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 ة المهنية في تعليم الرياضيات المدرسية بالمملكة العربية السعوديةمستوى الثقاف
 خالد بن عبدهللا المعثم

، المملكة العربية جامعة القصيم ،كلية التربية)الرياضيات(،  تدريسالالمناهج وطرق  قسم
 السعودية.

 kasm.math@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
 :مستخلص الدراسة

لثقافددة المهنيددة فددي تعلدديم الرياضدديات هدددفا الدراسددة الةاليددة كلددع الكتدد  عددن مسددتوى ا
المدرسية بالمملكة العربيدة السدعودية. واعتمددت الدراسدة علدع المدنهج الومدحي المسدةي، 

( 54وشملا عينتها مختل  المناطق التعليمية في المملكة مدن الجنسدين، وتكوندا مدن: )
سدتخدما ( متدرف  رياضديات تربدوي. وا54رئيس قسم الرياضيات في اإلشراف التربوي، و)

أداتدددين لجمدددا البياندددات، هدددي: اسدددتاانة لدددرئيس قسدددم الرياضددديات فدددي اإلشدددراف التربدددوي، 
واستاانة لمترف الرياضيات التربوي. وخلصا الدراسة كلع أّن الثقافة المهنية لدى معلمي 

(، 1..2الرياضيات كاندا بدرجدة متوسدمة مدن وجهدة نردر متدرفيهم التربدويين )متوسد : 
ددا. وأّن الثقافدددة حيددث رهددرت جميدددا أبعادهدد ا لددددى معلددم الرياضددديات بدرجددة متوسدددمة أيقا

المهنية لدى مترفي الرياضيات التربويين كانا بدرجة عالية من وجهة نرر رؤسدائهم فدي 
(، حيددث رهددرت جميددا أبعادهددا لدددى متددرف الرياضدديات 1.22اإلشددراف التربددوي )متوسدد : 

ا. كما اتصحا بيئة الرياضديات المدرسدية بمهنيدة عاليدة مدن وجهدة نردر  بدرجة عالية أيقا
(، حيددث 4..1متددرفي الرياضدديات التربددويين ورؤسددائهم فددي اإلشددراف التربددوي )متوسدد : 

 .1.5رهددر بعدددا عالمعتقدددات المهنيددة، والمسددهوليات المهنيددةع بدرجددة عاليددة )بمتوسددمي: 
علع الترتيب(، بينمدا رهدر بعدد عالمعدارف والممارسدات المهنيدةع بدرجدة متوسدمة.  .1.5و
ا من التوميات والمقترحات ذات العالقة بنتائجها. وقدّ   ما الدراسة عددا

كلمددات محتاحيددة: ةقافددة المهنيددة، ماددادت الرياضدديات المدرسددية، المعتقدددات المنتجددة و يددر 
 المنتجة.
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Abstract: 

This paper is aimed at discovering the level of professionalism 
culture in the education of school mathematics in the Kingdom 
of Saudi Arabia. It is based on a descriptive survey approach with 
a sample including various school districts in Saudi Arabia from 
both genders, which contained: (45) Chairs of the department 
of mathematics in educational supervision, and (85) supervisors of 
educational mathematics. It used two materials to collect data, a 
questionnaire for the chair of mathematics in educational 
supervision, and a survey for the supervisor of educational 
mathematics. The results showed that the teachers’ level 
of professionalism culture was considered average according to 
their educational supervisors (average: 1.92), which from all 
dimensions, appeared to be average too. While the supervisors of 
educational mathematics’ level of educational culture was 
considered high according to their chairs in educational 
supervision (average: 2.66), which from all dimensions, appeared 
to be high too. The professionalism culture in the environment of 
school mathematics was considered high according to               
supervisors of educational mathematics and their chairs 
in educational supervision (average: 2.35), which from the                
two dimensions “the professionalism beliefs, 
and the professionalism responsibilities”, appeared to be high 
(average:  2.49, and 2.43 in order), while the dimension 
of “professionalism knowledge and practices” appeared to be 
average. The paper presented a set of recommendations and 
suggestions relevant to its results.  

Keywords: Professionalism Culture, School Mathematics, 
Principles for School Mathematics, Productive and Unproductive 
beliefs, Professionalism. 
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 مقدمة الدراسة:
 Principles and Standardsتعد وةيقة عماادت ومعايير الرياضيات المدرسيةع )

for School Mathematics م أشهر وةائق المجلس القومي 1222( الصادرة عام
 National Council of Teachersلمعلمي الرياضيات بالواليات المتةدة األمريكية )

of Mathematics [NCTM] وأكثرها انتتاراا واهتماماا لدى المختصين. وارتكز عليها ،)
 امج والمتروعات التعليمية.عدد كبير من البر 

وكان من أبرز ما قدمته تلك الوةيقة ستة ماادت للرياضيات المدرسية، حددتها في 
(NCTM, 2000, 11العدالة، والمنهج، والتدريس، والتعلم، والتقييم :)،  والتقنية. وقد

حريا هذه الماادت باهتمام وعناية المختصين، وتناولتها عدد من األدبيات بالترح 
(. وتهدف هذه الماادت كلع وم  سمات خامة 51-..م، 1222لتوضيح )بدوي، وا

(. فالقرارات التي NCTM, 2000, 11لبرامج الرياضيات المتميزة أو عالية الجودة )
يتخذها العاملون في الميدان التربوي حول مةتوى وطبيعة الرياضيات المدرسية يجب أن 

مه ماادت الرياضيات المدرسية، وحين تص  تعتمد علع توجيه مهني سليم، وهو ما تقدّ 
المعايير المةتوى الرياضي والعمليات الرياضية التي يجب أن يتعلمها المالب؛ فإّن 
الماادت تص  المث ل األعلع في تمبيق تلك المعايير. كما تتّكل الماادت والمعايير معاا 

ت في الصحوف والمدارس رؤيةا توّجه المربين لتةقيق التةّسين المستمر لتعليم الرياضيا
واألنرمة التعليمية. فالماادت ال تتير كلع مةتوى وعمليات رياضية مةددة كما في 
المعايير، كنما تص  الققايا المهمة التي ترتا  بعمق ما برامج تعليم الرياضيات. ويمكن 
 أن تهةر في تموير وةائق المنهج، واختيار مواده، وتخمي  الوحدات الدراسية والدروس،
وتصميم التقييم، وتصنيف المعلمين والمالب كلع فئات، والقرارات التعليمية في الحصول 
الدراسية، ووضا برامج التنمية المهنية الداعمة للمعلمين. كما أنَّ وجهات النرر 
واالفتراضات التي تقوم عليها الماادت تتوافق ما المعايير والتوقعات التي تقمنتها 

تكمن قوة هذه الماادت باعتاارها أدلة كرشادية وأدوات التخاذ قرار الوةيقة، وتأسس لها. و 
نابا من تحاعلها في تحكير المعلمين، عندئٍذ ستصاح هذه الماادت فاعلة بصورة كاملة، 

 NCTM, 2000كما يتم استخدامها معاا لتموير برنامج رياضيات مدرسية عالي الجودة )
,11-12.) 

بمراجعتهددا مددرة  NCTMنتددر تلدك الماددادت، قددام  وبعدد أكثددر مددن عقددد مدن الددزمن علددع
أخرى، وتبّني مجموعة مةّدةة منها، تتكّون من ستة ماادت كرشادية للرياضيات المدرسدية، 

(، Teaching and Learning(: التدددريس والددتعلم )NCTM, 2014, 5هددي )
(، واألدوات Curriculum(، والمددنهج )Access and Equityوالومددول والعدالددة )

(، والمهنيددددة Assessment(، والتقيدددديم )Tools and Technologyقنيددددة )والت
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(Professionalism وتعكددس الماددادت الممددّورة أكثددر مددن عتددر سددنوات مددن الخبددرة .)
 واألدلة الاةثية الجديدة حول برامج الرياضيات المتمّيزة. 

ه وقد تنداول المجلدس هدذه المادادت السدتة بتديء مدن التحصديل فدي كتابده الدذي أمددر 
م بعندددوان عمدددن المادددادت كلدددع اإلجدددراءات: ضدددمان النجددداح الرياضدددي للجميددداع 1225عدددام 

(Principles to Actions: Ensuring Mathematical Success for All ،)
حيدث شدرح كدل مبددأ منهددا، مدن حيدث: األهميدة الحريددة لدده، والمعوقدات الكبيدرة التدي تةددول 

قّدم قائمةا بمعتقدات المعلمين المنتجة و يدر  دون تنحيذه، وكيف يمكن التغلب عليها؟، كما
 (. NCTM, 2014المنتجة في ضوء كل مبدأ )

وتعددّد كضددافة مبدددأ جديددد يعنددع بدددثقافة عالمهنيددةع؛ مددن أبددرز التةددديثات التددي قدددمها 
NCTM  علدددع نسدددخة المادددادت السدددابقة؛ كذ يتدددير هدددذا المبددددأ كلدددع أّنددده فدددي أّي برندددامج

بويون أنحسهم وزمالءهم مسهولية النجاح الرياضدي لكدل طالدب، رياضيات متمّيز ُيةّمل التر 
ومسددهولية نمددوهم المهنددي التخصددي والجمدداعي مددن أجددل تعلدديم وتعّلددم فّعددال للرياضدديات 

(NCTM, 2014, 5 ددا للمعلمددين بةتميددة ددا حليليم (. فالمدددارس الحّعالددة تومددل كحساسا
ا ألجل هذا النمدو.  المهنية في نموهم التخصي واالجتماعي، وضرورة توامي بعقهم بعقا

فالمختصون المهنيون الذين يتةملون مسهولية تعلم المدالب للرياضديات  يدر راضدين عدن 
ددا فددي زيددادة تددأةيرهم علددع تعلددم طالبهددم للرياضدديات. وعددالوة علددع  كنجددازاتهم، ويعملددون دائما
ذلددك، فدددإنهم يغرسدددون ويدددعمون ةقافدددة النمدددو المهندددي والتةسددين المسدددتمر التدددي يقودهدددا 

ورهم المسددددددددددتمر بالتكافددددددددددل والمسددددددددددهولية االجتما يددددددددددة. فدددددددددددعةقافة المهنيددددددددددة شددددددددددع
(Professionalism Culture ع أحددد العنامددر األساسددية الخمسددة لبددرامج الرياضدديات)

لدددعم مبدددأ التدددريس والددتعلم، والتددي تتددمل عااللتددزام بالومددول  NCTMالحّعالددة التددي أقّرهددا 
نيددة المالئمددة، والتقيدديم الهددادف والمالئددم، وةقافددة والعدالددة، والمددنهج القددوّي، واألدوات والتق

 (.NCTM, 2014, 59المهنيةع )
وقد تعددت النررة كلع المهنية بتعدد المجاالت التي تتملها، وإن كان يوجد بينها قددر 

( كلع أن عالمهنيةع كلمة مدباة، Kanes, 2010, 4كبير من التداخل، فقد أشار كانس )
( Danelson, 2013, 107مرتامة. كما ذكدرت دانلسدون )لها معاني مختلحة وإن كانا 

أن المهنية تعبير يصعب اإلحاطة به، ولكنه ما ذلك يرهر في جميا ندواحي عمدل المعلدم، 
فددالمعلمون القددديرون ُيرهددرون خصددائص مهنيددة معينددة، كضددافة كلددع مهدداراتهم الحنيددة فددي 

طالبهدم ومهندتهم. وعرفهدا  التخمي  والتنحيذ ألّي برنامج تدريسي، بةيث تمكنهم من خدمدة
عقاموس وبسترع علع أنها: السلوك أو الصحات التدي ُتميدز مهندة مدا أو شدخص مهندي، أو 
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لمبدأ  NCTMهي نم  معّين من السلوك في مكان العمل. وكما ساقا اإلشارة كلع تعريف 
 (.NCTM, 2014, 5عالمهنيةع في الرياضيات المدرسية )

ال التعليم، العناية به مدن قببدل المهسسدات التعليميدة ومما يهّكد أهمية المهنية في مج
والجمبيات التربوية والمختصين، وحرمهم علع تةديدد معداييره الخامدة فدي كدل مجدال مدن 

(؛ حيدث Professional Standardsمجاالت الدتعلم، تةدا مسدمع عالمعدايير المهنيدةع )
عايير تةدد ما يناغي تدوافره فدي أّكدت األدبيات أنَّه ال يمكن تموير أداء المعلم دون وجود م

أدائه. وقد بدأت فكرة ميا ة المعايير المهنيدة فدي ةمانيندات القدرن الماضدي عنددما نتدأت 
أولددع الهيئددات العالميددة التددي اهتمددا  NCTMحركددة التربيددة القائمددة علددع المعددايير، وكددان 

مهنيددة لتدددريس بوضددا معددايير مهنيددة خامددة بمجددال الرياضدديات؛ كذ ُتعدددي وةيقددة عالمعددايير ال
(ع التدي Professional Standards for Teaching Mathematicsالرياضديات )

م مددن أهددّم الوةددائق التددي اعتمددد عليهددا المختصددون، وتتابعددا 2..2نتددرها المجلددس عددام 
دراسدداتهم علددع توريحهددا فددي تقددويم أداء معلددم الرياضدديات، أو تمددّوره المهنددي. كمددا أمدددر 

NCTM  م، تةا عنوان عتدريس الرياضديات اليدوم: تةسدين 1222نسخة جديدة منها عام
 Teaching Mathematics Today: Improvingالممارسة، تةسين تعّلم المالب )

Practice, Improving Student Learning ،115، 1222(ع )المعثم والمنوفي.) 
ك وقددد اختلحددا األدبيددات فددي تصددنيف أبعدداد المهنيددة أو مجاالتهددا الرئيسددة، ويرهددر ذلدد

ددا فددي تصددنيحها لمجدداالت المعددايير المهنيددة، فأمددا علددع المسددتوى المةلددي؛ فقددد مددّن   جليم
المركز الوطني لللياس المعايير المهنية للمعلم في المملكة العربيدة السدعودية كلدع )المركدز 

هددد(: المعرفدة المهنيددة وعّبددر عنهدا بدددعالتخمي  للددتعلمع، والممارسددة 25.1الدوطني للليدداس، 
ّبر عنها بدعتعزيز التعلمع، والبيئة الصفية وعّبر عنها بدعدعم التعلمع، والمسدهولية المهنية وع

المهنيدددة. بينمدددا مدددّنحتها هيئدددة تقدددويم التعلددديم والتددددريب أخيدددراا كلدددع )هيئدددة تقدددويم التعلددديم 
م(: الليم والمسدهوليات المهنيدة، والمعرفدة المهنيدة، والممارسدة المهنيدة. 1222والتدريب، 

م كلددع أربددا مجموعددات 2..2فددي معددايير  NCTMسددتوى الدددولي؛ فصددّنحها وأمددا علددع الم
(: معددايير تدددريس الرياضدديات، ومعددايير تقددويم تدددريس NCTM, 1991رئيسددة، شددملا )

الرياضدديات، ومعددايير النمددو المهنددي لمعلمددي الرياضدديات، ومعددايير دعددم معلمددي الرياضدديات 
م كلددع ةددال  1222ةددة منهددا عددام وتمددوير عمليددة تدريسددها. بينمددا مددّنحتها النسددخة المةدّ 

(: معددايير تدددريس الرياضدديات وتعلمهددا، ومعددايير NCTM, 2007مجموعددات فقدد ، هددي )
مالحرددة تدددريس الرياضدديات واإلشددراف عليدده وتةسددينه، ومعددايير التربيددة والنمددو المهنددي 

 ,aitslالمسددتمر لمعلمددي الرياضدديات. كمددا قسددمتها المعددايير المهنيددة األسددترالية كلددع )
 المعرفة المهنية، والممارسة المهنية، والمتاركة المهنية.  (:2018
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ويعددّد بندداء ةقافددة المهنيددة فددي تعلدديم الرياضدديات المدرسددية أحددد التةددديات التددي تواجدده 
القائمين علع التعليم، وبدالر م مدن ذلدك فهدو ممكدن، ومدن المهدم كدراك أن التددريس نتدا  

 هدذه مثدل بنداء فدإن لدذا التغييدر، مقاومدة مدن ةالثقافيد األنتدمة كافة به تتسم بما يتسم ةقافي
 التعدداون  علددع قائمددة جديدددة ةقافيددة قاعدددة بإنتدداء أوالا  البدددء ويمكددن وقتاددا، يسددتغرق  الثقافددة
 ,NCTM) متعدددة بمدرق  المستمر والتةسن والتعلم العملية، الناحية من واالنحتاح المهني،

2014,107.) 
فئة مةددة؛ كذ يناغي أن يتص  بهدا جميدا  وال تقتصر المهنّية في مجال التعليم علع

العدداملين فددي الميدددان التربددوي. بددل تهّكددد األدبيددات علددع أهمّيددة أن تتصدد  بيئددة المدرسددة 
ددددداع، والتدددددي تومددددد  بكونهدددددا  دددددا بددددددعالمدارس الحّعالدددددة مهنيم بالمهنّيدددددة، وُيعّبدددددر عنهدددددا أحيانا

(Williams, 2003; Barber & Mourshed, 2007; Hoy, Tarter & Hoy, 
2006:) 

  ددا كلددع العدداملين فيهددا بةتميددة المهنيددة فددي نمددوهم التخصددي ددا حليليم تومددل كحساسا
ا ألجل هذا النمو.  واالجتماعي، وضرورة توامي بعقهم بعقا

 .لديها كحساس جماعي بالمسهولية عن التةسين 
 .لديها اعتقاد بأّن معلميها يمتلكون القدرة علع كحدا  فرق من أجل طالبهم 

 (: NCTM, 2014يتص  عالمختصون المهنيونع بأنهم ) كما يناغي أن
 .ير راضين عن كنجازاتهم  
  ُيلزمون أنحسهم بمسهولية تعلم جميا المالب، ويعملون دائماا فدي زيدادة تدأةيرهم علدع

 تعلمهم. 
  يدددعمون ةقافددة النمددو المهنددي والتةسددين المسددتمر التددي يقودهددا شددعورهم المسددتمر

 ية.بالتكافل والمسهولية االجتما 
 .يتبنون مبدأ التحافية في عملهم وفع كنجازاتهم وتةدياتهم 
  يتتداركون مددا  يددرهم فددي األفكددار والممارسددات، ويعملددون بمريقددة تعاونيددة ُتبنددع علددع

 القوة الحردية، ومواجهة التةديات لقمان النجاح في الرياضيات لجميا المالب.
ة مةددددة؛ كال أنهددا تددرتا  وبددالر م مددن كددون المهنّيددة فددي مجددال التعلدديم ال تخددتص بحئدد

بتكل رئيس بالمعلم الذي يعّد أحد أهم أقماب العملية التعليمية، وهو القدوة والمثل األعلدع 
ومددانا التغييدددر، وبقدددر مدددا يملكدده مدددن فهددم سدددليم لقواعددد المهندددة، وأسدداليب ممارسدددتها، 
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كدون قدادراا وضرورة تمويرها، والتمور معها، وااللتزام بأدائهدا علدع أحسدن مدورة بقددر مدا ي
علددع النجدداح، وتةقيددق المددال المعقددودة عليدده، وتخمددي التةددديات التددي تلدد  فددي طريددق 

(. 22-22م،1222التمّيددز واإلبدددا  فددي ميددادين المهنددة )هيئددة تقددويم التعلدديم والتدددريب، 
 ,NCTMتتددير األدبيددات كلددع أّن عمعلددم الرياضدديات المهندديع يناغددي أن يتصدد  بأّندده )و 

2014, 99:) 
 ا بدرجدة معقولدة، ويسدعع باسدتمرار للدتعلم ال يقبل ا لوضا الدراهن، حتدع ولدو كدان جيددا

 والنمو. 
 .يلتزم بمعايير المهنة؛ سواء علع المستوى الحردي أو من خالل مراجعة األقران 
  ،يركز علع تعلم المالدب؛ ويعدرف الممارسدات القائمدة علدع نتدائج الاةدو  فدي المجدال

المتراكمدددة فدددي تةسدددين الردددروف والمخرجدددات  ويمّاقهدددا، ويسدددتعين بدددالرؤى والخبدددرات
 الةالية.

