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راا   
  

كمـا ة لدى طلبة معاهد اعداد المعلمین هدفت الدراسة الحالیة التعرف على القدرة الریاضی

  -هدفت الى :

   .معرفة امتالك طلبة معاهد اعداد المعلمین للقدرة الریاضیة بحسب متغیر الجنس -

   .معرفة العالقة بین مكونات القدرة الریاضیة -

مجتمـع الدراسـة قـد شـمل جمیـع  خدم المنهج الوصفي وكانمع اهداف الدراسة استوتمشیا 

كمـا تكونــت عینـة الدراسـة مــن  )937مــین فـي محافظـة بغــداد وعـددهم (معاهـد اعـداد المعلطـالب 

   .) طالبة168طالبا و( )109ن (طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الثالثة موزعی )277(

   :یةوللوصول الى اهداف الدراسة تم صیاغة الفرضیات التال

داء بـین المتوسـط الفرضـي ومتوسـط اال )0.05(الیوجد فرق ذو داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى  -1

  .في القدرة الریاضیة /المعلماتالحقیقي لطلبة معاهد اعداد المعلمین

بـین متوسـط درجـات الطلبـة فـي اختبـار  )0.05(الیوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مسـتوى  -2

  .بحسب متغیر الجنسل مكون من مكوناتها وفي ك ككللقدرة الریاضیة ا

  .اطیة بین مكونات القدرة الریاضیةالتوجد عالقة ارتب -3

  -ومن اجل تحقیق اهداف الدراسة قامت الباحثة باالتي :

بمـــا یتســم مـــن حداثــة وعالقتـــه بموضـــوع  2009تبنــي مقیـــاس للثقــة بـــالنفس الــذي اعـــد عــام  -1

    .الدراسة

هــارات التواصــل الریاضــي اضــي اذ تــم تحدیــد اربــع مهــارات مــن مبنــاء اختبــار التواصــل الری -2

  .فقرات )10(القراءة ، الكتابة ، المناقشة ، التمثیل) اذ بلغ مجموع فقراته (

مجمـوع  مـن متعـدد ذي االربـع بـدائل اذ بلـغ بناء اختبـار التفكیـر االسـتداللي مـن نـوع االختیـار-3

    .) فقرة11قراته (ف

   .) فقرات مقالیة6الت حیث تالف من (بناء اختبار حل المشك -4

ثـم تــم التحقـق مــن صــدق االختبـارات االربعــة بعـد عرضــها علــى مجموعـة مــن المحكمــین 

لمعرفـة وضـوح التعلیمـات لالختبـارات وقـد طبقــت ادوات الدراسـة االربـع علـى العینـة االســتطالعیة 

اثنـان مـن الكـرخ مـن ثـالث معاهـد  نـت) طالبـا وطالبـة تكو 125تم اختیارها عشوائیا وبلغـت ( التي

ربعـة علــى واالخـر مـن الرصـافة لقیـاس الخصـائص السـیكومتریة وبعـدها تـم تطبیـق االختبـارات اال

وتــم االســتعانة بالوســائل االحصــائیة منهــا معادلــة كــوبر ومعامــل ارتبــاط ، افــراد العینــة االساســیة 
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بعـدها تـم التوصـل الــى ،  ند ســو شـار وریتلعینـة واحــدة ومعادلـة كیـودر )  t-test(بیرسـون واختبـار 

:-  

   .امتالك طلبة معاهد اعداد المعلمین للقدرة الریاضیة -1

وجود فرق ذو داللة احصائیة بین متوسطي درجات القدرة الریاضـیة لطالبـات وطـالب معاهـد  -2

   .اعداد المعلمین ولصالح الطالب

   :كل من بین وجود عالقة ارتباطیة موجبة -3

    .ستداللي وحل المشكالتالتفكیر اال -أ 

   .التفكیر االستداللي والتواصل الریاضي -ب

  .حل المشكالت والتواصل الریاضي-جـ  

   

   :وفي ضوء النتائج اوصت الباحثة عدة توصیات منها

ـــات القـــدرة الریاضـــیة لـــدى طلبـــتهم ومحاولـــة  درســـيضـــرورة تعـــرف م -1 الریاضـــیات علـــى مكون

  .كوناتهام یواجهون صعوبات في معالجة الذین

  .كأحد أهداف تدریس الریاضیات المهمة  القدرة الریاضیة بأهمیةتوعیة مدرسي الریاضیات  -2

تعریض الطلبة إلى مواقف حیاتیة وتطبیقیـة متنوعـة تتطلـب مـنهم اللجـوء إلـى توظیـف قـدراتهم -3

  الریاضیة .
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Abstract  

    This study aimed  to know the mathematical ability of students teachers 

in the institutes of teachers training and  it's also aimed to ;- 

-know the ability students teachers of having the mathematical ability 

according to sex variable  

- know the relationship between the mathematical abilities  formation  

On the light of the aims of this study  the descriptive methodology was 

used  and the community of the study involved all the institutes of teachers 

in Baghdad . The number of students were (937) and the sample of study 

was (277) students , (108)male and (169)female . 

To achieve the aim of this study the following hypothesis are proposed :  

1-There is no statistical difference at level 0.05 between the hypothetical 

mean and mean of real performance of  both  male /female in the institutes 

of teachers in  their mathematical ability.    

2- There is no statistical difference at level 0.05 between the mean of 

students in math ability according to sex variable.  

3-There is no coordinative connection between  math ability in induction 

thinking .In order to achieve the aims of the study the researcher did;  

1-Adopted the confidence scale which has been applied in 2009 by some 

teachers in this field  

2-Build up a test of math communication ,hence ,four skills have been   

deter mind of math communication skills (reading ,writing ,discussion, 

representation) and contained (10)items . 

3- Build up a test of  inductive thinking test with amulti. Choice, and this 

contain (11) items  

4- Build up problems solving test which consist of (6)items . 


	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
	ar abs
	e tit
	e abs

