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  :الملخص
ھدفت الدراسة تقدیم تصور مقترح للتطویر المھني لمعلمي الریاضیات في ضوء متطلبات 

، واستخدمت الدراسة المنھج )TIMSS(دراسة التوجھات الدولیة والعالمیة في الریاضیات العلوم 
 وأبرز مالمحھ، الوصفي، حیث قامت بعرض اإلطار المفاھیمي لكل من التطویر المھني للمعلمین

 وكذلك بیان مالمح الریاضیات المدرسیة، باإلضافة لعرض الفلسفة التي تقوم علیھا دراسة
، وفي ضوء اإلطار المفاھیمي )TIMSS(التوجھات الدولیة والعالمیة في الریاضیات العلوم

مثلت والدراسات السابقة تم صیاغة التصور المقترح، حیث جاء مشتمًال على عدة نقاط رئیسیة ت
:  ھدف التصور المقترح، منطلقات التصور المقترح محاور التصور التي شملت ما یلي:فیما یلي

، مجاالت تطویر مھارات معلمي الریاضیات  مھنیًا، أھداف التنمیة المھني لمعلمي الریاضیات
یات أسالیب التطویر المھني لمعلمي الریاض، المعاییر الخاصة بالنمو المھني لمعلمي الریاضیات

، تصمیم برنامج التطویر المھني لمعلمي الریاضیات وفق التصور المقترح، وفق التصور المقترح
متطلبات تطبیق التصور المقترح، آلیات تنفیذ التصور المقترح لتنمیة معلمي الریاضیات مھنیًا، 

 .الخطوات اإلجرائیة لتنفیذ التصور المقترح لتنمیة معلمي الریاضیات مھنیًا
A Proposed Perspective for Mathematics Teachers Professional 

Development in Kuwait in the Light of the Third International Maths 
and Science Study (TIMSS) Requirements 

ABSTRACT 
The present study aimed to present a proposed perspective for professional 
development for Mathematics teachers in light of the requirements of the 
Third International Maths and Science Study (TIMSS). The study made use 
of the descriptive method and presented a conceptual framework of the 
teachers’ professional development including its main features. The study 
also portrayed the Mathematics teachers’ features and the philosophy of the 
Third International Maths and Science Study (TIMSS). In the light of the 
conceptual framework and previous studies, the proposed perspective has 
been formulated including several key points as follows: the objectives, 
basics and dimensions of the proposed perspective which included the 
following: professional development objectives of Mathematics teachers, 
fields of professional skills development for Mathematics teachers, criteria 
for professional growth of Mathematics teachers, methods of professional 
development for Mathematics teachers according to the proposed 
perspective, designing a professional development program for 
Mathematics teachers according to the proposed perspective, requirements 
of applying the proposed perspective, mechanisms of implementing the 
proposed perspective for the professional development of Mathematics 
teachers and the procedural steps for implementing the proposed 
perspective of the professional development of the Mathematics teachers.  

  



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣

  : المقدمة
یشھد العالم الیوم تطورًا معرفیًا وتكنولوجیًا متسارعًا یؤثر في العملیة التعلیمیة، وُیعد 
المعلم ركنًا أساسیًا من أركان النظام التربوي والعملیة التعلیمیة، ویمثل إعداد المعلم وتأھیلھ إعدادًا 

دًا، وتوفیر فرص التنمیة المھنیة لھ خاصة ما یتعلق بمعارفھ ومھاراتھ واتجاھاتھ من األھمیة جی
بمكان سعیًا لمواكبة ھذا التطور، فبقدر االھتمام والتطور الذي یلحق بمستوى المعلم، سواء من 

 العملیة حیث إعداده أو تنمیتھ مھنیًا، بقدر ما یؤدى إلى نمو الطالب وتطور أدائھم ومن ثم تطور
 ).Ben Jenson et al, 2014:   5(التعلیمیة بشكل عام 

وانطالقا من دور المعلم المھم والحیوي في تنفیذ السیاسات التعلیمیة، لما یمثلھ إعداد المعلم 
، ولمساعدة المعلم من خالل )٤١ Carr ،,2013(وتنمیتھ مھنًیا من أساسیات تحسین التعلیم 

  . من بناء البیئة التي تؤدي إلى نجاح عملیة تعلیم وتعلم الطالبالمعارف والمھارات المختلفة
ومن ثم فإن الدول على اختالف فلسفتھا وأھدافھا ونظمھا تولي مھنة التعلیم واالرتقاء 
بالمعلم خاصة كل اھتمامھا وعنایتھا، فتتیح لھ فرص النمو المھني المستمر من منظور أن نوعیة 

تربویة، ومستویات األداء عند المتعلمین یقررھا مستوى المعلم، التعلیم ومدى تحقق األھداف ال
وعلى ھذا األساس فإنھ یمكن . ومقدار الفعالیة والكفاءة التي یتصف بھا أثناء تأدیتھ لرسالتھ التربویة

القول بأن مقدار العنایة واالھتمام بنوعیة برامج إعداد وتدریب المعلم في أي مجتمع من المجتمعات 
 مدى مسؤولیة ذلك المجتمع تجاه مستقبل أجیالھ، ومدى حرصھ على توفیر الخدمات إنما تعكس

  ).١٧، ٢٠١٤الخطیب . (التربویة ألبنائھ
وفي اآلونة األخیرة، وفي ظل المناھج المعاصرة لمادة الریاضیات، تأثر تعلیم وتعلم 

اس أن المتعلم مدرك للعالم الریاضیات بالمنحنى المعرفي أو البنائي في التعلیم، والذي ُیبنى على أس
الذي یعیش فیھ من خالل خبراتھ، وكذلك إعطاء المتعلمین فرصًا واسعة للتعلم ذي المعنى من 

  ) ٥ م، ص ٢٠٠٤السواعي . (خالل العمل التجریبي
ومادة الریاضیات من المواد العلمیة األساس، وامتد استخدامھا إلى مواد كان یظن أن لیس 

، إذ دخلت إلى العلوم االجتماعیة والتربویة من باب التحلیل اإلحصائي حتى لھا عالقة بالریاضیات
  )  ١١، ٢٠١١الكبیسي وعواد، . (أصبحت الریاضیات مادة أساسًا في كل مجال من مجاالت المعرفة

إن فھم الطالب للریاضیات،  وقدرتھم على استخدامھا في حل المسائل،  وثقتھم فیھا،  
أي أن تعلم الطالب ". ر تتشكل من خالل التعلیم الذي یتلقونھ في المدرسةومیلھم إلیھا؛ كلھا أمو

  . للریاضیات بشكل ناجح یعتمد على مھارات معلمیھم ومعرفتھم وأسالیبھم
من أن التدریس الفعال للریاضیات یتطلب معلًما لدیھ ) ٢٠٠٤(وھو ما أكده السواعي 

لتعلیمي حول المعرفة الریاضیة، وأھداف المنھج، القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الموقف ا
من أن على ) ١٢٤،  ٢٠٠١(وشّدد علیھ المقوشي . وبیئة الصف الدراسي، وحاجات التالمیذ

المعلم أن یعي أن التنوع في أسالیب التعلیم التي یستخدمھا في تدریسھ ضروري؛ ألن الطالب بال "
                                         ".             شك یتباینون في أسالیب تعلمھم

والذي تقوم فلسفتھ على " تطویر العلوم والریاضیات"وھذا متوافق مع ما یقدمھ مشروع 
بناء المحتوى مستندًا على الدور النشط للمتعلم، والقائم على التجریب واالستقصاء، بغیھ تطویر 

 للتطویر المھني للمعلمین وتملكھم للقدرات مھاراتھم، مما استوجب معھ بناء وتنفیذ برامج متقدمة
  ). م٢٠١٠الشایع، . (النوعیة في تعلیم العلوم والریاضیات
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ومع ھذا ما تزال الریاضیات من المجاالت التي یالقي فیھا المتعلمون صعوبات في أثناء 
ًا لما دراستھا على الرغم من أھمیتھا إذ یعدھا بعضھم من أصعب المواد الدراسیة تعلمًا وتعلیم

تتصف بھ من تسلسل منطقي وتجرید في المفاھیم والعالقات وتراكم موضوعاتھا ذات البنیة 
. المحكمة، أي أنھ یصعب الوصول إلى مستوى من  دون المرور بالمستویات التي تسبقھ

  ).٥، ٢٠١٢المشھداني وآخرون، (
 ومن بینھا دولة ومن ثم تعد الحاجة ملحة لتطویر تعلیم الریاضیات في دول العالم عامة

الكویت، ولذلك قامت العدید من المنظمات والھیئات الدولیة والمحلیة بمجھودات من أجل إحداث 
التطویر المنشود، ومن ھذه الجھود التي من األھمیة االستفادة منھا دراسة التوجھات الدولیة 

اضیات والعلوم التي تھدف تقییم مستوى تحصیل الطلبة في الری) TIMSS(للریاضیات والعلوم 
، مما جعلھا الدراسة األوسع تغطیة على المستوى ١٩٩٥بصورة منتظمة كل أربع سنوات منذ عام 

العالمي، وال یقتصر دور ھذه الدراسة على قیاس مستویات األداء واتجاھات التغییر فیھ، فھي تسھم 
ة على تقییم یتسم في مساعدة الدول المشاركة على إجراء اإلصالحات التربویة الالزمة المبنی

  ).٣١، ٢٠١٢الفھیدي، (بالموضوعیة والشمول 
على تقییم مكتسبات )  (TIMSSوتعتمد دراسة التوجھات الّدولیة في الریاضیات والعلوم

تالمیذ السنتین الرابعة والثامنة من التعلیم األساسي في الریاضیات والعلوم وھو مجال بحثي ُیساعد 
ل التوجھات العالمیة لتدریس التعّلمات األساسیة والتنظیم على إجراء مقارنات موضوعیة حو

كما تساھم ھذه الدراسة في توفیر قاعدة بیانات ومعطیات تساعد . المدرسي وظروف التعلیم والتعلم
الفاعلین و أصحاب القرار في القطاع التربوي على ترشید خیاراتھم وتوجیھ خططھم التعدیلّیة، 

ّیة كّل أربع سنوات تحت إشراف الجمعیة الدولیة لتقییم األداء وتجرى ھذه الدراسة بصفة دور
 التي تتولى إنجاز مختلف مراحلھا مع تفویض العملیات الفنیة إلى عدد من 1(IEA)التربوي 

 ): ٢٠١٣المحیرصي، والسالمي، (المؤسسات الدولیة التابعة لھا 
) ١٩٩٥(في عام ) TIMSS(أنھ تم تطبیق الدراسة األولى من ) ٥، ٢٠٠٩(ویذكر فقیھي 

تم تنفیذ الدراسة بمشاركة ثالث دول ) ١٩٩٩(بمشاركة دولة عربیة واحدة ھي الكویت، وفي عام 
تم تنفیذ الدراسة بمشاركة عشر دول ) ٢٠٠٣(األردن، وتونس، والمغرب، وفي عام :  عربیة ھي

  .دولة) ٦٠ (بدأ تنفیذ الدراسة الدولة الرابعة بمشاركة أكثر من) ٢٠٠٧(عربیة، وفي عام 
ومن ثم یتضح أن دولة الكویت تعد أول دولة عربیة شاركت في دراسة التوجھات الدولیة 

، ورغم ذلك إال أنھا لم تصل لمراتب )١٩٩٥(في عام ) TIMSS(والعالمیة للریاضیات والعلوم 
ن متقدمة من بین الدول المشاركة في الدراسة، مما یتطلب مزیدًا من التطویر لمستوى المعلمی

  .ومستوى الطالب في الریاضیات تمھیدًا لحصولھا على مراكز متقدمة في المراحل التالیة
وأكد المؤتمر العام الحادي والعشرین لمقررات التربیة العربیة لدول الخلیج، والذي یتكون 

 ٩(من وزراء التربیة والتعلیم بالدول األعضاء  بالمقررات، والذي اختتم أعمالھ یوم األربعاء 
على ضرورة االھتمام بدراسة التوجھات الدولیة للعلوم ) ٢٠١٠دیسمبر ١٥/ ھـ ١٤٣٢رم مح

وإعداد تقریر مفصل عن أعمال اللجنة المشرفة علیھا من حیث األھداف ) TIMSS(والریاضیات 
  .واالختصاصات وخطط العمل والنتائج المتحققة والمتوقعة

                                                             

1  IEA : International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
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ناھج على متطلبات دراسة التوجھات كما أوصت العدید من الدراسة بضرورة أن تشمل الم
وأن یتم تقویم محتواھا وفقًا لمعاییر ھذه الدراسة ومن ھذه ) TIMSS(الدولیة للعلوم والریاضیات 

  ).٢٠١٠(ودراسة الزھراني ) ٢٠١٠(الدراسة دراسة الجھوري والخروصي
  : اإلحساس بمشكلة الدراسة      

ً في العصر الذي یشھد إن تطویر المعلمین والمعلمات مھنیًا أصبح ضر ورة خصوصا
تطورات وإصالحات وطنیة تعلیمیة ویتم ذلك عن طریق تحدید احتیاجاتھم من برامج التنمیة 

  ).Gokmenoglu, ،2016 & Clark ،Kiraz(المھنیة،  واختیار المحتوى المناسب 
 وتشیر توجھات ورؤى السیاسات التربویة في دول العالم المختلفة إلى األخذ بأسلوب

تطویر األداء وتحسین جودة المؤسسات التعلیمیة شاملًة عناصر ومقومات النظام التعلیمي،  وُیَعّد 
من أبرز محاورھا التأكید على األخذ بأسلوب التنمیة المھنیة للمعلمین والمعلمات كوسیلة تربویة 

اء وتفعیلھ في لتحقیق التطور والتحدیث،  مع األخذ بكل مستحدث في العلوم والمعارف؛ لدعم األد
  ).٢٠١٦. الھیم،  الحربي،  الدیحاني(المجال التعلیمي التربوي 

وفي ذات السیاق أشارت العدید من الدراسات إلى أن برامج تدریب المعلمین أثناء الخدمة 
لم تؤِت ثمارھا المرجّوة؛ نظًرا إلى وجود عدة معوقات قد تُحول دون االستفادة من ھذه البرامج،  

  ). ٢٠١٥آل سویدان،  (ودراسة ) ٢٠١٧الناجم،  (،  و)٢٠١٧الیحیى،  (منھا دراسة 
كما أشارت بعض الدراسات إلى أن التنمیة المھنیة للمعلمین تواجھ بعض القصور في عدة 

ودراسة آل سویدان ) ٢٠١٤(جوانب، قد أشارت بعض الدِّراسات السابقة كدراسة الصاعدي 
ودراسة أفنان حافظ ) ھـ١٤٣٧(راسة الحربي ، ود)ھـ١٤٣٦(، ودراسة القحطاني )٢٠١٥(
الشكل النمطي لبرامج التنمیة المھنیَّة للمعلِّم :  ، من أبرزھا)ھـ١٤٣٧(ودراسة خوج ) ھـ١٤٣٧(

اتخذ وضًعا مركزیا، معتمًدا على آراء صانعي السیاسة التعلیمیَّة وآراء الباحثین األكادیمیین، 
 تختلف مع االتجاھات الرسمیَّة، وضعف تحفیز المعلِّمین متجاھلین آراء المعلِّمین التي غالًبا

بالمشاركة في برامج التنمیة المھنَّیَّة، وعدم وجود أندیة تھتم بتنمیتھم مھنیا، وارتفاع أنصبة 
المعلِّمین من الحصص، وشكلیَّة برامج التدریب وعدم منحھا حقَّھا من التمویل والتجھیز والتنظیم 

قصور برامج التدریب، حیث إنھا ال تستھدف المتطلبات التدریبیَّة التي في مستوى الكفایة، و
یحتاجھا معلِّم المستقبل، وتعذر استیعاب األعداد المطلوب تدریبھا من المعلِّمین والمعلِّمات في ظل 
انتشارھم الجغرافي وضخامة مجتمعھم، ومعارضة بعض مدیري المدارس من خروج المعلِّمین 

تحاق بالبرامج التدریبیَّة، وغلبة الجانب النظري على الجانب العملي، وعجز البرامج والمعلِّمات لالل
 .عن تزوید المعلِّم بمھارات التعلُّم الذاتي

ونتیجة للممارسات التدریسیة التقلیدیة أصبحت ھناك فجوة بین الریاضیات والواقع، جعلت 
، وال یعرفون سببًا لدراستھا سوى (Laurens et al., 2017:  2)كثیرًا من الطالب یكرھونھا  

، وُیعانون من صعوبات في تعلمھا وضعف في (Makonye, 2014:  1)اجتیاز االختبار 
 ، وال ُیحسنون تطبیق  أبسط مبادئھا في حل مشكالتھم الواقعیة)١٣،  ٢٠١٠المالكي، (تحصیلھا 

(Laubscher, 2017:  6) وینسون ما تعلموه من دروسھا ،(Musdi, 2016:  3).  
، والحربي )٢٠٠٦(وفي نفس السیاق أشارت العدید من الدراسات، منھا دراسة بدر

، )٢٠١٣( ، والبوم)٢٠١٣( ، وخشان وآخرون)٢٠١١(، والكبیسي)٢٠١١(، وھزیم)٢٠٠٧(
إلى ضعف مستوى التحصیل الدراسي في الریاضیات، ) ٢٠١٥(، ودراسة سلیمان )٢٠١٤(وصبح 

ستوى التطویر المھني للمعلمین، وتبني استراتیجیات تقلیدیة ولعل من أسباب ذلك الضعف ضعف م
من قبل المعلمین، وتدني مستوى توظیف التقنیات الحدیثة في مجال تعلیم وتعلم الریاضیات، وقد 
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إلى أن توظیف التقنیات یعمل على توفیر بیئة جاذبة للتعلم، ) ٢٠١٣القحطاني، (أشارت دراسة 
، وزیادة التحصیل الدراسي لدیھم، وقد أوضحت العدید من تعمل على تعدیل سلوك التالمیذ

، ندرة )٢٠١٣(، والمحمدي )٢٠١٣(، والقحطاني )٢٠١٥(الدراسات ومنھا دراسة آل مغني 
توظیف المعلمین للتقنیات الحدیثة في مجال تعلیم وتعلم الریاضیات، وتبني األسالیب التقلیدیة من 

