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 اللجنة العلمية للمؤمتر
 

 الصفة الجهة الدرجة العلمية ألاصم

 د. عبد هللا علي آل كاس ي
ثدريط العلىم أصحاذ املىاهج وطرق 

 املشارك
 رئيًضا جامعة امللك خالد

أ.د / علي بن هاصر شحىي آل 

 زاهر
 عضًىا خالد جامعة امللك أصحاذ إدارة الحعليم العالي وثخطيطه

 عضًىا جامعة امللك خالد أصحاذ علم الىفط التربىي  أ.د / يحيي عبد هللا الرافعي

 عضًىا جامعة امللك خالد أصحاذ املىاهج وطرق ثدريط العلىم أ.د / هاصر عبد هللا الشهراوي

 عضًىا جامعة امللك خالد أصحاذ أصىل التربية املشارك د. أحمد علي الغفيري 

 عضًىا جامعة جازان أصحاذ التربية الخاصة املشارك ي صفحيد. محمد يحي

 د. محمد زيدان آل محفىظ
حدريط الأصحاذ املىاهج وطرق 

 املشارك
 عضًىا جامعة امللك خالد

 عضًىا جامعة طيبة أصحاذ ثقىيات الحعليم  املشارك د. عائشة بلهيش العمري 

 عضًىا جعليم محايل عضير ثربىي شرف م د. صلطان صالح الشهري 

 صكرثيًرا  جعليم الطائف معلمه أ.مريم عبد هللا خيري 
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 األولفهرس المجلد 
 رقم الصفحة عنوان البحث اسم الباحث م

 ِمسِفر َعلي بن محّمدد.  .ٔ
 الِخريزي الّرويني

 الحادي القرن في التعلم كفايات تطوير في الريادية القيادة إسهام
 ةالثانوي بالمدارس والعشرين

ٔ-ٕ٘ 

 المملكة رؤية ضوء في المعلم إعداد برنامج لتطوير مقترح تصور سالمة يحيى خالد ابتسام. د  .ٕ
 ٖٕٓٓ السعودية العربية

ٕٙ-ٖ٘ 

 الشامي  شاكر بنت غادة. د  .ٖ
                              الغامدي بن اهلل ضيف. أ

 جيالتكنولو  االبتكار أنشطة دعم في المعلم ألدوار مقترحة رؤية
 مٖٕٓٓ المملكة رؤية لتحقيق الرقمي االقتصاد وتعزيز

٘ٗ-ٚٚ 

                                     خواجي طاىر بن محمد. د  .ٗ
 العمري عثمان محمد سعدى. د

 َوَعالقَ تُ َها ٖٕٓٓ ُرْؤيَةِ  َضْوءِ  ِفيْ  للُمَعلِِّمْينَ  التَّْدرِْيِسيَّةُ  الُمَماَرَساتُ 
بِِّهمْ  َلَدى  َوالِعْشرِْينَ  الَحاِدي الَقْرنِ  ِبَمَهارَاتِ   ٖٓٔ-ٛٚ ُطالَّ

 ٜٔٔ-ٗٓٔ ٖٕٓٓ رؤية وفق بالمدرسة القيم غرس في المدرسة قائد دور الجدعاني عبيد عابد. أ  .٘
 عطية عبدالرؤوف محمدأ.د.  .ٙ

 أحمد الرحمن عبد خالدد.
 المعلم إعداد في القرى أم بجامعة التربية كلية دور

 تقويمية دراسة
ٕٔٓ-ٔٗٚ 

 الذيابي فالح عبداهلل. أ  .ٚ
 التربية بكلية العملية التربية طلبة تواجو التي المهنية الصعوبات

 نظرىم وجهة من القرى أم بجامعة
ٔٗٛ-ٔٚٔ 

 الشهري فاضل محمد غادةأ.  .ٛ
 إعداد في السعودية العربية المملكة في التعليم إدارات دور

 ٙٛٔ-ٕٚٔ ٖٕٓٓ رؤية ضوء في  التربوية القيادات من الثاني الصف

 الكيمياء لمعلِّمي المهنيَّة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّة خواجي محمد طاىر أيمن/  أ  .ٜ
 مٖٕٓٓ المملكة رؤية ضوء في الثانويَّة بالمرحلة

ٔٚٛ-ٕٔٗ 

 مصطفى السالم عبد. د.أ  .ٓٔ
 السالم عبد

  التربية بكليات العلوم معلم إعداد ومقررات برامج تطوير
  واالقتصادية المجتمعية والتغييرات العالمية التوجهات وءض في

ٕٔ٘-ٕٗٗ 

 الشهري مغرم أمينةأ.  .ٔٔ
 بالمملكة العام التعليم في الباحثة المعلمة تكوين متطلبات

 السعودية العربية
ٕٗ٘-ٕٚٗ 

 الحمراني غرم أحمد ىناءأ.  .ٕٔ
 عطيفي محمود زينب. د.أ

 الرياضيات لماتلمع المهنية التنمية في لبرنامج مقترح تصور
 المملكة في للمعلمين المهنية المعايير ضوء في الثانوية بالمرحلة

 السعودية العربية
ٕٚ٘-ٕٜٛ 

 الحربي عواد بن عبداهلل. د  .ٖٔ
 المفاىيم تنمية في مقترحة تدريسية مهارات استخدام فاعلية

 االبتدائي السادس الصف تالميذ من عينة لدى العلوم في العلمية
 الزلفي بمحافظة

ٕٜٜ-ٖٕٔ 

              الكلثم محمد إبراىيم مها. د  .ٗٔ
 القطيم عبداهلل محمد أسماء. د

 التنمية في العام للتعليم الدولي والمنتدى المعرض إسهام واقع
 السعودية العربية المملكة في المستقبل لمعلم المهنية

ٖٖٔ-ٖٖٕ 

 الحديد أبو علي فاطمة. د  .٘ٔ
 عبد الحميد عبد دعاء. د
 سميعال

 واستشراف المهني التطوير وتحقيق اإللكتروني التدريب
 اآلداب بكلية التدريس ىيئة أعضاء لدى الرقمي المستقبل

 نظرىم وجهة من  بالدمام فصيل بن الرحمن عبد اإلمام جامعة
ٖٖٖ-ٖٗ٘ 
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 الواحد عبد مسعد محمد/ د  .ٙٔ
 مطاوع

 الشخصية بالمسئولية وعالقتها التدريسية الذات كفاءة
 الخاصة التربية لمعلمي العقلية واليقظة تماعيةاالج

ٖٗٙ-ٖٙٗ 

                            القادر عبد بكر ابو أسماء . د. أ  .ٚٔ
                        الدين عالء ياسمين/ د

 ٖٙٛ-ٖ٘ٙ  للمعلم المهنية القدرات لتنمية مقترح تصور

 جبره محمد يحيى اهلل عبدأ.  .ٛٔ
 االجتماعي التواصل برامج العربية اللغة معلمي استخدام دوافع
 ٙٔٗ-ٖٚٛ المهني نموىم على وأثرىا

ٜٔ.  
 عسيري اهلل عبد سارةأ.

 محفوظ آل زيدان محمد. د

 نظرية على قائمة االجتماعية الدراسات في إثرائية وحدة فاعلية
 االنتماء بمفاىيم الوعي لتنمية المتعددة الذكاءات

 ثانويال األول الصف طالبات لدى الوطني 
ٗٔٚ-ٗٗ٘ 

                                                                       السليمي سعد بن خالد. د  .ٕٓ
 ٖٙٗ-ٙٗٗ الخدمة أثناء للمعلمين المستدامة المهنية التنمية الزلفي  صالح بن وافي. د

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الِخريسي  َعلي محّمد. د     الثاهىية   باملدارش والعشرين الحادي القرن  في الحعلم كفايات ثطىير في الريادية القيادة إصهام
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 الثانوية بالمدارس والعشرين الحادي القرن في التعلم كفايات تطوير في الريادية القيادة إسهام
 :ملخص البحث

واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس يف حتقيق كفايات التعلم يف القرن احلادي ىدف البحث الراىن إىل معرفة      
والعشرين يف رلاالت: التعلم للعمل، والتعلم للمعرفة، والتعلم لنكون، والتعلم للعيش مع اآلخرين بسالم، وتقدمي 

وقد استخدم دة الريادية يف تطوير تلك الكفايات يف القرن احلادي والعشرين بادلدارس الثانوية. التوصيات لتفعيل القيا
( فردًا مشل مجيع القيادات الًتبوية ادلتمثلة يف: رؤساء أقسام ٖٚالبحُث ادلنهَج الوصفي، وبلغ عدُد أفراد رلتمع البحث )

وية، ومديري مكاتب التعليم )بنُت/بنات( يف إدارة التعليم مبحافظة الشؤون ادلدرسية، والتعليمية، وأقسام مكتب ادلدير الًتب
القنفذة؛ ومت بناء استبانة كأداة جلمع ادلعلومات؛ ومت التأكد من صدقها وثباهتا من خالل عرضها على جلنة من احملكمُت 

ٝ(. ٜٛلية )، وكانت درجة ثبات االستبانة الكAlpha-Cronbachكرونباخ -ادلختصُت واستخدام معامل ألفا
(؛ حيث طبقت عدد من األساليب SPSSولتحليل البيانات لإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضو مت تطبيق برنامج )

اإلحصائية دتثلت يف: التكرارات، وادلتوسطات احلسابية، واالضلرافات ادلعيارية، واختبار )ت(. وتـمَّ التطبيُق ادليداين على 
 ه. ٓٗٗٔ/ٜٖٗٔألول من العام اجلامعي اجملتمع يف الفصل الدراسي ا

قد جاء أظهرت نتائج البحث أنَّ واقَع ادلمارسات القيادية الريادية يف حتقيق كفايات التعلم بالقرن احلادي والعشرين      
(، ويف رلال التعلم للمعرفة بدرجة شلارسة )متوسطة(، ٚ٘.ٕبدرجة )ضعيفة( يف رلال التعلم للعمل، ومبتوسط حسايب )

(، ويف رلال التعلم ٖٛ.ٖ(، ويف رلال التعلم لنكون بدرجة شلارسة )متوسطة(، ومبتوسط حسايب )ٕٔ.ٖمبتوسط حسايب )و 
ال توجد فروق دالًَّة إحصائيِّا كما أنّو   (.ٖٓ.ٖللعيش مع اآلخرين بسالم بدرجة شلارسة )متوسطة(، ومبتوسط حسايب )

تمع البحث حول واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثانوية ( بُت استجابات أفراد رل٘ٓٓ.ٓعند مستوى داللة )
 َوفًقا دلتغَتي اجلنس، ونوع التخصص.

وبناًء على تلك النتائج؛ قدَّم البحُث عددًا من التوصيات أبرزىا: مراجعة ادلنهج يف ادلدارس الثانوية؛ لتشجيع اإلبداع 
يف ادلدارس الثانوية دلساعدة الطالب على تقييم مهاراهتم واىتماماهتم والتفكَت الريادي، وإدراج مادة االقتصاد الشخصي 

الشخصية، وإدراج مقرر القيادة الريادية يف برامج كليات الًتبية باجلامعات السعودية، وتنفيذ برامج تدريبية يف القيادة 
الريادية اليت تعزز وتطور كفايات التعلم يف الريادية جلميع ادلعلمُت والقيادات بادلدارس الثانوية، متضمنة األنشطة القيادية 

القرن احلادي والعشرين، ودتويل النشاطات ادلطلوبة للريادة، واشتمال دليل كفايات ادلعلم ودليل كفايات القيادة ادلدرسية 
 يف ادلدارس على ادلهارات الريادية يف حتقيق كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين. 

 
القيادة الريادية، القيادة ادلدرسيَّة بادلملكة العربية السعودية، كفايات التعلم يف القرن احلادي ة: الكلمات المفتاحي

 والعشرين. 
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Abstract 
Contribution of Entrepreneurial leadership in developing 21st Century Learning 

Competencies in Secondary Schools 
Researcher: Dr. Mohammed Ali Misfer Alkhrizi. 

           The current research aimed at identifying the reality of Entrepreneurial Practices of 
Saudi school leaders to achieve 21st century learning competencies in these fields (learning 
to work, learning to know, learning to be and learning to live with others in peace) and 
presenting recommendations for developing these competencies by the  contribution of 
entrepreneurial leadership. The research used the descriptive method and the population 
consisted of (73) persons containing all educational leaders in Qunfudah educational 
directorate (heads of educational departments and educational offices: boys and girls). A 
scientific, valid and reliable questionnaire was used to collect the necessary data. For the 
analysis of data, the researcher adopted SPSS using percentages, means, standard 
deviations, and T-test.  

     The results of the study revealed a weak approval of entrepreneurial practices of Saudi 
school leaders in the (learning to work) field  with a (2.57) mean,  a mild agreement in the 
(learning to know) field with a (3.12) mean, a mild agreement in the (learning to be) field 
with a (3.38) mean and also a mild agreement in the (learning to live with others in peace) 
field with a (3.03) mean. There were no statistically differences at the level of (0.005) 
between the responses due to the variables (gender and specialization type).  

            Based on the previous findings, the research presented a number of 
recommendations, including: reviewing the curriculum in secondary schools, 
encouraging creativity and entrepreneurial thinking, implementing entrepreneurial  
leadership in educational colleges, introducing a subject about personal economy in 
secondary schools to help students evaluate their personal skills and interests and learn job 
creation skills, achieving educational courses including entrepreneurial leadership 
activities that promote and develop learning competencies in the 21st century, funding 
leadership activities, and implementing the entrepreneurial skills in the school leaders and 
teachers guide. 

Keywords: Entrepreneurship leadership, school leadership in Saudi Arabia, 21st century 
learning competencies. 
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 الفصل األول: المدخل إلى البحث.
 المقدمة: 

ليت دتارسها، وتعد جوىر ادلؤسسة وقلبها القيادة مطلب رئيس ومهم يف كل ادلؤسسات مهما كانت ادلهام واألنشطة ا     
وقد أشارت الكثَت من الدراسات إىل أمهية تبٍت األمناط القيادية الفاعلة بادلدرسة، ومنها  النابض، ومفتاح تفوقها ودتيزىا،

( اليت ٕٗٔٓي )ودراسة ادلالك، ( اليت بيـََّنت أمهية تطوير القيادة بادلدرسة َوْفَق ادلداخل احلديثةٕٔٔٓدراسة )اللحياين، 
 أَْوَصت بضرورة تطوير أداء القيادات ادلدرسية، من خالل االطِّالع على األفكار ادلتميزة.

يَّاٍت اليت تفرض على القيادة بادلدارس الثانوية تطويَر أدائها وشلارساهتا يف سلتلف مفردات       وىناك العديد من التحدِّ
ديات إعداد الطالب للعمل وادلواطنة والعيش يف القرن احلادي والعشرين دلهمة ومن تلك التح ،ادلنظومة التعليمية وزلاورىا

( إىل أنو يصعب على الطالب الذين أكملوا ادلرحلة الثانوية إجياد العمل أو الدخول ٕٓٔٓصعبة. وقد أشارت سالزانو )
ظيف الذايت وادلهارات الريادية يف سوق العمل يف ظل ىذه الظروف اليت يعيشها الشباب يف ىذا القرن؛ لذلك يصبح التو 

طريقًا لتأمُت مورد رزق يف معظم األحيان، وعلى ادلدارس تعليم طالهبا الريادة وما يتعلق هبا من مهارات ومعرفة أساسية 
مثل: تأسيس مشروع صغَت، وكذلك تعليم الطالب ادلهارات الريادية األخرى اليت تقوم على الثقة بالنفس، واإلبداع، 

 (.  ٛٙللروح الريادية الذي يشمل الرفاىية والتنمية ادلستدامة )ص.والتحفيز 
أربع كفايات للتعليم  Delors( إىل أّن اللجنة الدولية باليونسكو حددت يف تقرير ديلور ٕ٘ٔٓوأشارت سكوت )     

مع اآلخرين بسالم  يف القرن احلادي والعشرين وىي: التعلم للمعرفة، والتعلم للعمل، والتعلم لنكون، والتعلم لنعيش
يف جامعة  Change Leadership Groupورلموعة قيادة التغيَت (Wagner, 2010)(. وقدد حدد فاغنر ٖ)ص.

ىارفارد رلموعة من ادلهارات اليت حيتاجها الطالب للعيش والعمل وادلواطنة يف القرن احلادي والعشرين، وىي: التفكَت 
والليونة والقدرة على التكيف، وادلبادرة وريادة األعمال، والتواصل الشفهي  النقدي وحل ادلشاكل، والتعاون والقيادة،

 (.p.4والكتايب الفعال، والنفاذ إىل ادلعلومات وحتليلها، والفضول واخليال )
وتطمح ادلدارس العادلية بكافة مراحلها يف كافة الدول للوصول إىل الريادة يف ضوء كفايات التعلم يف القرن احلادي      

والعشرين، وليس ذلك الطموح زلصوراً يف مدارس الدول ادلتقدمة، فوزارة التعليم بادلملكة العربية السعودية وكل دول اخلليج 
العريب تطمح قياداهتا إىل إكساب طالهبا يف ادلدارس الثانوية ادلهارات الريادية اليت تعزز لديهم القدرة على العمل والعيش 

عشرين. ومن أجل حتقيق الفاعلية يف  حتقيق وتطوير الكفايات اليت حيتاجها الطالب، تظهر بسالم يف القرن احلادي وال
احلاجة إىل وجود نوعية فريدة من القيادة اليت دتتلك مهارات الريادة وادلبادرة والقدرة على حل ادلشكالت واإلبداع ىي: 

 (.ٖٚٗ، ص.ٕ٘ٔٓريادة واالبتكار )القحطاين، القيادة الريادية، األمر الذي يؤدي إىل صنع مناخ يسمح بازدىار ال
وبنظرة متأنية على مسات القيادة الريادية، يالحظ أهنا تساىم بدرجة كبَتة يف عالج مشكلة البطالة بعد ادلرحلة      

من  الثانوية من خالل تطوير مهارات الطالب يف روح ادلبادرات، وتنظيم ادلشروعات الصغَتة، وتطوير قدراهتم االبتكارية
 (.Bige and Nihan, 2011, p.663خالل ريادة األعمال )

وبناًء على ما سبق، فإن اإلجيابيَّات وادلهام االبتكارية ادلتنوعة للقيادة الريادية اليت حيتاجها الطالب بادلدارس الثانوية يف 
لعمل، ويف عصر تعاظمت فيو زمن كفايات التعلم للمعرفة والعيش بسالم مع اآلخرين، ويف زمن قلت فيو فرص وخيارات ا

أمهية بناء اإلنسان ادلعتز بقيمو وشخصيتو تقود إىل القيام بالبحث حول إسهام القيادة الريادية بادلدارس الثانوية يف تطوير 
كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين، وتقدمِي التوصيات اليت ديكن أن تفيد أصحاب القرار يف التعليم، يف ضوء 

 .اليت يتوصَُّل إليها البحث النتائج
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 مشكلة البحث:
بوجٍو عام، على الرغم شلا تبذلو ادلملكة العربية السعودية والدول اخلليجية من جهوٍد كبَتة يف أن يكون نظاُمها التعليمي    

ين، إالَّ أنَّ عدًدا من فاعاًل، ُمنِتًجا للطالب الُكْفِء الذي يتمتَّع بادلهارات الالزمة يف احلياة يف القرن احلادي والعشر 
( اليت توصََّلت إىل أّن القيادة ٜٕٓٓالدراسات أشارت إىل وجود ُمَعوِّقات متعلقة بالقيادة بادلدرسة؛ ومنها دراسة ادلنيع )

بادلدرسة وأساليبها ما زالت دون ادلستوى ادلطلوِب بالرغم من التطورات ادلرافقة ذلا يف التكنولوجيا، واإلنًتنت؛ ودراسة 
( اليت أشارت إىل َضعِف وقصور ادلمارسات اإلشرافية بادلدرسة الداعمة لتعلم ادلهارات، وتقرير منظَّمة ٕٕٔٓلقحطاين )ا

(، الذي أكََّد على أمهية ٕ٘ٔٓيف ادلؤدتر الدويل حول مهنة التعليم خالل عام ) (OECD)التعاون االقتصادي والتنمية 
وير ادلهارات الالزمة لدى الطالب للعمل والعيش بسالم يف القرن احلادي صنع قيادات تربوية بادلدارس تعمل على تط

 والعشرين، وتعمل أيضاً على توفَت الرغبة لديهم يف اإلبداع واالبتكار.
( أّن أمناط القيادة يف القرن احلادي والعشرين أصبحت من ركائز صلاح ادلؤسسات يف حتقيق ٕ٘ٔٓويؤكد القحطاين )     

ديكن أن نضيف إىل ذلك أمهية وجود القادة الذين لديهم القدرة على تعزيز ادلهارات الريادية واستثمار  أىدافها؛ وذلذا
(. ولذلك؛ ديكن القول بأن احلاجة ٖٛٗالطاقات اإلبداعية لدى أفراد ادلؤسسة، أولئك ىم القادة الرياديون  )ص. 

ات اإلبداع واالبتكار يف ضوء كفايات التعلم الضرورية يف القرن ضرورية وملحة لتطبيق القيادة الريادية اليت تتبٌت اسًتاتيجي
 احلادي والعشرين يف ادلدارس الثانوية. 

ومن ىذا ادلنطلق، وشلا أظهرتو تلك الدراساُت السابقة، وتقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وكذلك ما      
سعودية اليت تؤكد سياستها التعليمية على أمهية اإلفادة من اخلربات اشتملت عليو السياسة التعليمية يف ادلملكة العربية ال

واالجتاىات العادلية يف تطوير منط فاعل يف القيادة بادلدرسة يؤدي إىل تطوير ادلهارات الالزمة للعيش والتعايش يف ىذا 
دلبدعة وادلبتكرة تطوير مهارات طالب القرن، وأيضاً دلا تتميز بو القيادة الريادية كنمط قيادي ديكنو من خالل التطبيقات ا

ادلدرسة ودفعهم ضلو التفكَت يف أفضل احللول للعمل واالندماج اإلجيايب يف اجملتمع برزت أمهيَُّة البحث حول إسهام القيادية 
 الريادية يف تطوير كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين بادلدارس الثانوية. 

 أسئلة البحث:
 احلايل إىل اإلجابة عن األسئلة التالية: يسعى البحث    

 ما واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثانوية يف رلال: التعلم للعمل؟ (ٔ
 ما واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثانوية يف رلال: التعلم لنكون؟ (ٕ
 رفة؟ما واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثانوية يف رلال: التعلم للمع (ٖ
 ما واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثانوية يف رلال: التعلم للعيش مع اآلخرين بسالم؟ (ٗ

 يهدف البحث إىل: أىداف البحث: 
 .رصد واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثانوية يف حتقيق كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين 

 أىمية البحث: 
 ا البحث يف النقاط التالية:تربز أمهية ىذ    
  ًأنّو يتناول مدخاًل متميزًا إلحداث نقلة نوعية يف أداء القيادات ادلدرسية ومساعدهتم للوصول بأدائهم للتنافس زلليا

 وإقليمياً وعادلياً، وىو القيادة الريادية اليت حققت صلاحاً كبَتاً يف كثَت من ادلؤسسات العادلية واحمللية.
 (، اليت مشلت نظرًة شاملة للتعليم، تبدأ بتطوير ٖٕٓٓادة ادلدرسية ديثُِّل أحَد توجُّهاِت رؤيِة ادلملكة )إّن تطوير القي

( الذي استحدث مبادرة )اإلطار الشامل ٕٕٓٓادلنظومِة الًتبوية جبميع مكوِّناتِـها من خالل برنامج التحّول الوطٍت )
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بادرة )تطوير اسًتاتيجية وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم(؛ وذلك لتطوير للتطوير ادلهٍت ادلستمر للقيادات التعليمية(، وم
 ادلهارات الضرورية لبناء اإلنسان الصاحل يف القرن احلادي والعشرين.

  أنو ديكن أن تسهم نتائج ىذا البحث، وجتربتو يف تقدمي رؤية عملية دلتخذي القرار يف وزارة التعليم، تساعد على تبٍت
ية الريادية ادلقًتحة للنماذج واآلليات الفاعلة وادلبدعة اليت ديكنها توجيو التعلم ادلدرسي يف القرن احلادي اآلليات القياد

 والعشرين إىل بناء وتعزيز الكفايات اليت تساعد الطالب على مواجهات التحديات والصعوبات يف احلياة.
  مشكالت التعليم ومراجعة مفهوم التعلم مدى  م اليت حتث على حلٕٗٔٓأنّو يتوافق مع توصيات منظمة اليونسكو

وىي: التعلم للمعرفة، والتعلم للقيام بالعمل،  Delorsاحلياة لكي يشمل الركائز األربع للتعليم اليت وردت يف تقرير ديلور 
 والتعلم لنكون، والتعلم للعيش معاً؛ وبالتايل قيمتو العلمية كبَتة يف ادليدان الًتبوي.

  بية يف رلال القيادة الريادية يف التعليم نادرة جداً، فلم جيد الباحث على حد علمو دراسات عربية أن الدراسات العر
ميدانية يف مدارس التعليم العام تناولت ذلك اجملال؛ وىذا يزيد اإلثراء العلمي ادلتوافق مع متطلبات وحاجات التعليم يف 

 ىذا العصر، ويفتح اجملال أمام ادلزيد من الدراسات.
 اقتصر البحث على احلدود اآلتية:ود البحث: حد
سوف تقتصر احلدود ادلوضوعية ذلذا البحث على إسهام القيادة الريادية بادلدارس الثانوية يف   الحدود الموضوعية: -ٔ

 Delorsتقرير ديلور  ( يف ضوءٕٗٔٓ(، الواردة يف تقرير اللجنة الدولية لليونسكو )ٕٔتطوير كفايات التعلم يف القرن )
 .ىي: التعلم للعمل، والتعلم للمعرفة، والتعلم لنكون، والتعلم للعيش معاً و 
 وتتمثل يف القيادات الًتبوية يف إدارة التعليم مبحافظة القنفذة بادلملكة العربية السعودية.الحدود البشرية:  -ٕ
 إدارة التعليم مبحافظة القنفذة يف ادلملكة العربية السعودية.الحدود المكانية:  -ٖ
 ىـ.ٓٗٗٔ/ٜٖٗٔمت تطبيق ىذا البحث يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي دود الزمنية: الح    -ٗ

 مصطلحات البحث:
 :Entrepreneurial Leadershipالقيادة الريادية  .ٔ

بدع ( القيادة الريادية بأهنا: "قيادة إبداعية واستباقية يف الوقت نفسو، والقائد الرائد ىو ادلٕ٘ٔٓيعرف القحطاين )     
وادلبتكر ألشياء غَت مألوفة، أي أنو ادلبدع واخلالق بشكل استباقي، ويهتم القائد الريادي باإلبداع وادلبادرة وادلخاطرة وأيضاً 

 (.ٕٗٗالرؤية الثاقبة، كما أن لو قدرة على التعامل مع التغيَت بشكل سلس" )ص.
ًتبوية اإلبداعية وفق رؤية ثاقبة يف مهام وأدوار القائد الًتبوي ويعرفها البحث إجرائيًا بأهنا: أداء األدوار واألنشطة ال    

يف تطوير كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين، وىي: التعلم للعمل، والتعلم للمعرفة، والتعلم لنكون، بادلدرسة 
التعرف على واقع ادلمارسات يف ادلدارس الثانوية احلكومية يف ادلملكة العربية السعودية، من خالل  والتعلم للعيش معاً 

 (.ٕٔالريادية لقادة ادلدارس الثانوية سعياً لتطوير كفايات التعلم يف القرن )
 :Twenty First Century Competenciesكفايات القرن الحادي والعشرين  .ٕ

ح يف ىذا القرن ( بأهنا: "ادلهارات وادلعارف اليت حيتاج إليها الطالب للعيش والنجا Scot, 2015تعرفها سكوت )     
( بشأن التعلم يف القرن احلادي والعشرين بأهنا ٖٕٔٓ(. ويعرفها تقرير اللجنة الدولية لليونسكو )ٕومواجهة حتدياتو" )ص.

(، والتعلم للقيام بالعمل Learning to knowعبارة عن أربع ركائز ضرورية للتعلم يف ىذا القرن، وىي: التعلم للمعرفة )
(Learning to work،) ( والتعلم لنكونLearning to be( والتعلم للعيش معًا بسالم ،)Learning to live 

with others in peace.وقد تبٌت البحث الكفايات الواردة يف تقرير اليونسكو ادلصدر من قبل اللجنة ٖ( )ص .)
التعلم ات إجرائياً بأهنا: كفايات الدولية بشأن كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين؛ وعليو يعرف البحث تلك الكفاي
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اليت حيتاج إليها الطالب يف ادلدارس الثانوية احلكومية  للمعرفة، والتعلم للقيام بالعمل، والتعلم لنكون، والتعلم للعيش معاً 
 يف ادلملكة العربية السعودية للعيش والنجاح يف القرن احلادي والعشرين ومواجهة حتدياتو.

 الفصل الثاني
 ألول: أدبيات البحث.الجزء ا

 .المبحث األول: القيادة الريادية في المدارس الثانوية: إطار مفاىيمي
 تمهيد. -

 أواًل: مفهوم القيادة الريادية في المدارس الثانوية.
 ثانياً: أىمية القيادة الريادية في المدارس الثانوية.

 ثالثاً: خصائص القيادة الريادية في المدارس الثانوية.
 خبرات وتجارب عالمية داعمة للقيادة الريادية بالمدارس الثانوية.رابعاً: 

 خالصة المبحث. -
 المبحث الثاني: كفايات التعلم في القرن الحادي والعشرين: نظرة تحليلية.

 تمهيد. -
 أواًل: كفايات التعلم في القرن الحادي والعشرين: رؤية إجمالية.

 ثانياً: التعلم للمعرفة.
 ام بالعمل.ثالثاً: التعلم للقي

 رابعاً: التعلم لنكون.
 خامسًا: التعلم للعيش بسالم مع اآلخرين.

 خالصة المبحث. -
 الجزء الثاني: الدراسات السابقة.

 أواًل: الدراسات العربية.
 ثانياً: الدراسات األجنبية.
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 .المبحث األول: القيادة الريادية في المدارس الثانوية: إطار مفاىيمي
 تمهيد:

القيادة الريادية أبرز األمناط القيادية الفعالة اليت قد تتمكن من مواجهة حتديات التعليم يف عصر اتسم بالتنافسية  تعد     
والتغيَت ادلستمر يف كافة مناحي احلياة؛ وعليو تناول ىذا ادلبحُث عدًدا من اجلزئيَّاِت؛ كمفاىيم وتطور القيادة الريادية، 

 ا وشلارساهتا يف ادلدارس الثانوية، إضافة إىل بعض اخلربات العادلية.ومهاراهتا، وعناصرىا، وتطبيقاهت
 بالتعليم في المدارس الثانوية.   Entrepreneurial Leadershipأواًل: مفهوم القيادة الريادية 

عي بأهنا الس  (Roomi and Harrison, 2011)ديكن اإلشارة إىل مفهوم الريادة اليت يقصد هبا رومي وىاريسون     
 ,OECD)(. وتؤكد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية p.2ضلو حتقيق فرصة ما مدعمة مبوارد زلددة ديكن التحكم هبا )

أن الريادة يف التعليم تتمثل يف "غرس ادلهارات والصفات كالقدرة على التفكَت بشكل خالق، والعمل يف فرق،  (2010
 وإدارة ادلخاطر والتعامل مع اجملهول". 

أمهية القيادة الريادية بالتعليم يف ادلدرسة؛ حيث  (Gibcus and Petra, 2012)وأبرزت دراسة جيبكوس وبيًتا      
توصلت إىل أّن ادلمارسات واألنشطة الريادية يف التعليم أحدثت فرقًا يف مهارات الطالب الذين درسوا الربامج اخلاصة 

هتم على االبتكار، واحلصول على وظيفة يف وقت مبكر بعد االنتهاء من بالتعليم من أجل الريادية، وسامهت يف تعزيز قدرا
 دراستهم.

وبناًء على ما سبق، ديكن القول أّن مفهوم القيادة الريادية بالتعليم بادلدارس الثانوية يشمل إمناء احلس الريادي لدى      
طالق من وضعية ذلا ارتباط بادلهارات الطالب، من خالل وضعيات مشكلة، مرتبطة حبياهتم اليومية، وتستحضر االن

الالزمة يف العيش اليومي، وتأخذ بعُت االعتبار ادلكتسبات ادلهارية اليت حيتاجها الطالب يف ادلستقبل، ودفعهم ضلو تطوير 
 مهاراهتم.

 ثانياً: أىمية القيادة الريادية بالتعليم في المدارس الثانوية:
الثانوية مقتصرة على تزويد الطالب بادلعارف العلمية، بل تزويده بادلهارات واألنشطة مل تعد مهمة القيادة يف ادلدرسة      

الريادية يف ضوء كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين، تلك ادلمارسات اليت تصنع إنسان ادلستقبل وتعده بادلعرفة 
علو قويًا ثابتًا معتزًا بقيمو اإلسالمية األصيلة، الضرورية يف احلياة، وإعداده بادلهارات اليت تكون تلك الشخصية اليت جت

وبوطنو، وأيضًا ادلهارات ادلرتبطة بتثقيفو ضلو ادلهن والفرص ادلختلفة يف ادلستقبل، وإعداده بادلهارات اليت جتعلو قادرًا على 
 ,European Commission)االبتكار، والتفكَت احلر يف كيفية حتقيق طموحاتو. وقد أوجزت ادلفوضية األوربية 

أمهية القيادة الريادية يف بناء اجتاىات إجيابية لدى الطلبة يف ادلرحلة الثانوية جتاه الريادة والعمل احلر، وتعزيز الروح  (2006
الريادية وإثارة الدافعية لدى الطلبة يف مجيع ادلراحل الدراسية، ومساعدة الطلبة على بناء تصور أفضل دلهنة ادلستقبل، 

سمات وادلهارات الشخصية لدى الطالب، وتعزيز مهارات بناء العالقات واالتصال اإلجيايب يف البيئة الًتبوية وتطوير ال
ادلدرسية، وزيادة وعي الطلبة حول التوظيف الذايت والريادة كبديل زلتمل دلهنة ادلستقبل، وتعزيز التنمية االقتصادية 

ية القيادة الريادية يف التعليم ادلدرسي الثانوي دتكُت الطالب من جتريب واالجتماعية. ومن ادلربرات األخرى اليت تربز أمه
أفكارىم الريادية؛ شلا يؤدي إىل إجياد نضج ووعي لديهم قائم على التجربة واخلطأ وادلعرفة الكاملة ألبعاد األفكار 

ة من خالل تطوير مهارات (. وعالج مشكلة البطالة بعد ادلرحلة الثانويٜٜٕ، ص.ٖٕٔٓوتطبيقاهتا الفعلية )زلمد، 
الطالب يف روح ادلبادرات،  وتنظيم ادلشروعات الصغَتة، وتطوير قدراهتم االبتكارية اليت تعزز فرص العمل من خالل ريادة 

 .(Bige and Nihan, 2011, p.663)األعمال 
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 غرس الثقافة اليت تساىم يف التقليل من ويضيف الباحث مربراً إضافياً ألمهية القيادة الريادية بادلدارس الثانوية يتمثل يف     
التحاق الطالب باجلامعات يف ختصصات نظرية أصبحت فرصها قليلة يف سوق العمل، فهناك الكثَت من الفرص الريادية 

ٝ من الطالب يف ٓ٘اليت ديكن للطالب استثمارىا وتطوير قدراهتم، وبناء مستقبلهم من خالذلا، فمثاًل صلد أن أكثر من 
 ات ادلتحدة األمريكية يتجهون مباشرة إىل ادلصانع، وادلشروعات بعد ادلرحلة الثانوية.الوالي
وبناًء على ما تقّدم، تتضح أمهية القيادة الريادية بادلدارس الثانوية وحاجة اجملتمع إليها يف العصر احلايل؛ دلا ذلا من دور      

استثمار الطاقات وتوظيفها من خالل إجياد عناصر بشرية منتجة إجيايب فعال يف تنمية اجملتمعات وإسهامات إجيابية يف 
 وصاحلة لنفسها ولوطنها.

 ثالثاً: خصائص القيادة الريادية في المدارس الثانوية:
 ديكن تناول ابرز خصائص القيادة الريادية يف ادلدارس الثانوية كما يلي:     
  الرؤية الواضحةClear Vision ة للقيادة الريادية يف ادلدرسة، وىي ذاُت اجتاىاٍت : ىي إحدى اخلصائص البارز

وَتطلُّعاٍت وُرَؤى واضحة ، وذاُت ِصبغٍة  مستقبليٍَّة خَتُدُم اآلماَل والتطلُّعاِت يف النظام التعليمي. ويشَت مهايدين 
(Mahayuddin, 2010)  ون  يف إىل أن القادة الريادين ديتلكون رؤية حيث يشاركون حلًما وتوجًها يرغب اآلخر

 مشاركتو واتباعو.
  االبتكارInnovation يتميز القائد الريادي ادلدرسي بتقدمي أشياء مبتكرة جديدة ذات قيمة يف اخلدمات أو :

األفكار، فهو يقوم بتطوير ما ىو قائم بالفعل، أو يدخل تقنيات تكنولوجية حديثة واستبدال أساليب التعلم التقليدية 
 (.ٜٕٔ، ص.ٕٚٔٓبأخرى  مبتكرة)عبداللطيف، 

  اإلبداعCreativity يتميز قائد ادلدرسة الريادي بقدرتو على إجياد احللول اإلبداعية غَت ادلألوفة حلل ادلشكالت :
 (.ٕٔ، ص.ٕٙٔٓوتلبية احلاجات )سليمان، 

  ادلبادرةInitiation اإلبداعي.  : يتميز قائد ادلدرسة الريادي بإحداث الربامج أو ادلشروعات التطويرية ذات اإلنتاج
 (.ٜٜ( قدرتو على صياغة األىداف، ومن مث وضعها موضع التنفيذ بكفاءة )ص.ٕٕٔٓومن ذلك كما ذكر زكر )

  التواصل الفعالEffective Interrelation ،يتمتع القائد الريادي بالقدرة على نقل أفكاره إىل ادلعلمُت والطالب :
( إىل أّن القيادة الريادية حتتاج إىل ادلهارات Cargill,2007ر كارقيل )والتأثَت يف أفكارىم وإقناعهم مبا يريد. وقد أشا

الناعمة للعالقات بُت األشخاص واليت دتيل إىل أن جتعل األفراد يشعرون بقيمتهم واحًتامهم، وأهنم فوق كل ذلك مت 
 دتكينهم وحتفيزىم لتقدمي أفضل ما لديهم. 

 اإلذلام Inspiration ن بالطريقة اليت تؤدي إىل حتفيز وإذلام من حوذلم من خالل الشفافية يف : يتصرف القادة الرياديو
 (.ٗٗ، ص.ٕٛٓٓادلعلومات، وإثارة روح الفريق بينهم )العمري، 

  ادلرونةFlexibility القائد الريادي مرن، وقادر على التكيف مع ادلعطيات ادلستجدة، ولديو االستعداد للعمل مع :
 (.ٜٕٚ، ص.ٕ٘ٔٓ)عبده،  فريقو وتقبل األفكار اجلديدة

 ادلخاطرة Risk-taking  القائد الريادي يندفع خلف أفكاره الريادية يف تنفيذ الربامج الصعبة أو اليت حتتاج إىل جهد :
 (.ٜٔ، ص.ٕٙٔٓٓكبَت )زلسن، 

  الرغبة يف اإلصلازWillingness of Achievementت : يتمتع القائد الريادي برغبة جازلة يف حتقيق اعلى مستويا
 (.ٓٗٔ، ص.ٕ٘ٔٓاإلصلاز )أمحد، 

  احلرص على الشراكة اجملتمعيةPartnership( إبرام االتفاقيات مع ادلؤسسات ٕٕٔٓ: ويقصد هبا السامرائي )
 (.ٕٓٓٔالتعليمية وغَت التعليمية لتحقيق األىداف الريادية )ص.
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ابية يف تكوين شخصية الطالب الريادية اليت وبذلك يتبُت فعالية القيادة الريادية بادلدارس من خالل خصائصها اإلجي    
تتميز باإلبداع والقدرة على االبتكار، وتطوير حلول مبتكرة للمشكالت، ولديو القدرة على التعامل مع حاالت الغموض 

 وعدم التأكد، واالستمتاع بادلخاطر واألنشطة الًتفيهية يف حياتو، والتكيف مع التغيَت بشكل إجيايب.
 (:ٕٓٔٓوتجارب عالمية داعمة للقيادة الريادية بالمدارس الثانوية )اليونسكو،  رابعاً: خبرات

 صمم ىذا ادلنهاج لتطبيقو على ادلدارس الثانوية لتحفيز الطلبة ادلبدعُت واخلالقُت المبتكر في ماليزيا:  المنهج مشروع
ور من خالل ابتكار اخًتاعات تساعد على  وادلبتكرين والقادرين على التكيف وادلشاركة يف التغَتات التكنولوجية والتط

 (.ٜٗجتاوز بعض ادلشكالت، وبشكل عام يساعد ىذا ادلشروع الطالب على  التفكَت اخلالق، واالىتمام بالريادة )ص.
  :ديثل برنامج التعليم للمشروعات يف الليسيو أداة مشروع التعليم للريادة في الليسيو )المدرسة الثانوية( في فرنسا

تتمحور حول منهجية إلنشاء ادلشروعات، ويسعى الربنامج إىل تطبيق واقعي يرتبط باخليارات الوظيفية ادلهنية. كما تربوية 
يتيح الربنامج لطلبة ادلدرسة الثانوية فرصة لتنمية مهاراهتم ادلتصلة باالبتكار واإلبداع والتنظيم كعناصر مهمة لدخول سوق 

 (. ٔ٘العمل )ص.
 مسابقة لالحتفال بأفضل أنشطة الطالب الريادية يف ادلدارس الثانوية يف مقاطعة ي كندا: أولمبياد المشروعات ف

نيوفاوندالند، وتقوم ادلسابقة على عرض ومسابقة ألفضل خطة عمل يشارك هبا الطالب، وىناك دليل للمعلم ألودلبياد 
ة دلساعدة الطالب على تطوير مشروعات ادلشروعات الذي يوزع على ادلدارس الثانوية هبدف تزويدىم بالنصائح الالزم

 (.٘٘وعروض ناجحة )ص.
  مخطط رجال األعمال الشباب في إيرلندا(YES) :( يتخذYES أىدافًا زلددة لو تتمثل يف تنمية ادلهارات )

الد الريادية واالعتماد على النفس، وصنع ثقافة ادلشروعات وتعزيز النشاط الريادي، ومساعدة الطالب يف مجيع أضلاء الب
 (.ٙ٘على التجاوب مع ظروف العمل ادلتغَتة )ص.

  :اىتمت وزارة التعليم بالدامنارك بتعزيز ادلهارات الريادية يف ادلدارس البرامج الريادية في المدارس الثانوية بالدانمارك
ئز للريادة، كما مبادرة موجهة إىل ادلعلمُت وأساليب التعليم، وقدمت جوا ٕٓٓالثانوية، وقد أطلقت الوزارة بشأن ذلك 

تلقت ادلدارس دعمًا ماليًا للتجارب ادلزمعة يف رلال الريادة، كما مت تطوير مواد تعليمية جديدة تستهدف الريادة والعمل 
احلر، مبا يف ذلك رلموعة من الكتب، ومواد تفاعلية يف أقراص مدرلة، وألعاب مشروعات األعمال، وتسجيالت الفيديو، 

 (.ٔٓٔلديهم االستعداد للعمل كمعلمُت زائرين )ص. وقوائم باألشخاص الذين
وبناء على ما سبق ديكن للباحث تلخيص أبرز األنشطة وادلهارات للقيادة الريادية بادلدارس الثانوية اليت ركزت عليها      

 (:ٔتلك الربامج يف بعض الدول العادلية يف اجلدول التايل رقم )
 ية وأنشطتها الريادية بالمدارس الثانوية(: أمثلة لبعض الخبرات العالمٔجدول )

 أبرز األنشطة والمهارات القيادية الريادية بالمدرسة الثانوية البرنامج م
االىتمام  –حل المشكالت المحيطة  –التفكير اإلبداعي  –ابتكار االختراعات  المنهج المبتكر في ماليزيا ٔ

 بالريادة وخصائص رجال األعمال.
 االجتماعي للمناخ والسلوكيات الالزمة والمهارات المعارف تنمية إلى في الليسيو بفرنسا التعليم للريادة ٕ

تهيئة الطالب  –تنمية المهارات المرتبطة باإلبداع واالبتكار  –واالقتصادي 
 لدخول سوق العمل.

دلة توجيهية أ –تعلم تطوير المشروعات  –مسابقات ألفضل األنشطة الريادية  أولمبياد المشروعات بكندا ٖ
 للمهارات الريادية.
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مخطط رجال األعمال الشباب في   ٗ
 كندا

 -صنع ثقافة المشروعات  -تنمية المهارات الريادية والثقة واالعتماد على النفس
 التجاوب مع ظروف العمل المتغيرة.

البرامج الريادية في المدارس الثانوية  ٘
 بالدانمارك

تطوير مواد تعليمية جديدة  -جوائز للريادةتقديم  -تعزيز المهارات الريادية 
 تستهدف الريادة والعمل الحر.

 )المصدر: الباحث.(
 خالصة المبحث: -

قدَّم ادلبحث احلايل نظرًة حتليليًَّة عن مفهوم الريادة، والقيادة الريادية بصفة عامة، مث التوصل إىل مفهومها يف التعليم      
إمناء احلس الريادي لدى الطالب، من خالل وضعيات مشكلة، مرتبطة حبياهتم بادلدارس الثانوية الذي اشتمل على 

اليومية. كما مت استعراض أمهية تطبيقها يف ادلدارس الثانوية يف ىذا العصر دلا ذلا من إسهامات إجيابية يف استثمار الطاقات 
بحث أبرز خصائصها ادلتمثلة يف ادلبادرة، وتوظيفها من خالل إجياد عناصر بشرية منتجة وصاحلة لنفسها ولوطنها. وقدم ادل

واالبتكار واإلبداع، وادلخاطرة، والرؤية الواضحة، وتلك خصائص إجيابيو تساىم إجيابًا يف تكوين الشخصية الريادية لدى 
دعمت الطالب، واختتم ادلبحث بعرض بعض اخلربات والتجارب الريادية يف ادلدارس الثانوية يف بعض الدول العادلية واليت 

 مهام وأدوار القيادة الريادية.  
 المبحث الثاني: كفايات التعلم في القرن الحادي والعشرين: نظرة تحليلية.

 تمهيد. -
تعترب عملية إعداد الطالب للعمل وادلواطنة والعيش بسالم يف ىذا القرن احلادي والعشرين من ادلهام الصعبة؛ ألن      

والتواصل ادلعقدة، وأيضًا الوصول إىل نواتج تعلم أعمق. وقد دتكنت اليونسكو من ذلك يتطلب معرفتو مبهارات التفكَت 
حتديد أربع كفايات رئيسة حيتاج إليها الطالب يف ىذا القرن، وىي: التعلم للمعرفة، والتعلم للعمل، والتعلم لنكون، 

 والتعلم للعيش معاً. وعليو سوف يتناول ىذا ادلبحث تلك الكفايات كما يلي:
 : كفايات التعلم في القرن الحادي والعشرين: رؤية إجمالية.أوالً 

ىناك رلموعة من الكفايات وادلهارات اليت أطلق عليها كفايات التعلم األساسية يف القرن احلادي والعشرين )سكوت،      
 (:ٕ( ديكن إجيازىا يف اجلدول التايل )ٚٔ-ٗٔ، ص. ٕ٘ٔٓ

 للتعلم في القرن الحادي والعشرين( الكفايات والمهارات األساسية ٕجدول )
 المصدر الكفايات المصدر الكفايات

التعلم للمعرفة، التعلم للقيام بالعمل، التعلم 
 لنكون، التعلم للعيش معاً 

 
Partnerships 

for 21st 
Century (2007) 

The 3 Rs: 
Reasoning  ،التفكير
Resilience  ،المرونة

Responsibility المسؤولية 

 
Sternberg 

and Subotnik 
(2007) 

مهارات ريادة األعمال، مراقبة الفرص 
واألفكار، االستقاللية، التفكير المبدع، 

 القدرة على التصور

 
Robinson 

(2006), Wagner 
(2010) 

العمل الجماعي، المهارات الشفهية 
 والكتابية، المهنية، أخالقيات العمل الجيدة

 
Leis (2010), 
Redecker et 

al., (2011) 
The 4 Cs: communication 

 Collaborationالتواصل،  
 critical thinking التعاون، 

 اإلبداع. creativityالتفكير النقدي، 

 
Conference 
Board et al. 

(2006) 

المهارات االبتكارية، اإلبداع، التفكير 
المختلف، القدرة على خوض مجاالت 

 جديدة، تقديم أفكار وحلول جديدة.

 
 

Barry (2012) 
OECD (2012) 

 
القدرة على التعاون والعمل الجماعي عبر 
 استخدام تعلم حقيقي يستند إلى المشاريع.

 
 

التواصل والتعاون، القدرة على التعبير عن 
األفكار بوضوح وبإقناع، تحفيز اآلخرين من 

Barry (2012) 
Levy and 
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 المصدر الكفايات المصدر الكفايات
Facer (2009) 

 
 Murnane خالل الخطابة.

(2004) 
، والصلة بالموضوع Rigourالصرامة 

Relevance واالحترام ،Respect. 
 

Wagner et al. 
(2006) 

التفكير النقدي، التفكير االستقصائي، 
القدرة على تحليل وتفسير وتطبيق 
 وتلخيص المعلومات، طرح األسئلة.

 
Barry (2012) 
Bransford 

(2007( 
Gardner 

(2008) 
مهارات تعاونية واجتماعية وخاصة 

 طف، ومهارات التواصلالتعا
 
 

P21 (2013) 

معرفة أكاديمية ومطبقة، والقدرة على الربط 
بين المعرفة والمهارات والتعلم النشط 

 واإلبداعي والتكيفي

 
Carneiro 

(2007) 
مهارات حل المشكالت التقنية والمعقدة، 
التواصل، التعاون، القدرة على التعامل مع 

 ي.التحديات  التواصل الكتابي والشفه

 
Conference 

Board 
et al. (2006) 

Wagner (2010) 

إدراك اإلدراك: التعلم الموجو بالذات، 
التخطيط، وضع األىداف، القدرة على 

 التكيف، الفعالية الذاتية

 
Bransford 

(2007, cited 
in 

P21 2007b) 
اإللمام بالمعلومات واإلعالم والتكنولوجيا، 

حليلها القدرة على فهم طبيعة الرسائل وت
وتقييمها وإنتاجها بأشكال مختلفة، 

 المواطنة الرقمية.

Davies, Fidler 
and Gorbis 

(2011) 
Leis (2010) 

Prensky (2012) 
Trilling and 
Fadel (2009) 

 

المهارات االجتماعية وعبر الثقافية، القدرة 
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 (ٚٔ-ٗٔ، ص. ٕ٘ٔٓ) المصدر: سكوت، 
وباالطالع على ما سبق، ديكن القول أّن مهارات وكفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين تتوافق كثَتاً مع مهارات      

ية، ومن أبرز مهارات وكفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين واليت ديكن تعزيزىا من خالل القيادة الريادية القيادة الرياد
ليكونوا مستعدين للعيش والعمل وادلواطنة ادلبادرة وريادة األعمال، والفضول واخليال، والتفكَت اإلبداعي، والقدرة على 

لقدرة على العيش والعمل معاً يف رلتمعات متنوعة ثقافياً، والتنوع يف الفكر التكيف، والتفكَت النقدي وحل ادلشكالت، وا
 وادلواىب.

 :Learning to workثانياً: التعلم للقيام بالعمل 
أن الطالب حيتاجون إىل التمكن من الربط بُت ادلعرفة وادلهارات، والتعلم  (Carneiro, 2007)يؤكد كارنَتو      

، ومن خالل استطالع آراء أصحاب العمل فهم يريدون طالباً (p.156)لها إىل مهارات قيمة اإلبداعي والتكيفي وحتوي
يتمتعون مبهارات أساسية متينة، وديكنهم استخدام معارفهم حلل ادلسائل والتحلي بروح ادلبادرة والتواصل مع أفراد فريق 

ت القابلة للتحويل ديكن اكتساهبا من خالل التعليم العمل بداًل من رلرد تطبيق العمل بالطرق احملددة ذلم، وىذه ادلهارا
النوعي بادلدرسة، ومن أبرز تلك ادلهارات أيضًا ادلهارات االجتماعية والعاطفية ادلطلوبة جدًا من قبل أصحاب العمل، 

ت وبالذات يف اعمال قطاع اخلدمات، ويف بعض الدول مثل الفلبُت، ارتفع الطلب على ادلوظفُت الذي ديلكون ميزا
اإلبداع، وروح ادلبادرة، واالستقاللية، وتزداد أمهية التكنولوجيا يف رلاالت التوظيف للشباب بعد ادلرحلة الثانوية مثل اإلدلام 

وتعترب مهارات ادلرونة والقدرة على التكيف من . (Unesco, 2012, p.187) الرقمي، والكفاءة يف استخدام احلاسوب
رن احلادي والعشرين، فالسرعة الكبَتة للتغَتات التقنية جترب القائمُت على التعليم على ادلهارات اجلوىرية للعمل يف الق

التكيف بسرعة من الطرائق اجلديدة لالتصال والتعلم والعمل واحلياة، وادلهن والوظائف تتغَت باستمرار، كما تظهر أنواعاً 
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ول)الج   (الأ 
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ب أن يكونوا قادرين على التكيف مع األدوار جديدة من العمل نتيجة اإلبداع يف رلاالت عديدة، وجيب على الطال
وادلسؤوليات واجلداول والسياسات ادلتنوعة، وأن يعملوا بفاعلية يف جو من الغموض وتغيَت األولويات، وأن يتصفوا بادلرونة 

 (.ٚٚ، ص.ٕٗٔٓمن خالل القدرة على استثمار التغذية الراجعة بفاعلية )ترلينج وفادل، 
م للعمل مهارات ادلبادرة والتوجيو الذايت اليت تتمثل يف قدرة الطالب على وضع أىداف مبعايَت وتشمل كفاية التعل     

ملموسة، وحتقيق التوازن بُت األىداف قصَتة ادلدى واألىداف االسًتاتيجية، وإدارة العمل بفاعلية، والقدرة على حتديد 
كفاية التعلم للعمل ادلهارات االجتماعية مثل: قدرة ادلهام وإصلازىا دون إشراف مباشر، والتعلم الذايت، كما تشمل  

الطالب على التفاعل والعمل مع اآلخرين بفاعلية، مثل: العمل بفاعلية مع خلفيات اجتماعية وثقافية واسعة، واالنفتاح 
 .(p21, 2013)لألفكار ادلختلفة، وابتكار األفكار اجلديدة اليت تزيد اإلبداع وجودة العمل 

حتليل ما تقدم، يتضح أن من أبرز كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين ىي كفاية التعلم للقيام  ومن خالل     
بالعمل، وخاصة يف الدول اليت نسبة العاطلُت فيها على نصف عدد السكان، وىذه الكفاية وما تشملو من مهارات 

 لفة.ضرورية يف ىذا العصر الذي تتطلب فيو الوظائف واألعمال مهارات سلت
 :Learning to knowثالثاً: التعلم للمعرفة 

( إىل أنّو يتعُت على ادلدارس أن تدمج موضوعات معرفية متعددة التخصصات خاصة ٕ٘ٔٓأشارت سكوت )     
بالقرن احلادي والعشرين داخل ادلواد األساسية، وتتوفر أربعة موضوعات معرفية ذات صلة باحلياة احلديثة، وىي الوعي 

مبا يف ذلك الوعي بشأن الصحة والرفاىية، وخالل السنوات األخَتة، دعمت رلموعات تعليمية مهنية إدخال  العادلي،
(. ويسود اتفاق يتمثل يف ٘تلك ادلوضوعات إىل ادلنهج من أجل إعداد الطالب بشكل أفضل دلتطلبات احلياة )ص.

شرين بالنسبة للطالب يف ىذا العصر، وتشمل ادلواد ضرورة اإلدلام بادلواد األساسية والتعلم بشان القرن احلادي والع
األساسية القواعد، والقراءة، واللغات، والرياضيات، وعلم االقتصاد، والعلوم، واجلغرافيا، والتاريخ، والًتبية ادلدنية، مع إقامة 

 Davis, Fidler)جهة أخرى  توازن ما بُت تعلم ادلواد التقنية والعلوم الطبيعية من جهة، والثقافة والعلوم اإلنسانية من
and Gorbis, 2011). 

( ثالث رلموعات من ادلهارات ادلطلوبة بإحلاح يف القرن احلادي والعشرين، وىذه ٕٗٔٓوأورد ترلينج وفادل )     
اليت تركز على التفكَت الناقد  Learning and Innovation Skillsاجملموعات ىي: رلموعة مهارات التعلم واإلبداع 

دلشكالت، واالتصال والتشارك، واالبتكار واإلبداع، وتلك ادلهارات ىي مفتاح التعلم للمعرفة وبوابة العمل وحل ا
، اليت تتمثل يف الثقافة ادلعلوماتية، Digital Literacy Skills(، ورلموعة مهارات الثقافة الرقمية ٜٗاالبتكاري )ص.

اليت تتضمن االستجابة  Life Skills(، ومهارات احلياة ٔٙمات )ص.والثقافة اإلعالمية، وثقافة تقنية االتصال وادلعلو 
للتغيَت يف األدوار وادلسؤوليات والعمل بفاعلية، وادلبادرة والتوجيو الذايت وادلهارات االجتماعية ومهارات فهم الثقافات 

 (.ٖٚادلتعددة، ومهارات اإلنتاجية وادلساءلة )ص.
ذو صلة باإلدلام بادلعرفة األساسية، وادلعرفة  Learning to knowالتعلم للمعرفة  وبناء على ما تقدم، ُيستنتج أنّ      

عملية أساسية يف احلياة، ال خيلو منها أي نشاط بشري، فبواسطتها يكتسب الطالب يف ادلدرسة الثانوية رلمل خرباهتم 
 وناقلُت ذلا عرب األجيال بتعلمهم.الفردية، وعن طريقها ينمون ويتقدمون، ويصبحون منتجُت للعلم والفن والثقافة 

 :Learning to beرابعاً: التعلم لنكون 
اتضح أّن ادلهارات األكادديية وادلعرفية على أمهيتها ليست ادلهارات الوحيدة الضرورية للنجاح يف احلياة، ودتاماً كما أّن      

تعلمُت، وتقود استجاباهتم للفشل والنزاع والزمة، الكفايات اإلدراكية أساسية فإّن ادلزايا الشخصية اليت حتدد ىوية ادل
وتعدىم للتصدي دلشاكل القرن احلادي والعشرين الصعبة اليت سيواجهوهنا أساسية أيضاً، وال بد للشباب على وجو 
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اخلصوص أن يتمكنوا من العمل مع رلموعات متنوعة يف سياقات عمل وسياقات اجتماعية سلتلفة، وأن يتعلموا منها، وأن 
(. وحددت الشراكة من أجل مهارات القرن احلادي والعشرين ٛ، ص.ٕ٘ٔٓتكيفوا مع األزمنة ادلتغَتة )سكوت، ي

(p.21, 2007)  التعلم ادلوجو بالذات على أنو احدى ادلهارات األساسية يف احلياة والسَتة ادلهنية من أجل االستعداد
حيّسن التعلم، وديكن أن تزيد  metacognitionم ما وراء ادلعرفة للتعلم يف القرن احلادي والعشرين، وديكن القول أن تعلي

ثالث خطوات أساسية  (Lovett and Ormand, 2008)مهارات ما وراء ادلعرفة فهم ادلتعلم، وحيدد لوفيت وأورماند 
تتغَت، وتعليم كيفية  لتعليم إدراك اإلدراك تتمثل يف تعليم أّن التعلم ليس كمية جامدة وأن قدرة ادلرء على التعلم ديكن أن

 .(p.1)وضع األىداف والتخطيط لتحقيقها، ومنح ادلتعلمُت فرصاً لرصد تعلمهم بدقة وتكييفو مىت كان ذلك ضرورياً 
وبناًء على ما تقّدم، ديكن التوصل إىل أّن كفاية التعلم لنكون تركز على بناء الشخصية لإلنسان، والقدرة على      

 وضوعية.التصرف باستقاللية، وادل
     Learning to live with others in peace خامسًا: التعلم للعيش مع اآلخرين بسالم

تتوفر أدلة مقنعة تشَت إىل أّن الفرق التعاونية حتقق مستويات أعلى من التفكَت وتستبقي ادلعلومات لفًتة أطول من      
ادلتقاسم يزود ادلتعلمُت بفرصة ادلشاركة يف ادلناقشات، ويرصد ادلتعلمُت الذين يعملون بصورة منعزلة عن اآلخرين، فالتعلم 

وتؤمن البيئة ادلدرسية إمكانية تصميم أنشطة تعلمية ، تعلمهم بصورة مستمرة، ويكسبهم بعضًا من مهارة التفكَت النقدي
تزود الطالب بفرص لتقدير كيفية االتفاق والعيش بسالم؛ وبالتايل تربز حاجة ماسة ليقوم ادلعلمون بتصميم أنشطة تعلم 

 .(Unesco, 2012)تعاونية وحقيقية تطور فهم الطالب ومهاراهتم من أجل التفاوض 
اف، وأخالقيات العمل اجليدة، والتواصل الكتايب والشفهي، والعمل اجلماعي، والتعاون، وهتترب مهارات االحًت      

والتفكَت النقدي، وحل ادلشكالت من أىم ادلهارات يف ىذا اجلانب، واليت ستدعم ادلتعلمُت يف النمو يف بيئات تعاونية 
(Redecker et al., 2011)بة إىل ادلتعلمُت يف القرن احلادي . وتتوفر رلموعة حيوية أخرى من ادلهارات بالنس

والعشري، وىي ادلواطنة الرقمية، أي معرفة كيفية ادلشاركة بصورة منتجة ومسؤولة، وتربز ىنا أمهية مساعدة الطالب على 
(، ويشمل ذلك تعلم كيفية تقييم p.21, 2013فهم كيفية ادلشاركة بشكل ذكي وأخالقي يف اجملتمعات االفًتاضية )

لومات ادلوجودة على االنًتنت ونوعيتها واستخدام ادلعلومات اليت مت اكتساهبا بصورة مسؤولة، وتوفر ادلدارس موثوقية ادلع
السياق ادلناسب لألفراد لتعلم استخدام التكنولوجيا بصورة مسؤولة وشلارستها مثل: مسائل الوصول للبيانات، ومحاية 

 ,Leisقوق ادللكية الفكرية، وكيفية التصرف كمواطن رقمي )اخلصوصية، واكتشاف االحتيال، والقرصنة األدبية، وح
2010.) 
وبذلك يتضح أّن تزويد ادلدارس الثانوية لطالهبا بتلك ادلهارات ادلهمة يتيح ذلم مواجهة التحديات والضغوط يف القرن      

واإلبداع والتفكَت النقدي،  احلادي والعشرين، وديكن أن تعتمد مناىج مرنة ومتوافقة مع مهارات حل ادلشكالت والتدبر
وادلخاطرة، والتواصل وريادة األعمال؛ األمر الذي يعزز ويطور كفايات الطالب ومهاراهتم يف التعلم للعيش بسالم مع 

 اآلخرين يف ىذا العامل.     
 خالصة المبحث: -

ضت أبرز ادلهارات األساسية، وربطها قدَّم ادلبحث احلايل رؤية إمجالية للتعلم يف القرن احلادي والعشرين؛ حيث استعر      
بالتعليم بادلدارس الثانوية. وبعد ذلك، كان تقدمي الكفاية األوىل ادلتمثلة يف كفاية التعلم للمعرفة اليت مشلت ادلواد األساسية 

التعاون مثل: الرياضيات والعلوم، وكفاية التعلم للقيام بالعمل اليت تضمنت أمهية التفكَت النقدي، وحل ادلشكالت، و 
واالبتكار، وكفاية التعلم لنكون اليت ركزت على ادلهارات االجتماعية العابرة للثقافات، وبناء الشخصية احلضارية، وكفاية 

 اىتمت بالقيم، وادلواطنة ادلدنية والرقمية، والعمل اجلماعي. التعلم للعيش مع اآلخرين بسالم اليت 
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 الجزء الثاني: الدراسات السابقة.
الباحث باالطالع على عدد من األحباث والدراسات السابقة ادلتعلقة بالقيادة الريادية يف التعليم سواء كانت  قام     

عربية أو أجنبية؛ وذلك من أجل االستفادة منها يف بناء اإلطار النظري، ويف بناء األداة، واألىداف. وفيما يلي عرض 
 موجز عن تلك الدراسات واألحباث:

 ربية حول القيادية الريادية بالتعليم:أواًل: دراسات ع
إىل استعراض ومناقشة  ىدفت( بعنوان "القيادة الريادية وتطبيقاتها في الجامعات"، ٕ٘ٔٓدراسة القحطاني ) (ٔ

القيادة الريادية من حيث نشأهتا وتطورىا، مث التعرف على أبعاد ومهارات القيادة الريادية بالتفصيل وإعطاء بعض 
ف على القواسم ادلشًتكة للقيادة الريادية وعناصر القيادة الريادية بالتعليم اجلامعي؛ حيث مت تناول األمثلة، مث التعر 

ذلك بالتحليل والدراسة. واستعرضت الدراسة جتربة جامعة ادللك سعود مع القيادة الريادية اليت تولت ادلسئوليات 
ة أخَتًا إىل تقدمي صورة متكاملة عن القيادة فيها خالل السنوات األوىل من العقد احلايل. وقد خلصت الدراس

الريادية مت على ضوئها وضع إطار مقًتح للقيادة الريادية يف اجلامعات السعودية بناًء على ما دتت دراستو واستنتاجو 
 من األدبيات والتجارب اليت مت تناوذلا. 

ات التعليمية في مصر على ضوء ( بعنوان: "تطوير صنع واتخاذ القرار بالمؤسسٕٚٔٓدراسة ىالة مغاوري ) (ٕ
ىدفت ىذه الدراسة إىل حتديد خصائص القائد الريادي يف ادلؤسسات التعليمية، وحتديد القيادة الريادية". 

شلارسات القيادة الريادية ادلطلوبة لتطوير صنع القرار، ووضع التوصيات واآلليات اإلجرائية ادلقًتحة لتطوير ذلك يف 
وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، وقد كانت أبرز ادلمارسات القيادية الريادية ضوء القيادة الريادية. 

اليت قد تسهم يف تطوير صنع واختاذ القرار متمثلة يف امتالك الرؤية الواضحة، وحتمل ادلخاطر احملسوبة، وامتالك 
اختيار قيادات إدارية تتميز بالكفاءة الفنية،  القدرة على تقدمي أفكار مبدعة. أما أبرز التوصيات ادلقًتحة فقد كانت

 وتوفَت اإلمكانات ادلادية والتقنية.
( بعنوان: "تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات جامعة شقراء، مدخل القيادة ٕٙٔٓدراسة الدوسري ) (ٖ

قيق متطلبات تطبيق ىدفت الدراسة إىل تقدمي رؤية اسًتاتيجية مقًتحة لتحالريادية أنموذجًا: دراسة ميدانية". 
القيادة الريادية لدى القيادات اإلدارية بكليات جامعة شقراء، وقد مت تطبيق ادلنهج الوصفي، ودتثلت عينة الدراسة 

( فرداً من مجيع الرتب العلمية، ٓٓٔالعشوائية يف أعضاء ىيئة التدريس بكليات جامعة شقراء؛ حيث بلغ عددىم )
ة، وقد كانت أبرز النتائج التوصل غلى رؤية مقًتحة لتفعيل القيادة الريادية بكليات وكانت االستبانة ىي أداة الدراس

جامعة شقراء، واليت كانت آليات تنفيذىا تتمثل يف إنشاء مركز للتدريب اإلداري جبامعة شقراء، ووضع خطة 
لتدريب ومتابعة تفعيل القيادة الريادية اسًتاتيجية لربامج التدريب على القيادة الريادية باجلامعة، وتوفَت البنية التحتية ل

 باجلامعة، والتدريب والدعم الفٍت.
 ثانياً: الدراسات األجنبية:  
 .(Akmaliah, Pihie, Asimiran Bagheri, 2014) دراسة أكماليو، وبيهي، وأسيميران، وباقري (ٔ

ارسات "شل Entrepreneurial Leadership Practices and School Innovativeness بعنوان:
القيادة الريادية واإلبداع ادلدرسي. ىدفت ىذه الدراسة إىل حتديد العالقة بُت شلارسات مديري ادلدارس للقيادة 
الريادية واإلبداع ادلدرسي من وجهة نظر ادلعلمُت يف بعض ادلدارس الثانوية ادلاليزية، وقد طبقت الدراسة ادلنهج 

( مفردة تتناول شلارسات القيادة الريادية، ٓ٘( مفردة )ٗٙكونة من )الوصفي، وكانت األداة عبارة عن استبانة م
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معلمًا يف بعض ادلدارس  ٜٕٗ( مفردة تتناول اإلبداع ادلدرسي. وقد طبقت االستبانة على عينة مكونة من ٗٔو)
سطة؛ وبالتايل كانت الثانوية ادلاليزية، وقد توصلت الدراسة إىل أّن مديري ادلدارس ديارسون القيادة الريادية بدرجة متو 

أىم التوصيات تتمثل يف تقدمي برامج مهنية مستمرة يف القيادة الريادية، وتضمُت القيادة الريادية يف برامج التنمية 
 ادلهنية للمعلمُت؛ ألهنم سيكونون قادة ادلدارس يف ادلستقبل.

 Entrepreneurialبعنوان  (Roomi and Harrison, 2011) دراسة رومي وىاريسون (ٕ
Leadership: What is it And How should it be Taught?  القيادة الريادية: ما ىي"

ىدفت الدراسة التعرف على مفهوما القيادة الريادية وكيفية تدريسو يف بعض مؤسسات وكيف يتم تدريسها؟"، 
استبانة للتعرف على  التعليم العايل يف ادلملكة ادلتحدة، وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي، كما مت تطبيق 

( مؤسسة من ٔ٘كيفية تدريس القيادة الريادية من خالل حتديد ادلمارسات التدريسية ادلستخدمة يف )
مؤسسات التعليم العايل يف ادلملكة ادلتحدة، ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، أّن ىناك القليل من 

 هتتم بتدريس القيادة الريادية، ومن أىم التوصيات اليت قدمتها مؤسسات التعليم العايل يف ادلملكة ادلتحدة اليت
الدراسة االىتمام بتصميم مواد تعليمية تؤكد على أمهية القيادة الريادية، وكيفية شلارستها، ومن ادلهم تعليم 

يادية، وتطوير الطالب كيفية صقل قدراهتم الريادية يف رلال القيادة، وكذلك صقل قدراهتم القيادية يف ادلواقف الر 
قدرات الطالب من خالل تعليم الكفاءات الالزمة لتحقيق القيادة الريادية، ومن خالل ادلواقف االجتماعية 

 .ادلختلفة التفاعلية والعملية
 ثالثاً: التعليق على الدراسات السابقة: 

دلي يف القيادة الريادية تظهر بعض من خالل ما مت عرضو يف الدراسات السابقة على ادلستوى العريب، وادلستوى العا     
اجلوانب ادلرتبطة بذلك، ومنها، ادلسامهة الفاعلة للبحث احلايل يف حتسُت أداء القيادة ادلدرسية يف ادلدارس الثانوية، وبروز 

لبحوث دور القيادة ادلدرسية كعامل مؤثر يف تطوير البيئة الًتبوية واالرتقاء مبخرجاهتا. كما يظهر أيضًا اختالف تلك ا
 والدراسات وتشاهبها. وديكن توضيح أوجو التشابو، واالختالف، واإلفادة من تلك الدراسات والبحوث السابقة كما يلي:

اتفق البحث احلايل مع الدراسات والبحوث السابقة يف أوجو التشابو بين البحث الحالي والدراسات السابقة:  -ٔ
واالرتقاء بو، وأمهية تبٍت اآلليات اليت تدعم تطبيق القيادة الريادية يف مجيع  الدور ادلؤثر للقيادة الريادية يف تطوير األداء

 اجملاالت، وادلنهج الوصفي ادلتبع من قبل مجيع الدراسات والبحوث السابقة.
اختلف البحث احلايل عن تلك الدراسات السابقة يف أوجو االختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة:  -

ات اإلجيابية للقيادة الريادية يف تطوير كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين، ورصد أدوار القيادة الريادية إبرازه لإلسهام
وأساليبها اليت تساىم يف تطوير كفايات التعلم بادلدارس الثانوية، ودراستو للممارسات الريادية يف ادلدارس الثانوية من 

 وجهة نظر القيادات الًتبوية.
( اليت وضحت مفهوم القيادة الريادية، ٕ٘ٔٓاإلفادة من دراسة )القحطاين، فادة من الدراسات السابقة: أوجو اإل -

( اليت وضحت أمهية القيادة الريادية وخصائصها، ومن دراسة )الدوسري، ٕٚٔٓوأبعادىا، ومن دراسة )مغاوري، 
كوهنا كانت  (Akmaliah et al., 2014)خرون ( يف إعداد أداة البحث، واإلفادة ادلباشرة من دراسة أكماليو وإٓٙٔٓ

عن القيادة الريادية يف ادلدارس الثانوية، فقد دتت اإلفادة منها يف ادلنهجية العلمية، ويف بناء االستبانة، ومن دراسة رومي 
 يف توصيات ىذا البحث. (Roomi and Harrison, 2011)وىاريسون 

 الفصل الثالث: إجراءات البحث
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 لبحث:أواًل: منهج ا
بالنظر إىل مشكلة البحث، وأىدافو، وتساؤالتو، استخدم البحث ادلنهج الوصفي الذي يـَُعدُّ أكثَر ادلناىج البحثية      

استخداًما يف دراسة ادلشكالت ادلتعلِّقة باجملاالت والدراسات اإلنسانية، ومن خالل ىذا ادلنهِج، تـمَّ التعرُُّف على واقع 
دة ادلدارس الثانوية يف رلاالت: التعلم للعمل، والتعلم لنكون، والتعلم للمعرفة، والتعلم للعيش بسالم ادلمارسات الريادية لقا

 مع اآلخرين.
 ثانًيا: مجتمع البحث:

تكوَّن رلتمُع البحِث من مجيع القيادات الًتبوية )بنُت/بنات( يف األقسام الًتبوية  بإدارة التعليم بالقنفذة، وعددىم      
ىـ( وفقًا للبيانات األساسية لإلدارة، وديكن وصف رلتمع البحث حسب ٓٗٗٔ/ًٜٖٗٔا للعام الدراسي )( فرد ٖٚ)

 متغَتي البحث )اجلنس، ونوع التخصص( كما يلي:
 (: توزيع أفراد مجتمع البحث وفًقا لمتغيري: الجنس، ونوع التخصص.ٖجدول )

 ٝبة المئوية النس العدد نوع التخصص م ٝالنسبة المئوية  العدد الجنس م
 ٝ ٔٗ ٖٓ علمي ٖ ٝ ٗ.ٖ٘ ٜٖ ذكر ٔ
 ٝ ٜ٘ ٖٗ نظري ٗ ٝ ٙ.ٙٗ ٖٗ أنثى ٕ

 ٝٓٓٔ  ٝٓٓٔ ٖٚ اإلجمالي
 ثالثاً: أداة البحث:

تـمَّ تصميُم أداِة البحث "االستبانة"؛ للتعرُِّف على واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثانوية يف رلاالت: التعلم      
علم لنكون، والتعلم للمعرفة، والتعلم للعيش بسالم مع اآلخرين، وقد كانت االستبانة يف شكلها النهائي، للعمل، والت

مكونة من قسمُت: القسم األول اشتمل على البيانات األولية، وادلتمثلة يف: اجلنس، ونوع التخصص، والقسم الثاين الذي 
( حلساِب ُمعامل ثبات ألفا  SPSSاألداة عن طريق برنامج ) ( عبارة، وتـمَّ حساُب ثباتِ ٕ٘تضمن زلورين؛ بإمجايل )

 (، وىو يشَت إىل معامل ثبات مرتفع.ٜٛ.ٓكرونباخ لألداة ككلٍّ؛ حيث بلغت قيمتو )
 رابعاً: تنفيذ البحث:

ادِة مدير (، تـمَّت موافقُة سعٕبعد أن أصبحت أداُة البحث جاىزًة للتطبيق ادليداين يف صورهتا النهائية )ملحق رقم      
ىـ، من خالل التطبيق اإللكًتوين ٓٗٗٔ/ٜٖٗٔالتعليم مبحافظة القنفذة ببدء التطبيق ادليداين يف الفصل الدراسي األول 

 .  http//cut.us/l5trBالرمسي: من خالل التكليف الذي يشتمل على رابط األداة اإللكًتوين 
 خامسًا: األساليب اإلحصائية المستخَدمة في البحث:

اســـــتخدمت التكـــــرارات والنَِّســـــب ادلئويـــــة: للمتغـــــَتات اخلاصـــــة بـــــأفراد رلتمـــــع البحـــــث )اجلـــــنس، ونـــــوع التخصـــــص(،      
وادلتوسِّـطات احلســابية واالضلرافــات ادلعياريــة: للفقـرات اخلاصــة بواقــع ادلمارســات الرياديـة لقــادة ادلــدارس الثانويــة يف رلــاالت: 

، لتحديد مدى T-testفة، والتعلم للعيش بسالم مع اآلخرين، واختبار )ت( التعلم للعمل، والتعلم لنكون، والتعلم للمعر 
وجــود فــروٍق بــُت آراء أفــراد رلتمــع البحــث حــول واقــع ادلمارســات القياديــة الرياديــة بادلــدارس الثانويــة وفًقــا دلتغــَتي: اجلــنس، 

 ونوع التخصص.
 الفصل الرابع: نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرىا

 تمهيد:
ليــُة التحليــل والتفســَت لنتــائج البحــث مــن خــالل عــرض ومناقشــة إجابــات أفــراد رلتمــع البحــث عــن واقــع تـــمَّت عم

ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثانوية يف رلاالت: التعلم للعمل، والتعلم لنكون، والتعلم للمعرفة، والتعلم للعيش بسالم 
ــط احلســايب مــع اآلخــرين؛ وىــي إجابــاُت األســئلة )األول، والثــاين،  والثالــث، والرابــع(. وكــان معيــاُر احلكــِم علــى قيمــة ادلتوسِّ

 (:٘لدرجة )ادلمارسة( لعباراِت أبعاِد احملور األول كما ىو مبُتٌَّ باجلدول التايل رقم )
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 (: تحديد درجة الممارسة.٘جدول )
 درجة الممارسة المتوسط الحسابي الفترة م
 فة جدِّاضعي ٜٚ.ٔ -ٔ (ٛ.ٔأقل من )–( إىل ٔ) ٔ
 ضعيفة ٜ٘.ٕ – ٛ.ٔ (ٙ.ٕأقل من ) –( إىل ٛ.ٔ) ٕ
 متوسطة ٜٖ.ٖ – ٙ.ٕ (ٗ.ٖأقل من )–( إىل ٙ.ٕ) ٖ
 كبَتة ٜٔ.ٗ – ٗ.ٖ (ٕ.ٗأقل من ) –( إىل ٗ.ٖ) ٗ
 كبَتة جدِّا ٘ – ٕ.ٗ (٘)-( إىلٕ.ٗ) ٘

ا للكفايــة؛ حبيــث إذا بلــغ متوســُط ( لتكــون حــدِّ ٗ.ٖأمــا حــد الكفايــة؛ فقــد اعتمــد البحــث هنايــة حــدِّ الفئــة متوســط )     
 استجاباِت أفراد العيِّنِة لدرجة ادلوافقة للعبارة، يتمُّ اعتماُده بدرجِة شلارسٍة مقبولة. 

 أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول )مجال التعلم للعمل(:
نوية يف رلـال: الـتعلم للعمـل، مـن وجهـة نظـر ينصُّ السؤال األول على: "ما واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثا     

 ( نتائَج حتليِل استجابات اجملتمع اخلاصة هبذا اجملال:ٙأفراد رلتمع البحث؟".ويوضح اجلدول التايل رقم )
ة (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع البحث الخاصة بواقع الممارسات الريادية لقادة المدارس الثانويٙجدول )

 في مجال: التعلم للعمل.
رقم 

 العبارة
 باألداة

 واقع الممارسات الريادية في مجال: التعلم للعمل. العبارات
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
ترتيب 

 العبارات
درجة 

 الممارسة
 متوسطة 1 1.051 2.92 خيصص جوائز مالية للطالب البارزين يف توظيف التكنولوجيا بادلدرسة. 9
 متوسطة 2 1.043 2.90 يزود الطالب بادلعلومات الالزمة عن ادلهن ادلهمة يف ادلستقبل. 2

 متوسطة 3 1.079 2.88  . يشجع طالب ادلدرسة على تصنيع األدوات البسيطة )صناعة الروبوت( 10
 متوسطة 4 995. 2.85 يوجو بتنفيذ ادلسابقات بُت الطالب عن أفضل اخلطط العملية. 7
 متوسطة 5 1.122 2.82 سابقات ادلدرسية عن ادلشروعات ادلبتكرة يف ادلستقبل.يبث ادل 4
 متوسطة 6 965. 2.61 يشجع الطالب على االلتحاق بالشركات الكبَتة أو ادلصانع بعد الثانوية. 5
 ضعيفة 7 1.054 2.32 يعرض ادلواد التفاعلية عن التجارب اإلبداعية الوطنية يف األعمال احلرة. 8
 ضعيفة 8 1.034 2.23 تم بعرض جتارب وخربات الناجحُت يف إنشاء ادلشروعات الذاتية.يه 3
 ضعيفة 9 1.005 2.09 يعقد اللقاءات التوعوية بشأن أمهية العمل لعالج أضرار البطالة النفسية. 6
 ضعيفة 10 1.007 2.07 ينفذ برامج تدريبية للطالب يف مهارات إنشاء ادلشروعات التجارية. 1

 ضعيفة = 1.036 2.57 مالي المجال األولإج
( أنَّ درجة ادلمارسة الريادية لقائد ادلدرسة الثانوية يف رلال التعلم للعمل من وجهـة نظـر ٙيتضح من اجلدول السابق )     

الء ادلشـــكلة (؛ وبـــذلك يظهـــر لنـــا بوضـــوح جـــٚ٘.ٕأفــراد رلتمـــع البحـــث قـــد جـــاءت بدرجـــة )ضـــعيفة( مبتوســـط حســـايب )
البحثيــة ادلرتبطــة بضــعف كفايــات الــتعلم للعمــل يف القــرن احلــادي والعشــرين بادلــدارس الثانويــة؛ وبالتــايل فــإن القيــادة الرياديــة 

 عامل مؤثر يف تطوير ادلهارات اليت تقوم على الثقة بالنفس، واإلبداع، وحب ادلغامرة.
 علم للمعرفة(:ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني)مجال الت

ينصُّ السؤال الثاين على: "ما واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثانوية يف رلال: التعلم للمعرفة، من وجهـة نظـر      
 ( نتائَج حتليِل استجابات اجملتمع اخلاصة هبذا اجملال:ٚأفراد رلتمع البحث؟". ويوضح اجلدول التايل رقم )

نحرافات المعيارية الستجابات مجتمع البحث الخاصة بواقع الممارسات الريادية لقادة المدارس الثانوية (: المتوسطات واالٚجدول )
 في مجال: التعلم للمعرفة.

رقم 
 العبارة

 واقع الممارسات الريادية في مجال: التعلم للعمل. العبارات
درجة ترتيب االنحراف المتوسط 
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ول)الج   (الأ 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
19 

 مارسةالم العبارات المعياري الحسابي باألداة
 كبيرة 1 929. 3.55 يوجو ادلعلمُت بتطبيق طرائق التدريس اإلبداعية احملفزة لدافعية الطالب. 12
 متوسطة 2 1.009 3.15 يتبٌت رؤية مدرسية مستقلة تركز على التعلم للمعرفة لدى الطالب. 14
 متوسطة 3 927. 3.12 يضمن خطتو ادلدرسية برامج الستثمار مهارات الطالب إلنتاج ادلعرفة. 11
 متوسطة 4 1.086 3.01 حيرص على نشر أفكار الطالب ادلعرفية ادلتميزة يف موقع ادلدرسة اإلليكًتوين. 15
 متوسطة 5 1.021 2.77 يشرف على تنفيذ البحوث اإلجرائية ادلعززة للتفكَت النقدي لدى الطالب. 13

 متوسطة = 994. 3.12 إجمالي المجال األول
( أنَّ درجة ادلمارسة الريادية لقائد ادلدرسة الثانوية يف رلال التعلم للمعرفة من وجهة نظر أفراد ٚيتضح من اجلدول )      

(؛ وىذا يعٍت أنَّ ادلمارسات الريادية للقيادات ٕٔ.ٖرلتمع البحث قد جاءت بدرجة )متوسطة( مبتوسط حسايب )
دارس الثانوية يف رلال التعلم للمعرفة مل َتِصْل للمستوى ادلقبول. وىذا يشَت أيضًا إىل مظهر من مظاىر ادلدرسية يف ادل

ادلشكلة اليت تربز يف قلة توافر القيادات ادلدرسية ادلبدعة القادرة على اخلروج من القوالب النمطية يف التفكَت وتتبٌت 
 التعلم الضرورية ىذا القرن.اسًتاتيجيات اإلبداع واالبتكار يف ضوء كفايات 

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث)مجال التعلم لنكون(:
ينصُّ السؤال الثالث على: "ما واقع ادلمارسات الريادية لقادة ادلدارس الثانوية يف رلال: التعلم لنكون، من وجهة نظر      

 َج حتليِل استجابات اجملتمع اخلاصة هبذا اجملال:( نتائٛأفراد رلتمع البحث؟". ويوضح اجلدول التايل رقم )
(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع البحث الخاصة بواقع الممارسات الريادية لقادة المدارس ٛجدول رقم )

 الثانوية في مجال: التعلم لنكون.
رقم 

 العبارة
 باألداة

 لتعلم للعمل.واقع الممارسات الريادية في مجال: ا العبارات
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
ترتيب 

 العبارات
درجة 

 الممارسة
 كبَتة 1 872. 3.82 يوجو ادلعلمُت باستمرار بتعزيز شخصية الطالب ادلعتزة بقيمها الوطنية. 16
 كبَتة 2 958. 3.55 يشجع ادلعلمُت على إثراء خربات الطالب يف التعلم الذايت )اإلنًتنت(. 17
 كبَتة 3 929. 3.55 ينشر ثقافة التنافسية يف حتقيق أعلى مستويات اإلصلاز بُت الطالب. 18
 متوسطة 4 971. 3.12 ينشر ثقافة بناء العالقات اإلجيابية كرأس مال مهم يف العمل بادلستقبل. 19
 متوسطة 5 971. 2.88 ينفذ الربامج اليت تطور مهارات الطالب يف التعامل مع الفشل باحلياة.  20

 متوسطة = 0.94 3.38 إجمالي المجال األول
( أنَّ درجة ادلمارسة الريادية لقائد ادلدرسة الثانوية يف رلال التعلم لنكون من وجهة ٛيتضح من اجلدول السابق رقم )      

(؛ وىذا يعٍت أنَّ ادلمارسات الريادية ٖٛ.ٖسط حسايب )نظر أفراد رلتمع البحث قد جاءت بدرجة )متوسطة( مبتو 
للقيادات ادلدرسية يف ادلدارس الثانوية يف رلال التعلم لنكون مل َتِصْل للمستوى ادلقبول. ويتبُت أن أداء القيادات ادلدرسية 

الرأي مل يصل إىل ادلستوى  يف بناء الشخصية للطالب بادلدرسة الثانوية، والقدرة على التصرف باستقاللية، وادلوضوعية يف
 ادلقبول.

 رابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع)مجال التعلم للعيش مع اآلخرين بسالم(:
يــنصُّ الســؤال الرابــع علــى: "مــا واقــع ادلمارســات الرياديــة لقــادة ادلــدارس الثانويــة يف رلــال: الــتعلم للعــيش مــع اآلخــرين      

( نتائَج حتليِل استجابات اجملتمع اخلاصة هبذا ٜالبحث؟". ويوضح اجلدول التايل رقم ) بسالم، من وجهة نظر أفراد رلتمع
 اجملال:

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع البحث الخاصة بواقع الممارسات الريادية لقادة المدارس الثانوية ٜجدول )
 في مجال: التعلم للعيش مع اآلخرين بسالم.

 واقع الممارسات الريادية في مجال: التعلم للعمل. العباراترقم 
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 ارةالعب
 باألداة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارات

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 1 913. 3.26 يوجو بتنفيذ الربامج الطالبية اليت تعزز مهارات التواصل الشفهي والكتايب.  24

 متوسطة 2 1.000 3.00 دلؤسسات األخرى لعقد الشراكة اجملتمعيةيشجع الطالب على زيارة ا 22
 متوسطة 3 1.106 3.00 يوفر األدلة لكيفية مشاركة الطالب بشكل أخالقي باجملتمعات االفًتاضية. 25
 متوسطة 4 965. 2.99 يشكل فرقاً قيادية طالبية تتواصل مع اجملتمع لتحقيق أىداف ادلدرسة. 23
 متوسطة 5 1.021 2.89 وار اإلجيايب بُت الطالب )مدونات، ويكي، واتس(.يفتح رلالس احل 21

 متوسطة = 1.001 3.03 إجمالي المجال األول
( أنَّ درجة ادلمارسة الريادية لقائد ادلدرسة الثانوية يف رلال التعلم للعيش مع ٜيتضح من اجلدول السابق رقم )      

(؛ وىذا يعٍت أنَّ ٖٓ.ٖوجهة نظر أفراد رلتمع البحث قد جاءت بدرجة )متوسطة( مبتوسط حسايب )اآلخرين بسالم من 
ادلمارسات الريادية للقيادات ادلدرسية يف ادلدارس الثانوية يف رلال التعلم للعيش بسالم مل َتِصْل للمستوى ادلقبول. وىذا 

ادلطلوبة يف زمن ادلواطنة الرقمية، والتعايش مع اآلخرين، ويف عصر يربىن أن األداء القيادي ادلدرسي احلايل مل يؤد األدوار 
بادلدارس  قبول الثقافات وادلفاىيم ادلتعددة؛ شلا يربز بوضوح ضعف ادلمارسات القيادية احلالية وحاجتها إىل تطوير ريادي

 الثانوية.
 الفصل الخامس: توصيات البحث.

 يوَصى مبا يلي:يف ضوء النتائج اليت توصََّل إليها البحُث، 
 التطوير المهني:  (ٔ

 إدراج مقرر الًتبية الريادية يف كليات الًتبية بادلملكة العربية السعودية، واعتباره مقرراً أساسياً يف مجيع برارلها. -أ 
 تطوير ادلهارات الرقمية الريادية يف القرن احلادي والعشرين لدى ادلعلمُت والقيادات ادلدرسية -ب 
القيادة الريادية جلميع قيادات ادلدارس الثانوية، متضمنة األنشطة القيادية الريادية اليت تعزز  تنفيذ برامج تدريبية يف -ج 

وتطور كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين يف ادلدارس الثانوية، واليت أوصت تقارير اللجنة الدولية يف اليونسكو 
 بإثرائها، وذلك على النحو التايل:

 ( كفاية التعلم للعملLearning to work واليت ديكن حتقيقها بدرجة عالية من خالل تعريف القيادات ادلدرسية :)
بالعديد من األنشطة الريادية مثل: تنفيذ برامج تدريبية يف مهارات إنشاء ادلشروعات التجارية، وتزويد الطالب بادلعلومات 

حُت يف إنشاء ادلشروعات الذاتية، وتنفيذ ادلسابقات الالزمة عن ادلهن ادلهمة يف ادلستقبل، وعرض جتارب وخربات الناج
ادلدرسية عن ادلشروعات ادلبتكرة يف ادلستقبل، وعقد اللقاءات التوعوية بشأن أمهية العمل لعالج أضرار البطالة النفسية، 

صنيع األدوات وعرض ادلواد التفاعلية عن التجارب اإلبداعية الوطنية يف األعمال احلرة، وتشجيع طالب ادلدرسة على ت
 البسيطة )صناعة الروبوت( . 

 ( كفاية التعلم للمعرفةLearning to Know واليت ديكن حتقيقها بدرجة عالية من خالل تعريف القيادات :)
ادلدرسية بالعديد من األنشطة الريادية مثل: إعداد برامج مدرسية الستثمار مهارات الطالب إلنتاج ادلعرفة، وتوجيو 

ق طرائق التدريس اإلبداعية احملفزة لدافعية الطالب، وتنفيذ البحوث اإلجرائية ادلعززة للتفكَت الناقد، وتطوير ادلعلمُت بتطبي
 مهارات العمل اجلماعي من خالل تكليف اجملموعات بتنفيذ ادلشروعات االبتكارية.

 ( كفاية التعلم لنكونLearning to beواليت ديكن حتقيقها بدرجة عالية من خالل ت :) عريف القيادات ادلدرسية
بالعديد من األنشطة الريادية مثل: توجيو ادلعلمُت باستمرار بتعزيز شخصية الطالب ادلعتزة بقيمها الوطنية، وإثراء خربات 
الطالب يف التعلم الذايت )التعلم باإلنًتنت(، ونشر ثقافة التنافسية يف حتقيق أعلى مستويات اإلصلاز بُت الطالب، وكذلك 

بناء العالقات اإلجيابية كرأس مال مهم يف العمل بادلستقبل، وتنفيذ الربامج اليت تطور مهارات الطالب يف التعامل ثقافة 
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 مع اإلخفاق باحلياة. 
 ( كفاية التعلم للعيش مع اآلخرين بسالمLearning to live with others in peace واليت ديكن حتقيقها :)

ات ادلدرسية بالعديد من األنشطة الريادية مثل: إنشاء رلالس احلوار اإلجيايب بُت بدرجة عالية من خالل تعريف القياد
الطالب )مدونات، ويكي، واتس، مباشرة(، وتنمية مهارات الطالب يف عقد الشراكة اجملتمعية، وتشكيل فرق قيادية 

عزز مهارات التواصل الشفهي والكتايب، طالبية تتواصل مع اجملتمع لتحقيق أىداف ادلدرسة، وتنفيذ الربامج الطالبية اليت ت
 وتوفَت األدلة لكيفية مشاركة الطالب بشكل أخالقي كمواطنُت مسؤولُت باجملتمعات االفًتاضية )ادلواطنة الرقمية(.

 تطوير المناىج التعليمية: (ٕ
ت واألنشطة الريادية، مراجعة ادلنهج يف ادلدارس الثانوية، لتشجيع اإلبداع والتفكَت الريادي من خالل تضمينو ادلهارا -أ 

ويف رلاالت ادلهارات العقلية العليا كالتفكَت الناقد، والتقييم الذايت، وىذا يساعد على تطوير كفايات التعلم يف القرن 
 احلادي والعشرين لدى الطالب.

التعلم لدى طالب تزويد القيادات ادلدرسية وادلعلمُت بصفة سنوية بأدلة األنشطة الريادية ادلنهجية اليت تثري كفايات  -ب 
 ادلدارس الثانوية يف القرن احلادي والعشرين.

إدراج مادة االقتصاد الشخصي يف ادلدارس الثانوية دلساعدهتم على تقييم مهاراهتم واىتماماهتم الشخصية، والتعرف  -ج 
وسلبياتو، وإعداد دراسات  على خياراهتم ادلهنية، وتعلم مهارات إجياد العمل، والتعرف على ادليزانيات، واالئتمان وإجيابياتو

 اجلدوى للمشروعات الريادية.
 الدعم التنظيمي والمادي: (ٖ

اشتمال دليل كفايات القيادة ادلدرسية يف ادلدارس على ادلهارات الريادية يف حتقيق كفايات التعلم يف القرن احلادي  -أ 
 والشرين.

امج داعمة للقيادات ادلدرسية يف ادلرحلة الثانوية إصدار دليل القيادة الريادية ادلدرسية الذي حيتوي على تطبيقات وبر  -ب 
 من أجل تعزيز وتطوير كفايات الطالب يف القرن احلادي والعشرين.

دتويل النشاطات ادلطلوبة للريادة مثل دعم ادلهارات ادلختلفة يف اإلبداع والتشغيل الذايت، وادلواءمة مع متطلبات سوق  -ج 
 وتنمية الذات. الذايت، وكذلك يف رلاالت العمل اجلمعي،

بناء نظام للحوافز؛ إلحداث التغيَت واإلصالحات ادلرجوَِّة من القيادات ادلدرسية؛ مثل: استحداث ادلسابقات  -د 
اإلبداعية بُت ادلدارس يف القطاعات التعليمية يف رلاالت اإلبداع واالبتكار والريادة يف األعمال، وإقامة جائزة سنوية للريادة 

دارس على األقل وفق أسس ومعايَت علمية دقيقة وفقًا لكفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين ادلتميزة دتنح خلمس م
 تضمن اجلودة والتميز والريادة.

 الشراكة المجتمعية: (ٗ
عقد الشراكات بُت ادلدارس الثانوية ومراكز االبتكار واإلبداع والشركات وادلصانع وادلؤسسات لتدريب الطالب على  -أ 

 رفية، ومهارات العمل، ومهارات التعايش مع اآلخرين، وخاصة يف اإلجازات الصيفية.ادلهارات ادلع
التوأمة بُت ادلدارس وبعض الشركات وادلؤسسات الرائدة لتوفَت األفكار والربامج ادلناسبة، واليت ديكن من خالذلا تعزيز  -ب 

 مهارات الطالب النقدية، واإلدراكية.
 البحث العلمي: (٘

لبحوث اليت هتتم بإسهام القيادة الريادية يف حتقيق كفايات التعلم يف القرن احلادي والعشرين تنفيذ الدراسات أو ا -أ 
 بادلدارس الثانوية على مستوى وزارة التعليم واإلدارات التعليمية.

إجراء دراسات أو حبوث شلاثلة ذلذا البحث؛ حبيث يكون أفراد عينة البحث ىم القيادات ادلدرسية للتعرف على  -ب 
 ظرىم بشأن ادلمارسات الريادية لديهم يف ادلدارس الثانوية.وجهة ن
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 0202 السعودية العربية المملكة رؤية ضوء في المعلم إعداد برنامج لتطوير مقترح تصور
 :الملخص

، وربقيًقا 0202ة ادلملكة العربية السعودية ىدؼ البحث إىل وضع تصور مقًتح لتطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤي
ألىداؼ البحث استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي،  وتكونت عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية 

( عضو من كلية الًتبية 62( بواقع )663للبنات جامعة جدة، كلية الًتبية يف جامعة احلدود الشمالية. وقد بلغ حجم العينة ادلطلوبة )
( عضو من كلية الًتبية يف جامعة احلدود الشمالية،  وقد توصل البحث لعدد من النتائج كاف منها: 666دة، و)للبنات جامعة ج

ربقيق أدوار ادلعلم ادلنشودة  دلواكبة مرحلة ما من مراحل تطوير العمل التنظيمي بالدولة حيتاج إىل وضع تصورات مقًتحة سبكن ادلعلم 
( شلا يعٌت أف 0202وير ادلعلم أصبح عامًًل رئيًسا وفاصًًل يف ربقيق جانب من أىداؼ رؤية )األدوار، كذلك فإف تط ىذهمن ربقيق 

( وأوصى البحث بعدد من التوصيات أمهها: 0202احلاجة ماسة لتطوير برامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية) 
، عًلوة على العمل على نشر ثقافة زيادة وعي ادلعلمُت 0202سعودية العمل على زيادة وعي ادلعلمُت برؤية ادلملكة العربية ال

، وكذلك تعزيز الدافع الداخلي لدى ادلعلمُت لًلستمرار يف التطوير ادلهٍت 0202دبردودات تنفيذ رؤية ادلملكة العربية السعودية 
 .الذايت

 (.0202)رؤية  -لسعوديةادلملكة العربية ا -إعداد ادلعلم   ػػػ مقًتحتصور الكلمات المفتاحية: 
Abstract 

The current research aimed to develop a proposed scenario for the development of the teacher 

preparation program in the light of the vision of Saudi Arabia 2030. In order to achieve the 

research objectives, the researcher used the analytical descriptive method. The research sample 

consisted of faculty members in the Girls' Colleges of Education, Jeddah University. The 

sample size was (196) by (95) members from the Faculty of Education for Girls, Jeddah 

University, and (111) from the Faculty of Education at the Northern Border University. The 

research reached a number of results including achieving the role of the desired teacher to keep 

up with some stage The stages of developing the organizational work in the country need to 

develop the proposed scenarios that enable the teacher to achieve these roles. Moreover, teacher 

development has become a major factor in achieving one of the objectives of Vision 2030. This 

means that there is an urgent need to develop teacher preparation programs in the light of Saudi 

Arabia's vision. 2030). The study recommended a number of recommendations, the most 

important of which are: To increase the awareness of the advertiser Yen vision of the Kingdom 

of Saudi Arabia 2030, in addition to working on spreading the culture of raising the awareness 

of teachers Bmrdodat implement Saudi Arabia's vision 2030, as well as strengthening the 

internal motivation of teachers to continue self-professional development. 

Keywords: Proposed Concept, instructor’s preparation, 2030 Vision, Kingdom of Saudi Arabia.
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 أوًًل: المقدمة:
شهدت اجملتمعات اإلنسانية عدًدا من التغَتات والتطورات مواكبًة لسمة العصر الرئيسة ادلمثلة يف تطور النتاج 

األفضل دائًما سعت الدوؿ واحلكومات إىل وضع رؤى اإلنساين الًلزلدود، ولتحقيق اجلدوى من التغيَت وجعلو يف االذباه 
 مستقبلية ذات أبعاد اسًتاتيجية سبكنها من خوض ذلك التغيَت.

( اخلاصة بادلملكة العربية السعودية أحد أىم مناذج الرؤى الدولية اليت تتسم بالعمق يف التوجيو 0202وسبثل رؤية )
( تقـو علي ثًلثة مرتكزات ىي: العمق العريب 0202ىل أف رؤية )( إ0264)الفوزاف، وادلصداقية يف التطبيق، ويشَت 

واإلسًلمي، والقوة االستثمارية، وأمهية ادلوقع اجلغرايف االسًتاتيجي، كما تعتمد الرؤية علي ثًلثة زلاور، ىي: اجملتمع احليوي 
 .واالقتصاد ادلزدىر والوطن الطموح
ية ادلملكة ربقيق تعليم متميز ينطلق من التعاوف ادلشًتؾ بُت النقاط اليت تضمنتها رؤ وجدير بالذكر أف من أىم 

ادلؤسسات احلكومية وقطاع األعماؿ لتذليل الصعاب والبحث عن أسس تعاوف مشًتكة بُت ادلملكة ودوؿ العامل يف 
ريب يف ادلدارس اجملاالت ادلختلفة)االقتصادية، التعليمية، الطبية...إخل(، وربقيق هنوض شامل وربسُت بيئة التعليم والتد

وتذليل العقبات اليت ال تزاؿ تقف حجر عثرة يف ربقيق ذلك دبا يتوافق مع رؤية  -بشكل خاص -واجلامعات السعودية
، ومن ذلك ازباذ خطوات جادة من أمهها تطوير الكوادر التعليمية ادلختلفة. فاحلاجة إيل 0202ادلملكة العربية السعودية 

 (.661ـ، 0264الفاعل تعترب قضية زلورية وجوىرية للمعلمُت بشكل عاـ ) الزىراين، التجهيز األكادديي والتدريب 
وديكن القوؿ إف عملية تطوير إعداد ادلعلم ادلستمرة سبثل توجًها مستمرًا وىاجًسا رئيًسا لوزارة التعليم السعودية حيث 

رة التعليم خًلؿ العقود الزمنية األخَتة،  ويف الوقت نالت عملية تطوير برامج إعداد ادلعلم ادلعلمُت اىتماـ ادلسئولُت يف وزا
؛ شلا يعٌت 0202احلايل ديثل تطوير ادلعلم عامًًل رئيًسا وفاصًًل يف ربقيق جانب من أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية 

ن خًلؿ الربامج ، وذلك م0202أف احلاجة ماسة لتطوير برامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
 ادلقًتحة اليت تتفق بطبيعة احلاؿ مع التوجو ادلخطط لو كسياسة تعليمية عامة تتفق يف رلملها مع ربقيق أىداؼ الرؤية.

 ثانًيا: مشكلة البحث:
حيتاج التحوؿ اجملتمعي يف مسار التطوير واالرتقاء دبستوى جودة احلياة إىل مزيد من التفعيل  للدور التعليمي يف 

تمع، وديثل ادلعلم أحد األركاف الرئيسة للعملية التعلمية. وتشَت العديد من الدراسات  ومنها دراسة )الطنطاوي والعرفج، اجمل
ـ( إىل تغَت دور ادلعلم يف ظل تغَت دور ادلعلم ومهامو األدائية حيث مل يعد رلرد ملقن وناقل للخربات، بل أصبح دوره 0262

للطًلب؛ لذا جيب أف يكوف ادلعلم على علم باجلديد يف ميداف الًتبية والتعليم؛ ليواكب التطور  موجًها وميسرًا للتعلم وزلفزًا
يف رلاؿ مهنتو، فيكوف بذلك أقدر على إفادة طًلبو. ومن ىنا تظهر أمهية تطوير برامج إعداد ادلعلمُت أثناء اخلدمة واليت تعد 

دلعلم من القياـ هبذه بأدواره التعليمية فإف عليو أف يلتحق بربامج أحد أىم وسائل التنمية ادلهنية للمعلم، ولكي يتمكن ا
اإلعداد القائمة على ربديد احتياجاتو ادلهنية والفنية يف رلاؿ زبصصو وتزويده بادلهارات واخلربات الًلزمة لتفعيل دوره الرئيس 

 يف أداء ادلؤسسة الًتبوية لرسالتها.



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
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، إىل تفعيل  0202وير برنامج إعداد ادلعلم لتحقيق رؤية ادلملكة العربية السعودية وىف ظل ىذا التغَت يف األدوار حيتاج تط
كافة اإلمكانات العلمية وادلادية والتنظيمية من أجل إحراز أقصى درجات التطوير خًلؿ أقصر فًتة زمنية شلكنة للحفاظ 

 على اجلودة.
 وتتبلور مشكلة البحث يف السؤاؿ الرئيس التايل:

 ؟0202التصور المقترح لتطوير برنامج إعداد المعلم في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية  ما
 ويتفرع عن السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية :

 ؟0202ما احللوؿ ادلقًتحة لتطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية  .6
بُت متوسطات استجابات أعضاء ىيئة تدريس كليات الًتبية حوؿ مقًتحات ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  .0

واليت تعزى الختًلؼ ادلتغَتات: )النوع،  0202تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
 الدرجة العلمية، سنوات اخلربة(؟

 يف ضوء احملاور التالية : 0202ة ادلملكة العربية السعودية ما التصور ادلقًتح لتطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤي .0
  0202اجلوانب الشخصية ادلتعلقة برؤية ادلملكة . 
  0202اجلوانب ادلادية ادلتعلقة برؤية ادلملكة. 
  0202اجلوانب التنظيمية ادلتعلقة برؤية ادلملكة  . 

 ثالثًا: أىداف البحث:
 التاليُت:يسعى البحث احلايل إىل بلوغ اذلدفُت 

 الهدف األكاديمي:

 .0202يهدؼ البحث إىل إعداد إطار مفاىيمي حوؿ برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية        

 الهدف التطبيقي:

علػم يف إعداد تصور مقًتح لتطوير برنػامج إعػداد ادل يفويهدؼ البحث إىل االستفادة من اإلطار ادلفاىيمي وادليداين        
 .0202ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 رابًعا: أىمية البحث: 
ترجع أمهية البحث إىل أمهية أدوار ادلعلم اليت تنوعت وأصبحت عامًًل أساسًيا ال ديكن إغفالو يف إحراز التنمية  -

 اجملتمعية من خًلؿ تطوير العملية التعليمية ومن مث االرتقاء دبخرجاهتا.
كتوجو سياسي واجتماعي   0202أمهيو البحث احلايل إىل أمهية رؤية ادلملكة العربية السعودية كذلك ترجع  -

 واقتصادي تسعى كافة كيانات اجملتمع السعودية لتحقيقو من خًلؿ اإلمكانات ادلتاحة.
ة السعودية ترجع أمهية البحث احلايل إىل ضرورة وضع تصور لتطوير إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربيكما  -

0202. 
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قد تسهم نتائج البحث احلايل بلفت نظر العاملُت بوزارة التعليم ومديريات التعليم وادلدارس بأمهية تطوير برامج  -
 .0202إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 خامًسا: حدود البحث:
 سبثلت حدود البحث يف احملددات التالية :

 .0202تصور مقًتح لتطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية  وضع الحد الموضوعية:
 ىػػػ.6112ىػ ػػػػ 6106طبق ىذا البحث العاـ الدراسي الحد الزمني: 

 سادًسا: مصطلحات البحث:
 تتمثل ادلصطلحات األساسية للبحث، فيما يلي:

بقسمُت: األوؿ تأسيسي ويتم فيو اختيار وإعداد الطالب ادلعلم : ىو نظاـ تعليمي متكامل ىادؼ يكوف إعداد المعلم
قبل اخلدمة، ويتم يف مؤسسات تربوية ليصبح معلًما يف ادلستقبل، والقسم الثاين تكميلي يأخذ صفة االستمرارية، ويتم فيو 

ربددىا األىداؼ الًتبوية ربديد االحتياجات التدريبية ادلتجددة للمعلم يف أثناء اخلدمة، ولكل منهما مدخًلت وسلرجات 
 (05ـ،ص0222للمجتمع وطبيعة التغَتات العلمية والتكنولوجية.)عبد السميع، حوالة،

بأهنا: خارطة طريق طموحة لرسم 0202وتُعّرؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية  :0202رؤية المملكة العربية السعودية 
. وىذه الرؤية مدعومة خبطة أخرى مساعدة للمسامهة يف ربديد مستقبل ادلملكة العربية سعودية يف حقبة ما بعد النفط

، وىذه اخلطة 0202تفاصيل عمليات وضع ادليزانيات، والتغيَتات القانونية والتنظيمية، ومبادئ السياسة العامة حىت عاـ
 (.Ulrichsen, 2016, 12) 0202ىي برنامج التحوؿ الوطٍت
 سابًعا: الجانب النظري:

بدور ادلعلم وليد اللحظة بل مر االىتماـ هبذا الدور منذ زمن بعيد وإىل وقتنا احلايل بالعديد من مل يأت االىتماـ  
األطوار والنظريات ، وسعت الدوؿ يف مراحلها ادلزدىرة إىل تطوير دور ادلعلم؛ ليتناسب مع ما هتدؼ إليو الرؤى 

 .والتوجهات
، 0202مراحل تطوير العمل التنظيمي بالدولة والتحوؿ الوطٍت  دلواكبة مرحلة ما من ادلنشودة،ولتحقيق أدوار ادلعلم 

 جيب وضع تصورات مقًتحة سبكن ادلعلم من ربقيق ىذه األدوار. 
 . تطوير برامج إعداد المعلم:1

كامل و ـ(، 0221اىتمت العديد من الدراسات بتطوير ادلعلم والرفع من كفاءة أدائو  كدراسة البهواشي )
ـ( ومجاؿ زلمد) 0225)عمار وآخروفو ـ(، 0225ـ(، الزاوي) 0225عامر) ؛ ـ(0224ف) الشكر وآخرو  ؛ـ(0223)

 ,Tennant, D.& Roberts, F.,( 2001), Harris, A., (2002), Howley, H., (2006)؛ ـ(، 0226

Morris, E., (2007), Sentea, D.Y., (2007), Phelps, P.H.,( 2008), Chizuko, M.,( 2010), 

Stefen, F., A.,( 2010), Helman, L. R. and Others,( 2012)  حيث أشارت تلك الدراسات إيل ضرورة ،
الربط بُت برامج إعداد ادلعلم يف كليات الًتبية وغَتىا من مؤسسات إعداد ادلعلم من ناحية، وبُت ما يوضع من خطط 
لتطوير التعليم قبل اجلامعي من ناحية أخري، وذلك من منطلق أف النظرة ادلستقبلية لعملية إعداد معلم التعليم األساسي 
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يات الًتبية جيب أف ترتبط بالنظرة ادلستقبلية البعيد للعملية التعليمية برمتها، وتتصل باخلطط التعليمية ادلستقبلية اليت بكل
 تبٍت علي رؤية واسًتاتيجية مستقبلية تتبع من اجملتمع احمليط، وتليب احتياجاتو الًتبوية والتعليمية. 

 . أىميو تطوير برامج إعداد المعلم : 0
مهية تطوير برنامج إعداد ادلعلم إىل أف أدوار ادلعلم مل تعد قاصرة على تأثرىا بالعوامل احمللية للبيئة احمليطة ترجع أ

 بادلدرسة، بل أصبح التطور ادلعريف الذى يشهده احمليط العادلي يفرض على مؤسسات التعليم.
ا من ادلهاـ اجلساـ اليت جيب أف تنجزىا ويفرض ىذا التحوؿ يف الرؤي الدولية علي مؤسسات التعليم العربية كثَتً 

بأقصى سرعة، ومن أمهها: توفَت الدعم ادلايل الًلـز لتجهيز معامل الكمبيوتر، إعادة النظر يف وضع اإلنفاؽ التعليمي ويف 
 سلتلف ادلواد أولوية توجيو ادلوارد القومية جملاالت التنمية ادلختلفة وتطوير مناىج التعليم حبيث يكوف ىناؾ إقامة توازف بُت

األدبية واإلنسانية والعلمية والتطبيقية، وذلك هبدؼ جعل ادلعرفة يف سلتلف ادليادين وظيفة أقرب ما تكوف إيل اإلنتاج 
 (.003:042ـ، ص0260)صليب، 

 . أىداف برامج إعداد المعلم : 0
صف الثاين من القرف العشرين من أىداؼ برامج إعداد ادلعلم  مواكبة التحوؿ االجتماعي حيث شهد العامل يف الن

ربوالت وتغَتات اجتماعية مهمة لعل من أمهها ما يوصف بظاىرة االنفجار السكاين وىو ال ديثل مشكلة بالنسبة للدوؿ 
ذات معدالت التنمية ادلرتفعة أما بالنسبة للدوؿ العربية فإف معدالت النمو االقتصادي ال تتناسب مع معدالت النمو 

علي ذلك قياـ أوضاع اقتصادية غَت مرغوب فيها مثل زيادة االستهًلؾ، وقلة ادلدخرات واعتماد  السكاين وقد ترتب
الكثَتين من العاملُت يف قطاع اخلدمات إيل دخوؿ الشرحية العاملة يف قطاع اإلنتاج، كل ىذا يفرض ادلسئوليات ادلتزايدة 

عن مواجهة تعليم األعداد ادلتزايدة من األبناء، كذلك أيًضا ما  علي النظم التعليمية يف الدوؿ العربية إضافة إيل مسؤولياهتا
يسود العامل من أحداث والتطرؼ واإلرىاب العادلي، حيث تزايدت يف الفًتة األخَتة ظواىر التطرؼ والعنف يف اجملتمع 

اف االىتماـ يف ( ومن أىداؼ برامج إعداد ادلعلم زيادة االىتماـ جبودة بالتعليم حيث ك03: 06ـ، ص0226)برقي ، 
ادلاضي يدور حوؿ االىتماـ بإعداد ادلناىج الدراسية مسبًقا وتوجيهها خلدمة مستقبل الطًلب أكثر من حاضرىم ومل يكن 
ىناؾ اىتماـ يذكر دبيوؿ ادلتعلمُت واستعداداهتم العقلية، ومع تطوير الًتبية وتقدـ البحوث التعليمية والنفسية انتقل االىتماـ 

تعليمية إيل االىتماـ بادلتعلم فأصبح االىتماـ ينصب علي استعداداتو وقدراتو العقلية وترتب علي نقل االىتماـ يف العملية ال
يف العملية التعليمية اشًتاكو يف اجلهود واألنشطة اليت تزوده باخلربة ووضع قدراتو واستعدادات ادلتعلم العقلية يف االعتبار عن 

ة التدريس واستخداـ الوسائل التعليمية، وامتدادًا إلفرازات العودلة وما فرضتو من تنافسية بدء ادلنهج وانتقاد اساليب وطريق
اقتصادية جعل الكثَت من النظم التعليمية يف كثَت من الدوؿ وخصوًصا يف أوروبا ودوؿ جنوب شرؽ أسيا تتبٍت احللوؿ 

ظمتها التعليمية مثل تبٍت الًلمركزية ، واخلصخصة االقتصادية اليت شاركت يف إصًلح االقتصاد يف إعادة إصًلح وصياغة أن
 (.653ـ، ص0260، وزيادة الفاعلية، )الزايدي ، 
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 أ. مفهوم الرؤية:
( بشكل عاـ على ركيزة أساسية تتمثل يف أف ادلملكة العربية السعودية سبثل العمق العريب  0202تقـو رؤية )

 (66ـ، ص0263ونواة االستثمار الرائدة وزلور ربط للقارات الثًلثة" )الرؤيو،واالسًلمي 
ـ عن خطة اسًتاتيجية طويلة  0263أبريل  02وقد أعلن نائب ويل عهد ادلملكة العربية السعودية يـو االثنُت ادلوافق 

ماؿ ربويلي طموح يهدؼ إىل "، واليت تتضمن جدوؿ أع0202األجل أطلق عليها اسم "رؤية ادلملكة العربية السعودية 
إىل ثًلثة زلاور رئيسة: رلتمع حيوي ، واقتصاد  0202خلق اقتصاد مستداـ؛ وتستند رؤية ادلملكة العربية السعودية 

عددًا من األىداؼ 0202مزدىر، وطن طموح؛ وعلى الصعيد االقتصادي، حددت رؤية ادلملكة العربية السعودية 
7 وزيادة حصة 732 إىل 12دة مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل من االسًتاتيجية العامة، تتضمن زيا

 (. 7Al-Torkistani et al., 2017, P.1280 )722 إىل  63الصادرات غَت النفطية من إمجايل الناتج احمللي من 

 ب. التزامات الرؤية:
 ـ( كاف منها: 0263يف نص )الرؤية، االلتزاماتوردت العديد من 

تعليم يسهم يف دفع عجلة االقتصاد، سنسعى إىل سد الفجوة بُت سلرجات التعليم العايل ومتطلبات سوؽ العمل،  -
وتطوير التعليم العاـ وتوجيو الطًلب ضلو اخليارات الوظيفية وادلهنية ادلناسبة، وإتاحة الفرصة إلعادة تأىيلهم وادلرونة 

 .يف التنقل بُت سلتلف ادلسارات التعليمية
مكن طًلبنا من إحراز نتائج متقّدمة مقارنة دبتوسط النتائج الدولية واحلصوؿ على تصنيف متقّدـ يف ادلؤشرات سيت -

العادلية للتحصيل التعليمي، وسنحقق ذلك من خًلؿ إعداد مناىج تعليمية متطورة تركز على ادلهارات األساسية 
عّلم ونرفع تأىيلو، ونتابع مستوى التقدـ يف ىذا اجلانب، باإلضافة إىل تطوير ادلواىب وبناء الشخصية، وسنعزز دور ادل

وننشر نتائج ادلؤشرات اليت تقيس مستوى سلرجات التعليم بشكل سنوي، كما سنعمل مع ادلتخصصُت لضماف 
مواءمة سلرجات التعليم العايل مع متطلبات سوؽ العمل، وسنعقد الشراكات مع اجلهات اليت توفر فرص التدريب 

لًيا ودولًيا، وننش  ادلنصات اليت تعٌت بادلوارد البشرية يف القطاعات ادلختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب للخرجيُت زل
 .والتأىيل

نعمل على تطوير ادلعايَت الوظيفية اخلاصة بكل مسار تعليمي من أجل متابعة سلرجات التعليم وتقوديها وربسينها،  -
سَتة الدراسية للطًّلب بدًءا من مراحل التعليم ادلبكرة إىل ادلراحل ونقـو بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد ادل

 .ادلتقدمة
 ج. الرؤية وتطوير برامج إعداد المعلم:

من اجلانب التعليمي واليت تكتسبو من كوهنا خارطة طريق واضحة  0202نظرًا ألمهية رؤية ادلملكة العربية السعودية 
ل مشرؽ يف مجيع اجملاالت التنموية دبا ديكن مجيع مكونات الدولة البشرية وادلادية ادلعامل أعدت لتيسَت بادلملكة ضلو مستقب

يف العشر السنوات ادلقبلة من السَت وفق خطط مدروسة دبا ديكن من استنهاض مهم أفراد اجملتمع وتوجهها ضلو مستقبل 
 (51 -50ـ، ص 0264واعد،  )الفوزاف، 
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ومن تلك األىداؼ ربسُت 0202جية لتحقيق برنامج التحوؿ الوطٍت  د وضعت وزارة التعليم أىدافًا اسًتاتيوق
استقطاب ادلعلمُت وإعدادىم وتأىيلهم وتطويرىم، وذلك لسد الفجوة بُت سلرجات التعليم العايل ومتطلبات سوؽ العمل، 

إلعادة تأىيلهم وادلرونة يف وتطوير التعليم العاـ وتوجيو الطًلب ضلو اخليارات الوظيفية وادلهنية ادلناسبة، وإتاحة الفرصة 
وفًقا دلتطلبات رؤية (.ولتحقيق تطوير برامج إعداد ادلعلم 660ـ، ص 0264التنقل بُت سلتلف ادلسارات التعليمية. )الزىراين

ـ( أف التحديات العادلية ادلعاصرة لعملية التطوير ربتم على ادلنظمات 0264يرى )اخلطيب،0202ادلملكة العربية السعودية 
وية انتهاج األسلوب العلمي الواعي يف مواجهة ىذه التحديات واستثمار الطاقات البشرية الفاعلة يف األداء التعليمي الًتب

دبرونة أكثر وكفاءة وفاعلية، ومن أكثر اجلوانب اإلدارية اذلادفة إدارة اجلودة الشاملة اليت أصبحت اآلف مسة شليزة ألحداث 
طور نوعي يف أداء ادلعلم وإدارة ادلؤسسة الًتبوية والتعليمية ومواكبة كل ادلستجدات يف  التطور اذلادؼ والفعاؿ يف أحداث ت

 كافة اجلوانب العلمية واالنسانية وغَتىا من اجلوانب.
 :سابعًا: طريقة وإجراءات البحث

التصور ربقيًقا ألىداؼ البحث استخدمت الباحثة أسلوب ادلنهج التحليلي الوصفي وذلك لوضع  . منهج البحث:1
 .0202ادلقًتح لتطوير برامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

تتكوف عينة البحث احلايل من اعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية للبنات جامعة جدة، كلية الًتبية يف  . عينة البحث: 0
وكانت االستبانات الصحيحة وادلكتملة ادلسًتدة  ( عضو،023جامعة احلدود الشمالية. وقد بلغ حجم العينة ادلطلوبة )

( عضو من كلية الًتبية يف جامعة احلدود 666( عضو من كلية الًتبية للبنات جامعة جدة، و)62( استبانة بواقع )663)
 الشمالية، وكانت مجيعها صاحلة للتحليل.

عينة البحث وفًقا للمتغَتات الدديوغرافية مت حساب التكرارات والنسب ادلئوية ألفراد  . خصائص أفراد عينة البحث:0
 (، كما يلي:سنوات اخلربة)النوع، الدرجة العلمية، 

مت حساب التكرارات والنسب ادلئوية ألفراد عينة البحث وفًقا دلتغَّت  أ. توزيع أفراد عينة البحث وفًقا لمتغيرات:
 النتائج باجلدوؿ التايل:كما تبينو   الدديوغرافية

 (1جدول )
 المتغير الفئات التكرار النسبة
 ذكر 46 12.06%

 أنثى 664 %26.36 النوع
 المجموع 141 122%
 زلاضر 02 60.43%

 الدرجة العلمية
 أستاذ مساعد 62 15.14%
 أستاذ 06 62.46%
 أستاذ مشارؾ 22 05.23%
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 المتغير الفئات التكرار النسبة
 المجموع 141 122%
 سنوات 2أقل من  02 64.53%

 الخبرة
سنوات إىل اقل من  2من  65 22.22%

 سنوات 62
 سنوات فأكثر 62 30 00.61%
 المجموع 141 122%

 
( السابق أف أغلب أفراد عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية جبدة من 6يتضح من اجلدوؿ )

البحث من أعضاء %(، كذلك يتضح أف أغلب أفراد عينة 12.06%( بينما بلغت نسبة الذكور )26.36اإلناث بنسبة )
%(، يليهم اعضاء ىيئة التدريس 15.14ىيئة التدريس بكليات الًتبية جبدة ذوي درجة علمية مدرس مساعد بنسبة )

%(، يليهم أعضاء ىيئة التدريس ذوي الدرجة العملية زلاضر بنسبة 05.23ذوي الدرجة العملية استاذ مشارؾ بنسبة )
 .%( من إمجايل أفراد عينة البحث62.46الدرجة العملية أستاذ بنسبة ) %(، يليهم أعضاء ىيئة التدريس ذوي60.43)

كما يتضح أيًضا أف أغلب أفراد عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية جبدة من أصحاب اخلربة 
 62)%(، يليهم أعضاء ىيئة التدريس ذوي سنوات اخلربة 22.22سنوات( بنسبة ) 62سنوات إىل أقل من  2)من 

سنوات( بنسبة  2%(، يليهم أعضاء ىيئة التدريس ذوي سنوات اخلربة )أقل من 00.61سنوات فػأكثر( بنسبة )
(64.53.)% 
 . أداة البحث:4

ربقيًقا ألىداؼ البحث قامت الباحثة ببناء وتطوير استبانة هبدؼ وضع التصور ادلقًتح لتطوير برامج إعداد ادلعلم يف 
 وذلك من وجهة نظر أعضاء ىيئة تدريس كلية الًتبية جبدة. 0202السعودية  ضوء رؤية ادلملكة العربية

 وقد احتوت االستبانة يف صورهتا النهائية على جزئيُت رئيسيُت مها:
 عبارة عن البيانات العامة ألفراد عينة البحث وسبثلت يف )النوع، الدرجة العلمية، سنوات اخلربة(. الجزء األول:
 االستبانة، ويتكوف من ثًلثة زلاور رئيسة ىم:زلاور  الجزء الثاني:

 :( عبارة . 62ويتكوف من ) :0202الجوانب الشخصية المتعلقة برؤية  المحور األول 
  ( عبارة .60ويتكوف من ) :0202المحور الثاني: الجوانب التنظيمية المتعلقة برؤية 
 :( عبارة . 62ويتكوف من ) تطوير الجوانب المادية: المحور الثالث 

( عبارة، وقد استخدمت الباحثة مقياس ليكرت 10يف صورهتا النهائية ) االستبانةوبذلك أصبح العدد الكلي لعبارات 
اخلماسي )أوافق بشدة، اوافق، زلايد، ال أوافق ، ال أوافق بشدة( لتحديد موافقة أفراد عينة البحث على العبارات احملددة 

 دبحاور الدراسة.
 



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
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 : أوًلً : الصدق الظاىري
 بعد بناء االستبانة مت عرضها يف صورهتا األولية على رلموعة من احملكمُت ومت تعديلها وفقاً لتوجيهاهتم.

 ثانًيا : صدق اًلتساق الداخلي:
للتأكد من صدؽ االتساؽ الداخلي لًلستبانة قامت الباحثة حبساب معامًلت ارتباط درجة كل عبارة باحملور الذي تنتمي 

معامًلت ارتباط درجة كل زلور بالدرجة الكلية لًلستبانة وذلك باستخداـ معامل ارتباط )بَتسوف(  لو، وكذلك حساب 
 كما يلي:

 اًلتساق بين المحاور والدرجة الكلية لالستبانة:
 ( يتضح قيم معامًلت االرتباط بُت درجة احملور والدرجة الكلية لًلستبانة.0يف اجلدوؿ التايل )

 ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لالستبانة ومحاورىاقيم معامل  (0جدول )
 معامل اًلرتباط الُبعد التوافق المهني م
 2.402 :0202المحور األول: الجوانب الشخصية المتعلقة برؤية  1
 2.410 0202المحور الثاني: الجوانب التنظيمية المتعلقة برؤية  0
 2.300 0202المتعلقة برؤية  المحور الثالث: تطوير الجوانب المادية 4

( أف قيم معامًلت االرتباط للمحاور اليت تتكوف منها االستبانة واجملموع الكلي لًلستبانة جاءت عالية 0يتبُت من جدوؿ )
(، شلا يدؿ على توافر درجة 2.26(، ومجيعها دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )2.630 – 2.502حيث تراوحت بُت )
 البنائي لًلستبانة.عالية من الصدؽ 

 ثبات أداة الدراسة:
مت التأكد من ثبات االستبانة من خًلؿ حساب االتساؽ الداخلي للعبارات باستخداـ معامل ألفا كرونباخ، وقد تبُت أف 

(، وبلغت قيم معامل الثبات الكلي لًلستبانة 2.632 – 2.541قيم معامًلت الثبات حملاور االستبانة تراوحت بُت )
(2.640.) 

 تاسًعا نتائج البحث ومناقشتها
نتائج السؤال األول: ما الحلول المقترحة لتحقيق التصور المقترح لتطوير برنامج إعداد المعلم في ضوء رؤية 

 ؟0202المملكة العربية السعودية 
لتطوير برنامج لإلجابة عن ىذا السؤاؿ مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلراؼ ادلعياري، حملاور التصور ادلقًتح 

، وكذلك مت حساب ادلتوسطات احلسابية لعبارات كل زلور على 0202إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
حدة واضلرافاهتا ادلعيارية، حيث مت ترتيبها تنازلًيا وفًقا اىل ادلتوسطات احلسابية. وجاءت النتائج كما ىو موضح يف اجلدوؿ 

 (.0التايل )
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 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 

 

38 

 المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات العاملين حول محاور اًلستبانة مرتبة تنازلًيا (0ول )جد
 رقم
 الُبعد

 المتوسط األبعاد
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 ترتيب
 الُبعد

درجة موافقة التوافق 
 المهني

المحور األول: الجوانب الشخصية المتعلقة برؤية  6
 أوافق بشدة 6 2.026 1.26 :0202

 أوافق بشدة 0 2.022 1.12 المحور الثالث: تطوير الجوانب المادية 0

المحور الثاني: تطوير الجوانب التنظيمية المتعلقة  0
 أوافق 0 2.005 1.62 0202برؤية 

 أوافق بشدة -- 2.421 1.06 المجموع الكلي
جاءت بدرجة موافقة )أوافق بشدة( من  المعلمضرورة تطوير برامج اعداد ( أف درجة 0يتبُت من جدوؿ )

(، 1.06وجهة نظر أعضاء ىيئة تدريس كليات الًتبية، حيث جاء ادلتوسط احلسايب العاـ للمجموع الكلي لًلستبانة )
(، وتراوحت قيم االضلرافات ادلعيارية للمحاور الثًلثة اليت يتكوف منها االستبانة بُت 2.421باضلراؼ معياري قدره )

(، وىي قيم أقل من الواحد الصحيح شلا يدؿ على ذبانس استجابات أعضاء ىيئة تدريس كلية الًتبية 2.005-2.026)
 .0202حوؿ تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

برنامج  ( كأحد زلاور تطوير0202الجوانب الشخصية المتعلقة برؤية ( أف زلور )0كما يتبُت من اجلدوؿ )
. جاء يف الًتتيب األوؿ من وجهة نظر أعضاء ىيئة تدريس  0202إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

تطوير الجوانب (، ويليو يف الًتتيب الثاين زلور )1.26كليات الًتبية، حيث حصل ىذا الُبعد على متوسط حسايب قدره )
تطوير ما بدرجة موافقة )أوافق بشدة(، ويليو يف الًتتيب الثالث واألخَت زلور )(، وكليه1.12( دبتوسط حسايب )المادية

وتعزو الباحثة النتيجة الكلية لًلستبانة واليت جاءت ، ( بدرجة موافقة )أوافق(1.62( دبتوسط حسايب )الجوانب التنظيمية
ن وجهة نظر أعضاء ىيئة تدريس  جاءت بدرجة موافقة )أوافق بشدة( م ضرورة تطوير برامج إعداد المعلمأف درجة 

كليات الًتبية، أنو مت ضم أغلب مواطن قصور برامج إعداد ادلعلم. حيث اشتملت االستبانة على اجلوانب الشخصية 
وادلهنية وادلالية لربامج إعداد ادلعلم، إىل جانب إقرار أعضاء ىيئة التدريس بضرورة تعديل برامج إعداد ادلعلم لتحقيق رؤية 

( على الًتتيب األوؿ، نظرًا ألف 0202الجوانب الشخصية المتعلقة برؤية .وردبا يفسر حصوؿ زلور )0202ادلملكة 
تطوير اجلوانب الشخصية وتأىيل ادلعلم وإقناعو بضرورة التطوير، وأنو خلية يف فعالة ومهمة لبناء األجياؿ القادمة وربقيق 

 . 0202رؤية 
تنظيمية( على الًتتيب األخَت، نظرًا ألف أساليب أداء العمل والتطوير وردبا يفسر حصوؿ زلور )تطوير اجلوانب ال

واألداء ادلهٍت، ىي أكثر العناصر اليت تتعرض للمقاومة من قبل العاملُت. كذلك معارضة كثَت من العاملُت للمشاركة يف 
 ورش العمل وادلؤسبرات نظرًا لتكبدىم مشقة اضافية أثناء فًتة التدريب.
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الثاني: ىل توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة تدريس كليات التربية السؤال 
والتي تعزى ًلختالف  0202حول مقترحات تطوير برنامج إعداد المعلم في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 المتغيرات: )النوع، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة(؟
السؤاؿ، فقد مت استخداـ اختبار )ت( لعينتُت مستقلتُت للكشف عن داللة ما قد يوجد من  ولإلجابة على ىذا

فروؽ يف تقدير أعضاء ىيئة تدريس كليات الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية 
 One-wayربليل التباين أحادي االذباه )، واليت تعزى الختًلؼ متغَت )النوع(، كما مت استخداـ 0202السعودية 

ANOVA:( لنفس الغرض مع متغَتات )الدرجة العلمية، سنوات اخلربة(، ويبُت ذلك اجلداوؿ التالية 
الفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة تدريس كليات التربية حول مقترحات تطوير برنامج إعداد  .1

 والتي تعزى ًلختالف النوع: 0202السعودية المعلم في ضوء رؤية المملكة العربية 
مت استخداـ اختبار )ت( لعينتُت مستقلتُت للكشف على داللة ما قد يوجد من فروؽ يف استجابات أعضاء ىيئة تدريس  

، واليت تعزى 0202كليات الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
 ( التايل:1متغَت )النوع(، ويوضح نتائجو اجلدوؿ ) الختًلؼ

نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للكشف عن دًللة ما قد يوجد من فروق في استجابات أعضاء  (4جدول )
ىيئة تدريس كليات التربية حول مقترحات تطوير برنامج إعداد المعلم في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 عزى ًلختالف متغير )النوع(، والتي ت0202

 العدد الجنس المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 ت المعياري

مستوى 
 الدًللة

الجوانب الشخصية 
 0202المتعلقة برؤية 

 88592. 0.63 46 ذكر
-1.146- .255 

 94110. 0.66 664 أنثى
الجوانب التنظيمية 

 0202المتعلقة برؤية 
 97469. 0.51 46 ذكر

-.853- .396 
 96485. 0.20 664 أنثى

 تطوير الجوانب المادية
 70197. 0.22 46 ذكر

.855 .395 
 66439. 0.53 664 أنثى

 المجموع الكلي
 78909. 0.60 46 ذكر

-.535- .594 
 79818. 0.20 664 أنثى

 ( السابق النقاط التالية:1يتبُت من جدوؿ )
( بُت متوسطات أعضاء ىيئة تدريس كليات 2.22مستوى الداللة ) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند -

إمجااًل واليت تعزى إىل  0202الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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عند مستوى (، وىي غَت دالة إحصائًيا 2.202-اختًلؼ النوع، حيث جاءت قيمة )ت( للمجموع الكلي لًلستبانة )
 (.2.22داللة )

( بُت متوسطات استجابات أعضاء 2.22كما تبُت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
، 0202ىيئة تدريس كليات الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

، اجلوانب التنظيمية، اجلوانب ادلادية( واليت تعزى إىل اختًلؼ النوع، حيث الشخصيةالجوانب جبميع زلاور االستبانة )
( على التوايل، وىي غَت دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 2.52، 2.52-، 6.61-جاءت قيمة )ت( للمحاور: )

(2.22.) 
ًتحات تطوير برنامج إعداد ويعزو الباحث عدـ وجود اختًلؼ بُت آراء أعضاء ىيئة تدريس كليات الًتبية حوؿ مق

إمجااًل وجلميع زلاور االستبانة، إىل إدياف أعضاء ىيئة التدريس بضرورة  0202ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
إجراء تعديًلت جبميع النواحي ادلؤثرة يف ادلعلم على كافة ادلستويات ادلادية والتنظيمية والشخصية، للنهوض بادلنظومة 

 .0202عليمية دبا يتوافق مع اىداؼ رؤية الت
الفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة تدريس كليات التربية حول مقترحات تطوير برنامج إعداد المعلم في 

 ، والتي تعزى ًلختالف الدرجة العلمية: 0202ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 
( للكشف على داللة ما قد يوجد من One-way ANOVAاه )مت استخداـ اختبار ربليل التباين أحادي االذب

فروؽ يف استجابات أعضاء ىيئة تدريس كليات الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة 
 ( التايل:2، واليت تعزى الختًلؼ متغَت )الدرجة العلمية(، ويوضح نتائجو اجلدوؿ )0202العربية السعودية 

( للكشف عن دًللة ما قد يوجد من فروق في One-way ANOVAنتائج تحليل التباين أحادي اًلتجاه ) (0جدول )
استجابات أعضاء ىيئة تدريس كليات التربية حول مقترحات تطوير برنامج إعداد المعلم في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 ة(، والتي تعزى ًلختالف متغير )الدرجة العلمي0202

 مصادر التباين المتغيرات
مجموع 
 ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

الدًللة 
 اإلحصائية

الجوانب الشخصية 
 0202المتعلقة برؤية 
 

 1.056 3 3.169 بُت اجملموعات
 0.374 192 71.840 داخل اجملموعات 143. 2.82

  195 75.009 الكلي
الجوانب التنظيمية 

 0202 المتعلقة برؤية

 0.245 3 735. بُت اجملموعات
 0.447 192 85.927 داخل اجملموعات 682. 0.548

  195 86.661 الكلي
 

تطوير الجوانب 
 المادية

 0.301 3 903. بُت اجملموعات
 0.223 192 43.005 داخل اجملموعات 393. 1.35

  195 43.908 الكلي



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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 مصادر التباين المتغيرات
مجموع 
 ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

الدًللة 
 اإلحصائية

 المجموع الكلي
 0.381 3 1.142 بُت اجملموعات

 0.292 192 56.060 داخل اجملموعات 403. 1.305
 (2.20** دال إحصائًيا عند مستوى دًللة )  195 57.203 الكلي

 ( النقاط : 2يتبُت من جدوؿ )
( بُت متوسطات استجابات أعضاء ىيئة تدريس  2.22عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

إمجااًل واليت 0202حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية كليات الًتبية 
(، وىي غَت دالة 6.022تعزى إىل اختًلؼ الدرجة العلمية، حيث جاءت قيمة )ؼ( للمجموع الكلي لًلستبانة )

 (.2.22إحصائًيا عند مستوى داللة )
( بُت متوسطات استجابات أعضاء ىيئة 2.22ية عند مستوى الداللة )كذلك عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائ -

حملاور  0202تدريس كليات الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
الدرجة ( واليت تعزى إىل اختًلؼ الجوانب المادية –الجوانب التنظيمية  –الجوانب الشخصية االستبانة: )

( على التوايل، وىي غَت دالة إحصائًيا عند 6.02، 2.215، 0.50العلمية، حيث جاءت قيمة )ؼ( للمحاور )
 (.2.22مستوى داللة )

عدـ وجود اختًلؼ بُت أعضاء ىيئة تدريس كليات الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم  وتعزو الباحثة -
 –اجلوانب التنظيمية  –إمجااًل وحملاور االستبانة: )اجلوانب الشخصية  0202يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

يع أعضاء ىيئة التدريس بوجود بع  القصور يف اجلوانب ادلادية( تعزو إىل اختًلؼ الدرجة العلمية، إىل علم مج
 العملية التعليمية وأهنا ربتاج إىل مزيد من التطوير على مستوى مجيع زلاور الدراسة.

الفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة تدريس كليات التربية حول مقترحات تطوير برنامج إعداد  .0
 ، والتي تعزى ًلختالف سنوات الخبرة: 0202 المعلم في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية

( للكشف على داللة ما قد One-way ANOVAمت استخداـ اختبار ربليل التباين أحادي االذباه )
يوجد من فروؽ يف استجابات أعضاء ىيئة تدريس كليات الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية 

 ( التايل:3، واليت تعزى الختًلؼ متغَت )سنوات اخلربة(، ويوضح نتائجو اجلدوؿ )0202ادلملكة العربية السعودية 
 
 
 
 



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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( للكشف عن دًللة ما قد يوجد One-way ANOVA(نتائج تحليل التباين أحادي اًلتجاه )1جدول )
في ضوء من فروق في استجابات أعضاء ىيئة تدريس كليات التربية حول مقترحات تطوير برنامج إعداد المعلم 

 ، والتي تعزى ًلختالف متغير )سنوات الخبرة(0202رؤية المملكة العربية السعودية 

 مصادر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

 ف متوسط المربعات درجة الحرية
الدًللة 
 اإلحصائية

الجوانب الشخصية 
 0202المتعلقة برؤية 
 

 0.502 0 6.220 بُت اجملموعات
3.92 2.606 

 0.128 193 01.540 اجملموعاتداخل  
  195 02.542 الكلي

الجوانب التنظيمية 
 0202المتعلقة برؤية 

 0.0135 0 2.204 بُت اجملموعات
0.071 2.630 

 
 0.191 193 03.622 داخل اجملموعات
  195 03.604 الكلي

 
تطوير الجوانب 

 المادية

 0.167 0 2.002 بُت اجملموعات
 0.135 193 03.22 داخل اجملموعات 2.265 1.237

  195 03.06 الكلي

 المجموع الكلي
 0.505 0 1.009 بُت اجملموعات

 0.211 193 40.840 داخل اجملموعات 423. 2.39
  195 41.849 الكلي

 ( النقاط : 3يتبُت من جدوؿ )
متوسطات استجابات أعضاء ىيئة تدريس  ( بُت 2.22عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

إمجااًل واليت 0202كليات الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
(، وىي غَت دالة 0.06تعزى إىل اختًلؼ سنوات اخلربة، حيث جاءت قيمة )ؼ( للمجموع الكلي لًلستبانة )

 (.2.22لة )إحصائًيا عند مستوى دال
( بُت متوسطات استجابات أعضاء ىيئة 2.22كذلك عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

حملاور  0202تدريس كليات الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
( واليت تعزى إىل اختًلؼ سنوات الجوانب المادية –مية الجوانب التنظي –الجوانب الشخصية االستبانة: )

( على التوايل، وىي غَت دالة إحصائًيا عند 6.004، 2.246، 0.60اخلربة، حيث جاءت قيمة )ؼ( للمحاور )
 (.2.22مستوى داللة )

عداد ادلعلم عدـ وجود اختًلؼ بُت أعضاء ىيئة تدريس كليات الًتبية حوؿ مقًتحات تطوير برنامج إ وتعزو الباحثة -
 –اجلوانب التنظيمية  –إمجااًل وحملاور االستبانة: )اجلوانب الشخصية  0202يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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اجلوانب ادلادية( تعزو إىل اختًلؼ سنوات اخلربة، إىل علم مجيع أعضاء ىيئة التدريس على اختًلؼ سنوات خربهتم، 
 بالعملية التعليمية حىت وإف اختلفت سنوات خرباهتم يف ادلنظومة التعليمية. الحتكاكهم ودرايتهم جبوانب القصور

شقيها النظري والميداني من نتائج يعرض الجزء الحالي التصور  فياستنادا إلى ما توصلت إليو الدراسة       
 0202المقترح لتطوير برنامج إعداد المعلم في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 

 ء التصور المقترح:أسس بنا
سبثل برامج إعداد ادلعلم صناعة مستمرة للمعلم حىت يستطيع مزاولة مهنة التعليم بقدرة وسبيز على ربقيق األىداؼ 
التعليمية،  وتتميز تلك الربامج بأهنا برامج سلططة ومنظمة وفق النظريات العلمية احلديثة وكذلك وفق التوجهات اليت 

ط تلك الربامج باخلطة االسًتاتيجية للتعليم يف الدولة، وكذلك االسًتشاد يف تطوير برامج تنتهجها الدوؿ من خًلؿ رب
 إعداد ادلعلم باالذباىات العادلية والتجارب الناجحة.

ولبناء التصور ادلقًتح مت االطًلع على العديد من الدراسات اليت اىتمت بتطوير برامج إعداد ادلعلم باللغة العربية واللغة 
 ؛ـ(0224ـ( ودراسة عبد اهلل )0223)كامل،  ؛ـ(0221) البهواشي، كل من:   االصلليزية ومن  الدراسات العربية دراسة

) ؛ ـ(0226) زلمد،؛ ـ(0225)عمار وآخروف، ؛ ـ(0225ـ( )الزاوي، 0225) عامر،  ؛ـ(0224) الشكر وآخروف، 
وىبة ؛ ـ(0264خليل ) ؛ـ(0263شهويب )ارحيم وال(؛ ـ0262الطنطاوي، ودراسة العرفج ) ؛ـ(0266زلمد، 

ـ( ، ومن 0264عبد اخلطيب و نصَتات )؛ ـ(0264الزىراين )؛ ـ(0264الفوزاف )؛ ـ(0264الشمري )؛ (0264)
 الدراسات االجنبية دراسة كل من:

(Tennant & Roberts, 2001), (Harris, 2002), (Howley, 2006), (Morris 2007), Sentea, 

2007), (Phelps, 2008),(Chizuko, 2010), (Stefen, 2010), Helman, 2012). 

 وفيما يلي مكونات التصور:
 :منطلقات التصور المقترح  .1

 ديكن حصر منطلقات التصور ادلقًتح يف التايل: 
  ادلعلم اذباًىا عاًما للدولة، يؤمن بقدرات  0202ديثل برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية

 .وقدرتو على التطور والتأثَت يف اجملتمع ككل
  ضرورة ملحة تفرضها التغَتات السريعة اليت  0202برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية

 .يشهدىا العامل يف العمليات الًتبوية
  رورة ملحة، حيث إف ربديات ومتغَتات أصبح ض 0202برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية

 اليـو تتطلب أدوارا جديدة.
  على أف كًًل منا مسؤوؿ عن بناء مستقبلو،  0202حيدد برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية

 لي. حيث يبٍت كل منا ذاتو وقدراتو ليكوف مستقًلً  وفاعًلً يف رلتمعو، وخيطط دلستقبلو ادلايل والعم
  امتداد لإلعداد ادلهٍت قبل اخلدمة ودعم دلرحلة 0202يعترب برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية

 التدريب أثناء اخلدمة، وذلك لسد الفجوة بُت النظرية والتطبيق.



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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  يم قادر على بناء الشخصية، يف توفَت تعل 0202يسهم برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية
 وإرساء منظومة اجتماعية وصحية شلّكنة.

  قاعدة أساسية لتمهُت التدريس 0202ديثل برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
  وأولياء األمور يعمل على زيادة التفاعل بُت ادلعلم  0202برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية

 والعمل على إشراكهم يف تعليم أبنائهم.
  إىل تنمية أدوار جديدة للمعلم مثل دوره  0202يهدؼ برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية

 .كباحث عن ادلعرفة أو كخبَت يف استخداـ التقنية أو دوره كمتعلم
 من الناحية ادلهنية والعملية.0202ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية  أمهية معظم أبعاد برنامج إعداد ادلعلم يف 
 :المقترح التصور . أىداف0
 :ن أىم أىداؼ التصور ادلقًتحم
  0202رفع قدرات ادلعلم ادلهنية لتحقيق أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
  اإلسهاـ يف نقل اخلربات وادلعارؼ ذات العًلقة بتحقيق جعل ادلعلم ملًما دبادة زبصصو اليت يدرسها، ومسؤواًل عن

 .0202أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية 
  020سبكُت ادلعلم من وضع خططو لتحقيق أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
 ية السعودية أف يكوف ادلعلم قادر على التطور ادلستمر ومًلحقة كل جديد يطرأ نتيجة ربقيق رؤية ادلملكة العرب

0202. 
  سبكُت ادلعلم من صياغة أىدافو التطويرية يف ضوء احتياجاتو االكادديية واإلدارية والًتبوية الفعلية لتحقيق أىداؼ رؤية

 .0202ادلملكة العربية السعودية 
 م على التطور، تزويد الطًلب ادلعلمُت باخلربات وادلهارات وادلعلومات الًلزمة لنجاحهم ادلهٍت، ورفع كفاءهتم وقدرهت

 .0202ومسايرة كل ما ىو جديد لتحقيق رؤية ادلملكة العربية السعودية 
  وربليل تلك ادلعارؼ وضمها إىل مهاراتو  0202سبكُت ادلعلم من معرفة ادلعارؼ اليت حيتاجها مهنًيا لتحقيق رؤية

 ادلهنية.
 ية ىذه األساليب يف إحداث التطوير ادلهٍت لتحقيق توعية ادلعلمُت بأمهية استخداـ األساليب التكنولوجية احلديثة وأمه

 .0202رؤية ادلملكة العربية السعودية 
  دبا حيقق  0202علمُت على تبٍت شلارسات مهنية واقعية وجديدة ومًتاكمة وفقًا لتطور واقع  ربقيق رؤية ادلمساعدة

 .األداء ادلهٍتسبيزىم يف 
  :. متطلبات التصور المقترح0

 :بات تنفيذ التصور ادلقًتح إىل ما يليديكن تقسيم متطل
 :متطلبات شخصية وتتمثل فيما يلي . أ



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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  تعزيز الدافع ادلهٍت والوطٍت لدى ادلعلمُت لًلستمرار يف التطوير الذايت لتحقيق أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية
0202. 

  لتحقيق أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية زيادة سبكُت ادلعلم شلا جيعلو أكثر قدرة على ربمل ادلسؤولية ادلهنية
0202. 

  0202تعزيز قدرة  ادلعلم على إدارة احلوار وادلناقشة حوؿ كل ما خيص رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
  0202تعزيز قناعة ادلعلم بأمهية االلتزاـ بأداء أدواره اجلديدة لتحقيق أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
  0202وعي ادلعلم باألىداؼ  العامة واخلاصة برؤية ادلملكة العربية السعودية زيادة. 
 .امتًلؾ بع  مهارات التواصل واالتصاؿ 
  تعزيز االقتناع لدى ادلعلم بأمهية التواصل والتفاعل بينو وبُت ومكونات اجملتمع ادلختلفة من األفراد وادلنظمات

 .0202العربية السعودية واجلماعات يف ظل مفاىيم رؤية ادلملكة 
 :متطلبات تنظيمية وتتمثل فيما يلي . ب
  0202توفَت بيئة تعليمية زلفزة وداعمة للتطوير دبا يتوافق مع رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
 زبصيص الوقت الًلـز دلمارسة أنشطة التطوير للمعلم داخل ادلدرسة وخارجها. 
  0202آلية تنفيذ أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية رح لشإقامة ورش العمل ادلتخصصة داخل ادلدرسة. 
  0202تنظيم مشاركة ادلعلمُت يف ادلؤسبرات العلمية اخلاصة بتحقيق أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
 تشجيع مؤسسات اجملتمع ذات العًلقة لدعم أنشطة التطوير اخلاصة بتحقيق أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية 

0202. 
  0202عقد ملتقى دوري للمعلمُت دلناقشة ادلستجدات اخلاصة بتحقيق أىداؼ رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
  تنظيم اجتماعات دورية بُت معلمي كل مادة داخل وخارج ادلدرسة لتبادؿ اخلربات حوؿ ربقيق أىداؼ رؤية ادلملكة

 .0202العربية السعودية 
 ية بُت معلمي ادلادة الواحدة لتبادؿ اخلربات حوؿ ربقيق أىداؼ رؤية ادلملكة العربية إقامة منتديات ومؤسبرات علم

 .0202السعودية 
 :متطلبات مادية وبشرية وتتمثل فيما يلي . ت
 .0202دعوة ادلتخصصُت واخلرباء للمسامهة يف دعم تطوير ادلعلمُت وفًقا ألسس رؤية ادلملكة العربية السعودية  .6
سلصصة دلعلمي كل مادة تدعم تطويرىم ادلهٍت وفًقا ألسس رؤية ادلملكة العربية السعودية  تأسيس بوابة الكًتونية .0

0202. 
 .تقدمي حوافز مادية تشجع ادلعلمُت على مواصلة تطويرىم ادلهٍت  .0
تساعد على توفَت فرص للنمو ادلهٍت مثل أماكن اللقاءات  ات تدريبية رلهزة بأحدث وسائل التقنية احلديثةهتيئة قاع .1

 .وإقامة ورش العمل
 .0202تزويد ادلعلمُت بربامج تعليمية مناسبة للتطوير ادلهٍت وفًقا ألسس رؤية ادلملكة العربية السعودية  .2



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
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 .0202السعودية  تقدمي حوافز معنوية تشجع ادلعلمُت على مواصلة تطويرىم ادلهٍت لتحقيق رؤية ادلملكة العربية .3
   :. الصعوبات المتوقعة عند تنفيذ التصور المقترح4
  0202ضعف وعي بع  ادلعلمُت برؤية ادلملكة العربية السعودية. 
  0202قلة وعي بع  ادلعلمُت دبردودات تنفيذ رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
  التطوير ادلهٍت الذايتتراجع الدافع الذايت الداخلي لدى بع  ادلعلمُت لًلستمرار يف. 
 سطحية وعي بع  ادلعلمُت بأمهية التطوير ادلهٍت الذايت بأبعاده ادلختلفة. 
 عدـ اىتماـ  بع  ادلعلمُت بأمهية منظومة التعليم بأبعادىا ادلختلفة. 
 تدين بع  القدرات الشخصية للمعلمُت والًلزمة لتحقيق برنامج إعداد ادلعلم. 
  إظهار معارفهم ومهاراهتم الضمنية وادلشاركة والتعاوف فيما بينهم العتقادىم أف ىذه عدـ رغبة بع  ادلعلمُت يف

 .ادلعارؼ وادلهارات مصدر سبيزىم على زمًلئهم
 عدـ توافر الوقت الًلـز دلمارسة بع  أنشطة برامج تطوير ادلعلم. 
 امج إعداد ادلعلمعدـ كفاية ادلباين ادلدرسية النموذجية  اليت تساعد على توفَت فرص لتنفيذ برن. 
 مجود اللوائح واألنظمة ادلدرسية وتعقد إجراءاهتا ادلرتبطة بربامج إعداد ادلعلم والتطوير الداخلي. 
 :. الحلول المقترحة للتغلب على تلك الصعوبات0

  0202رصد ميزانيات مناسبة لدعم مشاركة ادلعلمُت يف برامج التطوير و وحضور ادلؤسبرات العلمية، لتحقيق رؤية 
 للمملكة العربية السعودية.

 وادلتخصصُت يف اجملاالت الًتبوي واالكادديية، وتوظيف معارفهم وخرباهتم لتطوير  الدوليُت االستعانة باخلرباء
 .0202إعداد ادلعلم وفًقا ألسس رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 لعلمية وبرامج تعليمية معززة بأسس رؤية توفَت مصادر تعلم دائمة ومتطورة مثل احلاسب اآليل والكتب واجملًلت ا
 .للمملكة العربية السعودية. 0202

  تأسيس بوابة الكًتونية سلصصة دلعلمي كل زبصص على مستوى وزارة التعليم، تتوفر فيها كافة ادلعلومات احملدثة
 .0202ة ادلملكة العربية السعودية عن  ربقيق رؤي

  للمملكة  0202للمعلمُت ادلتميزين ادلطورين يف ربقيق أىداؼ  رؤية منح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية
 .العربية السعودية

  عقد لقاءات وندوات وورش عمل متنوعة بصفة دورية لتوعية القيادات الًتبوية وادلعلمُت بأمهية برامج تطوير ادلعلم
 .0202بأبعادىا ادلختلفة وفقاً ألسس رؤية ادلملكة العربية السعودية 

  0202يج االعًلمي لرؤية ادلملكة الًتو. 
 .الًتويج اإلعًلمي دلردودات تعديل منظومة التعليم على الفرد واجملتمع 
 .إثابة ادلعلمُت ادلشاركُت يف برامج تدريب أو قاموا بنشر حبوث علمية دولية 
 ارسات ادلهنية.توظيف األفكار العلمية احلديثة من نتائج وتوصيات البحوث والدراسات العلمية يف تطوير ادلم 



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
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 توصيات البحث:
وادلقًتحات حوؿ  التوصيات من وضع رلموعة ديكن بادليداف، الباحث وخربة ادليدانية ونتائجها البحث أدبيات ضوء يف

 وىذه التوصيات ىي: تطوير برامج إعداد ادلعلم،
 إعادة النظر يف معايَت قبوؿ الطًلب يف كليات الًتبية  وبرامج إعدادىم. .6
 معارؼ ادلعلمُت دبناىج البحث العلمي وكيفية تطبيقو حلل ادلشكًلت التعليمية.تنمية  .0
 وضع برامج لدعم استدامة التطوير الذايت لدى ادلعلم، واإلثابة عليها. .0
. كذلك 0202وضع الربامج التدريبية للمعلمُت بالتعاوف بُت ادلؤسسات احلكومية وقطاع األعماؿ دبا حيقق رؤية  .1

 ات الدولية اليت من شأهنا ربسُت ادلنظومة التعليميةاالستعانة باخلرب 
، وادلشاركُت يف ادلؤسبرات والبحوث الدولية دبا 0202ربفيز وإثابة ادلعلمُت ادلشاركُت بنشر حبوث علمية دولية عن رؤية  .2

 يعلي من شأف ادلنظومة التعليمية والبحث العلمي بادلملكة.
 . سنوات مخس ادلعلمُت بكليات اإلعداد مدة تكوف أف .3
 . السعودية العربية بادلملكة ادلعلمُت كليات ىف التعليمي الربنامج ىف الشاملة اجلودة دبعايَت األخذ .4
 البيئية. الثقافة الطًلب إكساب هبدؼ البيئية الًتبية مقرر إضافة .5
 عقد الشراكات الدولية مع بيوت اخلربة يف رلاؿ برامج اعداد ادلعلم .6

 المراجع العربية:
مجلة   .ـ(. إعداد ادلعلم وفق االذباىات الًتبوية ادلعاصرة0263، والشهويب، حسن. سيد. )عبد الرمحنارحيم، أمحد. 

 06-30، )4، )ليبيا- مصراتة جامعة-كلية اآلداب 
 ، القاىرة: عامل الكتب.دراسات في المناىج وطرق التدريسـ( 0226ناصر علي زلمد ) برقي،

رؤية مقترحة لتطوير برامج تدريب المعلمين في أثناء الخدمة في ضوء مفهومي ـ(. 0264خليل، زلمد. أمحد. )
 .611- 600، السعودية-دراسات عربية في التربية وعلم النفس  .الجودة والتدريب عن بعد

 للطباعة والنشر. ، القاىرة: الدار ادلصريةالمعلم بين الحاضر والمستقبلـ(، 0225زلمد زلمود ) ،الزاوي
تصور مقترح لمعلم التعليم العام في القرن الواحد والعشرين في ظل تحديات ـ(. 0260الزايدى، أمحد زلمد. )

 .666-646(، 600، )4. وادلعرفة. مصر. رللة القراءة العولمة والتنافسية اًلقتصادية والثقافية
: دراسة استقصائية، 0202ية في تحقيق رؤية المملكة دور معلمي اللغة اإلنجليز ـ(. 0264الزىراين، نورا عوضة )

 .603-666(:6) ،6،فلسطُت-للبحوثالقومي  ادلركز-والنفسيةمجلة العلوم التربوية 
تصور مقترح لتطوير النمو المهني للمعلم في ضوء التغيرات المستقبلية في ـ(، 0221) اذلواشُت عبد العزيزالسيد 

، ادلؤسبر العلمي السادس عشر للجمعية ادلصرية للمناىج وطرؽ الدولوظائف وأدوار المعلم وتجارب بعض 
 ـ، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس.0221يوليو  00-06التدريس حوؿ تكوين ادلعلم 
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تنمية المهنة لمعلم المرحلة اإلعدادية: معلم الضوء نموذجاً، المؤتمر ـ(، 0224غازي أمحد وآخروف ) ،الشكر
ـ، 0224يناير  02-01 ن: التعليم اإلعداد تطوير وطموح من أجل المستقبلالتربوي الحادي والعشرو 

 شللكة البحرين: وزارة الًتبية والتعليم.
آليات مقترحة لتطوير نظام إعداد معلم التعليم األساسي في الكويت في ـ(. 0264الشمري، أمحد حسن. زلمد. )

  .667- 641، (0) (،65، )مصر- مجلة البحث العلمي في التربية .ضوء خبرة فنلندا
 ، القاىرة: الدار العادلية للنشر والتوزيع.إعداد معلم المستقبلـ( 0225عامر ) عبد الرؤوؼطارؽ 

الحاجات التدريبية الالزمة لمعلمات اللغة العربية ـ(. "0262الطنطاوي، عفت مصطفى والعرفج، أحًلـ زلمد )
، 663". رسالة اخلليج العريب. لمشرفات التربوياتوالعلوم بمحافظة اإلحساء من وجهة نظر المعلمات وا

 .062-614ص 
الجودة الشاملة في إعداد معلم التربية الموسيقية وتنميتو ـ(. 0264، ف. ـ. )ونصَتاتعبد اخلطيب، و. ـ. ؼ.، 

 .53- 39، (0) ،11االردف، -االنسانية واالجتماعية  العلـو-دراسات  .مهنيا
 ، دار الفكر، عماف، األردف.إعداد المعلم: تنميتو وتدريبوـ(: 0222عبد السميع مصطفي، حوالة سهَت)

الكفايات التدريسية للمعلمين في المدارس الثانوية في مدينة عدن من وجهة (. "0224عبد اهلل، قاسم عبد اهلل )
 .025-640(، 00، )نظر المعلمين أنفسهم". مجلة الدراسات والبحوث التربوية

تطوير البرامج التدريبية لمعلمي التعليم الثانوي الفني في ضوء معايير ـ(، 0225نبيل رمضاف السيد وآخروف ) ،عمار
 ، القاىرة: ادلركز القومي للبحوث الًتبوية والتنمية.الجودة

بحث مقدم ، 0202إطار لتفعيل الحوكمة في الجامعات لتحقيق رؤية ـ(. 0264الفوزاف، اجلوىرة بنت سليماف)
ـ("، جامعة القصيم، 0264يناير  60-66)0202 إلي" مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية

 ادلملكة العربية السعودية.
تصور مستقبلي ألدوار المعلم في ضوء التغيرات المتوقعة في المجتمع ومنظومة ـ(، 0223مصطفي زلمد ) ،كامل

تطوير ، ادلؤسبر العلمي التاسع عشر للجمعية ادلصرية للمناىج وطرؽ التدريس التعليم والمعايير القومية للتعليم
 يوليو. 03-02، مناىج التعليم في ضوء معايير الجودة

نظم التربية والتعليم ودرىا في إعداد النشء لمجتمع المعرفة في المنطقة سبتمرب(  3-2ـ، 0260كماؿ )  صليب،
ون للجمعية المصرية للمناىج وطرق التدريس )الدولي األول(: العربية، المؤتمر العلمي الثاني والعشر 

، 060ص ، السويس، العُت السخنة، منتج ستيًل دي ماري، اجمللد الثاين، مناىج التعليم في مجتمع المعرفة
054 
مصر، -اجمللة الًتبوية  .المعلوماتيةرؤية مقترحة لمدرسة المستقبل في ضوء الثورة ـ(. 0226زلمود )نصر، زلمد 
  .010- 052ص ص.) 03)
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دار اجلامعة  اإلسكندرية، ،التعليمالتربية الدولية وعالمية ـ(: 0225سًلمة عبد العظيم ) حسُت،الوفا، مجاؿ زلمد & 
 اجلديدة.

تطوير برامج إعداد معلم التعليم األساسي بكلية التربية بسوىاج في ضوء الخطة ـ(. 0264وىبة، علي. صًلح. )
، )662، )05، مصر- مجلة كلية التربية )جامعة بنها( .م0202- 0214اًلستراتيجية للتعليم في مصر 

050-645. 
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( االستبياف6ملحق )  
 الرحيمادلملكة العربية السعودية                  بسم اهلل الرمحن 

 وزارة التعليم
  جدةجامعة  

 كلية الًتبية 
 احملًـت………………………………………       سعادة الدكتور / 

 السًلـ عليكم ورمحة اهلل وبركاتو وبعد :
 

 0202تقـو الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بعنواف :" تصور مقًتح لتطوير برنامج إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية 
 . للمملكة العربية السعودية

  0202ويتمثل ىدؼ أداة الدراسة اليت بُت أيديكم يف ربديد تصور لتطوير إعداد ادلعلم يف ضوء رؤية 
وستكوف اإلجابة دبشيئة اهلل على فقرات االستبانة وفًقا دلقياس ليكارت اخلماسي على النحو التايل: )أوافق بشدة، أوافق، 

 زلايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( . 
من خربة واختصاص يف ىذا اجملاؿ، يسرين أف تكوف أحد ادلشاركُت برأيو يف عبارات ىذه  ودلا لسعادتكم

 االستبانة، وأشكر لسعادتكم ما تبذلونو من جهد ومساندة وأعتذر عن استقطاع جزء من وقتكم الثمُت .
 

 ىذا وتقبلوا تحياتي وتقديري، واهلل يحفظكم.
 الباحثة:
 الجوال:
 البريد اإللكتروني:

 
 الجزء األول: البيانات العامة:

 يف ادلكاف ادلناسب. ( √)  فضًًل ضع عًلمة 
 النوع:

 ذكر.            
 أنثى.            

 
 الدرجة العلمية:

 زلاضر.
 أستاذ مساعد.
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 أستاذ مشارؾ.        
 أستاذ               

 
 سنوات الخبرة:

 02أقل من مخس سنوات. 
 سنوات. 62إىل أقل من  2من
 30سنوات فأكثر.   62 

 :الجزء الثاني
 العربيىة للمملكىة 0202 رؤيىة ضىوء فىي المعلىم إعىداد برنىامج تطىوير مقترحىات علىى موافقتك مدى توضيح برجاء

 :التالية الجوانب في السعودية

 العبارة م
 درجة الموافقة

أوافق 
 ًل أوافق محايد أوافق بشده

 ًل 
أوافق 
 بشدة

 :0202أوًًل: الجوانب الشخصية المتعلقة برؤية 
      تعزيز الدافع الوطٍت لدى ادلعلم 6
      دعم استدامة التطوير الذايت لدى ادلعلم 0
      تعزيز قدرة ادلعلم على إدارة احلوار وادلناقشة 0
       0202توعية ادلعلم باألىداؼ العامة واخلاصة برؤية  1
       0202زيادة قناعة ادلعلم بأداء أدواره اجلديدة لتحقيق رؤية  2
إقناع ادلعلم بأمهية التواصل مع اجملتمع يف ظل مفاىيم رؤية  3

0202. 
     

مساعدة ادلعلم يف صياغة احتياجاتو ادلهنية لتحقيق رؤية  4
0202. 

     

رؤية  رفع مستوى األداء ادلهٍت للمعلم وفًقا الحتياجات ربقيق 5
0202. 

     

      .0202سبكُت ادلعلم من ربديد ادلعارؼ ادلهنية لتحقيق رؤية  6
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      رفع مستوى وعي ادلعلم بأمهية تطوير منظومة التعليم. 62
      .0202مزامنة سبكُت ادلعلم مهنًيا مع أىداؼ رؤية  66
      .0202إشباع الكفايات ادلهنية لتحقيق رؤية  60
      ادلهٍت.رفع استعداد ادلعلم للتدريب الفاعل لتحسُت أداءه  60
      تعزيز قناعة ادلعلم بأمهية ربقق اجلودة يف العملية التعليمية. 61
دعم دوافع التطوير ادلستمر لدى ادلعلم لتحقيق أىداؼ رؤية  62

0202. 
     

 :0202ثانًيا: الجوانب التنظيمية المتعلقة برؤية 
      .0202بيئة تعليمية داعمة لتحقيق أىداؼ رؤية توفَت  6
زبصيص الوقت الكايف دلمارسة أنشطة تطوير ادلعلم داخل  0

 ادلدرسة وخارجها.
     

تنظيم مشاركة ادلعلمُت يف ادلؤسبرات ادلهتمة بتحقيق أىداؼ رؤية  0
0202. 

     

 أقامو ورش عمل لتدريب ادلعلم علي كيفية مسامهتو يف ربقيق 1
 .0202رؤية 

     

تشجيع ادلؤسسات التعليمية لدعم أنشطة ربقيق أىداؼ رؤية  2
0202. 

     

عقد ملتقى دوري للمعلمُت دلناقشة ادلستجدات اخلاصة لتحقيق  3
 .0202أىداؼ رؤية 

     

تنظيم اجتماعات دورية بُت معلمي كل مادة داخل وخارج  4
 ادلدرسة لتبادؿ اخلربات اخلاصة بالرؤية.

     

األساليب التكنولوجية احلديثة دبا يتوافق  علىتدريب ادلعلمُت  5
 . 0202مع أىداؼ رؤية 

     

تفعيل إدارة اجلودة الشاملة إلحداث تطور نوعي يف أداء ادلعلم  6
 0202يسهم يف ربقيق ىدؼ 

     

      .0202تطوير ادلؤسسات التعليمية دبا يتوافق مع أسس رؤية  62
وضع الربامج التدريبية للمعلمُت بالتعاوف بُت ادلؤسسات  66

 . 0202احلكومية وقطاع األعماؿ دبا حيقق رؤية 
     

     توفَت برامج التطوير ادلهٍت بشكل مستداـ لتحقيق أىداؼ رؤية  60



 د. ابتسام خالد يحيى سالمة       0202ثصور مقترح لتطوير برنامج إعداد املعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 
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 وفعاؿ.بشكل كاٍؼ  0202
 0202ثالثًا الجوانب المادية والبشرية المتعلقة برؤية 

ادلتخصصُت واخلرباء للمسامهة يف دعم تطوير وتدريب دعوة  6
 0202ادلعلمُت لتحقيق رؤية 

     

تأسيس بوابة الكًتونية سلصصة دلعلمي كل مادة تدعم تواصلهم  0
 لتبادؿ اخلربات عن الرؤية.

     

      تقدمي حوافز مادية تشجع ادلعلمُت على مواصلة تطويرىم ادلهٍت 0
      لتدريب ادلعلمُت بشكل كايف.هتيئة قاعات رلهزة  1
تزويد ادلعلمُت بربامج تعليمية مناسبة للتطوير ادلهٍت وفقاً ألسس  2

 .0202رؤية 
     

توفَت مؤسسات تعليمية داعمة للتطوير ادلعلمُت دبا حيقق رؤية  3
0202. 

     

      زيادة ادليزانية ادلخصصة لإلنفاؽ التعليمي لتحقيق الرؤية. 4
توفَت معامل بأجهزة حاسوب رلهزة تتيح للمعلمُت استخداـ  5

 احلديثة.التقنيات 
     

إطًلؽ محلة للًتويج اإلعًلمي دلردودات تطوير منظومة التعليم  6
 واجملتمع.الفرد  على

     

من فعالية برامج تدريب  ادليدانية للتأكدبناء برامج للمتابعة  62
 ادلعلم.

     

      التدريبية.إجراء دراسات مسحية شاملة الحتياجات ادلعلمُت  66
إثابة ادلعلمُت ادلشاركُت بنشر حبوث علمية دولية عن رؤية  60

0202. 
     

عقد الشراكة مع الدوؿ ادلتقدمة واالستعانة باخلربات العلمية لتحقيق  60
 .0202 أىداؼ الرؤية

     

تطوير وربسُت برامج إعداد ادلعلم دبا يتوافق  االستعانة باخلربات الدولية يف 61
 0202 مع أىداؼ الرؤية

     

الربط بُت مجيع ادلؤسسات التعليمية لتنفيذ برامج إعداد ادلعلم بشكل  62
 .فعاؿ
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 المملكة رؤية لتحقيق الرقمي االقتصاد وتعزيز التكنولوجي االبتكار أنشطة دعم في المعلم ألدوار مقترحة رؤية

 م0202
 الملخص

هػػػ الدرا ةرإػػػقدمي دؤيػػػ رتدة ألػػػقدايعلػػػقدعمكرةدرة اػػػكدردملػػػكدوجيػػػدقدر واحملػػػ ةدرااحملت اػػػ   در  أل ػػػقدكر ييػػػقدةادا ػػػ  د
ـ،داػػخدلػػدؿد  ألػػ دوجيػػدقدر واحملػػ ةدرااحملت اػػ   دراػػعدألت  ػػ دلاػػ درة اػػكد0202قدرة احملػػقدر قاصػػ مدرامق ػػ دردرػػ  دة ألػػ

ـ؛د0202ا مااهػػ دردرا صػػمدرامق ػػ دكراحمليػػلدلػػخداادا ػػ  در قاصػػ مدرامق ػػ دراػػعدألت  ػػ د يكيهػػ دردرػػ  دة ألػػقدرة احملػػقد
رامق ػ درةتػات إدمي دوجيػدقدر واحملػ ةددكااحيكقدهذردرهل ؼدول درا  ل  فدمةرإقدكصفكقد اكاكقدؤاضػ خداادا ػ  در قاصػ م

ـ،دكرإػػام الدر إػػػا  جقدومرإداا ةرإػػقدكراػػػعدؤحمل جػػلدرا كتػػػقداكهػػ داػػػخد0202رااحملت اػػ   در  أل ػػقدردرػػػ  دة ألػػقدرة احملػػػقد
(دا ا ن دكايمان داا  ه وني،ددكؤ صلدرا  ل  فدمي دل مداخدراا صك  دوومزه :د تنيدرإايد بدرة ا نيدكميل رمهكد000)

كدكؤدػػ ألمهك،داػػ ة اكدألُ ػ دراماكػػسإدرعإ إػػكقداا  اكػػقدراعو ألػق،ددكراتاػػمدمي دومكرةدرة اػػكدرػمكةإداهػػ درةػػ للدرعإػػ  دكؤػههكاه
ة ر هػػقدوزاػػقدراا اػػككدردرا رقػػ،درة  صػػم،دكؤ ػػادرااحملت ا  كػػ دكر واحملػػ ةدا حماػػ  دوإ إػػكقداات ػػ در قاصػػ ممدردراا اػػككدرد

 مدؤُ ػػعدلاػ داػ لدؤي اػػندرااحملت اػ   ،دكبكيػقدرا تكػػقدرااحاكػقدكرإػا   ةدراايتكػػ  درا صػمدرامق ػ ،دلكػادو ؤػػلدقػ إدومدرقاصػ
ر  أل ػػقدرد ػػاداتػػػ ل در كػػ إدرة  صػػػمإ؛دكألاداػػبدلاػػػ در ةؤيػػ  دو ام ألػػقدرةتػػػاي اكق،دكميلػػ مإدراتاػػػمدردوإػػ اكبدرا  اكػػػ  د

لك إدكاكتلدجمممدومكر دةا هكقداياصػمإددرااياك ألقدردا اقدرعص  إ،داي دغ  دؤحملت ا  ك درة ا ا  دكر ؤص   دكإكاق
لاػ دجمػ ؿدا ػنيدوكدخن ػقدر ا  لكػقدكردهػذردرربزػ ةدألػمزدراتاػ ـدراا اك ػ داػههكدغػمؾدربلػ رمندؤ ػيد ػذةمدرددنػ در كػػ إد

د.كراافحملي
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Summary 
The study aims to provide a suggested vision for the roles of the 

teacher in supporting the modern technological innovation activities that 

meet the requirements of the digital economy in the light of the Kingdom's 

Vision 2030, by identifying the technological innovation activities that the 

teacher should know in the digital age and reveal the requirements of the 

digital economy that should be achieved in the light of the Kingdom's 

vision. To achieve this goal, the researchers prepared a descriptive and 

analytical study that includes the requirements of the digital economy 

based on modern technological innovation activities in the light of the 

Kingdom's Vision 2030. The questionnaire was used as a study tool in 

which the sample consisted of (233) teachers and supervisors. The teachers 

reached a number of recommendations, most notably: Improving the 

recruitment, preparation, qualification and development of teachers. The 

teacher is the main pillar of the educational process. Digital economy, 

where the strength of any economy is built on its technological 

advancement, the creation of infrastructure and the investment of modern 

technologies in all aspects of contemporary life; In all domains, ICT has 

become a means of life, not just a welfare tool limited to a particular field 

or social elite. In this context, the education system emerges as the most 

important engine for radical change in lifestyle and thinking. 
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 مقدمة:
ومةالدرة احملقدرا موكقدرات  مألقدمكةدرااحملت ا  ك دردؤد ألمدرجملا ،دك تنيدراما هدر  ا  ل دكر   ألقدرا كيقدكما،درااي ـد

د)ة ألق درة احملق دؤ تل داي  دكر  ا  ل ، د0202ر قاص مم داتهجن  دااحمل ف دردـ(؛ دكراات  م در قاص مم داا  ل كل ةزق
دةرئ نرد دودن ل ن  دااحمل فدرة احملق داام ألقدكر ااسرا  درخل صقدهب ؛ دكراا  ه  دكراتك إ  درا  اق دكق دةمسلدرادمأليق رة احملق،

دـ(.0202لا درةتا أل  دا اقد)ة ألقدرة احملق،
هكحملاقدراا اككدكاقدرام ألقدرةتاي اكقد لدلت رفددـدكاخدلدؿدميل مإ0202كراا اككدول دوهكدرامكرا درا رل قدام ألقدرة احملق

"ؤ اككدألتهكدردما،دلجاقدر قاص م"،دكراذمدؤ  لدرااحملت ا  ك دكر واحمل ةداكندا حما  دوإ إكقداات  در قاص ممدرد
دراا اككدردرا صمدرامق  ،دلكادو ؤلدق إدومدرقاص مدؤُ عدلا دا لدؤي اندرااحملت ا   .

