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في الرياضّيات  التفوُّق  

 في المجتمع العربيّ 
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. قام بإجراء البحث معهد ىنريطو صولد بالتعاون پجري لصاحل صندوق ترامالبحث الذي نتائجو مفّصلة فيما يلي، أ  
 مع بروفسور فادية ناصر أبو اذليجا من جامعة تل أبيب.

تمع العرّي يف وحدات تعليمّية يف اجمل 5ىدف البحث فحص وربديد جوانب سلتلفة سبّيز تعّلم الرياضيّات دبستوى 
 إمكانّيات لزيادة نطاق التعليم. ورصدإسرائيل، والوقوف على التحّديات 

تعتمد النتائج على صبع معطيات كّمّية من غرفة البحث االفرتاضّية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، ومن مقابالت مع 
 5دارس ومعّلمني يدّرسون الرياضيّات دبستوى مومديري مركزّيني يف تدريس الرياضّيات يف اجملتمع العرّي،  أشخاص

  وحدات تعليمّية. 5وحدات تعليمّية و   4طاّلب رياضّيات دبستوى ل تركيزورلموعات  ،وحدات تعليمّية

ادلركزّيني يف اجملتمع العرّي  واألشخاصنوّد أن نتقّدم بالشكر جلميع الطاّلب وادلعّلمني وادلديرين ورؤساء األقسام الرتبويّة 
لذين شاركوا يف ادلقابالت الحتياجات البحث، كما ونتقّدم بالشكر إىل أعضاء جلنة التوجيو الذين كّرسوا من وقتهم ا

الرياضيّات يف اجلهاز  تدريسوساعلوا بتجربتهم وخربهتم الغنّية، وطلّص بالذكر د. أسعد زلاجنة، ادلفّتش ادلسؤول عن 
رياضيّات. نوّد مدير قسم الربنامج القومّي يف تنمية تدريس ال -ّيد مهنّا فارسالتعليمّي العرّي والبدوّي يف اجلنوب والس

ر ونوعم كاىن الذين ساعلوا يف صبع ادلعطيات من غرفة چري وإيلي كلينبري ڤمن معهد صولد كرين دأن نشكر زمالءنا 
بادرة إىل ىذا البحث، وعلى على ادل پآيزظلان و د. النا رابد ترام -البحث االفرتاضّية. كما ونشكر د. تامي حلميش

 التفكري ادلشرتك وعلى ادلساعدة اليت رافقت البحث.

                                                                              

       

حثطاقم الب                                                                                          
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  ممّيزات طّّلب الرياضّيات

 -2100وحدات تعليمّية وشلّيزاهتم يف السنوات  5روت يف الرياضّيات دبستوى چنسبة ادلمتح نني يف امتحانات الب
 حبسب الوسط، وخباّصة اجملتمع العرّي: 2105

 ات وحد 5روت الرياضّيات دبستوى چكانت نسبة ادلمتح نني يف ب  2105 -2100: خالل السنوات الوسط
تعليمّية لدى اليهود أعلى بقليل شلّا لدى العرب والدروز. نسبة ادلمتح نني يف الوسط البدوّي أقّل بصورة ملحوظة شلّا 

ؽلكننا أن نالحظ ارتفاًعا يف عدد ادلمتح نني اليهود  2105 و   2104السنتني  يفيف سائر اجملموعات السّكانّية. 
 2104ًنا يف شلتح   0076ل اخلّرغلني. كان االرتفاع لدى العرب من والعرب والدروز، وكذلك يف نسبتهم من رلم

من رلمل  8.1%الذين شّكلوا نسبة  2105شلتح نني يف  0512من رلمل اخلّرغلني إىل  7.0%الذين شّكلوا نسبة 
 اخلّرغلني. 

 معظم  -ساط ادلختلفةوحدات تعليمّية يف األلوية اجلغرافّية ؼلتلف بني األو  5: توزيع ادلمتح نني دبستوى اللواء
 04%و   01%يف حيفا، وبني  21%وحدات تعليمّية تعّلموا يف لواء الشمال، حوايل  5ادلمتح نني العرب دبستوى 

يف جزء من السنوات. من اجلدير ذكره أّن  ،تعّلموا يف لواء تل أبيب ويف القدس ويف اجلنوب 0%يف ادلركز، وحوايل 
 تمع العرّي يف البالد الذي يسكن معظم أفراده يف الشمال.توزيع ادلمتح نني يعكس توزيع اجمل

 خالل  61%وحدات تعليمّية يف اجملتمع العرّي ىم من البنات )حوايل  5: معظم ادلمتح نني دبستوى الجنس
كما أّن معظم ادلمتح نني   (.58%-56%السنوات(، ىذا خبالف ادلمتح نني اليهود، الذين معظمهم من البنني )

 ز والبدو ىم من البنات.لدى الدرو 
 وحدات تعليمّية يف الرياضّيات مستوى تعليمّي  5: ألىايل ادلمتح نني العرب دبستوى المستوى التعليمّي لألىالي

أقّل بادلقارنة مع أىايل ادلمتح نني اليهود وأعلى بادلقارنة مع أىايل ادلمتح نني الدروز والبدو. حوايل نصف أىايل 
سنة تعليمّية، وحوايل الثلث وأكثر  02( ىم دبستوى تعليمّي حّّت 55%-50%العرّي ) ادلمتح نني يف اجملتمع

سنة تعليمّية  06دبستوى تعليمّي  01%سنة تعليمّية، وحوايل  05-01( دبستوى تعليمّي %19 -%14)
 وأكثر.

 اليت طاّلهبا يعانون  وحدات تعليمّية الذين يصلون من ادلدارس 5نسبة ادلمتح نني العرب دبستوى  :مؤّشر التنمية
تعليمّي عاٍل )رلموعة سّكانّية ضعيفة للغاية( أعلى بادلقارنة مع ادلمتح نني اليهود وأقّل من  )ع سر( قصورمن 

تعليمّي  قصورادلمتح نني الدروز والبدو. أكثر من نصف ادلمتح نني العرب تعّلموا يف مدارس معرَّفة بأّّنا تعاين من 
وحدات تعليمّية يف ادلدارس ادلعرَّفة بأّّنا تعاين  5أو يوجد بنسبة قليلة جدِّا شلتح نون دبستوى عاٍل. تقريًبا ال يوجد 

التعليمّي يف اجملتمع  قصورالتعليمّي منخفض، وعلينا أن ننّوه بأنّو ال توجد تقريًبا مدارس تعاين من ىذا  قصورمن 
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 قصورم تعّلموا يف مدارس معرَّفة بأّّنا تعاين من العرّي. ىذا خبالف ادلمتح نني اليهود الذين أكثر من نصفه
تعليمّي عاٍل، وكذلك  قصورتعليمّي منخفض. صبيع ادلمتح نني البدو تعّلموا يف مدارس معرَّفة بأّّنا تعاين من 

 وأكثر(. 81%معظم ادلمتح نني الدروز )حوايل 

 يبدو أّن ىناك عّدة  ،وأكثر( 85)عّلمة  وحدات تعليمّية 4متفّوقين بمستوى الممتَحنين ال بين مقارنةعند ال
وحدات تعليمّية ادلتفّوقون يتعّلمون أقّل بقليل يف الشمال من  4طاّلب  -فوارق مركزيّة. يف اجملتمع العريّ 

وحدات  5وحدات تعليمّية، وبادلقارنة مع ادلستوى التعليمّي ألىايل ادلمتح نني دبستوى  5ادلمتح نني دبستوى 
وحدات تعليمّية ىو أقّل بقليل. يف اجملتمع  4ّن ادلستوى التعليمّي ألىايل ادلمتح نني دبستوى تعليمّية يبدو أ

تفّوقني ىناك نسبة أعلى للذين يتعّلمون يف لواء اجلنوب ونسبة أقّل ادلوحدات تعليمّية  4لدى طاّلب  -البدويّ 
  وحدات تعليمّية.  5يف لواء الشمال بادلقارنة مع ادلمتح نني دبستوى 

 اختيار المستوى التعليمّي في الرياضّيات 
 لمجتمع العربّي تتعّلق باختيار المستوى التعليمّي في الرياضّياتممّيزات خاّصة با

  من بني ادلمّيزات اخلاّصة من ادلمكن اإلشارة إىل االنتقال ادلباشر من التعّلم يف ادلدرسة الثانويّة إىل التعليم
عمل يف اذلاي تك ويف الصناعة، وكون اجملتمع العرّي يف إسرائيل يف وضع األكادؽلّي، وصعوبة يف إغلاد 

اقتصادّي أقّل نسبيِّا، واختيار عدد كبري من البنات، بادلقارنة مع اجملتمع اليهودّي، لتعّلم الرياضيّات  -اجتماعيّ 
 وحدات تعليمّية. 5دبستوى 

 ّية في الرياضّياتوحدات تعليم 5األسباب األساسّية الختيار الطّّلب تعّلم 

 لدى الطاّلب ادلتفّوقني والرغبة يف االطلراط مستقباًل يف التعليم األكادؽلّي ويف العمل يف البالد، وزلّبة  التحّدي
ادلوضوع، وتأثري العائلة واألىل واألخوة واألصدقاء من نفس الفئة العمريّة. باإلضافة إىل أّن موضوع الرياضّيات 

 ي كسب الطاّلب تصّورًا ذاتيِّا إغلابيِّا. ي عترب موضوًعا راقًيا

 وحدات تعليمّية  5األسباب األساسّية للعدد القليل نسبيًّا للطّّلب بمستوى 

  االختيار الشائع يف اجملتمع العرّي للتعّلم األكادؽلّي ىو خارج البالد، يف مؤّسسات ال تعري اىتماًما لعدد الوحدات
تيار التعّلم خارج البالد يكون يف بعض األحيان بسبب الصعوبات اليت يعاين منها التعليمّية اليت مّت تعّلمها. اخ

 اخلّرغلون يف االطلراط يف التعليم األكادؽلّي يف البالد يف مواضيع راقية كالطّب.
  أسباب أخرى لقّلة االختيار تعود إىل العبء الذي يقع على الطالب يف ادلنهاج التعليمّي والصعوبة يف امتحان

وحدات تعليمّية بشأن عدم الضرورة الكامنة يف تعّلم مستوى أعلى أو انعدام  4روت، وكذلك شعور طاّلب چبال
 وحدات تعليمّية. 5الوعي دلساعلة تعّلم 
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 وحدات تعليمّية في الرياضّيات 5طرق لزيادة نطاق تعّلم 
 وحدات تعليمّية 5طرق لجذب الطّّلب إلى تعّلم 

 رق بني الطاّلب يف ادلدرسة اإلعداديّة وادلدرسة الثانويّة، لذلك ينبغي تعزيز الطاّلب منذ سبق ذكره أّن ىناك فوا
يتوّجب كشفهم لتعليم الرياضّيات يف ادلدرسة الثانويّة، وإكساهبم مهارات تفكرييّة وحّّت  -ادلدارس اإلعداديّة

 رفع مستوى تعليم ادلعّلمني الذين يدّرسون يف ادلدارس اإلعداديّة.
 التشديد أمام الطالب وأىلو على مساعلة تعّلم الرياضّيات دبستوى عاٍل سواًء يف تنمية التفكري أو يف  غلب

طاّلب يف  -االطلراط يف التعّلم األكادؽلّي. ذ كرت يف ىذا السياق أعلّّية القدوة الشخصّية يف اجملتمع العريّ 
ات يف البالد، واألشخاص الذين يعملون يف الصفوف العليا، وخّرغلو ادلدرسة الذين يتعّلمون يف اجلامع

 الصناعة.
  ينبغي زيادة عدد ادلعّلمني ادلهنّيني حبيث يؤّدون إىل رفع مستوى دافعّية الطاّلب حملّبة ادلوضوع، وذلك من

 خالل استعمال التدريس الذي يرّكز على الفهم والعالقة حبياة الطالب.
  الرياضّيات على مستوى البلدة إىل جانب زبصيص موارد ىدفها من ادلهّم ذبنيد مديري ادلدارس ودفع موضوع

 دفع تعّلم الرياضّيات دبستويات عالية.
 .غلب تفعيل طرق ذبنيد فّعالة يف صفوف الطاّلب 
  قسم من ادلشاركني يف ادلقابالت إىل التغيريات اإلغلابّية اليت قامت هبا وزارة الرتبية والتعليم، واليت تضّمنت أشار

يف العالمة )بونوس( للجامعات، وبرامج سلتلفة لدفع  اإلضافة زيادةو ات تعليمّية يف الرياضيّات، إضافة ساع
وحدات تعليمّية ويف جذب  5تعّلم الرياضّيات، واليت ساعلت حبسب رأيهم يف دفع تعّلم الرياضيّات دبستوى 

 ادلزيد من الطاّلب.

 وحدات تعليمّية 5طرق لمنع التسّرب من مستوى 

 ملّية التصنيف للمستوى التعليمّي )عدد الوحدات التعليمّية( إىل ّناية الصّف احلادي عشر إىل جانب إرجاء ع
مستوى صعوبة التعّلم واالمتحانات وإتاحة فرصة دائمة للطاّلب للنجاح من خالل منح  التدرّج يف رفع

 ربفيزات وتعزيزات.
  روت.چقبيل امتحانات البذبنُّد ادلعّلمني لتقدمي الدعم الدائم للطاّلب وخاّصًة 
  تنويع الطرق التدريسّية والتجسيد والتمرين، وذلك دلساعدة الطاّلب وإثارة اىتمامهم وتنمية التفكري والفهم

 دلوضوع.إىل زلّبة االطاّلب  ودفعوخلق عالقة باحلياة اليومّية وإغلاد دافعّية للتعّلم 
   أشاروا إىل احلاجة إلضافة ساعات بسبب كون  نإضافة ساعات تدريسّية وساعات تعّلم فردّي. ىناك م

 الصفوف أكثر تبايًنا من ناحية مستوى الطاّلب.
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 معّلمو الرياضّيات وممّيزات تدريسهم
  وحدات تعليمّية ىي: معّلم  5الحظنا من ادلقابالت أّن شلّيزات "ادلعّلم ادلثايّل" لتدريس الرياضّيات دبستوى

لديو القدرة  -ت ومعرفة تدريسّية منّوعة، معّلم يتعامل بصورة فرديّة مع الطاّلبلديو معرفة واسعة يف الرياضيّا
على فهم الطاّلب ومساندهتم، ؽلكنو جذهبم إىل التعّلم ووضع ربّديات أمامهم، معّلم ػلّب ادلوضوع ولديو 

 دافعّية لتدريسو.
 تأىيالت سلتلفة وقسم منهم يتقّدمون يف  من ناحية االستكماالت والتنمية ادلهنّية، يبدو أّن ادلعّلمني يتلّقون

العمل عن طريق برامج التأىيل. رغم ذلك، ط رح انتقاد بأّن ىذه التأىيالت ليست ناجعة بالضرورة، ألّّنا 
الزمالء وذبري جلسات للطاقم سلّصصة  بنيليست مهنّية دبا فيو الكفاية. يف قسم من ادلدارس ىناك تعّلم 

 ع تعّلم الرياضّيات.للتفكري ادلشرتك من أجل دف
  وحدات تعليمّية: ىناك حاجة لتكريس وقت كبري من أجل  5ربّديات مركزيّة يف تدريس الرياضيّات دبستوى

روت. تتّم ىذه األعمال يف إطار چزبطيط التدريس والتمّرن ومساعدة الطاّلب والتحضري المتحانات الب
درسّية. ىذه اجلهود ال يرافقها دائًما سبّرن مناسب. كما أّن الساعات التعليمّية أو بعدىا أو حّّت يف الع ط ل ادل

 وحدات تعليمّية.  5ىناك نقًصا يف ادلعّلمني ادلؤّىلني وادلالئمني لتدريس الرياضيّات دبستوى 
  تطّرق ادلشاركون يف ادلقابالت أيًضا إىل التحّديات يف ادلستوى التنظيمّي اليت تؤثّر على جودة التدريس وعلى

يف ىذا السياق إىل أّن ىناك أعلّّية يف تقليص عدد الطاّلب أ شري على تدريس عدد أكرب من الطاّلب.  القدرة
يف الصفوف، وأنّو غلب احلرص على حاجة ادلدارس وادلعّلمني إىل وسائل تكنولوجّية وسلتربات ووسائل 

 وحدات تعليمّية. 5مساعدة سلتلفة لتدريس ودفع تعّلم الرياضّيات دبستوى 
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وحدات تعليمّية يف اجملتمع  5التحّديات وكذلك إمكانيّات دفع تعّلم الرياضيّات دبستوى  أسسلإلصبال ؽلكن عرض 
 العرّي، يف ادلخّططني التاليني: 

 

 

 

 

 

 

 

 ربّديات

دراسة 
جامعّية خارج 

 البالد
عدد قليل من 

 البنني

صعوبة وأعباء 
 تعليمّية

صعوبات اندماج 
يف العمل ويف 

الدراسة 
فوارق تعليمّية  األكادؽلّية

من ادلدرسة  
 اإلعداديّة

نقص معّلمني 
 مالئمني

زبصيص 
ساعات بدون 

 مردود كافٍ 

نقص يف 
الساعات 
 وادلعّدات

مستوى 
 الطالب

مستوى 
 ادلعّلم

مستوى اجلهاز 
 التعليميّ 
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 مستوى اجلهاز

 التعليميّ 

مستوى 
 التدريس

مستوى 
 الطالب

مكانّيات إ
 عمل للتغيري

هتيئة تعليمّية  
كافية يف ادلدرسة 

قدوة من  اإلعداديّة
داخل اجملتمع 

 العريّ 

كشف مساعلة 
الرياضّيات 
 للمستقبل

معّلمون 
مالئمون 
طرق تدريسّية  ومؤّىلون

منّوعة ودعم 
 دائم للطالب

ذبنيد ادلديرين 
والسلطات 

 لتخصيص ادلوارد

الدمج يف 
 العمل

 ذبنيد األىايل

 

 

مستوى 
 ادلعّلم

مستوى 
 األىايل

اجلهاز مستوى 
 التعليميّ 
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تعليمّية يف وحدات  5يهدف ىذا البحث إىل فحص وربديد جوانب سلتلفة سبّيز تعّلم وتدريس الرياضيّات دبستوى 
 نطاق ادلتعّلمني. زيادةإمكانّيات  ورصداجملتمع العرّي يف إسرائيل والوقوف على التحّديات 

 
 يرّكز البحث يف ادلواضيع التالية:  

  وحدات تعليمّية  5دبستوى  -1115 -1111ممّيزات طّّلب الرياضّيات بحسب الوسط، في السنوات
 .متفّوقني -وحدات تعليمّية 4ودبستوى 

 وحدات  5جملتمع العرّي وأسباب اختيار مستوى شلّيزات خاّصة با -ختيار المستوى التعليمّي في الرياضّياتا
 تعليمّية وأسباب العدد القليل للطاّلب يف ىذا ادلستوى.

  5طرق جلذب طاّلب إىل مستوى  -وحدات تعليمّية 5طرق لزيادة نطاق الذين يتعّلمون رياضّيات بمستوى 
 ة وطرق دلنع التسّرب.وحدات تعليميّ 

 وحدات تعليمّية  5شلّيزات "ادلعّلم ادلثايّل" لتدريس الرياضّيات دبستوى  -معّلمو الرياضّيات وممّيزات تدريسهم
  وربّديات التدريس وربّديات تنظيمّية. ةادلهنيّ  والتنمية

 

 

 

 

 

  

 



11 
 

 

 

 

 ادر التالية:تعتمد النتائج الكّمّية والنوعّية الواردة يف ىذا التقرير على ادلص

 غرفة البحث االفتراضّية التابعة لوزارة التربية والتعليم .1

 اليت تتطّرق: 2105 -2100معطيات مقارنة حبسب الوسط، يف السنوات 

وحدات تعليمّية وإىل نسبتهم )من رلمل الفوج الذي تعّلموا  5إىل عدد ادلمتح نني يف الرياضيّات دبستوى  .أ 
 معو(. 

 وحدات تعليمّية يف الرياضيّات. 5دبستوى إىل شلّيزات ادلمتح نني  .ب 

وحدات تعليمّية وإىل نسبتهم )من  4( يف الرياضّيات دبستوى وأعلى 85)عالمة  ادلتفّوقنيإىل عدد ادلمتح نني  .ج 
 معو(.رلمل الفوج الذي تعّلموا 

 ات.وحدات تعليمّية يف الرياضيّ  4وأعلى( دبستوى  85إىل شلّيزات ادلمتح نني ادلتفّوقني )عالمة  .د 

 مركزيّين وأشخاصمقابّلت مع معّلمين ومديرين  .2

أ جريت مقابالت ىاتفّية مع مديرين ومعّلمني )قسم منهم مرّكزون( يدّرسون  2106تشرين الثاين  -يف األشهر آب
وحدات تعليمّية يف الرياضّيات هبدف التعّرف منهم على ادلسائل ادلركزيّة يف تدريس الرياضّيات يف اجملتمع  5

وحدات تعليمّية،  5. تضّمنت ىذه ادلسائل: طريقة ذبنيد الطاّلب وجذهبم إىل تعّلم الرياضّيات دبستوى العريّ 
وطرق منع التسّرب من ىذا ادلستوى، وأسباب القّلة النسبّية لعدد الطاّلب الذين ؼلتارون تعّلم الرياضيّات دبستوى 

وحدات تعليمّية )من ناحية ادلعرفة  5ّرسون مستوى وحدات تعليمّية، وشلّيزات معّلمي الرياضّيات الذين يد 5
 وادلهارات والتأىيل(، وذبّند اجلهاز التعليمّي ادلدرسّي للموضوع.

ل احلصول على صورة شاملة ومنّوعة، اختري ادلعّلمون وادلديرون الذين شاركوا يف ادلقابالت من شباين مدارس جمن أ
أربع مدارس نسبة  -وحدات تعليمّية يف الرياضيّات 5روت يف چتحان البسلتلفة اعتماًدا على نسبة ادلمتح نني يف ام

ادلمتح نني فيها ىي أعلى من معّدل نسبة ادلمتح نني القطرّي، وأربع مدارس نسبة ادلمتح نني فيها ىي أقّل من 
     .معّدل نسبة ادلمتح نني القطريّ 

  أربعة من مدارس فيها  -عليمّية يف الرياضّياتوحدات ت 5معّلمني )ومرّكزين( يدّرسون  8أ جريت مقابالت مع
 نسبة عالية من ادلمتح نني وأربعة من مدارس فيها نسبة منخفضة من ادلمتح نني.

