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( في تنمية TIMSSفاعلية برنامج تدريبي قائم على اإلطار المرجعي الخاص باالختبار الدولي )
  المعرفة البيداغوجية للمحتوى لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي في األردن

 خالد محمود عياصره

 ملخص:
هدفت هذه الدراسة الى معرفة فاعلية برنامج تدريبي قائم على اإلطار المرجعي الخاص 
باالختبار الدولي في تنمية المعرفة البيداغوجية للمحتوى لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم 

 االساسي في االردن.
للبرنامج التدريبي،  اومعلمة تعرضو  معلما  ( 51تكونت عينة الدراسة من مجموعتين: تجريبية )

 ومعلمة ضمن الطريقة االعتيادية. ا  ( معلم51)وضابطة 
لتحقيق هدف الدراسة، تم تطوير برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات ممن يدرسون المرحلة 

 البيداغوجية.االساسية، وبناء ثالثة اختبارات تضمنت المعرفة 
جابة عنها اجابة سؤال الدراسة، وتم استخدام تحليل وضعت اسئلة فرعية يشكل مجموع اال وقد

داللة إحصائية بين متوسط  ي(، وأظهرت النتائج وجود فرق ذANCOVAالتباين المشترك )
درجات معلمي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات معلمي المجموعة الضابطة في المعرفة 

 البيداغوجية للمحتوى.
 اإلطاربضرورة تبني البرنامج التدريبي القائم على في ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة 

في أثناء تنفيذ منهاج الرياضيات، وتضمين هذا  TIMSSالمرجعي الخاص باالختبار الدولي 
، وتوفير ورشات تدريبية تعالج المستجدات هاوقبل أثناء الخدمةفي البرنامج في إعداد المعلمين 

 .TIMSSاالختبار الدولي  ة فيالعالميالتربوية وما يتطلبة توجهات الدول 
برنامج تدريبي، معلمو الرياضيات، االختبار الدولي، المعرفة البيداغوجية  الكلمات المفتاحية:

  .للمحتوى
 
 

 20/4/9151تاريخ قبول البحث                         51/2/9151تاريخ استالم البحث 
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The Effectiveness of a Training Program Based on the International 

Test (TIMSS) in Developing the Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

of the Basic Education Stage Mathematics Teachers in Jordan 

Khaled Mahmoud Ayasrah 

 

Abstract: 

This study aimed at investigating the effectiveness of a training 

program based on the international test (TIMSS) in developing the 

pedagogical content knowledge (PCK) of the basic education stage 

mathematics teachers in Jordan 

The sample of the study was consisted of two groups experimental 

group consisted of 15 teachers who attended the training program based on 

the international test, and control group consisted of 15 teachers by the 

normal method. 

In order to achieve the objective of this study, a training program for 

mathematics teachers was developed and build test for teachers, in 

pedagogical content knowledge (PCK). 

Where sub-questions have been developed, the total of which is the 

answer to the study question, ANCOVA was used, and the results showed 

statistically significant difference in of pedagogical content knowledge. 

In light of these findings, the study recommended the adaptation of the 

training program based on the international test (TIMSS) in mathematics, 

and to include this program with order training programs for the preparation 

of pre-service and in-service teachers. 

Also providing short training workshops which address recent 

educational trends in the study of mathematics. 

Keywords: The International Test, Pedagogical Content Knowledge, 

TIMSS, Mathematics Teachers. 
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 المقدمة 
يقوووووووم البوووووواحثون التربويووووووون فووووووي االردن بعمليووووووات تقويميووووووة لمووووووا تووووووم انجووووووا ه موووووون تطووووووور فووووووي 

لوووووك ذمجوووووال المنووووواهج وأسووووواليو التووووودريس، للوقووووووف علوووووى موووووواطن الضوووووعف والقووووووة، ودراسوووووة أثووووور 
العمليوووووة التربويوووووة، فقووووود توووووم اعوووووداد دراسوووووات تقويميوووووة عديووووودة لبووووورامج ت هيووووول المعلموووووين  فووووويالتطووووووير 
 .ئهاوأثناوفي  ل الخدمةوتدريبهم قب

مووووون أهوووووم الدراسوووووات التوووووي خلصوووووت لهوووووا تلوووووك الدراسوووووات أن أسووووواليو التووووودريس المتبعوووووة فوووووي 
البووووووورامج ركووووووو ت علوووووووى المناقشوووووووة والمحاضووووووورات، ولعووووووول مجوووووووال التركيووووووو  لووووووودى غالبيوووووووة المدرسوووووووين 

كيوووور فووووي تنميووووة التف الجووووامعيين هووووو تقووووديم المعلومووووات الووووى الطلبووووة المعلمووووين، بينمووووا االهتمووووام قلوووويال  
 (.Elsheikh and others,1994) العلياواالتجاهات والمهارات 

فوووووووووي دراسوووووووووتع أن بعووووووووو  بووووووووورامج المعلموووووووووين لوووووووووم  (Muqdadi,2003) واوضوووووووووي المقووووووووودادي
توووونجي بشووووكل مقبووووول فووووي اكسوووواو الطلبووووة المعلمووووين مجموووول الكفايووووات المرتبطووووة بكوووول موووون التوووودريس 

 في غرفة الصف وتقويم التدريس.
يووووووة حديثوووووة متخصصوووووة فوووووي مجووووووال معرفوووووة معلوووووم الرياضوووووويات وان عووووودم تووووووفر دراسوووووات محل

 عموما، والمعرفة البيداغوجية للمحتوى خصوصا، انطلقت الدراسات التقويمية في االردن.
تركووووووووو  المعرفوووووووووة البيداغوجيوووووووووة للمحتووووووووووى علوووووووووى ان معلموووووووووي الرياضووووووووويات يمكووووووووونهم تنميوووووووووة 

شووووتها، ودراسووووة طوووورق معوووورفتهم الرياضووووية بطوووورق متعووووددة موووون خووووالل حوووول المسووووائل الرياضووووية ومناق
التفكيوووووور عنوووووود الطلبووووووة ومعرفووووووة كيووووووف يووووووتعلم الطلبووووووة وكيووووووف يفكوووووورون فووووووي حوووووول المسووووووائل وربووووووط 
المفوووووووووواهيم، والوووووووووووتعلم التعوووووووووواوني واالطوووووووووووالع علووووووووووى موووووووووووا هووووووووووو جديووووووووووود فووووووووووي مجوووووووووووال تخصصوووووووووووهم 

(Lewis,2009.) 
مووووون جانوووووو اخووووور يتحقوووووق النموووووو المهنوووووي للمعلموووووين مووووون خوووووالل تطووووووير المعتقووووودات والعوووووادات 

 (.Polettini,2000المنهاج ) يذسين ممارساتهم التعليمية في تنفوتنظيمها لتح
خضواعع وتدريبوع المعلوم ان ت هيول  للحصوول الضومان هوو وتطويريوة ةتدريبيو لبورامج وا 

ن  و وقووي،  فاعول تعلويم نظوام علوى  تحسوين هوو وتو هيلهم المعلموين تنميوة مون الورئيس الهودف ا 
 التدريسية. الطرق تطوير خالل من الطلبة تعلم

 متنوعوة اختبوارات إعوداد المعلوم مون يتطلوو وهوذا المعلوم، ت هيول البورامج هوذه مونو 
 لهوا يخضو  التوي (TIMSS) الدوليوة االختبوارات ذلوك علوى المهموة األمثلوة وتنفيوذها، ومون
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 مون الشوائعة األنمواط علوى طلبتوع يودرو أن المعلوم مون يتطلوو وهوذا األساسوية، المرحلوة طلبوة
 & Algarabli) وتحصويلهم المعرفيوة الطلبوة سووية رفو  ي إلوىيوؤد   وهوذا االختبوارات، هوذه

alabd,2015.) 
يعمووووول االختبوووووار الووووودولي علوووووى توجيوووووع السياسوووووات التعليميوووووة ودعوووووم جهوووووود التطووووووير والتنميوووووة 

عووووووون مووووووودى نجوووووووا  بعووووووو  الووووووونظم  TIMSSفوووووووي المنووووووواهج التربويوووووووة، وكشوووووووف االختبوووووووار الووووووودولي 
 الرتبوووووةنغافورة ذ احتلوووووت سوووووابوووووان وهوووووونج كوووووونج، انغافورة واليالتعليميوووووة مثووووول نظوووووام التعلووووويم فوووووي سووووو

االولووووووى فووووووي الرياضوووووويات فووووووي عوووووودة دورات منعقوووووودة، وهووووووذا مووووووا دفوووووو  دول مثوووووول الواليووووووات المتحوووووودة 
ي جعلووووووت هووووووذه االنظمووووووة االمريكيووووووة الووووووى دراسووووووة النظووووووام التعليمووووووي والوقوووووووف علووووووى االسووووووباو التوووووو

 راتو. تحصل اعلى ال
بوووووووين نظوووووووام  NCTMي الرياضووووووويات المجلوووووووس الووووووووطني لمعلمووووووو وفوووووووي دراسوووووووة مقارنوووووووة مووووووون

 سوووووونغافورةاظهووووورت الدراسوووووة تفووووووق نظوووووام  إذوالواليوووووات المتحووووودة االمريكيووووووة،  سووووونغافورةالتعلووووويم فوووووي 
علووووووى اثوووووارة التحووووودي لوووووودلى  مقووووودرة أكثووووورنغافوري لواليووووووات المتحووووودة، وان النظوووووام السووووووعلوووووى نظوووووام ا

 (.Micheal,2008) الطلبة
دولووووووة فووووووي العووووووالم فووووووي  91ردن ضوووووومن شووووووارك اال 9112وفووووووي الوووووودورة المنعقوووووودة فووووووي عووووووام 

دولوووووة عربيوووووة، وحصووووولت علوووووى المركووووو  الثووووواني  51االختبوووووار الووووودولي، وكانوووووت االردن مووووون ضووووومن 
 (.Mullis,2009)عربيا بعد لبنان 

وعطفوووووا علوووووى موووووا سوووووبق يمكووووون مالحظوووووة االهتموووووام باالختبوووووار الووووودولي دوليوووووا وعربيوووووا ومحليوووووا، 
قوووووودرتها علووووووى ت ويوووووود المعلومووووووات مسووووووة و ذه الدراوان دل علووووووى شوووووويء فانمووووووا يوووووودل علووووووى أهميووووووة هوووووو

هوووووووم فوووووووي الووووووودول ذات التحصووووووويل ئة فوووووووي موووووووادة الرياضووووووويات ومقارنوووووووة اداالكافيوووووووة عووووووون أداء الطلبووووووو
المرتفووووو  مموووووا يسوووووهم فوووووي تحسوووووين العمليوووووة التربويوووووة وتطويرهوووووا، واثوووووراء البيئوووووة التعليميوووووة واسوووووتخدام 

 متنوعة.استراتيجيات 
فقووووود  TIMSSالمتعلقوووووة باالختبوووووار الووووودولي وتووووو تي هوووووذه الدراسوووووة لتلبوووووي جانبوووووا مووووون الجوانوووووو 

المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي تنميوووووة  اإلطوووووارتوووووم تطووووووير برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى 
 المعرفة البيداغوجية لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم االساسي في االردن.
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 الدراسة مشكلة
دون الوسووووووط الوووووودولي  وحصوووووول علووووووى نتووووووائج TIMSSشووووووارك االردن فووووووي االختبووووووار الوووووودولي 

