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ملخ�ص

اإ�شرتاتيجية  اإعداد  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
للمعلمني  تدريبية  برامج  لت�شميم  متكاملة 
واملعلمات, كما هدفت الدرا�شة كذلك اإىل توظيف 
برنامج  ت�شميم  يف  املقرتحة  الإ�شرتاتيجية  تلك 
ومعلمات  معلمي  تدريب  اإىل  يهدف  تدريبي 
الريا�شيات  مناهج  تدري�س  على  الريا�شيات 
الدرا�شي  العام  يف  طبقت  التي  اجلديدة 
اأن  يف  اأماًل  )2010/2009م(,  1431/1430هـ 
امل�شتوى  يف  نوعية  نقلة  اإحداث  يف  ذلك  ي�شهم 
العلمي واملهني ملعلمي ومعلمات الريا�شيات اأثناء 

تدري�شهم لتلك املناهج.
الدرا�شة  �شعت  ال�شابقني  الهدفني  ولتحقيق 

لالإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة منها التالية:
اأبرز مكونات الإ�شرتاجتية املقرتحة   ما هي  

لت�شميم برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات ؟
1. ما هو واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�شيات يف 

اململكة العربية ال�شعودية ؟
لتدري�س  الالزمة  التدري�شية  ما هي اخلربات   .2

مناهج الريا�شيات اجلديدة ؟ 
للمعلمني  الــتــدريــبــيــة  الحــتــيــاجــات  هــي  مــا   .3
ـــة لــتــدريــ�ــس مــنــاهــج الــريــا�ــشــيــات  ـــالزم وال

اجلديدة ؟
املقرتح  التدريبي  الربنامج  مكونات  هو  ما   .4
تدري�س  على  املعلمني  تدريب  اإىل  الهادف 
؟  بكفاءة  اجلديدة  الريا�شيات  مناهج 

واأخـريا.

نحو اإ�صرتاتيجية متكاملة لت�صميم برامج

تدريبية ملعلمي الريا�صيات يف اململكة العربية ال�صعودية
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Abstract

The study aimed to prepare an inte-
gral strategy for the design of training pro-
grammes for male and female teachers. The 
study also aimed to apply this recommended 
strategy in designing a training programme 
to train male and female mathematics teach-
ers to teach the new mathematics curricula 
that are applied in the academic year 1430 
– 1431AH (2009-2010AD). Hopefully that 
this will contribute in achieving a remarka-
ble development in the scientific and profes-
sional level of mathematics male and female 
teachers during their teaching to this curricu-
lum. 

To achieve the previous two aims, the 
study has answered the following questions 
namely,  What are the main components 
of the proposed Strategy for the design of 
training programmes for teachers?  What 
is the actual process of teaching and learn-
ing mathematics in the Kingdom of Saudi 
Arabia? What are the needed teaching ex-
periences  for teaching the new mathemat-
ics curriculum? What are the training needs 
of teachers which are necessary for teaching 
the new mathematics curriculum? What are 
the components of the proposed training pro-
gramme aimed at training teachers to teach 
the new mathematics curriculum efficiently? 
What are the main obstacles to teach and 
learn thenew mathematics curriculum? 

The sample consisted of (161) pedagogi-
cal  from the Ministry of Education and the 
Ministry of Higher Education in Saudi Ara-
bia.  The study concluded to prepare a pro-
posed strategy which can be applied  in the 
design of training programmes for male and 
female teachers.

The study also concluded that the process 
of teaching the new mathematics curriculum 
is facing many human and material obsta-
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مناهج  وتعلم  تعليم  معوقات  اأبرز  هي  ما   .5
الريا�شيات اجلديدة ؟.

تربويًا من  الدرا�شة يف )161(  عينة  ومتثلت 
العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

باململكة العربية ال�شعودية.
ــيــل بـــيـــانـــات الــــدرا�ــــشــــة ا�ــشــتــخــدم  ــحــل ــت ول
احل�شابية  واملتو�شطات  املئوية  الن�شب  الباحث 
والنحرافات املعيارية, بالإ�شافة اإىل معادلة األفا 
كرونباخ حل�شاب الثبات ل�شتبانة ت�شخي�س واقع 

عمليتي تعليم وتعلم الريا�شيات باململكة.
وقد خل�شت الدرا�شة اإىل اإعداد اإ�شرتاتيجية 
مقرتحة ميكن توظيفها يف ت�شميم برامج تدريبية 

للمعلمني واملعلمات. 
تدري�س  عملية  اأن  اإىل  الدرا�شة  خل�شت  كما 
الكثري  تعرت�شها  اجلديدة  الريا�شيات  مناهج 
تلك  اأبرز  ومن  واملادية,  الب�شرية  املعوقات  من 
تلك  تدري�س  متطلبات  بني  الفجوة  املعوقات 
للمعلمني  التدري�شية  واخلربات  املناهج من جهة 

من جهة اأخرى.
الإ�شرتاتيجية  بتوظيف  الدرا�شة  واأو�شت 
املقرتحة يف ت�شميم الربامج التدريبية للمعلمني 
ت�شميم  يف  الإ�شراع  اإىل  بالإ�شافة  واملعلمات, 

وتنفيذ الربنامج التدريبي املقرتح.
اإزالة  على  بالعمل  الدرا�شة  اأو�شت  كما 
املعوقات التي تعرت�س عمليتي تعليم وتعلم مناهج 

الريا�شيات اجلديدة باململكة.
مقدمة 

الرتقاء  اأهمية كبرية يف  للتدريب  اأن  �شك  ل 
مب�شتويات العاملني يف املجال الرتبوي وبالأخ�س 
اخلدمة  قبل  التدريب  كان  �شواء  منهم,  املعلمني 
 )1()2004 )الر�شـيدي,  ي�شري  حيث  اأثنائها,  اأو 
اإىل اأن تدريب املعلمني يعد مو�شوعًا مهمَاً وحيويًا 
الدول  من  العديد  واأن  الرتبوية,  العملية  لتطوير 
قد وجهت  اهتمامًا كبريًا لهذا املو�شوع باعتباره 
نحو  املجتمعات  دفع  يف  ال�شرورية  العوامل  من 

اأهدافها املثلى.
اإك�شاب  يف  كبري  دور  للتدريب  ــاإن  ف وبــذلــك 
ب�شكل  العمل  لأداء  الالزمة  واملهارات  املعلومات 
التي  اجلــودة  معايري  حتقيق  ويف  اأف�شل,  وكفاءة 
املعلمني  تــدريــب  اأن  كما  اجلميع.  اإليها  يهدف 
على  الــطــالب  حــاجــات  اإ�شباع  يف  كذلك  ي�شهم 
 Garderen,( اأ�ــشــار  حيث  وتنوعها,  اختالفها 
ومتنوعة  كبرية  اأن هناك حاجات  )2( اإىل   )2009

واأن  للريا�شيات  تعليمهم  اأثناء  الطلبة  لدى  جدًا 
تلك  اإ�شباع  على  العمل  الريا�شيات  معلمي  على 
التي  الأمور  باأن من  الباحث  واأ�شاف  احلاجات. 
ت�شهم يف ذلك العمل على حتقيق التعاون والتكامل 
بني املعلمني, اإ�شافة اإىل العمل على �شد الفجوات 
التدريب,  خــالل  مــن  لديهم  واملهنية  املعرفية 
وبالتايل اإمكانية م�شاهمة ذلك يف اإ�شباع حاجات 

الطلبة وحت�شني اأدائهم يف الريا�شيات.
اإعداد  اإىل  تهدف  الدرا�شة  هذه  فاإن  وعليه, 
تدريبية  برامج  لت�شميم  متكاملة  اإ�شرتاتيجية 
للمعلمني واملعلمات, ومن ثم توظيفها يف ت�شميم 
معلمي  تــدريــب  اإىل  يــهــدف  تــدريــبــي  بــرنــامــج 
ومعلمات الريا�شيات يف اململكة العربية ال�شعودية 
على تدري�س مناهج الريا�شيات اجلديدة بكفاءة, 
وبقدرة  عالية  بــجــودة  الربنامج  ميتاز  وبحيث 
كبرية على حتقيق الأهداف املرجوة. وبذلك فاإن 
الأهــداف  حتديد  للدرا�شة  املرجوة  النتائج  من 
ومادته  �شي�شمم,  الــذي  للربنامج  التف�شيلية 

cles, and most of those obstacles  is the gap 
between the requirements of teaching these 
curriculums on the one hand and the teach-
ers’ teaching experiences on the other hand.

 It was recommended to apply the pro-
posed strategy in designing training pro-
grammes for teachers, as well as to acceler-
ate in the  design and implementation of the 
proposed training programme.  The study 
also recommended to remove the obstacles 
that are facing the process of teaching and 
learning the new mathematics curriculum in 
the Kingdom.
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الزمنية  واخلطة  التدريبية,  واأن�شطته  العلمية, 
الالزمة للتدريب. 

النتائج  تلك  اإىل  الــو�ــشــول  فـــاإن  وبــالــطــبــع, 
البع�س, حيث  يت�شورها  قد  التي  بال�شهولة  لي�س 
تارة  املتداخلة  اخلطوات  من  العديد  هناك  اأن 
بها  التفكري  ينبغي  والتي  اأخــرى  تارة  واملتباعدة 
ومراعاتها واأخذها بعني العتبار يف درا�شة كهذه. 
فمن تلك اخلطوات والإجراءات على �شبيل املثال 
ل احل�شر, العمل على ت�شخي�س واقع تعليم وتعلم 
الريا�شيات يف اململكة العربية ال�شعودية من حيث 
الإمكانات املادية والب�شرية وكذا من حيث الأنظمة 
واللوائح ذات العالقة, اإ�شافة اإىل �شرورة حتليل 
التمارين  كتب  ـ  الدرا�شية  )الكتب  املنهج  مــواد 
ومن   ,)... ـ  املدجمة  الأقرا�س  ـ  املعلمني  اأدلــة  ـ 
لتدري�س  التدري�شية الالزمة  ثم حتديد اخلربات 

مناهج الريا�شيات اجلديدة.
ومن ثم, ومن خالل الفجوة بني الواقع )الذي 
وتعلم  تعليم  واقــع  ت�شخي�س  يظهره  اأن  ميكن 
)الــذي  املــاأمــول  وبــني  اململكة(,  يف  الريا�شيات 
اأن يظهره حتليل مواد املنهج والذي ميكن  ميكن 
الالزمة  التدري�شية  اخلــربات  حتديد  خالله  من 
اإىل  الو�شول  ميكن  اجلديدة(  املناهج  لتدري�س 
للغاية تتمثل يف حتديد الحتياجات  نتيجة مهمة 
التدريبية للمعلمني, والتي تعترب مهمة و�شرورية 
يف حتقيق الهدف الرئي�س من ت�شميم الربنامج 

التدريبي.
واإجـــراءات,  خطوات  من  �شبق  ما  �شوء  ويف 
الربنامج  من  الرئي�س  الهدف  مع  وبالن�شجام 
للمعلمني,  التدريبية  الحتياجات  ومع  التدريبي 
للربنامج  التف�شيلية  الأهــــداف  حتــديــد  ميكن 
الــوحــدات  حتــدد  �شوئها  على  والــتــي  التدريبي 
واأن�شطة  علمية  مادة  من  ت�شمله  )مبا  التدريبية 
بــالإ�ــشــافــة اإىل حتــديــد اخلــطــوط  تــدريــبــيــة(, 

العري�شة خلطة الربنامج التنفيذية.
لتحكيم  املنا�شبة  الآلية  تو�شع  �شوف  واأخريًا, 

املتعارف  املعايري  �شوء  يف  التدريبي  الربنامج 
عليها.

م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها

للتدريب  املتزايدة  الأهمية  من  الرغم  على 
لالرتقاء  الأبرز  الو�شيلة  باعتباره  اخلدمة  اأثناء 
مب�شتويات املعلمني يف امليدان واإك�شابهم اخلربات 
الالزمة التي ميكن اأن ت�شهم يف اإك�شابهم القدرة 
وعلى  املن�شودة,  الرتبوية  الأهــداف  حتقيق  على 
كبري  ب�شكل  ــزداد  ت الأهمية  تلك  اأن  من  الرغم 
يف  اجلــذري  التغيري  اأبرزها  من  عدة  مواقف  يف 
الرغم من ذلك  اأنه وعلى  اإل  الدرا�شية,  املناهج 
جند اأن ت�شميم الربامج التدريبية )ووفق الكثري 
من الأدبيات والتي �شي�شار اإىل بع�س منها لحقًا( 
يف  تعد  ل  اأنها  كما  املاأمول,  بال�شكل  يتم  ل  رمبا 
الكثري من  تراعى من خاللها  اإ�شرتاتيجية  �شوء 
يف  للنجاح  والــالزمــة  وال�شرورية  املهمة  الأمــور 
حتقيقه  ويف  الناجح  التدريبي  الربنامج  ت�شميم 

لأهدافه.
تلك  اأن  يجد  الدرا�شات  من  للكثري  فاملتتبع 
احتياجات  نبعت عن  التي مت ت�شميمها  الربامج 
اأداة واحدة  اأمكن حتديدها وفق  والتي  املتدربني 
قد  الــذي  الأمــر  عليهم,  وزع  ا�شتبيان  يف  متثلت 
اأو  الواقع  تراعي  ل  قد  �شعيفة  برامج  عنه  ينتج 
املهمة  الأمــور  من  غريها  اأو  املتاحة  الإمكانات 
وذات العالقة, الأمر الذي يربز اأهمية العمل على 
يف  توظف  اأن  ميكن  متكاملة  اإ�شرتاتيجية  اإعــداد 
متميزة  م�شتويات  ذات  تدريبية  برامج  ت�شميم 
وميكن اأن يتحقق من خاللها الأهداف التي يتطلع 

اإليها اجلميع.
تلك  تطبيق  كذلك  املهمة  الأمــور  من  اأن  كما 
برنامج  ت�شميم  يف  املــقــرتحــة  الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 
ومعلمات  معلمي  تــدريــب  اإىل  يــهــدف  تــدريــبــي 
الريا�شيات  مناهج  تدري�س  على  الريا�شيات 
ــي  ــش ــدرا� ــي طــبــقــت يف الـــعـــام ال ــت اجلـــديـــدة ال
�شخامة  ظــل  يف  خ�شو�شًا  1431/1430هــــــــ, 
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تطلبه  وما  اجلديدة  الريا�شيات  مناهج  م�شروع 
اأهمية  اإىل  اإ�شافة  ومــال,  وجهد  وقت  من  ذلك 
املجتمع  على  املرجوة  وانعكا�شاته  امل�شروع  هذا 
اأن ت�شهم  بكافة �شرائحه, وما ياأمله اجلميع من 
تلك املناهج يف اإحداث التغيري املن�شود يف تعليم 
وتعلم الريا�شيات, ويف تطوير م�شتويات الطالب 
الدول  يف  نظرائهم  م�شاف  اإىل  بهم  والو�شول 
تربز  التي  املهمة  ــور  الأم من  اأن  كما  املتقدمة. 
اأهمية ت�شميم ذلك الربنامج التدريبي امل�شتوى 
ذلك  يتطلبه  وما  املناهج,  لتلك  املرتفع  العملي 
قبل  مــن  عالية  تدري�شية  ومــهــارات  جهد  مــن 
تنفيذها  مــن  ميكنهم  مبــا  واملعلمات,  املعلمني 

بال�شكل املاأمول ومبا ي�شهم يف حتقيق اأهدافها.
اإعــداد  اإىل  يهدف  البحث  هــذا  فــاإن  وبذلك 
تدريبية  برامج  لت�شميم  متكاملة  اإ�شرتاتيجية 
تلك  توظيف  اإىل  بالإ�شافة  واملعلمات,  للمعلمني 
برنامج  ت�شميم  يف  املــقــرتحــة  الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 
ومعلمات  معلمي  تــدريــب  اإىل  يــهــدف  تــدريــبــي 

الريا�شيات على تدري�س تلك املناهج اجلديدة.
اأ�صئلة الدرا�صة

املقرتحة  الإ�شرتاجتية  مكونات  اأبــرز  ما   .1

لت�شميم برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات ؟
2. ما واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�شيات يف 

اململكة العربية ال�شعودية ؟
لتدري�س  الالزمة  التدري�شية  اخلربات  ما   .3

مناهج الريا�شيات اجلديدة ؟
للمعلمني  التدريبية  الحتياجات  هي  ما   .4
والالزمة لتدري�س مناهج الريا�شيات اجلديدة؟.

املقرتح  التدريبي  الربنامج  مكونات  مــا   .5
الهادف اإىل تدريب املعلمني على تدري�س مناهج 

الريا�شيات اجلديدة بكفاءة ؟
مناهج  وتعلم  تعليم  مــعــوقــات  اأبـــرز  مــا   .6

الريا�شيات اجلديدة ؟
اأهداف الدرا�صة

اإعداد اإ�شرتاتيجية متكاملة ميكن توظيفها يف 

ت�شميم برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات.
ت�شميم  يف  املقرتحة  الإ�شرتاتيجية  توظيف 
معلمي  تــدريــب  اإىل  يــهــدف  تــدريــبــي  بــرنــامــج 
تــدريــ�ــس مناهج  الــريــا�ــشــيــات عــلــى  ومــعــلــمــات 
الــعــام  الــتــي طبقت يف  اجلــديــدة  الــريــا�ــشــيــات 

الدرا�شي 1431/1430هـ.
تعليم  عمليتي  مــعــوقــات  ـــرز  اأب عــن  الك�شف 
والطرق  اجلــديــدة,  الريا�شيات  مناهج  وتعلم 
والإجراءات الالزمة للتغلب على تلك املعوقات اأو 

احلد منها.
وزارة  اإىل  املقرتح  التدريبي  الربنامج  تقدمي 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية 
اإمكانية ت�شميمه وتنفيذه, ومبا ي�شهم  للنظر يف 

يف تدري�س مناهج الريا�شيات اجلديدة بكفاءة.
م�صطلحات الدرا�صة

الربنامج التدريبي

اأ�شار )طويقات, 2009()3(  اإىل اأن الربنامج 
اأو  املنظمة  الأن�شطة  »جمموعة  هــو:  التدريبي 
املخططة التي تهدف اإىل تطوير معارف وخربات 
وتــ�ــشــاعــدهــم يف حتديث  املــتــدربــني  واجتـــاهـــات 
وحت�شني  الإنتاجية  كفاءتهم  ورفــع  معلوماتهم 

اأدائهم يف العمل«.
التدريب

الأمم  اأن  اإىل   )1(  )2004 )الر�شيدي,  اأ�شار 
تبادلية  عملية  بــاأنــه:  التدريب  عرفت  املتحدة 
والأ�شاليب  املعارف  من  جمموعة  وتعلم  لتعليم 
اإىل  املعرفة  لنقل  ن�شاط  وهــو  بالعمل,  املتعلقة 
اأنها  يعتقد  الأفــراد  من  جمموعات  اأو  جمموعة 
مفيدة لهم, ويقوم املدربون بامل�شاعدة على �شقل 
مهارات املتدربني. وباخت�شار فاإن التدريب عبارة 

عن نقل املعارف وتطوير املهارات.
مناهج الريا�ضيات اجلديدة

يق�شد مبناهج الريا�شيات اجلديدة: مناهج 
ماجروهيل  �شركة  عــن  املرتجمة  الريا�شيات 
)McGraw-Hill( الأمريكية, والتي تولت �شركة 
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ترجمتها  عملية  والتطوير  لالأبحاث  العبيكان 
الأول  لل�شف  تطبيقها  يف  ــــداأ  وُب ومــواءمــتــهــا, 
بالإ�شافة  البتدائي  الرابع  وال�شف  البتدائي 
الدرا�شي  العام  يف  املتو�شط  الأول  ال�شف  اإىل 

1431/1430هـ.
ويعد هذا امل�شروع الأ�شخم والأكرب من نوعه 
يف اململكة العربية ال�شعودية, وتطلب تنفيذه الكثري 
الإمكانات  له  واملال, وجندت  الوقت واجلهد  من 
لهذا  خ�ش�س  كما  الــالزمــة,  والب�شرية  املــاديــة 
تطوير  اإىل  خالله  من  هــدف  )والـــذي  امل�شروع 
املليار  يقارب  ما  والعلوم(  الريا�شيات  مناهج 

ريال �شعودي.
حدود الدرا�صة

مت حتديد مكونات الربنامج التدريبي املقرتح 
تدري�س  على  املعلمني  تدريب  اإىل  يهدف  والــذي 
خالل  من  بكفاءة  اجلديدة  الريا�شيات  مناهج 
وتعلم  تعليم  واقــع  هــي  رئي�شة  مــوؤ�ــشــرات  ثالثة 
الريا�شيات باململكة العربية ال�شعودية, واخلربات 
الريا�شيات  مناهج  لتدري�س  الالزمة  التدري�شية 
للمعلمني  التدريبية  والحــتــيــاجــات  ــدة,  اجلــدي

والالزمة لتدري�س مناهج الريا�شيات اجلديدة.
من  الثالثة  املــوؤ�ــشــرات  تلك  حتديد  واأمــكــن 
املناهج  مـــواد  حتليل  منها  اأمــــور  عـــدة  خـــالل 
ـ  التمارين  كتب  ـ  الدرا�شية  )الكتب  اجلــديــدة 
اإ�شافة   ,)... ـ  املدجمة  الأقرا�س  ـ  املعلمني  اأدلة 
اآراء عدد من الرتبويني يف اململكة  اإىل ا�شتطالع 

العربية ال�شعودية.
وبالتايل ف�شالحية الربنامج التدريبي املقرتح 
مرهونة ببقاء املوؤ�شرات الثالثة ال�شابقة, كما اأن 
يف  للتطبيق  املقرتح  التدريبي  الربنامج  منا�شبة 
بيئات اأخرى تطبق نف�س هذه املناهج يعتمد على 
مدى اتفاق تلك املوؤ�شرات الثالثة مع مثيالتها يف 

اململكة.
فاإنها  ــة  ــش ــدرا� ال لطبيعة  ونـــظـــرًا  اأنـــه  كــمــا 
ملكونات  الــعــريــ�ــشــة  اخلــطــوط  عــلــى  �شتقت�شر 

حيث  مــن  وذلـــك  املــقــرتح,  التدريبي  الــربنــامــج 
مو�شوعاتها,  واأبــرز  التدريبية  الوحدات  حتديد 
وعدد �شاعات كل وحدة تدريبية منها, اإ�شافة اإىل 
الوحدات  بتلك  املتعلقة  املهمة  امللحوظات  بع�س 

التدريبية.
الإطار النظري والدرا�صات ال�صابقة

نظرًا لطبيعة الدرا�شة واأهدافها يرى الباحث 
الأدبيات  على  العنوان  هذا  حتت  الرتكيز  اأهمية 
الربامج  ت�شميم  يف  منها  ال�شتفادة  ميكن  التي 
اأبــرز  حتــديــد  ثــم  ومــن  عـــام,  ب�شكل  التدريبية 
يف  الأدبــيــات  تلك  من  منه  ال�شتفادة  ميكن  ما 
الدرا�شة  مو�شوع  اأن  وحيث  الدرا�شة.  مو�شوع 
متكاملة  اإ�ــشــرتاتــيــجــيــة  اإعـــــداد  حـــول  يــتــمــحــور 
واملعلمات,  للمعلمني  تدريبية  برامج  لت�شميم 
الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة  تــلــك  تــوظــيــف  اإىل  ــافــة  بــالإ�ــش
يهدف  تــدريــبــي  بــرنــامــج  ت�شميم  يف  املــقــرتحــة 
على  الريا�شيات  ومعلمات  معلمي  تدريب  اإىل 
تدري�س مناهج الريا�شيات اجلديدة بكفاءة فاإن 
الإطار النظري �شوف يتمحور حول دور املعلم يف 
اأثناء اخلدمة,  العملية التعليمية, واأهمية تدريبه 
التي  التدريب  برامج  لنجاح  الرئي�شة  واملوؤ�شرات 
املعلم  تدريب  بهدف  وتنفيذها  ت�شميمها  يتم 
اأثناء اخلدمة والرفع من كفاءته. بينما �شريكز يف 
الدرا�شات ال�شابقة على الطرق اأو الإ�شرتاتيجيات 
التي اتبعها الباحثون يف ت�شميم برامج تدريبية 

للمعلمني واملعلمات. 
الإطار النظري

حيث �شيتناول الباحث يف الإطار النظري دور 
املعلم يف العملية التعليمية, واأهمية تدريب املعلم 
برامج  لنجاح  الرئي�شة  املوؤ�شرات  اخلدمة,  اأثناء 
التدريب اأثناء اخلدمة, وذلك على النحو التايل:

دور املعلم يف العملية التعليمية

يف  واأهميته  املعلم  دور  على  اإثنان  يختلف  ل 
العملية التعليمية باعتباره اأحد العنا�شر الرئي�شة 
يقوم  اإذ  لنجاحها,  الأ�ــشــا�ــشــي  واملــحــور  فيها 
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الرتبوية  الأهـــداف  حتقيق  يف  مهم  بــدور  املعلم 
من  الكثري  دفع  الذي  الأمــر  الدرا�شية,  للمناهج 
والرفع  وتدريبه  بــاإعــداده  الهتمام  اإىل  الــدول 
عملية  خالل  من  وذلــك  التدري�شية,  كفاءته  من 
التدريب املقدمة له اأثناء اخلدمة. ومبقدار عناية 
التدريب  برامج  بنوعية  واهتمامها  املجتمعات 
اأثناء اخلدمة ميكن اإعطاء ت�شور عن مدى �شعور 
م�شتقبل  جتــاه  مب�شئوليته  ذاك  اأو  املجتمع  هــذا 

اأجياله )اآل عبد اللطيف, 2005( )4(. 
)الر�شـــيدي,  ي�شـــري  ذاتـــه  ال�شـــياق  وفـي 
العملية  يف  واأهميته  املعلم  دور  اإىل   )1(  )2004
التعليمية, وما نتج عن ذلك من اهتمام بتدريبه 
يف  واحلــيــويــة  املهمة  املو�شوعات  مــن  واعــتــبــاره 
تلك  واأن  بــرمــتــهــا,  التعليمية  العملية  تــطــويــر 
من  العديد  دفعت  قد  للمعلم  الكبرية  الأهمية 
العوامل  من  واعتباره  بتدريبه,  لالهتمام  الدول 
ال�شرورية يف دفع املجتمعات نحو حتقيق اأهدافها 

املثلى. 
ولعل الدور املتعاظم للمعلم يف العملية التعليمية 
يربز اأهمية تدريبه اأثناء اخلدمة, واأهمية دميومة 
وا�شتمرارية عملية التدريب مبا ي�شهم يف حتقيق 

الأهداف املرجوة.
اأهمية تدريب املعلم اأثناء اخلدمة

اأثناء اخلدمة اأهمية  اأن لتدريب املعلم  ل�شك 
وقدرته  التدري�شية  م�شتوياته  حت�شني  يف  كبرية 
خالل  مــن  وذلــك  املنهج,  اأهـــداف  حتقيق  على 
اأدائه املهني, وتعوي�س جوانب الق�شور يف  تنمية 
يواجهه من  وما  قبل اخلدمة  الأكادميي  الإعداد 
م�شكالت مهنية اأثناءها )القحطاين, 2004()5(. 
فعملية التدريب اأثناء اخلدمة ميكن اأن ت�شهم 
التدري�شية  واملهارات  املعارف  املعلم  اإك�شاب  يف 
التفكري  مهارات  تنمية  اإىل  بالإ�شافة  الالزمة, 
التدري�س  وا�شرتاتيجيات  طــرق  وتطوير  لديه, 
التي يوظفها يف حتقيق اأهداف الدر�س, وتدريبه 
على مواكبة التحديات اجلديدة يف ع�شر العوملة 

ت�شهم  اأن  ميكن  وبالتايل   ,)6()2002,Cain(
تلك العملية يف اإعداد معلمني حمرتفني ميتلكون 
الفاعلة  الرتبوية  املمار�شة  على  العالية  القدرة 
ومهاراتهم  الريا�شية  معرفتهم  تنمية  خالل  من 
)7(, والتي ميكن   )2009,Chamoso( الإبداعية
املرجوة  الأهداف  اإيجابًا على حتقيق  تنعك�س  اأن 

وب�شكل اأف�شل.
ترتبط  ل  لــلــتــدريــب  الأهــمــيــة  تــلــك  اأن  كــمــا 
تتجاوز  بــل  فح�شب,  اخلــدمــة  ــاء  ــن اأث باملعلمني 
اأ�ــشـــــــــــار  املــعــلــمــني, حــيــث  الـــطـــالب  اإىل  ذلـــك 
)Chamoso,2009( )7( اإىل اأن لتدريب الطالب 
التدري�س  على  الريا�شيات  تخ�ش�س  يف  املعلمني 
اأثر وا�شح  الدرو�س اجلامعية  امل�شغر يف قاعات 
وملمو�س يف تطوير م�شتوياتهم وحت�شني اأدائهم. 

