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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن م�ستوى الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري
العاملية لدى معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا و�سبل
تطويرها .تكونت عينة الدرا�سة من ( )131معلماً ومعلمة من معلمي الريا�ضيات يف منطقة
اجلفرة ،و ع�رشة م�رشفني تربويني .ولتحقيق هدف الدرا�سة �أع َّدت الباحثتان ا�ستبانة
تكونت يف �صورتها النهائية من ( )33فقرة موزعة على خم�سة جماالت ،كما طرحت
الباحثتان �أ�سئلة من نوع الأ�سئلة املفتوحة .وبعد الت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها،
طُ ِّبقت على �أفراد العينة .وقد ك�شفت النتائج عن م�ستوى متو�سط للكفايات املهنية لدى
معلمي الريا�ضيات يف منطقة اجلفرة ،ومل تظهر فروق دالة �إح�صائياً يف م�ستوى الكفايات
املهنية تعزى ملتغريات كل من :اجلن�س ،اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي.
الكلمات املفتاحية :الكفايات املهنية والأكادميية ،املعايري العاملية ،معلم املرحلة
الأ�سا�سية
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(2)  العدد السابع والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

Professional and Academic Competency Levels of Mathematics
Teachers in Primary Education in AL- Jafra District in Libya in the
Light of International Standards and Ways to develop Them

Abstract:
The objective of this study is to identify the level of professional
competencies of primary mathematics teachers at Al Jafra Region- Libya in the
light of international standards and methods to promote them. The sample of
the study consists of (131) teachers and (10) educational supervisors selected
from Al- Jafra Region. To achieve the objective of the study, the researchers
developed a (33) items questionnaire distributed over (5) domains. The
researchers developed a (5) open- ended questions interview. Reliability and
validity were established for both instruments and were administrated to
the sample of the study. The findings of the study indicated a moderate level
of professional competencies of primary mathematics teachers at Al- Jafra
Region, but there is no statistically significant differences were found due to
gender, teaching experience or scientific qualification.
Key Words: Professional Competences, International Standards,
Primary Level Teacher.
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مقدمة:
ُتعد خمرجات التعليم العن�رص الفعال يف حتديد نوع تقدم املجتمع وم�ستواه.ويعد
املعلم من �أكرث العوامل ت�أثرياً يف جودة هذه املخرجات.لذا ف�إن االهتمام باملعلم وتنميته
وت�أهيله ما هو �إال انعكا�س لأهمية الدور الذي يقوم به يف العملية التعليمية ،هذا الدور الذي
�أكد �أن املعلم هو املحور الأ�سا�س والرئي�س ،الذي ال غني عنه يف العملية التعليمية.
وتركز معظم امل�شاريع الرتبوية التطورية على ق�ضية ت�أهيل املعلم و�إعداده لأن اختيار
املعلمني الأكفاء م�س�ألة على ر�أ�س قائمة الأولويات يف جميع الدول (كمال واحلر)2003 ،
.ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻤﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻨ�ﺼﺭ ﺍ�ﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺎ�ﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ،ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻤﻟﻌﻠﻡ جمرد
ﺤﻠﻘﺔ ﻭ�ﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻤﻟﺩﺭ�ﺴﻲ ﻭﻋﻘﻭل ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ،بحيث ﺘﻨﺤ�ﺼﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻲﻓ ﻨﻘل ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻑ
�ﺇﻟﻴﻬﻡ ،ﺒل تعداها �إىل ﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍ�ﻷﻜﺒﺭ ﻲﻓ ﺘﺤﻘﻴﻕ �ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻲﻓ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ فعًاالً ﻭﺫي
ﻤﻌﻨﻰ (. )Houssart, Roaf & Watson, 2005
و ُتعد حركة �إعداد املعلمني القائمة على الكفايات من �أبرز مالمح امل�ستحدثات الرتبوية
املعا�رصة ،والأكرث �شيوعاً يف الأو�ساط الرتبوية املهنية.ولقد ات�سع االهتمام بها حتى
�أ�صبحت �سمة مميزة ملعظم برامج �إعداد وتدريب املعلم ،يف معظم الدول املتطورة ،وتو�صف
الربامج املعنية ب�إعداد املعلم على �أ�سا�س الكفايات ب�أنها جمموعة من الإجراءات التي
ت�ساعد الطالب املعلم يف �أثناء الإعداد على �أن يكت�سب املعلومات واملهارات واالجتاهات
التي دلت البحوث العلمية على �أنها ت�ستطيع �أن ت�سهم يف �إعداده لي�ؤدي دوره بفاعلية (�أبو
�صواوين. )2010 ،
ويف هذا ال�صدد �أ�شارت خ�صاونه وبركات (� )2007إىل �أن حركات الإ�صالح ارتكزت
�إىل عدد من العوامل ،كان يف مقدمتها معايري املنهاج ،وجودة التعليم ،و�إعداد املعلم؛ حيث
ُ تعد ق�ضية �إعداد املعلم �إحدى �أبرز الإ�صالحات يف جمال التعليم.وي�شري ا�ستيفنز(  (St e
� )vens, 2005إىل �رضورة التخل�ص من الفجوة بني التعليم النظري لإعداد املعلمني
وت�أهيلهم يف اجلامعات ،وبني التطبيق العملي للممار�سات التدري�سية يف �أثناء اخلدمة،
و�أكد على حاجة معلمي ريا�ضيات املرحلة املتو�سطة �إىل اكت�ساب معرفة متوافقة مع جهود
الإ�صالح يف تعليم الريا�ضيات وتعلمها املنت�رشة يف العامل.من جهة �أخرى ،فقد �أكد مارتن
ووليم  )and William, 2009) Martinعلى �أن معلمي الريا�ضيات �ش�أنهم �ش�أن
غريهم من املعلمني ،مطالبون ب�أن يطوروا �أنف�سهم با�ستمرار ،لذا ينبغي على امل�رشفني
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الرتبويني يف تقوميهم �أن يراعوا مدى قيام معلمي الريا�ضيات بتجديد �أ�ساليب وطرائق
تدري�سهم.
وت�شري وثيقة معايري املجل�س الوطني للريا�ضيات يف الواليات املتحدة الأمريكية
)NCTM) National Council for Teachers of Mathematics, 2000
�إىل املعايري اخلا�صة بالنمو املهني ملعلم الريا�ضيات والتي تتمثل بالآتي:
1 .1ممار�سة تدري�س الريا�ضيات ب�صورة منا�سبة مل�ستوى الطلبة وتقا�س من خالل
درجة املمار�سة لها.
2 .2فهم الريا�ضيات ب�صفة عامة والريا�ضيات املدر�سية ب�صفة خا�صة وتقا�س من
خالل درجة الفهم لها.
3 .3معرفة التالميذ كمتعلمني للريا�ضيات ،وتقا�س من خالل معرفته بخ�صائ�ص
الطلبة يف تعلم املفاهيم الريا�ضية.
4 .4معرفة الفل�سفة الرتبوية لتدري�س الريا�ضيات ،وتقا�س من خالل �إدراك املعلم
وت�صوراته لفل�سفة تدري�س الريا�ضيات (طرائق وا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب تقومي) .
5 .5النمو املهني ملعلم للريا�ضيات ،ويقا�س من خالل تطوير اال�ساليب الالزمة لتدري�س
الريا�ضيات.
6 .6دور املعلمني يف النمو املهني ،وتقا�س من خالل امل�شاركة الفعالة للمعلم يف
و�ضع الربامج للنمو املهني اخلا�ص بالريا�ضيات وت�صميمها وتقوميها.
وي�ؤكد اخلطيب ( )2012على �أن املعايري ال�صادرة عن املجل�س القومي ملعلمي
الريا�ضيات ( )NCTMت�شكل القاعدة الأ�سا�سية للأهداف اخلم�سة الرئي�سية للمعرفة
الريا�ضية ملختلف املراحل الدرا�سية ،والتي تهدف �إىل �أن يتحقق لدى املعلم الكفايات
الآتية :تقدير الريا�ضيات وتثمني دورها ،والقدرة على حل امل�س�ألة الريا�ضية ،والتوا�صل
ريا�ضياً ،والإ�ستدالل الريا�ضي.

مفهوم الكفايات:
تناول الباحثون الكفايات الالزمة للمعلم ب�شكل عام ومعلم الريا�ضيات على وجهة
اخل�صو�ص بالبحث والتحليل ،وبناء على ذلك ،فقد ظهرت تعريفات ع َّدة ملو�ضوع الكفايات،
فقد عرفها �سامل ( )1996ب�أنها” :قدرة املعلم على توظيف جمموعة مرتبة من املعارف
و�أمناط ال�سلوك ،واملهارات يف �أثناء �أدائه لأدواره التعليمية داخل الف�صل نتيجة ملروره يف
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برنامج تعليمي حمدد ،بحيث ترتقي ب�أدائه �إىل م�ستوى معني من الإتقان ميكن مالحظته
وتقوميه» (�ص. )15.وعرفها طعيمة ( )1999ب�أنها« :جمموع االجتاهات و�أ�شكال الفهم
واملهارات التي من �ش�أنها �أن تي�رس للعملية التعليمية حتقيق �أهدافها العقلية ،والوجدانية،
والنف�س حركية» (�.ص. )25.بينما تعرف الكفاية التعليمية (Educational Co m
 )petencyح�سب اللقاين واجلمل (  )1996ب�أنها “ :جمموعة املعارف واملفاهيم
واملهارات واالجتاهات التي يكت�سبها الطالب املعلم نتيجة �إعداده يف برنامج معني توجه
�سلوكه وترتقي يف �أدائه �إىل م�ستوى من التمكن ميكّنه من ممار�سة مهنته ب�سهولة وي�رس“
(�.ص. )147.ويرى حمدان (� )1991أن الكفاية الوظيفية (Professional Comp e
« )tencyعبارة �أو جملة ت�صف فرع القدرة �أو املهارة التي �سيح�صل عليها املعلم ،ولها
ت�أثري مبا�رش على تعلم التالميذ؛ �أو هي القدرة على ا�ستعمال مهارة خا�صة� ،أو عدة مهارات
وظيفية ا�ستجابة ملتطلبات موقف تربوي معني» (�ص. )160.
وعرف الكفايات �أي�ضاً ﻤﻘﺎﻁ ( )2002ب�أنها « :ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻤﻟﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ
ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻤﻟﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ بحيث ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ
ﻫﺫﻩ الأﺩﺍﺀاﺕ ﻭﻗﻴﺎ�ﺴﻬﺎ»�( ،ص. )63.وعرفها �ﺸﻨﻁﺎﻭﻱ ( )2007ب�أنها»ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ميتلكها املعلم ﻭﻴﻤﺎﺭ�ﺴﻬﺎ ﻲﻓ �أثناء تنفيذه التدري�س ﻲﻓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻤﻟﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍ�ﻷﻫﺩﺍﻑ
ﻭﺍﻟﻭ�ﺴـﺎﺌل ﻭﺍ�ﻷﻨ�ﺸﻁﺔ ،ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ�ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ�ﺼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ» (�ص. )125.
من جهة �أخرى ميكن مالحظة �أن التعريفات ال�سابقة قد �أغفلت عن�رصاً مهماً من
عنا�رص الكفايات �أال وهو �إمكانية تطور تلك الكفايات وزيادة م�ستواها لدى املعلم يف �أثناء
ممار�سته ملهنة التدري�س؛ �إذ �إن عملية التدري�س بال �شك ت�سهم يف تعزيز تلك الكفايات لدى
املعلم ،وت�سهم ب�شكل كبري يف �صقلها لدى املعلم و�صوالً �إىل م�ستوى املعلم املحرتف ،وبناء
على ذلك ،ف�إن الباحثتني تعرف الكفايات :ب�أنها جمموعة املهارات والقدرات الوجدانية
واملعرفية و املهارية التي يكت�سبها املعلم �أثناء الربامج الأكادميية وتتطور وتزداد مع
ممار�سة مهنة التعليم و ت�صبح جزءاً من �سلوكه ،الأمر الذي ميكنه من القيام بعملية التعليم
والتعلم بفاعلية عالية.

