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  ملخص

ير المھنية المعاصرة الالزمة لمعلمي الرياضيات تحديد قائمة بالمعايھدفت ھذه الدراسة إلى 
ية ة األساس يات . بالمرحل ي الرياض ن معلم ة م دى مجموع ايير ل ذه المع وافر ھ دى ت د م وتحدي
دى مجموعة من معلمي الرياضيات من حيث . بالمرحلة األساسية رة ل ر الخب ى أث والتعرف عل

ة ) ١٦٠(من تكونت عينة الدراسة . مدى توافر المعايير المھنية لديھم م رياضيات في مديري معل
ق ثالث أدوات في الدراسة من إعداد الباحث،  م تطبي ورة، ت ة المن ة للمدين التربية والتعليم التابع
ائج الدراسة عن  د كشفت نت ة، وق ة مقابل وھي استبيان للمعايير المھنية، وبطاقة مالحظة، وبطاق

ة با ه من مؤشرات فرعي ا تحتوي ايير بم ة قبول جميع المع ايير المھني ذه المع وت أن ھ ل، وثب لكام
ايير  وافر المع ية، وأن ت ة األساس ي الرياضيات بالمرحل ي أداء معلم ا ف المعاصرة يجب توافرھ

دير %) ٤٤(ت بالمرحلة األساسية كان بنسبة المھنية في أداء معلمي الرياضيا وھي نسبة تقابل تق
  . فرھاضعيف، وأن الخبرة الزمنية لم يكن لھا أي دور في توا

  .المعايير، التقويم، األداء: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed at determining a list of contemporary professional 
standards for teachers of mathematics of in the basic stage, and 
determining the extent to which these standards are available with a 
group of mathematics teachers of the basic stage. It also aimed at 
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identifying the impact of the experience of a group of mathematics 
teachers in terms of the professional standards they employ. The study 
sample consisted of (160) Math’s teachers in the directorate of Education 
in Medina.  Three tools have been developed and applied on the study 
sample; questionnaire, observation sheet and guided interview sheet. the 
results of the study showed that all proposed standards (including all 
indicators) were accepted as needed contemporary professional standards 
that should be reflected in Mathematics teachers' performance in the 
basic stage. The state-of-the art of these standards was at 44%, which is a 
low percentage. Seniority did not have a significant role in professional 
standards  
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  المقدمة

ة ورة المعرفي ائالً في الث دماً ھ الي تق ى  ؛شھد العصر الح ات عل ى فرض متطلب ا أدى إل مم
ر رد ليفك ى إعداد الف  ،عملية إعداد الفرد، وتعتبر الرياضيات من الركائز األساسية التي تعمل عل

دع ه ،ويب ر قدرات ا  ،ويظھ ة ليومن اة المنظم ات الحي ن دعام يات م كالته، والرياض ه مش ويواج
وتساعد  ،فقرات البناء االجتماعي ىحدإحيث أنھا تمثل  ،ولھا أھمية اجتماعية جوھرية ،الحاضر

في تنظيم ھذا البناء والحفاظ عليه، ويلعب معلم الرياضيات دورا مھما في العملية التعليمية، حيث 
  . أن دوره ال يقتصر على عملية التعليم فقط، ولكنه يساعد في تكوين شخصية طلبته

راتھم ولمع ة، وفي تشكيل خب لم الرياضيات دوره المھم في توضيح المفاھيم الرياضية للطلب
ي تصميم  ية، وف ارات الرياضيات األساس اب مھ ى اكتس دريبھم عل ي ت ة الرياضية، وف المعرفي
د  ي ق واع القصور الت ع أن الج جمي ذي يع و ال تعلم الرياضيات، وھ تھم ل ر دافعي ي تثي رات الت الخب

ا تحدث أثنـاء الت ي يطرحھ ار الت تثمار األفك ـمية واس ى تن رة الرياضية، ويعمل عل عامل مع الخب
ر  ،الطلبة أثناء تعلمھم، وفي توفير الفرص التعليمية السارة التي تساعدھم في االنخراط في التفكي

تالف  ى اخ دراتھم عل دى ق ي تتح ة الت ة المختلف المواقف التعليمي دھم ب ي تزوي ي، وف الرياض
رھم في ، )٢٠١١ الخطيب،( فھم أو المعرفة الرياضيةمستوياتھم من ال والمعلمون شأنھم شأن غي

ي  ب أن يراع ذلك يج ا، ل ويرا ذاتي تمرار تط ھم باس وروا أنفس أن يط البون ب رى مط ن األخ المھ
ھم  ق تدريس اليب وطرائ د أس امھم بتجدي دى قي يات م ي الرياض يمھم لمعلم ي تقي رفون ف المش

2009)Martin, and William.(  

ي  ة الت ايير المھني د المع م تحدي ان من المھ م الرياضيات نحو األفضل، ك ل دور معل ولتفعي
ام  دأ االھتم دما ب ة بع ايير مھني يجب أن يلتزم بھا في عمله التدريسي، ولقد بدأت فكرة صياغة مع

وبدأت الحاجة إلي ما يسمي  ،في بداية الثمانيات ينصب نحو برامج الرياضيات والعلوم المدرسية
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ة إ ات المرتبط ت بعض الجھ ت اھتم ك الوق ي ذل ة، ف ات المھني وء المتطلب ي ض م ف داد المعل ع
ومي  ،بالرياضيات والعلوم المدرسية ومن بينھا المجلس القومي لمعلمي الرياضيات والمجلس الق

وث ة  ،للبح وير البيئ اد تط ق بأبع ة تتعل ايير مھني ات بضرورة وضع مع ك الجھ رت تل ث أق حي
    .)٢٠٠٤البھواشي، ( أداء المعلم عند تقييم الطلبةوتطوير  ،الفصلية

ة  دة األمريكي ات المتح ي الرياضيات بالوالي ومي لمعلم س الق ان المجل ن ) NCTM(وك م
ادة الرياضيات المدرسية ك  ،أوائل المؤسسات التي اھتمت بوضع معايير خاصة بم م إعداد تل وت

ايير الرياضيات المدرسية بتأسيس فريق عمل لوضع مجموعة  ،١٩٨٦المعايير في عام  من مع
ويم( نھج والتق رفي الرياضيات ؛)الم ي ومش ا لمعلم دا تربوي يال ومرش ون دل ي م ،لتك ھم ف ا يس م

ي  وير أداء معلم يات، وتط دريس الرياض ويم ت ى تق دف إل يات، وتھ يم الرياض ين تعل تحس
يات، دريس الرياض ية لت وات األساس ايير توضح الخط ذه المع ي، وھ جع  الرياضيات المھن وتش

ق  ه لتحقي ا يحتاجون ين م المعلم إلحداث التغيير في طريقة تدريس مادة الرياضيات، وتحدد للمعلم
ة،  .أھداف تدريس الرياضيات اءة الطلب ع كف ولكيفية تقويم طريقة التدريس من أجل التحسين ورف

ـول إل واستخدام ق ھذه المعايير كأساس في إحداث التغيير فــي تدريس الرياضيات للوصـ ى تحقي
  .(NCTM, 2007) األھداف الخاصة بتعليم الرياضيات لكل متعلم 

ع  ات المتحدة بعمل أرب ومي لمعلمي الرياضيات في الوالي ام المجلس الق وفي ھذا الشأن ق
ة  نوات متفرق ي س ايير ف ن المع ات م ، )NCTM, 1989( ،)NCTM, 1991(مجموع

)NCTM, 1995( ،)NCTM, 2000 (ويم، معايير : األتيجازھا على النحو نتم إ المناھج والتق
١٩٨٩ )1989 Curriculum & Evaluation,( ، ،ة ايير المھني  ١٩٩١والمع

)Professional Standards, 1991( ،١٩٩٥، ومعايير التقييم Assessment Standards, 
 ). (Principles and Standards, 2000 ٢٠٠٠والمبادئ والمعايير،  ،)(1995

ا يم المع م تقس د ت يوق ات وھ ع مجموع ى أرب ة إل دريس : يير المھني ة بت ايير الخاص المع
ي  النمو المھن ايير الخاصة ب دريس الرياضيات، والمع ويم ت ايير الخاصة بتق الرياضيات، والمع

يات ي الرياض ىو لمعلم د عل ي تؤك م : الت دة، وفھ ورة جي يات بص دريس الرياض ة ت ممارس
ف ية بص يات المدرس ة والرياض فة عام يات بص ين الرياض ة كمتعلم ة الطلب ة، ومعرف ة خاص

م للرياضيات،  ي كمعل دريس الرياضيات، والنمو المھن ة لت ة الفلسفة التربوي للرياضيات، ومعرف
دعم وتطوير معلمي الرياضيات ،ودور المعلمين في النمو المھني ة  ،والمعايير الخاصة ب وعملي

  ).NCTM, 1991(تدريس الرياضيات 

ن  ادرة ع ايير الص ر المع يات وتعتب ي الرياض ومي لمعلم س الق دة ) NCTM(المجل القاع
ية والتي تھدف  ،األساسية لألھداف الخمسة الرئيسة للمعرفة الرياضية لمختلف المراحل الدراس

ة داف اآلتي ين األھ دى المعلم ق ل ي أن يتحق ي :  إل درة عل ا، والق ين دورھ دير الرياضيات وتثم تق
ي حل الم درة عل ألة الرياضية، والتواصل رياضيا، التعامل مع الرياضيات، والق تداللس  واالس

وھناك العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت أداء المعلم في  ،)٢٠٠٤ ،السواعي(الرياضي 
ة ة العالمي ه يسياج  ،ضوء المعايير المھني ا قدم ا م ه عن مساعدة (Essig, 2011) ومنھ في بحث
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ه أ ذي أوضح في د، وال دريس الجي ى الت ين عل ين المعلم ع أداء المعلم ود لرف يم الجھ ه يجب تنظ ن
وعلى  ،ليكتسبوا المھارات، ويتعرفوا على المسئوليات التي تساعدھم على اكتساب معارف جديدة

  . تعلم طرق التدريس الحديثة، وأن يتم إعداد المعلمين في ضوء المعايير المھنية

علمي الرياضيات على ضرورة إعداد م (Nichols and Johnson, 2010)وأكد نيكولس 
ة،  ايير المھني وء المع ي ض ثف ة  حي اً للمرحل ة وفق يات بدق م الرياض دريب معل داد وت ب إع يج

ا،  دريس فيھ ي سيعمل بالت ك والصفوف الدراسية الت ى ممارسة  ويتطلب ذل ين عل دريب المعلم ت
دين ،مھنة التدريس ين جي وا معلم اھج المطورة لكي يكون ة التعامل مع المن ى كيفي رى وأج. وعل

ي لمعلمي الرياضيات (Pyke, 2005) بيكي  اً عن توضيح دور الجامعات في النمو المھن بحث
ة قسم الرياضيات في ضوء  اه طلب ا تج أوضحا فيه أنه من الضروري أن تحدد الجامعات دورھ
ي المصممة  و المھن رامج النم ة بب ى دراي ون عل يات، وأن تك دريس الرياض ة لت ايير العالمي المع

ين موأ ،للمعلم ية للمعل ة الرياض ع الخلفي ق م ا يتواف ي بم و المھن رامج النم ز ب ه  ،ن تجھ ومعرفت
  . ومشاركاته العقلية ،ومسئولياته ،الرياضية

أنه باستخدام ) Manouchehri, 2005(ومونيشيري  (Chapin, 1998) وأوضح تشابين
مكن حل المشكالت استراتيجيات المعايير المھنية العالمية للمجلس القومي لمعلمي الرياضيات ي

ا في  ،ليقارنوا بين طرق تدريسھم المألوفة ،الخاصة للمعلمين ي يجب تطبيقھ تراتيجيات الت واإلس
  .وليستطيعوا تقييم الطلبة والعمل على رفع مستواھم التحصيلي ،المدارس

ايلور  ا عن إعداد معلمي الرياضيات بالمدرسة األساسية  (Taylor, 2002)ووضع ت بحث
ة أو هوالثانوي ح في ي  ،ض ومي لمعلم س الق ايير المجل الل مع ن خ يات م دريس الرياض أن ت

ي  ؛الرياضيات أفضل للمعلمين م اإلجراءات الت ي تحدد لھ دافھم الت ألنھا تساعدھم على وضع أھ
ادة الرياضيات اء تدريسھم لم م ،سوف يتبعونھا أثن ة لھ ارات الالزم ر و ،والمھ لكي نشجع التغيي

د، يس والتعليمالبد أن نتجه نحوھا للتدر يل والب وھم المھن وا عن نم  ،معلمي الرياضيات أن يبحث
  .  وذلك من خالل تلك المعايير التي سوف تحولھم وتنقلھم من التقليدية إلى التجديد والتطوير

يم الرياضيات ة لتعل ا الحديث اك  ،وبما أننا أصبحنا نعيش في عصر التكنولوجي أصبحت ھن
دريس الري تند ت ى أن يس دارسحاجة إل ى  ،اضيات بالم دريب لمعلمي الرياضيات عل رامج الت وب

ى المستوى  ي التعرف عل ا يساعد ف ي، مم دم العلم ك التق ع ذل ة معاصرة تتناسب م ايير مھني مع
يات  يالحقيق ي الرياض ز النقبلمعلم م ـف لديھـاط الضعـالج نقـوع ،ةـاط اإليجابيـتعزي

)National Mathematics Advisory Panel, 2008(   
  

  الدراسةمشكلة 

اد  ادي بضرورة االعتم ي تن ة الت ات الحديث نبع اإلحساس بمشكلة الدراسة من خالل األدبي
اج الرياضيات  م الرياضيات، ولمنھ دريس الرياضيات، ولمعل ددة لت ايير مح ى مع ل، (عل ميخائي

وتوصيات ، )Nichols and Johnson, 2010؛  Taylor, 2002؛ Essig, 2011؛ ٢٠٠١
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المؤتمر : (التي عقـدت لتطوير الرياضيات المدرسية مثل العالمية واإلقليمية والوطنية المؤتمرات
  )NCTM,2007؛ ٢٠٠٤العلمي السادس عشر للجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس، 

