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 ممخص البحث
ىدفت الدراسة الحالية إلى تعرؼ االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة 
االبتدائية في مدينة تبكؾ في ضكء المعايير المينية المعاصرة مف كجية نظرىـ ككجية نظر 

ىػ. اتبعت الدراسة المنيج الكصفي، :854-8549كييف خالؿ العاـ الدراسي المشرفيف الترب
( مشرفيف تـ 9( معممان تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية كمف ):8كتككنت عينة الدراسة مف )

( فقرة 44اختيارىـ بطريقة قصدية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانة اشتممت عمى )
  .ـ التأكد مف صدقيا كثباتيامكزعة عمى ستة مجاالت. ت

أظيرت نتائج الدراسة أف درجة تقييـ االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات 
بالمرحمة االبتدائية في مدينة تبكؾ في ضكء المعايير المينية المعاصرة بشكؿ عاـ جاءت 

كتكظيؼ  بدرجة كبيرة، كما كانت درجة تقييـ االحتياجات التدريبية لممجاليف )إدارة الصؼ،
استراتيجيات تدريس الرياضيات المطكرة( بدرجة كبيرة، في حيف جاءت درجة تقييـ 
االحتياجات التدريبية المرتبطة بالمجاالت )التكنكلكجيا، كتقكيـ األداء، كالمككف المعرفي 
لمجاالت الرياضيات، كالتنمية المينية المستدامة( بدرجة متكسطة. كما أظيرت نتائج الّدراسة 

 ( 0,6,فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) كجكد
 .أكصت باإلفادة مف نتائج الّدراسة في تمبية االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضّيات

 : معممك الرياضيات، االحتياجات التدريبية، المعايير المينيةالكممات المفتاحية
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Abstract: 
This study aims to Identfiy the training needs of Tabuk primary 

schools mathematics teachers in light of the contemporary professional 
standards, from the teachers and the educational supervisors point 
views, during the academic year 1438-1439. The study follows the 
descriptive method. The sample consists of (79) math teachers were 
randomly chosen and (9) educational supervisors were intentionally 
chosen. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was 
prepared containing (33) items divide into six domains. It has been 
confirmed its validity and reliability. The results of the study show that 
the degree of the training needs of Tabuk primary schools 
mathematics teachers in light of the contemporary professional 
standards, from the teachers and the educational supervisors point 
views is high. Olso the results of the study show that the degree of the 
training needs evaluating of the domains (Classroom management, 
Employing the teaching strategies of developed mathematics curricula) 
is high. While the results show that the degree of the training needs 
evaluation of the domains (Technology, Assessment, Math knowledge 
and the continuous professional growth) is medium. The study shows 
statistically significant differences at the level of  
Key words: Mathematics teachers, Training needs, Professional 
standards 
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 المقدمة:
إف نجاح التربية في بمكغ أىدافيا التربكية كالتعميمية، كتحقيؽ دكرىا في تطكير الحياة  

يتكقؼ عمى مقكمات عديدة كالسياسات التعميمية كاإلدارة كالتنظيـ كالمنياج المدرسي 
 كاإلمكانات المادية، كعالقة نظاـ التعميـ باألنظمة األخرل االجتماعية كاالقتصادية، إال أف
المعمـ يعتبر أىـ ىذه المقكمات كيشكؿ العامؿ الرئيس فييا؛ كليذا فقد أكلت معظـ نظـ التعميـ 
في العالـ تقكيـ دكر المعمـ التعميمي كالتربكم عناية خاصة مف أجؿ تحقيؽ النمك الميني 

 (.8،4,,3المستمر لو. ) عبابنة كالحمد، 
ايير ألداء المعمـ؛ ففي عاـ كلقد تكجيت العديد مف الدكؿ العربية نحك تطكير مع

( انطمؽ مشركع تطكير التعميـ في السعكدية بيدؼ بناء اقتصاد معرفي. كقاـ فريؽ مف 6,,3)
المممكة العربية السعكدية بكضع أربعة عشر معياران مينيان ألداء المعمـ، باإلضافة إلى معايير 

 السعكدية جاىدة لمكاكبة التطكرات أدائية أخرل، كتسعى كزارة التربية كالتعميـ بالمممكة العربية
العالمية المتسارعة، كالحاجات الداخمية الممحة لتطكير التعميـ العاـ في جميع جكانبو كشؤكنو 

 (.,۷۰۰۲،55)الشدكخي كشاىيف، 
كتعد التنمية المينية لممعمـ مف أساسيات تحسيف التعميـ، كذلؾ لما ليا مف أىمية بالغة 

لممعمـ، كتطكير تعمـ جميع الطالب لمميارات الالزمة ليـ مما في تطكير األداء التدريسي 
 (.8، 8,,3يؤدم إلى تحقيؽ مجتمع التعمـ ) المفرج كالمطيرم كحمادة، 

كأصبحت المعايير ضركرة لضماف الجكدة الشاممة في مجاؿ إعداد كتدريب المعمـ  
يف العمؿ، كما أنو كتطكيره، ككاتجاه تطكيرم حديث يكفر لكؿ معمـ فرصة المشاركة في تحس

المدخؿ الذم مف خاللو تتمكف المؤسسة التعميمية مف تكفير المستكيات كالمؤشرات العامة 
المكضكعية التي يتـ في ضكئيا تصميـ كتنفيذ برامج التدريب كالتقكيـ المستمر الذم ينيض 

