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 ضوء في الرياضيات ومعلمات لمعلمي المهني التطور احتياجات

 .0202 السعودية العربية المملكة رؤية متطلبات
 

 *هاشم بن سعيد الشيخي .د 

 الملخص
 تومعلما لمعلمي والثقافية التربوية المهني التطور احتياجات تحديد إلى الدراسة هدفت

 عدم أو وجود ومعرفة ،0202 المملكة رؤية متطلبات ضوء في العام التعليم مراحل في الرياضيات
 –معلم ) النوع لمتغيري تعزى االحتياجات تلك تحديد في إحصائية داللة ذات فروق وجود
 أهداف ولتحقيق، بينهما للتفاعل أو ،(ثانوية -متوسطة –ابتدائية ) الدراسية والمرحلة ،(معلمة

 ثم ،التحليل نتائج ضوء في استبانة وإعداد ،0202 المملكة رؤية بتحليل الباحث قام الدراسة
 أن إلى الدراسة وخلصت، ومعلمة معلما  ( 507) عددها غالبال الدراسة عينة على االستبانة تطبيق
 في الرياضيات ومعلمات معلمي لدى والثقافية التربوية المهني التطور احتياجات من العديد هناك

 بدرجة؛ (7) من( 0753) التربوي المجال في بلغ جاتاالحتيا تلك متوسطو  ؛العام التعليم مراحل
 كما ،أيضا   كبيرة احتياج بدرجة؛ (7) من( 0753) الثقافي المجال في بلغ كما كبيرة، احتياج

 والثقافية التربوية االحتياجات تحديد في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة خلصت
 ؛الدراسية المرحلة لمتغير تعزى تحديدهما في إحصائيا   الةد فروق توجد بينما ،النوع لمتغير تعزى

 والمرحلة النوع متغيري بين للتفاعل بالنسبة أما ،االبتدائية المرحلة مقابل الثانوية المرحلة لصالح
 الدراسة وأوصت، بينهما للتفاعل تعزى االحتياجات تلك تحديد في فروق توجد فال الدراسية
 التي والثقافية التربوية المهني التطور احتياجات على مبنية مهنية بتدري برامج وتنفيذ بتصميم
 7الدراسة ليهاإ توصلت

 ،الرياضيات معلمو ،الثقافية االحتياجات ،التربوية االحتياجات ،المهني التطور: المفتاحية الكلمات
 7الخدمة أثناء التدريب ،0202 السعودية العربية المملكة رؤية

 .جامعة امللك فيصل -ة يالرتبكلية  -تدريس الاملناهج وطرائق سم يف ق مشاركأستاذ  *
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 :الدراسة مقدمة 17
 د  ، ورمبا يعمنعطفًا مهمًا يف تاريخ اململكة العربية السعودية( م6172)هـ 7341شهد عام 

 ، ومتثل ذلك يف اإلعالن عن رؤية اململكة(م7346)هـ 7437املنعطف األهم منذ تأسيسها يف عام 
صدرت موافقة جملس الوزراء ( م63/3/6172)هـ 71/1/7341في يوم االثنني املوافق ف ،6141

 ،6141على رؤية اململكة  - حيفظه اهلل –برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ت وهي تلك الرؤية اليت يؤمل من خالهلا إحداث تغيريات إجيابية كبرية يف اململكة تشمل مجيع اجملاال

السياسية واالقتصادية والتعليمية والصحية والرياضية والرتفيهية، وميكن أن تنعكس على كافة مناحي احلياة 
وأوجهها املختلفة، إضافة إىل تغيريات اجتماعية وثقافية متوقعة ناجتة عن تلك الرؤية وعن خطط التحول 

 .الوطنية والربامج التنفيذية النابعة عنها
وعلى رأسهم خادم -الرؤية تلك كافة املسؤولني وأصحاب القرار يف اململكة وقد دفعت أمهية     

إىل جتنيد الطاقات وبذل   -العزيز وويل عهده األمني حيفظهم اهلل احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد
 ذية هلاالتنفيكافة اجلهود الالزمة لتحقيق الرؤية وغاياهتا وأهدافها العامة، وترجم ذلك من خالل الربامج 

والتخطيط، والتجارة  ،االقتصاد: كوزارة  ؛اهليئات احلكوميةاليت شاركت يف إعدادها مجيع الوزارات و 
واالستثمار، والعمل والتنمية االجتماعية، واخلدمة املدنية، واإلسكان، والتعليم، والصحة، واهليئة العامة 

 .لك اجلهود وتكاملها اإلسهام يف حتقيق الرؤيةلالستثمار، واهليئة العامة للرياضة، وغريها، حيث يؤمل من ت
وحقيقة، وبدرجة كبرية من احليادية فإن الباحث يرى أن مجيع تلك الوزارات واهليئات احلكومية 

، واملساعدة كثريًا يف إجناحها، إال أن وزارة 6141ميكنها اإلسهام وبشكل فاعل يف حتقيق رؤية اململكة 
وتنبع تلك األمهية لوزارة التعليم من أمهية العنصر البشري  ،تلك الوزاراتاألهم من بني  د  يم قد تعالتعل

ودوره الرئيس يف التطور والتنمية، ويف حتقيق غايات اجملتمع وأهدافه وتطلعاته، حيث ال خيفى على أحد 
، اجملاالتكافة يف  ( مبؤسساهتا املختلفة)الدور الذي يلعبه االستثمار يف رأس املال البشري يف إجناح الدول 

، وغريها من الدول يا، والواليات املتحدة األمريكيةولعل من األمثلة على ذلك اليابان، وكوريا اجلنوبية، وأملان
 -لألسف الشديد -يف كافة اجملاالت، وهو ما يلحظ  بينما يؤدي القصور يف ذلك إىل ضعف عام وواضح

مر الذي يربز بالتايل أمهية وزارة التعليم لكواها الوزارة وهو األ ،ويف غريها ة واإلسالميةيف غالبية الدول العربي
انسجامها  اليت يؤمل الالزمةإكساب األفراد املعارف واملهارات والقيم  - بالدرجة األوىل –املنوط هبا 

وهي تلك الغايات واألهداف اليت تسعى رؤية اململكة  ؛العامة للمجتمعواتفاقها مع الغايات واألهداف 
إىل أن اإلنسان هو من ( 6172)ويف هذا السياق يشري الدخيين  ،رمجتها إىل واقع ملموسإىل ت 6141
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إىل واقع ملموس، وأنه وبدون بناء اإلنسان السعودي القادر على الوصول  6141سيرتجم رؤية اململكة 
تاح للوصول وبالتايل فإن التعليم هو املف. إىل حتقيق تلك الرؤية فلن نكون سوى جامعني لألماين ال أكثر

 .إىل جيل مستوف ملتطلبات املرحلة
الطبيعة  :منها ؛ا يف حتقيق الرؤية لعدة اعتباراتكما تزداد أمهية وزارة التعليم يف اململكة ودوره

ويظهر ذلك جليًا من خالل كون أكثر من  ،الدميوغرافية للمجتمع السعودي وكونه جمتمعًا شابًا بامتياز
مما يعين أن شرحية  ،(6172، 6141رؤية اململكة )عامًا ( 63)عن نصف السعوديني تقل أعمارهم 
لذلك يعول عليهم الكثري  ؛كبرية للغاية  د  سبتهم من أفراد اجملتمع ككل تعالطلبة يف مدارس التعليم العام ون
 .يف حتقيق غايات الرؤية وأهدافها

لربنامج الذي انبثق وهو ا-( 6172) 6161ومن خالل حتليل ما ورد يف برنامج التحول الوطين 
وزارة التعليم قد استشعرت تلك األمهية  ن  إميكن القول  -براجمها التنفيذيةعن تلك الرؤية ومثل أحد 

ومتحورت  ،سرتاتيجية اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق الرؤيةألهداف اإلقامت بإعداد جمموعة من افلدورها، 
ادهم وتأهيلهم وتطويرهم، واملناهج الدراسية املعلمني وإعد: منها ؛عديدة تلك األهداف حول جوانب

، والقيم واملهارات األساسية للطلبة، إضافة إىل هوأساليب ق التقوميائسرتاتيجيات التدريس، وطر إو وتطويرها، 
ومن مث وضعت الوزارة  ،تعزيز قدرة النظام التعليمي على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

 . ميكن من خالهلا قياس األداء يف تلك اجلوانبعدد من املؤشرات اليت
السيما يف - اً ثري ك  6141وعليه ميكن القول بإمكانية إسهام وزارة التعليم يف حتقيق رؤية اململكة 

، وذلك من خالل تنمية رأس املال البشري املتمثل يف -مادية كبريةو ظل ما حتظى به من إمكانات بشرية 
 ضوءاألدوار يف تلك كما تزداد أمهية   ،ا عنصرًا رئيسًا يف تنفيذ الرؤيةونو وإعدادهم ليك هوتطوير  الطلبة

من طلبة  الطبيعة الدميوغرافية لسكان اململكة املشار إليها أعاله، وكون نسبة مرتفعة من هؤالء السكان
 ميتلكواها، وهو ما يعين أن طريقة إعدادهم يف تلك املرحلة، واملعارف واملهارات والقيم اليت ،التعليم العام

ونظراً لكون املعلم هو املنفذ احلقيقي لربامج وزارة  ،جناحهاسوف متثل متغرياً رئيساً يف إجناح الرؤية أو عدم إ
العنصر األهم لدى الوزارة ووسيلتها األقوى يف إعداد الطلبة مبا  دليم ومناهجها الدراسية فإنه يعالتع

 .ة احلالية البالغة األمهيةيتناسب مع تلك املتطلبات، ومع طبيعة املرحل
وقد أشارت العديد من األدبيات العربية إىل أمهية دور املعلم يف حتقيق ما يصبو إليه اجملتمع من 

الركيزة األساسية يف النظام التعليمي، واملنفذ للمنهج ميثل  ؛ ألنهآمال وتطلعات، ويف حتقيق أهدافه املرسومة
، ميكن من خالله تطوير العملية التعليمية وزيادة فاعليتهاي والعنصر الذالدراسي مبفهومه احلديث، 
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 ،آل عمرو ودغري)ويف هذا السياق أشار  ،لقيم واملهارات األساسية اليت حيتاجها اجملتمعاوإكساب الطلبة 
إىل أن املعلم يعد عضوًا فاعاًل وركيزة أساسية يف العملية التعليمية، لذلك فإن العناية بتأهيله ( 6171

يره يعد أمراً مهماً يف حتقيق أية اهضة حضارية وتنموية يف أي جمتمع من اجملتمعات، فاملعلم هو موجه وتطو 
العملية التعليمية اليت تعد وسيلة اجملتمع الرئيسة ملواجهة حتديات العصر اليت تتسم بالكثري من املتغريات 

البلوي )كما أشار   ،لقادمة ويوجههامستقبل األجيال ا والتطورات يف أوجهها املختلفة، وهو الذي يبين
إىل أن املعلم ميثل العنصر األساسي يف أي جتديد تربوي، باعتباره أهم مدخل من ( 6176، وغالب

إىل أن املعلم هو العنصر األساسي يف ( 6173 ،علي)وأشار  ،الت العملية التعلمية بعد الطالبمدخ
مي أن يؤدي دوره على الوجه األكمل، السيما يف ظل العملية التعليمية، وبدونه ال ميكن ألي نظام تعلي

ولعل تلك األمهية لدور  ،التغريات التعليمية املتسارعة اليت أضفت أمهية متزايدة وشأنًا أكرب لذلك الدور
يتمثل  6161جي يف برنامج التحول الوطين سرتاتيإملكة إىل وضع هدف وزارة التعليم يف املاملعلم دفعت 

 6141مبا يسهم يف حتقيق رؤية اململكة مني وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم املعل يف حتسني استقطاب
 (.6172، 6161برنامج التحول الوطين )

 "كيف وبراون"ويف ذات السياق أشارت عدة أدبيات أجنبية إىل أمهية ذلك الدور، فقد أشار 
(Cave & Brown, 2010) لم هي أكرب عامل يؤثر إىل أن األدلة املرتاكمة تشري إىل أن جودة املع

 ,Hartsell, Herron, Fang & Rathod")هارتسل وآخرون"كما أشار   ،يف تعلم الطالب
إىل أن فاعلية التدريس يف الفصول الدراسية تنشأ من املعلم، وأن متتعه مبستوى علمي ومهين  (2009

سرتاتيجيات التعليمية الفعالة جيد، ومبعارف دقيقة باملناهج الدراسية والتغيريات اليت تطرأ عليها، وباال
إىل  (Green & Kent, 2016) "جرين وكنت"كما أشار   ،لتنفيذها يسهم يف زيادة تلك الفاعلية

أن عملية تعلم الطلبة املتميزة ال تتحقق من خالل جمرد وجود املدارس املادية، ولكنها تعتمد على جودة 
كن أن إىل أن املعلم الفعال مي(  (Althauser, 2015"ألثاوسر"وأشار  ،عملية التعليم اليت حتدث فيها

سني قدراهتم، ورفع جمتمع مهين قوي من خالل حتسني التحصيل الدراسي لدى الطلبة، وحت بناءيسهم يف 
 مثة لى مدى العقدين املاضيني كانعإىل أنه  (Braund, 2015) "براند"كما أشار   ،درجة إجنازهم

بأن املعلم يعد العنصر األهم يف جتويد عملية التعليم يف  -الناميةوخباصة يف البلدان -اعرتاف متزايد 
وأن أمهيته تفوق أمهية املناهج الدراسية واألنظمة  ،املدارس بشكل خاص ويف تطوير العملية التعليمية برمتها

ودة وأن حتليل أفضل أنظمة التعليم يف العامل يدل على أن توظيف املعلمني الذين ميتازون جب ،التعليمية
 .هعالية، وتطويرهم املهين يعد متطلباً رئيساً لتطوير التعليم، واإلسهام يف اهضة اجملتمع ومعاجلة قضايا
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ويف ضوء تلك األمهية لدور املعلم يف حتقيق ما يصبو إليه اجملتمع من آمال وتطلعات، ويف إكساب 
املعلمني يف اململكة العربية السعودية  الطلبة للمعارف واملهارات والقيم الالزمة، يبقى التساؤل املطروح عن

، وعن درجة امتالكهم للمعارف واملهارات الالزمة 6141من حيث دورهم املأمول يف حتقيق رؤية اململكة 
وعلى الرغم  ،لتحقيق الرؤية، وبالتايل عن حجم الفجوة بني واقعهم احلايل وما يؤمل منهم يف حتقيق الرؤية

يف ضوء حداثة الرؤية، وضخامتها، ومتطلبات تنفيذها، وتعدد أنه  ن حجم التساؤل املطروح، إالم
إضافة إىل طبيعة إعداد املعلمني  ،متغرياهتا، ودرجة أمهية العنصر البشري فيها باعتباره أحد أهم مدخالهتا