اأثناء  الــتــدريــب  لــربامــج  الأهــمــيــة  تلك  ولعل 
وتنفيذ  بت�شميم  العناية  �شرورة  تربز  اخلدمة 
الأهـــداف  حتقيق  يف  ي�شهم  مبــا  الــربامــج  تلك 
حول  جمملها  يف  تتمحور  والتي  منها,  املــرجــوة 
تطوير م�شتويات املعلم التدري�شية التي ت�شهم يف 

حتقيق الأهداف الرتبوية بتميز واقتدار. 
املوؤ�صرات الرئي�صة لنجاح برامج التدريب اأثناء 

اخلدمة

ميكن القول اأن من اأبرز موؤ�شرات جناح برامج 
املعلم  معلومات  زيــادة  اخلدمة  اأثــنــاء  التدريب 
الالزمة  املــهــارات  م�شتوى  وتطوير  وتطويرها, 
املعلم  واجتــاهــات  �شلوك  وحت�شني  العمل,  لأداء 
مبا يتفق و�شالح العمل, ومن ثم ارتفاع م�شـــتوى 
)الر�شيدي,  التعليمية  واملوؤ�شـــ�شة  للمعلم  الأداء 

 .)1( )2004
وعليه, فاإن هناك العديد من الإجراءات التي 
الربامج  تلك  ت�شميم  يف  للنجاح  اتباعها  ينبغي 
اتباع  الإجــراءات  تلك  اأبــرز  ولعل من  وتنفيذها, 
التخطيط العلمي يف ت�شميم الربامج التدريبية, 
ويف  لها,  اجليد  الإعـــداد  ي�شهم يف  الــذي  الأمــر 
ــط  ــرتاب الــتــكــامــل وال حتقيق درجـــة كــبــرية مــن 
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تكون  والتي  املختلفة  وعنا�شرها  اأجزائها  بني 
زيادة  يعني  مما  التدريبية,  العملية  مبجموعها 
ل�شيما  اأهدافها,  حتقيق  على  وقدرتها  فاعليتها 
م�شتمرة  عملية  واقــعــه  يف  ميثل  الــتــدريــب  واأن 
يقوم  خمتلفة  وعنا�شر  اأجزاء  تت�شمن  ومتكاملة 

كل منها بدور متميز )الر�شيدي, 2004( )1(.
ت�شميم  يف  العلمي  التخطيط  اتباع  اأن  كما 
تلك الربامج التدريبية ي�شمن مراعاة احتياجات 
املتدربني وحتديدها بدقة, على اعتبار اأن حتديد 
الحتياجات التدريبية للمتدربني والنطالق منها 
اأهم  اأحــد  يعترب  التدريبية  الأهـــداف  حتديد  يف 
اخلدمة,  اأثــنــاء  التدريب  بــرامــج  جنــاح  معايري 
اأن  اإىل   )5()2004 )الــقــحــطــاين,  ي�شري  حيث 
الأوىل  اخلــطــوة  يعد  املتدربني  حــاجــات  حتديد 
حمقق  ناجح  تدريبي  برنامج  اأي  وت�شميم  لبناء 
 )1(  )2004 )الر�شـــيدي,  ي�شري  كما  لأهــدافــه, 
�شوء  يف  التدريبية  الــربامــج  ت�شميم  اأن  اإىل 
الحتياجات الفعلية للمتدربني يعني امل�شاهمة يف 
زيادة فاعلية برامج التدريب التي يتم ت�شميمها 
القول  ميكن  ذلك,  من  العك�س  وعلى  وتنفيذها. 
لتلك  مراعية  غري  تدريبية  برامج  ت�شميم  اأن 
ال�شلبية  الأمور  من  يعترب  التدريبية  الحتياجات 
عملية  تواجه  التي  امل�شكالت  اأهــم  ومــن  للغاية, 

التدريب )العمري, 2007( )8(.
التدريبية  الحتياجات  حتديد  فــاإن  وبذلك 
للمتدربني يعني اأن الربنامج التدريبي �شوف يحدد 
اإحداثها يف معارف  التغيريات املطلوب  جمموعة 
ومبا  الأفــــراد,  واجتــاهــات  ومــهــارات  ومعلومات 
يوؤدي اإىل تعديل اأو تطوير �شلوكهم اأو ا�شتحداث 
ال�شلوك املرغوب �شدوره عنهــم, والذي ميكـن اأن 
ي�شـهم يف التغلــب على نواحي الق�شور يف الأداء 
يف  ت�شـهم  التي  الإنتاجية  الكفاية  اإىل  والو�شول 

حتقيق اأهداف املنظمة )الر�شيدي, 2004( )1(.
الحتياجات  حتديد  على  العمل  فــاإن  وبذلك 
التدريبية يعترب اأحد املوؤ�شرات القوية على جناح 

للمعلمني,  تنفيذها  يتم  التي  التدريبية  الربامج 
قد  التدريبي  الربنامج  اأن  يعني  ذلــك  اأن  حيث 
�شمم يف �شوء ما يحتاجه املعلم من تدريب, الأمر 
الذي ي�شهم كذلك يف توفري الوقت واجلهد, ويف 
املوؤ�ش�شة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  اإ�شاعة  عدم 
تدريب  اإىل  للو�شول  بالتدريب  املعنية  الرتبوية 

ناجح وفعال )القحطاين, 2004( )5(.  
للمعلمني  التدريبية  الحتياجات  حتديد  وبعد 
خاللها,  من  التدريبية  الأهــداف  ا�شتقاق  ميكن 
وحمددة,  وا�شحة  الحتياجات  تلك  كانت  فكلما 
كانت  مــدرو�ــشــة  علمية  بطريقة  م�شحها  ومت 
ــًا وا�ــشــحــة وحمــــددة وممكنة  ــ�ــش اأي الأهــــــداف 
ال�شياق  ويف   .)1(  )2004 )الر�شيدي,  التحقيق 
ذاته ي�شري )الزهراين, 2010( )9( اإىل اأنه »وحتى 
اأثناء اخلدمة مثمرًا وناجحًا لبد  التدريب  يكون 
وتقوم  ووا�شحة  اأهــداف حمددة  هناك  يكون  اأن 
املتدرب  احتياجات  على  بناًء  علمية  اأ�ش�س  على 

الفعلية«.
ــاجــات الــتــدريــبــيــة  ــي ــد الحــت ــعــد حتــدي     وب
عنها ميكن حتديد  الناجتة  التدريبية  والأهداف 
وحتديد  املنا�شبة,  التدريبية  والأن�شطة  املحتوى 
حتديد  اإىل  بالإ�شافة  التدريب,  واأ�شاليب  اأنــواع 
ــامــج الــتــدريــبــي  ــربن ــقــومي ال ــب ت ــي ــال ــش طـــرق واأ�

)الر�شيدي, 2004( )1(.
وتنفيذ  لت�شميم  املهمة  الأمـــور  من  اأن  كما 
اأمــام  الفر�شة  اإتــاحــة  ناجحة  تدريبية  بــرامــج 
املكت�شبة  والــقــدرات  املــهــارات  لتطبيق  املــتــدرب 
ما  وهــو   ,)8(  )2007 )الــعــمــري,  الــتــدريــب  مــن 
يتفق كذلك مع ما اأ�شار اإليه )اآل عبد اللطـــيف, 
2005( )4( من اأهمية العناية باجلوانب التطبيقية 
يف عملية التدريب, بالإ�شافة اإىل تركيز التدريب 
معيـــار  وو�شع  للتنفيذ,  القابلة  املــهــارات  على 
الأهداف  التاأكد من حتقق  يتم من خالله  معني 

املن�شودة.
كــمــا اأن مــن الأمــــور املــهــمــة كــذلــك لإجنـــاح 
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باملعيقات  التنبوؤ  اخلدمة  اأثناء  التدريب  برامج 
بعد  ما  اأو  التنفيذ  عملية  تعرت�س  اأن  ميكن  التي 
اأمكن. ويق�شد  اإزالتها ما  التدريب, والعمل على 
باملعوقات التدريبية: »جميع ما يعرت�س الربنامج 
وفنية  اإداريــــة  وعــوائــق  �شعوبات  مــن  التدريبي 
على  الربنامج  هذا  تنفيذ  دون  واجتماعية حتول 
الوجه الأكمل« )الزهراين, 2010( )9(, حيث اأن 
التدريب  تلك املعوقات ت�شعف من مردود عملية 
)الدعدي,  اأو�شى  لذلك   ,)8(  )2007 )العمري, 
اإجراء بحوث  اأهمية  اإىل  )10( يف درا�شته   )2008
من  التدريبية  الربامج  متنع  التي  املعوقات  حول 
يف  ي�شهم  مبا  تالفيها  يف  اأمــاًل  اأهدافها,  حتقيق 

حتقيق اأهداف الربنامج. 
تلك  اأن  اإىل   )9()2010 )الــزهــراين,  وي�شري 
اأثــنــاء  الــتــدريــب  عملية  تعرت�س  الــتــي  املــعــوقــات 
مــراحــل,  ثــالث  اإىل  ت�شنيفها  ميكن  اخلــدمــة 
التخطيط,  مبــرحــلــة  املتعلقة  املــعــوقــــــــات  ــي  ه
واملعوقات  التنفيذ,  مبرحلة  املتعلقــــة  واملعوقات 
واأ�شـــاف  والتقومي.  املتابعة  مبرحــلة  املتعلقة 
املعوقات  تلك  من  باأن   )9(  )2010 )الزهـــراين, 
عــدم و�ــشــوح اأهـــداف بــرامــج الــتــدريــب, ووجــود 
نق�س يف ميزانيات التدريب وعدم كفايتها, وعدم 
املعلمني لال�شتفادة  توافر اجلدية من قبل بع�س 
للربنامج,  الزمنية  املــدة  وق�شر  التدريب,  من 
للتدريب,  املــوؤهــلــة  الب�شرية  الـــكـــوادر  ونــقــ�ــس 
على  التدريب  برامج  بع�س  يف  املدربني  واعتماد 
الأ�شاليب  ا�شتخدام  و�شعف  املحا�شرة,  اأ�شلوب 
املعريف  اجلــانــب  وتغليب  الــتــدريــب,  يف  العلمية 
وجود  وعــدم  العملي,  اأو  التطبيقي  اجلانب  على 
قاعات التدريب املجهزة, وندرة وجود اخلدمات 
امل�شاندة مثل مراكز الو�شائل التعليمية املتطورة, 
وعدم ا�شتخدام نتائج التقومي يف تطوير الربامج 
يف  التتبعي  التقومي  ا�شتخدام  وعــدم  التدريبية, 
العمل  مواقع  يف  الطويلة  التدريب  ــار  اآث حتديد 
بعد التدريب باعتباره من املعوقات التي تقلل من 

اأثناء  التدريبية  الــدورات  من  املتدربني  ا�شتفادة 
اخلدمة.

خال�صة الإطار النظري

باأهمية دور املعلم يف  ميكن تلخي�س ما �شبق 
اخلدمة  اأثناء  تدريبه  واأهمية  التعليمية,  العملية 
مبا ي�شهم يف تطوير م�شتوياته التدري�شية وقدرته 
اأبــرز  مــن  واأن  املــرجــوة.  الأهـــداف  حتقيق  على 
الأمور التي ت�شهم يف اإعداد برامج تدريبية ناجحة 
النطالق بداية من حتديد الحتياجات التدريبية 
للمعلمني, ومن ثم حتديد الأهداف يف �شوء تلك 
الحتياجات, بالإ�شافة اإىل التنبوؤ باملعوقات التي 
على  والعمل  التدريبي,  الــربنــامــج  تعرت�س  قــد 
واأن  اأمكن.  ما  اآثــارهــا  من  التقلي�س  اأو  اإزالتها 
مراعاة تلك الأمور ميكن اأن ت�شهم وب�شكل فاعل 
اإمكانية  وزيــادة  التدريبية,  الربامج  اإجنــاح  يف 

حتقيقها لأهدافها املرجوة.
الدرا�صات ال�صابقة

تناولت  التي  الــدرا�ــشــات  مــن  العديد  هناك 
وبالعودة  بــاآخــر,  اأو  ب�شكل  التدريبية  الــربامــج 
اأمكن  التي  الدرا�شات  تلك  اأهداف عدد من  اإىل 
يلحظ  ت�شمنته  ومــا  عليها  احلــ�ــشــول  للباحث 
ا�شرتاتيجية  خــالل  مــن  تنبع  مل  اأنــهــا  الــبــاحــث 
ت�شميم  بهدف  اتباعها  ميكن  ومف�شلة  وا�شحة 
خالل  من  نبعت  واإمنــا  التدريبية,  الربامج  تلك 
تبني اأحد النماذج يف ت�شميم الربامج التدريبية, 
اأو من خالل العتماد على ال�شتبانة كاأداة وحيدة 
اأمكن يف  والتي  التدريبية  يف حتديد الحتياجات 

�شوئها ت�شميم تلك الربامج.
من  ال�شتفادة  اإمكانية  الباحث  يلحظ  كما 
يف  الدرا�شات  تلك  ت�شمنتها  التي  الأفكار  بع�س 
منها  ال�شتفادة  ميكن  التي  ال�شرتاتيجية  اإعداد 

يف ت�شميم الربامج التدريبية.
الــدرا�ــشــات  تلك  عــر�ــس  بعد  ي�شار  و�ــشــوف 
اإعـــداد  يف  منه  ال�ــشــتــفــادة  ميكن  مــا  ـــرز  اأب اإىل 

ال�شرتاتيجية.
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ومن تلك الدرا�صات

اأ�شارت  والتي   )11(  )2003 )املعيذر,  درا�شة 
فيها اإىل اأن هدف هذه الدرا�شة متثل يف حتديد 
العاملية  التعليم يف �شوء الجتاهات  تقنيات  اأهم 
املتو�شطة  املرحلة  معلمات  تدريب  ويف  احلديثة, 
تدري�س  يف  التقنيات  هذه  توظيف  على  والثانوية 
فقد  التحديد  وجــه  وعــلــى  املختلفة,  املــقــررات 
حاولت هذه الدرا�شة الإجابة عن الأ�شئلة التالية:

الالزمة  احلديثة  التعليم  تقنيات  اأهــم  ما   [

ملعلمات املرحلة املتو�شطة والثانوية اأثناء اخلدمة 
باململكة العربية ال�شعودية؟

] ما النموذج الذي تتبناه الباحثة يف ت�شميم 
الربنامج  لت�شميم  والتدريبية  التعليمية  الربامج 

التدريبي املقرتح؟
املقرتح  التدريبي  الــربنــامــج  مكونات  مــا   [
معلمات  لتوظيف  التعليم  تفريد  على  القائم 
التعليم  لتقنيات  والثانوية  املتو�شطة  املرحلة 

احلديثة يف املواقف التعليمية؟
الباحثة  قامت  الت�شاوؤلت  تلك  عن  ولالإجابة 
اأداة البحث املتمثلة يف ا�شتبانة تكونت من  ببناء 
تقنية  على  منها  فقرة  كل  حتتوي  فقرة,   )18(
تعليمية يف �شوء الجتاهات العاملية احلديثة. ومت 
تكونت  التي  البحث  عينة  على  ال�شتبانة  تطبيق 
من معلمات املرحلتني املتو�شطة والثانوية قوامها 
التعليم  تقنيات  اأهم  بهدف حتديد  )79( معلمة 
التـــدري�س. عملية  يف  اإليهن  الالزمة   احلـديثة 
اأن  عــن  ال�شتبانة  حتليل  نتائج  اأ�ــشــفــرت  وقــد 
احلاجة اإىل التدريب على توظيف تقنيات التعليم    
مب�شاعدة احلا�شوب حتتل املرتبة الأوىل يف الأهمية 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  كل  نظر  وجهة  من 
واملــ�ــشــرفــات الــرتبــويــات واملــعــلــمــات. وفــى �شوء 
التدريبي     الربنامج  ت�شميم  مت  ال�شتبانة  نتائج 
حديثة  تعليمية  تقنيات  �شبع  مت�شمنًا  املقرتح 
)مدخل النظم, ت�شميم التعليم, تفريد التعليم,    
التعليــــم  الإتقاين,  التعلم  التعليمية,  املوديولت 

املــتعددة(. الو�شائط  احلــا�شـــوب,   مب�شـــاعدة 
كمب  منـــوذج  �ــشــوء  يف  الــربنــامــج  ت�شميم  ومت 
حيث  التدريبية,  الــربامــج  لت�شميم   )Kemp(
يفيد هذا النوع من النماذج مع اأ�شلوب املوديولت 
حمتوى  تقدمي  يف  ا�شتخدامها  مت  التي  التعليمية 
الربنامج املقرتح. ومت التاأكد من �شدق الربنامج 
من  جمموعة  على  عر�شه  طريق  عــن  و�شبطه 
املحكمني, وتطبيق بع�س موديولته على جمموعة 

من املعلمات.
واأو�شت الدرا�شة بعدة تو�شيات منها �شرورة 
لأي  التخطيط  يف  واملعلمات  املعلمني  م�شاركة 
خالل  من  وذلك  اخلدمة,  اأثناء  تدريبي  برنامج 
على  والتعرف  التدريبية,  احتياجاتهم  حتديد 

وجهة نظرهم يف احتياجاتهم املهنية.
اأ�شارت  والتي   )12()2003 )احلويل,  ودرا�شة 
 فيها اإىل اأن هدفها من هذه الدرا�شة متثل يف حماولة
التعليمي  الت�شميم  منـــاذج  مــن  ال�ــشــتــفــادة    
لتنمية  منـــوذج  ـــرتاح  اق يف  والأجــنــبــيــة  العربية 
ـــدى الــطــالــبــات  ــ�ــس ل ــتــدري مـــهـــارات مـــا قــبــل ال
والــرتبــيــة  املــنــزيل  القــتــ�ــشــاد  بق�شم  املــعــلــمــات 
املرحلة  لإعــــداد معلمـــــات  بكليةالتــــربية  الفنية 
املنــزيل. القت�شـــــاد  جمــــــال  فـــي   البتدائية 

واأن هذه الدرا�شة حاولت الإجابة عن عدة  اأ�شئلة 
منها:

الالزمة  التدري�س  قبل  ما  مهارات  اأهم  ما   [

للطالبة املعلمة بق�شم القت�شاد املنزيل والرتبية 
املرحلة  معلمات  لإعـــداد  الرتبية  بكلية  الفنية 

البتدائية ؟
التعليم  ت�شميم  يف  املــقــرتح  النموذج  مــا   [

الطالبات  لدى  التدري�س  قبل  ما  مهارات  لتنمية 
املعلمات بق�شم القت�شاد املنزيل والرتبية الفنية؟

بعــدة  قـــامت  اأنها  اإىل  الباحثــة  واأ�شارت   [

منها: ــة  ــش ــدرا� ال اأهـــــداف  لتحقيق   اإجــــــراءات 
اإعـداد قائمة مبهارات ما قبل التدري�س وحتكيمها.

] ت�شميم وبناء النموذج املقرتح يف ت�شميم 



32 جملة عجمان للدرا�شات والبحوث, املجلد العا�شر, العدد الأول

التعليم وحتكيمه.
 وقد اأ�شفرت نتائج الدرا�شة عن عدة اأمور منها:

الالزمة  التدري�س  قبل  مــا  مــهــارات  حتديد   [  
للطالبة املعلمة بق�شم القت�شاد املنزيل والرتبية 
املرحلة  معلمات  لإعـــداد  الرتبية  بكلية  الفنية 
رئي�شة  مــهــارات   )9( على  ا�شتملت  البتدائية 

يتفرع منها )47( مهارة فرعية.
] ت�شميم وبناء منوذج يف الت�شميم التعليمي 
ال�شابق  الــتــدريــ�ــس  قــبــل  ــا  م مـــهـــارات  يت�شمن 
حتديدها لتنميتها لدى الطالبات املعلمات بق�شم 
الرتبية  بكلية  الفنية  والرتبية  املنزيل  القت�شاد 

لإعداد معلمات املرحلة البتدائية.
حاولت  والتي   )13()2003 )العودان,  ودرا�شة 

فيها الإجابة عن الأ�شئلة التالية:
هيئة  لأعــ�ــشــاء  التدريبية  الحــتــيــاجــات  مــا   .1
التقنيات  جمال  يف  البنات  بكليات  التدري�س 

التعليمية؟.
الباحثة يف ت�شميم  تتبناه  الذي  النموذج  ما    .2
التدريبي  الربنامج  لبناء  التدريبية  الربامج 

املقرتح؟
3.  مــا مــكــونــات الــربنــامــج الــتــدريــبــي املــقــرتح 
بكليات  الــتــدريــ�ــس  هيئة  اأعــ�ــشــاء  لــتــدريــب 
التعليمية  ــقــنــيــات  ــت ال جمــــال  يف  الــبــنــات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة؟ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم  �ــــشــــوء   يف 

ومن خالل ذلك هدفت الدرا�شة اإىل:
الالزمة  التدريبية  الحتياجات  التعرف على    .1
التقنيات  جمــال  يف  الــتــدريــ�ــس  هيئة  لع�شو 

التعليمية.
على  قائم  مقرتح  تدريبي  برنامج  ت�شميم   .2
الحتياجات التدريبية لأع�شاء هيئة التدري�س 
التعليمية. التقنيات  جمال  يف  اخلدمة   اأثناء 
اأ�شئلة  ولتحقيق هذين الهدفني والإجابة على 
البحوث  مراجعة  بعد  الباحثة  قامت  البحث 
ذات  والأجنبية  العربية  ال�شابقة  والدرا�شات 
واإعـــداد  البحث احلـــايل  الــعــالقــة مبــو�ــشــوع 

لتحديد  ا�شتبانة  بــاإعــداد  النظري,  الإطـــار 
التقنيات  جمــال  يف  التدريبية  الحتياجات 
بكليات  التدري�س  هيئة  لأعــ�ــشــاء  التعليمية 

البنات والتاأكد من �شدقها وثباتها.
هيئة  لأع�شاء  التدريبية  الحتياجات  وكانت 
بالن�شبة  التعليمية  التقنيات  جمال  يف  التدري�س 
تطورات  مــع  ومتما�شية  منطقية  ككل  للكليات 
لحتياجاتهم  ن�شبة  اأعلى  كانت  حيث  الع�شر, 
الآيل  للحا�شب  الأجهزة هي  ا�شتخدام  يف جمال 
ثــم جــهــاز عر�س  ــت ومــن  الإنــرتن ويــاأتــي بعدها 
التعليمية  لــلــمــواد  بالن�شبة  اأمـــا  الــ�ــشــفــافــيــات, 
املرتبة  يف  فجاءت  الأجــهــزة  مع  ت�شتخدم  التي 
ويليها  الإنــرتنــت  على  التعليمية  املــواقــع  الأوىل 
ومـــن  التعليميــة  الآلــــي  احلـــا�شــــب  برجميــات 
ال�شفافيــات. عـــر�س  جهـــاز  �شفافيـــات   ثــم 

 )kemp( ثم قامت الباحثة باختيار منوذج كمب
على  بناًء  املقرتح  التدريبي  الربنامج  لت�شميم 
هيئة  لأعــ�ــشــاء  التدريبية  الحــتــيــاجــات  نتائج 
حتى  الربنامج  �شدق  من  التاأكد  ومت  التدري�س, 
هيئة  اأع�شاء  تــدريــب  يف  منه  ال�شتفادة  ميكن 

التدري�س بكليات البنات.
ودرا�شة )اآل مبارك, 2006()14(  والتي حتددت 
م�شكلتها يف حماولة بناء برنامج تدريبي مقرتح 
املهارات  بع�س  الفنية  الرتبية  معلمات  لإك�شاب 
 الأ�شا�شية و البتكارية يف تدري�س الت�شميم الفني.

املهارات  حتديد  الدرا�شة  اأهــداف  اأهــم  كانت  و 
الربنامج  ي�شاعد  التي  والبتكارية  الأ�شا�شية 
الفنية  الــرتبــيــة  ملعلمات  اإكــ�ــشــابــهــا  يف  املــقــرتح 
الدرا�شة فقد  اأهداف  الثانوية,ولتحقيق  باملرحلة 

عمدت الباحثة اإىل ت�شميم الأدوات التالية:
معلمات  ا�شتخدام  واقع  لدرا�شة  ا�شتبانه   .1
وحتديد  التدري�س,  يف  للحا�شوب  الفنية  الرتبية 
احلـــاجـــات الــتــدريــبــيــة لــلــمــعــلــمــات ل�ــشــتــخــدام 

احلا�شوب يف تدري�س الرتبية الفنية.
ــة املــدجمــة  ــطــوان ــش ــقــومي ال� 2. ا�ــشــتــبــانــه ت
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للربنامج التدريبي.
3. اختبار حت�شيلي )معريف(.

4. اختبار اأداء لقيا�س املهارات الأ�شا�شية.
توران�س  اختبار  اأي�شًا  الباحثة  وا�شتخدمت 
ال�شكلي الن�شخة )ب(لقيا�س املهارات البتكارية, 
 كــمــا قــامــت بـــاإعـــداد بــرنــامــج تــدريــبــي مــقــرتح. 

وقد اأ�شفرت نتائج الدرا�شة عن :
قبل  مــن  املــقــرتح  الت�شميم  منـــوذج  اإن   .1
التدريبية  الــربامــج  لت�شميم  منا�شب  الباحثة 
وخ�شو�شًا برامج تدريب املعلمات على احلا�شوب 

يف جمال الت�شميم الفني.
نتائج  بني  اإح�شائية  دللــه  ذا  فرق  وجــود   .2
الختبار  نتائج  ل�شالح  والبعدي  القبلي  الختبار 
اأثر  اإىل  ي�شري  وهذا  التجريبية  للمجوعة  البعدي 
الربنامج يف تدريب املعلمات واإك�شابهن املهارات 

الأ�شا�شية.
 ]  وقد متثلت اأبرز تو�شيات الدرا�شة فيما يلي:
جمال  يف  التدريبي  الربنامج  من  ال�شتفادة   -
تدري�س  يف  احلا�شوب  دمج  على  املعلمات  تدريب 
من  ظهر  كما  اأثره  اأثبت  والذي  الفني  الت�شميم 

نتائج الدرا�شة.
يف  التطبيقية  الــربامــج  مــن  ال�ــشــتــفــادة   [
الفنية ل�شهولة ا�شتخدامها  اإعداد درو�س الرتبية 

واإمكانية توظيفها يف جمالت فنية عديدة.
ودرا�شة )القحطاين, 2004()5( والتي هدفت 
يف  واملهارية  املعرفية  اجلوانب  على  التعرف  اإىل 
جمال تقنيات التعليم التي ميتلكها معلمي التفوق 
والبتكار, وما اإذا كانت هناك حاجة للتدريب يف 
اجلانب املعريف واملهاري لتقنيات التعليم, وكذلك 
العقلي  التفوق  معلمي  اجتــاهــات  على  التعرف 

والبتكار نحو تقنيات التعليم.
اأدوات  ببناء  الــبــاحــث  قــام  ذلــك  ولتحقيق 
الدرا�شة املتمثلة يف ال�شتبانة, وتو�شلت الدرا�شة 
تدريبية  حاجة  هناك  اأن  منها  نتائج  عــدة  اإىل 
املعرفية  اجلوانب  من  العديد  يف  كبرية  بدرجة 

لتقنيات  متو�شطة  بــدرجــة  املــهــاري  املــجــال  ويف 
للمرحلة  والبتكار   العقلي  التفوق  ملعلمي  التعليم 

البتدائية. 
اإعداد  منها  تو�شيات  بعدة  الدرا�شة  واأو�شت 
برامج تدريبية, بالإ�شافة اإىل زيادة عدد الدورات 

التدريبية يف تلك املجالت.
الحتياجات  حتديد  اأن  اإىل  الباحث  واأ�ــشــار 
يف  والهيكلي  الرئي�شي  العن�شر  ميثل  التدريبية 
دعائم  جميع  عليه  تقوم  حيث  التدريب,  �شناعة 
العملية التدريبية وتنمية املوارد الب�شرية, ولذلك 
يف  اأ�شا�شية  خطوة  يعد  احلــاجــات  تقدير  فــاإن 
معظم الربامج التعليمية اأو التدريبية, اإذ ل ميكن 
معرفة  دون   تدريبية  اأو  تعليمية  برامج  ت�شميم 

الفجوات يف اأداء املعلمني اأو املتدربني. 
هدفت  التي  )الــر�ــشــيــدي,2004()1(  ودرا�شة 
تــدريــب مــديــري املــدار�ــس يف  بــرامــج  اإىل تقومي 
التعليمية  حائل  منطقة  يف  التعليم  تقنية  جمال 
ومدى حتقيقها اأهدافها من وجهة نظر املتدربني, 
حيث اأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن من اأهم املقرتحات 
التي تزيد فاعلية برامج تدريب مديري املدار�س 

يف جمال تقنيات التعليم : 
ت�شميم برامج تدريبية يف تقنيات التعليم   [

يف �شوء الحتياجات التدريبية الفعلية للمتدربني.
ــرتاك املــتــدربــني يف تــقــومي الــربنــامــج   ــش ] ا�

التدريبي.
اإىل  هدفت  والتي   )6()2002,Cain( ودرا�شة 
اإىل  الأ�شا�س  يف  يهدف  تدريبي  برنامج  تقومي 
الباحث  اأ�شار  حيث  الطالب,  م�شتويات  تطوير 
اإىل اأن هذا الربنامج م�شتوحى من اأحد م�شاريع 
ولية  جامعة  من  تطويرها  مت  التي  الريا�شيات 

ميت�شجان.
واأ�شاف الباحث باأن تطوير هذا الربنامج جاء 
بعد نتائج الريا�شيات يف الدرا�شة الدولية الثالثة 
بالدرا�شة  القائمون  انتقد  حيث   ,)TIMSS(
الوليات  يف  الثامن  لل�شف  الريا�شيات  منهج 
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تلك  اأبــرز  من  وكــان  بق�شوة,  الأمريكية  املتحدة 
النتقادات:

جتزوؤ املعرفة وعدم ترابطها.
�شعف الهتمام با�شرتاجتيات حل امل�شكلة .

انخفا�س م�شتوى منهج الريا�شيات الأمريكي, 
اإ�شافة اإىل اأن هذا املنهج وا�شع جدًا, وبه العديد 

من املعلومات املكررة.
وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة )وفق ا�شتبيانات 
كلتا  اأن  ــــطــــالب(  وال ــمــني  املــعــل ــى  عــل وزعـــــت 
الطالب  ي�شاعد  الربنامج  اأن  تعتقد  املجموعتني 
لي�شبحوا اأف�شل يف عدة اأمور منها حل امل�شكالت 

الريا�شية.
اأن هناك العديد  وبتحليل تلك الدرا�شة جند 
يف  منها  ال�شتفادة  اأمكن  التي  املهمة  الأمور  من 
قام  حيث  املقرتح,  التدريبي  الربنامج  ت�شميم 

املعنيون بعدة اإجراءات منها:
الريا�شيات  م�شروع  ملو�شوعات  حتديدهم 
الوحدات  تلك  ومن  وحــدة,   )24( يت�شمن  واأنــه 
الإح�شاء والحتمالت والأعداد والعمليات عليها 

والهند�شة والقيا�س واجلرب.
الإ�شارة اإىل اأن امل�شروع يتكون من اأدلة معلمني 

ومواد يتم جتهيزها.
الريا�شيات,  مــ�ــشــروع  لأهــــداف  حتــديــدهــم 
اأعظم  وفهم  تقدير  تبنى  الأهــداف  تلك  واأن من 
املجرد  التفكري  مــهــارات  وتنمية  للريا�شيات, 
ومهارات حل امل�شكالت, وزيادة القدرة على روؤية 

تطبيقات الريا�شيات يف احلياة اليومية.
جمموعات  يف  واقعية  م�شكالت  بحل  قيامهم 
يف  والعالقات  الأمنــاط  اكت�شاف  بهدف  تعاونية 
الريا�شيات, اإ�شافة اإىل تقدمي م�شكالت ريا�شية 

بهدف تطوير اإ�شرتاتيجيات حللها.  
الإ�شارة اإىل اأن هذا املنهج لولبي )حلزوين(, 
مع  املنهج,  تنظيم  طريقة  اإىل  الإ�شارة  وبالتايل 
هذا  يف  تقدميها  وطريقة  بالك�شور  ال�شت�شهاد 

املنهج ب�شكل لولبي )حلزوين(. 

