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 -أهمية اكتساب معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي لمهارات التدريس     

.دراسة ميدانية على عينة من المعلمين في بعض مدارس ريف دمشق    

 
 * رويدا محداند. 

 
 

 الملخص
ايضايب    عرلماة التعمايأل اسيبياا اتابلا  التادل    هدف البحث إىل تعرف أمهية اكتساب  ععمياا الر 

( عبابل  وععاع عماس  ساة أ عابد هااة عتابل  83جل حتقيق أهداف البحث متَّ إعداد ايتببنة عؤلفة عن )ٲوعن 
التخطاايل لماادلمه وعتاابل  تلفياا  الاادلمه وعتاابل  التقياايأل والتقااص ه وعتاابل  افااابة, ال خاااية والتفبعميااةه 

( ععمااألو وععميااة عاان األمقااة اسوىل واألمقااة ال بنيااة   100ميااا  تنصنااع عيلااة البحااث عاان )وعتاابل  البياابع الع
عرلمااة التعماايأل اسيبياااه متَّ ااتيبلهااب الطر قااة الع ااصاةية  واعببااة ععطيااب  البحااث متَّ ايااتخدا  ااتصيااطب  

 ىل اللتبةج اآلتيةةوقد تصصل الببلث إ ٬وحتميل التبب ن اسلبدي ٬واالحنرافب  ااعيبل ة ٬األسب ية
أظتاار  نتاابةج العياال ا لااابةا اعطيااب  الدلايااة ااتي مااة ايااتابا  أفااراد عيلااة البحااث عمااس ايااتببنة 

 ؤكادوع  عتبلا  التدل  ه وبتة حتد د أمهية اكتسب  ععميا الرايضايب  اتابلا  التادل  ه أع أفاراد العيلاة
 مت ال النفااباي  الرةيسااية للاابم ااعمااأل   العيميااة  دلجاة عتصيااطة عماس أمهيااة اكتسااب  عتابلا  التاادل   الااي

 التعمييية 
 وكيب أظتر  اللتبةج ااتعمقة  فرضيب  البحثة

(  ا  عتصياطب  دلجاب  0٫05 =عد  وجصد فارو  اا  داللاة إلاابةية علاد عساتصال الداللاة ) -
 ( لصا  افرب عدد ي) اتغري ًوفقبتدل   العتبلا  أفراد عيلة البحث عمس ايتببنة 

(  ا  عتصياطب  دلجاب  0٫05 =عد  وجصد فارو  اا  داللاة إلاابةية علاد عساتصال الداللاة ) -
فيتااب   ادلمالتعمييياة الااي  )األمقااة اتغاري ًوفقابتاادل   العتابلا  أفاراد عيلاة البحااث عماس ايااتببنة 

 ااعمأل( 
 
 
 
 .سوراي - دمشقجامعة - الرتبيةكلية   *
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 عقدعة -1
اثرت العمليةةة اللعليميةةة اللعلميةةة سةةات الخةة وات امسةةكث املمةةاا ال اةةك مةة  ال ةةا ا  الرتبةةوي  أ

واضةةم مةة  أولةةوايت الةةدوت االندمةةة وال اميةةة  لةةأ  ةةد سةةوازو  ةةا أد   لةة     بةة و   وغةةدا اللعلةةيك بشةة  
سلها اكلخةا  ااهةارات مفهوا مته  اللعليكو أي اللعام  مع اللعليك كحرفة أو كمه ة مرسصةو تلطلب  ار 

واضةم أن ااعلةةك  لة  م ةان الصةةدارث م ال بةاا الرتبةةوي بصةفل  العامةة   الازمةة والرةرورية .ةةا. وبةدا بشةة  
م  ب   دث ملغكات ً وا داً الرئيس إلجناح مذا ال باا م حتنيق أمداف . وابلرغك م  أن ااعلك يعلرب ملغكا

 لغك يعدُّ اممك م مذه العملية.م العملية الرتبويةو  ال أن مذا اا
م   ًك كاً   داد ااعلم  و كخاهبك مهارات اللدريس الفعات  ي اوشغ  اباناب  موضوع تطوير      

 ةد الركةائ  امساسةية م  مليةة ٲاالملماا لد  العامل  م احلن  الرتبويو وابت م  ااوضو ات اليت متا  
ملمت مؤسخات   داد ااعلم و م ال ليات الرتبويةو إب داد ااعلم  اإلصاح واللطويرو و.ذا الغرضو ا

  ةةةداداا شةةةاماا  للةةةمميلهك  لميةةةاا وتربةةةواياو بةةةرباما مل و ةةةة مت ةةة هك مةةة  اكلخةةةا  مهةةةارات اللةةةدريس لينومةةةوا 
ال فخة  م  أن " تنان ااعلك .ذه ااهاراتو ال ي خ   الانةة واممةان ً أبدوارمك  لأ ال حو اا شودو انطاقا

فحخةةةبو و متةةةا مت  ةةة  أيرةةةاا مةةة  تصةةةميك اسةةةرتاتي يات اللعلةةةيك والةةةلعلكو وبيةةة  لةةة  ال ي ةةةة اللدريخةةةية الرتبويةةةة 
 (.41و ص 2010ااائمةو للحنيق اممداف اا شودث" )مطرو 

مةة  أةيةةة   ةةداد ااعلةةك و كخةةاب  اهةةارات اللةةدريسو من  نةةد العديةةد مةة  ااةةؤمترات  لةةأ ً وانطاقةةا
ت احمللية والدوليةو ترك ت توصيابا م العمةوا  لةأ ضةرورث تطةوير العمليةة اللعليميةةو بصةفة مخةلمرث ااخلواي

م ضوز اللطورات ااعاصرثو وختطيط وب از براما تدري ية للمعلك أث از اخلدمة وق لهاو  لأ أساس ال فاايت 
                                                                                  (.                                                       10و ص2014و الازمة والررورية ل و ك  ينوا أبدواره االعددث واال ددث ) احليلة

وكما أن الخع     تل ية  اجات اجمللمع م  سات توفك ااعلم  امكفاز والنادري   لأ حتنيق  
لمالة م   داد ال شز   داداا شاماا مل اماا، يلطلب أن ي ون م اك دورات تدري ية أمداف الرتبية اا

يللناما ااعلمون سات اخلدمةو ملرم ة براما  صرية تندا .ك اخلربات وامساليب اللعليمية اا اس ة مبا 
 ي خ ك وي اسب أمداف اللعليك وحملواه ومصادره.

اا بعملية تدريب ااعلك  لأ أهنا  ملية أتسيخية وم   دث ونلي ة لذل  كان البدن م  االملم 
جوانب ا  سيلو  ب از أجيات ااخلن  . وم احملصلة فإن   داث أي تغيك تربوي أو حتديث م طرائق 

م  ال فاية اللعليمية م أبعادما الااث ااعرفية والوجدانية  اللدريس ال يلكُّ دون معلك ي ون  لأ قدر
 (. 1999)ال  ار،  واليت مت    م    داث مذا اللغيكوااهاريةو 
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 ع نمة البحثة -2

الرتبيةةة م العصةةر احلةةديث مةة  أمةةك الوسةةائ  الةةيت تخةةامك م تف ةةك الطاقةةات ال شةةرية، و شةةد تعةةدُّ 
قةدرابا واالرتنةةاز مبخةةلواماو فهةة  فةة  ب ةةاز امفةةراد الةةذي  تنةةع  لةةأ كةةاملهك صةةرح احلرةةارث و لةةأ أيةةديهك يةةلك 

ا م جمةةاالت العلةةك امسةةر . و  ا كانةةت أسةةاليب الرتبيةةة وطرقهةةا وم ام هةةا قةةد تطةةورت وت و ةةت م اللنةةد
أن ي ةةون العةةاملون م احلنةة  الرتبةةوي  لةةأ معرفةةة ودرايةةة ً اآلونةةة امسةةكث بشةة   مل ايةةد، فمةة  امةيةةة أيرةةا

 ّ ةةة   لمر الةةةذياتمةةةة أبكارمةةةا فا ليةةةة وجةةةدو و وال   ةةة  أن يلحنةةةق  لةةة   ال مةةة  سةةةات اللةةةدريب ااخةةة
العةةةةامل  م مةةةةذا احلنةةةة  مةةةة  تةةةةذلي  العن ةةةةات الةةةةيت تةةةةواجههكو ويخةةةةا دمك م اكلخةةةةا  النةةةةدرث  لةةةةأ  ةةةة  

 (.2002ااش ات اليت تعرتضهك )  د ا.ادي، 
(  لأ أن اللةدريب أث ةاز اخلدمةة يعةدُّ مة  الرةرورات امساسةية 2002وقد أشارت دراسة يوسف )

الةةةةيت مةةةة  شةةةةمهنا رفةةةةع كفةةةةازبك ومخةةةةا دبك  لةةةةأ مواك ةةةةة اللغةةةةكات  إلكخةةةةا  ااعلمةةةة  مهةةةةارات اللةةةةدريس
واللطةةةةورات العلميةةةةة والل  ولوجيةةةةة وااه يةةةةة واجمللمعيةةةةةو    جانةةةةب اللعةةةةرف  لةةةةأ أمةةةةك ااشةةةة ات الواقعيةةةةة 
 اال ددث وكيفية اللغلب  ليها،  ا جيعلهك م احملصلة قادري   لأ أداز أدوارمك بدرجة  الية م  ال فازث. 

(  لأ أةية اللدريب أث از اخلدمة كون  يعد وسيلة 2001سياق ملص و أكدت دراسة رواس )وم 
لدفع   لة اخلطة اللعليمية وتةوفك سة   ال  ةاح .ةا، وأداث لارتنةاز بطةرق اللعلةيك والةلعلك، و  ةداد العةامل  

احمليطةةةةة هبةةةةك، وحتمةةةة   مدوارمةةةةك ومهةةةةامهك اإديةةةةدث، و  ةةةةادث تةةةةوجيههك، وتطةةةةوير قةةةةدرابك اواجهةةةةة االغةةةةكات
ااخؤوليات ااوكلة  لةيهك، ابإلضةافة     لة  أنة  أسةلو  اواك ةة اللنةدا واللطةور احلةديث والخةريع، وطرينةة 
للحخ  العاقات اإلنخانية ب  ااشرتك  م العملية اللعليمية والرتبوية، ومتةو الطاقةات ال شةرية م اإوانةب 

 مارما  لأ حنو أفر .ااه ية والانافية والعلمية، واسلا
ول   حتنق الرباما اللدري ية أمدافها كان البدن م  مخايربا م دث الطرق اليت ت ىن  ليها الرباما 
اللدري يةو واالملماا أبةية اللنييك ااخلمر لرباما   داد ااعلم  والدورات اللدري ية، ومعرفة مد  مازملهةا 

 (.2006الطل ات ااعايك العااية )زيلونو
 ن كةةة  مةةةا سةةة ق يشةةةك بشةةة   واضةةةم    أن امةةةلاك ااعلمةةة  اهةةةارات اللةةةدريس تشةةة   ضةةةرورية  

 لمية للحنيق الرسالة الرتبوية مبع اما احلنين . وكما أن امةلاك ااعلةك اهةارات اللةدريس مة  شةمن  أن ي يةد 
ان  مل  ليواكب اللطورات احلدياة ثنة ااعلك ب فخ و ويخامك م رفع رو   ااع وية، وي يد م  كفازت  م  تن

 اليت ترفع م  مخلواه ااهين.
    ما س ق فإن مش لة ال حث تلحدد ابإلجابة    الخؤات اللايل:ً واسل ادا
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 عب أمهية اكتسب  ععميا الرايضيب    عرلمة التعميأل اسيبيا اتبلا  التدل  ؟                  
 أمهية البحثة -3

  ال ناط اللالية:تربز أةية ال حث م
تخليط الروز  لأ بعض امدبيات اليت أكدت  لأ أةية اكلخا  ااعلك اهارات اللدريس  -1-3

 م  صر تعصف ب  ال اك م  االغكات العلمية االا نة. 
 اللوج  النوي حنو تطوير اللعليك ورفع كفازث ااعلم  م ظ  اللغكات احلدياة. -2-3
هوريةةةة العربيةةةة الخةةةورية املمةةةت مبعرفةةةة أةيةةةة اكلخةةةا   ةةةدا وجةةةود دراسةةةات سةةةابنة م اإم -3-3

 معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك امساس  اهارات اللدريس ) لأ  دِّ  لك ال ا اة(.
قد تفيد نلةائا ال حةث بلوجية  انل ةاه ااع ية  م وزارث الرتبيةة    ضةرورث  نةد دورات تدري يةة  -4-3

ريس لد  معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك جدية ومخلمرث م  شمهنا تطوير مهارات اللد
 امساس . 

