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  الشكر والتقدير

  
ما صدق اهللا العظيم أحمد اهللا وأشكره حمد الشاكرين على " كملئن شكرتم ألزيدنّ" 

  .من علي من عطاء و صبر وإرادة

  .أتقدم بجزيل شكري وتقديري وعرفاني إلى أستاذي الفاضل الدكتور عفيف زيدان

كما أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة من مشرفين في 
لص شكري للهيئة التدريسية في قسم اوأتقدم بخ. تربية بيت لحم وأساتذة جامعات

  .قسم التربية في جامعة القدس على كل ما قدموه من جهد ونصح/  العلياالدراسات

كما اتقدم بالشكر والتقدير الى أعضاء لجنة المناقشة الكرام الذين تفضلوا بالموافقة 
، والدكتور زياد قباجة وال معين حسن جبرعلى مناقشة هذه الرسالة وهم الدكتور 

ومد يد العون إلتمام هذا العمل وإخراجه يفوتني أن أتقدم بالشكر الى كل من ساهم 
  .إلى حيز الوجود

  

  الباحثة

 ختام ابو رحمة

 

  



  ج 

    :الملخص

هدفت هذه الدراسة الى معرفة واقع تدريس الرياضيات وعالقته بكفاية التخطيط لدى معلمي 
  .المرحلة االساسية العليا في محافظة بيت لحم

استبانة واقع تدريس الرياضيات، (ستبانتين إ ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد
) 41(معلماً ومعلمة بواقع ) 92(طبقتا على عينة عنقودية مكونة من ) واستبانة كفاية التخطيط

من مجتمع  ) 2011/2012( معلمة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي) 51(معلماً و 
فقرة فيما تكونت ) 38(بانة األولى من نت اإلستتكو. معلماً ومعلمة) 187(الدراسة المكون من 
 وتم التحقق من صدق وثبات اإلستبانتين بالطرق .فقرة بالمجمل) 40(اإلستبانة الثانية من 
  . اإلحصائية المناسبة

متوسط واقع التدريس وكذلك مستوى كفاية التخطيط كانا كبيرين وذو أن أظهرت الدراسة 
نت الدراسة وجود فروق في واقع تدريس الرياضيات تعزى لمتغير الجنس وبي. عالقة ايجابية 

وبين البكالوريوس ، ومتغير المؤهل بين الدبلوم والبكالوريوس لصالح الدبلوم، اإلناثولصالح 
 لمتغير  تعزىبينما لم تكن هناك فروق .وأعلى من بكالوريوس ولصالح أعلى من بكالوريوس

تعزى للمؤهل العلمي ناك فروق في مستوى كفاية التخطيط في حين كانت ه.سنوات الخبرة 
على من بكالوريوس في حين لم يكن هناك فروق تعزى لمتغيري الجنس وسنوات ولصالح األ

  .الخبرة

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بإخضاع المعلمين لسنة تأهيل تربوي يتم فيها توحيد 

كما أوصت باعتماد المعلمات ، ي فيما بعدالمذاهب التربوية النخراطهم في السلك التدريس

وعدم ، للتدريس في المراحل االساسية نظراً  لقدرتهن على التعامل األنسب مع هذه المرحلة

 .التي اكتسبوها التقييد للمعلمين في أسلوب تخطيطهم بل االستفادة من خبراتهم التدريسية

  



  د 

The Real Status of Teaching  Mathematics and It’s Relationship to 

The Planning Competency Due to Teachers of High Elementary 

Stage in Bethlehem District 

Prepared By :Khitam Ismail Abu-Rahmah  

Supervised By: Dr.Afif Hafez Zeidan 

Abstract: 
This study aimed to investigate the real status of teaching mathematics and its 

relationship to the competency of planning due to teachers of high elementary stage in 

Bethlehem district. 

 

To achieve the goals of the study the researcher prepared two questioners; (the first 

was about the real status of math teaching and the second was about planning 

competency) applied on a cluster sample of (92) teachers of Bethlehem district during 

the second semester of (2011-2012). The first questioner consisted of (38) statements 

and the second consisted of (40) statements in total, the validity and reliability of the 

questioners were verified through appropriate statistical methods. 

 

The study revealed that the average of real status of teaching as well as the planning 

competency was great and positively relevant. The study showed the existence of 

differences in the real status of math teaching due to gender, and in favor of females. 

Regarding the variable of qualification the difference were in favor of diploma and 

graduate level. While there were no differences due to the variable of years of 

experience. There were differences in the level of planning competency attributable to 

qualified teachers in favor of graduate level. Finally, there were no differences due to 

the variables of gender and years of experience. 

 

According to the results of the study, the researcher recommends that teachers of math  

must be prequalified  -educationally- in order  to be involved in such field,  females 

are preferable  in such stage,  and  release their abilities of planning to benefit from 

their experience they got. 
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  الفصل األول

  

  أهميتهاومشكلة الدراسة 

  

  :  المقدمة1.1
 105 آية:التوبة سورة {.َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن ":  في محكم آياتهىاليقول تع

َأَفَمن َيْمِشي ُمِكبا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى َأمَّن َيْمِشي َسِويا َعَلى ِصَراٍط  ”: يقول تعالى في آية أخرىو"  .}

 ضرورة إلى يرى أن هناك توجيه رباني : فللمتمعن في اآلية األولى .} 22 آية:ملكسورة ال{."مُّْسَتِقيٍم
تخطيط ما يقوم به اإلنسان و ضرورة تنسيق إلى فهناك إشارة واضحة : آلية الثانية اإلنسان أما في ا،عمل

 .من عمل

روحياً و  التلميذ عقلياًإعداد وظيفتها ،لمدرسة نفسها مؤسسة اجتماعيةاو،  التربية عملية اجتماعيةدتع
مهارات جديدة تساعده على التكيف مع واكتسابه خبرات و ،عاطفياً عن طريق تقويم سلوكهوجسمياً و

األداة  وه المنهج المدرسيو  .االجتماعيالمدرسة باعتبارها مؤسسة اجتماعية لها أثرها في التغير و ،بيئته
ما يأخذه المنهج من عناية واهتمام يكون تأثيره في تحقيق غايات المجتمع  بقدرو ،هاأهدافي تحقق الت
  .)1986 خطاب،( ه التربويةأهدافو

اإلبداع منها و اإلبتكار إلىعملية صعبة تفرض على المعلم صبراً وجهداً أقرب  والتعليم ليس سهالً بل هو
مأل   عقول الطلبة، كما وليستإلى األذهاننقل المعلومات من يس فالتعليم لالملء والتراكم، و النقل إلى

 نتيجة الىتتووهذه الحقائق تتنامى  وفتح نوافذ عقولهم للنور ليكتشفوا الحقائق هي عقولهم بالمعلومات بل 
 مع المعلومات الموجودة في أذهانهم، فيتفاعلون معها، فتزيد نموهم وخبراتهموالكتشافاتهم ثم تتفاعل معهم 

عناية بدقة وإعداد وإن عملية صعبة كهذه بحاجة إلى تهيئة واإلبداع، والتكيف وقدراتهم على االكتشاف و
   .)2003 ،ا-الفتالوي(رتجل، فعملية التدريس تتطلب تخطيطاً مسبقاً لكونه عمالً فنياً دقيقاً وال تُ

هذا التقدم العلمي و قبل، لقد شهد عصرنا الحاضر تطوراً علمياً وتكنولوجياً لم تعرفه البشرية من
بناء عليه، فإن عملية التغيير و .العلوم الطبيعية األساسيةوالتكنولوجي  ثمرة التطور في الرياضيات و
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أمر ضروري في ظل هذا التقدم ، منهاج الرياضيات بشكل خاصو ، التطوير في المناهج بشكل عامو
 ،العمليات الرياضيةوت التقليدية تهتم بالمهارات فعلى سبيل المثال كانت الرياضيا. التكنولوجي والعلمي 

أصبح من المحتم االهتمام بالمفاهيم الرياضية و التركيز على المهارات عند ظهور اآلالت الحاسبة قَلو
 مالك،(استخدام األساليب التفكيرية للبرهنة على صحتها و ،محاولة اكتشافهاو ، وكيفية استقرائها،ذاتها

2006(.  

 وفيما ،ن الرياضيات عنصر حاكم فيما يجري حالياًأ )1998( عبيدنقالً عن ) 2006(تؤكد بدرو 
متوقع مستقبالً من مستحدثات علمية وتقنية، لذلك فإن مناهج الرياضيات وتربوياتها البد أن تتجاوب مع وه

كهم  أكثر نفعية في مسال بحاجة إلى رياضياتبة فالطل،معطيات التطور وتخلع عنها رداءها التقليدي
 & Howeنويتفق معهما هوي وآخرو. المستقبلويسهم تعلمها في إعدادهم لمواجهة تحديات ، المعيشية

Others )1991 (أدت ، حيث يؤكد على أن التغيرات التي حدثت في الربع األخير من القرن العشرين 
يتناسب مع طبيعة بالضرورة إلى التأكيد على تعديل محتوى الرياضيات المدرسية وأساليب تعليمها بما 

  .تحديات هذا العصر

 أهدافحل المشكالت أصبح من أهم وتعليم التفكير والتركيز على تعليم الرياضيات المعتمد على الفهم و
تكنولوجيا وتدريس الرياضيات في مراحل التعليم العام إلعداد جيل يستطيع أن يواكب عصر العولمة 

بذلت المزيد من الجهود في مجال تطوير ون الدراسات في هذا اإلطار أجريت العديد مو. المعلومات
من أبرزها وثائق المعايير الصادر عن المجلس القومي لمعلمي وطرق تدريسها ومناهج الرياضيات 

، األسطل( تقويم المنهج   تحت اسم معايير)NCTM) 1989الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية 
2003(. 

) 2008(عرمان  زيادة فعاليتها إلى حد بعيد كما يراهو ، تحسين كفاءتهاومية يعتمد تطوير العملية التعليو
حيث إن تصميم التعليم ، تطبيق تكنولوجيا التعليم وعلى تكريس الجهود نح )2002(في دراسة للجزار

 التعلّموتطبيقاً أمثل لنظريات التعليم و ،التعلّمالتدريس في تكنولوجيا التعليم يتضمن توظيفاً أفضل لمصادر و
 التعليمية في تجمعات الطلبة هدافاألساليب التعليمية التي تخلق بيئة تعليمية غنية تساعد على تحقيق األو

 حيث توجد في ، بشكل إنفراديبيرة أم صغيرة أم على وجه الخصوصكافة سواء أكانوا في مجموعات ك
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 مطلباً   الذي يعد(Individualizing Instruction) دريس تكنولوجيات عديدة لتفريد التتكنولوجيا التعليم
في أنماطهم والعقلية، وذلك الختالف المتعلمين في قدراتهم الجسمية وأساسياً في تكنولوجيا التعليم، 

في قيمهم وأساليبه وتفاعلهم في استراتيجيات التعليم وطرقه ومدى تعلمهم و التعليمية،والمعرفية 
 شيئاً ممتعاً بالنسبة لهم، فتفريد التعليم يواجه تلك المتغيرات التعلّم اهتماماتهم التي تجعل منوانفعاالتهم و

  .في المتعلمين

ة، تؤدي طريقة التدريس دوراً مهما في إكساب الطالب المفهوم بشرط أن تتناسب مع بيئة حجرة الدراسو
كلمة أو فافية مفردة وذلك بتنظيم مواقف يتفاعل معها المتعلم بهدف زيادة ش.  ذا المعنى التعلّمبحيث تحقق 

تمييز المفهوم عن والخبرات من أجل زيادة وضوح وفي ذهنه، ويكون دور المعلم تهيئة هذه المواقف 
  ). 2008 السويليمين،(غيره من المفردات في ذهن المتعلم 

تي  وال،مهمة التخطيط اليومي للتعلمس تشكل أحد المحاور األساسية التي تعتمد عليها ي طريقة التدرولعّل
خارطة تهدي مسيرهم، وتحدد توجههم، وتزيد من ثقتهم في بة للتربويين والمعلمين بشكل خاص  بالنستعد

عملية، "  والتعليم الصفي التعلّم" وإذا افترضنا أن . هم بأمانأهداف إلىاجراءاتهم، وتساعدهم على الوصول 
لذا أصبح من . متسلسلة  فإن هذا اإلفتراض يستدعي وضعها على شكل خطوات منظمة، متتابعة، 

خصائص المعلم الكفء القدرة على التخطيط لدرسه تخطيطاً منظماً ودقيقاً، والقدرة على تتبع السير في 
 ). 2001قطامي وقطامي، (تنفيذ النتاج التعليمي وفق اجراءات وأساليب واستراتيجيات وزمن محدد 

 و، لذا فهالجماعاتو  أكثرها أثراً في حياة األفرادو ،ها قدراًأجلّوأساس جميع المهن،  ولما كان التعليم هو
مهني على مستوى معين من وتربوي وكفاية عاليتين ال يمكن تحقيقهما إال بإعداد علمي ويتطلب قدرة 

إنما تتعدى وظيفته مجرد النقل إلى القيام بتربية و فالمعلم كصاحب مهنة ال يعتبر ناقل للمعلومات، ؛اإلتقان
فوا كيف يتكيفون ، ويعرواطنين صالحين ألنفسهم ولمجتمعهمهم تنشئة صالحة ليصبحوا ماألجيال وتنشئت

  ).1993 شبارة،(ومشكالت التطوير والتجديد الدائرة حولهم  ،مع تحديات العصر

، فقد تغيرت المحققة لغايتهاوباعتبار المعلم أحد أهم المدخالت البشرية الميسرة لجهود اإلصالح التربوي و
 تحفيز تفكير المتعلمين  من خاللالتعلّمالمتمثلة بتسهيل عمليات و، المسؤوليات المنوطة بهواألدوار 
االهتمام و لديهم، التعلّمإثارة دوافع و، التغلب على الفشل األكاديمي وتوجيههم نحوقيادتهم و ،اإلبداعي
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مراعاة التنوع في و، رات المتعلقة بأنشطتهم التعليميةإشراكهم في القراو، طموحاتهموبحاجات طالبهم 
مي الرياضيات على الخاصة بإعداد معل) NCTM,2003(في ذلك ركزت معايير و، خصائصهم المعرفية
، أعضاء في مجتمع المهنةو، مخططين للدرس، وممسهلين للتعلّو، ينمدرسو ،دورهم كرياضيين

  ).2011 ريان، (أسرهمومتواصلين مع المتعلمين و
إيماناً بمركزية التأثير الذي و، ضطلع به المعلم في أي نظام تربويالذي يانطالقاً من الدور المحوري و

لى اختالف المجتمعات عومستواه، فإنه يتوجب على الدول ويحدثه المعلم المؤهل على نوعية التعليم 
رتقاء االوالسياسية، أن تولي مهنة التعليم واالقتصادية وأنظمتها االجتماعية و، ها األيديولوجيةأهداف فلسفات

تيسر له الظروف لتحسين أوضاعه والمهني المستمر،  وتتيح له فرص النمو، عنايتهاوبالمعلم كل اهتمامها 
مستويات األداء و التربوية هدافمدى تحقيق األوذلك من منظور، أن نوعية التعليم و االجتماعية،والمادية 

الكفاية التي يتصف بها في أثناء تأديته ومقدار الفعالية واإلنجاز لدى الطلبة يقررها مستوى المعلم، و
االهتمام بنوعية البرامج الخاصة و، ك، يمكن القول بأن مقدار العنايةبناء على ذلو. لرسالته التربوية

تدريب المعلمين في أي مجتمع من المجتمعات، إنما تعكس مدى مسؤولية ذلك المجتمع اتجاه وإلعداد 
  ).2011، حسنوبركات ( ر الخدمات التربوية ألبنائه توفيمدى حرصه علىومستقبل أجياله، 

م في  صريحة للتعلّأهدافإن برامج التعليم القائم على الكفاية قد تطورت من خالل محاوالت لوضع 
 التعليم من خالل تغيرات أهدافتجمعات صغيرة لكي يمكن تقويم نجاح كل طالب في تحقيق كل هدف من 

ون هناك تعريفات كثيرة للتعليم القائم على الكفاية بقدر الممارسين لهذا  وقد يك .يمكن مالحظتها في سلوكه
النموذج، وعلى أية األحوال فمعظم برامج التعليم القائم على الكفاية تحاول على األقل المحافظة على فلسفة 

  ). 1987 المفتي وسليمان،( مشتركة وعلى بعض اإلجراءات المشتركة

تتحدد في القدرة على ) 2006( كما أورده بوعالق في ميدان التعليمالكفاءة وبالحديث عن مفهوم الكفاية و 
على اتخاذ والمعارف المهارية وهي قدرة الفرد على استعمال مجموعة منظمة من المعارف و ،اإلنتاج

التعليم، مجموع ويقصد بالكفاءة في مجال التربية و. قرارات تسمح له بالقيام بمجموعة من المهامومواقف 
ية التعلّم/المهارات التي تمكن الفرد من تعبئة المعارف التي اكتسبها في الوضعيات التعليمية ولقدرات ا
اإلجراءات التطبيقية التي تمكن و، تلك العمليات الذهنية ف غير تعليمية، أنها بهذا المعنىتطبيقها في مواقو

  ).جيدوأ(  مرٍض بأسلوٍب، ليميةلتعأو االفرد من حشد معارفه لتنفيذ مهمة من المهام التكوينية 
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إعداد الدروس اليومية لدى المعلم ارتباطها بجوانب متعددة كاختيار موضوع وترجع أهمية كفاية تخطيط و
، تنظيم خبراتهوتحليل محتواه وتحديد األساليب التي تساعد في التمهيد له وه، أهدافصياغة والدرس 

تحديد و هدافطرق التدريس التي تناسب هذه األوه أهدافقق اختيار األنشطة التعليمية التي يمكن أن تحو
بالتالي يمكن و.  الدرسأهداف أساليب التقويم التي يمكن استخدامها في الحكم على مدى تحقق إعدادو

  يقوم به أثناء الدرس واضحة للدور الذي يجب على المعلم أنإجراءاتاعتبار التخطيط للدرس بمثابة 
  ).2004 ، الرشيدواألسطل (
  
قد زاد اإلهتمام بدراسة الكفايات التعليمية، واستحوذت على اهتمام عدد كبير من التربويين بحيث قامت و

 competency‐Based" (حركة التربية القائمة على الكفايات"عليها حركة تربوية جديدة تدعى 

Education ( لتي يتحلى بها المعلم، وقد عرفت الكفاية أوالً على أساس أنها تتعلق بالصفات الشخصية ا
وهناك اتجاه آخر نظر إلى الكفاية على أنها تتعلق بأساليب وطرق التدريس الجيدة التي يستخدمها المعلم، 

وقد . المريحة للطلبةفعاليته تستند إلى قدرته على توفير البيئة الصفية وويفترض آخرون أن كفاءة المعلم 
لتوظيف أو ا، لم على أساس قدرته على االستخدامة المعاه في الوقت الحاضر ينظر إلى كفاءظهر اتج

الماهر لمجموعة من الكفايات التعليمية استخداماً مناسباً ليساعده على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق 
  ).2004عيد، (بالعملية التعليمية 

  
يرى احتياجات عملية التخطيط، ا كانت الكفاية تعتمد نوعاً ما على إعداد المعلم بالطريقة التي تلبي  ولم

عامالً رئيساً في وأن عملية تحديد االحتياجات تعد قطبي الرحى في عملية التخطيط  ) 1999(السالم 
دراسة و إذ أن عملية تحديد االحتياجات ،النهوض بهاوعنصراً حيوياً في فاعليتها وإنجاح البرامج 

كما تكمن .  أي برنامج ناجح للتعليم المستمرعند إعدادالمتطلبات تعد الخطوة األولى التي ينبغي أن تثار 
ذات دور فاعل في تلبية متطلبات و ،تحليلها في جعل البرامج متفقة مع الواقعو ،أهمية دراسة االحتياجات

 النشاط التدريبي إلى لذا فإن  االحتياجات التدريبية تعد من أهم األمور التي تدفعو ؛المؤسساتواألفراد 
رفع كفاءة العاملين عن وتحديدها أمكن تلبيتها وفكلما أمكن التعرف على تلك االحتياجات  ،تحقيق هدفه

  .طريق التدريب
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أن معلم الرياضيات يلعب دوراً بارزاً في تطوير تدريس ) 2003(األسطل   يرى؛في ذات السياقو 
بالطريقة المناسبة كلما كان كلما تمكن المعلم من المادة التي يقوم بتدريسها ويقدمها للطلبة والرياضيات، 

. ، كما أن تعلم الطلبة للرياضيات يتأثر بالخبرات التي يقدمها لهم المعلمستيعاب الطلبة لما يتعلمونه أعمقا
تطوير برنامج اإلعداد بما يكفل إعداد وإن هذه األهمية لمعلم الرياضيات تفرض ضرورة االهتمام بإعداده 

  .ن أداء أدوارهم بنجاحنهم ممؤهلين يمكّواء معلمين أكفّ
  
قد أجمع أغلب المربين على أن معظم المشكالت التربوية ناشئة في أساسها عن افتقار المدارس إلى و

معلمين قادرين، فالمعلم القدير المدرب يستطيع أن يتالفى المشكالت التي تواجهه في أثناء ممارسته 
مية ال تجدي نفعاً كبيراً بدون المعلم الفعال، الوسائل التعليوأضف إلى ذلك أن جميع األدوات . لمهنته

صاحب مهنه لها أصولها وعليه أن و، فالمعلم مثله مثل أي صانع آخر هالذي يكسبها معناها التربويوفه
أي معلم يمارس مهنة بالتالي فإن ويصل إلى أرقى مستوى ممكن من اإلتقان ألداء مهارات هذه المهنة، 

إن مهنة . تأهله لممارسة هذه المهنة وهذه المهنة انعكاساً ألسلوب إعداده ن يكون أداؤه لالتدريس يجب أ
اإلسهامات وحسوا باإلنجازات اها وفي اعتبار الناس لها، كلما أفي مستو وتعلومكانتها،  والتدريس تسم

تتحقق فعالً وأن مكانة مهنة التدريس . تهيئتهم الستقبال الحياةوالتي يقدمها المعلمون ألبنائهم بقصد تنميتهم 
يدرك في قرارة نفسه بأن وعندما يحس المعلم و، إيمانوعندما يستطيع كل معلم أن يمارس واجباته بثقة 

بركات  (االقتصادية في بناء المجتمعاتوي يضطلع بها أهميتها اإلجتماعية  التالتعلّمولعملية التعليم 
  .)2011 حسن،و
  

أن ) 2009(حيث يرى المالكي . مسؤولية إدارة الصف  ومن ضمن المسؤوليات التي يضطلع بها المعلم 
دارة الصف قد حظي باهتمام كبير من قبل المربين عموماً، ذلك أن العملية التربوية عموماً موضوع إ

 وإذا كان المعلم هو. ، يقودها المعلم داخل الصفها من خالل عملية تدريس ناجحةأهدافتسعى إلى بلوغ 
أبرز  و ومثالية تعد من أهم، ،يس، فإن إيجاد بيئة تعليمية جيدةية التدرالعامل الرئيس في نجاح عمل

خصائص التالميذ، (من أبرز العوامل التي تساعد المعلمين على ذلك ولصف، مسؤوليات المعلم داخل ا
  ). تجهيزاتهاونوعية أثاثها وخصائص الغرفة المادية، ومستوى معرفتهم، ونوع الحوافز لديهم، و
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في موقع جامعة  )2012( الذي أورده حمدي مؤتمر الرياضياتت توصيا ع الباحثة على اطالمن خاللو
 :والتي أبرز ما جاء فيها أن) ar/hnahmed/sa.edu.uqu://http/21912(لكترونيأم القرى اإل

مية في كثير من مجاالت الحياة، واإلبداع فيها من للرياضيات وتخصصاتها وتطبيقاتها دور كبير في التن
  يجبعوامل التقدم والتنمية، وتساعد على تطوير المناهج والبحث في كثير من التخصصات األخرى، ولذا

  . المتنوعة، لتحسين التدريس وتطوير المناهج فيهاها األهمية الالزمة ودعم البرامجئالعناية بها وإعطا
  

 في  الرياضياتمعلمكفاية و ية استقصاء مدى العالقة بين واقع تدريس الرياضياتوتحاول الدراسة الحال
متطلبات األفراد وتحديد احتياجات  عملية التدريس وغاياتها مع اإلشارة إلى ضرورة أهدافتحقيق 

  .المؤسسات في هذا السياقو
 

  :   مشكلة الدراسة2.1

دة سنوات، فقد تنبهت إلى ضرورة إلقاء نظرة ممارسة الباحثة لتدريس مبحث الرياضيات لعومن خالل 
 ألهمية تلك المرحلة في بناء المفاهيم  نظراًضيات في المرحلة األساسية العليا،على واقع تدريس الريا

، حيث أن الطالب في تلك المرحلة يحاول ترسيخ لورها بالشكل المطلوب لدى الطالبتبوالرياضية 
 لدى - خصوصاً معلم الرياضيات- ما يتركه المعلم لعّلو ، السابقة اعتماداً على خبراته الخاصةمفاهيمه

 فإذا ما ، يجابية أحياناً لديه حول تلك المادةأو ا قد تكون سلبية انطباعاتالطالب له عميق األثر في ترك 
 فإنها حتماً ستؤتي ثمارها في خلق جيل له القدرة ؛هادفةومتسقة وكانت خطوات عملية التدريس منظمة 

 من  يعد،ن التخطيط المسبق لعملية التدريسعالوة على أ. التكيف مع األزماتو مواجهة المشكالت على
عامالً أساسياً في الوقوف على و ،الخطوات األساسية في تحقيق الهدف من العملية التعليمية برمتها

بط عملية التخطيط فإلى أي مدى يمكن أن ترت .من ثم عالجها بأساليب تربوية مناسبةو ،مشكالت التدريس
  بواقع التدريس؟ 

ما وتدريس الرياضيات   واقع ما: مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي تتحددمما سبق 
  لمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم؟ اكفاية التخطيط لدى معلمي عالقته ب
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  : أسئلة الدراسة3.1

  : التالية ةاألسئلسعت الدراسة إلى اإلجابة عن 

   ؟لمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحمتدريس الرياضيات لدى معلمي ا واقع ما :السؤال األول
لمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت تدريس الرياضيات لدى معلمي ا واقع هل يختلف  :السؤال الثاني

   ؟)سنوات الخبرة، المؤهل ، جنسال( باختالف لحم
 كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت   مستوى ما :السؤال الثالث

   ؟لحم
 كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في مستوى هل يختلف  :السؤال الرابع

  ؟)سنوات الخبرة، المؤهل، معلمجنس ال(باختالف محافظة بيت لحم
 الرياضيات اية التخطيط لدى معلميكفمستوى وتدريس الرياضيات  واقع  بينالعالقةما  :السؤال الخامس
  لمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم؟ل

  

  :  فرضيات الدراسة4:1

  :  إلى أسئلة الدراسة الثاني والرابع والخامس صيغت الفرضيات الصفرية اآلتيةاستناداً
 α(داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات : الفرضية األولى ≤   بين )0.05

لمرحلة األساسية العليا في  لدى معلمي االرياضياتتدريس  واقع متوسطات
  .) أنثى، ذكر( تعزى لمتغير الجنسمحافظة بيت لحم

  

 α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية ≤   بين )0.05
لمرحلة األساسية العليا في الدى معلمي ريس الرياضيات تد واقعمتوسطات 

  .)بكالوريوس، ماجستير، دبلوم( المؤهل  تعزى لمتغيرمحافظة بيت لحم
  

 α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة ≤   بين )0.05
يا في لمرحلة األساسية العلالدى معلمي تدريس الرياضيات  واقع متوسطات
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 10-5 سنوات، 5أقل من (محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة 
  .) سنوات10أكثر من  ، سنوات

  

 α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة ≤   بين )0.05
 كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية متوسطات مستوى

  .)، أنثىذكر( لمتغير الجنستعزى  ظة بيت لحمالعليا في محاف
  

 α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة  بين )0.05 ≥
 كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية متوسطات مستوى

  ).، ماجستيردبلوم، بكالوريوس( تعزى للمؤهل العليا في محافظة بيت لحم 
  

 α( عند مستوى الداللة ةال توجد فروق ذات داللة إحصائي: الفرضية السادسة  بين )0.05 ≥
 كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية متوسطات مستوى

 10-5 ،  سنوات5أقل من (  العليا في محافظة بيت لحم تعزى لسنوات الخبرة
  ). سنوات10أكثر من ، سنوات

 بين )α ≤ 0.05( عند مستوى الداللة احصائياً ة دال إرتباطيةال توجد عالقة: سابعةالفرضية ال
كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات مستوى وتدريس الرياضيات  واقع

  . للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

   : أهمية الدراسة 5.1

   :  ما يليتبرز أهمية هذه الدراسة من خالل

 عالقته وتدريس الرياضيات   واقع والتي تبحث، األولى في فلسطين-حد علم الباحثةعلى –تعتبر أنها 
من و ،كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحمبمستوى 

مج براللمرحلة األساسية العليا في تصميم المناهج التعليمية  و مصمم من هذه الدراسةالمتوقع أن يستفيد
محتوى وتدريسية تساعد في بلورة المفاهيم األساسية في مادة الرياضيات بحيث تتناغم هذه البرامج 
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مدراء المدارس والرياضيات  ومعلم ها أن يستفيد منأيضاً من المتوقع و.المناهج في تلك المرحلة
ها الطالب الوصول إلى مرحلة يكون فيو  داخل الصف،المرشدون النفسيون في ضبط سلوك الطلبة و

ولعّل اإلفادة  .  فاعلةاستغالل طاقاتهم في مجاالٍتو ، في تلك المرحلة العمريةمحوراً للعملية التعليمية 
 وقد تكون هذه الدراسة من األهمية .السابقة يكون لها األثر واإلنعكاس األمثل على الطلبة، ورفع تحصيلهم

ي يتمثل في دراسة الظواهر والمواضيع التربوية  آفاقاً جديدة في منحى جديد للبحث التربوبحيث تفتح
  .على أرض الواقع

 

  :  الدراسةأهداف 6 .1

  : إلى هذه الدراسةتهدف  

  .لمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحمتدريس الرياضيات لدى معلمي ا  واقعإلىالتعرف   )1
ة العليا في محافظة  األساسيمستوى كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات للمرحلةإلى التعرف  )2

 .لحمبيت 
واقع تدريس الرياضيات ومستوى كفاية :  استقصاء وجود فروق ذات داللة في متوسطات كٍل من )3

) الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(التخطيط تبعاً لبعض المتغيرات الديمغرافية المتمثلة في 
 .محافظة بيت لحمالمتعلقة بمعلمي الرياضيات في المرحلة األساسية العليا في 

ية التخطيط لدى معلمي كفامستوى وتدريس الرياضيات  واقع بين رتباطيةاإلعلى العالقة التعرف  )4
   .لمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحما

  

