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  :مقدمة
  إنتـاجيعد اإلنسان احملور األساسي يف كل ما جيـري حولنـا مـن تقـدم علمـي وتطـور تقـين يف   

 األمر الذي يتطلـب مواكبـة هـذا ا أو بإدارا؛دقيقة إما باخرتاعهاآلالت الصناعية واألجهزة ال
ــتعلم بــروح عاليــة مــع ،التقــدم باالهتمــام بالعنــصر البــشري  ويئــة البيئــة املناســبة لالجتــاه حنــو ال

االجتماعيـة فالـضرورة ، التأكيد على الرغبة والدافعية لدى العـاملني لتطـوير قـدرام الشخـصية
  . مستمرة مدى احلياةاالقتصادية تقتضي أن يكون التعلم عمليةو

ــادي والعـــشرين ســـيكون ف    ــسان الفاعـــل يف القـــرن احلـ ــهكمـــا ذكـــرهاإلنـ          )٣١، م٢٠٠٢(  نبيــ
يب والتأهيـل عـدة مـرات والذي يقبل إعادة التدر، متعدد املهارات والقادر على التعلم الدائم"

ًحتقيقـــا ًره مهنيـــا االهتمـــام بــاملعلم وتطـــوييـــستدعي للحـــاق بركــب التقـــدم الـــذا ف". طــوال حياتـــه
ــشري ـــتثمار احلقيقــــي واألدوم للعنــــصر البــ ــة يف هــــذا العــــصر،لالسـ ــدت فيـــــ خاصــ ـــذي تزايــ  ه الـ

إىل   حتتـــاج بـــشكل مـــستمرجديـــدة معطيـــات  فيـــهتروظهـــ، التحـــديات الـــيت تواجـــه اإلنـــسانية
   . أن يكون املعلم أول من ميتلكهاجيب متنوعةأفكار ومهارات وأساليب 

 ومـا يقدمـه يف حجـرة الدراسـة يف عمليـة ،بويني الدور األكرب للمعلـمكثري من الرتذا أعطى ل   
 إىل أن )٧، م١٩٨٧ ( والتنمويـــة املركـــز القـــومي للبحـــوث الرتبويـــةأشـــارقـــد ف ،التغيـــري الرتبـــوي

حكـــام، إمـــن الـــسياسات الرتبويـــة مهمـــا بلغـــت واألهـــداف الرتبويـــة مهمـــا بلغـــت مـــن طمـــوح، 
 أكــد كمــا  ، هــو املعلــمهــا تنفيــذ هــذه الــسياسات وجناح املباشــر والعامــل احلــاكم يففاملــسؤول

  إىل)١٧، م٢٠٠١ (والكنــدري وفــرج، )٢٠٧، م٢٠٠٧ (كــل مــن عبــد العزيــز وعبــد العظــيم
أن التجربـــة البـــشرية تـــشري بداللـــة قاطعـــة أن نوعيـــة املعلـــم هـــو مفتـــاح حتقيـــق اجلـــودة التعليميـــة 

 بغض النظر عن املناهج ،تعلم والقادر عليهن الراغب يف الإنتاج اإلنسا يف ّالفعالباعتبار دوره 
  .أو الوسائل التعليمية أو طبيعة البيئة احمليطة

جيـب تطـويرهم  ملعلمني واستمرار أن تعليم ا(Sykes, 1996, 465) سايكس أكد كما   
 إن حيـث، أن يكون بـؤرة اهتمـام الرتبـويني أثنـاء سـعيهم لتحـسني شـؤون التعلـيم يف جمتمعـام

  نتــائجأشــارت فقــد .وقــف علــى قــدرات وإمكانــات معلمــيهمبــصورة أفــضل يتتعلــم الطــالب 
إىل    (Harris&Mujis, 2007, 95) هاريس وموجيسذكرها اليت الدراسات كثري من ال

 لـــه تـــأثري مباشـــر علـــى حتـــسني عمليـــة تعلـــم الطـــالب ًمهنيـــا أن االهتمـــام بـــتعلم املعلـــم وتطـــويره
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 ، التـدريسوأسـاليبيب علـى كـل مـن املـنهج املدرسـي إضافة لتأثريه اإلجيـا، وحتصيلهم الدراسي
 وبالتــايل إتاحــة أكــرب قــدر مــن فــرص ، املهنيــة بــااللتزام بتنميــة حــصيلتهلــمإحــساس املعق ّيــعمتو

  .التعلم للطالب
والتوســع يف تقــدمي اخلــدمات ، ونتيجــة للعديــد مــن التغــريات الثقافيــة واالجتماعيــة املعاصــرة   

 تقلــص االعتمــاد علــى النــوع علمــني يف ظــل نقــص أعــداد املــشرفني؛وتنــامي أعــداد امل، الرتبويــة
يؤكــد ذلــك و ، املــشرفني يف كثــري مــن دول العــاملالتقليــدي مــن التــدريب الــذي يقــع علــى كاهــل

الــذي يــرى أن التطــوير املهــين مهــم ولكــن ال بــد أن   (Sparks ,2004, 245)سسـبارك
ليمي سواء للمعلمني  عالية من النتاج التعًيكون خمتلفا عن الطرق التقليدية إن أردنا مستويات

اج إىل تأهيـل وتـدريب حيتـ  (Peel ,1998,15)فمجتمع الغد كما يذكر بيل، أو للمتعلمني
 ليفــني تؤيــدمها يف ذلــكو ،لــتعلم الــذايت والــتعلم مــدى احليــاة يركــز علــى مهــارات اخمتلــف ومميــز

Levine ,1985, 13) ( رة للتطـوير املهـين حبيـث علـى أمهيـة التوسـع يف النظـشـددت  الـيت
 علـــى اعتبـــار أنـــه ،يـــشمل الـــتعلم الـــذايت املـــستمر كجانـــب مهـــم مـــن جوانـــب العمـــل املدرســـي

  .يشكل جوهر النمو والتطور للعمل املدرسي
ــة يف جمــــال حــــدثت وقــــد    ــ ــويرال نقلــــة نوعي ــمل  املهــــينتطــ ــ ـــوه بــــذلك لمعل ـــد العزيــــز كمــــا نـ       عبـ
التــدريب "االنتقــال مــن املفهــوم التقليــدي  حيــثمــن  )٢١٤-٢١٣، م٢٠٠٧(عبــد العظــيم و

ــة ـــو " أثنـــــاء اخلدمـــ ــامل وهــ ــوم شـــ ــرن العـــــشرين"  الـــــذايتالتطـــــوير املهـــــين"إىل مفهـــ     ، يف ايـــــة القـــ
وذلـــك ملواجهـــة مجلـــة مـــن التحـــديات أمههـــا حاجـــة املعلـــم للحـــافز املهـــين لتحقيـــق دافـــع قـــوي 

م إعـداد وتـدريب بـشكل لـذي يـستلزوالتغـري يف أدواره املـستقبلية ا، لتحسني مهامه املكلف ـا
ــاجديـــد ً علميـــا وتربويـ  وقـــد تنـــامى اجتـــاه جديـــد يف اجنلـــرتا والواليـــات املتحـــدة وبعـــض بلـــدان .ً

ــشرين ــة القـــرن العـ ــام ذلـــككمـــا تـــذكر جنـــوب شـــرق آســـيا يف ايـ     )٤، م٢٠٠٥( الـــشليب  إهلـ
ًحنو جعل املدرسة مركزا تربويا وتعليميا مستقال ً ً اخل مدارسهم حبيـث جيـدوا  لتوطني املعلمني د؛ً

 مـــن جـــودة العمليـــة التعليميـــة يرفــعممـــا ، داخلهــا اجلانـــب األكـــرب مـــن احتياجــام للنمـــو املهـــين
وكــان هــذا التحــول حبــل النجــاة للخــروج مــن مــأزق ، جنــاز الطــالب التعليمــيإويــدفع مــن قــوة 

 سواء من املعلمني اوي واالنتقادات املوجهة إليهاكبرامج التدريب غري ادية اليت تزايدت الش
  . من املديرين واملشرفني الرتبوينيأمأنفسهم 