  ثالثة من مدارس فيها نسبة عالية من ادلمتح نني وثالثة من مدارس  -مديري مدارس 6أ جريت مقابالت مع
 فيها نسبة منخفضة من ادلمتح نني.
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  خاص مركزيّينمقابّلت مع أش .3

لغرض احلصول على وجهة نظر منظوماتّية حول تعّلم الرياضيّات يف اجملتمع العرّي، سواًء يف مستوى البلدة أو يف 
مدير ي قسم ي التعليم وموظّف ني كبريين من وزارة  -ادلستوى القطرّي، أ جريت مقابالت مع مخسة أشخاص مركزّيني

 ّلمي الرياضّيات يف اجملتمع العرّي.الرتبية والتعليم وشلثّلة لتأىيل مع

باإلضافة إىل ذلك، جرى يف بداية البحث لقاء مع أعضاء جلنة التوجيو ومنهم أصحاب وظائف يف اجملال، وأسفر ىذا 
ريل، مديرة قسم العلوم سابًقا، و د. أسعد پمسائل مركزيّة يف ادلوضوع. شارك يف اللجنة كّل من د. حّنو  طرح اللقاء عن

، مفّتش تدريس الرياضّيات يف اجلهاز التعليمّي العرّي والبدوّي يف اجلنوب، وسليمان سالمة، مفّتش تدريس زلاجنة
يف الرياضيّات يف اجلهاز التعليمّي الدرزّي والبدوّي يف الشمال، وسهى رواشدة، مرشدة لوائّية لتدريس الرياضّيات 

  . 0ت يف اللقاء مع أعضاء جلنة التوجيو، يف ادللحق الشمال. ؽلكن االّطالع على إصبال األفكار اليت ط رح

 مجموعات تركيز للطّّلب .4

وجهة  التعّرف علىأربع رلموعات تركيز للطاّلب هبدف  مّت تكوين، 2106كانون األّول   -يف الشهرين تشرين الثاين
وحدات تعليمّية يف  5ب دبستوى مّت تكوين رلموعيت  تركيز لطاّل  نظرىم بالنسبة لتعّلم الرياضيّات يف اجملتمع العرّي.

مدرسة فيها نسبة عالية من ادلمتح نني ويف مدرسة فيها نسبة منخفضة من ادلمتح نني، ومّت تكوين رلموعيت  تركيز لطاّلب 
. وحدات تعليمّية يف مدرسة فيها نسبة عالية من ادلمتح نني ويف مدرسة فيها نسبة منخفضة من ادلمتح نني 4دبستوى 

وعات الرتكيز أسباب اختيار ادلستوى التعليمّي وتأثري البيئة القريبة على ىذا االختيار وأعلّّية تعّلم ىذا تناولت رلم
   وحدات تعليمّية وما شابو. 5ادلستوى وطرق تعزيز الطاّلب وتشجيعهم على تعّلم 
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  ممّيزات طّّلب الرياضّيات. 1

 ات تعليمّية وممّيزاتهم وحد 5أ. نسبة الممتَحنين في الرياضّيات بمستوى 

النتائج الواردة يف ىذا الفصل مأخوذة من غرفة البحث االفرتاضّية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم.

 1115 -1111وحدات تعليمّية في السنوات  5: عدد ونسبة الممتَحنين في الرياضّيات بمستوى 1الجدول 
 بحسب الوسط

2115 2014 2013 2012 2011  

نسبة 
متَحنين الم

من مجمل 
 الفوج

عدد 
 الممتَحنين

نسبة 
الممتَحنين 
من مجمل 

 الفوج

عدد 
 الممتَحنين

نسبة 
الممتَحنين 
من مجمل 

 الفوج

عدد 
 الممتَحنين

نسبة 
الممتَحنين 
من مجمل 

 الفوج

عدد 
  الممتَحنين

نسبة 
الممتَحنين 
من مجمل 

  الفوج

عدد 
  الممتَحنين

 

 اليهوديّ  8216 11.1 7507 10.2 7678 10.2 8178 10.8 9437 11.7

 العربيّ  1276 8.5 1116 7.2 1199 7.1 1176 7.1 1502 8.3

 الدرزيّ  183 7.9 182 8.1 176 7.4 214 9.4 262 11.1

 البدويّ  66 1.7 62 1.6 131 3 148 3.3 143 2.8

 

 

 2111-2115 وحدات تعليمّية بحسب الوسط، 5: نسبة الممتَحنين في الرياضّيات بمستوى 1المخّطط 

2011 2012 2013 2014 2015

11.1 יהודי 10.2 10.2 10.8 11.7

8.5 ערבי 7.2 7.1 7.1 8.3

7.9 דרוזי 8.1 7.4 9.4 11.1

1.7 בדואי 1.6 3 3.3 2.8

0

2

4

6

8

10

12

14

فوج
ل ال

جم
ن م

ن م
َحني

ممت
ة ال

نسب
 

 
 

 اليهوديّ 
 العريّ 

لدرزيّ ا  
 البدويّ 
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وحدات تعليمّية أعلى بقليل  5روت الرياضيّات دبستوى چكانت نسبة ادلمتح نني يف ب  2105 -2100خالل السنوات 
لدى اليهود شلّا لدى العرب والدروز. نسبة ادلمتح نني يف الوسط البدوّي ىي منخفضة بصورة ملحوظة. بني السنتني 

دلمتح نني اليهود والعرب والدروز، وكذلك يف نسبتهم من رلمل ؽلكن أن نالحظ ارتفاًعا يف عدد ا 2105 -2104
  اخلّرغلني.

 وحدات تعليمّية بحسب األلوية والوسط 5توزيع الممتَحنين في 

  ي كّل وسط وحدات تعليمّية بحسب األلوية ف 5: توزيع الممتَحنين في الرياضّيات بمستوى 1المخّطط 

وحدات تعليمّية ؼلتلف بني األوساط ادلختلفة. أغلبّية  5( أّن توزيع ادلمتح نني دبستوى 2تبنّي ادلعطيات )ادلخّطط 
يف  04%و   01%يف حيفا، وبني  21%وحدات تعليمّية تعّلموا يف الشمال، وحوايل  5ادلمتح نني العرب دبستوى 

يف جزء من السنوات. من اجلدير أن ننّوه أّن توزيع ادلمتح نني يعرّب عن  ،نوبيف تل أبيب والقدس ويف اجل 0%ادلركز و  
توزيع اجملتمع العرّي يف البالد الذي يسكن أغلبيّتو يف الشمال. ادلمتح نون اليهود تعّلموا يف صبيع األلوية وحوايل ثلثهم 

وأقّل تعّلموا يف حيفا خالل السنوات  01%وايل تعّلموا يف ادلركز. أغلبّية ادلمتح نني الدروز تعّلموا يف الشمال وح
توزيع ادلمتح نني الدروز عن توزيعهم السّكايّن الذي معظمو يسكن يف الشمال والباقي يف يعرّب . 2100-2105
 ادلمتح نون البدو تعّلموا يف لواء اجلنوب ولواء الشمال. ؽلكن دالية الكرمل وعسفيا اللتني تقعان يف لواء حيفا. -بلدتني

 اليهوديّ  العربيّ 

  
 الدرزيّ  البدويّ 

  

1% 1% 0% 

62% 65% 69% 68% 71% 

23% 21% 19% 20% 19% 

14% 12% 11% 10% 11% 
1% 1% 1% 1% 1% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

 דרום

 תל אביב

 מרכז

 חיפה

 צפון

 ירושלים

7% 8% 8% 8% 8% 
9% 9% 9% 9% 10% 

13% 13% 13% 13% 12% 

33% 34% 35% 35% 36% 

20% 21% 20% 20% 20% 

14% 12% 13% 12% 12% 
3% 3% 2% 3% 3% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

52% 
63% 

44% 49% 43% 

48% 
37% 

56% 51% 57% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

95% 91% 90% 90% 91% 

5% 9% 10% 10% 9% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

 اجلنوب
 تل أبيب
 ادلركز
 حيفا
 الشمال
 القدس

2011       2012      2013       2014       2015 2011       2012      2013       2014       2015 

2011       2012      2013       2014       2015 2011       2012        2013         2014        2015 
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االستنتاج من ذلك أّن نسبة الطاّلب العرب والدروز والبدو الذين يتبعون أللوية ضواحي البالد )الشمال واجلنوب( ىي 
    أعلى بادلقارنة مع ادلمتح نني اليهود يف نفس األلوية.

 وحدات تعليمّية بحسب الجنس والوسط 5توزيع الممتَحنين في 

 وحدات تعليمّية بحسب الجنس في كّل وسط  5: توزيع الممتَحنين في الرياضّيات بمستوى 3المخّطط 

وحدات تعليمّية يف الوسط العرّي ىم من البنات )حوايل  5( أّن أغلبّية ادلمتح نني دبستوى 1تبنّي ادلعطيات )ادلخّطط 
خالل السنوات(.  58%-56%يهود، الذين أغلبّيتهم من البنني )خالل السنوات(، وىذا خبالف ادلمتح نني ال %61

 لدى الدروز والبدو أيًضا أغلبّية ادلمتح نني ىم من البنات.  

 

 

 

 اليهوديّ  العربيّ 

  
 رزيّ الد البدويّ 

  

57% 61% 60% 59% 62% 

43% 39% 40% 41% 38% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

 בן

 בת

43% 42% 42% 43% 44% 

57% 58% 58% 57% 56% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

62% 
71% 67% 73% 70% 

38% 
29% 33% 27% 30% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

59% 57% 60% 62% 62% 

41% 43% 40% 38% 39% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

2011      2012      2013     2014     2015 2011      2012       2013      2014       2015 

2011      2012      2013      2014      2015 2011      2012      2013       2014       2015 

 بنون
 تابن
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وحدات تعليمّية في الرياضّيات بحسب معّدل المستوى التعليمّي لألىالي، بحسب  5توزيع الممتَحنين في 
 الوسط 

  

وحدات تعليمّية بحسب معّدل المستوى التعليمّي  5: توزيع الممتَحنين في الرياضّيات بمستوى 4المخّطط 
 لألىالي بحسب الوسط

وحدات تعليمّية يف الرياضّيات مستوى تعليميِّا أقّل  5( أّن ألىايل ادلمتح نني العرب دبستوى 4تبنّي ادلعطيات )ادلخّطط 
 أىايل ادلمتح نني اليهود وأعلى بادلقارنة مع أىايل ادلمتح نني الدروز والبدو.بادلقارنة مع 

 

 

 

 

 

 اليهوديّ  العربيّ 

  
 رزيّ الد البدويّ 

  

51% 55% 51% 51% 53% 

37% 34% 39% 37% 36% 

11% 11% 10% 12% 11% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

שנות   16
 לימוד ומעלה

שנות   13-15
 לימוד

 12עד וכולל 
 שנות לימוד

25% 22% 22% 23% 22% 

45% 45% 44% 43% 43% 

30% 34% 34% 33% 35% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

80% 80% 81% 81% 86% 

17% 16% 17% 17% 12% 
2% 4% 2% 2% 3% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

65% 69% 69% 66% 60% 

33% 28% 26% 29% 
33% 

2% 4% 6% 5% 8% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

2011      2012      2013     2014     2015 2011      2012      2013     2014     2015 

2011      2012      2013     2014     2015 2011      2012      2013     2014     2015 

سنة تعليمّية  16
 وأكثر

 سنة تعليمّية 15-13

 مّيةسنة تعلي 12 حّّت 
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 وحدات تعليمّية في الرياضّيات بحسب مؤّشر التنمية، بحسب الوسط 5توزيع الممتَحنين في 

  والوسط دات تعليمّية بحسب مؤّشر التنميةوح 5ستوى : توزيع الممتَحنين في الرياضّيات بم5المخّطط 

وحدات تعليمّية الذين تعّلموا يف مدارس يعاين فيها  5( أّن نسبة ادلمتح نني العرب دبستوى 5تبنّي ادلعطيات )ادلخّطط 
ادلمتح نني تعليمّي عاٍل )طاّلب أكثر ضعًفا( ىي أعلى بادلقارنة مع ادلمتح نني اليهود وأقّل من  قصورالطاّلب من 
 الدروز والبدو.

و   2102-2100تعليمّي عاٍل، ويف السنوات  قصورأكثر من نصف ادلمتح نني العرب تعّلموا يف مدارس تعاين من 
تعليمّي منخفض،  قصوروحدات تعليمّية يف ادلدارس اليت تعاين من  5ال يوجد بتاتًا طاّلب رياضّيات دبستوى  2105

التعليمّي يف  قصورلكن غلب اإلشارة إىل أنّو ال توجد تقريًبا مدارس يف ىذا ال، 2% -2104ويف  5% -2101ويف 
تعليمّي  قصوراجملتمع العرّي. ىذا خبالف ادلمتح نني اليهود الذين أكثر من نصفهم تعّلموا يف مدارس تعاين من 

ك أغلبّية ادلمتح نني الدروز تعليمّي عاٍل، وكذل قصورمنخفض. صبيع ادلمتح نني البدو تعّلموا يف مدارس تعاين من 
   وأكثر(. 81%)حوايل 

 اليهوديّ  العربيّ 

  
 الدرزيّ  البدويّ 

  

5% 2% 

39% 42% 
40% 41% 44% 

61% 58% 55% 57% 56% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

  7-10מדד טיפוח 
 (חסך חינוכי גבוה)

 4-6מדד טיפוח 
 (חסך חינוכי בינוני)

 1-3מדד טיפוח 
 (חסך חינוכי נמוך)

57% 57% 58% 57% 56% 

29% 32% 30% 33% 34% 

14% 11% 11% 10% 10% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

100% 100% 100% 100% 100% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

18% 11% 12% 14% 22% 

82% 89% 88% 86% 78% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

2011      2012      2013      2014      2015 2011      2012      2013      2014       2015 

2011      2012      2013      2014      2015 2011      2012       2013      2014       2015 

)قصور  7-10مؤّشر تنمية 
 تعليمّي عاٍل(

)قصور  4-6مؤّشر تنمية 
 تعليمّي متوّسط(

)قصور  1-3مؤّشر تنمية 
 تعليمّي منخفض(
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 85)عّلمة  وحدات تعليمّية 4في الرياضّيات بمستوى المتفّوقين . نسبة الممتَحنين ب
 وأعلى( وممّيزاتهم 

 

النتائج الواردة يف ىذا الفصل مأخوذة من غرفة البحث االفرتاضّية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم.

 -1111وحدات تعليمّية في السنوات  4ونسبة الممتَحنين المتفّوقين في الرياضّيات بمستوى : عدد 1الجدول 
 بحسب الوسط 1115

 

  2111 

 

2112 2113 

 

2114 

 

2115 

 

نسبة   
الممتَحنين 
من مجمل 

 الفوج

عدد 
 الممتَحنين

نسبة 
الممتَحنين 
من مجمل 

 الفوج

عدد 
 الممتَحنين

نسبة 
الممتَحنين 
من مجمل 

 الفوج

د عد
 الممتَحنين

نسبة 
الممتَحنين 
من مجمل 

 الفوج

عدد 
  الممتَحنين

نسبة 
الممتَحنين 
من مجمل 

  الفوج

عدد 
  الممتَحنين

 10.9 8754 9.2 6946 8.1 6129 8.5 6208 8.3 6132 اليهوديّ 

 8.7 1582 8.9 1464 6.9 1167 7.3 1130 6.7 1004 العربيّ 

 6.9 163 6.6 149 3.6 87 5.3 119 5.2 122 الدرزيّ 

 3.4 172 2.8 124 2.5 109 3.6 139 3 114 البدويّ 

 

 

-2111 وحدات تعليمّية بحسب الوسط، 4: نسبة الممتَحنين المتفّوقين في الرياضّيات بمستوى 6المخّطط 

2115 

 85وحدات تعليمّية وعالمتهم  4روت الرياضّيات دبستوى چنسبة ادلمتح نني يف ب 2105-2100 خالل السنوات
اليت نسبتهم فيها مساوية لليهود. نسبة  2104لى ىي أعلى لدى اليهود بادلقارنة مع العرب، باستثناء سنة وأع

2011 2012 2013 2014 2015

8.3 יהודי 8.5 8.1 9.2 10.9

6.7 ערבי 7.3 6.9 8.9 8.7

5.2 דרוזי 5.3 3.6 6.6 6.9

3 בדואי 3.6 2.5 2.8 3.4

0

2

4

6

8

10

12

فوج
ل ال

جم
ن م

ن م
َحني

ممت
ة ال

نسب
 

 اليهوديّ 
 العريّ 
 الدرزيّ 

يّ البدو   
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 2105 -2101ادلمتح نني يف الوسط البدوّي أقّل بصورة ملحوظة بادلقارنة مع سائر اجملموعات السّكانّية. بني السنتني 
 ادلتفّوقني يف صبيع األوساط، وكذلك يف نسبتهم من رلمل اخلّرغلني.  ؽلكن أن نالحظ ارتفاًعا متتابًعا يف عدد ادلمتح نني 

 وحدات تعليمّية في الرياضّيات بحسب األلوية والوسط 4توزيع الممتَحنين المتفّوقين في 

 

وحدات تعليمّية، بحسب اللواء في كّل  4 : نسبة الممتَحنين المتفّوقين في الرياضّيات بمستوى7المخّطط 
 وسط 

 

وحدات تعليمّية ؼلتلف بني األوساط ادلختلفة. بني  4( أّن توزيع ادلمتح نني ادلتفّوقني دبستوى 7تبنّي ادلعطيات )ادلخّطط 
يمّية، وحدات تعل 4تعّلم يف لواء الشمال أكثر من نصف ادلمتح نني ادلتفّوقني العرب دبستوى  2105-2100السنوات 

 0%، وحوايل  1%حّّت  0%، ويف القدس حوايل 08%و   05%، ويف ادلركز بني 26%و   22%ويف حيفا بني 
يف جزء من السنوات. ادلمتح نون اليهود تعّلموا يف صبيع األلوية وحوايل ثلثهم  ،تعّلموا يف لواء تل أبيب ويف اجلنوب

( تعّلموا يف الشمال والباقي 2104-2100يف السنوات  91%ز )أكثر من تعّلموا يف لواء ادلركز. أغلبّية ادلمتح نني الدرو 
 -أغلبيّتهم يف الشمال والباقي يف بلدتني عن توزيعهم السّكايّن الذين يسكنتوزيع ادلمتح نني الدروز يعرّب  يف لواء حيفا.

( تعّلموا يف لواء اجلنوب 82%و   71%دالية الكرمل وعسفيا اللتني تقعان يف لواء حيفا. أغلبّية ادلمتح نني البدو )بني 
والباقي يف الشمال. ؽلكن من ىنا أن نستنتج أّن نسبة الطاّلب العرب والدروز والبدو الذين يتبعون إىل ألوية ضواحي 

 اليهوديّ  العربيّ 

  
 الدرزيّ  البدويّ 

  

1% 1% 3% 1% 1% 

61% 55% 54% 56% 54% 

22% 26% 24% 24% 26% 

15% 16% 17% 18% 18% 

1% 1% 1% 1% 1% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

 יהודה ושומרון

 דרום

 תל אביב

 מרכז

 חיפה

 צפון

 ירושלים
10% 10% 9% 9% 10% 

8% 9% 9% 8% 9% 

10% 9% 9% 9% 10% 

38% 36% 37% 38% 36% 

21% 21% 21% 21% 20% 

8% 10% 9% 9% 10% 
5% 5% 5% 5% 6% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

18% 19% 22% 27% 26% 

82% 81% 78% 73% 74% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

94% 98% 92% 93% 
83% 

6% 2% 8% 7% 
17% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

2011      2012      2013      2014      2015 2011      2012       2013       2014       2015 

2011      2012       2013      2014       2015 2011      2012      2013       2014        2015 

 يهودا والسامرة
 اجلنوب
 تل أبيب
 ادلركز
 حيفا
 الشمال
 القدس
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وحدات تعليمّية ىي أعلى بادلقارنة مع نسبة ادلمتح نني  4البالد )الشمال واجلنوب( لدى ادلتفّوقني الذين يتعّلمون 
  . اليهود

وحدات تعليمّية يتعّلم عدد أقّل يف الشمال بادلقارنة مع  4كما ؽلكن أن نالحظ أنّو لدى الطاّلب العرب ادلتفّوقني يف 
وحدات تعليمّية يتعّلم عدد أكرب يف لواء اجلنوب  4وحدات تعليمّية، ولدى الطاّلب البدو ادلتفّوقني يف  5ادلمتح نني يف 

 وحدات تعليمّية.   5قارنة مع شلتح ي وعدد أقّل يف لواء الشمال بادل

 وحدات تعليمّية في الرياضّيات بحسب الجنس والوسط 4توزيع الممتَحنين المتفّوقين في 

  والوسط وحدات تعليمّية، بحسب الجنس 4: نسبة الممتَحنين المتفّوقين في الرياضّيات بمستوى 8المخّطط 

وحدات تعليمّية يف الرياضّيات يف صبيع األوساط  4( أّن أغلبّية ادلمتح نني ادلتفّوقني دبستوى 8تبنّي ادلعطيات )ادلخّطط 
 وحدات تعليمّية، الذين أغلبيّتهم من البنني. 5ىم من البنات. وىذا خبالف ادلمتح نني اليهود دبستوى 

 

 

 اليهوديّ  العربيّ 

  
 الدرزيّ  البدويّ 

  

63% 65% 65% 67% 63% 

37% 35% 35% 33% 37% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

 בן

 בת

61% 62% 61% 61% 60% 

39% 38% 39% 39% 40% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

74% 
64% 66% 63% 

74% 

26% 
36% 34% 37% 

26% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

61% 65% 67% 64% 66% 

39% 35% 33% 36% 34% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

 بنون
 تابن

2011      2012       2013      2014      2015 2011      2012       2013      2014       2015 

2011      2012       2013      2014       2015 2011      2012       2013      2014       2015 
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ت تعليمّية في الرياضّيات بحسب معّدل المستوى التعليمّي لألىالي، وحدا 4توزيع الممتَحنين المتفّوقين في 
 بحسب الوسط و 

 

وحدات تعليمّية بحسب معّدل المستوى  4: توزيع الممتَحنين المتفّوقين في الرياضّيات بمستوى 9المخّطط 
 بحسب الوسطو التعليمّي لألىالي 

 

وحدات تعليمّية يف  4دبستوى  والدروز والبدو العربادلتفّوقني أىايل ادلمتح نني ( أّن ألغلبّية 9نّي ادلعطيات )ادلخّطط تب
سنة تعليمّية. لدى البدو نسبة ادلوجودين يف ىذا ادلستوى التعليمّي ىي أعلى من  02حّّت الرياضيّات مستوى تعليميِّا 

توزيع ؼلتلف عن توزيع ادلستوى التعليمّي لألىايل يف الوسط اليهودّي، حيث أّن نسبتهم لدى العرب والدروز. ىذا ال
مستوى  11%سنة تعليمّية، وحلوايل  05-01( مستوى تعليميِّا يرتاوح بني 41% -44%)للقسم األساسّي لألىايل 

 ادلستوى التعليميّ  قارنة معبادل سنة تعليمّية وأكثر. 06سنة تعليمّية ونسبة مشاهبة دلستوى تعليمّي  02تعليمّي حّّت 
ىي وحدات تعليمّية  4ادلتفّوقني يف  العرب واليهود يبدو أّن أىايل ادلمتح نني ،وحدات تعليمّية 5يف ىايل ادلمتح نني أل

  أقّل بقليل.