أهمية امتالك معلم الرياضيات للكفايات املهنية:
�شكل اجتاه الكفايات التعليمية �أحد �أهم االجتاهات الرتبوية احلديثة التي �سادت
برامج �إعداد املعلمني وتدريبهم ،حيث بنيت تلك الربامج على �أ�سا�س اعتماد الكفاية بدالً من
املعرفة يف برامج تربية املعلمني.لذا ميكن القول ب�أن املعلم الذي ميتلك الكفايات املهنية
والأكادميية قادر على �أن يخطط لعمله ب�شكل جيد ،بحيث يكون قادراً على حتديد الأهداف
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بثقة واقتدار وي�صبح قادراً على اختيار اخلربات التعليمية الالزم تقدميها لطالبه ،ويكون
�أقدر على حتديد ا�سرتاتيجيات التدري�س املنا�سبة وبذلك يكون �أقدر على التنقل والتنوع
يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�س متنوعة و�شاملة بينما املعلم الذي يعاين من �ضعف يف
�إتقان املادة العلمية ف�أنه غالباً يلج�أ �إىل التعليم املبا�رش دون �أن يكون له دور يف حتديد
الأن�شطة واخلربات الالزم تقدميها لطالبه واختيارها والتنويع فيها.كما �أنه ال ميكن لأي
يدر�س بحق مو�ضوعاً يفتقر فيه �إىل االت�ساع والعمق املعريف� ،إذ �إن �ضعف قاعدة
معلم �أن ّ
املعلم املعرفية ي�ؤدي منطقياً �إىل �ضعف حت�صيل طالبه وقلة ان�شغالهم ذهنياً باملادة
ناقل ملحتويات الكتاب املدر�سي ،بل ال بد �أن
التعليمية ،وال يكفي �أن يكون املعلم جمرد ٍ
يكون مدركاً للكيفية التي ترتابط بها عنا�رص املعرفة مع بع�ضها ولتطبيقاتها املتنوعة يف
حياة الطالب (�شطناوي. )2007 ،
وتكمن �أهمية التدري�س املبنى على الكفاية يف �أنه يركز على طريقة التعليم بفاعلية
وذلك من خالل الت�أكيد على التكامل بني املجالني النظري والتطبيقي ،ويتطلب ذلك حتليل
العملية التعليمية �إىل مكوناتها الفرعية ،وبالتايل تتم عملية �إعداد املعلم وتدريبه وتنمية
كفاياته املختلفة بغية �إتقان املكونات الفرعية لعملية التعليم يف �إطارها العام ،بحيث
ي�ؤدي ذلك يف النهاية �إىل حتقق الأهداف الرتبوية للعملية التعليمية (عون و�شعالل.)2008 ،
ويف هذا ال�صدد� ،أكدت هاموند ( )Hammond,2000على �أهمية معرفة املعلم
وم�ؤهالته باعتبارهما العامل الأ�سا�س يف حت�صيل الطلبة ،وذلك من خالل درا�سة قامت
من خاللها بتحليل نتائج كمية ونوعية بهدف اختبار الطرق التي ت�ؤثر بها م�ؤهالت
املعلمني ومعرفتهم وبع�ض املدخالت املدر�سية الأخرى على حت�صيل الطالب ،وتو�صلت
�إىل �أن تعديل كل من املنهاج ،واملحتوى ،واالختبارات له �أثر ب�سيط على حت�صيل الطالب.
وت�ؤكد ال�سبيعي ( )2003على �رضورة �أن ت�ستهدف برامج �إعداد معلمي املرحلة
الأ�سا�سية تنمية الكفايات املختلفة للمعلم ،بحيث ت�سهم تلك الربامج يف �إك�ساب املعلم
القدرة والفعالية للقيام مبهنة التدري�س على �أكمل وجه ،و�رضورة املراجعة امل�ستمرة
لنوعية هذه الكفايات لتتالءم مع متطلبات املرحلة.

املبادئ اليت قامت عليها املعايري املهنية ملعلم الرياضيات:
اعتمد املجل�س القومي لالعتماد الأكادميي لربامج �إعداد املعلمني يف الواليات املتحدة
الأمريكية( (National Council for Accreditation of Teacher Educ a
 )tion NCATEعلى معايري املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات (National
 Council of Teacher of Mathematics (NCTMيف �إعداد معايري برامج
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�إعداد معلمي الريا�ضيات ،وت�شري هذه املعايري �إىل �رضورة تعزيز �إعداد املعلم بتزويده
بالأدوات والو�سائل والطرق التي يحتاجها للنجاح يف العمل داخل ال�صف الدرا�سي وتدعيم
نوعية التعليم الذي يقدم جلميع الطلبة ،مما ي�سهل من �إعداد الطلبة للم�ستقبل والنجاح
(الأ�سطل. )2006 ،
وميكن القول ب�أن املعايري املهنية ال�صادرة يف وثيقة املعايري املهنية لتدري�س
الريا�ضيات Professional Standards for Teaching Mathematics
ال�صادرة عام � )NCTM, 1991) 1991أكدت على �ستة معايري لتدري�س الريا�ضيات،
كما ت�ضمنت الوثيقة معايري التطور املهني ملعلم الريا�ضيات والتي ت�صف ما يجب �أن
ميتلكه معلم الريا�ضيات من كفايات متكنه من �أداء دوره بنجاح ،وما هو دور برنامج �إعداد
املعلم يف �إك�ساب الطالب املعلم لهذه الكفايات

