراتيجيتين للتعلم النشط هما:) فكر... زاوج... شارك، والتعليم 
الدراسة في االختبار التحصيلي، ومن  ( طالبًا، وتمثلت أداة30ضابطة ) التبادلي( ، وأخرل

 (α=0.05)عند مستول أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار 
التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بدمج أكثر من استراتيجية للتعلم النشط 

 في تدريس موضوع معين أو محتول مادة علمية.

 :(م2014دراسة أبو سيف ) 3.3.5

فعالية برنامج قائم على االستقصاء لتنمية بعض عادات العقل  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
اسة المنهج استخدمت الدر وقد ساسي بغزة، اضيات لدل طالبات الصف السابع األوالتحصيل في الري

حيث تم اختيار مدرسة بنات الرمال اإلعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية بصورة التجريبي، 
، حيث تم اختيار طالبة (84) شعبتين دراسيتين بلغ عددهما وتكونت عينة الدراسة منقصدية، 

( طالبة، والمجموعة 42أحد هاتين الشعبتين عشوائيًا وقد بلغ عدد طالبات المجموعة التجريبية )
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 وتمثلت أدوات الدراسة في االختبار التحصيلي ومقياس عادات العقل،، ( طالبة42)الضابطة 
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة اختبار)ت( للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين 

د فرق ظهرت نتائج الدراسة وجو أو  ومعامل إيتا للتحقق من أثر البرنامج المقترح،ومتساويتين، 
بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة  (α=0.05)ذا داللة إحصائية عند مستول الداللة 

طة في التطبيق البعدي الختبار بلضاالتجريبية ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة ا
لرياضيات ا أوصت الباحثة بضرورة تشجيع معلمية. حيث التحصيل لصالح المجموعة التجريبي

بمراحل التعليم المختلفة على استخدام نماذج التعلم القائم على االستقصاء في تدريس الرياضيات 
 واالهتمام بتنمية عادات العقل ودمجها في المنهج المدرسي في المراحل األساسية.

 :(م2014دراسة خان ) 3.3.6

وحية في الويب عبر الحواسيب اللفاعلية التعليم المتنقل على  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
جريبي الت استخدمت الدراسة المنهجقد مقرر الرياضيات على تحصيل طالبات الصف الخامس، و 

( تلميذة من تلميذات الصف الخامس 54شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من ) بتصميمه
ة، وتمثلت تجريبية وضابطتين االبتدائي بمدينة مكة المكرمة، وقسمت العينة بالتساوي إلى مجموع

تحليل التباين  ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمالدراسة في اختبار تحصيلي،  أداة
(، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق ذات داللة ANCOVAالمصاحب)

( بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات 0.05إحصائية عند مستول )
أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي لالختبار التحصيلي عند مستول ) التذكر، الفهم، 

خدام المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بتفعيل استبلي لصالح التطبيق( بعد ضبط القياس الق
وحث التلميذات على االستفادة من هذه األجهزة في دعم  ،الحواسيب اللوحية في الفصل الدراسي

 المرحلة االبتدائية. في تعليم الرياضيات في جميع مراحل التعليم العام وخاصة

 :(م2013دراسة أبو دان) 3.3.7 

أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور على  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
استخدمت د قتنمية التحصيل ومهارات التفكير البصري لدل طالبات الصف الرابع األساسي بغزة، و 

( طالبة، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين: 60الدراسة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
( طالبة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار 30( طالبة ومجموعة ضابطة )30بية )مجموعة تجري

لة الدراسة ولإلجابة عن أسئتحصيلي في وحدة الكسور العادية، واختبار مهارات التفكير البصري، 
(، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل 21معادلة هولستي، ومعادلة كودر ريتشاردستون ) استخدم

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  مربع إيتا، ومن
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( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات α0.05≤مستول )
المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي لصالح المجموعة التجريبية. وأوصت الدراسة 

حصيل الدراسي عند الطلبة، من خالل استخدام استراتيجيات وأساليب بضرورة االهتمام بتنمية الت
 تدريس مختلفة.

 :(م2013دراسة األقرع ) 3.3.8

أثر توظيف نموذج جانييه لبناء المفاهيم الهندسية على  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
لتجريبي ااستخدمت الدراسة المنهج قد تحصيل طالب الصف التاسع بوحدة الهندسة بشمال غزة، و 

بتصميم شبه تجريبي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف التاسع األساسي بمحافظة 
( طالباً من طالب الصف التاسع األساسي، وتم تقسيمهم 72شمال غزة، وتكونت عينة الدراسة من )

سي الدراسة في اختبار التحصيل الدرا اوي تجريبية وضابطة، وتمثلت أداةإلى مجموعتين بالتس
عوبة، اختبار مان وتني، ومعامل التميز والص ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمللمفاهيم الهندسية، 

، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر كبير (T-Test )ومعادلة هولستي، ومعادلة سبيرمان، واختبار
وصت ألنموذج جانييه على التحصيل الدراسي للمفاهيم الهندسية عند تطبيقه على الطالب، و 

حث المعلمين على االهتمام بنموذج جانييه لما يمتلك هذا النموذج من خطوات بضرورة الدراسة  
 سلسة، وسهلة في بناء المفاهيم.

 :(Tella , 2013)دراسة تيال  3.3.9

أثر استراتيجية التعلم باألقران على تحصيل الطالب في  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وتكونت عينة قد مادة الرياضيات، و المدارس االبتدائية في 

اختبار تحصيلي واستبانة، وتوصلت نتائج  وتمثلت أدوات الدراسة في( طالبًا، 170الدراسة من )
بالنسبة الستراتيجية التعلم باألقران على إنجاز الطالب في  اً كبير  اً الدراسة إلى أن هناك تأثير 

الرياضيات، وعدم تأثير الجنس على التحصيل، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة أن 
يستخدم معلم الرياضيات استراتيجيات تعليمية تساعد في تحسين مستول الطالب في الرياضيات، 

 وحاجة للتطوير في المناهج الدراسية.

 :(م2013دراسة الشيخ أحمد ) 3.3.10

فعالية برنامج مقترح للتعليم التفاعلي المحوسب في معالجة  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
د قضعف تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في الرياضيات بمدارس وكالة الغوث بغزة، و 

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الرابع 
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يونس بقطاع غزة، حيث بلغ عدد الطالبات  األساسي في مدارس وكالة الغوث بمحافظة خان
من ضعيفات  (% 60( طالبة بمعدالت أقل من )60)من  ( طالبة، وتكونت عينة الدراسة1123)

ين بالتساوي إلى مجموعت ية المشتركة لالجئين، وتم تقسيمهنالقرارة االبتدائالتحصيل، في مدرسة 
إلجابة ولبار التحصيلي، تالدراسة في االخ ( طالبة، وتمثلت أداة30وضابطة ) ( طالبة،30تجريبية )

، ومعامل إيتا، ومعامل ارتباط (T-Test )، واختبار(spss)برنامج  عن أسئلة الدراسة استخدم
بين  (α=0.05هرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )  بيرسون، وأظ

متوسط درجات الطالبات في المجموعتين لصالح طالبات المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة 
بضرورة تشجيع المعلمين على توظيف البرمجيات التعليمية الخاصة بمبحث الرياضيات، نظرًا 

 تحسين مستويات التحصيل لدل الطالب.ألثرها اإليجابي في 

 :(Guzeller, 2012)دراسة جوزلير  3.3.11

الدراسة إلى الكشف عن أثر التعلم القائم على شبكة ويب على التحصيل في  هذه هدفت
د قالرياضيات، واالتجاهات، والقلق، والكفاءة الذاتية لدل طالب الصف السادس في تركيا، و 

( طالبًا 62تجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )التجريبي بتصميم شبه  استخدمت الدراسة المنهج
( طالبًا كمجموعة تجريبية؛ وذلك المتالكهم 12من طالب الصف السادس، حيث اختار الباحث )

( طالبًا كمجموعة ضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار 50أجهزة حاسوب في البيت، و)
رياضيات، ومقياس القلق، ومقياس الكفاءة الذاتية، ومن أهم تحصيلي، ومقياس االتجاه نحو ال
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة  النتائج التي توصلت الدراسة إليها
 جموعة الضابطة في اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية.المجموعة التجريبية ودرجات الم

 :(Tarim, 2009)دراسة تارم  3.3.12

أثر طريقة التعلم التعاوني المدعوم بنظرية الذكاء  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
المتعدد على تحصل طالب الصف الرابع األتراك في مادة الرياضيات وقدرتهم على فهم 

( 150المادة وحفظها، واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
أربع مجموعات: مجموعتين تجريبية، ومجموعتين ضابطة، وتمثلت طالبًا، تم تقسيمهم إلى 

أدوات الدراسة في اختبار التحصيل في مادة الرياضيات، ومخزون الذكاء المتعدد، ونموذج 
المعلومات الشخصية كأدوات من أجل قياس أهداف الدراسة، وأظهرت النتائج أن طريقة 

مي دد لها تأثير أكبر على التحصيل األكاديالتعلم التعاوني المدعوم بنظرية الذكاء المتع
 ن الطريقة التقليدية في التعليم.م

 



66 
 

 تعقيب على دراسات المحور الثاني: 3.4

 فيما يتعلق بأهداف الدراسات السابقة: -أولا 

اتفقت الدراسات السابقة التي تناولت التحصيل في الرياضيات في هدفها بدراسة 
ل في تابع، واستقصاء أثر معالجة تجريبية على التحصيالتحصيل في الرياضيات كمتغير 

الرياضيات، وتباينت فيما بينها في أن بعضها تناول استقصاء أثر برنامج تعليمي في 
(، كما م2013(، ودراسة الشيخ أحمد )م2014تنمية التحصيل مثل دراسة أبوسيف )

 Tellaة تيال )دراس استقصاء أثر استراتيجية على التحصيل مثل بعض الدراساتوتناولت 
إلى الدمج بين استراتيجيتين مثل دراسة آل  الدراسات بعض(، في حين هدفت 2013 ,
( إلى م2013(، ودراسة األقرع )م2013هدفت دراسة أبو دان)و  كما(، م2015عيسى )
إلى  (Tarim, 2009)أثر توظيف نموذج على التحصيل، وقد هدفت دراسة تارم  معرفة
أثر طريقة التعلم التعاوني على التحصيل، في حين هدفت دراسة المزمومي  معرفة

 لكترونية على التحصيل، كما وهدفتإأثر التدريس باستخدام مدونة  معرفةإلى  (م2016)
أثر استخدام التعليم المدمج على تحصيل، وقد   معرفة( إلى م2015دراسة الحازمي )

 ثر توظيف مسرح الظل على التحصيل.إلى معرفة أ (م2015هدفت دراسة عليان )

بإشراك  اً يبيتدر  اً مع الدراسات السابقة، فقد استخدمت برنامج وتختلف الدراسة الحالية
 ي الرياضياتالتحصيل ف مستول أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات بهدف تنمية

 .لدل طالب الصف الرابع األساسي ذوي التحصيل المنخفض

 يتعلق بمنهج الدراسة: فيما -ثانياا 

ريبي المنهج التجاشتركت العديد من الدراسات السابقة في اختيار المنهج التجريبي أو 
نهج التجريبي الم الدراسات فقد استخدمت بعضشبه التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة، بتصميمه 

 في، (Tella , 2013)م(، ودراسة تيال 2014ودراسة أبو سيف ) ،(م2015مثل دراسة عليان )
سة خان درامثل  شبه التجريبي التجريبي بتصميمه المنهج دراساتبعض الت استخدم حين
فقد استخدمت ( م2015دراسة الحازمي ) أما، (Guzeller, 2012)(، ودراسة جوزلير م2014)

 .والمنهج الوصفي منهجين هما: المنهج التجريبي بتصميمه شبه التجريبي،

التجريبةةةةةةةةي  المةةةةةةةةنهج دامع الدراسةةةةةةةةات السةةةةةةةةابقة التةةةةةةةي اسةةةةةةةةتخوتتفةةةةةةةق الدراسةةةةةةةةة الحاليةةةةةةةةة مةةةةةةة 
 شبه التجريبي. بتصميمه
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 فيما يتعلق بعينة الدراسة: -ثالثاا 

تنوعت الفئة المستهدفة التي مثلت عينة الدراسة في دراسات المحور الثاني، فبعض الدراسات 
دراسة الحازمي و (، م2016ثل دراسة المزمومي )أجريب على طلبة المدارس المتوسطة والثانوية م

في حين استهدفت بعض  ،(م2013دراسة األقرع )و (، م2015دراسة آل عيسى )و (، م2015)
(، ودراسة خان م2015الدراسات طلبة المرحلة األساسية كعينة للدراسة مثل دراسة عليان )

 .(م2013دراسة الشيخ أحمد )و (، م2013(، ودراسة أبو دان)م2014)

(، ودراسة م2013(، ودراسة الشيخ أحمد )م2013وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة أبو دان)
 في أنها ستطبق على طالب الصف الرابع األساسي. (Tarim, 2009)تارم 

 فيما يتعلق بأدوات الدراسة: -رابعاا 

 تنوعت األدوات المستخدمة في دراسات هذا المحور بما يحقق أهداف كل دراسة، إال أن
ناوله تحصيل باعتبار أن التحصيل الدراسي يتم تلمعظم هذه الدراسات استخدمت اختباراً أو مقياساً ل

 اً تحصيلي اً في األغلب كمتغير تابع يستوجب وجود أداة لقياسه، فاستخدمت بعض الدراسات اختبار 
(، م2013د )(، ودراسة الشيخ أحمم2013كأداة منفردة لتحقيق أهداف الدراسة مثل دراسة أبو دان)

. بينما جمعت بعض الدراسات اختبارًا أو مقياسًا للتحصيل وأداة (Tarim, 2009)ودراسة تارم 
(. م2014(، ودراسة أبو سيف )م2015(، ودراسة عليان )م2016أخرل مثل دراسة المزمومي )

 في حين جمعت بعض الدراسات اختبارًا أو مقياسًا للتحصيل وأكثر من أداة أخرل مثل دراسة
 . (Guzeller, 2012)(، ودراسة جوزلير م2015الحازمي )

 في أنها (م2013(، ودراسة الشيخ أحمد )م2013دراسة أبو دان)وتتفق الدراسة الحالية مع 
 كأداة لجمع البيانات. في الرياضيات اً تحصيلي اً استخدمت اختبار 
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 من الدراسات السابقة: أوجه الستفادة 3.7

 :فيأفادت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة الباحث إفادة كبيرة 

 كتابة اإلطار النظري المتعلق بمحاور هذه الدراسة. -1
 ة.واألعداد العشريالكسور العشرية  المتمثلة في اختبار تحصيلي في الدراسة بناء أداة -2
 تحليل محتول وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية. عدادإ -3
عداد البرنامج التدريبي القائم على إشراك أولياء األمور. -4  بناء وا 
 التعرف إلى خطوات إجراء الدراسة وتطبيقها. -5
 مة إلجراء الدراسة.ى األساليب اإلحصائية األكثر مالءالتعرف إل -6
 اإلفادة من توصيات الدراسات السابقة ومقترحاتها. -7

 السابقة: الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ما أهم 3.8

 توظيف برنامج تدريبي قائم على إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات على -1
 طالب الصف الرابع األساسي ذوي التحصيل المنخفض بغزة. لدل تحصيلال تنمية مستول

الجزء  كتاب الرياضيات العشرية( منالعشرية واألعداد  الكسور)الدراسية الثامنة  وحدةالاختيار  -2
 .للصف الرابع األساسي الثاني

اختيار عينة من طالب الصف الرابع األساسي ذوي التحصيل المنخفض من مدارس وزارة  -3
 التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

 تحليل محتول الكسور العشرية واألعداد العشرية.إعداد  -4
 عداد العشرية.بناء االختبار التحصيلي في الكسور العشرية واأل -5

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 
 الفصل الرابع

 واإلجراءات الطريقة
 
 

 الدراسة منهج 4.1
 متغيرات الدراسة 4.2
 مجتمع الدراسة 4.3
 عينة الدراسة 4.4
 الدراسة أداة 4.5
 البرنامج المقترح 4.6
 ضبط متغيرات الدراسة 4.7
 األساليب اإلحصائية 4.8
 إجراءات الدراسة 4.9



70 
 

 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

داف، لتحقيق األه عهااتباًل إلجراءات الدراسةةةةةةة التي تم ايتناول هذا الفصةةةةةةل عرضةةةةةةًا مفصةةةةةةّ 
 ألداة اً ينتها، كما يشةةةةةةةمل أيضةةةةةةةًا وصةةةةةةةفحيث يتناول منهجية الدراسةةةةةةةة وتحديد مجتمعها واختيار ع

الدراسةةة وطريقة إعدادها، والخطوات اإلجرائية لتطبيق الدراسةةة والمعالجات اإلحصةةائية المسةةتخدمة 
 :ةللعناصر السابقة من إجراءات الدراس لدراسة وتحليلها، وفيما يلي وصف  للوصول إلى نتائج ا

 منهج الدراسة: 4.1

المالحظةةةةة  بةةةةأنةةةةه( المنهج التجريبي 217م، ص 1999كةةةةل من عالوي، وراتةةةةب ) يعرف
الموضةةةةةةةةةةوعية لظاهرة معينة تحدث في موقف يتميز بالضةةةةةةةةةةبط المحكم ويتضةةةةةةةةةةمن متغيرًا أو أكثر 

 خرل.وامل( األمتنوعًا بينما تثبت المتغيرات )الع

 التجريبي األكثرالتصميم  قسيمت ( بأن7م، ص 2001صالح، وآخرون ) كل من وقد أشار
انلي( حيث كامبل( و)جوليان سةةت )دونالدهو التقسةةيم الذي يقترحه  للمنهج التجريبي شةةيوعًا وشةةموالً 

 صنفا التصميم التجريبي إلى أربعة أقسام كما يلي:

 التصميم التجريبي البسيط. -1
 التصميم التجريبي الحقيقي. -2
 التصميم شبه التجريبي. -3
  التصميم االرتباطي والتجريب البعدي. -4

شةةةةةبه التجريبي بأنه  تصةةةةةميمال( 8م، ص 2001صةةةةةالح، وآخرون ) في حين يعرف كل من
يختص بدراسةةةةةةةةةةة المواقف التي تحدث وتحتاج أن تبحث تجريبيًا ولكن لعدم إمكانية االختبار الذي 

أو التحديد العشةةةةةةةةةوائي لألفراد أو المجموعات موضةةةةةةةةةع التجريب، وعدم إمكانية ضةةةةةةةةةبط المتغيرات 
 الضبط الكامل. الخارجية مما يجعل هذا التصميم يعوزه

بتصةةةةةةميمه  اسةةةةةةتخدم الباحةةةةةث فةةةةةي هةةةةةذه الدراسةةةةةةة المةةةةةنهج التجريبةةةةةي، سةةةةةبق ممةةةةةااسةةةةةتنادًا و 
ألن العينةةةةةةةة قصةةةةةةةدية حيةةةةةةةث تةةةةةةةم اختيةةةةةةةار المدرسةةةةةةةة بشةةةةةةةكل قصةةةةةةةدي، ولتسةةةةةةةهيل  شةةةةةةبه التجريبةةةةةةةي

 .إجراءات تطبيق الدراسة

-اختيار التصميم شبه التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبلي وقد تم
 :( التالي4-1كما بالجدول رقم ) ويعبر عنه ،(222 م، ص2010بعدي )أبو عالم، 
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 :التصميم شبه التجريبي للدراسةيوضح  (4-1جدول رقم )

الدراسة البعدية أداة المعالجةأسلوب   الدراسة القبلية أداة مجموعة الدراسة  

االختبار التحصيلي في  التجريبية
الكسور العشرية واألعداد 

 العشرية

التدريس باستخدام برنامج 
 إشراك أولياء األمور

االختبار التحصيلي في 
الكسور العشرية واألعداد 

 العشرية
 التدريس االعتيادي الضابطة

ن، حيث البعدي لمجموعتين متكافئتي -وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة التصميم القبلي 
قام الباحث بتقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين متكافئتين )تجريبية وضابطة(، ثم قام بإخضاع 
المتغير المستقل )برنامج قائم على إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات( للتجربة 

ذوي  صيل( لدل طالب الصف الرابع األساسيوقياس أثره على المتغير التابع )تنمية مستول التح
 .في الرياضيات التحصيل المنخفض

 متغيرات الدراسة: 4.2

 التابع فيما يلي:المتغير المتغير المستقل و  في هذه الدراسة حدد الباحث

 المتغير المستقل: -أولا 

بأنه العامل أو المتغير الذي يسبب  ( المتغير المستقل35 م، ص2009) ةأبو ناهي ُيعرفو 
 الظاهرة أو يؤثر فيها. 

في  ألمورإشراك أولياء ا قائم على برنامج) في الحالية المتغير المستقل في الدراسةويتمثل 
على طالب المجموعة التجريبية، وبقاء المجموعة الضابطة على  فعاليات تدريس الرياضيات(

 األسلوب المعتاد.

 التابع: المتغير -ثانياا 

العامل أو المتغير الذي يتبع  ( المتغير التابع بأنه35 م، ص2009) ةناهيوُيعرف أبو 
 . ويتأثر بوجوده أو يحدث نتيجة له المتغير المستقل،

 . (تنمية مستول التحصيل)وهو  الحالية متغير التابع في الدراسةالوقد تم تحديد 
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 مجتمع الدراسة: 4.3

محافظات غزة التابعة ساسي في جميع طالب الصف الرابع األاسة من تكون مجتمع الدر 
 (.م2016-م2015في العام الدراسي) العالي يملوزارة التربية والتعل

عدد طالب الصف الرابع بأن  (25 ص م،2016) العالي والتعليم التربية وزارةوقد اشارة  
 (.م2016-م2015)الدراسي العام في ،( طالباً 25486) بلغ غزة قطاع محافظات في األساسي

 عينة الدراسة:  4.4
 :عينتين، هما عينة الدراسة من تتألف

 العينة الستطالعية:  -أولا 
 عي األساسية( طالبًا من طالب الصف الخامس األساسي من مدرسة الراف42تم اختيار )

 تأكد من صالحية االختبار المراد تطبيقه.للللبنين، وذلك " أ " 
 األساسية:  العينة -ثانياا 

اعتمد الباحث في اختياره للعينة من طالب الصف الرابع األساسي في مدرسة الرافعي 
( 10-9للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم شمال غزة، وتتراوح أعمارهم ما بين ) "األساسية " أ 

عامًا، وقد تم اختيار المدرسة بطريقة قصدية، وذلك الستعداد اإلدارة المدرسية والمعلمين وأولياء 
)اختبار ي ف األمور لتسهيل عمل الباحث، وقد اعتمد الباحث في عملية اختيار الطالب على نتائجهم

( لمبحث الرياضيات، حيث بلغ م2016/م2015) للعام الدراسي نصف الفصل الدراسي الثاني(
 جميع الطالب الباحث استثنىوقد  ،في جميع الصفوف الدراسية ( طالباً 174أجمالي عددهم )

( طالبًا من ذوي التحصيل 41ليصبح العدد ) ( من العالمة النهائية،%50الحاصلين على أكثر من )
أمور الطالب ذوي التحصيل المنخفض  دعوة أولياءباحث المنخفض في الرياضيات، ثم قام الب

( ولي أمر 16)استعد  ،لالجتماع بهم في المدرسة، وذلك الستطالع رأيهم في المشاركة بالبرنامج
من أبنائهم كمجموعة  اً ( طالب16ثم قام الباحث باختيار ) شراك الباحث في البرنامج التدريبيإعلى 

 شراك الباحثإل( ولي أمر 25والبالغ عددهم ) ، في حين اعتذر اآلخرين من أولياء االمورتجريبية
م قام الباحث ث ظروف خاصةل عدم قدرتهم في المشاركة في البرنامج بسبب التدريبي في البرنامج
( طالبًا 32) ينة الدراسة منتكونت عبالتالي و  ،من أبنائهم كمجموعة ضابطة اً ( طالب16باختيار )

( 16) المجموعة الضابطة والبالغ عددها حيث تكونت عينة الدراسة من ذوي التحصيل المنخفض،
 باستخدام درسوا ( طالباً 16) والبالغ عددهاطالبًا درسوا بالطريقة المعتادة، والمجموعة التجريبية 

ستعد ا نالرياضيات، والذي تدريس فعاليات في األمور أولياء إشراك على قائمال تدريبيال برنامجال
تمكنوا  ،أمر ولي( 16) عددهم والبالغ إلشراك الباحث في برنامج إشراك أولياء األمور أولياء أمورهم

 .(4-2)من حضور جلسات برنامج إشراك أولياء األمور، كما يوضحها الجدول رقم 
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 :أفراد العينة للمجموعتين التجريبية والضابطة توزيعيوضح  (4-2)جدول رقم 

 النسبة العدد المجموعة
 المئوية

 الطريقة المستخدمة
 أولياء األمور التدريس باستخدام برنامج قائم على إشراك %50 16 التجريبية
 التدريس بالطريقة االعتيادية %50 16 الضابطة
 - %100 32 المجموع

 الدراسة: اةأد 4.5
ترتبط بخدمة ُمصةةةةةةةةةةةةةةممها وُمعدها كوسةةةةةةةةةةةةةةيلة لجمع البيانات أو  مهمةتعتبر االختبارات أداة 

المعلومات بهدف تكوين األحكام وصةةةةةةياغة القرارات، وتشةةةةةةكل االختبارات الصةةةةةةفية أهم أداة قياس 
يسةةةةةةتخدمها المعلم في تقويم التحصةةةةةةيل المدرسةةةةةةي للطالب، وذلك باالعتماد على عينة مختارة من 

تج اسها، لمعرفة درجة امتالك الفرد لذلك السلوك المتمثل بالنواالسلوك )النواتج التعليمية( المراد قي
وذلك من أجل الحكم على مستول تحصيله، من خالل مقارنة أدائه بتحصيل زمالئه أو  ،التعليمية

 وكذلك المهارات والمعارف التي ال ،لتحديد المعارف والمهارات التي يسةةةةةةةةةةةةةةتطيع الطالب القيام بها
 يستطيع القيام بها.

