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مدى امتالك معلمي الرياضيات باملرحلة

املتوسطة لبعض مهارات تدريس الرياضيات
املطورة مبدينة جدة
عبدامللك بن مسفراملالكي*

امللخص _هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى مدى امتالك معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة لبعض مهارات تدريس الرياضيات املطورة
بمدينة جدة .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة مهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة وبطاقة مالحظة األداء
التدريس ي ،تكونت عينة الدراسة من  30معلما ،أشارت نتائج الدراسة إلى مستوى ضعيف لألداء في كل من مهارات التدريس املتمايز،
ومستوى متوسط ملهارات االستيعاب املفاهيمي ،ومستوى متوسط ملهارات خطوات التدريس االربع (التركيز) ومستوى ضعيف في مهارات
خطوات التدريس االربع (التدريس ،التدريب ،التقويم) .وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات لرفع كفاءة املعلمين في
تدريس الرياضيات املطورة.
الكلمات املفتاحية :مهارات التدريس ،الرياضيات ،املعلمين ،املرحلة املتوسطة..

*استاذ مشارك _ قسم املناهج وطرق التدريس _ جامعة جدة
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مدى امتالك معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة لبعض مهارات تدريس
الرياضيات املطورة بمدينة جدة
املجاالت ،كما يمتلك القدرة على ممارستها وتوظيفها من أجل إنجاح
العملية التعليمية [.[6
ويرى الباحث ان مقررات الرياضيات املطورة تقوم على استراتيجيات
التدريس الحديثة ،وحتى يحقق املقرر نجاحه البد من وجود املعلم
املتمرس على هذه الطرق واالستراتيجيات الحديثة وتدريبه عليها حتى
يحقق املقرر اهدافه املرجوة والنتاجات التعليمة املرغوبة.
وقد أوصت العديد من الدراسات مثل دراسة [ ]7ودراسة [ ]8ودراسة
[ ]9بأهمية تضمين برامج إعداد املعلمين قبل الخدمـة لـبعض املوضوعات
أو املقررات الكفيلة بإكسابهم الكفايات التدريسية التي تؤهلهم للقيام
بدورهم كما يجب في الحقل التعليمي ،كما أوصت بإعادة النظر في
تخطيط البرامج التدريبية أثناء الخدمـة ،وضـرورة استجابتها لالحتياجات
الحقيقية للمعلمين بمختلف تخصصاتهم ،وكذلك أوصت بعمل دورات
تدريبية للمعلمين على فترات زمنيـة مختلفـة ،لتعريفهم باملستجدات في
مجال التربية والتعليم ،وطرق التدريس ،وكل ما له عالقة بعملـيتي التعلـيم
والتعلم.
كما عقـدت العديـد مـن املـؤتمرات والنـدوات والحلق ــات الت ــي عني ــت
بإع ــداد املعل ــم ،والرف ــع م ــن مس ــتوى أدائ ــه ،وتط ــوير أدوات ــه وإمكانياته،
وكـان مـن أهمهـا املـؤتمر األول ( )1973والثـاني ( )1995والثالـث ()1999
إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربيـة السـعودية ،والتي قررت
واكدت على أهمية تمكين املعلم من مهارات التدريس.
ً
واستنادا إلى ما سبق أصبح من املهم التعرف على املهارات الالزمة
لتدريس مقررات الرياضيات املطورة ومدى امتالك معلمي الرياضيات
لها ،والذي بدوره قد يسهم في خلق فرص تدريبيه إلتقان تلك املهارات
وتوفر تلك املهارات لدى املعلمين للعمل على اتقانها والسعي الى الرقي
بالتعليم ومخرجاته الى مصاف الدول املتقدمة ،ولهذا جاءت هذه
الدراسة للتعرف على مدى امتالك معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة
لبعض مهارات تدريس الرياضيات املطورة بمدينة جدة.
 .2مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
أ .أسئلة الدراسة
ما مدى امتالك معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة لبعض مهارات
تدريس الرياضيات املطورة بمدينة جدة؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة
ملهارات التدريس املتمايز؟
ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة
ملهارات االستيعاب املفاهيمي؟
ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة
ملهارات خطوات التدريس االربع (التركيز)؟

