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ــى  ــة األول ــات الحلق ــي الرياضي ــة لمعلم ــة الازم االحتياجــات التدريبي

ــة حمــاة ــم األساســي فــي ضــوء المناهــج المطــورة بمدين التعلي
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هدفــت الدراســة إلــى تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الرياضيــات حلقــة أولــى التعليــم األساســي فــي 

ــن تبعــاً لعــدة  ــد الفــروق فــي اســتجابات المعلمي ــة حمــاه، كمــا هدفــت لتحدي ضــوء المناهــج المطــورة فــي مدين

متغيــرات مســتقلة )المؤهــل العلمــي، عــدد الــدورات، الخبــرة( وبلغــت عينــة البحــث )44( معلــم ومعلمــة وتــم 

تطبيــق الدراســة فــي الفصــل األول مــن العــام الدراســي 2020-2021، وتكونــت أدوات البحــث مــن اســتبيان 

االحتياجــات التدريبيــة مــن إعــداد الباحثتيــن، وبينــت نتائــج الدراســة مــا يلــي:

إن تقديــر المعلميــن الحتياجاتهــم علــى محــاور االســتبان جــاءت كبيــرة بالنســبة لثــاث محــاور مــن أصــل 

أربعــة وهــي )المعــارف والمعلومــات المتصلــة بمناهــج الرياضيــات المطــورة، تخطيــط الــدروس، تنفيــذ الــدرس 

ــر  ــاء تقدي ــذ( ج ــم التامي ــم تعل ــو )تقوي ــع وه ــور الراب ــبة للمح ــا بالنس ــة[، أم ــاليب، إدارة صفي ــراءات وأس ]إج

احتيــاج المعلميــن لهــا متوســطا، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه اليوجــد فــروق دالــة تبعــاً لمتغيــر )المؤهــل 

العلمــي، عــدد الــدروات(، بينمــا أظهــرت نتائــج فــروق دالــة تبعــا لمتغيــر الخبــرة.

 كلمات مفتاحية )احتياجات تدريبية، معلمي الرياضيات، مناهج مطورة(.

الملخص:
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ABSTRACT
The study aimed to determine the training needs of mathematics teachers 

in the first cycle of basic education in light of the developed curriculum in the 
city of Hama, and the differences in teachers’ responses according to several 
independent variables )academic qualification, number of courses, experience) 
variables. The research sample reached )44) teachers. The study was applied 
in the first semester of the academic year 2020-2021. The research tools 
consisted of the training needs questionnaire prepared by the researchers. 
The results of the study showed the following:

The teachers’ rating of their needs on the questionnaire axes was huge for 
three out of the four axes, namely )knowledge and information related to the 
developed mathematics curriculum, lesson planning, lesson implementation 
[procedures and methods, classroom management[). As for the fourth axis, 
which was )assessing student learning), the estimation of teachers' need was 
average. The results of the study also showed that there were no significant 
differences according to the variable )academic qualification, number of 
courses), while the results showed significant differences according to the 
experience variable.

Key words: )training needs, mathematics teachers, Developed curricula).
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الّتعليــم وســيلة مهّمــة إلعــداد األجيــال الحاضــرة والمقبلــة، والمعلــم هــو حجــر الزاويــة فــي عمليــات التعلــم 

ــاف  ــى اخت ــدول عل ــإن ال ــذا ف ــة، ل ــة التعليمي ــن مدخــات العملي ــد أحــد المداخــل األساســية م ــا يع ــم كم والتعلي

ــا  ــم كل اهتمامه ــاء بالمعل ــم واالرتق ــة التعلي ــي مهن ــة تول ــة واالقتصادي ــا االجتماعي ــا ونظمه ــفاتها وأهدافه فلس

وعنايتهــا، كمــا تتيــح لــه فــرص النمــو المهنــي المســتمر، وانطاقــاً مــن الــدور الــذي يضطلــع بــه معلــم الحلقــة 

األولــى للتعليــم األساســي، ولكــي يســتطيع أن يحتــل موقعــه ينبغــي علــى المؤسســات التربويــة القائمــة علــى إعــداد 

المعلــم وتدريبــه القيــام بتحليــل علمــي لخصائــص مهنــة التعليــم ومتطلباتهــا باســتمرار.

 ولكــي يحقــق تدريــب المعلميــن فــي أثنــاء الخدمــة أهدافــه فــإنَّ األمــر يتطلــب تعــّرف االحتياجــات التدريبيــة 

للمعلميــن، وتلبيتهــا إذ إنَّ "التدريــب المســتمر وســيلة إعــادة بنــاء وتجديــد خبــرات ومهــارات وكفايــات المعلميــن 

فــي ضــوء مــا يســتجد مــن مســتحدثات علــى العمليــة التعليميــة" )محمــد، 1996، 223(.

ــات  ــد االحتياج ــة، "تحدي ــج التدريبي ــاء البرام ــط لبن ــد التخطي ــار عن ــن االعتب ــذ بعي ــن األخ ــد م ــك الب لذل

التدريبيــة للمعلميــن المــراد تدريبهــم، ألنَّ هــذه العمليــة تعــد مــن أهــم مراحــل عمليــة التدريــب إذ إنَّ المراحــل 

ــة  ــات الفعلي ــد االحتياج ــم تحدي ــم يت ــون ذات جــدوى مال ــن تك ــب ل ــم للتدري ــذ وتقوي ــط وتنفي ــن تخطي ــة م الاحق

ــة، 2001، 4(. ــب" )الخزاعل ــن التدري ــتهدفة م ــة المس ــة للفئ والحقيقي

ــة  ــداود )2018(، ودراســة الشــيخي )2019(، ودراســة الختاتني ــد وال ــد أكــدت كل مــن دراســة محم وق

(2017( إجــراء المزيــد مــن الدراســات لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الصفــوف األولــى لتكــون منطلقــاً 

لتطويــر برامــج إعــداد المعلميــن الحالييــن أو الســتحداث برامــج التدريــب أثنــاء الخدمــة.

"والمعلمــون شــأنهم شــأن غيرهــم فــي المهــن األخــرى مطالبــون بــأن يطــوروا أنفســهم باســتمرار تطويــراً 

ــاليب  ــد أس ــم بتجدي ــدى قيامه ــات م ــي الرياضي ــم لمعلم ــي تقييمه ــرفون ف ــي المش ــب أن يراع ــك يج ــاً، لذل ذاتي

ــي، 1993، 209-208(. ــه" )مرس ــهم، وطرق تدريس

وُتعــرف هــذه االحتياجــات بأنهــا أمــر ضــروري وهــام، كونهــا تشــكل الركيــزة األساســية التــي تبنــى فــي 

ضوئهــا البرامــج التدريبيــة، وال يخفــى علــى أحــد أنَّ البرامــج التدريبيــة لــن تكــون ذات جــدوى مــا لــم تنطلــق 

مــن االحتياجــات التدريبيــة الفعليــة الازمــة للمعلميــن لتحســين مســتوى أدائهــم.

ولعــل هــذا مــا دفــع بالباحثتيــن إلــى اختيــار موضــوع دراســتها الــذي يتمحــور حــول تعــّرف االحتياجــات 

ــل  ــات إذ يمث ــي الرياضي ــداً معلم ــم األساســي، وتحدي ــى للتعلي ــة األول ــي الحلق ــة لمعلم ــة الازم ــة المهني التدريبي

ــط،  ــم فق ــة التعلي ــى عملي ــر عل ــث إن دوره ال يقتص ــة، حي ــة التعليمي ــي العملي ــاً ف ــات دوراً مهم ــم الرياضي معل

1- مقدمة:
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ولكنــه يســاعد فــي تكويــن شــخصية تاميــذه، باإلضافــة الســتكمال مناهــج الرياضيــات مــن الحلقــة األولــى حتــى 

المرحلــة الثانويــة مــن قبــل المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج وفــق مدخــل المعاييــر األمــر الــذي يتطلــب فــي 

مرحلــة ثانيــة البــدء بالوقــوف علــى مــا تــم إنجــازه. 