  : وتم عرض مشكلة الدراسة من خالل األسئلة اآلتية

ي أداء مع .١ ا ف ي يجب توافرھ رة الت ة المعاص ايير المھني ا المع ة م يات بالمرحل ي الرياض لم
  األساسية؟

ة  .٢ ة في أداء مجموعة محددة من معلمي الرياضيات بالمرحل ايير المھني وافر المع ما مدى ت
  األساسية ؟  

 ما أثر الخبرة الزمنية على معلمي الرياضيات من حيث مدى توافر المعايير المھنية لديھم؟  .٣
  

  الدراسةأھمية 

  :تستمد الدراسة أھميتھا من

ى  مساعدة .١ معلمي الرياضيات من حيث التعرف على المعايير المھنية المعاصرة، والعمل عل
وإفادة مشرفي الرياضيات عن طريق استخدامھم للمعايير المھنية المعاصرة . ربط أدائھم بھا

وي . في تقويم أداء معلمي الرياضيات وإفادة الطلبة من حيث رفع مستواھم األكاديمي والترب
  .    مي الرياضيات الذين يتدربون على المعايير المھنية المعاصرةنتيجة تأثرھم بمعل

ة .٢ ات التربي ى إعداد معلمي الرياضيات بكلي ائمين عل ى أن  ،مساعدة الق من خالل العمل عل
ائمين  ادة الق ات، وإف ذه الكلي م بھ تتوافر ھذه المعايير المھنية المعاصرة في برامج إعداد المعل

اء ا ين أثن دريب المعلم ى ت م عل ي أداء المعل ايير ف ذه المع وافر ھ ة ت ى أھمي د عل ة للتأكي لخدم
  . داخل الصف

اول  .٣ ي تتن ة السعودية الت ة العربي ة في المملك ل الدراسات العربي تعتبر ھذه الدراسة من أوائ
 .المعايير المھنية لمعلمي الرياضيات

ادي باال .٤ ي تن ة الت ة الحديث ات التربوي تجابة لالتجاھ ة اس ذه الدراس ل ھ ايير تمث ام بالمع ھتم
يات  دريس الرياض رة لت ة المعاص لبي، (المھني ي، ٢٠٠٥ش  ,Essig؛ ٢٠٠٩؛ الزھران

2011.( )Nivens, 2009.( 
  

  التعريفات اإلجرائية

ل :التقويم ذا التحلي دل . عملية جمع للبيانات وتحليلھا لكي نتخذ قرارات في ضوء نتائج ھ وي
ة ى عملي ة عل ة الحالي ي الدراس ويم ف طلح التق يات  مص ي الرياض ن أداء معلم ـات ع ع بيان جم

وة اط الق ى نق رف عل ـل التع ن أج ـس الرياضيات م ة لتدري ايير العالمي ـارنتھا بالمع اط  ،ومق ونق
  .من أجل وضع تصور مقترح لتطوير أدائھم ؛الضعف لديھم
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م : األداء ه معل وم ب ا يق ة كل م األداء في الدراسة الحالي ھو ما يقاس من السلوك، ويقصد ب
م ال ة لمعل ايير المھني ع المع ق م ا يتف ا بم ة وخارجھ ل الصف والمدرس ن أدوار داخ رياضيات م

  . الرياضيات

م الرياضيات،  :المعايير ه معل ھي المرشد لما يجب أن يتعلمه طلبة الرياضيات، ولما يقوم ب
ي  ي الت رامج الرياضيات وھ ى ب ا عل ة، وتأثيرھ ى أداء الطلب م عل ي الحك ه ف ذي يلعب دور ال وال
ة  ة بالمعلومات الالزم تساعدنا في تحديد الجھود المبذولة لتشجيع معلمي الرياضيات إلمداد الطلب

ى مستوى آخر  ايير و .(Stiff, 2000)لنقلھم من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ومن مستوى إل المع
م ،ھي مجموعة من المحددات األساسية  واألداءات الفعالة التي تستخدم للحكم على جودة أداء معل

ذه الدراسة  ؛الرياضيات اس بھ ادة الرياضيات، وتق اء تدريسه لم ك أثن ي اوذل ايير الت تبانة المع س
  . أعدھا الباحث

  
  حدود الدراسة

  .عينة من معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية في محافظة المدينة المنورة .١

ايير  .٢ تعانة بمع م وضعھا باالس ايير ، NCTMمجموعة من المعايير المھنية المعاصرة ت ومع
جامعة إنديانا األمريكية، والمعايير الوطنية األردنية لتنمية المعلمين مھنيا، والمعايير القومية 

 .   للتعليم في مصر، والمعايير المھنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس في دولة قطر
  

  مجتمع الدراسة

ة األسا ع معلمي الرياضيات للمرحل ى جمي ورة اشتمل مجتمع الدراسة عل ة المن سية بالمدين
  .معلما) ٤٠٠(وعددھم  ،٢٠١٠/٢٠١١للعام الدراسي 

  
  عينة الدراسة

ة ) ١٦٠(تم اختيار  ة األساسية بالمدين يم الرياضيات للمرحل ون بمجال تعل ا ممن يعمل معلم
اول بمعلما منھم عشوائيا ) ١٠٠(عشوائيا، وتم اختيار  المنورة ذي يتن تطبيق االستبيان عليھم، وال
ا المعا ق بطاقتي ) ٦٠(يير المھنية التي يجب توافرھا لدى معلمي الرياضيات، أم م تطبي اقين ت الب

ع  ى أرب يمھم إل م تقس ديھم، وت ة ل ايير المھني وافر المع دى ت ة م يھم، لمعرف ة عل المالحظة والمقابل
ا  ،مجموعات، كل مجموعة تحتوي على عدد معين من المعلمين ذه المجموعات وفق يم ھ م تقس وت

  : ليلما ي

ى − رتھم التدريسية عن : المجموعة األول ل خب ين الجدد ممن تق  ،سنوات) ٥(وتشمل المعلم
ً ) ٢٠(وتكونت ھذه المجموعة من    . معلما
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ة − رة من : المجموعة الثاني ديھم خب ذين ل ين ال ل من ) ٥(وتشمل المعلم ى أق ) ١٠(سنوات إل
ً ) ١٥(وتكونت ھذه المجموعة من  ،سنوات   .  معلما

ل من ) ١٠(وتشمل المعلمين الذين لديھم خبرة : لثةالمجموعة الثا −  ،سنة) ١٥(سنوات إلى أق
ً ) ١٥(وتكونت ھذه المجموعة من    .     معلما

ة − ة الرابع رة : المجموع ديھم خب ذين ل ين ال مل المعلم أكثر) ١٥(وتش نة ف ذه  ،س ت ھ وتكون
 .     معلمين) ١٠(المجموعة من 

  
  ةإعداد أدوات الدراس

  : ت للدراسة يمكن توضيحھا على النحو األتيتم إعداد ثالث أدوا

  استبيان تحديد المعايير المھنية  :أوالً 

  : استبيان تحديد المعايير المھنية وفق الخطوات اآلتية طور الباحث ألغراض الدراسة

ھدف ھذا االستبيان إلى تحديد المعايير المھنية المعاصرة التي يجب توافرھا في أداء معلمي  .١
ايير . رحلة األساسيةالرياضيات بالم ى المع تبيان عل واعتمدت الدراسة الحالية في إعداد االس

ومي لمعلمي الرياضيات  ز الق ي وضعھا المرك ة الت ايير . (NCTM, 1991)المھني والمع
ة  ة لتنمي ة األردني الخاصة بمعلمي الرياضيات التي وضعتھا جامعة إنديانا، والمعايير الوطني

ي وضعتھا ا الت يم  المعلمين مھني ة والتعل يم في ٢٠٠٦وزارة التربي ة للتعل ايير القومي ، والمع
يم  ة والتعل عتھا وزارة التربي ي وض ر الت ة٢٠٠٣مص ة الحديث ات التربوي وآراء  ،، واألدبي

  . الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات في مجال تدريس الرياضيات

ن  .٢ تبيان م اد االس ارا أ) ١١(تكونت أبع ا معي ل منھ ل ك دا يمث ار أساسي بع يا، وكل معي ساس
الي  ة بإجم ا، والجدول ) ٤٤(يحتوي على مجموعة من المؤشرات الفرعي ) ١(مؤشرا فرعي

تبيان اد االس ح أبع ي ،يوض ار األساس ار ،والمعي ة  ،ووصف المعي ايير الفرعي دد المع وع
  . الموجودة

  .أبعاد االستبيان وعدد المؤشرات الفرعية الموجودة به): ١(جدول 

 عدد المؤشرات  وصف المعيار  ساسيالمعيار األ
  الفرعية

  ٤  .يخطط المعلم لتدريس الرياضيات بطرق غير تقليدية  التخطيط
ة   التدريس اء حص ة أثن ية اإلبداعي طة التدريس م باألنش تم المعل يھ

  .الرياضيات
٤  

ذه   بيئة التعلم ف ھ ا ويوظ ى مكوناتھ تعلم إل ة ال م بيئ ل المعل يحل
   .   المكونات أثناء التدريس

٤  
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  )١(تابع جدول رقم . ..

 عدد المؤشرات  وصف المعيار  ساسيالمعيار األ
  الفرعية

وء   التقويم ي ض يات ف الب للرياض م الط دى تعل م م وم المعل يق
  .  معايير الجودة الشاملة

٤  

يتفاعل المعلم مع الطالب أثناء حصة الرياضيات بأشكال   لتفاعلا
  .متنوعة وفعالة

٤  

  ٤  .  يثري المعلم حصة الرياضيات بطرق ذكية ونشطة  اإلثراء
ية ح  التجديد داخل تدريس م م تخدم المعل ة يس ي حص ة ف ديث

  .  الرياضيات
٤  

  ٤  .  يقوم المعلم بأدوار إبداعية أثناء حصة الرياضيات  اإلبداع
ق   طبيعة الرياضيات يعرف المعلم طبيعة مادة الرياضيات ودورھا في تحقي

  .جودة التعليم
٤  

وال    النمو المھني ي ط و المھن تمرارية النم ى اس م عل رص المعل يح
  .العام

٤  

  ٤  .   قيات الواجب توافرھا في معلم الرياضياتاألخال   األخالقيات

ة  .٣ ى مجموع رض عل تبيان، ع داد االس د إع رة بع ى عش اھج عل ين بمن ين متخصص محكم
تبيان،  الرياضيات وطرق تدريسھا، إلبداء الرأي حول ارتباط فقرات كل بُعد بموضوع االس

دى د، وم رات في كل بُع ة الفق د، ومدى دق رات في كل بُع مناسبة عدد  ومدى وضوح الفق
آراء  ذ ب م األخ بة، وت ا مناس ات يرونھ ديالت ومالحظ ة تع راح أي د، اقت ل بُع ي ك رات ف الفق

  .المحكمين واعتبر رأي المحكمين دليال على صدق االستبيان

ددھا  .٤ ة ع ع الدراس ن مجتم تطالعية م ة اس ى عين تبيان عل ق االس م تطبي ا، ) ١٥(ت معلم
رات اال ل فق ين واستخدمت استجاباتھم في تحلي اط بيرسون ب تبيان باستخراج معامل ارتب س

ة،  ين الدرجة الكلي ا وب ه، وبينھ ع في ذي تق االستجابة للفقرة والدرجة على المؤشر الفرعي ال
ائية ة إحص اط ذي دالل ود ارتب ائج وج رت النت ة  وأظھ توى الدالل د مس ين  )٠.٠٥= α(عن ب

ين  ،الدرجة على كل فقرةالدرجة على كل فقرة وبين الدرجة على المقياس الفرعي، وبين  وب
  .معامالت االرتباط) ٢(الدرجة على المقياس الكلي، ويبين الجدول 



 ٢٦٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الخطيب

 ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ه، معامالت االرتباط ): ٢(جدول  بين االستجابة للفقرة والدرجة على المؤشر الفرعي التي تقع في
  .لالستبيان وبينھا وبين الدرجة الكلية

رة
لفق
ارتباط فقرات معيار ا

 التخطيط
ات معيارارتباط فقر

 التدريس
ارتباط فقرات 

 بيئة التعلم معيار
ارتباط فقرات 
  معيار التقويم

المقياس التخطيط
المقياس  التدريس الكلي

 الكلي
بيئة 
  التعلم

المقياس
المقياس   التقويم الكلي

  الكلي
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رة
لفق
ارتباط فقرات معيار ا

 التفاعل
ارتباط فقرات معيار

 اإلثراء
ارتباط فقرات 
  معيار التجديد

ارتباط فقرات 
  معيار اإلبداع

اسالمقي  التفاعل
المقياس  اإلثراء الكلي

المقياس  التجديد الكلي
المقياس   اإلبداع الكلي

  الكلي
)١(  ٠.٨٩  *٠.٩١ *٠.٨٦  *٠.٨٥ *٠.٥٥ *٠.٥١ *٠.٩٠ *٠.٨٧*  
)٢(  ٠.٤٦  *٠.٥٠ *٠.٨٤  *٠.٩٠ *٠.٦١ *٠.٦١ *٠.٧٩ *٠.٧٣*  
)٣(  ٠.٥٤  *٠.٥٨ *٠.٦٣  *٠.٦٤ *٠.٨٤ *٠.٨٤ *٠.٧٦ *٠.٦٢*  
)٤(  ٠.٧٣  *٠.٧٥ *٠.٥٤  *٠.٥٩ *٠.٧٦ *٠.٨٨ *٠.٦٢ *٠.٦٣*  