( االختبار التحصةةةةةةيلي بأنه " إجراء منظم لقياس 57-47 م، ص ص2005)ملحم رف ُيعو 
سةةةةةةةةةةمة ما من خالل عينة من السةةةةةةةةةةلوك بهدف التأكد من مدل تحقيق األهداف الخاصةةةةةةةةةةة بالمادة 

 الدراسية ".
 للصف حثالبا إعداد من اختباربأنه "  إجرائياً  يعرف الباحث االختبار التحصيليفي حين 

 من يةالعشةةر  واألعداد العشةةرية الكسةةور وحدة في الطالب تحصةةيل درجة ويقيس ،األسةةاسةةي الرابع
 ." م2015/2016 الدراسي العام من الثاني الدراسي للفصل الرياضيات مبحث

 وتعد االختبارات الموضةةةةةةةةةةةةةوعية من األنماط الحديثة مقارنة باالختبارات المقالية حيث تتعدد
 قابلة أو التكميل.أنماطها من الصواب والخطأ إلى االختيار من متعدد إلى الم

ار الذي لة االختبلصياغة أسئ "نمط االختيار من متعددعلى "بناء االختبار وقد قام الباحث ب
 مة لعدة أسباب منها: يعتبر أكثر مالء

  ّل نسبة التخمين.خلوه من التأثر بذاتية المصحح ويقل 

 فيها. الطالبمن المادة العلمية المراد اختبار  اً كبير  اً تغطيته جزء 

 بالنسبة للطلبة. عنها سهلة اإلجابة 

 .مستول الثبات عال، ألن زيادة عدد البدائل يشبه في تأثيره زيادة طول االختبار 

 .قليلة الغموض 

 .ال تحتاج إلى خطوات حل كثيرة 
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الخاص بوحدة الكسةةةةةةةةةةةةةةور  لتحصةةةةةةةةةةةةةةيليوقد اتَّبع الباحث الخطوات التالية إلعداد االختبار ا
 عداد العشرية للصف الرابع األساسي، حيث مر بناؤه بالخطوات التالية:العشرية واأل

 تحديد هدف االختبار. -1
 تحديد أبعاد االختبار. -2
 محتول.التحليل  -3
 إعداد جدول المواصفات الخاص باالختبار. -4

 صياغة فقرات االختبار. -5

 تعليمات االختبار. -6

 الصورة األولية لالختبار. -7

 تجريب االختبار. -8

 تصحيح االختبار. -9
 وذلك بهدف التعرف إلى: ،تحليل نتائج االختبار -10

 االختبار. المناسب زمنالأ( 

 صدق االختبار.( ب

 ثبات االختبار.( ج

 لة االختبار. ئ( لكل سؤال من أسصعوبةمعامل )التمييز، وال( د

 النهائية لالختبار. الصورة -11

 :"االختبار التحصيلي"  أداة الدراسة وفيما يلي عرض تفصيلي لخطوات بناء
 تحديد هدف الختبار: -أولا 

لكسور ايهدف االختبار إلى قياس مستول تحصيل طالب الصف الرابع األساسي في وحدة )
 ( من كتاب الرياضيات )الجزء الثاني( للصف الرابع األساسي. العشرية واألعداد العشرية

 تحديد أبعاد الختبار: -ثانياا 
مثلت وت ،وقد حدد الباحث أبعاد االختبار من خالل وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية

وقد حددت  ،)تذكر، فهم، تطبيق، مستويات العليا( :مستويات بلوم المعرفية وهيأبعاد االختبار في 
 هذه المستويات تبعًا لمناسبتها للوحدة.
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 :المحتوي تحليل -ثالثاا 
( تحليل المحتول بأنه "أسةةةةةةةةةةةلوب بحثي يهدف إلى 199م، ص 1985عبد الحميد ) وُيعرف

التعرف على المكونات أو العناصةةةةةةر األسةةةةةةاسةةةةةةية للمواد التعليمية في العلوم الطبيعية بطريقة كمية 
 معايير محددة.موضوعية منظمة وفقًا ل

المحتول بأنه" وسيلة بحث  ( تحليل215 م، ص2010) زيدإبراهيم، وأبو  ُيعرف حين في
بطريقة وموضوعيًا و تستخدم لوصف المحتول الظاهر للمادة العلمية المراد تحليلها وصفًا كميًا 

 .منهجية منظمة"

رية الكسةةةةةةةور العشةةةةةةة محتول الخاص بوحدةالالخطوات التالية إلعداد تحليل  الباحث اتبعقد و 
 وفقاناؤه بسةةاسةةي، حيث مر يات الجزء الثاني للصةةف الرابع األعداد العشةةرية من كتاب الرياضةةاألو 

 للخطوات التالية:

 التحليل. من الهدف -1
 التحليل. عينة -2
 التحليل. وحدة -3
 التحليل. فئة -4
 التسجيل. وحدة -5
 التحليل. عملية ضوابط -6
 المحتول. تحليل صدق -7
 التحليل. ثبات -8
 التحليل. نتائج -9

 وفيما يلي عرض تفصلي لخطوات تحليل المحتول:
 الهدف من التحليل: -1

 :إلى تهدف عملية تحليل المحتول

)مفاهيم، تعميمات، مهارات، حل المسائل( المتضمنة في كتاب  :صنوف المعرفة تحديد -أ
 .العشرية ادعدواأل العشرية الكسوروحدة  في للصف الرابع األساسي "الجزء الثاني" الرياضيات

 لصفل" الثاني الجزء" الرياضيات كتاب في المتضمنة السلوكية األهداف مجموعة شتقاقا  -ب
 طبيق،ت فهم، تذكر،: )وتشمل العشرية واألعداد العشرية الكسور وحدة في األساسي الرابع

 العشرية رالكسو  في مواصفات االختبار التحصيلي ، وذلك من أجل بناء جدول(العليا مستويات
 العشرية. عدادواأل
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 عينة التحليل: -2
 الجزء الثاني من كتاب الرياضةةةةةةةةيات العشةةةةةةةةرية واألعداد العشةةةةةةةةرية الكسةةةةةةةةورتم تحديد وحدة 

التالي يبين الفصةةةةةةول التي  (4-3) للصةةةةةةف الرابع األسةةةةةةاسةةةةةةي للفصةةةةةةل الدراسةةةةةةي الثاني، والجدول
 تتضمنها الوحدة:

 :العشرية عدادواأل العشرية الدروس المتضمنة في وحدة الكسوريوضح  (4-3)جدول رقم 
 درسال   م

 الكسر العشري واألجزاء من عشرة. 1

 العدد العشري. 2

 األجزاء من مئة والعدد العشري. 3

 مقارنة الكسور العشرية. 4

 تقريب الكسور واالعداد العشرية ألقرب عدد صحيح. 5

 جمع الكسور واألعداد العشرية. 6

 العشرية.طرح الكسور واألعداد  7

 وحدة التحليل: -3
قياس لويقصةةةةةد بوحدة التحليل: "أصةةةةةغر جزء في المحتول ويختاره الباحث ويخضةةةةةعه للعد وا

ليل كلمة وقد تكون وحدة التح ،داللة معينة في رسةةةةةةةةةةةةةم نتائج التحليل حيث يعتبر ظهوره وتكراره ذا
 (.104 م، ص1987)طعيمه، "أو الموضوع أو الشخصية المفردة أو مقياس المسافة والزمن

 اختار الباحث الفقرة كوحدة تحليل تعتمد عليها فئات التحليل. وقد 
 فئة التحليل: -4

ويقصةةةةد بفئة التحليل: " العناصةةةةر الرئيسةةةةة أو الثانوية التي يتم وضةةةةع وحدات التحليل فيها 
والتي يمكن وضةةةةع كل صةةةةفة من صةةةةفات المحتول  ،غيرهاأكانت كلمة أم موضةةةةوع أم قيم و سةةةةواء 

 (.62ص ،م1987فيها وتصنف على أساسها " )طعيمة،
)مفاهيم، تعميمات، حدد الباحث فئات التحليل في هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةنوف المعرفة قد و  

 رياضية( الخاصة بوحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية كوحدة لتحليل المحتول.مهارات، مسائل 
 لتسجيل:وحدة ا -5

جيل: بأنها أصةةةةةةةةغر وحدة يظهر من خاللها تكرار الظاهرة )شةةةةةةةةحاته، سةةةةةةةةويقصةةةةةةةةد بوحدة الت
 (.89 م، ص2003والنجار، 

 الفقرة التي تظهر فيها فئات التحليل كوحدة للتسجيل. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة
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 ضوابط عملية التحليل: -6
 تم وضع ضوابط لعملية التحليل تتمثل في التالي: ،للوصول إلى تحليل دقيق

لكسور اوحدة األساسي،  الرابعللصف  )الجزء الثاني( التحليل في ضوء كتاب الرياضيات -أ
 .العشرية واألعداد العشرية

 اضياتكتاب الريألن الكسور العشرية واألعداد العشرية  م  خ  ا   تفق   ت شألل ألح لى لحر   - 
 األساسي. رابعلللصف ا )الجزء الثاني(

 يائ    تفصل ليائ    تلحر  ألن عأل     ت ح  ل. ع ألار م   -ج

 التحليل في إطار المحتول والتعريف اإلجرائي. -د
 تحليل المحتوى: صدق -7

ورة إعداد الصب التحليل، وقد قام الباحثيعكس صدق التحليل درجة التأكد من صالحية 
األولية لتحليل المحتول، من حيث شموليته للعناصر األربعة: )المفاهيم، والتعميمات، والمهارات، 

ن ذوي الخبرة في مجال المناهج وطرق قام الباحث بعرض التحليل على مجموعة مثم والمسائل(، 
تدريس  لخبرة في، ومشرفي وزارة التربية والتعليم العالي، ومعلمي الرياضيات ذوي االتدريس

 (،3هم في الملحق رقم )ل المدرسة وخارجها والواردة أسماؤ الرياضيات للصف الرابع األساسي داخ
وقد قام الباحث بإجراء بعض التعديالت في ضوء آراء السادة المحكمين، ليتم اعتماد التحليل في 

 (.4صورته النهائية كما في الملحق رقم )
 ثبات التحليل: -8

 هما:  الباحث نوعين من الثبات استخداملتحديد ثبات التحليل 

 الثبات عبر الزمن. -أ
 الثبات عبر األفراد. -ب

 وفيما يلي توضيح لهذين النوعين:  
 :الثبات عبر الزمن -أ

ل باستخدام الثبات عبر الزمن، حيث قام الباحث بتحلي التحليل قام الباحثلتحديد ثبات أداة 
ثم أعيد التحليل  ،م(2016)يناير، شهر ( في العشرية واألعداد العشريةالكسور ) :محتول الوحدة

 .معامل الثباتثم قام الباحث بحساب ، م(2015)فبراير، مرة أخرل من قبل الباحث في 
هوليستي  باستخدام المعادلةمعامل الثبات إلى ( 178 م، ص1987) طعيمةوقد أشار   

(Holsti) كما يلي: 

    = معامل الثبات
 ق 2
 2 ن  +1 ن
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 ن:إحيث 
 .عليها االتفاق تم التي الفئات عدد إلى ق : تشير

 .)األول لباحث ) التحليلا قبل من حللت التي الفئات عدد إلى : تشير 1ن
 ني(.الثا )التحليلالباحث قبل من حللت التي الفئات عدد إلى : تشير 2ن

 يلخص نتائج عملية التحليل: (4-4)والجدول التالي
 :تحليل المحتوى عبر الزمنيوضح  (4-4) جدول رقم

 معامل الثبات نقاط الختالف نقاط التفاق التحليل الثاني التحليل األول صنوف المعرفة
 0.92 1 6 6 7 المفاهيم

 0.90 1 5 5 6 التعميمات

 0.95 1 11 12 11 المهارات

 0.73 3 4 7 4 المسائل

 0.90 6 26 30 28 المجموع

على ثبات عال للتحليل،  وهذا يدل( 0.90أن معامل الثبات بلغ ) (4-4)جدول  ويتضح من
 .يةالكسور العشرية واألعداد العشر صنوف المعرفة الرياضية في وحدة  وبناء على ذلك تم تحديد

 :الثبات عبر األفراد -ب
لتي اويقصد به مدل االتفاق بين نتائج التحليل التي توصل إليه الباحث وبين نتائج التحليل 

 .(178 م، ص1987طعيمة،) توصل إليها المختصون في مجال تدريس الرياضيات
وقد استدل الباحث على ثبات التحليل الخاص بتلك الوحدة من خالل مقارنته بتحليل معلم  

عي بمدرسة اإلمام الشاف : معلم رياضيات للصف الرابع األساسي)أ. جمال السوسي رياضيات آخر
 .ردتم التحليل بشكل منف، وقد على آلية التحليلفاق ت(، حيث تم االللبنين "ب  األساسية "

  يلي:كما  ،كانت نتائج التحليلف (Holsti)هوليستي  معادلةثم قام الباحث بتطبيق 
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 :المحتوى عبر األفراد تحليليوضح ( 4-5جدول رقم ) 

 معامل الثبات نقاط الختالف نقاط التفاق تحليل المعلم تحليل الباحث صنوف المعرفة
 0.90 1 5 5 6 المفاهيم

 0.90 1 5 6 5 التعميمات

 0.96 3 12 14 11 المهارات

 0.88 1 4 4 5 المسائل

 0.92 6 26 29 27 المجموع

على ثبات عال للتحليل،  وهذا يدل ،(0.92( أن معامل الثبات بلغ )4-5جدول ) ويتضح من
 .يةالكسور العشرية واألعداد العشر صنوف المعرفة الرياضية في وحدة  على ذلك تم تحديد وبناءً 

 نتائج التحليل: -9

وقد لخص الباحث نتائج تحليل المحتول لوحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية، حيث 
اعتمد التحليل على إيجاد األوزان النسبية لكل موضوعات الوحدة وكذلك عناصر تحليلها، كما 

 .(4-6)يوضحها الجدول رقم 
وحدة الكسور العشرية واألعداد لصنوف المعرفة المتضمنة في تحليل المحتوى  عناصريوضح  (4-6)جدول رقم 

 :وأوزانها النسبية العشرية
 المجموع مسائل مهارات تعميمات مفاهيم المحتوى

 %100 %15.38 %46.15 %19.2 %19.2 الوزن النسبي درس م

 8 1 3 2 2 %30.76 الكسر العشري واألجزاء من عشرة. -1

 5 1 1 1 2 %19.23 العدد العشري. -2

 4  3 1  %15.38 والعدد العشري.األجزاء من مئة  -3

 3  2  1 %11.53 مقارنة الكسور العشرية. -4

تقريب الكسور والعداد العشرية ألقرب  -5
 عدد صحيح.

3.84%   1  1 

 3 1 1 1  %11.53 جمع الكسور واألعداد العشرية. -6

 2 1 1   %7.69 طرح الكسور واألعداد العشرية. -7

 26 4 12 5 5 %100 عدد العناصر
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ر ملحق عداد العشرية انظوبناًء عليه تم إعداد تحليل محتول وحدة الكسور العشرية واأل
 (.4رقم )
 جدول المواصفات الخاص بالختبار: إعداد -رابعاا 

( جدول المواصةةفات بأنه " مخطط تفصةةيلي له بعدين، 353 م، ص2010) ُيعرف أبو زينه
ونسةةةةبة التركيز وعدد األسةةةةئلة المخصةةةةصةةةة  ،المادة ة لمحتولضةةةةمن البعد األول العناوين الرئيسةةةةيت

 ،لكل جزء في حين يتضةةةةةةةةةةمن البعد الثاني الوزن النسةةةةةةةةةةبي لكل موضةةةةةةةةةةوع من حيث عدد األهداف
 ومستويات ودرجة التركيز عليها لكل هدف ".

قام الباحث بإعداد جدول المواصةةفات الخاص باالختبار التحصةةيلي مسةةتفيدًا من تحليله وقد 
الدراسةةةية الخاصةةةة بالكسةةةور العشةةةرية واألعداد العشةةةرية، حيث تّم اشةةةتقاق مجموعة لمحتول الوحدة 

م، تطبيق، تذكر، فه) :تشةةةةملاألهداف السةةةةلوكية المتضةةةةمنة بالوحدة التي يتناولها االختبار بحيث 
من ثم ( هدفًا سةةةةلوكيًا، و 26يث تم اشةةةةتقاق )، ح(تشةةةةمل " تحليل، تركيب، تقويم" :مسةةةةتويات العليا

ببناء جدول المواصةةةفات بهدف وضةةةع عدد من الفقرات االختبارية يالئم الوزن النسةةةبي  قام الباحث
 ( التالي:4-7لكل درس كما بالجدول )
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جدول مواصفات الختبار التحصيلي في الكسور العشرية واألعداد العشرية للصف الرابع يوضح  (4-7)جدول 
 :الساسي

 المجموع عليامستويات  تطبيق فهم تذكر المحتوى  

 %100 %15.38 %46.15 %19.2 %19.2 الوزن النسبي الدرس م

الكسر العشري واألجزاء من  -1
 عشرة.

30.76% 2 2 3 1 8 

 5 1 1 1 2 %19.23 العدد العشري. -2

األجزاء من مئة والعدد  -3
 العشري.

15.38%  1 3  4 

 3  2  1 %11.53 مقارنة الكسور العشرية. -4

عداد تقريب الكسور واأل -5
 العشرية ألقرب عدد صحيح.

3.84%   1  1 

جمع الكسور واألعداد  -6
 العشرية.

11.53%  1 1 1 3 

طرح الكسور واألعداد  -7
 العشرية.

7.69%   1 1 2 

 26 4 12 5 5 %100 عدد العناصر

 صياغة فقرات الختبار: -خامساا 
سات من األدب التربوي والدرا باالستفادةاالختبار، و بعد االنتهاء من بناء جدول مواصفات 

حث ببناء ، قام البابالكسور العشرية واألعداد العشريةالسابقة التي تضمنت اختبارات تتعلق 
وقد تم صياغة فقرات االختبار من نوع األسئلة الموضوعية، حيث وصياغة فقرات االختبار، 

متعدد، وذلك لدقتها وقلة التخمين أو الصدفة  كانت األسئلة الموضوعية من نوع االختيار من
 فيها، وسهولة تصحيحها، وعدم تأثرها بذاتية المصحح، وارتفاع معاملي الصدق والثبات.

 عدة أمور منها:االختبار  صياغة فقرات عند روعيوقد  
 .الدقة العلمية واللغوية 

 .واضحة وخالية من الغموض 

 .مناسبة لمستول الطالب 

  واألهداف المراد قياسها.ممثلة المحتول 
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 .تقيس مستويات مختلفة لألهداف السلوكية حسب تصنيف بلوم 

 .صياغة السؤال بحيث ال يتحمل أكثر من إجابة واحدة 

 تعليمات الختبار: -سادساا 

مجموعة من التعليمات تهدف إلى تسهيل مهمة  وضع الباحثبعد إتمام بنود االختبار 
 الطالب لإلجابة على أسئلة االختبار وإلزالة الغموض، وهي كالتالي:

 .بيانات للطالب: االسم، والشعبة 

 وعدد الصفحات. ،وعدد البدائل ،تعليمات لوصف االختبار: عدد الفقرات 

 ناسب.في المكان الماألسئلة ووضع البديل الصحيح  عن جميع جابةاإلتعليمات خاصة ب 

 الصورة األولية لالختبار:  -سابعاا 

على  حيث اشتمل ،األوليةفي صورته  التحصيلاختبار  إعدادتم ما سبق، مفي ضوء 
( فقرة، لكل فقرة أربعة بدائل واحد منها فقط صحيح، ثم عرض االختبار لمجموعة من 26)

ق التدريس ومشرفي ائمن ذوي االختصاص في مجال المناهج وطر  (3)رقم  ملحقالمحكمين 
 الستطالع آرائهم حول مدل:(، وذلك 11وبلغ عددهم )ومعلمي الرياضيات من ذوي الخبرة 

 تمثيل فقرات االختبار لألهداف المعرفية.  

  ًولغوياً  صحة فقرات االختبار علميا. 

 دقة صياغة البدائل. 

  لرابع األساسي.الصف ا البوالبدائل لمستول طمناسبة فقرات االختبار  

 مدل انتماء الفقرات إلى كل من األبعاد األربعة لالختبار.  

 ( أما البدائل تأخذ الترقيم)أ، ب، ج، د(....،3، 2 ،1)األرقام ختبارية تأخذ البنود اال 

ضافة بعضها وبقي االختبار ،وقد تم مراعاة آراء المحكمين  وتعديل بعض الفقرات وحذف وا 
 (.5انظر على ملحق رقم ) ،( فقرة26مكون من ) التحصيلي في صورته األولية

 :توزيع مفردات األسةةةةئلة على مسةةةةتويات بلوم المعرفية وهي يوضةةةةح( 4-8) التالي والجدول
كسور العشرية وحدة ال، فهم، تطبيق، مستويات عليا(، وقد تم اختيارها بناًء على توفرها في )تذكر

 وذلك بعد القيام بتحليل المحتول.، واألعداد العشرية
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 :في صورته األولية أرقام األسئلة حسب مستويات األهداف لختبار التحصيليوضح  (4-8)جدول رقم 

 مجموع الفقرات أرقام األسئلة مستوى الهدف

 5 18، 10، 9، 2، 1 تذكر
 5 22، 14، 11، 4، 3 فهم

 12 23،25، 21، 20، 19، 17، 16، 15، 12، 7، 6، 5 تطبيق
 4 26، 24،  13، 8 مستويات عليا

 26  المجموع

 تجريب الختبار: -ثامناا 

عشوائية ممن سبق لهم دراسة  على عينة استطالعيةجريب االختبار بت قام الباحث
( طالب من مجتمع الدراسة، 42تكونت من )و  الوحدة، ولهم نفس خصائص المجتمع األصلي،

 يلي:معرفة، ما العينة االستطالعية  من كان الهدفُ ومن نفس المدرسة، و 
 .زمن االختبار 

 .صدق االختبار 

 .ثبات االختبار 

 االختبار.) التمييز، والسهولة( ألسئلة  :حساب معامالت 

 تصحيح الختبار: -تاسعاا 
تم تصحيح االختبار بعد إجابة طالب العينة االستطالعية على فقراته حيث حددت درجة 

             (. 26 - 0واحدة لكل فقرة، وبذلك تتراوح الدرجات بين )
 تحليل نتائج الختبار: -عاشراا 

بعد اجتياز طالب العينة االستطالعية الختبار التحصيل قام الباحث بتحليل نتائج إجابات 
 :بهدف التعرف إلىالطالب على أسئلة االختبار، وذلك 

 زمن االختبار. -1
 .صدق االختبار -2
 ثبات االختبار. -3
 لة االختبار. ئلكل سؤال من أس ، والسهولة(التمييز) :معامل -4
 تحديد زمن الختبار: -1

على المتوسط الحسابي لزمن تقديم طلبة العينة االستطالعية،  حساب زمن االختبار بناءً تم 
( دقيقة، وذلك 40فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية يساوي )
دقيقة   (45_35ألن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية تساوي تقريبًا ) 

 ، وذلك بتطبيق المعادلة التالية :
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 زمن إجابة أول ثالث طالب + زمن إجابة ّاخر ثالث طالب زمن إجابة االختبار =  
6                                                      

 :حساب صدق الختبار -2
السةةةةةةمة ختبةةةةةةار يمكةةةةةةن تعريةةةةةةف صةةةةةةدق االختبةةةةةةار علةةةةةةى أنةةةةةةه الدرجةةةةةةة التةةةةةةي يقةةةةةةيس بهةةةةةةا اال

 التي وضع لقياسها.
 نهما يفيان بالغرض، وهما: إواقتصر الباحث على نوعين من الصدق حيث 

 صدق المحكمين. -أ
 صدق االتساق الداخلي.  -ب

 وفيما يلي عرض تفصيلي لهذين النوعين:

 صدق المحكمين: -أ 
عن طريق عرضه على مجموعة من أساتذة الجامعات  االختباروقد تم التأكد من صدق 

المتخصصين في المناهج وأساليب التدريس والموجهين والمعلمين المتخصصين في مادة 
وقد تم األخذ بآرائهم  ،(، وذلك إلخراج االختبار بأفضل صورة3الرياضيات، انظر إلى ملحق )

 كل بعد من أبعاد االختبار.ومالحظاتهم حول مناسبة فقراته، مدل انتماء الفقرات إلى 
 صدق التساق الداخلي : -ب

االختبةةةةةار درجةةةةة و  ،مةةةةن مسةةةةتويات األهةةةةداف ويقصةةةةد بةةةةه قةةةةوة االرتبةةةةاط بةةةةين درجةةةةةات كةةةةل
كةةةةةل فقةةةةةرة مةةةةةن فقةةةةةرات االختبةةةةةار بمسةةةةةتول األهةةةةةداف الكلةةةةةي الةةةةةذي  ، وكةةةةةذلك درجةةةةةة ارتبةةةةةاطالكليةةةةةة