 أهداف البحثة -4
 يهدف ال حث   : 

تعرف أةية اكلخا  معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك امساس  اهارات اللدريس  -1-4
)مهارث ختطيط اللدريسو مهارث ت فيذ اللدريسو مهارث اللنييك واللنوميو مهارث 

 يةو مهارث ال يان العمل (.اخلصائص الشخصية واللفا ل
ال شف    الفروق ب  آراز معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك امساس   وت أةية  -2-4

اكلخةةا  معلمةة  الرايضةةيات م مر لةةة اللعلةةيك امساسةة  اهةةارات اللةةدريس ت عةةاا الغةةك 
  )س وات اخلربث(

ساس   وت أةية ال شف    الفروق ب  آراز معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك ام -3-4
اكلخةةا  معلمةة  الرايضةةيات م مر لةةة اللعلةةيك امساسةة  اهةةارات اللةةدريس ت عةةاا الغةةك 

  يدرس فيها ااعلك( )احللنة اللعليمية اليت
 أيئمة البحثة -5

 ما أةية اكلخا  معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك امساس  اهارث ختطيط الدرس؟ -1-5
 ات م مر لة اللعليك امساس  اهارث ت فيذ الدرس؟ما أةية اكلخا  معلم  الرايضي -2-5
 ما أةية اكلخا  معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك امساس  اهارث اللنييك واللنومي؟ -3-5
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مةةةا أةيةةةة اكلخةةةا  معلمةةة  الرايضةةةيات م مر لةةةة اللعلةةةيك امساسةةة  اهةةةارث اخلصةةةائص  -4-5
 الشخصية واللفا لية؟

 مر لة اللعليك امساس  اهارث ال يان العلم ؟ ما أةية اكلخا  معلم  الرايضيات م -5-5
م  يوجد فروق  ات داللة   صائية ب  ملوسطات درجات أفراد  ي ة ال حث  لأ  -6-5

 تع   الغك )س وات اخلربث(؟ مهارات اللدريساسل انة 
م  يوجد فروق  ات داللة   صائية ب  ملوسطات درجات أفراد  ي ة ال حث  لأ  -7-5

 يدرس فيها ااعلك(؟ تع   الغك )احللنة اللعليمية اليت يسمهارات اللدر اسل انة 
 فرضيب  البحثة -6

 (05٫0 =من اسل ار فرضيات ال حث   د مخلو  الداللة )
مهارات اسل انة ال يوجد فروق  ات داللة   صائية ب  ملوسطات درجات أفراد  ي ة ال حث  لأ -6-1

 خلربث( .تع   الغك )س وات ا اللدريس
مهارات اسل انة ال يوجد فروق  ات داللة   صائية ب  ملوسطات درجات أفراد  ي ة ال حث  لأ -6-2

  يدرس فيها ااعلك(. تع   الغك )احللنة اللعليمية اليت اللدريس
 عتغريا  البحثة  -7
  عتغري ات عة - 1 -7

 ت   أةية اكلخا  معلم  الرايضيات م اسل اابت أفراد  ي ة ال حث  لأ اسل انة مهارات اللدريس اليت
 مر لة اللعليك امساس  اهارات اللدريس.     

  عتغرياع عستقالعة 7-2
س وات(و )أكار م   10 -6س وات(و وم  ) 5-4س وات(و وم  ) 3-1س وات اخلربث: م  )

 س وات(.10
ك امساس و احللنة الاانية م  اللعليك ) احللنة امو  م  اللعلي يدرس فيها ااعلك: احللنة اللعليمية اليت 

 امساس (.
 لدود البحثة  -8

احلدود اا انية: اقلصرت مذه الدراسة  لأ  ي ة م  ااعلم  اادث الرايضيات م احللنةة امو  والاانيةة مة  
 اللعليك امساس  م بعض مدارس ريف دمشق.

( 100من تط يق الدراسة  ليهكو وكان  ددمك )احلدود ال شرية: ومك ااعلمون اادث الرايضيات الذي   
 ً. معلما
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احلدود ال مانية: ط نت الدراسة اايدانية م الفص  الدراس  اموت م  العاا الدراس                   
2014/2015 . 

احلدود العلمية: دراسة بدف    تعرف أةية اكلخا  معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك امساس  
 ات اللدريس.اهار 
 عاطمحب  البحثة -9
يعرف  الطعاين  لأ أن : "اإهود اا بمة وااخطط .ا لل ويد االدرب  مبهاراتو ومعارفو التدل بة  9-1

وسربات مل ددث تخلهدف   داث تغيكات  جيابية مخلمرث م سربابك، واجتامابك، وسلوكهك م  أج  
 (. 14وص 2007تطوير كفاية أدائهك" )الطعاينو 

تعرف أبهنا "الندرث  لأ النياا أبداز حمدد يلعلق إب د  مهمات ااعلك م ااوقف ااتبل  ة  9-1
اللدريخ و حبيث ي ون مذا امداز مؤثراا م حتنيق أمداف  ل  ااوقف م  جهةو وقاباا للما بة 

  (12و ص 1989والنياس م  جهة أسر " )ق دي : 
ن  لأ أهنا " الندرث  لأ أداز  م /نشاط مع   ي  اقة بلخطيط :  يعرفها زيلو عتبل  التدل   9-1

اللدريس، ت فيذه، تنو  ، ومذا العم  قاب  لللحلي  جملمو ة م  الخلوكيات )امدازات( ااعرفية أو احلركية 
يف أو االجلما ية، وم  مث     تنييم  م ضوز معايك الدقة م النياا ب  وسر ة  جنازه والندرث  لأ الل 

مع ااواقف اللدريخية االغكث ابالسلعانة أبسلو  ااا بة اا بمة، وم  مث     حتخي   م  سات الرباما 
 (. 12، ص 2006اللدري ية" )زيلون ، 

: م  الدرجة اليت  ص   ليها ااعلك  لأ اسل انة مهارات التعر ف ا جراةا اتبلا  تدل   9-1
 اللدريس.

ال ا ث مبعلم  مادث الرايضيات م احللنة امو  والاانية م  اللعليك امساس   و ددمك ااعميصعة 9-1
   .(2015 –2014)م بعض مدارس ريف دمشقو والذي  ط نت  ليهك الدراسة م العاا الدراس  

 افمفية اللظر ة لمبحثة -10
لة اللعليك امساس  ةية اكلخا  معلم  الرايضيات م مر من اسليار موضوع ال حث االعلق أب    

كون   دان مبعلومات واضحة ودقينة  وت ط يعة ااش ات اليت يعاين م ها ااعلمون م اهارات اللدريسو  
زم  تعصف ب  ال اك م  االغكات العلمية واللن يةو ومك أبمس احلاجة الملاك مذه ااهارات اليت مت  هك 

اهين م  جهةو و تخا دمك  لأ االرتناز ابلعملية اللعليمية م  تذلي  الصعوابت اليت تواجههك م  ملهك ا
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   أفر  ااخلوايت م  جهة أسر . وفيما يل  سوف نخلعرض أمك ااهارات اليت  لاج  ليها ااعلمون 
 للحخ  أدائهك اللعليم . 

 عتبل  التخطيل لمدلمة 10-1
 العملية للحنيق أمداف معي ة اللخطيط بصفة  امة أسلو   لم  يلكُّ مبنلرةاه اختا  اللدابك

( اللخطيط 2005مخلن لية. واللخطيط يعدُّ م  أمك العمليات م  ملية اللدريس. ويعرف ا.ويدي )
لللدريس أبن  " تصور مخ ق اا سينوا ب  ااعلك م  أساليب وأنشطة و جرازات واسلخداا أدوات أو 

 (.87و ص2005وية اارغوبة " )ا.ويديو أجةه ث أو وسةائ  تعليمة م  أج  حتنيق اممداف الرتب
 وتربز أةية اللخطيط للدرس م ال ناط اللالية:

حتديد اممداف الخلوكية اارغو  حتنينها. -  
اسليار أفر  امساليب اليت تلازا مع مخلوايت اللاميذ. -  
اسليار امس لة احملننة لألمدافو واليت سلطرح  لأ اللاميذ.  -  

ال م  م اللدريس.                                                               مرا اث   صر   -  
ت بيك   اصر اللدريس م   يث حتديد ااادث العلميةو وطرائق اللدريسو وأساليب اللنومي.             -  

جة.               ع ااعلك م  االرجتاتو وينل  م  احملاولة واخلطمو وجي ب ااعلك ااواقف احملر  -  
يعط  فرصة للمعلك م اللحخ  واللطور سصوصاا ابل خ ة للمعلم   ديا  اللدريس. -   

 عتبل  تلفي  الدلمة 10-2
 وتشم  جممو ة م  ااهارات امدائية للمعلك م :

 عتبل  التتيئة وتقد  الدلمة -1-2-10
كو م  الدقائق اخلمس امو  م م  العوام  اليت ترم   خ  ملابعة اللاميذ للدرس ورغ لهك م اللعل  

الدرسو ففيها يخلطيع ااعلك ال اجم لفت انل اه اللاميذو و اثرث  ب اسلطا هك ورغ لهكو ب  ودافعيلهك 
لللعلك واالسلماع اا سكد م مذا الدرس. لذل  ننوت " ن اادرس ال اجم يخلطيع م  سات تندمي ماك 

اا سيحدث م الدرس. و لأ ااعلك أال يطي  م ااندمة  لأ  شيق أن ياك دافعية اللاميذ ويهي هك
 خا  زم  الدرسو وأن ي لن  ب عومة وساسة م  اللندمي    ااوضوع احملدد م الدرس" )كوج و 

 (. وتربز أةية تندمي الدرس م ما يل :267و ص 2004
 عتبل  ال رم ة -1-1-2-10

واردث م الدرس. والشرح مو مخا دث وتعين الندرث  لأ توضيم معىن اافاميك واادركات ال
ااخلن  و أي االعلكو  لأ الفهك، وم  جومر  ملية اللدريس.  يث تلطلب مهارث الشرح "أن يعرف 
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ااعلك مخلو  تاميذه وسلفيلهك العلمية واالجلما يةو  ىت يوج  شر   مرت طاا هبذه اخللفياتو  ا يخا د 
ااعاينو و كما أن  لأ ااعلك أن ي ون ملماا مبادت  ملعمناا م اللاميذ  لأ الفهك واالسليعا  و دراك 

 (.294، ص2004مفاميمهاو حبيث يخلطيع ت خيطها وتوضيحها أبكار م  طرينة. )كوج و 
 عتبل  االتابلة -2-1-2-10

تشك    ك  ما  دث م   ركات وأفعات و  ازات أو أ مات تع ز اللعاون ب  االعلم  أو تعرب 
لعودو وتلرم  مهارات الشرح واللوضيم واللماي  والنرازث ومهارث اسلخداا ااعي ات     دا الرضا وال

الخمعية وال صرية ومهارث الندرث  لأ الربط ومهارث الندرث  لأ اسلخداا الصمت وامسلو  غك اللفب  
يد والل رار م االتصاتو وتش يع االعلم   لأ اسلةةخداا اللغذية الراجعة واللوضيم ومهارث اللع ك اإ