درربو رعدكد دعذنكق درا كؿداي دوص حدراات اسدلا در إاح رلدلا درااحملت ا  ك دكجامنر دردق إ ر واحمل ةدردجم ؿدرااحملت ا  ك 
درا كؿداخدلدؿدرربجف ؽدلا درا حادكرااد ألمدكوص حدؤصتكلدرا كؿدألاكدكاين د درامق  دردهذه در قاص م ا ا،دلجاق

 داا إ داؤ مألخداملكنيدوكهل  داؤ مدرة لد دةؤ مر در واحمل ةدكر و رعدكألاكدرلات بداؤ مدر واحمل ةدرا  ة دواح أل
راذمدأليكسدلت صمدر قاص مدراعدجتت درعجيدقدرة احملمإدكراعدألاكدة ألاه دكاقدمختقدةا ئسده د:دق ةإدرةؤإت  دراف لاقد

ؤ مر دكلجكدةو درة ؿدرا يممدكرا ح مندكا لدؤ رامدرا تكقدرااحاكقدكلجكدرااد ةدردرات ؽدكردرعل  ؿدكث يندؤا درة
د(.0202ا دألا اقدو ةمم   درخل صقدود ك قدرة ماقدكرااحملت ا  ك دكرةمم   درربو رلكقدكرااد كي  درةمؤ دقدهب د)ةرر ،

درا  اكقد درةه ةر  داإف دوإ إ ؛ دويحملل درة ا ني دج لكق دلا  دؤ ا   دراا اك كق درةمم    دك  مإ دراعوكق دا جلدج لكق كة 
درامق  دمت ة دم داا ا ا نيدكردؤيمألمداتاي اهكدكاخدمثداا  ا نيدردرا صم دراا اكدكراا اككدرةي اق درد  مإ دل مسن  كةنر

دـ(.0202اتاي لدوإمهكدكجما  هكدولدكرجملا ،درربجت يندوهإمهد)اتت دكرا ت ،
 مشكلة الدراسة:

دراا اككد تنيدرإايد بد دومج اجدرااح ؿدرا زادا زرةإ دراعدألاض ته  رة ا نيدكميل رمهكداخدوهكدرعه رؼدر إعرؤكجكق
كؤههكاهكدكؤد ألمهك،دا ة اكدألُ  دراماكسإدرعإ إكقداا  اكقدراعو ألق،دكق دومج لدرةتا   درا  ةكقدكرداي ااه داتا قدرعاكد
دااعوك درربإداكق دكرةتا ق د)واكتحمل ( دكرا اـ  دكرا ي اق دااعوكق درا موكق دكرةتا ق د)راك جتحمل ( دكرا ي اق دكرا اك دااعوكق قدرةاح إ

دراتامدمي درة اكدكرلاك ةهدكميل رمهدكؤ ةأل ندكومكرةهداه درة للدرعإ  دة ر هقد دكرا ي اقد)ميإكتحمل (دلا درمكةإ كرا اـ 
دوزاقدراا اككدردرا رق،درة  صمد.

قدا  دوا  دل إداؤمتمر دغاكقدلا دوذنكقدومكرةدرة اكدردرا صمدرامق  دوكدلصمدرة ماقدكرمكةإدا را قداادا   دراات ك
درةا د دجب ا ق دراعوكق دااكق دوق اان دراذم درعكؿ درا كيل درةؤمتم دوومزه  درةاج مإ، دراعو ألق درةادا    در   در رةهتكق

ـ(دو ت رفدرة اكدكلصمدرة ماقدرافمصدكرااح أل  د لد   ة)ا اكدااج مدا صمداا ي(،دكردجفسدرا  ـد0202ل ا )
ايإدج ةإدكراذمدج قشدرااح أل  دكرااح   داا  اكدردلصمدرة ماقدرامق  ،ددوُقككداااي دا اكدرا صمدرامق  درد  ا قدرع

ـداخدلدؿدؤي رتدومر دلض د0202ا  دوق الد  ا قدرايصككداؤمتمنردأله ؼداا  كقدمكةدرجل ا قدرد يكقدة ألقدرة احملقد
د دلض  دون دراذمدأليـ  درةهك داا كة دة  د در  أل ق؛ دراا  ه  درا زتكق دراا ةألسدردر   دراا ةألسدرد يكقدة ألقدهكيق هكيق

دـ.0202رة احملقد
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(دلا دوفدراا اككدردرا صمدرامق  دألادابدجم  لقداخد0202ا  دوا  درا  أل داخدرا ةرإ  دا ةرإقد)اا حدكر ميب،
  درةه ةر دراعدألت   دوفدشنااحمله دا ا  دهذردرا صمدكراعدؤا  لدردراي ةإدلا دراافحمليدرات ق دكاه ةإدملكدر قاص مدرامق

د)راص حل، دوكةم دمةرإق دا   دراا اككدكميمرةرب ، دؤحملت ا  ك  درإام رـ دااافحمليدكاه ةإ درةه ةر درا اك  دؤت كق (د0202كاه ةإ
دردوإ اكبد دوفدرة ا نيد دألحمل اي فدجايدرواحمل ةرب   درامق  دوومزه  درة ماق درة اكدردلصم دؤ ر ن و ضدرااح أل  دراعد

ألادابدؤيجك،در واحمل ةر دردراا ةألسدمل ن دا اكن دكقك مإدكؤي رتدكإك إ  دامجق،دا  دراا ةألسدكرااحتخدردراا اك،دا  د
دأل ر ندرة ا  فدص  و  دلت دؤتفكذدوإ اكبدؤ ةألسد  أل إ.

د)لاكل، دمةرإق دراا رنمم،0202وا  دكرا ت ،0202ـ؛ داتت  دإ مل،0202ـ؛ دآؿ دراي مرين،0202ـ؛ داي د0202ـ؛ ـ(
دردرا صمدرامق  دو لا  ةهدا ةمدويممدوكدةو دا ؿدويممداهك.وا  دلا دوذنكقدؤت كقدمكةدرة اكد

كؤهإكتن دلا دا دإ قد    دهذهدرا ةرإقدااي رتدة ألقدايعلقداألمكرةدرةت زقدو ة اكدردرا صمدرامق  دكلا دو رب  وقد
مدرامق  دك يكقدة ألقدلخدراتؤرؿدرامئكس:دا دومكرةدرة اكدرا رل قدوجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   دردر  داادا   در قاص 

دـ؟0202رة احملقد
 أسئلة الدراسة: 

دـ؟0202ا داادا   در قاص مدرامق  دراعدألت   د يكيه دردر  دة ألقدرة احملق .0
دـ؟0202ا دوجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   دراعدؤتهكدردؤت كقدمكةدرة اكدردر  دة ألقدرة احملقد .0
د .0 در واحمل ة دعجيدق درا رل ق درة اك دومكرة دة ألقدا  دك يكق درامق   در قاص م داادا    در   در رااحملت ا   

دـ؟0202رة احملق
 أهداف الدراسة:

 ـ.0202  أل داادا   در قاص مدرامق  دراعدألت   د يكيه دردر  دة ألقدرة احملق -
 ـ.0202  أل دو ضدوجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   دراعدألت   دلا درة اكدميؤي هن دردر  دة ألقدرة احملقد -
و ضدومكرةدرة اكدرا رل قدعجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   دردر  داادا   در قاص مدرامق  دك يكقدة ألقدد  أل  -

دـ0202رة احملق
 أهمية الدراسة:

ؤا ح ةدوذنكقدرا حادردا ر له دراذمدألتاه ؼدرة اكدردرا صمدرامق  ؛دة داا  اكداخداحمل جقداه قدكومكرةهدراعدهل د
ا اكدكإداقدرجملا ،دك يكقدة ألان،دكاا حادوذنكقدؤد كيكقدردؤي رتدة ألقدايعلقدعمكرةدرة اكدردؤهثيه دردوت  د مصكقدرة

در احملعكيند دراا اك دلا  دؤ ا   دراع درةت هج دكل صق دكاد ةأله  درا ةرإكق درةت هج دكرر   داته  دألتافك  درامق   را صم
دكرااد كي  در  أل قدردراا اكك.

 منهج الدراسة:
دلا دكصلدراا همإدكصفن دمقكين داخدلدؿدمج،درة ا ا  دكرا  لدرإام ـدرا  ل   فدرةتهجدرا صف درااحاكا دكراذمدأليـ 

لا دؤصتكفه دكراا  يدلته دا ن دكاكفن ،دكلا داا ص ؿدمي درإاتا    دؤتهكدردؤي رتدة ألقدايعلقدعمكرةدرة اكدردملكد
دـ.0202ك يكقدة ألقدرة احملقدوجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   داا سألسدر قاص مدرامق  د
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 مصطلحات الدراسة:
درة اكدردملكد020ـ:0202أل ماندومح دك  دفدكلسألمرفد)أدوار المعلم:  دراعدألؤمأله  (دوهجندجم  لقدرجله مدكرعجيدق

درة  دهب  دراعدألااـس دكرةه ـ دراايتكق دكرعجيدق درجله م دجم  لق دوههن  دكؤ مؼدمي مرئك ن: دراا اك كق، درا  اكق دل اندكؤد ألم دجت ه اك
 واد ألمداتا مدا را قندااا ير دكرةتاج ر درةادليقدمت  ك ندا،درا صمدرامق  

داالبتكار التكنولوجي:  د دراا  كفدر قاص ممدكراات كق -Organization for Economic Coؤ مؼداتا ق
operation and Development (OECDدرجل درةتاج   دؤ دكق د" د: دوهجن درااحملت ا    در واحمل ة  أل إد(

درة  ةؼد دؤ  كن د دوهجن: دكألُ مؼدمي مرئكن  داا تاج  دكرعإ اكب"، درةه ق دراا ير درااحملت ا  كق دك درجل أل إ كرعإ اكبدرافتكق
دكر إاف مإداخدؤحملت ا  ك درة ا ا  در ؤص   دكراعراكدرة مردراذمدألؤممدمي درربجا جدرافحملممدوكدرة ممدواحتنيد كرا اـ 

داتاج  د دميرن م دوك درة سزدا   م دكرا رق، درامق   دكرامكو  دكرااصتك، در صدت ل  د)ا اذا   دراايتكق درعجيدق در   أل إ
داخد دكرااد كي  در  أل ق( درجل أل  دكرربلدـ درامق   د)اايتك  درااا كبدكرااصتك، درواحمل ةر دؤحملت ا  كق دميجا ج دوك كرامجمق(

 لدؿدرةتهجدراا اك  د اادؾدرةه ةر دراصت لكقدكر ماكق.
دكرجل رمم،دصاد الرقمي:االقت د)لاكفق دلمد82ـ:0222أل ّمؼ دمتم دراع دكرعاحمل ة درة ماق دشن ل دوهجن درامق   در قاص م )

دكؤد كي  د دكرةمعل   در واحمل ةر  دلخ درات ؤج درا رلل داخ درا  يل دكرةتا ل درا ظ ئل دؤ اك  دافا ح دكؤحمل ف ر قاص م
لا درات عداخدر قاص مدراذمدألمؤحملسدلا دؤحملت ا  ك درة ا ا  درااحملت ا  ك دردجم ؿدراصت لقدكرخل ا  ،دكأل مؼدمي مرئكن :د

كر ؤص   دكأل ظلدراايتك  در  أل قدكر  إ   دك  حمل  درة ا ا  د إا   ةه دردصت لقدرة ا ا  دكرربجا جدرافحملممد
 كرة مم.

 اإلطار النظري:
 المحور األول: االبتكار التكنولوجي:
عكؿدامإداخدزمؼدر قاص ممد  زأللددTechnological Innovationرإا  لداصداحدر واحمل ةدرااحملت ا   د

 ـ،دوي اندوفدر واحمل ةدرااحملت ا   ده دراا كيدرةتيهدوكدراضمكةمدكراذم0202ل ـددJosef Schumpeter  ا كعد
 (:8ـ،ص0202؛دجصيإدكه رةألق،دد22ـ،ص0208ه د)ل ا دكا جكق،د ص ة مخس ر ا ان
   أل إ. كوإ اكب ات ف ميمل ؿ .0
   أل إ. وكاكق كا رم ا لد  رإام رـ .0
   أل إ. إا، رإاح رمن ميجا جدوك .0
   أل إ. وإ رؽ ااح .8
 راصت ل  . و ض ؤتاكك ميل مإ وك   أل إ ايمكل   ميجي   .2

ـدر واحمل ةدرااحملت ا   دوهجند:د"ميمل ؿد   دُا  داخد   د  أل ،د0220ل ـددPetit Robertأل ّمؼدوكلدةكوم د
ـ(دلخدلت فدؤ مألفندادواحمل ةدرااحملت ا   دوهجند:"د0208(،دكألتيلدل ا د)8دـ،ص0202كغيدا مكؼ")جصيإدكه رةألق،

 ؤص كك،ك اخ راػُ تَاج لك إ مكةإ متس رربجا  كق ر ؤ كير دل كيق لا  ؤ  ل رااحملت ا  ك دراعد ؤي ل  ذةألق رواحمل ةر 
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دراما هكق ر قاص مم رات   ااحتني كؤت ألق، جيم، دك راذمدزنفس  لا  ر ف ظ مي  و ربر اق ر قاص مألق ر  ا  لكق
د(.22را كيق")ص

د د0202أل مؼدو م ؿد)وكت   درااحملت ا   دوهجن: در واحمل ة دااحص ؿدلا دجاكجقد”ـ( دوا ل دا ر ن  درة  ةؼدرا ا كق كر،
دكاحمل فد دزا ف در د  أل إ دجا ئج درإام راه  دلا  دألعؤب دراع درعلمل درة  ةؼ دكإ ئم داا اك دؤد كق دكه  واضل

غسرةإدرعاحمل ةدرةا ايقدلمدرةحمل فدكراسا فدرة تكقدلا درة ماقدرة   مإد“دـ(دوهجند:د0200وكاكلد)(،دكأل ماند020ا ني")ص
(،دكأل امهد82-82صدص“)لمدرايت ر دكراي حمل  درة ا ا ؤكقداا  مؿدرة ا ا  دكرة  ةؼدكرعاحمل ةدداخداص مةداات لقد

دكرة ماق دراذا   دجي طداحملممدأل ا  دلا درإا   ؿ دمب  وق داحملممدأل ظلدرة ماقددوألضن  د ه  دومدوجن دكرااحملت ا  كق را ا كق
درا ا كقدرةا امإد.

هبذردرة عدجا ـدااحمل الداخدرة ماقدكرة ا ا  دكرربو رل  دكر لعرل  دكؤد كي ؤندردجم ؿدؤد ألمد ا  واحمل ةدرااحملت ا   
درةما درا  ل دكا ررك، دكرآل   دكرااجهكسر  درة  ر  دكوألضن  دكرةتاج   دكراي ةر درا  اك   درربجا  كق دكرخل ا   افق

رااتاك كقدرداٍلدااحمل الدكاعرو دوف  اكقدا،درخلص ئصدرات لّكقدكر قاص مألقدكر  ا  لكقدااحيكقدوه رؼدرةؤإتق.دا  د
ألييدمي درربجا جدمب دردلا دؤد ألمدؤحملت ا  ك  د  أل إدوكدؤد كقدر واحمل ةدكرااحملت ا  ك درة   مإ،دكر واحمل ةدرااحملت ا   د

ادلا دوإ  داخدراافحمليدرا ا  دلا در ااي ؼدكر واحمل ةدراصت ل دردرةي ـدرعكؿدكوألضن دألييدمي دوجندل اكقد تنيدو
رة   مدوكدميرن مداتاج  د  أل إدردرعجيدقدراايتكقدكرا  اك  دربجا جدرواحمل ةر دؤحملت ا  كقداملدؤؤممدمي دميل رمندؤ كيد

د(.02ـ،دص0200)را ا  ،د  هممدردراتا ـدر  ا  ل دكر قاص مم
 أنواع االبتكار التكنولوجي:

ـ،صد0208أل امدر واحمل ةدرااحملت ا   دول دوج رعدر واحمل ةر دكه دألا كسدو ة قداخدر واحمل ةدؤاجسودمي دايانيدذن د)ل ا ،
د(:22-22صد
اا ر،درامرهخدكوصفقدشن لداحملمإد  أل إدمكفدرةؤ  ز  دإ ويقدؤؤممدمي دؤ كيد ذةمداالبتكار التكنولوجي الجذري: (د0

ومشلده دالدؤ كيدة دإ قدردجم اندألا كسدوفعإدز ألاقدااد كيندكرجاي ةهد،دكألادابدرمل ؿداه ةر د  أل إدل صقدردل اقد
درهلكحمللد در دك  ااق دا يإ دهسإ دمي  دألؤمم د،ا   در قاص م د مأل  در دألت هك دوجن دآث ةه دكاخ د  أل إ، دؤحملت ا  ك  ؤد كق

دألت هكدردما،درا للدك تنيداتا أل  درة كيق.ر قاص ممدكر  ا  ل دا  د
د0 داه ةر دداالبتكار التكنولوجي التدريجي:( دمي  دو ااحتنيد زنا ج دؤحملت ا    درواحمل ة دكه  د  أل إ دواحمل ة  أليعط

  أل إدك  مندهذهدر واحمل ةر دلتبدرااد ةر در  صاقدردرااحملت ا  ك ،دكاخدآث ةهدوجندألؤممدمي د مأل دكؤتيك درجله مد
دمرةدكمي دراا لكقدكر ك ألقدكرإا مرةألقدرااد ةر دردر قاص م.و إا 

كردجم ؿدرا ِّةرإقدر  اكقداإفدر واحمل ةدرااحملت ا   دراا ةرن ده درةت إبداخدلكادر احمل ج  درة مألقدكرا يمألقدرةا لقدوا ـد
دتكته داا ص ؿدمي دواحمل ةد  أل إ.رة اكدكرةا اكدردرا صمدرامق  دكراعدألتادك،درةا اكداخدلدهل دؤد ألمدرعاحمل ةدك 

 دور المعلم في تنمية االبتكار:
د)وو د دامرلل دوةو، دؤد كق دوإ   دلا  دؤيـ  دكراع درة اك دقمرةر  دلا  دراا ةألس دل اكق دا ت   درعإ إكق دراي ل إ ؤ ا  

د(:08ـ،دص0208راتصم،
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 املاقدراامدك دكؤاكدق لدرا   دو  اكقدراا ةألسدردراصل. .0
دوندرة اكدوثت  دل اكقدراا ةألس.املاقدرربل رمدكؤي لد .0  ا رنبدوفدأليـ 
درة اكدمبي ةجقدا درختذهداخدقمرةر دكزنااه دكألي اه . .0  املاقدرةمر  قدلكادأليـ 
درا ةك د .8 دلا  داكد ين درةها دميل رمه داعإ دلدؿ د مصكُ  دؤ ا ن دوف دا إ ق درة اك دلكادألتا ل  درااد كق املاق

 راي ماق.
حمل ةده دزمأليقدكاتهجداحمللداخدوةرمدوفدأل ر ندايحملدؤندوحملف  إدك ج لقدكوفدألت  دمي دكميلردآاخدرة اكدوهفدؤت كقدر وا

ؤت كقدؤفحمليهداإفدلا درة اكدوفدألمر ،دوصفقداتا مإدا دؤ  مدوفدألف اندمرئ ن د،ا تؤكاكقدرة اكدراف ئيقدردرجملا ،دؤا  لد
دو درة اك دكألتادك، دوإ اكبدراافحمليدر واحمل ةمدويحمللده مؼ، داخدلدؿدرات بدرةا اك دلا در واحمل ة دأل ةبدزدون ف

د(:000ـ،ص0222رةتهجدرة ةإ دكلا دجب لدراا اكدا احملمنردكجي ألن دو إام رـدل إدرإعرؤكجك  داته د)راحملت ين،
 درة مإد دلفظ دلا  در قاص ة داخ دو  ن درا ةرإكق دو ة مإ دلدقق دهل  دراع درافحملمألق درعجيدق دمم ةإق درةا ا نيدر ر   ؿ

درا ةرإكق.
 ،راا اكدراتي :دوإؤ لقدرافمصقدوا ـدراددبدة  ةإقدرةدلاقدكرةي ةجقدكرااصتكلدكراافتيدكاحصدرافمرك  ددؤيجك

 كللدرةيحملد دكؤيجك هكدلا درعاحمل ةدو  نداخدر قاص ةدلا در عرةدواحمل ةدغ مإ.
 جكلدوامدق ةدممحملخداخدات ل إدرةا ا نيدلا دؤت كقدثياهكدوهجفتهكد:دلا درة اكدميؤ لقدرافمصقداا ا ا نيداات

ةصك دكلمر دوكدجت ةبدج  حقدردجم ؿدر واحمل ةدكراذمدرن لدرةا اكدألي مدوهجندج  حدردواحمل ةهد؛رعامدراذمدأل سزد
 ثياندردجفتندكرن اندألامذدمكةدرة  مةدا،دامرل إدرة اكد لاك ةدوجيدقدؤت إبدرافمكؽدرافممألق.

 ألي ،دواحمل ةدراددبدوكدوإيااهكدراعد أل مؼدهل دمي  وقدولدو ا حملسداإفدلاكندؤ  نيدواحمل ةدرةا ا ني:دلا درة اكدو د
 وفدألاهمدهلكدوههن دواحمل ةدلر دقك قدمما زإ.

 ؤ ايدزمؽدر ص ؿدلا درة ماقدكرا ك ج  درادزاقدكرة ا ا  دراعدخت ـدوه رؼدراا اكدمم دألتهكدردرإا  ةإدرة  مةإد
 كر إايدؿدردراا اك.

 دراددبد دراعد فسد فكس دكر جت جكق درة رقلدر  ا  لكق دكبكيق درااف للدر  ا  ل دكؤيحملكلدمج ل  دؤاي ئكق لا 
 راددبدلا درخلمكجدلخدمرئمإدراذر دمي در ك إدر  ا  لكقدرعكإ،.

 ؤت كقداه ةإدرةدلاقدكرا صلدكراايمكصداخدو لدؤ ظكفه دردل اكقدؤي رتدومر دالداا اكدردمجك،دجم   درات  د
 كرا  لدلا دةا،داتا أل  درعمر دمب دألات إبدكق ةرؤن.

 . ؤت كقدراعاكسدراي مدكر ااسرـدو ةه قداخدلدؿدرا را كقدرا  اكقدكر ها  ـدمب ر ل  دألاكدرلاك ةه دلرؤكن 
 .ؤي رتدا مإدؤ اك كقدؤاح لدراي ةر دك فسدلا درا  ل 

 المحور الثاني: االقتصاد الرقمي:
د : أللدادقاص مدرامق  دوذنه كةم دجم  لقداخدراا  ةد
ـ(دمي دوجندر قاص مدراي ئكدلا درربجعجلدوكدرقاص مدرا ألبدمب عدآلمده در قاص مدراذمد0222و  ة دا ز قدأل إني)

دكرةتاج  د درامق كق، دكرااحملت ا  ك  درامق كق، دكرايما   د، درامق كني دكراسو ئخ درامق كق درة ا ا   دوك درامق ك   دا، ألا  ال
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ـ(در قاص مدرامق  دوهجندلا درجلس داخدرقاص مدرة ماقدراذمدسناصدوحمللدا ألا اقد0222كألصلدغسرزم)د(،00رامق كق)ص
ـ(دؤ مألفن دآلمدألصلداكندر قاص مدرامق  دوهجندد0202(،دكوكةمدزةزرة)2وايتك  درة ا ا  دراعدؤ مؼدو اايتك  درامق كق)ص

درة ا د دونيدؤحملت ا  ك  درةتا م دكرااتتكق دكرااحمل ال دراي ا درااف لل دكونيدر قاص م د هق در ؤص   داخ ا  دكؤحملت ا  ك 
د(.000كرايد ل درا كيلداخد هقدولملدمب دزنيقدرايف اكقدكراف ةألقدكرربؤ لقدجل ك،درةؤ مر در قاص مألقدرةت ج إ)ص

  : خصائص االقتصاد الرقمي
درامق  دو ا  لدلا دجيمدجما ،درة ا ا  دكرة ماقدكؤتميدؤحملت در قاص م درة ا ا  دكر ؤص   داخدو لدألا كس  ا  ك 

د)زةزرة، درامق   در قاص م دكلص ئص داسرأل  دوهك دألا  دكاك   درةماافق، درجمل    در در واحمل ة ؛د002ـ،ص0202 يكق
د(002-000ـ،صدص0222؛دا ئسإدكاكا دكلّ  ة،22-20ـ،صدصد0202؛  إك،2-8ـ،صدص0200را ا  ،

حلدق إدردرجملا    درة  صمإدردلصمدرا  ةإدرامق كق،دحبكادوفدراا  ند:ميفدرة ا اقدوص دسهولة الوصول إلى المعلومة-
درة رةمد دؤ   دمل دا   دادقاص م. دوإ إ  دا حمؾ دكرة ا ا ؤكق درافحملمألق درا مكإ دلا  دألؤا  درة ا ا ؤكق دلا  دراي ئك ر قاص مم

درا يمأل دااي ل دراحمل   درا  م دك  در قاص مم، داااد ة درا لك  درامئكت  درةفا ح داتص ة،راد ك كق د)وخ داذا  ـ،د0200ق
د(.2ص
وص حلدراتك إقدر قاص مألقدكر  ا  لكقدر   ئكقدرةا  اقدردرااححملكددتهاوي القيود والحدود االقتصادية التقليدية:-

د .ردرا  اقدكامضدرايك مدلا درا رةمر دكزأل مإدراا مألفقدرجل ماكقدا ر،دميل مإدجامدكؤيككك
دكمتحملكتهكداخدأليداالستثمار في رأس المال البشري:- درا يم دق ةإ دؤتداقداخدوذنكق درامق  دلا ددن ل كق در قاص م ـ 

رإام رـدرة  ةؼدكرة ا ا  دكميجا  ه دكؤد ألمه دا  الدةئكسداندقك قدرقاص مألقدميجا  كق،دكألماسدو عإ  دلا دوذنكقدرامصك د
د درا مكر  دكلاق در إا   ة دل رئ  دزأل مإ دلا  دق مةر دو صفن داا يم دكرربو رل  درةتا راقدرافحملمم دراات كق ك يكق

د(.20ـ،ص0200)لايك،
دو عإ  دلا دخمسكهن درة مردكدرة ا ا يتدالمخزون المعرفي:- د.وص حدةصك درةؤإتقدر قاص مألقدأليـ 
ألمؤ  در قاص مدرامق  دو اا ير دراحمل يإدراعدجتممدردرا كيقدراصت لكق،دك إك  دا دداالبتكار التكنولوجي والصناعات:-

درااحملت ا  كقده دراعدؤؤممدرا كةدرعإ إ دردوسكغدألا اقد دأل ادوفدررباحمل جكق دمم  درة ا ا  دكدر ؤص   ، واحملت ا  ك 
د(.20ـ،دصد0222ر قاص مدرامق  دكؤد ألمهد)اصكدف ،

دوكدةو درة ؿدرا يممدداالستثمار في التعليم والتعلم:- دكرة احملمإ درة همإ راي مةدألا نيدلا در حمل ا  دؤ ايدراك درا  ااق
لا دميما جدرااحملت ا  ك  در  أل قدردرا  لدكؤت ا در   قدمي دماجدؤحملت ا  ك درة ا ا  دكر ؤص   داضدندلخدرةه ةر د

د(.02ـ،ص0208رربو رلكقدكر واحمل ةألقدردرةت هجدراا اك كقدكومراجدراا اكدا لدر ك إد)رة رملقدكراذأل و  ،
إكحمل فدر مؾدرعإ إ دادقاص مدرامق  داحمل ج نداخدصت ل  درا إ ئ درة ا ا ؤكقد)رربجف اك أل (،ددصناعة المعلومات:-

درا  ة د درةتا ل دلا  دكةحبن  درجاي ةنر دوا م دإاحمل ف دراصت ل   دكهذه درامق كق، دكر ؤص    در  رإكب كه 
د(.022ـ،ص0200)غ  م،

د
د
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 :عناصر االقتصاد الرقمي
ردومدرقاص مدلا دكر ندر خدؤصتكلدر قاص مأل  درةاي اقدا  دوهن دؤتهكدردملكدهت ؾدل إدلت صمدألتهكدك  مه د

د(2ـ:0222ر قاص مدرامق  دكؤ  لدك  مهدا قاص مدق مدكراعدشنحملخدرمج هل دا اا يلد)مج ق،
مب  وقدرا ل ا  دوتكقد اكقدجما  كقدمرل قدؤا  لدردراحمل رمةدرة ةوقدلر درةتا لدرا  يلداخدرااههكلدكراعدأل امدك  مه د-

د.راي ألقدادقاص مدرامق  
د.وفدألحمل فدهت ؾدجم ؿد إام رـدر جعجلداكي لد مرئحدكرإ قداخدراتحمل ف-
درةمراسد- دكميق اق جما ،داا اكدكألتا  بدلا دراعاكسدلا داتا لدراا اككدكرا  لدلا دؤ لككدرااههكلدكراا اككدرةتا م

د دااته ضدمبتا لدراحمل رمة درةؤهاق دو لدر  فد كلداخدكرة  ه  درا للدا لدرةا ا نيدرةامم نيداخ دكزأل مإ رة   مإ
د.را  اانيدلكمدرخلمر درا  اكقدراعدق دؤتهضدو  قاص مدردظلدراا ير درااحملت ا  كقدرةادليق

(دوفدر قاص مدرامق  دألايحمللداخدجم  لقدلت صمدوإ إكقدااحمل ااقدكاعرودقد000ـ:0222اخد هقدولملدألذامدرامزك)
د:اعدؤ ل ندكؤ  لدك  مهداإقاص مدق م،دشنحملخدميمج هل كر

د.وك ن:دؤ رامدوكيقد اكقدجما  كقدمرل قداااد ةدكرربواحمل ة
د.ث جكن :دق إدويمألقداؤألق،دا جملا ،دوامدق ل إدمرل قدادقاص مدرامق  

راي ةإدلا دراات  ؿدكرامو دكرااحاكلدث ا ن :دبكيقدةو درة ؿدرا يممدراي مةدلا دصت لقدرة ماقدكرااداه دكؤ ظكفه دكراادؾد
د.كر واحمل ةدكرااد ألمدكراعاكبدكرااص كك

ةرو ن :دؤ ظكلداتا اقدا لاقداا حادرا ا  دكرااد ألمد،مير اقدمي درامو در احملعكيندرا رإ،در جاي ةدكإه اقدرا ص ؿدمي د
د.رربجعجلدعامرمدرجملا ،

د. دردخماالدرةؤإت  ل اتن :دجيمدثي اقدرجملا ،درةا اكداحملمنردكؤد كيند
در ك إد دات ل  درإا دؿدرد ا دلي دراايتك  در  أل ق درإا دؿ دلا  دألماس درامق   در قاص م دوهف دراي ؿ دشنحملخ دإ ق مم 
رة  صمإ،،دكألادابدر ةؤي  دو ام ألقدرةتاي اكق،دكميل مإدراتامدردوإ اكبدرا  اك  درااياك ألقدردا اقدرعص  إ،داي دغ  د

ا  دكر ؤص   دكإكاقدلك إدكاكتلدجمممدومكر دةا هكقداياصمإدلا دجم ؿدا نيدوكدخن قدر ا  لكقدكردؤحملت ا  ك درة ا د
هذردرربز ةدألمزدراتا ـدراا اك  داههكدغمؾدربل رمندؤ يد ذةمدرددن در ك إدكراافحملي،دا ع ك ؿدراص ل إدمرئ ن ده د

داا كي،دا  دأل  دراا اككدو روقدجما ،درة ماقدكول دةا ئسهدرةه ق.رعق ةدلا د يكقدجياقدج لكقدميفدؤ رام دهل دإ لدككإ ئلدر
 م:0202متطلبات االقتصاد الرقمي في ضوء رؤية المملكة 

درة رابدااا ير در  أل قد دكرجملا ، درةسمهم دلا در قاص م دراعدؤمؤحملس درة احملق دة ألق درامق  داادا   دؤاتقدا، ادقاص م
ي ئ قدلا درة ا ا  دكرة ماقدردرا صمدرامق  دكشنحملخدلمضدهذهدرةادا   دراعدوكةمه دا زخدا ا  دلا دؤ ادرعل  ؿدرا

د(داك  دألهيت:02-00ـ:0222جم ه مد)
وحمللدوج رله دلادؤا حملخدرةتا   داخدا را قدالدا أل كةدل هل دكؤحمل فدداستخدام اإلنترنت وشبكات االتصال: .0

قدكر إاف مإداخدوهكداسرأل در قاص مدرامق  دكرةا  اقدردميا   دالدوا مدامكجقدردر إاج وقدااا ير دراي ألقدكراتمأل 
 ر  ر سدراساتكقدكرجل مراكق.
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إخدراي رجنيدكراايمأل   دراعدؤض خدلي ؽدرةا  اانيدردظلدر قاص مدرامق  دجامنردةم كؼدمجك،دداألمن الرقمي: .0
 رةا  اانيداخدرااح أللدكراتمق  دراعدشنحملخدوفدألا مر ردهل .

دوا فدرة  اد دراعدؤاكدردظلددت مستقلة:هيئا .0 دمت لدزمؼدث اادألض خدكأليم دوكدل صق ر ةؤ  طدهبكي  دل اق
ر قاص مدرامق  دكو اا يلداتا لدرا ل دو   مدا لدهذهدرهلكي  ،دكألضكلدرا  ل  فدلا دإ كلدرة  ؿدرهلكيقدرا زتكقد

 ق  .داألاخدراتكمريندراعدشنحملخدرام  عدمياكه دردقض أل درعاخدرامد
:دا را قدالدراا ير در  صاقدردرا كيقداخدؤ يدردرااحملت ا  ك دكااتف  دعل  ؿدا،دؤيجك،دهذهدمواكبة التطورات .8

دكرلاك    د دؤات إب دق ألق دق ل إ دوت   دلدؿ داخ داذا  دراضمكةألق درااتهكد  دمجك، دكؤي رت دكؤ تكه  راتا اك  
 رةتا   دردرا صمدرامق  .

لا دوفدهذألخدرا تصمألخدذن دوإ  در ص ؿدلا داكسر دؤت اتكقدرددمعلومات والمعرفة:تبني العمل القائم على ال .2
لصمدر قاص مدرامق  دكاخدألاهؤ دهذردمي داخدلدؿدراعاكسدلا دجاكدرة ا ا  دكق رل درا ك ج  دمكفدميذن ؿدرا تصمد

ا ماقدمي داخدلداندلا درهن ددرا يممدراذمدأل امدرا تصمدرجل هممدردهذردرا صمدجامنردا  ـدمياحمل جكقدر ص ؿدلا 
 ؤ مدلخداكفكقدرإام رـدرة ا ا  دراعدؤتاجه دجاكدرة ا ا  دويحمللدسن ـدرةتا قدكرجملا ،داحملل.

درعا لدالتركيز على تكنولوجيا المعلومات واالتصال .2 درعمر  دألض خ دويحملل درا  ل درجتك وكق دجتق دكاذا دلا  :
 رةحمل جقداا تكقدرااحاكقداا تا   دراا اك كقدمب دسن ـدرا  ملدر اعرر .دااتا ـداحمللدكرايك ـدوإل مإدؤص ككدالدرع سر 

دكر لات  د :اإلبداع واالبتكار .2 درعل  ؿ دات  لج درةتا م دكر واحمل ة درربو رع داه ةر  دلا  درامق   در قاص م أل ا  
 و ا تصمدرا يممداخدلدؿدؤحمل ألتندكؤد ألمداه ةرؤن.

 الدراسات السابقة:
ألات كؿدهذردرجلس درا ةرإ  درات ويقدلر دراصاقدرا ثكيقدو ا ةرإقدر  اكق،دة دهل داخدوذنكقدردؤهصكلدرربز ةدراتاممدراذمد
دلاكندرا ةرإقدر  اكق،دكوت  دومكرب دمب دألتهكدردملكدرا ةرإقدر  اكق،دكرلايدل مداخدرا ةرإ  ،دا،دميلد  درعكا ألقد ؤيـ 

دهبقداخدوكيقدرا ةرإقدر  اكق.داا ةرإ  درايمأل قدوكدرةي 
دكرااح أل ر دراعدؤ ر نددم(0202الصالح)و ملد دراا اكك، دكرااح ؿدردجا ـ دغفسر دراا كي ده الدمي دا ماق مةرإق

رة اكدردرا صمدرامق  ،دكرااح   دردومكرةدكاه ـدا اكدرا صمدرامق  ،دكلاصلدرا ةرإقدمي دجم  لقداخدراا صك  د
د درلاك ةج  دوف دؤي ولدوذنه : دؤ ةألسدكرل إ دزمأليق دؤ    د  دك درات ويق، دكلمرؤت  دكاك ات  دو لاي مرؤت  دراا ةألسدألاهثم ادمؽ

دل    دمجك،درةا ا نيدردرا صمدرامق  ،دكمياحمل ج  دراايتكقدغيدغ كمداحملخدا ل ه د دؤض خدلمر دؤ اكدج  حق.
ه ةر درة اكدردظلدلصمدرا  ةإدرامق كقدمةرإقده الددمي دراا مؼدلا دادم(0202محمد و هيا الحربي )ا  دو ملد

كزمؽدؤت كاه ،دكق درإام ـدرا  ل نيدرةتهجدرا صف درااحاكا دكق دؤ صالدمي دجا ئجداخدوذنه :دوفدرة اكدردظلدلصمد
 إدردرا  ةإدرامق كقدأل ر ندرا  أل داخدرااح أل  ،داإمرةإدرااحملت ا  ك د،دكث ةإدرة ا ا  د،ا  دوفدرإام رـدرااحملت ا  ك درجل أل

راا اككدألادابدجم  لقداخدرةه ةر دراعدألت   دوفدشنااحمله دا ا  درا صمدرامق  دا  درنبدؤت كقداه ةر درة اكدردظلد
دلصمدرا  ةإدرامق كقداخدلدؿدراات كقدرةهتكقدررباحملعكجكقداا  اك.
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 الشامي شاكر بنت غادة. د                                                                             الغامدي أحمد بن هللا ضيف. أ
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 ا نيدردرة احملقدرا موكقدـ(دمي دؤد ألمدا رصف  دا ك ةألقد إايد بدكميل رمدكؤ ةألبدرة0202)دآل سالمكه الدمةرإقد
دة ألق دردر   دااد ألمدد0202رات  مألق دايعلق دؤاض خدا رصف  دا ك ةألق درا  لادق ئ ق دول  كااحيكقده ؼدرا ةرإق

دكؤ صلدرا  لادا  مداخدراتا ئجد درا  لادلا درةتهجدرا صف درااحاكا ، دكرلا   درإايد بدكؤ ةألبدرة ا ني، ل اكق
،دككر،درامراجدرةهتكقد0202  درة ك ةألقدرةيعلقدااد ألمدرة ا نيدردر  دة ألقدرة احملقدوذنه :درا  لدلا دؤف كلدرة رصف

د0202رادزاقدااتفكذه ،دكؤض نيدرةيمةر درا ةرإكقدربل رمدرة ا نيدرعو  مدراعو ألقدام ألقدرة احملقد
ده الدمةرإقد دو صفه ددم(0202المصبح )ا   درا  رالدر  ا  لكق دكمكة دراات عدر قاص مم، مي درااهاك دلا دوذنكق

،دكمتدؤد ألمداؤ مدراعاكسدر قاص مم،دكلاصدرا  لادمي دمجاقداخدراا صك  دد0202اا يرندرمكةأل ندربجن حدة ألقدرة احملق
 ااق،دكوفدراات عدر قاص ممدا فداخدوذنه :دوفدراات عدر قاص ممدادابدؤت  مدغضدألتاه ؼدالداؤ مر دراات كقدراي

ألاض خدرا  لدرةتاجدكراتا ؾدرربجا   ،دكوفدراات عدر قاص ممدرنبدوفدألاتقدا،دإك إقدؤ اك كقدج لكقدب ؼدمي دؤمراكد
دةو درة ؿدرا يممدوحمللدراامصص  .

د دمةرإق درةدم(0202منسي والبنا )وا  درة اك دكؤههكل دكميل رم د جاي   ددن لجدااحمل ال داخداه الدمي دوت     عدكرةا كس
راا هنيدمي دراا حملنيدك  أل دوهكدرااح أل  دراعدؤ ر ندرام ألقدرةتاي اكقدردرجاي  دكميل رمدهذردرة اك،دكا جلدومرإدرا ةرإقد
ؤص ةدايعحدات  لجدمخ إ دااحمل الدااههكلدرة اكدرة  ع،دكلاصلدرا ةرإقداتا ئجدكؤ صك  دايعلقداخدوذنه :دؤت أل،د

دد دكملك دو لدق ةر درة اك دراا هنيداخ دل اكق دكؤ سألس درا ةرإكق، دكرةت هج درةات لق درةص مة دا، دراا  ال در درةهتكق اف  ؤن
دراا حملنيدكلا داخدلدؿدو  ألخدوكهل  دؤ ايدرا تكقدرا رلكداا  اكدكرا  يندرات  درةا رصلدادةؤي  دوتفتنداهتك ن.

 ا  دكا ا   دراا قدرربجناكسألقدردرة رة در حمل اكقدمةرإقده الدمي درإايص  دمكةدادم(0202نورا الزهراني )كو م د
درات  مألقدرد يكقدة ألقد درا موكق دراا قدرربجناكسألق،دكق درلا   دلا دد0202ردرة احملق دواد ألمدراا اككدردا مإ كرةا ايق

ة در حمل اكقداخدرة ا نيدردرة رد822اخدرة ا   دكدد222رةتهجدرا صف داخدلدؿدرإا  جق،دكق دؤهافلدرا كتقداخد
د  رندلكادوا لد دل اكق در جناكسألق دراا ق درةهادردؤ اكك درعمر  دؤد ألم دحن  در جت ه دكوظهم دراتا ئجدوفدمة ق رات  مألق،

درات  مألقد20 درا موكق درة احملق درد يكقدة ألق دق دؤؤثمدإا ن  د دؤسرؿدهت ؾدلي   دا كتق دو  ة دراتا ئجدمي دوجن دا   ،%
د ا ني.كرااد ألمدرةهاداا د0202
مةرإقده الدمي دا ماقدراا اكدرامق  دكودن زن،دكراا مؼدلا دوذنكقدراات كقدرةهتكقداا  ا ني،ددم(0202الشمري )كو ملد

درااحاكا د درا صف  درا  لادرةتهج درإام ـ درامق  ، دراا اك درإام رـ دكرجت ه  درة ا نيدحن  داكه ، درامق   دراا اك كمكة
ا اكدكا ا ق،دكا جلدومرإدرا حادد022غ ااقدمأل يلدو ا مرؽدكا جلدلكتقدرا حادكؤحمل فدجما ،درا حاداخدرة ا نيدرد

رإا  جق،دكلاصدرا  لادا  مداخدراتا ئجدا فدوذنه :درمكةإدؤ ةألبدرة ا نيدلا دراا اكدرامق  دق لدرخل اقدكوثت  ه ،د
دا  رالدراعد يقدراتهضقدراعو ألقدكراا اك كق.كراا اكدرامق  دأل  دوإ إ ندا لدندردرا كيقدراا اك كق،دكميل رمدرة اكداخدوهكدر

 التعقيب على الدراسات السابقة:
داخدلكادرجاه درآللمكف،دكواحيكقدهذردددددد درا  رألق دا هل ؼداته  دو اغدرعذنكق، درا ةرإ  درات ويق    دوفدامر  ق

دو يقد ك إ،دكوذنكقدو ا ق،داذا در زدعدلا درا ةرإ  د رهل ؼدألحمل فد ه دلا  ددانداممكمدكررح،دك ا دجا ئجن
د دكوه راه  درا ةرإق دايحملاق دإهلداا  ل  فد  أل  دز ك قدرات ويق، دكهذه درةا  ق، دكرعإ اكبدرربلص ئكق دكلكتاه  كجما  ه 
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درإامدصدل إد داخ درات ويق دكرا ةرإ   درا ح من دهلذه دامر  اه  دلدؿ داخ درا  ل  ف دكمتحملخ دؤمرا كق، دوهن  در رة ماق
دمي مر ر دادإاف مإداته دردرا ةرإقدر  اكق،دكألامصه درا  لاداك  دألا :

را ةرإ  درات ويقداحمل فدرهل ؼدا ماقددرااح أل  دكرااح   دردومكرةدكاه ـدا اكدد:درؤفيلأهداف الدراسةاخدج لكقد
درامق كق، درا  ةإ دلصم دظل در دكؤههكان دميل رمه دكاكفكق درة  ع درة اك داه ةر  دلا  دكراا مؼ درامق  ، دراات عددرا صم كوف

اي درؤفيلددمنهج الدراسةم،دوا در قاص ممدرنبدوفدألاتقدا،دإك إقدؤ اك كقدج لكقدب ؼدمي دؤمراكدةو درة ؿدرا يمد
د دج لكق دكاخ درااحاكا ، درا صف  درةتهج دلا  درات ويق درات ويقددمجتمع الدراسةرا ةرإ   درا ةرإ   دمجك، رإاه ال

:دؤ  م درا ةرإ  درات ويقدكؤت للدومكرب دكرلاافلدو لادؼدوه راه ،داحمل جلدومرإدأداة الدراسةكاخدج لكقددرة ا ني،
دـ(دميل رمدق ئ قدؤاض خدا رصف  دا ك ةألقدايعلقدااد ألمدل اكقدرإايد بدكؤ ةألبدرة ا ني،دوا 0202مةرإقدآؿدإ ملد)
د) درةص ح د)دـ(0202مةرإق دكرا ت  داتت  دمةرإق دوا  در قاص مم، دراعاكس داؤ م دؤد ألم داحمل جلد0202احمل جلدرعمرإ ـ(

درة  ع،درعمرإ درة اك دااههكل دااحمل ال دمخ إ  دات  لج دايعح دومرإدؤص ة دراسهمرين،دكا جل د)ج ةر :د0202مةرإق
د(درإا  جق0202راي مم،

 أوجه المقارنة واالستفادة من الدراسات السابقة:
رجفمم دهذهدرا ةرإقدردرهل ؼدلخدرا ةرإ  درات ويق،دكرإاف م دهذهدرا ةرإقداػخدرا ةرإػ  دراتػ ويقدردؤتاػككدرربزػ ةد

رربرػ اقدرا ا كػقدهلػذهدرا ةرإػق،دكاي ةجػقدراتاػ ئجدراػعدؤ صػالدراتاممداا ةرإقدكرإػام رـدرعإػ اكبدرربلصػ ئكقدرةت إػ ق،دكد
دمياكه درا ةرإقدا،دجا ئجدرا ةرإ  درات ويق.

 مجتمع البحث وعينته:
درا ةرإ د قدردا رة دراا اككدرا  ـدرد0882-0802ألاهالدجما ،درا حاداخدمجك،دايمردكا ا  درة ه ونيداا  ـ

(د202(ايما ندك)002(دايما ندكا ا ن دلكادواغدل مدايمردرة ه ونيد)282)درة احملقدرا موكقدرات  مألقدكرا  اغدل مهك
،دكق درلا ةدرا  ل  فدلكتقداته دكراعدوا لدد0(دا ا  ندردامراسدرة ه وني22(دايما ندك)20ا اكدا ه ونيدردرة رة دكد)

د%(داخدرجملا ،درعصا .02(دايما ندكا ا ن دوا لدجت اه د)000)
 البحث حسب المؤهل الدراسي ( وصف عينة0جدول)

 النسبة التكرار المؤهل
د%22.2د002دوحمل ا ةأل  
د%02.0د20دا  تاي
د%08.0د00دماا ةره

 %022 000 المجموع
 
 

                                                           
1
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( وصف عينة البحث حسب سنوات الخبرة0جدول)
 النسبة التكرار الخبرة

د%0.2د2دإت ر د2وقلداخد
د%د00.0د28دإت ر د02مي دد2اخد

د%20د022دإت ر د02وا مداخد
 %022 000 المجموع

 أداة البحث:
درلا  درا  ل  فدر إا  جقدومرإدااحيكقدوه رؼدرا حادكق دق ـدرا  ل  فدوإل رمه دكؤد ألمدايمرب دكاقدرخلد ر درآلؤكق:

در زدعدلا درعمبدراتاممدادواحمل ةدرااحملت ا   دردراا اككدكر قاص مدرامق  . -
دقدلر دراصاق.ر زدعدلا درا ةرإ  درات وي -
دآةر در حمل نيدكرخلمر داخدراعو ألنيدكرةماصني. -
دلمإدرا  ل نيدردجم ؿدراعوكقدكر واحمل ةدردراا اكك. -

د(دايمر .02ؤحمل جلدر إا  جقدردص ةب دراته ئكقد)
در حمل نيدكرخلمر صدق األداة داخ دجم  لق دلا  درعكاكق دوصك اه  دُلمرلدر إا  جق درعمرإ دا مضد يكقدص ؽ كواغدد:

دااحيكقدوه رؼدرا حا،د2ل مهكد) دكا لدصدلكاه  (دغحمل ني؛دكلا دا ك فدآةرئهكدكايعل بكدردايمر در إا  جق
كو  دوفدوو لدرخلمر دآةر هكدكايعل بكدردميما جدو ضدرافيمر درةاي هبقدو  ضدكلذؼدو ضه دكؤ  أللدرافيمر دوص حد

د%(داخدرخلمر .22يمإدص  قدميلردرؤفقدلاكه دوا مداخد)(دايمإدكؤ  دراف08(دو  نداخد)02ل مدرافيمر د)
احمل دشنحملخدر لا  مدلا دومرإدرا حادألت   دوفدؤاصلدو ا    ؛دومدوهن دؤ د دراتا ئجدجفته دميلردق إلدثبات األداة: 

(د20)ـ(دكق درلا  درا  ل  فدزمأليقدميل مإدؤد كقدر إا  جقدلا دلكتقداحمل جقداخد0202راي  دامر دااا اكقد)را ت ؼ،د
،دكو إام رـدا  الدويإ فد)21-16ا ا ن دكؤمركللدرة إدونيدرااد كقدرعكؿدكرا  يند) (دوص حدا  الدPerson(دألـ 

دلا د82%را    دألت كمد) دمتدؤ زأل ه  دكا   ب  دكاص قه  درا ث ؽدهب  دكراعدشنحملخ دؤ ؿدلا دث   درعمرإ دراتت ق دكهذه )
درة ح ثني.

 الوسائل اإلحصائية:
دويإ فدكلا د ت بدقك قدا  الدث   دومرإدرا حا.دا  الدرةؤ  ط-
درا إ درةم حدااا مؼدلا دل إدرعمكرةدرا رل قدعجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   دو مضدات قياه د-

 والمعادلة هي:
 2× + ت ل  0× + ت ق  0× الحدة: ت ك 

داجد 
ر( د دؾد=دؤحملمرةدر لاك ةد)ا راقد  ن

د دؽد=دؤحملمرةدر لاك ةد)ا راق(
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د=دؤحملمرةدر لاك ةد)غيدا راق( دؿد
داجد د=دجم  عدرااحملمرةر دادلاك ةر درا دثق

دجا ئجدرا حادكات قياه :
 أواًل: أدوار المعلم في دعم أنشطة االبتكار التكنولوجي:

دألاض خدهذردرافصلدلمرن دااتا ئجدكات قياه دكراعدمتدراا صلدمياكه دردر  دوه رؼدرا ةرإق:
 ألنشطة االبتكار التكنولوجي التي تسهم في تنمية دور المعلم (: األوساط المرجحة0جدول)

الوسط  النسبة ت ل النسبة ت ق النسبة ت ك الفقرات م
 الترتيب المرجح

د0
در صدت ل د دو اذا   درة اك دا ماق ؤتهك
دؤت كقد دلا  دراذا  دراا اك دومكر  كرإام رـ
دومكرةهدرةتاي اكقدردراا اككدردرا صمدرامق  .

 0د1.84د%2د0د%02.2د37د%28.0د196

دكومكرؤندد0 درامق   دو اا اك درة اك دمية ـ ألتهك
دومكرةهد دؤت كق دمي  دراا اكك در دؤ ظكفن كاكفكق

درةتاي اكقدردرا صمدرامق  .
 0د1.85د%2د0د%08.2د34د%22.8د199

دلا دد0 دراا اكك در درامكو  دكرإام ران ألت ل 
ؤت كقداه ةر در و رعدكر واحمل ةدا لدرة ا نيد

درا صمدرامق  .رد
د2د0.22د%0.2د9د%02.0د59د%22.2د165

دد8 درامجمق دؤ اك دمي  درة اك دCodingزنا ج
دزا اند دؤيجك، داخ داكا حملخ دوإ إك ب  كا ماق
داخدوهكدرةه ةر درد دا هن  داا ا ه  ك فكسهك

درا صمدرامق  .

 02د1.67د%0.2د6د%02.2د64د%22د163

درة ا ا  دد2 دؤحملت ا  ك  دميما ج ألتهك
كر ؤص   دردراا اككدمي دزأل مإدمتحملخدرة اكد

داخدومر دومكرةهدوته اقدردرا صمدرامق  .
د8د0.22د%2.2د2د%02.8د43د%22.2د188

درة سزدد2 دو ا رق، درة اك دا ماق ألت ل 
Augmented Realityواحمل ةدزمؽدد 

دااا اككدوا مدا لاكق.
د2د0.22د%2.8د1د%00.0د54د%22.8د178

درااا كبدد2 دوايتك   درة اك دا ماق ُؤتهك
Gamificationدردد دمكةه داض لفق لا 

دكةو د دراا اك كق داا  مإ دكرااي ألق درةا ق زأل مإ
درعه رؼد دااحيكق درا رق كق دو  ك إ راا اكك

دراعو ألق.

 2د1.73د%0.0د3د%08د56د%28.2د174

درامق  دد2 دو ااصتك، درة اك دا ماق ُؤتهك
Fabrication laboratoryراذمدد

دكومكر د در  إب درإام رـ دلا  أل ا  
دملكد دمي  درعو  م درا دث  دكرااص ألم ر  ا إ

 2د1.72د%0.0د5د%00.2د55د%28.0د173
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 النسبة ت ل النسبة ت ق النسبة ت ك الفقرات م
الوسط 
 الترتيب المرجح

در قاص مد دةكرا  داهل  دكرااصتك، رربجا ج
درامق  .

راا حملخداخداه ةإدر ؤص ؿدكراا رصلدراا اك  دد2
دلمدراا اككدرامق  دكرربلدـدرجل أل .

د8د0.22د%2.8د1د%02.0د47د%22.8د185

دكرإام راه ،دد02 درة ماق، دميجا ج دلا  راي ةإ
دمثد دكاخ دكميمرةب ، دكرواحمل ةه ، كؤ ظكفه ،
دغتكقد دوكيق در درةا ا ني دا، اي ةااه 

دو ااد كي  درااحملت ا  كقدرةاد ةإ.

 0د1.82د%2.2د2د%02.2د37د%20.0د194

د دو اا اك درة اك دمية ـ د)ألتهك د    دايمإ درات وق درجل كؿ دومكرةهداخ دؤت كق دمي  دراا اكك در دؤ ظكفن دكاكفكق دكومكرؤن رامق  
(دؤااه درافيمإد)ؤتهكدا ماقدرة اكدو اذا  در صدت ل د0.22رةتاي اكقدردرا صمدرامق  (دردرةمؤ قدرعك دو إ دام حد)

درةمؤ قدرا  جكقدو إ دام حدكرإام رـدومكر دراا اكدراذا دلا دؤت كقدومكرةهدرةتاي اكقدردراا اككدردرا صمدرامق  .(در
(دا  د    درافيمإد)راي ةإدلا دميجا جدرة ماق،دكرإام راه ،دكؤ ظكفه ،دكرواحمل ةه ،دكميمرةب ،دكاخدمثداي ةااه دا،د0.28)

دو إ دام حد) درا  ا ق دلا درةمؤ ق درةاد ةإ.( دو ااد كي  درااحملت ا  كق دغتكق دكشنحملخدؤفتيدهذهد0.20رةا ا نيدردوكيق )
قدوهفدرةيمانيدكرة ا نيدألمكفدوذنكقدوفدألحمل فدرة اكداا ن دو اا اكدرامق  دكومكرؤندكاكفكقدؤ ظكفندردراا اككد إك  دردراتاكج

را صمدرامق  دراذمدو  داخدراا اككدررباحملعكينداخدوومزدراحملف أل  دراا اك كقدراعدلا درة اكدوفدألايته دكألحمل فداا ن دو كةهد
قدرامئكتقداندكه دؤت كقدراافحمليدا لدرةا اكدكق ةؤندلا دللدرةيحملد دكر و رعدكر واحمل ةداكه ؛داكا حملخداخدومر درةه 

كا را قدر جت ه  در  أل قدردراا ةألس،دك  ؿدمكةدرة اكدمي دمكةدرةم  دردجم ؿدل اندكلاكندوفدألايخدرعمكر دراايتكقد
دـ.0202 دا،دة ألقدرة احملقدراعدؤاتكدو ةمكجقداه داه ةر در و رعدكر واحمل ةدكهذردألا   

دألتهكدميما جد دك) درجل أل ( در ؤص ؿدكراا رصلدراا اك  دلمدراا اككدرامق  دكرربلدـ     درافيمؤنيد)راا حملخداخداه ةإ
درامق  (دردرةمؤ قد دوته اقدردرا صم دومكرةه دمتحملخدرة اكداخدومر  درة ا ا  دكر ؤص   دردراا اككدمي دزأل مإ ؤحملت ا  ك 

(،دكأل سلدلا دمي دوفدرة ا نيدكرةيمانيدألمكفدوفدراا اكدرامق  دامصقدااا  كفد0.22إ دام حداات ِكدكأل اغد)رامرو قدو د
كرااي ةؾدا،درة ا نيدكرةا ا نيدداخدلدؿدومكر دةق كقدك  حمل  دؤ رصلدر ا  ل دمم دألاكحدؤ  مؿدرا ي اقدكرة ماقدلا د

دجد ؽدكرإ،.
 واحمل ةدزمؽدااا اككددAugmented Reality ل دا ماقدرة اكدو ا رق،درة سزدكردرةمؤ قدرات مإقد    درافيمإ)دألت

لا داض لفقدمكةهددGamification(كرافيمإد)ُؤتهكدا ماقدرة اكدوايتك  درااا كبد0.22وا مدا لاكق(دو إ دام حد)
رؼدراعو ألق(د    دردرةمؤ قدرات و قدردزأل مإدرةا قدكرااي ألقداا  مإدراا اك كقدكةو دراا اككدو  ك إدرا رق كقدااحيكقدرعه 

درا رق،درة سزدكؤيتك  درااا كبدراعد0.20و إ دام ح) دمي دوفدرةيمانيدكرة ا نيدأل ةا فدوذنكقدل اكق (،دكأل سلدلا د
دوكدرا رق،در يكي دكدرا ك ج  درامق كقدكة ألقدر ا لدر اعرر درةمدابدا ؽدرافك أل دوكدراص ةإدرد ؤت حدو اجدراص ةإ
كقاه دراف ا دكألي مدراد ابدليكيقدوجندا   مدردرا  ملدر اعرر دراذمدألمرهدكألي مدوندردجفسدرا قلدر يكي دا مرند

دو إام رـدرع هسإدراعدؤ لكدؤيتكقدرا رق،درة سزدكرااحفكسددردرااا كبدااحيكقدرعه رؼدراا اك كق.د
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درة دردرةمرؤبدرعليإداج   درافيمر د)ُؤتهكدا ماق راذمددFabrication laboratory اكدو ااصتك،درامق  دوا 
أل ا  دلا درإام رـدر  إبدكومكر در  ا إدكرااص ألمدرا دث درعو  مدمي دملكدرربجا جدكرااصتك،داهل دةكرا در قاص مد

اه ةر در و رعد(دكرافيمإد)ألت ل درامكو  دكرإام راندردراا اككدلا دؤت كقد0.20رامق  (ردرةمؤ قدرا  اتقدو إ دام حد)
(كدرافيمإد)زنا جدرة اكدمي دؤ اكدرامجمقد0.22كر واحمل ةدا لدرة ا نيدردرا صمدرامق  (ردرةمؤ قدراا إ قدو إ دام حد)

Codingكا ماقدوإ إك ب داكا حملخداخدؤيجك،دزا اندك فكسهكداا ا ه دا هن داخدوهكدرةه ةر دردرا صمدرامق  (ردد
دو إ دامد درا   مإ دغتكقد0.22 حد)رةمؤ ق دوكيق دكؤ اي د درامق   درااصتك، درةيمانيدكرة ا نيدوهذنكق دكأل سلدلا دربشن ف ،)

دو امجمقدكرااص ككدكرااصتك،دكرااي ؼدا دا لدراددبداخدا رهبدكر إه ـدردوت  د مصكقددق مةإدلا در جا ج.
لتعزياااز االقتصااااد الرقماااي لتحقياااق رؤياااة  ثانيًاااا: رؤياااة مقترحاااة ألدوار المعلااام الداعماااة ألنشاااطة االبتكاااار التكنولاااوجي

 :0202المملكة
ـدر خداتا اقدرربصدل  دردا اقدرجمل   دردرة احملقدرا موكقدرات  مألقد0202ردر  دا دوإفم دلتندة ألقدرة احملقد

د ةدرعمكر درد إك  دجم ؿدراا اكك،دراذمدامضدلا درة اكدؤ كيدومكرةه،دااكدأل  درة اكدا احملن داا  ماقدكج قدندهل دكا،دؤ
درا صمدرامق  دوص حلدرة ا ا  داكتمإدوته اقدوا ـدراددب.

كو اتامدمي دا دإ قداخدجا ئجدل ؿداادا   در قاص مدرامق  دكل ؿدومكرةدرة اكددشنحملخدرإاتا جدة ألقدل ؿدومكرةدد
ـد0202رامق  دكراذمد  كؿدة ألقرة اكدردملكدوجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   دراعدؤ  داخدوومزدرامكرا درة سزإدادقاص مد

دؤمإكمندردرجملا ،درات  مم:
 (: الجوانب الرئيسة للرؤية المقترحة ألدوار المعلم4جدول)

مجاالت االبتكار 
 التكنولوجي وأنشطته

 دور المعلم
 في دعم االبتكار التكنولوجي

 متطلبات االقتصاد الرقمي 
 ودور المعلم في تعزيزها

جوانب تحقيق رؤية 
المرتبطة  0202المملكة

 باالقتصاد المزدهر

 التعلم الرقمي

ألتهكدمية ـدرة اكدو اا اكدرامق  د
كومكرؤندكاكفكقدؤ ظكفندردراا اػككد
مي دؤت كػػػػػػػػقدومكرةهدرةتػػػػػػػػاي اكقدرد

درا صمدرامق  .

 هيئات مستقلة في األمن الرقمي:
ألادابدراا اكدرامق  دردظلدر قاصػ مدرامق ػ د

ؤضػػػػػػػػػ خدكؤيػػػػػػػػػمدواػػػػػػػػػ فدمي دهكيػػػػػػػػػ  داتػػػػػػػػػاياقد
رة ػػػ اد دراػػػعدؤػػػاكدردظػػػلدر قاصػػػ مدرامق ػػػ د
داتػا لدراػ ل د كو ااػ يلداػإفدمكةدرة اػكدألتػااـس
وػػػ عاخدرامق ػػػ دكراا  اػػػلدلػػػمدرا كيػػػ  درامق كػػػقد

دوها فدا،دزدون.
دامصقدا  مإ:دجا اكدات  ل: -
ر إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ةدردراا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككد -

كرااػػػػػػػػػػػ ةألبدكؤسكألػػػػػػػػػػػ دووت ئتػػػػػػػػػػػ د
و ة ػػػػػ ةؼدكرةهػػػػػ ةر درادزاػػػػػقد

د ظ ئلدرةتاي لا

 الذكاء االصطناعي

ؤتػػػػػػػهكدا ماػػػػػػػقدرة اػػػػػػػكدو اػػػػػػػذا  د
ر صػػػػػدت ل دكرإػػػػػام رـدومكر د
راػػا اكدراػػذا دلاػػ دؤت كػػقدومكرةهد
رةتػػػاي اكقدردراا اػػػككدردرا صػػػمد

درامق  .

 مهارات االبداع واالبتكار:
أل ا ػػ در قاصػػ مدرامق ػػ دلاػػ دؤدػػ ألمدرةهػػ ةر د

ذمدردجمػػػ ؿدراػػػذا  در صػػػػدت ل دكؤدػػػ ألمهدكراػػػػ
ألاداػػػػػبداػػػػػخدرة اػػػػػكداا سألػػػػػسدر قاصػػػػػ مدرامق ػػػػػ د
ر ها ػػػػ ـدوات كػػػػػقداهػػػػ ةر در وػػػػػ رعدكر واحملػػػػػ ةد
رةتػػػا مدات ػػػػ لجدرعل ػػػ ؿدكر لاتػػػػ  دو ا تصػػػػمد
را يػػػػممداػػػػخدلػػػػدؿدؤحمل ألتػػػػندكؤدػػػػ ألمداه ةرؤػػػػند

دا ظ ئلدرةتاي ل.
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مجاالت االبتكار 
 التكنولوجي وأنشطته

 دور المعلم
 في دعم االبتكار التكنولوجي

 متطلبات االقتصاد الرقمي 
 ودور المعلم في تعزيزها

جوانب تحقيق رؤية 
المرتبطة  0202المملكة

 باالقتصاد المزدهر

 إنتاج المعرفة

رايػػػػػػػػ ةإدلاػػػػػػػػػ دميجاػػػػػػػػ جدرة ماػػػػػػػػػق،د
كرإػػػػػػػػػػػػػػػػػػام راه ،دكؤ ظكفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،د

كميمرةبػػػػػػػ ،دكاػػػػػػػػخدمثدكرواحمل ةهػػػػػػػ ،د
ايػػػ ةااه داػػػ،درةا ا ػػػنيدردوكيػػػقد
غتكػػػػػقدو ااد كيػػػػػػ  درااحملت ا  كػػػػػػقد

درةاد ةإ.

 التنافسية في إنتاج المعرفة:
وػػ اعاكسدلاػػ دجاػػكدرة ا اػػ  دكق رلػػ درا ك جػػ  د
مكفدميذن ؿدرا تصمدرا يممدراذمدأل امدرا تصػمد
رجلػػػػ هممدردهػػػػذردرا صػػػػمدجاػػػػمنردا ػػػػ ـدمياحمل جكػػػػقد

 داػػخدلداػػندلاػػ درهنػػ در صػػ ؿدلاػػ دا ماػػقدمي
ؤ ػػػػػػمدلػػػػػػخداكفكػػػػػػقدرإػػػػػػام رـدرة ا اػػػػػػ  دراػػػػػػعد
ؤتاجهػػ دجاػػػكدرة ا اػػػ  دويػػحمللدسنػػػ ـدرةتا ػػػقد

دكرجملا ،داحملل.

درامق  د - در قاص م دجت ق زأل مإ
ردرات ؤجدر ا درربمج يلدغيد

 %0%دمي د0راتفد داخد
زألػػ مإدجتػػ قداتػػ ذنقدرةتيػػ  د -

راصػػػ يإدكرةا إػػػدقدردراتػػػػ ؤجد
%دمي د00رربمج يلداخدر ا د
00% 

زألػػ مإدجتػػ قداتػػ ذنقدرةتيػػ  د -
راصػػػ يإدكرةا إػػػدقدردراتػػػػ ؤجد

%دمي د00ر ا درربمج يلداخد
د00%

 اإلعالم الجديد
راػػػػػػا حملخداػػػػػػخداهػػػػػػ ةإدر ؤصػػػػػػ ؿد
كراا رصػػػلدراا اك ػػػ دلػػػمدراا اػػػككد

درامق  دكرربلدـدرجل أل .

 استخدام اإلنترنت وشبكات االتصال: 
حملخدرةتا ػػػػػ  داػػػػػػخدوحملػػػػػلدوج رلهػػػػػ دلػػػػػػادؤػػػػػا 

ا را ػػقداػػلدا ألػػ كةدل هلػػ دكؤحملػػ فدوا ػػمدامكجػػقد
ردر إػػػػػػػػػػاج وقدااا ػػػػػػػػػػير دراي ألػػػػػػػػػػقدكراتػػػػػػػػػػمأل قد
كر إػػػػاف مإداػػػػخدوهػػػػكداسرألػػػػ در قاصػػػػ مدرامق ػػػػ د
كرةا  اػػػػػػػػػػقدردميا ػػػػػػػػػػ  داػػػػػػػػػػلدر ػػػػػػػػػػ ر سدراساتكػػػػػػػػػػقد

د.كرجل مراكق

ؤت اتػػكاند  لوػػن:دؤدػػ ألمدرا تكػػقد -
رااحاكػػػػقدرامق كػػػػق:دؤ اػػػػمدرا تكػػػػقد

رامق كقدرةاد ةإدرمكةإدرااحاكقد
ا ت  دوجيدقدصت لكقدااي اػق.د
اه دجتػذبدرةتػا  مألخدكؤ ػسزد
رايػػػػػػػ ةإدراات اتػػػػػػػكقدرعإ إػػػػػػػكقد

دادقاص مدرات  مم. تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

ألتػػػػػػػػػػػػػهكدميماػػػػػػػػػػػػػ جدؤحملت ا  كػػػػػػػػػػػػػ د
رة ا اػػػػػػػػػػػػػػ  دكر ؤصػػػػػػػػػػػػػػ   درد
راا اػػػػػككدمي دزألػػػػػ مإدمتحملػػػػػخدرة اػػػػػكد
اػػػػػػػػػػػػػػػخدومر دومكرةهدوتػػػػػػػػػػػػػػػه اقدرد

دمدرامق  .را ص

التركياااااااااز علاااااااااى تكنولوجياااااااااا المعلوماااااااااات 
كاذا دلا دجتقدرجتػك وكقدرا  ػلددواالتصال:

ويػػػػػحمللدألضػػػػػ خدرعمر درعا ػػػػػلدااتاػػػػػ ـداحملػػػػػلد
كرايكػػػػ ـدوإلػػػػ مإدؤصػػػػ ككداػػػػلدرع ػػػػسر درةحمل جػػػػقد
اا تكػػػقدرااحاكػػػقداا تا ػػػ  دراا اك كػػػقدمبػػػ دسنػػػ ـد

درا  ملدر اعرر .

 الواقع المعزز
Augmented 

Reality 

ألتػػػػػػ ل دا ماػػػػػػػقدرة اػػػػػػكدوػػػػػػػ ا رق،د
 Augmentedرة ػػػػػسزد

Realityواحملػػػػػػػػػػػػػػ ةدزػػػػػػػػػػػػػػمؽدد 
دااا اككدوا مدا لاكق.

 مهارات االبداع واالبتكار:
أل ا ػػ در قاصػػ مدرامق ػػ دلاػػ دؤدػػ ألمدرةهػػ ةر د
ردجمػػ ؿدرا رقػػػ،درة ػػسزدكؤدػػػ ألمهدكراػػذمدألاداػػػبد
اػػػػخدرة اػػػػكداا سألػػػػسدر قاصػػػػ مدرامق ػػػػ در ها ػػػػ ـد

عدكر واحملػػػػػ ةدرةتػػػػػا مدوات كػػػػػقداهػػػػػ ةر در وػػػػػ رد
ات ػػػػ لجدرعل ػػػػ ؿدكر لاتػػػػ  دو ا تصػػػػمدرا يػػػػممد

داخدلدؿدؤحمل ألتندكؤد ألمداه ةرؤن.

امصػػػقدا  ػػػػمإ:دجػػػػا اكدات  ػػػػل:د -
راعاكػػػػػػػػػػسدلاػػػػػػػػػػ در واحملػػػػػػػػػػ ةدرد
راايتكػػػػػ  درةادػػػػػ ةإدكردةألػػػػػ مإد

درعل  ؿ.
رإػػػػػػػػػػا   ةهدا لػػػػػػػػػػل:دميزػػػػػػػػػػدؽد -

قد لػػػػػػػػ  ددنػػػػػػػػ د  ألػػػػػػػػ إ:درد
جمػػػػػ ؿدرااصػػػػػػتك،،دحنػػػػػخدج  ػػػػػػلد

  دراد قػػقدلاػػ دؤػػ زنيدقد لػػ
درةاج مإدكرة  ر دراصت لكق.

تقنيات التلعيب 
Gameification 

ُؤتػػػػػػهكدا ماػػػػػػقدرة اػػػػػػكدوايتكػػػػػػ  د
دGamificationرااا كػػػػػػػػػػػػبد

لاػػػػػػػ داضػػػػػػػ لفقدمكةهدردزألػػػػػػػ مإد
رةا ػقدكراايػ ألقداا ػ مإدراا اك كػقد

 مهارات االبداع واالبتكار:
أل ا ػػ در قاصػػ مدرامق ػػ دلاػػ دؤدػػ ألمدرةهػػ ةر د
ردجمػػػػػػ ؿدؤيتكػػػػػػ  دراا اكػػػػػػبدكؤدػػػػػػ ألمهدكراػػػػػػذمد
ألاداػػػػػبداػػػػػخدرة اػػػػػكداا سألػػػػػسدر قاصػػػػػ مدرامق ػػػػػ د



  م0202 اململكة رؤية لتحقيق الرقمي الاقتصاد وتعزيز  التكنولوجي الابتكار أنشطة دعم في املعلم ألدوار مقترحة رؤية

 الشامي شاكر بنت غادة. د                                                                             الغامدي أحمد بن هللا ضيف. أ
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مجاالت االبتكار 
 التكنولوجي وأنشطته

 دور المعلم
 في دعم االبتكار التكنولوجي

 متطلبات االقتصاد الرقمي 
 ودور المعلم في تعزيزها

جوانب تحقيق رؤية 
المرتبطة  0202المملكة

 باالقتصاد المزدهر
كةوػػػػػ دراا اػػػػػػككدو  كػػػػػػ إدرا رق كػػػػػػقد

دااحيكقدرعه رؼدراعو ألق.
ر ها ػػػػ ـدوات كػػػػػقداهػػػػ ةر در وػػػػػ رعدكر واحملػػػػػ ةد
رةتػػػا مدات ػػػػ لجدرعل ػػػ ؿدكر لاتػػػػ  دو ا تصػػػػمد

درا يممداخدلدؿدؤحمل ألتندكؤد ألمداه ةرؤن.

   التصنيع الرقمي
Fabrication 
Laborartory 

ُؤتػػػػػهكدا ماػػػػػقدرة اػػػػػكدو ااصػػػػػتك،د
 Fabricationرامق ػػػػػ د

laboratoryراػػػػػػذمدأل ا ػػػػػػػ دد
لا درإام رـدر  إػبدكومكر د
ر  ا إدكرااص ألمدرا دث درعو  مد
مي دملػػػػػػػػػػكدرربجاػػػػػػػػػػ جدكرااصػػػػػػػػػػػتك،دد
داهل دةكرا در قاص مدرامق  .

ددمواكبة التطورات:
را كيقداػخدؤ ػيدا را قدالدراا ير در  صاقدرد

ردرااحملت ا  ك دكااتف  دعل ػ ؿداػ،دؤيػجك،د
هػػػػػػػػػػذهدراتػػػػػػػػػػا اك  دكؤ تكهػػػػػػػػػػ دكؤيػػػػػػػػػػ رتدمجكػػػػػػػػػػ،د
رااتػػػهكد دراضػػػمكةألقداػػػذا داػػػخدلػػػدؿدوتػػػ  د
ق ل إدق ألقدؤات إبدكرلاك  ػ  درةتا ػ  درد

درا صمدرامق  .

 الروبوت التعليمي
Robot 

ألتػػ ل درامكوػػ  دكرإػػام راندرد
راا اػػػػػػػككدلاػػػػػػػ دؤت كػػػػػػػقداهػػػػػػػ ةر د
ر و رعدكر واحمل ةداػ لدرة ا ػنيد

دردرا صمدرامق  .

 مهارات االبداع واالبتكار:
أل ا ػػ در قاصػػ مدرامق ػػ دلاػػ دؤدػػ ألمدرةهػػ ةر د
ردجمػػػػػ ؿدرامكوػػػػػ  دراا اك ػػػػػ دكؤدػػػػػ ألمهدكراػػػػػذمد
ألاداػػػػػبداػػػػػخدرة اػػػػػكداا سألػػػػػسدر قاصػػػػػ مدرامق ػػػػػ د
ر ها ػػػػ ـدوات كػػػػػقداهػػػػ ةر در وػػػػػ رعدكر واحملػػػػػ ةد

كر لاتػػػػ  دو ا تصػػػػمددرةتػػػا مدات ػػػػ لجدرعل ػػػ ؿ
درا يممداخدلدؿدؤحمل ألتندكؤد ألمداه ةرؤن.

رااسرا ؤتػػػػػػػ :دؤ اػػػػػػػككدألتػػػػػػػهكدرد -
دما،دلجاقدر قاص م.

رإػػػا   ةهدا لػػػل:دميزػػػدؽدقد لػػػ  د-
دنػػػػ د  ألػػػػ إ:دردجمػػػػ ؿدراايتكػػػػق،دحنػػػػخد
وصػ مدزألػػ مإدرإػػا   ةرؤت دردر قاصػػ مد

درامق  
 البرمجة

Coding 

زناػػػػػ جدرة اػػػػػكدمي دؤ اػػػػػكدرامجمػػػػػػقد
Codingكا ماػػػػػقدوإ إػػػػػك ب دد

اكػػػػػػػا حملخداػػػػػػػخدؤيػػػػػػػجك،دزا اػػػػػػػند
ك فكسهكداا ا ه دا هن داػخدوهػكد

درةه ةر دردرا صمدرامق  .

 مهارات االبداع واالبتكار:
أل ا ػػ در قاصػػ مدرامق ػػ دلاػػ دؤدػػ ألمدرةهػػ ةر د
ردرامجمػػػػقدكلػػػػلدرةيػػػػػحملد دكؤدػػػػ ألمهدكراػػػػػذمد
ألاداػػػػػبداػػػػػخدرة اػػػػػكداا سألػػػػػسدر قاصػػػػػ مدرامق ػػػػػ د

ات كػػػػػقداهػػػػ ةر در وػػػػػ رعدكر واحملػػػػػ ةدر ها ػػػػ ـدو
رةتػػػا مدات ػػػػ لجدرعل ػػػ ؿدكر لاتػػػػ  دو ا تصػػػػمد

درا يممداخدلدؿدؤحمل ألتندكؤد ألمداه ةرؤن.
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 (: الجوانب الرئيسة للرؤية المقترحة ألدوار المعلم0شكل )

رة اكدردرا صمدرامق  د(دوفدهت ؾدجم   در واحمل ةدرااحملت ا   دؤادابدؤ كيدردومكرةد0(دكرايحملل)8ألاضحداخدرجل كؿ)
ـدردرجل رجبدرةمؤ دقدو  قاص مدرةسمهم،دا  دألدلظدوفداحمللدجم ؿد0202كلا داا سألسدر قاص مدك يكقدة ألقدرة احملقد

مكةدشنحملخدوفدألتهكداكندرة اكدا لكدرعجيدقدرة تكقدلا در قاص مدرامق  دكراعدؤتهكدرددن در واحمل ةدرااحملت ا   دا كةد
 إ دعجندألتهكدردميجا جدرة ماقدكجيمه دوص ةإدميرن وكقدكه ماقدونيدراددبدكرؤفيلدوغابدرا ةرإ  درات ويقدرة اكدةاخدوإ

د)راص حل، دا ةرإق دراتاكجق دهذه در ميب،0202ا، دكهك  دإ مل،0202ـ؛غ   ـ؛اتت د0202ـ؛رةص ح،0202ـ؛آؿ
 (.0202؛راي مم،0202كرا ت ،

 لرؤية المقترحة:استراتيجية مقترحة إلعداد المعلم في ضوء ا
دراف للدكرةؤثمد دو كةه درا حادعذنكاندكرشن جن  أل  درة اكدوهكدوةا فدرا  اكقدراا اك كقدكوهكدوإسدجن له دكه درةيص مدهبذر
كلخد تنيدظمكاندك تنيدج لكقدومرئندألادابدؤض امدرجله مدلا دحن دألي لداهتقدراا اككدومااه داتذد اقدمل ؿدرة اكد

(،دكردر  درام ألقدرةيعلقدعمكرةدرة اكدردملكدوجيدقدر واحمل ةد00ـ:د0202رة ا نيد)را لكل،ددمي داؤإت  دميل رم
د درة احملق دة ألق دكااحيكق درامق   در قاص م داا سألس داا  اكد0202رااحملت ا    درة  ألي داخ دجم  لق دأليعل ف درا  ل  ف داإف ـ

درات  ممدكشنحملخدلمره دا  دألهيت:
د
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 ة والنفسية:معايير خاصة بالسمات الشخصي
 راي ةإدلا درااحملكلدا،دراامكؼدر  ا  لكقدرة ي إدردرة ةإق. -
 راي ةإدلا درلعرـدرآللمألخدكرا ل دحبي قهكدكراا ت دوهلدقك  درةهتق. -
 راادؾدا رصف  دلر درا دققدمبه ةر در و رعدكر واحمل ةدكراافحمليدرايك إ "ل ةجدراصت كؽ"دكرةمكجقدوصفقدل اق. -
در  أل قدكراا   درع ت كق.راا حملخداخدراات -   بدا ماقدااي اقدردرا اـ 
 ؤد ألمدرةه ةر درا ياكقدكر ها  ا  درايمصكق -
 راي ةإدلا دللدرةيحملد دراا اك كقدا لدراددبدكر ة ـدو جل رجبدراعو ألقدكراتفتكقداادا ق. -
مثداي ةااه دا،درةا ا نيدردوكيقدغتكقدراي ةإدلا دميجا جدرة ماق،دكرإام راه ،دكؤ ظكفه ،دكرواحمل ةه ،دكميمرةب ،دكاخد -

دو ااد كي  درااحملت ا  كقدرةاد ةإ.
 معايير خاصة بالمهارات التقنية:

 رإام رـد  حملقدرربجعجلدكراايتك  درةماافقدردرا  اكقدراا اك كق. -
 كقداا  مإدرا ةرإكق.راي ةإدلا دؤ اك درة ماقدكر و رعداخدلدؿدرإام رـدراايتك  درةماافقدكرواحمل ةدرامراجدراا اك  -
درات عداخدراا اكدة را قدرا صمدرامق  دكاقدرلاك    درادا قد - راي ةإدلا دؤد كقدراا اكدرامق  دكر لا  مدلا دهذر

 كرها  ا بك.
 رربة ـدوهإ اكبدراايكككدر  أل قدكؤف كلدمكةدراايتكقدردؤي رتدرادا قدكؤي رتدراا ذألقدرامر  قدهلك. -
د - دومكر دل أل قدكؤيتك  دؤ اككدرااح ؿداخدجيلدرة ماق دكرةتتقدو إام رـ درةم  دكرة  ن كؤاينيدرة ا ا  دمي دمكة

 ااد ةإ.
 ؤ ظكلدراايتك  در  أل قدكؤيجك،درادا قدلا درااف للدلمدومكرب درةماافق. -
  صمدرامق  .ميما جدؤحملت ا  ك درة ا ا  دكر ؤص   دردراا اككداسأل مإدمتحملخدرة اكداخدومر دومكرةهدوته اقدردرا -
 راا حملخداخداه ةإدر ؤص ؿدكراا رصلدراا اك  دلمدراا اككدرامق  دكرربلدـدرجل أل . -
 رإام رـدرامكو  دردراا اككدراذمدإكحمل فداندمكةدردرةتاي لدرد ادرجمل   د إك  درجمل ؿدراا اك  . -

 معايير خاصة بالمعرفة التقنية:
د - درامق   دو ااصتك، درة اك دكومكر ددFabrication laboratoryا ماق در  إب درإام رـ دلا  دأل ا   راذم

در  ا إدكرااص ألمدرا دث درعو  مدمي دملكدرربجا جدكرااصتك،داهل دةكرا در قاص مدرامق  .
لا داض لفقدمكةهدردزأل مإدرةا قدكرااي ألقداا  مإدراا اك كقدكةو ددGamificationا ماقدرة اكدوايتك  درااا كبد -

دراا اككدو  ك إدرا رق كقدااحيكقدرعه رؼدراعو ألق.
د واحمل ةدزمؽدااا اككدوا مدا لاكق.دAugmented Realityا ماقدرة اكدو ا رق،درة سزد -
كا ماقدوإ إك ب داكا حملخداخدؤيجك،دزا اندك فكسهكداا ا ه دا هن داخدوهكدرةه ةر درددCodingؤ اكدرامجمقد -

 را صمدرامق  .
د
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 معاير االختبارات التحصيلية:
ؤيكسدر لا  ةر درااحصكاكقدردومراجدميل رمدرة اكدرةه ةر درة ماكقدكرا ح كقدكرافحملمألقدكرااد كيكقدكر و رلكقدرعإ إكقدراعد

دؤ امه  لت دميل رمدا اكدرا صمدرامق  دكؤيكسدرةه ةر درادزاقدردراامصص  درا قكيقدكراعد يقدرةادا   درخل صقددألاـس
دو ايتك.

