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ملخص: 
املعايري  املهنية يف �شوء  الكفايات  م�شتوى  الك�شف عن  اإىل  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
العاملية لدى معلمي الريا�شيات يف املرحلة الأ�شا�شية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا و�شبل 
تطويرها. تكونت عينة الدرا�شة من )131( معلماً ومعلمة من معلمي الريا�شيات يف منطقة 
ا�شتبانة  الباحثتان  اأعدَّت  الدرا�شة  هدف  ولتحقيق  تربويني.  م�رشفني  ع�رشة  و  اجلفرة، 
طرحت  كما  جمالت،  خم�شة  على  موزعة  فقرة   )33( من  النهائية  �شورتها  يف  تكونت 
اأداة الدرا�شة وثباتها،  اأ�شئلة من نوع الأ�شئلة املفتوحة. وبعد التاأكد من �شدق  الباحثتان 
لدى  املهنية  للكفايات  متو�شط  م�شتوى  عن  النتائج  ك�شفت  وقد  العينة.  اأفراد  على  ُطبِّقت 
معلمي الريا�شيات يف منطقة اجلفرة، ومل تظهر فروق دالة اإح�شائياً يف م�شتوى الكفايات 

املهنية تعزى ملتغريات كل من: اجلن�ص، اخلربة، واملوؤهل العلمي. 
�لكلمات �ملفتاحية: الكفايات املهنية والأكادميية، املعايري العاملية، معلم املرحلة 

الأ�شا�شية
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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.
 



256

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

د. ربى محمد فخري مقدادي
أ. بثينه مصباح أحمد

مقدمة:
وم�شتواه.ويعد  املجتمع  تقدم  نوع  حتديد  يف  الفعال  العن�رش  التعليم  خمرجات  ُتعد 
املعلم من اأكرث العوامل تاأثرياً يف جودة هذه املخرجات.لذا فاإن الهتمام باملعلم وتنميته 
وتاأهيله ما هو اإل انعكا�ص لأهمية الدور الذي يقوم به يف العملية التعليمية، هذا الدور الذي 

اأكد اأن املعلم هو املحور الأ�شا�ص والرئي�ص، الذي ل غني عنه يف العملية التعليمية.
وتركز معظم امل�شاريع الرتبوية التطورية على ق�شية تاأهيل املعلم واإعداده لأن اختيار 
املعلمني الأكفاء م�شاألة على راأ�ص قائمة الأولويات يف جميع الدول )كمال واحلر، 2003( 
هم من عنا�شر العملية التربوية ومدخالتها، فلم يعد املعلم جمرد  .ويمثل املعلم العن�شر الأ
حلقة و�شل بين الكتاب املدر�شي وعقول املتعلمين، بحيث تنح�شر مهمته يف نقل املعارف 
كبر يف تحقيق اأهداف التربية، ويف جعل التعلم فعًالً وذي  اإليهم، بل تعداها اإىل الدور الأ

. )Houssart، Roaf & Watson، 2005( معنى
وُتعد حركة اإعداد املعلمني القائمة على الكفايات من اأبرز مالمح امل�شتحدثات الرتبوية 
حتى  بها  الهتمام  ات�شع  املهنية.ولقد  الرتبوية  الأو�شاط  يف  �شيوعاً  والأكرث  املعا�رشة، 
اأ�شبحت �شمة مميزة ملعظم برامج اإعداد وتدريب املعلم، يف معظم الدول املتطورة، وتو�شف 
التي  الإجراءات  من  جمموعة  باأنها  الكفايات  اأ�شا�ص  على  املعلم  باإعداد  املعنية  الربامج 
اأثناء الإعداد على اأن يكت�شب املعلومات واملهارات والجتاهات  ت�شاعد الطالب املعلم يف 
التي دلت البحوث العلمية على اأنها ت�شتطيع اأن ت�شهم يف اإعداده ليوؤدي دوره بفاعلية )اأبو 

�شواوين، 2010( .
ويف هذا ال�شدد اأ�شارت خ�شاونه وبركات )2007( اإىل اأن حركات الإ�شالح ارتكزت 
اإىل عدد من العوامل، كان يف مقدمتها معايري املنهاج، وجودة التعليم، واإعداد املعلم؛ حيث 
St - ا�شتيفنز  التعليم.وي�شري  الإ�شالحات يف جمال  اأبرز  اإحدى  اإعداد املعلم  عد ق�شية  ُُ(

املعلمني  لإعداد  النظري  التعليم  بني  الفجوة  من  التخل�ص  �رشورة  اإىل   )vens، 2005
اخلدمة،  اأثناء  يف  التدري�شية  للممار�شات  العملي  التطبيق  وبني  اجلامعات،  يف  وتاأهيلهم 
واأكد على حاجة معلمي ريا�شيات املرحلة املتو�شطة اإىل اكت�شاب معرفة متوافقة مع جهود 
الإ�شالح يف تعليم الريا�شيات وتعلمها املنت�رشة يف العامل.من جهة اأخرى، فقد اأكد مارتن 
�شاأن  �شاأنهم  الريا�شيات  معلمي  اأن  على   )and William، 2009( Martin ووليم 
امل�رشفني  على  ينبغي  لذا  با�شتمرار،  اأنف�شهم  يطوروا  باأن  مطالبون  املعلمني،  من  غريهم 
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وطرائق  اأ�شاليب  بتجديد  الريا�شيات  معلمي  قيام  مدى  يراعوا  اأن  تقوميهم  يف  الرتبويني 
تدري�شهم.

الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  للريا�شيات  الوطني  املجل�ص  معايري  وثيقة  وت�شري 
 )NCTM( National Council for Teachers of Mathematics، 2000

اإىل املعايري اخلا�شة بالنمو املهني ملعلم الريا�شيات و�لتي تتمثل بالآتي: 
خالل . 1 من  وتقا�ص  الطلبة  مل�شتوى  منا�شبة  ب�شورة  الريا�شيات  تدري�ص  ممار�شة 

درجة املمار�شة لها.
من . 2 وتقا�ص  خا�شة  ب�شفة  املدر�شية  والريا�شيات  عامة  ب�شفة  الريا�شيات  فهم 

خالل درجة الفهم لها.
بخ�شائ�ص . 3 معرفته  خالل  من  وتقا�ص  للريا�شيات،  كمتعلمني  التالميذ  معرفة 

الطلبة يف تعلم املفاهيم الريا�شية.
املعلم . 4 اإدراك  خالل  من  وتقا�ص  الريا�شيات،  لتدري�ص  الرتبوية  الفل�شفة  معرفة 

وت�شوراته لفل�شفة تدري�ص الريا�شيات )طرائق وا�شرتاتيجيات واأ�شاليب تقومي( .
النمو املهني ملعلم للريا�شيات، ويقا�ص من خالل تطوير ال�شاليب الالزمة لتدري�ص . 5

الريا�شيات.
يف . 6 للمعلم  الفعالة  امل�شاركة  خالل  من  وتقا�ص  املهني،  النمو  يف  املعلمني  دور 

و�شع الربامج للنمو املهني اخلا�ص بالريا�شيات وت�شميمها وتقوميها.
ملعلمي  القومي  املجل�ص  عن  ال�شادرة  املعايري  اأن  على   )2012( اخلطيب  ويوؤكد 
للمعرفة  الرئي�شية  اخلم�شة  لالأهداف  الأ�شا�شية  القاعدة  ت�شكل   )NCTM( الريا�شيات 
الكفايات  املعلم  لدى  يتحقق  اأن  اإىل  تهدف  والتي  الدرا�شية،  املراحل  ملختلف  الريا�شية 
والتوا�شل  الريا�شية،  امل�شاألة  والقدرة على حل  الريا�شيات وتثمني دورها،  تقدير  الآتية: 

ريا�شياً، والإ�شتدلل الريا�شي.

مفهوم الكفايات: 
تناول الباحثون الكفايات الالزمة للمعلم ب�شكل عام ومعلم الريا�شيات على وجهة 
اخل�شو�ص بالبحث والتحليل، وبناء على ذلك، فقد ظهرت تعريفات عدَّة ملو�شوع الكفايات، 
”قدرة املعلم على توظيف جمموعة مرتبة من املعارف  فقد عرفها �شامل )1996( باأنها: 
واأمناط ال�شلوك، واملهارات يف اأثناء اأدائه لأدواره التعليمية داخل الف�شل نتيجة ملروره يف 
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برنامج تعليمي حمدد، بحيث ترتقي باأدائه اإىل م�شتوى معني من الإتقان ميكن مالحظته 
الفهم  واأ�شكال  باأنها: »جمموع الجتاهات   )1999( .وعرفها طعيمة  وتقوميه« )�ص.15( 
واملهارات التي من �شاأنها اأن تي�رش للعملية التعليمية حتقيق اأهدافها العقلية، والوجدانية، 
Educational Co -( التعليمية  الكفاية  تعرف  .بينما   )25 )�ص حركية«  .االنف�ص 
واملفاهيم  املعارف  جمموعة   “ باأنها:   )1996  ( واجلمل  اللقاين  ح�شب   )petency
واملهارات والجتاهات التي يكت�شبها الطالب املعلم نتيجة اإعداده يف برنامج معني توجه 
�شلوكه وترتقي يف اأدائه اإىل م�شتوى من التمكن ميّكنه من ممار�شة مهنته ب�شهولة وي�رش“ 
Professional Comp 147( .ويرى حمدان )1991( اأن الكفاية الوظيفية )- .��ص
اأو املهارة التي �شيح�شل عليها املعلم، ولها  اأو جملة ت�شف فرع القدرة  tency( »عبارة 
تاأثري مبا�رش على تعلم التالميذ؛ اأو هي القدرة على ا�شتعمال مهارة خا�شة، اأو عدة مهارات 

وظيفية ا�شتجابة ملتطلبات موقف تربوي معني« )�ص.160( .
املعلم على تطبيـق مجموعـة  » قدرة  باأنها:   )2002( اأي�شاً مقاط  الكفايات  وعرف 
الدرا�شة بحيث يمكن مالحظة  املعارف واملهارات والتجاهات التي يمتلكها داخل غرفة 
القدرات  باأنها«مجموعة   )2007( �شنطاوي  .وعرفها  )�ص.63(  وقيا�شها«،  الأداءات  هذه 
هداف  التدري�ص يف مجالت املحتوى والأ اأثناء تنفيذه  التي ميتلكها املعلم ويمار�شها يف 