اا بك وااخططو ومو اللعام  اإلنخاين الراق  الذي  رتا مشا ر اآلسري و والذي م  سال  يلك اللعلك 
 (.1989طااا وجد قا دث م  امم  الداسل  ومع أانس يطم    ليهك و  هك و  ون  )ق دي و

 عتبل  تلص ع اا ريا ة -3-1-2-10
يت ينوا هبا ااعلك هبدف االسلحوا   لأ انل اه اللاميذ وينصد مبهارث ت ويع اااكات مجيع امفعات ال

أث از سك الدرسو و ل     طريق اللغك اانصود م أساليب  رض الدرسو وم  امساليب ااخللفة 
االنط ا ات ال صرية(.  يث  ن "اللعليك  دث   ا توافرت   - لل ويع اااكات ) ركات ااعلك ة امصوات

 (.55و ص 1988لعلكو واااك واالسل ابة" )  د النادر، ثاثة   اصر م : اا
 عتبل  إشراك التالعي    ايتلببط العلبصر واسفنبلة -4-1-2-10

ويلكُّ  ل     طريق  اثرث تف ك اللاميذ ابمس لة )العصف الذمين( ومو  اثرث نشاط اللاميذ 
ك وااشاركة م  ملية اللعلك ومحاسهك للدرس. ويخلخدا ااعلك االسل وا  ليد وا اللاميذ    اللف 

واكلشاف  نائق الدرس وقوا ده بواسطة اسل وا  االسل شاف، مث اسل لاج ااعلومات الصحيحة م  
أبوت بع ارات اللاميذ نفخها بعد ت نيحهاو و  د  ل  يشعر ً ب   جااببك وكلابلها  لأ الخ ورث أوال

 (.1988ومخاةابك )احلص و اللاميذ ابلفخر من ااعلومات قد ت ونت جبهودمك
 عتبل  صيبغة وتصجيه اسيئمة أثلبء التدل  ة -5-1-2-10

 ن أمك الوسةائ  الةيت تخةامك م تعلةك الطةا  مة  امسة لة وطرينةة  رضةها وصةياغلهاوفه  ماةكات 
مهمةةةة، وطر هةةةا يبهةةةر قةةةدرث ااعلةةةك، وجنا ةةة  أو ضةةةعف . وااعلةةةك اإيةةةد مةةةو الةةةذي  خةةة  صةةةياغة امسةةة لة 

 ون أغلةب أسة لل  تةد و    اللف ةك، وت لعةد  ة  قيةاس الفهةك الخةطح  للمةادث واللةذكر وطر هاو حبيث ت
 (.1989.او ويعد  ل  مهارث يلك اكلخاهبا وت ميلها ابامارسة وليخت موم ة فطرية )ق دي و
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 عتبل  تعز ز ايتابا  التالعي ة -6-1-2-10
لفب و ويلما  اللع ي   اللع ي  مو سلوك لفب و أييت  نب سلوك آسرو سواز أكان لفبياا أا غك

اإلجيايب اللفب  م اسلخداا   ارات ااوافنة أو اإل  ا  ما  أ خ ت،  لاز، أما اللع ي  اإلجيايب غك 
اللفب  في ون    طريق االبلخامة أو اسلخداا تع كات الوج  إلبداز االملمااو هبدف اللع ك    مد  

ع ي   ما م  مصدر سارج و ما : ااعلك أو ال مازو وقد ااوافنة أو الرفض للخلوك اموت. وقد أييت الل
ي ون مصدره  اتياا. وبعد اللع ي  يلك ت ويد الطا  مبعلومات    مد  اللندا الذي  رزون  حنو بلو  
 اممداف اارجّوث  ا يخا دمك  لأ اكلشاف اإوانب اليت حتلاج    جهد  ضام م هك

 (. 2004)كوج .
 بةل التعميييةةعتبل  ايتخدا  الصي -7-1-2-10

 ن الل وع م مصادر اللعلك ياري العملية اللعليميةو ويخا د اللاميذ  لأ سر ة الفهك واالسليعا . 
وم  م ا أتيت أةية اسلخداا الوسائ  اللعليمية م اللدريس. و لأ ااعلك أن يلمكد م  سامة ااعلومات 

م   يث أسلو  العرضو وقد  لاج ااعلك أن اليت توضحها الوسيلةو وأهنا م اس ة اخلو  اللاميذو 
يخلخدا أكار م  وسيلة م الدرس الوا دو ول   اا الغة م  دد الوسائ  قد يؤد     نلائا   خيةو 

 (.298، ص2004فيشلت االنل اه. )كوج و 
 عتبل  إهنبء الدلم أو الصلد ة -2-2-10

ويخلخدا اخا دث اللاميذ  لأ  وينصد هبا امقوات وامفعات اليت ت ه   رض الدرس هناية م اس ة
 ت بيك ااعلومات م  نو.ك واسليعا  ما  رض  ليهك سات الدرس وم  وظائف .

  .جذ  انل اه الطا  وتوجيههك ل هاية الدرس 
 .يوفر تغذية مرتدث وراجعة 
 .تنان  هناز الدرس  
 عتبل  افابة, ال خاية والتفبعميةة  10-3

دث بدراسة ما  دث داس  الفص و أث از الشرحو اعرفة دور ك  م  املمت دراسات وحبوث  دي       
ااعلك واللاميذ م ااوقف اللعليم . وينخك اللفا   م الفص     تفا   لفب  وتفا   غك لفب و 
ويخلطيع ااعلك    طريق اللفا   غك اللفب  أن يرس   دداا ك كاا م  ااعاين    تاميذهو كما أن  م  

ع كات اللاميذ وحتركابكو يخلطيع ااعلك أن  دد مد  فهك اللاميذ واسل ااببك للدرس. أما سات ت
اللفا   اللفب  فكك   لأ حتلي  )ال اا(و الذي جير  داس  ااوقف اللعليم و سواز أكان م  ااعلك أا 

 (.2004م  اللاميذ )كوج و
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 عتبل  التقص  ة 10-4
ة اللعلميةةةة      ةةةداث تغةةةك م سةةةلوك االعلمةةة  مةةة  مجيةةةع ال ةةةوا   ااعرفيةةةة بةةةدف العمليةةةة اللعليميةةة    

وال فخية واحلركية واالنفعالية. وأييت اللنومي كم د أمك   اصر العملية الرتبوية اليت تلرم  اممداف واحمللو  
 وامساليب وامنشطة مث اللنومي.

ضةةوز درجةةة النيةةاسو وم ضةةوز اممةةداف فةةاللنومي مةةو " مليةةة  صةةدار   ةةك  لةةأ الشةة ز أو الشةةخص م 
و ص 2001احملددثو وم ضوز ااعلومات امسر  اليت يلك احلصوت  ليها م  مصادر خمللفةة" )أبةو  ةااو 

(و أي أن اللنومي يشك    اختا  احل ك  لأ قيمةة موضةوع مةا م ضةوز درجةة  مليةة النيةاسو وم ضةوز 96
 إلتنان واالطل ات ااه ية..اخل(.معايك ما : )مد  حتنيق اممدافو مخلو  ا

 عتبل  تقد   يبع عيماة   10-5
تخلخدا طرينة ال يان العمل و لعرض طرينة وسطوات  م  ش ز مع . وي ون ال يان العمل   

أماا اللاميذ مباابة أوت سطوث للعليمهك مهارث معي ةو  يث أهنك يا بون اخلطوات اليت يندمها ااعلكو 
ااصا بو مث ي دأ ك  تلميذو أو جممو ة تاميذ م تنليد طرينة العم و اليت  رضت ويخلمعون للشرح 

 ليهك. وأث از  رض ال يان العمل ، يخمم ااعلك لللاميذ بلوجي  بعض امس لةو أو االسلفخاراتو وجييب 
د يرطر بانة وبصدر ر ب. وم  ااهك أن يلمكد ااعلك م  أن ك  تلميذ ير  ويخمع ال يان العمل و وق

م  أج   ل     اسلخداا متا ج م ربثو أو يخلع  ابارااي العاكخةو اليت توضم للمشامدي  ما  دث 
 (.2002فوق م ردث العرض)ال  يانو

 الدلايب  السب قة -11
 الدلايب  العر يةة  11-1

( م مصر دراسة بع وان " احلاجات اللدري ية )امكاد ية 1996أجر  ساا ) -11-1-1
ه ية( اعلم  اللغة العربية وأثر ك  م  ااؤم  واخلربث واار لة اللعليمية  لأ ا لياجابك .ا".وقد أ د واا

(   ارث، وقائمة ابال لياجات ااه ية 41ال ا ث .ذا الغرض قائمة ابال لياجات امكاد ية ترم ت )
لعربية ابار لل  االوسطة والاانوية (   ارث،  و.ما     سل انة السلطاع آراز معلم  اللغة ا32ترم ت )

م حمافبة ال حكث وكفر الشيخ واإلس  درية  وت مد  ا لياجابك اللدري ية  لأ ما ترم ل  اإلسل انة م  
ا لياجات، وكشفت نلائا الدراسة    أن مجيع أفراد العي ة ابسلاف ف ابك  لاجون    اللدريب  لأ ما 

 مه ية وأكاد ية.ترم ل  اإلسل انة م   اجات 
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(  م اإلمارات العربية االحدث دراسة بع وان: اجتامات 2001وأجر    د هللا ) -11-1-2       
أ راز مي ة اللدريس ومعلم  اار لة االبلدائية حنو براما   داد ااعلك جبامعة اإلمارات العربية االحدث. 

يس ومعلم  اار لة االبلدائية حنو براما   داد مدفت مذه الدراسة    تعرف اجتامات أ راز مي ة اللدر 
ااعلك جبامعة اإلمارات العربية االحدث، واسلخدا ال ا ث م دراسل  اسل ياانا وقاا ال ا ث بلط يق مذه 

م  أ راز مي ة اللدريس ب لية   داد ااعلك ومعلم  اار لة ً (  روا70امداز  لأ  ي ة م ونة م  )
ارات، و ل  م  سات ثاثة مسات م  براما اإل داد مشلت اإل داد ااهاري والرتبية االبلدائية بدولة اإلم

أن مواقف أ راز مي ة اللدريس  العملية وقا ات ال حث. وم  أمك ال لائا اليت توصلت  ليها تل  الدراسة
   أن مذه ابل لية كانت أكار  جيابية م  معلم  اار لة االبلدائية. وكانت ال لائا بصفة  امة تشك 

 .                  الرباما ملوسطة أو دون االوسط وأوصت بررورث تطوير براما   داد ااعلم  ابإلمارات
( دراسة م ل  ان بع وان "تصور ااعلم  حلاجابك م جمات 2002وأجر  س  ندار ) -11-1-3       

م ل  ان م جمات اإل داد واللدريب اإل داد م ل  ان". مدفت الدراسة    تعرف  اجات ااعلم  
 وكذل  دراسة واقع مؤسخات اإل داد واللدريب كماا ونو اا وأمك ااش ات اليت تواج  اإل داد واللدريب. 
وقد أظهرت نلائا الدراسة أن أمك ااش ات اليت تواج  ااعلم  م اللدريب م : قصر مدث اللدريب، 

نييك اا اسب .ذه الرباما اللدري ية، و دا وجود  واف  مادية أو و دا كفازث بعض اادرب ، و دا الل
 مع وية ، وكذل  فإن براما اللدريب ت فذ دون مشاركة ااعلم . 