كاء بالعمؿ، كييدؼ إلى تحسينو باستمرار حتى يمكف الكصكؿ إلى أعمى مستكيات الجكدة س
 (.58، 3,88في المدخالت أك المخرجات ) مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج،

 الدراسة: مشكمة
أشارت نتائج العديد مف الدراسات قصكرنا في أداء معممي الّرياضّيات ينعكس بشكؿ 

( ضعؼ 3,83مباشر عمى مستكيات تحصيؿ الّطمبة، فقد أظيرت نتائج دراسة الشيخي )
لسعكدييف في الرياضيات في نتائج الدراسة الدكلية لمرياضيات كالعمـك مستكل تحصيؿ الطمبة ا

(TIMSS( لمعاـ )مقارنة بنتائج الطمبة في غالبية الدكؿ التي سبؽ ليا المشاركة في 3,88 )
تمؾ المسابقات الدكلية، عمى الرغـ مف اإلمكانات الكبيرة التي تحظى بيا السعكدية في كافة 

عمى التمقيف  تعتمد طرؽ التدريس التقميدية التي ذا القصكر إلىى البعض المجاالت. كيعزك
لدل معممي الرياضيات، كعدـ تمقييـ التدريب الكافي في ىذا المجاؿ، كمف الالفت لالنتباه أف 
المممكة العربية السعكدية شاركت في ذات الّدراسة بعد أربع سنكات، كقد أشارت نتائج الّدراسة 

ا إلى ضعؼ كاضح كىّكة كبيرة في نتائج طمبة  TIMSS) رياضيات )الّدكلّية في العمـك كال أيضن
المممكة العربية السعكدية مقارنة ببقية الّدكؿ عمى الّصعيد العالمي كاإلقميمي، كاألكثر غثارة 

( 3,86لالنتباه أف الّدراسة تشير إلى انحدار نتائج طمبة المممكة العربية السعكدية في العاـ )
 (.Mullis.et.al,2015( نقطة )38( بمقدار )3,88مقارنة بالعاـ )
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كلذا تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في قصكر أداء معممي الرياضّيات الذم كشفت عنو 
الدراسات الّسابقة كنتائج طمبة المممكة العربية السعكدّية في الّدراسة الّدكلّية في العمـك 

و كمشرؼ تربكم، مما يستمـز تحديد كالرياضيات كمالحظات الباحث المباشرة مف خالؿ عمم
 االحتياجات التدريبّية ليـ، كيمكف تحديد مشكمة الدراسة في األسئمة اآلتية: 

ما االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية بمدينة تبكؾ في ضكء  -8
 ربكييف؟معايير التنمية المينية المعاصرة مف كجية نظرىـ ككجية نظر المشرفيف الت

 الدراسة:  أهداف
التعرؼ إلى االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية بمدينة تبكؾ 

 في ضكء معايير التنمية المينية المعاصرة مف كجية نظرىـ كجية نظر كالمشرفيف التربكييف.
 الدراسة حدود

لتدريبية في ضكء معايير اقتصرت ىذه الدراسة عمى االحتياجات ا الحدود الموضوعية: -
 التنمية المينية المعاصرة.

: اقتصرت الدراسة عمى عينة عشكائية مف معممي كمشرفي الرياضيات الحدود المكانية -
 بالمرحمة االبتدائية بمدينة تبكؾ.

ىػ/ :854طبقت ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  الحدود الزمانية: -
 ـ. 3,89
 الدراسة: اتمصطمح

 االحتياجات التدريبية: -
( بمجمكعة المعارؼ كالميارات التدريسية التي يفتقدىا معمـ 9، 3,84يعرفيا الثقفي )

الرياضيات كيمزمو التدرب عمييا ليككف قادرنا عمى تنفيذ مقررات الرياضيات المطكرة بشكؿ 
 أكثر كفاءة كفعالية. 

ىذه الدراسة بأنيا: مجمكعة المعارؼ كتعرؼ االحتياجات التدريبية إجرائيا في 
كالميارات التي يفتقر إلييا معممك الرياضيات بالمرحمة االبتدائية كالالزمة لتطكير أدائيـ 

 بتدريس الرياضيات بفاعمية في ضكء المعايير المينية المعاصرة.
 معايير التنمية المهنية:
إطاران مرجعيان ( بمجمكعة مف المحددات التي تشكؿ 476، 3,84يعرفيا رصرص)

لممارسات معمـ الرياضيات بفاعمية، كيمكف كصؼ كؿ منيا كقياسو مف خالؿ تحقؽ المؤشرات 
 المتصمة بكؿ محدد متصؿ بأداء كممارسات المعمـ.

جراءات الدراسة:  منهجية وا 
 الدراسة: منهج

 .لمناسبتو ألىداؼ الدراسة كتساؤالتيا الدراسة ىذه في الكصفي المنيج استخداـ تـ   
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 الدراسة وعينة الدراسة: مجتمع 
تكّكف مجتمع الدراسة مف جميع معممي الّرياضّيات لممرحمة االبتدائّية، كالمشرفيف 
                 الّتربكييف لماّدة الّرياضّيات في مدينة تبكؾ التابعة إلدارة التعميـ بتبكؾ لمعاـ الدراسي 

( مشرفيف كفؽ إحصائيات مكتب التعميـ 9ك)( معممنا ,37ىػػ، كالبالغ عددىـ ):854/  8549
في مدينة تبكؾ، كتـ اختيار عينة عشكائية ممثمة مف مجتمع الدراسة مف المعمميف بمغ عددىا 