  ير راٍض عن انجازاته، ويعمل باستمرار علع زيادة تأةيره في تعلم طالبه للرياضديات؛ 
 ولهذا فإنه يهدف كلع نمو مهني طويل المدى. 

  يعتقددد أن تعلمدده عمليددة  يددر منتهيددة، ويسددعع بصددحة مسددتمرة كلددع تةسددين معرفتدده
 ريسها، وبالمالب كمتعلمين لها.بالرياضيات، وبأمول تد

  ال يحعددل ذلددك بمريقددة منعزلددة، كّنمددا يبنددي ويدددعم ةقافددة التعدداون المهنددي والتةسددين
 المستمر التي يقودها شعوره المستمر بالمسهولية الجما ية. 

  يددرك أنده متدترك مددا  يدره فدي المهنددة، ومدن ةدمَّ فهدو مددتعلم، ويعمدل مدا الرياضدديات
 مدى الةياة.

 افية فددي عملدده وإنجازاتدده، والتةددديات التددي تواجهدده، ويتاددادل مددا زمالئدده يتةلددع بالتددح
 األفكار والرؤى والممارسات في تذليلها. 

 منها. يعزز معتقداته المنتجة حول ةقافة المهنية، ويتخلص من  ير المنتجة 
 متكلة الدراسة: 

لنسددخة مةّدةددة مددن ماددادت الرياضدديات المدرسددية عددام  NCTMبددالر م مددن كمدددار 
م، وتقمنها لتغييراٍت جوهرية فدي مةتواهدا، كدان مدن أبرزهدا كضدافة مبددأ عالمهنيدةع 1225

كلع تلك الماادت؛ كال أنه ال يزال عدد من المختصين في تعليم الرياضيات يستند في أبةاةه 
م. حيددث قددام الااحددث بدراسددة 1222كلددع النسددخة القديمددة مددن تلددك الماددادت الصددادرة عددام 
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بةددا  تعلدديم الرياضدديات المتاحددة فددي قواعددد البيانددات العربيددة التددي اسددتمال ية اسددتهدفا أ
م، والتي تقمنا اإلشارة كلع ماادت الرياضيات .122-1224ُأنجزت خالل الحترة الزمنية 

المدرسية؛ من أجل فةص تلك األبةا  للتعرف علدع مددى كفادتهدا مدن المادادت التوجيهيدة 
م، وخلددص كلددع أن تلددك األبةددا  1225عددام  NCTMللرياضدديات المدرسددية الصددادرة عددن 

اعتمدددت علددع ماددادت الرياضدديات المدرسددية بنسددختها السددابقة؛ ممددا يهكددد أهميددة تعريددف 
الااحثين في تعلديم الرياضديات بالمادادت اإلرشدادية للرياضديات المدرسدية بنسدختها الجديددة 

 م.1225عام  NCTMالصادرة عن 
ة التدي ُأجريدا فدي المملكدة العربيدة وعلع الر م من اهتمام عددد مدن الدراسدات السدابق

(، 1225السدددعودية بموضدددو  المهنيدددة فدددي تعلددديم الرياضددديات، مثدددل دراسدددات: السدددقاف )
(، 1221(، والخميددددددب )1222(، والرويلددددددي )1225(، والزهرانددددددي )1222والاددددددابمين )

(، 1222(، وحسدددين )1224(، والعتيبدددي ).122(، والتدددايا )1221والبلدددوي والدددراجح )
(، وجددودة .122(، والدددوي) ).122(، والرشدديدي )1225، والميددار )(1222وحسددين )

ددا لمددا أشددار كليدده .122) م، 1225عددام  NCTM(؛ كال أّنهددا لددم تتندداول ةقافددة المهنيددة وفقا
وإنما تناولا موضوعات أخرى ذات ملة، مثل: المعايير المهنية، والتمور المهندي، والنمدو 

نيددة، والهويددة المهنيددة. كمددا لددم يجددد الااحددث كال المهنددي، والتنميددة المهنيددة، والدافبيددة المه
، وهدي دراسدة التدرمان NCTMدراسة عربية واحدة فق  استهدفا هذا المحهدوم كمدا قدمده 

( التددي اسددتهدفا تةديددد مسددتوى امددتالك معلمددي الرياضدديات األردنيددين للكحايدددات 1225)
شددملا جميددا  التدريسددية ذات العالقددة بماددادت الرياضدديات المدرسددية، وهددي دراسددة عامددة

الماددادت، كمددا أنهددا لددم تسددتهدف ةقافددة المهنيددة فددي تعلدديم الرياضدديات المدرسددية بالمملكددة 
 العربية السعودية.

دا  ألجل ذلك؛ جاءت الدراسة الةاليدة لترّكدز علدع ةقافدة المهنيدة التدي ُتعدّد عنصدراا رئيسا
 NCTMأقّرهددا  مدن العنامددر الخمسددة األساسددية لبددرامج الرياضديات المدرسددّية الحّعالددة التددي

(، ويص  هذا المبدأ الم ث ل  األعلدع فدي NCTM, 2014, 59لدعم مبدأ التدريس والتعلم )
تمبيددق المعددايير المهنيددة لمعلددم الرياضدديات، كمددا يتددّكالن معاددا )مبدددأ المهنيددة والمعددايير 
المهنيددة( رؤيددةا توّجدده المسددهولين ومددّنا  القددرار نةددو تةقيددق التةّسددين المسددتمر لتعلدديم 

ددا الري اضدديات فددي الصددحوف والمدددارس واألنرمددة التعليميددة. كمددا يصدد  مبدددأ المهنيددة أيقا
الققدايا المهمدة التدي تدرتا  بعمدق مدا بدرامج تعلديم الرياضديات، والتدي يمكدن أن تدهةر فدي 
تموير تعليم الرياضيات، وتصنيف المعلمين كلع فئات، والقرارات التعليميدة الواجدب اتخاذهدا 

في برامج التنمية المهنية الداعمة للمعلمين. وتكمن قوة هذا المبدأ في الحصول الدراسية، و 
باعتاددداره دلددديالا كرشدددادياا وأداة فاعلدددة فدددي اتخددداذ القدددرارات التدددي يتخدددذها المعلمدددون أنحسدددهم 
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والنابعة من تحاعلها مدا تحكيدرهم، كمدا يمكدن اسدتخدامه لتمدوير برندامج رياضديات مدرسدية 
 (.NCTM, 2000 ,11-12عالي الجودة )

ا علع ما سبق، فقد تةددت متكلة الدراسة الةالية في الكت  عن مستوى  وتأسيسا
الثقافة المهنية في تعليم الرياضيات المدرسية بالمملكة العربية السعودية، من خالل 
الكت  عن مستواها لدى معلمي الرياضيات، ومترفيهم التربويين، ووم  واقا الثقافة 

 لمدرسية.المهنية في بيئة الرياضيات ا
 أهداف الدراسة:

سعا الدراسة الةالية كلع الكتد  عدن مسدتوى الثقافدة المهنيدة فدي تعلديم الرياضديات 
 المدرسية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خالل تةقيق األهداف التية:

الكتدد  عدددن مسدددتوى الثقافدددة المهنيدددة لددددى معلمدددي الرياضددديات بالمملكدددة العربيدددة  -1
 السعودية.

مسددتوى الثقافددة المهنيددة لدددى متددرفي الرياضدديات بالمملكددة العربيددة الكتدد  عددن  -2
 السعودية.

ومددد  واقدددا الثقافدددة المهنيدددة فدددي بيئدددة الرياضددديات المدرسدددية بالمملكدددة العربيدددة  -3
 السعودية.
 أسئلة الدراسة:

 سعا الدراسة الةالية كلع اإلجابة عن السهال الرئيس التي:
 لرياضيات المدرسية بالمملكة العربية السعودية؟ما مستوى الثقافة المهنية في تعليم ا -

 ويتحر  منه ةالةة أسئلة فر ية، هي:
 ما مستوى الثقافة المهنية لدى معلمي الرياضيات بالمملكة العربية السعودية؟ -1
 ما مستوى الثقافة المهنية لدى مترفي الرياضيات بالمملكة العربية السعودية؟ -2
 لرياضيات المدرسية بالمملكة العربية السعودية؟ما واقا الثقافة المهنية في بيئة ا -3

 أهمية الدراسة:
 تبرز أهمية الدراسة الةالية فيما يلي:

تسددتقي الدراسددة الةاليدددة أهميتهددا مددن أهميدددة موضددوعها الددذي تاةدددث فيدده )الثقافدددة  -2
ا للرياضدديات المدرسددية  المهنيددة فددي تعلدديم الرياضدديات المدرسددية(، باعتادداره مبدددأا جديدددا

(NCTM, 2014.) 
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يمكددن أن تحيددد الدراسددة الةاليددة معلمددي الرياضدديات ومتددرفيهم التربددويين فددي التعددرف  -1
 علع األدوار المنوطة بهم في نتر ةقافة المهنية في بيئة الرياضيات المدرسية.

تسداعد نتدائج الدراسددة الةاليدة المسددهولين عدن تعلدديم الرياضديات فددي المملكدة العربيددة  -.
فددة المهنيددة لدددى معلمددي الرياضدديات، ومتددرفيهم السددعودية فددي تةديددد مسددتوى الثقا

التربددويين، وواقعهددا فددي بيئددة الرياضدديات المدرسددية؛ ممددا قددد يسددهم فددي دعددم ةقافددة 
 المهنية في تعليم الرياضيات المدرسية بالمملكة.

يمكددن أن تسددهم هددذه الدراسددة فددي فددتح الادداب أمددام المختصددين للاةددث حددول ماددادت  -5
بنسختها الجديدة، مما قد يساعد في سدّب  NCTMها الرياضيات المدرسية التي اعتمد

النقص الذي تعداني منده المكتادة العربيدة فدي هدذا المجدال، والدذي يكتدحه الاةدث عدن 
 الدراسات حول هذا الموضو  في قواعد البيانات.

 حدود الدراسة:
  ا لرؤية في الةدود الموضو ية: اقتصرت علع دراسة مستوى الثقافة المهنية وفقا

NCTM م، وذلك من خالل: الكت  عن مستوى الثقافة المهنية لدى 1225م عا
معلمي الرياضيات في المملكة العربية السعودية، ومترفيهم التربويين، ووم  واقا 

 عالثقافة المهنيةع في بيئة الرياضيات المدرسية.
  في الةدود المكانية: ُطاقا هذه الدراسة علع معلمي الرياضيات ومترفيهم التربويين

 ورؤساء أقسام الرياضيات علع مستوى المملكة العربية السعودية. 
  في الةدود الزمانية: تم كجراء هذه الدراسة في الحصل الدراسي الثاني من العام

 هد...25.5/25الدراسي 
 مصملةات الدراسة:

 ( ماادت الرياضديات المدرسديةPrinciples for School Mathematics وهدي :)
لتددي تقددوم عليهددا بددرامج الرياضدديات المدرسددية المتمّيددزة، وتصدد  المةددددات الرئيسددة ا

(، والتددي تتقددمن سددتة NCTM,2000,10السددمات الخامددة لتعلدديم رياضدديات فيهددا )
(: التددريس والدتعلم، والومدول والعدالدة، والمدنهج، NCTM, 2014, 5مادادت هدي )

 واألدوات والتقنية، والتقييم، والمهنية. 
 ( الثقافدة المهنيدةProfessionalism Culture وتعندي تةّمدل التربدويين أنحسدهم :)

وزمالءهم مسهولية النجاح الرياضي لكل طالب، ومسهولية نمدوهم المهندي التخصدي 
(. ويقصدد بهدا NCTM, 2014, 5والجماعي من أجل تعليم وتعّلم فّعال للرياضديات )
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وي( نحسده مسداءلة معلدم الرياضديات )ومتدرفه التربد كجرائيا في هذه الدراسدة: مسدتوى 
والذي ، وزمالئه عن النجاح الرياضي لكل طالب، وعن النمو المهني لمعلم الرياضيات

يرهدددر مدددن خدددالل: معتقداتددده المهنيدددة، ومسدددهولياته المهنيدددة، وممارسددداته المهنيدددة، 
 وتقاس بمتوس  استجابات عينة الدراسة علع األدوات التي تم كعدادها لهذا الغرض. 

 منهج الدراسة:
راسة الةالية في تةقيدق أهددافها علدع المدنهج الومدحي عالمسدةيع؛ وذلدك اعتمدت الد

للكتدد  عددن مسددتوى الثقافددة المهنيددة فددي تعلدديم الرياضدديات المدرسددية بالمملكددة العربيددة 
 السعودية من خالل استحتاء مترفي الرياضيات ورؤسائهم في اإلشراف التربوي.

 مجتما الدراسة:
 تين، هما:تكون مجتما الدراسة الةالية من فئ

  مجتما رؤساء أقسام الرياضيات في كدارات التربية والتعليم: وهم جميا رؤساء أقسام
( كدارة للتعليم في 52الرياضيات )من الجنسين( في كدارات اإلشراف التربوي بد )

ا ورئيسة. 5.المملكة العربية السعودية، والاالغ عددهم )  ( رئيسا
  هم جميا مترفي الرياضيات التربويين )من مجتما مترفي الرياضيات التربويين: و

( مترفاا 225الجنسين( في كدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، والاالغ عددهم )
ا لبيانات وزارة التعليم.   من الجنسين تقريااا وفقا

 عينة الدراسة:
ا لمجتما الدراسة؛ تم اختيار عينة عتوائية بسيمة من فئتي المجتما، وذلك  وفقا

التعاون ما قسم الرياضيات في اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التعليم، وفيما يلي ب
 وم  موجز لها:

 ( ا 54عينة رؤساء أقسام الرياضيات في كدارات التربية والتعليم: وبلغ عددها ( رئيسا
لقسم الرياضيات في اإلشراف التربوي من الجنسين بإدارات التربية والتعليم في 

( من مجتما الدراسة تقريااا. ٪55ة العربية السعودية، وتمثل ما نسبته )المملك
 والجدول التي يوضح خصائص هذه العينة: 
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ا لخصائصها2جدول )  (: توزيا عينة رؤساء أقسام الرياضيات وفقا
 النساة التكرار المههل العلمي  النساة التكرار النو 
 ٪ ...2 .. بكالوريوس  ٪ 52.2 .. ذكر
 ٪ 12.2 21 شهادة عليا  ٪ ...2 2 أنثع

 ٪222 54 المجمو   ٪222 54 المجمو 

الدورات التدريبية في   النساة التكرار الخبرة اإلشرافية
 النساة التكرار السنة

 ٪ 22.5 5 دورات .أقل من   ٪ 12 . سنوات 4أقل من 
 ٪ 22 12 دورات 2 – .  ٪ 15.5 22 سنوات 22 – 4

 ٪ 11.1 22 دورات 2أكثر من   ٪ 44.2 14 سنوات 22أكثر من 
 ٪222 54 المجمو   ٪222 54 المجمو 

 ( مترف رياضيات تربوي من 54عينة مترفي الرياضيات التربويين: وبلغ عددها )
الجنسين في كدارات التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وتمثل ما نسبته 

 التي يوضح خصائص هذه العينة:( من مجتما الدراسة تقريااا. والجدول 25٪)
ا لخصائصها1جدول )  (: توزيا عينة مترفي الرياضيات وفقا

 النساة التكرار المههل العلمي  النساة التكرار النو 
 ٪ 25.1 45 بكالوريوس  ٪ ..21 21 ذكر
 ٪ 2.5. 12 شهادة عليا  ٪ 12.2 .1 أنثع

 ٪222 54 المجمو   ٪222 54 المجمو 

الدورات التدريبية   النساة التكرار ةالخبرة اإلشرافي
 النساة التكرار في السنة

 ٪ 12.1 25 دورات .أقل من   ٪ 51.5 2. سنوات 4أقل من 
 ٪ ..44 52 دورات 2 – .  ٪ 12.2 .1 سنوات 22 – 4

 22أكثر من 
 ٪ 4..1 12 دورات 2أكثر من   ٪ 2.2. 12 سنوات

 ٪222 54 المجمو   ٪222 54 المجمو 
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 دراسة:أداة ال
ددا ألهددداف الدراسددة؛ اسددتخدم الااحددث أداتددين، همددا: اسددتاانة متددرف الرياضدديات  وفقا
التربوي، واستاانة رئيس قسم الرياضيات فدي اإلشدراف التربدوي. وفيمدا يلدي شدرح للخمدوات 

 العلمية المتعارف المتاعة في كعداده هاتين األداتين.
 .األداة األولع: استاانة مترف الرياضيات التربوي 

ا للخموات التية:  وتم كعدادها وفقا
تةديددد الهدددف مددن االسددتاانة: تهدددف هددذه األداة كلددع الكتدد  عددن مسددتوى الثقافددة  -أ

المهنية لدى معلدم الرياضديات التربدوي، والتعدرف علدع واقدا الثقافدة المهنيدة فدي بيئدة 
 الرياضيات المدرسية بتكل عام.