وأوصت الدراسة بررورث  نشاز مراك  ساصة الابعة أداز ااعلم  سات اخلدمة إلجراز اللدريب ااخلمر 
 ت  لبروف االدرب  ال مانية واا انية..ك، و لأ م دأ اسلمرارية اللدريب ومرا ا

( م مصر دراسة بع وان: االجتامات احلدياة م 2003وأجر  أمحد، واحلبايب ) -11-1-4       
  داد ااعلك م مرا   اللعليك العاا م ضوز اللحوالت العااية. مدفت مذه الدراسة     تعرف االجتامات 

را   اللعليك العاا واللعرف  لأ مد  أةية بعض االجتامات اإدية م احلدياة م جمات   داد ااعلك م م
  داد ااعلك م  وجهة نبر معلم  اللعليك العاا وم  وجهة نبر مديري اادارس م اللعليك العاا. ا لمد 
 ال ا اان م دراسلهما  لأ اا ها الوصف  اللحليل ، واسلخدما قائمة االجتامات احلدياة م جمات   داد

م حمافبة ً مدرساً ( مديرا88، و)ً( معلما324ااعلك وط ق ال ا اان الدراسة  لأ  ي ة ت ونت م  )
جديدث. وكان م  أمك ال لائا اليت توصلت  ليها تل  الدراسة م   مجاع أفراد العي ة  لأ أةية مذه 

جود نخ ة ك كث م  االجتامات، وتنار  وجهات نبرمك  وت أةية تل  االجتامات كما بي ت الدراسة و 
ااديري  وااعلم  غك مؤمل  للعم  م مه ة اللدريسو وأن الغال ية العبم  م  ااديري  واادرس  
 ارسون  ملهك  خب سرببك أكار م  مؤمابك العلمية ومذا م نبر ال ا ا  ال ختدا العملية اللعليمية، 
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االجتامات احلدياة م   داد ااعلم  ليس  لأ  وقد أظهرت مذه الدراسة أيراا أن م اك العديد م 
ااخلو  العريب فحخب ب   لأ مخلو  العامل أمجع، وأن م اك املماماا ك كاا هبذه االجتامات ود وات 

 مل ايدث    امسذ هبا م براما مؤسخات   داد ااعلم .     
"ت مية ال فاايت الازمة  ( م الخعودية دراسة بع وان2004وأجر  احلليب وسامة ) -11-1-5

م راز مي ة اللدريس م ضوز معايك اإودث الشاملة ونباا اال لماد امكاد  ". مدفت مذه الدراسة    
  داد قائمة ابل فاايت الازمة لعرو مي ة اللدريس م ضوز معايك اإودث ونباا اال لماد امكاد  ، 

لعرو مي ة اللدريس. وت ونت  ي ة الدراسة م   ي ة  شوائية واقرتاح برانما لل مية ال فاايت الازمة 
س وات ابل ليات العلمية وامدبية جبامعة  5( م  أ راز مي ة اللدريس  وات سربث أق  م  120بلغت )

 شطر الطال ات . وقد توصلت الدراسة     دد م  ال لائا أةها:  -اال    د الع ي  
لوسط وم : اللةوائمو اممةدافو اا ةاين والل هية اتو اإلدارثو  صلت احملاور اللالية  لأ أ لأ م -

 أ راز مي ة اللدريسو اللموي و اخلرجي .
مةةةة  حتليةةةة  اسةةةةلمارث  مةةةة   رةةةةو مي ةةةةة اللةةةةدريس م وضةةةةع تصةةةةور منةةةةرتح لةةةةربانما تةةةةدرييب لل ميةةةةة  -

 ال فةةةةاايت الازمةةةةة لعرةةةةو مي ةةةةة اللةةةةدريس والةةةةيت تشةةةةم  اجملةةةةاالت ااه يةةةةة و الشخصةةةةية واإلداريةةةةة
 وال حاية واإلرشادية و سدمة اجمللمع. 

ابل خ ة للط يق الربانما اللدرييب بع ةوان " مهةارات العةرض الفعةات " أظهةرت ال لةائا وجةود فةروق  -
بةة  ملوسةةط  درجةةات أفةةراد العي ةةة م اللط يةةق الن لةة  وال عةةدي ل طاقةةة ااا بةةة ً دالةةة   صةةائيا

د فةروق دالةة   صةائياا بة  ملوسةط  درجةات لصاحل اللط يق ال عدي، وأظهرت ال لةائا  ةدا وجةو 
 العي ة وفناا لللخصص العلم  وامديب.

وأوصأ ال ا اان بررورث الوقوف  لأ أمداف اللعليك اإامع  وحتديد أولوايبا وآليات حتنينها م  طار 
لللوازا مع  م  الشمولية واارونة واللوج  ااخلن ل ، وااراجعة ااخلمرث اواد ونصوص اللوائم اإامعية

 االغكات واللحدايت احمللية والعااية.                                                   
(  م اليم  بع وان "اال لياجات اللدري ية الازمة اعلم  اللغة 2006وأجر  ال وري ) -11-1-6  

ل انة  دد فيها ا لياجات معلم  اللغة العربية ابار لة الاانوية للطوير متومك ااهين" .اسلخدا ال ا ث  س
(   ارث تعرب    اال لياجات اللدري ية الازمة اعلم  اللغة العربية للطوير 87العربية. ترم ت االسخل انة )

متومك ااهين صَ فها ال ا ث م سلة جماالت رئيخة م  : اللخطيط للعلك اللغة العربية وتعليمها، 
، و دارث الصف، والوسائ  واللن يات احلدياة، واللنومي، وبعد ض ط اإلسل انة واسرتاتي يات اللدريس واللعلك
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م تط ينها  لأ  ي ة  شوائية م  معلم  ومعلمات اللغة العربية م اار لة الاانوية م العاصمة ص عاز 
صأ ( معلماا ومعلمة، م تص يفهك  لأ أساس اإ س، واخلربث وااؤم ، وقد أو 98وحمافبة تع  قوامها)

ال ا ث بررورث اإلسراع م اللطوير ااهين اعلك اللغة العربية م  سات ت بيك براما تدري ي  النائمة  لأ 
اال لياجات اليت أسفرت   ها الدراسة، ووضع برانما تدرييب منرتح اعلم  اللغة العربية ابار لة الاانوية 

 كشفت   ها الدراسة. للطوير متومك ااهين م ضوز ا لياجابك اللدري ية اليت  
 الدلايب  اسجلبيةة  11-2

( م الوالايت االحدث اممري ية 1992) دراسة( Blumsteinبلومخل  )أجر   -11-2-1       
بع وان" برانما تدريب ااعلم  م ضوز االغكات اللالية: د وغرافية ااعلكو سربات اللدريسو أس ا  

واالجتامات حنو الربانما اللدرييب "جبامعة واي  اممري ية". وت ونت  ي ة ااشاركة م الربانما اللدرييبو 
وللحنيق أمداف الدراسة اسلخدا ال ا ث أسلو  اانابلة ااخحية. وتوصلت  .( معلماا 75الدراسة م  )

 الدراسة     دد م  ال لائا أةها:
 للحصي  ااعلم  واجتامابك حنو مه ة اللعليك.ااشاركة واخلربث العملية .ا أةية م توضيم اللندير الذايت  -
 ااعلمون اادربون والذي  لديهك سربث تدريس واجتامات  جيابية يخلطيعون حتنيق أمدافهك بخهولة. -
ااعلمون الذي  لديهك توقعات ملدنية  ننون  جنازاا ضعيفاا ويطورون اجتامات سل ية حنو مه ة اللدريس  -

 ابللدريب. و ل  نلي ة  دا مرورمك
( م نيوزياندا دراسة بع وان" Hawk & Hill( )2003وأجر  موك ومي  ) -11-2-2       

تدريب ااعلم  م نيوزل دا تطوير حمرتف وفعات ". مدفت الدراسة    تصميك برانما ساص بلدريب 
ة ود ك ااهارات لديهك. ااعلم  للحخ  قدربك  لأ ما بة ااؤثرات م النا ة اللدريخيةو وزايدث ااعرف

 وتوصلت الدراسة    نلائا ملعددث م ها:
م اك أولوايت و اجات جيب أن تلوفر   د ااعلم  ااخلفيدي  م  مذا الربانما وم  الندرث  لأ ب از  -

 اقة مائمة مع الطا و اسلعمات تن يات جديدث ساصة بلنييك ااش لةو الندرث  لأ اسلخداا ااعلك 
 للعاوين. لللعلك ا

 الربانما أظهر تغيك م  ارسات ااعلك وابللايل حتخ  اللعلك وزايدث م  جناز الطالب. -
 تعقيب عمس الدلايب  السب قةة -11-3

تلفق الدراسة احلالية مةع الدراسةات الخةابنة مة   يةث اسةلخداا  ااة ها اللحليلة  الوصةف ، وم اسةلخداا 
 االسل انة كمداث للدراسة.
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أمحد، واحلبايب و ودراسة (2001  د هللا ) دراسة(، و 1996ق الدراسة احلالية مع دراسة ساا )وكما تلف
 ةةةوت أةيةةةة اال لياجةةةات ااه يةةةة وامكاد يةةةة للمعلمةةة  وضةةةرورث الرتكيةةة   لةةةأ الةةةدورات اللدري يةةةة  (2003)

م تةدريب ااعلمة   و  لأ اسلخداا أفر  الطةرق احلدياةة براما   داد ااعلم و للمعلم و و  لأ تطوير
أث ةةاز اخلدمةةة، مبةةا يةة ع س  لةةأ سةةلوكيابك الصةةفية، ويخةةامك م حتخةة  مخةةلو  مهةةارابك الوظيفيةةة، وتغيةةك 
أف ارمك، وحتخ  اجتامةابك حنةو ط يعةة اللعلةيك، وحتخة  أسةالي هك اللدريخةية، وزايدث قةدربك  لةأ اسةلخداا 

 & Hawk 2003ق الدراسةةة احلاليةةة مةةع دراسةةة )تن يةةات اللعلةةيك، وحتخةة  أدائهةةك الصةةف . وكمةةا تلفةة
Hill, ودراسةةةة )Blumstein, 1992) لةةةأ أةيةةةة اكلخةةةا  مهةةةارات اللةةةدريس مةةة  سةةةات الةةةدورات  )

 جيابية حنةو العمليةة اللعليميةة يخةلطيعون مة  سا.ةا اللدري ية ااخلمرثو واليت مت   ااعلم  ت وي  اجتامات 
 حتنيق أمدافهك بخهولة.

 ال أن الدراسة احلالية ختللف    م  أةية الدراسات الخابنةو واليت أفيد م ها ال ا ث و لأ الرغك 
سابنابا م  الدراسات أبهنا تخعأ    تعرف أةية اكلخا  معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك امساس  

 اهارات اللدريس.
 علتج البحث وإجراءاتهة -12
 علتج البحثة  1 -12
ج  حتلي  ااعطيات ااخلخرجة م   جاابت أاا ها اللحليل  الوصف ، م   ذه الدراسةم م ات ع ال ا ث 

أةية  يخا دان مبعرفةااعلم   لأ اسل انة مهارات تدريسو ومذا اا ها أكار مازمة لط يعة الدراسة و 
 اكلخا  معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك امساس  اهارات اللدريس.