الإ�شارة اإىل بع�س املرونة يف تقدمي الوحدات 
وب�شبب  اأنــه  اإىل  الباحث  اأ�شار  حيث  التعليمية, 
م�شتوى  كــل  ويف  للمعلمني  ي�شمح  املنهج  كثافة 
وحــدات  مــن  وحــدتــني  اأو  تعليمية  وحــدة  بحذف 
التحويلية وحتليل  الهند�شة  حمددة م�شبقًا )مثل 

البيانات الإ�شايف(.
الذين  الطالب  بني  مقارنة  اختبارات  اإجراء 
در�ــشــوا هـــذه املــنــاهــج وطـــالب در�ــشــوا مناهج 
خمتلفة, اإ�شافة اإىل ح�شولهم على بيانات نوعية 
 )CMB( من خالل زياراتهم الأ�شبوعية ملدار�س
اإ�شافة  قاعة,  كل  يف  دقيقة   )60-30( والبقاء 
ومالحظة  املعلمني,  مــع  مــقــابــالت  اإجــــراء  اإىل 
الن�شاطات وامل�شاركة فيها, والإجابة على الأ�شئلة 

وتقدمي الدرو�س.
املبا�شر  التفاعل  هذا  اأن  اإىل  الباحث  واأ�شار 
 )CMB( مــدار�ــس  مــن  والــطــالب  املعلمني  بــني 
الدرا�شة,  لهذه  اإ�شافية  نوعية  ببيانات  زودهــم 
كما اأنه ومن خالل ال�شجالت ومقابالت املعلمني 
اأمكن احل�شول على العديد من املعلومات, منها 
اإيجابية  اجتاهات  اأبدوا  املعلمني  من   )%93( اأن 
الريا�شيات  مبناهج  مقارنة  املناهج  تلك  جتــاه 
من  املعلمني  من  هناك  اأن  اإىل  اإ�شافة  الأخــرى, 

اأظهر تذمرًا و�شخطًا من تغيري املناهج.
اأن   )6()2002,Cain( اأ�ــشــار  فقد  واأخــــريًا 
الربنامج الذي اأمكن ت�شميمه قد خ�شع للتقومي 
من خالل ا�شتبانات وزعت على املعلمني والطالب 
ثم  ومــن  الــعــالقــة  ذات  املعلومات  جمع  بــهــدف 
يف  منها  ال�شتفادة  بهدف  وتف�شريها  حتليلها 
تقومي الربنامج وتطويره, وتو�شلت اإىل عدة اأمور 
منها وجود العديد من الإيجابيات للربنامج لعل 

من اأبرزها تركيزه على تعميق فهم الريا�شيات.
والتي   )15()2004  ,De La Paz( ودرا�شة 
الأقرا�س  توظيف  اأثــر  ا�شتق�شاء  اإىل  هدفت 
تـــدريـــب الـــطـــالب املــعــلــمــني يف  املـــدجمـــة يف 
املهارات  اإك�شابهم  على  الريا�شيات  تخ�ش�س 
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الالزمة. التدري�شية 
واأ�شار الباحث اإىل اأن تلك الأقرا�س املدجمة 
اأنتجت بهدف م�شاعدة املعلمني قبل اخلدمة على 
الأقرا�س  تلك  حمتويات  واأن  الريا�شيات,  تعلم 
قاعات  يف  خلــرباء  ومقاطع  امل�شادر,  ت�شمنت 
درو�س الريا�شيات, و �شور لعمل الطالب, و دفرت 

مالحظات اإلكرتوين, و عرو�س ب�شرية.
الطالب  اجتــاهــات  اأن  اإىل  الباحث  ــار  واأ�ــش
اإيجابية,  كــانــت  الأقــرا�ــس  تلك  جتــاه  املعلمني 
واعتربوها  منها  ا�شتفادوا  قد  اأنهم  اإىل  اإ�شافًة 

م�شدرًا ثمينًا ومفيدًا للغاية.
ودرا�شة )Evans,2007()16( والتي اأ�شار فيها 
حيث  التدريبية,  الحتياجات  حتديد  اأهمية  اإىل 
هدف الباحث من خالل تلك الدرا�شة اإىل معرفة 
ملن  اجلديدة  الريا�شيات  مناهج  مراعاة  مــدى 
ومدى  الريا�شيات  تعلم  يف  �شعوبات  من  يعانون 
الباحث  اأ�شار  حيث  احتياجاتهم.  مع  ان�شجامها 
اإىل اأن تعليم الريا�شيات يف املدار�س الأ�شرتالية 
قد لقي اهتمامًا كبريًا على مدى العقد املا�شي, 
الأ�ــشــرتالــيــة  الـــوليـــات  وطــبــقــت  �شممت  حــيــث 
ودعمت  اجلديدة,  الدرا�شية  الريا�شيات  مناهج 
اأمور  عدة  خالل  من  املعلمني   الرتبية  قطاعات 
حتقيق  يف  ت�شهم  تدريبية  برامج  ت�شميم  منها 

اأهداف تلك املناهج.
حتديد  باأهمية  املتعلق  ال�شياق  ذات  ويف 
 ,Nixon( اأ�شـــــــــار  التدريبيـــــة  الحتياجـــــــات 
ت�شميم  بكيفية  تتعلق  مقالة  يف   )17()2006
برامج تدريبية تنا�شب احتياجات ق�شمك اإىل اأن 
من الأمور املهمة لت�شميم برامج تدريبية عالية 
وم�شتخدميها  املنظمة  احتياجات  وتلبي  النوعية 
التدريبية,  الحــتــيــاجــات  حتــديــد  عــلــى  الــعــمــل 
باملعلومات  والتزود  التدريب,  حاجات  وحتليل 
اأنواع التدريب الالزمة لتح�شني  ال�شرورية حول 
تلك  توظيف  على  العمل  ثم  ومن  العام,  الأداء 
اأو  الربامج يف حتقيق الأهداف املن�شودة للق�شم 

للمنظمة.
هدفت  والتي   )18()2006,House( ودرا�شة 
البتدائية  املرحلة  تالمذة  معتقدات  معرفة  اإىل 
يف الــيــابــان ويف الـــوليـــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
يف  الثالثة  الدولية  الدرا�شة  يف  اإجنــازهــم  حــول 
الريا�شيات والعلوم, حيث اأظهرت نتائج الدرا�شة 
اأعلى  معدلت  على  اليابانيون  التالمذة  ح�شول 
يف  نظرائهم  من  واأعــلــى  الدولية,  املــعــدلت  من 
درا�شة  اأمكن  حيث  الأمريكية,  املتحدة  الوليات 
املــدار�ــس  يف  الــتــالمــذة  معتقدات  بــني  الــعــالقــة 
يف  الإجنــاز  وبني  واأمريكا  اليابان  يف  البتدائية 

الريا�شيات. 
الجتاهات  اأهمية  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت 
يف  ذلــك  م�شاهمة  واإمــكــانــيــة  الريا�شيات  نحو 

حتقيق الإجناز يف الريا�شيات.
خال�صة الدرا�صات ال�صابقة

الدرا�شات  ت�شمنته  ما  لأبرز  حتليلية  بنظرة 
منها  ال�شتفادة  اإمكانية  الباحث  يرى  ال�شابقة 
اأوجه ميكن  وذلك من عدة  الدرا�شة احلالية  يف 

اخت�شارها يف:
خاللها  من  ميكن  التي  ال�شرتاتيجية  اإعــداد 

ت�شميم برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات.
التدريبي  الــربنــامــج  مــكــونــات  ـــرز  اأب حتــديــد 
ومعلمات  معلمي  تدريب  اإىل  والــهــادف  املقرتح 
الريا�شيات  مناهج  تدري�س  على  الريا�شيات 

اجلديدة.
ينبغي  التي  الأمـــور(  )اأو  الفوائد  تلك  ومــن 
مراعاتها والهتمام بها اأثناء اإعداد ال�شرتاتيجية 
التدريبي  الربنامج  مكونات  اأبرز  حتديد  عند  اأو 

املقرتح اأهمية ما يلي:
ــب املــعــلــمــني عــلــى تــدريــ�ــس املــنــاهــج  ــدري ] ت
املـــهـــارات  ــاب  ــش ــ� اإك يف  ـــك  ذل ودور  ـــدة,  اجلـــدي

التدري�شية الالزمة.
وا�شحة(  ا�شرتاتيجية  )اأو  منــوذج  وجــود   [

ميكن الهتداء بها عند ت�شميم برنامج تدريبي.
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حتديد الحتياجات التدريبية للمعلمني.
واأثناء  التدريب  اأثناء  التكنولوجيا  تفعيل   [

عملية التدري�س. 
يرى  )كما  املعنية  الدرا�شية  الكتب  حتليل   [

الباحث كذلك اأهمية حتليل مواد املنهج برمتها(.
] حتليل طرق التدري�س املتبعة يف تقدمي املادة 

العلمية.
] مــعــرفــة طــريــقــة تــنــظــيــم املــنــهــج )ولــعــل 

التعرف على  والتتابع ت�شهم يف  م�شفوفتي املدى 
ذلك(.

] معرفة �شالحيات املعلم واأدواره املختلفة. 

] حتليل الأهداف الرتبوية اخلا�شة باملناهج 

الدرا�شية.
اأداء الطالب, وال�شتفادة من نتائج  تقومي   [

التقومي يف ت�شميم تلك الربامج.
] تنويع طرق واأ�شاليب تقومي املناهج الدرا�شية 
التي �شي�شمم الربنامج التدريبي بهدف تدري�شها 
بكفاءة, ومن ذلك الزيارات امليدانية واملقابالت 
�شوء  ويف  ميكن  حيث  التح�شيلية,  والختبارات 
قدرة  واأكرث  اأف�شل  تدريبية  برامج  ت�شميم  ذلك 

على حتقيق الأهداف.
حت�شيل  خالل  من  وفاعليته  املنهج  قيا�س   [

اكت�شاب  درجـــة  حيث  مــن  وحتــديــدًا  الــطــالب, 
حل  مهارات  اإىل  بالإ�شافة  الريا�شية  املفاهيم 

امل�شكالت.
الــــذي يتم  ــتــدريــبــي  ــامــج ال ــربن ــقــومي ال ت  [

ت�شميمه.
] قيا�س اجتاهات املعلمني.

على  والطلبة  املعلمني  باجتاهات  الهتمام   [

اأهمية  اإىل  اإ�شافة  الريا�شيات,  نحو  �شواء  حد 
يرى  حيث  الجتــاهــات,  تلك  حت�شني  على  العمل 
عدة  خــالل  مــن  ذلــك  حتقيق  اإمكانية  الباحث 
اأمور ميكن مراعاتها يف الربنامج التدريبي الذي 
العملي  اجلــانــب  على  الرتكيز  منها  �شي�شمم, 
اإىل  اإ�شافة  الربنامج,  تنفيذ  اأثــنــاء  والوظيفي 

باحلياة  الريا�شيات  ربط  على  املعلمني  تدريب 
اليومية للطلبة لدور ذلك يف حت�شني اجتاهاتهم 

نحو الريا�شيات )ال�شيخي, 2000()19(.
اإجراءات الدرا�صة 

منهج الدرا�صة

املنهج  الــدرا�ــشــة  هــذه  يف  الباحث  ا�شتخدم 
واقــع  بتحليل  قـــام  حــيــث  التحليلي,  الــو�ــشــفــي 
اململكة  يف  الــريــا�ــشــيــات  وتعلم  تعليم  عمليتي 
ا�شتبانة  خــالل  مــن  وذلـــك  ال�شعودية  العربية 
ومت عر�شها على خمت�شني  الغر�س  لهذا  اأعدت 
يف وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل, 
التي  الأدبيات  بتحليل  الباحث  قيام  اإىل  اإ�شافة 
منهج  مــواد  وحتليل  التدريبية,  الربامج  تناولت 
كتب  ـ  الدرا�شية  )الكتب  اجلــديــد  الريا�شيات 
التمارينـ  اأدلة املعلمنيـ  الأقرا�س املدجمةـ  ...(, 
وذلك بهدف ال�شتفادة من ذلك يف الإجابة عن 

اأ�شئلة الدرا�شة.
جمتمع الدرا�صة وعينتها

بوزارة  الرتبويني  من  الدرا�شة  جمتمع  يتكون 
باململكة  العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية 

العربية ال�شعودية. 
اأما بالن�شبة لعينة الدرا�شة فقد مت اختيارها 
من عدد من من�شوبي تلك الوزارتني, وذلك وفق 

املعايري التالية:
خم�س  عــن  تقل  ل  بحيث   ( اخلــربة  �شنوات 

�شنوات(.
اأحـــد  املــ�ــشــتــجــيــب  ــون  ــك ي )اأن  الــتــخــ�ــشــ�ــس 
مــرحــلــة  يف  الـــريـــا�ـــشـــيـــات  يف  املــتــخــ�ــشــ�ــشــني 

البكالوريو�س(.
درجـــة  عـــن  ــقــل  ي )األ  الـــدرا�ـــشـــي  املـــوؤهـــل 

البكالوريو�س(.
يقل  )األ  للم�شتجيب  التدريبية  الدورات  عدد 

ذلك عن دورة تدريبية واحدة(.
الــريــا�ــشــيــات اجلــديــدة  مناهج  مــن  الــقــرب 
)بحيث يكون امل�شتجيب قــــد در�س تلك املناهــج 
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اأو  تدرب على تدري�شها اأو نحو ذلك(.
لقبول  اأ�شا�شًا  املعايري  تلك  الباحث  واعترب 
ال�شتمارة واإدخالها يف التحليل من عدمه, وبناًء 
على ذلك مت ا�شتبعاد عدد )53( ا�شتمارة لعدم 
حتقق معيار اأو اأكرث من تلك املعايري. وقد متثلت 
اأكرث اأ�شباب ا�شتبعاد تلك ال�شتمارات يف �شنوات 
�شنوات  ا�شتمارة  اأية  ا�شتبعاد  مت  حيث  اخلــربة, 
�شنوات,   )5( عــن  تقل  فيها  امل�شتجيب  خــربة 
ب�شبب  اأخــرى  ا�شتمارات  ا�شتبعاد  اإىل  اإ�شافة 
 – علوم   – )فيزياء  التخ�ش�س  منا�شبة  عــدم 

�شنوات الخبرةطبيعة العمل الحاليالموؤهل الدرا�شي

م�شرف معلمدكتوراهماج�شتيربكالوريو�س
تربوي

اأ�شتاذ 
مناأخرىجامعي

10 - 5
اأكثر من 
15-10

اأكثر من 
20-15

اأكثر من 
20

7683756333319269
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متو�شط عدد الدورات التدريبية: 10.7 )تقريبًا(.

�شنوات الخبرةطبيعة العمل الحاليالموؤهل الدرا�شي

م�شرف معلمدكتوراهماج�شتيربكالوريو�س
تربوي

اأ�شتاذ 
مناأخرىجامعي

10 - 5
اأكثر من 
15-10

اأكثر من 
20-15

اأكثر من 
20

693261121-1535177
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متو�شط عدد الدورات التدريبية: 6.75 )تقريبًا(.

اأدوات الدرا�صة

واحــدة  ا�شتمارة  يف  الدرا�شة  اأدوات  متثلت 
ت�شمنت )17( عبارة هدفت اإىل ما يلي:

على  التدريب  اأهمية  درجــة  على  التعرف   [

وجهة  من  اجلديدة  الريا�شيات  مناهج  تدري�س 
نظر اأفراد العينة.

ت�شخي�س واقع تعليم وتعلم الريا�شيات يف   [

اململكة العربية ال�شعودية.

عن  يقل  الدرا�شي  املوؤهل  لكون  اأو   ,) حما�شبة 
درجة البكالوريـــو�س )دبـــلوم كــــلية متو�شــــطة(, 
اأو لعدم وجود دورات تدريبية للم�شتجيب, اأو لعدم 
الريا�شيات  مناهج  جتاه  �شابقة  خربة  اأية  وجود 

اجلديدة.
يف  اأدخــلــت  التي  ال�شتمارات  حيث  مــن  اأمــا 
التحليل لتحقق جميع املعايري ال�شابقة فقد متثلت 
يو�شحها اجلدول رقم )1(  ا�شتمارة  يف )161( 

واجلدول رقم )2(.

جدول 1: الرجال

جدول 2: ال�شيدات

تطبيق  يف  النجاح  معوقات  على  التعرف   [

مناهج الريا�شيات اجلديدة بكفاءة.
عــلــى )6( من  ال�ــشــتــمــارة  عــر�ــشــت  وقــــد 
املحكمني, ثالثة منهم من اأع�شاء هيئة التدري�س 
امللك  وجامعة  بالأح�شاء  في�شل  امللك  بجامعة 
عبدالعزيز بجدة وجامعة اأم القرى مبكة املكرمة, 
والإثنان  الرتبية,  يف  اأ�شتاذ  مبرتبة  منهم  الأول 
تخ�ش�س  يف  م�شاعد  اأ�ــشــتــاذ  مبرتبة  الآخــــران 
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اأحدهم لديه  مناهج وطرق تدري�س الريا�شيات, 
الريا�شيات  تدري�س  يف  وطويلة  �شابقة  خــربة 

باملرحلة البتدائية.
اأما بالن�شبة للمحكني الثالثة الآخرين فهم من 
من�شوبي وزارة الرتبية والتعليم من املتخ�ش�شني 
يف  طويلة  خربة  ميتلكون  وممن  الريا�شيات,  يف 
اثنان  ويحمل  �شنوات.  الع�شر  تتجاوز  التدري�س 
منهم درجة املاج�شتري يف تخ�ش�س مناهج وطرق 
درجة  فيحمل  الثالث  اأمــا  الريا�شيات,  تدري�س 
يف  عمل  وممــن  الريا�شيات,  يف  البكالوريو�س 
واملتو�شطة  )البتدائية  الثالث  التعليمية  املراحل 
الالزمة  التعديالت  اإجــراء  مت  وقــد  والثانوية(. 

على ال�شتمارة يف �شوء اآراء املحكمني.
األفا  بطريقة  لال�شتمارة  الثبات  ح�شاب  ومت 

كرونباخ فبلغت هذه الن�شبة )0.82(.
التي  امل�شتويات   )3( رقــم  اجلــدول  ويو�شح 
حددها الباحث للحكم على درجة حتقق كل عبارة 
 – )اأو معوق( )درجة كبرية جدًا- درجة كبرية 

درجة متو�شطة – درجة قليلة - غري متحققة(.

وتــتــطــابــق تــلــك املــ�ــشــتــويــات ودرجــــة حتققها 
التي  والــدرجــات  امل�شتويات  ذات  مع  )تقريبًا( 

حددها )قا�شم وزميله, 2009()20(.
الأ�صاليب الإح�صائية

ا�شتخدم الباحث الأ�شاليب الإح�شائية التالية 
لتحليل بيانات الدرا�شة:

- الن�شب املئوية.
- املتو�شطات احل�شابية.

ال�شتفادة  )بهدف  املعيارية  النحرافات   -
القراءات  تقارب  اأو  تباعد  مدى  معرفة  يف  منها 

عن و�شطها احل�شابي(.
لأداة  الثبات  كرونباخ حل�شاب  األفا  معادلة   -

الدرا�شة.
عر�ص النتائج ومناق�صتها

والتي  الدرا�شة  نتائج  الباحث  يعر�س  �شوف 
الباحث  يعيد  حيث  البحث,  لأ�شئلة  وفقًا  نظمت 
طرح ال�شوؤال ويتبعه بالنتائج املتعلقة به, ومن ثم 
تتم مناق�شة النتائج بهدف ا�شتخال�س امل�شامني 
اإعــداد  خاللها  مــن  ميكن  والــتــي  فيها,  العلمية 
تدريبية  برامج  لت�شميم  متكاملة  ا�شرتاتيجية 
للمعلمني, بالإ�شافة اإىل ت�شميم برنامج تدريبي 
الريا�شيات  ومعلمات  معلمي  تدريب  اإىل  يهدف 
التي  اجلديدة  الريا�شيات  مناهج  تدري�س  على 
طبقت يف العام الدرا�شي 1431/1430هـ, وذلك 
عن طريق توظيف تلك الإ�شرتاتيجية املقرتحة يف 

ت�شميم الربنامج التدريبي.

الإ�صرتاجتية  مكونات  اأبرز  ما  الأول:  ال�صوؤال 

املقرتحة لت�صميم برامج تدريبية للمعلمني 

واملعلمات ؟.

لالإجابة عن هذا ال�شوؤال قام الباحث مبراجعة 
الأدبيات ذات العالقة بالربامج التدريبية ب�شكل 
عام, وحتليل واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�شيات 
خالل  من  واأمكن  املنهج  مــواد  وحتليل  باململكة, 

ذلك الإجابة عن هذا ال�شوؤال كالتايل:

جدول 3

درجة التحققالن�شبة المئويةالمتو�شط الح�شابي للمعيار )من 5(
كبيرة جدًا%90 - 4.5%100 - 5

كبيرة70% - اأقل من 90%3.5 – اأقل من 4.5
متو�شطة50% - اأقل من 70%2.5 – اأقل من 3.5
قليلة30% - اأقل من 50%1.5 – اأقل من 2.5

غير متحققةاأقل من 30%اأقل من 1.5
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ال�صرتاجتية املقرتحة لت�صميم برامج تدريبية 

للمعلمني واملعلمات:

تتكون الإ�شرتاتيجية املقرتحة لت�شميم برامج 
مراحل  ثــالث  من  واملعلمات  للمعلمني  تدريبية 

رئي�شة, هي:
املرحلة الأولـــــى : مرحلة التهيئة

املرحلة الثانية :مرحلة الت�صميم

املرحلة الثالثـة :مرحلة التحكيم

وميكن تف�شيل هذه املراحل على النحو التايل:
املرحلة الأوىل: مرحــــلة التهيئــــة لت�صــــميم 

الربنامج التدريبي

وتتكون هذه املرحلة من اخلطوات التالية:
اخلطوة الأوىل: ت�شخي�س واقع عمليتي تعليم 

وتعلم الريا�شيات يف اململكة العربية ال�شعودية.
التدري�شية  اخلربات  حتديد  الثانية:  اخلطوة 
اجلديدة  الريا�شيات  مناهج  لتدري�س  الالزمة 

)ويتحدد ذلك بتحليل مواد املنهج(.
اخلطوة الثالثة: حتديد الحتياجات التدريبية 

للم�شتهدفني من الربنامج. 
املرحـــلة الثانيــــة: مرحــــلة ت�صميم الربنامج 

التدريبي

ميكن  الأوىل  املــرحــلــة  يف  ورد  مــا  �ــشــوء  يف 
الــربنــامــج  ملــكــونــات  العري�شة  اخلــطــوط  و�ــشــع 
واملــادة  التف�شيلية  الأهـــداف  �شاملة  التدريبي 
بالإ�شافة  للربنامج,  التنفيذية  واخلطة  العلمية 
ت�شميم  عند  اتباعها  ينبغي  التي  املعايري  اإىل 

الربنامج التدريبي.
اخلطوات  من  تتكون  املرحلة  هذه  فاإن  وعليه 

التالية:
وحتديد  العام  الهدف  و�شع  الأوىل:  اخلطوة 

الأهداف التف�شيلية للربنامج التدريبي. 
العري�شة  اخلطـوط  و�شع  الثانية:  اخلطوة 
للربنامج التدريبي م�شتملة على حمتوى الربنامج 

التدريبي وخطته التنفيذية.
اخلــطــوة الــثــالــثــة: حتــديــد املــعــايــري الــالزمــة 

لت�شميم الربنامج التدريبي.
الربنامج  حتكيم  مرحلة  الثالثــــة:  املرحــــلة 

التدريبي

حيث �شيتم يف هذه املرحلة حتكيم الربنامج 
الالزمة.  املعايري  وفق  اإعداده  الذي مت  التدريبي 
و�شوف يتم ذلك وفق اخلطوات الرئي�شية التالية:

اخلطوة الأوىل: حتكيم الربنامج التدريبي من 

الناحية العلمية

اخلطوة الثانية : حتكيم الربنامج التدريبي من 

الناحية الفنية

اخلطوة الثالثة : التدقيق اللغوي

تعليم وتعلم  الثاين: ما واقع عمليتي  ال�شوؤال   
الريا�شيات يف اململكة العربية ال�شعودية ؟.

التدري�شية  اخلـــربات  مــا  الــثــالــث:  الــ�ــشــوؤال 
الالزمة لتدري�س مناهج الريا�شيات اجلديدة ؟.

ال�شوؤال الرابع: ما هي الحتياجات التدريبية 
الريا�شيات  مناهج  لتدري�س  والالزمة  للمعلمني 

اجلديدة ؟.
الثالث  وال�شوؤال  الثاين  ال�شوؤال  عن  لالإجابة 
وال�شوؤال الرابع من اأ�شئلة الدرا�شة ميكن توظيف 
املرحلة الأوىل من ال�شرتاتيجية املقرتحة وامل�شار 
النحو  الأول وذلك على  ال�شوؤال  اإجابة  اإليها عند 

التايل:
لت�صميم  التهيئــــــة  مرحــــلة  الأوىل:  املرحلة 

الربنامج التدريبي

وتتكون هذه املرحلة من اخلطوات التالية:
اخلطوة الأوىل: ت�شخي�س واقع عمليتي تعليم 

وتعلم الريا�شيات يف اململكة العربية ال�شعودية.
التدري�شية  اخلربات  حتديد  الثانية:  اخلطوة 
اجلديدة  الريا�شيات  مناهج  لتدري�س  الالزمة 

)ويتحدد ذلك بتحليل مواد املنهج(.
اخلطوة الثالثة: حتديد الحتياجات التدريبية 

للم�شتهدفني من الربنامج.
وميكن تف�شيل ذلك على النحو التايل:

اخلطوة الأوىل: ت�شخي�س واقع عمليتي تعليم 
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ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الريا�شيات  وتعلم 
)متثل اإجابة ال�شوؤال الثاين(: 

الــعــمــل على  اأن مــن الأهــمــيــة مبــكــان  حــيــث 
الريا�شيات  وتعلم  تعليم  عمليتي  واقع  ت�شخي�س 
يف اململكة العربية ال�شعودية من حيث الإمكانات 
واملهني  العلمي  واملــ�ــشــتــوى  واملـــاديـــة,  الب�شرية 
يف  الــعــلــمــي  ومــ�ــشــتــواهــم  والـــطـــالب  للمعلمني, 
املادية  مبكوناتهما  ال�شفية  والبيئة  الريا�شيات, 
التعليمية ومدى توافرها  وغري املادية, والو�شائل 
العالقة,  ذات  واللوائح  والأنظمة  ومنا�شبتها, 
ملا  الرتبوي  التدريب  عملية  واقــع  اإىل  بالإ�شافة 
حيث  من  التدريبي  الربنامج  على  تاأثري  من  له 

ت�شميمه وتنفيذه.
وتعلم  تــعــلــيــم  عمليتي  واقــــع  ولــتــ�ــشــخــيــ�ــس 
قام  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الريا�شيات 
ا�شتمارة على عدد من الرتبويني  بتوزيع  الباحث 
يف اململكة مت اختيارهم وفق معايري حمددة اأ�شري 
نتائج  بتحليل  الباحث  قام  ثم  ومن  �شابقًا,  اإليها 

جدول 4 : درجة حتقق كل عبارة من العبارات املتعلقة بت�شخي�س واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�شيات باململكة مرتبة 
تنازليًا ح�شب قيمة املتو�شط

ال�شتبانة بهدف التعرف على واقع عمليتي تعليم 
وتعلم الريا�شيات باململكة, ويو�شح ذلك اجلدول 

رقم )4(. 
مع مالحظة اأن الباحث �شوف يناق�س النتائج 
التي اآلت اإليها الدرا�شة يف �شوء خربته ال�شابقة 
الرتبية  وزارة  من�شوبي  اأحـــد  بو�شفه  كــذلــك 
ملناهج  ل�شنوات طويلة  وتدري�شه  �شابقًا,  والتعليم 
واملتو�شطة,  البتدائية  املرحلتني  يف  الريا�شيات 
وكذا تدري�شه اجلامعي ملقررات درا�شية مرتبطة 
بطرق تدري�س الريا�شيات, والجتاهات احلديثة 
يف التدري�س, ونظريات التعليم والتعلم, والو�شائل 
من  الكثري  ارتباط  ظل  يف  خ�شو�شًا  التعليمية, 
الريا�شيات  مبناهج  اجلامعية  املــقــررات  تلك 
اإىل  اإ�شافة  واملتو�شطة,  البتدائية  املرحلتني  يف 
قربه من العديد من الزمالء املعلمني وامل�شرفني 
الرتبويني وم�شريف التدريب الرتبوي, وكذا �شتتم 
مناق�شة ذلك من خالل اأبرز النتائج التي تو�شلت 

اإليها الدرا�شات الرتبوية ذات العالقة.
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درجة 

التحقق  

المحور الأول: مدى اأهمية التدريب على تدري�س مناهج الريا�شيات الجديدة

عند 3 الجودة  معايير  تحقيق  في  التدريبية  بالبرامج  الريا�شيات  معلمي  التحاق  ي�شهم 
درجة 4.420.751تدري�شهم لمناهج الريا�شيات الجديدة.

كبيرة

يحتاج معلمو مناهج الريا�شيات الجديدة اإلى الرتقاء بم�شتوياتهم العلمية والمهنية بما 4
درجة 4.160.812ي�شهم في تدري�شهم لمناهج الريا�شيات الجديدة بكفاءة.

كبيرة

درجة 3.890.933�شعوبة تدري�س مناهج الريا�شيات الجديدة بكفاءة دون اللتحاق باأي برنامج تدريبي.2
كبيرة

يفتقر المعلمون اإلى العديد من المهارات التدري�شية الالزمة لتدري�س مناهج الريا�شيات 1
درجة 3.841.014الجديدة بكفاءة.

كبيرة
المتو�شط الح�شابي للمحور ككل: 4.08 )متحقق بدرجة كبيرة(

المحور الثاني: ت�شخي�س واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�شيات بالمملكة العربية ال�شعودية
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الريا�شيات 5 لتدري�س مناهج  الالزمة  التقنية  والتجهيزات  التعليمية  الو�شائل  توافر  قلة 
4.720.51الجديدة.

درجة 
كبيرة 

جدًا

الكم( 6 حيث  ومن  التجهيزات  حيث  )من  الدرا�شية  الف�شول  من  الكثير  منا�شبة  عدم 
4.660.592لتطبيق بع�س طرق التدري�س الحديثة.

درجة 
كبيرة 

جدًا

عدم منا�شبة الكثير من الف�شول الدرا�شية لتوظيف الو�شائل التعليمية الحديثة )كاأجهزة 7
درجة 4.480.713الحا�شوب واأجهزة العر�س الراأ�شي وما يتعلق بتفعيل التعليم الإلكتروني ب�شكل عام(.

كبيرة

اأهمية الحوافز )المادية والمعنوية( باعتبارها من الأمور المهمة التي يمكن اأن تجذب 11
درجة 4.440.834المعلمين نحو اللتحاق بالبرامج التدريبية.

كبيرة

�شعف م�شتوى الطالب في المملكة العربية ال�شعودية في الريا�شيات مقارنة بنظرائهم 12
درجة 4.080.985في الدول المتقدمة.