الكفايات املهنية واألكادميية ملعلم الرياضيات:
يع ُد املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات يف الواليات املتحدة من �أوائل امل�ؤ�س�سات
التي اهتمت بو�ضع معايري خا�صة بكفايات معلم الريا�ضيات املهنية والأكادميية ،حيث قام
بعمل �أربع جمموعات من املعايري يف �سنوات متفرقة (NCTM , 1989) , (NCTM ,
. )1991) (NCTM , 1995) , (NCTM , 2000
ونظراً لأهمية الكفايات املهنية التي ت�ضمنتها وثيقة املجل�س القومي ملعلمي
الريا�ضيات يف الواليات املتحدة ( )NCTM, 1991فقد تناولتها العديد من الدرا�سات
والأبحاث ومن تلك الدرا�سات درا�سة كوركوران ( )Corcoran , 1995والتي �أ�شارت �إىل
�رضورة تنظيم اجلهود لرفع �أداء املعلمني ليكت�سبوا املهارات ،ويتعرفوا علي امل�س�ؤوليات
التي ت�ساعدهم علي اكت�ساب معارف جديدة ،وعلى تعلم طرق التدري�س احلديثة.
ويف ذات ال�سياق �أكدت درا�سة �إجراهام وفانل ()Graham & Fennel, 2001
�إىل وجود عالقة �إيجابية بني تعلم الطلبة للريا�ضيات وطريقة تدري�سها لهم ،كما �أن
التدري�س الفعال للريا�ضيات يتطلب معلماً لدية القدرة على �إتخاذ القرارات املنا�سبة يف
املوقف التعليمي حول املعرفة الريا�ضية و�أهداف املنهج وبيئة ال�صف الدرا�سي وحاجات
الطلبة.كما �أكدت وثيقة مبادئ ومعايري الريا�ضيات املدر�سية على �رضورة فهم معلمي
الريا�ضيات ملا يعرفه طالبهم ،وما يحتاجون لتعلمه ومن ثم تهيئة الفر�ص املنا�سبة لتعلم
فعال (. )NCTM, 2000
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مشكلة الدراسة:
ت�شري املنظومة التعليمية يف ليبيا �إىل جملة من املعوقات التي يعاين منها التعليم يف
ليبيا ومن �أبرز تلك املعوقات (القاليل: )2012 ،
1 .1عدم الر�ضا عن م�ستوى الأداء يف جمال التعليم.
�2 .2إنفاق الأموال الكثرية وبذل اجلهود امل�ضنية يف جمال �إعداد اخلريجني
واملتخ�ص�صني ،ولكن النتيجة تدين م�ستوى الأداء ،وهبوط م�ستوى اخلريجني لدرجة عدم
القدرة على الإيفاء بواجباتهم املنتظرة يف مواقع العمل ف�ضالً عن الالمعيارية يف التوظيف
والإيفاد للدرا�سة والتدريب يف اخلارج.
ومما ي�ؤكد الوقائع ال�سابقة �أن نوعية تعليم الريا�ضيات والعلوم كانت متدنية حيث
ح�صلت ليبيا يف تقرير اﻟﺘﻨﺎﻓ�ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ال�صادر عن املركز العاملي للتناف�سية والأداء
التابع للمنتدى االقت�صادي الدويل لتعليم الريا�ضيات ( )2010-2009على املرتبة
( )113من بني ( )139دولة يف العامل ،وح�صلت على املرتبة قبل الأخرية من بني ()15
دولة عربية.
ويقرتح اجلوهري و�سامل ( )2007جملة من املعايري للنهو�ض مب�ستوى �أداء املعلم
الليبي ب�شكل عام ومعلم الريا�ضيات على وجه اخل�صو�ص ،والواجب توافرها يف برامج
�إعداد املعلمني ومن �أبرز تلك املعايري:
1 .1كم امل�رشوعات التي يقوم الطالب باال�شرتاك فيها �أثناء انخراطه يف برنامج �إعداد
املعلمني.
2 .2عدد �أجهزة احلا�سوب التي توظَّ ف يف الربنامج بالن�سبة لعدد الطالب.
�3 .3إمكانية ح�صول الطالب على اخلدمات التعليمية من املوقع الإلكرتوين للكلية.
4 .4توفري الفر�ص التي تتاح للطالب املعلم ملمار�سة �أن�شطة تعليمية �إثرائية �أو ات�ساعية.
ويف �ضوء العر�ض ال�سابق ،ونظراً �إىل �أن كفاءة املعلم تقا�س مبقدار متكنه من نقل
املحتوى التعليمي للطلبة وفقًا ملتطلبات املرحلة التدري�سية ،و�أن ذلك ال يتم �إال من خالل
�إمتالك الكفايات التعليمية احلديثة وممار�ستها؛ ﻭاﻨﻁﻼﻗﺎً ﻤﻥ كون ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴ�ﺱ ﺍﻟﺭﻴﺎ�ﻀﻴﺎﺕ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ عر�ض ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎ�ﻀﻴﺎﺕ ب�شكل ميكن ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺘقبلها ﻭﺍ�ﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
ﺒ�ﺴﻬﻭﻟﺔ و�أن ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻤﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴ�ﺴﻴﺔ
( )Carver, 2001جاءت هذه الدرا�سة للك�شف عن الكفايات املهنية والأكادميية يف �ضوء
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املعايري العاملية و�سبل تطويرها لدى معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة
اجلفرة يف ليبيا.
نظرًا لتغري طبيعة �أدوار املعلم يف العملية التعليمية وتعددها كان البد �أن يقابلها
تغري مماثل يف م�ضامني برامج �إعداده وتدريبه ،مما �أدى �إىل ظهور حماوالت عديدة لتطوير
برامج �إعداد املعلمني وتدريبهم ،وذلك من �أجل حت�سني �أدائهم ورفع كفاياتهم ،والنهو�ض
واالرتقاء مب�ستواهم نظرًا لأن الأ�ساليب التقليدية يف �إعداد املعلمني مل تعد قادرة على
مواكبة التغريات التي طر�أت على دور املعلم يف العملية التعليمية ،ونتيجة لذلك ظهر العديد
من االجتاهات العاملية املعا�رصة يف �إعداد املعلمني وتدريبهم؛ فا�ستطاعت مواكبة معظم
التغريات ،والتحديات التي تواجه العملية التعليمية كان من �أبرزها �أ�سلوب تربية املعلمني
القائم على الكفايات ،الذي ينطلق من االعتقاد �أن الأداء الرتبوي ال�سليم للمعلم داخل الف�صل
وخارجه يت�ضمن جمموعة من الكفايات العامة واخلا�صة؛ «وال ي�ستطيع املعلم �أن ميار�س
�أدواره املختلفة �إال �إذا توافرت لديه جمموعة كفايات �أ�سا�سية ترتبط وت�ؤثر على �أدائه يف
املواقف التعليمية (عون و�شعالن. )2010 ،
وت�ؤكد ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻤﻟﺠﻠ�ﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎ�ﻀﻴﺎﺕ ﻲﻓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﺤﺩﺓ ﺍ�ﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
( )NCTM,2000ﻋﻠﻰ �ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ �إك�ساب ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎ�ﻀﻴﺎﺕ ﺍﻤﻟﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻤﻟﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ الأكاﺩﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻤﻟﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ متكنهم من �أداء ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴ�ﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻤﻟﻁﻠﻭﺏ
(ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ وجنم�. )2009 ،إ�ضافة �إىل ما �أكدته العديد من الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة
(Graham & Fennel 2001؛ Manouchehri 2003,؛ Nichols 2010
 ),and Johnsonحيث �أ�شارت �إىل �رضورة �إعداد املعلم بدقة وفقاً للمرحلة وال�صفوف
الدرا�سية� ،إ�ضافة �إىل �أنه و با�ستخدام ا�سرتاتيجيات املعايري املهنية العاملية للمجل�س
القومي ملعلمي الريا�ضيات ميكن حل امل�شكالت اخلا�صة باملعلمني ليقارنوا بني طريقة
تدري�سهم با�ستخدام الطرق امل�ألوفة واال�سرتاتيجيات التي يجب تطبيقها يف املدار�س
ولي�ستطيعوا تقومي الطلبة ب�شكل فاعل والعمل على رفع م�ستواهم التح�صيلي.
ويف ال�سياق ذاته فقد �أ�شارت العديد من الأدبيات (اجلالد والعمري2005 ،؛ اخلطيب،
 Nichols and Johnson, 2010 ،2012؛ � )Essig, 2011إىل �رضورة االعتماد
على معايري حمددة يف �إعداد املعلم لتطوير تدري�س الريا�ضيات ،من جهة �أخرى ف�إن
�سيا�سة القبول املعتمدة يف ليبيا ت�ستند �إىل معيار واحد وهو معيار درجات الطالب املعلم
املتح�صلة يف الثانويات املتخ�ص�صة ،وبالتايل ف�إنه يتم تن�سيب الطالب املعلم للكليات
املختلفة ب�شكل ع�شوائي ال ي�ستند �إىل بيانات �أو معلومات �إح�صائية دقيقة ،ويف ال�سياق
ذاته ال تعتمد �سيا�سة القبول يف ليبيا على املعايري الدولية يف اجلامعات وهي الرغبة
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احلقيقية للطالب واحتياجات املجتمع وال�سعة اال�ستيعابية للم�ؤ�س�سات التعليمية ،و�أخرياً
تفتقر �سيا�سة القبول يف ليبيا �إىل التوجيه والإر�شاد الرتبوي والنف�سي الذي ي�ساعد الطالب
على اختيار التخ�ص�ص املنا�سب وفقاً لقدراته وا�ستعداداته احلقيقية (�إبراهيم ،يو�سف ،عبد
الغني� ،أبو بكر ، )2011 ،ويف �ضوء ذلك فقد حتددت م�شكلة هذه الدرا�سة بالإجابة عن

الت�سا�ؤالت الآتية:

● ●ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري العاملية لدى معلمي
الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05يف
م�ستوى الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�ضيات يف املرحلة
الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا تعزى ملتغري كل من :اخلربة واجلن�س وامل�ؤهل العلمي؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :ما �سبل تطوير الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري العاملية لدى
معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا؟

أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة �أهمية نظريـة وعملية ،فعلى �صعيد الأهمية النظرية للدرا�سة
احلاليـة ،ميكن القول �إن هذه الدرا�سة حتاول الربط بني النظرية والتطبيق وذلك من خالل
الك�شف عن الكفايات املهنية والأكادميية لدى معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية
يف �ضوء املعايري العاملية من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم ،و�إ�ستثمار تلك الكفايات يف
غرفة ال�صف ،مما ي�سهم يف حت�سني تعليم الريا�ضيات وتعلمها� ،إ�ضافة �إىل الرتكيز املتزايد
على �أهمية امتالك معلمي الريا�ضيات للكفايات املهنية والأكادميية ،ومن �أجل �إحداث نقله
نوعية يف تدري�س الريا�ضيات ،وبالتايل �إثراء اجلانب النظري للبحوث والدرا�سات التي
تناولت كفايات معلمي ومعلمات الريا�ضيات.
و�أما على �صعيد اجلانب العملي فمن امل�ؤمل �أن تفيد كالً من املعلم والباحث و�صناع
القرار يف وزارة الرتبية والتعليم الليبية ،فتفيد املعلم يف الك�شف عن مواطن القوة ومواطن
ال�ضعف وتب�رصه بنف�سه حول ما ميتلكه من كفايات مهنية ،خا�صة �أنه كان يتم اختيار
معلمي املرحلة الأ�سا�سية قبل الثورة من غري املتخ�ص�صني يف الريا�ضيات و�أن �أغلبهم من
تخ�ص�ص معلم �صف� ،أما �صناع القرار يف وزارة الرتبية والتعليم فتفيدهم من خالل توفري
معلومات علمية حول امل�ستوى املهني والأكادميي لفئة من املعلمني يعهد �إليهم بتدري�س
مادة مهمة كالريا�ضيات يف مرحلة �أ�سا�سية يف ال�سلم التعليمي ،وبالتايل ت�ساعدهم يف
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التخطيط لربامج التطوير املهني يف وزارة الرتبية والتعليم ،وذلك باعتماد املعايري العاملية
يف الإعداد املهني والأكادميي لدى معلم الريا�ضيات.

حدود الدراسة وحمدداتها:
هناك جمموعة من العوامل التي حتد من تعميم نتائج الدرا�سة احلالية خارج جمتمعها

وهذه العوامل:

 اقت�رصت عينة الدرا�سة على معلمي الريا�ضيات الذين يدر�سوا املرحلة
الأ�سا�سية الأوىل يف منطقة اجلفرة التعليمية يف ليبيا يف الف�صل الثاين من العام
الدرا�سي .2013 /2012
 ترتبط نتائج الدرا�سة مبدى �صدق �أداتي جمع البيانات وثباتهما و�أدوات حتليلهما
التي قامت الباحثتان ب�إعدادها

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
◄◄الكفايات املهنية:
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ينبغي �أن ميتلكها املعلم ﻤـﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﻭﻴﻤﺎﺭ�ﺴﻬﺎ ﻲﻓ
�أثناء تنفيذه تدري�سه ﻲﻓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻤﻟﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍ�ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭ�ﺴﺎﺌل ﻭﺍ�ﻷﻨ�ﺸﻁﺔ ،ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭ�ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ�ﺼﻑ وﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ» (�شطناوي� ،2007 ،ص. )125.وتعرفها الباحثتان �إجرائياً ب�أنها
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ القدرات واملعارف التي ح�صل عليها معلم الريا�ضيات للمرحلة الأ�سا�سية يف
منطقة اجلفرة يف ليبيا �سواء اثناء درا�سته اجلامعية �أم يف �أثناء التحاقه بربامج �إعداد
املعلمني يف ليبيا قبل اخلدمة �أو يف �أثنائها ،ويقوم بتطبيقها ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ،وتقا�س
من خالل ا�ستبانة الكفايات التي �أع َّدتها الباحثتان لهذا الغر�ض.

◄◄م�ستوى الكفايات:
جمموعة املهارات والقدرات الوجدانية واملعرفية و املهارية التي يكت�سبها املعلم
�أثناء الربامج الأكادميية وتتطور وتزداد مع ممار�سة مهنة التعليم و ت�صبح جزءاً من �سلوكه،
الأمر الذي ميكنه من القيام بعملية التعليم والتعلم بفاعلية عالية.وتقا�س يف هذه الدرا�سة
من خالل ا�ستجابات �أفراد العينة على ا�ستبانة الكفايات التي قامت الباحثتان ب�إعدادها
لهذا الغر�ض.