 ٤

ــربامج التــــــدريب ف    ــــقال االكتفــــــاء بــــ ـــــاءحيقــ ــــم  املهــــــين االرتقـ ــستوى املعلــ ـــــة  مبــــ ــرى خنلـ   كمــــــا يــــ
 ألن واقع تنفيـذ سياسـة التـدريب يعرتيهـا الكثـري مـن أوجـه القـصور ممـا أوجـد )٢٥، م٢٠٠١(

ــين ــم للتطــــوير املهــ ــك عجــــز بــــرامج التــــدريبو، ًمناخـــا غــــري مالئــ ــن ذلــ ــشكالت مــ  عــــن حــــل مــ
، وعــدم الــرد الــوايف علــى كثــري مــن األســئلة الــيت تعتمــل عقــوهلم، املمارســات اليوميــة للمعلمــني

 متابعـة التغـريات واملـستجدات عـن هم عـاجزين مبهارة التعلم الذايت مما جعلهمتزويدًفضال عن 
د توصـلت دراسـة اسـتطالعية للعـاجز ويف هـذا الـصد. ستمرة يف جمـاهلم الرتبـوي والتخصـصياملـ

 ٪ مــن املعلمــني اجلــدد حباجــة إىل تنميــة مهنيــة ٨٥ أن أكثــر مــن  إىل)٥٤٢، م٢٠٠٤(وجــرب 
وأن نفس النـسبة مـن املعلمـني القـدامى تـرى بعـدم فاعليـة ، تعوض ما فام يف كليات اإلعداد

  .الربامج التدريبية يف تلبية حاجات املعلمني الفعلية
ـــة علمـــاء الرتبيـــة وتـــصاعد متغـــريات العـــصر احلـــديث توســـعت مفـــاهيم وبفعـــل جهـــود     التنمي

 الــيت مبفهــوم الرتبيــة الذاتيــة املــستمرةالــذي ارتــبط  وظهــر مفهــوم التطــوير املهــين الــذايت ،ةاملهنيــ
كبـــري مـــن عـــدد  وقـــد أوضـــح. علـــى مبـــدأين تربـــويني مهـــا الـــتعلم الـــذايت والـــتعلم املـــستمرترتكـــز 

ــاحثني واملــــربني ــين الـــذايت للمعلــــميـــة أمهالبـ ــوير املهــ      )٥٦، م٢٠٠٣( بــــشارة أشــــار حيـــث  التطــ
 أن العوامل األساسية يف رفـع كفـاءة املعلـم هـو اسـتمرار رغبتـه يف الـتعلم مبـا يكفـل لـه تقبـل إىل

ـــد ــال، اجلديـــــ ــــ ــــستوى عــ ـــى مــــ ـــم علـــــ ــشكل دائـــــ ــــ ــة بــ ــــ ــودةٍواحملافظــ ــــ ـــن اجلــ ــــني . مـــــ ـــــح يف حــــ          أوضـــ
نواع التعلم أن يـتعلم الطالـب كيـف يـتعلم بإرشـاده إىل أن أرقى أ) ٣٣٠، م٢٠٠٤(البهواشي 

كيــف ينمــي نفــسه ويطــور ملعلــم اوأرقــى أنــواع التطــوير املهــين أن يــتعلم ، أســاليب الــتعلم الــذايت
ـــه ــــريه، أدائــــ ــارب غـــ ــــ ــــربات وجتـ ـــــن خـــ ــــستفيد مــ ــــشك،ويـــ ــــل مـــ ــــف حيـــ ـــسه وكيـــ ـــة بنفــــ                    .الته املهنيــــ

الرتكيـــز يف بــرامج اإلعـــداد والتأهيـــل ) ١٤٥، م٢٠٠٤(اهلنــائي والكيتـــاين وكــان مـــن توصـــيات 
ــــتعلم ــ ـــة ال ـــ ـــل تعلــــــيم كيفي ـــ ـــضايا مث ـــ ـــــى ق ـــــني علـ ـــــاة، للمعلمـ ــدى احليـ ــــتعلم مــــ ــ ـــــرة ال ــرس فكـ        ، وغــــ

  .والتأكيد على اكتساب كفايات معلم املستقبل، والسعي الدائم حنو التمهن
ـــائج دراســــة مكتــــب الرتبيـــة لــــدول اخللــــيج مـــا   ك ــدت نت ــسب) م١٩٨٥( أكــ ــن أن نـ ة عاليــــة مــ

وأوصت بعـد ذلـك ، هارات التعلم الذايتملولني اتفقت على أمهية ممارسة املعلم املعلمني واملسؤ
بضرورة التطوير املهين للمعلمني حىت يكتسبوا مهارات التعلم الذايت ومـن مث تطبيقهـا يف حقـل 

لــذايت أن مهــارات الــتعلم ا) م١٩٩٥( بينــت نتــائج دراســة عـدوان وحبايــب يف حــني ،التـدريس
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ــشرين ــرن احلـــادي والعـ ــوفر للمعلـــم العـــريب يف القـ ــة الـــيت جيـــب أن تتـ ــا، مـــن املهـــارات املهنيـ  كمـ
أن املعلمني حباجـة  إىل ) م١٩٩٣(واألمحد ، )م٢٠٠٥(أشارت نتائج دراسة كل من خريشة 

 كـــل مـــن الزبيـــدي هّ أكـــدإضـــافة ملـــا. وبدرجــة عاليـــة إىل التـــدريب علـــى مهـــارات الـــتعلم الـــذايت
ــتاتو ، )١٤٦، م٢٠٠٤(وكـــاظم  ) ٧٨-٧٦، م٢٠٠٥(العـــتم و، )١٥,١٤، ٢٠٠٤ب(وأشـ

 التواصــل املــستمر مـــع ومهـــارة،  والقــدرة علـــى البحــث عــن املعلومــات،أن الــتعلم ذايت التنظــيم
ـــة ،  وحتفيـــز املـــتعلم مـــن أهـــم خـــصائص معلـــم املـــستقبل،اآلخـــرين وهـــذا مـــا دعـــا اللجنـــة الدولي

ــوير الرتبيــــة يف العــــ      )٢٢ ،م٢٠٠٥(نــــدى حمامــــدة  امل كمـــا تــــذكر ذلـــكّاملـــشكلة للنظــــر يف تطـ
وجـه بـأن يـصبح مبـدأ الرتبيـة الذاتيـة مـدى احليـاة املبـدأ امل" تعلم لتكون"إىل التوصية يف تقريرها 

ومـــن هنـــا تـــأيت الـــدعوة إىل تبـــين صـــيغة الـــتعلم الـــذايت املـــستمر  لـــسياسات الرتبيـــة يف املـــستقبل؛
  .   ملواجهة التغريات املستقبلية

رات واللقــاءات احملليــة  للمعلـم دعــوات عقــد املـؤمت الــذايتممـا يؤكــد االهتمــام بـالتطوير املهــينو   
   تقويـــة دور املعلـــم  "بعنـــوان) م١٩٩٦(مـــؤمتر اليونـــسكو الـــدويل للرتبيـــة : هـــا ومـــن بين،والعربيـــة

املعلـم تطـوير أمهية و ية املستمرة والتعلم مدى احلياةالذي أكد على مفهوم الرتب" يف عامل متغري
    بعنــوان) م٢٠٠٤(واملــؤمتر الــدويل املنعقــد يف ســلطنة عمــان  ، اخلاصــةهًوفقــا الحتياجاتــًمهنيــا 

ـــستقبل"  ــــم املـ ـــساولقــــاء ، "حنــــو إعــــداد أفــــضل ملعل ــــة الـ ــــة والنفــــسية جلمعي عودية للعلــــوم الرتبوي
اإلصالح ومؤمتر ، "إعداد املعلم العريب وتطويره يف ضوء املتغريات املعاصرة"بعنوان ) م٢٠٠٦(

  ."حتديات وطموحات: "املنعقد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بعنوان) م٢٠٠٧(املدرسي
   الـــتعلم الـــذايت املـــستمر  أمهيـــة الــدور الـــذي ميثلـــه  باململكـــة وزارة الرتبيـــة والتعلـــيمًوإدراكــا مـــن   