كبيرة

مناهج 8 على  طراأ  الذي  النوعي  للتطور  )القديمة(  الريا�شيات  مناهج  مواكبة  عدم 
درجة 4.070.916الريا�شيات في دول العالم المتقدمة )�شنغافورة – كوريا الجنوبية – اليابان - (.

كبيرة

درجة 3.751.097�شعف الدافعية لدى المعلمين لاللتحاق ببرامج التدريب اأثناء الخدمة.10
كبيرة

درجة 3.731.078قلة اإقبال المعلمين على برامج التدريب اأثناء الخدمة.9
كبيرة
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التحقق  

وعلى  اأنــه  اإىل  ــارة  ــش الإ� الباحث  يــود  بــدايــة 
الأول يف  املــحــور  عــبــارات  اأن جميع  مــن  الــرغــم 
اجلدول رقم )4( ميكن اأن تندرج حتت عبارات 
عمليتي  واقــع  بت�شخي�س  املتعلق  الثاين  املحور 
الباحث  اأن  اإل  باململكة,  الريا�شيات  تعليم وتعلم 
اأ�شباب,  ارتاأى اأن يفرد لها حمورًا م�شتقاًل لعدة 
املعلمني  افتقار  درجــة  معرفة  اإىل  احلاجة  منها 
اإىل املهارات التدري�شية الالزمة لتدري�س مناهج 
اأهمية  ودرجـــة  بــكــفــاءة,  اجلــديــدة  الريا�شيات 
يراها  كما  املناهج  تلك  تدري�س  على  التدريب 
برنامج  ت�شميم  واأن  خ�شو�شًا  العينة,  اأفـــراد 
باململكة  الريا�شيات  ومعلمات  ملعلمي  تدريبي 

يعترب املحور الرئي�س للدرا�شة.

اأن  الــ�ــشــابــق جنــد  اجلــــدول  اإىل  وبــالــعــودة 
عدا  كــبــرية,  بــدرجــة  متحققة  الــعــبــارات  جميع 
الــو�ــشــائــل  تــوافــر  قــلــة  الــعــبــارتــني رقـــم )5( ) 
لتدري�س  الالزمة  التقنية  والتجهيزات  التعليمية 
ورقم )6( )عدم  الريا�شيات اجلديدة(  مناهج 
)من  الــدرا�ــشــيــة  الف�شول  مــن  الكثري  منا�شبة 
حيث التجهيزات ومن حيث الكم( لتطبيق بع�س 
طرق التدري�س احلديثة(, حيث اأنهما متحققتان 

بدرجة كبرية جدًا.
ومبناق�شة تلك العبارات جند ما يلي:

املــهــارات  مــن  الــعــديــد  اإىل  املعلمني  افــتــقــار 
الريا�شيات  مناهج  لتدري�س  الالزمة  التدري�شية 
وحاجة  رقــم 1(,  )الــعــبــارة  بــكــفــاءة  ــدة  اجلــدي
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املعلمني اإىل الرتقاء مب�شتوياتهم العلمية واملهنية 
الريا�شيات  ملــنــاهــج  تدري�شهم  يف  ي�شهم  مبــا 
جند  حيث   ,)4 رقم  )العبارة  بكفاءة  اجلديدة 
اأهمية  مبدى  املتعلقة  الأربــع  العبارات  جميع  اأن 
ــب عــلــى تــدريــ�ــس مــنــاهــج الــريــا�ــشــيــات  ــدري ــت ال
اجلديدة قد حتققت بدرجة كبرية )ح�شلت على 
– 4.42 من 5(,  بني 3.84  ترتاوح  متو�شطات 
وهو ما يعني اأن املحور ككل متحقق بدرجة كبرية, 
اأن املتو�شط احل�شابي للمحور يبلغ )4.08  حيث 

من 5(.
العديد  اإىل  املعلمني  افتقار  من  الرغم  وعلى 
التدري�شية الالزمة لتدري�س مناهج  من املهارات 
اإىل  وحاجتهم  بــكــفــاءة  اجلــديــدة  الريا�شيات 
واملهنية,  العلمية  مب�شتوياتهم  لالرتقاء  التدريب 
اإقبال  اأن نتائج الدرا�شة ت�شري كذلك اإىل قلة  اإل 
اخلدمة  ــنــاء  اأث الــتــدريــب  بــرامــج  على  املعلمني 
لديهم  الــدافــعــيــة  و�شعف   ,)9 رقــم  )الــعــبــارة 
لاللتحاق بتلك الربامج )العبارة رقم 10(, حيث 
حتققت هاتني العبارتني بدرجة كبرية )ح�شلت 
على متو�شط 3.73 و 3.75 من 5 على التوايل(. 
على  املعلمني  اإقبال  قلة  يف  الرئي�س  ال�شبب  ولعل 
اإىل  بالإ�شافة  اخلــدمــة,  اأثــنــاء  التدريب  برامج 
يعزى  الربامج  بتلك  لاللتحاق  الدافعية  �شعف 
واملعنوية  املادية  احلوافز  انعدام(  )اأو  قلة  اإىل 
اللتحاق  نحو  املعلمني  جتــذب  اأن  ميكن  الــتــي 
بتلك الربامج, حيث ح�شلت العبارة رقم )11(: 
باعتبارها  واملعنوية(  )املادية  احلوافز  )اأهمية 
املعلمني  اأن جتذب  التي ميكن  املهمة  الأمــور  من 
درجة  على  التدريبية(  بالربامج  اللتحاق  نحو 
 4.44( يبلغ  ح�شابي  ومبتو�شط  كــبــرية  حتقق 

من5(.
ال�شابقة  خربته  وبحكم  ــــ  الباحث  ويلحظ   
بالفعل حتى  املادية  انعدام احلوافز  ــ  التعليم  يف 
اإقبال  اإ�شافة اإىل �شعف  اأثناء التدريب امل�شائي, 
اخلدمة  ــنــاء  اأث الــتــدريــب  بــرامــج  على  املعلمني 

يهدف  املعلمني  مــن  قليلة  فئة  على  واقت�شاره 
ــفــادة مــن تلك  ــت اإىل ال�ــش مــنــهــم رمبـــا  الــكــثــري 
الدورات يف الرت�شيح لالإ�شراف الرتبوي اأو لبع�س 
الوظائف الإدارية ذات العالقة, اأو للح�شول على 
يف  بامل�شوؤولني  حدا  مما  ونحوه,  للدرا�شة  اإيفاد 
بع�س  اتخاذ  اإىل  �شابقًا  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الإجراءاتـ  التي قد ل يتفق معها الكثريونـ  والتي 
باللتحاق  املعلمني  اإلزام  اإىل  يهدف من خاللها 
بالدورات التدريبية التي يتم تر�شيحهم لها, ومن 
ذلك منعهم من التوقيع يف دفرت الدوام. ونعلم اأن 
اإلزام املعلمني بح�شور دورات تدريبية رمبا يكون 
التدريب  نحو  الجتاهات  على  بارز  �شلبي  اأثر  له 
يتم  قد  التي  الفوائد  حجم  وعلى  اخلدمة  اأثناء 

اكت�شابها من ذلك.
والتجهيزات  التعليمية  الو�شائل  توافر  قلة 
الريا�شيات  مناهج  لتدري�س  الــالزمــة  التقنية 
هذه  حتققت  حيث   ,)5 رقم  )العبارة  اجلديدة 
العبارة بدرجة كبرية جدًا ومبتو�شط ح�شابي يبلغ 

)4.72 من 5(.
الدرا�شية  الف�شول  من  الكثري  منا�شبة  عدم 
)من حيث التجهيزات ومن حيث الكم( لتطبيق 
بع�س طرق التدري�س احلديثة )العبارة رقم 6(, 
جدًا  كبرية  بدرجة  العبارة  هــذه  حتققت  حيث 

ومبتو�شط ح�شابي يبلغ )4.66 من 5(.
الدرا�شية  الف�شول  من  الكثري  منا�شبة  عدم 
)كاأجهزة  احلديثة  التعليمية  الو�شائل  لتوظيف 
يتعلق  ومــا  الراأ�شي  العر�س  واأجــهــزة  احلا�شوب 
ب�شكل عام( )العبارة  الإلكرتوين  التعليم  بتفعيل 
رقم 7(, حيث حتققت هذه العبارة بدرجة كبرية 

ومبتو�شط ح�شابي يبلغ )4.48 من 5(.
ويرى الباحث اأن قلة توافر الو�شائل التعليمية 
مناهج  لتدري�س  الــالزمــة  التقنية  والتجهيزات 
الكثري  منا�شبة  وعــدم  اجلــديــدة,  الريا�شيات 
التجهيزات  حيث  )من  الدرا�شية  الف�شول  من 
التدري�س  طرق  بع�س  لتطبيق  الكم(  حيث  ومن 
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الف�شول  مــن  الكثري  منا�شبة  ــدم  وع احلديثة, 
احلديثة  التعليمية  الو�شائل  لتوظيف  الدرا�شية 
الراأ�شي  العر�س  واأجهزة  احلا�شوب  )كاأجهزة 
وما يتعلق بتفعيل التعليم الإلكرتوين ب�شكل عام( 
تدري�س  يف  النجاح  اأمـــام  امل�شكالت  اأحــد  ميثل 
مراعاة  �شرورة  وبالتايل  بكفاءة,  املناهج  تلك 
بغية  التدريبي  الــربنــامــج  ت�شميم  اأثــنــاء  ذلــك 
واأن  خ�شو�شًا  لذلك.  املنا�شبة  احللول  اإيــجــاد 
ب�شكل  يخدم  �شوف  الإلــكــرتوين  التعليم  تفعيل 
الكبري  لن�شجامه  وذلك  التعليمية,  العملية  كبري 
تت�شمنه  وما  الدرا�شية  املناهج  هذه  طبيعة  مع 
العربية  اململكة  ات�شاع  ولعل  اإثرائية.  اأن�شطة  من 
يف  التحتية  البنية  و�شعف  وتباعدها,  ال�شعودية 
امل�شتاأجرة  املدار�س  والهجر, وكرثة  القرى  بع�س 

�شاهم يف وجود تلك امل�شكالت.
)القدمية(  الريا�شيات  مناهج  مواكبة  عدم 
للتطور النوعي الذي طراأ على مناهج الريا�شيات 
كوريا   – )�شنغافورة  املتقدمة  الــعــامل  دول  يف 
 ,)8 رقم  )العبارة   )...  - اليابان   – اجلنوبية 
حيث حتققت هذه العبارة بدرجة كبرية ومبتو�شط 

ح�شابي يبلغ )4.07 من 5(.
الريا�شيات  مناهج  اأن  يلحظ  املتتبع  ولعل 
عقود,  منذ  تقريبًا  املناهج  ذات  هــي  ال�شابقة 
ما  بقدر  لها  تطوير حقيقي  عملية  توجد  ل  واأنــه 
هي عملية حذف واإ�شافة وتغيري يف الدرو�س من 
الأمر  لأخرى,  تعليمية  مرحلة  من  اأو  لآخر  �شف 
م�شروع  اأن  على  قــويــًا  مــوؤ�ــشــرًا  يعطي  قــد  الــذي 
مناهج الريا�شيات اجلديدة ميثل نقلة نوعية يف 
تعليم وتعلم الريا�شيات, واأن ذلك يتطلب الكثري 
املادية  الإمكانات  تهيئة  �شعيد  على  اجلهود  من 
تدريب  ذلك  ومن  لإجناحه,  الالزمة  والب�شرية 
يف  خ�شو�شًا  املناهج,  تلك  تدري�س  على  املعلمني 
واملناهج  املناهج  هــذه  بــني  الكبري  التباين  ظــل 

الدرا�شية ال�شابقة, ومتطلبات تدري�س كل منها. 
العربية  اململكة  يف  الطالب  م�شتوى  �شعف 

يف  بنظرائهم  مقارنة  الريا�شيات  يف  ال�شعودية 
الدول املتقدمة )العبارة رقم 12(, حيث حتققت 
هذه العبارة بدرجة كبرية ومبتو�شط ح�شابي يبلغ 

)4.08 من 5(.
 كما اأن ال�شعف يف م�شتوى الطالب الدرا�شي 
الدرا�شات  نتائج  تــوؤكــده  الريا�شيات  مــادة  يف 
الثالثة  الدولية  الدرا�شة  نتائج  وكذا  الرتبوية, 
والرابعة للعلوم والريا�شيات )TIMSS(, والتي 
متاأخرًا  موقعًا  واحتلت  اململكة  فيها  �شاركت 
ـــدول املــ�ــشــاركــة.  حيث  يف الــرتتــيــب مــن بــني ال
�شاركت اململكة يف درا�شة التم�س )TIMSS( يف 
الدورة الثالثة عام 2003م والدورة الرابعة عام 
متاأخرًا  ترتيبًا  اململكة  يف  الطلبة  ونال  2007م, 
الريا�شيات,  حت�شيل  يف  امل�شاركة  الــدول  بني 
حيث كان ترتيبهم عام 2003م الثالث والأربعني 
من بني خم�س واأربعني دولة م�شاركة, ومبتو�شط 
من  اأقل  يعترب  والــذي   )332( مقداره  حت�شيل 
بينما  نقطة,   144 بـ   )476( الــدويل  املتو�شط 
والأربعني  ال�شابع  2007م  عام  يف  ترتيبهم  كان 
ومبتو�شط  م�شاركة,  دولة  واأربعني  ثمان  بني  من 
اأقل  اأي�شًا  هو  والــذي   )329( مقداره  حت�شيل 
نقطة   171 ـــ  ب  )500( الــــدويل  املــتــو�ــشــط  مــن 
يف  الــدولــيــة  الخــتــبــارات  نقا�س  حلقة  )تقرير 
نتجه؟,  اأيــن  اإىل   TIMSS والريا�شيات  العلوم 

.)20()2009
التدري�صية  اخلربات  حتديد  الثانية:  اخلطوة 

الـــالزمـــة لــتــدريــ�ــص مــنــاهــج الــريــا�ــصــيــات 

مــواد  بتحليل  ذلـــك  )ويــتــحــدد  ــدة  ــدي اجل

املنهج( )متثل اإجابة ال�صوؤال الثالث(

اأهمية حتليل مواد املنهج  الباحث  حيث يرى 
املتوافرة )الكتب الدرا�شية ـ كتب التمارين ـ اأدلة 
الدرا�شية,  ال�شفوف  من  لعدد   ) املعلمني... 
نفذت  التي  التدريبية  الــدورات  حتليل  وكذلك 
من  )يــونــيــو(  حــزيــران  يف  العبيكان  �شركة  يف 
اخلربات  بهدف حتديد  وذلك  عام )2008م(, 
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يف  تــوافــرهــا  ينبغي  الــتــي  الــالزمــة  التدري�شية 
املعلمني للنجاح يف تدري�س تلك املناهج.

)الــذي  الواقـــع  بــني  الفجــــوة  �شـــوء  ويف 
الــ�ــشــابــقــة(,  اخلــطــوة  يف  ت�شخي�شه  اأمــكـــــــــــن 
لتدري�س  الالزمــــة  التدري�شـــية  واخلــــربات 
حتديد  ميكــــن  اجلديدة  الريا�شيات  مناهـــج 
من  للم�شتهدفني  التدريبيـــة  الحتيـــاجات 
التف�شيلية  الأهداف  حتديد  ثم  ومن  الربنامج, 
الربنامج  يف  حتقيقها  على  العمل  ينبغي  التي 

التدريبي الذي �شيقرتح.
للباحث  اأمكن  املنهج  مــواد  حتليل  �شوء  ويف 
اأن الرتكيز  اإل  بالعديد من املالحظات,  اخلروج 
باأ�شئلة  العالقة  ذات  املالحظات  على  �شيقت�شر 
بت�شميم  منها  يتعلق  مــا  وبــالأخــ�ــس  الــدرا�ــشــة, 
املالحظات  وهذه  املقرتح.  التدريبي  الربنامج 

هي:
اأوًل: الكتب الدرا�صية

حــيــث يــلــحــظ الــبــاحــث اجلــــودة الــعــالــيــة يف 
الكتب الدرا�شية من حيث الغالف ونوعية الورق 
من حيث  وكــذا  واخلــطــوط,  ـــوان  والأل والطباعة 
الرتكيز  الباحث  يلحظ  كما  النهائي.  الإخـــراج 
ال�شور  على  الدرا�شية  الكتب  هــذه  يف  الكبري 
والر�شومات ـ وهو ما يعد اأمرًا طبيعيًا ومن�شجمًا 
مع خ�شائ�س التالميذ النف�شية والعقلية يف هذه 
تلك  امتياز  اإىل  اإ�شافة  الدرا�شية,  ال�شفوف 

ال�شور والر�شومات بالت�شويق واجلاذبية. 
انتباه  لفتت  التي  املهمة  الأمـــور  مــن  اأن  اإل 
واأخذها  الأهمية مراعاتها  اأن من  الباحث ويرى 
التدريبي  الربنامج  ت�شميم  عند  العتبار  بعني 
ب�شكل  )ولو  والر�شومات  ال�شور  الرتكيز يف هذه 
غري مبا�شر( على الألوان من حيث التعرف عليها 
اأنها ل  الرغم من  املختلفة على  م�شمياتها  وعلى 
اإ�شافة  عليها,  املتعارف  الأ�شا�شية  الألــوان  متثل 
ــوان, مما يوجب  اإىل تقارب يف درجــات تلك الأل
والتفاق  عليها  التعرف  الدر�س  بــدء  وقبل  اأوًل 

على ت�شميتها بني املعلم وتالميذه )اأحمر, اأزرق, 
�شماوي, كحلي, بيج, بنف�شجي,...,الخ(, ومن ثم 
اأهــداف الدر�س,  الألــوان يف حتقيق  توظيف تلك 
ويف  الت�شنيف  يف  كبرية  اأهمية  لذلك  اأن  حيث 
)اأي  يعترب  والــذي  عام,  ب�شكل  املجموعة  مفهوم 
احلديثة  الريا�شيات  بنية  املجموعة(  مفهوم 
الريا�شية  املفاهيم  من  العديد  لتطور  واأ�شا�شًا 

املهمة كمفهوم العدد. 
هذه  اأن  اأي�شًا  املالحظة  تلك  يوؤكد  ما  ولعل 
فقـــط  الأ�شـــود  باللـــون  �شورت  لو  فيمـــا  الكتب 
اأو طبعت طباعة رديئة لرمبا اأعاقت عملية تعليم 
وتعلم الريا�شيات ب�شكل ملحوظ. وكمثال ب�شيط 
لل�شف  الريا�شيات  كتاب  يف  ورد  ما  ذلك  على 
ال�شوؤال  يف  اللون  فهل  )�ــس4(,  البتدائي  الأول 
املنا�شبة  الت�شمية  اأم �شماوي؟, وهل  اأزرق  الثاين 
للون )اجلزمة( داخل امل�شتطيل يف نف�س ال�شوؤال 
بنف�شجي اأم موف ؟, وكيف ميكن للمعلم والتالميذ 
املناق�شة يف حل ال�شوؤال دون التفاق امل�شبق على 
حتديد  للمعلم  ميكن  وكيف  الألـــوان؟,  م�شميات 
يف  تلميذ   )20( من  لأكــرث  ال�شحيحة  الإجــابــة 
تلك  م�شميات  على  متفقني  غري  وهــم  واحــد  اآن 
الألوان؟!, وهل الهدف من هذه الأ�شئلة التعرف 
على الألوان اأم اأن الهدف الرئي�س منها يتمثل يف 
اإك�شاب التالميذ ملهارة الت�شنيف لالنطالق منها 
اأكرب واأكرث عمقًا؟!,  اأهداف ريا�شية  اإىل حتقيق 
واإن كنا ن�شلم باتفاق اجلميع وعلى م�شتوى الدول 
فهل  الرئي�شية  ـــوان  الأل م�شميات  على  العربية 
داخــل  ـــراد  الأف م�شتوى  على  حتى  اتــفــاق  هناك 
على  الواحدة(  الأ�شرة  )ورمبــا  الواحدة  املدينة 

م�شميات الألوان الفرعية ؟.
ولعل الت�شاوؤلت ال�شابقة تربز اأهمية القت�شار 
على الألوان الرئي�شية يف الطبعات اجلديدة والتي 
واملناطق  البيئات  بــاخــتــالف  فيها  اخــتــالف  ل 
الأ�شود  ـ  البني  ـ  الربتقايل  ـ  الأحمر  ـ  )الأخ�شر 
يحدث  قد  التي  الألـــوان  وتــرك  ـ...(,  الأبي�س  ـ 
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يف  متثل  والتي  لأخــرى  بيئة  من  عليها  اختالف 
الغالب األوانًا فرعية وغري رئي�شية. 

تربز  والــتــ�ــشــاوؤلت  املــالحــظــات  تلك  اأن  كما 
عند  املهمة  الأمـــور  مــن  العديد  مــراعــاة  اأهمية 
املثال  �شبيل  فعلى  التدريبي,  الربنامج  ت�شميم 
التي  الفوائد  معرفة  على  املعلمني  تدريب  ينبغي 
حتقق  ومن  الدر�س  من  التالميذ  يجنيها  �شوف 
اأهدافه, حيث اأن هناك اأهداف تعليمية وا�شحة, 
كما اأن هناك اأهداف تعليمية قد ل يتمكن املعلم 
ل  وقد  حتققها,  عن  الناجتة  الفوائد  معرفة  من 
وات�شاعًا  عمقًا  اأكرث  اأخرى  اأهــداف  وجود  يدرك 
واأهمية مبنية على حتقق تلك الأهداف, مما قد 
يدفعه اإىل جتاوز بع�س الدرو�س اأو تقدميها ب�شكل 
الأمر  مب�شمونها,  قناعته  لعدم  و�شريع  �شطحي 
ذلــك,  على  املعلمني  تــدريــب  اأهمية  يــربز  ــذي  ال
وعلى فهم بنية الريا�شيات, اإ�شافة اإىل تعريفهم 
كل  يف  والعقلية  النف�شية  التالميذ  بخ�شائ�س 

مرحلة درا�شية. 
كــمــا اأن مــن الأمــــور املــهــمــة كـــــذلــك تــدريــب 
اإذا  ـ  بديلة  اأن�شطة  اإيجـاد  مهـارة  على  املعلمني 
من  ميكن  وبحيث  ـ  ذلــك  اإىل  احلاجة  دعــت  ما 
عن  بعيد  الدر�س  اأهــداف  نف�س  حتقيق  خاللها 
الربكة  من  نوعًا  ت�شبب  قد  التي  الأن�شطة  تلك 
املعلمني  اإكــ�ــشــاب  عــلــى  الــعــمــل  ـــذا  وك للتلميذ. 
الكتب  هــذه  تت�شمنه  ملا  والنقد  التحليل  ملهارة 
الدرا�شية, وحماولة التنبوؤ ببع�س امل�شكالت التي 
قد تنتج لدى التالميذ قبل �شرح الدر�س اجلديد 
يتم التفاق  والتفكري يف حلول مثلى لذلك )كاأن 
على م�شميات لالألوان يف املالحظة ال�شابقة قبل 
اأو  تناق�س  الدر�س( حر�شًا على عدم وجود  بدء 
وما  املدر�شة  يف  الطفل  يتعلمه  ما  بني  ازدواجية 
تلك  مثل  واأن  خ�شو�شًا  املنزل,  يف  الطفل  تعلمه 
الزدواجية قد ت�شبب الكثري من املتاعب النف�شية 
والتعليمية للتالميذ, وحتديدًا يف مثل هذه ال�شن 

املبكرة )تالميذ ال�شف الأول البتدائي(.

الكتب  على  كذلك  املــالحــظــات  مــن  اأن  كما 
التي  الأنــ�ــشــطــة  بع�س  و�ــشــوح  عــدم  الــدرا�ــشــيــة 
الن�شاط  من  الهدف  حيث  من  �شواًء  تت�شمنها, 
اأو من حيث طبيعته, الأمر الذي قد ي�شبب ربكة 
للمعلم والتلميذ على حد �شواء, كما اأن اأداء املعلم 
قد  الطويلة  واملعلم �شاحب اخلربة  قليل اخلربة 
و�شوح  لعدم  اإمــا  الأن�شطة,  بع�س  يف  يختلف  ل 
اأو  الإ�شارة,  �شبقت  كما  الكايف  بال�شكل  الن�شاط 
ب�شبب الختالف اجلوهري بني املناهج اجلديدة 
يف  جنــد  املــثــال  �شبيل  فعلى  ال�شابقة.  واملناهج 
كتاب الريا�شيات لل�شف الأول البتدائي )�س9( 
اأن احلجم داخل الإطار لل�شكل الأول يختلف عن 
بقية الأ�شكال, كما جند يف ذات الكتاب )�س6( 
اأن الأ�شكال يف اجلهة اليمنى مربعة ال�شكل, بينما 
ال�شكل  م�شتطيلة  الي�شرى  اجلهة  يف  الأ�ــشــكــال 
الألـــوان.  اختالف  اإىل  اإ�شافة  مربعة,  ولي�شت 
اجلي�شتالت  نظرية  تطبيقات  من  وبال�شتفادة 
لدى  الرتكيز  اأن  )Gestalt Psychology( جند 
الأطفال رمبا يكون على اللوحة ككل, ولي�س على 
كما  الن�شاط.  يف  اإليه  يهدف  كما  اللوحة  بــرواز 
ذات  يف  املتماثلة(  )الأ�شكال  التماثل  مفهوم  اأن 
اإىل  اإ�ــشــافــة  للمعلم,  ربكة  ي�شبب  قــد  الن�شاط 
التالميذ,  غالبية  لدى  رمبا  �شعوبة  ميثل  قد  اأنه 
اخــتــالفــات  بــوجــود  �شلمنا  مــا  اإذا  ــالأخــ�ــس  وب
عديدة بني التالميذ يف اململكة العربية ال�شعودية 
ونظرائهم يف الوليات املتحدة الأمريكية لأ�شباب 
ذلك  يف�شر  ورمبا  لحقًا,  اإليها  �شنتطرق  عديدة 

الكثري من الأمور املهمة ذات العالقة. 
تعد  الب�شيطة  املالحظات  تلك  فمثل  وبالطبع 
ال�شخامة  بهذه  م�شروع  يف  جــدًا  طبيعيًا  اأمـــرًا 
وال�شمول والتميز, كما اأن ذلك قد يعطي موؤ�شرًا 
باأن هذه املناهج �شوف حتدث ـ بحول اهلل وتوفيقه 
ـ نقلة نوعية يف تعليم وتعلم الريا�شيات باململكة, 
وتوفري  لتطبيقها,  املنا�شبة  البيئة  تهيئة  �شريطة 
كافة الإمكانات املادية والب�شرية, وتقدمي الدعم 
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الالزم لتنفيذها.
املعلمني  تــدريــب  اأهمية  يــربز  �شبق  مــا  ولعل 
التي  والأخطاء  املالحظات  اكت�شاف  على  كذلك 
تت�شمنها تلك الكتب, وتوظيف املحتوى مبا يخدم 
مهارة  على  وتدريبهم  والتعليم,  التعلم  عملية 
بالإ�شافة  للمخت�شني.  واإر�شالها  التقارير  كتابة 
للتوا�شل  ووا�شحة  �شهلة  اآلية  اإيجاد  �شرورة  اإىل 
لــالأبــحــاث  العبيكان  �ــشــركــة  يف  املــ�ــشــوؤولــني  مــع 
�شبكة  عــلــى  متكامل  مــوقــع  وعــمــل  والــتــطــويــر, 
املتخ�ش�شني,  من  نخبة  عليه  ي�شرف  الإنرتنت 
بحيث ميثل حلقة للتوا�شل وتبادل الآراء ووجهات 
النظر بني امل�شتهدفني من املناهج ككل )املعلمني 
ـ  الرتبويني  امل�شرفني  ـ  الأمــور  اأولياء  ـ  الطالب  ـ 
م�شريف التدريب الرتبوي ـ الإعالميني ـ امل�شوؤولني 
�شركة  يف  امل�شوؤولني  ـ  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 
رابط  واإيجاد  والتطويرـ...(.  لالأبحاث  العبيكان 
خا�س بكل ما يطرح يف و�شائل الإعالم املختلفة, 
مع �شرورة وجود متابعة ملا يطرح يف بع�س املواقع 
يعطي  قد  ذلــك  اأن  حيث  الإنــرتنــت,  �شبكة  على 
الأحايني  اأن تكون قوية يف بع�س  موؤ�شرات ميكن 
تلك  تت�شمنه  اآراء بع�س فئات املجتمع عما  جتاه 

املناهج اجلديدة.
كما اأن ذلك يربز اأهمية تدريب املعلمني كذلك 
تعليمية  و�شائل  وابتكار  وا�شتخدام  توظيف  على 
اأن يتفاعل الطالب معها باللم�س,  ملمو�شة ميكن 
ال�شعف  نقاط  بع�س  تاليف  يف  ت�شهم  اأن  وميكن 
يف تلك الكتب, وهو ما �شيتم التطرق اإليه ب�شكل 

منف�شل حتت عنوان الو�شائل التعليمية.
ثانيًا : كتب التمارين

لدى  �شعوبة  وجــود  اإمكانية  الباحث  يالحظ 
التي  وامل�شائل  التمارين  بع�س  حل  يف  التالميذ 
حل  ـــام  اأم الــعــائــق  واأن  الــكــتــب,  تلك  تت�شمنها 
يتمثل  ل  قد  وامل�شائل  التمارين  لتلك  التالميذ 
قد  واإمنا  للدر�س,  فهمه  عدم  يف  اأو  �شعوبتها  يف 
وامل�شائل  التمارين  تلك  احتواء  هو  العائق  يكون 

بيئته,  يف  مــوجــودة  غري  م�شميات  اأو  �شور  على 
فعلى  عليه.  غريبة  ورمبــا  جديدة  فهي  وبالتايل 
�شبيل املثال جند يف كتاب التمارين لل�شف الأول 
و�س   25 و�ــس  )�ــس5  الأول  جزئه  يف  البتدائي 
بيئته,  29 وغريها( وجود �شور غري موجودة يف 
وبالتايل  وغريها,  والطربو�س  والكاب  كالقبعة 
يف  يتمثل  ل  قد  التمارين  تلك  حل  اأمــام  فالعائق 
عدم اكت�شاب الطالب ملهارة الت�شنيف, واإمنا يف 