 .1املقدمة
من سمات عصرنا الحالي التطور والتغير السريع والتقدم املتنامي في
كافة مجاالت الحياة ومنها االنفجار املعرفي ,وذلك بمساندة التقدم
والتطور التقني واالتصاالت التي وفرت وصول املعرفة بسرعات كبيرة وفي
سهولة ,مما وفر الوقت والجهد على الباحثين لالستفادة من تلك
التطورات التقنية واالنفجار املعرفي.
لقد شمل التطور كافة مجاالت الحياة ومنها املجال التربوي ,الذي ليس
بمعزل عن املجاالت االخرى بل يؤثر ويتأثر بها ،حيث ظهرت النظريات
التربوية الحديثة واألساليب واالستراتيجيات التدريسية املستحدثة والتي
انعكست بدورها على املناهج لتنتج لنا العديد من املناهج املطورة التي
تستخدم هذه األساليب وتتبنى هذه االستراتيجيات وتستفيد من
املستجدات التقنية؛ حتى تظل املناهج قادرة على التأثير في املتعلم الذي
يستخدم هذه التقنيات ويميل لتلك االستراتيجيات [.[1
ولقد تبنت اململكة مشروع تطوير التعليم ،فبدأت بتنفيذ "مشروع
تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية" ،ويتمثل هذا املشروع في موائمة
سالسل عامليه متميزة ملناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية لجميع مراحل
التعليم العام (ابتدائي ,متوسط ,ثانوي) لالستفادة من الخبرات العاملية في
هذا املجال بما يواكب الدول املتقدمة لبناء جيل قادر على حل مشكالت
مجتمعه ووطنه ويسهم بشكل فعال في بنائهما ورقيهما [.[2
وألن متطلبات الحياة ازدادت صعوبة نظرا للتطورات السريعة
والقفزات الهائلة في جميع مجاالت الحياة ،األمر الذي اصبح يتطلب توفير
ٌ
قدرات بشرية متطورة ومبتكره ،ومن َّ
ثم تبدو الحاجة ملحة إلى رعاية
الطاقات البشرية من خالل نظم تربوية تختلف عن تلك النظم التقليدية.
وتلعب الرياضيات دورا بارزا ومهما في املناهج الدراسة ,فهي إحدى
املواد الرئيسة واألساسية في كل نظام تعليمي إذ تشكل في حدود()%20
تقريبا من أي برنامج تربوي تعليمي بالنسبة للمواد األخرى ,مما يجعل
البحث عن جدوى مساهمتها في تحقيق أهداف أي برنامج تربوي تعليمي
أمرا في غاية األهمية [.[3
ويعتبر املعلم بما يملك من مهارات تدريسية وقيم املصدر األول للبناء
الحضاري واالقتصادي واالجتماعي لألمم ,وذلك من خالل إسهاماته
املهمة والحقيقية في بناء املجتمع.
وكما ذكر [" ]4أنه كلما نجح املعلم في زيادة املستويات التعليمية ألبناء
األمة ,كلما ارتفعت معها مستويات املعرفة ومن ثم ترتفع مستويات
االنتاج القومي العام ،ونلحظ تغير دور املعلم من دور الناقل للمعرفة إلى
دور املوجه واملرشد واملسير للعملية التعليمية ,وذلك لتغير املفاهيم
والنظريات التربوية ,ونتيجة لتزايد اهتمام املجتمع بالتربية إلعداد القوى
البشرية لتحقيق التنمية الشاملة [.[5
ولكي يتمكن املعلم من أداء املطلوب منه بشكل مرض ي يجب عليه أن
يتمكن من املهارات األساسية لعملية التدريس في مجاالت التخطيط
والتنفيذ والتقويم ،ويمتلك املهارات الفرعية الالزمة في كل مجال من تلك
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الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام
الدراس ي 1437هـ1438 /هـ.
الحدود املكانية :اقتصرت هذه الدراسة على عينة من معلمي الرياضيات
باملرحلة املتوسطة في مدينة جدة ممن لديهم خبرات تدريسية متفاوتة
وحاصلين على نفس املؤهل الدراس ي.
ه .مصطلحات الدراسة
التدريس املتمايز :تعليم يهدف إلي رفع مستوي جميع الطلبة وتتحدد
خطواته األساسية من خالل تحدد املعلم املهارات والقدرات الخاصة بكل
طالب واالستراتيجيات التدريسية املالئمة لكل طالب واملهام التي سيقوم
بها الطلبة لتحقيق أهداف التعلم [.[10
ويعرف إجرائيا :ما يقوم به املعلم من خطوات منظمة للتعرف على
احتياجات املتعلمين املختلفة ،وقدراتهم الخاصة ،وتحديد االستراتيجيات
التدريسية املناسبة لكل طالب والخطوات التعليمة املناسبة لتحقيق
أهداف التعليم ومهماته املختلفة.
االستيعاب املفاهيمي :هو عملية استيعاب األفكار الرياضية األساسية
من مصطلحات ،ومفاهيم ،وتعميمات ،وعالقات ،وعمليات وإجراءات،
كما يعني أيضا معرفة الطالب للمعلومات والخطوات اإلجرائية بشكل
متماسك ومترابط وليس بمعلومات منفصلة ،ومعرفته ألهمية الفكرة
الرياضية سواء كان ذلك في مجال الرياضيات أو مجاالت أخرى كالعلوم
املتنوعة األخرى النظرية منها والتطبيقية [.[2
ويعرف إجرائيا :قدرة الطالب على تحصيل وفهم وتطبيق املادة العلمية
ً
سواء في املادة العلمية أو في
املقدمة لهم واستخدامها واالستفادة منها
الحياة الواقعية.
خطوات التدريس األربع :ويقصد بها في هذا البحث ،تلك الخطوات
التدريسية األربع التي يجب أن يمارسها املعلم في كل درس من دروس
املنهج املطور ملادة الرياضيات كما نص عليه دليل املعلم املصاحب لهذا
املنهج والتي تشمل خطوات  :التركيز – التدريس – التدريب – التقويم
[.[11
 .3الدراسات السابقة
قامت [ ]12بدراسة هـدفت إلـى التعـرف علـى فاعليـة برنـامج تدريبي
مقترح لتنمية مهارات معلمات الرياضيات في التواصل الرياض ي باملرحلتين
املتوسطة والثانوية بمدينة تبوك ،وخلصـت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن
النتائج ،كان أبرزها وجود فـروق دالـة بـين متوسـطات املعلمـات فـي
القياسـين القبلـي والبعـدي ملهـارات التواصـل الرياضـي ككـل لصـالح
القيـاس البعـدي ،مـع عـدم وجـود فـروق فـي القياس البعدي ملهارات
التواصل الرياض ي تعزى ملتغير املرحلة الدراسية.
وهدفت دراسة [ ]13إلى التعرف على مدى تطبيق معلمـي ومعلمـات
الرياضـيات ملهـارات تدريس مادة الرياضيات في مجاالت التخطيط
والتنفيذ والتقويم ،وتوصلت الدراسة إلى :أن تطبيـق املعلمـين واملعلمـات
ً
عينـة الدراسـة ملهـارات التـدريس جـاء مرتفعـا ،حيــث حصــل مجــال التنفيــذ
علــى أعلــى تقــدير بوســط حســابي ( )3.31ثــم مجال التقويم بوسـط
حسـابي ( ،)3.14وأقـل تقـدير جـاء ملجـال التخطـيط بوسـط حسـابي
( ،)3.06وعـدم وجـود فروق ذات داللة فـي درجـة التطبيـق تعـزى ملهـارة

ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة
ملهارات خطوات التدريس االربع (التدريس)؟
ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة
ملهارات خطوات التدريس االربع (التدريب)؟
ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة
ملهارات خطوات التدريس االربع (التقويم)؟
ب .أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
تحديد املهارات الالزمة لتدريس مقررات الرياضيات املطورة في املرحلة
املتوسطة بمدينة جدة.
التعرف على مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة
جدة ملهارات التدريس املتمايز.
التعرف على مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة
جدة ملهارات االستيعاب املفاهيمي.
ج .أهمية الدراسة
تنبع أهمية البحث من خالل ما يلي
اإلسهام في تنمية مهارات تدريس املقررات املطورة للرياضيات في املرحلة
املتوسطة ،وبالتالي تحقيق اهداف املنهج بشكل عام.
تحديد بعض املهارات الالزمة لتدريس املقررات املطورة ملادة الرياضيات
والتي يحتاجها معلمو الرياضيات باملرحلة املتوسطة والتي قد تسهم في
مساعدتهم في توظيفها في عملية التعليم.
اإلسهام في التحول في طرق التدريس التقليدية املستخدمة في املدارس
واملعتمدة على الحفظ والتلقين إلى طرق التدريس التي تسهم في نشاط
الطالب وتنمية تفكيره وقدراته بدرجة عالية.
تصميم وتقنين بطاقة خاصة لتقدير األداء التدريس ي ملعلمي الرياضيات
في تدريس املقررات املطورة ملادة الرياضيات من قبل مشرفي الرياضيات،
يمكن استخدامها واالستفادة منها في بحوث أخرى.
إفادة طالب املرحلة املتوسطة من خالل تحسين مستوى أدائهم في
املهارات املضمنة في مقررات الرياضيات املطورة بوجه خاص وفى
الرياضيات بوجه عام كنتيجة لتحسن مستوى أداء معلميهم في مهارات
تدريس هذه املقررات.
مساعدة منظري املناهج في كليات التربية وذلك لتطوير برامج اعداد
معلمي الرياضيات وادراج مهارات التدريس الالزمة للمقررات املطورة ملادة
الرياضيات باملرحلة املتوسطة ضمن برنامج اعداد معلمي الرياضيات.
ج .حدود الدراسة
الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على بعض املهارات الالزمة
لتدريس مقررات الرياضيات املطورة ملعلمي الرياضيات باملرحلة
املتوسطة  ،وتم االكتفاء باملهارات التالية:
التدريس املتمايز( :ممايزة عملية التدريس بما يتوافق مع تباين مستويات
الطالب).
االستيعاب املفاهيمي( :التركيز على الوصول بالطالب إلى مرحلة استيعاب
املفاهيم املضمنة في املنهج).
خطوات التدريس األربع( :الخطوات األربع التي يجب أن يمر بها املعلم في
عملية تدريسه لكل موضوع من مواضيع املقرر).
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تعقيب على الدراسات السابقة :من خالل استعراض الدراسات
السابقة فإنه يتبين أن معظم هذه الدراسات تناولت مهارات التدريس
ً
بدءا من التخطيط والتنفيذ ووصوال إلى التقويم كما ناقشت غالبية
الدراسات السابقة الحاجات التدريبية ملعلمي الرياضيات ،واملهارات
التدريسية الالزمة لتدريس الرياضيات في حين لم تتعرض أي منها ملهارات
تدريس الرياضيات املطورة كما في الدراسة الحالية سوى دراسة []15
ودراسة [ .]6ولقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد
مشكلة الدراسة ،وأهدافها ،وصياغة اسئلتها ،وتفسير النتائج.
 .4الطريقة واالجراءات
ً
يعرض هذا الجزء وصفا ملجتمع الدراسة وطريقة اختيار عينة الدراسة
ً
ألغراض التطبيق ،ووصفا ألداة الدراسة وطريقة إعدادها ،والتحقق من
صدقها وثباتها ،وإجراءات تطبيق الدراسة ،ومتغيراتها واملعالجات
اإلحصائية املستخدمة الستخراج النتائج.
أ .منهج الدراسة
تستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي وذلك ملالءمته لطبيعتها.
والذي يعرفه (عبيدات )2003 ،بأنه:
"يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها
وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا"
ب .مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات في املدارس التابعة
ألدارة تعليم محافظة جدة ،أما عينة الدراسة فقد تكونت من  30معلما
تم اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودية (تقسيم مجتمع البحث إلى
مجموعات حسب املوقع الجغرافي ،مدارس ومراكز شمال جدة  /مدارس
ً
ومراكز جنوب جدة) وفقا للمدارس التي استهدفتها الدراسة.
ج .إجراءات الدراسة
إعداد قائمة مهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة:
مصادر اشتقاق املهارات :للوصول إلى القائمة املبدئية ملهارات تدريس
مقررات الرياضيات املطورة الالزمة ملعلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة
تم استقراء عدد من املشروعات العاملية الصادرة عن الهيئات املهتمة
بتعليم وتعلم الرياضيات ،ومراجعة عدد من املراجع والدراسات السابقة
املتعلقة بمهارات تدريس الرياضيات بشكل عام ومهارات تدريس مقررات
الرياضيات املطورة (سلسلة ماجروهل) الالزمة ملعلمي الرياضيات
باملرحلة املتوسطة ،ومن ذلك على سبيل املثال  :مشروع تعليم الرياضيات
للمرحلتين االبتدائية واملتوسطة للبنين والبنات في اململكة العربية
السعودية ،ومشروعا املجلس الوطني األمريكي ملعلمي
الرياضيات ) (NCTM,1989ومشروع اتحاد الرياضيات [ ]19ومشروع
املجلس الوطني إلقرار تعليم املعلم بالواليات املتحدة األمريكية بالتعاون
مع املجلس الوطني األمريكي ملعلمي الرياضيات [ ]20ودراسات []6؛ و[]15؛
و[ .]21باإلضافة إلى االطالع على بعض أدبيات املجال التي تناولت مهارات
التدريس [ ]22باإلضافة إلى تقارير صادرة عن [.[11
مهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة الرئيسة الالزمة ملعلمي
الرياضيات باملرحلة املتوسطة :تم اعتماد املهارات الرئيسة التي اعتمدها
فريق خبراء التطوير املنهي ملشروع الرياضيات والعلوم بوزارة التربية

