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 قسم املناهج وطرق التدريس يف الرياضياتتعليم مناهج وأستاذ 
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 ...إهداء 
منذ أن كنت متعلما صغريا علـى مقاعـد التعلـيم يف املرحلـة              .. كم هم الذين أغدقوا علي بفضلهم وكرمهم      

فكثري أمثـال   ! أقدر على حصرهم يف هذه املساحة الصغرية      إنين ال   ... االبتدائية، وحىت هذه املرحلة من مراحل حيايت      
فمنهم الذين ما زال يعيش حياته باذال       ... أولئك الفضالء الذين سطّروا يف حيايت صفحات مشرقة من التربية والتعليم            

اء، وسـدد   فوفّق اهللا األحي  .. معطاء، ومنهم من طوته صفحة احلياة فأُودع يف التراب، وبقيت ذكراه الطيبة يف نفسي               
 ...خطاهم، ورحم املوتى منهم رمحة واسعة، تنري قبورهم نورا خالدا، تؤنس وحشتهم إىل يوم يلقون رم عز وجل 

 :وإن كان ال بد مسطّرا إهدائي هذا العمل يف هذه الصفحة ؛ فإين أُجِمل وأُفصل؛ فأقول
ته، يف عمل صاحل، وصحة وافـرة       رعاكما اهللا بفضله، وأطال يف عمركما برعاي       ... إىل أمي وأيب  إىل أمي وأيب   §

 ...فأنتما تقطفانه، وهو أحق لكما به من نفسي .. ها هو نتاج غرسكما لعلّه أمثر وينع.. 
حتملّتم ... ياسر ، وعبداهللا، وشيماء، وملياء      : ، وأبنائي   ) أم ياسر (زوجيت ... إىل أسريت الصغرية  إىل أسريت الصغرية   §

هاهو مثرة صـربكم، فكـم      .. ز هذا العمل    معي اجلهد، واملشقّة، لسنوات عديدة؛ يف سبيل إجنا       
!" مىت تنتهي من هذا العمـل، وتفـرغ لنـا ؟          .. أيب:" كانت تتردد على ألسنتكم هذه العبارة       

وأصبح أنـا مـن   ... ويوما ما ستتبدل األدوار! أرأيتم فرج اهللا" .. قريبا إن شاء اهللا:" وأجيبكم  
 !فماذا قد جتيبون ؟!"..  يل؟مىت تنتهون من عملكم هذا، وتتفرغون:" يقول لكم 

كلّكم تستحقّون إهدائي، فأنتم لُحمـيت، وعضـدي،        ) .. النذير( عائلة   ... إىل أسريت الكبرية  إىل أسريت الكبرية   §
.. عثمان، ومحد، وعبدالرمحن، وخالـد، وبنـدر        ) : رعاهم اهللا (خاصة أخواين .. وركين الشديد 

، وأم  )رأيت كيف حتقّقت أمنيتك؟   أ.. معلميت األوىل (أم خالد، وأم فيصل   ): رعاهن اهللا (وأخوايت  
 .. فوزان، وأم صقري، وأفراح

 عرب مقاعد الدراسة، أو خبربة احلياة، مـن األسـاتذة، واألصـدقاء،    إىل كلّ من علمين يف حيايت إىل كلّ من علمين يف حيايت  §
 ...والزمالء، واألقارب 

... يا من تبذل يف سبيل وض أمتك كلّ مـا يف وسـعك              " .. أنت   ... " إىل اجلندي اهول  إىل اجلندي اهول   §
 ...أهدي هذا العمل .. ك وإلي
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 ...شكر وتقدير
أمحد اهللا اجلليل محدا متواليا أن أكرمين بإمتام هذا العمل، وأشكره سبحانه على ما من به علي من نعم كثرية، ال                     

تعد، وأسأله العون والتوفيق يف أموري كلّها، فله وحده الشكر، والفضل، والثناء احلسن، سبحانه وتعـاىل         تحصى وال   
 .ال أُحصى ثناء عليه