عدم معرفته ملا تت�شمنه تلك ال�شور. 
تاليف  على  العمل  اأهمية  الباحث  يرى  وعليه 
تلك  وا�شتبدال  القادمة,  الطبعات  يف  ذلك  مثل 
والطاقية  بال�شماغ  اأو  مــثــاًل,  بــالــثــوب  الــ�ــشــور 
عن  يغني  �شوف  ذلــك  واأن  خ�شو�شًا  والعقال, 
اأنه �شوف ي�شهم يف  ال�شور ال�شابقة, اإ�شافة اإىل 
نعلم  كما  اأعلى.  وبكفاءة  الدر�س  اأهداف  حتقيق 
اأن لذلك دور كبري اأي�شًا يف تنمية القيم اليجابية 
لدى التلميذ, وتنمية ال�شعور بالنتماء واملواطنة, 
وحتقيق درجة اأكرب من التجان�س بني تلك املناهج 
واأن  ل�شيما  اململكة,  يف  التعليم  �شيا�شة  وبــني 
ت�شمني املناهج الدرا�شية اجلديدة ملا قد يعتربه 
ـ  قليلة  كانت  واإن  حتى  ـ  غربية  م�شامني  البع�س 
قد يفتح �شياًل من النتقادات رمبا متثل معوقات 
اإذا  خ�شو�شًا  املناهج,  تلك  جناح  اأمام  حقيقية 
ما �شلمنا بوجود انتقادات كبرية من قبل البع�س 
احلوارية  املنتديات  يف  املناهج  تطوير  مل�شروع 
وعلى �شفحات الإنرتنت, و�شيوع فكرة املحاولت 
املحافظ  ال�شعودي  املجتمع  لتغريب  امل�شتمرة 
وحلحلت قيمه وهدم مبادئه ون�شر الثقافة الغربية 

بكل ح�شناتها و�شيئاتها.
العمل  الباحث �شرورة  ال�شياق يرى  ويف ذات 
جتاه  للمعلمني  الإيجابية  الجتاهات  تنمية  على 
املناهج اجلديدة عن طريق العديد من الو�شائل 
التي ميكن توظيفها اأثناء ت�شميم وتنفيذ الربنامج 
التدريبي وكذلك اأثناء تدري�س املناهج اجلديدة, 
مهارة  على  املعلمني  تدريب  �شرورة  اإىل  اإ�شافة 
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اإيجاد اأن�شطة بديلة حتقق نف�س اأهداف الدر�س, 
وو�شع اآلية ل�شتقبال املالحظات والأفكار والروؤى 
من املعلمني لتقدمي الدرو�س والأن�شطة وتعميمها 
على املعلمني يف امليدان, وتدريب املعلمني كذلك 
بني  التكامل  لإحــــداث  الــالزمــة  ــارات  ــه امل على 
واللغة  الإ�شالمية  والرتبية  جهة  من  الريا�شيات 
العربية من جهة اأخرى, وبالأخ�س اإذا ما علمنا 
باأن ذات املناهج الدرا�شية الأ�شلية ال�شادرة عن 
على  تعمل   )McGraw-Hill( ماجروهل  �شركة 
حتقيق التكامل بني الريا�شيات من جهة والرتبية 
الفنية واللغة الإجنليزية واجلغرافيا وغريها من 

املباحث املعرفية من جهة اأخرى.
ثالثًا: اأدلة املعلمني

متميزة  تعترب  املعلمني  اأدلــة  اأن  الباحث  يرى 
�شا�شع  بون  هناك  اأن  الباحث  يرى  كما  للغاية, 
ال�شابقة وهذه  اأدلة املعلمني  وفرق كبري جدًا بني 
الأدلة اجلديدة, واأن اأدلة املعلمني ب�شكلها احلايل 
تعلم  تطوير  ـ يف  تعاىل  اهلل  بحول  ـ  ت�شهم  �شوف 
وتعليم الريا�شيات باململكة ب�شكل كبري, �شريطة 
توظيفها  ثــم  ومــن  جيد,  ب�شكل  مكوناتها  فهم 

بال�شكل املاأمول ومبا يحقق اأهداف الدر�س.
ــتــي ميكن  ــعــل مــن املــالحــظــات املــهــمــة ال ول
ال�شتفادة منها يف ت�شميم الربنامج التدريبي ما 

يلي: 
املعلمني  باأدلة  لال�شتعانة  البالغة  الأهمية  ـ 
حتى ميكن حتقيق اأهداف الدر�س ب�شكل وكفاءة 
اأف�شل, حيث اأن الكتب الدرا�شية بو�شعها احلايل 
بع�س  اأهـــداف  معرفة  مــن  املعلم  متكن  ل  رمبــا 
املفاهيم  الفائدة من  اأو  تت�شمنها,  التي  الدرو�س 
واملعلومات والتعميمات التي حتتويها, اأو املهارات 

التي يهدف اإىل اإك�شابها للتالميذ.
ـ على الرغم من متيز اأدلة املعلمني واختالفها 
اأن  اإل  ال�شابقة,  املعلمني  اأدلــة  عن  جذري  ب�شكل 
طبيعي  وكنتاج  ـ  اأنها  ــة  الأدل هذه  على  املالحظ 
الربكة  من  نوعًا  ت�شبب  قد  ـ  وت�شعبها  لتميزها 

بالقليلة  لي�شت  ن�شبة  على  ي�شعب  وقــد  للمعلم 
تت�شمنه  وما  م�شامينها  ا�شتيعاب  املعلمني  من 
مـــن طـــرق واجتـــاهـــات حــديــثــة يف الــتــدريــ�ــس, 
املفاهيم  ببع�س  املعلم  اإملــام  اأهمية  اإىل  اإ�شافة 
مثايل,  ب�شكل  الدر�س  لتقدمي  وال�شرورية  املهمة 
ما  اإىل  اإ�شافة  والتكامل,  والتتابع  كال�شتمرارية 
يتعلق مبعايري املجل�س القومي ملعلمي الريا�شيات 
اأهمية  يربز  الذي  الأمــر   ,)NCTM( الأمريكي 
تدريب املعلمني على كيفية توظيف ذلك بال�شورة 

املثلى. 
يف  ت�شمن  مل  مهمة  عــامــة  اأهـــداف  هــنــاك  ـ 
وا�شتنتاج  املعلمني,  ــة  اأدل ويف  الدرا�شية  الكتب 
هذه الأهداف العامة يتطلب خربة ودراية وا�شعة 
مــن املــعــلــم, واطـــالع كبري ومــتــنــوع, وقــــراءة يف 
جمالت متعددة كطرق التدري�س ونظريات التعلم 
والتعليم ومعايري اختيار وتنظيم املحتوى, اإ�شافة 
الـمو�شوعات  بع�س  اأهـــداف  على  التعرف  اإىل 
الريا�شية, والتعرف كذلك على بنية الريا�شيات. 
فقناعة املعلم بالأهداف واملحتوى وطرق التدري�س 
واإجــراءات  وطرق  املت�شمنة  التعليمية  والو�شائل 
يف  وقراءاته  اطالعه  �شعة  اإىل  اإ�شافة  التقومي, 
جمالت متعددة, كل ذلك ميكن اأن ي�شهم وب�شكل 
اأن عدم  كبري يف حتقيق الأهداف املرغوبة. كما 
بع�س  جتــاوز  اإىل  يدفعه  قد  لذلك  املعلم  اإدراك 
وبالتايل  خمت�شر  ب�شكل  تقدميها  اأو  الــدرو�ــس, 

عدم اإعطائها الوقت الالزم واملنا�شب. 
بع�س  اخت�شار  اأن  الــبــاحــث  يــرى  وحقيقة 
الدرو�س وعدم اإعطائها الوقت الكايف مالحظ يف 
التعليم العام ويف العديد من التخ�ش�شات. فعلى 
الت�شنيف  فائدة  املعلم  يدرك  ل  قد  املثال  �شبيل 
يف  اأو  الريا�شيات  بنية  اإدراك  يف  واملجموعات 
اإىل  اإ�ــشــافــة  الطفل,  عند  الــعــدد  مفهوم  تطور 
املهارات  اكت�شاب  ويف  املقارنة  يف  ذلــك  اأهمية 
وال�شرب  والطرح  كاجلمع  الأ�شا�شية  احل�شابية 
ل  قــد  املعلم  فـــاإن  وبــالــتــايل  وغــريهــا,  والق�شمة 
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مفاهيم  مــن  ــس  ــدرو� ال تلك  تت�شمنه  مــا  يــقــدم 
ومهارات بال�شكل املطلوب, �شواء من حيث الوقت 
املخ�ش�س اأو من حيث طريقة التمهيد والتقدمي 
والتقومي, كما اأنه قد يتجاوز تلك الدرو�س اأو بع�س 

مما تت�شمنه لنف�س الأ�شباب ال�شابقة.
رابعًا: الو�صائل التعليمية

بالغة  اأهمية  ذات  التعليمية  الو�شائل  تعترب 
من  ميكن  التي  القناة  باعتبارها  التدري�س  يف 
خاللها اإي�شال املعلومة اإىل عقول التالميذ. واإن 
التعليمية مهمة حتى على م�شتوى  الو�شائل  كانت 
وب�شكل  ــزداد  ت الأهمية  فــاإن  اجلامعيني  الطلبة 
وبالأخ�س  العام,  التعليم  ولطلبة  للتالميذ  كبري 
ل�شيما  البتدائية,  املرحلة  يف  منهم  يدر�س  من 
البتدائي  الأول  )ال�شف  التالمذة  ــوؤلء  ه واأن 
حتديدًا( يقعون يف مرحلة العمليات امللمو�شة عند 
جان بياجيه )Jean Piaget(, لذلك ل ن�شتغرب 
يف  التعليمية  الو�شائل  تلك  على  الكبري  الرتكيز 

مناهج الريا�شيات اجلديدة. 
بالهتمام  اجلــديــرة  املالحظات  مــن  اأن  اإل 
والتي يرى الباحث اأهمية مراعاتهم عند ت�شميم 

الربنامج التدريبي ما يلي:
ـ اإمكانية اختيار و�شائل واألعاب تعليمية بديلة 
تت�شمنها  التي  التعليمية  والألعاب  الو�شائل  لتلك 
املعلم,  لــدى  تتوافر  ل  قد  والتي  الــدرو�ــس  بع�س 
وبحيث ميكن من خاللها حتقيق نف�س الأهداف 

املرجوة.
ومثال على ذلك جند يف )�س14( من كتاب 
املعلم  اأن  الأول  الأول البتدائي يف جزئه  ال�شف 
قــد يــبــدو لــه عــدم وجـــود عــالقــة بــني اخلطوتني 
قد  اأنه  كما  اللعبة,  هذه  من  وال�شابعة  ال�شاد�شة 
يجد اأن باإمكانه  حتقيق نف�س الأهداف الرتبوية 
من األعاب وو�شائل تعليمية اأخرى تتكون من قطع 

وجم�شمات ومكعبات باألوان واأحجام خمتلفة.
للو�شائل  اأفــ�ــشــل  ــل  ــدائ ب اإيــجــاد  اإمــكــانــيــة  ـ 
واأدلــة  الدرا�شية  الكتب  يف  املت�شمنة  التعليمية 

وبالتايل  التلميذ  بيئة  من  قربًا  واأكــرث  املعلمني 
�شبيل  فعلى  الأهـــداف,  حتقيق  على  ــدرًة  ق اأكــرث 
املثال ميكن ا�شتبدال )املعكرونة( من دليل املعلم 
)�ــس5(  البــتــدائــي  الأول  لل�شف  للريا�شيات 
ببع�س اأنواع احلبوب, كما ميكن ا�شتبدالها كذلك 
بقطع النماذج وبغريها مما ميكن ال�شتفادة منه 

يف حتقيق الهدف التعليمي.
�شغار  التالميذ  على  املخاطر  بع�س  وجــود  ـ 
اأدوات رمبا متثل خطورة  ا�شتخدام  نتيجة  ال�شن 
مثاًل  كاملق�س  ا�شتخدامها,  اأ�شيء  ما  اإذا  عليهم 
اجلــزء  ـ  البــتــدائــي  الأول  لل�شف  املعلم  )دلــيــل 
الأول ـ �س 6(, ورمبا امل�شرط, اإ�شافة اإىل القطع 
نف�س   ( كــالأزرار وغريها  للبلع  القابلة  ال�شغرية 

الدليل ال�شابق �س9(.
املادية  البيئة  مكونات  بني  لالختالف  ونظرًا 
يف  املادية  والبيئة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 
الختالفات  وكــذا  الأمريكية,  املتحدة  الوليات 
وبني  الدرا�شية,  الف�شول  يف  التالميذ  عدد  بني 
مقارنة  كــذلــك  والــتــالمــيــذ  املعلمني  م�شتويات 
الأمريكية, فرنى  املتحدة  الوليات  بنظرائهم يف 
اأهمية ت�شمني بع�س الأمور ذات العالقة بذلك يف 
الربنامج التدريبي تالفيًا ملا قد يقع من اإ�شكالت 

قد ل يلقي لها املعلم باًل. 
التعليمية  ــائــل  ــو�ــش ال ــة  اأهــمــي خـــالل  ومـــن 
اإ�شافة  الــريــا�ــشــيــات,  يف  البالغة  و�ــشــرورتــهــا 
اأهمية  الباحث  يرى  ال�شابقة,  املالحظات  اإىل 
تــاأمــيــنــهــا مــع مـــواد املــنــهــج ولــكــل مــدر�ــشــة من 
م�شروع  جناح  فاإن  واإل  العام,  التعليم  مدار�س 
على  يكون  رمبــا  اجلــديــدة  الريا�شيات  مناهج 
وا�شرتاتيجيات  الأن�شطة  اأن  جند  حيث  املحك, 
اكت�شابها  يتم  قد  التي  العلمية  واملادة  التدري�س 
التعليمية  الو�شائل  تلك  على  كبري  ب�شكل  تبنى 

املت�شمنة يف الكتب الدرا�شية.
ولعل ما يربز كذلك اأهمية توفري تلك الو�شائل 
يف  املتخ�ش�شة  املــراكــز  يف  ــنــدرة  ال التعليمية 



د. ها�شم بن �شعيد ال�شيخي49

العالقة  ذات  التعليمية  الو�شائل  وابتكار  �شناعة 
بيع  يف  املتخ�ش�شة  الأماكن  وقلة  بالريا�شيات, 
مثل تلك الو�شائل واملواد التعليمية حتى يف املدن 
الو�شائل  تلك  تــوافــر  قلة  اإىل  اإ�شافة  الكبرية, 

وارتفاع ثمنها اإن وجدت.
على  العمل  و�شرورة  اأهمية  يربز  ذلك  ولعل 
مع  لها(  بديلة  و�شائل  )اأو  الو�شائل  تلك  توفري 
للمناهج,  املنفذة  ال�شركة  قبل  من  املنهج  مــواد 
اإ�شافة اإىل اإيجاد اآلية للتوا�شل مع املعلمني الذين 
ن�شرات  بتقدمي  اجلديدة  املناهج  تلك  يدر�شون 
اإذا  الدرو�س  لبع�س  �شرحهم  قبل  لهم  تو�شيحية 

ما دعت احلاجة اإىل ذلك.
للمناهج  املنفذة  ال�شركة  قــيــام  حــالــة  ويف 
بتاأمني الو�شائل التعليمية مع مواد املنهج, فريى 
التعليمية  الو�شائل  على  الرتكيز  اأهمية  الباحث 
�شبقت  )كما  باللم�س  معها  التفاعل  ميكن  التي 
الإلكرتوين  التعليم  يوظف  اأن  على   ,) الإ�شارة 
يف العملية التعليمية. ويرى الباحث باأن الرتكيز 
اأن  ميكن  التي  املادية  التعليمية  الو�شائل  على 
يتفاعل معها التلميذ باللم�س رمبا يكون الأف�شل 
ــدة, وذلـــك لعدة  ــائ حــالــيــًا, والأكــــرث جـــدوى وف
اعتبارات, منها اتفاق ذلك مع خ�شائ�س الطفل 
غري  اأهـــداف  وحتقيق  البــتــدائــيــة,  املرحلة  يف 
الناجتة  الجتماعية  كالفوائد  مرغوبة  تعليمية 
بع�شهم  مع  التالميذ  من  جمموعة  م�شاركة  عن 
البع�س, وزيادة التفاعل, والفوائد املتعددة التي 
واملهارة  املعرفة  حيث  من  الطفل  يجنيها  �شوف 
ورمبا  الع�شبي(  الع�شلي  بالتوافق  يتعلق  )وما 
اإ�شافة  ــوجــداين,  ال باجلانب  يتعلق  مــا  اأيــ�ــشــًا 
القرى  العديد من  التحتية يف  البنية  اإىل �شعف 
وعدم  ال�شعودية,  العربية  اململكة  يف  والهجر 
العديد  يف  كــهــربــاء  اأو  هــاتــف  خــطــوط  وجـــود 
واملرتامية  املتباعدة  والهجر  الــقــرى  تلك  مــن 
حتى  الإمكانيات  �شعف  اإىل  اإ�شافة  الأطــراف, 
يف  احلكومية  املدار�س  من  الكثري  م�شتوى  على 

امل�شروعات  بع�س  ف�شل  عليه  يدلل  ال�شعودية 
تطبيق  كثريًا  يعيق  الــذي  الأمــر  �شابقًا,  املهمة 
التعليم الإلكرتوين يف الوقت احلايل على نطاق 
الو�شائل  توفري  على  العمل  اأهمية  ويربز  وا�شع, 

امللمو�شة. التعليمية 
كما اأنه وكنتيجة لأهمية تلك الو�شائل التعليمية 
قبل  من  منها  العديد  ابتكار  اأو  اإعــداد  واإمكانية 
املعلم املبدع, وكذا اإمكانية اإعداد اأو ابتكار و�شائل 
حتقيق  يف  ت�شهم  اأن  وميكن  لها  بديلة  تعليمية 
اأق�شر,  وقت  ويف  اأقل  بجهد  التعليمية  الأهــداف 
فريى الباحث اأن من الأهمية مبكان الرتكيز اأثناء 
املعلمني  تدريب  التدريبي على  الربنامج  ت�شميم 
التفكري  مهارات  )وبالأخ�س  مهاراتهم  وتنمية 
تعليمية  و�شائل  ابتكار  يف  ي�شهم  مبا  الإبداعي(, 
اأكرث فاعلية وقدرة على حتقيق الأهداف, اإ�شافة 
اأكرث  تدري�س  واإ�شرتاجتيات  طــرق  توظيف  اإىل 

منا�شبة لواقع التعليم لدينا يف اململكة.   
دليل  املثال جند يف )�ــس6( من  �شبيل  فعلى 
اأن  الأول  البتدائي يف جزئه  الأول  لل�شف  املعلم 
اإن�شاء مطويات رمبا ل يعد هدفًا رئي�شًا من اأهداف 
الدر�س, واأن بالإمكان ال�شتعا�شة عن ذلك بعلب 
مــهــارات  واأن  خ�شو�شًا  مــثــاًل,  فــارغــة  مناديل 
الأطفال يف هذا ال�شن رمبا مل تنُم بال�شكل الكايف 
الذي ي�شهل على التالميذ عمل تلك املطويات ويف 
وقت منا�شب حتى واإن كانت تلك الأعمال منا�شبة 
وذلك  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  يف  لالأطفال 
ب�شبب وجود اختالفات قد تكون جوهرية يف بع�س 
ال�شعودية  يف  التالميذ  م�شتويات  بني  الأحــايــني 
ونظرائهم يف الوليات املتحدة الأمريكية, وميكن 
اإليها لحقًا, منها  اأ�شباب �شي�شار  اأن تعزى لعدة 
التعليم  )اأو  الأطــفــال  بريا�س  امللتحقني  ن�شبة 
اإىل  اإ�شافة  البلدين,  كال  يف  البتدائي(  قبل  ما 
املخ�ش�س  والزمن  باملعلمني,  تتعلق  اأخرى  اأمور 
للدر�س, وطرق التدري�س املتبعة, ومكونات البيئة 

ال�شفية.
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الالزمة  التدري�صية  املهارات  حيث  من  خام�صًا: 

لتدري�ص املناهج اجلديدة

بتحليل مواد املنهج جند اأن هناك الكثري من 
املالحظات املهمة التي ميكن ال�شتفادة منها يف 

ت�شميم الربنامج التدريبي, ومن ذلك:  
الريا�شيات  على  املنهج  مــواد  يف  الرتكيز  ـ 
علمًا  باحلياة(,  الريا�شيات  )ربــط  التطبيقية 
باأن  املجل�س القومي ملعلمي الريا�شيات الأمريكي 
)NCTM( ينادي بذلك, كما اأن ذلك ين�شجم مع 
توجهات الكثري من دول العامل جتاه تعليم وتعلم 
ينادي  ما  مع  ان�شجامه  اإىل  اإ�شافة  الريا�شيات, 
حمتوى  ربــط  �ــشــرورة  من  الخت�شا�س  اأهــل  به 

الريا�شيات باملواقف وامل�شكالت احلياتية.
ـ الرتكيز على التعلم الذاتي.

ـ الرتكيز على الجتاهات احلديثة يف تدري�س 
والتعلم  امل�شكالت,  حل  كطريقة  الريا�شيات, 

بالكت�شاف.
العلمي,  التفكري  مــهــارات  عــلــى  الــرتكــيــز  ـ 

والريا�شي, واملنطقي.
وتعلم  تــعــلــيــم  يف  الــتــكــنــولــوجــيــا  تــوظــيــف  ـ 

الريا�شيات.
الدرا�شية  املباحث  التكامل مع  ـ الرتكيز على 
الأخرى, ونعلم اإيجابيات ذلك, وحتديدًا لتالميذ 
ال�شفوف الدنيا يف مراحل التعليم العام, ملا لذلك 
من دور بارز يف اكت�شاب خربات تعليمية متنوعة.

البيت  بــني  التكامل  حتقيق  على  الــرتكــيــز  ـ 
واملدر�شة يف الكثري من الأن�شطة التي تنفذ.

وبناًء عليه يرى الباحث اأهمية تدريب املعلمني 
التدري�شية  املــهــارات  اكت�شاب  مــن  ميكنهم  مبــا 
على  التعرف  اإىل  اإ�ــشــافــة  �شبق,  مبــا  املرتبطة 
والنف�شية  العقلية  والطالب  التالميذ  خ�شائ�س 
التفكري  مبهارات  يتعلق  وما  عمرية,  فئة  كل  يف 
م�شاعدة  يف  ذلــك  لــدور  الأطــفــال,  عند  ومنوها 
املعلم على معرفة اأهداف بع�س الأن�شطة وكيفية 
تقدميها, واختيار البدائل املنا�شبة يف حالة تعذر 

تنفيذ الن�شاط لأي �شبب كان, وكيفية تقدمي املادة 
العلمية الالزمة, واختيار طرق التدري�س املنا�شبة, 
مع  واملن�شجمة  املالئمة  التقومي  و�شائل  وكذلك 
فيما  الفردية  والفروقات  التالميذ  خ�شائ�س 

بينهم. 
مالحظة اأخرية على مواد املنهج

كمالحظة اأخرية على مواد املنهج )وحتديدًا 
الباحث  فريى  العلمية(  املــادة  م�شتوى  حيث  من 
وميكن  مرتفع  العلمية  املــادة  م�شتوى  اأن  حقيقة 
الريا�شيات  يف  نوعية  نقلة  اإحــداث  يف  ي�شهم  اأن 
منهج  اأن  املثال جند  �شبيل  فعلى  التالميذ.  لدى 
يت�شمن  البــتــدائــي  الأول  لل�شف  الريا�شيات 
املرحة  يف  العليا  ال�شفوف  من  ريا�شية  مفاهيم 
الريا�شية  املفاهيم  بع�س  وكــذلــك  البتدائية, 
واملجموعات  كاملج�شمات  املتو�شطة  املرحلة  من 

وغريها. 
املعلمني  تــدريــب  اأهــمــيــة  يـــربز  ـــك  ــعــل ذل ول
وحتفيزهم لبذل اجلهد الالزم لإجناح امل�شروع, 
حيث اأن تنفيذ املناهج اجلديدة بال�شكل املطلوب 
يتطلب جهدًا م�شاعفًا من قبل املعلمني, خ�شو�شًا 
ميار�شون  املعلمني  من  الكثري  اأن  علمنا  ما  اإذا 
وبــذات  املنهج  وذات  ال�شفوف  لــذات  التدري�س 
العقدين  جتــاوزت  رمبا  طويلة  ل�شنوات  الطريقة 
من  )وبالأخ�س  املعلمني  بع�س  لدى  الزمن  من 
البع�س  ي�شري  لذلك  البتدائية(,  املرحلة  يف  هم 
باأن خربة هذا املعلم اأو ذاك لي�شت )20( �شنة, 

واإمنا )1×20( كناية عن الثبات وعدم التطور.
ــذلــك فــــاإن تــدريــ�ــس مــنــاهــج الــريــا�ــشــيــات  ل
وقد  املعلمني,  لهوؤلء  كبرية  نقلة  ميثل  اجلديدة 
يتم  مل  اإذا  اإجناحها  من  ملحوظ  ب�شكل  ي�شعف 
ذلك  اأن  كما  لذلك,  الالزمة  الإجـــراءات  اتخاذ 
واملعار�شة  املواجهة  الكثري من  بحدوث  ينبئ  قد 
)ولو على �شفحات الإنرتنت ويف اأو�شاط املعلمني 
وامل�شرفني(, حيث نعلم ال�شعوبة الكبرية يف تغيري 
ال�شعوبة  واأن  تنفذ,  التي  العمل  واآلية  العادات 
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تزداد بازدياد �شنوات املمار�شة, واأن ذلك قد يعترب 
من الإ�شكالت الكبرية التي تعيق جناح امل�شروع. 
لذلك يرى الباحث اأهمية اتخاذ بع�س الإجراءات 
ال�شرورية عند ت�شميم الربنامج التدريبي وعند 
عند  لحقًا  اإليها  الإ�ــشــارة  �شتتم  حيث  تنفيذه, 
مناق�شة ال�شوؤال ال�شاد�س )ما اأبرز معوقات تعليم 

وتعلم مناهج الريا�شيات اجلديدة؟(.
ويف �شياق م�شتوى املادة العلمية املرتفع جند اأن 
هناك مالحظة غاية يف الأهمية تتعلق بالتالميذ. 
ال�شعوديني  التالميذ  اأن  اإىل  الكثريون  ي�شري  فقد 
املتحدة  الــوليــات  يف  نظرائهم  عن  يختلفون  ل 
الذهنية  والقدرات  الذكاء  حيث  من  الأمريكية 
املناهج  اأن  وبالتايل فطاملا  ب�شكل عام,  واملهارية 
ومواءمتها  ترجمتها  متــت  اجلــديــدة  الدرا�شية 
الطبيعي  فمن  العمرية  الفئة  نف�س  يف  لتالميذ 
اأن تكون متنا�شبة مع قدرات واإمكانات التالميذ 
اأنه  على  التاأكيد  نــود  فاإننا  وعليه  ال�شعوديني. 
واختالفات جوهرية  فروقات  توجد  ل  كانت  واإن 
الوليات  يف  ونظرائهم  ال�شعوديني  التالمذة  بني 
اإل  والإمكانات,  القدرات  م�شتوى  على  املتحدة 
اأنه توجد فروقات رمبا تكون جوهرية بينهم على 
مكونات  اإىل  اإ�شافة  ال�شابقة,  اخلربات  م�شتوى 

البيئة املادية يف كال البلدين. 
ولعل ما يوؤكد ذلك ما ت�شري اإليه الإح�شاءات, 
حيث ت�شري الإح�شاءات اإىل اأن الطفل يف الوليات 
املتحدة الأمريكية يق�شي اأكرث من )700( �شاعة 
يف ريــا�ــس الأطـــفـــال قــبــل اللــتــحــاق بــاملــدار�ــس 
الر�شمية)*(, كما اأ�شار )العتيبي, 2007()22( اإىل 
اأن ن�شبة الأطفال الذين يلتحقون يف مرحلة التعليم 
ما قبل البتدائي يف الوليات املتحدة الأمريكية ل 
تقل عن )93%( من الأطفال. اإ�شافة اإىل اأنه ويف 
نهاية القرن الع�شرين اعتربت مرحلة التعليم ما 

قبل البتدائي اأ�شا�شية يف معظم الوليات. 
قبل  مــا  التعليم  بو�شع  ذلــك  قــارنــا  مــا  واإذا 

اللتحاق  ن�شبة  اأن  فنجد  ال�شعودية  يف  البتدائي 
ي�شري  كما  الريا�س  مدينة  يف  الأطــفــال  بريا�س 
مدن  اأكـــرب  تعد  والــتــي   )23(  )2006 )اخلــــازم, 
اململكة على الإطالق ل تتعدى )8-11%( )فكيف 
ببقية مدن اململكة اأو قراها وهجرها(, بينما هي 
ت�شل اإىل )48%( يف دول مثل الإمارات والكويت 
الأطفال بريا�س  التحاق  ن�شبة  اإن  بل  والبحرين, 
تعترب  اخلـــازم  ي�شري  وكما  اململكة  يف  الأطــفــال 

�شمن الن�شبة الأقل عامليًا.
بني  كــبــرية  فـــروقـــات  يظهر  �شبق  مــا  ولــعــل 
ارتفاع  يف�شر  اأنه  كما  البلدين,  كال  يف  التالميذ 
م�شتوى املادة العلمية بالن�شبة لتالميذنا, اإ�شافة 
قد  والتي  وم�شتوياتها  الأن�شطة  بع�س  اإىل طبيعة 
ت�شعب على التالميذ ال�شعوديني, لذلك جند اأن 
التالميذ الأمريكان مدربون على ا�شتخدام الورقة 
والقلم, وعلى الر�شم وو�شع اخلطوط )اأول در�س 
البتدائي(,  الأول  لل�شف  الريا�شيات  كتاب  من 
ور�شم ال�شكل الناق�س )�س7 من كتاب التمارين 
لنف�س ال�شف(, وغريها من املهارات التي قد ل 
تتوافر لدى التالميذ ال�شعوديني لالأ�شباب الآنفة 
ت�شميم  اأثناء  ذلك  مراعاة  ينبغي  لذلك  الذكر. 
الربنامج التدريبي, والعمل على اتخاذ الإجراءات 
الالزمة لتقليل الهوة بني املناهج اجلديدة وواقع 
قد  التي  بال�شعوبات  والتنبوؤ  اململكة,  يف  التعليم 
تنتج من عدم تكييف املناهج وتب�شيطها لرتاعي 
والعمل  ال�شعودية,  يف  الفعلي  التالميذ  م�شتوى 
يكونوا  حتى  الكايف  بال�شكل  املعلمني  تدريب  على 
معلمني موؤهلني وقادرين على تقدمي املادة العلمية 
التالميذ  م�شتويات  ظــل  يف  اأهــدافــهــا  وحتقيق 

احلالية وما يتوافر من اإمكانات.
ــد الحــتــيــاجــات  ــدي ــة: حت ــث ــال ــث اخلـــطـــوة ال

)متثل  الربنامج  من  للم�صتهدفني  التدريبية 

اإجابة ال�صوؤال الرابع(

املهمة  ــوات  ــط اخل مــن  اخلــطــوة  هـــذه  تعترب 
وتنفيذ  ت�شميم  يف  النجاح  ميكن  فــال  للغاية, 

)*( )ال�شرق الأو�شط ـ الثنني 13 مار�س 2006ـ العدد 9967(.
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الربامج التدريبية دون النطالق من الحتياجات 
حيث  منها,  امل�شتهدفة  للفئة  الفعلية  التدريبية 
العن�شر  التدريبية  الحتياجات  حتديد  ميثل 
حيث  التدريب,  �شناعة  يف  والهيكلي  الرئي�شي 
تقوم عليه جميع دعائم العملية التدريبية وتنمية 
املوارد الب�شرية, كما اأنه ل ميكن ت�شميم برامج 
اأداء  اأو تدريبية دون معرفة الفجوات يف  تعليمية 

املعلمني اأو املتدربني )القحطاين, 2004()5(.
يرى  الحتياجات  تلك  حتديد  ميكن  وحتى 
عمليتي  واقــع  ت�شخي�س  اأوًل  ينبغي  اأنــه  الباحث 
تعليم وتعلم الريا�شيات يف التعليم العام باململكة 
املنهج  مــواد  حتليل  ثم  ومن  ال�شعودية,  العربية 
الدرا�شية  ال�شفوف  لعدد من  املتوافرة  اجلديدة 
الالزمة  التدري�شية  اخلــربات  على  التعرف  بغية 
ما  )وهــو  اجلــديــدة  الدرا�شية  املناهج  لتدري�س 
هذه  من  والثانية  الأوىل  اخلطوتني  يف  عمله  مت 
وتلك  الواقع  بني  الفجوة  خالل  ومن  املرحلة(, 
ميكن  املعلمني  يف  توفرها  يوؤمل  التي  اخلــربات 
للمعلمني  الالزمة  التدريبية  الحتياجات  حتديد 

للنجاح يف تدري�س تلك املناهج.
التدريبية  الحتياجات  تلخي�س  ميكن  وعليه 
الالزمة ملعلمي الريا�شيات واملن�شجمة مع اأهداف 

مناهج الريا�شيات اجلديدة وطبيعتها فيما يلي:
ـ احلاجة اإىل التدريب على الجتاهات احلديثة 

يف التدري�س.
مواد  لتوظيف  الــالزمــة  اخلــربات  اكت�شاب  ـ 
كتب  ـ  الدرا�شية  )الكتب  اختالفها  على  املنهج 
التمارين ـ اأدلة املعلمون ـ الأقرا�س املدجمة ـ...( 
يف حتقيق اأهداف تعليم وتعلم الريا�شيات ب�شكل 

مثايل وكفاءة اأعلى.
ـ التعرف على بنية املادة العلمية التي يدر�شها, 
الأهداف اخلا�شة  اإىل  اإ�شافة  العامة,  واأهدافها 
للتعرف  الالزمة  املهارات  واكت�شاب  بالدرو�س, 
على تلك الأهداف واملنطلقات العلمية التي نبعت 

منها.