 

 اليهوديّ  العربيّ 

  

 الدرزيّ  البدويّ 

  

63% 63% 62% 61% 63% 

30% 29% 31% 30% 29% 

7% 7% 8% 9% 8% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

שנות לימוד   16
 ומעלה

שנות   13-15
 לימוד

 12עד וכולל 
 שנות לימוד

29% 29% 27% 28% 28% 

43% 43% 44% 43% 44% 

28% 27% 29% 30% 29% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

81% 80% 84% 86% 86% 

13% 19% 12% 12% 13% 
6% 1% 4% 2% 1% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

80% 
69% 68% 67% 74% 

18% 
27% 29% 27% 

23% 

2% 4% 3% 6% 3% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

سنة تعليمّية  16
 وأكثر

 سنة تعليمّية 15-13

 ّيةسنة تعليم 12 حّّت 

2011      2012       2013     2014      2015 

2011      2012       2013      2014       2015 

2011      2012     2013      2014      2015 

2011      2012      2013      2014      2015 
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 بحسب الوسطو وحدات تعليمّية في الرياضّيات بحسب مؤّشر التنمية،  4توزيع الممتَحنين المتفّوقين في 
 

وحدات تعليمّية بحسب مؤّشر التنمية،  4: توزيع الممتَحنين المتفّوقين في الرياضّيات بمستوى 11المخّطط 
 والوسط 

دارس وحدات تعليمّية الذين تعّلموا يف م 4( أّن نسبة ادلمتح نني ادلتفّوقني العرب دبستوى 01تبنّي ادلعطيات )ادلخّطط 
تعليمّي عاٍل )طاّلب أكثر ضعًفا( ىي أعلى بادلقارنة مع ادلمتح نني اليهود وأقّل من  قصوريعاين فيها الطاّلب من 
  ادلمتح نني الدروز والبدو.

تعليمّي عاٍل، ويف السنوات  قصور( تعّلموا يف مدارس تعاين من 56%-60%أكثر من نصف ادلمتح نني العرب )
وحدات تعليمّية يف ادلدارس اليت  4يوجد بتاتًا طاّلب متفّوقني يف الرياضيّات دبستوى ال  2105و   2100-2102

، لكن غلب اإلشارة إىل أنّو ال توجد تقريًبا 0% -2104ويف  4% -2101تعليمّي منخفض، ويف  قصورتعاين من 
-60%الذين أكثر من نصفهم )ىذا خبالف ادلمتح نني اليهود التعليمّي يف اجملتمع العرّي.  قصورمدارس يف ىذا ال

 قصورتعليمّي منخفض. صبيع ادلمتح نني البدو تعّلموا يف مدارس تعاين من  قصور( تعّلموا يف مدارس تعاين من %55
 وأكثر(.  75%تعليمّي عاٍل، وكذلك أغلبّية ادلمتح نني الدروز )حوايل 

  وحدات تعليمّية. 5ة مع ادلمتح نني يف ال يبدو أّن ىناك فرقًا ملحوظًا يف توزيع مؤّشر التنمية بادلقارن

 اليهوديّ  العربيّ 

  
 الدرزيّ  البدويّ 

  

4% 1% 

39% 43% 40% 39% 44% 

61% 57% 56% 60% 56% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

  7-10מדד טיפוח 
 (חסך חינוכי גבוה)

 4-6מדד טיפוח 
 (חסך חינוכי בינוני)

 1-3מדד טיפוח 
 (חסך חינוכי נמוך)

61% 58% 61% 58% 55% 

29% 32% 30% 32% 36% 

10% 10% 9% 9% 9% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

100% 100% 100% 100% 100% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

7% 
20% 25% 18% 17% 

93% 
80% 75% 82% 83% 

 תשעה תשעד תשעג תשעב תשעא

2011      2012     2013     2014     2015 2011      2012       2013      2014       2015 

2011      2012     2013     2014     2015 2011      2012       2013      2014       2015 

)قصور  7-10مؤّشر تنمية 
 تعليمّي عاٍل(

)قصور  4-6مؤّشر تنمية 
 متوّسط( تعليميّ 

)قصور  1-3مؤّشر تنمية 
 تعليمّي منخفض(
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 5وحدات تعليمّية ويف ادلمتح نني يف  4يف شلّيزات ادلمتح نني ادلتفّوقني يف  لإلصبال، يبدو أّن ىناك فوارق مركزيّة عديدة
يف الشمال وحدات تعليمّية نسبة الذين يتعّلمون  4لدى ادلمتح نني ادلتفّوقني يف  -وحدات تعليمّية. يف اجملتمع العريّ 

 5وحدات تعليمّية. بادلقارنة مع ادلستوى التعليمّي ألىايل ادلمتح نني يف  5ىي أقّل بقليل من نسبة ادلمتح نني يف 
وحدات تعليمّية ىي أقّل بقليل. يف  4وحدات تعليمّية، يبدو أّن ادلستوى التعليمّي ألىايل ادلمتح نني ادلتفّوقني يف 

وحدات  4وحدات تعليمّية ىم من البنني خبالف أغلبّية ادلمتح نني ادلتفّوقني يف  5متح نني يف أغلبّية ادل -اجملتمع اليهوديّ 
وحدات تعليمّية ىو أقّل بقليل  4تعليمّية الذين ىم من البنات، وادلستوى التعليمّي ألىايل ادلمتح نني ادلتفّوقني يف 

لدى ادلمتح نني ادلتفّوقني يف  -دات تعليمّية. يف اجملتمع البدويّ وح 5بادلقارنة مع ادلستوى التعليمّي ألىايل ادلمتح نني يف 
وحدات  5وحدات تعليمّية يتعّلم عدد أكرب يف لواء اجلنوب وعدد أقّل يف لواء الشمال بادلقارنة مع ادلمتح نني يف  4

 تعليمّية.
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  اختيار المستوى التعليمّي في الرياضّيات. 2

 خاّصة تتعّلق باختيار المستوى التعليمّي في الرياضّياتممّيزات  -أ. المجتمع العربيّ 

نتطّرق يف ىذا الفصل إىل شلّيزات اجملتمع العرّي اليت تؤثّر على اختيار ادلستوى التعليمّي يف الرياضيّات يف ادلدارس 
 الثانويّة. 

  ّاالنتقال المباشر من المدرسة الثانويّة إلى التعليم األكاديمّي بدون توجيو مهني 

االنتقال المباشر من التعليم جملتمع العرّي يف إسرائيل أ شري إليو يف قسم من ادلقابالت، وىو ىناك شلّيز خاّص با
ر تقديم توجيو أكبيف ىذا السياق، اعتقد قسم من األشخاص ادلركزّيني أنّو ينبغي الثانوّي إلى التعليم األكاديمّي. 
   درسة الثانويّة. وىم يف ادلالختيارات الطّّلب المستقبلّية 

تقدمي توجيو مهّي، وضلاول مرافقة الطاّلب مّرة أو مّرتني أو ثالثًا إىل اجلامعات القريبة، لكن يبدو أّن ذلك ال يكفي ألنّو ال  ضلاول
 (.0توجد استقاللّية يف اجملتمع العرّي كما يف اجملتمع اليهودّي، من ناحية الطاّلب والطالبات )مدير قسم التعليم 

األمر اإلضايّف الذي أوّد التشديد عليو، ىو أّن التوجيو يف الوسط العرّي غري كاٍف ]...[ مستشارة تربويّة ذبلس مع الطاّلب 
/  -وتوّجههم إىل ماذا يتعّلمون يف ادلستقبل يف اجلامعة. التوجيو ليس كافًيا حبسب رأيي. ادلسألة ليست مسألة قدرات مسألة التوجيو و 

 ّسّي ىي مسألة من ادلهّم القيام هبا، فهذا ؽلكن أن يساعد كثريًا )موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(.أو اجلانب احل

 التعّلم األكاديمّي خارج البّلد 

يختارون التعّلم في جامعات أشار بعض ادلديرين وادلعّلمني إىل أّن عدًدا كبريًا من الطاّلب، وبضمنهم طاّلب أقوياء، 
بسبب الصعوبة يف األردن وشرق أوروبا، ويف جنني وأماكن أخرى، وذلك، من ضمن أسباب أخرى،  -خارج البّلد

شروط والفرتة الزمنّية الالزمة إلّناء العملّية بنجاح. ، في جامعات البّلد، في القبول للمواضيع الراقية، كالطبّ 
وإظّلا دلعّدل العالمات يف شهادة  ياضّيات،القبول خارج البّلد ال تعير اىتماًما لعدد الوحدات التعليمّية في الر 

وحدات تعليمّية  5روت، ولذلك يشعر عدد كبري من الطاّلب أنّو ليست ىناك حاجة لبذل جهد يف تعّلم مستوى چالب
 يف الرياضيّات الذي يعترب أصعب بكثري من ادلستويات األخرى.  

ىناك عدد  وحدات تعليمّية. 1وحدات تعليمّية وحّّت  4حيانًا االنتقال إىل م ن يرغب يف التعّلم خارج البالد ال يهتّم، ولذلك ؼلتار أ
كبري من الطاّلب يسافرون للتعّلم خارج البالد ]...[ منهم يتعّلم الطّب والصيدلة والرياضة ومواضيع متنّوعة. من الصعب يف البالد 

ا ])مدير روت فقط دبعّدل معقچتحقاق للباستيعاب طاّلب للطّب، لذا يفّضلون خارج البالد حيث يطلبون شهادة اس مدرسة ول جدِّ
 [.1)عالٍ  4

الوا نعاين أيًضا من ادلشكلة بأّن عدًدا كبريًا من طاّلبنا يوّجههم أىلهم إىل اختيار موضوع التعليم العايل، وىناك م ن حّددوا مسبًقا وق
ئيل، لذلك ؼلتارون مسبًقا الذىاب إىل األردن أو إىل خارج ]...[ أحّب ادلواضيع لدينا ىو الطّب. من الصعب القبول للطّب يف إسرا

وحدات تعليمّية. ىذا ىو أحد األمور الصعبة ألّن ىناك طاّلبًا رلتهدين ويرغبون يف تعّلم الطّب  5البالد، وعندىا ال حاجة لتعّلم 
                                                 

1
 وحدات تعليمّية 5عاٍل= نسبة شلتح نني عالية يف الرياضّيات دبستوى   
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وحدات  5وحدات تعليمّية رغم أّن باستطاعتهم تعّلم  4وحاول أشّقاؤىم تعّلمو يف البالد ومل ي قب لوا، لذلك يقّررون مسبًقا بأن يتعّلموا 
 .([2)منخفض 8تعليمّية. إنّنا ضلاول إقناعهم لكّننا ال ننجح دائًما ])مدير مدرسة 

 بعض األشخاص ادلركزّيني أيًضا تطرّقوا إىل أعلّّية ىذه ادلسألة. 

روت چإىل صبيع الدول اليت تقبل للجامعات اعتماًدا على شهادة برومانيا وبلغاريا وكرواتيا،  -يسافرون إىل األردن أو إىل شرق أوروبا
معاِلج بالكالم وباالّتصال. لكّن أغلبّيتهم يتعّلمون الطّب أو الصيدلة. ال ؽلكنهم أن ي قبلوا  -عاديّة، ويتعّلمون الطّب أو مواضيع طبّ ّية

تحان مور وصبيع التصنيفات اليت تتّم يف البالد. يبحثون عن روت دبعّدل عاٍل وامچيف البالد بسبب البسيخومرتّي العايل وشهادة الب
روت أحيانًا ويتعّلمون ىناك. چالسهولة يف شرق أوروبا أو يف األردن ويتعّلمون بسهولة، ويبحثون عن الدول اليت تقبل بدون شهادة ب

  (. 0مدير قسم التعليم )

ة، تطّرق الطاّلب إىل اختيارىم ذلذا ادلستوى بسبب وحدات تعليميّ  4يف رلموعات الرتكيز اليت تكّونت من طاّلب 
 خارج البالد يف ادلستقبل.نّيتهم للتعّلم 

)عاٍل([؛  4ألّني أفّكر يف التعّلم خارج البالد وليس يف البالد ]طاّلب مدرسة  4وحدات تعليمّية وليس  1يف البداية قّررت  تعّلم 
ادي عشر، وعندىا قّررت  أّني سأتعّلم الطّب يف نابلس لذلك لست  حباجة لبذل وحدات تعليمّية حّّت منتصف الصّف احل 5تعّلمت  

وحدات  4الوحدات التعليمّية ومن األفضل تعّلم  5عالمة ل)بونوس(  إضافةوحدات تعليمّية ألّني لن أحصل على  5جهد وتعّلم 
 )منخفض([. 8تعليمّية واحلصول على عالمة أعلى ]طاّلب مدرسة 

 ثور على عمل في مجال الهاي تك والصناعة في البّلدصعوبة في الع 

الصعوبة التي تواجو خّريجي العلوم والهندسة في المجتمع العربّي في أشار قسم من ادلشاركني يف ادلقابالت إىل 
 .يف ىذه ادلسألةىناك تحّسًنا رغم أّن قسًما منهم يشعر بأّن االنخراط في العمل، 

ذلك ، ولبسبب أماكن العمل ادلسدودة أمامهنّ ن للتعّلم يف التخنيون يف الكثري من ادلواضيع ال يسارع الوسط العرّي، البنات،طاّلب 
ا من الطاّلب  .أمامهنّ  متاحةن مواضيع ؼلرت  ا من الطاّلب العرب بادلقارنة مع عدد كبري جدِّ يف مواضيع ىندسّية معّينة صلد قلياًل جدِّ

 )عاٍل([. 1اليهود ])مدير مدرسة 

اذلاي تك. كّلما حاولنا التقّدم يف ىذا ادلوضوع، وجدنا أنّو ال توجد معامل ومصانع يف اجملتمع العرّي  -أمر حدث يف البالدىناك 
ألّن بعض ادلصانع فتحت أبواهبا لنا. كانت ىناك قيود  ،ووجدنا صعوبة يف العثور على عمل، ويف الوقت احلاضر ربّسن الوضع قليالً 

يش وغري ذلك للقبول للعمل يف ىذا اجملال. كّل الصناعات اجلّويّة والعسكريّة مسدودة أمامنا، وضلن أيًضا نسّدىا تتعّلق باخلدمة يف اجل
أمامنا ألنّنا ال طلدم يف اجليش، لذلك ليست ىناك أماكن عمل تشّغل الطالب العرّي أو اخلّريج العرّي ]...[ حدث تغيري يف الوقت 

جات اجملتمع العرّي ويقبل العرب ألماكن عمل كانت مسدودة أمام الوسط العرّي يف ادلاضي )مدير احلاضر، ىناك من يصغي الحتيا
 (.0قسم التعليم 

، بل كان مستحياًل تقريًبا، لكن  حّّت قبل عّدة سنوات، بصراحة، كان من الصعب على الطالب العرّي القبول للعمل يف اذلاي تك
السّت األخرية، بدأوا يقبلون طاّلبًا عربًا للعمل يف اذلاي تك ]...[ طالب ]...[ لو  -مسكان صعًبا للغاية. خبالف السنوات اخل

وحدات تعليمّية ]...[ اذلاي تك يف  5دلاذا أتعّلم  -علم بأّن ال احتمال لقبولو للعمل يف اذلاي تك يف إسرائيل، فإنّو يفّكر يف نفسو
   من العرب الذين اطلرطوا يف اذلاي تك )موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(.ضعف قلياًل، وىناك عدد ال بأس بو  -الوقت احلاضر

                                                 
2
 وحدات تعليمّية 5يف الرياضّيات دبستوى  منخفضة= نسبة شلتح نني منخفض  



26 
 

يستطيع اخلّرغلون من اجملتمع وفتح أماكن عمل يعتقد أحد ادلشاركني يف ادلقابالت أنّو ينبغي العمل يف ىذا اجملال 
 العرّي االطلراط فيها. 

حاولنا اليوم إحلاق الطاّلب إىل التخنيون أو إىل صبيع مسارات العلوم، غلب  غلب هتيئة اجملتمع الستيعاب الطاّلب اخلّرغلني. لو
طالًبا يف التخنيون ومل غلدوا عماًل يف  41-11استيعاهبم بطريقة سهلة والئقة وإعطاؤىم ما يستحّقونو. على سبيل ادلثال، إذا تعّلم 

عّية يف مشال البالد، سواًء يف اجملتمع العرّي أو اجملتمع اليهودّي، وفتح كأنّنا مل نفعل شيًئا. أعتقد أنّو غلب إنشاء مناطق صنا  -النهاية
 (. 0األبواب وقبول اخلّرغلني العرب )مدير قسم التعليم 

   ّنسبيًّا متدن  اقتصادّي  -المجتمع العربّي كأقّلّية في إسرائيل تتمّيز بوضع اجتماعي 

أقّلّية في إسرائيل، األمر الذي يسّبب إحباطًا لدى قسم من العرب كمجموعة أشار األشخاص ادلركزيّون إىل مكانة 
 نسبيِّا يف اجملتمع العرّي. المتدنّياالقتصادّي  -الوضع االجتماعيّ كما وتطرّقوا إىل الطّّلب، 

 -ماعيّ . إذا كان ىناك طاّلب ناجحني يف أماكن تعاين من وضع اجتمتدن  اقتصادّي  -تعاين البلدات العربّية من وضع اجتماعيّ 
 فإّن البلدات العربّية ضمن ىذه األماكن وذلذا تأثري معنّي )موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(. -متدن  اقتصادّي 

األقّلّية تشعر بأّّنا أقّلّية. ىناك طاّلب يشعرون باإلحباط، وىذا غري موجود  -أعتقد أنّو غلب العمل دبدى أكرب على الطاّلب أنفسهم
يهودّي، لذلك من األىّم العمل مع الطاّلب هبذه الطريقة ]...[ من الناحية احلّسّية، الوضع االجتماعّي لو انعكاساتو، ال يف الوسط ال

دلاذا أتعّلم، ليس لدّي مستقبل، ماذا أتعّلم. لذلك غلب  -ؽلكن إنكار ذلك. ىناك إحباطات وعدد ال بأس بو من الطاّلب يقولون
ع الطاّلب والرتكيز عليو وتكثيفو، وىذا خبالف الوسط اليهودّي دبدى معنّي )موّظف كبري يف وزارة الرتبية العمل على اجلانب احلّسّي م

 والتعليم(.

  من أكبر  عدد -وحدات تعليمّية في الرياضّيات من منظور جندرّي )جنسوّي( 5طّّلب
 وحدات تعليمّية 5البنات يخترن تعّلم 

 5عدد البنات اللواتي يتعّلمن عّلمني ومديرين وأشخاص مركزّيني( إىل أّن أشار معظم ادلشاركني يف ادلقابالت )م
أنّهّن أكثر تفّوقًا في أو مساٍو لو. وأضاف بعضهم وحدات تعليمّية في الرياضّيات ىو أعلى من عدد البنين 

وحدات تعليمّية يف  5دبستوى  ىذه األقوال ال تالئم ادلعطيات عن نسبة ادلمتح نني اليت تبنّي أّن أغلبّية الطاّلبالتعّلم. 
 اجملتمع العرّي ىم من البنات، وىذا خبالف التوزيع اجلنسوّي يف اجملتمع اليهودّي.

االجتهاد والمسؤولّية حسب رأي ادلشاركني يف ادلقابالت تعود أسباب ذلك إىل ادلمّيزات ادلنسوبة للبنات مثل 
تميل البنات إلى البقاء أكثر في البيت ولديهّن وقت أكثر حبسبها  اليت والقرويّةومن التقاليد العائلّية ، والمواظبة

 بادلقارنة مع البنني. لّلجتهاد في التعّلم 

ظلط احلياة تغرّي يف الوسط العرّي. مسألة خروج ادلرأة إىل  -يف وسطنا البنات أكثر جّديّة وأكثر "ذبديًدا"، ولديهّن رغبة أكرب يف التعّلم
عشرات البنات يتعّلمن خارج البالد ]...[ يف ّناية للتعّلم يف اجملال األكادؽلّي ػلتّل مكانًا أكرب لدى األىايل.  العمل أو خروج البنات

األمر يرى األىايل أّن الشهادة يف يد الفتاة ىي ضمان للحياة. إذا تزّوجت وتطّلقت لديها شهادة تكسب رزقها منها. يف التطّور 
 )عاِل([. 0ناك قيمة كبرية تكمن يف تعّلم الفتاة ])مدير مدرسة الذي ػلدث يف الوسط العرّي، ى
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ربصيالت البنات أعلى من ربصيالت البنني، يف البسيخومرتي ويف االلتزام ويف ادلسؤولّية ويف عددىّن يف الصفوف النوعّية ]...[ ىذا 
 بنني.ليس وراثيِّا، ىذا ينبع من ظلط حياة البنات يف الوسط العرّي بادلقارنة مع ال

والبنات معظم بانفتاح أكرب يف حياهتم، وىذا يعيق ربصيالهتم، يقضون ساعات أكثر من البنات خارج البيت، يتصّرف البنون 
حياهتّن ىي داخل البيت. مسؤولّية البنني يف البيت ىي أقّل من مسؤولّية البنات، ومسؤولّية البنات داخل البيت تعّززىّن وتزيد من 

ادلسؤولّية يف التعّلم أيًضا ]...[ أرى بشكل عاّم أّن ىذا الفرق ينبع من ادلسؤولّية اليت ترتّّب عليها البنات خبالف  قدرهتّن على ربّمل
  )عاٍل([. 1الدالل الذي ػلظى بو البنون أو عدم وضع حدود للبنني ])مدير مدرسة 

بتهّن أكرب من البنني. أعتقد أنّو يف الصّف الثاين عشر ال أدري إن كان ذلك مفاجًئا لكّني أؤمن أّن البنات أكثر اجتهاًدا، ونس
طالًبا ىناك أربعة بنني فقط ]...[ غلب االجتهاد ومشكلتنا مع ىذا  06من  -وحدات تعليمّية 5ىم من البنات يف  %71 -%81

 8ّية من البنني ])مدير مدرسة والفيسبوك. الوضع لدينا أّن البنات أكثر مسؤول پاآليفون والواتس أ -اجليل بأنّو ال يريد بذل جهد
 )منخفض([.

أكثر اجتهاًدا ويتطّلعن إىل اجلامعة ألّن الفتاة تبذل جهًدا أكرب يف البيت عندىا هترب من ىناك فرق بني البنني والبنات. البنات 
األكل والطبخ  -العائلّية مسؤولّيتها بسبب التقاليد ]...[ الفتاة بسبب وجودىا معظم الوقت يف البيت، رباول اذلروب من ادلهّمات

إىل الكتاب، إىل الدراسة. إذا نظرت  اليوم إىل ادلتفّوقني أجد أّن أغلبّيتهم من البنات )مدير  -والتنظيف وما شابو. إىل أين هترب؟
    (.   0قسم التعليم 

 دفع البنين ُقُدًما. على ضوء ذلك، أشار أحد ادلشاركني يف ادلقابالت إىل أنّو ردّبا غلب الرتكيز دبدى أكرب على

بسبب ربصيالهتم األقّل من غلب العمل مع البنني أكثر من البنات،  -ليس بشكل متطّرف، وإظّلا بشكل تفاضلّي، دبدى معنّي 
البنات، بالفعل ىناك حاجة لبذل جهود أكرب يف التوجيو أو يف برامج معّينة، غلب الرتكيز على البنني أكثر ]...[ ىذا األمر ىاّم 

عليك االجتهاد وستصل إىل غايتك إىل أين تستحّق أن تكون، وليس إىل أماكن ال  -ية. غلب إقناعهم، إّني أؤمن بذلكللغا
  ازرع ربصد، بدون االجتهاد لن تصل )موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(. -تستحّقها

  وحدات تعليمّية 5الطّّلب تعّلم الرياضّيات بمستوى اختيار أسباب . ب

 5طّرق صبيع ادلشاركني يف ادلقابالت إىل األسباب ادلتنّوعة اليت تدفع الطاّلب إىل اختيار تعّلم الرياضّيات دبستوى ت
 وحدات تعليمّية.