 التطـوير املهـين جـاء ،ويف مساعدة املعلم على أداء أدواره املـستقبلية، يف عملييت التعليم والتعلم
هـــ إىل عــام ١٤٢٥لــوزارة املمتــدة مــن عــام لســرتاتيجي ثــامن يف اخلطــة العــشرية اهــدف كالــذايت 
 الــذي يــنص علــى ممارســة )٣٥-٣١، هـــ١٤٢٤(التوثيــق الرتبــوي   كمــا ذكرتــه جملــةهـــ١٤٣٥

، الباحـثاملعلـم تكـوين مـن أهـم براجمـه املـستقبلية  كـانكمـا ، املعلـم للـتعلم الـذايت مـدى احليـاة
وتـــدريب املعلمـــني علـــى أســـاليب الـــتعلم الـــذايت ، واســـتثمار التقنيـــة احلديثـــة يف العمـــل الرتبـــوي

  .  املناسبة لتشجيع التعلم الذايتاإلمكاناتوتوفري ، والتعليم املستمر
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 نقلتــه الـذي ف ميثـاق أخالقيـات مهنـة التعلـيم لـوزارة الرتبيـة التعلـيم باململكـةاجـاء يف أهـدو   
ـ توعيـة ــه١٤٢٧ واملعتمد من خادم احلرمني الشريفني عام )٧٤,٧٣ ،م٢٠٠٩  (نمسارويده 

، واعتمـــاد النمـــو املهـــين كواجـــب أساســـي، املعلـــم بأمهيتـــه املهنيـــة ودوره يف بنـــاء مـــستقبل وطنـــه
 مــن خــالل  ومهاراتــهوتنميــة معارفــه،  يف احليــاةًاواعتبــار الثقافــة الذاتيــة املــستمرة للمعلــم منهجــ

 وتنميـــة الدافعيــة حلـــب الــتعلم الـــذايت املــستمر وممارســـته، جديــد يف جمالـــه املهــيناالنتفــاع بكـــل 
  .ًعمليا

ــ١٤٢٨( أوردت بــشرى العنــزي كمــا    ادم احلـــرمني الكلمــة الــيت ألقاهــا خــ) ١٣٢,١٣٣، هـ
 آل سعود حفظـه اهللا عنـد صـدور إعـالن امليزانيـة العامـة زعزي ال بن عبدهللالشريفني امللك عبد ا

ــة للــسنة ن تنميــة القــوى البـــشرية متثــل دعامــة أساســـية إ"  بقولــههــــ١٤٢٧/١٤٢٨ املاليــة للدول
متـد اللتنمية الشاملة فقـد واصـلنا اإلنفـاق علـى تعلـيم أبنائنـا وبناتنـا والتـدريب بفئاتـه املتعـددة و

 لاهتمامنا إىل متطلبات رفع مـستوى القـدرات الرتبويـة والتعليميـة للمعلمـني واملعلمـات وإدخـا
ويف هــذه الكلمــة جنــد أكــرب دليــل علــى عــزم القيــادة ، "ميــة حديثــة لتحــسني األداءوســائل تعلي

ًوحرصــها علــى االســتمرار يف تطــوير املعلمــني وصــوال إىل خمرجــات عاليــة اجلــودة تواكــب عــصر 
 بن عبد العزيز لتطوير التعلـيم العـام  عبد اهللا  وبعدها صدر إقرار مشروع امللك، األلفية الثالثة

   . برامج رئيسة من ضمنها برنامج إعادة تأهيل املعلمني واملعلماتةالذي يضم أربع
هـــ ١٤٢٤كــان مــن قــرارات البيــان اخلتــامي للقــاء احلــادي عــشر لقــادة العمــل الرتبــوي عــام    و

 التوسـع )١٠٠، هــ١٤٢٤ (التوثيـق الرتبـوي كمـا نـشرته جملـة "املعلـم يف عـصر متجـدد"بعنوان 
وتسهيل استفادم من املراكـز ،  وسائل النمو الذايت للمعلمنيودعم، يف التنمية املهنية للمعلم

ـــدريب عـــن بعـــد ـــتعلم والت ـــة، واملـــصادر احلكوميـــة واخلاصـــة لل  والعمـــل بنظـــام الـــصحف التوثيقي
  . لتوثيق تطويرهم املعريف واملهين)ملف اإلجناز املهين(

؛ لرفـــع كفـــاءة العمليـــة  الـــذايتد الدراســـية حباجـــة للتطـــوير املهـــينوإذا كــان مجيـــع معلمـــي املـــوا   
ــة ــ ـــستمر، التعليمي ــــتعلم الــــذايت املـ ـــارات ال ـــن مهـ ـــني طلبــــتهم مـ ــيات، ومتكـ ـــي الرياضــ ــإن معلمـ        فــ

ــــه ــــن أشـــــدهم حاجـ ــرا  ،مـ ــة ًنظـــ ـــياتألمهيـــ ـــــسهامـــــادة الرياضــ ـــعوبة تدري ـــدافها وصــ ـــوع أهــ ــ  ، وتن
 مـــن أولويـــات التطـــوير الـــيت جيـــب )١٥- ١٣م، ١٩٩٩ (أبـــو ســـل كمـــا يعتربهـــا فالرياضـــيات

ون التعلــيم؛ ذلــك أن الرياضــيات تعتــرب مــن املقومــات ؤا يف احلــسبان لــدى املهتمــني بــشأخــذه
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يـــرى كمــا  .واألداة اهلامــة حلـــل املــشكالت احلياتيــة املعاصــرة، األساســية لكــل العلــوم الطبيعيــة
علــى هــام  ٌ ومؤشــر، مــؤثر يف التنميــة العلميــةٌعامــللرياضــيات  أن ا)١٨، م٢٠٠٨ (الكبيــسي

فبدون استخدام مفاهيمها ومهاراا يصعب التعبري عن كثري من ، قدم التقينتوافر مقومات الت
ــوانني ــــ ــــ ــةالقـــ ــــ ــــ ــــيات أوردت  . العلميــــ ــــ ــــ ـــة الرياضــ ــــ ــــ ـــن أمهيــ ــــ ـــــ ــــزء مــ ــــ ــــ ـــــاتوكجـ ـــــ ـــشيدا وأخريــــ ــــ ــــ                أوتــ

,2004, 33,34)    (Uchida&Others   جمموعـة مـن خـرباء التعلـيم  إليـهوصـلمـا ت 
ــق الت إىلوالدراســـات املـــستقبلية ـــدة وعلـــى  أن حتقيـ ــات عدي ـــه متطلبـ ـــيم اجليـــد يف املـــستقبل ل عل

 الـس   حـدد ويف هذا اإلطـار . كوسيلة اتصال وأداة لفهم العامل الرياضياتاستخدامرأسها 
ـــــة ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــدة األمريكيـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــات املتحــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــيات يف الواليــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــي الرياضـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــومي ملعلمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ                                القـــ

(National Council of Teachers of math)     )NCTM, 1989, 3-6(      
ــيات املدرســــية  ــصر املــــستقبليةاألهـــداف اجلديــــدة للرياضـ ــصائص العـ ـــيت تــــساعد يف ضـــوء خــ  ال

املتعلمني اليوم على احلياة يف املستقبل يف جمالني أساسيني أحدمها األهـداف اتمعيـة اجلديـدة 
ــداد املعلمـــني املثقفـــني رياضـــيا ـــاالتأكيـــد علـــى و، ًوهـــي إعـ ــتعلم مـــدى احلي ــراد ، ةالـ وتأهيـــل األفـ

  .املعلوماتتكنولوجيا للتعامل مع 
ــا    ــني كمــ ـــل مــــن حممـــــد ّبـــ ـــة و ،)٣٩ -١٥، م٢٠٠٧( كــ ــل  ،)٦٤، م٢٠٠٤(خليفــ وروفائيـــ

 يــستوجب القــرن احلــادي والعــشرينأن تــدريس الرياضــيات يف ) ٣٧-٣٥، ٢٠٠١(ويوســف 
 االعتمـاد علـى مهتعويـدو، تدريب الطالب على اسـتخدام أسـاليب الـتعلم الـذايتمن املعلمني 

لحصول على املعلومـات  والقراءة املستمرة ل،أنفسهم يف اكتشاف املفاهيم والعالقات الرياضية
، وجتريب أفكارهم اليت يقرتحوا حلل املشكالت  ومنحهم الفرصة للتفكري،من مصادر خمتلفة