الو�شائل  لتفعيل  الالزمة  املهارات  اكت�شاب  ـ 
عملية  يف  وتوظيفها  اإعدادها  وكيفية  التعليمية, 
اإعــداد  مــهــارة  اإىل  بالإ�شافة  والتعليم,  التعلم 
وابتكار و�شائل تعليمية خمتلفة عما هو موجود يف 
منها يف حتقيق  ال�شتفادة  وبحيث ميكن  املنهج, 

نف�س الأهداف التعليمية املحددة.
ذات  والتعلم  التعليم  نظريات  على  التعرف  ـ 

العالقة, وكيفية ال�شتفادة منها يف التدري�س.
البيئة  لتهيئة  الــالزمــة  اخلـــربات  اكت�شاب  ـ 
ال�شفية, وكيفية حتقيق اأهداف الدر�س يف �شوء 

البيئة ال�شفية والإمكانيات املتاحة. 
ــوؤال اخلــامــ�ــس: مــا مــكــونــات الــربنــامــج  ــش ــ� ال
التدريبي املقرتح الهادف اإىل تدريب املعلمني على 

تدري�س مناهج الريا�شيات اجلديدة بكفاءة ؟.
ــوؤال ميــكــن توظيف  ــ�ــش لــالإجــابــة عــن هـــذا ال
الإ�شرتاتيجية  مــن  والثالثة  الثانية  املرحلتني 
الأول  ال�شوؤال  اإجابة  عند  اإليها  وامل�شار  املقرتحة 

كالتايل:
الربنامج  ت�صــــميم  مرحــــلة  الثانية:  املرحلة 

التدريبي

حتديد  اإىل  الأوىل  املــرحــلــة  خل�شت  حيث 
الحتياجات التدريبية للم�شتهدفني من الربنامج 
)وذلك بعد ت�شخي�س الواقع وحتليل مواد املنهج(. 
الأهمية  من  تعترب  والتي  ـ  الثانية  املرحلة  اأما يف 
مكونات  ــرز  اأب حتديد  يتم  �شوف  ففيها  ـ  مبكان 
الربنامج التدريبي. ففي �شوء ما ورد يف املرحلة 
العري�شة  اخلطوط  و�شع  يف  البدء  ميكن  الأوىل 
من  ت�شميمه,  �شيتم  التي  التدريبي  للربنامج 
حيث الأهداف واملادة العلمية واخلطة التنفيذية 
ينبغي  التي  املعايري  اإىل  بالإ�شافة  للربنامج, 

اإتباعها عند ت�شميم الربنامج التدريبي.
مــــن  تتكــــون  املــرحــلــة  هـــذه  فــــاإن  وعــلــيــه 

اخلطـــوات التالية:
وحتديد  العام  الهدف  و�شع  الأوىل:  اخلطوة 

الأهداف التف�شيلية للربنامج التدريبي.



د. ها�شم بن �شعيد ال�شيخي53

العري�شة  اخلــطـــــوط  و�ــشــع  الثانية:  اخلــطــوة 

حمتوى  على  م�شتملة  الــتــدريــبــي  للربنامج 
الربنامج التدريبي وخطته التنفيذية.

اخلــطــوة الــثــالــثــة: حتــديــد املــعــايــري الــالزمــة 

لت�شميم الربامج التدريبية.

تلك  من  خطوة  كل  الباحث  يتناول  اأن  وقبل 
اخلطوات بنوع من التف�شيل يرى اأهمية تو�شيح 
خالل  من  التدريبي  الربنامج  ت�شميم  مراحل 

املخطط التايل:
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وحتديد  العام  الهدف  و�شع  الأوىل:  اخلطوة 

الأهداف التف�شيلية لكل برنامج تدريبي.  
الهدف العام للربنامج اأن يكون املتدرب قادرًا 
على تدري�س الطالب ملناهج الريا�شيات اجلديدة 
ب�شكل فعال ومبا ي�شهم يف حتقيق الأهداف العامة 

واخلا�شة من تدري�شها.
نهاية  يف  للربنامج:  التف�شيلية  الأهــــداف 

الربنامج يتوقع من املتدرب اأن:
وتعلم  تعليم  عمليتي  واقــع  على  يتعرف   .1

الريا�شيات باململكة العربية ال�شعودية.
مناهج  تــطــويــر  ــروع  ــش مــ� عــلــى  يــتــعــرف   .2

الريا�شيات اجلديدة باأبعاده املختلفة.
3. ي�شت�شعر اأهمية م�شروع مناهج الريا�شيات 
املجتمع  على  الكبرية  وفائدته  وحجمه  اجلديدة 

بكافة موؤ�ش�شاته وفئاته.
الالزمة  والإمكانات  اخلربات  اأبرز  يحدد   .4
ـ  مــاديــة  )اإمــكــانــات  اجلــديــدة  املناهج  لتدري�س 
اإمكانات ب�شرية ـ الأنظمة واللوائح ذات العالقة( 
يتم حتليل   ( املنهج  مــواد  وذلــك يف �شوء حتليل 

اإحدى الوحدات الدرا�شية من مواد املنهج ككل. 
مــدار�ــس  يف  ال�شفية  البيئة  بــني  يــقــارن   .5
الالزمة  املثالية  ال�شفية  والبيئة  العام  التعليم 
من  وذلك  اجلديدة  الريا�شيات  مناهج  لتطبيق 
وذلك  لتنفيذها  الالزمة  املادية  الإمكانات  حيث 
اختيارها  مت  التي  الدرا�شية  الــوحــدة  �شوء  يف 
حقيقية  م�شكالت  خلق  على  العمل  اأن  )حيث 
اأثناء التدريب ي�شهم ب�شكل فاعل يف جذب انتباه 
الإبداعي,  التفكري  ملهارات  واإك�شابهم  املتدربني 

اإ�شافة اإىل حتقيق اأهداف الربنامج التدريبي(.

الريا�شيات   وتعلم  تعليم  نظريات  يوظف   .6
يف حتقيق اأهداف الدرو�س.

7. يتعرف على الجتاهات احلديثة يف تدري�س 
الريا�شيات ويطبقها.

مناهج  مـــن  منــوذجــيــًا  ـــًا  در�ـــش يــ�ــشــمــم   .8
الريا�شيات اجلديدة يف �شوء بيئة التعليم العام 
احلالية وما مت اكت�شابه من خربات يف الربنامج 

التدريبي.
لكل  العري�شة  اخلطوط  و�شع  الثانية:  اخلطوة 

برنامج تدريبي م�شتملة على حمتوى الربنامج 
ما  خــالل  مــن  التنفيذية:  وخطته  التدريبي 
التهيئة(  )مرحلة  الأوىل  املرحلة  يف  تناولناه 
عمليتي  واقـــع  ت�شخي�س  فيها  اأمــكــن  والــتــي 
مواد  وحتليل  اأوًل,  اململكة  يف  والتعلم  التعليم 
واملــهــارات  ــات  ــان ــك الإم تــعــرف  بغية  املــنــهــج 
الالزمة لتدري�شها ثانيًا, اأمكن حتديد الفجوة 
الإمكانات  وبــني  مكوناته  بجميع  الواقع  بني 
تلك  تدري�س  يف  للنجاح  الــالزمــة  واملــهــارات 
املــنــاهــج. ومـــن خـــالل تــلــك الــفــجــوة اأمــكــن 
للم�شتهدفني  التدريبية  الحتياجات  حتديد 
اأهــــداف الربنامج  مــن الــربنــامــج, ومــن ثــم 

التف�شيلية. 
بتحديد  تتعلق  اخلــطــوة  هــذه  فــاإن  وبــالــتــايل 
الوحدات التدريبية ال�شرورية لردم هذه الفجوة 
امل�شاعدة  ثم  ومــن  الربنامج,  اأهـــداف  وحتقيق 
الريا�شيات اجلديدة بكفاءة  على تطبيق مناهج 

وفاعلية.
وعليه يرى الباحث اأن تتمثل مكونات الربنامج 

التدريبي من الوحدات التالية:
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اأبرز مو�شوعات الوحدةعنوان الوحدةالوحدة
عدد 

�شاعات 
الوحدة

الأولى
واقع عمليتي تعليم وتعلم 
الريا�شيات في مدرا�س 
التعليم العام بالمملكة

 البيئة 	 ـ  المنهج  مواد  الريا�شيات  ـ  )المناهج  مهمة  تعريفات 
ال�شفية ـ طرق التدري�س ـ الو�شائل التعليمية(.

 البنية المعرفية للريا�شيات.	
 واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�شيات في مدرا�س التعليم العام 	

بالمملكة )البيئة المادية ـ الإمكانات الب�شرية ـ الأنظمة واللوائح 
ذات العالقة ـ مخرجات التعليم العام في الريا�شيات ـ ...(.

3

م�شروع تطوير مناهج الثانية
الريا�شيات  الجديدة

 ـ 	 روؤيته  ـ  ر�شالته  ـ   مبرراته  ـ  )فكرته  الم�شروع  عن  نبذة 
منتجاته(.

 �شركة العبيكان لالأبحاث والتطوير. 	
 �شال�شل ماجروهيل )McGraw Hill( للريا�شيات.	

1

مواد مناهج الريا�شيات   الثالثة
الجديدة

 مواد المنهج )الكتب الدرا�شية ـ كتب التمارين ـ اأدلة المعلمين ـ 	
الأقرا�س المدمجة( بهدف تحديد الإمكانات الالزمة لتنفيذها 

4)يتم اختيار وحدة درا�شية لذلك( )1(.

البيئة ال�شفية في مدار�س الرابعة
التعليم العام بالمملكة

 مكونات البيئة ال�شفية في مدار�س التعليم العام.	
 وحدة مختارة من مناهج الريا�شيات )نف�س الوحدة التي يتم 	

اختيارها في الوحدة ال�شابقة(.
 معوقات تطبيق الوحدة الدرا�شية المختارة في البيئة ال�شفية 	

بمدار�س التعليم العام بالمملكة.
 البيئة ال�شفية المثالية لتطبيق مناهج الريا�شيات الجديدة.	

2

الخام�شة
نظريات تعليم  وتعلم 

الريا�شيات )2(

 	.)Gagne( روبرت جانييه
 	.)Jean Piaget( جان بياجيه
 	.)Jerome Pruner( جيروم برونر
 	.) Ausubel( اأوزبل
 زولتن دينز )Dienes( )للريا�شيات فقط(.	
 والتعليم 	 التعلم  نظريات  ببع�س  عالقة  )له  التكاملي  المنهج 

ويركز فيه على الريا�شيات الحياتية(.

3

التجاهات الحديثة في ال�شاد�شة
التدري�س

 حل الم�شكالت.	
 التعلم بالكت�شاف. 	
 الطريقة ال�شتقرائية.	
 الطريقة ال�شتنتاجية. 	
 التعلم التعاوني.	

4

تكنولوجيا التعليمال�شابعة تكنولوجيا التعليم.	
 2الو�شائل التعليمية.	
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مالحظات وتعليقات على الوحدات التدريبية 
املختارة:

بــالــوحــدات  املتعلقة  للمالحظات  بالن�شبة 
ال�شابقة فاإننا نود الإ�شارة اإىل ما يلي:

الثالثة :»مواد  بالوحدة  املتعلقة  املالحظة   .1

مناهج الريا�صيات اجلديدة«

الذي  التدريبي  الربنامج  اأن  افــرتا�ــس  على 
الريا�شيات  معلمي  ي�شتهدف  �شوف  �شي�شمم 
اختيار وحدة  �شيتم  فاإنه  البتدائي  الأول  لل�شف 
وموا�شفات  معايري  ووفق  ق�شدي  ب�شكل  درا�شية 

معينة من منهج الريا�شيات لهذا ال�شف.
برامج  ت�شميم  املــطــلــوب  كــان  لــو  فيما  اأمـــا 
وحتى  البــتــدائــي  الأول  مــن  لل�شفوف  تدريبية 
ذلك  عند  فاإنه  املثال  �شبيل  على  ثانوي  الثالث 
ذلك  وعند  تدريبية,  برامج   )4( ت�شميم  ميكن 
ميكن اختيار وحدة تدريبية ب�شكل ق�شدي ووفق 
معايري وموا�شفات معينة من مناهج الريا�شيات 

اجلديدة لل�شف )1-3( للربنامج التدريبي الأول 
الذي �شيتم ت�شميمه, ووحدة تعليمية من مناهج 
ومن  الثاين,  التدريبي  للربنامج   )6-4( ال�شف 
ومن  الثالث,  التدريبي  للربنامج  ال�شف )9-7( 

ال�شف )10-12( للربنامج التدريبي الرابع.
بــــالــــوحــــدة  ـــقـــة  ـــل ـــع ـــت امل ــــة  ــــظ ــــالح امل  .2

اخلام�صة:نظريات تعليم وتعلم الريا�صيات    

نظريات  على  الــوحــدة  هــذه  يف  الرتكيز  يتم 
مت  مبــا  الوثيقة  العالقة  ذات  والتعليم  التعلم 
اخلطوة  ويف  الأوىل  املــرحــلــة  يف  اإلــيــه  التو�شل 
الرتكيز  يعني   مما  الثانية.  املرحلة  من  الأوىل 
على نظريات التعلم والتعليم التي �شت�شهم ب�شكل 
فاعل وملمو�س يف حتقيق الأهداف املن�شودة من 

ت�شميم الربامج التدريبية.
وعليه ف�شيتم الرتكيز يف هذه الوحدة التدريبية 
وجلميع الربامج التدريبية املرتبطة بالريا�شيات  

على ما يلي: 

عدد �شاعات اأبرز مو�شوعات الوحدةعنوان الوحدةالوحدة
الوحدة

ت�شنيف بلومالثامنة
 ت�شنيفات الأهداف التربوية.	
 ت�شنيف بلوم للمجال المعرفي.	
 ت�شنيف بلوم المعدل.	
 و�شف م�شتويات بلوم للمجال المعرفي.	

3

التا�شعة
الخبرات التدري�شية 

الالزمة لمعلمي 
الريا�شيات)3(

 قبل 	 من  نموذجي  در�س  ت�شميم  )�شيتم  النموذجية  الدرو�س 
�شوء  في  وذلك  الجديدة  الريا�شيات   مناهج  من  متدرب  كل 
واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�شيات في مدار�س التعليم العام 
البرنامج,  هذا  في  خبرات  من  اكت�شابه  تم  وما  بالمملكة, 
وتكنولوجيا  ومكوناتها,  ال�شفية  البيئة  حيث  من  وذلك 
في  الحديثة  والتجاهات  والتعليم,  التعلم  ونظريات  التعليم, 

التدري�س,...(. 

5

العا�شرة
واجبات وم�شوؤوليات 

معلم الريا�شيات 
الدينية والوطنية.)4(

 التقويم ) تعريفه ـ اأنواعه ـ اأهميته ـ مجالته (.	
 1التقارير ) ماهيتها ـ طرق كتابتها ـ اآلية  اإر�شالها(.	

الـمــجــمــوع الــكـلــي =  28 �شاعة )5(
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:)Gagne( اأ. روبرت جانييه

حيث يرى الباحث اأهمية الرتكيز على نظرية 
تعليم  يف  فائدة  من  لها  ملا  فقط,  التعلم  �شروط 

وتعلم الريا�شيات.
:)Jean Piaget( ب. جان بياجيه

حــيــث يـــرى الــبــاحــث اأهــمــيــة الــرتكــيــز على 
يف  الرتكيز  يتم  وبحيث  املــعــريف.  النمو  نظرية 
لالأطفال  املعريف  النمو  على  تدريبي  برنامج  كل 
الأطفال يف  املن�شجمة مع عمر  العمرية  الفئة  يف 
املتعلق  التدريبي  الربنامج  ففي  ال�شفوف,  تلك 
على  اأكرب  ب�شكل  الرتكيز  يتم  )1ـ3(  بال�شفوف 
مرحلة العمليات امللمو�شة )املح�شو�شة(, وحتديدًا 
لالأطفال يف �شن 6 اإىل 9 �شنوات تقريبًا. اأما يف 
 )9-7( بال�شفوف  واملتعلقة  املتو�شطة  املرحلة 
بال�شفوف  واملتعلقة  الثانوية  املرحلة  اإىل  اإ�شافة 
)10-12( فيتم الرتكيز ب�شكل اأكرب على مرحلة 

العمليات املجردة.
:)Jerome Pruner( ج. منوذج جريوم برونر

حــيــث يـــرى الــبــاحــث اأهــمــيــة الــرتكــيــز على 
حتديدًا  الرتكيز  يتم  وبحيث  البنائية,  النظرية 
يتعلق  فيما  وذلك  النظرية,  هذه  تطبيقات  على 
ذلك  وعالقة  املعلومات اجلديدة  تقدمي  بطريقة 
واملفاهيم  الأفكار  تعليم  طرق  وكذلك  باملتعلم, 
من  اأن  كما  بالريا�شيات.  املرتبطة  اجلــديــدة 
الأهمية مبكان الرتكيز كذلك على طريقة التعلم 
خ�شو�شًا  كبرية,  اأهمية  من  لها  ملا  بالكت�شاف, 
مناهج  يف  كبري  وب�شكل  عليها  الرتكيز  ظــل  يف 
اأهميتها  اإىل  اإ�ــشــافــة  اجلــديــدة,  الــريــا�ــشــيــات 

باعتبارها اأحد اأهم طرق التدري�س. 
: )Ausubel(  د. منوذج اأوزبل

حيث يرى الباحث اأهمية الرتكيز على نظرية 
املتقدم  املنظم  منــوذج  وعلى  اللفظي,  التعلم 
)املــنــظــمــات املــتــقــدمــة(, ملــا لــذلــك مــن اأهمية 
اإ�شافة  الدنيا,  ال�شفوف  تالمذة  لدى  وبخا�شة 
من  العليا  ال�شفوف  لطلبة  كذلك   اأهميته  اإىل 

التعليم العام.
:  )Dienes( هـ. زولنت دينز

حــيــث يـــرى الــبــاحــث اأهــمــيــة الــرتكــيــز على 
ذلك  يكثف  وبحيث  الريا�شيات.  تعلم  نظرية 
بال�شفوف  املتعلقني  التدريبيني  الربناجمني  يف 
هذه  يف  العمرية  املرحلة  لطبيعة  وذلك   ,)6-1(
امللمو�شة  العمليات  مرحلة  يف  وكونهم  ال�شفوف 
قدرتهم  عدم  وبالتايل   ,)Piaget( بياجيه  عند 
على التفكري التجريدي يف هذه املرحلة وانطالقهم 
يف التفكري واكت�شاب املفاهيم واملهارات الريا�شية 

من الأ�شياء املادية وامللمو�شة.
التا�صعة:  بــالــوحــدة  املتعلقة  املــالحــظــة   .3

ملعلمي  الـــالزمـــة  الــتــدريــ�ــصــيــة  »اخلـــــربات 

الريا�صيات«

على  تدريبية  وحدة  اأهم  الوحدة  هذه  تعترب   
بها  املت�شمنة  الأن�شطة  �شتظهر  حيث  الإطــالق, 
مدى فاعلية الدورة وقدرتها على حتقيق اأهدافها. 
هذه  تت�شمنها  التي  الأن�شطة  يف  الرتكيز  و�شيتم 
من  اكت�شابه  مت  ملا  الفعلي  التطبيق  على  الوحدة 
بحيث  ال�شابقة,  التدريبية  الوحدات  يف  خربات 
تدريبية ت�شميم در�س  �شيطلب من كل جمموعة 
يف  اجلــديــدة  الريا�شيات  مناهج  مــن  منــوذجــي 
يف  الريا�شيات  وتعلم  تعليم  عمليتي  واقــع  �شوء 
اكت�شابه  مت  وما  باململكة,  العام  التعليم  مدار�س 
من خربات يف هذه الدورة مبا ي�شهم يف تدري�شهم 

للمناهج الدرا�شية اجلديدة بكفاءة عالية.
الكلي يف  املتدربني  اأن عدد  واإذا ما افرت�شنا 
مق�شمني  متدربًا   )30( يبلغ  التدريبية  القاعة 
على )6( جمموعات تدريبية بواقع )5( متدربني 
بكل جمموعة, فاإن عدد الدرو�س النموذجية التي 
هذه  اختيار  و�شيتم  درو�ــس.   )6( �شتبلغ  �شتنفذ 
يف  ــاًل  اأم معينة  ومعايري  �شوابط  وفــق  الــدرو�ــس 
تدري�شها  يف  املتدربني  واإمكانيات  قدرات  اإظهار 
اختيار  ذلــك  ومــن  املــيــدان.  يف  عالية  بــكــفــاءة 
فمثاًل  درا�شي,  كل �شف  منهج  من  فقط  در�شني 
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يف الربنامج التدريبي املخ�ش�س لل�شف )3-1( 
الأول,  ال�شف  مناهج  مــن  در�ــشــني  اختيار  يتم 
الثاين, ودر�شني من  ودر�شني من مناهج ال�شف 
مناهج ال�شف الثالث. اإ�شافة اإىل معايري اأخرى 
املختارة  الــدرو�ــس  طبيعة  اختالف  �شمنها  من 
تعليمية  وو�شائل  تدري�س  طرق  من  تتطلبه  ومما 
وقت  الدرو�س  لتلك  يخ�ش�س  وبحيث  وغريها. 
اأفــراد  قبل  من  والنقد  واملناق�شة  للعر�س  كــاف 
من  اكت�شابه  مت  ما  كل  يف  الأخـــرى  املجموعات 
خربات يف هذه الدورة )قابلية الدر�س للتنفيذ يف 
مدار�س التعليم العام ـ منا�شبة الو�شائل التعليمية 
ـ  والتعليم  التعلم  نظريات  توظيف  ـ  امل�شتخدمة 

مدى منا�شبة طرق التدري�س ـ ...(.
الوحدة ف�شوف تخ�ش�س  لأهمية هذه  ونظرًا 
)من  عالية  درجـــات  تت�شمنها  التي  لالأن�شطة 
لتقومي  لــلــمــدرب  املخ�ش�شة  ــدرجــات  ال �شمن 
درجة  لتقومي  عالية  درجات  وكذلك  املتدربني(, 
اأهــدافــه,  حتقيق  يف  التدريبي  الربنامج  جنــاح 
واإعطاء تغذية مرجتعة للم�شوؤولني عن اإيجابيات 
وال�شعف  القوة  نقاط  واأبــرز  الربنامج  و�شلبيات 
اإىل  احلاجة  دعت  اإن  ـ  تطويرها  على  للعمل  فيه 
ذلك, خ�شو�شًا واأن هذه الأن�شطة متثل خال�شة 
الربنامج التدريبي وحمكًا حقيقيًا حلجم الفائدة 
املخ�ش�شة  الدرجات  بــاأن  علمًا  عنها.  الناجتة 
يفرت�س  الأن�شطة  هذه  يف  املتدربني  اأداء  لتقومي 
اأن يرتتب عليها بع�س احلوافز املهمة للمتدربني 
املتميزين, مبا ي�شهم يف انهماكهم يف ور�س العمل 
حت�شني  اإىل  اإ�شافة  الربنامج,  اأهــداف  وحتقيق 

اجتاهاتهم نحو تدري�س تلك املناهج.
املتدربني  تقومي  معايري  من  اأن  مالحظة  مع 
التعليم  عمليتي  واقع  مع  ال�شرح  طريقة  منا�شبة 
على  والقدرة  العام,  التعليم  مدار�س  يف  والتعلم 
يف  الـــدورة  هــذه  يف  املكت�شبة  اخلـــربات  توظيف 
ت�شميم وتنفيذ الدر�س )البيئة ال�شفية ومكوناتها 
ـ  والتعليم  التعلم  نظريات  ـ  التعليم  تكنولوجيا  ـ 

الجتاهات احلديثة يف التدري�س, ...(.
ت�شوير  الأهمية مبكان  اأن من  الباحث  ويرى 
الدرو�س  وتنفيذ  بت�شميم  املتعلقة  الأن�شطة  تلك 
من  جمموعة  اختيار  بهدف  املتدربني  قبل  من 
الإلكرتوين  املوقع  اإثراء  يف  املنفذة  الدرو�س  تلك 
اخلــا�ــس مبــنــاهــج الــريــا�ــشــيــات اجلــديــدة على 
التدريب  عملية  يف  منها  لال�شتفادة  الإنــرتنــت 

الإلكرتوين, وهو ما �شتتم التو�شية به لحقًا. 
بــــالــــوحــــدة  ـــقـــة  ـــل ـــع ـــت امل ــــة  ــــظ ــــالح امل  .4

معلم  ومــ�ــصــوؤولــيــات  ــرة:»واجــبــات  ــعــا�ــص ال

الريا�صيات الدينية والوطنية«

و�شخامته  امل�شروع  حلداثة  طبيعية  كنتيجة 
هناك  يكون  ل  قد  مهمة  مالحظات  هناك  فــاإن 
فئة اأكرث قدرة على معرفتها وت�شخي�شها من فئة 
املعلمني, وذلك لقربهم من الطالب وللت�شاقهم 
الوثيق بتلك املناهج, اإل اأنه وعلى الرغم من ذلك 
رمبا جند اأن الكثري من املعلمني قد ينتهي دورهم 
فح�شب,  زمالئهم  اأو�شاط  بني  املناهج  بانتقاد 
خ�شو�شًا واأن هناك انطباع �شائد لدى فئة لي�شت 
ملحوظاتهم  م�شري  ــاأن  ب املعلمني  مــن  بالقليلة 

وانتقاداتهم يف الغالب �شلة املهمالت. 
لذلك نرى اأن من الأهمية مبكان اإ�شعار املعلمني 
بواجباتهم ومب�شوؤولياتهم الدينية والوطنية جتاه 
ثم  ومن  الأهمية,  وبهذه  ال�شخامة  بهذه  م�شروع 
املعلمني  بني  مثلى  توا�شل  اآلية  اإيجاد  العمل على 
اإبــراز  بهدف  اجلــديــدة  املناهج  على  والقائمني 
املناهج,  تلك  يف  الــقــوة  ونــقــاط  ال�شعف  نقاط 
لتدري�س  منا�شبة  الأكرث  التدري�س  طرق  واقــرتاح 
الو�شائل  وكـــذا  الريا�شية,  املــو�ــشــوعــات  بع�س 
التعليمية املقرتحة لذلك, وكيفية التمهيد للدر�س, 
وغري ذلك من اأمور ميكن اأن ت�شهم ب�شكل بارز يف 

اإجناح امل�شروع وحتقيقه لأهدافه.
واأخريًا

احلقيبة  ل�شاعات  الكلي  املجموع  خالل  فمن 
املالحظات  خالل  ومن  �شاعة(,   28( التدريبية 
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اإليه  مييل  ما  اإىل  اإ�شافة  ال�شابقة,  والتعليقات 
الـــدورات  تعدد  حيث  )مــن  املعلمني  مــن  الكثري 
احل�شول  ميكن  الــتــي  والــ�ــشــهــادات  التدريبية 
مرونة  على  احل�شول  يف  اأمــاًل  وكذلك  عليها(, 
مع  وبالأخ�س  التدريبي  الربنامج  تنفيذ  اأكرب يف 
من  يكون  قد  اأنــه  نرى  فاإننا  الن�شائي,  العن�شر 
املنا�شب توزيع الثمان وع�شرون �شاعة اإىل دورتني 
�شهادتني  على  املتدرب  فيهما  يح�شل  تدريبيتني 
 : الأوىل  ـــدورة  ال ت�شمى  اأن  وميكن  تدريبيتني. 
الريا�شيات  مناهج  لتدري�س  التمهيدية  »الــدورة 
ــاعــات(, والــثــانــيــة: »الــــدورة  اجلـــديـــدة« )8 �ــش
اجلديدة«  الريا�شيات  مناهج  لتدري�س  املتقدمة 

)20 �شاعة(.
ويرى الباحث اأن تنفيذ دورتني لن يكون له اأي 
�شلبيات على الإطالق, بل اأن ذلك �شيحقق جميع 
املزايا ال�شابقة, و�شيحد من جانب ال�شعور بامللل 
حجم  من  كثريًا  و�شيقل�س  املتدربني,  قبل  من 
العتذار عن ح�شور الدورات التدريبية الإلزامية 
مالحظ  اأمر  )وهــذا  الربنامج  كثافة  عن  الناجت 
كثريًا يف برامج التدريب اأثناء اخلدمة يف التعليم 
التدريبي  الربنامج  ح�شور  يف  و�شي�شهم  العام(, 
اأكرب  �شريحة  قبل  من  بالفائدة  مقرونًا  ح�شورًا 
�شلبيات  وجود  بعدم  التاأكيد  ولعل  املعلمني.  من 
لذلك ناجت عن اإمكانية تقدمي كال الربناجمني يف 
الوقت نف�شه وكما لو كانا برناجمًا واحدًا فقط.   

