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كهذه ضرورية لبلورة   تضع أمام متخذي القرارات يف الرتبية معرفًة علمية حديثة ومفحوصة. معرفة المبادرة للبحث التطبيقي في التربية
 لتحسني إجنازات الرتبية يف إسرائيل.  -عقالنية للسياسة وللتخطيط األفضل للتدخل 

مرحلة التخطيط تدعم املعرفة  الناجتة عن األحباث هي مركب أساسي لتخطيط سياسة عامة أو تدخل واسع. يف املعرفة المبادرة: رؤيا
الناجتة عن البحث املفحوص بلورَة سياسة تكون احتماالت جناحها أكرب، وبعد ذلك تكون هي اليت متكِّن من إجراء نقاش عام موضوعي. 

 لذلك  تطبق املبادرة هذه الرؤيا يف جمال الرتبية.

القرارات، وتتشاور مع مسؤولني كبار يف وزارة الرتبية والتعليم ومع معنيني  تتناول املبادرة املواضيع اليت يبحثها متخذوطرق عمل المبادرة: 
تعمل املبادرة  آخرين. جلنة توجيه املبادرة اليت يعينها رئيس األكادميية الوطنية هي املسؤولة عن برنامج عمل املبادرة وعن طرق تقييم الناتج.

مشرتكة للباحثني وللمختصني ومتخذي القرارات، وتنشر ناتج عملها وتضعه يف  بواسطة جلان من املختصني وبواسطة عقد لقاءات تعليمية
 متناول أيدي اجلمهور الواسع. وجيب التنويه إىل أن عمل أعضاء جلان اخلرباء هو بالتربع. 

علوم ووزارة الرتبية والتعليم كمشروع مشرتك بني األكادميية الوطنية اإلسرائيلية لل  – 3002أُنشئت املبادرة يف أواخر سنة تاريخ المبادرة: 
تعمل املبادرة كوحدة داخل  3000، وهو الذي أتى بالفكرة وموَّل معظم نفقاهتا يف السنوات األوىل؛ ومنذ أوائل سنة ڤوصندوق يد هنديـ

 األكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم.

إلسرائيلية للعلوم، ونّظمت طريقة التعاقد بني الوزارات أضافت الكنيست تعدياًل لقانون األكادميية الوطنية ا 3000يف صيف سنة 
يف جمال الرتبية للحكومة كادميية األاحلكومية اليت تطلب استشارة وبني األكادميية. واملبادرة هي اليت تدير عمليات االستشارة اليت تقدمها 

 وللسلطات املختلفة.

 

 ترمجًة لبعض أجزائهتب التقرير الكامل باللغة العربية، وجتدون هنا كُ 

 :املوقعهذا  يفجتدون النص العربي الكامل للوثيقة 

ls.aspx?PublicationID=27&AreaID=&http://education.academy.ac.il/hebrew/PublicationDetai

1&FromHomepage=True-QuestionID= 

 

 :املوقعهذا  يفوقد ترمجت الوثيقة إىل اللغة اإلنكليزية، وهي موجودة 

http://education.academy.ac.il/English/PublicationDetails.aspx?PublicationID=27&AreaID=

1&FromHomepage=True-&QuestionID= 
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 مقدمة

 إنشاء اللجنة وطرق عملها 1.1

بطلب إنشاء جلنة  لألكاديمية الوطنية اإلسرائيلية للعلومألجل تطوير تعليم الرياضيات يف إسرائيل توجهت قيادة وزارة الرتبية والتعليم 
االبتدائية. فاملدى الرحب جلهاز تعليم الضرورية للعاملني بتعليم الرياضيات يف املدرسة فوق خرباء تعمل على بلورة توصيات حول املعرفة 

والتكاليف الباهظة ألي تغيري ُُتتِّم فحص املوضوع بشكل دقيق. وقد طلبت اللجنة أن ُتصل على آخر ما توصل له البحث  الرياضيات
ملركبات املختلفة للمعرفة ومدى األكادميي املتعلق باملوضوع يف البالد ويف العامل، واالستفادة من جتربة املهنيني يف هذا اجملال، وُتليل ا

 ق عليها لتوصية انتهاج سياسة قد ترفع من مستوى ُتصيل الطالب.فَ ضرورهتا، للوصول إىل استنتاجات متـَّ 

، مهمتها أن تضع أمام متخذي القرارات يف لألكاديمية الوطنية اإلسرائيلية للعلومهي وحدة تابعة  مبادرة البحث التطبيقي في التربية
ه وزارة على توج   د  رَ قة من شأهنا أن تساعدهم يف عملهم وُتسن إجنازات جهاز الرتبية والتعليم. وكَ علمية حديثة ومدقَّ  عليم معرفةً جهاز الت

خرباء لفحص املعرفة املطلوبة للعاملني بتعليم الرياضيات يف املدرسة فوق االبتدائية، شارك فيها  جلنةُ  المبادرةالرتبية والتعليم أُنشئت داخل 
 باحثون من جماالت خمتلفة ومعلمو رياضيات ايضاً.