ــب اآليل واإلنرتنــــتومــــساعدم علــــى  ـــساعدة احلاســ ــتعلم مبـ ــدري،الــ ـــام ببحــــوث تــ س  واالهتمـ
ــا ورد ضــــمن توصــــيات دراســــة العتيــــيب  .يــــة الــــتعلم تعلــــم كيفوغــــرس مفهــــوم ،الرياضــــيات كمــ

 حتقـق حـىت ميكـن أن، التأكيد على ضـرورة تربيـة الطـالب علـى الـتعلم الـذايت) ١٠، م١٩٩٩(
  . اجليد املقررة معايري الكتاب املدرسيكتب الرياضيات

 بـدوي كمـا ذكـر ذلـك ت الـدول املتقدمـةقامـ، الرياضياتمادة ظى ا حت األمهية اليت وهلذه   
 ممـــا أفــرز رؤى وتوجهـــات حديثـــة ، بإحــداث تطـــوير ســريع يف مناهجهـــا )١٢,١١م، ٢٠٠٣(

ــا ويف  ـــــصادرو ،تعليمهـــــاتعلمهـــ ـــايري ال ــــذه التوجهـــــات املعــ ــن أهـــــم هـ ــ ةمـــ ـــوميعـــ ــس القــ       ن الـــ
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 حاجـة ماسـة  اليت تؤكـد وجـود )NCTM(ملعلمي الرياضيات يف الواليات املتحدة األمريكية 
حيــث  ،ّإلعـادة النظـر يف إعـداد معلــم الرياضـيات وتأهيلـه ليواكـب طريــق التطـور بـوعي وتبـصر

ــوديــــشري  ــــرئيس لعمليــــة تعلــــيم الرياضــــيات أن امل إىل)٥٦، م٢٠٠٥ (حممــ ــو احملــــرك ال ، علــــم هــ
وهـــو القـــدوة لطالبـــه يف ،  يف حتقيـــق الرياضـــيات املدرســـية أهـــدافهاالكـــربىويتحمـــل املـــسؤولية 

 ، درجــة عاليــة مــن الكفــاءة واملهنيــة أن يكــون علــىيتوجــب عليــهممــا ، ة التفكــري واإلبــداعتنميــ
 واســتخدام أســاليب التفكــري ،ًقــادرا علــى توجيــه طالبــه لتوظيــف الرياضــيات يف احليــاة اليوميــةو

ــرة ــــ ــديات املعاصـ ــــ ـــة التحـ ــي يف مواجهــــ ــــ ـــه .العلمـ ــــاء بعملــــ ــد  ولالرتقـــ ــــ ـــــلأكـ ــ        ،م٢٠٠٥ (ميخائي
ة من املعـارف واملهـارات نواع متعددأل م الرياضيات حيتاج بصفة مستمرةمعلأن  )٢٣٦,٢٣٥

 حنـو تطـوير نفـسه مببـادرة  الرياضـيات فإن سـعي معلـملذا  اجلديدة؛حىت يستطيع القيام بأدواره
ًمل يعـد جمـاال هامـشيا خاضـعا  ذاتيـة ً بـل أصـبح ضـرورة حتميـة أفرزـا ، لالجتهـادات الشخـصيةً

 يف الوقــت ،تمثلــة باالنفجــار املعــريف والتقــدم العلمــي والتطــور التقــينمتغــريات العــصر احلاضــر امل
ــه دعـــــوات  ــت فيـــ ــى كفايـــــات لمطالبـــــةل الرتبـــــوينيالـــــذي تعالـــ ـــدريس والتأكيـــــد علـــ ــني التــ  بتمهـــ

  .    لعمليات التطوير للنظام التعليميية األساس القاعدةامعلم املستقبل باعتبارمهوخصائص 
 يف أنــشطة التطــوير املهــين كاملــشاريع البحثيــة وحلقــات النقــاش  مــسامهة املعلــم الذاتيــةوتعتــرب   

ًوورش العمــل شــرطا ضــروريا الســتمرار  وضــمان بلــوغ متطلبــات الرتخــيص ملمارســة ، يف مهنتــههً
 اجلــدد تؤكــد معـايري رابطـة تقـومي ودعـم املعلمـني حيـث. مهنـة التـدريس يف كثـري مـن دول العـامل

 علــــى هــــذا )م٢٠٠٨( كمــــا أوردهــــا مــــدبويل )INTASC(يف الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة 
وتعزيـــز ، وتعتــربه أحــد بنودهــا العــشرة الـــذي يتــضمن تطــوير املعلــم إلمكاناتــه وقدراتــه، التوجــه

تمـع للمـساعدة يف تعلـم عالقاته مع الزمالء يف املدرسة وأولياء األمور واملنظمات املهنيـة يف ا
  .هينالبحث بصورة متجددة عن فرص للنمو املو ،الطالب

ومــن ، هــتم ــذا التوجــه العديــد مــن املنظمـات واجلمعيــات العامليــة ملعلمــي الرياضــياتكمـا ا   
 الـذي (NCTM) أبرزهـا الـس القـومي ملعلمـي الرياضـيات يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

 ميثــل املعيــار الــسادس مــن ،م١٩٩١م  عــا ســتة معــايري للتطــوير املهــين ملعلمــي الرياضــياتاقــرتح
ــسواعي ذلـــــك يـــــذكركمـــــا  عـــــايريامل هــــذه ــاليب األ )٤٢، م٢٠٠٤ب (الـــ ـــيت جيـــــب علـــــىســـ    الــ

ومنهــا التجريــب اهلــادف لطــرق ، ًمعلمــي الرياضــيات القيــام ــا يف ســبيل تطــوير أنفــسهم مهنيــا
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واملـــشاركة يف ورش العمـــل والـــدورات والفـــرص الرتبويـــة األخـــرى ذات ، واســـرتاتيجيات جديـــدة
لتطـــوير ل  املتاحـــةفـــرصالو  املـــصادراالســـتفادة مـــنب  الـــسى أوصـــكمـــا،العالقـــة بالرياضـــيات

 املـادة وإدراك، يف جمـال تعلـم الرياضـيات وتعليمهـا ومهـارام  معـارف املعلمـنيتجديـدل ،املهين
   .م التدريسية هذه املعرفة مبرونة يف مهماواستخدام ،اليت يدرسوا بعمق

 مبراجعـة مـا نـشر مـن أحبـاث )Mewborn 49 ,2003 ,( ميوبـورنقامت  السياقويف هذا  
 لــسا رؤيــة  يف ضــوء عامــا يف جمــال تــدريس الرياضــيات٢٠ر املهــين علــى مــدى يحــول التطــو

 أوصـت ،، وبناء علـى مـا جتمـع لـديها مـن أدلـةت يف الواليات املتحدةعلمي الرياضيامل القومي
مون الرياضيات بنفس  الرياضيات حبيث يتعلملعلمي للتطوير املهين  متنوعةبأن يتم توفري فرص

 أن  إىل أن جممــل األدلــة تــشري بقــوة كبــريةوذكــرت. الطريقــة الــيت جيــب أن يدرســوها لتالميــذهم
 مـع األفكـار الرياضـية ٍ يف حتـدهميضعو ، معرفة املعلمني بالرياضياتيعزز ّ الفعالالتطوير املهين

بط بــني مواضــيع  والــرتااهيمفــامل علــى كــسب قــدرة حتليليــة عميقــة ألســس هميــساعدو ،املهمــة
   .الرياضيات

  
  : مشكلة الدراسة

ـــن  ــااعلـــــى الـــــرغم مــ ـــداد معلميهـــ ـــيات وإعــ ــة يف تطـــــوير منـــــاهج الرياضــ ــة املبذولـــ ــود الوطنيـــ            جلهـــ
،  بوجــود مــشروع التطــوير الــشامل للمنــاهج وإعــداد املعلــم يف اململكــة– يف الوقــت احلاضــر -

 الطـالب حتصيل ونتائج التدريس أمهها ،ياضيات يعاين من عدد من املشكالت تعليم الريبقى
ـــية ــــ ــــ ـــــ ــل الدراســ ــــ ــــ ــــ ـــل املراحــــ ــــ ــــ ــــ ــــــث ،يف كـــ ــــ ــــ ــــارات حيــــ ــــ ــــ ــــ ــــائج اختبــ ــــ ـــــ ـــــرت نتـــــ ــــ ــــ ــــ                   TIMSS أظهـ

