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يناقش هذا االكتيب مفهوم التنمية المهنية عبر االنترنت كأداة لتطوير األداء التدريـسي             
في تقديم برامج التنميـة المهنيـة عبـر         للمعلم، وتستعرض بعض الدراسات والتجارب العالمية       

  . مرجعا١٣ًاالنترنت، وتنتهي ببعض المالحظات والتوصيات، وتتضمن 



  مقدمةمقدمة
تعد التنمية المهنية للمعلم من أساسيات تحسين التعليم، وذلك لما لها من أهمية بالغة في               

زمة لهم مما يؤدي إلى     تطوير األداء التدريسي للمعلم، وتطوير تعلم جميع التالميذ للمهارات الال         
والتنمية المهنية هي المفتـاح األساسـي الكـساب المهـارات المهنيـة             ". مجتمع التعلم "تحقيق  

واألكاديمية، سواء عن طريق األنشطة المباشرة في برامج التـدريب الرسـمية، أو باسـتخدام               
  .أساليب التعلم الذاتي

وري تنظيم بـرامج وأنـشطة      وأمام أهمية تحقيق النمو المهني للمعلم يصبح من الضر        
التنمية المهنية باستمرار لجميع المعلمين باختالف مستوياتهم المهنية وتخصصاتهم العلمية، وهنا           
تصبح مراكز التدريب عاجزة عن استقبال أالف المعلمين في برامج مستمرة ذات كفاءة عاليـة،               

عة ومتجددة باستمار وبتكاليف    فرصة كبيرة لتقديم برامج تدريب متنو     " التعليم عن بعد  "لذا يصبح   
  .اقتصادية، دون التضحية بجودة برامج التدريب

  نافذة متجددة لتقديم برامج وأنشطة التنمية  ”online“ويمثل التدريب عبر االنترنت 
المهنية ذات الكفاءة العالية، مع تحقيق التفاعل بين المدرب والمتدرب إلى جانب تطوير محتوى              

  .التدريب باستمرار

ن هنا تأتي أهمية البحث في فاعلية تقديم برامج التنمية المهنية عبر االنترنـت فـي                م
تطوير األداء التدريسي للمعلم، حيث يتم تدريب المعلم على استخدام شبكة االنترنت والتجول في              

 Search enginesالصفحات االليكترونية والبحث عن معلومات محددة من خالل أالت البحث 

ات،  إلى جانب تدريب المعلم على تصميم وانشاء المواقع على شبكة االنترنت ينشر              ، ونقل الملف  
من خاللها المعلومات التي يريدها، واالستفادة من مصادر المعرفة المتاحة، ويمكن مـن خـالل             

  . الموقع أن يتم التواصل المباشر بين المعلم وتالميذه وزمالؤه أو من الل البريد االيكتروني

دب التربوي بدراسات وتجارب رائدة في تقديم برامج التنمية المهنية عبـر            ويذخر األ 
  :االنترنت، ومن تلك الدراسات والتجارب ما يلي

   )      )     CCaarrbboonnii,,  LL..WW  ,,11999999((راسة راسة دد
  .ن دور منتديات المناقشة على اإلنترنت في دعم التنمية المهنية لمعلمي الرياضياتع

ناقشة على اإلنترنـت فـي تـدعيم        م منتديات ال  هدفت الدراسة إلى تحديد أثر استخدام     
المدارس االبتدائية في برنامج التنمية المهنية وهذه الورقة البحثية كانت إطارا            مارسات معلمي م

  . بجامعة نورث كارولينا٢٠٠٣لدراسته للدكتوراه التي قدمها عام 

  



بتـدائي  من معلمي الرياضيات للصف الثالث اال     ) ١٤(ستخدمت الدراسة مجموعة من     ا
وقد تـم بنـاء مجموعـات       . من ثالث مدارس أخذوا وقت في منتديات المناقشة على اإلنترنت         

المعلمين عن تدريس الرياضـيات بالمرحلـة       ى  لمعلمين، المناقشة، رؤ  ا ةشاركم:ولحالمناقشة  
  .االبتدائية

  ::وتوصلت الدراسة إلى ما يلي وتوصلت الدراسة إلى ما يلي 
ج التنميـة المهنيـة لمعلمـي       ن استخدام منتديات المناقشة على اإلنترنت يدعم بـرام        أ

  :يث حلرياضيات منا

  .لرياضياتاتوضيح تبادل رؤى المعلمين في تدريس  
 ".لتعلمامجتمع  "لتعاون بينهم بصورةانشر روح  