لبلدان العربیة ومن بینھا الكویت، ولعل ھذا یرجع في قبل معلمي ومعلمات الریاضیات في بعض ا
األساس لضعف مستوى التطویر المھني لدیھم بما یؤھلھم لتوظیف ھذه التقنیات واالستراتیجیات 

  .التدریسیة الحدیثة في تدریس الریاضیات
التي أشارت ) ھـ١٤٣٦(واستجابة لتوصیات العدید من الدراسات التربویَّة كدراسة الزائدي 

وجود خطر یھدد منظومة التعلیم في المجتمعات العربیَّة،  ناتج عن اتساع الفجوة بین أداء ھذه ب
المنظومة والتقدم المعرفي،  األمر الذي یستلزم إعادة النظر في استثمار القوى البشریَّة،  وإعادة 

مھارات ومعارف النظر في عناصر المنظومة التعلیمیَّة،  وفي مقدمتھا المعلِّم،  بما یكتسبھ من 
التي أوصت بأن ) ھـ١٤٣٧(تجعلھ قادًرا على الوفاء بمتطلبات عصر المعرفة،  ودِّراسة الشھري 

تكون التنمیة المھنیَّة مستمرة ومتكاملة،  وتوفیر فرص النمو المھني للمعلِّم،  وإثارة دافعیَّة المعلِّمین 
جھود الذاتیَّة المھنیَّة للمعلِّم، ودراسة علِّیَّة لتطویر أدائھم المھني،  والتوجھ لألبحاث القائمة على ال

التي أوصت بإتاحة مصادر التعلُّم للمعلِّم لمواجھة التحدیات والتغیرات ) ھـ١٤٣٧(شرف 
  . المستمرة،  وتجدید معارفھ ومھاراتھ باستمرار؛ لتحقیق التنمیة المھنیَّة المستدامة

  :مشكلة الدراسة
دراسة الحالیة في ضعف مستوى تحصیل الطالب في في ضوء ما سبق تتحدد مشكلة ال

مادة الریاضیات بصفة عامة، وھذا الضعف یعود في جانب كبیر منھ لضعف مستوى إعداد وتأھیل 
المعلمین وتطویر أدائھم المھني بما یتناسب مع المستجدات والمستحدثات التربویة في المجال 

صفة خاصة، مما یتطلب العمل على تطویرھم التعلیمي بصفة عامة وفي مجال تعلیم الریاضیات ب
  :مھنیًا وھو ما تسعى إلیھ الدراسة الحالیة من خالل محاولتھا اإلجابة عن التساؤالت التالیة

  :أسئلة الدراسة
  ما المقصود بالتطویر المھني للمعلمین وأبرز مالمحھ؟ .١
  ما اإلطار المفاھیمي للریاضیات؟ .٢
  ؟)TIMSS(لدولیة في الریاضیات والعلوم ما اإلطار الفلسفي لدراسة التوجھات ا .٣
ما مالمح التصور المقترح للتطویر المھني للمعلمین في ضوء متطلبات دراسة التوجھات  .٤

 ؟)TIMSS(الدولیة في الریاضیات والعلوم 
 ھدفت الدراسة یشكل رئیس تطویر األداء المھني لمعلمي الریاضیات في ضوء :أھداف الدراسة

  :، وذلك من خالل تعرف ما یلي)TIMSS(ة في الریاضیات والعلوم دراسة التوجھات الدولی
  .المقصود بالتطویر المھني للمعلمین وأبرز مالمحھ .١
  .اإلطار المفاھیمي للریاضیات .٢
  ).TIMSS(اإلطار الفلسفي لدراسة التوجھات الدولیة في الریاضیات والعلوم  .٣
طلبات دراسة التوجھات مالمح التصور المقترح للتطویر المھني للمعلمین في ضوء مت .٤

 ).TIMSS(الدولیة في الریاضیات والعلوم 
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  : تنبع أھمیة الدراسة من عدة اعتبارات یمكن إیجازھا على النحو التالي:أھمیة الدراسة
تعد الدراسة استجابة لتوصیات العدید من الدراسات والمؤتمرات السابقة التي أوصت بإجراء  .١

  .ني للمعلم بصفة عامة ومعلم الریاضیات بصفة خاصةمزید من الدراسات حول التطویر المھ
إثراء الجانب النظري في مجال التطویر المھني لمعلمي الریاضیات في ضوء متطلبات دراسة  .٢

  ).TIMSS(التوجھات الدولیة في الریاضیات والعلوم 
  .إفادة معلمي الریاضیات بما تقدمھ من تصور مقترح یسھم في تطویر أدائھم المھني .٣
مسئولي برامج التطویر المھني للمعلمین بصفة عامة ومعلمي الریاضیات بصفة خاصة إفادة  .٤

  .في دولة الكویت بما تقدمھ من تصور مقترح یفید في عملیة إعداد وتخطیط ھذه البرامج
  .إتاحة الفرصة أمام الباحثین إلجراء دارسات أخرى ذات صلة بموضوع الدراسة الحالیة .٥

  :منھج الدراسة
راسة المنھج الوصفي باعتباره األنسب لتحقیق أھدافھا، حیث من خالل أمكن استخدمت الد

التوجھات الدولیة في الریاضیات عرض اإلطار النظري لكل من التطویر المھني وفلسفة دراسة 
وكذلك الریاضیات باعتبارھا إحدى المواد الدراسیة ذات األھمیة، كما أنھ من ، )TIMSS(والعلوم 

  .ي أمكن صیاغة التصور المقترح للتطویر المھني لمعلمي الریاضیاتخالل المنھج الوصف
  : حدود الدراسة

التطویر المھني لمعلمي الریاضیات في ضوء متطلبات دراسة التوجھات : الحدود الموضوعیة .١
  ).TIMSS(الدولیة والعالمیة للریاضیات والعلوم 

  .معلمي الریاضیات: الحدود البشریة .٢
  .الكویتدولة : الحدود المكانیة .٣
  .م٢٠١٩/ ٢٠١٨العام الدراسي : الحدود الزمانیة .٤

  : مفاھیم الدراسة
  : التطویر المھني للمعلمین .١

تلك العملیات واألنشطة المنظمة التي تقدم للمعلِّمین :  "بأنھ) ٢٩م،  ٢٠١٥(عّرفھ وھبة 
نیَّة بمختلف فئاتھم وتخصصاتھم بھدف االرتقاء بمستوى المعارف والمھارات واالتجاھات المھ

  ".لدیھم،  وصقل مھاراتھم العلمیَّة وزیادة قدراتھم على اإلبداع والتجدید في عملھم
 :الریاضیات .٢

علم تجریدي من خلق وإبـداع العقـل البشر وتھتم باألفكار "تعرف الریاضیات بأنھا 
  ).١٥م، ٢٠٠٩أبو أسعد، ".(والطرائق وأنماط التفكیر

 كل الثقافات والحضارات على اختالف تنوعھا وتمثل الریاضیات لغة رمزیة مشتركة بین
وتباین مستویاتھا،  كما أنھا تعتبر األساس لكثیر من أنماط التواصل والتعایش بین الناس،  وذلك من 
خالل التفكیر واالستدالل الحسابي وإدراك العالقات الكمیة،  والمنطقیة والھندسیة،  حیث تقف 

المستخدمة منھا خلف العدید من األنشطة األكادیمیة األخرى،  األنشطة والعملیات العقلیة المعرفیة 
كما تعّد من أھم المواد الدراسیة التي تقدم لجمیع التالمیذ في كل مستویاتھم ومراحلھم التعلیمیة،  
حیث إنھا تمكنھم من حل المشكالت مستخدمین في ذلك المعرفة والحقائق والقواعد والقوانین 
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الشامي، (المعرفة على مختلف النشطات الیومیة التي یتعرضون لھا الریاضیة في تعمیم ھذه 
٢، ٢٠٠٧  .(  

  ): TIMSS(دراسة التوجھات العالمیة للریاضیات والعلوم  .٣
دراسة التوجھات العالمیة للریاضیات والعلوم وھو مشروع عالمي صمم لمقارنة تعلیم 

إمكانیة تبادل الدول لكثیر من وتعلم العلوم والریاضیات في الصفوف الرابع والثامن من أجل 
  .الممارسات التعلیمیة، وتطویر مناھج العلوم والریاضیات لتحقیق مستوى إنجاز مرتفع

  ): TIMSS(متطلبات  .٤
ھي المتطلبات الواجب توافرھا في محتوى الریاضیات للصف الرابع االبتدائي، فیما یتعلق 

، األشكال الھندسیة والمقاییس، عرض األعداد(ببعد المحتوى وینقسم إلى ثالث مجاالت فرعیة 
) المعرفة التطبیق، االستدالل(البیانات، وبعد العملیات المعرفیة وینقسم إلى ثالث مجاالت فرعیة 

  ).١١، ٢٠١٣نھرو، والتلیني، (
  : الدراسات السابقة

بدراسة ھدفت تعرف تأثیر برامج التنمیة المھنیة ) (Ross & Bruce, 2007: 50-60قام  .١
یھدف إلى زیادة فعالیة ) PD(لیة المعلمین من خالل تصمیم برنامج للتطویر المھني على فعا

معلما وتم تصمیم برنامج عالجي للتنمیة ) ١٠٦( معلمي الریاضیات، بلغت عینة الدراسة 
شمل مصادر المعلومات وفعالیة المعلمین وبعض النظریات Delayed Treatment)(المھنیة 

وقدمت الدراسة بعض التدابیر واإلجراءات . ١٩٩٧ماعي لباندورا، مثل نظریة اإلدراك االجت
لزیادة كفاءة المعلم، وكانت النتائج ذات داللة إحصائیة لزیادة فعالیة إدارة الفصول الدراسیة، 
وإعطاء األولویة إلدارة المناقشات الصفیة العلنیة من قبل قادة التنمیة المھنیة وإعادة تعریف 

 .تتعلق بالمعلم للنجاح داخل الفصول الدراسیةبعض المفاھیم التي 
ھدفت تحدید مستوى المعرفة الریاضیة لطالب الصف الثامن األساسي ) ٢٠٠٩(دراسة یحیى  .٢

في مدارس محافظة قلقیلیة، وإلى تحدید مستوى المعرفة الریاضیة لمعلمي الریاضیات الذین 
، واستخدم الباحث ٢٠٠٧) TIMSS(یدرسون ھؤالء الطالب في ضوء الدراسة الدولیة 

فقرة ) ٤٠(المنھج الوصفي التحلیلي، واعتمد على اختبارین أحدھما للطالب یشتمل على 
) ٢٠(موزعة على مجاالت محتوى الكتاب المدرسي المقرر، واآلخر للمعلمین یشتمل على 

یھ سؤاًال یعتقد بأنھ مفھوم خاطئ لدى المعلمین في المحتوى الدراسي، ومن أبرز ما توصلت إل
) TIMSS(تدني مستوى المعرفة لدى الطلبة في اختبار الدراسة الدولیة :  الدراسة من نتائج

  .، كما أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیًا في مستوى التحصیل تعزى لجنس الطالب٢٠٠٧
ھدفت تحلیل محتوى منھج الریاضیات بالمرحلة المتوسطة في ): ٢٠١٠(دراسة الشھري  .٣

ودیة في ضوء متطلبات الدراسة الدولیة الثالثة للعلوم والریاضیات المملكة العربیة السع
)TIMSS( وذلك من خالل بناء قائمة بمتطلبات دراسة التوجھات الدولیة الواجب توافرھا في ،

محتوى منھج الریاضیات بالمرحلة المتوسطة في مجاالت المحتوى الریاضي، ومن ثم تصمیم 
لمتطلبات وتحلیل كتب الریاضیات للمرحلة المتوسطة أداة لتحلیل المحتوى في ضوء تلك ا

وجود تفاوت في درجة :  كتب، وكان من أبرز من توصلت إلیھ الدراسة من نتائج) ٦(وعدھا 
في ) TIMSS(تضمین محتوى الریاضیات بالمرحلة المتوسطة لمتطلبات الدراسة الدولیة 

الصف األول المتوسط كان ، ففي )كبیرة، متوسطة، غیر متحققة(المحتوى الریاضي بین 
بدرجة كبیرة، أما في الصف ) األعداد، الجبر، القیاس(تضمین مجاالت المحتوى الریاضي 
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غیر متحقق، وفي الصف الثالث ) القیاس، البیانات(الثاني المتوسط فكان تضمین مجاالت 
  .غیر متحقق) البیانات(المتوسط كان مجال 

ممارسة معلمي الریاضیات ألسالیب التدریس ھدفت تعرف مدى ): ٢٠١٢(دراسة العلیاني .٤
الفعال في المرحلة المتوسطة،  وقد استخدم الباحث لتحقیق ھذا الھدف المنھج الوصفي 

معلًما من معلمي ) ٥١(المسحي،  كما أعدَّ بطاقة مالحظة وطبقھا على عینة مكونة من 
أن درجة ممارسة :   جھاالریاضیات بالمرحلة المتوسطة بمدینة الریاض،  فكان من أبرز نتائ

معلمي الریاضیات ألسالیب التدریس الفعال في المرحلة المتوسطة تفاوتت بین درجة ضعیفة 
وجیدة جًدا،  كما أن  درجة ممارسة معلمي الریاضیات ألسلوب التدریس المعتمد على طریقة 

 . التعلم التعاوني كانت جیدة جدا
ویم محتوى كتب العلوم الفلسطینیة واإلسرائیلیة ھدفت الدراسة إلى تق) ٢٠١٢(دراسة موسى  .٥

، واستخدم الباحث المنھج الوصفي )TIMSS(للصف الرابع األساسي في ضوء معاییر 
 لمحتوى منھاج العلوم، كما تم بناء ٢٠١١) TIMSS(التحلیل، حیث قام بإعداد قائمة بمعاییر 

 ٤٨في قطاع غزة وعرب  لنفس المحتوى لمعلمي العلوم ٢٠١١) TIMSS(استبانة معاییر 
المطبق علیھم المنھاج اإلسرائیلي باإلضافة إلى قائمة تحلیل المحتوى، وتم اختیار العینة من 
المعلمین بطریقة عشوائیة، كما تم اختیار محتوى كتاب العلوم الفلسطیني واإلسرائیلي للصف 

ضعف في محتوى الرابع اللذان خضعا لعملیة التحلیل، وتوصلت الدراسة إلى وجود قصور و
، ووجد أن النسب المئویة العامة )TIMSS(كتاب العلوم الفلسطیني للصف الرابع وفقًا لمعاییر 

  .للمعاییر في كتاب العلوم اإلسرائیلي أفضل من كتاب العلوم الفلسطیني
تقویم أداء معلمي الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة في ضوء  ھدفت): ٢٠١٢(دراسة الجعفري .٦

،  ومعرفة مدى توافر ھذه المعاییر في أدائھم التدریسي ووضع )NCTM(مھنيالمعاییر ال
،  ولتحقیق أھداف الدراسة )NCTM(تصور مقترح لتطویر أدائھم في ضوء المعاییر المھنیة

استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي،  حیث أعدَّ بطاقة مالحظة في ضوء المعاییر 
ریاضیات ومجال تقویم درس الریاضیات،  ومجال ،  في مجال تدریس ال)NCTM(المھنیة

معلًما من معلمي ) ٥٠(التطویر المھني لمعلم الریاضیات،  وطبقھا على عینة عشوائیة بلغت 
الریاضیات للمرحلة االبتدائیة،  بمحافظة القنفذة،  وكان من أبرز النتائج وثیقة الصلة بالبحث 

ضیة ذات قیمة ومعنى في أثناء درس الریاضیات،  أن معیار تقدیم مھام ریا:   الحالي،  ما یلي
ومعیار تحلیل الدرس والتعلم،  ومعیار توظیف البیانات والمعلومات الریاضیة في تقویم درس 
الریاضیات،  كانت متوافرة بدرجة متوسطة عند المعلمین،  وتندرج ھذه المعاییر تحت 

،  أن معیار )دیم التغذیة الراجعةتحدید األھداف،  والصعوبة المتدرجة،  وتق(استراتیجیات
الحوار والتفاعل الصفي في أثناء درس الریاضیات،  ومعیار إثراء بیئة درس الریاضیات،  
ومعیار استخدام أدوات تقویمیة متنوعة في تقویم الفھم واالستیعاب الریاضي،  كانت غیر 

عزیز وتقدیر الجھد،  والتعلم الت(وتندرج ھذه المعاییر تحت استراتیجیات . متوافرة عند المعلمین
  .في البحث الحالي) التعاوني،  وتنویع التعلیم،  والمشاریع

ھدفت كشف مستوى معرفة معلمي الریاضیات للمراحل ) Nunnally ،2012(دراسة نوناللي  .٧
الدراسیة العلیا بالوالیات المتحدة األمریكیة باستراتیجیات التدریس الفعالة في الریاضیات 

استراتیجیة تحدید أھداف التعلم،  وتنشیط المعرفة السابقة، وتقدیم (ى البحوث وھيالقائمة عل
التغذیة الراجعة، وتقدیم المعلومات اإلجرائیة، وتطبیق المعلومات الجدیدة، والتلخیص، وتدوین 
المالحظات، وتحدید أوجھ التشابھ واالختالف، وتوفیر التعزیز وتقدیر الجھد، والتعلم 

عن واقع تنفیذ معلمي الریاضیات لھا،  وقد استخدم الباحث لتحقیق الھدف المنھج ،  و)التعاوني
الوصفي،  كما أعدَّ استبانة إلكترونیة واستخدم المقابلة الشخصیة،  وطبق المقابلة الشخصیة 
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معلًما ) ٣٣(من معلمي الریاضیات للمرحلة العلیا،  وشارك في االستبیان ) ٣(على عینة عددھا 
أن ھناك تفاوًتا كبیًرا في مستوى معرفة المعلمین الستراتیجیات :   رز النتائجوكان من أب

كما خلصت الدراسة إلى تدني . التدریس الفعالة وبین ما ینفذونھ فعلًیا داخل حجرة الدراسة
  .مستوى أداء المعلمین في استخدام استراتیجیات التدریس الفعالة

ع تنفیذ معلمي الریاضیات بالوالیات المتحدة ھدفت رصد واق) Brown ،2012(دراسة براون  .٨
األمریكیة الستراتیجیات تدریس منھج قائم على معاییر تعلیم الریاضیات،  وقد جمع الباحث 
لتحقیق ھذا الھدف بین البحث الكمي والكیفي،  حیث درس الباحث الواقع لفترة ثالث سنوات 

