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بحوث ودراسات

امل�ستخل�ص

م���دى متك���ن  اإىل فه���م  الدرا�س���ة  هدف���ت ه���ذه 
معلم���ي الريا�س���يات باملرحل���ة البتدائي���ة يف اململك���ة 
العربي���ة ال�س���عودية م���ن امله���ارات الالزم���ة لتدري����س 
املفاهي���م الريا�س���ية، وكذل���ك حتديد اأه���م املهارات 
الت���ي يجب اأن ميتلكه���ا معلمو الريا�س���يات يف املرحلة 
البتدائي���ة لتدري����س ه���ذه املفاهيم. ا�س���تخدمت هذه 
 الدرا�س���ة املالحظ���ة ال�س���فية املبا�س���رة لالإجابة عن 

الأ�سئلة الآتية:
• ما م���دى متك���ن معلم���ي الريا�س���يات باملرحلة 	

البتدائي���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية من 
امله���ارات الالزمة لتدري�س املفاهيم الريا�س���ية 

من وجهة نظر امل�سرف الرتبوي؟
• هل توجد فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف درجة 	

متكن معلمي الريا�سيات باملرحلة البتدائية يف 
اململكة العربية ال�س���عودية من املهارات الالزمة 
لتدري����س املفاهي���م الريا�س���ية تع���زى ملتغريات 
الإدارة التعليمي���ة، اجلن����س، �س���نوات اخلربة، 

املوؤهل، نوع املوؤهل، ال�سف الدرا�سي؟
تكونت عينة الدرا�سة من عدد من معلمي ومعلمات 
الريا�س���يات يف املرحل���ة البتدائية ذك���ور واإناث )ن = 
103( يف عدد من الإدارات التعليمية يف كل من الريا�س 

وع�سري وحفر الباطن باململكة العربية ال�سعودية. 
اأظه���رت نتائج الدرا�س���ة اأن املتو�س���ط العام ملدى 
متك���ن معلم���ي الريا�س���يات م���ن امله���ارات الالزم���ة 
لتدري�س املفاهيم الريا�سية )41 ،3( من )5( بن�سبة 

مئوي���ة )68،2 %(، وه���و م���ا ي�س���ري اإىل اأن املعلم���ن 
ميتلك���ون درج���ة متو�س���طة م���ن التمكن م���ن مهارات 
تدري�س املفاهيم الريا�س���ية. وقد تراوحت املتو�سطات 
احل�س���ابية مله���ارات تدري����س املفاهيم الريا�س���ية من 
)79، 2( اإىل )05، 4( على فقرات بطاقة املالحظة. 
كم���ا اأظه���رت النتائ���ج وجود ف���روق دال���ة اإح�س���ائيًا 
بن متو�س���ط درجات املعلم���ن واملعلم���ات على بطاقة 
املالحظة اخلا�س���ة مبه���ارات تدري����س املفاهيم، وقد 
جاءت هذه الفروق ل�سالح املعلمات، كما بينت النتائج 
وج���ود ف���روق دالة اإح�س���ائيًا ب���ن متو�س���طي درجات 
املعلم���ن ذوي اخل���ربة اأق���ل م���ن )5( �س���نوات وذوي 
اخلربة اأكرب من )10( �س���نوات ل�س���الح ذوي اخلربة 
اأكرب من ع�س���ر �سنوات. فيما مل توجد فروق ذات دللة 
اإح�س���ائية تع���زى ملتغريات املوؤهل العلم���ي ونوع املوؤهل 

وال�سف الدرا�سي.

مقدمة

يرى كثري من الرتبوين اأن الهدف العام من تعليم 
الريا�سيات هو م�ساعدة املتعلم للح�سول على مفاهيم 
ومه���ارات ريا�س���ية عميق���ة ذات معنى، جتعل���ه قادرًا 
على حل امل�س���كالت املتعلقة بحاج���ات احلياة اليومية. 
وتتميز الريا�سيات باأنها لي�ست جمرد عمليات روتينية 
منف�س���لة اأو مه���ارات، بل ه���ي اأبنية حمكمة مت�س���لة 
ببع�سها ات�ساًل وثيقا لت�سكل يف النهاية بنيانا متكاماًل 
اأ�سا�س���ه املفاهي���م الريا�س���ية. لذل���ك ف���اإن املفاهي���م 
الريا�س���ية تعترب اللبنات الأ�سا�س���ية للبناء الريا�سي. 

 مدى متكن معلمي الريا�سيات من مهارات تدري�ص املفاهيم الريا�سية 
باملرحلة البتدائية يف اململكة العربية ال�سعودية
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