 (.516 م، ص2011، )حسنتنتمي إليه 
االتساق الداخلي لالختبار بتطبيقه على عينة استطالعية من تحقق الباحث من صدق قد و  

 البرنامجوقد استخدم الباحث  ،طالباً  (42خارج أفراد عينة الدراسة وبلغ عددها )
 في كل مما يلي: بيرسون ارتباط معامل حسابل، وذلك (SPSS)اإلحصائي

 لالختبار. الكلية والدرجة فقرة كل درجة بين االرتباط معامل (1
 إليه. تنتمي الذي للمجال الكلية والدرجة فقرة كل درجة بين االرتباط معامل (2
 لالختبار. الكلية الدرجة مع مجال كل درجة بين االرتباط معامل (3

 لبيرسون:االرتباط  توفيما يلي عرض تفصيلي لحساب معامال 
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 :معامل الرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار( 1
لقةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةم حسةةةةةةةةةاب معامةةةةةةةةةل االرتبةةةةةةةةةاط بةةةةةةةةةين درجةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةل فقةةةةةةةةةرة مةةةةةةةةةن فقةةةةةةةةةرات االختبةةةةةةةةةار 
مةةةةةةةةةةةع الدرجةةةةةةةةةةةة الكليةةةةةةةةةةةة الختبةةةةةةةةةةةار التحصةةةةةةةةةةةيل فةةةةةةةةةةةي الكسةةةةةةةةةةةور العشةةةةةةةةةةةرية واألعةةةةةةةةةةةداد العشةةةةةةةةةةةرية، 

 .(4-9)وهي كما يوضحها الجدول رقم 
ور الكسالتحصيل في وحدة ختبار لكل فقرة والدرجة الكلية درجة معامل الرتباط بين يوضح  (4-9)رقم جدول 

 :العشرية واألعداد العشرية

 رقم المستويات
 السؤال

معامل 
 رقم مستوى الدللة الرتباط

 مستوى الدللة معامل الرتباط السؤال

 التذكر
 
 

 0.05دالة عند  0.32 10 0.01دالة عند  0.43 1
 0.01دالة عند  0.56 18 0.01دالة عند  0.58 2
  0.05دالة عند  0.38 9

 0.01دالة عند  0.45 14 0.01دالة عند  0.40 3 الفهم
 0.05دالة عند  0.32 22 0.01دالة عند  0.63 4
  0.05دالة عند  0.33 11

 0.01دالة عند  0.42 17 0.01دالة عند  0.57 5 التطبيق
 0.01دالة عند  0.50 19 0.01دالة عند  0.45 6
 0.01دالة عند  0.45 20 0.01دالة عند  0.56 7
 0.01دالة عند  0.58 21 0.01دالة عند  0.50 12
 0.01دالة عند  0.57 23 0.01دالة عند  0.56 15
 0.01دالة عند  0.57 25 0.05دالة عند  0.35 16

 0.01دالة عند  0.52 24 0.01دالة عند  0.52 8 مستويات عليا
 0.01دالة عند  0.57 26 0.05دالة عند  0.36 13
 0.312( = 40ودرجة حرية ) 0.05داللة ر عند مستول 

 0.389( = 40ودرجة حرية ) 0.01ر عند مستول داللة 

الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية ارتباطًا دااًل داللة  جميعأن  (4-9)يتضح من الجدول 
، وهذا يدل على أن االختبار يمتاز باالتساق الداخلي (0.05 أو 0.01إحصائية عند مستوي داللة )

 .لمجالها
 :للمجال الذي تنتمي إليهكل فقرة والدرجة الكلية درجة معامل الرتباط بين ( 2

فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية  درجة كلحساب معامل االرتباط بين  تملقد 
 .(4-10)الجدول رقم كما يوضحها  وهي ،الذي تنتمي إليه مجاللل
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تبار خلللمجال الذي تنتمي إليه  كل فقرة والدرجة الكليةدرجة معامل الرتباط بين يوضح  (4-10)رقم جدول 
 :التحصيل في الكسور العشرية واألعداد العشرية

 المستويات
 رقم

 السؤال
معامل 
 مستوى الدللة الرتباط

 رقم
 مستوى الدللة معامل الرتباط السؤال

 التذكر
 
 

 0.01عند دالة  0.66 10 0.01 عند دالة 0.58 1
 0.01دالة عند  0.45 18 0.01 عند دالة 0.71 2
  0.01 عند دالة 0.53 9

 0.01دالة عند  0.46 14 0.01 عند دالة 0.53 3 الفهم
 0.01دالة عند  0.66 22 0.01 عند دالة 0.65 4
  0.01 عند دالة 0.49 11

 0.01 عند دالة 0.54 17 0.01 عند دالة 0.58 5 التطبيق
 0.01 عند دالة 0.63 19 0.01 عند دالة 0.45 6
 0.01 عند دالة 0.40 20 0.01 عند دالة 0.61 7
 0.01 عند دالة 0.54 21 0.01 عند دالة 0.63 12
 0.01 عند دالة 0.51 23 0.01 عند دالة 0.65 15
 0.01 عند دالة 0.57 25 0.01 عند دالة 0.43 16

 0.01 عند دالة 0.70 24 0.01 عند دالة 0.64 8 مستويات عليا
 0.01 عند دالة 0.65 26 0.01 عند دالة 0.76 13

 0.312( = 40ودرجة حرية ) 0.05ر عند مستول داللة 
 0.389( = 40ودرجة حرية ) 0.01ر عند مستول داللة 

الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية لمجالها ارتباطًا  جميعأن  (4-10)يتضح من الجدول 
(، وهذا يدل على أن االختبار يمتاز باالتساق الداخلي 0.01داالً داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 .لمجالها
 لالختبار:كل مجال مع الدرجة الكلية درجة معامل الرتباط بين ( 3

حساب معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االختبار مع الدرجة الكلية  لقد جرل
 .(4-11)وهي كما يوضحها الجدول رقم 

 :التحصيللختبار كل مجال مع الدرجة الكلية درجة معامالت الرتباط بين يوضح  (4-11)رقم جدول 

 مستوى الدللة معامل الرتباط مع الدرجة الكلية المجال
 0.01عند  دال 0.74 تذكر
 0.01عند  دال 0.76 فهم

 0.01عند  دال 0.95 تطبيق

 0.01عند  دال 0.71 مستويات عليا
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أن جميع معامالت االرتباط بين كل مجال والدرجة  (4-11)ويتضح من الجدول رقم  
، وهذا يدل على تناسق مجاالت االختبار (0.01الكلية لالختبار دالة إحصائيًا عند مستول داللة )

 مع الدرجة الكلية لالختبار.
 ثبات الختبار: -3

األداة التي تعطي نتائج متقاربة  بأنه االختبار ثبات (514 ص م،2011 ) حسنُيعرف 
 طبقت أكثر من مرة في ظروف مماثلة.أو نفس النتائج إذا 

 :وقام الباحث بحساب معامل ثبات االختبار باستخدام الطرق التالية

 .النصفيةطريقة التجزئة  -أ
 (.21)ريتشاردسون -كودرطريقة   -ب

 حساب معامل ثبات االختبار: لطرقوفيما يلي عرض تفصيلي 

 :التجزئة النصفيةطريقة  -أ

عينة  تجريبه علىتم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية بعد 
 (.0.90) الثباتة بلغت قيم، وقد طالباً  (42عددها )استطالعية من مجتمع الدراسة بلغ 

 :21ريتشاردسون -طريقة كودر -ب

 إليجاد وذلك ،(21) سون ريتشارد كودر معادلةإلى  (266م، ص 2005) ملحمقد أشار و 
للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقًا  (21) معامل كودر ريتشارد سونقيمة  أن ،االختبار ثبات معامل

 :للمعادلة التالية

                     [ 2ك ع/ م( -)م )ك -1 ]( 1-ك/ك) =21ر 
 32.79:  التباين = 2ع   ،   26: عدد الفقرات = ك   ،   15.55: المتوسط =   محيث أن:  

( لالختبار ككل كانت 21) ونسيتضح أن معامل كودر ريتشارد وبتطبيق المعادلة السابقة 
 لتأكد منم اوبذلك ت، طبيق االختبار على عينة الدراسةوهي قيمة تطمئن الباحث إلى ت ،(0.84)

 .التحصيلصدق وثبات اختبار 
 :صعوبةمعامالت التمييز وال -4

 في الكسور العشرية واألعداد الختبار التحصيلبعد اجتياز طالب العينة االستطالعية 
 :لىإسئلة االختبار، وذلك بهدف التعرف ألقام الباحث بتحليل نتائج إجابات الطالب  العشرية،

 لكل فقرة من فقرات االختبار.معامل التمييز  -أ
 لكل فقرة من فقرات االختبار. صعوبةمعامل ال  -ب
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 وفيما يلي عرض تفصيلي لحساب معامل التمييز ومعامل الصعوبة:

 معامل تمييز كل فقرة من فقرات الختبار. -أ
تةةةدل على قةةةدرة ( معةةةامةةةل التمييز على أنةةةه القيميةةةة التي 239م، ص 2005يعرف ملحم )

الفقرة على التمييز بين الفئة العليا والدنيا من الدرجات المحصةةةةةةةةلة للعينة، ويتم حسةةةةةةةةابه من خالل 
 المعادلة التالية:

 حيث
C.s..معامل التمييز : 
h(y) .عدد المجيبين عن الفقرة بصورة صحيحة ضمن الفئة العليا للدرجات المحصلة : 
n(y) .عدد المجيبين عن الفقرة بشكل صحيح من بين أفراد الفئة الدنيا للدرجات المحصلة : 

n .العدد الكلي ألفراد مجموعة الفئتين التي شملها االختبار : 
في حين يعرف الباحث معامل التمييز بأنه قدرة الفقرة )السةةةةةةةةةؤال( في االختبار على التمييز 

 من الفئة الدنيا.بين الطلبة من الفئة العليا والطلبة 
 أجةةةةةةاب كةةةةةةل الطلبةةةةةةةأن فقةةةةةةرة االختبةةةةةةار تكةةةةةةون ضةةةةةةعيفة فةةةةةةي حالةةةةةةة  :كمةةةةةةا ويةةةةةةرل الباحةةةةةةث

علةةةةى السةةةةؤال، وبالتةةةةالي يجةةةةب أن يكةةةةون هنةةةةاك درجةةةةة  لةةةةم يجيةةةةب كةةةةل الطلبةةةةةعلةةةةى السةةةةؤال أو 
 تمييز معينة لفقرات االختبار.

صيلي االختبار التحوقد قام الباحث بترتيب درجات الطالب تنازليًا بحسب عالماتهم في 
)كمجموعة عليا(، وأقل إحدل  :للكسور العشرية واألعداد العشرية، وأخذ أعلى أحد عشر طالب

)كمجموعة دنيا(. ثم قام الباحث بتطبيق المعادلة السابقة لحساب معامل التمييز لكل  :عشر طالب
( 0.82 – 0.36)فقرة من فقرات االختبار، فوجد الباحث أن معامل تمييز الفقرات يتراوح ما بين 

 تلفقرا تمييزال معامالت قيم فإن وعليه ،(4-12) رقم جدول إلى أنظر(، 0.56قدره )بمتوسط كلي 
فقرة االختبار  بأن (239 ص م،2005) ملحم إليه أشار ما حسب وذلك مقبولة، تعتبر ختباراال

 (.% 30)مميزة إذا كان معامل التمييز لفقرة االختبار ال يقل عن تكون 
 

 كل فقرة من فقرات الختبار: صعوبةدرجة  -ب
مؤشرًا على مدل صعوبة  يعتبر معامل الصعوبة ( بأن296م، ص 2005أشار ملحم )

سؤال ما في االختبار، ويمكن القول بأن معامل الصعوبة لسؤال ما يساوي عدد الطالب الذين 
ويتم حسابه من خالل  أجابوا إجابة خاطئة عن ذلك السؤال مقسومًا على عدد اإلجابات اإلجمالي،

 المعادلة التالية:
 =     معامل الصعوبة

 خاطئةعدد الذين أجابوا إجابة 
 العدد الكلي للطلبة

C.s. = 
h(y) – n(y) 

𝑛

2
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قام الباحث بحساب معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار من خالل تطبيق وقد 
 (،0.40( بمتوسط كلي قدره )0.64 – 0.23) المعادلة السابقة فتراوحت معامالت الصعوبة ما بين

 ،وعليه فإن قيم معامالت الصعوبة لفقرات االختبار تعتبر مقبولة ،(4-12) رقم أنظر إلى جدول
( بأن الحد المعقول لمعامالت 173م، ص 1998) آخرونوذلك حسب ما أشار إليه الزيود و 
 (.0.80 – 0.20الصعوبة يفضل أن يتراوح ما بين )

 :لالتحصيوتمييز كل فقرة من فقرات اختبار  صعوبةحساب درجة يوضح  (4-12)رقم جدول 

معامل  رقم السؤال
 لصعوبةا

معامل 
 التمييز

 رقم السؤال
معامل 

 صعوبةلا
معامل 
 التمييز

1 0.55 .550 14 0.37 .360 

2 0.32 .640 15 0.32 .640 

3 0.46 .550 16 0.23 .450 

4 0.50 0.82 17 0.37 .550 

5 0.28 .550 18 0.28 .550 

6 0.41 .640 19 0.46 .550 

7 0.32 .640 20 0.37 .360 

8 0.41 .640 21 0.32 .640 

9 0.55 .360 22 0.37 .360 

10 0.46 .550 23 0.64 .550 

11 0.60 .450 24 0.37 .730 

12 0.46 .550 25 0.50 0.82 

13 0.23 .450 26 0.28 .550 

 0.56 التمييزمتوسط معامالت  0.40 متوسط معامالت الصعوبة
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 :التحصيلي ختبارلالالصورة النهائية  -إحدى عشر
 بحأص المحكمين راءآ ضوء وفيالتحصيل،  من صدق وثبات اختبار تأكد الباحثوبعد 

 فهم، ،)تذكر األهداف مستويات على موزعة، فقرة( 26) من يتكون النهائية صورته في االختبار
 .(4-13)كما يوضحه جدول رقم ( ، مستويات علياتطبيق

 :في صورته النهائية األسئلة حسب مستويات األهداف لختبار التحصيلأرقام يوضح ( 4-13جدول رقم )

 مجموع الفقرات أرقام األسئلة مستوى الهدف

 5 18، 10، 9، 2، 1 تذكر
 5 22، 14، 11، 4، 3 فهم

 12 23،25، 21، 20، 19، 17، 16، 15، 12، 7، 6، 5 تطبيق
 4 26، 24،  13، 8 مستويات عليا

 26  المجموع

 البرنامج المقترح: 4.6

 البرنامج القائم على مرت مرحلة إعداد ،بعد االطالع على األدب التربوي واالستفادة منه
 بالخطوات األتية:الرياضيات، إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس 

 .البرنامج تعريف -أوالً 

 .البرنامج بناء أسس -ثانياً 

 .البرنامج إعداد مصادر -ثالثاً 

 .التنوع مراعاة -رابعاً 

 .ونشاطهم الطالب فعالية -خامساً 

 .األمور وأولياء المعلم دور فعالية –سادساً 

 .البرنامج إعداد معايير -سابعاً 

 .البرنامج تطبيق -ثامناً 

 .للبرنامج التخطيط -تاسعاً 

وفيما يلي عرض تفصيلي لخطوات إعداد البرنامج القائم على إشراك أولياء األمور في 
 تدريس الرياضيات:فعاليات 
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 إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات:القائم على برنامج التعريف  -أولا 

اللها خوطرائق التدريب التي يتم  ،هو مجموعة من جلسةةةات التدريب والفعاليات والنشةةةاطات
ل فترة خال ألبنائهم ،على آلية تدريس الكسةةةةةةةةور العشةةةةةةةةرية واألعداد العشةةةةةةةةرية تدريب أولياء األمور

ة مسةةةتول تنمي علىالبرنامج، والتي تهدف إلى مسةةةاعدة الطالب ذوي التحصةةةيل المنخفض تطبيق 
 في الرياضيات. التحصيل

 أسس بناء البرنامج: -ثانياا 

 :ةاألسس التالياعتمد الباحث في بناء البرنامج على 

)المنطلقات النظرية: النظرية المعرفية، النظرية السلوكية(  :تحديد فعاليات التدريس الالزمة -1
 التحصيل لدل أبنائهم. مستول تنمية علىإلشراك أولياء األمور 

رية الكسور العش موضوعمقدرة الطالب ذوي التحصيل المنخفض على التفاعل أثناء دراسة  -2
 واألعداد العشرية.

 التعليمية.تفعيل إشراك أولياء األمور في العملية  -3

 مصادر إعداد البرنامج: -ثالثاا 

 البحوث والدراسات السابقة التي تضمنت برامج تدريبية بإشراك أولياء األمور. -1
 االتجاهات الحديثة في تعليم الرياضيات. -2
 الخبرة الشخصية. -3

 مراعاة التنوع: -رابعاا 

تقييم، والذي من ال نشطة والوسائل التعليمية وأساليبفي طرائق التدريب واألالتنوع ويقصد ب
 شأنه يضمن فعاليات تدريب تحقق األهداف المنشودة.

 فعالية الطالب ونشاطهم: -خامساا 

ثارة دافعيتهم للتعلم بمشاركة أولياء أمورهم في العملية التعليمية  من خالل تشجيع الطالب وا 
 لمدارس.الطالب في ا /التعلمية، بما فيهم الوالدين واألخوة واألخوات واألقارب الذين يعنيهم تعلم

 فعالية دور المعلم وأولياء األمور: –سادساا 

عيًا للتنوع من خالل ما يقدم ايكون دور كل من المعلم وأولياء األمور إيجابيًا متفاعاًل، مر 
 للطالب من أنشطة ذات قيمة، ومعلومات مفيدة للطالب.
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 معايير إعداد البرنامج: -سابعاا 

 للطالب ذوي التحصيل المنخفض.أن ترتقي بالمستول التعليمي  -1
 أن تكون األنشطة والتدريبات واضحة وميسرة. -2
 األنشطة ممتعة ومشوقة. -3

 تطبيق البرنامج: -ثامناا 

 في فعاليات تدريس الرياضةةةةةةةةةةةةةةيات مر البرنامج التدريبي القائم على إشةةةةةةةةةةةةةةراك أولياء األمور
 بمرحلتين وهما:

 مرحلة التدريب-1

مور في جلسات البرنامج التدريبي من الجلسة األولى األتدريب الباحث ألولياء وتم خاللها  
 .عشر الثانية الجلسة إلى

 مرحلة المتابعة -2

 ما يلي:لوتم فيها متابعة الباحث 

 :حضور أولياء األمور لجلسات البرنامج التدريبيمتابعة  -أ

مور أأولياء  من (16البرنامج التدريبي والبالغ عددهم ) األمور جلسةةاتأولياء جميع  حضةةر
كان لديهم اسةةتعداد ورغبة في إشةةراك الباحث  ، وذلك ألن أولياء األمورطالب المجموعة التجريبية

 ،ار الباحث الوقت المناسةةةةةةةةةةةب بالتعاون مع أولياء األمورلسةةةةةةةةةةةات البرنامج التدريبي، وقد اختفي ج
 وذلك لحضور جلسات البرنامج التدريبي.

 :متابعة أولياء األمور ألبنائهم في البيت -ب

تأكد من وذلك لل ،بعد كل جلسة المجموعة التجريبية لطالبالباحث بالمتابعة المستمرة قام 
نة البيت، وذلك من خالل لقاء الباحث مع طالب العيبنائهم في أل هممور في تدريسمتابعة أولياء األ

 التجريبية بشكل فردي أو على شكل مجموعات صغيرة وحسب الحاجة.

 ولياء األمور:أل  يتحصيلالمستوى ال -ج

، ثانوي()ساسي ولم تكن مرحلة علياي اختارها الباحث الصف الرابع األالمرحلة التعليمية الت
لجزء ا وكانت الوحدة المسةةةةةتهدفة وحدة الكسةةةةةور العشةةةةةرية واألعداد العشةةةةةرية من كتاب الرياضةةةةةيات
والتي  ،الثاني للصةةةف الرابع األسةةةاسةةةي، والمهارات الموجودة هي مهارات أسةةةاسةةةية في الرياضةةةيات



93 
 

تمثلت في الكسور العشرية واألعداد العشرية، وأولياء األمور كان من السهل عليهم استيعاب وفهم 
مرحلة  ية هيوذلك ألن المرحلة التعليم ،وحدة الكسةةور العشةةرية واألعداد العشةةرية من قبل الباحث

أسةةةةاسةةةةية وليسةةةةت مرحلة عليا، كما وأن أولياء األمور الذين شةةةةاركوا الباحث في جلسةةةةات البرنامج 
 التدريبي كان لديهم الرغبة واالستعداد إلشراك الباحث في جلسات البرنامج التدريبي.

 لبرنامج:ل التخطيط -تاسعاا 

 على ما يلي: خطوات سير البرنامج التدريبي، تشتمل

 أهداف البرنامج.تحديد  -1
 محتول البرنامج. -2
 تحديد الوسائل واألنشطة. -3
 البرنامج. جلسات إجراء مكان -4
 البرنامج. جلسات تنفيذ في المتبع التدريب اسلوب -5
 البرنامج. جلسات وعدد الزمنية المدة -6
 .(البرنامج جلسات) األمور أولياء بإشراك المدرب دليل إعداد -7
 البرنامج. جلسات تقويم -8
 صدق البرنامج. -9

 :التدريبي البرنامج سير خطواتوفيما يلي عرض تفصيلي ل

 :البرنامج أهداف -1

 وكذلك األهداف الفرعية للبرنامج فيما يلي: ،قام الباحث بتحديد الهدف العام للبرنامج

 :الهدف العام للبرنامج -أ

إلى معرفة أثر إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات البرنامج التدريبي  يهدف
في  المنخفض التحصيل ذوي األساسي الرابع الصف طالبلدل تنمية مستول التحصيل  على

 الرياضيات.  
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 األهداف الفرعية للبرنامج: -ب

 القائم رنامجالب يسعى لتحقيق الهدف العام للبرنامج تم تحديد مجموعة من األهداف الفرعية التي
 ،التجريبية المجموعة أفراد لدل تنميتها على في فعاليات تدريس الرياضيات األمور أولياء إشراك على

والتي تتحقق من خالل العمل داخل الجلسات وتطبيق الفنيات المختلفة، ويلخص الباحث هذه األهداف، 
 فيما يلي:

 اضيات.تفعيل إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الري -1
 العشرية. عدادالكسور العشرية واألمعالجة ضعف التحصيل لطالب الصف الرابع األساسي في  -2
مساعدة أولياء األمور في اكتساب المعلومات والمهارات الالزمة في تدريسهم ألبنائهم في  -3

 الكسور العشرية واألعداد العشرية، ويتم ذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية: موضوع
 الكسر العشري واألجزاء من عشرة. إلىيتعرف  -أ
 العدد العشري. إلىيتعرف  -ب
 األجزاء من مائة. إلىيتعرف  -ج
 يقارن بين الكسور العشرية واألعداد العشرية. -د
 يقرب الكسور العشرية واألعداد العشرية ألقرب عدد صحيح. -ه
 يجمع الكسور العشرية واألعداد العشرية. -و
 العشرية.يطرح الكسور العشرية واألعداد  -ز

رشاد أبنائهم، ويتم ذلك من خالل تحقيق األهداف  -4 مساعدة أولياء األمور على كيفية توجيه وا 
 الفرعية التالية:

 خطوات حل الواجب البيتي. إلىيتعرف  -أ
 يستخدم الكتاب المدرسي بصورة سليمة في مراجعة الدروس.  -ب
 في الحصة.يختار أنشطة معينة من الكتاب لتعزيز فهم ابنائهم لما ورد  -ج
 بعض الصعوبات التي تواجهه عند تدريسه ألبنائه. إلىيتعرف  -د
 يتغلب على الصعوبات التي تواجههم عند مساعدة أبنائهم في حل الواجب البيتي. -ه

 محتوى البرنامج:  -2

الب ة لدل طهذا البرنامج وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية المقرر  محتول يستهدف
( دروس تشتمل 7في كتاب الرياضيات الجزء الثاني، ويتضمن المحتول ) ساسيالصف الرابع األ

 :(4-14) رقم على المفاهيم والتعميمات والمهارات ومسائل وأوزانها النسبية، كما يوضحها جدول
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 ومسائل والمهارات والتعميمات المفاهيم على تشتمل للبرنامج دروس( 7)محتوىيوضح  (4-14جدول رقم )
 :النسبية وأوزانها

 المجموع مسائل مهارات تعميمات مفاهيم المحتوى

 %100 %15.38 %46.15 %19.2 %19.2 الوزن النسبي درس م

 8 1 3 2 2 %30.76 الكسر العشري واألجزاء من عشرة. -1

 5 1 1 1 2 %19.23 العدد العشري. -2

 4  3 1  %15.38 األجزاء من مئة والعدد العشري. -3

 3  2  1 %11.53 الكسور العشرية.مقارنة  -4

عداد العشرية تقريب الكسور واأل -5
 ألقرب عدد صحيح.