اج الرياضووووويات فوووووي الووووودورات المنعقووووودة لالعووووووام السوووووابقة، وقووووود أظهووووورت بعووووو  الدراسوووووات ان منهووووو
كبيووووووور فوووووووي النهوووووووو  بمسوووووووتوى الطلبوووووووة، فقووووووود يكوووووووون المعلوووووووم ومعرفتوووووووع  ءوالمعلوووووووم عليهموووووووا عوووووووو

وممارسوووواتع ومعتقداتووووع الصووووفية لهووووا أثوووور مهووووم فووووي ضووووعف التحصوووويل فووووي االختبووووار الوووودولي، ولعلووووع 
بيعوووووووي أن يفسووووووور الخلووووووول فوووووووي تحصووووووويل الطلبوووووووة ضوووووووعف تووووووودريو المعلموووووووين فوووووووي اموووووووتالك موووووون الط

يوووووووة مووووووون خوووووووالل تعرضوووووووهم لبووووووورامج المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة، ويتحقوووووووق اموووووووتالكهم للمعرفوووووووة البيداغوج
 قائمة على توجهات الدول العالمية الحاصلة على مرتبة متقدمة في التعليم. ةتدريبي

هوووووذه البووووورامج القائموووووة علوووووى  حووووودأمعلموووووين علوووووى لوووووى تووووودريو الذا سوووووعت الدراسوووووة الحاليوووووة الووووو
المرجعووووي الخوووواص باالختبووووار الوووودولي، وقوووود حاولووووت الدراسووووة االجابووووة عوووون سووووؤال الدراسووووة  اإلطووووار
المرجعوووووووي الخووووووواص باالختبوووووووار الووووووودولي  اإلطوووووووارفاعليوووووووة برنوووووووامج تووووووودريبي قوووووووائم علوووووووى  موووووووا وهوووووووو:

TIMSS ات فووووووووي مرحلووووووووة فووووووووي تنميووووووووة المعرفووووووووة البيداغوجيووووووووة للمحتوووووووووى لوووووووودى معلمووووووووي الرياضووووووووي
 التعليم االساسي في االردن.

 الدراسة ةفرضي
 درجووووووووات متوسووووووووطي بووووووووين (α=0.05) مسووووووووتوى عنوووووووود إحصووووووووائية داللووووووووة ذو فوووووووورق يوجوووووووود ال

 المعرفوووووووووة تنميوووووووووة فوووووووووي الضوووووووووابطة المجموعوووووووووة معلموووووووووي ودرجوووووووووات التجريبيوووووووووة معلموووووووووي المجموعوووووووووة
يعوووووووو ى  ردناأل فووووووووي األساسووووووووية المرحلووووووووة فووووووووي الرياضوووووووويات معلمووووووووي لوووووووودىالبيداغوجيووووووووة للمحتوووووووووى 

 .الستخدام البرنامج التدريبي
 ومحدداتها الدراسة حدود

 عدة في الرياضيات معلمي تشمل الدراسة مجتم  من عشوائية عينة على الدراسة تطبيق إقتصر .5
 لمحافظة العاصمة.  التابعة والتعليم التربية و ارة مدارس من مدارس

المرجعي الخاص باالختبار  على االطار قائمة اختبارات ثالثة على الدراسة اقتصرت .9
 البيداغوجية . المعرفة في المعلمين مقدرة لقياس  TIMSSالدولي

األعداد والجبر والهندسة والقياس  مثل االساسية المرحلة موضوعات على الدراسة اقتصرت .3
 .والتاس  والثامن الساب  النسبية للصفوف وغير النسبية واالعداد والمعادالت واالحتماالت
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 واإلصطالحية االجرائية وتعريفاتها الدراسة مصطلحات
 The Framework) ) الدولي الختباربا الخاص المرجعي االطار
 (Cognitive Domain) واالداءات للمهارات العقلي المجال المرجعي اإلطار يتضمن 

 المتعلم بها يقوم التي العمليات او السلوك مجاالت أحد وهو الرياضية المعرفة :وهي المجاالت
 الثاني المجال وهو الرياضي والتطبيق. والخصائص والمصطلحات للتعريفات التذكر مستوى وتشمل

 أو الخوار مية أو اإلستراتيجية والطريقة االختيار مستوى ويشمل والعمليات المهارات سلم في
 تعمالاس ووصف التحليل ويشمل والعمليات المهارات سلم في الثالث المجال وهو والتبرير  .النمذجة
 .(Michael,2008)م لوفة  غير بطريقة المسائل وحل متغيرات بين عالقة

  (Trends In Mathematics and Science Study): الدولي االختبار
 النظام مستوى أو الوطني المستوى على تحديده تم الذي المنهج ب نع اصطالحيا يعرف 
 الرياضيات في الطلبة مستوى لمعرفة عالمي اختبار انع (TIMSS) اجرائيا يعرف، و التعليمي
 The International Association) ) التربوي للتحصيل العالمية الهيئةع علي تشرف والعلوم،

for the Evaluation of Educational Achievement  (IEA.)(Ababneh, 2015.) 
  (The Pedagogical Content Knowledge): البيداغوجية للمحتوى المعرفة

 تدريسها بكيفية والمعرفة محتوى معين او بموضوع المعلم معرفة هي اصطالحاف تعر  
وغيرها  الرياضيات في ربوالج واالعداد الفي ياء في والشغل القوة موضوعاتمثل  وتعليمها

(Alzoabi,2012). 
واجرائيا هو عملية مستمرة لبناء المعرفة وتنمية المهارات في ممارسة التدريس الفعالة 

(NPEAT,2003).  
 مثل المعرفي بالمحتوى المعرفة تتضمن تنقسم المعرفة البيداغوحية الى ثالثة محاور رئيسة

 من المعرفة عناصر جمي  يتضمن وهذا األعداد أو المعادالت أو االقترانات بموضوع المعلممعرفة 
 التدريسع وأنماط وطرائقع بفن والمعرفة .األخرى الرياضيات بموضوعات متعلقة ومسائل مفاهيم

 س لها التي االسئلة ومعرفة المفاهيم لتوضيي تستخدم والتي المختلفة والطرق األعداد او لمعادالتل
 وأنواع يفضلونها التي الطلبة بخصائص والمعرفة للفهم. قابل إلى دالمجر  تحِول التي والوسائل الطلبة

 Abo) الطلبة بين النقاشو وتشجي  الحوار  الصف غرفة في واألعراف فيها يقعون التي األخطاء

Musa,2004). 
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 أهمية الدراسة:
برنامج  فاعلية لمعرفة الرياضيات معلمي علىتطبيقها اهمية الدراسة من خالل  تتلخص

المعرفة  تنمية في (TIMSS) الدولي ختبارالبا الخاص المرجعي اإلطارعلى  قائم تدريبي
. وتنب  المعرفة البيداغوجية للمحتوىارات بمه المعلمين ت ويد تتضمن التيالبيداغوجية للمحتوى 

المعنيين  نظر وتوجيع، وتالفيها التدريس ممارسة في القصور جوانو إلى أهمية الدراسة من التعرف
وحاجات  متطلبات ضوء في المنهاج منفذي عند والضعف القوة جوانو إلى والتعليم التربية و ارة في

TIMSS، والتطبيق  المعرفة تتضمن التي والعقلية ةالمعرفي بالمجاالت المنهاج مخططي تمد كما
باالختبار الدولي  الخاص المرجعي اإلطار على قائم تدريبي برنامج تطوير تم ولذلك، والتبرير

TIMSS .لدى معلمي الرياضيات 
 الدراسات السابقة ذات الصلة

 وكتا في (TIMSS)معايير  تحقيق بمدى تعلقت في دراسة (Rayan,2015) ريان بين
وكانت عينة  المعرفية، والمجاالت المحتوى بج أيع فلسطين في الثامن الصف لطلبة الرياضيات

جراء أداة اختبار في  مدارس  أحدالدراسة تتكون شعبتين من طلبة الصف الثامن األساسي وا 
 جاء وقد TIMSS لمعايير وفقا المحتوى مجاالت جمي  تحقق الدراسة نتائج ظهرتأو فلسطين، 

 ومستوى 50% المعرفة مستوى فقد بلغ متفاوتة، بنسو المعرفية المستويات  جمي تحقق
 . 14% االستدالل ومستوى 36%التطبيق
 فووي الرياضوويات منوواهج مضوومون تحليوول الووى، (Danial,2005) داينووال دراسووة وسووعت 
 والوقووفTIMSS  اختبوار فوي اإلنجوا  مو  عالقوة ذات المنواهج كانوت إذا ومعرفوة سونغافورة

 يغطووي المطبووق المنهوواج أن الدراسووة نتووائج أوضووحت وقوود، فيهووا والقوووة الضووعف طنقووا علوى
 بناؤهووا تووم سوونغافورة فووي الرياضوويات منوواهج وأن ،TIMSSاختبووار متطلبووات موون 80%قرابووة 

 المفواهيم، واكتسواو المشوكالت، حول علوى ويركو . عديودة متقدموة دول تجوارو مون باالسوتفادة
 نحووو إيجابيووة اتجاهوات وجووود تبووين كموا .والمهووارات اتواالتجاهوو المعرفوة، وراء مووا وعمليوات

 اتجاهوات إلوى يعو ى متقدموة نتوائج علوى حصوولهم وأن سونغافورة، طلبوة لودى الرياضويات تعلوم
 المنهواج محتووى فوي والتنووع المعلموين ت هيول ومسوتوى الوتعلم مصوادر ووفورة اإليجابيوة الطلبوة
 الطلبة. مقدرات م  مءيتال بما
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 البرنوووامج فقووود افوووادوا بووو ن (ALgarabli & Alabed,2015)عبووود الجرابلوووي وال اامووو 
 مون واالنتقوال الطلبوة مهوارات تطووير علوى عمول قود الدوليوة التوجهوات إلوى المسوتند التودريبي
 .االرتقاء في واالستمرار منها أعلى مهارات اتقان إلى التفكير مستويات إتقان

 الصووفوف وتشوومل مهنوويال الووتعلم توقعووات (Chen & Cai,2009)جوون وكوواي  لوحلوو
الوودول  وبعوو  األمريكيووة المتحوودة لواليوواتكا الوودول موون عديوود فووي إلووى الثووامن األول موون

 وهووي TIMSS اختبووار فووي الرياضوويات فووي عووال إنجووا  علووى طلبتهووا حصوول التووي آلسوويوية
 معتموودين  محوودد موضوووع علووى والتركيوو  التحصوويل فووي الفجوووة واليابووان لتضووييق سوونغافورة

ك وبينووا ان هنووا، االختبوار فوي إنجووا اتهم علوى بنواء الطلبوة تصونيف أو علوويالف المسوتوى علوى
 فوروق ووجوود جمعهوا، توم التوي الوثوائق تحليول خوالل مون الوتعلم توقعوات فوي فروقوا او اختالفوا