ن�شطة، وطرق التعليم واإدارة ال�شف والتقويم« )�ص.125( . والو�شـائل والأ
من  مهماً  عن�رشاً  اأغفلت  قد  ال�شابقة  التعريفات  اأن  مالحظة  ميكن  اأخرى  جهة  من 
عنا�رش الكفايات األ وهو اإمكانية تطور تلك الكفايات وزيادة م�شتواها لدى املعلم يف اأثناء 
ممار�شته ملهنة التدري�ص؛ اإذ اإن عملية التدري�ص بال �شك ت�شهم يف تعزيز تلك الكفايات لدى 
املعلم، وت�شهم ب�شكل كبري يف �شقلها لدى املعلم و�شولً اإىل م�شتوى املعلم املحرتف، وبناء 
الوجدانية  والقدرات  املهارات  باأنها جمموعة  الكفايات:  تعرف  الباحثتني  فاإن  ذلك،  على 
مع  وتزداد  وتتطور  الأكادميية  الربامج  اأثناء  املعلم  يكت�شبها  التي  املهارية  و  واملعرفية 
ممار�شة مهنة التعليم و ت�شبح جزءاً من �شلوكه، الأمر الذي ميكنه من القيام بعملية التعليم 

والتعلم بفاعلية عالية.

أهمية امتالك معلم الرياضيات للكفايات املهنية: 
�شادت  التي  احلديثة  الرتبوية  الجتاهات  اأهم  اأحد  التعليمية  الكفايات  اجتاه  �شكل 
برامج اإعداد املعلمني وتدريبهم، حيث بنيت تلك الربامج على اأ�شا�ص اعتماد الكفاية بدلً من 
املعرفة يف برامج تربية املعلمني.لذا ميكن القول باأن املعلم الذي ميتلك الكفايات املهنية 
والأكادميية قادر على اأن يخطط لعمله ب�شكل جيد، بحيث يكون قادراً على حتديد الأهداف 
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بثقة واقتدار وي�شبح قادراً على اختيار اخلربات التعليمية الالزم تقدميها لطالبه، ويكون 
والتنوع  التنقل  على  اأقدر  يكون  وبذلك  املنا�شبة  التدري�ص  ا�شرتاتيجيات  حتديد  على  اأقدر 
يف ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات تدري�ص متنوعة و�شاملة بينما املعلم الذي يعاين من �شعف يف 
اإتقان املادة العلمية فاأنه غالباً يلجاأ اإىل التعليم املبا�رش دون اأن يكون له دور يف حتديد 
اأنه ل ميكن لأي  الأن�شطة واخلربات الالزم تقدميها لطالبه واختيارها والتنويع فيها.كما 
معلم اأن يدّر�ص بحق مو�شوعاً يفتقر فيه اإىل الت�شاع والعمق املعريف، اإذ اإن �شعف قاعدة 
باملادة  ذهنياً  ان�شغالهم  وقلة  طالبه  حت�شيل  �شعف  اإىل  منطقياً  يوؤدي  املعرفية  املعلم 
اأن  اأن يكون املعلم جمرد ناقٍل ملحتويات الكتاب املدر�شي، بل ل بد  التعليمية، ول يكفي 
يكون مدركاً للكيفية التي ترتابط بها عنا�رش املعرفة مع بع�شها ولتطبيقاتها املتنوعة يف 

حياة الطالب )�شطناوي، 2007( .
وتكمن اأهمية التدري�ص املبنى على الكفاية يف اأنه يركز على طريقة التعليم بفاعلية 
وذلك من خالل التاأكيد على التكامل بني املجالني النظري والتطبيقي، ويتطلب ذلك حتليل 
العملية التعليمية اإىل مكوناتها الفرعية، وبالتايل تتم عملية اإعداد املعلم وتدريبه وتنمية 
بحيث  العام،  اإطارها  التعليم يف  لعملية  الفرعية  املكونات  اإتقان  بغية  املختلفة  كفاياته 
يوؤدي ذلك يف النهاية اإىل حتقق الأهداف الرتبوية للعملية التعليمية )عون و�شعالل، 2008(.

املعلم  اأهمية معرفة  )Hammond،2000( على  اأكدت هاموند  ال�شدد،  ويف هذا 
الطلبة، وذلك من خالل درا�شة قامت  الأ�شا�ص يف حت�شيل  العامل  وموؤهالته باعتبارهما 
موؤهالت  بها  توؤثر  التي  الطرق  اختبار  بهدف  ونوعية  كمية  نتائج  بتحليل  خاللها  من 
وتو�شلت  الطالب،  على حت�شيل  الأخرى  املدر�شية  املدخالت  وبع�ص  ومعرفتهم  املعلمني 

اإىل اأن تعديل كل من املنهاج، واملحتوى، والختبارات له اأثر ب�شيط على حت�شيل الطالب.
املرحلة  معلمي  اإعداد  برامج  ت�شتهدف  اأن  �رشورة  على   )2003( ال�شبيعي  وتوؤكد 
املعلم  اإك�شاب  يف  الربامج  تلك  ت�شهم  بحيث  للمعلم،  املختلفة  الكفايات  تنمية  الأ�شا�شية 
امل�شتمرة  املراجعة  و�رشورة  وجه،  اأكمل  على  التدري�ص  مبهنة  للقيام  والفعالية  القدرة 

لنوعية هذه الكفايات لتتالءم مع متطلبات املرحلة.

املبادئ اليت قامت عليها املعايري املهنية ملعلم الرياضيات: 
اعتمد املجل�ص القومي لالعتماد الأكادميي لربامج اإعداد املعلمني يف الوليات املتحدة 
National Council for Accreditation of Teacher Educ - )للأمريكية 

 National( الريا�شيات  ملعلمي  القومي  املجل�ص  معايري  على   )tion NCATE
يف اإعداد معايري برامج   Council of Teacher of Mathematics )NCTM
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بتزويده  املعلم  اإعداد  تعزيز  �رشورة  اإىل  املعايري  هذه  وت�شري  الريا�شيات،  معلمي  اإعداد 
بالأدوات والو�شائل والطرق التي يحتاجها للنجاح يف العمل داخل ال�شف الدرا�شي وتدعيم 
والنجاح  للم�شتقبل  الطلبة  اإعداد  من  ي�شهل  مما  الطلبة،  جلميع  يقدم  الذي  التعليم  نوعية 

)الأ�شطل، 2006( .
لتدري�ص  املهنية  املعايري  وثيقة  يف  ال�شادرة  املهنية  املعايري  باأن  القول  وميكن 
 Professional Standards for Teaching Mathematics الريا�شيات 
الريا�شيات،  لتدري�ص  �شتة معايري  اأكدت على   )NCTM، 1991( 1991 ال�شادرة عام 
اأن  يجب  ما  ت�شف  والتي  الريا�شيات  ملعلم  املهني  التطور  معايري  الوثيقة  ت�شمنت  كما 
ميتلكه معلم الريا�شيات من كفايات متكنه من اأداء دوره بنجاح، وما هو دور برنامج اإعداد 

املعلم يف اإك�شاب الطالب املعلم لهذه الكفايات

الكفايات املهنية واألكادميية ملعلم الرياضيات: 
اأوائل املوؤ�ش�شات  الوليات املتحدة من  الريا�شيات يف  القومي ملعلمي  يعُد املجل�ص 
التي اهتمت بو�شع معايري خا�شة بكفايات معلم الريا�شيات املهنية والأكادميية، حيث قام 
 NCTM ، 1989( ، )NCTM ،( بعمل اأربع جمموعات من املعايري يف �شنوات متفرقة

. )1991( )NCTM ، 1995( ، )NCTM ، 2000
ملعلمي  القومي  املجل�ص  وثيقة  ت�شمنتها  التي  املهنية  الكفايات  لأهمية  ونظراً 
الريا�شيات يف الوليات املتحدة )NCTM، 1991( فقد تناولتها العديد من الدرا�شات 
والأبحاث ومن تلك الدرا�شات درا�شة كوركوران )Corcoran ، 1995( والتي اأ�شارت اإىل 
اأداء املعلمني ليكت�شبوا املهارات، ويتعرفوا علي امل�شوؤوليات  �رشورة تنظيم اجلهود لرفع 

التي ت�شاعدهم علي اكت�شاب معارف جديدة، وعلى تعلم طرق التدري�ص احلديثة.
 )Graham & Fennel، 2001( اإجراهام وفانل اأكدت درا�شة  ويف ذات ال�شياق 
اأن  كما  لهم،  تدري�شها  وطريقة  للريا�شيات  الطلبة  تعلم  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  اإىل 
املنا�شبة يف  القرارات  اإتخاذ  القدرة على  لدية  يتطلب معلماً  للريا�شيات  الفعال  التدري�ص 
املوقف التعليمي حول املعرفة الريا�شية واأهداف املنهج وبيئة ال�شف الدرا�شي وحاجات 
معلمي  فهم  �رشورة  على  املدر�شية  الريا�شيات  ومعايري  مبادئ  وثيقة  اأكدت  الطلبة.كما 
الريا�شيات ملا يعرفه طالبهم، وما يحتاجون لتعلمه ومن ثم تهيئة الفر�ص املنا�شبة لتعلم 

. )NCTM، 2000( فعال
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مشكلة الدراسة: 
ت�شري املنظومة التعليمية يف ليبيا اإىل جملة من املعوقات التي يعاين منها التعليم يف 

ليبيا ومن �أبرز تلك �ملعوقات )القاليل، 2012( : 
عدم الر�شا عن م�شتوى الأداء يف جمال التعليم.. 1
اخلريجني . 2 اإعداد  جمال  يف  امل�شنية  اجلهود  وبذل  الكثرية  الأموال  اإنفاق 