التـدريس بـين مجـالي التنفيـذ والتقـويم ،ومجـالي التخطـيط والتقـويم ،وفـي
املجـاالت الثالثة مجتمعة.
وجاءت دراسة [ ]14لفهم مدى تمكن معلمي الرياضيات باملرحلة
االبتدائية في اململكة العربية السعودية من املهارات الالزمة لتدريس
املفاهيم الرياضية ،وكذلك تحديد أهم املهارات التي يجب أن يمتلكها
معلمو الرياضيات في املرحلة االبتدائية لتدريس هذه املفاهيم .أظهرت
نتائج الدراسة أن املتوسط العام ملدى تمكن معلمي الرياضيات من
املهارات الالزمة لتدريس املفاهيم الرياضية ( 3.41من  ،)5كما أظهرت
النتائج وجود فروق دالة بين متوسطات درجات املعلمين واملعلمات على
بطاقة املالحظة الخاصة بمهارات تدريس املفاهيم ،وقد جاءت هذه
الفروق لصالح املعلمات.
كما هدفت دراسة [ ]15إلى تحديد الكفايات الالزمة لتدريس مقرر
الرياضيات املطور ،والتعرف على درجة توافرها لدى معلمي الرياضيات
للصف األول متوسط بمحافظة املخواة .توصلت الدراسة إلى توافر
كفايات التخطيط والتنفيذ والتقويم الالزمة لتدريس مقرر الرياضيات
املطور لدى معلمي الرياضيات محافظة املخواة بدرجة متوسطة
وجاءت [ ]16لتقويم أداء معلمي الرياضيات ّ
بغزة في ضوء املعايير
املهنية العاملية ومن ّ
ثم وضع تصور مقترح لتطوير أداء معلمي الرياضيات،
وأظهرت النتائج نسبة املوافقة على مؤشرات املعايير املهنية ألداء معلمي
الرياضيات ما بين (.)%90 - %22.9
وفي دراسة [ ]17التي جاءت للتعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمي
ّ
ّ
املطورة من وجهة نظر
املتوسطة لتنفيذ املقررات
الرياضيات باملرحلة
ّ
معلمي ومشرفي ّ
ّ
املادة بمدينة مكة املكرمة ،ومعرفة ما إذا كان هناك فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي ومشرفي
الرياضيات .أظهرت نتائج الدراسة حاجة معلمي الرياضيات باملرحلة
ّ
املتوسطة للتدريب على االحتياجات في املجال التخصص ي بدرجة
متوسطة من وجهة نظر املعلمين .وإلى عدم وجود فروق دالة بين
متوسطات استجابات مشرفي ومعلمي الرياضيات حول االحتياجات
التدريبية في املجالين التربوي والتخصص ي ما عدا محور اإلحصاء
واالحتمال فقد كانت دالة في اتجاه املشرفين.
وهدفت دراسة [ ]18إلى معرفة احتياجات التطوير املنهي ملعلمي
الرياضيات في التعليم العـام والخاص من خالل تقييمهم لقدراتهم على
تدريس مقرر الرياضيات .وأظهر تحليل مربع تش ي وجود عالقة ذات داللة
في االحتياجـات الـتي َّ
تم تحديدها من خالل معلمي التعليم الخاص،
ً
ومعلمي الرياضيات الذي يدرسون الرياضيات يوميا باملعاينة مع الذين
ّ
يدرسون مجموعة متنوعة من املواد وعدد سنوات الخبرة للمعلم وعـدد
حصص الرياضيات التي تقدم.
وهدفت دراسة [ ]6إلى لتحديد املهارات التدريسية الالزمة لتدريس
مقررات الرياضيات املطورة (ماجروهل) في املرحلة املتوسطة ومدى
توفرها لدى معلمي ومعلمات الرياضيات من وجهة نظر املشرفين
التربويين ،وقد أظهرت النتائج ما يلي :جميع املهارات املتضمنة في الدراسة
في مجاالت (التخطيط – التنفيذ – التقويم) تم اعتبارها مهارات تدريسية
الزمة لتدريس مقررات الرياضيات املطورة (سلسلة ماجروهل) وبدرجة
ً
أهمية عالية جدا.
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تحديد أبعاد بطاقة مالحظة األداء التدريس ي :تم بناء بطاقة مالحظة
األداء التدريس ي ملهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة باالعتماد على
مهارات التدريس الرئيسة الصادرة عن فريق التطوير املنهي ملشروع
الرياضيات والعلوم الطبيعية املعتمد بوزارة التربية والتعليم ،حيث
تمثلت األبعاد فيما يلي:
التدريس املتمايز.
االستيعاب املفاهيمي.
صياغة الصورة املبدئية لبطاقة املالحظة :مراجعة الدراسات السابقة
التي اهتمت بتنمية مهارات تدريس الرياضيات مثل دراسة ].[6,15,21,23
باإلضافة إلى االطالع على بعض أدبيات املجال التي تناولت مهارات
التدريس مثل ].[11,22,24,25,26,27
صياغة بطاقة مالحظة األداء التدريس ي :تم ترجمة كل مهارة فرعية من
مهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة إلى سلوك تدريس ي يمثل تلك
ً
املهارة ،وقد بلغ عدد تلك السلوكيات ثالثون سلوكا تمثل املمارسات
التدريسية التي يجب أن يتمثلها معلم الرياضيات بهدف تدريس مقررات
الرياضيات املطورة بالشكل الذي يحقق أهدافها ويساعد في إكساب
الطالب املهارات املضمنة فيها ،وقد وضع لكل سلوك من تلك السلوكيات
ّ
ً
ً
أربعة مستويات من التحقق ( دائما ،غالبا ،أحيانا ،غير متحقق) ،بحيث
تكون مميزة لتفاوت أداءات املعلمين أثناء ممارسة عملية التدريس.
ّ
أعد الباحث قائمة من املهارات الالزمة ملعلم الرياضيات باملرحلة
املتوسطة لتدريس مقررات الرياضيات املطورة تضمنت( )30مهارة
موزعة على ثالثة محاور رئيسية:
املحور األول :املهارات املتعلقة بالتدريس املتمايز ،وقد احتوت على()10
مهارات.
املحور الثاني :املهارات املتعلقة باالستيعاب املفاهيمي ،وقد احتوت
على( )4مهارات.
املحور الثالث :املهارات املتعلقة بخطوات التدريس االربع ،وقد احتوت
على( )16مهارة موزعة على أربعة محاور هي:
مهارات التركيز ،وقد احتوت على( )3مهارات.
مهارات التدريس ،وقد احتوت على( )4مهارات.
مهارات التدريب ،وقد احتوت على( )4مهارات.
مهارات التقويم  ،وقد احتوت على( )5مهارات.
ً
وبعد أن تحقق الباحث من صدقها وثباتها كما ذكر سابقا أصبحت
القائمة جاهزة للتطبيق بصورتها النهائية.
آلية مالحظة األداء التدريس ي للمعلمين :قام الباحث بمالحظة األداء
التدريس ي ملعلمي العينة من خالل زيارتهم أثناء عملية التدريس واستكمال
بطاقة املالحظة  ،وتمت املالحظة أكثر من مرة من خالل تكرار الزيارة
للمعلم بواقع ثالث إلى أربع زيارات بغية تحري الدقة في استكمال البطاقة
والحكم على السلوكيات املضمنة فيها.
تنظيم الصورة املبدئية لبطاقة مالحظة األداء التدريس ي :قام الباحث
بوضع بطاقة مالحظة األداء التدريس ي في صورتها املبدئية ،بتكوين جدول
يحتوي على املهارات الرئيسة واملهارات الفرعية املتعلقة بها ومستويات
القياس املقترحة؛ حتى يمكن الحكم عليها من قبل املحكمين.

والتعليم ،وهي :مهارة ممايزة التدريس (التدريس املتمايز) ومهارة
االستيعاب املفاهيمي.
تحديد مهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة الفرعية :قام
الباحث بوضع املهارات الرئيسة في قائمة ،ومن ثم تحديد املهارات الفرعية
املرتبطة بكل مهارة من املهارات الرئيسة.
إعداد الصورة املبدئية لقائمة مهارات تدريس مقررات الرياضيات
املطورة :مما سبق أمكن التوصل إلى الصورة املبدئية لقائمة مهارات
تدريس مقررات الرياضيات املطورة الالزمة ملعلمي الرياضيات باملرحلة
املتوسطة ،التي احتوت ثالث مهارات رئيسة وسبع وعشرون مهارة فرعية
من مهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة؛ لتصبح قائمة مهارات
تدريس مقررات الرياضيات املطورة ملعلمي املرحلة املتوسطة في صورتها
املبدئية.
عرض قائمة مهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة املبدئية على
املحكمين :بعد تنظيم مهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة
الرئيسة واملهارات الفرعية املتعلقة بكل منها في جدول تم عرضها على
مجموعة من املحكمين ،وذلك بهدف استطالع آرائهم حول هذه القائمة
من حيث:
مالءمة املهارات ملتطلبات تدريس مقررات الرياضيات املطورة باملرحلة
املتوسطة.
ارتباط املهارات الفرعية باملهارات الرئيسة.
دقة الصياغة العلمية واللغوية.
ً
حذف أو تعديل أو إضافة ما يرونه مناسبا لكل مهارة رئيسة ،أو فرعية.
إجراء التعديالت التي أشار إليها املحكمون وكانت تدور حول محورين هما:
تفصيل أكثر دقة وتجزئة بعض املهارات الفرعية املركبة.
اقترح املحكمون فصل مهارة "ممايزة التدريس وفقا الستعداد الطالب"
عن مهارة "ممايزة التدريس وفقا الهتمامات الطالب" وذلك لصعوبة
قياس املهارتان معا في نفس الوقت.
تعديل الصياغة اللغوية لبعض املهارات الفرعية :اقترح املحكمون
تعديل املهارة "يقيس معرفة الطالب بالتقويم التشخيص ي" لتصبح هذه
املهارة " :يقيس معرفة الطالب من خالل ممارسة التقويم التشخيص ي"،
وتعديل املهارة" :يتابع تقدم الطالب بالتقويم التكويني"  .لتصبح بعد
التعديل " :يتابع تقدم الطالب من خالل ممارسة التقويم التكويني".
الصورة النهائية لقائمة مهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة :بعد
إجراء التعديالت التي اتفق عليها أغلبية املحكمين ،تم اعتماد ثالث
مهارات رئيسة وثالثون مهارة فرعية من مهارات تدريس مقررات
الرياضيات املطورة؛ لتصبح قائمة مهارات تدريس مقررات الرياضيات
املطورة ملعلمي املرحلة املتوسطة في الصورة النهائية.
بناء بطاقة مالحظة األداء التدريس ي ملهارات تدريس مقررات الرياضيات
املطورة :لبناء بطاقة مالحظة األداء التدريس ي ملهارات تدريس مقررات
الرياضيات املطورة اتبع الباحث الخطوات اآلتية:
تحديد الهدف من بطاقة املالحظة :تهدف البطاقة إلى مالحظة وقياس
مهارات تدريس مقررات الرياضيات املطورة (سلسلة ماجروهل) لدى
معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة.
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ً
للسلوك إلى مقياس خماس ي حتى يكون أكثر تمييزا الختالف األداءات
التدريسية بين معلمي العينة.
التجربة االستطالعية للبطاقة :قام الباحث بتجريب البطاقة بصورتها
املبدئية بعد تعديالت املحكمين على عينة تكونت من ثمانية معلمين من
معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بجدة ،من خارج عينة الدراسة؛
وذلك للتأكد من مالئمة العبارات ووصفها الصحيح للسلوكات
التدريسية ،وحساب ثباتها وصدقها.
صدق االتساق الداخلي :قام الباحث باستخدام معامل االرتباط بيرسون
لحساب صدق االتساق الداخلي لكل بعد من األبعاد وهي كما في الجدول
:1