 بعـد  -، فإن يكن من شكر وتقدير    "من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا      : " وقد قال املصطفى عليه الصالة والسالم     
األفاضل؛ على ما تفضلوا وجـادوا فيـه علـي بوقتـهم، ومشـورم،         فإىل أولئك الكرام        -شكر املوىل عز وجلّ   

 :ومنهم … ودعمهم
سعادة أستاذي؛ األستاذ الدكتور عبداهللا بن عبدالرمحن املقوشي، املشرف على البحـث ، الـذي أغـدقين                •

ـ ... بكرمه، وحبسن خلقه، وبطيب نفسه، وبكبري حلمه، وحبسن توجيهه، وبدقّة عمله، وبسرعة إجنازه              ا فم
أشعرين يوما بأين الطالب، وهو األستاذ، بل لقد أزال ما بيننا من حواجز، وشعرت منه حبنو األب، وحكمة                  

فله مين عظيم الشكر واالمتنان، وأسأل اهللا الكرمي له بعمر مديـد، وبسـعة رزق،        .. اخلبري، وبأُنس الصديق  
 .لذكر احلسنوله مين الدعاء، وبقاء الود، وا... وبعمل مبارك، وبذرية طيبة

 :األفاضل أعضاء املناقشة، الذين تفضلوا مشكورين مأجورين بقبول مناقشة البحث، وتسديده، وهم •

 ).أستاذ املناهج وطرق التدريس يف كلية التربية جبامعة امللك سعود( األستاذ الدكتور راشد الكثريي  •
 ).لية التربية جبامعة امللك سعودأستاذ املناهج وطرق التدريس يف ك( األستاذ الدكتور حممد الدحيان  •
 ).أستاذ املناهج وطرق التدريس يف كلية املعلمني بالرياض( األستاذ الدكتور حممود بدر     •
 ).أستاذ املناهج وطرق التدريس يف كلية التربية جبامعة امللك سعود( الدكتور عبداهللا املغرية           •

والعافية، جزاء ما حتملوه من جهد وعنـاء يف سـبيل حتسـني البحـث،     وأسأل املوىل سبحانه هلم مبوفور الصحة        
 .وجتويده، واالرتقاء به إىل أفضل صورة

األخوة األكارم من أعضاء هيئة التدريس واخلرباء الذين تفضلوا بتحكيم معيار البحـث وبرناجمـه، فلقـد                  •
لواضـح يف تطـوير أدوات      أسهموا مع الباحث يف تأسيس عمل علمي، وكان آلرائهم ومشورم األثـر ا            

: وأخص منهم .. البحث، فلكلّ واحد منهم بالغ الشكر والعرفان، والدعاء بالصحة، والتوفيق، وحسن اخلتام           
، وسـعادة  )األستاذ يف قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية املعلمني بالريـاض   (سعادة الدكتور حممود بدر     

، وسعادة الدكتور شوقي فهمـي  ) كلية املعلمني بالرياض يفالرياضياترئيس قسم  (الدكتور عبداهللا اجلوعي    
األسـتاذ  (، وسعادة الدكتور سعد القاضـي  ) يف كلية املعلمني بالرياضالرياضياتاألستاذ املساعد يف قسم   (

، وسعادة األسـتاذ الـدكتور ريـاض        )املساعد يف قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية املعلمني بالرياض         
، وسعادة الدكتور خليفة عيـد  )يف قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية املعلمني بالرياضاألستاذ  (املنشاوي  

، وسـعادة الـدكتور عبـداهللا    )األستاذ املساعد يف قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية املعلمني بالرياض          (
 ).املشرف بتعليم احلرس الوطين(الدهش