 محّبة الموضوع 

وحدات تعليمّية إىل أّّنم اختاروا تعّلم الرياضيّات هبذا ادلستوى بسبب زلّبتهم للموضوع  5أشار قسم من طاّلب 
 ليت تكمن فيو.والتحّديات ا

ا بصراحة مل أقّرر التعّلم بسبب ما قالوه وإظّلا فقط بسبب زلّبيت ذلذا ادلوضوع؛ أحببت  ادلوضوع يف ادلدرسة الثانويّة، بل أحببت  أيضً 
 4اء ]طاّلب مدرسة الدروس ادلتأّخرة اليت كّنا فيها يف ادلدرسة؛ أحّب ادلوضوع لكّني ال أعرف دلاذا، ردبا بسبب ادلعّلم، وردّبا من األجو 

 )عاٍل([.

أحّب ىذا ادلوضوع؛ أحببت  الرياضّيات وحّققت  ذايت فيو أكثر من أّي موضوع آخر بسبب التحّدي الذي يكمن يف األسئلة وأشعر 
 )منخفض([. 8بأّني حّققت  شيًئا وبأّني أتقّدم عندما أتعّلم الرياضّيات ]طاّلب مدرسة 
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 لو تقديره وراق   اموضوعً وحدات تعليمّية  5 اعتبار تعّلم الرياضّيات بمستوى 

ويسعى وحدات تعليمّية يُعتبر أمًرا راقًيا  5تعّلم الرياضّيات بمستوى أشار قسم من ادلشاركني يف ادلقابالت إىل أّن 
 فيها قسم من ادلدارس، خاّصًة تلك اليتلتعزيز تصّورىم الذاتّي وتقديرىم ألنفسهم. الطاّلب إىل تعّلم ادلستوى العايل 

وحدات  5وحدات تعليمّية، يربطون بني صورة ادلدرسة ونسبة الذين يتعّلمون  5نسبة عالية من ادلتقّدمني دلستوى 
 تعليمّية يف الرياضّيات. 

ة ألنّنا وحدات تعليميّ  5ىذا مستوى راٍق، أمر ػلّبو اجلميع، يعترب ربّديًا بالنسبة ذلم ]...[ إنّنا يف ادلدرسة ندفع الطاّلب إىل تعّلم 
ا للطاّلب وللجهاز التعليمّي ادلدرسّي أيًضا، الذي غلب أن يكون دبستوى جّيد ويكون الطاّلب يف  ندرك أّن ىذا ادلستوى ىاّم جدِّ

 )عاٍل([. 4)مدير مدرسة مستوى التحّدي ]

ا يف تعّلم الرياضّيات. يبدأ ذلك يف الصّف العاشر، يتوق الطاّلب   كثريًا إىل تعّلم الرياضيّات ويشعرون طاّلب لديهم رغبة كبرية جدِّ
وحدات تعليمّية ])معّلم يف  4و   1وحدات تعليمّية، ولديهم أفضلّية على سائر الطاّلب الذين يتعّلمون  5بأّّنم استثنائّيون يتعّلمون 

 )منخفض([. 5مدرسة 

الطاّلب أو من جانب األىايل، على الدوام سواًء من جانب  -أعلّية ادلوضوع ظاىرة للعيان، أحّس هبا يف كّل مكان يف ادلدرسة
وحدات تعليمّية ])معّلم يف  5ب، والطاّلب واألىايل يرغبون دائًما يف االنضمام إىل وحدات تعليمّية أمرًا جّيًدا للطاّل  5يعتربون 
 )منخفض([. 6مدرسة 

على وثقة أكرب بالنفس، وىذا يؤثّر على بقّية رلاالت عالماتو عالية يشعر بالتأكيد بتصّور ذايّت أالذي الطالب القوّي يف الرياضّيات و 
 (.2احلياة وليس فقط على رلاالت ادلوضوع )مدير قسم التعليم 

 وحدات تعليمّية يف رلموعات الرتكيز.  5أقوال مشاهبة طرحها أيًضا طاّلب 

 )عاٍل([. 4ثري االنطباع ]طاّلب مدرسة وحدات تعليمّية يف الرياضّيات تعّزز قيمة الفرد وت 5إنّنا دوًما نبذل قصارى جهدنا، 

 )منخفض([. 8وحدات تعليمّية ؽلنح قيمة للطالب، كما أّن لو داللتو وأعلّّيتو ]طاّلب مدرسة  5مستوى 

  

 أساس لّلنخراط في المجال األكاديمّي وفي العمل في البّلد 

تعليمّية يف الرياضيّات ىم يف أغلب األحيان  وحدات 5أشار ادلديرون وادلعّلمون إىل أّن الطاّلب الذين ؼلتارون تعّلم 
 طّّلب متفّوقون، لديهم دافعّية وتحد ، يسعون إلى مواصلة تعّلمهم في المؤّسسات األكاديمّية في البّلد.

العائالت يف التعليم يواجو الطاّلب ربّديًا، لديهم الرغبة ويفّضلون اختيار ادلستوى العايل ألّّنم يوّدون التعّلم يف البالد. يف قريتنا ترى 
ا يف حياهتّن. ىناك عدد ال بأس بو من الطاّلب يتعّلمون خارج البالد، لكن ىناك عدد ال بأس بو يرغبون يف التعّلم يف  أمرِّا ىامِّا جدِّ

 )عاٍل([. 4ة البالد، لعلمهم بأّن خّرغلي البالد الذين ينهون تعليمهم اجلامعّي ال غلدون صعوبة يف العمل يف البالد ])مدير مدرس

يف البالد أو خارج البالد، ويفّضلون دائًما التعّلم يف البالد يف  راقيةأغلبّيتهم طاّلب أقوياء يف الرياضّيات، ويطمحون إىل تعّلم مواضيع 
])معّلم يف اجلامعات، ويف أغلب احلاالت يدعم األىايل التعّلم األكادؽلّي وقسم منها عائالت تعّلم أفرادىا يف مؤّسسات أكادؽلّية 

  )منخفض([. 6مدرسة 
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وحدات تعليمّية أيًضا إىل أّن الذين يتعّلمون ىذا ادلستوى يساعلون جدِّا دلستقبلهم ودلواصلة تعّلمهم  5أشار طاّلب 
 األكادؽلّي.

أجل زيادة  قّررت  )تعّلم ىذا ادلستوى( من وحدات تعليمّية يف الرياضّيات؛ 5احتمال القبول للجامعة ىو أعلى عندما نتعّلم 
احتماالت القبول للجامعة وبسبب اإلضافة يف العالمة )البونوس(؛ يف ادلستقبل، يساىم ذلك كثريًا يف اجلامعة، التعامل مع طالب 

 )عاٍل([. 4درجة ]طاّلب مدرسة  15وحدات تعليمّية ىو مغاير سباًما؛ ردّبا بسبب إضافة  5تعّلم 

عي أنّو موضوع لو أعلّّية أكرب من ادلواضيع األخرى يف شروط القبول للجامعة؛ ادلوضوع الذي موضوع يؤثّر كثريًا على ادلستقبل، ىذا ي
أرغب يف تعّلمو يف ادلستقبل يف اجلامعة ػلتاج إىل ذلك؛ حّّت إذا أراد الطالب تعّلم موضوع ليس لو عالقة بالرياضّيات، ردّبا حقيقة 

 8)بونوس( ملحوظة ]طاّلب مدرسة  عالمات ن قيمتو يف اجلامعة؛ ىناك إضافةوحدات تعليمّية يف الرياضّيات تعّزز م 5تعّلمو 
  )منخفض([.

  ّتأثير اجتماعي 

 بالبيئة االجتماعّية.يف بعض األحيان يتأثّر أشار ادلديرون إىل أّن اختيار الطاّلب 

وحدات تعليمّية، لكن  5النجاح يف  وحدات تعليمّية، ال يستطيع صبيع الطاّلب 5بشكل عاّم ليس صبيع الطاّلب مالئمني لتعّلم 
أريد أن  -وحدات تعليمّية. ىناك تأثري اجتماعيّ  5وحدات تعليمّية وأريد أنا أيًضا تعّلم  5صديقي يتعّلم  -ىناك أيًضا تأثري اجملموعة

 )عاٍل([. 0ذلك ]مدير مدرسة  مع أصدقائي رغم افتقادي للقدرة على أكون

 5انضّم إىل  الذييف الصّف  طالبال -ا مسألة زلّفزة أو على سبيل التقليدبإرادهتم يكون ذلك أحيانً  وحدات تعليمّية 5ب طاّل يأيت 
  )عاٍل([. 1الطاّلب يتحّدون أنفسهم ]مدير مدرسة  -يد االنضماملست  أقّل قدرًا منو وأر  وحدات تعليمّية

 

 وحدات تعليمّية. 5موعات الرتكيز مع طاّلب أقوال مشاهبة ط رحت أيًضا يف رل

وحدات تعليمّية. يف اليوم األّول يف الصّف العاشر  4أو بصورة أدّق أجربتي على احملاولة. فّكرت  طوال الوقت تعّلم صديقيت أقنعتي 
يل: دلاذا ال ضلاول؟ عندىا  وحدات تعليمّية، قلت  ذلا: ماذا تفعلني ىنا؟ ىّيا نذىب. قالت 5الحظت  أّن صديقيت ذبلس يف صّف 
 )عاٍل([. 4حاولت  وبقيت  ىناك ]طاّلب مدرسة 

 وحدات تعليمّية 5الطّّلب الذين يختارون تعّلم الرياضّيات بمستوى  أسباب قّلة عدد. ج

ة يف وحدات تعليميّ  5برزت من صبيع ادلقابالت أسباب سلتلفة تفّسر القّلة النسبّية لعدد الطاّلب الذين ؼلتارون تعّلم 
 الرياضيّات.

 التعليم األكاديمّي خارج البّلد 

وحدات  5التعّلم خارج البالد الذي ال يتطّلب  -كما فّصلنا يف القسم الذي تناول ادلمّيزات اخلاّصة للمجتمع العريّ 
 وحدات تعليمّية. 5تعليمّية يف الرياضّيات ىو عامل مركزّي ؼلتار بسببو الطاّلب عدم تعّلم 

  روتچفي التعّلم وفي المنهاج التعليمّي وفي امتحانات الب -بةالعبء والصعو 
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يتطّلب بذل جهد كبير من وىذا األمر وحدات تعليمّية ىو صعب،  5تعّلم تطّرق قسم من ادلديرين وادلعّلمني إىل أّن 
 شلّا ؽلنعهم يف بعض األحيان من الرتكيز يف مواضيع أخرى.جانب الطّّلب، 

وحدات تعليمّية لكّني أريد  5يأيت إيّل طاّلب ويشكروني على الثقة، أحلقتي بتعّلم  -ني من مشكلة عكسّيةأعاين يف السنتني األخريت
وحدات تعليمّية ]...[ يريدون حياة سهلة منذ البداية. أقنعهم بالبقاء يف  5وحدات تعليمّية، فأبدأ بإقناعهم بأن ػلاولوا تعّلم  4

 )عاٍل([. 2لك أحيانًا ]معّلم مدرسة وحدات تعليمّية وأصلح يف ذ 5مستوى 

وحدات تعليمّية، ألنّو يتطّلب وقًتا طوياًل وساعات كثرية للتمّرن على حساب ادلواضيع  5الرغبة يف تعّلم  مأسباب أخرى لعدىناك 
ليمّية يف الرياضّيات وحدات تع 5ىا دصلليزيّة ويف مواضيع أخرى، عنوحدات تعليمّية يف اللغة اإل 5أراد الطالب تعّلم ذا أاألخرى. 

وحدات تعليمّية وبذل اجلهد يف  5التنازل عن باعتبارات الطالب تصبح الزمن  مرورمع ربتاج إىل تكريس وقت أكرب وسبّرن أكثر. 
   )منخفض([. 5مدرسة  معّلم] األىايل أيًضا عتباراتىذا أحد ا -أخرىمّية يف مواضيع وحدات تعلي 5أمور أخرى ألنّو ػلتاج إىل 

وحدات تعليمّية في الرياضّيات يشّكل عبًئا كبيًرا على  5المنهاج التعليمّي في ذكر أحد ادلعّلمني أيًضا أّن 
 الطالب.

ب على الطاّلب الذين ىناك طاّلب يرغبون بالفعل يف تعّلم الرياضّيات، لكّن ادلواّد الكثرية وادلواضيع الكثرية يف ادلنهاج التعليمّي تصعّ 
يعانون من مشاكل يف الرتكيز، وليس فقط ]...[ حسب رأيي ؽلكن تقليص ادلواّد دون ادلّس دبستوى االمتحان ]...[ ماّدة كثرية 

حسب  يز على عّدة مواضيع معّينة وادلطالبة دبستوى عاٍل يف الرياضّيات دون ادلّس بادلستوى ]...[واع كثرية من األسئلة. ؽلكن الرتكوأن
 )منخفض([. 5رأيي سيسّهل ذلك على الطاّلب ]معّلم مدرسة 

طويل جدًّا ويتطّلب صبًرا وتركيًزا من جانب وحدات تعليمّية  5يف الرياضيّات دبستوى روت چامتحان البوأضاف أّن 
افّية ويقّررون ترك وبعد تقّدمهم إىل االمتحان األّول ال يرغبون يف االستمرار والتقّدم إىل االمتحانات اإلضالطّّلب، 

 وحدات تعليمّية. 5تعّلم 

  وحدات تعليمّية يف الرياضيّات. 5كما أّن الطاّلب أيًضا أشاروا إىل الصعوبة والعبء التعليمّي يف تعّلم 

الرياضّيات وحدات تعليمّية وضلن على علم بالصعوبة الكامنة يف ذلك، ونرغب يف التعّلم ذلذا السبب؛ مسألة أّن تعّلم  5اخرتنا تعّلم 
يأيت يف أغلب احلاالت على حساب ادلواضيع األخرى ىو أمر صعب؛ مسألة الوقت والتنسيق بني مواضيع كثرية وخاّصًة عند حلول 

 )منخفض([. 8موعد البسيخومرتي ىو صعب بالفعل ]طاّلب مدرسة 

 وحدات تعليمّية يف ىذا ادلستوى. 4وىذا أحد األسباب لبقاء طاّلب  

روت األّول  چوحدات تعليمّية، لكن عندما رأيت  الذين جّربوا ىذا ادلستوى والصعوبة اليت واجهوىا يف امتحان الب 5يار فّكرت  يف اخت
وحدات تعليمّية  5وحدات تعليمّية ىي أفضل من تعّلم  4يف  011كنت  أكثر رًضا من قراري بالبقاء، لذلك فّكرت  أّن عالمة 

وحدات تعليمّية وأنا ناجحة  4ات تعليمّية لكّن اجلميع قالوا إنّو صعب للغاية واكتفيت  بتعّلم وحد 5والشعور بالضغط؛ أردت  تعّلم 
 )عاٍل([. 4يف ذلك ]طاّلب مدرسة 

وحدات تعليمّية وأّني أحتاج لبذل جهد كبري وسيكون ذلك على حساب أمور أخرى، لذلك مل أخرت  5أعلم أّني ال أستطيع تعّلم 
وحدات تعليمّية وكانت الوترية سريعة بالنسبة يل، حسب رأيي لو كان لدّي ادلزيد من الوقت   5ة؛ تعّلمت  وحدات تعليميّ  5تعّلم 

وحدات تعليمّية  5وحدات تعليمّية؛ كنت  يف درسني يف  5كنت  سأصلح، وبسبب وجود أمور كثرية علّي فعلها تنازلت  عن تعّلم 
  )عاٍل([. 4إّني كسول بعض الشيء ]طاّلب مدرسة  وحدات تعليمّية ]...[ 4قلت  إىل وعندما أعطانا ادلعّلم وظائف بيتّية كثرية انت
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 وحدات تعليمّية. 5شعروا بعدم قدرتهم على النجاح في وحدات تعليمّية أّّنم  4يف ىذا السياق أشار طاّلب 

 5ليمّية، وحاول والدي إقناعي بتعّلم وحدات تع 4وحدات تعليمّية تعّلمت   5بسبب رغبيت يف تعّلم اذلاي تك ومل أستطع تعّلم 
 )عاٍل([. 4وحدات تعليمّية ]طاّلب مدرسة  5وحدات تعليمّية لكّني علمت  بأّني لن أستطيع التغّلب على الصعوبة الكامنة يف تعّلم 

طعت  فلن أحصل على العالمة وحدات تعليمّية، وحّّت لو است 5كان ذلك وضًعا مثاليِّا بالنسبة يل، مل أر  يف نفسي قادرًة على تعّلم 
وحدات تعليمّية تساعد دبدى أكرب من عالمة واطئة  4، لذلك عالمة أفضل يف وحدات تعليمّية 4اليت سأحصل عليها لو تعّلمت  

  )منخفض([. 8وحدات تعليمّية ]طاّلب مدرسة  5يف 

  اديمّي والعملوحدات تعليمّية لّلختيارات المستقبلّية في التعليم األك 5عدم ضرورة تعّلم 

وحدات تعليمّية إىل أّن اختيار عدد الوحدات التعليمّية يف الرياضّيات ينبع من حقيقة التوّجو ادلستقبلّي  4أشار طاّلب 
 وحدات تعليمّية يف الرياضيّات. 5جملاالت التعّلم ورلاالت العمل اليت ال تتطّلب تعّلم 

 1ي فّكرت  يف تعّلمو يف ادلستقبل ال ػلتاج مّي إىل أكثر من ذلك، أعلم أّن مستوى وحدات تعليمّية ألّن ادلوضوع الذ 4اخرتت  تعّلم 
وحدات تعليمّية دلن ينوي تعّلم علم  5وحدات تعليمّية ال يساعدين ويقّيدين يف اختيار اإلمكانّيات يف ادلستقبل، وكذلك غلدر اختيار 

 4وحدات تعليمّية وال أحتاج إىل أكثر ]طاّلب مدرسة  4ك يكفيي تعّلم احلاسوب أو اذلندسة وأنا ال أفّكر يف ىذا االذّباه، لذل
 )عاٍل([.    

 5وحدات تعليمّية َو  4ليس ىناك فرق حسب رأيهم بين الطّّلب الذين يتعّلمون أشار قسم من الطاّلب إىل أنّو 
  وحدات تعليمّية.

م اذلندسة أو موضوع يتطّلب مستوى عالًيا من الرياضّيات حسب رأيي ىذا ال يشّكل عائًقا، ألّن الطالب الذي يرغب يف تعلّ 
وحدات  1فبالتأكيد يكون قويِّا يف الرياضّيات وسينجح فيو كثريًا، وإذا اختار تعّلم اذلندسة والرياضّيات فإنّو يستطيع حّّت تعّلم 

 أن ي قب ل دلن يريد تعّلم اذلندسة ؽلكنو ، لذلك ىذا ال يشّكل عائًقا؛ ال أرى عوائق يف ذلك، حّّت 011تعليمّية وػلصل على عالمة 
وحدات تعليمّية ؽلكن استكمال  5وحدات تعليمّية؛ أرى أيًضا أّن ذلك ال يشّكل عائًقا، وحّّت يف ادلواضيع اليت ربتاج إىل  4دبستوى 

 )عاٍل([. 4سة وحدات تعليمّية فال حاجة لذلك ]طاّلب مدر  5ذلك يف ادلستقبل، لذا إذا كنت  ال تتحّمل ضغط تعّلم 

  )منخفض([. 8وحدات تعليمّية، لذلك لن تكون ىناك عوائق ]طاّلب مدرسة  4ال أرى بتاتًا تأثريًا أو عائًقا، كّل اجلامعات تطلب 
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   وحدات تعليمّية في الرياضّيات 5طرق لزيادة نطاق الذين يتعّلمون . 3

 ياضّياتفي الر  وحدات تعليمّية 5طرق لجذب الطّّلب إلى تعّلم أ. 

وحدات تعليمّية يف الرياضّيات  5تطّرق صبيع ادلشاركني يف ادلقابالت إىل طرق تساعد على جذب الطاّلب إىل تعّلم 
 من أجل زيادة نطاق ادلتعّلمني. قسم منهم تبّنوا ىذه الطرق منذ اليوم.

 تقليص الفجوة التعليمّية -المدرسة اإلعداديّة 

 المستوى التعليمّي في المدارس اإلعداديّة ليس كافًيا. ادلعّلمون إىل أنّ و أشار ادلديرون 

حسب رأيي ىناك فجوة بني ادلدرسة اإلعداديّة وادلدرسة الثانويّة، بل ىناك فجوة ىائلة. ىناك قفزة يف مستوى ادلاّدة ]...[ ىناك 
سة اإلعداديّة، يف مستوى التفكري ويف مستوى حسب رأيي فرق بني مستوى معرفة ادلعّلمني يف ادلدرسة الثانويّة وبني ادلعّلمني يف ادلدر 

 .)عاٍل([ 0)معّلم يف مدرسة النظرة إىل احلياة بشكل عاّم ]

يف ادلرحلة اإلعداديّة. يف كّل سنة ]...[ يّتضح أّن كثريًا من ادلواّد اليت كان من ادلفرتض  مستوى التعّلم -ادلشكلة األصعب ]...[
ىذه مشكلة صعبة، يأتون إلينا ونالحظ أّّنم ال  -كما غلب، ال ينهون ادلواّد كما ىو مطلوبتعّلمها ىناك، مل يتعّلمها الطاّلب  

 )عاٍل([. 8ؽللكون ادلهارات البسيطة. ليس ألّن الطالب ال يقدر على ذلك، فهم يواصلون تعّلمهم وينجحون ])مدير مدرسة 

 5كيز. قال عدد قليل من الطاّلب دبستوى تطّرق إىل ىذا ادلوضوع صبيع الطاّلب الذين شاركوا يف رلموعات الرت 
"مل يأتوا وحدات تعليمّية إّن الطاّلب يف ادلدارس اإلعداديّة كانوا دبستوى مالئم، لكّن معظم الطاّلب ذكروا أّّنم 

 حاضرين بتاتًا".