داة في مورتها األولية؛ من خالل بناء االستاانة في مورتها األولية: ُبنيا هذه األ -ب
ددا، والمهنيددة لدددى معلددم الرياضدديات  دراسددة األدبيددات التددي تناولددا ةقافددة المهنيددة عموما
بتدددكل خددداأ؛ مدددن أجدددل تةديدددد مةاورهدددا و ااراتهدددا، وقدددد تكوندددا اسدددتاانة متدددرف 

( الثقافددة المهنيددة لدددى معلددم الرياضدديات التربددوي. 2الرياضدديات مددن مةددورين، همددا: )
افة المهنية لبيئة تعليم الرياضيات المدرسية. وبعد دراسة تصدنيحات المهنيدة ( والثق1)

هددد؛ هيئددة 25.1فددي عدددد مددن الوةددائق المةليددة والعالميددة )المركددز الددوطني للليدداس، 
 ,NCTM, 1991; NCTM, 2007; aitslم؛ 1222تقدويم التعلديم والتددريب، 

( المعتقددات المهنيدة، 2) (؛ ُحّددت ةالةة أبعاد رئيسة لهدذين المةدورين، هدي:2018
( والمعارف والممارسات المهنية. كمدا تدم االعتمداد فدي .( والمسهوليات المهنية، )1)

حدول مبددأ عالمهنيدةع  NCTMوضا  اارات كل ُبعدّد منهدا بتدكل كبيدر علدع مدا قدمده 
 ,NCTMفي كتاب عمن الماادت كلع اإلجراءات: لقدمان النجداح الرياضدي للجميداع )

2014.) 
 االستاانة: تم التةقق من مدق هذه األداة من خالل نوعين من الصدق، هما: مدق -ج

(: ويعرف بمدى ارتاا  البناء باألساس Construct Validityمدق البناء ) .2
 (، ويعتمد.15هد،2514النرري له )القةماني والعامري وآل مذهب والعمر، 

نمقي هو السهال علع أساليب منملية وأخرى تجريبية، وأحد مراهر األسلوب الم
حول ما كذا كانا العنامر التي تليسها األداة هي العنامر التي تكّون المحهوم 

(، 1.2م، 1225البنائي للمتغير المراد قياسه أم ال؟ )آري وجاكاس ورازفيا، 
حيث تةقق مدق البناء في هذه االستاانة؛ الرتاا  بنائها باألبعاد الرئيسة 
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يات وبيئة الرياضيات المدرسية التي حددتها للثقافة المهنية لمعلم الرياض
 .األدبيات وعدد من وةائق المعايير المةلية والعالمية

(: ويعرف بالمرهر العام لألداة أو الصورة Face Validityالصدق الراهري ) .1
الخارجية له من حيث نو  المحردات وكيفية ميا تها ومدى وضوحها )مجيد، 

لمةكمين؛ حيث عرضا االستاانة في (، ويقاس عادة بآراء ا1.م، 1222
( مةكمين من المختصين في تعليم الرياضيات من 2مورتها األولية علع )

خالل نموذج تةكيم ُأعّد لهذا الغرض. وُأجريا التعديالت المناساة في ضوء 
 مقترحاتهم.

ةاددات االسددتاانة: تددم قيدداس ةاددات هددذه األداة باسددتعمال معامددل ألحددا كروناددا ، ويوضددح  -د
 دول التي معامالت ةاات لمةاور أداتي الدراسة.الج

 (: معامل الثاات الستاانة مترف الرياضيات التربوي 5جدول )
 معامل الثاات المةور م
 ...2 الثقافة المهنية لمعلم الرياضيات 2
 ...2 الثقافة المهنية لبيئة تعليم الرياضيات 1

 ...2 األداة كاملة
ادددات عاسدددتاانة متدددرف الرياضددديات التربدددويع ( أّن معامدددل ة5يتقدددح مدددن جددددول )

ددا ألدبيددات مندداهج الاةددث، حيددث ذكددر حسددن ...2) (، وهددو معامددل ةاددات مقبددول وفقا
( فدأكثر، وُيعدد معامدل الثادات 2.22( أن معامل الثاات المناسدب هدو )25.م، 1225)

 ( فأكثر.2.52مرتحعاا كذا بلغ )
السابقة، تم وضا األداة في مورتها االستاانة في مورتها النهائية: بعد اإلجراءات  -هد

نا من:2النهائية )ملةق )  ((. حيث تكوَّ
بيانات أساسية، تتمل: اسم المترف التربوي )اختياري(، ونوعه )جنسه(،  -

 ومههله، ومنمقته، وخبرته اإلشرافية، ودوراته التدريبية.
ا: (  اارة في عاستاانة مترف الرياضيات التربويع مقسمة كلع مةورين، هم54) -

الثقافة المهنية لمعلم الرياضيات التربوي، والثقافة المهنية للبيئة المدرسية. كما 
ينقسم كل مةور منها كلع ةالةة أبعاد تمثل أبعاد الثقافة المهنية المستهدفة في 
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المعتقدات المهنية، والمسهوليات المهنية، والمعارف  هذه الدراسة، وهي:
 والممارسات المهنية.

ةالةي )موافق، كلع حّد ما،  ير موافق(؛ لتقدير وجهة نرر ملياس تقدير  -
 مترف الرياضيات التربوي نةو كل  اارة من  اارات االستاانة.

ويمثل الجدول التي توزيا  اارات استاانة مترف الرياضيات علع مةاورها 
 وأبعادها.
 بعادها(: توزيا  اارات استاانة مترف الرياضيات التربوي علع مةاورها وأ4جدول )

المةور 
المعتقدات  الباارات وأبعاده

 المهنية
المسهوليات 
 المهنية

المعارف 
 والممارسات المهنية

عدد 
 الباارات

الثقافة 
المهنية لمعلم 
 الرياضيات 

 .2 22 1 عددها
 14 - .2 21 - . 1 - 2 أرقامها 14

الثقافة 
المهنية للبيئة 
 المدرسية

 22 2 5 عددها
 54 - 2. 4. - 2. .1 - 12 أرقامها 12

 54 11 22 2 المجمو 

( تقارب عدد  اارات مةوري االستاانة )الثقافة المهنية لمعلم 4يتقح من جدول )
ا  الرياضيات والثقافة المهنية للبيئة المدرسية(، كضافة كلع توزيا  اارات كل مةور وفقا

 ارف والممارسات(. ألبعاد الثقافة المهنية الثالةة )المعتقدات، والمسهوليات، والمع
 .األداة الثانية: استاانة رئيس قسم الرياضيات 

ا للخموات التية:  وتم كعدادها وفقا
تةديددد الهدددف مددن االسددتاانة: تهدددف هددذه األداة كلددع الكتدد  عددن مسددتوى الثقافددة  -أ

المهنيدة لدددى متددرف الرياضديات التربددوي، والتعددرف علددع واقدا الثقافددة المهنيددة فددي 
 رسية بتكل عام.بيئة الرياضيات المد

بناء االستاانة في مورتها األولية: ُبنيا هذه األداة في مورتها األولية؛ من خالل  -ب
دا، والمهنيدة فدي تعلديم الرياضديات  دراسة األدبيات التي تناولدا ةقافدة المهنيدة عموما
بتكل خاأ؛ من أجل تةديدد مةاورهدا و ااراتهدا، وقدد تكوندا اسدتاانة رئديس قسدم 



 م 0202لسنة  يناير( الثالث، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 

 -581- 

( الثقافدددة المهنيدددة لددددى متدددرف الرياضددديات 2ين، همدددا: )الرياضددديات مدددن مةدددور 
( والثقافة المهنية لبيئة تعليم الرياضيات المدرسية. وكما سبق، ُحدّددت 1التربوي، )

ةالةة أبعاد رئيسة لهذين المةورين باالستحادة من األدبيات المتار كليهدا فدي األداة 
( والمعدارف .ت المهنيدة، )( والمسدهوليا1( المعتقددات المهنيدة، )2األولع، وهي: )

حدول مبددأ  NCTMوالممارسات المهنية. ما االعتماد في  ااراتهدا علدع مدا قدمده 
(، كضدددافة كلدددع مةتدددوى وةدددائق المعدددايير المهنيدددة NCTM, 2014عالمهنيدددةع )

 هد(...25للمترفين التربويين )المركز الوطني لللياس، 
 خالل نوعين من الصدق، هما: مدق االستاانة: تم التةقق من مدق هذه األداة من -ج

(: حيث تةقق مدق البناء في هذه Construct Validityمدق البناء ) .2
االستاانة؛ الرتاا  بنائها باألبعاد الرئيسة للثقافة المهنية لمترف الرياضيات 
التربوي وبيئة الرياضيات المدرسية التي حددتها األدبيات وعدد من وةائق 

 .المعايير المةلية والعالمية
(: ويقاس عادة بآراء المةكمين؛ حيث Face Validityالصدق الراهري ) .1

( مةكمين من المختصين في 2عرضا االستاانة في مورتها األولية علع )
تعليم الرياضيات من خالل نموذج تةكيم ُأعّد لهذا الغرض. وُأجريا التعديالت 

 المناساة في ضوء مقترحاتهم.
ت هددذه األداة باسددتعمال معامددل ألحددا كروناددا ، ويوضددح ةاددات االسددتاانة: تددم قيدداس ةاددا -د

 الجدول التي معامالت ةاات لمةاور أداتي الدراسة.
 (: معامل الثاات الستاانة رئيس قسم الرياضيات 5جدول )

 معامل الثاات المةور م
 2.52 الثقافة المهنية للمترف التربوي  2
 5..2 الثقافة المهنية لبيئة تعليم الرياضيات 1

 2.52 األداة كاملة
( أّن معامددل ةاددات عاسددتاانة رئدديس قسددم الرياضددياتع بلددغ 5يتقددح مددن جدددول )

ددا ألدبيددات مندداهج الاةددث، حيددث ذكددر حسددن 2.52) (، وهددو معامددل ةاددات مقبددول وفقا
( فأكثر، وُيعد معامدل الثادات 2.22( أن معامل الثاات المناسب هو )25.م، 1225)

 ( فأكثر.2.52مرتحعاا كذا بلغ )
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االستانة في مورتها النهائية: بعد اإلجراءات السابقة، تم وضا األداة في مورتها  -ده
نا االستاانة من:1النهائية )ملةق )  ((. حيث تكوَّ

بيانات أساسية، تتمل: اسم رئيس القسم )اختياري(، ونوعه )جنسه(، ومههله،  -
 ومنمقته، وخبرته اإلشرافية، ودوراته التدريبية.

استاانة رئيس قسم الرياضياتع، مقسمة كلع مةورين، هما: (  اارة في ع5.) -
الثقافة المهنية لمترف الرياضيات التربوي، والثقافة المهنية للبيئة المدرسية، 
كما ينقسم كل مةور منها كلع ةالةة أبعاد تمثل أبعاد الثقافة المهنية المستهدفة 

لمهنية، والمعارف المعتقدات المهنية، والمسهوليات ا في هذه الدراسة، وهي:
 والممارسات المهنية.

ملياس تقدير ةالةي )موافق، كلع حّد ما،  ير موافق(؛ لتقدير وجهة نرر رئيس  -
 قسم الرياضيات نةو كل  اارة من  اارات االستاانة.

ويمثل الجدول التي توزيا  اارات استاانة رئيس قسم الرياضيات علع مةاورها 
 وأبعادها.
 رات استاانة رئيس قسم الرياضيات علع مةاورها وأبعادها(: توزيا  اا4جدول )
المةور 
المعتقدات  الباارات وأبعاده

 المهنية
المسهوليات 
 المهنية

المعارف 
 والممارسات المهنية

عدد 
 الباارات

الثقافة 
المهنية 
للمترف 
 التربوي 

 5 5 1 عددها
 أرقامها 25

2 - 1 . - 22  22 - 25 

الثقافة 
ة المهنية للبيئ
 المدرسية

 22 2 5 عددها
 5. - .1 15 - .1 11 - .2 أرقامها 12

 5. 25 25 2 المجمو 
( تقارب عدد  اارات مةوري االستاانة )الثقافة المهنية 4يتقح من جدول )

لمترف الرياضيات والثقافة المهنية للبيئة المدرسية(، كضافة كلع توزيا  اارات كل مةور 
ا ألبعاد الثقافة الم  هنية الثالةة )المعتقدات، والمسهوليات، والمعارف والممارسات(. وفقا
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 ملياس تقدير استجابات عينة الدراسة:
ا للدرجات المعماة تّم تةديد التقدير المناسب للةكم علع نتائج أداتي الدراسة  وفقا

 لحئات اإلجابة، وذلك من خالل تةديد طول الحئة، عن طريق المعادلة الرياضية التية:
عدد بدائل األداة = ÷ أقل قيمة(  -الحئة = )أكبر قيمة  طول

 تقريااا 2.22=  .( ÷ 2-.)
ويوضح الجدول التي ملياس التقدير الذي تدم اعتمداده عندد مناقتدة اسدتجابات أفدراد 

 عينة الدراسة.
 (: مستويات التقدير الستجابات عينة الدراسة علع األدوات5جدول )

 منخحقة متوسمة عالية التقدير
 المتوس 

 الةسابي 
أقل من  – 2.22 22.. – 5..1

1..5 
أقل من  – 2.22

2.22 

( أّن الثقافددة المهنيددة التددي تومدد  بأنهددا عاليددة هددي التددي يقددا 5يتقددح مددن جدددول )
 (، وتتير كلع عموافقةع عينة الدراسة علع مقمونها.22..-5..1متوسمها في الحترة )

 األساليب اإلحصائية:
ا إلجراءات الدرا  سة؛ تم استعمال األساليب اإلحصائية التية: وفقا

  .التكرارات، والنسب المئوية؛ لوم  عينة الدراسة 
 .معامل ألحا كروناا ؛ للياس ةاات األدوات 
  المتوسدد  الةسددابي واالنةددراف المبيدداري؛ لتةديددد مسددتوى الثقافددة المهنيددة والمعتقدددات

ا إلجابات عينة الدراسة.المهنية المنتجة و ير المنتجة، ولترتيب  اارات األدو   ات وفقا
 كجراءات الدراسة:

 اتاعا الدراسة اإلجراءات التية:
دراسددة األدبيددات واألبةددا  السددابقة التددي تناولددا المهنيددة بتددكل عددام، وبندداء ةقافددة  -2

 المهنية في بيئة الرياضيات المدرسية بتكل خاأ.



 مستوى الثقافة المهنية في تعليم الرياضيات المدرسية بالمملكة العربية السعودية
 بن عبدهللا المعثمخالد د/ 

  .أ

 -510- 

قسددم الرياضدديات(  بندداء أداتددي الدراسددة )اسددتاانتي متددرف الرياضدديات التربددوي ورئدديس -1
دددا ألدبيدددات المجدددال، والتةقدددق مدددن مددددقها، وقيددداس ةااتهدددا، وإخراجهدددا بصدددورتها  وفقا

 النهائية.
 تمبيق أداتي الدراسة علع العينة، وتةليلها كحصائيما، ةم استخراج نتائج الدراسة. -.
عددرض النتددائج بهدددف الكتدد  عددن مسددتوى الثقافددة المهنيددة لدددى معلمددي الرياضدديات  -5

 بويين وبيئة الرياضيات المدرسية في المملكة العربية السعودية.ومترفيهم التر 
 تقديم التوميات والمقترحات بناءا علع نتائج الدراسة. -4

 نتائج الدراسة ومناقتتها:
بةساب التكرارات والنسب المئوية السدتجابات األربعة تما اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

ا لليمة المتوسمات الةسدابية واالنةرافدات أفراد العينة، وعرض نتائج الدراسة وتحسيرها  وفقا
لمسدتوى الثقافدة المهنيدة لددى معلمدي الرياضديات ومتدرفيهم التربدويين، وومد  المبيارية 

كما تما واقا الثقافة المهنية في بيئة الرياضيات المدرسية في المملكة العربية السعودية. 
 السابقة. مناقتة النتائج في ضوء األدب النرري ونتائج الدراسات

 الذي نصه:أوالا: كجابة السهال األول: 
ما مستوى الثقافة المهنية لددى معلمدي الرياضديات فدي المملكدة العربيدة  -2

 السعودية؟
للكتدد  عددن مسددتوى الثقافددة المهنيددة لدددى معلمددي الرياضدديات فددي المملكددة العربيددة 

عدن مسدتوى الثقافدة ( مترفاا تربويما للرياضيات )مدن الجنسدين( 54السعودية؛ تم استحتاء )
ددا ألبعدداد  المهنيددة لدددى معلمددي الرياضدديات. ويوضددح الجدددول التددي نتددائج اسددتجابتهم وفقا

المعتقدددات المهنيددة، والمسددهوليات  الثقافددة المهنيددة المسددتهدفة فددي هددذه الدراسددة، وهددي:
 المهنية، والمعارف والممارسات المهنية.
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ا الستجابات مترفي الرياضيات  (: واقا الثقافة المهنية لمعلم الرياضيات.جدول ) وفقا
 التربويين

 الباارات م
استجابة مترفي  التكرار

المتوس   الرياضيات
 الةسابي

االنةراف 
 الترتيب التقدير المبياري 

كلع حّد  موافق النساة
 ما

 ير 
 موافق

 المعتقدات المهنية لمعلم الرياضيات

 ير راٍض عن انجازاته كمعلم   2
 للرياضيات.