قد تدفعنا التعليمية و ، ونوعية الربامج اليت يتلقواها، وطبيعة ونوعية مسؤولياهتم الرتبوية ئهاوأثنا قبل اخلدمة
كل   يف أو حنو تأكيد أمهية إخضاعهم لتدريب مكثف يف بعض الرؤية اليت ميكنهم اإلسهام يف حتقيقها

أثناء اخلدمة تعد عامالً رئيساً وحمورياً يف مساعدة املعلم يف  يف ، السيما وأن عملية التدريب املستمرهاجوانب
يف  املعلم مواجهةمن ( 6173 ،عسريي)ار إليه حتقيق األهداف املنشودة بكفاءة، وهو ما يتفق مع ما أش

عمله التدريسي متغريات كثرية منها االقتصادية واالجتماعية، وهو ما ينتج عنه تغيريات ثقافية ومعرفية جتعله 
يف حاجة إىل اإلعداد والتدريب املستمرين، مبا ميكنه من ردم الفجوة اليت قد تظهر مع تلك املتغريات 

 .ةوالتطورات املتسارع
ذلك، فقد  حظة تأكيد العديد من األدبياتميكن مالواستمراريته ونظرًا ألمهية تدريب املعلمني 

إىل أمهية تدريب املعلمني وحتديث  (Suanrong & Herron, 2014) "سوانرونغ وهرين"أشار 
ويتفق ذلك  ،، السيما يف هذه البيئة املتغريةمعارفهم ومهاراهتم باستمرار من أجل تلبية احتياجات الطلبة

ن تدريب إذ إ ((Kuehey, Morrison & Geer, 2009 "كوي وآخرون"مع ما أشار إليه 
مواصلة و  ،ساهبم املعارف واملهارات اجلديدةاملعلمني وتأهيلهم تأهياًل عاليًا يسهم بشكل فاعل يف إك

البحوث اليت و  ،لطلبةلب املتجددة، وحتسني تعلم اعملية التدريب تعد أمرًا بالغ األمهية يف تلبية املطا
أجريت على فرتات زمنية طويلة أشارت إىل أن غياب تدريب املعلمني ينعكس سلبًا على تطوير التعليم 

إىل احلاجة إىل االستثمار يف تطوير املعلمني  (Braund, 2015) "براند"كما أشار   ،دافهوحتقيق أه
 .هنيةوتأهيلهم، السيما يف السنوات الثالثة األوىل من حياهتم امل

ح التعليم، اهم ميثلون الركيزة الرئيسة يف إصالألأمهية تدريب املعلمني  أكدت العديد من األدبياتو 
كما أن عملية   ،(Green & Kent, 2016)يوجب إتاحة الفرص هلم للتدريب مبعايري عالية و 

إىل تدريب مستمر  التدريب تلك تزداد أمهيتها نظرًا لصعوبة مهنة التدريس وتعقيدها، وحاجتها بالتايل
يسهم يف بناء املعرفة اليت من شأاها مساعدة املعلمني على مواكبة التطورات املستمرة، ومعرفة اجلوانب اليت 
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ميكن أن تؤثر بشكل كبري ومباشر على العملية التعليمية، كالعوامل االجتماعية والثقافية اليت تشكل 
ا يسهم يف معرفتها وتوظيفها مبا يدعم ممارسات املعلمني الفصول الدراسية واملدرسة واجملتمع احمللي، ومب

 (.(Trust, 2017املهنية ويزيد من درجة فاعليتهم 
استشعرت وزارة التعليم يف اململكة أمهية تدريب املعلمني ودوره يف حتقيق رؤية اململكة وقد 

هدفاً  6161ين ، لذلك ضمنت أهدافها االسرتاتيجية املشار إليها يف برنامج التحول الوط6141
ووضعت عدة مؤشرات لألداء تنسجم مع ، اسرتاتيجيًا رئيسًا يتعلق بإعداد املعلمني وتأهيلهم وتطويرهم

، 6161برنامج التحول الوطين )اهلدف، منها زيادة متوسط عدد ساعات تدريب املعلمني يف اململكة 
6172 .) 

قيق أهداف ير املهين للمعلمني ويف حتوعلى الرغم من أمهية عملية التدريب تلك ودورها يف التطو 
 "سوانرونغ وهرين"فقد أشار  ،، إال أن الفائدة املرجوة منها قد ال تتحقق أحياناً وماً ماجملتمع وتطلعاته ع

(Suanrong & Herron, 2014) على الرغم من أمهية التدريب وأثره يف إعداد معلمني ه إىل أن
التدريب تلك ال تتمتع مجيعها بالفاعلية والقدرة على حتقيق  مبستوى عال ونوعية متميزة، إال أن برامج

أهدافها، لذلك ينبغي أن ينظر فيها اختصاصيو الرتبية من أجل ضمان حصول املعلمني فيها على تدريب 
إىل أن الكثري   (Matherson & Windle, 2017) "ماثرسون ويندل"كما أشار   ،ناجح وفعال

يف جلسات تدريبية معينة، إال أنه مل يكن هلا تأثري يذكر على ممارساهتم  من املعلمني األمريكيني شاركوا
لتحقيق الفائدة املرجوة منها من الضروري مساع رغبات املعلمني ومعرفة وأنه  ،الرتبوية أو على تعلم طلبتهم

 ،آخريما يف ظل اختالفها من معلم و احتياجاهتم املهنية، وأن يُعمل على حتقيق تلك االحتياجات، الس
 .إتاحة الفرصة هلم للمشاركة الدميوقراطية يف ختطيط وتنفيذ الربامج التدريبيةأمهية إضافة إىل 

ن الربامج التدريبية اليت هتدف إىل تطوير املعلمني مهنيًا ميكن أن تكون ذات فاعلية كبرية، وأن إ
املعلمني الفعلية، ومشاركة تسهم يف حتقيق األهداف املرجوة، شريطة االنطالق يف تصميمها من احتياجات 

حتديد االحتياجات التدريبية  نإلذلك ميكن القول  ، يف الشأن الرتبوي يف تصميمها وتنفيذهانياملختص
أثناء يف أوىل خطوات إعداد وتصميم خطط وبرامج التطوير املهين الناجحة للمعلمني  دتعللمعلمني 

ن حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني هو إىل أ( 6173، األسطل)ويف هذا السياق أشار  ،اخلدمة
فائدة  اوجلعل التدريب ذ املدخل العلمي حلل الكثري من مشكالت تدريب املعلمني وتطويرهم املهين،

كما أن حتديد تلك االحتياجات يعد نقطة االنطالق يف تصميم الربامج التدريبية . حقيقية يف تكوين املعلم
البلوي )كما أشار   ،بتهماملعلمني ورفع كفاياهتم وحتسني مستوى طلاليت تسهم يف رفع مستوى أداء 
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إىل أن أمهية حتديد احتياجات التطور املهين تتمثل يف كواها األساس واملدخل الذي تقوم ( 6176، وغالب
إىل أن احتياجات ( 6172، أبو احلسن)وأشار  ها،وتصميم عليه عملية ختطيط برامج التطوير املهين

متثل حجر الزاوية يف بناء أي برنامج تطوير مهين، فتحديدها يسهم  -االحتياجات التدريبية- التطور املهين
 & Kovalchuck "كوفالتشيوك وفورانكوفا"كما أشار   ،يف حتقيق األهداف املرجوة من تلك الربامج

Vorotnykova, 2017)  ) إىل أن املعلمني لديهم احتياجات خمتلفة للتطور املهين جيب أخذها
 .اليت تقدم هلم ميكن أن يسهم ذلك يف إجناح برامج التدريبإذ ، النظربعني 

 ،6141تأكيد على األمهية البالغة اليت حتظى هبا رؤية اململكة ميكن ويف ضوء ما سبق استعراضه 
يت فإن هناك الكثري من اجلهود الكافة أفراده ومؤسساته  باجملتمع  يفوأثرها الكبري ونظرًا حلجم تلك الرؤية 

وزارة اليت من أبرزها  ينبغي أن تبذل لإلسهام يف حتقيقها من كافة أفراد اجملتمع ووزاراته وهيئاته احلكومية
وما متتلكه من قوة بشرية   ،ماديةو شرية بالتعليم اليت تزداد أمهية دورها يف ظل ما حتظى به من إمكانات 

دخاًل مهمًا من مدخالت الرؤية وأحد أبرز كبرية تتمثل يف أكثر من ستة ماليني طالب وطالبة ميثلون م
أحد أبرز أدوات ووسائل التغيري يف اجملتمع واملتمثلة يف امتالكها  باإلضافة إىل( الثروة البشرية)عناصر قوهتا 

 .املعلمني، والذين ميكن أن يكون هلم الدور األكرب يف حتقيق الرؤية
قد ال يتحقق  -الرغم من أمهيتهم البالغة وعلى-املعلمني تأثري أن ومن جهة ثانية ميكن القول 

بالشكل املأمول إال من خالل إخضاعهم لعملية تطوير مهنية شاملة تنطلق من احتياجاهتم احلقيقية 
وهو األمر الذي يتطلب حتليل الرؤية أوالً، ومن مث حتديد أي من  ،6141والفعلية املتعلقة برؤية اململكة 

متثل احتياجات تدريبية للمعلمني يسهم حتقيقها يف تنميتهم مهنيًا مبا  يلالناجتة عن عملية التحلالفقرات 
 .يساعد يف حتقيق الرؤية

ومن خالل عدة اعتبارات تتعلق بأهداف الدراسة احلالية وأسئلتها، وأمهية الرياضيات ودورها يف 
اقتصر على الية احلتطوير مهارات وقدرات الطلبة، إضافة إىل ختصص الباحث فإن الرتكيز يف الدراسة 

 . معلمي ومعلمات الرياضيات باململكة
الدراسات اليت ركزت ( ورمبا انعدام)، وندرة 6141ونتيجة حلداثة رؤية اململكة  ؛من جهة أخرىو 

على ( للدراسات السابقة)اقتصر يف استعراضه على أهداف مشاهبة ألهداف الدراسة احلالية، فإن الباحث 
ارت للرؤية من زاوية تعليمية بشكل مباشر أو غري مباشر، إضافة إىل جمموعة من الدراسات اليت أش

 :وذلك وفق التايل؛ الدراسات اليت تناولت احتياجات التطور املهين ملعلمي الرياضيات
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 :من زاوية تعليمية 6141اململكة  دراسات أشارت لرؤية. 7. 7
دراسات اليت تناولتها، فقد وقع بني ات السابقة املتمثلة يف حداثة الرؤية وندرة السوغيف ضوء امل

دور اجلامعات : "يدي الباحث عدد قليل جدًا من تلك الدراسات أمكن احلصول عليها من حبوث مؤمتر
-77)هـ 73/3/7341-74ن املنعقد يف جامعة القصيم يف الفرتة م "6141السعودية يف تفعيل رؤية 

دراسات تعد ( 4)يف جملد املؤمتر أمكن حتديد ومن خالل متابعة مجيع البحوث املنشورة  ،(76/7/6171
بالبعد الرتبوي أو صلة تناولت أبعادًا أخرى ليست ذات ف بقية الدراساتأما  ،بًا للدراسة احلاليةاألكثر قر 
 .التعليمي

اليت هدفت إىل تطوير مواصفات معيارية  (6171، آل سامل)ومتثلت تلك الدراسات يف دراسة 
من خالل حتليل الوضع الراهن  6141املعلمني يف اململكة يف ضوء رؤية الستقطاب وإعداد وتدريب 

، واألهداف 6141طالع على رؤية اململكة واإل ،هموتدريب هموإعداد لعمليات قبول املعلمني يف اململكة
ختيار االسرتاتيجية اليت تضمنها برنامج التحول الوطين لوزارة التعليم، واالجتاهات العاملية احلديثة يف جمال ا

أمهية وضع برامج تدريبية ومهنية : منها ؛وأشار إىل أن دراسته خلصت إىل عدة أمور هم،وتدريب املعلمني
تضمني املقررات الدراسية اليت تدرس يف برامج إعداد املعلمني والربامج التدريبية األبعاد و  ،يلزم تنفيذها

تبوء اململكة مكانة قيادية رفيعة بني  تأكيد: واليت من أمهها ؛6141اليت تتضمنها رؤية اململكة  الرتبوية
الوسطية والعدل أكيد تو  دول العامل، وإبراز اإلرث التارخيي للمملكة، وتنمية االعتزاز باهلوية الوطنية،

احملافظة على املمتلكات  وتأكيد واحلوار، واإلسهام يف بناء الشخصية املتزنة القادرة على املبادرة والريادة،
 .زيز رفع كفاءة األداء، واإلسهام يف بناء قادة املستقبلالعامة، وتع
ف على دور كليات الرتبية يف التنمية املهنية تعر  إىل  (6171، آل عمرو ودغري)دراسة هدفت و 

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج اليت تربز دور كليات الرتبية  ،6141للمعلم يف ضوء رؤية اململكة 
لعناية بربامج لملعلمني توظيف احلس الوطين العايل لدى ا: منها ؛رؤيةعلم يف ضوء اليف التنمية املهنية للم

جتويد عمليات التقومي املتعلقة بالربامج التدريبية احلالية وانتقال و  ،6141التنمية املهنية حتقيقاً لرؤية اململكة 
والذايت  تدريب االلكرتوينوتوظيف برامج ال ،والعناية مبهارات البحث العلمي للمعلمني ،أثر التدريب

ومتكني كليات الرتبية للقيام بتطوير التعليم يف ضوء شراكة حقيقية مع اجلهات  ،تحقيق أهداف الرؤيةل
 .وإعادة تقييم وبناء برامج إعداد املعلم يف ضوء أهداف الرؤية ،احلكومية األخرى

ملخرجات برناجمي إعداد  إىل حتديد الوزن النسيب( 6171 ،التوجيري واحمليميد)دراسة هدفت و 
وخلصت  ،6141املي، ويف ضوء رؤية اململكة املعلم للعلوم الشرعية واللغة اإلجنليزية وفقًا للنظام التك
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، الثقايف الدراسة إىل وضع النسبة األعلى للمجال املعريف التخصصي، يليه اجملال املهين املهاري، مث اجملال
إعداد املعلم يف كال التخصصني يف ضوء الرؤية يف شقها  باإلضافة إىل وضع تصور ملخرجات برنامج

 .التعليمي
 :دراسات تناولت احتياجات التطور املهين ملعلمي الرياضيات. 6. 7

منها دراسة ، ر املهين ملعلمي الرياضياتتناولت احتياجات التطو عدة هناك دراسات عربية وأجنبية 
حتياجات التدريبية للتطور املهين ملعلمي ومعلمات اليت هدفت إىل حتديد اال (6176 ،البلوي وغالب)