  : محددات الدراسة 7 .1

ت  في مدارس محافظة بيالمرحلة األساسية العليامعلمي  ه الدراسة على هذتقتصر ا :المحدد البشري
  .لحم

 .2011/2012  الدراسي من العامانيفي الفصل الدراسي الث هذه الدراسة  تمت: المحدد الزماني
  .محافظة بيت لحم  مدارس هذه الدراسة علىتقتصرا: المحدد المكاني
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اقتصرت هذه الدراسة على المفاهيم والمصطلحات اإلجرائية الواردة فيها : المحدد المفاهيمي واإلجرائي
، وكذلك على ) األساسية العلياواقع تدريس الرياضيات، مستوى كفاية التخطيط، المرحلة( في والمتمثلة

  .دوات المستخدمة فيها، وعلى مدى صدقها وثباتهااأل

  : مصطلحات الدراسة 8.1
نه إجراءات معينة تمثل أو امصطلح تدريس يشير إلى العملية المركبة التي تؤدي إلى تعلم فعال : التدريس

لوكيات المدرس، بمعنى أن سلوك المدرس يتضمن سلوك التدريس وسلوك إحدى س
كل ما يصدر من المعلم من أقوال والتدريس باعتباره جزءاً من سلوك المدرس العام ه

   .)1998سالم والحليبي،( صفية، بهدف تعديل سلوك المتعلمينأفعال داخل البيئة الو

من خالل استجابته   بالدرجة التي يحصل عليها المعلم راسة ويقاس في هذه الد:تدريس الرياضيات واقع 
  . لهذه الغرض خصيصاًاالستبانة التي أعدتفقرات على 

يساعده في ذلك ما لديه من مهارات وتمكنه من أداء عمل يرتبط بمهامه التعليمية وقدرة المعلم :  الكفاية
  ).2004الرشيد، واالسطل (معلومات و

حة للدور الذي يجب على المعلم أن يقوم به أثناء التدريس من محتوى إجراءات واض:التخطيط الدرسي 
 هدافمن تحقيق األأساليب التقويم التي تصمم لتمكن التالميذ و لتعلّمأو اأنشطة للتعليم و

  .)2004الرشيد، واالسطل (المحددة للدرس 

لعليا على امتالك مهارات تتمثل في قدرة معلم الرياضيات للمرحلة األساسية او: كفاية التخطيط إجرائيا
 ويقاس .أدائه على الوجه األمثل وتحديد مستلزمات النشاط التربوي المطلوب وتخطيط 

راسة بالدرجة التي يحصل عليها المعلم على االستبانة التي أعدت خصيصا في هذه الد
  .لهذه الدراسة

)  العاشر، التاسع،  الثامن،  السابع،  السادس، الخامس(تتضمن  الصفوف و :المرحلة األساسية العليا
 وذلك حسب تقسيمات وزارة ،  سنة)16(حتى و سنة )11(من تتضمن الفئة العمرية و

   .2012 /2011التربية والتعليم الفلسطينية المعتمدة  للعام الدراسي 
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  الفصل الثاني

  

  الدراسات السابقةوالخلفية النظرية 

  

   :الخلفية النظرية 1.2
 إال أن ،التدريس بين العاملين في المجال التربويختالفات في الهدف من مهنة بالرغم من وجود بعض اإل

قد ترجع هذه وتوجيه سلوك الفرد  ون الهدف األساسي من هذه المهنة ه أوهوهناك عنصراً مشتركاً بينهم 
 ما  بين مجتمعهدافاأل والتربية الحديثة أو بين التربية القديمة هدافختالف في األاإلختالفات إلى اإل
هناك و ،، فهناك مثالً اإلتجاهات الماديةتجاهات السائدة في هذين المجتمعينختالف اإلومجتمع آخر تبعاً ال

تجاهات التكاملية التي تهتم ببناء الشخصية المتكاملة من خالل تربية اإلتجاهات الروحية، ثم ظهرت اإل
ارد زي، ورتشبستالو ،رونيه أوبير:  علماء التربية مثلهذا ما أشار إليه العديد منو.  تعليم الفردو

  . )1998 الحليبي،وسالم ( لفنجستون ودور كايم، وغيرهم
 

  : التدريس المعاصر

التدريس حسب الفترة الزمنية فقسمه إلى التدريس في التربية القديمة، في التربية ) 1988(تناول حمدان
 روبل،ف المعاصر في عهد روسو، بستالوزي،  تطرق إلى التدريسأخيراًوالوسيطة، في عصر النهضة 

 فأورد من ضمنها ،مكونات التدريس المعاصرومن ثم تطرق إلى خصائص و.  ديويوهربارت 
  : خصائص المعلم البناءة وتضم"دريس المعاصر فقال في هذا السياق خصائص وواجبات المعلم في الت

 الذكاء ، وامتالكهالرغبة الطبيعية في التدريسو متطلبات مهنة التدريس،ولتزامه الفطري بقوانين  إ-
طبيعة و، ثم معرفة ذاته يفية الخاصة بطرق ووسائل التدريسالوظوالمعرفة الكافية األكاديمية والمناسب 
مظهره العام و ، وصوته الواضح، وموضوعيته، وصبره،الجسميةو وصحته العقلية ،نسانيتهإوتالميذه، 

  .هاأهدافوخالصه لمهنة التدريس إو ،حماسهو ،المناسبو
  :  ومسؤولياته التربوية الرئيسيةمواجبات المعل -
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 أهدافصياغة و، رغباتهم المختلفةوالتعرف على حاجاتهم و ، تحديده لخصائص التالميذتتلخص في و
تحفيز وتنظيمها للتعليم، و، ثم تحضير البيئة الصفية تحضير المقرر للتدريسو، السلوكيةوالتدريس العامة 
المشاعر اإلنسانية و، ورعايته للعالقات للصفإدارته و ،ل الحصة وقيامه بالتدريس من خال،التالميذ للتعلم

 . ضافيةالمدرسية اإلواألنشطة المنهجية ومشاركته في األعمال و ، أخيراً  تقييم تعلم التالميذ ثم،للتالميذ

 

  :التدريسمفهوم 

 :، فيقال)رسد(تدريس مشتقة من الفعل  أن كلمة ؛إلى مفهوم التدريس لغةً) 2003 (ا-أشارت الفتالوي
 ، الثوبتُودرس. هرثَوا َأعفُّ:  ودرسه القوم، الريحهتْسرود. ا فَع:درس الشيء والرسم يدرس دروساً

أدرسهد تَقْلَمدروس ودريس أي أخْ وساً فهردريس: قْلَ، ومنه قيل للثوب الخَه .ودرس الكتاب يدرسه دراً س
 لكثرة دراسته –دريس عليه السالم  إيوسم.   لحفظه حتى انقادهدودارسه، من ذلك كأنه عاَئ،  ودراسة
اهللا تعالىكتاب  .تُويقال درسالص عبحتى ر تَضالموضوع الذي يدرس فيه : والمدراس والمدرس. ه

  .واصل الدراسة الرياضة والتعهد للشيء
عروتسهيل مهمة تحقيقهالتعلّم على أنه نشاط متواصل يهدف إلى إثارة ؛التدريس) 2009 (ف الصيفي  ،

ستغاللها وتوظيفها بكيفية ل التواصلية والقرارات التي يتم إفعاويتضمن سلوك التدريس مجموعة األ
  .مقصودة من المدرس الذي يعمل كوسيط في إطار موقف تربوي تعليمي 

 

م بها المناهج لتي تنظَّأنه يختلف وفقاً للفلسفة التربوية ا: مفهوم التدريس قائالً) 2005(مود تناول مح
تجاه نظر إليها من إتجاهين أحدهما يطلق عليه اإل والتي غالباً ما ي .الدراسية في دول العالم المختلفة

نظر إلى التدريس على أنه تجاه التقليدي يوفي ضوء اإل. اآلخر يطلق عليه اإلتجاه التقدميو ،التقليدي
 كل  عبارة عن التدريس فيرى أنما االتجاه التقدميأ. عطاء معلومات وإكساب معارف للتلميذمجرد إ

 .المتكامل كل وفق ظروفه واستعداداته وقدراتهومساعدة التالميذ على النمل الجهود المبذولة من المعلم
ق يتكون من األنشطة التي يقوم بها المعلم سنَ ويهتم المربون بالنظر إلى التدريس كعملية وكنظام أو

  . محددة أهدافم على تحقيق والتالميذ لمساعدته
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جراءات التي تابع معين من اإلعملية مقصودة ومخططة ومنظمة تتم وفق ت :ف التدريس إجرائياً بأنهويعر
 .المتكامل والنمو التعلّميقوم بها المعلم وتالميذه داخل المدرسة وتحت اشرافها بقصد مساعدة التالميذ على 

   . من جهة اخرىالتعلّموالتعليم من جهة -التدريسووضع خطوطاً فاصلة بين كل من مفهوم 
التدريس بأنه عملية تربوية حاسمة يصنع بواسطتها المجتمع ناشئته وأجياله، ) 2000(ويعرف حمدان 

 عملية تربوية هادفة تختبر درجة كفاية التدريس بناء على مواصفات ومعايير كمية أيضاًوالقياس هو 
التربوية / الوطنيةهداف الحكم على قيمتها وفعاليتها العامة في تحقيق األ-فايةمحددة تمهيداً لتقييم هذه الك

 Measurement of(وقياس التدريس . المرجوة Instruction  ( هوسلوك انساني موجه تنعكس آثاره
مباشرة على حياة الناشئة ومستقبلها، االمر الذي يحتم على الجهات الرسمية إنجازه من خالل أسس عملية 

  .ضوعية، تمكنه من تحقيق دوره البناء المتوقع منه في تحسين عملية التربية الوطنية وتطويرهاومو
  

وجهة نظر في طبيعة مفهوم التدريس تمثلت في عدة ) 1997(وبالعودة إلى مفهوم التدريس أورد زيتون 
  :اتجاهات

 للطالب وقد استندت هذه مهارات من معلم  النظر إلى التدريس على أنه عملية نقل معلومات أو:أوال -
النظرة إلى عدة مسلمات مفادها أن اإلنسان يولد بال معرفة،  وأنه يسعى إلى طلبها وهويحضر إلى 

  .المعلم هوحامل المعرفة وناقلها. المدرسة وإن عقله فارغ تقوم المدرسة بملئه وحشوه بالمعلومات
النظرة الوظيفية : علّم ويطلق على هذه النظرةتيسير التأو  النظر إلى التدريس على أنه إحداث :ثانياً -

وقد ربطت هذه النظرة بين التدريس والتعلّم، حتى ) The Functional View of Teaching(للتدريس 
)  Teaching‐learning process( والتعلّم  في عملية واحدة، هي عملية التعليمإن بعضهم قد دمجها 

س من أجل أن يتحقق التعلّم ونعلم من خالل  باآلخر  فنحن ندرن كالً منهما وثيق الصلةعلى اعتبار أ
  .التدريس

 الدراسية النظرة إلى التدريس على انه نشاط دينامي ذوثالثة عناصر المعلم، الطالب، المادة: ثالثا -
  ." النظرة الدينامية للتدريس"ويطلق على هذه النظرة 

: إذا ما توفرت شروط معينة بين عناصر التدريس الثالثة  النظر إلى التدريس باعتباره حدث يتم :رابعاً -
وهوما يسمى باالتجاه العام للتدريس وتلخصت تلك الشروط في إن يلتقي . المعلم،  الطالب، والمحتوى 
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المعلم مع الطالب لقاء حياً وجهاً لوجه وإن يكون المعلم ملماً بالمحتوى في حين ال يكون الطالب على علم 
، وان يكون المعلم واعياً مسبقاً بأن ما ينوي القيام به من افعال تدريسية  انما هوبغرض بهذا المحتوى

ن الفعال بشكل مباشر في حث الطالب أالمساهمة  في إن يتعلم الطالب ذلك المحتوى وإن تساهم هذه ا
بل الطالب مه من قكشف المحتوى المفترض تعلّأو فعال على توضيح تعلم المحتوى في حين تعمل هذه األي

  .ليهم إم المحتوى المقدن يتعلّإلى الحد الذي يحاول فيه الطالب أ -على األقل-فعالوأن تنجح هذه األ
 وقد ،ي للتدريسالنظرة إلى التدريس على أنه عملية إتصال إنساني ويطلق عليه اإلتجاه اإلتصال :خامساً -
 االنساني أنه عملية ديناميكيه اإلتصالتعريفات  ونماذجه ومن ي نظريات اإلتصالتجاه مع تبنّد هذا اإلتولّ

  .يتم من خاللها التفاعل، بين المرسل والمستقبل عن طريق نقل الرسالة وقياس اثرها على المتلقي
النظرة إلى التدريس على انه نشاط عملي وهي النظرة العملية للتدريس ويعتقد إن افضل  :سادساً -

قوم به المعلمون من افعال النجازه فالتدريس سلوك يمكن مالحظته تعريف للتدريس هوالذي يصف لنا ما ي
 –األنشطة ( وضبطه والتدرب عليه ويمكن تحديده من خالل وصف ما يقوم به المعلم من سلوك مالحظ 

  .- أي التدريس–النجازه )  االجراءات -العمليات
ة لعدد من العناصر والمكونات التي  النظرة إلى التدريس على انه منظومة من العالقات الدينامي:سابعا -

 محددة ويطلق عليه االتجاه المنظومي للتدريس المتكون من أهدافتعمل جميعاً في تآزر تام لتحقيق 
 يتطلب من - وفق هذه المنهجية-وعليه فان تطوير منظومة التدريس. مدخالت وعمليات ومخرجات

  :المعلم اتباع مجموعة من الخطوات ابرزها
  التدريسيةافهدتحديد األ -1

 تحليل خصائص المتعلمين -2

 .اختيار المحتوى الدراسي وتحليله -3
 .اختيار استراتيجيات التدريس -4
 .تطوير الوسائل التعليميةأو اختيار  -5
 .تصميم أساليب التقييم -6
 .تحضير البيئة الصفية -7
 .تنفيذ التدريس -8
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 .تقييم التدريس -9
 ).عن طريق التغذية الراجعة( تصحيح التدريسأو تحسين -10

النظرة للتدريس على انه عملية صنع القرار ويطلق عليه اتجاه صنع القرار في تبيان معنى  :ثامنا -
  .التدريس

النظرة إلى التدريس على انه مهنة من يعلمون الطالب ويطلق عليه النظرة المهنية  :تاسعاً -
ات قائمة على  مجتمعية، تتطلب ممارستها مهارأهدافلها : يحتكم إلى معايير المهنة للتدريس وهو

معرفة نظرية، تأهيل واالحتراف والنموالمهني في اثناء الخدمة وممارسة اخالقيات خاصة بها 
  ووجود رابطة مهنية

 النظر إلى التدريس على انه مجال معرفي منظم وهي النظرة المعرفية المنظمة  :عاشراً -
  .للتدريس

  
لخبرة ينجم عن أو ا مستمر ونسبي في السلوك تغير": بأنه ) Learning (التعلّم) 2005(محمود و يعرف 

  ."لظروف العارضة أو االنشاط الذاتي للفرد وليس نتيجة للنضج الطبيعي 
  "األداء التحصيلي للتالميذو التعلّممفهوم فرضي يستدل عليه من خالل نتائج عملية  :وأ
ورهم بخبرة معينة ويستدل مجموعة من التغيرات السلوكية التي تظهر في سلوك المتعلمين بعد مر" : أو

  ".عليها من خالل قياس ادائهم المعرفي والنفس حركي والوجداني في ضوء الخبرات التي مروا بها
ن خاللها إلى فقد أوردت هذه المفاهيم كمفاهيم مرتبطة بالتدريس يتم التوصل م) 2003 (ب- أما الفتالوي

  :برز هذه المفاهيم مدلول التدريس ومن أ
التركيب ودراسة تعتمد على الوصف والتحليل ،  العلم الذي يدرس الظواهر التربويةهي : التربية

 ،القوانين لمساعدة المربين على فهم تلك الظواهروالمبادئ التجريب، بقصد استخالص والتشخيص و
  .والتحكم في توجيهها لقيامها بمهامها في تنشئة االفراد على أحسن وجه

الممارسة والتدريب والتعليم وداث تعديل في سلوك المتعلم نتيجة التدريس  يعني إحالتعلّمإن : التعلّما
 التي تعمل على تحقيقه ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعملية التعليميةالتعلّمعملية ومما ال شك فيه أن ،  الخبرةو

 توجيه النشء مسؤول مباشر عن و فه؛المعلم بما في ذلك كفاياته االكاديمية والتدريسيةومن خالل المنهج 
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 التعلّممن قنوات وعبر اتصاله الشخصي المباشر مع المتعلم فيساعده على تحصيل المعرفة من الكتب 
  . ويوجه للخبرة بصبر وحكمةالتعلّموالمختلفة ويستثيره نح

فالتدريس مهنة ذات نشاط إنساني واجتماعي لها  ، المتعلموتوجه كل موقف تدريسي نحوالتعليم ه: التعليم
  .التعلّموها وقواعدها ومبادئها ومهاراتها األدائية ووسائل إيصالها ومسؤولياتها التي تستهدف التعليم أصول

  

  :أركان التدريس

ن التدريس عملية معقدة فيها العديد من األركان التي تتفاعل فيما بينها إلى أ) 2003 (ب-أشارت الفتالوي
  : وهي التعلّموإلحداث عملية التعليم 

االقتصادية بأهمية وها ونظمها االجتماعية أهدافتمعت كل المجتمعات على اختالف فلسفاتها واج: المعلم
ي يستطيع القيام بمسؤولياته على  لكإعداد في مختلف االختصاصات ولمختلف المستويات تربوياً وأكاديمياً

 ،ي مهنة التدريسن دور المعلم البارز يتمثل في كونه متخصصاً فوهذه األدوار تتمثل في أ. أكمل وجه
الشخص الملم بمفاهيم ومبادئ ونظريات المادة الدراسية، كما أن له دور قيادي في العملية التعليمية  وفه
، كما للمعلم االثر الصفعلمياً من خالل تنظيم بيئة  وإدارتها عملياً والتعلّمالمسؤول عن تنظيم بيئة  وفه

الئمة لتربية أفكار المتعلمين ومساعدتهم في اكتساب الكبير في توفير مناخ صفي وعالقات اجتماعية م
المعارف وتعديل أفكارهم كما له األثر في تربية سلوك المتعلمين ووجدانهم، فالمتعلمون يكتسبون القيم 
واالتجاهات والميول ممن يحيط بهم من افراد وبخاصة المتعلمين، ويرجع دور المعلم الحساس للسلوك 

 والمرشد للمتعلمين في عملية القيام بالمناشط التعليمية وبذلك ينتقل من ملق اإلنساني في انه الموجه
للمعلومات إلى موجه للعملية التعليمية بما يهيئ من أجواء توفر تربة أوفر في إقبال المتعلمين على التعليم 

أما الدور . جزئياًأو  تدريس المواد الدراسية كلياً أهدافوالتفاعل مع األنشطة العلمية التي تقود إلى تحقيق 
المشجع للمتعلمين على اكتشاف معاني ودالالت ما والداعم واألخير للمعلم فيتمثل في كونه المساهم 

ن المتعلمين يمكّ والتقصي على نحويتعلمون، ثم ينظم ويرافق ويتابع جميع النشاطات التعليمية أثناء البحث 
ضطلعون بالبحث عنها، مما يساعد في نموهم وتقدمهم الحقيقة التي يومن التوصل بأنفسهم إلى المعرفة 

  .التقصيوالبحث  وفي المستويات العقلية نح
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 وهي ركن أساسي من أركان عملية التدريس لكن من الضروري أن يتيقن المعلم أن :المادة الدراسية
المجتمع الذي  تحتمها ظروف أهدافالمقررات الدراسية هي أدوات في يده ويد المتعلمين لتحقيق والمادة 

وتشير الكاتبة أن المادة الدراسية عينة ممتازة لمجال معرفي معين ال بد وان تكون لها وظيفة . نعيش فيه
وعلى المعلم أن . في حياة المتعلم وهي أداة إلشباع حاجاتهم، وأداة لتحقيق التغير المرغوب به في سلوكهم

 المرجوة من خالل مراعاة هدافتوصله إلى تحقيق األن أساليبه ووسائله التي من الممكن أيختار طرائقه و
االهتمام بالعمق في التدريس، افساح المجال للمتعلم في االعتماد على النفس وتحمل والبعد عن السطحية 

لوان النشاط تقارير وإجراء البحوث وغيرها من أالمسؤولية من خالل قيام المعلم بتكليف المتعلم بكتابة ال
طيع المتعلم أن يأخذ فيها دوراً إيجابياً وهادفاً ومربياً، معرفة المعلم لحاجات المتعلمين التربوي التي يست

األنشطة التي تناسب أولئك ووخصائص نموهم وفروقهم الفردية تجعله قادراً على حسن اختيار البرامج 
 في تدريس طريقةأو المتعلمين وتجعلهم يفيدون من تدريسه، ومن المستحسن استخدام اكثر من مدخل 

  .التعليميةو المنشودة من العملية التربوية هدافالمادة الدراسية إلتاحة الفرصة لتحقيق مختلف األ
المستهدف من وراء العملية التربوية والتعليمية، حيث تسعى التربية بمختلف مؤسساتها و وه:المتعلم

ويتوقف نجاح ،  جتمع بشكل منتج ومثمرووسائلها إلى تربية المتعلم وتنشئته وإعداده للمشاركة في حياة الم
المتعلم و الدراسي من حيث معرفته لخصائص نمالصفالمعلم في التدريس على فهمه لسيكولوجية متعلمي 
ودراسة أثر البيئة وظروف التنشئة االجتماعية ،  وصفاته المميزة في سن الدراسة التي يمر بها

من حيث تحصيلهم الدراسي ومن حيث حاالتهم الجسمية االقتصادية في الفروق الفردية بين المتعلمين و
كما . االستيعاب واختالفهم في الميول والذكاء واالهتمامات واالتجاهاتووالعقلية والقدرة على الفهم 

 على التعرف على مشكالت المتعلمين النفسية فيما يتعلق باالضطرابات الدراسية مثل ضعف أيضاًيتوقف 
أو  الصفوالسلوك غير السوي داخل ، ه، والقلق من االمتحان، التأخر الدراسياالستيعاب، وعدم االنتبا

والتعرف على دوافع سلوك المتعلمين في حياتهم المدرسية وكيفية االفادة منها في تحسين اقبال .  خارجه
ن توبيخ  بشوق ورغبه بدالً من اللجوء إلى استخدام أساليب القسر والشدة مالتعلّموالمتعلمين على التعليم 

االلمام بوسائل تقويم المتعلم الشاملة لنواحي تطور شخصيته و. وإهانات وشتائم وإجبار وتسلط وصراخ
جسمياً وعقلياً وخلقياً وانفعالياً ومهارياً واجتماعياً فضالً عن معرفة نتائج جهودهم في التحصيل الدراسي، 

، ولمساعدته في تحسين نفسه ية التعليمية تأخره في العملولقياس مستوى المتعلم ومعرفة مدى تقدمه أ
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، وإرشاده إلى عالج نواحي ت ومشاكل نفسيةوتوجيهه ومعاونته للتغلب على ما يصادفه من صعوبا
  .الضعف عنده
للتفاعل  ويقصد بها تلك العوامل المؤثرة في عملية التدريس وتسهم في خلق مناخ مناسب :بيئة المتعلم

، وتزيد من ، وييسر للمعلم تأدية أدوارهالتعلّمل يسهل عملية حدوث التعليم و، بشكالجيد بين أركان التدريس
 : إلى ثالثة عوامل هيالتعلّمتنقسم العوامل المؤثرة في بيئة . المتعلم بمدرسته ووالئه لمجتمعهاعتزاز 

  .، مؤثرات البيئة المدرسية ومؤثرات البيئة االجتماعية الصفمؤثرات بيئة 
  

  :التخطيط للتدريس

 التخطيط، -ن التخطيط للتدريس مهارة من مجموع المهارات الرئيسية الثالثأ) 1995(يعتبر الخليفة 
 التي تشكل عملية التدريس، تلك العملية التي يقوم بها المعلم في الموقف الصفي بغية -التقويم،  التنفيذ

لتخطيط تعد من المهارات ومن ثم فإن مهارة ا. اكساب تالميذه مجموعة من الخبرات التربوية الهادفة
أياً كان مجال تخصصه إن يتقن مهاراتها الفرعية اتقاناً يمكنه من االبداع -األساسية التي ينبغي على المعلم

األول  ،يشير في سياق حديثه إن ثمة نمطين اثنين من التخطيط  للتدريسو. في العملية التعليمية 
التخطيط قصير المدى وسياً كامالً، أما النمط الثاني فهالتخطيط طويل المدى الذي يتناول مقرراً دراوه

أو عداد الدرس، أو إوحدة تعليمية صغيرة ويطلق عليه عادة تخطيط الدرس أو ،  الذي يتناول درساً واحداً
 على –وكال النمطين من التخطيط الزم ومهم للمعلم، فالتخطيط بعيد المدى يعطي المعلم . تحضير الدرس

من دون و العامة للمقرر الدراسي، هدافؤية شاملة لسير العملية التعليمية في ضوء األ ر–سبيل المثال 
ن تفقد الدروس تكاملها الهادف ووحدتها العضوية، ومن ثم يصبح تحقيق هذه الرؤية الشاملة يمكن أ

  . العامة للمقرر أمراً عسيراًهدافاأل
  :لخص عناصر خطة الدرس فيما يليوكما 
المادة والوحدة ومستوى الصف والمكانية وس ويقصد به االبعاد الزمانية االطار العام للدر -1

 .موضوع الدرسوالدراسية 
 

  
  :..................................المادة................................ :...التاريخ-

  :..................................الوحدة: .................................. الصف-

  :.................................موضوع الدرس:................................... الصف-
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األنشطة ووهي من األهمية بحيث أنها تساعد المعلم في تحديد الخبرات :  التعليميةهدافاأل -2
ليم، وفي  في تنظيم التتابع الذي تدرس به، وفي اختيار استراتيجيات التعأيضاًتساعد والتعليمية 

 تمثل االساس الذي يتم في ضوئه هدافن األقويم فاعلية التدريس، وهذا يعني أوضع معايير لت
 .تحديد بقية عناصر خطة الدرس

 المحتوى الدراسي ألي درس من الدروس يتضمن مجموعة من  أنمن المعلوم : المحتوى الدراسي -3
لهذا على المعلم والنظريات، والقوانين والتعميمات، وربما المبادئ والمفاهيم والمعارف والحقائق 

جزء منها في مرحلة من مراحل أو  يقسم هذه الجوانب بشكل منطقي بحيث يتم وضع كل قسم أن
 .الدرس، ثم يتم توزيع الوقت المتاح للدرس على تلك المراحل

دف األول يتمثل في اله: اما من حيث مقدار المحتوى وشكله، فإن ذلك يتوقف على أمرين اثنين
 التعلّموالتعليمي الذي تم تحديده في بداية خطة الدرس، اما االمر الثاني فيتمثل في أنشطة التعليم 

  التي تم تضمينها في خطة الدرس
متغيرات الموقف و الدرس أهدافإن اختيار طريقة التدريس يتم في ضوء : طريقة التدريس -4

لطرق التي يتوقع أو الى الطريقة  يشير في خطة درسه إأنالتعليمي لذلك يتعين على المعلم 
اساليب ومتكامل مع استخدام الوسائل واألنشطة و يتم ذلك على نحأناستخدامها في التدريس على 

التقويم في الدرس، ويشترط في هذا المجال تمكن المعلم من طرق التدريس التي يقترح استخدامها 
 .في تنفيذ الدرس

مصاحبة  و من عناصر خطة الدرس وقد تكون في بدايته أوتمثل عنصراً مهماً: األنشطة التعليمية -5
زينة أو ثانوياً على هامش الدرس " وفي جميع االحوال إن هذه األنشطة ليست شيئا. تالية لهأو 

تحلى بها الخطة، وإنما تمثل ركناً أساسياً ال يقل في أهميته عن بقية عناصر الخطة وعليه يجب 
األنشطة التي عليهم ممارستها للوصول إلى و ،لومات الضروريةتحديد سير التالميذ الكتساب المع

  وبديهي، من درس إلى آخرالتعلّموشطة التعليم أن تختلف أنمن البديهي و  . المرجوةهدافاأل
 لدى –وينبغى  . جماعيةأو خارجه بصورة فردية أو شطة داخل الصف ن تتم ممارسة األأن أيضاً

وعالقة هذه تالميذ واهتماماتهم ومسئولياتهم، راعى خبرات ال تأن –شطة التعليمية نتحديد األ
 .شطة بموضوع الدرسناأل
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 وتتمثل مهمة المعلم في التفكير هدافكذلك يتم تحديد الوسائل في ضوء األ: الوسائل التعليمية -6
تجعل لها معنى ووظيفة لذلك البد و،   تثري المواقف التعليميةأنالبحث عن الوسائل التي يمكن و
 .مستويات التالميذوترتبط الوسيلة مباشرة بموضوع الدرس  أن

إن الدرس ال يتنهي بانتهاء تقديم المعلومة الالزمة للتالميذ وإنما البد من التأكد من : أساليب التقويم -7
 التعليمية المتضمنة في خطة الدرس ولن يتم ذلك إال باستخدام أساليب التقويم هدافتحقيق األ
اة مبدأ التقويم المستمر عند إعداد خطة الدرس من خالل اسئلة يمكن ويجب مراع. المناسبة

 يكون كل أنتوجيهها خالل مراحل الدرس المختلفة بهدف المراجعة وتثبيت المعلومة مع مالحظة 
التحديد بحيث و الدرس ومناسب لمستويات التالميذ ويتميز بالوضوح أهدافسؤال مرتبط مباشرة ب
لمطلوبة بيسر وسهولة ويمكن من خالل هذا البند تضمين الخطة بالتغذية يعرف التالميذ االجابة ا

 .الراجعة
 الذاتي إذ يعتمد كل تلميذ على نفسه في التعلّموهي خير ميدان لتطبيق مبدأ : الواجبات المنزلية -8

وهناك صور . وحل التمرينات وإجراء التطبيقات وغيرها،  الحصول على المعلومات ورصدها
 :ات المنزليةمتنوعة للواجب

 .الصفتمرينات تمثل تطبيقاً مباشراً لما درسه التالميذ في  -
 قراءات اضافية للتعمق في دراسة بعض جوانب الموضوع  -

 .جماعات متعاونةأو شطة في شكل مشروعات يقوم تالميذك بتنفيذها فرادى أن -
 

 .حكم عليه وإصالح اعوجاجهتقدير الشيء وإعطائه قيمة ما وال بأنّه  التقويم لغةً)1996( منسي ويعرف
فضل استعمال كلمة تقويم بدالً األلعمل فقط، لذا فإن أو اأما كلمة التقييم فتدل على إعطاء قيمة لذلك الشيء 

أدوات  وحيث تستعمل اداة ا،  على عملية القياسيم، وبالطبع يعتمد التقييممن كلمة تقييم لكونها تشمل التقي
مثل االختبار . المهارية لألفراد والجماعات و الوجدانية أو، أقليةمعينة لمعرفة مستوى القدرة الع