 التوي ب فعوالهم المعلموين وعويو  .الدراسوية المنواهج خوالل مون للطلبوة المتاحوة الوتعلم فورص فوي
 يمتلكهووووووووا التوووووووي المعرفووووووووة أن وأظهووووووورت التعليميوووووووة، العمليووووووووة محوووووووور هووووووووو المعلوووووووم يمارسوووووووونها، وأن

جرائيووووووة مجووووووردة معرفووووووة هووووووي نالمعلمووووووو   معتقوووووودات بووووووين كبيوووووورا توافقووووووا هنوووووواكو  المسووووووتوى. عاليووووووة وا 
 معرفوووووووة الرياضووووووويات ولووووووودى معلموووووووي (.Syam,2014الصوووووووفية ) وممارسووووووواتهم واقووووووووالهم المعلموووووووين
 لتووووودريس كافيوووووة غيووووور أنهوووووا علوووووى عوووووالوة المطلووووووو بالمسوووووتوى ليسوووووت الرياضووووويات فوووووي بيداغوجيوووووة
 . (Khasawneh,2007) المطلوبة الرياضيات

 واإلجراءات الطريقة
 افراد الدراسة

 وذلوووووك ؛وتجريبيووووة ضوووووابطة: مجموووووعتين اعتموووواد توووووم إذ التجريبووووي، شووووبة المووووونهج تووووم اسووووتخدام
 المرجعوووووي اإلطوووووار علوووووى قوووووائم تووووودريبي برنوووووامج فاعليوووووة وهوووووو المسوووووتقل المتغيووووور فاعليوووووة لبحوووووث

المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة  تنميوووووووة وهوووووووو التووووووواب  المتغيووووووور علوووووووى TIMSS الووووووودولي ختبوووووووارباال الخووووووواص
 تبعوووووا وذلوووووك عشووووووائية بطريقوووووة المووووودارس الرياضووووويات، مووووون خوووووالل اختيوووووار معلموووووي لووووودى للمحتووووووى
 الووووووو من لحسووووووواو والتاسووووووو  والثوووووووامن السووووووواب  لصفوفلوووووووو األساسوووووووية للمرحلوووووووة الرياضووووووويات لمعلموووووووي
 القووووووائم التوووووودريبي البرنووووووامج تطبيووووووق جوووووولأ موووووون  الدراسووووووة عينووووووة علووووووى االختبووووووار لتطبيووووووق المناسووووووو

 المعلمووووووين تو يوووووو  تووووووم ثووووووم وموووووون ،TIMSS الوووووودولي باالختبووووووار الخوووووواص المرجعووووووي اإلطووووووار علووووووى
مجموووووووووعتين: ضووووووووابطة،  الووووووووىمموووووووون يدرسووووووووون الصووووووووفوف السوووووووواب  والثووووووووامن والتاسوووووووو   والمعلمووووووووات

 الضابطة.و  للتجريبية ومعلمة معلما 30 عينة بحجم تجريبية، واألخرى
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 :ادوات الدراسة
وبعوووو  االختبووووارات الموجووووودة علووووى موقوووو  االختبووووار بعوووود االطووووالع علووووى التقووووارير الخاصووووة 
 المعرفوووووة البيداغوجيوووووة للمحتووووووى،المعلموووووين فوووووي  مقووووودرةالووووودولي، توووووم إعوووووداد هوووووذا االختبوووووار لقيووووواس 

يوووووار مووووون ( فقووووورة اختباريوووووة مووووون نووووووع االخت11وقووووود اشوووووتمل هوووووذا االختبوووووار بصوووووورتع النهائيوووووة علوووووى )
 :وهيمتعدد وقد قسم االختبار إلى ثالثة محاور 

 أوال: اختبار المعرفة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي
( فقوووووووورة اختباريووووووووة، وكووووووووان 91تضوووووووومنت المعرفووووووووة البيداغوجيووووووووة فووووووووي المحتوووووووووى الرياضووووووووي )

موووووون و ن االختبووووووار، ومجووووووال  %31موووووون و ن االختبووووووار، ومجووووووال الجبوووووور  %91لمجووووووال الهندسووووووة 
ه ذمووووون و ن االختبوووووار، وهووووو %31مووووون و ن االختبوووووار، ومجوووووال االعوووووداد  %91لفووووورص البيانوووووات وا

 االو ان تتفق م  ما جاء في االختبار الدولي.
 صدق االختبار:

فوووووي  وتطوووووويره تووووم تحديووووود صوووودق االختبوووووار مووووون خووووالل االجوووووراءات التووووي توووووم اعوووووداد االختبووووار
المحتوى المعرفوووووي ضووووووئها والتوووووي توووووتلخص فوووووي حصووووور موووووا ينووووودرج تحوووووت المعرفوووووة البيداغوجيوووووة بووووو

كالمفوووووواهيم والرمووووووو ، وحوووووول المسووووووائل الروتينيووووووة، والتحليوووووول والتبريوووووور الرياضووووووي، وموووووون ثووووووم تحديوووووود 
جوانوووووووو  مواصوووووووفات يبووووووويناالهوووووووداف التوووووووي يتوقووووووو  مووووووون المعلموووووووين تحقيقهوووووووا، ثوووووووم اعوووووووداد جووووووودول 

المحتوووووى وموووون ثووووم تحديوووود عوووودد االسووووئلة التووووي تووووم تطويرهووووا. وتووووم عوووور  االختبووووار علووووى مجموعووووة 
عووووووووة التوووووووودريس فووووووووي الجامطرائووووووووق كمووووووووين موووووووون أصووووووووحاو االختصوووووووواص فووووووووي المنوووووووواهج و موووووووون المح

عليوووووع وبمووووا ال يتعوووووار   اجمعووووو ذ بموووووا  راء ومقترحووووات، وتوووووم االخوووواالردنيووووة، وقووووود أبوووودا المحكموووووون  
 م  معايير قبول الفقرات االختبارية.

 تحليل فقرات االختبار:
تمييوووووو  أعلووووووى موووووون  تووووووم اعتبووووووار أن اإلجابووووووة الصووووووحيحة للفقوووووورة التووووووي تحصوووووول علووووووى معاموووووول

 -1.91الفقوووووووورة التووووووووي تحصوووووووول علووووووووى معاموووووووول تمييوووووووو  ) وُتعوووووووود( مناسووووووووبة بدرجووووووووة عاليووووووووة، 1.31)
الفقوووورة التووووي تحصوووول علووووى معاموووول تمييوووو  أقوووول موووون ُتعوووود ( مناسووووبة بدرجووووة مقبولووووة، فووووي حووووين 1.31

 ( أو بدرجة سالبة، غير مقبولة وغير مناسبة أو أنها غير مفهومة.1.91)
الصووووووووعوبة للفقوووووووورة التووووووووي تحصوووووووول علووووووووى معووووووووامالت مووووووووا بووووووووين أمووووووووا إذا تراوحووووووووت معووووووووامالت 

( فهووووووي فقوووووورات مناسووووووبة وجيوووووودة، وأمووووووا إذا قلووووووت معووووووامالت الصووووووعوبة عوووووون القيمووووووة 1.31-1.21)
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وعليوووووووع فقووووووود بلوووووووغ عووووووودد الفقووووووورات االختباريوووووووة بصوووووووورتها  مناسوووووووبة.غيووووووور ُتعووووووود ( أو سوووووووالبة 1.31)
 ( فقرة بعد استبعاد الفقرات غير المناسبة.91النهائية )

 اختبار المعرفة البيداغوجية بأنماط التدريس ثانيا:
( فقوووووورة اختباريووووووة، وكووووووان لمجووووووال 51تضوووووومنت المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي أنموووووواط التوووووودريس )
مووووون و ن االختبوووووار، ومجوووووال  %91طريقوووووة عووووور  الموووووادة المتعلقوووووة ونموووووط التووووودريس فوووووي الهندسوووووة 

ختبووووووووووار، موووووووووون و ن اال %91موووووووووون و ن االختبووووووووووار، ومجووووووووووال البيانووووووووووات والفوووووووووورص  %31الجبوووووووووور 
ه االو ان تتفوووووووق مووووووو  موووووووا جووووووواء فوووووووي االختبوووووووار ذمووووووون و ن االختبوووووووار، وهووووووو %31ومجوووووووال االعوووووووداد 

 الدولي.
 صدق االختبار:

فوووووي  هوتطووووووير  تووووم تحديووووود صوووودق االختبوووووار مووووون خووووالل االجوووووراءات التووووي توووووم اعوووووداد االختبووووار
ضوووووووئها والتووووووي تووووووتلخص فووووووي حصوووووور مووووووا ينوووووودرج تحووووووت المعرفووووووة البيداغوجيووووووة ب نموووووواط التوووووودريس 

فوووووواهيم الرياضووووووية والتخطوووووويط والتقووووووويم وربووووووط المفوووووواهيم ومهووووووارات العمليووووووات، وموووووون ثووووووم تحديوووووود كالم
جوانوووووووو  مواصوووووووفات يبووووووويناالهوووووووداف التوووووووي يتوقووووووو  مووووووون المعلموووووووين تحقيقهوووووووا، ثوووووووم اعوووووووداد جووووووودول 

المحتوووووى وموووون ثووووم تحديوووود عوووودد االسووووئلة التووووي تووووم تطويرهووووا. وتووووم عوووور  االختبووووار علووووى مجموعووووة 
توووووووودريس فووووووووي الجامعووووووووة الطرائووووووووق و  اص فووووووووي المنوووووووواهجن موووووووون أصووووووووحاو االختصووووووووموووووووون المحكمووووووووي

عليووووووووع وبمووووووووا ال  اجمعووووووووو اذ بمووووووووا راء ومقترحووووووووات، وتووووووووم االخوووووووو المحكمووووووووون  ىبوووووووودأاالردنيووووووووة، وقوووووووود 
 يتعار  م  معايير قبول الفقرات االختبارية.