وأظهرت النتائج وجود  ،ت التخصصية واالحتياجات الرتبويةالرياضيات يف اململكة يف جمايل االحتياجا
تعليم الرياضيات : وكان من تلك االحتياجات يف اجملال الرتبوي ،يف كال اجملالنيعدة احتياجات تدريبية 

ة وملن لديهم صعوبات تعلم، وتعليم الرياضيات للطلبة املوهوبني، واستخدام لذوي االحتياجات اخلاص
 .املعامل يف تدريس الرياضيات

هدفت إىل تعرف االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات الرياضيات  (6173 ،عسريي)ودراسة 
 ،ماجروهل التعلميةيف مدارس املرحلة املتوسطة مبنطقة جنران الالزمة لتدرس املنهج املطور وفق سلسلة 

وأظهرت النتائج جمموعة من تلك االحتياجات اليت أمكن ترتيبها من االحتياجات التدريبية األكثر حاجة 
اسرتاتيجيات التدريس، تقومي تعلم الطلبة، األنشطة التعلمية : وفق التايل( يف اجملال الرتبوي)إىل األقل 

 .شروعوالتقنية، احملتوى العلمي، ومعلومات عامة عن امل
ف على االحتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات يف هدفت إىل تعر  اليت  (6113 ،الرتك)ودراسة 

 ،يف اجملالني األكادميي والرتبوي املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف حمافظة غزة
لك االحتياجات يف اجملال الرتبوي وفق ومتثلت أعلى ت ،اجملالنيوأظهرت النتائج وجود احتياجات يف كال 

إعداد أنشطة لذوي االحتياجات اخلاصة من الطلبة يف الرياضيات، وإعداد : متوسط كل فقرة يف
 .االختبارات اخلاصة بالكشف عن الطلبة املوهوبني يف الرياضيات

رحلة هدفت إىل حتديد احتياجات التطور املهين ملعلمي الرياضيات بامل (6173، علي)ودراسة 
وتوصلت الدراسة إىل ترتيب تلك االحتياجات يف اجملال  ،يف اجملالني األكادميي والرتبوي الثانوية يف اليمن
تعليم : وهي على الرتتيب ؛على املراكز األوىل اليت حصلتمتوسطها يف االحتياجات التالية الرتبوي حبسب 

تياجات اخلاصة، واستخدام املعامل يف تدريس الرياضيات للطالب املوهوبني، وتعليم الرياضيات لذوي االح
 .الرياضيات، والتدريس املبين على حل املشكالت، ومهارات إلقاء األسئلة والنقاش داخل الصف
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تعرف على احتياجات التطور املهين ملعلمي الرياضيات إىل  (6172 ،أبو احلسن)دراسة هدفت و 
كيفية توظيف التعلم   تعرفعدة احتياجات متثل أبرزها يف وأسفرت النتائج عن  ،املدارس االبتدائية الرمسيةب

التمهيد، وتنظيم بيئة التعليم والتعلم، : أظهرت النتائج وجود احتياج كبري الدرجة يف كل منو النشط، 
 .املناقشة، وتقومي التعلموالعرض و 

اليت  ( (Kovalchuck & Vorotnykova, 2017"كوفالتشيوك وفورانكوفا"ودراسة 
تقدمي برامج الدراسات لاملعنية من أهدافها تعرف مدى استعداد املعلمني باملؤسسات التعليمية كان من ض

بالشكل  العليا الرتبوية الستخدام التدريب اإللكرتوين يف تدريب املعلمني، ومبا يسهم يف تطويرهم مهنياً 
سيما يف ظل االختالفات مع جمتمع املعرفة، ال احلاليةالتعامل مع حتديات التنمية  علىالذي يساعدهم 

إتقان التكنولوجيا اجلديدة : منها ؛عدة احتياجاتوقد أظهرت النتائج . فيما بينهم يف احتياجاهتم املهنية
ذات العالقة بالتدريس، واسرتاتيجيات التدريس، وإدارة الوقت، وتبادل اخلربات مع معلمي اخلربة، وعلم 

 .النفس
دور املعلمني بشكل عام ومعلمي الرياضيات على وجه  ومن خالل ما سبق، ميكن القول بأمهية

، وأن ذلك الدور قد ال ميكن القيام به بالشكل املأمول دون 6141اخلصوص يف حتقيق رؤية اململكة 
مبا يسهم يف تطويرهم  احتياجات التطور املهين لديهم إخضاع املعلمني لتدريب حقيقي ينطلق من

ال ميكن حتديدها ( املتوقعة)تلك االحتياجات و  ،حتقيق الرؤيةل يف للمستوى الذي يؤهلهم لإلسهام الفاع
 .الفقرات اليت قد متثل احتياجات تدريبية لديهملتحديد ، 6141دون حتليل شامل ومتعمق لرؤية اململكة 

صية وتربوية إىل احتياجات ختص -بشكل عام–ونظرًا إلمكانية تقسيم احتياجات التطور املهين 
عة االحتياجات التخصصية وثباهتا النسيب وارتباطها بعدة متغريات كاملرحلة التعليمية، وما طبي وثقافية، فإن

حتظى به من تركيز يف اختبار كفايات املعلمني الذي يعد اجتيازه متطلبًا رئيسًا لاللتحاق مبهنة التعليم، 
الرتبوية  ى االحتياجاتالرتكيز سينصب يف الدراسة احلالية علو ، (مستقبالً )وللحصول على رخصة املعلم 

 اجملال التخصصي، تعد احتياجات متجددة وتتطور باستمرار وبشكل يفوق كثرياً نظرياهتا يف اليتوالثقافية، 
وهو  مقارنة بالتخصصي، على اجملال الرتبويمعظمها غالبية الربامج التدريبية اليت تركز يف  يفوهو ما يلحظ 

حتياجات لدى املعلمني، والعمل على حتقيقها بالشكل الذي تلك اال فتعر  األمر الذي يتطلب ضرورة 
 .6141فاعل يف حتقيق رؤية اململكة يساعدهم على اإلسهام ال
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 :وأسئلتها الدراسةمشكلة  27
أن الغايات واألهداف العامة ألي جمتمع متتاز بطبيعتها بالعمومية  دتأكييود الباحث بداية 

، وحاجتها بالتايل إىل كثري من الفكر واجلهد والوقت من اجلهات ماً و معوبصعوبة حتقيقها على أرض الواقع 
عرب العديد من الربامج واخلطط واالسرتاتيجيات العملية س إىل واقع ملمو واألفراد ذوي العالقة لرتمجتها 

ل ميكن القو وبرتكيز احلديث عن اجملتمع السعودي  ها،اليت ميكن من خالهلا اإلسهام يف حتقيق النابعة عنها
 . 6141ن الغايات واألهداف العامة له قد تبلورت يف رؤية اململكة إ

بوضعها احلايل  6141وعليه فإن مشكلة الدراسة احلالية تتمثل يف صعوبة حتقيق رؤية اململكة 
ما يتطلبه حتقيقها و  كافة مناحي احلياة يف اجملتمع السعودي  يفانعكاساهتا املتوقعة السيما يف ظل ، (العام)

ولعل ذلك ما يفسر مشاركة ما يقرب من  ،العالقةذات إمكانات من العديد من األطراف ود و جهمن 
الذي مثل أحد الربامج التنفيذية للرؤية،  6161وزارة وهيئة حكومية يف برنامج التحول الوطين ( 63)
كم على تضمن الربنامج العديد من األهداف االسرتاتيجية ومؤشرات األداء اليت ميكن من خالهلا احلو 

 .حتقيق أهداف تلك الرؤية الطموحة عندرجة القرب أو البعد 
وبرتكيز احلديث على وزارة التعليم يف اململكة ميكننا استشعار صعوبة وتعقد املهام اليت ميكنها القيام 

املتمثل يف  هبا يف هذا اجلانب، السيما يف ظل ما حتظى به من مدخالت يكمن أبرزها يف العنصر البشري
ميثلون أحد عناصر قوة الرؤية و ماليني طالب وطالبة يدرسون يف مراحل التعليم العام، ( 2)ر من أكث

ومن جهة ثانية فإن  ،هاسهمون يف املستقبل القريب يف تنفيذ، كما سي(الثروة البشرية)ومرتكزاهتا الرئيسة 
الء الطلبة يف ألف معلم ومعلمة يتولون مهام تدريس هؤ ( 311)وزارة التعليم حتظى بأكثر من 

 .التخصصات املتنوعة يف مراحل التعليم العام
، 6141يبقى التساؤل املطروح عن كيفية املسامهة الفاعلة لوزارة التعليم يف حتقيق رؤية اململكة و 

يتمثل أبرزها يف توافر أعداد كبرية من املعلمني والطلبة يف مراحل  مدخالتالسيما يف ظل ما حتظى به من 
فادة من املعلمني وتوظيف إمكاناهتم يف حتقيق الرؤية واإلسهام يف خدمة اجملتمع اإلكيفية ، و مالتعليم العا

 .مةإكساب الطلبة للمعارف واملهارات والقيم الالز من خالل  وحتقيق غاياته
، ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف ماهية األدوار اليت ميكن لوزارة التعليم القيام هبا عرب معلميها

ماهية الربامج التدريبية اليت ميكن و ، 6141يف حتقيق رؤية اململكة  يةفاعلبخالهلا اإلسهام  ميكن منو 
 .لذلكتصميمها وتنفيذها 
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ومن جهة أخرى فإن تلك الربامج التدريبية اليت ميكن لوزارة التعليم تصميمها وتنفيذها ال ميكن أن 
 وهذا يقتضي، لمعلمنياملهين احلقيقية لتنجح يف حتقيق أهدافها دون أن تنطلق من احتياجات التطور 

، واخلروج من ذلك بتحديد دقيق للمعارف 6141القيام بعملية حتليل شاملة ومتعمقة لرؤية اململكة 
واليت ميكن ترمجتها ، (احتياجات التطور املهين لديهم)واملهارات واالجتاهات اليت ينبغي توافرها يف املعلمني 

 .حتقيق تلك األهدافجناح املعلمني يف يف إتسهم  إىل برامج تدريبية
( رياضيات)ونظرًا لعدة اعتبارات أشري إليها مسبقًا منها ختصص الباحث  ؛يف ضوء ما سبقو 

 :لإلجابة عن السؤال العام التايلسعت الدراسة احلالية 
العام  ما احتياجات التطور املهين الرتبوية والثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف مراحل التعليم

 ؟6141ضوء متطلبات رؤية اململكة يف ( ثانويةال ،توسطةامل ،بتدائيةاال)
 :ويتفرع عن هذا السؤال العام األسئلة الفرعية التالية

راحل التعليم العام ما احتياجات التطور املهين يف اجملال الرتبوي ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف م. 7. 6
 ؟6141يف ضوء متطلبات رؤية يف اململكة  (الثانوية ،املتوسطة ،االبتدائية)

م ما احتياجات التطور املهين يف اجملال الثقايف ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف مراحل التعليم العا. 6. 6
 ؟6141يف ضوء متطلبات رؤية يف اململكة ( الثانوية ،املتوسطة ،االبتدائية)

اجات التطور املهين الرتبوية والثقافية ملعلمي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حتديد احتي. 4. 6
، (معلمة ،معلم)تعزى ملتغريي النوع  6141 ومعلمات الرياضيات يف اململكة يف ضوء متطلبات رؤية

 ؟، أو للتفاعل بينهما(ثانوية ،سطةمتو  ،ابتدائية)واملرحلة الدراسية 
 :الدراسة أهداف 37

 :هدفت الدراسة إىل
 .من زاوية تعليمية 6141 العربية السعودية كةحتليل رؤية اململ. 7. 4
حتديد احتياجات التطور املهين الرتبوية والثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف مراحل التعليم . 6. 4

 .وأهدافها 6141رؤية اململكة يف ضوء متطلبات  العام
جات التطور املهين استقصاء وجود أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتديد احتيا. 4. 4

تعزى ملتغريي  6141 الرتبوية والثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف اململكة يف ضوء متطلبات رؤية
 .، أو للتفاعل بينهما(ثانوية ،متوسطة ،ابتدائية)راسية ، واملرحلة الد(معلمة ،معلم)النوع 
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 :ة الدراسةأهمي 47
 : نبعت أمهية الدراسة من

 .اجملتمع السعودي يف شىت اجملاالت يف، وأثرها املتوقع 6141رؤية اململكة لبالغة األمهية ال. 7. 3
يف  -ماديةو بشرية  مبا متتاز به من إمكانات-الدور الذي ميكن أن تؤديه وزارة التعليم بشكل عام . 6. 3

 .6141اإلسهام يف حتقيق رؤية اململكة 
، ودورهم املنشود يف حتقيق الغايات -هذا العصر السيما يف-تعاظم أدوار املعلمني واملعلمات . 4. 3

 .انعكاساً هلا 6141 واألهداف العامة للمجتمع، واليت تعترب رؤية اململكة
، من ئهاوأثنا إمكانية إسهامها يف تطوير برامج الدبلوم الرتبوي وبرامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة. 3. 3

هين الرتبوية والثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات الالزمة خالل خروجها بقائمة ألبرز احتياجات التطور امل
 .6141لتنفيذ رؤية اململكة 

، وختطيط وتنفيذ التدريس، هاوتطوير  هاوتقومي فادة منها يف ختطيط املناهج الدراسيةاإل إمكانية. 3. 3
 .وإعداد الربامج التدريبية ذات العالقة

 :مصطلحات الدراسة7 7
 :ة التعريفات التاليةتضمنت مصطلحات الدراس

اليت يتسم هبا أداء  قصورهي جوانب ال: احتياجات التطور املهين ملعلمي ومعلمات الرياضيات. 7. 3
على  مهتساعدمل برامج التطوير املهين املقدمة هلم، عاجلهامعلمي ومعلمات الرياضيات، واليت جيب أن ت

 (.6173علي، )حتسني أدائهم التدريسي 
جمموع التغيريات  :التطور املهين ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف الدراسة احلاليةويقصد باحتياجات 

يف مراحل التعليم العام  مواجتاهاهت مومهاراهتإحداثها يف معارف معلمي ومعلمات الرياضيات  املرجو  اليت 
م على هتساعدملم طوير مستوياهتاليت ميكن من خالهلا ت باململكة، واملندرجة حتت اجملالني الرتبوي والثقايف

 .6141اإلسهام الفاعل يف حتقيق رؤية اململكة 
وخارطة طريق للعمل التنموي  ميكن تعريفها بأاها منهج: 6141رؤية اململكة العربية السعودية . 6. 3