وفي . الختبارات النفسيةأو اختبار الشخصية أو اختبار الميول واالتجاهات أو االتحصيلي، واختبار الذكاء 
درجات تعبر عن التقدير الكمي، ولكن يمكن بواسطتها أو النهاية يمكن ترجمة الناتج على شكل أرقام 

لجماعات وبعدها يمكن تعديل الخطة أو الضعف لجوانب معينة عند األفراد أو اة مدى القوة معرف
 .لشيء المراد قياسهأو العمل أو االمرسومة 
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: مهام أساسية تتمثل في  تتكون من إلى أن عملية التعليم ) 1976(وآخرون  من الوقفي  كٌلوقد أشار
  .ألسلوب التعليمي، اثارة الدافعية والتقويمتحديد ا،  هدافستعداد، وتوضيح األتحديد اإل

 

  :مهارات التدريس

  : عملية التدريس تنطوي على مجموعة مهارات تتمثل فيأن) 2005(ويرى محمود 
المناسب للتعلم من خالل االثارة ووتهدف هذه المهارة إلى خلق الج: مهارة تقديم موضوع الدرس: اوالً

  .وا في حالة ذهنية وانفعالية  وجسدية مالئمة للتعلمالتشويق للتالميذ بحيث يكونوالفكرية 
  :ويفرق بعض التربويين في مهارة تقديم موضوع الدرس بين مفهومين هما

 .مفاهيمهوالتمهيد المنطقي للدرس من خالل محتوى الدرس  -
التهيئة النفسية ويهتم فيه المعلم بمراعاة مشاعر واهتمامات التالميذ واحتياجاتهم النفسية  -

 .قبل العاطفي للتالميذ وبما يضمن مشاركتهم بفاعلية في تعلم الدرسالتو
تظهر مهارة المعلم في غلق وإنهاء الدرس من خالل قدرته على بلورة : مهارة غلق الدرس: ثانياً

الموضوع وتلخيصه باعتبار ذلك نشاطاً ختامياً لموضوع الدرس من السلوكيات التي تظهر سلوك المعلم 
  -:في تلك المهارة

 .تلخيص النقاط األساسية للموضوع -
 .توجيه بعض األسئلة على موضوع الدرس -
مساعدة التالميذ على تنظيم معلومات الدرس في صورة نقاط وتمثل مهارة غلق الدرس آخر  -

المراحل في عملية تنفيذ الدرس مما يجعل لها أهمية قصوى في تحقيق الهدف من الدرس بما 
 وتعتمد مهارة غلق الدرس على االستنتاجات المستخلصة في .يالئم طبيعة المادة المدروسة

االجراءات وتتابعها وترابطها يؤدي ونهاية كل مرحلة من مراحل الدرس فتسلسل المعلومات 
وتساعد مهارة غلق الدرس التالميذ على إدراك الترابط بين مراحل . إلى نهاية طبيعية للدرس

 .لالحقةأو اقة بينه وبين الدروس السابأو الدرس الواحد 
 على فهمه لدور عملية اإلتصاليتوقف نجاح المعلم في عملية :  في التدريس اإلتصالمهارة : ثالثا

) بنكيه(اصبحت تلقينية ) تلميذ—معلم(ها تسير في اتجاه واحد أناقتصر فهمه على و في الدرس فلاإلتصال
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ن المعلم والتالميذ فإن فهمه سيتغير لمفهوم  بياإلتصالبالتالي وادرك الدور الحقيقي للتفاعل الصفي وأما ل
  -:ولذا يجب على المعلم القيام بعدة خطوات هي. التدريس
ماط سلوكية متنوعة منها أنالواردة من التالميذ في صورة ) التغذية الراجعة( مالحظة االرتدادات  -1

 :على سبيل المثال ال الحصر
 .تعبيرات الوجوه -
 .م وداللتهانوع األسئلة التي يوجهها  المعل -
 .الصفحركات التالميذ في  -

صياغة ردود الفعل تلك في صورة ذهنية منظمة لديه لتمكنه من تقييم نفسه وتالميذه بصورة  -2
  . )Spontaneous(عفوية 

 :االهتمام بجميع العناصر الموجودة في المجال وتهيئتها ومن اهم تلك العناصر -3
 النفسيةوحالة التلميذ الصحية  -

 .م االثاث ونظاالصفبيئة  -
 .الوسائل التعليمية اختياراً، وتنفيذاً وتخطيطاً -

  :عدة مهارات أبرزها) 2005(وفيما يتعلق بجزئية التنفيذ أورد محمود 
  :مهارة شرح الدرس :اوالً

التدرج من البسيط نتقال من المعلوم إلى المجهول، اإل:  اتقان المعلم لعدة قواعد أهمهاوتتضمن تلك المهارة
  .التدرج من التجربة إلى النظريةونتقال من غير المحدود إلى المحدود  اإلإلى المركب،

  : مهارة صياغة وطرح األسئلة: ثانياُ
  :وقد صنفت األسئلة تبعاً لوظيفتها أثناء الموقف التعليمي

وهي أسئلة ترد أثناء شرح المعلم، وال تتطلب إجابة من التلميذ، وإنما : األسئلة االسترسالية -
أكيد أهمية نقطة معينة ويستمر المعلم في شرحه، مجيباً على ما طرحه المهلم من يقصد بها ت

  .أسئلة
هي أسئلة تدعو التلميذ لتصرف معين، او اإلمتناع عن سلوك معين، : أسئلة توجيه السلوك -

  .وهي ال تتطلب إجابة، وإنما تتطلب تصرفاً سلوكياً معيناً
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يحات واإليحاءات التي تمكّن التلميذ من اإلجابة هي أسئلة تحمل بعض التلم: أسئلة تلقينية -
  .الصحيحة على السؤال

هي أسئلة تدفع التلميذ إلى التعمق في إجابته أو إعطاء مزيد من التوضيحات : أسئلة سابرة -
حول إجابة معينة، وهي تطرح على التلميذ إلعادة النظر في إجابته، وذلك من خالل مساعدته 

  .فسير معنى كلمة وردت في إجابته، أو إعطاء مثال في اإلجابةعلى توضيح اإلجابة، مثل ت
هي أسئلة تستخدم الستثارة دافعية التالميذ نحو الدرس عند الشعور : أسئلة استثارة الدافعية -

  .بإحجامهم أو بعدهم عن الدرس
قة المعلم في بداية الدرس الجديد، لربط المعلومات الساب هي أسئلة يوجهها: األسئلة التمهيدية -

   .للتالميذ بموضوع الدرس؛ وهذه األسئلة تصلح ألن تكون مدخالً مناسباً لموضوع الدرس
  :فيما يمكن تصنيف األسئلة التعليمية وفقاً للمستويات كما يلي

وهي أسئلة تعمل على مساعدة التالميذ على المقارنة، والتلخيص، : أسئلة عالية المستوى -
  .والتحليل، والتركيب، والتقييم

  .وهي أسئلة تتعلق بالذاكرة، مثل تذكر الحقائق والمعلومات العامة: فضة المستوى منخ -
   . وهي أسئلة تختبر وتؤكد المعلومات والمعارف العامة:أسئلة الحقائق -
وهي أسئلة تدفع التالميذ إلعمال التفكير وإدراك العالقات واكتشاف الحقائق : كرأسئلة الف -

  .والتوصل إليها
   :مان فقد قسمت األسئلة إلىأما حسب تصنيف هاي

 إلعطاء معنى أو مفهوم لكلمة أو مصطلح أو عبارة، وهي أسئلة توجه للتلميذ: أسئلة التعريف -
  .أو وصف محدد للكلمة

   . أسئلة تعطي إجابة أساسية حول حقائق ومفاهيم، وعالقات وتفسيرها:أسئلة إمبريقية -
 تقيمية، أو نقد وتقدير للحقائق، والمفاهيم أسئلة توجه إلعطاء إجابة عن احكام: أسئلة تقيمية -

  .وعالقاتها
أسئلة توجه إلعطاء إستجابة تتعلق بأمور عقدية أو عينية أو طبيعية : سئلة ما وراء الطبيعةأ -

  .وما إلى ذلك..تتعلق  بالحياة والموت والخلق
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  : األسئلة إلىأما ويفروسنسي فقد صنّف
ى استدعاء المعلومات المطلوبة من الذاكرة وتأكيد أسئلة تشجع التالميذ عل: أسئلة الذاكرة -

  .بعض الحقائق و التعميمات لديهم
أسئلة تتعدى مجرد التذكر إلى الفهم الحقيقي للمادة الدراسية وتتطلب من : أسئلة مثيرة للتفكير -

 .التلميذ توضيح ما يقول، ويفسره وإعطاء إجابة منطقية
  :تصنيف ستال وانزالون

 .سئلة تدعو التالميذ لتذكر المعارف واألسئلة السابقةأ: أسئلة التذكر  -
أسئلة تدعو التالميذ للتفريق بين أشياء محددة أو حقائق، أو تعميمات، تتضمنها : أسئلة التمييز -

 المادة الدراسية

أسئلة تتطلب من التالميذ استنتاج العالقات بين المدركات والتعميمات التي :  أسئلة االستدالل -
  ادة الدراسيةتتضمنها الم

  .أسئلة تحتاج إلى مبررات إلجابة معينة والبرهنة على مدى صحتها او دحضها: أسئلة التبرير -
  :تصنيف جون ولسون

 الخرائط أو أوالعالقات أو التعميمات أو تتطلب من التلميذ تحليل النصوص : أسئلة تحليلية  -
 .األشكال إلى عناصرها

 .ثبات إجابة من خالل تجربة واقعية مثالًتتطلب من التالميذ إ: أسئلة تجريبية -
تتطلب من التلميذ إجابة تتعلق بسلوك الفرد واتجاهاته ومشاعره الوجدانية نحو : أسئلة قيمية -

 . شيء معينأوفكرة ما 
  .أسئلة تتطلب بعض اإلجابات التي تتعلق بالكون واألمور غير المحسوسة: سئلة الغيبياتأ -

   :تصنيف بلوم
. تطلب استرجاع الحقائق والمفاهيم والتعميمات التي تعلمها التلميذ من قبلت: أسئلة التذكر -

 .ويلجا إليها المعلم في بداية الدرس أو حين الحاجة إليها من خالل متابعة الدرس
 استنتاج مادة التعلّم من أو تفسير أو تحويل أوأسئلة تتطلب قدرة على ترجمة : أسئلة الفهم -

 .شكل إلى شكل آخر
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أسئلة تتطلب القدرة على استخدام المعلومات السابقة في مواقف تعلّم جديدة : تطبيقأسئلة ال -
 .ومشكالت

 التي تؤدي أسئلة تتطلب القدرة على التفكير وتحليل المعلومات وتحديد األسباب: أسئلة التحليل -
اريخية إلى نتائج معينة ومنها على سبيل المثال أسئلة قراءة الخرائط وأسئلة تحديد العوامل الت

 .المرتبطة بأحداث محددة
.  المادة التعليمية أوأسئلة تتطلب قدرة على إصدار األحكام على قيمة الشيء :  أسئلة التقييم -

وعملية التصميم . ويتم هذا الحكم في ضوء معايير واضحة في تفكيره وتحليل دقيق للشواهد 
 .اتية  معايير ذأوهنا قد تكون في ضوء معايير موضوعية متفق عليها 

أسئلة تتطلب قدرة التالميذ على تجميع األجزاء لتكوين كل متكامل؛ فالتلميذ : أسئلة التركيب -
 عناصر ينظمها ويكون نموذجاً منها وتتيح أسئلة التركيب للتلميذ قدرة أوهنا يتعامل مع أجزاء 

  .  ويستثير دافعيته لالستجابة المطلوبةعلى اإلبداع واإلبتكار مما يحفّز التلميذ
  

  : مهارة حيوية المعلم وتنويع المثيرات: ثالثاً
  : حيث تتكون من

 وفق متطلبات الموقف التدريسي وهذه الحركة تأخذ صور الصفالقدرة على الحركة في أرجاء  -1
ستخدام يديه ورأسه وجسمه إلعطاء كالمه معان معينة كما  اأو. تقليد حركات الكائناتأو المشي 

 .الشفتينوت الوجه تشمل حركات العينين وعضال
التنويع في درجة الصوت حسب الموقف التدريسي وأهمية المعلومة وتظهر قدرة المعلم على  -2

تعبيراته المستخدمة أو. نبرة الصوت المستخدمة أو تنويع درجة الصوت من خالل سرعة الكالم 
 .في الشرح

 ة السريعة التلقائية لها الدراسي من احداث واالستجابالصفالتركيز واالنتباه لكل ما يدور في  -3

 يحدد متى أنفاستخدام الصمت مهارة ضرورية  يجب أن يستخدمها المعلم فمطلوب منه . الصمت -4
 .يصمت وكم مدة الصمت ولماذا يصمت ثم ما نتيجة هذا الصمت
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 -  البصر-السمع"تنويع المثيرات فالتالميذ يتلقون معلوماتهم من خالل الحواس المختلفة  -5
 يدفع التالميذ الستخدام اكثر من حاسة للحصول أنلذلك على المعلم " التذوق - الشم-االحساس

 .على المعلومات المطلوبة
  -:ومن المؤشرات على السلوك التدريسي الدال على استخدام السبورة: مهارة استخدام السبورة: رابعاً

 .يستخدم المعلم السبورة بوضوح -
 .يسجل على السبورة استجابات التالميذ -
 .استخدام السبورةينظم  -
 .يجعل التالميذ يشاركون في استخدام السبورة -
 .ما على السبورة من معلومات في الوقت المناسب ويمح -
 يستخدم الطباشير الملون في ابراز نقاط اساسية في الدرس -

 يتعامل بنظافة مع السبورة  -

 خطه واضح على السبورة  -

 مهارة استثارة الدافعية: خامساً من أو  بمثابة قوة ذاتية نابعة من الفرد، )Motivation ( تعد الدافعية:
البيئة المحيطة تثير الفرد وتحركه وتوجه سلوكه لتحقيق غاية يشعر بأهميتها المادية والنفسية في حياته 

  ويوضح الرسم التالي  عملية الدافعية
   
  
  

تيار موضوع المناقشة ثم توزيع أسئلة تظهر في تلك المهارة قدرة المعلم على اخ: مهارة المناقشة: سادساً
حول هذا الموضوع على التالميذ، وتقسيمهم في مجموعات، تختص كل مجموعة بجانب معين من 

 ثم إدارة عملية المناقشة بين تلك المجموعات فيما تتوصل إليه كل منها من إجابات تغطي ، الموضوع
قشة هنا قدرة المعلم على االستماع والشرح جانباً معيناً من جوانب الموضوع، وتتضمن عملية المنا

 وتلخيص ، االقناع لتالميذه ومشاركتهم في عملية المناقشة واستخدام آراء مجموعةوالتوضيح ووالتفسير 
  .وجهات نظر التالميذ

حافز لتحقيق وجود حاجة
 الحاجة

تحقيق  سلوك
شباعا  



 
 

30

) الثواب، المكافأة(ويظهر فيها قدرة المعلم على استخدام أساليب التعزيز االيجابي : مهارة التعزيز: سابعاً 
لتصحيح بعض السلوكيات غير المرغوبة ) لعقاب  اأوعدم تقديم المكافآت (لتعزيز غير اإليجابي  اأو 

واع أنالتأكيد على النواحي االيجابية في السلوك والعمل على تنميتها ومن و ، وتعديلها لدى التالميذ
  :التعزيز
سرعة أو  ،لى المقاطع ويتأثر بنغمة صوت المعلم مثل التركيز ع:التعزيز االيجابي الشفوي -1

اللغة الموازية (ما يطلق عليه علماء اللغة  و درجة الصوت ارتفاعاً وانخفاضاً وه، لقاءاإل
Paralanguage (. 

 ويحدث عندما يقوم المعلم لدى سماعه إجابة مرضية من التالميذ :التعزيز االيجابي غير الشفوي -2
تثبيت بصره على هذا التلميذ  والتلميذ أو نحلتحرك اأوبهز رأسه كعالمة على الموافقة، االبتسام 

 .مصغياً بدقة لما يقوله وقد يكتب اجابته على السبورة 
  يتم عندما يعزز المعلم شفهياً االجزاء المقبولة من الجواب:التعزيز االيجابي المعدل -3

ميذ بتذكيرهم إلجابات التال ويأتي هذا النوع عندما يؤكد المعلم النواحي االيجابية: التعزيز المؤجل -4
 .بإجابات جيدة سابقة لبعض زمالئهم

 .التغذية الراجعة واستخدام اجابات التالميذ -5
أو ) بطاقات(صورة أو  معززات مالية  )Token Reinforces  (استخدام المعززات الرمزية -6

 .علب الوان وغيرها
تلميذ بتكراره وبما زالة المثير غير المرغوب فيه بما ال يسمح لل اأواستبعاد : التعزيز السلبي  -7

يساعد على تكرار السلوك المرغوب فيه فكثيراً ما يقدم التلميذ على سلوك غير مرغوب فيتجاهله 
 .المعلم وال يهتم به مما يدفع التلميذ  لالبتعاد عن هذا السلوك

ها المواد أنى تعرف الوسائل التعليمية  كمفهوم تقليدي عل: ثامنا مهارة استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية
  .تنتقل بواسطتها المعرفة للدارسينأو  التي تنقل اإلتصالقنوات أو واألدوات واألجهزة 
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  :نماذج التدريس

إن عمليات التدريس كانت تسير وفق اعتبارات شخصية مثل خبرات األفراد، ومحاوالتهم أو معرفتهم، أو 
وقد ال يكون ذلك كافياً ... رات تعلموا وفقهاما وصل إليهم من معرفة تناقلها الزمالء، أو توظيف خب

بتوفير أسس علمية وخبراتية كافية، لتزويد المعلم بركائز أساسية الستخدام طريقة تدريس مناسبة، لتحقيق 
 يقدم أنولذلك فإن فهم النماذج واألسس النفسية والنظرية التي تقوم عليها، يمكن ... نواتج تعلمية مرجوة 
 والمدرسة الخبرات الكافية، واإلنسانية المدعمة التي تساعد األفراد، على تبني ممارسة للعملية والممارسة

قطامي و (أسس نظرية ونفسية كافية، لتدفعهم إلى استخدام النموذج المناسب في المواقف المناسبة 
  ).1998قطامي،

  
كما . ومتعارف عليهه نمط معين من التعليم متماسك شامل، أننموذج التدريس على ) 2005(عرض زيتون

 إذ يحوي مجموعة من المفاهيم المرتبطة بحرص لتوضيح ماذا الصفه أداة للتفكير في التدريس داخل أن
وكيف تؤثر هذه  ،، وكيف يستعملون المواد التعليمية، وكيف يتفاعلونالصفيفعل المعلم والتالميذ داخل 

تدريس المحتوى  :ي إلى تحقيق نتيجتين األولى تدريسيهدف كل نموذجو.  شطة على ما يتعلمه التالميذناأل
  .تدريس نوع من التفكير :والثانية

بعد تحليل مكونات ومهارات عملية التدريس ) 1(نموذجاً للتدريس ملحق رقم ) 2005( زيتون وقد اقترح
  :وتقديم تحليل ناقد لنماذج منظومات التدريس بحيث يتكون من ثالث مهارات وهي

 يسمهارات ما قبل التدر )1(

 مهارات التدريس )2(

 تقويم مخرجات التدريس )3(

  
  :أهمية تدريس الرياضيات

أن الرياضيات مادة بناء ونواة دخلت في كثير من المجاالت، فهي تجمع مابين ) 2008(ويرى الكبيسي
أسلوبها المنطقي الذي له دور في وطرائق تنظيم ،  فصعوبتها كونها تحتاج إلى تفكير؛الصعوبة والتسلية

 وشحذ المواهب، وبناء العقول، وفي ذات الوقت تتمتع بخواص عديدة وجاذبية خاصة ،لفكرفي إيقاظ ا
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وتؤدي الرياضيات دوراً مهماً بين المناهج . تميل النفس إلى دراستهاوحتى وصفها البعض بالسحر 
 مكوناتهاحيل احياناً بدون استخدام يستأو الدراسية في التعليم والحياة العملية فهي لغة العلوم، ويصعب 

 ونماذج التعبير عن كثير من المفاهيم العلمية وفي ،المعادالتو ،المصطلحاتو ،المهاراتو ،المفاهيم: مثل
 -الواليات المتحدة وروسيا  واليابانو مثل بريطانيا -ت دول متقدمة الرياضياتكما عد. مجاالت شتى 

حتى وصفت  ،لى توافر مقومات التقدم التقني ع االبداع فيها مؤشرأن و،التنميةوعامالً مؤثراً في التقدم 
وعلم الرياضيات ومكوناته األساسية يزود المتعلمين بالمهارات األساسية الضرورية . سفينة الدول المتقدمة

 كما أنها تتضمن جوانب ، للحياة العملية مثل مهارات الحس المكاني واالستكشاف والقدرة على التخمين
 . تعلم معرفية مختلفة

  
  :فة الرياضياتفلس

ويرى . العملياتوالرموز والشكل وذلك العلم الذي يتعامل مع الكميات المجردة مثل العدد  والرياضيات ه
التعريف موضوعات يشمل  ،الكموالتنظيم وبعض الرياضيين أن الرياضيات هي الدراسة المنطقية للشكل 

  .العقل البشري علم من ابداع  وهالذي عمقاً مثل التوبولوجي، وأكثر تجريداً 
الرياضيات فوق ذلك لغة مفيدة في و .نتاجهم مجموعة من األفكاروالرياضيون فنانون مادتهم العقل و 

سعة و مستخدمة سرعة البديهة ،التفكير العقليوها طريقة للبحث تعتمد على المنطق أن ،التعبير الرمزي
في ذات الوقت هي و ،لوم بال منازع الرياضيات هي سيدة العأنلذلك قيل و. دقة المالحظة والخيال 

  .موضوع العظمة للرياضيات وخادمتها وهذا ه
امكانية استخدام العلوم و ،التجريد في الرياضيات على حساب الرياضيات التطبيقية ولم يكن االتجاه نحو

ظهرت ه أن بل  .االقتصاديةو ،التربويةو ،الزراعيةو؛ الصناعية، الرياضية لحل مشكالت عالمنا المعاصر
كل ذلك يدخل ضمن وعلوم الحاسب اآللي و ،بحوث العملياتو ،االحتماالتوتطورت علوم االحصاء و

 يفهم طبيعة أنس لذلك يجب على المدرو ؛طريقة للبحثوللرياضيات منهج و. الرياضيات التطبيقية 
  ).1995 سالمة،(حتى يتمكن من تدريسها بشكل مفهوم الرياضيات 
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  :ياتمعوقات تعليم الرياض

  :فيما يلي) 2008( تتمثل بعض الصعوبات التي يعاني منها المتعلمون بحسب ما يراه الكبيسي
ضعف الطلبة في امتالكهم المهارات األساسية  مثل القدرة على اجراء العمليات االربعة في  -1

 .، وحتى عدم تمكنهم استخدام الحاسبات الصغيرةية واالعتيادية بيسر وطالقةالكسور العشر
 في القدرات المكانية والقدرة على التقدير التقريبي للمسافات والحجوم وضعف القدرة نقص -2

 .التحليلية عند القيام بحل المشكالت الرياضية وصعوبة محاولة التبرير على صحة الخطوات
ها مادة غير ممتعة وعدم امكانية ربطها أن، والتعلّمرياضيات مادة صعبة  الأناالعتقاد الخاطئ  -3

 . اليوميةبالحياة
، بل هناك تناقص شديد من قبل كليات التربية في االنخراط تعلم الرياضياتواالتجاهات السلبية نح -4

 .بقسم الرياضيات
 .  أسلوب التدريسبسببأو  ،المحتوىبسبب ما ، إتعليم الرياضيات وصحيحة نحالاالتجاهات غير  -5

يل من الطلبة، وعدم تنظيم الطلبة ، وعدم االهتمام بضعف التحصشدة االزدحام في المنهاج اليومي -6
 .م بالدراسة واهتمامهلدراستهم

 . والقلق في اثناء االختبار،عدم حل المعلم ألمثلة وتمارين كافية -7
عدم وضوح الهدف من دراسة الرياضيات للمتعلم من قبل المعلم وعدم تقريب المفاهيم الرياضية  -8

 .بالوسائل المناسبة
 .دةعدم تمكن المعلم من توصيل الما -9

  . الواحدالصفكثرة مواضيع المقرر في -10
  عدم مناسبة المقرر للمرحلة الدراسية -11
 .تدريس الرياضيات في الحصة األخيرة-12

 . وقلة تمارين الواجبات المدرسيةالصفقلة االمثلة والتطبيقات التي ينفذها الطالب في -13    
 .ياتدور االعالم في زرع الفجوة بيننا وبين الرياض-14    
 الضعف باللغة العربية الذي يؤثر على فهم المادة وخاصة الهندسة-15    

 .الغياب عن بعض الحصص-16    
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  .الذي يؤثر على كافة المواد واالسهاب في اوقات اللهوعدم تنظيم الوقت -17    
  
من مبادئ  ضأسلوباًو رياضيات مدرسية فلسطينية متطورة محتوى و نح"في مقالته) 2006(أشار مالك و
 منهاج الرياضيات المدرسي الفلسطيني األول يضاهي مثيله في أن اتضح ؛"التعديلومعايير قابلة للتطوير و

 وراء الصورة السلبية عن الرياضيات وبعض  هناك أسبابأنو ،الواليات المتحدة األمريكية في المحتوى
أسلوبا  مثل ضعف الطلبة في و المقترحات لتغيير هذه التصورات بحيث يكون تطوير المنهاج محتوى

تصور نتج من وجهة  والرياضيات في الجامعات الناتج عن ضعفهم في الرياضيات من المدرسة أصال وه
يعود ذلك و بحاجة إلى نوع خاص من العقل ،مملةو  ،مجردةو ،  الرياضيات صعبةأننظرهم من 
  :التصور إلى 

 فعدم فهم الموضوعات في األعوام السابقة  ،التسلسلوطبيعة الرياضيات حيث تتصف بالتجريدية  )1
 . على المعلماً كبير فهمها يعتمد اعتماداًأنيؤدي إلى عدم فهم الموضوعات في السنة الحالية، كما 

منفصلة عن واقع و ، دون سياق، صارمةفي معظمها، فهي تقليدية ؛أساليب تعليم الرياضيات )2
 .علمين في إيضاحهاهذا يؤدي بدوره إلى تفاوت المو ،بيئتهوالطالب 

 .الجليس من الرياضياتوسبب اجتماعي يتمثل في اثر الصاحب  )3
 مؤثراًالعنصر األساسي ليكون معلماً والتطور األدائي لمعلم الرياضيات هويعد في أي من  صف دراسي 

علم والمحتوى الرياضي :  يؤمن المعلم بتطوير معرفته باالتجاهينأنيجب . التطورو التعلّمخالل نظام 
  . أصول التدريس للظهور بشكل مختلف في الصف

  :كفاية التخطيط

  :الكفاءة والكفاية ) 2003(ا-تعرف الفتالوي
فت الكفاءة فيما عر. يعني سد الحاجة :  أما الكفاية لغة، فء النظيركفاء أي جازاه والكُ: الكفاءة لغةً
. حقل معين في المواقف العملية أو هرية لمادة  القابلية على تطبيق المبادئ والتقنيات الجوبأنها: اصطالحاً

أما الكفاية . تعني معرفة المعلم بكل عبارة مفردة يقولها وما لها من أهمية وعليه فإن الكفاءة في التدريس 
وتعرف . الجهد والنفقات واصطالحاً فتعني القدرة على انجاز النتائج المرغوبة مع اقتصاد في الوقت 
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المهارات وها تلك المقدرة المتكاملة التي تشمل مجمل مفردات المعرفة أن على الكفاية في التدريس
وعرفت الفتالوي . جملة مترابطة من المهام المحددة بنجاح وفاعلية وواالتجاهات الالزمة ألداء مهمة ما أ

ية معرفية مهار( ها قدرات نعبر عنها بعبارات سلوكية تشمل مجموعة مهام أنالكفاية اجرائياً على 
 والتي يمكن ، تكون األداء النهائي المتوقع انجازه بمستوى معين مرض من ناحية الفاعلية) ية انووجد

  .مالحظتها وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة
  :الأبعاد الكفايات التي ينبغي توافرها في المعلم الفع ) 2003 (ا-وردت الفتالويوقد أ
 البعد االخالقي -1

 البعد االكاديمي -2

 عد التربويالب -3

 العالقات االجتماعية والنفسيةوبعد التفاعل  -4

  :وفيما يختص بالبعد التربوي أوردت مضمونه من الكفايات التربوية واألدائية
تحليل المحتوى لمادة الدرس، تحليل خصائص المتعلم، التخطيط : قة للتدريس وتضمالكفايات الساب -1

 .واالستراتيجيات والوسائل التعليمية التدريس وتحديد الطرائق أهدافللتدريس، وصياغة 
تنظيم بيئة :  وتضم الكفايات الفرعية التالية، كفايات التدريس وتشمل مرحلة التدريس الفعلي -2

، ، استخدام الوسائل التعليميةاإلتصال، التهيئة للدرس، جذب االنتباه، تنويع الحافز، تحسين الصف
 .عة وغلق الربط، وتحديد الواجب البيتي، الغلق ويتضمن غلق المراجالصف، إدارة التعزيز

 ،صياغة وتوجيه األسئلة الصفية : وتتضمن الكفايات الفرعية اآلتية:كفايات تقويم نتائج التدريس -3
  .التقويم التكويني، والتقويم النهائي
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  الدراسات السابقة .2.2

  واقع تدريس الرياضيات -الدراسات العربية:  أوالً

المصحوبة بالكتيب (معرفة مدى فاعلية كل من التعليم المبرمج إلى  )1991 (دراسة الرحاحلة هدفت
المتسلسالت المقررة في مادة والطريقة التقليدية المعتادة في تدريس وحدة المتتاليات و، )المبرمج

طالباً وطالبة من مدارس ) 286(، حيث تكونت عينة الدراسة من الرياضيات لطلبة األول ثانوي العلمي
إلى وجود فروق في تحصيل الطلبة الذين تعلموا بأسلوب التعليم الدراسة وتوصلت .   عمان األولىتربية

  . المبرمج وال توجد فروق تعزى للجنس فيما يتعلق بتحصيل الطلبة الذين تعلموا بأسلوب التعليم المبرمج

  
ات العاملين في لتعرف على الحاجات التدريبية لمعلمي الرياضيإلى ا )2000( دراسة عثمانهدفت 

معلماً ومعلمة وقد ) 219(المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين، وتكونت عينة الدراسة من 
حاجة تدريبية لمعلمي الرياضيات في المرحلة األساسية العليا في ) 58(اشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك 

ير المؤهل في مجال أساليب التدريس، وجود فروق ذات داللة بالنسبة إلى متغ، محافظات شمال فلسطين
، والتقويم في الرياضيات، ة الصف وتنظيمه، وأساليب التدريسإدار: ومتغير سنوات الخدمة في مجاالت
كما اشارت النتائج إلى وجود أثر للتفاعل بين المؤهل ) الرياضيات(والجانب المعرفي بالمادة العلمية 