 12 22 55 ك
 1 متوسمة 2.555 1..1

% 42.4 25.5 15.2 

يعتقد أن تعلمه عملية  ير   1
 منتهية.

 .1 12 2. ك
 2 متوسمة 2.522 1.25

% 51.5 1..4 .5.2 

 1 متوسمة 2.222 1.1 الدرجة الكلية لمعتقدات المعلم المهنية

 المسهوليات المهنية لمعلم الرياضيات

ة؛ سواء علع يلتزم بمعايير المهن  .
 المستوى الحردي أو المهسسي.

 24 .2 42 ك
 2 عالية 2.252 .1.5

% 22.2 24.. 22.2 

يعمل علع زيادة تأةيره في تعلم   5
 طالبه للرياضيات.

 .1 22 52 ك
 . متوسمة 2.5.2 .1.2

% .2.4 25.5 .5.2 

4  
ياادر كلع حقور مهتمرات علمية 
وندوات وورش عمل ذات العالقة 

 بالرياضيات.

 42 22 22 ك
 2 منخحقة 2.524 2.22

% 12 12 22 

2  
يتترك في مجتمعات التعلم المهنية 
التربوية عموما ومجتمعات تعليم 
 الرياضيات علع وجه الخصوأ.

 52 25 2. ك
 2 متوسمة 22..2 2.52

% .4.. 22.4 55.1 

يتتاور ما زمالئه حول تدريس   2
 الرياضيات.

 12 25 54 ك
 1 متوسمة 2.5.2 1.11

% 41.. 22.4 .2.2 

 4 متوسمة 42..2 1.22 5. 5 .. كيةرأ علع مناقتة ممارساته   5
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 الباارات م
استجابة مترفي  التكرار

المتوس   الرياضيات
 الةسابي

االنةراف 
 الترتيب التقدير المبياري 

كلع حّد  موافق النساة
 ما

 ير 
 موافق

التدريسية ما مديره ومترفه 
 55.2 5.. ..54 % التربوي.

.  
ينخر  في طرح برامج التنمية 
المهنية الخامة بالرياضيات، 

 وتصميمها، وتقويمها.

 44 25 22 ك
 5 منخحقة 2.2.4 2.45

% 25.5 22.4 25.2 

22  
يدعو في مدرسته ومجتمعه كلع 
التغيير اإليجابي في تعليم 

الرياضيات، ويبذل جهده في تةقيق 
 ذلك.

 12 14 5. ك
 5 متوسمة 2.552 .1.2

% 52 1..5 .2.2 

يملا علع نتائج الاةو  في مجال   22
 تعلم الرياضيات.

 45 15 2 ك
 . منخحقة 2.252 2.54

% 5.1 15.1 2..4 

21  
يتارك في بةو  كجرائية تساعده 
في تةسين ممارساته التدريسية 
وتثري من فهمه لعمليتي تعليم 

 الرياضيات وتعلمها.

 44 11 5 ك
 22 منخحقة 2.225 2.54

% ..5 14.. 25.2 

 . متوسمة 2.5.2 2.52 الدرجة الكلية لمسهوليات المعلم المهنية

 ممارسات المهنية لمعلم الرياضياتالمعارف وال

يسعع باستمرار للتعلم والنمو   .2
 المهني.

 52 25 2. ك
 22 متوسمة 22..2 2.52

% .4.. 22.4 55.1 

 يخم  لنمو مهني طويل المدى.  25
 44 .2 22 ك

 21 منخحقة 2.222 2.55
% 21.. 11.5 25.2 

يخم  لنموه المهني بمريقة   24
 منحردة.

 4. 15 12 ك
 5 متوسمة 2.554 .2.5

% .2.2 15.1 52.1 

 4 متوسمة 2.5.1 2..2 4. 25 1. كيبني ويدعم ةقافة التعاون المهني   22
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 الباارات م
استجابة مترفي  التكرار

المتوس   الرياضيات
 الةسابي

االنةراف 
 الترتيب التقدير المبياري 

كلع حّد  موافق النساة
 ما

 ير 
 موافق

 52.1 12.1 2.2. % والتةسين المستمر.

 يركز علع تعلم المالب للرياضيات.  22
 .2 5 21 ك

 2 عالية 2.552 1.42
% 21.. 5.2 11.5 

كلع تةسين  يسعع بصحة مستمرة  25
 وتعزيز معرفته بالرياضيات.

 5. 22 2. ك
 2 متوسمة .2..2 1..2

% .2.4 25.5 55.2 

2.  
 يسعع باستمرار كلع تةسين 
وتعزيز معرفته بأمول تدريس 

 الرياضيات.

 12 22 55 ك
 5 متوسمة 21..2 1.12

% 42.4 21.. .2.2 

12  
 يعمل باستمرار علع تةسين

الب كمتعلمين وتعزيز معرفته بالم 
 للرياضيات.

 12 22 55 ك
 1 متوسمة 2.555 1..1

% 42.4 25.5 15.2 

12  
يعزز معتقداته المنتجة حول ةقافة 
المهنية في بيئة الرياضيات 
المدرسية، ويتخلص من  ير 

 المنتجة.

 5. 15 .1 ك
 . متوسمة .2.52 2.52

% 12.2 .1.. 52 

11  
، يتأمل في تعلم طالبه للرياضيات
ويقّدم تغذية راجعة لتةسين 

 تعلمهم.

 12 4 .4 ك
 . متوسمة 12..2 2..1

% 21.5 4.. .2.5 

1.  

يتأمل بصورة منترمة في 
ممارساته التدريسية 
للرياضيات )فردياا وما 

زمالئه(، ويةّسنها في ضوء 
 ذلك.
 

 4. .1 12 ك

 2 متوسمة 2.545 2..2
% .2.5 12.2 52.1 
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 الباارات م
استجابة مترفي  التكرار

المتوس   الرياضيات
 الةسابي

االنةراف 
 الترتيب التقدير المبياري 

كلع حّد  موافق النساة
 ما

 ير 
 موافق

15  
ات القائمة علع ُينّحذ الممارس

نتائج الاةو  في مجال تعلم 
 الرياضيات.

 42 12 . ك
 .2 منخحقة 2.252 2.54

% 22.2 1..4 24.. 

14  
يستحيد من نتائج الاةو  في 
تةسين بيئة ونواتج تعلم 

 الرياضيات.

 .5 .1 .2 ك
 22 منخحقة 2.252 2.45

% 24.. 12.2 42.2 

 2 متوسمة 2.4.2 2..2 مارساته المهنيةالدرجة الكلية لمعارف المعلم وم

 - متوسمة 2.542 1..2 الدرجة الكلية لمهنية المعلم

(؛ أّن مسدددتوى الثقافدددة المهنيدددة لددددى معلمدددي الرياضددديات فدددي .يتقدددح مدددن جددددول )
المملكة العربية السعودية رهر بدرجة متوسمة مدن وجهدة نردر متدرفيهم التربدويين، حيدث 

(. كما رهرت جميا أبعاد الثقافدة المهنيدة لددى 1..2هم لها )بلغ المتوس  الةسابي لتقدير 
معلددم الرياضددديات بدرجددة متوسدددمة، ولعدددّل االنخحدداض قلددديال فدددي مسددتوى الثقافدددة المهنيدددة 
لمعلمي الرياضيات في المملكة؛ يعود كلع ضب  بعض الممارسات المهنيدة المنوطدة بهدم. 

( التددي 1225دراسددة التددرمان ) وقددد اختلحددا نتيجددة الدراسددة الةاليددة مددا مددا تومددلا كليدده
خلصددا كلددع امددتالك معلمددي الرياضدديات األردنيددين بدرجددة عاليددة للكحايددات التدريسددية ذات 

دا مدورة أكثدر تحصديالا عدن مسدتوى .العالقة بمبدأ المهنية. كما يتقح من الجدول ) ( أيقا
 الثقافة المهنية لدى معلم الرياضيات من وجهة نرر مترفيهم التربويين، حيث:

 ء ترتيدب بعدد عمعتقددات معلدم الرياضديات المهنيدةع أوالا بدرجدة متوسدمة )بمتوسد : جا
(، حيث أشدارت النتدائج كلدع أّن معلدم الرياضديات يتبندع معتقددين مدن المعتقددات 1.1

المهنيددة المنتجددة بدرجددة متوسددمة: فهددو  يددر راٍض عددن انجازاتدده كمعلددم للرياضدديات 
(. وتتدير 1.25 ير منتهيدة )بمتوسد :  (، ويعتقد أّن تعلمه عملية1..1)بمتوس : 

الدراسات السابقة كلع أّن معتقدات معلم الرياضيات  ير المنتجة أحدد المعوقدات التدي 
تواجه المعلم المترف أةناء مساهمته في التموير المهني لمعلدم الرياضديات )الميدار، 

تدي يتخدذونها (. كما تهّكد األدبيات أّن معتقدات المعلمين تهةر علع القدرارات ال1225
فيما يتعلدق باألسدلوب الدذي ُيدّرسدون بده، وقدد يكدون أةدر هدذه المعتقددات علدع تعلديم 
ا أو  ير منتج، وأّن المعتقددات  يدر المنتجدة حدول تعلديم الرياضديات  الرياضيات منتجا
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وتعلمهددا، وحددول نمددو المعلددم المهنددي، قددد تمّثددل معوقددات تةددول دون التنحيددذ المالئددم 
حّعددال فددي فصددول الرياضدديات، أو تةددّد مددن ومددول المالددب لمةتددوى للتعلدديم والددتعلم ال

 (.  NCTM, 2014, 9-11الرياضيات وممارساتها المهمة )
  وجاء ترتيب بعد عمعارف معلدم الرياضديات وممارسداته المهنيدةع ةانيمدا بدرجدة متوسدمة

ا )بمتوس :  (؛ حيدث رهدرت موامدحة مهنيدة واحددة فقد  لمعلدم الرياضديات 2..2أيقا
 ذا الاعد بدرجة عالية، وهي: في ه

(. وتتددير هددذه الموامددحة 1.42تركيددزه علددع تعلددم المالددب للرياضدديات )بمتوسدد :  -
كلع أّن معلم الرياضيات يتةّمل مسهولية تعلدم جميدا المدالب فدي المدرسدة، وهدي 

لمعلمددي الرياضدديات كأحددد اإلجددراءات  NCTMكحدددى أهددم التومدديات التددي قددّدمها 
، التددي تسدداعد علددع تهيئددة فصددول دراسددية وبيئددات تعلددم المرتامددة بمهنيددة المعلددم

 (.NCTM, 2014, 114فّعالة في تعليم الرياضيات )
 كما رهرت موامحات معلم الرياضيات المهنية التية بدرجة متوسمة: 

عملددده باسدددتمرار علدددع تةسدددين وتعزيدددز معرفتددده بدددالمالب كمتعلمدددين للرياضددديات  -
ة لتدددريس الرياضدديات الصددادرة عددن (، وتهكددد المعددايير المهنيدد1..1)بمتوسدد : 

NCTM  علع أهميدة المعرفدة التامدة بدالمالب كمتعلمدين، وتددرجها ضدمن معدايير
(، ويعنددي ذلددك أن NCTM, 2007, 25-32مجددال المعرفددة المهنيددة للمعلددم )

يعدددرف معلمدددو الرياضددديات المدددرق التدددي يدددتعلم بهدددا طالبهدددم الرياضددديات، وطدددرق 
محداييم الرياضدديات وإجراءاتهددا، وطددرق  دعمهدم وهددم يكددافةون مدن أجددل اسددتيعاب

مسددداعدتهم فدددي البنددداء علدددع فهمهدددم الرياضدددي، وتندددو  األدوات واسدددتخدامها فدددي 
، 1222الاةدث الرياضددي، وفوائدد ونددواحي مدور تلددك األدوات )المعدثم والمنددوفي، 

(. وقد أشارت الدراسات السابقة كلدع بعدٍض مدن ممارسدات معلدم الرياضديات 1.1
( 1221لة بهذه الموامدحة، حيدث خلصدا دراسدة الخميدب )في المملكة ذات الص

كلددع قلددة متدداركته مددا األسددرة فددي تقددويم ومتابعددة أبنددائهم، بينمددا تومددلا دراسددة 
( كلدددع أّندده يتوامدددل بتدددكل فاعددل مدددا أوليددداء األمددور؛ للرفدددا مدددن .122جددودة )

 مستوى أدائه التدريسي، وتةسينه، وتمويره.
قديمددده تغذيدددة راجعدددة لتةسدددين تعلمهدددم تأّملددده فدددي تعلدددم طالبددده للرياضددديات، وت -

ددا 2..1)بمتوسدد :  (، وتأّملدده المنددترم فددي ممارسدداته التدريسددية للرياضدديات )فرديا
(. ولعل االنخحاض قليالا 2..2وما زمالئه(، وتةسينها في ضوء ذلك )بمتوس : 

في مستوى هذه الممارسات لدى معلمي الرياضيات في المملكدة يعدود كلدع رهدور 
خيراا في الميدان التربوي، ما حاجتهم كلع التدّرب عليهدا؛ الرتااطهدا االهتمام بها أ
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( .122بعمليات ذهنية داخلية، وهو ما يتسق ما ما توملا كليه دراسة جدودة )
 من أّن مستوى الممارسات الدتأملية لمعلمي الرياضيات رهرت بدرجة متوسمة. 

ياضديات )بمتوسد : سبيه المستمر كلع تةسين وتعزيز معرفته بأمول تدريس الر  -
(، وسددبيه المسددتمر كلددع تةسددين وتعزيددز معرفتدده بالرياضدديات )بمتوسدد : 1.12
(، وتتدددير 2.52(، وسدددبيه المسدددتمر للدددتعلم والنمدددو المهندددي )بمتوسددد : 1..2

األدبيات كلع أّن البدرامج المهنيدة الحّعالدة هدي التدي تعدزز نمدو معلمدي الرياضديات 
الرئيسية للتموير المهني، ومنها: معرفة في أربعة مجاالت رئيسة، تمثل األهداف 

 ,Doerrالمعلمدددين الرياضدددية، وقددددرتهم علدددع اسدددتخدامها فدددي ممارسددداتهم )
Goldsmith & Lewis, 2010 وقدد يعدود انخحداض هدذه الموامدحة قلديالا .)

( مدن ضدب  1225لدى معلمدي الرياضديات كلدع مدا أشدارت كليده دراسدة الميدار )
ما يتسق ما ما توملا كليده دراسدة البلدوي والدراجح  دافعيتهم للتموير ذاتيما. وهو

( التي خلصا كلع أّنهم يتابعون المستجدات ذات العالقة بالرياضديات أو 1221)
تعليمها عبر وسائل اإلعالم المختلحة بدرجة متوسدمة. بينمدا يختلد  ذلدك مدا مدا 

( مددن ندددرة قددراءة معلمددي الرياضدديات فددي 1221تومددلا كليدده دراسددة الخميددب )
( مدن أّن القدراءة .122ملكة للكتدب المتعلقدة بالرياضديات، ودراسدة الرشديدي )الم

الذاتيددة فددي األدبيددات التخصصددية والتربويددة أحددد أسدداليب التنميددة المهنيددة الذاتيددة 
( مددن أّن .122التدي يسدتخدمها معلدم الرياضديات بدرجددة عاليدة، ودراسدة جدودة )

تجدات ذات العالقة بالرياضيات معلمي الرياضيات يقومون بالمتابعة الهادفة للمس
 أو تعليمها عبر وسائل التوامل االجتماعي بدرجة كبيرة.