2- مشكلة البحث:

شــهدت المناهــج التربويــة الســورية تطــوراً متســارعاً فــي بنائهــا مــن خــال خطــة شــملت المناهــج فــي 

كافــة مراحلهــا، وتزامــن ذلــك مــع تدريــب المعلميــن عــن طريــق دورات تدريبيــة مركزيــة للموجهيــن ودورات 

ــات  ــي احتياج ــدورات ال تلب ــذه ال ــت ه ــا زال ــن م ــات، لك ــي المحافظ ــة ف ــات التربي ــي مديري ــة ف ــة فرعي تدريبي

ــم  ــا التعلي ــق هــذه المناهــج والتطــور الســريع لتكنولوجي ــة لتطبي ــات الميداني ــدة بســبب الصعوب ــن المتزاي المعلمي

وقصــر الفتــرة الزمنيــة التــي أتيحــت إلجرائهــا، وهــذا خلــق احتياجــات لــم يتــم تغطيتهــا مــن خــال هذه الــدورات، 

لذلــك كان البــد مــن دراســة مســحية تحــدد هــذه االحتياجــات بطريقــة علميــة، وخاصــة فــي مجــال الرياضيــات 

التــي لــم يعــد مــن المقبــول االعتمــاد علــى الطرائــق التقليديــة، كمــا أن مناهــج الرياضيــات تعــد مــن أول المناهــج 

التــي تــم تطويرهــا وتطبيقهــا فــي المــدراس الســورية وبالتالــي أصبحــت االحتياجــات التدريبيــة أكثــر وضوحــاً 

بالنســبة لمعلمــي الحلقــة األولــى. 

ــر  ــوي" لتطوي ــر الترب ــر التطوي ــي "مؤتم ــر العلم ــات المؤتم ــع توصي ــذا البحــث انســجاماً م ــي ه ــا يأت كم

التعليــم قبــل الجامعــي الــذي انعقــد فــي دمشــق عــام 2019 م، والــذي أكــد علــى "ضــرورة توفيــر نظــام التدريــب 

الجيــد، الــذي يســتجيب لاحتياجــات الفعليــة للمعلميــن أثنــاء الخدمــة" )وزارة التربيــة، 2019، 202(. 

كمــا أشــارات دراســة )صاصيــا،2005( ضــرورة أن تلبــي البرامــج التدريبيــة متطلبــات العصــر وأوصت 

بالمزيــد مــن االهتمــام والدراســة لهــذا الموضــوع، كمــا أكــدت نتائــج دراســة )ســعد، 2017( علــى ضــرورة أن 

تكــون الــدورات التدريبيــة نابعــة مــن احتياجــات المعلميــن الخاصــة فــي تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم للعمــل علــى 

تحقيــق درجــة عاليــة مــن الفعاليــة، بالتالــي ممــا يســتلزم البحــث عــن هــذه االحتياجــات.

مما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث باآلتي:

ــوء  ــي ض ــي ف ــم األساس ــى التعلي ــة األول ــات الحلق ــي الرياضي ــة لمعلم ــة الازم ــات التدريبي ــا االحتياج م

ــاة؟ ــة حم ــورة بمدين ــج المط المناه
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3- أهداف البحث:

4- فرضيات  البحث:

يهدف البحث إلى:

تحديــد االحتياجــات التدريبيــة الازمــة لمعلمــي الرياضيــات الحلقــة األولــى التعليــم األساســي فــي ضــوء 

المناهــج المطــورة بمدينــة حمــاة.

سيتم اختبار الفرضية اآلتية عند مستوى داللة 0.05:

ــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة  ــة بيــن متوســطات إجاب 1/4 ال توجــد فــروق إحصائي

تبعــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

ــة  ــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات التدريبي ــة بيــن متوســطات إجاب 2/4 ال توجــد فــروق إحصائي

تبعــاً لمتغيــر الخبــرة.

3/4 ال توجد فروق إحصائية بين متوسطات إجابات المعلمين على استبانة االحتياجات التدريبية 

5- أهمية البحث:

تأتــي أهميــة البحــث مــن الحاجــة الضروريــة لتوضيــح االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الحلقــة األولــى فــي 

مناهــج الرياضيــات األمــر الــذي يســمح ببنــاء دورات تدريبيــة قائمــة علــى أســلوب علمــي صحيــح، تأتــي مــن 

دراســات تربويــة ومنطلقــة مــن الواقــع اليومــي والميدانــي للمعلميــن.

كما تأتي أهمية هذا البحث من الجهات المستفيدة من نتائجها:

مؤلفــو المناهــج بحيــث يتــم إثــراء المناهــج بمــا يلبــي احتياجــات المتعلميــن وأدلــة المعلــم بمــا يلبــي احتياجــات   

المعلميــن.

الباحثون من خال تقديم منهج بحث علمي ونتائج يمكن االستناد عليها في أبحاث أخرى.  
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6- حدود البحث:

7- مصطلحات البحث:

تم تطبيق البحث ضمن الحدود اآلتية:

ــي    ــم األساســي ف ــى للتعلي ــة األول ــي الحلق ــات ف ــى معلمــي الرياضي ــق البحــث عل ــم تطبي الحــدود البشــرية: ت

ــة حمــاة. مدين

الحدود الزمنية: تم تطبيق البحث خال الفصل األول من العام الدراسي 2020-2021م.  

الحــدود الموضوعيــة: تــم تطبيــق البحــث علــى االحتياجــات التدريبيــة بالمجــاالت اآلتيــة: )المعــارف   

والمعلومــات المتصلــة بمناهــج الرياضيــات المطــورة، تخطيــط الــدروس، تنفيــذ الــدرس ]إجراءات وأســاليب، 

ــذ(. ــم التامي ــم تعل ــة]، تقوي إدارة صفي

ــا أو  ــا أو تغييره ــراد تنميته ــة ي ــارف معين ــات ومع ــارات واتجاه ــات ومه ــا: "معلوم ــا رزق بأنَّه عرفته

تعديلهــا، اســتجابة لتغيــرات أو تطــورات تنظيميــة أو تكنولوجيــة أو إنســانية، أو نتيجــة حــدوث تغيــرات وظيفيــة 

ــي حــل مشــكات قائمــة أو متوقعــة" ) رزق، 2001، 47(.  ــة ف لمواجهــة تطــورات أو توســعات أو رغب

ويعرفهــا البحــث إجرائيــاً أنهــا: األنشــطة والفعاليــات التــي يــرى معلمــو الرياضيــات فــي الحلقــة األولــى 

مــن مرحلــة التعليــم األساســي أنهــم بحاجــة إليهــا أثنــاء الخدمــة بفعــل التجديــدات المتناميــة فــي األدوار المهنيــة 

التــي يقومــون بهــا فــي ظــل المناهــج المطــورة، والتــي يمكــن التعــرف إليهــا مــن خــال اســتجابات معلمــي الحلقــة 

ــي أربعــة مجــاالت هــي: )المعــارف  ــة ف ــة المهني ــم التدريبي ــي تحــدد حاجاته ــود االســتبيان الت ــى حــول بن األول

والمعلومــات المتصلــة بمناهــج الرياضيــات المطــورة، تخطيــط الــدروس، تنفيــذ الــدرس ]إجــراءات وأســاليب، 

إدارة صفيــة]، تقويــم تعلــم التاميــذ( تلــك االســتجابات التــي تبيــن آراء معلمــي الحلقــة األولى في هــذه االحتياجات 

مــن حيــث تنوعهــا وأهميتهــا.

8- الجانب النظري:

1/8 تعريف االحتياجات التدريبية:

عرفهــا الطعانــي )2002، 30( أنهــا معلومــات، ومهــارات، واتجاهــات، وقــدرات فنيــة، وســلوكية يــراد 

إحداثهــا، أو تغييرهــا، أو تعديلهــا، أو تنميتهــا لــدى المتــدرب، لتواكــب تغييــرات معاصــرة، أو نــواح تطويريــة.

يعرفهــا ياســين )2009، 121( هــي القــدر الــازم لتزويــد المعلميــن بــه من معــارف ومهــارات واتجاهات، 



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 1342022

ــة المهنيــة وبمــا يتفــق مــع  لارتقــاء بمســتوى أدائهــم داخــل المؤسســة التعليميــة علــى أعلــى درجــة مــن الكفاي

مقتضيــات العصــر المتطــورة. 