رة
لفق
 ارتباط فقرات معيار ا

 طبيعة الرياضيات
ارتباط فقرات معيار
 النمو المھني

ارتباط فقرات 
   معيار األخالقيات

طبيعة
  الرياضيات

المقياس
 الكلي

النمو
 المھني

المقياس
المقياس  األخالقيات الكلي

     الكلي
)١(  ٠.٨٦  *٠.٨٥ *٠.٥٥ *٠.٥١ *٠.٩٠ *٠.٨٧*     
)٢(  ٠.٨٤  *٠.٩٠ *٠.٦١ *٠.٦١ *٠.٧٩ *٠.٧٣*     
)٣(  ٠.٦٣  *٠.٦٤ *٠.٨٤ *٠.٨٤ *٠.٧٦ *٠.٦٢*     
)٤(  ٠.٥٤  *٠.٥٩ *٠.٧٦ *٠.٨٨ *٠.٦٢ *٠.٦٣*     

  :تحققت الدالالت التالية عن صدق المقياس: صدق المقياس .٥

ى .١ ذي ت: األول اس وال داد المقي بق إع ذي س ل النظري ال ن التحلي ضمن تعريف مستخلصة م
اده،  د أبع اس، وتحدي وم المق ةالمفھ اييس الفرعي ت بالمق ي تمثل ا ،والت ا إجرائي  ،وتعريفھ

د  ي للبع ف اإلجرائ رة والتعري مون الفق ين مض ة ب ة المنطقي ق العالق رات وف ياغة الفق وص
  .المقاس

يھم : الثانية .٢ ذي عرض عل ام المختصين ال تعبر عن نوع من صدق المفھوم المتحقق في أحك
ى المق ة عل ديالت المترتب اس، والتع د المق رات بالبع اط الفق ياس، وأجروا أحكامھم حول ارتب

  .ھذه األحكام
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ة .٣ د : الثالث رات، فق ل الفق ا تحلي ت عليھ ي أجري ب، الت ة التجري تجابات عين ن اس تقة م مش
ة اييس الفرعي ين المق اط  ب امالت االرتب  ،استخدمت ھذه االستجابات في حساب مصفوفة مع

  ).٣(ھا والدرجة الكلية، وتظھر ھذه المصفوفة بالجدول وبين كل من

ايير ): ٣(جدول  ين المع اط ب امالت االرتب ةالرئيسة مصفوفة مع ين الدرجة الكلي ا وب ى  وبينھ عل
  .المعاييرمقياس 

 ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ١٢ المعيار
يط  التخط
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*  
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٠.٩٠
*  

٠.٧٩
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د  التجدي
)٠.٧٨  ١          )٧

*  
٠.٨٨

*  
٠.٨٩

*  
٠.٩١

*  
داع  اإلب

)٠.٧٥  ١            )٨
*  

٠.٨٤
*  

٠.٨٦
*  

ة  طبيع
يا الرياض

  )٩(ت 
            ٠.٧٤  ١

*  
٠.٨١

*  
و  النم
ي  المھن

)١٠(  
              ٠.٨٢  ١

*  
ا األخالقي

  ١                  )١١(ت 

  .)٠.٠٥=  α(إحصائية عند مستوى الداللة ذات داللة   *

ا  ى أن جميعھ ا يشير بشكل واضح إل بياً، مم ة نس اط مرتفع امالت االرتب ويالحظ أن قيم مع
ة،  ة مع الدرجة الكلي درجات الفرعي ك في ارتباطات ال د ذل تشترك في قياس مفھوم واحد، ويتأك

  .ھذه النتائج تشكل داللة على صدق المقياس

اس .٦ ات المقي ي اس: ثب ب الت ة التجري تجابات عين ن اس فية م ات النص امالت الثب تخرجت مع
ة  )٤(يبين الجدول أجريت عليھا عملية تحليل الفقرات، و د تصحيحھا بمعادل القيم الناتجة بع

  .براون -سبيرمان
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  .الرئيسةالمعايير معامالت الثبات ): ٤(جدول 
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  . وقد اعتبرت ھذه القيم مقبولة ألغراض تطبيق المقياس في الدراسة

  بطاقة المالحظة: ثانياً 

ة المعاصرة في أداء  إلعداد بطاقة المالحظة الالزمة للتحقق من مدى توافر ايير المھني المع
  :  معلمي الرياضيات بالمدينة المنورة تم إتباع الخطوات اآلتية

ايير : تحديد الھدف من بطاقة المالحظة .١ وافر المع د مدى ت ى تحدي ة المالحظة إل ھدفت بطاق
من  وذلك ،المھنية المعاصرة في أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية بالمدينة المنورة

ة الصف الدراسي واعتمدت الدراسة . خالل ممارستھم الفعلية لتدريس الرياضيات في غرف
تبيان،  اء إعداد االس ا أثن د عليھ ي اعتم ى نفس المصادر الت ة المالحظة عل أثناء إعداد بطاق
داخل  ودة ب ايير الموج س المع ي نف ة ھ ة المالحظ داخل بطاق ودة ب ايير الموج ث أن المع حي

  .  االستبيان

ة المالحظةتح .٢ اد بطاق ة المالحظة عل: ديد أبع وت بطاق وي ) ١٠(ى احت ايير أساسية تحت مع
م الرياضيات داخل الصف) ٢٩(على  ا في أداء معل ا يمكن مالحظتھ ارا فرعي ين معي ، ويب

  .ھذه المعايير)٥(الجدول 

  .أبعاد بطاقة المالحظة وعدد المؤشرات الفرعية الموجودة بھا): ٥(جدول 

 عدد المؤشرات  وصف المعيار  اسيالمعيار األس
  الفرعية

ر   التخطيط دريس الرياضيات بطرق غي م لت يخطط المعل
  .تقليدية

٣  

اء   التدريس ة أثن ية اإلبداعي م باألنشطة التدريس تم المعل يھ
  .حصة الرياضيات

٣  

ا ويوظف  بيئة التعلم ى مكوناتھ تعلم إل ة ال م بيئ ل المعل  يحل
  .ھذه المكونات أثناء التدريس

٢  

ي   لتقويما م الطالب للرياضيات ف دى تعل م م وم المعل يق
  .  ضوء معايير الجودة الشاملة

٣  
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

 عدد المؤشرات  وصف المعيار  اسيالمعيار األس
  الفرعية

ة   التفاعل اء حص الب أثن ع الط م م ل المعل يتفاع
  .الرياضيات بأشكال متنوعة وفعالة

٣  

ة   اإلثراء رق ذكي يات بط ة الرياض م حص ري المعل يث
  .  ونشطة

٣  

ة ف  التجديد ي حصة يستخدم المعلم مداخل تدريسية حديث
  .  الرياضيات

٣  

ة   اإلبداع اء حص ة أثن أدوار إبداعي م ب وم المعل يق
  .  الرياضيات

٣  

ا   طبيعة الرياضيات ادة الرياضيات ودورھ ة م م طبيع يعرف المعل
  .في تحقيق جودة التعليم

٣  

م   األخالقيات ي معل ا ف ب توافرھ ات الواج األخالقي
  .   الرياضيات

٣  

ة .٣ ة المالحظ كل بطاق وي الج: ش م يحت ات المعل ى بيان ة عل ة المالحظ ن بطاق ى م زء األعل
ه مه، ووظيفت ا ،الخاصة باس ا ومكانھ ل بھ ي يعم م المدرسة الت يالده ،واس اريخ م دد  ،وت وع

دريس ي قضاھا بالت نوات الت ه ،الس ذي حصل علي ه الدراسي ال ك وضع . ومؤھل د ذل م بع ث
دون ) ٢٩( ا ب اظ بترتيبھ ع االحتف ة م ا بصورة متتالي را فرعي ار األساسيمؤش ة المعي  ،كتاب

د تم وذلك بداخل بطاقة المالحظة، وھذه المؤشرات  تالفرعية الموجودة ببطاقة المالحظة ق
دريس  ة الت رة (صياغتھا في صورة إجرائية قد يؤديھا المعلم أثناء عملي بدرجة  -بدرجة كبي

  ). بدرجة قليلة -متوسطة 

ة المالحظة ا: ضبط بطاقة المالحظة .٤ ايقصد بضبط بطاق د من صدقھا وثباتھ ق  ،لتأك ولتحقي
  : ذلك اتبع الباحث ما يلي

  حساب صدق بطاقة المالحظة  . أ

  : للتأكد من صدق ھذه البطاقة اتبعت المراحل الثالثة اآلتية

ى ة األول ن صياغة  :المرحل ة م ة المالحظ د تصميم بطاق ية عن ات األساس تضمنت المتطلب
ة، بحيث تكون ت ة ودق ة بعناي ه، وأن ال العبارات اإلجرائي راد مالحظت ألداء الم وصيفا واضحا ل

ة التسجيل تم عملي ى األداء المالحظ، وأن ت م عل ر من تفسير للحك ة أكث ارة اإلجرائي  ،تحتمل العب
ور  جيل األداء ف ظ تس يح للمالح ة تت ة بطريق غ، وأن تصمم البطاق ة التفري رة عملي ا مباش ويعقبھ

   .حدوثه، وذلك حتى ال يختلط باألداء التالي له
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ى عدد مكون من  :المرحلة الثانية ) ١٠(تضمنت ھذه المرحلة عرض بطاقة المالحظة عل
اتھم  م وتوجيھ من المتخصصين في مجال المناھج وطرق تدريس الرياضيات لالستفادة من آرائھ
ة وسالمتھا  بخصوص صدق البطاقة وسالمتھا، وقد كانت آراء المحكمين تشير إلى صدق البطاق

  . ديالتمع إجراء بعض التع

ة ة الثالث ة  :المرحل ى مالحظ ة عل ام المالحظ ة لنظ درة اإلجرائي ة الق ذه المرحل تضمنت ھ
ة  م بالفعل تجريب البطاق وقياس جانب أو جوانب سلوك التدريس بداللة عباراته اإلجرائية، وقد ت

ة استطالعية تكونت من  م ) ١٠(بمالحظة على عين ية، وت ة األساس ين للرياضيات بالمرحل معلم
ين ال ة المعاصرة في أداء المعلم تأكد من مقدرة ھذه البطاقة على قياس مدى توافر المعايير المھني

  . بداخل الصفوف

  حساب ثبات بطاقة المالحظة  . ب

ة  س بطاق تخدام نف ل باس ن قب تھم م م مالحظ ذين ت ر ال ين العش ة المعلم ادة مالحظ م إع ت
م استخدام يو) ٢٠(المالحظة األولى دون أي تغيير عليھم بفاصل زمني  ى، وت رة األول ما عن الم

بيرمان  ة س دول  -معادل ين الج ات ويب اد الثب روان إليج ة ) ٦(ب ايير الرئيس ات للمع امالت الثب مع
  . والمقياس الكلي

  .للمعايير الرئيسة والمقياس الكليمعامالت الثبات ): ٦(جدول 
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  . وقد اعتبرت ھذه القيم مقبولة ألغراض تطبيق المقياس في الدراسة

  حساب موضوعية بطاقة المالحظة  .ج

موضوعية يمكن حساب موضوعية بطاقة المالحظة عن طريق اتفاق المالحظين، وتكون ال
ار من  هلبطاقة المالحظة في ھذ وافر كل معي ى مدى ت اق المالحظين عل ق اتف الدراسة عن طري

  . المعايير الفرعية الموجودة بداخل بطاقة المالحظة

ة ،الباحث(وقد قام المالحظان  م ) زميل للباحث على نفس الدرجة العلمي بمالحظة نفس معل
اويةالرياضيات أثناء تدريسه باستخدام نفس بط ة متس رة زمني ة المالحظة وفي فت دأ  ،اق بحيث ب

اق للباحث مع  اق وعدم االتف م حساب عدد مرات االتف ك ت د ذل ا، وبع المالحظان معا وانتھيا مع
  . مدارس مختلفة) ٣(معلمين يمثلون ) ١٠(المالحظ اآلخر، وقام المالحظان بمالحظة عدد 
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تخدام معادل م اس ة المالحظة ت وبر ولحساب موضوعية بطاق م ) Cooper(ة ك اق، وت لالتف
د  م بع ة المالحظة، ث ا بطاق حساب نسبة االتفاق لكل معيار من المعايير األساسية التي تكونت منھ

ة  ودة ببطاق ايير الموج ع المع اق لجمي ة لالتف بة المئوي اب النس م حس ك ت ة، ويوضح ذل المالحظ
   .ھذه النتائج) ٧(الجدول 

  .لجميع المعايير الموجودة ببطاقة المالحظة النسبة المئوية لالتفاق): ٧(جدول 

يط
خط
الت

س  
ري
لتد
ا

علم  
الت

ة 
بيئ

  

ويم
لتق
ا

عل  
تفا
ال

اء  
ثر
اإل

ديد  
تج
ال

اع  
إلبد
ا

ة   
بيع
ط

ات
ضي
ريا
ال

ات  
القي
ألخ
ا

  

لي
الك

  

٠.٨٩  ٠.٨٨ ٠.٨٢ ٠.٧٩ ٠.٨٠ ٠.٨٢ ٠.٧٩ ٠.٨٨ ٠.٨٩ ٠.٧٩ ٠.٨٢ 

اق كانت ) ٧(يتضح من الجدول  ى نسبة اتف ل نس) ٪٨٩(أن أعل اق كانت وأق ) ٪٧٩(بة اتف
دة ر جي ذه النسب تعتب ة . وھ ايير الموجودة ببطاق ع المع ة للموضوعية لجمي بة المئوي وكانت النس

  . وھي نسبة جيدة للثبات الكلي لبطاقة المالحظة%) ٨٩(المالحظة 

  القيام بعملية المالحظة  .د

ة(تمت مالحظة المعلمين داخل الصف  دة حصة دراسية كامل ادل حص) م ا يع ة دراسية بم
ة ة المالحظ غ بطاق م، وتفري ل معل توى األداء  ،لك ي تصف مس ة الت ة الخان م وضع عالم ث ت حي

م ة . للمعل وافر بدرج ان للت رة، ودرجت ة كبي وافر بدرج ات للت الث درج م ث ب للمعل ث تحس حي
طة ة. متوس ة قليل وافر بدرج دة للت ة واح ة . ودرج ى بطاق م عل ل معل ا لك ة العلي ت الدرج وكان