 من معلمي الریاضیات بمدرسة واحدة وطبق أداة المالحظة على عینة مكونة من معلمین اثنین
أن تطبیق :   وكان من أھم النتائج. طالًبا بالمرحلة العلیا) ٢١٩(وطالبھم حیث كان عددھم

استراتیجیات التدریس المتمركزة حول المتعلم كالممارسة والنمذجة لم تتم بدرجة عالیة بسبب 
تي طبقت كاستراتیجیة التعلم ضیق الوقت،  كما أثبتت نتائج الدراسة أن االستراتیجیات ال

التعاوني والتطبیقات من واقع الحیاة وتنویع التعلیم واستخدام التكنولوجیا ساعدت في جعل تعلیم 
 .الریاضیات وتعلمھا أكثر تشویًقا للمعلمین والمتعلمین

ھدفت الدراسة لتقویم محتوى كتاب الریاضیات للصف ): ٢٠١٣نھرو، والتلیني، :  (دراسة .٩
واستخدم الباحثان المنھج الوصفي ) TIMSS(ساسي في فلسطین وفق متطلبات الرابع األ

) ٨٥(لمحتوى منھاج الریاضیات شملت ) TIMSS(التحلیلي، وقاما بإعداد قائمة بمتطلبات 
متطلبًا توزعت على البعد المعرفي وبعد المحتوى، كما قاما بإعداد أداة لتحلیل محتوى منھج 

ساسي، كما قاما ببناء استبانة لمعرفة مدى توظیف متطلبات الریاضیات للصف الرابع األ
)TIMSS ( في تدریس الكتاب، وطبقت على عینة عددھا)معلم ومعلمة من معلمي ) ٩٧

م، ٢٠١٣/ ٢٠١٢الریاضیات للصف الرابع األساسي، وتم تطبیق الدراسة في العام الدراسي 
الواجب ) TIMSS(قائمة بمتطلبات بناء :  وكان من أبرز من توصلت إلیھ الدراسة من نتائج

معیارًا ) ٨٥(تضمنھا في محتوى منھاج الریاضیات للصف الرابع األساسي، تكونت من 
األعداد، األشكال الھندسیة والقیاسات، عرض البیانات، (توزعت على ست مجاالت ھي 

  ).التطبیق، االستدالل
واُفر الِكَفاَیات المھنیة الالزمة ھدفت الدِّراَسة إلى معرفة َدَرَجة َت): ٢٠١٤(دراسة عواجي .١٠

ومعرفة ما إذا كان ، لدى ُمَعلِّمي الریاضیات لتدریس  مقررات الریاضیات بالمرحلة المتوسطة
ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدِّراَسة ُتْعَزى الختالف 

ولتحقیق الھدف استخدم البَّاِحث ). ةالدورات التدریبی، الخبرة التدریسیة(متغیرات الدِّراَسة 
وطبق الَبْحث على عیَِّنة ، وأعدَّ بطاقة مَالَحَظة ومقابلة مباشرة لعیَِّنة الَبْحث، المنھج الوصفي

من ُمَعلِّمي الریاضیات بالمرحلة المتوسطة باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة جازان 
ارتفاع أداء المعلمین في تحدید وتوضیح : ج ما یليوكان من أبرز النتائ، معلًما) ٣٠(عددھم 

وتندرج ھذه ، وفي وضع أھدافا تنمي مھارات التفكیر، الفكرة الرئیسة للدرس واألفكار الفرعیة
األداءات تحت استراتیجیة تحدید األھداف في البحث الحالي، كان أداء المعلمین متوسًطا في 

م عمل الطالب الفردي وأثناء تعلم األقران وفي وفي تقوی، الجماعي العمل تتطلب أھداف وضع
، )تقییم أعمالھم وأعمال زمالئھم(وفي تشجیع الطلبة على النقد الذاتي ، العمل الجماعي

وتصحیح التصورات الخاطئة لدى الطلبة، كان أداء ، واستخدام التغذیة الراجعة بشكل مناسب
وربط محتویات ، م بشكل مناسبالمعلمین منخفًضا في حث الطلبة على استخدام مطویاتھ

وتنفیذ أنشطة صفیة وغیر صفیة  تعزز لدى ، الدرس بحیاة الطَّاِلب الیومیة والبیئة الخارجیة
 البیئة  لتنظیم متنوعة أشكاٍل وفي اقتراح، الطالب مھارات الَبْحث واالكتشاف وحل المشكالت

 تعلم في المحلیة البیئة مصادر والتخطیط لتوظیف، التعلیمیة األنشطة طبیعة وفق الصفیة
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وتقدیم أنشطة تعزیزیة ، )فوق المتوسط، متوسط، دون المتوسط(الریاضیات وفي تنویع التعلیم 
وفقا ، وانعدام أداءھم في توظیف التقنیات التعلیمیة بشكل مناسب للدرس. مناسبة وعالجیة

بین ) ٠٫٠٥≤ α(ةلمقیاس الباحث، ال ُتوَجُد فروق ذات داللة إحصائیة عند ُمسَتَوى دالل
 .وعدد الدورات التدریبیة، متوسطات استجابات المَعلِّمین ُتْعَزى لسنوات الخبرة في التدریس

ھدفت معرفة فاعلیة برنامج تدریبي مقترح في تنمیة بعض مھارات ): ٢٠١٥(دراسة شاھین  .١١
كلیة التعلم النشط لمعلمي الریاضیات، وفي التحصیل واختزال القلق الریاضي لدى طلبة ال

التقنیة بمحافظات غزة،  وقد اتبع الباحث في دراستھ المنھج التجریبي بتصمیم المجموعة 
معلمًا من معلمي الریاضیات بالكلیات التقنیة، وكذلك ) ١٥(الواحدة، وتكونت عینة الدراسة من 

 إلى طالبًا وطالبة من الطلبة الملتحقین في الكلیات التقنیة بمحافظات غزة، تم تقسیمھم) ٤٤٢(
طالبًا وطالبة یمثلون ) ٢٢٠(طالبًا وطالبة یمثلون المجموعة التجریبیة، واألخرى ) ٢٢٢(

المجموعة الضابطة الذین أخضعوا للبرنامج التدریبي، واستخدم الباحث أربع أدوات، األداة 
بطاقة :  البرنامج التدریبي حول التعلم النشط لمعلمي الریاضیات، واألداة الثانیة:  األولى

مالحظة لقیاس مدى فاعلیة البرنامج في تنمیة مھارات التعلم النشط لمعلمي الریاضیات في 
اختبار تحصیلي لقیاس مدى فاعلیة إستراتیجیة التعلم النشط :  أدائھم التدریسي، األداة الثالثة

مقیاس للقلق الریاضي لقیاس مدى فاعلیة إستراتیجیة :  على تحصیل الطلبة، واألداة الرابعة
لتعلم النشط في اختزال القلق الریاضي للطلبة، وقد أسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة ا

إحصائیًا بین متوسطي أداء معلمي الریاضیات بالكلیة التقنیة لقیاس األداء التدریسي قبل 
البرنامج وبعده لصالح األداء البعدي، ووجود فرق دال إحصائیًا بین متوسطي درجات الطلبة 

 التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي في اختبار التحصیل لصالح طلبة المجموعتین
المجموعة التجریبیة، كذلك وجود عالقة عكسیة قویة بین التحصیل في الریاضیات وبین القلق 

  . الریاضي لدى طلبة الكلیات التقنیة
بي قائم ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلیة برنامج تدری):  ھـ١٤٣٧(دراسة حمدي  .١٢

على بعض استراتیجیات التعلم النشط لتطویر األداء التدریسي لمعلمي الریاضیات بالمرحلة 
االبتدائیة، ولإلجابة على أسئلة الدراسة فقد اعتمد الباحث المنھج التجریبي بتصمیم المجموعة 

) ٤٨(وتم تطبیق البرنامج على عینة عشوائیة بسیطة من مجتمع الدراسة، تكونت من . الواحدة
ولتحقیق أھداف الدراسة تم إعداد أداتین ھما . معلمًا من معلمي الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة

، ) العصف الذھني– حل المشكالت –التعلم التعاوني (برنامج تدریبي مقترح لإلستراتیجیات 
التدریبي وقد أظھرت نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج . وبطاقة مالحظة األداء التدریسي للمعلمین

في تطویر األداء التدریسي لدى معلمي الریاضیات، كما أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق 
بین متوسطي درجات أداء المعلمین بالمالحظة ) ٠٫٠١ α≥ (ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

یة، لصالح المعلمین بالمالحظة البعد)  التقویم– التنفیذ –التخطیط (القبلیة والبعدیة في مراحل  
بین متوسطي درجات أداء ) ٠٫٠١ α≥ (وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 – حل المشكالت –التعلم التعاوني (المعلمین بالمالحظة القبلیة والبعدیة في إستراتیجیات 
  .مما یثبت فاعلیة البرنامج. لصالح المعلمین بالمالحظة البعدیة) العصف الذھني

ھدفت الدراسة للتعرف على مدى استفادة معلمي المرحلة الثانویة ): ٢٠١٧الیحیى،  (دراسة  .١٣
من برامج التطویر المھني واتجاھات المعلمین نحو برامج التطویر المھني،  والكشف عن 
المعوقات التي تحد من استفادة المعلمین من برامج التطویر المھني،  وقد استخدم الباحث 

من معلمي ومشرفي ) ٨٤(الستبانة  اإللكترونیة وبلغت العینة المنھج الوصفي،  واألداة كانت ا
من المجتمع األصلي،  وكان من أھم النتائج % ٢٠المرحلة الثانویة بمدینة الدوادمي بما یمثل 
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وجود معوقات منھا عدم ربط التنمیة المھنیة بترقیات وحوافز،  ضعف مشاركة المعلم بإبداء 
 .   إضافة لقلة الحوافز المادیة والمعنویة للمعلم المتمیزرایة حول االحتیاجات التدریبیة، 

  :التعلیق على الدراسات السابقة
یتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي اھتمت بمتغیرات الدراسة الحالیة، فمنھا ما 

سة اھتم بالتطویر المھني والتنمیة المھنیة للمعلمین، ومنھا اھتم بالریاضیات، ومنھا ما اھتم بدرا
، كما یتضح تنوع األھداف الرئیسیة )TIMSS(التوجھات الدولیة والعالمیة في الریاضیات والعلوم 

لھذه الدراسة، سواء من حیث دراسة الواقع أو تحدید بعض المؤثرات أو العالقة ببعض المتغیرات 
ھداف األخرى، إضافة لتنوع األدوات والمنھجیة المستخدمة في ھذه الدراسات تبعًا لتنوع األ

الرئیسیة لھا، وبصفة عامة تجمع معظم ھذه الدراسات على ضعف مستوى تحصیل الطالب في 
الریاضیات باإلضافة لتأكیدھا على أھمیة التطویر والتنمیة المھنیة للمعلمین واحتیاجھا لمزید من 

لریاضیات الدعم والتطویر، كما یتبین تأكیدھا على أھمیة دراسة التوجھات الدولیة والعالمیة في ا
، وتأتي ھذه الدراسة في سیاق الدراسات السابقة من حیث االھتمام بمتغیراتھا، )TIMSS(والعلوم 

ولكنھا تتمیز عنھا في جمعھا بین المتغیرات الثالث من جھة، وفي ھدفھا الرئیس المتمثل في 
 الدراسة التطویر المھني للمعلمین من خالل تقدیم تصور مقترح لذلك من جھة أخرى، واستفادت

الحالیة من الدراسات السابقة في تحدید مشكلة الدراسة وفي عرض اإلطار النظري وبناء التصور 
 .المقترح

  : اإلطار المفاھیمي للدراسة
  المقصود بالتطویر المھني للمعلمین وأبرز مالمحھ: المحور األول

   : التطویر المھنيمفھوم .١
لھادفة إلى مساعدة المعلمین على تعلم الوسائل المنھجیة وغیر المنھجیة ا"عرف بأنھ 

واستكشاف مفاھیم متقدمة ، وطرق التدریس، وتنمیة قدراتھم في الممارسات المھنیة، مھارات جدیدة
  ). ٤٤٦، ٢٠١٦، الرباط"(تتصل بالمحتوى والمصادر والطرق لكفاءة العمل التدریسي

تربویة بشكل یؤدي إلى وھو عملیة حصول المعلم على المھارات والمعلومات واألسالیب ال
تطور مستواه داخل المدرسة وخارجھا بصفتھ معلم ومربي سواء أكان ذلك بمجھود ذاتي منھ أو 

  ). ٢٠١٤القحطاني، (كان عن طریق برامج تدریبیة أو لقاءات تربویة ونحوھا 
یشترك في تخطیطھا وتنفیذھا جمیع ، عملیة منظمة"بأنھ ) ٤٧، ٢٠١١(ویعرفھ عامر

التي تدعم ، وتتضمن جمیع خبرات التعلم الرسمیة وغیر الرسمیة،  المجتمع المدرسيالعاملین في
  ."النمو المھني لجمیع العاملین في المؤسسة في جمیع المراحل من خالل أنشـطة فردیة أو جمـاعیة

عملیَّة وظیفیَّة تعاونیَّة منظمة ومكتسبة یقوم بھا :  "وعَرفھ البعض  التطویر المھنيَّ بأنھ
علِّمون بشكل فردي أو جماعي تھتم بأسالیب تعلیم الكبار وتسھم في نموھم مھنیا من حیث الم

ھـ،  ١٤٣٧الخضري،  " (مفاھیمھم ومھاراتھم وقدراتھم التدریسیَّة والتي تحقق تقدم تحصیل التالمیذ
١٦٥ .(  

عملیة مقصودة تتضمن مجموعة من "،  بأنھ )٢٥٤،  ٢٠١٧(كما یعرفھ العنزي 
ت المخططة والمنظمة یتم فیھا تزوید المعلم بالمعارف والمھارات والقدرات المتعلقة بعملھ اإلجراءا

ومسؤولیاتھ المھنیة،  بھدف تحسین وتطویر مھاراتھ وخبراتھ مدى حیاتھ المھنیة،  مع ضرورة أن 
  ".ینتج منھا تحسین في تعلم المتعلم
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یاضیات بأنھ العملیة وفي ضوء ما سبق یمكن تعریف التطویر المھني لمعلمي الر
المقصودة والمخطط لھا وفق إجراءات منھجیة على أیدي متخصصین من أجل رفع مستوى األداء 
المھني لمعلمي الریاضیات وتعزیز امتالكھم القدرات المعرفیة والوجدانیة والمھاریة المتطلبة 

ت التدریسیة الحدیثة لتدریس الریاضیات باإلضافة لتمكینھم من توظیف المستحدثات واالستراتیجیا
في العملیة التعلیمیة بما یعود باإلیجاب على مستوى تحصیل طالبھم في الریاضیات واتجاھاتھم 

  .اإلیجابیة نحوھا
  :   المھني للمعلمینالتطویرأھداف  .٢

) ٢٠٠٩الحر،  (،  )٢٠١٠طاھر،  (،  )٢٠١٠العاجز،  اللوح،  األشقر،  (أشار كًال من 
  : ویر المعلم مھنیًاألھم أھداف التدریب وتط

  تنمیة كفاءات المعلم تطبیًقا لمبدأ التعلم مدى الحیاة،  وتشجیع التطویر والتعلم الذاتي والعمل
على  تالفي أوجھ القصور في إعدادھن قبل التحاقھ بالخدمة عبر توفیر برامج تنمویة متكاملة 

  . وفعالة تسعى إلى تنمیتھ وتطویر التعلیم

 یمیة الحدیثة،  والتبصیر بالمشكالت التربویة ووسائل حلھا،  مع تعزیز اإللمام بالطرق التعل
خبرات المعلم في مجال تخصُّصھن،  لتحسین إنتاجیة المعلم ورفع مستواه في المادة 

  .الدراسیة،  وزیادة قدرتھ على اإلبداع والتجدید؛ مما یشعره بالرضا الوظیفي

 باألدوار الموكلة إلیھ،  وتحسین نوعیة التعلیم التدریب على المناھج المطوَّرة لیقوم المعلم 
حتى یؤثر التدریس في نمو الطالب وسلوكھم،  وتغییر سلوكیات المعلم واتجاھاتھ إلى 

  . األفضل،  وتذكیره بدوره ومسؤولیاتھ في العملیة التعلیمیة

 واقف مساعدة المعلم حدیث التخرج لالّطالع على القوانین والنظم؛ حتى یستطع مواجھة الم
  . الجدیدة في میدان العمل ولتعزیز ثقتھ بنفسھ

  : مبررات التطویر المھني للمعلمین .٣
مجموعة من المبررات التي تبرز الحاجة لالھتمام بالتنمیة ) ٢٠١٤(یجمل القحطاني

  : المھنیة للمعلم في
، مما یسمح بعطاء علمي وتقني جدید ومتالحق: التنامي السریع في نظم المعرفة وتنوعھا  -أ 

فلم یقف التطور عند المقدار التي ، یكشف عن مجاالت تطبیقیة جدیدة لھذه المعارفو
ألن المعارف تنمو وتتطور وتزداد و وال یلبث ، استوعبھ المعلم في فترة إعداده قبل التخرج

وھنا تظھر الحاجة إلى تزوید المعلمین ، المعلم حتى یصبح متخلفًا عن مستوى التطور العلمي
  . في برامج التدریب أثناء الخدمة، حین وآخربكل جدید بین 

، إن التغیرات التي تحصل في بنیة المناھج التربویة ومحتواھا: تطور المناھج التربویة  -ب 
، داخل المدرسة وخارجھا، والتطورات التي ترافقھا في تقنیات التعلیم وأسالیب استخدامھا

أمر ، والتقنیات المالئمة، علیموطرائق الت، نتیجة للعالقات القائمة بین محتوى المناھج
  . وإثراء خبراتھ العلمیة، یستدعي تجدیًدا في تأھیل المعلم

، والتجدیدات التي تتصف بھا الخطط التنمویة، إن التغیرات المتعاقبة: تجدید الخطط التنمویة  -ج 
وخاصة ما یطرأ منھا على مواصفات الخریجین من الجوانب الفنیة ، وأسالیب تنفیذھا