  ) ) ٢٠٠١٢٠٠١حسن الباتع محمد عبد المعطي ،حسن الباتع محمد عبد المعطي ،((دراسة دراسة 

عن برنامج مقترح لتدريب المعيدين والمدرسين المـساعدين بكليـة التربيـة جامعـة              
   .ة علي بعض استخدامات شبكة اإلنترنت وفقاً الحتياجاتهم التدريبياإلسكندرية

هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين علي بعض           
  .استخدامات شبكة اإلنترنت وفقاً الحتياجاتهم التدريبية 

عـض مهـارات    واستخدم الباحث بطاقة لتحديد االحتياجات التدريبية ، واختبار أداء ب         
وأعد برنامج المتطلبـات القبليـة   . استخدام الكمبيوتر واختبار أداء  بعض استخدامات اإلنترنت   

  .الستخدام اإلنترنت وبرنامج التدريب علي استخدام الشبكة 

  ::وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
المعلومات عبر   البحث عن    –استخدام الكمبيوتر   : احتياج أفراد المجموعة إلى تدريب علي        -

  . تصميم صفحات إليكترونية – استخدام البريد اإللكتروني –اإلنترنت 
 .يفضل معظم أفراد المجموعة تنفيذ البرنامج التدريبي خالل اإلجازة الصيفية  -

يفضل أفراد المجموعة تنفيذ البرنامج بأساليب المحاضرة والمناقشة ثم بيان عملي توضيحي             -
يكون التقويم باالختبار العملي وأن يتم توزيـع المتـدربين وفـق            والممارسة الذاتية ، وأن     
وأن يتم توزيع مطبوعات البرنامج وإعالن أهدافه قبـل          ) ١٠ -٥(مجموعات متجانسة من    

  .بدايته 
 وجود فاعلية للبرنامج التدريبي المقترح في تدريب مجموعة البحث علي بعض استخدامات             -

 برامج تصفح الـشبكة     – البريد اإللكتروني    –معلومات  البحث عن ال  ( شبكة اإلنترنت ومنها    
  %  ٣٠بنسبة مئوية للكسب تزيد عن  )  نقل الملفات – مقدمة نظرية –



وجود كفاءة للبرنامج في تدريب مجموعة البحث علي بعض استخدامات شـبكة اإلنترنـت               -
 المهـاري  باستثناء الجانـب )  ١٠٠/٨٠(  بنسبة يبنسبة عالية في الجانب المعرفي والمهار    

   ) .٦٥/٨٠(المتعلق بنقل الملفات حيث بلغت كفاءة البرنامج 

  ))٢٠٠١٢٠٠١ألمير، ألمير، اامحمد على محمد محمد على محمد ( ( راسة راسة دد
التعلـيم االبتـدائي فـي ضـوء         ن الدور المستقبلي لكلية التربية في تدريب معلمي       ع
  . لجديدةا المتغيرات
 مقتـرح   دفت الدراسة إلى وضع مقترحات وتوصيات يمكن من خاللها بلورة تصور          ه

يتيح لكلية التربية القيام بالدور المأمول منها في تدريب معلمي المرحلتين االبتدائية واإلعداديـة              
  .في دولة قطر

صف واقع مؤسسات التدريب فـي دولـة قطـر          وواستخدم الباحث المنهج الوصفي ل    
سـسة  والوقوف على أهم المتغيرات والتي يمكن أن تؤثر على قضية اختيار كلية التربيـة كمؤ              

  .تربوية لتولى عملية تدريب المعلمين في دولة قطر

  ::وتوصلت الدراسة إلىوتوصلت الدراسة إلى
  :نهامقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات ت

  .تبع كلية التربيةيإنشاء مركز تدريب المعلمين و - 
  .رفع كفاءة هيئة التدريب - 
علمـين   إزالة الحواجز بين كلية التربية ووزارة التربية والتعليم بما يتـيح للم            - 

العودة للجامعة متى سمحت ظروفهم لالستفادة من تجهيزاتها في ضوء بـرامج            
  .نظمةم
  . انتقاء بعض المدارس لتكون تجريبية تلحق بكليات التربية- 
  .  مع مؤسسات المجتمع وخاصة معهد التنمية اإلداريةنلتعاوا 

  :ثلملقيام بعدد من الدراسات الضرورية ا
  . باستمرارتحديد االحتياجات التدريبية 
إعداد دليل شامل لتدريب المعلمين يتضمن التعرف بأهداف وأهميتـه ونتائجـه             

 خالل التنـسيق    نالحالية والمستقبلية، والوقوف على أساليب التدريب الحديثة م       
  .مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج

ـ              شكالت عقد لقاءات سنوية بين أعضاء هيئة التدريس والمعلمـين ومناقـشة م
  .التدريب المالئمة تصميم برامجوالمعلمين المهنية 

  االعتماد على تدريب المعلمين من بعد  



  .   اإللكتروني اعتماد التدريب على شبكة اإلنترنت والبريد 

   )  ) QQuueessaaddaa..  AA,,  eett  aall  ,,22000011((راسة راسة دد
   :عن التنمية المهنية عبر االنترنت

لتنمية المهنية لمعلمي الرياضـيات عبـر       إلى تحديد أثر تقديم برنامج ا     : هدفت الدراسة 
  . االنترنت على تطوير أداء المعلم في استخدام التكنولوجيا في تدريس الرياضيات

واستخدمت الدراسة مجموعة من المعلمين من عدة مدارس حكومية في شمال شـرق             
  Akronوالية أوهايو األمريكية كعينة للدراسة، وقد صمم موقع للمشروع بالتعاون مع جامعـة              

  . لتقديم برنامج التنمية المهنية من خالل االنترنت، وتم تقديم دروس متنوعة في الموقع كأمثلة

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
أن تقديم برنامج التنمية المهنية عبر االنترنت ساهم فـي بنـاء مجتمـع الرياضـيات                

  .لزمان أو المكانالتخيلي، وفي إقامة عالقات بين المعلمين دون حواجز ل

أن تقديم برنامج التنمية المهنية عبر االنترنت ساهم في تطوير األداء التدريسي لمعلمي             
  .الرياضيات مجموعة البحث، في استخدام التكنولوجيا في تدريس الرياضيات في الفصول

   )  ) BBoolliinngg,,  CChhaarrlloottttee  JJoonneess,,  CC..JJ,,22000022((راسة راسة دد
  اإلنترنت تغيير المعلم ؟ برلمهنية عايف يدعم برنامج التنمية ك:نع

هدفت الدراسة إلى بحث اثر تقديم برامج التنمية المهنية عبر اإلنترنت علـى تطـوير               
  .البتدائيةاعلمين بالمرحلة مالمعارف واألساليب التدريسية لدى ال

 تـضمن يقدم الباحث برنامج للتنمية المهنية لمجموعة من المعلمين عبـر اإلنترنـت             
 النحـو، واسـتراتيجيات خـرائط القواعـد        لكلمات،اوخرائط   لمفاهيم،اموضوعات عن خرائط    

  .مللتقوي الختباراتالتعلم، والتنمية المهنية عبر اإلنترنت وبعض لالنظرية المعرفية 

    ::لىلىإإتوصلت الدراسة توصلت الدراسة وو
  .لمعرفيةاثراء معارف المعلمين في المحتوى الدراسي واستراتيجيات التدريس إ 
  .إلنترنتاترنت شجع المعلمين على التعلم عبر أن استخدام تكنولوجيا اإلن 
  .لمعلمينلأن التعلم عبر اإلنترنت أداة ميسورة لتقديم برامج للتنمية المهنية  

   ) Zahner,J,2002(راسة د
  عن إدارة المعرفة والتعلم اإلليكتروني كنموذج للتنمية المهنية 



ر االنترنت، وإدارة المعرفـة،     تحديد العالقة بين التنمية المهنية عب     : هدفت الدراسة إلى  
  .والتعلم اإلليكتروني  باالعتماد على المناقشة عبر االنترنت

واستخدمت الدراسة مجموعة مناقشة عبر االنترنت لتقديم برنـامج للتنميـة المهنيـة             
  . لمجموعة من معلمي الرياضيات

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
  هنية عبر االنترنتفاعلية تقديم برامج التنمية الم 
  .توجد عالقة طردية بين إدارة المعرفة وتقديم البرنامج عبر االنترنت 

    ((CChheenn,,YYii--wweenn,,22000033))دراسة دراسة 
عن التعليم عن بعد كطريقة لتقديم برامج التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات بالمرحلـة             

  .اإلعدادية بتايوان في استخدام التكنولوجيا

أثر التقارير الذاتية في مشروع التعليم عـن بعـد فـي                هدفت الدراسة إلي فحص     
برامج التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية بتايوان في اسـتخدام التكنولوجيـا             

   . CD-ROMباستخدام اسطوانات الليزر 

    وقد ركزت الدراسة علي زيادة كفايات المعلمين، والدافعيـة واإلبـداع، وتطبيـق             
داول الحسابية، وقد استكشفت الدراسة االستخدام الفعلي لتكنولوجيا الكمبيوتر، وتحديد          برامج الج 