 أعضاء اللجنة:

 )اجلامعة العربية يف القدس( فرويندوتچبروفسور حانوخ 

 ن )معهد فايتسمان للعلوم( ـڤــبروفسور روحاما إي

 مئري بوزاغلو )اجلامعة العربية يف القدس(دكتور 

 يد يلني(ڤال )الكلية األكادميية للعلوم على اسم داچر چدكتورة ها

 رهام هركايب )معهد فايتسمان للعلوم(ڤبروفسور أ

 (המרכז הבינתחומי הרצליה - اردة ليربمان )مركز تعدد التخصصات هرتسلياڤبروفسور 

 بروفسور روزا اليكن )جامعة حيفا(

 أبو اهليجا )جامعة تل أبيب( -روفسور فاديا ناصرب

 يدسون للرتبية العلمية(ڤمعهد دا؛ السيدة يفعت حنشون )الثانوية التوراتية التكنولوجية، حنليم

 راد )جامعة حيفا(فَ ا س  بروفسور آنّ 

 القدس(يف مان )اجلامعة العربية ــر پقو بروفسور راز

 القدس(يف )املدرسة الثانوية إىل جانب اجلامعة العربية  دكتورة بيالّ  كسلر

 مركِّز اللجنة: يهوشع روزنربغ



عكس يف أُنشئت اللجنة على خلفية قلق متزايد بني املربني وواضعي السياسة التعليمية واجلمهور الواسع حول وضع تعليم الرياضيات كما ين
مثرية للقلق ذلك معلومات إىل  ُتضاف. PISAو  TIMSS ت الدولية مثل امتحان إلسرائيليني يف االمتحاناالتحصيل املتدين للطالب ا

من الدول االشرتاكية يقرتبون موا مع اهلجرة حول النقص يف معلمي الرياضيات ويف عدد الذين يتقدمون للتأه ل للتعليم. فاملعلمون الذين قد  
وال يليب احلاجة. عدد قليل من املعلمني يستويف شروط وزارة الرتبية والتعليم من سن التقاعد، وعدد الذين يتأهلون لتعليم الرياضيات قليل 

تعليم الرياضيات معلمني آخرين بسبب الضرورة أو لالعتقاد بأن كل من له معرفة لاملديرون  يضمهو أن  حيدثما قب الثاين، و للدراسة للَّ 
تخذ إجراءات االبتدائية. وهناك من يرى أن هذه املشكلة ستتفاقم إن مل تُ فوق رياضية مهما كانت يستطيع أن يعلم الرياضيات يف املدرسة 

 مناسبة لتحسني الوضع.

وبشخصيات أكادميية وبرجال تعليم ، من البالد ومن اخلارجالتقت خبرباء و ، 3000يف ربيع سنة  -وكان تطوعًا  -بدأت اللجنة عملها 
 تتعلق بتعليم الرياضيات، وعقدت أياماً دراسية مفتوحة للجمهور. لفةومبعنيني خمتلفني. كما طلبت استعراضات ملواضيع خمت

التوصيات حوهلا. كانت مسؤوليتها األساسية ُتديد العناصر  دت اللجنة املواضيع اليت ستبحثها والنقاط اليت ستصوغيف البداية حدَّ 
قررت اللجنة أال تكتفي قد الضرورية املطلوبة يف العامل الفكري واملهين لكل من يعمل يف تدريس الرياضيات يف املدرسة فوق االبتدائية. و 

هارات املطلوبة، وهذا ما يقتضيه النقص يف القوى البشرية مبا يف ذلك اخللفية وامل –مبوضوع إعداد املعلمني أيضًا ع بذلك بل حبثت بتوس  
طر األكادميية لتأهيل املعلمني، وفرتة التأهيل حول األُ  ة لتطوير مسارات إعداد مناسبة. وقد وضعت اللجنة توصيات  املناسبة واحلاجة امللحَّ 

لنوعية عند االلتحاق باملوضوع بواسطة امتحانات ترخيص ور مؤسسات التعليم العايل يف هذا اجلهد. وتناولت اللجنة أيضًا مراقبة اودَ 
يف املدرسة فوق  تن التطور املهين ملعلمي الرياضياخصصت جزءاً من مناقشاهتا جلهاز االستكمال ولأُلطر الداعمة اليت تؤمِّ  كماوتأهيل.  