كشنحملػخدمي ػمر درلا ػ ةر داات لػقدردرجل رجػبدراايتكػػقدر  أل ػقداػلدإػتانيدؤيمأل نػ دة ماػػقداػ لدؤ راػقدراامصػصدراػ قكقدكر اػػ لد
د دكوجيداندردراا اككدرات ويقدراذامدردهذردرا حا.رة مردا،دجم   در واحمل ةدرااحملت ا  

 التوصيات:
 في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:

 تنيدرإايد بدرة ا نيدكميل رمهكدكؤههكاهكدكؤد ألمهك،دا ة اكدألُ  دراماكسإدرعإ إكقداا  اكقدراعو ألق،ددكراتامدمييلد -
 ة ر هقدوزاقدراا اككدردرا رق،درة  صمد.دومكرةدرة اكدرمكةإداه درة للدرعإ  

ؤ ادرااحملت ا  ك دكر واحمل ةدا حما  دوإ إكقداات  در قاص ممدردراا اككدردرا صمدرامق  ،دلكادو ؤلدق إدومد -
درقاص مدؤُ عدلا دا لدؤي اندرااحملت ا   .

خدرااههكلدوكدةو درة ؿدرا يممدراي مةدللدؤ ايدراك درا  ااقدرة همإدكراحمل رمةدرة ةوقدرة احملمإدلر درةتا لدرا  يلدا -
ماجدؤحملت ا  ك درة ا ا  دكر ؤص   داضدندلخدرةه ةر در و رلكقدكر واحمل ةألقدردرةت هجدراا اك كقدكومراجدراا اكد

 ا لدر ك إدكراعدأل امدك  مه دمب  وقدرا ل ا  دراي ألقدادقاص مدرامق  .
  در  أل قدليدرإا دؿدرد ادات ل در ك إدرة  صػمإ،دكألاداػبددلاػ در ةؤيػ  دبكيقدرا تكقدرااحاكقدكرإا   ةدراايتك -

و ام ألقدرةتاي اكق.دكميل مإدراتامدردوإ اكبدرا  اكػ  درااياك ألػقدردا اػقدرعصػ  إ،دايػ دغػ  دؤحملت ا  كػ درة ا اػ  د
ر ا  لكقدكردهذردرربز ةدألمزدكر ؤص   دكإكاقدلك إدكاكتلدجمممدومكر دةا هكقداياصمإدلا دجم ؿدا نيدوكدخن قد

دراتا ـدراا اك  داههكدغمؾدربل رمندؤ يد ذةمدرددن در ك إدكراافحملي.
در ةؤ  طد - دهكي  داتاياق: درامق  دكميرن م دراي رجنيدكراايمأل   دراعدؤض خدلي ؽدرةا  اانيدردظلدر قاص م إخ

دوا فدرة  اد د دمت لدزمؼدث اادألض خدكأليم دوكدل صق درامق  دكو اا يلدهبكي  دل اق راعدؤاكدردظلدر قاص م
 اتا لدرا ل دو   مدا لدهذهدرهلكي  .

د - درة احملق دة ألق دو ة  ةؼدد0202 يكق دووت ئت  دكراا ةألبدكؤسكأل  دراا اكك در در إا   ة دات  ل: دجا اك دا  مإ: امصق
د درربمج يلدغيدراتفد .كرةه ةر درادزاقدا ظ ئلدرةتاي ل،دكزأل مإدجت قدر قاص مدرامق  دردرات ؤجدر ا

 في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يمكن تقديم مقترحات لدراسات مستقبلية كما يلي: المقترحات:
مةرإقدمم ثاقداا ةرإقدر  اكقدألحمل فدجما ،درا ةرإقدوا مدمش اكقدحبكادألي لدا ا  دكا ا   دراا اككدرا  ـدردرة احملقد -

 را موكقدرات  مألق.
دمةرإقدؤا  كقدلا دراددبدااا مؼدلا دومكرةدرة اكدردملكدوجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   دكؤ سألسدر قاص مدرامق  . -
مةرإقد  ندجتمأل كقدلا دراددبدااا مؼدومكرةدرة اكدردملكدوجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   دكؤ سألسدر قاص مدرامق  د -

 ـد0202ااحيكقدة ألقدرة احملقد
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 الشامي شاكر بنت غادة. د                                                                             الغامدي أحمد بن هللا ضيف. أ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية  ء الأ  ز   )الج 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
76 

 كقدومكرةدرة اكدردملكدوجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   دكؤ سألسدر قاص مدرامق  ،دلا دإ كلدرة  ؿدوت  دؤص ةدايعحدااد -
"ؤص ةدايعحدااد كقدومكرةدرة اكدردملكدوجيدقدر واحمل ةدرااحملت ا   دكؤ سألسدر قاص مدرامق  دردر  دجت ةبدو ضد

 را كؿ".
 المراجع:

(.دمكةدا اكدرة ةإقد0202ا حدكدلسألمرف،د  كبدل  رهللد)ومح ،دومح دميومرهككدكد  دف،دل  ر  ك دل  راف
د(دألت ألم.0(درجلس )00را  ج ألقدرد يكقدراا  ثلدرااتاك  دونيدكل رب دمةرإقد اكاكق،دجماقدرة ماقدراعو ألق،را  م)

حمل فدااتيمدـ(.در واحمل ةدرااحملت ا   دااحيكقدراات كقدرةتا راقدكؤ سألسدراات اتكق،رامأل ض:را  ك0200وكاكل،إ ك .)
 كراا زأل،.

ج ا م(.ر و رعدكر واحمل ةدرااحملت ا   داإإعرؤكجكقدؤت اتكقداا ؤإت  دراصت لكقدرد-ـ0202و م ؿ،دلا د)
را كؿدرا موكق.دكةققدل لداي اقدردرةااي درا كيلدرامرو،د:درةت اتقدكر إعرؤكجك  دراات اتكقداا ؤإت  دراصت لكق،رجلسرئم،د

دـ.0202ج ا مدد2-02
دـ(.داي اقدردر قاص مدرامق  ،درعةمف:دمرةدرا  رألق.0202إك،  فمدلتخ.د)  

دإك .) دغ   درا كيلد-ـ0222مج ق، دمي دةؤمتم درة ماق.حباداي ـ درقاص م دردوت   دكمكةه دراا اكك ا ة (.ؤد ألم
كيندكراا اككدلخدو  ،رامأل ضدرعكؿدااا اكدر احملعكيندكراا اككدلخدو  .صت لقدراا اكداا تاي ل،رةماسدرا زادااا اكدر احملعد

دـ.0222ا ة 02-02،
دلموكق.) دكا جكق،وخ درا ألخ د.جماقد0208ل ا ،ج ة درةتا راق دراات كق د يكق در درااحملت ا    در واحمل ة ـ(.مكة

د22-22(.02)2مةرإ  دكوحب من:د  ا قدوتحملمإ،رجلسرئم.
:ويك ،دا 0202لسرـدغ  .)درا لكل، دت ف.ـ(.دا،درة اك،درا رةدرا موكقداا اـ 

دا   إ) دجماقد0202ةرر ، درةتا راق، داات كق دااحيكق دراتحمألق درا صفق دكر واحمل ة دكرااحملت ا  ك  درا اـ  .)
د،دكزرةإدرخل ة كقد:دا ه درا ةرإ  درا وا ا إكق.20را وا ا إ ،درا  م

ا ا رفدـ(.ودن لجداتدي دا صلداتا لدرافج إدرة ماكقدرداتا اقدر قاص مدرامق  د0222رامزك،لتخداافم.)
د22-82(،022)02رخلاكجدرا ميبد.آا ؽدرقاص مألق:اماسدرا ح مندكراا ثكقدو   مدغمؼدرااج ةإدكراصت لق،ر ا ةر ،

د/https://vision2030.gov.saـ(.درة ق،دررباحملعكيند0202ة ألقدرة احملقد)
ده  ك.) درات ق0200ةألَّ ف،غ   دكرااي ـدـ(.راافحملي در ض ةم داامق  دكؤ ا ه  دؤ اك ه  در واحمل ةم دكراافحملي  
درا ا  .راحمل ألل:دمرةدرافدح.

در قاص مد0202زةزرة،را ك   .) دكظه ة در قاص مم دراتي ط در دكوثمه  دكر ؤص    درة ا ا   (.ؤحملت ا  ك 
د د  ا ق دد0222وك د02رامق  ،جماق د، د000-008،د2إحملكحمل إ د: داخ داتع ، ،-http://www.univ

skikda.dz/doc_site/revues_SH/article42.pdfد
دراتا اكق.مرةدراسهمر :رامأل ض.0202را تَّ ؼ،ص حلدمح .) دـ(.درة للدمي درا حادردرا اـ 

https://vision2030.gov.sa/
http://www.univ-skikda.dz/doc_site/revues_SH/article42.pdf
http://www.univ-skikda.dz/doc_site/revues_SH/article42.pdf
http://www.univ-skikda.dz/doc_site/revues_SH/article42.pdf
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 الشامي شاكر بنت غادة. د                                                                             الغامدي أحمد بن هللا ضيف. أ
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دا إ .) د0200لايك،ل  رهلل درة ؿ درامق  ،جماق در إدا دـ(.ر قاص م داكصل كر قاص م:وت 
د.20-22(،20رات مرين.)

درة ا ا  دكر ؤص ؿدردر قاص مدرة مر،كةققدل لداي اقد-ـ0222غسرزم،ل م.) مألت م(.داحمل جقدؤحملت ا  ك 
ا يمألق،دمي درةؤمتمدرا ا  درا  يندل ؿدميمرةإدقك  دةو درة ؿدرافحملممدرداتا   درعل  ؿدرا موكق:خمامدراات كقدر قاص مألقدكر

دـ.0222  ا قدإ  دملابدرا اك إد،رجلسرئم،مألت مد
دـ(.إكحمل ا  كقدر و رعدكرااج أل دا لدرعامرمدكرةتا   :مرةدرافحملمدرا ميب.0222راحملت ين،مم كحدل  رةت ك.)

ـ(.در قاصػػػ مدرامق ػػػ دكاادا  ؤػػػن.رةااي دراػػػ كيلدرا ػػػ يندرة ماػػػقدردظػػػلدر قاصػػػ مدرامق ػػػ د0222جم هػػػ م،داػػػ ؤح)
دكاتػػػػ  در قاصػػػػ مألقدكلاػػػػـ  ذناه دردؤحملػػػػ ألخدرةسرألػػػػ دراات اتػػػػكقداا اػػػػ رفدرا موكق.  ا ػػػػقدلتػػػػك قدوػػػػ لا دو ايػػػػال،دااكػػػػقدرا اػػػػـ 

درااتكي.رايال،ؤ جس:دخممدرا  ةقدكرقاص مأل  دمش ؿدوامأليك 
دج ا،دكراذأل و  د،ل ج فدل  راحملمرتد.) دومح  دلّ  فد:احمل0208رة رملق، ا قدـ(.رقاص مأل  درة ا ا  دكرة ماق.

درجملا ،درا ميبد.
(.دحن ددن لجدااحمل الد جاي  دكميل رمدكؤههكلدرة اكدرة  عد0202اتت ،دغ  مدل  ر اككددكرا ت ،دل مؿدرات ك )

دردرا زخد درة اكدكؤت كان داتاي لدميل رم درا كيلدرا  اا: دمي درةؤمتم دل لداي اق دكةقق داخدراا هنيدمي دراا حملني، كرةا كس
دواا ومدو اا  كفدا،دةرودقدراعو ألنيدرا مب.د2  ا قددرا ميب،دااكقدراعوكق

ج ا م(.درربو رعدرااحملت ا   دوإ  دجن لقدرعمر درربإعرؤكج د-ـ0202)جصيإ،وامضمدكه رةألق،وخدلاك ق.
اا ؤإتق،كةققداي اقدمي درةااي درا كيلدرامرو،د،رةت اتقدكر إعرؤكجك  دراات اتكقداا ؤإتقدراصت لكقدل ةجدقد عد

درااتكيدجب ا قدلتك قدو لا دو در قاص مألقدكلاـ   ايالدكخممدرا  ةقد قاص مأل  در مكق  دردرا كؿدرا موكق،ااكقدرا اـ 
ـ.0202مش ؿدوامأليك ،درجلسرئم،ج ا م

درامق  .دكةققدلا كقد-ـ0222أل إني،ا ز قد تخ.) درايك مر درربمرةألقدردظلدر قاص م واا وم(.ؤت كقدكؤد ألم
در مرةألقدجب ا قد مشدل ؿدآا ؽدر إا   ة ردةو درة ؿدرافحملممدداي اقدمي درةؤمتمدرا ا  درا  ااداحملاكقدر قاص مدكرا اـ 

 ـ.0222واا وم0-0كرة مردكوثمهدردراات كقد.د  ا قد مشدرعهاكق،درعةمف،
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 العمرُي عثمان محمد سعدى. د                                                                خواجي محمد طاهر بن محمد. د        
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بِِّهمْ  َلَدى  َوالِعْشرِْينَ  الَحاِدي الَقْرنِ  ِبَمَهارَاتِ  َوَعالقَ تُ َها 0202 ُرْؤيَةِ  َضْوءِ  ِفيْ  للُمَعلِِّمْينَ  التَّْدرِْيِسيَّةُ  الُمَماَرَساتُ   ُطالَّ
 مستخَلص البحث:

بحثعرب  ددد برؤ ددد بحٞنمل ددد بضدددو بيفبحٞنعلِّمدددٌن بثددداىبتوحفرىدددابحثددد ز بحثتار سددد   بحٞنمارسددداتبىدددالبحث إددددبد بٓنا دددا
بثداىبوحثعشدر  بحٜنداديبحثقدر بوع قتهابّنسدتوىبمهدارحت بوٓنا ابمستوىبتوحفربىذهبحٞنمارساتبثا هم ب0202بحثسعود   

بضو بط هبم بوثتإق قبىالبحث إد بفقابقا بحث احثا بب نا بحست ان بمت بف هابص اغ ب٠نموع بم بحٞنمارساتبحثتار س   بيف
حثتنف ذبوددحرةبب-خط طب(بع ارة بتنارجبٓنتبث ث ب٠ناالتبرئ س :ب)حثت54 ببإٗنايلب)0202بحثسعود   بحثعرب   برؤ  بحٞنمل  
حثتقدددو ( بوثلتوصدددسبد بمسدددتوىبِّدح بحٞنعلِّمدددٌنبٟندددذهبحٞنمارسددداتربفقدددابٕن دددتبترٗنددد بع دددارحتبحالسدددت ان بد ببطاقددد بب-حثصددد ب

(بمعلًِّمابومعلِّم  بوقابِّسفرتبنتائجهابع بضع بِّدح ب04قوحمهاب)بوحٞنعلِّماتم حظ  بمتبتط  قهابعلىبع ِّن بم بحٞنعلِّمٌنب
( بكمددابِّسددفرتبنتددائثبحث إدددبعدد بورددودبع قدد بحرت اط  دد ب4545ٟنددذهبحٞنمارسددات ببددوز بنسدد بقددارهب)بوحٞنعلِّمدداتمددٌنبحٞنعلِّب

بومهدارحتب 0202بحثسدعود   بحثعرب  د برؤ د بحٞنمل د بضدو بيفبوحٞنعلِّمداتثلمعلِّمدٌنببحثتار سد بحألدح بمور  بدحث بدحصدائ ااببدٌن
بمقددحبيفبضدو بىدذهبحثنتدائثربفقدابمت بحقددححبعدادلبمد بحثتوصد ات بمد ب٨ِّنهدابتصدورط هبدم بوببثداىبوحثعشر  بحٜناديبحثقر 
ب02025بحثسعود   بحثعرب   برؤ  بحٞنمل  بضو بيفبوحٞنعلِّماتبثلمعلِّمٌنبحثفع البحثتار س بثألدح 

ب بمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  0202حث لماتبحٞنفتاح   ب:بحٞنمارساتبحثتار س    برؤ  ب
Abstract 

     The aim of the research is to identify the teaching practices that teachers need  in 

light of Saudi Arabia vision 2030, to determine the level of availability of these 

practices and their relation to the level of the 21st century skills of their students. To 

achieve the goal of the research, the researchers constructed a questionnaire in which a 

set of teaching practices In light of Saudi Arabia vision 2030, a total of 45 items 

distributed on three main domains (planning, implementation& class management, and 

evaluation). In order to recognize teachers' performance of these practices, the 

questionnaire items were translated into an observation card that was applied to a 

sample of (25) teachers. The results showed that the teachers' performance of these 

practices was weak with a relative weight of (1.54). The results of the study also 

revealed a positive correlation between the teachers' teaching performance in light of 

the vision of Saudi Arabia 2030 and the 21st century skills among their students. In 

light of these results, a number of recommendations were proposed, including a 

suggested proposal for the effective teaching performance of teachers in light of the 

vision of Saudi Arabia 2030.                                                                                                
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Teaching Practices, Vision 2030, 21st Century Skills 
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 المقدمة:     

مهارحتبظهوربرحتبسر ع بيفب٢نتل بمناح بحٜن اة بوبالتبوتطو ب شهابحثعاملبحٜنا دبقفزحتبحضار   بوٓنو ب
يفبِّدوحربحٞنؤسساتبحثتعل م   بوحثعاملٌنبف ها بتتطل ببتغًنًحبٓنتارهابحألر البحثقادم بيفبحثقر بحٜناديبوحثعشر  رب٣ناب

بوصانع بحثقرحر بحثدبو ٌن  بق س بثذثكبظهرتبدعوحتبم  بحثنام  بً حسوببونت ج  بد بضرورةببيفبحثاول بحٞنتقام  ِّو
بحثتع بحثنظا  بدص ح بيف بب  ل محالستمرحر    بباعت اره بحٞنعلِّم  بدعاحد بمؤسسات بف ها بحثعمل   بّنا بيف بحثزحو   حجز

حثتار س    بم بخ لبتأى لو بوتار  و بوتزو اهبباٞنهارحتبوحث فا اتبحثتار س   بحألدحئ   بحث زم بحثيتبتساعاهبعلىب
٨ِّن   بتطو ربحثتعل م بّناب٪نقِّقببنا بب0202 بحثق ا بباٞنمارساتبحثتار س   بحثفع اث  بح دبتؤكابرؤ  بحٞنمل  بحثعرب  ب

بر سبقادربعلىبموحره بحثتإا اتبوحالستعاحدبثلمه بحٞنستق ل   بوحٞننافس بيفبحٞنسابقاتبحثاوث   5
بحٞنمل  (ببأ ب0242(ربوحثعت  ب)0242(ربوحثروق ب)0242وقابِّشاربكسٌّبم بحألكل بودغريب) بثرؤ  

سدحت ج    ب٨ِّنها:بٓنسٌنبحستقطاببحٞنعلِّمٌن بودعاحدىمبديفب٠نالبحثتعل مبعاةبِّىاحلبب0202بحثعرب   بحثسعود   
وتأى لهمبوتطو رىم بوٓنسٌنبحث  ئ بحثتعل م   بححملفزةبثإلباحعبوحالبت ار بوتطو ربحٞنناىثبوِّساث ببحثتعل مبوحثتقو  ب

 بوحٜنصولبعلىبتصن  بمتقاِّ بيفبٝناصبيفبحثتعل مورفعبمشارك بحثقطاعبحألىل بوحة بوتنو عبمصادربٕنو سبم ت رب
٠نتمعبح ويبذوبق مبرحسخ ببحٞنؤشرحتبحثعاٞن   بثلتإص سبحثعلم بمرت زةبيفبذثكبعلىبث ث ب١ناوربرئ س  بى :

بوبن ا بمتٌن  بوحستغ لبٞنوقعبحٞنمل  بحٛنغرحيفب حقتصادبمزدىربذوبفرصبمستثمرةببفاعل   بوراذب    بوبوب ئ بعامرة
بط بطموحبذوبح وم بفاعل بوموحط بمسؤول5وبوب

نظرًحبٞناب قو ببوبم ببرم بِّىمبحٞنسؤوث اتبحثيتب ضطلعبهبابحٞنعلِّمباوحالرتقا بهبب حثتعل محثعمل   بتطو رببو عا ب
بحٜن اةبّنختل بروحن هابو٠ناالهتا ببسبد بدورهب عيفببدوربك ًنبومهم ب فهوببم بِّكرببحٞنها بخطورًةبوِّثرًحبيفبحجملتمع ا 

بووطن اب بوحرتماع اا بوسلوك اا بحثطاثببعلم اا بوباحٞننوطببإعاحد بحستقرحر  بحثيتب  ىنبعل ها بحألساس    بحثركائز حثوط ببم 
ب٬نتا ب ببس بثلمعرف   بناقس بث سب٠نرد بفهو ببورق و  بترب  بد بدوره بحثعقول بوترب   بحالْناىات  بوتعز ز بحثقارحت  تنم  

 ,kgoz & Firatو٘نل بثلوح بحثوط ب)ب تذىببوشامل ربث  ونوحبررااًلبومثااًلب٪نُبصإ إ  بورعا  بحألبنا برعا  ب
بب(02455 برربع ابحثقاد2005

حثدديتبِّكدداتبضددرورةبدعدداحدببيفبحٞنمل دد بحثعرب  دد بحثسددعود   علم  دد بحٞنددؤٕنرحتبحثويفبضددو بذثددك بُعقدددابعا ددابمدد ب
َنامعد بحٞنلدكبسدعودببُعدقدددارهبيفبضو بحٞنتغًنحتبحٞنعاصرةبحثدذيبملتقىبدعاحدبحٞنعلِّمبوتطو بحٞنعلِّمبوتطو ربِّدحئو بمنها:

بامعد بِّ بحثقدرىَنومسدتجاحتبحثعصدربحثدذيبُعدقددداببمؤٕنربدعاحدبحٞنعلِّمبوتار  دوبيفبضدو بمطاثدببحثتنم د وبب( 0222)
بب5(0242)

ل م  دد بَنم ددعب بحثعمل  دد بحثدبو  دد بوحثتع(بد ب0242ِّ(ربوحثع ددايب)0240و شددًنبكددسٌّبمدد بىنددايبوحثتم مدد ب)
روحن هابتعتماببارر بك ًنةبعلدىبفاعل  د بحٞنوحقد بحثتار سد    بوتتدأثرببعدادبمد بحثعوحمدسبمنهدابمداب تصدسببط  عد بحٞندادةب

 دددرت طبِنصدددائلبحٞندددتعلِّمبوحث  ئددد بحثتعل م  ددد  بومنهدددابمددداب دددرت طببددداٞنعلِّمبمددد بح ددددبقارحتدددوبوٚناتدددوببحثارحسددد    بومنهدددابمدددا
ب5كاد٬ن بو٧ِّناطوبحثسلوك   بو٣نارساتوبحثتار س   ودعاحدهبحألب حثشخص   

(بِّ بىنددامخبٙنسدد بحعت ددارحتبLeung & Ying Wong, 2005وقددابذكددربث ددنثبو ددنثبونددثب)
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حعت ارحتبمفاى م   بٟنابع قد بباثتدار سبوحٞننهداجبوحثع قد بب نهمدا بوحعت دارحتبس اسد   ب:بوى ب ثلممارساتبحثتار س   بحٛن اة
بكدابضدرورةحثيتب ن غ بِّخذىاببعٌنبحالعت اربيفبتصم مبوتنف ذبحٞننهاج بكمدابِّدوحربوِّمرب ق   بوق م   بتزودبحٞنعلِّمٌنبباألونفع   ب

تفتحبحثعقس بوبحثنزحى  بوبوحثتشج ع ب ب٣نارساتبحثتار سبم بح دبحمت كوبثألخ ق اتبكاثتوحضعبيفبهتأثًنبوبشخص   بحٞنعلِّمب
(بد بِّ بحٞنمارساتبحثصف   بتتطلببم بحٞنعلِّمب,Raidب2000ر اب)5بكمابِّشاربعلىبحثتخ سبحثعاحث  بوحثقارةوبحٜنماس  بوب

ب قبحثتار س بوحثطاثببوك ف   بحثتعامسبمعو بومعرف بعم ق ببداحملتوى بوطدرابحثتقدو حئاهتا بوطرب ثوروبمعرف بتام بباٞنناىثبوِّ ا
بال5بمبفع بوحتساابححملتوىبوب ئاتبحثتعلمبمعبحاراتبحثط ببثتإق قبتعل ب

١ن م بتؤثرببطر ق ببتِّ اوثور اثلمعلِّمبت و بم ن   بعلىببار س   (بِّ بحٞنمارساتبحثتRoss, 2000و رىبروسب)
(بمدعبروسبيفبِّ بىندامخبعداةب٣Kelly, 2004نارسداتوبحثتعل م  د بيفبغرفد بحثصد  بو تفدقبك لد ب)بيفم اشدرةبوغدًنبم اشدرةب

وطدددرابتدددار سبب فدددإ بذثدددكب دددنع سبم اشدددرةبعلدددىبحثغرفددد بحثصدددف   بومددد ب  بنهدددا بتغلددد بحٞننددداىثبوتدددؤثربيفبت و بتِّ ددداوثور ا
ب5حٞنعلِّمٌنبو٣نارساهتمبحثتعل م   

دددداتبحثسددددابق بيفبحٞنمل دددد بحثعرب  دددد بحثسددددعود   بحألدح بحثتار سدددد بثلمعلِّددددمبيفب وقددددابتندددداولبعا ددددابمدددد بحث إددددوثبوحثاِّرحس 
يفبتار سبحثنصوصبحثلغ بحثعرب   بتقو بِّدح بمعلِّماتبد ببىافتب(بحثيت0242حثتخصصاتبحٞنختلف  بمنها:بدرحس بحثساملب)

دد بدٗندااًلببددأ بحٞنمارسداتبحثتار سدد   بملبحألدب  د بباٞنرحلدد بحٞنتوسدط  بيفبضددو بمعدا ًنبحثتددار سبحٜنق قد  ب وِّظهددرتبنتدائثبحثاِّرحس 
(بد بحثتعر لبعلىبحٞنمارساتبحثتار س   بٞنعلِّمداتبحثعلدو بباٞنرحلد ب0242 بوىافتبدرحس بحثصم ل ب) تصسبٞنستوىبحثتم  ب

دد بد بِّ بمسددتوىبحٞنمارسدداتبحثتار سدد   بعموًمددابب حٞنتوسددط  بيفبضددو بحٞنعددا ًنبحثعاٞن  دد بثتددار سبحثعلددو  بوتوصددلتبنتددائثبحثاِّرحس 
د بحثتعددر لبعلددىبمدداىبحمددت مخبمعلِّمدد بحثر اضدد اتبباٞنرحلدد ب(ب0242كانددتببارردد بضددع ف  بكمددابىددافتبدرحسدد بحٞندداث  ب)

حٞنتوسط بث عضبمهارحتبتار سبحثر اض اتبحٞنطورة بوِّظهرتبنتائثبحثاِّرحس  ببأ بمستوىبحألدح بكا بضع ًفابث عضبمهارحتب
عدددر لبعلدددىبمسدددتوىب(بد بحثت0242 بب نمدددابىدددافتبدرحسددد بحثفه ددداب)حثتدددار س:بكاثتدددار سبحٞنتمدددا زبوحالسدددت عاببحٞنفددداى م 

حٞنمارساتبحثتار س   بحثفاعل بثاىبحثط ببحٞنعلِّمٌنبيفبٔنصلبحثعلو بحثشرع   بيفبحٛنامعاتبحثسعود    بيفبضو بحٞنتطل اتب
بحثدبو   بحٞنتجادة بوِّظهرتبنتائجهابِّ بحٞنمارساتبحثتار س   بحثفاعل بثاىبحثط ببحٞنعلِّمٌنبكانتببارر بمتوسط 5ب

سددد قرب تضدددحب٨ِّن  ددد بتوظ ددد بحٞنعلِّمدددٌنبثنوع  ددد بحٞنمارسددداتبحثتار سددد   بحثددديتبتسدددتهالبدعددداحدبمدددوحطنٌنبويفبضدددو بمددداب
صاٜنٌنببقادر  بعلىبحٞنشارك بحثفعاث بيفب٢نتل بحجملاالتبوحثتخصصات بوتعو اىمبحثتف ًنبحثعلم  بودكساهبمبعا ًاحبمد ب

عبحثيتبتتوح  بمعبمتغًنحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر   بوىدذحب تفدقبمدعبحٞنهارحتبوحالْناىاتبوحثق مبوِّوروبحثتقا ر بوثقاف بحإلباحب
(بحثددديتبِّكددداتبدعدددادةبصددد اغ ب0242(ربوحٟندددو  ب)0242(ربو١نمددداب)0245مدددابِّشدددارتبدث دددوبدرحسددداتبكدددسبمددد :بشدددل ب)

بٜناديبوحثعشر  5بحٞننظوم بحثتعل م    بوتنم  بمهارحتبحٞنمارساتبحثتار س   بٞنعلِّم بحثتعل مبحثعا  بيفبضو بمهارحتبحثقر بح
وذثددكبهبددالببرمد بحثدبددو ٌنباحْندداهبمهددارحتبحثقدر بحٜندداديبوحثعشددر  بمد بحالْناىدداتبحثدديتببداِّتبتنددالبحىتماًمددبو عدا ب

ادحةبهبذهبحٞنهارحتبيفبٗن عبنم بححملتوىبوحٞنهارحت بوقابباِّتبىذهبحٞنبم بح دبدتقا بكس بب ثلتعامسبمعبحٜن اةبط بدعمبحث
(بمد بِّردسبمهدارحتبحثقدر بPartnership for 21st Century Skillsحثشدرحك ب)حثتخصصداتببوحسدط بمنظمد ب

مثددس:بب وحثدديتبِّنشددئتببددٌنبقسددمبحثدب دد بباثوال دداتبحٞنتإدداةبحألمر    دد بو٠نموعدد بمدد بحٞنؤسسدداتبحثتجار  دد ب حٜندداديبوحثعشددر  
بيم د بوتعلد مبمهدارحتبحثقدر بحٜندادم  روسوفت بوحثرحبط بحثقوم   بثلدب   بُن دبِّصإ تبىذهبحثشدرحك بمد بِّىدمبق دادحتبتن
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علدىبحثت  د ببطاثدبوحثعشر   بح دبِّكاتبىدذهبحثشدرحك بِّ بحمدت مخبمهدارحتبحثقدر بحٜنداديبوحثعشدر  ب سداعابحث
ب(02425 بمعبحثعاملبحٞنتغًنبم بحوثوب)حٟنو  

بوحدبحثارحسد   ازبيفبحٞند٤ندمد بحثعلدمبوحإلبطاثدب بحثوحثعشدر  بيفبِّادابٕن ِّدبيداوت م ب٨ِّن  د بمهدارحتبحثقدر بحٜند
م بو سددداعاىمبعلدددىببندددا بحثثقددد  بيفبعمل  ددد بحثدددتعل ببطددد بنظًمددداب ضدددم بح٦ندددرحطبحثمرًحبطددداٞنسدددتو اتبعل دددا بكمدددابتدددوفربد

ب بكمابِّادا(0245 بوحثعشر  بوحٞنشارك ببفعاث   بيفبحٜن اةبحٞنان   ب)شل بيداو عاىمبث بت اربوحثق ادةبيفبحثقر بحٜن
دد مدد بحسددتخاح بحٞنعرفدد بوحثفهددمبوحددسبحٞنشدد  ت بوتضددمبحثتف ددًنبحثناقددابوحإلبدداحع بوحددسبحٞنشدد  ت ببحثطدد بب ٕن ِّ

وثقافدد بحالتصددداالتبوحٞنعلومدداتبوحإلعددد  بوحثق ددادةبوحثتعددداو  بوحثعمدددسبيفبفر ددق بوثقافددد بحٜنوسدد  بوتقن  ددد بحٞنعلومدددات ب
ب5(0244ربورزاKay, 2010وحٞنهارحتبحٜن ات   بوحٞنهن    بوحثتعلمبحٞنعتمابعلىبحثذحتب)

بدرحساتبكسب بمنها وىنامخبعا ابم بحث إوثبوحثارحساتبحثيتبتناوثتبمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر   
( بوحثيتب0242(ربوخل سب)Phelps, 2018(ربوفل سب)Griffin, 2018(ربورر ف ب)0242م :بس دإ ب)

  بومعرف بكسبم بحٞنعلِّمبوحثطاثببباٞنهارحتبِّكاتب٨ِّن   بدمثبمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بيفبحٞنناىثبحثارحس  ب
ب) برزا بم : بودرحساتبكس  بحثتار س  بِّثنا  ب)0244ومرحعاهتا بو١نما بوبريبوتا٤نينب)0242(ر  & Bray(ر

Tangney, 2017(ب بوع احثعال بوحث لويب)0242(ر بحثقر ب0242(ر بمهارحت بتنم   ب٨ِّن    بِّكات بوحثيت  )
بدسدحت ج ات بخ ل بم  بوحثعشر    بنار٬نٌنببحٜنادي بدرحس  بىافت بب نما ب٢نتلف   بتار      بوبرحمث وماحخس

(Nariman, 2014بتنف ذب بعنا بحالبتاحئ     بحٞنرحل  بيف بحٞنعلِّمٌن بتوحرو بحثيت بحثتإا ات بعلى بحثتعر ل بد  )
 ,Milsحالسدحت ج اتبحثيتبتساعابعلىبتعل مبحثط ببمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر   بوىافتبدرحس بم لزب)

(بد بٓنا ابماىبمعرف بحٞنعلِّمٌنبٞنهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر   بوماىبمساعاهتمبثط هبمبإلكساهبمب2015
ب) ببعطوط بدرحس  بىافت بحٌن بيف بحٞنهارحت  بحٜناديب0242تلك بحثقر  بمهارحت بحكتساب بماى بق اس بد  )
بوحثعشر   بم بوره بنظربحٞنتخرِّرٌنبَنامع بط   5ب

رب   بحثسعود   بحثيتبتؤكداب٨ِّن  د بدعداحدبحٞنعلِّدمبوتطدو رب٣نارسداتوبحثتار سد    بوتزو داهبوبناً بعلىبرؤ  بحٞنمل  بحثع
 بوحنط قًدابمد ب0202باثقارحتبحثيتبٕن نوبم بٓنق قبحألىاحلبحإل٧نائ   بثلتعل مبخ لبحألثف   بحثثاثث بورؤ  بحٞنمل  ب

( ب0244َنامع بحٞنلكبسعودب)بُعدقددااحدبوتطو رهبحثذيبتوص اتبعا ابم بحٞنؤٕنرحت بمثس:بمؤٕنربمعلِّمبحٞنستق سبدع
( بحثدديتبِّوصددتب0242ومددؤٕنربدعدداحدبحٞنعلِّددمبحثعددرابمعرف اددابومهن اددابحثددذيبعقددابباٛنامعدد بحثعرب  دد بحٞنفتوحدد بباث و ددتب)

احدهبوتار  وببضرورةبِّخذبمتطل اتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  ببعٌنبحالعت ار بعنابتقو بحألدح بحثتار س بثلمعلِّم بودع
يفبضدو بمطاثدببحثتنم د بومسدتجاحتبحثعصدربٞنوحرهد بمتطل دداتبذثدكبحثعصدر بوحإلعداحدبثعداملبمتغدًنبثلقدر بحٜندداديب

يفبضدددو برؤ ددد بحٞنمل ددد بحثعرب  ددد ببٌنوحثعشدددر   بفدددإ بحث إددددبحٜندددايلب سدددعىبد بتعدددرلبحٞنمارسددداتبحثتار سددد   بثلمعلِّمددد
بديبوحثعشر  بثاىبط هبم5 بوع قتهابّنهارحتبحثقر بحٜنا0202حثسعود   ب

 مشكلة البحث: 
د بحثتإددا اتبحٞنسددتق ل   بحثدديتبتوحرددوبدعدداحدبحٞنعلِّددمبتتطلددببتغددًنحتبعلم  دد بوت نوثور  دد بوثقاف  دد  بٕن نددوبمدد ب
موحرهدد بىددذهبحثتإددا ات بوحنط قًددابمدد بحثسددع بثتطددو رببددرحمثبدعدداحدبحٞنعلِّددم بيفبضددو بنتددائثبحث إددوثبوحثارحسددات ب
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 بدضداف بد بدٗنداعبحألدب داتبحثدبو  د  بوحٟن ئداتبحثعاٞن  د بوحإلقل م  د بوححملل  د ب0202لم  د بحٞنعاصدرة بورؤ د بحٞنمل د بوحثقضدا ابحثع
علددىب٨ِّن  دد بدصدد حبحٞنعلِّددمبودعدداحده بوتار  ددو بوتددوحفربحث فا دداتبحثتار سدد   بثا ددوربٞنوحرهدد بٓنددا اتبحثتنم دد بحثشددامل بيفبظددسِّب

ربحثفه دددا ب0222وحثعشدددر   بوٓنق دددقبِّىددداحلبحثتنم ددد بيفبعددداملب تسدددمبباثتإدددا اتبوحثتغ دددًن)حٛن د ببمتغدددًنحتبحثقدددر بحٜندددادي
ب(02425

ن حظبِّاابتركزبعلىبحثعنصربحث شريبحثذيب عا بم بِّىمبحثعناصربحٞنسا٨ن بب0202وم بخ لبحثنظربثرؤ  بحٞنمل  ب
يفبحثتنم  بوحالزدىار بح دبد بحٞنعلِّمبثوبدوربك ًنبعلىبمستوىبحٞنعدارلبوحٞنهدارحتبوحالْناىدات بباعت دارهب١ندورًحبِّساسد اابمد ب

يفبحٞنتعلق ببإعاحدبحٞنعلِّدمب(ربح دبِّشاربعا ابم بحثارحساتبوحٞنؤٕنرحتب0242روق  ب١ناوربحإلص حبوحثتطو ربحثتعل م ب)حث
( ب0242(ربوحثسددل م ب)0240حثدوط بحثعدرابعامدد  بوحٞنمل د بحثعرب  د بحثسددعود   بخاصد  بمنهددابدرحسداتبكدسبمدد :بحٞناضد ب)

( ب0242(ربوحثفه داب)0242(ربو١نماب)0242َنامع بحٞنلكبخاثاب)حٞنعلِّمبوعصربحٞنعرف :بمعلِّمبمتجادبثعاملبمتغًنبمؤٕنرب
(بد ب٨ِّن  دد بتطددو ربدعدداحدبحٞنعلِّددمب0242مددؤٕنربدعدداحدبحٞنعلِّددمبوتنم تددوبمهن اددابيفبعصددربحٞنعرفدد :برؤىبو٣نارسدداتبَنامعدد بطنطدداب)
دبو   ربوثضما بخدربحتبمسدتاحم بومنظمد بوتطو ربِّدحئوبيفبضو بحالْناىاتبحٞنعاصرةربٞنوحك  بحٞنتغًنحتبحثعاٞن   بوحٞنتطل اتبحث

(بباثعمسبعلىبتفع سبحٞنوحصفاتبحٞنع ار   بحٞنقدح ربثتطو ربحستقطابب0242)آلبساملببتبدرحس ب نمابِّوصٞنعلِّمبحٞنستق س ب
 بوحٞنهن  د بحث زمد ب بووضدعبحثدربحمثبحثتار    د0202يفبضدو برؤ د بب ودعاحدىمبوتار  همبيفبحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   ب حٞنعلِّمٌن
ب5ثتنف ذىا

كمددابِّشدداربعا ددابمدد بحث إددوثبوحثارحسدداتبد بتددا بمهددارحتبحثقددر بحٜندداديبوحثعشددر  بثدداىبحثطدد ببوحٞنعلِّمددٌن ب
بروضرورةبتطو ربدعاحدبحٞنعلِّمبو٣نارساتوبحثتار س   ربّنداب٪نقِّدقبتدوف ربىدذهبحٞنهدارحتبثدا هم بمنهدابدرحسداتبكدس بمد :بع دابحثقداد

 & Kayange(ربوك ددنثبومس سددكب)0242(ربوغددا)ب),Atkinson-Collierب2015وحتنسددو ب)(رب0245)
Msiska, 2016(ربو١نماب)ب(02425(ربوحث لويب)0242(ربوع احثعالب)0242

بس ق بما بب ويفبضو  بحٞناس  بثلإار  بثلمعلِّبثتإسٌنبونظرًح بب مٌنحٞنمارساتبحثتار س    برؤ   ّنابب0202يفبضو 
ببعلىبحٞنش  تبحٞنستق ل   بوٓنمسبحٞنسؤوث اتبوموحره بوحثتغل بب باحعإليفبحجملتمعبقادرًحبعلىبحثتنشئ بر سبفعالب نع سب

وحقعبمستوىبحٞنمارساتبحثتار س   بثلمعلِّمٌنبوحٞنعلِّمات بومستوىبمهارحتبحثقر بحٜناديب  بوثلوقولبعلىٓنا اتبحثعصر
(بمعلًِّمابومعلِّم  بحتضحبم بخ ٟناب02ن بحستط ع   ببلغتب)وحثعشر  بثاىبط هبمربِّررىبحث احثا بمقابل بمفتوح بمعبع 

ورودبحار بثص اغ ب٣نارساتبتار س   بمشتق  بم بحثرؤ   بوتار  همبعلىب٣نارساهتابيفبغرف بحثص  بوِّشارتبحثع ن بد بِّ ب
هبم5 بيفبمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بثاىبط   بورودبتا ِّ

ثلممل  بحثعرب   بحثسعود   بيفب٠نالبحثتعل مبب0202بتناوثتبمتطل اتبتفع سبحثرؤ  بحثوطن   بونظرًحبثقل بحثاِّرحس اتبحثيت
بعلدمبحث داحث ٌن بردا بىدذحب ثتعدرلبحٞنمارسداتبحثتار سد   ببث إددحبصف بعام  بوحٞنمارساتبحثتار س   ببصف بخاص  بعلىبحداِّ

بر بحٜناديبوحثعشر  بثاىبط هبم5 بوع قتهابّنهارحتبحثق0202ثلمعلِّمٌنبيفبضو برؤ  ب
 :أسئلة البحث

 ع بحألسئل بحآلت  :بحٜنايلبحإلراب  ببحاولبحث إدُب
 ؟0202حثسعود   ببيفبضو برؤ  بحٞنمل  بحثعرب   ٌن بٞنعلِّمحث ز بتوحفرىابثاىبححٞنمارساتبحثتار س   ببما -1
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 ؟0202حٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   بيفبضو برؤ  بثلمعلِّمٌن بحٞنمارساتبحثتار س   بمستوىبمابب -2
بهارحتبحثقدر بحٜنداديّنب0202يفبضو برؤ  بحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   بثلمعلِّمٌن بحٞنمارساتبحثتار س   بمابع ق ب -3

ب؟بثاىبط هبمب  وحثعشرب
 البحث: أهدافُ 

ب:د بماب ل بحث إدبحٜنايلبال بى ب
 ب02025يفبضو برؤ  بحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   ببٌن لمعلِّموماىبتوحفرىابثب حٞنمارساتبحثتار س   ٓنا اب -1
 02025حثسعود   ببيفبضو برؤ  بحٞنمل  بحثعرب   بٌن حٞنمارساتبحثتار س   بثلمعلِّممستوىببلعر بت -2
قددر بهددارحتبحثّنب0202حثسددعود   بيفبضددو برؤ دد بحٞنمل دد بحثعرب  دد ببٌن حٞنمارسدداتبحثتار سدد   بثلمعلِّمددع قدد ببلعددر بت -3

ب5بثاىبط هبمب  وحثعشرببحٜنادي
 أهميَّة البحث:
بحٜنايلبف ماب أيت:ب٨ِّن   بحث إددبت تمثسب

يفب٠نالبحثتعل م بوث ثًنبم بحٞنؤٕنرحتبوحألُناثبحثيتبتناديببضرورةبدعادةبب0202حالستجاب بثتفع سبرؤ  بحٞنمل  ب -1
 حثنظربيفبحثدب  بحثعمل   بثلمعلِّمبمهن اابوتربو اا5

 حثع ق بحثوث ق ببٌنبخططبحثتنم  بيفبحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود    بوعمل اتبتطو ربحٞنعلِّمٌنبمهن اا5دبرحزب -2
حثضو بعلىبموضوعبغا  بيفبحأل٨ن   ببتوفًنبقائم بم بحٞنمارساتبحثتار س   بحثيتبتستخا بكمق اسبودطارببطتسل ب -3

مهارحتبب بوّناب تفقبمع0202 بحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   برؤ ثتقو بِّدح بحٞنعلِّمٌنبوٓنسٌنبرودةبِّدحئهم بيفبضو ب
 5حثقر بحٜناديبوحثعشر  

رؤ  بحٞنمل  بحثعرب   بتزو ابحٞنشرفٌنبحثدبو ٌنبوحٞنعلِّمٌنبب طاق بم حظ بثلممارساتبحثتار س   بثلمعلِّمٌن بيفبضو ب -4
    بٟنؤال بحٞنعلِّمٌن بويفبتقو بِّدحئهمبذحت اا5 ب٬ن  بحإلفادةبمنهابيفبٕنهٌنبحٞنمارساتبحثتار س0202حثسعود   ب

 :بحثحدود ال
بحقتصربحث إدبحٜنايلبعلىبحٜناودبحثتاث  :

بحث شر   :بع ن بعشوحئ   بم بمعلِّم بومعلِّماتبحثتعل مبحثعا بيفب٢نتل بحثتخص صاتبوط هبمبّنإافظ بص  ا5 -4
 ّنإافظ بص  ا5حٞن ان   :بحٞناحرسبحٜن وم   بثل نٌنبوحث ناتب -0
 ىد45525-4502بحثارحس بحثثا بم بحثعا بحثارحس  ببحثفصسحث إدبيفبقب ط حثزمان   :بت ب -0
 حٞنوضوع   :ب -5
بب - برؤ   بثلمعلِّمٌنبيفبضو  بحثتاث  :بب0202ق اسبحٞنمارساتبحثتار س     بذحثتخط ط بوحثتنف )يفبحجملاالتبحثرئ س 

 وحثتقو (5
   بحثرئ س بحثتاث  :ب)حثتعل مبوحإلباحع بحثثقاف بحثرقم    حٞنهن بوحٜن اة(5ق اسبمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشربب -

 مصطلحاُت البحث:
بحثتاث  : بتضم نتبمصطلإاُتبحث إدبحثتعر فاتد
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ب
 التدريسيَّة: تالممارسا

حثغرف بحثصف   بم ب(بِّااب"حٝنربحتبوحٞنهارحتبوحٞنعلوماتبوحألنشط بحثيتب قو بهبابحٞنعلِّمبدحخسب0242عر فتهابحثع ايب)
ٔنطدد طبوتنف دددذبحثددارسبوطدددرابحثتددار سبوحثتقدددو بوددحرةبحثصدد  بوحثسدددلوك ات بوحألفعددال بوحثطدددرابحثدديتب سدددتخامهابحٞنعلِّدددمب

ب(05دحخسبحثص بثتقا بحٞنادةبحثعلم   ببغرضبدحاحثبحثتعلم"ب)ص5ب
بحثسلوك اتبوحثط بِّاا: بدررحئ اا بوغًنبحٞن اشرةبو ُعرِّلبحث احثا بحٞنمارساتبحثتار س    بحٞن اشرة رابوحألساث ببحثصف   

بِّثنا بمرححسبتقا بحثتعل ب بحٞنعلِّم  بحٞنعلِّمبِّو بحث إدبحثيتب ستخامها بيفبِّدحة بوحثعمل    بوحٞنتضمن  بباثنوحح بحٞنهن    مبحٞنرت ط 
بىبدحاحثبحثتعلمبوت سًنه5 بوتساعابعل0202ثلط ببيفبحٞنوحق بحثتعل م   بحٞنختلف  بوحثيتبتتوحفقبمعبرؤ  بحٞنمل  ب

 :0202رؤية المملكة العربيَّة السعوديَّة 
ا:بب(0242ع ر فتهاب)وزحرةبحثتعل م ب بأا 

بيفب بعنها بحإلع   بمت بحثسعود     بحثعرب    بحثنفطبثلمل   ببعا بما بب04خط  بح دبتضمنتبس سب0242ِّبر س   
بحٞنناىثبوس اساهتا بوِّ بتفع لها بوربطبذثكببربحمثبحثتطو ربحثتعل م بم بح دببنا بفلسف  ىاحفها بوس سبتطو رىا بوآث   

 بدعاحدبحٞنعلِّمبوتطو رهبحٞنهين بوحالرتقا ببطرابحثتار سبحثيتبْنعسبحٞنتعلِّمبىوبححملوربوث سبحٞنعلِّم بوحثدك زبعلىببنا بحٞنهارحت
راذب بومرغ  بثلتعل مبمرت ط بّننظوم بخاماتبوصقسبحثشخص    بوزرعبحثثق بوبنا بروحبحإلباحع بوبنا بب ئ بمارس   ب١نفزة بوب

بمساناةبومت امل 5ب
ب0202حثدبو   بوحٞنمارساتبحثتار س   بذحتبحثصل ببرؤ  بحٞنمل  ببو ُعرِّفهابحث احثا بدررحئ اابِّاا:بحٝنربحتبوحٞنضامٌن

بىذهبحثرؤ  بوتورهاهتا5بيفب٠نالبحثتعل مبحثعا بوحٞنتوقعبتفعل هابيفبحثعمل اتبحثتار س    بّناب٪نققبِّىاحل
 مهارات القرن الحادي والعشرين:

(ببأاا:ب"مهارحتبتتضم  بحسبحٞنش  تبوحالباحعبحثفردي بوحثتعاو بوحالبت ار بوحستخاح ب0245عر فتهابشل ب)
ب(25ِّدوحتبحثت نوثور ا بوحثقابل   بثلت     بوحثقارةبعلىبحسبحٞنش  ت"ب)ص5ب

وحٞن ولبوحٝنربحتببتحثقر بحٜناديبوحثعشر  بدررحئ اابِّاا:ب٠نموع بم بحثقارحتبوحالستعاحدحعرِّلبحث احثا بمهارحتبو ُب
بٞنتطل اتبحثقر بحٜناديبوحثعشر   بوتتضم بمهارحتبحثتعلمبوحإلباحع بومهارحتب بحٞنعلِّمو بمعبحثط ب بوفًقا حثيتب٬نارسها

بح بباثارر  بوتقاس بوحٜن اة  بحٞنهن  بومهارحت بحثرقم     بحٜناديبحثثقاف  بحثقر  بمهارحت بحخت ار بحثط ببيف بعل ها ب٪نصس ثيت
بوحثعشر  بحٞنعابثذثك5ب

 اإلطار النظري والدراسات السَّابقة
  التدريسيَّة:: الممارسات أوًل 

بثلتعل ب بوحثنظر    بمهمابِّمرًببمب عا بد بفهمبحألسسبحثنفس    بفهح بثلمعلِّمر بعلىبحثتعر لبعلىبك ف   بحاوثببوا تساعاه
م بوٓنا ابطرابتعاملوبمعبحٞنتعلِّمٌن بوحخت اربحٞنوحدبحثتعل م   بوحألساث ببوحثطرابحألنسببٟنم بفاوربحٞنعلِّمبث سبفقطبحثتعل ب

سر بويفبحثوقتبوبوحٞن ِّبورِّببوحٞنايفبنقسبحٞنعارلبوحٞنعلوماتبثلمتعلِّمٌنبِّوبدعطائهمبوحر اتبمنزث   بثلق ا بهبا بوث  بىوبحٞنرب
وذثكبم بحٞنفروضبِّ ب تمبيفبب ئ بتعل م   ب سودىاببو مشجعبثلمتعلِّمٌنبعلىبحثتفاعسبحٟنادلبدحخسبحثص بوخارربونفس
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(ب0240 بوقابعر فهابىنايبوحثتم م ب)وىذحبكلوبماب طلقبعل وبحٞنمارساتبحثتار س   ب حثودبوحالحدح ببٌنبٗن عبعناصرىا
"٠نموع بحألعمالبحثيتب قو بهبابحٞنعلِّمو بدحخسبحثغرف بحثصف    بوك ف   بحثتعامسبمعبحثط ب بومرحق تهم بوتشج عهم بِّاا:ب

ببب(4425وحإلشرحلبعلىبِّنشطتهم"ب)ص5ب
 منها:ب عوحمسثعاةببمعلِّمٌنلتعودب٨ِّن   بتطو ربحٞنمارساتبحثتار س   بثبللمعلِّمين:تطوير الممارسات التدريسيَّة  مبرِّرات
بحثتغًن ببسرع  -4 بعامل بيف بحٜنادث  بكبحث و :حت بيف بوحٞنتسارع بحٟنائس بونظمبوحثتقا ببحٞنعرف  اثنمو بحثتقن    بيف بحٞنذىس  

بوغًنىا5بوِّىاحفووحثتقا بيفبفلسف بحثعلمببحٞنعلومات 
وحثتغر ب ببحإلرىاب اوىبحٞنفاى مبحٞنغلوط  بوٓنا اتبحثعوٞن بحثيتبتوحرههابحجملتمعاتبحإلس م   بحٞنعاصرة بودعبكثرة -0

سهمبيفببنا بحإلنسا بوغًنىا ب٣نابالب٬ن  بموحرهتوبدالبم بخ لب٣نارساتبفعاث ربتُببوحإلٜناد وحثتنصًن بوحثت فًن ب
ببحثصاحل5

بم بتطو رب٣نارساتبرا اةبهتالبد بٓنسٌنبماخ تبحثنظا ببحثدبوي وحثتجر بببحثتجا ا -0 ب تمخضبعنو وما
تساعابعلىبٓنق قببرا اةروحكتشالبتقن اتببحثارحس    وتنظ مبحثصفولببحثتار س مثسبتطو ربطرحئقببحثدبوي 

بحثذحيت5حثتعل مببكأساث ببتعل مبِّفضس 
ثتإق قببحث زم رحالىتما بحجملتمع بباثدب  بكأدحةبم بِّدوحتبحثتنم   بم بخ لبدورىابيفبدعاحدبحثقوىبحث شر   ببتزح ا -5

بد   5ِّىاحلبحثتنم  بحالرتماع   بوحالقتصا
ِّوبخربحتوب اتو بحتستثًنبحىتما بحٞنتعلِّم بوالبترت طببوحقعببحثيتبالحٞنعلِّمٌنبحٞنمارساتبحثتار س   بحثتقل ا   بثاىببش وع -4

بحثعقل   5حٛنار    بوالبترحع بمستويبقارحتوبِّوبحألحاحثب
ىافتبد بحثتعر لبعلىببثيتح(ب0242وم بحثاِّرحس اتبحثيتبِّىتمتبباٞنمارساتبحثتار س   بدرحس بحثتمرح بوخل سب)

م بب0202يفبضو بمتطل اتبرؤ  بحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   بب مستوىبحٞنمارساتبحثتار س   بٞنعلِّم بحثر اض اتبومعلِّماهتا
لتبص بوتوبر اض ات ببابومعلِّم (بمعلِّمًب20)حٞنختلط بوت و نتبع ن بحث إدبم بحٞننهثببتبحثاِّرحس  وحستخامبنظرىم وره ب

(بيفبمستوىبحٞنمارساتبحثتار س   ببٌنب2524د بورودبفروابذحتبدالث بدحصائ   بعنابمستوىبحثاالث ب)نتائثبحثاِّرحس  ب
 بب نمابالب ورابفروابذحتبدالث بدحصائ   بثصاحلبحٝنربةبحألعلىبمعلِّم بحثر اض اتبومعلِّماهتابتعزىبٞنتغًنبحٝنربةبحثتار س   

ب5عزىبٞنتغًنبحٛننس(بيفبمستوىبحٞنمارساتبحثتار س   ببٌنبمعلِّم بحثر اض اتبومعلِّماهتابتُب2524عنابمستوىبدالث ب)
 :مهارات القرن الحادي والعشرينثانًيا: 
ب)بببببب بحثقر  بٟنذح بحثتعلم بدطار بوحثعشر   بحٜنادي بحثقر  بِّرس بم  بحثشرحك  بمنظم  ب شمسبP21وصفت بِّنو بوب نت  )

بباحملتوى  بحثط ببمنهابثلنجاحبيفبحثعمسبوحٜن اة بوِّنوبمز ثبم بحٞنعرف بحثيتب٩نببِّ ب تم  بحٞنهارحتبوحٞنعارلبوحٝنربحتب
ب ب)بوحٝنًنة بحٝناص  وحٞنهارحت بب نها بف ما بتت امس بب واا بحٞن ونات بتلك بوتتسم بحألساس     بحثتعلم ب2018 ,وضروب

Hallر  بوحٞنتعلِّمٌنبحثذ  ب ف رو بعلىب٥نوبدباحع ب(5بوتتطلببمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بمنابترب  بر سبم بحٞنف 
بوحثعمس5و تشاركو بمعبحآلخر  بيفبحث  تببحٞنش  ت ٜنسب

بوحٞنهارحتبوحٝنربحتوب بحٞنعرف  بد بٕن ٌنبحثط ببم  بحٜناديبوحثعشر   بحثعمسبب تسعىبمهارحتبحثقر  ثلنجاحبيف
(5بوقابقسمتهابمنظم بشرحك بمهارحتبحثقر ب۳۱۰۲ترث نثبوقادل ب)بCentury Skills 21)وحٜن اةبيفبحثقر بحٜنايلب)
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حثتف ًنببحآلت  :تت و بم بحٞنهارحتببوحإلباحع:مهارحتبحثتعلمببحألو :حجملموع بحٞنهارحت بحٜناديبوحثعشر  بد ب٠نموع بم ب
بحٞنش ل بحثناقا  بوحثتشارمخب وحس بوحإلباحعب وحثتوحصس بوبوحالبت ار ب  ببحثثان  :حجملموع  بحثثقاف  بم ببم   :حثرقمهارحت تت و 

مهارحتبحٞنهن ببحثثاثث :حجملموع بوحالتصاالت بوبوثقاف بتقن   بحٞنعلوماتببحإلع م    وحثثقاف ببحٞنعلومات    حثثقاف ببحآلت  :حٞنهارحتب
بحٞنهارحتببوحٜن اة: بم  ببحآلت  :تت و  ببوحثت    حٞنرون  بوحثتور و ببحثذحيت وحٞن ادرة بمتعادببحالرتماع  وحثتفاعس وحثتفاعس

ببوحٞنسؤوث   5وحثق ادةببوحٞنسا ث  وحإلنتار   ببحثثقافات 
 العوامل التي تدعم مهارات القرن الحادي والعشرين: 

بكسٌّب بم بحثعوحمسبحثيتبتُبب((Alismail & McGuire, 2015م بحث سام سبوماكق ورببحاد سهمب٠نموع 
بحثدك زبعلىبمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بيفبحثعشر  حثقر بحٜناديبوببباوربح ويبيفبدتقا بحثط ببمهارحت  بوى :

بم ببااًلببحثعم ق حثفهمبب٨ِّن   تأك اب بوبتطو ربحثفهمبم بخ لبتعادبحثتخصصاتبوترحبطها بوبحٞنعرف  بوححملتوى بوحٝنربحت
بوحقع   5ببدشرحمخبحثط ببيفبحثعاملبحٜنق ق  بم بخ لبتقا بب اناتبوِّدوحتبوخربحت بوبحٞنعرف بحثسطإ   

 :أهميَّة اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين
ب بد   بحالقتصاد بم  بحٞنعلوماتببحثصناع حثتإول بت نوثور ا بتطورحت بعلى ب)حثقائم بحٞنعلومايت بحٞنعريف بحالقتصاد د 

م بخ لبنظمببب٠نموعاتب٢نتلف بم بحٞنتطل اتبوحٞنهارحتبحثيتب٩نببعلىبحألفرحدبحكتساهبابوحالتصاالتبوحإلع  (ب تطل ب
ثذثكب٩نببعلىبحٞنسؤوثٌنبع بحثدب  بص اغ بنظمبحثتعل مببروِّ بتوحكببىذهبحثتطورحتبوحثتإا اتببا ببحثتعل م بوحثيتبال
بحثوضع ثتتم  بم بدكساببحثط ببمهارحتبحثقر بحثوححابوحثعشر   بوحثيتبالبٕن نهمبم بحكتساببحٞنعرف بب ضم بىذح

وم بحثاِّرحس اتبب ب(۳۱۰۲۰۱۰حٞناض  بب)وتط  قهابيفبنوحح بحٜن اةبحٞنختلف بب ٞنعرف فقط ببسبٕننإهمبحثقارةبعلىبدنتاجبح
بِّ بحثتوروبدرحس  ٞنعرف بماب٩نببعلىبحٞنعلِّمٌنبب(Atkinson – Collier, 2015ت نسو بكوثًنب)حثيتبحىتمتبهبذح

بِّكثربفاعل   تعل ب نتبع ن بوت و ببوحثعشر  5طلوب بثلقر بحٜناديبوِّكثربقارةبعلىبق ادةبط ىمب٥نوبحٞنهارحتبحٞنب موبث  ونوح
ب بم  بب( 5400)حثاِّرحس   بم  بحخت ارىم بوحستخامتبب۳۱۱۲ررى بحألمر       بحثوال اتبحٞنتإاة بيف بحثعام  بحٞناحرس م 

5ب(NCES)دضاف بد بب اناتبحصسبعل هابحث احدبم بحٞنركزبحثوطينبثإلحصا بحثدبويببثلاِّرحس   حثاِّرحس  بحالست ان بِّدحةب
بحألسلوبب بوتوص ببحالستقصائ  وحستخامتبحثاِّرحس   بم  ببٌنببحثنتائث لتبد ب٠نموع  بع ق  بىنامخ بِّ  بيف بدٗناٟنا ٬ن  

بحثطل ب٪نققوبو  تس و بحٞنعلِّمبيفبحكتساببمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بوما ب حثوقتبحثذيب أخذه بحٞنهارحت5 بم بىذه
 حثعمل 5ورحتبحثتار     بحثيتب تلقاىابحٞنعلِّمو بوحثوحقعبوِّوصتبحثاِّرحس  ببأ٨ن   بحثربطببٌنبحثا

 إجراءات البحث ومنهجه:
 منهج البحث:

توحفرىابثاىبحٞنعلِّمٌن ببحث ز بحٞنمارساتبحثتار س   ثتإا ابوذثكببرقتض بط  ع بحث إدبحستخاح بحٞننهثبحثوصف ت
 بباإلضاف بد بتوحفرىابثا همبم بوره بنظربحٝنربح بوحٞنتخصصٌن بوماىب0202يفبضو برؤ  بحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   ب

بد٩نادبحثع ق بحالرت اط   ببٌنبمستوىبِّدح بىذهبحٞنمارساتبم بق سبحٞنعلِّمٌنبومهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بثاىبط هبم5
ب
ب
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 مجتمع البحث وعينته:
تعل مبحثعا  بباٞناحرسبحالبتاحئ   بحٜن وم   بّنإافظ بص  ا بوحث اثغبت و  ب٠نتمعبحث إدبم بٗن عبمعلِّم بومعلِّماتبحثببببب

ب) بثلعا4224عادىم بب ( بح دببلغتب4552-4502حثارحس  بحث س ط   بحثعشوحئ    بباثطر ق  بحثع ن  بحخت ار بمت بوقا ه 
ب(بطاثً ا0245(بمعلًِّمابومعلِّم بباٞناحرسبحالبتاحئ    بوط هبمبحث اثغبعادىمب)04)

 :حألدوحتبحثتاث  ستخا بحث إدبحٜنايلبحت البحث: ضبط أدوا
يفبضو بب صٌنربثتإا ابحٞنمارساتبحثتار س   بحث ز بتوحفرىابثاىبحٞنعلِّمٌنحست ان بموره بثلخربح بوحٞنتخصِّب 5ِّب

 5ب0202حثسعود   ببرؤ  بحٞنمل  بحثعرب   
 بطاق بم حظ ربثرصابماىبتوحفربحٞنمارساتبحثتار س   بثاىبحٞنعلِّمٌن5 5بب
 حخت اربموحق بيفبمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  5 5جب

بوقابٕنتبدررح حتببنا بحألدوحتبوض طهابعلىبحثنإوبحآليت:
 بناء وضبط الستبانة:

بحإلررح بيفبدطاربحإلراب بع بحثسؤحلبحألولبم بِّسئل بحث إدبونصو:ب بحث ز بحثتار س   بحٞنمارساتبما)را بىذح
متبحثق ا بح دب( بوحٞنتخصصٌن؟بحٝنربح بنظربوره بم ب0202بحثسعود   بحثعرب   ب بحٞنمل  رؤ بضو بيفبحٞنعلِّمٌنبثاىبتوحفرىا

بحٞنمارساتّنجموع بم بحإلررح حتبحثتاث   بوحثيتبتتمثسبيفبدعاحدبحالست ان بوعرضهابعلىبحٝنربح بوحٞنتخصصٌنربثتإا اب
ب بد٩نادبصاقهابوث اهتابكماب أيت: ب0202بحثسعود   بحثعرب   برؤ  بحٞنمل  بضو بيفبحٞنعلِّمٌنبثاىبتوحفرىابحث ز بحثتار س   

 : الستبانة في صورتها األوليَّة
ب بى ئ  بعلى بث ست ان  بحألوث    بحثصورة ب٠ناالترا ت ببث ث  بح دبحشتمس بحٞنمارساترئ س   بعلى بحألول بحجملال

ب)بحٞنتعلق بحثتار س    ب45باثتخط ط بمتضمًنا بباثتنف ذبحٞنتعلق بحثتار س   بحجملالبحثثا بعلىبحٞنمارساتحشتمسب(بع ارة بكما
(ب42باثتقو  بمتضمًناب)بحٞنتعلق بحثتار س   بحجملالبحثثاثدبعلىبحٞنمارساتحشتمسب(بع ارة بب نماب44حثص  بمتضمًناب)بوددحرة
بيفبحٞنعلِّمٌن بثاىبتوحفرىابحث ز بر س   حثتابحثصورةبحألوث   بثلممارساتباالست ان  بٕنثسببع ارة(ب54ث  و بحإلٗنايلب)ع ارة ب
ب02025بحثسعود   بحثعرب   برؤ  بحٞنمل  بضو 

 حساب الخصائص السيكومتريَّة لالستبانة:
بث ست ان  بم بحٝنصائلبحثس  ومد    بعلىبححمل مٌنبحولببفقابمت ببرثلتأكا بم بخ لبعرضها حساببصاقها

بعا ابم بححمل ات بوحساببث اهتاببإ٩نادبمعامسبِّثفابكرون اخ بوف ماب أيتبب ا بذثك:
 صدق المحكمين:  -

بعابدعاحدبحالست ان بيفبصورهتابحألوث    بمتبعرضهابعلىب٠نموع بم بحٝنربح بوحٞنتخصصٌنبيفب٠ناالت:بحٞنناىثبوطراب
بتإل سبنتائثبحستجاباتبحٝنربح بوبم حظاهتمبباٜنذلبِّوبحثتعا سبِّوبحإلضاف  بحثتار س بوعلمبحثنفس بوطلببمنهمبدباح ب

 بوحثيتبٕن تبص اغتهابيفب0202بحثسعود   بحثعرب   بمعبرؤ  بحٞنمل  ب س   حثتار بحٞنمارساتبوحٞنتخصصٌنبحولبماىبتوحفق
( بودالثتهابحإلحصائ    بوحثذيبتت ضحبنتائجوب0حثصورةبحألوث   بث ست ان  بمت بحساببحثت رحرحتبوحألوزح بحثنس    بوق م ب)كا

بف ماب ل :
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بحٞنمارساتبوث   ببق مبدحث بدحصائ اارب٣ناب عينبتوحفق(بٛنم عبع ارحتبحالست ان بيفبصورهتابحأل0را تبق مب)كا -
ب02025بحثسعود   بحثعرب   بمعبرؤ  بحٞنمل  بحثتار س   
ت ا نتبحألوزح بحثنس    بإلٗنايلبحٞنمارساتبحٞنارر بباالست ان  بدالبِّ بٗن عهابرا تبعنابمستوىبك ًنة بف ماب -

بحثع ارةبرقمب) ب)(بّنجالبحثتقو بوحثيتب40عاح بفقابمتبحذفهابثتشابوب4554سجلتبوز بنس بضع  ببق مبقارىا (ربثذح
فقابسجسبمتوسطبحثوز بحثنس بثلمجاالتبب ( بوباثنظربد بدٗنايلبكسب٠نالبعلىبحاة2مضمواابمعبع ارةبِّخرىبرقمب)

ب) بقارىا بحثص بوحثتقو بق مبمرتفع  بحثتخط طبوحثتنف ذبوددحرة بذث0524-0524-0524حثث ث  بويفبضو  كبمتبدررح ب( 
ب5يفبصورهتابحثنهائ   حثتعا  تبوفقبآرح بححمل  مٌنربثتص حب

 ثبات الستبانة: -
مت بد٩نادبق مبمعامسبِّثفابكرون اخبث سب٠نالبرئ سبم بحجملاالتبحثث ث بباالست ان  بكماببرٜنساببث اتبحالست ان 

ب أيت:
بان بك س(:بمعامسبث اتبِّثفابكرون اخبثلمجاالتبحثرئ س بوث ست 4راولب)

 قيمة معامل ألفا المهارة الرئيسة م
 0.74 الممارسات التدريسيَّة المتعلقة بالتخطيط 1
ب0.81 الممارسات التدريسيَّة المتعلقة بالتنفيذ وإدارة الصف 0
ب0.78 الممارسات التدريسيَّة المتعلقة بالتقويم 0

 0.83 إجمالي الستبانة

ق مبمعامسبِّثفابث سب٠نالبعلىبحاةل بوث ست ان بدٗنااًلبقابرا تببق مبب(ب تضحبِّ 4باستقرح بب اناتبحٛناولب)
بمق وث رب٣ناب عينبث اتبحالست ان 5

 الصورة النهائيَّة لالستبانة: -
بعددابضدد طبحالسددت ان بمدد بخدد لبمددابمتبمدد بدرددرح حتبٜنسدداببصدداقهابوث اهتددابفقددابمتبحثتوصددسبد بحثصددورةبحثنهائ  دد ب

تبحإلرابدد بعدد بحثسددؤحلب(ب٣نارسدد بتار سدد    بوبددذثكبت ددو بقددابٕن دد٠44ندداالتربب ددسب٠نددالبمنهدداب)ث سددت ان بيفبصددورةبث ثدد ب
)مدابحٞنمارسداتبحثتار سد   بحثد ز بتوحفرىددابثداىبحٞنعلِّمدٌنبيفبضدو برؤ د بحٞنمل دد بعلددىببوحثدذيب دنل بب حألولبمد بِّسدئل بحث إدد

بم بوره بنظربحٝنربح بوحٞنتخصصٌن؟(5ب0202حثعرب   بحثسعود   ب
 بطاقة المالحظة وضبط:وضبط بناء  -

متببندا ببطاقد بحٞن حظد بيفبضددو بمدابِّسدفرتبعندوبنتددائثبحثتإ د مبعلدىبحسدت ان بحٞنمارسدداتبحثتار سد   بحثد ز بتوحفرىدداب
 بمد بورهد بنظدرىم بوف مداب لد بب دا بدردرح حتببندا بوضد طب0202يفبضدو برؤ د بحٞنمل د بحثعرب  د بحثسدعود   بب ثاىبحٞنعلِّمدٌن
ببظ :بطاق بحٞن ح

بحثتار س   بتحديد الهدف من بناء بطاقة المالحظة:  بحٞنمارسات بمستوى بق اس بد  بحٞن حظ  ببطاق  هتال
 02025يفبضو برؤ  بحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   بب ثلمعلِّمٌن



ُ
ُ

َماَرَسات
ُ
ُ امل

ُ
ة ْدِرْيِسيَّ

َّ
ُ الت

َ
ِمْين ِ

ّ
ْوِءُ ِفيُْ للُمَعل

َ
َيِةُ ض

ْ
ُتَها 0202 ُرؤ

َ
ـــــــــــــِبَمهَُ َوَعالق ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ْرِنُال اَراِتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ِرْيَنُ الَحاِدي ق

ْ
َدى  َوالِعش

َ
ِهْمُ ل ّبِ

َّ
ال

ُ
ُط

 العمرُي عثمان محمد سعدى. د                                                                خواجي محمد طاهر بن محمد. د        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

ُ

 
90 

الست ان بمتبٓنا ابحألدح حتبم بخ لبحالعتمادبعلىبحثصورةبحثنهائ   بنها البطاقة: تحديد األداءات التي تتضمَّ 
بحثتار س    بحٞنمارسات بب ٓنا ا برؤ   بح دبٕن ب0202يفبضو  بض طها  بحثسابق بد ببت  بحثث ث  بع ارحتبحجملاالت ترٗن 

بوق اسها ب بباالست ان ب)بوم ب  بسلوك اتب٬ن  برصاىا (بمهارةب54  و بدٗنايلبعادبحثع ارحتبباث طاق بىوبحثعادبنفسو
بفقط بحثفرع   بِّ بت و ببفرع    بوقابروع بيفبص اغ بحٞنهارحت ١نادةببصورةبدررحئ    بغًنبمرك  بِّيبتص بسلوًكابوححًاح

بغًنبمنف   بِّيبالبٓنتويبعلىبِّدحةبنف بوتعرببع بحٞنهارةبحثرئ س ببش سبدق ق5
فقابمتببرابم بحٝنصائلبحثس  ومد   بث طاق بحٞن حظ ثلتأك ببحساب الخصائص السيكومتريَّة لبطاقة المالحظة:

بدبحٞن حظٌن بوف ماب أيتبب ا بذثك:بببصاقهابم بخ لبصاابححمل مٌن بوحساببث اهتاببأسلوببتعا بحسا
بححمل مٌنصدق بطاقة المالحظة:  بعلىبعادبم بحألساتذة بع بطر قبعرضبحث طاق  ب متبتقا ربصاابحث طاق 

 بهبالبحثتأكابم بدق بحثتعل مات بوس م بحثص اغ بحإلررحئ   بٞنفردحتبحث طاق بووضوحها بودم ان   با(ب١ن مًب04بوحقعب)
ب بودباح  بتتضمنها  بحٞنهارحتبحثيت ببعضبِّم حظ  بححمل مٌنبعلى بحقتصرتبتعا  تبحألساتذة بوقا بتعا  تب رواا    

ساتذةبححمل مو بعلىبِّ ببطاق بحٞن حظ بتشتمسبعلىبحثتعا  تبحث س ط بيفبص اغ ببعضبحألفعالبحثسلوك    بوِّٗنعبحأل
  ٗن عبحٛنوحنببحٞنرحدبم حظتهابوق اسها5

ببأسلوببتعا بثبات بطاقة المالحظة:  بحٞن حظ  بحثوححا بمتبحساببث اتببطاق  بحٞنعلِّم بحٞن حظٌنبعلىبِّدح  د
بوٕن ب بثألدح   بتقا رىم ببٌن بحالتفاا بمعامس بحساب بمت بح د بباثنٌن بحالستعان  بباٞنهارحتبت بتعر فهم ببعا بحثزم    م 

(بمعامسبحالتفااببٌنبحٞن حظٌنب0 بوك ف   بم حظتهابدحخسبحثفصس بو وضحبحٛناولب)0202حثتار س   بيفبضو برؤ  ب
 علىبِّدح بث ث بم بحٞنعلِّمٌن5

ب(:بمعامسبحالتفااببٌنبحٞن حظٌنبعلىبِّدح بحٞنعلِّمٌنبحثث ث 05راولب)

وىذحب عىنبِّ بب (%97(بِّ بمتوسطبمعامسبحتفاابحٞن حظٌنبيفبحاث بحٞنعلِّمٌنبحثث ث ب ساوىب)0ضحبم بحٛناولب) ت ب
ببطاق بحٞن حظ بعلىبدرر بعاث  بم بحثث ات بوِّاابصاٜن بكأدحةبثلق اس5

بعابحثتأكابم بصااببطاق بحٞن حظ بوث اهتا بِّص إتبحث طاق بيفبصورهتابالصورة النهائيَّة لبطاقة المالحظة: 
 ببإٗنايلب0202يفبضو برؤ  بحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   بب حثنهائ   بصاٜن بثق اسبمستوىبحٞنمارساتبحثتار س   بثلمعلِّمٌن

با5ب(بسلوًكابدررحئ اب54)
 القرن الحادي والعشرين:اختبار قياس مهارات 

وحثعشددر   بوحثدديتببحٜندداديبحثقددر بحثسددابق بذحتبحثصددل بّنتغددًنبمهددارحتحالطدد عبعلددىببعددضبحث إددوثبوحثارحسدداتببمت ب
متبدعداحدبحالخت داربويفبضدو بذثدكبب(0242حٜنط د  ب)ثق اسبىذحبحٞنتغًن بومنهابدرحسد :بسبوحخت ارحتب  عاحدبمقابإبقامت

بوفًقابثلخطوحتبحثتاث  :

بمعامسبحالتفاابيفبحاث بحٞنعلِّمبحثثاثدبمعامسبحالتفاابيفبحاث بحٞنعلِّمبحثثا ب بحٞنعلِّمبحألولمعامسبحالتفاابيفبحاث

ب%97ب%98ب96%
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هدددارحتبحٞنتمثلددد بيف:بهبدددالبق ددداسبحٞنوحثعشدددر  ببحٜنددداديبحخت ددداربمهدددارحتبحثقدددر ببندددا حٟندددالبحثعدددا بمددد بحالخت دددار:بمت ب
بحثتار سد   بذثدكبهبدالبد٩ندادبحثع قد بحالرت اط  د ببدٌنبمسدتوىبحٞنمارسدات( بوحٜن داةبحٞنهند -بحثرقم   بحثثقاف -بوحإلباحعبحثتعل م)

بط هبم5بثاىبوحثعشر  بحٜناديبحثقر بومهارحتب0202بحثسعود   بحثعرب   برؤ  بحٞنمل  بضو بيفبثلمعلِّمٌن
بحٞنناىثتخصصٌنبيفب٠نالبعرضبحثصورةبحألوث   بث خت اربعلىبحألساتذةبحٞنبمت بباستطالع رأي السادة المحكمين:

وذثكبإلباح بآرحئهمبوم حظاهتمبحولبوضدوحبحثتعل مداتبوحثاقد بحثعلم  د بوحثصد اغ بحثلغو  د ببوعلمبحثنفس بحثتار س طرابوب
ويفبب كددسبمفددردةبثلمهددارةبحثدديتبتق سددها بوقددابقددا بحث احثددا ببارحسدد بآرح بححمل مددٌنبوم حظدداهتمبب ٞنفددردحتبحالخت ددار بومناسدد 

بضوئوبٕن تبحثتعا  تربث ص حبحالخت اربصادقًابوقابً بثلتط  قبيفبصورتوبحألوث   5
هبدددالببحالتسددداابحثددداحخل بٞنفدددردحتبحالخت دددارمتبحسددداببالتس   اق ال   داخلي لمف   ردات الختب   ار:  -

 بّنعدىنبِّ ب هدالبكدسبسدؤحلبثدوٓنا دابحثتجدانسبحثداحخل ببمد بخد ل بحالخت دارحست عادبحألسئل بغًنبحثصاٜن بيفب
ب5حالخت ارد بق اسبنفسبحثوظ ف بحثيتبتق سهابحألسئل بحألخرىبيفب

بددٌنبدرردد بكددسبموقدد بوحثارردد بمدد بحالتسدداابحثدداحخل بث خت دداربفقددابمتبد٩نددادبمعددام تبحالرت دداطبحثتاث  دد :ببوثلتأكددا
 بث خت دار ببدٌنبحثاررد بحث ل  د بثلمهدارةبحثرئ سد بحث ل   بثلمهارةبحثرئ س بحثيتب ق سدها بوبدٌنبدررد بكدسبموقد بوحثاررد بحث ل  د

 وحثارر بحث ل   بث خت ار5
 الدرجة الكليَّة لالختبار(-(: معامالت الرتباط بين درجة كلٍّ موقف وكلٍّ من: )الدرجة الكليَّة للمهارة الرئيسة0جدول )

 م
معامل الرتباط بالدرجة 
 الكليَّة للمهارة الرئيسة

بالدرجة  معامل الرتباط
 الكليَّة لالختبار

 م
معامل الرتباط بالدرجة 
 الكليَّة للمهارة الرئيسة

معامل الرتباط بالدرجة 
 الكليَّة لالختبار

 **0.510 **0.822ب42 **0.768 **0.982ب4
 **0.710 **0.969ب42 **0.758 **0.970ب0
 **0.677 **0.0882ب42 **0.730ب**0.656ب0
 **0.933 **0.981ب42 **0.680 **0.826ب5
 **0.528 **0.840ب02 **0.817 **0.915ب4
 **0.563 **0.729ب04 **0.911 **0.962ب2
 **0.890 **0.790ب00 **0.624ب**0.636ب2
 **0.923 **0.972ب00 **0.768 **0.982ب2
 **0.658 **0.735ب05 **0.680 **0.826ب2
 **0.509 **0.564ب04 **0.551ب**0.740ب42
 **0.553 **0.735ب02 **0.625 **0.759ب44
 **0.831 **0.861ب02 **0.720 **0.646ب40
 **0.811 **0.910ب02 **0.668 **0.873ب40
 **0.573 **0.588ب02 **0.748 **0.966ب45
 **0.720 **0.980ب02 **0.710ب**0.969ب44
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 العمرُي عثمان محمد سعدى. د                                                                خواجي محمد طاهر بن محمد. د        
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( ب٣ندابُ شدًنب250باستقرح بب اناتبحٛناولبحثسابقب ت ضحبِّ بٗن عبمفردحتبحالخت اربرا تببقد مبمرتفعد بِّكثدربمد ب)ب
بد بحالتساابحثاحخل ببٌنبِّسئل بحالخت اربوحثارر بحث ل   بثلمهارةبحثرئ س بوحالخت اربك س5

بس بوحثارر بحث ل   بث خت اربكماب ل :كمابمت بد٩نادبمعام تبحالرت اطببٌنبحثارر بحث ل   بث سبمهارةبرئ 
ب(: معامالت الرتباط بين الدرجة الكليَّة لكلِّ مهارة رئيسة والدرجة الكليَّة لالختبار4جدول )

حثارر بحث ل   بث دسبمهدارةبرئ سد بمد بحٞنهدارحتب تضحبم بخ لبحٛناولبحثسابقبحرتفاعبق مبمعام تبحالرت اطببٌنب
ب5ث خت ارحالتساابحثاحخل بب٣ناب عين ب(250حثث ثبوحثارر بحث ل   بث خت اربع ب)

 حساب ثبات درجات الطالب على الختبار:  -
فقددددابمتببروحثعشددددر  بحٜندددداديبث دددداتبدرردددداتبطدددد ببحثع ندددد بحالسددددتط ع   بعلددددىبحخت دددداربمهددددارحتبحثقددددر بٜنسدددداب

 بوصعوب بض طبحثعوحمسبمرةبثان  بهمنفسِّحألفرحدبعلىببحالخت اردعادةبتط  قببنظرًحبثصعوب برحستخاح بطر ق بحثتجزئ بحثنصف   
حالخت ددار بوعل ددوبفقددابمتبد٩نددادبمعامددسبحالرت دداطببددٌنبحألسددئل بحثفرد  دد بحثدديتبقددابتنشددأبخدد لبحثفدددةببددٌنبتط  ددقبودعددادةبتط  ددقب

( ب25205(بثلتجزئدد بحثنصددف    بوحثدديتبنددتثبعنددوبمعامددسبث دداتبق متددوب)Spearmanوحثزور  دد بباسددتخاح بمعادثدد بسدد ًنما ب)
ببتشًنبد بث اتبدرراتبحثط ب5بحثق م وىذهب

 والعشرين:  يالحاد لختبار مهارات القرنالصورة النهائيَّة 
حثقدر بحٜنداديببعابحالنتها بم بخطوحتبدعاحدبحالخت ار بوحساببخصائصوبحثسد  ومد    بِّصد حبحخت داربمهدارحتب

ب ( بتضدمنتبمهدارتٌنبفدرع تٌنمبوحإلبداحعحثدتعل بيفبش لوبحثنهائ بم ونًابم بثد ثبمهدارحتبرئ سد :بحٞنهدارةبحألو ب)وحثعشر  ب
)حثتوحصددسبب:حٞنشدد  ت( بب نمددابتضددمنتبحٞنهددارةبحثثان دد ب)حثثقافدد بحثرقم  دد (بٙنددسبمهددارحتبفرع  دد حددسبب-ب)حثتف ددًنبحثناقدداب:٨نددا

ثقافد بتقن  د بحٞنعلومداتبوحالتصداالت( بوحشدتملتبب-بحثثقاف بحإلع م   ب-بحثثقاف بحٞنعلومات   ب-بحالبت اربوحإلباحعب-بوحثتشارمخ
ب-بحثتفاعسبحالرتماع ب-بحٞن ادرةبوحثتور وبحثذحيتب-بفرع   ب)حٞنرون بوحثت   بحٞنهارةبحثثاثث ب)حٞنهن بوحٜن اة(بعلىبستبمهارحت

حثق ددادةبوحٞنسددؤوث   ( بوف مدداب لدد بردداولبوصدد بمهددارحتبحثقددر بحٜندداديبب-بحإلنتار  دد بوحٞنسددا ث ب-بحثتفاعددسبمتعددادبحثثقافددات
بوحثعشر  بيفبصورتوبحثنهائ   5

 شرين بالختبار(: توزيع مهارات القرن الحادي والع5جدول )

سة
لرئي

رة ا
مها

ال
 

 المهارات الفرعيَّة م
 عدد األسئلة
 بالختبار

 أرقام
 األسئلة بالختبار

إجمالي 
أسئلة 
المهارة 
 الرئيسة

 النسبة المئويَّة
 لكل مهارة فرعيَّة
بالنسبة للمهارة 

 الرئيسة

 النسبة المئويَّة
رئيسة لكل مهارة 

بالنسبة إلجمالي 
 المهارات

التعلم 
 واإلبداع

 00، 16، 12 0 التفكير الناقد 1
6 

52% 
02% 

 %52 02، 06، 11 0 حل المشكالت 0
 %42 %05 10 05، 10، 0 0 التواصل والتشارك 4 الثقافة الرقميَّة

 معامل الرتباط المهارة الرئيسة م
 0.892 التعلم واإلبداع 1
 0.816 الثقافة الرقميَّة 0
 0.706 المهنة والحياة 0
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 العمرُي عثمان محمد سعدى. د                                                                خواجي محمد طاهر بن محمد. د        
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 عدد األسئلة المهارات الفرعيَّة م
 بالختبار

 أرقام
 األسئلة بالختبار

إجمالي 
أسئلة 
المهارة 
 الرئيسة

 النسبة المئويَّة
 لكل مهارة فرعيَّة
بالنسبة للمهارة 

 الرئيسة

 النسبة المئويَّة
رئيسة لكل مهارة 

بالنسبة إلجمالي 
 المهارات

 %05 09، 17، 1 0 البتكار والبداع 5
 %16.67 07، 6 0 الثقافة المعلوماتيَّة 6
 %16.67 02 ،8 0 الثقافة اإلعالميَّة 7
 %16.67 00، 9 0 ثقافة تقنيَّة المعلومات والتصالت 8

 المهنة والحياة

 08، 4 0 المرونة والتكيف 9

10 

16.67% 

42% 

 %16.67 15، 7 0 المبادرة والتوجيه الذاتي 12
 %16.67 04، 5 0 التفاعل الجتماعي 11
 %16.67 18، 0 0 التفاعل متعدد الثقافات 10
 %16.67 01، 10 0 اإلنتاجيَّة والمساءلة 10
 %16.67 19، 14 0 القيادة والمسؤوليَّة 14

 %122 02 إجمالي

 :نتائج البحث
 را تبنتائثبحث إدبثتج ببع بِّسئلتوربثذحبفقابمتبعرضبنت ج بكسبسؤحلبعلىبحاة بكماب أيت:

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
حإلررح حت بوقاببحثسؤحلبحألولبم بِّسئل بحث إدبِّثنا بعرضبدررح حتبحث إد بكونوبِّحابىذهتبحإلراب بع بٕن ب

بثاىب بتوحفرىا بحث ز  بحٞنمارساتبحثتار س    بثتإا ا بوحٞنتخصصٌنر بثلخربح  بموره  بحست ان  بيفببنا  بعنو تلخصتبحإلراب 
بب حٞنعلِّمٌن بحثسعود    بحثعرب    بحٞنمل   برؤ   بوحثيتبت و بم بوره بب 0202يفبضو  بوحٞنتخصصٌن  بحٝنربح  نتبم بث ث بنظر

ب(بع ارة545بوحقعب)ب ٠ناالتبِّساس   
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

بحث إدبوحثذيبنصو:ب)مابمستوىبحٞنمارساتبحثتار س   بثلمعلِّمٌنبيفبضو ب ثإلراب بع بحثسؤحلبحثثا بم بِّسئل 
بحثسعود   ب بحثعرب    بحٞنمل   بحٞن حظ بعلىبع ن بم بمعلِّم بومعلِّماتبفقابمت ببر؟(0202رؤ   ب ١نافظ بص  ابتط  قببطاق 

بومعلِّم  ب بٓنل سبحستجاباهتمبدحصائ اابُنساببحثت رحرحتبوحثنسببوحألوزح بحثنس    بومستوىبحثتوحفرب(بمعلِّمًب04بوحقعب) ا
بتبحثنتائثبكمابىوبموضحبباٛناحولبحآلت  : بوثلمهارةبحثرئ س بدٗنااًل بوكانةلبث سبمهارةبفرع   بعلىبحا

لمستوى أداء الممارسات المرتبطة بمجال والتكرارات والنسب والوزن النسبي  التوافردرجة ومستوى (: 6جدول )
 (05التخطيط )ن= 

 المهارة م
 درجة التوافر

الوزن 
 النسبي

مستوى 
 ضعيفةمتوسطة  كبيرة التوافر

 % ك % ك % ك
 ضع ف  1.28 76.0 19 20.0 5 4.0 1 النمو العام للطالب. يفهم مبادئ 1
 متوسط  1.72 40.0 10 48.0 12 12.0 3 ل جديد في مجال التخصص.يطلع على ك 0

0 
بالخص       ائص النفس       يَّة والجتماعيَّ       ة يل       م 

 واألكاديميَّة للطالب.
 متوسط  1.8 40.0 10 40.0 10 20.0 5
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َ
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ْ
َدى  َوالِعش

َ
ِهْمُ ل ّبِ

َّ
ال

ُ
ُط

 العمرُي عثمان محمد سعدى. د                                                                خواجي محمد طاهر بن محمد. د        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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 المهارة م
 درجة التوافر

الوزن 
 النسبي

مستوى 
 ضعيفةمتوسطة  كبيرة التوافر

 % ك % ك % ك

4 
ة ع  ن: التط  ور الت  اريخي لمي  دان يمتل  ث ثقاف  

التربي  ة، بنظري  ات ال  تعلم وتطبيقاته  ا، تقني  ات 
 تعديل السلوك.