  . درجة) ٢٩(درجة، والدرجة الدنيا لكل معلم ھي ) ٨٧(ي المالحظة ھ

  بطاقة المقابلة  :ثالثاً 

  : إلعداد بطاقة المقابلة الخاصة بالدراسة تم إتباع الخطوات آالتية

ة : تحديد الھدف من بطاقة المقابلة .١ ھدفت بطاقة المقابلة إلى تحديد مدى توافر المعايير المھني
ة المالحظةالت) مؤشرا فرعيا ١٨(المعاصرة  دھا باستخدام بطاق الي  ،ي ال يمكن تحدي وبالت

ى نفس مصادر او. تم تحويلھا إلى بطاقة المقابلة ة عل عتمد الباحث في إعداده لبطاقة المقابل
ة ھي مجموعة من نفس  ،إعداد االستبيان ة المقابل داخل بطاق حيث أن المعايير الموجودة ب

  . المعايير الموجودة بداخل االستبيان

ى أساسية اشتملت معايير ) ٨(تكونت أبعاد بطاقة المقابلة من : يد أبعاد بطاقة المقابلةتحد .٢ عل
  . يبين ھذه المعايير) ٨(مؤشرا فرعيا، والجدول ) ١٨(
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  .أبعاد بطاقة المقابلة وعدد المؤشرات الفرعية الموجودة بھا): ٨(جدول 

 عدد المعايير  وصف المعيار  المعيار
  الفرعية

  ١  .المعلم لتدريس الرياضيات بطرق غير تقليديةيخطط   التخطيط
ة   التدريس اء حص ة أثن ية اإلبداعي طة التدريس م باألنش تم المعل يھ

  .الرياضيات
١  

ات  يحلل المعلم بيئة التعلم إلى مكوناتھا ويوظف  بيئة التعلم ھذه المكون
  .أثناء التدريس

٣  

ايير  في ضوء يقوم المعلم مدى تعلم الطالب للرياضيات  التقويم مع
  .الجودة الشاملة

٣  

  ١  .يقوم المعلم بأدوار إبداعية أثناء حصة الرياضيات  اإلبداع
  ١  .  يثري المعلم حصة الرياضيات بطرق ذكية ونشطة  االئراء

ق   طبيعة الرياضيات ي تحقي ا ف ادة الرياضيات ودورھ ة م م طبيع يعرف المعل
  .جودة التعليم

١  

  ٧  .مرارية النمو المھني طوال العاميحرص المعلم على است  النمو المھني

ة .٣ ة المقابل كل بطاق م : ش ات المعل ى بيان ا عل ى منھ زء األعل ي الج ة ف ة المقابل وت بطاق احت
ة ة ،الشخصية والمھني راء المقابل ل إج تكمالھا قب تم اس ث ي م وضع . بحي ك ت د ذل ) ١٨(وبع

دوي د كل سؤال لت ان خال بع م معيار مھني في شكل أسئلة مفتوحة ويترك مك ة المعل ن إجاب
  . من خالله

ة .٤ ة المقابل ى : صدق بطاق ة عل ة المقابل م عرض بطاق ث ت ين حي تخدام صدق المحكم م اس ت
دريس الرياضيات، وكانت آراء ) ١٠(مجموعة مكونة من  ين متخصصين بطرق ت محكم

ديالت بخصوص صياغة بعض  تثناء بعض التع المحكمين إيجابية اتجاه بطاقة المقابلة باس
  .تم تعديل صياغة ھذه األسئلة وفقا آلراء المحكميناألسئلة، و

اء : القيام بعملية المقابلة .٥ قام الباحث بمقابلة نفس المعلمين الذين تم مالحظتھم، وذلك بعد انتھ
ى و ،الحصة اتھم عل أن إجاب ارھم ب م إخب ردي، وت تراحة داخل المدرسة بشكل ف اء االس أثن

ابلتھماألسئلة خاصة بالدراسة العلمية فقط، وبعد  ذين تمت مق ين ال م , تدوين إجابات المعلم ت
  .طريق عمل تحليل لھذه اإلجابات تفريغ نتائج بطاقة المقابلة عن
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  نتائج الدراسة وتفسيرھا 

ى ة عل ئلة الدراس ن أس ؤال األول م ب : نص الس ي يج رة الت ة المعاص ايير المھني ا المع م
   توافرھا في أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية؟

  :ولإلجابة عن ھذا السؤال تم إتباع اإلجراءات اآلتية

المي،  .١ توي الع ى المس يات عل ي الرياض أداء معلم ة ب ة المرتبط ات التربوي ح األدبي مس
  .  والمستوى اإلقليمي والمحلي

ة  .٢ ي المرحل يات ف م الرياض دي معل ا ل ب توافرھ ي الواج ايير األداء المھن ة مع د قائم تحدي
د  ،معايير في ضوء طبيعة تدريس الرياضيات في السعوديةاألساسية، وتحليل ھذه ال وتحدي

وعرضھا على مجموعة  ،المناسب منھا للتطبيق علي معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية
  .مناھج وطرق تدريس الرياضيات، واعتمادھا من قبلھمالمن خبراء 

جموعة من المؤشرات معياراً أساسياً يتكون كل منھا من م) ١١(إعداد استبيان يحتوي على  .٣
ة الي  ،الفرعي ن ) ٤٤(بإجم ون م دد مك ى ع تبيان عل ذا االس ق ھ م تطبي ا، وت را فرعي مؤش

بالمرحلة األساسية في المدينة المنورة، للتأكد من موافقة المعلمين معلما للرياضيات ) ١٠٠(
ايير ذه المع ى ھ دول . عل ين الج ايير الفرع) ٩(ويب ى المع ة عل ل إجاب ة لك ة النسب المئوي ي

 .ومربع كاي والداللة اإلحصائية

  .النسب المئوية لكل إجابة على المؤشرات الفرعية ومربع كاي والداللة اإلحصائية): ٩(جدول 

 متردد موافق  المؤشرات الفرعية المعيار
  غير
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

يط
خط
الت

  

ى  .١ م عل رف المعل يتع
ة  يات الخاص داف الرياض أھ

  . لتدريسيبجودة األداء ا

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٢٩‚٩٨  ٪ ٩  ٪ ٤ ٪ ٨٧
  لصالح الموافقة

ورا  .٢ م تص ع المعل يض
د  ي ق لمشكالت الرياضيات الت
اديين  وبين والع ه الموھ تواج

  .وذوي صعوبات التعلم

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٦٣‚٨٦  ٪ ١٥ ٪ ١٤ ٪ ٧١
  لصالح الموافقة

طة  .٣ م أنش مم المعل يص
رى  وبين وأخ ة للموھ إثرائي

ا ب الع رى تناس ديين وأخ
  .عالجية لذوي صعوبات التعلم

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٨٧‚٦٢  ٪ ١٧  ٪ ٦ ٪ ٧٧
  لصالح الموافقة
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 )٩(تابع جدول رقم ... 

  غير متردد موافق  المؤشرات الفرعية المعيار
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

يضع المعلم مجموعة من  .٤  
ع  األسئلة المتنوعة تناسب جمي

  .الطلبة

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٢٥‚٣٦  ٪ ١٠  ٪ ٤ ٪ ٨٦
  لصالح الموافقة

ا
س
ري
لتد

  

ة  .٥ ول الطلب م عق ر المعل يثي
  .في بداية الدرس

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٤٤‚٥٠  ٪ ٥  ٪ ٥ ٪ ٩٠
  لصالح الموافقة

يم   .٦ م بتنظ تم المعل يھ
ة  اعد الطلب ة تس الصف بطريق

  .على اإلبداع

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٧٤‚٤٢  ٪ ١٣ ٪ ١٣ ٪ ٧٤
  لصالح الموافقة

ة   .٧ يھتم المعلم بميول الطلب
و  لبية نح ة والس اإليجابي

  .الرياضيات

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٦٠‚٦٢  ٪ ٢٣  ٪ ٨ ٪ ٦٩
  لموافقةلصالح ا

ائل   .٨ م الوس وفر المعل ي
ى  جع عل ي تش ة الت التعليمي
التفكير في الرياضيات للطالب 
اديين وذوي  وبين والع الموھ

  .صعوبات التعلم

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٠٦‚٨٢  ٪ ١١  ٪ ٧ ٪ ٨٢
  لصالح الموافقة

ب
علم
الت

ة 
يئ

  

ات  .٩ م الخام ف المعل يوظ
ة  اء عملي ة أثن ة بالطلب المحيط

  .التدريس

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٦٠‚٣٤  ٪ ٥  ٪ ٢ ٪ ٩٣
  لصالح الموافقة

ورة   .١٠ م ص ي المعل يعط
ة  ور الطلب اء أم صحيحة ألولي

  .عن مستوي أبنائھم

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١١١‚٠٢  ٪ ٨  ٪ ٩ ٪ ٨٣
  لصالح الموافقة

و  .١١ تثارة يق م باالس م المعل
وبين عن  العقلية للطالب الموھ
ئلة  توى األس ع مس ق رف طري

  .وأشكالھا

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٩٠‚٧٤  ٪ ١٥  ٪ ٧ ٪ ٧٨
  لصالح الموافقة

تثارة   .١٢ م باالس وم المعل يق
وبين عن  العقلية للطالب الموھ
ئلة  توى األس ع مس ق رف طري

  .وأشكالھا

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٧٨‚٨٦  ٪ ١٦  ٪ ٩ ٪ ٧٥
  لح الموافقةلصا
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 )٩(تابع جدول رقم ... 

 متردد موافق  المؤشرات الفرعية المعيار
  غير
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

ويم
لتق
ا

  

اليب  .١٣ م أس تخدم المعل يس
يل  ويم األص ات (التق ل ملف مث

ة ) أداء الطلبة  باستمرار لمعرف
  .مستوى الطلبة

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١١٦‚٠٦  ٪ ١١  ٪ ٥ ٪ ٨٤
  لصالح الموافقة

ائج   .١٤ م نت تخدم المعل يس
  .التقويم في تحسين أداء الطلبة

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٦٣‚٨٦  ٪ ١٤ ٪ ١٥ ٪ ٧١
  لح الموافقةلصا

رة   .١٥ م األس ل المعل يجع
ويم  ة تق ي عملي ارك ف تش

  . الطالب

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٧٥‚٩٢  ٪ ١٨  ٪ ٨ ٪ ٧٤
  لصالح الموافقة

ن  .١٦ ة ع م الطلب أل المعل يس
ة  يات المختلف ال الرياض أعم
التي قاموا بھا في األجازة حتى 
يات  ة الرياض ون دراس تك

  .  مستمرة طوال العام

 ٠‚٠٠١الة عند د  ٩٣‚٨٦  ٪١١ ٪ ١٠ ٪ ٧٩
  لصالح الموافقة

ا
عل
تفا
ل

  

ة  .١٧ ع الطلب م م ل المعل يتفاع
ئلة  ادل األس ق تب ن طري ع

  .واإلجابات

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٣٥‚٠٢  ٪ ٩  ٪ ٣ ٪ ٨٨
  لصالح الموافقة

ى يشجع المعل  .١٨ م الطلبة عل
  حب االستطالع

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٨٥‚٨٢  ٪ ١٢ ٪ ١١ ٪ ٧٧
  لصالح الموافقة

ـه   .١٩ م طالب ـر المعل يثي
اديين وذوي  ـوبين والع الموھ
روا  تعلم ليظھ عوبات ال ص

  .مشكالتھم

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٨٦‚١٨  ٪ ١٤  ٪ ٩ ٪ ٧٧
  لصالح الموافقة

ة   .٢٠ دى الطلب م ل ينمي المعل
أن  ا ب وبين اتجاھ الموھ

اف ا ال الكتش يات مج لرياض
  الجديد فرديا وجماعيا

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٠٣‚٤٦  ٪ ١٤  ٪ ٥ ٪ ٨١
  لصالح الموافقة
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 )٩(تابع جدول رقم ... 

