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 مقدمة
مما  تعد الرياضيات من أعظم  أأدمد  العممأ  التمت اهتمدعنا اإلفهمان عنمت تمعمه دأرا   ا

عت حياته ، عال غفم  عفنما عمت  تفظمي  م تممط فهمالاته اليأميم  ، لم ا عرفنما تلمأرت أت مدمت 
ت ممدما  هممريعا  هممم  جميمما مجمما،ت الحيمماا ، عالرياضمميات عممت  دممم  الأممرد أالمجتممما مفمم   أدممد  
العصممأر ع ممد اهممت دمت عممت تيهممير هممؤأن الحيمماا اليأميمم  لؤلعممراد مممن  راعمم  أصممفاع  أتجممارا 

.... الخ ، أتعد الرياضيات همثاه  العمأد الأ ري ال ي فعتممد عميمه عمت حياتفما أعم   أعمران ..
تجارتفا ، أصفاعتفا ، أاتصا،تفا التجاري  أا،دتصادي  أتدأين عديد من األعكار . ) الصادق 

 ،1002  ،234  ) 

من  فما جماا التيكيمد عمم  ضمرأرا أن تكمأن دمدرات التعممي  أظيأيم  همعفم  أن تمرتهل 
تهالممما  أثي ممما  هحاجمممات المتعمممممين أمهمممكالت المجتمممما أأن تكمممأن مال مممم  لمهمممتأ  المتعمممممين ار 

أ هراتن  الحياتي  أترتهل هالهي   المحمي  لمدين  ، أإلهمرا  المدأر المجتمعمت لمرياضميات ،همد أن 
 ( 13،1002ينت  مفنج الرياضيات  هما يمت:)أهأ عميرا ،

 مأ  اللهيعي  أا،جتماعي  أا،دتصادي .إهرا  أ مي  الرياضيات عت  م تمط الع 

  ت أيمممد الممممتعم  هالحمممد األدفممم  ممممن ث اعممم  الرياضممميات الال مممم  لمممه عمممت  تعامالتمممه أحياتمممه
 اليأمي  من  ال  مفنج الرياضيات الفأعي  .

 . ت د  أمثم  أتمارين أمهكالت حياتي  ترتهل هأادا المجتما ال ي يعيش عيه المتعم 

 اج إلممم  تجميممما أتفظمممي  أتأهمممير أعمممرت الهيافمممات المرتهلممم  تفميممم  المنمممارات التمممت تحتممم
       همأادط حيأي  تحتاج إل  ات ا  درار.

( عيمم كر أن تعممم  الرياضمميات ،هممد أن يتمحممأر 22،2665أيؤكممد عممم   لمم  عهيممد )       
 عت اآلتت:   

إن المعيممار األهاهمممت أالمصممدر المممر يد المم ي يعتمممد هممه عمممت  افت مماا أتفظمممي  محتمممأي    -
               نج الرياضمممممممميات  ممممممممأ األعكممممممممار أالمأمممممممما ي  أاللممممممممرق الرياضممممممممي  التممممممممت يحتمممممممماجمممممممممف

إلينمما المممتعم   كمميداا ععالمم  تمكفممه مممن التعممايش ممما مجتممما المهممت ه  أأفهممل  ال ممأي 
 العامم  عيه.
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ت دي  المحتمأي عمت  همك  مأديمأ،ت مهمأد  أهلمرق تعممي  فهمل  تتمأاا  مما  صما      –
 مامن  أت اله حياتن  .المتعممين أتثير ا ت

تفمي  الحد هالهههي ، عالمأالف  ال كي  تتلمه التمكن من إدام  الدلي  عمم  صمح  مما    –
 ي أ  هه اله   من أعما .

تفمي  الحمد العمددي ، همين يمتعم  الممتعم  أن العمدد  اصمي  تميتت ممن ممارهم  اإلفهمان    –
 اع  ما   ه الممارهات .ألعما  ععمي  أأن العمميات الحهاهي   ت فتيج  لمتأ

كممما تهممير إحممد  الدراهممات إلمم  أن الأجممأا هممين الرياضمميات دا مم  الأصمم  الدراهممت 
أالرياضممميات الحياتيمممم  أدت إلممم  ظنممممأر التصمممأرات ال ال مممم  حمممأ  جمممممأد الرياضمممميات أ أا  

 (2،1002)الهعيد ، أ ميتنا ه أا  ممارهتنا دا   المدره  .

ممممفنج الرياضممميات هالمرحمممم  ا،هتدا يممم  ( إلممم  أن 6، 1001حيمممش يهمممير الحههمممت )
ي ممممأ ممممن رهمممل المحتمممأ  ههي ممم  التمميممم  أرهمممل العمممم  همممالمجتما أالتكفألأجيممما أ، ي المممه الهعمممد 
اله صمت أأ ا،جتمماعت أ، يحتممأي عمم  أي معمأممات عممن تماريخ المعرعم  الرياضممي  أأ دأر 

 الرأاد عت تلأير عم  الرياضيات. 

اهمي  الال مم  لكم  أعمراد المجتمما ألفنما تهمت د  عمت أالرياضيات من المتلمهمات األه
كم  أفهمل  الحيمماا اليأميم  : عممت الهمأق، المصمفا ، الم رعمم ، المفم   ، المحمما  التجاريم ، لمم ا 
يجه أن تحتأي مفا ج الرياضيات عمم  هعمت المهمكالت الحياتيم  ممما يهمن  عمت تفميم  دمدرا 

در غفممت إلعممداد هممرامج الرياضمميات اللأمم  عممم  حمم  مهممكالت المجتممما أالهي مم ، عالهي مم  مصمم
لؤللأمما ، حيممش تحتممأي عممم  كثيممر مممن الفممما ج أالمأمما ي  أالعالدممات الرياضممي  التممت يمكممن أن 

 (22، 1002يدركنا اللأ  من  ال  أفهل  حياته اليأمي .)محمد،

كما أكد عم   ل  العديد ممن الممؤتمرات ال أميم  ع مد جماا عمت تأصميات العديمد مفنما 
ره  ا،هتدا ي  هالهي   المحمي  أالمجتما المحيل هنا مفناجا  أفهمالا  هحيمش ، ضرأرا رهل المد

فممما ت ممأ  هممدأر عممت  تلممأير المجتممما أأضمما الحمممأ   ي تصممر دأر مما عممم  تعمممي  األلأمما  ، أاب
 ( 21، 2662لممهكالت المجتمعي  .) المؤتمر ال أمت لتلأير التعمي  ا،هتدا ت ، 
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تأصمميات األدهيممات أالهحممأش الترهأيمم  مثمم : دراهمم  ) أيعممد الهحممش الحممالت اهممتجاه  ل
( ،) المفظمم  العرهيم  لمث اعم   1002( ) عهمد النفمت أهملأحت أرضمأان ،  2662اهمكفدر ، 
( التممت تؤكممد عممم  ضممرأرا رهممل المممفنج الدراهممت  1005( ،) أهممأ العممال ،  2665أالعمممأ  ، 

هي ميممم  مممما ي أممممأن هدراهمممته  هحيممماا التمميممم  أالمجتمممما الممم ي يعممميش عيمممه حتممم  يهمممعر التالميممم 
 عي همأن عميه .