ليم، إدارة الصف وتنظيمه، وأساليب التدريس، والتقويم في التخطيط للتع: وسنوات الخدمة في مجاالت
  ).الرياضيات(الرياضيات، والجانب المعرفي بالمادة العلمية 

  
 إلى استقصاء أثر إعداد الطلبة لوسائل تعليمية في مبحث الرياضيات على )2005(دراسة قعقور  هدفت

ند طلبة الصف العاشر األساسي في ع) المؤجل( االحتفاظ بالمعلوماتو) الفوري (كل من التحصيل 
 حيث تكونت عينة الدراسة .التعليم في مديرية تربية الخليلو التابعة لمديرية التربية ،المدارس الحكومية

أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة و .طالباً وطالبة ) 230(من 
موعة التجريبية األولى على المجموعة التجريبية الثانية تقدمت المجوالطالبات والضابطة لدى الطالب 

 في المتوسطات الحسابية  لعالمات الطلبة على كل من احصائياً وجود فروق دالة أيضاًأظهرت النتائج و
في مادة الرياضيات بين المجموعة التجريبية ) المؤجل(اختبار االحتفاظ و) الفوري(االختبار التحصيلي 
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 في احصائياً عدم وجود فروق دالة ،لصالح المجموعات التجريبية وريقة التدريس الضابطة تعزى لطو
االحتفاظ يعزى إلى النوع والمتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة على كل من االختبارين التحصيلي 

 في متوسطات عالمات الطلبة تعزى للتفاعل بين الطريقة احصائياًعدم وجود فروق دالة و. االجتماعي 
  .نوع االجتماعي الو

إلى تحليل وتقويم كتب الراضيات للصفوف السابع والثامن والتاسع،  )2005(دراسة التالحمة هدفت 
من حيث األنشطة وأسئلة التقويم، في المدارس الحكومية ) 2005-2004(الطبعة التجريبية الثانية للعام 

ماً ومعلمة، باإلضافة إلى جميع أنشطة معل) 152(التابعة لمديرية تربية جنوب الخليل والبالغ عددهم 
وأسئلة التقويم الموجودة في كتب رياضيات الصف السابع والثامن والتاسع من الطبعة التجريبية الثانية 

المعلمين والمعلمات، األنشطة (، وقد قام الباحث بدراسة المجتمع كامالً )2005-2004(للعام الدراسي 
من محتوى كتب الرياضيات للصفوف السابع والثامن %) 15(راسة ، هذا وقد قام الباحث بد)واألسئلة

نموذج خاص لتحليل األنشطة، نموذج خاص لتحليل األسئلة : والتاسع حيث تم استخدام أربعة أدوات
فقرة لتقويم األنشطة وأسئلة التقويم في ) 40(استبانة مكونة من ونموذج خاص لتحليل المحتوى ، التقويمية

ه أظهرتمما مذكورة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في منطقة جنوب الخليل وكتب الرياضيات ال
على التقدير )  الخبرة، المؤهل العلمي ، الجنس( أنه ال يوجد اثر يعزى لكل من متغير : نتائجالدراسة من 

  . )أسئلة التقويمواألنشطة (التقويمي لكتب الرياضيات 

لى أثر استخدام األلعاب التعليمية في التحصيل الفوري  إلى التعرف ع)2005(دراسة عفانة هدفت 
والمؤجل في الرياضيات، لدى طلبة الصفين الثاني والثالث األساسيين في المدارس التابعة لتربية ضواحي 

طالباً وطالبة، أما بالنسبة لعينة الدراسة فقد تم اختيارها بصورة  قصدية ) 1335(القدس والبالغ عددهم 
زرية األساسية المختلطة، وقد اشتملت المادة التعليمية المستخدمة في هذه الدراسة على من مدرسة العي

وحدتي الضرب والقسمة من كتاب الرياضيات للصف الثاني األساسي وكذلك بالنسبة للصف الثالث 
األساسي وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الفوري لمجموعتي 

وعدم وجود فروق .  لتفاعل بينهماأو ا، لجنسأو اراسة للصف الثاني األساسي تعزى لطريقة التدريس، الد
ذات داللة إحصائية في التحصيل الفوري لمجموعتي الدراسة للصف الثالث األساسي تعزى لطريقة 
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مؤجل وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل ال. لتفاعل بينهمااأو ، لجنسأو ا ، التدريس
 كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ،لمجموعتي الدراسة للصف الثاني األساسي، تعزى لطريقة التدريس

 باإلضافة إلى وجود فروق ذات ،ذات داللة إحصائية في التحصيل المؤجل للطلبة تعزى لمتغير الجنس
ية في التحصيل المؤجل وجود فروق ذات داللة إحصائ.داللة إحصائية تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس

لمجموعتي الدراسة للصف الثالث األساسي تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، ومتغير 
  . كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بينهما، الجنس لصالح اإلناث

  
الرياضيات للصف العاشر األساسي إلى الكشف عن مستوى فاعلية معلمي ) 2005( دراسة قرعيشهدفت 

ومعرفة أثر كل من متغيرات  في مدارس محافظة الخليل الحكومية من وجهة نظر مديريهم وطلبتهم،
 ومديرية التربية،، وسنوات خبرته في اإلدارة العلمي،وجنس المدير، ومؤهله  ومعدله، لطالب،جنس ا:

وتم التوصل . من المديرين) 58(لباً وطالبة و طا)481 ( وتكونت عينة الدراسة من.على هذه الفاعلية
جاءت تقديرات الطلبة لمستوى فاعلية معلمي الرياضيات متوسطة في حين كانت تقديرات : للنتائج التالية

 في تقديرات الطلبة لفاعلية معلمي احصائياًد فروق دالة ووج كما أشارت النتائج إلى المديرين مرتفعة، 
 في احصائياًعدم وجود فروق دالة ولطالب ومعدله في مبحث الرياضيات، الرياضيات تعزى إلى جنس ا

وسنوات خبرته في ،  مؤهله العلمي، تقديرات المديرين لفاعلية معلمي الرياضيات تعزى إلى جنس المدير
  . ومديرية التربية التابعة لها المدرسة ،اإلدارة

 في تدريس الرياضيات على التعلّمة إتقان  إلى معرفة أثر إستراتيجي)2005(دراسة عبد المهدي  هدفت
 لدى طالبات الصف العاشر األساسي، وقد تمثل المستوى المعرفي ، االنفعاليوكل من المستويين المعرفي 

االتجاه :  بينما تمثل المستوى االنفعالي بثالث متغيرات هي،قات الفرديةوبمتغيرين هما التحصيل والفر
تكونت عينة الدراسة من طالبات مدرسة دار الطفل العربي . ، وقلق االمتحانالتعلّمالرياضيات، دافعية ونح

المجموعة التجريبية : عت على مجموعتين متكافئتين في التحصيلطالبة وز) 72 (هالغ حجمابوالبالقدس، 
وتم اختيار وحدة الهندسة التحليلية لتكون . طالبة) 32(المجموعة الضابطة وضمت وطالبة ) 40(وضمت 

 في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية، احصائياًوجود فروق دالة  : النتائجوأظهرتادة الدراسية الم
وجود فروق ين ووجود فروق بين تباين عالمات الطالبات في المجموعتين حيث كان تباين التجريبية أقل، 
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وجود فروق ولتجريبية، الرياضيات ولصالح ا والمتوسطات الحسابية ألداء الطالبات في مقياس االتجاه نح
وجود فروق و ولصالح التجريبية، التعلّمبين المتوسطات الحسابية لعالمات المجموعتين في مقياس دافعية 

 الوسط الحسابي انالمتوسطات الحسابية ألداء طالبات المجموعتين في مقياس قلق االختبار حيث كبين 
  .عند المجموعة التجريبية أقل من الضابطة

 إلى استخدام الموديوالت التعليمية في الرياضيات ومعرفة أثره في )2006( إبراهيم  دراسةهدفت
تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة بيت لحم وفي تنمية التفكير الناقد لديهم، حيث تكون 
ت مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة بيت لحم والتابعين إدارياً لمؤسسا

 إحداها بالطريقة العشوائية طالباً وطالبة في شعبتين دراسيتين اختيرت) 500(خاصة وكان عددهم 
البسيطة لتكون المجموعة التجريبية وتم التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل 

ث بتصميم الموديوالت التعليمية وقد قام الباح.  للمجموعات المنفصلةt-testوالتفكير الناقد باستخدام اختبار 
 المعدل للتفكير الناقد، وإعداد اختبار تحصيل جليسر-يب واستخدام اختبار واطسونالالزمة إلجراء التجر
تدني مستويات مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع : وأظهرت النتائج. في مادة الرياضيات

 في التحصيل في مادة الرياضيات احصائياًوجود فروق دالة واألساسي  وكانت أدناها مهارة االستنتاج، 
 في التحصيل في مادة احصائياًعدم وجود فروق دالة وتعزى إلى استخدام أسلوب الموديوالت التعليمية، 

 في التحصيل تعزى إلى التفاعل المشترك بين احصائياًعدم وجود فروق دالة والرياضيات تعزى للجنس، 
 في تنمية مهارات التفكير الناقد الفرعية لصالح احصائياًوجود فروق دالة و ،سطريقة التدريس والجن

عدم وجود فروق تعزى إلى الجنس في مستويات مهارات التفكير الناقد وأسلوب الموديوالت التعليمية، 
 عدم وجود فروق تعزى إلى التفاعل المشترك بين طريقة التدريس والجنس في تنميةو، في الدرجة الكليةو

  .وفي الدرجة الكليةمهارات التفكير الناقد الفرعية 
  

 من الصفإلى الوقوف على واقع األداء في تدريس الرياضيات داخل ) 2007( دراسة الفرهودهدفت 
ومعوقات تحقيق ذلك من وجهة نظر المعلمين، والتعرف على مدى االختالف في ، وجهة نظر الطالب

طالب من المرحلة ) 141(وتكونت عينة الدراسة من . تغيراتاألداء بين المعلمين باختالف بعض الم
 كانت ريس الرياضيات درجة األداء في تدأنمعلم وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ) 13(و ، الثانوية
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بين المعلمين باختالف صف التدريس،  كما أشارت إلى وجود فروق ذات داللة في األداء إيجابية،
ي المقابل لم تظهر فروق باختالف الكثافة الطالبية وسنوات التدريس ، والنصاب من الحصص وفوالخبرة

 20 تخطي أنالمعلمين يعتبرون  أنوالحالة االجتماعية للمعلم، كما أشارت النتائج إلى ، في آخر مدرسة
، ووجود المادة في الحصص األخيرة يعتبران المعوقان األبرز لتحقيق فاعلية األداء في تدريس حصة

  .استخدام طرق وأساليب تدريس حديثة، وعدم االستقرار العائليبالنسبة للمعلمين، يليهما عدم الرياضيات 
  

إلى تحديد مدى تركيز كتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي  )2007 ( دراسة الشامسطيهدفت 
 الوحدات معلميه على إستراتيجية  حل المسألة الرياضية في تربية جنوب الخليل حيث قام الباحث بتحليلو

ن إ :رصد المالحظات الصفية للمعلمين أفراد العينة حيث جاءت النتائج كاآلتيوالدراسية المختارة 
استراتيجيات حل المسألة الرياضية األكثر استخداماً في كتاب الرياضيات للصف العاشر، مرتبة تنازلياً 

جدول، البحث أو مل قائمة منظمة  ع، شكلأو رسم صورة أو استخدام نموذج : تبعاً لنسبة استخدامها هي
أن استراتيجيات حل المسألة الرياضية األكثر استخداماً لدى معلمي الرياضيات في و .متباينةأو عن معادلة 

جدول، البحث أو عمل قائمة منظمة :  مرتبة تنازلياً حسب نسبة استخدامها هي ، الصف العاشر األساسي
ة، استخدام المعلمين لوسائل أخرى غير المذكورة في دليل صور أو رسم استخدام نموذج ، عن معادلة

حل مسألة أسهل، التبرير المنطقي، الحذف، الحل أو استراتيجيات حل المسألة الرياضية، تبسيط المسألة 
خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق في وكما . االختباروالعكسي، البحث عن نمط، التخمين 

 بينما كانت هناك ،علمي الرياضيات في حل المسألة تعزى لمتغير الجنساالستراتيجيات التي يستخدمها م
بينما كان المعلمين ذوي الخبرة . حل مسالة أسهل لصالح المعلمينأو فروق في إستراتيجية تبسيط المسألة 

وم  سنة  أكثر استخداماً إلستراتيجية البحث عن معادلة بينما يستخدم المعلمون من حملة الدبل15األكثر من 
  .االختبار أكثر من نظرائهم من حملة البكالوريوسوإستراتيجية التخمين 

 إلى معرفة مدى إدراك معلمي العلوم والرياضيات في المدارس الحكومية )2009(دراسة األشهب  هدفت
في محافظة القدس ألهمية توظيف الحقائب التعليمية في التدريس ومعوقات استخدامها، تكونت عينة 

معلماً ومعلمة تم اختيارها بطريقة طبقية عشوائية وقد جاءت نتائج الدراسة أن درجة ) 245 (الدراسة من
إدراك معلمي العلوم والرياضيات ألهمية توظيف الحقائب التعليمية في التدريس كانت كبيرة وان درجة 
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تائج عدم وجود المعوقات التي تحول دون توظيف الحقائب التعليمية في التدريس كانت متوسطة وبينت الن
فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات إدراك معلمي العلوم والرياضيات للمرحلة األساسية في 
مديريتي القدس وضواحي القدس ألهمية توظيف الحقائب التعليمية في التدريس تعزى لمتغيرات الجنس 

ئج وجود فروق في إدراك معلمي المؤهل العلمي كما بينت النتاوالمبحث الذي يدرسه المعلم والتخصص و
العلوم والرياضيات ألهمية توظيف الحقائب التعليمية في التدريس تعزى للمديرية والصفوف التي يدرسها 

 سنوات وعدم 5وسنوات الخبرة األقل من ) 4-1(المعلم والخبرة لصالح مديرية القدس ومعلمي الصفوف 
توظيف الحقائب التعليمية في التدريس تبعا وجود فروق في متوسطات المعوقات التي تحول دون 

،  الصفوف التي يدرسها، التخصص، المؤهل العلمي،المبحث الذي يدرسه المعلم، المديرية(لمتغيرات 
 ووجود فروق بين متوسطات درجات المعوقات التي تحول دون توظيف الحقائب ،)سنوات الخبرة

  .لذكورالتعليمية في التدريس تعزى لمتغير الجنس لصالح ا

إلى التعرف على مدى ممارسة معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية  )2010(دراسة أبوعرام هدفت 
توصلت الدراسة إلى وجود ممارسات واتجاهاتهم نحوه، والعليا للمنحى البنائي في تدريس الرياضيات 
 ذات داللة إحصائية في  على وجود فروقأيضاًت النتائج بنائية لدى المعلمين، بدرجة متوسطة، كما دلّ

متوسطات ممارسة معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا للمنحى البنائي في تدريس الرياضيات 
كانت و ،كانت الفروق لصالح الذكور، ووجود فروق تبعاً لسنوات الخبرةوتعزى إلى متغير الجنس، 

 .دم وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي، بينما تبين ع) سنوات10أكثر من (لصالح المعلمين ذوي الخبرة 
كما كشفت الدراسة عن وجود اتجاهات ايجابية لدى معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية العليا 

توسطات هذه عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مو ، المنحى البنائي في تدريس الرياضياتونح
لصالح و وجود فروق تعزى لسنوات الخبرة ، بينما تبينلمؤهل العلمياو، االتجاهات تعزى للجنس

  ). سنوات10أكثر من (المعلمين ذوي الخبرة 

 إلى معرفة إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا الستخدام إستراتيجية حل )2010( دراسة عدوي هدفت
المشكالت في تدريس الرياضيات ومعيقاتها في محافظة بيت لحم حيث استخدمت الدراسة األسلوب 

صفي وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا الذين يدرسون الو
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الرياضيات على اختالف تخصصاتهم وخبراتهم وأظهرت نتائج الدراسة إن درجة إدراك المعلمين 
ب الستخدام أسلوب حل المشكالت كان متوسطاً فقد كان أكثر المظاهر شيوعاً لدى المعلمين هي أن أسلو

كما أن درجة معيقات استخدام أسلوب حل المشكالت لدى . حل المشكالت ينمي التفكير العلمي لدى الطلبة
ن العبء هي أ: لمعيقات شيوعاً لدى المعلمينمعلمي المرحلة األساسية كانت متوسطة وكانت أكثر ا

فروق ذات داللة كذلك توجد . التدريسي ال يعطي الوقت الكافي للتخطيط لدرس بأسلوب حل المشكالت
إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي المرحلة األساسية الدنيا لمستوى إدراكهم إلستراتيجية حل 

 10المشكالت في الرياضيات تعزى لمتغير سنوات الخبرة وكانت لصالح المعلمين ذوي الخبرة أكثر من 
 كما وجدت ، ارس الحكومة تعزى للجهة المشرفة وكانت لصالح معلمي مدأيضاًسنوات، وتوجد فروق 

فروق تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور أما بالنسبة للمعيقات فقد وجدت فروق تعزى لمتغير الجهة 
  .المشرفة ولصالح المدارس الخاصة

التعرف إلى مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات للمرحلة  إلى )2010( الجابريدراسة  هدفت 
مدى امتالك طلبة الصف العاشر لها حيث أعدت الباحثة إطار تحليل محتوى  وطين األساسية العليا في فلس

اختبار لقياس مهارات التفكير حيث تكونت العينة من جميع كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا و
أن مجموع تكرارات  :أظهرت النتائج ما يليوطالبة وطالباً ) 436(عينة أخرى من الطلبة تكونت منو
، رالتاسع، السابع، العاش( أن المهارات تنازلياً وتكراراً  في الكتب مجتمعة ) 7716( هارات قد بلغت الم

التطبيق، ( ي كانت تكرارات مهارات التفكير الرياضي على التوالي كما يلو).  ، السادسالخامس، الثامن
) ، التفكير المنطقيلرموز، االستنتاجاضي، التعبير با، البرهان الريين، االستقراء، التخماالستيعاب، النمذجة

. كما أظهرت النتائج أن مستوى امتالك طلبة الصف العاشر لمهارات التفكير الرياضي كان جيداً. 
 في مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي احصائياً عدم وجود فروق دالة أيضاًأظهرت النتائج و

  .لمشرفةللجهة ا ولمهارات التفكير الرياضي تعزى للجنس أ

 إلى استقصاء أثر استخدام منهاج الرياضيات المحوسب في تعلم المفاهيم )2010(العمري دراسة  هدفت
الرياضية، كما هدفت إلى معرفة مدى إدراك الطلبة الذين استخدموا منهاج الرياضيات المحوسب مفهوم 

) 29(، منهم طالباً) 62(سة  من نت عينة الدراتكووآليات ممارسة عملياتها في التدريس، وحوسبة التعليم، 
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طالباً )33(و غير المتزامن من خالل االنترنت، التعلّمموجودون في التجريبية درسوا باستخدام أسلوب 
قد تم إعطاء أفراد مجموعتي وموجودون في المجموعة الضابطة درسوا باستخدام الطريقة التقليدية، 

، كما أعطي أفراد المجموعة التجريبية إستبانة ن متعددصيلياً من نوع االختيار مالدراسة  اختباراً تح
 وجود فروق ذات داللة  عنآليات ممارسة عملياتها، وقد كشفت النتائجوإدراك مفهوم حوسبة التعليم، 

 في تحصيل طالب الصف العاشر في الرياضيات، تعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة ،إحصائية
 تمتع الطلبة  الذين استخدموا منهاج الرياضيات المحوسب بدرجة عالية أيضاًكشفت النتائج والتجريبية، 

  .ليات ممارساتهم إياها في التدريسآوالتعليم من إدراك مفهوم حوسبة 
 إلى التعرف إلى مدى ممارسة معلمي الرياضيات في مديرية تربية الخليل )2011( ريان دراسة هدفت

 داللة الفروق بين متوسطات  كما هدفت إلى اختبار،هم التدريسيةعالقته بمعتقدات فاعليتوللتدريس البنائي 
أظهرت نتائج و. المرحلة التعليمية و ،المؤهل العلميو ،الخبرةو ،الجنس: درجة الممارسة وفقاً لمتغيرات

كما تبين عدم وجود فروق ذات . الدراسة أن درجة ممارسة معلمي الرياضيات للتدريس البنائي متوسطة
في حين وجدت عالقة موجبة دالة . ية بين متوسطات درجة الممارسة وفقاً لمتغيرات الدراسةداللة إحصائ

  .معتقدات فاعليتهم التدريسيةو بين درجة ممارسة معلمي الرياضيات للتدريس البنائي احصائياً
دسية استخدام إستراتيجية مقترحة لحل المسائل الرياضية الهن إلى معرفة أثر )2011( دراسة ديابهدفت 

التكافؤ والرياضيات في وحدة المساحات  واتجاهاتهم نحوعلى تحصيل طالب الصف الثامن األساسي 
عدم وجود فروق في وأظهرت النتائج وجود فروق في متوسطات التحصيل لصالح المجموعة التجريبية 

 طالباً) 96(اقع التجريبية اللتين كونتا العينة بووالرياضيات في المجموعتين الضابطة  وتجاهات نحاإل
هذا وقد أوصت الدراسة بتوظيف هذه اإلستراتيجية في حل المسائل الهندسية . اختيروا بالطريقة العشوائية

  .تشجيع المعلمين على استخدامها في ممارساتهم التعليمية و
إلى تقصي اثر التعليم بالتكامل بين العلوم والرياضيات في تحصيل  )2011( دراسة حريباتهدفت 

العلوم و وعلى نسبة االحتفاظ وعلى اتجاهاتهن نح،بات الصف الثاني األساسي في العلوم والرياضياتطال
تكون مجتمع و. دراسة المنهجين التجريبي والوصفيواتخذت ال، والرياضيات وعلى تفاعلهن الصفي

  فقد كانت  أما عينة الدراسة، طالبة) 2655(الذي بلغ عدده والدراسة من جميع طالبات الصف الثاني 
تجريبية وضابطة تم اختيارهما بالطريقة العشوائية بين ثالث شعب في : قصدية، وتكونت من مجموعتين

المدرسة وكانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية في معظم متغيرات الدراسة ماعدا متغير االتجاهات 
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كذلك كانت نسبة .  داللة إحصائيةالرياضيات ومتغير االحتفاظ في العلوم، فلم تكن هناك فروق ذات ونح
وكذلك بالنسبة . ة أكبر منها في المجموعة الضابطةمشاركة التلميذ غير المباشرة في المجموعة التجريبي

ى التكاملي في التدريس يعطي مما يدل أن المنح.  بنسبة أكبرأيضاًمه غير المباشر للمعلم فقد كان كال
اقل نور لعملية التعليم ميس وتفسار عن المعلومة وأن المعلم هنا هللتلميذ فرصة أكبر إلبداء الرأي واالس

  . لطلبةلخبرات ا

إلى الكشف عن أثر استخدام األنشطة االثرائية في تنمية التفكير اإلبداعي   )2011(دراسة قباض هدفت 
في مادة ) التفكير اإلبداعي ككل و ،  التفاصيل،  األصالة،  المرونة، الطالقة( من خالل تنمية قدرة 

الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي الموهوبين في بالمدارس الحكومية في مدينة مكة المكرمة 
 من تالميذ الصف السادس االبتدائي الموهوبين  خالل الفصل تلميذاً) 41(تكونت عينة الدراسة من . 

درست بمساعدة األنشطة (  تلميذا )20(تجريبية :  ه تم تقسيمهم إلى مجموعتين 1430- ه1429الدراسي 
استخدمت الدراسة اختبار و). درست بمساندة األنشطة التقليدية (،تلميذاً) 21(ضابطة و ، )االثرائية

. )ت( صحة الفروض باستخدام اختبار تم اختبارو ،)الصورة ب (تورانس للتفكير اإلبداعي  الشكلي 
وعة التجريبية تفوقوا على نظرائهم في المجموعة أظهرت نتائج الدراسة بشكل عام أن تالميذ المجمو

  .الضابطة في متوسط درجات التفكير اإلبداعي في جميع قدرات التفكير اإلبداعي التي تم قياسها
  

  :  التخطيط لكفاية-الدراسات العربية

و لى الكشف عن مستوى المهارات التدريسية التي يتصور معلم إ)1985(زيتون والحباشنة هدفت دراسة 
معلماً ) 75(العلوم في المرحلة االعدادية في محافظة الكرك أنهم يمتلكونها وتكونت عينة الدراسة من 

مدارس إعدادية في منطقتي الكرك والطفيلة في جنوب األردن، وقد ) 110(معلمة موزعين على ) 75(و
ة في ستة مجاالت فقر) 30(تم تبني مقياس للمهارات التدريسية، حيث احتوى بصورته النهائية على 

وجود فروق دالة احصائياً بين معلمي ومعلمات العلوم من ذوي المؤهل الجامعي : مختلفة وأظهرت النتائج
ومعلمي ومعلمات العلوم من ذوي مؤهل كلية المجتمع، وكذلك بين معلمي ومعلمات العلوم من ذوي مؤهل 

هر فروق ذو داللة إحصائية بين معلمي بينما لم يظ. التوجيهي العلمي ولصالح ذوي المؤهل الجامعي 
. ومعلمات العلوم من ذوي مؤهل كلية المجتمع ومعلمي ومعلمات العلوم من ذوي مؤهل التوجيهي العلمي

كما وجدت فروق دالة احصائياً بين افراد عينة الدراسة من حيث تصورهم المتالك المهارات التدريسية 
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 افراد عينة الدراسة من ذوي الخبرة التدريسية التي تزيد على يعزى إلى متغير الخبرة التدريسية ولصالح
  .خمس سنوات

 إلى التعرف على مفهوم الجودة في مجال التعليم العام والتعرف على )2007(  دراسة العنزي هدفت
 إلى وضع أيضاًالجوانب المختلفة لدور المعلم في ضوء معايير الجودة في النظام التعليمي العام وهدفت 

ات جديدة للمعلم في ضوء معايير الجودة في التعليم العام ومن ثم وضع رؤية إلكساب المعلم الكفايات كفاي
تكوين جهاز متخصص : الالزمة في ضوء معايير الجودة في التعليم العام حيث أوصت الدراسة بما يلي
ويم للمخرجات التعليمية للجودة في التعليم العام وهذا الجهاز يكون قادراً على التطبيق والتنفيذ والتق

ووضع معايير واضحة ومعروفة . المطلوبة وبشكل مستمر، مع تحديد وظيفة كل فرد في هذا الفريق
. للجميع لنتائج التعليم الذي نطمح له في كل مرحلة من المراحل التعليمية ومقارنتها بالمعايير العالمية

 إمكانية االستفادة من الكفايات التي وردت في ووضع معايير لقياس األداء الوظيفي للمعلم وأشارت إلى
  .هذه الدراسة لبناء هذا المقياس

  
إلى التعرف إلى مدى امتالك معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظتي  )2008( دراسة روروهدفت 

أريحا ورام اهللا والبيرة لكفايات التخطيط الدراسي في ضوء متغيرات الجنس، والمحافظة،وسنوات 
وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات . برة،والمؤهل العلمي،والجهة المشرفة على المدرسةالخ

معلماً ومعلمة ) 3212(المرحلة األساسية الدنيا في محافظتي أريحا ورام اهللا والبيرة والبالغ عددهم 
شوائية، استخدم في هذه معلماً ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية الع) 321(وتكونت عينة الدراسة من 
-الخطة الفصلية-الخطة اليومية:فقرة موزعة على خمسة مجاالت وهي) 72(الدراسة استبانة مكونة من 

وأظهرت النتائج أن مدى امتالك معلمي . التقويم-األساليب واألنشطة واإلجراءات-هدافصياغة األ
 لكفايات التخطيط الدراسي كان بدرجة كبيرة المرحلة األساسية الدنيا في محافظتي أريحا ورام اهللا والبيرة

جداً في جميع مجاالت كفايات التخطيط الدراسي، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في متوسطات امتالك معلمي المرحلة األساسية الدنيا لكفايات التخطيط الدراسي تعزى إلى الجنس ولصالح 

صالح حملة الدبلوم، وتعزى للجهة المشرفة على المدرسة ولصالح اإلناث، وتعزى للمؤهل العلمي ول
  .المدارس الخاصة، بينما ال توجد فروق تعزى إلى المحافظة، والتخصص، والخبرة 
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إلى معرفة مدى امتالك معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية العليا  )2009(سطفان دراسة أهدفت 
ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية تكو. للكفايات التكنولوجية التعليمية 

العليا في محافظتي بيت لحم ورام اهللا والبيرة في فلسطين للمدارس الخاصة والحكومية والبالغ عددهم 
معلمة  تم اختيارهم بأسلوب العينة ) 94(معلماً و) 86(معلما ومعلمة وتكونت عينة الدراسة من ) 598(

عشوائية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي الرياضيات في محافظتي بيت لحم ورام اهللا الطبقية ال
والبيرة يمتلكون الكفايات التكنولوجية التعليمية بدرجة عالية، مع وجود فروق دالة احصائياً تعزى إلى 

والدرجة ) التعليم اإلدارة في (والرابع ) تطوير التعليم(الجنس ولصالح اإلناث في كل من المجال الثاني 
(  وجود فروق دالة احصائياً تعزى إلى الخبرة في التدريس في كل من أيضاًالكلية، كما أظهرت الدراسة 

ولصالح من يمتلكون خبرة اعلي ) والدرجة الكلية) تقويم التعليم( والخامس ) تصميم التعليم(المجال األول 
زى إلى المؤهل العلمي في جميع المجاالت والدرجة كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائياً تع. 

