تطوير معلم الرايضيات  ...دوافع ومنافع
د .هالل بن مزعل العنزي
أستاذ املناهج وطرق تدريس الرايضيات املساعد – جامعة احلدود الشمالية
متبن األماين ،وانقل املعاين ،واجلندي املخلص
املعلِّم عنصر تفاؤل يف جهاد ر
الَّتبية؛ فهو ِّ
املثابر يف معَّتك املعرفة ،والقيم ،والفضائل .وهو والوظائف -يف حاجة إىل من ميهله فهم
املضي بثقة َزَم َن الترمرد بوعي على املألوف ال رسائد؛
النقص حني اهلفوة ،وإىل من يلهمه
ر
وإمتاعا.
إبداعا،
ً
ً
العلمي؛ مبا يكسبه اهل رم الدرافع
ومن هذا ،العمل على رفع مستوى انتمائهِّ ،
املهن ،و ِّ
وحسه ِّ
املؤدي َة إىل الطموح،
قي األدوات ،واألساليب ،والعالقات ،و ِّ
إىل اإلجناز ،واهل رم َة املؤيِّد َة ر ر
املهن للمعلِّم،
واالهتمام اللر َذيْن سيصنعان املثابرة ،ما يعن اإلعمال ال ر
صائب ملنحى الترطوير ِّ
أعمق ،وأوثق.
ب نيل خربة مربِّيةَ ،
ص ْو َ
َ

صة ،تُلْزم املعلِّم مببادرات نوعيرة ،تعينه
الرايضيرات املدرسيرة؛ كمقرر ذي طبيعة خا ر
وأتيت ِّ
ايضي يف شخصيات املتعلِّمني ،وأفعال عقوهلم ،وعاداِتا،
على حتقيق غاايت الترعلم ِّ
الر ِّ

ومنظوماِتم القيميرة.

الرايضيرات أبنره مطلب ُمل ٌّح ،وعالمة فارقة ضمن جهد
وص ُ
ويُ َ
رطوير املهن ملعلِّم ِّ
ف الت ُ
الَّتبوي إىل
ظام ر
متطورة يرمي النِّ ُ
تر ِّ
بوي مقنرن ،ومرن ،يسعى إىل حتقيق مالءمة ،ومواكبة حلياة ِّ
إكساب خمرجاته من املتعلِّمني ق ْد ًرا مناسبًا من التركيف معها ،مبا يعني على حتقيق نفعيرتهم
فيها؛ متابعةً جلملة من الرؤى ،واملبادرات احمللِّيرة ،والعامليرة.

وجيددان صفات
حيددانِّ ،
كبريينِّ ،
كم ،وكيف َ
وتتن روع مشارب هذه الترطوير ،ومآربه ،وفق ِّ
الَّتبوي ،واإلداري ،ومنها ما هو متعلِّق بطبيعة
إجادة ملهامر رئيسة للمعلِّم؛ منها الوظيفي ،و ر
معريف ،وكما ردة دراسيرة.
الرايضيرات؛
كمحتوى ِّ
ً
ِّ

الرايضيرات بضرورة ،وإبجيابيرة تطويره
وكسياق
ِّ
خاص ،من الالرزم حتقيق قناعة لدى معلِّم ِّ
يف جانب املهارات التردريسيرة ،املتعلِّقة ابملقررات املط رورة ،املستندة إىل النرظريرة البنائيرة ،مبا

متقدم.
ميكنه من صنع ،وتوجيه تعلم متمركز حول املتعلِّم؛
ِّ
مي ِّ
ً
ترسيخا لفكرة حتقيق منتَج تعل ِّ

عامل تلبية ،وموافقة خلصائص املتعلِّمني،
يسي ملعلِّم ِّ
الرايضيرات ُ
إ رن حتسني األداء التردر ِّ
وحلاجاِتم ،كما إنرهُ يوفِّر فرص اإلفادة من الترقنية ،وحتقيق ترابط املعرفة ،وإبراز القيمة الوظيفيرة
ايضي.
حملتوى الترعلم ِّ
الر ِّ
تعزز من
أساليب ِّ
وما سبق ،يؤِّكد أهِّيرة ُح ْسن االنتخاب ،واالستيعاب جملموعة ِّاِتاهات ،و َ

ئ رئيسة ،حنو استهداف مواطن قصور
كائر ،ومباد َ
جدوى هذا الترطوير ،وِتعله ينطلق من ر َ
تدن مؤثرة.
مكلفة ،أو جوانب ِّ
ومبثل ما إ رن اهلدف حتقيق إجيابيرة املعلِّم يف قيادة فعاليرات التردريس ،ودعم ذلك بنقل
مثريا ،ومؤثًِّرا ،ومثرًاي؛ فإنره من املفيد أ ْن يكون للمعلِّم رأي
الرايضيرات ،ومعارفها ،نقالً ً
خربات ِّ
مقدرر ،ووعي ملموس ،وشراكة فاعلة يف الترفكري ،والترخطيط ،والترنفيذ ،والترقومي ،لربامج
الَّتبويرة ،وقيمته العلميرة.
يعزز مكانته ر
تنميته املهنيرة؛ مبا ِّ