 )عاٍل([. 4كمدرسة   سلّيًما صيفيِّا، مل نتعّلم بقدر ما لعبنا ]طاّلبيف احلقيقة شعرت  أّن ادلدرسة اإلعداديّة كانت 

اإلعداديّة مل  مل آِت إىل ادلدرسة الثانويّة حاضرًا بتاتًا، طريقة التدريس زبتلف كّليِّا عن تلك اليت نتعّلمها يف ادلدرسة الثانويّة، يف ادلدرسة
ثرية سبق وأجبنا عنها ومكتوبة "عمل بال فائدة"، حّّت يف االمتحانات كانت أسئلة ك -أفهم ادلواّد وإظّلا استعمال القوانني وادلعادالت

 يف دفاترنا؛ أستطيع القول إّن الصّف العاشر كان الصّف التاسع رقم اثنان؛ ادلدرسة اإلعداديّة مل تساعدين يف دراسيت الثانويّة، معظم
 )منخفض([. 8درسة العمل كان يف ادلدرسة الثانويّة، أي كأنّنا تعّلمنا الرياضّيات من البداية يف ادلدرسة الثانويّة ]طاّلب م

يجب كشف الطّّلب منذ المدرسة اإلعداديّة لتعّلم على ضوء الفجوة القائمة أشار ادلديرون وادلعّلمون أنّو 
ستؤثّر ىذه الرياضّيات في المدرسة الثانويّة، وإكسابهم مهارات تفكيريّة وحّتى رفع مستوى معرفة المعّلمين. 

  وحدات تعليمّية. 5الطرق حبسب رأيهم على زيادة نطاق تعّلم 

ا، ىذه العملّية ال تبدأ يف الصّف العاشر،  -تأىيل الطاّلب وتعميق تفكريىم ومهارات لتفكري مغاير وعميق ىذه عملّية طويلة جدِّ
ة وحدات تعليمّية. يأيت الطالب إىل الصّف العاشر، وإذا مل تكن لديو ادلهارات األساسيّ  5الذي أبدأ فيو بتحضري الطاّلب المتحان 

للتفكري دبستوى عاٍل، فإنّو سيجد صعوبة ]...[ إذا مل يكتسب الطالب مهارات التفكري يف ادلدرسة اإلعداديّة واالبتدائّية أيًضا، 
فستكون ادلهّمة صعبة، لكن لو بدأوا التمّرن على أمور متنّوعة والتفكري دبستوى مغاير ورفع مستوى التفكري وسبرينهم على طريقة 

 5وحدات تعليمّية ])معّلم يف مدرسة  5فإّن ذلك سيؤثّر كثريًا على عدد الطاّلب الذين سريغبون يف تعّلم  -ى عالٍ التفكري دبستو 
 )منخفض([.
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برامج عملّية يتّم تطبيقها من أجل تنمية الطّّلب قبل المرحلة الثانويّة تطّرق عدد من ادلشاركني يف ادلقابالت إىل 
 وحدات تعليمّية. 5توى للطاّلب دلسومن أجل تجنيد فّعال 

ق تبدأ ادلدرسة من الصّف األّول وحّّت الصّف الثاين عشر، ومنذ ادلرحلة اإلعداديّة لدينا برامج للتفّوق يف الرياضّيات والعلوم عن طري
ادلدرسة يدسون، ومن ىناك نبدأ يف تدريسهم بأكرب مدى شلكن. باإلضافة إىل ذلك لدينا مسألة التعليم األكادؽلّي يف ڤمعهد دا

إنّنا نؤمن بأّن علينا كشف طاّلبنا دلا ػلدث يف اجلامعات، وعندىا منذ سّن مبّكرة نتيح  -الثانويّة أو يف ادلدرسة اإلعداديّة/ االبتدائّية
د ذلم أن يشعروا معىن اجللوس على مقعد الطالب اجلامعّي واإلصغاء حملاضرة والدخول إىل ادلختربات يف التخنيون. ىذه ليست رلرّ 

سّن مبّكرة على التعليم األكادؽلّي ]...[ وىذا  ذزيارة، إنّو برنامج بنائّي يتضّمن دورات يف التعليم األكادؽلّي. يتعّرف طاّلبنا من
يقول طاّلب منذ سّن مبّكرة ألنفسهم بأّّنم يرغبون يف الوصول إىل ىناك، واجللوس على يساىم كثريًا ويغرّي كثريًا لدى الطاّلب. 

غليبون أّن  91%عد. نرى أّن ذلك يغرّي سلوكهم وشكل تعّلمهم. إنّنا ظلّرر استبيانًا لألىايل يف ّناية كّل دورة كهذه ]...[نفس ادلق
جّديّة ورغبة يف التعّلم ألّن لديهم حلًما ويرغبون يف ربقيقو ])مدير مدرسة  ربّولوا إىل أكثر -ىذه الدورات غرّيت أظلاط حياة الطاّلب

  )عاٍل([. 0

ذه السنة أخذنا طاّلبًا من الصّف التاسع الستكمال، لدورة صيفّية دلّدة أسبوعني، ومّت تأىيلهم وكان من السهل عليهم االنضمام ى
وحدات تعليمّية بادلقارنة مع طاّلب مل يشاركوا يف الدورة الصيفّية. ىناك الكثري من األمور اليت ساىم كّل منها للطالب وىذا  5إىل 

  موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(.ىاّم للغاية ]

 كما أّن الطاّلب أوصوا بطرق متنّوعة لتقليص الفجوة بني ادلرحلة اإلعداديّة وادلرحلة الثانويّة:

 غلب أن تكون ادلرحلة  -مّلءمة المنهاج التعليمّي في المرحلة اإلعداديّة لذلك الذي في المرحلة الثانويّة"
لة الثانويّة، وأن تكون ادلواّد كأساس دلضامني التعّلم يف ادلرحلة الثانويّة؛ كّنا نرغب يف الشعور بأنّنا لو فّوتنا اإلعداديّة مرتبطة بادلرح

)عاٍل([. "تغيري ادلنهاج التعليمّي حبيث يتالءم مع ادلطلوب يف  4روت" ]طاّلب مدرسة چدرًسا واحًدا فسنخسر ادلاّدة اليت ضلتاجها للب
وحدات تعليمّية  5روت، وبذلك لن تكون صعوبة يف تعّلم چيف الصّف السابع يف تعّلم مواّد قريبة من مواّد البروت. غلب البدء چالب

 )منخفض([.  8ألّن الطاّلب سيفهمون مسبًقا؛ على األقّل ننهي الصّف التاسع وضلن نعرف كيف نشتّق داّلة" ]طاّلب مدرسة 

 حسب رأيي كان غلب تصنيف الطاّلب يف ادلدرسة اإلعداديّة إىل  -تصنيف الطّّلب مسبًقا في المرحلة اإلعداديّة
 )منخفض([. 8طبقات من ناحية قدرهتم التعليمّية، وبذلك نعمل مع كّل طبقة كما غلب وحبسب قدرهتا ]طاّلب مدرسة 

 غلب أن يكونوا أكثر  "ىنا تكمن ادلشكلة وىي أّن ادلعّلمني يف ادلدرسة اإلعداديّة -معّلمون مهنّيون في المدارس اإلعداديّة
حظت  صعوبة ويعّلموننا ادلستوى احلقيقّي للماّدة وللموضوع. كّل شيء يتعّلق بطريقة ادلعّلم يف التدريس؛ يف السنة األوىل يف الثانويّة ال

كّل ما غلب، ولذلك كان   الفرق ادللحوظ بني التعّلم يف الصّف التاسع والصّف العاشر، خاّصًة أّن ادلعّلم يف ادلدرسة اإلعداديّة مل يقّدم
 )عاٍل([. 4علّي أن أبذل جهًدا من أجل جسر ىذه الفجوة" ]طاّلب مدرسة 

  فتح األبواب للمستقبل  -وحدات تعليمّية في الرياضّيات 5التشديد على مساىمة تعّلم
 وتنمية التفكير

من أجل جذب لمستقبلهم.  مدى ضرورتو ومساىمتوأحد اعتبارات اختيار الطاّلب للرياضّيات كموضوع موّسع ىو 
تأثير بالطّّلب  تعريفيجب وحدات تعليمّية، أشار ادلديرون وادلعّلمون إىل أنّو  5الطاّلب إىل تعّلم الرياضيّات دبستوى 

 بشكل عاّم.تعّلم الرياضّيات على حياتهم األكاديمّية والمهنّية وتنمية تفكيرىم 
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وبخّريجي  يف الصفوف العليابطّّلب المدرسة ذلذا اذلدف يستعينون و  ،القدوة الشخصّيةأشار قسم منهم إىل أعلّّية 
 وتعريف الطّّلب بالمجال األكاديمّي والصناعة. الذين يتعّلمون يف اجملال األكادؽلّي يف البالد المدرسة 

أردنا تعّلم الطّب أو تدقيق درجة وىذا كثري، إذا  15وحدات تعليمّية ]...[ ردّبا ربصلون على إضافة )بونوس(  5أشرح دائًما ماىّية 
وحدات تعليمّية، إًذا دلاذا أكون أقّل منهم ]...[  5وحدات تعليمّية. اجلميع يتحّدث عن  5احلسابات وما شابو فنحن حباجة لتعّلم 

 )عاٍل([. 0وحدات تعليمّية ])معّلم يف مدرسة  4إذا وجدت  صعوبة أستطيع التغيري يف الصّف الثاين عشر وتعّلم 

وتوعية مهنّية ]...[ رياضّيات، غلب إقناع الطاّلب بأّن ذلك سيساعده يف صبيع رلاالت احلياة، إنّو وسيلة لتنمية التفكري،  -توعية
ا يف قسم التفكري الكّمّي يف البسيخومرتي ]...[   ىذا ال يعي فقط حّل سبارين يف الرياضيّات ]...[ ىذا يعي أيًضا عالمة عالية جدِّ

بإمكاين دعوة طاّلب يتعّلمون يف اجلامعة أو يف الصّف الثاين عشر، ليساعدوين يف توعية الطاّلب الداخلني  -ناع؟كيف ؽلكني اإلق
ادلرحلة اإلعداديّة ]...[ يف بعض األحيان يقتنع الطاّلب من الطاّلب اآلخرين أكثر شلّا من ادلعّلمني. إّني إىل الصّف العاشر أو إىل 

الثاين عشر من أجل الشرح ذلم ])معّلم يف  –وحدات تعليمّية من الصّف احلادي عشر  5ا بتعّلم أستعني بطاّلب وأوصي دائمً 
 )عاٍل([. 1مدرسة 

 إنّنا نبنّي وننجح يف إقناعهم دبدى أعلّّية التعّلم يف التخنيون مواضيع اذلندسة والعلوم وعلم احلاسوب واذلاي تك ألّن ىذه ادلواضيع
وحدات  5يف ادلتعّلمني وادلقابل ادلاّدّي فيها عاٍل، وكي ي قب ل الطالب ذلذه ادلواضيع ىو حباجة لتعّلم مطلوبة دائًما بسبب النقص 

  )منخفض([.  8تعليمّية يف الرياضّيات وىذا أحد العوامل اذلاّمة لنجاح الطالب ىناك ])مدير مدرسة 

ّرف على أشخاص من المجتمع العربّي من التع -أىّمّية القدوة الشخصّيةتطّرق األشخاص ادلركزيّون أيًضا إىل 
 المجال األكاديمّي ومجال العمل.

ىناك عدد كبري من األكادؽلّيني يف الوسط  -من احمليط االجتماعيّ  ظلاذجال سبب ؽلنع إعطاء ، ظلاذجغلب إقناع الطاّلب وإعطاؤىم 
ؽلكنها التأثري واإلقناع. يف الوسط العرّي  النماذجلك ىذه العرّي الذين اطلرطوا يف اجلامعات يف إسرائيل وىذا ليس أمرًا بسيطًا. لذ

ىذا يعي أّن الطاّلب ينظرون إىل ىؤالء األشخاص وإىل  -شخصّية أساًسا ]...[ ىناك عدد من األشخاص الفّذين ويعتربون قدوة
حراك معنّي وجّيد، وىناك زيادة يف الذين ادلكانة اليت وصلوا إليها ويسألون أنفسهم دلاذا ال أحّقق أنا أيًضا ذلك؟ وىذا يؤّدي إىل 

 وحدات تعليمّية )موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(.    5يتعّلمون 

  "بطاّلب تعّلموا يف ادلاضي ويتحّدثون عن ذبربتهم".واالستعانة القدوة الشخصّية أعلّّية  إىل الطاّلب أيًضا أشار

ت تعليمّية لنذىب إىل ادلدارس يف إطار معنّي ونشرح للطاّلب عن مدى سهولة ادلوضوع وحدا 5ضلن أو اآلخرون الذين سبق وتعّلموا 
صحيح أّن ىناك صعوبة معّينة لكن باستطاعتهم التغّلب عليها، وىذا سيساعدىم يف ادلستقبل يف وبأنّو ليس صعًبا كما يظّنون. 

 -جهد وتكريس أكثر وقت. ليسمعوا أّن ىذا سيفيد الطاّلب اجلامعة، يبدو يل أّن الرياضّيات ىو ادلوضوع الذي يتطّلب بذل أكرب
 8وحدات تعليمّية ]طاّلب مدرسة  5ىذا أفضل وأكثر تأثريًا من مساع ذلك من ادلعّلم ألّن ادلعّلم يريد بالتأكيد بأن يتعّلم اجلميع 

 )منخفض([.

  حياتهم األكاديمّية والمهنّية )العملّية(.تأثير تعّلم الرياضّيات على على  فأشار الطاّلب أيًضا إىل أعلّّية التعرّ 

بأّّنا ستساعدنا بالتأكيد يف اجلامعة، وكما قالوا الرياضّيات تنّمي غلدر بنا أن نعرف العالقة بني الرياضّيات والعلوم وحياتنا اليومّية، و 
 )عاٍل([. 4التفكري خاّصًة يف حّل ادلشاكل ]طاّلب مدرسة 
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وحدات تعليمّية؛ وأحباث وتقارير من  5لوعي لدى الطاّلب عن اجملاالت اجلامعّية اليت حباجة لتعّلم لو كانت ىناك برنامج لزيادة ا
وحدات تعليمّية  5وحدات تعليمّية وبني اآلخرين، أي تبنّي أّن من يتعّلم  5ادلدرسة نفسها تبنّي الفرق بني تقّدم ىؤالء الذين تعّلموا 

 )منخفض([.   8م ما يشاء ]طاّلب مدرسة ت فت ح صبيع األبواب أمامو وؽلكنو تعلّ 

تساعد الطّّلب على تنمية  كوسيلة يمكنها أنتطّرق ادلشاركون يف ادلقابالت بتوّسع إىل موضوع الرياضّيات 
 سواًء يف اجملال التعليمّي أو يف احلياة اليومّية.المهارات التفكيريّة 

إذا أصبح طالًبا جّيًدا يف م لدى الطالب ]...[ غلب تقويتو يف الرياضّيات. من أجل تنمية ادلهارات التعليمّية والقدرة على التعلّ 
لعلوم الرياضّيات، أريد يف الواقع طالًبا قويِّا ويواصل مباشرًة تعّلم العلوم وتفكريه علمّي، وبالطبع سيدخل اجملال األكادؽلّي يف رلال ا

 (.2اي تك والعلوم )مدير قسم التعليم واذلاي تك، وسيندمج يف اجملتمع يف رلاالت ذلا عالقة باذل

ىذا ينّمي التفكري، يف العامل احلديث من األفضل أن يكون الطالب ذا قدرة تفكرييّة متطّورة ]...[ من ناحية اجلامعات، من ناحية 
 )منخفض([. 6اجلدارة، من ناحية تنمية التفكري ])معّلم مدرسة 

 8فقط وإظّلا يف حياهتم وتفكريىم ]...[ يرفع مستوى تفكريىم ])معّلم مدرسة  نقول للطاّلب بأّن ذلك يساىم ليس يف دراستهم
 )منخفض([. 

من أجل تنمية المهارات وحدات تعليمّية أيًضا شّددوا على أعلّّية تعّلم الرياضّيات هبذا ادلستوى وذلك  5طاّلب 
 التفكيريّة.

وعدم الرتكيز يف زاوية أو اذّباه واحد؛ من اجلدير بنا أن نعرف عالقة  إذا نظرنا إىل الوقت احلاضر فإنّو يساعد يف تنمية التفكري
الرياضّيات بالعلوم وباحلياة اليومّية، وبالتأكيد ستساعد يف اجلامعة، وكما قالوا تنّمي التفكري وخاّصًة يف حّل ادلشاكل؛ أحّب 

 )عاٍل([. 4ن يفّكر فيها الفرد كثريًا كي يفهم ]طاّلب مدرسة الرياضّيات، ألّني أحّب ]...[ األمور اليت ربتاج إىل تفكري، اليت غلب أ

وحدات تعليمّية ينّمي التفكري يف ادلواضيع األخرى ويساعد يف البسيخومرتي ولو  5إنّو موضوع يوّسع ويعّمق طريقة تفكرينا؛ مستوى 
، األمر الذي سيساعد أكثر عمًقا من اآلخرين بلى طرق التفكري يف احلياة وغلعل الطاّل روت؛ يؤثّر عچتأثري على نتائج امتحانات الب

ة ألنّنا نواجو أسئلة صعبة لذلك يعترب البسيخومرتي بالنسبة لنا سهاًل وبسيطًا؛ حّّت إن مل يف ادلستقبل؛ يوّفر ذلك لنا مهارات تفكرييّ 
  .)منخفض([ 8ربتج للرياضّيات يف اجلامعة فإّّنا ستساعدك يف احلياة اليومّية ]طاّلب مدرسة 

 معّلمون مهنّيون يساىمون في محّبة الرياضّيات 

وحدات تعليمّية، غلب  5تبنّي أقوال ادلديرين وادلعّلمني أنّو من أجل جذب الطاّلب إىل تعّلم الرياضّيات دبستوى 
وذلك من معّلمين مهنيّين يؤّدون إلى رفع مستوى دافعّية الطّّلب وإلى محبّتهم للموضوع، احلرص على وجود 

 التدريس الذي يرّكز على الفهم والربط بحياة الطالب.استخدام خالل 

بادلوضوع إىل  نرقىوحدات تعليمّية،  5إنّنا ننجح يف منح الثقة للمعّلمني ادلهنّيني الذين بإمكاّنم بالفعل وضع ربد  للطاّلب يف 
خل الطاّلب إىل ادلوضوع وػلّبونو، وعندىا ؽلكن من ادلعادالت اليت يكرىها الطاّلب. البدء بذلك إىل أن يد نبدأمستوى الفهم وال 

ربويل الرياضّيات من علم معادالت وحلول إىل البدء باألمور اجلّديّة يف الرياضّيات وربطها دائًما باحلياة اليومّية لدى الطاّلب، أي 
 1ذه إىل أماكن ػلّبها الطاّلب ])مدير مدرسة علم ؽلكن استخدامو يف احلياة اليومّية، وؽلكن االستعانة بو يف احلياة اليومّية، وؽلكن أخ

 )عاٍل([.
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وحدات تعليمّية من أجل جذب ىؤالء الطاّلب ]...[ ادلشكلة ادلركزيّة  5-4غلب وضع أفضل ادلعّلمني يف الصّف العاشر ادلعّد لتعّلم 
ن الطاّلب ومن ادلعّلمني يقولون بأّن ادلوضوع ىي كيف ظلّرر ادلواّد إىل الطاّلب ]...[ غلب التواصل مع حياة الطاّلب اليومّية، كثري م

ب، جاّف ]...[ إذا عرضنا ادلوضوع بصورة الئقة وبأنّو مفيد للحياة اليومّية، فسيحّبو الطاّلب. هبذه الطريقة ؽلكن إثارة دافعّية الطاّل 
   )عاٍل(ٍ[. 1])معّلم يف مدرسة  األقوياءوخاّصًة الطاّلب 

  على فهم ادلاّدة وعلى زلّبة ادلوضوع.مهنيّتو وطرق تدريسو  تؤثّر – يء يتعّلق بادلعّلم""كّل شذكر الطاّلب أيًضا أّن 

إذا  يعتمد ادلوضوع على ادلعّلم فقط، إذا كان ادلعّلم ػلّب ادلوضوع ويدّرسو من منطلق زلّبتو لو فيشارك الطاّلب أيًضا يف ىذه احملّبة، و 
فلن يرغب الطاّلب يف التعّلم؛ ادلشكلة لدى ادلعّلمني أّّنم يريدون إّناء ادلواّد دون  كان يدّرس فقط من أجل الراتب يف ّناية الشهر

 )عاٍل([. 4مدرسة  طاّلب]) أو يفهموّنا بعمق أن غلعلوا الطاّلب ػلّبون ىذه ادلوادّ 

 ويف ىذه ادلسألة يوصون أيًضا:

عّلم الذي يبدأ معنا يف الصّف العاشر يواصل معنا حّّت الصّف روت؛ ادلچبعدم السماح دلّعلم غري مؤّىل بالتدريس وربضري الطاّلب للب
 )منخفض([. 8الثاين عشر وال يستبدلونو ألّن الطاّلب قد تعّودوا على طريقة تدريسو للمواّد ])طاّلب مدرسة 

 برامج جديدة من وزارة التربية والتعليم لزيادة نطاق المتعّلمين 

التغييرات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، ومنها، إضافة اب إىل أشار قسم من ادلشاركني يف ادلقاالت بإغل
اليت ساعلت يف ساعات تعليمّية في الرياضّيات، وإضافة عّلمات )بونوس( وبرامج مختلفة لدفع تعّلم الرياضّيات، 

ىذه اجلوانب أكثر يف وحدات تعليمّية ويف جذب ادلزيد من الطاّلب. ردّبا ساعدت  5دفع تعّلم الرياضّيات دبستوى 
 ادلدارس اليت نسبة الطاّلب ادلتقّدمني فيها خلمس وحدات تعليمّية ىي منخفضة.

ن يف السنتني األخريتني، عندما أعلن الوزير بِنت عن السياسة اجلديدة اليت سبنح أولويّة للرياضّيات، طرأ ارتفاع. عندما مسع الطاّلب ع
عليم العايل، وشّجعنا ادلعّلمني على االستكمال، والطاّلب أيًضا، الحظنا ارتفاًعا بنسبة درجة يف مؤّسسات الت 15إضافة )بونوس( 

 )منخفض([. 6ساعة وساعات تقوية وتوّسع ]مدير مدرسة  05ىذه السنة، وىذا بسبب إضافة الساعات، منحونا  %011

ت الوعي يم، قد دفعت بالفعل األشخاص وغّزز رتبية والتعلّل التغيريات اليت سّبت يف ادلستوى اللوائّي ومن جانب وزير العلى ما يبدو ك
لدى األىايل ولدى الطاّلب، ألنّنا ضلن أيًضا نطرح ذلك، نقول ذلم ماذا سيجنون من ذلك يف التعليم األكادؽلّي، ونأمل بأن يستمّر 

 )منخفض([. 8ىذا التوّجو ألّن ذلك ليس سهالً أبًدا ]مدير مدرسة 

وحدات تعليمّية، لذلك ال ؽلكن فتح صّف ذلؤالء  5.[ ىناك مدارس ال يوجد فيها عدد كبري من طاّلب ذبّند الوزارة ساىم ]..
وحدات تعليمّية، لذلك ىناك مسألة ادلدرسة الثانويّة االفرتاضّية اليت  5الطاّلب، بل وأكثر من ذلك ال صلد معّلًما مالئًما لتدريس 

وحدات تعليمّية، ادلدرسة االفرتاضّية ساعدت كثريًا ]...[  5باإلمكان أن يتعّلموا  ساعلت بصورة ملحوظة يف انضمام طاّلب مل يكن
شاركت جهات كثرية ىذه السنة يف ىذه ادلسألة، وال يقتصر ذلك ىناك مشروع آخر شارك فيو أيًضا طاّلب جامعّيون يف ادلدارس. 