كممممما أن رهممممل الرياضمممميات هحيمممماا التالميمممم  أالمجتممممما يعممممم  أيضمممما  عممممم  حمممم  أ مممم  
المهكالت التت تأاجه تالمي  المرحمم  ا،هتدا يم  أ مت ف م  حمه التالميم  لممادا الرياضميات ، 

د  إلمم  إحهمماد أ لمم  ألن ت ممدي  الرياضمميات عممت صممأرا مجمأعمم  مممن التممدريهات أاألمثممم  يممؤ 
التالميمم  هجممممأد الرياضممميات أعمممد  حمممهن  لنممما ، أدمممد أكمممدت عمممم   لممم  لجفممم  الهياهمممات العميممما 
لممفا ج ألجمان التلمأير المفهث م  مفنما ، عيكمدت عمم  أ ميم  التمأا ن أمراعماا رهمل الرياضميات 

 ( 11،2661هاحتياجات اللأ  أاحتياجات الهي    المحمي  . )أهأ عميرا ،

التكامممم  همممين المدرهممم  أالمجتمممما أا، تمممما  همممالتأكير الرياضمممت أعمممت ضمممأا تح يمممق 
هاعتهمماره  ممدعا   اممما  مممن أ ممداط تممدريد الرياضمميات، يمميتت اكتهمماه المنممارات الحياتيمم  ضممرأرا 

 (00، 1006 ام   حيش:  ) عمت، 

 .  ترهل المنارات الحياتي  هين المفنج أالهي 

 .تهن  عت تفمي  ال درات ال  في  لد  المتعممين 

 . تعد المتعممين لمتعام  ما المجتما أا،ف رال عت هأق العم 

 تها   عت هفاا ال درات اله صي  لممتعممين. 
 ( عم  أ مي  المنارات الحياتي  حيش:31، 1004كما أكدت د ام  ) 

 . تهاعد الأرد عم  التنمه عم  المهكالت الحياتي  ، أالتعام  معنا هحكم 

 فظري  أالأادا الحياتت .تهاعد عم  الرهل هين الدراه  ال 

  يتأدممط فجمماف الأممرد عممت حياتممه ه ممدر كهيممر عممم  ممما يمتمكممه مممن منممارات أ هممرات
 حياتي .

 . دام  عالد  ليه  معن  تعلت الأرد ال درا عم  التعام  ما اآل رين، أاب
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لمم ل  ا تمممت العديممد مممن الدراهممات أالهحممأش الترهأيمم  هتفميمم  المنممارات الحياتيمم  لممد  
( التممت 1021هممرامج أاهممتراتيجيات تدريهممي  متفأعمم  مفنمما: دراهمم )محمد،    داالتالميمم  ، هاهممت

هرفامجممما  م ترحممما  دممما   عمممم  التأاصممم  الرياضمممت لتفميممم  منمممارات التأكيمممر الرياضمممت  تاهمممت دم
( التمت 1022أالمنارات الحياتي  لد  تالمي  الصط ال امد ا،هتدا ت، دراهم ) عهمد الهمال ، 

عمت تمدريد الرياضميات لتفميم  المنمارات  تدا ما  عم  اإلثمراا الأهميماهت دمت هرفامجا  م ترحا  
التالميمممم  المتأممممأدين هالمرحممممم  اإلعداديمممم ، كممممما اهممممت دمت دراهمممم  ) العلمممماعت،   الحياتيمممم  لممممد

 ( األلعاه التعميمي  اإللكترأفي  عت تفمي  المنارات الحياتي .1022

 مشكمة البحث:
ضمميات هالمرحممم  ا،هتدا يمم  ،حممظ أجممأد مممن  ممال  عممم  الهاحممش هتممدريد مممادا الريا

اتجا مممممات هممممممهي  ممممممن دهممممم  التالميممممم  فحمممممأ ممممممادا الرياضممممميات فتيجممممم  لهمممممعأر   هجممممممأد ممممممادا 
الرياضمممميات، أا،هتعمممماد عممممن رهلنمممما هالحيمممماا الأادعيمممم  أالمجتممممما المممم ي فعمممميش عيممممه كممممما أفنمممم  

 يعتهرأفنا مجمأع  من مها   التت تحتاج إل  تأكير. 

المالحظممممم  هتلهيمممممق اهمممممتلال  رأي حمممممأ  لهيعممممم  ممممممادا أدمممممد عممممم   الهاحمممممش  ممممم ه 
تمميمم  أتمميمم ا( لمتعممرط عمممم   02الرياضمميات عممم  مجمأعمم  مممن تالميمم  المرحمممم  ا،هتدا يمم  )
 لهيع  اتجا اتن  فحأ الرياضيات أجاات الفتا ج كالتالت:

o   من التالمي  يرأن أن درأد الرياضيات    مجمأع  من 24.21تر  فهه %
 غير المرتهل  هالحياا. األردا  أالمها  

o  عت  % من التالمي  أن الرياضيات ليد لنا لنا أي تلهي ات 31.53كما أأضح
 الحياا .

o   مفن  رعضن  لعهارا " أهتن  أداا أاجهاتت هح  أاجهات 41.16كما أهد %
 الرياضيات.

o  مفن  أن كثيرا  من مها   الرياضيات ليهت مرتهل  هالهي   أالمجتما  30أرأ %
   عت حمنا.أ، تهن
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ألمكهط عن آراا المعممين ت  إجراا دراه  اهتلالعي  عم  مجمأع  من المعمممين 
معم ( من معممت الرياضيات هالمرحم  ا،هتدا ي ، أدد جاات أ   فتا ج   ه الدراه  عمم  12)

 الفحأ التالت:            
o 50.62 ممأ  % مممن المعممممين يممرأن أن هممهه كرا يمم  التالميمم  لمممادا الرياضمميات 

 هعأر التالمي  أفنا جامدا أغير محهأه  ع  حياتن  .  

o 21.05   مممن المعممممين يمم كرأن أن مممن أهممهاه ضممعط التالميمم  عممت تحصممي %
 مادا الرياضيات عد  ارتهال مادا الرياضيات هالأادا المممأد . 

o 14.31 مممممن المعممممممين يممممرأن عممممد  ارتهممممال محتممممأ  مممممادا الرياضمممميات ه ضممممايا %
 الصح  ، الهكان ، التمأش ، ال راع  أا،دتصاد (  المجتما أالهي   )

o 62.11  من المعممين يرأن أفن  هحاج  إل  ت دي  مادا الرياضيات عت صأرا %
 أكثر تمثيال لمأادا.

 (11، 1006أتهير فتا ج عديد من الدراهات أالمهرأعات إل : ) عم ، 
o حياتي .أجأد اف أات عا  عت مهتأ  المنارات الحياتي  لد  المأادط ال 
o عمت م تممط   دصأر عت محتأ  المفا ج التعميمي  عت تفاألنا لممنارات الحياتي  أ ل

 المراح  الدراهي .
o .أجأد عجأا هين األ داط التعميمي  المأضأع  أهين التلهيق العممت عت الحياا 
o . اف أات عت مهتأ  أداا المعممين عت تفمي  المنارات الحياتي  لمتالمي 

المهد يمم  ، تهممار المنممارات الحياتيمم  عممم  عيفمم  اهممتلالعي  مممن أهتلهيممق الصممأرا  
 تالمي  الصط الهادد ا،هتدا ت، ،حظ الهاحش دصأرا  لد  التالمي  عت المنارات الحياتي .

مما ههق تتحدد مهكم  الهحش عت اف أات ددرات تالمي  الصط الهادد ا،هتدا ت 
صمممما  الرياضمممميات عممممن حيمممماا أمجتممممما عممممم  ممارهمممم  المنممممارات الحياتيمممم ، أيرجمممما  لمممم  ،فأ

 التالمي . 
 أعت هعيه لمعالج  مهكم  الهحش الحالي ، يحاأ  الهاحش اإلجاه  عن الهؤا  التالت:

ممما عاعميمم  أحممدا م ترحمم  عممت الرياضمميات المجتمعيمم  لتفميمم  المنممارات الحياتيمم  لممد   .2
 تالمي  الصط الهادد ا،هتدا ت؟ 
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  -هدف البحث:
 : دط الهحش الحالت إل 

إعمممداد أحمممدا م ترحممم  عمممت الرياضممميات المجتمعيممم  أديممماد ممممد  عاعميتنممما عمممت تفميممم   -0
 المنارات الحياتي  لد  تالمي  الصط الهادد ا،هتدا ت.