(، 2..2بنداؤه ةقافدة التعداون المهندي والتةسددين المسدتمر ودعمده لده )بمتوسدد :  -
(، وتتسدق هدذه النتيجدة .2.5وتخميمه لنموه المهني بمريقة منحردة )بمتوسد : 

د عمسدهوليات المعلدم المهنيدةع مدن أن ما ما خلصا كليه الدراسدة الةاليدة فدي بعد
معلددم الرياضدديات يتتدداور مددا زمالئدده حددول تدددريس الرياضدديات بدرجددة متوسددمة. 
وقد تااينا نتائج الدراسات السابقة في هذا الجانب؛ حيث أشارت دراسدة الخميدب 

( كلع ضدب  تعداون معلمدي الرياضديات مدا زمالئهدم فدي عمدل كمددارات 1221)
( كلدع 1221سية. بينما خلصا دراسدة البلدوي والدراجح )خامة بالرياضيات المدر 

أن التوامددل المااشددر مددا زمددالء المهنددة داخددل المدرسددة أو خارجهددا أحددد أعلددع 
مصادر التمور المهني لدى معلمي الرياضيات. وعند التأمدل فدي نتدائج الدراسدات 

بدين  السابقة، ومن خالل خبرة الااحث الميدانية؛ يمكن القول أّن التعاون المهندي
معلمي الرياضيات في المملكة لم يصل كلع كونه ةقافدة مهنيدة سدائدة، وأّنده الزال 
مةصددوراا فددي بعددض األنتددمة المهنيددة التقليديددة كتاددادل الزيددارات الصددفية، التددي 
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(. وتعددّد .122؛ جددودة، .122أّكدددتها عدددد مددن الدراسددات السددابقة )الرشدديدي، 
ول دون نتدر ةقافدة المهنيدة فدي بيئدة العزلة المهنية أحد أكبر المعوقات التدي تةد

الرياضدديات المدرسددية، كذ تقلددل هددذه العزلددة مددن فددرأ التعدداون المهنددي فددي تعلدديم 
الرياضددديات سدددواءا بدددين المعلمدددين وزمالئهدددم داخدددل المددددارس، أو بدددين معلمدددي 
الرياضيات والمختصين والتربويين خارجها. وتكمدن خمدورة هدذه العزلدة فدي كونهدا 

(. وتتددير NCTM, 2014, 100رق الددتعلم القائمددة )تسددهم فددي زيددادة فددوا
األدبيات كلع أن المالب الذين يتعاون معلموهم بانترام فيمدا بيدنهم يةققدون نمدواا 
أكبددر فددي تةصدديلهم للرياضدديات مقارنددة مددا المددالب الددذين يعمددل معلمددوهم بمعددزل 

 (.Moller et al., 2013عن زمالئهم )
مهنيدة فدي بيئدة الرياضديات المدرسدية، وتخلصده تعزيز معتقداته المنتجة حول ةقافة ال -

( أّن معتقدددات .122(، وتهكددد دراسددة الرشدديدي )2.52جددة )بمتوسدد : مددن  يددر المنت
معلم الرياضيات  يدر المنتجدة مدن أبدرز معوقدات التنميدة المهنيدة المصداحاة لمتدرو  
عتمددوير الرياضدديات والعلددوم المبيبيددة فددي التعلدديم العددامع بالمملكددة. كمددا تتددير دراسددة 

ممارسدات المهنيدة للمعلمدين ( كلدع أّن عمليدة تغييدر الMarsigit, 2007مارسدايا )
تتملددب تغييددراا فددي اللدديم والراء المتأمددلة لددديهم. كمددا تتددير أدبيددات المجددال كلددع أّن 
البرامج المهنية الحّعالة تعزز نمو معلمدي الرياضديات فدي أربعدة مجداالت رئيسدة، تمثدل 
م األهداف الرئيسية للتموير المهندي، ومنهدا: معتقددات المعلمدين، ورهاداتهم التدي تددع

(، وأّن معتقددات معلدم Doerr, Goldsmith & Lewis, 2010تعلمهم المسدتمر )
الرياضيات تهةر بتكل كبير علع القدرارات التدي يتخدذها حدول أسدالياه التدريسدية، وأّن 
ددا عندددما تدددعم التعلدديم والددتعلم  أةددر هددذه المعتقدددات علددع مهنيددة المعلددم قددد يكددون منتجا

مددن فددرأ المعلمددين فددي الةصددول علددع المعرفددة الحّعددال، أو  يددر منددتج عندددما تةددّد 
المتعلقة بممارسات التددريس الحّعالدة، أو تةدّد مدن فدرأ حصدولهم علدع الددعم الدالزم 

 (. NCTM, 2014, 102لتنحيذ تلك الممارسات )
 بينما رهرت موامحات معلم الرياضيات المهنية التية بدرجة ضبيحة: 

(. وتتدير األدلدة المسدتنامة مدن 2.45تخميمه لنمو مهندي طويدل المددى )بمتوسد :  -
األبةدا  كلدع أّن بددرامج النمدو المهنددي عاليدة الجدودة تتمّيددز بعددد مددن المالمدح، منهددا: 

ا للمعلمين للمتاركة في التخمي  والتعلم النت  )  Blank & de lasأنها توّفر فرما
Alas 2009; Doerr, Goldsmith & Lewis, 2010 وأنها مستمرة، وطوال ،)

وتعّد هذه المالمح من أهم خصائص برامج النمو المهني الحاعلة والمهةرة في  المهنة،
ممارسات المعلم، فنجاح المعلم في العملية التعليمية مرهون بتقّبله ةقافدة الدتعلم مددى 
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(. كمددا تهكددد المعددايير المهنيددة Hammerness et al., 2005, 359الةيدداة )
ميدددة متددداركة المعلدددم فدددي نمدددوه علدددع أه NCTMلتددددريس الرياضددديات الصدددادرة عدددن 

المهنددي، التددي تتقددمن عمليددات مالحرتدده واإلشددراف عليدده وتةسددينه، حيددث أدرجتهددا 
ضددمن معددايير مالحرددة تدددريس الرياضدديات واإلشددراف عليدده وتةسددينه، فددالمعلم هددو 
ك فدي تةديدد أي جواندب التددريس  العنصر الرئيس في هذه العمليات؛ لذا يجب أن ُيتدر 

للنمو المهني الحردي أو الجماعي، وهدي المكدون المبيعدي لددورة  يناغي أن تكون بهرة
 ,NCTMالتةسددين المسددتمرة التددي ينخددر  فيهددا المعلمددون طددوال فتددرة وريحددتهم )

(، ويتملددب ذلددك أن تددوفر بددرامج النمددو المهنددي لمعلددم الرياضدديات 72-76 ,2007
ا مستمرة لمتاركة المعلم الحعلية في عمليات التموير تسدمح لده بد التمور المهندي فرما

مددن خددالل المناقتددة والمالحرددة والتجريددب واإلشددراف، ممددا يددهدي كلددع تةسددين تدددريس 
 (..14-1.5، 1222الرياضيات )المعثم والمنوفي، 

تنحيدددذه للممارسدددات القائمدددة علدددع نتدددائج الاةدددو  فدددي مجدددال تعلدددم الرياضددديات  -
تعلدم  (. واسدتحادته مدن نتدائج الاةدو  فدي تةسدين بيئدة وندواتج2.55)بمتوس : 

(، ولعدّل ذلدك يعدود كلدع قلدة اطدال  معلدم الرياضديات 2.54الرياضيات )بمتوسد : 
علددع نتددائج الاةددو  فددي مجددال تعلددم الرياضدديات كمددا سدديأتي فددي بعددد عمسددهوليات 
المعلددم المهنيددةع، وهددو مددا يتسددق مددا مددا تتددير كليدده بعددض الدراسددات مددن ضددب  

 (..122؛ الرشيدي، 1225دافبية معلم الرياضيات للتموير ذاتيما )الميار، 
  : ا )بمتوسد وجاء ترتيب بعد عمسهوليات المعلم المهنيةع أخيراا، وبدرجة متوسمة أيقا

(. حيددث رهددرت موامددحة مهنيددة واحدددة فقدد  لمعلددم الرياضدديات فددي هددذا الاعددد 2.52
 بدرجة عالية، وهي:

التزامدده بمعددايير المهنددة؛ سددواء علددع المسددتوى الحددردي أو المهسسددي )بمتوسدد :  -
(، ممددا يتددير كلددع وجددود شدديٍء مددن االنخحدداض فددي مسددتوى التددزام معلددم .1.5

الرياضدديات فددي المملكددة بالمعددايير المهنيددة، وقددد تااينددا نتددائج الدراسددات السددابقة 
في هذا الجانب، حيث توملا بعقها كلع تدني تةقق المعايير المهنيدة فدي أداء 

(. وخلصدا 1221؛ الخميدب، 1225معلمي الرياضديات فدي المملكدة )الزهراندي، 
(، 1224أخدرى كلدع أن درجدة تةقيدق معلمددي الرياضديات لهدا متوسدماا )العتيبددي، 

بينمددا كتددحا دراسددات ةالثددة عددن تةقيددق معلمددي الرياضدديات لهددا بدرجددة عاليددة 
(. وقددد يعددود تادداين نتددائج تلددك الدراسددات كلددع اخددتالف الحتددرة .122)الدددوي)، 

تالف المعدددايير المهنيدددة التدددي الزمنيدددة التدددي أجريدددا فيهدددا الدراسدددة، أو كلدددع اخددد
اعتمدتها، أو كلع اختالف المرحلة التعليمية المستهدفة، أو قد يعدود كلدع األدوات 

 الاةثية والمنهجية التي اتاعتها كل دراسة منها.
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 كما رهرت موامحات معلم الرياضيات المهنية التية بدرجة متوسمة: 
(، وتهكدد المعدايير 1.11 تتاوره مدا زمالئده حدول تددريس الرياضديات )بمتوسد : -

علددع أهميددة متدداركة المعلددم  NCTMالمهنيددة لتدددريس الرياضدديات الصددادرة عددن 
حول تدريس الرياضيات، حيث تدرجها ضمن معدايير مالحردة تددريس الرياضديات 

(، وطالبددا بددأن تددوفر NCTM, 2007, 72-76واإلشددراف عليدده وتةسددينه، )
ددا مسددت مرة؛ ليةللددوا تدريسددهم بأنحسددهم، البددرامج المهنيددة لمعلمددي الرياضدديات فرما

ويتتددداوروا مدددا زمالئهدددم ومتدددرفيهم وقدددادة مدارسدددهم حولددده )المعدددثم والمندددوفي، 
(. وتختلدددد  نتيجددددة الدراسددددة الةاليددددة مددددا نتددددائج بعددددض ..1.5-1، 1222

الدراسات السابقة التي خلصا كلع أن التوامل المااشدر مدا زمدالء المهندة داخدل 
در التمددور المهنددي لدددى معلمددي الرياضدديات المدرسددة أو خارجهددا أحددد أعلددع مصددا

(، وأّن تاادل الزيارات بين معلمي الرياضيات 1221في المملكة )البلوي والراجح، 
أحد أبرز نتاطات التمور المهندي المصداحاة لمتدرو  تمدوير الرياضديات والعلدوم 

(. وأّن معلددم الرياضدديات .122؛ الرشدديدي، .122المبيبيددة بالمملكددة )التددايا، 
 (..122مملكة يتاادل الزيارات الصفية ما زمالئه بدرجة كبيرة )جودة، في ال

(، وتتددير .1.2عملدده علددع زيددادة تددأةيره فددي تعلددم طالبدده للرياضدديات )بمتوسدد :  -
( كلددع ضددب  التصددورات التددي يقددعها معلددم الرياضدديات 1221دراسددة الخميددب )

 لةل متكالت التي تقابل جميا المالب في المملكة.
ه ومجتمعده كلدع التغييدر اإليجدابي فدي تعلديم الرياضديات، وبذلده دعوته في مدرسدت -

( 1221(، وقد خلصدا دراسدة الخميدب ).1.2الجهد في تةقيق ذلك )بمتوس : 
كلع عدد من النتائج التدي تتدير كلدع سدلبية معلمدي الرياضديات فدي هدذا الجاندب؛ 

هم مدن فغالبيتهم يتعداملون مدا المتدكالت التدي تقدابلهم بصدورة سدلبية، ونددرة مدن
يسعع كلع اقتراح حلول لها بتكل رسمي للجهة المختصة. كما أنهم ال يتعداونون 

 ما زمالئهم في عمل كمدارات خامة بالرياضيات المدرسية بصورة كافية.
حرمه علع مناقتة ممارسداته التدريسدية مدا مدديره ومتدرفه التربدوي )بمتوسد :  -

تددرف التربددوي هددو المصدددر (، وتتددير نتددائج الدراسددات السددابقة كلددع أّن الم1.22
(، 1221الثالث من مصادر التمور المهني لمعلمي الرياضيات )البلوي والدراجح، 

وأّن االسدددتحادة مدددن تقدددارير المتدددرف التربدددوي وتوجيهاتددده أكثدددر أنتدددمة التمدددوير 
(، وأّن .122؛ جدودة .122المهندي ممارسدة لددى معلمدي الرياضديات )التدايا، 

رف ومعلددم الرياضدديات مددن أبددرز أسدداليب التنميددة المددداوالت اإلشددرافية بددين المتدد



 مستوى الثقافة المهنية في تعليم الرياضيات المدرسية بالمملكة العربية السعودية
 بن عبدهللا المعثمخالد د/ 

  .أ

 -020- 

المهنية التدي تنّحدذ ضدمن متدرو  عتمدوير الرياضديات والعلدوم المبيبيدةع بالمملكدة 
 (..122)الرشيدي، 

اشتراكه في مجتمعات التعلم المهنية التربوية عموما ومجتمعات تعليم الرياضيات علع  -
 Learningالمهنيددة ) (، وتعددد مجتمعددات الددتعلم2.52وجدده الخصددوأ )بمتوسدد : 

Communities من أكثر أساليب التمور المهني المتحق عليهدا تدأةيراا فدي تةسدين )
التعلددديم وأداء المدددالب، فدددالمجتما الاةثدددي ُيجمدددا بصدددورة ملةوردددة للغايدددة علدددع هدددذا 

(، وهو ما يتسق مدا مدا خلصدا كليده دراسدة Schmoker, 2006, 106األسلوب )
لددم الرياضدديات فددي المنتددديات اإللكترونيددة والعلميددة ( مددن أّن اشددتراك مع.122جددودة )

كان بدرجة متوسمة، بينما تختل  هذه النتيجدة مدا مدا تومدلا كليده دراسدة الرشديدي 
( من أّن بناء المجتمعات المهنية ودعمها أحد أسداليب التنميدة المهنيدة التدي .122)

ةع بالمملكدة. وأّن تنّحذ بدرجة عالية ضدمن متدرو  عتمدوير الرياضديات والعلدوم المبيبيد
انعددزال معلددم الرياضدديات واسددتقالله عددن زمددالءه، أو مددا ُتعّبددر عندده األدبيددات بدددعالعزلة 

(ع هددي أحددد أبددرز معوقددات التنميددة المهنيددة Professional Isolationالمهنيددة )
 المصاحاة للمترو . 

 بينما رهرت موامحات معلم الرياضيات المهنية التية بدرجة ضبيحة: 
كلدددددع حقدددددور مدددددهتمرات علميدددددة ونددددددوات وورش عمدددددل ذات العالقدددددة ماادرتددددده  -

(، وقد اختلحا الدراسات السابقة في تةديد مسدتوى 2.22بالرياضيات )بمتوس : 
حرأ معلمي الرياضيات في المملكدة علدع حقدور المدهتمرات والنددوات العلميدة، 

( كلددع أن حقددورهم للمددهتمرات أو 1221حيددث أشددارت دراسددة البلددوي والددراجح )
ندوات أو المةاضدرات فدي مجدال التخصدص رهدر بدرجدة متوسدمة، بينمدا أّكددت ال

( كلددع أن حقددورهم لهددا كددان بدرجددة كبيددرة، فددي حددين أّن .122دراسددة جددودة )
متاركتهم في ورش العمل التربويدة كدان بدرجدة متوسدمة. وقدد يعدود تاداين نتدائج 

الدراسدة، أو كلدع تلك الدراسات كلع اختالف المنداطق التعليميدة التدي أجريدا فيهدا 
اختالف الحترة الزمنية التي أجريدا فيهدا، خامدة مدا زيدادة الدوعي لددى المعلمدين 

 والجهات المسهولة بأهمية مثل هذه األنتمة في التموير المهني.
انخراطددده فدددي طدددرح بدددرامج التنميدددة المهنيدددة الخامدددة بالرياضددديات، وتصدددميمها،  -

مددا مددا أشددارت كليدده دراسددة (، وتتسددق هددذه النتيجددة 2.45وتقويمهددا )بمتوسدد : 
( مدددن ضدددب  اهتمدددام معلمدددي الرياضددديات بتنرددديم نددددوات عدددن 1221الخميدددب )

( كلدع أّن تنحيدذ معلدم .122الرياضيات المدرسية. بينما أشارت دراسة الرشديدي )
ا تمبيلية علدع كتدب الرياضديات وتمبيقده أسدلوب دراسدة الددرس  الرياضيات دروسا
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ب التنمية المهنية الرسمية التي تنّحذ بدرجدة لمعلمي الص  الواحد من أبرز أسالي
 عالية ضمن مترو  عتموير الرياضيات والعلوم المبيبيةع بالمملكة.   

(، وهدو 2.54اطالعه علع نتائج الاةدو  فدي مجدال تعلدم الرياضديات )بمتوسد :  -
( مددن ضددب  دافبيددة معلددم 1225مددا يتسددق مددا مددا أشددارت كليدده دراسددة الميددار )

ددا، بينمددا تختلدد  هددذه النتيجددة كلددع مددا مددا تومددلا كليدده الرياضدديات للتمددوير  ذاتيم
( مددددن أّن القددددراءة الذاتيددددة فددددي األدبيددددات التخصصددددية .122دراسدددة الرشدددديدي )

والتربويددة أحددد أسدداليب التنميددة المهنيددة الذاتيددة التددي يسددتخدمها معلددم الرياضدديات 
 بدرجة عالية. 