 تحليل فقرات االختبار:
تووووووم اعتبووووووار أن اإلجابووووووة الصووووووحيحة للفقوووووورة التووووووي تحصوووووول علووووووى معاموووووول تمييوووووو  أعلووووووى موووووون 

 -1.91الفقوووووووورة التووووووووي تحصوووووووول علووووووووى معاموووووووول تمييوووووووو  ) ُتعوووووووود( مناسووووووووبة بدرجووووووووة عاليووووووووة، و 1.31)
الفقوووورة التووووي تحصوووول علووووى معاموووول تمييوووو  أقوووول موووون ُتعوووود ( مناسووووبة بدرجووووة مقبولووووة، فووووي حووووين 1.31

 ( أو بدرجة سالبة، غير مقبولة وغير مناسبة أو أنها غير مفهومة.1.91)
تحصوووووووول علووووووووى معووووووووامالت مووووووووا بووووووووين أمووووووووا إذا تراوحووووووووت معووووووووامالت الصووووووووعوبة للفقوووووووورة التووووووووي 

( فهووووووي فقوووووورات مناسووووووبة وجيوووووودة، وأمووووووا إذا قلووووووت معووووووامالت الصووووووعوبة عوووووون القيمووووووة 1.31-1.21)
وعليوووووووع فقووووووود بلوووووووغ عووووووودد الفقووووووورات االختباريوووووووة بصوووووووورتها  .غيووووووور مناسوووووووبةُتعووووووود ( أو سوووووووالبة 1.31)

 ( فقرة بعد استبعاد الفقرات غير المناسبة.51النهائية )
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 داغوجية بخصائص الطلبةثالثا: اختبار المعرفة البي
( فقووووووورة اختباريوووووووة، وكوووووووان لمجوووووووال 51تضووووووومنت المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة بخصوووووووائص الطلبوووووووة )

مووووووووون و ن االختبوووووووووار،  %31مووووووووون و ن االختبوووووووووار، ومجوووووووووال فهوووووووووم الجبووووووووور  %91فهوووووووووم الهندسوووووووووة 
مووووووون  %31مووووووون و ن االختبوووووووار، ومجوووووووال فهوووووووم االعوووووووداد  %91ومجوووووووال فهوووووووم البيانوووووووات والفووووووورص 

 و ان تتفق م  ما جاء في االختبار الدولي.ه االذو ن االختبار، وه
 صدق االختبار:

فوووووي  هوتطووووووير  تووووم تحديووووود صوووودق االختبوووووار مووووون خووووالل االجوووووراءات التووووي توووووم اعوووووداد االختبووووار
الطلبوووووة ضووووووئها والتوووووي توووووتلخص فوووووي حصووووور موووووا ينووووودرج تحوووووت المعرفوووووة البيداغوجيوووووة بخصوووووائص 

مسوووووائل الحووووودود الجبريوووووة واتقوووووان االخطووووواء التوووووي يقووووو  بهوووووا الطلبوووووة والوووووتعلم التعووووواوني فوووووي  كمعرفوووووة
المفوووووواهيم والتع يوووووو ، وموووووون ثووووووم تحديوووووود االهووووووداف التووووووي يتوقوووووو  موووووون المعلمووووووين تحقيقهووووووا، ثووووووم اعووووووداد 

جوانووووو المحتوووووى وموووون ثووووم تحديوووود عوووودد االسووووئلة التووووي تووووم تطويرهووووا. وتووووم  مواصووووفات يبووووينجوووودول 
عووووووور  االختبوووووووار علوووووووى مجموعوووووووة مووووووون المحكموووووووين مووووووون أصوووووووحاو االختصووووووواص فوووووووي المنووووووواهج 

ذ بمووووا راء ومقترحووووات، وتووووم االخوووو المحكمووووون  ىبوووودأيس فووووي الجامعووووة االردنيووووة، وقوووود التوووودر ئووووق طراو 
 عليع وبما ال يتعار  م  معايير قبول الفقرات االختبارية. اجمعو أ

 تحليل فقرات االختبار:
تووووووم اعتبووووووار أن اإلجابووووووة الصووووووحيحة للفقوووووورة التووووووي تحصوووووول علووووووى معاموووووول تمييوووووو  أعلووووووى موووووون 

 -1.91الفقوووووووورة التووووووووي تحصوووووووول علووووووووى معاموووووووول تمييوووووووو  ) ُتعووووووووديووووووووة، و ( مناسووووووووبة بدرجووووووووة عال1.31)
الفقوووورة التووووي تحصوووول علووووى معاموووول تمييوووو  أقوووول موووون ُتعوووود ( مناسووووبة بدرجووووة مقبولووووة، فووووي حووووين 1.31

 ( أو بدرجة سالبة، غير مقبولة وغير مناسبة أو أنها غير مفهومة.1.91)
ا بووووووووين أمووووووووا إذا تراوحووووووووت معووووووووامالت الصووووووووعوبة للفقوووووووورة التووووووووي تحصوووووووول علووووووووى معووووووووامالت موووووووو

( فهووووووي فقوووووورات مناسووووووبة وجيوووووودة، وأمووووووا إذا قلووووووت معووووووامالت الصووووووعوبة عوووووون القيمووووووة 1.31-1.21)
وعليوووووووع فقووووووود بلوووووووغ عووووووودد الفقووووووورات االختباريوووووووة بصوووووووورتها  مناسوووووووبة.غيووووووور وُتعووووووود ( أو سوووووووالبة 1.31)

 ( فقرة بعد استبعاد الفقرات غير المناسبة.51النهائية )
 الدراسة:إجراءات 

 الباحث من بع   العالقة بموضوع الدراسة، إذ استفاد ياإلطالع على األدو النظري ذ
 .الدراسات السابقة
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   جراءات التعديالت في ضوء المحكمين المختصينتحكيم البرنامج من قبل مجموعة من ، وا 
 مالحظاتهم.

 .التوصل إلى الصورة النهائية للبرنامج 
 كتو تسهيل مهمة من المعنية، والحصول على  الجهات من الدراسة إجراء على الموافقة أخذ

البحث والتطوير التربوي، ومن ثم  –ة الجامعة األردنية موجهة إلى و ارة التربية والتعليم ر اإد
الحصول على كتاو من و ارة التربية والتعليم موجع إلى المديرية المعنية التي بدورها حولت 

 .الباحث إلى المدارس التابعة لها
 التابعة لمحافظة العاصمة والتعليم ربيةالت و ارة من مدارس عدة اختيار تم. 
 عن وجي ة فكرة وتقديم بالتدريو سيشاركون الذين والمعلمين المدارس يريمد م  االجتماع 

 .وأهدافع وأهميتع طبيعتع حيث من الرياضيات معلمي على سيطبق الذي التدريبي البرنامج
 ( معلما  ومعلمة.91اختيار العينة االستطالعية وعددها ) 
 العشوائي التعيين بطريقة وتجريبية ضابطة مجموعتين إلى وتو يعهم المعلمين ياراخت 
  تدريبية ساعات عشر بواق  والمكان بال مان التدريبي البرنامج لتطبيق المناسبة المواعيد تحديد 

 .أسابي  ةأربع لمدة اسبوعيا  
  ومدتع وأهدافع وأهميتع التدريبي البرنامج وتوضيي حده على مجموعة كل المشاركين م  اللقاء 

مكانية فيع الدوام وطبيعة  .يرغو ال لمن االلتحاق عدم وا 
  وأهميتع االختبار كيفية على واطالعهم الضابطة المجموعة أفراد لقاء  
 .تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعة التجريبية 
  االختبار لتطبيق المناسبة الظروف تهيئة 
  المفحوصين م  األعداد مطابقة من دوالت ك االختبارات نسخ إعداد. 
   واستالمها )تطبيق االختبار( معلوماتهم ءومل عليها حصولهم من والت كد مغلقة النسخ تو ي. 
  جم  نتائج االختبارات، وتحويل استجابات أفراد الدراسة إلى درجات خام، ثم إدخال البيانات إلى

جراء المعالجات اإلحصائية لها باستخدا ، (SPSS)م برنامج الر م اإلحصائية الحاسوو، وا 
جراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة واستخراج النتائج، ومناقشتها،  وا 

 واستخالص التوصيات. 
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 :اإلحصائية المعالجة
 التحليووووووول اسوووووووتخدام تمفووووووو لمجمووووووووعتين ضوووووووابطة وتجريبيوووووووة تجريبوووووووي شوووووووبة التصوووووووميم ان بموووووووا

يجوووووووووواد للدراسووووووووووة الصووووووووووفرية الفرضوووووووووويات ارالختبوووووووووو (ANCOVAاالحصووووووووووائي)  بوووووووووووين الفووووووووووروق وا 
 .االحصائي التحليلو  البعدي االختبار على المعلمين لعالمات المتوسطات

 الدراسة نتائج
فاعليووووة برنووووامج توووودريبي قووووائم علووووى اإلطووووار المرجعووووي الخوووواص  التعوووورف إلووووىهوووودفت الدراسووووة 
للمحتوووووووووووى لوووووووووودى معلمووووووووووي  ( فووووووووووي تنميووووووووووة المعرفووووووووووة البيداغوجيووووووووووةTIMSSباالختبووووووووووار الوووووووووودولي )

عوووور  للنتووووائج التووووي توصوووولت  يوووو تي ، وفيموووواالرياضوووويات فووووي مرحلووووة التعلوووويم األساسووووي فووووي األردن
 اليها الدراسة: 

 أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول
المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي  اإلطوووووارموووووا فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى 

لمحتووووووى المعرفوووووي لووووودى معلموووووي الرياضووووويات فوووووي مرحلوووووة التعلووووويم تنميوووووة المعرفوووووة البيداغوجيوووووة فوووووي ا
 ذو فوووووورق : ال يوجوووووودنووووووع الفرضووووووية الصووووووفرية التووووووي توووووونص علووووووىاالساسووووووي فووووووي االردن  واشووووووتقت م

 التجريبيوووووة المجموعوووووة معلموووووي ( بوووووين متوسوووووطي درجوووووات502.2α) مسوووووتوى عنووووود احصوووووائية داللوووووة
  المعرفي المحتوىفي  المجموعة الضابطة معلمي ودرجات

تبوووووووار هوووووووذه الفرضوووووووية ُحسوووووووبت المتوسوووووووطات الحسوووووووابية واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة وُأجوووووووري والخ
( يوضوووووووووي قووووووووويم المتوسوووووووووطات الحسوووووووووابية 5، والجووووووووودول )ANCOVAتحليووووووووول التبووووووووواين المشوووووووووترك 

واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة علوووووووى مسوووووووتوى درجوووووووات معلموووووووي المجموعوووووووة التجريبيوووووووة ودرجوووووووات معلموووووووي 
اغوجيووووووة فووووووي المحتوووووووى المعرفووووووي يعوووووو ى السووووووتخدام المجموعووووووة الضووووووابطة فووووووي تنميووووووة المعرفووووووة البيد

علوووووى  (TIMSSالقوووووائم علوووووى اإلطوووووار المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي )البرنوووووامج التووووودريبي 
 القياسين القبلي والبعدي.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات معلمي المجموعتين الضابطة والتجريبية  (1الجدول )
 ة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي للقياس القبلي والبعديعلى اختبار المعرف

 المجموعة
 مستوى المعرفة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي

 القياس البعدي القياس القبلي
 المتوسط العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المتوسط العدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 5.01 55.11 51 5.01 51.01 51 الضابطة
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 المجموعة
 مستوى المعرفة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي

 القياس البعدي القياس القبلي
 المتوسط العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المتوسط العدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 9.19 52.12 51 5.12 55.91 51 لتجريبيةا
  91   91  العالمة القصوى

المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات معلمي الرياضيات في المجموعتين التجريبية والضابطة، بعد عزل أثر اختبار 
 المعرفة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي في االختبار القبلي

     لمعياريالخط  ا المتوسط الحسابي المجموعة
     1.112 55.511 الضابطة
     1.112 50.111 التجريبية
( أن المتوسوووووووووط الحسوووووووووابي لمسوووووووووتوى المعرفووووووووووة 5)النتوووووووووائج المبينوووووووووة فوووووووووي الجوووووووووودول  ُتظهووووووووور

البيداغوجيووووووووووة فووووووووووي المحتوووووووووووى المعرفووووووووووي للمجموعووووووووووة الضووووووووووابطة علووووووووووى االختبووووووووووار القبلووووووووووي بلووووووووووغ 
غ المتوسوووووووووط الحسوووووووووابي علوووووووووى (، فوووووووووي حوووووووووين بلووووووووو5.01(، وبوووووووووانحراف معيووووووووواري قووووووووودره )51.01)