Trends in International Mathematics and Science Study)(كمــا ذكرهــا     
      م مبـــشاركة٢٠٠٧ أجريـــت عـــام والـــيت  (Martin&Others, 2008) وآخـــرونمـــارتن

ًدولة يف الصف الثاين متوسط ضعفا واضحا لـدى طـالب اململكـة العربيـة ) ٤٨ (عونمثان وأرب ً
  .الرياضياتمادة  يف لكة يف املرتبة السادسة واألربعنيًحيث حلت املم، السعودية

ـــ١٤٢٥(النـــذير و ،)٥,٤، هــــ١٤٢٤( كـــل مـــن القاضـــي عـــود يف رأيت وهـــذه النتـــائج     )٦، هـ
ًءا كبريا من مشكلة تعليم الرياضيات جزإىل معلم الرياضيات الذي يتحمل  قدرته بسبب عدم ً

ًجهــال بالطريقــة   يف األداء أو منــهًإمــا ضــعفا، علــى تقــدمي احملتــوى الرياضــي بالــشكل املطلــوب



 ١٠

   )٣٢٧، م١٩٩٦( حمبـــات أبـــوعمرية  إليـــهت توصـــل مـــاوهـــو، الـــصحيحة لتـــدريس الرياضـــيات
ّ بينت النتائج ضـعف حيث علمية الرياضية يف املادة ال معلمي الرياضياتألخطاء دراستهابعد 

٪ مــن عينــة ٧٠مل يــصل مــا نــسبته  حيــث،  الرياضــيةوالتعميمــاتإملــامهم باملفــاهيم واملهــارات 
ــول ــــ ــستوى مقب ــــة إىل مــــ ــــي ،الدراســ ـــــن القاضــ ــا كــــــل مـ ـــق معهــــ ـــــ١٤٢٤( ويتفـــ ـــــص، هــ       ، )امللخـ

ـــ١٤٢٥(والنـــذير  املهـــارات يف ضـــعف إملـــام معلمـــي الرياضـــيات باملعـــارف و) ٢٢١-٢١٨، هـ
  بـضرورة إعـادة تأهيـل معلمـي الرياضـياتهذه الدراسات  مجيع أوصت وقد، والرياضيةالرتبوية

وتشجيعهم ،  ودعمهم املستمر بإعطائهم الفرص املناسبة لإلبداع والتجديد،باملرحلة املتوسطة
داخـل والقيـام بأحبـاث إجرائيـة ، ةمـن خـالل قـراءة الكتـب واـالت الرياضـي على الـتعلم الـذايت

 مبشاركة مـشريف وعقد دورات تدريبية وورش عمل تعليمية، وإكمال الدراسات العليا، املدرسة
  .الرياضيات وأعضاء هيئة التدريس باجلامعات

ــــادة    ــــوير مـ ــشروع تطـ ــــق مـــ ـــام بـــــدء تطبيـ ــذا العــ ـــيم باململكـــــة هـــ ــ ــة والتعل ـــ ــــين وزارة الرتبي ــع تبـ ومـــ
ــدى الـــــسالسل، الرياضـــــيات ـــب ومواءمـــــة إحـــ ـــا تعريــ  McGraw-Hill األمريكيـــــة واعتمادهــ

والـــيت تتـــضمن مـــادة الرياضـــيات يف هـــذه السلـــسلة ، لتدريـــسها يف مجيـــع مراحـــل التعلـــيم العـــام
ــارات التواصـــــل الرياضـــــي ـــرتاتيجيات حـــــل املـــــسائل الرياضـــــية، مهـــ ــا ، واســ وتوظيـــــف تكنولوجيـــ

، الـذاتوإدارة  والـتعلم النـشط، ومهـارات التفكـري العليـا، املعلومات واالتـصاالت يف التـدريس
ال ميكـن اكتـساا  وغريهـا مـن املعـارف واملهـارات اجلديـدة الـيت، واسرتاتيجيات التقومي الـواقعي

ــصرية ـــا ؛مــــن خــــالل االلتحــــاق بــــدورة تدريبيــــة قــ ــدا حيــــتم ممـ ــ ً شــــكل حتــــديا جدي ً علــــى معلمــــي ّ
ات ملواكبة التطوير الشامل يف مناهج الرياضي، ًتطوير ذوام مهنيا بأساليب متنوعةالرياضيات 

  .وهذا مما يدعم أمهية موضوع هذه الدراسة، وحتقيق أهداف تدريسها
) ١٠، م٢٠٠١( سـحاب وآخـرونو )٢٥٠، م١٩٩٩( كل من خليفـة  دراسةأوصتوقد    

مـــن  علـــى الـــتعلم الـــذايت املـــستمر  باملرحلـــة املتوســـطة معلمـــي الرياضـــياتتـــشجيععلـــى ضـــرورة 
 زمـالء املهنـة حـول كـل والتعـاون مـع، هاار ومناقشة أفك الرتبويةالنشرات على همطالعاخالل 

ــيات وتدريـــسها ــادة الرياضـ ــا يتعلـــق مبــ ــامهم املهنيـــةالتفكــــري العميـــق اجلـــاد يف و ،مـ والقيــــام  ،مهــ
  . يف تعليم الرياضياتأحباث إجرائيةب
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 البحـــوث والدراســـات العربيـــة والعامليـــة الـــيت اهتمـــت جبوانـــب  العديـــد مـــنلنتـــائجواســـتجابة    
ــة عبـــد اجلـــواد ، )م٢٠٠٣( الرياضـــيات كدراســـة كـــاربوين يذايت ملعلمـــالتطـــوير املهـــين الـــ ودراسـ

ــرون  ،)م٢٠٠٦( ــان وآخــــ ــــة مكفــــ ــــازور ، )م٢٠٠٨(ودراســ ــوراي ومــ  ،         )م٢٠٠٩(ودراســــــة مــــ
ــايري املهنيـــة العامليـــة ملعلمـــي الرياضـــياتًوحتقيقـــا ــوزارة الرتبيـــة و ، للمعـ ــداف اخلطـــة العـــشرية لـ أهـ

مل لتطــوير املنــاهج وأهــداف املــشروع الــشا، هـــ١٤٣٥إىل  هـــ ١٤٢٥والتعلــيم املمتــد مــن عــام 
ق ّتعم  ،املرتبطة بالتطوير املهين الذايت  واملؤمتراتاللقاءات من الكثريتوصيات  و،وإعداد املعلم

 يف ه تعــاظم أدوارخاصــة مــع ،ملعلــم الرياضــياتإحــساس الباحــث بأمهيــة التطــوير املهــين الــذايت 
مــا ألفــه أثنــاء ًمهــارات ختتلــف كثــريا عو معــارف بــأدوار تــستلزم امــهبقيواملطالبــة ، العــصر احلــايل

ومنهـا مـا يتعلـق بالتـسارع ، منهـا مـا يتعلـق بـالنمو املتتـابع يف املعرفـة الرياضـيةف، إعداده الرتبوي
إضــافة للمــسؤوليات الكبــرية امللقــاة ، املطــرد يف التقنيــات التعليميــة يف جمــال تــدريس الرياضــيات

ياضــيات الــيت تفــرض عليــه متابعــة املــستجدات العلميــة والرتبويــة يف جمــال علــى عــاتق معلــم الر
 حديثــة تنـــسجم مــع طبيعـــة  وتقومييـــة تدريــسيةاســـرتاتيجياتواســتخدام ، الرياضــيات وتربوياـــا

   .الرياضيات وحتقق أهدافها
، املمارســنيو كــل مــن املختــصنيرؤيــة تقــدمي تــصور جديــد مبــين علــى ل الدراســة ت هــذهجــاء   

 يف تطـوير  باملرحلـة املتوسـطة اليت تواجه معلمي الرياضـياتاملعوقات للتغلب على بعض حماولة
ــة ــــ ــــام املهنيــ ــــــى، ممارســـ ــايب علــ ــاألثر االجيــــــ ـــــود بــــــ ــا يعــ ــــ ــين ممــ ــــ ــم املهــ ــــــيةو أدائهـــــ ـــتهم املدرســ              بيئـــــ