  .العوائق التي تمنعهم من التدريب علي الكمبيوتر

 ١٠٠ واستخدمت الدراسة تصميم المجموعة الضابطة باختبار بعدي فقط، وتم تقـسيم            
  . مجموعتين تجريبية وضابطة، إلى نمعلم من معلمي الرياضيات بأحد مناطق الضواحي بتايوا

 لمدة  (CD-ROM)     وقد تدربت المجموعة التجريبية من خالل اسطوانات الليزر         
أسبوعين، وتدربت المجموعة الضابطة بدون االسطوانات ولم تستلم االسطوانات حتى بعد انتهاء            

  . ييم ذاتيوبعد مضي أسبوعين طلب من كل معلم في المجموعتين أن يكمل استبيان تق. التدريب

  :    وتوصلت نتائج الدراسة إلى مايلي
، )الورد(أن المعلمين في المجموعة التجريبية استخدموا برامج تنسيق النصوص           

 )Chat(والجداول الحسابية ، وتصفح اإلنترنت، وبرامج التواصل والدردشـة          
بحرية، وبصورة رئيسية لكتابة المواد التعليمية، وحـساب درجـات الطـالب،            

ث عن المواد التدريسية علي اإلنترنت، والتواصل والدردشة مع الـزمالء           والبح
ومعظم المعلمين كانوا شغوفين ومتشوقين لـتعلم كيفيـة التـدريس           . والطالب



بالكمبيوتر، فلقد كانوا محرومين من ذلك بسبب قلة الوقت والموارد المالية فـي             
  .المدارس والمقاطعات ، وبعض الموضوعات ذات العالقة

 طــور كفايــات المعلمــين، )CD-ROM(مــشروع اســطوانات الليــزرأن  
واهتماماتهم، ودافعيتهم، وقدرتهم علي استخدام الجداول الحسابية فـي تـدريس           

  ، وفي حساب النتائج )االحتمال، واإلحصاء، والدوال الرياضية(
تعامل المعلمين مع الكمبيوتر لينالوا معرفة وقدرة أكبر علي استخدام تكنولوجيا            
  .كمبيوتر في التدريسال
تقويم المعلمين للمشروع أوضح أنهم فضلوا محتـوي وتـصميم االسـطوانات             

(CD-ROM)علي التصميمات العادية للتدريب .  

    ((CCaarrbboonnii,,LL..WW,,22000033))دراسة دراسة 
عن منتديات المناقشة والحوار عبر اإلنترنت كسياق للتنمية المهنية لمعلمي الرياضيات           

  . بالمرحلة االبتدائية

دفت الدراسة إلى بحث أثر استخدام منتديات المناقشة والحوار عبر اإلنترنت في                ه
  .   دعم التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية

 معلم رياضيات للصف الثالث االبتدائي في منتدى مناقـشة          ١٤   شارك في الدراسة    
لمين ومناقشاتهم وتأمالت فـي تعلـيم        شهور ، واعتمد علي مشاركة المع      ٨علي اإلنترنت لمدة    

  .وتعلم الرياضيات في المرحلة االبتدائية

  : :    قام الباحث بفحص    قام الباحث بفحص 
 نمط المشاركة في منتدى المناقشة  )١

طبيعة الحوار بين المعلمين أثناء المناقشة مثل ارتباط تعليم الرياضـيات القـائم              )٢
 علي التغيير والتطوير 

تي تـدعم تطـوير مجتمـع الـتعلم بـين           تحديد نمط المشاركات في المنتدى ال      )٣
  .المشاركين

 استخدم الباحث المقابلة الشخصية مع المشاركين، واسـتبيان عـن الخبـرات             )٤
المهنية والتكنولوجية للمعلمين، والمالحظة المباشرة لجمع البيانات قبـل وبعـد           

قبل وبعد المشاركة في البرنامج، وكذلك استخدم تحليـل         . المشاركة في البرنامج  
  . رسالة أرسلت للمنتدى عبر اإلنترنت من المشاركين) ٥٧٨(ضمون لتحليل الم

  



  : : وتوصلت نتائج الدراسة إلى ما يليوتوصلت نتائج الدراسة إلى ما يلي
تحول المعلمين من استخدام العبارات العامة في حـوارهم عـن تعلـيم وتعلـم               

الرياضيات الى مشاركات تفصيلية عن المشكالت واالسـتراتيجيات التدريـسية          
 .  المهام الشائعة مع تالميذهمالتخصصية وتناول حوارهم