 (.5.01(، وبانحراف معياري قدره )55.11االختبار البعدي لهذه المجموعة )
وأن المتوسووووووط الحسووووووابي لمسووووووتوى المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي المحتوووووووى المعرفووووووي للمجموعووووووة 

لتصوووووووبي ( 5.12(، وبوووووووانحراف معيووووووواري قووووووودره )55.91التجريبيوووووووة علوووووووى االختبوووووووار القبلوووووووي بلوووووووغ )
 (.9.19( وبانحراف معياري )52.12لبعدي )على االختبار ا

ولتحديوووود قيمووووة الفوووورق فووووي متوسووووطات درجووووات المعرفووووة البيداغوجيووووة فووووي المحتوووووى المعرفووووي فووووي   
المجمووووووعتين الضوووووابطة والتجريبيوووووة، علوووووى االختبوووووار البعووووودي، توووووم اسوووووتخراج المتوسوووووطات الحسوووووابية 

ختبووووووار القبلووووووي، علووووووى المعدلووووووة، الناتجووووووة عوووووون عوووووو ل أثوووووور عالمووووووات معلمووووووي الرياضوووووويات فووووووي اال
( يوضوووووووي 5معووووووورفتهم البيداغوجيوووووووة فوووووووي المحتووووووووى المعرفوووووووي، فوووووووي االحتبوووووووار البعووووووودي والجووووووودول )

 ذلك.
تشوووووير نتوووووائج المتوسوووووطات الحسوووووابية المعدلوووووة لدرجوووووة معلموووووي الرياضووووويات، فوووووي المجمووووووعتين 
ى التجريبيووووة والضووووابطة علووووى االختبووووار البعوووودي، بعوووود عوووو ل أثوووور المعرفووووة البيداغوجيووووة فووووي المحتووووو 

المعرفووووووي فووووووي االختبووووووار القبلووووووي، أن الفووووووروق كانووووووت لصووووووالي معلمووووووي الرياضوووووويات فووووووي المجموعووووووة 
التجريبيووووووة )التووووووي خضووووووعت لبرنووووووامج توووووودريبي قووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص باالختبوووووووار 

فوووووي تنميوووووة المعرفووووووة البيداغوجيوووووة فوووووي المحتوووووووى المعرفوووووي، إذ حصووووولت علووووووى  (TIMSS)الووووودولي 
(، وهوووووو أعلوووووى مووووون المتوسوووووط الحسوووووابي المعووووودل لمعلموووووي 50.111متوسوووووط حسوووووابي معووووودل بلوووووغ )

 (.55.511الرياضيات في المجموعة الضابطة االعتيادية، والبالغ )
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وبهوووووودف التحقووووووق موووووون جوهريووووووة الفووووووروق الظاهريووووووة تووووووم اسووووووتخدام تحليوووووول التبوووووواين المشووووووترك 
ANCOVA ( 9والذي تظهر نتائجة في الجدول.) 

( لدرجات المعلمين في المجموعة التجريبية ANCOVAرك )نتائج تحليل التباين المشت (2جدول )ال
 والضابطة على اختبار المعرفة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
حجم األثر مربع  الداللة ف المربعات

 إيتا
   6.946 26.383 1 26.383 القياس القبلي

 701. 000. 63.437 240.944 1 240.944 المجموعة
    3.798 27 102.550 الخطا
     29 404.967 الكلي

 ( ف قل1.11*دالة عند مستوى )
( بووووووووووو ن قيموووووووووووة اإلحصوووووووووووائي )ف( بلغوووووووووووت لمتغيووووووووووور المعالجوووووووووووة 9يتضوووووووووووي مووووووووووون الجووووووووووودول )

فاقووووول، مموووووا يشوووووير الوووووى وجوووووود فوووووروق دالوووووة إحصوووووائيا  1.11دالوووووة عنووووود مسوووووتوى  ( وهووووي63.437)
( فوووووووووي مسوووووووووتوى المعرفووووووووة البيداغوجيوووووووووة فوووووووووي المحتووووووووووى المعرفوووووووووي 1.11عنوووووووود مسوووووووووتوى الداللوووووووووة )

الرياضووووي لوووودى عينووووة موووون معلمووووي الرياضوووويات فووووي مرحلووووة التعلوووويم األساسووووي يعوووو ى الووووى المعالجووووة 
، وبلووووووغ (TIMSSخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي )برنووووووامج توووووودريبي قووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي ال)

وبوووووذلك تكووووون فاعليووووة البرنوووووامج التوووودريبي فووووي معرفوووووة  (،1.215حجووووم االثوووور للبرنوووووامج مربوووو  ايتووووا )
موووووووووووون التبوووووووووووواين فووووووووووووي اكتسوووووووووووواو المعلمووووووووووووين  (%21.5)، اي أن (%21.5)المحتوووووووووووووى المعرفووووووووووووي 

بينمووووووا مووووووا تبقووووووى المعرفوووووة بووووووالمحتوى المعرفووووووي لوووووودى المعلمووووووين يرجوووووو  لمتغيوووووور البرنووووووامج التوووووودريبي، 
 . غير مفسر ويرج  الى عوامل أخرى غير متحكم بها %91.5من التباين 
 المتعلقة بالسؤال الثاني جثانيا: النتائ

المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي  اإلطوووووارموووووا فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى 
حلوووووووة التعلووووووويم تنميوووووووة المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة ب نمووووووواط التووووووودريس لووووووودى معلموووووووي الرياضووووووويات فوووووووي مر 

 ذو فوووووورق : ال يوجوووووودنووووووع الفرضووووووية الصووووووفرية التووووووي توووووونص علووووووىاالساسووووووي فووووووي االردن  واشووووووتقت م
 التجريبيوووووة المجموعوووووة معلموووووي بوووووين متوسوووووطي درجوووووات( α=1.11) مسوووووتوى عنووووود احصوووووائية داللوووووة

 التدريس.أنماط في  المجموعة الضابطة معلمي ودرجات
واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة وُأجوووووووري والختبوووووووار هوووووووذه الفرضوووووووية ُحسوووووووبت المتوسوووووووطات الحسوووووووابية 

( يوضوووووووووي قووووووووويم المتوسوووووووووطات الحسوووووووووابية 3الجووووووووودول )، و ANCOVAتحليووووووووول التبووووووووواين المشوووووووووترك 
واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة علوووووووى مسوووووووتوى درجوووووووات معلموووووووي المجموعوووووووة التجريبيوووووووة ودرجوووووووات معلموووووووي 
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المجموعوووووووة الضوووووووابطة فوووووووي تنميوووووووة المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة فوووووووي أنمووووووواط التووووووودريس يعووووووو ى السوووووووتخدام 
علوووووى  (TIMSSالقوووووائم علوووووى اإلطوووووار المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي )نوووووامج التووووودريبي البر 

 القياسين القبلي والبعدي.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات معلمي المجموعتين الضابطة والتجريبية  (3الجدول )

 البعديعلى اختبار المعرفة البيداغوجية بأنماط التدريس للقياس القبلي و 

 المجموعة
 مستوى المعرفة البيداغوجية بأنماط التدريس

 القياس البعدي القياس القبلي
 المتوسط العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المتوسط العدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 9.19 2.13 51 5.21 2.91 51 الضابطة
 5.92 51.11 51 5.11 2.13 51 التجريبية

  51   51  ىالعالمة القصو 
المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات معلمي الرياضيات في المجموعتين التجريبية والضابطة، بعد عزل أثر المعرفة 

 البيداغوجية بأنماط التدريس في االختبار القبلي
     الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المجموعة
     1.993 1.113 الضابطة
     1.993 51.231 التجريبية

( أن المتوسوووووووووط الحسوووووووووابي لمسوووووووووتوى المعرفووووووووووة 3ُتظهووووووووور النتوووووووووائج المبينوووووووووة فوووووووووي الجوووووووووودول )
(، 2.91البيداغوجيوووووووووة ب نمووووووووواط التووووووووودريس للمجموعوووووووووة الضوووووووووابطة علوووووووووى االختبوووووووووار القبلوووووووووي بلوووووووووغ )

(، فووووووي حووووووين بلووووووغ المتوسووووووط الحسووووووابي علووووووى االختبووووووار البعوووووودي 5.21وبووووووانحراف معيوووووواري قوووووودره )
(. وأن المتوسووووووط الحسووووووابي لمسووووووتوى 9.19اف معيوووووواري قوووووودره )(، وبووووووانحر 2.13لهووووووذه المجموعووووووة )

المعرفوووووووووة البيداغوجيوووووووووة ب نمووووووووواط التووووووووودريس للمجموعوووووووووة التجريبيوووووووووة علوووووووووى االختبوووووووووار القبلوووووووووي بلوووووووووغ 
( 51.11لتصوووووووووووبي علوووووووووووى االختبوووووووووووار البعووووووووووودي )( 5.11(، وبوووووووووووانحراف معيووووووووووواري قووووووووووودره )2.13)

 (.     5.92وبانحراف معياري )
درجووووووات المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي أنموووووواط التوووووودريس  ولتحديوووووود قيمووووووة الفوووووورق فووووووي متوسووووووطات

فوووووووي المجمووووووووعتين الضوووووووابطة والتجريبيوووووووة، علوووووووى االختبوووووووار البعووووووودي، توووووووم اسوووووووتخراج المتوسوووووووطات 
الحسوووووابية المعدلوووووة، الناتجوووووة عووووون عووووو ل أثووووور عالموووووات معلموووووي الرياضووووويات فوووووي االختبوووووار القبلوووووي، 

 بعدي.تبار الخداغوجية في أنماط التدريس، في اإلعلى معرفتهم البي
وتشوووووووووووير نتوووووووووووائج المتوسوووووووووووطات الحسوووووووووووابية المعدلوووووووووووة لدرجوووووووووووة معلموووووووووووي الرياضووووووووووويات، فوووووووووووي 
المجمووووووعتين التجريبيوووووة والضوووووابطة علوووووى االختبوووووار البعووووودي، بعووووود عووووو ل أثووووور المعرفوووووة البيداغوجيوووووة 
فوووووي أنمووووواط التووووودريس فوووووي االختبوووووار القبلوووووي، أن الفوووووروق كانوووووت لصوووووالي معلموووووي الرياضووووويات فوووووي 



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  211 

خضووووووعت لبرنووووووامج توووووودريبي قووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص المجموعووووووة التجريبيووووووة )التووووووي 
فوووووووووي تنميوووووووووة المعرفوووووووووة البيداغوجيوووووووووة فوووووووووي أنمووووووووواط التووووووووودريس، إذ  (TIMSS)باالختبوووووووووار الووووووووودولي 

(، وهووووووو أعلووووووى موووووون المتوسووووووط الحسووووووابي 51.231حصوووووولت علووووووى متوسووووووط حسووووووابي معوووووودل بلووووووغ )
 (.1.113) المعدل لمعلمي الرياضيات في المجموعة الضابطة االعتيادية، والبالغ

وبهوووووودف التحقووووووق موووووون جوهريووووووة الفووووووروق الظاهريووووووة تووووووم اسووووووتخدام تحليوووووول التبوووووواين المشووووووترك 
ANCOVA ( 9والذي تظهر نتائجة في الجدول.) 