بضع ف  1.12 88.0 22 12.0 3           

اف الخاص     ة م     ن األه     داف يش     تد األه     د 5
 العامة.

بمتوسط  1.76 32.0 8 60.0 15 8.0 2

6 
ب خ    الل أنش    طة ومش    روعات يعل    م الط    ال

 مرتبطة بأهداف بعيدة المدى.
بضع ف  1.48 56.0 14 40.0 10 4.0 1

بمتوسط  1.84 28.0 7 60.0 15 12.0 3 د األهداف التعليميَّة المطلوبة.يسعى لتحقي 7

8 

اف بص     ورة واض     حة لتنمي     ة يص     ود األه     د
مه      ارات: )التفكي      ر البتك      اري، التفكي      ر 
الناق          د، التص          ال، التع          اون، الثقاف          ة 
المعلوماتيَّة، المهارات الجتماعيَّة، المرون ة، 

 التكيف، المبادرة(.

بضع ف  1.24 76.0 19 24.0 6           

داف الخط   ة )معرفيَّ   ة، مهاريَّ   ة، ين   وع ف   ي أه    9
 انفعاليَّة(.

بمتوسط  1.72 32.0 8 64.0 16 4.0 1

داف بص      ورة قابل      ة للقي      اس يوض        األه       12
 وبوقت محدد.

بمتوسط  1.8 32.0 8 56.0 14 12.0 3

ط     ة ع     ن طري     د الخط     ة الوطنيَّ     ة يع     د  الخ 11
 لالتصالت والتقنيَّة.

بضع ف  1.28 72.0 18 28.0 7           

10 
ات الط       الب واهتمام        اتهم يراع       ي حاج        

بضع ف  1.4 60.0 15 40.0 10            وميولهم عند وضع الخطة.

10 
وض  ع الخط  ة وض  وا األه  داف  يراع  ي عن  د

واإلس  تراتيجيات واألنش  طة والوس  ائل  تعل  يم 
 متمايز .

بمتوسط  1.88 28.0 7 56.0 14 16.0 4

وارد البيئيَّ  ة ف  ي عمليَّ  ة التخط  يط يس  ت ل الم   14
 للتعلم.

بضع ف  1.4 60.0 15 40.0 10           

15 
رق العم ل ومجموع ات أص حاب ينضم في ف

 الخبرة لتطوير طريقة التعلم.
بضع ف  1.56 52.0 13 40.0 10 8.0 2

بضع ف  1.55 المحور ككل

بددأوزح بب باسدتقرح بب انداتبحٛنداولبحثسددابق ب تضدحبِّ بمعظدمبع دارحتبىددذحبححملدوربردا تبعندابدرردد بتدوحفرب)ضدع ف (
حألخرىبعنابمستوىبتوحفرب)ضع ف (ببأوزح بنس    بترحوحتبمدابب( بورا تبحثع ارحت4542-4540)بنس    بترحوحتبماببٌن

( ب٣ندداب شددًنبد بضددع بِّدح بحٞنعلِّمددٌنبثلممارسدداتبحثتار سدد   بحٞنرت طدد بّنجددالبحثتخطدد ط بح دددبتشددًنب4522-4520بددٌنب)
صددائلبد بضددع بدٞنددامهمببنظر دداتبعلددمبحثددنفسبذحتبحثصددل بِنب-مدد بخدد لبم حظددتهمب-حثنتددائثبحثدديتبمتبحثتوصددسبدث هددا
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ْ
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َّ
ال

ُ
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 العمرُي عثمان محمد سعدى. د                                                                خواجي محمد طاهر بن محمد. د        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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ط هبم بوىوبمابقاب نع سبباثسلببعلىبمستوىبحثط ب بكماب ت ٌنبم بحٛناولبحثسابقبحقتصاربحٞنعلِّمٌنبعلىبحألىاحلب
َنانددببحثتددذكربوحثتإصدد سبدو بحثدك ددزبعلددىبحٛنوحنددببحثتف ًن  دد بحثعل ددابومهددارحتبحإلبدداحعبوحالبت ددار بومدد بمظدداىرببحثدديتبهتددتم ب

ربحٞنعلِّمددٌنبعلددىبحثتجه ددزبثلددارسبّنإتددوحهبحٞنتدداحبدو بحث إدددبعدد بِّنشددط بدثرحئ  دد بتددرت طبحثضددع بيفبىددذحبحجملددالبِّ ًضددابحقتصددا
يفببوحٞنعلِّمداتبباٜن اةبحثوحقع   بثلط ب بوباثنظربد بدٗنايلبىذحبححملورب تضحبِّ بمتوسطبمستوىبع ن بحثاِّرحس د بمد بحٞنعلِّمدٌن

( ب٣نداب شدًنبد ب4544عندابمسدتوىبضدع  ببدوز بنسد بقدارهب)بقدابردا تب حٞنمارساتبحثتار س   بحٞنرت ط بّنجالبحثتخط ط
 ضعفهمبيفبىذحبحجملال5

لمستوى أداء الممارسات المرتبطة بمجال والتكرارات والنسب والوزن النسبي  التوافردرجة ومستوى (: 7جدول )
 (05التنفيذ وإدارة الصف )ن= 

 المهارة م
 درجة التوافر

الوزن 
 النسبي

مستوى 
 التوافر

 ضعيفةطةمتوس  كبيرة
 % ك % ك % ك

1 

مف  اهيم( بطريق  ة تس  م  بتنمي  ة -ي  نظم المحت  وى )حق  ائد
مه    ارات التفكي    ر البتك    اري، مه    ارات التفكي    ر الناق    د، 
مه    ارات ح    ل المش    كالت، التص    ال، التع    اون، الثقاف    ة 
المعلوماتيَّ   ة، المه   ارات الجتماعيَّ   ة، المرون   ة، التكي   ف، 

 المبادرة(.

 ضع ف  1.48 56.0 14 40.0 10 4.0 1

ستراتيجيات تتي  ف ر  لتن وع المه ام إيستخدم أساليب و  0
 والنتاجات التعليميَّة.

 ضع ف  1.52 56.0 14 36.0 9 8.0 2

 ضع ف  1.4 64.0 16 32.0 8 4.0 1 اعي الفروق الفرديَّة بين الطالب.ير  0

4 
تخدم أس   اليب تحفي   ز للط   الب تعتم   د عل   ى الجه   د يس   

ال    ذاتي وتس    اعدهم عل    ى المعرف    ة والبتك    ار ف    ي األداء 
 القتصادي.

 ضع ف  1.28 76.0 19 20.0 5 4.0 1

تحدث أنش   طة إثرائيَّ  ة مناس   بة ل  ربط الط   الب بالحي   اة يس   5
 الواقعيَّة.

 ضع ف  1.4 64.0 16 32.0 8 4.0 1

6 
تخدم مصادر معلومات إلكترونيَّ ة مختلف ة تزي د الثقاف ة يس

 للطالب.المعلوماتيَّة 
 ضع ف  1.56 48.0 12 48.0 12 4.0 1

م ع  ن طري  د البيئ  ات التعليميَّ  ة اعد الط  الب ف  ي ال  تعل  يس   7
 التفاعليَّة المتنوعة.

 ضع ف  1.52 52.0 13 44.0 11 4.0 1

ك        ز عل        ى إدارة المواق        ف التعليميَّ        ة دون الكتف        اء ير  8
 بالنتائج.

 ضع ف  1.36 68.0 17 28.0 7 4.0 1

را أس      ئلة إبداعيَّ      ة تق      وم عل      ى الطالق      ة والمرون      ة يط       9
 واألصالة والحساسيَّة للمشكالت.

 ضع ف  1.4 64.0 16 32.0 8 4.0 1

س    تراتيجيات تحف    ز الط    الب عل    ى التواص    ل إس    تخدم ي 12
 الفعال مع اآلخرين.

بمتوسط  1.72 48.0 12 32.0 8 20.0 5

11 
والبح   ث  ،د أدوار الط   الب ف   ي المواق   ف التعليميَّ   ةح   دِّ ي

 عن نشاطات مناسبة لها.
بمتوسط  1.76 36.0 9 52.0 13 12.0 3

10 
س   تخدم أدوات ووس   ائل اتص   ال مرن   ة تس   اعد الط   الب ي

 على إنجاز المهام دون إشراف مباشر.
 ضع ف  1.48 60.0 15 32.0 8 8.0 2

10 
س  اعد الط   الب عل  ى تقب   ل روا النق  د وتحلي   ل األفك   ار ي

 ضع ف  1.4 60.0 15 40.0 10           والقضايا بصورة موضوعيَّة وموثوقة.
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 العمرُي عثمان محمد سعدى. د                                                                خواجي محمد طاهر بن محمد. د        
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ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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 المهارة م
 درجة التوافر

الوزن 
 النسبي

مستوى 
 ضعيفةطةمتوس  كبيرة التوافر

 % ك % ك % ك
بمتوسط  1.68 44.0 11 44.0 11 12.0 3 شارك الطالب مسؤوليَّة التعلم والتحصيل العلمي.ي 14

س     اعد الط     الب عل     ى تج     اوز متطلب     ات الم     نهج إل     ى ي 15
 اكتشاف وتوسيع عمليَّة التعلم.

بضع ف  1.52 56.0 14 36.0 9 8.0 2

بضع ف  1.50 المحور ككل

ببأوزح ب ب)ضع ف ( بتوحفر بدرر  برا تبعنا بححملور بع ارحتبىذح ب تضحبِّ بٗن ع بحثسابق  بب اناتبحٛناول باستقرح 
ببٌن بترحوحتبما بحثع ارحتب4542-4502)بنس     بعاح بف ما بمستوىبتوحفرب45-44-42)ب: ارقِّ(  بوحثيتبرا تبعنا )

ب) بقارىا ببأوزح بنس     بحٞنعلِّمٌنبثلممارساتب4522-4522-4520)متوسط ( ب شًنبد بضع بِّدح  ب٣نا بعلىبحثدت بر )
ضعفهمبيفبتنظ مبححملتوىببش سبب-م بخ لبم حظتهمب-ضححثتار س   بحٞنرت ط بّنجالبحثتنف ذبوددحرةبحثص  بح دبحت ب

سدحت ج اتبحٞنستخام بيفبحثتار س بف بإل سمحببتنم  بحثتف ًنبحالبت اريبوحسبحٞنش  ت بحألمربحثذيب نع سبعلىبح
بحب  و بىنامخبدحعلب بيفبإلثلتنو عبيفبحستخاح  بتؤيتبٖنارىا بوحٞنناقش  بِّ بطرابححملاضرة بحٜنا ث  بطاٞنا سدحت ج اتبحثتار س   

عبعلىبحثتوحصسبحثفعالببٌنبسدحت ج اتبحثيتبتشجِّبحإلحألىاحل بوقابِّشارتبحثنتائثبحثسابق بد بضع بحستخاح بٓنق قب
ضحبِّ بمتوسطبمستوىبع ن بحثاِّرحس  بم بحثط ب بوتق سبروحبحثنقابوحثتف ًنبحٛنماع  بوباثنظربد بدٗنايلبىذحبححملورب ت ب

بوز بب قابرا تبعنابمستوىبضع  ب يفبحٞنمارساتبحثتار س   بحٞنرت ط بّنجالبحثتنف ذبوددحرةبحثص بوحٞنعلِّماتبحٞنعلِّمٌن
 ( ب٣ناب شًنبد بضعفهمبيفبىذحبحجملال45425نس بقارهب)

لمستوى أداء الممارسات المرتبطة بمجال والتكرارات والنسب والوزن النسبي  التوافردرجة ومستوى (: 8جدول )
 (05التقويم )ن= 

 المهارة م
 درجة التوافر

الوزن 
 النسبي

مستوى 
 ضعيفةطةمتوس  كبيرة التوافر

 % ك % ك % ك

1 
يق    يم أفك    ار الط    الب اإلبداعيَّ    ة باس    تخدام الختب    ارات 

 والمقاييس المناسبة.
 ضع ف  1.56 56.0 14 32.0 8 12.0 3

 ضع ف  1.52 52.0 13 44.0 11 4.0 1 .تخدم أساليب حديثة في تقويم نشاط الطالبيس 0
 ضع ف  1.44 56.0 14 44.0 11            .وع في أساليب التشخيص الخاصة بالطالبين 0

4 
س   تراتيجيات تعل   يم متم   ايز للرف   ع م   ن مس   توى إتخدم يس   

 .تقويم الطالب
 ضع ف  1.56 56.0 14 32.0 8 12.0 3

 ضع ف  1.6 48.0 12 44.0 11 8.0 2  .خل التقنيات الحديثة في عمليات التقويميد 5
 ضع ف  1.4 60.0 15 40.0 10            .عل عمليَّة التقويم عمليَّة تعاونيَّة تحليليَّة تشخيصيَّةيج 6

7 
تخدم أس    اليب تق    ويم إبداعيَّ    ة حديث    ة تتناس    ب م     ع يس    

 .مهارات القرن الحادي والعشرين
 ضع ف  1.56 48.0 12 48.0 12 4.0 1

بمتوسط  2.04 28.0 7 40.0 10 32.0 8 .بط التقويم باألهداف السلوكيَّةير  8

9 
مم بطاق       ات مالحظ      ة لقي       اس أداء الط      الب ف       ي يص      

المه       ارات المختلف       ة  القي       ادة، والمرون       ة، والتكي       ف 
 ."والتصال، والتعاون وتحمل المسؤوليَّة

 ضع ف  1.56 52.0 13 40.0 10 8.0 2

 ضع ف  1.6 48.0 12 44.0 11 8.0 2ص   مم مل   ف اإلنج   از بم   ا يتواف   د م   ع متطلب   ات مه   ارات ي 12
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 العمرُي عثمان محمد سعدى. د                                                                خواجي محمد طاهر بن محمد. د        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول(                 المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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 المهارة م
 درجة التوافر

الوزن 
 النسبي

مستوى 
 التوافر

 ضعيفةطةمتوس  كبيرة
 % ك % ك % ك

 .القرن الحادي والعشرين

11 
ستخدم األشكال والرسوم البيانيَّ ة والتوض يحيَّة ف ي تق ويم ي

 .مهارات التصال
 ضع ف  1.6 40.0 10 60.0 15           

10 
بتك  ر مف  ردات لقي  اس مه  ارات الثقاف  ة التكنولوجيَّ  ة ل  دى ي

 .الطالب
 ضع ف  1.56 48.0 12 48.0 12 4.0 1

10 
حق   د ل   دى الط   الب الق   درة عل   ى نق   د ادع   اءات وس   ائل ي

 .اإلعالم في المجالت المختلفة
 ضع ف  1.24 76.0 19 24.0 6           

14 
زود الط  الب بنت  ائج أعم  الهم والت ذي  ة الراجع  ة المناس  بة ي  

 .إلنجازاتهم
بمتوسط  1.96 24.0 6 56.0 14 20.0 5

مك     ن الط     الب م     ن تقي     يم المعلوم     ات بط     رق نقديَّ     ة ي 15
 .تنافسيَّة

بضع ف  1.36 68.0 17 28.0 7 4.0 1

 ضعيفة 1.57 المحور ككل

باسددتقرح بب اندداتبحٛندداولبحثسددابق ب تضددحبِّ بٗن ددعبع ددارحتبىددذحبححملددوربرددا تبعنددابدرردد بتددوحفرب)ضددع ف ( ببددأوزح ب
(بحثلتددٌنبرا تددابعنددابمسددتوىبتددوحفرب)متوسددط (ب45-2حثع ددارتٌنبرقمدد ب)( بف مددابعدداحب452-4505نسدد    بترحوحددتبمدداببددٌنب)
(بعلدددىبحثدت دددبرب٣نددداب شدددًنبد بضدددع بِّدح بحٞنعلِّمدددٌنبثلممارسددداتبحثتار سددد   بحٞنرت طددد ب4522-0525بدددأوزح بنسددد    بقدددارىاب)

خاح بحالخت ددارحتبّنجددالبحثتقددو  بمدد بخدد لبم حظددتهمبحتضددحبضددعفهمبيفبحسددتخاح بحألسدداث ببحٜنا ثدد بيفبحثتقددو ب)حسددت
حسددتخاح ببطاقدداتبحٞن حظدد بحث زمدد بب-ددخددالبحثتقن دداتبحٜنا ثدد بيفبعمل  دد بحثتق دد مبب-وحٞنقددا  سبثتق دد مبحألف دداربحإلباحع  دد ب

حستخاح بحألش البوحثرسو بحث  ان   بحثتوض إ   ( بكمابِّشارتبنتائثبم حظتهمبد بضع بتنم  ب-ثق اسبحألدح حتبحٞنختلف 
بثدداىبحثطدد بربنظددرًحبثغ دداببحٞنمارسدداتبحثتقو٬ن  دد بذحتبحثصددل بباٞنهددارحتبحثفرع  دد بٞنهددارحتبحثتف ددًنبحٞنختلفدد ببمهددارحتبحثتف ددًن

 ت ضدحبِّ بمتوسدطبمسدتوىبع ند بحثاِّرحس د بمد بحٞنعلِّمدٌنبب كاثناقابوحإلباحع بوحسبحٞنش  ت بوباثنظربد بدٗنايلبىذحبححملور
( ب٣ناب4542بوز بنس بقارهب)ب قابرا تبعنابمستوىبضع  ب ٞنرت ط بّنجالبحثتقو وحٞنعلِّماتبيفبحٞنمارساتبحثتار س   بح
بُ شًنبد بضعفهمبيفبىذحبحجملال5

ب5(04) =ب:بمستوىبتوحفربحٞنمارساتبحثتار س   بثاىبِّفرحدبحثع ن ب(2راولب)
 مستوى التوافر الوزن النسبي عدد المهارات الفرعيَّة مجالت الممارسات التدريسيَّة م
 ضع ف  1.55ب15 التخطيط 1
 ضع ف  1.50 15 التنفيذ وإدارة الصف 0
 ضع ف  1.57ب15 التقويم 0

 ضعيفة 1.54 45 إجمالي البطاقة

قابب (ب تضحبِّ بدرر بتوحفربدٗنايلبحٞنمارساتبحٞنتعلق بباٞنهارحتبحثرئ س بثاىبحٞنعلِّمٌن2باستقرح بب اناتبحٛناولب)
(بعلىبحثدت ب بكمابِّ بمتوسطبحثوز بحثنس ب4542-4542-4544را تبعنابمستوىب)ضع ف ( ببأوزح بنس    بقارىاب)

 ببشد سبعدا بقداب0202بحثسدعود   بحثعرب  د برؤ د بحٞنمل د بضدو بيفب ثلمعلِّمدٌنبحثتار سد   بحثذيب عدرببعد بمسدتوىبحٞنمارسدات
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 العمرُي عثمان محمد سعدى. د                                                                خواجي محمد طاهر بن محمد. د        
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بضو بيفب ثلمعلِّمٌنبحثتار س   بحٞنمارساتبرب٣ناب شًنبد بضع بمستوى(بعنابمستوىب)ضع ف (4545سجسبق م بقارىاب)
ب0202بحثسدعود   بحثعرب   برؤ  بحٞنمل    بوبدذثكبت دو بقدابٕن دتبحإلرابد بعد بحثسدؤحلبحثثدا بمد بِّسدئل بحث إددبوحثدذيب دنل 

ب(5؟0202بحثسعود   بحثعرب   برؤ  بحٞنمل  بضو بيفب ثلمعلِّمٌنبحثتار س   بحٞنمارساتبعلى:ب)مابمستوى
وحثددديتبمتببناؤىدددابيفبضدددو برؤ ددد بب  تضدددحبضدددع بمسدددتوىبحٞنمارسددداتبحثتار سددد   بحٞناررددد بب طاقددد بحٞن حظددد ب ودٗندددااًلب

(بحثيتبِّشارتبد بضع بحألدح بحثتار س ب0242 بوىذحب ت فقبمعبنتائثبدرحس ب)حٜنط   ب0202بحثسعود   بحثعرب   بحٞنمل  
ب( بحثيتبتوصلتبد بحرتفاعبحٞنستوىبحثتار س بثاىبحٞنعلِّمٌن02425معبدرحس ب)حثع اي بثاىبحٞنعلِّمٌن بو٫نتل ب

 :الثالث النتائج المتعلقة بالسؤال
ب بحثسؤحل بع  بثإلراب  ب نل بحثثاثد بوحثذي بحث إد  بِّسئل  بحٞنمارساتبب:علىبم  ببٌن بحالرت اط    بحثع ق  )ما

فقاببرومهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بثاىبط هبم؟(ب0202حثتار س   بثلمعلِّمٌنبيفبضو برؤ  بحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   ب
ع ن ببحٞنعلِّماتوببن بم بحثط بب٣ن ب ارسو بيفبفصولبحٞنعلِّمٌنتط  قبحخت اربمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بعلىبع ِّببمت ب

 ب بد٩نادبمعامسبحالرت اطببٌنبدرراتبحٞنعلِّمٌنبب طاق بحٞن حظ بودرراتبحثط ببباخت اربا(بطاث ًب024حث إد ببإٗنايلب)
بمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بعلىبحثنإوبحثتايل:

 العربيَّة المملكةرؤية  ضوء في للمعلِّمين، التدريسيَّة (: يوض  معامل الرتباط بين الممارسات12جدول )
 طالبهم لدى والعشرين الحادي القرن ومهارات 0202 السعوديَّة

 مستوى الدللة معامل ارتباط بيرسون العدد األدوات

في ضوء رؤية  ،والمعلِّمات بطاقة مالحظة الممارسات التدريسيَّة للمعلِّمين
 0202المملكة العربيَّة السعوديَّة 

ب04
ب(2424دحلبعناب)ب24252

ب024 اختبار قياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطالب

ب٬ن  بحثقولببأ ب بوعل و بحٞنورب   تضحبم بق م بمعامسبحالرت اطبباٛناولبحثسابقبِّنوب قدببم بحالرت اطبحثتا 
ط هبم ببثاىبوحثعشر  بحٜناديبحثقر بثلمعلِّمٌن بومستوىبمهارحتبحثتار س   بىنامخبع ق بقو   ببٌنبمستوىبحٞنمارسات

دوربوحضحبيفبتنم  ببعضبمهارحتبحثقر بحٜناديبب0202بحثسعود   بحثعرب   برؤ  بحٞنمل  بضو بوم بىناب ص حبثلتار سبيف
وحثعشر  بثاىبحثط ب بوعل وبفقابٕن تبحإلراب بع بحثسؤحلبحثرحبعبم بِّسئل بحث إد ببأنوب ورابحرت اطبتا بموربببٌنب

بثلمعلِّمٌن بحثتار س  بحٞنمل  بضو بيفب حألدح  بثاىب0202بحثسعود   بحثعرب   برؤ   بوحثعشر   بحٜنادي بحثقر  بومهارحت  
باألدح بحثتار س بثاىبحٞنعلِّمب٧ن تبمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بثاىبب0202ط هبم بف لمابٕن تبمرحعاةبم ادئبرؤ  ب

بط بو5
 مناقشة نتائج البحث وتفسيرها:

 :إلى إرجاعها يمكن النتائج تلث إجمالي وبتفسير
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 غ اببحٞنعلوماتبحث اف  بثاىبحٞنعلِّمٌنبحولبمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر   ب٣نابِّد ىبد بعا بمرحعاةبىذهبحٞنهارحتب
بقو   ببٌنبضع ب بِّشارتبدث وبنتائثبحثاِّرحس  بم بورودبع ق  ب ؤكابما بحثتخط طبٟنا بوتنف ذىا بوتقو٬نها بوىذح ِّثنا 

 وحثعشر  بثاىبط هبم5ومهارحتبحثقر بحٜناديببحٞنمارساتبحثتار س   بثاىبحٞنعلِّمٌن 
 ِّدىبد بد٨نالبكثًنبم بحٛنوحنببحثتف ًن   بِّثنا بص اغ بحألىاحلبب ترك زبحٞنعلِّمٌنبعلىبٓنص سبحٞنعلوماتبثاىبط هبم

 حثسلوك    بوقابظهربذثكبرل اابيفبضع بمهارحتبحثتف ًنبحثناقابثاىبحثط ب5
 حث إدبع بحٞنرحرعبحٞنرت ط ببتخصصهمبحألكاد٬ن ربحألمربحثذيبِّدىبد بصعوب ببضع بمستوىبمهارحتبحٞنعلِّمٌنبيف

 دٞنامهمبباٛنا ابيفبحثتخصل5
    ِّدىبد بصعوب بب ز ادةبِّع ا بحٞنعلِّمٌنبباثتار سبألكثربم بص   بوضع بمهارحهتمبيفبحثتخط طبحٛن ابثلاروسبحث وم

 حثعا بحثارحس 5بسًنبحثعمل   بحثتار س   بوفقبخط بمنظم بم بباح  
 بعمل   بيفبحث  ئ   بثلموحردبضع بمهارحتبٓنل سبححملتوىبثاىبحٞنعلِّمٌن بحألمربحثذيبتس  ببيفبغ اببحالستغ لبحألمثس

 ثلتعلم5بحثتخط ط
 عا بحإلٞنا بباٞنش  تبحثوحقع   بذحتبحثصل بّنوضوعبحثارس بوقابظهربذثكبيفبغ اببحثتخط طبٟنذهبحٞنش  تبم ب

 وضع بقارحتبحثط ببيفبحسبحٞنش  تبحإلباحع   بم بناح  بِّخرى5ناح   ب
 بناح   ب بحثارسبالىتماماتبحثط ببم  بموحك   بِّد ىبد بعا  بحٞنناس    ببتوظ  بحثتقن اتبحثرقم    غ اببحالىتما 

عا بحثقارةببوضع بمهارحتبحثثقاف بحثرقم   بكإحاىبمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بم بناح  بِّخرى بباإلضاف بد 
 علىبتوظ فهابيفبتقو بحثط بببش سبعلم بسل م5

 بعلىبحثط ببحٞنناس  بحثيتبٓنفزبكثاف بححملتوىبباٞنفاى مبوحألف اربِّدىبد بصعوب بحستخاح بحٞنعلِّمٌنبث سدحت ج ات
ِّىمبمهارحتببحآلخر   ب٣نابِّد ىبباورهبعلىبضع بمهارحتبحٞنهن بوحٜن اةبثاىبحثط ب بكإحاىبمعبحثفعالبحثتوحصس

 حثقر بحٜناديبوحثعشر  5ب
 5ضع بقارةبحٞنعلِّمٌنبعلىبحثتقو بيفبدطاربتعاو بِّد ىبد بعا بتق سبحثط ببألوروبحثنقابوحثتف ًنبباثرِّيبحآلخر 

 البحث توصيات
ببناً بعلىبنتائثبحث إدبحثسابق ب وصىبّناب ل :

 02025معبحٞنتطل اتبحثدبو   بحٜنا ث  بيفبضو برؤ  بضرورةبتط  قبحٞنمارساتبحثتار س   بحثفعاث بحثيتبتت   ب 
 02025عقابدورحتبتار     بثلمعلِّمٌنبُتسهمبيفبرفعبمستوىب٣نارساهتمبحثتار س   بيفبضو برؤ  بب 
 دمثبمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بيفبحٞنقررحتبحثارحس   بعام بومقررحتبدعاحدبحٞنعلِّمٌنبخاص 5بب 
 وحثربطببٌنبحٞنارس بوحث  ئ بب ساهبمبحٞنهارحتبحثيتبتساعاىمبعلىبحالناماجبيفبحجملتمعبحٝنارر حالىتما بباثط ببوحك

 ححملل   بكمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  5
 :مقترحات البحث

ببناً بعلىبنتائثبحث إدبحثسابق ب قدحبحثتايل:
 ب02025ؤ  بتصو ربمقدحبثربنامثبدعاحدبحثط ببحٞنعلِّمٌنبب ل اتبحثدب  بيفبضو برب
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 ب02025تصو ربمقدحبثألدح بحثتار س بحثفعالبثلمعلِّمٌنبيفبضو برؤ  بحٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   ب
    مهارحتببتنم  بيفبوِّثرهب حٞنعلِّمٌنبثاىبحثتار سبمهارحتبتنم  بيفبحألص سبحثتار سبعلىبقائم بتار     بحق   بفاعل

 5حثقر بحٜناديبوحثعشر  بثاىبط هبم
 المراجع العربيَّة:

حٞنمل د برؤ د ببدوربكل اتبحثدب د بيفبحثتنم د بحٞنهن  د بثلمعلِّدمبيفبضدو (5ب0242ودغري بعل بِّ٘ناب)برحألكل  بفهابع ابحهلل
بب2025-220 برامع بحثقص م ب0202مؤٕنربدوربحٛنامعاتبحثسعود   بيفبتفع سبرؤ  ب ب0202حثعرب   بحثسعود   ب

يفبمقدررحتبب0202مقددحبثتضدمٌنبحألبعدادبحثدبو  د بثرؤ د بحٞنمل د بحثعرب  د بحثسدعود   ببرتصدو بب(02425)بلبسامل بعل ب٪نٍنآ
حٞندؤٕنربحثدوطينبحثثدا بثلسدن بحثتإضدًن   بيفبعمادةبحثربحمثبحثتإضًن   بيفبرامعد بحإلمدا ب١نمداببد بسدعودبحإلسد م    ب

ب505-4 بحثر اض بِّدوربحثسنوحتبحثتإضًن   بمعبمتطل اتبسوابحثعمسب:بت امسحثسعود   حٛنامعاتب
خر٩ن بوخر٩نداتببماىبحكتساببمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  بم بوره بنظرب5(0242)ببع ابحثوىاببعطوط بصفا 

ب0525-004 ب22 ب٠نل بدرحساتبعرب   بيفبحثدب  بوعلمبحثنفسقسمبحثدب  بحثفن   بَنامع بط    ب
(5بتصو ربثربنامثبتار  بمقدحبثتنم  ببعدضبمهدارحتبحثقدر بحٜنداديب0242عوحط بفاحلربوحث لوي بعائش ب١نماب)بحث لوي 

 بدرحسددداتبعرب  ددد بيفبحثدب ددد بوعلدددمبحثدددنفسوحثعشدددر  بثددداىبمعلِّمددداتبحثر اضددد اتبثلمرحلددد بحالبتاحئ  ددد بّنا نددد بت دددومخ ب
ب5005-022( ب422)

حثصاحل(5ببترٗن ب)باربع ابحهللبقر بحٜناديبوحثعشر  :بحثعلمبثلإ اةبيفبزمننا5مهارحتبحث(5ب0240تر نث بببوفادل بت5ب)
بحثر اض:برامع بحٞنلكبسعود بحثنشربحثعلم بوحٞنطابع5

بدبرحى م بحٜنسٌنر بعمرر ب0242)بحثتمرح   بمتطل اتبرؤ  ب(5 بيفبضو  بحثر اض اتبومعلِّماهتا بٞنعلِّم  حٞنمارساتبحثتار س   
ب5بدرحس بم احن    بددحرةبتعل مبص  ابوحإلفرحج5م بوره بنظرىمب0202د   بحٞنمل  بحثعرب   بحثسعوب

5بعمددا :بدحربحٞنسددًنةبثلنشددربتددار سبحثدب دد بحإلسدد م   بحألسددسبحثنظر  دد بوحألسدداث ببحثعمل  دد (5ب0222حٛندد د بمارددابزكدد ب)
بوحثتوز ع5ب
ب) بد نا بباٞنرحل0242حٜنط    بحثعلو  بمعلِّم  بتار س بِّدح حت بتقو  بحٜناديب(5 بحثقر  بمهارحت بضو  بعلى بحٞنتوسط   

ب0245-024( ب5)4 بحجملل بحثاوث   بثل إوثبيفبحثعلو بحثدبو   وحثعشر  5ب
فاعل   بوحاةبتعل م   بمقدح بقائم بعلدىب٧ندوذجبحثت امدسببدٌنبحثربحعد بحثر اضد   بومهدارحتب(5ب0242)بٌنحٜنسبخل س بدبرحى م

5بحالبتدداحئ مبثدداىبت م ددذبحثصدد بحثرحبددعبحثتإصدد سبحثارحسدد بوحالحتفدداظببدداثتعل بحثقددر بحٜندداديبوحثعشددر  بيفبتنم دد ب
برساث بدكتورحهبغًنبمنشورة بكل   بحثدب   برامع بحٞنلكبسعود بحثر اض5

حثت دامل بثدتعلمبحثعلدو بيفبتنم د بمهدارحتبحثقدر بحٜنداديببب STEMحسدتخاح بمداخسبب5(0244)مصدطفىبرزا بفاطمد ب
 بدرحسداتبعرب  د بيفبحثدب د بوعلدمبحثدنفسبحثدب د  وحثعشر  بومهدارحتبحٔنداذبحثقدرحربثداىبطد ببحثفرقد بحألو بب ل  د ب

ب4025-22 ب(20)
( ببرنامثبتار  بمقدحبثتطو ربحألدح بحثتار س بٞنعلِّم بحثلغ بحثعرب   بباٞنرحل بحثثانو  د بيفبضدو ب0242حثروق  برحشاب١نماب)
ب4225-20( ب0)2 ب٠نل برامع بِّ بحثقرىبثلعلو بحثدبو   بوحثنفس    ب0202رؤ  بحٞنمل  ب
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حثعرب  دد بيفبتددار سبحثنصددوصبحألدب  دد بباٞنرحلدد بحٞنتوسددط بيفبضددو بتقددو بِّدح بمعلِّمدداتبحثلغدد ب5ب(0242حثسددامل بع ددًنبصدداحلب)
5برسدداث بمارسددتًنبغددًنبمنشددورة بكل  دد بحثدب دد  برامعدد بحإلمددا ب١نمدداببدد بسددعودبحإلسدد م    ب معددا ًنبحثتددار سبحٜنق قدد

ببحثر اض5
طددوربثلصدد بحألولبمدداىبتضددمٌنبمهددارحتبحثقددر بحٜندداديبوحثعشددر  بيفبمقددرربحثعلددو بحٞنب(02425)ب إ  بنسددر  بحسدد سدد

بب5ب55-2( ب4)4 ب٠نل بحثعلو بحثدبو   بَنامع بحألمًنبسطا  بحٞنتوسطبباٞنمل  بحثعرب   بحثسعود   
متطل اتبتط  قبخصخص بماحرسبحثتعل مبحثعا بيفبضو برؤ د ب(5ب0242حثسلم  بسعابمسعا بوحثقإطا  ب٪نٍنبسع اب)

بب0045-022( ب042مصر ب)بحٞنعرف  حثقرح ةبوببمقدح ب٠نل تصوربب :0202حٞنمل  بثعا ب
(5ببرنامثبدعاحدبمعلِّمبحثلغ بحثعرب   بيفبحٛنامعاتبحثسعود   ببٌنبق ودبحثتقل ابوآفداابحثتجا دا ب0242حثسلم  بفوحزبصاحلب)

ب4425-24 برامع بِّ بحثقرى بم  بحٞن رم  بحٞنؤٕنربحٝنامسبإلعاحدبحٞنعلِّم
منداىثبحثعلدو ببداثتعل مبحألساسد بيفببيف مهدارحتبحثقدر بحٜنداديبوحثعشدر  بدطداربمقددحبثدامث5ب(0245)ب١نمابشل  بنوحل

ب005-4( ب42)ب0 بحجملل بحثاوث   بحثدبو   بحٞنتخصص مصر ب
حٞنتوسط بّنإافظ بصدامط بيفبضدو ب تقو بحٞنمارساتبحثتار س   بٞنعلِّماتبحثعلو بباٞنرحل ب5(0242در سب)دحثصم ل  بِّمسب

بب5ببب424-400 بمصر بعاملبحثدب   بثتار سبحثعلو حٞنعا ًنبحثعاٞن   ب
يفبتنم د بمهددارحتبحثقدر بحٜندداديبوحثعشدر  بثدداىبب0فاعل  د ببرنددامثبمعدززببددأدوحتبحثو دببب(02425)ع داحثعال ب١نمدابسدد اب

بب0225-045( ب2)04 بمصر ب٠نل بتربو اتبحثر اض اتحثط ببمعلِّم بحثر اض اتبب ل   بحثدب   ب
٠نلد بكل  د ب(5بدعادةبتور وبحثتنم  بحٞنهن   بثلمعلِّمبيفبضو بمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشدر   ب١0245نماب) بمهابرع ابحثقاد

ب2255-224( ب442)5 بمصر بحثدب  بَنامع بحألزىر
حالقتصدادبدرر ب٣نارس بمعلِّماتبحثارحساتبحالرتماع   بوحثوطن   بباٞنرحل بحثثانو   بث فا داتب5ب(0242)بحثعت   بفا زةبمن  

 ب5برساث بمارستًنبغًنبمنشورة بكل   بحثدب   برامع بحالما ب١نمابب بسعودبحالس م   حٞنعريفبيفبضو برؤ  بحٞنمل  
ب5حثر اض بحثسعود   

ر  د بحٞنمارساتبحثتار س   بحثصف   بثاىبمعلِّمد بحثلغد بحإل٤نل ز  د بيفبحٞنرحلد بحألساسد   بيفبما (5ب0242حثع اي برحبع ب١نماب)
ب425-4( ب2)ب4 بغزة بحثدبو   بوحثنفس   بحثعلو بوحٝنربة ب٠نل ىابّنتغًنيبحٛننسبًنبحٞنزحربحٛننوابوتأث

(5ببرندددامثبتدددار  بمقددددحبيفبكفا ددداتبمعلِّدددمبحثقدددر بحٜنددداديبوحثعشدددر  بقدددائمبعلدددىبحالحت ارددداتب0242غدددا) بتف ددداهبسددد اب)
حالبتاحئ  دد بوِّثددرهبيفبتنم دد ببعددضبحث فا دداتبحٞنعرف  دد بثددا هم بحٞنددؤٕنربحثدداويلبحثتار    دد بحٞنعاصددرةبٞنعلِّمدد بحثعلددو بباٞنرحلدد ب

ب0225-424 ب0حألول:بتورهاتبدسدحت ج   بيفبحثتعل م:بٓنا اتبحٞنستق سبَنامع بعٌنبمشس بمصر ب
صدددلبحثعلدددمبتطدددو ربحٞنمارسددداتبحثتار سددد   بحثفاعلددد بثددداىبحثطددد ببحٞنعلِّمدددٌنبيفبٔنب5(0242)ب ع دددابحثدددر٘نحثفه دددا بخاثددداب

 بمصدددر ب٠نلدد بكل  ددد بحثدب دد بَنامعددد بحألزىددر بحثشددرع   بيفبحٛنامعدداتبحثسدددعود   بيفبضددو بحٞنتطل ددداتبحثدبو  دد بحٞنتجدددادة
بب5225-052( ب422)0

حألساسد بيفبحثدوط بحثعدرابيفبضدو ب ربمقددحبثتطدو ربنظدا بت دو  بمعلِّدمبحثتعلد م(5بتصدو ب0240)ب5حٞناض  بسدعاببد ب١نمدا
ب4205-52 (22 ( وحثتنم  ب٠نل بحثثقاف ٞنتطل اتبحٞنهن   5بحٞنعا ًنبوح
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مدداىبحمددت مخبمعلِّمدد بحثر اضدد اتبباٞنرحلدد بحٞنتوسددط بثدد عضبمهددارحتبب(02425)5ببدد بمسددفربحٞندداث  بكع ددابحٞنلددحٞندداث   ب
ب4225-22ب( 0)ب 2ب حٞنتخصص بحجملل بحثاوث   بحثدبو   تار سبحثر اض اتبّنا ن براة5ب

ٞنعلِّمد بحثف ز دا بباٞنرحلد بحثثانو  د بيفبب برنامثبتار  بمقددحبثتنم د بمهدارحتبحألدح بحثتار سد5ب(0242)بحهللبع ا١نما بكر٬ن ب
بب4025-24( ب2)04 بحجملل بحٞنصر   بثلدب  بحثعلم    بضو بمهارحتبحثقر بحٜناديبوحثعشر  
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 0202 رؤية وفق بالمدرسة القيم غرس في المدرسة قائد دور
 البحث  مستخلص

ف قيمة اإلتقان والعدل، وأمهيتها لقائد ادلدرسة، والتطبيق الًتبوي لغرسهما يف ادلدرسة. واستخدم يىدف البحث إىل تعر 
منهج البحث الوصفي التحليلي لتحقيق ىذه األىداف. وكشفت نتائج البحث عن التعرف على قيمة اإلتقان والعدل، 

إتقان  -لقائد ادلدرسة، كما مت بيان كيفية التطبيق الًتبوي لغرس قيمة اإلتقان يف ادلدرسة من خالل: القدوة احلسنةوأمهيتها 
النشاط الطاليب،   -استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية -الزيارات الصفية -متابعة تنفيذ ادلنهج -العملية التعليمية

بتطبيق العدل يف  ملسو هيلع هللا ىلص لغرس قيمة العدل يف ادلدرسة من خالل: االقتداء بالرسول كما مت بيان كيفية التطبيق الًتبوي
استثمار اإلذاعة ادلدرسية يف  -العدل بُت ادلعلمُت يف أنصبة احلصص ومجيع األعمال اليت يقوم هبا ادلعلم بادلدرسة -ادلدرسة

  تعريف العدل وبيان أمهية العدل يف اإلسالم.
 القيم. -غرس -المدرسةقائد  الكلمات المفتاحية:

ABSTRACT  

This study aimed to recognize and define the values of perfection and justice. It further 

aimed to demonstrate their importance to the School Principal and educational 

enforcement to instill those values in the school. To this aim, the researcher has 

employed the descriptive analytical approach. Findings of the study revealed the values 

of perfection and justice (fairness) and their importance to the School Principal. 

Findings also revealed the mechanism to enforce educationally such values of 

perfection in the school through good role model, perfection of education process, 

follow-up of curriculum application, summer visits, use of technology in the education 

process, and students’ activities. Findings also pointed out the mechanism necessary for 

educational application to instill the value of justice (fairness) in the school. That would 

be made through the following: following suit of Prophet Muhammed (PBUH), 

applying justice (fairness) in the school, being fair and just in terms of distribution of 

classes and all activities performed by the teacher in the school, capitalizing the school 

broadcast in defining justice and importance of justice in Islam.  

Keywords: School Principal, instill, values.   
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 :المقدمة
يف ىذه البالد بنعمة األمن واألمان واحلياة الكرمية منذ نشأهتا على يد ادلؤسس ادللك عبد العزيز لقد مّن ا علينا 

رمحو ا وأسكنو فسيح جناتو، ومن جاء بعده من أبنائو إىل عهد خادم احلرمُت الشريفُت ادللك سلمان بن عبدالعزيز 
  زلمد بن سلمان حفظو ا ورعاه.حفظو ا ورعاه و ويل عهده األمُت صاحب السمو ادللكي األمَت

اليت اعتمدىا لًتسم لنا  ٖٕٓٓوقد متثلت فكرة صاحب السمو ادللكي األمَت زلمد بن سلمان حفظو ا يف رؤية 
اىتمت بشكل كبَت بالتعليم ألنو  ٖٕٓٓمستقباًل مشرقًا يف مجيع اجملاالت يُبٌت بسواعد أبناء ىذه البالد، وجند أن رؤية 

مرجعنا يف كل  وىو ،ميثل اإلسالم ومبادئو منهج حياة لنا: "ٖٕٓٓوذُكر يف رؤية  باب يف جناح الرؤية.من أىم األس
وتأسيًا هبدي اإلسالم يف العمل واحلث على  ،أنظمتنا وأعمالنا وقراراتنا وتوجهاتنا. لقد أعزنا ا باإلسالم وخبدمة دينو

ب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنو{ ستكون نقطة انطالقتنا حنو }إن ا حي :ملسو هيلع هللا ىلص إتقانو، وعماًل بقول نبينا الكرمي
والعدالة والشفافية  واالنضباطحتقيق ىذه الرؤية ىي العمل بتلك ادلبادئ، وسيكون منهج الوسطية والتسامح وقيم اإلتقان 

   ٙٔص ."مرتكزاتنا األساسية لتحقيق التنمية يف شىت اجملاالت
 ثالثة زلاور، ىي: ٖٕٓٓوتضمنت رؤية  

اجملتمعععععع احليعععععوي: أساسعععععاً لتحقيعععععق ىعععععذه الرؤيعععععة وتأسعععععيس قاععععععدة صعععععلبة الزدىعععععار االقتصعععععاد. ينبثعععععق ىعععععذا اعععععور معععععن  -ٔ
إمياننعععععا بأمهيعععععة بنعععععاء رلتمعععععع حيعععععوي، يععععععين أفعععععراده وفعععععق ادلبعععععادئ اإلسعععععالمية ومعععععنهج الوسعععععطية واالعتعععععدال، معتعععععزين 

رثهم الثقعععععايف العريعععععق، يف بيوعععععة إتابيعععععة وجاذبعععععة، تتعععععوافر فيهعععععا مقّومعععععات جعععععودة احليعععععاة هبعععععويتهم الوونيعععععة وفخعععععورين بععععع 
 للمواونُت وادلقيمُت، ويسندىم بنيان أسري متُت ومنظوميت رعاية صحية واجتماعية ممّكنة.

االقتصععععععاد ادلزدىععععععر: نركععععععز علععععععى تععععععوفَت الفععععععرص للبميععععععع، ععععععع  بنععععععاء منظومععععععة تعليميععععععة مرتبطععععععة باحتياجععععععات سععععععو   -0
ل، وتنميعععععة الفعععععرص للبميعععععع معععععن رواد األعمعععععال وادلنشعععععوات الصعععععغَتة إىل الشعععععركات الكععععع ى. ونعععععؤمن بتطعععععوير العمععععع

أدواتنععععععا االسععععععتثمارية، إلوععععععال  إمكانععععععات قطاعاتنععععععا االقتصععععععادية الواعععععععدة وتنويععععععع االقتصععععععاد وتوليععععععد فععععععرص عمععععععل 
 ادية.للمواونُت. وإلمياننا بدور التنافسية يف رفع جودة اخلدمات والتنمية االقتص

ووععععن ومعععععوح: نركعععععز فيعععععو علعععععى القطعععععا  الععععععام، حيعععععث نرسعععععم مالمعععععح احلكومعععععة الفاعلعععععة معععععن خعععععالل تعزيعععععز الكفعععععاءة  -0
والشعععععفافية وادلسعععععاءلة وتشعععععبيع ثقافععععععة األداء لتمكعععععُت مواردنعععععا وواقاتنعععععا البشععععععرية، و يععععع  البيوعععععة الالزمعععععة للمععععععواونُت 

 زمعععععام ادلبعععععادرة يف مواجهعععععة التحعععععّديات واقتنعععععاصوقطعععععا  األعمعععععال والقطعععععا  الغعععععَت رأعععععي لتحمعععععل مسعععععؤولياهتم وأخعععععذ 
 .ٖٔالفرص. ص

ومتثل القيم مستوى أو مقياس أو معيار حنكم مبقتضاه، ونقيس بو وحندد على أساسو ادلرغوب وغَت ادلرغوب 
(. وقد اىتم اإلسالم بغرس القيم الفاضلة النبيلة يف الفرد واجملتمع، فنبد أن القيم ٗٔٚه، ص ٕٚٗٔ)العمرو، 
مية تصقل شخصية الفرد ادلسلم وعجعلها متزنة وهبا يكون فردًا نافعًا منتباً يف رلتمعو وتضب  سلو  الفرد وتعاملو اإلسال
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مع اآلخرين ليكون لبنة صاحلة يف اجملتمع، وتصون فكره من االحنراف واالحنالل، والقيم اإلسالمية حتقق أعلى مراتب 
الذي رواه البخاري _ كتاب   ملسو هيلع هللا ىلصدلرصوص ويؤكد ذلك حديث رسول ا اإلنسانية وعجعل اجملتمع مًتاب  كالبنيان ا

 دُ شُ نيان يَ كالبُ   للمؤمنِ  ادلؤمنُ قال: ) ملسو هيلع هللا ىلصرضي ا عنو عن النيب أيب موسى  عن (ٕ٘ٗٗادلظامل_ باب نصر ادلظلوم_ )
ىع( يف شرح ىذا احلديث )وىذا احلديث صريح ٕٔٗٔ. وذكر )اإلمام النووي، ٜٔ٘( صبُت أصابعو كَ ب  وشَ  .بعًضا وُ بعضُ 

يف تعظيم حقو  ادلسلمُت بعضهم على بعض. وحثهم على الًتاحم وادلالوفة والتعاضد يف غَت إمث أو مكروه( ص 
ادلسلم ومن مثار تطبيق  وىذا احلديث يدل على القيم اإلسالمية كالًتاحم والتلطف والتعاضد بُت أفراد اجملتمع. ٘ٗ٘ٔ

 القيم اإلسالمية يف اجملتمع ادلسلم بأن عجعلو مًتاب  كالبنيان ادلرصوص. 
إ ا تتضمن قواعد السلو  الفردي  -ٔىع( أمهية القيم اإلسالمية من خالل ما يلي: ٕٚٗٔوذكر )العمرو،

عاىل، واإلسهام يف عمارة األرض وفق منهج ا واإلنساين إىل الغايات العامة يف اإلسالم متمثلة يف حتقيق العبودية  ت
إن القيم اإلسالمية وثيقة الصلة باألسس العقدية ذلذا الدين، فهي قواعد توجو قلب ادلسلم إىل خالقة زلبة  -ٕتعاىل. 

عية، إن القيم يف اإلسالم عبادات شر  -ٖوتعظيمًا وتذلاًل، وحتدد وجهتو إىل غاية واحدة سامية وىي حتقيق رضا ا. 
إن للقيم اإلسالمية قواعد تقوم عليها حياة  -ٗدائرة بُت الوجوب واالستحباب واألخذ هبا يزيد ادلسلم قرباً من ا تعاىل. 

اإلنسان، ف ذا عجردت احلياة البشرية منها مل تعد حياة إنسانية أبداً، فأي كرامة حلياة ال تصان بالتقوى واألمانة، وأي قيمة 
 .ٛٔٚسوده الرمحة والتكافل. صالجتما  بشري ال ت
على مخس قيم راسخة ىي: اإلتقان، والعدالة، والتوس ، والشفافية، واالنضباط. ونظرًا  ٖٕٓٓوأكدت رؤية 

ألمهية غرس ىذه القيم يف اجملتمع بصفة عامة وداخل ادلدرسة على وجو اخلصوص؛ ف ن ىذه الورقة البحثية ستهتم 
 وىي: اإلتقان، والعدالة، وأمهيتها لقائد ادلدرسة، وبيان تطبيقاهتا الًتبوية يف ادلدرسة. بالتعرف على اثنتُت من ىذه القيم،

 مشكلة البحث: 
يعد قائد ادلدرسة من أىم الركائز يف العملية التعليمية ولو دور كبَت يف غرس قيمة اإلتقان والعدل بادلدرسة، ومن 

 أىم ادل رات اليت دعت الباحث لكتابة ىذا البحث:
 الدين اإلسالمي حيثنا على غرس وتطبيق قيمة اإلتقان والعدل. إن -ٔ
حاجة ادلدارس لغرس قيمة اإلتقان والعدل من أجل حتسُت وجودة ادلخرجات التعليمية وتطوير العملية التعليمية  -ٕ

 بادلدرسة.
قيمة اإلتقان والعدل إن قيمة اإلتقان والعدل قابلة للتطبيق يف ادلدارس، ومل يتوصل الباحث لدراسات سابقة لغرس  -ٖ

 بادلدرسة.
 يف ضوء ذلك فقد حتددت مشكلة البحث يف األسولة التالية:
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 ما ادلقصود بقيمة اإلتقان وما أمهيتها لقائد ادلدرسة؟ -ٔ
 ما ادلقصود بقيمة العدل وما أمهيتها لقائد ادلدرسة؟ -ٕ
 ما التطبيق الًتبوي لغرس قيمة اإلتقان يف ادلدرسة؟  -0
 رس قيمة العدل يف ادلدرسة؟ ما التطبيق الًتبوي لغ -4

 أهداف البحث:
 تعريف قيمة اإلتقان وأمهيتها لقائد ادلدرسة.  -ٔ
 تعريف قيمة العدل وأمهيتها لقائد ادلدرسة.  -ٕ
 بيان التطبيق الًتبوي لغرس قيمة اإلتقان يف ادلدرسة. -ٖ
 بيان التطبيق الًتبوي لغرس قيمة العدل يف ادلدرسة. -ٗ

  أهمية البحث:
تنبع أمهية ىذا البحث من خالل حاجة ادلدارس لغرس قيمة اإلتقان والعدل فيها، دلا يف غرسها جوانب إتابية 

 تساىم يف حتسُت ادلخرجات التعليمية وتطوير العملية التعليمية مبا يعود بالنفع والفائدة على الفرد واجملتمع. 
 حدود الحث: 

 ة دور قائد ادلدرسة يف غرس قيمة اإلتقان والعدل بادلدرسة.احلدود ادلوضوعية: اقتصر الباحث على دراس -ٔ
 ه.ٔٗٗٔه _ ٓٗٗٔاحلدود الزمانية: الفصل الدراسي األول لعام  -ٕ

 مصطلحات البحث:
 :القيادة -1

 م( الَقوُد: نقيض السو ، يقود الد ابة من أمامها ويسوقها من خلفها.ٕٔٓٓ،لزبيديلغة: ذكر)االقيادة 
 .  ٜجٙٚص
 المدرسة:  -0

 .ٕٕٖىع( ادلدرسة: مكان الدرس والتعليم صٕٜٖٔذكر )مصطفى، الزيات، عبدالقادر، النبار،
  غرس: -0

 .ٜٜٙىع( َغَرَس: الشبر وحنوه _ َغرساً: أثبتو يف األرض. صٕٜٖٔذكر )مصطفى وآخرون،
  القيم: -4
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والَقوام: العدل وما يعاش بو، ذكر )الفَتوز آبادي،( القيمة: واحدة القيم، ومالو قيمة إذا مل يدم على شيء، 
ىع( القيام والقوام: اسٌم ِلما يُقوُم ٛٔٗٔ. وقال )الراغب،ٖٗ٘والِقوام: نظام األمر وعماده ومالكو، واستقام: اعتدل. ص

 .ٚٔٗبو الشيُء كالِعَماِد والس ناِد، ِلماَ يُعَمُد َوُيسَنُد بِو. ص
 منهج البحث: 

 دلناسبتو لطبيعة البحث، ولإلجابة على أسولتو، وحتقيق أىدافو.استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي تم 
 نتائج البحث

 إجابة السؤال األول: ما المقصود بقيمة اإلتقان وما أهميتها لقائد المدرسة؟ -1
  تعريف اإلتقان:

عرف و  .ٖٗجٖٚٔص م( أتقن األمر إتقانًا أي أحكمو. والت قن: ىو الرجل احلاذ .ٕٔٓٓذكر )الزبيدي،
  ٚٓٔص ه( اإلتقان: وىو اإلتيان بالعمل على وجو زلكم وبدون قصور فيو.ٖٓٗٔ)األمحري،

  أهمية قيمة اإلتقان لقائد المدرسة:
اإلتقان من القيم اإلسالمية اليت أرسى دعائمها وأسس قواعدىا الدين اإلسالمي يف كتاب ا وسنة رسولو 

ىذا الكون بدقة وإتقان تدل على بديع صنعو ومما يدل على ذلك ، فا سبحانو وتعاىل أتقن كل شيء خلقة يف ملسو هيلع هللا ىلص
قد أمر أمتو  ملسو هيلع هللا ىلصوقدوتنا رسول ا . [ٛٛ]النمل: ﴾ُصْنَع الل ِو ال ِذي أَتْعَقَن ُكل  َشْيٍء إِن ُو َخِبٌَت مبَا تَعْفَعُلون﴿: قولو تعاىل

 سلسلة يف( ه٘ٔٗٔ،األلباين)الذي رواه  ملسو هيلع هللا ىلص باإلتقان يف كل عمل يعملو ادلسلم ومما يدل على ذلك حديث الرسول
 ص،ٖ ج) (يتقنو أن عمالً  أحدكم عمل إذا حيب ا إن): ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قول (ٖٔٔٔ) احلديث الصحيحة األحاديث
 ملسو هيلع هللا ىلص يف التحلي باإلتقان وأن يقتدي بالرسول ملسو هيلع هللا ىلصفالواجب على القائد أن يستبيب ألمر ا ورسولو  (.ٙٓٔ

بأن يتقن كل عمل يقوم بو حىت ينال الثواب من ا سبحانو وتعاىل ويكون قدوة للعاملُت معو يف ادلدرسة يف التحلي هبذا 
اليت ينبغي على قائد ادلدرسة أن يسعى  ةوقيمة اإلتقان من أىم القيم اإلسالمي األمر حىت ينعكس أثره على ادلدرسة.
ا ذلا من أثر بالغ يف حتسُت وعجويد العملية التعليمية يف ادلدرسة وينعكس أثرىا على جاىدًا لغرسها يف البيوة التعليمية دل

جعلت اإلتقان من القيم  ٖٕٓٓإتقان الطالب للمهارات التعليمية والًتبوية اليت يعود نفعها على اجملتمع ادلدرسي. ورؤية 
ول عما يدور بداخل ادلدرسة لذلك تب عليو ادلسامهة الراسخة هبا، يف اجملال التعليمي وقائد ادلدرسة يعد ىو ادلسؤول األ

الفعالة يف حتقيق اإلتقان والسعي يف مجيع األسباب والوسائل اليت حتقق اإلتقان يف ادلدرسة سواء كان من ناحية أعضاء 
عدات تستخدم يف ىيوة التدريس بادلدرسة أو من ناحية الطالب أو من ناحية البيوة التعليمة مبا حتويو من مباين وأجهزة وم

العملية التعليمية. ومن أجل حتقيق اإلتقان يف ادلدرسة البد لقائد ادلدرسة االىتمام بوظائف اإلدارة من التخطي  والتنظيم 
والتنسيق واإلشراف وادلراقبة ف ن ىذه العناصر تساعده يف حتقيق اإلتقان يف ادلدرسة وخاصة إذا شاركو ادلعلمُت يف 
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وزيع ادلهام وحتديد األىداف ف ن ىذا يساىم بشكل فعال يف أداء العمل ادلتقن أيث أن العاملُت التخطي  والتنظيم وت
بادلدرسة يسَتون على خطة واضحة هبا األىداف التعليمية والًتبوية اليت تكون نّصب أعينهم لتحقيق اإلتقان يف أداء 

 أعماذلم التعليمية والًتبوية داخل ادلدرسة.
 ف:أهمية تحديد األهدا

وضوح  -ٔال بد أن يدر  قائد ادلدرسة أمهية حتديد األىداف التعليمية والًتبوية يف ادلدرسة أل ا تساىم يف:
إتقان العمل. وعندما حتدد األىداف التعليمية -ٗتوزيع اجلهد على العاملُت بادلدرسة.-ٖسرعة اإلجناز.-ٕاذلدف. 

ادلهمة ألنو تعل كل ادلعلمُت والطالب على علم ودراية لتحقيق والًتبوية يف ادلدرسة ف ن ىذا األمر يعد من األمور 
(: إن حتديد األىداف من أىم القضايا ٕٓٗٔاألىداف التعليمية والًتبوية باجلودة واإلتقان بادلدرسة. وذكر)احلازمي،

واذلدف من العمل وينبغي  الًتبوية اليت ينبغي االىتمام هبا، إذ ال بد لإلنسان معرفة اذلدف من احلياة واذلدف من الدراسة
أن يكون ذلك يف ضوء ادلنهج اإلسالمي، ألن ادلرء الذي يسعى يف احلياة ذلدف معُت يستطيع توجيو نشاوو التوجيو 
ادلتوافق مع األىداف، والذي ال يعرف اذلدف يكون نشاوو أعمااًل مبعثرة ال تستقر وال تثبت على شيء. وأمهية حتديد 

يدفع  - ٕيوجو وحيدد النشاط لدى الفرد، ويبعده عن كل ما ليس لو صلة باألىداف. - ٔاذلدف تكمن يف ما يلي: 
يساعد على النباح، بأقل وقت وجهد.  -ٗمعيار لتقومي العمل. - ٖادلرء لسرعة اإلجناز، ألنو عرف اذلدف مما يقوم بو.

 .ٕٔ٘ص
  أهداف غير محددة:

ة غَت زلدده ف ن ىذا يشتت اجلهود بادلدرسة وتعل األىداف وعندما تكون األىداف الًتبوية والتعليمية بادلدرس
غَت واضحة للعاملُت بادلدرسة فكل واحد يعمل لوحده ويسَت يف اعجاه وىنا يفتقد الفريق للعمل اجلماعي والعمل بروح 

ًا على حتقيق الفريق الواحد وىنا يصعب حتقيق األىداف التعليمية والًتبوية يف ادلدرسة. والعمل اجلماعي يساعد أيض
األىداف التعليمية والًتبوية، أيث أ م يعملون بروح الفريق الواحد يف توزيع األعمال وتوزيع اجلهد بينهم وال شك أن 

ه(: التعاون يقوي العالقات بُت األفراد ويساعد على ٕٚٗٔذكر )الفواز،ذلك ينعكس على أداء العمل بشكل متقن.  و 
بلوغها يف رلاالت األداء من مستوى اإلتقان، ويقتضي العمل اجلماعي القائم على حتقيق وحدة اجلماعة ومتاسكها و 

التعاون: توحيد األىداف واالتفا  على اخلطة ادلناسبة ومجاعية األداء والتنفيذ وفق أقصى إمكانات اجلماعة. والتعاون 
  .ٕٔٔواإلميان بأمهيتها وتقدير نتائبها. صمهارة يقوم اكتساهبا على ادلمارسة الناجحة والتوجيو السليم والقدوة احلسنة 

 إجابة السؤال الثاني: ما المقصود بقيمة العدالة وما أهميتها لقائد المدرسة؟ -0
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 تعريف العدل: 
ىع ( العدل ما قام يف النفوس أنو مستقيم وىو ضد اجلور عدل احلاكم يف ٕٗٗٔابن منظور، ) عرفالعدل لغة: 

 .ٚجٙ٘ٗص ]احلكم يعدل عدالً وىو عادل
 عدة تعاريف منها: ىع (.ٛٔٗٔابن محيد وآخرون، )ذكر  العدل اصطالحاً:

 بذل احلقو  الواجبة وتسوية ادلستحقُت يف حقوقهم. -ٔ
 قال ابن حزم: العدل ىو أن تعطي نفسك الواجب وتأخذه. -ٕ
 .ٚج.ٕٜٕ.صوقال اجلرجاين: العدل األمر ادلتوس  بُت اإلفراط والتفري  -ٖ

   المدرسة: لقائد أهمية العدل
قال يعد العدل من أىم القيم اليت تب على قائد ادلدرسة التحلي هبا،  فا سبحانو وتعاىل أمر عباده بالعدل 

ِل ِإن  الّلَو نِِعم ا يَِعُظُكم ِبِو ِإن  َعدْ }ِإن  الّلَو يَْأُمرُُكْم َأن تُؤدُّوْا اأَلَمانَاِت ِإىَل أَْىِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بَعُْتَ الن اِس َأن حَتُْكُموْا بِالْ تعاىل:
يًعا َبِصَتًا{]النساء: والعدل من الركائز العظيمة اليت وضعها الدين اإلسالمي لكي حتكم سلو  األفراد . [ٛ٘الّلَو َكاَن َسَِ

جاء يف احلديث  واجملتمعات فيما بينهم، بل جعل ا سبحانو وتعاىل أجر وثواب عظيم دلن يعدل ومما يدل على ذلك ما
ىع(  كتاب األمارة _ باب اإلمام العادل _عن عبدا بن عمرو  قال: قال رسول ا ٕٚٗٔ)رواه مسلم، الصحيح الذي 
) إن ادلقسطُت عند ا على منابر من نور، عن ميُت الرمحن عز وجل، وكلتا يديو ميُت، الذين يَعْعِدُلوَن يف  :ملسو هيلع هللا ىلص

وبالعدل حتفظ حقو  األفراد وتنشر األلفة والرمحة بُت أفراد اجملتمع فيكون التعامل  .ٙٛٛحكمهم وأىليهم وما ولوا( ص
بينهم على أساس العدل فال يظلم أحد منهم، ويصبح كل فرد يف اجملتمع ينعم بنعمة العدل، ويأخذ حقوقو كاملة اليت 

تكون بُت الناس.  تكفل اإلسالم أفظها، والعدل يف اإلسالم يشمل مجيع العالقات اإلنسانية اليت
ه(: مفهوم العدل يف الشريعة اإلسالمية يشكل قيمة إسالمية ينبغي على اإلدارة الًتبوية يف أي ٕٕٗٔوذكر)مصطفى،

مستوى )وزارة _ منطقة تعليمية_ مدرسة( التمسك هبا، ويف ىذا ضمان لنباح اإلدارة وحتقيق األىداف ادلنشودة، 
الب وادلعلمُت، وادلوظفُت، وتوزيع األنصبة التدريسية، وإعداد اجلداول ادلدرسية.. وتشمل العدالة يف التعليم: تقومي الط

وقائد ادلدرسة حيتاج إىل تطبيق مبدأ العدل على نفسو واجملتمع ادلدرسي حىت يستقيم العمل ويسَت  .ٖ٘وحنو ذلك( ص
القات اإلنسانية بُت األفراد يف ه(: فالقادة حىت تستقيم أمورىم وتسود العٕٚٗٔعلى النهج القومي. وذكر)الفواز،

ادلنشوات اليت يعملون هبا، تب عليهم كغَتىم أن تعلوا العدل خلقًا ذلم وينهضوا بو بُت الناس امتثااًل ألمر ا ال حتيد 
وجند أن الشريعة   .ٙٗٔهبم زلبة مهما عظمت، أو بغٍض مهما اشتد عن إقامتو إحقاقًا للحق وإنصافًا للمظلوم ص

ية قد جعلت العدل من القيم وادلبادئ اليت يكون هبا الرضا والقبول عند األفراد يف العمل عندما يعاملون بالعدل اإلسالم
 وىذا يساىم يف حتقيق األىداف اليت تسعى اإلدارة ادلدرسية لتحقيقها.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 إجابة السؤال الثالث: ما التطبيق التربوي لغرس قيمة اإلتقان في بالمدرسة؟ -0

 التربوي لغرس قيمة اإلتقان في المدرسة:التطبيق 
م( القعععععععدوة اصعععععععطالحاً: االقتعععععععداء بعععععععالغَت ومتابعتعععععععو و ٕٓٔٓالقعععععععدوة يف اللغعععععععة: ذكعععععععر )زيعععععععان،القددددددددوة الحسدددددددنة:  -1

 ملسو هيلع هللا ىلص والرسعععععول.  [ٜٓ:األنععععععام }أُْولَععععععِوَك ال عععععِذيَن َىعععععَدى اللّعععععُو فَِبُهعععععَداُىُم اقْعتَعععععِدْه {]قعععععال تععععععاىل: ) .ٓٔالتأسعععععي بعععععو.ص
فقعععععد ذكعععععر ا يف   .قعععععدوتنا يف التعامعععععل معععععع النعععععاس فهعععععو القعععععدوة احلسعععععنة العععععيت ينبغعععععي علعععععى كعععععل مسعععععلم االقتعععععداء بعععععوىعععععو 

}َلَقعععععععْد َكعععععععاَن َلُكعععععععْم يف َرُسعععععععوِل الل عععععععِو ُأْسعععععععَوٌة َحَسعععععععَنٌة لذَمعععععععن َكعععععععاَن يَعْرُجعععععععو الل عععععععَو َواْليَععععععععْوَم اآلِخعععععععَر َوذََكعععععععَر الل عععععععَو  كتابعععععععو العزيعععععععز 
يف تفسععععععععَت ىععععععععذه اآليععععععععة) أ ععععععععا أصععععععععل كبععععععععَت يف التأسععععععععي  ه(ٕٓٗٔ،ابععععععععن كثععععععععَت)ولقععععععععد ذكععععععععر . [َٕٔكِثَتًا{]األحععععععععزاب:

فالواجعععععععععب علعععععععععى قائعععععععععد ادلدرسعععععععععة أن يقتعععععععععدي برسعععععععععول . ٚٛٗٔيف أقوالعععععععععو وأفعالعععععععععو وأحوالعععععععععو( ص ملسو هيلع هللا ىلصبرسعععععععععول ا 
ىعععععععع( ٖٕٗٔيف مجيعععععععع شعععععععؤون حياتعععععععو حعععععععىت يكعععععععون قعععععععدوة جلميعععععععع الععععععععاملُت مععععععععو بادلدرسعععععععة. وذكر)بامشعععععععموس، ملسو هيلع هللا ىلص

قعععععععدوة يف البعععععععذل والتضعععععععحية، قعععععععدوة يف  ملسو هيلع هللا ىلصرجعععععععل اإلدارة يف اإلسعععععععالم قعععععععدوة للععععععععاملُت مععععععععو، فقعععععععد كعععععععان الرسعععععععول 
الععععععععيت  ولعععععععععل مععععععععن أىععععععععم الصععععععععفات .ٚٔالتواضععععععععع واحللععععععععم، قععععععععدوة يف أدب احلععععععععديث، قععععععععدوة يف الصعععععععع  والشععععععععباعة.ص

تسععععععاعد قائععععععد ادلدرسععععععة  أن يكععععععون قععععععدوة حسععععععنة يف مدرسععععععتو أن يتحلععععععى أسععععععن اخللععععععق مععععععع ادلعلمععععععُت والطععععععالب  وأن 
يكعععععون صعععععادقاً يف قولعععععو وفعلعععععو وأن يعععععتقن مهعععععارة احلعععععوار وأن حيعععععًتم اآلخعععععرين  ادلخعععععالفُت لعععععو، وأن يتحعععععاور معهعععععم بكعععععل 

ائعععععععد ادلدرسععععععة بععععععأن يكعععععععون قععععععدوة حسعععععععنة يف أدب ولطععععععف، وأن يتصععععععف باألمانعععععععة وغَتىععععععا مععععععن الصعععععععفات الععععععيت تعععععععُت ق
ىععععععععع ( القععععععععدوة احلسععععععععنة أسععععععععوة ألتباعععععععععو يقععععععععودىم بالفعععععععععل والقععععععععول، ويتععععععععأثرون بعملععععععععو ٖٓٗٔادلدرسععععععععة. وذكععععععععر )اخلععععععععراز،

اجلميععععل، ولفظععععو احلسععععن، فيحععععذون حععععذوه، فعععع ن كععععان الصععععد  مطلوبععععاً مععععن كععععل عمععععل، ف نععععو بالقععععدوة أكثععععر ولبععععاً، وإن  
 نععععععو يف القععععععدوة أكثععععععر حاجععععععة، ألن النععععععاس رلبولععععععون علععععععى عععععععدم االنتفععععععا  مبععععععن كععععععان باجلععععععد مطلوبععععععاً مععععععن كععععععل مسععععععلم، ف

خعععععععععععععالف قولعععععععععععععو عملعععععععععععععو،، وأن عالمعععععععععععععة النبعععععععععععععاح يف القعععععععععععععدوة أن يقعععععععععععععوم مبعععععععععععععا يعععععععععععععأمر بعععععععععععععو، وينتهعععععععععععععي عمعععععععععععععا ينهعععععععععععععى 
وجنعععععد ىنعععععا أمهيعععععة أن يتطعععععابق قعععععول قائعععععد ادلدرسعععععة معععععع فعلعععععو حعععععىت ال يقعععععع يف التنعععععاقض العععععذي  .  ٕ٘ٗ_ٕٗٗعنعععععو.ص

الععععععاملُت مععععععو بادلدرسععععة منعععععو، ال بعععععد أن يسعععععبق فعلعععععو قولععععو ولععععععل ىعععععذه الصعععععفة العظيمعععععة قعععععد  يضعععععف شخصعععععيتو، وينفعععععر
والًتبيعععععة بالقعععععدوة احلسعععععنة  وجعلعععععت ىديعععععو منعععععاراً يقتعععععدى بعععععو يف مجيعععععع شعععععؤون احليعععععاة.  ملسو هيلع هللا ىلصاتصعععععف هبعععععا خعععععَت البشعععععر 

ريصععععاً أشععععد احلععععرص علععععى مععععن األمععععور ادلهمععععة يف ادليععععدان التعليمععععي الععععيت ينبغععععي لقائععععد ادلدرسععععة أن يهععععتم هبععععا وأن يكععععون ح
أن يكععععون قععععدوة حسععععنة ألن بالقععععدوة يتععععأثر ادلعلععععم بقائععععده والطالععععب مبعلمععععو والطفععععل بأبيععععو لععععذلك جععععدير بقائععععد ادلدرسععععة 

وذكععععععر )زيععععععان،   أن ُُيلععععععص يف عملععععععو ألن يكععععععون قععععععدوة حسععععععنة ينععععععال هبععععععا األجععععععر والثععععععواب مععععععن ا سععععععبحانو وتعععععععاىل. 
ة، الغعععععرض منهعععععا تععععععديل وتقعععععومي سعععععلو  ادلعععععًتيب  وىعععععذا يقتضعععععي أن تكعععععون م ( فالًتبيعععععة بالقعععععدوة ىعععععي تربيعععععة ىادفعععععٕٓٔٓ



أ. عابد عبيد الجدعاني                                                   0202دور قائد املدرسة في غرس القيم باملدرسة وفق رؤية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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يفعععععععل مععععععع أصععععععحابو رضععععععوان ا علععععععيهم، و  ملسو هيلع هللا ىلصعمليععععععة الًتبيععععععة بالقععععععدوة عمليععععععة مقصععععععودة ىادفععععععة كمععععععا كععععععان النععععععيب 
ىععععععدف القععععععدوة  ىععععععو إحععععععداث تعععععععديل إىل األحسععععععن يف سععععععلو  ادلععععععًتيب مععععععن خععععععالل االقتععععععداء والتععععععأثر بالقععععععدوة العمليععععععة 

وإن للقعععععدوة يف نفعععععوس النعععععاس وأذىعععععا م لسعععععحراً ممعععععا تعلهعععععا معععععن أىعععععم وسعععععائل التعععععأثَت، إن مل   أمهيعععععة القعععععدوة: (.)ادلعععععريب  
تكتسعععععععب القعععععععدوة أمهيتهعععععععا يف التعععععععأثَت علعععععععى النعععععععاس وقعععععععدرهتا علعععععععى تععععععععديل  -ٔتكعععععععن أمههعععععععا علعععععععى اإلوعععععععال  ومنهعععععععا: 

فطريعععععة يف العععععنفس البشعععععرية خلقهعععععا ا سعععععلوكهم معععععن كعععععو م مفطعععععورين علعععععى حعععععب التقليعععععد واالقتعععععداء، حيعععععث أ عععععا غريعععععزة 
 -ٖالقععععدوة أقععععوى وأشععععد الوسععععائل تععععأثَتاً يف نشععععر األفكععععار وترسععععي. ادلبععععادئ أل ععععا عجسععععيد وتطبيععععق عملععععي ذلععععا. - ٕهبععععا.

يتناسعععععععب أسعععععععلوب الًتبيعععععععة بالقعععععععدوة معععععععع اخعععععععتالف أفهعععععععام النعععععععاس حيعععععععث يعععععععرون القعععععععدوة معععععععاثاًل أمعععععععامهم يععععععععين بيعععععععنهم 
لقععععدوة إمامععععة بععععال إمععععارة، حيععععث يصععععبح القععععدوة إمامععععا للنععععاس، ومععععن ىنععععا تعععع ز أمهيععععة أن ا -ٗيتعلمععععون منععععو ويتععععأثرون بععععو.

تؤكععععد القععععدوة العمليععععة للنععععاس مجيعععععاً إمكانيععععة  -٘يععععدر  القععععدوة تلععععك احلقيقععععة وأن يكععععون علععععى قععععدر ادلسععععوولية يف ذلععععك.
ب فعاليععععععة يف حتويععععععل القععععععدوة العمليعععععة ىععععععي أكثععععععر األسعععععالي -ٙوجعععععود وحتقيععععععق ىعععععذه النمععععععاذج الرائعععععععة علعععععى أرض الواقععععععع.

م( ينبغععععععي أن يكععععععون ادلععععععدير قعععععععدوة ٕٕٔٓذكر)العمععععععايرة،و  .ٕٓ_٘ٔادلنععععععاىج الًتبويععععععة النظريععععععة إىل حقيقععععععة واقعيعععععععة.ص
يف االلتععععععععععزام واالنتمععععععععععاء والتقيععععععععععد بععععععععععالقوانُت والتعليمععععععععععات واالسًتشععععععععععاد باألىععععععععععداف الًتبويععععععععععة والعالقععععععععععات اإلنسععععععععععانية يف 

لقائعععععععد ادلدرسعععععععة أن يكعععععععون قعععععععدوة يف تطبيعععععععق التعليمعععععععات والقعععععععوانُت  . ولعععععععذلك ال بعععععععدٖٗٔالتكامعععععععل معععععععع اآلخعععععععرين. ص
بععععععداخل ادلدرسععععععة حععععععىت يقتععععععدي بععععععو اآلخععععععرين يف تطبيقهععععععا، وأن يكععععععون قععععععدوة يف الصععععععد  والعععععععدل واألمانععععععة والعفععععععو ويف 

 العالقات اإلنسانية داخل ادلدرسة حىت يكون قدوة حسنة يف مدرستو.
م( التعلعععععيم ٕٔٓٓالتعلعععععيم لغعععععة: ذكعععععر )الزبيعععععدي، عليمدددددة بالمدرسدددددة:دور قائدددددد المدرسدددددة فدددددي إتقدددددان العمليدددددة الت -0

)  ل م( َعلمععععُو ِعلمععععاً، وعلمعععععو العلععععم تعليمععععاً، والتعلعععععيم: اخععععتص مبععععا يكعععععون بتكريععععٍر وتكثععععَت، حعععععُت حيصععععل منععععو أثعععععٌر يف 
 .ٖٖجٜٕٔ-ٕٛٔنفس ادلتعلم( ص

  بإتقان عملية التعليم: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اماهتمأمثلة على 
والكتابععععة وإتقا عععععا علعععععى الطريقعععععة بتعلععععيم الصعععععحابة القعععععراءة  ملسو هيلع هللا ىلصولقعععععد اىعععععتم الرسعععععول إتقددددان القدددددرابة والكتابدددددة:  -1

الصعععععحيحة الععععععيت يسعععععتطيعون مععععععن خالذلععععععا نقعععععل ىععععععذه ادلعرفععععععة وتعليمهعععععا للمسععععععلمُت. والشععععععواىد يف السعععععَتة النبويععععععة كثععععععَتة 
 قبعععععععدر ) واسعععععععتقر األمعععععععر علعععععععى رأي الصعععععععدي يف قصعععععععة أسعععععععارى معركعععععععة (ٕٗٗٔ ،جععععععدا ومنهعععععععا، معععععععا ذكعععععععره )ادلبعععععععاركفوري

فأخععععععذ مععععععنهم الفععععععداء، وكععععععان الفععععععداء مععععععن أربعععععععة آالف درىععععععم، إىل ثالثععععععة آالف درىععععععم، إىل ألععععععف درىععععععم، وكععععععان أىععععععل 
فععععععع إليععععععو عشععععععرة غلمععععععان مععععععن غلمععععععان ادلدينععععععة مكععععععة يكتبععععععون وأىععععععل ادلدينععععععة ال يكتبععععععون، فمععععععن مل يكععععععن عنععععععده فععععععداء دُ 

 . ٕٙٔفهو فداء". ص َحِذقوايعلمهم، ف ذا 
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بععععععاجلودة واإلتقععععععان وذلععععععك عنععععععد مععععععا جععععععاء كتععععععاب مععععععن  ملسو هيلع هللا ىلص وممععععععا يععععععدل علععععععى اىتمامععععععوإتقددددددان تعلددددددم اللغددددددات: -0
روى ال يعععععععععععععأمن اليهععععععععععععود يف قعععععععععععععراءة الكتععععععععععععب والرسعععععععععععععائل ادلرسععععععععععععلة لعععععععععععععو معععععععععععععنهم.  ملسو هيلع هللا ىلصاليهععععععععععععود وكعععععععععععععان رسععععععععععععول ا 

ا عنععععععو أن ( عععععععن زيععععععد بععععععن ثابععععععت رضععععععي ٜ٘ٔٚه( يف كتععععععاب األحكععععععام يف بععععععاب ترمجععععععة احُلكععععععام )ٖٕٗٔ)البخععععععاري،
كتبععععععععو، وأقَرأتععععععععُو كتععععععععبهم إذا كتبععععععععوا إليععععععععو.   ملسو هيلع هللا ىلصأمععععععععره أن يععععععععتعلم كتععععععععاب اليهععععععععود، حععععععععىت كتبععععععععُت للنععععععععيب  ملسو هيلع هللا ىلص النععععععععيب
 ب تقان العملية التعليمة. ملسو هيلع هللا ىلصفهذه األحاديث تدل على اىتمامو  .ٜٚٚٔص

 التعليم في المدرسة:إلتقان دور القائد التربوي 
ادلدرسععععععة االىتمعععععام بالسعععععبالت ادلدرسعععععية ف  عععععا تسعععععاعده علععععععى ينبغعععععي لقائعععععد االهتمدددددام بالسددددديةت المدرسدددددية:  -1

تنظععععععيم العمععععععل بععععععُت ادلعلمععععععُت و وتوزيععععععع ادلهععععععام بادلدرسععععععة وتسععععععاعده علععععععى ادلتابعععععععة لسععععععَت العمععععععل بادلدرسععععععة فالسععععععبالت 
ادلدرسععععععة تقلععععععل اجلهععععععد علععععععى قائععععععد ادلدرسععععععة ويسععععععتطيع مععععععن خععععععالل ىععععععذه السععععععبالت متابعععععععة أعمععععععال ادلعلمععععععُت الكتابيععععععة  

لتحضععععَت أيععععث يسععععتطيع مععععن خالذلععععا معرفععععة نقععععاط القععععوة والضعععععف يف ادلدرسععععة ومععععن مث العمععععل علععععى تصععععحيح وكراسععععة ا
م( متثعععععل ٕٗٔٓذكعععععر )العععععدرعان،.   األخطعععععاء  وىعععععذا تععععععل عملعععععو معععععنظم ويسعععععتطيع معععععن خاللعععععو إتقعععععان العمعععععل بادلدرسعععععة

الذلععععععا الوصعععععععول بالعمعععععععل السععععععبالت ادلدرسعععععععية جانبععععععاً مهمعععععععاً معععععععن جوانععععععب العمعععععععل اإلداري ادلدرسععععععي، إذ ميكعععععععن معععععععن خ
 .ٜٕٛادلدرسي إىل ادلستوى ادلأمول من التنظيم والسهولة وحسن سَت العمل.ص

معععععن أىعععععم واجبعععععات قائعععععد ادلدرسعععععة ىعععععي متابععععععة تنفيعععععذ ادلعععععنهج الدراسعععععي أيعععععث متابعدددددة تنفيدددددل المدددددنهج الدراسدددددي:  -0
م مععععععن توزيعععععع الععععععدروس علععععععى تعععععوز  باجلععععععدول ادلدرسعععععي وتعطععععععى كعععععل مععععععادة نصعععععاهبا كععععععاماًل باجلععععععدول حعععععىت يععععععتمكن ادلعلععععع

ىعععععع( معععععدير ادلدرسعععععة مسعععععؤول ععععععن ٗٔٗٔوذكعععععر )الفعععععايز،  األسعععععابيع الدراسعععععية وأن يعععععؤدي رسعععععالتو علعععععى أكمعععععل وجهعععععو.
تنفيععععذ ادلععععنهج وعععععن إعطععععاء كععععل مععععادة نصععععيبها مععععن احلصععععص الععععيت أصععععها وعععععن تنفيععععذ تعليمععععات الععععوزارة يف ىععععذا الشععععأن 

 .ٖٓٔلقدرات والتعليمات( صوعليو توزيع احلصص والفصول على ادلدرسُت حسب ا
ومععععن أجععععل إتقععععان العمليععععة التعليمععععة ينبغععععي علععععى قائععععد ادلدرسععععة أن يهععععتم بالزيععععارات الزيددددارات الصددددفية للمعلمددددي :  -0

الصععععفية للمعلمععععُت لكععععي يعععععرف مععععواون القععععوة والضعععععف وبعععععدىا يسعععععى إىل معاجلتهععععا بععععالطر  الًتبويععععة الععععيت تسععععاىم يف 
ن ادلعلعععععم إلقعععععاء العععععدرس باحلصعععععة فععععع ن ذلعععععك يعععععنعكس علعععععى إتقعععععان العمليعععععة التعليميعععععة. عجويعععععد العمليعععععة التعليمعععععة فععععع ذا أتقععععع

م( إن اذلعععععدف معععععن الزيعععععارات الصعععععفية ىعععععو العمعععععل علعععععى حتسعععععُت سعععععَت العمليعععععة الًتبويعععععة وحتقيعععععق ٕٗٔٓذكعععععر)ال درععععععان،
 .ٖٚٚاألىداف الًتبوية ادلنشودة والتكامل والتفاعل بُت مجيع أركان العملية الًتبوية.ص

مععععععن خععععععالل الزيععععععارات الصععععععفية يتضععععععح لقائععععععد ادلدرسععععععة اخللععععععل يف العمليععععععة التعليميععععععة تطددددددوير مهددددددارات المعلمددددددي :  -4
ومععععععن مث يسعععععععى جاىععععععداً دلعاجلععععععة ىععععععذا الضعععععععف إمععععععا باالجتمععععععا  مععععععع ادلعلععععععم وتوجيهععععععو ونصععععععحو أو ب حلاقععععععو بالععععععدورات 

يت تطععععور أداء ادلعلععععم مععععن خععععالل زيععععادة الًتبويععععة الععععيت تعععععا  مععععوون الضعععععف عنععععده. وقععععد تكععععون ىنععععا  بعععععض الععععدورات العععع
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م( تعععععب أن يسععععععى معععععدير ادلدرسعععععة جاىعععععداً إىل حتسعععععُت كفايعععععات ٕٕٔٓمهاراتعععععو التعليميعععععة والًتبويعععععة. وذكعععععر )العمعععععايرة، 
ادلعلمعععععُت التعليميعععععة وتطعععععويرىم وتنميعععععتهم مهنيعععععاً، باعتبعععععاره مشعععععرفاً تربويعععععاً مقيمعععععاً، وذلعععععك بتحديعععععد احتياجعععععات ادلعلمعععععُت. 