من املعلمني الذين واكبوا  االبتدائية طيلة فرتة عملهم. ووجهت اللجنة نداًء للمعلمني للتعبري عن رأيهم هبذه املواضيع. وقد عرض طاقم  
 هذه األمور يف مؤمتر معلمي الرياضيات يف شفييم. اللجنة كلَّ  عمل اللجنة يف مراحل معينة  وأعضاءُ 

ألعضاء أن هناك لى املعلم باعتباره العامل املدرسي األكثر تأثريًا على ُتصيل الطالب. ومع ذلك كان واضحًا تركزت جهود اللجنة عل
تهم. عوامل أخرى ُتسهم يف عمل املعلمني لرفع مستوى ُتصيل طالهبم، وتتعلق بالبيئة املادية احمليطة هبم وبالوسائل املتاحة هلم لتنفيذ مهم

حول هذا املوضوع وحول مواضيع تتعلق بالتطوير املهين ومبراقبة النوعية  امور باختصار، ومل تقتصر استنتاجاهتُ تعرضت اللجنة هلذه األ وقد
ور حول جلنة تعليم الرياضيات فقد حبثت ولكن مبا أن احلديث يد على تعليم الرياضيات فحسب، بل كانت صاحلة جملاالت تعليم أخرى.

 هذه األمور يف هذا السياق فقط.

على  لسياسة   واضح   جتمعت أحباث كثرية حول األمور اليت ناقشتها اللجنة، ومع ذلك ال توجد نتائج يف مجيع القضايا تشري إىل تفضيل   لقد
أخرى. يف هذه احلاالت اعتمدت اللجنة على الرؤيا والتجربة واحلدس اجلماعي الذي توصل إليه أعضاؤها يف أثناء النقاشات. لقد عملت 

كتب أعضاء خمتلفون فصوالً منه، وبعد أن وضع كل   الوثيقةإمجاع، فكل أعضائها مسؤولون عن التقرير النهائي: عند صياغة  اللجنة كلجنة
 األعضاء مالحظاهتم واقرتاحاهتم متت صياغة النص النهائي الذي صادق عليه اجلميع.

ن في تعليم الرياضيات وفي تحصيل قد تؤدي إلى تحس  الوثيقة وتطبيقها هذه ي التوصيات الواردة في يرى أعضاء اللجنة أن تبن    
ضيات في نظر يمة ومكانة العاملين بتعليم الرياالطالب، وتزيد من االهتمام بموضوع الرياضيات في أوساط الطالب وترفع من ق

 وفي نظر الجمهور.أنفسهم 

ن جهاز التربية والتعليم كو  األطراف والمؤسسات التي ت  كل ر الموافقة والدعم والعمل الجاد من  يقتضي تطبيق توصيات هذا التقري
وزارة التربية والتعليم، المؤسسات األكاديمية وخاصة أقسام الرياضيات وأقسام التربية فيها، مجلس التعليم  –العالي في إسرائيل 

 العالي ولجنة التخطيط والتمويل ومنظمات المعلمين.



 ملخص التوصيات األساسية 1.1
، أما خلفية هذه التوصيات وتفاصيلها والتوصيات األخرى املتعلقة هبا واملشتقة منها نعرض التوصيات األساسية نود أواًل أن

 فتظهر يف الفصول املالئمة من التقرير.
التعليم يف مجيع مسارات التأهيل لتعليم الرياضيات يف التعليم فوق االبتدائي، وكل برامج  برامجُ  عتمداللجنة بأن تَ  توصي .0

 طوير املهين ملعلمي الرياضيات على مركبات املعرفة اآلتية:الت
 امب لفة،خمت ومبجاالترياضية عامة مبستوى اللقب األول يف الرياضيات، ومعرفة رياضية ترتبط بالتعليم  معرفة 

 واستعمال الرياضيات يف العلوم املختلفة. الرياضي والوعي الرياضيات تاريخ ذلك يف
 تربوية عامة ومعرفة تربوية خاصة بتعليم الرياضيات. معرفة 
 يف الصف. لمعلمعملية تتعلق بالعمل اليومي ل معرفة 

 .3لفصل في اصيل هذه المركبات اتفظهر ت

 عليملت مؤهَّل ماجستريدته أربع سنوات يؤدي إىل شهادة مُ  خاص   توصي اللجنة ملؤسسات التعليم العايل بفتح مسار   .3
املشاركون يف هذا املسار على اللقب األول يف الرياضيات يف هناية السنة الثالثة، ويف هنايته على  صلحي الرياضيات.