التدريسدية وتثدري مدن متاركته في بةو  كجرائية تساعده فدي تةسدين ممارسداته  -
(، وهدو مدا يتسدق مدا 2.54فهمه لعمليتي تعلديم الرياضديات وتعلمهدا )بمتوسد : 

ما أّكدته معرم الدراسات السابقة التي خلصا كلع ضب  تعاون معلم الرياضيات 
فددي المملكددة مددا جهددات أو أفددراد فددي كجددراء بةددو  تربويددة وفددي مجددال التخصددص 

(، وقلددة حرمدده علددع عمددل أبةددا  فددي 1221العلمددي الدددقيق )البلددوي والددراجح، 
(، وأّن كجراء الاةدو  1221مجال التخصص؛ كال كذا تم طلب ذلك منه )الخميب،

اإلجرائية عدن الممارسدات التدريسدية التخصدية مدن أقدل أنتدمة التمدوير المهندي 
( كلدع أن .122(. بينما توملا دراسة الرشيدي ).122ممارسة لديه )التايا، 

ذ بدرجة متوسمة بةوةاا كجرائية تسدهم فدي تةسدين ممارسداته معلم الرياضيات ينحّ 
( كلع أّنه يقدوم بإعدداد هدذه الاةدو  .122التدريسية، كما خلصا دراسة جودة )

 بدرجة كبيرة. 
 الذي نصه:ةانياا: كجابة السهال الثاني: 

ما مستوى عالثقافة المهنيةع لدى مترفي الرياضيات في المملكة العربية  -1
 السعودية؟

تدد  عددن مسددتوى عالثقافددة المهنيددةع لدددى متددرفي الرياضدديات فددي المملكددة العربيددة للك
ددا لقسددم الرياضدديات )مددن الجنسددين( عددن واقددا الثقافددة 54السددعودية؛ تددم اسددتحتاء ) ( رئيسا

ددا ألبعدداد  المهنيددة لدددى متددرفي الرياضدديات. ويوضددح الجدددول التددي نتددائج اسددتجابتهم وفقا
الدراسددة، وهددي: المعتقدددات المهنيددة، والمسددهوليات الثقافددة المهنيددة المسددتهدفة فددي هددذه 
 المهنية، والمعارف والممارسات المهنية.
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ا الستجابات رؤسائهم 22جدول ) (: واقا الثقافة المهنية لمترفي ومترفات الرياضيات وفقا
 في اإلشراف التربوي 

 الباارات م
استجابة رؤساء  التكرار

المتوس   األقسام
 الةسابي

االنةراف 
 الترتيب مهنية ي المبيار 

 كلع حدّ  موافق النساة
 ما 

  ير
 موافق 

 المعتقدات المهنية لمترف الرياضيات التربوي 

 وإنجازاته وتةدياته.يتبنع مبدأ التحافية في عمله   2
 1.1 11.1 24.2 % 2 عالية 2.5.4 .1.2 2 22 5. ك

 ير راٍض عن كنجازاته في مجال   1
 ياضيات.اإلشراف علع تعليم الر 

 2.2 ..15 25.5 % 1 عالية 2.212 1.45 . .2 .1 ك
 . عالية 2.152 1.22 الدرجة الكلية لمعتقدات المترف المهنية

 المسهوليات المهنية لمترف الرياضيات التربوي 

يتةّمل مسئولية النمو المهني لجميا   .
 معلمي الرياضيات.

 2.2 ..15 25.5 % 2 عالية 2.212 1.45 . .2 .1 ك

يعمل دائماا علع التأةير اإليجابي علع   5
 معلمي الرياضيات.

 2 ..5 2.2. % 1 عالية 2.155 2..1 2 5 52 ك

يدعم ةقافة النمو المهني والتةسين   4
 المستمر لدى معلمي الرياضيات.

 2 5.5 4.2. % 2 عالية 2.125 2..1 2 1 .5 ك

 تراكيةث معلم الرياضيات علع االش  2
 في مجتمعات التعلم المهنية. 

 2 15.5 24.2 % 5 عالية 2.5.4 1.22 2 22 5. ك

2  
يتجا المعلم علع الليام باةو  

كجرائية تسهم في عالج متكالت تعلم 
 الرياضيات.

 . .1 .2 ك
 12 42.2 ..15 % 5 متوسمة 2.222 .1.2

يساند ماادرات معلمي الرياضيات   5
  ية.الحردية والجما

 5.5 22.2 55.5 % . عالية 2.424 1.52 1 4 5. ك

 اإلشرافية.يراجا علع نةو ناقد ممارساته   .
 1.1 ..15 ..25 % 2 عالية 2.411 1.22 2 .2 2. ك

22  
 يمّور من أدائه المهني علع

 نةو مستمر. 
 

 2 . 4. ك
 1.1 12 22.5 % 4 عالية 2.555 1.22

 1 عالية 2.115 .1.2 سهوليات المترف المهنيةالدرجة الكلية لم
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 الباارات م
استجابة رؤساء  التكرار

المتوس   األقسام
 الةسابي

االنةراف 
 الترتيب مهنية ي المبيار 

 كلع حدّ  موافق النساة
 ما 

  ير
 موافق 

 المعارف والممارسات المهنية لمترف الرياضيات التربوي 

يتتارك ما معلمي الرياضيات في   22
 األفكار والممارسات التدريسية.

 2 ...2 52.2 % 5 عالية 55..2 1.52 2 2 .. ك

يتتارك ما زمالئه مترفي الرياضيات   21
 رسات اإلشرافية.في األفكار والمما

 2 22.2 ..55 % 2 عالية 25..2 .1.5 2 4 52 ك

2.  
يعمل بمريقة تعاونية لقمان نجاح 
المعلم في تدريس الرياضيات لجميا 

 المالب.

 2 4 52 ك
 2 22.2 ..55 % مكرر 2 عالية 25..2 .1.5

25  
يتترك ما المعلم في تذليل الصعوبات 
التي تواجهه في تدريس مناهج 

 لرياضيات.ا

 2 . 2. ك
 2 12 52 % 4 عالية 2.524 1.52

ُيزود المعلم بكل ما هو جديد في تعلم   24
 الرياضيات.

 1.1 22.5 52 % 2 عالية 2.522 1.25 2 5 2. ك

يدّرب المعلم علع تةسين أدائه في   22
 تدريس الرياضيات.

 1.1 2.2 2.2. % . عالية .5..2 .1.5 2 . 52 ك

22  
يخم  برامج النمو المهني بناء علع 

تةليل األداء التدريسي لمعلم 
 الرياضيات.

 2 22 .1 ك
 ...2 11.1 25.5 % 5 عالية 2.212 1.42

يبني عالقات مهنية وةيقة ما الجهات   25
 ذات العالقة بتعليم الرياضيات.

 22.2 12.2 21.1 % 2 عالية 2.2.4 1.42 4 1 15 ك
 2 عالية 2.124 1.22 ة لمعارف المترف وممارساته المهنيةالدرجة الكلي

 د عالية 2.252 1.22 الدرجة الكلية لمهنية مترف الرياضيات التربوي 
(؛ أّن مسدددتوى الثقافددددة المهنيدددة لددددى متدددرفي الرياضدددديات 22يتقدددح مدددن جددددول )

فدي  التربويين فدي المملكدة العربيدة السدعودية رهدر بدرجدة عاليدة مدن وجهدة نردر رؤسدائهم
(. كمدا رهدرت جميدا أبعداد 1.22اإلشراف التربوي، وبلغ المتوس  الةسدابي لتقدديرهم لهدا )

الثقافددة المهنيددة لدددى متددرف الرياضدديات بدرجددة عاليددة، وهددي نتيجددة منمليددة باعتاددار أّن 
المترف التربوي يتم اختياره لهذا العمل من مجموعة معلمدي الرياضديات المتميدزين، الدذين 

اليدددة فدددي ممارسددداتهم، ويقددددرون مسدددهولياتهم المهنيدددة، كمدددا يتبندددون يتمتعدددون بجدددودة ع
معتقدات مهنية منتجة في مجال تعليم الرياضيات. أي أّن المهنيدة أحدد السدمات األساسدية 
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التددي يناغددي أن يتةلددع بهددا المتددرف التددروي، وهددي مددن أبددرز الموامددحات التددي دعددا كلددع 
دا مدورة أكثدر تحصديالا عدن مسدتوى ( أ22تكليحه بهذا العمل. كمدا يتقدح مدن الجددول ) يقا

الثقافددة المهنيددة لدددى متددرف الرياضدديات مددن وجهددة نرددر رؤسددائهم فددي اإلشددراف التربددوي، 
 حيث:

  : جاء ترتيب بعد عمسهوليات مترف الرياضديات المهنيدةع أوالا بدرجدة عاليدة )بمتوسد
 (؛ حيث رهرت موامحات مترف الرياضيات المهنية التية بدرجة عالية: 1.22

عمه لثقافة النمو المهني والتةسين المستمر لدى معلمي الرياضيات )بمتوسد : د -
(، وتةّملدده مسددئولية النمددو المهنددي لجميددا معلمددي الرياضدديات )بمتوسدد : 2..1
(. وتختل  هذه النتيجة ما مدا تومدلا كليده بعدض الدراسدات السدابقة مدن 1.45

وير معلددم ضددب  فددي ممارسددة متددرف الرياضدديات فددي المملكددة لمهامدده فددي تمدد
(، كذ يتير هذا القب  كلدع 1225؛ الميار، 1222الرياضيات مهنيما )الرويلي، 

 قصوٍر في تةّمل المترف لمسهوليته تجاه النمو المهني لمعلمي الرياضيات. 
(؛ وهدو مدا 2..1عمله علع التأةير اإليجابي علع معلمدي الرياضديات )بمتوسد :  -

اسددات السددابقة مددن أّن المتددرف يتسددق مددا مددا خلصددا كليدده نتددائج عدددد مددن الدر 
التربددوي هدددو المصدددر الثالدددث مدددن مصددادر التمدددور المهنددي لمعلمدددي الرياضددديات 

(، وأّن االستحادة من تقاريره وتوجيهاته من أكثدر أنتدمة 1221)البلوي والراجح، 
(، وأّن مداوالتددددده .122؛ جدددددودة .122التمدددددوير المهندددددي ممارسدددددة )التدددددايا، 

أسددداليب التنميدددة المهنيدددة فدددي متدددرو  عتمدددوير  اإلشدددرافية مدددا المعلدددم مدددن أبدددرز
(. ولعدّل ذلدك يعدود كلدع .122الرياضيات والعلوم المبيبيدةع بالمملكدة )الرشديدي، 

 لادة النمددوذج المااشدر علددع أسداليب اإلشددراف التربدوي فددي المملكدة الددذي يعمددي 
المتددرف دوراا أساسدديما فددي تقيدديم مسددتوى أداء المعلددم ونمددوه المهنددي )السددقاف، 

 (. 1222؛ الرويلي، 1225
(، 1.52مسددداندته لمادددادرات معلمدددي الرياضددديات الحرديدددة والجما يدددة )بمتوسددد :  -

وحثدده معلددم الرياضدديات علددع االشددتراك فددي مجتمعددات الددتعلم المهنيددة )بمتوسدد : 
( مدن أّن 1222(، وتتسق هذه النتيجدة مدا خلصدا كليده دراسدة الادابمين )1.22

 ع التعاون فيما بينهم بدرجة كبيرة. مترفي الرياضيات يتجعون المعلمين عل
(، بينما تتير دراسة 1.22تمويره من أدائه المهني علع نةو مستمر )بمتوس :  -

( كلددع أّن ضددب  المسددتوى المهنددي لدداعض متددرفي الرياضدديات 1222الاددابمين )
التربددويين أحددد المتددكالت التددي تةددّد مددن مسدداهمته فددي التنميددة المهنيددة لمعلددم 

 وسمة.الرياضيات بدرجة مت
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(، وتتددير هددذه 1.22مراجعتدده لممارسدداته اإلشددرافية علددع نةددو ناقددد )بمتوسدد :  -
النتيجة كلع شيو  المنةع التأملي في النمو المهني لددى متدرفي الرياضديات فدي 
المملكة، والذي يقابله المنةدع التقليددي الدذي يرهدر فيده المتدرف متلليمدا ومنّحدذا 

ا للتعليمددددات، حيددددث ال يتعدددددى دوره تمبيددددق ا ألفكددددار أو البددددرامج المعددددّدة مسدددداقا
 (.   ..هد، 2512)العبدالكريم، 

كمددا رهددرت موامددحة مهنيددة واحدددة فقدد  لمتددرف الرياضدديات فددي هددذا الاعددد بدرجددة 
 متوسمة، وهي:

تتدددجيعه المعلدددم علدددع الليدددام باةدددو  كجرائيدددة تسدددهم فدددي عدددالج متدددكالت تعلدددم  -
( كلددع أّن 1222ين )(. بينمددا تتددير دراسددة الاددابم.1.2الرياضدديات )بمتوسدد : 

ضب  كسهام مترفي الرياضيات التربدويين فدي ككسداب المعلمدين مهدارات تصدميم 
 األبةا  الميدانية، واالستحادة من نتائجها.

  وجاء ترتيب بعد عمعارف مترف الرياضديات وممارسداته المهنيدةع ةانيمدا، بدرجدة عاليدة
ف الرياضدديات فددي (، وقددد رهددرت جميددا الموامددحات المهنيددة لمتددر .1.2)بمتوسدد : 

هذا الاعد بدرجة عالية، وتتير هذه النتائج كلع أّن مترف الرياضيات يتمتدا بمعدارف 
وممارسات مهنية عالية من وجهة نرر رؤسائه فدي اإلشدراف التربدوي، وتختلد  هدذه 

( كلددع أّن مسددتوى مسدداهمة 1222النتيجددة مددا مددا تومددلا كليدده دراسددة الاددابمين )
 المهنية لمعلم الرياضيات بالمملكة متوسمة، فهو:  مترف الرياضيات في التنمية

يتتارك مدا زمالئده متدرفي الرياضديات فدي األفكدار والممارسدات اإلشدرافية )بمتوسد :  -
(. ويعمدل بمريقدة تعاونيددة لقدمان نجدداح المعلدم فدي تدددريس الرياضديات لجميددا .1.5

ن المهنديع (، وتنددرج هاتدان الممارسدتان تةدا مرلدة عالتعداو.1.5المالب )بمتوس : 
كدالا مدن المددراء والمددربين  NCTMما زمالئه المترفين ومدا المعلمدين. وقدد أومدع 

( والمختصين في تعليم الرياضيات و يدرهم مدن قدادة المددارس Coachesالتعليميين )
بنتر ةقافة التموير والتعلم والتعاون المسدتمر، كأحدد اإلجدراءات المهنيدة التدي تسداعد 

 ,NCTM, 2014وبيئات تعلم فّعالة في تعليم الرياضيات ) علع تهيئة فصول دراسية
( كلع أّن ضب  التوامل بدين زمدالء التخصدص 1225(. وتتير دراسة الميار )114

أحد معوقات التموير المهني لمعلم الرياضيات التي تواجه المعلدم المتدرف للرياضديات 
 بدرجة متوسمة.

سددات التدريسددية )بمتوسدد : يتتددارك مددا معلمددي الرياضدديات فددي األفكددار والممار  -
(. ويتترك ما المعلم في تذليل الصعوبات التي تواجهه في تددريس منداهج 1.52

(. وتهكدددد هاتدددان الموامدددحتان علدددع كشدددراك معلدددم 1.52الرياضددديات )بمتوسددد : 
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الرياضدديات فددي أنتددمة وبددرامج نمددوه المهنددي، وهددو مددا تحتقددده كثيددر مددن نمدداذج 
ا أمام نتر ةقافة المهنية؛ كذ يتدعر معلمدو التموير المهني الةالية التي تعّد  عائقا

الرياضيات عادة بأن التموير المهني أمر يوقا عليهم، وليس من أجلهدم، أو مدن 
 ,NCTM, 2014أجدل أن يكوندوا شدركاء فّعدالين فددي تةقيدق نمدوهم المهندي )

101.) 
(. وُيدزود .1.5يدّرب المعلم علع تةسين أدائه في تدريس الرياضيات )بمتوس :  -

(. وتختلدد  هددذه 1.25المعلدم بكددل مددا هدو جديددد فددي تعلددم الرياضديات )بمتوسدد : 
( التدددي خلصدددا كلدددع أّن 1222النتيجدددة مدددا مدددا تومدددلا كليددده دراسدددة الرويلدددي )

ممارسددة المتددرف الرياضدديات لمهامدده فددي تمددوير النمددو المهنددي للمعلمددين كانددا 
ام المعلددم ( كلددع ندددرة كسدده1225بدرجددة متوسددمة، بينمددا تومددلا دراسددة الميددار )

المتدددرف للرياضددديات فدددي التمدددوير المهندددي للمعلدددم فدددي ضدددوء سلسدددلة منددداهج 
 ماجروهل.

يخمدد  بددرامج النمددو المهنددي بندداء علددع تةليددل األداء التدريسددي لمعلددم الرياضدديات  -
(. وتهكددد المعددايير المهنيددة لتدددريس الرياضدديات الصددادرة عددن 1.42)بمتوسدد : 

NCTM  يسدددي لمعلدددم الرياضددديات علدددع علدددع أهميدددة بنددداء تةسدددين األداء التدر
معلومددات مسدددتقاة مدددن مصدددادر بياندددات متعددددة، تتدددمل: أهدددداف وتوقعدددات تعلدددم 
المددالب وإنجددازهم، وخمدد  تةقيددق األهددداف، وخمدد  الدددروس واألنتددمة والمددواد 
التعليمية، ووسائل تقييم فهدم المالدب، وتةليدل وقدائا متنوعدة حددةا داخدل  رفدة 

لدة وشدواهد علددع فهدم المدالب للرياضدديات، الصد ، وتةليدل التددريس الصددحي، وأد
 (.NCTM, 2007, 76واالشتراك في أنتمة تعاونية ما الزمالء )

يبني عالقات مهنية وةيقة ما الجهات ذات العالقدة بتعلديم الرياضديات )بمتوسد :  -
(، بمدددا يدددهدي كلدددع توسددديا دائدددرة مجتمعدددات الدددتعلم المهنيدددة خدددارج زمدددالء 1.42

ات ذات العالقددة بمجددال التخصددص، وهددو مددا يتدديح المهنددة، واالنحتدداح علددع الجهدد
دددا للتعددداون المهندددي مدددا تلدددك الجهدددات )مثدددل: الجمبيدددات المهنيدددة،  للمتدددرف فرما
والمراكددز الاةثيددة، وأعقدداء هيئددة التدددريس فددي الجامعددات، ... و يددرهم(. ويسددهم 
تحاعله معها عندد تةليدل الققدايا المتعلقدة بتعلديم الرياضديات ومناهجهدا الدراسدية 

(. كما أّن االنعزال عن التاكات NCTM, 2007, 100زيز نموه المهني )في تع
المهنيددة األكبددر أحددد معوقددات النمددو المهنددي لمجتمددا اإلشددراف التربددوي، كذ يعتمددد 
علع أعقائه فق  في حل متدكالته؛ ليصداح مثدل مجتمدا الجزيدرة المنعزلدة الدذي 

 (.   242، 1222/1224يستهلك معرفته ومصادر الماقة لديه )أرندس وآن، 
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  ددا كمدا جداء ترتيدب بعدد عمعتقددات متددرف الرياضديات المهنيدةع ةالثادا بدرجدة عاليدة أيقا
(، وسداقا اإلشدارة كلدع منمليدة ارتحدا  مسدتوى المعتقددات المهنيدة 1.22)بمتوس : 

لدى مترف الرياضيات. كما أشارت نتائج الدراسة الةالية كلع أّن متدرف الرياضديات 
 تقدات المهنية المنتجة بدرجة عالية، هما: يتبنع معتقدين من المع

أّنه  ير راٍض عن انجازاته في مجدال اإلشدراف علدع تعلديم الرياضديات )بمتوسد :  -
(؛ مما يدفعده كلدع عددم االقتندا  بمدا حققده مدن كنجدازات، والعمدل باسدتمرار 1.45

لزيادة تأةيره علدع معلمدي الرياضديات؛ بمدا يدهدي كلدع تةقيدق نمدو مهندي مسدتمر 
(NCTM, 2014, 99 .) 