لتوجهات والسياسات العامة للمملكة، واألهداف وااللتزامات ايف اململكة، من خالل رمسها  واالقتصادي
 (.6171، 6161برنامج التحول الوطين )لتكون اململكة منوذجاً رائداً على كافة املستويات  اخلاصة هبا،
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 :محددات الدراسة7 6
 :إمجاهلا باآليتاحلالية ميكن هناك عدة حمددات للدراسة 

اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي ومعلمات الرياضيات يف مراحل التعليم العام يف املدارس . 7. 2
 .ة باململكة العربية السعوديةومياحلك

هـ 7341/7343مت تطبيق أداة الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام . 6. 2
 (.م6171/6171)

وحدة حتليل أما  ،اجملال الرتبوي واجملال الثقايف متثلت فئات التحليل الرئيسة يف جمالني اثنني، مها. 4. 2
، وذلك (ضمنية مكانت الفكرة صرحية أأسواًء )كرة فقد مت اختيار وحدة الف 6141رؤية اململكة 

 .بيعة الدراسة احلالية وأهدافهاملالءمتها لط
 :الطريقة واإلجراءات7 5
 : منهج الدراسة .7. 1

، 6141مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل حتليل رؤية اململكة العربية السعودية 
 مراحل التعليم ت تربوية أو ثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يفمبا قد مُيِثل احتياجامن خالهلا واخلروج 

 .العام باململكة
 : جمتمع الدراسة وعينتها. 6. 1

االبتدائية )متثل جمتمع الدراسة يف مجيع معلمي ومعلمات الرياضيات يف مراحل التعليم العام 
( 31131)دهم الكلي وبلغ عد. ديةيف املدارس احلكومية باململكة العربية السعو ( واملتوسطة والثانوية

 .(7)رقم كما هو موضح يف اجلدول   ؛معلماً ومعلمة
 7جدول 

 (جمتمع الدراسة)أعداد معلمي ومعلمات الرياضيات يف مراحل التعليم العام باململكة 
 

 النوع
  املرحلة

 الثانوية املتوسطة االبتدائية العدد الكلي
 71717 4416 3776 3211 معلم
 67371 3333 2133 71313 معلمة

 31131 1317 77132 61627 العدد الكلي

روبرت ": معادالت، هي معادلة كل من( 4)ولتحديد احلجم املناسب لعينة الدراسة مت استخدام 
، (Richard Geiger Equation)" ريتشارد جيجر"، و(Robert Mason) "ماسون
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تلك املعادالت أن حجم العينة املناسب  وقد أظهرت مجيع ،(Herbert Larkin) "هريبرت الركن"و
يكون حجم العينة %( 33)وبرفع مستوى الثقة إىل  ،اً فرد( 417)يبلغ %( 33)عند مستوى ثقة 

 .فرداً، وهو احلجم الذي وضعه الباحث كحد أدىن لعينته( 233)املناسب 
مواقع  ، ونشره يفستبيان إلكرتويناختيار عينة الدراسة فقد مت بطريقة عشوائية عرب تصميم اأما 

، (facebook)، وفيس بوك (twitter)، وتويرت (WhatsApp)واتساب : التواصل االجتماعي
، ومن خالل االستعانة مبجموعة من املعلمني واملشرفني الرتبويني، والعديد (SMS)وعرب الرسائل النصية 

ونتيجة لذلك وردت استجابات  ،عنية بتعليم الرياضيات باململكةمن اجملموعات واحلسابات والصفحات امل
مدينة وقرية باململكة، موزعة على كافة مناطقها الرئيسة اخلمسة ( 37)على االستبيان من أكثر من 

راحل ، ومن كافة م(إناث ذكور،) نسني، ومن كال اجل(الوسطىالشرقية والغربية والشمالية واجلنوبية و )
البالغ و أن احلجم الكلي لعينة الدراسة جتاوز املستهدف علمًا ( الثانوية ،املتوسطة ،االبتدائية)التعليم العام 

 .(6) رقم وكما هو موضح يف اجلدول ؛معلماً ومعلمة( 143) ما جمموعه ، ليصل إىل(233)
 6جدول 

 (عينة الدراسة)أعداد معلمي ومعلمات الرياضيات يف مراحل التعليم العام باململكة 
 

 النوع
  املرحلة

 الثانوية املتوسطة دائيةاالبت العدد الكلي
 632 716 713 33 معلم
 313 731 712 712 معلمة

 143 633 617 733 العدد الكلي

 :أداة الدراسة. 4. 1
فقرة يف ( 61)فقرة، وبواقع ( 63)متثلت أداة الدراسة يف استبانة تكونت يف صورهتا النهائية من 

 .فقرات يف اجملال الثقايف( 3)اجملال الرتبوي، و
د صممت االستبانة بتدريج مخاسي يقوم من خالله املعلم واملعلمة بتحديد درجة االحتياج اليت وق

 (. كبرية جداً   ،كبرية  ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جداً )قدرها أمام كل فقرة ي
 :صدق وثبات أداة الدراسة. 3. 1

فقرة يف اجملال ( 63)بواقع  فقرة( 43) صورهتا األولية من يف( االستبانة)تكونت أداة الدراسة 
 .يف اجملال الثقايف( 3)الرتبوي، و
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كلية الرتبية جبامعة املناهج وطرق التدريس ببتصني ومت عرض األداة على جمموعة من احملكمني املخ
وضوحها، : من حيث ؛كل فقرة من فقراهتاومالحظاهتم حول األداة ككل، و آرائهم  فلتعر  امللك فيصل 

، ومدى (الثقايف–الرتبوي )جة انتماء كل منها للمجال الذي تندرج حتته وسالمة صياغتها اللغوية، ودر 
منهم ( 6)حمكماً، ( 77)وبلغ عدد هؤالء احملكمني  ،أهداف الدراسة وأسئلتها بشكل عامانسجامها مع 
منهم يف ختصص مناهج وطرق ( 4)أستاذ مساعد، علمًا بأن ( 1)أستاذ مشارك، و( 6)مبرتبة أستاذ، و

 .ضياتتدريس الريا
ففي اجملال الرتبوي . وقد أشار احملكمون إىل عدة مالحظات مت يف ضوئها إجراء التعديالت الالزمة

أما يف اجملال الثقايف فتم حذف فقرة واحدة، وتقسيم  ،قرات، ودمج فقرتني يف فقرة واحدةف( 3)مت حذف 
وفيما عدا ذلك فقد أشار  ،ككلفقرات من األداة  ( 3)ىل فقرتني باإلضافة إىل تعديل صياغة فقرة أخرى إ

 .احملكمون إىل مناسبة األداة وإمكانية حتقيقها للهدف من إعدادها
أما بالنسبة ملعامل ثبات األداة فقد أمكن حسابه بعد تطبيقه على عينة استطالعية من معلمي 

معامل الثبات  وبلغت قيمة ،معلماً ومعلمة( 31)ام بلغ عددهم ومعلمات الرياضيات يف مراحل التعليم الع
 Guttman Split- Half)وجومتان ( Cronbach's Alpha)بطريقيت ألفا كرونباخ 

Coefficient)(4) رقم اجلدول يوضحهاكما   ؛. 
 4جدول 

 (االستبانة)معامل ثبات أداة الدراسة 
 الطريقة اجملال

 جومتان ألفا كرونباخ
 1.131 1.333 الرتبوي
 1.143 1.342 الثقايف

 1.371 1.324 ككل  االستبانة

 .معامالت الثبات مرتفعة ومناسبة ألهداف الدراسة احلالية د  وتع
من االتساق الداخلي ألداة الدراسة مت حساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقراهتا  وللتأكد

 .تلك املعامالت( 3) رقم دولاجلالذي تنتمي إليه، ويوضح ( احملور)والدرجة الكلية للمجال 
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  3ول جد
 (اجملال)معامالت ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمحور 
 اجملال الرتبوي: أوالً 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
7 1.216** 6 1.213** 4 1.223** 3 1.133** 3 1.146** 
2 1.163** 1 1.111** 1 1.161** 3 1.117** 71 1.161** 

77 1.131** 76 1.171** 74 1.143** 73 1.132** 73 1.122** 
72 1.161** 71 1.116** 71 1.131** 73 1.116** 61 1.112** 

 اجملال الثقايف: ثانياً 
7 1.111** 6 1.137** 4 1.142** 3 1.121** 3 1.143** 
2 1.131** 1 1.121** 1 1.146** 3 1.173**  

 **1.311 (فقرة 63)والدرجة الكلية لالستبيان ( فقرة 61)معامل االرتباط بني احملور الرتبوي 
 **1.371 (فقرة 63)والدرجة الكلية لالستبيان ( فقرات 3)معامل االرتباط بني احملور الثقايف 

 (1.17)دالة إحصائياً عند مستوى **      

(. 1.17)فقرات ذات ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة أن مجيع ال( 3)دول اجلويوضح 
كما أن معامالت االرتباط بني كل من اجملالني الرتبوي والثقايف والدرجة الكلية لالستبيان دالة كذلك عند 

 (.1.17)مستوى 
 وبالنسبة ملعيار احلكم على درجة احتياجات التطور املهين يف اجملالني الرتبوي والثقايف ملعلمي

 .(3) رقم فقد متت وفقاً ملا هو موضح يف اجلدول ؛يف مراحل التعليم العامومعلمات الرياضيات 
 3جدول 

 مدى درجة احتياجات التطور املهين يف اجملالني الرتبوي والثقايف 
 3 -3.67 3.61 -4.37 4.31 -6.27 6.2 -7.17 7.11-7 املتوسط

 كبرية جداً  كبرية متوسطة قليلة قليلة جداً  درجة االحتياج

كل من وتتطابق تلك املتوسطات ودرجة االحتياج مع ما مت حتديده يف عدة دراسات، منها دراسة  
تلك املتوسطات يتم حتديدها من خالل و  (6173،علي ؛6173، عالونة ؛6176 ،البلوي وغالب)

 (.1.1)زيع ، وعندها يصبح مدى التو (لكون املقياس مخاسي( )3)على ( واليت متثل املدى( )3)قسمة 
 :ضوابط عملية التحليل .3. 1

مت حتديد اهلدف من التحليل، و وفقًا لعدة ضوابط،  6141ُأجريت عملية حتليل رؤية اململكة  
 :وذلك وفق التايل ؛ومن مث حساب معامل ثبات التحليل ، ووحدته،(الرئيسة واجلزئية)وجماله، وفئاته 
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 :هدف التحليل. 7. 3. 1
ميكن ترمجتها إىل ، وا6141ضمنتها رؤية اململكة إىل حتديد األفكار اليت ت هدفت عملية التحليل

احتياجات تربوية أو ثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف اململكة، وميكن أن يسهم حتقيقها يف تطورهم 
وزارة املهين وإسهامهم يف حتقيق الرؤية، عرب ترمجة تلك االحتياجات إىل برامج تدريبية تصممها وتنفذها 

 .التعليم باململكة
 :جمال التحليل .6. 3. 1

ة، ، مبا فيها االفتتاحية، واملقدم6141اشتمل جمال التحليل على مجيع ما ورد يف رؤية اململكة 
، وكيفية حتقيق الرؤية، إضافة إىل الصور (وطن طموح ،اقتصاد مزدهر ،جمتمع حيوي)واحملاور الثالثة 

 .املتضمنة فيها
 (:الرئيسة واجلزئية)التحليل فئات . 4. 3. 1

بينما متثلت فئات  ،اجملال الرتبوي واجملال الثقايف :مها ؛التحليل الرئيسة يف جمالني اثنني امتثلت فئت
فادة منها عرب ترمجتها إىل فقرات يتم تضمينها يف الواردة يف الرؤية، وميكن اإل( فكاراأل)التحليل اجلزئية يف 

ين ليت توجه للمعلمني واملعلمات، وميكن أن متثل احتياجات متوقعة لتطورهم املها( االستبانة)أداة الدراسة 
 .فقرة( 63)وقد تكونت فئات التحليل اجلزئية يف صورهتا النهائية من  ،يف اجملالني الرتبوي والثقايف

 :وحدة التحليل .3. 3. 1
، وذلك ملالءمتها (ضمنية مكرة صرحية أكانت الفأسواًء )مت اختيار وحدة الفكرة كوحدة للتحليل 

 .ألهداف الدراسة احلالية وأسئلتها
 :حساب معامل ثبات التحليل. 3. 3. 1

ولتحديد  ،أسابيع( 1)من قبل الباحث مرتني بفارق زمين قدره  6141ملكة مت حتليل رؤية امل
معادليت مت استخدام ( هبدف حساب معامل ثبات التحليل)نسبة االتفاق بني التحليلني األول والثاين 

الثبات وفقًا لكل من  معامل( 2) رقم دولاجلويوضح  ؛(Coper) "كوبر"و( Holsti) "هولسيت"
 .املعادلتني
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 2جدول 
 6141معامل ثبات حتليل رؤية اململكة 

عدد مرات  :عدد الفقرات يف اجملال
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

 :معامل ثبات التحليل وفق
 معادلة كوبر معادلة هولسيت ثاينالتحليل ال التحليل األول

 1.13 1.37 3 67 66 63 الرتبوي
 1.13 1.33 7 1 1 3 الثقايف

 1.13 1.36 3 63 41 44 األداة ككل

، (1.36)بلغ وفق معادلة هولسيت  هالأن معامل ثبات التحليل لألداة ك (2)دول اجلويوضح 
الثبات مرتفعة، وهو ما مينح األداة درجة عالية من معامالت  د  وتع ؛وفقًا ملعادلة كوبر( 1.13)ا بلغ بينم

 .الدقة والثقة يف قدرهتا على حتقيق أهداف الدراسة
 :خطوات إجراء الدراسة .1

 :مت إجراء الدراسة وفق اخلطوات التالية
، وذلك من خالل قراءهتا قراءة دقيقة ومتعمقة، وتسجيل األفكار اليت 6141حتليل رؤية اململكة . 7. 1

 .ترمجتها إىل احتياجات تربوية أو ثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف اململكةميكن 
مبا يتفق مع أو فصلها  ابعة عن حتليل الرؤية، ودمج بعضها اآلخرإعادة صياغة بعض األفكار الن. 6. 1

كن أن تقومي مع األدوار اليت مي -يف الوقت ذاته–الرؤية، ويندرج حتت اجملالني الرتبوي أو الثقايف، وينسجم 
 .هبا وزارة التعليم باململكة، ومعلمي ومعلمات الرياضيات فيها

حبيث تتعلق   (االستبانة)ا يف أداة الدراسة صياغة تلك األفكار على شكل فقرات ميكن تضمينه. 4. 1
 تهارمجإمكانية ت مع مراعاةالرتبوي أو الثقايف، اجملالني  يف إحد( متوقع)احتياج عام ورئيس كل فقرة منها ب