واملتخ�ش�شني، ولكن النتيجة تدين م�شتوى الأداء، وهبوط م�شتوى اخلريجني لدرجة عدم 
القدرة على الإيفاء بواجباتهم املنتظرة يف مواقع العمل ف�شالً عن الالمعيارية يف التوظيف 

والإيفاد للدرا�شة والتدريب يف اخلارج.
ومما يوؤكد الوقائع ال�شابقة اأن نوعية تعليم الريا�شيات والعلوم كانت متدنية حيث 
والأداء  للتناف�شية  العاملي  املركز  ال�شادر عن  العاملية  التناف�شية  تقرير  ليبيا يف  ح�شلت 
املرتبة  على   )2010-2009( الريا�شيات  لتعليم  الدويل  القت�شادي  للمنتدى  التابع 
)113( من بني )139( دولة يف العامل، وح�شلت على املرتبة قبل الأخرية من بني )15( 

دولة عربية.
املعلم  اأداء  للنهو�ص مب�شتوى  املعايري  )2007( جملة من  ويقرتح اجلوهري و�شامل 
برامج  يف  توافرها  والواجب  اخل�شو�ص،  وجه  على  الريا�شيات  ومعلم  عام  ب�شكل  الليبي 

اإعداد املعلمني ومن �أبرز تلك �ملعايري: 
كم امل�رشوعات التي يقوم الطالب بال�شرتاك فيها اأثناء انخراطه يف برنامج اإعداد . 1

املعلمني.
ف يف الربنامج بالن�شبة لعدد الطالب.. 2 عدد اأجهزة احلا�شوب التي  توظَّ
اإمكانية ح�شول الطالب على اخلدمات التعليمية من املوقع الإلكرتوين للكلية.. 3
توفري الفر�ص التي تتاح للطالب املعلم ملمار�شة اأن�شطة تعليمية اإثرائية اأو ات�شاعية.. 4

اأن كفاءة املعلم تقا�ص مبقدار متكنه من نقل  اإىل  ال�شابق، ونظراً  العر�ص  ويف �شوء 
املحتوى التعليمي للطلبة وفقًا ملتطلبات املرحلة التدري�شية، واأن ذلك ل يتم اإل من خالل 
اإمتالك الكفايات التعليمية احلديثة وممار�شتها؛ وانطالقاً من كون عملية تدري�ص الريا�شيات 
قبال على تعلمها  هي عملية عر�ص وتقديم الريا�شيات ب�شكل ميكن الطلبة من تقبلها والإ
التدري�شية  املعلم  مهارات  منها  عديدة  بعوامل  مرتبط  العملية  تلك  نجاح  واأن  ب�شهولة 
)Carver، 2001( جاءت هذه الدرا�شة للك�شف عن الكفايات املهنية والأكادميية يف �شوء 
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املعايري العاملية و�شبل تطويرها لدى معلمي الريا�شيات يف املرحلة الأ�شا�شية يف منطقة 
اجلفرة يف ليبيا.

يقابلها  اأن  التعليمية وتعددها كان لبد  العملية  املعلم يف  اأدوار  لتغري طبيعة  نظرًا 
تغري مماثل يف م�شامني برامج اإعداده وتدريبه، مما اأدى اإىل ظهور حماولت عديدة لتطوير 
برامج اإعداد املعلمني وتدريبهم، وذلك من اأجل حت�شني اأدائهم ورفع كفاياتهم، والنهو�ص 
على  قادرة  تعد  مل  املعلمني  اإعداد  يف  التقليدية  الأ�شاليب  لأن  نظرًا  مب�شتواهم  والرتقاء 
مواكبة التغريات التي طراأت على دور املعلم يف العملية التعليمية، ونتيجة لذلك ظهر العديد 
من الجتاهات العاملية املعا�رشة يف اإعداد املعلمني وتدريبهم؛ فا�شتطاعت مواكبة معظم 
التغريات، والتحديات التي تواجه العملية التعليمية كان من اأبرزها اأ�شلوب تربية املعلمني 
القائم على الكفايات، الذي ينطلق من العتقاد اأن الأداء الرتبوي ال�شليم للمعلم داخل الف�شل 
وخارجه يت�شمن جمموعة من الكفايات العامة واخلا�شة؛ »ول ي�شتطيع املعلم اأن ميار�ص 
اأدواره املختلفة اإل اإذا توافرت لديه جمموعة كفايات اأ�شا�شية ترتبط وتوؤثر على اأدائه يف 

املواقف التعليمية )عون و�شعالن، 2010( .
مريكية  الريا�شيات يف الوليات املتحدة الأ وتوؤكد معايير املجل�ص الوطني ملعلمي 
)NCTM،2000( على �شرورة العمل على اإك�شاب معلمي الريا�شيات املهارات واملعارف 
الالزمة الأكاديمية منها واملهنية، والتي متكنهم من اأداء العمل التدري�شي على الوجه املطلوب 
ال�شابقة  والدرا�شات  الأبحاث  من  العديد  اأكدته  ما  اإىل  .اإ�شافة   )2009 وجنم،   )الق�شاة 
 Nichols  2010 Manouchehri؛   2003، )Graham & Fennel 2001؛ 
and Johnson،( حيث اأ�شارت اإىل �رشورة اإعداد املعلم بدقة وفقاً للمرحلة وال�شفوف 
للمجل�ص  العاملية  املهنية  املعايري  ا�شرتاتيجيات  با�شتخدام  و  اأنه  اإىل  اإ�شافة  الدرا�شية، 
ليقارنوا بني طريقة  امل�شكالت اخلا�شة باملعلمني  الريا�شيات ميكن حل  القومي ملعلمي 
املدار�ص  يف  تطبيقها  يجب  التي  وال�شرتاتيجيات  املاألوفة  الطرق  با�شتخدام  تدري�شهم 

ولي�شتطيعوا تقومي الطلبة ب�شكل فاعل والعمل على رفع م�شتواهم التح�شيلي.
ويف ال�شياق ذاته فقد اأ�شارت العديد من الأدبيات )اجلالد والعمري، 2005؛ اخلطيب، 
العتماد  اإىل �رشورة   )Essig، 2011 ؛   Nichols and Johnson، 2010  ،2012
فاإن  اأخرى  جهة  من  الريا�شيات،  تدري�ص  لتطوير  املعلم  اإعداد  يف  حمددة  معايري  على 
�شيا�شة القبول املعتمدة يف ليبيا ت�شتند اإىل معيار واحد وهو معيار درجات الطالب املعلم 
للكليات  املعلم  الطالب  تن�شيب  يتم  فاإنه  وبالتايل  املتخ�ش�شة،  الثانويات  يف  املتح�شلة 
ال�شياق  اإح�شائية دقيقة، ويف  اأو معلومات  بيانات  اإىل  ي�شتند  ب�شكل ع�شوائي ل  املختلفة 
الرغبة  وهي  اجلامعات  يف  الدولية  املعايري  على  ليبيا  يف  القبول  �شيا�شة  تعتمد  ل  ذاته 



263

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

واأخرياً  التعليمية،  للموؤ�ش�شات  ال�شتيعابية  وال�شعة  للطالب واحتياجات املجتمع  احلقيقية 
تفتقر �شيا�شة القبول يف ليبيا اإىل التوجيه والإر�شاد الرتبوي والنف�شي الذي ي�شاعد الطالب 
على اختيار التخ�ش�ص املنا�شب وفقاً لقدراته وا�شتعداداته احلقيقية )اإبراهيم، يو�شف، عبد 
الغني، اأبو بكر، 2011( ، ويف �شوء ذلك فقد حتددت م�شكلة هذه �لدر��شة بالإجابة عن 

�لت�شاوؤلت �لآتية: 
ال�شوؤال الأول: ما م�شتوى الكفايات املهنية يف �شوء املعايري العاملية لدى معلمي  ●

الريا�شيات يف املرحلة الأ�شا�شية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا؟ 
ال�شوؤال الثاين: هل توجد فروق دالة اإح�شائيا عند م�شتوى الدللة )α=0.05( يف  ●

م�شتوى الكفايات املهنية يف �شوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�شيات يف املرحلة 
الأ�شا�شية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا تعزى ملتغري كل من: اخلربة واجلن�ص واملوؤهل العلمي؟ 

العاملية لدى  ● الكفايات املهنية يف �شوء املعايري  الثالث: ما �شبل تطوير  ال�شوؤال 
معلمي الريا�شيات يف املرحلة الأ�شا�شية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا؟ 

أهمية الدراسة: 
للدرا�شة  النظرية  الأهمية  �شعيد  فعلى  وعملية،  نظريـة  اأهمية  الدرا�شة  هذه  تكت�شب 
احلاليـة، ميكن القول اإن هذه الدرا�شة حتاول الربط بني النظرية والتطبيق وذلك من خالل 
الأ�شا�شية  املرحلة  الريا�شيات يف  لدى معلمي  والأكادميية  املهنية  الكفايات  الك�شف عن 
الكفايات يف  تلك  واإ�شتثمار  اأنف�شهم،  املعلمني  نظر  العاملية من وجهة  املعايري  يف �شوء 
غرفة ال�شف، مما ي�شهم يف حت�شني تعليم الريا�شيات وتعلمها، اإ�شافة اإىل الرتكيز املتزايد 
على اأهمية امتالك معلمي الريا�شيات للكفايات املهنية والأكادميية، ومن اأجل اإحداث نقله 
التي  والدرا�شات  للبحوث  النظري  اجلانب  اإثراء  وبالتايل  الريا�شيات،  تدري�ص  يف  نوعية 

تناولت كفايات معلمي ومعلمات الريا�شيات.
واأما على �شعيد اجلانب العملي فمن املوؤمل اأن تفيد كالً من املعلم والباحث و�شناع 
القرار يف وزارة الرتبية والتعليم الليبية، فتفيد املعلم يف الك�شف عن مواطن القوة ومواطن 
اأنه كان يتم اختيار  ال�شعف وتب�رشه بنف�شه حول ما ميتلكه من كفايات مهنية، خا�شة 
معلمي املرحلة الأ�شا�شية قبل الثورة من غري املتخ�ش�شني يف الريا�شيات واأن اأغلبهم من 
تخ�ش�ص معلم �شف، اأما �شناع القرار يف وزارة الرتبية والتعليم فتفيدهم من خالل توفري 
معلومات علمية حول امل�شتوى املهني والأكادميي لفئة من املعلمني يعهد اإليهم بتدري�ص 
ت�شاعدهم يف  وبالتايل  التعليمي،  ال�شلم  اأ�شا�شية يف  كالريا�شيات يف مرحلة  مادة مهمة 
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التخطيط لربامج التطوير املهني يف وزارة الرتبية والتعليم، وذلك باعتماد املعايري العاملية 
يف الإعداد املهني والأكادميي لدى معلم الريا�شيات.