لدرجات معلمي المجموعتين التجريبية والضابطة  ANCOVAنتائج تحليل التباين المشترك  (4جدول )ال
 يسأنماط التدر  المعرفة البيداغوجية فيعلى اختبار 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
حجم األثر مربع  الداللة ف المربعات

 إيتا
   5.765 15.366 1 15.366 القياس القبلي

 434. 000. 20.736 55.271 1 55.271 المجموعة
    2.665 27 71.968 الخطا
     29 148.967 الكلي

 ( ف قل1.11*دالة عند مستوى )
( بووووووووووو ن قيموووووووووووة اإلحصوووووووووووائي )ف( بلغوووووووووووت لمتغيووووووووووور المعالجوووووووووووة 9الجووووووووووودول )يتضوووووووووووي مووووووووووون 

فاقووووول، مموووووا يشوووووير إلوووووى وجوووووود فوووووروق دالوووووة إحصوووووائيا   1.11( وهووووي دالوووووة عنووووود مسوووووتوى 91.230)
( فووووي مسووووتوى المعرفووووة البيداغوجيووووة فووووي أنموووواط التوووودريس لوووودى عينووووة 1.11عنوووود مسووووتوى الداللووووة )

برنووووامج توووودريبي قووووائم  ى إلووووى المعالجووووة )موووون معلمووووي الرياضوووويات فووووي مرحلووووة التعلوووويم األساسووووي يعوووو
، وبلووووووغ حجووووووم االثوووووور للبرنووووووامج ((TIMSSعلووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي )

المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي وبووووووذلك تكووووووون فاعليووووووة البرنووووووامج التوووووودريبي فووووووي (، 1.939مربوووووو  ايتووووووا )
المعرفووووووووة ين موووووووون التبوووووووواين فووووووووي اكتسوووووووواو المعلموووووووو % 93.9، اي أن (93.9)%أنموووووووواط التوووووووودريس 

لوووووودى المعلمووووووين يرجوووووو  لمتغيوووووور البرنووووووامج التوووووودريبي، بينمووووووا مووووووا البيداغوجيووووووة فووووووي أنموووووواط التوووووودريس 
 . غير مفسر ويرج  الى عوامل أخرى غير متحكم بها %10.0تبقى من التباين 

 ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
الختبوووووار الووووودولي فوووووي المرجعوووووي الخووووواص با اإلطوووووارموووووا فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى 

تنميووووووة المعرفووووووة البيداغوجيووووووة بخصووووووائص الطلبووووووة لوووووودى معلمووووووي الرياضوووووويات فووووووي مرحلووووووة التعلوووووويم 
 ذو فوووووورق االساسووووووي فووووووي االردن  واشووووووتقت منووووووع الفرضووووووية الصووووووفرية التووووووي توووووونص علووووووى: ال يوجوووووود
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 التجريبيوووووة المجموعوووووة معلموووووي بوووووين متوسوووووطي درجوووووات( α=1.11مسوووووتوى ) عنووووود احصوووووائية داللوووووة
  خصائص الطلبةفي  المجموعة الضابطة يمعلم ودرجات
ختبوووووووار هوووووووذه الفرضوووووووية ُحسوووووووبت المتوسوووووووطات الحسوووووووابية واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة وُأجوووووووري واإل

( يوضوووووووووي قووووووووويم المتوسوووووووووطات الحسوووووووووابية 1الجووووووووودول )، و ANCOVAتحليووووووووول التبووووووووواين المشوووووووووترك 
ي واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة علوووووووى مسوووووووتوى درجوووووووات معلموووووووي المجموعوووووووة التجريبيوووووووة ودرجوووووووات معلمووووووو

المجموعووووووة الضووووووابطة فووووووي تنميووووووة المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي الخصووووووائص التووووووي يفضوووووولها الطلبووووووة 
القووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي يعوووووو ى السووووووتخدام البرنووووووامج التوووووودريبي 

(TIMSS)  .على القياسين القبلي والبعدي 
معلمي المجموعتين الضابطة والتجريبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  (5) الجدول

 على اختبار المعرفة البيداغوجية بخصائص الطلبة للقياس القبلي والبعدي

 المجموعة
 مستوى المعرفة البيداغوجية بخصائص الطلبة

 القياس البعدي القياس القبلي
 المتوسط العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المتوسط العدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف

 لمعياريا
 5.10 2.92 51 5.13 2.11 51 الضابطة
 5.23 51.12 51 5.21 2.23 51 التجريبية

  51   51  العالمة القصوى
المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات معلمي الرياضيات في المجموعتين التجريبية والضابطة، على 

 بة في االختبار القبلياالختبار البعدي، بعد عزل أثر المعرفة البيداغوجية بخصائص الطل
المتوسط  المجموعة

 الحسابي
الخطأ 
     المعياري

     1.913 2.011 الضابطة
     1.913 51.290 التجريبية

( أن المتوسوووووووووط الحسوووووووووابي لمسوووووووووتوى المعرفووووووووووة 1ُتظهووووووووور النتوووووووووائج المبينوووووووووة فوووووووووي الجوووووووووودول )
ختبوووووار القبلوووووي البيداغوجيوووووة فوووووي الخصوووووائص التوووووي يفضووووولها الطلبوووووة للمجموعوووووة الضوووووابطة علوووووى اال

(، فووووووووي حوووووووين بلووووووووغ المتوسوووووووط الحسووووووووابي علووووووووى 5.13(، وبووووووووانحراف معيووووووواري قوووووووودره )2.11بلوووووووغ )
(. وأن المتوسوووووووط 5.10(، وبوووووووانحراف معيووووووواري قووووووودره )2.92االختبوووووووار البعووووووودي لهوووووووذه المجموعوووووووة )

الحسووووووووابي لمسووووووووتوى المعرفووووووووة البيداغوجيووووووووة فووووووووي الخصووووووووائص التووووووووي يفضوووووووولها الطلبووووووووة للمجموعووووووووة 
لتصوووووبي علوووووى ( 5.21(، وبوووووانحراف معيووووواري قووووودره )2.23ختبوووووار القبلوووووي بلوووووغ )التجريبيوووووة علوووووى اال
 (.     5.23( وبانحراف معياري )51.12االختبار البعدي )
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ولتحديوووووود قيمووووووة الفوووووورق فووووووي متوسووووووطات درجووووووات المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي أنموووووواط التوووووودريس 
لمتوسوووووووطات فوووووووي المجمووووووووعتين الضوووووووابطة والتجريبيوووووووة، علوووووووى االختبوووووووار البعووووووودي، توووووووم اسوووووووتخراج ا

الحسوووووابية المعدلوووووة، الناتجوووووة عووووون عووووو ل أثووووور عالموووووات معلموووووي الرياضووووويات فوووووي االختبوووووار القبلوووووي، 
 البيداغوجية في خصائص الطلبة، في االحتبار البعدي. على معرفتهم

وتشوووووووووووير نتوووووووووووائج المتوسوووووووووووطات الحسوووووووووووابية المعدلوووووووووووة لدرجوووووووووووة معلموووووووووووي الرياضووووووووووويات، فوووووووووووي 
ر البعووووودي، بعووووود عووووو ل أثووووور المعرفوووووة البيداغوجيوووووة المجمووووووعتين التجريبيوووووة والضوووووابطة علوووووى االختبوووووا

فووووي خصوووووائص الطلبووووة فوووووي االختبووووار القبلوووووي، أن الفووووروق كانوووووت لصووووالي معلموووووي الرياضوووويات فوووووي 
المجموعووووووة التجريبيووووووة )التووووووي خضووووووعت لبرنووووووامج توووووودريبي قووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص 

الطلبووووووووة، إذ فووووووووي تنميووووووووة المعرفووووووووة البيداغوجيووووووووة فووووووووي خصووووووووائص  (TIMSS)باالختبووووووووار الوووووووودولي 
(، وهووووووو أعلووووووى موووووون المتوسووووووط الحسووووووابي 51.290حصوووووولت علووووووى متوسووووووط حسووووووابي معوووووودل بلووووووغ )

 (.2.011المعدل لمعلمي الرياضيات في المجموعة الضابطة االعتيادية، والبالغ )
وبهوووووودف التحقووووووق موووووون جوهريووووووة الفووووووروق الظاهريووووووة تووووووم اسووووووتخدام تحليوووووول التبوووووواين المشووووووترك 

ANCOVA (.0)ول في الجد عوالذي تظهر نتائج 
لدرجات معلمي المجموعة التجريبية والضابطة  ANCOVAنتائج تحليل التباين المشترك  (6جدول )ال

 المعرفة البيداغوجية بخصائص الطلبةعلى اختبار 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
حجم األثر  الداللة ف المربعات

 مربع إيتا
   4.643 14.008 1 14.008 القياس القبلي

 462. 000. 23.188 69.957 1 69.957 المجموعة
    3.017 27 81.459 الخطا
     29 182.167 الكلي

 ( ف قل1.11*دالة عند مستوى )
( بوووووووووو ن قيمووووووووووة اإلحصووووووووووائي )ف( بلغووووووووووت لمتغيوووووووووور المعالجووووووووووة  0يتضووووووووووي موووووووووون الجوووووووووودول )

لوووووة إحصوووووائيا  فاقووووول، مموووووا يشوووووير إلوووووى وجوووووود فوووووروق دا 1.11( وهووووي دالوووووة عنووووود مسوووووتوى 93.511)
( فوووووي مسوووووتوى المعرفوووووة البيداغوجيوووووة فوووووي الخصوووووائص التوووووي يفضووووولها 1.11عنووووود مسوووووتوى الداللوووووة )

الطلبوووووة لووووودى عينوووووة مووووون معلموووووي الرياضووووويات فوووووي مرحلوووووة التعلووووويم األساسوووووي يعووووو ى إلوووووى المعالجوووووة 
، وبلووووووغ (TIMSSبرنووووووامج توووووودريبي قووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي ))

وبووووووووذلك تكووووووووون فاعليوووووووة البرنووووووووامج التوووووووودريبي فووووووووي (، 1.909رنووووووووامج مربووووووو  ايتووووووووا )حجوووووووم االثوووووووور للب
موووووووووووون التبوووووووووووواين فووووووووووووي اكتسوووووووووووواو  %90.9، اي أن (% 90.9المعرفووووووووووووة بخصووووووووووووائص الطلبووووووووووووة ) 
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المعلموووووين لمعرفوووووة خصوووووائص الطلبوووووة لووووودى المعلموووووين يرجووووو  لمتغيووووور البرنوووووامج التووووودريبي، بينموووووا موووووا 
  مل أخرى غير متحكم بها.غير مفسر ويرج  الى عوا %13.1تبقى من التباين 

 مناقشة النتائج والتوصيات
المرجعوووووي  اإلطوووووارهووووودفت الدراسوووووة الحاليوووووة الوووووى كشوووووف فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى 

فووووووي تنميووووووة المعرفووووووة البيداغوجيووووووة للمحتوووووووى لوووووودى معلمووووووي  TIMSSالخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي 
ابوووووووة سوووووووؤال الدراسوووووووة، وضوووووووعت أسوووووووئلة فرعيوووووووة يشوووووووكل مجمووووووووع االجابوووووووة عنهوووووووا اج إذالرياضوووووويات، 