الذي جتاوز الروتني   ) دارة التربية والتعليم مبنطقة الرياض    رئيس قسم الرياضيات بإ   (األخ األستاذ علي الغالب      •
فأليب عبداهللا عميق الشـكر  .. اإلداري ليقدم كلّ ما يف وسعه خدمة للباحث، بل هذا شأنه مع كلّ الباحثني       
 .واالمتنان على لطفه، وحسن تعامله، ووعيه بطبيعة البحث العلمي ومتطلّباته

رمحـه  ).. املوظّف سابقا يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية       (لسعيد  األخ الصديق خالد بن ضيف اهللا ا       •
فقد كان  ... برؤية هذا العمل  " كما يذكر دائما  " الذي وافته املنية، قبل أن تكتحل عيناه          .. اهللا رمحة واسعة  

وإن ... توراه  خري معني للباحث منذ أن كان يف مرحلة املاجستري، وحىت قبيل انتـهاء الـدك           - رمحه اهللا    -
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 ال يقرأ هذه السطور فلذريته وأهله يتواصل الشكر، ويظـلّ تقـديري لـذلك الرجـل                - رمحه اهللا  -كان  
فرمحه اهللا، وأغدق عليه بكرمه، ومن عليه جبنـة عـدن   .. العصامي، الذي أمضى حياته صابرا شاكرا حمتسبا  

 .يبة يف الدنيا ال تنقطعينعم ا، وروضة يف قربه يتقلّب فيها الليل والنهار، وذكرى ط
، صـاحب  )احملاضر يف كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية  (األخ األستاذ بدر الراشد      •

القلم الرشيق، والفهم الدقيق، ملعاين اللغة وأساليبها، فكم عطّر البحث بآرائه، واستدراكاته، فجزاه اهللا عـين      
 .، وذريته، وأمتم عليه إجناز حبثه يف الدكتوراهخريا، وبارك له يف علمه، ووقته

، )مشرف البحوث التربوية بإدارة التربية والتعليم يف منطقة الريـاض         (األستاذ خالد املرداسي  : األخوة الكرام  •
مشرف الفيزيـاء يف  ( ، واألستاذ ناصر العريفي    ) يف ثانوية الصديق   الرياضياتمعلم  ( واألستاذ سامي املعيلي    

مشرف الرياضـيات يف مركـز      ( ، واألستاذ أمحد الشمراين     )ف التربوي يف السويدي بالرياض    مركز اإلشرا 
مشرف الرياضيات يف مركز اإلشراف  ( ، واألستاذ عبدايد اهلوميل     )اإلشراف التربوي يف السويدي بالرياض    

، واألسـتاذ   )يـاض احملاضر يف كلية املعلمـني بالر     (، واألستاذ صاحل النفيسة   )التربوي يف السويدي بالرياض   
، على ما قدموه من مشاركة، ومسـامهة، يف سـبيل           ) يف ابتدائية القراء   الرياضياتمعلم  (عبدالوهاب العرتي 
 .فلهم وافر التقدير، والشكر، وأسأل اهللا هلم الصحة، والعافية، وحسن العمل واخلتام... إجناز هذا العمل

، الذين أثبتـوا  )ث، املذكورة مدارسهم يف مالحق البحثعينة البح(األخوة الكرام مديري املدارس املتوسطة      •
للباحث سعة أفقهم يف إدراك قيمة البحث العلمي، فقد أبدوا تعاونا كبريا مع الباحث يف تسهيل حضـوره                  

فأسأل اهللا هلم بكرمه ومنه أن يغدق علـيهم         ..  يف مدارسهم، وفتحوا له قلوم وفصوهلم      الرياضياتحصص  
 .زل هلم املثوبة واألجرسابغ نعمته، وأن جي

فلعلّ ذكـره   ... والشكر يتواصل مع كلّ من بذل للباحث شيئا من وقته، وفكره، ومل يذكر امسه هنا نسيانا                •
 .يكون يف اآلخرة على رؤوس األشهاد، يف دار كرامة، عند مليك مقتدر
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 )...باللغة العربية(ملخص البحث
                 لت عن ذي قبل؛ فمعلم اليوم مها تبدلحظ أنطالب أن يقوم   عند النظر إىل مهام معلم الرياضيات يف العصر احلايل ي