 أهمية البحث:
 تهر  أ مي  الهحش الحالت من الف ال التالي  :

مهممايرا ا،تجا ممات الترهأيمم  المعاصممرا هضممرأرا رهممل المممفنج الدراهممت هحيمماا التمميمم   -2
الهي ممم  المحيلممم  أدضمممايا المجتمممما لمممما لمممه ممممن أثمممر عمممت همممعأر التمميممم  هي ميممم  مممما أ 

 يدرهه.

دمممد يأيمممد الهحمممش الحمممالت أاضمممعت ممممفنج الرياضممميات عممم  تلمممأير ممممفنج الرياضممميات  -1
 هالمرحم  ا،هتدا ي  .

ينت    ا الهحش هتفمي  المنارات الحياتيم ، أ لم  تمهميا مما ا،تجا مات الحديثم  عمت   -0
 م  الرياضيات .مجا  تعمي  أتع

  -حدود البحث :
 ادتصر الهحش الحالت عم  :

o .أحدا عت الرياضيات المجتمعي  لتالمي  الصط الهادد ا،هتدا ت 

o  مجمأعمممم  مممممن تالميمممم  الصممممط الهممممادد ا،هتممممدا ت همدرهمممم  عمممممت هممممن أهممممت لالممممه
( تمميممم ا  00ا،هتدا يممم  التاهعممم  إلدارا أهممميأل التعميميممم ، أتتكمممأن عيفممم  الهحمممش ممممن )

  ، أكممممان الهمممممهه عممممت  ا تيمممممار مجمأعمممم  الهحممممش ممممممن تالميمممم  الصمممممط 3/2 عصمممم 
الهادد ا،هتدا ت أفن  دد مرأا هالعديد من ال هرات الرياضي  ع  الصأأط الدراهي  

 الهاه    .

o مماره  هعت المعامالت  –الحهاه  -هعت المنارات الحياتي  ) ح  المهكالت
 الهفكي  (
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  -منهج البحث :
نج ههه التجريهت عن لريق تصمي  تجريهت  أ مجمأع  اهت د  الهاحش المف
 أاحدا ه ياهين )دهم  أهعد ( 

 اهت د  الهاحش األدأات أالمأاد التالي : : أدوات ومواد البحث

 أواًل: األدوات التعميمية
 أحدا عت الرياضيات المجتمعي  لتالمي  الصط الهادد ا،هتدا ت. (2

 مي  المرحم  ا،هتدا ي .المال م  لتال  دا م  هالمنارات الحياتي (1

 أأراق عم  اللاله عت ضأا أحدا الرياضيات المجتمعي . (0

 دلي  المعم   ا  هأحدا الرياضيات المجتمعي . (1

 ثانيًا: أدوات القياس
 ا تهار عت المنارات الحياتي  لتالمي  الصط الهادد ا،هتدا ت. (2

 مصطمحات البحث :

 -:الرياضيات المجتمعية
هممم  الرياضممميات التمممت تمممرتهل ارتهالممما أثي ممما هحيممماا التمميممم  ي صمممد هنممما عممم  تمممم  الدرا

أالمجتممما ، أتتضمممن األعكممار أالمأمما ي  أاللممرق الرياضممي  التممت يحتمماج إلينمما المممأالن كمميداا 
 )*(ععال  تمكفه من التعايش ما مجتما المهت ه  أأفهل  ال أي العامم  عيه

 :المهارات الحياتية
اليأميم  التمت يتأاعم  عينما مما أهمياا أأهم ا     أي عم  ي أ  هه اإلفهان عت الحياا 

 (122،1002أمؤههات.)الم افت أمحمد،

أتعمممرط إجرا يممما  هيفنممما المنمممارات الرياضمممي  عمممت الحهممماه أالنفدهممم  أاإلحصممماا التمممت 
يحتممماج إلينممما الممممتعم  أالتمممت تمكفمممه ممممن التعمممايش مممما مجتمممما المهمممت ه  أالهي ممم  أأفهمممل  ال مممأ  

 العامم  عينما.

( هعفأان / رياضيات مجتمعي  لمأاجن  تحديات مهت همي 22،2665)*( ت  اهت ال    ا التعريط من م ال  ) عهيد ،                                             
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 لنظري:اإلطار ا

 المحور األول: الرياضيات المجتمعية
عالرياضيات عفصر أهاهت عيما  أ مها د من مهتحدثات عممي  أتكفألأجي  ، ل ا 
عممرن مفمما ج الرياضمميات أترهأياتنمما ،هممد أأن تتجمماأه ممما معليممات التلممأر أت ممما مممن عمينمما 

معظم  اللماله ، حيمش  رداا ا الت ميدي ال ي فهجته ال مأافين أال أاعمد التمت تعمافت ع أعما  ممن
يرأفنممممما غايممممم  ممممممن الرممممممأ  أالصمممممياغات المجمممممردا الجاممممممدا ، أكمممممما تهمممممير األدهيمممممات أأدممممما ا 
المممممؤتمرات هتلممممأير مفمممما ج الرياضمممميات، ع ممممد حممممدش تنيممممر عممممت ما يمممم  الرياضمممميات ألهيعتنمممما 
 أتلهي اتنا أالحاج  المجتمعي  لنا، كما حدش تنير عت كيأي  تعميمنا أتعممنا، عم  تعد داصمرا
عممم  العممدد أالهممك ، همم  أصممهحت معظمنمما دراهمم  لمممفمل أالعالدمم ، عمهممكالت أدضممايا عممال  
الح ي مم  يممت  تجريممد ا عممت فممما ج رياضممي  أمفنمما يممت  الحصممأ  عممم  حمممأ  ت ريهيمم ، مثمم   مم ه 
الصممأرا  مم  التممت يفهنممت أن يمارهممنا اللمماله عفممد تعممنمم  الرياضمميات، حيممش يكممأن ا، تممما  

ح ي م  عمت العمدد أالعمميمات عممت األعمداد عمت الهمك  أالأضماا.) عهيمد أن ير  اللاله عمال  ال
،2665 ،1) 

عالرياضيات جم أ ، يتجم أ ممن أادما الحيماا لميد ع مل عمت كثيمر ممن األفهمل  اليأميم  
ألكممممن لمجمأعمممم  أاهممممع  مممممن مأادممممط العممممم ، لمممم ل  مممممن الضممممرأري ف مممم  المعرعمممم  الرياضممممي  

 (Svecova, et all,2013,1)ياا. أالمنارات المكتهه  عت المدارد لأادا الح

(، )أهممممأ عميممممرا 00، 1002( ،)  ضممممر،21،  1002أيتأممممق كمممم  مممممن )المأتممممت ، 
( عممم  أن تكممأن الرياضمميات عممت  دممم  المجتممما ، أأن تكممأن لنمما دأر مجتمعممت 13،1002،

عت معالج  دضايا المجتما أالهي م  أا، تمما  هالتلهي مات الرياضمي  عمت الحيماا اليأميم  ، حيمش 
الرياضمميات المجتمعيمم  تأجنمما  مهممت هميا  لمفمما ج الرياضمميات ليعممم   لمم  عممم  هممد الأجممأا  تمثمم 

 هين الرياضيات أالحياا أالهي  .

لمممادا  تمممن آراا الهحممأش أاألدهيممات الهمماه   يتضممح أ ميمم  أضممرأرا الجافممه التلهي مم
دا ، ألكمن الرياضيات، أاإلدال  من الجافه الفظري المتمث  عت دأاعد أفظريات أدمأافين مجمر 

ت مممد  الرياضممميات عمممت همممياق اجتمممماعت يفممممت منمممارات يحتممماج إلينممما التمميممم ، أيهمممعر أ ميتنممما 
أمتعتنا أتع   جافه أجدافت لديه، ع ل   أ التأجه المهت همت لمادا الرياضيات الم ي يفهنمت 

 الأصأ  إليه.  
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كممممما فممممادت مهممممرأعات عديممممدا عممممت أفحمممماا م تمأمممم  مممممن العممممال  هممممين يكممممأن المحممممأر 
اهت عت مفنج الرياضيات  أ تلهي ات الرياضيات عت الحياا العممي  أل دم  هي   اللأ  األه

 (  33، 1003عت الحياا المحيل  هه ، أمن أمثم    ه المهرأعات : )ميفا ، 

  Mathematics applicableمهرأ  الرياضيات داهم  لمتلهيق.