  . احتياجات طالموتلبية
  

  :الدراسةأسئلة 
ات باملرحلــة املتوســطة مــن وجهــة نظــر  مــا مطالــب التطــوير املهــين الــذايت ملعلمــي الرياضــي - ١

 املختصني ؟

ما درجة أمهية وتوافر مطالب التطوير املهين الـذايت ملعلمـي الرياضـيات باملرحلـة املتوسـطة  - ٢
  من وجهة نظر املمارسني ؟

 ملعلمــي الرياضــيات باملرحلــة املتوســطة مــن وجهــة نظــر  الــذايت مــا جمــاالت التطــوير املهــين - ٣
 املختصني ؟
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ة وتوافر جماالت التطوير املهين الـذايت ملعلمـي الرياضـيات باملرحلـة املتوسـطة ما درجة أمهي - ٤
 من وجهة نظر املمارسني ؟

مــا أســاليب التقــومي املهــين الــذايت ملعلمــي الرياضــيات باملرحلــة املتوســطة مــن وجهــة نظــر   - ٥
  املختصني ؟

باملرحلـة املتوسـطة ما درجة أمهية وتوافر أساليب التقـومي املهـين الـذايت ملعلمـي الرياضـيات  - ٦
  من وجهة نظر املمارسني ؟

مــا أســاليب التطــوير املهــين الــذايت ملعلمــي الرياضــيات باملرحلــة املتوســطة مــن وجهــة نظــر  - ٧
  املختصني ؟

ما درجة أمهية وتوافر أساليب التطوير املهين الذايت ملعلمي الرياضـيات باملرحلـة املتوسـطة  - ٨
  من وجهة نظر املمارسني ؟

ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــني اســـتجابات معلمـــي الرياضـــيات باملرحلـــة  هـــل توجـــد فـــرو - ٩
  ؟ملتغري اجلنسيةًتبعا أبعاد التطوير املهين الذايت املتوسطة حول 

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــني اســـتجابات معلمـــي الرياضـــيات باملرحلـــة  -١٠
  ؟ميالعلًاملتوسطة حول أبعاد التطوير املهين الذايت تبعا ملتغري املؤهل 

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــني اســـتجابات معلمـــي الرياضـــيات باملرحلـــة  -١١
  ؟اخلدمة التعليميةًاملتوسطة حول أبعاد التطوير املهين الذايت تبعا ملتغري سنوات 

ما التصور املقرتح للتطوير املهين الذايت ملعلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة من وجهـة  -١٢
 سني؟نظر املختصني واملمار

  
  :الدراسةأهداف 

مــن وجهــة نظــر باملرحلــة املتوســطة  التطــوير املهــين الــذايت ملعلمــي الرياضــيات أبعــاد حتديــد -١
  .املختصني

 التطـوير املهـين الـذايت ملعلمـي الرياضـيات باملرحلـة املتوسـطة أمهية أبعـاد  درجة التعرف على-٢
  .من وجهة نظر املمارسني
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 التطـوير املهـين الـذايت ملعلمـي الرياضـيات باملرحلـة املتوسـطة  التعرف على درجة توافر أبعاد-٣
  .من وجهة نظر املمارسني

 التعـــرف علـــى مـــدى وجـــود فـــروق بـــني اســـتجابات معلمـــي الرياضـــيات باملرحلـــة املتوســـطة -٤
  . التطوير املهين الذايتأبعادحول 

 املتوســطة يف ضــوء  تقــدمي تــصور مقــرتح للتطــوير املهــين الــذايت ملعلمــي الرياضــيات باملرحلــة-٥
  .وجهات نظر كل من املختصني واملمارسني

 

 :الدراسةأهمية 

لبناء تصور للتطوير املهـين الـذايت  - على حد علم الباحث - مل يتطرق أحد من الباحثني-١
  . مما يضفي على هذا البحث جانب الريادة،ملعلمي الرياضيات يف اململكة

إضافة إىل ، للتطوير املهين ملعلمي الرياضيات  )NCTM(الدراسة أحد معايري  هذه متثل -٢
هـ١٤٣٥ حىت عاماملمتد  أهداف اخلطة العشرية لوزارة الرتبية والتعليم أحد اأ .  
  . والقاعدة األساسية لتمهني التدريس الدراسة أهم مسات معلم املستقبل هذه ثلمت -٣
ـــة مـــن  الرياضـــيات الـــذين يرغبـــون يف حتـــسني معلمـــيالدراســـة هـــذه فيـــدت -٤  ممارســـام املهني

 . أساليب التقومي والتطوير املهين الذايت ممارسةخالل

ـــر  -٥ ـــه نظـ ــــذايت إىل ولنياملــــسؤتوجيـ ـــب التطــــوير املهــــين ال ـــياتمل مطالـ ـــعل ؛علمــــي الرياضـ  وضـ
  .املنشودةتطوير المبا يفيد يف إجراءات   لتحقيقها الرتبويةواخلططسرتاتيجيات اال
للتطـوير املهـين الـذايت ملعلمـي الرياضـيات ) املـأمولالواقـع و مبـين علـى( تقدمي تصور جديد -٦

واملشرفون الرتبويون الذين يعملـون علـى تطـوير  ميكن أن يفيد جهات عديدة من أمههم القادة
  .كفايات املعلمني املهنية وحتسني فرص التعليم والتعلم

  :الدراسةحدود 
 :احلدود املوضوعية �

 .مي الرياضياتمطالب التطوير املهين الذايت ملعل -

 . ملعلمي الرياضيات الذايتجماالت التطوير املهين -

 .أساليب التقومي املهين الذايت ملعلمي الرياضيات -

 . املهين الذايت ملعلمي الرياضياتأساليب التطوير -
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 : احلدود البشرية �

  .معلمو الرياضيات يف املرحلة املتوسطة -
 . املناهج وطرق التدريسقسمأعضاء هيئة التدريس يف  -

 : احلدود املكانية �

  .الرياض املدارس املتوسطة احلكومية النهارية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مبدينة -
 .  جامعة امللك سعود الرتبية بكليةقسم املناهج وطرق التدريس -

 :احلدود الزمانية �

  . هـ١٤٣١-هـ ١٤٣٠ الفصل الدراسي األول من العام الدراسي -
  

  :الدراسةمصطلحات 
  :التصور

ُالتصور) م٢٠٠٨(جمي وآخرون يعرفه  الل َ  : ل الـصورةبأنـهيف املنطـق هـو إدراك ماهيـة - .متثـ 
 يف علـــم الـــنفس هـــو - . عكـــسه التـــصديقالـــشيء مـــن غـــري احلكـــم عليهـــا بـــالنفي أو اإلثبـــات

 يف الفلــسفة هــو جمموعــة -. ّاستحــضار صــورة شــيء حمــسوس يف العقــل مــن غــري التــصرف فيــه
  .تصورها اإلنسان حول الكون واحلياةاألفكار اليت ي

الصورة العقلية عن األشياء الغائبة واألحداث املاضية " بأنه ) ١٥٣،م٢٠٠٦(ويعرفه القيسي 
  ".ًإىل جانب األشياء اليت مل تبلغ بعد حيز الوجود فعال 

اضـيات  مستقبلية لتحقيق التطوير املهين الذايت ملعلمي الريسرتاتيجيهاويعرفه الباحث بأنه رؤية 
  . واملمارسنياملرحلة املتوسطة يف ضوء آراء املختصني ب

  :التطوير المهني
ــدريس والــــتعلم الفعــــال يف جامعــــة تكــــساس يعرفــــه   بأنــــه التــــزام ),Cetal 2007,1(ّ مركــــز التــ

ــــه ــــه ومهاراتــــ ــستمر ملعارفــــ ــــ ـــالتطوير املــ ـــــم بـــــ ـــع زمال، املعلـــ ـــــربات مـــــ ـــــادل اخلـــ ـــهوتبـــ ــــشاركته ،ئـــــ                ومــــ
  . التدريسيةيف املناقشات
ــا عرفـــه ــد العظـــيمكمـ ــز وعبــ ـــيت يــــتم "بأنــــه  )٢١٢م،٢٠٠٧(  عبــــد العزيـ األنـــشطة املخططــــة ال