عرض الصورة املبدئية لبطاقة مالحظة األداء التدريس ي على املحكمين:
قام الباحث بعرض الصورة املبدئية ،على املحكمين ،وذلك لالسترشاد
بآرائهم حول:
مالءمة املهارات ملتطلبات تدريس مقررات الرياضيات املطورة باملرحلة
املتوسطة.
ارتباط املهارات الفرعية باملهارات الرئيسة.
دقة الصياغة العلمية واللغوية.
مدى مناسبة املقياس الرباعي املقترح ملالحظة السلوكيات املضمنة
بالبطاقة.
ً
حذف أو تعديل أو إضافة ما يرونه مناسبا لكل مهارة رئيسة ،أو فرعية.
وفي ضوء اقتراحات املحكمين وآرائهم قام الباحث بإجراء بعض
التعديالت على الصورة املبدئية للبطاقة من أهمها تغيير املقياس الرباعي

جدول 1
معامل االرتباط بين كل بعد من ابعاد البطاقة والدرجة الكلية للبطاقة
الرقم
1
2
3

معامل االرتباط
0.85
0.88
0.79

األبعاد
التدريس املتمايز
االستيعاب املفاهيمي
طرق التدريس األربع

**دالة عند مستوى (.)0.05
من خالل الجدول  1يتضح أن قيم االرتباط بين فقرات أداة الدراسة
(بطاقة املالحظة) واملقياس الكلي كانت أكبر من ( ،)0.60حيث تراوحت ما
بين ( )0.79و( )0.85وهذا يشير إلى وجود ارتباط قوي في معظم الفقرات،
األمر الذي يدل على ارتفاع صدق املحتوى ألداة الدراسة ،كما أن مستوى
ً
الداللة كانت أقل من الخطأ املقبول به إحصائيا ( ،)0.05وهذا يشير إلى
ً
ً
أن االرتباط كان معنويا ودال إحصائيا

مستوى الداللة
**0.000
**0.000
**0.000

حساب ثبات بطاقة املالحظة :تم إعادة مالحظة ثمانية معلمين هم معلمو
العينة التجريبية الذين تم مالحظتهم من قبل باستخدام نفس بطاقة
املالحظة األولي دون أي تغيير عليهم بفاصل زمني ( )14يوما عن املرة
األولي ،وتم حساب نسبة االتفاق بين املرتين عن طريق استخدام املعادلة
التالية :ـنسبة االتفاق= عدد مرات االتفاق \ عدد مرات االتفاق  +عدد
مرات عدم االتفاق  x 100.والجدول  2يبين نسبة االتفاق بين املرتين :ـ

جدول 2
ثبات بطاقة املالحظة
رقم البعد
األول
الثاني
الثالث

البعد األساس ي
التدريس املتمايز
االستيعاب املفاهيمي
طرق التدريس األربع
النسبة املئوية للثبات الكلي لجميع عبارات بطاقة املالحظة

نسبة االتفاق
%77.5
%82.4
%80.9
%80.27

ً
تم اختيار عدد ( )30معلما من معلمي الرياضيات باملدارس املتوسطة
التابعة إلدارة تعليم جدة ليمثلوا عينة الدراسة ،وقد روعي في االختيار أن
يكون املعلمون املختارون متباينو الخبرة التدريسية واملستوى من خالل
تقديرات األداء الوظيفي لهم للعام السابق.
إجراءات أثناء تنفيذ التجربة :تم البدء في تطبيق تجربة الدراسة في يوم
األحد 1438/1/23هـ بمكتب التربية والتعليم بشمال جدة واملدارس
التابعة له ،وذلك من خالل الزيارات الصفية للمعلمين واستيفاء البطاقة
من خالل الباحث ،وقد استغرق ذلك حوالي ثالثة أسابيع دراسية حيث
تم تكرار زيارة معلمي العينة بواقع ثالث إلى أربع زيارات لكل معلم وذلك
خالل الفترة من 1438/1/23هـ إلى 1438/2/11هـ..

يتضح من الجدول  2أن أعلي نسبة اتفاق كانت  ٪ 82.4وأقل نسبة
اتفاق كانت  ٪77.5وهذه النسب تعتبر جيدة ،وكانت النسبة املئوية
للثبات الكلي لجميع العبارات املوجودة ببطاقة املالحظة  ٪80.27وهي
نسبة مقبولة للثبات الكلي لبطاقة املالحظة.
تنفيذ تجربة الدراسة :بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة ،قام الباحث
بتنفيذ تجربة الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:
د -إجراءات قبل تنفيذ تجربة الدراسة:
اإلعداد الختيار عينة الدراسة:
قام الباحث بالرجوع لقاعدة بيانات معلمي الرياضيات باملرحلة
املتوسطة في املدارس التابعة ملكتب التربية والتعليم بشمال جدة وأخذ
قائمة باألسماء والبيانات من خالل منسق شؤون املعلمين باملكتب
ً
استعدادا الختيار عينة الدراسة.
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لإلجابة عن أسئلة البحث تم حساب املتوسط الحسابي ،للعبارات التي
تقيس مدى امتالك معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة لبعض مهارات
تدريس الرياضيات املطورة بمدينة جدة ،وقد تم استخدام املعيار الذي
يظهر في جدول  3للحكم ولتقدير مستو االداء.