  .قام المعلمين بتحديد توجهات المنتدى لتخدم األهداف المهمة بالنسبة لهم 
  . تمت مناقشة السمات الشخصية واإلنسانية لمجتمع التعلم 
  .تبين عدم كفاية الوقت المتاح للمعلمين للمناقشة والحوار 
ت في التنمية المهنية لمعلم     وجود أثر كبير الستخدام منتدى المناقشة عبر اإلنترن        

الرياضيات بالمرحلة االبتدائية وقد قدمت الدراسة عدة بحوث مقترحة في مجال           
 .التنمية المهنية عبر اإلنترنت

  )     )     HHoovveerrmmiillll,,  JJ..AA,,22000033((راسة راسة دد
 عن استخدام التكنولوجيا في مشروع للتنمية المهنية 

نية يعتمد علـى اسـتخدام بـرامج        تقديم مشروع للتنمية المه   :     هدفت الدراسة إلى  
  .الكمبيوتر في تدريس منهج الرياضيات

    واستخدمت الدراسة مجموعة من ثالثة معلمين للرياضيات كمجموعة للبحث، وتم          
فحص فهمهم وممارستهم لتحليل المحتوى وفن التدريس، واستخدام التكنولوجيا في التدريس فـي      

 .  برنامج لمدة أسبوع

  :  إلى النتائج التاليةواستخدمت الدراسة
  .أن استخدام التكنولوجيا في التدريس حقق إطار مفاهيمي لبيئة تعلم فعالة 
: أن المعلمين أظهروا فهماً كبيراً وممارسـات قويـة فـي المجـاالت الثالثـة               

  . المحتوى، فن التدريس، استخدام التكنولوجيا
ات تدريبية علـى     أن برنامج التنمية المهنية ينبغي أن يتضمن معارف وممارس         

  .المحتوى وفن التدريس واستخدام التكنولوجيا

    ((CCooffffmmaann,,TTeerreessaa,,22000044))دراسة دراسة 
  .عن التنمية المهنية عبر االنترنت، ونقل المهارات المستفادة داخل الصف الدراسي

هدفت الدراسة إلى تحديد مدي نقل المعلمين المهارات المستفادة من برنـامج للتنميـة              
  . ع التخيلي عبر االنترنت إلى ممارسات صفية داخل الفصولالمهنية في المجتم



واستخدم الباحث المقابالت الشخصية واالختبارات والمالحظة المباشرة لجمع البيانـات        
د مدى فهم الخبرات، ومستوى مشاركة المعلمـين، ومـدى نقلهـم المعرفـة              من المعلمين لتحدي  

إلى جانب تحديد كيفية إبداع المعلمين فهمهم الخاص لما يتضمنه          . المتعلمة إلى فصولهم الدراسية   
واستخدم الباحث التحليل الكمي    . البرنامج التدريبي من خبرات وممارسات مثل تنظيم بيئة التعلم        

 . تحليل البياناتوالتحليل النوعي ل

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
أن المعلمين استخدموا التكنولوجيا واالستراتيجيات التي تعلموها مـن برنـامج            

  .التدريب عبر االنترنت؛ داخل فصولهم الدراسية بدرجة كبيرة
برنامج التنمية المهنية المقدم عبر االنترنت يدعم االعتماد على مـداخل الـتعلم              
لمتمركزة حول المتعلم والتي تشجع االكتشاف الـذاتي، والمـشاركة الفعالـة،            ا

  .والتعاون بين األقران والخبراء
برنامج التنمية المهنية المقدم عبر االنترنت يعد بديالً مهماً في بـرامج التنميـة               

  .المهنية للمعلمين

  ))٢٠٠٥٢٠٠٥هشام بركات، هشام بركات، ( ( دراسة دراسة 
قـدم برنـامج    و مرحلة االبتدائية أثناء الخدمة،   البحث تدريب معلم الرياضيات بال    تناول  

  .لتدريب معلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة

م معايير لبناء بـرامج     رح لبناء برامج التدريب، ومن ثم قد      حيث تم تصميم نموذج مقت    
جات التدريبية الحالية والمستقبلية    تدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية، بما يحقق االحتيا       

  . لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ويؤدي إلى تطوير األداء التدريسي للمعلم

باإلضافة إلى   في مركز التدريب،     وتم تقديم البرنامج التدريبي للمعلمين بطريقة مباشرة      
وتقديم البرنامج من خالله،    2arabmath/com.Geocities.WWW :تصميم موقع على شبكة اإلنترنت

،  "E- groupمجموعة دراسية إليكترونية " وتم تدعيم التفاعل بين المتدربين من خالل تصميم 
  .بما يؤدي إلى تحفيز المعلم لتطوير األداء التدريسي وتحقيق التنمية المهنية المستديمة