 ؛ممارستها سواء داخل املدرسة أو خارجها دف تنمية املعارف املهنية واملهارات واالجتاهات
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تعليميـة ، ومن مث حتقيق اجلودة الشاملة يف العملية الور يف أدوار املعلمني واجتاهاملتحقيق تط
  ."داخل حجرة الدراسة واملدرسة وخارجها

بأنه زيادة فاعلية عمل املعلمني من خالل حتسني كفايتهم ) ٧، م٢٠٠٨( علي  سكينةتعرفهو
وتنميـة قـدرام وجتديـد خـربام لتحقيـق األهــداف ، ورفـع مـستوى أدائهـم الـوظيفي، اإلنتاجيـة

  .املرجوة

ــه الباحـــــث ــات امل: ويقـــــصد بـــ ــانظمـــــة واملمارســـ ــرديرة الـــــيتستمملـــ ـــوم ـــــا املعلـــــم بـــــشكل فـــ            يقــ
  .تطوير معارفه واجتاهاته ومهاراته التدريسيةوتستهدف رفع طاقته اإلنتاجية و ،أو مجاعي

  
  :التطوير المهني الذاتي

 تنمــو علــى مــر الــزمن مــن خــالل مــستمرةعمليــة  بأنــه (Sarsar, 2008, 3)ر اســرسعرفــه 
 واحلفـاظ مهاراتـهمعارفـه ومـن أجـل جتديـد وتطـوير  ًا مهنيـ نفسه لتطويرالذاتية  املعلممسامهات

  .على مستوى معني من الكفاءة املهنية
كــل جهــد هــادف حيقــق اســتفادة املعلــم مــن الفــرص " بأنــه ) ١٠، م٢٠٠١(خنلــه كمــا عرفــه 

وهـو يـرتبط ، والعمل الدائم على زيادة تعلمـه،  من أعمال يف مهنته بهاملتاحة لالرتقاء مبا يقوم
 أحـــد جوانبـــه بـــالتعلم الـــذايت ويتـــضمن حتـــديث وإثـــراء معلوماتـــه ومهاراتـــه واجتاهاتـــه الالزمـــة يف

  ".لزيادة كفاءته من الناحية العلمية األكادميية واملهنية الرتبوية
ــا بأنــــه ــه الباحــــث إجرائيــ ــبًويعرفـ ــاالت جمموعــــة املطالــ   حيتاجهــــا معلمــــو واألســــاليب الــــيت واــ
  أطــراف ودعــم مببــادرة ذاتيــة ومبــساعدةة املهنيــلتطــوير ممارســام ،ةالرياضــيات باملرحلــة املتوســط

  .يتفق عليها املختصون يف املناهج وطرق التدريسواليت ، اتمع املدرسي
  :المختصون

جامعة الرتبية  بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية أعضاء هيئة التدريس :ويقصد م الباحث
  .دكتوراه يف املناهج وطرق التدريسواحلاصلني على درجة ال ،امللك سعود
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د  

  

  ص الدراسةلخستم

باملرحلة املتوسطة مـن وجهـة نظـر تصور مقرتح للتطوير املهين الذايت ملعلمي الرياضيات ": عنوان الدراسة
 إىل حتديـــد أبعــــاد التطــــوير املهـــين الــــذايت ملعلمــــي الرياضــــيات هــــدفت الدراســــةو ."املختـــصني واملمارســــني

ــاوتوافر تهــــاوالتعــــرف علــــى درجــــة أمهي، باملرحلــــة املتوســــطة مــــن وجهــــة نظــــر املختــــصني  مــــن وجهــــة نظــــر هــ
تقـدمي تــصور مقـرتح للتطــوير ل كمــا هـدفت ،موالتعـرف علــى مـدى وجـود فــروق بـني اسـتجابا، املمارسـني

ولتحقيـق   . كـل مـن املختـصني واملمارسـنيآراءاملهين الذايت ملعلمي الرياضيات باملرحلة املتوسـطة يف ضـوء 
واسـتخدم االسـتبانة أداة جلمـع املعلومـات الالزمـة لإلجابـة ، أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج الوصفي

) ٣٥(وقد مت تطبيقهـا علـى ، ) موجهة للمختصني وأخرى موجهة للممارسنيستبانةا(عن أسئلة الدراسة 
  :وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها، ًممارسا) ١٨١(ًخمتصا و 

،  موافقـة عينــة املختــصني علـى مجيــع أبعــاد التطـوير املهــين الــذايت ملعلمـي الرياضــيات باملرحلــة املتوســطة-١
  .يف مجيع األبعاد)  ٪١٠٠(بنسبة ) موافق(طاق حيث وقعت مجيع العبارات حتت ن

حيث ،  التطوير املهين الذايت ملعلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة من وجهة نظرهمأبعادمعظم   أمهية-٢
يف حني ، )مهمة نوعا ما(عبارة حتت نطاق ) ١٩(بينما وقعت  ،)مهمة(عبارة حتت نطاق ) ٦٢(وقعت 

  . يف مجيع األبعاد) مهمةغري (مل تقع أي عبارة حتت نطاق 
،  عدم توفر معظم أبعاد التطوير املهين الـذايت ملعلمـي الرياضـيات باملرحلـة املتوسـطة مـن وجهـة نظـرهم-٣

متـوفرة نوعـا (عبارة حتت نطـاق ) ٢٥( بينما وقعت ،)غري متوافرة(عبارة حتت نطاق ) ٥٣(حيث وقعت 
  .مجيع األبعاديف  )متوفرة(عبارات حتت نطاق ) ٣(يف حني جاءت ، )ما

   ببنــــاء التــــصور املقــــرتح للتطــــوير املهــــين الــــذايت ملعلمــــي الرياضــــيات الباحــــثقــــامويف ضــــوء نتــــائج الدراســــة 
  :ً عددا من التوصيات أمههاوقدم، باملرحلة املتوسطة

لرتشـــيح واختيـــار ، اإلفـــادة مـــن مطالـــب التطـــوير املهـــين الـــذايت الشخـــصية املتـــضمنة يف هـــذه الدراســـة -١
  .ولبناء برامج إلعدادهم وتأهيلهم املهين، اللتحاق بأقسام الرياضيات بكليات الرتبيةا راغبني الالطالب

ــــسم الرياضــــــيات -٢ ـــــذايت، تــــــدريب الطــــــالب املعلمــــــني بقــ ـــــاليب التقــــــومي والتطــــــوير املهــــــين الــ       ، علــــــى أسـ
  .خاصة تلك األساليب اليت ال متارس أو متارس بدرجة متوسطة

     وبـــرامج تدريبيــــة ولقــــاءات تربويــــة ملعلمـــي الرياضــــيات باملرحلــــة املتوســــطةتـــصميم وتنفيــــذ ورش عمــــل -٣
      والســــيما يف األســــاليب التقومييــــة والتطويريــــة، لرفــــع مــــستوى وعــــيهم ومهــــارام املهنيــــة يف التطــــوير الــــذايت

  .اليت ال متارس أو متارس بدرجة متوسطة
  



ه  

 

Abstract 

 Study Title: "Suggested Conception of Self Professional Development for 

Mathematics Teachers from the Viewpoint of Professionals and Practitioners". 

 The study aimed to determine the dimensions of the self professional 

development of mathematics teachers at the intermediate stage from the 

viewpoint of specialists, and to identify the degree of importance and 

availability of the dimensions of the self professional development of 

mathematics teachers at the intermediate stage from their point of view, and to 

identify the extent of the differences between the responses. Also aimed to 

offer a suggested conception for self professional development of  teachers of 

mathematics in the intermediate stage in the light of the opinions of specialists 

and practitioners. To achieve the objectives of the study the researcher 

followed the descriptive approach, and used the questionnaire for gathering the 

information necessary to answer the survey questions (questionnaire addressed 

specialists and another addressed practitioners), have been applied to (35) 

specialists and (181 ) practitioners. the study ended to some results; including:  
 1 - Approval of the specialists sample on all dimensions of self professional 

development for teachers of mathematics, where all phrases got (ok) response 

by (100%) in all dimensions.  

 2 - The importance of most of the dimensions of the self professional 

development of mathematics teachers at the intermediate stage from their point 

of view, where there have been (62) with the response of (important), and (19) 

with the response of (somewhat important), while there were no phrases with 

the response of (not important) in all dimensions.  