◄◄املعايري العاملية:
هي جمموع الكفايات التعليمية التي يجب �أن يكت�سبها املعلم وميار�سها يف عملية
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التعليم ،وقد �صدرت عن املجل�س الوطني ملعلمي الريا�ضيات يف الواليات املتحدة الأمريكية
( ، )NCTMوهذه املعايري هي:
1 .1ممار�سة تدري�س الريا�ضيات ب�صورة منا�سبة مل�ستوى الطلبة.
2 .2فهم الريا�ضيات ب�صفة عامة والريا�ضيات املدر�سية ب�صفة خا�صة.
3 .3معرفة التالميذ كمتعلمني للريا�ضيات.
4 .4معرفة الفل�سفة الرتبوية لتدري�س الريا�ضيات.
5 .5النمو املهني كمعلم للريا�ضيات.
6 .6دور املعلمني يف النمو املهني.

◄◄معلم املرحلة الأ�سا�سية الأوىل:
هو ال�شخ�ص املعني من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف ليبيا ،وت�سند �إليه مهمة التعليم
من ال�صف الأول وحتى ال�صف الرابع الأ�سا�سي ،وم�ساعدة الطلبة على اكت�ساب املهارات
الرتبوية الالزمة للنمو املعريف ،والعقلي ،واالنفعايل.

◄◄املرحلة الأ�سا�سية الأوىل:
مرحلة التعليم الإلزامي التي تبد�أ من دخول الطالب لل�صف الأول الأ�سا�سي ،حتى
نهاية ال�صف الرابع الأ�سا�سي ،وت�سمى باملرحلة الأ�سا�سية الأوىل.

الدراسات السابقة:
�أجرى كوك ( )Cook,2000درا�سة بغر�ض حتديد كفايات املمار�سات التعليمية وت�أثري
بع�ض املتغريات على توافر هذه الكفايات ،وا�ستخدم الباحث �أداة املالحظة حيث متكن
من ح�ضور عدد من احل�ص�ص ال�صفية مع ( )6من املعلمني واملعلمات.وتو�صل �إىل توافر
الكفايات الأ�سا�سية التعليمية ،كما �أو�ضحت النتائج �أن اخلربة لها ت�أثري يف توافر الكفايات
التدري�سية للمعلمني ،و�أن املعلمني الذين يقومون بتدري�س �أعداد طلبة �أقل كانت لديهم
كفايات تدري�سية �أف�ضل.
و�أجرى �ستوب و�سترين ( )Staub and Stern, 2002درا�سة هدفت �إىل تق�صي �أثر
معرفة املحتوى لدى معلمي الريا�ضيات على م�ستوى حت�صيل الطلبة.تكونت عينة الدرا�سة
من ( )496طالباً يف �صفوف املرحلة الإبتدائية يف مقاطعة بافاريا ب�أملانيا ،و ()45
معلماً يدر�سون هذه ال�صفوف ،وا�ستخدم الباحثان اختباراً مكوناً من م�سائل لفظية لقيا�س
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�أداء الطلبة� ،إىل جانب �أ�سلوب املالحظة ال�صفية حل�ص�ص الريا�ضيات ،لتحديد نوعية
املهمات التي يقوم بها املعلمون والأ�سئلة املطروحة خالل املمار�سات التدري�سية ،وكذلك
َّ
اُ�ستخدمت ا�ستبانة ملعرفة معتقدات املعلمني حول طبيعة معرفة املحتوى الريا�ضي�.أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن طلبة املعلمني ذوي املعتقدات الإيجابية حول طبيعة املحتوى �أظهروا
�أداءً متميزاً يف حل امل�سائل اللفظية الأ�صعب مقارنةً بالطلبة الذين كان لدى معلميهم نظرة
�سلبية حول طبيعة املحتوى ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سـة �أن املعلمني ذوي التوجه الإيجابي
يف الريا�ضيات مييلون خالل ح�ص�صهم �إىل اختيار م�سائل لفظية �أكرث �صعوبة.
�أجرى مقاط ( )2002درا�سة هدفت �ﺇﻰﻟ ﻭ�ﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﺭﻴﺎ�ﻀﻴﺎﺕ ﺒﺎﻤﻟﺭﺤﻠﺔ العليا ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻲ ﺒﻐﺯﺓ.ﻭﻗﺩ ا�ستخدم ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ اال�ستبانة ﺍﻟﺫﻱ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ �ﺃﺤﺩ ﻋ�ﺸﺭ ﻤﺠﺎﻻً �ﻀﻤﺕ ( )143كفاية ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻤﻟﺩﺭ�ﺴﻲ ﻟﺭﻴﺎ�ﻀﻴﺎﺕ ،ﻭﺘﻡ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل �إ�ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ �ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ﺍ�ﻷ �ﺼﻠﻲ ﻭﺤﺠﻤﻪ ()238
ﻤﻌﻠﻤﺎًﻭﻤﻌﻠﻤﺔ ،ﺜﻡ �إعداد ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ()80
ﻤﻌﻠﻤﺎً ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ اختريوا ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ.ﺨﻠ�ﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �ﺇﻰﻟ ﻨﺘﺎﺌﺞ ع َّدة ﺍﻟﺘﻲ
ﻤﻥ �ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺘﻤﻜﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ﻤﻥ ( )82كفاية ﺘﺩﺭﻴ�ﺴﻴﺔ ﺨﺎ�ﺼﺔ ﻤﻥ �ﺃ�ﺼل ( )143كفاية
ﺘﺩﺭﻴ�ﺴﻴﺔ ﻲﻓ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﺘ�ﺼل ( )61كفاية �ﺇﻰﻟ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ.
و�أجرى �سليمان ( )2002درا�سة هدفت �إىل قيا�س م�ستوى �أداء معلمي الريا�ضيات يف
املرحلة الإبتدائية يف جمال الأمناط الريا�ضية ،وتكونت عينة الدرا�سة من طلبة اجلامعة
تخ�ص�ص ريا�ضيات ،ومن معلمي الريا�ضيات الإبتدائي يف املدار�س يف اال�سكندرية،
و�شملت ( )54طالباً من تخ�ص�ص الريا�ضيات ،و ( )50معلم ريا�ضيات للمرحلة الإبتدائية،
و�أعد الباحث اختباراً يف الأمناط الريا�ضية� ،أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى �أداء املعلم يف
املرحلة الإبتدائية �أقل من امل�ستوى املطلوب.
و�أجرت ال�سبيعي ( )2003درا�سة هدفت �إىل تعرف الكفايات التدري�سية املتوافرة يف
�أداء معلمي املهارات البحثية يف دولة قطر و�أهمية هذه الكفايات مو�ضع الدرا�سة من وجهة
نظر معلمي املهارات البحثية.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )39معلماً ومعلمة للمهارات
البحثية هم كل جمتمع الدرا�سة.وقامت الباحثتان ببناء �أداة الدرا�سة ،وهي عبارة عن
ا�ستبانة كفاية املعلم احتوى على ( )75كفاية تدري�سية موزعة على ت�سعة جماالت هي:
التخطيط للدرو�س (7كفايات)  ،والتمهيد (كفاية واحدة)  ،والعر�ض (15كفاية)  ،واملعرفة
واملعلوماتية (6كفايات)  ،والتقومي (10كفايات)  ،ومعاملة التالميذ ( 7كفايات)  ،وطرق
التدري�س ( 16كفاية)  ،والو�سائل التعليمية ( 8كفايات)  ،والإدارة ال�صفية ( 5كفايات)
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.و�أظهرت النتائج توفر جميع جماالت الكفايات التدري�سية لدى �أفراد الدرا�سة كافة ،عدا
جمايل التخطيط والتمهيد ،و�إن �إدراك �أفراد العينة لأهمية الكفايات التدري�سية كان بدرجة
�ضعيف ،وكانت الأهمية املف�ضلة ملجال كفايات الإدارة ال�صفية.
و�أجرى كافنغا ( )Cavanagh,2003درا�سة هدفت للك�شف عن احتياجات معلمي
الريا�ضيات والعلوم للطالب الذين يدر�سون يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل التي تعد املعلمني
للدخول يف مهنة تدري�س الريا�ضيات والعلوم يف املدار�س.اُ�ستخدمت ا�ستبانة ت�صورات
حول �أراء املحا�رضين والأ�ساتذة يف اجلامعات والكليات املختلفة يف الواليات املتحدة
حول جمموعة االحتياجات التدريبية من وجهة نظرهم يف �ضوء معايري جمعية .NCTM
�أ�شارت النتائج �إىل �أن معظم �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات يرون �أن هناك حاجة
كبرية من �أجل �إعداد معلمي الريا�ضيات والعلوم يف �ضوء معايري تدري�س هذين املبحثني
يف املدار�س ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن معظم �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات يرون
�أن هناك �رضورة لتدري�س املعلمني واملعلمات الذي يدر�سون الريا�ضيات والعلوم حتى بعد
التخرج من اجلامعة من �أجل مواكبة التطورات التي حتدث يف قوائم املعايري التي تن�رشها
جمعية معلمي الريا�ضيات والعلوم يف �أمريكا.
وهدفت درا�سة �ﺸﻠﺒﻲ (� )2005إىل تقومي �ﺃﺩﺍء معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الإعدادية
يف �ضوء املعايري املهنية املعا�رصة ،ﻭلتحقيق هدف الدرا�سة طُ ِّبقت اال�ستبانة على ()100
وطبقت �أي�ضاً ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻤﻟﻼﺤﻅﺔ ﻭﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻤﻟﻘﺎﺒﻠﺔ على ()60
ﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﻭﺠﻪ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻤﻟﻨﻭﻓﻴﺔِّ ،
ﻤﻌﻠﻡ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻤﻟﻨﻭﻓﻴﺔ ،وقد �أظهرت النتائج توافر ( )52معياراً لدى معلمي الريا�ضيات يف
املدار�س امل�رصية بدرجة ترتواح بني (قليلة ومتو�سطة)  ،و�أ�شارت النتائج �أن هناك فروقاً
يف توافر املعايري لدى معلمي البعثات التعليمية مقارنة باملعلمني ذوي اخلربة الطويلة
ول�صالح معلمي البعثات التعليمية.ويف �ضوء الدرا�سات ال�سابقة ا�ستفادت الباحثتان من
نتائج هذه الدرا�سة يف ت�صميم �أداة الدرا�سة و حتليل وتف�سري النتائج للدرا�سة احلالية.
جمتمع الدراسة األول:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي الريا�ضيات للمرحلة الأ�سا�سية يف منطقة
اجلفرة والبالغ عددهم ( )190معلماً ومعلمة ،وذلك ح�سب الإح�صاءات الر�سمية ال�صادرة
عن وزارة الرتبية والتعليم الليبية للعام الدرا�سي .2013 /2012
عينة الدراسة األوىل:
اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة ،وبلغ عددها ()131
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معلماً ومعلمة ،واجلدول الآتي يبني ذلك.
الجدول ()1
التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