 . 5النتائــج ومناقشـتها
يتناول هذا الفصل عرض النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ،حول مدى
امتالك معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة لبعض مهارات
تدريس الرياضيات املطورة بمدينة جدة.

جدول 3
معيارالحكم على مستوى األداء
الوصف
ً
ضعيفة جدا
ضعيفة
متوسطة
عالية
ً
عالية جدا

مدى املتوسطات
1.80-1.00
2.60-1.81
3.40-2.61
4.20-3.41
5-4.21

السؤال األول :ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة
بمدينة جدة ملهارات التدريس املتمايز؟
تم حساب املتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات التي تقيس مدى

ممارسة معلمي الرياضيات ملهارات التدريس املتمايز ،وكذلك حساب
املتوسط العام لكامل املهارات في هذا املحور ،كما يظهر في الجدول .4

جدول 4
قيم املتوسط الحسابي ألداء معلمي الرياضيات ملهارات التدريس املتمايز ،واملتوسط العام لتلك املهارات
املتوسط الحسابي
1.68
1.80
2.23
2.52
2.61
2.85
1.85
1.92
2.00
2.90
2.24

املهارة
يقدم املحتوى بأسلوب يتناسب مع استعدادات وجاهزية الطالب
يقدم املحتوى بأسلوب يتناسب مع ميول واهتمامات الطالب
ً
يمايز الطريقة(العملية) وفقا الستعدادات الطالب وجاهزيتهم
ً
يمايز الطريقة(العملية) وفقا مليول الطالب واهتماماتهم املختلفة
ً
يمايز املنتج وفقا الستعدادات وجاهزية الطالب
ً
يمايز املنتج وفقا مليول واهتمامات الطالب
يراعي أنماط تعلم الطالب املختلفة عند ممايزة املحتوى
يراعي أنماط تعلم الطالب املختلفة عند ممايزة الطريقة (العملية)
يراعي أنماط تعلم الطالب املختلفة عند ممايزة املنتج
ينوع االستراتيجيات املستخدمة عند ممايزة التدريس
املتوسط العام

يتضح من الجدول  4أن املتوسط العام بلغ  2.24ملهارات التدريس
املتمايز وحسب مؤشر األداء هو يدل على مستوى ضعيف لألداء في هذه
املهارات لدى معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة بمدينة جدة ،وكذلك
يتضح من الجدول التباين في االداء التدريس ي ملعلمي الرياضيات في مهارات
التدريس املتمايز حيث بلغ أعلى متوسط  2.90في مهارة ينوع
االستراتيجيات املستخدمة عند ممايزة التدريس ،وهي في املستوى
املتوسط ،فيما بلغ أقل متوسط في أداء معلمي الرياضيات في مهارات
التدريس املتمايز 1.68في مهارة تقدم املحتوى بأسلوب يتناسب مع
استعدادات وجاهزية الطالب وهي نسبة ضعيفة جدا تدل على أن
املعلمين ال يمتلكون هذه املهارة بشكل كاف وهذا بدورة يؤثر على نتائج
وتحصيل الطالب .كما يالحظ أن معظم أداء املعلمين في املهارات الفرعية
ً
ً
ملهارات التدريس املتمايز كان ضعيفا ،عدى مهارة ممايزة املنتج وفقا
ً
الستعدادات وجاهزية الطالب ،ممايزة املنتج وفقا مليول واهتمامات
الطالب ،تنويع االستراتيجيات املستخدمة عند ممايزة التدريس فقد كانت
في املستوى املتوسط ،وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة في اكتساب
معلمي الرياضيات ملهارات تدريس املقررات املطورة ،ويرى الباحث أن هذه

االهمية
ً
ضعيفة جدا
ً
ضعيفة جدا
ضعيفة
ضعيفة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
متوسطة
ضعيفة

النتيجة تدل على أن طرائق التدريس التي يستخدمها معلمو الرياضيات
مازالت تركز على التلقين والحفظ واستخدام األسئلة النمطية ذات
االجابات املحددة التي ال تسمح للطالب بتقديم أفكار جديدة وغير مألوفة
وتركز على جهود املعلمين في استمرار الدور التقليدي للمعلم داخل
الحجرة الدراسية واملتمثل في حفظ النظام ،ويرى الباحث أن هذه
النتيجة في مجملها ترجع إلى عدم تأهيل معلمي الرياضيات قبل وأثناء
الخدمة على مهارات التدريس للمقررات املطورة .ولم تتفق نتائج الدراسة
الحالية مع نتائج دراسة [ ]6و [ ]17والتي جاءت النتائج فيها حول مدى
امتالك مدرس ي الرياضيات ملهارات تدريس الرياضيات املطورة متوسطة.
السؤال الثاني :ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة
بمدينة جدة ملهارات االستيعاب املفاهيمي؟
تم حساب املتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات التي تقيس مدى
ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة بمدينة جدة ملهارات
االستيعاب املفاهيمي ،وكذلك حساب املتوسط العام لكامل املهارات في
هذا املحور كما يظهر في الجدول 5
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جدول 5
قيم املتوسط الحسابي ألداء معلمي الرياضيات ملهارات االستيعاب املفاهيمي ،واملتوسط العام لتلك املهارات
املتوسط الحسابي
2.68
3.13
3.25
2.79
2.96

املهارة
يركز على املفاهيم عند ممارسة العمل التدريس ي
يوضح موقع املفهوم من خارطة املفاهيم الرياضية
يحرص على الوصول بالطالب إلى درجة استيعاب املفهوم
ينوع في االستراتيجيات املستخدمة للوصول بالطالب إلى استيعاب املفهوم
املتوسط العام

يتضح من الجدول  5أن املتوسط العام بلغ ( )2.96ملهارات
االستيعاب املفاهيمي وحسب مؤشر األداء هو يدل على مستوى متوسط
لألداء في هذه املهارات لدى معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة بمدينة
جدة ،وكذلك يتضح من الجدول التباين في االداء التدريس ي ملعلمي
الرياضيات في مهارات االستيعاب املفاهيمي حيث بلغ أعلى متوسط
( )3.25في مهارة الحرص على الوصول بالطالب إلى درجة استيعاب
املفهوم ،وهي في املستوى املتوسط  ،فيما بلغ أقل متوسط في أداء معلمي
الرياضيات في مهارات االستيعاب املفاهيمي ( )2.68في مهارة التركيز على
املفاهيم عند ممارسة العمل التدريس ي وهي نسبة متوسطة تدل على أن
املعلمين يمتلكون هذه املهارة بشكل متوسط وهذا بدورة يدعم تحصيل
الطالب .كما يالحظ أن معظم أداء املعلمين في املهارات الفرعية ملهارات
ً
االستيعاب املفاهيمي متوسطا ،وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة في
اكتساب معلمي الرياضيات ملهارات تدريس املقررات املطورة بمعدل
متوسط ،ويرى الباحث أن هذه النتيجة تدل على أن طرائق التدريس التي