  : لى النتائج التالية إالبحث وتوصل
أن برامج التدريب المعدة في ضوء معايير محددة وتستخدم التكنولوجيا تـؤدي             )١

وقد يرجع ذلك إلى زيادة دافعيـة  . إلى تطوير األداء التدريسي لمعلم الرياضيات     
المعلمين أثناء البرنامج وممارستهم ألساليب تدريسية جديدة مع فرصة تطبيقهـا           

لتقويم باستمرار، ووجود موقع للبرنامج على االنترنـت        يومياً داخل فصولهم وا   
  .  ، وهي خبرة جديدة يمر بها المعلمين ألول مرةE- groupومجموعة مناقشة 



يوجد أثر للبرنامج في تنمية األداء التدريسي لمعلمـي الرياضـيات بالمرحلـة              )٢
  .االبتدائية

  :وقد خرج البحث بعدة توصيات أهمها
 ن المدربين ذوي الكفاءة وتقويم أدائهم باستمرارضرورة إيجاد كادر دائم م )١

االهتمام بمشاركة المعلمين مشاركة جادة وإيجابية في تـصميم وبنـاء بـرامج              )٢
 . التدريب أثناء الخدمة

اعتماد حوافز مادية ومعنوية حقيقية للمشاركة الجادة في برامج التدريب، وربط            )٣
  .  فقطالترقيات ببرامج تدريب مستمرة وليس ببرنامج وحيد

تشجيع عقد لقاءات سنوية بين نخبة منتقاه  من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات               )٤
  .التدريب المالئمة تصميم برامجووالمعلمين لمناقشة مشكالت المعلمين المهنية 

سـتخدام  ا:  االهتمام  بالتدريب على استخدام التكنولوجيا فـي التـدريس مثـل            )٥
اآلالت  – لبريـد اإللكترونـي   ا  –إلنترنت  ا –الكاميرات الرقمية    –لكمبيوتر  ا(

برامج الكمبيوتر الرسومية، واستخدام منتديات المناقشة على        –الحاسبة المصورة 
تحقـق   لرياضـيات بـصورة   ااإلنترنت بما يدعم برامج التنمية المهنية لمعلمي        

 "لتعلمامجتمع "

لمدة شهر  تنظيم أوقات برامج التدريب بحيث تتم في يوم أو يومين في األسبوع              )٦
أو شهرين أو أكثر حسب مدة البرنامج التدريبي، بما يحقق تطبيق ما يتعلمـوه              
داخل الفصول والحصول على تغذية راجعة ، وكذلك عدم تعطيل الدراسة فـي             

 .الفصول لمدة طويلة

  



  ات الرائدةات الرائدةومن المشروعومن المشروع
   )  ) ٢٠٠١٢٠٠١،،٢٠٠٠٢٠٠٠ت ت اامشروع أهداف رياضيمشروع أهداف رياضي( ( 

  ((AA  GGooaallss  22000000  MMaatthheemmaattiiccss  PPrroojjeecctt,,  22000011))  
 ) Truman State university(مم هذا المشروع في جامعة ترومان الحكومية ص

   :عنوانببالواليات المتحدة ) Missouri(والية ب
Making Advancements in Teacher – Training Happen by 

Encouraging More Active Technology usage, Instructional Technologies, 

and Collaborative Strategies. (MATHEMATICS) 

لـتعلم  اعن تطوير تدريب المعلم بتشجيع االستخدام األكثر فاعلية للتكنولوجيا وأساليب           
  .لتعاونية اواالستراتيجيات

ومان ويـتم   ريمثل هذا المشروع جزء من برنامج الماجستير في التربية في جامعة ت           و
  .لتطوير تدريب المعلمين  ) JOALS 2000( تمويل هذا المشروع من المنحة الفيدرالية 

  ::لمشروعلمشروعااهداف هداف أأ
   :نهاميهدف المشروع لتحقيق عدد من األهداف 

ابتكار نموذج أو إطار لعالقة تعاونية بين مجتمع الجامعة من أساتذة وطالب مع              
لمعلمين وأعضاء الكليات الجامعية وأيـضا      امعلمي المدارس الرسمية مما يحفز      

 اإلعداد على تبادل المعارف والخبـرات فـي تعلـم           المعلمين الذين في مرحلة   
  .لرياضياتا
تزويد المعلمين الممارسين والطالب المعلمين بمعالجة عميقة  ألساليب التدريس           

ناسب مع أساليب تعلم    توزيادة قدراتهم وميولهم في اختيار طرق التدريس التي ت        
  .لتالميذا
 التكنولوجية التي تـساعد     رفع مستوى المعلمين في تصميم واستخدام التطبيقات       