  .الكلية ولصالح حملة الشهادات األعلى من بكالوريوس
  

 إلى التعرف على وجهة نظر مديري المدارس والموجهين التربويين في )2009( دراسة كويرانهدفت 
نية للكفايات مستوى ممارسة معلمي التعليم األساسي في وادي حضرموت والصحراء بالجمهورية اليم

وقد تكونت عينة . كفاية تدريسية) 62(التدريسية ولتحقيق هذا الهدف طور الباحث استبانة تكونت من 
وقد أظهرت نتائج . موجهاً تربوياً) 42(مدير مدرسة و) 43(مديراً وموجهاً، منهم ) 85(الدراسة من 

فضالً عن وجود فروق دالة . ريسية الدراسة تدني مستوى ممارسة معلمي التعليم األساسي للكفايات التد
 وجود فروق دالة احصائياً أيضاًكما بينت نتائج الدراسة . احصائياً في متغير الوظيفة لصالح الموجهين

يعزى لمتغير المؤهل التربوي والمؤهل العلمي في محور واحد من محاور الدراسة وهوإدارة الصف 
ى التوالي، في حين لم تظهر فروق إحصائية لمتغير وحملة البكالوريوس عل, لصالح المؤهلين تربويا

   .سنوات الخبرة
  

إلى التعرف إلى درجة امتالك معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية  )2010(أبوشمة  دراسةهدفت 
لكفايات التعليم االلكتروني في محافظتي رام اهللا وبيت لحم ودور متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي،  
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الحاسوب والجهة المشرفة، والخبرة، في درجة امتالك كفايات التعليم االلكتروني والتخصص، ودورات 
معلماً ومعلمة من معلمي ومعلمات الرياضيات ) 401(وطبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية، بلغت 

 بلغ متوسط امتالك معلمي الرياضيات لكفايات: من محافظتي بيت لحم وأظهرت الدراسة النتائج التالية 
، )3.17(، وبلغ متوسط امتالك مهارات الحاسوب الخاصة بالتعليم االلكتروني )2.93(التعليم االلكتروني 

في حين بلغت درجة امتالك كفايات ). 2.86(وبلغ متوسط محور ثقافة التعليم االلكتروني لدى أفراد العينة 
لنتائج وجود فروق ذات داللة وأظهرت ا) 2.60(تصميم وتقويم البرامج الخاصة بالتعليم االلكتروني 

إحصائية في مستوى الكفايات تعزى للجنس ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق تعزى للخبرة التعليمية، 
  .المؤهل العلمي، الجهة المشرفة،  التخصص،  والدورات التدريبية

  
األساسية في  إلى تقويم الخطط الدرسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة )2011(دراسة درابيع هدفت 

مدارس جنوب الخليل، وفيما إذا كان تقويم الخطط الدرسية يختلف باختالف جنس المعلم، سنوات الخبرة، 
خطة ) 91(المؤهل العلمي،  المؤهل التربوي، والنصاب التدريسي للمعلم حيث تكونت عينة الدراسة من 

ج أن الدرجة الكلية لتوفر معايير وأظهرت النتائ) 2010/2011(درسية للفصل األول من العام الدراسي 
الخطط الدرسية لدى معلمي الرياضيات ضعيفة، وأن هناك اختالف في تقويم الخطط الدرسية يعود 
للمؤهل العلمي ولصالح الدبلوم،  ووجود اختالف في تقويم الخطط الدرسية يعود للمؤهل التربوي ولصالح 

ط الدرسية يعود للنصاب التدريسي لصالح من نصابه المؤهل تربوياً، وان هناك اختالف في تقويم الخط
  . حصة، وعدم وجود اختالف يعود لمتغير الجنس أو لسنوات الخبرة25-15التدريسي من

  

إلى معرفة مدى اكتساب  المعلمين للكفايات التعليمية ومدى ) 2011( وحسن دراسة بركاتهدفت 
ة العالقة االرتباطين بين اكتساب المعلمين للكفايات  إلى التحقق من داللأيضاً وهدفت ، لها فعالًممارستهم

الالزمة للتعليم، وبين ممارستهم الفعلية لها بينما تناول الهدف الثالث معرفة  داللة الفروق في مستوى 
فيما عني ) . منخفض/مرتفع(اكتساب المعلمين للكفايات الالزمة للتعليم تبعا لمستوى دافعية اإلنجاز لديهم 

بع بالتحقق من مدى وجود فروق إحصائية في مستوى ممارسة المعلمين للكفايات الالزمة الهدف الرا
 اختيرت عينة عشوائية من المعلمين في هدافولتحقيق هذه األ .للتعليم تبعا لمستوى دافعية اإلنجاز لديهم 
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ت النتائج إناث وقد أظهر) 137(ذكور، و) 142(معلما ومعلمة، منهم ) 279(محافظة طولكرم تكونت من 
في قدرتهم على اكتساب الكفايات التعليمية سواء أكانت %) 85(وصول أفراد الدراسة إلى درجة القطع 

في المجموع الكلي أو في المجاالت الفرعية،  بينما فشلوا في الوصول إلى درجة القطع هذه في القدرة 
 إلى عدم أيضاًوتوصلت النتائج  . على ممارسة هذه الكفايات باستثناء المجال الخاص للكفايات الشخصية

وجود عالقة ارتباطيه إحصائية بين اكتساب المعلمين للكفايات التعليمية، وبين ممارستهم لها  فعال، سواء 
وبينما كشفت النتائج عن . في المجموع الكلي أو في المجاالت الفرعية باستثناء كفاية اإلعداد للدرس 

درة المعلمين على اكتساب الكفايات التعليمية تبعا لمستوى الدافعية وجود فروق ذات داللة إحصائية في ق
لالنجاز لصالح المعلمين ذوي المستوى المرتفع، فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دالة 

  .احصائياً في قدرة هؤالء المعلمين على ممارسة الكفايات التعليمية تبعا لمستوى دافعية اإلنجاز لديهم
  

 تحديد االحتياجات التدريبية للتطور المهني لمعلمي ومعلمات إلى )2012( البلوي وغالبراسة هدفت د
الرياضيات في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، حيث شمل مجتمع الدراسة عشر إدارات تعليم في 

مشرفاً ومشرفة ) 39(ة ومعلماً ومعلم) 643(المملكة العربية السعودية،  أما عينة الدراسة فقد تكونت من 
االحتياجات الشخصية :وقد تكونت اداة الدراسة من مجالين هما. من المستجيبين ألداة الدراسة 

واإلحتياجات التربوية وتوصلت الدراسة إلى ترتيب اإلحتياجات التدريبية في مجال التخصص بحسب 
الفراغية وتطبيقاتها، وحل المفاهيم التوبولوجية وتطبيقاتها،الهندسة : متوسطها إلى ثالث احتياجات

تعليم الرياضيات لذوي : أما احتياجات التطور المهني في المجال التربوي فتضمنت. المشكالت الرياضية
اإلحتياجات الخاصة، ولمن لديهم صعوبات تعلم، وتعليم الرياضيات للطالب الموهوبين، واستخدام المعامل 

ة إحصائية بين متوسطات درجة اإلحتياج تعزى إلى كما ظهرت فروق ذات دالل. في تدريس الرياضيات 
طبيعة الوظيفة ولصالح المشرفين في المجال التربوي في حين لم تظهر فروق دالة احصائياً بين 

  .  المتوسطات في مجال التخصص تعزى إلى طبيعة الوظيفة والمرحلة الدراسية أو إلى التفاعل بينهما
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  :الدراسات األجنبية: ثانياً

التغيب لدى طلبة ولتعرف إلى األنشطة غير الصفية ا إلى )Meneral, 1995( مينرال دراسة تهدف
تقلل من غياب ) الرياضةوالفنون الجميلة (لتحديد تأثير المشاركة في األنشطة غير المنهجية مثل والثانوية 

ة إلى المدرسة، أظهرت النتائج أن الرياضة تؤثر بشكل إيجابي في حضور الطلب. الطلبة عن المدرسة 
  .تقلل من نسبة الغياب  عند الطلبة عندما يكون هناك نشاط رياضيو
  

الخيارات  : اختصاص الرياضيات للجميع التعرف علىإلى )Abrantes,2001(ابرانتيس هدفت دراسة 
 مفهوم الكفاية وعملية تطورو  في التطور االخير في التعليم األساسي في البرتغال،، واآلثار والعقبات
 وفيما يخص الرياضيات ،  الجانب الرئيسي لحركة مبتكرة على المستوى القوميالرياضيات أصبح

المدرسية يوفر هذا التطور الفرصة الستكشاف الطريقة التي بواسطتها يمكن تعريف الكفاية الرياضية 
يره وبعد للجميع وتفسر بهدف التخلي عن وجهة النظر تقنية المنحى في المناهج الدراسية وطرق تطو

ص الكفاية  صيغة لخصائهذا البحثأظهرت نتائج  ؛ريقة تطوره وإثارة مفهوم الكفايةوصف المحتوى وط
 الظهور إلىخيراً يحاول هذا البحث تحديد العقبات التي تميل  بعض تطبيقاتها، أالرياضية للجميع وناقشت

  .عندما يقترح مثل هذا النهج في سياق منهج دراسي وطني
  

  إلى وضع مقدمة لتدريس وتعلم العلوم والرياضيات الخاصة )Klopfer,2002(  كلوبفيردراسة هدفت
من خالل زيارات المدارس وحضور المناقشات الصفية والقراءات المقتبسة . بإعدادات الصف الثاني عشر

العناوين   مناقشة الدراسة على نتائجأثار الموضوع تحديات وفرص التدريس، واشتملت. والنشاطات
التعليم التكنولوجي، التصميم والتجريب، إعادة بناء التعليم، معايير وضع االختبارات، النماذج : لتاليةا

  .العلمية، طرق حل المشكالت، تعلم الطلبة والمهن في التعليم

الدروس :  تخطيط التدريس في نظام مركزي لمدرسةإلى )Yildirim,2003(يلدريم  هدفت دراسة
بتدائية في تركيا وبالتحديد تقييم ممارسات تخطيط المعلمين تم معلمي المدارس اإلدراسة بين –المستفادة 

معلم ) 1194(بة مدرسة، وتم توزيع استبيان على معلمي تلك المدارس وتم جمع استجا) 210(مسح 
ن المصادر الرئيسية للتأثير على الخطط اليومية و خطط الوحدات الدراسية هو خبرة أ: وأظهرت النتائج
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همية ن المعلمون أعلى مستوى من األفي التخطيط اليومي عي.  والكتب المقررة،المنهاج الوطني, معلمينال
 هدافكتابة األلخصائص الطلبة وتوافر المواد التعليمية، وأدنى مستوى من االهمية إلجراءات التقييم و 

 المناهج الوطنية واحتياجات الفجوة بين: وكانت المشاكل الرئيسية التي يواجهها المعلمون في التخطيط
الفصول الدراسية، والصعوبات في إستخدام شكل موحد إلعداد خطط، ضيق الوقت والموارد، وعدم كفاية 

  .  الدعم من مديري المدارس والمفتشين، وعدم وجود تعاون بين المعلمين

مدرسة دور ال إلى التعرف  )Feldman & Matjasko,2005(  فيلدمان وماتجاسكودراسةهدفت 
المرتكز على األنشطة الالصفية في تطور المراهقين حيث استعرضت هذه الدراسة األدب المعاصر 

التحصيل الدراسي، حيث تم استخدام الموارد وللمشاركة المدرسية مع التركيز على أنماط المشاركة 
نشاط الصفي المتعلق الممكن مشاركتهم في الوقد ناقش الباحثان دور الوسطاء المشرفين والتكيف النفسي و

 دور الجمعيات المشاركة في النشاط على مستوى المدرسة إلىقد أشارت هذه الدراسة و. بتنمية المراهقين
يوصي الباحثان بمجاالت بحوث مستقبلية تتضمن استخدام أساليب وكانت النتائج في معظمها إيجابية و

  .نماء المراهقينوي األنشطة الالصفية تطبيق إطار نظري شامل للتحقيقات فوجديدة لقياس األنشطة 
  

التركيز على منحى  إلى )Bingolbali & Ozmantar, 2009(بينغولبالي وأوزمانتار  دراسة هدفت
تم الحصول على بيانات من . المحاضرات الجامعية لخدمة التدريس والعوامل المؤثرة في مناحيها

 محاضر رياضيات 2جمع مالحظات عن وء محاضرات فيزيا) 3(مقابلة محاضرة رياضيات و) 19(خالل
 بمعنى ؛اختلفت خالل األقسامنفسه  الموضوع ن اتجاهات المحاضرين في تدريسأظهرت النتائج أ. 

وضعوا أسئلة مختلفة الختباراتهم وتبعوا كتب ووا نواحي متعددة في الرياضيات، بطريق الصدفة اشتقّ
تم مناقشة العوامل التي أثرت على اتخاذ . لفةمقررة مختلفة في حين كانوا يدرسون في أقسام مخت

عرض تطبيقات تربوية لخدمة تدريس الرياضيات والقرارات في المحاضرات بشان ما سيتم تدريسه، 
 .بمفهوم احتياجات الطلبة الرياضية ودور الرياضيات بالنسبة للطلبة

تقنيات المعلومات أن  معرفة كيف يمكن لإلى ),2011Angle & others( وآخرون آنجلهدفت دراسة 
تغير طريقة استقاء المعرفة في الجامعات في جميع أنحاء العالم ومن ثم راجعت الدراسة واحدة من أنظمة 
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.  الموارد على االنترنت المفيدة في الرياضيات واالحصاء األكثر شعبية المتاحة اليوم وبعضالتعلّمادارة 
عليم المواد عبر االنترنت في الجامعات المفتوحة في ومن ثم مناقشة بعض الخبرات طويلة المدى ذات ت

وأخيراً أوضحت الدراسة النتائج االستقصائية واسعة النطاق التي اجريت في اسبانيا والتي هدفت . كتالونيا
 عرض وجهة نظر المدربين واتجاهاتهم حول الفوائد المحتملة والمعوقات لتدريس الرياضيات عبر إلى

ولذلك ساهمت .  المدمجة في سياق المنطقة االوروبية للتعليم العالي ور التكنولوجيااالنترنت، فضالً عن د
 الخبرة طويلة األجل في بيئة واسعة إلىهذه الدراسة في األدبيات الموجودة كمرجع اضافي واستناداً 

  .النطاق على االنترنت للمناقشات التي تشتمل على التعليم الرياضي االلكتروني 

 التخطيط التربوي إلى التعرف إلى )^Wei‐cheng Mau ، 2011(ي تشينغ ماو وهدفت دراسة 
حيث تم أخذ عينة ممثلة ، والتحصيل األكاديمي لطالب المرحلة المتوسطة من خالل مقارنة ثقافية عرقية

 واستطالع آرائهم من حيث تطالعتهم ، من مختلف الخلفيات الثقافية والعرقيةلطلبة المرحلة المتوسطة
 الجنس والعرق في إلى وجود فروق دالة تعزى إلى وأشارت النتائج  .ليمية والتخطيط واالنجازاتالتع

 وتفاعل الجنس مع  تنامي داّلأيضاًظهرت النتائج ، وأالتخطيط التربوي وسلوكات البحث عن المساعدة
ات الطلبة التعليمية  وبالمثل ادراكات توقعات أولياء االمور، وقد ارتبطت تطلع،تطلعات الطلبة التعليمية
مورهم بشكل تتوافق تطلعات الطلبة مع توقعات أولياء أوفي حاالت كثيرة لم . مع تحصيلهم األكاديمي

من خالل العرق والجنس والمطالعة الوظيفية مطابق، وكانت هناك فروق دالة في الرياضيات والعلوم 
  .ترتبة على ذلكوتم مناقشة اآلثار الم. للمجموعات

 معرفة كيفية وضع المعلمين إلى )Viseu & Oliveria ,2012( وليفيرياأو فيسيو ةهدفت دراس
للمبادئ الجديدة لتدريس الرياضيات بصورة عملية ضمن برنامج إصالح تعليم الرياضيات في البرتغال 
 ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار موضوع المتتاليات لتدريسه بطريقة المهمات ذات النهايات المفتوحة وتم

استخدام المنهج الوصفي حيث جمعت البيانات من خالل مالحظة حصتين صفيتين حيث كانت الحصة 
–األولى استطالعية لوحظ من خاللها إن التواصل اعتمد على المعلم في حين كان التواصل بين طالب 

رت المعلمة  وبعد فارق زمني بمقدار شهر تم إعادة المالحظة حيث غي.بقية الطلبة قليالًو -طالب وطالب
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بقية و-طالب وطالب- وشجعت التواصل بين طالب،يفعله كل طالب على حده من اهتمامها بما يقوله أو
 .الطلبة

  :التعقيب على الدراسات السابقة: ثالثاً

  :من خالل مراجعة الدراسات السابقة يتضح ما يلي
  :  واقع تدريس الرياضيات -أوالً

ام شمل جوانب التدريس المتعددة لمادة الرياضيات فمنها ما اهتم أن االهتم تبين من الدراسات السابقة
التي تناولت ) 2005(كتب الرياضيات المقررة فعالجها بطريقة تقويمية مثل دراسة التالحمة أو بمنهج 

التي تناولت ) 2007(وكذلك دراسة الشامسطي ) السابع، والثامن والتاسع(تقويم كتب الرياضيات للصفوف 
فقد تناولت كتب الرياضيات من حيث ) 2010( ، أما دراسة عدويات من حيث حل المسألةكتب الرياضي

 نالحظ من ذلك أنه تم حصر مشكالت الرياضيات المتعلقة بالمنهاج في حل .إستراتيجية حل المشكالت
  .المشكالت 

لتلقي ) 1991( لةوفيما يتعلق بحوسبة هذه المناهج لتواكب التقدم التكنولوجي السريع جاءت دراسة الرحاح
الضوء على مدى فاعلية التعليم المبرمج لكتب الرياضيات في محاولة لسبر غور التكنولوجيا في 

 ضرورة وضع مقدمة لتدريس العلوم والرياضيات إلى) 2002(كما أشارت دراسة كلوبفير  ، الرياضيات
تخدام الموديوالت التعليمية في  اسإلى) 2006( فيما تطرقت دراسة إبراهيممن خالل التعليم التكنولوجي، 

أثبتت  يات بالكامل و حوسبة منهاج رياضموضوع) 2011(دراسة العمري   في حين تناولت، الرياضيات
منحى ) ,Angle & Others 2011( وآخرون وعرضت دراسة آنجل،  تلك الطريقة في الرياضياتةنجاع

مما سبق نستنتج . ة لإلفادة من هذا المجالالتدريس عبر اإلنترنت من حيث الفوائد والمعوقات في محاول
  .الرياضيات كمنهاج قابل للحوسبة بحيث يمكن االستفادة من توظيف التكنولوجيا فيهمكانية عرض إ

فجاءت ) 2005(ألسلوب في تدريس الرياضيات على جانب من األهمية كما أورده زيتونأو اويعد المنحى 
 فيما أكدت ، في تدريس الرياضياتالتعلّمخدام استرتيجية إتقان لتختبر أثر است) 2005(دراسة عبد المهدي 
على ضرورة استخدام المنحى البنائي في تدريس ) 2011(وريان ) 2010(عرام ودراسة كل من أب

 في حين كانت دراسة  لتلك المادةالرياضيات ومدى ممارسة معلمي الرياضيات لهذا المنحى في تدريسهم



 
 

53

قد ركزت على وضع مبادئ جديدة لتدريس )  ,2012Viseu & Oliveria(كل من فيسيو وأوليفيريا 
 دراسة  ولكن.الرياضيات من حيث التركيز على مفهوم التواصل بين الطلبة في السياق التدريسي

 2009Bingolbali & Ozmantar(بينغولبالي واوزمنتار  إرتأت ضرورة التركيز على احتياجات ) ,
  .اضيات عوضاً عن التركيز على السياق والطريقةالطلبة عند ممارسة تدريس الري

 تأثير إعداد الوسائل إلى) 2005(أما فيما يتعلق بجانب استخدام الوسائل التعليمية فقد تطرقت دراسة قعقور
التعليمية من قبل الطلبة على تحصيلهم في الرياضيات واحتفاظهم بالمعلومات فيما تناولت دراسة عفانة 

ستخدام األلعاب التعليمية في التحصيل في مادة الرياضيات وأوصت باستخدامها لفهم اختبار أثر ا) 2005(
الوسائل التعليمية في الرياضيات بشكل عام في إطار الحقائب ) 2009( فيما تناولت األشهب .الرياضيات
  وفي معرض الحديث عن الوسائل البد من تناول االنشطة لتالزم المصطلحين تربوياً حيث.المدرسية

على دور األنشطة وخصوصاً ) 2005(ودراسة فيلدمان وماتجاسكو ) 1995(أكدت دراسة كل من مينرال 
من حيث تعديل سلوكاتهم ) الفئة المستهدفة في دراسة الباحثة(الالصفية منها على تطور ونماء المراهقين 

  .والتقليل من غيابهم
أثر التدريس بالتكامل بين ) 2011( سة حريبات فقد ناقشت درااألخرىوفي سياق دور التكامل بين العلوم 

على واقع أداء معلمي ) 2007(العلوم والرياضيات في تحصيل الطلبة في حين وقفت دراسة الفرهود 
 الجانب إلى ومن الباحثين من رأى ضرورة التطرق ، الصفالرياضيات من حيث التدريس داخل 

 ودراسة )2000(التدريبية مثل دراسة عثمان التدريبي لمعلمي الرياضيات والوقوف على حاجاتهم 
  . الكشف عن مستوى فاعلية معلمي الرياضياتإلىالتي تطرقت ) 2005(قرعيش

 
 
  

  :كفاية التخطيط-ثانياً

 ،) ,2001Abrantes( بمفهوم الكفاية في الرياضيات من خالل دراسة إبرانتيس جاءت ضرورة االهتمام
 إلىوباالشارة .   وتجاوز فكرة اقحام التقنية في المناهج ،اتالوقوف على خصائص الكفاية في الرياضيو

ن يمتلك مجموعة من أاالً يجب وحتى يكون المعلم فع، يات كونه من أهم محاور التعليمدور معلم الرياض
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 في حين ، )2007(الكفايات الالزمة في ضوء معايير جودة التعليم وهذا ما ركزت عليه دراسة العنزي 
موضوع امتالك المعلمين لمهارات التدريس والكشف عن مستوياتها ) 1985(الحباشنة تناول زيتون و

) 2008(في نموذجه المقترح للتدريس فقد أكدت دراسة رورو) 2005(ونظراً لما أواله زيتون . لديهم
 الدنيا لكفايات التخطيط الدراسي، وبالنظر األساسيةعلى ضرورة الكشف عن مدى امتالك معلمي المرحلة 

 مدى امتالك معلمي إلى) 2009( تنوع الكفايات والتقدم التكنولوجي أشارت دراسة أسطفان إلى
الرياضيات للكفايات التكنولوجية وكون التعليم االلكتروني جزء من التكنولوجيا فقد تخصصت دراسة 

االنتقال من وب. في التركيز على مدى امتالك معلمي الرياضيات لهذا النوع من الكفايات) 2010( شمةوأب
ممارسة تلك الكفايات في الواقع التدريسي أشارت  و جانب أكثر أهمية وهإلىجانب امتالك الكفايات 

 بشكل عام فيما تناولت دراسة  مستوى ممارسة المعلمين للكفايات التدريسيةإلى) 2009(دراسة كويران 
مارسة المعلمين لها والمشاكل كفاية التخطيط للتدريس بشكل خاص وتقييم م) ,2003Yildirim(يلدريم 

 وتناولت دراسة درابيع التي تواجه المعلمين أثناء ممارستهم للتخطيط وابراز ترتيبها من حيث األهمية 
 أهمية التخطيط الدرسي فيما ربط إلى إشارةتقويم الخطط الدرسية لدى معلمي الرياضيات في ) 2011(

مدى ممارستهم لها على لمين للكفايات التعليمية وبين مدى اكتساب المع) 2011(كل من بركات وحسن 
بضرورة تحديد احتياجات التطور المهني لدى معلم ) 2012(من البلوي وغالب  وايماناً. ارض الواقع

 . الرياضيات كان البد من استفتاء المعلمين أصحاب الشأن فيها وتحديدها بشقيها الشخصي والتربوي
 ،لفائدة من التخطيطياضيات الذي ال يمكن إغفاله كمؤشر على تحقيق ا جانب التحصيل في الرإلىوبالنظر 

على مقارنة التخطيط التربوي ) ,^2011Wei-cheng Mau( وي تشينغ ماو فقد ركزت دراسة
  .بالتحصيل األكاديمي للطلبة 

خطواته الثالث من موجود من واقع تدريس الرياضيات ب وجاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على ما ه
 وتقويم وما يصاحبه من توظيف منهاج ووسائل تعليمية وطرائق تدريس  وأساليب تدريس خطيط،  تنفيذت

 ، وتوظيف للتكنولوجيا من جهة وعالقة ذلك بمعلم الرياضيات الذي يعد حجر الزاوية في العملية التعليمية
وت عليه هذه الدراسة التخطيط وهذا ما انط ومن حيث امتالكه ألهم مكون من مكونات التدريس أال وه

. األخرىمن اختالف عن الدراسات 
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  الفصل الثالث

  

  الطريقة واإلجراءات

 معرفة واقع تدريس الرياضيات وعالقته بكفاية التخطيط لدى معلمي المرحلة إلىهدفت هذه الدراسة 
وقد تناول هذا الفصل منهج الدراسة وطريقة اختيار العينة، أدوات . االساسية العليا في محافظة بيت لحم

 ومتغيراتها، والتحليل االحصائي الذي استخدم ، اجراءاتها و، الدراسة وطرق إعدادها،تصميم الدراسة
  . الستخراج النتائج وتفسيرها

  
  : منهج الدراسة1.3

وذلك لوصف العالقة االرتباطية  ،كمنهجية بحثية للدراسةاالرتباطية  الطريقة الوصفية استخدمت الباحثة
  .ساسية العليا في محافظة بيت لحمكفاية التخطيط لدى معلمي المرحلة االن واقع تدريس الرياضيات وبي
  

  : مجتمع الدراسة2.3

 ،جميع معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحممجتمع الدراسة من تكون 
والمسجلين رسمياً لدى مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم في الفصل الدراسي الثاني من العام 

 معلمة) 106(و معلماً) 81(منهم ، اً ومعلمةمعلم) 187(البالغ عددهم و) 2011/2012(الدراسي 
  . مدرسة مختلطة) 30( إناث و مدرسة)35( ذكور مدرسة)33(مدرسة موزعه بواقع ) 98(موزعين على

  

  :الدراسةعينة  3.3

، وعنقود  ، بحيث تم تقسيم منطقة بيت لحم إلى ثالثة عناقيد؛ عنقود بيت لحم            اختارت الباحثة عينة عنقودية   

 ، ومن ثم تم اختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية من تلك المدارس          . الريف الشرقي، وعنقود الريف الغربي    

 ،) من مجتمـع الدراسـة      تقريباً %50(، أي ما يعادل     اً ومعلمة معلم) 92(بحيث تكونت عينة الدراسة من      

  .الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح) 1.3 (والجدول
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  الديمغرافية العينة خصائص ):1.3 (الجدول

 المئوية النسبة العدد  المتغير

 الجنس .1 44.6% 41 ذكر

 55.4% 51 أنثى

 14.1% 13  دبلوم

 69.6% 64 بكالوريوس

 المؤهل العلمي .2

 16.3% 15  أعلى من بكالوريوس

 25.0% 23  سنوات) 5 (من أقل

 23.9% 22 سنوات )10 – 5(

 الخبرة سنوات .3

 51.1% 47 اتسنو) 10 (من أكثر

  
  : الدراسةتاوأد 4.3

استبانة لقياس واقع تدريس الرياضيات، واستبانة : استخدمت الباحثة ألغراض الدراسة أدوات البحث اآلتية
وقد تم االستفادة من األدب النظري في  ).2( ملحق اخرى لقياس كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات

   .)2008(ودراسة رورو) 2007(ة من دراسة الفرهوداعداد األداتين وبالتحديد تم االستفاد
  

  :تدريس الرياضياتواقع استبانة : أوالً

 وتم االستفادة من دراسة ، أداة قياس واقع تدريس الرياضياتلباحثة من األدب التربوي في بناءاستفادت ا
ورتها النهائية في صأداة واقع تدريس الرياضيات  تكونت . في تطوير فقرات االستبانة)2007(الفرهود 

 ،)4 = (كبيرة ،)5 = (كبيرة جداً(وهو الخماسي ليكرت مقياس ضمن عليها لإلجابة فقرة) 38(من 
 المقياس عكس تم  حيث)8 (السلبية الفقرات عدد وكان ،))1 = (قليلة جداً ،)2= (قليلة ،)3 (متوسطة
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 السلبية والفقرات ،))5 = (ليلة جداًق ،)4= (قليلة ،)3 (متوسطة ،)2 = (كبيرة ،)1 = (كبيرة جداً  (ليصبح
  .)30، 28، 27، 25، 24، 23، 22، 7 (هي
  

  :استبانة كفاية التخطيط: ثانياً

حيث تكونت ) 2008رورو،( استبانة كفاية التخطيط من األدب التربوي ودراسة استفادت الباحثة لتطوير
فقرة، االساليب ) 11 (هدافألا: فقرة موزعة في ثالثة محاور) 40(االداة في صورتها النهائية من 

 كبيرة جداً(وهو الخماسي ليكرت مقياس ضمن عليها لإلجابة .فقرة) 13(فقرة، والتقويم ) 16(واالنشطة 
  .))1 = (قليلة جداً ،)2= (قليلة ،)3 (متوسطة ،)4 = (كبيرة ،)5= (

  

  :  الدراسةيات أد وثباتصدق 5:3

  : أداة واقع تدريس الرياضيات صدق: أوالً

 في والخبراء االختصاص ذوي من المحكمين من مجموعة على بعرضها القياس أداة صدق من التحقق تم

 والحذف وصياغتها الفقرات عدد حيث من عليها مالحظاتهم اأبدو والذين ،)3( ملحق   والرياضيات التربية

 اإلرتباط معامل إجراء طريق عن األداة صدق من بالتحقق ةالباحث تقامو ،)4( ملحق   واإلضافة والتعديل

 فـي  يظهر كما الكلية، الدرجة مع للفقرات االرتباط معامالت أظهرت والتي الكلية والدرجة الفقرات بين

  .)2.3 (الجدول

دريس      "حـول  الدراسة أداة فقرات ارتباط لمصفوفة بيرسون ارتباط معامل نتائج): 2.3 (جدولال ع ت واق

  .ا في محافظة بيت لحمالرياضيات لدى معلمي المرحلة األساسية العلي

 اإلحصائية الداللة )ر (االرتباط معامل الفقرة اإلحصائية الداللة )ر (االرتباط معاملالفقرة

1  .547(**)0 0.000 20 0.558(**) 0.00 

2 0.424(**) 0.000 21 0.443(**) 0.000 

3 0.424(**) 0.000 22 0.328(**) 0.001 
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4 0.372(**) 0.000 23 0.275(**) 0.008 

5 0.469(**) 0.000 24 0.478(**) 0.000 

6 0.553(**) 0.000 25 0.429(**) 0.000 

7 0.390(**) 0.000 26 0.459(**) 0.000 

8 0.386(**) 0.000 27 0.264(*) 0.011 

9 0.523(**) 0.000 28 0.426(**) 0.000 

10 0.467(**) 0.000 29 0.393(**) 0.000 

11 0.302(**) 0.003 30 0.367(**) 0.000 

12 0.567(**) 0.000 31 0.390(**) 0.000 

13 0.439(**) 0.000 32 0.446(**) 0.000 

14 0.303(**) 0.003 33 0.442(**) 0.000 

15 0.375(**) 0.000 34 0.554(**) 0.000 

16 .498(**)0 0.000 35 0.248(*) 0.017 

17 0.638(**) 0.000 36 0.386(**) 0.000 

18 0.621(**) 0.000 37 0.397(**) 0.000 

19  0.672(**) 0.000 38    

 

 لـألداة  الكلية الدرجة مع الدراسة أداة فقرات ارتباط مصفوفة قيم جميع أن) 2.3( رقم الجدول من يتضح

 .األداة صدق إلى يشير مما ،احصائياً دالة كانت

  :كفاية التخطيطأداة  صدق: ثانياً

 فـي  ةوالخبر االختصاص ذوي من المحكمين من مجموعة على بعرضها سالقيا أداة صدق من التحقق تم

 والتعـديل  والحذف وصياغتها الفقرات عدد حيث من عليها مالحظاتهم اأبدو والذين ،والرياضيات التربية

 الفقـرات  بـين  اإلرتبـاط  معامـل  إجراء طريق عن األداة صدق من بالتحقق ةالباحث تقامو .واإلضافة
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 الجـدول  فـي  يظهـر  كما الكلية، الدرجة مع للفقرات رتباطاإل معامالت أظهرت التيو ،الكلية والدرجة

)3.3(.  