ا بنسبة ):8) %( مف مجتمع الّدراسة مف المعمميف، في شممت عينة الّدراسة مشرفي ,4( معممن
 %( مف مجتمع الّدراسة مف المشرفيف.,,8( بنسبة )9الّرياضّيات لممرحمة االبتدائّية كعددىـ )

 الدراسة: أداة
نظران لطبيعة الدراسة مف حيث أىدافيا، كمنيجيا، كمجتمعيا، استخدـ الباحث    

االستبانة لجمع المعمكمات كالبيانات المتعمقة بيا، كتعد ىذه األداة مف أكثر أدكات البحث 
قاـ الباحث بمراجعة الجانب النظرم المرتبط شيكعان كاستخدامان في مجاؿ العمـك اإلنسانية. كقد 

باالحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات كمعايير التنمية المينية المعاصرة كمجاالتيا 
المختمفة، كمراجعة الدراسات السابقة، كالمكضكعات المشتممة عمييا، مف أجؿ تحديد مجاالت 

(، 3,84(، دراسة الثقفي )3,83م )االستبانة كصياغة فقرات كؿ مجاؿ. كأىميا دراسة البمك 
( فقرة 44(، كاشتممت االستبانة عمى )3,88( كدراسة كيالي كالصمادم )3,85عسيرم )

مكزعة عمى سّتة مجاالت )المككف المعرفي لمجاالت الرياضيات، تكظيؼ استراتيجيات تدريس 
نمية المينية الرياضيات المطكرة، إدارة الّصّؼ، تقكيـ األداء، تكظيؼ التكنكلكجيا، الت

 (8المستدامة(. ُيستجاُب عمييا كفؽ التدرج الخماسي لميكرت، كيمثميا جدكؿ )
 (2جدول )

 الصورة النهائية ألداة الدراسة 

 عدد الفقرات مجاالت أداة الدراسة المجال

 4 المكون المعرفي لمجاالت الرياضيات األّول

 7 توظيف استراتيجيات تدريس الرياضيات المطورة الثاني

 6 إدارة الّصفّ  الثالث

 6 تقويم األداء الرّابع

 5 توظيف التكنولوجيا الخامس

 5 التنمية المهنية المستدامة السادس

 33 االستبانة ككل
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 نتائج الدراسة وتفسيرها:
 إجابة السؤال األّول:

 (1جدول )
وك في ضوء المعايير االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية في مدينة تب

المهنية المعاصرة من وجهة نظرهم ووجهة نظر المشرفين التربويين مرتبة تنازلًيا حسب 
 المتوسطات الحسابية

 درجة الحاجة االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي المجاؿ الرتبة

 كبيرة 075, 4085 إدارة الصؼ 8

 كبيرة 086, 4056 تكظيؼ استراتيجيات تدريس الرياضيات المطكرة 3

 متكسطة 096, 4049 تكظيؼ التكنكلكجيا 4

 متكسطة 094, 4038 تقكيـ األداء  5

 متكسطة 083, 4089 المككف المعرفي لمجاالت الرياضيات 6

 متكسطة :0, 30:4 التنمية المينية المستدامة 7

 متكسطة 078, 4043 االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بشكؿ عاـ 

( أف االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية 3جدكؿ )يتبيف مف 
في مدينة تبكؾ في ضكء المعايير المينية المعاصرة مف كجية نظرىـ ككجية نظر المشرفيف 

( كدرجة الحاجة 078,( كانحراؼ معيارم )4043التربكييف بشكؿ عاـ جاءت بمتكسط حسابي )
 متكسطة.

رة الّصّؼ( في الرتبة األكلى مف حيث درجة الحاجة كبيرة، كقد جاء المجاؿ )إدا
(. كقد تعزل ىذه الّنتيجة إلى شعكر عينة 075,( كانحراؼ معيارم )4085بمتكسط حسابي )

الّدراسة بأىمّية إدارة الّصؼ بأبعادىا المختمفة كتأثيرىا عمى عممّية التعميـ كالّتعّمـ، كما قد تعزل 
دل بعض الّطمبة قد تعيؽ العممّية الّتعميمّية داخؿ غرفة الّصؼ إلى بركز مشكالت سمككّية ل

كحاجة عّينة الّدراسة إلى استراتيجّيات حديثة لإلدارة الّصفّية الفاعمة تمّكنيـ مف التعامؿ مع 
( التي أشارت إلى أّف 3,84مختمؼ المشكالت. كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الثقفي )

 معممي الّرياضّيات في المرحمة المتكسطة في المجاؿ الّتربكم جاءت كبيرة.االحتياجات التدريبّية ل
كما جاء المجاؿ )تكظيؼ استراتيجيات تدريس الرياضيات المطكرة( في الّرتبة الثانية 

(. كقد تعزل ىذه الّنتيجة 086,( كانحراؼ معيارم )4056بدرجة حاجة كبيرة، بمتكسط حسابي )
المطّكرة تضّمنت مكضكعات بنيت كفؽ سالسؿ عالمّية مختمفة عف إلى أّف مناىج الّرياضّيات 

المناىج التقميدّية التي اعتاد عمى تدريسيا المعّممكف، كبالّتالي تشير ىذه الّنتيجة إلى شعكرىـ 
بالحاجة إلى الّتدريب عمى استراتيجّيات الّتدريس الحديثة التي تتكاءـ مع تطّكرات المناىج، كما 

إلى أّف الّدكرات التدريبّية التي شارؾ بيا المعّممكف لـ تكف كافية لتطكير أدائيـ  تشير ىذه النتيجة
في الّتعامؿ مع مناىج الّرياضّيات المطّكرة، كبالّتالي ىـ بحاجة إلى برامج تدريبّية فّعالة في 