أمــا ليونــارد ) Leonard 1999, 56 ( فيــرى أن "هنالــك بعديــن لتعريــف االحتياجــات التدريبيــة همــا: 

ــق  ــا، وتتحق ــوب إحداثه ــرات المطل ــات، والتغي ــة والكفاي ــف اإلداري ــات الوظائ ــس محتوي ــي، ويعك ــد النوع البع

بتحديــد المشــكلة الرئيســة لمناطــق العمــل المختلفــة، والمهــارات التــي يجــب تطويرهــا، وكذلــك الســلوك، 

ــة،  ــتقلة عــن االحتياجــات النوعي ــي ال توجــد مس ــة الت ــو االحتياجــات الكمي ــي فه ــد الكم ــا البع ــات. أم واالتجاه

وتشــير إلــى عــدد المتدربيــن المــراد تدريبهــم، ووظائفهــم، والوقــت المســتغرق، والمــواد، واألدوات المطلوبــة، 

ــة". والمصــادر المالي

كمــا أن عليــوة )2001، 283( يعرفهــا بأنهــا: "مجموعــة التغيــرات التــي يجــب إحداثهــا مــن: معــارف، 

ومهــارات، واتجاهــات للمعلــم إلشــباع رغبــة، أو حاجــة مــا، والتــي يمكــن اكتســابها مــن خــال الخبــرات".

ــدى  ــي ل ــع الفعل ــع والواق ــن األداء المتوق ــرق بي ــا: "الف ــا بأنه ــن)Hiten 2003, 38( فعرفته ــا هيتي  أم

المعلــم، ويمكــن تحديدهــا مــن خــال تعــرف أوجــه النقــص، والقصــور فــي أداء المعلميــن، ثــم تحديــد الفجــوة بيــن 

مــا هــو كائــن فــي الميــدان، ومــا يجــب أن يكــون عليــه المعلــم فــي أداء مهنتــه وممارســة متطلباتهــا".

 تتفــق هــذه التعريفــات مــع معظــم التعريفــات األخــرى، حيــث إن بعضهــا مشــتق مــن بعــض ويتمثــل هــذا 

ــي يجــب  ــات الت ــارات، واالتجاه ــات، والمه ــارف، والمعلوم ــي: المع ــة ه ــي أن االحتياجــات التدريبي ــاق ف االتف

إحداثهــا فــي ســلوك المتعلــم أو إكســابها للمعلــم، بهــدف تحســين األداء، وزيــادة اإلنتاجيــة، أو تعديــل أو تطويــر 

ســلوك معيــن. كمــا أنهــا الفــرق بيــن الواقــع الفعلــي ألداء المعلميــن، وبيــن مــا ينبغــي أن يكــون عليــه أداؤهــم 

)األداء المرغــوب فيــه(.

2/8 أهمية االحتياجات التدريبية:

 إن تعــرف االحتياجــات التدريبيــة هــو الخطــوة المهمــة لضمــان نجــاح أي مشــروع أو برنامــج تدريبــي، 

ــق أســس  ــذه االحتياجــات وف ــداره. وتعــرف ه ــوع العــاج ومق ــر ن ــذي يســبق تقري ــة التشــخيص ال ــا بمثاب ألنه

ــة،  ــة ناجحــة ذات أهــداف محــددة ودقيق ــج تدريبي ــم برام ــي تصمي ــب ف ــج التدري ــة تســاعد مخططــي برام علمي

ــى الواقــع. وأقــرب إل

ــن  ــب، ويمك ــي نجــاح التدري ــرى ف ــة كب ــة أهمي ــد )2005، 209( أن لاحتياجــات التدريبي ــرى األحم وي

ــة فيمــا يأتــي: تلخيــص هــذه األهمي

" ُتعد االحتياجات التدريبية األساس الذي يقوم عليه أي نشاط تدريبي ".
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ُتعد المؤشر الذي يوجه التدريب إلى االتجاه الصحيح.

ُتعد العامل األساسي في توجيه اإلمكانات المتاحة إلى االتجاه الصحيح في التدريب.

ــة  ــم البرامــج التدريبي ــد أن يســبق أي نشــاط، فهــو يأتــي قبــل تصمي ــد االحتياجــات التدريبيــة ال ب إن تحدي

وتنفيذهــا.

إن عــدم تعــرف االحتياجــات التدريبيــة مســبقاً، يــؤدي إلــى ضيــاع الجهــد والمــال والوقــت المبــذول فــي 

التدريــب".

أما النجدي )2005، 399( فيرى أهميتها في أنها:

" تساعد في تحديد الفئات المستهدفة بالتدريب، وبالتالي نوع التدريب ".

ُتعين في الكشف عن المشكات، ومعوقات العمل بالنسبة للمعلمين.

تساعد في تحديد أهداف التدريب بدقة، واختيار المحتوى المناسب من حيث النوعية، والعمق.

" تساعد في تحديد النقص المطلوب تعويضه لدى المعلمين عن طريق التدريب ".

ونظــراً لهــذه األهميــة يســعى البحــث الحالــي إلــى تعــرف االحتياجــات التدريبيــة المهنيــة لمعلمــي الحلقــة 

األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي.

3/8 مصادر االحتياجات التدريبية: 

ــب  ــق ذكرهــا كل مــن )الخطي ــة توجــد عــدة طرائ ــد االحتياجــات التدريبي ــات لتحدي مــن أجــل جمــع البيان

والخطيــب، 2006، 23( وهــي:

1/3/8 المقابلــة الشــخصية: وهــي تفاعــل بيــن شــخصين وجهــاً لوجــه فــي توجيــه األســئلة وتلقــي اإلجابــة 

عليهــا ويعتبــر أســلوب المقابلــة الشــخصية مــن أنجــح الوســائل وأكثرهــا فعاليــة لجمــع البيانــات.

2/3/8 الماحظــة: فالماحظــة تمكــن الباحــث مــن مراقبــة وماحظــة الوضــع القائــم وإعطائــه معلومــات 

دقيقــة عــن الحالــة وبذلــك فهــي مــن الوســائل الفعالــة التــي تســاعد فــي عمليــة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة.

ــن  ــات ع ــع المعلوم ــتخدم لجم ــة تس ــى قائم ــا عل ــم كتابته ــئلة تت ــن أس ــارة ع ــي عب ــتبانة: وه 3/3/8 االس

ــم  ــن احتياجاته ــة ع ــكل صراح ــروا ب ــأن يعب ــراد ب ــة لألف ــتبانة فرص ــي االس ــه، وتعط ــراد بحث ــوع الم الموض

ــل اإلدارة. ــن قب ــة م ــرة إيجابي ــل نظ ــتبانة مح ــون االس ــرية وأن تك ــرت الس ــة إذا تواف التدريبي

4/3/8 تحليــل المشــكات: ألن تحليــل مشــكات العمــل ومعرفــة الســبب الحقيقــي للمشــكلة يعتبــر مــن أهــم 

وســائل نجــاح التدريــب حيــث يســاهم التدريــب فــي حــل وعــاج هــذه المشــكات بكفــاءة.

5/3/8 دراســة الســجات والتقاريــر: يتبيــن مــن دراســة الســجات والتقاريــر نقــاط الضعــف التــي تحتــاج 
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إلــى عــاج وتدريــب وتمتــاز إلظهارهــا مشــاكل األداء بوضــوح تــام، وتقــدم معلومــات واضحــة إلــى الرؤســاء 

ومســؤولي التدريــب وتقــدم اقتراحــات لحــل المشــاكل وتحديــد التدريــب الــازم لهــا.

6/3/8 االستشــاريون: تلجــأ المنظمــة إلــى استشــارة جهــات خارجيــة متخصصــة تشــمل المراكــز التدريبيــة 

للمســاعدة فــي الكشــف عــن االحتياجــات التدريبيــة التــي يحتاجهــا األفــراد.