 . ٖٛٔص.
الواجععععععب علععععععى قائععععععد ادلدرسععععععة أن يهععععععتم ب دخععععععال تخدام التكنولوجيددددددا فددددددي العمليددددددة التعليميددددددة بالمدرسددددددة: اسدددددد -5

التكنولوجيعععععععا يف العمليعععععععة التعليمعععععععة يف ادلدرسعععععععة وأن تهعععععععز احلبعععععععرات الدراسعععععععية بالوسعععععععائل احلديثعععععععة العععععععيت تععععععععود بعععععععالنفع 
إيصععععال ادلعلومععععة بأقععععل جهععععد، وعجعلععععو يقععععدم والفائععععدة علععععى عمليععععة الععععتعلم  واسععععتخدام التكنولوجيععععا يسععععاعد ادلعلععععم علععععى 

ادلعععععادة العلميعععععة بيسعععععر وسعععععهولة كمعععععا أ عععععا توصعععععل ادلعلومعععععة للطالعععععب يف وقعععععت سعععععريع ويكعععععون يف اسعععععتخدامها البععععععد ععععععن 
الطريقعععععة التقليديعععععة العععععيت يكعععععون فيهعععععا ادلعلعععععم ىعععععو ادلتحعععععدث والطالعععععب يكعععععون متلقعععععي ولكعععععن التكنولوجيعععععا احلديثعععععة عجععععععل 

العمليععععععة التعليمععععععة بشععععععكل فعععععععال يسععععععتخدم فيهععععععا حواسععععععو يف الوصععععععول للمعلومععععععة، كمععععععا يف  الطالععععععب يشععععععار  ادلعلععععععم يف
م( تقععععععوم ٜٕٓٓوذكععععععر )سععععععكتاوي، التكنولوجيععععععا اإلثععععععارة الععععععيت تععععععدفع ادلععععععتعلم دلواصععععععلة الععععععتعلم خععععععارج احلبععععععرة الدراسععععععية.

حلعععععواس ادلختلفعععععة لعععععدى وسعععععائل التكنولوجيعععععا يف التعلعععععيم بعععععدور رئيسعععععي يف عمليعععععة التعلعععععيم والعععععتعّلم فهعععععي هتعععععتم بتوظيعععععف ا
ادلععععععتعلم و إشععععععراكو بشععععععكل مباشععععععر يف إدرا  معععععععٌت ادلععععععادة العلميععععععة ادلعروضععععععة بععععععادلوقف، فعععععع ن اسععععععتخدامات التكنولوجيععععععا 

م( وتشععععععَت الدراسععععععات إىل ٕٕٔٓ. وذكععععععر )البهواشععععععي،ٔٙيف التعلععععععيم حتقععععععق العديععععععد مععععععن الفوائععععععد ال حتقععععععق بععععععدو ا( ص
نععععاىج، يععععتعلم الطالععععب أكثععععر ممععععا ميكععععن أن يتعلمععععوه بععععالطر  التقليديععععة، ممععععا أنععععو يف حالععععة دمععععج تكنولوجيععععا ادلعلومععععات بادل

ومععععععن مزايععععععا اسععععععتخدام التكنولوجيععععععا  .ٔٗٔيسعععععهم يف تطععععععوير ادلهععععععارات واالعجاىععععععات الالزمععععععة ذلععععععم للنبعععععاح والتفععععععو . ص
ة فحسععععب يف عمليععععة الععععتعلم أن عجعععععل ادلععععتعلم ينفععععتح علععععى العععععامل ويتطععععور مسععععتواه التعليمععععي لععععيس علععععى مسععععتوى ادلدرسعععع

بعععععل علعععععى مسعععععتوى الععععععامل، وىنعععععا  الكثعععععَت معععععن الععععع امج التعليميعععععة العععععيت يشعععععًت  فيهعععععا الطعععععالب معععععن مجيعععععع أحنعععععاء الععععععامل، 
واسعععععععععتخدام التكنولوجيعععععععععا يف العمليعععععععععة التعليميعععععععععة يسعععععععععاىم بشعععععععععكل كبعععععععععَت يف حتسعععععععععُت العععععععععتعلم ومعععععععععن مث إتقعععععععععان العمليعععععععععة 

 التعليمية.  
 غرس قيمة اإلتقان م  خةل النشاط الطةبي:

وميكن لقائد ادلدرسة أن يساىم مع ادلعلمُت والعاملُت بادلدرسة باستغالل النشاط الطاليب لغرس القيم وإكساب 
الطالب ادلهارات وغرس القيم النبيلة يف نفوسهم اليت ينعكس أثرىا على سلو  الطالب يف داخل ادلدرسة وخارجها وميكن 

ىع( إن النشاط الطاليب ٕٛٗٔة والصفية بداخل ادلدرسة. وذكر)احلريب،ذلك من خالل ال امج التعليمية واألنشطة الالصفي
أر زاخر يسهم يف دعم ادلقررات الدراسية ويساعدىا ويتعاضد معها يف حتقيق األىداف التعليمية والًتبوية، وإضافة إىل 

. وميكن لقائد ادلدرسة ٙ٘تطوير القدرات وادلهارات واكتساب كثَت من القيم وادلهارات اإلتابية مبختلف أنواعها. ص
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استغالل اإلذاعة ادلدرسية يف بيان أمهية اإلتقان للعمل والثمرة اليت تأيت من إتقان العمل، وميكن كذلك إقامة ال امج 
 واألنشطة اليت تغرس قيمة اإلتقان يف الطالب.

 العدل في بالمدرسة؟إجابة السؤال الرابع: ما التطبيق التربوي لغرس قيمة  -4
 التطبيق التربوي لغرس قيمة العدل في المدرسة:

 :ملسو هيلع هللا ىلصاالقتداب بالنبي  -1
ىع( وعّدل رسول ا ٕٗٗٔ: ذكر )ادلباركفوري،ملسو هيلع هللا ىلصمثال من السَتة النبوية على تطبيق العدل يف حياة الرسول

صفوف ادلسلمُت، وبينما ىو يعّدذلا وقع أمر عبيب، فقد كان يف يده قدح يعّدل بو، وكان سواد بن غزية  ملسو هيلع هللا ىلص
مستنصاًل من الصف، فطعنو يف بطنو بالقدح وقال: استو يا سواد، فقال سواد: يا رسول ا أوجعتٍت فأقدين، فكشف 

ك على ىذا يا سواد: قال: يا رسول ا، قد حضر ما عن بطنو، وقال: استقد فاعتنقو سواد، وقبل بطنو، فقال: ما محل
. وىذه القصة ٕ٘ٔخبَت. ص ملسو هيلع هللا ىلصترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن ميس جلدي جلد ، فدعا لو رسول ا 

مع الصحابة وىو يف أشد الظروف وىم يف معركة بدر الك ى دلقاتلة كفار قرين فهذا  ملسو هيلع هللا ىلصفيها دليل على عدلو 
 . ملسو هيلع هللا ىلص ي بويدفعنا إىل أن نقتد

 العدل في توزيع أنصبة المعلمي  م  حصص وإشراف وغيرها: -0
وينبغي على قائد ادلدرسة أن يعدل بُت ادلعلمُت يف توزيع أنصبة احلصص ويف اإلشراف اليومي واألسبوعي ويف مجيع 

ية واجلسدية اليت ينعكس األعمال اليت يقوم هبا ادلعلم يف ادلدرسة ألن ىذا العدل يعكس أثر يشعر بو ادلعلم بالراحة النفس
ىع(: على ادلدير توزيع العمل بالعدل بُت العاملُت بادلدرسة وأن ٗٔٗٔأثرىا على أداء رسالتو التعليمية. وذكر )الفايز،

. والعدل يف ادلدرسة يساىم بشكل فعال يف حتسُت العملية ٕٖٔيوضح ذلم ما يُطلب من كل منهم يف إجادة عملو( ص
ئد ادلدرسة أن يعدل بُت الطالب يف إعطاء كل والب حقو يف التعلم وممارسة النشاط مراعياً يف ذلك التعليمية، وال بد لقا

ه(: الرئيس العاقل من يتصف بالعدل واإلنصاف يف التعامل مع العاملُت ٖٓٗٔوذكر)اخلراز،الفرو  الفردية بُت الطالب. 
والقائد عندما يتحلى  .ٙٔٗوكلة ذلم بالتساوي. صمعو ويف وضع تقاريرىم، وتوزيع ادلسؤوليات عليهم واألعمال ادل

بالعدل ويسعى جاىدًا إىل تطبيقو يف ادلدرسة ف ن ىذا يساىم يف تطوير وحتسُت العملية التعليمية إىل أن يصل إىل إتقان 
 العملية التعليمية.

 غرس قيمة العدل م  خةل النشاط الطةبي:  -0
يعد النشاط الطاليب من ال امج ادلهمة للقيادة ادلدرسية فهي تساعد القائد وادلعلمُت على التعرف على الطالب 
ومعرفة احتياجاهتم، واكتشاف ادلواىب اليت لدى الطالب والعمل على تنميتها واستثمارىا يف فيما يعود على تطوير 

 إلذاعة ادلدرسية يف بيان فضل ومكانة وأمهية العدل. العملية التعليمية وميكن لقائد ادلدرسة أن يستثمر ا
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  توصيات ال
إقامة مؤمترات علمية تربوية تكون القيم الًتبوية من ضمن زلاور ادلؤمترات ويُبحث فيها عن أمهية القيم وكيفية غرسها   -ٔ

 يف ادلتعلمُت.
 الننء. إقامة برامج مركزية على مستوى وزارة التعليم هتتم بغرس القيم الًتبوية يف -ٕ
 إقامة دورات تدريبة لقادة ادلدارس وادلعلمُت وادلعلمات عن أمهية القيم الًتبوية وكيفية غرسها يف ادلتعلمُت. -ٖ
 إجراء دراسات أثية ميدانية اذلدف منها معرفة العقبات والعوائق اليت تعيق غرس القيم يف البيوة ادلدرسية. -ٗ
ت العلميععة القادمععة لعععرض ادلشععكالت الععيت تععواجههم يف ادلععدارس لكععي توسععيع مشععاركة ادلعلمععُت وادلعلمععات يف ادلععؤمترا -٘

 يسامهون يف إجاد احللول ادلناسبة من خالل الواقع بعيداً عن التنظَت. 
إقامة مؤمترات تربويعة علميعة لكعي تنعاقن ادلشعكالت اليوميعة العيت تواجهعو ادلعلمعُت وادلعلمعات يف ادلعدارس ويكعون معن   -ٙ

درسي وحصص االنتظار واإلشراف اليومي وغَتىا من ادلشكالت اليت يعاين منهعا الععاملُت ضمن زلاورىا التخطي  ادل
 بادلدارس. 

 والمراجع: المصادر
 القران الكرمي.

دار ابن كثَت للطباعة والنشر  :دمشق .صحيح البخاري .ه(ٖٕٗٔأيب عبد ا زلمد بن إَساعيل ) البخاري،
 والتوزيع.

 الصحيح ادلسند ادلسمى مسلم صحيح .(هٕٚٗٔ) القشَتي احلباج بن مسلم احلسُت أيب ،النيسابوري
الفارياين.  زلمد نظر قتيبة أبو عناية، وسلم عليو ا صلى ا رسول إىل العدل عن العدل نقل السنن من ادلختصر
  والتوزيع. للنشر ويبة دار الرياض:

 على النووي شرح احلباج بن مسلم صحيح شرح يف .ادلنهاج(هٕٔٗٔ) حيي زكريا أبو الدين زلي ،النووي
  الدولية. األفكار بيت مسلم. األردن: صحيح

 .وسلم عليو ا صلى الكرمي الرسول أخال  يف النعيم نظرة . موسوعة(هٛٔٗٔ) وآخرون صاحل محيد، ابن
 .والتوزيع للنشر الوسيلة جدة: دار
 ابن العظيم. بَتوت: دار القران تفسَت .(هٕٓٗٔ) القرشي كثَت بن إَساعيل أبو الفداء الدين عماد ،كثَت ابن

  حزم.
  .دار عامل الكتب للطباعة والنشر: الرياض .لسان العرب. ه(ٕٗٗٔمجال الدين ) ،ابن منظور
. ادلسعععععععععععععععلمون بعععععععععععععععُت التحعععععععععععععععدي وادلواجهعععععععععععععععة حعععععععععععععععول الًتبيعععععععععععععععة والتعلعععععععععععععععيم .ه(ٕٖٗٔعبعععععععععععععععدالكرمي ) ،بكعععععععععععععععار

 ،دار القلم.ٖط:،دمشق
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 ه(. ادلقدمة يف اإلدارة ادلدرسية. جدة : شركة كنوز ادلعرفة. ٖٕٗٔ، سعيد زلمد)بامشموس
 م(.اإلدارة ادلدرسية والصفية بُت التبديد والتبويد. القاىرة : عامل الكتب. ٕٕٔٓالبهواشي، السيد عبدالعزيز )

ءات_ م(. اإلدارة ادلدرسعععععععععية الفاعلعععععععععة تأصعععععععععيل_ مهعععععععععارات_ اجعععععععععرإٗٔٓال درععععععععععان، علعععععععععي زلمعععععععععد سعععععععععامل )
 اعجاىات. جدة : خوارزم العلمية. 

  الكتب. عامل دار الرياض: اإلسالمية. الًتبية أصول(، هٕٓٗٔ،)حامد خالد احلازمي
اجلععععععععععودة الشععععععععععاملة يف الفكععععععععععر اإلسععععععععععالمي واإلدارة ادلعاصععععععععععرة )دراسععععععععععة  (.هٖٓٗٔ )فععععععععععايز علععععععععععي  ،األمحععععععععععري

 مكتبة ادللك فهد الوونية. :الرياض .مقارنة(
ىععععععععع(.النشاط الطععععععععاليب حبععععععععر الزاويععععععععة يف الًتبيععععععععة احلديثععععععععة. الريععععععععاض: دار ٕٛٗٔصععععععععاحل )احلععععععععريب، حيععععععععي بععععععععن 

 احلضارة للنشر والتوزيع.
  والتوزيع. للنشر األثر أىل مكتبة األخال . الكويت: موسوعة (.هٖٓٗٔ)عثمان مجعة خالد اخلراز،

رآن. حتقيععععععق زلمععععععد ه(.ادلفععععععردات يف غريععععععب القععععععٛٔٗٔالراغععععععب، أصععععععفهاين أيب القاسععععععم احلسععععععُت بععععععن زلمععععععد )
 خليل عيتاين. لبنان: بَتوت. دار ادلعرفة للطباعة والنشر. 

. تععععععععاج العععععععععروس مععععععععن جععععععععواىر القععععععععاموس، حتقيععععععععق ضععععععععاحي عبععععععععدالباقي م(.ٕٔٓٓزلمععععععععد مرتضععععععععى) الزبيععععععععدي،
 وزارة اإلعالم. : بالكويت

 م(. سحر القدوة احلسنة. مصر: ريتاج للنشر والتوزيع.ٕٓٔٓزيان، زلمود )
م(. دور التكنولوجيععععععععا يف حتسععععععععُت العمليععععععععة الًتبويععععععععة. فهرسععععععععة مكتبععععععععة ادللععععععععك ٜٕٓٓ، منععععععععال وععععععععاىر)سععععععععكتاوي

 فهد الوونية. جدة: مطابع الراجحي احلديثة. 
 م(. مبادئ اإلدارة ادلدرسية األردن: عمان. دار ادلسرة.ٕٕٔٓالعمايرة، زلمد حسن )

 واإلدارة ادلدرسية. الرياض: مكتبة السفَت. ىع(. اإلدارة التعليميةٗٔٗٔالفايز، عبدا بن عبدالرمحن )
 .ادلعاصرة والنظريات اإلسالمي ادلنظور اإلسالم يف اإلدارية اجلودة مبادئ. ىع(ٕٚٗٔ عبدا) خليفة ،الفواز

 .احلديثة االحساء اذلفوف : مطبعة
  اإلسالمي. الًتاث إحياء اي  ، بَتوت : دار القاموس (.هٕٔٗٔ) زلمد الدين رلد الفَتوزآبادي،

ىع(. مكة ادلكرمة: معهد البحوث العلمية ٕٚٗٔالكتاب العلمي دلؤمتر الًتبية اإلسالمية وبناء ادلسلم ادلعاصر)
 والًتاث اإلسالمي. 
 .سلسعععععععلة األحاديعععععععث الصعععععععحيحة وشعععععععيء معععععععن فقههعععععععا وفوائعععععععدىا .ه(٘ٔٗٔزلمعععععععد ناصعععععععر العععععععدين ) ،األلبعععععععاين

 .مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع : الرياض



أ. عابد عبيد الجدعاني                                                   0202دور قائد املدرسة في غرس القيم باملدرسة وفق رؤية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  الباز. نزار مكتبة ادلكرمة : النبوية. مكة سَتة يف أث ادلختوم الرحيق ه(.ٕٗٗٔ) الرمحن صفي ،ادلباركفوري
 ادلعبم .(مٖٜٖٔ) علي زلمد النبار، حامد و و عبدالقادر، حسن أمحد و الزيات، إبراىيم مصطفى،

  الدعوة. دار. مصر: القاىرة الوسي .
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 خالد عبد الرحمن ياسين أحمد محمد عبدالرؤوف عطية السيد

 أستاذ أصول التربية املساعد أستاذ أصول التربية

 بجامعة أم القرى  امللك خالد وجامعة ألازهربجامعة 
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 "تقويمية دراسة" المعلم إعداد في القرى أم بجامعة التربية كلية دور
 :ملخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إىل تقومي دور كلية الًتبية جبامعة أم القرى يف إعداد اؼبعلم. واعتمدت ىذه الدراسة الوصفية 
كما اعتمدت على أسلوب التحليل يف ؾبال إعداد اؼبعلم،   اؼبسح اؼبكتيب ألدلة ولوائح الكلية ولرباؾبهاعلى أسلوب 

. وقد أوضحت نتائج الدراسة تركيز فلسفة كلية الًتبية جبامعة أم القرى على االىتمام ذاتوال اجمللرسائلها العلمية يف 
حث العلمي يف ؾبال إعداد اؼبعلم. كما اتضح باستقراء الواقع باإلعداد الًتبوي للطالب، وعلى اإلسهام يف تطوير الب

الكمي والكيفي لربامج إعداد اؼبعلم على مستوى اؼبرحلة اعبامعية األوىل، سيادة النمط التتابعي، واقتصار برامج اإلعداد 
، تبُت ندرة ىذه الرسائل الًتبوي على ثالثُت ساعة أغلبها نظري. ودبسح وربليل الرسائل العلمية يف ؾبال إعداد اؼبعلم

%(، وأن 58.75( بصفة عامة، وأن أكثر التخصصات اىتمامًا هبذا اجملال ىو "اؼبناىج وطرق التدريس" بنسبة )65)
أكثر التوجهات اؼبوضوعية ؽبذه الرسائل كان يتمركز حول تقييم أو تطوير ما لدى الطالب اؼبعلم من ظبات أو كفايات 

%(. ويف 41.51ص تصاميم ىذه الرسائل، فقد اتضح سيادة األسلوب الكمي بنسبة )%(. أما ما ىب84.17بنسبة )
لتطوير دور كلية الًتبية جبامعة أم القرى يف إعداد اؼبعلم، سواء أكانت  عدة مقًتحاتضوء ىذه النتائج، قدمت الدراسة 

بحثية للموضوعات غَت اؼبطروقة يف ؾبال ىذه اؼبقًتحات على مستوى برامج اؼبرحلة اعبامعية األوىل، أم ترتبط باػبرائط ال
 إعداد اؼبعلم.

 .مسح ربليلي –إعداد اؼبعلم  -: تقومي الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
 This study aimed to evaluate the role of the Faculty of Education at Umm 
al-Qura University in teacher preparation. This descriptive study was based 
on surveying the college's manuals, regulations, and its programs as well as 
analyzing its scientific dissertations in the field of teacher preparation. The 
results of the study showed that the philosophy of the Faculty of Education at 
Umm al-Qura University interests in the educational preparation of students 
and contributes to the development of scientific research in the field of 
teacher preparation. It was also revealed by analyzing the quantitative and 
qualitative reality of teacher preparation programs at the undergraduate level 
the popularity of sequential mode, and the educational preparation programs 
are limited to thirty hours, mostly theoretical. Surveying and analyzing 
scientific dissertations in the field of teacher preparation showed the scarcity 
of these dissertations (56) in general, and that the most specialization 
interested in this field is  "curricula and methods of teaching" (67.86%), and 
that the most objective orientations of these dissertations were based on the 
valuation or development of characteristics or competencies of the student's 
teacher (71.43%). Owing to the designs of these dissertations, the 
quantitative method was mostly used (94.64%). In the light of these findings, 
the study presented several proposals for developing the role of the Faculty of 
Education at Umm al-Qura University in teacher preparation, whether these 
proposals at the level of undergraduate programs, or at the level of the 
research maps of the untracked topics in the field of teacher preparation. 
Keywords: evaluating - teacher preparation – analytical survey. 
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 مقدمة الدراسة:
أحد أىم قضايا إصالح التعليم ومواجهة كثَت من األزمات الًتبوية يف يُعد االىتمام بإعداد اؼبعلم وتدريبو 

اجملتمعات اإلنسانية. وقد ذبسد ىذا االىتمام يف استمرارية النداءات العاؼبية واإلقليمية واحمللية لتناول تلك القضية بالبحث 
 -باعتباره أىم العوامل اؼبؤثرة يف الًتبية  –يوي واؼبناقشة يف كل جزئية من جزئياهتا؛ إما انطالقاً من مكانة اؼبعلم ودوره اغب

يف تنفيذ السياسات التعليمية، وإما أماًل يف معاعبة أسباب القصور يف العملية الًتبوية والتعليمية من جراء اػبلل يف برامج 
تنميتو مهنيًا يف ضوء إعداد اؼبعلم وتدريبو، وإما رغبة يف ربسُت ؾبتمعات التعلم من خالل تطوير عمليات إعداد اؼبعلم و 

 االذباىات أو اؼبتغَتات اؼبعاصرة.
وانطالقًا من كون اؼبعلم أىم ركائز اؼبوقف التعليمي؛ إذ ال يبكن ألي تقدم أن يؤيت شباره ووبقق أىدافو إذا مت 

ـبتلف  إغفال دور اؼبعلم يف العملية التعليمية أو دون إكسابو الكفايات اؼبهنية والعلمية والشخصية و...؛ عهدت
ولية إعداد اؼبعلم اؼبؤىل تربويًا للعمل دبهنة التعليم، مث متابعتو أثناء العمل يف ميدان الًتبية ؤ اجملتمعات لكليات الًتبية مس

 لتعريفو باالذباىات الًتبوية اغبديثة ولإلسهام يف رفع مستواه اؼبهٍت وكفاءتو التعليمية.
ال تكوين اؼبعلمُت، حيث تتبع كليات الًتبية سياسات ولليات وىذا شأن أي ؾبتمع رائد أو دولة متميزة يف ؾب

إجرائية فعالة ومستدامة لضمان جودة: اؼبلتحقُت اعبدد، وبرامج إعداد اؼبعلم، واػبرهبُت سبهيدًا لتدريبهم وتنميتهم مهنياً 
 .Ingvarson, et. al) على النحو اؼبناسب للتحقق من جاىزيتهم بشكل كامل للعمل مستقباًل دبهنة التدريس

2014). 
 حدد من ضمن أىداف (4008 -ىـ 4147نظام ؾبلس التعليم العايل واعبامعات ولوائحو ) نوإذا كا

الدراسات العليا يف اعبامعات السعودية: أ( اإلسهام يف إثراء اؼبعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات 
وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة، ب( إعداد  اؼبتخصصة والبحث اعباد للوصول إىل إضافات علمية

الكفاءات العلمية واؼبهنية اؼبتخصصة وتأىيلهم تأىياًل عاليًا يف ؾباالت اؼبعرفة اؼبختلفة، ج( تشجيع الكفاءات العلمية 
وجيهو ؼبعاعبة قضايا على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إىل اإلبداع واالبتكار، د( تطوير البحث العلمي وت

ولية االىتمام بإعداد اؼبعلم وتنميتو ؤ باإلضافة إىل مس -؛ فإن كلية الًتبية جبامعة أم القرى (474ص) اجملتمع السعودي
ولية اإلسهام يف رفع اؼبستوى التعليمي وتطوير ؾباالت التعليم وتقدمي اؼبشورة العلمية ؤ ألقت على عاتقها مس –مهنيًا 

 -يف شىت فروعها  -يت تطلبها، وذلك من خالل إثراء البحث العلمي بالدراسات الًتبوية والنفسية لكافة اعبهات ال
 .(.45ص، ىـ4178، دليل كلية الًتبية جبامعة أم القرى) لتحقيق تلك األىداف

وبناًء على ىذا، فإن حبوث الدراسات العليا يف كليات الًتبية يُناط هبا إنتاج اؼبعرفة الًتبوية وتنميتها ػبدمة قضايا 
الًتبية والتعليم ومشكالهتا يف الواقع الًتبوي. وتأيت على رأس ىذه القضايا واؼبشكالت ما أُنشئت كليات الًتبية من أجلو 

إجراء  يربز أنبيةأحد ما ربظى بو ىذه القضية من اىتمام متزايد ومستدام؛ األمر الذي  وىو إعداد اؼبعلم. وال ىبفى على
كلية لنفسها، سواء أي  ىا اتبنتبتلك القضية يف ضوء الفلسفة الًتبوية اليت  ةالًتبي اتاىتمام كلي واقع ية عنتقويبدراسات 

برامج الدراسات العليا، وخاصة رسائل اؼباجستَت  أكان ذلك على مستوى برامج اؼبرحلة اعبامعية األوىل أم على مستوى
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جبامعة أم ، لذا كانت ىذه الدراسة عن كلية الًتبية والدكتوراه اليت ُمنحت دبختلف األقسام والتخصصات الًتبوية فيها
 .السعوديةالًتبية باؼبملكة العربية وأقدم كليات  أوىلباعتبارىا  ؛القرى يف مكة اؼبكرمة
 تعكسها الدراسات السابقة: مشكلة الدراسة كما

على الرغم من االىتمام اؼبتزايد بقضية إعداد اؼبعلم على ـبتلف األصعدة كما سبق، إال أنو بتأمل واقع عملية 
الًتبية والتعليم يتضح أنو ما يزال يعاين الكثَت من اؼبشكالت اليت تُعزى للقصور يف برامج إعداد اؼبعلم. ويؤكد القصور 

ىـ( اليت كشفت عن عدم وجود معايَت 4148اؼبعلم دراسات عديدة، منها: دراسة الزىراين ) إعداد والضعف يف برامج
قبول مقننة تضمن انتقاء أفضل اؼبتقدمُت، والتباين يف مباذج إعداد اؼبعلم يف كليات الًتبية ما بُت النظام التتابعي والنظام 

إلعداد التخصصية والثقافية واؼبهنية، وعجز الربامج عن تكوين التكاملي، وغياب التنسيق والتكامل بُت أبعاد وجوانب ا
بعض اؼبهارات األساسية لنجاح اؼبعلم، وضعف ارتباط ؿبتويات مناىج اإلعداد باغبياة العملية، وقصور التدريب اؼبيداين 

امعات السعودية عن تزويد ىـ( إىل عجز برامج إعداد اؼبعلم يف كليات الًتبية باعب4174والًتبية العملية. كما أشار سامل )
خرهبيها دبهارات التعلم الذايت، وضعف االىتمام باعبانب العملي، وعدم التكامل والتنسيق بُت برامج اإلعداد األكاديبي 

ىـ( عددًا من اؼبشكالت اليت تواجو مؤسسات 4178وباإلضافة إىل ما سبق، أبرز خباري والعامري ) والثقايف واؼبهٍت.
ثل: تقليدية اػبطط الدراسية لربامج إعداد اؼبعلم، وعدم مواكبة اػبطط الدراسية بربامج إعداد اؼبعلم إعداد اؼبعلم، م

للمستجدات التقنية واؼبعرفية، وضعف جودة برامج إعداد اؼبعلم حيث مل ربصل أغلب الربامج والكليات على  االعتماد 
ىـ( على ما سبق ربديات 4178ألكاديبي. كما أضاف حسن )األكاديبي واؼبهٍت من اؽبيئة الوطنية للتقومي واالعتماد ا

أخرى، منها: أن أىداف برامج إعداد اؼبعلم يغلب عليها الشمول والعمومية وعدم اإلجرائية فبا أدى إىل افتقار مثل ىذه 
اثة وافتقارىا ؼبعاعبة الربامج إىل معايَت لتقييمها وتطويرىا، أما فيما يتعلق بتوصيف اؼبقررات فيغلب عليها القدم وعدم اغبد

ىـ( حيث أشار 4177القضايا الفكرية اؼبعاصرة وغلبة التنظَت على التطبيق فضاًل عن اغبشو والتكرار. وأكد ىذا الثبييت )
إىل أن النظام التعليمي باؼبملكة العربية السعودية يواجو مشكالت عدة، منها: التحاق أعداد كبَتة من غَت اؼبؤىلُت تربوياً 

التدريس، واالستعانة يف كثَت من األحيان دبعلمُت غَت تربويُت  يف بعض التخصصات مثل: اللغة اإلقبليزية للعمل ب
والفيزياء والرياضيات نتيجة لندرة الًتبويُت يف ىذه التخصصات، وعدم وجود معيار لالختيار من اغباصلُت على 

رض والطلب، ىذا باإلضافة إىل تدين برامج إعداد اؼبعلمُت البكالوريوس سوى اؼبفاضلة بينهم بناء على معايَت وبكمها الع
والتباين فيها بكليات الًتبية،  والضعف الواضح لدى كثَت من اؼبعلمُت يف إعدادىم العلمي والًتبوي. وىذا ىو ما عرب عنو 

مؤسسات إعداد اؼبعلم   ىـ( إصبااًل بأنو يف ظل تغَتات العصر السريعة مل يعد ما يتلقاه الطالب اؼبعلمون يف4177ىدية )
 كافياً ؼبمارسة اؼبهنة.

وانفصال أىدافو  ،تكون مشكالت واقع عملية الًتبية والتعليم من جراء غموض سياسات البحث الًتبوي وقد
أن غياب ب( 4446التنظَتية عن الواقع التطبيقي الحتياجات ومتطلبات سوق العمل. ويؤكد ذلك ما أشار إليو زاىر )

جعل اؼبوضوعات والبحوث اؼبسجلة كأهنا جزر  الًتبوية اليت يعمل من خالؽبا طالب الدراسات العليا اػبرائط البحثية
ىـ( 4145منعزلة عن بعضها ، وغَت ذات قيمة حقيقية للعلم وللمجتمع من جهة أخرى. كذلك أكدت دراسة  هنار )
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اؼبمارسة  بواقعمن ناحية، و  واقع وأىداف اجملتمعحدوث الكثَت من التكرار والتبعية يف البحوث الًتبوية، وقلة ارتباطها ب
ىـ( بأن 4144، وعدم ترابط البحوث الًتبوية فيها. وىو أيضًا ما خلصت إليو دراسة العنقري )من ناحية أخرى الًتبوية

الًتبوية،  البحوث االجتماعية والًتبوية يف اعبامعات السعودية ال زبضع ألي خطط حبثية وال توجد ؽبا معايَت زبدم القضايا
وإهنا زبلو يف الغالب من اؼبشكالت الواقعية، وال تتناول قضايا خاصة بالتجديد والتحديث الذي يتفق مع واقع اجملتمع، 
وأن صناع القرار الًتبوي ال يهتمون بنتائج وتوصيات البحث الًتبوي على أساس أهنا نظرية وال تساعدىم على التعامل مع 

ىـ( أنو بالرغم فبا قدمو طلبة الدراسات العليا من لالف الرسائل 4144دت دراسة العيدروس )اؼبوقف الًتبوي. وؽبذا، أك
العلمية بدرجيت اؼباجستَت والدكتوراه، إال أن عدم وجود اسًتاتيجيات وسياسات واضحة للبحث العلمي ردبا يؤدي إىل 

اؼبعرفية دبختلف العلوم، وبالتايل فإن ذلك يبثل مات اسهخلل وغياب عن خدمة قضايا التنمية باجملتمع وكذلك ضآلة اإل
 أحد جوانب اؽبدر والضياع ووبد من أداء اعبامعات لرسالتها باعبودة والكفاءة اؼبطلوبة.

( إىل أن من أىم اؼبآخذ على برامج الدراسات العليا يف اعبامعات السعودية : وجود 4007أشار السامل ) وقد 
اجملازة واؼبسجلة ، نتيجة لعدم وضوح الرؤية ذباه اؼبوضوعات اليت مت إجازهتا، وعدم  تكرار واضح يف موضوعات الرسائل

( بأن البحوث الًتبوية 4008وجود ضبط ببليوغرايف للرسائل على اؼبستوى الوطٍت. وىذا أيضًا ىو ما أكده عبد القوي )
حث الًتبوي، وتراعي حاجة اجملال نفسو ال تتم داخل كليات الًتبية بناء على خريطة حبثية علمية ربدد أولويات الب

وظروف الواقع ومشكالتو بل ولمال اؼبستقبل وتطلعاتو. ومن مث، فإن عدم وجود خريطة حبثية توجو البحوث كبو حبوث 
جعل الباحثُت يتجهون اذباىات شيت، فبا جعل اختيارىم للعديد من اؼبشكالت  -( 4008كما ذكر إظباعيل )  -معينة 

خذي القرار، وغَت ؿبددين يف نتائجهم، وـبتلفُت يف تفسَتىا، والذي أدي بدوره إيل عزوف متخذي القرار اليت ال هتم مت
 عن النظر إيل تلك البحوث واالستفادة منها.

على ىـ( 4176اؼبعلم السعودي، أكد اغبامد ) إعدادوتأسيساً على تلك اؼبشكالت اليت تُعزى إىل ضعف برامج 
إعادة ىيكلة برامج إعداد اؼبعلم يف السعودية من توظيف االذباىات اؼبعاصرة والتوجهات  ضرورة أن تستفيد مشروعات

جاءت توصيات مؤسبر "معلم اؼبستقبل: كما   اغبديثة والتجارب العاؼبية الرائدة يف زبطيط برامج ولليات إعداد اؼبعلم.
لتؤكد على أنبية إعادة النظر يف فلسفة برامج إعداد ىـ( 4175إعداده وتطويره" واؼبنعقد بكلية الًتبية جبامعة اؼبلك سعود )

اؼبعلم وأىدافها وفق توجهات خطط التنمية والتطلعات اؼبستقبلية للمملكة ويف ضوء مطالب العصر العاؼبية، مع التأكيد 
العسَتي أكد على االستفادة من ذبارب الدول اؼبتقدمة يف ىذا اجملال دبا يتناسب وإمكانات التعليم السعودي. كذلك 

 ىـ( على أنبية توظيف البحث العلمي يف تطوير برامج إعداد اؼبعلم.4177)
يف إطار ربقيق تعليم يسهم يف دفع عجلة  -، حيث ىدفت ىذه الرؤية 4070وىذا ما أكدتو رؤية اؼبملكة 

مناىج تعليمية  إىل سد الفجوة بُت ـبرجات التعليم العايل ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خالل إعداد -االقتصاد 
ومن ىنا سعت وزارة التعليم إىل (. 10متطورة تركز على اؼبهارات األساسية باإلضافة إىل تعزيز دور اؼبعلم ورفع تأىيلو )ص

عتباره العامل اؼبباشر اب؛ تطوير اؼبعلمالذي يبدأ أواًل ب التطوير التعليميمن خالل وذلك  ،4070التطبيق العملي لرؤية 
،  ب ولديو القدرة على تسهيل العملية التعليمية لتحقيق النتائج اؼبرجّوة واليت تعطي تعليماً ناجحاً ومتميزاً واؼبؤثر على الطاّل 
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ىدافها وسبل تطويرىا وللية تفعيلها وربط ذلك بربامج إعداد اؼبعلم أبناء فلسفة اؼبناىج وسياستها و كما تسعى الوزارة ل
 .وتطويره اؼبهٍت
على االىتمام بإعداد اؼبعلم؛  4070باإلضافة إىل تركيز رؤية اؼبملكة  ائج وتوصيات،على ما ذُكر من نت وبناءً 

، سبهيداً اؼبعلم إعدادؾبال يف  –على مستوى اؼبرحلتُت اعبامعية األوىل والعليا  -الًتبية ات كلي  دوريم يتربز اغباجة إىل تق
 لتطوير ىذا الدور.

 :ن السؤال الرئيس اآلتيي اإلجابة عوفي ضوء ما سبق، يمكن تحديد مشكلة الدراسة ف
 كلية الًتبية جبامعة أم القرى يف إعداد اؼبعلم؟  دورما 

 :األسئلة الفرعية اآلتيةويتفرع من ىذا السؤال 
 ؟كلية الًتبية جبامعة أم القرى يف إعداد اؼبعلمفلسفة  ما واقع إسهام  -
 ؟إعداد اؼبعلمكلية يف بال برامج اؼبرحلة اعبامعية األوىلما واقع إسهام  -
 ؟كلية يف إعداد اؼبعلمبال برامج الدراسات العلياما واقع إسهام  -
 تطوير دور كلية الًتبية جبامعة أم القرى يف إعداد اؼبعلم؟مقًتحات ما  -

 أهداف الدراسة:
 : اآلتيةتسعى ىذه الدراسة إىل ربقيق األىداف 

 اؼبعلم. إعدادى دبجال استقراء واقع اىتمام فلسفة كلية الًتبية يف جامعة أم القر  -
 كلية يف إعداد اؼبعلم.بال برامج اؼبرحلة اعبامعية األوىلاستقراء واقع إسهام  -
 اؼبعلم. إعداديف ؾبال  -بشىت التخصصات الًتبوية والنفسية  –اؼبسح الكمي لرسائل اؼباجستَت والدكتوراه  -
 اؼبعلم. إعدادالتحليل الكيفي ؼبوضوعات ىذه الرسائل اػباصة دبجال  -
البحث و اؼبعلم، وذلك على مستوى برامج إعداد اؼبعلم من ناحية،  إعداد يفامعة أم القرى جبكلية الًتبية   دورتطوير  -

 العلمي يف ىذا اجملال من ناحية أخرى.
 أهمية الدراسة:

وي األداة تنبع األنبية النظرية ؽبذه الدراسة من أنبية اجملال الذي تتناولو، باعتبار كل من اؼبعلم والبحث الًتب
األساسية إلصالح اجملتمع وتطوير واقع الًتبية والتعليم وحل اؼبشكالت اليت تعوق عملية التنمية. كما أن ىذه الدراسة 

 كما أن. والبحوثاؼبعلم دبزيد من الدراسات  إعدادتساير االىتمام اؼبتزايد من قبل كافة اجملتمعات بضرورة زبصيص ؾبال 
 لتقويبية ؼبثل ؾبال ىذه الدراسة يعطيها مزيداً من األنبية.ندرة األحباث التحليلية وا

على  -فيد يف توجيو اؼبختصُت واؼبتخصصُت ت قد يتوال هاتستمد ىذه الدراسة أنبيتها التطبيقية من نتائجو 
لدراسة إىل األىداف اؼبناط هبم ربقيقها يف ىذا اجملال. كما يؤمل من نتائج ىذه ا -مستوى الكلية وغَتىا من الكليات 

إفادة الدراسات العليا وأقسامها الًتبوية والنفسية اؼبختلفة يف وضع خرائط حبثية ؽبا تسهم يف اػبروج من أزمة البحث 
الًتبوي واليت تتمثل يف التكرار واالزدواجية ؼبعظم األحباث الًتبوية، ومن مث توجيو الباحثُت إىل دراسة القضايا واجملاالت 



 تقويمية دراسة  املعلم إعداد في القرى  أم بجامعة التربية كلية دور 

 أحمد ياسين الرحمن عبد خالدد.                                                              السيد عطية عبدالرؤوف محمدأ.د.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية ء الأ  ز   )الج 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 127 

، ودبا الًتبوية تخصصاتالن أجل إحداث التكامل بُت اؼبوضوعات الًتبوية وفق أىداف الكلية و البحثية غَت اؼبطروقة م
 اؼبعلم. إعداديفيد يف تطوير ؾبال 

 مصطلحات الدراسة:
يبكن من خالؽبا يدور التقومي يف ؾبال الًتبية حول استخدام بيانات كمية أو كيفية : Evaluation تقويم -

)السبع؛ غالب؛  بشأنو إصدار أحكام قيمية وازباذ قرارات عمليةتشخيص نقاط القوة والضعف لربنامج ما هبدف 
 .(404، ص4040وعبده 

: يعرف علماء االجتماع الدور بأنو: اإلسهام أو الوظيفة اإلهبابية اليت يؤديها نسق اجتماعي فرعى Roleدور  -
 (.48ص، 4474اعبوىري، داخل نسق أكرب )

يُعرف بأنو: "صناعة أولية للمعلم كي يزاول مهنة التعليم وتتواله : Teacher Preparation إعداد المعلم -
 مؤسسات تربوية متخصصة؛ أي أن الطالب يعد ثقافيًا وعلميًا وتربويًا يف مؤسسات تربوية متخصصة قبل اػبدمة"

 .(41ه، ص4174)مكتب الًتبية العريب لدول اػبليج، 
تتصف بطول  عملية ويتبُت من تعريف إعداد اؼبعلم أنإذا كانت ىذه التعريفات ىي ما تتبناه الدراسة، فإن فبا و 

فقط حيث يكتسب الطالب اؼبعلم األسس   Pre-serviceكون قبل اػبدمة تاؼبدة وبتعدد اؼبهارات اؼبخطط ؽبا، و 
 Teacher تأىيل اؼبعلم  لية مصطلح، وال تشمل ىذه العمفبارسة اؼبهنة تساعده على البدء يف اليت

Qualification التتابعي( بعد النظام فقط، حيث ينتسب الطالب إىل كلية الًتبية ) يالذي يقتصر على اإلعداد الًتبو
التعريف  ال يتضمن ىذا. كذلك يإحدى الكليات األخرى حىت يبنح شهادة التأىيل الًتبو  إعداده ثقافيًا وعلميًا يف

-Inأثناء اػبدمة  اؼبعلمُتاليت تركز على ذبديد أو ربديث أداء  Teacher Training تدريب اؼبعلم  عمليات
service .فقط، لضمان مواكبة التطوير الذى يطرأ على اؼبنهج وطرائق التعليم نتيجة التطور االجتماعي والتقٍت اؼبستمر 

 اتعمليالالذي يشَت إىل  Teacher Educationتربية اؼبعلم  أومصطلح تكوين فكل ىذه العمليات جزء من 
سبكنهم من فبارسة مهنتهم  ستمرة قبل اػبدمة وبعدىا، هبدف إهباد معلمُت يتصفون باعبودة اليتاؼبشاملة النمائية ال

، 4047)السيد،  بنجاح، ودبا يتالءم مع التغيَت اؼبستمر الذى يطرأ على اؼبناىج وأساليب التعلم وتكنولوجيا العصر
 .(18ص

 منهج الدراسة:
يقوم على صبع البيانات، وما يرتبط بذلك من مسح ووصف  يتستخدم ىذه الدراسة "اؼبنهج الوصفي" الذ

على صبع البيانات واؼبعلومات، وتصنيفها وتبويبها، وإمبا ال يقتصر  -إذًا  –فاؼبنهج الوصفي  وربليل ومقارنة. واستقراء
تنظم ىذه مث اؼبقارنة والتقومي أو اغبكم، بالتحليل الفلسفي و ًتن الوصف يبضى إىل ربليلها وتفسَتىا، وغالبا ما يق

 (.414، ص4044)السيد،  اؼبعلومات والبيانات وربلل وتفسر الستنتاجات ذات مغزى ومعٌت غبل اؼبشكلة وضبطها
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وربليل كل ما يتعلق  واستقراءمسح الذي يعتمد على  تعتمد ىذه الدراسة على أسلوب البحث اؼبكتيبومن مث 
يف لوائح أو أدلة كلية الًتبية جبامعة أم القرى، أم كان على مستوى  ت، سواء أكانمن أدبيات سابقة اؼبعلم إعداددبجال 

 .براؾبها، أم كان على مستوى الرسائل العلمية اليت أجازهتا ـبتلف أقسام الكلية
 محددات الدراسة:

 تقتصر ىذه الدراسة على:
اليت تقدم برامج مشًتكة يف ؾبال إعداد اؼبعلم على مستوى مرحليت  كلية الًتبية جبامعة أم القرىاألقسام الًتبوية يف   -

الًتبية اإلسالمية واؼبقارنة، اؼبناىج وطرق التدريس، اإلدارة الًتبوية البكالوريوس والدراسات العليا؛ وىي أقسام: 
 .علم النفس، والتخطيط

وذلك منذ بداية تنفيذ اػبطة الدراسية ؼبرحلة الدراسات العليا  -الًتبوية قسام ىذه األاليت أجازهتا الرسائل العلمية  -
واقتصار  عامًا دراسياً. 16ىـ؛ أي على مدى 74/4110ىـ إىل هناية العام الدراسي 46/4745من عام  - بالكلية

لسفة الكلية وسياسة أقسامها الًتبوية والنفسية، ال الدراسة على ربليل الرسائل العلمية اليت من اؼبفًتض أن تعرب عن ف
على: حصر عدد ىذه الرسائل، وتصنيفها  اؿبتوى تلك الرسائل، وإمبا اقتصر دورى بتحليل الدراسة قامتيعٍت أن 

حسب زبصصاهتا، وموضوعاهتا، ومناىجها البحثية، وتوجهاهتا، ومدى خدمتها لفلسفة الكلية وأقسامها؛ بغية 
 اؼبعلم. إعدادينبغي أن تكون عليو مثل ىذه الرسائل دبا يتمشى مع حاجة البحث وأولوياتو يف ؾبال استشراف ما 

كلية الًتبية جبامعة أم القرى يف واؼبتمثلة إصبااًل يف تعرُّف الدور )الواقعي واؼبأمول( ل - لتحقيق أهداف الدراسةو 
 :يليما إلجابة عن أسئلتها وفق لالدراسة عى تس؛ - إعداد اؼبعلم

 ؟كلية التربية بجامعة أم القرى في إعداد المعلمفلسفة  ما واقع إسهام اإلجابة عن سؤال الدراسة األول:  (1
بداية، تعد كلية الًتبية جبامعة أم القرى من أعرق وأقدم كليات الًتبية يف الوطن العريب. وقد تأسست ىذه الكلية 

م ربويلها إىل 4454ىـ/4774رت وزارة اؼبعارف يف عام م ربت مسمى "كلية اؼبعلمُت"، مث قر 4464ىـ/4784عام 
م واػباص بإنشاء "كلية 4454ىـ/4774( يف عام 684"كلية الشريعة والًتبية". وبصدور قرار وزارة اؼبعارف رقم )

ىـ، مت ضم  4740على مستوى مرحلة البكالوريوس. ويف عام  -وبصورة مستقلة  -الًتبية"، بدأت الدراسة الفعلية فيها 
عبامعة اؼبلك عبد العزيز. ويف ىذه الفًتة، ربولت معظم األقسام الًتبوية إىل  –كإحدى الكليات اعبامعية   -لية الًتبية ك

 ه4104ىـ. مث أصبحت الكلية تابعة عبامعة أم القرى اعتبارًا من رجب 46/4745أقسام للدراسات العليا بدءًا من 
 ىـ(.4144-ىـ4147، ًتبيةاللجنة الدائمة لإلرشاد األكاديبي بكلية ال)

ومنذ ذلك اغبُت، تواىل ظهور أقسام كلية الًتبية جبامعة أم القرى حىت أضحت تضم تسعة أقسام تربوية؛ ثالثة 
على مستوى مرحلة البكالوريوس فقط، وىي: قسمي رياض األطفال والًتبية األسرية )للبنات فقط(، وقسم الًتبية اػباصة، 

الدراسات العليا، وىي: الًتبية اإلسالمية واؼبقارنة، و البكالوريوس  ها على مستوى مرحليتتقدم براؾبواألقسام األخرى 
اؼبناىج وطرق التدريس، علم النفس، اإلدارة الًتبوية والتخطيط، الًتبية البدنية، الًتبية الفنية. ولن يتناول الباحث فلسفة  
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لكلية ككل؛ وذلك ألن كل قسم يشتق فلسفتو اػباصة كل ىذه األقسام على حدة، ولكنو سيقتصر على تناول فلسفة ا
 من فلسفة الكلية العامة.
الكلية يف السعي دائمًا لاللتزام باإلقباز اؼبتميز يف إخراج معلمُت مؤىلُت وقادة تربويُت  Visionفتمثلت رؤية 

الكلية يف  Missionثلت رسالة فاعلُت وحبوث علمية رائدة للنهوض بالعملية الًتبوية يف اجملتمع السعودي اؼبعاصر. وسب
اؼبسانبة الفاعلة يف تلبية احتياجات اؼبؤسسات التعليمية السعودية من خالل توفَت أفضل اؼبعلمُت اؼبؤىلُت والقادة الًتبويُت 

معة أم اؼبتميزين والبحوث العلمية اؽبادفة اليت تسهم يف تنمية وخدمة اجملتمع السعودي اؼبعاصر. كما تفردت كلية الًتبية جبا
إثراء البحث العلمي و عدة، منها: إعداد اؼبعلم اؼبؤىل علمياً وتربوياً ومهنياً لتويل عملية التدريس،  Aimsالقرى بأىداف 

الشراكة مع اؽبيئات التعليمية و يف اؼبيادين الًتبوية والنفسية بشىت فروعها، النهوض دبستوى اؼبعلم اؼبؤىل إىل مستوى أعلى، 
دليل كلية الًتبية جبامعة أم ) ر ؾباالت التعليم وتقدمي اؼبشورة العلمية لكافة اعبهات اليت تطلبهااألخرى من أجل تطوي

 .(45ىـ، ص4178، القرى
  –ويف ضوء أىداف كلية الًتبية جبامعة أم القرى اليت تتسق مع فلسفة الدراسات العليا يف اعبامعات السعودية 

انبثقت أىداف كل قسم من تلك الفلسفة. فمثاًل، كان من ضمن أىداف قسم الًتبية اإلسالمية  –كما ذُكر لنفًا 
النظريات والطرق واألساليب اغبديثة لتنمية قدراتو الذاتية والعلمية، واؼبقارنة: إعداد اؼبتعلم إعدادًا تربويًا يستفيد فيو من 

تنمية وتطوير ؾباالت البحث العلمي ؼبعاعبة القضايا واؼبشكالت الًتبوية اليت زبدم اجملتمع وتليب احتياجاتو وتسهم يف و 
ن يف التعليم والتدريب تطويره. كذلك، تضمنت أىداف قسم اؼبناىج وطرق التدريس: إعداد وتأىيل معلمُت متميزي

اؼبسانبة يف إعداد طالب وطالبات اعبامعة أىداف قسم اإلدارة الًتبوية والتخطيط:  كان منوالبحث العلمي. كما  
. الراغبُت للعمل يف حقل التعليم، وتطوير البحث العلمي الذي يسهم يف معاعبة الكثَت من القضايا واؼبشكالت الًتبوية

من أىدافو: إعداد طالب كلية الًتبية وباقي الكليات الذين يرغبون يف العمل دبجال التعليم  أما قسم علم النفس، فكان
دليل كلية ) يبكنهم من أداء مهمتهم كمعلمُت على الوجو اؼبطلوب -على اؼبستويُت النظري والتطبيقي  –إعدادًا تربويًا 

 .(50-41ص صىـ، 4178، الًتبية جبامعة أم القرى
زبص إعداد  -يف الرؤية والرسالة واألىداف  -دبا تتضمنو من نقاط  ية الًتبية جبامعة أم القرىكل  فلسفةتحليل وب

، وذلك من خالل دراسة الطالب ؾبموعة النظري والتطبيقي اؼبعلم؛ يتضح أهنا: تركز على اإلعداد الًتبوي أو اؼبهٍت؛ جبانبيو
العملية الًتبوية وربويل تلك اؼبعرفة إىل مهارات تعليمية يستخدمها من اؼبواد الًتبوية والنفسية اليت سبكنو من معرفة حقيقة 

يف اؼبواقف التعليمية اليت تواجهو عند فبارسة اؼبهنة. ولعل عدم تركيز فلسفة الكلية باإلعداد األكاديبي التخصصي واإلعداد 
 -اإلعداد الًتبوي اؼبهٍت للطالب الثقايف العام يُعزى إىل االىتمام األكرب بنمط اإلعداد التتابعي الذي يهدف إىل 

اؼبلتحقُت بكليات الًتبية بعد اجتيازىم الدراسة يف إحدى الكليات اعبامعية األخرى، وبعد دراستهم التخصصية األكاديبية 
 للعمل يف مهنة التعليم. -والثقافية 

يف ىذا اجملال ػبدمة اجملتمع  أهنا هتتم بتطوير البحث العلمي كلية الًتبية جبامعة أم القرى  كما يالحظ من فلسفة
الًتبوي وتلبية احتياجاتو ومعاعبة مشكالتو، ومن مث اإلسهام يف تطويره. وهبذا، فإن فلسفة كلية الًتبية يف جامعة أم القرى 
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اػباصة بإعداد  –هتتم دبجال إعداد اؼبعلم، أما اعبانب التطبيقي ؽبذه الفلسفة فيتمثل يف مدى استجابة برامج الكلية 
 ؽبذه الفلسفة، وىذا ما ستوضحو اإلجابة عن سؤايل الدراسة الثاين والثالث. –علم اؼب
كلية التربية جامعة أم القرى ب برامج المرحلة الجامعية األولىما واقع إسهام اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني:  (2

 ؟في إعداد المعلم
مرحلة الًتبية جبامعة أم القرى على مستوى  باستقراء الواقع الكمي والكيفي لربامج إعداد اؼبعلم يف كلية

 ما يلي: يبكن استخالص، (ه4178) دليل كلية الًتبية جبامعة أم القرىالبكالوريوس كما ورد ب
يبثل مبط نظام الساعات اؼبعتمدة النمط السائد بالكلية، حيث تقوم الدراسة على نظام الفصول الدراسية. وىف -

واليت ىبتلف عددىا من   لدراسي بعدد من الوحدات األكاديبية تسمى بالساعات اؼبعتمدة،ىذا النظام يتم تقييم اؼبقرر ا
مقرر إىل لخر وذلك حسب طبيعتو وعدد ساعات تدريسو. ويف ىذا األسلوب، يتم ربديد عدد الساعات اؼبعتمدة اليت 

ساعة معتمدة يف  44 تزيد عن ساعة، وال 44 شريطة أال تقل عن   يسمح هبا للطالب حسب قدراتو وموقفو األكاديبي،
ساعات معتمدة، وال يبكن تعديها  8 الفصل الدراسي الواحد، خبالف الفصل الصيفي الذي يبثل اغبد األقصى فيو ىو 

 إال يف حاالت معينة ومشروطة.
 ،أقسام فقط، ىي: رياض األطفال طبسةوباإلضافة إىل النمط السابق، تتبع الكلية مبط اإلعداد التكاملي مع -

هبذه األقسام بعد استيفاء شروط  ةحيث يلتحق الطلب، الًتبية الفنيةو الًتبية البدنية، و الًتبية اػباصة، ، و والًتبية األسرية
القبول اليت حددهتا لوائح وأنظمة اعبامعة من حيث: اغبصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادؽبا، اجتياز اختبارات 

تبار القبول واؼبقابلة الشخصية بالقسم. ويف ىذا النمط، تستغرق الدراسة شبانية فصول الكشف الطيب والقدرات، واخ
مقررات التخصص األكاديبي، واؼبقررات الًتبوية،  -دراسية على مدى أربع سنوات جامعية، وبصل الطالب بعد دراستو 

 على درجة البكالوريوس. -واؼبقررات الثقافية جنباً إىل جنب 
على النمط التتابعي؛ حيث يتلقى طالب اعبامعة  اعتمادىاأما ما تشتهر بو كلية الًتبية جبامعة أم القرى، فهو -

برامج اإلعداد التخصصي والثقايف يف كلياهتم. وبعد اغبصول على البكالوريوس يف التخصص، يلتحق من يرغب منهم 
ة أخرى يتلقون فيها برامج اإلعداد الًتبوي اؼبهٍت فقط. وعلى نفس العمل يف ؾبال التعليم بكلية الًتبية لدراسة سنة جامعي

اؼبنوال، يُقدم مركز الدورات التدريبية بكلية الًتبية يف جامعة أم القرى "دبلومًا عامًا يف الًتبية" إلعداد خرهبي الكليات 
 اؼبتخصصة يف تلبية حاجة وزارة التعليم.

يف كلية الًتبية جبامعة أم القرى، فإن عدد ساعات برامج اإلعداد الًتبوي وعلى الرغم من تعدد أمباط إعداد اؼبعلم 
 ثابتة ال تتغَت. ويُلخص اعبدول التايل تلك الربامج اليت يقدمها كل قسم وعدد ساعاهتا.
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 البرامج التربوية التي تقدمها أقسام كلية التربية بجامعة أم القرى وعدد ساعاتها (:1جدول رقم )
 (ه4178، دليل كلية الًتبية جبامعة أم القرىعداد الباحث بناء على ما ورد يف )جدول من إ

 أقسام
 الكلية

 الفصل
 الدراسي

 البرامج التربوية المقدمة وعدد ساعاتها على مستوى
 الدبلوم العام البكالوريوس

 الًتبية
 اإلسالمية
 واؼبقارنة

 
 األول

 (4)تاريخ الفكر الًتبوي  (4اؼبدخل إىل الًتبية )
 (4علم االجتماع الًتبوي ) (4الًتبية الوطنية )

 (4األصول اإلسالمية للًتبية ) -
 

 الثاين
 (4فلسفة الًتبية ) (4التعليم يف اؼبملكة )

 (4قضايا ومشكالت التعليم ) (4األصول اإلسالمية للًتبية )
 اإلدارة

 والتخطيط
 

 األول
 (4يف اإلدارة الًتبوية )مقدمة  (4مقدمة يف اإلدارة الًتبوية )
 - (4إدارة النشاط اؼبدرسي )

 علم
 النفس

 
 األول

 (4علم النفس النمو ) (4اؼبدخل إىل علم النفس )
 (4علم النفس الًتبوي ) (4علم النفس النمو )
 - (4علم النفس الًتبوي )

 (4التوجيو واإلرشاد ) (4التوجيو واإلرشاد ) 
 (4االختبارات واؼبقاييس ) (4واؼبقاييس )االختبارات  الثاين

 اؼبناىج
 وطرق

 التدريس

 
 األول

 (4أسس اؼبناىج وتنظيماهتا ) (4أسس اؼبناىج وتنظيماهتا )
 (4) 4-طرق تدريس عامة (4) 4-طرق تدريس

 - (4الوسائل التعليمية )
 

 الثاين
 (4الوسائل التعليمية ) (4تصميم النشاط اؼبدرسي )

 (4) 4-طرق تدريس (4) 4-تدريسطرق 
 (4التدريب على مواقف التدريس) (1الًتبية العملية )

تقدم يف جانب  -على مستوى درجة البكالوريوس  –يتضح من ىذا اعبدول، أن كلية الًتبية جبامعة أم القرى 
د عشر مقررًا يف الفصل الدراسي اإلعداد الًتبوي ثالثُت ساعة معتمدة، موزعة على سبعة عشر مقررًا تربوياً، بواقع أح

األول، وستة مقررات يف الفصل الدراسي الثاين؛ وبواقع طبس وعشرين ساعة نظرية، وطبس ساعات عملية فقط )ساعة 
% من إصبايل ساعات اإلعداد 45.8واحدة ؼبقرر الوسائل التعليمية، وأربع ساعات ؼبقرر الًتبية العملية(؛ أي بنسبة 

 الًتبوي. 
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يف الفصل الدراسي الثامن لطالب اإلعداد التكاملي، ويف  -مرة واحدة  –أيضاً أن الًتبية العملية تقدم وُيالحظ 
الفصل الدراسي العاشر لطالب اإلعداد التتابعي. أما على مستوى الدبلوم العام يف الًتبية، فتقدم الكلية أيضًا ثالثُت 

واقع شبانية مقررات يف الفصل الدراسي األول، وسبعة مقررات يف ساعة معتمدة، موزعة على طبسة عشر مقررًا تربوياً، ب
الفصل الدراسي الثاين؛ وبواقع شبان وعشرين ساعة نظرية، وساعتُت عملية فقط )للتدريب على مواقف التدريس أمام 

 األقران يف احملاضرة؛ وليس دبدارس التعليم(.
الًتبية جبامعة أم القرى زبلو من مقررات تربوية يكاد  كما يتضح من اعبدول أن برامج اإلعداد الًتبوي يف كلية

يتفق الًتبويون على أنبية تضمينها يف برامج إعداد اؼبعلم مثل: الًتبية ومشكالت اجملتمع، أصول الًتبية، الًتبية اؼبقارنة، 
ىو معمول بو يف معظم  على غرار ما  –تاريخ الًتبية، علم النفس االجتماعي، الفروق الفردية، أو على ضرورة تضمينها 

مثل: مبادئ البحث الًتبوي، اإلحصاء الًتبوي، القياس والتقومي، تقنيات اغباسوب يف الًتبية، مع  -كليات الًتبية 
 التأكيد يف ذلك على اعبانب التطبيقي، وعدم اإلغراق يف اعبانب النظري دون فبارسة حقيقية واعية من قبل الطالب اؼبعلم

 .ىـ(4175، والغامدي، 4000، ؛ أبو دف4440)لبلة، 
وذلك من خالل ربليل توصيف ما ورد  -وفضاًل عما سبق، فإنو بالتحليل الكيفي لواقع برامج اإلعداد الًتبوي 

عايشة للممارسات اؼبتبعة يف الواقع، يبكن اؼبىـ( عن ىذه الربامج، ومن خالل 4178يف دليل كلية الًتبية جبامعة أم القرى )
 استخالص ما يلي:

يقتصر توصيف ىذه الربامج على تقدمي معلومات نظرية ال ترتبط حباجات الطالب وميوؽبم ورغباهتم، أو دبواقفهم  -
 اغبياتية، أو بأدوارىم الوظيفية اؼبستقبلية.

ال تتالءم ىذه الربامج مع متطلبات التنمية الشاملة للمجتمع، وال تغطي حاجات سوق العمل يف ؾبال الًتبية  -
 والتعليم.

عن تناول متغَتات العصر اؼبتنامية، أو اذباىات إعداد اؼبعلم  –إىل حد كبَت  –عد توصيف معظم ىذه الربامج يبت -
 اؼبعاصرة.

عند زبطيط ىذه  -سواء بُت أعضاء القسم الواحد أو بُت ـبتلف األقسام الًتبوية بالكلية  -ال يوجد تكامل  -
تشاهبة، شيوع التكرار واغبشو يف التخصصات اؼبتنوعة، القصور الربامج، األمر الذي ينجم عنو: كثرة اؼبوضوعات اؼب

يف توعية الطالب بالنظام الًتبوي ومشكالتو وقضاياه اآلنية، وجود انفصال بُت ما يدرسو الطالب نظرياً وبُت التطبيق 
 العملي يف اؼبيدان.

امعي، باعتبار أنو ما يزال اؼبصدر على الكتاب اعب -يف تدريس ىذه الربامج  –يعتمد كل أساتذة الًتبية تقريبًا  -
 الوحيد للمعرفة.

ال تراعي اسًتاتيجيات تدريس ووسائل تعليم وأساليب تقومي ىذه الربامج مبادئ الفروق الفردية، والتعلم الذايت،  -
لطالب متمايزين عن بعضهم  –يف لن واحد وعلى صعيد واحد  –والتعلم اؼبستمر، و...؛ إذ أن ىذه الربامج تُقدم 

 اماً يف التخصص األكاديبي، العمر، اؼبستوى الدراسي، مبط اإلعداد.سب
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تقتصر أساليب تقومي ىذه الربامج  يف بعض األحيان على التكليفات البحثية يف إحدى موضوعات اؼبقرر، ويف  -
والقدرات  على قياس اؼبستويات -إىل حد كبَت  –معظمها على االختبارات التحريرية النصفية والنهائية، اليت تعتمد 

 اؼبعرفية للطالب.
بربامج ثابتة )ال تتغَت من حيث  –يف جانب اإلعداد الًتبوي  –كذلك، فإن التزام كلية الًتبية جبامعة أم القرى 

التوصيف أو الكم أو الكيف( لكل من النمطُت التتابعي والتكاملي، أدى إىل االختالف والتناقض بُت نسب جوانب 
ت عليو اؼبعايَت العاؼبية يف ىذا الصدد. ويعرض اعبدول التايل عبوانب إعداد معلم القرلن الكرمي؛  إعداد اؼبعلم وفق ما اتفق

كمثال للنمط التتابعي، وجوانب إعداد معلم الًتبية اػباصة؛ كمثال للنمط التكاملي، مع مقارنة ذلك باؼبعايَت العاؼبية يف 
 ىذا اعبانب.

 عداد على مستوى جامعة أم القرى والمستوى العالميمقارنة بين نسب جوانب اإل (:2جدول رقم )
 الثقافي األكاديمي التربوي المصدر أوجه المقارنة بين جوانب إعداد المعلم

ؼبعلم الًتبية  التكامليبرامج اإلعداد 
 اػباصة جبامعة أم القرى

 ساعة 44 ساعة 74 ساعة 70 موقع كلية الًتبية جبامعة أم القرى
44.1% 54.4% 45.1% 

ؼبعلم القرلن  التكامليبرامج اإلعداد 
الكرمي يف كلية اؼبعلمُت )قديباً( جبامعة أم 

 القرى

وثيقة مقررات الدراسات القرلنية يف 
 كلية اؼبعلمُت جبامعة أم القرى

 ساعة 86 ساعة 18 ساعة 77
47.8% 44.1% 15.4% 

ؼبعلم القرلن الكرمي  التتابعيبرامج اإلعداد 
 يف قسم القراءات )حالياً( جبامعة أم القرى

موقع قسم القراءات يف كلية الدعوة 
 وأصول الدين جبامعة أم القرى

 456 ساعة 70
 ساعة

 ساعة 44

47.1% 87.8% 44.4% 
ؼبعلم القرلن الكرمي  التتابعيبرامج اإلعداد 

يف قسم الكتاب والسنة )حالياً( جبامعة أم 
 القرى

موقع قسم الكتاب والسنة يف كلية 
الدعوة وأصول الدين جبامعة أم 

 القرى

 441 ساعة 70
 ساعة

 ساعة 77

45% 55% 47% 
؛ وخباري 4441)فهمي،  برامج إعداد اؼبعلم على اؼبستوى العاؼبي

 ىـ(4178والعامري، 
70: % 

10% 
76 : %

16% 
46% 

أكثر إىل حد ما )من حيث  -يف ظل مبط اإلعداد التكاملي  -يتضح من ىذا اعبدول، أن برامج إعداد اؼبعلم 
يف ظل مبط اإلعداد  -النسبة اؼبئوية( من ذات الربامج يف نظام اإلعداد التتابعي. كما يتضح أيضًا أن نسبة تلك الربامج 

 مع اؼبعايَت العاؼبية يف ىذا اعبانب.تتفق إىل حد كبَت  -التكاملي 
كما يتضح من اعبدول السابق أن نسبة برامج اإلعداد الًتبوي يف اإلعداد التكاملي لطالب كلية الًتبية مل 
زبتلف كثَتاً عنها لطالب كلية اؼبعلمُت سابقاً، مع سبيز طالب كلية اؼبعلمُت )قديباً( بربامج اإلعداد التخصصي األكاديبي؛ 

الذي يؤكد التميز العلمي لطالب كليات اؼبعلمُت عن طالب كلية الًتبية من ناحية، ومواكبة برامج اإلعداد بكلية األمر 
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لالذباىات العاؼبية اؼبعاصرة، حيث أشارت دراسة عاؼبية لليونسكو لربامج إعداد  –خبالف برامج كلية الًتبية  –اؼبعلمُت 
% من وقت الربنامج 16% و 76للجانب األكاديبي يف إعداد اؼبعلم تًتاوح بُت ( دولة ، أن النسبة اؼبئوية 84اؼبعلم يف )

 ,Stromquist% للجانب الثقايف )46% للجانب الًتبوي، وتبلغ حواىل 10% و70تقريباً، بينما تًتاوح بُت 
2018.) 

ع الكلية أو كما يوضحها دليل الكلية أو موق  –وبالنظر يف توصيف معظم برامج اإلعداد الًتبوي للمعلمُت 
غلبة اعبانب التنظَتي ؽبذه الربامج، ؛ يبكن استخالص عدة نتائج مفادىا: -اؼبعايشة الفعلية لواقع تدريس ىذه الربامج 
توصيف ىذه عدم التغيَت أو التجديد يف ، منفصل عن غَته من األقسام الًتبوية االعتماد يف تقديبها على قسم تربوي ؿبدد

 . ولعل ذلك يتوافق معاحتياجات أعضاء ؾبتمعات التعلممتطلبات سوق العمل أو ر أو الربامج حسب متغَتات العص
 اتاؼبعلم اليت تقدمها كلي إعدادعلى ضعف برامج اليت أكدت  – يف مشكلة الدراسةاؼبذكورة  –نتائج الدراسات السابقة 

 الًتبية.
كلية التربية جامعة أم القرى في ب العليابرامج الدراسات ما واقع إسهام اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث:  (3

 ؟إعداد المعلم
اتضح من خالل استقراء توصيف صبيع مقررات األقسام الًتبوية دبرحلة الدراسات العليا؛ كما ورد يف دليل 

"إعداد الكلية، أنو ال يوجد أي مقرر يهتم "صراحة" بإعداد اؼبعلم على مستوى األقسام الًتبوية األربعة بالكلية إال مقرر 
م"، والذي يقدمو برنامج اؼباجستَت يف اؼبناىج وطرق التدريس، حيث ذُكر يف توصيفو: تناول ىذا اؼبقرر 564–اؼبعلمُت

لـ"مفهوم إعداد اؼبعلم، أنبيتو، أىدافو، واقع إعداد معلم التعليم العام يف اؼبملكة، وبراؾبو، مشكالت إعداد معلم التعليم 
دليل كلية الًتبية جبامعة أم اد معلم التعليم العام يف اؼبملكة يف ضوء معايَت اعبودة الشاملة" )العام، سبل تطوير برامج إعد

خلو مقررات الدراسات العليا يف كلية الًتبية جبامعة أم  -على اإلطالق  –(. وىذا ال يعٍت 17ص، ىـ4178، القرى
الذي تناول كثَت من  -على وجو التحديد  –دريس القرى عن تناول جوانب إعداد اؼبعلم، وخاصة قسم اؼبناىج وطرق الت

 مقرراتو "ضمنياً" توعية طالبو بالقضايا واؼبشكالت واالذباىات اغبديثة اليت تتعلق بإعداد اؼبعلم.
وبناًء على ما سبق ذكره، يسعى ىذا العنصر إىل ربليل واقع إسهام برامج الدراسات العليا يف كلية الًتبية جبامعة 

ال إعداد اؼبعلم، وذلك من خالل مسح وربليل رسائل اؼباجستَت والدكتوراه اليت قدمها طالب الدراسات أم القرى يف ؾب
البحثية  اعبوانب على تركز اؼبرحلة ىذه يف ىـ يف ىذا اجملال؛ وذلك ألن الدراسة74/4110العليا حىت هناية العام اعبامعي 

 ثانية. ناحية من للقسم األكاديبي التخصص خدمة عليها يغلب الدراسة وألن ناحية، من أكرب بدرجة
ؾبموعة من اإلجراءات اػباصة لتحليل ىذه الرسائل، وذلك بناًء على ولتحقيق ىذا اؽبدف، اتبعت الدراسة 

 (، والذي يبكن توضيحو من خالل اػبطوات اآلتية:2016) Saldanaمبوذج 
 :Prepare the dataإعداد الوثائق وتجهيزها  .1

جال اؼبعنية دب –بشىت التخصصات الًتبوية والنفسية  –رسائل اؼباجستَت والدكتوراه صبيع  صران حبقام الباحث
، وذلك من خالل الفهرسة اإللكًتونية للرسائل العلمية اؼبتاحة على موقع مكتبة اؼبلك عبد اهلل الرقمية جبامعة اؼبعلم إعداد
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تاحة دبكتبة كلية الًتبية أو وحدات اإلرشاد األكاديبي التابعة لكل أم القرى، باإلضافة إىل أدلة الرسائل العلمية الورقية اؼب
 ( رسالة علمية.65قسم من أقسام الكلية. وبعد اؼبسح الكمي لتلك الرسائل، تبُت أهنا تبلغ )

 :Define the categories of analysisتحديد فئات التحليل  .2
أدبيات البحث دبجال إعداد اؼبعلم، وبعد مراجعة بعض  ربديد رسائل كلية الًتبية جبامعة أم القرى اؼبختصةبعد 

ة، مثل: جنس الباحث، رئيس فئاتإىل مت تصنيف فئات التحليل ، تحليل الرسائل واألحباث العلميةالًتبوي اؼبرتبطة ب
من ندرج ربت كل فئة او السنة، اؼبرحلة، اللغة، التخصص، اؼبنهج، األسلوب، األداة، العينة، واؼبوضوع أو ؾبال البحث. 

 .(7، كما سيتضح الحقاً يف جدول رقم )عدد من الفئات الفرعيةىذه الفئات الرئيسة 
 Test scheme coding on aاختبار نظام ترميز الفئات على عينة من النصوص/الوثائق  .3

sample of text: 
وذلك للتأكد من ثبات  –لتحليل قيد ا –قام كل من الباحثُت على حدة بًتميز صبيع الرسائل يف ىذه اػبطوة، 

يف الباحثان تفق عليها اعدد اغباالت اليت  x 4)[معادلة ىولسيت =  مت حساب، . وبعد االنتهاء من عملية التحليلربليل
غبساب ثبات نظام  ]الثاين(الباحث األول + عدد اغباالت اليت رمزىا  الباحثمريت الًتميز( / )عدد اغباالت اليت رمزىا 

 %.400. وحبساب ىذه اؼبعادلة، اتضح أن نسبة معامل الثبات بلغت فئاتترميز ال
 :Code all the textترميز جميع النصوص/الوثائق  .4

عن  ( اؼبختصة دبجال إعداد اؼبعلم65)الًتبوية  الرسائلالًتميز أو التحليل الكمي عبميع ، مت يف ىذه اػبطوةو 
النظر إىل أن عنوان اؼبوضوع  اأن يلفت انلتسهيل عملية التصنيف. وىنا يود الباحث Excelطريق استخدام ملف اكسل 

أو البحث الواحد قد يٌرمز يف عدة فئات إذا تعددت متغَتاتو اؼبستقلة. وقد استغرقت كل ىذه اإلجراءات وقتاً وجهداً كبَتاً 
 .إجرائهاأثناء 
 :Conclusions from the coded drawاستخالص االستنتاجات  .5

التحليل اإلحصائي الوصفي اؼبعتمد على التكرارات والنسب اؼبئوية، هبدف استخراج ، مت يف ىذه اػبطوةو 
 النتائج، مث قراءهتا وربليلها ووضع التفسَتات اؼبنطقية ؽبا.

 :Report the findingsكتابة النتائج ومناقشتها  .6
هبمل اعبدول التايل ىذه النتائج كمياً، يعقبو َتىا. و تحليل، مث مناقشتها وتفسالويف ىذه اػبطوة، يتم عرض نتائج 

 مناقشتها كيفياً:
 الواقع الكمي الهتمام الرسائل التربوية في جامعة أم القرى بمجال إعداد المعلم (:3جدول رقم )

 % # فئات التحليل )الرئيسة والفرعية(
 جنس

 الباحث
 17.44 48 ذكر
 64.84 44 أنثى

 7.47 6 ىـ4140حىت  سنة
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 % # فئات التحليل )الرئيسة والفرعية(
 إجراء
 البحث

 17.44 48 ىـ4170ه : 4144
 14.75 41 ىـ4110ه : 4174

 اؼبرحلة
 الدراسية

 50.84 71 ماجستَت
 74.44 44 دكتوراه

 لغة
 البحث

 47.44 66 العربية
 4.84 4 اإلقبليزية

 زبصص
 البحث

 40.84 5 الًتبية اإلسالمية واؼبقارنة
 58.75 77 اؼبناىج وطرق التدريس

 7.68 4 التخطيط واإلدارة الًتبوية
 48.75 40 علم النفس الًتبوي

 موضوع
 البحث

 أو
 ؾبالو

 دراسات
 تقييمية
 لـــ....

 7.68 4 معايَت قبول الطالب اؼبعلم
 7.68 4 برامج اإلعداد اؼبهٍت للطالب اؼبعلم
 6.75 7 برنامج الًتبية العملية للطالب اؼبعلم

 7.68 4 خدمات )إرشاد/أنشطة/...(ما تقدمو الكلية من 
 7.68 4 ظبات/خصائص الطالب اؼبعلم
 44.51 44 معارف/مهارات الطالب اؼبعلم

 دراسات
 تطوير

 44.60 8 برامج اإلعداد اؼبهٍت للطالب اؼبعلم
 17.44 48 كفايات )معارف/قيم/مهارات( الطالب اؼبعلم

 معايَت
 التقييم

 أوالتطوير

 44.51 44 االذباىات اغبديثةيف ضوء 
 41.44 7 من وجهة نظر اؼبختصُت/اؼبتخصصُت

 55.08 78 من وجهة نظر الطالب اؼبعلمُت
 أسلوب
 البحث
 ومنهجو

 
 كمي

 40.84 5 ذبرييب
 47.68 45 شبو ذبرييب

 66.75 74 الوصفي اؼبسحي
 4.84 4 التحليلي نوعي
 4.84 4 الوصفي/االستنباطي ـبتلط

 4.84 4 الوصفي التحليلي
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 % # فئات التحليل )الرئيسة والفرعية(
 أدوات
 البحث

 45.77 46 استبانة
 40.86 40 مالحظة

 44.67 44 اختبار ربصيلي
 48.40 45 مقياس
 4.46 4 التحليل

 4.46 4 استمارة صبع بيانات
 47.47 48 برنامج / اسًتاتيجية

 عينة
 البحث

 من
 الكليات
 والطالب
 اؼبعلمُت

 كليات
 الًتبية
 أو

 كليات
 اؼبعلمُت

 40.84 5 اؼبملكة
 7.68 4 مكة وجدة
 15.17 45 مكة اؼبكرمة

 6.75 7 جدة
 7.47 6 الطائف
 7.68 4 القنفذة
 8.41 1 الباحة
 7.68 4 حائل
 4.84 4 أهبا

 7.68 4 جازان
 4.84 4 اإلحساء
 7.68 4 غَت ؿبدد

 زبصص
 الطالب
 اؼبعلمُت

 7.68 4 القرلن الكرمي
 7.47 6 الًتبية اإلسالمية

 6.75 7 اللغة العربية
 4.84 4 االجتماعيات

 7.68 4 العلوم
 6.75 7 الرياضيات

 6.75 7 اللغة اإلقبليزية
 7.68 4 الًتبية اػباصة
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 % # فئات التحليل )الرئيسة والفرعية(
 4.84 4 تربية فنية
 4.84 4 تربية بدنية

 7.68 4 رياض األطفال
 66.75 47 عام / غَت ؿبدد

 وفبا يبكن استخالصو من اعبدول السابق ما يأيت:
ندرة رسائل اؼباجستَت والدكتوراه يف ؾبال إعداد اؼبعلم إذا ُقورنت بالعدد اؽبائل للرسائل العلمية اليت نُوقشت يف   -

 كلية الًتبية جبامعة أم القرى.
 اؼبعلم عن رسائل الباحثُت.زيادة رسائل باحثات كلية الًتبية جبامعة أم القرى يف ؾبال إعداد  -
ىـ( دبجال إعداد اؼبعلم أكثر من الفًتات األخرى حيث 4170ىـ : 4144كان اىتمام الباحثُت يف الفًتة ) -

%( من إصبايل الرسائل. واؼبالحظ من تعقب سنوات إجراء ىذه 17.44( رسالة بنسبة )48ُأجريت يف ىذه الفًتة )
 ات اليت سبقت أو تبعت انعقاد لخر ثالثة مؤسبرات بالكلية.تكدسها يف الفًت  –بصفة عامة  –الرسائل 

 %( من رسائل الدكتوراه.50.84حظت رسائل اؼباجستَت يف ؾبال إعداد اؼبعلم على نسبة أكرب ) -
ُكتبت صبيع الرسائل الًتبوية يف ؾبال إعداد اؼبعلم باللغة العربية ما عدا رسالة واحدة ُكتبت باللغة اإلقبليزية،  -

أثر اسًتاتيجية مقًتحة لتدريس األدب القصصي ىـ وعنواهنا "4174الرسالة لباحثة دكتوراه يف علم النفس عام  وكانت ىذه
 ".قائمة على نظرية الذكاءات اؼبتعددة على التحصيل لدى طالبات قسم اللغة اإلقبليزية بكلية الًتبية دبكة اؼبكرمة

لباحثُت يف زبصص "اؼبناىج وطرق التدريس"، ولعل %( من ا58.75كان أكثر من ثلثي رسائل إعداد اؼبعلم ) -
يف أىداف القسم  -سابقًا  –ىذا يعكس اىتمام ىذا القسم هبذا اجملال أكثر من األقسام األخرى، وقد اتضح ىذا 

 وبراؾبو اؼبتعدة واؼبتنوعة سواء يف مرحلة البكالوريوس أم يف مرحلة الدراسات العليا. 
وضوعية لرسائل كلية الًتبية يف ؾبال إعداد اؼبعلم بصورة ؾبملة؛ فقد ركزت معظم أما فيما يتعلق بالتوجهات اؼب -

%( للرسائل اليت 74.44%( مقابل )50.84ىذه الرسائل على تطوير إعداد اؼبعلم حيث بلغت نسبة ىذه الرسائل )
من وجهة نظر الطالب اؼبعلمُت،  تناولت تقييم إعداد اؼبعلم. كما يتضح أن التطوير أو التقييم يف غالبية ىذه الرسائل كان

حيث ركزت ىذه الرسائل على قياس أو تنمية معارف أو اذباىات أو مهارات الطالب اؼبعلم من خالل االختبارات 
التحصيلية أو اؼبقاييس أو بطاقات اؼبالحظة أو الربامج والوحدات التدريبية اؼبقًتحة، ومن مث كان اؼبستهدف أو العينات يف 

%( استهدفت تطوير أو تقييم إعداد 41.44ن الطالب اؼبعلمُت. كما اتضح وجود شباين رسائل بنسبة )ىذه الرسال م
اؼبعلم من وجهة نظر أصحاب اؼبصلحة الداخليُت )من اجملتمع اعبامعي( واػبارجيُت )من خارج اعبامعة(. واتضح أيضاً 

داد اؼبعلم يف ضوء االذباىات اغبديثة أو %( استهدفت تطوير أو تقييم إع44.56وجود إحدى عشرة رسالة بنسبة )
 لالعتماد. معايَت اجمللس الوطٍت األمريكي، معايَت اعبودة الشاملةاؼبعاصرة، مثل: 



 تقويمية دراسة  املعلم إعداد في القرى  أم بجامعة التربية كلية دور 

 أحمد ياسين الرحمن عبد خالدد.                                                              السيد عطية عبدالرؤوف محمدأ.د.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية ء الأ  ز   )الج 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 139 

أما فيما يتعلق بالتوجهات اؼبوضوعية لرسائل كلية الًتبية يف ؾبال إعداد اؼبعلم بصورة مفصلة؛ فقد تبُت من  -
ندرهتا، لذلك مت إضافة فئة الرسائل اؼبعنية بتقييم أو تطوير  –بصورة مباشرة  –علم خالل استقراء الرسائل اؼبعنية بإعداد اؼب

ما لدى الطالب اؼبعلم من ظبات أو كفايات معرفية أو وجدانية أو أدائية. وقد حصلت ىذه الفئة اؼبضافة على أكرب عدد 
مدى سبكن طالب الًتبية االسالمية اؼبعلم %(. ومن أمثلة ىذه الرسائل: "84.17( وأعلى نسبة )10من الرسائل )

واقع امتالك الطالب اؼبعلم بكليات اؼبعلمُت لكفايات "، "نتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليمإبكليات اؼبعلمُت من 
يد مدى فاعلية برنامج اإلعداد الًتبوي يف كليات اؼبعلمُت باؼبملكة يف تزو "، "تكنولوجيا التعليم ومدى استخدامو ؽبا

مستوى سبكن طالب اللغة العربية يف كلية اؼبعلمُت دبحافظة "، "الطالب اؼبعلم دبهارات قياس وتقومي التحصيل الطاليب
مستوى سبكن طالبات اإلعداد الًتبوي جبامعة أم القرى من مهارات التواصل "، "الطائف من مهارات النحو الوظيفي

أثر "، "لدى طالبات كلية الًتبية لألقسام العلمية دبدينيت مكة وجدةمستوى الوعي ببعض اؼبخاطر البيئية "، "الشفوي
استخدام اغباسب األيل يف تدريس وحدة من مقرر طرق تدريس اللغة اإلقبليزية على ربصيل طالبات اإلعداد الًتبوي يف 

ين لدى طالب كلية اؼبعلمُت يف أثر استخدام اعبيل الثاين للتعلم اإللكًتوين على مهارات التعليم التعاو "، "جامعة أم القرى
فعالية اسًتاتيجية مقًتحة والتدريس باغباسب اآليل يف إكساب الطالبات اؼبعلمات جبامعة أم القرى مهارات "، "اهبا

الذكاء االجتماعي واؼبسؤولية االجتماعية "، "التدريس اإلبداعي للًتبية اإلسالمية وتنمية التفكَت اإلبداعي لدى تلميذاهتن
فاعلية اسًتاتيجية تدريسية قائمة على التعلم "، "يل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية الًتبية جبامعة أم القرىوالتحص

االلكًتوين اؼبدمج يف تنمية مفاىيم تكنولوجيا اؼبعلومات ومهارات التواصل االلكًتوين لدى طالب كلية الًتبية يف جامعة 
مية مهارات تصميم وتوظيف الرحالت اؼبعرفية عرب الويب لدى الطالبات فاعلية كتاب الكًتوين تفاعلي لتن"، "حائل

أثر استخدام تطبيق "، "تصميم برنامج إلكًتوين لتنمية الثقافة الفنية لدى طالبات كلية الًتبية جبامعة أم القرى"، "اؼبعلمات
podcasts  لدى طالبات كلية الًتبية جبامعة  والتنور التقٍت"يف تدريس مقرر مناىج رياض األطفال على تنمية التحصيل

أثر اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب يف تنمية مهارات ما وراء اؼبعرفة والتنور الًتبوي لدى طالبات مقرر "، "أم القرى
مبادئ  فاعلية اسًتاتيجية مقًتحة قائمة على الدمج بُت"، "طرق تدريس الًتبية اإلسالمية جبامعة أم القرى واالذباه كبوىا

". أما التعلم البنائي والتعليم اؼبنعكس يف تنمية مهارات تدريس اللغة العربية لدى طالبات اإلعداد الًتبوي جبامعة أم القرى
الرسائل اليت تناولت جوانب إعداد اؼبعلم بصورة مباشرة؛ فكانت منها تسع رسائل تناولت تقييم أو تطوير برامج إعداد 

متطلبات تطوير برنامج إعداد معلمة اللغة العربية إصبايل الرسائل، ومن أمثلة ىذه الرسائل: " %( من45.08اؼبعلم بنسبة )
تصميم مقًتح الختبار رخصة تدريس الًتبية الفنية يف "، "يف كلية الًتبية جبامعة أم القرى يف ضوء االذباىات العاؼبية اغبديثة

ق برنامج اإلعداد الًتبوي مع معايَت اعبودة الشاملة وأىم صعوبات مدى تواف"‘ "ضوء معايَت اعبودة ؼبنظومة تكوين اؼبعلم
جبامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء ىيئة  -البنات-التطبيق من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس يف كلية الًتبية 

 لوطٍت األمريكيبطاقة مقًتحة لتقومي أداء الطالب اؼبعلم )زبصص رياضيات( يف ضوء بعض معايَت اجمللس ا"، "التدريس
(NCTM) تقومي برنامج إعداد معلم الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية جبامعة أم القرى يف ضوء "، "ؼبعلمي الرياضيات

%( تناولت برنامج الًتبية العملية 6.75". كذلك كانت ىناك ثالث رسائل بنسية )NCATEمعايَت اإلنكيت 
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ودة برنامج الًتبية العملية بكلية الًتبية جبامعة اؼبلك فيصل ودور اؼبشرفُت الًتبويُت اؼبعايَت اؼبقًتحة عبللطالب اؼبعلم، وىي: "
ل األساليب اإلشرافية على الًتبية العملية جبامعة أم القرى من وجهة نظر مشريف ومشرفات يتفع"، "واألكاديبيُت يف تفعيلها

".  بية العملية لطالب االجتماعيات بكلية الًتبية دبكة اؼبكرمةتقومي الًت "، "اعبامعة ومشريف ومشرفات وزارة الًتبية والتعليم
كذلك كان من الرسائل ما تناول موضوع معايَت قبول الطالب اؼبعلم أو تقييم ما تقدمو كلية الًتبية من مشكالت، ومن 

وتطبيق كلية الًتبية ؼبعايَت درجة أنبية "، "ؼبعايَت القبول اؼبستخدمة بكليات اؼبعلمُت ؤيالصدق التنبأمثلة ىذه الرسائل: "
أبرز اؼبشكالت اليت تواجو كلية الًتبية للبنات "، "االعتماد األكاديبي اؼبرتبطة باػبدمات الطالبية من وجهة نظر طالهبا

 ".جبدة من وجهة نظر الطالبات وعضوات ىيئة التدريس
كلية الًتبية يف ؾبال إعداد اؼبعلم من حيث: األساليب واؼبناىج واألدوات البحثية  أما ما ىبص تصاميم رسائل -

%( 66.75( رسالة وبنسبة )74اؼبتبعة فيها، فقد اتضح سيادة األسلوب الكمي على ىذه الرسائل حيث اعتمدت )
انات اليت كان ؽبا النصيب على اؼبنهج الوصفي اؼبسحي من خالل استخدام األدوات الكمية عبمع البيانات، مثل: االستب

%( 74.47( رسالة وبنسبة )44%(، مث اؼبقاييس واستمارات صبع البيانات. كما استخدمت )45.77األكرب بنسبة )
اؼبنهجُت التجرييب وشبو التجرييب واللذين يعتمدان على االختبارات التحصيلية أو اؼبقاييس أو بطاقات اؼبالحظة جبانب 

ت أو الوحدات اؼبقًتحة. أما باقي الرسائل، وعددىا ثالثة؛ فقد كانت إحداىا رسالة نوعية حيث الربامج أو االسًتاتيجيا
تطوير برنامج إعداد يف إعداد برامج اللغة القومية )األم( هبدف  االذباىات العاؼبية اغبديثةاعتمدت على ربليل ومقارنة 

فقد اعتمدتا األسلوب اؼبختلط حيث  الرسالتُت األخريُت؛. أما معلمة اللغة العربية يف كلية الًتبية جبامعة أم القرى
اغباجة إىل انشاء مؤسسات تربوية إلعداد استخدمتا اؼبنهج االستنباطي أو اؼبنهج التحليلي جبانب اؼبنهج الوصفي، ونبا: :

ق العملية يف القران األخال"، و"معلمات ذوي االحتياجات اػباصة يف اؼبملكة العربية السعودية يف ضوء الًتبية اإلسالمية
 ".الكرمي ومدى التزام طالب كليات اؼبعلمُت هبا من وجهة نظر الطالب وأعضاء ىيئة التدريس

ولعل سيادة التوجو الكمي للرسائل اؼبعنية بإعداد اؼبعلم يف كلية الًتبية جبامعة أم القرى يُعزى إىل صعوبة معاعبة 
هارات خاصة لدى الباحثُت، كما أهنا تتطلب توظيف قدرات التفكَت العليا البيانات يف البحوث النوعية اليت ربتاج إىل م

يف البحث؛ فبا هبعلها تستهلك وقتًا أكرب مقارنة بالبحوث الكمية، فضاًل عن اؼبشكالت اليت تواجو البحث النوعي عند 
ؼبعتمدة على االختبارات ربليل البيانات وكتابة التقرير عنها. وعلى العكس من ذلك، فإن البحوث شبو التجريبية ا

التحصيلية والبحوث الوصفية اؼبسحية اؼبعتمدة على االستبانات تتميز بسهولة بنائها أو تطويرىا وتطبيقها وربليلها 
إحصائيًا وإمكانية إجرائها يف زمن قصَت وكلفة مادية أقل، لذا كانت الثقافة اؼبهيمنة على الرسائل ىي ثقافة البحث 

 لنوعي الذي وبتاج إىل إعداد وتدريب طويل قد ال يتوفر يف معظم برامج إعداد الباحثُت الًتبويُت.الكمي وليس البحث ا
كلية الًتبية يف جامعة أم القرى من زبصصات اؼبعلمُت ومن مناطق  وأخَتاً، يبُت اعبدول السابق عينة رسائل -

ستهدفتها تلك الرسائل كانت كليات إعداد اؼبعلمُت الكليات اؼبعنية بإعداد اؼبعلم، وأوضح اعبدول أن أكثر الكليات اليت ا
( رسالة بنسبة 77أو اؼبعلمات )سابقاً( وخاصة يف اؼبنطقة الغربية حيث بلغ رسائل إعداد اؼبعلم عن كليات ىذه اؼبنطقة )

اؼبنطقة.  %( من إصبايل الرسائل، ولعل ىذه النتيجة منطقية كون غالبية طالب كلية الًتبية بأم القرى من ىذه 58.75)

https://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1109675__S%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87__Orightresult__U__X6?lang=ara&suite=def
https://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1109675__S%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87__Orightresult__U__X6?lang=ara&suite=def
https://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1109675__S%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87__Orightresult__U__X6?lang=ara&suite=def
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كما أظهر اعبدول السابق أن أكثر زبصصات الطالب اؼبعلمُت استهدافًا كان زبصص الًتبية اإلسالمية بعدد طبس 
رسائل، مث زبصصات الرياضيات واللغتُت العربية واإلقبليزية بواقع ثالث رسائل لكل منها، مث زبصصات القرلن الكرمي 

اقع رسالتُت لكل منها، مث زبصصات العلوم االجتماعية والًتبية الفنية والبدنية والعلوم والًتبية اػباصة ورياض األطفال بو 
 بواقع رسالة واحدة لكل منها.