 متردد موافق  المؤشرات الفرعية المعيار
  غير
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

ا
اء
ثر
إل

  

ي  .٢١ از ف م األلغ دم المعل يق
  .الرياضيات

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٠٢‚٦٢  ٪ ١٢  ٪ ٧ ٪ ٨١
  لصالح الموافقة

ة   .٢٢ ن الطلب م م ب المعل يطل
ب  راءة كت ل ق ام إضافية مث مھ

يص  يات وتلخ االت الرياض مق
  .الرياضيات

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٢٠‚٢٦  ٪ ٦  ٪ ٩ ٪ ٥١
  لصالح الموافقة

ض   .٢٣ م بع دم المعل يق
رحة  ة أو مس اذج التمثيلي النم
ا  ـارك فيھ يات يش الرياض

  .مختلف الطلبة

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٨٩‚٨٤  ٪ ١٢ ٪ ١٠ ٪ ٧٨
  لصالح الموافقة

ن   .٢٤ دوات ع م ن نظم المعل ي
ق  ن طري يات ع الرياض

ض ا تدعاء بع اء اس لعلم
  . المتخصصين في الرياضيات

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٠٧‚٥٤  ٪ ١٣  ٪  ٥ ٪ ٨٢
  لصالح الموافقة

ا
ديد
تج
ل

  

يشجع المعلم جميع الطلبة  .٢٥
  .على القيام بالتعلم الذاتي

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١١٦‚٤٨  ٪ ١٢  ٪ ٤ ٪ ٨٤
  لصالح الموافقة

وتر  .٢٦ م الكمبي تخدم المعل يس
طوانات  رض االس ي ع ف

  .التعليمية للطالب

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٤‚٠٦  ٪٢٤ ٪ ٢٥ ٪ ٥١
  لصالح الموافقة

دخل   .٢٧ م الم تخدم المعل يس
  المنظومي داخل الصف

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٣٣‚٠٢  ٪ ٢٨ ٪ ١٣ ٪ ٥٩
  لصالح الموافقة

م   .٢٨ تخدم المعل دخل يس م
ض  دريس بع ي ت ة ف البنائي

  .الدروس

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٤٦‚٣٤  ٪ ٢٢ ٪ ١٣ ٪ ٦٥
  لصالح الموافقة
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 )٩(تابع جدول رقم 

 متردد موافق  المؤشرات الفرعية المعيار
  غير
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

ا
اع
إلبد

  

وار   .٢٩ م الح تخدم المعل يس
ى  رف عل ة للتع يلة مھم كوس

 .احتياجات الطلبة
  

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١١٦‚٠٦  ٪ ١١  ٪ ٥ ٪ ٨٤
  لصالح الموافقة

يوزع المعلم وقت الحصة  .٣٠
ث  ة بحي ع الطلب ى جمي عل

  .اعي الفروق الفردية بينھمير

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٦٣‚٨٦  ٪ ١٤ ٪ ١٥ ٪ ٧١
  لصالح الموافقة

ئلة   .٣١ م أس رح المعل يط
مفتوحة ومتشعبة ويقوم بتيسير 
ر  ى تفكي رف عل ة ليتع المناقش

  .الطلبة

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٧٥‚٩٢  ٪ ١٨  ٪ ٨ ٪ ٧٤
  لصالح الموافقة

ة   .٣٢ م بعناي تمع المعل يس
وبين ة الموھ ار الطلب  ألفك
عوبات  اديين وذوي ص والع

  .التعلم

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١١٥‚٧٦  ٪ ١٠  ٪ ٦ ٪ ٨٤
  لصالح الموافقة

ط
ات
ضي
ريا
 ال
عة
بي

  

ى  .٣٣ م عل رف المعل يتع
يات  طلحات الرياض مص

 .الحديثة

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٢٥‚٠٦  ٪ ٩  ٪  ٥ ٪ ٨٦
  لصالح الموافقة

ر  .٣٤ ين فك م ب ربط المعل ي
 الرياضيات ومادة الرياضيات

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٣٤‚٤٦  ٪ ٢٠ ٪ ١٩ ٪ ٦١
  لصالح الموافقة

يتعرف المعلم على عالقة  .٣٥
وم  روع العل يات بف الرياض

 .المختلفة
 

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٧٠‚٢٢  ٪ ٢١  ٪ ٧ ٪ ٧٢
  لصالح الموافقة

م طب .٣٦ درك المعل ة ي يع
رات  الرياضيات في ظل المتغي

 ..العالمية

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١١٥‚٧٦  ٪ ١٠  ٪  ٦ ٪ ٨٤
  لصالح الموافقة
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 )٩(تابع جدول رقم 

  غير متردد موافق  المؤشرات الفرعية المعيار
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

ا
ني
مھ
 ال
مو
لن

  

دوات   .٣٧ م الن ر المعل يحض
دريس  ؤتمرات الخاصة بت والم

 .الرياضيات

٩٣ ٪ 
  

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٦٠‚٢٢  ٪ ٤  ٪ ٣
  لصالح الموافقة

ات   .٣٨ م أدبي رأ المعل يق
 . الرياضيات  المعاصرة

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٦٧‚٨٢  ٪ ١١ ٪ ١٧ ٪ ٧٢
  لصالح الموافقة

ل   .٣٩ م بعم وم المعل يق
ع  اث لرف ا وأبح ات علي دراس

 .مستواه األكاديمي والتربوي

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٩٣‚٨٦  ٪ ١٠ ٪ ١١ ٪ ٧٩
  لصالح الموافقة

يتعاون المعلم مع معلمي   .٤٠
الرياضيات اآلخرين في عمل 
ة  يات خاص دارات للرياض إص

 .درسة وباإلدارة التعليميةبالم

 ٠‚٠٠١دالة عند   ٦٩‚٤٤  ٪ ٢٠  ٪ ٨ ٪ ٧٢
  لصالح الموافقة

مل
الع

ت 
قيا
خال
أ

  

ية  .٤١ م شخص رم المعل يحت
 .الطلبة وقدراتھم

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٨٢‚٥٤  ٪ ٣  ٪ ٠ ٪ ٩٧
  لصالح الموافقة

ره دون   .٤٢ يھتم المعلم بمظھ
 .مبالغة

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٣٩‚٥٨  ٪ ٧  ٪ ٤ ٪ ٨٩
  لصالح الموافقة

ى   .٤٣ م عل رص المعل يح
ه  ع طالب ة م ة مھذب تخدام لغ اس

 .وزمالئه

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١١٢‚٨٢  ٪ ١٤  ٪ ٣ ٪ ٨٣
  لصالح الموافقة

د   .٤٤ م بقواع زم المعل يلت
 .العمل السائدة في مدرسته

 ٠‚٠٠١دالة عند   ١٠٨‚٧٤  ٪ ١٥  ٪ ٣ ٪ ٨٢
  لصالح الموافقة

  :  ما يأتي يتضح من الجدول أعاله

ين  .١ ا ب ة المعاصرة م ايير المھني ى المع ة عل وكانت  ،)٪ ٩٧٪ ـ  ٥١(تراوحت نسبة الموافق
  .  نسبة الموافقة الخاصة بكل معيار أعلى من التردد وعدم الموافقة

ة  .٢ ت دال ابقة كان ايير الس ع المع ح أن جمي ابقة اتض ايير الس اي للمع ع ك ة مرب اب قيم بحس
  .  ح الموافقةلصال) ٠.٠٠١(إحصائيا عند  

قبول جميع المعايير السابقة بما تحتويه من مؤشرات فرعية بالكامل وثبوت أن ھذه المعايير  .٣
فة  ية بص ة األساس يات بالمرحل ي الرياض ي أداء معلم ا ف ب توافرھ رة يج ة المعاص المھني
ى كل مؤشر فرعي  ة عل ك ألن نسبة الموافق ة، وذل خاصة ومعلمي الرياضيات بصفة عام

 ). ٪ ٥٠(من  كانت أكثر
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م  .٤ ي معل ا ف ب توافرھ ات الواج اص باألخالقي ر الخ ادي عش ي الح ار األساس ل المعي حص
، مما يؤكد حرص المعلمين على )٪٩٧٪ ـ ٨٢( الرياضيات على أعلى نسبة موافقة وبلغت 
 . توافر الجانب األخالقي أثناء عملية التدريس

ى حصل المعيار األساسي الخاص بإثراء المعلم لحصة الريا .٥ ة ونشطة عل ضيات بطرق ذكي
ة وبلغت  بة موافق ل نس ين )٪ ٨٢٪ ـ ٥١(أق ن المعلم ة م ود مجموع ى وج د عل ا يؤك ، مم

ة  ايير وأسس ثابت ود مع دم وج ك لع راء حصص الرياضيات، وذل رفين يرفضون إث والمش
 .  لديھم

ى ة عل ئلة الدراس ن أس اني م ؤال الث ا نص الس ي أداء : كم ايير ف ذه المع وافر ھ دى ت ا م م
  جموعة من معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية في المدينة المنورة؟ م

ة،  يولإلجابة عن ھذا السؤال تم تحليل نتائج بطاقة المالحظة، وبطاقة المقابل ا  الت م تطبيقھ ت
ى  دول ) ٦٠(عل ين الج ا،  ويب اي ) ١٠(معلم ع ك ة ومرب ايير الفرعي ى المع ات عل دد اإلجاب ع

  .المالحظةوالداللة اإلحصائية لبطاقة 

  .نتائج بطاقة المالحظة وداللتھا اإلحصائية): ١٠(جدول 

  غير  متردد  موافق  المؤشرات الفرعية  المعيار
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

يط
خط
الت

  

م  .١ ح المعل يوض
دريس  داف ت للطالب أھ

  . الرياضيات

دالة عند   ٦٣‚٧  ٤٩  ٨  ٣
٠‚٠٠١ 

للتوافر بدرجة 
  قليلة

م  .٢ مم المعل يص
طة  ب أنش ة تناس إثرائي

  .جميع الطلبة

دالة عند   ١٠‚٣  ٢٢  ٢٩  ٩
٠‚٠١  

للتوافر بدرجة 
  متوسطة

م  .٣ ع المعل يض
ئلة  ن األس ة م مجموع
ع  ب جمي ة تناس المتنوع

 .الطلبة

دالة عند   ١٠‚٩  ١٣  ٣٢  ١٥
للتوافر  ٠‚٠١

بدرجة 
  متوسطة
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

  غير  متردد  موافق  المؤشرات الفرعية  المعيار
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

س
ري
لتد
ا

  

ول  .٤ م بمي تم المعل يھ
ة  ة اإليجابي الطلب
و  لبية نح والس

 الرياضيات

  غير دالة  ٤‚٣  ٢١  ٢٦  ١٣

ول  .٥ م عق ر المعل يثي
 الطلبة في بداية الدرس

  غير دالة  ٥‚٢  ٢٦  ٢٢  ١٢

 

م  .٦ وفر المعل ي
ي  ة الت ائل التعليمي الوس
ى  ة عل جع الطلب تش

  .التفكير

دالة عند   ٥٠‚٨  ٤٦  ٨  ٦
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  قليلة

علم
الت

ة 
بيئ

  

م وقت   .٧ ينظم المعل
الب  ة للط الحص
اديين  وقين والع المتف

  وي صعوبات التعلموذ

دالة عند   ٢٣‚٧  ٣٣  ٢٤  ٣
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  قليلة

م   .٨ ي المعل ينم
ابي  اه اإليج االتج
و  الب نح للط

  .الرياضيات

دالة عند   ١٥‚١  ٢٥  ٢٩  ٦
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  متوسطة

ا
ويم
لتق

  

م   .٩ تخدم المعل يس
ة  ويم الحديث اليب التق أس

ات أداء ( ل ملف مث
  ).  الطلبة

دالة عند   ١١٤  ٥٩  ١  ٠
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  قليلة

ين   .١٠ م ب ارن المعل يق
ة  توى أداء الطلب مس

  .فرديا وجماعيا

دالة عند   ٥١‚١  ٤٥  ١٤  ١
٠‚٠٠١ 

للتوافر بدرجة 
  قليلة

م   .١١ تخدم المعل يس
نتائج التقويم في تحسين 

  .أداء الطلبة

دالة عند   ١٣‚٩  ٢٣  ٣٠  ٧
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  متوسطة
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

  غير  متردد  موافق  المؤشرات الفرعية  المعيار
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

عل
تفا
ال

  

م مع   .١٢ يتفاعل المعل
ادل  الطلبة عن طريق تب

  .األسئلة واإلجابات

دالة عند   ١٧‚١  ١٩  ٣١  ١
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  متوسطة

م   .١٣ ح المعل يوض
للطالب المتفوقين أھمية 

اف الرياضيات في اكتش
 .الجديد فرديا وجماعيا

دالة عند   ٧٨‚٤  ٥٢  ٨  ٠
٠‚٠٠١ 

للتوافر بدرجة 
  قليلة

م   .١٤ جع المعل يش
ب  ى ح ة عل الطلب

  االستطالع 

دالة عند   ٨٧‚١  ٥٤  ٥  ١
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  قليلة

اء
ثر
اإل

  

م   .١٥ دم المعل يق
  .األلغاز في الرياضيات

دالة عند   ٤٨‚١  ٤٤  ١٥  ١
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  قليلة

 

ن يط  .١٦ م م ب المعل ل
الطلبة مھام إضافية مثل 
راءة كتب الرياضيات  ق
االت  يص مق وتلخ

 .الرياضـيات

دالة عند   ١٠٨  ٥٨  ٠  ٢
٠‚٠٠١ 

للتوافر بدرجة 
  قليلة

يقدم المعلم بعض   .١٧
النماذج التمثيلية لتسھيل 

  . الشرح

دالة عند   ١٦‚٩  ٣٣  ٢٠  ٧
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  قليلة



 ٢٨١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الخطيب

 ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 )١٠(تابع جدول رقم ... 