   Mathematics in societyمهرأ  الرياضيات عت المجتما.

عد مهرأ  الرياضيات عت المجتمما محاألم  لتلمأير مهمرأ  الرياضميات المدرهمي  أي
( أت ممأ  الأكمرا الر يهمم  لنمم ا المهمرأ  عممم  الممرهل همين الرياضمميات التممت 20-4لمأتمرا العمريمم  )

تعم  عت المدارد أهين ما يمارد أيلهق عت حياتفما اليأميم ، حيمش تحتماج مفما ج الرياضميات 
أ  تلهي ممممات الرياضمممميات عممممت الحيمممماا أعممممت العمممممأ  األ ممممر  أعممممت إلمممم  جنممممأد جممممادا فحممممأ تفمممما

التكفألأجيمما أعممت هممياق اجتممماعت يح ممق حاجممات المتعممممين أيألممد لممدين  الميمم  فحممأ دراهممتنا، 
أتمممت تجرهمم   مم ا المهممرأ  عممت أهممهافيا أاهممتراليا أايلاليمما أهألفممدا أالمممكمم  المتحممدا األمريكيمم  

 (  34، 2661.)ميفا ، 

 (33، 1002لرياضيات عت المجتما إل :)كاظ ، أيندط مهرأ  ا

o   ت ممممدير التالميمممم  ل يممممم  الرياضمممميات أاهممممت دامنا عممممت المجتممممما أعممممت م تمممممط العمممممأ
 أالمجا،ت.

o .هعأر التالمي  هي مي  الرياضيات التت يهتعممأفنا عت الحياا 

o  تهجيا التالمي  عم  ح  مها   عت المأادط التت ت اهمن  أهعأر   هين الرياضميات
    ا  أممتا حت  يعممأا عم  ا،هتمرار عت تعممنا.عم

o  يمممممتعم  التمميممممم  كيمممممط يتعمممممرط عمممممم  المأادمممممط التمممممت تتضممممممن الرياضممممميات أيهمممممتعيد
 المعمأمات الرياضي  التت تعممنا عفد الحاج .

( أن أ   ما يمي  أحدات مهرأ  الرياضيات عت المجتمما  23، 1003) أي كر ميفا
 (231، 1003) ميفا،  :ما يمت
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أحممدا ممم أدا هاألهممكا  المحههمم  لملمماله عممت المرحممم  العمريمم ، أ لمم  إضمماع  إلمم   كمم  -
 األهكا  التأضيحي .

 لك  أحدا من   رياضت يأضا ه ل م تمط عم  غالط الأحدا أتحديدا  كما يمت: -

o ــــو األوراق : اهممممت دا  مهاريممممات لعممممه األأراق لتحهممممين المنممممارات المتعم مممم   لع
 هالعدد.

o لهك  أالأراغ.: اكتهاط ابناء الكباري  
o عن  ا،رتهالات عت الرياضيات.عمل االرتباطات : 
o فده  اإلهال .التصميمات الدينية  : 
o ال  رع  الرياضي .األنماط والزينة : 

الرياضممميات،    ممم  همممحر؟ : ال مممد ، األلنممما ، مثيمممرات الع ممم  ) تلهي مممات ينمممممه  -
 عمينا األفهل  العددي  (.

أن المأضمممأ  الرياضمممت يممميتت عمممت  تأظمممط مأضمممأعات الأحمممدا هصمممأرا جيمممدا، حتممم  -
 هياق اجتماعت متكام .

           تتضمممممن الأحممممدا أفهممممل  يدأيمممم ، كممممما تتضمممممن أأراق عممممم ، أهعممممت المهممممرأعات -
 أأ الهحأش.

تفتنممت كممم  أحممدا هتممميمالت ) هصمممأرا أأ هممي ر ( أيلممممه ممممن اللالممه اإلجاهممم  عمممن  -
 ا دراه    ه الأحدا.أه م  معيف  تدأر غالها  حأ  ما تعممه أاأله م  التت أثارتن

( أن الرياضمميات المجتمعيمم  تفممدرج تحتنمما الرياضمميات عممت 31، 1002أتممر  كمماظ ) 
            المأادممممممط الحياتيمممممم  الم تمأمممممم  أعممممممت العمممممممأ  أالمجمممممما،ت التممممممت ت ممممممد  المجتممممممما مفنمممممما عممممممم 

 ههي  المثا :
   الرياضمممميات التممممت تحتاجنمممما رهمممم  المفمممم   مممممن م ممممادير أفهممممه لؤلكممممالت، كمممم ل

ت تأصي  الأهاتين، عمم  مي افيم  المفم  ، المعمامالت الماليم  عمت الهيما رياضيا
 أالهراا )رياضيات المف  (.

 .  التهؤ هاألحأا  الجأي 

 . رياضيات  اص  هال راع 

 . رياضيات  اص  هالصفاع 

 .رياضيات الهأق    
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عمممن األفهممه أاألعضمم  الهحممش عممن الرياضمميات عممت كمم  ممم  يحمميل هفمما، حيممش يممر  
صا   الرياضي  أاألفمال أاألهكا  النفدهي  عت مفهم ات المديفم ، عمت المفم   ، التالمي  ال 

عت اللهيع ، ك ل  يمكن الهحش عن الرياضيات عت هي   المفت ه اللهيعي  عن  غفي  هتحصي  
المعمأمممممات، أيمكممممن تلهيممممق  لمممم  عممممت أعمممممار م تمأمممم  لمتالميمممم  أأيضمممما  عممممت جميمممما مجمممما،ت 

 (Svecova, et all,2013,5) الرياضيات.

 المهارات الحياتية: المحور الثاني:
( هيفنما أي 122،1002تعددت تعريأات المنارات الحياتي  عيعرعنما الم مافت أ حهمن)

عممم  ي ممأ  همممه اإلفهممان عممت الحيممماا اليأميمم  التممت يتأاعممم  عينمما ممما أهمممياا أمعممدات أأهممم ا  
 أمؤههات. 

لال مم  لمأمرد عمت حياتمه ( المنارات الحياتي  أفنا المنارات ا15،1001أيعرط ما ن)
اليأميمممم  أفهممممالاته الحياتيمممم  عممممت الهي مممم  أتهممممم   مممم ه المنممممارات إدارا الأدممممت أالجنممممد، ات مممما  
عممممداد أتفمممماأ  النمممم اا الصممممحت، أالعفايمممم   ال ممممرارات، ا،تصمممما  ممممما اآل ممممرين، حهممممن ا تيممممار أاب

 هالممهد أالمهكن" . 

كممن أن ت ممأ  همممه ( المنممارات الحياتيممم  هيفنمما "كمم  مممما يم(Gones 2000,52أيعممرط 
 المدره  من أدأار لرهل العم  هأادا الحياا أالعم ". 

كما تعرط اليأفيهميط المنمارات الحياتيم  هيفنما  فلماق م لمل ممن الأمر  التعميميم  
التمممت تهمممتم  عمممم  المعرعممم  أالأنممم  أالمنمممارات أا،حتياجمممات أال مممي  التمممت تنمممدط إلممم  التفميممم  

 ((unicef,2005,1اله صي  أا،جتماعي  أالصحي   . 