 تكظيؼ استراتيجّيات تدريس الّرياضّيات المطّكرة.
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تبطة بالتنمية المينية المستدامة( فقد جاء في أّما المجاؿ )االحتياجات التدريبية المر 
(، كقد :0,( كانحراؼ معيارم )30:4الرتبة األخيرة بدرجة حاجة متكّسطة كمتكسط حسابي )

تعزل ىذه الّنتيجة إلى عدـ كضكح مفاىيـ التنمية المينية المستدامة بالّنسبة لممعمميف، كعدـ 
نما  يتـ االعتماد عمى اإلدارة الفنّية في كضع خطط اعتبارىا مسؤكلّية ذاتية مف قبؿ بعضيـ، كا 

 التنمية المينية لممعمميف.
كقد جاء المجاؿ )االحتياجات المرتبطة بالمككف المعرفي لمجاالت الرياضيات( بالّرتبة 

( كانحراؼ معيارم 4089الخامسة كما قبؿ األخيرة، بدرجة حاجة متكّسطة كمتكسط حسابي )
جة إلى اعتقاد عينة الّدراسة أف المشكمة ال تكمف في المكّكف (، كقد تعزل ىذه الّنتي083,)

المعرفي بحّد ذاتو، إذ أف مؤسسات الّتعميـ العالي تكلي ىذا الجانب أىمّية كبيرة، لكف قد تعزل 
 المشكمة إلى اإلعداد الّتربكم المّتّصؿ بإدارة الّصؼ كاستراتيجّيات الّتدريس الحديثة. 

ى االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة كلمكقكؼ بصكرة تفصيمية عم
االبتدائية في مدينة تبكؾ في ضكء المعايير المينية المعاصرة مف كجية نظرىـ ككجية نظر 

 المشرفيف التربكييف، فقد تـ تناكليا حسب مجاالت االستبانة كعمى النحك التالي:
 ككف المعرفي لمجاالت الرياضيات:المجاؿ األّكؿ: االحتياجات التدريبّية المرتبطة بالم
 (3جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات المرتبطة بالمكون المعرفي لمجاالت 
 الرياضيات مرتبة تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية

رقـ 
 الفقرة

 نص الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة  الرتبة
 الحاجة

8 

ز بيف مجاالت الرياضيات المدرسية: التميي
األعداد كالعمميات عمييا، كاليندسة 

 كالقياس، كالجبر، كاإلحصاء كاالحتماؿ.

 كبيرة 8 ,09, 4066

3 
استيعاب مكضكعات كؿ مجاؿ مف 

 المجاالت المعرفية الرياضّية.
 كبيرة 3 084, 4063

5 

التكامؿ الرأسي لممعارؼ الرياضّية كتطكرىا 
مدل كالتتابع لمصفكؼ كفؽ مصفكفة ال

 كالمراحؿ المختمفة.

 متكسطة 4 8087 3095

4 

إتقاف معايير العمميات كالمحتكل 
لمرياضيات المدرسية المطكرة كفؽ معايير 
كثيقة المجمس الكطني لمعممي الرياضيات 

(NCTM  .) 

 متكسطة 5 8087 ,309

االحتياجات المرتبطة بالمككف المعرفي لمجاالت 
 الرياضيات

 متكسطة  083, 4089
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( أف درجة تقييـ عينة الّدراسة لالحتياجات التدريبّية المرتبطة 4يتبيف مف جدكؿ )
( 4089بالمككف المعرفي لمجاالت الرياضيات جاءت بدرجة متكسطة كبمتكّسط حسابي )

( 3,85(. كتتفؽ ىذه النتيجة إلى حّد ما مع نتيجة دراسة عسيرم )083,كانحراؼ معيارم )
اجات التدريبية االحتياجات التدريبية لمعممي كمعممات الرياضيات لتدريس المنيج حكؿ االحتي

المطكر في مجاؿ المحتكل العممي، كقد يعكد ذلؾ إلى قناعة عينة الّدراسة بامتالكيـ درجة 
 معقكلة مف المعارؼ الّرياضّية نتيجة الخبرة كالتأىيؿ العممي في الجامعات.

مجاؿ )االحتياجات التدريبّية المرتبطة بالمككف المعرفي كفيما يتعمؽ بترتيب فقرات ال
( 4( بدرجة حاجة كبيرة، كما جاءت الفقرتاف )3( ك)8لمجاالت الرياضيات( فقد جاءت الفقرتاف )

إلى  4066( بدرجة حاجة متكّسطة. كتراكحت المتكّسطات الحسابّية لفقرات المجاؿ )مف 5ك)
309,) 

ريبية المرتبطة بتوظيف استراتيجيات تدريس الرياضيات المجال الثاني: االحتياجات التد
 المطورة:

 (4جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية المرتبطة بتوظيف 
 استراتيجيات تدريس الرياضيات المطورة مرتبة تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية

 نص الفقرة رقـ الفقرة
 المتكسط 
 يالحساب

 االنحراؼ
 المعيارم 

درجة  الرتبة
 الحاجة

 كبيرة 8 093, 4094 كضكح استراتيجّيات تدريس الرياضيات في التخطيط الفصمي كاليكمي. 6

 كبيرة 3 :09, 4088 ربط منياج الرياضيات بفاعمية بكاقع الحياة كالمكاقؼ الحياتية 7

8 
ي تدريس تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط المستند إلى الطالب ف