ا مبدأ التحافية في عملده وإنجازاتده وتةدياتده )بمتوسد :  - (؛ 2..1كما يتبّنع أيقا
مما يدفعه كلع التعاون المهني ما زمالء المهنة، من خالل تاادل األفكار والدرؤى 
والممارسددات التددي تمثددل نقددا  قددوة لديدده، أو تسدداعده فددي تددذليل التةددديات التددي 

 .  (NCTM, 2014, 99تواجهه )
 ةالثاا: كجابة السهال الثالث: الذي نصه:

مددا واقددا عالثقافددة المهنيددةع فددي بيئددة الرياضدديات المدرسددية فددي المملكددة  -.
 العربية السعودية؟

لومددد  واقدددا الثقافدددة المهنيدددة فدددي بيئدددة الرياضددديات المدرسدددية فدددي المملكدددة العربيدددة 
سدين( عدن واقدا الثقافدة ( متدرفا تربويمدا ورؤسدائهم )مدن الجن2.2السعودية؛ تم اسدتحتاء )

دا ألبعداد  المهنية في بيئة الرياضيات المدرسية. ويوضح الجدول التي نتائج استجابتهم وفقا
الثقافددة المهنيددة المسددتهدفة فددي هددذه الدراسددة، وهددي: المعتقدددات المهنيددة، والمسددهوليات 

 المهنية، والمعارف والممارسات المهنية.
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ا الستجابات مترفي (: واقا الثقافة المهنية ل22جدول ) بيئة الرياضيات المدرسية وفقا
 الرياضيات التربويين ورؤسائهم

 الباارات م
المتوس   استجابة رؤساء األقسام التكرار

 الةسابي
االنةراف 
كلع حّد  موافق النساة  الترتيب التقدير المبياري 

 ما
 ير 
 موافق

 المعتقدات المهنية لبيئة الرياضيات المدرسية

من بقددددددرة معلميهدددددا علدددددع تددددده   2
 كحدا  فرق من أجل طالبهم.

 4.5 12.5 5..2 % 2 عالية 2.422 1.25 2 12 2. ك

1  
تهدددتم بتكددددوين مجتمعدددات تعلددددم 
الرياضددددددديات المهنيدددددددة داخدددددددل 

 المدرسة.

 .. 14 21 ك
 14.5 1..2 44.5 % 5 متوسمة 2.542 2..1

 للمجتما.تدرك قيمة الرياضيات ونحعيتهدا   .
 5..2 ..11 5..2 % 1 عالية .2.21 1.42 25 .1 .5 ك

 للرياضيات.تهددددددتم بتمددددددوير تعلددددددم الملاددددددة   5
 24.5 12 25.2 % . عالية 2.242 .1.5 12 12 55 ك
 2 عالية .2.42 .1.5 الدرجة الكلية للاعد

 المسهوليات المهنية لبيئة الرياضيات المدرسية

 في النمو التخصي والمهني.تعزز لدى المعلم ةقافدة المهنيدة   4
 15.2 12 44.5 % 2 متوسمة .2.55 2..1 1. 12 21 ك

2  
تتةمددددددددددل مسددددددددددئوليتها عددددددددددن 
التةسددددددددين المسددددددددتمر لددددددددتعلم 

 الرياضيات.

 12 5. 22 ك
 12 1..1 42.5 % 4 متوسمة 2.252 2..1

 الرياضيات. تدددددّعم التنحيددددذ الحّعددددال لمددددنهج   2
 25.4 ..22 25.2 % 5 عالية .2.25 1.52 15 11 55 ك

 لتموير أدائهم.تدددددددددعم معلمددددددددي الرياضدددددددديات   5
 24.5 22.2 ..22 % 1 عالية 2.242 1.41 12 .1 52 ك

 وتعليمه، وتمويره.تددددددددددعم تعلدددددددددم الرياضددددددددديات،   .
 5..2 15.2 22.4 % . عالية 2.215 1.55 25 1. 52 ك

 دريسي. تموير أدائهم التتتدّجا معلمدي الرياضديات علددع   22
 24.5 22.1 25.4 % 2 عالية .2.25 .1.4 12 12 .5 ك
 1 عالية 2.445 .1.5 الدرجة الكلية للاعد

 المعارف والممارسات المهنية لبيئة الرياضيات المدرسية
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 الباارات م
المتوس   استجابة رؤساء األقسام التكرار

 الةسابي
االنةراف 
كلع حّد  موافق النساة  الترتيب التقدير المبياري 

 ما
 ير 
 موافق

22  
تهكدددد علدددع معلمدددي الرياضددديات 
بقدددرورة التوامدددي فيمدددا بيدددنهم 

 ألجل نموهم المهني.

 12 12 55 ك
 22.1 22.1 22.2 % 1 عالية 2.222 1.41

21  
وقتاددددددا كافيددددددا للتخمددددددي   تددددددوّفر

التعدددددداوني مددددددن قبددددددل معلمددددددي 
الرياضدددددديات الددددددذين يدّرسددددددون 

 المنهج نحسه.

 54 2. 45 ك
 5.2. 5..1 52.4 % 2 متوسمة .2.52 1.22

 للتةدي في تعليم الرياضيات. تهيئ بيئة آمندة ومثمدرة ومثيدرة   .2
 15.2 ..11 2..4 % 4 متوسمة 2.5.2 1.15 1. .1 .2 ك

 الجودة.تتددددجا عمليددددات تقيدددديم عاليددددة   25
 5.2. 15.2 52.5 % 5 متوسمة .2.52 1.22 54 1. .4 ك

24  
تبندددددي عالقدددددات كيجابيدددددة مدددددا 
أوليددددداء األمدددددور لتعزيدددددز تعلدددددم 

 الملاة للرياضيات.

 12 51 22 ك
 12.5 ..1. ..52 % 2 متوسمة .2.25 1.12

22  
ة بددددين تأسددددس عالقددددات شددددراك

المدرسدددة ومهسسدددات المجتمدددا 
 لتعزيز تعلم الملاة للرياضيات.

 55 52 .. ك
 5... 2.1. 2. % . متوسمة 2.522 2..2

 الالزمة لتدريس الرياضيات.توّفر التقنية واألدوات الرياضدية   22
 15.2 ..21 2..2 % 5 عالية 2.542 5..1 1. 22 51 ك

 تعليم الرياضيات وتعلمها.لتدددددوّفر بيئدددددة فيزيائيدددددة داعمدددددة   25
 54.5 1... 24.5 % 22 متوسمة 2.211 2.22 .4 42 12 ك

2.  

تدددددددوّفر مناخدددددددا مدددددددن المدددددددودة 
واالحتددددددرام بددددددين ذوي العالقددددددة 
بتددددددددددريس الرياضددددددددديات فدددددددددي 
المدرسددة )قائددد مدرسددة، معلددم، 

 طالب، ولي أمر(.

 5 11 225 ك

 2.. ..22 52 % 2 عالية 2.5.2 1.22

12  
ا بتددكل مسددتقل )أو تددوّفر فرمدد

بالتعدداون مددا الددزمالء( لتدددريس 
 الرياضيات الحّعال.

 12 .1 52 ك
 22.1 22.2 22.1 % . عالية 2.222 1.42

 . متوسمة 2.525 1.14 الدرجة الكلية للاعد
 د عالية 2.522 4..1 الدرجة الكلية لمهنية بيئة الرياضيات المدرسية
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رياضدديات التربددويين ورؤسددائهم فددي اإلشددراف (؛ أّن متددرفي ال22يتقددح مددن جدددول )
التربددوي يددرون أّن بيئددة الرياضدديات المدرسددية بالمملكددة العربيددة السددعودية تتصدد  بمهنيددة 
عالية من وجهة نرر مترفي الرياضيات التربويين ورؤسدائهم فدي اإلشدراف التربدوي، حيدث 

ها المهنيدددةع رهدددر بعددددا عمعتقددددات (. حيدددث4..1بلدددغ المتوسددد  الةسدددابي لتقدددديرهم لهدددا )
علددع الترتيددب(، بينمددا  .1.5و .1.5وعمسددهولياتها المهنيددةع بدرجددة عاليددة )بمتوسددمي: 

(. ويتدددير 1.14رهدددر بعدددد عالمعدددارف والممارسدددات المهنيدددةع بدرجدددة متوسدددمة )بمتوسددد : 
( عوامدل رئيسدة مدهةرة 2( كلع أّن ةقافدة المدرسدة أحدد )Brahier, 2016, 172براهير )

(، التدي تهكدد The Mathematics Teaching Cycleيات )علع دورة تددريس الرياضد
علددع أهميددة متدداركة معلددم  NCTMالمعددايير المهنيددة لتدددريس الرياضدديات الصددادرة عددن 

الرياضديات فيهدا باسدتمرار، والتدي تتقدمن ةددال  خمدوات، هدي: اكتسدابهم معلومدات جديدددة 
رفدة الصد  )التنحيدذ(، )المعرفة(، واالستحادة من معرفتهم للرياضيات وطرق التدريس في  

(. ولعدّل االنخحداض قلديالا NCTM, 2007, 8والتأمدل فدي فاعليدة ممارسداتهم )التةليدل( )
في معارف بيئة الرياضديات المدرسدية وممارسداتها فدي المملكدة؛ يعدود كلدع حداةدة االهتمدام 
بهدددذا المبددددأ الدددرئيس مقارندددة بمادددادت الرياضددديات المدرسدددية األخدددرى )التددددريس والدددتعلم، 

لومول والعدالة، والمنهج، واألدوات والتقنية، والتقييم(؛ كذ تم اعتااره ضمن تلك المادادت وا
دا مدورة أكثدر 22كمدا سدبق التنويده كليده. كمدا يتقدح مدن الجددول ) 1225في عام  ( أيقا

تحصديالا عدن واقدا الثقافددة المهنيدة فدي بيئددة الرياضديات المدرسدية مددن وجهدة نردر متددرفي 
 ورؤسائهم، حيث:الرياضيات التربويين 

  جدداء ترتيددب بعددد عالمعتقدددات المهنيددة لبيئددة الرياضدديات المدرسدديةع أوالا بدرجددة عاليددة
 (؛ حيث رهرت المعتقدات المهنية التية بدرجة عالية: .1.5)بمتوس : 

(. 1.22كيمانهددا بقدددرة معلميهددا علددع كحدددا  فددرق مددن أجددل طالبهددم )بمتوسدد :  -
(. واهتمامهدددا 1.42للمجتمدددا )بمتوسددد : وإدراكهدددا لليمدددة الرياضددديات ونحعيتهدددا 

(. وتتدددير هدددذه الموامدددحات .1.5بتمدددوير تعلدددم الملادددة للرياضددديات )بمتوسددد : 
الددثال  كلددع جددودة ةقافددة بيئددة الرياضدديات المدرسددية فددي الجوانددب التددي تقددمنتها، 
ممددا يعنددي ضددرورة االهتمددام بالجوانددب األخددرى، كذ كن تةسددين مخرجددات المدددارس 

ا بالدرجددددة األولددددع، وهدددو أمددددر ممكدددن )سددددتيلر وهيربددددرت، يتملدددب تغييددددر ةقافتهددد
1222/2... ،211 .) 

 كما رهر معتقد مهنّي واحد بدرجة متوسمة، وهو: 
اهتمامهددا بتكددوين مجتمعددات تعلددم الرياضدديات المهنيددة داخددل المدرسددة )بمتوسدد :  -

(، وتتسدددق هدددذه النتيجدددة مدددا مدددا خلصدددا لددده الدراسدددة الةاليدددة فدددي بعدددد 2..1
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المهنيددة مددن أن اشددتراكه فددي مجتمعددات الددتعلم المهنيددة رهددر  مسددهوليات المعلددم
بدرجة متوسمة. بينما تختل  هذه النتيجة كلع حّد ما ما ما توملا كليده دراسدة 

( من أّن بناء المجتمعات المهنية ودعمها أحدد أسداليب التنميدة .122الرشيدي )
لعلدددوم المهنيدددة التدددي تنّحدددذ بدرجدددة عاليدددة ضدددمن متدددرو  عتمدددوير الرياضددديات وا

 المبيبيةع. 
  دددا، بدرجددة عاليدددة وجدداء بعدددد عالمسددهوليات المهنيدددة لبيئددة الرياضددديات المدرسدديةع ةانيم

(، حيدددث رهدددرت الموامدددحات المهنيدددة لبيئدددة الرياضددديات المدرسدددية .1.5)بمتوسددد : 
 التية بدرجة عالية: 

(. .1.4تتددجيعها معلمددي الرياضدديات علددع تمددوير أدائهددم التدريسددي )بمتوسدد :  -
(. وتهكدددد دراسدددة 1.41معلمدددي الرياضددديات لتمدددوير أدائهدددم )بمتوسددد : ودعمهدددا 
( علدددع أّن ضدددب  الددددعم المهسسدددي المقدددّدم لبدددرامج التنميدددة .122الرشددديدي )

المهنيدددة هدددو أحدددد أبدددرز معوقدددات التنميدددة المهنيدددة المصددداحاة لمتدددرو  عتمدددوير 
 الرياضيات والعلوم المبيبيةع بالمملكة.

(. ودعمهددا التنحيددذ 1.55تمددويره )بمتوسدد : دعمهددا تعلددم الرياضدديات وتعليمدده و  -
(. وذلك من خالل برامج النمو المهني 1.52الحّعال لمنهج الرياضيات )بمتوس : 

التي تقام داخل المدرسة، كذ تتير األدبيات كلع أّن أ لب البرامج التي تنّحذ خدارج 
مةددودة المدرسة بقصد تموير المعلمين مهنيما تنتهي عادة كما بالحتل، أو نتدائج 

للغاية أقل من التوقعات المملوبة، فعملية التموير المهني يناغي أن تكدون ضدمن 
بيئة وسياق المدرسة ورروفها، وأن تكدون الحصدول الدراسدية هدي أسداس التعلديم 
والدددتعلم، وبدددذلك تسددداعد المعلمدددين علدددع كتاحدددة أفقدددل فدددرأ تعليميدددة للمدددالب 

 (.12هد، 25.4)التمري، 
 المهنية لبيئة الرياضيات المدرسية التية بدرجة متوسمة: بينما رهرت الموامحات 

(. 2..1تةّملها لمسئولياتها عن التةسين المستمر لدتعلم الرياضديات )بمتوسد :  -
وتعزيزهددا ةقافددة المهنيددة فددي النمددو التخصددي والمهنددي لدددى المعلددم )بمتوسدد : 

أّن  ( مدن1225(. وتتسق هذه النتيجة ما ما خلصا كليه دراسة الميدار )2..1
قلددة اهتمددام كدارة المدرسددة، وضددب  دعمهددا للمعلددم المتددرف، وقلددة تددوفر قاعددات 
التمددددوير المهنددددي داخددددل المدرسددددة هددددي أحددددد معوقددددات التمددددوير المهنددددي لمعلددددم 

 الرياضيات التي تواجه المعلم المترف للرياضيات.
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 ة وجدداء بعددد عالمعددارف والممارسددات المهنيددة لبيئددة الرياضدديات المدرسدديةع أخيددراا بدرجدد
(، حيدددث رهدددرت الموامدددحات المهنيدددة لبيئدددة الرياضددديات 1.14متوسدددمة )بمتوسددد : 

 المدرسية التية بدرجة عالية: 
توفيرهددا مناخددا مددن المددودة واالحتددرام بددين ذوي العالقددة بتدددريس الرياضدديات فددي  -

(. وتهكدد 1.22المدرسة )قائد مدرسدة، معلدم، طالدب، ولدي أمدر، ...( )بمتوسد : 
العالقدات اإلنسدانية فدي النمدو المهندي ودعدم ةقافدة المهنيدة األدبيات علدع أهميدة 

لدددى العدداملين فددي الميدددان التربددوي، كذ هددي متملددب أسدداس لنتددر ةقافددة التعدداون 
 المهني في بيئة الرياضيات المدرسية. 