الحياتيمم  عهممارا عممن منممارات ، ممم   تأعممت ضممأا ممما هممهق مممن تعريأممات عممرن المنممارا
لمأرد عت حياته اليأمي  دد تكأن منارات أهاهي  لمأرد ،غفم  عفنما أأ دمدرات تمكمن الأمرد ممن 

 أداا المنارات هفجاف أاهت اللي .

ممن  مال  أي ممفنج أيعد اكتهاه المنارات الحياتي  من فأاتج التعم  المرغأه عينما 
دراهمممت ي مممد  إلممم  اللممماله عمممت أي مرحمممم  دراهمممي ، أ ممم ا ، ي تصمممر عمممم  ممممادا هعيفنممما دأن 
األ ممر  أأ ت صمم  دأن األ ممر،  لمم  أن الترهيمم  معفيمم  هركهمماه المممتعم  معممارط أمنممارات 
أاتجا مات أدمي  تؤ مممه لمعايهم  أعمراد المجتممما أال مدرا عمم  المهممارك  ا،جتماعيم  أا،دتصممادي  

 لهياهي .أا
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عفد تلمأير المنمارات الحياتيم  ،همد ممن تلأير ما عمت كاعم  جأافمه المدرهم  همدا  ممن 
مأممممما ي  المهممممم ألي  أديمممممم  الف مممممأد عمممممت الصمممممأأط المهكمممممرا إلممممم  الدراهممممم  المت دمممممم  لمتلهي مممممات 
المت صصممم  مثممم  تحميممم  اتجممماه المي افيممم  أا،همممتثمارات، عنفممما  كثيمممر ممممن المنمممارات الحياتيممم  

ياضمميات عممم  هممهي  المثمما : التعاممم  هالممما ، معرعمم  الأدممت أاهممت دا  العمممالت المرتهلمم  هالر 
أكتاهمم  الهمميكات أأ مم  ال ممرأت أدممرااا اإلحصمما يات ، ت لمميل الأدممت الملمممأه لمنممم  ممما، 
كهمممه عمممالأا، تحديمممد درجممم  حمممرارا جهممم  ممممريت، تحديمممد تكمأممم  اللمممالا، حهممماه الضمممرا ه، 

 (134، 1006رجافأد، حهاه فهه الأأا د، التهأق  لمه ال .) جأ 

( دا م  هالمنارات الحياتي  التت 63، 1000أدد ددمت دراه    ران أعهد ال ادر)
 يمكن أن تهن  الرياضيات عت تح ي نا أ   كالتالت:

 مهارات أكاديمية -0
 المالحظ  -      التلهيق                        -   الأن                          -

 تعمي  الفتا ج -الم ارف                               -                 الترتيه       -

 تهجي  األعكار -ح  المهكالت                        -   الهحش                      -

 التأكير ا،هت را ت -       التعم  ال اتت                 -  تفظي  المعمأمات             -

 اللالد  -  التأكير الفادد التيممت                  -،هتد،لت           التأكير ا -

 ت يي  المعمأمات  -المرأف                       -

 مهارات اجتماعية  -5

 الحديش الهأأي الصحيح -     التعاأن أالمهارك  عت األفهل  الجماعي     -

 األه م      -                            التعهير الكتاهت          -

 المفاده  الصحيح   -      عرت الت ارير المكتأه  أما  اآل رين      -

 التهامح -                       إهداا الرأي                  -

 إدفا  اآل رين -                       ا،هتما  الجيد لآل رين    -
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 مهارات شخصية -3
 ال رااا الصحيح  -الفظاع                                   الدد  أالفظا  أ  -  

 احترا  ال ات -تحم  المه ألي                                           - 

               كتاه  الت ارير                                                     -حهاه المي افي  اله صي                                 - 
 ا، تيار  ال درا عم -مماره  هعت المعامالت الهفكي                           -

كمما دعممت        Scottish Qualifications Authority (2013,1)تعممم  
المنارات الحياتي  الرياضي  عصممت أرهما همرامج دراهمي  لمدع  تعمم  الحهماه   ي   المؤههات

كيممر الرياضممت لممد  المتعممممين لمممتعم  أالحيمماا أالعممم ، أتنممدط تممم  الهممرامج أتفميمم  منممارات التأ
 : الدراهي  إل

 المممفأد أا،همممت ال  عمممت التعامممم  مممما المعمأمممممات  تأن يهمممعر الممممتعم  هالث ممم  عممم
       أالمنا  الرياضي  عت ك  من الحياا اله صي  أهأق العم  .                                                       

   أن تحأمم  المممتعم  عممم  التأكيممر عممت مأادممط الحيمماا الح ي يمم  التممت تفلممأي عممم
 الرياضيات.

 .أن يلهق المتعم  ت فيات رياضي  لمعالج  مهكالت أحا،ت من أادا الحياا 

  أن يفمممممأ لممممد  المتعممممممين ال ممممدرا عممممم  تحميمممم  مجمأعمممم  مممممن مهممممكالت الحيمممماا
 الح ي ي  التت تهتم  عم  الرياضيات.

 همممممعر الممممممتعم  هالث ممممم  عمممممت الممممممفأد أيت ممممم  مأدأممممما  ايجاهيممممما  فحمممممأ اهممممممت دا  أن ي
 الرياضيات عت مأادط الحياا الح ي ي .

   أن يمتمكن المممتعم  مممن تلهيممق أعكممار أاهممتراتيجيات رياضممي  عممت همميادات حياتيمم
 أأادعي .

  . أن يتمكن المتعم  من تأهير الهيافات أمعالج  مأادط الحياا الح ي ي 

 حصمما يا هممما حألممه أالعممم  هاهممت اللي  أمهمم ألي  أن يكممأن المممتع م  حهمما  عممدديا  أاب
        عت الحياا اليأمي .
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كتاه منارات الحياا األكاديمي  يهتم  عم   مهم   )  (Glisan,2003,1كما أعد 
مأمما ي   مم  )الجممما أاللرف،الضممره أال هممم  ،ال يمماد ،الكهممأر العهممري  ،الفهممه الم أيمم ( ، 

 هالات اليأمي  همادا الرياضيات.يهتندط رهل كاع  الف

الحيمماا عممت الرياضمميات  ت( م ممرر منممارا3،1006أدممد أعممد )ال لممان أالعمممت أالهحممر أآ ممرأن،
لمصط ال امد، يندط إل  رهل الرياضيات هالحياا العمميم  إلكهماه منمارات التأكيمر العمممت 

ت ال يممماد ، الهممممي  أيتضممممن الم مممرر أرهممما أحمممدات  مممت )األعمممداد أالعمميمممات عمينممما ، منمممارا
 النفده  ،اإلحصاا(

ج ا من  ممن كم  جأافمه حياتفما حيمش يمؤثر إت افنما عمم  األداا  تأهما أن الرياضيا
الفمماجح عممت العممم  أالمدرهمم  أالمجتممما، عالمنممارات الحياتيمم  الرياضممي  أ ميمم  كهيممرا تتضممح عممت 

 (                  043،1005الف ال التالي : ) إهرا ي  ، 

المنمممارات الحياتيممم  ينممم ي داععيممم  التمميممم  لممممتعم ، كمممما  داهمممر لتمممدريإن التلهيمممق المه -
 يفمت عنمه لممأا ي  الرياضي  من  ال  تلهي ات الحهاه.

إن تدريد المنارات الحياتيم  يتصم  ههمك  مهاهمر هاأل مداط المدرجم  عمت مهمتأيات  -
درا  العالدممممممات –أالتممممممت تهممممممم :)ح  المهممممممكالت  NCTMأمعممممممايير   -التأكيممممممر أاب
 الفما ج أالأظا ط (. –أال ياد الت دير 

يمكمممن ت أيممم  أتفميممم  التمممدريد ممممن  مممال  التكامممم  أالتضممممين الأعممما  لممأضمممأعات  -
أالمنارات الحياتي  عت محتأ  الم ررات المتاحم ، أكم ل  تأظيمط ال همرات المرتهلم  

 هالمجتما.