 ما البحث ةاجملتيع اسص 2 -12
مجيع معلم  مادث الرايضيات م احللنة امو  والاانية م  اللعليك امساس  م يلملف جملمع ال حث م  
 ومعلمة.ً ( معلما106وال الغ  ددمك )بعض مدارس ريف دمشق 

 عيلة البحثة 3 -12
 العيلة اسيبيية لمبحثة 1 -3 -12

وائية ال خيطة  يث ت ون أفراد العي ة م  جممو ل  من سحب العي ة م  جملمع الدراسة ابلطرينة العش
 ً. ( معلما100) لنة أو  و لنة اثنية(. ليص م العدد ال ل  مفراد العي ة )

 (.2015-2014م توزيع نخخ االسل انة  لأ أفراد العي ة ابلفص  الدراس  اموت م  العاا الدراس )
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عد شةهر مة  توزيعهةا وقةد بلةغ  مجةايل العائةد مة  ال خةخ م اسرتجاع نخخ االسل انة م  أفراد  ي ة ال حث ب
( نخةةةخةو بعةةةد اسةةل عاد ال خةةةخ الةةةيت مل تخةةل م  بياانبةةةا وال ةةةالغ 72وااخةةل ملة ل افةةةة ال يةةةاانت ااطلوبةةة )

 .٪72( نخخةو وبذل  تص م نخ ة العي ة ااخحوبة م  اجمللمع امصل  28 ددما )
سحب  ي ة م  أفراد اجمللمع امصل  بطرينة الخحب  من  العيلة االيتطالعية لمبحثة 2 -3 -12

ج   جراز الدراسة الخي ومرتية )معام  الصدق والا ات( مداث الدراسةو بلغ  دد أفراد مذه أالعشوائ  م  
 ً.( معلما20العي ة )
 أدا  البحثة 4 -12

 ة  لأ مخس مهارات موز  مهارات اللدريس م  سات العودث    امدبيات الرتبوية من تصميك اسل انة
 أساسية وك  مهارث مؤلفة م   دث مهارات فر ية ملمالة م جممو ة م  الع ارات وفق الش   اللايل:

 (.28-1ملمالة م الع ارات ) مهارث فر ية 28تلرم  عتبل  ختطيل الدلمة  .1
 (.50-29مهارث فر ية ملمالة م الع ارات ) 22تلرم   عتبل  تلفي  الدلمة .2
 (.54-51مهارات فر ية ملمالة م الع ارات ) 4تلرم   والتقييألة عتبل  التقص  .3
 -55مهارات فر ية ملمالة م الع ارات   ) 8: تلرم  عتبل  افابة, ال خاية والتفبعمية .4

62.) 
 (.83 -63مهارث فر ية ملمالة م الع ارات ) 21: تلرم  عتبل  البيبع العيما .5
اإلجابة   ها  (   ارثو تلك83وأص م ابللايل  مجايل  دد الع ارات اليت ترم لها أداث الدراسة مو ) 

ً(و اندراًو أ ياانًو ( ومو مي ان ملدرج م ون م  ثاث مخلوايت )دائماlikertوفق متو ج لي رت )
م خفرة    (  لأ اللوايلو  يث ت ون درجة اللحنق واإلسهاا 1و 2و 3وأ طيت النيك اللالية )

-68و1(و وملوسطة    يرتاوح االوسط احلخايب ب  )67و1 -1) يرتاوح االوسط احلخايب ب 
 (.3-35و2(و  الية   دما ي ون االوسط احلخايب ب  )34و2

 صد  أدا  الدلاية ة  1- 4 -12
 رضت االسل انة م صوربا امولية واا ونةة مة  (ة Content Validityصد  احملتصال ) -

 لةةأ جممو ةةة مةة  احمل مةة  ااخلصةة  م قخةةك اا ةةاما وطرائةةق اللةةدريس ل يةةان رأيهةةك م  (   ةةارث88)
ومطابنةةة كةةة    ةةارث لل عةةةد الةةةذي ت لمةة   ليةةة . و بعةةد  لةةة  قةةةاا  ٬صةةحة الع ةةةارات مةة  ال ا يةةةة العلميةةةة

 احمل مون حبذف بعض الع ارات رأوا أهنا م ررث.
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( 83) و ت طوي  لأ جممو ة م  الع ارات  بلغت ٬للط يقو أص حت امداث م ش لها ال هائ  جام ث ل
   ارث.

م  سات  خا   لاسل انةجر  اللمكد م  صدق ال  از بدراسة االتخاق الداسل  صد  البلبءة  -
 ( 1) معامات االرت اط ب  درجة ك  بعد والدرجة ال لية لاسل انة كما مو موضم م اإدوت رقك

(1جدول )   
د عن أ عبد االيتببنة الدلجة النمية لاليتببنةدلجة التببط كل  ع  

 القرال عستصال الداللة ععبعل االلتببط البعد
 دال 0٫01 0٫79٭٭ عتبل  ختطيل التدل  

 دال 0٫01 0٫809٭٭ عتبل  تلفي  الدلم

 دال 0٫01 0٫846٭٭ عتبل  التقييأل والتقص 
 دال 0٫01 0٫876٭٭ عتبل  افابة, ال خاية  والتفبعمية

 دال 0٫01 0٫839٭٭ تبل  البيبع العيماع

ومذا  (0٫01)   د مخلو  الداللةً أن قيك معامات االرت اط كلها دالة   صائيا( 1) جدوتيلرم م  
 يعين أن اانياس يلصف ابالتخاق الداسل   ا يدت  لأ صدق  ال  يوي.

سات  خا  اإذر  من  خا  الصدق الذايت لاسل انة م  (ةSelf Validityالاد  ال ايت )
ومو معام  ( 0٫95)و لأ  ل  ي ون الصدق الذايت  ٬(0٫91)الرتبيع  اعام  ث ات االسل انة وال الغ 

 صدق م اسب للدراسة.
 ثبب  اسدا ة -
وم  مث م  خا  معام   ٬ًمعلما (20)م تط يق االسل انة  لأ  ي ة مؤلفة م   ٬السلخراج ث ات امداث  

 ون اخ . الا ات بطرينة ألفا كر 
 (2جدول لقأل )

 ععبعال  ثبب  أدا  الدلاية وفق ععبعل ألفب كرونببخ
 معام  ارت اط ألفا كرون اخ االسل انة ك  

 91,0 معام  ث ات امداث 
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(و ومو معام  ث ات  ايل نخ يااو لذا     وصةف 0٫91( أن معام  الا ات )2ويلرم م  اإدوت رقك )
 امداث بش لها ال هائ  صاحلة لللط يق. امداث أبهنا اثبلة وبذل  تعلرب

 ااعببة ا لابةيةة 5 -12
وبعد االنلهاز م  ( معلٍك 100)بعد اللحنق م  صدق وث ات االسل انة من تط ينها  لأ  ي ة مؤلفة م  

ابسلخداا احلاسو   يث أدسلت مجيع ااعطيات واسلخرجت ً اللط يق متت معاإة ااعطيات   صائيا
 (.SPSSالرزمة اإل صائية ) ال لائا وفق

 نتبةج البحثة -13
مةةةةا أةيةةةةة اكلخةةةةا  معلمةةةة  الرايضةةةةيات م مر لةةةةة اللعلةةةةيك  نتاااابةج ا جب ااااة عاااان السااااؤال اسولة 13-1

 امساس  اهارث ختطيط الدرس؟
لإلجابةةة  لةةأ مةةذا الخةةؤات م  خةةا  الل ةةرارات وال خةةب اا ويةةة واالوسةةطات احلخةةابية السةةل اابت أفةةراد 

 حث جتاه   ارات بُعد مهارث ختطيط اللدريس. ي ة ال 
 (3جدول )

التنرالا  واللسب اائص ة وااتصيطب  األسب ية اليتابا  أفراد عيلة البحث بتة  
  عد عتبل  ختطيل الدلم عببلا 

رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك 
 الع ارث

االوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  امةية
 احلخايب

االحنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 ااعياري

 الرتتيب
 بدون أةية ملوسطة ك كث

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
1 28 9‚38 21 2‚29 23 9‚31 0694‚2 84464‚0 26 
2 28 9‚38 29 3‚40 15 8‚20 1806‚2 75669‚0 17 
3 26 1‚36 28 9‚38 18 25 1111‚2 73923‚0 23 
4 39 2‚54 24 3‚33 9 5‚12 4167‚2 70711‚0 1 
5 34 2‚47 29 3‚33 9 5‚12 3472‚2 69525‚0 4 
6 31 1‚43 24 3‚33 17 6‚23 1944‚2 79857‚0 16 
7 28 9‚38 26 1‚36 18 25 1389‚2 79267‚0 21 
8 29 3‚40 20 8‚27 23 9‚31 0833‚2 85168‚0 25 
9 38 3‚52 14 4‚19 20 8‚27 2500‚2 86806‚0 12 
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10 35 6‚48 20 8‚27 17 6‚23 2500‚2 81793‚0 11 
11 31 1‚43 23 9‚31 18 25 1806‚2 81061‚0 18 
12 34 2‚47 27 5‚37 11 3‚15 3194‚2 72823‚0 6 
13 35 6‚48 22 6‚30 15 8‚20 2778‚2 79119‚0 8 
14 37 4‚51 28 9‚38 7 7‚9 4167‚2 66608‚0 2 
15 32 4‚44 26 1‚36 14 4‚19 2500‚2 76453‚0 10 
16 32 4‚44 26 1‚36 14 4‚19 2500‚2 76453‚0 9 
17 37 4‚51 19 4‚26 16 2‚22 2917‚2 81253‚0 7 
18 26 1‚36 26 1‚36 20 8‚27 0833‚2 80053‚0 24 
19 33 8‚45 19 4‚26 20 8‚27 1804‚2 84464‚0 19 
20 25 7‚34 23 9‚31 24 3‚33 0139‚2 83063‚0 22 
21 31 1‚43 25 7‚34 16 2‚22 2083‚2 78610‚0 15 
22 28 9‚38 20 8‚27 24 3‚33 0566‚2 85397‚0 27 
23 32 4‚44 23 9‚31 17 6‚23 2083‚2 80382‚0 13 
24 31 1‚43 25 7‚34 16 2‚22 2083‚2 78610‚0 14 
25 36 50 23 9‚31 13 1‚18 3194‚2 76594‚0 5 
26 28 9‚38 20 8‚27 24 3‚33 0566‚2 85397‚0 28 
27 36 50 26 1‚36 10 3‚13 3611‚2 71809‚0 3 
28 30 7‚41 22 1‚30 20 8‚27 1389‚2 82744‚0 20 

  0‚75957 2‚2093 مجيع الع ارات
 ليثة ك= التنراله  ٪= اللسبة اائص ة

( اسةةل اابت أفةةراد  ي ةةة ال حةةث جتةةاه أةيةةة مهةةارث ختطةةيط الةةدرسو وم ةة  يلرةةم أن 3يوضةةم اإةةدوت رقةةك )
معلم  الرايضيات م اللعليك امساس   ددون أةية مهارث اللخطةيط للةدرس بدرجةة ملوسةطة، و لة  كمةا 

 0(0‚75( وابحنراف معياري )2‚20خايب ال ل  )تشك ل  قيمة االوسط احل
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أمةةا ابل خةة ة للمهةةارات الفر يةةة الةةيت متاةة  أةيةةة مهةةارث ختطةةيط الةةدرس فنةةد تفاوتةةت االسةةل اابت للمعلمةة  
ماب  امةية بدرجة ك كث أو بدرجة ملوسةطة ،أو بةدون أةيةة. وكانةت أبةرز مهةارث رأ  ااعلمةون أهنةا متللة  

  "أاتبةةع كةة  مةةا مةةو مخةةلحدث وجديةةد م جمةةات اللخصةةص،  يةةث بلغةةت ال خةة ة أةيةةة بدرجةةة ك ةةكث، مةة
وجةةةةازت م اارت ةةةةة الاانيةةةةة مهةةةةارث "   0(0‚71(و واحنةةةةراف معيةةةةاري )2‚41٪و مبلوسةةةةط  خةةةةايب )54‚2
٪و ومبلوسةط  خةايب 51‚4سطط السلخداا مهارات اللدريس اا  يةة  لةأ ال حةث واالسلنصةاز " ب خة ة ٲ
 ةةدد أسةةاليب اللنةةومي اا اسةة ة لنيةةاس ٲ( ، أمةةا ااهةةارث الاالاةةة  ف انةةت" 0‚66) ( واحنةةراف معيةةاري2‚41)

نفخةة   ركةة ( م بدايةةة الةةدرس وم هنايةةة  –معةةرم  –مةةد  حتنيةةق اممةةداف م اجملةةاالت الااثةةة ) نلةة  
(، أمةةا ااهةارث الةيت أتةةت م 0‚71(و واحنةراف معيةاري ) 2‚36٪ ومبلوسةط  خةةايب )50الةدرس" ، ب خة ة 

سةةلع  اباراجةةع العلميةةة احلدياةةة للوثيةةق ااةةادث العلميةةة   ةةد ختطةةيط الةةدرس" ب خةة ة ٲت ةةة  الرابعةةة  فهةة  " اار 
(. أما ابل خ ة ل اق  ااهارات فند ظهةرت 0‚69(و واحنراف معياري )2‚34٪، ومبلوسط  خايب )47‚2

ابية إميةع الع ةارات تنةع أةيلها بدرجة ملوسطة ابل خ ة مفراد  ي ة ال حث،  يث كانت االوسطات احلخ
(. و    تفخك  ل  أبن معلم  الرايضةيات مل انخةون وملفنةون م الةرأي 34و2 -68و1ضم  الف ة )

 لأ أةية االابعة واإلطاع  لأ ك  ما مو جديد و ديث قد يطرأ  لأ االسلصاصو  ىت ي ونوا مهي   
، وكةةذل  فةةإهنك يؤكةةدون  لةةأ أةيةةة مهةةارث لإلجابةةة ب ةة  مصةةداقية وثنةةة  لةةأ اسلفخةةارات وأسةة لة اللاميةةذ

اللنص  وال حثو واالبلعةاد  ة   الطرائةق اللنليديةة م اللةدريسو والةيت تعلمةد  لةأ الللنة و و لةأ مةا سة ق 
 م  حترك.