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

وهذه �لعو�مل: 
املرحلة  � يدر�شوا  الذين  الريا�شيات  معلمي  على  الدرا�شة  عينة  اقت�رشت 

العام  من  الثاين  الف�شل  يف  ليبيا  يف  التعليمية  اجلفرة  منطقة  يف  الأوىل  الأ�شا�شية 
.2013  /2012 الدرا�شي 

ترتبط نتائج الدرا�شة مبدى �شدق اأداتي جمع البيانات وثباتهما واأدوات حتليلهما  �
التي قامت الباحثتان باإعدادها

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية: 
�لكفايات �ملهنية:  ◄

مجموعة القدرات التي ينبغي اأن ميتلكها املعلم مـن مهارات واتجاهات، ويمار�شها يف 
ن�شطة، وطرق التعليم  هداف والو�شائل والأ اأثناء تنفيذه تدري�شه يف مجالت املحتوى والأ
واإدارة ال�شف والتقويم« )�شطناوي، 2007، �ص.125( .وتعرفها الباحثتان اإجرائياً باأنها 
يف  الأ�شا�شية  للمرحلة  الريا�شيات  معلم  عليها  ح�شل  التي  واملعارف  القدرات  مجموعـة 
اإعداد  بربامج  التحاقه  اأثناء  يف  اأم  اجلامعية  درا�شته  اثناء  �شواء  ليبيا  يف  اجلفرة  منطقة 
املعلمني يف ليبيا قبل اخلدمة اأو يف اأثنائها، ويقوم بتطبيقها داخل غرفة الدرا�شة، وتقا�ص 

من خالل ا�شتبانة الكفايات التي اأعدَّتها الباحثتان لهذا الغر�ص.
م�شتوى �لكفايات: ◄

املعلم  يكت�شبها  التي  املهارية  و  واملعرفية  الوجدانية  والقدرات  املهارات  جمموعة 
اأثناء الربامج الأكادميية وتتطور وتزداد مع ممار�شة مهنة التعليم و ت�شبح جزءاً من �شلوكه، 
الأمر الذي ميكنه من القيام بعملية التعليم والتعلم بفاعلية عالية.وتقا�ص يف هذه الدرا�شة 
من خالل ا�شتجابات اأفراد العينة على ا�شتبانة الكفايات التي قامت الباحثتان باإعدادها 

لهذا الغر�ص.
�ملعايري �لعاملية:  ◄

اأن يكت�شبها املعلم وميار�شها يف عملية  التي يجب  التعليمية  الكفايات  هي جمموع 
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التعليم، وقد �شدرت عن املجل�ص الوطني ملعلمي الريا�شيات يف الوليات املتحدة الأمريكية 
)NCTM( ، وهذه �ملعايري هي: 

ممار�شة تدري�ص الريا�شيات ب�شورة منا�شبة مل�شتوى الطلبة.. 1
فهم الريا�شيات ب�شفة عامة والريا�شيات املدر�شية ب�شفة خا�شة.. 2
معرفة التالميذ كمتعلمني للريا�شيات.. 3
معرفة الفل�شفة الرتبوية لتدري�ص الريا�شيات.. 4
النمو املهني كمعلم للريا�شيات.. 5
دور املعلمني يف النمو املهني.. 6
معلم �ملرحلة �لأ�شا�شية �لأوىل:  ◄

هو ال�شخ�ص املعني من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف ليبيا، وت�شند اإليه مهمة التعليم 
املهارات  اكت�شاب  الطلبة على  وم�شاعدة  الأ�شا�شي،  الرابع  ال�شف  الأول وحتى  ال�شف  من 

الرتبوية الالزمة للنمو املعريف، والعقلي، والنفعايل.
�ملرحلة �لأ�شا�شية �لأوىل:  ◄

حتى  الأ�شا�شي،  الأول  لل�شف  الطالب  دخول  من  تبداأ  التي  الإلزامي  التعليم  مرحلة 
نهاية ال�شف الرابع الأ�شا�شي، وت�شمى باملرحلة الأ�شا�شية الأوىل.

الدراسات السابقة: 

اأجرى كوك )Cook,2000( درا�شة بغر�ص حتديد كفايات املمار�شات التعليمية وتاأثري 
متكن  حيث  املالحظة  اأداة  الباحث  وا�شتخدم  الكفايات،  هذه  توافر  على  املتغريات  بع�ص 
اإىل توافر  من ح�شور عدد من احل�ش�ص ال�شفية مع )6( من املعلمني واملعلمات.وتو�شل 
الكفايات الأ�شا�شية التعليمية، كما اأو�شحت النتائج اأن اخلربة لها تاأثري يف توافر الكفايات 
لديهم  كانت  اأقل  طلبة  اأعداد  بتدري�ص  يقومون  الذين  املعلمني  واأن  للمعلمني،  التدري�شية 

كفايات تدري�شية اأف�شل.
اأثر  واأجرى �شتوب و�شترين )Staub and Stern, 2002( درا�شة هدفت اإىل تق�شي 
معرفة املحتوى لدى معلمي الريا�شيات على م�شتوى حت�شيل الطلبة.تكونت عينة الدرا�شة 
 )45( و  باأملانيا،  بافاريا  مقاطعة  يف  الإبتدائية  املرحلة  �شفوف  يف  طالباً   )496( من 
معلماً يدر�شون هذه ال�شفوف، وا�شتخدم الباحثان اختباراً مكوناً من م�شائل لفظية لقيا�ص 
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نوعية  لتحديد  الريا�شيات،  حل�ش�ص  ال�شفية  املالحظة  اأ�شلوب  جانب  اإىل  الطلبة،  اأداء 
ات التي يقوم بها املعلمون والأ�شئلة املطروحة خالل املمار�شات التدري�شية، وكذلك  املهمَّ
اُ�شتخدمت ا�شتبانة ملعرفة معتقدات املعلمني حول طبيعة معرفة املحتوى الريا�شي.اأ�شارت 
نتائج الدرا�شة اإىل اأن طلبة املعلمني ذوي املعتقدات الإيجابية حول طبيعة املحتوى اأظهروا 
اأداءً متميزاً يف حل امل�شائل اللفظية الأ�شعب مقارنةً بالطلبة الذين كان لدى معلميهم نظرة 
�شلبية حول طبيعة املحتوى، كما اأظهرت نتائج الدرا�شـة اأن املعلمني ذوي التوجه الإيجابي 

يف الريا�شيات مييلون خالل ح�ش�شهم اإىل اختيار م�شائل لفظية اأكرث �شعوبة.
اأجرى مقاط )2002( درا�شة هدفت اإىل و�شع قائمة بالكفايات اخلا�شة الالزمة ملعلمي 
�شا�شي بغزة.وقد ا�شتخدم الباحث ال�شتبانة الذي  الريا�شيات باملرحلة العليا من التعليم الأ
وتم  لريا�شيات،  ملدر�شي  لزمة  فرعية  كفاية   )143( �شمت  مجالً  ع�شر  اأحد  من  تكون 
 )238( �شلي وحجمه  الأ الدرا�شة  اأفراد مجتمع  اإ�شتجابات  الكفايات من خالل  ترتيب هذه 
اإعداد بطاقة مالحظة لتحديد درجة تمكن عينة الدرا�شة وحجمها )80(  معلماًومعلمة، ثم 
التي  عدَّة  نتائج  اإىل  الدرا�شة  العنقودية.خل�شت  الطبقية  بالطريقة  اختريوا  ومعلمة  معلماً 
)143( كفاية  اأ�شل  تدري�شية خا�شة من  )82( كفاية  الدرا�شة من  تمكن عينة  اأهمها:  من 

تدري�شية يف حين لم ت�شل )61( كفاية اإىل درجة التمكن.
واأجرى �شليمان )2002( درا�شة هدفت اإىل قيا�ص م�شتوى اأداء معلمي الريا�شيات يف 
املرحلة الإبتدائية يف جمال الأمناط الريا�شية، وتكونت عينة الدرا�شة من طلبة اجلامعة 
ال�شكندرية،  يف  املدار�ص  يف  الإبتدائي  الريا�شيات  معلمي  ومن  ريا�شيات،  تخ�ش�ص 
و�شملت )54( طالباً من تخ�ش�ص الريا�شيات، و )50( معلم ريا�شيات للمرحلة الإبتدائية، 
واأعد الباحث اختباراً يف الأمناط الريا�شية، اأ�شارت النتائج اإىل اأن م�شتوى اأداء املعلم يف 

املرحلة الإبتدائية اأقل من امل�شتوى املطلوب.
واأجرت �ل�شبيعي )2003( درا�شة هدفت اإىل تعرف الكفايات التدري�شية املتوافرة يف 
اأداء معلمي املهارات البحثية يف دولة قطر واأهمية هذه الكفايات مو�شع الدرا�شة من وجهة 
للمهارات  ومعلمة  معلماً   )39( من  الدرا�شة  عينة  البحثية.وتكونت  املهارات  معلمي  نظر 
عن  عبارة  وهي  الدرا�شة،  اأداة  ببناء  الباحثتان  الدرا�شة.وقامت  جمتمع  كل  هم  البحثية 
)75( كفاية تدري�شية موزعة على ت�شعة جمالت هي:  ا�شتبانة كفاية املعلم احتوى على 
التخطيط للدرو�ص )7كفايات( ، والتمهيد )كفاية واحدة( ، والعر�ص )15كفاية( ، واملعرفة 
واملعلوماتية )6كفايات( ، والتقومي )10كفايات( ، ومعاملة التالميذ )7 كفايات( ، وطرق 
كفايات(   5( ال�شفية  والإدارة   ، كفايات(   8( التعليمية  والو�شائل   ، كفاية(   16( التدري�ص 
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عدا  كافة،  الدرا�شة  اأفراد  لدى  التدري�شية  الكفايات  جمالت  جميع  توفر  النتائج  .واأظهرت 
جمايل التخطيط والتمهيد، واإن اإدراك اأفراد العينة لأهمية الكفايات التدري�شية كان بدرجة 