إىل أهداف تفصيلية لربامج تدريبية تصمم وتنفذ من قبل وزارة التعليم باململكة، وتوجه ملعلمي  - الحقاً  –
 .م يف تطورهم املهيناسهلإل ،ومعلمات الرياضيات فيها

 .أسابيع من التحليل األول( 1)و بعد حن 6141إعادة حتليل رؤية اململكة . 3. 1
 (.Coper)وكوبر ( Holsti)يل وفقاً ملعادليت كل من هولسيت حساب معامل ثبات التحل. 3. 1
ق التدريس للتحقق من ائهج وطر يف املنا تصنيوحتكيمها من قبل جمموعة من املخ تصميم االستبانة. 2. 1

 .وإجراء التعديالت املناسبة يف ضوء ذلك صدقها
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يات يف مراحل التعليم العام تطبيق االستبانة على عينة استطالعية من معلمي ومعلمات الرياض. 1. 1
هبدف التحقق من ثباهتا، والتأكد من االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط 

 .الذي تنتمي إليه( اجملال)بني كل فقرة من فقراهتا والدرجة الكلية للمحور 
 .تطبيق االستبانة على عينة الدراسة. 1. 1
 . بة، واخلروج بنتائج الدراسة ومناقشتها، وتوصياهتاإجراء التحليالت املناس. 3. 1
 :املعاجلة اإلحصائية. 3

 :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية
 .التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية. 7. 3
 .حلساب ثبات التحليل( Coper)وكوبر ( Holsti)معادليت هولسيت . 6. 3
 Guttman Split- Half)، وجومتان (Cronbach's Alpha)معادليت كرونباخ ألفا . 4. 3

Coefficient )حلساب الثبات ألداة الدراسة. 
للتأكد من االتساق الداخلي ألداة ( Pearson's Corr. Cof)معامل ارتباط بريسون . 3. 3

 .الدراسة
، واختبار (One Way Anova)ألحادي ، واختبار حتليل التباين ا(t-test( )ت)اختبار . 3. 3

 .، لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة(Two Way Anova)حتليل التباين الثنائي 
، واختباري حتليل التباين األحادي والثنائي، فيلزم اإلشارة (ت)ونظرًا الستخدام الباحث اختبار 

ك االختبارات، وبالتايل سالمة التحليالت إىل سالمة الشروط واالفرتاضات ذات العالقة باستخدام تل
 .دراسة احلاليةاإلحصائية يف ال

وجتانس التباين،  حجم العينة، والتوزيع الطبيعي،: املتمثلة يف ؛(ت)شروط وافرتاضات اختبار وأما 
ة العشوائي: شروط وافرتاضات اختباري حتليل التباين األحادي والثنائي واملتمثلة يفأما  ،فجميعها متحققة

، واستقاللية العينات، والتوزيع الطبيعي، وجتانس التباين، فإن مجيع تلك الشروط (يف اختيار العينة)
فاختيار العينة مت بشكل عشوائي، وعينات  ،ها لعدة اعتباراتز االفرتاضات إما متحققة أو ميكن جتاو و 

 ا بالنسبة للتوزيع الطبيعيأم ،(احلال بالنسبة للمرحلة الدراسيةونفس ( )إناث-ذكور)الدراسة مستقلة 
 كذلكو  ،(41أكرب من أو تساوي )اسة كبرية ه وفقًا لنظرية النهائية املركزية لكون عينة الدر فيمكن جتاوز 

 فليفل ؛6172خباري،  ؛6172العتييب وجاد الرب،  ؛6172املالكي، )احلال بالنسبة لتجانس التباين 
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عمر  ؛6171، أ مرع ؛6177حسن،  ؛6171 دودين، ؛6176وعبداهلل،  النعيمي ؛6174ومحدان، 
 (.6171ب، 

وعلى الرغم من إمكانية االكتفاء باختبار حتليل التباين الثنائي لإلجابة عن السؤال الثالث من 
 إذ واختبار حتليل التباين األحادي( ت)أسئلة الدراسة، إال أن الباحث فضل كذلك استخدام اختبار 

 .ةة بدرجة عالية من الدقة والثق متتع نتائج الدراسة احلاليا يعينم ؛أظهرت مجيعها ذات النتائج
 :نتائج الدراسة ومناقشتها. 71

 :ميكن استعراض النتائج ومناقشتها على النحو التايل
ما احتياجات التطور املهين يف اجملال الرتبوي ملعلمي ومعلمات  :نتائج ومناقشة السؤال األول. 7. 71

ملكة يف ضوء متطلبات رؤية يف امل( الثانوية –املتوسطة  –االبتدائية )العام  الرياضيات يف مراحل التعليم
 ؟6141

لتحديد تلك االحتياجات استخدم الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، ومن مث 
كما يوضحها  ؛احلسايب، وحتديد درجة أمهيتها ترتيب تلك االحتياجات تنازليًا حبسب قيمة متوسطها

 .(1)رقم  دول اجل
 (1)جدول 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لالحتياجات الرتبوية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف ضوء 
 6141متطلبات رؤية 

 الرقم
حسب 
 االستبانة

املتوسط  الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
درجة  الرتتيب املعياري

 األمهية

د طلبة وأثرمها املباشر يف تنمية ورفاه الفر تعظيم أمهية األمن واألمان يف نفوس ال 72
 كبرية 7 7.72 3.14 واجملتمع، ومسؤوليتهم جتاه ذلك

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي والناقد لدى الطلبة، وتطوير مواهبهم  71
 كبرية 6 7.74 3.16 تمع ورقيهوقدراهتم، ومبا يسهم يف تطوير اجمل

مل املسؤولية وحماربة الفساد يف نفوس ترسيخ ثقافة اإلتقان واالنضباط وحت 71
 كبرية 4 7.71 3.17 الطلبة، ومبا يسهم يف تطوير أنفسهم وجمتمعهم

 كبرية 3 7.71 3 توظيف التقنية ووسائل التواصل احلديثة يف التدريس، واالبتكار فيها 2

تنفيذ إجراءات التدريس مبا يساعد على بناء شخصية الطلبة واستقالليتها،  3
 كبرية 3 7.11 4.31 الرأي اآلخر، والتحلي بروح املبادرة واملثابرة والقيادة وتقبل

تنمية وتعزيز القيم العربية واإلسالمية األصيلة يف نفوس الطلبة، وتقدير  73
 كبرية 2 7.71 4.36 يات ويف العلوم املختلفةإسهامات العلماء العرب واملسلمني يف الرياض

 كبرية 1 7.73 4.36 ة لدى الطلبة جتاه التعلم الذايت والتعلم عن بعداإلجيابيتنمية وتعزيز االجتاهات  73
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 الرقم
حسب 
 االستبانة

املتوسط  الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
درجة  الرتتيب املعياري

 األمهية

 ،تعميق الوحدة الوطنية)س الطلبة تنمية وتعزيز أهداف وجدانية وطنية يف نفو  76
 كبرية 1 7.63 4.13 ..(احرتام الزائرين والوافدين ،اعيةاملسؤولية االجتم ،حب الوطن وقادته وأفراده

ات البحث العلمي لدى الطلبة، ومهارة التخطيط للمستقبل املايل تنمية مهار  73
 كبرية 3 7.72 4.11 ة املشروع يف إكساب تلك املهاراتوالعملي، وكيفية توظيف اسرتاتيجي

 لتعامل مع وسائل التواصل احلديثةإكساب الطلبة للمهارات التقنية ومهارات ا 61
 كبرية 71 7.73 4.13 ستقبالً ومبا يساعد على جناحهم يف أعماهلم اخلاصة م

اكتساب مهارات التقومي الفعال، الذي يسهم يف رفع مستوى اإلتقان لدى  3
 كبرية 77 7.76 4.13 الطلبة

 ،احلفاظ على الصحة العامة)لطلبة تنمية وتعزيز أهداف وجدانية صحية لدى ا 74
 كبرية 76 7.72 4.13 ...(، ممارسة الرياضة بانتظام

ت االتصال والتواصل مع كافة فئات اجملتمع وأفراده وأجهزته تنمية مهارا 3
 كبرية 74 7.66 4.21 مبا خيدم املدرسة واجملتمع اصةاحلكومية واخل

التعلم التعاوين، : السيما ؛لتدريس بكفاءة وفاعليةتوظيف اسرتاتيجيات ا 7
 كبرية 73 7.76 4.23 والتعلم باالكتشاف، وحل املشكالت

على حتليل احتياجات سوق العمل وحتديد مهاراته، وتوظيف  اكتساب القدرة 77
 كبرية 73 7.61 4.32 مبا يسهم يف تنمية تلك املهارات تدريس الرياضيات

: السيما يف فروع ؛الرؤية عند تدريس الرياضيات توظيف بعض مكونات 4
 كبرية 72 7.61 4.31 ا، واجلرب، واإلحصاء واالحتماالتاألعداد والعمليات عليه

التعرف على واقع مستويات الطلبة السعوديني يف االختبارات الدولية اليت جترى  1
 كبرية 71 7.41 4.33 رياضيات يف تطوير مستوياهتم فيهايف الرياضيات، ودور معلمي ال

تعرف كيفية االستفادة من األنشطة غري الصفية خارج اليوم الدراسي مبا يُفيد  71
 كبرية 71 7.62 4.37 توى العلمي يف الرياضياتدم احملالطلبة وجمتمعهم، وخي

حتقيق التكامل بني الرياضيات من جهة، والعلوم واللغة العربية والتاريخ  6
 متوسطة 73 7.63 4.41 ن جهة أخرىواحلضارة اإلسالمية م

مثل )التعرف على أبرز االختبارات الدولية اليت جترى يف الرياضيات  1
TIMSS)متوسطة 61 7.36 4.63 ى املعريف ألسئلتهاتوى واملستو ، واحمل 

 كبرية (3من ) 4.13 املتوسط احلسايب للمحور الرتبوي ككل ودرجة االحتياج

أن درجة حتديد االحتياجات الرتبوية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف مراحل ( 1)يوضح اجلدول 
كما أن غالبية الفقرات حصلت   ،(3)من ( 4.13)بلغ متوسطها  ؛ليم العام يف اململكة جاءت كبريةالتع

كما   ،فقط على درجة احتياج متوسطة فقرتانفقرة، بينما حصلت ( 71)على درجة احتياج كبرية وبواقع 
وقد حصلت مجيع  ،درجة احتياج قليلة جداً، أو قليلميكن مالحظة عدم حصول أي من الفقرات على 

 (.3)من ( 3.14 – 4.63)تلك الفقرات على متوسطات تراوحت بني 
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تقسيمها إىل مخسة حماور  ميكنة احتياج كبرية وبتحليل تلك االحتياجات اليت حصلت على درج
تنمية اجملتمع السعودي ورقيه، وذلك من خالل تعظيم قيمة األمن  على احملور األول فيهارئيسة، يرتكز 

ات االتصال مية مهار إضافة إىل تن ،خ ثقافة اإلتقان واالنضباط لديهمواألمان يف نفوس الطلبة، وترسي
مع كافة فئات اجملتمع وأجهزته التفاعل مبا ميكنهم من حتقيق درجة عالية من والتواصل لدى الطلبة 

 .نشطة غري الصفية يف حتقيق ذلكاحلكومية واخلاصة ومبا خيدم اجملتمع، وتعرف كيفية توظيف األ
جلوانب القيمية املهمة للطلبة، كاالعتزاز املنظومة القيمية للطلبة، وحتديدًا ا علىويركز احملور الثاين 

ماء العرب واملسلمني يف الرياضيات ويف غريها من لبالقيم العربية واإلسالمية األصيلة، وتقدير إسهامات الع
 .العلوم، واحملافظة على الصحة العامة

ري مهارات التفك( وتنمية)احملور الثالث على مهارات التفكري، وذلك من خالل إكساب  يركزو 
مبا يسهم يف توظيفها يف خدمة  (كمهاريت التحليل والتقومي)يا اإلبداعي والناقد، ومهارات التفكري العل

 .جمتمعهم وتنميته، ويف التحاقهم بسوق العمل عرب طرق غري تقليدية
أن تلك االحتياجات  وهنا يود الباحث تأكيد، اسرتاتيجيات التدريس يركز على احملور الرابع أماو 

صل احلديثة ىن باسرتاتيجيات التدريس التقليدية، وإمنا بتلك اليت توظف فيها التقنية ووسائل التواال تُع
مبا يسهم كذلك يف مساعدة الطلبة ومتكينهم من اكتساب تلك املهارات التقنية والتعامل مع ة مباشر 

لطلبة شخصيات اباإلضافة إىل أمهية إسهام تلك االسرتاتيجيات يف بناء  ،وسائل التواصل احلديثة
لم كمهارات التعلم الذايت، والتع  ؛تنوعةمهارات مويف إكساهبم  ،واستقالليتهم، ويف تقبلهم خمتلف اآلراء

املشروع، : اسرتاتيجية كل منة مباشر تتضمن تلك االسرتاتيجيات  وأن ،عن بعد، ومهارات البحث العلمي
 .التعلم باالكتشاف، وحل املشكالتوالتعلم التعاوين، و 

مهارات التقومي الفعال الذي يسهم  علىمس من تلك االحتياجات الكبرية بينما يرتكز احملور اخلا
واقع مستويات الطلبة  وتعرف ،ويف تنمية مهارات التفكري لديهم يف رفع املستوى العلمي للطلبة،

معرفة أسباب  تطوير مستوياهتم فيها، وذلك من خالللدولية يف الرياضيات السعوديني يف االختبارات ال
الضعف وطرق معاجلتها، وحتليل أسئلة تلك االختبارات والتدرب على إعداد أسئلة مكافئة هلا، وتقدمي 

 .للطلبة بشكل دوري هامناذج من
ن العمل على تطوير معلمي ومعلمات الرياضيات مهنيًا يف تلك إميكن القول  ؛ويف ضوء ما سبق

 لدى طلبتهم على صعيد املعارف واملهارات واالجتاهات ذات احملاور ميكن أن يسهم يف إحداث تطور كبري
تمعهم وحتقيق تلك الرؤية تنمية جم على، وينعكس بالتايل على قدرهتم 6141الصلة برؤية اململكة 
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وهو األمر الذي ميكن حتقيقه عرب برامج نوعية تعد من قبل خرباء يف وزارة التعليم مبؤسساهتا  ،الطموحة
يف مراحل مع طبيعة مهام وأدوار معلمي ومعلمات الرياضيات  - يف الوقت ذاته –اجلامعية، وتنسجم 

 .وهو ما أشري إليه يف استنتاجات الدراسة ؛التعليم العام باململكة
ويف هذا السياق ميكن اإلشارة إىل وجود العديد من الدراسات اليت تناولت احتياجات التطور 