  ).في التدريس والتقويم ( في تعلم الرياضيات لجميع التالميذ 

  ::لمشروعلمشروعاادوات دوات أأ
امت الهيئة المشرفة على المشروع بإعداد مجموعة من األدوات واألنشطة الالزمـة            ق
   :ثلم عللمشرو

  .لكترونيةإتصميم موقع للمشروع على شبكة اإلنترنت وينشر مجلة  
       .نويةسصف إصدار مجلة ن 



 .نوياسعقد مؤتمر دوري  

المتطلبـات   –لمقـررات  ا: حتوى علـى  يHand Book  عداد كتاب مرجع إ 
ـ   م–الختبارات  ا–األنشطة   –القبلية    إصـدار الكتـاب علـى       مراجع إضافية وت

  .لمشروعااسطوانة ليزر وتحمليها على موقع 
ـ ك عنوان تشمل    ٧٠٠إعداد مكتبة للمشروع فيها ما يزيد عن          طـرق   ب فـي  ت

أوصى بهذه العناوين مجموعـة مـن       د  لتدريسية، وق االتدريس واالستراتيجيات   
  .لمرموقيناالتربويين 

   Action Researchتكليف المتدربين بإعداد بحوث عمل  
  .لعملاعقد مجموعة من ورش  
وتقـديم  ) NCTM(عقد مؤتمرات دورية أو مشاركة المتدربين في مـؤتمرات        

  .نهاعتقارير 
من يرغـب مـن    لTutoring Programخصوصي  امج إرشاديرنبإعداد  

  .الجيعالمتدربين كنشاط 

  ::لبرنامجلبرنامجااقررات قررات مم
التقـويم ومقـررات فـي      وشمل البرنامج مقررات في الرياضيات وأساليب التدريس        ي

   :لييالتكنولوجيا كما 

  :يه مقررات ٣قررات الرياضيات تشمل م
رياضيات ويتضمن تطوير يسمى األسس العامة المجردة للو  240Mathقرر م 

 –تطبيقـات    –تطـوير المفـاهيم      –التقدير   –مهارات تدريس حل المشكالت     
التدريب على   – ةتطوير مداخل مختلفة تشمل النظريات والموضوعات الرياضي      

  .استخدام معايير تشمل النظريات والموضوعات الرياضية
يتعامل مع خطة   ويعد المعلم ل  " إدارة التدريس "حول   يدورو   602Math قررم 
  .لمشكالتاحل  ستراتيجياتا–  لفصل  ادارة إ–لتقييم ا
ن قضايا في تعليم الرياضيات ويستخدم الكتـاب الـسنوي          ع  502Mathقررم 
  ) NCTM year Book ١٩٩٢ ( ١٩٩٢ ي عام  فNCTMل

   :لييتشمل مقررات التكنولوجيا ما و
ميـذ المرحلـة    باستخدام التكنولوجيـا للتـدريس لتال      يعنىو    505EDقرر  م 

االبتدائية مع التركيز على المناهج والتقييم وإدارة الفصل وارتباطها باسـتخدام           
  .لتكنولوجياا



 - CDأقراص الليـزر     –ميرا الرقمية   االك :ستخداماتشمل باقي مقررات التكنولوجيا     و
 برامج الكمبيـوتر الرياضـية     –وحدات الفيديو    –أجهزة العرض    –اآلالت الحاسبة المصورة    

   .لمرتبطةامواقع اإلنترنت  –والرسومية 

جانب مقررات في أساليب التدريس وأساليب التقويم ويستخدم أكثر من كتاب            ذلك إلى و
  .في كل مقرر

  : كل منقياسلشروع تم تصميم استبيانات على مقياس ليكرت ملمرحلة تقويم الو
      .لمعارفاالتقدم في  
      .التجاهاتاالتقدم في  
  .التقويموستخدام طرق التدريس التقدم في ا 

        ::لمشروعلمشروعاانفيذ نفيذ تت
ويتم تطويره عام بعد عام حيث تم تخطيط         ام كامل،  ع  المشروع كبرنامج تدريبي مدته   

عام يتم تدريب مجموعة جديدة من معلمـي الرياضـيات مـن            ل   وك ،نواتسالمنحة لمدة خمس    
   " Truman – ترومان"الملتحقين لدراسة درجة الماجستير في التربية لجامعة 

مـديري المـدارس     –يتم عقد ندوة تدار بأسلوب العصف الذهني بين المعلمين           
   .وأساتذة الجامعة لتحديد