وتنویع ، وما یحصل من تفریغ التعلیم، ومستوى تأھیلھم، ومجاالت عملھم، ھمواختصاصات
وتعدیًلا ، تتطلب بطبیعة الحال تطویًرا، وطبیعة مستلزماتھ الفنیة والمادیة، مساقاتھ وأنماطھ

  . وكفایات المعلمین على حد سواء، یالئم خطط التربیة



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٤

كثیر من المعلمین في أثناء إعدادھم ما لم یتلقى ال:  معالجة النقص الحاصل في فترة اإلعداد  -د 
ومن ، فبعضھم یعجز عن العطاء العلمي المنتظر، یؤھلھم ألداء وظائفھم المیدانیة أداء كامًال

والشعور ، وإلنقاذ المعلم من الیأس، ثم ینبغي أن یتم تدریبھم على ما فاتھم أثناء عملیة اإلعداد
  . ي الحیاةبالنقص الذي ال یمكنھ من التكیف مع وظیفتھ ف

وفي ، تظھر بین الحین واآلخر تطورات في النظریات التربویة:  تطور النظریات التربویة  - ه 
فتتغیر من أجل ذلك ، الفلسفات التربویة التي تعتمدھا األنظمة التربویة في الدولة أو المجتمع

فأصبح من الضروري أن یحاط القائمون ، األھداف التعلیمیة وطرائق التدریس والتدریب
والبد من إعادة تدریبھم ، وبتغیر أدوارھم في كل فلسفة تربویة جدیدة، بالتعلیم علمًا بكل جدید
  ). ١٨-١٤، ٢٠١٤، القحطاني(حتى یقوموا بوظائفھم خیر قیام، للتكیف مع ھذه األدوار

ومن ذلك یتضح جلیًا أن أي معلم مطالب بتطویر مھاراتھ، لیكون عضوًا فاعًال في فریق 
یؤمن بالتنمیة المھنیة الذاتیة، ویرسم الطریق لتطویر نفسھ وتنمیتھا مھنیًا باالنخراط العمل، وأن 

ببرامج التدریب المالئمة التي ترتبط بأھداف المدرسة واستراتیجیاتھا، واالھتمام بتحقیق رسالتھ 
  . في المدرسة التي ینتمي لھا

  أسالیب التطویر المھني للمعلم    .٤
ھني للمعلم من حیث مدتھا وطریقتھا والھدف منھا والمنفذ لھا،  تتنوع أسالیب التطویر الم

فھناك أسالیب ذات طابع نظري كالمحاضرة،  وأسالیب ذات طابع عملي كالتدریب وأسلوب 
التدریس المصغر،  وقد تصنف إلى أسالیب ذاتیة وھي ما یقوم بھا المعلم نفسھ دون الحاجة إلى 

التي تأتي من المؤسسات التربویة المشرفة على عمل وأسالیب خارجیة وھي . مساعدة خارجیة
  : وقد أوردت األدبیات التربویة عدة أسالیب منھا) ٥٣، ٢٠١٠المناحي، (المعلم 

 ویعد ھذا األسلوب أسلوبا أساسیا ومھما في تحقیق أھداف التنمیة المھنیة :  التدریب التربوي
ي تنویع األداء واكتساب استراتیجیات للمعلمین فھو یزید من كفاءة المعلمین مھنیا ویساعد ف

جدیدة ومھارات تعامل تطبیقیة مع التقنیات والوسائل التعلیمیة المختلفة كما یكسب المعلم الثقة 
وھبة (والقدرة على التعامل مع المشكالت في المیدان التربوي وفق األسالیب العلمیة المتطورة 

٥١، ٢٠١٥ .( 

 رشادیة التي یقوم بھا المدیر بتوجیھ المعلم مھنیا والبد أن وھي العملیة اإل:  التوجیھ المباشر
تكون ھذه العملیة بتفاھم الطرفین وتحت عالقة وثیقة ایجابیة بین المدیر والمعلم وبتحلیل 
موضوعي ألداء المعلم لتطویر مھارتھ،  كما أنھا تفید المعلم في فھمھ الطریقة التي ینظر بھا 

 ).١٥٣٥، ٢٠١٧صالحیة، ال(المدیر نحو أدائھ المھني 

 وھي النشاط التعاوني الذي یقوم بھ المعلمون ویكون التركیز فیھ على  مشكلة :  ورش العمل
تربویة لتحلیلھا وتقدیم حلول لھا،  أو النجاز نشاط تربوي مطلوب،  وھذه الطریقة تتیح 

 واإلبداع عن طریق الفرصة للمعلمین لتبادل اآلراء واألفكار،  وتوفر المناخ االیجابي لالبتكار
 ).٥٣، ٢٠١٥وھبة، (التساؤالت والمقترحات التي یطرحھا المعلمون 

 وھي االجتماعات التي یعقدھا المدیر مع المعلمین للتعرف :  االجتماعات الجماعیة والفردیة
على حاجاتھم وتزویدھم بالمستجدات في مجال التنمیة المھنیة وقد تكون في بدایة العام الدراسي 

سید، أسامة، والجمل، ( الزیارة الصفیة أو اجتماعا تخصصیا لمعلمي التخصص الواحد  أو بعد
 ).٢٦٢، ٢٠١٤عباس، 

 حیث یقوم المعلم المتمیز باإلشراف الفني على زمالئھ وتقدیم المساعدة المھنیة : المعلم الخبیر
 .لھم وخصوصا لذي الخبرة الحدیثة بالتدریس
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 ث یقوم المعلمون بتبادل األدوار وفي تبادل الزیارات وھي جھد مخطط حی:  تبادل الزیارات
یستفید المعلمون الخبرات والمعلومات وطرائق جدیدة فیما بینھم بتطبیق واقعي من خالل 

 ).١٥٣٨، ٢٠١٧الصالحیة (المالحظة والتعلیق البناء 

 اءة كأسلوب البحث العلمي وحضور الندوات والمؤتمرات المتخصصة والقر:  األسالیب الذاتیة
 .في مجال مھنة التدریس والتطویر الذاتي المخطط من قبل المعلم

  : مقومات التطویر المھني للمعلم .٥
،  إلى أھمیة التنمیة المھنیة للمعلم وضرورتھا،  فإنھا یجب )١٢،  ٢٠١٧(یشیر عبد القوي 

تم بشكل أال تتم كرد فعل لوجود حاجات معینة أو مشكالت معینة لدى المعلمین،  وإنما یجب أن ت
  : دوري ومستمر،  ولتحقیق ذلك فإنھ یجب توافر مجموعة من المقومات من أھمھا

  االھتمام بوضع التنمیة المھنیة للمعلم كبعد أساسي من أبعاد أي إستراتیجیة لتطویر التعلیم كیفًیا
 . كان أم نوعًیا

 ي،  وتحدد وجود مؤسسات مھنیة متخصصة ترعى مصالح المعلمین وتھتم بقضیة نموھم المھن
احتیاجاتھم،  وتضع المعاییر الواجب توافرھا لدیھم وفي برامج التنمیة المھنیة التي تقدم لھم،  

 .األكادیمیة المھنیة للمعلمین،  وھیئة الجودة واالعتماد،  واتحادات ونقابات المعلمین:  مثل

 نیة ویكون لدیھم الحماس انتشار ثقافة التنمیة المھنیة للمعلمین بحیث یتقبلون فكرة التنمیة المھ
الكافي واإلیجابیة الالزمة لممارسة أسالیب التنمیة المھنیة المختلفة،  ویكونون على استعداد لنقد 
ممارستھم نقًدا ذاتًیا،  وتقبل مالحظات زمالئھم وتبادل الخبرات معھم،  والتخلي عن أسالیب 

 .د في الممارسات التربویة المختلفةالتدریس التقلیدیة،  والتطلع دائًما إلى التغییر والتجدی

  االھتمام بالدور التدریبي للموجھ والمشرف التربوي،  والعمل على تأھیل الموجھین والمشرفین
 . للقیام بھذا الدور بشكل جید

  توفیر الوقت الالزم للتنمیة المھنیة للمعلمین من جانب إدارات المدارس والدعم المادي
 . خراط في برامج التنمیة المھنیة المختلفةوالمعنوي لتشجیعھم على االن

 المشاركة المجتمعیة الفعالة في عملیات التنمیة المھنیة للمعلمین. 

  تحدید معاییر واضحة ومستویات محددة ألداء المعلمین وممارستھم المھنیة تعمل على التقییم
ة مشتقة من ھذه الموضوعي ألدائھم والنقد الذاتي ألنفسھم،  وتحدید أھداف التنمیة المھنی

 .المعاییر
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  اإلطار المفاھیمي للریاضیات المدرسیة: المحور الثاني
  : مفھوم الریاضیات .١

وھي واحدة من أكثر أقسام تعد الریاضیات ملكة العلوم وخادمتھا في جمیع المجاالت، 
  .المعرفة اإلنسانیة فائدة وإثارة

في جزئیاتھا الصغیرة منھا والكبیرة، ویدخل علم الریاضیات في جمیع مجاالت الحیاة وحتى 
فال یكاد یخلو عمل من مفاھیم الریاضیات وحقائقھا وقوانینھا، وتعمل الریاضیات على تنظیم حیاة 
البشر وتسییر أمورھم وحاجاتھم ومعامالتھم، ویظھر في أي مجتمع من المجتمعات أھمیة علم 

لشركات، كما یحتاجھ جمیع أفراد الریاضیات سواء كان ذلك في المؤسسات أو المصانع أو ا
، كما یرتبط علم الریاضیات بجمیع العلوم األخرى ..المجتمع من مھندس ومحاسب وتاجر ومزارع

من أحیاء وكیمیاء وفیزیاء وفلك وغیرھا، وتختلف أھمیھ علم الریاضیات من مجتمع إلى آخر، 
ھ االھتمام بالریاضیات عن غیره ویرجع ھذا االختالف لتطور المجتمع، فالمجتمع المتطور یزداد فی

  ).١٤، ٢٠١٥حسني، (
أن الریاضیات ھي العامل الرئیسي في وحدة العلوم،  ) ٢٠٠٢(ویضیف سامح ریحان 

وھى أقدر المواد الدراسیة على ربط مواد المنھج التعلیمي بأكملھ في صورة منظمة واحدة،  وذلك 
  . )٢، ٢٠٠٢ریحان،  (األبسط في نفس الوقتألنھا النموذج األعلى للمعقولیة كما أنھا النموذج 

ویمكن القول بأن الریاضیات ھي مجموعة من األنظمة الریاضیة، وتطبیقھا في جمیع 
نواحي الحیاة العملیة والتخصصات العلمیة، والنظام الریاضي عبارة عن بناء استنتاجي یقوم علي 

رضي قائم على افتراضات، مجموعة من المسلمات واالفتراضات، أما الریاضیات فھي علم ف
والریاضیات تھتم بدراسة موضوعات عقلیة إما أن یتم  ابتكارھا كاألعداد والرموز الجبریة، أو أن 

، ٢٠٠١الصادق، (تحدد من العالم الخارجي كاألشكال أو العالقات  القائمة بینھا أو بین أجزائھا 
١٦٣ .(  

المھمة والضروریة لكل فرد مھما أن الریاضیات من العلوم ) ٣٥، ٢٠١٣(ویذكر العبسي 
كانت ثقافتھ ألنھا تشكل وجودًا مھمًا في الحیاة الیومیة، ویحتاج إلیھا الفرد التخاذ القرارات المتعلقة 
بأمور حیاتھ الیومیة، ھذا بخالف الدور المھم للریاضیات في تطور وتقدم المجتمعات اإلنسانیة، 

ت التي تعترض المجتمع الذي یسعى لیكون مجتمعًا فالریاضیات تعمل على حل الكثیر من المشكال
  .علمیًا وتقنیًا

علم یقوم على التسلسل المنطقي المرتبط :  الریاضیات بأنھا) ١٥٢، ٢٠١٤(ویعرف عبید 
بالمراحل العمریة للمتعلم، فھي تتدرج من األسھل إلى األصعب ومن البسیط إلى المعقد، ومن 

ة تستخدم لتسھیل عملیة التفكیر عن العالقات الكمیة المحسوس إلى المجرد، وھي لغة رمزی
  .والمكانیة

ومن ثم یمكن القول بأن مفھوم الریاضیات یختلف تبعًا للمراحل التعلیمیة، ففي المراحل 
االبتدائیة یترادف مصطلح الریاضیات مع مصطلح الحساب، في حین یستخدم مي مرحلة ما بعد 

  ).٦٩، ٢٠١٦محمد الكریم، والحربي، (دسة وحساب المثلثات االبتدائیة للداللة على الجبر والھن
  :أھداف الریاضیات .٢

، أبو زینة(، )٤١ -٣٨، ٢٠٠٩، أبو أسعد) (٢٠٠٥الورثان، ( إلى كًال من بالرجوع
  : تكمن أھداف الریاضیات كما یرى علماؤھا فیما یلي، )٢٤ -٢١، ٢٠١٠، عبابنة
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 ت إلعداد األفراد للحیاة العامة والخاصةاكتساب المھارة في استخدام أسلوب حل المشكال.  

 تنمیة التفكیر السلیم لفھم وتفسیر بعض الظواھر الطبیعیة.  

 اكتساب المھارة الالزمة لالستیعاب والكشف عن عالقات جدیدة.  

  المساعدة على تكوین میول واتجاھات سلیمة وقیم وعادات إیجابیة نحو الریاضیات مثل الدقة
  . النفس وتقبل النقد والحساب الذھني والتقدیروالنظام واالعتماد على

 وفي عصر العلم والتكنولوجیا، التعرف إلى مجاالت تطبیقات الریاضیات في الحیاة الیومیة.  

 تذوق الجمال والتناسق العلمي في الریاضیات كعلم، ومتعة العمل بھا.  
 األیام أن أھداف تدریس الریاضیات في ھذه) ١٤٥م، ص٢٠١٠(ویذكر عریفج وسلیمان 

لم تعد قاصرة على اكتساب مھارة القیام بالعملیات وتذكر مجموعة من المفاھیم والتعمیمات بل 
  : أصبحت تتعدى إلى أھداف مثل

 اكتساب لغة الریاضیات واستیعاب مفرداتھا من المفاھیم والتعمیمات والمبادئ.  

 تنمیة قدرة التلمیذ على مالحظة العالقات وتحلیلھا.  

 نحو مراعاة الدقة في التناول والمعالجةتوجیھ التلمیذ .  

 تعلیم التلمیذ التفكیر المنطقي.  

 تعلیم العملیات الحسابیة واكتساب مھارات الریاضة.  

 تعلیم التفكیر التفریقي أو التباعدي.  

 تعلم التقریب والتخمین والتقدیر.  

 تعلم التقییم ودراسة االحتماالت.  

 حیاة الیومیةكشف الجوانب التطبیقیة للریاضیات في ال.  

 تمثیل البیانات في جداول وأشكال توضیحیة وقراءة األشكال.  

 الوعي باألبعاد المكانیة واإلحساس بالعالقات.  

 توقع النتائج قبل الوصول إلیھا.  

 تعلم التفكیر في حل المسائل.  

 اكتساب الثقة بالنفس وتشجیع التعلم الذاتي.  

 التعبیر عن الذات وعن المالحظات بلغة دقیقة.  
  : معاییر الریاضیات .٣

بدأت فكرة صیاغة معاییر مھنیة بعدما بدأ االھتمام في بدایة الثمانیات ینصب نحو برامج 
الریاضیات والعلوم المدرسیة، وبدأت الحاجة إلي ما یسمي إعداد المعلم في ضوء المتطلبات 

سیة، ومن بینھا المھنیة في ذلك الوقت اھتمت بعض الجھات المرتبطة بالریاضیات والعلوم المدر
المجلس القومي لمعلمي الریاضیات والمجلس القومي للبحوث، حیث أقرت تلك الجھات بضرورة 
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وضع معاییر مھنیة تتعلق بأبعاد تطویر البیئة الفصلیة، وتطویر أداء المعلم عند تقییم التالمیذ 
)Norene.  L  2002, 78  .(  

من ) NCTM(ت المتحدة األمریكیة وكان المجلس القومي لمعلمي الریاضیات بالوالیا
أوائل المؤسسات التي اھتمت بوضع معاییر خاصة بمادة الریاضیات المدرسیة، وتم إعداد تلك 

م لمجموعة مكونة من أربع مجموعات فرعیة تمثل قطاعات مختلفة في ١٩٨٧المعاییر في صیف 
ن، والباحثین التربویین، الوالیات المتحدة األمریكیة، ومعلمي الریاضیات المدرسیة، والموجھی

والمربین المھتمین بتعلیم الریاضیات، وأساتذة الریاضیات بالجامعات األمریكیة، وقد تم تعیین 
 في ذلك NCTM  رئیس Dossey Johnوتحدید مجموعات العمل عن طریق جون دوسي  

رومبرج   توماس NCTMالوقت، وقام باإلشراف علي لجنة معاییر الریاضیات المدرسیة من لجنة 
Tomas A.  Romberg وقد أوضحت اللجنة أن ظھور المعاییر ضروري للغایة لمواجھة أزمة ،

تعلیم الریاضیات المدرسیة، وأیضا كنتیجة منطقیة لرغبة الدولة في إصالح حال التعلیم بالمدرسة 
  ). ٢٢، ٢٠٠١میخائیل، (الثانویة 

  :     المعاییر علي النحو التاليوقد تم تقسیم المعاییر المھنیة إلي أربع مجموعات من
  .المعاییر الخاصة بتدریس الریاضیات:  المجموعة األول
  .المعاییر الخاصة بتقویم تدریس الریاضیات:  المجموعة الثانیة
  .المعاییر  الخاصة بالنمو المھني  لمعلمي الریاضیات:  المجموعة الثالثة

  ر معلمي الریاضیات وعملیة تدریس المعاییر الخاصة بدعم وتطوی:  المجموعة الرابعة
  . الریاضیات

  : دور معلم الریاضیات في توفیر بیئة تعلم إیجابیة لطالبھ .٤
یوفر معلم الریاضیات بیئة تعلیمیة لتنمیة القوة الریاضیة لدى جمیع الطالب ینبغي  لكي 

 ): ٢٦٢، ٢٠١١، القحطاني(علیھ 

 ،والتركیز على األفكار والمسائل المھمةتوفیر الوقت الالزم الستكشاف الریاضیات وتنظیمھ . 

