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 ملخص البحث

تعد مهارة التقدير من المهارات الرياضية األساسية المهمة التي تسعى مناهج  
الرياضيات في مختمف دول العالم إلى إكسابهم لمطمبة و خاصة في المرحمة الدراسية 
المبكرة ليتسنى لهم استخدامها في مجاالت كثيرة كالحساب و القياس و حل المسائل 

فة لديهم لمفاهيم عديدة كالطول و المساحة و الحجوم و السعة الحياتية و تنمية المعر 
والزمن و الوزن و غيرها، و القدرة عمى المقارنة بين الكميات و المقادير و تعرفهم عمى 

و تشجع الطمبة عمى التفكير و توليد الثقة عند مقارنتهم وحدات القياس المختمفة األبعاد، 
ا يولد لدهم الحافز لمتفكير و حب الرياضيات و إجابة التقدير باإلجابة الدقيقة مم

إكسابهم القدرة عمى حل المشكالت و من ثم اإلرتقاء بمستوى عاٍل في التحصيل 
 الدراسي.

 هدف البحث إلى ما يأتي: 

التعرف عمى مستوى المهارات التقديرية في الرياضيات لدى طمبة المرحمة  .1
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية المتوسطة من خالل إختبار الفرضية التالية: "

بين األوساط الحسابية ألفراد عينة البحث في المهارات التقديرية وبين األوساط 
 النظرية الختبار تمك المهارات".

تبعًا  لطمبة المرحمة المتوسطة الكشف عن داللة الفروق في المهارات التقديرية .2
توجد فروق ذات داللة  لمتغير الجنس من خالل اختبار الفرضية اآلتية: "ال

المهارات التقديرية بين الذكور واإلناث المتوسط الحسابي الختبار إحصائية في 
 طمبة المرحمة المتوسطة".ل

التعرف عمى العالقة االرتباطية بين المهارات التقديرية و التحصيل من خالل  .3
ات اختبار الفرضية اآلتية: "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المهار 

 التقديرية و التحصيل الدراسي لدى طمبة المرحمة المتوسطة".



الدراسي المهارات التقديرية بالتحصيل بين  عالقةالالكشف عن داللة الفروق في  .4
تبعًا لمتغير الجنس من خالل اختبار الفرضية  ةالمتوسط مرحمةلدى طمبة ال

ت التقديرية إحصائية في عالقة المهارا ةال توجد فروق ذات داللاآلتية: "
 بالتحصيل لدى طمبة الصف الثالث المتوسط تبعًا لمتغير الجنس".

قامت الباحثة ببناء اختبار المهارات التقديرية ضمن مجاالت )الحساب، القياس 
( طالب و طالبة من طمبة 555و الكمية، و حل المسائل( عمى عينة مكونة من )

اث. و قد تحقق صدق المحتوى ( إن255( ذكور و )255المرحمة المتوسطة بواقع )
وصدق البناء لالختبار و تم حساب الثبات لالختبار بطريقتي: إعادة االختبار و الذي 

 ( بطريقة تحميل التباين.5883( و )5881بمغ فيها الثبات )

 توصمت نتائج البحث إلى ما يأتي:

التقدير في مجـال )الحساب، القياس و الكمية، و حل  ضعف مستوى مهارات .1
 المسائل( لدى طمبة المرحمة المتوسطة.

هناك فرق بين الذكور و اإلناث في مهارة الحساب و لصالح الذكور عند مستوى  .2
( و هي أكبر من الجدولية 38222( و قد بمغت القيمة التائية المحسوبة )5855)
(1896.) 

إحصائية بين الذكور و اإلناث في مهارة القياس  ال توجد فروق ذات داللة .3
( 584( و قد بمغت القيمة التائية المحسوبة )5855والكمية عند مستوى معنوية )
 (.1896و هي أصغر من الجدولية )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و إلناث في مهارة حل المسائل  .4
( و هي أصغر 18294ية المحسوبة )( و قد بمغت القيمة التائ5855عند مستوى )
 (.1896من الجدولية )



إن مهارة )الحساب و القياس و الكمية( مرتبطة بداللة إحصائية بالتحصيل  .5
( عمى التوالي، أما 58154(،)58186الدراسي و قد بمغت قيم معامل االرتباط )

مهارة )حل المسائل( فكان ارتباطها غير دال إذ بمغت قيمة معامل االرتباط 
 (.58588( و هي أصغر من القيمة الجدولية )58569)

)الحساب، القياس والكمية،  إن جميع معامالت االرتباط بين المهارات التقديرية .6
(، إذ 5855و التحصيل الدراسي لدى الذكور دالة عند مستوى ) حل المسائل(

( لمحساب و القياس 58188(، )5824(، )58164بمغت قيم معامالت االرتباط )
 (.58124لكمية و حل المسائل عمى التوالي بينما تبمغ القيمة الجدولية )و ا

إن مهارة الحساب مرتبطة بداللة إحصائية مع التحصيل الدراسي لدى االناث أما  .7
عالقتها في مهارة القياس و الكمية و حل المسائل فهي غير دالة إحصائية 

( 58572(، )58515(، )58327بالتحصيل إذ بمغت قيم معامالت االرتباط )
 (.58124عمى التوالي بينما تبمغ القيمة الجدولية )

هناك فروق بين الجنسين في عالقة مهارة الحساب بالتحصيل الدراسي  تليس .8
وكذلك بالنسبة لمهارة حل المسائل بالتحصيل أما مهارة القياس و الكمية فقد 

ئية المحسوبة كانت دالة في عالقتها بالتحصيل الدراسي حيث كانت القيم الزا
 أكبر من الجدولية و لصالح الذكور.

 و في نهاية البحث تقدمت الباحثة ببعض التوصيات منها:

ضرورة أن ُيعّود المدرس طمبته عمى إيجاد نواتج تقريبية لمعمميات أو المسائل  -
 الرياضية و الحياتية قبل البدء بحمها باستخدام الورقة و القمم.

ات بحل المسائل الحياتية الموجودة بالكتاب التأكيد عمى مدرسي الرياضي -
 المدرسي و محاولة تعريض طمبتهم لمواقف جديدة تأخذ من حياتهم و بيئتهم.

 