حلالية ما يتعلّق   فمن املتطلّبات ا  . بأدوار تستدعي مهارات ومهام ختتلف كثريا عن تلك اليت كان يمارسها معلم األمس            
 . الرياضياتبالنمو املتتابع يف املعرفة الرياضية ذاا، ومنها ما يتعلّق بالتسارع يف النمو التقين والتعليمي يف جمال تدريس 

 يفرض على مؤسسات إعداد املعلم وتدريبه عددا من التساؤالت امللحـة،            الرياضياتإنّ هذا الدور املتنامي ملعلم      
 قبل اخلدمة التعليمية وأثنائهـا مثـل تلـك املهـارات     الرياضيات ميكن من خالهلا إكساب معلمي      حول الكيفية اليت  

وهلذا ة يف ممارسام بني املنهج واملتعلّم؛       نهم االضطالع بأدوارهم املفترضة، وتؤدي إىل تقليص اهلو       والكفايات، اليت متكّ  
 وال سـيما يف املرحلـة املتوسـطة         - الرياضياتع تعليم    يف واق  التعليميةشعر الباحث بالنظر إىل كثري من املؤشرات        

ة حاجة ماسة لدراسة السلوك الصفي للمعلمني وحتليله، بغرض تطويره، وتقدمي أمنوذج حقيقي يرتكـز            أنّ مثّ  -باململكة
  سهم يف الوصول باملعلمني إىل درجة عالية من إتقان تلك املواصفات املعيارية؛ وهلذا د            على معايري جيوره الفاعـل  دة، ت

 . يف املرحلة املتوسطةالرياضياتيف حتسني تدريس 

 :وقد هدف البحث إىل حتقيق اآليت
 وفق نتائج حتليل التقارير الفنية للمشرفني التربـويني حـول           الرياضياتق ميدانيا من واقع أداء معلمي       التحقّ )١

 .زيارام الصفية للمعلمني، لتنظيمها وتصنيفها إىل جماالت أولية للمعيار
 داخل حجـرة الصـف باسـتخدام       املتوسطة يف املرحلة    الرياضياتبناء معيار لتقومي األداء التعليمي ملعلمي        )٢

 ). Delphi(أسلوب دلفاي 
 داخـل حجـرة   املتوسطة يف املرحلة الرياضياتتطبيق معيار البحث على املمارسات التعليمية احلالية ملعلمي         )٣

 .الصف
 يف املرحلة املتوسطة، خباصة يف جمال تدريب املعلمني         الرياضيات تدريس   تقدمي برنامج مقترح يسهم يف تطوير      )٤

 .   أثناء اخلدمة
وبناء عليه فإنّ تأسيس املنهج البحثي واألدوات العلمية هلذا البحث قد أخذ بعني االعتبـار تطـوير أداء معلـم                    

خالل تطبيق تلك املنهجية على عينـة مـن    من -ومتّ ". املعيار" يف املرحلة املتوسطة، باستخدام أداة البحث   الرياضيات
 التوصل إىل برنامج تدرييب متكامل؛ ملعاجلة جوانب الضعف يف أدائهم الصفي، حىت تتحـول إىل                -الرياضياتمعلمي  

 ".اجلودة"مستوى كبري من اإلتقان

 يعتمـد علـى   ، الذي"حتليل احملتوى"  الوصفي املنهج: األول: واستخدم الباحث نوعني من مناهج البحث العلمي      
      ة، وهي األفكار املتضم؛ ) تقريرا فنيـا   ٢٠البالغ عددها   (نة يف تقارير املشرفني التربويني الفنية     حتليل مضمون أفكار نصي

، وبلغت )Delphi(للوصول منها إىل قائمة مبدئية مبجاالت املعيار، مثّ بناء األداة وحتكيمها باستخدام أسلوب دلفاي             
 .اصفة معياريةمو)١١٧(فقرات أداة البحث 