ة التخطيط       "حول الدراسة أداة فقرات ارتباط لمصفوفة بيرسون ارتباط معامل نتائج): 3.3 (جدولال آفاي

  .لدى معلمي الرياضيات  للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

  

 رتباطاال معاملالفقرة  
 )ر(

اإلحصائية الداللة
  

 الفقرة
 االرتباط معامل
 )ر(

 الداللة
 اإلحصائية

1  0.499(**) 0.000 10 0.771(**) 0.000 

2 0.602(**) 0.000 11 0.560(**) 0.000 

3 0.660(**) 0.000 12 0.668(**) 0.000 

4 0.764(**) 0.000 13 0.710(**) 0.000 

5 0.684(**) 0.000 14 0.632(**) 0.000 

6 0.660(**) 0.000 15 0.311(**) 0.003 

7 0.490(**) 0.000 

  

16 0.432(**) 0.000 

8 0.564(**) 0.000 1 0.490(**) 0.000 

9 0.558(**) 0.000 2 0.620(**) 0.000 

10 0.621(**) 0.000 3 0.480(**) 0.000 

 هدافاأل

11 0.720(**) 0.000 4 0.672(**) 0.000 

1 0.599(**) 0.000 5 0.724(**) 0.000 

2 0.549(**) 0.000 6 0.533(**) 0.000 

3 0.639(**) 0.003 7 0.568(**) 0.000 

4 0.548(**) 0.000 8 0.521(**) 0.000 

5 0.662(**) .0000 9 0.495(**) 0.000 

6 0.624(**) 0.000 10 0.647(**) 0.000 

 االساليب 

 واالنشطة

7 0.597(**) 0.000 

  التقويم

11 0.632(**) 0.000 
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8  0.654(**) 0.000 12 0.621(**) 0.000 

9  0.679(**) 0.000 13  0.565(**) 0.000 

 

 لـألداة  الكلية الدرجة مع الدراسة أداة فقرات ارتباط مصفوفة قيم جميع أن) 3.3( رقم الجدول من يتضح

  .األداة صدق لىإ يشير مما ،احصائياً دالة كانت

  : الدراسة أدوات ثبات: ثالثاً

). Alpha  Cronbach (الفـا  كرونبـاخ  معامل باحتساب ةالباحث تقامدوات الدراسة؛   للتأكد من ثبات أ   

 فـي   جيـدة  قـيم  تعتبر وهي )0.93( ولكفاية التخطيط    ،)0.83(لواقع التدريس    الثبات قيمت بلغت حيث

  .الدراسة بأغراض تفي الثبات،

  يرات الدراسةمتغ 6.3

  :الدراسة المتغيرات التاليةتناولت 
  :  المتغيرات المستقلة:اوالً

  ) ذكر، أنثى(بمستويين  و وه :الجنس
  ) ماجستير،  بكالوريوس، دبلوم( بثالث مستويات : المؤهل العلمي 
  ) سنوات10أكثر من  ،  سنوات10-5 ،  سنوات5أقل من ( بثالث مستويات : سنوات الخبرة 

  
  : المتغيرات التابعة: ثانياً

  .لمرحلة األساسية العلياا لدى معلمي دريس الرياضيات تـ واقع 
  .كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العلياـ 
  

  إجراءات الدراسة 7.3

  : الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات المتسلسلة اآلتيةأهدافلتحقيق 
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 . صدقها وثباتها كما سبق وتم اإلشارة إلى ذلك في البنود السابقةإعداد أدوات الدراسة والتحقق من -1
 ).العنقودية(اختيار عينة الدراسة بالطريقة التي تم ذكرها آنفاً  -2
 .تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج العينة -3
4- وزارة التربية إلىه الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قسم التربية في جامعة القدس، موج 

 .)5(والتعليم لتوزيع االستبانتين، ملحق 
بيت لحم / ى المعنيين في التربية والتعليمعرض كتاب تسهيل المهمة من جامعة القدس عل -5

 موجه إلى )6(بيت لحم ملحق / من مكتب التربية والتعليم آخرلحصول على كتاب تسهيل مهمةل
 .المدارس القصودة

 .المدارس المقصودة من أجل الحصول على استجابات المعلمين أفراد العينةالتوجه إلى مدراء  -6
 .تطبيق االداة على عينة الدراسة -7
  .تحليل البيانات واستخراج النتائج -8

  

  المعالجة اإلحصائية 8.3

  -:اآلتية اإلحصائية التحليالت ةالباحث تاستخدم أسئلتها عن واإلجابة الدراسة أهداف لتحقيق

 .الصدق من للتأكد وذلك ،الكلية والدرجة الفقرات بين رسونبي ارتباط معامل -

 .أدوات الدراسة ثبات من للتأكد) Cronbach Alpha (ألفا كرونباخ الثبات معامل حساب -

 One(األحـادي  التبـاين  تحليـل  المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج وتم - Way 

ANOVA(،  واختبار )ت() Independent sample t – test( من البيانات لتحليل المستقلة للعينات 

 .)SPSS (االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج خالل

 عينـة  أفـراد  اسـتجابات  متوسطات خالل منواقع التدريس وكفاية التخطيط،       الباحثة درجة  نيتبت وحتى

  :اآلتي يزانالم اعتماد تم ؛الدراسة

  .كبيرة درجة على يدل) 5 - 3.66 ( حسابي متوسط -
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  .متوسطة على يدل) 3.66 – 2.33 (حسابي متوسط -

 .ضعيفة درجة على يدل) 2.33 من أقل (حسابي متوسط -

 تم وحتى تتبين الباحثة درجة كفاية التخطيط ومجاالته من خالل متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
 : اعتماد الميزان اآلتي

  .كبيرة درجة على يدل) 5 - 3.66 ( حسابي متوسط -

  .متوسطة على يدل) 3.66 – 2.33 (حسابي متوسط -

 .ضعيفة درجة على يدل) 2.33 من أقل (حسابي متوسط -

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 األول باإلجابة عن السؤال المتعلقة النتائج 1.4

 ثانيال باإلجابة عن السؤال المتعلقة  النتائج2.4

  الثالث باإلجابة عن السؤال ةالمتعلق  النتائج3.4

  الرابع باإلجابة عن السؤال المتعلقة النتائج 4.4

  الخامس باإلجابة عن السؤال المتعلقة النتائج 5.4
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  الفصل الرابع

  :الدراسة نتائج

 التعرف على واقع تدريس الرياضيات وعالقته بكفاية التخطيط لدى معلمي إلىهدفت هذه الدراسة 

  .ة األساسية العليا في محافظة بيت لحمالمرحل

  :األول السؤالباإلجابة عن  المتعلقة النتائج  1.4

  لحم؟ بيت محافظة في  العليااألساسية لمرحلةل  الرياضياتمعلمي واقع تدريس الرياضيات لدى ما

 الحسابية المتوسطات تاستخرجو ،واقع تدريس الرياضيات   استبانة ةالباحث تطبق السؤال هذا عن لإلجابة

  .ذلك يبين) 1.4 (والجدول ،ةاالستبان فقرات  الستجابات أفراد العينة عنالمعيارية واالنحرافات

 مرتبـة  العينـة  أفراد الستجاباتوالدرجة   المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 1.4 (جدولال

   :تنازلياً

 في الرقم  الترتيب

االستبانة
 الفقرة

 المتوسط

 الحسابي

 رافاالنح

 المعياري
  الدرجة

 كبيرة 0.45 4.80  أحرص على ضبط الصف قبل بداية الدرس 18 1

 كبيرة 0.48 4.70  واضحنظم الشرح على السبورة بشكل أ 2 2

 كبيرة 0.63 4.65  ألقي على الطلبة التحية عند دخول الصف 17 3

 كبيرة 0.50 4.63  أشجع الطلبة على  المشاركة في الحصة 38 4

 الطلبة بعد نهاية الشرح بتمرين يقومون بحله أكلف 10 5
  بأنفسهم

 كبيرة 0.62 4.61
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 كبيرة 0.64 4.60  أهتم بتصويب الواجب المنزلي على السبورة 15 6

 كبيرة 0.57 4.59   بالطلبة أثناء الشرحاًأبذل جهدي وأبدي اهتمام 13 7

 كبيرة 0.60 4.53   برحابة صدرأتقبل استفسارات الطالب 5 8

 كبيرة 0.54 4.51  بةركز على الكتاب المدرسي مع جميع الطلأ 1 9

 كبيرة 0.61 4.46  غامضو االستفسار عما هأشجع على 6 10

 كبيرة 0.61 4.42  دفاترهمتنظيم أشجع الطلبة على االهتمام ب 12 11

 كبيرة 0.91 4.41  كنوع من العقابأفضل إخراج الطلبة خارج الصف  24 12

 كبيرة 0.59 4.41  حل التماريني  الهندسية فتخدم األدواتأس 20 13

 كبيرة 0.61 4.34  تأكد من حل الطلبة للواجب المنزليلأتفقد دفاتر الواجب ل 14 14

 كبيرة 0.88 4.34  أوبخ الطالب الذي يخطئ في اإلجابة  7 15

 كبيرة 0.63 4.33  حأستخدم األدوات الهندسية في الشر 37 16

 كبيرة 0.70 4.30   كريمة داخل الصف معاملةأعامل الطلبة 26 17

 كبيرة 0.60 4.26  استحوذ على انتباه الطلبة 8 18

 كبيرة 0.74 4.23  أربط الرياضيات بالعلوم األخرى 34 19

لمساعدة " مجسمأو لوحة "أستخدم وسيلة تدريسية مثل  3 20
  الطلبة على استيعاب الدرس

 كبيرة 0.71 4.18

 كبيرة 0.72 4.17  اء حل التمرين الصفي أتابع عموم الطالب أثن 11 21

 كبيرة 0.82 4.14  أوظف طبقات الصوت حسب الموقف التعليمي 21 22

 كبيرة 0.63 4.13   بأنفسهمة على استنتاج القاعدةأشجع الطلب 9 23
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 كبيرة 0.87 4.12   عندما يخطئ احد الطلبةنصح واالرشادأستخدم أسلوب ال 29 24

 كبيرة 0.61 4.10  ستخدام طرقاً مختلفة في حل التمارينأشجع الطلبة على ا 33 25

 كبيرة 0.79 3.98  تصحيح دفاتر الواجبات المنزليةبأقوم  16 26

 كبيرة 0.83 3.95  أناقش نتائج االختبارات مع الطلبة 35 27

لب من الطلبة تصميم وسائل تعليمية ذات عالقة أط 32 28
  بالرياضيات

 كبيرة 0.79 3.93

 السبورة مليئة بالكتابة بعد نهاية الحصة  وأطلب أترك 25 29
  منهم الكتابة 

 كبيرة 1.09 3.90

 كبيرة 0.98 3.87  أتمركز أثناء الشرح في مكان واحد  22 30

 كبيرة 0.82 3.85   أثناء الشرحيشعر الطلبة بالضجر 23 31

 كبيرة 0.91 3.78  االنفعال داخل الصفوأكون سريع الغضب  30 32

 كبيرة 0.98 3.71  ل عن ظروف الطلبة الغائبينأسأ 19 33

  متوسطة 1.13 3.62  أتجهم بشكل واضح داخل الحصة 27 34

  متوسطة 1.08 3.55   مع الطلبةالوعيدأستخدم أسلوب التهديد و 28 35

  متوسطة 1.04 3.24  أكلف الطلبة بواجبات تتحدى قدراتهم 36 36

  متوسطة 0.99 2.85  بة الطلبعضأركز أثناء الشرح على  4 37

  متوسطة 1.11 2.59  أتحدث في الصف عن مركز الخدمات التربوية 31 38

  كبيرة 0.29 4.12  الكلية الدرجة
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  "وهـي ) 18 (الفقـرة  كانـت  العينة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أن )1.4 (الجدول من يالحظ 

 تالهـا  ،كبيرة درجةب وهي) 4.80 (مقداره حسابي بمتوسط  "أحرص على ضبط الصف قبل بداية الدرس      

 مقـداره  حـسابي  بمتوسط " واضحنظم الشرح على السبورة بشكل      أ " وهي) 2 (الفقرة الثاني ترتيبال في

ألقي على الطلبة التحيـة عنـد         "وهي) 17 (الفقرة الثالث ترتيبال في تالها ،كبيرة درجةب وهي )4.70(

  "وهي) 38 (الفقرة الرابع ترتيبال في تالها ،رةكبي درجةب وهي )4.65 (حسابي بمتوسط"  دخول الصف 

 فـي  تالها كبيرة، درجةب وهي )4.63 (مقداره حسابي بمتوسط  "أشجع الطلبة على  المشاركة في الحصة      

 بمتوسط " أكلف الطلبة بعد نهاية الشرح بتمرين يقومون بحله بأنفسهم          "وهي) 10 (الفقرة الخامس ترتيبال

 تعـود  الدراسـة  عينة الستجابات المتوسطات أقل كانت وقد .كبيرة درجةب وهي) 4.61 (مقداره حسابي

 )2.59 (مقـداره  حـسابي  بمتوسط  "أتحدث في الصف عن مركز الخدمات التربوية        "وهي) 31 (للفقرة

 مقـداره  حسابي بمتوسط " بة الطل بعضأركز أثناء الشرح على      " وهي) 4 (والفقرة ،متوسطة درجة وهي

 بمتوسـط  " أكلف الطلبة بواجبات تتحـدى قـدراتهم        "وهي) 36 (والفقرة متوسطة، درجة وهي )2.85(

 مـع   الوعيـد أستخدم أسلوب التهديد و     "وهي) 28 (والفقرة متوسطة، درجة وهي) 3.24 (مقداره حسابي

أتجهم بشكل واضـح      "وهي) 27 (والفقرة متوسطة، درجة وهي) 3.55 (مقداره حسابي بمتوسط " الطلبة

  .متوسطة درجة وهي) 3.66 (مقداره حسابي بمتوسط"  داخل الحصة

 بقيمـة  لحـم  بيت محافظة في  العليا األساسية المرحلة معلمي واقع تدريس الرياضيات لدى    متوسط وكان

 الدراسـة  عينة استجابات أن على وتدل ،)0.29 (مقداره معياري وبانحراف كبيرة درجة وهي ،)4.12(

  . كبيرة كانت

  :الثاني السؤالباإلجابة عن  قةالمتعل النتائج 2.4

 تبعـاً  لحـم  بيـت  محافظة في  العليا األساسية المرحلة معلمي لدى واقع تدريس الرياضيات     يختلف هل

  ؟)الخبرة سنوات ،العلمي المؤهل الجنس،( لمتغير
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  :فحصها نتائج يلي فيما صفرية، فرضيات ثالث نيالثا السؤال عن وانبثق

   :ألولىا بالفرضية المتعلقة النتائج

صها  واقـع تـدريس    متوسـطات  فـي  )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: ون

  .الجنس لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي لدى الرياضيات

 يوضـح  )2.4( الجـدول و ،تينمستقل تينلعين )t‐test( )ت( اختبار استخدام تم األولى الفرضية الختبارو

  :ذلك

 لمتغيـر  تبعـاً  لواقع تدريس الرياضـيات    تينمستقل ينتلعين) t‐test) (ت (اختبار نتائج :)2.4 (جدولال

  .الجنس

)المحسوبة (اإلحصائية الداللة ) ت (قيمة المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط العدد الجنس

 31. 4.05 41 ذكر

 25. 4.18 51 انثى
2.27  0.02*  

  )α ≤ 0.05( الداللة ستوىم عند دالة* 

داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                   على وجود فروق ذات      )2.4( لالجدو في لواردةا النتائج تشير

)α ≤ 0.05(، بيت محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي لدى واقع تدريس الرياضيات متوسطات في 

 المتوسـط  كـان  بينمـا  ،)4.18(  لها الحسابي المتوسط غبل حيث ناثاإل لصالحو ،الجنس لمتغير تبعاً لحم

 ).4.05( للذكور الحسابي

 :ثانيةال بالفرضية المتعلقة النتائج

 لدى واقع تدريس الرياضيات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :ونصها 

  .العلمي مؤهلال لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي
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سبت المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة          ح الفرضية هذه الختبارو

   :يوضح ذلك) 3.4(والجدول

 

 لمتغيـر  تبعـاً  لواقع تـدريس الرياضـيات     المعيارية نحرافاتواإل الحسابية المتوسطات): 3.4 (جدولال

  .العلمي المؤهل

  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  عددال  العلمي المؤهل

 0.23 4.27 13  دبلوم

 0.29 4.06 64  بكالوريوس

 0.21 4.25 15  بكالوريوس من أعلى

 متغير حسبوجود فروق ظاهرية في متوسطات واقع تدريس الرياضيات ) 3.4(يتضح من الجدول 

 )One Way ANOVA (األحادي التباين تحليل استخدام تم وللتأكد من داللة هذه الفروق؛ العلمي، المؤهل

 α( الداللة مستوى عند احصائياً دالة فروق هناك كان إذا فيما للكشف ≤  واقع  متوسطات في )0.05

 التباين تحليل اختبار نتائج يبين) 4.4 (والجدول ،العلمي المؤهل لمتغير تعزى تدريس الرياضيات

  .األحادي
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 متغير حسب واقع تدريس الرياضيات   على المعلمين إلجابات األحادي التباين تحليل نتائج): 4.4 (جدولال

  .العلمي المؤهل

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 مجموع

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 اإلحصائية الداللة

 )المحسوبة(

 0.38 0.77 2 المجموعات بين

 070. 89  6.91 المجموعات داخل

  7.68 91 المجموع

4.95 

 

 

0* .00 

 

 

  )α ≤ 0.05(دالة عند مستوى الداللة * 

 ≥ α( الداللـة مـستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى) 4.4( الجدول في الواردة النتائج تشير

 تعـزى  لحـم  بيـت  محافظة في  العليا األساسية المرحلة معلمي لدى واقع تدريس الرياضيات   في )0.05
 Tukey(وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار تـوكي   .العلمي المؤهل لمتغير test (  للمقارنـات

  ).5.4(موضح في الجدول والثنائية البعدية، وذلك كما ه

 واقع تدريس الرياضياتللمقارنات الثنائية البعدية ل) Tukey Test(نتائج اختبار توكي ): 5.4(جدول ال

  .العلمي المؤهل لمتغير تبعاً لحم يتب محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي لدى

  أعلى من بكالوريوس  بكالوريوس المقارنات

 0.01 (*) 0.20 دبلوم

 (*) 0.19-   بكالوريوس

  
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات ) 5.4(نائية البعدية في الجدول تشير المقارنات الث

لصالح الدبلوم، وبين البكالوريوس وأعلى من بين الدبلوم والبكالوريوس و واقع تدريس الرياضيات
  .بكالوريوس ولصالح أعلى من بكالوريوس
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  :ثالثةال بالفرضية المتعلقة النتائج

واقـع تـدريس    متوسـطات  فـي  )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :ونصها

  .الخبرة سنوات لمتغير عزىت لحم بيت محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي لدى الرياضيات

 حسبت المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة          الفرضية هذه الختبارو

  :يوضح ذلك) 6.4(والجدول

  

 لمتغيـر  تبعـاً  لواقع تـدريس الرياضـيات     المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 6.4 (جدولال

  .الخبرة سنوات

  المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد  الخبرة سنوات

 0.22 4.17 23  سنوات) 5 (من أقل

 0.27 4.15 22  سنوات ) 10 – 5(

 0.32 4.09 47  سنوات) 10 (من أكثر

  

وجود فروق ظاهرية في متوسطات واقع تدريس الرياضيات تبعاً لمتغير سنوات           ) 6.4(يتضح من الجدول    

 One (األحادي التباين تحليل استخدام تم ؛ هذه الفروقالخبرة، وللتأكد من داللة Way  ANOVA( للكشف 

واقـع تـدريس     متوسـطات  فـي  )α≤0.05( الداللة مستوى عند حصائياًإ دالة فروق هناك كان إذا فيما

  : ذلكيبين) 7.4 (والجدول ، الخبرة سنوات لمتغير تعزى الرياضيات
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  .الخبرة سنوات متغير حسب لواقع تدريس الرياضيات دياألحا التباين تحليل نتائج): 7.4 (جدولال

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 مجموع

 المربعات

 ) ف (قيمة
 اإلحصائية الداللة

 )المحسوبة(

 0.06 2 0.12 المجموعات بين

 080. 89  7.56 المجموعات داخل

  7.68 91 المجموع

0.70 

 

 

0.49 

 

 

  

   الداللـة      مـستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى) 7.4( الجدول في الواردة النتائج تشير

)α  ≤   بيت محافظة في  العليااألساسية المرحلة معلمي لدى واقع تدريس الرياضياتمتوسطات  في) 0.05

  .الخبرة سنوات لمتغير تعزى لحم

  : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث3.4

  ؟ لحم بيت محافظة في  العليااألساسية لمرحلةل  الرياضياتمعلمي كفاية التخطيط لدى مستوى ما

 الحسابية المتوسطات ةالباحث تاستخرج وقد ،كفاية التخطيط  استبانة ةالباحث تطبق السؤال هذا عن لإلجابة

  .ذلك يبين) 8.4 (والجدول االستبانة، فقرات على  الستجابات أفراد العينةالمعيارية نحرافاتواإل
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 على مجاالت   العينة أفراد الستجابات  الكلية المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 8.4(جدول  ال

  :كفاية التخطيط

 المجال الرقم
عدد 

  الفقرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
  الدرجة

 كبيرة 0.47 4.14 11  هدافاأل 1

 كبيرة 0.39 4.15 16  األساليب واألنشطة 2

 كبيرة 0.43 4.15 13  التقويم 3

 كبيرة 0.38 4.15 40  الدرجة الكلية 

  

 حيث بلغ المتوسط ،كانت كبيرةلكفاية التخطيط أن الدرجة الكلية ) 8.4(تظهر البيانات الواردة في الجدول 

مجاالت كفايات  عن أن الدرجة الكلية لمستوى الكفاية في ، كما كشفت نتائج الجدول)4.15(الحسابي لها 

كانت كبيرة، حيث بلغت المتوسطات الحساببية لها على ) هدافاألساليب واالنشطة، والتقويم، واأل(

  ).4.14، 4.15، 4.15(الترتيب 

  : في التخطيطهدافالنتائج المتعلقة بمجال كفاية األ

العينة على مجال المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ) 9.4(يوضح الجدول  

  .هدافاأل
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 هدافعلى مجال األ العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 9.4 (جدولال

  :تنازلياً مرتبة

 في الرقم  الترتيب

 االستبانة
 الفقرة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
  الدرجة

 كبيرة 0.58 4.54  اً تعليمية قابلة للقياسأهدافأصوغ  1 1

 كبيرة 0.67 4.39  اً قابلة للتطبيقأهدافأضع  9 2

 ، وجداني، معرفي( الدرس السلوكية أهدافأنوع مجاالت  2 3
  )نفسحركي

 كبيرة 0.61 4.33

شاملة  لمستويات المجال المعرفي واً متنوعة أهدافأصوغ  3 4
  ) تقويم،  .....، التذكر(

 كبيرة 0.56 4.29

 كبيرة 0.72 4.22 نمي التدريب على التفكير العلمي لدى الطلبةاً تأهدافأضع  7 5

 كبيرة 0.84 4.09  ا تلبي حاجات الطلبةأهدافأضع  11 6

 كبيرة 0.89 4.07  اً خاصة لكل هدف عامأهدافأضع  6 7

شاملة لمستويات المجال و متنوعة أهدافأصوغ  4 8
  النفسحركي

 كبيرة 0.68 4.05

 كبيرة 1.01 3.91   التدريسأهدافطلبة في صياغة أعتمد على مستويات ال 8 9

 كبيرة 0.94 3.85  ي ميول الطلبة واهتماماتهمأهدافتراعي  10 10

 كبيرة 0.87 3.85 شاملة لمستويات المجال الوجداني واً متنوعة أهدافأصوغ  5 11

  كبيرة 0.47 4.14  الكلية الدرجة
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أصوغ   "وهي) 1 (الفقرة كانت العينة أفراد ستجاباتا في المتوسطات أعلى أن )9.4 (الجدول من يالحظ 

 الثـاني  الترتيب في تالها ،كبيرة درجة وهي) 4.54 (مقداره حسابي بمتوسط  "اً تعليمية قابلة للقياس   أهداف

 وقـد  .كبيـرة  درجة وهي )4.39 (مقداره حسابي بمتوسط " اً قابلة للتطبيق  أهدافأضع   " وهي) 9 (الفقرة

شـاملة  واً متنوعـة    أهـداف أصوغ    "وهي) 5 (للفقرة تعود الدراسة عينة الستجابات المتوسطات أقل كانت

 " وهـي ) 10 (والفقـرة  ،كبيرة درجة وهي )3.85 (مقداره حسابي بمتوسط "لمستويات المجال الوجداني    

  .كبيرة درجة وهي )3.85 (مقداره حسابي بمتوسط " ي ميول الطلبة واهتماماتهمأهدافتراعي 

 كبيـرة  درجـة  وهـي  ،)4.14( بقيمـة  هدافستجابات أفراد عينة  الدراسة على كفاية األ       ا متوسط وكان

  . كبيرة كانت الدراسة عينة استجابات أن على وتدل ،)0.47 (مقداره معياري وبانحراف

  :النتائج المتعلقة بمجال كفاية األنشطة واألساليب في التخطيط

 الستجابات أفراد العينة على مجال حرافات المعياريةية واإلنلمتوسطات الحسابا) 10.4(الجدول  يوضح 

  :األنشطة واألساليب

على مجال  العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 10.4 (جدولال

  :تنازلياً مرتبةنشطة األساليب واأل

 في الرقم  الترتيب

االستبانة
 الفقرة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 يالمعيار
  الدرجة

أختار األساليب في ضوء طبيعة الموضوع الدراسي في  2 1
  المبحث

 كبيرة 0.68 4.46

 كبيرة 0.62 4.37  أختار األساليب في ضوء مستويات الطلبة 1 2

 كبيرة 0.56 4.34أختار األساليب واألنشطة التي تثير الدافعية لتحقيق  5 3
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  هدافاأل

 كبيرة 0.63 4.28  ات الزمنية المتاحةأختار األساليب في ضوء اإلمكاني 3 4

 كبيرة 0.59 4.26  التطبيقوأختار األساليب التي تحقق الربط بين النظرية  11 5

أختار األساليب في ضوء اإلمكانيات المادية المتاحة في  4 6
  البيئةوالمدرسة 

 كبيرة 0.66 4.26

 أهدافاألنشطة  التي تسهم في تحقيق وأختار األساليب  14 7
  وحدة الدراسيةال

 كبيرة 0.53 4.22

 كبيرة 0.59 4.18  أختار األساليب واألنشطة في ضوء الفروق الفردية 7 8

 كبيرة 0.67 4.18  أختار األساليب واألنشطة التي تنمي روح التعاون 8 9

أختار األساليب التي تنمي  العمليات العلمية بمستوياتها  13 10
  المختلفة

 كبيرة 0.62 4.14

 كبيرة 0.66 4.12  أختار األساليب التي تنمي أسلوب حل المشكالت العلمية 12 11

 كبيرة 0.64 4.02  أختار األساليب التي تشجع االستقصاء 10 12

 كبيرة 0.75 4.00  أختار األساليب التي تنمي االكتشاف العلمي 9 13

 يرةكب 0.76 3.88   الذاتيالتعلّمأختار األساليب واألنشطة التي تحقق  6 14

أختار األساليب التي تقلل من دور المعلم وتزيد من دور  15 15
  الطالب

 كبيرة 0.84 3.87

 كبيرة 0.81 3.84  أصمم نماذج رياضية باستخدام مواد بسيطة من البيئة المحلية 16 16

 كبيرة 0.39 4.15  الكلية الدرجة
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أختار   "وهي) 2 (الفقرة كانت العينة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أن )10.4 (الجدول من يالحظ

 درجـة  وهي) 4.46 (مقداره حسابي بمتوسط  "األساليب في ضوء طبيعة الموضوع الدراسي في المبحث       

 بمتوسـط  " أختار األساليب في ضوء مستويات الطلبـة       " وهي) 1 (الفقرة الثاني الترتيب في تالها ،كبيرة

 للفقرة تعود الدراسة عينة الستجابات المتوسطات أقل انتك وقد .كبيرة درجة وهي )4.37 (مقداره حسابي

 مقـداره  حـسابي  بمتوسـط   "أصمم نماذج رياضية باستخدام مواد بسيطة من البيئة المحلية          "وهي) 16(

تزيد من دور   وأختار األساليب التي تقلل من دور المعلم         " وهي) 15 (والفقرة ،كبيرة درجة وهي )3.84(

  .كبيرة درجة وهي )3.87 (مقداره يحساب بمتوسط " الطالب

درجـة   وهي ،)4.15( بقيمة استجابات أفراد عينة  الدراسة على كفاية األساليب واالنشطة         متوسط وكان 

  . كبيرة كانت الدراسة عينة استجابات أن على وتدل ،)0.39 (مقداره معياري وبانحراف كبيرة

  :النتائج المتعلقة بمجال التقويم في التخطيط

لمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والدرجة الستجابات أفراد العينة على ا) 11.4(الجدول يوضحو

  :مجال التقويم مرتبة تنازلياً

على  العينة أفراد الستجاباتوالدرجة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 11.4 (جدولال

  :تنازلياً مرتبةمجال التقويم 

 في الرقم  الترتيب

 االستبانة
 الفقرة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
  الدرجة

 كبيرة 0.53 4.58  أثناء التدريس) التكويني(أستخدم التقويم المرحلي  1 1

 كبيرة 0.66 4.42  )النهائي(أراعي تحديد التقويم الختامي  2 2

 رةكبي 0.57 4.39  أراعي الفروق الفردية للطلبة عند صياغة أسئلة التقويم 6 3
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 كبيرة 0.68 4.33  أختار أساليب متنوعة في تقويم تعلم الرياضيات 3 4

 هدافأضع أساليب تقويمية مناسبة لقياس مدى تحقق األ 7 5
  في المستويات المعرفية الدنيا