لم  تدريد المنارات الحياتي  عت الرياضيات يكهر الأجأا همين الفظريم  أالتلهيمق، أ  -
أن اهت دا  مأادط الحياا الأادعيم  يضما الرياضميات عمت إلمار العمال  المأادعت لحيماا 

 التممي ، أهالتالت تي   األهد الفظري  لمرياضيات هعدا  أادعيا .

المنارات الحياتي  تهاعد اللاله عت كاع  المهتأيات أالصأأط عم  إت مان محتمأ   -
 الرياضيات هلرق غير ت ميدي  .
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ات الحياتيممم  الرياضمممي  همممتا منممم  أضمممرأري لمتالميممم  هلي مممت المممتعم ، إت مممان المنمممار  -
أتمممدريد المنمممارات الحياتيممم  أممممر  ممما  أضمممرأري لكممم  اللممماله الممم ين يعمممافأن ممممن 
صمممعأهات المممتعم ، عتلهي مممات الحيممماا الأادعيممم  لمرياضممميات  ممم  األهممماد لمتعامممم  مممما 

 اللاله ال ين يأاجنأن  لر الأه  عت التعمي  الرياضت الت ميدي.

تهممممماعد المنمممممارات الحياتيمممممم  عممممممت تلهيممممممق المنمممممارات الرياضمممممي  عممممممت مأادمممممط حمممممم   -
المهممكالت، أهالتممالت يصممهح اللالممه أكثممر كأممااا عممم  اهممت دا  المنممارات األهاهممي  
الرياضي  أت يد ددرته عم  مأاجن  التحديات المتعم   هالرياضيات عت مرحم  الهمأغ، 

ت هممياق األلممر المفنجيمم  المتممأاعرا أيتمثمم   لمم  التحممدي عممت كيأيمم  إعممداد اللمماله عمم
 الأادعي . لمتعام  ما المأادط الحياتي 

أدمد تعمددت الدراهمات التممت تفاألمت المنمارات الحياتيم  الرياضممي  أأكمدت عمم  أ ميمم  
( إلمم  أ ميمم  رهممل الرياضمميات هحيمماا التمميمم  اليأميمم  مممما 1022تفميتنمما عيهممارت دراهمم  عمممت)
( التمممممت 1022يممممم  المرتهلمممم  هالممممممادا، أدراه )رضممممأان ،الحيات تيهمممماعد عممممم  تفميممممم  المنممممارا

عممت تفميمم  المنممارات الحياتيمم  أالتحصممي  أا،تجمماه فحممأ  تاهممت دمت إهممتراتيجي  الممتعم  التعمماأف
( التت  دعت إل  ت صت مد  1020المادا لد  تالمي  المرحم  ا،هتدا ي  ، أدراه  )هالم  ،

ت الرياضميات الحياتيم  لمد  لأم  ريمات تأعي  رياضميات الهمأهر ماركمت لتفميم  هعمت منمارا
(  إلم  أن اهمت دا  منمارات الحيماا عمت  (patton,et all, 1997األلأما ، كمما تهمير دراهم 

عممت مهمماعدا التالميمم   أي صممعأهات تعممم  الرياضمميات، همم  أعممت  تعمممي  الرياضمميات كممان مأيممدا  
ألهاهي  التمت يحتاجأفنما تي يمن  لملاله الحياا الحهاهي ، أدد رك ت الدراه  عم  المنارات ا

 عت حياتن  اليأمي  عت المف   أعت المجتما.

( األهمممممد الال مممممم  لتكمممممأين أتفميممممم  200، 1000أيعمممممرت   مممممران أعهمممممد ال مممممادر )
 المنارات الحياتي  من  ال  تدريد الرياضيات هالمرحم  ا،هتدا ي  عيما يمت:

o مي .التفهيق ما مأضأعات المأاد الدراهي  األ ر  التت ت د  لمتال 

o  التلهيممق الأعمممت لممهعت المأضممأعات عممم  مأادممط حياتيمم  تتعمممق هال يمماد أعمميممات
 الهيا أالهراا دا   الصط أ ارجه .

o .تدريه التالمي  عم  ح  المهكالت 
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o .تأعير عر  لمتعم  الأردي دا   الصط 

o .تأعير عر  لمتعم  ال اتت  ارج الصط 

o .تأعير عر  لمتعم  الجماعت التعاأفت 

o مي  عم  أهد المفاده  الصحيح .تدريه التال 

o .إظنار دأا الرياضيات أجمالنا 

o .ا، تما  هاهت دا  هعت ال ص  عفد تدريد هعت المأضأعات 

o . ا، تما  هاأللنا  الرياضي 

o .ا، تما  هفهال جمعي  الرياضيات 

o  . التركي  عم  جند المتعم  لهعت الحمأ 

o . ا، تما  هتفمي  منارات التأكير المتفأع 

o التالمي  عم  التعهير عن أرا ن  أعرت هعت الحمأ  أما   مال ن . تدريه 

o .تعأيد التالمي  عم  ا،عتماد عم  الفأد 

o .تدريه التالمي  عم  ح  المهكالت 

 نتائج البحث وتفسيرها:
يأجد عرأق  أ د،ل  إحصا ي  همين  "لمتح ق من صح  الأرت ال ي يف  عم  أفه

أ لممم   ين ال هممممت أالهعمممدي ، تهمممار المنمممارات الحياتيممم متأهممملت درجمممات التالميممم  عمممت التلهي ممم
 اهت دا  : ت   ". لصالح التلهيق الهعدي

، Spssمن  مال  الهرفمامج اإلحصما ت  المرتهل ا تهار ت لمعيفات الهارمتري  لؤل أاج  -2
 ( يأضح  ل .2أجدأ  )
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 (2جدأ )

 ينلد،ل  الأرأق هالمتأهل الحهاهت أا،فحراط المعياري أديم  ت 

متأهلت درجات التالمي  عت التلهي ين ال همت أالهعدي ، تهار 
 المنارات الحياتي 

المتوسط  العدد التطبيق المهارات
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة tقيمة  المعياري

 مهارة
حل 

 المشكالت

 1..0 0.31 31 قبمي
03.51 

دالة 
عند 
 0.05 01.01 31 بعدي 1.10

 مهارة
 الحساو

 0.13 0.01 31 قبمي
1.51 

دالة 
عند 
 1..0 21.. 31 بعدي 1.10

 مهارة
المعامالت 

 البنكية

 31 قبمي
5..1 0.13 

05..1 
دالة 
عند 
 0.20 3..1 31 بعدي 1.10

المهارات 
 الحياتية

 0.11 00.11 31 قبمي
03.05 

دالة 
عند 
 0.15 21..5 31 بعدي 1.10

 ( ما يمت:2يتضح من جدأ  )

التالمي  عت التلهي ين ال همت أالهعدي درجات  متأهلتا يا  هين أجد عرق دا  إحصي
 0.02أ لمم  عفممد مهممتأ  د،لمم   لؤلهعمماد الأرعيمم  أالدرجمم  الكميمم  ، تهممار المنممارات الحياتيمم ،

لصممالح متأهمملات درجممات التالميمم  عممت التلهيممق الهعممدي، أتتأممق ممما  مم ه الفتيجمم  دراهمم  جمماد 
(، أيمكممن تأهممير تممم  الفتيجمم  1022اهمم  )عمممت ، ( ، أدر 1006( ، دراهمم  محأممأظ )1020)

هين تمدريد أحمدا الرياضميات المجتمعيم  كمان لمه دأر ععما  عمت تفميم  المنمارات الحياتيم  لمد  
التالمي  ، حيش تضمفت الأحدا مأضأعات حياتي  مرتهل  ههي   أحياا التالميم  ، كمما رأعمت 

–حممم  المهمممكالت  -لعمممه المممدأر عمممت تمممدريد الأحمممدا تفمممأ  أهممماليه أاهمممتراتيجيات التمممدريد )
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إهتراتيجي  المهرأ  (، أتفأ  الأها   التعميمي  أأهاليه  –التعم  التعاأفت  –العصط ال  فت 
 الت أي ، أدد هاعد  ل  عم  تفمي  المنارات الحياتي  لد  التالمي . 