، الذي يقوم على تطبيق أداة املالحظة الصفية؛ لتقومي أداء املعلمني يف حجرات             "املسحي" املنهج الوصفي :  والثاين
مدرسـة  ) ٣٦(معلما للرياضيات يف املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض، ينتمـون إىل         )٨٠(الصفوف، وبلغت عينة البحث   

مـن جمتمـع    %) ١٨(ومتثّل عينة املعلمني حـوايل      .  مبدينة الرياض  التعليميةكز  متوسطة، تتوزع جغرافيا يف مجيع املرا     
 بالتحقّق من صدق وثبات أداة البحث، خالل الفصل الدراسـي الثـاين مـن عـام                 - أيضا -وقام الباحث . البحث
 .هـ١٤٢٣
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 :وبعد تطبيق أداة البحث توصل الباحث إىل عدد من النتائج الرئيسة، من أمهها
من املواصفات  %) ٤٧(مواصفة معيارية لدى عينة البحث مبستوى متكّن منخفض، حيث متثّل           ) ٥٥(حتقّقت   •

 ).تتطلّب برنامج تدريب(
من املواصفات  %) ٤١(مواصفة معيارية لدى عينة البحث مبستوى متكّن متوسط، حيث متثّل           ) ٤٨(حتقّقت   •

 ).تتطلّب برنامج دعم(
 .من املواصفات%) ١٢(مبستوى متكّن مرتفع، حيث متثّل مواصفة معيارية لدى عينة البحث ) ١٤(حتقّقت  •
لـدى عينـة معلمـي البحـث حبسـب          ) ٠،٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى            •

مواصفة معيارية، وكانت الفروق ذات داللة إحصـائية عنـد          ) ١٠٠(يف  ) سعودي، غري سعودي  (جنسيام
مواصـفة  ) ١٥(يتني، ولصاحل غـري السـعوديني يف        لصاحل السعوديني يف مواصفتني معيار    ) ٠،٠٥(مستوى
 .معيارية

% ٦٣أي حـوايل    ( يتضح الضعف الكبري لدى معلمي عينة البحث يف حتقّق مواصفات مخس من ااالت               •
و " ختطيط تدريس الرياضيات  " و  " الرياضياتاستخدام وسائل وتقنيات تعليم     : " ، مثل )من جمموع ااالت  

 ".التقومي واألسئلة الصفية" و " بناء وتطوير املفهوم الرياضي" و " تنمية التفكري" 

 :وكان من أبرز توصيات البحث
 . يف املرحلة املتوسطةالرياضياتاالستفادة من الربنامج املقترح بصورته احلالية يف تطوير تدريس  •
يف املواصفات املعيارية اليت   -التعليمية أثناء اخلدمة    - للمرحلة املتوسطة  الرياضياتضرورة إعادة تأهيل معلمي      •

قـت مبسـتوى    ، وتقدمي الدعم املستمر هلم يف املواصفات املعيارية اليت حتقّ         "منخفض"ن  قت مبستوى متكّ  حتقّ
 ".متوسط"ن متكّ

االستعانة مبعيار البحث يف مالحظة األداء الصفي للمعلمني؛ بغرض تطوير أدائهـم، وسـلوكهم الصـفي،                 •
مـدير املدرسـة،   : ستعمال املعيار لكل من ينشد تطوير األداء، مـن مثـل  ويكون ذلك بعد التدرب على ا 
 .واملشرف التربوي، واملعلم نفسه

 املرغوبة، مـن    التعليمية يف حتقيق األهداف     الرياضياتساعد معلم   ة متكاملة؛ ت   صفي تعليميةالعناية بتوفري بيئة     •
 . الرياضياتديثة ترتبط بتعليم ، وتوفري وسائل وتقنيات حالرياضياتتوفري معامل لتدريس : مثل
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Abstract 
“Proposed Program to Develop Math Teaching for Intermediate 

School” 
Prepared by: Mohammad Abdullah Al Natheer 

 Thesis present to have Ph.D. (Curriculum and Instruction) 
 

 No doubt that tasks of Today’s math teacher modified than before. Today’s 
teacher required to play some roles that different of those that were using by last 
teachers. Current requirements concern sequent growth of mathematic knowledge. 
Technology and education development at the field of teaching math. 