املتغري
اجلن�س

اخلربة

امل�ؤهل

التكرار

الن�سبة

الفئات
ذكر

78

59.5

انثى

53

40.5

�أقل من � 5سنوات

53

40.5

� 5سنوات� 10 -سنوات

46

35.1

� 10سنوات ف�أكرث

32

24.4

دبلوم

54

41.2

بكالوريو�س

49

37.4

درا�سات عليا

28

21.4

املجموع

131

100.0

جمتمع الدراسة الثاني وعينته:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع م�رشيف الريا�ضيات يف منطقة اجلفرة والبالغ عددهم
( )25م�رشفاً تربوياً وذلك بح�سب الإح�صائيات الر�سمية للعام ( )2013-2012وال�صادرة
عن اجلهات الر�سمية يف التعليم العايل يف ليبيا ،حيث اختريت عينة ع�شوائية منهم بلغ عدد
�أفرادها ( )10م�رشفني.
أداتي الدراسة:

لتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثتان الأداتني:
♦ ♦�أوالً -اال�ستبانة:
قامت الباحثتان ببناء اال�ستبانة وفقاً للخطوات الآتية:
1 .1االطالع على الأدب ال�سابق والدرا�سات ذات ال�صلة بالدرا�سة احلالية مثل درا�سة
(العليمات2010 ،؛ �شطناوي2007 ،؛ ال�سبيعي ، )2003 ،كما ا�ستفادت الباحثتان من
قائمة الكفايات املت�ضمنة يف معايري الريا�ضيات العاملية ( ، )NCTMومن ثم بناءها
ب�شكل مبدئي.
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2 .2حتديد املجاالت الرئي�سة لال�ستبانة واملتمثلة باملجاالت الآتية:
 معرفة �أ�صول تدري�س ريا�ضيات.
 معرفة الريا�ضيات املدر�سية والريا�ضيات ب�صفه عامة.
 معرفة الطالب كمتعلمني بالريا�ضيات.
 التطور كمعلم ريا�ضيات.
 دور املعلم يف التنمية االحرتافية.
صدق األداة (االستبانة) :
قامت الباحثتان بالتحقق من �صدق الأداة بعد بناءها ،وذلك بعر�ضها على ()10
حمكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة يف اجلامعات الأردنية.وذلك ملعرفة ما ي�أتي:
 مدى مالءمة الفقرات ملجال الدرا�سة.
 معرفة مدى �صالحية ال�صيغة اللغوية.
 اقرتاح فقرات جديدة مالئمة.
و�أُجريت التعديالت التي �أبداها املحكمون
ثبات أداة الدراسة (االستبانة)
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد مت التحقق بطريقة االختبار و�إعادة االختبار
( )test- retestوذلك بتطبيق االختبار ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من
مكونة من ( )20معلماً ومعلمة ،ومن ثم ُح�سب معامل ارتباط بري�سون
خارج عينة الدرا�سة ّ
بني تقديراتهم يف املرتني على �أداة الدرا�سة ككل.ومت �أي�ضاً ح�ساب معامل الثبات بطريقة
االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )1يبني معامل االت�ساق الداخلي
وفق معادلة كرونباخ �ألفا وثبات الإعادة للمجاالت والأداة ككل ،واعتربت هذه القيم مالئمة
لغايات هذه الدرا�سة.
الجدول ()2
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

املجال
تدري�س الريا�ضيات ب�صورة جيدة

0.84

0.78

فهم الريا�ضيات ب�صفة عامة والريا�ضيات املدر�سية ب�صفة خا�صة

0.87

0.82
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ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

املجال
معرفة الطالب كمتعلمني للريا�ضيات

0.83

0.79

النمو املهني ملعلم الريا�ضيات

0.86

0.84

دور املعلمني يف النمو املهني

0.84

0.82

0.87

0.89

الدرجة الكلية

طريقة تفريغ البيانات:
بعد االنتهاء من جمع اال�ستبانات من عينة الدرا�سةُ ،ترجم �سلم الإجابة اخلا�ص
بفقرات اال�ستبانة من �سلم لفظي �إىل �سلم كمي ،وذلك ب�إعطاء فئة الإجابة “ كبرية جداً”
خم�س درجات ،وفئة الإجابة “كبرية” �أربع درجات ،وفئة الإجابة “متو�سطة” ثالث
درجات” وفئة الإجابة “قليلة” درجتني ،وفئة الإجابة “قليلة جداً “ درجة واحدة.ومت
ح�ساب جمموع الدرجات املتحققة على فقرات م�ستوى الكفايات الأكادميية يف ثالثة
م�ستوى (متدين ،متو�سط ،عايل) ح�سب متو�سطات �إجابات �أفراد العينة لكل فقرة.وبذلك

تكون امل�ستوى الثالثة على النحو الآتي:

 ( )2.33-1م�ستوى متدين ،وهذا يعني �أن الكفايات املهنية التي تقع �ضمن هذه
الفئة بحاجة �إىل تطور.
 ( )3.67-2.34م�ستوى متو�سط ،وهذا يعني �أن الكفايات املهنية التي تقع �ضمن
هذه الفئة بحاجة �إىل تطور
عال ،وهذا يعنى �أن الكفايات املهنية التي تقع �ضمن هذه
 ( )5-3.68م�ستوى ٍ
الفئة منا�سبة.
االسئلة املفتوحة:
للك�شف عن املقرتحات التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف الكفايات املهنية والأكادميية
يف �ضوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة
يف ليبيا قامت الباحثتان بالإجراءات البحثية الآتية:
1 .1حتديد الأفراد الذين �سوف ُتطرح اال�سئلة املفتوحة عليهم ،حيث اختري ()10
م�رشفني تربويني.
2 .2مت االتفاق مع �أفراد عينة امل�رشفني الرتبويني على �أن تتم مقابلة كل م�رشف على
انفراد.
�3 .3إعطاء ت�صور موجز عن نتائج الدرا�سة املتعلقة ب�أداة الدرا�سة االوىل (اال�ستبانة) ،
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والتي �أظهرت �أن الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�ضيات يف
املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا كان متو�سطاً.
4 .4طرح �س�ؤال مفتوح عليهم ت�ضمن خم�سة �أبعاد هي:
 املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية لتدري�س الريا�ضيات ب�صورة جيدة
 املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية لفهم الريا�ضيات ب�صفة عامة ،والريا�ضيات
املدر�سية ب�صفة خا�صة.
 املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية ملعرفة املعلم للطلبة كمتعلمني للريا�ضيات.
 املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية النمو املهني ملعلم الريا�ضيات.
 املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية والأكادميية لدور املعلم يف النمو املهني،
 تراوح زمن اللقاء مع �أفراد العينة بني ( )20-15دقيقة لكل �شخ�ص ،حيث حر�صت
الباحثتان على �إعطاء احلرية كاملة لكل م�رشف للتعبري عن وجهة نظرة بال�صورة التي
يراها منا�سبة.
 اقت�رصت الباحثتان على ت�سجيل املقرتحات ورقياً دون �أي تدخل منها.

النتائج:
◄◄ال�س�ؤال الأول« :ما م�ستوى الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري العاملية
لدى معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا؟».

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�ضيات يف املرحلة
الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم ،واجلدول ( )3يو�ضح
ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الكفايات المهنية في ضوء المعايير العالمية
لدى معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية في منطقة الجفرة في ليبيا مرتبة تنازلياً
حسب المتوسطات الحسابية للمجاالت

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى
لدى املعلمني

1

3

معرفة الطالب كمتعلمني للريا�ضيات

3.32

0.899

متو�سط

2

1

تدري�س الريا�ضيات ب�صورة جيدة

3.25

0.890

متو�سط

الرتبة الرقم

املجال
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى
لدى املعلمني

3

2

فهم الريا�ضيات ب�صفة عامة والريا�ضيات
املدر�سية ب�صفة خا�صة

3.16

0.799

متو�سط

4

4

النمو املهني ملعلم الريا�ضيات

3.09

0.819

متو�سط

5

5

دور املعلمني يف النمو املهني

2.76

0.830

متو�سط

3.14

0.760

متو�سط

الرتبة الرقم

املجال
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يبني اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني ( ، )3.32-2.76حيث
جاء معيار معرفة الطالب كمتعلمني للريا�ضيات يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي
بلغ ( ، )3.32بينما جاء معيار دور املعلمني يف النمو املهني يف املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ، )2.76وبلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية (. )3.14
وقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
(معلمني ومعلمات الريا�ضيات) على فقرات كل معيار على حدى ،حيث كانت على النحو
التايل:
Ú

Úاملعيار الأول :تدري�س الريا�ضيات ب�صورة جيدة
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معيار
«تدريس الرياضيات بصورة جيدة» مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية»

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

1

5

�أ�رشك جميع الطلبة يف الأن�شطة الريا�ضية

3.44

1.068

متو�سط

2

8

ا�ستخدم �أ�سئلة التقومي مب�ستوى خمتلفة تراعي الفروق
الفردية

3.41

1.052

متو�سط

3

1

�أركز على الأن�شطة الريا�ضية ذات العالقة مبواقف حياتية

3.33

1.026

متو�سط

4

4

3.29

1.026

متو�سط

5

6

3.26

1.027

متو�سط

الرتبة الرقم

الفقرات

�أ�شجع العمل على اال�ستثارة العقلية يف تدري�س
الريا�ضيات
ا�ستخدم و�سائل تقومي منا�سبة للت�أكد من فهم الطلبة
للمحتوى الريا�ضي
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7

7

3

8

2

الفقرات
ا�ستخدم �أ�ساليب تقومي متنوعة لقيا�س اجلوانب املختلفة
لدى الطالب (املعرفية واملهارية والوجدانية)
اعمل على توفري البيئات التعليمية التي ت�شجع وحتفز
التفكري يف الريا�ضيات
ا�ستخدم �أدوات تعليمية ومناذج �صورية خمتلفة �أثناء
ال�رشح
تدري�س الريا�ضيات ب�صورة جيدة
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