وخاصة ؼبا يتعلق بالتوجهات اؼبوضوعية واؼبنهجية للرسائل اؼبعنية بإعداد اؼبعلم يف   –وبتحليل ما سبق من نتائج 
 ه الرسائل ؼبوضوعات حيوية يف ؾبال إعداد اؼبعلم، مثل:يتضح عدم تناول ىذ –كلية الًتبية جبامعة أم القرى 

 ،برامج اإلعداد الديٍتالعام، و  برامج اإلعداد الثقايف، و العلميأو برامج اإلعداد األكاديبي  -
 اغبديثة ؽبذه الربامج، التقومياؼبتبعة يف ىذه الربامج، واسًتاتيجيات  الوسائل التعليمية -
 التتابعي، الساعات اؼبعتمدة، نظام الفصلُت(،أساليب إعداد اؼبعلم )التكاملي،  -
يف ضوء وخاصة البحثية، أو  وفقًا ألدواره اؼبستقبلية، أو وفق اذباه ربليل النظم للعملية التعليميةإعداد اؼبعلم  -

شاركة اجملتمعية مثل: الشراكة بُت كليات الًتبية ومؤسسات اجملتمع احمللي، اؼب التحديات واؼبتغَتات واؼبعايَت العاؼبية اؼبعاصرة
يف وضع وتنفيذ برامج إعداد اؼبعلم، وتفريد التعلم يف كليات الًتبية، وتوحيد اعبهات اؼبسؤولة عن إعداد اؼبعلم، مراعاة 
خلفيات الطالب اؼبعلمُت واذباىاهتم وخرباهتم كبو مهنة التعليم، وؾبتمعات اؼبمارسة، ومنظمات التعلم، واؼبيزة التنافسية، 

، INTASC، واحتياجات سوق العمل، ومعايَت التحسُت اؼبدرسي، وحركة التنوع الثقايفرفة، و واقتصاد اؼبع
NBPTS 4070، والتنمية اؼبستدامة، واؼبهارات اغبياتية، وجودة اغبياة، ورؤية اؼبملكة، 

 على اؼبستويات احمللية واإلقليمية والعاؼبية. –وفق ما سبق  –مقارنة نظم إعداد اؼبعلم  -
ن منهجيات الرسائل اؼبعنية بإعداد اؼبعلم يف كلية الًتبية جبامعة أم القرى عدم استخدام ىذه كما يتضح م

الرسائل ؼبناىج أو أدوات حبثية معينة، مثل: مناىج البحث التارىبي، واالستقرائي، والوثائقي، والنقدي، واالثنوجرايف، 
وما وراء التحليل. كما مل يتم استخدام األدوات البحثية اآلتية: والسردي، ودراسة اغبالة، واإلجرائي، واؼبقارن، واالرتباطي، 

 اؼبقابلة، وربليل اؼبضمون، وربليل اؼبستندات، واألساليب اؼبستقبلية، وأساليب التخطيط االسًتاتيجي.
ية الًتبية ولعل توضيح مثل ىذه التوجهات اؼبوضوعية واؼبنهجية اليت مل تتناوؽبا الرسائل اؼبعنية بإعداد اؼبعلم يف كل

جبامعة أم القرى، باإلضافة إىل اؼبوضوعات واألدوات البحثية اليت مل يستخدمها الباحثون كثَتاً، كما ىو مبُت من تكرارات 
اعبدول السابق؛ سيسهم بشكل كبَت يف ذبسَت اؽبوة بُت الواقع واؼبأمول حبثياً يف ؾبال إعداد اؼبعلم، وىذا ىو ما ستحاول 

 الرابع إلقاء الضوء عليو. اإلجابة عن السؤال 
 تطوير دور كلية التربية بجامعة أم القرى في إعداد المعلم؟مقترحات ما اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع:  (4

على مستوى برامج اؼبرحلة  كلية الًتبية جبامعة أم القرى يف إعداد اؼبعلماعتماداً على ما أظهره استقراء واقع إسهام  
 اعبامعية األوىل؛ تقدم الدراسة اؼبقًتحات اآلتية:

فيما يتعلق بسياسة القبول؛ ينبغي انتقاء أفضل الطالب اؼبتقدمُت إىل كلية الًتبية من حيث اؼبستوى العلمي  -
اؼبستوى التعليمي، االذباه والثقايف واػبلقي والنفسي واالجتماعي، وذلك عن طريق اختيارىم حسب معايَت مقننة ربدد: 
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كبو فبارسة مهنة التعليم، االلتزام اػبلقي والقيمي، اإلؼبام بثقافة اجملتمع، االستعداد للقيادة وخدمة اجملتمع، تقدير الذات، 
 ربمل اؼبسؤولية، اغبس االجتماعي والثبات االنفعايل.

د على األسلوب التكاملي، ومن مث تقًتح وبالنسبة لنظام إعداد اؼبعلم؛ فإن أكثر االذباىات اغبديثة تعتم -
 الدراسة األخذ هبذا األسلوب داخل كليات الًتبية، سواء أكان بنظام الفصلُت أم بنظام الساعات اؼبعتمدة.

أما برامج إعداد اؼبعلم، فينبغي فيها مواكبة االذباىات العاؼبية واإلقليمية اؼبعاصرة. لذلك تقًتح الدراسة ضرورة  -
ىذه الربامج، وؿبتواىا النظري والتطبيقي، وأنشطتها، وطرق تدريسها، ووسائل تعليمها، وأساليب تقويبها، تطوير: أىداف 

 لتزويد الطالب اؼبعلم دبا يلي:
معارف  (أ 

 ومهارات عامة
 ربصيل اؼبعلومات من مصادر متنوعة. -
 استخدام تكنولوجيا االتصال اغبديثة للتعامل مع ـبتلف البيانات. -
 أجنبية واحدة على األقل للتعامل مع ـبتلف البيانات.استخدام لغة  -
 توصيل األفكار وصياغة التقارير بأسلوب علمي ولغة صحيحة. -
 اكتساب ثقافة التواصل اإلهبايب مع اآلخر. -

معارف  (ب 
ومهارات ترتبط 

بالبرامج 
 التربوية

 استيعاب اؼبفاىيم األساسية والنظريات الفكرية الًتبوية اؼبختلفة. -
 تخصص.الإدراك العالقة بُت العلوم الًتبوية وؾبال  -
 االستفادة من نتائج البحوث الًتبوية اغبديثة يف دعم ؾبتمع التعلم. -
 اؼبشاركة يف العمل اعبماعي وإدارة الفريق. -
 فبارسة اؼبنهج العلمي يف التفكَت. -
 القدرة على التفكَت الناقد والتحليل اؼبنطقي. -

معارف  (ج 
ترتبط ومهارات 

بالبرامج 
 األكاديمية

 تخصص يف اؼبشاركة يف بناء اجملتمع وتنميتو.المعرفة أنبية  -
 .العلمي الاجملتخصص واالستفادة منو يف خدمة المتابعة اعبديد يف  -
 تخصص.الاالستفادة من نتائج البحوث األكاديبية اغبديثة يف ؾبال  -
 استشراف اؼبستقبل.تخصص هبدف التتبع التطور التارىبي يف ؾبال  -
 تخصص.الاستخدام مناىج البحث وأدواتو الرئيسة يف ؾبال  -
 تخصص.الإدراك أنبية فبارسة أخالقيات البحث العلمي يف ؾبال  -

معارف  (د 
الطالب المعلم 

 المهنية

 تدريسو.سيقوم بمعرفة احملتوى الدراسي الذي  -
 احملتوى.همة اؼبرتبطة بذلك معرفة اؼببادئ واؼبفاىيم اؼب -
 معرفة طرق التدريس اؼبناسبة للمحتوى. -
 معرفة االسًتاتيجيات التعليمية اؼبالئمة لطبيعة احملتوى. -
 معرفة النظريات الرئيسة يف ؾباالت التدريس والتعلم والتقومي.  -
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مهارات  (ه 
الطالب المعلم 

 المهنية

 التعلم.االستفادة من نظريات التدريس والتعلم والتقومي يف عملية  -
 استخدام األساليب التكنولوجية اؼبيسرة لتعلم احملتوى. -
 التمكن من عرض احملتوى بطريقة واضحة وميسرة. -
 .اؼبهٍت النمواؼبشاركة يف أنشطة  -
 القدرة على ربط مفاىيم احملتوى خبربات التالميذ السابقة. -
 القدرة على ربط مفاىيم احملتوى بقضايا اجملتمع اؼبعاصرة. -

اتجاهات  (و 
الطالب المعلم 

 المهنية

 مواصلة التعلم بعد التخرج.       -
 ربات اؼبهنية اؼبيسرة لتعلم التالميذ.اػبالسعي لتطوير  -
 إدراك أنبية تعلم التالميذ. -
 تقدير دور العالقات اؼبدرسية واألسرية وخربات التالميذ الثقافية يف ؾبتمع التعلم. -
 ذاتياً.تدعيم عملية التعلم اؼبوجو  -
 العمل على توفَت بيئة مشجعة وجاذبة للتعلم. -

 إدراك أنبية التقومي الذايت لألداء التدريسي باستمرار. - التقويم (ز 
 يف ربسُت األداء. واألقران اؼبشرفُتاالستفادة من لراء  -
 .ءدااأليف ربسُت )أثناء الًتبية العملية( االسًتشاد بآراء التالميذ  -
 أداءات التالميذ من خالل ملفات إقبازىم.القدرة على تقييم  -

كذلك، فإنو تأسيسًا على ما أوضحو التحليل الكمي والكيفي للرسائل الًتبوية يف جامعة أم القرى واػباصة 
دبجال إعداد اؼبعلم؛ ينبغي على أقسام كلية الًتبية ؾبتمعة وضع خرائط حبثية مقًتحة لتوجيو الباحثُت إليها، على أن ترتكز 
ؿباور ىذه اػبرائط على أىداف كليات الًتبية وأقسامها وبراؾبها، واليت تتضمن ؾبال إعداد اؼبعلم. ولعل الكلمات 

 اؼبفتاحية اآلتية تؤسس أوىل لبنات بناء مثل ىذه اػبرائط يف ؿبور إعداد اؼبعلم:
 الهدف من المقترحات البحثية: .1
 تقييم / ربليل / مقارنة / تطوير / تقومي. -
 المقترحات البحثية: موضوعات .2
 / اؼبهٍت / الشخصي(. الديٍت/  الثقايف/  العلمياؼبعلم )برامج إعداد  -
 زبصصات الطالب اؼبعلم )العلوم الشرعية، الطبيعية، اإلنسانية(. -
اؼبعلـم )السياسـة التعليميـة / سياسـة قبـول الطـالب / أىـداف اؼبنظمــة / إعـداد  منظومـة العمليـة التعليميـة يف مؤسسـات -

/ األنشـــطة / التمويـــل / اإلدارة /  التقـــومي/ اســـًتاتيجيات التـــدريس / أســـاليب  الوســـائل التعليميـــةرات الدراســـية / اؼبقـــر 
 اؼبوارد البشرية / اإلمكانات والتسهيالت اؼبادية / اؼبخرجات والنواتج(.
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 اؼبعلم )التكاملي، التتابعي، الساعات اؼبعتمدة، الفصل الدراسي(.إعداد  نظم -
/ التواصل / العالقات اإلنسانية / التقنية / أدوار اؼبعلم  البحث اإلجرائي)الطالب اؼبعلم رات / اذباىات معارف / مها -

 .اعبديدة واؼبتجددة(
 معايير تحقيق الهدف من المقترحات البحثية: .3
 خربات الدول اؼبتقدمة يف ؾبال إعداد اؼبعلم. -
/ األدوار  الكفـــاءة اؼبهنيـــة للمعلـــم/  اؼبـــداخل اغبديثـــة للتنميـــة/ ربليـــل الـــنظم العاؼبيـــة / اإلقليميـــة اؼبعاصـــرة )االذباىـــات  -

اؼبسـتقبلية للمعلـم / تفريــد الـتعلم / الشـراكة بــُت كليـات الًتبيـة ومؤسســات اجملتمـع احمللـي / اؼبشــاركة اجملتمعيـة يف وضــع 
نافسـية / اقتصـاد اؼبعرفـة / ديبقراطيـة اؼبعرفـة / ؾبتمـع اؼبمارسـة / منظمـات الـتعلم / اؼبيـزة التوتنفيذ برامج إعداد اؼبعلم / 

/ احتياجـات سـوق العمـل / مواصـفات معــايَت إعـداد اؼبعلـم وخرهبـي كليــات  التحسـُت اؼبدرســي/ حركـة  التنـوع الثقـايف
 (./ اؼبهارات اغبياتية / جودة اغبياةاؼبعايَت اؼبهنية الوطنية للمعلمُت الًتبية / 

/ اإلقليميـــة / احملليـــة اؼبتجـــددة )تـــدويل التعلـــيم / التحـــول إىل اجملتمـــع الـــديبقراطي / رؤيـــة  التحــديات واؼبتغـــَتات العاؼبيـــة -
 / التوطُت(. 4070اؼبملكة 

أصـــحاب اؼبصـــلحة اػبـــارجيون )مســـؤولو الـــوزارة / مشـــرفو اإلدارات التعليميـــة / كـــوادر اؼبـــدارس التعليميـــة مـــن مـــديرين  -
ة( والداخليون )أعضاء ىيئة التدريس / الطالب / الباحثون / أولياء ومعلمُت و... / مسؤولو مؤسسات اجملتمع اػباص

 األمور / اإلداريون(.

وعلى سبيل اؼبثال ال اغبصر، فإنو بًتكيب كل كلمة مفتاحية من ىذه الكلمات مع غَتىا يسهم يف عمل 
 مصفوفة حبثية عن إعداد اؼبعلم واليت قد ينتج عنها مئات اؼبوضوعات البحثية، مثل:

 العاؼبية اؼبعاصرة.االذباىات  الربامج اؼبهنية إلعداد معلمي اللغات يف ضوء تقومي -
 تطوير سياسة قبول الطالب اؼبعلمُت بأقسام الًتبية اػباصة يف ضوء خربات بعض الدول اؼبتقدمة. -
 دراسة مقارنة لتأثَت نظم اإلعداد على مهارات اؼبعلم التدريسية من وجهة نظر أصحاب اؼبصلحة. -

 لدراسة:مراجع ا
. مؤسبر الدور صيغة مقًتحة لتكوين اؼبعلم العريب على أعتاب القرن اغبادي والعشرين(. 4000ؿبمود خليل ) ،أبو دف

رؤية عربية: اؼبؤسبر العلمي الثاين بالتعاون مع صبعية وكليات ومعاىد الًتبية  -اؼبتغَت للمعلم العريب يف ؾبتمع الغد
 .18-4، جامعة أسيوط، اجمللد األول -الًتبيةيف اعبامعات العربية، كلية 

، جامعة اؼبنصورة، ؾبلة كلية الًتبية بدمياط(. البحث الًتبوي بُت النظرية والتطبيق: رؤي مستقبلية. 4008إظباعيل، سبام )
 .464ع

ية السعودية يف تطوير برامج إعداد اؼبعلم يف اؼبملكة العربىـ(. 4178خباري، سلطان سعيد؛ و العامري، عبداهلل ؿبمد )
. حبث مقدم للمؤسبر اػبامس ضوء التجارب العاؼبية الرائدة إلعداد معلم القرن الواحد والعشرين: تصور مقًتح
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جامعة أم  –إلعداد اؼبعلم "إعداد وتدريب اؼبعلم يف ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر، كلية الًتبية 
 .155-106القرى، احملور األول، اجمللد األول، 

 جامعة اؼبلك سعود، الرياض. -ىـ(. كلية الًتبية 4175) وصيات مؤسبر معلم اؼبستقبل: إعداده وتطويرهت
. حبث مقدم تطوير برامج إعداد اؼبعلم باعبامعات السعودية يف ضوء التجارب العاؼبيةىـ(. 4177الثبييت، خالد عواض )

 –للمؤسبر الدويل: اؼبعلم وعصر اؼبعرفة: الفرص والتحديات، ربت شعار "معلم متجدد لعامل متغَت، كلية الًتبية 
 .170-787جامعة اؼبلك خالد، 

 . القاىرة: مكتبة هنضة الشرق.قاموس علم االجتماع(: 4474اعبوىري، عبد اؽبادي )
، الرياض، اجمللة السعودية للتعليم العايلاغبديثة يف إعداد اؼبعلم.  ىـ(. بعض التوجهات4176اغبامد، ؿبمد معجب )

 .444-475 ،44ع
. حبث مقدم للمؤسبر االذباىات اؼبعاصرة إلعداد معلمي اللغة العربية لتحقيق مطالب التنميةىـ(. 4178حسن، روال نعيم )

جامعة  –تجدات العصر، كلية الًتبية اػبامس إلعداد اؼبعلم "إعداد وتدريب اؼبعلم يف ضوء مطالب التنمية ومس
 .16-8أم القرى، احملور الثاين، اجمللد الثاين، 

 ىـ(. مكة اؼبكرمة: مطبعة جامعة أم القرى.4178) دليل كلية الًتبية جبامعة أم القرى
  www.vision2030.gov.sa. اؼبملكة العربية السعودية. متاح على: 4070رؤية 

، اؼبركز ؾبلة مستقبل الًتبية العربية .(. الدراسات العليا العربية...الواقع وسيناريوىات اؼبستقبل4446زاىر، ضياء الدين )
 (.8)5العريب للتعليم والتنمية، 

التعليم العام باؼبملكة ىـ(. االذباىات االسًتاتيجية لتخطيط تطوير مؤسسات إعداد معلم 4148الزىراين، سعد عبد اهلل )
 .50-7، 40، جامعة اؼبلك عبد العزيز، جؾبلة العلوم الًتبويةالعربية السعودية. 

(. مدى إسهام رسائل اؼباجستَت والدكتوراه اؼبقدمة يف جامعات اؼبملكة العربية السعودية 4007السامل، سامل ؿبمد )
 (.4)4، العايل اجمللة السعودية للتعليمػبدمة قضايا التنمية الشاملة. 

. ورقة عمل مقدمة للمؤسبر الرابع إلعداد االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة يف ؾبال إعداد اؼبعلمىـ(. 4174سامل، ؿبمد ؿبمد )
وليات اؼبعلم يف التعليم العام والعايل ذباه ظاىرة العنف والتطرف يف ضوء متغَتات العصر ؤ اؼبعلم: "أدوار ومس

 .141-778جامعة أم القرى دبكة اؼبكرمة،  -بية ومطالب التنمية". كلية الًت 
(. تقومي برنامج إعداد معلم اللغة العربية يف  4040السبع، سعاد سامل؛ غالب، أضبد حسان؛ وعبده، ظباح عبد الوىاب )
 (،7)6، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اعبامعيكلية الًتبية جبامعة صنعاء يف ضوء معايَت اعبودة الشاملة. 

45-470. 
 .. مكة اؼبكرمة: دار طيبة اػبضراءيف أصول الًتبية مقدمة(. 4047السيد، ؿبمد عبد الرؤوف )
 .. الرياض: مكتبة الرشديف أصول الًتبيةمنهجية البحث (. 4044السيد، ؿبمد عبد الرؤوف )

http://www.vision2030.gov.sa/
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اإلسالمية بكلية الًتبية، جامعة دراسة وصفية ورؤية مستقبلية لبحوث قسم الًتبية (. 4008عبد القوي، عبد الغٍت )
جامعة األزىر بالقاىرة،  - مؤسبر "توجيو حبوث اعبامعات اإلسالمية ػبدمة قضايا األمة"، كلية الًتبية .األزىر

 اعبزء الثاين.
إعادة ىندسة برامج كليات الًتبية باعبامعات السعودية إلعداد معلم اؼبستقبل يف ىـ(. 4177العسَتي، خالد حسن )

. حبث مقدم للمؤسبر الدويل: رنامج التحول الوطٍت: أمبوذج مقًتح لوزارة التعليم باؼبملكة العربية السعوديةضوء ب
جامعة اؼبلك  –اؼبعلم وعصر اؼبعرفة: الفرص والتحديات، ربت شعار "معلم متجدد لعامل متغَت، كلية الًتبية 

 .604-174خالد، 
وتوصيات البحوث االجتماعية والًتبوية ومردودىا اإلجرائي يف ؾباالهتا  نتائجه(. 4144العنقري، سليمان عبدالرضبن ) 

 رسالة دكتوراه، قسم أصول الًتبية جبامعة األزىر. .التطبيقية
(. فعالية برامج الدراسات العليا الًتبوية يف خدمة اجملتمع يف ظل الوضع الراىن 4001العيدروس، عزيزة عبد الرضبن )

، اعبمعية اؼبصرية للمناىج وطرق التدريس،  ؾبلة دراسات يف اؼبناىج وطرق التدريسية. باؼبملكة العربية السعود
 .45جامعة عُت مشس، ع -كلية الًتبية 

. اإلعداد الًتبوي ؼبعلمي القرلن الكرمي من وجهة نظر اؼبختصُت: دراسة ميدانيةىـ(. 4175عبداهلل عبدالرضبن ) ،الغامدي
 امعة أم القرى.ج –رسالة ماجستَت، كلية الًتبية 

، جامعة ؾبلة كلية الًتبية(. اسًتاتيجيات مقارنو )عربية وأجنبية( إلعداد اؼبعلم وتدريبو. 4441فهمى، ؿبمد سيف الدين )
 .14عاألزىر، القاىرة، 

. ادليل اإلرشاد األكاديبي لطالب الدراسات العليىـ(. 4144-ىـ4147اللجنة الدائمة لإلرشاد األكاديبي بكلية الًتبية )
 وكالة كلية الًتبية للدراسات العليا، جامعة أم القرى.

 . الرياض.التكوين اؼبهٍت للمعلم: اإلطار النظريىـ(. 4174مكتب الًتبية العريب لدول اػبليج )
موقع قسم القراءات يف كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى: 

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" 
موقع قسم الكتاب والسنة يف كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى:  

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd. 
-http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1موقع كلية الًتبية جبامعة أم القرى: 

transitional.dtd 
(. ترتيب مواد اإلعداد اؼبهٍت لطالب كلية الًتبية جبامعة اؼبنيا وفق أنبيتها يف عملية 4440لبلة، صموئيل أديب )

 .70-45(، 7)7، ؾبلة تربية اؼبنياالتدريس: دراسة ميدانية. 
. أمانة ؾبلس التعليم العايل، اؼبملكة العربية 7(. ط4008 -ىـ 4147) ائحونظام ؾبلس التعليم العايل واعبامعات ولو 

 السعودية.

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
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بعض مشكالت البحث الًتبوي اليت تواجو طالب الدراسات العليا بكلية الًتبية جبامعة أم (. 4448هنار، خالد حسن ) 
 رسالة ماجستَت، جامعة أم القرى. .القرى دبكة اؼبكرمة

بناء وقيادة ؾبتمعات التعلم كمدخل للتنمية اؼبهنية اؼبستدامة للمعلم يف اؼبملكة العربية ىـ(. 4177ىدية، سعيد على )
. حبث مقدم للمؤسبر الدويل: اؼبعلم وعصر اؼبعرفة: الفرص والتحديات، ربت شعار السعودية: تصور مقًتح

 .461-408خالد، جامعة اؼبلك  –"معلم متجدد لعامل متغَت، كلية الًتبية 
 .http://www.w3.org/1999/xhtmlوثيقة مقررات الدراسات القرلنية يف كلية اؼبعلمُت جبامعة أم القرى: 

Ingvarson, L., Reid, K., Buckley, S., Kleinhenz, E., Masters, G., & Rowley, G. (2014). 

Best Practice Teacher Education Programs and Australia’s Own Programs. 
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 :المستخلص
ىدفت الدراسة إىل التعرف على الصعوبات اليت تواجو طلبة الًتبية العملية بكلة الًتبية جبامعة أم القرى من وجهة 
نظرىم والتعرف على مدى اختالف الصعوبات من حيث: التخصص األكادميي, اعبنس, واؼبعدل الًتاكمي ولتحقيق ذلك مت 

شرف األكادميي, والربنامج التدرييب, اؼبعلم اؼبتعاون, اإلدارة اؼبدرسية, استخدام االستبانة مشتملة على طبس ؾباالت ىي: اؼب
أن (. وتوصلت الدراسة إىل 731عملية التدريس, واستخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي اؼبسحي, كما بلغ عدد أفراد العينة )

للصعوبات اجملاالت جاءت تقديراهتم وفيما يتعلق بتقدير الطلبة اؼبعلمني للصعوبات اليت تواجههم بشكل عام كان متوسطا, 
مرتفعا يف الصعوبات اؼبتعلقة بإدارة اؼبدرسة, الربنامج التدرييب, وعملية التدريس, وكان متوسطا بالنسبة أثناء تدريبهم كالتايل: 

ائية ؼبتغريي وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصللصعوبات اؼبتعلقة باؼبعلم اؼبتعاون, واؼبشرف األكادميي, 
بضرورة تزويد اؼبدارس التخصص واعبنس, بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية ؼبتغري اؼبعدل الًتاكمي. وأوصت الدراسة 

بالوسائل التعليمية اغبديثة, وإجياد أماكن ـبصصة للطلبة اؼبعلمون داخل اؼبدارس اؼبتعاونة؛ لقضاء أوقات فراغهم فيها 
ها, وضرورة تضمني برنامج إعداد اؼبعلم دبهارات وأساليب التوجيو واإلرشاد وتدريبهم عليها, عقد واالستفادة من صبيع مرافق

 الشراكات واللقاءات بني كلية الًتبية واؼبدارس اؼبستهدفة بعملية تدريب الطلبة اؼبعلمون لرفع كفاءة أداء الطلبة اؼبعلمون.
Abstract 

 The study aimed to identify the difficulties faced by students of practical education in the Faculty 
of Education at Umm Al-Qura University from their point of view and to identify the extent of 
the difficulties in terms of: academic specialization, gender and the cumulative rate. To achieve 
this, the questionnaire was used in five areas: academic supervisor, The cooperating teacher, the 
school administration, the teaching process, and the study used descriptive method, as the 
number of respondents (137). 
The study found that the teachers' assessment of the difficulties they face in general was moderate. 
In terms of fields, their difficulties were estimated during their training: high difficulties in school 
administration, training program and teaching process, and average for difficulties related to the 
cooperating teacher, academic supervisor, The study showed that there were no statistically 
significant differences between the variables of specialization and gender, while there were 
statistically significant differences in the cumulative average. The study recommended the need 
to provide schools with modern educational means, and to find places for teachers students in 
cooperating schools to spend their leisure time and benefit from all their facilities, and to include 
in the teacher education program skills and guidance and guidance methods, Teachers to 
improve the performance of student teachers. 
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 أواًل: خطة الدراسة
 مقدمة

وشامل يف كافة جوانب  الدول والشعوب, حيث أسهم ىذا التقدم يف تغيري مستمر يف تقدم أساسي   دورٍ بالتعليم  يقوم
 اؼبصادر ألنو ىو أحد فقد حظي اؼبعلم يف أكثر دول العامل باالىتمام والتقدير؛ دبا أن الًتبية والتعليم ىي أداة التغيري, و اغبياة

 وتطوير بشكل عام, التطوير عملية يف األساس احملور ميثل فهو اؼبختلفة, التعليمي والًتبوي بعناصره النظام يف واؼبؤثرة الفّعالة
 أذىان تشغل اؼبهمة اليت القضايا اؼبعلم من إعداد م( بأن قضية7001ذكر الكلثم ). و خاص بشكلالتعليمية  اؼبنظومة

  فبيز من الناحية اؼبهنية جبميع أبعادىا. إلعداد فاؼبعلم حيتاج الًتبويني,
 اغبصول وأصبح إعداد اؼبعلمني, ومعاىد الًتبوية الكليات وانتشرت والكليات, اؼبعاىد الدول أنشأت فقد ذلك ولتحقيق

 بإعداد االىتمام ازداد العامل, كما دول من يف كثري التعليم دبهنة لاللتحاق شرطاً  والكليات اؼبعاىد تلك من درجة على
 غري وتأىيلهم اؼبعلمني بإعداد اؼبرتبطة اؼبشكالت ربل وأن اعبهود شبارىا, تعطي ىذه أن اؼبتوقع من وكان وتدريبهم, اؼبعلمني

العربية )عبداهلل,  البالد يف التعليم مراحل كافة يف التعليم ـبرجات تدين من شكوى ىناك حيث ؛مشجعاً  يبدوال  الواقع أن
 م(.7002

م( أن 7001وتعد الًتبية العملية حجر األساس لربامج إعداد اؼبعلمني قبل اػبدمة ؼبهنة التعليم, وقد ذكر أبو منرة وغاًل )
ملية التطبيق العملي ؼبا اكتسبو الطالب من مهارات وخربات تناولتها اؼبساقات الدراسية من خالل برامج إعداد اؼبعلمني تتم ع

ألهنا سبثل اؼبواجهة األوىل للمعلم مع وظيفتو األساسية, فالًتبية العملية سبثل هناية برنامج إعداد اؼبعلم الذي تتعاون فيو كلية 
 .مجالًتبية واؼبدرسة يف ربقيق األىداف اؼبرجوة من الربنا

م( على أن الًتبية العملية تسهم يف بناء شخصية الطالب اؼبعلم من خالل اؼبواقف واؼبشكالت 7072كما أكد العنزي )  
اليت قد مير هبا, فمن خالؽبا تتكون اػبربة العملية اعبديدة لو أثناء وجوده يف اؼبدرسة, فلذلك كان من الضروري خالل فًتة 

اؼبعلم الكثري من الكفايات التعليمية من اسًتاتيجيات وطرق تدريسية وزبطيطية وتنفيذية التدريب العملي أن يكتسب الطالب 
 وتقوميية, ويتعرف أيضا من خالؽبا على أنظمة اؼبدرسة ولوائحها.

فغياب  ,م( أن الًتبية العملية ال تزال خربة غري منظمة يف كثري من برامج إعداد اؼبعلم7071سفر )منال  أكدتوقد 
مستوى اإلشراف  ضعفاؼبنهج الواحد يضعف االرتباط بني ما درسو الطالب اؼبعلم وبني احتياجاتو داخل الصف, إضافة إىل 

بسبب اإلعداد اؼبهين للمشاركني يف ىذه العملية, فالطالب جيد نفسو وحيًدا دون متابعة جادة أو توجيو مستمر وىذه قد 
 لبة الًتبية العملية.تشكل أىم الصعوبات اليت تواجهها ط

وبالرغم من أن للًتبية العملية أمهية بالغة يف إعداد اؼبعلمني, وتوظيف اؼبعارف النظرية اليت يتلقوهنا يف الواقع العملي 
التطبيقي, إال أنو ال تزال ىناك بعض جوانب التقصري يف إعداد اؼبعلمني, حيث مل ربظ الًتبية العملية باالىتمام الكايف يف 

باستثناء دراسة: العنزي  اقتصرت على بعض األبعادة احمللية, ويف حد علم الباحث أن الدارسات اليت تناولت ىذا اعبانب البيئ
اليت تناولت  م( جبامعة حائل7071الصديق )حسينة , ئفم( جبامعة الطا7072اؼبالكي )دراسة و  م( جبامعة شقراء7072)

اليت تواجو الطلبة اؼبعلمون وىي: إدارة اؼبدرسة واؼبعلم اؼبتعاون واؼبرشد بعض األبعاد اؼبهمة اليت تشكل أىم الصعوبات 
ا مهما من اعبوانب اليت يًتكز فيها إعداد اؼبعلم لتتناول جانبً  ؛من ىنا جاءت فكرة الدارسة اغباليةاالكادميي وطبيعة الربنامج؛ 
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وطالبات الًتبية العملية بكلية الًتبية جبامعة  جو طالبواتيت الاؼبهنية بكلية الًتبية جبامعة أم القرى وىو التعرف على الصعوبات 
 اؼبشرف األكادميي, والربنامج التدرييب, اؼبعلم اؼبتعاون, اإلدارة اؼبدرسية, عملية التدريس.التالية:  أم القرى يف اجملاالت

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
ى مع متطلبات العصر, حيث يعد اؼبعلم حجر الزاوية يف من الدراسات إىل تطوير عملية إعداد اؼبعلم لتتماش عديد دعت

النظام لتعليمي لن يتمكن من مواجهة ربديات العوؼبة اؼبعاصرة دون ( بأن م7007) أبو عرادقد أشار العملية التعليمية, و 
العمل على مساعدتو يف إعطاء اؼبعلم أولوية العناية, واالىتمام من ناحية االختيار, والتدريب, والتأىيل للرفع من مستواه, و 

العربية الكليات م( أن إعداد اؼبعلم وتأىيلو يف 7000إلياس ) تكما ذكر , الوصول للتفاعلية, والتكيف مع متطلبات العصر
اليزال يشهد فجوة واسعة بني اعبوانب النظرية التطبيقية, اليت تشملها برامج اإلعداد؛ فبا جيعل ذبربة الطالب اؼبعلم قد زبضع 

 واالجتهاد.للخطأ 
 قدرعلى يكون  لكي اؼبختلفة, اؼبراحل التعليمية ؼبهنة التدريس يف اؼبعلم وتأىيل إعداد يفا مهمً  جانًبا العملية الًتبية سبثل

 معلما ناجحا وفعاال. يصبحل الطالب عدادإ يف قياس مدى قباح الكلية ميكن الذي احملك وىي ,من الوعي واإلدراك واؼبسؤولية
ولذلك تعمل كلية الًتبية جبامعة أم القرى فبثلة يف مكتب الًتبية العملية الذي يهدف إىل اكساب الطالب اؼبعلم اؼبهارات 
والكفايات اؼبهنية الالزمة لزيادة كفاءة أدائو, وتزويده بالتطبيقات العملية ؼبهارات التدريس, إال أن ىذا الربنامج ويف حد علم 

و استقصاء الصعوبات اليت قد يتعرض ؽبا الطالب اؼبعلم أو اؼبشرف األكادميي أثناء فًتة التدريب, ومن الباحث مل يتم تقييمو أ
خالل عمل الباحث كمشرف أكادميي على طلبة الًتبية العملية ومالحظتو ومقابلتو مع الطالب اؼبتدربني واؼبعلمني اؼبتعاونني 

 انى ومن وال بدَّ من دراستها, اليت قد تعًتض ربقيق أىداف برنامج إعداد اؼبعلم اؼبالحظاتوزيارتو للمدارس وجود بعض 
بكلة الًتبية  الًتبية العملية طلبةاليت تواجو اؼبهنية ما الصعوبات   مشكلة الدراسة اغبالية يف السؤال الرئيس التايل:ربددت 

 ؟ وتفرع منو األسئلة التالية:جبامعة أم القرى من وجهة نظرىم
من حيث: )اؼبشرف  الًتبية العملية بكلة الًتبية جبامعة أم القرى من وجهة نظرىم طلبةاليت تواجو اؼبهنية الصعوبات ما  .7

 األكادميي, والربنامج التدرييب, اؼبعلم اؼبتعاون, اإلدارة اؼبدرسية, عملية التدريس(؟
الًتبية العملية بكلة  اؼبهنية اليت تواجو طلبةىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات العينة يف ربديد الصعوبات  .7

التخصص )تعزى للمتغريات التالية:  ((a=0.05الًتبية جبامعة أم القرى من وجهة نظرىم عند مستوى الداللة 
 ؟األكادميي, اؼبعدل الًتاكمي, اعبنس(

 اغبالية يف التايل:  وتتمثل أمهية الدراسةأهمية الدراسة: 
 لية الًتبية وخاصة القائمني على مكتب الًتبية العملية جبامعة أم القرى, واإلدارة العامة للتعليم دبنطقة ك  تفيد الدراسة اغبالية

 اليت قد تواجو الطلبة أثناء فًتة التدريب اؼبيداين وؿباولة تالفيها. اؼبهنية مكة اؼبكرمة يف تذليل الصعوبات
 واؼبعنيني دبجال تطوير برنامج الًتبية العملية بإجياد أفضل الطرق  ؽبذه لدراسة أمهية تطبيقية يف مشاركة الطلبة للمسؤولني

  دبا يتناسب مع متطلبات وربديات العصر لتطوير برنامج الًتبية العملية وزيادة كفاءتو. اؼبمكنة واؼبالئمة,
  اء فًتة تدريبهم.اليت قد تواجههم أثناؼبهنية طلبة الًتبية العلمية مواجهة الصعوبات تفيد نتائج الدراسة اغبالية 
  رىم لدراسة مواضيع مهمة يف ىذا اجملال.انظأوتلفت  ىذه الدراسة الباحثني, واؼبهتمني تثري أن احملتمل من 



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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 :لتعرف علىلالدراسة اغبالية ىدفت أهداف الدارسة:   
من حيث: )اؼبشرف  الًتبية العملية بكلة الًتبية جبامعة أم القرى من وجهة نظرىم طلبةاليت تواجو اؼبهنية الصعوبات  .7

 األكادميي, والربنامج التدرييب, اؼبعلم اؼبتعاون, اإلدارة اؼبدرسية,  عملية التدريس(
لًتبية جبامعة أم الًتبية العملية بكلة ا اليت تواجو طلبةفروق ذات داللة إحصائية يف إجابات العينة يف ربديد الصعوبات ال .7

التخصص األكادميي, اؼبعدل )تعزى للمتغريات التالية: واليت ( (α=0.05القرى من وجهة نظرىم عند مستوى الداللة 
 .الًتاكمي, اعبنس(

 حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة اغبالية على الصعوبات اليت تواجو طلبة الًتبية العملية بكلة الًتبية جبامعة أم القرى  الحدود الموضوعية:

 (عملية التدريسواإلدارة اؼبدرسية,  اؼبعلم اؼبتعاون الربنامج التدرييب, من وجهة نظرىم من حيث: )اؼبشرف األكادميي,
بة اؼبسجلني دبادة الًتبية العملية جبامعة أم القرى من اعبنسني والبالغ الطل اقتصرت الدراسة اغبالية على:  الحدود البشرية

 .(087عددىم )
لتعليم العامة لدارة اإلاؼبتدربون دبدارس وطلبتها  كلية الًتبية جبامعة أم القرىعلى  اقتصرت الدراسة اغبالية  الحدود المكانية:

 .دبكة اؼبكرمة
 ه(7238 -7231)الدراسي  للعامية يف الفصل الدراسي الثاين من مت تطبيق الدراسة اغبال الحدود الزمانية:
  :مصطلحات الدراسة

م( بأهنا: "كل ما يقلل أو يعطل من الوصول إىل ىدف معني, ويتطلب اجتيازه اؼبزيد 7002وقد عرفها قجة )الصعوبات: 
 .77من اعبهود اؼبادية والبشرية" ص

اليت تواجو طلبة الًتبية العملية بكلة الًتبية جبامعة اؼبتعلقة دبهنة التدريس و  اؼبشكالت بأهنايقصد  إجرائياً: المهنيةالصعوبات 
أم القرى من وجهة نظرىم من حيث: )اؼبشرف األكادميي, الربنامج التدرييب, اؼبعلم اؼبتعاون, واإلدارة اؼبدرسية, عملية 

 التدريس( وربد من كفاءة أدائهم.
وذلك يف إحدى مدارس , فًتة التدريب اليت يقضيها الطلبة اؼبتوقع زبرجهمم( بأهنا: 7071وعرفتها سفر)التربية العملية: 

التعليم لعام, ؼبدة فصل دراسي واحد, حيث تتاح ؽبم الفرصة لتطبيق ما تعلموه نظرياً يف الكلية من مقررات ـبتلفة يف اجملال 
  (.712ص) قيقالًتبوي العام ويف ؾبال زبصصهم, وذلك ربت إشراف علمي وتربوي د

لًتبية, الذي سبارس أنشطتو اؼبكمل لربنامج اإلعداد الًتبوي بكلية ا التطبيقي عبانبايقصد بأهنا : التربية العملية إجرائياً 
, وإدارة التعليم دبكة وفق أنظمة وإجراءات ؿبددة وبالتنسيق مع مكتب الًتبية العملية بكلية الًتبية ,باؼبدرسة اؼبتعاونة

 اؼبكرمة.
والذي يتوىل اإلشراف  اعبامعة يف التدريس ىيئة عضو" بأنو :(م7000وآخرون ) عرفو القواظبةالمشرف األكاديمي: 

 .77ة" صعلى الطلبة اؼبتدربني وتوجيههم يف كل ما يتعلق بالعمل الًتبوي هبدف إكساهبم الكفايات اؼبهنية الالزم
بكلية الًتبية جبامعة أم القرى, واؼبكلف دبتابعة الطلبة  عضو ىيئة التدريسيقصد بو  :المشرف األكاديمي إجرائيا

 اؼبسجلني دبادة الًتبية العلمية يف اؼبدارس اؼبتعاونة مع مكتب الًتبية العلمية.



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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بعض  والطالب اؼبتدرب من يأخذ والذي اؼبتعاونة, اؼبدرسة يف بالتدريس يقوم الذي اؼبعلمويقصد بو   :المتعاون المعلم
 , ويساعد اؼبشرف األكادميي على اإلشراف على الطالب أثناء فًتة تدريبو يف اؼبدرسة. اغبصص

 ثانًيا: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 مفهوم التربية العملية

 م(:7002ميكن ربديد مفهوم الًتبية العملية يف معنيني أحدمها عام واآلخر خاص كما ذكر ذلك اغبلييب وسامل )
 بداية من اؼبهنة أخالقيات وإكسابو الًتبوية اؼبعلم الطالب شخصية تكوين يف يؤثر ما كل ىو :المعنى العام  . أ

 أو الًتبوي اؼبشرف من مقصودة كانت سواء شخصيتو يف تؤثر اليت العناصر صبيع ويتضمن هنايتو, حىت الربنامج
 عرضا اؼبعلم الطالب يتلقاىا اليت كالًتبية مقصودة غري أم اؼبتعاون اؼبعلم أو اؼبدرسة مدير أو اؼبيدانية الًتبية قسم
 . باؼبيدان مرتبطة عناصر من ذلك وغري واالجتماعي الطبيعي اؼبيدان تأثري ومن

 بقصد اؼبتعاون واؼبعلم اؼبشرف يتخذىا اليت واالسًتاتيجيات واألنشطة والطرق الوسائل كل ىو :الخاص المعنى . ب
 .التدريس بعملية اػباصة واالنفعالية واؼبهارية اؼبعرفية اعبوانب اؼبعلم الطالب إكساب

 أسس التربية العملية
 م( وػبصها الباحث كما يلي:7070)يف دراستو اؼبطلق  أشار ؽبا 
  الوضوح: ال بد من وضوح  أىداف الًتبية العملية لدى الطالب اؼبتدرب, والقسم األكادميي اؼبختص يف كلية

 .) إدارة, ومعلمني متعاونني(الًتبيـة واؼبـشرفني عليها, واؼبدرسة 
  التخطيط العلمي الًتبوي والتعاون اؼبستمر بني القائمني على إدارة ىـذه العمليـة وتنفيذىا, فبا من التخطيط: ال بد

 يقتضي توفر اؼبقومات البشرية واؼبادية الكافية.
 :ميم للدروس وتطبيـقات لألنشطة البد أن يشمل برنامج الًتبية العملية ـبتلف اػبربات التعليمية من تص الشمول

 .األىداف الًتبويةالغايات و واستخدام وسائل تعليمية من أجل ربقيق 
 .التهيئة: والبد أن يهيأ الطالب اؼبعلم قبل التدريب ذىنيا ونفسيا من قبل منفذي الربنامج 
 و العالقات اإلنسانية واإلدارية مراعاة اؼبشرف األكادميي للفروق الفردية للطلبة اؼبعلمني سواء يف مهارات التدريس أ

 مع العاملني يف اؼبدرسة أو اؼبشاركة يف األنشطة اؼبدرسية. 
 أهمية التربية العملية

 :وػبصها الباحث كما يلي, م(7001كما ذكرىا ضبد )  تكمن أمهية الًتبية اؼبيدانية يف عدة عناصر
 .تُعد حلقة وصل بني اعبانب األكادميي واعبانب الًتبوي 
 لتطبيق اؼبفاىيم واؼببادئ والنظريات الًتبوية. عمليةرصة ف تتيح 
 هاالطالب اؼبعلم على اؼبشكالت يف اؼبيدان الًتبوي ومعرفة طرق حل تعرِّف. 
 اؼبهارات الالزمة وتزوده, التدريس لدى الطالب اؼبعلم كبو مهنة ةاإلجيابي تكسب.  
 تدرجييةو منظمة  بطريقةالطالب اؼبعلم اؼبهارات الًتبوية  سبنح. 
 ومعاعبتها داخل الفصل الدراسي الطالب اؼبعلم القدرة على حصر صعوبات التعلم سبنح.  



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 154 

 اؼبدرسةداخل  فعالبشكل و تعد اػبربة الوحيدة يف برنامج إعداد الطالب اؼبعلم , واليت تؤثر يف سلوك.  
 أهداف التربية العملية 

يف ضوء اؼبهام والكفايات الرئيسة اليت يستهدف برنامج إعداد الطالب / اؼبعلم على اكتساهبا  هاتتحدد أىداف
وميكن , ثالثة جوانب أساسية وىي: اعبانب اؼبعريف , واعبانب اؼبهاري , واعبانب االنفعايليف  هاوإتقاهنا, وميكن تصنيف

ىـ( وػبصها 7232 -7232جبامعة سلمان بن عبدالعزيز )لكلية الًتبية  جاء يف دليل الًتبية العمليةتفصيل ذلك كما 
 :(7الباحث يف اعبدول )

 أهداف التربية العملية( 1جدول )
أوال: األهداف المعرفيةة للتربيةة  الميدانيةة: 

 تهدف إلى تمكين الطالب: 
األهةةداف المهاريةةة للتربيةةة الميدانيةةة:  ثانيةةًا:

 تهدف إلى تمكين الطالب:
إلةةةى تهةةةدف  فعاليةةةة للتربيةةةة الميدانيةةةة:ثالثةةةاً : األهةةةداف االن

 ب:تمكين الطال
  الالزمـــــة مـــــن اؼبهنيـــــة اكتســـــاب الكفايـــــات

 زبطيط وتنفيذ وتقومي عملية التدريس.
  اإلؼبـــــام بعناصـــــر اؼبوقـــــف التعليمـــــي وإدراك

 .هالعالقة بني عناصر 
  اؼبدرسية.التعرف على اؼبناىج  
 وظـــروف  ؼبـــدارساإمكانـــات  التعـــرف علـــى

 العمل فيها.

  القياديةفبارسة بعض اؼبهارات . 
  فعال.بشكل  الصفإدارة 
  اجملتمع اؼبدرسيمهارات التفاعل مع. 
 .مهارة النقد الذايت وتقبل نقد 
 حصر صعوبات التعلم ومعاعبتها. 
 

 الطالـــــب/ اؼبعلـــــم بـــــأدواره االجتماعيـــــة واؼبهنيـــــة  تنميـــــة وعـــــي
 اؼبرتبطة دبهنة التدريس.

  ة, وتكـــوين االذباىـــات هنـــاؼبرغبتـــو وميولـــو كبـــو عـــن الكشـــف
 اإلجيابية كبوىا.

 اؼبتعاونة درسةاؼبوأولياء األمور و  طالبو,لية ذباه ؤو تنمية اؼبس . 
 ربقيق التوافق والتكيف مع مهنة التعليم. 

 ثانًيا: الدراسات السابقة
وعالقتها ىدفت إىل ربديد اؼبشكالت اليت تواجو طالب وطالبات الًتبية العملية و  :م(7071دراسة اؼبالكي )

باؼبتغريات النوعية ) اعبنس, والتخصص( يف برنامج الدبلوم الًتبوي بكلية الًتبية واآلداب جبامعة الطائف, واستخدمت 
الدراسة استبانة مكونة من أربع ؿباور, وتوصلت الدراسة إىل أن أبرز مشكالت الًتبية اؼبيدانية كانت اؼبشكالت اؼبتعلقة 

الت اؼبتعلقة باؼبدرسة, مث اؼبشكالت اؼبتعلقة باؼبدرسة, مث اؼبشكالت اؼبتعلقة بالطالب اؼبعلم, باؼبعلم اؼبتعاون, مث اؼبشك
واؼبشكالت اؼبتعلقة باؼبشرف األكادميي باؼبرتبة األخرية, كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل 

 ا ترجع ؼبتغري التخصص.دالة إحصائي   متغري اعبنس, وذلك لصاحل الذكور, يف حني مل تظهر ٌأي فروق
 معوقات الًتبية اؼبيدانية من وجهة على التعرف إىل الدراسة ىدفتو  :م(7071دراسة الشريدة, وسحر عزالدين )

 واستخدمت اؼبنهج الدواسر, وادي العزيز دبحافظة عبد بن سطام األمري بكلية الًتبية جامعة الطالب والطالبات نظر
( وطالبة, يف قسمي الًتبية اإلسالمية, والًتبية اػباصة, 87)و( طالبا, 20من ) الدراسة عينة وتكونت الوصف,

الطالب  نظر واستخدمت الدراسة االستبانة وتضمنت أربع ؿباور, وتوصلت الدراسة أن معوقات الًتبية اؼبيدانية من وجهة
اؼبعوقات التنظيمية واإلدارية اؼبتعلقة باؼبدرسة, و  والتدريب, اإلعداد معوقات والطالبات جاءت على الًتتيب التايل: 

 وجود النتائج واؼبعوقات التنظيمية واإلدارية اؼبتعلقة بالكلية, اؼبعوقات اؼبتعلقة بالتدريس جاءت يف اؼبرتبة األخرية, وأشارت
 إحصائيٌة تعزى ؼبتغري النوع بالنسبة ؼبعوقات اإلعداد والتدريب. داللة ذات فروق

اؼبشكالت اليت تواجو طلبة الًتبية العملية يف جامعة ىدفت إىل التعرف على و  :م(7071الصديق )دراسة حسينة 
 الباحثة ( طالب وطالبة أثناء فًتة التدريب, استخدمت20استهدفت بالدراسة ) ,اؼبعلمنيحائل من وجهة نظر الطلبة 
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ة إىل أن ىناك ارتفاع دال إحصائيا يف اؼبشكالت وأظهرت نتائج الدراساستبانة,  عن عبارة الدراسة أداة الوصفي, اؼبنهج
 لصعوبات الكلية إحصائي ا يف الدرجة دالة أن ىناك فروقاليت تواجو طلبة الًتبية العملية يف جامعة حائل, كما أظهرت 

 لصاحل النوع ؼبتغريتعزى ( التدريب مدرسة اإلدارية, اإلجراءات(يف األبعاد التالية: الًتبية العملية طلبة تواجو التدريب اليت
 .ةداللة إحصائيذات  فروق ال توجد )واؼبعلم اؼبتعاون ,ينالف اإلشراف(يف بعدي  بينما اإلناث,

وىدفت إىل التعرف على صعوبات الًتبية العملية كما يراىا طلبة كليات العلوم الًتبوية  :م(7072دراسة حبايب )
طالب وطالبة, من الطلبة  (701) العلوم الًتبوية, تكونت عينة منيف جامعة النجاح الوطنية, وجامعة بيت غبم, وكلية 

( فقرة 13, وتكونت االستبانة من )7008 اؼبسجلني دبادة الًتبية العملية يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي
عملية يف ؾباالت تنفيذ توزعت يف طبسة ؾباالت, وأشارت النتائج إىل وجود صعوبات كبرية أثناء تطبيق برنامج الًتبية ال
 .عمليات التدريس, واإلشراف الًتبوي, واؼبعلم اؼبتعاون, واؼبدرسة اؼبتعاونة, وتنظيم الربنامج التدرييب

ىدفت إىل التعرف على اؼبشكالت اليت تواجو طلبة الًتبية العملية يف جامعة شقراء و  :م(7072العنزي ) دراسة
التعرف على مدى اختالف ىذه اؼبشكالت باختالف التخصص واعبنس من وجهة نظر الطلبة اؼبعلمني أنفسهم, و 

( فقرة موزعة على طبسة ؾباالت ىي 34واؼبعدل االكادميي, ولتحقيق ىذا اؽبدف صمم الباحث استبانة مشلت على )
( من 732الدراسة من)اؼبشرف الًتبوي, واؼبعلم اؼبتعاون واالدارة اؼبدرسية, وطبيعة الربنامج, وطلبة اؼبدرسة. تكونت عينة 

, وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن أكثر اؼبشكالت اليت تواجو 7072-7073الطلبة اؼبعلمني. للفصل الدراسي الثاين 
الطلبة اؼبعلمون ىي اؼبشكالت االدارية, مث طبيعة الربنامج وطلبة اؼبدرسة, كما توصلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق 

 غريي التخصص واعبنس, بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية ؼبتغري اؼبعدل الًتاكمي. ذات داللة إحصائية ؼبت
وىدفت الدراسة إىل التعرف على معوقات التدريب اؼبيداين لدى طلبة العمل  :م(7072دراسة اؽبالالت )

الطلبة,  واؼبستوى الدراسي,  االجتماعي يف اعبامعة األردنية, وبيان ما إذا كانت ىناك فروقات يف اؼبعوقات تعود إىل جنس
 ةومستوى التدريب اؼبيداين, مت استخدام اؼبنهج الوصفي. وتكون ؾبتمع الدراسة من طلبة العمل االجتماعي اؼبسجلني ؼباد

( طالباً وطالبة, ومت إعداد 22, البالغ عددىم )3073/7072سي األول من العام اعبامعي االتدريب اؼبيداين للفصل الدر 
الستبانة كأداة, وبينت نتائج الدراسة أن معوقات التدريب اؼبيداين لدى طلبة العمل االجتماعي اليت تعود إىل استخدام ا

ومؤسسة التدريب  اؼبتعاون اؼبعلم الطلبة أنفسهم وللمشرفني األكادمييني جاءت دبستوى منخفض, وأما اؼبعوقات اؼبرتبطة 
ة ىي تلك اؼبرتبطة باؼبشرفني اؼبيدانيني, وأقلها اؼبرتبطة باؼبشرفني فقد جاءت دبستوى متوسط, وأن أعلى اؼبعوقات درج

األكادمييني. كما بينت الدراسة أن اؼبعوقات بشكل عام جاءت دبستوى متوسط, وأظهرت الدراسة أن ىناك فروقًا ذات 
ناث, وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمعوقات اليت تواجو طلبة التدريب اؼبيداين تعود إىل متغري اعبنس لصاحل اال

 سي ومتغري مستوى التدريب اؼبيداين.  اداللة إحصائية للمعوقات اليت تعود إىل متغري اؼبستوى الدر 
جامعة مؤتة,  يف اؼبيداين التدريب طلبة تواجو اليت اؼبعيقات معرفة إىل م( ىدفت (7073والصعوب  دراسة اؽبوميل

وأظهرت نتائج  م7077/ 7070( طالب وطالبة يف هناية الفصل الثاين للعام الدراسي 770وتكونت عينة الدراسة من)
التدريس, كما  الدراسة إىل أن أعلى اؼبعيقات يف اؼبناىج والكتب اؼبدرسية, مث االدارة اؼبدرسية مث التقومي واسًتاتيجيات

إىل النوع   تواجو الطلبة اؼبعلمني تعزىأظهرت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اؼبشكالت اليت
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االجتماعي ولصاحل الذكور. كما أظهرت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اؼبشكالت اليت تواجو 
 الطلبة اؼبعلمني تعزى إىل نوع اؼبدرسة وتبني أهنا لصاحل اؼبدارس اػباصة.

معرفة اؼبشكالت اليت تواجو الطلبة اؼبعلمني يف كلية الًتبية جبامعة ىدفت إىل : و م(7077واغبريب ), منصور دراسة
( عبارة, موزعة على أربعة 27حائل أثناء الًتبية العملية, ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحثان استفتاء مكون من)

ة العملية. وتكونت عينة الدراسة كادميي, وطبيعة برنامج الًتبياإلدارة اؼبدرسية, واؼبعلم اؼبتعاون, واؼبشرف األ ؾباالت ىي
( وأظهرت نتائج الدراسة أن طبيعة برنامج 7237-7230سي )ا( طالبا معلما يف هناية الفصل االول للعام الدر 12)

الًتبية العملية حصل على أعلى نسبة بني اجملاالت من حيث اؼبشكالت, يف حني أن ؾبال اؼبعلم اؼبتعاون حصل على 
تائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اؼبشكالت اليت تواجو الطلبة اؼبعلمني تعزى أدين نسبة كما أظهرت ن

 إىل اؼبعدل الًتاكمي والتخصص. 
 , الًتبوي واؼبشرف الًتبية كلية من كل على دور إىل التعرف الدراسة وىدفت م(:7077دراسة العاجز, وحلس )

 اؼبشكالت أىم إىل للتعرف باإلضافة اؼبعلمني, الطلبة لدى اؼبيداين التدريب ربسني يف اؼبدرسة ومديري اؼبتعاون واؼبعلم
 توزيعها فقرة مت( 17) كأداة وقد تضمنت االستبانة واستخدما الوصفي اؼبنهج الباحثني واتبع ,اؼبعلمني الطلبة تواجو اليت

 توافر قلة اؼبعلمني الطلبة تواجو اليت اؼبشكالت أىم أن إىل الدراسة وطالبة: وتوصلت طالباً ( 783) بلغت عينة على
 .اؼبدرسة إدارة قبل من اؼبعلم بالطالب االىتمام قلة الثانية واؼبشكلة التدريب, مدارس يف اؼبعينة التعليمية الوسائل
ىدفت إىل ربديد اؼبشكالت اليت تواجو الطلبة  :مGuyton ,  MaIntryce (7000) ماينًتيكينت و ج دراسة 

( طالب وطالبة يف مدارس مدينة نيويورك األمريكية, وأظهرت نتائج 220الًتبية, وتكونت العينة من ) الذين أكملوا برنامج
الدراسة مشكالت وجود مشكالت تواجو الطلبة اؼبعلمون مرتبة كما يلي: عدم وضوح أىداف برامج الًتبية العملية, 

ضعف التواصل بني اعبامعة واؼبدرسة, قصر فًتة التدريب, ضعف الطالب يف مهارة تدريس ومنها اػباصة بالتنفيذ, 
 والتقومي, وعدم كفاءة اؼبعلم اؼبتعاون.
 بني واالختالف التشابو أوجو من العديد الباحث وجد السابقة, الدراسات باستعراضالتعليق على الدراسات السابقة: 

 :حيث من السابقة والدراسات لية,اغبا الدراسة
 وقد اتفقت الدراسة اغبالية مع صبيع  ستخدمت الدراسة اغبالية اؼبنهج الوصفي اؼبسحي )الكمي(ا: منهجية الدراسة

 الدراسات السابقة.
 يف واتفقت الدراسة اغبالية مع صبيع الدراسات السابقة  االستبانة كأداة عبمع البيانات,: مت استخدام أداة الدراسة

 استخدامها كأداة عبمع البيانات.
  ومت اختيار تكون ؾبتمع الدراسة اغبالية من صبيع الطلبة اؼبسجلني يف برنامج الًتبية العملية: عينة الدراسةو ؾبتمع ,

م( دراسة اؼبالكي 7071دراسة حسينة الصديق ) العينة بطريقة عشوائية بسيطة, واتفقت مع الدراسة اغبالية:
دراسة , كما اختلف معها مGuyton, MaIntryce (7000) ماينًتيك ينت و ج دراسةو م( 7071)

 (.7072اؽبالالت )
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  :متغريات الدراسة الدميوغرافية: ركزت الدراسة اغبالية على اؼبتغريات التالية : التخصص, اعبنس, اؼبعدل الًتاكمي
 , واختلفت معها: م(7077واغبريب ), منصور م( دراسة7072دراسة العنزي )وبذلك اتفقت الدراسة اغبالية مع : 

 .م(7072دراسة حبايب ) , وم(7071دراسة اؼبالكي ) , وم(7071دراسة حسينة الصديق )
  م(7071دراسة حسينة الصديق )اتفق معها: البيئة اؼبكانية: طبقت الدراسة اغبالية باؼبملكة العربية السعودية و ,

 دراسة م(7072دراسة العنزي ), و م(7071ر عزالدين )دراسة الشريدة, وسح , وم(7071دراسة اؼبالكي )و 
دراسة , م(7072دراسة اؽبالالت ) , وم(7072دراسة حبايب ), واختلف يف ذلك: م(7077واغبريب ), منصور

 م(.7077العاجز, وحلس )
الذي يشرف  ميياؼبشرف األكادسبيزت الدراسة اغبالية يف دراسة صبيع األبعاد اؼبرتبطة بعملية الًتبية العملية وىي: 

الذي يقدم الدعم للطالب اؼبعلم داخل  اؼبعلم اؼبتعاون الربنامج التدرييب من حيث طبيعتو وإدارتو, ,على الطالب اؼبعلم
وىي زبتص باعبانب التطبيقي داخل  عملية التدريس, اليت يتعامل معها الطالب بشكل مباشر واإلدارة اؼبدرسيةاؼبدرسة, 

الصف الدراسي من حيث إدارتو, والوسائل التعليمية من حيث استخدامها وتوفرىا, وصبيع ىذه األبعاد ميكن أن تشكل 
 أىم الصعوبات اؼبهنية يف عملية الًتبية العملية وىي مل تتناوؽبا الدراسة السابقة ؾبتمعة.

 ثالثا: إجراءات الدراسة
استخدمت الدراسة اغبالية اؼبنهج الوصفي اؼبسحي )الكمي( ؼبالءمتو ألىداف الدراسة الصعوبات اسة: منهجية الدر  .1

اؼبشرف األكادميي, اليت تواجو طلبة الًتبية العملية بكلة الًتبية جبامعة أم القرى من وجهة نظرىم من حيث: )اؼبهنية 
ومعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني  عملية التدريس(والربنامج التدرييب, اؼبعلم اؼبتعاون, اإلدارة اؼبدرسية, 

 إجابات أفراد العينة حول تلك الصعوبات.
تكون ؾبتمع الدراسة اغبالية من صبيع الطلبة اؼبسجلني يف برنامج الًتبية العملية يف الفصل  عينة الدراسة:و مجتمع  .2

تخصصات العلمية اليف صبيع طالب وطالبة ( 087ه( وعددىم )7231 -7232الدراسي الثاين للعام الدراسي )
 (721) بلغ أفرادىا, عشوائية بسيطة عينة بطريقة اختيار , ونظرًا لكثرة أفراد اجملتمع متحصائياتاإلحسب  واألدبية

, وبعد اؼبعاينة كان اؼبسًتجع والصاحل منها ات بعدد أفرادىاستباناالمت توزيع %( من أفراد اجملتمع, و 72وبنسبة )
 ( 7اعبدول رقم ) يف استبانة, كما( 731)

 ا لمتغيرات الدراسة( التكرارات والنسب المئوية ألفراد العينة تبعً 1الجدول )
 اجملموع :متغري اعبنس

 أنثى ذكر
731 

707 32 
 النسبة اؼبئوية

700% 
72% 12% 

 التخصص :متغري                        
 731 علمي أديب
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 اجملموع :متغري اعبنس
20 01 

 اؼبئويةالنسبة 
700% 

70% 17% 
 اؼبعدل الًتاكمي :متغري                      

 7 - 7712 7712- 7712 7712- 3720 
731 

22 20 37 
%700 النسبة اؼبئوية  

32% 23% 73% 
اؽبالالت م(, ودراسة 7071كدراسة اؼبالكي )بعد الرجوع إىل األدب النظري والدراسات السابقة  بناء أداة الدراسة:  .3

 جملتمع األوليةاؼبعلومات جزأين, اعبزء األول: قام الباحث بتطوير أداة الدراسة اغبالية حيث اشتملت على م(. و 7072)
ؾباالت ىي: طبسة  اعبزء الثاين: تضمن الصعوبات اؼبهنية اليت تواجو طلبة الًتبية اؼبيدانية, واشتمل على, دراسةال

( 21) ككل  طلبة اؼبدرسة, وبلغ عدد فقراهتاو اإلدارة اؼبدرسية, , اؼبعلم اؼبتعاون م,والطالب اؼبعل اؼبشرف األكادميي,
 فقرة, روعي يف بنائها مناسبتها للعينة, ووضوحها.

 المحك المعتمد في الدراسة: .4
 (7)دبستوى مرتفع,  (3هبدف قياس آراء العينة, حيث مت إعطاء ) الثالثياستخدم الباحث مقياس ليكرت للتدرج  
, منخفض 7.33وبالتايل يكون توزيع مدى اؼبتوسط اغبسايب كالتايل: أقل من  منخفض, دبستوى( 7)و ,متوسط وىدبست
 .مرتفع 2700إىل  3721متوسط, ومن  3722إىل 7732من 
 األداة :وثبات صدق  .5
مت التحقق من الصدق الظاىري لالستبانة بعد عرضها على ذوي االختصاص واػبربة وقد الصدق الظاهري:  .أ

يف كل من: جامعة أم القرى,  ؿبكمني( 1بلغ عددىم ), و اشتملت قائمة احملكمني على عدد من اؼبتخصصني
انتماء فقرات كل التأكد من وجامعة الطائف, وطيبة, جامعة اإلمام, وجامعة اؼبلك خالد, وكان الغرض من التحكيم 

وؾباالهتا  شكلها النهائييف ( فقرة 23تبانة )ؾبال, وسالمتها اللغوية, وحذف أو إضافة فقرات جديدة, لتصبح االس
 (.7اػبمسة كما يوضحها اعبدول رقم )

 ( محاور وفقرات االستبانة 2الجدول )
 عدد الفقرات المجال الرقم

 72 الصعوبات اؼبتعلقة باؼبشرف األكادميي  7
 8 الربنامج التدرييبالصعوبات اؼبتعلقة ب 7
 0 اؼبتعاونالصعوبات اؼبتعلقة باؼبعلم  3
 2 الصعوبات اؼبتعلقة باإلدارة اؼبدرسية  2
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 عدد الفقرات المجال الرقم
 2 بعملية التدريسالصعوبات اؼبتعلقة  2

 23 اجملموع

مت استخدام معادلة ألفا كرونباخ؛ لتحديد ثبات األداة جملاالهتا   االستبانة للتأكد من ثبات كرونباخ: ألفا ثبات معامل .ب
 (.3كما يف اعبدول رقم )

 باستخدام معادلة كرونباخ ألفاثبات ( حساب ال3الجدول )
 معامل الثبات المجال الرقم

 0.02 الصعوبات اؼبتعلقة باؼبشرف األكادميي 7
 0.80 بالربنامج التدرييبالصعوبات اؼبتعلقة  7
 0.00 الصعوبات اؼبتعلقة باؼبعلم اؼبتعاون 3
 0.88 الصعوبات اؼبتعلقة باإلدارة اؼبدرسية  2
 0.82 بعملية التدريسالصعوبات اؼبتعلقة  2

 0.80 ثبات االستبانة ككل
(, كما أن 0.82 -0.02( أن معامالت الثبات تتمتع بدالالت ثبات مقبولة تًتاوح بني )3ويتضح من اعبدول رقم )

 وىي قيمة عالية تفي بأغراض الدراسة اغبالية. 0.80معامل الثبات الكلي لألداة وصل 
 األساليب اإلحصائية:  .6

اليت  للصعوباتمت حساب اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية لتقدير الطلبة اؼبعلمون  السؤال األول:لإلجابة عن 
تواجههم أثناء التدريب اؼبيداين لالستبيان ككل وللمجاالت الفرعية ولكل فقرة من فقرات االستبيان, ولإلجابة عن 

ساب اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية وفقا ؼبتغريي التخصص واعبنس كما مت استخدام مت ح :الثاينل السؤا
" للحكم على داللة الفروق بني طالب زبصصاهتم اإلنسانية, والعلمية وبني الذكور واإلناث, ومت حساب ت" اختبار

اليت تواجههم أثناء التدريب اؼبيداين  صعوباتللاؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية لتقدير الطالب والطالبات 
" "LSDواختبار  "ف" للمجاالت الفرعية ولالستبيان ككل وفقا ؼبتغري اؼبعدل الًتاكمي كما مت استخدام ربليل التباين

 للمقارنات البعدية للحكم على داللة الفروق بني اؼبتوسطات اغبسابية.
 خامسا: عرض النتائج ومناقشتها:

من  الًتبية العملية بكلة الًتبية جبامعة أم القرى من وجهة نظرىم طلبةاليت تواجو  اؼبهنية ما الصعوباتل: السؤال األو 
 حيث: )اؼبشرف األكادميي, والربنامج التدرييب, اؼبعلم اؼبتعاون, اإلدارة اؼبدرسية, عملية التدريس(؟

ولإلجابة عن السؤال األول مت حساب اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية لتقدير الطالب اؼبعلمون 
االستبيان وفيما  فقراتستبيان ككل وللمجاالت الفرعية ولكل فقرة من الل ةالعملي الًتبيةثناء أللصعوبات اليت تواجههم 

 ؽبذه النتائج:  ضيلي عر 



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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بية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطلبة المعلمون للصعوبات التي تواجههم أثناء ( المتوسطات الحسا4جدول  )
 التربية العملية 

 الرتبة مستوى الصعوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم
 7 مرتفع 0.94 3.79 الصعوبات اؼبتعلقة باإلدارة اؼبدرسية 2
 7 مرتفع 0.79 3.76  التدرييببالربنامج الصعوبات اؼبتعلقة  7
 3 مرتفع 0.81 3.74 بعملية التدريسالصعوبات اؼبتعلقة  2
 2 متوسط 0.79 3.23 الصعوبات اؼبتعلقة باؼبعلم اؼبتعاون  3
 2 متوسط 0.79 3.42 الصعوبات اؼبتعلقة باؼبشرف األكادميي 7

  متوسط 0.76 3.22 ثبات االستبانة ككل
اليت تواجههم بشكل عام كانت دبستوى متوسط  اؼبهنية تقدير الطبلة اؼبعلمني للصعوبات أن( 2ويتضح من اعبدول )

فقد جاءت تقدير الطلبة اؼبعلمني  باجملاالتأما ما يتعلق  (,0.76( واكبراف معياري )3.65) ودبتوسط حسايب
 -3.10حيث تراوحت اؼبتوسطات بني ) تؾباالمرتفعا يف ثالثة اليت تواجههم أثناء فًتة الًتبية العملية اؼبهنية للصعوبات 

دبتوسط حسايب اليت تواجو الطلبة اؼبتدربون,  ( وكانت الصعوبات اؼبتعلقة باإلدارة اؼبدرسة أكثر تلك الصعوبات3.22
(, واكبراف 3.76بالربنامج التدرييب جاءت دبتوسط حسايب )اؼبتعلقة , مث الصعوبات (0.94( واكبراف معياري )3.79)

(, مث 0.81) ( واكبراف معياري3.74بعملية التدريس جاءت دبتوسط حسايب )الصعوبات اؼبتعلقة (, مث 0.79معياري )
ويف الًتتيب األخري جاءت  (0.79( واكبراف معياري )3.53دبتوسط حسايب ) باؼبعلم اؼبتعاوناؼبتعلقة الصعوبات 

(, وفيما يلي عرض للنتائج 0.79راف معياري )( واكب 3.45دبتوسط حسايب ) الصعوبات اؼبتعلقة باؼبشرف األكادميي
 اؼبتعلقة بالفقرات يف كل ؾبال من ؾباالت الدراسة اغبالية كما جاءت يف أداة الدراسة.

 الصعوبات المتعلقة بالمشرف األكاديميمجال: 
المتعلقة الصعوبات في مجال: ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطلبة المعلمون 5جدول  )

 بالمشرف األكاديمي
 الرتبة مستوى االكبراف اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب العبارات

 أو زيارة خالل من اؼبعلم الطالب مستوى اؼبشرف على حيكم
 زيارتني

  7 مرتفع 1.22 3.72

  7 متوسط 1.22 3.64 األكادميي واؼبشرف اؼبعلم الطالب بني التواصل ضعف

  3 متوسط 1.21 3.56 التدريب فًتة خالل اؼبعلم الطالب ةر زياب اؼبشرف يلتزم ال

  2 متوسط 1.24 3.50 الزيارة وقتب اؼبعلم لطالبا اؼبشرفيبلغ  ال

  2 متوسط 1.18 3.47 اؼبعلم الطالب تواجو اليت للصعوبات حل اؼبشرف ال يقدم

  2 متوسط 1.25 3.46 العملية الًتبية يف التقومي عايريدب اؼبعلم الطالب اؼبشرف زودال ي



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الرتبة مستوى االكبراف اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب العبارات

  1 متوسط 1.19 3.45 ومالحظاتو اؼبعلم الطالب ءاآر  اؼبشرف تقبلي ال

  8 متوسط 1.19 3.44 التدريب أثناء اؼبعلم للطالب جعةراال التغذية اؼبشرف يقدم ال

  0 متوسط 1.23 3.41 اؼبتعاون اؼبعلم مالحظات مع اؼبشرف مالحظات رضعاتت

 على ركزوي اؼبعلم للطالب جيابيةاإل فواقاؼب اؼبشرف عززال ي
 السلبيات

  70 متوسط 1.23 3.37

  77 متوسط 1.22 3.36 التدريب  خارج إضافية دبهام اؼبعلم الطالب اؼبشرف يكلف

  77 متوسط  1.20 3.35 اؼبكتبية بالساعات اؼبشرف يتقيد ال

  73 متوسط 1.25 3.30 اؼبيدان  يف عملي بشكل اؼبشرف توجيهات تطبيق يصعب

  72 متوسط 1.34 3.29 عليها يشرف اليت التعليمية اؼبادة من اؼبشرف سبكن عدم

  متوسط 0.79 3.45 اجملال ككل 

 جاء اؼبتعلقة باؼبشرف األكادمييو  اليت تواجههماؼبهنية حول الصعوبات  تقدير الطبلة اؼبعلمني( أن 2يتضح من اعبدول )
دراسة  ( وتتفق ىذه النتيجة مع0.79(, واكبراف معياري )3.45متوسط دبتوسط حسايب )مستوى على  بشكل عام

م( واليت أظهرت أن الصعوبات اؼبتعلقة باؼبشرف األكادميي جاءت على 7072, دراسة اؽبالالت )م(7071اؼبالكي )
 -3.64مستوى متوسط , كما جاءت فقرات اجملال على مستوى متوسط تراوحت ما بني اؼبتوسطات اغبسابية ؽبا بني )

 خالل من اؼبعلم الطالب مستوى اؼبشرف على حيكمجاءت دبستوى مرتفع واليت نصها ) (, خبالف فقرة واحدة3.29
ويعزو الباحث ذلك إىل ارتفاع نصاب اؼبشرف ( 1.22واكبراف معياري ) (3.72( دبتوسط حسايب )زيارتني أو زيارة

 ضعفالفقرة اليت نصها )( طالب. وجاءت 30األكادميي من الطلبة الذي يشرف عليهم وقد يصل يف بعض األحيان )
 ويعزو الباحث ذلك إىل( 1.22(, واكبراف معياري )3.64األكادميي( دبتوسط ) واؼبشرف اؼبعلم الطالب بني التواصل

كثرة األعباء األكادميية واإلدارية اؼبلقاة على عاتق اؼبشرف األكادميي إضافة إىل كثرة االجتماعات واجملالس واللجان اليت 
 من اؼبشرف سبكن عدمواليت نصها )رف األكادميي, أما أقل الصعوبات اؼبتعلقة دبجال اؼبشرف األكادميي يشًتك فيها اؼبش

( ويعزو الباحث السبب إىل كفاءة 1.34( واكبراف معياري )3.29( دبتوسط حسايب )عليها يشرف اليت التعليمية اؼبادة
من زبصصاهتم العلمية, وزبتلف ىذه النتيجة مع دراسة أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية جبامعة أم القرى وسبكنهم 

 . م( (2013والصعوب دراسة اؽبوميلم(, و 7077العاجز, وحلس )
  بالبرنامج التدريبي المتعلقة الصعوبات مجال:

 
 



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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الصعوبات المتعلقة في مجال: ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطلبة المعلمون 6جدول  )
 بالبرنامج التدريبي

 الرتبة مستوى االكبراف اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب العبارات

  7 مرتفع 7.70 3.87 تعليمات وأىداف الربنامج التدرييب ليست واضحة 

  7 مرتفع 7.77 3.80 ضعف التعاون بني الكلية وإدارات اؼبدارس

  3 مرتفع 0.00 3.80 وجود فجوة بني ما درسو الطالب وبني الواقع اؼبدرسي

  2 مرتفع 7.02 3.18 ؿباضرات التهيئة غري كافية للبدء يف الربنامج

  2 مرتفع 7.08 3.11 العملية بربنامج الًتبية اػباصة واألدلة الكتب ال تتوفر

  2 مرتفع 7.08 3.13 توزيع الطالب اؼبعلمني على اؼبدارس ال يتوافق مع أماكن سكنهم

  1 مرتفع 7.73 3.17 ال يوفر الربنامج طريقة نظامية لتبادل اػبربات بني الطلبة اؼبعلمني   

  8 مرتفع 7.70 3.10 طول الفًتة الزمنية لربنامج الًتبية العملية 

  مرتفع 0.10 3.12 اجملال ككل 

 جاءبالربنامج التدرييب اؼبتعلقة و  اليت تواجههماؼبهنية حول الصعوبات  تقدير الطبلة اؼبعلمنيأن  (2) دوليتضح من اعب
( وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 0.10(, واكبراف معياري )3.12دبتوسط حسايب )مرتفع  مستوىعلى  بشكل عام
( وقد كانت أكثر الصعوبات اؼبتعلقة 3.10 -3.87, وتراوحت اؼبتوسطات اغبسابية ما بني )م(7072حبايب )

بالربنامج التدرييب فبثلة يف الفقرة اليت نصها: )تعليمات وأىداف الربنامج التدرييب ليست واضحة( دبتوسط حسايب 
دلة واليت توضح اؼبهام واؼبسؤوليات ( ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل عدم وجود األ7.70( واكبراف معياري )3.87)

للطالب اؼبعلم أثناء فًتة التدريب, كما جاءت الفقرة اليت نصها )ضعف التعاون بني الكلية وإدارات اؼبدارس( دبتوسط 
( ويعزو الباحث النتيجة إىل ضعف عقد الشركات بني اؼبؤسسات الًتبوية 7.77( واكبراف معياري )3.80حسايب )

اليت أكدت ضعف  مGuyton, MaIntryce (7000)ماينًتيك ينت و دراسة جىذه النتيجة مع  والتعليمية وتتفق
 التواصل بني اعبامعة واؼبدرسة.

 الصعوبات المتعلقة بالمعلم المتعاونمجال: 
الصعوبات المتعلقة في مجال: ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطلبة المعلمون 7جدول  )

  المتعاون بالمعلم
 الرتبة مستوى االكبراف اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب العبارات

ال يسهم اؼبعلم اؼبتعاون يف تطوير خربات الطالب اؼبعلم 
  7 مرتفع 0.00 3.87 يف التخطيط للتدريس 



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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 الرتبة مستوى االكبراف اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب العبارات
ال يناقش اؼبعلم اؼبتعاون اػبطة الدراسية اليت أعدىا 

  7 مرتفع 7.02 3.11 الطالب اؼبعلم 

اؼبعلم باالرتباك أثناء حضور اؼبعلم اؼبتعاون يشعر الطالب 
  3 متوسط 7.03 3.27 غبصتو

  2 متوسط 0.02 3.20 ال يلم اؼبعلم اؼبتعاون باسًتاتيجيات التدريس اغبديثة 
  2 متوسط 7.08 3.21 ال يثق اؼبعلم اؼبتعاون يف قدرات ومهارات الطالب اؼبعلم 

العملية جيهل اؼبعلم اؼبتعاون بأىداف برنامج الًتبية 
 ومراحلها

  2 متوسط 7.73 3.22

  1 متوسط 7.70 3.22 ال يشجع اؼبعلم اؼبتعاون الطالب اؼبعلم أثناء التدريب
  8 متوسط 7.70 3.22 ال يتحمس اؼبعلم اؼبتعاون أثناء فًتة التدريب اؼبيداين

  0 متوسط 7.07 3.20 أثناء التنفيذاؼبعلم اؼبتعاون يف اؼبوقف التعليمي يتدخل 
  متوسط  0.10 3.23 اجملال ككل 

 جاء اؼبتعلقة باؼبعلم اؼبتعاونو  اليت تواجههماؼبهنية حول الصعوبات  تقدير الطبلة اؼبعلمني( أن 1يتضح من اعبدول )
(, وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 0.10( واكبراف معياري )3.53) مرتفع دبتوسط حسايبمستوى على  بشكل عام

م(, اليت أظهرت تدين 7077م(, كما اختلفت مع دراسة منصور واغبريب )7072ودراسة حبايب )م(, 7071اؼبالكي )
 الصعوبات اليت تواجو الطلبة اؼبعلمني واؼبتعلقة باؼبعلم اؼبتعاون.

كما جاءت فقرتني على مستوى مرتفع, وسبع فقرات على مستوى متوسط, حيث تراوحت اؼبتوسطات اغبسابية ما بني 
فبثلة بالفقرة اليت نصها )ال يسهم  اؼبتعلقة باؼبعلم اؼبتعاونو  اليت تواجههموقد كانت أكثر الصعوبات  (,3.20 -3.87)

(, واكبراف 3.87اؼبعلم اؼبتعاون يف تطوير خربات الطالب اؼبعلم يف التخطيط للتدريس( وقد جاءت دبتوسط حسايب)
ويعزو  مGuyton, MaIntryce (7000) ينت ماينًتيكدراسة جو وتتفق ىذه النتيجة مع (, 0.00)معياري 

الباحث ذلك إىل وجود ضعف اؼبستوى األدائي للمعلم اؼبتعاون, وقلة خربتو يف بعض األحيان, كما أن بعض اؼبعلمني فبن 
ىم على رأس العمل حيتاج إىل إعادة تأىيلو للمهنة, كما جاءت الفقرة اليت نصها )ال يناقش اؼبعلم اؼبتعاون اػبطة الدراسية 

( ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل ضعف 7.02( واكبراف معياري )3.11دبتوسط حسايب )اليت أعدىا الطالب اؼبعلم( 
 العالقة بني اؼبعلم الطالب واؼبعلم اؼبتعاون.