7/3/8 تقويــم األداء: تبيــن نتيجــة التقويــم مــدى الحاجــة إلــى التدريــب كمــا أنــه يعطــي األفــراد مؤشــراً 

واضحــاً عــن الواجبــات التــي لــم تنجــز وأســباب عــدم إنجازهــا.

ــوم  ــي يق ــك الت ــن هــي تل ــة للمعلمي ــان أن مــن أهــم المصــادر لتعــرف االحتياجــات التدريبي ــرى الباحثت وت

ــاء  ــي أثن ــا ف ــي يواجهونه ــكات الت ــك المش ــم بتل ــم أعل ــا ألنه ــم له ــة احتياجاته ــد درج ــهم بتحدي ــون أنفس المعلم

عملهــم، واألكثــر درايــًة بنقــاط الضعــف لديهــم، واالحتياجــات التــي يحتاجونهــا، ولــذا كان المصــدر األساســي 

لتعــرف االحتياجــات التدريبيــة فــي هــذا البحــث هــم معلمــو الحلقــة األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي، حيــث 

أعــدت الباحثتــان قائمــة احتياجــات، وجعلتاهــا فــي صــورة بنــود، ثــم عرضاهــا عليهــم ليحــدد كل منهــم درجــة 

االحتيــاج التــي تناســبه أمــام كل بنــد.   

4/8 االحتياجات التدريبية الازمة لمعلم الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي:

 بــات إعــداد المعلــم وتدريبــه ضــرورة فــي ظــل التجديــدات الحاصلــة فــي مختلــف المجــاالت التربويــة، 

ــه، وهــذه  ــم وتدريب ــة إعــداد المعل ــي عملي ــة ف ــة معين ــى مراعــاة احتياجــات تدريبي وهــذا شــكل حاجــة ملحــة إل

االحتياجــات تحيــط بكافــة جوانــب شــخصية المعلــم، ولذلــك تــم تصنيــف االحتياجــات التدريبيــة الازمــة لمعلــم 

الحلقــة األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي إلــى أكاديميــة، ومهنيــة، وثقافيــة، وفيمــا يأتــي اســتعراض ألهــم 

ــك االحتياجــات: ــات تل مكون

1/4/8 االحتياجــات األكاديميــة: يقصــد بهــا مجموعــة المعــارف النظريــة المتعلقــة بالمــادة العلميــة التــي 

يعلمهــا المعلــم، ويتــم تحقيقهــا مــن خــال إخضــاع المعلــم للمعــارف المتعلقــة بمــواد اختصاصــه مــن جهــة، ومــن 

جهــة أخــرى تعويــده علــى أســاليب التعلــم الذاتــي، إضافــة إلــى تنميــة االســتعداد لتوظيــف المعــارف النظريــة فــي 

حياتــه اليوميــة.

ــة ومــواد  ــي إيصــال المعــارف النظري ــم ف ــا يســاعد المعل ــا كل م ــة: يقصــد به 2/4/8 االحتياجــات المهني

ــق  ــن، وأســاليب تفكيرهــم وطرائ ــة بخصائــص المتعلمي ــم كالمعــارف المتعلق ــى المتعل ــة إل التخصــص األكاديمي

تعليمهــم وأســاليب التعامــل معهــم، وهــذا يتحقــق مــن خــال الرجــوع إلــى الدراســات والخبــرات المتعلقــة بتكويــن 

المعــارف والمهــارات واالتجاهــات والمفاهيــم التربويــة والنفســية، والعمــل علــى تحويلهــا إلى ممارســات ســلوكية 

ضمــن غرفــة الصــف.
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3/4/8 االحتياجــات الثقافيــة: يقصــد بهــا الحاجــة إلــى ضــرورة تثقيــف المعلــم بالثقافــة العامــة التــي تســاعده 

علــى االنفتــاح علــى اآلخريــن وتبــادل المعــارف واالتجاهــات والقيــم، ويعــد إتقــان اللغــة العربيــة وإتقــان العمــل 

علــى الحاســب اآللــي والتمكــن مــن اللغــة األجنبيــة مــن أهــم مقومــات الثقافــة العامــة التــي يحتــاج إليهــا معلــم 

الحلقــة األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي فــي العصــر الحاضــر )أبــو دف، 2000، ص35-26(.

واقتصــر البحــث الحالــي علــى تعــرف االحتياجــات التدريبيــة المهنيــة فقــط لمعلمــي الرياضيــات فــي الحلقــة 

األولــى مــن مرحلــة التعليــم األساســي حيــث رأت الباحثتــان أن هــذه االحتياجــات تتســع لتشــمل مجــاالت مختلفــة 

ومتنوعــة ترتبــط بعمــل المعلــم داخــل غرفــة الصــف، ودوره فــي تنفيــذ المناهــج الدراســية، وعاقتــه مــع تاميــذه، 

وخاصــة مــا فرضتــه المناهــج المطــورة لمقــرر الرياضيــات مــن احتياجــات تدريبيــة إضافيــة، حيــث يحقــق المعلم 

مــن خــال امتــاك المعلــم هــذه المهــارات أهــداف المناهــج المنشــودة مــن خــال تنميــة مهــارات التفكيــر المختلفــة 

للمتعلــم ومهــارات التواصــل واســتخدام التكنولوجيــا بطريقــة فعالــة تســهم فــي االنتقــال مــن التمحــور حــول المعلــم 

إلــى التمحــور حــول المتعلــم، وبالتالــي تتكــون بيئــة تعليميــة صحيحــة.

ــة  ــا خصوصــاً بطريق ــة منه ــاً والمهني ــم عموم ــة للمعل ــات التدريبي ــرف االحتياج ــول إن تع  وخاصــة الق

ــي  ــون ف ــة تك ــات مترابط ــة حلق ــري لسلس ــود الفق ــة والعم ــة البداي ــل نقط ــة تمث ــة وواضح ــليمة ودقيق ــة س علمي

مجموعهــا العمليــة التدريبيــة، وهــي حجــر الزاويــة الــذي يرتكــز عليــه التدريــب الفعــال مــن أجــل تحقيــق الكفايــة 

ــم ومهاراتهــم وتحســين اتجاهاتهــم. ــاء بمعلوماته ــن داخــل المدرســة واالرتق وحســن أداء المعلمي

5/8 الدراسات السابقة:

ــم  ــى مــن التعلي ــة األول ــة لمعلمــي الحلق ــوان االحتياجــات التدريبي 1/5/8 دراســة )الســباعي، 2013( بعن

األساســي علــى ضــوء متطلبــات المناهــج التربويــة الجديــدة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، تكونــت عينــة 

البحــث مــن 70 موجهــا، 70 مديــرا، 300 معلــم مــن معلمــي التعليــم األساســي، تــم اعتمــاد أداة للدراســة اســتبانة 

لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي التعليــم األساســي، وأظهــرت النتائــج مجموعــة مــن االحتياجــات التدريبيــة 

فــي ضــوء نتائــج االســتبانة المطبقــة، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق فــي تقديــرات المعلميــن لاحتياجــات 

التدريبيــة الازمــة لهــم تبعــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي، وذلــك بيــن كل مــن المعلميــن الحاصليــن علــى إجــازة معلــم 

صــف وتعميــق التأهيــل ومؤهــات أخــرى وبيــن الحاصليــن علــى أهليــة التعليــم لصالــح أهليــة التعليــم فــي مجالــي 

تخطيــط العمليــة التعليمــة وتنفيذهــا. 