 3 - Lack of most of dimensions of the self professional development of 

mathematics teachers at the intermediate stage from their point of view, where 

there have been (53) phrases signed as (not available), and (25) signed as 

(available somewhat), while there where (3) statements signed as (available) in 

all dimensions.  

 In the light of the results of the study, the researcher proposed to build the 

conception of self professional development for teachers of mathematics, and 

made a number of recommendations including:  

 1 -To benefit from the sides of self professional development contained in this 

study, for the nomination and selection of students for mathematics 

departments in colleges of education, and in building programs for preparation 

and vocational rehabilitation.  

 2 -The necessity to train student teachers in the departments of mathematics on 

the methods of evaluation and self professional development, especially those 

methods that are not exercised or exercised to some extent.  

 3 -Designing and implementing workshops, training programs and educational 

seminars for teachers of mathematics in the intermediate stage to raise 

awareness and professional skills in self-development, especially in the 

evaluative and developmental methods which are not exercised or exercised to 

some extent.  
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  فھرس الجداول
رقم 

 الجدول
 عنوان الجدول

 لصفحة ارقم
 الصفحات/ 

  ٦٥ - ٦٤ مقارنة بني البحث اإلجرائي والبحث النظري اآلخر ١

 ١١٤ ًتوزيع عينة املختصني وفقا للدرجة العلمية               ٢

 ١١٥  والتعليممكاتب الرتبيةعلى  )نيمدارس ومعلم(املمارسني توزيع عينة  ٣

 ١١٦ ًتوزيع عينة املمارسني وفقا للجنسية               ٤

 ١١٦ ًتوزيع عينة املمارسني وفقا للمؤهل العلمي ٥

 ١١٧ نوات اخلدمة التعليميةًتوزيع عينة املمارسني وفقا لس ٦

٧ 
ُرتباط بني كل بعد فرعي بالدرجة الكلية للبعد االمعامالت  ُ  

  وبني األبعاد بالدرجة الكلية ألداة املختصني
١٢٠ 

٨ 
ُرتباط بني كل بعد فرعي بالدرجة الكلية للبعداالمعامالت  ُ  

 وبني األبعاد بالدرجة الكلية ألداة املمارسني
١٢٠ 

 ١٢١ ألفا كرونباخ ألبعاد أداة املختصنيمعامالت ثبات  ٩

 ١٢٢ معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد أداة املمارسني ١٠

 ١٢٤ معيار احلكم على مدى موافقة وأمهية وتوافر عبارات األداة ١١

١٢ 

ًة وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياري ً
  ملعلمي الرياضيات الب الشخصيةموافقة املختصني على املط

  يف املرحلة ملتوسطة

١٢٧ 

١٣ 

ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة  ً
  موافقة املختصني على املطالب التنظيمية ملعلمي الرياضيات

  يف املرحلة املتوسطة

١٢٩ 



ي  

رقم 
 الجدول

 عنوان الجدول
 لصفحة ارقم

 الصفحات/ 

١٤ 

ًتيبها تنازليا وفقا لدرجة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وتر ً
  موافقة املختصني على املطالب املادية والبشرية ملعلمي الرياضيات

  يف املرحلة املتوسطة

١٣١ 

١٥ 

ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة  ً
موافقة املختصني على مطالب التطوير املهين الذايت ملعلمي الرياضيات 

  املرحلة املتوسطةيف

١٣٢  
 

١٦ 

ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة  ً
يف املرحلة املتوسطة  أمهية وتوافر املطالب الشخصية ملعلمي الرياضيات

 من وجهة نظرهم

١٣٤ 

١٧ 

ًملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجةا ً 
أمهية وتوافر املطالب التنظيمية ملعلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة 

 من وجهة نظرهم

١٣٦ 

١٨ 

ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة  ً
  أمهية وتوافر املطالب املادية والبشرية ملعلمي الرياضيات 

  يف املرحلة املتوسطة من وجهة نظرهم

١٣٨ 

١٩ 

      املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة أمهية وتوافر
  يف املرحلة املتوسطة  مطالب التطوير املهين الذايت ملعلمي الرياضيات

  من وجهة نظرهم
١٤٠ 

٢٠ 

ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة  ً
  ت الرتبوية ملعلمي الرياضياتموافقة املختصني على ااال

  يف املرحلة املتوسطة

١٤٢ 

٢١ 

ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة  ً
   ملعلمي الرياضياتات الرياضيتوى حمموافقة املختصني على جماالت

  يف املرحلة املتوسطة

١٤٣ 

٢٢ 

ًية وترتيبها تنازليا  وفقا لدرجة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيار ً
  موافقة املختصني على ااالت املهنية ملعلمي الرياضيات

  يف املرحلة املتوسطة

١٤٤ 



ك  

رقم 
 الجدول

 عنوان الجدول
 لصفحة ارقم

 الصفحات/ 

٢٣ 

ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة  ً
    يف املرحلة املتوسطة أمهية وتوافر ااالت الرتبوية ملعلمي الرياضيات

  من وجهة نظرهم
١٤٥ 

٢٤  
ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة  ً

               ملعلمي الرياضيات اتحمتوى الرياضي أمهية وتوافر جماالت
  يف املرحلة املتوسطة من وجهة نظرهم

١٤٧  

٢٥  
ًنازليا وفقا لدرجة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها ت ً

    يف املرحلة املتوسطة  ملعلمي الرياضيات املهنيةاالتاأمهية وتوافر 
  من وجهة نظرهم

١٤٩  

٢٦  
ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة  ً

 املهين الذايت ملعلمي الرياضيات التقوميموافقة املختصني على أساليب 
 حلة املتوسطةيف املر

١٥٢- ١٥١  

٢٧  
ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة ً 

           أمهية وتوافر أساليب التقومي املهين الذايت ملعلمي الرياضيات
  يف املرحلة املتوسطة من وجهة نظرهم

١٥٤- ١٥٣  

٢٨  
ًتيبها تنازليا وفقا لدرجة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وتر ً

موافقة املختصني على أساليب التطوير املهين الذايت ملعلمي الرياضيات 
 يف املرحلة املتوسطة

١٥٧- ١٥٦  

٢٩  
ًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازليا وفقا لدرجة ً 

         أمهية وتوافر أساليب التطوير املهين الذايت  ملعلمي الرياضيات
  يف املرحلة املتوسطة من وجهة نظرهم

١٦٠- ١٥٩  

٣٠  
  لداللة الفروق يف استجابات عينة املمارسني) ت(اختبار        

  عن درجة أمهية أبعاد التطوير املهين الذايت باختالف اجلنسية     
١٦٣  

٣١  
  لداللة الفروق يف استجابات عينة املمارسني) ت(اختبار 

   التطوير املهين الذايت باختالف اجلنسيةعن درجة توافر أبعاد
١٦٤  

٣٢  
لداللة الفروق يف استجابات عينة املمارسني عن درجة ) ت(   اختبار 

  أمهية أبعاد التطوير املهين الذايت باختالف املؤهل العلمي
١٦٥  
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٣٣  
لداللة الفروق يف استجابات عينة املمارسني عن درجة ) ت(   اختبار 

   املهين الذايت باختالف املؤهل العلميتوافر أبعاد التطوير
١٦٦  

٣٤  
  لداللة الفروق يف استجابات) ف(اختبار حتليل التباين األحادي 

  عينة املمارسني عن درجة أمهية أبعاد التطوير املهين الذايت
   باختالف سنوات اخلدمة التعليمية

١٦٨  

٣٥  
سني عن اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق يف استجابات عينة املمار
        درجة أمهية جماالت التطوير املهين الذايت وأساليب تقوميه

  باختالف سنوات اخلدمة التعليمية
١٦٩  

٣٦  
  لداللة الفروق يف استجابات) ف(اختبار حتليل التباين األحادي 

  عينة املمارسني عن درجة توافر أبعاد التطوير املهين الذايت
   باختالف سنوات اخلدمة التعليمية

١٧٠  

٣٧  
   املمارسنييح مصدر الفروق يف استجابات عينةاختبار شيفيه لتوض

                     عن درجة توافر أبعاد التطوير املهين الذايت
  سنوات اخلدمة التعليمية باختالف

  
١٧١  
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