3.84%   1  1 

 3 1 1 1  %11.53 جمع الكسور واألعداد العشرية. -6

 2 1 1   %7.69 طرح الكسور واألعداد العشرية. -7

 26 4 12 5 5 %100 عدد العناصر

 يلي: دروس مااه للإعدادفي  الباحث وقد حدد

 تحديد المفاهيم والتعميمات والمهارات والمسائل. -1
 تحديد أهداف كل درس من دروس الوحدة. -2
 تحديد المتطلبات األساسية لكل درس. -3
 تحديد الوسائل التعليمة المناسبة لكل درس. -4
 تحديد الخبرات واألنشطة واألساليب التي تحقق أهداف الدروس. -5

 الوسائل المستخدمة:  -3

ائل تعليمية مختلفة حسب الموقف التعليمي حيث تزيد من فعالية البرنامج اتبع الباحث وس
 وتمثلت فيما يلي:التدريبي، وتؤدي إلى تعلم ذو معنى، 

  ،أوراق عمل إضافية، وجهاز العرض البوربوينت، والسبورة العادية، ووسائل إيضاح، وكراسات
 والكتاب المدرسي، والطباشير الملون.

  وبطاقات، ولوحة المنازل، وخط األعداد.لمسطرة الخشبيةدنيز، وامكعبات ورق مربعات، و ، 
 .نشرات توجيهية ألولياء األمور 
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 مكان إجراء جلسات البرنامج: -4

لسات إلجراء ج وذلك ،مثل مكتبة المدرسة والهدوء الجيدة واإلفادة الراحة تسوده تهيئة مكان
 البرنامج التدريبي.

 :المتبع في تنفيذ جلسات البرنامج سلوب التدريبأ -5

أساليب التدريب الجماعي ومنها: المحاضرة، والمناقشة الجماعية، والواجبات المنزلية،  -
 وأسلوب حل المشكالت.

 جلسات فردية. -

 البرنامج: جلساتوعدد  المدة الزمنية -6

ة الجلسسبوع ومدة مدة شهر وبواقع ثالث جلسات في األ( جلسة ول12ويتضمن البرنامج )
 (: 4-15( دقيقة، وهي كما يوضحها الجدول )45)
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 :جلسات البرنامج والمدة الزمنيةيوضح  (4-15جدول رقم )

 اليوم، والتاريخ عدد الجلسات عنوان الجلسة م

 م.19/3/2016السبت،  2 الكسر العشري واألجزاء من عشرة. -1

 م.21/3/2016االثنين، 

 م.23/3/2016األربعاء،  2 .العدد العشري -2

 م.26/3/2016السبت، 

 م.28/3/2016االثنين،  2 األجزاء من مئة والعدد العشري. -3

 م.30/3/2016األربعاء، 

 م.2/4/2016السبت،  2 مقارنة الكسور العشرية. -4

 م.4/4/2016االثنين، 

تقريب الكسور واالعداد العشرية ألقرب  -5
 عدد صحيح.

 م.6/4/2016األربعاء،  1

جمع الكسور العشرية واألعداد  -6
 العشرية.

 م.9/4/2016السبت،  2

 م.11/4/2016االثنين، 

طرح الكسور العشرية واألعداد  -7
 العشرية.

 م.13/4/2016األربعاء،  1

 المدة شهر )أربعة أسابيع( جلسة 12 المجموع

 :)جلسات البرنامج( بإشراك أولياء األمور دربإعداد دليل الم -7

إشراك ب المدربدليل  قام الباحث بإعداد ،بعد االطالع على األدب التربوي واالستفادة منه
ألعداد الكسور العشرية واوكيفية ربط مفاهيم وتعميمات ومهارات ومسائل في وحدة  ،أولياء األمور

دة الكسور وكذلك على تدريسهم وح، حيث قام الباحث بمتابعة أولياء األمور في تدريبه لهم، العشرية
بما يتوافق مع مستويات طالب الصف الرابع األساسي ذوي  ،العشرية واألعداد العشرية ألبنائهم
 ( الذي يتضمن على جلسات التدريب.7التحصيل المنخفض، ملحق رقم )
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 البرنامج:جلسات  تقويم -8

 :اعتمد تقويم جلسات البرنامج التدريبي، من خالل

 التشخيصي: وهو عبارة الكشف عن المتطلب السابق لكل جلسة.التقويم  -أ
التقويم البنائي)المرحلي(: يتم أثناء سير الجلسة، وذلك من خالل طرح األسئلة والمناقشات  -ب

واالستماع للحلول وتصحيحها وتعزيزها، بغرض معرفة مدل تمكن أولياء األمور من تحقيق 
 األهداف. 

 ياس مدل تحقق األهداف في نهاية كل جلسة.التقويم الختامي: وهي أسئلة لق -ج

 :صدق البرنامج -9

بعد أن أعد الباحث البرنامج التدريبي في صورته األولية، قام بعرضه على مجموعة من المحكمين، 
 مدل تحقيق البرنامج ألهدافه كما يلي:إلى (، وذلك إلبداء الرائي ومالحظاتهم 3أنظر ملحق رقم )

 سالمة صياغة محتول البرنامج.  -1
 مدل صحة المادة العلمية. -2
 مدل مالئمة التسلسل المنطقي. -3
 مدل مالئمة الصياغة اللغوية. -4
 مدل مالئمة األنشطة التعليمية. -5
 مدل مالئمة أسئلة التقويم. -6
 مدل مالئمة الدليل المعد. -7

 ضبط متغيرات الدراسة: 4.7
لضمان  وذلك ،المجموعتين التجريبية والضابطةقام الباحث بالتحقق من تجانس وتكافؤ 

وذلك  ،سالمة نتائج الدراسة، ولتجنب آثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها والحد من آثارها
 وقد تمثلت فيما يلي:بغرض الوصول إلى نتائج صالحة وقابلة للتعميم، 

 .الزمني العمر -أوالً 
 .الجنس -ثانياً 
 .االجتماعي المستول -ثالثاً 
 .الرياضيات في التحصيل -رابعاً 

 .العشرية واألعداد العشرية الكسور في التحصيل الختبار القبلي التطبيق -خامساً 
 :الدراسة متغيرات ضبطوقيما يلي عرض تفصيلي ل
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 :العمر الزمني -أولا 
 ميعالحظ الباحث أن ج نظرًا ألن الطالب يتم قبولهم في المدرسة بناًء على العمر الزمني،

 .نفسه العمر طالب الصف الرابع األساسي في
 :الجنس -ثانياا 

تمَّ تطبيق الدراسة على عينة من طالب الصف الرابع األساسي، وبذلك يكون الباحث قد 
 حيد متغير الجنس في الدراسة.

 :المستوى الجتماعي -ثالثاا 
ة، منطقة واحدقام الباحث بتثبيت المستول االجتماعي، وذلك من خالل أخذه للعينة من 

 يتساول فيها أفراد العينة اجتماعيًا تقريبًا.
 :التحصيل في الرياضيات -رابعاا 

ي )اختبار نصف الفصل الدراسفي  اعتمد الباحث في عملية اختيار الطالب على نتائجهم
( لمبحث الرياضيات، وقد استثنى جميع الطالب الحاصلين 2015/2016الثاني( للعام الدراسي)

ًا ذوي التحصيل ( طالب32) تكونت عينة الدراسة منو  ( من العالمة النهائية،%50من )على أكثر 
وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل  ،في الرياضيات المنخفض

 لمبحث الرياضيات.
 :التطبيق القبلي لختبار التحصيل في الكسور العشرية واألعداد العشرية -خامساا 

 واألعداد ةالعشري الكسور في التحصيل الختبار القبليالتطبيق الباحث بجمع درجات قام 
اء وذلك للتأكد من تكافؤ المجموعتين قبل إجر  ،لطالب المجموعتين التجريبية والضابطة العشرية
 الدراسة. 

 وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتين في كل جانب من هذه الجوانب والجدول 
( بين zوداللة الفروق باستخدام اختبار ) متوسط الرتب ومجموع الرتبيبين  (4-16) رقم

 . القبلي التحصيل في اختبارالمجموعتين التجريبية والضابطة 
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نتائج استخدام اختبار "مان ويتني" لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر برنامج قائم يوضح  (4-16)رقم  جدول
ختبار ل لتحصيل للتطبيق القبليا تنمية مستوى علىعلى إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات 
 :في المجموعتين "ضابطة، تجريبية" تحصيل الكسور العشرية واألعداد العشرية

 العدد العينة المتغير
 متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
(U) 

 قيمة
(Z) 

الدللة 
 اإلحصائية

 تذكر

 تألجأللع  
  تضا ط 

16 14.25 228 

غير دال عند  1.47- 92
 تألجأللع   0.05

  ت ج     
16 18.75 300 

 فهم

 تألجأللع  
  تضا ط 

16 15.78 252.5 

غير دال عند  0.466- 116.5
 تألجأللع   0.05

  ت ج     
16 17.22 275.5 

 تطبيق

 تألجأللع  
  تضا ط 

16 16.44 263 

غير دال عند  0.038- 127
 تألجأللع   0.05

  ت ج     
16 16.56 265 

مستويات 
 عليا

 تألجأللع  
  تضا ط 

16 17.19 275 

غير دال عند  0.434- 117
 تألجأللع   0.05

  ت ج     
16 15.81 253 

 الدرجة
 الكلية

 تألجأللع  
  تضا ط 

16 15.44 247 

غير دال عند  0.650- 111
 تألجأللع   0.05

  ت ج     
16 17.56 281 

ق أن يالحظ من الجدول الساب، لتحصيلا الختبار القبلي التطبيقفيما يتعلق بنتائج 
(، وقيم 0.05( وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند )0.650-للدرجة الكلية تساوي )  (Z)قيمة
(،  0.434- ،0.038- ،0.466- ،1.47- )ل مجال على حدة كانت على الترتيب ك

ذات داللة إحصائية وهذا يعني أنه ال توجد فروق (، 0.05ا غير دالة إحصائيًا عند )وجميعه
  قبليلا في التطبيقالضابطة المجموعة التجريبية ودرجات طالب المجموعة  درجات طالب بين

 .العشرية واألعداد العشرية الكسورالختبار تحصيل 
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 األساليب اإلحصائية: 4.8
 (SPSS) برنامج الاستخدم الباحث في هذه الدراسة الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

، في إجراء التحليالت اإلحصائية والمتمثلة (Statistical package for social sciences) أو
 في األساليب التالية:

إليجاد صدق االتساق  (Pearson correlation coefficient)معامل ارتباط بيرسون  -1
 الداخلي ألداة الدراسة.

 إليجاد معامل الثبات ألداة الدراسة. 21 ريتشاردسون-كودر طريقة التجزئة النصفية، وطريقة -2
الب ط: لحساب الفروق بين متوسط درجات مستقلتين لعينتين" ويتني مان" اختبار استخدام -3

 المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي.
 المجموعة درجات طالب يمتوسط بين الفروق لحساب( Wilcoxonويلكوكسون ) اختبار -4

 التجربة. وبعد قبل التجريبية
 2مربع إيتا ) اختبار -5

 ) لحساب حجم التأثير. 

 إجراءات الدراسة: 4.9

 أجل تحقيق أهداف الدراسة، باتباع الخطوات التالية: قام الباحث من

وضوعات أو م نفسه االطالع على األدب التربوي من الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع -1
 ذات صلة.

 إعداد اإلطار النظري للدراسة باالستفادة من األدب التربوي والدراسات السابقة. -2

 طاعق محافظات في ساسياأل الرابع الصف طالب جميع من تكونتحديد مجتمع الدراسة الذي  -3
 طالب عدد بلغ(، وقد م2016-م2015)الدراسي العام في العالي والتعليم التربية لوزارة التابعة غزة

 .طالباً ( 25486) األساسي الرابع الصف

اختيار عينة الدراسة الممثلة في مجموعة طالب الصف الرابع األساسي ذوي التحصيل  -4
( طالبًا 32) تكونت عينة الدراسة منحيث المنخفض في مدرسة الرافعي األساسية " أ " للبنين، 

( 16ذوي التحصيل المنخفض، حيث تكونت عينة الدراسة من المجموعة الضابطة والبالغ عددها )
 باستخدام ( طالبًا درسوا16بالطريقة المعتادة، والمجموعة التجريبية والبالغ عددها ) طالبًا درسوا

ن استعد الرياضيات، والذي تدريس فعاليات في األمور أولياء إشراك على القائم التدريبي البرنامج
تمكنوا  أمر، ولي( 16) عددهم والبالغ أولياء أمورهم إلشراك الباحث في برنامج إشراك أولياء األمور

 .من حضور جلسات برنامج إشراك أولياء األمور
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عداد  ضيات،الريا تدريس فعاليات في األمور أولياء إشراك على قائمال تدريبيال برنامجبناء ال -5 وا 
 العشرية. واألعداد العشرية الكسور وحدة محتول تحليل

األعداد في الكسور العشرية و االختبار التحصيلي والمتمثلة في  الدراسة المناسبة، تحديد أداة -6
 العشرية.

 .للتأكد من صدق وثبات االختبار التحصيليالدراسة على عينة استطالعية، وذلك  تطبيق أداة -7

 الدراسة باستخدام الطرق العلمية السليمة. التحقق من صدق وثبات أداة -8

 م.16/3/2016االختبار التحصيلي القبلي على عينة الدراسة بتاريخ  تطبيق -9

 تصميم البرنامج التدريبي وعرضه على المختصين لتقييمه.  -10

ورغبة أولياء األمور  وذلك من أجل معرفة استعداد ،أولياء أمور عينة الدراسة ععقد جلسة م -11
 .في البرنامج التدريبيإلشراك الباحث 

بجلسات البرنامج التدريبي مع أولياء األمور في مدرسة الرافعي األساسية " أ " للبنين،  البدء -12
 م.19/3/2016بداية من تاريخ 

 تطبيق االختبار التحصيلي البعدي على عينة الدراسة. -13

 الدراسة ومعالجتها إحصائيًا. حليل البيانات التي أفرزتها أداةت -14

الدراسة وفروضها من خالل استجابات عينة الدراسة، وتصنيف  التوصل إلى إجابات ألسئلة -15
 المعلومات التي تحويها.

صياغة التوصيات في ضوء نتائج الدراسة، ومن ثم اقتراح الدراسات المكملة لمجال الدراسة  -16
 الحالية.
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 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة وتفسريها

 
 .وتفسيرهاالنتائج المتعلقة بالسؤال األول  5.1

 
 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها 5.2

 
 .وتفسيرها لثالثا بالسؤال المتعلقة النتائج 5.3

 

 .ملخص نتائج الدراسة 5.4
 

 .توصيات الدراسة 5.5
 

 .مقترحات الدراسة 5.6
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 الفصل الخامس

 وتفسيرها نتائج الدراسة

يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصل إليها الباحث، والمتعلقة بهدف الدراسة المتمثل       
 نمية مستولت في " أثر برنامج قائم على إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات على

 طالب الصف الرابع األساسي ذوي طالب التحصيل المنخفض بغزة "، حيث تملدل تحصيل ال
وسيتم عرض النتائج التي تم التوصل  بيانات،ال" في معالجة SPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي"

 وكذلك مناقشة النتائج وتفسيرها. إليها 

 : نتائج السؤال األول وتفسيرها 5.1
ات شراك أولياء األمور في فعاليإ" ما صورة البرنامج القائم على  :على ما يلي األول ينص السؤال

يل طالب الصف الرابع األساسي ذوي التحصلدل تحصيل تنمية مستول ال الرياضيات علىتدريس 
 المنخفض بغزة؟ "

قام الباحث ببناء برنامج تدريبي قائم على إشراك أولياء األمور  األول السؤال ولإلجابة عن
 التحصيل ستولم بتنمية المتعلق التربوي األدب في فعاليات تدريس الرياضيات، وذلك بعد االطالع

 إلى عالرجو  خالل من التربوي المتعلق بمجال إشراك أولياء األمور األدب، وكذلك في الرياضيات
 الدراسة هذه لموضوع مشابهة موضوعات تناولت التي األمور أولياء بإشراك التدريبية البرامج بعض

 (.م2009) هويدي ودراسة ،(م2012) القصاص دراسة مثل
حيث تم وفقًا لهذا البرنامج إعداد جلسات تدريبية، وقد تمت اإلشارة إلى البرنامج التدريبي 

إلى جلسات البرنامج  ةهذه الدراسة، باإلضافمن  ( 97- 89ص: الرابع )بكافة تفاصيله في الفصل 
 (.7في مالحق الدراسة )ملحق رقم 

 وتفسيرها:  الثانينتائج السؤال  5.2

 لةدال مستول عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هلعلى ما يلي "  الثانينص السؤال 
(0.05 ≥ α )المجموعة طالب درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طالب درجات متوسط بين 

 "العشرية؟ واألعداد العشرية الكسور تحصيل الختبار البعدي التطبيق في الضابطة

تنص  والتي ،الصفرية هذا السؤال من خالل التحقق من صحة الفرضية نإلجابة عيتم او  
( بين متوسط α ≤ 0.05:" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستول داللة )ما يلي على

درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
 ألعداد العشرية".الختبار تحصيل الكسور العشرية وا
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للكشف  لعينتين مستقلتين "مان وتني"اختبار وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام  
عن داللة الفرق بين متوسطي األداء في اختبار التحصيل البعدي لكل من المجموعتين الضابطة 

 ( يوضح ذلك.5-1والتجريبية، والجدول)
لقائم على ا جالبرنام عن أثرنتائج استخدام اختبار "مان ويتني" لعينتين مستقلتين للكشف يوضح  (5-1جدول)

تين التحصيل للتطبيق البعدي في المجموع مستوى تنمية على شراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضياتإ
 :"ضابطة، تجريبية"

 العدد العينة المتغير
 متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
(U ) 

 قيمة
(Z ) 

الدللة 
 اإلحصائية

 تذكر

 تألجأللع  
  تضا ط 

16 12.53 200.50 

دال عند  2.513- 64.50
 تألجأللع   0.05

  ت ج     
16 20.47 327.50 

 فهم

 تألجأللع  
  تضا ط 

16 10.50 168.00 

32 -3.741 
دال عند 
 تألجأللع   0.01

  ت ج     
16 22.50 360.00 

 تطبيق

 تألجأللع  
  تضا ط 

16 8.50 136.00 

00 -4.879 
دال عند 
 تألجأللع   0.01

  ت ج     
16 24.50 392.00 

مستويات 
 عليا

 تألجأللع  
  تضا ط 

16 9.91 158.50 

22.50 -4.072 
دال عند 
 تألجأللع   0.01

  ت ج     
16 23.09 369.50 

 الدرجة
 الكلية

 تألجأللع  
  تضا ط 

16 8.56 137.00 

1.00 -4.792 
دال عند 
 تألجأللع   0.01

  ت ج     
16 24.44 391.00 

 الكلية:للدرجة  بالنسبة (5-1)من الجدول  تضحوي
(، وهي دالة 4.792-تساوي ) التحصيل ( المحسوبة للدرجة الكلية الختبار z)  أن قيمة

نه أأي  ،الفرضية البديلةوعليه تم رفض الفرضية الصفرية وقبول  ،(0.01عند مستول داللة ) 
( بين متوسط درجات طالب α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستول داللة )

ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار  ،المجموعة التجريبية
 المجموعة التجريبية. طالب لصالح  تحصيل الكسور العشرية واألعداد العشرية

 يما يلي تفسير نتائج الفرضية :فو 
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 لتذكر كأحد أبعاد الختبار:بعد ابة لبالنس -أولا 
وهي دالة عند مستول داللة  (2.513-)( المحسوبة للدرجة لبعد التذكر تساوي (zأن قيمة  

روق ذات داللة ف أنه توجدوعليه تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، أي  ،(0.05)
المجموعتين الضابطة طالب بين متوسطي درجات  (α≤ 0.05) احصائية عند مستول داللة

  بية.التجريالمجموعة طالب لصالح  التحصيل البعديالختبار  بعد التذكر والتجريبية في
 ر:لفهم كأحد أبعاد الختبابعد ابالنسبة ل -ثانياا /

( وهي دالة عند مستول داللة 3.741-الفهم تساوي )( المحسوبة للدرجة لبعد (zأن قيمة 
روق ذات داللة ف أنه توجدوعليه تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، أي  ،(0.01)

المجموعتين الضابطة طالب بين متوسطي درجات  (α≤ 0.05احصائية عند مستول داللة )
 .يةالتجريب المجموعة طالب لصالح البعدي التحصيل الختبار بعد الفهم والتجريبية في

 ر:كأحد أبعاد الختبا لتطبيقبعد ابالنسبة ل -ثالثاا  
( وهي دالة عند مستول داللة 4.879-للدرجة لبعد التطبيق تساوي ) ( المحسوبة(zأن قيمة 

روق ذات داللة ف أنه توجد( وعليه تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، أي 0.01)
المجموعتين الضابطة طالب بين متوسطي درجات  (α≤ 0.05حصائية عند مستول داللة )إ

 .جريبيةالت المجموعة طالب لصالح البعدي التحصيل الختبار بعد التطبيق والتجريبية في

 :الختبار لمستويات العليا كأحد أبعادبعد ابالنسبة ل -رابعاا 

( وهي دالة عند 4.072-للدرجة لبعد المستويات العليا تساوي ) ( المحسوبة(zأن قيمة 
 نه توجدأقبول الفرضية البديلة، أي و  رفض الفرضية الصفرية وعليه تم ،(0.01مستول داللة )

المجموعتين طالب بين متوسطي درجات  (α≤ 0.05) ت داللة احصائية عند مستول داللةفروق ذا
 طالب لصالح البعدي التحصيل الختباراالختبار بعد المستويات العليا الضابطة والتجريبية في 

 .التجريبية المجموعة

 ،ذوي التحصيل المنخفض المجموعة التجريبيةالصف الرابع تفوق طالب  :الباحث ويعزو
ذوي التحصيل المنخفض المجموعة الضابطة في درجات االختبار  الصف الرابع على طالب

 التحصيلي البعدي إلى عدة عوامل، وهي:

أن البرنامج التدريبي القائم على إشراك أولياء األمور أتاح للطالب ذوي التحصيل المنخفض  -1
وتعلم  ،في المجموعة التجريبية فرصًا للمتابعة من قبل أولياء أمورهم في حل الواجبات البيتية

 وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية.
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 ،مستول التحصيلرفع في  المطلوب تحسنال المجموعة الضابطة لم يحدث لهم  أن طالب -2
نه إخالل مشاركة أولياء األمور في العملية التربوية، حيث  التدريبي والتي ينميها البرنامج

الضابطة لطالب المجموعتين التجريبية و  " القبلي " التطبيقالتحصيل  اختبارعندما تم تطبيق 
على أن طالب المجموعة الضابطة ما زالوا يعانون  لحصلوا على درجات متقاربة، مما يدل

 المجموعة الضابطة  طالب لعدم دراسة من مشكالت في التحصيل المدرسي، ويعود ذلك
الذين ة موعة التجريبيالمجطالب ب مقارنةً  موربإشراك أولياء األالتدريبي البرنامج باستخدام 

لصالح  ياً إحصائ ، فوجدت فروق دالةموربإشراك أولياء األ دريبيالبرنامج الت درسوا باستخدام
 البعدي الختبار التحصيل في وحدة الكسور العشرية التطبيقمجموعة التجريبية في طالب ال

 واألعداد العشرية.
ات تدريس في فعاليالنتائج تدل على نجاح وفعالية البرنامج التدريبي بإشراك أولياء األمور  -3

لصف اتحسن مستول التحصيل في الرياضيات لدل طالب في هذه الدراسة على الرياضيات 
 ." المجموعة التجريبيةالرابع األساسي ذوي التحصيل المنخفض " 

(، م2014(، ودراسة بني عبد الرحمن )م2012اص )القص وتتفق نتائج هذه الفرضية مع دراسة
 (.م2004(، ودراسة خريس)م2004ودراسة القصاص )(، م2009ودراسة هويدي )

 وتفسيرها:  لثانتائج السؤال الث 5.3

هل يحقق البرنامج القائم على إشراك أولياء األمور في فعاليات "  على ما يلي الثنص السؤال الث
على تنمية مستول التحصيل لدل طالب الصف  ) 2  ≥ (0.14تدريس الرياضيات حجم تأثير 

 " ؟  الرابع األساسي ذوي التحصيل المنخفض

 ي تنصوالت ،الصفرية ةيضالفر من خالل التحقق من صحة  السؤال الثالث نويتم اإلجابة ع
ال يحقق البرنامج القائم على إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات  على ما يلي: "

 األساسي ذويطالب الصف الرابع  لدل تحصيلال مستول تنمية على ) 2  ≥ (0.14حجم تأثير 
 ."التحصيل المنخفض

( Wilcoxonاختبار )ويلكوكسون استخدام قام الباحث بوللتحقق من صحة هذه الفرضية 
سط متو بين  كأحد األساليب الالبارامترية للكشف عن داللة الفرق (Z)لعينتين مرتبطتين، وقيمة 

المجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة الختبار تحصيل الكسور العشرية واألعداد  درجات طالب
 ( يوضح ذلك.5-2والجدول) العشرية،
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المجموعة طالب درجات  ي( لحساب الفروق بين متوسطWilcoxonاختبار )ويلكوكسون يوضح ( 5-2جدول )
 :التجريبية قبل وبعد التجربة لختبار تحصيل الكسور العشرية واألعداد العشرية لصالح التطبيق البعدي

 الختبار المتغير
 العدد )القبلي، البعدي(

 متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
(Z  ) 