2/5/8 دراســة )حقــي، 2012( بعنــوان االحتياجــات التدريبيــة المهنيــة الازمــة لمعلمــي الحلقــة األولــى 

للتعليــم األساســي، تكونــت عينــة البحــث )130( معلمــا ومعلمــة فــي مــدارس الحلقــة األولــى، تــم اعتمــاد أداة 

للدراســة اســتبانة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي التعليــم األساســي، أســفرت الدراســة عــن تعــرف ســٍت 
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ــاالت  ــت المج ــت تح ــي، اندرج ــم األساس ــى للتعلي ــة األول ــم الحلق ــة لمعل ــة الزم ــة مهني ــة تدريبي ــن حاج وأربعي

الســابقة. وحصلــت بنــود االســتبانة علــى نســب مئويــة تراوحــت بيــن )83.07%-96%(، وجــاء فــي المرتبــة 

األولــى الجانــب الســادس المتعلــق بمجــال التعامــل مــع التاميــذ حيــث حصــل علــى نســبة مئويــة قدرهــا )%96( 

مــن اســتجابات أفــراد العينــة، فيمــا احتــل الجانــب الثانــي المتعلــق بمجــال تخطيــط الــدروس المرتبــة األخيــرة 

ــبة )%83.07(. بنس

3/5/8 دراســة )ديــب، 2006( االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الحلقــة األولــى مــن التعليــم األساســي فــي 

مجــال تقنيــات التعليــم، تكونــت عينــة الدراســة مــن )89( معلمــاً ومعلمــة فــي دمشــق، و )92( معلمــاً ومعلمــة 

فــي ريــف دمشــق، تــم اعتمــاد أداة للدراســة اســتبانة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي التعليــم األساســي، 

طبقــت الدراســة فــي عــام 2003، بينــت النتائــج وجــود قائمــة باالحتياجــات التدريبيــة فــي مجــال التقنيــات اعتماداً 

علــى اســتجابة أفــراد العينــة علــى االســتبانة، مثــل توضيــح مفهــوم تقنيــات التعليــم حيــث تشــمل األجهــزة الماديــة 

والبرامــج والنظــم والتوظيــف...

ــي أداة  ــا ف ــت عنه ــن اختلف ــع، لك ــج المتب ــث المنه ــن حي ــابقة م ــات الس ــع الدراس ــة م ــذه الدراس ــابت ه تش

ــن  ــى احتياجــات المعلمي ــا ركــزت عل ــة االحتياجــات المســتهدفة، خاصــة أنه ــة الدراســة، وطبيع الدراســة، عين

ــدة.  ــج جدي ــور نتائ ــع ظه ــي يتوق ــات، وبالتال ــرر الرياضي ــس مق ــة لتدري التدريبي

9- الجانب اإلجرائي للبحث:

1/9 منهج البحث:

تــم تطبيــق المنهــج الوصفــي التحليلــي حيــث تــم جمــع المعلومــات المتعلقــة باالحتياجــات التدريبيــة لمعلــم 

ــذه  ــد ه ــابقة لتحدي ــات الس ــوء الدراس ــي ض ــتبيان ف ــاء اس ــم بن ــورة، ث ــج المط ــوء المناه ــي ض ــات ف الرياضي

ــة  ــي الحلق ــن معلم ــة م ــى عين ــه عل ــال تطبيق ــن خ ــتبيان م ــي ضــوء االس ــات ف ــع المعلوم ــات، وجم االحتياج

ــج.  ــى النتائ ــم الحصــول عل ــى، ث األول

2/9 مجتمع البحث وعينته:

تّكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع معلمــي الرياضيــات فــي مرحلــة التعليــم األساســي مــن الحلقــة األولــى 

للعــام الدراســي 2020-2021 فــي مدينــة حمــاة، إذ بلــغ عــدده 224 معلمــاً ومعلمــة، أمــا عينــة البحــث تكونــت 

مــن 44 معلمــاً ومعلمــة تــم اختيارهــا بالطريقــة العشــوائية البســيطة.
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3/9 أدوات البحث:

استبيان االحتياجات التدريبية:

1/3/9 االســتبيان بصورتــه األوليــة: تــم بنــاء اســتبيان باالحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الرياضيــات لمرحلة 

ــم األساســي /الحلقــة األولــى/ باالعتمــاد علــى عــدة دراســات ســابقة كدراســة )حقــي، 2015(، ودراســة  التعلي

)كيانــي والصمــادي، 2017(، ودراســة )محمــد والــداود، 2018(، ودراســة )الشــيخي، 2019(. 

وقد تكونت االستبانة بصورتها األولية من أربعة محاور رئيسة و)33( بنداً فرعياً موزعة كاآلتي:

ــن )9(    ــت م ــورة وتكون ــات المط ــج الرياضي ــة بمناه ــات المتصل ــارف والمعلوم ــور األول: المع المح

بنــود.

المحور الثاني: تخطيط الدروس وتكونت من )8( بنود.  

المحور الثالث: تنفيذ الدرس )إجراءات وأساليب وإدارة صفية( وتكونت من )10( بنود.  

المحور الرابع: تقويم تعلم التاميذ وتكونت من )6( بنود.  

2/3/9 صدق االستبانة، وثباتها:

صــدق المحكميــن: تــم التأكــد مــن صــدق األداء مــن خــال صــدق المحكميــن عبــر عرضهــا علــى مجموعــة 

المختصيــن فــي المناهــج وطرائــق التدريــس، والتقويــم والقيــاس فــي جامعتــي حمــاة والبعــث ملحــق رقــم )1(، 

وقــد أبــدى الســادة المحكمــون موافقتهــم علــى كل بنــود االســتبيان وقــد تــم تعديــل فــي صياغــة بعــض البنــود.

جدول )1( التعديات وفق آراء المحكمين

صــدق االتســاق الداخلــي: تــم تطبيــق البطاقــة علــى عينــة اســتطاعية غيــر عينــة البحــث تكونــت مــن )23( 

معلمــاً ومعلمــة تــم اختيارهــم بشــكل عشــوائي مــن مــدراس مدينــة حمــاه، وتــم تطبيــق االســتبانة خــال الفتــرة 

العبارة بعد تعديلالعبارة قبل تعديل

مراعــاة مختلــف أنمــاط التعلــم )حســي، ســمعي، بصــري( فــي ربط خبرات المنهاج بالمواقف الحياتية.
إعــداد األنشــطة.

تحديد التعلم القبلي الازم لتعليم الجديد. 
تحديد التعلم القبلي الازم لتعليم الجديد

 )متطلبات التعليم الجديد(.

مراعــاة مختلــف أنمــاط التعلــم )حســي، ســمعي، بصــري( فــي مراعاة مختلف أنماط التعلم في إعداد األنشطة.
إعــداد األنشــطة.

المناهــج  خبــرات  مــع  الرياضيــات  منهــج  خبــرات  تكامــل 
األخــرى.

المناهــج  خبــرات  مــع  الرياضيــات  منهــج  خبــرات  تكامــل 
األخــرى فــي نفــس الصــف.
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الواقعــة بيــن 2020/12/6 حتــى 9/ 2020/12 للتأكــد مــن قــدرة األداء علــى التمييــز بيــن المفحوصيــن، وذلــك 

مــن خــال حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن كل بنــد مــن بنــود االســتبانة والمحــور التــي تنتمــي لــه كمــا 

يظهــر الجــدول اآلتــي:

جدول )2( معامات ارتباط كل مفردة بالمحور الرئيس

ــن )0.04- ــراوح بي ــاً يت ــردات مرتبطــة ارتباطــاً داالً إحصائي ــع المف ــن أن جمي مــن الجــدول الســابق يتبي

0.000( باســتثناء المفــردة الحاديــة عشــرة " اختيــار األنشــطة التــي تحقــق الترابــط والتفكيــر المنطقــي." حيــث 

أظهــرت النتائــج ان معامــل االرتبــاط غيــر دالــة، وقــد تــم تعديــل صيغــة هــذه المفــردة بحيــث تصبــح واضحــة كما 

يلــي" اختيــار أو بنــاء أنشــطة تنمــي لــدى المتعلميــن مهــارات التفكيــر والترابــط الرياضــي".

 3/3/9 ثبات االستبانة:

تــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ للتأكــد مــن ثبــات االســتبانة بعــد تطبيــق االســتبانة علــى عينــة اســتطاعية 

مكونــة مــن 23 معلمــاً ومعلمــة وقــد أظهــرت النتائــج أن قيمــة معامــل الفــا كرونبــاخ بلــغ )0.912( األمــر الــذي 

معامل المفردة
االرتباط

مستوى 
معامل المفردةالداللة

االرتباط
مستوى 
معامل المفردةاالداللة

االرتباط
مستوى 
االداللة

10.583**0.00412.779**.00023.750**.000

2.440*.04013.636**.00124.799**.000

3.756**.00014.489*.02125.662**.001

4.634**.00215.703**.00026.655**.001

5.690**.00016.678**.00127.822**.000

6.535*.01017.522*.01328.859**.000

7.622**.00218.651**.00129.881**.000

8.720**.00019.528*.01230.905**.000

9.685**.00020.729**.00031.714**.000

10.513*.01521.619**.00232.816**.000

11.342.11922.738**.00033.514*.014
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يــدل علــى ثبــات مرتفــع لاســتبانة.