�شعيف، وكانت الأهمية املف�شلة ملجال كفايات الإدارة ال�شفية.
معلمي  احتياجات  عن  للك�شف  هدفت  درا�شة   )Cavanagh,2003( كافنغا  واأجرى 
الريا�شيات والعلوم للطالب الذين يدر�شون يف موؤ�ش�شات التعليم العايل التي تعد املعلمني 
ت�شورات  ا�شتبانة  املدار�ص.اُ�شتخدمت  يف  والعلوم  الريا�شيات  تدري�ص  مهنة  يف  للدخول 
املتحدة  الوليات  املختلفة يف  والكليات  اجلامعات  والأ�شاتذة يف  املحا�رشين  اأراء  حول 
.NCTM حول جمموعة الحتياجات التدريبية من وجهة نظرهم يف �شوء معايري جمعية

اأن هناك حاجة  التدري�ص يف اجلامعات يرون  اأع�شاء هيئة  اأن معظم  اإىل  النتائج  اأ�شارت 
كبرية من اأجل اإعداد معلمي الريا�شيات والعلوم يف �شوء معايري تدري�ص هذين املبحثني 
يف املدار�ص، كما اأ�شارت النتائج اإىل اأن معظم اأع�شاء هيئة التدري�ص يف اجلامعات يرون 
اأن هناك �رشورة لتدري�ص املعلمني واملعلمات الذي يدر�شون الريا�شيات والعلوم حتى بعد 
التخرج من اجلامعة من اأجل مواكبة التطورات التي حتدث يف قوائم املعايري التي تن�رشها 

جمعية معلمي الريا�شيات والعلوم يف اأمريكا.
وهدفت درا�شة �شلبي )2005( اإىل تقومي اأداء معلمي الريا�شيات يف املرحلة الإعدادية 
يف �شوء املعايري املهنية املعا�رشة، ولتحقيق هدف الدرا�شة ُطبِّقت ال�شتبانة على )100( 
معلم وموجه بمحافظة املنوفية، وطبِّقت اأي�شاً بطاقة املالحظة وبطاقة املقابلة على )60( 
معلم بمحافظة املنوفية، وقد اأظهرت النتائج توافر )52( معياراً لدى معلمي الريا�شيات يف 
املدار�ص امل�رشية بدرجة ترتواح بني )قليلة ومتو�شطة( ، واأ�شارت النتائج اأن هناك فروقاً 
الطويلة  التعليمية مقارنة باملعلمني ذوي اخلربة  البعثات  يف توافر املعايري لدى معلمي 
الباحثتان من  ا�شتفادت  ال�شابقة  الدرا�شات  التعليمية.ويف �شوء  البعثات  ول�شالح معلمي 

نتائج هذه الدرا�شة يف ت�شميم اأداة الدرا�شة و حتليل وتف�شري النتائج للدرا�شة احلالية.

جمتمع الدراسة األول: 

منطقة  يف  الأ�شا�شية  للمرحلة  الريا�شيات  معلمي  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
اجلفرة والبالغ عددهم )190( معلماً ومعلمة، وذلك ح�شب الإح�شاءات الر�شمية ال�شادرة 

عن وزارة الرتبية والتعليم الليبية للعام الدرا�شي 2012/ 2013.

عينة الدراسة األوىل: 

اختريت عينة الدرا�شة بالطريقة الع�شوائية من جمتمع الدرا�شة، وبلغ عددها )131( 
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معلماً ومعلمة، واجلدول الآتي يبني ذلك.
الجدول )1( 

التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

�لن�شبة�لتكر�ر�لفئات�ملتغري

اجلن�ص
7859.5ذكر

5340.5انثى

اخلربة
5340.5اأقل من 5 �شنوات

54635.1 �شنوات- 10 �شنوات

103224.4 �شنوات فاأكرث

املوؤهل
5441.2دبلوم

4937.4بكالوريو�ص

2821.4درا�شات عليا

131100.0�ملجموع

جمتمع الدراسة الثاني وعينته: 

تكون جمتمع الدرا�شة من جميع م�رشيف الريا�شيات يف منطقة اجلفرة والبالغ عددهم 
)25( م�رشفاً تربوياً وذلك بح�شب الإح�شائيات الر�شمية للعام )2012-2013( وال�شادرة 
عن اجلهات الر�شمية يف التعليم العايل يف ليبيا، حيث اختريت عينة ع�شوائية منهم بلغ عدد 

اأفرادها )10( م�رشفني.

أداتي الدراسة: 

لتحقيق هدف �لدر��شة ��شتخدمت �لباحثتان �لأد�تني: 
�أولً� �ل�شتبانة:  ♦

قامت الباحثتان ببناء ال�شتبانة وفقاً للخطوات الآتية: 
ال�شلة بالدرا�شة احلالية مثل درا�شة . 1 ال�شابق والدرا�شات ذات  الأدب  الطالع على 

من  الباحثتان  ا�شتفادت  كما   ،  )2003 ال�شبيعي،  2007؛  �شطناوي،  2010؛  )العليمات، 
قائمة الكفايات املت�شمنة يف معايري الريا�شيات العاملية )NCTM( ، ومن ثم بناءها 

ب�شكل مبدئي.
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حتديد املجالت الرئي�شة لال�شتبانة واملتمثلة باملجالت الآتية: . 2
معرفة اأ�شول تدري�ص ريا�شيات. �
معرفة الريا�شيات املدر�شية والريا�شيات ب�شفه عامة. �
معرفة الطالب كمتعلمني بالريا�شيات. �
التطور كمعلم ريا�شيات. �
دور املعلم يف التنمية الحرتافية. �

صدق األداة )االستبانة( : 

 )10( على  بعر�شها  وذلك  بناءها،  بعد  الأداة  �شدق  من  بالتحقق  الباحثتان  قامت 
حمكمني من ذوي الخت�شا�ص واخلربة يف اجلامعات الأردنية.وذلك ملعرفة ما ياأتي: 

مدى مالءمة الفقرات ملجال الدرا�شة. �
معرفة مدى �شالحية ال�شيغة اللغوية. �
اقرتاح فقرات جديدة مالئمة. �

واأُجريت التعديالت التي اأبداها املحكمون

ثبات أداة الدراسة )االستبانة( 

الختبار  واإعادة  الختبار  بطريقة  التحقق  مت  فقد  الدرا�شة،  اأداة  ثبات  من   للتاأكد 
)test- retest( وذلك بتطبيق الختبار، واإعادة تطبيقه بعد اأ�شبوعني على جمموعة من 
خارج عينة الدرا�شة مكّونة من )20( معلماً ومعلمة، ومن ثم ُح�شب معامل ارتباط بري�شون 
بني تقديراتهم يف املرتني على اأداة الدرا�شة ككل.ومت اأي�شاً ح�شاب معامل الثبات بطريقة 
الت�شاق الداخلي ح�شب معادلة كرونباخ األفا، واجلدول )1( يبني معامل الت�شاق الداخلي 
وفق معادلة كرونباخ األفا وثبات الإعادة للمجالت والأداة ككل، واعتربت هذه القيم مالئمة 

لغايات هذه الدرا�شة.
الجدول )2( 

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

�لت�شاق �لد�خليثبات �لإعادة�ملجال

0.840.78تدري�ص الريا�شيات ب�شورة جيدة

0.870.82فهم الريا�شيات ب�شفة عامة والريا�شيات املدر�شية ب�شفة خا�شة
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�لت�شاق �لد�خليثبات �لإعادة�ملجال

0.830.79معرفة الطالب كمتعلمني للريا�شيات

0.860.84النمو املهني ملعلم الريا�شيات

0.840.82دور املعلمني يف النمو املهني

0.870.89�لدرجة �لكلية

طريقة تفريغ البيانات: 
اخلا�ص  الإجابة  �شلم  ُترجم  الدرا�شة،  عينة  من  ال�شتبانات  جمع  من  النتهاء  بعد 
“ كبرية جداً”  بفقرات ال�شتبانة من �شلم لفظي اإىل �شلم كمي، وذلك باإعطاء فئة الإجابة 
ثالث  “متو�شطة”  الإجابة  وفئة  درجات،  اأربع  “كبرية”  الإجابة  وفئة  درجات،  خم�ص 
واحدة.ومت  درجة   “ جداً  “قليلة  الإجابة  وفئة  درجتني،  “قليلة”  الإجابة  وفئة  درجات” 
ثالثة  يف  الأكادميية  الكفايات  م�شتوى  فقرات  على  املتحققة  الدرجات  جمموع  ح�شاب 
فقرة.وبذلك  لكل  العينة  اأفراد  اإجابات  متو�شطات  ح�شب  عايل(  متو�شط،  )متدين،  م�شتوى 

تكون �مل�شتوى �لثالثة على �لنحو �لآتي: 
)1-2.33( م�شتوى متدين، وهذا يعني اأن الكفايات املهنية التي تقع �شمن هذه  �

الفئة بحاجة اإىل تطور.
)2.34-3.67( م�شتوى متو�شط، وهذا يعني اأن الكفايات املهنية التي تقع �شمن  �

هذه الفئة بحاجة اإىل تطور
هذه  � تقع �شمن  التي  املهنية  الكفايات  اأن  يعنى  وهذا  عاٍل،  م�شتوى   )5-3.68(

الفئة منا�شبة.
االسئلة املفتوحة: 

للك�شف عن املقرتحات التي من �شاأنها امل�شاهمة يف الكفايات املهنية والأكادميية 
يف �شوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�شيات يف املرحلة الأ�شا�شية يف منطقة اجلفرة 

يف ليبيا قامت �لباحثتان بالإجر�ء�ت �لبحثية �لآتية: 
1 . )10( اختري  حيث  عليهم،  املفتوحة  ال�شئلة  ُتطرح  �شوف  الذين  الأفراد  حتديد 

م�رشفني تربويني.
مت التفاق مع اأفراد عينة امل�رشفني الرتبويني على اأن تتم مقابلة كل م�رشف على . 2
انفراد.
اإعطاء ت�شور موجز عن نتائج الدرا�شة املتعلقة باأداة الدرا�شة الوىل )ال�شتبانة( ، . 3
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والتي اأظهرت اأن الكفايات املهنية يف �شوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�شيات يف 
املرحلة الأ�شا�شية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا كان متو�شطاً.