 استخدام المكان والمواد بطرق تسھل تعلم الطالب للریاضیات. 

 تزوید سیاق یشجع على تنمیة الكفاءات والمھارات الریاضیة. 

 احترام أفكار الطالب وتقدیر طرقھم في التفكیر واتجاھاتھم نحو الریاضیات. 

 لتفّھم الریاضیاتتشجیع الطالب على العمل فرادى وجماعات . 

 تشجیع الطالب علي المغامرات العقلیة بطرح األسئلة وبناء الفرضیات. 

  تشجیع الطالب علي إظھار إحساس بالكفاءة الریاضیة عن طریق الثناء على محاوالتھم
 .الریاضیة ودعمھا

  : أن من سمات البیئة التعلیمیة الجیدة، ما یلي) ه١٤٣٦(كما ذكر الحربي 
 وأن یكونوا مسئولین ، بمعنى أن یشارك الطلبة في عملیات عقلیة مختلفة:  نشطةأن تكون بیئة

، عن النتائج التي یحصلون علیھا، كما یمكنھم استخدام التقنیة إلیجاد مصادر متعددة للخبرات
 .واستخدام الحاسب إلجراء العملیات الحسابیة والمنطقیة
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 متعلمون األفكار الجدیدة على المعرفة السابقة لفھم وفي ھذه البیئة ُیْدِخل ال: أن تكون بیئة بنائیة
ویبنون معارفھم بأنفسھم مستخدمین المصادر المتعددة للمعرف والمھارات المتاحة عن ، المعنى

 .طریق استخدام شبكات الحاسب واإلنترنت

 وفي ھذه البیئة یعمل الطالب على شكل مجموعات تعلم صغیرة حیث :  أن تكون بیئة تعاونیة
د كل منھم اآلخر لتحقیق التعلم األفضل، وفي ھذه الحالة یمكنھم استخدام البرمجیات یساع

المختلفة لتعزیز التعلم التعاوني واستخدام شبكات الحاسب وأدوات التعلیم اإللكتروني كأدوات 
 .اتصال فیما بینھم لتبادل المعرفة

 أھداف معرفیة وغیر معرفیة وفیھا یكون لدى المتعلمین مسبقًا: أن تكون بیئة مقصودة ومنظمة 
 .یسعون إلى تحقیقھا

 وذلك عن طریق استخدام أدوات التقنیة المختلفة لتخطي البعد : أن تكون بیئة محادثة واتصال
 .المكاني واالتصال مع مجموعات أخرى

 من البیئة الحقیقیة، ) مشكالت(ُیقدم إلى المتعلمین واجبات :  أن تكون مرتبطة بالبیئة الحقیقیة
 .مكن استخدام المحاكاة لمساعدة المتعلمین على فھم ھذه المشكالت وحلھاوی

 ُیسمح للمتعلمین بالتفكر في العملیات المعرفیة التي حصلت في بیئة التعلم:  أن تكون بیئة تفكُّر ،
وكذلك في القرارات التي تتخذ للوصول إلى الحل المطلوب، ویمكن استخدام الحاسب وأدوات 

أو كأدوات للقیام بالعملیات المعرفیة ، ني المختلفة كأدوات إنتاج لعرض ذلكالتعلم اإللكترو
  .المختلفة

ومما سبق نجد أن من األمور التي یجب مراعاتھا عند تقدیم المھام الریاضیة التعلیمیة 
  ):  ٢٢، ٢٠١٦الخثعمي، (ما یلي ، لضمان أن تكون بیئة التعلم إیجابیًة فعالة

 المتعلم كإنسان لھ أھمیتھ یحترمھ اآلخرون ویعترفون برغباتھ بد من االعتراف بوجود ال
ویحترم ، ویستطلع رأیھ،  یشعر المتعلم بأن المعلم یشركھ في النقاشولذلك عندما، واھتماماتھ

فإن ذلك یوفر لدیھ شعوًرا بأنھ شخص مرغوب بھ؛ مما یزید ، ویسند إلیھ بعض المھام، ما یقولھ
  . من دافعیتھ للتعلم وإیجابیتھ

 ة التعلیمیةیجب أن تساعد المھام التعلیمیة المقدمة للمتعلم على المشاركة واإلسھام في العملی ،
فكثیر من المتعلمین یشعرون باالرتیاح إذا ما ساھموا في الموقف التعلیمي، لذا فمساھمة المتعلم 

  . في الموقف التعلیمي تجعلھ یحس بأھمیتھ وتزداد دافعیتھ للعملیة التعلیمیة

 ن أو على األقل أ، ویجب إشراكھ في وضع األھداف، ال بد للمتعلم أن یفھم الغایة من الدرس
توضح لھ األھداف التي یجب أن یحققھا بعد دراستھ، حیث یرى المختصون في علم التربیة أن 

أي عندما یكون للتعلم معنى في حیاة ، الدافعیة للتعلم تزداد عندما یكون الھدف من التعلم واضًحا
  .المتعلم الیومیة والمستقبلیة

 دد من األھداف لدرس أو وحدة یجب على المعلم أن یناقش ویتفق مع متعلمیھ على تحقیق ع
وھو ما ، معینة ألن ذلك یجعلھم یشعرون بأنھم شركاء ولھم الحق في التحكم بمستقبل تعلمھم

  .من دون شك، سیكون لھ مردود إیجابي

  وتقدیم مھام ، حتى یمكن مواجھة الفروق الفردیة بین المتعلمین) الذھني(الحاجة إلى التحدي
، مما یطرد الملل عن المتعلمین، المتطلبات الذھنیة للمتعلمینتعلیمیة مالئمة ومتوافقة مع 

لذلك البد للمعلم من أن یعرف ، ویشجعھم على التفكیر للوصول إلى المعلومات الصحیحة
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لیتمكن من وضع مجموعة من األنشطة المتدرجة في الصعوبة حتى ، خصائص المتعلمین جیًدا
و صعب على متعلم قد یكون سھًلا على متعلم یستطیع أن یوجھ كل متعلم حسب مقدرتھ، فما ھ

وذلك قد یسبب لھ الضجر والملل وال یعتبر تحدیًا ذھنیًا  بل على العكس سیكون ھذا التعلم ، آخر
  .غیر متوافق وغیر مالئم للمتطلبات الذھنیة؛ مما یحول دون حدوث التعلم الفعال

  ): TIMSS(فلسفة مشروع الدراسة الدولیة : المحور الثالث
  ):TIMSS(مالمح دارسة التوجھات الدولیة للعلوم والریاضیات  .١

الدراسة الدولیة للعلوم والریاضیات وسیلة تغییر إیجابیة في تنمیة وتطویر ثقافة االتجاھات 
المشاركة فیھ للتكیف من مستحدثات العصر ومستجداتھ، وذلك بما تتیحھ من فرص متساویة للدول 

ھ بعیدًا عن ھویة الدول المشاركة أو انتمائھا، أو جنسیتھا وعرقھا، المشاركة، واالستفادة من نتائج
  .أو مستواھا السیاسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي

ووفق ھذه الدراسة تستطیع الدول المشاركة فیھا أن تحقق العدید من السمات اإلیجابیة 
ة، ومن ھذه للعملیة التربویة، خاصة في ظل ما تواجھھ من تحدیات في زمن العولم

  ).٥٧، ٢٠١٢الفھیدي، (اإلیجابیات

 التطلع والطموح.  

 الجرأة والشجاعة.  

 الثقة بالنفس.  

 انطالق العقل.  

 الشمولیة.  

 النظرة اإلیجابیة للمستقبل.  

 االتزان.  

 االتصال.  
 بالمرونة التي تتیح للدول المشاركة )TIMSS(كما یتسم مشروع الدراسة الدولیة الثالثة 

 برامجھا التعلیمیة في ضوء نتائج مشاركتھا السابقة في الدراسة الدولیة للعلوم فیھ الفرصة لتعدیل
والریاضیات؛ حیث إن فترة التوقف بین الدراسة والتي تلیھا أربع سنوات، وھذه الفترة كافیة لتعدیل 
ما یحدث من قصور في األنظمة التعلیمیة للدول المشاركة في مشروع الدراسة الدولیة، كما أنھ 

ي صورة حقیقة عن الواضع الراھن للعلمیة التعلیمیة من حیث تشخیص الجوانب اإلیجابیة یعط
والجوانب السلبیة للعلمیة التعلیمیة القائمة تمھیدًا لتطویرھا من أجل الوصول إلى استراتیجیة شاملة 

لیة للعلوم تزید من فاعلیتھا وجودتھا، ونظرًا لتحقق التباین بین الدول المشاركة  في الدراسة الدو
  ): Mullis, 2009,  77(والریاضیات، فإنھ یمكن تحدید ثالث معاییر متدرجة لإلنجاز وھي 

 حیث یشیر ھذا المعیار إلى أنھ بالرغم من أن مشروع :  ما یشبھ جوائز نوبل المعدة مسبقا
)TIMSS( یعطي صورة حقیقیة عن طبیعة الوضع الراھن لكل دولة مشاركة فیھ، فإنھ 

ذاتھ ینمي روح الفكر والمنافسة بین ھذه الدول لیصبح العالم أشبھ بالملعب الذي في الوقت 
األول ھدف خاص وھو أن یكون األفضل بین زمالئھ :  یلعب فیھ كل العب لتحقیق ھدفین

  .في الفریق الواحد، والثاني ھدف عام وھو أن یكون فریقھ الفائز على اآلخرین
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 معیار الحالة المثلى التي ینبغي أن یكون علیھا أي نظام حیث یحدد ھذا ال:  النموذج المثالي
 من )TIMSS( تعلیمي وما یجب أن یصل إلیھ التالمیذ في أي دولة مشاركة في مشروع

 .إنجاز لیكونوا على القدر نفسھ من التقدم بین مختلف الدول المشاركة

 بھ للدول المشاركة حیث یحدد ھذا المعیار أقل مستوى إنجاز یمكن أن یسمح :  الحد األدنى
 .حتى تستطیع مسایرة ركب التقدم من حولھا

  ):  TIMSS(أھداف الدراسة الدولیة للعلوم والریاضیات وفقا لـ  .٢
في ) TIMSS(یتمثل الھدف العام إلجراء وتنفیذ الدراسة الدولیة الثالثة للعلوم والریاضیات

 متباینة في خلفیاتھا الثقافیة مقارنة تحصیل الطالب في الریاضیات والعلوم في أنظمة تربویة
  : بعض األھداف منھا) ١١٥، ٢٠٠٦(واالقتصادیة واالجتماعیة، ولقد حدد عبد السالم 

  إعطاء الفرصة للطالب والمعلمین ومدیري المدارس؛ لیتحكموا بمستویات مختلفة مع أقرانھم
  .لتعلیمیةحول العالم مما یكسبھم خبرات ومھارات واتجاھات تسھم في تحسین العملیة ا

  إخضاع الدول المشاركة جمیعھا اختیاریا إلى مستوى واحد یتناسب مع مستجدات العصر
 .ومستحدثاتھ

  تنمیة قدرة الطالب على حل مشكالت التعلیم العالي من خالل العملیات المعرفیة واالستقصاء
 .) TIMSS(العلمي المتضمن في الدراسة الدولیة

  التأملي والناقد واالبتكاري:  العلمي بأنواعھ الثالث تنمیة قدرة الطالب على التفكیر. 

  تنمیة روح المنافسة بین تالمیذ الدول المشاركة من ناحیة وبین األنظمة التعلیمیة للدول المختلفة
 .من ناحیة أخرى للوصول إلى الجودة والتمیز فیما بینھم

 شاركة للوضع العلمي في التعرف على مدى مالئمة المناھج الدراسیة الموجودة في الدول الم
 .ضوء المعاییر التي حددتھا الدراسة الدولیة الثالثة للعلوم والریاضیات

مجموعة أخرى من األھداف الخاصة بالدراسة الدولیة الثالثة ) ٢٢، ٢٠٠٧(وذكر الرفیع 
  : ، ویمكن عرضھا بإیجاز فیما یلي)TIMSS(للعلوم والریاضیات 

 شاركة في الممارسات التعلیمیة واستخدام األنشطة التعرف على مدى اختالف الدول الم
  .والوسائل التعلیمیة

 التعرف على االختالفات في المناھج الدراسیة بین الدول المشاركة. 

  االرتقاء بالثقافة العلمیة للتلمیذ حتى یؤھل لدخول العصر القادم لمواكبتھ وفھمھ والتفاعل معھ
 .واإلبداع من خاللھ

 تساعد في إجراء تحلیالت متقدمة تمكن صانعي السیاسات التربویة من توفیر بیانات مرجعیة 
 .التزود بمؤشرات تساھم في تحسین تعلیم وتعلم الریاضیات والعلوم

  التعرف على كیفیة قیام المعلمین بالتدریس في المدارس المشاركة في الدراسة الدولیة الثالثة 
 .للعلوم والریاضیات

 قیرة التي ال تستطیع عمل مشاریع بحثیة على ھذا المستوى العالمي مساعدة الدول النامیة والف
 .نفسھ على معرفة واقع نظامھا التعلیمي، وتطویره دون تحمل أي أعباء مادیة
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  إعطاء أحكام صادقة حیادیة لسلبیات وإیجابیات الوضع الراھن لكل نظام تعلیمیة للدول
  .المشاركة

  :التصور المقترح: المحور الرابع
  :لتصور المقترحھدف ا .١

التطویر المھني لمعلمي الریاضیات في ضوء دراسة التوجھات الدولیة والعالمیة 
  ).TIMSS(للریاضیات والعلوم 

  : منطلقات التصور المقترح .٢
  :ینطلق التصور المقترح من مسلمات رئیسیة أبرزھا ما یلي

 تعددیة أدوار المعلم وتعدد مسئولیاتھ في المجال التعلیمي.  
 حو تمھین الھیئة التدریسیةالتوجھ ن.  
 إعادة النظر في التشریعات واألنظمة التي تتعارض مع آلیات التنمیة المھنیة للمعلمین.  
 تطبیق مبدأ الالمركزیة اإلداریة في مجال التنمیة المھنیة المستدامة للمعلم.  
 بناء القیادات التربویة الواعیة بالمدارس.  
 العالمي وتدریبھ على مھارات التخطیط لتوثیق الصلة بینھ ربط المعلم ببیئتھ ومجتمعھ المحلي و

 .وبین بیئتھ المحلیة ومھارات تنفیذ وتقویم ھذه الخطط

 التنامي السریع في نظم المعرفة وتنوعھا .  

 تطور المناھج التربویة .  

 تجدید الخطط التنمویة .  

 تطویر العلوم وطرائق تدریسھا .  

 تطور التكنولوجیا ووسائل االتصال .  

 عالجة النقص الحاصل في فترة اإلعدادم .  

 تطور النظریات التربویة .  

 تمكین المعلم من األدوار المتجددة .  

 تحسین أداء المعلم .  

 تغییر العمل أو التخصص .  

 إتاحة الفرصة للنمو المھني والوظیفي . 
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  : محاور التصور .٣
 التنمیة المھنیة للمعلمین فیما یلي  تتمثل أھداف: أھداف التنمیة المھني لمعلمي الریاضیات: أوًال

  :  وفق التصور المقترح

 تنمیة وعي معلمي الریاضیات محلیًا وعالمیًا بمتغیرات السیاق التربوي. 

  تنمیة مھارات معلمي الریاضیات في استخدام تكنولوجیا التعلیم وتوظیفھا في البیئة
 التعلیمیة

 دریسیةتحسین وتحدیث معارفھم األكادیمیة ومھاراتھم الت. 

 إعادة تأھیلھم أثناء الخدمة كي یتمكنوا من مواكبة االتجاھات والتطورات التربویة  

 تنمیة اتجاھاتھم اإلیجابیة نحو مھنتھ وتقدیره لعملھ وزیادة انتمائھ لھ . 

 التدریب المستمر لمعلمي الریاضیات بما ینسجم ومفھوم التربیة المستدامة . 

 لذي تم في مرحلة إعدادھم السابقة لعملھاستكمال تأھیل معلمي الریاضیات ا . 

  تزوید معلم الریاضیات بالمھارات الجدیدة التي تمكنھ من حل كل ما یواجھھ من مشكالت
 . مدرسیة

  رفع كفایة معلم الریاضیات وما یتفق ومتطلبات المھنة التي تزید یوما عن الیوم الذي
 . یسبقھ

  التقني والعلمي والنظریات التربویة ومواكبة تزوید معلم الریاضیات بما یستجد في المجال
 . ما یستجد في المنھج من طرائق ووسائل ومحتوى

 تأھیل معلمي الریاضیات أصحاب المؤھالت غیر التربویة . 

  تنمیة رغبة معلم الریاضیات في توظیف ما یمكنھ من قدرات في المواقف التعلیمیة المختلفة
 . داخل المؤسسة التعلیمیة

  معلم الریاضیات في أدائھ وقدراتھ من خالل رفع كفایاتھ األدائیة؛ بما یزید من زیادة ثقة
 . قابلیة طالبھ لھ وتفاعلھم معھ ویحقق رضاه الوظیفي

  تمكین معلم الریاضیات من اتخاذ القرار الصحیح فیما یواجھھ، من خالل تدریبھ على
 . والتخطیط االستراتیجي.  مراحل اتخاذ القرار

  القیادیة لمعلم الریاضیات وتھیئتھ لالرتقاء في سلم المھنةتنمیة الصفة . 