3.20

1.098

متو�سط

3.09

1.106

متو�سط

3.01

1.092

متو�سط

3.25

0.890

متو�سط

يبني اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني ( ، )3.44-3.01حيث
جاءت الفقرة ( )5التي تن�ص على�« :أ�رشك جميع الطلبة يف الأن�شطة الريا�ضية» يف
املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.44بينما جاءت الفقرة ( )2ون�صها« :ا�ستخدم
�أدوات تعليمية ومناذج �صورية خمتلفة �أثناء ال�رشح» باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي
بلغ (. )3.01وبلغ املتو�سط احل�سابي لتدري�س الريا�ضيات ب�صورة جيدة ككل (. )3.25
Ú

خا�صة

Úاملعيار الثاين :فهم الريا�ضيات ب�صفة عامة والريا�ضيات املدر�سية ب�صفة
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معيار «فهم الرياضيات بصفة عامة
والرياضيات المدرسية بصفة خاصة» مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

1

12

�أقدر دور الريا�ضيات يف الثقافة واملجتمع

3.40

1.065

متو�سط

2

14

�أفهم �أهمية الريا�ضيات يف تنمية مهارات التفكري العليا

3.33

1.106

متو�سط

3

13

�أدرك �أهمية حل امل�شكالت يف تعليم الريا�ضيات

3.27

1.149

متو�سط

4

11

�أدرك �أهمية التربير الريا�ضي لدى الطلبة يف تعلم
الريا�ضيات

3.18

1.049

متو�سط

5

10

ا�ستخدم متثيالت متعددة للمفاهيم والإجراءات الريا�ضية

3.08

0.900

متو�سط

6

15

�أتابع التغريات التي حتدث يف جمال تعليم الريا�ضيات
وتعلمها

3.02

1.019

متو�سط

الرتبة الرقم

الفقرات
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الرتبة الرقم
9

7

الفقرات
�أربط بني املعرفة املفاهيمية الريا�ضية الإجرائية

فهم الريا�ضيات ب�صفة عامة والريا�ضيات املدر�سية ب�صفة خا�صة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

2.84

0.884

متو�سط

3.16

0.799

متو�سط

يبني اجلدول (� )5إن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني ( ، )3.40-2.84حيث
جاءت الفقرة ( )12والتي تن�ص على�« :أقدر دور الريا�ضيات يف الثقافة واملجتمع» يف
املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.40بينما جاءت الفقرة ( )9ون�صها�« :أربط بني
املعرفة املفاهيمية الريا�ضية الإجرائية» باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()2.84
.وبلغ املتو�سط احل�سابي لفهم الريا�ضيات ب�صفة عامة والريا�ضيات املدر�سية ب�صفة خا�صة
ككل (. )3.16
Ú

Úاملعيار الثالث -معرفة الطالب كمتعلمني للريا�ضيات:
الجدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معيار “معرفة الطالب كمتعلمين للرياضيات»
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

1

16

�أبحث با�ستمرار عن كيفية تعلم الطلبة للريا�ضيات

3.53

1.062

متو�سط

2

19

�أراعي الفروق الفردية بني الطلبة يف تعليم الريا�ضيات

3.44

1.060

متو�سط

3

17

�أراعي قدرات الطلبة واهتماماتهم وخرباتهم �أثناء تعلم
الريا�ضيات

3.38

1.056

متو�سط

4

22

�أعرف كيف �أثري دافعية الطلبة للتعلم

3.31

0.960

متو�سط

5

20

�أفهم كيف �أ�شجع الطلبة على حل امل�سائل الريا�ضية

3.27

1.144

متو�سط

6

18

�أفهم الت�أثريات الناجتة عن عمر الطلبة وعالقتها بقدراتهم

3.19

1.053

متو�سط

7

21

�أراعي خلفيات الطلبة االجتماعية واالقت�صادية

3.09

1.126

متو�سط

3.32

0.899

متو�سط

الرتبة الرقم

الفقرات

معرفة الطالب كمتعلمني للريا�ضيات

يبني اجلدول (� )6إن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني ( ، )3.53-3.09حيث جاءت
الفقرة ( )16التي تن�ص على�« :أبحث با�ستمرار عن كيفية تعلم الطلبة للريا�ضيات» يف
املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.53بينما جاءت الفقرة ( )21ون�صها�« :أراعي
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خلفيات الطلبة االجتماعية واالقت�صادية» باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()3.09
.وبلغ املتو�سط احل�سابي ملعرفة الطالب كمتعلمني للريا�ضيات ككل (. )3.32
Ú

Úاملعيار الرابع -النمو املهني ملعلم الريا�ضيات:
الجدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معيار «النمو المهني لمعلم الرياضيات»
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم

الفقرات
�أ�شجع التعلم الفردي واجلماعي �أثناء ح�صة الريا�ضيات

1

27

2

25

3

24

4

23

�أعمل على حتديث خطط تعليم الريا�ضيات

5

26

�أنوع يف اال�سرتاتيجيات الالزمة لتدري�س الريا�ضيات

�أعمل على حتليل االختبارات من حيث ت�أثريها على تعلم
الطلبة
اخترب الو�سائل املنا�سبة لكل مو�ضوع من مو�ضوعات
الريا�ضيات

النمو املهني ملعلم الريا�ضيات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

3.39

1.020

متو�سط

3.06

1.021

متو�سط

3.03

0.944

متو�سط

3.02

1.030

متو�سط

2.96

0.988

متو�سط

3.09

0.819

متو�سط

يبني اجلدول (� )7إن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني (، )3.39-2.96
حيث جاءت الفقرة ( )27التي تن�ص على�« :أ�شجع التعلم الفردي واجلماعي يف �أثناء ح�صة
الريا�ضيات» يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.39بينما جاءت الفقرة ()26
ون�صها�« :أنوع يف اال�سرتاتيجيات الالزمة لتدري�س الريا�ضيات» باملرتبة الأخرية ومبتو�سط
ح�سابي بلغ (. )2.96وبلغ املتو�سط احل�سابي للنمو املهني ملعلم الريا�ضيات ككل (. )3.09
Ú

Úاملعيار اخلام�س -دور املعلمني يف النمو املهني:
الجدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معيار “دور المعلمين في النمو المهني»
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة الرقم
1

32

الفقرات
�أحاول اال�ستفادة من الأفكار العلمية املقدمة يف
املن�شورات املهنية لكيفية تدري�س الريا�ضيات
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

3.21

1.065

متو�سط
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مستوى الكفايات املهنية في ضوء املعايير العاملية لدى معلمي الرياضيات
في املرحلة األساسية الدنيا في منطقة اجلفرة في ليبيا وسبل تطويرها

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

2

28

�أ�ستثمر الفر�ص النوعية التعليمية للريا�ضيات

3.12

1.074

متو�سط

3

30

�أ�شارك يف برامج النمو املهني اخلا�ص بالريا�ضيات

2.62

1.063

متو�سط

4

31

�أ�شارك يف تقومي برامج النمو املهني اخلا�ص بالريا�ضيات

2.50

1.055

متو�سط

5

29

�أ�شارك يف البحث الأكادميي املتعلق بالريا�ضيات

2.37

1.054

متو�سط

2.76

0.830

متو�سط

الرتبة الرقم

الفقرات

دور املعلمني يف النمو املهني

يبني اجلدول ( )8ان املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني ( ، )3.21-2.37حيث جاءت
الفقرة ( )32التي تن�ص على�« :أحاول اال�ستفادة من الأفكار العلمية املقدمة يف املن�شورات
املهنية لكيفية تدري�س الريا�ضيات» يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ (، )3.21
بينما جاءت الفقرة ( )29ون�صها�« :أ�شارك يف البحث الأكادميي املتعلق بالريا�ضيات»
باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )2.37وبلغ املتو�سط احل�سابي لدور املعلمني يف
النمو املهني ككل (. )2.76
ك�شفت النتائج املتعلقة بهذا ال�س�ؤال �أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
( ، )3.32-2.76وهو يقابل التقدير مب�ستوى متو�سط ،حيث جاء معيار« :معرفة الطالب
كمتعلمني للريا�ضيات» يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي ،بينما جاء معيار« :دور
املعلمني يف النمو املهني» يف املرتبة الأخرية.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سات كل من مقاط ( )2002ودرا�سة �ﺸﻠﺒﻲ ()2005
ودرا�سة �شطناوي ( )2007ودرا�سة لعليمات ( )2010وجميع هذه الدرا�سات كانت متعلقة
بالكفايات التي ينبغي توافرها يف معلم الريا�ضيات حيث �أ�شارت �إىل وجود �ضعف لدى
املعلمني يف م�ستوى الكفايات ،و�أن درجة امتالك املعلمني للكفايات كان يف �أف�ضل حاالته
متو�سطاً.
يف حني اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع ما تو�صلت �إليه درا�سة �ستيوارت (2008
( , Stewartحيث �أ�شارت تلك الدرا�سات �إىل �أن م�ستوى الكفايات لدى املعلمني كان متدنياً،
ورمبا يعزى ذلك �إىل اختالف طبيعة العينات يف الدرا�سة احلالية والدرا�سات الأخرى.

وميكن �أن تعزى النتيجة املتعلقة بال�س�ؤال الأول يف الدرا�سة احلالية �إىل
الأ�سباب الآتية:


عدم كفاية املكون الأكادميي ملادة الريا�ضيات يف خطط �إعداد املعلمني وبراجمه،
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ورمبا يرجع ذلك �إىل نوعية امل�ساقات التي تلقاها املعلمون يف �أثناء درا�ستهم اجلامعية،
والتي تفتقر �إىل الرتكيز على تنمية الكفايات الأكادميية لدى املعلم.
 �ضعف التكامل بني الإعداد الأكادميي يف الريا�ضيات والإعداد الرتبوي ملعلم
الريا�ضيات ،مما ي�ؤثر على م�ستوى الكفايات املهنية والأكادميية ملعلم الريا�ضيات.
 قلة الدورات والربامج الت�أهيلة لالتقاء مب�ستوى املعلمني الأكادميي واملهني يف
�أثناء اخلدمة ،مما ي�ؤدي �إىل �ضعف يف م�ستوى �أدائهم داخل غرفة ال�صف.
 �ضعف اهتمام املعلمني واملعلمات بالتدريب يف �أثناء اخلدمة� ،إذ يتهاون العديد
منهم يف احل�ضور والتفاعل مع املواد التدريبية �أثناء تنفيذ امل�شاغل التدريبية.
 قلة احتواء املواد التدريبية على معلومات ومعارف تربوية متقدمة ومتخ�ص�صة يف
التخطيط والتنفيذ والتقومي يف تعليم وتعلم الريا�ضيات� ،إذ �إن املو�ضوعات التي تتناولها
املواد التدريبية يف الأغلب تت�ضمن مو�ضوعات عامة
 تزاحم امل�شاريع والتجديدات الرتبوية� ،إذ تطرح م�شاريع تربوية متعددة يف فرتة
زمنية واحدة ،الأمر الذي يربك املعلمني ويجعلهم غري قادرين على ا�ستيعاب هذه امل�شاريع
واال�ستفادة منها.
 قلة عدد امل�ساقات الرتبوية التي تعنى بتقدمي املحتوى الريا�ضي والتي تطرحها
اجلامعات الليبية �ضمن خطة برنامج معلم ال�صف ،وعدم وجود الزمن الكايف لتغطية
املو�ضوعات املتعددة التي تت�ضمنها تلك امل�ساقات.
 نظرة املعلمني �إىل عملية التدري�س نظرة روتينية تعتمد على التخطيط ب�شكل مبا�رش
وعلى تنفيذ الأن�شطة والأمثلة كما وردت يف مقرر الريا�ضيات ،دون التعمق باملتطلبات
املعرفية الالزمة لعملية التدري�س.