اخلــطــوة الــثــالــثــة: حتــديــد املــعــايــري الــالزمــة 

لت�شميم الربنامج التدريبي
من  التدريبي  الربنامج  بت�شميم  يتعلق  فيما 
الناحية الفنية ومن حيث الإخراج, فريى الباحث 
اأن يتبع يف ذلك ذات الطريقة املتبعة يف ت�شميم 
يف  املتبعة  التدريبية  الــربامــج  واإخـــراج  وتنظيم 
هيئة  اأع�شاء  لدى  والإبداع  التميز  تنمية  م�شروع 
اإىل  اإ�شافة  ال�شعودية,  اجلامعات  يف  التدري�س 
الربامج  جــودة  على  للحكم  املعايري  نف�س  اتباع 
قبل  بالتف�شيل  ذلك  حتديد  يتم  وبحيث  املعدة. 

الهتداء  ميكن  حتى  التدريبية  الربامج  ت�شميم 
بها من قبل م�شممي الربنامج.

وبعد ذلك يرى الباحث اأهمية القيام باملرحلة 
الثالثة والتي يتم فيها حتكيم الربنامج كما يلي
املرحلة الثالثة : حتكيم احلقائب التدريبية

ــامــج  تــتــعــلــق هــــذه املــرحــلــة بــتــحــكــيــم الــربن
التدريبي. فبعد ت�شميم الربنامج التدريبي وفق 
يف  اإليها  التو�شل  مت  التي  واملعايري  املوا�شفات 
املرحلة ال�شابقة, فمن الأهمية مبكان حتكيم هذا 
الربنامج مبا ي�شمن ـ بحول اهلل وتوفيقه ـ اإمكانية 
كبرية  وبــدرجــة  ي�شمن  ومبــا  بــنــجــاح,  تطبيقه 
وذلك  املرجوة,  لالأهداف  حتقيقها  على  قدرتها 

وفق ا�شتمارات معدة خ�شي�شًا لهذا الغر�س.
ثالثة  خالل  من  احلقيبة  حتكيم  يتم  و�شوف 

جوانب رئي�شية, وهي :
] التحكيم من الناحية العلمية.
] التحكيم من الناحية الفنية.

] التدقيق اللغوي.
املالحظات  �شوء  يف  التعديل  يتم  ذلك  وبعد 
الواردة, ومن ثم, وبعد اعتمادها من قبل املحكمني 

ي�شبح الربنامج التدريبي جاهزًا للتنفيذ.
وبعد تنفيذه يعترب من الأهمية مبكان تقوميه 
من قبل املتدربني وبع�س املعنيني وتعديله يف �شوء 
ما يرد من مالحظات, خ�شو�شًا واأنه ميكن زيادة 
اإ�شراك  طريق  عن  التدريبية  الــربامــج  فاعلية 

املتدربني يف تقوميها )الر�شيدي, 2004()1(. 
عمليتي  معوقات  اأبــرز  ما  ال�شاد�س:  ال�شوؤال 

تعليم وتعلم مناهج الريا�شيات اجلديدة ؟.
الدرا�شة  اأ�شئلة  عن  الباحث  اأجــاب  اأن  بعد 
حتديد  اإىل  منها  خل�س  والتي  ال�شابقة  اخلم�شة 
ــامــج الــتــدريــبــي املــقــرتح  ــربن اأبـــــرز مــكــونــات ال
والهادف اإىل تدريب املعلمني على تدري�س مناهج 
املهم  مــن  فــاإن  بــكــفــاءة,  اجلــديــدة  الريا�شيات 
تلك  تطبيق  يف  النجاح  مبعوقات  التنبوؤ  حماولة 
املناهج, على اأمل مراعاتها اأثناء تنفيذ الربنامج 
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تلك  تدري�س  اأثــنــاء  وكذلك  حتــديــدًا,  التدريبي 
مناهج  م�شروع  متيز  ظل  يف  خ�شو�شًا  املناهج, 
الريا�شيات اجلديدة و�شخامته واأهدافه املتميزة 

املرجوة.
ينبغي  ال�شوؤال  هذا  عن  الإجابة  ميكن  وحتى 
�شابقًا,  اإلــيــهــا  املــ�ــشــار  ال�شتبانة  نتائج  حتليل 
الثالث:  املحور  حتت  الــواردة  العبارات  وحتديدًا 
الريا�شيات  مناهج  تطبيق  يف  النجاح  »معوقات 
اجلـــدول  يو�شحها  ــتــي  وال بــكــفــاءة«,  ــدة  ــدي اجل

رقم)5(: 

العبارةالرقم  ح�شب ال�شتبانة 
المتو�شط الح�شابي )من 5(

النحراف المعياري

درجة التحقق  الترتيب

المحور الثالث: معوقات تطبيق مناهج الريا�شيات الجديدة بكفاءة

16

للنجاح  المهمة  العوامل  اأحد  باعتباره  الم�شتمر  المالي  الدعم  توفير  �شرورة 
الأدوات  توفير  في  ذلك  )لدور  بكفاءة  الجديدة  الريا�شيات  مناهج  تطبيق  في 
لمرة  ت�شتخدم  التي  ال�شرورية  المواد  وبالأخ�س  المتنوعة  التعليمية  والو�شائل 
واحدة فقط مثل ال�شحون والغراء والورق الملون والمواد الكرتونية والبال�شتيكية 

...الخ(.

كبيرة جدًا4.610.611

في 17 للنجاح  الالزمة  العوامل  اأحد  باعتباره  الإعالمي  الجانب  تفعيل  �شرورة 
درجة كبيرة4.20.82تطبيق مناهج الريا�شيات الجديدة بكفاءة.

واإ�شكالت 15 الم�شتمر  التقويم  نظام  )وبالأخ�س  واللوائح  الأنظمة  اعتبار  يمكن 
درجة كبيرة41.153تطبيقه( اأحد المعوقات اأمام النجاح في تدري�س مناهج الريا�شيات الجديدة.

اإمكانية معاودة المعلمين لذات ممار�شاتهم ال�شابقة حتى بعد التحاقهم بدورات 14
درجة كبيرة3.590.924تدريبية.

13
وما  الجديدة  الريا�شيات  لمناهج  المرتفع  العلمي  الم�شتوى  م�شاهمة  اإمكانية 
�شلبية من  اتجاهات  يتطلبه ذلك من جهد ومهارات تدري�شية عالية في تكوين 

المعلمين نحو تدري�شها.
درجة متو�شطة3.41.185

اأن هناك عبارة  من اجلــدول رقم )5( جند 
ميكن اأن متثل معوقًا بدرجة كبرية جدًا يف حالة 
متثل  اأن  ميكن  عــبــارات  و)3(  حتققها,  ــدم  ع

حتققها,  عــدم  حالة  يف  كبرية  بدرجة  معوقات 
بدرجة  مــعــوقــًا  متثل  اأن  ميكن  واحـــدة  وعــبــارة 

متو�شطة.
املعوقات( جند  )اأو  العبارات  تلك  ومبناق�شة 

ما يلي:
وعدم  ــالزم,  ال املــايل  الدعم  توفري  عــدم  اأن 
دوري  ب�شكل  توفريه  ت�شمن  منا�شبة  اآلية  اإيجاد 
النجاح يف  اأمــام  املعوقات  اأبــرز  اأحد  �شوف ميثل 
لذلك  ملا  اجلديدة,  الريا�شيات  مناهج  تطبيق 
التعليمية والو�شائل  الأدوات  توفري  يف  دور  من 

 

املتنوعة وبالأخ�س املواد ال�شرورية التي ت�شتخدم 
والورق  والغراء  ال�شحون  واحدة فقط, مثل  ملرة 
...اإلــخ,  والبال�شتيكية  الكرتونية  واملــواد  امللون 

جدول رقم 5 :  درجة حتقق كل عبارة من العبارات املتعلقة مبعوقات النجاح يف تطبيق مناهج الريا�شيات 
اجلديدة بكفاءة مرتبة تنازليًا ح�شب قيمة املتو�شط
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حيث ح�شلت العبارة رقم )16( : )�شرورة توفري 
الدعم املايل امل�شتمر باعتباره اأحد العوامل املهمة 
اجلديدة  الريا�شيات  مناهج  تطبيق  يف  للنجاح 
بكفاءة( على درجة اأهمية كبرية جدًا ومبتو�شط 
يف  النجاح  ــاإن  ف وبالتايل   ,)5 مــن   4.61( بلغ 
تطبيق تلك املناهج يعتمد ب�شكل كبري على مقدار 

توفر الدعم املايل الالزم لتاأمني تلك املتطلبات.
اجلانب  اأن  الباحث  يلحظ  ال�شياق  ذات  ويف 
تطبيق  يف  للنجاح  رئي�شًا  عن�شرًا  يعترب  املــايل 
التدريبية  ــربامــج  ال تطبيق  ويف  املــنــاهــج  تــلــك 
املرتبطة بها, حيث جند اأن هناك �شبه اتفاق بني 
امل�شتجيبني على ذلك يدعمه ح�شول هذه العبارة 
اعتبار  وبالتايل  جــدًا,  كبرية  اأهمية  درجــة  على 
ذلك معوقًا كبريًا جدًا يف حالة عدم حتققه. كما 
جند اأنه وعند مناق�شة ال�شوؤال الثاين لحظنا اأن 
العبارة رقم )11( واملتعلقة باحلوافز املادية والتي 
واملعنوية  املادية  احلوافز  )اأهمية  ن�شها:  كــان 
باعتبارها من الأمور املهمة التي ميكن اأن جتذب 
التدريبية( بــالــربامــج  اللــتــحــاق  نحو  املعلمني 
ومبتو�شط  كبرية  حتقق  درجــة  على  ح�شلت  قد 
الــعــبــارة  تــلــك  فــ�ــشــرت  ورمبـــا   ,)5 مــن   4.44(
التدريب  برامج  على  املعلمني  اإقــبــال  قلة  �شبب 
بتلك  لاللتحاق  الدافعية  و�شعف  اخلدمة,  اأثناء 
الذي  الأمــر  و10(,   9 رقــم  )العبارتني  الربامج 
املايل  الدعم  توفري  اأهمية  وا�شح  وب�شكل  يــربز 
الريا�شيات  مناهج  م�شروع  لنجاح  وا�شتمراريته 
اجلديدة ككل, خ�شو�شًا واأن هذه املناهج تتطلب 
اإ�شافة  متنوعة,  تعليمية  وو�شائل  اأدوات  توفري 
اإىل توفري مواد �شرورية لال�شتخدام ملرة واحدة 
تلك  من  الكثري  اأن  علمنا  ما  اإذا  ل�شيما  فقط, 
الو�شائل غري متوافرة بال�شكل املطلوب, كما اأنها 
تعد اأ�شا�شية لتحقيق اأهداف الكثري من الدرو�س.
ال�شابقة  والت�شاوؤلت  امللحوظات  تلك  ولعل 
والتي قد تطرح من قبل الكثريين قد متثل م�شكلة 
ـــام جنــاح املــ�ــشــروع وجنـــاح الــربامــج  اأم حقيقة 

ذلك  اأن  كما  لأهدافها,  حتقيقها  يف  التدريبية 
و�شائل  اإعــداد  على  املعلمني  تدريب  اأهمية  يربز 
التدريب, وهو  اأثناء  تعليمية مبتكرة وغري مكلفة 

ما متت مراعاته يف الربنامج التدريبي املقرتح.
بال�شكل  الإعــالمــي  اجلــانــب  تفعيل  عــدم  اأن 
معوقًا  ميثل  �شوف  امل�شروع  يخدم  ومبا  املنا�شب 
الريا�شيات  مناهج  تطبيق  يف  الــنــجــاح  اأمـــام 
 :)17( رقــم  الــعــبــارة  ح�شلت  حيث  اجلــديــدة, 
باعتباره  الإعــالمــي  اجلــانــب  تفعيل  ــرورة  )�ــش
مناهج  تطبيق  يف  للنجاح  الالزمة  العوامل  اأحد 
اأهمية  الريا�شيات اجلديدة بكفاءة( على درجة 
ذلك  ولعل   .)5 من   4.2( بلغ  ومبتو�شط  كبرية 
متت  التي  الإجـــراءات  بع�س  اتخاذ  اأهمية  يربز 

الإ�شارة اإىل بع�س منها �شابقًا, وذلك من حيث:
نحو  املعلمني  اجتــاهــات  حت�شني  على  العمل 
اأثناء  امل�شتمر  املــايل  الدعم  )تقدمي  التدري�س 
وبعد تنفيذ الربامج التدريبية – تقدمي احلوافز 
الرتكيز  املتميزين–  للمعلمني  واملعنوية  املادية 
على اجلانب التطبيقي يف الربامج التدريبية التي 

تنفذ - ...- الخ(.
املناهج  بتلك  خا�س  اإلــكــرتوين  موقع  اإعــداد 
من  نخبة  عليه  يــ�ــشــرف  ــت  ــرتن الن �شبكة  عــلــى 
الرتبويني,  وامل�شرفني  املعلمني  ومــن  املخت�شني 
وامل�شووؤلني, وبني  املعلمني  ويكون حلقة و�شل بني 
املعلمني وزمالئهم من معلمني وم�شرفني, وبحيث 
بني  اخلــربات  وتبادل  للنقا�س  حلقة  املوقع  ميثل 

الرتبويني وامل�شتهدفني من املناهج ب�شكل عام.
الإعالم  و�شائل  املكثف يف  الإعالمي  التواجد 
املعلمني  وت�شجيع  واملرئية,  وامل�شموعة  املقروءة 
الإعــالمــي  التواجد  على  املتميزين  وامل�شرفني 

فيها.
ولعل ما يربز اأهمية تفعيل اجلانب الإعالمي 
كذلك التغيريات الكبرية التي نتجت بعد اأحداث 
احلادي ع�شر من �شبتمرب )2001م(, وما اأفرزته 
ويف  الإ�شالمية  الــدول  من  للكثري  م�شكالت  من 
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مقدمتها اململكة العربية ال�شعودية, وحماولة ربط 
الإ�شالم بالإرهاب, واعتبار املناهج الدرا�شية يف 
تغذية  يف  رئي�شيًا  عاماًل  الإ�شالمية  الدول  بع�س 
الإرهاب والتطرف ويف تخريج الإرهابيني, الأمر 
الذي حدا بالوليات املتحدة الأمريكية حتديدًا اإىل 
العديد  يف  الدرا�شية  املناهج  يف  التدخل  حماولة 
من دول العامل الثالث اأماًل يف تغيريها مبا يتفق 
مع اأهدافها وتطلعاتها, وبالأخ�س مناهج اململكة 

العربية ال�شعودية واليمن وفل�شطني و�شوريا. 
�شاحبتها  )والـــتـــي  التــهــامــات  تــلــك  ــعــل  ول
يف  الدرا�شية  املناهج  بع�س  حمتوى  يف  تغيريات 
منها(,  الثانوية  املرحلة  يف  وبالأخ�س  اململكة 
الدرا�شية,  املناهج  تغيري  مو�شوع  تــداول  وكــرثة 
وحماولة التغيري من قبل البع�س حتى يف الثوابت 
احلنيف,  الإ�ــشــالمــي  ــديــن  ال عليها  قـــام  الــتــي 
يف  خمتلفة  واأ�شاليب  وبطرق  ذلك  تــداول  وكرثة 
وعلى  الإنرتنت  �شبكة  على  ال�شيا�شية  ال�شاحات 
املختلفة,  الإعــالم  و�شائل  ويف  ال�شحف  اأعمدة 
التي  ال�شغوط  على  الغالب  يف  فيها  يركز  والتي 
تغريب  وحماولة  املناهج,  تغيري  بهدف  متار�س 
املجتمع ال�شعودي, ون�شر الثقافة والقيم الغربية, 
اإ�شافة اإىل اجلولت التي قام بها بع�س امل�شوؤولني 
والتي  بذلك,  امل�شتمرة  ومطالباتهم  الأمريكيني 
الإعـــالم  و�ــشــائــل  يف  متوا�شلة  تـــزال  ول  كــانــت 
الأجنبية املقروءة واملرئية. كل ذلك قد ولد الكثري 
من ال�شعور بالغ�شب والحتقان من قبل الكثريين 
اإىل وجود درجة  واأدى  جتاه مثل تلك املطالبات, 
كبرية من احل�شا�شية جتاه ذلك يلم�شه كل متابع 
ملا يطرح عرب و�شائل الإعالم املختلفة, ل�شيما ما 
يطرح منها يف مواقع النرتنت, والذي ي�شاحب 
يف الغالب مب�شاركات وردود اأفعال كثرية ومتباينة 

ومت�شنجة يف بع�شها.
الت�شاوؤلت(  الأمور )اأو  اأن من  الباحث  ويرى 
قبل  من  اجلــديــدة  املناهج  على  توؤخذ  قد  التي 

البع�س, وميكن اأن ت�شلط عليها الأ�شواء ما يلي:

ــة  ــا الأ�ـــشـــهـــر املــيــالدي ــن ــال ملـــــاذا نــعــلــم اأطــف
الغربية )الأ�شماء  الأ�شمــاء  )ال�شم�شية(, وبذات 
على   )... اآذار,  �شباط,  الثاين,  كانون  العربية 
ماذا  ويعلم اجلميع  ؟!.  الهجرية  الأ�شهر  ح�شاب 
يتم  ل  وملاذا  للم�شلمني؟!,  الهجري  التاريخ  ميثل 
ربيع  �شفر,  )حمــرم,  القمرية  الأ�شهر  تدري�س 
الأول, ...( على الأقل جنبًا اإىل جنب مع الأ�شهر 

ال�شم�شية ؟. 
)البدلة,  الغربية  املالب�س  على  يركز  ملــاذا 
الـــكـــاب, الــقــمــيــ�ــس, اجلـــاكـــت, الــتــيــ�ــشــريت,  
مع  املن�شجمة  املالب�س  ح�شاب  على  القبعة,...( 
)الــثــوب,  وتقاليدنا  وعــاداتــنــا  وتراثنا  ثقافتنا 
الب�شت, الطاقية, العقال(؟, خ�شو�شًا واأن ذلك 
�شوف يزيد من قابلية الأهداف للتحقق لنطالق 
باأن  القول  ميكن  واأل  الطفل,  واقع  من  الأن�شطة 
النــتــمــاء  تعميق  يف  جــيــد  دور  لــه  ذلـــك  حتقيق 
ميكن  اجتماعية  اأهــداف  حتقيق  ويف  واملواطنة 
)ل�شيما  اأخــرى؟  درا�شية  مناهج  مع  تتكامل  اأن 
واأن حتقيق التكامل مع املباحث املعرفية الأخرى 
املناهج  اأهداف  يعد هدفًا مرغوبًا ومن�شجمًا مع 
الدرا�شية اجلديدة(, واإل ميكن القول باأن الرتكيز 
يف بع�س مواد املنهج على املالب�س الغربية ميكن 
التعليم  �شيا�شة  مع  ما  بدرجة  ولــو  يتعار�س  اأن 

باململكة ؟!.
يف  الإميانية  النواحي  بتعميق  نهتم  ل  ملــاذا 
يغيب  وملـــاذا  ؟,  اجلــديــدة  الريا�شيات  مناهج 
اإمكانية حتقيقه دون  الدرو�س مع  بع�س  ذلك يف 
حتقيقه  اإمكانية  اإىل  اإ�ــشــافــة  يــذكــر,  جهد  اأي 
مبال يتعار�س مع ال�شياق العام لتلك املنهاج ومع 

اأهدافها وم�شمونها. 
الريا�شية  اللفظية  امل�شائل  اأن  جنــد  حيث 
)ب�شكل عام( تعترب ذات اأهمية كبرية يف اإك�شاب 
النبيلة,  والقيم  اليجابية  والجتاهات  املعلومات 
مل�شائل  الدرا�شية  املناهج  ت�شمني  يتم  ل  فلماذا 
لفظية تت�شمن اآيات قراآنية كرمية واأحاديث نبوية 
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وتعمق  التعليمية  الأهـــداف  نف�س  حتقق  �شريفه 
بالإ�شافة  الأطفال,  نفو�س  يف  الإميانية  النواحي 
يف  ت�شهم  اأن  ميكن  التي  اللفظية  امل�شائل  اإىل 
اأن  وميكن  واجتماعية  تربوية  اأهـــداف  حتقيق 
تتكامل مع مباحث معرفية اأخرى, خ�شو�شًا واأن 
ذلك ين�شجم مع تفا�شيل امل�شروع والذي يت�شمن 
�شيا�شة  مع  ين�شجم  اأنه  كما  واملواءمة,  الرتجمة 

التعليم يف اململكة كما اأ�شري �شابقًا.
تلك  اأن  امل�شكلة  حجم  من  يزيد  قد  ما  ولعل 
املناهج لي�شت مرتجمة عن �شنغافورة مثاًل, اأو عن 
ترجمتها  متت  واإمنا  اليابان,  اأو  اجلنوبية  كوريا 
املتحدة  الوليات  اأن  ونعلم  اأمريكية,  مناهج  عن 
يف  ن�شبيًا  مــتــاأخــرة  مــراكــز  يف  تقبع  الأمــريــكــيــة 
الدرا�شات الدولية الأخرية يف العلوم والريا�شيات 

اإذا ما قورنت بالدول ال�شالفة الذكر. 
متثل  اأن  ميــكــن  ولـــوائـــح  اأنــظــمــة  هــنــاك  اأن 
مناهج  تدري�س  يف  النجاح  اأمــام  املعوقات  اأحــد 
العبارة  ح�شلت  حيث  اجلــديــدة,  الريا�شيات 
واللوائح  الأنظمــة  اعتبار  )ميكن   )15( رقــم 
واإ�شكالت  امل�شتمر  التقومي  نظام  وبالأخ�س  ــ 
تدري�س  النجاح يف  اأمام  املعوقات  اأحد  ــ  تطبيقه 
اأهمية  الريا�شيات اجلديدة( على درجة  مناهج 

كبرية ومبتو�شط بلغ )4  من 5(.
حيث جند اأن اآلية التقومي املتبعة حاليًا �شواًء 
اأكان ذلك يف ال�شفوف الدنيا )التقومي امل�شتمر( 
تطبيق  عملية  و�شعف  العليا,  ال�شفوف  يف  اأو 
درا�شة  اإليه  اأ�شارت  والتي  امل�شتمر  التقومي  اآلية 
اأنظمة  اإىل  اإ�ــشــافــة   )24(,)2008 )الــزهــراين, 
ال�شفوف  يف  حاليًا  املطبقة  والنجاح  التقومي 
يف  حتى  الطالب  جناح  �شمنها  من  والتي  العليا 
يف   )%40( مــن  اأقــل  ن�شبة  على  ح�شوله  حالة 
ا�شرتاط  وعدم  معينة,  �شوابط  وفق  الريا�شيات 
النهائي.  الختبار  يف  دنيا  ن�شبة  على  احل�شول 
حيث جنــد اأن كــل ذلــك قــد اأفـــرز مــا قــد ي�شمى 
اأدى  ما  ونعلم  التلقائي,  اأو  الآيل  النجاح  جتاوزًا 

املخرجات حتى  اإليه ذلك من �شعف يف م�شتوى 
اإىل  اإ�شافة  العليا,  ال�شفوف  طلبة  م�شتوى  على 
قلة الهتمام واجلدية بالدرا�شة. ونعلم اأن �شعف 
يعترب  بالدرا�شة وتدين م�شتوى اجلدية  الهتمام 
حقيقية  معيقات  متثل  التي  املهمة  العوامل  من 

اأمام حتقق الأهداف الرتبوية على وجه العموم.
لــذات  املعلمني  ملــعــاودة  اإمــكــانــيــة  هــنــاك  اأن 
ممار�شاتهم ال�شابقة حتى بعد التحاقهم بدورات 
 :  )14( رقــم  الــعــبــارة  ح�شلت  حيث  تدريبية, 
ممار�شاتهم  ــذات  ل املعلمني  مــعــاودة  )اإمكانية 
تدريبية(  بــدورات  التحاقهم  بعد  حتى  ال�شابقة 
  3.59( بلغ  ومبتو�شط  كبرية  اأهمية  درجــة  على 

من 5(.
ولعل ذلك يربز اأهمية املتابعة وتقدمي احلوافز 
الرتكيز  على  اإ�شافة  املعلمني,  من  للمتميزين 
تنفيذ  اأثناء  كبري  ب�شكل  التطبيقي  اجلانب  على 
الدورات التدريبية, وهو ما مت الرتكيز عليه عند 

ت�شميم الربنامج التدريبي املقرتح.
العلمي  امل�شتوى  مل�شاهمة  اإمكانية  هناك  اأن 
يتطلبه  وما  اجلديدة  الريا�شيات  ملناهج  املرتفع 
ذلك من جهد ومهارات تدري�شية عالية يف تكوين 
اجتاهات �شلبية من املعلمني نحو تدري�شها, حيث 
م�شاهمة  )اإمكانية   :)13( رقم  العبارة  ح�شلت 
الريا�شيات  ملناهج  املــرتــفــع  العلمي  امل�شتوى 
ومهارات  جهد  من  ذلــك  يتطلبه  ومــا  اجلــديــدة 
�شلبية  اجتـــاهـــات  تــكــويــن  عــالــيــة يف  تــدريــ�ــشــيــة 
اأهمية  درجــة  على  تدري�شها(  نحو  املعلمني  من 

متو�شطة ومبتو�شط بلغ )3.4  من 5(.  
وما  اجلــديــدة  املناهج  طبيعة  فــاإن  وبــذلــك   
لدى  تتوافر  ل  قد  تدري�شية  مهارات  من  تتطلبه 
فئة لي�شت بالقليلة من املعلمني, اإ�شافة اإىل ارتقاء 
امل�شتوى العلمي للمناهج اجلديدة وما يتطلبه ذلك 
من جهد كبري من قبل املعلمني والطالب واأولياء 

اأمورهم قد ميثل معوقًا كذلك.
اأ�شباب منها  اأي�شًا عدة   ولعل ما يدعم ذلك 
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اأن من الأمور امل�شلم بها اأن التعود على اأداء عمل 
ما بنف�س الأ�شلوب وبذات الطريقة له تاأثري كبري 
على املمار�شات التي ميكن اأداوؤها على ذات العمل 
تدريبية  بــدورات  اللتحاق  بعد  وحتى  م�شتقباًل, 
التي متثل  الأمور  يعد من  واأن ذلك  متخ�ش�شة. 
الـــدورات  مــن  ال�شتفادة  اأمـــام  حقيقية  م�شكلة 
اخلدمة.  اأثناء  للمتدربني  تقدم  التي  التدريبية 
اعتاد  ما  تغيري  اإىل �شعوبة  الأدبيات  ت�شري  حيث 
بازدياد  تزداد  امل�شكلة  وباأن  اأدائه,  على  الإن�شان 
الفرتة الزمنية التي مور�س فيها ال�شلوك ال�شابق. 
كما ت�شري الأدبيات كذلك اإىل عدم تطبيق الكثري 
الــدورات  من  املكت�شبة  للخربات  املتدربني  من 
التدريبية, ورجوعهم اإىل ذات الطرق والأ�شاليب 

التي كانت متار�س قبل اللتحاق بالدورة. 
 ولعل ذلك يعطي موؤ�شرًا عن اإمكانية حدوث 
معار�شة للمناهج اجلديدة من الداخل, وحتديدًا 
من ن�شبة رمبا ل تكون قليلة من املعلمني, خ�شو�شًا 
ارتفاع  منها  والتي  ال�شابقة  املالحظات  ظل  يف 
واختالفها  اجلــديــدة  للمناهج  العلمي  امل�شتوى 
اجلذري عن املناهج القدمية, وحاجتها اإىل جهد 
وحاجتها  وم�شامينه,  اأهدافها  ل�شتيعاب  اأكــرب 
لتقدميها  والو�شائل  املتطلبات  من  الكثري  اإىل 
بال�شكل املاأمول, اإ�شافة اإىل احلاجة اإىل التدريب 
وعلى  التدري�س,  يف  احلديثة  الجتــاهــات  على 
توظيف  كيفية  وعلى  والتعليم,  التعلم  نظريات 
التعامل  وكيفية  التدري�س,  يف  التعليمية  الو�شائل 

مع التكنولوجيا وو�شائل الت�شال احلديثة ؟. 
اإيجاد جو عام  ولعل تلك املتطلبات ت�شهم يف 
من ال�شلبية وعدم الراحة من تلك املناهج, وقد 
اأو الفتور بني  يوؤدي اإىل وجود حالة من الإحباط 
املعلمني جتاه تدري�شها. ولعل كرثة النتقادات التي 
قد ت�شدر من املعلمني )خ�شو�شًا يف ظل النفتاح 
منها  الكثري  وورود  الإعالمية(,  واحلرية  الهائل 
يف و�شائل الإعالم املختلفة وعلى اأعمدة ال�شحف 
وداخل اأروقة الوزارة ميكن اأن يحجم من امل�شروع 

اأمامه, على الرغم من كل ما  وميثل حجر عرثة 
اأنفق فيه من وقت وما بذل فيه من جهد, خ�شو�شًا 
يف ظل ممار�شة العمل ال�شحفي من قبل �شريحة 
من املعلمني, اإ�شافة اإىل تفاعل الإعالميني عادة 

مع كل ما يتعلق باملناهج الدرا�شية.
ويرى الباحث اأن تلك الأمور التي متت الإ�شارة 
اإليها ميكن اأن متثل معوقات حقيقية اأمام النجاح 
م�شروع  وتنفيذ  التدريبية  الــربامــج  تنفيذ  يف 
مناهج الريا�شيات اجلديدة ككل, واأن من املهم 
م�شممي  قبل  من  بها  والهتمام  اإليها  اللتفات 
منفذي  قبل  مــن  وكــذلــك  التدريبية,  احلقائب 
الدورات التدريبية والقائمني على امل�شروع بكافة 
دور  من  لها  ملا  وم�شوؤولياتهم,  اخت�شا�شاتهم 
وتهيئة  امل�شروع,  متطلبات جناح  معرفة  كبري يف 