وظة وجّيدة. آمل بأن يستمّر ىذا التوّجو )موّظف كبري يف وزارة على الوسط العرّي، ففي الوسط اليهودّي أيًضا كانت ىناك زيادة ملح
 الرتبية والتعليم(.

 اليت يتضّمنها.وإضافة العّلمات )البونوس( وحدات تعليمّية أيًضا إىل مسألة الربنامج اجلديد  5تطّرق طاّلب 

يمّية يف الرياضّيات ويف اللغة اإلصلليزيّة عندىا ت قب ل وحدات تعل 5مسألة إضافة العالمات )البونوس( تثري اىتمام الطاّلب، إذا تعّلمت  
 )عاٍل([. 4بدون بسيخومرتي، وىذا أيًضا يساعد الطاّلب يف الرغبة يف تعّلم ىذا ادلستوى ]طاّلب مدرسة 
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اإلعالنات اليت  -وحدات تعليمّية كما رأينا يف يوتيوب 5الدولة أيًضا تريد أن يتعّلم عدد أكرب من الطاّلب مواضيع أكثر دبستوى 
درجة اليت مل يسبق إعطاؤىا من  15نّو من اجلدير تعّلم ىذا ادلستوى. واإلثبات لذلك ىو إضافة )بونوس( ريس فيها ويقول إپيشّجع 

  )منخفض([.  8قبل ]طاّلب مدرسة 

 تجنيد المديرين ودفع تعّلم الرياضّيات في مستوى البلدة 

 وحدات تعليمّية. 5سة كشخصّية ىاّمة في دفع تعّلم مدير المدر أشار األشخاص ادلركزيّون إىل 

وحدات تعليمّية يف الرياضّيات ىو ىاّم ويساىم يف احلياة. يف  5الوعي يف البلدات ويف ادلدارس يتعّلق بادلديرين. حسب رأيي تعّلم 
يف اجملتمع اليهودّي ]...[ تكوين رلموعات اجملتمع العرّي غلب البدء خبطوة مسبقة لإلقناع بأعلّّية ادلوضوع، األمر الواضح وادلعروف 
   كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(.تركيز للمديرين، زيارات إىل ادلدارس اليهوديّة، دعوة مديرين من الوسط اليهودّي )موّظف  

 أىّمّية الدعم ومشاركة مدير المدرسة.تطّرق ادلعّلمون أيًضا إىل 

وحدات تعليمّية. كنت  أتوّقع من اإلدارة أن تضيف ساعات  5خرية، زيادة عدد الطاّلب يف رباول اإلدارة، خاّصًة يف السنوات األ
تعليمّية ألّن الساعات ال تكفي. نتوّجو كّل سنة إىل اإلدارة منذ عّدة سنوات بصورة ثابتة، وأصبح ذلك عادة تتكّرر كّل سنة ]معّلم 

 )منخفض([.  6يف مدرسة 

أىّمّية الوعي للموضوع، وإلى تجّند البلدة وتخصيص ن يعملون يف مستوى البلدة إىل تطّرق األشخاص ادلركزيّون الذي
 الموارد.

أّواًل االستثمار والدعم ادلكّثف اليومّي من جانب السلطة احملّلّية وادلشاركة اليومّية يف ادلدرسة الثانويّة. كّنا  -من أين يأيت النجاح؟
 (.2اجات ادلدرسة، بالطبع عن طريق ادلدير )مدير قسم التعليم نستثمر يف التعليم وظلنح ساعات حسب احتي

 زيادة وعي األىالي 

وإلى يف اختيار ادلستوى التعليمّي المكانة الهاّمة لألىالي وللعائلة تطّرق عدد من األشخاص ادلركزّيني وادلديرين إىل 
 وحدات تعليمّية.  5الحاجة للتشديد أمامهم على أىّمّية تعّلم 

وحدات تعليمّية، ىذا األمر  5أثري جّدّي، ولألخوة تأثري. الطالب الذي يأيت إىل الصّف العاشر ويعرف أّن إخوتو تعّلموا لألىايل ت
ا وجّدّي للغاية، أمر حاسم )موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(.  مفهوم ضمًنا بأنّو سيفعل مثلهم. ىذا يؤثّر جدِّ

عائلة ما تقولو لبناهتا وأبنائها بالنسبة الختياراهتم ]...[ من ادلهّم بناء برنامج لألىايل ألّّنم حلقة للعائلة دور حاسم ]...[ ما زال لل
ا )موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(.  ىاّمة جدِّ

ليمّية يف الرياضّيات وحدات تع 5للتحّدث مع الطاّلب غلب منح استكماالت وقّوة لألىايل ألّن ىذا األمر ىاّم. إذا مل يتعّلم طاّلبنا 
وحدات تعليمّية يف الرياضّيات أو اللغة  5يف ىذه الدولة ال ؽلكن التقّدم بدون أو الفيزياء وما شابو فلن يكون ذلم مستقبل أفضل. 

 (.0اإلصلليزيّة. إنّنا ضلاول إقناع األىايل )مدير قسم التعليم 
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 حدات تعليمّية يف الرياضّيات:و  5على طاّلب تأثير العائلة كما وتطّرق الطاّلب إىل 

وحدات تعليمّية؛ ألىلي وإخويت الكبار ذبربة يف نفس الفرع وادلستوى لذلك اخرتت نفس االذّباه  5إخويت وأىلي أوصوين بتعّلم 
 )عاٍل([. 4]طاّلب مدرسة 

  وحدات تعليمّية 5طرق لمنع تسّرب الطّّلب من مستوى . ب

وحدات تعليمّية وكذلك  5ق سلتلفة ينتهجوّنا من أجل إبقاء الطاّلب يف مستوى أشار ادلشاركون يف ادلقابالت إىل طر 
 إىل طرق يوصون هبا للقيام بذلك: 

  تدريجّي في صعوبة التدريس وارتفاعإرجاء عملّية التصنيف 

كثري من للقسم منها سبّكن  -عملّية التصنيف لعدد الوحدات التعليمّية يف الرياضّيات بني ادلدارس ادلختلفةزبتلف 
وحدات تعليمّية، وتتّم عملّية التصنيف يف الصّف احلادي عشر. أشار ادلديرون وادلعّلمون إىل  5البدء بتعّلم  الطاّلب
    وحدات تعليمّية والبقاء ىناك كطريقة تساعد على منع التسّرب. 5لّلنتقال إلى  الدائمةالفرصة 

طالب من اجملموعة، وأحرص على نقل ىذه الرسالة أيًضا لألىايل وللطاّلب  أمنح الفرصة للجميع يف الصّف العاشر دون إخراج أيّ 
و على الطالب أن ي ظهر دافعّية وقدرة ورغبة ألنّنا يف ّناية الصّف دات تعليمّية، لكّني أقول ذلم إنّ وح 5الذين اعتربىم صبيًعا دبستوى 

 -ويف الصّف احلادي عشر سيتّم التصنيف الرمسّي حبسب العالمات وحدات تعليمّية، 5العاشر سنقّرر بالنسبة لالستمرار أم ال يف 
ا وأقبل تقريًبا دلستوى  وحدات تعليمّية كّل من يرغب بشرط أن يكون قد حصل على عالمة صلاح يف الصّف  5إّني متسامح جدِّ

أنظر إىل  بداية الصّف الثاين عشر، وحدات تعليمّية ىو للطالب فقط ]...[ يف 4إىل  5العاشر ]...[ القرار احلصرّي لالنتقال من 
روت ]...[ وىناك طاّلب مل ػلصلوا على عالمات عالية، حاولوا لكّنهم مل ينجحوا، ومع ىؤالء أتدّخل يف ادلوضوع چامتحانات الب

روت ])معّلم چادة بوحدات تعليمّية ]...[ ألّني ال أريد أن يتخرّج الطالب من ادلدرسة بدون شه 4]...[ وأقرتح عليهم االنتقال إىل 
 )عاٍل([. 2من مدرسة 

وحدات تعليمّية ]...[ لكّننا ال نسّد األبواب  5أو  4أو  1يتّم التقسيم يف الصّف العاشر، يف األشهر األوىل يقسَّم الطاّلب إىل 
ساعده على ذلك، ال وحدات تعليمّية ون 5أمامهم ونتيح ذلم فرصة أخرى طوال الوقت دلن يستطيع االنضمام ندعوه لالنضمام إىل 

ّنمل الطالب ]...[ ال ظلتحنو مّرة واحدة بل ظلنح فرصة أخرى يف ادلوعد "ب"، ندعمو حّّت النهاية وال نستغي عن أّي طالب ]...[ 
 5وحدات تعليمّية ونبي ذلم برامج سلتلفة كي يتمّكنوا من االنضمام إىل  5إىل  4إنّنا نبحث دوًما عن طاّلب ؽلكن نقلهم من 

    )منخفض([. 5دات تعليمّية ])معّلم من مدرسة وح

وبذلك ظلنع تسّرهبم بعد فرتة قصرية من منح ثقة للطّّلب عن طريق تجارب نجاح، يف ىذا السياق ط رح أنّو من ادلهّم 
ىناك مدارس يُبنى فيها التعليم واالمتحانات بدرجة صعوبة تأخذ وحدات تعليمّية، وذلذا الغرض  5مستوى 
 بصورة معتدلة. باالرتفاع

ليست صعبة حّّت ال يفشلوا وترتاكم لديهم ذبارب فاشلة. ، وحدات تعليمّية 5يف  يف البداية مّررت  ذلم امتحانات دبستوى متوّسط
سبّرسوا بالنجاح ]...[ وعندىا امتحنتهم كّل  أسبوعني تقريًبا بامتحان دبستوى متوّسط وبدأت  برفع درجة الصعوبة، يف ّناية األمر 

روت وطلبت  منهم حّل صبيع االمتحانات وسأمتحنهم يف ىذه االمتحانات للعالمة يف چامتحان ب 11عطيتهم كرّاسة ربوي أ
روت، لكّنهم مل يعرفوا األسئلة، ولديهم اجلرأة على چالشهادة ]...[ يف الفصل الثاين بدأت  بتنويع مستوى صعوبة امتحانات الب
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روت ]...[ رفعت  ادلستوى بالتدريج ويف ّناية األمر چيت، وبدأت  برفع ادلستوى فوق مستوى البالقيام بذلك، حّلوا األسئلة يف الب
 )عاٍل([.   0وحدات تعليمّية ])معّلم من مدرسة  5نسي الطاّلب اخلوف من 

 دعم التعّلم وتعزيز الدافعّية 

تعزيز دافعّيتهم لمواجهة يجب دعم الطّّلب من الجانب التعليمّي وكذلك وحدات تعليمّية  5تعّلمهم  لخال
 الصعوبات. 

وحدات تعليمّية وتعزيزىم  5إنّنا نشّجع الطاّلب لكّني ال أنكر أّن الصعوبة موجودة. من أجل احلفاظ على الطاّلب الذين يبدأون 
ومرّي الصفوف  حّّت ّناية الصّف الثاين عشر، ضلاول منع انتقاذلم إىل مستويات أوطأ، ونعمل على ذلك مع األىايل 011%بنسبة 

 )عاٍل([. 1وادلستشارين والطاّلب ])مدير مدرسة 

السؤال ىو مّت أحّرر الطاّلب؟ يف كّل مرحلة ىناك طاّلب يقولون إّّنم غري قادرين، ضلن بدورنا ظلنحهم فرصة أخرى، مرحلة أخرى 
مل تفهم من ادلعّلم فإّن لديك إمكانّية للسؤال وحّل  ]...[ باإلضافة إىل الدروس العاديّة ىناك ما يسّمى سبّرنًا، لذلك نقول للطالب إذا

األسئلة مع ادلرشد، وادلرشد نفسو ]...[ ىو معّلم. كّل ىذه األمور ىدفها التعزيز والتشجيع، كي نكون واثقني بأّن من تسّرب ىو 
 )منخفض([. 8ير مدرسة احتماالتو كبرية يف النجاح واالستمرار حّّت النهاية ])مدفإّن بالفعل ليس قادرًا ومن يبقى 

استعدادىم لتكريس وقت من أجل دفع الطّّلب وخاّصًة أىّمّية دعم األىالي، وحدات تعليمّية إىل  5أشار طاّلب 
 وبالفعل يؤّدي ىذا األمر إىل تقدير من جانب الطاّلب واستعداد من جانبهم لبذل جهود يف التعّلم.ُقُدًما، 

عندما يبذل ادلعّلم جهًدا من أجلنا فنحن بدورنا غلب أن نرّد لو اجلميل من خالل النتائج من يعِط ػلّب أن يأخذ، كما يقولون، 
حّّت ؽلكن أن يكون للمعّلمني فقط، لكّنو بالتأكيد لصاحلنا  وحّل الوظائف البيتّية؛ ىذا األمر ىو لصاحلنا وليس لصاحل ادلعّلمني فقط، 

صورة شخصّية مستعّد للتكريس من وقيت للتعّلم والتقّدم مع ادلعّلم إذا كان يرغب يف كي ننجح ونتقّدم يف ادلاّدة، لذلك أعتقد أّني ب
التكريس من وقتو؛ عندما يستيقظ معّلمنا يف السادسة صباًحا ليحّل لنا األسئلة اليت مل نفهمها ويكّرس من وقتو يف البيت من أجلنا، 

ة األمر ىذا اجلهد يفيدنا صبيًعا، الطالب وادلعّلم، الشعور احلقيقّي أنّو بالفعل فعلينا أن نقّدر ذلك وضلاول متابعة ادلاّدة معو؛ يف ّناي
 )عاٍل([. 4يعّلمنا ويعطينا كّل ما يستطيع ])طاّلب من مدرسة 

دما نسأذلم أو ادلعّلمون ىنا ليسوا رلّرد معّلمني، ال نقصد أّّنم أقوياء يف ادلاّدة أم ال، وإظّلا نقصد أّّنم معنا حّّت اللحظة األخرية، عن
روت أّنينا يف الساعة التاسعة مساًء، مل چيوم امتحان البيكونون معنا وال يتجاىلوننا؛  پنتجادل ضلن الطاّلب يف رلموعة الواتس أ

 ب علىيكن أحد يف ادلدرسة سوى معّلمنا وادلدير اللذين انتظرا حّّت ّناية االمتحان حرًصا منهما علينا؛ ادلعّلمون يساعدوننا يف التغلّ 
      )منخفض([. 8ادلشاكل ألنّو ؽلكن التوّجو إليهم طوال اليوم ويساعدوننا إذا واجهنا صعوبة ]طاّلب من مدرسة 

  روت بطرق متنّوعةچمتحان البال تمهيًداتجّند المعّلمين لدعم الطّّلب 

ي تهيئة وتحضير الطّّلب يبذلون جهوًدا فاستمرارًا لذلك، تبنّي ادلقابالت أّن ادلعّلمني يف قسم من ادلدارس 
والتسهيل عليهم سبهيًدا روت وحّتى أنّهم يبنون برامج خاّصة للطّّلب لدعمهم ومساندتهم چالمتحانات الب

 لالمتحانات.

ويف ادلاضي كان أيًضا منتدى يف موقع ادلدرسة يف  پفيسبوك وواتس أ -طاقمي ادلمتاز يقوم دبناوبات ردود للطاّلب من البيت
ىناك معّلم طوال الوقت يرّد على كّل طالب من البيت إذا احتاج  -.[ تستمّر ىذه ادلناوبات حّّت الثانية عشرة ليالً اإلنرتنت ]..

 )عاٍل([. 2دلساعدة يف أّي سبرين منذ امتحان الدبلوم وحّّت شهر آب ]معّلم من مدرسة 
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ة للطاّلب ونصّور التمارين، أنا من البيت وىم من روت ]...[ نفتح رلموعچ، قبل أسبوع من امتحان البپإنّنا نستخدم الواتس أ
نستغّل الوقت يف ادلدرسة  -البيت، أمنحهم الوقت ويبدأون بطرح احللول. إذا مل ينجحوا ػلّل ادلعّلم التمرين ويصّوره وؽلّرره لطاّلبو

 )عاٍل([. 0ونستغّلو يف البيت أيًضا يف ساعات فراغي ]معّلم من مدرسة 

روت، طاّلب ادلدرسة من الصّفني احلادي عشر والثاين عشر يساعدون الطاّلب ادلتوّسطني چا المتحانات البنقوم دباراتون ربضريً 
  )عاٍل([.  4والضعفاء. يشارك ادلعّلمون يف ىذا ادلاراتون. يف األسبوع األخري قبل االمتحان نرّكز كثريًا على الرياضّيات ])مدير مدرسة 

 تنويع الطرق التدريسّية 

  أىّمّية تنويع الطرق التدريسّية وفي تجسيد المواّد والتمّرن عليها.ادلشاركون يف ادلقابالت إىل تطّرق 

 من الناحية التعليمّية، صحيح أّن معظم التدريس ىو شفهّي، لكّننا ننوّع يف السنوات األخرية، بدأنا باستخدام اجليوجربا، بدأنا أيًضا
إنّو حدث فّيّ  -القيام بفعالّيات بنائّية باستعمال الكرتون وادلقّص والطاّلب ػلّبون بناء األجساميف كّل ما يتعّلق باذلندسة الفراغّية ب

 )عاٍل([. 2]معّلم من مدرسة  پمواقع إنرتنت وتعّلم بواسطة الواتس أ -لساعتني

.[ ال ظلنع استخدام اذلواتف الذكّية ينبغي على ادلعّلم استخدام طرق كثرية دلساعدة ىؤالء الطاّلب، استخدام األفالم واليوتيوب ]..
إّني أمسح بكّل شيء يف صّفي ]...[ استخدمنا صبيع الوسائل اليت منحتنا إيّاىا وزارة الرتبية  -اليت كان استعماذلا زلظورًا يف ادلاضي

ن تتوّفر لدينا يف الصّف نت ]...[ وطالبنا ىذه السنة بأ -، استخدمنا األلپيف ساعات التمّرن ويف رلموعات الواتس أ -والتعليم
وسائل تكنولوجّية كما يف غرف احلاسوب ]...[ ىذا يساعد، ال غلب التدريس بصورة شفهّية دون دمج وسائل أخرى، فبدوّنا لن 

 )منخفض([. 8ننجح ])معّلم من مدرسة 

ذلك موضوع التعليم احملوسب أيًضا قائم أحد األمور اليت أطلبها دائًما من ادلعّلمني بأن ينوّعوا التدريس ألّني من نفس رلاذلم، ل
واليوتيوب، ىناك أيًضا مشروع جديد حيث قام أحدىم بتجميع كّل احملاضرات ]...[ من التخنيون، واختار  پلدينا، ولدينا الواتس أ

مّت يشاء  بعض ادلدارس وضلن بضمنها. ىذه وسيلة أخرى، بإمكان الطالب مشاىدة زلاضرة يف موضوع معنّي يف اليوتيوب، يبدأ
 8ىذا الشخص )الذي صّبع احملاضرات( يتلّقى أسئلة من الطاّلب وغليب عنها ])مدير مدرسة  -ويتوّقف مّت يشاء وىذا ديناميّ 

 )منخفض([.

  تعالوا وشاىدوا -ليخرجوا إىل ادليدان، كما يف ادلخترب ليشعر الطالب ما ىي الرياضّيات، وبأنّو ليس موضوًعا جافِّا. ما ىي اذلندسة
كّل شيء وفق حسابات وليس رلّرد بناء، ليشاىدوا الشوارع، ليخرجوا إلجراء القياسات،   -كيف نبي، شاىدوا اذلندسة ادلعماريّة

ىذا أيًضا وفق حسابات. ربط  -كّل شيء وفق حسابات، بيزك تضع كوابل يف األعماق  -حّّت منظومة اجملاري اليت ينّفذوّنا، العمق
    (.2يومّية حبيث يرى أّن األمور اليت يشاىدىا يف حياتو اليومّية ىي رياضّيات )مدير قسم التعليم ادلوضوع حبياة الطالب ال

 مساىمة تنويع الطرق التدريسّية في الرياضّيات.ىل إوحدات تعليمّية أيًضا  5تطّرق طاّلب 

 )عاٍل([. 4ب مدرسة كّلما كانت طريقة التدريس أكثر إبداًعا وليست عاديّة ازداد اىتمام الطاّلب ]طاّل 

قطريّة تواصلنا من خالذلا مع معّلمة دّرستنا درسني يف األسبوع وكّنا ضلن بدورنا صلري نقاشات مًعا؛ تغيري  پّونوا لنا رلموعة واتس أك
 أفالم، الكتاب وعدم الرتكيز يف كتاب واحد. أعطونا كتاب "دبلوم" يتضّمن أسئلة دبستوى عاٍل باإلضافة إىل حلول ىذه األسئلة يف

األمر الذي يكشفنا ألظلاط سلتلفة من األسئلة؛ ىناك أمر كان عن طريق وزارة الرتبية والتعليم ومل تأخذ كّل ادلدارس ىذا على زلمل 
وىو أحاديث ببّث مباشر بني طالب ومعّلم من الوزارة. نصّور السؤال وىو يساعدنا يف حّل ىذا السؤال يف برنامج حاسوّي  ،اجلدّ 

بطرق حلول سلتلفة، فاحلّل يرد يف الكتاب أو يكون ثرية من الكتب اليت سبّرنا فيها لك كما على اللوح. كما أنّنا جرّبنا أنواًعا كيبنّي ذ
 )منخفض([.   8شيء ]طاّلب مدرسة  نامكتوبًا جبانب السؤال باركود نصّوره فتظهر اإلجابة مع صبيع مراحل احلّل، وبذلك ال ينقص
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 ّية وساعات تدريس فردّي.إضافة ساعات تدريس 

تساىم اليت قسم منها م نحت يف إطار برنامج "الرياضّيات بدايًة" إضافة ساعات حسب رأي ادلشاركني يف ادلقابالت، 
ساعات التدريس وحدات تعليمّية في الرياضّيات ومواجهة ىذا المستوى.  5في زيادة عدد الطّّلب بمستوى 

ىناك من أشاروا إىل احلاجة اليت ظهرت مًّل شخصيًّا مع كّل طالب ومع مشاكلة. تمّكن تعاالفردّي على سبيل ادلثال 
  إلضافة الساعات يف أعقاب كون الصفوف أكثر تبايًنا. 