◄◄اال�س�ؤال الثاين« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= 0.05يف م�ستوى الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري العاملية لدى
معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا تعزى
ملتغري كل من اجلن�س واخلربة وامل�ؤهل العلمي؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى الكفايات املهنية والأكادميية يف �ضوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�ضيات
يف املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا ح�سب متغريات اجلن�س واخلربة وامل�ؤهل
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مستوى الكفايات املهنية في ضوء املعايير العاملية لدى معلمي الرياضيات
في املرحلة األساسية الدنيا في منطقة اجلفرة في ليبيا وسبل تطويرها

العلمي ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الكفايات المهنية في ضوء المعايير العالمية
لدى معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية في منطقة الجفرة في ليبيا
حسب متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي

دور
النمو
تدري�س فهم الريا�ضيات ب�صفة معرفة
املهني املعلمني الدرجة
الطالب
الريا�ضيات عامة والريا�ضيات
يف النمو الكلية
ملعلم
كمتعلمني
املدر�سية ب�صفة
ب�صورة
للريا�ضيات الريا�ضيات املهني
خا�صة
جيدة
ذكر
اجلن�س

�س

3.24

3.15

3.28

3.05

2.69

3.11

ع

0.863

0.818

0.904

0.828

0.831

0.753

�س

3.28

3.17

3.37

3.15

2.87

3.19

ع

0.936

0.777

0.899

0.810

0.826

0.776

�س

3.30

3.16

3.29

3.14

2.65

3.14

�سنوات

ع

0.892

0.781

0.915

0.800

0.784

0.771

 5 -اقل 10

�س

3.29

3.18

3.39

3.06

2.86

3.18

�سنوات

ع

0.901

0.798

0.918

0.900

0.890

0.781

� 10سنوات
ف�أكرث

�س

3.13

3.13

3.27

3.06

2.81

3.10

ع

0.884

0.853

0.867

0.749

0.817

0.733

�س

3.25

3.12

3.33

3.17

2.79

3.15

ع

0.842

0.788

0.925

0.811

0.903

0.772

�س

3.20

3.17

3.26

3.07

2.84

3.13

ع

0.947

0.826

0.864

0.860

0.821

0.788

�س

3.36

3.22

3.40

2.99

2.57

3.16

ع

0.899

0.796

0.934

0.777

0.686

0.713

�أنثى
اقل من 5

اخلربة

دبلوم
امل�ؤهل بكالوريو�س
درا�سات
عليا

يبني اجلدول ( )9تبايناً ظاهرياً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
مل�ستوى الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�ضيات يف املرحلة
الأ�سا�سية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا ب�سبب اختالف فئات متغريات اجلن�س واخلربة وامل�ؤهل
العلمي.
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ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين
الثالثي للأداة ككل اجلدول (. )10
الجدول ()10
نتائج تحليل التباين الثالثي ألثر الجنس والخبرة والمؤهل العلمي على مستوى الكفايات المهنية
في ضوء المعايير العالمية لدى معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية في منطقة الجفرة في ليبيا

قيمة ف

الداللة الإح�صائية

م�صدر التباين
اجلن�س

0.189

1

0.189

0.316

0.575

اخلربة

0.146

2

0.073

0.122

0.885

امل�ؤهل

0.009

2

0.005

0.008

0.992

اخلط�أ

74.799

125

0.598

75.139

130

الكلي

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات

يتبني من اجلدول ( )11الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف م�ستوى
الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�ضيات تعزى لأثر اجلن�س،
تعزى لأثر اجلن�س و اخلربة وامل�ؤهل العلمي.
�أظهرت النتائج املتعلقة بهذا ال�س�ؤال عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05تعزى لأثر اجلن�س �أو اخلربة �أو امل�ؤهل العلمي.وتتفق النتيجة
ال�سابقة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة العليمات ( )2010التي �أظهرت عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة املعلمني للكفايات التدري�سية تعزى �إىل متغري اجلن�س.
يف حني اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كوك ()Cook,2000
والتي �أظهرت �أن اخلربة لها ت�أثري يف توافر الكفايات التدري�سية للمعلمني.وميكن �أن تعزى
نتيجة ال�س�ؤال الثاين �إلـى �أن جميع املعلمني واملعلمات قـد خ�ضعوا للخربات نف�سها يف
�أثنـاء درا�ستهم اجلامعية والتدريبية يف مرحلة ما قبل اخلدمة ،وهذا ي�ؤدي �إىل اكت�ساب
خربات متكافئة �سواء يف جمال الإعداد الرتبوي �أم الأكادميي.كما يعزى ذلك �أي�ضاً �إىل
ت�شابه الربامج التدريبية للإمناء املهني التي تلقاها املعلمون واملعلمات �أثناء اخلدمة.
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◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما �سبل تطوير الكفايات املهنية يف �ضوء املعايري
العاملية لدى معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سيةالأوىل يف منطقة
اجلفرة يف ليبيا من وجهة نظر امل�رشفني؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت التكرارات والن�سب املئوية للمقرتحات التي
�أبداها �أفراد العينة ،والتي كانت حمل �إجماع �رصيح �أو �ضمني بينهم ،واجلدول
الآتي يبني ذلك.
الجدول ()12
التكرارات والنسب المئوية للمقترحات التي أبداها أفراد العينة من المشرفين التربويين،
والتي كانت محل إجماع صريح أو ضمني بينهم

املجال
املقرتحات
لتدري�س
الريا�ضيات
ب�صورة جيدة

املقرتح
�إعداد الأدوات التعليمية والو�سائل املتنوعة امل�صاحبة للدرو�س

8

%80

�إعداد البيئة ال�صفية املنا�سبة لت�شجيع وحتفيز التفكري

8

%80

التنوع يف ا�ستخدام �أ�ساليب وطرق التدري�س احلديثة

7

%70

ا�ستخدام و�سائل التقومي املنا�سبة مل�ستوى الطالب

7

%70

مراعاة الفروق الفردية للطالب

6

%60

9

%90

9

%90

7

%70

6

%60

�إعداد ور�ش العمل لتنمية مهارات التفكري العليا

5

%50

توفري الظروف التي ت�ساعد على �إثارة اهتمام الطالب مبو�ضوع التعلم

8

%80

التنويع يف �أ�ساليب التدري�س

7

%77

تنمية النمو املهني يف جمال التخ�ص�ص الأكادميي وذلك عن طريق �إ�رشاك
املعلمني بالدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف جمال الريا�ضيات

7

%70

ت�شجيع االهتمام باملعلمني ال�ستكمال درا�ستهم العليا بتهيئة الظروف لهم

6

%60

توفري الكتب املدر�سية احلديثة اخلا�صة بتطوير الريا�ضيات ملتابعة التغريات
التي حتدث يف جمال تعليمها وتعلمها
املقرتحات لتنمية
�إعداد البيئة املنا�سبة للمعلمني للإطالع على مو�ضوع طبيعة الريا�ضيات مثل
فهم الريا�ضيات
�إعداد املجالت وتكوين اجلمعيات اخلا�صة مبعلمي الريا�ضيات للتوا�صل وتبادل
ب�صفة عامة
املعلومات واملعرفة و�إعداد الن�رشات
والريا�ضيات
�إ�صدار املجالت العلمية املتخ�ص�صة يف تدري�س الريا�ضيات التي حتتوي على
املدر�سية ب�صفة
موا�ضيع تتناول طبيعة الريا�ضيات
خا�صة
�إعداد املنا�شط الريا�ضية التي تتعلق باملنا�شط احلياتية
املقرتحات
لتعزيز معرفة
الطالب كمتعلمني
للريا�ضيات

التكرار الن�سبة
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املقرتح
عن طريق تنمية مهارات التدري�س عن طريق التدري�س الواعي والنقد الذاتي

مقرتحات لتنمية ربط املعلم باجلامعات واملعاهد العليا التي تخرج منها لالطالع على كل ما
النمو املهني لتعلم هو جديد يف جمال تدري�س الريا�ضيات
�إن�شاء مواقع تربوية ومكتبات خا�صة بوزارة التعليم والإ�رشاف الرتبوي
الريا�ضيات
واملدار�س وربط املدار�س ب�شبكه الإنرتنت لالطالع والبحث ومعرفة كل ما هو
جديد يف جمال تدري�س الريا�ضيات.
ت�شجيع البحث العلمي الأكادميي وذلك عن طريق �إعداد امل�ؤمترات العلمية
املتخ�ص�صة.
املقرتحات لتطوير
دور املعلمني يف �إعداد الربامج اخلا�صة بالنمو املهني اخلا�ص بالريا�ضيات
النمو املهني
�إعداد املن�شورات املهنية لكيفية تدري�س الريا�ضيات.
�إقامة ور�ش عمل لتنمية وتطوير النمو املهني