لكشف عن جمموعة منها من جهة، وا هاز أمهية العمل على حتديداملهين يف اجملال الرتبوي، من حيث إبرا
املعلمني إىل أن معرفة االحتياجات الرتبوية لدى ( 6176 ،البلوي وغالب)فقد أشار  ،من جهة أخرى

مستمرة يف معظم الرتبوية يتضح من نتائج الدراسات السابقة أن معظم االحتياجات التدريبية مهمة جداً، 
وأضافا بأنه جدير بالذكر أن إدخال تطوير  ،ة واسرتاتيجيات تدريسهمبالتعامل مع الطلب املتعلقة وانباجل

 .اجة للتدريبيربز احلمستجدات ما يطرأ فيها من العملية التعليمية و على 
وفيما يتعلق باحتياجات التطور املهين يف اجملال الرتبوي بشكل عام وكما أظهرهتا نتائج الدراسة 

فقد بلغ متوسط تلك االحتياجات يف الدراسة  ،(6176 ،البلوي وغالب)نتائج دراسة  احلالية، فتتفق مع
يف ذات ( 6176 ،البلوي وغالب)بدرجة احتياج كبرية، كما بلغت يف دراسة ؛ (3)من ( 4.13)احلالية 

 "فيرب وآخرون"قد أشار و  ،بدرجة احتياج كبرية أيضاً  (3)من ( 4.34)رتبوي على متوسط اجملال ال
Faber, Hardin, Klein-Gardner & Benson, 2014)  ) إىل أن املعرفة يف اجملال

 .الرتبوي متجددة، وحتتاج إىل تطوير مهين مستمر لدى املعلمني
ميكن القول باتفاق جمموعة من تلك االحتياجات املتعلقة باجملال الرتبوي مع ما أشارت إليه عدة و 

إىل أمهية تدريب املعلمني على يف دراسته  (Kusmawan, 2017) "كازموان"دراسات، فقد أشار 
 (Killion, 2015) "كيليون"كما أشار   ،فكري التأملي، والتفكري اإلبداعيمهارات التفكري الناقد، والت

، كري الناقد، ومهارات حل املشكالتإىل أمهية تطوير املعلمني مهنيًا فيما يتعلق بتحسني مهارات التف
إىل أمهية تدريب املعلمني على كيفية فهم طرق تفكري (  (Althauser, 2015 "ألثاوسر"وأشار 
 .الطلبة

؛ Althauser, 2015)كدراسة كل من   ؛كما أشارت العديد من الدراسات
Kusmawan, 2017؛ Matherson & Windle, 2017؛Puchner, Taylor, 

O'Donnell & Fick, 2008) ؛ (Holmstrom, 2010 ى ملعلمني علإىل أمهية تدريب ا
لية وما أشارت رى الباحث أن هناك اختالفًا جوهريًا بني الدراسة احلايومع ذلك  ،اسرتاتيجيات التدريس

نية ووسائل تركز على اسرتاتيجيات التدريس اليت توظف فيها التق راسة احلاليةفالد ،إليه تلك الدراسات
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، ويف إكساهبم ملهارات التعلم ، وتسهم يف بناء شخصيات الطلبة واستقالليتهمةمباشر التواصل احلديثة 
الذايت والبحث العلمي والتفكري اإلبداعي والناقد، وما إىل ذلك من معارف ومهارات واجتاهات تسهم يف 

 علىز تلك الدراسات على االسرتاتيجيات اليت تساعد ، بينما ترك6141حتقيق أهداف رؤية اململكة 
يعد فرقًا جوهريًا مهمًا ينبغي مراعاته عند  ، وهذالطلبةضيات ألذهان وعقول اإيصال احملتوى العلمي للريا

 .تصميم وتنفيذ برامج تدريبية من قبل وزارة التعليم
 & Slavit, Nelson؛ Faber et al, 2014؛ Althauser, 2015)كما أشار   

Kennedy, 2010) إىل أمهية تدريب املعلمني على اسرتاتيجيات التدريس القائمة على البحوث ،
تدريبهم على اكتساب اخلربات البحثية الالزمة، وذلك من خالل ويف  الهذا اجمليف  همتطوير يف  مهةللمسا

انات تعلم الطلبة، وطرق مجع وحتليل وتفسري بيعرب  ،تقييم املمارسات يف الفصول الدراسية بشكل فعال
 .لبتهم البحثيةى مهارات طتطوير تلك املهارات للمعلمني ميكن أن ينعكس إجياباً علو  ،مناقشتها

 ( (Kovalchuck & Vorotnykova, 2017 "كوفالتشيوك وفورانكوفا" كدكما أ
أمهية تدريب املعلمني على إتقان التكنولوجيا والوسائل التقنية احلديثة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

مني مهنيًا فيما إىل أمهية تطوير املعل (Killion, 2015) "كيليون" كما أشار ،وعلم نفس االتصال
 .نولوجيا، وبدجمها يف الرياضياتيتعلق بالتك

أمهية إىل  Killion, 2015)؛   Althauser, 2015؛Slavit et al, 2010)أشار و 
قدرهتم ومدى تفكري الطلبة، كيفية فهم  و تطوير املعلمني مهنيًا فيما يتعلق مبمارسة تقييم تعلم الرياضيات، 

 .ديدةعلى تطبيق املعرفة يف مواقف ج
ما احتياجات التطور املهين يف اجملال الثقايف ملعلمي ومعلمات  :نتائج ومناقشة السؤال الثاين. 6. 71

يف اململكة يف ضوء متطلبات رؤية ( الثانوية ،املتوسطة ،االبتدائية)راحل التعليم العام الرياضيات يف م
 ؟6141

ترتيب و  ية واالحنرافات املعيارية،احلسابلتحديد تلك االحتياجات استخدم الباحث املتوسطات 
رقم كما يوضحها اجلدول  ؛ها احلسايب، وحتديد درجة أمهيتهاتلك االحتياجات تنازلياً حبسب قيمة متوسط

(1). 
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 1جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لالحتياجات الثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف ضوء 

 6141متطلبات رؤية اململكة 
رقم ال

حسب 
 االستبانة

 
 الفقرة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
درجة  الرتتيب املعياري

 األمهية

ودوره يف حتقيق أهداف رؤية ( بشكل عام)التعرف على أمهية التعليم  4
 كبرية 7 7.61 3.17 يف احتالل مكانة رفيعة بني الدول، و 6141اململكة 

املوقع  ،حلرمني الشريفنيا)ة يف اململكة التعرف على نقاط القو  6
 كبرية 6 7.63 4.34 ...(،الثروات الطبيعية ،الثروة البشرية ،االسرتاتيجي

يف حتقيق أهداف ( بشكل خاص)تعرف أثر العمق املعريف يف الرياضيات  3
 كبرية 4 7.61 4.13 يف احتالل مكانة رفيعة بني الدول، و 6141رؤية اململكة 

طوعية ودورها يف خدمة اجملتمع، وكيفية تعرف األعمال اخلريية والت 3
 كبرية 3 7.64 4.16 توظيف تدريس الرياضيات يف نشر ثقافتها بني الطلبة

تعرف أمهية األعمال الفنية واملهنية، وأمهية التدريب والتأهيل فيهما يف  3
 كبرية 3 7.71 4.11 االلتحاق بسوق العمل

كيفية   ،مرتكزاهتا ،اياهتاغ ،أمهيتها) 6141على رؤية اململكة  التعرف 7
 كبرية 2 7.64 4.14 ...(،حتقيقها

ورها يف خلق تعرف أمهية القطاع اخلاص، وقطاعي التجزئة والتعدين، ود 2
 كبرية 1 7.61 4.26 الكثري من فرص العمل

القطاع  ،يالقطاع احلكوم)تعرف أبرز املفاهيم املهمة يف سوق العمل  1
 كبرية 1 7.63 4.27 ...(،األسر املنتجة ،ريادة األعمال ،اخلصخصة ،اخلاص

صغرية واملتوسطة حملياً وعاملياً ودورها يف خلق تعرف أمهية املنشآت ال 1
 كبرية 3 7.64 4.27 يف توفري مصدر دخل متميز ومستدامو  الوظائف

 كبرية 4.11 املتوسط احلسايب للمحور الثقايف ككل ودرجة االحتياج

ديد االحتياجات الثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف مراحل أن درجة حت( 1)يوضح اجلدول 
، كما أن مجيع الفقرات (3)من ( 4.11)التعليم العام يف اململكة جاءت كبرية، حيث بلغ متوسطها 

كما ميكن مالحظة عدم حصول أي من الفقرات على . حصلت على درجة احتياج كبرية( 3وعددها )
وقد حصلت مجيع تلك الفقرات على متوسطات تراوحت  ،قليلة، أو متوسطةقليلة جداً، أو درجة احتياج 

 (.3)من ( 3.17 – 4.27)بني 
ن قد يكون باإلمكات مجيعها على درجة احتياج كبرية وبتحليل تلك االحتياجات اليت حصل

ث ، وذلك من حي6141يرتكز احملور األول فيها حول رؤية اململكة  ؛تقسيمها إىل أربعة حماور رئيسة
ثلت أحد واليت م-إضافة إىل إبراز نقاط القوة يف اململكة  ،قيقها، وغاياهتا، ومرتكزاهتا، وكيفية حتتهاأمهي
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سرتاتيجي، وما تنعم به من ثروة بشرية احلرمني الشريفني، واملوقع اإل: االسيم ؛-املدخالت املهمة للرؤية
 .وثروات طبيعية

أمهية التعليم بشكل ، و 6141أهداف رؤية اململكة قيق دور التعليم يف حت علىيركز احملور الثاين 
 .عام وتعليم الرياضيات على وجه اخلصوص يف حتقيق الرؤية

الوظيفية املتاحة حالياً الفرص قطاع التوظيف وسوق العمل، وحتديدًا  علىويركز احملور الثالث 
ثل يتم، و -ل املناسبنيب والتأهيبعد تلقي التدري-االلتحاق بسوق العمل ميكن من خالهلا اليت  ومستقبالً 

كما يربز   ،ملهنية، وقطاعي التجزئة والتعدين، إضافة إىل األعمال الفنية واوماً أبرزها يف القطاع اخلاص عم
احملور كذلك أمهية املنشآت الصغرية واملتوسطة، ودورها يف خلق الوظائف، ويف توفري مصادر دخل 

: مثل ؛ذات العالقة بالتوظيف وسوق العمليد من املفاهيم كما تندرج حتت هذا احملور العد. مستدامة
 .اخلصخصة، وريادة األعمال، واألسر املنتجة

األعمال اخلريية والتطوعية، ودورها يف  علىبع من تلك االحتياجات الكبرية بينما تركز احملور الرا
 .خدمة اجملتمع وحتقيق أهدافه وتطلعاته

مل على تطوير معلمي ومعلمات الرياضيات مهنيًا يف تلك ن العإل ميكن القو  ؛ويف ضوء ما سبق
احملاور ميكن أن يسهم كذلك يف إحداث ذات األثر اإلجيايب لدى طلبتهم على صعيد املعارف واملهارات 

أشري قد أن الربامج اليت ميكن إعدادها لتحقيق ذلك وذلك  ،6141هات املتعلقة برؤية اململكة واالجتا
 .لدراسةاستنتاجات اإليها يف 

ويف هذا السياق ميكن اإلشارة إىل وجود العديد من الدراسات اليت تناولت احتياجات التطور 
وقد أبرزت تلك الدراسات  ،-عن نظرياهتا يف اجملال الرتبوي إال أاها رمبا تقل كثرياً -املهين يف اجملال الثقايف 

التدريس من جهة  يف إجناح املعلم جهة، ودورها يف أمهية العمل على حتديد االحتياجات الثقافية من
لدى املعلمني حيظى بأمهية  إىل أن معرفة االحتياجات الثقافية( 6176 ،البلوي وغالب)فقد أشار  ،أخرى
أمهية ال الثقايف يف إعداد املعلم، و ضرورة االهتمام باجمل (6171 ،التوجيري واحمليميد)كما أكد   ،بالغة

معلم املستقبل أكثر قدرة على أن ذلك يسهم يف أن يكون ، و دراسته ملقررات متنوعة خارج ختصصه
 تلبية تلك االحتياجات، السيما إىل طلبتهاالستجابة الحتياجات جمتمعه، وأكثر مسؤولية وعناية بتوجيه 

اطالع دون من املثالية يف الثقافة والقيادة االجتماعية، واليت ال تتحقق  اً أن املعلم ميثل بالنسبة للطالب نوع
 .سع للمعلم يف اجملاالت املختلفة باإلضافة إىل ختصصهوا
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إىل أن تطوير املعلمني مهنيًا يف اجملال الثقايف يعد وسيلة  (Schlein, 2010) "شالين" وذهب
يف  مبوية، أذلك يف األهداف الرت  روعيسواًء  وحتسني عملية تعلم طلبتهم، ،ئهموأدا هممفيدة لتطوير معارف

وإىل أمهية مراعاة  ،ص اليت توظف لتحقيق أهداف التعلميف النصو  مة الدرس، أاجلوانب العملية ألنشط
 .التطوير املهين للمعلمنيت الصلة باملناهج الدراسية، والتدريس، و ذلك اجملال عند اختاذ القرارات ذا

إىل أن مراعاة اجلوانب الثقافية واالجتماعية والفكرية ( (Taton, 2015 "تينت"كما أشار 
عند تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية، ودجمها مع املادة العلمية واألنشطة لتلك الربامج، يسهم يف  للمعلمني

 .إجناح عمليات التطوير املهين للمعلمني
إىل أن املعلمني الذين ال يفهمون اجلوانب االجتماعية ( (Trust, 2017 "تراست"أشار و 

كما أن املعلمني الذين ال يلتزمون بقواعد   ،يق أهدافهمكون لديهم قصور يف حتقوالثقافية يف اجملتمع قد ي
من قدرهتم حيد بشكل كبري و إليهم على أاهم أقل مصداقية  اجملتمع قد يتم حظرهم أو جتاهلهم، وقد ينظر

ؤالء املعلمني معرفة كيفية تشكيل العناصر االجتماعية والثقافية يف هلومن املهم  ،على النجاح يف التدريس
 .راعاهتا عند التدريسبيئاهتم، وم

أظهرت أن احتياجات التطور املهين يف اجملال الثقايف كبرية،  ن نتائج السؤال احلايلإوميكن القول 
تتفق بشكل مباشر أو غري مباشر مع ما أشارت إليه و ، (3)من ( 4.11)وبقيمة متوسط بلغت 

التطوير املهين للمعلمني،   عندا الدراسات السابقة اليت أبرزت أمهية تلك االحتياجات، وأمهية مراعاهت
 ؛Schlein, 2010 ،شالين ؛6171 ،التوجيري واحمليميد ؛6176، البلوي وغالب)كل من كدراسة  