  غير  متردد  موافق  المؤشرات الفرعية  معيارال
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

ا
ديد
تج
ل

  

دخل   م الم تخدم المعل يس
داخل  ومي ب المنظ

  .الصف

دالة عند   ٢٩‚٢  ٣٦  ٢٢  ٢
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  قليلة

م   .١٨ تخدم المعل يس
ي  ة  ف دخل البنائي م
 . تدريس بعض الدروس

دالة عند   ٥٥‚٩  ٤٧  ١٠  ٣
٠‚٠٠١ 

توافر بدرجة لل
  قليلة

م   .١٩ تخدم المعل يس
رض  ي ع وتر ف الكمبي
ة  دات التعليمي الوح

  .المبرمجة

دالة عند   ٤٧‚٥  ٤٥  ١٠  ٥
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  قليلة

اع
إلبد
ا

  

م   .٢٠ تمع المعل يس
ة  ار الطلب ة ألفك بعناي
اديين  وقين والع المتف

  وذوي صعوبات التعلم 

دالة عند   ٢١‚٧  ١١  ٣٧  ١٢
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  توسطةم

م   .٢١ تخدم المعل يس
رف  وار للتع ة الح لغ
  .على احتياجات الطلبة

دالة عند   ٦‚٧  ١٨  ٢٩  ١٣
٠‚٠٥  

للتوافر بدرجة 
  متوسطة

م   .٢٢ رح المعل يط
رف  ة ليتع ئلة مفتوح أس

 .على تفكير الطلبة

  غير دالة  ٣‚٩  ٢٢  ٢٥  ١٣

ات
ضي
ريا
 ال
عة
طبي

  
م  .٢٣ ح المعل يوض

ة  الب عالق للط
روع  يات بف الرياض

  فةالعلوم المختل

دالة عند   ٧٤‚١  ٥١  ٩  ٠
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  قليلة

م  .٢٤ تخدم المعل يس
مصطلحات الرياضيات 

  . الحديثة أثناء الشرح

دالة عند   ٤١‚٢  ٤٢  ١٦  ٢
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  قليلة

 

م.٢٥ ي المعل يعط
ر  للطالب فرصة للتفكي

  . في الحل أثناء الشرح

دالة عند   ١٠‚٨  ١٤ ٣٢ ١٤
٠‚٠١  

للتوافر بدرجة 
  طةمتوس
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

  غير  متردد  موافق  المؤشرات الفرعية  معيارال
  موافق

  مربع
  كاي

الداللة 
  اإلحصائية

أ
مل
الع

ت 
قيا
خال

  

م.٢٦ رم المعل يحت
ة  ية الطلب شخص

  وقدراتھم 

دالة عند   ٢٤‚٧  ٣ ٢٣ ٣٤
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  كبيرة

م.٢٧ رص المعل يح
ة  على استخدام لغة مھذب

  . مع طالبه

دالة عند   ٣٣‚٦  ٤ ١٦ ٤٠
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  كبيرة

م.٢٨ زم المعل يلت
ائدة  ل الس د العم بقواع

  .في مدرسته

دالة عند   ٩١‚٩  ٣ ٢ ٥٥
٠‚٠٠١  

للتوافر بدرجة 
  كبيرة

  : يتضح من الجدول أعاله ما يلي

معيارا مھنيا بدرجة قليلة، ) ٢٩(معيارا مھنيا من إجمالي ) ١٥(وجود داللة إحصائية لتوافر  .١
 ). ٢٥، ٢٤، ١٩،٢٠، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٠، ٩، ٧، ١،٦(ي أرقام وھ

وافر  .٢ ائية لت ة إحص ود دالل الي ) ٨(وج ن إجم ة م ايير مھني ارا ) ٢٩(مع ة معي ي بدرج مھن
 ).٢٦، ٢٢، ٢١، ١٢، ١١، ٨، ٣، ٢( وھي أرقام متوسطة، 

مھنيا بدرجة كبيرة، معيارا ) ٢٩(معايير مھنية من إجمالي ) ٣(وجود داللة إحصائية لتوافر  .٣
 ).  ٢٩، ٢٨، ٢٧(وھي أرقام 

الي ) ٣(عدم وجود داللة إحصائية لتوافر  .٤ ة من إجم ايير مھني ا، وھي ) ٢٩(مع ارا مھني معي
 ).  ٢٣، ٥،  ٤( أرقام 

واد  .٥ ين الرياضيات والم أوضحت نتائج بطاقة المالحظة أن معلمي الرياضيات ال يربطون ب
ا يخالف التعليمية األخرى، وال يستخدمون  مصطلحات الرياضيات الحديثة أثناء الشرح، مم

ة  ائج  دراس ع نت ق م ا يتف ة، مم ة والقومي ايير العالمي ه المع ادي ب ا تن  Herrera and(م
Owens, 2001( ودراسة ،) ،٢٠٠١عابد  .( 

ة ضعيفا، ويرجع  .٦ ر تقليدي دريس الرياضيات بطرق غي ان تخطيط معلمي الرياضيات لت ك
ا اتضح للباحث من خالل الباحث ذلك إلى عدم  ة التخطيط، وھو م ين بعملي ام  المعلم اھتم

ين  ة(تطبيق أدوات الدراسة ميدانيا، حيث كان تعامل معظم المعلم راد العين مع التخطيط ) أف
ن  ون م ه المعلم ا يقدم م م ط، وأن معظ ة فق دير المدرس اء  م دم إلرض كلي يق ه ش ى أن عل

ا مصممة ج ع شبكة المعلومات تخطيطات للدروس يتم الحصول عليھ اھزة من خالل مواق
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 ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ديل )االنترنت(الدولية  ا دون أي تع ، أو من خالل األقراص المدمجة التي يتم تسوقيھا تجاري
ائج   ة مع نت ذه النتيجة متفق د جاءت ھ ره، وق م دون غي ا معل أو إضافة أو مرئيات يختص بھ

 ).١٩٩٤؛ طه ،  Lynn , 2002؛   ٢٠٠٠الحربي، (دراسة 

ر كان اھتما .٧ اء حصة الرياضيات غي ة أثن م معلمي الرياضيات باألنشطة التدريسية اإلبداعي
دريس  رق الت وا ط يات أن يتعلم ي الرياض ى معلم ب عل ه يج ة، وأن ورة كافي وافر بص مت
ال ال  دريس الفع ة التخطيط، فالت ال عملي ا مع إھم دني متناغم ذا األداء المت الحديثة، ويأتي ھ

واالرتجال؛ إنما يقوم على التخطيط الجيد واإلعداد المسبق يأتي عن طريق العمل العشوائي 
ا يتفق . لما سيتم القيام به من ممارسات  تعليم وتعلم تتصل بتنفيذ أھداف محددة وواضحة مم

 ). ١٩٩٨, ؛ مسعدEssig, 2011(مع نتائج دراسة 

ة نظر خاص .٨ م وجھ ه، كان اھتمام معلمي الرياضيات بتحليل بيئة التعلم ضعيفا ولكل معل ة ب
التي بينت أن ) Nichols and johanson, 2010؛  Smith, 2002(مما يتفق مع دراسة 

 .إدارة المعلمين للصف ال ترتقي للمستوى المقبول تربويا

كان قيام معلمي الرياضيات بأدوار إبداعية أثناء حصة الرياضيات يتم بصورة محدودة، مما  .٩
؛عبد  Nivens, 2009(مما يتفق مع دراسة أدى إلى ضعف أدائھم في تدريس مادة الھندسة 

 ). ١٩٩٣؛ الباقر، ١٩٩٢مسعد والسيد، (ويختلف مع دراسة  ،)١٩٩٩ ،الحكيم

ع  .١٠ ق م ا يتف اء حصة الرياضيات مم ه أثن م وطلبت ين المعل رة ب ل بصورة كبي م يحدث تفاع ل
 .(Fetler, 1999)، ودراسة )Nivens, 2009(دراسة 

دى معلمي الرياضي .١١ دني ل م يكن كان ھناك ت ات في سلوكيات حل المشكالت الرياضية، ول
ة  ع دراس ق م ا يتف طة، مم ة ونش رق ذكي يات بط ة الرياض راء لحص اك إث ي(ھن  ،الخراش

 ).Kreith and  Thompson, 1996؛١٩٩٨ ،؛ فرغل١٩٩٣

ا  .١٢ م بھ لم يتم استخدام معلمي الرياضيات للمداخل التدريسية الحديثة، باستثناء مدرسة واحدة ت
ع استخدام ب ات م ي العالق ا يعطي مؤشرا بضرورة التوسع ف ية، مم داخل التدريس عض الم

رى دارس األخ ة  ،الم ع دراس ق م ا يتف ذير،  Neisler, 2000؛ Kim, 2002( مم ؛ الن
 .ائق تدريس فاعلة كان ضعيف التحققالتي بينت أن استخدام المعلمين لطر) ٢٠٠٤

ا يوضح  لم تكن عملية تقويم معلم الرياضيات لطلبته تتم في .١٣ ضوء معايير الجودة الشاملة مم
أھمية إعداد معلم الرياضيات حسب المرحلة التعليمية التي سيعمل بھا، مما يتفق مع دراسة 

)Astleitner, 2005 ؛Robinson, 2003( , ة لمعلمي الرياضيات وأن األساليب المزاجي
 ). ٢٠٠٣ ،درويش(مما يتفق مع دراسة  تؤثر على عملية التقويم

فرت .١٤ يات،  أس م الرياض ي معل ا ف ات الواجب توافرھ اع األخالقي ن ارتف ة ع ائج المالحظ نت
زمالء ع ال ة وم ع الطلب ة م ات المھن كھم بأخالقي ة  ،وتمس ع دراس ق م ا يتف يم(مم د الحل  ،عب
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ة والصرامة ال ) ٢٠٠٣سالمة، (، وتختلف مع دراسة )١٩٩٩ ،؛ علي ١٩٩٥ حيث أن الدق
 .  تؤدي إلى كراھية المعلم والمادة الدراسية بل أنھا قد ،تزيد من تحصيل الطلبة

  .النسب المئوية لكل إجابة على المعايير الفرعية لبطاقة المقابلة) ١١(كما يبين الجدول 

  .النسب المئوية لكل إجابة على المؤشرات الفرعية لبطاقة المقابلة): ١١(جدول 

 متوافر بدرجة  المؤشر الفرعي
  كبيرة

 متوافر بدرجة
  متوسطة

افر بدرجة متو
  قليلة

ة  .١ ن طبيع رف ع اذا تع م
رات  ل المتغي ي ظ يات ف الرياض

  العالمية؟

٦٠( ٣٦  )٪٢٥( ١٥  )٪ ١٥( ٩ ٪(  

عتھا  .٢ ي وض ورات الت ا التص م
ل  د تقاب ي ق كالت الرياضيات الت لمش

  جميع الطلبة؟

٤٣‚٣٣( ٢٦  )٪٤٥( ٢٧  )٪١١‚٦٧( ٧٪( 

ة  .٣ ل بطريق نظم الفص ف ت كي
  تساعد الطلبة على اإلبداع؟

٤٨‚٣٣( ٢٩  )٪٣٨‚٣٣( ٢٣  )٪١٣‚٣٣( ٨٪( 

كيف توظف الخامات المحيطة  .٤
  بالطلبة أثناء عملية التدريس؟  

٤٣‚٣٣( ٢٦  )٪٤١‚٦٧( ٢٥  )٪ ١٥( ٩٪( 

ة  .٥ تثارة العقلي وم باالس ف تق كي
  للطالب الموھوبين؟

٢٠( ١٢  )٪٦٣‚٣٣( ٣٨  )٪١٦‚٦٧( ١٠ ٪(  

حيحة  .٦ ورة ص ي ص ف تعط كي
توي  ن مس ة ع ور الطلب اء أم ألولي

  ھم؟ كيف؟  أبنائ

١٥( ٩  )٪٢٣‚٣٣( ١٤  )٪٦١‚٦٧( ٣٧ ٪(  

ى  .٧ ة عل ت الحص وزع وق ل ت ھ
روق  ي الف ث تراع ة بحي ع الطلب جمي

  الفردية؟ كيف؟

٤٥( ٢٧  )٪٤٦‚٦٧( ٢٨  )٪٨‚٣٣( ٥ ٪(  

ن  .٨ دوات ع ت ن ل نظم ھ
  الرياضيات بالمدرسة؟ متى؟  

٩١‚٦٧( ٥٥  )٪٦‚٦٧( ٤  )٪١‚٦٧( ١٪( 

ي  .٩ رة الت ي األدوات المبتك ا ھ م
ممتھا  م ص ي ت دروس الت ويم ال لتق
  تدريسھا؟ 

٦٣‚٣٣( ٣٨  )٪٢٦‚٦٧( ١٦  )٪ ١٠( ٦٪( 
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 )١١(تابع جدول رقم ... 

 متوافر بدرجة  المؤشر الفرعي
  كبيرة

 متوافر بدرجة
  متوسطة

متوافر بدرجة 
  قليلة

ال  .١٠ ن أعم ة ع أل الطلب ل تس ھ
ي  ا ف اموا بھ ي ق يات الت الرياض

  األجازة؟ كيف تتأكد؟

٩٨‚٣٣( ٥٩  )٪١‚٦٧( ١  )٪٠( ٠٪( 

ي  .١١ ك ف رة مع ارك األس ف تش كي
  عملية تقويم الطالب؟

٧٥( ٤٥  )٪٢٣‚٣٣( ١٤  )٪١‚٦٧( ١ ٪(  

ؤتمرات  .١٢ دوات والم دد الن ا ع م
واالجتماعات التي حضرتھا ھذا العام 

  والخاصة بتدريس الرياضيات؟

٢٠( ١٢  )٪ ٦٥( ٣٩  )٪ ١٥( ٩ ٪(  

ي  .١٣ ما أسماء كتب الرياضيات الت
  قرأتھا مؤخرا؟ 

٥٦‚٦٧( ٣٤  )٪٣٦‚٦٧( ٢٢  )٪٦‚٦٧( ٤٪( 

ة؟  .١٤ ات تعليمي ھل سافرت في بعث
  أين؟  

٦٨‚٣٣( ٤١  )٪٢١‚٦٧( ١٣  )٪ ١٠( ٦٪( 

ھل تقوم بعمل دراسات عليا؟ ما  .١٥
  نوعھا؟  

٨٦‚٦٧( ٥٢  )٪١١‚٦٧( ٧  )٪١‚٦٧( ١٪( 

يات  .١٦ اث الرياض ماء أبح ا أس م
  التي عملتھا؟

٩٠( ٥٤  )٪ ١٠( ٦  )٪٠( ٠ ٪(  

كالت  .١٧ وال لمش دمت حل ل ق ھ
ورة الريا ك بص ي قابلت يات الت ض

  رسمية للجھة المختصة؟ أين؟  

٨١‚٦٧( ٤٩  )٪١٦‚٦٧( ١٠  )٪١‚٦٧( ١٪( 

ي  .١٨ ع معلم ت م ل تعاون ھ
ل  ي عم رين ف يات اآلخ الرياض
يات  ة بالرياض دارات خاص إص
ا  ة؟ م اإلدارة التعليمي ية  وب المدرس

  نوعھا؟

١٣‚٣٣( ٨  )٪٤٨‚٣٣( ٢٩  )٪٣٨‚٣٣( ٢٣٪(  
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  ـ : لياتضح من الجدول أعاله ما ي

وافر  .١ الي ) ١١(ت ن إجم ة م ة أو منعدم ا بصورة قليل ارا مھني ا، وھي ) ١٨(معي ارا مھني معي
  ).١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٨،  ٣، ١(أرقام 

ال) ٦(توافر  .٢ ام ) ١٨(ي معايير مھنية بصورة متوسطة من إجم ا وھي أرق ارا مھني ، ٢(معي
١٨، ١٢، ٧، ٥، ٤ .(  