 حجم األثر ونسبة الكسو المعدل لبالك -5

ت تفمي  المنارات الحياتي  لمتعرط عم  عاعمي  تدريد الأحدا الم ترح  ع
من  ال  حهاه المتأهلات ال همي  أالهعدي  لدرجات التالمي  عت ا تهار 

 "Blake"المنارات الحياتي ، ت  حهاه مرها إيتا أفهه  الكهه المعد  لهال  
 (   ه الفتا ج1أيأضح جدأ )، 

 (1جدأ )

 المتأهل الحهاهت أا،فحراط المعياري

 المنارات الحياتي   هال  ، تهار فههأ  أمرها إيتاأديم  ت 

المتوسط  العدد التطبيق المهارات
مربع  tقيمة  الحسابي

 إيتا
معدل 
 بالك

 التأثير

المهارات 
 الحياتية

 00.11 31 قبمي
 كبير 0.33 ...1 03.05

 21..5 31 بعدي

 ( ما يمت:0يتضح من جدأ  )

o  لمممم  يؤكممممد عاعميمممم  الأحممممدا ديممممم  حجمممم  األثممممر كهيممممرا ، تهممممار المنممممارات الحياتيمممم ، أ 
 الم ترح  عت تيثير ا عم  اللاله.

o (  حيممش همممد معممد  الكهممه 2.1معممد  هممال  أكهممر مممن الفهممه  التممت حممدد ا هممال ،)
، تهمممار المنمممارات الحياتيممم ، أيترتمممه عمممم   ممم ه الفتيجممم  الحكممم  همممان   2.00لمممهال  

نمارات الحياتيم  الأحدا الم ترح  عت الرياضيات المجتمعي  كافمت ععالم  عمت تفميم  الم
 تالمي  الصط الهادد ا،هتدا ت.  لد
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 توصيات البحث :
 أعت ضأا فتا ج الهحش الحالت يأصت الهاحش هما يمت:

تأجيه ا، تما  فحأ رهل الرياضيات هالمأادط الحياتي  التت  -2
 يمارهنا المتعم  عت حياته اليأمي .

المرحم  تلهيق أهحاش أ ر  لتفمي  المنارات الحياتي  لد  تالمي   -1
 هاهت دا  هعت ا،هتراتيجيات التدريهي  المعاصرا. ا،هتدا ي 

تلهيق أهحاش أ ر  لتفمي  المنارات الحياتي  عت مراح  تعميمي   -0
 م تمأ .

تفمي   عم   لتدريهن ع د دأرات تدريهي  لمعممت الرياضيات -1
 لد  التالمي  أثفاا العممي  التدريهي . المنارات الحياتي 

أعات الرياضيات كمهاريا عممي  ي أ  تصمي  هعت مأض -2
 التالمي  هتفأي  ا دا   الأص .

ا، تما  هالحهاه الع مت أالت دير الت ريهت عت ح  المها    -3
 الرياضي .

تصمي  أحدات أ ر  عت الرياضيات المجتمعي  أتدريهنا عت  -4
مراح  تعميمي  م تمأ  إلهرا  تلهي ات الرياضيات عت الحياا 

 اليأمي .
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 تما  فحأ اهت دا  إهتراتجي  ح  المهكالت عت تدريد تأجيه ا، -5
الرياضيات كيحد ا،هتراتيجيات الأاعم  التت تفمت منارا التأكير 

 العممت لد  التالمي .

 يادا ا، تما  هتدريد الرياضيات المجتمعي  عت الصأأط األأل   -6
 من المرحم  ا،هتدا ي .

راهيا  يرهل هين تضمين هرفامج إعداد معم  الرياضيات م ررا  د  -20
الرياضيات أتلهي اتنا عت الميادين الم تمأ  ، أحت  يدركأا  أن 
تلهي ات الرياضيات ، ت تصر عم  العمأ  الأي يا ي  ه  تتعدا ا 

إل  المجا،ت األ ر  مث  العمأ  الهيألأجي  أاإلفهافي  
دارا األعما  أا،دتصاد.   أا،جتماعي  أاب

 
 
 
 
 
 هذا المجال: مقترحات لبحوث جديدة في 

o   عاعميممم  تمممدريد أحمممدا عمممت الرياضممميات المجتمعيممم  عمممم  تفميممم  الحمممد العمممددي لمممد
 تالمي  المرحم  اإلعدادي .

o تالميمم    عاعميمم  تممدريد أحممدا الرياضمميات المجتمعيمم  لتفميمم  التأاصمم  الرياضممت لممد
 المرحم  الثافأي .

o الرياضيات. عاعمي  تدريد أحدا عت الرياضيات المجتمعي   لتفمي  ا،تجاه فحأ 
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o  عاعميمم  تممدريد أحممدا عممت الرياضمميات المجتمعيمم  عممت تحهممين فممأاتج تعممم  الرياضمميات
 أي صعأهات  –هلئ التعم   –لد  التالمي   أي ا،حتياجات ال اص   )المتأأدين 

 ............( -التعم  

o . عاعمي  تدريد أحدا عت الرياضيات المجتمعي  عت ه اا أثر التعم  لد  التالمي 

o مي  تدريد أحدا عت الرياضيات المجتمعي  لتفمي  ال أا الرياضي  لد  التالمي .عاع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع:
( . تعمي  الرياضيات هين الفظري  أالتلهيق . ال ا را : الدار 1002أهأ عميرا ، محهات. )

 العرهي  لمكتاه .

ا،هتدا يممم  دراهممم   ( . أادممما تعممممي  الرياضممميات عمممت المرحمممم  2661أهمممأ عميمممرا ، محهمممات . ) 
 .  120،  121،    4ميدافي ، مجم  دراهات ترهأي  ، المجمد 

(. تممدريد الرياضمميات لمم أي صممعأهات الممتعم  المتممي رين دراهمميا  1005إهرا ي ،مجممدي ع يمم .)
 أهلي ت التعم  ، ال ا را:عال  الكته.
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، ترجممم  (.تممدريد الرياضمميات لملمهمم   أي صممعأهات الممتعم 1006جأرجافأد،هممأ ان هيممري.)
 رمضان مهعد هدأي، عمان: دار الأكر.

(. فحمممأ أهممممأه جديمممد عمممت عمممم  المممرأاهل الرياضمممي  عمممت 1002 ضمممر، فظمممم  حهمممن أحممممد.)
همصممر. المممؤتمر العممممت الهممفأي لمرياضمميات معممايير أمهممتأيات ، الجمم ا 
األأ  ، جمعيممم  ترهأيمممات الرياضممميات ها،همممترا  مممما كميممم  الترهيممم  هجامعممم  

 راير.( عه11-12أكتأهر،)3

(. أثمر اهممت دا  إهمتراتيجي  المتعم  التعمماأفت عمت تفميمم  1022رضمأان ، الفهأيم  عهممد المأجمأد.)
تالميممم  المرحمممم    المنمممارات الحياتيممم  أالتحصمممي  أا،تجممماه فحمممأ الممممادا لمممد
 جامع  المفأعي . –ا،هتدا ي ، رهال  ماجهتير ، كمي  ا،دتصاد المف لت 

(.تصمممممأر م تمممممرف لمفممممما ج 1000ممممممد عهمممممد ال مممممادر.)  مممممران، العممممم ه محممممممد أعهمممممد ال ادر،مح
الرياضيات هالمرحم  ا،هتدا ي  عت ضأا عكرا الرياضميات أاإلعمداد لمحيماا، 