طرح �شوؤال مفتوح عليهم ت�شمن خم�شة اأبعاد هي: . 4
املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية لتدري�ص الريا�شيات ب�شورة جيدة  �
املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية لفهم الريا�شيات ب�شفة عامة، والريا�شيات  �

املدر�شية ب�شفة خا�شة.
املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية ملعرفة املعلم للطلبة كمتعلمني للريا�شيات. �
املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية النمو املهني ملعلم الريا�شيات. �
املقرتحات لتطوير الكفايات املهنية والأكادميية لدور املعلم يف النمو املهني،  �
تراوح زمن اللقاء مع اأفراد العينة بني )15-20( دقيقة لكل �شخ�ص، حيث حر�شت  �

التي  بال�شورة  نظرة  للتعبري عن وجهة  لكل م�رشف  كاملة  احلرية  اإعطاء  على  الباحثتان 
يراها منا�شبة.

اقت�رشت الباحثتان على ت�شجيل املقرتحات ورقياً دون اأي تدخل منها. �
النتائج:
ال�شوؤال الأول: »ما م�شتوى �لكفايات �ملهنية يف �شوء �ملعايري �لعاملية  ◄

لدى معلمي �لريا�شيات يف �ملرحلة �لأ�شا�شية يف منطقة �جلفرة يف ليبيا؟«.
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
مل�شتوى الكفايات املهنية يف �شوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�شيات يف املرحلة 
الأ�شا�شية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا من وجهة نظر املعلمني اأنف�شهم، واجلدول )3( يو�شح 

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 تنازليًا 

حسب المتوسطات الحسابية للمجاالت

�ملتو�شط �ملجال�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

�مل�شتوى
لدى �ملعلمني

متو�شط3.320.899معرفة الطالب كمتعلمني للريا�شيات13
متو�شط3.250.890تدري�ص الريا�شيات ب�شورة جيدة21
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د. ربى محمد فخري مقدادي
أ. بثينه مصباح أحمد

�ملتو�شط �ملجال�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

�مل�شتوى
لدى �ملعلمني

32
فهم الريا�شيات ب�شفة عامة والريا�شيات 

متو�شط3.160.799املدر�شية ب�شفة خا�شة

متو�شط3.090.819النمو املهني ملعلم الريا�شيات44
متو�شط2.760.830دور املعلمني يف النمو املهني55

متو�شط3.140.760�لدرجة �لكلية

يبني اجلدول )3( اأن املتو�شطات احل�شابية قد تراوحت مابني )2.76-3.32( ، حيث 
جاء معيار معرفة الطالب كمتعلمني للريا�شيات يف املرتبة الأوىل باأعلى متو�شط ح�شابي 
بلغ )3.32( ، بينما جاء معيار دور املعلمني يف النمو املهني يف املرتبة الأخرية، ومبتو�شط 

ح�شابي بلغ )2.76( ، وبلغ املتو�شط احل�شابي للدرجة الكلية )3.14( .
وقد ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة 
)معلمني ومعلمات الريا�شيات( على فقرات كل معيار على حدى، حيث كانت على النحو 

التايل: 
Ú ملعيار �لأول: تدري�س �لريا�شيات ب�شورة جيدة�

الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معيار 

»تدريس الرياضيات بصورة جيدة« مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية«

�ملتو�شط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�مل�شتوى�ملعياري

متو�شط3.441.068اأ�رشك جميع الطلبة يف الأن�شطة الريا�شية15

28
ا�شتخدم اأ�شئلة التقومي مب�شتوى خمتلفة تراعي الفروق 

متو�شط3.411.052الفردية

متو�شط3.331.026اأركز على الأن�شطة الريا�شية ذات العالقة مبواقف حياتية31

44
اأ�شجع العمل على ال�شتثارة العقلية يف تدري�ص 

متو�شط3.291.026الريا�شيات

56
ا�شتخدم و�شائل تقومي منا�شبة للتاأكد من فهم الطلبة 

متو�شط3.261.027للمحتوى الريا�شي
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�ملتو�شط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�مل�شتوى�ملعياري

67
ا�شتخدم اأ�شاليب تقومي متنوعة لقيا�ص اجلوانب املختلفة 

متو�شط3.201.098لدى الطالب )املعرفية واملهارية والوجدانية( 

73
اعمل على توفري البيئات التعليمية التي ت�شجع وحتفز 

متو�شط3.091.106التفكري يف الريا�شيات

82
ا�شتخدم اأدوات تعليمية ومناذج �شورية خمتلفة اأثناء 

متو�شط3.011.092ال�رشح

متو�شط3.250.890تدري�س �لريا�شيات ب�شورة جيدة

يبني اجلدول )4( اأن املتو�شطات احل�شابية قد تراوحت مابني )3.01-3.44( ، حيث 
يف  الريا�شية«  الأن�شطة  يف  الطلبة  جميع  »اأ�رشك  على:  تن�ص  التي   )5( الفقرة  جاءت 
املرتبة الأوىل ومبتو�شط ح�شابي بلغ )3.44( ، بينما جاءت الفقرة )2( ون�شها: »ا�شتخدم 
اأدوات تعليمية ومناذج �شورية خمتلفة اأثناء ال�رشح« باملرتبة الأخرية ومبتو�شط ح�شابي 

بلغ )3.01( .وبلغ املتو�شط احل�شابي لتدري�ص الريا�شيات ب�شورة جيدة ككل )3.25( .
Ú  ب�شفة �ملدر�شية  و�لريا�شيات  ب�شفة عامة  �لريا�شيات  فهم  �لثاين:  �ملعيار 

خا�شة
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معيار »فهم الرياضيات بصفة عامة 
والرياضيات المدرسية بصفة خاصة« مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

�ملتو�شط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�مل�شتوى�ملعياري

متو�شط3.401.065اأقدر دور الريا�شيات يف الثقافة واملجتمع112
متو�شط3.331.106اأفهم اأهمية الريا�شيات يف تنمية مهارات التفكري العليا214
متو�شط3.271.149اأدرك اأهمية حل امل�شكالت يف تعليم الريا�شيات313

411
اأدرك اأهمية التربير الريا�شي لدى الطلبة يف تعلم 

متو�شط3.181.049الريا�شيات

متو�شط3.080.900ا�شتخدم متثيالت متعددة للمفاهيم والإجراءات الريا�شية510

615
اأتابع التغريات التي حتدث يف جمال تعليم الريا�شيات 

متو�شط3.021.019وتعلمها
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د. ربى محمد فخري مقدادي
أ. بثينه مصباح أحمد

�ملتو�شط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�مل�شتوى�ملعياري

متو�شط2.840.884اأربط بني املعرفة املفاهيمية الريا�شية الإجرائية79

متو�شط3.160.799فهم �لريا�شيات ب�شفة عامة و�لريا�شيات �ملدر�شية ب�شفة خا�شة

يبني اجلدول )5( اإن املتو�شطات احل�شابية قد تراوحت ما بني )2.84-3.40( ، حيث 
يف  واملجتمع«  الثقافة  يف  الريا�شيات  دور  »اأقدر  على:  تن�ص  والتي   )12( الفقرة  جاءت 
املرتبة الأوىل ومبتو�شط ح�شابي بلغ )3.40( ، بينما جاءت الفقرة )9( ون�شها: »اأربط بني 
املعرفة املفاهيمية الريا�شية الإجرائية« باملرتبة الأخرية ومبتو�شط ح�شابي بلغ )2.84( 
.وبلغ املتو�شط احل�شابي لفهم الريا�شيات ب�شفة عامة والريا�شيات املدر�شية ب�شفة خا�شة 

ككل )3.16( .
Ú  :ملعيار �لثالث� معرفة �لطالب كمتعلمني للريا�شيات�

الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معيار “معرفة الطا	 كمتعلمين للرياضيات« 

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

�ملتو�شط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�مل�شتوى�ملعياري

متو�شط3.531.062اأبحث با�شتمرار عن كيفية تعلم الطلبة للريا�شيات116
متو�شط3.441.060اأراعي الفروق الفردية بني الطلبة يف تعليم الريا�شيات219

317
اأراعي قدرات الطلبة واهتماماتهم وخرباتهم اأثناء تعلم 

متو�شط3.381.056الريا�شيات

متو�شط3.310.960اأعرف كيف اأثري دافعية الطلبة للتعلم422
متو�شط3.271.144اأفهم كيف اأ�شجع الطلبة على حل امل�شائل الريا�شية520
متو�شط3.191.053اأفهم التاأثريات الناجتة عن عمر الطلبة وعالقتها بقدراتهم 618
متو�شط3.091.126اأراعي خلفيات الطلبة الجتماعية والقت�شادية721

متو�شط3.320.899معرفة �لطالب كمتعلمني للريا�شيات

يبني اجلدول )6( اإن املتو�شطات احل�شابية تراوحت بني )3.09-3.53( ، حيث جاءت 
يف  للريا�شيات«  الطلبة  تعلم  كيفية  عن  با�شتمرار  »اأبحث  على:  تن�ص  التي   )16( الفقرة 
املرتبة الأوىل ومبتو�شط ح�شابي بلغ )3.53( ، بينما جاءت الفقرة )21( ون�شها: »اأراعي 
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خلفيات الطلبة الجتماعية والقت�شادية« باملرتبة الأخرية ومبتو�شط ح�شابي بلغ )3.09( 
.وبلغ املتو�شط احل�شابي ملعرفة الطالب كمتعلمني للريا�شيات ككل )3.32( .