  تدریب معلم الریاضیات على مختلف طرائق التدریس، وما یستجد فیھا لتمكینھ من اختیار
 . األسلوب المناسب لكل موقف تعلیمي

  تالفي أوجھ القصور في إعداد معلم الریاضیات قبل التحاقھ بالمھنة، وإعطاء نوع من
لمؤسسات اإلعداد عن نوعیة وكفاءة المعلمین الخریجین منھا، حتى یتسنى لھا التعزیز 

  .مراجعة خطط وبرامج اإلعداد

  مساعدة معلمي الریاضیات الجدد في المھنة لتیسیر انتظامھم وتعزیز ثقتھم بأنفسھم، مع
  . تبصیرھم بالمشكالت التي قد تواجھھم وسبل مواجھتھا
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  الریاضیات القدامى، واطالعھم على أحدث النظریات حل المشكالت التي تواجھ معلمي
التربویة والنفسیة والطرائق الفعالة في التدریس وتقنیات التعلیم الحدیثة، واستخدام 

  .األسالیب الجدیدة

  تحقیق األمان الوظیفي لمعلمي الریاضیات من خالل مساعدتھم في تحقیق الترقي والتقدم
  .ادة مرتباتھمالوظیفي وتأھیلھم لتحسین دخلھم وزی

  مساعدة معلمي الریاضیات على تنمیة عالقاتھم اإلنسانیة وتوثیق الصلة بینھم وبین البیئة
وعلى زیادة التعاون بین المدرسة والمجتمع والقیام بأنشطة تعاونیة خارج الفصل 

 . والمدرسة بما یجعل المدرسة مركز إشعاع للبیئة المحیطة
برامج التنمیة المھنیة للمعلمین تختلف باختالف األھداف ومن خالل ما تقدم یمكن القول أن 

 :  المرجوة من عملیة التنمیة المھنیة، ویمكن تقسیم ھذه األھداف كاآلتي

 وتوضع لتأھیل المعلمین الذین یحملون مؤھالت متوسطة أو غیر تربویة :  أھداف تأھیلیة
ي یتناسب مع األدوار الستكمال تأھیلھم والوصول إلى المستوى العلمي والتربوي الذ

  .الجدیدة للمعلم ومتغیرات العصر المعرفیة والتكنولوجیة

 والتي توجھ لعالج جوانب ونواحي القصور في أداء المعلمین سواء من :  أھداف عالجیة
  .الناحیة التخصصیة أو التربویة

 لوم والتي تعقد بشكل دوري لتعریف المعلم أحدث المعارف والع:  أھداف لمواكبة التجدید
والنظریات أو عند الشروع في تطبیق مقررات جدیدة أو نظم إداریة لتعریف المعلمین 

  .بأدوارھم ومسؤولیاتھم

 وتكون من أجل حصول المعلمین على حوافز أو لترقیتھم إلى :  أھداف الترقي الوظیفي
  .مناصب إداریة أعلى بھدف تعریفھم بمتطلبات العمل الجدید

  :  رات معلمي الریاضیات  مھنیًامجاالت تطویر مھا: ثانیًا
  :   ھناك مجاالت مھمة لتطویر المھارات المھنیة لمعلمي الریاضیات منھا

 التطویر والتجدید والتحدیث في المجال األكادیمي التخصصي 

  مجال العالقات اإلنسانیة واإلرشاد والتوجیھ  الطالبي والتفاعل والتواصل في المواقف
 .التعلیمیة

 لتدریسي واستخدام كل ما ھو معاصر ومتطور في إیصال المعلومةمجال األداء ا 

 مجال البحث العلمي واإلشراف األكادیمي 

 مجال التنمیة  والتطویر الذاتي  والتقییم والتقویم الذاتي 

 مجال توظیف تقنیات المعلومات واالتصاالت في المجال التعلیمي 

  واالتجاھات في إطار العمل التربويمجال االلتزام بأخالقیات المھنة وتعدیل السلوكیات 

 مجاالت تقییم وتقویم المتعلمین وتطبیق الحدیث والمتطور في أسالیب التقییم 

  مجاالت تصمیم المناھج التعلیمیة وتطویرھا وفق المستجدات المعاصرة في المعرفة
 والمعلومة 
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  المعاییر الخاصة بالنمو المھني لمعلمي الریاضیات : ثالثًا
  . ممارسة تدریس الریاضیات بصورة جیدة:   ولالمعیار األ

تظھر الریاضیات وأساتذة تدریس الریاضیات وبرامج التعلیم المستمرة نماذج جیدة 
  :  لتدریس الریاضیات عن طریق

 وضع أسئلة عن مھام الریاضیات الحیویة . 

 تشغیل المعلمین في تدریس منھج الریاضیات . 

 تخدام لمختلف األدوات التعلیمیة بما فیھا اآلالت تعظیم منھج الریاضیات من خالل االس
 الحاسبة وأجھزة الكمبیوتر والنماذج الطبیعیة والتصویریة 

  توفیر البیئات التعلیمیة التي تشجع وتحفز التفكیر في الریاضیات وتنظیم المعلمین والقدرات
 . التي تقوم بھا الریاضیات

 رة العقلیة في تدریس الریاضیاتتشجیع معلمي الریاضیات لكي یستخدموا االستثا . 

 إعادة تقدیم الریاضیات كنشاط إنساني مستمر . 

 تأكید وتشجیع المشاركة الكاملة والدراسة المستمرة للریاضیات بواسطة كل التالمیذ . 
  . فھم الریاضیات بصفة عامة والریاضیات المدرسیة بصفة خاصة:  المعیار الثاني

  -:    معرفتھم بالمحتوى والمنھج بما یشتمل علىیزید تعلیم معلمي الریاضیات من
 مفاھیم وإجراءات وروابط الریاضیات من خاللھم . 

 تعدد وكاالت مفاھیم الریاضیات وإجراءاتھا . 

  طرق إدراك الریاضیات وحل المشكالت واإلطالع على فعالیات الریاضیات في المعاییر
 . المختلفة للنظام

 : یات من خاللوطبقا لذلك نطور إجراءات الریاض

  طبیعة الریاضیات واإلسھامات من مختلف الثقافات نحو تطویر الریاضیات،  ودور
  .  الریاضیات في الثقافة والمجتمع

  التغیرات في طبیعة الریاضیات والطریق نحو التدریس والتعلم،  والحصول على نتائج
 . الریاضیات من التكنولوجیات المناسبة

 ام الریاضیاتمدرسة الریاضیات بداخل نظ . 

  طبیعة التغییر لمدرسة الریاضیات وعالقتھا نحو موضوعات المدرسة المختلفة وتطبیقاتھا
 . في المجتمع

  . معرفة المعلم لتالمیذه كمتعلمین للریاضیات:  المعیار الثالث
یمد الحفظ والتعلیم المستمر لمعلمي الریاضیات بوجھات النظر العدیدة عن التالمیذ 

  : ریاضیات عن طریق تطویر معرفة المعلمین بما یليكمتعلمین لل

 البحث عن كیف یتعلم التالمیذ؟. 
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 التأثیرات الناتجة عن عمر التالمیذ وقدراتھم واھتماماتھم وخبرة تعلم الریاضیات . 

  والنوع ) الخلفیة لھما(التأثیرات الخاصة بلغویة وعرقیة وعنصریة واجتماعیة واقتصادیة
 . م الریاضیاتعلى تعل)  أنثى–ذكر (

 الطرق لتثبیت وتشجیع المشاركة الكاملة والدراسة المستمرة للریاضیات بواسطة كل تلمیذ   . 
  . معرفة الفلسفة التربویة لتدریس الریاضیات:  المعیار الرابع

یطور الحفظ والتعلیم المستمر لمعلمي الریاضیات معرفتھم وقدرتھم على االستخدام 
  : والتقویم من خالل

 اد التعلیمیة و المصادر التي تشمل التكنولوجیاالمو . 

 إعادة تقدیم مفاھیم الریاضیات وإجراءاتھا . 

 الخطط اإلستراتیجیة والنماذج التنظیمیة للفصل . 

 طرق نجاح المنھج وزیادة اإلحساس بمشاركة الریاضیات . 

 وسائل تحقیق فھم التلمیذ للریاضیات . 
  . م للریاضیاتالنمو المھني كمعل:  المعیار الخامس

  :  یجعل الحفظ والتعلیم المستمر لمعلمي الریاضیات یقومون بما یلي

  یختبرون ویعدلون فروضھم عن طبیعة الریاضیات وكیف تدرس وكیف یتعلم التالمیذ
 . الریاضیات

  یالحظون ویحللون معیار االقتراب من تدریس الریاضیات والتعلم عن طریق المھام والمنھج
 . یموالبیئة والتقی

  یعملون مع مختلف قدرات التالمیذ فرادى أو في جماعات صغیرة وفي جلوسھم في فصل
 . كبیر ومع مرشد منھم وفي جماعات مع محترفي تعلیم الریاضیات

 تحلیل وتقویم االستنتاجات والتأثیرات على تدریسھم . 

 یطوروا الترتیبات الالزمة لتدریس الریاضیات . 
  .  لمین في النمو المھنيدور المع:  المعیار السادس

 :  یزید معلمو الریاضیات من دورھم الفعال في النمو المھني بالموافقة على ما یلي

 التجریب العمیق لطرق التدریس،  والخطط الداخلیة في الفصل .  

 إظھار التعلم والتدریس الفردي وبالجامعات . 

 لریاضیاتالمشاركة في المعامل التعلیمیة والفرص النوعیة التعلیمیة ل. 

 المشاركة الفعالة في المجتمع المھني لمتعلمي الریاضیات . 

 قراءة ومناقشة األفكار المقدمة في المنشورات المھنیة . 

 مناقشة إصدارات الكلیات في الریاضیات وتدریس الریاضیات والتعلم . 
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 المشاركة في وضع وتصمیم وتقویم البرامج للنمو المھني الخاص بالریاضیات . 

 ركة في المدرسة والمجتمع والجھود السیاسیة للتأثیر اإلیجابي نحو تغییر تعلیم المشا
 . الریاضیات

 المدارس والمناطق المدرسیة یجب أن تشجع المعلمین في الموافقة على المسئولیات السابقة .  
 : أسالیب التطویر المھني لمعلمي الریاضیات وفق التصور المقترح: رابعًا
 معلم من خالل برامج التدریب والتطویر أثناء الخدمة من خالل التعلیم التنمیة المھنیة لل

  .المبرمج والحقائب التدریبیة

  التنمیة المھنیة للمعلم من خالل أسالیب التطویر الذاتي من خالل التعلیم اإللكتروني وتطبیقات
  .الحاسب

 الزیارات الصفیة المتبادلة بین المعلمین. 

 البحوث التطبیقیة اإلجرائیة. 

 القرارات والنشرات التربویة. 

 المداوالت اإلشرافیة. 

 الدروس التطبیقیة . 

 ورش العمل. 

 التعلیم المصّغر. 

 اإلشراف العیادي. 

 حلقات النقاش. 

 االجتماع بالمعلمین. 

 تنظیم و حضور المؤتمرات واللقاءات والمحاضرات والندوات . 

 الدورات التدریبیة المتنوعة. 

 النمو المعرفي األكادیمي، و الثقافة العامةالقراءة المستمرة رغبة في . 

 المشاركة في عملیات فحص المناھج وتقویمھا وتطویرھا.  
 :تصمیم برنامج التطویر المھني لمعلمي الریاضیات وفق التصور المقترح: خامسًا

  : یتطلب التخطیط لبرامج التنمیة المھنیة ما یلي  -أ 
 معرفة ظروف ومستوى كل معلم.  

 ة المھنیة على أساس احتیاجات المعلمینوضع برامج التنمی.  

  شمولیة برامج التنمیة المھنیة لجوانب عدیدة من الخبرات التي تحقق في مجملھا نمو الخبرة
  .المھنیة وتزید الكفاءات األدائیة، ومستھدفًة كافة العاملین بالمدرسة
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 تمرار في ھذا تنفیذ البرامج بصورة تعاونیة وبمشاركة جمیع العاملین بالمدرسة مع االس
 . األسلوب ما أمكن ذلك

  : خطوات تصمیم برنامج التنمیة المھنیة  -أ 
 ھي مجموع التغییرات المطلوب إحداثھا في الفرد والمتعلقة :  تحدید االحتیاجات التدریبیة

  .بمعارفھ ومھاراتھ واتجاھاتھ للقیام بعملھ بكفاءة

 قة سلوكیة یسھل قیاسھا ھي ترجمة لالحتیاجات وتصاغ بطری:  تحدید أھداف البرنامج
 . ومالحظتھا

 أن تتوافر مجموعة من الشروط في المتدرب یتم االختیار على أساسھا:  اختیار المتدربین.  

  وزمانھ المناسبین...)  الوسائل السمعیة والبصریة–قاعة التدریب (تحدید مكان التدریب.  

 حدید مستوى التدریب، وضع المحتوى التدریبي، وت:  التصمیم التنفیذي للبرنامج ویشمل
  .وتنظیم المحتوى التدریبي

 وھي األسالیب والوسائل المتبعة لنقل المعرفة :  اقتراح أسالیب ووسائل التدریب المناسبة
وإكساب المھارات وتنمیة االتجاھات وبما یساعد علي جودة العرض التدریبي واالرتقاء 

  .بفاعلیتھ وبقاء أثره

 المدربین الذین یتمتعون بالكفاءات التدریبیة الالزمةیجب اختیار :  اختیار المدربین.  

 تمثل إدارة التدریب مجموعة عمل مھمتھا إعداد خطة التدریب والعمل :  إدارة عملیة التدریب
 .علي المساعدة في تنفیذھا بنجاح

 وضع میزانیة التدریب المناسبة. 

 تنفیذ البرنامج بصور تعاونیة وتشاركیة. 

 المتابعة والتقویم .  
  : عند تصمیم خطة التنمیة المھنیة للمعلمین البد من مراعاة المتطلبات التالیةو

  بث روح الود والتعاون بین المعلمین وخلق جو تربوي ھادئ مما یساعد على تنفیذ األعمال
  . بدقة و إتقان

 اإلشراف على إعداد المعلمین للدروس النموذجیة وحثھم على اإلبداع واالبتكار فیھا  .  

  المعلمین على التنمیة الذاتیة بالقراءة واالطالع على المواقع التربویة المتاحة على تدریب
  . اإلنترنت

  عقد الحلقات النقاشیة وورش العمل والمحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدریبیة
 .  خاصة ما یرفع من كفاءة المعلم
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  : متطلبات تطبیق التصور المقترح .٤
 مطلوب تدریبھم ونوع التدریب المطلوب ومدة البرامج والنتائج المتوقعة تحدید األفراد ال

  .منھم

  ،تحدید أھداف التدریب بدقة، كما یتقرر في ضوئھا تصمیم محتوى البرامج التدریبیة
  .والوسائل المستخدمة في التدریب واختیار المتدربین، وكذلك تقییم برامج التدریب

 المدرب ُملًما بأسالیب التعلیم إلماًما تاًما، وذلك إلحداث یجب أن یكون:  توفیر مدربین أكفاء 
األثر المطلوب، والمدرب الجید ھو الذي یكون على قدر واسع من المعرفة بالنظریات 
النفسیة والتربویة الخاصة التي تفسر عملیات التعلیم والتعلم والفروق الفردیة بین األفراد، 

  .عینات التدریبباإلضافة إلى إتقان مھارات استخدام م

 من شروط نجاح البرامج التدریبیة توفر األماكن المالئمة لتنفیذ ھذه :  توفیر مكان مالئم
البرامج، وقد ال تتحقق األھداف المقررة بسب سوء اختیار مكان التدریب، وقد یؤثر مناخ 

ن التدریب مثل حجرة الدراسة وترتیبات التدریب خارج المباني ومكان العمل وغیر ذلك م
المواقع في اختیار نوع النشاط، ویجب أن نتأكد من أن المناخ أو بیئة التدریب مجھزة بشكل 
كاٍف، مثل وجود المعدات السمعیة والبصریة، وكذلك الساحات المفتوحة للنشاط، وتكون 
إجراءات التنظیم والترتیب تحت ھیمنة المدرب، مع توفیر األجھزة واآلالت المساعدة عند 

  .االحاجة إلیھ

 إن توفر الحوافز المادیة والمعنویة من األشیاء الضروریة التي ینبغي :  توافر حوافز للمعلم
أن تتوفر في أي برنامج تدریب، قد یكون االلتحاق بالبرنامج التدریبي نفسھ حافز للتدریب، 
 وقد یكون في شھادة االنتھاء من البرنامج حافًزا، وقد یكون في المكافأة أو زیادة الراتب
حافًزا آخر، فنوعیة المتدربین أنفسھم أیًضا تستطیع أن تحدد نوعیة الحوافز التي یمكن أن 
تمنح لھم، لذلك كان من الضروري االھتمام باختیار الحافز المالئم لكل فئة من المتدربین، 
وتأتي أھمیة الحافز في أنھ أحد األسباب التي تساعد على إنجاح البرامج التدریبیة وضمان 

  .ادة المتدربین منھ أقصى استفادةاستف

  إعطاء دور أكبر للمعلم للمشاركة في بناء الخطط والبرامج التدریبیة ذات الصلة بالتخصص
الدقیق للمعلم، وبما یضمن تقاسم المسؤولیات وتوحید وجھات النظر والسیر نحو بلوغ أھداف 

  .تم وضعھا تشاركًیا

 یوظف إستراتیجیات وأدوات تقویم فاعلة في تقویم اعتماد نظام للتقویم الواقعي المستمر الذي 
  .برامج التنمیة المھنیة المقدمة للمعلم

  : آلیات تنفیذ التصور المقترح لتنمیة معلمي الریاضیات مھنیًا .٥
    یعتمد التصور المقترح على مجموعـة من اآللیات الالزمة لتنفیذ ودعم برامج التطویر المھني 

  : ا یليلمعلمي الریاضیات، وھي كم

 التوسع في ربط نظام ترقیة المعلمین باستمرارھم في الدراسة والبحث والتنمیة المھنیة.  

  تطویر سیاسات واستراتیجیات إعداد المعلمین بكلیات التربیة بما یتفق مع خطط التنمیة في
 .البالد
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 ن من تحدید معاییر علمیة وتربویة وثقافیة وصحیة، مالئمة النتقاء الطالب المعلمین تمك
 ترغیبھم بعلمھم،

  االھتمام باإلعداد المسبق للمعلم في جمیع مراحل التعلیم، وبخاصة في كلیات التربیة ولمدة
منھا لإلعداد التخصصي، % ٧٥خمس سنوات في النظام التكاملي، على أن یخصص 

  .لإلعداد الثقافي، وتكون السنة األخیرة للتدریب المیداني% ٥لإلعداد التربوي، و% ٢٠و

 لتوسع في النظام التتابعي في كلیات التربیة، حیث یقبل من خریجي الكلیات المختلفة لدراسة ا
 .المواد التربویة خالل عام أو عامین دراسیین للحصول على دبلومات التربیة

  اعتبار المدرسة منظمة معرفة تقوم بتولید المعرفة واستثمارھا، وتطبیقھا باعتبارھا وحدة
ن تسخر الوزارة طاقاتھا لتقدیم معلم خبیر یساعد المدرسة في قیامھا أساسیة للتطویر، وأ

  .بمھامھا، وأن توفر فرص لتأھیلھ وتدریبھ بشكل فعال ومستمر

  ،إنشاء مراكز تدریب للمعلمین تتبع لكلیات التربیة، بحیث تشرف علیھا وتنظم برامجھا
 .بالتواصل مع الجھات المعنیة

 بكل كلیة من كلیات التربیة لممارسة المنھجیات والتجارب بناء مدارس تجریبیة تكون ملحقة 
 .الجدیدة في التدریس

 التكامل بین مؤسسات إعداد المعلمین ووزارة التعلیم إلعداد المعلم وتزویده بالتغذیة الراجعة.  