 الرياضيات
 كبيرة 4 80,3 :406

 متكسطة 5 80,8 4037 استخداـ لغة الرياضيات في التكاصؿ الرياضي  :

8, 
                تصميـ أنشطة متعددة كمتنكعة تراعي احتياجات الطالب

 تعزيزية ( –عالجية  –)إثرائية 
 متكسطة 6 ,,80 4036

 متكسطة 7 80,4 4036 ضّيةتكظيؼ استراتيجّيات حّؿ المسالة الريا 9

88 
تكظيؼ األنشطة المكجية لتنمية ميارات التفكير العميا كالتفكير الناقد 

 كالتفكير اإلبداعي كحؿ المشكالت في تدريس مادة الرياضيات
 متكسطة 8 80,9 4034

 يرةكب  086, 4056 االحتياجات التدريبية المرتبطة بتكظيؼ استراتيجيات تدريس الرياضيات المطكرة

( أف تقييـ عينة الّدراسة لالحتياجات التدريبية المرتبطة بتكظيؼ 5يتبيف مف جدكؿ )
كانحراؼ ( 4056استراتيجيات تدريس الرياضيات المطكرة جاء بدرجة كبيرة بمتكّسط حسابي )

(. كقد تعزل ىذه الّنتيجة إلى شعكر عينة الّدراسة بكجكد ىّكة بيف كاقع 086,معيارم )
استراتيجّيات تدريس الرياضّيات التي تكّظؼ في الغرؼ الّصفّية مف جية كاستراتيجّيات تدريس 
الرياضّيات المطّكرة مف جية أخرل. كتتفؽ نتيجة ىذه الّدراسة مع نتيجة دراسة كيالني 

( التي أشارت إلى أف درجة االحتياجات التدريبّية لمعممي الرياضّيات في 3,88لصمادم )كا
 مدينة تبكؾ في مجاؿ طرؽ الّتدريس كانت كبيرة.
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كقد تعزل ىذه النتيجة إلى اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ في اآلكنة األخيرة بتدريب 
ديد منيـ بيذه الّدكرات، لذا جاءت المعمميف عمى تكظيؼ ميارات التفكير العميا كمشاركة الع

( التي نصت عمى "تصميـ أنشطة متعددة :درجة الحاجة إلى ىذه الفقرة متكسطة ك الفقرة )
تعزيزية(" احتمت الرتبة ما قبؿ األخيرة  –عالجية  –كمتنكعة تراعي احتياجات الطالب )إثرائية 

ىذه النتيجة إلى امتالؾ  ( كبدرجة حاجة متكسطة. كقد تعزل4036بمتكسط حسابي مقداره )
المعمميف ليذه الميارة مف خالؿ اإلعداد التربكم قبؿ كأثناء الخدمة بشكؿ متكّسط، كبالتالي فإف 

نما متكسطة.  حاجة المعمميف لمتدريب عمى تصميـ ىذه األنشطة ليست كبيرة، كا 
 المجال الثالث: االحتياجات التدريبية المرتبطة بإدارة الصف:

 (5جدول )
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية المرتبطة بإدارة الصف مرتبة المتو 

 تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية

 رقـ
 الفقرة 

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي نص الفقرة
درجة  الرتبة

 الحاجة

 كبيرة 8 ,09, ,409 إدارة كقت الحّصة كتكزيع األنشطة عمى الّزمف. 88

 كبيرة 3 089, ,409 استخداـ أساليب تعديؿ السمكؾ في غرفة الّصؼ 85

 كبيرة 4 098, 4087 معالجة المشكالت الصفية بطريقة ناجحة 84

 كبيرة 5 098, 4087 استخداـ أساليب التعزيز كاستثارة الدافعّية 87

86 
تكظيؼ ميارات االتصاؿ كالّتكاصؿ الفّعاؿ في 

 الغرفة الّصفّية
 كبيرة 6 089, ,408

83 
تكفير بيئة صفية آمنة كمحفزة كممتعة لمتعمـ 

 كالتفاعؿ النشط
 كبيرة 7 ,,80 4075

 كبيرة  075, 4085 االحتياجات التدريبية المرتبطة بإدارة الصؼ

( أف تقييـ عينة الّدراسة لدرجة االحتياجات التدريبية لمعممي 6يتبيف مف جدكؿ )
في مدينة تبكؾ في ضكء معايير التنمية المينية المعاصرة الرياضيات بالمرحمة االبتدائية 

(. كقد تعزل 4085كالمرتبطة المرتبطة بإدارة الصؼ جاء بدرجة كبيرة كبمتكسط حسابي بمغ )
ىذه النتيجة إلى استيعاب عينة الّدراسة ألىمية إدارة الّصؼ في نجاح عممّية التعّمـ كالتعميـ 

بترتيب فقرات ىذا المجاؿ فقد جاءت جميع الفقرات كعددىا كتحقيؽ أىداؼ الحّصة كفيما يتعمؽ 
 (.4075( ك ),409( بدرجة حاجة كبيرة كقد تراكحت المتكسطات ليذا المجاؿ ما بيف )7)
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 المجال الرابع: االحتياجات التدريبية المرتبطة بتقويم األداء:
 (6جدول )

دريبية المرتبطة بتقويم األداء مرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات الت
 تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية

 رقـ 
 الفقرة

 نص الفقرة
 المتكسط

 الحسابي 

 االنحراؼ
 المعيارم 

درجة  الرتبة
 الممارسة

 كبيرة 8 ,09, 4058 إعداد خطة شاممة لتقكيـ أداء الطالب  88

 كبيرة 3 0:8, 4056 لتدريسيةتكظيؼ نتائج التقكيـ في تطكير كتعديؿ الممارسات ا 33

89 
استخداـ التقكيـ )تشخيصي، تككيني، ختامي( في تدريس 

 الرياضيات بالمكاقؼ المختمفة
 متكسطة 4 0:4, :404

 متكسطة 5 099, 4048 تقديـ تغذية راجعة بناءة لممتعمميف في ضكء نتاجات التعمـ 38

3, 
جعة في تقييـ تكظيؼ استراتيجيات التقكيـ الذاتي كالتأمؿ كالمرا

 المعمـ لممارساتو التدريسية
 متكسطة 6 8033 :309

8: 
إعداد أدكات لمتقكيـ المعتمد عمى األداء مثؿ ساللـ التقدير 

 كقكائـ الشطب
 متكسطة 7 ,803 3087

 متكسطة  094, 4038 االحتياجات التدريبية المرتبطة بتقكيـ األداء

لدرجة االحتياجات التدريبية لمعممي  ( أف تقييـ عينة الّدراسة7يتبيف مف جدكؿ )
الرياضيات بالمرحمة االبتدائية في مدينة تبكؾ في ضكء معايير التنمية المينية المعاصرة 

(، كيمكف عزك ىذه النتيجة 4038المرتبطة بتقكيـ األداء جاء بدرجة متكسطة كبمتكسط حسابي )
ي الّرياضيات لبعض المعمميف، كما إلى كضكح أساليب كاستراتيجّيات تقكيـ األداء إلى حد ما ف

يمكف عزك ذلؾ إلى كضكح ىذه االستراتيجّيات في دليؿ المعّمـ كبالتالي فإف الحاجة إلى ىذا 
 المجاؿ جاءت متكسطة. 

كفيما يتعمؽ بترتيب فقرات المجاؿ فقد جاءت فقرتيف بدرجة حاجة كبيرة، كثالث فقرات 
( 4058الحسابية ليذا المجاؿ ما بيف )بدرجة حاجة متكسطة، حيث تراكحت المتكسطات 

 (.3087ك)
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 المجال الخامس: االحتياجات التدريبية المرتبطة بالتكنولوجيا:
 (7جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية المرتبطة بالتكنولوجيا مرتبة 
 تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية

 رقـ
 الفقرة 

 نص الفقرة
 المتكسط

 الحسابي 

 االنحراؼ
 المعيارم 

درجة  الرتبة
 الحاجة

36 
استخداـ البرمجّيات االلكتركنية التعميمية المتكافقة 

 مع المنيج
 كبيرة 8 0:4, 4098

35 
تكظيؼ االنترنت كالكسائط اإللكتركنّية التفاعمية في 

 تدريس مادة الرياضيات
 كبيرة 3 80,7 4083

37 

االجتماعي في تعميـ تكظيؼ كسائؿ التكاصؿ 
الرياضيات مف خالؿ الّصفحات كالمكاقع 

 كالمجمكعات المتخّصصة

 متكسطة 4 80,8 4044

39 

استخداـ التقنيات الحديثة كتكنكلكجيا المعمكمات 
لجمع كتحميؿ البيانات حكؿ تعمـ الطمبة لتحسيف 

 التعميـ

 متكسطة 5 80,5 4039

38 
لتدريس تصميـ برمجيات لمكاقؼ تعميمية محسكسة 
 بعض مكضكعات مادة الرياضيات

 متكسطة 6 8058 ,308

 متكسطة  096, 4049 االحتياجات التدريبية المرتبطة بالتكنكلكجيا

( أف تقييـ عينة الّدراسة لدرجة االحتياجات التدريبية لمعممي 8يتبيف مف جدكؿ )
المينية المعاصرة  الرياضيات بالمرحمة االبتدائية في مدينة تبكؾ في ضكء معايير التنمية

(، كيمكف عزك ىذه النتيجة 4049المرتبطة بالتكنكلكجيا جاء بدرجة متكسطة كبمتكسط حسابي )
إلى تمقي المعمميف تدريبنا حكؿ تكظيؼ التكنكلكجيا في التعميـ، لكف التدريب لـ يكف بالقدر الكافي 

رة، كثالث فقرات بدرجة كفيما يتعمؽ بترتيب فقرات المجاؿ فقد جاءت فقرتيف بدرجة حاجة كبي
(  ,308( ك)4098حاجة متكسطة، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المجاؿ ما بيف )

كيمكف عزك ىذه النتيجة بما سبؽ في الفقرة السابقة إضافة إلى أّف االستخداـ الممنيج لشبكة 
بيرة لإلفادة مف الفرص اإلنترنت ما زاؿ محدكدنا كعميو يرل أفراد عينة الّدراسة أّف لدييـ حاجة ك

 الكبيرة المتاحة في شبكة اإلنترنت لتكظيفيا بشكؿ إيجابي في حصص الرياضّيات.
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 المجال السادس: االحتياجات التدريبية المرتبطة بالتنمية المهنية المستدامة:
 (8جدول )

ة المهنية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية المرتبطة بالتنمي
 المستدامة مرتبة تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية

 رقـ 
 الفقرة

 نص الفقرة
 المتكسط

 الحسابي 

 االنحراؼ 
 المعيارم

درجة  الرتبة
 الحاجة

 متكسطة 8 0:7, 40,9 تحقيؽ التنمية المينية الذاتية بطرؽ كأساليب مختمفة ,4

3: 
إعداد خطة شاممة كمتكاممة لمنمك الميني كفقنا 

 الحتياجاتو 
 متكسطة 3 0:8, 40,7

44 
العمؿ بفاعمية مع اآلخريف كتطكير عالقات مثمرة مع 

 أكلياء األمكر كالمجتمع
 متكسطة 4 ,808 30:5

48 

تنظيـ مجتمعات تعمـ فاعمة مع المعمميف اآلخريف في 
مجاؿ تخصصو مف خالؿ تبادؿ الخبرات كالزيارات 

 كالتجارب

 متكسطة 5 8088 30:3

43 
د نشرات في التنمية المينية تخدـ مجاؿ إعدا

 الرياضيات
 متكسطة 6 80,8 3075

 متكسطة  :0, 30:4 االحتياجات التدريبية المرتبطة بالتنمية المينية المستدامة

( أف تقييـ عينة الّدراسة لدرجة االحتياجات التدريبية لمعممي 9يتبيف مف جدكؿ )
تبكؾ في ضكء معايير التنمية المينية المعاصرة الرياضيات بالمرحمة االبتدائية في مدينة 

(، كيمكف عزك 30:4المرتبطة بالتنمية المينية المستدامة جاء بدرجة متكسطة كبمتكسط حسابي )
ىذه النتيجة بما سبؽ التطرؽ إليو مف عدـ كضكح مفاىيـ التنمية المينية المستدامة بالّنسبة 

نما يتـ االعتماد عمى اإلدارة الفنّية  لممعمميف، كعدـ اعتبارىا مسؤكلّية ذاتية مف قبؿ بعضيـ، كا 
في كضع خطط التنمية المينية لممعمميف. كما يمكف تفسير النتيجة بانخراط المعمميف بعمميـ 
اليكمي كغياب الرؤية الشاممة في النمّك كالتطّكر لدل البعض. كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أكصت 

عناصر التنمية المينية كتطكيرىا لتتالءـ مع احتياجات ( باالىتماـ ب3,86بو دراسة األسطؿ )
المعمميف المستقبمية، كاالىتماـ بتدريب معممي كمعممات الرياضيات أثناء الخدمة مف خالؿ برامج 

 تدريبية قائمة عمى احتياجاتيـ المينية الميدانية كالمعرفية.
بدرجة حاجة  كفيما يتعمؽ بترتيب فقرات المجاؿ فقد جاءت جميع فقرات المجاؿ

 (.3075( ك)40,9متكسطة، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المجاؿ ما بيف )
كيمكف تفسير النتيجتيف السابقتيف إلى ميؿ كثير مف المعمميف لالعتماد عمى اآلخريف 
كقادة المدارس كالمشرفيف التربكييف في إعداد خطط التنمية المينية، كعدـ شيكع ثقافة التنمية 

ا بعدـ كجكد نظاـ لمحكافز المين ية الّذاتية لدل معممي الرياضّيات، كيمكف أف تفسيرىما أيضن
 يكافئ المعّمـ الحريص عمى مكاكبة المستجّدات كالتنمية المينية الذاتية.
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 توصيات الدراسة:
  اإلفادة مف الّتصّكر الذم خمصت إليو الّدراسة لتمبية االحتياجات التدريبية لمعممي

 بالمرحمة االبتدائية في ضكء معايير التنمية المينية المعاصرة.الرياضيات 
  إعداد قاعدة بيانات حكؿ االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية في

ضكء معايير التنمية المينية المعاصرة تتضمف خبراتيـ كمؤىالتيـ كحاجاتيـ الفّنّية 
 كاإلدارّية.

 ة االحتياجات التدريبّية لمعممي الّرياضّيات بالمرحمة االبتدائية في التنكيع في آلّيات تمبي
ضكء معايير التنمية المينية المعاصرة، كفقنا لطبيعة الحاجة كالظركؼ المكانّية كالّزمانّية 

 لممعمميف.
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 قائمة المراجع
لنمك الميني لمعممات (. احتياجات ا3,87األحمد، نضاؿ شعباف كالمقبؿ، نكره بنت صالح) -

األحياء لممرحمة الثانكية في ضكء كفايات معمـ األحياء لمجيؿ القادـ. 
 .:8- 8(، :)6المجمة الدكلية التربكية المتخصصة، 

(. دراسة ميدانية لكاقع تدريس الرياضيات المطكرة في ضكء 3,86) األحمدم، أماني عكاد -
سالة ماجستير غير منشكرة. معايير الجكدة الشاممة بالمرحمة المتكسطة. ر 

 جامعة طيبة. المممكة العربية السعكدية.
( احتياجات التطكر الميني لمعممي الرياضيات 3,86األسطؿ، إبراىيـ حامد حسيف ) -

بالمرحمة األساسية العميا في مدارس قطاع غزة في ضكء معايير 
 .68-4(، 8,8)37الرياضيات المدرسية. مجمة كمية التربية ببنيا،

(. 3,88البكر، فكزيو؛ البكر، مشاعؿ؛ الفايز، شذل؛ التميمي، فاطمة؛ كعسيرم، أماني) -
االحتياجات التدريبية لمعممي كمعممات المرحمة المتكسطة في مجاؿ 
تكنكلكجيات التعميـ كتقنية االتصاالت في مدارس الرياض الحككمية. 

 .387 -3,8(،6)7المجمة الدكلية التربكية المتخصصة. 
(. المشرؼ التربكم في تنمية المعمميف الجدد مينيان في منطقة 3,88كم، مرزكقة حمكد)البم -

تبكؾ التعميمية مف كجية نظرىـ. رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة 
 مؤتة. الكرؾ. المممكة األردنية الياشمية.