Ú  :ملعيار �لر�بع� �لنمو �ملهني ملعلم �لريا�شيات�
الجدول )7( 

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

�ملتو�شط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�مل�شتوى�ملعياري

متو�شط3.391.020اأ�شجع التعلم الفردي واجلماعي اأثناء ح�شة الريا�شيات127

225
اأعمل على حتليل الختبارات من حيث تاأثريها على تعلم 

متو�شط3.061.021الطلبة

324
اخترب الو�شائل املنا�شبة لكل مو�شوع من مو�شوعات 

متو�شط3.030.944الريا�شيات

متو�شط3.021.030اأعمل على حتديث خطط تعليم الريا�شيات 423
متو�شط2.960.988اأنوع يف ال�شرتاتيجيات الالزمة لتدري�ص الريا�شيات526

متو�شط3.090.819�لنمو �ملهني ملعلم �لريا�شيات

 ،  )3.39-2.96( بني  ما  تراوحت  قد  احل�شابية  املتو�شطات  اإن   )7( اجلدول  يبني 
حيث جاءت الفقرة )27( التي تن�ص على: »اأ�شجع التعلم الفردي واجلماعي يف اأثناء ح�شة 
الريا�شيات« يف املرتبة الأوىل ومبتو�شط ح�شابي بلغ )3.39( ، بينما جاءت الفقرة )26( 
ون�شها: »اأنوع يف ال�شرتاتيجيات الالزمة لتدري�ص الريا�شيات« باملرتبة الأخرية ومبتو�شط 
ح�شابي بلغ )2.96( .وبلغ املتو�شط احل�شابي للنمو املهني ملعلم الريا�شيات ككل )3.09( .

Ú  :ملعيار �خلام�س� دور �ملعلمني يف �لنمو �ملهني�
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات معيار “دور المعلمين في النمو المهني« 
مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

�ملتو�شط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�مل�شتوى�ملعياري

132
اأحاول ال�شتفادة من الأفكار العلمية املقدمة يف 

متو�شط3.211.065املن�شورات املهنية لكيفية تدري�ص الريا�شيات
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د. ربى محمد فخري مقدادي
أ. بثينه مصباح أحمد

�ملتو�شط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�لنحر�ف 
�مل�شتوى�ملعياري

متو�شط3.121.074اأ�شتثمر الفر�ص النوعية التعليمية للريا�شيات228
متو�شط2.621.063اأ�شارك يف برامج النمو املهني اخلا�ص بالريا�شيات330
متو�شط2.501.055اأ�شارك يف تقومي برامج النمو املهني اخلا�ص بالريا�شيات431
متو�شط2.371.054اأ�شارك يف البحث الأكادميي املتعلق بالريا�شيات529

متو�شط2.760.830دور �ملعلمني يف �لنمو �ملهني

يبني اجلدول )8( ان املتو�شطات احل�شابية تراوحت بني )2.37-3.21( ، حيث جاءت 
الفقرة )32( التي تن�ص على: »اأحاول ال�شتفادة من الأفكار العلمية املقدمة يف املن�شورات 
 ،  )3.21( بلغ  ح�شابي  ومبتو�شط  الأوىل  املرتبة  يف  الريا�شيات«  تدري�ص  لكيفية  املهنية 
بالريا�شيات«  املتعلق  الأكادميي  البحث  يف  »اأ�شارك  ون�شها:   )29( الفقرة  جاءت  بينما 
باملرتبة الأخرية ومبتو�شط ح�شابي بلغ )2.37( .وبلغ املتو�شط احل�شابي لدور املعلمني يف 

النمو املهني ككل )2.76( .
بني  تراوحت  احل�شابية  املتو�شطات  اأن  ال�شوؤال  بهذا  املتعلقة  النتائج  ك�شفت 
وهو يقابل التقدير مب�شتوى متو�شط، حيث جاء معيار: »معرفة الطالب   ،  )3.32-2.76(
كمتعلمني للريا�شيات« يف املرتبة الأوىل باأعلى متو�شط ح�شابي، بينما جاء معيار: »دور 

املعلمني يف النمو املهني« يف املرتبة الأخرية.
 )2005( �شلبي  ودرا�شة   )2002( مقاط  من  كل  درا�شات  مع  النتيجة  هذه  واتفقت 
ودرا�شة �شطناوي )2007( ودرا�شة لعليمات )2010( وجميع هذه الدرا�شات كانت متعلقة 
اإىل وجود �شعف لدى  اأ�شارت  الريا�شيات حيث  التي ينبغي توافرها يف معلم  بالكفايات 
املعلمني يف م�شتوى الكفايات، واأن درجة امتالك املعلمني للكفايات كان يف اأف�شل حالته 

متو�شطاً.
يف حني اختلفت نتيجة الدرا�شة احلالية مع ما تو�شلت اإليه درا�شة �شتيوارت )2008 
)Stewart ، حيث اأ�شارت تلك الدرا�شات اإىل اأن م�شتوى الكفايات لدى املعلمني كان متدنياً، 

ورمبا يعزى ذلك اإىل اختالف طبيعة العينات يف الدرا�شة احلالية والدرا�شات الأخرى.
�إىل  �حلالية  �لدر��شة  يف  �لأول  بال�شوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتيجة  تعزى  �أن  وميكن 

�لأ�شباب �لآتية: 
عدم كفاية املكون الأكادميي ملادة الريا�شيات يف خطط اإعداد املعلمني وبراجمه،  �
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ورمبا يرجع ذلك اإىل نوعية امل�شاقات التي تلقاها املعلمون يف اأثناء درا�شتهم اجلامعية، 
والتي تفتقر اإىل الرتكيز على تنمية الكفايات الأكادميية لدى املعلم.

ملعلم  � الرتبوي  والإعداد  الريا�شيات  يف  الأكادميي  الإعداد  بني  التكامل  �شعف 
الريا�شيات، مما يوؤثر على م�شتوى الكفايات املهنية والأكادميية ملعلم الريا�شيات.

قلة الدورات والربامج التاأهيلة لالتقاء مب�شتوى املعلمني الأكادميي واملهني يف  �
اأثناء اخلدمة، مما يوؤدي اإىل �شعف يف م�شتوى اأدائهم داخل غرفة ال�شف.

�شعف اهتمام املعلمني واملعلمات بالتدريب يف اأثناء اخلدمة، اإذ يتهاون العديد  �
منهم يف احل�شور والتفاعل مع املواد التدريبية اأثناء تنفيذ امل�شاغل التدريبية.

قلة احتواء املواد التدريبية على معلومات ومعارف تربوية متقدمة ومتخ�ش�شة يف  �
التخطيط والتنفيذ والتقومي يف تعليم وتعلم الريا�شيات، اإذ اإن املو�شوعات التي تتناولها 

املواد التدريبية يف الأغلب تت�شمن مو�شوعات عامة 
تزاحم امل�شاريع والتجديدات الرتبوية، اإذ تطرح م�شاريع تربوية متعددة يف فرتة  �

زمنية واحدة، الأمر الذي يربك املعلمني ويجعلهم غري قادرين على ا�شتيعاب هذه امل�شاريع 
وال�شتفادة منها.

قلة عدد امل�شاقات الرتبوية التي تعنى بتقدمي املحتوى الريا�شي والتي تطرحها  �
لتغطية  الكايف  الزمن  وجود  وعدم  ال�شف،  معلم  برنامج  خطة  �شمن  الليبية  اجلامعات 

املو�شوعات املتعددة التي تت�شمنها تلك امل�شاقات.
نظرة املعلمني اإىل عملية التدري�ص نظرة روتينية تعتمد على التخطيط ب�شكل مبا�رش  �

التعمق باملتطلبات  الريا�شيات، دون  والأمثلة كما وردت يف مقرر  الأن�شطة  تنفيذ  وعلى 
املعرفية الالزمة لعملية التدري�ص.

اال�شوؤال الثاين: »هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية عند م�شتوى �لدللة  ◄
)α= 0.05( يف م�شتوى �لكفايات �ملهنية يف �شوء �ملعايري �لعاملية لدى 
معلمي �لريا�شيات يف �ملرحلة �لأ�شا�شية يف منطقة �جلفرة يف ليبيا تعزى 

ملتغري كل من �جلن�س و�خلربة و�ملوؤهل �لعلمي؟«
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
مل�شتوى الكفايات املهنية والأكادميية يف �شوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�شيات 
يف املرحلة الأ�شا�شية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا ح�شب متغريات اجلن�ص واخلربة واملوؤهل 
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د. ربى محمد فخري مقدادي
أ. بثينه مصباح أحمد

العلمي، واجلدول اأدناه يو�شح 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

تدري�س 
�لريا�شيات 

ب�شورة 
جيدة

فهم �لريا�شيات ب�شفة 
عامة و�لريا�شيات 
�ملدر�شية ب�شفة 

خا�شة

معرفة 
�لطالب 

كمتعلمني 
للريا�شيات

�لنمو 
�ملهني 
ملعلم 

�لريا�شيات

دور 
�ملعلمني 
يف �لنمو 

�ملهني

�لدرجة 
�لكلية

اجلن�ص

3.243.153.283.052.693.11�صذكر

0.8630.8180.9040.8280.8310.753ع

3.283.173.373.152.873.19�صاأنثى

0.9360.7770.8990.8100.8260.776ع

اخلربة

اقل من 5 
�شنوات

3.303.163.293.142.653.14�ص

0.8920.7810.9150.8000.7840.771ع

- 5 اقل 10 

�شنوات
3.293.183.393.062.863.18�ص

0.9010.7980.9180.9000.8900.781ع

10 �شنوات 

فاأكرث
3.133.133.273.062.813.10�ص

0.8840.8530.8670.7490.8170.733ع

املوؤهل

دبلوم
3.253.123.333.172.793.15�ص

0.8420.7880.9250.8110.9030.772ع

بكالوريو�ص
3.203.173.263.072.843.13�ص

0.9470.8260.8640.8600.8210.788ع

درا�شات 
عليا

3.363.223.402.992.573.16�ص

0.8990.7960.9340.7770.6860.713ع

املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  يف  ظاهرياً  تبايناً  يبني اجلدول )9( 
مل�شتوى الكفايات املهنية يف �شوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�شيات يف املرحلة 
الأ�شا�شية يف منطقة اجلفرة يف ليبيا ب�شبب اختالف فئات متغريات اجلن�ص واخلربة واملوؤهل 

العلمي.
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ولبيان دللة الفروق الإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية مت ا�شتخدام حتليل التباين 
الثالثي لالأداة ككل اجلدول )10( .