 كبيرة 0.63 4.28

 كبيرة 0.59 4.26   من خالل التقويمهدافأتأكد من تحقيق األ 8 6

 كبيرة 0.70 4.16  ةأعد أسئلة موضوعية متنوع 12 7

 كبيرة 0.69 4.10  أعد أسئلة مقالية متنوعة 13 8

أستفيد من تحليل االختبارات لمعالجة مشكالت الطلبة  5 9
  الدراسية 

 كبيرة 0.70 4.09

 كبيرة 0.76 4.01   أهم النقاط في الدرسحولأكتب أسئلة ختامية  9 10

 كبيرة 0.71 3.98  طلبةأستفيد من تحليل االختبارات  لتحسين تعلم ال 4 11

 كبيرة 0.97 3.95  أحلل نتائج االختبارات الشهرية  11 12

 متوسطة 1.27 3.46  أصمم جدول مواصفات لالختبار الذي أعده 10 13

 كبيرة 0.43 4.15  الكلية الدرجة

  

 " وهـي ) 1 (الفقـرة  كانـت  العينة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أن )11.4 (الجدول من يالحظ 

 ،كبيـرة  درجة وهي) 4.58 (مقداره حسابي بمتوسط  "أثناء التدريس ) التكويني(أستخدم التقويم المرحلي    

 مقداره حسابي بمتوسط" )النهائي(أراعي تحديد التقويم الختامي      " وهي) 2 (الفقرة الثاني الترتيب في تالها

  "وهي) 10 (للفقرة تعود الدراسة عينة الستجابات المتوسطات أقل كانت وقد .كبيرة درجة وهي )4.42(
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 ،متوسـطة  درجـة  وهـي  )3.46 (مقداره حسابي بمتوسط  "أصمم جدول مواصفات لالختبار الذي أعده     

  .كبيرة درجة وهي )3.95 (مقداره حسابي بمتوسط" أحلل نتائج االختبارات الشهرية  " وهي) 11 (والفقرة

 كبيـرة  درجـة  وهـي  ،)4.15( بقيمـة  ة التقـويم استجابات أفراد عينة  الدراسة على كفاي      متوسط وكان

  . كبيرة كانت الدراسة عينة استجابات أن على وتدل ،)0.43 (مقداره معياري وبانحراف

  : باإلجابة عن السؤال الرابعالمتعلقة النتائج 4.4

بـاختالف   لحم بيت محافظة في  العليا األساسية المرحلة معلمي لدىكفاية التخطيط      يختلف مستوى  هل

  ؟)الخبرة سنوات ،العلمي المؤهل الجنس،(

  :فحصها نتائج يلي فيما صفرية، فرضيات ثالث الثالث السؤال عن وانبثق

  

  :الرابعة بالفرضية المتعلقة النتائج

 α( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :ونصها كفايـة   مـستوى   متوسـطات  في )0.05 ≥

  .الجنس لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيالعليا  األساسية لمرحلةل  الرياضياتمعلمي لدىالتخطيط 

 يوضـح  )12.4( الجدولو ،المستقلة للعينات )t‐test( )ت( اختبار استخدام تم الرابعة الفرضية الختبارو

    : ذلك

  .الجنس لمتغير تبعاً لكفاية التخطيط مستقلتينتين لعين) t‐test) (ت (اختبار نتائج :)12.4 (الجدول

)المحسوبة (اإلحصائية الداللة ) ت (قيمة المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط العدد لجنسا  الكفاية

  هدافاأل 0.50 4.18 41 ذكر

 0.45 4.11 51 انثى
0.75 0.45 
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األساليب  0.40 4.14 41 ذكر
  واألنشطة

 0.39 4.15 51 انثى
-0.17 0.86 

  التقويم 0.45 4.16 41 ذكر

 0.41 4.14 51 انثى
.014 0.88 

الدرجة  0.40 4.16 41 ذكر
  الكلية

 0.37 4.14 51 انثى
0.23 0.81 

  

        الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد  النهأ )12.4( لالجدو في لواردةا النتائج تشير

)α ≤ 0.05( تبعاً  لحم بيت محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي لدى كفاية التخطيط متوسطات في

  .لمتغير الجنس

  

 :الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج 

كفايـة    متوسـطات مـستوى  فـي  )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :ونصها

  .العلمي المؤهل لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي لدى التخطيط

 ،سبت المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية السـتجابات افـراد العينـة          ح الفرضية هذه الختبارو

  :يوضح ذلك) 13.4(والجدول 
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 المؤهـل  لمتغيـر  تبعـاً  لكفاية التخطـيط   المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 13.4 (الجدول

  .العلمي

 المتوسط  العدد  العلمي المؤهل  الكفاية

  الحسابي

 االنحراف

  ياريالمع

 0.40 4.34 13  دبلوم

 0.45 4.04 64  بكالوريوس

  هدافاأل

 0.50 4.37 15 بكالوريوس من أعلى

 0.42 4.17 13  دبلوم

 0.37 4.09 64  بكالوريوس

األنشطة 
  واألساليب

 0.38 4.37 15 بكالوريوس من أعلى

 0.46 4.28 13  دبلوم

 0.39 4.06 64  بكالوريوس

  التقويم

 0.44 4.41 15 يوسبكالور من أعلى

 0.40 4.25 13  دبلوم

 0.36 4.07 64  بكالوريوس

  الدرجة الكلية

 0.39 4.38 15 بكالوريوس من أعلى
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وجود فروق ظاهرية في متوسطات مجاالت كفاية التخطـيط تبعـاً لمتغيـر             ) 13.4(يتضح من الجدول    

 One Way (األحادي لتباينا تحليل استخدام تم وللتأكد من داللة هذه الفروق. المؤهل العلمي ANOVA(، 

  .األحادي التباين تحليل اختبار نتائج يبين) 14.4 (والجدول

 المؤهل متغير حسب كفاية التخطيط  على المعلمين إلجابات األحادي التباين تحليل نتائج): 14.4 (الجدول

  .العلمي

  مجاالت كفاية التخطيط

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 سطمتو

 مجموع

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 اإلحصائية الداللة

 )المحسوبة(

 0.69 2 1.37 المجموعات بين

 130. 89  12.25 المجموعات داخل

  الدرجة الكلية

  91 13.63 المجموع

5.00 

 

 

0.00 

 

 

  

 لداللـة          ا مـستوى  عنـد  إحـصائية  داللة ذات فروق وجود إلى) 14.4( الجدول في الواردة النتائج تشير
)α  ≤   لمتغيـر  تعزى لحم بيت محافظة في  العليااألساسية المرحلة معلمي لدى كفاية التخطيط في )0.05

 Tukey(وإليجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار توكي  ،العلمي المؤهل test (   للمقارنـات الثنائيـة
  ).15.4(موضح في الجدول والبعدية، وذلك كما ه
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 لدى للمقارنات الثنائية البعدية لكفاية التخطيط) Tukey Test(نتائج اختبار توكي ): 15.4(الجدول 

  .العلمي المؤهل لمتغير تبعاً لحم بيت محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي

  أعلى من بكالوريوس  بكالوريوس المقارنات

 0.12- 0.18 دبلوم

 (*) 0.31-   بكالوريوس

  
 مستوى عند إحصائية داللة ذاتفروق ه توجد  أن)15.4(ئية البعدية في الجدول لثناتشير المقارنات ا

 فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي لدى العلمي المؤهل لمتغير بعاًت كفاية التخطيط في )α ≤ 0.05( الداللة
  .لوريوس ولصالح أعلى من بكالوريوس بين البكالوريوس وأعلى من بكا،لحم بيت محافظة

  

  :السادسة بالفرضية المتعلقة النتائج

 لـدى  كفاية التخطيط متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :ونصها

 .الخبرة سنوات لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي

ـ      ح الفرضية هذه الختبارو ة السـتجابات افـراد العينـة       سبت المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياري

  :يوضح ذلك) 16.4(والجدول 
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 سـنوات  لمتغيـر  تبعـاً  لكفاية التخطـيط   المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 16.4 (الجدول

  .الخبرة

 المتوسط  العدد  الخبرة سنوات  الكفاية

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 0.43 4.08 23  سنوات) 5 (من أقل

 0.46 4.16 22  سنوات ) 10 – 5(

  هدافاأل

) 10 (من أكثر
  سنوات

47 4.16 0.51 

 0.28 4.19 23  سنوات) 5 (من أقل

 0.44 4.08 22  سنوات ) 10 – 5(

األساليب 
  واألنشطة

) 10 (من أكثر
  سنوات

47 4.16 0.42 

 0.32 4.10 23  سنوات) 5 (من أقل

 0.42 4.19 22  سنوات ) 10 – 5(

  التقويم

) 10 (من أكثر
  سنوات

47 4.15 0.48 

 0.27 4.13 23  سنوات) 5 (من أقل

 0.41 4.14 22  سنوات ) 10 – 5(

  الدرجة الكلية

) 10 (من أكثر
  سنوات

47 4.16 0.42 
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وجود فروق ظاهرية في متوسطات مجاالت كفاية التخطـيط تبعـاً لمتغيـر             ) 16.4(يتضح من الجدول    

 One (األحادي التباين تحليل استخدام تم فروقوللتأكد من داللة هذه ال. سنوات الخبرة Way  ANOVA(، 

  .األحادي التباين تحليل اختبار نتائج يبين) 17.4 (والجدول

  .الخبرة سنوات متغير حسب لكفاية التخطيط األحادي التباين تحليل  اختبارنتائج): 17.4 (الجدول

مجاالت كفاية 

 التباين مصدر  التخطيط
 مجموع

 المربعات

 درجات

 لحريةا

 متوسط

 مجموع

 المربعات

 ف قيمة

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 )المحسوبة(

 0.00 2 01. المجموعات بين

 150. 89  13.62 المجموعات داخل

  الدرجة الكلية

  91 13.63 المجموع

0.03 

 

 

0.96 

 

 

  الداللـة      مـستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى) 17.4( الجدول في الواردة النتائج تشير

)α  ≤   بيـت  محافظة في  العليااألساسية المرحلة معلمي لدى كفاية التخطيط  متوسطات مستوىفي) 0.05

 .الخبرة سنوات لمتغير تعزى لحم

  :الخامس السؤالباإلجابة عن  المتعلقة النتائج 5.4

 الرياضيات للمرحلة مستوى كفاية التخطيط لدى معلميو واقع تدريس الرياضيات  بينالعالقةما 

  األساسية العليا في محافظة بيت لحم؟

  : اآلتيةيةصفرال فرضيةال عنها وانبثق

 α( مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: ونصها واقع تدريس الرياضيات بكفاية  بين )0.05 ≥

  .التخطيط لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم
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 واقع تدريس الرياضيات وكفاية التخطيط،     بين بيرسون االرتباط معامل استخدام تم الفرضية هذه الختبارو

 من أقل وهي) 0.00 (اإلحصائية الداللة وقيمة ،)0.59 (هي بيرسون اختبار قيمة أن النتائج أظهرت قدو

بنـسبة   واقع تدريس الرياضيات وكفايـة التخطـيط       بين  طردية قوية  عالقة وجود على يدل مما) 0.05(

   .لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم%) 59(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   مناقشة النتائج :الفصل الخامس

   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.5

   ثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال 2.5

  ثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال 3.5

  رابعائج المتعلقة بالسؤال المناقشة النت 4.5

 خامسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال 5.5
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  الفصل الخامس

  :مناقشة نتائج الدراسة

  يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات المعتمدة عليها

   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.5

   ؟ساسية العليا في محافظة بيت لحمواقع تدريس الرياضيات لدى معلمي المرحلة األما 

أحـرص علـى      "وهي) 18 (الفقرة كانت العينة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أن أظهرت النتائج 

 أهمية  إلى ويعود ذلك    ،كبيرة درجة وهي) 4.80 (مقداره حسابي بمتوسط  "ضبط الصف قبل بداية الدرس    

نظم أ " وهي) 2 (الفقرة الثاني الترتيب في تالها .مخطط لها وضبط الصف لضمان استمرار الحصة كما ه      

 إلى وقد يعود ذلك     ،كبيرة درجة وهي )4.70 (مقداره حسابي بمتوسط " واضحالشرح على السبورة بشكل     

 الحـل   إلىأهمية الترتيب في الحل في مادة الرياضيات تحديدا لما تتصف به من تسلسل منطقي للوصول                

ألقي على الطلبة التحية عند       "وهي) 17 (الفقرة الثالث الترتيب في تالها .ر  وال تعتمد على عشوائية التفكي    

ولعل جمود الرياضيات وافتقارها للجانـب       ،كبيرة درجة وهي )4.65 (حسابي بمتوسط" . دخول الصف 

 الرابـع  الترتيب في تالها. االنساني يتطلب من المعلم اضفاء الصبغة االنسانية عليها ليجذب انتباه طلبته          

 وهـي  )4.63 (مقـداره  حـسابي  بمتوسط  "أشجع الطلبة على  المشاركة في الحصة        "وهي) 38 (الفقرة

 محاولة المعلم التأكد من فهم طالبه لخطوات الحل من خالل ما يبدونـه              إلى فربما يعود ذلك     كبيرة، درجة

أكلف الطلبة بعد نهاية      "وهي) 10 (الفقرة الخامس الترتيب في تالها .من استجابات ونقاشات أثناء الشرح    

الباحثـة  و وتعز .كبيرة درجة وهي) 4.61 (مقداره حسابي بمتوسط " الشرح بتمرين يقومون بحله بأنفسهم    

على تلك المعرفة في الحصص      ضرورة اجراء التقويم الختامي في مادة الرياضيات ليسهل البناء           إلىذلك  

  .التي تليها
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أتحدث في الصف عن مركز       "وهي) 31 (للفقرة تعود الدراسة عينة الستجابات المتوسطات أقل كانت وقد

 عدم وجود   إلى وربما يعود ذلك     ،متوسطة درجة وهي )2.59 (مقداره حسابي بمتوسط  "الخدمات التربوية 

، على حين أنه بإمكان ذلك المركز أن يؤدي خدمات          في المدارس الحكومية  " مركز خدمات تربوية  "مسمى  

 .ة ضعف تحصيل؛ والوقوف على المشكالت التي يواجهها معلمو الرياضيات عامةً           متابع  من ؛عديدة للطلبة 

 درجـة  وهي )2.85 (مقداره حسابي بمتوسط " بة الطل بعضأركز أثناء الشرح على      " وهي) 4 (والفقرة.

 عدم مراعـاة الفـروق      إلىيؤدي  سن من الطلبة    ألن التركيز على عدد معي     وهي نتيجة منطقية؛     متوسطة،

 هؤالء الذين لـم يـتم التركيـز      لدى ضعف في مادة الرياضيات       لدى الطلبة، وبالتالي سيؤدي إلى     الفردية

 مقـداره  حـسابي  بمتوسط " أكلف الطلبة بواجبات تتحدى قدراتهم      "وهي) 36 (والفقرة .عليهم في الشرح  

، كمـا   جماالً في مادة الرياضـيات     ضعف التحصيل إ   إلىوقد يعود السبب     متوسطة، درجة وهي) 3.24(

كـم   وبالتالي يكون الهدف العام للمعلم محاولة التركيـز علـى ايـصال ال             في مقالته، ) 2006(أشار مالك 

 "  مـع الطلبـة    الوعيـد أستخدم أسلوب التهديـد و      "وهي) 28 (والفقرة. المعرفي المطلوب لمعظم الطلبة   

ر مـادة الرياضـيات      افتقـا  إلـى الباحثة ذلك   ووتعز متوسطة، قيمة وهي) 3.55 (مقداره حسابي بمتوسط

"  أتجهم بشكل واضح داخل الحصة      "وهي) 27 (والفقرة. للتشويق بالرغم من انها على درجة من األهمية       

 أن تلك الحالة ال يستطيع المعلـم        إلىوقد يعود ذلك     .متوسطة قيمة وهي) 3.66 (مقداره حسابي بمتوسط

  . بالمجمللجادتحديدها نظراً النسجامه في الدرس الذي يطغى عليه الجانب ا

 بقيمـة  لحـم  بيت محافظة في  العليا األساسية المرحلة معلمي واقع تدريس الرياضيات لدى    متوسط وكان

،واتفقت هذه النتيجة إلى حد ما مع دراسـة         )0.29 (مقداره معياري وبانحراف كبيرة درجة وهي ،)4.12(

 ممارسات لدى معلم الرياضيات      إلّا  واقع تدريس الرياضيات ما هو     يعود ذلك لكون  قد  و). 2007(الفرهود  

  . مع تنامي خبرته التدريسية يسهل عليه تقديرها
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   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.5

هل يختلف واقع تدريس الرياضيات لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم بـاختالف                

  ؟) سنوات الخبرة، المؤهل، معلمجنس ال(

 فـي واقـع تـدريس    )α ≤ 0.05(النتائج على وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ت دلّ

 .   ولـصالح اإلنـاث  الرياضيات لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى للجـنس     

 الرحاحلـة   ودراسـة  ،)2009(األشـهب   ، ودراسـة    )2010(ذه النتيجة مع دراسة عدوي      هوتعارضت  

ـ ) 2007(والشامـسطي   ) 2006(ابـراهيم   و) 2005(وعفانـة   ) 2005(والتالحمة  ) 1991( عرام ووأب

 من وجهـة نظـر      -  وقد يعود سبب هذا التعارض      ).2011(ودراسة ريان   ) 2010(والجابري  ) 2010(

 إلى كون الدراسات السابقة عالجت حيثيات تشكل أجزاء من الصورة الكلية لواقع التدريس، بينما               -الباحثة

 الفروق بين طبيعتي الـذكور      إلىالباحثة هذه النتيجة     وتعزوفردت تلك الدراسة بمعالجة الواقع بمجمله،       ت

احثة يتمتعن بالصبر واالتقان في أداء أي عمـل         ناث في اعتقاد الب   ؛ إذ أن اإل   واالناث في السلوك التدريسي   

  .ال جانب تربوي إو والتدريس ما ه.بناءوخاصة تربية األ

 فـي  )α ≤ 0.05( مـستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  للمؤهل فقد دلت النتائج على وجودأما بالنسبة

 المؤهـل  لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيالعليا   األساسية المرحلة معلمي لدى واقع تدريس الرياضيات  

لصالح أعلى  بين الدبلوم والبكالوريوس لصالح الدبلوم، وبين البكالوريوس وأعلى من بكالوريوس و           العلمي

   .من بكالوريوس

حيث استخدم حملة الدبلوم    ) 2007(ومع دراسة الشامسطي    ) 2000(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عثمان       

استراتيجية التخمين واالختبار أكثر من نظرائهم حملة البكالوريوس وتعارضت مع دراسة كل من التالحمة              

 أن   وقد يعود سبب هذا التعارض إلـى       ).2011(وريان  ) 2010(عرام  ووأب) 2009(االشهب  و) 2005(

المواضيع التي تطرقت إليها تلك الدراسات تناولت جانب الحداثة فيها وبالتالي ربما افترضـت أن حملـة                 
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أما من منظور الباحثة في تفـسير هـذه         . البكالوريوس قد تسنى لهم اإلطالع عليه أكثر من حملة الدبلوم         

ون بممارسة التـدريس    نهم يلم إلى تأهيلهم األكاديمي أي أ    ضافة  تربوياً إ حملة الدبلوم مؤهلون    : النتيجة أن 

 أمـا   .كثر من حملة البكالوريوس الذين قد ال يتلقون تأهيالً تربوياً أثناء دراستهم للبكالوريوس            وأساسياته أ 

ن تـأهيلهم كـان عبـارة عـن      مجتمع الدراسة فا  إلىهؤالء الذين مؤهلهم أعلى من بكالوريوس وبالنظر        

  .ساليب تدريس أي انهم يتقنون ممارسة التدريسماجستير أ

 α( مـستوى  عند إحصائية داللة ذات فروقوبالنسبة لسنوات الخبرة فقد دلت النتائج على عدم وجود  ≤ 

 لحـم  بيت محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي لدى واقع تدريس الرياضيات متوسطات في )0.05

  .الخبرة سنوات لمتغير تعزى

في جزئيـة درجـة معوقـات       ) 2009(ودراسة األشهب   ) 2005(التالحمة  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      

بينما تتعارض مـع    ) . 2011(توظيف الحقائب التعليمية في التدريس كما اتفقت الدراسة مع دراسة ريان            

لمـسألة  في استخدام اسـتراتيجية حـل ا  ) 2007(والشامسطي ) 2007(الفرهود  و) 2000(دراسة عثمان 

هميـة  أدراك  في إ ) 2009( مع دراسة األشهب     أيضاً سنة وتعارضت    15ولصالح ذوي الخبرة األكثر من      

ودراسـة عـدوي    ) 2010(عرام  و مع دراسة أب   أيضاًتوظيف الحقائب التعليمية في التدريس وتعارضت       

نسبياً أي أنه مـن      أن المنحى البنائي في التدريس يتسم بالحداثة          وقد يعود سبب التعارض إلى     ) .2010(

، أما بالنسبة لدراسـة     )2010(غير المنطقي مناقشة موضوع الخبرة فيه؛ هذا فيما يتعلق بدراسة أبو عرام           

عدوي فإن موضوع حل المشكالت قد يكون من أكثر المواضيع التي تشكل صعوبة في مادة الرياضـيات                 

، أي انها تحتاج إلـى درايـة بمبادئهـا          للطلبة، وبالتالي تحتاج إلى معالجات أكثر من مجرد خبرة المعلم         

  .وأصولها وتجنب إرتجالها داخل غرفة الصف

الباحثة عدم وجود فروق في واقع تدريس الرياضيات بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة لدى معلمـي                ووتعز

دريـسي   عدم تفعيل دور الحاجات التدريبية لدى المعلمين من ناحية سلوكهم الت     إلىالمرحلة األساسية العليا    

  .كاديمية وليس من الناحية التدريسية التمكن من الناحية األإلىبحيث ان سنوات الخبرة أدت 
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   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3 .5

   ؟لمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم للرياضيات ا لدى معلميمستوى كفاية التخطيط ما 

) 1 (الفقرة كانت العينة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أن  على هدافدلت النتائج بالنسبة لمحور األ    

 كانـت  وقد . "اً قابلة للتطبيق  أهدافأضع   " وهي) 9 (الفقرة، ثم     "اً تعليمية قابلة للقياس   أهدافأصوغ    "وهي

ويات شاملة لمست واً متنوعة   أهدافأصوغ    "وهي) 5 (للفقرة تعود الدراسة عينة الستجابات المتوسطات أقل

 وجميعها كانت بدرجة     "ي ميول الطلبة واهتماماتهم   أهدافتراعي   " وهي) 10 (والفقرة ، "المجال الوجداني   

 كبيـرة  قيمة وهي ،)4.14( بقيمة هدافاستجابات أفراد عينة  الدراسة على كفاية األ        متوسط وكان .كبيرة

  .كبيرة كانت راسةالد عينة استجابات أن على وتدل ،)0.47 (مقداره معياري وبانحراف

 هـداف ضرورة أن تكون األ   : وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى سياسة التربية والتعليم في التدريس من حيث           

  . الوجدانية إجماالً لكونها يصعب قياسهاهدافقابلة للقياس والتطبيق، وتجنب صياغة األ

 كانـت  العينة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أن  كشفت النتائج عنوعلى محور األساليب واألنشطة 

 الترتيـب  في تالها ،  "أختار األساليب في ضوء طبيعة الموضوع الدراسي في المبحث          "وهي) 2 (الفقرة

 المتوسـطات  أقـل  كانـت  وقـد  . "أختار األساليب في ضوء مستويات الطلبـة       " وهي) 1 (الفقرة الثاني

م نماذج رياضية باستخدام مواد بسيطة من البيئـة         أصم  "وهي) 16 (للفقرة تعود الدراسة عينة الستجابات

،  "تزيـد مـن دور الطالـب      وأختار األساليب التي تقلل من دور المعلم         " وهي) 15 (والفقرة ،  "المحلية

 استجابات أفراد عينة  الدراسة على كفاية األساليب واالنشطة         متوسط وكان .وجميعها كانت بدرجة كبيرة   

  .)0.39 (مقداره معياري وبانحراف بيرةك قيمة وهي ،)4.15( بقيمة

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الخطة اليومية لدى المعلم يجب أن تتضمن بند للوسائل ويجب مراعـاة                  

 الدرس من جهة وبسيطة بحيث تسهل استيعاب موضوع الدرس، بمعنى أن طبيعة             أهدافأن تخدم الوسيلة    

وبالنظر إلـى ميزانيـة المدرسـة       .  عرضها في خطوات تنفيذه    الدرس تتحكم في نوع الوسيلة التي سيتم      
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المخصصة للوسائل التعليمية فهي متواضعة إلى حد ما، واإلعتماد األكبر على البيئة المحلية فـي تـأمين                 

مستلزمات تلك الوسائل، ومما يحاول معلم الرياضيات الوصول إليه لدى تصميمه للوسيلة التعليمية هو أن               

لة عن كثرة الكالم وإنما محاولة الطالب الستقصاء القواعد أي انها تقلل مـن دور المعلـم    تغنيه تلك الوسي  

  .وتزيد من دور الطالب

أسـتخدم    "وهـي ) 1 (الفقـرة  كانت العينة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أنوعلى محور التقويم    

أراعـي تحديـد     " وهي) 2 (الفقرة ثانيال الترتيب في تالها ، "أثناء التدريس ) التكويني(التقويم المرحلي   

 الدراسـة  عينـة  الستجابات المتوسطات أقل كانت وقد . وكالهما بدرجة كبيرة   ")النهائي(التقويم الختامي   

) 11 (والفقـرة   ،متوسطة درجةب  "أصمم جدول مواصفات لالختبار الذي أعده       "وهي) 10 (للفقرة تعود

استجابات أفراد عينـة  الدراسـة        متوسط وكان  . كبيرة درجةب" أحلل نتائج االختبارات الشهرية      " وهي

 أن علـى  وتـدل  ،)0.43 (مقداره معياري وبانحراف كبيرة قيمة وهي ،)4.15( بقيمة على كفاية التقويم  

  .كبيرة كانت الدراسة عينة استجابات

لبنود التي يـتم مـساءلة       والتقويم الختامي هي إحدى ا     ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن التقويم التكويني       

وقد يعود سبب عدم دراية معظم المعلمين بمـا يـسمى جـدول              المعلم فيها في تقرير المشرف التربوي،     

أمـا تحليـل    . مواصفات إلى كون أغلب المعلمين غير مؤهلين تربوياً وخاصة حملة البكالوريوس مـنهم            

 الدراسي األول فقط وبالتـالي يحلـل        اإلختبارات فيتم الختبارات منتصف الفصل الدراسي ونهاية الفصل       

  .المعلمون نتائج االختبارات

ودراسة بركـات وحـسن     ) 2009(ودراسة أسطفان   ) 2008(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة رورو      

في قدرة المعلمين على اكتساب الكفايات التعليمية بينما تعرضت مع الدراسة في قـدرتهم علـى                ) 2011(

) 2009(ستثناء مجال الكفاية الشخصية وتعارضت مع دراسة كل مـن كـويران             ممارسة هذه الكفايات با   

  ).2011(ودراسة درابيع ) 2010(شمةوومع دراسة أب
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دورة "  قيام التربية والتعليم بتنفيذ دورة تدريبيية لجميع منتـسبيها تـسمى             إلىالباحثة هذه النتيجة     ووتعز

  . النظر عن تأهيلهم التربوية مهنة التعليم بغضداد المعلمين لممارسالخاصة بإع" ياس والتقويمالق

   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع4 .5

 هل يختلف مستوى كفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

  ؟)سنوات الخبرة، المؤهل، معلمجنس ال( باختالف

 مـستوى   متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقعدم وجود  ت النتائج علىدلّ

  .الجنس لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيالعليا  األساسية لمرحلةل  الرياضياتمعلمي لدىكفاية التخطيط 

) 2009(واسـطفان  ) 2008(وتعارضت مع دراسـة رورو ) 2011(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة درابيع  

  .كانت الفروق لصالح الذكور) 2010(شمة والناث بينما في دراسة أبوكانت الفروق لصالح ا

 - وهـي حديثـة نـسبياً      -ةمن خالل مقارنة ما توصلت اليه الدراسة مع ما توصلت اليه الدراسات السابق            

نالحظ أنها انقسمت ما بين مؤيد ومعارض وحتى التي كانت معارضة اختلفت في موضوع لـصالح مـن      

، إذ  د الباحثة ومن خالل خبرتها التدريسية ان الجنس ال يؤثر على كفاية التخطيط            تكون الفروق، في اعتقا   

، أسـاليب   أهـداف أن عملية التخطيط عملية واضحة الخطوات سواء أكانت يومية أو فصلية تتكون مـن               

 وأنشطة، وتقويم وتعتمد بالدرجة االولى على مدى التمكن األكاديمي لدى المعلم وكذلك تعتمد على تأهيلـه               

  .التربوي وبالتالي قد ال يكون لجنس المعلم ذلك األثر الفاعل في إعداد الخطة للتدريس 

  متوسطات مـستوى في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقوجود  ت النتائج علىبينما دلّ

 العلمـي  المؤهـل  لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيالعليا   األساسية المرحلة معلمي لدى كفاية التخطيط 

   .بين البكالوريوس وأعلى من بكالوريوس ولصالح أعلى من بكالوريوسوكانت 

ولكن الفروق كانت لصالح حملة الدبلوم واتفقت أيضاً        ) 2008( ودراسة رور  تتفق نتيجة هذه الدراسة مع    

  واتفقت هـذه   .حملة الشهادات األعلى من بكالوريوس    وكانت الفروق لصالح    ) 2009( مع دراسة أسطفان  
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كانـت الفـروق    ) 2011(ولكن في دراسة درابيع     ) 2010(شمة  وأبو) 2009(النتيجة مع دراسة كويران     

  .لصالح الدبلوم

فضل ممن  تلك المعلومة في المجال التربوي أ      من يم  ن أ  قد يكون من المنطقي     انه إلىالباحثة النتيجة    ووتعز

 بمعنـى أن معرفـة المعلـم        .يملك هذا الخيـار    فاألول قد يستغلها في تخطيطه بينما الثاني ال          ،ال يمتلكها 

بأساسيات التدريس تجعله قادراّ على انتقاء األساليب األكثر نجاعة من وجهة نظره في إيصال المعلومات               

الالزمة للطلبة، بينما عدم معرفته بها قد تجعله يرتجل عملية التدريس، وبالتالي قد توقعـه فـي أخطـاء                   

  تربوية جسيمة

 α( مـستوى  عنـد  إحـصائية  داللة ذات فروق عدم وجود   علىأيضاًائج ت النتوفيما دلّ  فـي  )0.05 ≥

 سـنوات  لمتغير تعزى لحم بيت محافظة فيالعليا   األساسية المرحلة معلمي لدى كفاية التخطيط  متوسطات

  .الخبرة

، درابيـع   )2010(شـمة   و، اب )2009( كـويران    ،  )2008(رورو وتتفق مع هذه النتيجة دراسة كل مـن       

بوجود فروق لصالح من يمتلكـون خبـرة        ) 2009(في حين لم تتعارض اال مع دراسة أسطفان         ) 2011(

  .أعلى

صبح التخطيط  ة السلوكية في التدريس وبالتالي أ      تبني التربية والتعليم النظري    إلىالباحثة هذه النتيجة     ووتعز

التغيير فيه بازديـاد سـنوات      و ،ين يجب اتباعه من قبل منتسبيها     بروتوكول مع  أوللتدريس مجرد روتين    

ضهم للمساءلة من الجهات المشرفةخبرتهم يعر.  
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   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5 .5

مستوى كفاية التخطيط لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في و واقع تدريس الرياضيات  بينالعالقةما 

  محافظة بيت لحم؟

واقع تدريس الرياضيات  بين )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة وجود دلت النتائج على
  .كفاية التخطيط لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحمو

 دراسة بركات  نتائج الدراسة تعارضت مع نتائجنالع على الدراسات السابقة نالحظ أمن خالل االط
جود عالقة ارتباطيه إحصائية بين اكتساب المعلمين  عدم وإلىتوصلت النتائج حيث  )2011(وحسن 

في المجاالت الفرعية باستثناء أو سواء في المجموع الكلي ، فعالًبين ممارستهم لها و، للكفايات التعليمية
) 2007( وجود دراسات عديدة مثل دراسة العنزي إلىالباحثة هذه النتيجة  ووتعز .كفاية اإلعداد للدرس
يات التدريسية وتستحث كفايات تعليمية هدفها رفع جودة التعليم والمتمثلة في الوصول تعالج موضوع الكفا

  . يراعي األصول والمبادئ التربوية تدريس واقعي متطورإلى
  

  : بما يأتي توصي الباحثةبناء على نتائج هذه الدراسة

ي يتم فيها توحيد هيل تربوعادة النظر في اعتماد التأهيل التربوي للمعلمين واخضاعهم لسنة تأإ -1
 . التربوية من أجل انخراطهم في السلك التدريسي فيما بعدمعتقداتهم

  لما يتمتعن به من نواحي سيكولوجيةاعتماد المعلمات للتدريس في المراحل األساسية نظراً -2
 .تجعلهن األقدر على التعامل مع هذه المرحلة التأسيسية

وي في تقييم المعلم على ممارساته داخل غرفة حتواء القسم األكبر من تقرير المشرف التربإ -3
 .الصف وربط ذلك بتخطيط المعلم المسبق لها

رتقاء بالجانب مفروض لإل وترك المجال والحرية للمعلم بالتخطيط حسب خبرته وعدم التقيد بما ه -4
 . لديهالتخطيطي

ثل األنشطة  أخرى موعالقته بمتغيراتألبحاث حول واقع تدريس الرياضيات جراء المزيد من اإ -5
  .لدى الطلبةورها في ترسيخ المفاهيم الرياضية صفية ودالصفية والال
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  :  العربيةالمراجع

استخدام الموديوالت التعليمية في الرياضيات وأثره في تحصيل طلبة الصف ) 2006(. ميالد إبراهيم،

، رسالة ماجستير غير تفكير الناقد لديهمالتاسع األساسي في محافظة بيت لحم وتنمية ال
  .منشورة،جامعة القدس،القدس،فلسطين

  
احتياجات التطور المهني لمعلمي رياضيات التعليم العام في ). 2012(.و غالب، ردمانالبلوي، عبداهللا 

، جامعة السلطان قابوس، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، المملكة العربية السعودية
6)1( ،114-132.  