االهمية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يستخدمها معلمو الرياضيات مازالت تركز على التلقين والحفظ
واستخدام األسئلة النمطية ذات االجابات املحددة التي ال تسمح للطالب
بتقديم أفكار جديدة وغير مألوفة وتركز على جهود املعلمين في استمرار
الدور التقليدي للمعلم داخل الحجرة الدراسية واملتمثل في حفظ
النظام ،ويرى الباحث أن هذه النتيجة في مجملها ترجع إلى عدم تأهيل
معلمي الرياضيات قبل وأثناء الخدمة على مهارات التدريس للمقررات
املطورة .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ] [12,13,18في حاجة معلمي
الرياضيات للتدريب.
السؤال الثالث :ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة
بمدينة جدة ملهارات خطوات التدريس االربع (التركيز)؟ تم حساب
املتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات التي تقيس مدى ممارسة
معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة ملهارات خطوات
التدريس االربع (التركيز) ،وكذلك حساب املتوسط العام لكامل املهارات في
هذا املحور كما يظهر في الجدول 6

جدول 6
املتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات التي تقيس ( التركيز)
املتوسط الحسابي
3.25
2.88
3.40
3.18

املهارة
يراجع املفاهيم السابقة ذات العالقة بموضوع الدرس
يعرض النشاط االفتتاحي بغرض ربط موضوع الدرس بالواقع اليومي
يعلق على عنوان الدرس وأفكاره الرئيسية ومفرداته قبل التدريس
املتوسط العام

يتضح من الجدول  6أن املتوسط العام بلغ ( )3.18ملهارات خطوات
التدريس االربع (التركيز) وحسب مؤشر األداء هو يدل على مستوى
متوسط لألداء في هذه املهارات لدى معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة
بمدينة جدة  ،وكذلك يتضح من الجدول التباين في االداء التدريس ي
ملعلمي الرياضيات في مهارات خطوات التدريس االربع (التركيز) حيث بلغ
أعلى متوسط ( )3.40يعلق على عنوان الدرس وأفكاره الرئيسية ومفرداته
قبل التدريس ،وهي في املستوى املتوسط ،فيما بلغ أقل متوسط في أداء
معلمي الرياضيات في مهارات خطوات التدريس االربع (التركيز) ( )2.88في
مهارة عرض النشاط االفتتاحي بغرض ربط موضوع الدرس بالواقع
اليومي ،وهي نسبة متوسطة تدل على أن املعلمين يمتلكون هذه املهارة
بشكل متوسط وهذا بدورة يدعم تحصيل الطالب .كما يالحظ أن معظم
أداء املعلمين في املهارات الفرعية ملهارات خطوات التدريس االربع (التركيز)
ً
متوسطا ،وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة ،في اكتساب معلمي
الرياضيات ملهارات تدريس املقررات املطورة بمعدل متوسط ،ويرى
الباحث أن هذه النتيجة تدل على أن طرائق التدريس التي يستخدمها

االهمية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

معلمو الرياضيات مازالت تركز على التلقين والحفظ واستخدام األسئلة
النمطية ذات االجابات املحددة التي ال تسمح للطالب بتقديم أفكار
جديدة وغير مألوفة وتركز على جهود املعلمين في استمرار الدور التقليدي
للمعلم داخل الحجرة الدراسية واملتمثل في حفظ النظام ،ويرى الباحث
أن هذه النتيجة في مجملها ترجع إلى عدم تأهيل معلمي الرياضيات قبل
وأثناء الخدمة على مهارات التدريس للمقررات املطورة وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة ] [12,13,18في حاجة معلمي الرياضيات للتدريب.
السؤال الخامس:
ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة
ملهارات خطوات التدريس االربع (التدريس)؟
تم حساب املتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات التي تقيس مدى
ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة ملهارات
خطوات التدريس االربع ( التدريس) ،وكذلك حساب املتوسط العام
لكامل املهارات في هذا املحور كما يظهر في الجدول .7
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جدول 7
املتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات التي تقيس ( التدريس)
املتوسط الحسابي
4.20
2.55
1.89
1.60
2.56

املهارة
يظهر تمكن من املادة العلمية عند عرض الدرس
يقوم بتغطية املحتوى بكامله عند الشرح
يتيح الفرصة للطالب باملشاركة واالستفسار
يقدم املحتوى بشكل مبسط يتناسب مع مستوى تفكير الطالب
املتوسط العام

يتضح من الجدول  7أن املتوسط العام بلغ  2.56ملهارات خطوات
التدريس االربع (التدريس) وحسب مؤشر األداء هو يدل على مستوى
ضعيف لألداء في هذه املهارات لدى معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة
بمدينة جدة ،وكذلك يتضح من الجدول التباين في االداء التدريس ي ملعلمي
الرياضيات في مهارات خطوات التدريس االربع (التدريس) حيث بلغ أعلى
متوسط  4.20في مهارة اظهار تمكن من املادة العلمية عند عرض الدرس،
وهي في املستوى العالي ،فيما بلغ أقل متوسط في أداء معلمي الرياضيات في
مهارات خطوات التدريس االربع (التدريس)  1.60في مهارة تقديم املحتوى
ً
بشكل مبسط يتناسب مع مستوى تفكير الطالب ،وهي نسبة ضعيفة جدا
تدل على أن املعلمين ال يمتلكون هذه املهارة بشكل جيد وهذا بدورة يؤثر
على نواتج العملية التعليمة املختلفة .كما يالحظ أن معظم أداء املعلمين
في املهارات الفرعية ملهارات خطوات التدريس االربع (التدريس) كان
ً
ضعيفا ،وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة في اكتساب معلمي
الرياضيات ملهارات تدريس املقررات املطورة ،ويرى الباحث أن هذه

االهمية
عالية
ضعيفة
ضعيفة
ً
ضعيفة جدا
ضعيفة

النتيجة تدل على أن طرائق التدريس التي يستخدمها معلمو الرياضيات
مازالت تركز على التلقين والحفظ واستخدام األسئلة النمطية ذات
االجابات املحددة التي ال تسمح للطالب بتقديم أفكار جديدة وغير مألوفة
وتركز على جهود املعلمين في استمرار الدور التقليدي للمعلم داخل
الحجرة الدراسية واملتمثل في حفظ النظام .ويرى الباحث كذلك أن هذه
النتيجة في مجملها ترجع إلى عدم تأهيل معلمي الرياضيات قبل وأثناء
الخدمة على مهارات التدريس للمقررات املطورة.
السؤال السادس :ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة
بمدينة جدة ملهارات خطوات التدريس االربع (التدريب)؟ تم حساب
املتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات التي تقيس مدى ممارسة
معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة ملهارات خطوات
التدريس االربع (التدريب) ،وكذلك حساب املتوسط العام لكامل املهارات
في هذا املحور كما يظهر في الجدول .8

جدول 8
املتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات التي تقيس (التدريب)
املتوسط الحسابي
1.73
2.16
1.58
1.77
1.81

املهارة
يحرص على استخدام فقرة تحقق من فهمك بعد كل جزئية لتدريب الطالب
يعطي الطالب الوقت الكافي لتطبيق التعلم أثناء الحصة
ينوع في مستويات التمارين التي يتدرب عليها الطالب
يستخدم الواجب املنزلي ليستمر الطالب في التدرب على موضوع الدرس
املتوسط العام