4/3/9 االستبيان بصورته النهائية:

تكون االستبيان بصورته النهائية من أربعة مجاالت و)33( بنداً فرعياً.

وقــد قامــت الباحثــة بتفســير النتائــج حســب تقديــر درجــة األهميــة كمــا يوضحهــا الجــدول التالــي حيــث إنــه 

يبيــن التقديــرات لدرجــات األهميــة وقــد تــم حســابها مــن خــال تقســيم المــدى )أعلــى درجــة للعبــارة – أدنــى 

درجــة للعبــارة( علــى عــدد الفئــات المحــددة لدرجــة األهميــة .

الجدول رقم )3( جدول تقديرات درجات األهمية

4/9 إجراءات البحث: تم تطبيق البحث وفق اإلجراءات اآلتية:

ــي . 1 ــدى معلم ــة ل ــات التدريبي ــق باالحتياج ــوي المتعل ــابقة واألدب الترب ــات الس ــى الدراس االطــاع عل

ــات. ــرر الرياضي ــورة لمق ــج المط ــات والمناه الرياضي

بنــاء اســتبانة احتياجــات تدريبيــة لمعلمــي الرياضيــات فــي ضــوء المناهــج المطــورة مــن خــال التحقــق . 2

مــن صدقهــا وثباتها.

تطبيــق األداة علــى 44 معلمــاً ومعلمــة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 2020/12/15 و 2021/1/14 مــن . 3

خــال تطبيــق االســتبانة الكترونيــاً وورقيــاً، وذلــك مــن خــال تطبيــق نمــاذج Google مــن خــال 

الرابــط 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXkvxoJeSeQOkN-RSZwhH

.RodN62MtQoCfZ5JBnfEXea02lUw/viewform?usp=sf_link

ــي ضــوء . 4 ــات ف ــي الرياضي ــة لمعلم ــدورات التدريبي ــر ال ــراح إجــراءات تطوي ــج واقت اســتخراج النتائ

ــج المطــورة.  المناه

تقدير مستو األداءالتقديرم

من 1 إلى 1.66ضعيفة1

من 1.66 إلى 2.33متوسطة2

من 2.33 إلى 3كبيرة3
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5/9 األساليب اإلحصائية:

:SPSS تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية باستخدام البرنامج اإلحصائي

معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي.. 1

معامل الثبات الفا كرونباخ.. 2

متوسطات ونسب مئوية للحصول على نتائج االستبانة.. 3

اختبــار ANOV لدراســة الفــروق بيــن متوســطات اســتجابات االســتبانة تبعــاً لمتغيــرات عــدة )مؤهــل . 4

الخبــرة، مؤهــل الشــهادة، عــدد الــدورات المتبعــة(.

ــل . 5 ــرات عــدة )مؤه ــاً لمتغي ــتبانة تبع ــن متوســطات اســتجابات االس ــروق بي ــار Lsd لدراســة الف اختب

ــة(. ــدورات المتبع ــرة، مؤهــل الشــهادة، عــدد ال الخب

10. اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، وتفسيرها:

تمت اإلجابة عن السؤال اآلتي:

مــا االحتياجــات التدريبيــة الازمــة لمعلمــي الرياضيــات حلقــة األولــى التعليــم األساســي فــي ضــوء المناهــج 

المطــورة بمدينــة حماة؟

من خال الجدول اآلتي الذي يبين المتوسطات والنسب المئوية الستجابة العينة:

ير
تقد

ال

ف
حرا

الن
ا
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وز

الم
ط 

وس
لمت

ا

كبيرة متوسطة ضعيفة

بنود االستبانة م جال
الم

رار
تك

سبة
ن

رار
تك

سبة
ن

رار
تك

سبة
ن

عالية .65026 2.3636 45.5 20 45.5 20 9.1 4
تعميق المعارف والمعلومات العلمية 
المرتبطة بالمناهج المطورة )األعداد 
والعمليات الحسابية، المفاهيم الهندسية(.

1

ت 
وما

معل
وال
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ار
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ألو

ل ا
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لمت
ا

كبيرة .58883 2.5455 59.1 26 36.4 16 4.5 2 تعميق الخبرات المتعلقة بالمنهاج. 2

متوسطة .60477 2.2273 31.8 14 59.1 26 9.1 4
ربط خبرات المنهاج بالمواقف الحياتية 

)وظيفية المنهج(. 3

كبيرة .62497 2.4318 50.0 22 43.2 19 6.8 3
دور مناهج الرياضيات في تنمية تفكير 

المتعلمين 4
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كبيرة .65833 2.4091 50.0 22 40.9 18 9.1 4
إثراء المادة العلمية الواردة في كتاب 

الرياضيات. 5

كبيرة .59018 2.4773 53.3 23 43.2 19 4.5 2
ربط خبرات منهج الرياضيات في صف 

مع الصفوف األخرى في الحلقة األولى من 
التعليم األساسي.

6

متوسطة .54550 2.0682 18.2 8 70.5 31 11.4 5
تكامل خبرات منهج الرياضيات مع خبرات 

المناهج األخرى في الصف نفسه. 7

كبيرة .52576 2.3409 36.4 16 61.4 27 2.3 1
اإللمام بمهارات التفكير الواجب تنميتها لدى 

المتعلمين عبر منهج الرياضيات. 8

كبيرة .62201 2.4091 47.7 21 45.5 20 6.8 3
تعرف كيفية توظيف األنشطة غير الصفية 

في المواقف الحياتية. 9

كبيرة .34256 2.3636 المجال ككل 

كبيرة .51817 2.6818 70.5 31 27.3 12 2.3 1 تحديد المعايير والمؤشرات بشكل صحيح. 10

س
رو

الد
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ي: 
ثان
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كبيرة .58658 2.5682 61.4 27 34.1 15 4.5 2
اختيار األنشطة التي تحقق الترابط والتفكير 

المنطقي. 11

كبيرة .72555 2.4091 54.5 24 31.8 14 13.5 6
مراعاة مختلف أنماط التعلم )حسي، سمعي، 

بصري( في إعداد األنشطة. 12

متوسطة .68005 2.1591 31.8 14 52.3 23 15.9 7
تخطيط ألنشطة تعليمية باستخدام الكمبيوتر 

وبرامج تعليمية حاسوبية. 13

كبيرة .60782 2.6591 72.7 32 20.5 9 6.8 3
اختيار استراتيجيات حديثة ومناسبة للمادة 

التعليمية الرياضياتية المراد تدريسها. 14

كبيرة .78031 2.3636 54.5 24 27.3 12 18.2 8
تحديد التعلم القبلي الازم لتعليم الجديد 

)متطلبات التعليم الجديد(. 15

متوسطة .66750 2.2955 40.9 18 47.7 21 11.4 5 إعداد خطط عاجية تناسب بطيئ التعلم. 16

متوسطة .65147 2.2500 36.4 16 52.3 23 11.4 5
إعداد أنشطة إثرائية للطاب الموهوبين 

والمتفوقين. 17

كبيرة .34651 2.4233 المجال ككل 
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كبيرة .65833 2.5909 68.2 30 22.7 10 9.1 4
إدارة النقاش وتشجيع المتعلمين على 

المشاركة في النقاش. 18
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كبرية .62877 2.5000 56.8 25 36.4 16 6.8 3
توفري بيئة تعليمية تعلمية 

تؤمن مجاالً رحباً للتفكري 

والتواصل بني املتعلمني.

19

كبرية .72227 2.3864 52.3 23 34.1 15 13.6 6
التدريب عىل جعل املتعلمني 

يعملون يف مجموعات صغرية.
20

متوسطة .67420 2.3182 43.2 19 45.5 20 11.4 5

التدريب عىل توظيف 

املهارات األساسية يف تنفيذ 

األنشطة )تواصل، متثيل، تفكري 

منطقي(.