 تحدید قائمة بمعاییر معتمدة لتنمیة المعلمین مھنیًا ولتحسین أدائھ وتمكینھ من االطالع علیھا.  

 للمعلم) الوظیفي(یق نظام ماجستیر الممارسة تطب.  

  االستفادة من المدارس المجاورة في عملیة تبادل األفكار التدریبیة والخبرات الفنیة واإلداریة
 .والتسھیالت المادیة

  : الخطوات اإلجرائیة لتنفیذ التصور المقترح لتنمیة معلمي الریاضیات مھنیًا .٦
  :  ةتشكیل وحدة للتنمیة المھنی:  أوال

تضم وحدة التنمیة المھنیة فریق عمل معد ومدرب، وذو درایة بأھمیتھا، وتمثل ھذه الوحدة 
نواة لنشر ثقافة التنمیة المھنیة في المؤسسة، حیث یتم فیھا تخطیط، وتنظیم، وتنفیذ، ومتابعة، وتقویم 

  : برامج التنمیة المھنیة، ویتم ذلك من خالل

 الكفاءات–التخصصات –حجم المؤسسة(لتنظیميدراسة األشكال المختلفة للھیكل ا ( ،
  .واألسس التي یبنى علیھا وأھم العوامل المؤثرة على تشكیلھ

  عمل الوصف الوظیفي حیث یتم تحدید مسئولیات األفراد، ووظائفھم اإلداریة، واإلشرافیة في
  .الھیكل التنظیمي

 المعلومات الدولیةاالسترشاد بأنواع مختلفة للھیاكل التنظیمیة باالستعانة بشبكة  .  
  :   تحدید أھداف برامج التنمیة المھنیة:   ثانیا

  :  یتطلب تحدید أھداف التطویر المھني لمعلمي الریاضیات القیام باألنشطة الفرعیة التالیة

 تحلیل رؤیة، ورسالة المؤسسة ومدى ارتباطھا بجوانب التنمیة المھنیة.  
 التنمیة المھنیة التي یمكن استثمارھاتحلیل واقع المؤسسة وإمكاناتھا، ومجاالت .  
 دراسة أھم توجھات ثقافة المؤسسة المعاصرة، وما یواجھھا من تحدیات.  
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  صعوبات التعلم –ضعف القراءة (تحلیل احتیاجات المتعلمین، وجوانب القصور في أدائھم – 
ل والتواصل  مھارات االتصا-  إدارة الصف-  عدم القدرة على استخدام التقنیات–عدم الدافعیة 

  .....).الفعال
 اقتراح أھداف قریبة المدى وأخرى بعیدة المدى للتنمیة المھنیة. 
  : األسس التي تقوم علیھا وحدة التنمیة المھنیة المدرسیة: ثالثًا

  :  یقوم النموذج المقترح لوحدة التنمیة المھنیة المدرسیة على إجراء التعدیالت اآلتیة

 ى الوحدة ومصادر تمویلھاتحدید شروط اختیار المشرف عل .  

 تحدید مكان معین ومستقل بذاتھ داخل البناء المدرسي یتم فیھ جمیع أنشطة وبرامج الوحدة .  

  عدم قصر عملیة اإلشراف على الوحدة على مدیر المدرسة أو وكیل المدرسة بل یتم إسنادھا
  . للكفاءات من حملة الماجستیر والدكتوراه من صغار السن من المعلمات

 تحدید نظام دقیق لتقویم عمل الوحدة ومدى التقدم في األداء .  

  التنمیة المھنیة عملیة إداریة وفنیة وعلمیة متكاملة تتطلب وضوح األھداف وتناسقھا وتحدید
  . األدوار والمسؤولیات وتوفیر الموارد المالیة والبشریة والرقابة والتوجیھ المستمرین

 ة بناًء على االحتیاجات الفعلیة للمعلماتتصمیم البرامج واألنشطة التدریبی .  

  ضرورة توفیر قاعدة معلومات عن أعداد المتدربات وتخصصاتھن ومؤھالتھن واحتیاجاتھن
  . التدریبیة ونوعیة المدربین

 التقویم المستمر لبرامج في األداء لدى المعلمین بعد تلقي ھذه البرامج .  

  وتشجیعھن على التمیز واإلبداع في العملتقدیم حوافز إثابة للمتمیزات من المعلمات .  

 توفیر الدعم المالي للوحدة وصیاغة خطة التمویل المناسبة لبرامج وأنشطة الوحدة .  
  : تحدید متطلبات برامج التطویر المھني لمعلمي الریاضیات من الموارد المادیة والبشریة:  رابًعا

  : ب القیام باألنشطة الفرعیة التالیةإن تحدید متطلبات التنمیة المھنیة من الموارد یتطل

  مركز مصادر – المكتبة – المختبرات –األجھزة (القیام بحصر موارد المؤسسة المادیة 
  ).التعلم

  المھارات– الكفاءات –التخصصات (دراسة  موارد المؤسسة البشریة  .(  
 أولیاء األمور – المنطقة –الوزارة (البحث عن الموارد الخارجیة التي یمكن االستعانة بھا – 

  ..).المؤسسات األخرى
  المكاتبات الرسمیة (تحدید طرق وأسالیب االتصال والتواصل مع الجھات الداعمة– 

  . ..)  اإلعالم–العالقات اإلنسانیة 
 المادیة، والبشریة ،مستعیًنا ببعض النماذج :  تقدیر متطلبات التطویر المھني من الموارد

  .والتجارب السابقة
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  : تخطیط برامج التطویر المھني لمعلمي الریاضیات:   اخامًس
  :  یتطلب تخطیط برامج التنمیة المھنیة القیام باألنشطة الفرعیة التالیة

 تحلیل واقع الممارسات المھنیة في المؤسسة، وتحدید حاجات األفراد للتنمیة المھنیة.  
 المھنیة في ضوء حاجاتدراسة أھم المجاالت التي یمكن أن تدور حولھا برامج التنمیة   :

المدیرین، والمعلمین، والمتعلمین من المعرفة التربویة، والبحوث اإلجرائیة، وملفات 
  .اإلنجاز، وغیرھا

 اختیار األسلوب المناسب لتحدید الكلفة المادیة للبرامج، وكذلك التخطیط الزمني المناسب لھا.  
 تحلیل بنود الصرف ومجاالتھا بالتنمیة المھنیة .  
 دید الكوادر والكفاءات البشریة المطلوبة، لتنفیذ البرامجتح .  
 بحث األسالیب المناسبة لتنفیذ البرامج.  
 التنبؤ ببعض الصعوبات، التي یمكن أن تواجھ تنفیذ ھذه البرامج.  
 تقدیم بدائل في صورة حلول لھذه الصعوبات.  

  :  تقویم ومتابعة برامج التنمیة المھنیة:   سادًسا
  : ومتابعة التنمیة المھنیة القیام باألنشطة الفرعیة التالیةیتطلب تقویم 

 وضع معاییر واضحة لتقییم األداء في برامج التنمیة المھنیة.  
 تحدید المجاالت المطلوب تقویمھا بدقة.  
 تحدید مداخل التقویم المختلفة، ومدى ارتباطھا بأھداف التنمیة المھنیة.  
  التنمیة المھنیةاستخدام أدوات مناسبة، لتقییم مخرجات.  
 البحث عن جوانب التمیز واإلخفاق في أداء التنمیة المھنیة.  
 تقدیم أدلة تبین مدى التحسین في أداء المدراء، والمعلمین، والمتعلمین بالمؤسسة التعلیمیة.  
 تقدیم حلوًال مناسبة لعالج اإلخفاق ومتابعة التطور، والتحسن. 

  : ھني داخل المؤسسة التعلیمیةعوامل نجاح برامج التطویر الم:  سابعًا
  تھیئة المناخ المناسب والبیئة المناسبة والعالقات االنسانیة مما یساعد على انسجام المعلمین

  .لینتقل أثر التعلم بینھم بسالسة ویسر
 تھیئة العاملین في مجال التنمیة المھنیة للمعلمین ضمن اطار عام متناسق وذلك من خالل : 

 . فعلیة للعاملینتحدید االحتیاجات ال  -أ 
 .معرفة الكفایات التعلیمیة ذات العالقة بالتعلیم والتعلم وتطویر المناھج  -ب 
 .إعداد وتنفیذ برامج تدریبیة وفق الحاجة بمساعدة المؤسسات ذات الخبرة  -ج 
 . استخدام الوصف الوظیفي كمعاییر لتقییم األداء وتحقیق الكفایات  -د 
 . میدان لتحدید الحاجات التدریبیةالتعامل مع التغذیة الراجعة الواردة من ال  - ه 

 توفیر المصادر البشریة والمادیة للتنمیة المھنیة المستدامة للمعلمین. 
 أن یتولى اإلداریین أدوارھم القیادیة في مواقع التحسین بجدیة، وتقدیم :  القیادة والدعم

 .اإلرشادات المطلوبة إلشراك المعلمین في الممارسات الجدیدة
 ویم األداء الوظیفي للمعلم لیتماشى مع معاییر التنمیة المھنیةمراجعة عناصر تق. 
 إنذار المعلمین المقصرین وإعطاءھم مھلة محدودة لتعویض القصور . 
 توفیر الحوافز المادیة والمعنویة للمعلمین للمشاركة ببرامج التنمیة المھنیة المستدامة ومنھا : 

 .األولویة في الترشیح لإلشراف التربوي  -أ 
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 .یة في الترشیح لبرامج التأھیل التربوياألولو  -ب 
 . أولویة الترفیع في الدرجات، والترقیة  -ج 
 .الدورات الخارجیة  -د 
  .منح المعلم الملتحق بالبرنامج أجور سفر مع وجبة غذائیة مناسبة  - ه 
  . رصد مكافأة مالیة للمعلمین المتمیزین في التدریب  - و 

 ناسبة للمعلمین الملتحقین بالبرامج التخفیف من األعباء في أنصبة المعلمین والظروف غیر الم
 .التدریبیة على رأس العمل

 أن یكون التدریب خالل الدوام الدراسي. 
  اعتماد ساعات التدریب في أي برنامج تدریبي كساعات معتمدة لغایات منح درجة أعلى أو

 . ترقیة لوظائف أعلى
 : معوقات تحقیق التطویر المھني لمعلمي الریاضیات: ثامنًا
 لبرامج التدریبیة عن تلبیة احتیاجات المعلمین المھنیةقصور ا. 
 غیاب ممارسة البحوث اإلجرائیة وبحوث العملیات بین المعلمین. 
 تدني مستوى المعلمین نظرًا لضعف برامج اإلعداد. 
 غیاب ممارسات القیادة التشاركیة.  
 ضعف الحوافز المادیة والمعنویة.  
 نقص الكفاءات الالزمة للتطویر.  
 لشراكة الحقیقیة بین المدرسة و أولیاء األمور والمجتمع المحليغیاب ا. 
 ازدحام المناھج وانشغال المعلمین بتنفیذ ما یطلب منھم بغض النظر عن الجودة والتحسین. 
 افتقار البیئة المدرسیة والتجھیزات المعینة إلى التجدید والتطویر. 
 لجودة وضبط إجراءاتھااالھتمام بالتوسع الكمي على حساب االلتفات لمسائل ا.  

 : البدائل المقترحة لمواجھة معوقات التطویر المھني لمعلمي الریاضیات:  تاسعًا
  بناء خطة متكاملة لبرامج التنمیة المھنیة تلبي االحتیاجات التدریبیة للمعلمین في إطار خطة

 . األكادیميمتكاملة للتجدید التربوي ومسایرة للمعاییر العالمیة لضمان الجودة واالعتماد
 التقلیل من المركزیة من خالل عقد برامج التنمیة المھنیة للمعلمین داخل مدارسھم. 
 إشراك المعلمین في التخطیط والتنفیذ والمتابعة لبرامج التنمیة المھنیة                                                                                    .
 كافي والموارد المناسبة لبرامج التنمیة المھنیةتوفیر الوقت ال. 
  استھداف كافة المعلمین دون تمییز بین القدیم والجدید ومنخفض األداء حسب احتیاجاتھم

 . التدریبیة
  االستقرار الوظیفي، القیادة و المقدرة والفاعلیة، االحترام ( بیئة العمل في المدارس توفر

  ).المتبادل، التجھیزات المتكاملة
  إعادة تدریب قادة المدارس وفق المستجدات ودون محاباة و زیادة صالحیاتھم في كافة

 . الجوانب
 تعزیز التواصل بین قائد المدرسة وإدارة التعلیم المسئولة والمجتمع المحلي. 
 تحفیز القوى البشریة مادیًا ومعنویًا للمشاركة في برامج التنمیة المھنیة بالمدرسة. 
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  :ةتوصیات الدراس 
ضرورة االستفادة من التصور المقترح في برامج التطویر المھني للمعلمین بصفة عامة  .١

  .ومعلمي الریاضیات بصفة خاصة
االنفتاح على خبرات الدول المتقدمة في مجال التطویر المھني واالستفادة منھا في برامج  .٢

 .التطویر المھني للمعلمین بصفة عامة ومعلمي الریاضیات بصفة خاصة
ر الدعم المادي المتطلب لبرامج التطویر المھني للمعلمین بصفة عامة ومعلمي توفی .٣

 .الریاضیات بصفة خاصة
تبادل الخبرات مع الدول التي أحرزت مراكز متقدمة في اختبارات دراسة التوجھات الدولیة  .٤

  ).TIMSS(للعلوم والریاضیات 
  
  :مقترحات الدراسة 

ات وآلیات التغلب علیھا من وجھة نظرھم في ضوء معوقات التطویر المھني لمعلمي الریاضی .١
  .بعض المتغیرات

متطلبات التطویر المھني لمعلمي الریاضیات وسبل تحقیقھا من وجھة نظرھم في ضوء بعض  .٢
 .المتغیرات

) TIMSS(واقع مشاركة الكویت في دراسة التوجھات الدولیة والعالمیة للریاضیات والعلوم  .٣
 .وسبل تعزیزه

دراسة التوجھات الدولیة لمھني لمعلمي الریاضیات في ضوء متطلبات مستوى األداء ا .٤
 .وسبل تعزیزه) TIMSS(والعالمیة للریاضیات والعلوم 
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  المراجع
عمان، دار الشروق ، ١أسالیب تدریس الریاضیات، ط). ٢٠٠٩. (أبو أسعد، صالح عبد اللطیف

  .للنشر والتوزیع
مناھج تدریس الریاضیات للصفوف ). ٢٠١٠. (ة، عبد اهللا یوسفأبو زینة، فرید كامل، وعبابن

  .، عّمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة٢األولى، ط
معوقات التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة المتوسطة في ضوء ). ٢٠١٥. (آل سویدان، عبد العزیز

المملكة العربیة . ةرسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربی. متطلبات مجتمع المعرفة
  . جامعة الملك سعود: السعودیة، الریاض

طرائق تدریس الریاضیات في مدارس البنات بمكة المكرمة ومدى ). ٢٠٠٦. (بدر، بثینة محمد
 -١٨ ، ٢٦مواكبتھا للعصر الحدیث، مجلة رسالة تربویة وعلم النفس، جامعة الملك سعود ع 

١٣٤.  
تخدام التعلم المبرمج مدعما بالوسائل التعلیمیة في التحصیل أثر اس). ٢٠١٣. (البوم، تحریر ریاض

جامعة . رسالة ماجستیر. وانتقال أثر التعلم في الریاضیات لطلبة الصف الثامن األساسي
  .فلسطین. نابلس. النجاح الوطنیة

تقویم أداء معلمي الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة في ). ٢٠١٢. (الجعفري،  علي منصور حزام
قسم المناھج وطرق .  ،  رسالة ماجستیر غیر منشورةNCTMالمعاییر المھنیة ضوء 

  .جامعة الطائف. التدریس
تحلیل محتوى كتاب العلوم ). ٢٠١٠. (الجھوري، ناصر علي، والخروصي، ھدى سیف تحلیل

المؤتمر ) TIMSS(للصف الثامن األساسي في سلطنة عمان في ضوء متطلبات مشروع 
 التربیة العلمیة والمعاییر الفكرة والتطبیق، الجمعیة المصریة للتربیة :العلمي الرابع عشر

 .٢٠٣ – ١٦٧العلمیة، ص ص
مكتب : الریاض). ٢ط. (أدوات مدرسة المستقبل التنمیة المھنیة). ٢٠٠٩. (الحر، عبد العزیز

 . التربیة العربي لدول الخلیج
إدارة التوجیھ ) ١٤٣٦األولى  جمادى١٢(،البیئة التعلیمیة). ١٤٣٦.(محمد بن صنت، الحربي

م ٢٢/٧/٢٠١٩تم االسترجاع بتاریخ . والمناھج الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة
http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/Teacher/Pages/9.aspx  

مطالب استخدام التعلیم اإللكتروني لتدریس الریاضیات ). ٢٠٠٧. (الحربي، محمد بن صنت
مرحلة الثانویة من وجھة نظر الممارسین والمختصین، رسالة دكتوراه غیر منشورة، مكة بال

  .جامعة أم القرى، كلیة التربیة: المكرمة
تصور مقترح للتنمیة المھنیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة ). ھـ١٤٣٧. (الحربي، نورة جازي

رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیَّة .میَّةبالمملكة العربیَّة السعودیَّة في ضوء التجارب العال
 العلوم االجتماعیَّة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیَّة

أثر استخدام بعض استراتیجیات حل المسألة الریاضیة في تحصیل طالب ). ٢٠١٥. (حسني، حمزة
الصف السابع األساسي وآرائھم فیھا في مدارس محافظة طولكرم، رسالة ماجستیر غیر 