Taton, 2015 ؛ Trust, 2017.) 
 حتقيق دور التعليم يف، 6141رؤية اململكة )ال الثقايف احملاور األربعة السابقة ذات الصلة باجملأما و 

، ونظرًا حلداثة (األعمال اخلريية والتطوعية ،قطاع التوظيف وسوق العمل ،6141 أهداف رؤية اململكة
حبسب علم )فال توجد دراسات أخرى  ،الدراسات املشاهبة للدراسة احلالية( ورمبا انعدام)الرؤية، وقلة 

 .اتفقت أو اختلفت معها يف هذا السياق( الباحث
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جد فروق ذات داللة إحصائية يف حتديد احتياجات التطور هل تو  :نتائج ومناقشة السؤال الثالث. 4. 71
تعزى  6141 املهين الرتبوية والثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف اململكة يف ضوء متطلبات رؤية

 ، أو للتفاعل بينهما؟(ثانوية ،ةمتوسط ،ابتدائية)، واملرحلة الدراسية (ةمعلم ،معلم)ملتغريي النوع 
 اميكن من خالهلو ابية واالحنرافات املعيارية، املتوسطات احلس( بداية)لباحث استخدم اذلك ملعرفة 

من جهة، ودرجة الدراسية إعطاء تصور شامل عن العالقة بني مستويات متغريي كل من النوع واملرحلة 
 (.3)رقم  يوضحها اجلدول؛ و حتديد االحتياجات الرتبوية والثقافية من جهة أخرى

 3جدول 
ابية واالحنرافات املعيارية لالحتياجات الرتبوية والثقافية حبسب متغريي النوع واملرحلة املتوسطات احلس

 الدراسية
 اجملال الثقايف اجملال الرتبوي

املرحلة  النوع
املتوسط  العدد التعليمية

 احلسايب
االحنراف 
املرحلة  النوع املعياري

املتوسط  العدد التعليمية
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 ممعل

 61.77 17.41 33 ابتدائية

 معلم

 3.16 47.76 33 ابتدائية
 3.26 44.11 713 متوسطة 61.37 12.73 713 متوسطة
 1.17 42.14 716 ثانوية 73.31 17.11 716 ثانوية
 1.36 43.31 632 اجملموع 71.13 11.33 632 اجملموع

 معلمة

 61.71 12.11 712 ابتدائية

 معلمة

 71.11 46.31 712 ابتدائية
 3.43 43.14 712 متوسطة 71.73 11.13 712 متوسطة
 1.13 43.73 731 ثانوية 71.23 11.33 731 ثانوية
 3.41 44.13 313 اجملموع 71.37 11.36 313 اجملموع

 اجملموع

 61.62 13.73 733 ابتدائية

 اجملموع

 3.32 46.13 733 ابتدائية
 3.33 44.33 617 متوسطة 73.11 11.13 617 متوسطة
 1.47 43.11 633 ثانوية 72.16 13.33 633 ثانوية
 3.71 43 143 اجملموع 71.36 11.77 143 اجملموع

أما  ،واملرحلة الدراسية االحتياجات الرتبوية والثقافية حبسب متغريي النوع( 3)يوضح اجلدول 
، بينما بلغ (11.33)توسط املعلمني تقدير االحتياجات الرتبوية وفقًا ملتغري النوع فيمكن مالحظة أن م

الحتياجات الثقافية فقد بلغ متوسط املعلمني ا اأمو  ،(713من ( )11.36)متوسط املعلمات 
وميكن من خالل تلك املتوسطات  ،(33من ( )44.13)متوسط املعلمات  ، بينما بلغ(43.31)

لغ الفارق بينهما يف االحتياجات ب إذلكل من املعلمني واملعلمات، ها مالحظة التقارب الكبري بني قيم
فقط، وهو ما قد يؤشر إىل عدم وجود ( 1.12)، بينما بلغ يف االحتياجات الثقافية (1.11)الرتبوية 

 .فروق ذات داللة إحصائية يف درجة تقدير االحتياجات الرتبوية والثقافية تعزى ملتغري النوع
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املعلمني واملعلمات يف اجملالني الرتبوي والختبار ما إذا كانت تلك الفروق يف املتوسطات بني 
 رقم كما يوضحه اجلدوالن ؛والثقايف ذات داللة إحصائية، فقد مت استخدام اختبار حتليل التباين الثنائي

(71 ،77). 
 71جدول 

ل حتليل التباين الثنائي للفروق يف تقدير االحتياجات الرتبوية وفقًا ملتغريي النوع واملرحلة الدراسية والتفاع
 بينهما

 الداللة (ف)قيمة  متوسط املربعات جمموع املربعات درجات احلرية املصدر
 1.632 7.633 343.722 343.722 7 النوع

 1.113 3.433 7147.314 4226.112 6 املرحلة الدراسية
 1.123 6.123 341.112 7113.377 6 املرحلة الدراسية× النوع 

   443.671 631631.741 163 بني اجملموعات
    637161.634 143 اجملموع املعدل

 77جدول 
حتليل التباين الثنائي للفروق يف تقدير االحتياجات الثقافية وفقًا ملتغريي النوع واملرحلة الدراسية والتفاعل 

 بينهما
 الداللة (ف)قيمة  متوسط املربعات جمموع املربعات درجات احلرية املصدر
 1.264 1.636 73.311 73.311 7 النوع

 1.117 1.336 273.146 7641.123 6 املرحلة الدراسية
 1.126 6.131 647.731 326.433 6 املرحلة الدراسية× النوع 

   16.241 21642.313 163 بني اجملموعات
    27173.333 143 اجملموع املعدل

، وهي (7.633)ملتغري النوع بلغت ( ف)املتعلق باجملال الرتبوي أن قيمة ( 71)يوضح اجلدول 
ملتغري النوع بلغت ( ف)املتعلق باجملال الثقايف أن قيمة ( 77)كما يوضح اجلدول   ،قيمة غري دالة إحصائياً 

وهو ما يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  ،هي قيمة غري دالة إحصائيًا أيضاً ، و (1.636)
 .تقدير االحتياجات الرتبوية والثقافية وفقاً ملتغري النوع

يعد كافيًا لتأكيد عدم ( 77، 71)على الرغم من أن حتليل التباين الثنائي الوارد يف اجلدولني و 
، (معلمة ،معلم) وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير االحتياجات الرتبوية والثقافية وفقًا ملتغري النوع

بلغت قيمة  إذالسابقة، ذات النتيجة الذي أظهر  (ت)إال أن الباحث رغب كذلك يف استخدام اختبار 
بينما بلغت يف اجملال الثقايف ، (1.331والقيمة االحتمالية ) (1.273-)يف اجملال الرتبوي ( ت)
 . إحصائياً ني، ومها قيمتان غري دالت(1.613والقيمة االحتمالية ) (7.123)
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ظ من اجلدول أن يالحتقدير االحتياجات الرتبوية والثقافية وفقاً ملتغري املرحلة الدراسية، فيمكن أما 
، ويف املرحلة املتوسطة (13.73)أن املتوسط يف املرحلة االبتدائية للمعلمني واملعلمات معًا  (3)
الحتياجات الثقافية فقد بلغ اأما  ،(713من ( )13.33)رحلة الثانوية ، بينما بلغ يف امل(11.13)

، بينما بلغ يف املرحلة الثانوية (44.33)طة ، ويف املرحلة املتوس(46.13)املتوسط يف املرحلة االبتدائية 
 (. 33من ( )43.11)

بلغ الفارق بني أكرب قيمة وأقل  إذسطات مالحظة وجود فروق بينها، وميكن من خالل تلك املتو 
ولعل كرب  ،قافيةيف االحتياجات الث (4.16)و ،يف االحتياجات الرتبوية (3.17)راحل تلك امل يفقيمة 

ملتوسطات يؤشر على إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة تقدير حجم تلك الفروق يف ا
 .االحتياجات الرتبوية والثقافية تعزى ملتغري املرحلة

والختبار ما إذا كانت تلك الفروق يف املتوسطات بني مراحل التعليم العام يف اجملالني الرتبوي 
، 71)كما يوضحه اجلدوالن   ؛ر حتليل التباين الثنائيام اختباوالثقايف ذات داللة إحصائية، فقد مت استخد

77.) 
، وهي (3.433)ملتغري املرحلة بلغت ( ف)املتعلق باجملال الرتبوي أن قيمة ( 71)ويوضح اجلدول 

املتعلق باجملال الثقايف أن قيمة ( 77)كما يوضح اجلدول   ؛(1.17)إحصائياً عند مستوى داللة قيمة دالة 
وهو ما  ،(1.17)اً أيضاً عند مستوى داللة وهي قيمة دالة إحصائي ؛(1.336)بلغت ملتغري املرحلة ( ف)

 .يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير االحتياجات الرتبوية والثقافية وفقاً ملتغري املرحلة
د يعد كافيًا لتأكيد وجو ( 77، 71)الوارد يف اجلدولني  وعلى الرغم من أن حتليل التباين الثنائي

، متوسطة ،ابتدائية) فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير االحتياجات الرتبوية والثقافية وفقًا ملتغري املرحلة
الذي أظهر ذات النتيجة  ، إال أن الباحث رغب كذلك يف استخدام اختبار حتليل التباين األحادي(ثانوية

بينما بلغت ، (1.163مة االحتمالية والقي) (4.331)يف اجملال الرتبوي ( ف)بلغت قيمة  إذ، السابقة
، ومها قيمتان دالتان إحصائيًا عند مستوى (1.113والقيمة االحتمالية ) (3.331)يف اجملال الثقايف 

 .على التوايل( 1.17)، و(1.13)داللة 
ختبار ، مها ا(للمقارنات البعدية)وملعرفة اجتاه تلك الفروق استخدم الباحث اختبارين بعديني 

 .(76)يوضحهما اجلدول و  ؛ختبار توكيشيفيه، وا
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 76جدول 
 (ثانوية، متوسطة ،ابتدائية)حلة الدراسية اختبار شفيه وتوكي للمقارنات البعدية وفقاً ملتغري املر 

 :مستوى الداللة وفقاً لـ الثانوية املتوسطة االبتدائية املراحل الدراسية
 اختبار توكي اختبار شفيه

 وياجملال الرتب: أوالً 
  *3.1711 -- -  االبتدائية

1.147 

 
1.164 

 
- - -  املتوسطة
- -  *3.1711 الثانوية

 اجملال الثقايف: ثانياً 
  *4.1734 -- -  االبتدائية

1.113 
 

- - -  املتوسطة 1.116
- -  *4.1734 الثانوية

رحلتني الرتبوي هي بني امل أن تلك الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف اجملال( 76)ويوضح اجلدول 
تلك الفروق و  ،النسبة للفروق يف اجملال الثقايفونفس احلال ب ،ولصاحل املرحلة الثانوية ؛االبتدائية والثانوية

أما بالنسبة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة،  ،(1.17)، و(1.13)دالة إحصائيًا عند مستويي داللة  د  تع
 .هماق ذات داللة إحصائية بينفرو واملتوسطة والثانوية فال توجد 

، ومتغري املرحلة (علمةم، معلم)املستقلني، متغري النوع  لتفاعل بني مستويات املتغرييناأما و 
–جات الرتبوية والثقافية، فيمكن درجة حتديد االحتيا يفك التفاعل ، وأثر ذل(ثانوية ،متوسطة ،ابتدائية)

املقابلة للتفاعل بني مستويات ( ف)حظة أن قيمة مال -(77، 71)الل العودة إىل اجلدولني من خ
يف ( 6.131)، و(يف االحتياجات الرتبوية( )6.123)تساوي ( املرحلة× النوع )املتغريين املستقلني 

 .إحصائياً  ني، ومها قيمتان غري دالتالثقافيةاالحتياجات 
 :ويف ضوء ما سبق ميكن تلخيص أبرز نتائج السؤال احلايل يف التايل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتديد احتياجات التطور املهين الرتبوية والثقافية . 7. 4. 71
 (.معلمة، معلم)زى ملتغري النوع تع 6141ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف اململكة يف ضوء متطلبات رؤية 

بوية والثقافية ملعلمي وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتديد احتياجات التطور املهين الرت . 6. 4. 71
 ،ابتدائية)غري املرحلة الدراسية تعزى ملت 6141ومعلمات الرياضيات يف اململكة يف ضوء متطلبات رؤية 

 .لصاحل املرحلة الثانوية ؛حلتني االبتدائية والثانويةتلك الفروق هي بني املر و  ،(ثانوية، متوسطة
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ديد احتياجات التطور املهين الرتبوية والثقافية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حت. 4. 4. 71
تعزى للتفاعل بني متغريي النوع  6141ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف اململكة يف ضوء متطلبات رؤية 

 .واملرحلة الدراسية
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إن لق مبناقشة نتائج السؤال احلايل ميكن القول وفيما يتع

اليت ركزت كثريًا على قد يُعزى إىل مضامني الرؤية ( معلمة ،معلم)ياجات وفقًا ملتغري النوع حتديد االحت
املرأة، وأمهية مشاركتها يف شىت اجملاالت، واستشعار املعلمات لذلك الدور من خالل ( متكني)املرأة، و

مواقع التواصل و  الرمسي اليت أسهم اإلعالم الرمسي وغري دثت بعد اإلعالن عن تلك الرؤيةالتغيريات اليت ح
 .كبرينحو  تسليط الضوء عليها وإبرازها باالجتماعي يف 

تغري املرحلة الدراسية وفيما يتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتديد االحتياجات وفقًا مل
قيًا للغاية، وميكن رمبا يعد أمرًا منط( مقارنة باالبتدائية)الثانوية لصاحل املرحلة ؛ (ثانوية ،متوسطة ،ابتدائية)

يف املرحلة لكواهم  ون أمهية طلبة املرحلة الثانوية على وجه اخلصوصكر د واملعلمات ينيتفسريه بأن املعلم
إمكانية و ، (العنصر البشري)يمثلون أحد أهم مدخالت الرؤية أاهم سالدراسية األعلى يف التعليم العام، و 

بينما يعد تالمذة املرحلة االبتدائية يف فئة عمرية . كل أسرعبش تنفيذ متطلباهتاالرؤية و  حتقيقإسهامهم يف 
م قد يصل أمامهم فرتة زمنية طويلة للتخرج من مرحلة التعليم العاو أقل كثرياً من نظرائهم يف املرحلة الثانوية، 

 .تسعة أعواممتوسطها إىل ما يقارب 
حتياجات وفقًا للتفاعل بني أما فيما يتعلق بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتديد اال

