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  م ٢٠٠٥

  
  
  

  



  ملخص البحث
  

  ـ : إلي اإلجابة عن األسئلة التالية        سعي البحث الحالي 
المرحلـة  بالرياضـيات    المعايير المهنية المعاصرة التي يجب توافرها في أداء معلمي        ما   .١

   ؟اإلعدادية
ما مدي توافر هذه المعايير في أداء مجموعة من معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعداديـة               .٢

  المنوفية ؟   محافظة يف
بعثات التعليمية علي معلمي الرياضيات من حيث مـدي تـوافر    ما تأثير الخبرة الزمنية وال     .٣

 المهنية لديهم ؟ هذه المعايير

ما التصور المقترح لتطوير أداء معلمي الرياضيات في ضوء المعايير المهنية المعاصـرة              .٤
  ؟ 

  

  ـ :          ولإلجابة عن هذه األسئلة تم بناء ثالث أدوات هي 
 . إستبيان تحديد المعايير المهنية المعاصرة  .١

 . بطاقة مالحظة لتحديد مدي توافر المعايير المهنية لدي معلمي الرياضيات  .٢

  . بطاقة مقابلة لتحديد مدي توافر المعايير المهنية لدي معلمي الرياضيات  .٣
  

ـ       ١٠٠  وتم تطبيق اإلستبيان علي      ة وبطاقـة   معلم وموجه بمحافظة المنوفية وبطاقة المالحظ
  .  معلم بمحافظة المنوفية ٦٠المقابلة علي 

    

،        وبإستخدام نموذج التحليل اإلحصائي سباعي المرحلة تم تحليل الدرجات الخام للبحث            
  ـ : وأسفر هذا التحليل عن النتائج التالية 

  

  .معيار مهني لدي معلمي الرياضيات في المدرسة المصرية  ) ٥٢( يجب توافر  .١
  

لـدي معلمـي   ) قليلـة ـ متوسـطة    ( ت غالبية المعايير بدرجات تتراوح ما بـين  توافر .٢
 ٢٥ ـ  ٪ ٠الرياضيات بالعينة حيث تراوحت نسبة توافر المعايير بصورة كبيرة ما بـين  

  . بإستثناء المعيار األساسي األخير الخاص بأخالقيات معلم الرياضيات  ، ٪
  

دي معلمي البعثات التعليمية مقارنة بالمعلمين      ل ) ٪٦٦‚٣٤( توافرت المعايير بنسبة كبيرة      .٣
 . ذوي الخبرة الزمنية الطويلة 

  

تم وضع تصور مقترح لتطوير أداء معلمي الرياضيات فـي ضـوء المعـايير المهنيـة                   .٤
 . المعاصرة 

  

       