الدللة 
 اإلحصائية

 تذكر
 8 4 16  تق  ي  الخ  ا 

دال عند  2.299-
 58 6.44 16  الخ  ا   ت  ري 0.05

 فهم
 7 3.50 16  الخ  ا   تق  ي

-2.891 
دال عند 
 98 8.17 16  الخ  ا   ت  ري 0.01

 تطبيق
 0 0 16  الخ  ا   تق  ي

-3.526 
دال عند 
 136 8.50 16  الخ  ا   ت  ري 0.01

مستويات 
 عليا

 0 0 16  تق  ي الخ  ا  

-3.370 
دال عند 
 105.00 7.50 16  الخ  ا   ت  ري 0.01

 الدرجة
 الكلية

 0 0 16  الخ  ا   تق  ي

-3.559 
دال عند 
 136 8.50 16  الخ  ا   ت  ري 0.01

وبة للدرجةةةةةة الكليةةةةةة الختبةةةةةار تسةةةةةاوي المحسةةةةة"  z"( أن قيمةةةةةة 5-2)ويالحةةةةةظ مةةةةةن الجةةةةةدول
 داللةةةةة ذات فةةةةروق جةةةةدتو وعليةةةةه  ،(0.01وهةةةةي دالةةةةة عنةةةةد مسةةةةتول داللةةةةة ) (3.559-)

متوسةةةطي درجةةةات طةةةالب المجموعةةةة التجريبيةةةة قبةةةل بةةةين  (α≤ 0.05داللةةةة ) عنةةةد إحصةةةائية
لصةةةةةةةالح  وبعةةةةةةةد إجةةةةةةةراء التجربةةةةةةةة فةةةةةةةي اختبةةةةةةةار تحصةةةةةةةيل الكسةةةةةةةور العشةةةةةةةرية واألعةةةةةةةداد العشةةةةةةةرية

 التطبيق البعدي.
 :إيتا مربع باستخدام قام الباحث بحساب حجم التأثير ثم

(   2استخدام مربع إيتا )بحساب حجم التأثير إلى  (34 م، ص2000) عفانةقد أشار و 
 حسب المعادلة التالية:

                2z       =2   
                    4  +2z                          

 .(5-3)وهي كما يوضحها الجدول 
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 :( للدرجة الكلية لالختبار إليجاد حجم التأثير 2( وقيمة ) z)قيمة يوضح  (5-3الجدول )
 حجم التأثير "2مربع " "zقيمة " المتغير
 كبير جداا  0.57 2.30 تذكر

 كبير جداا  0.68 2.89 فهم

 كبير جداا  0.76 3.53 تطبيق

 كبير جداا  0.74 3.37 مستويات عليا

 كبير جداا  760. 3.56 الدرجة الكلية

 
 :""2 ،dالجدول المرجعي لدللت يوضح  (5-4جدول)

 حجم التأثير البيان

 كبير جداً  كبير متوسط صغير 

2 0.01 0.06 0.14 0.20 

d 0.2 0.5 0.8 1.0 

 ( 283 م، ص2011، )حسن                                                    

تحصيل اختبار في  الطالبلمتوسط درجات "  2" أن قيمة (5-3) ويتضح من الجدول
البرنامج القائم على إشراك أولياء "وهذا يشير أن  ،(0.76بلغت ) عداد العشريةالكسور العشرية واأل

تحصيل " له حجم تأثير كبير جدًا على المتغير التابع "األمور في فعاليات تدريس الرياضيات
يق "، وبدرجة فعالية كبيرة جدًا، وتبين أن بعد التذكر والفهم والتطبالكسور العشرية واألعداد العشرية

 يةوعلية تم رفض الفرض، (5-4) حسب الجدول المرجعي والمستويات العليا لهم تأثير كبير 
اليات حقق البرنامج القائم على إشراك أولياء األمور في فع "، أي أنه الصفرية وقبول الفرضية البديلة

2  (0.76 =أثرًا كبيرًا جدًا عند تدريس الرياضيات
(  على تنمية مستول التحصيل لدل طالب

 .الصف الرابع األساسي ذوي التحصيل المنخفض

 :إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو

ن إشراك أولياء األمور في العملية التربوية لها األثر الفاعل في تحسن مستول التحصيل في أ -1
 المنخفض. الرياضيات لدل الطالب ذوي التحصيل
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 فالص طالب لدل العشرية واألعداد العشرية الكسور وحدة في التحصيل مستول تحسن -2
 ".يبيةالتجر  المجموعة طالب"  الرياضيات مادة في المنخفض التحصيل ذوي ساسياأل الرابع

 لمجموعةا"  الرياضيات في المنخفض التحصيل ذوي ساسياأل الرابع الصف طالب استفادة -3
 .عليه أمورهم أولياء تدريب تم الذي التدريبي البرنامج من" التجريبية

 الرحمن عبد بني ودراسة ،(م2012) القصاص دراسةوتتفق نتيجة هذه الفرضية مع 
 (.م2004)خريس ودراسة ،(م2004) القصاص ودراسة ،(م2009) هويدي ودراسة ،(م2014)

 ملخص نتائج الدراسة: 5.4

 أولياء شراكإ على تدريبي قائم والتي هدفت إلى معرفة أثر برنامج ،كشفت الدراسة الحالية
 الرابع الصف طالب تنمية مستول التحصيل لدل على الرياضيات تدريس فعاليات في األمور

 بغزة، عن مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها في التالي: المنخفض التحصيل ذوي األساسي
طالب بين متوسط درجات  (α≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستول داللة  -1

 ختبارال البعديالتطبيق في  ة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطةالمجموع
 المجموعة التجريبية. طالب لصالح التحصيل

جدًا  اً كبير  اً الرياضيات أثر حقق البرنامج القائم على إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس  -2
2  =0.76 ( عند

(  على تنمية مستول التحصيل لدل طالب الصف الرابع األساسي ذوي
 .التحصيل المنخفض

 توصيات الدراسة: 5.5

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحث يوصي بما يلي:

ة وذلك عن طريق عمل برامج تدريبي ،تفعيل دور إشراك أولياء األمور في العملية التعليمية -1
 ألولياء األمور في كيفية تدريس أبنائهم في البيت وفي كيفية التعامل التربوي معهم.

شراكهم في  -2 تفعيل دور أولياء األمور في تصميم وتنفيذ برامج األنشطة المدرسية المنهجية وا 
 العملية التربوية.

لقة كي يسهل عليهم فهم العملية التربوية المتع ،العمل على تطوير برامج خاصة بأولياء األمور -3
 بالطلبة ذوي التحصيل المنخفض.

عقد ورشات عمل خاصة ألولياء األمور بمدارس الطلبة تساعدهم على فهم أفضل لخصائص  -4
 أبنائهم، وأساليب رعايتهم تربويًا ونفسيًا.

 ة.سسة التربويتطوير آليات للتواصل والمشاركة بين أولياء األمور والمعلمين في المؤ  -5
 تنبيه المؤسسات التربوية بأهمية إشراك أولياء األمور في العملية التربوية طبقاً لمتغيرات أخرل. -6
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 مقترحات الدراسة: 5.6
 أثر برنامج تدريبي قائم تتناول -طالع الباحث احسب -تعد الدراسة الحالية أول دراسة 

طالب  لدل لحصيتنمية مستول التعلى إشراك أولياء األمور في فعاليات تدريس الرياضيات على 
الصف الرابع األساسي ذوي التحصيل المنخفض بغزة، وعلى أثر ذلك فإن الباحث يقترح أن يتم 

 تناول موضوعات ذات صلة بهذه الدراسة مستقباًل، مثل:
ج قائم على إشراك أولياء األمور على تنمية أي نوع من أنواع التفكير مثل: دراسة أثر برنام -1

التفكير اإلبداعي، التفكير الناقد، التفكير المتشعب، التفكير الرياضي في الرياضيات، لدل 
 ذوي التحصيل المرتفع. األساسية المرحلة طلبة

ي اللغة ف والكتابة القراءة مهارات ى إشراك أولياء األمور على تنميةدراسة أثر برنامج قائم عل -2
 ذوي التحصيل المنخفض. األساسية المرحلة طلبةالعربية لدل 

 اللغة يف مهارات القراءة والكتابةدراسة أثر برنامج قائم على إشراك أولياء األمور على تنمية  -3
 ذوي التحصيل المنخفض. طلبة المرحلة األساسية لدل اإلنجليزية
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 المراجعو  المصادر

 المصادر:

 .القرآن الكريم 

 صحيح البخاري ومسلم. 

 المراجع العربية:

  (، عمان: دار 2ط) .مهارات البحث التربوي(. م2010)الباقي. إبراهيم، محمد، وأبو زيد، عبد
 الفكر.

  ،مهنة التعليم وأدوار المعلم في مدرسة المستقبل (.م2005)فلاير. ، والخالديإبراهيم، األسطل. 
كلية التربية والعلوم األساسية، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، العين: الناشر دار الكتاب 

 الجامعي.
 العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدل تالمذة (. م2010). األسطل، كمال

لية رسالة ماجستير غير منشورة، ك ة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة.المرحل
 التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

 أثر توظيف نموذج جانييه لبناء المفاهيم الهندسية على تحصيل (. م2013) .األقرع، غسان
لتربية، كلية ارسالة ماجستير غير منشورة،  طالب الصف التاسع بوحدة الهندسة بشمال غزة.

 جامعة األزهر، غزة، فلسطين.
 االردن: دار  في التربية المقارنة دراسات نوعية.(. م2009) .بحري، منى، وقطيشات، نازك

 الصفا للنشر والتوزيع.
 (. أسباب تدني مستول التحصيل في الرياضيات م2010) .بركات، زياد، وحرز اهلل، حسام

قدمة ورقة مالمرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم.  لدل طلبة
للمؤتمر التربوي األول لمديرية التربية والتعليم في محافظة الخليل بعنوان "التعليم المدرسي في 

 ، فلسطين.فلسطين: استجابة الحاضر واستشراف المستقبل"
 في تفعيل المشاركة األسرية في العملية التعليمية دور المهنيات (. م2007) .التويجري، منيرة

رسالة ماجستير  .للتلميذات ذوات التخلف العقلي لمعاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض
 غير منشوره، كلية التربية، جامعة الملك سعود.

 ( .2002جروان، فتحي .)األولى،  . الطبعةاساليب الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهمم
 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر.
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 (. تفعيل المشاركة األسرية ورياض األطفال بمصر في ضوء الخبرات م2009) .الجمال، رانيا
 (.5(، عدد)2، مصر، مجلد )مجلة رابطة التربية الحديثةاألجنبية. 

 مانع سلطنة-مجلة التطوير التربوي(. أهمية التحصيل الدراسي. م2010) .الجهورية، سهام .
 (.54(، العدد )9مجلد )

 دار غريب للنشر التوجيه الفلسفي واالجتماعي للتربية(. م1993) .الجيار، سيد إبراهيم :
 والطباعة والتوزيع.

 المنصورة:  .الشراكة المجتمعية وا صالح التعليمم(. 2010) .جوهر، علي صالح، وآخرون
 المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.

 (. برنامج مقترح لتفعيل أدوار أولياء األمور في العملية التعليمية م1999) .حسن، عبد
 (.2(، الجزء )23، كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد )مجلة كلية التربية/التعلمية. 

 اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام برنامج(. م2011) .حسن، عزت(SPSS 18) 
 . القاهرة: دار الفكر العربي.

  ،مجلة التربية للجنة الوطنية القطرية (. التكامل بين المدرسة والبيت. م1991) .محمدحسن
 (.296، العدد)للتربية والعلوم

 أثر استخدام التعليم المدمج على تحصيل طالب الصف الثالث  (.م2015) .الحازمي، عصام
ير منشوره، دكتوراه غ. رسالة المتوسط في الرياضيات ودافعيتهم نحو تعلمها بالمدينة المنورة

 كلية التربية، جامعة أم القرل، السعودية.
 مشاركة أولياء األمور في تعليم أطفالهم ذوي صعوبات التعلم وأثرها (. م2009). الحديد، شامة

رسالة  .على كل من التحصيل األكاديمي ومفهوم الذات والسلوك المدرسي االجتماعي ألطفالهم
 ردن.، األردنيةدراسات العليا، الجامعة األلية الدكتوراه غير منشورة، ك

 الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال (. م1999) .خاطر، أحمد، وكشك، محمد
 (، االسكندرية، مصر.1. المكتب الجامعي الحديث، ط )التعليمي

 فاعلية التعليم المتنقل على الويب عبر الحواسيب اللوحية في مقرر(. م2014) .خان، أمل 
ة، . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيالرياضيات على تحصيل طالبات الصف الخامس

 جامعة أم القرل، السعودية.
 أثر برنامج تدريبي في تعديل اتجاهات والدّي األطفال ذوي (. م2004) .خريس، ميساء

 ن.. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، األردصعوبات التعلم نحو أبنائهم
 فاعلية توظيف معمل الرياضيات في تنمية مهارات التفكير (. م2013) .خلف اهلل، مروة

ورة، . رسالة ماجستير غير منشالهندسي والتحصيل لدل طالبات الصف التاسع بمحافظة رفح
 زة، فلسطين.كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غ
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 إرشاد أسر ذوي (. م1992) .الخطيب، جمال، والحديدي، منى، والسرطاوي، عبد العزيز
 )مترجم(. مكتبة الفالح، العين، اإلمارات. :قراءة حديثة -األطفال ذوي الحاجات الخاصة 

 سطين: . فلالحق في التعليم في األراضي الفلسطينية(. م2009) .دواس، أحمد، وحريري، مهند
 مؤسسة قيادات.

 بالذكاء والتحصيل الدراسي لدل  أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها(. م2008) .دويك، نجاح
 ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.. رسالة األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة

 على الكسور وحدة تدريس في المحسوسة النماذج توظيف أثر(. م2013). مريم دان، أبو 
 رسالة. غزةب األساسي الرابع الصف طالبات لدل البصري التفكير ومهارات التحصيل تنمية

 ، فلسطين.غزة اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير
 (2)ط. فعال لتعلم واإلجراءات المفاهيم الصفي والتقويم القياس(. م2008) .سناء دقة، أبو، 

 .للنشر آفاق دار: غزة
 القاهرة: الهيئة المصرية  .مدارسنا المشكالت التعليمية في مصر(. م2007) .رضوان، عماد

 العامة للكتاب.
 برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية (. م2007) .رصرص، حسن

. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية لدل طلبة الصف األول الثانوي األدبي بمحافظة غزة
 مية، غزة، فلسطين.التربية، الجامعة اإلسال

 لية مجلة ك(. دور الوالدين في متابعة دراسة أبنائهم. دراسة ميدانية، م2003). الرشيدي، غازي
 (.44، العدد )مصر-التربية بالزقازيق

 أثر التعلم التعاوني على التحصيل الرياضي واالتجاهات نحو (. م2007) .الردادي، حنين
ر منشورة، ي. رسالة ماجستير غالرياضيات لدل طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة

 كلية التربية والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية.
 (. تطوير الشراكة بين األسرة والمدرسة ضرورة ملحة لتعليم متميز. م2010). الزكي، أحمد

الناشر: الجمعية  اللقاء السنوي الخامس عشر )تطوير التعليم: رؤل ونماذج ومتطلبات(،
 السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( وكلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.

 (. تصور مقترح لتفعيل المشاركة الوالدية في مدارس التعليم م2008) .الزكي، عبد الفتاح
ث النفسية حو مجلة الب األساسي بمحافظة دمياط. دراسة ميدانية، كلية التربية، جامعة المنوفية،

 (.307-255(، صفحة)2(، العدد)23، مصر، مجلد)والتربوية
 ة، الطبعة الثاني .مبادئ القياس والتقويم في التربية(. م1998) .الزيود، نادر فهمي، وآخرون

 عمان: دار الفكر.
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 عمان: دار وائل تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها(.  م2010) .أبو زينة، فريد .
 للنشر.

 (. التعليم ومشاركة اآلباء بين علم النفس والسياسة سلسلة محاضرات م1997) .افران، دانييلس
 (.15، أبو ظبي، العدد )مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية .اإلمارات

 األردن: مكتبة المجتمع العربي.المدرسة والمجتمع(. م2010) .سالم، رائدة . 
 (، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.4. طبعة )اجتماعات التربيةفي (. م1986) .سرحان، منير 
 براهيم، عبد اهلل طبعة األولى، عمان:  .المنهج المدرسي الفعال(. م1991) .سعادة، جودة، وا 

 دار عمان.
 براهيم، عبد اهلل ، عمان، (4)ط .المنهج المدرسي المعاصر(. م2004) .سعادة، جودة، وا 

 األردن: دار الفكر.
 غزة، فلسطين: دار اإلدارة الصفية تكوين بيئة صفية ناجحة(. م2005) .ن، محمدسليما .

 الكتاب الجامعي.
 (. فعالية برنامج تدريبي لألمهات في تنمية بعض مهارات ما م2012) .سليمان، عبد الفتاح

التربية ة في دراسات عربيقبل األكاديمية لدل أطفالهم المعاقين عقلياً في مرحلة التدخل المبكر. 
 (.434-393(، صفحات )2(، مجلد)24، عدد )السعودية-وعلم النفس

 (. المشاركة المجتمعية لدعم الجودة واالعتماد بالتعليم م2009) .سلطان، رجب، وأحمد، محمد
تحديات الدولي )التعليم و -المؤتمر العلمي العربي الرابعالعام. دراسة ميدانية بمحافظة سوهاج، 

 (.4(، مؤتمر )2لد )، مصر، مجالمستقبل(
 األردن: دار الفكر.المدرسة والمجتمعية(. م2005) .سنقر، صالحة . 
 (. تنمية المشاركة بين البيت والمدرسة من المفاهيم إلى التطبيق. م1995) .سواب، سوزان

 ، القاهرة، مصر.المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
 ئم على االستقصاء لتنمية بعض عادات العقل فعالية برنامج قا(. م2014) .أبو سيف، نرمين

ر غير . رسالة ماجستيبغزة ت لدل طالبات الصف السابع األساسيوالتحصيل في الرياضيا
 كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.منشورة، 

 (. تشجيع أولياء أمور المعوقين على م1990) .السرطاوي، عبد العزيز، وسيسالم، كمال
ودية، ، السعالعلوم التربوية-مجلة جامعة الملك سعود. برامج التربية الخاصةالمشاركة في 

 (.1(، العدد)2مجلد)
 (. واقع التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي بمدينة الرياض بالمملكة م2008) .السلطان، فهد

، جامعة فسنبحث منشور برسالة التربية وعلم ال. العربية السعودية وأهم اآلليات الالزمة لتطويره
 (.31الملك سعود، الرياض، العدد)
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 أثر برنامج تدريبي مقترح في إكساب أمهات األطفال ذوي الصعوبات (. م2008) .شلختي، هبه
. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب والعلوم القرائية مهارات تنمية القراءة لدل أبنائهن
 األردن.اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الشارقة، 

 معجم المصطلحات التربوية والنفسية عربي  (.م2003) .شحاته، حسن، والنجار، زينب
 : الدار المصرية اللبنانية.إنجليزي، القاهرة

 (. واقع التواصل بين المدرسة الثانوية م2011) .شلدان، فايز، وصايمه، سميه، وبرهوم، أحمد
ع مقدم إلى المؤتمر التربوي الراب بحثوالمجتمع المحلي في محافظات غزة وسبل تحسينه. 

 . الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.بعنوان "التواصل والحوار التربوي
 فعالية برنامج مقترح للتعليم التفاعلي المحوسب في معالجة (. م2013). الشيخ أحمد، خالد

رسالة  .ضعف تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في الرياضيات بمدارس وكالة الغوث بغزة
 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. ماجستير غير

 عمان: دار الميسره  .تطور المناهج التعليميةم(. 200. )الشربيني، فوزي، والطناوي، عفت
 للنشر والتوزيع.

  ،سليمان، ومحمد، عبد الوهاب، والحاكم، علي، وعبد اهللصالح، أبو القاسم، وحمد، أحمد ،
: المرشد في إعداد البحوث والدراسات العلميةم(. 2001ومحمد، عفاف، والماجد، عصام. )

 مركز البحث العلمي والعالقات الخارجية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 ضي على تنمية أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الريا(. م2011) .طافش، إيمان

التحصيل العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسة لدل طالبات الصف الثامن األساسي 
 كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.. رسالة ماجستير غير منشورة، بغزة

 القاهرة: دار الفكر العربي.تحليل المحتول في العلوم اإلنسانية(. م1987). طعيمه، رشدي . 
 الطبعة األولى، عمان، األردن: دار أساسيات في التربية(. م2004) .الطراونه، اخليف .

 الشروق للنشر والتوزيع.
 (، عمان: دار المسيرة 3. طبعة )تنمية قدرات التفكير اإلبداعي(. م2007) .الطيطي، محمد

 للنشر والتوزيع والطباعة.
 شطة التربية الخاصة وعالقتها بالسلوك المشاركة الوالدية في أن(. م1991) .بن طالب، سلطان

. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة التكيفي لدل األطفال المتخلفين عقلياً 
 الخليج.

 أثر برنامج تدريبي في تعديل اتجاهات أولياء أمور (. م2013) .بني عبد الرحمن، مجدولين
توراه . رسالة دكمحافظة إربد األردنيةالتالميذ ذوي صعوبات التعلم نحو غرفة المصادر في 

 غير منشورة، كلية التربية، جامعة البحر األحمر.
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 أثر استخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة (. م2015) .عبد الغفور، سعيد
. ن يونسخاالعالمية على التحصيل لدل طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة 

 كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.ير منشورة، رسالة ماجستير غ
 المساوي،و  سلطان، وصالح، ابراهيم، والنجاشي، الحفيظ، عبد والمعمري، صالح، الكبير، عبد 

: والمجتمع المدرسة بين العالقة(. م2003) .السالم عبد وأحمد، طارق، وشاذلي، اهلل، عبد
 .اليمنية ةالجمهوري ،عدن فرع التربوي والتطوير البحوث مركز(. ميدانية دراسة) والطموح الواقع

 بعض مداخل تحليل المضمون وتطبيقها في مناهج العلوم  (.م1985) .عبد الحميد، محمد
 (.4. مجلة كلية التربية، قطر، العدد)الطبيعية

 المنهاج المدرسي وأساسياته، واقعه، أساليب تطويره(. م2004) .عفانة، عزو، واللولو، فتحية. 
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

 (. حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج في م2000) .عفانة، عزو
 (.42(، ص)3، ع)مجلة البحوث والدراسات التربوية .البحوث التربوية والنفسية

 التأملي  رأثر توظيف مسرح الظل في تدريس الهندسة لتنمية التفكي(. م2015) .عليان، ناريمان
ير رسالة ماجستير غ والتحصيل الدراسي لدل طالبات الصف الخامس في محافظة شمال غزة.

 منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.
 ( .1999عالوي، محمد، وراتب، اسامه .)البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفسم. 

 القاهرة: دار الفكر العربي.
 واقع اإلدارة المدرسية في محافظات غزة في ضوء معايير اإلدارة (. م2005) .عساف، محمود

 . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.االستراتيجية
 الممارسات التربوية األسرية لزيادة تحصيل الطلبة العلمي في  (.م2006). عيسى، حسن

ألولى في مديرية تربية عمان الثالثة من وجهة نظر المعلمين وأولياء الصفوف الستة األساسية ا
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، األردن.األمور

 (، القاهرة: 1)بعة ، طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. م2010) .أبو عالم، رجاء
 دار النشر للجامعات.

  الكويتالفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية(. م1983) .عالم، رجاء، وشريف، ناديةأبو ، ،
 (: دار القلم.1)بعة ط

 أثر الدمج بين استراتيجيتين للتعلم النشط على تحصيل طالب (. م2015). آل عيسى، علي
أم  ة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعالصف الثالث المتوسط في الرياضيات

 القرل، السعودية.
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 جلة م(. التعاون بين األسرة والمدرسة لرفع مستول تحصيل الطلبة. م2007) .العبري، صالح
 (.34(، العدد )5، المجلد )سلطنة عمان-التطوير التربوي32

 واقع التعليم في المدارس الفلسطينية ما بعد نشوء السلطة الفلسطينية: (. م2014) .عفونة، سائد
 (.2(، اإلصدار )28مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، مجلد ) .تحليل ونقد

  ،حث ب(. دور األسرة في البرنامج الدراسي للطفل المتخلف عقليًا. م1986). براهيمإالفوزان
الملك  ، المنعقدة بجامعةمقدم في ندوه بعنوان ندوة المعوقين بين الواقع وتطلعات المستقبل

 ( مارس، الرياض.17-14ن )سعود في الفترة م
 أثر برنامج تدريبي لمشاركة أولياء األمور في العملية التربوية  (."أ" م2012) .القصاص، خضر

 (.3(، العدد )5، المجلد)مجلة كلية التربية بالسويس .على التكيف المدرسي للطلبة المتفوقين
 فعالية برنامج تدريبي في تطوير مشاركة أولياء األمور "ب"( م2012) .القصاص، خضر .

(، 5المجلد) ،مجلة كلية التربية بالسويسفي العملية التربوية في مدارس الطلبة المتفوقين. 
 (.3العدد )

 فاعلية برنامج تدريبي في تطوير مشاركة أولياء األمور في (. م2004). القصاص، خضر
رسالة دكتوراه  .لتكيف المدرسي والتحصيل لدل الطلبة المتفوقينالعملية التربوية وأثر ذلك على ا

 دن.ر مان العربية للدراسات العليا، األغير منشورة، كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة ع
 مدل التعاون بين أولياء األمور واالختصاصيين لتدعيم العملية (. م2010) .القرني، فراج

ير . رسالة ماجستير غم وضعاف السمع في مدينة الرياضالتعليمية في معاهد وبرامج الص
 منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، السعودية.