مةةةةا أةيةةةةة اكلخةةةةا  معلمةةةة  الرايضةةةةيات م مر لةةةةة اللعلةةةةيك  نتاااابةج ا جب ااااة عاااان السااااؤال ال ااااب ة 13-2
لإلجابة  لأ مذا الخؤات من  خا  الل رارات وال خب اا ويةة واالوسةطات  امساس  اهارث ت فيذ الدرس؟

 احلخابية السل اابت أفراد  ي ة ال حث إهة   ارات بُعد مهارث ت فيذ اللدريس
 (4جدول )

 عد التنرالا  واللسب اائص ة وااتصيطب  األسب ية اليتابا  أفراد عيلة الدلاية بتة عببلا  
 لدلمعتبل  تلفي  ا

رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةك 
 الع ارث

االوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  امةية
 احلخايب

االحنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 ااعياري

 الرتتيب
 بدون أةية ملوسطة ك كث

  ٪   ٪   ٪ 
29 37 4‚51 19 4‚26 16 2‚22 2917‚2 81253‚0 3 
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30 32 4‚44 16 2‚22 24 3‚33 1111‚2 88103‚0 16 
31 26 1‚36 28 9‚38 18 25 1111‚2 77923‚0 14 
32 28 9‚38 23 9‚31 21 2‚29 0972‚2 82496‚0 17 
33 26 9‚36 28 9‚38 18 25 1111‚2 77923‚0 13 
34 37 1‚51 19 4‚26 16 2‚22 2917‚2 81253‚0 2 
35 37 1‚51 18 25 17 6‚23 2778‚2 82602‚0 4 
36 26 1‚36 24 3‚33 22 6‚30 0556‚2 82032‚0 19 
37 24 3‚33 28 9‚38 20 8‚27 0556‚2 78532‚0 18 
38 25 7‚34 23 9‚31 24 3‚33 0139‚2 83063‚0 21 
39 33 8‚45 17 6‚23 22 6‚30 1528‚2 86659‚0 10 
40 32 4‚44 22 6‚30 18 25 1944‚2 81602‚0 8 
41 16 50 10 9‚13 26 1‚36 1389‚2 92395‚0 11 
42 33 8‚45 18 25 21 2‚29 1667‚2 85580‚0 9 
43 24 3‚33 19 4‚26 29 3‚40 9306‚2 86116‚0 22 
44 36 50 19 4‚26 17 6‚23 2639‚2 82211‚0 5 
45 37 4‚51 23 9‚31 12 7‚16 3472‚2 75358‚0 1 
46 34 2‚47 19 4‚26 19 4‚26 2083‚2 83813‚0 6 
47 30 7‚41 21 2‚29 21 2‚29 1250‚2 83813‚0 12 
48 32 4‚44 22 6‚30 18 25 1944‚2 81602‚0 7 
49 30 7‚41 20 8‚27 22 6‚30 1111‚2 84845‚0 15 
50 28 9‚38 19 4‚26 25 3‚34 0417‚2 86297‚0 20 

  0‚82975 2‚1925 مجيع الع ارات

 ليثة ك= التنراله  ٪= اللسبة اائص ة



 حمداند. .. ..................أهمية اكتساب معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي لمهارات التدريس
 

 355 

( اسةةةل اابت أفةةةراد  ي ةةةة ال حةةةث جتةةةاه أةيةةةة مهةةةارث ت فيةةةذ الةةةدرسو وم ةةة  يلرةةةم أن 4يوضةةةم اإةةةدوت رقةةةك )
ليك امساس   ددون أةية مهارث ت فيذ الدرس بدرجة ملوسطة، و ل  كما تشك معلم  الرايضيات م اللع

 0(0‚82(و وابحنراف معياري )2‚19ل  قيمة االوسط احلخايب ال ل  )
أمةةا ابل خةة ة للمهةةارات الفر يةةة الةةيت متاةة  أةيةةة مهةةارث ت فيةةذ الةةدرس فنةةد تفاوتةةت اسةةل اابت ااعلمةة  مةةاب  

رجةة ملوسةطة ،أو بةدون أةيةة. وكانةت أبةرز مهةارث رأ  ااعلمةون أهنةا متللة  أةيةة امةية بدرجةة ك ةكث أو بد
سةلخدا الوسةةائ  اللعليميةة واللن يةةات احلدياةة ااخلةةارث بطرينةة صةةحيحة وماةكث لانل ةةاه ٲبدرجةة ك ةكث، مةة  "

اري (و واحنةراف معية2.34٪، مبلوسط  خايب ) 51‚4للوضيم اافاميك الغامرة " ،  يث بلغت ال خ ة 
سةةلخدا أسةةاليب تدريخةةية مشةةوقة حتنةةق أمةةداف الةةدرس ". ٲ(. وجةةازت م اارت ةةة الاانيةةة مهةةارث " 0.75)

( ، 0.81(و واحنةراف معيةاري )2.29٪     كروا أهنا متلل  أةية ك كث ومبلوسط  خةايب )51‚1ب خ ة 
افعيةةةة اللاميةةةذ"، ب خةةة ة أمةةةا ااهةةةارث الاالاةةةة ف انةةةت " أميةةة  للةةةدرس بطةةةرق مل و ةةةة وجذابةةةة وشةةةينة لةةة ايدث د

(، أمةا ااهةارث الةيت كانةت م اارت ةة الرابعةة  0.81(و واحنةراف معيةاري ) 2.29٪، مبلوسط  خايب )51‚4
تعلك تعاوين ( تش ع  لأ ااشاركة واللفا    –سلخدا اسرتاتي يات تدريخية  يوية ) تعلك نشط ٲفه  " 

 (.0.82واحنراف معياري )(و 2.27٪، مبلوسط  خايب )51‚1واالبل ار " ب خ ة 
أما ابل خة ة ل ةاق  ااهةارات فنةد ظهةرت أةيلهةا بدرجةة ملوسةطة ابل خة ة مفةراد  ي ةة ال حةث،  يةث كانةت 

 (. 34و2 -68و1االوسطات احلخابية إميع الع ارات تنع ضم  الف ة )
أبةيةةة و  ةة  تفخةةك  لةة  أبن معلمةة  الرايضةةيات م اللعلةةيك امساسةة  لةةديهك الن ا ةةة الراسةةخة 

اسلخداا الوسائ  اللعليمية السيما احلدياة م ها م  أجة  تخةهي  وتيخةك ت فيةذ الةدرس، وكةذل  اسةلخداا 
أسةةاليب وطةةرق تعلةةيك  دياةةة ال تعلمةةد  لةةأ احلفةةز والللنةة  هبةةدف زايدث الدافعيةةة والل ةةافس بةة  اللاميةةذ 

( الةيت تؤكةد  لةأ أةيةةة 2004سةامةولة ايدث حتصةيلهك امكةاد  . ومةذه ال لي ةة تلفةق مةةع دراسةة )احللةيب و 
 اسلخداا اسرتاتي يات ووسائ   دياة م العملية اللعليمية لعرو مي ة اللدريس م ضوز معايك اإودث.

مةةا أةيةةةة اكلخةةا  معلمةةة  الرايضةةيات م مر لةةةة  نتاابةج وتفساااري ا جب ااة عااان السااؤال ال بلاااثة 13-3
 اللعليك امساس  اهارث اللنييك واللنومي؟

ابةةة  ةة  مةةذا الخةةؤات من  خةةا  الل ةةرارات وال خةةب اا ويةةةو واالوسةةطات احلخةةابية السةةل اابت أفةةراد لإلج
  ي ة ال حث إهة   ارات بعد مهارث اللنومي واللنييك.    
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 (5جدول )

 عد  التنرالا  واللسب اائص ة وااتصيطب  األسب ية اليتابا  أفراد عيلة البحث بتة عببلا  
 قص  والتقييألعتبل  الت

رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك 
 الع ارث

االوسةةةةةةةةةةةةةةةةةط  امةية
 احلخايب

االحنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 ااعياري

 الرتتيب
 بدون أةية ملوسطة ك كث

  ٪   ٪   ٪ 
51 23 9‚31 28 9‚38 21 2‚29 0278‚2 78672‚0 3 
52 18 25 31 1‚34 23 9‚31 9306‚1 75669‚0 4 

53 23 9‚31 30 7‚41 19 4‚26 0556‚2 76709‚0 2 
54 28 9‚38 25 7‚34 19 4‚26 1250‚2 80382‚0 1 

  0‚77858 2‚0344 مجيع الع ارات
 ليثة ك= التنراله  ٪= اللسبة اائص ة

( اسةةل اابت أفةةراد  ي ةةة ال حةةث جتةةاه أةيةةة مهةةارث اللنةةوميو واللنيةةيك وم ةة  يلرةةم أن 5يوضةةم اإةةدوت رقةةك )
ارث اللنةةومي واللنيةةيك بدرجةةة ملوسةةطة، و لةة  كمةةا معلمةة  الرايضةةيات م اللعلةةيك امساسةة   ةةددون أةيةةة مهةة

 0(0‚77(و وابحنراف معياري )2‚03تشك ل  قيمة االوسط احلخايب ال ل  )
أمةةةا ابل خةةة ة للمهةةةارات الفر يةةةة الةةةيت متاةةة  أةيةةةة مهةةةارث اللنةةةومي واللنيةةةيك فنةةةد تفاوتةةةت اسةةةل اابت 

دون أةيةةة. وكانةةت أبةةرز مهةةارث رأ  ااعلمةةون ااعلمة  مةةاب  امةيةةة بدرجةةة ك ةةكث أو بدرجةةة ملوسةةطة ، أو بةة
سةةةلخدا اللنةةومي ال هةةةائ  لللمكةةةد مةة  مةةةد  حتنيةةق أمةةةداف الةةةدرس ٲأهنةةا متللةةة  أةيةةة بدرجةةةة ك ةةةكث، مةة  " 

٪، ومبلوسةط 38‚9ال هائية وحتديد نناط النوث للد يمهاو ونناط الرعف لعاجهةا"،  يةث بلغةت ال خة ة 
سةةلخدا اللنةةومي ال  ةةائ  ٲ، وجةةازت م اارت ةةة الاانيةةة مهةةارث " (0‚80(و واحنةةراف معيةةاري )2‚12 خةةايب )