بالمرحمة  (. تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات 3,84الثقفي، حامد بف أحمد )  -
المتكسطة. رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة أـ القرل. مكة المكرمة. 

 المممكة العربية السعكدية.
ب معممي الرياضيات مف غير ذكم (. تقكيـ استيعا3,88)خوله مصطفى الحرباكم،  -

االختصاص لممفاىيـ الرياضية كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات كطرائؽ 
 .533-4:4(، 5)89تدريسيا. مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية، 

 لمعممي الميني التطكر (. حاجات3,87الحربي، نافؿ بف بجاد كالشمراني، سعيد بف محمد )  -
 العربية بالمممكة عنيزة محافظة في ةالمتكسط المرحمة في العمـك

 .8,55-6,,8(، 5):مجمة العمـك التربكية كالنفسية،  السعكدية.
(. مشكالت تعميـ الرياضيات في المرحمة االبتدائية في ضكء 3,87الخزيـ، محمد حمد ) -

(.المجمة الدكلية التربكية McGraw-Hillسمسمة مناىج ماجركىؿ )
 .8,9-6:(، 88)6المتخصصة. 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22د.%20خوله%20مصطفى%20الحرباوي%22&uiLanguage=ar
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(. تصكر مقترح لممعايير المينية المعاصرة لمعممي الرياضيات، 3,83الخطيب، محمد ) -
كمدل تكافرىا لدل مجمكعة مف معممي الرياضيات في المممكة العربية 

-368(، 3)37السعكدية. مجمة النجاح لألبحاث، العمـك اإلنسانية. 
3:9. 

دريس كضركرتيا لمتعميـ في (. المعايير المينية لمت3,84عمى) محمد الرديسي، سمير -
( .  .49 -8(، 8السكداف. مجمة كمية التربية في جامعة الخرطـك

(. تصكر مقترح لتطكير أداء معممي الرياضيات بمدارس غزة 3,84رصرص، حسف رشاد) -
في ضكء المعايير المينية المعاصرة. مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات 

 .487– 464(، 4)38التربكية كالنفسية. 
 مف الرياضيات تعميـ في التقنية استخداـ (. كاقع 3,88الركيس، عبد العزيز بف محمد ) -

السعكدية.  العربية المممكة المتكسطة في لممرحمة نظر معممييا كجية
 .67-86(، 838العربي، ) الخميج رسالة مجمة

نة في المعايير (. تحميؿ نقدم لمعايير إعداد المعمـ المتضم5,,3زيتكف، كماؿ عبد الحميد) -
القكيمة لمتعميـ المصرم. المؤتمر العممي السادس عشر) تككيف المعمـ(، 
الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، القاىرة، جامعة عيف شمس، 

 .853 -884يكليك،  33- 38
(. معايير الرياضيات كالعمـك في غرفة 6,,3السكاعي، عثماف نايؼ كخشاف، أيمف إبراىيـ) -

. دبي، اإلمارات الصؼ .  سمسمة التدريس الفاعؿ لمرياضيات كالعمـك
 العربية المتحدة: دار القمـ لمنشر كالتكزيع.

(. مشركع تطكير مناىج 3,88الشايع، فيد سميماف، كعبد الحميد، عبد الناصر محمد )  -
الرياضيات كالعمـك الطبيعية في المممكة العربية السعكدية آماؿ كتحديات. 

مي الخامس عشر لمجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات. المؤتمر العم
 سبتمبر.  7القاىرة. في 

(. كاقع االحتياجات التدريبية لمعممي المدارس االبتدائية مف كجية 3,88الديف ) شنيف، فاتح -
 .887- :,8(، ,4نظرىـ. مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، )

جية مقترحة لتحسيف مستكل تحصيؿ طمبة المممكة (. إستراتي3,83) سعيد بف ىاشـ الشيخي، -
( في الرياضيات في المسابقات الدكلية. مجمة TIMSSالعربية السعكدية )

 .,7-44(، 8):4التربكية في الجامعة األردنية.  دراسات، العمـك
(االحتياجات التدريبية لمعممي 3,88كيالني، أحمد طيب كالصمادم، محارب عمي ) -

مة االبتدائية في ضكء متطمبات تحقيؽ أىداؼ مناىج الرياضيات بالمرح
الرياضيات المطكرة مف سمسمة ماقركىؿ التعميمية بالمرحمة االبتدائية. 

 .98-,7(،5)44مصر-مجمة كمية التربية بأسيكط 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910مارش    -الثالث   العدد   -  33  جمللدا      66
 

 

(. تقكيـ أداء مدرسي الرياضيات لممرحمة الثانكية عمى ضكء المعايير 3,86الكنكس، ركيدا ) -
دراسة ميدانية في محافظة حمص. مجمة جامعة “ المينية المعاصرة

تشريف لمبحكث كالدراسات العممية _ سمسمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية. 
84(8 ،)36- 55. 

، www.spa.gov.sa/1681839ىيئة تقكيـ التعميـ الرياض، ككالة األنباء السعكدية  -
 .3,89-3,-84استرجعت بتاريخ 

(. متطمبات المناىج المطكرة بالمممكة العربية السعكدية 3,83يحي عبد الخالؽ.)  اليكسؼ، -
التدريس كالتقكيـ ، الممتقى المحمي لممناىج. في كزارة التعميـ. تبكؾ،  في
 ق. 5/8544/,3
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