يتضح من الجدول  8أن املتوسط العام بلغ  1.81ملهارات خطوات
التدريس االربع (التدريب) وحسب مؤشر األداء هو يدل على مستوى
ضعيف لألداء في هذه املهارات لدى معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة
بمدينة جدة ،وكذلك يتضح من الجدول التباين في االداء التدريس ي ملعلمي
الرياضيات في مهارات خطوات التدريس االربع (التدريب) حيث بلغ أعلى
متوسط  2.16في مهارة يعطي الطالب الوقت الكافي لتطبيق التعلم أثناء
الحصة ،وهي في املستوى الضعيف ،فيما بلغ أقل متوسط في أداء معلمي
الرياضيات في مهارات خطوات التدريس االربع (التدريب)  1.58في مهارة
ينوع في مستويات التمارين التي يتدرب عليها الطالب ،وهي نسبة ضعيفة
ً
جدا تدل على أن املعلمين ال يمتلكون هذه املهارة بشكل جيد وهذا بدورة
يؤثر على نواتج العملية التعليمة املختلفة .كما يالحظ أن معظم أداء
املعلمين في املهارات الفرعية ملهارات خطوات التدريس االربع( التدريب)
كان ضعيفا ،وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة ،في اكتساب معلمي

االهمية
ضعيفة جدا
ضعيفة
ضعيفة جدا
ً
ضعيفة جدا
ضعيفة

الرياضيات ملهارات تدريس املقررات املطورة ،ويرى الباحث أن هذه
النتيجة تدل على أن طرائق التدريس التي يستخدمها معلمو الرياضيات
مازالت تركز على التلقين والحفظ واستخدام األسئلة النمطية ذات
االجابات املحددة التي ال تسمح للطالب بتقديم أفكار جديدة وغير مألوفة
وتركز على جهود املعلمين في استمرار الدور التقليدي للمعلم داخل
الحجرة الدراسية واملتمثل في حفظ النظام.
السؤال السابع :ما مدى ممارسة معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة
بمدينة جدة ملهارات خطوات التدريس االربع (التقويم)؟ تم حساب
املتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات التي تقيس مدى ممارسة
معلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة بمدينة جدة ملهارات خطوات
التدريس االربع (التقويم) ،وكذلك حساب املتوسط العام لكامل املهارات
في هذا املحور كما يظهر في الجدول .9
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جدول 9
املتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات التي (التقويم)
املتوسط الحسابي
1.73
2.16
1.58
1.77
1.81

املهارة
يحرص على استخدام فقرة تحقق من فهمك بعد كل جزئية لتدريب الطالب
يعطي الطالب الوقت الكافي لتطبيق التعلم أثناء الحصة
ينوع في مستويات التمارين التي يتدرب عليها الطالب
يستخدم الواجب املنزلي ليستمر الطالب في التدرب على موضوع الدرس
املتوسط العام

يتضح من الجدول  9أن املتوسط العام بلغ  1.81ملهارات خطوات
التدريس االربع (التقويم) وحسب مؤشر األداء هو يدل على مستوى
ضعيف لألداء في هذه املهارات لدى معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة
بمدينة جدة ،وكذلك يتضح من الجدول التباين في االداء التدريس ي ملعلمي
الرياضيات في مهارات خطوات التدريس االربع (التقويم) حيث بلغ أعلى
متوسط  2.16في مهارة يعطي الطالب الوقت الكافي لتطبيق التعلم أثناء
الحصة ،وهي في املستوى الضعيف ،فيما بلغ أقل متوسط في أداء معلمي
الرياضيات في مهارات خطوات التدريس االربع (التدريب)  1.58في مهارة
ينوع في مستويات التمارين التي يتدرب عليها الطالب ،وهي نسبة ضعيفة
ً
جدا تدل على أن املعلمين ال يمتلكون هذه املهارة بشكل جيد وهذا بدورة
يؤثر على نواتج العملية التعليمة املختلفة .كما يالحظ أن معظم أداء
املعلمين في املهارات الفرعية ملهارات خطوات التدريس االربع (التدريب)
كان ضعيفا ،وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة في اكتساب معلمي
الرياضيات ملهارات تدريس املقررات املطورة ،وتقترب هذه النتيجة مع ما
توصلت إليه دراسة [ ]15التي أظهرت درجة ايجابية في تطبيق مهارات هذا
ً
ً
املجال ،ومع دراسة [ ]12التي استخدمت برنامجا تدريبيا اظهر فعاليته في
تطبيق املعلمين ملهارات التقويم .وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه
دراسة [ ،]13ودراسة [ ،]18وقد يعزى هذا االختالف إلى االختالف في
األدوات املستخدمة في كل هذه الدراسات ،إضافة إلى نوعية املعلمين
املستهدفين في عينة .ويرى الباحث أن هذه النتيجة تدل على أن طرائق
التدريس التي يستخدمها معلمو الرياضيات مازالت تركز على التلقين
والحفظ واستخدام األسئلة النمطية ذات االجابات املحددة التي ال تسمح
للطالب بتقديم أفكار جديدة وغير مألوفة وتركز على جهود املعلمين في
استمرار الدور التقليدي للمعلم داخل الحجرة الدراسية واملتمثل في
حفظ النظام.
 .6التوصيات
تطوير إعداء معلمي الرياضيات في امليدان التربوي وعقد الدورات
التدريبية وورش العمل حول مهارات التدريس االربع ومهارات التدريس
املتمايز ومهارات االستيعاب املفاهيمي ومهارات تدريس املقررات املطورة
ومتابعة املعلمين في تطبيقها.
توفير الوسائل التدريسية التي تساعد املعلم على تطبيق مهارات تدريس
املقررات املطورة.
تطوير دليل معلمي الرياضيات وفق مهارات التدريس االربع ومهارات
التدريس املتمايز ومهارات االستيعاب املفاهيمي ومهارات تدريس املقررات
املطورة ووفق االسس الحديثة في التدريس.

االهمية
ضعيفة جدا
ضعيفة
ضعيفة جدا
ً
ضعيفة جدا
ضعيفة

توفير الفصول الذكية التي تساعد املعلم على تطبيق مهارات تدريس
املقررات املطورة.
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ABDUL MALIK BIN MUSFER AL-MALIKE

Associate Professor of Curricula and Teaching Methods
Faculty of Education University of Jeddah
ABSTRACT: The study aimed to identify the extent to which mathematics teachers of intermediate
stage possess of some developed mathematics teaching skills in Jeddah. To achieve the objectives, the
researcher prepared a list of developed mathematics teaching skills and teaching performance
observation card. The sample of the study consisted of 30 teachers. Results showed a weak level of
performance in differentiated teaching skills, a moderate level in cognitive comprehension skills, a
moderate level in four-teaching-steps skills (focusing), and a weak level in four-teaching-steps skills
(teaching, training, evaluation).In the light of these results, a set of recommendations were provided
to enhance teachers’ efficiency in developed-mathematics teaching.
KEYWORDS: skills, teaching, developed mathematics.
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