  ). ٦(، وھو المعيار رقم معيارا) ١٨(جمالي بيرة من إتوافر معيار واحد بصورة ك .٣

دى  .٤ ة ل ة أو منعدم ة األساسية عن %) ٦٠(وجود خلفية قليل من معلمي الرياضيات بالمرحل
  . طبيعة الرياضيات في ظل المتغيرات العالمية

كانت التصورات التي وضعھا المعلمون لحل مشكالت الرياضيات تصورات متوسطة أو  .٥
  . فقط من أفراد العينة) ٪ ١١‚٦٧(ة، ولم يتواجد تصورات عديدة إال لدى قليلة أو منعدم

ا  .٦ ادرا أو أحيان تم ن ان ي داع ك ى اإلب ة عل اعد الطلب ة تس يم الصف بطريق ين بتنظ ام المعلم قي
  . فقط من أفراد العينة) ٪ ١٣‚٣٣(بصورة متقطعة، ولم يحرص عليه إال لدى 

اء عمل .٧ ة أثن ات المحيطة بالطلب دى توظيف الخام رة إال ل وافر بصورة كبي م يت دريس ل ة الت ي
  .  فقط من أفراد العينة) ٪ ١٥(

ى  .٨ م يحرص عل ة، حيث ل ا بصورة كافي ام بھ وبين ال يوجد اھتم استثارة عقلية الطلبة الموھ
  . فقط من أفراد العينة) ٪١٦‚٦٧(القيام بھا بصورة كبيرة سوى 

ام  .٩ ان قي ة ك اء أكثر المعايير توافرا في بطاقة المقابل ين بإعطاء صورة صحيحة ألولي المعلم
انوا يحرصون ) ٪٦١‚٦٧(أمور الطلبة عن مستوى أبنائھم بنسبة  ة الدراسة ك من أفراد عين

  . على ذلك

ن بالصورة  .١٠ م يك نھم ل ة بي روق الفردي اة الف ة لمراع ع الطلب ى جمي ت الحصة عل ع وق توزي
  . لبية المعلمينالكافية، وإنما كان يتم بصورة متوسطة أو بصورة قليلة من غا

م واحد  .١١ تثناء معل ية، باس لم يوجد اھتمام لدى المعلمين بتنظيم ندوات عن الرياضيات المدرس
  .  معلمين بصورة قليلة) ٤(بصورة مستمرة، 

ة حيث أن .١٢ ة أو منعدم تم بصورة قليل ان ي دروس ك ويم ال رة لتق  االھتمام بتصميم أدوات مبتك
  . داة لذلكمن المعلمين لم يستخدموا أي أ) ٪ ٦٣‚٣(

ث أن  .١٣ ة، حي ام منعدم وال الع يات ط تمرارية الرياض م ) ٥٩(اس ة ل ة الدراس ن عين ا م معلم
م  ة ول يطلبوا  من طلبنھم أعمال صفـية خاصة بالرياضيات، ومعلم واحد طلب ذلك من الطلب

 .  ألنھم لم يتعودوا على ذلك من قبل ؛يتعاونوا معه
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ين في ) ٪٧٥(ن حيث أالمشاركة بين األسرة والمعلم قليلة،  .١٤ من األسر ال تشارك مع المعلم
  . متابعة أوالدھم

  . الحرص على حضور اجتماعات ومؤتمرات وندوات الرياضيات كان بصورة متوسطة .١٥

حرص المعلمين على قراءة كتب الرياضيات كان يتم بصورة قليلة أو نادرة أو متقطعة، ولم  .١٦
  . بصورة مستمرةمعلمين من أفراد العينة على القراءة ) ٤(يحرص سوى 

نھم  .١٧ ال يوجد حرص من المعلمين على عمل أبحاث خاصة بالرياضيات إال إذا تم طلب ذلك م
  .  من أجل الترقيات أو التعيينات فقط

بعض اآلخـر بصورة  .١٨ لبية، وال غالبية المعلمين تعاملوا مع المشكالت التي قابلتھم بصورة س
ذي ة ھو ال راد العين ط من أف ه  شفوية، ومعلم واحد فق ي تقابل ول للمشكالت الت ديم حل ام بتق ق

  . للجھة المختصة

ان  .١٩ ة، وك لم يتعاون المعلمون في عمل إصدارات خاصة بالرياضيات المدرسية بصورة كافي
 .  في الغالب يتم بصورة متقطعة

ي لمعلمي الرياضيات، ويرجع  .٢٠ كانت أھم نتائج بطاقة المقابلة ضرورة االھتمام بالنمو المھن
ك إ ى الباحث ذل وي إل دان الترب ار المي ى افتق ي، وال النمو المھن ين ب ام المعلم دم اھتم ى ع ل

ائم ال  الدورات التدريبية الفعالة التي تشجع المعلمين على االنخراط فيھا؛ كذلك فإن النظام الق
توى م ضعيف المس د والمعل م الجي ين المعل ز ب زات  ،يمي وظيفي أو المحف رم ال ث الھ ن حي م

ى األخرى من عالوات سن م عل ر مشجعة للمعل ة غي ة الحالي ة التعليمي ذا فالبيئ ه، ل وية وخالف
 . النمو المھني

وبناء على ما سبق فإن اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة ھي أن توافر المعايير المھنية في 
وھي نسبة تقابل تقدير ضعيف،  ،%)٤٤( أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية كان بنسبة 

  :باحث ذلك إلى عدد من العوامل، ومن بينھاويرجع ال

  .ضعف مستوى إعداد معلمي الرياضيات، وخاصة في مجال تربويات الرياضيات −

م الرياضيات،  − يم وتعل ة المتصلة بتعل ين بالجوانب التطبيقي رامج إعداد المعلم ام ب عدم اھتم
ع ة المتوق ام واألدوار المھني ى المھ ا عل ين عملي الب المعلم دريب الط ي ب امھمقي وت ا ف ھ

  .الميدان

ي الرياضيات، − ة  لمعلم دورات المتاح ة ال كليا  قل ه ش ام ب ون االھتم ا يك دد منھ د ع وإن وج
 .وليس جوھريا، أي عدم االھتمام بجودة ما يقدم والكيفية التي يقدم بھا
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ين نحو  − دفع المعلم م الرياضيات، ال تشجع أو ت ة معل ة المتصلة بمھن ة الحالي نظم التعليمي ال
و  ين النم ز ب ا أيضا ال تمي ا أنھ اتھم؛ كم ي لمعالجة جوانب القصور، وتطوير ممارس المھن

 .المعلم الجيد وغير الجيد

ابعتھم  − ة ومت ين مع الطلب د يحد من تعامل المعلم تكدس أعداد الطلبة في بعض الصفوف، ق
 .وإدارات الحوارات الرياضية فيما بينھم

ي انشغال المشرفين التربويين بمھام إدارية عن  − امھم األساسية المتصلة باإلشراف المھن مھ
م،  ين معھ ل المعلم ل تفاع ة تكف رافية بأنظم امھم اإلش م مھ دم دع ين، وع ى المعلم ي عل الفن

 .وتحقق أھداف اإلشراف التربوي

ى إنجاز  − ين عل ز المعلم ية، يجعل تركي ة األساس كم المحتوى لمقررات الرياضيات بالمرحل
ا، عملية تقديم كامل المحتوى خالل  دم بھ ي تق ة الت ام بالكيفي الفصل الدراسي، وعدم االھتم

ي تتضمنھا  وى مع عدد حصص الرياضيات الت م المحت ولعل ذلك ناتج عن عدم مالءمة ك
ي الل الفصل الدراس ة خ ة الزمني ة. الخط ات التالي ائج الدراس ع  نت ائج م ذه النت ق ھ  :وتتف

 ,Lubienski؛ Little, 2003؛  Kohler And  Kohler , 1996 ؛ ٢٠٠٩الزھراني،(
 ). Al – Qurashi , 2002؛   2004

ى ة عل ئلة الدراس ن أس ث م ؤال الثال ص الس ا ن ي : كم ى معلم ة عل رة الزمني ر الخب ا أث م
  الرياضيات من حيث مدى توافر المعايير المھنية لديھم؟ 

ة األ, ولإلجابة على ھذا السؤال ساسية تم تقسيم نتائج المالحظة لمعلمي الرياضيات بالمرحل
ات ع مجموع ى أرب ين ،إل ن المعلم ين م دد مع ى ع وي عل ة تحت ل مجموع ل  ،ك ام الباحث بعم ق

ة  ايير المھني ديھا المع وافر ل ذه المجموعات تت مقارنات بين المجموعات الخمسة لمعرفة أيا من ھ
  .يبين نتائج ھذه المقارنة) ١٢(بصورة أفضل، والجدول 
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  .اسةنتائج مقارنات مجموعات الدر: )١٢(جدول 

 المعيار األساسي
المجموعة 

األولى سنوات 
  ٤ـ  ٠ خبرة

المجموعة 
الثانية سنوات 

  ٩ـ ٥ خبرة

المجموعة 
الثالثة سنوات 

  ١٤ـ  ١٠ خبرة

المجموعة 
الرابعة سنوات 

  ١٩ـ  ١٥ خبرة
  ٪٤٥‚٤٥  ٪٤٦‚٢٢  ٪٥٢‚٢٢  ٪٥٠‚٧٩  األول
  ٪٥٠‚٥١  ٪٥٧‚٧٨  ٪٥٤‚٤٤  ٪٤٤‚٤٤  الثاني
  ٪٥٠‚٥١  ٪٥٤‚٢٢  ٪٥٥‚٥٦  ٪٥٧‚١٤  الثالث
  ٪٤٨‚٤٨  ٪٥٢‚٦٧  ٪٥٨‚٣٣  ٪٤٥‚٢٤  الرابع

  ٪٥٩‚٦٠  ٪٥٨‚٦٧  ٪٧١‚١١  ٪٧١‚٤٣  الخامس
  ٪٤٣‚١٨  ٪٤٥  ٪٤٧‚٥٠  ٪٤٢‚٨٦  السادس
  ٪٤١‚٤١  ٪٤٣‚١١  ٪٤٥‚٥٦  ٪٤٢‚٨٦  السابع
  ٪٤٣‚٠٣  ٪٣٩‚٧٣  ٪٤٦  ٪٤٦‚٦٧  الثامن
  ٪٤٦‚٤٦  ٪٤٥‚٣٣  ٪٤٤‚٤٤  ٪٣٦‚٥١  التاسع
  ٪٩١‚٥٢  ٪٩٢‚٢٧  ٪٨٨  ٪٩٤‚٢٩  العاشر

  ٪٥٣‚٦٥  ٪٥٤‚٧٥  ٪٥٧‚٢٥  ٪٥٥‚٣٣  حادي عشرال

ل  تخدام تحلي م اس ابقة ت ع الس ات األرب ين المجموع روق ب ائية للف ة اإلحص اب الدالل ولحس
  .األساسية على النحو اآلتيوكانت نتائجه بالنسبة للمعايير ، التباين أحادي االتجاه
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  .لمجموعاتتحليل التباين األحادي وحجم التأثير للمقارنات بين ا): ١٣(جدول 

ر 
عيا
الم

سي
سا
األ

  

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
حجم   الداللة  ف  المربعات

  مستواه  التأثير

ول
األ

  

بين 
  المجموعات

  مرتفع  ٠‚٣٩  ٠‚٠٠١ ١٠‚٥٣  ٩‚٥٨  ٤  ٣٨‚٣٢

  ٠‚٩١  ٥٥  ٥٠‚٠٨  الخطأ
    ٥٩  ٨٨‚٤٠  الكلي

ني
لثا
ا

  

بين 
  المجموعات

  مرتفع  ٠‚٢١  ٠‚٠١  ٤‚٩٥  ١٢‚٩٧  ٤  ٥١‚٨٩

  ٢‚٦٢  ٥٥  ١٤٣‚٩٦  الخطأ
    ٥٩  ١٩٥‚٨٥  الكلي

ث
ثال
ال

  

بين 
  المجموعات

  مرتفع  ٠‚٢١  ٠‚٠١  ٤‚٨٠  ٧‚٧٨  ٤  ٣١‚١٣

  ١‚٦٢  ٥٥  ٨٩‚٠٥  الخطأ
    ٥٩  ١٢٠‚١٨  الكلي

بع
را
ال

  

بين 
  المجموعات

  مرتفع  ٠‚٢٢  ٠‚٠١  ٥‚١٠  ٣‚٩٨  ٤  ١٥‚٩٠

  ٠‚٧٨  ٥٥  ٤٣‚٠٣  الخطأ
    ٥٩  ٥٨‚٩٣  الكلي

س
خام

ال
  

بين 
  المجموعات

  مرتفع  ٠‚٣٧  ٠‚٠٠١  ٩‚٥٢  ١٣‚٦١  ٤  ٥٤‚٤٥

  ١‚٤٣  ٥٥  ٧٨‚٥٣  الخطأ
    ٥٩  ١٣٢‚٩٨  الكلي

س
ساد
ال

  

بين 
  المجموعات

  مرتفع  ٠‚٣١  ٠‚٠٠١  ٧‚٦٨  ١٠‚٨٣  ٤  ٤٣‚٣١

  ١‚٤١  ٥٥  ٧٧‚٤٢  الخطأ
    ٥٩  ١٣٢‚٩٨  الكلي
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ر 
عيا
الم

سي
سا
األ

  

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
حجم   الداللة  ف المربعات

  مستواه  التأثير

بع
سا
ال

  

بين 
  المجموعات

  مرتفع  ٠‚١٥  ٠‚٠١  ٣‚٦٥  ٤‚٥٣  ٤  ١٨‚١٠

  ١‚٢٤  ٥٥  ٦٨‚٠٨  الخطأ
    ٥٩  ٨٦‚١٨  الكلي

ا
من
لثا

  

