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  واقع التطور املهين ملعلمي ومعلمات الرياضيات يف اململكة العربية السعودية
  

 ٢نوال حممد عبدالرمحن الراجح. د ١عبداهللا بن سليمان عايد البلوي. د
  ٣لتميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعودمركز ا

  
  الرياضيات ومعلمات معلمي املهين، التطور :املفتاحية الكلمات

  
هدفت هذه الدراسة إىل تعرف واقع التطور املهين ملعلمي الرياضيات ومعلماا يف عـشر إدارات                .مستخلص

وقد . الل الثالث سنوات املاضية، و الكشف عن معوقات تطورهم املهين         تعليم يف اململكة العربية السعودية خ     
 معلمةً مـن    ٢٦٣ا و  معلم ٣٦٣ حيث مشلت عينة الدراسة      ؛استخدم الباحثان املنهج الوصفي يف هذه الدراسة      

ت أنشطة التطور املهين، ومصادره، وجماال    : املستجيبني ألداة الدراسة اليت مت تصميمها وفقا خلمسة جماالت هي         
  .التطور التخصصية، وجماالت التطور التربوية، ومعوقات التطور املهين

 لدى عينة الدراسة هي االستفادة من وقد توصلت الدراسة إىل أن أكثر أنشطة التطور املهين ممارسةً  
فقد تقارير وتوجيهات املشرف التربوي، و التواصل مع أولياء األمور لرفع مستوى األداء التدريسي، أما أقلها 

التعاون مع جهات أو أفراد يف إجراء أحباث تربوية حبيث يكون للمعلم دور حبثي : متثل يف تسع ممارسات منها 
املشاركة يف اإلشراف على طالب التربية امليدانية،  و، و التعاون مع جهات أو أفراد يف إجراء أحباث،حمدد

  .ومواصلة الدراسة يف ختصص تربوي أو علمي
 فقرات درجة عالية يف مسامهتها كمصدر ملمارسة املعلمني واملعلمـات ألنـشطة             ولقد حققت ثالث  

املـشرف  ؛ و ..)خلإ – الـدوريات    – اـالت    –الكتب  ( و املصادر الذاتية     ،زمالء املهنة : التطور املهين هي  
تطويرها لـدى   الرياضية اليت سامهت األنشطة واملصادر للتطور املهين يف          أما فيما يتعلق باملوضوعات   . التربوي

و املفـاهيم   ،  و املفاهيم اجلربية  ،  األعداد والعمليات عليها  : عينة الدراسة فقد جاءت يف سبعة موضوعات منها       
كما حققت باقي الفقرات درجة إسهام متوسـطة يف تطـور املعلمـني    . املفاهيم الرياضية ومتثيلها  و،  اهلندسية

  .واملعلمات يف جمال التخصص
  

  .، كلية التربية واآلداب، جامعة تبوكأستاذ مساعد ١
   .أستاذ مشارك، كلية التربية، جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ٢
 .التطور املهين ملعلمي العلوم والرياضيات يف اململكة العربيـة الـسعودية  "مت تنفيذ هذا البحث بدعم من مركز التميز ضمن اموعة البحثية    ٣
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 ...واقع التطور املهين ملعلمي ومعلمات الرياضيات: الدكتور عبد اهللا البلوي والدكتورة نوال الراجح
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٤٤
ت التربوية اليت سامهت األنشطة واملصادر للتطور املهين يف تطويرها لدى عينة الدراسة       أما فيما يتعلق باملوضوعا   

 وربط  ، ومهارات إلقاء األسئلة والنقاش داخل الفصل      ،التخطيط للتدريس : ممارسات منها عشر  فقد جاءت يف    
تعـارض أنـشطة     الوظيفية، و  كثرة األعباء : أما معوقات التطور املهين فقد متثلت يف      . الرياضيات حبياة التلميذ  

 خارج وقت الـدوام الرمسـي، و كثـرة        اتتطلب تلك األنشطة أوقات   التطور املهين مع وقت الدوام الرمسي، و      
  . قلة أنشطة التطور املهين املتاحةاملسؤوليات والواجبات العائلية، و

  
  مقدمة

يف زمن العوملة واالنفتاح املعريف والتقدم اهلائل  
وتقنية املعلومات واالجتاه إىل املنافـسة      يف االتصاالت   

يواجه النظام التعليمي بأكمله حتديات عديـدة        اعاملي 
وقد فرض  . م أية أمة أو تأخرها     عن تقد  البصفته مسئو 
 يف حتسني وتطوير العملية التعليمية     ا مستمر اذلك جتديد 

جبميع عناصرها، ويقع املعلم يف قلب تلك العناصر، مما         
 يف معارفـه، ومهاراتـه، وطـرق        اتطلب منه تطوير  ي

 على طبيعة املتعلم وخصائصه، وتوافقا      اتدريسه، وتعرف 
مع طبيعة العصر ومتطلباته وآماله يف إنـشاء أفـراد          

  .صاحلني منتجني يف جمتمعهم

ودف معظم الدول إىل حتـسني مـستوى        
يف معظم املقررات الدراسية عامـة ويف        حتصيل طالا 

خاصة لتحقق مراكز متقدمة يف االختبارات      اضياتالري
 TIMSS( International(العاملية ذا اخلصوص مثـل  

Trends in Mathematics and Science Studies و ،
)PISA( Program for International Student 

Assessment        وغريها من االختبارات العاملية، لذا فقـد 
مها التعليمي، مما أظهر اجتهت تلك الدول إىل تقومي نظا     

باللوم على املعلم بالدرجة    تلقي  ا من التقارير اليت     عدد
األمريكـي يف   " أمة يف خطر   "األوىل، فقد جاء تقرير     

م بنتيجة أن املعلمـني يدرسـون مـا ال          ١٩٨٣عام  
ـ  ، هذا باإلضافة إىل   )Guskey,2000! (يعلمون ل توص

يف جمال تعليم اليت أقيمت  عدد من البحوث والدراسات
وتعلم الرياضيات إىل وجود عالقة قوية بني مدى متكن       
املعلم وجودة تدريسه وبني مستوى حتصيل طالبه مثل        

ــاس  :دراســة كــل مــن   ؛(Thomas, 2001)ثوم
وهورويتز وآخرون ، )(Kirkpatrick, 2002كريكباترك و
)Horowitz et al. , 2005 (، أولـري و O'Clair (2005)، 
  )٢٠٠٦الطعـاين،  (  ؛Johnson (2005)جونـسون  و
  ). Salinas, 2010(و ساليناز ، )٢٠٠٦( مراد؛و

 Hammerness et(ويؤكد هامرينس وآخرون 

al., 2005, p359 (  وذا اأن جناح املعلم ليكـون مـؤثر 
فاعلية ملموسة يف العملية التعليمية يكون مرهونـا يف         

وأن ذلك جيب أن يكون تقبله ثقافة التعلم مدى احلياة، 
        ويؤكـد تينكـر    . من خالل برامج إعداد املعلمـني     

أن كل ) Tienker & Stonaker, 2007, p24(ستوناكر و
يوم مير على املعلم يعد من أيام التنمية املهنية إذا كـان      
يشغل تفكريه التطور املهين واالستفادة مـن املواقـف      

 ،٢٠٠٤ ،املك: (و يؤكد كل من     . يةواخلربات اليوم 
أنه بالرغم من   ) ١٨٩ ص ،٢٠٠٢ ، ؛ مدبويل  ٨٣٦ص

اجلهود اليت تبذهلا كثري من الدول يف إعـداد اخلطـط          
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