الجمعي  المصري  لترهأيات الرياضيات ، كمي   -مجم  ترهأيات الرياضيات
 .    12-2جامع  ال دا يق   -الترهي  ههفنا 

ر هرفمامج م تمرف دمما   عمم  اإلثمراا الأهميمت عممت (. أثم1022عهمد الهمال ،  يمث  عهمد اي عمممت.)
تدريد الرياضيات عم  تفمي  هعت المأا ي  الرياضي  أالمنارات الحياتي  
لمممد  التالميممم  المتأمممأدين عمممت المرحمممم  اإلعداديممم  . رهمممال  ماجهمممتير، كميممم  

 جامع  الأيأ .  –الترهي  

 وقع االلكتروني:متاح على الم( . الحد العددي ، 1002الهعيد ، رضا مهعد . )

://mbadr.net/articles/view.asp?id=36http  بتاريخ

(5/4/3102) 

(. عاعميممم  رياضممميات الهمممأهر ماركمممت عمممت تفميممم  هعمممت 1020همممالم ، أمممم  حهمممين محممممد.)
ضمأا أثي م   المأا ي  أالمنارات الرياضمي  الحياتيم  لمد  لأم  الرأضم  عمت

كميمممم  الترهيمممم    –المعممممايير ال أميمممم  لريممممات األلأمممما  ، رهممممال  ماجهممممتير 
   جامع  لفلا. 

http://mbadr.net/articles/view.asp?id=36
http://mbadr.net/articles/view.asp?id=36
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( . لرق تدريد الرياضيات فظريات أتلهي ات 1002الصادق ، إهماعي  محمد األمين . )
 ، ال ا را: دار الأكر العرهت .

(.  1002. )  عهممد النفممت ،  يفممه أحمممد أهمملأحت ، مفمما  عممارأق أرضممأان ، ميرعممت عتحممت
عمت ضمأا أادما الممفنج   تصأر م ترف لم ررات رياضيات المرحم  ا،هتدا ي

الحرل  أأثره عم  التأكير النفدهت أالرياضت لمتالمي  أا،تجا ات الحديثم  
 – 12. المممؤتمر العممممت الهممفأي لمجمعيمم  المصممري  لترهأيممات الرياضمميات 

 عهراير .  11

رياضيات مجتمعي  لمأاجن  تحديات مهت همي  ، إلمار  ( . 2665عهيد ، ألي  تاضرأد . ) 
م تممممرف لتلممممأير مفمممما ج التعمممممي  عمممم   هدايمممم  ال ممممرن الحممممادي أالعهممممرأن  ، 
الجمعيممم  المصمممري  لترهأيمممات  الرياضممميات ، مجمممم  ترهأيمممات الرياضممميات ، 

 . 5 – 2المجمد األأ  ،    –كمي  الترهي  ههفنا 

اعميم  األلعماه التعميميم  ا،لكترأفيم  عمت تفميم  (.ع1022العلاعت، رأض  رجما ت هميد أحممد.)
، رهممال  ماجهممتير ، كميمم    هعممت المنممارات الحياتيمم  لممد  ألأمما  الرأضمم

 جامع  المفأعي . –ا،دتصاد المف لت 

(. المنممارات الحياتيمم  إهممتراتيجي  مفنجيمم ، األ اريلمم : دار الجامعمم  1006عممم ، عمماد  همميد.)
 الجديدا.

 
(.تلممأير مممفنج الرياضمميات عممت ضممأا المممد   الهصممري 1022)عمممت، ميرعممت محمممأد محمممد.

المنمممارات الحياتيممم  لمممد  التالميممم  الصممم  أضمممعاط الهمممما   المكمممافت لتمفيممم
،   0هالمرحمممممم  ا،هتدا يممممم  ، مجمممممم  كميمممممم  الترهيممممم  هاإلهمممممماعيمي  ، المجمممممممد

 .111-122،  12العدد

 ج عمممت تمممدريد ممممادا ( . عاعميممم  اهمممت دا  ممممد   مهمممرح  المفممما1004د امممم ، همممأفيا  ممماف  .)
الدراهمممات ا،جتماعيممم  عمممم  تفميممم  هعمممت المنمممارات الحياتيممم  لمممد  تالميممم  
المرحم  ا،هتدا ي  ، مجم  دراهات عت المفما ج ألمرق التمدريد ، الجمعيم  

 .34-21المصري  لممفا ج ألرق التدريد ،  
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ال لمممممممان،إهرا ي  حهمممممممين أالعمت،حصممممممم  يمممممممأفد محممممممممد أالهحمممممممر ،اعتمممممممدا  محممممممممد أحممممممممد أ 
(. منممممممارات الحيمممممماا عممممممت 1006صممممممهاغ،دعاا                  محمممممممد.)ال

الرياضمممميات )منممممارات التأكيممممر العممممممت( لمصممممط ال ممممامد      هالمرحممممم  
ا،هتدا يمممممممممممممممممممممممممممم  ، متمممممممممممممممممممممممممممماف عممممممممممممممممممممممممممممم  المأدمممممممممممممممممممممممممممما ا،لكترأفممممممممممممممممممممممممممممت: 

.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/fi http://uqu.edu

les.  pdf  1020/ 1/6هتاريخ 

(. رياضمممميات المجتممممما. مركمممم  تلممممأير تعممممم  العمممممأ ، كميمممم  1002كمممماظ ، معصممممأم  محمممممد.)
 الترهي ، جامع  عين همد.

(.مفما ج التعممي  همين الأادما أالمهمت ه  ، 1002الم افت، أحممد حهمين أ حهمن ،عارعم  محممد.)
 عال  الكته. ال ا را:

( . معند الدراهات الترهأي  هجامع  ال ا را، مجم   2662المؤتمر ال أمت لتلأير التعمي  . ) 
 .21 – 22العمأ  الترهأي ، المجمد الثالش،   

(.عاعميمم  هرفممامج م تممرف دمما   عممم  التأاصمم  الرياضممت 1021محمممد،  المم  محمممد عهممد الكممري .)
لمنارات الحياتي  لد  تالميم  الصمط عت تفمي  منارات التأكير الرياضت أا

 –ال ممامد ا،هتممدا ت، رهممال  دكتمممأراه، معنممد الهحممأش أالدراهممات الترهأيممم  
 جامع  ال ا را.

(.عاعميمم  المممد   المفظممأمت عممت تعمممي  الرياضمميات الحياتيمم  عممت 1002محمممد، أا مم  عهممد اي.)
رااا تفميمم  المأمما ي  الهي يمم  لممد  ألأمما  مرحممم  ريممات األلأمما ، مجممم  ال مم

 .43 -2،   11جامع  عين همد، عدد  -أالمعرع ، كمي  الترهي  

(.اتجا مممممات عمممممت تعممممممي  الرياضممممميات المدرهمممممي )فظريات أتلهي مممممات(. 1002.)دالمأتمممممت، محمممممم
الممممؤتمر الهمممفأي الرياضممميات المدرهمممي  معمممايير أمهمممتأيات، الجممم ا األأ ، 

أكتممأهر،  3جمعيم  ترهأيمات الرياضمميات ها،همترا  ممما كميم  الترهيمم  جامعم  
 عهراير.12-11

 (. الكتاه المدرهت ، تأفد: أحدا الهحأش.  2665المفظم  العرهي  لمث اع  أالعمأ  . ) 

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/fi%20%20les.%20%20pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/fi%20%20les.%20%20pdf
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(.دضايا عت تعممي  تعمم  الرياضميات مما إهمارا  اصم  لمعمال  العرهمت 2661ميفا ، عاي  مراد .)
 ، ال ا را: مكته  األفجمأ المصري .  1،ل

عممممت تعمممممي  أتعممممم  الرياضمممميات، ال مممما را: مكتهمممم  األفجمممممأ (. دضممممايا 1003ميفمممما، عمممماي  مممممراد.)
 المصري .
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