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لمعلم المصاحب لمشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية" من وجهة واقع التطور المهني ل
 ١نظر مقدمي البرامج

 فهد بن سليمان الشايع 
 أستاذ املناهج والرتبية العلمية املشارك

 قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
 هـ٤/١/١٤٣٤وقبل  – ه ١٤/١١/١٤٣٣قدم 

 
 

ام باململكة هدف هذا البحث إىل معرفة واقع التطور املهين للمعلمني واملعلمات املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم الع :المستخلص
ملشرفني واملشرفات على تنفيذ املشروع، وتقدمي الدعم واملساندة للمعلمني من مقدمي ومقدمات برامج التطور املهين، ا ٢٠٢العربية السعودية"، وذلك باستطالع رأي 
تكون من شقني: حيث حدد األول خصائص العينة. يف حني حدد الثاين واقع التطور املهين للمعلمني واملعلمات من  ةواملعلمات. متثلت أداة البحث من استبان

 املهين. حيث: احلاجات، والنشاطات املمارسة، ومصادر التطور
لعمل الرتبوي عموماً. وأظهرت نتائج البحث تنوعاً جيداً يف خصائص مقدمي ومقدمات الربامج من حيث: التخصص، واجلنس، وامتالك اخلربة واملعرفة باملشروع، أو ا

االت يف حني كانت خطة التطوير املهين املصاحب للمشروع غري واضحة بدرجة كافية. وقدرت العينة حاجات املعلمني وامل علمات إىل برامج التطور املهين يف مجيع ا
، وكان تراوح تقدير مقدمي ومقدمات الربامج ملمارسة املعلمني واملعلمات مجيع نشاطات التطور املهين ما بني الدرجة "املتوسطة" إىل "الضعيفة"و  بدرجة "عالية".

يف حني كانت أقلها ممارسة تلك النشاطات اليت تركز على جهود املعلم . ي الربامج على حنو رئيسأكثرها ممارسة تلك النشاطات اليت تقع مسؤولية تنفيذها على مقدم
ا ما بني األمهية "العالية" إىل "املتوسس. و الذاتية على حنو رئي كما . طة"تراوح تقدير مقدمي ومقدمات الربامج أمهية إسهام مصادر التطور املهين اليت ينبغي العناية 

 العينة لبعض حاجات وممارسات ومصادر التطور املهين للمعلمني واملعلمات بناء على متغريي اجلنس والتخصص.إحصائياً يف تقدير  ةق دالو ئج وجود فر أظهرت النتا
مشروع تطوير الرياضيات  التطور املهين، معلمي العلوم والرياضيات، حاجات التطور املهين، نشاطات التطور املهين، مصادر التطور املهين، الكلمات المفتاحية:

 والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية السعودية.

                                                 
 مت دعم نشر هذا البحث من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود ١