21

كبرية .66114 2.4318 52.3 23 38.6 17 9.1 4
تطبيق االسرتاتيجيات 

التدريسية املخطط لها 

بفاعلية وكفاءة.

22

كبرية .66433 2.5227 61.4 27 29.5 13 9.1 4
طرح أسئلة صفية تراعي 

جميع مستويات التفكري 

ملواجهة الفروق الفردية.

23

كبرية .62708 2.5455 61.4 27 31.8 14 6.8 3
تطبيق أساليب اإلدارة الصفية 

الدميقراطية.
24

كبرية .60782 2.6591 72.7 32 20.5 9 6.8 3
خلق جو اجتامعي ايجايب 

داخل غرفة الصف.
25

كبرية .59375 2.7045 77.3 34 15.9 7 6.8 3
تحديد واجبات التالميذ، 

والنشاطات املطلوب تنفيذها 

بوضوح.

26

كبرية .52223 2.7727 81.8 36 13.6 6 4.5 2
استخدام السبورة املدرسية 

بكفاءة وبوظيفية صحيحة.
27

كبرية .44167 2.5432 المجال ككل 
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كبيرة .54792 2.4545 47.7 21 50.0 22 16 1
بناء أدوات التقويم في ضوء المعايير 

والمؤشرات الموضوعة. 28

ميذ
تا

 ال
علم

م ت
وي

 تق
ع:

راب
 ال
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ال

كبيرة .64495 2.3409 43.2 19 47.7 21 16 4
توظيف أساليب التقويم البديل 

في التدريس. 29

متوسطة .79474 2.2955 50.0 22 29.5 13 16 9

بناء االختبارات التحصيلية 
على أسس علمية )تحديد 
أهداف التقويم، جدول 

مواصفات، بناء االختبار(.

30

متوسطة .67733 2.2273 36.4 16 50.0 22 16 6

مناقشة نتائج تقويم عملية 
التعلم لدى المتعلمين مع 
أولياء األمور واإلدارة 

والمتعلمين.

31

متوسطة .76492 2.2955 47.7 21 34.1 15 16 8
وضع ملف انجاز لكل متعلم 

واستخدام سجات التقويم. 32

كبيرة .78031 1.9318 27.3 12 38.6 17 34.1 16

التعرف على أبرز 
االختبارات الدولية التي 

تجرى في الرياضيات مثل 
(Timss ، ستانفورد بينيه(

33

كبيرة .34651 2.2576 المجال ككل 

ــرة وفــي  ــر كبي ــى المحــور األول ككل جــاءت بتقدي ياحــظ مــن الجــدول الســابق احتياجــات التدريــب عل

ــة بالمنهــاج. ــرات المتعلق مقدمــة هــذه االحتياجــات تعميــق الخب

علــى المحــور الثانــي ككل جــاءت اســتجابات المعلميــن بتقديــر كبيــر وفــي مقدمــة احتياجــات هــذا المحــور 

التدريــب علــى تحديــد المعاييــر والمؤشــرات بشــكل صحيــح.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمحــور الثالــث ككل جــاءت االحتياجــات كبيــرة ككل وأغلــب هــذه االحتياجــات فــي هــذا 

المحــور هــو اســتخدام الســبورة المدرســية بكفــاءة وبوظيفــة صحيحــة.

فــي المجــال الرابــع جــاءت احتياجــات المعلميــن بتقديــر متوســط وأعلــى هــذه االحتياجــات هــو بنــاء أدوات 

التقويــم فــي ضــوء المعاييــر والمؤشــرات الموضوعــة.
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تفســر الباحثتــان هــذه النتائــج أن المعلميــن مــا زالــوا يفتقــدون إلــى الكثيــر مــن المهــارات المتعلقــة بالمناهــج 

الحديثــة خاصــة أن االحتياجــات تركــزت علــى خبــرات المنهــاج والمعاييــر والمؤشــرات.

أمــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الــدرس فــإن احتيــاج المعلميــن لخبــرات مرتبطــة باســتخدام الســبورة كبيــر وذلــك 

ألن معظــم االســتجابات جــاءت مــن قبــل معلميــن لديهــم خبــرة تدريســية أقــل مــن خمــس ســنوات، وبالتالــي لــم 

تتعمــق لديهــم الخبــرة الكافيــة فــي اســتخدامها، األمــر الــذي يجعــل علــى عاتــق كليــة التربيــة االهتمــام أكثــر بهــذه 

المهــارات مــن خــال التربيــة العمليــة أو مقــرر تقنيــات التعليــم.  

كما تم اختبار الفرضيات اآلتية:

الفرضيــة األولــى: ال توجــد فــروق إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات 

التدريبيــة تبعــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي عنــد مســتوى داللــة 0.05 .

تم أوالً حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية يبينها الجدول اآلتي:

جدول رقم)5( متوسطات االنحرافات المعيارية الستجابات معلمين تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

ثم تم اختبار الفرضية من خال اختبار ANVO لدراسة الفروق يبينها الجدول اآلتي:

MaximumMinimum

 Confidence 95%
Interval for Mean

 Std.
Error

 Std.
DeviationMeanN

 Upper
Bound

 Lower
Bound

معهد88.0079.0092.436078.56402.179454.3589085.50004

اجازة94.0064.0082.559175.58911.695428.8096479.074127

دبلوم91.0060.0088.037469.16264.1718613.1925978.600010

دراسات93.0064.00117.207043.45978.5699714.8436380.33333

94.0060.0082.655476.61731.497039.9302079.636444Total
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جدول رقم)6( اختبار ANOV تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

مــن الجــدول الســابق يتبيــن أن مســتوى الداللــة يســاوي 0.673 وهــي أكبــر مــن 0.05 وبالتالــي ال توجــد 

فــروق بيــن إجابــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة تبعــاً للمؤهــل العلمــي عنــد مســتوى داللــة 

0.05 وبالتالــي نقبــل الفرضيــة الصفريــة.

ُتعــزى هــذه النتيجــة إلــى االحتياجــات غيــر المرتبطــة بإعــداد المعلــم فــي التعليــم الجامعــي وإنمــا المرتبطــة 

بالمســتحدثات التــي طرحتهــا المناهــج المطــورة، والتــي شــكلت قفــزة جيــدة فــي التعليــم قبــل الجامعــي، وتختلــف 

هــذه النتائــج مــع دراســة )الســباعي، 2013(.

الفرضيــة الثانيــة: ال توجــد فــروق إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات 

التدريبيــة تبعــاً لمتغيــر الخبــرة عنــد مســتوى داللــة 0.05.

تم أوالً حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية يبينها الجدول اآلتي:

.SigFMean Squaredf Sum of
Squares

.673.51752.7543158.263 Between
Groups

102.048404081.919 Within
Groups

434240.182Total
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جدول رقم)7( متوسطات االنحرافات المعيارية الستجابات معلمين تبعاً لمتغير الخبرة

وتم اختبار الفرضية من خال اختبار ANVO لدراسة الفروق حيث يبينها الجدول اآلتي:

جدول رقم)8( اختبار ANOV تبعاً لمتغير الخبرة

مــن الجــدول الســابق يتبيــن أن مســتوى الداللــة يســاوي 0.022 وهــو أصغــر مــن 0.05 وبالتالــي توجــد 

ــة  ــد مســتوى دالل ــرة عن ــر الخب ــة تبعــاً لمتغي ــى اســتبانة االحتياجــات التدريبي ــن عل ــات المعلمي ــن إجاب فــروق بي

ــة. ــة الصفري 0.05 أي نرفــض الفرضي

ــن االســتجابات، ويظهــر الجــدول  ــرة بي ــروق صغي ــار LSD ألن الف ــم اســتخدام اختب ــروق ت ولكشــف الف

اآلتــي هــذه الفــروق:

MaximumMinimum

 Confidence 95%
Interval for Mean Std.

Error
 Std.