 .نشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیةم
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برنامج تدریبي قائم على بعض إستراتیجیات التعلم ). ھـ١٤٣٧. (حمدي، یحیى بن عامر یحیى
، رسالة ماجستیر غیر النشط لتطویر األداء التدریسي لمعلمي الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة

  .إلمام محمد بن سعود اإلسالمیةمنشورة، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة ا
معلمات الریاضیات الستراتیجیات  مستوى ممارسة). ٢٠١٦. (الخثعمي، فاطمة عبد العزیز ھجاد

التدریس المضمنة في كتب المرحلة المتوسطة لتكوین بیئة إیجابیة للتعلم، رسالة ماجستیر 
  .غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود

مدى تمكن معلمي ). ٢٠١٣. (السلولي، مسفر بن سعود؛ عثمان، إبراھیم رفعتخشان، خالد حلمي؛ 
الریاضیات من مھارات تدریس المفاھیم الریاضیة بالمرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة 

  .٩٤- ٧٥، ١٢٩السعودیة، مجلة رسالة الخلیج العربي، ع
نیَّة لمعلِّمي التربیة البدنیَّة تصور قائمة للتنمیة المھ).ھـ١٤٣٧. (الخضري، سلطان عبد الصمد

إعداد وتدریب (للمرحلة االبتدائیَّة في ضوء مستجدات العصر، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 
 – ٢٣(جامعة أم القرى، كلیَّة التربیة ) المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصر

  ربیع ثاني ) ٢٥
دار : عمان . ١ط. ات الحدیثة في التدریباالتجاھ).  م٢٠١٤. (الخطیب، أحمد و الخطیب، رداح

  . ومكتبة  الكندي للنشر والتوزیع
أسالیب ومجاالت مراكز التدریب التربوي وتحقیق ).ھـ١٤٣٧. (خوج، فخریَّة محمد إسماعیل

إعداد (التنمیة المھنیَّة للمعلِّمین في المملكة العربیَّة السعودیَّة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 
جامعة أم القرى، كلیَّة التربیة )  في ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصروتدریب المعلِّم

 .ربیع ثاني) ٢٥ – ٢٣(
  .دار الزھراء: الریاض. اإلشراف المھني التربوي). ٢٠١٦. (بھیرة شفیق، الرباط

نتائج الدول العربیة المشاركة في الدراسة الدولیة لتوجھات مستویات ). ٢٠٠٣. (الرفیع، أحمد
، عمان، األردن، دار المسیرة للنشر )٢٠٠٣TIMSS( في الریاضیات والعلوم التحصیل

 .والتوزیع والطباعة
منظومات تعلیم وتعلم الریاضیات، المؤتمر العربي الثاني حول ). ٢٠٠٢. (ریحان، سامح أحمد

 .المدخل المنظومى في التدریس والتعلم، مركز تطویر تدریس العلوم، جامعة عین شمس
ثقافة بحوث الفعل السائدة لدى ). ھـ١٤٣٧. (مد بن محمد، الزھراني، مرضي غرم اهللالزائدي، أح

إعداد وتدریب المعلِّم في (معلِّمي المدارس الثانویَّة بمحافظة جدة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 
ربیع ) ٢٥ إلى ٢٣(جامعة أم القرى، كلیَّة التربیة ) ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصر

  .ثاني
تقویم محتوى مقررات العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء ). ٢٠١٠. (راني، غرم اهللا بركاتالزھ

رسالة دكتوراه غیر ) TIMSS(لدولیة للریاضیات والعلوم متطلبات دراسة التوجھات ا
 .منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى

المسالة الریاضیة في أثر استخدام بعض استراتیجیات حل ). ٢٠١٥. (حمزة أبو یونس. سلیمان
رسالة . تحصیل طالب الصف السابع االساسي وآرائھم فیھا في مدارس محافظة طولكرم

  .فلسطین. ماجستیر جامعة النجاح الوطنیة، نابلس
  .دار القلم:  معلم الریاضیات الفعال،  دبي). ٢٠٠٤. (السواعي،  عثمان نایف
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  .، دبي، دار القلم١لحادي والعشرین، طتعلیم الریاضیات للقرن ا). ٢٠٠٤. (السواعي، نایف
دار العلم واإلیمان . التدریب والتنمیة المھنیة المستدامة). م٢٠١٤. (سید،  أسامة،  والجمل، عباس

  .للنشر والتوزیع، دسوق مصر
أثر برنامج تعلیمي قائم على نظریة الذكاءات المتعددة ). ٢٠٠٧. (الشامي، حمدان ممدوح إبراھیم

ضیات لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي المنخفضین تحصیلیًا، في تحصیل الریا
  .رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزھر

فاعلیة برنامج مقترح في تنمیة مھارات التعلم النشط لمعلمي ).  م٢٠١٥. (شاھین، إبراھیم خلیل
مجلة تربویات الریاضیات، . دى طلبتھمالریاضیات وفي التحصیل واختزال القلق الریاضي ل

   ٣٢٧ – ٢٧٤، ص ص )٥ (١٨جامعة األزھر، 
تجربة مركز التمیز البحثي في تطویر العلوم ).  م٢٠١٠ ینایر، ٦ – ٥. (الشایع، فھد سلیمان

تطویر التعلیم رؤى ونماذج (والریاضیات، ورقة مقدمة إلى الملتقى العلمي الخامس عشر 
  . ركز الملك فھد الثقافيم: الریاض ). ومتطلبات

الجودة الشاملة ودورھا في تحقیق إدارة التنمیة المھنیَّة ).ھـ١٤٣٧. (شرف، علیَّة محمد إسماعیل
إعداد وتدریب (المستدامة للمعلِّم في المملكة العربیَّة السعودیَّة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 

 إلى ٢٣( القرى، كلیَّة التربیة جامعة أم) المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصر
  .ربیع ثاني) ٢٥
دارسة (كادر أعضاء ھیئة التعلیم ودوره في التنمیة المھنیة ). م٢٠٠٩. ( ناجينخلةشنودة، 

 . المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة: القاھرة). میدانیة
ة المھنیَّة لمواجھة المعاییر الالزمة للمعلِّم في ضوء التنمی). ھـ١٤٣٧. (الشھري، عزة عابس

إعداد وتدریب المعلِّم في ضوء (التحدیات التربویَّة المعاصرة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 
  .ربیع ثاني) ٢٥ إلى ٢٣(جامعة أم القرى، كلیَّة التربیة ) مطالب التنمیة ومستجدات العصر

نویة في ضوء تقویم محتوى كتاب األحیاء بالمرحلة الثا). ٢٠١٠. (الشھري، محمد صالح أحمد
مستحدثات علم األحیاء وأخالقیاتھا، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة أم القرى، مكة 

  .المكرمة، السعودیة
طرق تدریس الریاضیات ـ نظریات وتطبیقات ـ القاھرة، دار ). ٢٠٠١. (الصادق، إسماعیل محمد

  .الفكر العربي
للمعلمین من وجھة نظر المشرفین معوقات التنمیة المھنیة ). ٢٠١٤. (الصاعدي، عبد الھادي

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدعوة . التربویین بمنطقة المدینة المنورة التعلیمیة
  . الجامعة اإلسالمیة: المملكة العربیة السعودیة، المدینة المنورة. وأصول الدین

ودورھا في تطویر العمل أھمیة التنمیة المھنیة المستدامة ). م٢٠١٧. (الصالحیة،  فاطمة بنت محمد
مصر، المؤتمر الدولي الثالث لكلیة التربیة جامعة .المدرسي في ضوء معاییر الجودة الشاملة

  .مستقبل إعداد المعلم وتنمیتھ في الوطن العربي: أكتوبر بعنوان٦
أثر استخدام انماط التفكیر الریاضي على التحصیل واتجاھات طلبة ). ٢٠١٤. (صبح، وجیھة أحمد

جامعة . رسالة ماجستیر.  الثامن االساسي في المدارس الحكومیة في محافظة نابلسالصف
  .فلسطین. نابلس. النجاح الوطنیة
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. التنمیة المھنیة للمعلمین في ضوء االتجاھات العالمیة تحدیات وطموحات). ٢٠١٠. (طاھر، رشیدة
  .دار الجامعة الجدیدة: عمان

واقع تدریب معلمي ومعلمات المرحلة ). ٢٠١٠. (اسراألشقر، ی. اللوح، عصام. العاجز، فؤاد
-مجلة الجامعة اإلسالمیة سلسلة الدراسات لإلنسانیة . الثانویة اثناء الخدمة بمحافظات غزة

  .٥٩-  ١،)٢(١٨فلسطین، 
، القاھرة، دار الفكر ٦تدریس العلوم ومتطلبات العصر، ط). ٢٠٠٦. (عبد السالم، مصطفى

 .العربي
رابطة " التدریس التأملي مدخل للتنمیة المھنیة للمعلم). م٢٠١٧. (ھجاتعبد القوى، أشرف ب

  .التربویین العرب
، ٢طرق تدریس الریاضیات لذوي االحتیاجات الخاصة، ط). ٢٠١٣. (العبسي، محمد مصطفى

 . عمان، دار المسیرة
نشر ، دار صفاء لل٢صعوبات التعلم وكیفیة التعامل معھا، ط). ٢٠١٤. (عبید، ماجدة السید

 . والتوزیع
، ١ط. طرق تدریس الریاضیات والعلوم). م٢٠١٠(عریفج، سامي سلطان، وسلیمان، نایف أحمد 

  .دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان
مدى ممارسة معلمي الریاضیات ألسالیب ). ٢٠١٢. (العلیاني،  عبد الرحمن نغیش عبد اهللا

 رسالة ماجستیر غیر منشورة،  قسم التدریس الفعال في المرحلة المتوسطة بمدینة الریاض، 
  . الریاض:  المناھج وطرق التدریس،  كلیة التربیة،  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

فعالیة برنامج إرشادي مھني یستند إلى ). م٢٠١٧. (العنزي، عیاش عبد اهللا والشرعة، حسین سالم
الب الكلیات التقنیة بالمملكة االتجاه النظري التطوري لرفع مستوى الوعي المھني لدى ط

  ).٢(٢٩مجلة العلوم التربویة، . العربیة السعودیة
َتواُفر الِكَفاَیات المھنیة الالزمة لدى ُمَعلِّمي الریاضیات ). ٢٠١٤.(بكري محمد أحمد، عواجي

قسم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، لتدریس  مقررات الریاضیات بالمرحلة المتوسطة
  . الریاض: جامعة الملك سعود، كلیة التربیة، دریسالمناھج وطرق الت

أین موقعنا منا؟ برامج ومشاریع إصالح تعلیم العلوم العالمیة، مجلة ). ٢٠٠٩. (فقیھي، یحیى علي
 .١٦٩المعرفة، عدد 

واقع التنمیة المھنیة لمعلمي المرحلة الثانویة في محافظة بیشة في ). ٢٠١٤. (القحطاني، أحمد
المملكة العربیة . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. الشاملةمتطلبات الجودة 
 . جامعة الملك سعود: السعودیة، الریاض
واقع توظیف المستحدثات التقنیة في تدریس المناھج المطورة ). ٢٠١٣. (القحطاني، عثمان بن علي

جلة التربویة الدولیة من وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین بمنطقة تبوك التعلیمیة، الم
  .٤٣٠ – ٤٠٧، ص )٥ (٢المتخصصة، 

مدى ممارسة التدریس الفعال في ضوء معاییر المجلس القومي ). ٢٠١١. (القحطاني، عثمان علي
ومتطلبات المناھج المطورة من وجھة نظر المعلمین ) NCTM (لمعلمي الریاضیات

 -  بالفیوم التربیة كلیة مجلة..التعلیمیةوالمشرفین التربویین بالمرحلة االبتدائیة بمنطقة تبوك 
  . ٣١٥ - ٢٤٥ ، ١٠ ع مصر،
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واقع استخدام المدربات بمراكز التدریب التربوي بمدینة ). ھـ١٤٣٦.(القحطاني، عفاف عبد هللا
الریاض ألسالیب التعلُّم الذاتي في ضوء فلسفة تعلیم الكبار، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

 ملك سعود، الریاض كلیَّة التربیة، جامعة ال
، ١تعلیم الریاضیات رؤى حدیثة، ط). ٢٠١١. (الكبیسي، عبد الواحد حمید وعواد، تحریر مھدي 

  .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، األردن
أثر استخدام استراتیجیة التدریس التبادلي على التحصیل والتفكیر ). ٢٠١١. (الكبیسي، عبد الواحد

سلسة . مجلة الجامعة اإلسالمیة.  الصف الثاني متوسط في الریاضیاتالریاضي لطلبة
  .الدراسات اإلسالمیة

فاعلیة برنامج تدریبي مقترح على إكساب معلمي ).  م٢٠١٠. (المالكي، عبد الملك بن مسفر
. الریاضیات  بعض مھارات التعلم النشط وعلى تحصیل واتجاھات طالبھم نحو الریاضیات

  .  لیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمةرسالة دكتوراه، ك
إدراك صعوبات حل ). ٢٠١٦. (محمد الكریم، محمد المھدي عمر، والحربي، عبید بن مزعل

المسائل اللفظیة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي على ضوء مصفوفة المدى والتتابع من 
 . وجھة نظر معلمیھم، مجلة العلوم النفسیة والتربویة، مارس

فعالیة برنامج مقترح في الریاضیات قائم على النظریة ). ٢٠١٣. (محمد، ابتسام محمد شحاتة
البنائیة في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى تالمیذ الحلقة األولى من التعلیم األساسي، مجلة 

  .، مصر١٣٧القراءة والمعرفة،العدد
استخدام معلمات ومشرفات دراسة توعویة لواقع ). ٢٠١٣. (المحمدي، نجوى بنت عطیان

الریاضیات بالمرحلة المتوسطة للتقنیات والحاسب اآللي في ضوء معاییر اإلتكیت للجودة 
                  ،١، ج ١٦الشاملة بالمملكة العربیة السعودیة، مجلة تربویات الریاضیات، المجلد 

  .١١١-٦٢ص 
تقریر حول مشاركة تونس في ). ٢٠١٣. (المحیرصي، شادیة بلعید، والسالمي، سعاد عبد الواحد

، المركز TIMSS 2011التقییم الدولي  دراسة التوجھات الدولیة في الریاضیات والعلوم
  .الوطني للتجدید البیداغوجي

طرائق تدریس الریاضیات للصف الرابع معاھد ). ٢٠١٢. (المشھداني، عباس ناجي عبد األمیر 
  .ال ما قبل الطباعة، بغداد، العراق،المركز التقني إلعم١إعداد المعلمین، ط

األسس النفسیة لتعلم وتعلیم الریاضیات أسالیب ). ٢٠٠١. (المقوشي،  عبد اهللا عبد الرحمن
  .المؤلف:  ونظریات معاصرة، الریاض

واقع دور المشرف التربوي في تنمیة الكفاءة المھنیة لدى ) م٢٠١٠. (المناحي،  تركي عبد العزیز
 دراسة ماجستیر غیر منشورة،  جامعة اإلمام محمد بن سعود الریاض، . المعلمین

  .اإلسالمیة،  الریاض
تقویم محتوى كتب العلوم الفلسطینیة واإلسرائیلیة للصف ). ٢٠١٢. (موسى، صالح أحمد عطیة

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ) TIMSS(الرابع األساسي في ضوء معاییر 
  .الجامعة اإلسالمیة، غزة

المؤتمر العام الحادي والعشرین لمكتب ). ھـ١٤٣٢. (موقع مكتب التربیة العربي لدول الخلیج
 .التربیة العربي لدول الخلیح
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ورقة قدمت إلي ) معاییر ومستویات(الریاضیات المدرسیة ). ٢٠٠١. (میخائیل، ناجي دیسقورس
  .كتوبر، الجزء األول أ٦المؤتمر العـلمي للجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات بمدینة 

اتجاھات معلمات المرحلة الثانویة نحو برامج التنمیة المھنیة في شبكات ). ٢٠١٧. (الناجم، مي
المملكة العربیة السعودیة، . كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. التواصل االجتماعي

  . جامعة الملك سعود: الریاض
تقویم كتاب الریاضیات للصف الرابع األساسي ). ٢٠١٣ (.نھرو، إبراھیم محمد، التلیني، إبراھیم

، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، ) TIMSS. (في فلسطین وفق متطلبات
 .م٢٠١٣

أثر استخدام استراتیجیة االكتشاف الموجھ بالوسائل التعلیمیة في ). ٢٠١١. (الھزیم، آنیة ماھر
لریاضیات لطلبة الصف الثامن األساسي في التحصیل والتذكر وانتقال أثر التعلم في ا

  .فلسطین. نابلس. جامعة النجاح الوطنیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. محافظة قلقیلة
التنمیة المھنیة للمعلمین أثناء الخدمة بدولة ). ٢٠١٦. (الدیحاني، منال. الحربي، نایف. الھیم، عید

 -٣١٣). ١٠٠ (١٦ مصر، - والتنمیةمجلة الثقافة. الكویت في ضوء االتجاھات المعاصرة
٣٦٠  .  

التربیة والتنمیة في المملكة العربیة السعودیة، مجلة كلیة التربیة، ). ٢٠٠٥. (الورثان، عدنان أحمد
  .جامعة الملك سعود

: ، الریاض4اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم بالمملكة العربیَّة السعودیَّة، ط). ھـ١٤١٦(وزارة المعارف 
 . رة المعارفمطابع  وزا

دار : اإلسكندریَّة. اتجاھات معاصرة في التنمیة المھنیَّة للمعلِّم).م٢٠١٥. (وھبة، عماد صموئیل
  .المعرفة الجامعیَّة

واقع التطویر المھني لمعلمي المرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمین ). ٢٠١٧. (الیحیى، إبراھیم
  . ١٠١ - ٥٦). ١ (٣٣.  بمصر-مجلة التربیة. والمشرفین في مدینة الدوادمي

أثر المتغیرات السیاقیة على المعرفة الریاضیة لدى معلمي ). ٢٠٠٩. (یحیى، جھاد عبد الخالق
) TIMSS(اإلطار النظري لدراسة (الصف الثامن وتحصیل طالبھم في محافظة قلقیلیة 

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین)نموذجا
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