 This growing role of math teacher imposes educational establishment of 
preparing and training teacher number of critical inquiries including how teachers 
acquire skills and sufficiency before and during service.  This can result in reducing gap 
between education course and learner especially for intermediate School at Kingdom. 
There is a bad need to study classic behavior for teachers and analyzes it to develop the 
teacher and present ideal example depending on good criteria that can contribute in 
raising the level of teachers and this has a good effect on improving math teaching at 
intermediate School. 

Research goals to achieve the following: 

١. Check the reality of math teacher performance according to results of 
technical reports analysis for educational supervisors concerning their class 
visits for teachers to arrange and classify into primary fields for criteria or 
standard. 

٢. Establish a standard to evaluate educational performance of math teachers at 
intermediate School inside classroom by using Delphi method. 

٣. Apply research standard on current educational practices for math teacher at 
intermediate School inside classroom. 

٤. Present proposed program contributes in developing math teaching at 
intermediate School specially in the field of teacher training during service. 

 So, researching course and scientific tools consider carefully developing the 
performance of math teachers at intermediate School by using a tool of “standard”.  By 
applying this methodology on a sample of math teachers, we got to integrated training 
program to treat weakness points of classrooms, to reach high standard of quality and 
perfection. 

 Researcher have used two types of scientific research courses:   
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First: descriptive Method “content analysis” that depends on analyzing the content of 
text ideas that included on reports of technical educational supervisors (٢٠ technical 
reports) to reach for initial list of standard fields, then establish the tool and monitor it 
by (Delphi method). Classes of research tool reached for (١١٧) standards. 

Second:  Descriptive Method (survey) that depends on applying descriptive notice tool 
to evaluate performance of teachers of classrooms. Sample of researchers at classrooms.  
Sample of research reached (٨٠) math teacher at intermediate School (Riyadh), they 
belong to (٣٦) intermediate school, distributed geographically at Riyadh city.  This 
sample represents (١٨٪) of research society.  Research checked also the Validity and 
Reliability of research tool through second class in ١٤٢٣H. 

 After applying research tool, researcher got to some main results: 

• (٥٥) Standards of sample have been achieved in low possibility level – (٤٧٪) of 
specifications needs training program. 

• (٤٨) Standards of sample have been achieved in intermediate possibility level – 
(٤١٪) of specifications needs supportive program. 

• (١٤) Standards of sample have been achieved in high possibility level that 
represents (١٢٪) of specifications. 

• There is no significant and statistic differences on level (٠,٠٥) for research 
teachers sample according to their nationalities (Saudi & foreign) in (١٠٠) 
standards.  Differences on level (٠,٠٥) were for the good of Saudi in two 
standards specifications, and for non-Saudi in (١٥) standards specification.  

• There is great weakness of teacher of sample in achieving specifications of five 
fields (٦٣٪ of total fields) such as “using methods and techniques of math 
teaching”, “planning and developing mathematic concept” and “evaluation and 
class questions”. 

Most important recommendations at Research  

• Make the benefit use of propose program to develop math teaching at 
intermediate school. 

• Necessary of math teacher rehabilitation of intermediate school educational in-
service for standards and specifications that achieved in low possibility level and 
present continuous support for those of intermediate specifications possibility 
level. 

• Using research standard to observe descriptive performance to develop their 
performance and class behavior after training of using standard for every one 
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who would like to develop performance such as administrator, educational 
supervisor and teacher himself. 

• Apply integrates descriptive educational environment that helps Math teachers 
to achieve educational Goals. such as: providing labs for math teaching, and  
modern technicians associated with math teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