بين 
  المجموعات

  مرتفع  ٠‚٣١  ٠‚٠٠١  ٧‚٤٨  ٢١‚٣٩  ٤  ٨٥‚٥٦

  ٢‚٨٦  ٥٥  ١٥٧‚٤٢  الخطأ
    ٥٩  ٢٤٢‚٩٨  الكلي

سع
لتا
ا

  

بين 
  المجموعات

  مرتفع  ٠‚٢٧  ٠‚٠٠١  ٦‚٤٤  ٥‚١٥  ٤  ٢٠‚٦١

  ٠‚٨٠  ٥٥  ٤٤‚٢٤  الخطأ
    ٥٩  ٦٤‚٨٥  الكلي

شر
لعا
ا

  

بين 
  المجموعات

  مرتفع  ٠‚٤٧  ٠‚٠٠١ ١٤‚١٢  ٤٧‚٧٣  ٤  ١٩٠‚٩٣

  ٣‚٣٨  ٥٥  ١٨٦  الخطأ
    ٥٩  ٣٧٦‚٩٣  الكلي

ة في  ين المجموعات األربع ة إحصائية ب روق ذات دالل يظھر من الجدول السابق وجود ف
  : تبين اآلتي) توكي(مدى توفر المعايير المھنية لديھم، وعند إجراء اختبار المقارنات البعدية 

ة أكبر كانت معرفة معلم الرياضيات لطبيعتھا ودورھا في تحقيق جودة التعليم متوافر بصور .١
  .لدى معلمي الخبرة القصيرة عن المجموعات األخرى

ين ذوي  .٢ أن المعلمين ذوي الخبرة الطويلة كانوا يقومون بالتخطيط بصورة أفضل من المعلم
  .الخبرة القصيرة والمتوسطة

دى  .٣ تم بصورة أفضل ل اء حصة الرياضيات ي ين باألنشطة التدريسية أثن ام المعلم كان اھتم
  .ة عن المجموعات األخرىمعلمي الخبرة القصير

تم  .٤ دريس ي اء الت ات أثن ذه المكون ا وتوظيف ھ ى مكوناتھ تعلم إل ة ال ين لبيئ ل المعلم ان تحلي ك
  . بصورة أفضل لدى معلمي الخبرة المتوسطة عن المجموعات األخرى
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دى معلمي  .٥ تم بصورة أفضل ل اء حصة الرياضيات ي ة أثن أدوار إبداعي ين ب ام المعلم كان قي
  .ة عن المجموعات األخرىالخبرة القصير

تم بصورة  .٦ ة ي كان تفاعل المعلمين مع الطالب أثناء حصة الرياضيات بأشكال متنوعة وفعال
  . أفضل لدى معلمي خبرة المتوسطة عن المجموعات األخرى

دى معلمي  .٧ تم بصورة أفضل ل كان إثراء المعلمين لحصة الرياضيات بطرق ذكية ونشطة ي
  .األخرىخبرة المتوسطة عن المجموعات 

دى  .٨ كان استخدام المعلمين لمداخل تدريسية حديثة في حصة الرياضيات يتم بصورة أفضل ل
ذه النتيجة منسجم. معلمي خبرة القصيرة عن المجموعات األخرى يد، (ة مع دراسة ھ الس

م الرياضيات ) ١٩٩٩ ية لمعل ة التدريس ين الكفاي ة ب ود عالق دم وج ا ع رت نتائجھ ي أظھ الت
  ).Fetler, 1999؛ ٢٠٠٩الزھراني،(ة، وكذلك مع دراسة وعدد سنوات الخبر

تم  .٩ املة، ي ايير الجودة الش م الطالب للرياضيات في ضوء مع ين لمدى تعل كان تقويم المعلم
ة عن المجموعات األخرى رة الطويل دى معلمي الخب ذه النتيجة . بصورة أفضل ل أتي ھ وت

 ).٢٠٠٩الزھراني، (منسجمة مع نتيجة دراسة 

ين كان توافر ال .١٠ دى المعلم دى معلمي الرياضيات موجود بصورة أفضل ل جانب األخالقي ل
ـل المجموعات ھـي مجموعة , ذوي الخبرة القصيرة ثم لدى معلمي الخبرة الطويلة ان أق وك

طة رة المتوس ين ذوي الخب ة . المعلم ائج دراس ع نت جمة م ة منس ذه النتيج أتي ھ لبي،(وت  الش
د التي أظھرت توافر الجانب األخ) ٢٠٠٥ دى معلمي الرياضيات بصورة أفضل عن القي ل

 .المعلمين دوي الخبرة القصيرة

  : كانت النسبة المئوية لتوافر المعايير األساسية كلھا بصفة عامة على النحو اآلتي .١١

  .٪ ٥٧‚٢٥توافرت المعايير لديھا بنسبة ) سنوات ١٠ـ  ٦خبرة من (المجموعة الثانية   .أ 

  .٪ ٥٥‚٣٣توافرت المعايير لديھا بنسبة ) نواتس ٥ـ  ٠خبرة من (المجموعة األولي   .ب 

  .٪ ٥٤‚٧٥توافرت المعايير لديھا بنسبة ) سنة ١٥ـ  ١٠خبرة من (المجموعة الثالثة   .ج 

  .٪ ٥٣‚٦٥توافرت المعايير ليھا بنسبة ) سنة ١٥خبرة أكثر من (المجموعة الرابعة   .د 

 ،ن لھا أي دور في توافرھاأتضح من إجمالي النتائج لتوافر المعايير أن الخبرة الزمنية لم يك
ذه النتيجة . حيث أن المعلمين ذوي الخبرة الطويلة حققوا أقل نسبة في توافرھا لديھم وفي ضوء ھ

ى  تؤكد الدراسة على ضرورة إقامة الدورات التدريبية بشكل مستمر للمعلمين، وعدم االعتماد عل
 .سنوات الخبرة كمصدر لتطور المعلم في مھنته
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  ةتوصيات الدراس

ي  .١ ه ف ا يصلح تطبيق ار م ومي لمعلمي الرياضيات الختي ايير المجلس الق يم مع ضرورة تعم
 . المدارس والفصول الدراسية

دال  .٢ ى حده، ب ادة دراسية عل قيام وزارة التربية والتعليم بوضع معايير خاصة بمعلمي كل م
 . من تعميمھا لجميع المواد الدراسية

اإلطالع  اعايير العالمية والوطنية حتى يستطيعوضرورة تدريب معلمي الرياضيات على الم .٣
 . على كل ما ھو جديد في مجال تدريس الرياضيات

ى  .٤ دريبھم عل م ت ذين ت يات ال ي الرياض يم لمعلم ة والتعل ديريات التربي ن م ات م ل متابع عم
 . المعايير العالمية والقومية

ذين يقومون بتغي .٥ م في ضوء وضع مكافآت وحوافز تشجيعية لمعلمي الرياضيات ال ر أدائھ ي
 . المعايير العالمية والقومية

  
  العربية واألجنبيةالمراجع 

ا " .)١٩٩٣( .نصرة ،الباقر − درس ومدى توافرھ ذ ال م الرياضيات الخاصة بتنفي كفايات معل
ات في ة القطري ـة االبتدائي ة ."معلمات المرحل ة دراسات تربوي امن .مجل د الث الجزء  .المجل

  .القاھرة. التربية الحديثة رابطة .الثاني والخمسون

ي − يد ،البھواش رات " .)٢٠٠٤( .الس وء التغي ي ض ي ف و المھن وير النم رح لتط ور مقت تص
المؤتمر العلمي السادس عشر  ."المستقبلية في وظائف وأدوار المعلم وتجارب بعض الدول

د األول. جامعة عين شمس .دار الضيافة .للجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس  المجل
  .٣٦٢-٣١٧ .القاھرة .٢٢-يوليو  ٢١

ذھم " .)٢٠٠٠( .طالل ،الحربي − ويم تالمي رة نحو تق نظرة معلمي رياضيات المراحل المبك
م ة للمعل رات المھني بعض المتغي ـه ب ة ."وعالقت ة التربي ة كلي ـن  .)٣(٢٤. مجل ـة عي جامع

   .شمس

ب − د ،الخطي ة .)٢٠١١( .محم اھج الرياضيات الحديث د  .ھاتصميمھا وتدريس: من دار الحام
  .عمان. للنشر

ادات " .)١٩٩٣( .صالح الدين ،الخراشي − سلوكيات تدريـس حل المشكلة الرياضيـة واالعتق
ة الث ي المدرس ـات ف م الرياضي دى معل ـه ل ـه (ـانوية حول ة تجريب ـع ومحاول راءة الواق ق

   .جامعة طنطا .)١٨. (مجلة كلية التربية .")لتحسينه
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ش − لوى ،دروي ىب" .)٢٠٠٣( .س ا عل ين وأثرھ ـة للمعلم اليب المزاجي التحصيل  عض األس
ية ة األساس ذ المرحل تير ."الدراسي لتالمي الة ماجس وم .رس بين الك ة بش ة التربي ة  .كلي جامع

  . المنوفية

ي − د ،الزھران ي ضوء " .)٢٠٠٩( .محم ة ف ة الثانوي ي الرياضيات بالمرحل ع أداء معلم واق
 .أطروحة دكتوراه غير منشورة ."بتحصيل طالبھمالمعايير المھنية المعاصرة وعالقة ذلك 

  .السعودية .مكة المكرمة .جامعة أم القرى

ذير − د ،الن امج" .)٢٠٠٤( .محم وير برن رح لتط دريس مقت ة الرياضيات ت ي المرحل  ف
  . السعودية .الرياض .جامعة الملك سعود .أطروحة دكتوراه غير منشورة ."المتوسطة

رياضيات بالمرحلة االبتدائية في مدارس المملكة العربية معلم ال" .)٢٠٠٣( .مجدي ،سالمة −
عودية أمول .الس ع والم كالية الواق يم ."إش ة والتعل وي .وزارة التربي ق الترب دد  .التوثي  .٤ع

١٤٥ -١٣٠.   

  .دبي. نشر والتوزيعللدار القلم  .معلم الرياضيات الفعال .)٢٠٠٤( .عثمان ،السواعي −

يد − ا ،الس وير الج" .)١٩٩٩( .رض ة تط يات بالمرحل نھج الرياض ي م ة ف ب الوجداني وان
  .)٢( .مجلة تربويات الرياضيات ."NCTMاألساسية في سلطنة عمان من منظور معايير 

  . ٢٧٥ـ  ٢٦٣

لبي − د ،ش وء " .)٢٠٠٥( .أحم ي ض ة ف ة اإلعدادي يات بالمرحل ي الرياض ويم أداء معلم تق
  .مصر .جامعة المنوفية .رسالة ماجستير غير منشورة ."المعايير المھنية المعاصرة

ره " .)١٩٩٤( .شحاته ،طه − ة وسلوكه التدريسي وأث اه المدرس نحو التربي االتساق بين اتج
ية ادة الدراس ولھم نحو الم ة ومي ى تحصيل الطلب ية ."عل ة المصرية للدراسات النفس  .المجل

  .مكتبة األنجلو .القاھرة .)١٠(

ـوي اإلحص" .)٢٠٠١( .عدنان ،عابد − ـب الرياضيات المدرسية مدى اتساق محت اء في كت
 .مجلة تربويات الرياضيات ."بسلطنة عمان مع معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات

  .٤٦ـ  ١١ .)٤(

يم − د الحك رين ،عب ة " .)١٩٩٩( .ش ي رياضيات المرحل ي لمعلم ع األداء التدريس ويم واق تق
دريس الھندسة ال ."األساسية في ضوء االتجاھات الحديثـة لت تيررس ر منشورة .ة ماجس  .غي

  . جامعة عين شمس .كلية البنات

يم − د الحل د ،عب دريس" .)١٩٩٥( .محم ة الت ات مھن ة  .أخالقي ي المرحل ى معلم ة عل دراس
  .القاھرة. عالم الكتب .)٨٠(١٠ .مجلة دراسات تربوية ."الثانوية
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عد − ا ،مس يد .رض ي ،والس ي لطا" .)١٩٩٢( .عل ي األداء التدريس ة ف ل المھم ـات العوام لب
ان اھج  ."الكليـات المتوسطة في سلطنة عم ة المصرية للمن ع للجمعي ؤتمر العلمي الراب الم

   .القاھرة .المجلد األول .وطرق التدريس

عد − ا ،مس م " .)١٩٩٨( .رض ات قس دى طالب داعي ل دريس اإلب ارات الت ض مھ ـمية بع تن
ات بالسعودية ـي ."الرياضيات بكلية التربية للبن ة البحوث النفس ـويةمجل ة  .)٢( .ة والترب كلي

  .٥١  .جامعة المنوفية .التربية

اعي " .)١٩٩٩( .إبراھيم ،علي − ة التفاعل االجتم ره في تنمي م وأث ديمقراطي للمعل السلوك ال
ة و الديمقراطي الب نح ات الط ل واتجاھ ل الفص يم .داخ اھج التعل ة ومن ؤتمر  ."العولم الم

  . وطرق التدريسالسنوي الحـادي عشـر للجمعية المصرية للمناھج 

تنمية بعض الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالحلقة " .)١٩٩٨( .أشرف ،فرغلي −
  . جامعة عين شمس .كلية البنات .رسالة ماجستير غير منشورة ."الثانية من التعليم األساسي

ى  ".)معايير ومستويات(الرياضيات المدرسية " .)٢٠٠١( .ناجي ،ميخائيل − دمت إل ة ق ورق
ة ا ات الرياضيات بمدين ة المصرية لتربوي ـلمي للجمعي وبر ٦لمؤتمر الع  .الجزء األول .أكت

  .٣٦ - ٢١ص 

يم − ة والتعل ي مصر" ).٢٠٠٣( .المصرية وزارة التربي يم ف ة للتعل ايير القومي د  ."المع المجل
  .مصر .القاھرة .األول

يم المصرية − ة والتعل ة للتع" ).٢٠٠٣( .وزارة التربي ايير القومي ي مصرالمع يم ف د  ."ل المجل
  .مصر .القاھرة .الثالث
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