  
كفايات التعليم اإللكتروني ومدى امتالك معلمي ومعلمات الرياضيات في  .)2010(.جهينة شمة،و أب

، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة المرحلة األساسية لها في محافظتي رام اهللا وبيت لحم
  .القدس،القدس،فلسطين

  
 األساسية للمنحى البنائي في مدى ممارسة معلمي الرياضيات في المرحلة ).2010(.عرام، تيسيروأب

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطيناتجاهاتهم نحوهوتدريس الرياضيات 

  
مدى امتالك معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية العليا للكفايات التكنولوجية  .)2009(سحر أسطفان،

  .عة القدس،القدس،فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة،جامالتعليمية من وجهة نظرهم
  

 NCTMتطوير الكفايات المهنية الالزمة لمعلم الرياضيات بجامعة عجمان ). 2003.(األسطل، إبراهيم
مجلة تربويات للعلوم والتكنولوجيا في ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الرياضيات، 

  .76-46، )2( 6، مصر، الرياضيات
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كفاية التخطيط الدرسي لدى معلمي الرياضيات في إمارة ). 2004.(سمير األسطل، إبراهيم والرشيد،
-72، )70(18، المجلة التربوية،)دراسة تقويمية(ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة وأب

113.  
  

مدى إدراك معلمي العلوم والرياضيات للمرحلة األساسية في محافظة القدس  .)2009.(سناء  األشهب،

، رسالة ماجستير غير عليمية في التدريس ومعوقات استخدامهاألهمية توظيف الحقائب الت
  .منشورة،جامعة القدس،القدس،فلسطين

  
طرق تدريس الرياضيات في مدارس البنات في مكة المكرمة ومدى مواكبتها للعصر ). 2006(.بثينة بدر،

  .192-1، علم النفسورسالة التربية الحديث،
  

عالقتها ومستوى ممارستهم لها ويات التعليمية لدى المعلمين الكفا). 2011.(بركات، زياد وحسن، كفاح
  .75-27، 24، عاألبحاثوجامعة القدس المفتوحة للدراسات بالدافعية  لالنجاز، 

  
   216-191، 4، عالجزائر-،  دراساتالتقويم التربوي وفق مقاربة الكفايات). 2006.(بوعالق، محمد

 

قويمية ألنشطة وأسئلة التقويم في كتب الرياضيات للصفوف تحليلية ت دراسة .)2005.(محمد التالحمة،

 القدس، جامعة القدس، ، رسالة ماجستير غير منشورة،السابع والثامن والتاسع في فلسطين
  .فلسطين

  
 مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في .)2010.(سحر الجابري،

 ، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة القدس،صف العاشر لهافلسطين ومدى امتالك طلبة ال
  .فلسطين القدس،
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أثر التدريس بالتكامل بين العلوم والرياضيات في تحصيل طالبات الصف الثاني  .)2011.(رائدة حريبات،

رسالة ماجستير  ،األساسي في العلوم والرياضيات واتجاهاتهن نحوهما وفي التفاعل الصفي
  .القدس،فلسطين معة القدس،جا غير منشورة،

  
،دار التربية قياس كفاية التدريس باساليب ووسائل معاصرة). 2000.(محمد حمدان،

  .الحديثة،عمان،االردن
  

  available at :،جامعة أم القرى،المتقدمةسفينة الدول " .. أم العلوم "  ).2012.(حمدي، أحمد
)21912/ar/hnahmed/sa.edu.uqu://http(  

  
، دراسات تربويةأثر النشاط المدرسي على تحصيل الطالبات دراسة ميدانية،  ). 1986.(خطاب، فريال 

  .151-133 ، )1(9اإلمارات، 
  

،جامعة عمر 1،طالتخطيط للتدريس واألسئلة الصفية رؤية منهجية جديدة). 1995.(حسن الخليفة،
  .اء،ليبياالمختار،البيض

  
تقويم الخطط الدرسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة األساسية في مدارس  .)2011.(لينا درابيع،

  .، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة القدس،القدس،فلسطينجنوب الخليل
  

أثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل الهندسية على تحصيل طالب الصف ). 2011.(سهيل دياب،
- 117،)24(،عمجلة جامعة القدس المفتوحةالرياضيات،وثامن األساسي واتجاهاتهم نحال

146.  
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فاعلية أسلوب التعليم المبرمج في تدريس الرياضيات لطلبة الصف األول  .)1991.(محمد الرحاحلة،

، رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعة األردنية ،الثانوي مقارناً بأسلوب التعليم التقليدي
  .األردنعمان،

  
 مدى ممارسة معلمي الرياضيات للتدريس البنائي وعالقتها بمعتقدات فاعليتهم .)2011.(ريان، عادل

   .116-85، )24(1، مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراساتالتدريسية، 
 رام اهللا"مدى امتالك معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظتي أريحا و .)2008.(أميمة رورو،

 جامعة القدس، ، رسالة ماجستير غير منشورة،لكفايات التخطيط الدراسي" والبيرة
  .القدس،فلسطين

  
  .القاهرة،مصر ،عالم الكتب،1،طالتدريس رؤية في طبيعة المفهوم). 1997.(حسن زيتون،

  
كرك تصور معلمي العلوم في المرحلة اإلعدادية بمحافظة ال). 1985.(زيتون، عايش و الحباشنة، زكريا

  .127-102، )2(4، جامعة الكويت، المجلة التربويةعن امتالكهم للمهارات التدريسية، 
  

  .مصر القاهرة، عالم الكتب، ،2ط ،التدريس نماذجه ومهاراته). 2005.(كمال زيتون،
  

 برامج إلىتحديد االحتياجات في التخطيط للبرامج التدريبية مع إشارة خاصة ). 1999.(لمساالسالم، 
  .40-9، )2(4، مصر، دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلوماتالمعلومات، وات المكتب

 

العبيكان،  ،2، طالتربية الميدانية وأساسيات التدريس). 1998.(عبد اللطيف الحليبي،ومهدي  سالم،
  .السعودية الرياض،
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 شر والتوزيع،،دار الفجر للنطرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق). 1995.(حسن سالمة،
  .مصر القاهرة،

  
 ،)2(9 ،النفسيةومجلة العلوم التربوية  التعاوني،التعلّمأثر التدريس بطريقة ). 2008(.منذر السويليمين،

142-159.  
  

معلميه على ومدى ترآيز آتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي . )2007.(إسماعيل الشامسطي،
، رسالة ماجستير غير منشورة، ية جنوب الخليلإستراتيجية حل المسألة الرياضية في ترب

  .جامعة القدس، فلسطين

  
 االتقاني لدى طالبات التعلّمتقويم اكتساب الكفايات التعليمية في ضوء مبادئ . )1993.(شبارة، أحمد 

التربية دراسة مرجعية المحك لبرنامج التربية العملية، : الكلية المتوسطة للمعلمات بمسقط

  .244-197 ، )27(10، مصر ، المعاصرة
  

  .دار أسامة،عمان،األردن ،1ط ،المعلم واستراتيجيات التعليم الحديث). 2009.(عاطف الصيفي،
  

 في تدريس الرياضيات على التعلّمأثر استخدام استراتيجية إتقان  .)2005.(محمد عبد المهدي،

، ارس القدسالمستويين المعرفي واالنفعالي لدى طالبات الصف العاشر االساسي في مد
  .رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة القدس،القدس،فلسطين

  
الحاجات التدريبية لمعلمي الرياضيات العاملين في المرحلة األساسية العليا في  .)2000.(عثمان، أحمد

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  في محافظات شمال فلسطينالمدارس الحكومية
  .طينالنجاح الوطنية، نابلس، فلس
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إدراك معلمي المرحلة االساسية الدنيا الستخدام إستراتيجية حل المشكالت في  .)2010.(نعمة عدوي،

، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة تدريس الرياضيات ومعيقاتها في محافظة بيت لحم
  .القدس،القدس،فلسطين

  
تدريس مقرر العلوم العامة لطالب  مدى فعالية استخدام تكنولوجيا التعليم في .)2008.(ابراهيم عرمان،

،جامعة القدس مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتالصف التاسع األساسي،
  .84-63،)14(المفتوحة،ع

  
أثر استخدام األلعاب التعليمية في التحصيل الفوري والمؤجل في الرياضيات  .)2005.(انتصار عفانة،

، رسالة ماجستير اسيين في مدارس ضواحي القدسلدى طلبة الصفين الثاني والثالث األس
  .فلسطين القدس، جامعة القدس، غير منشورة،

  

تقويم فاعلية منهاج الرياضيات المحوسب في تحصيل طلبة الصف العاشر ). 2010(.أآرم  العمري،
  203-175، )1(11، النفسيةومجلة العلوم التربوية األساسي،

  
الجمعية ت المعلم في ضوء معايير الجودة في التعليم العام، تطوير كفايا ).2007.(العنزي، بشرى 

  .176-129، 14، السعودية، عالنفسيةوالسعودية للعلوم التربوية 
  

 دراسة."قياس الكفايات المعرفية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت). 2004.(عيد، غادة
  .121-83، )3(5، النفسيةو التربوية مجلة العلوم  ،"تشخيصية باستخدام اختبار تكسيس

  
  .األردن ، عماندار الشروق،، 1، طكفايات التدريس). 2003.( ا-سهيلة  ،الفتالوي

  
  .األردن عمان، دار الشروق، ،1،ط التدريسإلىالمدخل ). 2003.(ب- سهيلة  الفتالوي،
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ودية للعلوم التربوية الجمعية السعالواقع والمعوقات،...تدريس الرياضيات. )2007.(صالح الفرهود،

  .36-1،الرياض،)14(جامعة الملك سعود،اللقاء السنوي  ،)جستن(والنفسية
  

أثر استخدام األنشطة اإلثرائية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف ). 2011.( قباض، عبد اهللا 
ة المكرمة،  السادس االبتدائي الموهوبين في مادة الرياضيات بالمدارس الحكومية بمدينة مك

  .134-113 ،)3(12 ،النفسيةومجلة العلوم التربوية 
  

تقييم فاعلية معلمي الرياضيات للصف العاشر األساسي في مدارس محافظة  .)2005.(إبراهيم قرعيش،

، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الخليل الحكومية من وجهة نظر المديرين والطلبة
  .فلسطين القدس، القدس،

  
  .األردن عمان، دار الشروق، ،2، طنماذج التدريس الصفي). 1998.(ا-نايفة قطامي،ووسف ي قطامي،

  
  .األردن عمان، دار الشروق،، 1 ط،سيكولوجية التدريس). 2001.(ب-قطامي،نايفةويوسف  قطامي،

  
ل تدريب الطلبة على إعداد الوسائل التعليمية في الهندسة الفراغية وأثره على ك .)2005.(نصر قعقور،

جامعة  منشورة،، رسالة ماجستير غير من تحصيلهم األكاديمي واحتفاظهم بالمعلومات
  .فلسطين القدس، القدس،

  
مكتبة المجتمع  ،1ط ،)أمثلة ومناقشات(طرق تدريس الرياضيات أساليبه ). 2008.(عبد الواحد الكبيسي،

  .األردن عمان، العربي للنشر والتوزيع،
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 مستوى ممارسة معلمي التعليم األساسي في وادي حضرموت والصحراء ).2009.(كويران، عبد الوهاب
بالجمهورية اليمنية للكفايات التدريسية من وجهة نظر مديري المدارس والموجهين التربويين، 

  .87-61،)3(10مجلة العلوم التربوية والنفسية، 
  

مجلة العلوم التربوية . سالميةتقنيات إدارة الصف لدى معلمي التربية اإل). 2009(.عبد الرحمن المالكي،

  .270-246 ،)3(10، النفسيةو
  

 عالم الكتب، ،1ط ،تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر المعلومات). 2005.(صالح الدين محمود،
  .مصر القاهرة،

 ،، الدار العربية للنشر والتوزيع2ط ،تدريس الرياضيات طرق ).1987.(ممدوح سليمان،والمفتي، محمد 
  .مصر ،القاهرة

  
رياضيات مدرسية فلسطينية متطورة محتوى وأسلوباً ضمن مبادئ ومعايير  و نح.)2006.(سائد مالك،

جامعة القدس  ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتقابلة للتطوير والتعديل،
  .435-415 ،)7(المفتوحة،ع

  
  .ناألرد عمان، دار الكندي، ،تصميم التدريس). 1996.(حسن منسي،

  
دار  ،3ط. التخطيط الدراسي.)1976(محمد  حسن،والكايد وعبيدات، ذوقان  عبد الحق،وراضي  الوقفي،

  .الشروق، عمان، األردن
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 نموذج زيتون للتدريس): 1(الملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مهارات ما قبل 
 التدريس

صياغة األهداف 
 التدريسية

تحليل المحتوى 
 التعليمي

 تنظيم بيئة الصف

تحديد نماذج 
 التدريس

تحديد استراتيجيات 
 التدريس

تحديد طرق 
 التدريس

اختيار الوسائل 
 التعليمية

 تخطيط التدريس

مهارات التدريس

تغذية راجعة

تحسين اإلتصال

جذب االنتباه

اثارة الدافعية

توجيه التعزيز

طرح االسئلة

ادارة الصف

 تقويم نتائج التدريس

 تقويم مخرجات التعليم

الواجب المنزليتطوير   
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  استبانة واقع التدريس واستبانة كفاية التخطيط:  )2(ملحق رقم 

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

 

 

  استبانة

 

  ـ:ة/ة المحترم/معلمحضرة ال

واقع تدريس الرياضيات وعالقته بكفاية التخطيط لدى معلمي المرحلة "  بدراسة بعنوان ةالباحثقوم ت

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في أساليب "األساسية العليا في محافظة بيت لحم 
  . من جامعة القدسالتدريس

يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل االستجابة عن جميع فقرات االستبانة، بوضع 
أمام كل فقرة وتحت درجة التقدير التي تراها مناسبة، علما بان جميع إجاباتك ستستخدم لغايات ) X(إشارة 

  .البحث العلمي فقط
  

  لكم على حسن تعاونكموشكراً

  ختام أبو رحمة : ةالباحث
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 استبانة واقع تدريس الرياضيات

 

  :القسم األول

  . في المكان المناسب لوضعك) × ( الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة 

   أنثى    □     ذكر               □             :الجنس  

   أعلى من بكالوريوس   □              بكالوريوس  □ دبلوم                  □      :  المؤهل العلمي

   سنوات  10 أكثر من □        سنوات  10 – 5 □      سنوات5أقل من   □   :الخبرة في التدريس
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    :لقسم الثانيا

  الفقرة  الرقم  بدرجة
 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً

            بةأركز على الكتاب المدرسي مع جميع الطل  1
            واضحظم الشرح على السبورة بشكل نأ  2
لمساعدة " لوحة أو مجسم"أستخدم وسيلة تدريسية مثل   3

  الطلبة على استيعاب الدرس
          

            بة الطلبعضأركز أثناء الشرح على   4
             برحابة صدرأتقبل استفسارات الطالب  5
             االستفسار عما هو غامضأشجع على  6
            ي يخطئ في اإلجابة أوبخ الطالب الذ  7
            استحوذ على انتباه الطلبة  8
             بأنفسهمة على استنتاج القاعدةأشجع الطلب  9

أكلف الطلبة بعد نهاية الشرح بتمرين يقومون بحله   10
  بأنفسهم

          

            أتابع عموم الطالب أثناء حل التمرين الصفي   11
            دفاترهمتنظيم أشجع الطلبة على االهتمام ب  12
             بالطلبة أثناء الشرحاًأبذل جهدي وأبدي اهتمام  13
تأكد من حل الطلبة للواجب لأتفقد دفاتر الواجب ل  14

  المنزلي
          

            أهتم بتصويب الواجب المنزلي على السبورة  15
            تصحيح دفاتر الواجبات المنزليةبأقوم   16
            ول الصفألقي على الطلبة التحية عند دخ  17
       أحرص على ضبط الصف قبل بداية الدرس  18
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 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقرة  الرقم

            أسأل عن ظروف الطلبة الغائبين  19
            حل التماريني أستخدم األدوات الهندسية ف  20
            أوظف طبقات الصوت حسب الموقف التعليمي  21
            ناء الشرح في مكان واحد أتمركز أث  22
             أثناء الشرحيشعر الطلبة بالضجر  23
            كنوع من العقابأفضل إخراج الطلبة خارج الصف   24
أترك السبورة مليئة بالكتابة بعد نهاية الحصة  وأطلب   25

  منهم الكتابة 
          

             معاملة كريمة داخل الصفأعامل الطلبة  26
            اضح داخل الحصةأتجهم بشكل و  27
             مع الطلبةالوعيدأستخدم أسلوب التهديد و  28
 عندما يخطئ احد نصح واإلرشادأستخدم أسلوب ال  29

  الطلبة
          

            أكون سريع الغضب و االنفعال داخل الصف  30
            أتحدث في الصف عن مركز الخدمات التربوية  31
مية ذات عالقة لب من الطلبة تصميم وسائل تعليأط  32

  بالرياضيات
          

أشجع الطلبة على استخدام طرقاً مختلفة في حل   33
  التمارين

          

            أربط الرياضيات بالعلوم األخرى  34
            أناقش نتائج االختبارات مع الطلبة  35
            أكلف الطلبة بواجبات تتحدى قدراتهم  36
            حأستخدم األدوات الهندسية في الشر  37
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 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقرة  الرقم

            أشجع الطلبة على  المشاركة في الحصة  38
  

  انتهت اإلستبانة
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  استبانة كفاية التخطيط

  :القسم األول

  . في المكان المناسب لوضعك) × ( الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة 

   أنثى    □     ذكر               □             :الجنس  

   أعلى من بكالوريوس   □              بكالوريوس  □ دبلوم                  □      :  المؤهل العلمي

   سنوات  10 أكثر من □        سنوات  10 – 5 □      سنوات5أقل من   □   :الخبرة في التدريس
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  :هدافاألمجال -القسم الثاني 

    الرقم  بدرجة

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا  الفقرة

             تعليمية قابلة للقياسًاأهدافأصوغ   1

، معرفي( الدرس السلوآية أهدافأنوع مجاالت   2
  ) نفسحرآي، وجداني

          

 متنوعة و شاملة  لمستويات المجال ًاأهدافأصوغ   3
  ) تقويم،  .....، تذآرال(المعرفي 

          

 متنوعة و شاملة لمستويات المجال أهدافأصوغ   4
  النفسحرآي

          

 متنوعة و شاملة لمستويات المجال ًاأهدافأصوغ   5
  الوجداني 

          

             خاصة لكل هدف عامًاأهدافأضع   6

 تنمي التدريب على التفكير العلمي لدى ًاأهدافأضع   7
  الطلبة

          

 أهداف صياغة أعتمد على مستويات الطلبة في  8
  تدريسال

          

            اً قابلة للتطبيقأهدافأضع   9

            واهتماماتهم ة ميول الطلبيأهدافتراعي   10

            ا تلبي حاجات الطلبةأهدافأضع   11

  االساليب واألنشطة -

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا  الفقرة  الرقم
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            أختار األساليب في ضوء مستويات الطلبة  1

أختار األساليب في ضوء طبيعة الموضوع الدراسي   2
  في المبحث

          

            أختار األساليب في ضوء اإلمكانيات الزمنية المتاحة  3

أختار األساليب في ضوء اإلمكانيات المادية المتاحة   4
  في المدرسة و البيئة

          

األنشطة التي تثير الدافعية لتحقيق أختار األساليب و  5
  هدافألا

          

             الذاتيالتعّلماألنشطة التي تحقق وأختار األساليب   6

            األنشطة في ضوء الفروق الفرديةوأختار األساليب   7

             التعاونالتي تنمي روحاألنشطة وأختار األساليب   8

            أختار األساليب التي تنمي االآتشاف العلمي  9

            الستقصاءأختار األساليب التي تشجع ا  10

أختار األساليب التي تحقق الربط بين النظرية و   11
  التطبيق

          

أختار األساليب التي تنمي أسلوب حل المشكالت   12
  العلمية

          

أختار األساليب التي تنمي  العمليات العلمية بمستوياتها   13
  المختلفة

          

 أختار األساليب و األنشطة  التي تسهم في تحقيق  14
   الوحدة الدراسيةأهداف

          

أختار األساليب التي تقلل من دور المعلم و تزيد من   15
  دور الطالب
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 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقرة  الرقم

 باستخدام مواد بسيطة من البيئة  نماذج رياضيةأصمم  16
  المحلية

          

  

       ـ التقويم
          

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة رة جداكبي  الفقرة  الرقم

            أثناء التدريس) التكويني(أستخدم التقويم المرحلي   1

            )النهائي(أراعي تحديد التقويم الختامي   2

             تعلم الرياضياتتقويمأختار أساليب متنوعة في   3

            أستفيد من تحليل االختبارات  لتحسين تعلم الطلبة  4

من تحليل االختبارات لمعالجة مشكالت الطلبة أستفيد   5
  الدراسية 

          

أراعي الفروق الفردية للطلبة عند صياغة أسئلة   6
  التقويم

          

أضع أساليب تقويمية مناسبة لقياس مدى تحقق   7
   في المستويات المعرفية الدنياهدافاأل

          

             من خالل التقويمهدافأتأآد من تحقيق األ  8

            ب أسئلة ختامية عن أهم النقاط في الدرسأآت  9

            أصمم جدول مواصفات لالختبار الذي أعده  10

            أحلل نتائج االختبارات الشهرية   11
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 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقرة  الرقم

             أسئلة موضوعية متنوعةعدأ  12

             أسئلة مقالية متنوعةأعد  13

  

 هت االستبانةانت
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  )3(ملحق رقم : تحكيم فقرات االستبانتين

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

  استبانة للتحكيم
  

  

  المحترم: ...................................... حضرة المحكم

  

ي واقع تدريس الرياضيات وعالقته بكفاية التخطيط لدى معلم " معرفة إلىتقوم الباحثة بدراسة تهدف 

،  وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في "المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم 
  .أساليب التدريس من جامعة القدس

 لما عهدناه فيكم من خبرة علمية وعملية، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار، وإبداء ونظراً
  .سباالرأي في فقراته، وإضافة وحذف ما ترونه منا

  
  

  وشكرا لكم لحسن تعاونكم
  

  

  ختام أبو رحمةالباحثة                                                                             
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  أسماء المحكمين): 4(ملحق رقم 

  مكان العمل  المؤهل العلمي  اسم المحكم  الرقم

   فلسطين االهليةجامعة  علم اجتماع/دكتوراه  محمد ابراهيم احمد عكة.د  1
  أبوديس/جامعة القدس  أساليب تدريس/دكتوراه  نبيل عبد الهادي.د  2
  أبوديس/جامعة القدس  أساليب تدريس/دكتوراه  ابراهيم الصليبي.د  3
  أبوديس/جامعة القدس  أساليب تدريس/بروفسور  أحمد فهيم جبر.ا  4
  أبوديس/جامعة القدس  أساليب تدريس/دكتوراه  ابراهيم عرمان.د  5
  أبوديس/جامعة القدس  أساليب تدريس/دكتوراه  محسن عدس.د  6
  بيت لحم/جامعة القدس المفتوحة  أساليب تدريس/دكتوراه   مصلحمعتصم.د  7
  بيت لحم/جامعة القدس المفتوحة  أساليب تدريس/ماجستير  ابراهيم مطر.ا  8
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 كتاب تسهيل المهمة من جامعة القدس): 5(ملحق رقم 
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 بيت لحم-كتاب تسهيل مهمة من التربية والتعليم ):6(قمملحق ر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الفهارس
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  :فهرس الجداول

 الصفحة  المحتوى  الجدول الرقم
  57  الديمغرافية العينة خصائص  1.3  1
 الدراسة أداة فقرات ارتباط لمصفوفة بيرسون االرتباط معامل نتائج  2.3  2

 لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في  واقع تدريس الرياضيات "حول
  .محافظة بيت لحم

58  

 حول الدراسة أداة فقرات ارتباط لمصفوفة بيرسون ارتباط معامل نتائج  3.3  3
 آفاية التخطيط لدى معلمي الرياضيات  للمرحلة األساسية العليا في "

  .محافظة بيت لحم

60  

 أفراد الستجاباتوالدرجة  يةالمعيار واالنحرافات الحسابية المتوسطات  1.4  4
  .تنازلياً مرتبة العينة

65  

 لواقع تدريس الرياضيات تينمستقل ينلعينت) t‐test) (ت (اختبار نتائج  2.4  5

  .الجنس لمتغير تبعاً

69  

 لواقع تدريس الرياضيات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  3.4  6

  .العلمي المؤهل لمتغير تبعاً

70  

واقع تدريس  على المعلمين إلجابات األحادي التباين تحليل نتائج  4.4  7

  .العلمي المؤهل متغير حسب الرياضيات

70  

واقع للمقارنات الثنائية البعدية ل) Tukey Test(نتائج اختبار توكي   5.4  8
 بيت محافظة فيالعليا  األساسية المرحلة معلمي لدى تدريس الرياضيات

  .العلمي المؤهل لمتغير تبعاً لحم

71  

 لواقع تدريس الرياضيات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  6.4  9

  .الخبرة سنوات لمتغير تبعاً

72  

 متغير حسب لواقع تدريس الرياضيات األحادي التباين تحليل نتائج  7.4  10
  الخبرة سنوات

72  
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 مرتبة العينة أفراد جاباتالست  الكليةالمعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  8.4  11

  تنازلياً
73  

 العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  9.4  12
  تنازلياً مرتبة هدافعلى مجال األ

74  

 العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  10.4  13
  اًتنازلي مرتبةعلى مجال األساليب واألنشطة 

76  

 أفراد الستجاباتوالدرجة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  11.4  14

  تنازلياً مرتبةعلى مجال التقويم  العينة

78  

 لمتغير تبعاً لكفاية التخطيط مستقلتينتين عينل) t‐test) (ت (اختبار نتائج  12.4  15
  .الجنس

80  

 لمتغير تبعاً لكفاية التخطيط ياريةالمع واالنحرافات الحسابية المتوسطات  13.4  16
  .العلمي المؤهل

81  

 كفاية التخطيط على المعلمين إلجابات األحادي التباين تحليل نتائج  14.4  17

  .العلمي المؤهل متغير حسب

82  

للمقارنات الثنائية البعدية لكفاية ) Tukey Test(نتائج اختبار توكي   15.4  18
 تبعاً لحم بيت محافظة فيالعليا  اسيةاألس المرحلة معلمي لدى التخطيط
  .العلمي المؤهل لمتغير

83  

 لمتغير تبعاً لكفاية التخطيط المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  16.4  19
  .الخبرة سنوات

84  

 سنوات متغير حسب لكفاية التخطيط األحادي التباين تحليلاختبار  نتائج  17.4  20
  الخبرة

85  
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  قفهرس المالح

  الصفحة  المحتوى  الملحق
  31  نموذج زيتون للتدريس  1
  57  استبانة واقع التدريس واستبانة كفاية التخطيط  2
  58  تحكيم فقرات االستبانتين  3
  58  أسماء المحكمين  4
  62  كتاب تسهيل المهمة من جامعة القدس  5
  62  بيت لحم-كتاب تسهيل مهمة من التربية والتعليم  6
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  المحتوياتفهرس 

  الصفحة  المحتوى  الرقم
  ا  إقرار

  ب  الشكر والتقدير
  ج  الملخص

  

Abstract  د  
  مشكلة الدراسة وأهميتها:الفصل األول

  2  المقدمة  1.1
  8  مشكلة الدراسة  2.1
  9  أسئلة الدراسة  3.1
  9  فرضيات الدراسة  4.1
  10  أهمية الدراسة  5.1
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