التكنولوجّية والرياضّيات بدايًة،  -الوحدة اجلامعّية العلمّيةأضفنا ساعات وحصلنا على ساعات يف إطار  -من ناحية إضافة الساعات
ا، لذلك تغرّيت طريقة التدريس سباًمالكّن اجملمو  يف ادلاضي كّنا نعمل فقط مع الطاّلب  -عات أصبحت أكثر تبايًنا وىذا صعب جدِّ

 )عاٍل([. 2األقوياء، كّنا ننهي ادلاّدة بسرعة، واآلن الوترية أبطأ، ضلّل سبارين كثرية يف الصّف ])معّلم من مدرسة 

فهذا يعطيي رياضّيات ىذا يساعد الطاّلب كثريًا ]...[ ألّن لدّي الساعات اليت استغللتها لل القوميّ يف الوقت احلاضر مع الربنامج 
كيف   -ادلزيد من الوقت ألكون مع الطاّلب والتمّرن معهم والتعامل مع صبيع ادلشاكل وأكون قريًبا أكثر من الصعوبات اليت تواجههم

ّيات بل التعامل براحة أكرب مع ادلوضوع، ليس بإحساس يرفض الرياضّيات نواجو الصعوبات يف فهم الرياضّيات وليس رلاهبة الرياض
  )منخفض([. 5]...[ سبّكنت  من التعامل مع مشاكل الطاّلب مع الرياضّيات بشكل خاّص وليس بشكل عاّم ])معّلم من مدرسة 

 .أىّمّية إضافة الساعات التعليمّية وساعات التدريس الفرديّ تطّرق الطاّلب أيًضا إىل 

أّن ادلدرسة تعطينا كّل شيء سواًء من ناحية ساعات التدريس الفردّي أو من ناحية عدد الساعات التعليمّية، ال ينقصنا شيء  أرى
 )عاٍل([. 4)طاّلب مدرسة 

جديدة وأفكار  أضافوا لنا ساعات تعليمّية وىذا يساعد أيًضا، ألّن الرياضّيات ال تقتصر على ادلواّد بل غلب التمّرن أيًضا وتعّلم طرق
 )منخفض([. 8جديدة وكّل ذلك مًعا يساعدنا ]طاّلب مدرسة 
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  معّلمو الرياضّيات وممّيزات تدريسهم. 4

النتائج الواردة يف ىذا القسم مأخوذة من ادلقابالت اليت أجريت مع ادلعّلمني وادلديرين واألشخاص ادلركزّيني وتتطّرق إىل 
 ّيات وإىل تأىيلهم وتطّورىم ادلهّي وإىل التحّديات اليت يواجهوّنا يف عملهم.وحدات تعليمّية يف الرياض 5معّلمي 

  وحدات تعليمّية 5ممّيزات "المعّلم المثالّي" لتدريس الرياضّيات بمستوى . أ

 ات.وحدات تعليمّية يف الرياضيّ  5تطّرق ادلديرون وادلعّلمون إىل ادلمّيزات ادلطلوبة حسب رأيهم للمعّلم اجلّيد لتدريس 

 واسعة في الرياضّيات ومعرفة تدريسّية معلومات 

وحدات تعليمّية غلب أن يكون عالًيا وي توّقع منهم أن يكونوا  5مستوى تأىيل ادلعّلمني لتدريس الرياضّيات دبستوى 
من أجل مواجهة أسئلة الطاّلب وإثارة ذوي معرفة واسعة في الرياضّيات إلى جانب مهارات تدريسّية متنّوعة 

 ة.نىتمام للتعّلم يف الصفوف ادلتباياال

 )عاٍل([. 0وحدات تعليمّية غلب أن يكون معو لقب ثاٍن على األقّل ]معّلم من مدرسة  5معّلم 

 وحدات تعليمّية ىم 5بادلواّد ألّن الطاّلب الذين يتعّلمون  سباًما ملمِّاغلب أن يكون  -ادلواّد التعليمّيةبواسع  إدلامأّواًل وقبل كّل شيء 
ا وؽلكنهم طرح أسئلة  كي غليب عن أّي سؤال يطرحو   ملمِّا سباًماوغلب على ادلعّلم أن يكون  ،أعمق يف ادلاّدةطاّلب أذكياء جدِّ

ا ]معّلم من  5الطالب. ثانًيا، غلب أن يكون معّلم  وحدات تعليمّية منّظًما، ألّن عدم النظام ؽلّس بادلعّلم وبالطاّلب. النظام ىاّم جدِّ
 )منخفض([. 5مدرسة 

، يفهم ادلاّدة وملّم هبا ويواجو كّل مشكلة يف ادلواّد التعليمّية ]...[ 011%أّواًل وقبل كّل شيء من ناحية ادلضمون غلب أن يكون 
ا. ثانًيا، كيف ؽلّرر ادلاّدةحوحدات تعليمّية غلب أن يكون صا 5معّلم  غلب أن يستعمل طرقًا تدريسّية مالئمة  -ب قدرات عالية جدِّ

ا أّن ىناك طاّلبًا ليسوا معو وىنا يبدأ  جلميع الطاّلب يف صبيع ادلستويات ألنّو لو استمّر باذّباه واحد وبطريقة واحدة سيشعر سريًعا جدِّ
 )منخفض([. 8التسّرب عادًة. غلب أن يكون على علم جبميع ادلستويات ادلوجودة وطرق التفكري ادلختلفة للطاّلب ])مدير مدرسة 

ظ ر على دبستوى طاّلبو، غلب أن يكون مستواه أعلى ليعرف كيف يشرح أيّة مشكلة للطاّلب واإلصغاء  ادلعّلم دخول صّف ىو ػل 
يكون مؤّىاًل ولديو مهارات زلوسبة، أن تكون لديو طرق كثرية لتمرير ادلاّدة... ليساعد ىؤالء الطاّلب ]معّلم من للطاّلب، عليو أن 

    )منخفض([. 8مدرسة 

 ق األشخاص ادلركزيّون إىل ىذه النقاط.كما وتطرّ 

يف صبيع ادلواضيع. ب. شهادة تدريس. ىذان معياران  B.s.cادلعّلم اجلّيد ىو أ. خّريج جامعة وليس كّلّية ]...[ إنّنا نقبل لقًبا أّواًل أو 
 (.0ال نستغي عنهما )مدير قسم التعليم 

ا، القصد تنويع احللول وطرق احللول، عدم  -ألمر الثاين، التنويعىذا ىو األساس؛ ا -األمر األّول معرفة يف الرياضّيات التنويع ىاّم جدِّ
ا أن يطرح ادلعّلم اجلّيد أسئلة دبستوى مغاير بني الفينة  -التدريس خبّط مستقيم اخلروج عن ادلعتاد، ليس الكتاب فقط، من ادلهّم جدِّ

ا أن ال يدّرس واألخرى، دبستوى تفكري ؼلتلف عن الكتاب ألّن الطالب عند ىا سيقوم بأمور صبيلة حقِّا يف الرياضّيات؛ من ادلهّم جدِّ
بدون تفاضل، فإّني ؽلكن أن أفشل. كّل طالب ىو  ككتلة واحدةطالًبا   41، إذا دّرست  ككتلة واحدةطالًبا   41-15ادلعّلم صفِّا فيو 

 عامل  حبّد ذاتو )موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(. 



43 
 

 وثقة بالطّّلب خصيّ ش تعامل 

معّلم إنسانّي، يفهم الطّّلب ويدعمهم،  -أىّمّية كبيرة إلنشاء عّلقة شخصّية مع الطّّلبأعار ادلديرون وادلعّلمون 
ىذا اجلانب دبدى أكرب يف ادلدارس اليت فيها نسبة ط رح يمكنو تشجيعهم وتجنيدىم للتعّلم ووضع تحّديات أمامهم. 

 وحدات تعليمّية. 5حان منخفضة من ادلتقّدمني المت

ادلعّلم نفسو، فإنّو غلذهبم. ادلعّلم نفسو يدفع الطاّلب إىل التقّدم معو بعد أن يضعوا  -ادلعّلم الذي غلعل الطاّلب ػلّبونو شخصيِّا
بو ودفعهم إىل إذا وثق ادلعّلم بطاّل ألنفسهم ىدفًا. أربّدث عن ىذا األمر بشكل عاّم وبشعارات، لكّن ادلعّلم عمليِّا يثق بطاّلبو. 

 )عاٍل([. 1التقّدم ضلو ىدفهم فإّّنم يستطيعون اتّباعو بعينني مغمضتني ])مدير مدرسة 

ا. ػلتاجون  -التعامل اإلنساينّ  ا، وىم حّساسون جدِّ ا بالتشجيع والتعامل اإلنسايّن التاّم ودبستوى عاٍل جدِّ ىؤالء الطاّلب يرغبون جدِّ
 )منخفض([. 5)معّلم من مدرسة إىل تعامل إنسايّن جّيد للغاية ]

شخصّي مع الطاّلب ىو أىّم التعامل الوحدات تعليمّية ىو يف األساس تعامل شخصّي ورغبة من جانب ادلعّلم ]...[  5تدريس 
 )منخفض([.   8شيء، نربح الطالب وظلنحو الثقة ]...[ الطاّلب حباجة إىل تعامل شخصّي ])معّلم من مدرسة 

 أىّمّية إنشاء عّلقة مع الطّّلب ودعمهم وجعلهم يحّبون الرياضّيات.شخاص ادلركزّيني إىل كما وتطّرق قسم من األ

ن أّواًل وقبل كّل شيء غلب على الطالب أن ػلّب ادلعّلم، وعلى ادلعّلم أن ػلرص على أن ػلّبو الطاّلب، إذا كانوا ال ػلّبون ادلعّلم فل
 (.2مدير قسم التعليم ػلّبوا ادلوضوع، يتعّلق ذلك بطابعو وبتوّجهو )

اجلانب احلّسّي ىاّم جدِّا، وعلى ادلعّلم أن يدعم ويشّجع الطاّلب ويتحّمل  -غلب على ادلعّلم أيًضا أن يدعم ويساند الطاّلب
نفس مثاًل يشرح ادلعّلم السؤال مّرة أو مّرتني، وبعد ذلك إذا سأل  -أسئلتهم. ىناك معّلمون ال يستطيعون االستماع ألسئلة الطاّلب

 من جودة ادلعّلم )موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(.  ػلدّ ىذا  -الطالب يغضب ادلعّلم وىذا جزء من ادلوضوع

 بذل جهد ومحّبة الموضوع ودافعّية للتدريس 

أىّمّية الممّيزات الشخصّية للمعّلم وبذلو جهًدا ودافعّيتو للتدريس تطّرق قسم من ادلشاركني يف ادلقابالت إىل 
 ومحبّتو للموضوع.

حسب رأيي أىّم شيء ىو ادلعّلم نفسو الذي يؤمن بقدرتو على العمل والنجاح، ال ؽللك األىايل القّوة للقيام هبذا التحّدي، لست  
 )عاٍل([. 0أقّل من ادلعّدل القطرّي لكّني أريد أن أكون أعلى، ىذا ىو صلاحي الشخصّي وكذلك صلاح ادلدرسة ])معّلم من مدرسة 

ب رأيي اللقب اجلامعّي ال يساعد كثريًا يف ىذه النقطة وإظّلا ادلعطيات الشخصّية للمعّلم وعندما ربّدثنا عن زلّبة ادلوضوع، فذلك حس
 )عاٍل([. 1يعي ىل ىذا ادلعّلم يدّرس الرياضّيات من منطلق زلّبتو للموضوع ])مدير مدرسة 

 )عاٍل([. 1)معّلم من مدرسة ضلتاج إىل معّلمني "رلانني" يف زلّبة الرياضّيات ]

ا ]...[ بإمكاين الذىاب إىل استكماالت سلتلفة، لكن إذا مل  ا ومركزيّة جدِّ  لن أبذل جهًدا لتنمييت الذاتّيةشخصّية ادلعّلم ىاّمة جدِّ
ليكون  يبذل جهًدا لتنميتو الذاتّيةب على ادلعّلم أن يتواجد يف ادلدرسة وأن غل أستطيع الطموح يف أن أكون معّلًما جّيًدا ]...[

ا للدرس، عليو قراءة كّل ادلنهاج التعليمّي ]. يتعّلق ذلك بشخصّية ادلعّلم دبدى أكرب وليس باالستكماالت ])معّلم من  [..مستعدِّ
 )منخفض([. 5مدرسة 
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وحدات تعليمّية، إنّو معّلم غلب أّواًل وقبل كّل شيء أن ػلّب موضوعو، ىذا الشيء  5من الصعب تعريف معايري الصورة ادلثالّية دلعّلم 
لق أجواء إغلابّية طوال الوقت، وغلب أن يكون ذا خربة ])معّلم من مدرسة ؼلاألّول حبسب رأيي، غلب أن يؤمن بطاّلبو، ويشّجعهم و 

 )منخفض([.   7

 االستكماالت والتنمية المهنّية. ب

 االستكماالت والتأىيّلت 

وقسم منهم يشارك أيًضا يف برامج توسيع التأىيل يمّر المعّلمون باستكماالت، حسب أقوال ادلشاركني يف ادلقابالت، 
وىذا ت ليست مهنّية، ىناك من يّدعون أّن االستكماالت مفيدة وىناك من يّدعون أّن االستكماالربّول مهّي. و 

 رأي قسم من ادلرشدين أيًضا.

لون إّني أؤمن باستكماالت ادلعّلمني لكن ليس باالستكماالت اليت تتّم يف الوسط العرّي. أحيانًا أمّرر استكمااًل ]...[ وادلعّلمون يقو 
ادلرّات السابقة كان ذلك رلّرد قضاء ساعات، ورلّرد  يل بصراحة بأّن ىذه ىي ادلّرة األوىل اليت يتعّلمون فيها استكمااًل جّديّاً، يف كلّ 

 معّلم ؽلّرر استكماالً ]...[ غلب القيام بذلك من منطلق زلّبة وعن طريق النقاش، غلب تفعيل ادلعّلمني، وأن ال يأيت ادلعّلمون من أجل
 )عاٍل([. 1احلصول على نقاط فقط )معّلم من مدرسة 

معّي يف الرياضّيات، أخذناىم لسنتني ]...[ وىذا ساىم ويساىم كثريًا ألّن عدًدا ليس قلياًل من ادلعّلمون الذين ليس لديهم لقب جا
وحدات تعليمّية. إذا تعّلم رياضّيات سنتني يف اجلامعة ويبذل جهًدا ويتعّرف على  5ادلعّلمني ال ؽللكون الثقة بالنفس لتدريس 

  ؤمن بأنّنا سننجح ]...[ )موّظف كبري يف وزارة الرتبية والتعليم(.ثقتو بنفسو وأ فهذا يعّزز -مغايرة ودبستوى عالٍ  بصورةالرياضّيات 

 شّددوا على أىّمّية مرافقة المعّلمين وتنميتهم المهنّية. كان من بني ادلشاركني يف ادلقابالت من 

واستكماالت وتعزيز. ضلن اآلن يف وحدات تعليمّية يف بداية طريقو، ػلتاج إىل إرشاد  5يصعب على خّريج اجلامعة مواجهة تدريس 
بداية الطريق، كّونت  رلموعات وضلن بصدد مباحثات ]...[ كي نبي للمعّلمني أ. استكماالت؛ ب. ورشات تعليمّية؛ ج. زميل يعّلم 

يف . ىذا معرفتهم للمعّلمني اجلدداجلّيدون والقدامى الذين نعرف عن اجتهادىم يف ادلوضوع يعّلمون ويقّدمون من  -زمياًل آخر
 (.0مستوى البلدة )مدير قسم التعليم 

لدينا ادلعرفة  -ؽلكن للمعّلمني أن يتعّثروا يف السنوات الثالث األوىل ويتوّجب عليهم ادلرور باستكماالت، بدون االستكماالت
وادلشاركة يف ادلؤسبرات  وادلعلومات يف رأسنا، لكن غلب أن يتّم ربديث ىذه ادلعلومات على الدوام، لذلك غلب االستكمال كّل سنة

  )منخفض([. 7]معّلم من مدرسة 

 عمل جماعّي ضمن الطاقم وتعّلم بين الزمّلء 

عمل صباعّي ضمن الطاقم  معّلمون قدامى يرشدون ادلعّلمني اجلدد ويتمّ  -تعّلم بين الزمّلءيف قسم من ادلدارس ىناك 
 لدفع موضوع الرياضيّات ق د ًما.

وحدات تعليمّية لكّننا  5ما الذي غلب تدريسو وماذا ندّرس ]...[ لدينا ثالثة معّلمني آخرين ال يدّرسون أقلق أيًضا بشأن زمالئي، 
 5ادلعّلمون القدامى يف  -يتّم تعّلم بني الزمالء -وحدات تعليمّية يف صفوف العواشر وخالل ذلك 5نسمح ذلم طوال الوقت بتدريس 

يثات وحّّت دبستوى التمارين الصعبة بشكل خاّص فإنّنا نشرحها ذلم، وندعهم ػلّلوّنا، يبدون مالحظات سلتلفة وربدوحدات تعليمّية 
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ما تراكم لدينا من خربة ومعلومات ظلّررىا للمبتدئني كي نقّصر عليهم  -وإذا أخطأوا نساعدىم ونبدي مالحظاتنا ونقّدم النصائح
 .)عاٍل([ 0الطريق ويكتسبون خربة يف أقصر وقت ])معّلم من مدرسة 

مات، الءمنا طاقم الرياضّيات حبيث غللس ادلعّلمون يف ادلراحل االبتدائّية واإلعداديّة والثانويّة مًعا يف جلسة الطاقم ويتبادلون ادلعلو 
ىذا يشّجع كثريًا ])معّلم من  -وكّل معّلم يساىم من خربتو وذباربو، وىذا ػلّدث ادلعرفة، باإلضافة إىل االستكماالت اليت نقوم هبا

  )منخفض([. 7درسة م

 تحّديات في تدريس الرياضّيات. ج

  مناسب مردود ماّديّ تخصيص ساعات تدريس كثيرة، أحيانًا بدون 

وحدات تعليمّية يتطّلب من المعّلمين تكريس وقت   5أّن التدريس بمستوى أشار ادلشاركون يف ادلقابالت إىل 
ىذا من أجل ت التعليمّية أو في الُعَطل المدرسّية. سواًء في إطار التدريس في المدرسة أو بعد الساعا كبير،

 روت.چزبطيط التدريس والتمّرن ومساعدة الطاّلب والتهيئة المتحانات الب

مردوًدا في أحيان كثيرة ال يتلّقى المعّلمون على ىذه اجلهود، لكن  مردوًدا ماّديِّايف قسم من ادلدارس يتلّقى ادلعّلمون 
  يًضا من أشاروا إىل أّن الكثري من ادلعّلمني يفّضلون بسبب ذلك عدم التدريس يف ىذا ادلستوى.وىناك أمناسًبا، ماّديًّا 

يوًما، كان ادلعّلمون برفقة الطاّلب، وكان ذلك على حساب الساعات ادلدرسّية وعلى  07-06خالل كّل عطلة الفصل األّول، 
وال أحد يعمل متطّوًعا. ػلصلون مردوًدا ماّديِّا ساعات. يتلّقى ادلعّلمون نريد ذلك كّل الوقت وظلّول جزًءا من ال -حساب العطلة أيًضا

 0على مستحّقاهتم ألّني أؤمن أنّو عندما تعطي ادلعّلم مقاباًل فإّن ذلك يزيد من دافعّيتو ونشاطو إلعطاء ادلزيد ])مدير مدرسة 
  )عاٍل([.

تعليمّية أيًضا، نبقى على األقّل مّرتني يف األسبوع  وحدات 4تعليمّية و  وحدات  5قبيل شهر شباط نبدأ بادلاراتون، أنا وزمالئي يف 
 )عاٍل([. 2حّّت السادسة مساًء مع الطاّلب دون مقابل ])معّلم مدرسة 

لدّي معّلم يف الرياضّيات يعمل كّل األيّام تقريًبا، يأيت يوم اجلمعة على حساب وقتو للعمل فقط مع الطاّلب الذي ػلتاجون إىل 
اعدة ]...[ ادلعّلم الذي يشعر براحة يف ادلدرسة ويرى صلاًحا، يرغب يف االستمرار يف النجاح لذلك ال مشكلة لديو يف تقدمي مس

 )عاٍل([. 4ساعتني أخريني يف األسبوع ])مدير مدرسة  -ساعة

ّصًة مع طاّلب الثواين عشر إلكمال عطلة الشتاء وعطلة الربيع. منذ سنوات وأنا ال أستمتع بالعطل، خا -زبرج ادلدرسة إىل عطلتني
 )منخفض([. 6ادلواّد والتمّرن على األسئلة، ىذا ػلتاج إىل وقت كثري من جانب ادلعّلم ])معّلم من مدرسة 

ال نتقاضى شيئًا  -روتچمقابل العمل يف الصيف ال نتقاضى زيادة راتب ]...[ مقابل العمل يف الشتاء أو يف الربيع للتحضري للب
 )منخفض([. 8عّلمون يعّلمون دروًسا خاّصة، واألىايل ال يدفعون وادلدرسة ال تدفع لنا ])معّلم من مدرسة ]...[ ادل

، وحدات تعليمّية يقوم بعمل شاّق فعاًل. نسيت  عطليت  الشتاء والربيع 5وحدات تعليمّية. معّلم  5كنت  أوّد دفع مقابل دلعّلمي 
وحدات تعليمّية، لذلك كنت  أوّد دفع مقابل ذلؤالء ادلعّلمني ]...[ ىناك  5من معّلم ادلطلوب من معّلم آخر ؼلتلف عن ادلطلوب 

  )منخفض([. 6وحدات تعليمّية وال يرغبون بذلك ألّن ذلك منوط ببذل جهد كبري ])معّلم من مدرسة  5معّلمون بإمكاّنم تدريس 
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  وحدات تعليمّية في الرياضّيات 5نقص في معّلمي 

وحدات تعليمّية.  5النقص في المعّلمين المّلئمين لتدريس مستوى شاركني يف ادلقابالت إىل تطّرق قسم من ادل
 يؤّدي ىذا النقص حسب رأيهم إىل التنازل عن جودة ادلعّلم. 