الظروف املنا�شبة لإجناحه وحتقيق اأهدافه.
كما يرى الباحث اأن تلك املعوقات متثل اأمرًا 
طبيعيًا جدًا يف م�شروع كبري كهذا يتعلق برتجمة 
الأول  لل�شفوف من  الريا�شيات  ومواءمة مناهج 
البتدائي وحتى ال�شف الثالث ثانوي, وميثل نقلة 
العربية  اململكة  يف  الريا�شيات  مناهج  يف  نوعية 
ال�شعودية, اإل اأن وجود تلك املعوقات وعدم اتخاذ 
للتغلب عليها قد يحد من جناح  اإجراءات فاعلة 
وحداثته   �شخامته  ظل  يف  خ�شو�شًا  امل�شروع, 
ذلك  من  الرغم  وعلى  اأنــه  اإل  للتقومي.  وحاجته 
املعوقات وحتديدها بدقة ميكن  تلك  فاإن معرفة 
اأن ي�شهم يف اقرتاح احللول والإجراءات املنا�شبة 
املالئمة  البيئة  تهيئة  ثــم  ومــن  معها,  للتعامل 
يت�شمنه  مبا  امل�شروع  لإجنــاح  املواتية  والظروف 
رئي�شيًا  عاماًل  تعد  اأن  ميكن  تدريبية  برامج  من 

من عوامل جناحه.
ما هي الطرق والإجراءات الالزمة للتغلب على 

تلك املعوقات اأو احلد منها ؟

واعتبارهم  للمعلمني  الكبرية  الأهمية  يف ظل 
التدريبية,  الــربامــج  لنجاح  احلقيقي  املــحــك 
هناك  فاإن  الإعــالم,  بتاأثري  القناعة  اإىل  اإ�شافة 
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يف  ت�شهم  اأن  ميكن  التي  الإجــــراءات  مــن  عــدد 
من  وتنوعها,  اختالفها  على  الفئات  تلك  ك�شب 
معلمني, واأولياء اأمور, واإعالميني, ومن ثم اإزالة 
الربامج  تلك  جناح  اأمــام  العوائق  تقلي�س(  )اأو 
وتنفيذها,  ت�شميمها  يتم  �شوف  التي  التدريبية 
ومن  ككل.  امل�شروع  جناح  يف  امل�شاهمة  وبالتايل 

ذلك ما يلي:
الطبعات  يف  ال�صلبية  امللحوظات  تــاليف  اأوًل: 

اجلديدة

تاليف  يف  التفكري  اأهمية  الباحث  يــرى  حيث 
املالحظات ال�شابقة, وكل ما قد يوؤدي اإىل رف�س 
اإ�شافة  القادمة,  الطبعات  يف  اجلديدة  املناهج 
اإىل ال�شتفادة من املالحظات التي قد تن�شاأ اأثناء 
املناهج  تنفيذ  اأثناء  اأو  التدريبية  الربامج  تنفيذ 

الدرا�شية اجلديدة يف امليدان.
ثانيًا: تفعيل اجلانب الإعالمي

حيث يرى الباحث اأن تفعيل اجلانب الإعالمي 
ولتقبل  للنجاح  م�شاعدًا  عاماًل  يعترب  اأن  ميكن 
اأن  الباحث  ويرى  برمته.  للم�شروع  العام  الــراأي 
من الأمور التي ميكن توظيف الإعالم بها لتحقيق 
اأهداف الربامج التدريبية واأهداف امل�شروع ككل 

ما يلي:
الإعــالم  و�شائل  الإعــالن عرب  التفكري يف   .1
معلمي  على  التح�شري  دفاتر  اإلغاء  عن  املقروءة 
العام  التعليم  مدار�س  يف  الريا�شيات  ومعلمات 
بالطبع(.  امل�شوؤولني  مع  التن�شيق  بعد  )وذلــك 
وتكاملها,  و�شمولها  املعلمني  اأدلة  متيز  ظل  ففي 
خطة  وكذلك  التدري�س,  خطة  على  واحتوائها 
وتــدريــ�ــشــًا  مف�شلة,  واأنــ�ــشــطــة  بــديــلــة,  تــدريــ�ــس 
ال�شائعة  والأخــطــاء  تكويني,  وتــقــومي  مــوجــهــًا, 
وكيفية معاجلتها, فريى الباحث اأن اأدلة املعلمني 
بو�شعها احلايل ميكن اأن تغني املعلمني متامًا عن 
دفاتر التح�شري, بحيث يكتفي املعلم بهذه الأدلة 
فقط دون احلاجة اإىل دفاتر التح�شري, خ�شو�شًا 
اأن  تت�شمن م�شاحة جيدة ميكن  الأدلــة  واأن هذه 

ي�شتفيد منها املعلم يف ت�شجيل مالحظاته بها.
ومــــن خــــالل قــــرب الــبــاحــث مـــن املــعــلــمــني 
للواقع  ومعاي�شته  طويلة  لفرتة  باملهنة  والت�شاقه 
ومعلمات  ملعلمي  التح�شري  دفاتر  اإلغاء  اأن  يرى 
اأ�ــشــداًء  يــحــدث  �ــشــوف  باململكة  الــريــا�ــشــيــات 
املناهج  جتاه  وقوية  اإيجابية  اأفعال  وردود  وا�شعًة 
اجلديدة, ل�شيما واأن دفاتر التح�شري متثل عبئًاَ 
اإ�شافيًا على املعلم. كما يرى الباحث اأهمية ذلك 
اأي�شًا يف تكوين اجتاهات اإيجابية من املعلمني نحو 
املناهج اجلديدة, وبالتايل امل�شاهمة يف خلق بيئة 
حمفزة وجو متفائل لتقبل تلك املناهج وامل�شاهمة 

يف اإجناح امل�شروع.  
الدرا�شية  باملناهج  املوقع اخلا�س  2. ت�شمني 
اجلديدة على �شبكة النرتنت لدرو�س منتقاة من 
الدرو�س يف  تلك  ت�شهم  املناهج اجلديدة, بحيث 

خلق اأ�شداء جيدة عن تلك املناهج.  
�شبكة  على  ذلك  مثل  ن�شر  يف  الإ�ــشــراع  ولعل 
ال�شفوف  يف  الريا�شيات  مناهج  ومن  الإنرتنت 
املختلفة, اإ�شافة اإىل و�شع درو�س منتقاة تت�شمن 
ي�شهم  اأن  هادفة, ميكن  وموا�شيع  �شورًا جميلة, 
يف خلق انطباع اإيجابي عن تلك املناهج بني اأفراد 
املجتمع بكافة �شرائحه, خ�شو�شًا واأن لالنطباع 
النظر  ووجهات  الآراء  على  وا�شح  تاأثري  الأويل 

جتاه مو�شوع ما.
لالإ�شراف  الــرتبــويــني  مــن  نخبة  اختيار   .3
الدرا�شية  باملناهج  اخلــا�ــشــة  املــنــتــديــات  على 
اجلديدة على �شبكة الإنرتنت, مبا ميكن للمعلمني 
ومع  البع�س  بع�شهم  مع  التوا�شل  من  وغريهم 
وفق  اختيارهم  يتم  اأن  �شريطة  امل�شرفني.  هوؤلء 
و�شعة  وال�شرب  الــذكــاء  منها  معينة  موا�شفات 
وامت�شا�س  احلــوار  اإدارة  على  والــقــدرة  الأفــق 
قبل  مــن  ت�شدر  قــد  الــتــي  وال�شغوط  احلما�س 

البع�س يف م�شاركاتهم وردودهم.
وتعليقاتهم  مالحظاتهم  باأن  املعلمني  اإ�شعار 
باملناهج  اخلا�شة  املنتديات  يف  وم�شاركاتهم 
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اجلديدة �شوف تكون حمل عناية واهتمام من قبل 
انزعاج  بــاأن  نرى  املثال  �شبيل  فعلى  املخت�شني. 
املعلمني من بع�س ما تت�شمنه املناهج اجلديدة, 
وا�شتقبال مالحظاتهم املتعلقة بذلك والرد عليها, 
�شوف ي�شهم ب�شكل بارز يف ارتياحهم وامت�شا�س 
انتقادهم  احتمالية  اإ�شعاف  وبالتايل  حما�شهم, 
ما مت  اإذا  اأخــرى, خ�شو�شًا  وقنوات  و�شائل  عرب 
ن�شرات  اإر�ــشــال  عنها  ونتج  مقرتحاتهم,  قبول 
تت�شمنه  ما  بع�س  لتعديل  للمعلمني  ا�شتدراكية 
تتعلق  للمعلمني  ن�شرات  تر�شل  كاأن  املناهج,  تلك 
بالتاريخ  يتعلق  )مــا  القمرية  الأ�شهر  بتدري�س 
يتعلق  )ما  ال�شم�شية  الأ�شهر  من  بدًل  الهجري( 

بالتاريخ امليالدي(.
ثــالــثــًا: الــعــمــل عــلــى حتــقــيــق الــتــكــامــل بني 

الريا�صيات والعلوم من جهة واللغة العربية 

والرتبية الإ�صالمية من جهة اأخرى

والعلوم  الريا�شيات  فنظرًا لوجود تكامل بني 
يف  اأخــرى  جهة  من  الجنليزية  واللغة  جهة,  من 
ال�شل�شلة الأ�شلية )كتعليم القراءة(, فرنى اأهمية 
العمل على حتقيق التكامل بني الريا�شيات والعلوم 
من جهة, واللغة العربية والرتبية الإ�شالمية من 
املناهج  مــن  القادمة  الطبعات  يف  اأخـــرى  جهة 
على ذلك  املعلمني  تدريب  اإىل  اإ�شافة  اجلديدة, 
دور  مــن  لــذلــك  وملــا  التدريبية,  الــربامــج  اأثــنــاء 
للمناهج  املعار�شة  حدة  تخفيف  يف  كذلك  كبري 
اجلديدة وما قد ين�شاأ من �شغوط داخلية قد تعيق 

جناح امل�شروع.
بني  الت�صالت  وو�صائل  طــرق  تفعيل  رابــعــًا: 

الأطراف املختلفة

حيث نرى اأن من الأهمية مبكان عمل ما يلي:
الإنرتنت,  املناهج اجلديدة على  تفعيل موقع 
املوقع  يت�شمنها  التي  احلوارية  املنتديات  وتفعيل 
ـ  امل�شروع, ويتكامل  اأهداف  ي�شهم يف حتقيق  مبا 
التدريبية  الربامج  اأهــداف  مع  ـ  نف�شه  الوقت  يف 
ذلك  ومــن  وتنفيذها.  ت�شميمها  �شيتم  الــتــي 

والإبداعية  اجلديدة  الأفكار  قبول  عن  الإعــالن 
مادية  جوائز  ومنح   الدرو�س,  وتنفيذ  عر�س  يف 
ومعنوية على الأفكار الأكرث اإبداعًا ومتيزًا. ونرى 
�شوف  وم�شاركاتهم  الأعــ�ــشــاء  حجم  زيـــادة  اأن 
يتنا�شب عك�شيًا مع حجم املعار�شة لتلك املناهج, 
التدريبية  الــربامــج  اأهـــداف  مــع حتقق  وطــرديــًا 

واأهداف امل�شروع ككل.
كتابة التقارير واإر�شالها عرب قنوات الت�شال 
احلديثة, �شواًء كانت تلك التقارير بني  امل�شوؤولني 
ــــدورات  عــن جتــريــب املــنــاهــج وبـــني مــنــفــذي ال

التدريبية, اأو غريهم من الأطراف املعنية.
خام�صًا: الأنظمة واللوائح

اأ�شري  والتي  حاليًا  املتبعة  التقومي  لآلية  نظرًا 
اإليها اأعاله, وما اأفرزته تلك الأنظمة واللوائح )اأو 
ما اأفرزه �شوء تطبيقها(, وذلك من حيث م�شاهمة 
الدرا�شة.  يف  واجلدية  الهتمام  تقليل  يف  ذلــك 
العالقة ين ال�شتفادة من  �شلمنا بحجم  واإذا ما 
املــنــهــاج اجلــديــدة وبــني اجلــديــة والنــهــمــاك يف 
الأمور  اقرتاح  املهم  من  اأن  نرى  فاإننا  درا�شتها, 
اأكرث  بيئة  خلق  يف  ت�شهم  اأن  ميكن  التي  التالية 
وال�شتفادة  اجلديدة  املناهج  لدرا�شة  منا�شبة 
منها بال�شكل املرجو, ولعل تلك املقرتحات ميكن 

تلخي�شها يف الآتي:
والتعليم  الرتبية  وزارة  تتوىل  بــاأن  التو�شية 
ــقــومي املــ�ــشــتــمــر, واإجـــــراء  ــت ــحــة ال مــراجــعــة لئ
التعديالت عليها اإذا ما دعت احلاجة اإىل ذلك, 

وتدريب املعلمني على تطبيقها بال�شكل ال�شليم.
تغيري  فــكــرة  ــــوزارة  ال تــدر�ــس  بـــاأن  التو�شية 
والعلوم,  الريا�شيات  والنجاح يف  التقومي  معايري 
ورفع احلد الأدنى للنجاح اإىل )50%( مثاًل بدًل 
يقل  مال  وا�شرتاط احل�شول على  من )40 %(, 
النهائي  الخــتــبــار  درجـــة  يف  مــثــاًل   )%25( عــن 
�شاأنها  من  قــرارات  اأي  اأو  اجلديدة.  املناهج  يف 
امل�شاهمة يف تهيئة البيئة ال�شفية للتدري�س, ورفع 
حتى  اجلديدة,  املناهج  لدرا�شة  اجلدية  م�شتوى 
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تتحقق الأهداف املرجوة منها, خ�شو�شًا يف ظل 
ارتقاء م�شتوى املادة العلمية ومتيزها يف املناهج, 
املجتمع  يجنيها  �ــشــوف  الــتــي  الــفــائــدة  وحــجــم 
وموؤ�ش�شاته املختلفة من خريجي التعليم العام يف  

امل�شتقبل بحول اهلل وتوفيقه.
�صاد�صًا: الدعم املادي

اأدوات  من  اجلديدة  املناهج  تتطلبه  ملا  نظرًا 
�شرورة  اإىل  اإ�شافة  متنوعة,  تعليمية  وو�شائل 
فقط,  واحــدة  ملرة  ت�شتخدم  تعليمية  مواد  توفري 
فاإن من الأهمية مبكان تخ�شي�س جزء ثابت من 
اأو املق�شف املدر�شي على �شبيل  الوزارة  ميزانية 
التعليمية  والو�شائل  املتطلبات  تلك  لتاأمني  املثال 
فقط  واحــدة  ملــرة  منها  ي�شتخدم  ما  وبالأخ�س 
الغراء  ـ  ال�شحون   ( لال�شتهالك  قابل  هو  ما  اأو 
املواد  ـ  الكرتونية  املواد  ـ  امللون  الورق  ـ  الال�شق  ـ 

البال�شتيكية ـ...( .
�صابعًا: تقدمي احلوافز للمتدربني

رمبا ل يختلف اثنان على تاأثري انتباه املتدرب 
حتقيق  على  التدريبية  الأن�شطة  يف  وانهماكه 
ــك ميكن  ــذل ــامــج الــتــدريــبــي, وب اأهـــــداف الــربن
وعدم  يطرح  ملا  املتدربني  انتباه  عدم  باأن  القول 
انهماكهم يف الأن�شطة التدريبية ويف ور�س العمل 
ال�شتفادة  تعيق  التي  املهمة  العوامل  من  يعترب 
قدرتها  مــن  وت�شعف  التدريبية  الــربامــج  مــن 
تلك  واأن طبيعة  اأهدافها, خ�شو�شًا  على حتقيق 
الربامج ت�شتلزم تكثيفها ورمبا تقدميها يف فرتة 
زمنية مقدرة بـ )5ـ  8( �شاعات يوميًا, اإ�شافة اإىل 
ما قد ي�شاحب ذلك من �شعور بامللل وال�شجر من 

تلك الدورات.
و�شمان  ال�شلبيات  تلك  تــاليف  ميكن  وحتى 
الأن�شطة  يف  النهماك  من  اأعلى  درجــة  حتقيق 
فيقرتح الباحث اإيجاد معايري وموا�شفات خا�شة 
تلك  لتنفيذ  اختيارهم  يتم  الذين  املــدربــني  يف 
الربامج, منها ح�شن املظهر والقدرة على جذب 
مع  التعامل  الــ�ــشــوت,واإجــادة  وو�ــشــوح  النتباه, 

اإىل  اإ�شافة  الإنــرتنــت(,  ـ  )وورد  الآيل  احلا�شب 
تدريبية  نفذ دورات  يكون قد  اأن  الأف�شل  اأن من 
اأي�شًا تخ�شي�س  الباحث  .كما يقرتح  ال�شابق  يف 
برنامج  لكل  كــحــوافــز  ت�شتخدم  عينية  هــدايــا 

تدريبي. 
من   )%5-3( تخ�شي�س  اأن  الباحث  ويــرى 
بالغر�س  يفي  رمبا  للتدريب  الإجمالية  امليزانية 
وجنــاح  الــتــدريــبــيــة  ــربامــج  ال جنـــاح  يف  وي�شهم 

امل�شروع ككل.
ولعل التكامل بني تلك العوامل ميكن اأن ي�شهم 

يف اإيجاد البيئة الالزمة للنجاح.
التو�صيات واملقرتحات

مبا  الباحث  يو�شي  الدرا�شة  نتائج  �شوء  يف 
يلي:

الربامج  بت�شميم  للمعنيني  بالن�شبة  اأوًل: 
التدريبية.

ت�شميم  يف  املقرتحة  الإ�شرتاتيجية  توظيف 
برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات.

ثانيًا: بالن�شبة لوزارة الرتبية والتعليم.
1. ت�شميم وتنفيذ الربنامج التدريبي املقرتح 
ومعلمات  معلمي  ــب  ــدري ت اإىل  يــهــدف  ــــذي  وال
مناهج  تــدريــ�ــس  عــلــى  اململكة  يف  الــريــا�ــشــيــات 
الــعــام  الــتــي طبقت يف  اجلــديــدة  الــريــا�ــشــيــات 

الدرا�شي 1431/1430هـ.
والتجهيزات  التعليمة  الــو�ــشــائــل  تــوفــري   .2
الريا�شيات  مناهج  لتدري�س  الــالزمــة  التقنية 

اجلديدة.
3. اإيجاد اآلية منا�شبة ميكن من خاللها توفري 

دعم مايل م�شتمر ميكن ال�شتفادة منه يف :
]  تقدمي احلوافز املادية للمعلمني لت�شجيعهم 
عــلــى اللــتــحــاق بــالــربامــج الــتــدريــبــيــة )كـــاأن 
الإجمالية  امليزانية  مــن  مثاًل  يخ�ش�س%5-3 

للتدريب لتقدمي تلك احلوافز(.
املتميزين  للمعلمني  مادية  تقدمي مكافاآت    [

يف تدري�س مناهج الريا�شيات اجلديدة.
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لتنفيذ  الالزمة  التعليمية  الو�شائل  توفري   [

املناهج اجلديدة وبالأخ�س ما ي�شتخدم منها ملرة 
واحدة.

4. تفعيل اجلانب الإعالمي مبا يخدم اأهداف 
امل�شروع .

�شبكة  على  للم�شروع  متكامل  موقع  عمل   .5
النرتنت, وميكن اأن :

] ميثل حلقة و�شل وتبادل للخربات بني كافة 
املعنيني باملناهج.

الإلكرتوين  التعليم  تفعيل  خالله  من  يتم    [

مبا يخدم امل�شروع ويحقق اأهدافه.
فيديو  مقاطع  كذلك  املوقع  يت�شمن  اأن  وعلى 
حتــتــوي على درو�ـــس منــوذجــيــة نــفــذت مــن قبل 
التدريبية  بالربامج  التحاقهم  اأثــنــاء  املتدربني 

)حال ت�شميمها وتنفيذها(.
6. ا�شتبدال بع�س من حمتوى كتب الريا�شيات 
واأن�شطتها وم�شائلها اللفظية باأخرى حتقق نف�س 
الأهداف الرتبوية لتلك املناهج وتكون اأكرث قربًا 
للمجتمع  الرتبوية  والغايات  الأهداف  مع  واتفاقًا 
التكامل  العمل على حتقيق  ال�شعودي, ومن ذلك 
بني الريا�شيات من جهة واللغة العربية والرتبية 

الإ�شالمية من جهة اأخرى.
7. اإجراء درا�شة تقوميية �شاملة لتلك املنهاج 

بحيث يراعى فيها:
]  التباين بني التالمذة ال�شعوديون ونظرائهم 
بريا�س  امللتحقني  ن�شبة  حيث  من  الأمريكيني 
لدرا�شة  املخ�ش�شة  احل�ش�س  وعــدد  الأطفال, 
اأيــام  وعــدد  درا�ــشــي,  �شف  كــل  يف  الريا�شيات 
الدرا�شة يف العام الواحد, وغريها من املتغريات 
ذات العالقة. ومن ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة 
جتاه حذف اأو تقلي�س عدد من الدرو�س الريا�شية 
)مع مراعاة م�شفوفتي املدى والتتابع يف ذلك(, 
اأو تقلي�س بع�س  تاأثري حذف  اإىل درا�شة  اإ�شافة 
اكت�شاب املهارات  الدرو�س )اإن وجد( على مدى 

الريا�شية الالزمة.

التباين بني املعلمني ال�شعوديون ونظرائهم   [

للمهارات  امتالكهم  مدى  حيث  من  الأمريكيني 
وعدد  املناهج,  تلك  لتقدمي  الالزمة  التدري�شية 
ال�شاعات التدريبية لكل منهم يف العام الدرا�شي 
والو�شائل  املتبعة,  الــتــدريــ�ــس  وطـــرق  الــواحــد, 
احل�ش�س  وعــدد  تفعيلها,  يتم  التي  التعليمية 

الأ�شبوعية لكل منهم.
وجتهيزاتها  املدر�شة  مكونات  بني  التباين   [

اململكة  وجه اخل�شو�س يف  على  ال�شفية  والبيئة 
عن مثيالتها يف الوليات املتحدة الأمريكية, ومن 
الواحد,  ذلك  متو�شط عدد الطالب يف الف�شل 

والتجهيزات التقنية املتوافرة.
وبالأخ�س  العالقة,  واللوائح ذات  الأنظمة   [

نظام التقومي امل�شتمر.
ــك الـــدرا�ـــشـــة ميــكــن حتــديــد  ــل ويف �ـــشـــوء ت
والتنبوؤ  املناهج,  تلك  يف  وال�شلبيات  الإيجابيات 
باملعوقات التي تواجه الطالب واملعلمني على حد 
�شواء, والعمل على تعديل وتطوير تلك املناهج يف 

�شوء نتائج الدرا�شة.
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اأوًل: معلومات عامة

اأوًل: معلومات عامة :
 ) اآمل التكرم بو�شع عالمة ) √(  يف الفراغ 

املنا�شب( :
ال�شم )اختياري(.........................................  )1

الدرا�شية  )واملرحلة  الوظيفة  م�شمى   )2
بالن�شبة للمعلمني(:........................................................
املوؤهل الدرا�شي: بكالوريو�س                    )3
ماج�شتري                    دكتوراه                        
        اأخرى              )يحدد رجاًء ( ..................

التخ�ش�س: .........................................  )4
�شنوات اخلربة :  )5

 اأقل من 3                    من 3 – 5                         
اأكرث من 5 – 10 

 اأكرث من 10 - 15                
اأكرث من 20-15                   

اأكرث من 20                       
العدد التقريبي للدورات التدريبية التي   )6
اأمكن اللتحاق بها )اإن وجدت(...............................  

مناهج  مع  التعامل  ل�شعادتكم  �شبق  هل   )7
الريا�شيات اجلديدة )تدريب – تدري�س – اطالع       
- ...الــخ( ؟  نــعــم                ل               )يرجى 

التحديد رجاًء(..............................................................
    

العالقة  ح�شن:  بــن  �شفر  الـــزهـــراين,   .24
والخــتــبــار  امل�شتمر  الــتــقــومي  ــني  ب الرتــبــاطــيــة 
التح�شيلي يف احلكم على م�شتوى التالميذ العلمي 
من�شورة,  غري  ماج�شتري  ر�شالة  الريا�شيات,  يف 
املكرمة,  مكة  القرى,  اأم  جامعة  الرتبية,  كلية 

اململكة العربية ال�شعودية, 1429هـ/2008م.
ملحق رقم 1 

اأداة الدرا�صة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
................................................................................... �شعادة 
...............................................................................   حفظه اهلل

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته, وبعد,,,
»نحو  بعنوان:  درا�شة  باإعداد  الباحث  يقوم 
تدريبية  برامج  لت�شميم  متكاملة  ا�شرتاتيجية 
ملعلمي الريا�شيات يف اململكة العربية ال�شعودية«. 
ا�شرتاتيجية  اإعــــداد  اإىل  الــدرا�ــشــة  تــهــدف 
ميكن من خاللها ت�شميم برامج تدريبية ملعلمي 
الريا�شيات يف اململكة العربية ال�شعودية, اإ�شافة 
ت�شميم  يف  ال�ــشــرتاتــيــجــيــة  تــلــك  تــوظــيــف  اإىل 
برنامج تدريبي يهدف بالدرجة الأوىل اإىل تدريب 
مناهج  تدري�س  على  باململكة  الريا�شيات  معلمي 

الريا�شيات اجلديدة بكفاءة.
ــظــرًا خلــربتــكــم الــكــبــرية بــاعــتــبــاركــم من  ون
الرتبويني امل�شهود لهم بالكفاءة والتميز فقد وقع 
ال�شتمارة  فقرات  بتعبئة  للتكرم  الختيار  عليكم 
مبا ترونه منا�شبًا, وذلك بو�شع اإ�شارة )√( على 
درجة ال�شتجابة املنا�شبة )اأوافق ب�شدة – اأوافق 
اأدري – اأعار�س – اأعار�س ب�شدة(, حيث  – ل 
يعتمد النجاح يف الدرا�شة ب�شكل رئي�س على مدى 

تعاونكم يف تعبئة فقراتها.
عناية  حمل  تكون  �شوف  مرئياتكم  باأن  علمًا 
البحث  لأغــرا�ــس  اإل  ت�شتخدم  ــن  ول واهــتــمــام, 

العلمي.
وتف�شلوا  تعاونكم,  كرمي  �شلفًا  لكم  �شاكرين 

بقبول اأطيب حتياتي.
   الباحث
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ثانيًا: عبارات ا�صتمارة الدرا�صة

العـــــــــبارةم

درجة ال�شتجابة

اأوافق ب�شدة

اأوافق

ل اأدري

اأعار�س

اأعار�س ب�شدة

اإلى اأي مدى يوافق �شعادتكم على العبارات التالية:
المحور الأول: مدى اأهمية التدريب على تدري�س مناهج الريا�شيات الجديدة ]

لتدري�س 1 الالزمة  التدري�شية  المهارات  من  العديد  اإلى  المعلمون  يفتقر 
مناهج الريا�شيات الجديدة بكفاءة.

باأي 2 اللتحاق  دون  بكفاءة  الجديدة  الريا�شيات  مناهج  تدري�س  �شعوبة 
برنامج تدريبي.

معايير 3 تحقيق  في  التدريبية  بالبرامج  الريا�شيات  معلمي  التحاق  ي�شهم 
الجودة عند تدري�شهم لمناهج الريا�شيات الجديدة.

يحتاج معلمو مناهج الريا�شيات الجديدة اإلى الرتقاء بم�شتوياتهم العلمية 4
والمهنية بما ي�شهم في تدري�شهم لمناهج الريا�شيات الجديدة بكفاءة.

المحور الثاني: ت�شخي�س واقع تعليم وتعلم الريا�شيات بالمملكة العربية ال�شعودية

قلة توافر الو�شائل التعليمية والتجهيزات التقنية الالزمة لتدري�س مناهج 5
الريا�شيات الجديدة.

ومن 6 التجهيزات  حيث  )من  الدرا�شية  الف�شول  من  الكثير  منا�شبة  عدم 
حيث الكم( لتطبيق بع�س طرق التدري�س الحديثة.

7
التعليمية  الو�شائل  لتوظيف  الدرا�شية  الف�شول  من  الكثير  منا�شبة  عدم 
بتفعيل  يتعلق  وما  الراأ�شي  العر�س  واأجهزة  الحا�شوب  )كاأجهزة  الحديثة 

التعليم الإلكتروني ب�شكل عام(.

8
عدم مواكبة مناهج الريا�شيات )القديمة( للتطور النوعي الذي طراأ على 
مناهج الريا�شيات في دول العالم المتقدمة )�شنغافورة – كوريا الجنوبية 

– اليابان - ...(.

قلة اإقبال المعلمين على برامج التدريب اأثناء الخدمة. 9

�شعف الدافعية لدى المعلمين لاللتحاق ببرامج التدريب اأثناء الخدمة.10

التي 11 المهمة  الأمور  من  باعتبارها  والمعنوية(  )المادية  الحوافز  اأهمية 
يمكن اأن تجذب المعلمين نحو اللتحاق بالبرامج التدريبية.

الريا�شيات 12 في  ال�شعودية  العربية  المملكة  في  الطالب  م�شتوى  �شعف 
مقارنة بنظرائهم في الدول المتقدمة.

McGraw-( يق�شد مبناهج الريا�شيات اجلديدة: املناهج التي تولت �شركة العبيكان لالأبحاث والتطوير عملية تنفيذها, واملرتجمة عن �شركة ماجروهيل )*(
Hill(, والتي بداأ تطبيقها لل�شفوف الأول البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�شط بداية من العام الدرا�شي 1431/1430هـ.
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العـــــــــبارةم
درجة ال�شتجابة

اأوافق 
ب�شدة

اأعار�س اأعار�سل اأدرياأوافق
ب�شدة

المحور الثالث: معوقات النجاح في تطبيق مناهج الريا�شيات الجديدة بكفاءة وتميز :

13
لمناهج  المرتفع  العلمي  الم�شتوى  م�شاهمة  اإمكانية 
الريا�شيات الجديدة وما يتطلبه ذلك من جهد ومهارات 
تدري�شية عالية في تكوين اتجاهات �شلبية من المعلمين 

نحو تدري�شها.

ال�شابقة 14 ممار�شاتهم  لذات  المعلمين  معاودة  اإمكانية 
حتى بعد التحاقهم بدورات تدريبية.

15
يمكن اعتبار الأنظمة واللوائح )وبالأخ�س نظام التقويم 
الم�شتمر واإ�شكالت تطبيقه( اأحد المعوقات اأمام النجاح 

في تدري�س مناهج الريا�شيات الجديدة.

16

اأحد  باعتباره  الم�شتمر  المالي  الدعم  توفير  �شرورة 
الريا�شيات  مناهج  تطبيق  في  للنجاح  المهمة  العوامل 
الجديدة بكفاءة )لدور ذلك في توفير الأدوات والو�شائل 
التي  ال�شرورية  المواد  وبالأخ�س  المتنوعة  التعليمية 
ت�شتخدم لمرة واحدة فقط مثل ال�شحون والغراء والورق 

الملون والمواد الكرتونية والبال�شتيكية ...الخ(.

17
العوامل  اأحد  باعتباره  الإعالمي  الجانب  تفعيل  �شرورة 
الالزمة للنجاح في تطبيق مناهج الريا�شيات الجديدة 

بكفاءة