تأكيددددها علدددع معلمدددي الرياضددديات بقدددرورة التوامدددي فيمدددا بيدددنهم؛ ألجدددل نمدددوهم  -
دددا بتدددكل مسدددتقل )أو بالتعددداون مدددا  (. وتوفيرهدددا1.41المهندددي )بمتوسددد :  فرما

(. وتتسدق هدذه النتيجدة مدا 1.42الزمالء( لتدريس الرياضيات الحّعال )بمتوس : 
( مددن أّن ضددب  التعدداون المهنددي بددين .122مددا خلصددا كليدده دراسددة الرشدديدي )

معلمي الرياضيات من أبرز معوقدات التنميدة المهنيدة المصداحاة لمتدرو  عتمدوير 
 المبيبيةع. الرياضيات والعلوم

توفيرهددددا التقنيددددة واألدوات الرياضددددية الالزمددددة لتدددددريس الرياضدددديات )بمتوسدددد :  -
( مدن أّن 1225(. وتتسق هذه النتيجة ما ما خلصا كليه دراسة الميدار )5..1

قلدددة تدددوافر األدوات الرياضدددية المصددداحاة لسلسدددلة منددداهج ماجروهدددل، وضدددب  
واجه المعلم المتدرف للرياضديات التجهيزات التقنية هي أحد أبرز المعوقات التي ت

 في التموير المهني لمعلم الرياضيات. 
 بينما رهرت الموامحات المهنية لبيئة الرياضيات المدرسية التية بدرجة متوسمة: 

تهيئتهدددا بيئدددة آمندددة ومثمدددرة ومثيدددرة للتةددددي فدددي تعلددديم الرياضددديات )بمتوسددد :  -
ضددديات وتعلمهددا )بمتوسددد : (. وتوفيرهددا بيئددة فيزيائيدددة داعمددة لتعلدديم الريا1.15
(. وتهكد هذه النتيجة علع أهمية العناية ببيئة الرياضيات المدرسية، حيث 2.22

( كلدددع أّن قلدددة اهتمدددام اإلدارة المدرسدددية، وضدددب  1225تتدددير دراسدددة الميدددار )
دعمها للمعلم المترف أحد أبرز معوقات التموير المهندي لمعلدم الرياضديات التدي 

 رياضيات.تواجه المعلم المترف لل
تبنيهدددا عالقددددات كيجابيددددة مددددا أوليدددداء األمددددور لتعزيددددز تعلددددم الملاددددة للرياضدددديات  -

( كلدع أن التوامدل 1221(. بينما تتير دراسة البلوي والدراجح )1.12)بمتوس : 
مددا أوليدداء األمددور؛ لرفددا مسددتوى األداء التدريسدديع مددن أعلددع أنتددمة التمددور 

 المهني لدى معلمي الرياضيات في المملكة.
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دددا للتخمدددي  التعددداوني مدددن قبدددل معلمدددي الرياضددديات الدددذين يدّرسدددون توف - يرهدددا وقتادددا كافيم
(. وتهكد عدد من الدراسات السدابقة أّن التعدارض بدين 1.22المنهج نحسه )بمتوس : 

أنتمة التموير المهني ووقا الدوام الرسمي من أبدرز المعوقدات التدي تواجده التمدوير 
(. 1225؛ الميددار، 1221)البلددوي والددراجح،  المهنددي لمعلددم الرياضدديات فددي المملكددة

( كلددع أّن تعددارض بددرامج التنميددة المهنيددة مددا .122بينمددا خلصددا دراسددة الرشدديدي )
وقدددا الددددوام الرسدددمي أحدددد معوقدددات التنميدددة المهنيدددة المصددداحاة لمتدددرو  عتمدددوير 

  الرياضيات والعلوم المبيبيةع بدرجة متوسمة.
(، حيددث تتددير ماددادت 1.22بمتوسدد : تتددجيعها عمليددات تقيدديم عاليددة الجددودة ) -

دا هدو  الرياضيات المدرسية كلع أّن بدرامج الرياضديات عاليدة الجدودة تتقدمن تقييما
جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية، ويوفّبر أدلة علع البراعة الرياضية ما مةتدوى 
الرياضيات المهمة وممارساتها، كما تتقمن مجموعة متنوعة مدن االسدتراتيجيات 

ر البياندات التدي تقدّدم تغذيدة راجعدة؛ لتةسدين تعلدم المدالب، وتسدتخدم فدي ومصاد
  (. NCTM, 2007, 89اتخاذ قرارات تعليمية، وتةسين البرنامج )

تأسيسددها لعالقددات شددراكة بددين المدرسددة ومهسسددات المجتمددا لتعزيددز تعلددم الملاددة  -
اسدة (. وتتسدق هدذه النتيجدة مدا مدا تومدلا كليده در 2..2للرياضيات )بمتوس : 

( مدن أّن أنتدمة توامدل المددارس مدا الخبدراء فدي مجدال 1221البلوي والراجح )
تعلدديم الرياضدديات أو فددي مجددال التخصددص رهددر بدرجددة متوسددمة. ويتددير براهيددر 

(Brahier, 2016, 172( كلدع أّن الددعم المجتمعدي أحدد )عوامدل رئيسدة 2 )
نيدددة لتددددريس مدددهةرة علدددع دورة تددددريس الرياضددديات، التدددي تهكدددد المعدددايير المه

علددع أهميدددة متدداركة معلدددم الرياضدديات فيهدددا  NCTMالرياضدديات الصددادرة عدددن 
  (.NCTM, 2007, 8باستمرار )
 توميات الدراسة: 

في ضوء نتائج الدراسة الةالية، يمكن تقدديم تومدياٍت قدد تسدهم فدي تةسدين مسدتوى 
 يومي الااحث:الثقافة المهنية في تعليم الرياضيات بالمملكة العربية السعودية؛ حيث 

  :المختصين في تعليم الرياضيات، ببد 
كةراء موضو  عالثقافة المهنيةع في تعليم الرياضيات بالدراسات األساسية )النررية(  -2

والتمبيلية، وذلك لما تحتقر كليه المكتاة العربية من الكتابات المتخصصة في هذا 
 المجال.
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  ،ببد: وزارة التعليم  
تخصصة تتناول ماادت الرياضيات المدرسية الستة كقامة لقاءات وورش عمل م -1

بنسختها الجديدة، وتستهدف جميا فئات المجتما التربوي والمهتمين بتعليم 
الرياضيات )معلمي الرياضيات، ومديري المدارس، والمترفين التربويين، ومّنا  

 السياسة التعليمية، وأولياء األمور ...(.
 يات المدرسية، من خالل: دعم ةقافة المهنية في بيئة الرياض -.

كقرار أنتمة التعاون المهني، مثل: مجتمعات التعلم المهنية، وبةث الدرس،  -
والاةث اإلجرائي، والتوجيه بالقرين، ودراسة الكتاب والةوار التأملي، والتاكات 

 المهنية، ...ع.
(، الذي يتملب Coachingالدعم التدريبي، من خالل أسلوب التدريب التعليمي ) -

 ير مدربين تعليميين مختصين في الرياضيات المدرسية. توف
  ،ببد:مترفي الرياضيات 
نتر ةقافة المهنية بين معلمي الرياضيات، بما يعزز من المعتقدات، والمسهوليات،  -5

والمعارف والمهارات المهنية ما التأكيد علع التموير والتعلم والتعاون المستمر في 
 بيئة الرياضيات المدرسية.

فرأ مناساة ومستمرة للنمو المهني لمعلمي الرياضيات، من خالل أنتمة كتاحة  -4
 النمو المهني المناساة، مثل: التدريب التعليمي، والتخمي  التعاوني.

  ،ببد:معلمي الرياضيات 
كنتاء مجتمعات تعلم مهنية خامة بهم، والتي تعّد أحد أكثر األساليب قوة في  -2

 تةسين ممارسات المعلم.
المنرمات والجمبيات المهنية المةلية والعربية والعالمية، مثل: االشتراك في  -2

الجمبية السعودية للعلوم الرياضية )جسر(، وجمبية تربويات الرياضيات المصرية، 
والمجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتةدة األمريكية؛ لما يمكن أن 

 علم الرياضيات المدرسية.تقدمه هذه المنرمات من دعم مهني في مجال تعليم وت
 تةسين وتعزيز معرفتهم بالرياضيات، وأمول تدريسها، وبالمالب كمتعلمين لها. -5
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 مقترحات الدراسة:  
اسددتكماالا للدراسددة الةاليددة، وسددبياا كلددع كةددراء المكتاددة العربيددة بددالاةو  ذات الصددلة 

 بالثقافة المهنية؛ يقترح الااحث كجراء الدراسات التية:
دات معلمي الرياضيات حول مبدأ المهنية، وتقديم تصور مقترح لتعزيز دراسة معتق -2

 المعتقدات المنتجة منها، والتقليل من  ير المنتجة. 
دراسة تهدف كلع بيان العالقة بين معتقدات المعلمين المنتجة وأداء طالبهم في  -1

 الرياضيات. 
في تعليم دراسة تهدف كلع تةديد العوامل المسهمة في نتر ةقافة المهنية  -.

 الرياضيات المدرسية. 
تقديم تصور مقترح لتموير مجتمعات تعلم الرياضيات المهنية من خالل التراكة  -5

 بين الجامعة والتعليم العام.  
دراسات تهدف كلع التعرف علع فاعلية أنتمة التعاون المهني المدرسية، مثل:  -4

لتوجيه بالقرين، مجتمعات التعلم المهنية، وبةث الدرس، والاةث اإلجرائي، وا
ودراسة الكتاب والةوار التأملي، والتاكات ... و يرها في تنمية ةقافة المهنية لدى 

 معلمي الرياضيات.
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 المراجا:
التدريس مدن أجدل تعلدم المدالب كدن معلمادا م(. 1224أرندس، ريتتارد أ.؛ وآن، كليتتر. )

ملددك سددعود للنتددر )العمددل ، )ترجمددة هتددام بركددات(. الريدداض: دار جامعددة المتميّددزاا
 م(. 1222األملي نتر في عام 

. )ترجمة: سعد مقدمة للاةث في التربيةم(. 1225آري، د؛ وجاكاس، ل؛ ورازافي، أ. )
 م(.2.21الةسيني(. العين: دار الكتاب الجامعي. )العمل األملي نتر في عام 

ميدددة المهنيدددة م(. مددددى مسددداهمة متدددرف الرياضددديات فدددي التن1222الاددابمين، كبدددراييم. )
لمعلميددده فدددي التعلددديم العدددام بمديندددة الريددداض كمدددا يراهدددا مدددديرو المددددارس ومعلمدددو 

 .  212-.5(، 41،  )مجلة كلية التربية بالزقازيقالرياضيات. 
تدددريس الرياضدديات الحعّددال مددن ريدداض األطحددال حتددع م(. 1222بدددوي، رمقددان مسددعد. )
 . عمان: دار الحكر.السادس االبتدائي

(. واقدددا التمددددور المهندددي لمعلمدددي ومعلمددددات 1221هللا؛ والددددراجح، ندددوال. )البلدددوي، عبدددد
، الجمبيددة رسددالة التربيددة وعلددم الددنحسالرياضدديات فددي المملكددة العربيددة السددعودية. 

 .25-.5(، 5.السعودية للعلوم التربوية والنحسية، جامعة الملك سعود،  )
يات بمنمقددة تبددوك فددي (. التمددور المهنددي لمعلمددي الرياضدد.122جددودة، سددامية حسددين. )

مجلدة وعالقتده بالممارسدات التأمليدة وفعاليدة الدذات التدريسدية.  12.2ضوء رؤيدة 
(، 2)2(،  11، الجمبيددة المصددرية لتربويددات الرياضدديات، مددج)تربويددات الرياضدديات

252-1.2  . 
. SPSSالدليل اإلحصائي في تةليدل البياندات باسدتخدام م(. 1225حسن، السيد مةمد. )
 تاة الرشد.الرياض: مك

م(. الدافبيدة المهنيدة للتددريس لددى معلمدي الرياضديات فدي 1222حسين، هتام بركات. )
، جمبيدة تربويدات مجلدة تربويدات الرياضدياتالبيئة الثقافية العربية: دراسة تةليلية. 

 .22-.2(. 21(،  ).2الرياضيات المصرية. مج)
لمهنيدددة لددددى معلمدددي م(. استقصددداء مسدددتويات الهويدددة ا1222حسدددين، هتدددام بركدددات. )

مجلدددة كليدددة التربيدددة األساسدددية للعلدددوم التربويدددة الرياضددديات بالمرحلدددة االبتدائيدددة. 
 ..22-55(، 1.، جامعة بابل،  )واإلنسانية
(. تصددور مقتددرح للمعدايير المهنيددة المعامددرة لمعلمددي الرياضدديات 1221الخميدب، مةمددد )

مجلددة جامعددة دية. ومدددى توافرهددا لدددى مجموعددة مددن معلمددي الرياضدديات فددي السددعو 
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(، 1)12. جامعددة النجدداح الوطنيددة. فلسددمين. النجدداح لألبةددا  )العلددوم اإلنسددانية(
142-1.5. 

(. مدددددى تةقيددددق معلمددددي الرياضدددديات فددددي المرحلددددة .122الدددددوي)، سددددليمان عبدددددهللا. )
المتوسمة بمةافرة الرس المعايير المهنية الوطنيدة فدي المملكدة العربيدة السدعودية 

مجلة العلدوم اإلنسدانية يسي من وجهة نررهم والمترفين التربويين. في أدائهم التدر 
 ...1-155(، 22، جامعة المجمعة،  )واإلدارية

واقا التنمية المهنية لمعلمدي الرياضديات المصداحاة م(. .122الرشيدي، مبيض لويحي. )
لمتددرو  عتمددوير الرياضدديات والعلددوم المبيبيددة فددي التعلدديم العددام بالمملكددة العربيددة 

 رسالة ماجستير  ير منتورة، كلية التربية بجامعة القصيم، القصيم.  لسعوديةع.ا
م(. مهدددام المتدددرف التربدددوي فدددي تمدددوير النمدددو المهندددي 1222الرويلدددي، سدددعود حبيدددب. )

، المهسسدددة العربيدددة عدددالم التربيدددةلمعلمدددي الرياضددديات فدددي المرحلدددة المتوسدددمة، 
 .2..-5..(، 2.)لالستتارات العلمية وتنمية الموارد الاترية،  

واقا أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضدوء (. 1225الزهراني، مةمد محرح. )
رسددالة ماجسددتير  يددر  المعددايير المهنيددة المعامددرة وعالقددة ذلددك بتةصدديل طالبهددم.

 منتورة، كلية التربية بجامعة أم القرى، مكة المكرمة.
التربويدددة فدددي النمدددو المهندددي لمعلمدددات دور المتدددرفة هدددد(. 2515السدددقاف، كيمدددان طددده. )

. رسدددالة ماجسدددتير  يدددر منتدددورة، كليدددة التربيدددة الرياضددديات بمديندددة مكدددة المكرمدددة
 بجامعة أم القرى، مكة المكرمة.

ين فجوة التدريس: أفقل أفكار مدرسي العالم لتةسم(. 1222ستيلر، ج.؛ وهيربرت، ج. )
ب ربي(. الرياض: مكت، )ترجمة سعد آل فهيد وسعود الةالتدريس داخل الص 

م وتم تةديثه عام ...2التربية العربي لدول الخليج )العمل األملي نتر في عام 
م(.  .122  

واقدددا التمدددور المهنددددي المصددداحب لمتدددرو  عتمددددوير (. .122التدددايا، فهدددد سددددليمان. )
الرياضيات والعلوم المبيبية في التعليم العام بالمملكة العربية السعوديةع مدن وجهدة 

، الجمبية السعودية للعلوم التربويدة دمي البرامج. رسالة التربية وعلم النحسنرر مق
 .1.-45(، 51والنحسية، جامعة الملك سعود،  )

مدددى امددتالك معلمددي الرياضدديات فددي مةافرددة اربددد م(. 1225التددرمان، ميرفددا مةمددد. )
 ، رسدالة ماجسدتيرNCTMللكحايات التدريسدية فدي ضدوء المعدايير المهنيدة الدوليدة 

  ير منتورة، كلية العلوم التربوية بجامعة آل البيا، األردن.
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التموير المهني القائم علع المدرسة مدن خدالل بةدث ه(. 25.4التمري، ماشي مةمد. )
 . الرياض: مماعة الةميقي.الدرس

تصور مقترح لدور المعلم المترف في التموير م(. .122الميار، عبدالمجيد عبدالعزيز. )
رسدالة ماجسدتير  يدر  لرياضيات في ضوء سلسلة مناهج ماجروهدل.المهني لمعلم ا

 منتورة، كلية التربية بجامعة القصيم، القصيم. 
اإلشراف التربوي المتنو : رؤية جديددة لتمدوير أداء ه(. 2512العبدالكريم، راشد حسين. )

 . مماعة سحير، الرياض.المعلمين
المعددايير المهنيددة الوطنيددة للمعلمددين (. مدددى تةقددق 1224العتيبددي، عبدددالعزيز عبدددهللا. )

بالمملكددة العربيددة السددعودية لدددى معلمددي الرياضدديات بمدينددة الريدداض مددن وجهددة 
نرر المترفين التربويين والمعلمدين، رسدالة ماجسدتير  يدر منتدورة، كليدة العلدوم 

 االجتما ية، جامعة اإلمام مةمد بن سعود. الرياض.
منهج م(. 1225مذهب، معدي؛ والعمر، بدران. ) القةماني، سالم؛ والعامري، أحمد؛ وآل
 ، الرياض.1.  الاةث في العلوم السلوكية

طار المعايير المهنية للمعلمدين فدي المملكدة العربيدة هد(. ك25.1المركز الوطني لللياس. )
. الريدداض: متددرو  السددعودية. متددرو  المعددايير المهنيددة للمعلمددين وأدوات تقويمهددا

 عزيز لتموير التعليم.الملك عبدهللا بن عبدال
. كدارة المعددددايير المهنيددددة للمتددددرفين التربددددويينهددددد(. ..25المركددددز الددددوطني للليدددداس. )

 االختاارات الوطنية. الرياض.
. أسددس بندداء االختاددارات والمقدداييس النحسددية والتربويددةم(. 1222مجيددد، سوسددن شدداكر. )

 عمان: ديبونو للمااعة والنتر. 
م(. دراسة تةليلية للمعدايير المهنيدة 1222نوفي، سعيد جابر. )المعثم، خالد عبد هللا؛ والم

( NCTMلتدددريس الرياضدديات الصددادرة عددن المجلددس الددوطني لمعلمددي الرياضدديات )
(، 1(، الجدزء )22(،  ).2، مصدر، مدج )مجلة تربويات الرياضدياتم. 1222عام 
122-145. 

المهنيدددة للمعلمدددين فدددي المعدددايير والمسدددارات م(. 1222هيئدددة تقدددويم التعلددديم والتددددريب. )
، برنددامج المعددايير والددرخص المهنيددة اإلمدددار األول –المملكددة العربيددة السددعودية 

 للمعلمين والعاملين في التعليم. الرياض: هيئة تقويم التعليم والتدريب.
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