الجدول )10( 
نتائج تحليل التباين الثاثي ألثر الجنس والخبرة والمؤهل العلمي على مستوى الكفايات المهنية 

في ضوء المعايير العالمية لدى معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية في منطقة الجفرة في ليبيا

�لدللة �لإح�شائيةقيمة فمتو�شط �ملربعاتدرجات �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين

0.18910.1890.3160.575اجلن�ص

0.14620.0730.1220.885اخلربة

0.00920.0050.0080.992املوؤهل

74.7991250.598اخلطاأ

75.139130�لكلي

يتبني من اجلدول )11( الآتي: 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( يف م�شتوى  �

لأثر اجلن�ص،  الريا�شيات تعزى  لدى معلمي  العاملية  املعايري  املهنية يف �شوء  الكفايات 
تعزى لأثر اجلن�ص و اخلربة واملوؤهل العلمي.

عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ال�شوؤال  بهذا  املتعلقة  النتائج  اأظهرت 
م�شتوى الدللة )α = 0.05( تعزى لأثر اجلن�ص اأو اخلربة اأو املوؤهل العلمي.وتتفق النتيجة 
ال�شابقة مع ما تو�شلت اإليه درا�شة العليمات )2010( التي اأظهرت عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�شائية يف درجة ممار�شة املعلمني للكفايات التدري�شية تعزى اإىل متغري اجلن�ص.
 )Cook،2000( يف حني اختلفت نتيجة الدرا�شة احلالية مع ما تو�شلت اإليه درا�شة كوك
والتي اأظهرت اأن اخلربة لها تاأثري يف توافر الكفايات التدري�شية للمعلمني.وميكن اأن تعزى 
يف  نف�شها  للخربات  خ�شعوا  قـد  واملعلمات  املعلمني  جميع  اأن  اإلـى  الثاين  ال�شوؤال  نتيجة 
اكت�شاب  اإىل  يوؤدي  وهذا  اخلدمة،  قبل  ما  مرحلة  والتدريبية يف  اجلامعية  درا�شتهم  اأثنـاء 
اإىل  اأي�شاً  ذلك  يعزى  الأكادميي.كما  اأم  الرتبوي  الإعداد  جمال  يف  �شواء  متكافئة  خربات 

ت�شابه الربامج التدريبية لالإمناء املهني التي تلقاها املعلمون واملعلمات اأثناء اخلدمة.
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د. ربى محمد فخري مقدادي
أ. بثينه مصباح أحمد

�ملعايري  ◄ �شوء  يف  �ملهنية  �لكفايات  تطوير  �شبل  ما  الثالث:  ال�شوؤال 
منطقة  �لأ�شا�شية�لأوىل يف  �ملرحلة  �لريا�شيات يف  معلمي  لدى  �لعاملية 

�جلفرة يف ليبيا من وجهة نظر �مل�رشفني؟ 
التي  للمقرتحات  املئوية  والن�شب  التكرارات  ُح�شبت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
واجلدول  بينهم،  �شمني  اأو  �رشيح  اإجماع  حمل  كانت  والتي  العينة،  اأفراد  اأبداها 

ذلك. يبني  الآتي 
الجدول )12( 

التكرارات والنسب المئوية للمقترحات التي أبداها أفراد العينة من المشرفين التربويين، 
والتي كانت محل إجماع صريح أو ضمني بينهم

�لن�شبة�لتكر�ر�ملقرتح�ملجال

املقرتحات 
لتدري�ص 

الريا�شيات 
ب�شورة جيدة

80%8اإعداد الأدوات التعليمية والو�شائل املتنوعة امل�شاحبة للدرو�ص

80%8اإعداد البيئة ال�شفية املنا�شبة لت�شجيع وحتفيز التفكري

70%7التنوع يف ا�شتخدام اأ�شاليب وطرق التدري�ص احلديثة

70%7ا�شتخدام و�شائل التقومي املنا�شبة مل�شتوى الطالب

60%6مراعاة الفروق الفردية للطالب

املقرتحات لتنمية 
فهم الريا�شيات 

ب�شفة عامة 
والريا�شيات 

املدر�شية ب�شفة 
خا�شة

توفري الكتب املدر�شية احلديثة اخلا�شة بتطوير الريا�شيات ملتابعة التغريات 
90%9التي حتدث يف جمال تعليمها وتعلمها

اإعداد البيئة املنا�شبة للمعلمني لالإطالع على مو�شوع طبيعة الريا�شيات مثل 
اإعداد املجالت وتكوين اجلمعيات اخلا�شة مبعلمي الريا�شيات للتوا�شل وتبادل 

املعلومات واملعرفة واإعداد الن�رشات
9%90

اإ�شدار املجالت العلمية املتخ�ش�شة يف تدري�ص الريا�شيات التي حتتوي على 
70%7موا�شيع تتناول طبيعة الريا�شيات

60%6اإعداد املنا�شط الريا�شية التي تتعلق باملنا�شط احلياتية

50%5اإعداد ور�ص العمل لتنمية مهارات التفكري العليا

املقرتحات 
لتعزيز معرفة 

الطالب كمتعلمني 
للريا�شيات

80%8توفري الظروف التي ت�شاعد على اإثارة اهتمام الطالب مبو�شوع التعلم 

77%7التنويع يف اأ�شاليب التدري�ص

تنمية النمو املهني يف جمال التخ�ش�ص الأكادميي وذلك عن طريق اإ�رشاك 
70%7املعلمني بالدورات التدريبية املتخ�ش�شة يف جمال الريا�شيات

60%6ت�شجيع الهتمام باملعلمني ل�شتكمال درا�شتهم العليا بتهيئة الظروف لهم
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�لن�شبة�لتكر�ر�ملقرتح�ملجال

مقرتحات لتنمية 
النمو املهني لتعلم 

الريا�شيات

90%9عن طريق تنمية مهارات التدري�ص عن طريق التدري�ص الواعي والنقد الذاتي

ربط املعلم باجلامعات واملعاهد العليا التي تخرج منها لالطالع على كل ما 
80%8هو جديد يف جمال تدري�ص الريا�شيات

اإن�شاء مواقع تربوية ومكتبات خا�شة بوزارة التعليم والإ�رشاف الرتبوي 
واملدار�ص وربط املدار�ص ب�شبكه الإنرتنت لالطالع والبحث ومعرفة كل ما هو 

جديد يف جمال تدري�ص الريا�شيات.
7%70

املقرتحات لتطوير 
دور املعلمني يف 

النمو املهني

ت�شجيع البحث العلمي الأكادميي وذلك عن طريق اإعداد املوؤمترات العلمية 
80%8املتخ�ش�شة.

80%8اإعداد الربامج اخلا�شة بالنمو املهني اخلا�ص بالريا�شيات

70%7اإعداد املن�شورات املهنية لكيفية تدري�ص الريا�شيات.

50%5اإقامة ور�ص عمل لتنمية وتطوير النمو املهني

وحت�شينها  املهنية  الكفايات  لتطوير  املقرتحات  عدد  اأن   )11( اجلدول  من  يظهر 
العينة  اأفراد  اأبداها  التي  الن�شب املئوية  واأن  )21( مقرتحاً،  من وجهة نظر امل�رشفني بلغ 
تراوحت بني )50%-90%( .هدفت هذه الدرا�شة اإىل الك�شف عن م�شتوى الكفايات املهنية 
والأكادميية يف �شوء املعايري العاملية لدى معلمي الريا�شيات يف املرحلة الأ�شا�شية يف 
منطقة اجلفرة يف ليبيا و�شبل تطويرها، ويت�شمن هذا الف�شل مناق�شة النتائج التي تو�شلت 
اإليها الدرا�شة والتو�شيات املقدمة يف �شوء هذه النتائج.بالنظر اإىل تلك املقرتحات يالحظ 
اأنها تعرب اإىل حد ما عن الحتياجات احلقيقة ملعلم الريا�شيات، واأن الأخذ بتلك املقرتحات 
ويجعل  واملهنية،  الأكادميية  الكفايات  بالإرتقاء مب�شتوى  ما  اإىل حد  ي�شهم  اأن  �شاأنه  من 

املعلم قادراً على حتقيق اأهداف تدري�ص الريا�شيات بكفاءة وفاعلية عالية.

التوصيات: 

يف �شوء �لنتائج �ل�شابقة فاإن �لباحثتني تو�شيان بالآتي: 
ومعلماتها، . 1 الأ�شا�شية  املرحلة  �شفوف  معلمي  لدى  املهنية  بالكفايات  الهتمام 

وذلك من خالل عقد دورات تخ�ش�شية يف اأثناء اخلدمة تقوم على برامج تدريبية وتاأهيلية 
تت�شمن معلومات ومعارف ريا�شية وتربوية نظرية وعملية.

زيادة عدد امل�شاقات املتعلقة بالريا�شيات واأ�شاليب تدري�شها �شمن خطة برنامج . 2
بكالوريو�ص معلم ال�شف.
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دورات . 3 اإعطائهم  طريق  عن  ال�شفية  واملعلمات  املعلمني  مبمار�شـات  الهتمـام 
تدريبية يف اأثناء اخلدمة تتعلق بكيفية تدري�ص الريا�شيات، وذلك ل�شمان حت�شني اجلودة 
يف تدري�ص الريا�شيات، وم�شاعدتهم على اإيجاد فر�ص تعلم اأف�شل للريا�شيات لدى الطلبة.

اإجراء درا�شات مماثلة لهذه الدرا�شة على معلمي املراحل املختلفة ومعلماتها من . 4
التعليم الأ�شا�شي والثانوي للو�شول اإىل �شورة متكاملة عن م�شتوى الكفايات لدى معلمي 

الريا�شيات يف مراحل التعليم املختلفة.
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