 جامعة القدس .(. أهمية الرياضيات في حياتنا وعالقتها مع الحاسوبم2012) .كنعان، حمزة 
 ، العدد الثالث.مجلة ينابيعالمفتوحة، 

 استراتيجية التدريس التبادلي على التحصيل والتفكير (. أثر م2011) .الكبيسي، عبد الواحد
المجلد  ،مجلة الجامعة اإلسالمية. الرياضي لطلبة الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات

 (.731-687(، صفحة ) 2(، العدد )19)
 العمل معًا خطوط توجيهية للمشاركة بين المهنيين ووالدي (. م1986). منظمة اليونسكو

 (.2. إرشادات التربية الخاصة)اب المعوقيناألطفال والشب
 اإلمارات العربية المتحدة: دار التربية وقضايا المجتمع المعاصر(. م2005) .موسى، محمد .

 الكتاب الجامعي.
 (، عمان: دار المسيرة 3ط) .القياس والتقويم في التربية وعلم النفس(. م2005) .ملحم، سامي

 للنشر والتوزيع والطباعة.
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 ،(. أساليب مشاركة الوالدين في برامج رياض م2003) .حياة، وفرماوي، محمد المجادي
 (.2(، العدد )11، مجلد)مصر-مجلة العلوم التربويةاألطفال بدولة الكويت. 

 أثر التدريس باستخدام مدونة الكترونية على التحصيل الدراسي (. م2016) .المزمومي، عبد اهلل
 . رسالة دكتوراه غيراألول الثانوي واتجاههم نحوهافي مادة الرياضيات لدل طالب الصف 

 منشوره، كلية التربية، جامعة أم القرل، السعودية.
 محاضرات مقدمة ضمن تقويم بيئة المدرسة ومناخها اإلداري(. م2010) .المليص، سعيد .

 سابعة.لالموسم الثقافي التربوي للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج )الكويت(، الدورة ا
 األسس النفسية لتعلم وتعليم الرياضيات: أساليب ونظريات (. م2001) .المقوسي، عبد اهلل

 . الرياض، السعودية: المؤلف.معاصرة
 االستراتيجيات المعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورها (. م2011)  .نعيمة، سوفي

مذكرة  .تالميذ الطور المتوسطفي تنمية القدرة على التحكم في حل المشكالت الرياضية لدل 
 لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينه.

 عمان، األردن: دار الفكر.الطفل واألسرة والمجتمع(. م1990) .نمر، عصام، وسمارة، عزيز . 
 في ضوء بعض (. دعم العالقة بين المجتمع ومؤسسة التعليم م1999) .نور الدين، سامي

 ، القاهرة.المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية .الخبرات األجنبية
 دليل الباحث في إعداد خطة البحث وتنفيذها وكتابة (. م2009) .أبو ناهيه، صالح الدين

 ، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.(1)ط .الرسالة الجامعية
 لغوي بمشاركة األهل في تنمية المهارات اللغوية أثر برنامج تدريبي (. م2009) .هويدي، طايل

ير منشورة، . رسالة ماجستير غ)االستقبالية والتعبيرية( لدل األطفال المعاقين عقلياً في األردن
 كلية الدراسات التربوية والنفسية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن.

 مجلة دراسات عربية ردية في الذكاء الوجداني. (. الفروق الفم2003) .هريدي، عادل محمد
 (.2(، ع)2م) .في علم النفس

 العين: دار الكتاب أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات(. م2006) .الهويدي، زيد .
 الجامعي.

 (1) . القاهرة، المجلدالمعايير القومية للتعليم في مصر(. م2003) .وزارة التربية والتعليم. 
 الكتاب اإلحصائي السنوي للتعليم في محافظات غزة(. م2016) .والتعليم العالي وزارة التربية. 

 غزة، فلسطين.
 الخطط العالجية في الرياضيات للمرحلة اإلعدادية )المرحلة  (.م1999) .وكالة الغوث الدولية

 ، معهد التربية.بنائها وتنفيذها أسس (،األساسية العليا
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 :( كتاب تسهيل مهمة باحث1) رقم ملحق
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 :( خطاب تحكيم أداة الدراسة وتحليل المحتوى والبرنامج التدريبي2) رقم ملحق

 الدكتور/.......................................... حفظه اهللسعادة 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 التدريبي والبرنامج المحتوى وتحليل الدراسةتحكيم أداة الموضوع/ 

أثر برنامج قائم على إشراك أولياء األمور في ”  معرفةيقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف إلى 
ي ذوي طالب الصف الرابع األساس لدل تحصيلال تنمية مستول علىفعاليات تدريس الرياضيات 
اليب قسم المناهج وأس –وذلك لنيل درجة الماجستير في التربية ، “التحصيل المنخفض بغزة 
 :احث بإعدادحقيق ذلك قام البولتغزة،  –التدريس بجامعة األزهر 

 ور(.أولياء األم) ات تدريس الرياضيات، ودليل المدرببرنامج إشراك أولياء األمور في فعالي 

 عداد العشرية.ل محتول الكسور العشرية واألتحلي 

   بار التحصيلي في الكسور العشرية واألعداد العشرية.تاالخأداة الدراسة 

 يأمل منكم إبداء الرأي فيما يلي:نه إعلى حضرتكم، ف ذلكوالباحث إذ يعرض 

 لهدف الدراسة. مدل مناسبتها -

 للفئة المستهدفة. مدل مناسبتها -

 مدل مالءمة المحتول لتحقيق أهداف الدراسة. -

 .مدل وضوح الصياغة اللغوية -

 آراء أخرل لسعادتكم حول البرنامج.  -

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير
 الباحث                                                                         

 زهير فريد علي أبو النور                                                                  
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 :المحكمين للدراسة( أسماء السادة 3) رقم ملحق
الدرجة  السم م

 العلمية
برنامج إشراك  مكان العمل التخصص

 أولياء األمور
الختبار 

 التحصيلي 
تحليل 
 المحتوى

مناهج وطرق  أستاذ دكتور أ. د. عطا حسن درويش 1
 تدريس

عضووو هيئة تدريس 
-جامعة األزهرفي 
 غزة.

 
 

 
 

 
 

أبو أ. د. محمد سووووليمان  2
 شقير

 وطرق مناهج أستاذ دكتور
 تدريس

عميوود كليووة التربيووة 
 الووووووووجووووووووامووووووووعووووووووة-

 غزة.-اإلسالمية

 
 

 
 

 
 

ماعيل  3 أ. د.  عزو إسووووووووو
 عفانة

 وطرق مناهج أستاذ دكتور
 تدريس

 تدريس هيئة عضووو
الوووووجووووواموووووعوووووة  فوووووي

 غزة.-اإلسالمية

 
 

 
 

 
 

أستاذ  د. حازم زكي عيسى 4
 مساعد

 وطرق مناهج
 تدريس

 تدريس هيئة عضووو
كليوووووة الووووودعوة  في

 .غزة-اإلسالمية

 
 

 
 

 
 

 د. مها محمد الشقرة 5
 

أستاذ 
 مساعد

 وطرق مناهج
 تدريس

 وزارة التربية والتعليم
 العالي الفلسطينية.

 
 

 
 

 
 

 أستاذ د. خالد فايز عبد القادر 6
 مساعد

 وطرق مناهج
 تدريس

 تدريس هيئة عضووو
جووووووواموووووووعوووووووة  فوووووووي

 غزة-األقصى

 
 

 
 

 
 

 أستاذ د. بسام عبد القادر دياب 7
 مساعد

 وطرق مناهج
 تدريس

 تدريس هيئة عضووو
جووووووواموووووووعوووووووة  فوووووووي

 غزة-األقصى

 
 

 
 

 
 

 أستاذ د. رحمة محمد عودة 8
 مساعد

 وطرق مناهج
 تدريس

 تربويووووة مشووووووووورفووووة
وزارة الووووتووووربوووويوووووة بوووو

 والتعليم العالي

 
 

 
 

 
 

 أستاذ شلدان سعدي د. أنور 9
 مساعد

 وطرق مناهج
 تدريس

رة وزاب تربوي مشرف
الووتووربوويوووووة والووتووعوولوويووم 

 العالي

 
 

 
 

 
 

 أستاذ دحما عبد الفتاح د. خليل 10
 مساعد

 وطرق مناهج
 تدريس

موووودير عووووام التعليم 
وزارة في الجووووامعي 

الووتووربوويوووووة والووتووعوولوويووم 
 العالي

 
 

 
 

 
 

 وطرق مناهج ماجستير المطوقأحمد أ. سعيد  11
 تدريس

مووووودرسووووووووووووووة معلم ب
أسوووووووووووواموووة بن زيووود 

 الثانوية للبنين.

 
 

 
 

 
 

مدرسة عوني معلم ب رياضيات بكالوريوس أ. أيمن فريد أبو النور 12
 الحرتاني األساسية
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 :تحليل محتوى وحدة الكسور العشرية واألعداد العشرية (4) رقم محلق

 المسائل المهارات التعميمات المفاهيم المحتوى
 الكسر العشري -1
واألجةةةةةةزاء مةةةةةةن  –  

 .عشرة

 
الةةةةةةةةةةةةكسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر -

 العشري.
 
 الكسر العادي.-

كل كسةةةةر عادي مقامه عشةةةةرة أو مئة -
......إلةةى آخةةره يةةحةةول إلةةى أو ألةةف. 

 صورة كسر عشري.
 
كل كسةةةةر عشةةةةري أصةةةةغر من الواحد -

 الصحيح.

الكسةةر العادي بصةةورة  يكتب -
 الكسر العشري.

خط األعداد لتحديد  يسةةةتخدم -
 موقع الكسر العشري.

ل الكسةةةةور العشةةةةرية إلى حو ي -
 كسور عادية.

 
يحل مسةةةةةةةةةةةةةةائل -

لةةةةفةةةةظةةةةيةةةةةةةة عةةةةلةةةةى 
 الكسر العشري.

 العدد الكسري.- .العدد العشري -2
 العدد العشري.-

كةةل عةةدد كسةةةةةةةةةةةةةةري يحول إلى عةةدد  -
 .عشري

عشةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةة العةةةةداد األ يمثةةةةل -
 باستخدام لوحة المنازل.

يحل مسةةةةةةةةةةائل  -
لفظية على العدد 

 .العشري
األجةةةةةةزاء مةةةةةةن  -3

والةةةةةةةعةةةةةةةدد  -مةةةةةةةائةةةةةةةة
 العشري.

 10قيمة العدد في أي منزلة تسةةةةةةةاوي - 
 أمثال التي على يمينها مباشرة.

 
 

 .العدد العشري هندسيا   يمثل -
عةدد كسةةةةةةةةةةةةةري إلى عةةدد  يحول-

 عشري.
عدد عشةةةةةةةةةةري إلى عدد  يحول -

 .كسري

 

مقارنة الكسةةةور  -4
 .العشرية

الةةةةةةةةةةكسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور -
 المتكافئة.

 

اد عدبين الكسةةةةةةور واأل يقارن - 
 العشرية.

كسةةةةةةةةةةةةةةور واألعةةةةداد ال يةةةةبر ي -
 .تصاعديًا أو تنازلياً  العشرية

 
 

 الكسةةةةور تقريب -5
واألعداد العشةةةةةةةةةةةةرية 
ألقةةةةةةةةةةةةةةرب عةةةةةةةةةةةةةةدد 

 .صحيح

 
 

 يةةقةةرب الةةكسةةةةةةةةةةةةةةةور واالعةةةةةةةداد- 
 ألقرب عدد صحيح.العشرية 

 

جمع الكسةةةةةةةةةةور  -6
 .واألعداد العشرية

عند )جمع أو طرح( الكسةةور العشةةرية - 
)نجمع أو نطرح( األعداد التي لها نفس 
القيمةةة المنزليةةة بعةةد ترتيةةب الفواصةةةةةةةةةةةةةةةل 

 العشرية.

العشةةةةةةةةةةةةةرية يجمع الكسةةةةةةةةةةةةةور  -
 .واألعداد العشرية

 

جةةةمةةةع يةةةوظةةةف -
الكسةةور واألعداد 
العشةةةةرية في حل 

 .مسائل لفظية
طرح الكسةةةةةةةةةةور  -7

 .واألعداد العشرية
يطرح الكسةةةةةةةةةةةةةةور العشةةةةةةةةةةةةةةريةةةة -  

 .واألعداد العشرية
يةةةةوظةةةةف طةةةةرح -

الكسةةور واألعداد 
العشةةةةرية في حل 

 مسائل لفظية.
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 العشرية واألعداد العشرية للصف الرابعالختبار التحصيلي في وحدة الكسور  (5) رقم ملحق

 األساسي

 

 :مشاركعزيزي ال

يهدف هذا االختبار إلى قياس تحصةةةةةةيل طالب الصةةةةةةف الرابع األسةةةةةةاسةةةةةةي ذوي التحصةةةةةةيل 
 ،كتاب الرياضةةةةةةةةيات الجزء الثاني من ،المنخفض في وحدة الكسةةةةةةةةور العشةةةةةةةةرية واألعداد العشةةةةةةةةرية

 المحتول األربعة: ( سؤال موزعة على عناصر26ويتكون االختبار من )

 المفاهيم. -أ
 التعميمات. -ب
 المهارات. -ج
 المسائل. -د

 تعليمات الختبار:

( 5، وتقع في )لكل فقرة أربعة بدائل واحد منها فقط صحيح( فقرة، 26يتكون االختبار من ) -1
 صفحات مع صفحة التعليمات.

 أقرأ األسئلة بعناية، واختر اإلجابة الصحيحة. -2
 أجب عن جميع األسئلة. -3

 

 الطالببيانات 

 اسم الطالب: ................................

 الصف والشعبة: ..............................

 التاريخ: ......................................
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 :األساسيللصف الرابع  عداد العشريةصيلي في وحدة الكسور العشرية واألالختبار التح

 درجة ( 26)                            ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي:          

                                                                      هو جزء من كل يسمى ............ -1

 د( العدد العشري.  أ( الكسر العادي.      ب( الكسر العشري.      ج( العدد الكسري.      

 

                                                                                         رة أو مئة أو ألف إلى آِخُره يسمى .................هو جزء من عش -2

 العشري.أ( الكسر العادي.   ب( الكسر العشري.       ج( العدد الكسري.          د( العدد 

 .......كتابته بصورة....كل كسر عادي مقامه من )عشرة أو مئة أو ألف إلى آِخُره(، يمكن  -3

 أ( الكسر العادي.    ب( الكسر العشري.        ج( العدد الكسري.          د( العدد العشري.

 كسر عشري ................ من الواحد الصحيح.                                                      كل -4

 اوي.                 د( ليس مما سبق.أ( أصغر.           ب( أكبر.                ج( يس

 

3 الكسر العادي -5

5
 بصورة كسر عشري .................                                             

 0.6د(                      0.5ج(                       0.4ب(             0.3(   1

                                                                                                     
 الكسر العشري الممثل على خط األعداد المناسب في -6

 

 

 0.8د(                    0.7ج(                            0.6ب(            0.5أ( 

 

 بصورة الكسر العادي .................                                                 0.6العشري  الكسر -7

3 أ( 

10
 (  ب          

4

10
5ج(                

10
6   د(              

10
                                                                                                              3 

10  
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صفحة. أكتب بصورة كسر عشري ما قرأته  50صفحًة من قّصة  مكّونة  من  45َقَرأْت ليلى  -8
 ليلى من القصة؟ .............

 0.6د(                   0.7ج(                         0.8ب(               0.9أ(   

                                                                                                      

                                              ...يتكون من عدد  صحيح  وكسر  عادي هو ............... -9

 الكسر العادي.      ب( الكسر العشري.        ج( العدد الكسري.      د( العدد العشري.أ( 

 

                                       يتكون من عدد  صحيح  وكسر  عشرّي هو .............. -10

 عشري.أ( الكسر العادي.       ب( الكسر العشري.       ج( العدد الكسري.       د( العدد ال

 

 كل عدد  كسري يحول إلى ..................                                                             -11

 أ( كسر عادي.          ب( كسر عشري.           ج( عدد كسري.          د( عدد عشري.

                                                                                                         

 العدد العشري الممثل على لوحة المنازل .................. -12

 12.7د(               0.217ج(                       1.27ب(                127أ( 

                                                                                                           
 ُأمٌّ خمسة دنانير لولديها بالتساوي، فما نصيُب كل  منهما؟ وزعت -13

 دينار 0.25د(    دينار         0.52ج(     دينار          5.2ب(      دينار     2.5أ( 

 قيمة العدد في أي منزلة تساوي ................ التي على يمينها مباشرة.                                   -14

 أمثال. 10أمثال                د(  9أمثال           ج(  5أمثال         ب(  4أ( 

                                                                                                                  

 هو ............. ظللةالعدد العشري الذي يمثل األجزاء الم -15

 2.17د(             2.16ج(                   2.15ب(              2.14أ( 
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7العدد الكسري   -16

100
                    بصورة العدد العشري هو ...............                   4 

 7.04د(                   40.7ج(                    4.07ب(             4.7أ(  

 

 بصورة العدد الكسري هو                                                              11.3العدد العشري  -17

3أ( 

10
6ب(         11 

10
6ج(                 11 

100
3د(              11 

100
 11 

                                                                                                   

 رقام الموجودة في البسط والمقامذات القيمة الكلية المتساوية بغض النظر عن األ الكسور -18
 تسمى الكسور..................

أ( المتجانسة.                     ب( غير المتجانسة.                                         
 ج( غير المتكافئة.                د( المتكافئة.  

                                                                                                   

  8.9                8.89  قارن بين  -19

 ليس مما سبقأ(  >                 ب(  <                    ج(  =                     د( 

                                                                                                             

 هو............... 9.3،        6.5،    6.7الترتيب التصاعدي لألعداد العشرية    -20

         6.5،    6.7،    9.3ب(                                     9.3،    6.7،   6.5أ(  

 6.7،    6.5،    9.3د(                                    6.5،    9.3،    6.7ج( 

                                                                                                     

 إلى أقرب عدد صحيح ........... 6.1تقريب العدد العشري   -21

 8د(                          7ج(                  6ب(                    5أ(  

 

 

  3 
10  



132 
 

عشرية ..............  األعداد التي لها نفس القيمة المنزلية بعد ترتيب عند جمع الكسور ال -22
 الفواصل العشرية.  

 أ( نضرب             ب( نقسم              ج( نطرح                     د( نجمع

 

 = ..................                                                   5.78+     14.6جمع  ناتج -23

     19.78د(                    20.78ج(              19.38ب(              20.38أ(  

                                                                                                 
من السنتيمترات . ناتج جمع أطوال    5.6،      3.5،    2.7مثلث أطوال أضالعه  -24

 أضالع المثلث= .................  

     11.10د(                  11.9ج(                     11.8ب(            11.7أ(  

  

 ...................                                                                                 =  7.14 -  8.83ناتج طرح   -25

 1.69د(                    1.68ج(             1.67ب(             1.66أ(   

 

                    دينار.  كم دينارًا بقي مع سعيد؟             2.8دينار، صرف منها  4.8مع سعيد  -26

 4د(                        3ج(                            2ب(                       1أ(  
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 :( نموذج التصحيح لإلجابة6) رقم ملحق

 البدائل رقم السؤال
 د ج ب أ   1
 د ج ب أ 2
 د ج ب أ 3
 د ج ب أ 4
 د ج ب أ 5
 د ج ب أ 6
 د ج ب أ 7
 د ج ب أ 8
 د ج ب أ 9
 د ج ب أ 10
 د   ج ب أ 11
 د   ج ب أ 12
 د ج ب أ 13
 د ج ب أ 14
 د ج ب أ 15
 د ج ب أ 16
 د ج ب أ 17
 د ج ب أ 18
 د ج ب أ 19
 د ج ب أ 20
 د ج ب أ 21
 د ج ب أ 22
 د ج ب أ 23
 د ج ب أ 24
 د ج ب أ 25
 د ج ب أ 26
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 :جلسات التدريب –ولي األمر(  ) دليل المدرب (7) رقم ملحق
 الجلسة األولى

 موضوع الجلسة:
 عشرة. األجزاء من–الكسر العشري

 مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

 زمن الجلسة:
 حصة

 اليوم والتاريخ:
 .م19/3/2016السبت، 

 .اتمحسوس وشبه محسوسات دنيز، مكعبات ،السبورة، الطباشير، كتاب، مسطرة الخشبية، بطاقاتمصادر التعلم: 
 ؟    بألرقام (ربعان، أربعة أخماس التالية ) اكتب الكسور -2س   ما مفهوم الكسر العادي؟ -1سالخبرات المنتمية: 
6 التالية   كتب الكسور العاديةا -3س                  

10
     ، 1

2
                          بالكلمات؟    

 .العادية لكسوربعض ا تكافؤ-قراءة وكتابة الكسر العادي-مفهوم الكسر العادي األمور : يراجع المعلم بمشاركة أولياءالتهيئة
 التقويم دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف

 دور ولي األمر في التدريب دور المعلم في التدريب
يتوقع من ولي األمر 
بعةةةةةةةةد االنتهةةةةةةةةاء من 
الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أن يكون 

 قادرًا على أن:
إلةةةةةى  الةةةةةتةةةةةعةةةةةرف( 1

مةةةةفةةةةهةةةةوم الةةةةكسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
األجزاء من -العشةةري
 عشرة.

 
الكسةةةةةةةةةةةةةةةر  كتةةةابةةةة( 2

العشةةةةةةةةةةري الذي يمثل 
 الجزء المظلل.

 
كسةةةةةةةةةةةةةةةةةةورًا  قةةةراءة( 3

 عشرية. 
 كسةةةةةةةةةةةةورال تحويل( 4
 كسةةةةةةةةورالعادية إلى ال
 عشرية.ال

 طريقة الحوار والمناقشة. -
ة مكعبات عبار  المعلم بمشةةةاركة أولياء األمور سةةةتخدمي-

ذلةةك و  ،مكعبةات متالصةةةةةةةةةةةةةةةقةة 10عن عمود مكون من 
م ثعنها بكسةةةةور عادية.  التعبيراألجزاء و  عددلتوضةةةةيح 
 ،م المسةةةةةةةةطرة الخشةةةةةةةةبية لتوضةةةةةةةةيح أجزاء المترااسةةةةةةةةتخد

أجزاء يسةةةمى كل منها  10السةةةنتيمتر مكون من  كذلكو 
 مليمتر.

مع أولياء األمور إلى تعريف الكسةةةةر  يتوصةةةل المعلمثم 
بالصةةةةةةورة العشةةةةةةرية، من خالل الرسةةةةةةةم  ربطهو  العشةةةةةةري

 أشكال على السبورة.
 أولياء األمور المثال التالي: بإشراك يناقش المعلم -

 ؟المظلل الجزء يمثل الذي العشريأكتب الكسر 
 

                          
 يناقش المعلم بإشراك أولياء األمور المثال التالي: -

  0.9، 0.7،  0.5،  0.3اقرأ الكسور العشرية اآلتية: 
يناقش المعلم بإشةةةةةةةةةةةةةةةراك أولياء األمور طريقة تحويل  -

 من خالل المثال التالي: الكسور العادية إلى عشرية
2 العادية مثال حول الكسور

10
  ،7

10
 إلى كسور عشرية؟ 

 
 
يوضةةةةةح ولي األمر طريقة  -

 ةشرح وحل وتوصيل المعلوم
 .58صفحة  األول، للسؤال

 
 
يوضةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة -

شرح وحل وتوصيل المعلومة 
 .59صفحة  2رقم  للسؤال

يوضةةةةةح ولي األمر طريقة  -
شرح وحل وتوصيل المعلومة 

 التالي:للسؤال 
 اليةالت الكسةور العشةريةاقرأ -

0.6 ،0.8  ،0.9 
يوضةةةةةح ولي األمر طريقة  -

 ةشرح وحل وتوصيل المعلوم
 .53صفحة  2 للسؤال

 
 

حل ورقة 
 (1عمل)

 

 .60ص 5سالواجب البيتي: 
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 الجلسة الثانية

 موضوع الجلسة:
 األجزاء من عشرة.–الكسر العشري

 مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

زمن الجلسة: 
 حصة

 اليوم والتاريخ:
 .م21/3/2016 االثنين،

 .بطاقاتير، كتاب، مسطرة الخشبية، السبورة، الطباش مصادر التعلم:
 الخبرات المنتمية:

    ما مفهوم الكسر العشري؟ -1س
 ؟  0.9،    0.3 بالكلمات:  اآلتية كتب الكسور العشريةا -2س
 .......... خمسة من عشرة..........،  سبعة من عشرة: باألرقام اآلتية كتب الكسور العشريةا -3س
3حول الكسر العادي إلى عشري في كل مما يلي:   -4س

5
     ،3

6
 ؟  

     
: يراجع المعلم مع أولياء األمور مفهوم الكسةةر العشةةري، وقراءة وكتابة الكسةةور العشةةرية، وتحول الكسةةر التهيئة

 العادي إلى عشري.
 التقويم دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف

 دور ولي األمر في التدريب دور المعلم في التدريب
 األمةةر ولةةي كةةونيةة

 الجلسةةةةةةةةةةة نهاية بعد
 :أن على قادراً 
 كسةةورً الل يحو ت -1
يةةةةةةةة إلةةةى عشةةةةةةةةةةةةةةةةةر الةةة
عةةةاديةةةة ال كسةةةةةةةةةةةةةةورال

 بأبسط صورة.
 
ف يةةةةةةةةةةوظةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةة -2

موضةةةةةةةةةةوع الكسةةةةةةةةةةر 
العشةةةةةةةةةةةةةةري في حل 

 مسائل لفظية.
م اآللة اسةةةةةةتخدا -3

 الحاسةةةةةةةةبة في كتابة
 الكسر العشري

 طريقة الحوار والمناقشة. -
 
 بإشراك أولياء األمور بكتابة المعلم يقوم -

بعض الكسةةةةةةةةور العشةةةةةةةةرية على السةةةةةةةةبورة، 
ويطلب من أولياء األمور كتابة الكسةةةةةةةةةةةةةةر 

 ، مثلفي أبسط صورة العادي المكافئ
 0.7   =7

10
  

 
يعرض المعلم على أولياء األمور مثااًل  -

 .60ص  6بسيطًا يوضح فكرة س 
 
 
يشةةةةةةةةةرح المعلم بمشةةةةةةةةةاركة أولياء األمور  -

طريقة إدخال الكسةةةةةةةةةر العشةةةةةةةةةري في اآللة 
ثل أن الفاصلة ُتم ذلك لتوضيحو  ،الحاسبة

 (.0.5ُتكتب ) 0.5أن  يضا  ( وأ.ب)
 

 
 
يوضح ولي األمر طريقة شرح -

ل سةةةةؤالل ةوحل وتوصةةةةيل المعلوم
 .60صفحة  (5)
 
 
 
يوضةةةةةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقةةةة  -

 ةشةةةةةةةةرح وحل وتوصةةةةةةةةيل المعلوم
 .60صفحة  (6) للسؤال

 
يوضةةةةةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقةةةة  -

 ةشةةةةةةةةرح وحل وتوصةةةةةةةةيل المعلوم
 .60صفحة  7 لللسؤا

 
 حل ورقة 

 (2)عمل

 .60ص 7الواجب البيتي: س
 



136 
 

 الجلسة الثالثة

 موضوع الجلسة:
 .العدد العشري

 مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

زمن الجلسة: 
 .حصة

 األربعاء اليوم والتاريخ:
 م23/3/2016،

 السبورة، كتاب المدرسي، طباشير، بطاقات، مكعبات دنيز، ورق مربعات. مصادر التعلم:

  الخبرات المنتمية:
 ؟ما مفهوم العدد الكسري -1س
 .0.8،  0.5كتب الكسور العشرية بالكلمات: ا -2س
    سبعة صحيح وخمسة من عشرة ؟ -أ  التالية باألرقام: األعداد الكسرية كتب ا -3س

 ثمانية صحيح خمسة من عشرة ؟ -ب                                              
 لسةةةةج: تعرفنا سةةةابقًا على العدد الكسةةةري المكون من عدد صةةةحيح وكسةةةر عادي، وسةةةنتعرف في هذه الالتهيئة

 على الصورة العشرية المقابلة، وهو العدد العشري المكون من عدد صحيح وكسر عشري.
 التقويم كل من المعلم وولي األمر في التدريبدور  الهدف

 دور ولي األمر في التدريب دور المعلم في التدريب

 األمر ولي من يتوقع
 مةةن االنةةتةةهةةةةةةةاء بةةعةةةةةةةد

 يكون أن الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 :أن على قادراً 
 إلةةةةةىتةةةةةعةةةةةرف الةةةةة -1

 العدد العشري.
 
 
عبر عن رسةةةةةةوم ت -2

ملونة بصةةةةةةةةةةةةةةورة عدد 
 كسري ثم عشري.

 
 ل األعةةةةداديةةةةحو ت -3

 داعداألإلى  الكسةةةةةرية
 .ةعشريال

 طريقة الحوار والمناقشة. -
 
يراجع المعلم مع أوليةةةةةةاء األمور ربط  -

طريقة كتابة العدد العشةةةةةري بطريقة قراءته 
)لفظةةه(، فةةالعةةدد الةةذي لفظ أواًل هو الجزء 

خمسةةة وسةةبعة )تقرأ  5.7الصةةحيح، فمثاًل 
أجزاء من  7صةةةةةحيح و 5أعشةةةةةار وتكتب 

 عشرة(.
يحةةةةل المعلم مع أوليةةةةاء األمور مثةةةةال  -

 ، ونقرأ التعميم التالي:(61)صفحة 
أسةةةةةةةةةةمي العدد المكون من عدد صةةةةةةةةةةحيح "

 ."وكسر عشري عددًا عشرياً 
ولياء األمور بإشةةةةةةةةةراك أيوضةةةةةةةةةح المعلم  -

تحويل العدد الكسةةةةةةةةةةةةةةري إلى ل الحلطريقة 
 عدد عشري.

أحول العةةةدد الكسةةةةةةةةةةةةةةري إلى عةةةدد  -مثةةةال
3عشري:     

10
 3    ،  7

10
  6    

يوضةةةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة  -
 ةشةةةرح وحل وتوصةةةيل المعلوم

 التالي: للسؤال
 أقرأ األعداد العشرية التالية:

 7.8أ( 
 5.9ب(   
 7.3ج(  
 
يوضةةةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة  -

 ةشةةةرح وحل وتوصةةةيل المعلوم
 .62ص ( 1) للسؤال

 
يوضح ولي األمر طريقة شرح 
 ةوحةةةةةل وتوصةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةل المعلومةةةةة

 .62ص  (2) للسؤال

 
 ورقة حل
 (3)عمل

3أحول العدد الكسري إلى عدد عشري:      الواجب البيتي:

10
 3      ،7

10
 ؟   6  
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 الجلسة الرابعة

 موضوع الجلسة:
 العدد العشري.

 مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

زمن الجلسة: 
 حصة

 اليوم والتاريخ:
 .م26/3/2016السبت: 

 الكتاب، الطباشير الملون، لوحة المنازل. مصادر التعلم:
 الخبرات المنتمية: 

 ؟   875في العدد  7في أي منزلة يقع الرقم  -1س
 ؟  2046في أي منزلة يقع الرقم صفر في العدد  -2س

من ة ضةةةةةةةةة، واسةةةةةةةةةتخداماتها في تمثيل األعداد الصةةةةةةةةةحيحعلى أولياء األمور لوحة المنازل يعرض المعلم: التهيئة
استخدام لوحة المنازل أيضًا في تمثيل الكسور واألعداد العشرية،  يمكنكما .. وهكذا. والمئات واأللوف العشرات 

 إضافة منزلة جديدة تمثيل األجزاء من عشرة. هذه المنزلة الجديدة هي أول منزلة على يمين منزلة اآلحاد.ب
 التقويم دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف

 دور ولي األمر في التدريب المعلم في التدريبدور 
 األمةةر ولةةي مةةن يةةتةةوقةةع
 ةالجلسةةة من االنتهاء بعد
 :أن على قادراً  يكون أن
لوحةةةةةةة  إلى التعرف -1

المنةةةةةازل لتمثيةةةةةل العةةةةةدد 
 العشري.

 
 
 
 
 
 
 
العدد العشةةري  كتابة -2

 بالصورة الموسعة.

 :حوار والمناقشةالطريقة  -
 
يعرض المعلم لوحةةةةةةةة المنةةةةةةةازل  -

ينةةاقش مع على أوليةةاء األمور، ثم 
طريقةةةة كتةةةابةةةة العةةةدد  أوليةةةاء األمور

 باستخدام لوحة المنازل. 12.7
 
 

 63ص 1ثم ينةةةةاقش المعلم مثةةةةال 
 مع أولياء األمور

( أمثةةةةةل كاًل من األعةةةةةداد: 1مثةةةةةال
فةةةةةي لةةةةةوحةةةةةةةة  13.7، 1.4، 0.6

 ؟ المنازل
يوضةةةةةةةةةةةةةةح المعلم ألوليةاء األمور  -
يقة كتابة العدد العشري بالصورة طر 

 2الموسةةةةةةةةةةةةعة ثم يناقش المعلم مثال
 مع أولياء األمور. 63ص

في  36.8( أمثةةةةةل العةةةةةدد 2مثةةةةةال
لوحةةة المنةةازل ثم أكتبةةه بةةالصةةةةةةةةةةةةةةورة 

 الموسعة )المطولة(؟

 
 
يوضةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة شةةةةةةةةةةرح -

 (2) سةؤاللل ةوحل وتوصةيل المعلوم
 .(64فحة)ص
 
 
 
 
 
 
 
 
طريقة شةةةةةةةرح يوضةةةةةةةح ولي األمر  -

( 3) للسةؤال ةوحل وتوصةيل المعلوم
 .64ص

 
حل ورقة 

 (4)عمل
 

 .63صفحة  4سؤال  الواجب البيتي:
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 الجلسة الخامسة

 موضوع الجلسة:
 .والعدد العشري األجزاء من مئة

  مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

زمن 
الجلسة: 
 حصة

 اليوم والتاريخ:
 م.28/3/2016االثنين، 

 مربع(، مكعبات دنيز، الكتاب، السبورة، الطباشير الملون.100ورق مربعات ) مصادر التعلم:
 الخبرات المنتمية: 

 0.9،        0.6،    5.3،   7.2: أقرأ األعداد العشرية التالية -1س
العشةةرية  تمثيل األعدادو : يراجع المعلم مع أولياء األمور في كتابة األعداد العشةةرية بالصةةورة الموسةةعة، التهيئة

 على لوحة المنازل.
 التقويم دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف

 دور ولي األمر في التدريب دور المعلم في التدريب
يتوقع من ولي األمر بعد 
االنتهاء من الجلسةةةةةةةةةةة أن 

 يكون قادرًا على أن:
مفهوم  إلى التعرف -(1

 الجزء من مئة.
 
 
 
 القيمة المنزلية ديحدت -2

 ألرقام الكسر العشري.
 
 
 
 
 األعةةةةةةةةةةةداد قةةةةةةةةةةةراءة -3
 عشرية بطريقة سليمة.ال
 

 طريقة الجوار والمناقشة. -
 
ش المعلم مع أوليةةةةةةةاء األمور ينةةةةةةةاق -

، ثم التوصةةةةةةةةةةةةةةةةل إلى 65ص  (1)مثةةةال
 :التعميم اآلتي

يمكن  100)الكسةةةر العادي الذي مقامه 
 كتابته بصورة الكسر العشري(.

 
المعلم مع ألوليةةةةةةةاء األمور   ينةةةةةةةاقش  -

ويبين طريقةةةةةةة  (3(، ومثةةةةةةال )2)مثةةةةةةال
كتةةابةةة العةةدد العشةةةةةةةةةةةةةةري في حةةالةةة وجود 

 منزلتين عشريتين.
 
 
 بطريقةةةةة األمور أوليةةةةاء المعلم يراجع -

م يناقش المعلثم  العشةةةرية، األعداد قراءة
مور فرعي أ، ج من السؤال مع أولياء األ

 األول.

يوضةةةةةةةح ولي األمر طريقة شةةةةةةةرح 
 للسؤال ةوتوصيل المعلوم وحل
كم منزلةةةة نحتةةةاج لكتةةةابةةةة  -

 األجزاء من مئة؟
يوضةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة -

 ةشرح وحل وتوصيل المعلوم
 التالي: للسؤال

 في كل من 9ما قيمة الرقم -
9.25    ،1.29    ،3.91 

يوضةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة -
 ةشرح وحل وتوصيل المعلوم

 الفرع ب، د التالي: للسةةةةةةةةةؤال
 .67ص  1من س

 
يوضةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة -

 ةشرح وحل وتوصيل المعلوم
 .67ص  2للسؤال 

 
حل ورقة 

 (5)عمل
 
 

  .64ص  3سالواجب البيتي: 
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 الجلسة السادسة

 موضوع الجلسة:
 .والعدد العشري األجزاء من مئة

  مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

 زمن الجلسة: 
 .حصة

 اليوم والتاريخ:
 م.30/3/2016األربعاء، 

  السبورة، طباشير الملون، الكتاب، كراسات، بطاقات. مصادر التعلم:
يراجع المعلم مع أولياء األمور قراءة وكتابة الكسور العشرية )منزلة أو منزلتين عشريتين(، الخبرات المنتمية: 

 واألعداد العشرية، والقيمة المنزلية. 
 ؟ 2.03،    5.21،      9.99،     7.85األعداد العشرية األتية   أقرأ -1: سالتهيئة

 التقويم دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف
 دور ولي األمر في التدريب دور المعلم في التدريب

يتوقع من ولي األمر بعد 
االنتهاء من الجلسةةةةةةةةةةة أن 

 يكون قادرًا على أن:
العدد العشري  ليحو ت -1

من الصةةةةةةةةورة اللفظية إلى 
 الصورة الرقمية.

 
 
 د القيمة المنزليةيحدت -2

لرقم في عةةةةةدد عشةةةةةةةةةةةةةةري 
 معطى.

 
 
 األعةةةةةةةدادل يةةةةةةةحةةةةةو تةةةةة -3
 األعةةةةدادكسةةةةةةةةةةةةةةريةةةةة إلى ال
 عشرية.ال
 
 
 
 األعةةةةةةةداد ليةةةةةةةحةةةةةو تةةةةة -4
 األعةةةةدادعشةةةةةةةةةةةةةةريةةةةة إلى ال
 كسرية.ال

 طريقة الحوار والمناقشة. -
 
يعرض المعلم على أوليةةةةةةةاء  -

األمور مثااًل يوضح فكرة السؤال 
، ثم يوجه (68صةةةةةةةةةفحة ) الثالث

المعلم أوليةةاء األمور لحةةل فروع 
 السؤال على الكتاب المقرر.

 
المعلم بمشةةةةةةةةةةةةاركة أولياء يقوم  -

الفرع األول من  لاألمور بحةةةةةةة
السةةةةةةةةةةةةةةؤال الرابع، ويقوم أوليةةةةةةاء 
األمور بحةةةةةل بقيةةةةةة الفروع على 

 الكتاب المقرر.
بمشةةةةةةةةةةةةاركة أولياء المعلم يقوم  -

الفرع األول من  لاألمور بحةةةةةةة
ثم ، 68صةةفحة  السةةؤال الخامس

يقوم أوليةةةةاء األمور بحةةةةل بقيةةةةة 
 الفروع على الكتاب المقرر.

المعلم بمشةةةةةةةةةةةةاركة أولياء يقوم  -
الفرع األول من  لاألمور بحةةةةةةة

ثم ، 68صةفحة  السةؤال السةادس
يقوم أوليةةةةاء األمور بحةةةةل بقيةةةةة 

 الفروع على الكتاب المقرر.

 
 
يوضةةةح ولي األمر طريقة شةةةرح  -

 للسؤال ةوحل وتوصيل المعلوم
 .68ص  3س
 
 
 
يوضةةةح ولي األمر طريقة شةةةرح  -

 للسؤال ةوحل وتوصيل المعلوم
 .68ص  4س
 
 
يوضةةةةةح ولي األمر طريقة شةةةةةرح -

 للسؤال ةوحل وتوصيل المعلوم
 .68ص  5س
 
 
 

يوضةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة شةةةةةةةةةرح 
 للسؤال ةوحل وتوصيل المعلوم

 .68ص  6س 

 
حل ورقة 

 (6)عمل
 

 .68ص  7س الواجب البيتي: 
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 الجلسة السابعة

 موضوع الجلسة:
 عداد العشرية.مقارنة الكسور واأل

 مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

زمن الجلسة: 
 حصة

 اليوم والتاريخ:
 م.2/4/2016السبت، 

الكتاب، ورق مربعات )رسةةةةم  كرتون ملون )يوضةةةةح أجزاء من عشةةةةرة(، السةةةةبورة، الطباشةةةةير، مصوووادر التعلم:
 ، لوحة المربعات.بياني(

يراجع المعلم أولياء األمور في مقارنة األعداد من خالل أسةةةةةةئلة تناقش على السةةةةةةبورة، مع الخبرات المنتمية: 
 مناقشة أسس المقارنة.

 أو = في الفراغ: < أو > قارن بوضع  -1س لتهيئة:ا
      725   ........435           ،120  ........102 

 التقويم دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف
 دور ولي األمر في التدريب دور المعلم في التدريب

يةةتةةوقةةع مةةن ولةةي 
األمةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةد 
االنةةةةةتةةةةةهةةةةةةةاء مةةةةةن 
الجلسةةةة أن يكون 

 قادرًا على أن:
بين  مقةةةةارنةةةةة -1

 كسرين عشريين.
 
 
 
 
يبين خطوات  -2

الةةمةةقةةةةةةةارنةةةةةةةة بةةيةةن 
 كسرين عشريين.

 

 طريقة الحوار والمناقشة. -
  ينةةةةةةةاقش المعلم مع أوليةةةةةةةاء األمور -

كيفية توظيف لوحة المربعات للمقارنة 
ال مثال بين الكسةةةةةةةةور العشةةةةةةةةرية كما في

 .69ص  (1)
: أقارن بين الكسةةةةةرين العشةةةةةريين 1مثال

 في كل مما يأتي:
 0.8، 0.6ا( 
 0.17، 0.31ب( 
 0.75، 0.73ج( 
 0.75، 0.7د( 
يبن المعلم بمشةةةةةةةاركة أولياء خطوات  -

 المقارنة العامة.
)لمقارنة كسرين عشريين، أقارن األرقام 
في المنازل العشةةةةةرية المتماثلة بدءًا من 
اليسةةةةةةةةةةةةةةةةةار، وعنةةةد أول اختالف، يكون 
الكسةةةةةةةةةةةةةةر األكبر هو الةةةةذي فيةةةةه الرقم 

 العشري األكبر(.

 
شةةةةةةرح  يوضةةةةةةح ولي األمر طريقة -

 وحل وتوصةةةةةةةةةةةيل المعلومة للسةةةةةةةةةةةؤال
 (.70صفحة ) األول،

 
 
 
 
 
 
 
يوضةةةةةةح ولي األمر طريقة شةةةةةةرح  -

 وحل وتوصةةةةةةةةةةةيل المعلومة للسةةةةةةةةةةةؤال
 التالي:

 كيف نقارن بين كسرين عشريين؟ -

 
حل ورقة 

 (7)عمل
 
 

 < أو > أو =في الفراغ:   قارن بوضعالواجب البيتي: 
 0.89   .......0.60               ،0.2      ........0.20            ،0.52    .......0.66 
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 الجلسة الثامنة

 موضوع الجلسة:
 عداد العشرية.مقارنة الكسور واأل

 مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

 زمن الجلسة:
 .حصة

 اليوم والتاريخ:
 م.4/4/2016االثنين، 

الكتاب، ورق مربعات )رسةةةةم  كرتون ملون )يوضةةةةح أجزاء من عشةةةةرة(، السةةةةبورة، الطباشةةةةير، مصوووادر التعلم:
 ، خط األعداد.بياني(

 في الفراغ:   < أو > أو = قارن بوضع -1الخبرات المنتمية: س
 0.6   .......0.60               ،0.26      ........0.39            ،0.52    .......0.21 

 يراجع المعلم مع أولياء األمور مقارنة الكسور العشرية بحل بعض األسئلة على السبورة.: التهيئة
 التقويم دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف

 دور ولي األمر في التدريب دور المعلم في التدريب
 األمر ولي من يتوقع
 مةةن االنةةتةةهةةةةةةةاء بةةعةةةةةةةد

 يكون أن الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 :أن على قادراً 
بةةةةيةةةةن  مةةةةقةةةةةةةارنةةةةةةةة -1

عةةةةةةةددين عشةةةةةةةةةةةةةةةريين 
بةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةتةةخةةةةةةةدام خةةط 

 االعداد.
 
بةةةةيةةةةن  مةةةةقةةةةةةةارنةةةةةةةة -2

عددين عشةةةةةةةةريين من 
 خالل الرسوم.

 
 
 
أعةةةةةةةدادًا  ترتيةةةةةةةب -3

عشةةةةرية تصةةةةاعديًا أو 
 تنازليًا.

 طريقة الحوار والمشاركة. -
 
المعلم بمشةةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةةة أوليةةةاء  وظفي -

خط األعةةةةةةداد للمقةةةةةةارنةةةةةةة بين  األمور
( 1المثال) األعداد العشةةةةةةةةةةةةةةرية كما في

 تكون المقارنة وتوضةةةةةةيح أن، 71ص 
من خالل ترتيةةةةب المنةةةةازل بصةةةةةةةةةةةةةةورة 

 عمودية لتحديد القيمة المنزلية.
 
المعلم بمشةةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةةة أوليةةةاء  وظفي -

الرسةةةةةةةةةةةةةةوم الملونة للمقارنة بين  األمور
 2مثال ال األعداد العشةةةةةةةةةةةةةةرية كما في

 .71ص 
 
 
ينةةاقش المعلم بمشةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةة أوليةةاء   -

 ألعداد العشةةةةريةاألمور طريقة ترتيب ا
 تصاعديًا وتنازليًا.

: أرتب األعداد العشةةةةةةرية التالية 3مثال
 تصاعديًا وتنازليًا.

8.33  ،5.99  ،9.02 ،3.58 

يوضةةةةةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقةةةة  -
شةةةةةةةةرح وحل وتوصةةةةةةةةيل المعلومة 

 التالي: للسؤال
 1.6، 2.1حبالن طولهمةةةةةةا  -

أيهمةةةةا أطول بةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةدام خط 
 األعداد؟

 
 
طريقةةةة يوضةةةةةةةةةةةةةةح ولي األمر  -

شةةةةةةةةرح وحل وتوصةةةةةةةةيل المعلومة 
 التالي: للسؤال

 72ص  1س -
 
 
 
يوضةةةةةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقةةةة  -

شةةةةةةةةرح وحل وتوصةةةةةةةةيل المعلومة 
 التالي: للسؤال

 72ص  3، س2س  -

 
حل ورقة 

 (8)عمل
 
 

 .72ص  4س الواجب البيتي:
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 الجلسة التاسعة

 موضوع الجلسة:
 تقريب الكسور واألعداد العشرية

  مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

 زمن الجلسة 
 .حصة

 اليوم والتاريخ:
 م.6/4/2016األربعاء، 

 السبورة، الطباشير، الكتاب، بطاقات. مصادر التعلم:
                  ؟(283، 296، 54) أقرب األعداد الصحيحة ألقرب عدد صحيح:الخبرات المنتمية: 

التقريب وآلية تقريب األعداد الصةةةةةةةةةةةةحيحة ألقرب عشةةةةةةةةةةةةرة من : يراجع المعلم مع أولياء األمور مفهوم التهيئة
 .........  ≈  76،   ..... ≈  43قرب األعداد الصحيحة ألقرب عشرة/  -1خالل اختبار قصير: س

 التقويم دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف
 دور ولي األمر في التدريب دور المعلم في التدريب

يةةةةتةةةةوقةةةةع مةةةةن ولةةةةي 
األمر بعةةد االنتهةةاء 
من الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أن 
يةكةون قةةةةةةةادرًا عةلةى 

 أن:
خط  اسةةةةةةةةةةتخدام -1
عةةةداد في تقريةةةب األ

 الكسور العشرية.
خط  اسةةةةةةةةةةتخدام -2
عةةةداد في تقريةةةب األ

 األعداد العشرية.
 
 
 
 قاعدة جسةةةةتنتاا -3

تقريةةةةةةةب الكسةةةةةةةةةةةةةةور 
واألعداد العشةةةةةةةةةةةةرية 
ألقةةةةةةةةةةةةةةرب عةةةةةةةةةةةةةةدد 

 صحيح. 

 والحوار والمناقشة(.)االستنتاج، طريقة -
ينةةاقش المعلم مع أوليةةاء األمور طريقةةة  -

تقريب الكسةةةةةةةةةةةةةةور العشةةةةةةةةةةةةةةرية ألقرب عدد 
 صحيح باستخدام خط األعداد.

 0.4( أقرب الكسةةةةةةةةةةةةةةر العشةةةةةةةةةةةةةةري 1مثال)
ألقرب عةةدد صةةةةةةةةةةةةةةحيح بةةاسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدام خط 

 األعداد؟
 
ينةةاقش المعلم مع أوليةةاء األمور طريقةةة  -

تقريةةةةب األعةةةةداد العشةةةةةةةةةةةةةةريةةةةة ألقرب عةةةةدد 
 صحيح باستخدام خط األعداد.

ألقرب  1.7( أقرب العدد العشةةري 2مثال)
 عدد صحيح، باستخدام خط األعداد؟

 
 يناقش المعلم بمشاركة أولياء األمور  -

، 2.14أقرب كاًل من األعداد:  :(3مثال)
 إلى أقرب عدد صحيح 1.50، 3.85

 ثم استنتاج قاعدة التقريب.
)عند التقريب ألقرب عدد صةةةةةةةةةةةةةةحيح، فإن 

ُيقرب  0.5الكسةةةةر العشةةةةري األصةةةةغر من 
إلى الصفر، والكسر العشري الذي يساوي 

 .(أو أكبر ُيقرب إلى الواحد الصحيح 0.5

يوضةةةةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة  -
شةةةةرح وحل وتوصةةةةيل المعلومة 

 التالي: للسؤال
 0.8أقرب الكسةر العشةري   -

ألقرب عدد صةةةحيح باسةةةتخدام 
 خط األعداد؟

 
 
يوضةةةةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة  -

شةةةةرح وحل وتوصةةةةيل المعلومة 
 التالي: للسؤال

 1.2أقرب العةةةةةدد العشةةةةةةةةةةةةةةري 
ألقرب عدد صحيح، باستخدام 

 خط األعداد؟
 
يوضةةةةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة  -

شةةةةرح وحل وتوصةةةةيل المعلومة 
 التالي: للسؤال

 .74ص  1س  -

 
 

حل ورقة 
 (9)عمل
 

 .74ص 2سالواجب البيتي: 
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 الجلسة العاشرة

 موضوع الجلسة:
 عداد العشرية.جمع الكسور واأل

 التنفيذ:مكان 
 .مكتبة المدرسة

زمن الجلسة: 
 .حصة

 اليوم والتاريخ:
 م9/4/2016السبت، 

 ، لوحة المنازل، ورق مربعات ملون.لسبورة، الكتاب، الطباشير الملونا مصادر التعلم:
         =.........8+5=.........      ،  1+7= ........       ،  3+2أجد الناتج:      -1سالخبرات المنتمية: 

1أجد الناتج:        -2س

5
     +3

5
   ............ =        ،6

10
      +2

10
      ............ = 

: يراجع المعلم بمشةةةةةةاركة أولياء األمور عملية جمع األعداد الصةةةةةةحيحة وعملية جمع الكسةةةةةةور العادية التهيئة
 المتجانسة.