لللمكد م  مد  حتنيق الطال ات لألمداف بصورث مخلمرث أث از الدرس و مةدادمك بلغذيةة راجعةة( " ب خة ة 
(  واحنةةةةةراف معيةةةةةاري 2‚05٪  ةةةةة   كةةةةةروا أهنةةةةةا  ات أةيةةةةةة بدرجةةةةةة ملوسةةةةةطة، ومبلوسةةةةةط  خةةةةةايب )41‚7
قةةةوا ٲاالاةةةة مةةة   يةةةث أةيلهةةةا  ابل خةةة ة للمعلمةةة  وبدرجةةةة ملوسةةةطة، ف انةةةت " ( ، أمةةةا ااهةةةارث ال0.76)
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اللاميذ وفناا ممداف الدرس م اجملاالت الااثة بطرق مل و ة مع مرا ةاث الفةروق الفرديةة بة  اللاميةذ " ، 
لرابعة (، أما ااهارث كانت م اارت ة ا0‚78( واحنراف معياري )2‚02٪ و ومبلوسط  خايب )38‚9ب خ ة 

سلخدا اللنومي اا دئ  لللعرف  لةأ سلفيةة اللاميةذ" ٲوامسكث م   يث امةية وبدرجة ملوسطة، فه  " 
 (.0‚75(و واحنراف معياري )1‚93٪ ، ومبلوسط  خايب )34‚1وب خ ة 

و    تفخك  ل  أبن معلم  الرايضيات م اللعليك امساس  يؤكدون  لأ أةية اللنومي واللنييك 
ئ  اعاإةةة امسطةةاز الةةيت وقةةع فيهةةا اللاميةةذ وحماولةةة تصةةحيحهاو وكةةذل  للع يةة  ااهةةارات واامارسةةات ال هةةا

اإلجيابيةة الةيت قةاا هبةا اللاميةةذ وكمةا أن ااعلمة  يؤكةدون  لةأ أةيةةة ا لمةاد أسةاليب اللنةومي ااخةلمر هبةةدف 
   ق   ااعلم .اللمكد م  مد  حتنيق اللاميذ لألمداف اارسومة وااوضو ة أصاا م

ما أةية اكلخا  معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك  نتبةج وتفسري ا جب ة عن السؤال الرا عة 13-4
 امساس  اهارث اخلصائص الشخصية واللفا لية؟

لإلجابةةة  ةة  الخةةؤات الرابةةع من  خةةا  الل ةةرارات وال خةةب اا ويةةة واالوسةةطات احلخةةابية السةةل اابت أفةةراد 
 حث إهة   ارات  بعد مهارث اخلصائص الشخصية واللفا لية. ي ة ال 

 (6جدول )
 عد عتبل  افابة, التنرالا  واللسب اائص ة وااتصيطب  األسب ية اليتابا  أفراد عيلة الدلاية بتة عببلا  

 ال خاية والتفبعمية 
االوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  امةية رقك الع ارث

 احلخايب
االحنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 

 ااعياري
 الرتتيب

 بدون أةية ملوسطة ثك ك 
  ٪   ٪   ٪ 

55 20 8‚27 22 6‚30 30 7‚41 8611‚1 82744‚0 7 
56 26 1‚36 16 2‚22 30 7‚41 9444‚1 88634‚0 5 
57 22 6‚30 17 6‚23 33 8‚45 8472‚1 86659‚0 8 
58 25 7‚34 18 25 29 3‚40 9444‚1 87031‚0 3 
59 24 3‚33 14 4‚19 34 2‚47 8611‚1 89294‚0 6 
60 26 1‚36 16 2‚22 30 7‚41 9444‚1 88634‚0 4 
61 24 3‚33 21 2‚29 27 5‚37 9583‚1 84649‚0 2 
63 27 5‚37 17 6‚23 28 9‚38 9861‚1 88003‚0 1 

  0‚86966 1‚9183 مجيع الع ارات

 ليثة ك= التنراله  ٪= اللسبة اائص ة
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جتةةاه أةيةةة مهةةارث اخلصةةائص الشخصةةيةو واللفا ليةةة ( اسةةل اابت أفةةراد  ي ةةة ال حةةث 6يوضةةم اإةةدوت رقةةك )
وم   يلرم أن معلم  الرايضيات م اللعليك امساس   ددون أةية مهارث اخلصائص الشخصية واللفا ليةة 

 (.0‚86(و وابحنراف معياري )1‚91بدرجة ملوسطة، و ل  كما تشك ل  قيمة االوسط احلخايب ال ل  )
ة اليت متا  أةية مهارث اخلصائص الشخصية واللفا لية فند تفاوتت اسل اابت أما ابل خ ة للمهارات الفر ي

ااعلم  ماب  امةية بدرجة ك كث أو بدرجة ملوسطة،أو بدون أةية. وكانت أبةرز مهةارث رأ  ااعلمةون أهنةا 
و مبلوسط ٪37‚5متلل  أةية بدرجة ك كث، م  " أتصرف بذكاز م ااواقف الطارئة"،  يث بلغت ال خ ة 

(. وجةةةةازت م اارت ةةةةة الاانيةةةةة مهةةةةارث " أت يةةةةف مةةةةع ااواقةةةةف 0‚88(و واحنةةةةراف معيةةةةاري )1‚98 خةةةةايب )
٪  ةة   كةةروا أهنةةا متللةة  أةيةةة ك ةةكث ومبلوسةةط  خةةايب 33‚3اللدريخةةية الطارئةةة وأجت ةةب االنفعةةات" ب خةة ة  

لاميةذ  لةأ اا ةادرث واالسلفخةار (، أما ااهارث الاالاةة ف انةت " أشة ع ال0‚84(و واحنراف معياري )1‚9)
(و واحنةةةةراف 1‚94٪، وملوسةةةةط  خةةةةايب )34‚7 ةةةة  أي موضةةةةوع مةةةةع تنةةةةدمي اللغذيةةةةة الراجعةةةةة "، ب خةةةة ة 

 (.0‚87معياري )
أما ابل خ ة ل اق  ااهارات الفر ية فند ظهرت أةيلها بدرجة ملوسطة ابل خ ة مفةراد  ي ةة ال حةث،  يةث   

 (. 34و2 -68و1لع ارات تنع ضم  الف ة )كانت االوسطات احلخابية إميع ا
و  ةة  تفخةةك  لةة  أبن معلمةة  الرايضةةيات م نخةةمون م آرائهةةك  ةةوت أةيةةة مهةةارث اخلصةةائص الشخصةةية 
واللفا لية، ورمبا يعود الخ ب م  ل     أن ااعلم  يعلربون مذه ااهارث أصاا موجودث لديهكو وأن اممك 

ليخةت ابلنليلةة  –اميذ بش   صحيم  لأ الرغك م  وجود نخ ة م هك مو اللدريسو وتوصي  ااعلومة للل
أكةةدت  لةةأ أةيةةة ااهةةارث إل اهنةةا أبن اللعلةةيك والخةةلوك سةةواز أكةةان مةة  ااعلةةك أو مةة  الللميةةذ جيةةب أن  –

 يلازما معاا إلجناح العملية اللعليمية.
لمةة  الرايضةةيات م مر لةةة مةةا أةيةةة اكلخةةا  معنتاابةج وتفسااري ا جب ااة عاان السااؤال افاابع ة  13-5

 اللعليك امساس  اهارث ال يان العلم ؟
لإلجابة    الخؤات اخلامس من  خا  الل رارات وال خب اا ويةة واالوسةطات احلخةابية السةل اابت أفةراد 

  ي ة ال حث إهة   ارات بعد مهارث ال يان العلم .  
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 (7جدول )

 عد عتبل   وااتصيطب  األسب ية اليتابا  أفراد عيلة البحث بتة عببلا  التنرالا  واللسب اائص ة 
 البيبع العميا )الدلوم العيمية(

االوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  امةية رقك الع ارث
 احلخايب

االحنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 ااعياري

 الرتتيب
 بدون أةية ملوسطة ك كث

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك
63 16 2‚22 22 6‚30 34 2‚47 7500‚1 80053‚0 20 
64 16 2‚22 19 4‚26 37 4‚51 7083‚1 81253‚0 21 
65 16 2‚22 22 6‚30 34 2‚47 7500‚1 80053‚0 19 
66 23 9‚31 22 6‚30 27 5‚37 9444‚1 83731‚0 8 
67 26 1‚36 25 7‚34 21 2‚29 0691‚2 81061‚0 4 
68 24 3‚33 22 6‚30 26 1‚36 9722‚1 83872‚0 7 
69 30 7‚41 19 4‚26 23 9‚31 0972‚2 85843‚0 2 
70 21 2‚29 23 9‚31 28 9‚38 9028‚1 82496‚0 11 
71 20 8‚27 23 9‚31 29 3‚40 8750‚1 82116‚0 13 
72 24 3‚33 15 8‚20 33 8‚45 8750‚1 88711‚0 14 
73 19 4‚26 24 3‚33 28 9‚38 8611‚1 81024‚0 15 
74 21 2‚29 17 6‚23 34 2‚47 8194‚1 86116‚0 16 
75 25 7‚34 17 6‚23 30 7‚41 9306‚1 87736‚0 9 
76 23 9‚31 18 25 31 1‚43 8889‚1 86490‚0 12 
77 27 5‚37 22 6‚30 23 9‚31 0556‚2 83731‚0 5 
78 20 8‚27 19 4‚26 33 8‚45 8194‚1 84464‚0 18 
79 22 6‚30 15 8‚20 35 8‚48 8194‚1 87736‚0 17 
80 30 7‚41 17 6‚23 25 7‚34 0694‚2 87736‚0 3 
81 30 7‚41 20 8‚27 22 6‚30 1111‚2 84845‚0 1 
82 27 5‚37 18 25 27 5‚37 2 87210‚0 6 
83 20 8‚27 27 5‚37 25 7‚34 9306‚1 79304‚0 10 

  0‚84075 1‚9166 مجيع الع ارات

 ليثة ك= التنراله  ٪= اللسبة اائص ة
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ة مهةةارث ال يةةان العلمةة و وم ةة  يلرةةم أن ( اسةةل اابت أفةةراد  ي ةةة ال حةةث جتةةاه أةيةة7يوضةةم اإةةدوت رقةةك )
معلم  الرايضيات م اللعليك امساس   ددون أةية مهارث ال يان العلم  بدرجة ملوسطة، و ل  كما تشك 

 0(0‚84(و وابحنراف معياري )1‚91ل  قيمة االوسط احلخايب ال ل  )
مة  فنةد تفاوتةت اسةل اابت ااعلمة  مةاب  أما ابل خة ة للمهةارات الفر يةة الةيت متاة  أةيةة مهةارث ال يةان العل

امةية بدرجةة ك ةكث أو بدرجةة ملوسةطة ،أو بةدون أةيةة. وكانةت أبةرز مهةارث رأ  ااعلمةون أهنةا متللة  أةيةة 
هن  الدرس م الوقت احملدد بطرينةة جذابةة وشةينة مةع الرتكية   لةأ اافةاميك امساسةية ٲبدرجة ك كث، م  " 

(. وجةةةازت م 0‚84(و واحنةةةراف معيةةةاري )2‚11٪ و مبلوسةةةط  خةةةايب )41‚7"،  يةةةث بلغةةةت ال خةةة ة 
٪     كروا 41‚7سلخدا بعض الوسائ  اللعليمية اليت تاري ال يان العمل  " ب خ ة ٲاارت ة الاانية مهارث " 

       ا  قةةو ٲ( ، أمةةا ااهةةارث الاالاةةة " 0‚85(و واحنةةراف معيةةاري )2‚09أهنةةا متللةة  أةيةةة ك ةةكث ومبلوسةةط  خةةايب )
 دد نناط النوث للد يمها ونناط الرعف للصحيحها ابسةلخداا منةاييس من  ةة "، ب خة ة ٲأداز اللاميذ و