  .يبراالحتياجات التدريبية وبعض موضوعات التد 
  .خطواتهويبدأ التنفيذ بمحاضرة افتتاحية لتوضيح أهداف البرنامج ومحتواه  
لتناسـب البرنـامج     تم تعديلها ية التي   يتم تقديم المقررات الرياضية والتكنولوجي     
  .المتدربينو
  .ملعيتم تكليف المعلمين ببحوث  

  :قد ورش عمل عن ع
  .لتالميذاتعلم لدى لأساليب التدريس المالئمة ألنماط ا  -أ 
  .لذهنياموضوعات مختارة مما تم االتفاق عليه في ندوة العصف   -ب 
  .لعمليةااألنشطة اليدوية   -ج 
  .لحاسبةااستخدام اآلالت   -د 
  .ستوديوأدام برامج العروض التوضيحية والها يبر استخ  -ه 

 أو حـضور مـؤتمر      نعقد مؤتمر شامل في منتصف المدة ودعوة متخصـصي         
  .ليهعمتخصص في تعليم الرياضيات والتعليق 



مـن يرغـب مـن    ل  Tutoring Programتقديم برنامج اإلرشاد الفـردي   
  .لمعلماالمعلمين ويكون بتكلفة إضافية على 

  ::لمشروعلمشروعااتائج تائج نن
  :نهامحقق المشروع نتائج إيجابية ساهمت في تطويره عام بعد عام 

 الجدد مع المعلمين ذوى الخبرة وأساتذة الجامعات في         ن تدعيم مشاركة المعلمي   - 
  .لتدريبابرامج 

 أن ورش عمل اليوم الواحد مصدر عظيم للمعلومات وفرصة لتفاعل المعلمين            - 
  .لجدداذوى الخبرة مع المعلمين 

ر المعلمين للمؤتمرات العملية أحدث تغييرات إيجابية في اتجاهـات           أن حضو  - 
  .التدريسبفي خفض الضغوط التي ترتبط م راسية، وأسهدلاالمعلمين نحو المادة 

   :يف أسهم المشروع كبرنامج تدريبي في رفع مستوى معلمي الرياضيات - 
االسـتدالل   –الهندسة   –نظام األعداد    –األفكار الرياضية   (لمعارف الرياضية   ا 

  ) الرياضي 
  .لرياضياتالحماسة في تدريس ا 
  .يةضلرياالتركيز على تدريس المفاهيم ا 
 –الكاميرات الرقمية    –لكمبيوتر  ا:ستخداماستخدام التكنولوجيا في التدريس مثل      ا 

برامج الكمبيـوتر    –اآلالت الحاسبة المصورة     – لبريد اإللكتروني  ا –اإلنترنت  
         Hyper studio, Power Point   :ثلمالرسومية 

من خالل استعراض الدراسات والتجـارب العالميـة يمكـن الخـروج بـبعض              من خالل استعراض الدراسات والتجـارب العالميـة يمكـن الخـروج بـبعض              
  ::المالحظات منهاالمالحظات منها

أن استخدام المستحدثات التكنولوجية وخاصة البريد االليكتروني ومنتديات المناقشة عبر  •
  .االنترنت،  يدعم برامج التنمية المهنية

ات فاعلية أكبر اذا اعد لها دليل شامل لتدريب المعلمين أن برامج التنمية المهنية تصبح ذ •
يتضمن التعريف بأهداف برنامج التنمية المهنية وأهميته ونتائجه الحالية والمستقبلية، 

  .وأساليب التنمية المهنية التي يمكن استخدامها
 في أن االعتماد على معايير قياسية لبناء وتقديم برامج التنمية المهنية يسهم بفاعلية •

تحقيق أهداف برامج التنمية المهنية وخاصة تطوير األداء التدريسي للمعلم، وتطوير 
  " .مجتمع التعلم" تعلم جميع التالميذ دون استثناء لفئة منهم مما يؤدي إلى ايجاد 

  



  
  
  

  خاتمةخاتمة
  

يعتبر تطوير األداء التدريسي للمعلم وتطوير تعلم جميع التالميذ من أهم أهداف برامج             
ية المهنية التي ينبغي السعي باستمار لتحقيقها، وهما حجر االساس في أي عملية لالصـالح               التنم

 أحد  Online Professional Developmentوتعد التنمية المهنية عبر االنترنت . التربوي
أهم المداخل الجديدة لتقديم برامج التنمية المهنية ذات الكفاءة العالية، حيث تتيح حرية أكبر فـي                

  . لفت النظر إليهالكتيب الحالي أن ي تعليم والتعلم، وهذا هو ما حاوللا
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