غلبّية السنتني األخريتني ال يوجد معّلمون، أي بدأ العمل خبّطة اإلصالح "قّوة للتغيري" وال يوجد معّلمون. قبل ذلك األ -يف السنة
وظيفة ونصف وأكثر، وعندما بدأ العمل خبّطة "قّوة للتغيري" صبيعهم بالساحقة من معّلمي الرياضّيات يف الوسط العرّي كانوا يعملون 

يعملون بوظيفة واحدة. غلب ملء النقص، لذلك ىناك حاجة دلعّلمني إضافّيني، لكن ال يوجد، لذا نواجو مشكلة ونتنازل عن جودة 
 )عاٍل([. 2ونقبلهم تدرغلّيا ونرافقهم، وىذا أمر صعب ])معّلم من مدرسة ادلعّلمني 

وحدات تعليمّية. يف الوسط العرّي ليس لدينا عدد كاٍف من  5وحدات تعليمّية ؽلّس بطاّلب  5النقص يف ادلعّلمني ادللّمني حقِّا يف 
ا ألنّو يف ّناية األمر لن يتعّلم الطاّلب لوحدىم وىم حباجة وحدات تعليمّية، ىذا عامل مرك 5ادلعّلمني ادلؤّىلني فعليِّا لتدريس  زّي جدِّ
])معّلم  وحدات تعليمّية ىو أمر شائع. ال يوجد الكثري من ادلعّلمني اجلّيدين الذين ؽلكنهم التدريس 5إىل معّلمني، النقص يف معّلمي 

 )منخفض([. 5من مدرسة 

ساس. رغم أّن لدّي ثالثة معّلمني اآلن لكّني أشعر بالنقص يف ادلعّلمني. لو كان غلب إغلاد قوى بشريّة مالئمة. ادلعّلمون ىم األ
وحدات تعليمّية الستطعت تكوين رلموعات أصغر، واالستجابة الحتياجات الطاّلب ردّبا بعد  5عندي عدد أكرب من ادلعّلمني يف 

وحدات  5وحدات تعليمّية. إغلاد معّلمني لتدريس  5س الظهر ]...[ غلب إغلاد طريقة للعثور على أشخاص مالئمني ؽلكنهم تدري
 4و   1تعليمّية ىو أمر صعب. لذلك أعتقد أنّو غلب دفع مقابل مناسب ذلؤالء ادلعّلمني، ىؤالء معّلمون يعملون أكثر من معّلمي 

  )منخفض([.   8والفارق كبري ])مدير مدرسة  -وحدات تعليمّية

يف تعيني ادلعّلمني االعتبارات فيها أحيانًا ركني يف ادلقابالت إىل أّن ىناك بلدات باإلضافة إىل ذلك، أشار بعض ادلشا
 األمر الذي يؤّدي إىل تقّدم معّلمني ليس بناًء على مهنيّتهم ومالءمتهم للموضوع.ىي غير موضوعّية، وادلديرين 

 تحّديات في المستوى التنظيميّ . د

ؤثّر حسب رأيهم على جودة التدريس وعلى ص في الموارد الذي يالنقأشار بعض ادلشاركني يف ادلقابالت إىل 
 تطرّقوا أيًضا يف األساس إىل اجلوانب التالية: القدرة على تدريس عدد أكبر من الطّّلب بصورة أفضل. 

  ّأىّمّية تقليص عدد الطّّلب في الصف 

من الطاّلب وإىل أفضلّيات التعّلم يف يف صفوف فيها عدد كبري والتعّلم تطّرق معّلمون وطاّلب إىل صعوبة التدريس 
 صفوف صغرية.

أسبىّن أن نصل إىل مرحلة نقّسم ]...[ مالّية ميزانّية،  ، ىذا كثري. مشكلتناطالًبا 15معّدل  -إنّنا نعاين من كثافة عالية يف الصفوف
تدريس رلموعة صغرية ىو أمر مغاير  -وعندىا ستكون التحصيالت أعلىطالًبا يف اجملموعة،  21-09وحدات تعليمّية إل ى  5طاّلب 

 طالًبا وأكثر يف اجملموعة اليت ىي رلموعة متباينة 11وحدات تعليمّية يف الرياضّيات، أنا أربّدث عن معّدل  5سباًما. كّل ما قيل عن 
 )عاٍل([. 2])معّلم من مدرسة  من ناحية ادلستوى التعليميّ 

طالًبا ىو أمر صعب، لذلك أحاول تقليص عدد الطاّلب حّّت احلّد الذي  15س أحاول تقليص عدد الطاّلب يف الصّف، ألّن تدري
      .)منخفض([ 6رسة ذلك ])مدير مدرسة دؽلّكن فيو حّيز الغرف يف ادل
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 وحدات تعليمّية:  5وأضاف طاّلب 

عددنا داخل الصّف صغري  الفهم؛و قّسموا الصّف إىل قسمني، وبذلك تقّلص عدد الطاّلب يف كّل صّف، لذلك من األسهل التعّلم 
      .([عالٍ ) 4مدرسة  طاّلب]) وىذا يساعد كثريًا يف فهم ادلاّدة، توّفر ادلدرسة لنا بيئة تعّلمّية شلتازة يف موضوع الرياضّيات

 الحاجة إلى وسائل تكنولوجّية ومختبرات ووسائل مساعدة للتعّلم 

شرائح الصور يف الصّف، وحاسوب يف الصّف. ليس لدينا يف كّل صّف. أنا شخصيِّا أريد أن أرى مدرسيت حبيث يكون جهاز لعرض 
 نرتاكضطموحي ىو أن يكون يف كّل صّف جهاز لعرض شرائح الصور وحاسوب وصبيع االحتياجات األساسّية التكنولوجّية كي ال 

 )عاٍل([. 4من صّف إىل آخر أو من سلترب إىل آخر ])مدير مدرسة 

وليس فقط يف  ت ونواٍد لساعات بعد الظهر يف أماكن ؽلكن للطالب أن يقضي وقتو فيها مع أصدقائوإضافة سلتربات يف الرياّضيا
  )منخفض([. 6ألعاب احلاسوب ])مدير مدرسة 
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وحدات تعليمّية يف اجملتمع العرّي وإىل إمكانيّات زيادة نطاق التعّلم.  5تطّرق ىذا التقرير إىل تعّلم الرياضيّات دبستوى 
ء ادلعلومات اليت تضّمنتها ادلقابالت مع األشخاص ادلركزّيني وادلديرين وادلعّلمني ورلموعات الرتكيز، ؽلكن سبييز على ضو 

عاّم وقسم خاّص باجملتمع العرّي، وكذلك اإلشارة إىل قسم منها  -التحّديات اليت تشّكل حاجزًا لزيادة نطاق التعّلم
 رياضيّات.اإلمكانيّات والفرص لزيادة نطاق تعّلم ال

وحدات تعليمّية يف الرياضّيات ىي أقّل شلّا يف اجملتمع اليهودّي.  5تبنّي النتائج أّن نسبة ادلمتح نني يف اجملتمع العرّي يف 
ؽلكن مالحظة ارتفاع يف عدد ويف نسبة الطاّلب ادلمتح نني يف ىذا ادلستوى يف اجملتمع العرّي  2105رغم ذلك، يف سنة 

 ودّي أيًضا.ويف اجملتمع اليه

بالنسبة لتحّديات زيادة نطاق ادلتعّلمني، ؽلكن التطّرق إىل جوانب عاّمة ليست خاّصة باجملتمع العرّي، منها العبء 
والصعوبة اللذان ؽلّيزان تعّلم الرياضّيات دبستوى عاٍل، والفجوة التعليمّية بني ادلرحلة اإلعداديّة وادلرحلة الثانويّة، 

تنبع وحدات تعليمّية بأّن مستوى أعلى ليس ضروريِّا الختياراهتم ادلستقبلّية.  4ن يتعّلمون وإحساس الطاّلب الذي
وحدات تعليمّية من النقص يف ادلعّلمني ادلالئمني لتدريس ىذا ادلستوى  5ربّديات أخرى يف تدريس الرياضيّات دبستوى 

وؽلكن أن يؤّدي ذلك إىل نقص  ،مقاباًل على ذلك ومن احلاجة لبذل جهود كبرية من جانب ادلعّلمني الذين ال يتلّقون
ىناك أيًضا ربّديات سلتلفة وخاّصًة الصفوف الكبرية والنقص يف الوسائل يف ادلعّلمني ادلعنّيني بتدريس ىذا ادلستوى. 

ب الذين م الطاّل التكنولوجّية وادلختربات ووسائل ادلساعدة ادلختلفة لتدريس الرياضيّات اليت ؽلكنها ادلساعلة يف تقدّ 
  وحدات تعليمّية يف الرياضّيات. 5يتعّلمون 

إىل جانب كّل ىذه األمور، ىناك حواجز خاّصة باجملتمع العرّي. يواجو اخلّرغلون األكادؽلّيون يف اجملتمع العرّي يف بعض 
 مواضيع أخرى ال األحيان صعوبات يف االندماج يف العمل يف البالد يف رلال اذلاي تك والصناعة، لذلك يتوّجهون إىل

وحدات تعليمّية. أضف إىل ذلك اختيار عدد كبري من الطاّلب التعّلم خارج البالد، بسبب  5إىل بالضرورة ربتاج 
صعوبات يف القبول يف جامعات البالد، وخاّصًة يف ادلواضيع الراقية كالطّب. التعّلم خارج البالد ال ػلتاج إىل بذل 

فشروط القبول يف قسم من ادلؤّسسات ال تعري أعلّّية لعدد الوحدات التعليمّية وإظّلا  وحدات تعليمّية، 5جهود وتعّلم 
للعالمة الكلّّية يف الرياضيّات، األمر الذي ؽلنح أفضلّية الختيار مستويات تعليمّية أقّل لضمان احلصول على عالمة 

العرّي قّلة نسبّية من الطاّلب البنني، وىذا على وحدات تعليمّية يف اجملتمع  5أعلى. كما أنّنا ؽلكن أن صلد لدى طاّلب 
ما يبدو بسبب أنّو من ادلتعارف عليو يف بعض األماكن أّن البنات يبقني بعد الظهر يف البيت، شلّا يتيح ذلّن تكريس 

  وقت أكرب يف التعّلم والنجاح.

وحدات تعليمّية،  5ياضّيات دبستوى إىل جانب التحّديات ط رحت مبادرات وإمكانّيات ؽلكنها أن تنّمي تدريس الر  
باجملتمع العرّي. اجلوانب  جاح يف ادلوضوع؛ معظمها ليس خاصِّاوجذب ادلزيد من الطاّلب، وادلساعدة يف ادلواظبة والن

األساسّية اليت تشّكل إمكانّية للتغيري ىي: التشديد على مساعلة تعّلم الرياضيّات دبستوى عاٍل أمام الطاّلب واألىايل 
واًء يف تنمية ادلهارات التفكرييّة يف احلياة أو يف االندماج يف التعليم األكادؽلّي والعمل. ىذا من خالل عرض ظلاذج س
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الندماج ناجح لطاّلب من اجملتمع العرّي ولطاّلب أكرب سنِّا؛ تعزيز الطاّلب منذ ادلرحلة اإلعداديّة عن طريق كشفهم 
من جهة أخرى، إرجاء مرحلة انويّة وإكساهبم مهارات تفكرييّة يف مرحلة مسبقة. على تعّلم الرياضيّات يف ادلرحلة الث
مستوى الصعوبة هبدف توفري ذبربة صلاح وثقة للطاّلب؛ زيادة عدد  والتدرّج يف رفعالتصنيف إىل ادلستويات التعليمّية 

الىتمام والدافعّية؛ دعم تعليمّي للطاّلب ادلعّلمني ادلؤّىلني وادلالئمني لتدريس ىذا ادلستوى وتعميق مهنّيتهم إلثارة ا
الذين حباجة لذلك؛ إضافة ساعات تعليمّية للتمّرن والتدريس بصورة فرديّة؛ وكذلك زيادة الوعي لدى ادلديرين 

ًما.  واألشخاص ادلركزّيني يف مستوى البلدة من أجل استثمار موارد لدفع الرياضّيات ق د 

، نوصي بالتعاون مع باحلسبان ادلمّيزات اخلاّصة باجملتمع العريّ  أخذمن خالل  داينّ من أجل تطبيق إمكانيّات العمل ادلي
رجال الرتبية والتعليم واألشخاص ادلركزّيني يف اجملتمع العرّي. ؽلكن عقد اجتماع جلهات سلتلفة تعمل يف ادلوضوع 

يف  -ويات: يف مستوى الطالبومناقشة نتائج ىذا البحث هبدف ربديد طرق عمل مالئمة، والعمل يف عّدة مست
تأىيل كاٍف،  -التوجيو والتهيئة الكافية يف الصفوف الدنيا وتقدمي الدعم الدائم خالل سنوات التعليم؛ يف مستوى ادلعّلم

ذبنيدىم وزيادة الوعي ألعلّّية ادلوضوع ولفرص العمل  -مرافقة، تنمية مهنّية، مقابل الئق ومناسب؛ يف مستوى األىايل
ذبنيد ادلدير وزبصيص موارد للموضوع؛ يف مستوى البلدة ويف ادلستوى ادلنظومايتّ  -بل؛ يف مستوى ادلدرسةيف ادلستق

زلاولة لتوفري رّد للحواجز اخلاّصة يف اندماج الطاّلب من اجملتمع العرّي يف التعليم األكادؽلّي ويف العمل  -واالجتماعيّ 
      يف البالد.
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  1الملحق 

 6.6.16 – ألّول للجنة التوجيو في البحثتلخيص اللقاء ا

وحدات تعليمّية في المجتمع  5استنفاد الطاقة الكامنة في تعّلم الرياضّيات بمستوى 
 العربّي 

 المشاركون في لجنة التوجيو: 
 ن، دانا روزين.اإيك -عيديت ماينبروفسور فادية ناصر أبو اذليجا، د.  -طاقم البحث

ل، مديرة قسم العلوم، د. أسعد زلاجنة، ادلفّتش ادلسؤول عن تدريس الرياضّيات يف ري پد. حّنو  -أصحاب الوظائف
ادلفّتش ادلسؤول عن تدريس الرياضيّات يف الوسط الدرزّي  الوسط العرّي والبدوّي يف اجلنوب، السّيد سليمان سالمة

 .ة لتدريس الرياضّيات يف الشمالوالبدوّي يف الشمال، سهى رواشدة، مرشدة لوائيّ 

 أسس النقاش

وحدات تعليمّية يف اجملتمع العرّي. فيما  5جرى خالل اجللسة نقاش حول اجلوانب ادلختلفة لتعّلم الرياضّيات دبستوى 
صباع يف الرأي بني صبيع بأنّو يف قسم من ادلواضيع مل يكن إيلي ادلواضيع ادلركزيّة اليت ط رحت. )من اجلدير التنويو 

 ادلشاركني يف اجللسة.( 

في الرياضّيات )أو تحّديات في زيادة نطاق  وحدات تعليمّية 5سباب للقّلة النسبّية للطّّلب الذين يختارون أ
 المتعّلمين(:

 عامّ 

 خارج البالد، حيث  يتعّلم آالف الطاّلب يف األردن وكذلك يف أماكن أخرى -التعليم األكاديمّي في األردن
 ّلبات وإظّلا العالمات فقط.عدد الوحدات التعليمّية ليس جزءًا من ادلتط

عندما انعدمت إمكانّية التعّلم يف سوريا حيث اعتاد الطاّلب على التعّلم  -)أ عطي مثال يتعّلق بالدروز يف الشمال
    وحدات تعليمّية يف الرياضّيات(. 5عدد أكرب من الطاّلب تعّلم اختار ىناك، 

 حباجز اللغة. يف القبول للجامعات يف البالدد لو عالقة لبالتشجيع الطاّلب على التعّلم خارج ا – حاجز اللغة- 
وحدات تعليمّية يف الرياضيّات  5يواجو الطاّلب العرب، حّّت لو امت حنوا يف  -يف االمتحانات ويف ادلقابالت

وأظلاط  حاجز اللغة، عندما تكون ىناك حاجة الستخدام ادلنطق اللغوّي ادلرّكب وادلعّقد. كما أّن ىناك فجوة ثقافّية
 تفكري سلتلفة وفجوة بادلقارنة مع الثقافة اجلامعّية والعامل  العلمّي.

  صعوبة االندماج يف اذلاي تك.ب وىم على علمي وجَّو الطاّلب إىل اختيار مهنة أو موضوع لو مردود ماّدّي 
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 ياضيّات، األمر الذي وحدات تعليمّية يف الر  5 الكثري من ادلدارس تصنيًفا دلستوىتنتهج   – امتحانات التصنيف
عائًقا أمام قسم من الطاّلب )أحيانًا الضعفاء بقدر قليل( يف االختيار. يف قسم من ادلدارس نتحّدث عن  يشّكل

وحدات تعليمّية يف الرياضيّات بسبب الرغبة يف ربقيق نسبة عالية دلستحّقي شهادة  5منع الطاّلب من اختيار 
  روت. چالب

 ومعّلمني وليس وفًقا جلودهتم ومؤّىالهتم. تعيينات سياسّية دلديرين 

 المعّلمون

 وحدات  5ن تعّلم الرياضّيات دبستوى وي بعدوّنم" عتوتّ رًا لدى الطاّلب "ادلعّلمني  بعضيسّبب  –جودة التدريس
تعليمّية )يعاين الطاّلب من الضغط واألعباء التعليمّية بسبب ادلواضيع األخرى أيًضا(. اّدعى البعض أّن ىناك 

التدريس أكثر سلطويّة وىرمّية وشفهّية، إىل جانب النقص يف  –اختالفًا يف ثقافة التدريس )عن اجملتمع اليهودّي( 
التمّرن ادللحوظ والتجسيدّي. تبدأ طريقة التدريس ىذه منذ ادلرحلة االبتدائّية واإلعداديّة فهناك حجر األساس 

التعليمّي يف ادلرحلة االبتدائّية واإلعداديّة جّيد، لكّن السؤال ىو   . اّدعوا أّن ادلنهاجيف ادلراحل الالحقةللتدريس 
ؽليل ادلعّلمون أحيانًا إىل ذباوز أسئلة التفكري وعندىا ال يتمّرن الطاّلب على مهارات تفكرييّة كيف ندّرسو. 

  بأسلوب حّل ادلسائل اليت تتطّلب مثل ىذه ادلهارات.

تعّلمها يف االستكماالت ىو معدوم تقريًبا )فادلواضيع يتعّلمها ادلعّلمون يف  التطبيق ادليدايّن للمواضيع اليت متّ 
 االستكماالت وال ت طبَّق يف الصفوف(.

  ىناك أعلّّية كربى بأن يعمل ادلعّلمون من منطلق زلّبة الطالب  – وحدات تعليمّية في الرياضّيات 5معّلمو
ريس، والدافعّية ومن منطلق مسؤولّية اجتماعّية ورلتمعّية. يف ىذا والعالقة مع أبناء الشبيبة، وزلّبة ادلوضوع والتد

اك مشكلة ألّن قسًما من ادلعّلمني يعملون معّلمني النعدام اخليارات األخرى، ألّن األعمال األخرى ياق ىنالس
 مسدودة أمامهم ويشعرون بأّّنم قد فّوتوا فرصتهم يف احلياة.

 -يف الرياضّياتلثقافة عاّمة كافية ال تتعّلق دبجال معرفة ادلوضوع والتنّور القرائّي باإلضافة إىل ذلك، يفتقر ادلعّلمون 
 القدرة عل ى ربط ادلاّدة دبواضيع أخرى من احلياة اليومّية، األمر الذي يؤّدي إىل تدريس تقّي للرياضّيات.

 يبة مهنّية. وحدات تعليمّية يف اجملتمع العرّي يتمّتعون هب 5رغم ذلك، ذ كر أّن معّلمي 

 قسم من ادلعّلمني غري مؤّىلني بصورة كافية للتدريس يف ادلرحلة الثانويّة. التأىيل يف الكلّّيات  – تأىيل المعّلمين
ىو للمرحلة اإلعداديّة حّّت الصّف العاشر، لذلك يف بعض األحيان يدّرس معّلمون غري مؤّىلني يف ادلدارس 

 الثانويّة.

 لتفكري تفكريًا إبداعيِّا، وإجراء نقاشات.لس الطاّلب غلب تأىيلهم لكيفّية تدري

 الطّّلب

  إحدى طرق تنمية الدافعّية ىي دمج وسائل زلوسبة لتدريس الرياضيّات. ينبغي على  –إثارة دافعّية الطّّلب
 ادلعّلمني أن يكونوا على دراية بعامل  الطاّلب. 
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 ية الدافعّية لدى الطاّلب ألّن لديهم ظلاذج سلبّية ىناك مشكلة يف تنم – نقص في نماذج تشّكل قدوة للطّّلب
ولذلك ليس  ،بالنسبة دلا ؽلكنهم فعلو يف ادلستقبل. يبدو أّن رلال اذلاي تك ال ؽلّت بصلة هبم يف كثري من احلاالت

 وحدات تعليمّية والعمل يف رلال اذلاي تك. 5من الصحيح الربط بني تعّلم 

  وحدات تعليمّية يف مرحلة الحقة. 5ن تعّلم عدد قليل من الطاّلب العرب ي كملو 

 يشعر قسم من الطاّلب بعدم انتمائهم للمؤّسسة اإلسرائيلّية وتنّكر ىذه ادلؤّسسة ذلم.  – الشعور بعدم االنتماء
ؽلكن ذلذا األمر تفسري نسبة الغّش العالية يف االمتحانات واالستهانة باالمتحانات الدولّية. يف موضوع الغّش يف 

ّن الطاّلب يتضّررون الحًقا عندما يصلون إىل اجلامعة وال أل ،حانات اقرت ح فرض عقوبات على ادلديريناالمت
 ينجحون يف مواجهة ادلواّد التعليمّية ىناك.

 األىالي والبيئة التعليمّية

 ّول الذي لألىايل دور يف االختيار وأحيانًا يفرضون رأيهم. يكون الطالب أحيانًا ىو اجليل األ – األىالي دور
يتعّلم تعليًما عالًيا يف العائلة واألىايل ال يدركون دائًما كّل الدالالت وال مكان لالختيار الشخصّي لدى الطالب. 
الكثري من األىايل يرون بالفعل قيمة ىاّمة يف التعليم ويدفعون أبناءىم للتعّلم حّّت يف حال الفقر وتضحية 

 اقتصاديّة كبرية.

يف الكثري من العائالت يقرأون دبدى أقّل للمتعة، ال توجد كتب يف البيت  -الكتابة العلمّيةصعوبة يف القراءة و 
  وليس ىناك استهالك للثقافة والفّن. 

 ال توجد ساحات وال حّيز وال  -يف ادلدرسة ةالنفسيّ  ّيةىناك مشكلة أيًضا يف الرفاى – ةمنخفض ةنفسيّ  ّيةرفاى
 لفعالّيات ادلدرسّية.يوجد شعور باألمان وال تنوّع يف ا

 نقاط عاّمة

 .ط رحت مشكلة أنّو يف حاالت كثرية يبحثون ما كان يف ادلاضي وليس التغرّيات اليت تطرأ يف الوقت احلاضر 

 .غلب الفصل وعدم التطّرق إىل صبيع السّكان العرب ككتلة واحدة. مثاًل ىناك فوارق كبرية بني الشمال واجلنوب 

 عّية أعلى لدى الدروز. است ثمرت موارد ماّديّة كبرية، لكن كي نفهم مساعلتها من ىناك داف -السّكان الدروز
 اجلدير فحص أين كانت ىذه االستثمارات.

  يف الوقت احلاضر، مع التقسيم إىل رلموعات تعليمّية يف اجملتمع العرّي أيًضا، ىناك وعي أكرب وتوجيو إىل التمّيز
م ادلعضالت حول التقسيم إىل رلموعات تعليمّية وتصنيف مسبق قبل الوقت والتفّوق منذ ادلرحلة اإلعداديّة )رغ

 للطاّلب(. 

 

 