 لتقويما دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف
 دور ولي األمر في التدريب دور المعلم في التدريب

يتوقع من ولي األمر 
بعةةةةةةةد االنتهةةةةةةةاء من 
الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةةة أن يكون 

 قادرًا على أن:
جمع كسةةةةةةةةةةةةةةرين  -1

عشةةةةةةةةةريين من خالل 
 الرسم والتلوين.

 
 
جمع كسةةةةةةةةةةةةةةرين  -2

عشةةةةةةريين باسةةةةةةتخدام 
 لوحة المنازل.

جمع كسةةةةةةةةةةةةةةرين  -3
عشةةةةةةةةةةةةةريين ضةةةةةةةةةةةةةمن 

عشةةةةةةةةةرة )األجزاء من 
 عموديًا. (مئةأو 
 
جمع كسةةةةةةةةةةةةةةرين  -4

عشةةةةةةةةةةةةةريين ضةةةةةةةةةةةةةمن 
عشةةةةةةةةةرة )األجزاء من 

 أفقيًا. (أو مئة

 طريقة الحوار والمناقشة. -
ينفذ المعلم بمشةةةةةةةةةةةةةةةاركة أولياء االمور  -

، وذلك باسةةةةةةةةةةتخدام ورق 75ص (1متال)
فيه ثالثة أجزاء من عشةةةرة  مربعات ملون
من عشةةةةرة  وخمسةةةةة أجزاءبلون أخضةةةةر، 

بلون أحمر، ثم يطلةةب المعلم من أوليةةاء 
األمور التعبير عن الكسةةةةةةةةةةةةور العشةةةةةةةةةةةةرية 

 مجموعها: ( إيجاد0.3، 0.5)
0.5+0.3=0.8 
ثم توضةةةةةةةةةةةيح عملية الجمع باسةةةةةةةةةةةتخدام -

 لوحة المنازل:
 
 أجد ناتج الجمع عموديًا: -

     0.3                 0.27 
   +0.5               +0.31 
 
 
 ناتج الجمع أفقيًا: أجد -

0.4+0.1   .. ......=
0.11+0.23 ......= 

يوضةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة -
شرح وحل وتوصيل المعلومة 

 التالي: للسؤال
 أجد الناتج:

0.3+0.5.......= 
 
يوضةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة -

شرح وحل وتوصيل المعلومة 
 التالي: للسؤال

على  0.5، 0.4 أمثةةةةةةل -أ
لوحةةةة المنةةةازل ثم أجةةةد نةةةاتج 

 الجمع؟
أجةةةةةةةد نةةةةةةةاتةةةةج الةةةةجةةةةمةةةةع  -ب

 عموديًا:
   0.4            0.22 
  +0.2          +0.31 
 
يوضةةةةةح ولي األمر طريقة  -

شرح وحل وتوصيل المعلومة 
 التالي: للسؤال

 أجد ناتج الجمع أفقيًا: -
0.3 +0.3.........= 

 
حةةةل ورقةةةة 

 (10عمل)
 
 

 =..........0.11+0.35=.......    ،   0.3+0.5أجد ناتج الجمع:   الواجب البيتي: 
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 الجلسة الحادية عشر

 موضوع الجلسة:
 عداد العشرية.جمع الكسور واأل

 مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

 زمن الجلسة
 .حصة

 :اليوم والتاريخ
 م.11/4/2016االثنين، 

 ، خط األعداد، لوحة المنازل.، بطاقاتالسبورة، الكتاب، الطباشير الملون مصادر التعلم:
 : أجد ناتج الجمع:                       الخبرات المنتمية

               0.5                      0.56   
             +0.3            +       ،0.11                     ،0.33 +0.22  ............= 

         
 فقيًا وعموديًا.أ: يراجع المعلم مع أولياء األمور خطوات جمع الكسور العشرية التهيئة

 التقويم دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف
 ولي األمر في التدريبدور  دور المعلم في التدريب

 راألم ولي من يتوقع
 من االنتهةةةةةةةاء بعةةةةةةةد

 يكون أن الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةة
 :أن على قادراً 
رين جمع كسةةةةةةةةةةة  -1

عشةةةةةةريين باسةةةةةةتخدام 
 خط االعداد.

د نةةةةةةةاتةةةج             ايةةةجةةةةةةةإ -2
األعةةةةةةةةةةداد جةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةع 
 عموديًا.العشرية 

 
 
 
 
 
 
 
ناتج جمع  دايجإ -3

 األعةةةداد العشةةةةةةةةةةةةةةريةةةة
 أفقيًا.

 والمناقشة.طريقة الحوار  -
يناقش المعلم بمشةةةةةةةةةاركة أولياء األمور  -

طريقة جمع كسةةةةةرين عشةةةةةريين باسةةةةةتخدام 
 :خط األعداد

مثال: أسةةةةةةةةتخدم خط األعداد إليجاد ناتج 
 =....... 0.5+0.3جمع 

 
يبن المعلم ألوليةةاء األمور كيفيةةة جمع  -

لوحة  علىعددين عشةةةةةةةةةةةةةةريين باالعتماد 
يشةةةةةةةةةةةةةةرح المعلم طريقة جمع ثم المنازل ، 

عةةةةددين عشةةةةةةةةةةةةةةريين بةةةةالطريقةةةةة العموديةةةةة 
)ترتيب الفواصةةةةةةةةةةةةةةل والمنازل( وأقارن بين 

 الناتجين ثم أجمع افقيًا.
 اجمع عمودياً 

   1.73 
  +2.59 
 
 أجمع أفقيًا:-

0.33+5.32..........= 
4.95+2.97.........= 

 
يوضةةةةةح ولي األمر طريقة  -

شرح وحل وتوصيل المعلومة 
 التالي: للسؤال

 .77ص 3س -
 
 
وضةةةةةح ولي األمر طريقة ي -

شرح وحل وتوصيل المعلومة 
 التالي: للسؤال

 .77ص  1س -
 
 
 
 
 
يوضةةةةةح ولي األمر طريقة  -

شرح وحل وتوصيل المعلومة 
 التالي: للسؤال

 77ص  2س - 

 
 
 
 
 
 

حةةةل ورقةةةة 
 (11)عمل
 
 

 .77ص 4سالواجب البيتي: 
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 الجلسة الثانية عشر

 موضوع الجلسة:
 واألعداد العشرية طرح الكسور

  مكان التنفيذ:
 .مكتبة المدرسة

 :زمن الجلسة
 .حصة

 :اليوم والتاريخ
 م13/4/2016األربعاء، 

 .، بطاقاتالسبورة، الكتاب، الطباشير الملون مصادر التعلم:
 =....12- 66،   =......30-50= ....... ،  2-8  أجد الناتج: -1سالخبرات المنتمية:          
4أجد الناتج:     -2س                           

6
   -  3

6
    ....... =         ،4

5
  -  3

5
   . =.... 

: يراجع المعلم بمشةةةةةةةةاركة أولياء األمور عملية طرح األعداد الصةةةةةةةةحيحة وعملية طرح الكسةةةةةةةةور العادية التهيئة
 المتجانسة.

 التقويم دور كل من المعلم وولي األمر في التدريب الهدف
 دور ولي األمر في التدريب دور المعلم في التدريب

 األمر ولي من يتوقع
 من االنتهةةةةةةةاء بعةةةةةةةد

 يكون أن الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 :أن على قادراً 
 كسةةةةةةةةةةةةةةةةورطةةرح  -1

عشةةةةةةةةةرية أفقيًا  وأعداد
بةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةتالف وبةةةةدون 

 استالف.
كسةةةةةةةةةةةةةةةةور  طةةرح -2

عشةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةة  وأعةةةةةةةداد
عموديةةًا بةةاسةةةةةةةةةةةةةةتالف 

 وبدون استالف.
مةةةةن  تةةةةحةةةةقةةةةقالةةةة -3

صةةةةةةةةةةةةةحة ناتج الطرح 
 بالجمع.

عمليةةةةةةة  ةبةةةةةةاكتةةةةةة -4
الطرح ممثلةةةةةةةة على 

 خط األعداد.
ف الطرح يوظت -5

في حةةةةل مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةائةةةةل 
 لفظية.

 طريقة الحوار والمناقشة. -
 
بمشةةةةةةةةةةاركة أولياء األمور يناقش المعلم  -

عشةةرية أفقيًا وعموديًا  طرح كسةةور وأعداد
 باستالف وبدون استالف

 :( أجد الناتج1مثال)
 = .... 0.13 – 0.26أ(  
 =....3.69 – 8.32ب(   

 ( أجد الناتج2مثال )
  
 

 أطرح واتحقق كما هو مطلوب (3مثال)
9.8 -6.3 ................... = 
 األمور أوليةاء بمشةةةةةةةةةةةةةةةاركةة المعلم يقوم -

اكتةةةب عمليةةةة الطرح : (4) المثةةةال بحةةةل
 الممثلة على خط األعداد

 
يقوم المعلم بمشةةةةةةةةةةةةةةةاركةة أوليةاء األمور  -

م، 1.45طول محمود  :(5)بحةةل المثةةال 
م. كم مترًا يقةةةةل طول 1.8وطول والةةةةده 

 محمود عن طول والده؟

 
 
يوضةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة  -

شةةرح وحل وتوصةةيل المعلومة 
 (80األول، صفحة )للسؤال 

 
 
 
 طريقة األمر ولي يوضةةةةةةةةةةح -

 المعلومة وتوصةةيل وحل شةةرح
 (80الثاني، صفحة) للسؤال

 
 طريقة األمر ولي يوضةةةةةةةةةةح -

 المعلومة وتوصةةيل وحل شةةرح
 (80الثالث، صفحة) للسؤال

 طريقة األمر ولي يوضةةةةةةةةةةح -
 المعلومة وتوصةةيل وحل شةةرح
 (81الرابع، صفحة) للسؤال

يوضةةةةةةةةةةح ولي األمر طريقة  -
 شةةرح وحل وتوصةةيل المعلومة

 (81ل الخامس، صفحة)للسؤا

حةةةل ورقةةةة 
 (12)عمل

 من الكتاب المدرسي. 81السؤال السادس صفحة الواجب البيتي: 
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 (8) رقم ملحق 

 أوراق العمل

 الكسور العشرية واألعداد العشرية 
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 (1ورقة عمل رقم )

 

 

 

 

 :، فيما يليلعشري الذي يمثل األجزاء المظللة،،، هيا نكتب العدد اعزيزي المشارك -

 

 

 

 الكسر العشري  ،، الكسر العشري                          الكسر العشري

 

 :، فيما يأتيالكسور العشرية بالكلماتأحسنت، واآلن هيا نكتب  -

 بالكلمات  0.2أ(  

 بالكلمات 0.5 ب(

 بالكلمات  0.6 ج(

 الكسور العشرية اآلتية باألرقام:نكتب واآلن هيا  -

 أ( ثالثة من عشرة 

 ب(  سبعة من عشرة  

 

 

 

 

 الكسور العشرية

 .............. السم: .......................................................  توقيع ولي األمر:

 أن يكتب الكسور العشرية الممثلة بأشكال معطاه. الهدف:

 تعليمات للمساعد/ة: النتباه إلى الطالب في كتابة الكسر العشري جيداا وقراءته.
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 (2ورقة عمل رقم )

                                  

 

 

 

 :، فيما يأتيهيا نكتب الكسر العادي  بصورة الكسر العشري ،،،المشارك  عزيزي -

𝟐(      أ

𝟓
𝟏𝟒د(    =                       

𝟐𝟎
   = 

𝟕  ب(  

𝟏𝟎
𝟏=                     ه(    

𝟏𝟎
  = 

𝟏ج(    

𝟐
𝟑و(       =                     

𝟓
  = 

𝟒م(     

𝟒𝟎
𝟏𝟐ن(       =                  

𝟔𝟎
    = 

 

 آلتيا الكسر العشرينساعد البلبل للوصول إلى البركة، وذلك بكتابة  واآلن هيااحسنت،  -
 بصورة الكسر العادي في أبسط صورة:

 

 =   0.2أ(   

 

 =  0.6ب(  

 

 =   0.8ج(  

 

 

 

 الكسور العشرية

 السم: .......................................................  توقيع ولي األمر: ..............

 أن يحول الكسور العشرية إلى كسور عادية والعكس. الهدف:

 .والعكستعليمات للمساعد/ة: تدريب الطالب لدرجة التقان للتحويل من كسر عادي إلى عشري 
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 (3ورقة عمل رقم )

                                  

 

 

 

 :اآلتية لعشري الذي يمثل األجزاء المظللة،،، هيا نكتب العدد االمشارك  عزيزي -

 

 

 

 العدد العشري                                      لعدد العشري ا

                                                  

 

 العدد العشري                                      لعدد العشري ا

د يل العدد الكسري إلى عدحو بت ، وذلكنساعد الهدهد للوصول إلى صغاره واآلن هياأحسنت،  -
 :، فيما يليعشري

𝟐  أ(   

𝟏𝟎
 3  = 

𝟗  ب( 

𝟏𝟎
 9  = 

𝟒  ج(  

𝟓
 4   = 

𝟔   د( 

𝟐𝟎
 7  = 

 

 

 

 األعداد العشرية

 السم: .......................................................  توقيع ولي األمر: ..............

 أن يكتب العدد العشري الذي يمثل األجزاء المظللة. الهدف:

العشري يكتب بحيث أن العدد الصحيح على يسار تعليمات للمساعد/ة: النتباه إلى أن العدد 
 الفاصلة العشرية واألجزاء العشرية على يمينها.
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 ،،، هيا نمثل األعداد العشرية على جدول المنازل اآلتي:المشارك  عزيزي -

 مئات عشرات آحاد األجزاء من عشرة العدد العشري
1.2     
23.9     
102.3     
209.3     

 أحسنت، واآلن أجب عن األسئلة اآلتية: 

 في العدد العشري األول هي  2أ( قيمة الرقم 

 في العدد العشري الثاني هي 2قيمة الرقم  ب(

 في العدد العشري الثالث هي 2قيمة الرقم  ج(

 في العدد العشري الرابع هي 2قيمة الرقم  د(

 فيما يلي: كتب العدد العشري بالصورة الموسعة،واآلن هيا ن -

 =             + 2.9      أ(

 =            +            + 12.5ب(   

 =            +            +             + 198.3ج(  

 

 

 

 األعداد العشرية

 السم: .......................................................  توقيع ولي األمر: ..............

 أن يكتب العدد العشري بالصورة الموسعة. الهدف:

 تعليمات للمساعد/ة: النتباه إلى ترتيب المنازل عند كتابة العدد العشري بالصورة الموسعة.
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،،، هيا نكتب الكسر العشري الذي ُيمثُل الجزء المظلل في المربع فيما المشارك  عزيزي -
 (صغير مربع 100 إلى مقسم الكبير المربع أن لحظ)                  يأتي:

 

 

 

 الجواب:.......        الجواب: ........        الجواب:.....                0.15الجواب:  

تكوين كلمة من األحرف التي تمثلها المربعات الصغيرة في : هل تستطيع المشارك عزيزي -
 األشكال السابقة؟ الكلمة هي ................ أغلى ما نملك.

 واآلن هيا نقرأ األسعار الُمسجلة، ونمثلها على لوحة المنازل:أحسنت،  -

 

 

 ديناراا  40.97ديناراا     ،        2.35ديناراا    ،     1.20   ،ديناراا    3.65

 عشرات آحاد أجزاء من عشرة أجزاء من مئة
    
    
    
    
 

 

 

 العشرياألجزاء من مئة والعدد 

 السم: .......................................................  توقيع ولي األمر: ..............

 أن يكتب الكسر العشري )ضمن األجزاء من مئة( الذي يمثل الجزء المظلل. الهدف:

لك من خالل استخدام لوحة تعليمات للمساعد/ة: النتباه للطالب في كتابة األجزاء من مئة، وذ
𝟕المنازل العشرية وربط عدد المنازل بعدد أصفار مقام الكسر العادي المكافئ مثل 

𝟏𝟎𝟎
  =0.07 
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 يماف،،، هيا نكتب العدد العشري والعدد الكسري الذي ُيمثل األجزاء المظللة، المشارك  عزيزي -
 يلي:

 

 

 

 العدد الكسري                                           العدد الكسري 

 العدد العشري                                           العدد العشري

 أحسنت، واآلن هيا نكتب باألرقام األعداد العشرية اآلتية: -

 أ( ثالثة وعشرون صحيح وخمسون من مئة

 ب( ثمانية صحيح وستة وخمسون من مئة

 واآلن هيا نكتب األعداد الكسرية اآلتية على صورة أعداد عشرية: -

 𝟏𝟕

𝟏𝟎𝟎
 199      ،               =𝟏

𝟓𝟎
 13  = 

𝟐

𝟓𝟎
 7       ،                    =𝟑

𝟏𝟎𝟎
 4  = 

 :، فيما يليفي أبسط صورة واآلن هيا نكتب األعداد العشرية على صورة أعداد كسرية -

7.04      ،              =13.14    ،             =3.50  = 

 

 

 األجزاء من مئة والعدد العشري

 ..............السم: .......................................................  توقيع ولي األمر: 

 أن يحول العدد العشري إلى عدد كسري والعكس. الهدف:

تعليمات للمساعد/ة: النتباه إلى أن العدد العشري يكتب بحيث أن العدد الصحيح على يسار 
 الفاصلة العشرية واألجزاء العشرية على يمينها.
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الكسور العشرية  ، وذلك بمقارنةبناء العشنساعد الحمام في هيا  ،،،المشارك  عزيزي -
 :المناسب          فيبوضع > أو < أو = 

1     )0.2         0.1 

2    )0.5            0.50 

3     )0.67          0.62 

4    )0.89          0.98 

 :، فيما يليتصاعدياا  هيا نرتب الكسور العشرية أحسنت، واآلن -

                    0.25         ،0.29       ،0.28         ،0.23 

 الترتيب التصاعدي             ،               ،              ، 

 

 :، فيما يليهيا نرتب الكسور العشرية تنازلياا  واآلنممتاز،  -

                      0.4         ،0.49         ،0.43         ،0.42 

 ،              ،                  الترتيب التنازلي                ،

. 

 

 

 واألعداد العشرية الكسور العشرية مقارنة

 السم: .......................................................  توقيع ولي األمر: ..............

 يقارن بين الكسور العشرية.أن  الهدف:

تعليمات للمساعد/ة: النتباه إلى الخطأ فقد يقع فيه الطالب عند مقارنة كسرين عشريين، فيقارن 
، ولعالج ذلك يلزم استخدام 0.5أكبر من  0.17على أساس عدد المنازل العشرية فمثالا يعتبر 

 لوحة المنازل العشرية بدلا من عدد المنازل.
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ور بين الكس بالمقارنة نساعد الببغاء على تقليد األصوات، وذلك هيا ،،،المشارك  عزيزي -
  :  المناسب         فيعداد العشرية بوضع > أو < أو = واأل

 9.5           8.3أ(          

    5.69             5.23ب(      

 9.83             0.99    ج(   

 89.90            89.9د(       

 30.90            30.09ه(    

 

 :، فيما يليهيا نرتب األعداد العشرية تصاعدياا أحسنت، واآلن،،،  -

                    12.98      ،11.29       ،12.51       ،11.33 

 ،              ،                الترتيب التصاعدي             ،

 :، فيما يليهيا نرتب األعداد العشرية تنازلياا  ،،،، أما اآلنممتاز -

                     10.53      ،16.23      ،20.3     ،    7.99 

  111الترتيب التنازلي                ،               ،              ،  

 

                                  

 

 واألعداد العشرية الكسور العشرية مقارنة

 السم: .......................................................  توقيع ولي األمر: ..............

 الكسور واألعداد العشرية.يقارن بين أن  الهدف:

ألجزاء اتعليمات للمساعد/ة: النتباه إلى الطالب فقد يخطئ أثناء مقارنة األعداد العشرية فيقارن 
العشرية بمعزل عن العدد الصحيح، ولعالج ذلك يلزم لفت انتباه الطالب إلى أن المقارنة تتم بين 

 األعداد العشرية )ككل متكامل(، أي أن العدد الصحيح والجزء العشري معاا يمثالن عدداا واحداا.
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 واألعداد العشرية ألقرب عدد صحيح:،،،، هيا نقرب الكسور العشرية المشارك  عزيزي -

الكسور واألعداد 
 العشرية

 ألقرب عدد صحيح

0.4  
0.5  
0.19  
0.72  
3.4  
5.60  
9.9  
7.1  
91.5  
12.43  
183.82  

 

 

 

 

 تقريب الكسور واألعداد العشرية

 السم: .......................................................  توقيع ولي األمر: ..............

 .ألقرب عدد صحيح واألعداد العشريةالكسور العشرية أن يقرب  الهدف:

النتباه للطالب فقد يخطئ أثناء التقريب ألقرب عدد صحيح، فيقرب الجزء تعليمات للمساعد/ة: 
العشري للعدد الصحيح األصغر، ولعالج ذلك ينبه الطالب إلى ضرورة وضع خط تحت منزلة األجزاء 

 فأكبر يقرب للعدد الصحيح التالي. 5من عشرة وتطبيق قاعدة التقريب المتبعة، إذا كان العدد 
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 :يلي، فيما هيا نجمع الكسور العشرية عمودياا ،،،، المشارك  عزيزي -

 

 

 

 

 :، فيما يليجمع الكسور العشرية ناتج عمليةنصل  ،،،، هيا أحسنت، واآلن -

 =  0.28+    0.32أ(     

 

 = 0.13+    0.62ب(    

 

 = 0.09+    0.13د(   

 

 =              0.33+  0.22ه(   

 

 

 

 

 العشرية الكسور جمع

 السم: .......................................................  توقيع ولي األمر: ..............

 .يجمع الكسور العشريةأن  الهدف:

0.2 

0.1 

 

0.52 

0.09 

 

0.29 

0.31 

 

0.20 

0.16 

     

0.6 

تعليمات للمساعد/ة: النتباه إلى الطالب فقد يخطئ في ترتيب المنازل أثناء إجراء عملية الجمع، 
 ولعالج ذلك يمكن استخدام لوحة المنازل.

0.22 

0.75 

0.55 
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،،، هذه الورقة هي إحدى األوراق السحرية ألنها تحتوي على مربعات المشارك  عزيزي -
 سحرية، هّيا نكمل هذه المربعات لنتأّكد بأنها سحرية:

 

 

      

                                                                                         

                                             

 

 

                                              

                                              

                                                                                         

                                             

 

 

 

 

 واألعداد العشرية الكسور العشرية جمع

 .......................................................  توقيع ولي األمر: ..............السم: 

 يجمع الكسور العشرية واألعداد العشرية.أن  الهدف:

ثم أجمع أفقياا أولا: أضع عدداا في كل مربع مظلل 
 (:3وعمودياا ويكون الناتج في كل مرة العدد الصحيح )

ثم أجمع أفقياا : أضع عدداا في كل مربع مظلل ثانياا 
 (:7.8مرة العدد العشري ) وعمودياا ويكون الناتج في كل

ثم أجمع أفقياا : أضع عدداا في كل مربع مظلل ثالثاا 
 (:8ويكون الناتج في كل مرة العدد الصحيح )وعمودياا 

ثم أجمع أفقياا : أضع عدداا في كل مربع مظلل رابعاا 
 (:3.4وعمودياا ويكون الناتج في كل مرة العدد الصحيح )

1.2 0.4 

0.6 
2 

3.2 

3.5 

 خالل عملية الجمع، ويمكنتعليمات للمساعد/ة: النتباه للطالب في إكمال المربعات السحرية من 
للطالب ترتيب الكسور واألعداد العشرية عموديا ليجمع في كل مرة مع النتباه بوضع الفواصل 

 العشرية ا تحت بعضها البعض.

2.8 

2.6 2.4 

3.2 0.4 

0.9 

1.1 

1.6 

0.6 

3.4 
1.5 

0.8 

3.8 

2.2 
1.2 

1.3 
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 :فيما يلي، لعشرية واألعداد العشرية عمودياا ،،،، هيا نطرح الكسور االمشارك  عزيزي -

 

 

 

 

، أفقياا ناتج عملية طرح الكسور العشرية واألعداد العشرية  نصل ،،،، هياأحسنت، واآلن -
 :فيما يلي

 =  0.31 – 0.85أ(     

 

 =  0.39 – 0.72ب(    

 

 = 3.25 – 6.98د(   

 

 =                 11.39 – 22.26ه(   

 

 

 الكسور واألعداد العشرية طرح

 السم: .......................................................  توقيع ولي األمر: ..............

 .العشريةواألعداد العشرية الكسور  يطرحأن  الهدف:

   7.99   

3.25 

 

9.82 

0.32 

 

0.29 

0.19 

 

8.31 

5.39 

     

0.54 

تعليمات للمساعد/ة: النتباه إلى الطالب فقد يخطئ في ترتيب المنازل أثناء إجراء عملية 
 الطرح، ولعالج ذلك يمكن استخدام لوحة المنازل.

3.73 

10.87 

0.33 
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