DeviationMeanN
 Upper
Bound

 Lower
Bound

94.0061.0084.651378.66121.468498.3070581.656332
أقل من 
خمس 
سنوات

74.0064.0075.556661.44342.217364.4347168.50004
بين خمس 
وعشر 
سنوات

86.0061.00104.242836.42397.8810613.6504070.33333
بين عشر 
وخمس 
عشرة سنة

فوق خمس 91.0060.0098.436363.96376.2080613.8816481.20005
عشرة سنة

94.0060.0082.655476.61731.497039.9302079.636444Total

.SigFMean Squaredf Sum of
Squares

.0223.585299.4993898.496 Between
Groups

83.542403341.685 Within
Groups

434240.182Total
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جدول رقم)9( اختبار LSD لدراسة الفروق بين استجابات المتعلمين تبعاً لمتغير الخبرة

مــن الجــدول الســابق يتبيــن أنــه توجــد فــروق لصالــح الخبــرة أقــل مــن خمــس ســنوات مقابــل الخبــرة )مــن 

ــل ال توجــد  خمــس ســنوات حتــى عشــر ســنوات، ومــن عشــر ســنوات حتــى خمــس عشــرة ســنة(، فــي المقاب

فــروق بيــن اســتجابات المعلميــن بيــن مــن يملــك خبــرة أقــل مــن خمــس ســنوات ومــن يملــك خبــرة فــوق خمســة 

عشــر عامــاً.

ــى عشــر ســنوات  ــرة مــن خمــس حت ــك خب ــن مــن يمتل ــن اســتجابات المعلمي ــروق بي ــه ال توجــد ف ــا أن كم

ومــن يمتلــك خبــرة مــن عشــر ســنوات حتــى خمــس عشــرة ســنة، ولكــن توجــد فــروق بيــن اســتجابات المعلميــن 

لمــن يملــك خبــرة خمــس ســنوات حتــى عشــر ســنوات ومــن يملــك خبــرة أكثــر مــن خمــس عشــرة ســنة لصالــح 

األولــى.

كمــا أنــه ال توجــد فــروق فــي اســتجابة المعلميــن بيــن مــن يمتلــك خبــرة مــن عشــر ســنوات حتــى خمــس 

ســنوات وبيــن مــن يملــك خبــرة فــوق خمــس عشــرة ســنوات.

95% Confidence 
Interval

.SigStd. Error
 Mean

 Difference
))I-J

)I( الخبرة)J( الخبرة
Upper 
Bound

Lower 
Bound

بين خمس *22.95303.3595.0104.8472913.15625
وعشر سنوات

أقل من خمس 
سنوات 22.4770.1688.0475.5188811.32292*

بين عشر 
وخمس عشرة 

سنة

فوق خمس 9184.39535.45625.-9.3396-8.4271
عشرة سنة

12.2756-15.9423 -.7946.98090-1.83333 -
بين عشر 

وخمس عشرة 
بين خمس سنة

وعشر سنوات
فوق خمس *- 0456.13139-12.70000.- 25.0920-- 3080.-

عشرة سنة

فوق خمس -1116.67501-10.86667.- 2.6240-24.3574
عشرة سنة

بين عشر 
وخمس عشرة 

سنة

.The mean difference is significant at the 0.05 level .*
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وتفســر الباحثتــان هــذه النتيجــة الــى أن احتيــاج المعلميــن مــن لديهــم خبــرة أقــل مــن خمــس ســنوات أعلــى 

ــض  ــاوز بع ــى تج ــاعد عل ــية تس ــرة التدريس ــأن الخب ــيره ب ــن تفس ــر يمك ــو أم ــى وه ــرة أعل ــون خب ــن يمتلك مم

المشــكات واالحتياجــات باســتثناء مــن هــم لديهــم خبــرة خمســة عشــر عامــاً فأظهــروا احتياجــات تدريبيــة بدرجــة 

ــات  ــة وتقني ــتراتيجيات الحديث ــل: االس ــاحة مث ــى الس ــرت عل ــة ظه ــتجدات تربوي ــبب مس ــون بس ــد يك ــى وق أعل

ــا مــع التعليــم، حيــث ال يملكــون الخبــرة الكافيــة حولهــا باإلضافــة لوجــود توجيهــات  التعليــم ودمــج التكنولوجي

جديــدة حــول تطويــر المهــارات التــي تتطلبهــا المعرفــة الحديثــة، واالختبــارات التــي أكــدت ضــرورة تنــاول كافــة 

جوانــب المتعلــم.

الفرضيــة الثالثــة: ال توجــد فــروق إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات 

التدريبيــة تبعــاً لمتغيــر عــدد الــدورات عنــد مســتوى داللــة 0.05.

تم أوالً حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية يبينها الجدول اآلتي:

جدول رقم )10( متوسطات االنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين تبعاً لمتغير عدد الدورات

وتم اختبار الفرضية من خال اختبار ANVO لدراسة الفروق يبينها الجدول اآلتي:

MaximumMinimum

 Confidence 95%
Interval for Mean Std.

Error
 Std.

DeviationMeanN
 Upper
Bound

 Lower
Bound

اليوجد81.0070.0080.318073.18201.508904.2678276.75008

دورة واحدة93.0064.0085.534073.54302.751739.9214979.538513

دورتان89.0068.0086.043965.95613.907269.5707976.00006

فوق ثاث 94.0060.0088.384576.32142.8452011.7310582.352917
دورات

94.0060.0082.655476.61731.497039.9302079.636444Total
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جدول رقم )11( اختبار ANOV تبعاً لمتغير عدد الدورات

مــن الجــدول الســابق يتبيــن أن مســتوى الداللــة يســاوي 0.444 وهــو أكبــر مــن 0.05 وبالتالــي ال يوجــد 

فــروق بيــن إجابــات المعلميــن علــى اســتبانة االحتياجــات التدريبيــة تبعــاً لمتغيــر عــدد الــدورات عنــد مســتوى 

داللــة 0.05 وبالتالــي نقبــل الفرضيــة الصفريــة.

وتفســر النتيجــة إلــى أن هــذه الــدورات ال تبنــى علــى أســاس علمــي، وإلــى قصــر مــدة التدريــب، وأن هــذه 

الــدورات تتــم علــى أيــدي موجهيــن أومدربيــن ال يملكــون الخبــرة والتدريــب الكافــي للقيــام بهــا، وباإلضافــة إلــى 

عــدم متابعــة هــذه الــدورات مــن خــال التأكــد مــن أثــر هــذه الــدورات فــي الغرفــة الصفيــة التعليميــة باإلضافة إلى 

أن هــذه الــدورات عامــة بغــض النظــر عــن المســتوى التعليمــي والفروقــات الفرديــة بيــن المتعلميــن والخبــرات 

وعــدد الــدورات المتبعــة ســابقاً. 

.SigFMean Squaredf Sum of
Squares

.444.91290.5233271.569 Between
Groups

99.215403968.613 Within
Groups

434240.182Total

11- مقترحات توصيات:

في ضوء النتائج السابقة يمكن وضع مجموعة من المقترحات والتوصيات:

ــدد  ــرة، وع ــث الخب ــن حي ــم م ــكل معل ــة ل ــروق الفردي ــي الف ــق دورات تراع ــن وف ــب المعلمي 1/11 تدري

ــابق. ــي الس ــل العلم ــة، والمؤه ــدورات المتبع ال

2/11 العمــل علــى دورات تراعــي فلســفة المعاييــر بشــكل أكبــر والتــي أبــدى المعلمــون احتياجــاً كبيــراً 

لفهمهــا وتوحيــد دليــل واحــد للعمــل باالســتراتيجيات المطلوبــة.

3/11. تحقيق تعاون بين التعليم العالي ووزارة التربية في إعداد دورات تأهيل المعلمين.

4/11 تنقيذ دورات التأهيل للمعلمين من قبل مختصين وأكاديميين بما يحقق الغاية الحقيقية لها.
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ــوي والوقــوف  ــم الثان ــة والتعلي ــة الثاني ــم األساســي فــي الحلق ــة لمعلمــي التعلي 4/11. إجــراء بحــوث مماثل

ــة. ــة المختلف ــق بالمناهــج المطــورة وفــي المــواد العلمي ــى احتياجاتهــم فيمــا يتل عل

12: المراجع
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