
د  

  

  ص الدراسةلخستم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .اليت ال متارس أو متارس بدرجة متوسطة
  