 وبالتحديد حاولت الدراسة االجابة عن االسئلة الفرعية االتية:
فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى اإلطوووووار المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي تنميوووووة  .5

المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي المحتوووووووى المعرفووووووي لوووووودى معلمووووووي الرياضوووووويات فووووووي مرحلووووووة التعلوووووويم 
 األساسي في األردن 

برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى اإلطوووووار المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي تنميوووووة فاعليوووووة  .9
المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة فوووووووي انمووووووواط التووووووودريس لووووووودى معلموووووووي الرياضووووووويات فوووووووي مرحلوووووووة التعلووووووويم 

 األساسي في األردن 
فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى اإلطوووووار المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي تنميوووووة  .3

جيووووووة فووووووي خصووووووائص الطلبووووووة لوووووودى معلمووووووي الرياضوووووويات فووووووي مرحلووووووة التعلوووووويم المعرفووووووة البيداغو 
 األساسي في األردن 

: ال عنووووود اختبوووووار الفرضوووووية الصوووووفرية وهوووووي أظهووووورت نتوووووائج الدراسوووووة المتعلقوووووة بالسوووووؤال األول
( بووووووين متوسووووووطي α=1.11يوجوووووود فوووووورق ذو داللووووووة إحصووووووائية عنوووووود مسووووووتوى الداللووووووة االحصووووووائية )

المعرفووووووة البيداغوجيووووووة  الضووووووابطة فووووووييووووووة ودرجووووووات المجموعووووووة درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريب
( بووووووين α=1.11فووووووي المحتوووووووى المعرفووووووي، إلووووووى وجووووووود فوووووورق ذي داللووووووة إحصووووووائية عنوووووود مسووووووتوى )

متوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة ومتوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة الضووووووابطة 
ي تفسوووووير  تيوووووة وفيموووووا يووووويبفوووووي المعرفوووووة البيداغوجيوووووة بوووووالمحتوى المعرفوووووي لصوووووالي المجموعوووووة التجر 

 :لهذه النتيجة
إن مووووووون أهوووووووم انوووووووواع المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة هوووووووو المعرفوووووووة بوووووووالمحتوى المعرفوووووووي التوووووووي تمثووووووول 
اللبنووووة األساسووووية فووووي الرياضوووويات وموووون خاللهووووا ينطلووووق المعلووووم إلووووى المعووووارف األخوووورى فووووي توووودريس 

المعرفوووووة الرياضوووووية أثنووووواء تعليموووووع فوووووي المعلوووووم يتلقوووووى  إذ أنالرياضووووويات، وفهوووووم خصوووووائص الطلبوووووة، 
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فووووووووي دراسووووووووتع الجامعيووووووووة التووووووووي تخووووووووص المفوووووووواهيم األساسووووووووية والخصووووووووائص والتعريفووووووووات الال مووووووووة، 
جوووووووراء العمليوووووووات علوووووووى هوووووووذه  وتتضووووووومن معرفتوووووووع فوووووووي الهندسوووووووة واألعوووووووداد والجبووووووور واالحتمووووووواالت وا 

 (.Micheal,2008)الخاصة بالرياضيات  الموضوعات
ختبوووووار الووووودولي تختلوووووف وفقوووووا لموووووا جووووواء وأن المعرفوووووة بمحتووووووى الرياضووووويات علوووووى طريقوووووة اال 

وهوووووذا موووووا  الووووودولي.مووووون توجهوووووات الووووودول المشووووواركة والحوووووائ ة علوووووى مراكووووو  متقدموووووة فوووووي االختبوووووار 
 رك  عليع البرنامج التدريبي الذي طبق على المجموعة التجريبية في هذه الدراسة.

فوووووي مووووون خوووووالل تعووووور  المجموعوووووة التجريبيوووووة للبرنوووووامج التووووودريبي الوووووذي أسوووووهم فوووووي التعموووووق 
موضووووووع المعرفوووووة بوووووالمحتوى الرياضوووووي ومراعووووواة األموووووور التوووووي تخوووووص التخطووووويط للمحتووووووى وعمليوووووة 
عوووووووداد فقووووووورات  التووووووودريس للمحتووووووووى وتقوووووووويم المحتووووووووى مووووووون خوووووووالل فقووووووورات وأنشوووووووطة وورش عمووووووول وا 
تقووووان مهووووارات التفكيوووور العليووووا  تخووووص المحتوووووى الرياضووووي تشووووكل لوووودى المشوووواركين قاعوووودة معرفيووووة وا 

 لي.ألسئلة االختبار الدو 
نموووووواذج  إلووووووىمووووووا يخووووووص موضوووووووع المحتوووووووى فووووووي التعوووووورف فووووووي أضوووووواف البرنووووووامج التوووووودريبي 

مختلفووووووة موووووون فقوووووورات اختباريووووووة متنوعووووووة غيوووووور معتوووووواد عليهووووووا المعلمووووووون، وردت باالختبووووووار الوووووودولي 
م يوووود موووون هووووذه  إلووووىوالتووووي ولوووودت لوووودى المشوووواركين التفاعوووول بطريقووووة إيجابيووووة والرغبووووة فووووي التعوووورف 

 جديدة مقارنة بالمجموعة التي لم تتعر  للبرنامج التدرييبي. المعرفة مما  ادهم معرفة
إن حجووووووووم التوووووووو ثر بالبرنووووووووامج التوووووووودريبي بالنسووووووووبة لتنميووووووووة المعرفووووووووة البيداغوجيووووووووة بوووووووووالمحتوى 
المعرفووووي قوووود كووووان أكثوووور متغيوووورات الدراسووووة التابعووووة توووو ثرا تبعووووا للتحليوووول اإلحصووووائي والموضووووي فووووي 

 إذالمتغيووووور هوووووو األسووووواس المحووووووري فوووووي الرياضووووويات جووووودول تحليووووول التبووووواين المشوووووترك، إذ إن هوووووذا 
يشوووووكل التوجوووووع إلوووووى النجوووووا  مووووون عدموووووع، وأن التركيووووو  علوووووى تعريوووووف المشووووواركين بالبرنوووووامج ب سوووووئلة 
متعلقوووووة بوووووالمحتوى الرياضوووووي بطريقوووووة غيووووور اعتياديوووووة عووووون التوووووي يعرفونهوووووا ضووووومن أنمووووواط االختبوووووار 

سووووات التعليميووووة موووو  المعلمووووين المحتوووووى تشووووكل منعطفووووا فووووي تغييوووور الممار  موضوووووعاتالوووودولي فووووي 
يووووور يبطريقوووووة تسوووووهم فوووووي تحقيوووووق تقووووودم واضوووووي. وهوووووذا يولووووود لووووودى المعلموووووين قناعوووووة فوووووي مواكبوووووة التغ

 (.Danial,2005)الذي وضعتع التوجهات الدولية وهذا يتفق م  دراسة دانيال 
طوووووووور البرنوووووووامج التووووووودريبي القوووووووائم علوووووووى التوجهوووووووات الدوليوووووووة واألسوووووووئلة المتعلقوووووووة باالختبوووووووار 

شووووعارهم بالوووودور الووووذي يقومووووون بووووع فووووي التوووودريس،  مقوووودراتلي الوووودو  المعلمووووين وكفايوووواتهم المعرفيووووة وا 
وهووووذا كلووووع يسووووهم فووووي إتقووووان المعلمووووين لمهووووارات عليووووا ترفوووو  موووون مسووووتوى طلبووووتهم، وهووووو مووووا يسوووومى 
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بتنميوووووة المعرفوووووة البيداغوجيوووووة للمحتووووووى المعرفوووووي الرياضوووووي لمعلموووووي الرياضووووويات وهوووووذا واحووووود مووووون 
 أهداف الدراسة.

: ية وهووووويوأظهووووورت نتوووووائج الدراسوووووة المتعلقوووووة بالسوووووؤال الثووووواني عنووووود اختبوووووار الفرضوووووية الصوووووفر 
( بوووووين متوسوووووطي α=1.11ال يوجووووود فووووورق ذو داللوووووة إحصوووووائية عنووووود مسوووووتوى الداللوووووة االحصوووووائية )

المعرفووووووة البيداغوجيووووووة  الضووووووابطة فوووووويدرجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة ودرجووووووات المجموعووووووة 
( بوووووين α=1.11إلوووووى وجوووووود فووووورق ذي داللوووووة إحصوووووائية عنووووود مسوووووتوى )، ائقوووووعوطر  التووووودريسب نمووووواط 

متوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة ومتوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة الضووووووابطة 
ي  تيووووووة وفيمووووووا يوووووولصووووووالي المجموعووووووة التجريب ائقووووووعوطر  التوووووودريسفووووووي المعرفووووووة البيداغوجيووووووة ب نموووووواط 

 :تفسير لهذه النتيجة
لقسوووووووم اآلخووووووور مووووووون المعرفوووووووة وهوووووووو المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة تطووووووورق البرنوووووووامج التووووووودريبي إلوووووووى ا

ركووووووو  البرنوووووووامج علوووووووى التوجهوووووووات الدوليوووووووة للووووووودول المشووووووواركة فوووووووي  إذ، ائقوووووووعوطر  ب نمووووووواط التووووووودريس
التووووووي يجووووووو أن يمتلكهووووووا المعلووووووم  وأنماطووووووع االختبووووووار الوووووودولي، التووووووي تتضوووووومن خصووووووائص التوووووودريس

ا المعلووووم موووو  طلبتووووع تتمثوووول داخوووول الغرفووووة الصووووفية، موووون خووووالل طوووور  مواقووووف تعليميووووة يتعوووور  لهوووو
فووووووي األسوووووواليو التعليميووووووة والوسووووووائل التعليميووووووة واألنشووووووطة الالمنهجيووووووة والتووووووي توووووورتبط بواقوووووو  الطلبووووووة 

الفووووووروق الفرديووووووة بووووووين الطلبووووووة وتو يوووووو   آلخوووووور، ومراعوووووواةوحيوووووواتهم. وكيفيووووووة االنتقووووووال موووووون موضوووووووع 
موووووا فوووووي  ينيوووووة،الروتوغيووووور األدوار، وتع يووووو  الطلبوووووة وتكلووووويفهم بالتووووودريبات وحووووول المسوووووائل التطبيقيوووووة 

الرياضوووووويات المختلفووووووة موووووون جبوووووور وأعووووووداد واحتموووووواالت وهندسووووووة، وهووووووذا كووووووان  موضوووووووعاتيخووووووص 
سووووووببا فووووووي حصووووووول معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة علووووووى متوسووووووط اعلووووووى موووووون متوسووووووط المجموعووووووة 

 (.Mahdi,2016)الضابطة وهذا يتفق م  دراسة 
معرفوووووي الرياضوووووي ضووووومن تسلسووووول المعلووووم الوووووذي يمتلوووووك مهوووووارات تتعلوووووق بمعرفتووووع بوووووالمحتوى ال

رياضوووووي منوووووتظم يكوووووون لديووووووع مهوووووارة عليوووووا فووووووي التووووودريس أكبووووور مووووون معلووووووم ال يملوووووك هوووووذه المهووووووارة 
وحووووووودها، وهوووووووذا موووووووا اتضوووووووي مووووووون معلموووووووي المجموعوووووووة التجريبيوووووووة، وعليوووووووع فووووووو ن اموووووووتالك المعرفوووووووة 