 (. 0‚87(و واحنراف معياري )2‚06٪، وملوسط  خايب )41‚7
قةةدا ال يةةان العملةة  بطرينةةة جذابةةةو وصةةوت واضةةمو ولغةةة ٲأمةةا ااهةةارث الةةيت كانةةت م اارت ةةة الرابعةةة  فهةة  " 

(و واحنةةةراف 2‚06٪، ومبلوسةةةط  خةةةايب )36‚1ك دافعيةةةة اللاميةةةذ مةةةع توضةةةيم ا.ةةةدف" ب خةةة ة سةةةليمة تاةةة
 (.0‚81معياري )

أما ابل خ ة ل اق  ااهارات الفر ية فند ظهةرت أةيلهةا بدرجةة ملوسةطة ابل خة ة مفةراد  ي ةة ال حةث،  يةث  
 (. 34و2 -68و1كانت االوسطات احلخابية إميع الع ارات تنع ضم  الف ة )

ويع و ال ا ث مذه ال لي ة    أن ااهةارات العمليةة تشة   جة زاا أساسةياا مة  تةدريس الرايضةياتو وابللةايل 
فإن سربث ااعلم  تخا دمك بدرجة ك ةكث  لةأ ت فيةذ الةدروس العمليةة. أمةا ابل خة ة لرتكية  أفةراد العي ةة  لةأ 

وهنك ي ةدوون بلةدريس موضةوع  ملة  ي ةون أةيةة مهةارث  هنةاز الةدرس ابلوقةت احملةدد، فالخة ب رمبةا يعةود ل ة
مةةة  الصةةةعب  هنةةةاوه م الوقةةةت احملةةةدد للةةةدرسو و لةةة  بخةةة ب كاةةةرث أسةةة لة واسلفخةةةارات اللاميةةةذو و ةةةرص 

 ااعلم   لأ أن مجيع اللاميذ قد مت  وا م  اسليعا  الدرس.
 تفسري نتبةج فرضيب  البحثة 13-6

يوجد فروق  ات داللة   صائية ب  ملوسطات  الن  أت صُّ الفرضية  لأ اللسبة لمفرضية اسوىلة 
السل ار صحة  تع   الغك ) دد س وات اخلربث(. مهارات اللدريساسل انة درجات أفراد  ي ة ال حث  لأ 

م   جراز حتلي  الل اي  ام ادي  لأ ا ل ار أن اخلربث ملغٌك مخلنٌ  ل  أربع مخلوايت: مذه الفرضية من 
أما االغك  س وات(.10س وات(و  و)أكار م   10 -6س وات(و وم  ) 5-4س وات(و وم  ) 1-3)
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( نلائا حتلي  8اللابع فيما  اسل اابت أفراد  ي ة ال حث  لأ اسل انة مهارات اللدريس. وي   اإدوت )
 .(ANOVA)الل اي  ام ادي 

 (8جدول )
ععميا الرايضيب     أمهية اكتسب لتحد د   (ANOVA)نتبةج ااتببل حتميل التبب ن اسلبدي 

  الاتالف عدد يلصا  افرب ً عرلمة التعميأل اسيبيا اتبلا  التدل   تبعب
مهارات 
 اللدريس

جمموع  مصدر الل اي 
 ااربعات

درجات 
 احلرية

ملوسط 
 ااربعات

مخلو   قيمة ف
 الداللة

ختطيط 
 اللدريس

 212,0 3 673,0 ب  اجملمو ات
 398,0 69 078,27 داس  اجملمو ات 661,0 533,0

  72 751,27 اجملموع ال ل 
 220,0 3 661,0 ب  اجملمو ات ت فيذ الدرس

 482,0 69 775,32 داس  اجملمو ات 713,0 457,0
  71 436,33 اجملموع ال ل 

 135,0 3 405,0 ب  اجملمو ات اللنييك واللنومي
 471,0 69 008,32 داس  اجملمو ات 835,0 287,0

  72 413,32 اجملموع ال ل 
اخلصائص 
الشخصية 
 واللفا لية

 143,1 3 429,3 ب  اجملمو ات
 639,0 69 482,43 داس  اجملمو ات 158,0 0 ,730

  72 911,46 اجملموع ال ل 
 317,0 3 951,0 ب  اجملمو ات ال يان العمل 

 505,0 69 336,34 داس  اجملمو ات 599,0 628,0
  72 287,35 موع ال ل اجمل

أةية اكلخا  معلم  الرايضيات م مر لة أن قيمة )ف( لداللة الفروق جتاه  (8)يلرم م  اإدوت 
ابسلاف  دد س وات اخلربث غك دالة   صائياا   د مجيع أبعاد هارات اللدريس ا اللعليك امساس 

  د ال توجد فروق  ات داللة   صائية  ة أبن الاانيوابللايل تؤكد مذه ال لي ة صحة الفرضية  الدراسة.
ب  ملوسطات درجات أفراد  ي ة ال حث  لأ ب ود االسل انة تع   الغك  (05٫0 =مخلو  الداللة )
أةية ثر واضم م حتديد أوتشك مذه ال لي ة    أن ملغك  دد س وات اخلربث مل ي   ل    س وات اخلربث.

 .للدريس ابل خ ة اعلم  الرايضيات م مر لة اللعليك امساس اكلخا  مهارات ا



 2016 –العدد الثالث  -المجلد الرابع عشر ……. ....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 362 

(و واليت أشارت    أةية 2006ال وري )يلرم أن مذه ال لي ة تلفق مع نلائا دراسة  علبق ة اللتياةة
أن معلم  وضع برانما تدرييب للمعلم  للطوير متومك ااهين. ويع و ال ا ث مذه ال لي ة م دراسل     

م مر لة اللعليك امساس  لديهك النابلية واحلماسة للطوير قدرابك اللعليمية م  سات اكلخا   الرايضيات
مهارات اللدريس احلدياة  لأ الرغك م  اسلاف  دد س وات اخلربث لديهك. وكما يع و ال ا ث مذه 

تفوقهك وجنا هك م    أن ااعلم   ريصون  لأ اكلخا  ااهارات اليت مت  هك م   ظهار ً ال لي ة أيرا
جيايب مع ك  جديد قد يطرأ  لأ إمهملهك اللعليميةو و ريصون م الوقت نفخ   لأ اللعاط  بش   

   أن ااعلم  لديهك الن ا ة ً ختصصهكو ويخلوجب م هك تط ين  م مدارسهكو ورمبا يعود  ل  أيرا
اسلخداا  سرتاتي ية تعليمية جديدث تنود الراسخة والاابلة أبن ااعلك ال اجم مو الذي  لل  الندرث  لأ 

    حتخ  أداز االعلم   لأ حنو أفر .
  د مخلو  الداللة ال يوجد فروق  ات داللة   صائية ن  أت صُّ الفرضية  لأ اللسبة لمفرضية ال بنيةة 

تع   الغك  مهارات اللدريساسل انة ب  ملوسطات درجات أفراد  ي ة ال حث  لأ  (05٫0 =)
من  خا  و والسل ار صحة مذه الفرضية اار لة اللعليمية اليت يدرس فيها ااعلك ) لنة أو و  لنة اثنية(.

)ت( لداللة الفروق ب  ملوسطات درجات أفراد  ي ة ال حث  لأ ب ود االسل انة حبخب اار لة اليت 
( 9واإدوت رقك ) ٬(t- testخداا اسل ار ت ) لنة اثنية(و و ل  ابسل ٬)  لنة أو يدرس فيها ااعلك 

 ي   نلائا اسل ار) ت(: 
 (9)  جدول 

نتبةج ااتببل ) ( لداللة الفرو     عتصيطب  دلجب  أفراد عيلة البحث عمس ايتببنه عتبلا  
 التدل   حبسب اارلمة التعمييية الي  دلم فيتب ااعمأل

 ب  (05٫0 =الداللة )   د مخلو ً (  دا وجود فروق دالة   صائيا9) جدوت يوضم    
مخلو  كرب م  قيمة أوم  قيمة و 0٫15 =الداللة  ملوسطات درجات الطل ة م  كا اإ خ و من قيمة

االحنراف  االوسط العدد االغك
 ااعياري

درجة 
 احلرية

 النرار قيمة الداللة قيمة ت

 اار لة  اللعليمية اليت
 يدرس فيها ااعلك
 غك دالة 0٫15 2٫09 69 11٫26 161٫02 33  لنة أو 

 12٫36 176٫76 39 ة اثنية لن



 حمداند. .. ..................أهمية اكتساب معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي لمهارات التدريس
 

 363 

  د ال توجد فروق  ات داللة   صائية  الاانية أبن . وابللايل تؤكد مذه ال لي ة صحة الفرضية الداللة
 لأ ب ود االسل انة تع   الغك  ب  ملوسطات درجات أفراد  ي ة ال حث (05٫0 =مخلو  الداللة )

ومذه ال لي ة تشك    أن ملغك احللنة  يدرس فيها ااعلك ) لنة أو و  لنة اثنية(. اار لة اللعليمية اليت
أةية اكلخا  مهارات اللدريس م مر لة ثر واضم م حتديد أفيها ااعلك مل ي   ل  يدرس  اليتاللعليمية 

 اعلم  الرايضيات.اللعليك امساس  ابل خ ة 
    النوت أبن أفراد  ي ة ال حث ملفنون ومل انخون لدرجة ك ةكث م اسةل ااببك  لةأ  علبق ة اللتياةة

ت شةةةةف ل ةةةةا  ةةة  مةةةةد  اللنةةةةار  بةةةة  معلمةةةة  الرايضةةةةيات م أرائهةةةةك  اسةةةل انة مهةةةةارات اللةةةةدريس. فال لةةةةائا
وكمةةا تشةةك مةةذه ال لي ةةة    أداز ااعلةةكوتصةةورابك  ةةوت أةيةةة اكلخةةا  مهةةارات اللةةدريس اارت طةةة بلحخةة 

بش   دقيق    وجود  مجاع م الرأي لد  ااعلم   لأ أن ت فيذ اخلطة الدرسةية مة  ق ة  ااعلةك جيةب أن 
يلك وفق  سرتاتي ية حمددث ترت    لأ مهارات اللدريس احلدياة. وكما يع و ال ا ةث مةذا اللنةار  بة  آراز 

هك اللامةةة أبن جنةةاح ااهمةةة اللعليميةةة يلوقةةف  لةةأ مةةد  امةةلاك ااعلةةك اهةةارات ااعلمةة     درايةةلهك ومعةةرفل
 تدريخية ترقأ ابلللميذ م  ال ا ية العلمية وااعرفية اخلو  ي خ ك مع ملطل ات الرتبية احلدياة. 

 تصصيب  البحثة -14
 م ضوز ما أسفرت     نلائا ال حث     اللوصية مبا يل :

اللدريس اعلم  الرايضيات م مر لة اللعليك امساس  م  سات الرتكي   لأ مهارات  -1-14
  داد براما تدري ية أث از اخلدمةو اا .ا م  أةية م رفع مخلو  كفازبك ومبا يل اسب 

 مع ااخل دات الرتبوية.
  ادث ال بر م براما   داد وت وي  معلم  الرضيات م  سات  سرا هك لعمليات  -2-14

 تليب  اجات العصر، وتف  مبلطل ات . تنومي وتطوير مخلمرث
 ند دورات تدري ية للطوير مهارات اللدريس لد  معلم  الرايضيات م مر لة اللعليك  -3-14

 امساس و واليت مت  هك م  اسلخداا وسائ  الل  ولوجية احلدياة.
العم   لأ توفك اإلم اانت والل هي ات داس  قا ات اللدريس مبا يع  ااعلك  لأ  -4-14

  دث طرائق وأساليب لللدريس.ٲاسلخداا 
االسلفادث م  الل ار  العااية م جمات تنومي امداز امكاد   للمعلم  بصفة  امةو  -5-14

 وامداز اللدريخ  بصفة ساصة.
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