 املدرسة يفاألفضل إلعداد معلمني لتدريس الرياضيات  ح املسارَ أيضاً. وترى اللجنة يف هذا الربنامج املقرَت  عليمشهادة الت
يحصل الطالب املقبولون هلذا وس .األساسي للتأهيل وتأمل أن يصبح هذا الربنامج مستقباًل الربنامجَ  ،فوق االبتدائية

نهوا عدة سنوات يف جهاز الرتبية والتعليم بعد أن يُ اخلرجيون بالتدريس ل يلتزمسخّية يف فرتة دراستهم، و  نحالربنامج على م  
 التدريب العملي. سنةَ 

 من الطبعة العربية. ..4إضافية موجودة يف الفصل تفاصيل وتوصيات 
 

 الربامج املختلفة إلعداد معلمي الرياضيات، تنوعَ يف التعليم فوق االبتدائي و تعي اللجنة النقص املوجود مبعلمي الرياضيات  .2
مبأسسة لذا توصي اللجنة  فة مشرتك لدى خرجيي مجيع الربامج،وجود أساس معر ولكنها مع ذلك تويل أمهية كربى ل

كهذا يعطي لتدريس  وإضافة إىل ذلك ترى اللجنة أن امتحانًا للتحقق من وجود أساس كهذا.  امتحان ترخيص  
 الرياضيات مكانة واحرتاماً مهنياً ملوضوع مرخص.

 العربية. الطبعةمن  ...إضافية موجودة يف الفصل تفاصيل وتوصيات 

جزءًا هامًا ال يتجزأ من وظيفة املعلم. وعلى  لرياضيات وتوصي باعتبارهملعلمي اتويل اللجنة أمهية كربى للتطوير املهين  .4
 فعالة للتطوير املهين مع وضع معايري مهنية واضحة. أنظمة  طور يف داخل املدرسة وخارجها ذلك جيب أن تُ 

 العربية. الطبعةمن  ..5إضافية موجودة يف الفصل وتوصيات  تفاصيل

معلمي الرياضيات يف التعليم فوق االبتدائي، مبستوى شهادة دبلوم أو  يملعلمتوصي اللجنة بفتح مسارات تأهيل  ..
 ماجستري من مؤسسات التعليم العايل، كما توصي باملأسسة املهنية لوظيفة معلم املعلمني.

 العربية. الطبعةمن  ..7إضافية موجودة يف الفصل يات توصتفاصيل و 
ملعلمي الرياضيات يف مراحل خمتلفة من  والذي يقدم اخلالصةللشخصية  الـُمبلو رتوصي اللجنة بعقد إطارات للتقييم  .5

 يف الرياضيات وتعليم الرياضيات. نفسهم هبذا التقييم، ومعلمو املعلمني وخرباءُ مون أعملهم. يقوم املعل
 العربية. الطبعةمن  ..8إضافية موجودة يف الفصل تفاصيل وتوصيات 

اللجنة باالستثمار يف رعاية بيئة التعليم وبتخصيص املوارد املناسبة لدعم عمل معلمي الرياضيات، وهي املوارد اليت  توصي .7
 تسهل عليهم إظهار معلوماهتم وقدراهتم.

 العربية. الطبعةمن  ..9إضافية موجودة يف الفصل تفاصيل وتوصيات 



 
  الحيات اللجنة، يرى أكثر األعضاء أن توصية كهذه ليست من ص. الچر چها دكتورةنورد التوصية التالية على رأي األقلية باسم

 ا:وهم ليسوا شركاء هب

كليات ومن ضمنها   بسبب طلب شهادة اللقب األول يف الرياضيات جيب السماح ملؤسسات تأهيل املعلمني،
 اجملال، أن متنح هذا اللقب.التأهيل اليت تثبت قدرهتا يف الوقوف على املستوى األكادميي املطلوب يف هذا 

 

 