والمعرفوووووووة بوووووووالمحتوى والوووووووربط بينهموووووووا يولووووووود لووووووودى  وانماطوووووووع وطرائقوووووووع البيداغوجيوووووووة بفووووووون التووووووودريس
أبووووووو  المعلموووووين عالقوووووات جديووووودة تقوووووودهم إلوووووى التووووودريس المتميووووو  والفعوووووال وهوووووذا يتفوووووق مووووو  دراسوووووة

 (.Abu Musa,2004) موسى
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تضووووومن البرنوووووامج التووووودريبي حلقوووووات نقاشوووووية بوووووين المعلموووووين لمواقوووووف تعليميوووووة داخووووول الغرفوووووة 
إلووووى  الصووووفية مسووووتندة إلووووى التوصوووويات التووووي أقرتهووووا الوووودول المشوووواركة فووووي االختبووووار الوووودولي تتطوووورق

أثنوووواء العمليووووة التعليميووووة فووووي طوووورق وأنموووواط التوووودريس المختلفووووة التووووي يجووووو أن يتصووووف بهووووا المعلووووم 
يقووووووووووووم المعلوووووووووووم باختيوووووووووووار العمليوووووووووووة والطريقوووووووووووة  إذوخطوووووووووووط عالجيوووووووووووة وتقويميوووووووووووة الداء الطلبوووووووووووة، 

واالسوووووتراتيجية المناسوووووبة لحووووول مسوووووالة مطروحوووووة، وتووووودعيم موووووا يطرحوووووة برسوووووومات توضووووويحية وأمثلوووووة 
ة، وهوووووذا الووووونمط أسوووووهم فوووووي تمكووووون المجموعوووووة التجريبيوووووة لدرجوووووة أكبووووور مووووون معلموووووي مووووون واقووووو  الحيوووووا

 (.Syam,2014) صيام المجموعة الضابطة وهذ يتفق م  دراسة
 وهوووووي:وأظهووووورت نتوووووائج الدراسوووووة المتعلقوووووة بالسوووووؤال الثالوووووث عنووووود اختبوووووار الفرضوووووية الصوووووفرية 

بوووووين متوسوووووطي  (α=1.11ال يوجووووود فووووورق ذو داللوووووة إحصوووووائية عنووووود مسوووووتوى الداللوووووة االحصوووووائية )
المعرفووووووة البيداغوجيووووووة  الضووووووابطة فوووووويدرجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة ودرجووووووات المجموعووووووة 

( بووووووووين α=1.11بخصووووووووائص الطلبووووووووة، إلووووووووى وجووووووووود فوووووووورق ذي داللووووووووة إحصووووووووائية عنوووووووود مسووووووووتوى )
متوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة ومتوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة الضووووووابطة 

ي تفسووووووير يوووووو تة التجريبيووووووة وفيموووووا يوووووة بخصووووووائص الطلبوووووة لصووووووالي المجموعوووووفوووووي المعرفووووووة البيداغوج
 النتيجة:لهذه 

أسووووووهم البرنووووووامج التوووووودريبي القووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي فووووووي 
تطووووووووير مهووووووووارات المعلموووووووين فووووووووي تقووووووودير حاجووووووووات الطلبوووووووة ومعرفووووووووة الخصوووووووائص التووووووووي يفضوووووووولها 

الطلبووووووة التووووووي طرحووووووت بووووووين المعلمووووووين المشوووووواركين الطلبووووووة، موووووون خووووووالل األخطوووووواء التووووووي يقوووووو  بهووووووا 
يجووووواد طووووورق صوووووحيحة لحلهوووووا،  لتووووودرو فضوووووال  عووووون اوتموووووت مناقشوووووتها اسوووووتنادا للتوجهوووووات الدوليوووووة وا 

  طوووورق الحوووول التووووي يقوووووم بهووووا علووووى بنوووواء فقوووورات اختباريووووة تتضوووومن حوووول المعووووادالت الخطيووووة وتوقوووو
 .الطلبة

خصووووووائص الطلبووووووة  إلووووووىتعوووووورف أضوووووواف البرنووووووامج التوووووودريبي للمعلمووووووين المشوووووواركين مهووووووارة ال
والببئوووووة التوووووي يتووووو ثر بهوووووا الطلبوووووة والصوووووعوبات التوووووي قووووود تواجوووووع الطلبوووووة فوووووي فهوووووم موووووادة الرياضووووويات 
مووووون ربوووووط للمفووووواهيم والقووووووانين والحقوووووائق األساسوووووية، وتشوووووخيص عووووودم اسوووووتيعاو الطلبوووووة واألسوووووباو 

 ذلك.وراء 
ى طووووووورق تطووووووورق البرنوووووووامج التووووووودريبي فوووووووي موضووووووووع فووووووون التووووووودريس بتعريوووووووف المعلموووووووين علووووووو

ابتكاريوووووة للمفووووواهيم واألفكوووووار الرياضووووووية الجديووووودة علوووووى الطلبوووووة أنفسووووووهم، مووووون حيوووووث عووووودم انسووووووجام 
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هووووذه المفوووواهيم موووو  أفكووووارهم. ومووووا دور المعلووووم فووووي تعلوووويم الطلبووووة المهووووارات الال مووووة لحوووول المسووووائل 
الطالووووو   كووووذلك دور المعلووووم فووووي كيفيووووة جعوووول المشووووابهة ألسووووئلة االختبووووار الوووودوليغيوووور الروتينيووووة و 

أخطووووواء الطلبوووووة وفهمهوووووا والحووووووار مووووو   موضووووووعاتوالتعامووووول مووووو   .منهمكوووووا فوووووي تعلوووووم الرياضووووويات
 .التعلمفي تطور وتجعل المتعلمين ال يرغبون الطلبة وعدم إهمال هذه األخطاء التي ربما ت

التالميووووووذ فووووووي الرياضوووووويات، وهووووووذا مووووووا ركوووووو  عليووووووع البرنووووووامج التوووووودريبي فووووووي  مقوووووودراتتختلووووووف 
تكليوووووف الطلبوووووة بموووووا يناسوووووبهم وطريقوووووة الحووووووار مووووو  الطلبوووووة  ل طريقوووووةخوووووالمراعووووواة هوووووذا الفووووورق مووووون 

(Doerr,2006 وما هدف التعلم م  األقران والمجموعات ،) 
تخووووووص المنهوووووواج  موضوووووووعاتالمجموعووووووة التجريبيووووووة  موووووو  معلمووووووينوووووواقش البرنووووووامج التوووووودريبي 

األنشووووطة  الدراسووووي الووووذي يدرسووووونع بمووووا ينسووووجم موووو  أفكووووار الطلبووووة ومراعاتووووع الفووووروق الفرديووووة، ومووووا
الفعالوووووة فوووووي المنهووووواج المحلوووووي ومقارنتهوووووا بموووووا جووووواء مووووو  توجهوووووات الووووودول المشووووواركة فوووووي االختبوووووار 

 (.(Chen,Cai,2009 جن وكاي الدولي وهذا يتفق م  دراسة
إن عمليووووة التقووووويم موووون العمليووووات المهمووووة التووووي نوقشووووت فووووي البرنووووامج التوووودريبي ومووووا التركيوووو  

ء أسوووووئلة التقوووووويم ومووووودى احتوائهوووووا علوووووى اسوووووئلة التوووووذكر األساسوووووي فوووووي عمليوووووة التقوووووويم وكيفيوووووة بنوووووا
ن التسلسووووووول فووووووي فهوووووووم خصووووووائص الطلبوووووووة التوووووووي  والحسوووووواو والحفوووووووظ ومهووووووارات التفكيووووووور العليووووووا، وا 
يفضووووولونها ضووووومن التووووودرو علوووووى فقووووورات اختباريوووووة مبنيوووووة علوووووى االختبوووووار الووووودولي كوووووان سوووووببا فوووووي 

ت المجموعووووووووة حصووووووووول معلمووووووووي المجموعووووووووة التجريبيووووووووة علووووووووى متوسووووووووطات أعلووووووووى موووووووون متوسووووووووطا
الضووووووووابطة وهووووووووذا أسووووووووهم فووووووووي الفوووووووورق الجوووووووووهري بووووووووين متوسووووووووطات الوووووووودرجات لصووووووووالي المجموعووووووووة 

 التجريبية.
المرجعوووووووي الخووووووواص  اإلطوووووووارأن البرنوووووووامج التووووووودريبي القوووووووائم علوووووووى  إلىيمكووووووون االشوووووووارة هنوووووووا
تطووووووير مهوووووارات المعلموووووين فوووووي المعرفوووووة البيداغوجيوووووة واالنتقوووووال  علوووووى باالختبوووووار الووووودولي قووووود عمووووول

ن مسوووووووتويات عليوووووووا فوووووووي المعرفووووووووة بوووووووالمحتوى المعرفوووووووي وأنمووووووواط التووووووودريس وخصووووووووائص الوووووووى اتقوووووووا
 الطلبة.

وقوووود اتووووا  البرنووووامج التوووودريبي للمعلمووووين التوووودرو الكووووافي علووووى المهووووارات المتنوعووووة التووووي تتضوووومن   
 هذا المستوى من التدريو من خالل موضوعات خاصة في مجال تدريس الرياضيات.
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والمعتقوووووودات  فير مجموعووووووة موووووون االنموووووواط والسوووووولوكتووووووو  وقوووووود عموووووول البرنووووووامج التوووووودريبي علووووووى
التووووووووي شووووووووكلت منظومووووووووة تقويميوووووووووة متكاملووووووووة الداء المعلمووووووووين فوووووووووي محوووووووواور توووووووودريس الرياضووووووووويات 

 المختلفة.
 التوصيات

 االتية:في ضوء نتائج الدراسة، يمكن اقترا  التوصيات 
جووووووووراء التعووووووووديالت ال أوال: ال مووووووووة التووووووووي مراعوووووووواة التوجهووووووووات الدوليووووووووة لموضوووووووووعات الرياضوووووووويات وا 

 لطلبتنوووووواتتضوووووومن االسووووووتجابة لهووووووذه التوجهووووووات فووووووي كتووووووو الرياضوووووويات، ممووووووا يتوووووويي الفرصووووووة 
 إلحرا  مراك  متقدمة في االختبار الدولي.

تطوووووووير بوووووورامج تدريبيووووووة لمعلمووووووي الرياضوووووويات تحقووووووق النمووووووو المهنووووووي وفقووووووا السووووووتراتيجيات  ثانيااااااا:
 لبيداغوجية للمحتوى.التدريس والتوجهات العالمية خاصة فيما يتعلق بالمعرفة ا

تبنوووووووي البرنوووووووامج التووووووودريبي القوووووووائم علوووووووى اإلطوووووووار المرجعوووووووي الخووووووواص باالختبوووووووار الووووووودولي  ثالثاااااااا:
TIMSS .في البرامج المخصصة لمعلمي الرياضيات 

م يووود مووون الدراسوووات التوووي تسوووتند إلوووى توجهوووات الووودول المشووواركة حوووث البووواحثين علوووى إجوووراء  رابعاااا:
  لفة وموضوعات متنوعة في الرياضيات.في االختبار الدولي في مراحل مخت
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