متغريي النوع واملرحلة الدراسية، فرمبا يعد أمرًا منطقيًا كذلك يف ضوء النتائج اليت سبقتها، واليت من أبرزها 
، معلم)ن مستويات التفاعل الستة عدم وجود فروق تعزى ملتغري النوع، إضافة إىل أنه ال يوجد مستوًى م

يرتفع ( ثانوي ،معلمة)، (متوسط ،معلمة)، (ابتدائي ،معلمة)، (ثانوي ،معلم)، (متوسط ،معلم)، (ابتدائي
يسهم يف أن  اً ملحوظ ارتفاعاً فية عن املستويات األخرى فيها متوسط تقدير االحتياجات الرتبوية والثقا

 .يكون ذلك الفرق ذا داللة إحصائية
 :استنتاجات7 11

 يؤمل منو اليت حتظى بأمهية بالغة،  6141ؤية اململكة قامت الدراسة احلالية بداية بتحليل ر 
إحداث تغيريات كبرية يف اجملتمع السعودي يف كافة  ، من خاللاإلسهام يف تنمية اجملتمع ورقيه خالهلا

أمهية بذل اجلهود الالزمة إلجناحها وحتقيقها ألهدافها املرجوة، وتقليل حدة بالتايل يربز ، و اجملاالت
يف كافة مفاصل حياة دخوهلا نفيذها، نظراً لضخامتها وتشعبها من جهة، و املشكالت املتوقعة الناجتة عن ت
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اتف اجلميع يربز أمهية تكو كومية واخلاصة من جهة أخرى، مؤسسات اجملتمع احلو  املواطن السعودي
 .وإسهامهم يف إجناحها

فية ملعلمي وبعد حتليل تلك الرؤية سعت الدراسة إىل حتديد احتياجات التطور املهين الرتبوية والثقا
مبا يسهم ت تلك الرؤية وأهدافها يف ضوء متطلبايف اململكة ومعلمات الرياضيات يف مراحل التعليم العام 

الذي رمبا  ينسجم مع مهامهم وأدوارهم الرتبوية والتعليمية، وهو األمرو يف قيامهم بدور فاعل جتاه الوطن، 
ة من تلك االحتياجات اليت ميكن خرجت بقائمف، قوهتاكبري ومثل أحد نقاط   إىل حدجنحت فيه الدراسة 

اإلسهام يف إجناح الرؤية بشكل ملحوظ، السيما يف ظل ضخامة أعداد هؤالء  - من خالل حتقيقها -
املون معهم، والذين يزيد عددهم ، وأعداد الطلبة الذين يتع( ألفاً نيما يفوق األربع)املعلمني واملعلمات 

 إضافة إىل أن هؤالء الطلبة ميثلون ،ني على كافة مراحل التعليم العامعستة ماليني طالب وطالبة موز  على
أحد أبرز نقاط القوة يف اململكة،  ثريًا على العنصر البشرياليت ركزت كاملدخل األهم من مدخالت الرؤية 

 .والعنصر األهم يف إجناحها
علمي ومعلمات الرياضيات أاها أظهرت قناعة لدى م احلالية ولعل من نقاط القوة أيضاً يف الدراسة

كنهم القيام لعديد من األدوار اليت ميإدراكهم ااإلسهام يف إجناحها، و ، وأمهية 6141باململكة بأمهية رؤية 
اجات الرتبوية والثقافية لديهم، اليت ترمجت من خالل قناعتهم بوجود الكثري من االحتي هبا يف هذا السياق

حتقيق الرؤية، ومن خالل طبيعة عملهم  علىيساعدهم و هين يسهم حتقيقها يف تطورهم امل ميكن أنو 
الدراسات اليت تناولتها حبسب علم  ةونظرًا حلداثة الرؤية وقل ،التعليمية اليت يؤدواهاو لرتبوية اوأدوارهم 

الباحث السيما يف هذا اجملال، فقد تكون تلك االحتياجات جديدة يف جمملها وغري مسبوقة، السيما يف 
 .ايف منهااجملال الثق

يت توصلت إليها الدراسة احلالية قد يكون وبالنظر إىل تلك االحتياجات الرتبوية والثقافية ال
وزارة التعليم باململكة، ومن خالل مؤشرات األداء لابع تمنها يف برنامج التحول الوطين الفادة باإلمكان اإل

م ملعلمي ومعلمات دريبية اليت ستصماليت وضعتها الوزارة، وذلك عرب تضمينها يف قائمة الربامج الت
 .وماً ماألخرى يف التعليم العام ع ، ورمبا ملعلمي ومعلمات التخصصاتوصاً صالرياضيات خ

رمبا ميثل نوعًا من  -ويف صورهتا العامة-أن حتقيق تلك االحتياجات  اعتقاد فئةوعلى الرغم من 
عالية عرب برامج تدريبية نوعية تصمم وتنفذ وبكفاءة  حتقيقهاالتحدي لوزارة التعليم، إال أن باإلمكان 

مبعايري علمية رفيعة، وتوفر هلا إمكانات بشرية ومادية مناسبة، السيما يف ظل ما حتظى به الوزارة من 
 .على كافة املستوياتكبرية إمكانات  
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روق اليت أظهرت عدم وجود فدراسة احلالية يف سؤاهلا الثالث كما أن النتائج اليت توصلت إليها ال
ذات داللة إحصائية يف حتديد تلك االحتياجات وفقًا ملتغري النوع، ووجود تلك الفروق وفقًا ملتغري املرحلة 

أن  نتائج مهمة للغاية، تعين د  لصاحل املرحلة الثانوية تع ؛ةالدراسية، وحتديداً بني املرحلتني االبتدائية والثانوي
موحدة يف أهدافها ومادهتا العلمية وأنشطتها لكل من املعلمني بإمكان وزارة التعليم اعتماد برامج تدريبية 

األقرب لإلسهام يف  ة الثانوية، نظراً لكون طلبتهاعلى معلمي ومعلمات املرحلات، مع الرتكيز بداية واملعلم
 .حتقيق الرؤية

ذا ولعل تركيز الباحث على تدريب املعلمني واملعلمات عرب برامج تدريبية تصمم وتنفذ لتحقيق ه
تسهم عملية التدريب  إذحتقيق تلك االحتياجات لديهم،  الغرض يعد الوسيلة األمثل رمبا واألكثر جناعة يف

ا أشارت إليه العديد من تلك يف تطوير املعلمني مهنياً، ويف حتقيق األهداف املرجوة، وهو ما يتفق مع م
 Zambo ؛Cowen, Barrett, Toma & Troske, 2015) كدراسة كل من  ؛الدراسات

& Zambo, 2008 ؛ Assadi & Murad, 2017؛ Suanrong & Herron, 
2014.) 

اليت ميكن أن تكون حموراً للربامج التدريبية تلك، فيمكن أن وين الوحدات التدريبية املقرتحة عناأما 
وحدات التدريبية فقد أشري موضوعات تلك الأما  ،(74)رقم تتمثل يف الوحدات املوضحة يف اجلدول 

بقًا عند مناقشة نتائج السؤالني األول والثاين، لذلك ارتأى الباحث عدم إعادة كتابتها تالفياً اسيها إل
 .للتكرار
 74جدول 

الوحدات التعليمية املقرتحة للربامج التدريبية النابعة عن احتياجات التطور املهين ملعلمي ومعلمات 
 6141الرياضيات املتعلقة برؤية اململكة 

 عليمية للربامج التدريبيةالوحدات الت
 اجملال الثقايف: ثانياً  اجملال الرتبوي: أوالً 

 عنوان الوحدة م عنوان الوحدة م
 6141رؤية اململكة  7 تنمية اجملتمع السعودي 7
 6141دور التعليم يف حتقيق أهداف رؤية اململكة  6 املنظومة القيمية للطلبة 6
 وق العملقطاع الوظائف وس 4 مهارات التفكري 4
 األعمال اخلريية والتطوعية 3 اسرتاتيجيات التدريس 3
  مهارات التقومي الفعال 3

لربامج العديد من األمور اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق تلك االحتياجات عرب ا والبد من تأكيد
التدريبية مبا ينسجم توظيف املادة العلمية واألنشطة املتضمنة يف الوحدات  :ومنها ؛التدريبية املقرتحة أعاله
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مع رؤيتها الطموحة، وذلك  -يف الوقت ذاته–مع أدوار معلمي ومعلمات الرياضيات يف اململكة، ويتفق 
ت، تقدمي أمثلة عملية لكيفية دمج الرؤية ومكوناهتا يف كل من األعداد والعمليا: منها ؛عرب عدة إجراءات

وتدريب . أللغاز الرياضية واسرتاتيجية املشروع فيهاوتوظيف املشكالت وا ،واجلرب، واإلحصاء واالحتماالت
هات بالتنسيق مع املدرسة واجل هتار وإدااملعلمني واملعلمات على كيفية ختطيط األعمال اخلريية والتطوعية 

يف –، وطرق إدماج الطلبة فيها، وكيفية توجيهها مبا خيدم اجملتمع وينمي صلةاحلكومية واخلاصة ذات ال
ملشروعات الصغرية واملتوسطة، ضرب أمثلة واقعية و  ،يات الطلبة العلمية يف الرياضياتو مست -الوقت ذاته

 .األسرة، وغريها يف تلك الربامج والتخطيط املايل، وإعداد ميزانية
وتنفيذ  ،( (Althauser, 2015كذلك ختصيص الوقت الالزم للتطوير املهين للمعلمني  وجيب

 & Suanrong)أجل تعظيم جتربة التعلم جلميع املعلمني  سرتاتيجيات متباينة عند التدريب منإ
Herron, 2014)،  وإتاحة الفرص للمعلمني للمشاركة النشطة يف تلك الربامج، والتدريب العملي

 .  (Matherson & Windle, 2017)فيها قبل نقل اخلربات املكتسبة إىل الفصول الدراسية 
 :التوصيات والمقترحات7 10

 :ليه نتائج الدراسة احلالية يوصي الباحث وزارة التعليم باململكة مبا يلييف ضوء ما آلت إ
تحقيق احتياجات التطور املهين ل  الدراسة احلاليةتصميم وتنفيذ الربامج التدريبية املقرتحة يف. 7. 76

 .6141 اململكة الرتبوية والثقافية ملعلمي ومعلمات الرياضيات باململكة يف ضوء رؤية
 فها ومادهتا العلمية وأنشطتهاد الربامج التدريبية املقرتحة للمعلمني واملعلمات من حيث أهداتوحي. 6. 76

توسطة وإعطاء األولوية يف االلتحاق هبا بداية ملعلمي ومعلمات املرحلة الثانوية، ومن مث املرحلتني امل
 .واالبتدائية على التوايل

 .6141العام مبا يتناسب مع رؤية اململكة تطوير مناهج الرياضيات يف مراحل التعليم . 4. 76
الصفية  يف الربامج والفعاليات واألنشطة 6141توجيه مدارس التعليم العام بإدخال رؤية اململكة . 3. 76

مبا ينسجم مع أدوار القائمني على العملية التعليمية فيها، السيما تلك الواردة يف والالصفية اليت تنفذها 
 .ة والثقافية للمعلمني واملعلمات الرتبوياحتياجات التطور املهين
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تصور مقرتح ملخرجات برامج إعداد (. 6171) .؛ واحمليميد، سلطان بن عبداهللالتوجيري، أمحد بن حممد
دور اجلامعات السعودية يف تفعيل رؤية : مؤمتر. 6141علم يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية امل

م،  6171يناير  76-77هـ املوافق 7341ربيع الثاين  73-74جامعة القصيم، بريدة، . 6141
736-733. 

نامج اإلحصاء النفسي والرتبوي تطبيقات باستخدام بر (. 6177) .حسن، عزت عبد احلميد حممد
SPSS 18 .(.مدينة نصر)دار الفكر العريب : القاهرة 
، (631)، السعودية، (وزارة التعليم)املعرفة  .6141التعليم مفتاح الرؤية (. 6172)الدخيين، حممد 

723. 
دار : عمان. SPSSالتحليل اإلحصائي املتقدم للبيانات باستخدام (. 6171) .دودين، محزة حممد

 . والطباعة املسرية للنشر والتوزيع
 : من 73/3/6171مت اسرتجاعها بتاريخ (. 6172) .6141رؤية اململكة العربيـــة السعوديـــة 

http://vision2030.gov.sa/. 
دراسة تقوميية لصحة استخدام (. 6172) .العتييب، أشرف أمحد عواض؛ وجاد الرب، هشام فتحي
خالل الفرتة )يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى أسلوب حتليل التباين يف رسائل املاجستري والدكتوراه 

 .337- 363 السعودية،، (14)، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس(. هـ7341 -هـ 7367
االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات الرياضيات لتدريس (. 6173) .عسريي، حممد بن مفرح بن حيىي

يف املرحلة ( McGraw Hill Education)املنهج املطور من سلسة ما قروهل التعليمية 
 .21-2 مصر،، (1)71جملة تربويات الرياضيات، . املتوسطة بنجران

االحتياجات التدريبية يف اسرتاتيجيات التقومي البديل وأدواته عند (. 6173) .عالونة، معزوز جابر
العلوم )لنجاح لألحباث جملة جامعة ا. معلمي الرياضيات يف مديرية الرتبية والتعليم يف مدينة نابلس

 .6271-6311 فلسطني،، (77)61، (اإلنسانية
. حاجات التطور املهين ملعلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية يف اليمن(. 6173) .علي، علي طاهر عثمان

 .7713-7731جامعة القصيم، ، (3)1جملة العلوم الرتبوية والنفسية، 
مت اسرتجاعها بتاريخ . لتكافؤ والتوزيع االعتدايلالتجانس وا(. 6171) .(أ)عمر، حسني مردان 

 ./http://www.husseinmardan.com: من 71/3/6171
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مت اسرتجاعها بتاريخ . اإلحصاء املعلمي والالمعلمي(. 6171) .(ب)حسني مردان  عمر،
 ./http://www.husseinmardan.com: من 71/3/6171

 .دار املناهج للنشر والتوزيع: عمان. اإلحصاء(. 6174) .؛ ومحدان، فتحيفليفل، كامل
واقع استخدام أسلوب حتليل التباين يف حبوث الباحثني (. 6172) .املالكي، مرضي بن مرضي راضي

اجمللة العربية للدراسات األمنية، . احملرتفني املنشورة يف اجملالت العلمية يف بعض اجلامعات السعودية
46(21) ،21-716. 

دراسة حتليلية لبعض املفاهيم اإلحصائية يف (. 6176) .وعبداهلل، هديل داهي؛ النعيمي، ضرغام جاسم
جامعة بابل، ، (1)، جملة كلية الرتبية األساسية. اختيار حجم العينة ومستوى الداللة اإلحصائية

317-371. 
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