2015

التكرار الن�سبة
9

%90

8

%80

7

%70

8

%80

8

%80

7

%70

5

%50

يظهر من اجلدول (� )11أن عدد املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية وحت�سينها
من وجهة نظر امل�رشفني بلغ ( )21مقرتحاً ،و�أن الن�سب املئوية التي �أبداها �أفراد العينة
تراوحت بني (. )%90-%50هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستوى الكفايات املهنية
والأكادميية يف �ضوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية يف
منطقة اجلفرة يف ليبيا و�سبل تطويرها ،ويت�ضمن هذا الف�صل مناق�شة النتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة والتو�صيات املقدمة يف �ضوء هذه النتائج.بالنظر �إىل تلك املقرتحات يالحظ
�أنها تعرب �إىل حد ما عن االحتياجات احلقيقة ملعلم الريا�ضيات ،و�أن الأخذ بتلك املقرتحات
من �ش�أنه �أن ي�سهم �إىل حد ما بالإرتقاء مب�ستوى الكفايات الأكادميية واملهنية ،ويجعل
املعلم قادراً على حتقيق �أهداف تدري�س الريا�ضيات بكفاءة وفاعلية عالية.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج ال�سابقة ف�إن الباحثتني تو�صيان بالآتي:
1 .1االهتمام بالكفايات املهنية لدى معلمي �صفوف املرحلة الأ�سا�سية ومعلماتها،
وذلك من خالل عقد دورات تخ�ص�صية يف �أثناء اخلدمة تقوم على برامج تدريبية وت�أهيلية
تت�ضمن معلومات ومعارف ريا�ضية وتربوية نظرية وعملية.
2 .2زيادة عدد امل�ساقات املتعلقة بالريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها �ضمن خطة برنامج
بكالوريو�س معلم ال�صف.
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3 .3االهتمـام مبمار�سـات املعلمني واملعلمات ال�صفية عن طريق �إعطائهم دورات
تدريبية يف �أثناء اخلدمة تتعلق بكيفية تدري�س الريا�ضيات ،وذلك ل�ضمان حت�سني اجلودة
يف تدري�س الريا�ضيات ،وم�ساعدتهم على �إيجاد فر�ص تعلم �أف�ضل للريا�ضيات لدى الطلبة.
�4 .4إجراء درا�سات مماثلة لهذه الدرا�سة على معلمي املراحل املختلفة ومعلماتها من
التعليم الأ�سا�سي والثانوي للو�صول �إىل �صورة متكاملة عن م�ستوى الكفايات لدى معلمي
الريا�ضيات يف مراحل التعليم املختلفة.

282

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السابع والثالثون )(2

 -تشرين األول

2015

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
.1

�1إبراهيم� ،إميان؛ ويو�سف ،حممد؛ وعبدالغني ،قمر؛ و�أبوبكر ،كا�سية� . )2011( .سيا�سة
قبول الطالب بكليات الرتبية يف ليبيا :درا�سة تقوميية .املجلة الإ�سالمية العربية
للتعليم ،ماليزيا .122-111 )1( 3

.2

�2أبو �صواوين ،را�شد . )2010( .الكفايات التعليمية الالزمة للطلبة املعلمني تخ�ص�ص
معلم �صف يف كلية الرتبية بجامعة الأزهر من وجهة نظرهم يف �ضوء احتياجاتهم
التدريبية .جملة اجلامعة الإ�سالمية� ،سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية.398-356 ، )2( 12 ،

.3

�3سامل� ،أحمد . )1996( .برنامج مقرتح لتنمية بع�ض الكفايات الالزمة ملعلمي اللغة
العربية باملرحلة الثانوية يف ليبيا ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية -جامعة
الزقازيق.

.4

4الزهراين ،حممد . )2012( .درجة امتالك معلمي الريا�ضيات باملرحلة االبتدائية
للكفايات املعرفية لإعداد االختبارات التح�صيلية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية
الرتبية – جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.

.5

5الأ�سطل� ،إبراهيم . )2006( .تطور الكفايات املهنية الالزمة ملعلم الريا�ضيات بجامعة
عجمان لعلوم والتكنولوجيا يف �ضوء معايري املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات
 .NCTMجملة جامعة الأق�صى ،غزة.327-295 ، )1( 10 ،

.6

6اجلالد ،ماجد والعمري ،معاذ . )2005( .درجة اكت�ساب طلبة دبلوم �أ�ساليب تدري�س
الرتبية الإ�سالمية للكفايات التعليمية اخلا�صة بفروع الرتبية الإ�سالمية .جملة العلوم
الرتبوية والنف�سية ،جامعة البحرين.164-138 ، )3( 6 ،

.7

7اجلوهري� ،أحمد؛ و�سامل ،من�صور� . )2007( .إعداد املعلم يف �ضوء مفهوم اجلودة ك�أحد
التحديات امل�صاحبة للعوملة ،امل�ؤمتر العلمي الرابع ،جودة كليات الرتبية والإ�صالح
املدر�سي .جامعة جنوب الوادي ،ال�سودان� 5-4 ،إبريل.2007 ،

.8

8حمدان ،حممد . )1991( .قيا�س كفاية التدري�س “طرقه وو�سائله احلديثة” � ،سل�سلة
الرتبية احلديثة ( ، )14ط .2جدة :الدار ال�سعودية للن�رش والتوزيع.
283

مستوى الكفايات املهنية في ضوء املعايير العاملية لدى معلمي الرياضيات
في املرحلة األساسية الدنيا في منطقة اجلفرة في ليبيا وسبل تطويرها

.9

د .ربى محمد فخري مقدادي
أ .بثينه مصباح أحمد

9خ�صاونه� ،أمل و بركات ،علي . )2007( .املعرفة الريا�ضية واملعرفة البيداغوجية
يف الريا�ضيات لدى الطلبة /املعلمني .املجلة الأردنية يف العلوم الرتبوية ،جامعة
الريموك. )300-287( )3( 3 ،

1010اخلطيب ،حممد . )2012( .ت�صور مقرتح للمعايري املهنية املعا�رصة ملعلمي
الريا�ضيات ،ومدى توافرها لدى جمموعة من معلمي الريا�ضيات يف ال�سعودية .جملة
جامعة النجاح.298-258 )2( 26 ،
1111ال�سبيعي ،هدى . )2003( .درا�سة للكفايات التدري�سية وعالقتها ببع�ض ال�سمات ال�شخ�صية
ملعلمي ومعلمات املهارات البحثية يف قطر .جملة مركز البحوث الرتبوية ،جامعة قطر91 ،
(.91-66 ،)23
�1212سكر ،ناجي واخلزندار نائلة . )2006( .م�ستوى معيارية مقرتحة لكفايات الأداء الالزمة
للمعلم ملواجهة م�ستجدات الع�رص .جملة جامعة الأق�صى ،غزة.294-270 ، )1( 10 ،
�1313سليمان ،رم�ضان . )2002( .فعالية برنامج يف الأمناط الريا�ضية قائم على االجتاهات
املعا�رصة يف قيا�س قدرة الطالب املعلمني على حل امل�شكالت االبتكارية .ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ،جامعة الإ�سكندرية ،م�رص.
�1414ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ . )2007( .ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻤﻟﻌﻠﻤﺎﺕ ﺘﺨـ�ﺼ�ﺹ
ﻤﻌﻠـﻡ ﻤﺠﺎل (ﻋﻠﻤﻲ ﻭ�ﺃﺩﺒﻲ) ﻲﻓ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺒﺭﻱ� ،ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ
ﺍﻤﻟﻌﻠﻤـﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﻌﺎﻭﻨﺎﺕ ﻲﻓ ﻤﺩﺭ�ﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺠﻨﻭﺏ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔ�ﺴﻴﺔ-
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟـ�ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﺒﻭ�ﺱ.158-119 ، )1( 1 ،
1515العليمات ،حمود . )2012( .درجة ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن
للكفايات املهنية يف �ضوء املعايري الوطنية احلديثة لتنمية املعلمني مهنياً جملة
اجلامعة الإ�سالمية) �سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية (.298 – 265 ، )2( 18
1616الق�ضاة ،احمد وجنم ،خمي�س . )2009( .ﺍﻤﻟﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻟﺭﻴﺎ�ﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻤﻟﺒﺘﺩﺌﻭﻥ ﻲﻓ ﺍ�ﻷﺭﺩﻥ ،جملة العلوم االن�سانية ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ،ﻗ�ﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ،ﺍﺠﻟﺯﺍﺌﺭ32 ،
(.47-27 ، )1
1717القاليل ،عبد ال�سالم . )2010( .املنظومة التعليمية يف ليبيا :عنا�رص التحليل،
مواطن الأخفاق ،ا�سرتاتيجية التطوير .ورقة عمل مقدمة اىل امل�ؤمتر الوطني للتعليم
 ،2012/9/17-15طرابل�س ليبيا.
284

2015

 تشرين األول-

(2)  العدد السابع والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

 �أولويات الكفايات التدري�سية واالحتياجات. )2003( . عبدالعزيز، �أمينة واحلر،كمال1818
التدريبية ملعلمي املرحلة الإعدادية يف التعليم العام بدولة قطر من وجهة نظر املعلمني
.55-35 ،20 ، جامعة الإمارات، جملة كلية الرتبية.واملوجهني
 ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴ�ﺴﻴﺔ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎ�ﻀـﻴﺎﺕ. )2002( . ﻤﺤﻤﺩ،ﻤﻘﺎﻁ1919
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍ�ﻷﺯﻫﺭ، ﺭ�ﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠ�ﺴﺘﻴﺭ.ﺒﺎﻤﻟﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻲ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﺯﺓ
.ﺒﻐﺯﺓ

: املراجع األجنبية- ًثانيا
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Carver , E. (2001) . A case study: a fifth- grade teacher›s commitment to
facilitating change in her mathematics curriculum. D. A. I- A , 62 (1) . 82.
Cavanagh, S. (2003) . House Seeks to Boost Teacher Ed. Faculties.
Education Week. 23 (9) 24- 24.
Cook, D. (2000) . South Dakota elementary teachers perceptions of
grading practices applied to students with disabilities. DAI, 61 (1) , 878965.
Essig, D. (2011) . A case study of interactive whiteboard professional
development for elementary mathematics teachers”. Doctoral
Dissertation, Walden University United States- Minnesota.
Hammond, L. (2000) . Teacher Quality and Student Achievement: A
Review of State Policy Evidence. Education Policy Analysis Archives, 8
(1) , 1- 29.
National Council of Teachers of Mathematics) 1989) Curriculum &
Evaluation , Reston ,Va: Author.
National Council of Teachers of Mathematics (1991) Professional
Standards , Reston, Va: Author.
National Council of Teachers of Mathematics (1995) Assessment
Standards , Reston , Va: Author.
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) , (2000) . Principles
and Standards For School Mathematics. Reston, VA.
Stevens, A. (2005) . The Development of Pedagogical Content Knowledge
of a Mathematics Teaching Intern. Retrieved 20 December 2012 from:
http/ / www. mospace. umsystem. edu.

285

مستوى الكفايات املهنية في ضوء املعايير العاملية لدى معلمي الرياضيات
في املرحلة األساسية الدنيا في منطقة اجلفرة في ليبيا وسبل تطويرها

286

د .ربى محمد فخري مقدادي
أ .بثينه مصباح أحمد