 الصعوبات المتعلقة باإلدارة المدرسيةمجال: 
 



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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متعلقة الصعوبات الفي مجال: ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطلبة المعلمون 8جدول  )
 باإلدارة المدرسية

 الرتبة مستوى االكبراف اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب العبارات
ال توفر إدارة اؼبدرسة األدوات والوسائل اليت حيتاجها الطالب 

  7 مرتفع 7.02 3.00 اؼبعلم

ال توفر إدارة اؼبدرسة مكان ـبصص للطالب اؼبعلم داخل 
 اؼبدرسة

  7 مرتفع 7.00 3.00

  3 مرتفع 7.70 3.82 اؼبدرسة بإمكانيات الطالب اؼبعلمال تثق إدارة 
تتباطأ إدارة اؼبدرسة يف حل اؼبشكالت اليت تواجو الطالب 

  2 مرتفع 7.77 3.11 اؼبعلم

  2 متوسط 7.72 3.22 ال توجد غرفة مصادر تعليمية باؼبدرسة
  2 متوسط 7.77 3.27 ال تتابع إدارة اؼبدرسة أداء الطالب اؼبعلم 

  مرتفع 0.02 3.10 اجملال ككل 
جاء  اؼبتعلقة باإلدارة اؼبدرسيةو  اليت تواجههماؼبهنية حول الصعوبات  تقدير الطبلة اؼبعلمني( أن 8يتضح من اعبدول )

دراسة الشريدة, وسحر وتتفق ىذه النتيجة مع  (0.94( واكبراف معياري )3.79دبتوسط حسايب )بشكل مرتفع و 
م(. ودراسة حسينة الصديق 7072م(, ودراسة العنزي )7077وحلس ), ودراسة العاجز, م(7071عزالدين )

م(, كما جاءت أربع فقرات على مستوى مرتفع, 7072م(. وزبتلف النتيجة السابقة مع دراسة اؽبالالت )7071)
(, وقد كانت أكثر الصعوبات 3.27 -3.00وفقرتني على مستوى متوسط, حيث تراوحت اؼبتوسطات اغبسابية ما بني )

فبثلة بالفقرة اليت نصها )ال توفر إدارة اؼبدرسة األدوات والوسائل اليت حيتاجها  اؼبتعلقة باإلدارة اؼبدرسيةو  تواجههم اليت
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل خوف ( 7.02(, واكبراف معياري )3.00الطالب اؼبعلم( وقد جاءت دبتوسط حسايب )
اليت سبثل العهدة اؼبدرسية وقلة ثقتهم باغبافظة عليها, كما جاءت الفقرة اليت اإلدارة اؼبدرسية على بعض الوسائل التعلمية 

( واكبراف معياري  3.00نصها: )ال توفر إدارة اؼبدرسة مكان ـبصص للطالب اؼبعلم داخل اؼبدرسة( دبتوسط حسايب )
اؼبدرسة, وتتفق ىذه النتيجة مع  إدارة قبل من اؼبعلم بالطالب االىتمام (, ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل قلة7.00)

 م(.7077دراسة العاجز, وحلس )
 بعملية التدريسالصعوبات المتعلقة مجال: 

 
 



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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الصعوبات المتعلقة في مجال: ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الطلبة المعلمون 9جدول  )
 التدريس بعملية

 الرتبة مستوى اؼبعيارياالكبراف  اؼبتوسط اغبسايب العبارات
  7 مرتفع 7.71 3.81 أفتقر إىل أساليب عالج سلوك بعض الطلبة غري اؼبرغوب فيو

  7 مرتفع 7.77 3.80 أواجو صعوبة يف تطبيق التقومي اؼبرحلي للدرس 
  3 مرتفع 7.00 3.10 أفتقد إىل إدارة الصف بطريقة فعالة
  2 مرتفع 7.01 3.12  ال أثري دافعية الطلبة لعملية التعلم

  2 متوسط 7.77 3.22 أواجو صعوبة يف استخدم اسًتاتيجيات التعلم النشط  
  2 متوسط 7.00 3.23 ال أجيد استخدام الوسائل التعليمية أثناء تنفيذ الدرس

  مرتفع 0.87 3.12 اجملال ككل 
التدريس جاء  بعمليةاؼبتعلقة و  اليت تواجههم اؼبهنية حول الصعوبات تقدير الطبلة اؼبعلمني( أن 0يتضح من اعبدول )

م(, 7072( وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة حبايب )0.87)( واكبراف معياري 3.12) دبتوسط حسايببشكل مرتفع و 
. كما جاءت م(7071دراسة الشريدة, وسحر عزالدين ), وزبتلف ىذه النتيجة مع م( (2013والصعوب دراسة اؽبوميلو 

 - 3.81تني على مستوى متوسط, حيث تراوحت اؼبتوسطات اغبسابية ما بني )أربع فقرات على مستوى مرتفع, وفقر 
التدريس فبثلة بالفقرة اليت نصها: )افتقر إىل أساليب  بعملية اؼبتعلقةو  اليت تواجههم( وقد كانت أكثر الصعوبات 3.23

( ويعزو 7.71ي )( واكبراف معيار 3.81عالج سلوك بعض الطلبة غري اؼبرغوب فيو( وقد جاءت دبتوسط حسايب )
الباحث النتيجة إىل افتقار الطالب إىل اؼبهارات األساسية لعملييت التوجيو واإلرشاد الًتبوي, كما جاءت الفقرة اليت نصها: 

(, وتتفق 7.77(, واكبراف معياري )3.80)أواجو صعوبة يف تطبيق التقومي اؼبرحلي للدرس( وقد جاءت دبتوسط حسايب )
, ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل ضعف مهارات الطالب التقوميية م( (2013والصعوب اؽبوميل دراسةو  ىذه النتيجة مع

 أثناء تنفيذ عملية التدريس.  
الًتبية  اؼبهنية اليت تواجو طلبةىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات العينة يف ربديد الصعوبات  السؤال الثاني:

( تعزى للمتغريات التالية: (a=0.05العملية بكلة الًتبية جبامعة أم القرى من وجهة نظرىم عند مستوى الداللة 
 ؟التخصص األكادميي, اؼبعدل الًتاكمي, اعبنس()

ات اليت لإلجابة على السؤال الثاين مت استخدام اؼبتوسطات واالكبرافات اؼبعيارية واختبار "ت" لتقدير الطلبة للصعوب
التخصص األكادميي, اؼبعدل )ن ككل وفقا للمتغريات التالية: الستبياولللمجاالت الفرعية  ةالعملي الًتبيةثناء أتواجههم 

 (الًتاكمي, اعبنس
 
 



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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  :متغير التخصص 
التي تواجههم  الطلبة المعلمون( نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لتقدير 11جدول )

 وفق متغير : التخصص

 العدد التخصص المجال
 المتوسط
 ت االنحراف المعياري الحسابي

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الصعوبات المتعلقة 
 بالمشرف األكاديمي

 7.07 3.30 20 أديب
- 7.27 732 0.701 

 0.17 3.21 01 علمي
الصعوبات المتعلقة 
 بالبرنامج التدريبي

 0.02 3.12 20 أديب
- 0.18 732 0.238 

 0.88 3.80 01 علمي
الصعوبات المتعلقة 

 بالمعلم المتعاون
 0.83 3.27 20 أديب

 - 0.81 732 0.381 
 0.28 3.12 01 علمي

الصعوبات المتعلقة 
 باإلدارة المدرسية

 0.11 3.12 20 أديب
- 0.27 732 0.282 

 0.83 3.87 01 علمي
بعملية الصعوبات المتعلقة 

 التدريس
 0.87 3.10 20 أديب

- 0.02 732 0.320 
 0.87 3.82 01 علمي

 الصعوبات ككل
 0.80 3.20 20 أديب

- 7.70 732 0.732 
 0.22 3.11 01 علمي

تعزى ؼبتغري التخصص  ((a=0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 70ويتضح من اعبدول )
 ن ككل وفقا ؼبتغريالستبياولللمجاالت الفرعية  ةالعملي الًتبيةثناء أيف تقدير الطلبة للصعوبات اؼبهنية اليت تواجههم 

م(, ودراسة العاجز وحلس 7072م(, ودراسة العنزي )7071التخصص, وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة اؼبالكي )
م( ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل طبيعة ومناسبة اػبطط الدراسية عبميع التخصصات اليت تقدمها جامعة أم 7077)

 القرى.
 متغير المعدل التراكمي:

 الطلبة تواجو اليت للصعوبات اغبسابية اؼبتوسطات بني الفروق لداللة (ANOVAادي )استخدام ربليل التباين األحمت 
 (:77اؼبعلمون وفيما يلي عرض النتائج وفق اعبدول رقم )

لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية للصعوبات التي  (ANOVAالتباين )( نتائج تحليل 11جدول )
 تواجه الطلبة المعلمون وفق متغير المعدل التراكمي:

مستوى  "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الداللة

الصعوبات المتعلقة 
 بالمشرف األكاديمي

 73.02 7 71.80 اؼبعدل الًتاكمي
 0.20 732 07.22 اػبطأ 0.000 70.77

  732 770.33 اجملموع
 0.000 72.27 70.22 7 77.33 اؼبعدل الًتاكميالصعوبات المتعلقة 



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال
مستوى  "ف"

 الداللة
 0.13 732 08.22 اػبطأ بالبرنامج التدريبي

  732 770.10 اجملموع

الصعوبات المتعلقة بالمعلم 
 المتعاون

 2.28 7 70.02 اؼبعدل الًتاكمي
 0.22 732 13.22 اػبطأ 0.000 0.08

  732 82.20 اجملموع

الصعوبات المتعلقة باإلدارة 
 المدرسية

 2.83 7 77.12 اؼبعدل الًتاكمي
 0.22 732 17.21 اػبطأ 0.000 70.12

  732 82.33 اجملموع

بعملية الصعوبات المتعلقة 
 التدريس

 2.03 7 73.82 اؼبعدل الًتاكمي
 0.21 732 12.31 اػبطأ 0.000 77.72

  732 00.77 اجملموع

 الصعوبات ككل
 8782 7 71.20 اؼبعدل الًتاكمي

 0.22 732 20.88 اػبطأ 0.000 70.21
  732 18.21 اجملموع

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعزى إىل متغري اؼبعدل الًتاكمي يف تقدير 77ويتضح من اعبدول )
 : للصعوبات اؼبهنية اليت تواجههم أثناء فًتة الًتبية العملية يف صبيع ؾباالت األداة كالتايل اؼبعلمونالطلبة 

 وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( 70.77: حيث بلغت قيمة "ف" )األكادميي اؼبشرفa=0.05)) 
 وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (72.27: حيث بلغت قيمة "ف" )الربنامج التدرييبa=0.05)) 
 وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (0.08: حيث بلغت قيمة "ف" )اؼبعلم اؼبتعاونa=0.05)) 
 وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (70.12: حيث بلغت قيمة "ف" )اإلدارة اؼبدرسيةa=0.05)) 
 وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( 77.72: حيث بلغت قيمة "ف" )عملية التدريسa=0.05)) 
  وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (70.21: حيث بلغت قيمة "ف" )الصعوبات ككلa=0.05)) 

( للمقارنات البعدية  LSDًتاكمي وجدت الفروق مت استخدام ربليل اختبار )ولتحديد بني أي من مستويات اؼبعدل ال
 كما يوضحها اعبدول التايل: 

 ( للمقارنات البعدية وفقا لمتغير المعدل التراكمي:LSD( تحليل اختبار )12جدول )
 3720 -7712 7712 - 7 اؼبعدل الًتاكمي المجال

 الصعوبات المتعلقة بالمشرف األكاديمي
7712- 7712 0.32* 

0.82* 
7712- 3720 7.70* 

 بالبرنامج التدريبيالصعوبات المتعلقة 
7712- 7712 0.38* 

0.28* 
7712- 3720 7.02* 



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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 3720 -7712 7712 - 7 اؼبعدل الًتاكمي المجال

 الصعوبات المتعلقة بالمعلم المتعاون
7712- 7712 0.70* 

0.22* 
7712- 3720 0.12* 

 الصعوبات المتعلقة باإلدارة المدرسية
7712- 7712 0.72* 

0.23* 
7712- 3720 0.18* 

 بعملية التدريسالصعوبات المتعلقة 
7712- 7712 0.37* 

0.22* 
7712- 3720 0.82* 

 الصعوبات ككل
7712- 7712 0.30* 

0.22* 
7712- 3720 0.02* 

 ((a=0.05* دال إحصائيا عند مستوى 
تواجههم يزيد كلما قل اؼبعدل الًتاكمي يف  ( أن تقدير الطلبة اؼبعلمون للصعوبات اؼبهنية اليت77ويتضح من اعبدول )

( كانت 7712 -7صبيع اجملاالت ويف الصعوبات ككل حيث أن الصعوبات عند الطلبة اؼبعلون الذين معدالهتم الًتاكمية )
(, كما أن 3720 -7712( وبني ) 7712 -7712بني )أكثر من الطلبة اؼبعلمون الذين تًتاوح معدالهتم الًتاكمية 

( كانت أكثر من الطلبة الذين معدالهتم 7712 -7712لدى الطلبة الذين تًتاوح معدالهتم الًتاكمية بني )الصعوبات 
(  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل أن الطلبة اؼبعلمون الذين معدالهتم مرتفعة كانوا 3720 -7712الًتاكمية تًتاوح بني )

لبة اؼبعلمون أصحاب اؼبعدالت الًتاكمية اؼبنخفضة, ىذه النتيجة أكثرا حسا ومسؤولية وتفاعل مع اؼبهنة التدريس من الط
 م(.7077تتفق مع دراسة العاجز وحلس )

 :متغير الجنس 
 الطلبة المعلمون( نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لتقدير 13جدول )

 للصعوبات التي تواجههم وفق متغير: الجنس

 المجال
التخص
 ص

 العدد
 المتوسط
 الحسابي

 ت االنحراف المعياري
درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة

الصعوبات المتعلقة 
 بالمشرف األكاديمي

 7.01 3.37 32 ذكر
- 7.77 732 0.722 

 0.80 3.27 707 أنثى
الصعوبات المتعلقة 
 بالبرنامج التدريبي

 0.11 3.87 32 ذكر
0.08 732 0.032 

 7.00 3.10 707 أنثى
الصعوبات المتعلقة 

 بالمعلم المتعاون
 0.21 3.12 32 ذكر

0.18 732 0.230 
 0.82 3.27 707 أنثى

الصعوبات المتعلقة 
 باإلدارة المدرسية

 0.21 3.12 32 ذكر
- 0.02 732 0.023 

 0.82 3.11 707 أنثى
 0.282 732 0.27 - 0.22 3.20 32 ذكرالصعوبات المتعلقة 



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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 المجال
التخص
 العدد ص

 المتوسط
 ت االنحراف المعياري الحسابي

درجات 
 مستوى الداللة الحرية

 0.80 3.12 707 أنثى بعملية التدريس

 الصعوبات ككل
 0.22 3.27 32 ذكر

- 0.32 732 0.132 
 0.10 3.22 707 أنثى
تعزى ؼبتغري اعبنس يف  ((a=0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 73ويتضح من اعبدول )

اعبنس  ن ككل وفقا ؼبتغريالستبياولللمجاالت الفرعية  ةالعملي الًتبيةثناء أتقدير الطلبة للصعوبات اؼبهنية اليت تواجههم 
م(, ودراسة 7071م(, واختلفت ىذه النتيجة مع دراسة اؼبلكي )7072واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العنزي )

 ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل عناية اعبنسني دبهنة التعليمم(. 7077م( ودراسة العاجز وحلس )7072اؽبالالت )
 وسعيهم إىل ربقيق أىدافهم التدريبية بدرجة عالية من الفعالية.

 سادسا: التوصيات
 يف ضوء ما مت التوصل إليو من نتائج ميكن أن يتقدم الباحث بالتوصيات التالية:

 ضرورة تزويد اؼبدارس باألدوات والوسائل التعليمية اغبديثة. .7
 اؼبتعاونة؛ لقضاء أوقات فراغهم فيها واالستفادة من صبيع مرافقها.إجياد أماكن ـبصصة للطلبة اؼبعلمون داخل اؼبدراس  .7
 ضرورة تضمني برنامج إعداد اؼبعلم دبهارات وأساليب التوجيو واإلرشاد, وتدريب الطلبة اؼبعلمون عليها. .3
ر العامة األط بني كلية الًتبية واؼبدارس اؼبستهدفة بعملية تدريب الطلبة اؼبعلمون لوضع الشراكات واللقاءات عقد .2

برفع كفاءة أداء الطلبة  ستسهم الًتبية اؼبتخصصني اليت كلية أساتذة مع وذلك باالشًتاك اؼبيداين التدريب لعملية
 اؼبعلمون.

عقد دورات تدريبية لتهيئة الطلبة اؼبعلمون لربنامج الًتبية العملية يتم فيو لتعريف الطلبة على أىداف الربنامج التدرييب  .2
 و.وأمهيتو ومتطلبات

 اؼبعلمني. الطلبة تدريب على باإلشراف يقومون الذين اؼبتعاونني واؼبعلمني التدريب مدارس باختيار العناية .2
 تزويد الطالب اؼبعلم دبهارات التقومي وإعداد األسئلة. .1
 ( طالب.70-8زبفيف العبء اإلشرايف للمشرفني األكادمييني من الطلبة اؼبعلمون دبا ال يتجاوز ) .8
اؼبشرفيني األكادمييني اؼبتابعون لربامج الًتبية العملية, لرفع أداء الطلبة اؼبعلمون وإكساهبم اػبربات واؼبهارات تفعيل دور  .0

 الالزمة.
 المراجع: 

 أوال: المراجع العربية:
ؾبلة ا. نهواقع الًتبية اؼبيدانية بكلية الًتبية باعبامعة اإلسالمية بغزة وسبل ربسي م(.7077)ش. العاجز, فؤاد. حلس, دروي

 .22 –7, 70 (7) ,اعبامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(
 تطبيق أثناء حائل جبامعة الًتبية كلية يف اؼبعلمني الطلبة تواجو اليت م(. اؼبشكالت7077). اهلل عبد اغبريب, .عثمان منصور,

 .772 -710 ,(32)السعودية النفس وعلم الًتبية رسالة. العملية الًتبية



 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (32, )ؾبلة كلية الًتبيةطلبة التدريب اؼبيداين يف جامعة مؤتة.  واؼبعوقات اليت تواج. م(7073). اؽبوميل, عمر؛ الصعوب, ماجد
3 ,730 – 722. 

 اإلنسانية العلومؾبلة  األردنية. اعبامعة يف االجتماعي العمل طلبة لدى اؼبيداين التدريب م(. معوقات7072). اؽبالالت, خليل
 .7770 -7700 ,7 (27). واالجتماعية

أنفسهم.  اؼبعلمني الطلبة نظر وجهة من شقراء جامعة يف العملية الًتبية طلبة تواجو اليت م(. اؼبشكالت7072) .العنزي, سعود
   .77-7 ,(73), واإلنسانية الًتبوية للعلوم األساسية الًتبية كلية ؾبلة

 لعلومؾبلة االفلسطينية.  اعبامعات الًتبوية يف العلوم كليات طلبة يراىا كما العملية الًتبية صعوبات م(.7072). علي حبايب,
 .7722-7727 ,3 (43)الًتبوية,

 جامعة اػباصة الًتبية بقسم صعوبات التعلم ؼبسار العملية الًتبية طلبة تواجو اليت م(. اؼبشكالت7071). الصديق, حسينة
 .322-377. (72. )ؾبلة ؾبمعحائل. 
 الثقافية ؼبواجهة اؼبتغريات اغبديثة االذباىات الًتبوي ؼبعلم الًتبية اإلسالمية وفق اإلعداد برنامج بناءم(. 7001الكلثم. ضبد. )

 جامعة أم القرى. (.رسالة دكتوراه غري منشورة, كلية الًتبية) "اؼبعاصرة "تصور مقًتح
 .دار وائل :األردن. عمان, مج تربية اؼبعلمنيرنايف بالًتبية العملية ومكانتها (. 2004). عبداهلل, عبدالرضبن

م(. معوقات تطبيق الًتبية اؼبيدانية من وجهة نظر الطالب والطالبات بكلية الًتبية 7071الشريدة, ماجد. عز الدين, سحر. )
 . 38-72(, 720ؾبلة رسالة اػبليج. )جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز. 

كلية اؼبعلمني يف أهبا   -ور كليات اؼبعلمني باؼبملكة العربية السعودية يف خدمة اجملتمع والبيئة دم(. 7007). أبو عراد, صاحل
مقدم للندوة الًتبوية األوىل للجنة عمداء كليات الًتبية جبامعات دول ؾبلس التعاون " ذبارب دول مـجلس حبث , منوذجاً 

علم " الـمنعقدة بكلية الًتبية يف 
ُ
  .(7273صفر  72 - 72جامعة قطر بالدوحة خالل الفًتة من ) التعاون يف إعداد اؼب

م(. اؼبشكالت اليت تواجو طلبة كلية العلوم الًتبوية اؼبتدربني أثناء التطبيق اؼبيداين من وجهة 7001). غاًل, بسام .أبو منرة, ؿبمد
 .771-782. (70)لألحباث والدراسات. . ؾبلة جامعة القدس اؼبفتوحةنظر األطراف اؼبتعاونة

م(. مستوى األداء لربنامج الًتبية العملية وعالقتو بالرضا الطاليب من وجهة نظر طالبات الًتبية العملية 7071). سفر, منال
-713, 17 (2.)ؾبلة جامعة القدس اؼبفتوحة لألحباث والدراسات الًتبوية والنفسيةبكلية الًتبية جبامعة أم القرى. 

780. 
م(. اؼبشكالت اليت تواجو طالب وطالبات الًتبية العملية بكلية الًتبية واآلداب بًتبة جامعة الطائف. 7071). اؼبالكي, مسفر

 .82-21 ,7(7) ؾبلة الشمال للعلوم اإلنسانية. جامعة اغبدود الشمالية.
 : اؼبملكة العربية السعودية, اػبرج.عبدالعزيزجامعة سلمان بن ه(. دليل الًتبية اؼبيدانية: 7232). كلية الًتبية

م(. اؼبشكالت اليت تواجو طالبات كلية األمري عالية اعبامعية أثناء 7000). أبوتايو, شهناز مرمي. اػبالدي, رشدي. قواظبة,
 . )الفلسطينية ؾبلة البحوث والدراسات الًتبوية .التدريب اؼبيداين من وجهة نظر الطالبات واؼبشرفات واؼبدرسة اؼبتعاونة

77), 772-728. 
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 الذيابي فالح عبدهللا. أ   هظزهم وجهة من القزي  أم بجامعة التربية بكلية العملية التربية طلبة ثىاجه التي املهنية الصعىبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ٌأ  ء ا ز   )الج 
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دراسة ميدانية " م(. واقع الًتبية العملية لطلبة معلم الصف يف كلية الًتبية جبامعة دمشق وآفاق تطويرىا7070) .طلق, فرحاؼب
 .12-26,22 (7.)دمشق جامعة ؾبلة ".معلم صف -على طلبة السنة الرابعة 

يف اؼبراكز اؼبهنية العليا واؼبتوسطة  وجهة نظر اؼبدربني واؼبدرسني اؼبتدربنيصعوبات التدريب اؼبهين من م(. 7002). قجة, علي
قسم اإلدارة الًتبوية, كلية الدراسات العليا, جامعة أم درمان  (.رسالة ماجستري غري منشورة) يف اعبماىرية العظمى

 اإلسالمية. صبهورية السودان.
اؼبعلمني وفق منحى الكفايات التعليمية ؼبواجهة ربديات العصر "دراسة نقدية تصور مقًتح إلعداد (. 2009) .إلياس, أظباء

حبث مقدم للمؤسبر العلمي الثاين عن دور اؼبعلم العريب يف عصر التدفق اؼبعريف, كليِّة العلوم الًتبوية جامعة  .ربليلية"
 إبريل. 9 - 7جرش األىلية ,األردن,

رسالة ماجستري ) الفلسطينية باعبامعات الًتبية العملية بكليات الًتبية مشريف أداء لتطوير مقًتح . تصورم(7001). ضبد, ؿبمد
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 0202 رؤية ضوء في  التربوية القيادات من الثاني الصف إعداد في السعودية العربية المملكة في التعليم إدارات دور
 :ملخص البحث

ىدف البحث للكشف عن واقع بناء صف ثاين من القيادات الرتبوية يف إدارات التعليم يف ادلملكة العربية السعودية وآليات تطويره يف ضوء 
إدارات من أمناء ج الوصفي دلناسبتو دلوضوع البحث، واستبانو جلمع البيانات، وتكون رلتمع البحث ، واستخدم البحث ادلنه0202رؤية 

لألمانة العامة  وذلك بصفة تأىيل وتطوير القيادات الرتبوية إحدى ادلهام ادلوكلةأمني،  74م التعليم يف ادلملكة العربية السعودية والبالغ عددى
بواقع إعداد صف ثاين من القيادات الرتبوية يف نظيمي. وقد أعطى أفراد رلتمع البحث احملور األول وادلتعلق وفقًا للدليل الت إلدارة التعليم
( حيث مل تصل إىل درجة ادلوافقة ادلطلوبة، أما احملور الثاين 47.00( ووزن نسىب )0.00درجة )زلايد ( مبتوسط حسايب ) إدارات التعليم
( ووزن نسىب 4..0درجة )موافق( مبتوسط حسايب ) أعطى رلتمع البحث فقد الرتبوية ثاين من القياداتبآليات تطوير بناء صف وادلتعلق 

وصى البحث مبجموعة من التوصيات اليت قد تسهم يف حتسني دور إدارات التعليم يف بناء الصف الثاين أ(. ويف ضوء ىذه النتائج 99.88)
الربامج ادلقدمة يف إدارات التعليم اليت تبنت مبادرات لبناء صف ثاين من القيادات سني حت منها 0202من القيادات الرتبوية يف ضوء رؤية 

اليت سيشغلوهنا واالحتياجات  متطلبات الوظائف ادلستقبليةهتا وتصميم برامج تدريبية لقيادات الصف الثاين تراعي رفع كفاءالرتبوية من أجل 
 ذلم. التدريبية

 0202ليم ـ قيادات الصف الثاين ـ رؤية إدارات التع الكلمات المفتاحية:
Abstract 

The aim of this research was to detect the reality of building a second row of educational 
leaderships in the educational directorates of Saudi Arabia and the mechanisms of its development 
in light of vision2030. The research used descriptive methodology suitable for the research subject 
and a questionnaire for data collection. Research population consisted of 47 of the trustees of 
educational directorates in Saudi Arabia in order to qualify and develop educational leaderships 
which is one of the tasks entrusted to the general secretariat of the department of education in 
accordance with the organizational guide. Research population gave the first axis related to 
preparing a second row of educational leaderships in educational directorates “neutral “degree 
with a mean of (2.23) and a relative weight of (74.32) and did not reach the required approval 
degree. For the second axis related to the mechanisms to develop building a second row of 
educational leaderships, research population gave "agree" degree with a mean of (2.67) and a 
relative weight of (88.99). In light of these results the research recommended a group of 
recommendations which might contribute in improving the role of educational directorates in 
building the second row of educational leaderships in light of vision 2030 some of which is the 
improvement of the programs presented in the educational directorates which adopted initiatives 
for building the second row educational leaderships in order to raise its efficiency and the 
designation of training programs for the second row leaderships taking into accounts the 
requirements of the future jobs they will occupy and their training needs. 
Keywords: Educational Directorates - Second Row Leaderships – Vision 2030. 
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 مقدمة البحث:
تشهد ادلملكة العربية السعودية يف اآلونة األخري حتديات كبرية على كافة ادلستويات ، وقد بـادرت بااـاذ اإلجـراءات ادلناسـبة للتعامـل  

ره اجيابياً، ومن مجلة اإلجراءات الطموحة اليت طرحتها القيادة السعودية رؤية التحول الوطين معها مبا يكفل منافسة اجملتمع السعودي عادلياً وتطو 
ويعتــرب التعلــيم بقطاعيــو العــام واجلــامعي مــن الــدعائم ادلــ ثرة يف .القائمــة علــى توزيــع اااىــات التنميــة بعيــداً عــن مصــادر الطاقــة التقليديــة 0202

 . التحول الوطين وحتقيق أىداف الرؤيةادلسرية التنموية ، ولو دوره الرئيس يف
ويـــدرك العــــاملون يف التعلـــيم يف ادلملكــــة العربيــــة الســـعودية التغــــريات ادلطـــردة الــــيت يواجههــــا التعلـــيم ، ودلســــوا أ يـــة االســــتعداد لــــذلك  

مواجهـة التحـديات  تسـاعد يف امجبالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك ادلتغريات خبطط مدروسة للتوسع والتقومي الذايت وتبـين واسـتحداث بـر 
حتقيـق التميـيف يف األداء  0202ويعـد أحـد األبعـاد األساسـية لرؤيـة  (.(https://www.moe.gov.saالتعلـيمالعادلية واحمللية")موقع وزارة 

احلكــــومي مــــن خــــيل حتســــني إنتاجيــــة مــــوظفي احلكومــــة  ــــدف رفــــع كفــــاءة االســــتثمار يف رأس ادلــــال البشــــري ســــواء بالتــــدري  أو التمكــــني 
 (.0204للقادة)اخلطة التنفيذية لربنامج التحول الوطين،
أمانات إدارات التعليم مهمة اختيـار القيـادات الرتبويـة يف ضـوء ضـوابط ومعـايري زلـددة،  رة التعليم إىلوبناء على ىذا البعد أسندت وزا

إىل تطــوير القــدرات والكفــاءات اإلداريــة مــن خــيل إعــداد قيــادات تربويــة قــادرة علــى تــو   مــ خراً  كماااهــتواقــرتاح بــرامج التطــوير ادلهــين ذلم.
إعداد برامج سلصصة  ه(،وانطيقاً من توجو وزارة التعليم إىل0709يل التنظيمي لألمانة العامة إلدارة التعليم، ادلناص  القيادية مستقبًي.) الدل

قليــل األعبــاء الوظيفيــة علـــى ت يف تأىيــل صــف ثــاين مـــن القيــادات الرتبويــة القــادرة علـــى القيــام بادلهــام القياديــة مســـتقبي، ومــا لــذلك مــن أ يـــةل
ويف ضـوء إدراك إىل واقـع ملمـوس ، 0202ء العمل بوجهـات نظـر متجـددة وعقـول  ـابة تسـاىم يف اويـده وتـرتجم رؤيـة القيادات احلالية، وإثرا

وتـأىيلهم دلواكبـة  ،البعض من ىذه اإلدارات مبادرات وبرامج متنوعة لبناء صف ثاين من القياداتت تبن ،اإلدارات التعليمية أل ية ىذه اخلطوة
من خيل برامج تتضمن مراحل متعددة جيتازىا رلموعة من ادلر حني  دف رفع كفاءهتم واهييفىم لشغل مناص  ادلستجدات الرتبوية، وذلك 

البحـث إىل تناولـو ماىـدف قيادية جديدة تتوىل أمانة إدارة التعليم بالتنسيق مع بعض اجلهات إعدادىا ومتابعتها واإل راف على تنفيذىا.وىـذا 
يف ضــوء رؤيــة  إعــداد صــف ثــاين مــن القيــادات الرتبويــة يف إدارات التعلــيم يف ادلملكــة العربيــة الســعودية بالدراســة مــن حيــث الكشــف عــن واقــع

واســتعراض بعــض النمــاذج ادلطبقــة يف بعــض اإلدارات ذلــذا الغــرض باإلضــافة إىل التوصــل إىل بعــض اآلليــات الــيت تســهم يف تطــوير ىــذا 0202
 الدور.

 مشكلة البحث:
والــيت هتــدف ليفيــادة االســتثمار يف رأس ادلــال البشــري تتجــو وزارة التعلــيم يف اآلونـــة 0202انطيقــاً مــن رؤيــة ادلملكــة العربيــة الســعودية 

بـادرت وزارة قـد اإلداريـة مـن خـيل إعـداد قيـادات تربويـة قـادرة علـى تـو  ادلناصـ  القياديـة مسـتقبًي، و  والكفـاءاتاألخرية إىل تطـوير القـدرات 
تعلـــيم إىل إعـــداد بـــرامج سلصصـــة ذلـــذا الغـــرض، و تبنـــت بعـــض اإلدارات التعليميـــة مبـــادرات لبنـــاء صـــف ثـــاين مـــن القيـــادات وتـــأىيلهم دلواكبـــة ال

ادلستجدات الرتبوية من خيل برامج تتضمن مراحل متعددة جيتازىا رلموعة من ادلر حني  دف رفع كفـاءهتم واهيـيفىم لشـغل مناصـ  قياديـة 
 أن بعض اإلدارات تفتقد إىل وجود ىذه الربامج ومازالت تعاين من قصور يف االىتمام ببناء صف ثاين من القيادات سواء من يف حني .جديدة

متجــاىلني حاجــة ادليــدان إىل  ،حيــث عــدم إعــداد بــرامج لبنــاء و كــني صــف ثــاين مــن الكفــاءات اإلداريــة أو تبــين بــرامج دون ادلســتوى ادلــأمول
 قيادية. مل مس ولية القيادة مستقبيً وتكون على قدر من الكفاءة لشغل مناص قيادات  ابة م ىلة حت

 ومن ىنا حتددت مشكلة ىذا البحث يف الكشف عن دور إدارات التعليم يف ادلملكة العربية السعودية يف بنـاء صـف ثـاين مـن القيـادات الرتبويـة
 .  0202يف ضوء رؤية 
 أسئلة البحث:
 لس ال الرئيس التا :صياغة س ال البحث يف ا ميكن

 ؟0202ما دور إدارات التعليم يف ادلملكة العربية السعودية يف بناء صف ثاين من القيادات الرتبوية يف ضوء رؤية 
 ويتفرع من الس ال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

https://www.moe.gov.s/
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 السعودية ؟يف إدارات التعليم يف ادلملكة العربية  ما واقع إعداد صف ثاين من القيادات الرتبوية -
ؤيـة ما اآلليات اليت قد تسهم يف تطوير دور إدارات التعليم يف ادلملكة العربية السعودية يف بناء صف ثاين من القيادات الرتبويـة يف ضـوء ر  -

 ؟ 0202
 أهداف البحث:

القيــادات الرتبويــة يف ىــدف البحــث احلــا  إىل الكشــف عــن دور إدارات التعلــيم يف ادلملكــة العربيــة الســعودية يف بنــاء صــف ثــاين مــن 
 ، ويتفرع من ىذا اذلدف األىداف التالية: 0202ضوء رؤية 

 .0202تعرُّف واقع إعداد صف ثاين من القيادات الرتبوية يف إدارات التعليم يف ادلملكة العربية السعودية يف ضوء رؤية  -
العربيـة السـعودية يف بنـاء صـف ثـاين مـن القيـادات الرتبويـة  التوصل لبعض اآلليات اليت قد تسهم يف تطوير دور إدارات التعلـيم يف ادلملكـة -

 .0202يف ضوء رؤية 
 أهمية البحث:

 تتضح أ ية البحث احلا  على ادلستويني العلمي والتطبيقي فيما يلي:
 ة أجهــيفة والــيت هتــدف لتحقيــق التطلعــات يف شلارســ 0202تنــاول بنــاء الصــف الثــاين مــن القيــادات الرتبويــة مــن منظــور رؤيــة ادلملكــة

 الدولة دلهامها واختصاصاهتا على أكمل وجو مبا ي دي إىل ارتقاء مستوى اخلدمات وصوالًإىل مستقبل زاىر وتنمية مستدامة.
 بناء صف ثاين من القيادات الرتبوية يف إدارات التعليم والـذي لـو أ يـة يف تطـوير رأس ادلـال البشـري كمـا يعـد طريقـة فعالـة يف  ناقش

 القيادي الوظيفي ويضمن التأىيل ادلهين ادلتمييف للقيادات الرتبوية على ادلدى الطويل. التخطيط للتتابع
  توجيو ادليفيد من االىتمام بتأىيل صف ثـاين لقد تفيد التوصيات وآليات التطوير ادلقرتحة يف لفت انتباه ادلس ولني يف إدارات التعليم

 القيادة مستقبًي.من القيادات الرتبوية لتكون قادرة على حتمل مس ولية 
 مصطلحات البحث:                            

"ىي الرؤية اليت تبنتها القيادة السعودية  دف استغيل العمق العريب واإلسيمي والقـدرات :0202رؤية المملكة العربية السعودية 
تعتمد على النفط بالدرجة األوىل وذلك من خيل مرتكيفات  االستثمارية وادلوقع االسرتاتيجي للمملكة حنو حتول وطين قائم على استثمارات ال

 (0202اجملتمع احليوي واالقتصاد ادليفدىر والوطن الطموح") وثيقة رؤية ادلملكة للتحول الوطين 
"إعـــداد األفـــراد لشـــغل الوظـــائف الـــيت تتفـــق مـــع قـــدراهتم وتـــدريبهم علـــى األعمـــال الـــيت تناســـ  الصفففف الثفففاني مفففن القيفففادات: بنـــاء
هتم وترقيتهم يف ادلناص  القيادية وذلك ضـمن برنـامج تضـعو اإلدارة واطـط لـو مراعيـة فيـو حاجاهتـا ادلسـتقبلية وحاجـات األفـراد للتـدرج اصصا

 ( وىو التعريف الذي تبناه البحث احلا .000،ص.0209يف السلم الوظيفي") وادي ومنصور، 
 حدود البحث:

 نتائج البحث احلا  مبا يلي: تحتدد 
قتصر البحث احلا  على معرفة دور إدارات التعليم يف ادلملكـة العربيـة السـعودية يف إعـداد الصـف الثـاين مـن القيـادات الرتبويـة ااحلد ادلوضوعي: 
 .0202يف ضوء رؤية 

وذلـك بصـفة تأىيـل وتطـوير أمـني،  74م إدارات التعلـيم يف ادلملكـة العربيـة السـعودية والبـالغ عـددىأمنـاء  احلد البشري: طبـق ىـذا البحـث علـى
 وفقاً للدليل التنظيمي. ألمانة إدارة التعليم القيادات الرتبوية إحدى ادلهام ادلوكلة

 .أمانة 74والبالغ عددىا  دارات التعليم يف ادلملكة العربية السعوديةاألمانات العامة إلاحلد ادلكاين: 
 ىـــــ.0772عام  نفذ ىذا البحث احلد اليفمين:
 :ظري للبحثاإلطار الن
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سنتناول يف اإلطار النظري للبحث مفهوم بناء الصف الثاين من القيادات الرتبوية وأ يتو،وسنعرض مناذج من جهود إدارات التعليم يف 
الثـاين مـن آليـات مقرتحـة لتطـوير دور إدارات التعلـيم يف تأىيـل الصـف  إىل باإلضـافة ادلملكة العربية السعودية يف بناء ىذا النوع مـن القيـادات ،

 .0202القيادات الرتبوية يف ضوء رؤية 
 وأهميته: التربوية من القيادات مفهوم بناء الصف الثاني

تتجو ادل سسات عموماً والتعليمية منها على وجو اخلصوص إىل االىتمـام بالتتـابع القيـادي الـوظيفي وتأىيـل القيـادات الشـابة دلناصـ  
ل بشري مدرب وم ىل على أفضل مايكون، وقبل أن نتناول مفهوم بناء الصف الثـاين مـن القيـادات مستقبلية مبا يكفل للمنظمة وجود رأس ما

 من بيان ادلقصود بالصف الثاين من القيادات، وىو ماسنوضحو فيما يلي: وأ يتو البد أوالً 
يعرف الصف الثاين من القيادات بأنو " رلموعة من قـادة ادلنظمـات يف ادلسـتقبل وىـم ادلـوظفني الـذين م تقيـيمهم علـى أهنـم ميتلكـون  

( .ويعـرف Campbell &smith, 2014, p.5القـدرة وااللتـيفام التنظيمـي والدافعيـة ليرتقـاء والنجـاح يف ادلناصـ  العليـا يف ادل سسـة")
بـأهنم" األفـراد الـذين دون سـن األربعـني والـذين ميكـن أن سملـوا مسـ ولية قيـادة ادلنظمـات يف العقـود القادمـة وباإلضـافةإىل  قيادات الصف الثـاين

ـــــــــيت يعملـــــــــون  ـــــــــا"  ـــــــــل ىـــــــــ الء القـــــــــادة اجملتمعـــــــــات ال ـــــــــث ميث ـــــــــوع قـــــــــادة ادلســـــــــتقبل  ي ـــــــــار تن العمـــــــــر فمـــــــــن الضـــــــــروري األخـــــــــذ بعـــــــــني االعتب
(Morille,2016,p.50.) 

( 0209إعـدادىم وتـأىيلهم لشـغل وظـائف قياديـة وىـو مـا يعرفـو وادي ومنصــور ) اين مـن القيـادات عمليـة هتـدف إىلوبنـاء الصـف الثـ
لـك بأنو"إعداد األفراد لشغل الوظائف اليت تتفق مـع قـدراهتم وتـدريبهم علـى األعمـال الـيت تناسـ  اصصـاهتم وتـرقيتهم يف ادلناصـ  القياديـة وذ

 (.000لو مراعية فيو حاجاهتا ادلستقبلية وحاجات األفراد للتدرج يف السلم الوظيفي")ص.ضمن برنامج تضعو اإلدارة واطط 
 يـة  ويعترب بناء الصف الثاين من القيادات من أىم القرارات اليت تتخذىا ادلنظمات عموماً والتعليمية على وجو اخلصوص، وميكن إبراز ىـذه األ

 يف النقاط التالية: (.020حس  النيب)كما ذكرىا
 .يوفر بناء الصف الثاين من القيادات بيئة جيدة الستمرار ادل سسات يف العمل والنجاح على ادلدى الطويل 
 .يتيح الفرصة ألصحاب الكفاءات للتدرب على القيام مبهام الوظائف القيادية 
 .سقق أىداف العاملني يف ادلنظمة يف التخطيط دلسارىم الوظيفي ادلستقبلي 
 ة من الكفاءات لشغل وظائف مستقبلية.يليب احتياجات ادلنظم 
 .يتغل  على مشكيت مثل مشكلة تقاعد القيادات والعجيف يف ادلهارات اإلدارية والقيادية 
 .سسن من تنوع قدرات العاملني بادلنظمة 
 .ييفيد من درجة انتماء ووالء العاملني بادلنظمة 

أقســـامها ادلتعـــددة  للقيـــام بـــدورىا يف حتقيـــق أىـــداف رؤيـــة ادلملكـــة وتتأكـــد ا يـــة بنـــاء صـــف ثـــاين مـــن القيـــادات يف إدارات التعلـــيم ب
كما أن اىتمامها بالتأىيل القيادي للصف الثاين يقلل من األعباء  إعداد وتأىيل القادة، أىدافها حدأوبرنامج التحول الوطين واليت يعد 0202

 إىل واقع ملموس. 0202 ابة تساىم يف اويده وترتجم رؤية  الوظيفية على القيادات احلالية، ويثري العمل بوجهات نظر متجددة وعقول
 :التربوية نماذج من جهود إدارات التعليم في بناء الصف الثاني من القيادات
 وادلســا ة يف  يــة االســتثمار يف رأس ادلــال البشــريادراكــاً منهــا ألوذلــك  تبنــت ادارات التعلــيم بــرامج ومبــادرات لتأىيــل قــادة ادلســتقبل

 قيـــادات تكــون علـــى قــدر مـــن الكفــاءة لشـــغل مناصــ  قياديـــة إعــداد  ـــدف وذلــك ،0202لكـــة العربيــة الســـعودية محتقيــق الرؤيـــة الواعــدة للم
ومــن اجلــدير بالــذكر أن وزارة التعلــيم نفــذت يف ذات الســياق برنــامج )إعــداد وتأىيــل القــادة ( والــذي تقــوم فكرتــو علــى تطــوير القــادة  ،مســتقبيً 
 ورفع كفاءهتم واستعدادىم ألداء أفضل يف مناصبهم احلالية، واهييفىم لشغل مناص  قيادية جديدة.الرتبويني 

دارات التعليم يف بناء الصف الثاين من القيادات نتناول زاويـة مـن جهـود الـوزارة يف ىـذا السـياق شلثلـة إوقبل أن نعرض بعض اجلهود ادلبذولة من 
 فصيل كما يلي:يف برنامج إعداد وتأىيل القادة بالت
 برنامج إعداد وتأهيل القادة :
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 فكرة البرنامج: 
تقوم فكرة الربنـامج علـى اختيـار رلموعـة مشـاركني مـن ذوي األداء العـا  يف جهـاز الـوزارة أو إدارات ومكاتـ  التعلـيم، ومـن   تأىيـل

علـــى مســـتوى زللـــي واقعـــي وعملـــي وذلـــك لرفـــع كفـــاءهتم  ىـــم أثنـــاء العمـــل تـــأىييً اصصـــياً يف القيـــادة وفـــق منهجيـــات عادليـــة يف إعـــداد القـــادة
واســتعدادىم ألداء أفضــل يف مناصــبهم احلاليــة، واهيــيفىم لشــغل مناصــ  قياديــة جديــدة. يســتهدف الربنــامج جهــاز الــوزارة وإدارات ومكاتــ  

 ة.التعليم شلن يعملون يف مناص  قيادية أو شلن ىم يطمحون للعمل يف منص  قيادي خيل الفرتة القادم
 أهداف البرنامج:

وزيادة االستثمار يف رأس ادلـال البشـري وتطـوير القـدرات والكفـاءات القياديـة،  0202يسعى الربنامج لإلسهام يف حتقيق رؤية ادلملكة 
 وتربز أىدافو التفصيلية فيما يلي:

 .إعداد وتأىيل ادلشاركني وادلشاركات دلواقع قيادية يف جهاز الوزارة وإدارات التعليم 
 .نشر ثقافة وشلارسات تأىيل و كني القادة يف وزارة التعليم 
 .تطوير وتوطني أنظمة وأدوات صناعة وتأىيل القادة 
 .زيادة الفاعلية والكفاءة يف أداء القطاع التعليمي وتعميق احلراك االجيايب فيو 
 إعداد صف ثاين من القادة بأسلوب منهجي يسهم يف دميومة العمل وفق أفضل ادلمارسات. 
 .زيادة  كني القيادات النسائية 

 خطوات العمل في البرنامج:
ويركــيف ىــذا النمــوذج علــى تطــوير رلموعــة مــن  The acceleration pools modelيــتم العمــل يف الربنــامج وفــق منــوذج  

كـــون النمـــوذج مـــن  ـــس لكـــل موقـــع مـــن ادلواقـــع القياديـــة. ويت  -بـــدالً مـــن الرتكيـــيف علـــى  ـــخ  أو  خصـــني -ادلر ـــحني ذوي األداء العـــا  
خطــوات ىـــي )حتديـــد ذوي األداء العــا  ــــــــ تشـــخي  فــرص التطـــوير القيـــادي ــــــــ وصـــف احللـــول لفــرص التطويرـــــــ التنفيـــذ والتحقــق مـــن حـــدوث 

هـــا عـــدد مـــن التطـــوير وتوثيقـــو ـــــــــ مراجعـــة التقـــدم وحتديـــد مهـــام جديـــدة( وقـــد بررلـــت خطـــوات النمـــوذج علـــى منصـــة تعلـــم الكرتونيـــة يشـــرف علي
 ادلوجعني الشخصيني،  يث تكون خطوات ادلشارك على مسارين، وذلك على النحو التا :

 ويتكون من مرحلتني  ا: أ( ادلسار األول
  ادلرحلة األوىل )استمارة الرت ح( ويستطيع الدخول ذلا أي مر ح ميلك حساب يف موقع نور، ومن   يقوم بتعبئتها وينتقـل اجملتـازون

 لة الثانية.إىل ادلرح
 درجة. 0.2مقياس الدافعية القيادية ومقياس  ادلرحلة الثانية)ادلقاييس( وتتكون من 

ثيث مستويات  وىو منصة التعلم القيادي، ويتاح تسجيل الدخول فيها دلن اجتاز مرحلة الرت يحات وادلقاييس، وتتكون من ب( ادلسار الثاين
ادلسار األول وىي )مستوى القائد الطموح، مستوى القائـد ادلـتمكن، مسـتوى القائـد اخلبـري( ويتضـمن   تعليمية بناء على نتائج أداء ادلشاركني يف

مشـاىدة  قـراءة قياديـة[كل مستوى سبع أدوات تعلـم تفاعليـة مبحتـوى خـاص لكـل مسـتوى قيـادي تـنعكس تطبيقاهتـا علـى العمـل وينـدرج فيهـا 
عمــــل الــــيفميء / حلقــــة نقــــاش إلكرتونيــــة(، مهمــــة أدائيــــة أثنــــاء العمل،اإلنتــــاج والنشــــر قياديــــة، حالــــة دراســــية،تفاعل قيــــادي )زلادثــــات/ تقيــــيم 

 ]القيادي،سلوكيات قيادية أثناء العمل
 مخرجات البرنامج:

 يسعى الربنامج ة إىل الوصول لعدد من ادلخرجات ومن أ ها: 
 .قاعدة بيانات لذوي الكفايات العالية )بـِركة ادلواى ( ورلاالت  ييفىم 
  من أدوات تنمية وتطوير وتقومي القادة التعليميني.بنك 
  منصـــــــــــة إلكرتونيـــــــــــة للـــــــــــتعلم القيـــــــــــادي وتبـــــــــــادل اخلـــــــــــربات بـــــــــــني القـــــــــــادة التعليميـــــــــــني.) ادلنصـــــــــــة االلكرتونيـــــــــــة إلعـــــــــــداد وتأىيـــــــــــل

 https://eleaders.moe.gov.sa)القادة،

https://eleaders.moe.gov.sa/
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وحدة  ـ ون القيـادات الرتبويـة مهمـة إدارة عمليـات بـرامج التطـوير ادلهـين وحتديداً لدارات التعليم العامة إل لألماناتأوكلت الوزارة  وقد
وللقيــام  ــذا  ه(.0709لتحســني أداء القيــادات الرتبويــة وحتديــد االحتياجــات التدريبيــة ذلــم) الــدليل التنظيمــي لألمانــة العامــة إلدارات التعلــيم، 

 فيما يلي: نعرض بعضاً منها هود لتطوير القيادات احلالية وبناء صف ثاين من القيادات ادلستقبليةبعض اجليم بذلت إدارات التعلالدور 
دارة تعليم القويعية وىي عبارة عن ساعة تدريبية أسبوعية تع ى بتأىيل قيادات الصف إل العامة مانةاألتبنت ىذه ادلبادرة  الساعة المهنية: .0

 الثاين وتدريبهم.
دارة تعليم اجلوف وىو برنامج ستوي علـى العديـد مـن الفعاليـات ويهـدف إىل تنميـة العامة إلمانة األنفذت ىذا الربنامج اثق (:برنامج )و  .0

 تكليف تدرييب م قت.و   وث إجرائيةو  لقاءاتو  ورش عملو  برامج تدريبيةيتضمن  ادلهارات القيادية لدى ادلر حني دلدة عام دراسي
دارة تعلـيم حائـل وىـو عبـارة عـن خطـة مكتملـة تبـدأ إل العامـة مانةاأل: قامت  ذا ادلشروع لقيادات الصف الثانيمشروع النمو المهني  .0

 لتدري .اتقييم وقياس اثر وأخرياً ، تدريبهم من خيل اختبار مقنن،   من القيادات ادلستقبلية بالرت يح وحتديد االحتياج
دارة تعلـيم ادلدينـة ادلنـورة، وىـو إل العامـة مانـةاألنفـذت ىـذا الربنـامج  ي مفن القيفادات:تطوير المهفارات القياديفة لمريفحي الصفف الثفان .7

بعضــها مهاريــة وبعضــها اصصــية منهــا  وفــق احتياجـات الصــف الثــاين مــن القيــاداتالــربامج التدريبيــة مــن  برنـامج يعتمــد علــى تقــدمي عــدد
 قيادة فرق العمل(.ــ  التمييف ادل سسي)
دارة تعلــيم النمــاص وىــي مبــادرة هتــدف إلعــداد وتأىيــل وتطــوير القيــادات إل العامــة مانــةاألوتبنــت ىــذه ادلبــادرة  مبففادرة )ئا ففد طمففوح( : .5

 .التدريبية من خيل رلموعة من الربامج احلالية وادلستقبلية
حسـ  معـايري الرتبويـة علـى تر ـيح عـدد مـن القيـادات فكرتـو قـوم تدارة تعليم تبوك و إل العامة مانةاألنفذت ىذا الربنامج  برنامج )ئا د(: ..

 ربامج التدريبية ادلناسبة ذلم .الزلددة وتنفيذ 
دارة تعلـيم ادلخـواة وىـي مبـادرة هتـدف السـتقطاب وتأىيـل صـف ثـاين مـن القيـادات العامـة إلمانة األوتبنت ىذه ادلبادرة  :إدارة مستقبلية .4

 يف أقسام اإلدارة.
وقيـادات الصـف  قيـاداتجيمـع الدارة تعلـيم عنيـيفة وىـي عبـارة عـن ملتقـى إل العامـة مانـةاألوتبنـت ىـذه ادلبـادرة : التربويفة ملتقى القيفادات .9

 ثاين من القيادات.الصف لل والتجارب ونقلها دف تبادل اخلربات يف ادلنطقة  الثاين
عــن فريــق قيــادي برئاســة ادلــدير العــام و عضــوية بعــض حســاء وىــو عبــارة دارة تعلــيم األإل العامــة مانــةاألنفــذت ىــذا الربنــامج  برنففامج زرع: .8

 قيادات اإلدارة يتوىل األ راف على اسرتاتيجية اإلدارة يف اكتشاف القيادات و تأىيلها وفق منهجية علمية.
ادات الصف الثاين تنفيذ برامج تدريبية للقيادات وقي هدف إىليدارة تعليم الطائف العامة إل مانةاألوتبنت ىذا الربنامج  تأهيل القيادات: .02

 .بالتعاون مع مراكيف تدري 
أو وييحظ يف ىذه اجلهود ادلبذولة إدراك بعض إدارات التعليم شلثلة يف األمانات العامة أل ية التأىيل القيادي سواء للقيـادات احلاليـة 

وادلســـا ة الفاعلـــة يف تنفيـــذ برنـــامج التحـــول  0202يف حتقيـــق رؤيـــة ادلملكــة العربيـــة الســـعودية ادلســتقبلية، ووعـــيهم بـــدورىم كجهـــات  حكوميـــة 
 .ستثمار يف رأس ادلال البشرياال يعد إحدى أىدافو الذيو الوطين 

 :0202ية بناء الصف الثاني من القيادات التربوية بإدارات التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤ  آليات مقترحة لتطوير
اآلليات اليت تسهم يف تطوير بناء الصف الثاين من القيادات الرتبوية بـددارات التعلـيم يف ادلملكـة العربيـة السـعودية يف ضـوء رؤيـة  قبل أن نتناول 

ىـذه الرؤيـة كمــا  وبرنــامج التحـول الـوطين ودور وزارة التعلـيم يف حتقيـق0202نبـذة حـول رؤيـة ادلملكـة العربيـة السـعودية  اوالً  سنسـتعرض 0202
  يلي:

 :0202رؤية المملكة العربية السعودية 
صـدرت موافقــة رللــس الـوزراء الســعودي برئاســة خــادم احلـرمني الشــريفني ادللــك ســلمان بـن عبــد العيفيــيف يف يــوم االثنـني الثــامن عشــر مــن 

وادلتضـــمنة االســـرتاتيجية الـــيت تبنتهـــا القيـــادة  0202ىــــ علـــى مشـــروع رؤيـــة ادلملكـــة العربيـــة الســـعودية للتحـــول الـــوطين 0704 ـــهر رجـــ  بعـــام 
الســعودية شلثلــة يف رللــس الشــ ون االقتصــادية والتنميــة الــيت ترتكــيف علــى ثــيث مرتكــيفات قــوة ميكــن اســتثمارىا لصــناعة االقتصــاد الســعودي دون 
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لكــة العربيــة الســعودية.وقد ماالســرتاتيجي للم االتكــاء الكلــي علــى الــنفط وىــي: العمــق العــريب واإلســيمي، والقــوة االســتثمارية الرائــدة، وادلوقــع
جل حتقيق ىذه احملاور أىداف وتطلعات ومشاريع وم  ـرات يشـرتك يف حتقيقهـا كـل مـن القطـاع العـام واخلـاص لرتمجـة ىـذه أتضمنت الرؤية من 

 (..4ــــ02،ص 0202الوطين .)وثيقة رؤية ادلملكة للتحول 0202الرؤية إىل برامج تنفيذية ويعد من أ ها برنامج التحول الوطين 
 وينـدرج حتـت ىـذا البعـد مسـتهدفات ثيثـة ،حـدىا حتقيـق التميـيف يف األداء احلكـوميأوقد تضمن ىذا الربنامج مثانية أبعاد اسرتاتيجية  
عــداد إدة منهــا بــادرات متعــدمب وذلــك عــرب القيــام نتاجيــة مــوظفي احلكومــة مــن خــيل رفــع كفــاءة االســتثمار يف رأس ادلــال البشــريإحتســني منهــا 

جهــة حكوميــة تشــارك يف تنفيــذ  07وزارة التعلــيم واحــدة مــن وتعــد  (.40ــــــ5.وتطــوير القيــادات) اخلطــة التنفيذيــة لربنــامج التحــول الــوطين،ص 
 برنامج التحول الوطين يف اااىات متعددة إحداىا استثمارىا يف رأس ادلال البشري.

ن تتما ى مع اااه وزارة التعليم وتقوم بدورىا يف كـل مـاميكن أن سقـق أرات التعليم البد داإويف ضوء العرض السابق ميكننا القول أن 
، ويعــد اىتمــام إدارات التعلــيم ســتثمار يف رأس ادلــال البشــرياال يعــد إحــدى أىــدافهاوخطــة التحــول الــوطين الــيت  0202أىــداف رؤيــة ادلملكــة 

 قيق ىذا اذلدف .الرتبوية خطوة رئيسية حنو حت دعداد وتطوير القياداتب
ففي ضفوء  صفف الثفاني مفن القيفادات التربويفةالالتي ئد تسهم في تطوير دور إدارات التعليم في بناء  وسنعرض فيما يلي بعض اآلليات 

 :0202رؤية 
  وتســاعد  بــأداء شليــيفاختيــار القــادة الواعــدين وادلبشــرين تســهل عمليــة  التعلــيم  اتإنشـاء قاعــدة بيانــات للصــف الثــاين مــن القيــادات يف إدار

 .تنمية قدراهتملالرتكييف على 
 .إدراج الصف الثاين من القيادات يف اذليكل التنظيمي ألقسام اإلدارة 
 الرتبويــة تبــداء بآليــة اختيــار األفــراد ادلناســبني   تصــميم الــربامج التدريبيــة وادلواقــف  بنــاء خطــة اســرتاتيجية إلعــداد صــف ثــاين مــن القيــادات

 ة ذلم وأخرياً مشاركتهم قيادياً.القيادية ادلناسب
 .تكثيف التدري  لقيادات الصف الثاين يف ضوء متطلبات الوظائف ادلستقبلية اليت سيشغلوهنا 
 وشلارسة اليمركيفية يف اااذ القرارات دلا لذلك من أ ية يف بناء ىذا النوع  التمكني اإلداري لقيادات الصف الثاين يف أقسام إدارات التعليم

 .اداتمن القي
 إدارات التعليم. بناء معايري وم  رات أداء الختيار قيادات الصف الثاين يف أقسام 

 البحوث والدراسات السابقة:
 م تصنيف ىذه الدراسات وفق ترتي  زمين بدًءا من األحدث إىل األقدم كما يلي:

دي واالحتفاظ بالقـادة احلـاليني مـن (: كشفت ىذه الدراسة عن شلارسات التعاق  القياCieminski,2018دراسة سيمينسكي )
 ــبة القيـادات التعليميــة يف  ــس منــاطق تعليميــة كبــرية يف كولـورادو  وذلــك مــن وجــو نظــر القيــادات التعليميـة وقــادة ادلــدارس مــن خــيل ادلقابلــة 

ظيفي ىــو مــنهج مــنظم يــ دي إىل ادلنظمــة. وتوصــلت إىل عــدم كفايــة اطــيط التعاقــ  يف ادلــدارس العامــة بــالرغم مــن أن التخطــيط للتعاقــ  الــو 
علــى  جــودة اختيــار القــادة واالحتفــاظ  ــم وأحــد الســبل دلعاجلــة قضــايا القيــادة ومســاعدة قــادة ادلنــاطق ادلدرســية علــى تلبيــة احتياجــاهتم القياديــة

الــدعم ادلســتمر للقيــادات  ادلــدى الطويــل. وتوصــلت إىل رلموعــة مــن االســرتاتيجيات الــيت تتضــمن إجــراءات تــدعم التعاقــ  الــوظيفي منهــا تــوفري
 وتطوير بناء قادة ادلستقبل من خيل بناء قاعدة من مساعدي القيادات.

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على دور اإلدارة العليا يف بناء قيادات الصف الثاين يف وكالة غوث (:0208دراسة وادي ومنصور)
البيانـات مــن خــيل اســتبانة م توزيعهــا علــى  حثـان ادلــنهج الوصــفي التحليلــي، وم مجــعوتشـغيل اليجئــني الفلســطينيني) األونــروا(، واســتخدم البا

لإلدارة العليا يف بناء قيادات الصف الثاين يف االونـروا بغـيفة  دوروجود ، وتوصل الباحثان إىل عدة نتائج أ ها 082عينة طبقية عشوائية عددىا 
الدراســـة بالعمــل علـــى االســـتفادة مـــن اخلـــربات ادلتـــوفرة يف  ضـــوء النتـــائج أوصـــت ويف ادة،مــن خـــيل خطـــة تراعـــي احتياجاهتـــا ادلســـتقبلية مــن القـــ

 .قيادات الصف الثاين ادل سسات األخرى، وشلارسة أسلوب اليمركيفية يف اااذ القرارات بشكل أكرب أل يتو يف بناء
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ىـدفت الدراسـة إىل تقـدمي سـيناريوىات إلعـداد صـف ثـاين مـن القيـادات الرتبويـة يف ضـوء اااىـات  (:0206دراسة حسف  النبفي )
الـــوظيفي يف التتـــابع وقـــد توصـــلت الدراســـة إىل ســـيناريوىني اثنـــني يوضـــحان مـــاميكن أن يكـــون عليـــو مســـتقبل اطـــيط  ،الفكـــر اإلداري احلـــديث

يات منهــا ضــرورة ربــط التخطــيط لبنــاء الصــف الثــاين بــاخلطط اإلســرتاتيجية التنظيميــة وأوصــت الدراســة بعــدة توصــ ادل سســات التعليميــة ادلصــرية،
مــا لــوزارة التعلــيم، وقيــام ادلــديريات التعليميــة بتوظيــف آليــات تكنولوجيــة حديثــة ليحتفــاظ بســجيت ادلســتهدفني مــن ىــذه الــربامج التدريبيــة، ك

، وصـــياغة آليـــة دلقارنـــة كفايـــة العـــاملني احلاليـــة بالكفايـــات ادلســـتقبلية يف ضـــوء أوصـــى بصـــياغة آليـــات حديثـــة لتقـــومي أداء كـــل فـــرد مـــن العـــاملني
 متطلبات الوظائف القيادية ادلستقبلية.

 وبــني إعــداد وتأىيــل قيــادات ادلســتقبل، 0.2العيقــة بــني تقيــيم األداء الكشــف عــن ىــدفت الدراســة إىل (: 0206دراسففة طففو ن )
ت كـأداة ، وقـد توصـل ادلنهجـني الوصـفي واالسـتنتاجي واسـتبانو فيها يف  ركات البرتول مبصر، واستخدمعلى عينة من األفراد العاملني  توطبق

 .بشكل مرحلي وعلى مستوى بعض اإلدارات ومن   تعميمو 0.2التوصيات منها ضرورة تطبيق نظام تقييم األداء  إىل رلموعة منالدراسة 
 الـــيت تناولــــت موضـــوع التعاقـــ  القيــــادي والتحســـني ادلســــتمر يفكشــــفت الدراســـة (: Hargreaves(2009دراسفففة هفففارجريف 

إىل عــدم وجــود اىتمــام للتخطــيط طويــل ادلــدى للتعاقــ  القيــادي بــالرغم انــو واحــد مــن أىــم العوامــل الــيت تــ ثر علــى التحســني ادلدرســي  ادلــدارس
كبري يف إنتاجيـة ادلـدارس الـيت تواجـو حتـديات كبـرية. يف ادلستدام، ووضحت الدراسة إن التعاق  ادلنظم للمدراء ادلمتازين ميكن أن سسن بشكل  

حني أن سوء إدارة التعاق  القيادي يعيق فرص التحسني على ادلدى الطويل. وقدمت بدائل شلكنة لتعيفييف مفهوم التعاقـ  القيـادي وىـي العمـل 
 دة اجلدد.على زيادة استقرار القيادات، و تطوير مفهوم القيادة ادلوزعة، وإعداد ادلدربني للقا

وقــــد تشــــابو ىــــذا البحــــث مــــع الدراســــات الســــابقة أعــــيه يف تنــــاول موضــــوع بنــــاء الصــــف الثــــاين مــــن القيــــادات كمــــا يف دراســــة وادي 
دور إدارات التعلـــــــيم يف بنـــــــاء الصـــــــف الثـــــــاين ويتشـــــــابو ذلـــــــك مـــــــع دراســـــــة وادي  (، كمـــــــا تنـــــــاول.020( وحســـــــ  النـــــــيب )0209ومنصـــــــور)
( ودراســــة .020دارة العليــــا يف بنــــاء الصــــف الثــــاين مــــن القيــــادات، واختلفــــت عــــن دراســــة طــــوالن )( الــــيت تطرقــــت لــــدور اإل0209ومنصــــور)
يف حـــني درســـت الثانيـــة  ( مـــن حيـــث رلتمـــع البحـــث حيـــث طبقـــت الدراســـة األوىل علـــى  ـــركات البـــرتولHargreaves(2009,ىـــارجريفيف

يف تناوذلـــا دلوضـــوع قيـــادات الصـــف الثـــاين يف (Cieminski,2018دراســـة سيمينســـكي )كـــذلك مـــع  وتشـــابوالتعاقــ  القيـــادي يف ادلدارس،
 .0202ادلناطق التعليمية، وتفرد ىذا البحث بتناول موضوع قيادات الصف الثاين يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 اجراءات البحث 
حلقـائق وادلعلومـات، وحتليلهـا، وتفسـريىا، ويفعـرنف بأنـو: يتب ى البحث احلا  ادلنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يعتمـد علـى اميـع امنهج البحث: 

"ادلنهج الذي يعتمد على فهم احلاضر من أجل توجيو ادلستقبل من خيل دراسة الواقع والتعرف على جوان  القـوة والضـعف فيـوع دلعرفـة مـدى 
ر ادلـــنهج الوصـــفي التحليلـــي علـــى مجـــع البيانـــات صـــيحية ىـــذا الوضـــع أو مـــدى احلاجـــة إىل إحـــداث تغـــريات جيفئ يـــة أو أساســـية فيـــو. وال يقتصـــ

نـــو يتضـــمن قـــدرًا يســـريًا مـــن التفســـري ذلـــذه النتـــائج الســـتخيص تعميمـــات ذات مغـــيفى تـــ دي إىل تقـــدم ادلعرفـــة" )العســـاف،  وتبويبهـــا فقـــط، ولك 
 (.080، ص.0220

 أمني. 74م ودية والبالغ عددىإدارات التعليم يف ادلملكة العربية السعمن أمناء يتكون رلتمع البحث مجتمع البحث :
 صدق وثبات ا ستبانة :

يعــرف الثبـات بــان النتــائج الـي حنصــل عليهـا مــن االداه ال تتغــري تغـري تغــري جـوىرى عنــد اعــادة اسـتخدام االداة مــرة اخــرى أ :ثبفات ا سففتبانة : 
 على نفس العينة يف نفس الظروف.

 الفا كرونباخ والتجيفئة النصفية كما يلي :باستخدام طريقة وقد م التأكد من ثبات األداة 
( وىــو يشــري إىل 2.90كرونبــاخ ليســتبانة ككــل حيــث بلغــت قيمتــو )  -م حســاب ثبــات االســتبانة عــن طريــق حســاب معامــل ثبــات الفــا -0

 معامل ثبات مرتفع 
 كرونبــــــــــــــــاخ لكــــــــــــــــل زلــــــــــــــــور مــــــــــــــــن زلــــــــــــــــاور االســــــــــــــــتبانة كمــــــــــــــــا ىــــــــــــــــو موضـــــــــــــــــح -الفــــــــــــــــا-كمــــــــــــــــا م حســــــــــــــــاب معــــــــــــــــاميت ثبــــــــــــــــات   - 
 ( 0دول )جب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 معاميت ثبات الفا كرونباخ لكل زلور من زلاور االستبانة ( 0جدول ) 
 كرونباخ-معامل ثبات الفا عدد العبارات احملاور 
 2.90 4 احملوراألول
 2.40 . احملورالثاين

 2.95 00 االستبانة ككل 
زلـاور االسـتبانة حيـث تراوحـت قـيم معـاميت ثبـات ( ارتفـاع قـيم معـاميت ثبـات الفـا كرونبـاخ لكـل زلـور مـن 0ويتضح من جـدول )

 ( شلا يشري إىل ارتفاع معاميت ثبات احملاور واالستبانة ككل. 2.95إىل  2.40االستبانة ما بني )
حيـث م حســاب معامـل الثبـات الكلــى  بطريقـة التجيفئـة النصــفية  تفم حسفاث ثبففات ا سفتبانة أيسففا باسفتخدام طريقفة التج  ففة النصففية -0

 (  والذي يشري إىل ارتفاع معامل ثبات االستبانة.  2.90براون حيث بلغت قيمتو )   –باستخدام معادلة سبريمان 
 :ا كما م حساب معامل الثبات بطريقة التجيفئة النصفية لكل زلور من زلاور االستبانة كما يوضحها اجلدول الت

 معاميت الثبات بطريقة التجيفئة النصفية لكل زلور من زلاور االستبانة (0جدول )
 معامل التجيفئة النصفية عدد العبارات احملاور
 2.48 4 احملور األول
 2.40 . احملورالثاين
 2.90 00 االستبانة ككل

 
زلــور مــن زلــاور االســتبانة حيــث تراوحــت قــيم معــاميت ( ارتفــاع قــيم معــاميت بطريقــة التجيفئــة النصــفية لكــل 0ويتضــح مــن جــدول )
( وتشــري تلــك النتــائج إىل ان قــيم الثبــات لكافــة زلــاور االســتبانة مرتفعــة شلــا يعطــى م  ــر دلناســبتها  2.90إىل  2.40ثبــات االســتبانة  مــا بــني )

 بحث .لتحقيق أىداف البحث احلاليوإمكانيةإعطاء نتائج مستقرة وثابتةيف حالة إعادة تطبيق ال
 ث : صدق ا ستبانة :

( عبارة م عرضـها علـى رلموعـة مـن احملكمـني يف التخصـ  مـن ذوى   07بعد إعداد االداه اليت كانت مكونة من ) صدق المحكمين : -0
ميئمـــة ( زلكمـــني وم أخـــذ ارائهملتحديـــد مـــدى ميئمـــة احملـــاور واألبعـــاد لقيـــاس الظـــاىرة زلـــل البحـــث ، ومـــدى 0اخلـــرية الـــذين بلـــغ عـــددىم )

%( فـأعلى . 92العبارات للمحور الذي تنتمي إليو وسيمة الصياغة للعبـارات وإضـافة مـا يرونـو مناسـبا أو احلـذف ، وم األخـذ بنسـبة اتفـاق )
دة( مـن وقد م األخذبآراء احملكمني حيـث مل يـتم اسـتبعاد اى زلـور مـن زلـاور االسـتبانة، فيمـا عـدا إعادةالصـياغة ، كمـا م اسـتبعاد )عبـارة واحـ

 عبارة(. 00االستبانة ، وتعديل صياغة بعض العبارات وبذلك اصبح العدد النهائى لعبارات االستبانة )
م حساب صدق االتساق الداخلى ليستبانة عن طريـق حسـاب معـاميت االرتبـاط بـني درجـة كـل عبـارة مـن صدق ا تساق الداخلى :-0 

ي تنتميدليو العبارة )بعد حذف درجة العبارة ( وكذلك بالدرجة الكلية على االسـتبانة ككـل كمـا عبارات االستبانة و الدرجة الكلية للمحور الذ
 (7،  0ىو موضح يف جداول )

 (نتائج قيم االتساق الداخلي لعبارات احملور األول وارتباطها بالدرجة الكلية 0جدول  )
 الد لة الكليةمعامل ا رتباط بالدرجة  الد لة معامل ا رتباط بالمحور العبارة

0 2..7 2020 2.40 2020 
0 2.49 2020 2.40 2020 
0 2.40 2020 2.4 2020 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الد لة الكليةمعامل ا رتباط بالدرجة  الد لة معامل ا رتباط بالمحور العبارة
4 2..0 2020 2..4 2020 
5 2.90 2020 2.48 2020 
6 2.97 2020 2.49 2020 
7 2.45 2020 2.40 2020 

علـــى احملـــور والدرجـــة الكليـــة علـــى االســـتبانة يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق ارتبـــاط مجيـــع عبـــارات احملـــور األول ليســـتبانة بالدرجـــة الكليـــة 
( شلـا يعـ ى أن مجيـع 2.97اىل 7..2( وقـد تراوحـت قـيم معـاميت االرتبـاط بـني )2.20مبعاميت ارتباط موجبة ودالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى )

 عبارات احملور األول تتمتع بدرجة صدق اتساق داخليمرتفعة .
 لعبارات احملور الثاين وارتباطها بالدرجة الكليةنتائج قيم االتساق الداخلي  (7جدول  )

 الد لة معامل ا رتباط بالدرجة الكلية الد لة معامل ا رتباط بالمحور العبارة
0 2.4. 2020 2... 2020 
0 2.48 2020 2.45 2020 
0 2..4 2020 2..0 2020 
4 2.40 2020 2..8 2020 
5 2.47 2020 2.40 2020 
6 2.90 2020 2.40 2020 

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق ارتبـــاط مجيـــع عبـــارات احملورالثـــاين ليســـتبانة بالدرجـــة الكليـــة علـــى احملـــور والدرجـــة الكليـــة علـــى االســـتبانة 
( شلـا يعـ ى أن مجيـع  2.90إىل  ...2( وقد تراوحت قيم معاميت االرتباط بني )2.20مبعاميت ارتباط موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى )

( إلىـأن قـيم معامـل ارتبـاط كـل  7، 0احملور الثاين تتمتع بدرجة صدق اتساق داخلي مرتفعة .وتشري تلـك النتـائج السـابقة يف اجلـداول )عبارات 
تفعـة عبارة مبحورىا والدرجة الكلية على االسـتبانة كانـت كلهـا موجبـة ودالـة إحصـائيا ، شلـا يشـري إلىدلىـأن مجيـع العبـارات تتمتـع بدرجـة صـدق مر 

 ذلك ارتفاع وداللة قوة االرتباط الداخلي بني مجيع العبارات . ويدعم
كما م حساب معـاميت االرتبـاط بـني الدرجـة الكليـة علـى كـل زلـور مـن زلـاور االسـتبانو والدرجـة الكليـة علـى االسـتبانة فجـاءت معـاميت   -

 ( 5االرتباط كما ىي موضحة باجلدول )
 على كل زلور والدرجة الكلية على االستبانةمعاميت االرتباط بني الدرجة  (5جدول )

 الداللة  معامل االرتباط بالدرجة الكلية عدد العبارات احملاور 
 2.20 2.98 4 احملوراألول
 2.20 .2.4 . احملورالثاين

 
ويتضـح مــن اجلـدول الســابق ارتفـاع قــيم معـاميت االرتبــاط بـني الدرجــة الكليــة علـى كــل زلـور والدرجــة الكليـة علــى االسـتبانة وكانــت معــاميت 

( شلــا يعــ ى أن مجيــع زلــاور االســتبانة تتمتــع بدرجــة صــدق مرتفعــة ويــدعم ذلــك قــوة 2.20االرتبــاط كلهــا موجبــة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى )
 داخلي بني مجيع زلاور االستبانة. االرتباط ال

 خامساً: تنفيذ البحث: 
 تضمنت خطوات تنفيذ البحث التا :

 مجع ادلادة العلمية ومراجعة البحوث والدراسات السابقة -
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 إعدادأداة البحث " االستبانة " يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. -
 ضوء أراء احملكمني   تطبيقها على رلتمع البحث.توزيع االستبانة على احملكمني وتعديلها يف  -
 مجع االستبانات وحتليلها إحصائياً   عرض نتائج البحث ومناقشتها يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. -
 وضع التوصيات وادلقرتحات.  -

 اإلحصا ية المستخدمة في البحث : سادسا :األسالي 
 تخدام الربنامج اإلحصائيم حتليل البيانات ومعاجلتها باسspss كما م استخدام األساليباإلحصائية التالية حلساب صـدق وثبـات ،

 –االستبانة:)معامل ارتباط بريسون ،معامل ثبات الفا كرونباخ ،معامـل الثبـات بطريقـة التجيفئـة النصـفية باسـتخدام معادلـة سـبريمان 
 براون(

 بيانــات االســتبانة) ادلتوســطات واالحنرافــات ادلعياريــة واألوزان النســبية، معــاميت  م اســتخدام االســالي  االحصــائية التاليــة لتحليــل
 االرتباط الثنائية(

م حتديد درجة ادلوافقةبناء على قيمة ادلتوسط احلسايب وىف ضوء درجات قطع مقيـاس أداة البحـث ، تحديد  درجة الموافقة واألوزان النسبية:
( ، وم 0:  0لتقــدير درجـــة ادلمارســة حيـــث م حتديـــد طــول فـــرتة ادلقيــاس الثيثـــي ادلســتخدمة يف ىـــذه األداة )مـــنوذلــك باعتمـــاد ادلعيــار التـــا  

( ،   إضــافة 4..2=  0/0( والـذي م تقسـيمو علـى عـدد فــرتات ادلقيـاس الثيثـة للحصـول علـى طـول الفـرتة أي )0= 0 -0حسـاب ادلـدى )
( وذلـك لتحديـد احلـد األعلـى للفـرتة األوىل وىكـذا بالنسـبة لبـاقي الفـرتات كمـا ىـو مبـني باجلـدول 0ىذه القيمة إىل اقل قيمة يف ادلقياس وىـى )

 التا :
 ( درجة ادلوافقة واألوزان النسبية.جدول )

 درجة ادلوافقة ادلتوسط احلسايب  الفرتة الوزنالنسيب م
 غري موافق ...0 -0 (4..0اقل من ) -( إىل  0) % ..55 – 00.0 0
 زلايد 0.00 – 4..0 (0.07اقل من ) –( إىل4..0) 44.80% – 0..55 0
 موافق 0 – 0.07 (0.7اقل من ) -( إىل  0.07) % 022– 44.80 0

 :معيار احلكم على قيمة ادلتوسط احلسايب
 ( غري موافق4..0إىل اقل من  0قيمة ادلتوسط من = ) 
 ( زلايد0.07إىل اقل من  4..0قيمة ادلتوسط من = ) 
 ( موافق 0إىل  0.07قيمة ادلتوسط من = ) 

 نتا ج البحث:
 ما وائع إعداد صف ثاني من القيادات في إدارات التعليم؟اجابة السؤال األول:

بواقع البحث ادلتعلقة رلتمع ولإلجابة على ىذا الس ال م حساب ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية واألوزان النسبية لتحليل استجابات 
 ( 4للمعيار احملدد يف فصل اإلجراءات. وم عرض النتائج كما ىي موضحة جبدول )  وفقاً  إعداد صف ثاين من القيادات يف إدارات التعليم

        
إدارات واقع إعداد صف ثاين من القيادات يف ب سبية الستجابات عينة البحث اخلاصادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية واألوزان الن(4جدول )

 التعليم
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

ا نحراف 
 المعياري

ترتي  
 العبارات

 درجة الموافقة

 زلايد 7 2.94 8..4 0.00 يوجد صف ثاين م ىل من القيادات يف أقسام إدارة التعليم. 0
 غري موافق 4 .2.4 52 0.5 ترصد اإلدارة مييفانية لتأىيل وتدري  الصف الثاين من القيادات 0
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المتوسط  العبارات م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

ا نحراف 
 المعياري

ترتي  
 العبارات

 درجة الموافقة

 موافق 0 .2.4 90.00 0.5 تفنفذ برامج تدريبية خاصة لقيادات الصف الثاين 0
 زلايد 0 2.9 44.00 0.00 تتب ى اإلدارة معايري زلددة عند تر يح الصف الثاين من القيادات 7
 زلايد . 2.90 40.00 0.0 تفوض لقيادات الصف الثاين بعض الصيحيات 5
 موافق 0 .2.4 ...90 0.50 الربامج الوزارية اليت هتتم بدعداد وتأىيل القادة تنشر اإلدارة ثقافة .
 زلايد 5 2.40 ....4 0.0 تشارك قيادات الصف الثاين يف صنع القرار 4

 زلايد - 2.49 47.00 0.00 المعدل العام للمحور األول
 ( ما يلي :4يتضح من اجلدول رقم )

درجـــة )زلايـــد ( مبتوســـط حســـايب  بواقـــع إعـــداد صـــف ثـــاين مـــن القيــادات يف إدارات التعلـــيمأفـــراد عينـــة البحـــث احملـــور األول وادلتعلــق  أعطــى - 
 ( حيث مل تصل إىل درجة ادلوافقة ادلطلوبة ويتضح ذلك من خيل عرض النتائج ادلفصل ذلذا احملور  كمايلي :47.00( ووزن نسىب )0.00)
ـــــــــــــــــــــــــني )تراوحـــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــيم ادلت -0 ـــــــــــــــــــــــــني 0.50– 0.5وســـــــــــــــــــــــــطات احلســـــــــــــــــــــــــابية مـــــــــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــــــــة زلصـــــــــــــــــــــــــورة ب  ( واحنرافـــــــــــــــــــــــــات معياري
 ( وىى متقاربة من بعضها شلا يع ى أن االستجابات كان تشتتها عن ادلتوسط متقارب.2.40-2.94)
يف درجـة ادلوافقـة  تبـة األوىلادلر  تنشر اإلدارة ثقافة البرامج الوزاريفة التفي تهفتم بإعفداد وتأهيفل القفادة  ( ونصها " .احتلت العبارة رقم ) -0

وقـــد تعـــدت حـــد الكفايـــة شلـــا يعـــ ى أن ىـــذه العبـــارة مـــن أكثـــر  (....90( ووزن نســـىب )0.50)موافـــق( بالنســـبة ذلـــذا احملـــور مبتوســـط حســـايب )
جلميـع األقسـام والوحــدات يف  بــأول  أن الــربامج الوزاريـة يـتم تعميمهـا أوالً  العبـارات شلارسـة مـن قبــل القيـادات بالنسـبة ذلـذا احملــور ويعـود ذلـك إىل

مشـــاركة  نســـبةآليـــة تنفيـــذ الـــربامج يف ادليـــدان التعليمـــي و  كافـــة إدارات التعلـــيم كمـــا يطلـــ  مـــن اإلدارات رفـــع تقـــارير لـــوزارة التعلـــيم موضـــحاً فيـــو
 .فيها االىتمام بنشر ثقافة مثل ىذه الربامج والتحفييف على ادلشاركةيستدعي اإلدارات إىل  شلا ادلستفيدين

يف ادلرتبة االخرية من حيـث درجـة 0 ترصد اإلدارة مي انية لتأهيل وتدري  الصف الثاني من القيادات( ونصها:" 0وجاءت العبارة رقم )-0 
ىل عـدم وجـود بنـد سلصـ  ( شلا يع ى أهنا اقل العبـارات موافقـة ويعـود ذلـك إ52( ووزن نسىب )0.5ادلوافقة بالنسبة ذلذا احملور مبتوسط حسايب )

  وجـود درجـة موافقـة )زلايـدة( علـى شلارسـات إعـدادإىل وتشـري نتـائج ىـذا احملـور إمجـاالً ادلييفانيات للتطوير ادلهـين للقيـادات يف إدارات التعلـيم. يف 
 إدارات بعــض  إدراك عــدم اىل وقــد يعــود ســب  ذلــك صــف ثــاين مــن القيــادات يف إدارات التعلــيم وأهنــا حتتــاج إىل ادليفيــد مــن التحســني والتطــوير

 .اإلدارية  الكفاءات من النوع ىذا و كني إلعداد برامج وجود إىل وافتقادىا  الرتبوية القيادات من ثاين صف بناء أ ية اىل التعليم
ما اآلليات التي يمكن أن تسهم في تطوير دور إدارات التعليم في المملكفة العربيفة السفعودية ففي بنفاء صفف ثفاني إجابة السؤال الثاني:

 ؟0202ات التربوية في ضوء رؤية من القياد
البحــث ادلتعلقــة رلتمــع ولإلجابــة علــى ىــذا الســ ال م حســاب ادلتوســطات احلســابية واالحنرافــات ادلعياريــة واألوزان النســبية لتحليــل اســتجابات 

مـن القيـادات الرتبويـة يف ضـوء رؤيـة ليات اليت ميكن أن تسـهم يف تطـوير دور إدارات التعلـيم يف ادلملكـة العربيـة السـعودية يف بنـاء صـف ثـاين باآل
 للمعيار احملدد يف فصل اإلجراءات. وم عرض النتائج كما ىو موضح يف اجلدول التا : وفقا0202

 ادلتوسطات واالحنرافات ادلعيارية واألوزان النسبية الستجابات عينة البحث اخلاصة بآليات التطوير(9جدول )

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

ا نحراف 
 المعياري

ترتي  
 العبارات

درجة 
 الموافقة

 موافق 0 2.77 80.88 .0.4 إنشاء قاعدة بيانات للصف الثاين من القيادات يف إدارة التعليم 0
 موافق . 2.45 48.88 0.7 إدراج الصف الثاين من القيادات يف اذليكل التنظيمي ألقسام اإلدارة 0
 موافق 0 2.55 ...80 0.45 إلعداد صف ثاين من القياداتبناء خطة اسرتاتيجية  0
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 185 

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

ا نحراف 
 المعياري

ترتي  
 العبارات

درجة 
 الموافقة

7 
تكثيف التدري  لقيادات الصف الثاين يف ضوء متطلبات 

 موافق 0 2.77 80.00 0.44 الوظائف ادلستقبلية اليت سيشغلوهنا.

 موافق 7 2.77 80.00 0.47 التمكني اإلداري لقيادات الصف الثاين يف أقسام اإلدارة 5
 موافق 5 2.45 ....9 ..0 وم  رات أداء الختيار قيادات الصف الثاين بناء معايري .

 موافق  0..2 99.88 4..0 ادلعدل العام للمحور الثاين
 ( ما يلي :9يتضح من اجلدول رقم )

( ووزن نسـىب 4..0حسـايب )درجـة )موافـق( مبتوسـط  باليات تطوير بناء صف ثاين من القيـادات أفراد عينة البحث احملور الثاين  وادلتعلق أعطى
 ( ويتضح ذلك من خيل عرض النتائج ادلفصل ذلذا احملور  كمايلي :99.88)
ـــــــــــــــــــــــــني ) -0 ـــــــــــــــــــــــــني 0.44– 0.7تراوحـــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــيم ادلتوســـــــــــــــــــــــــطات احلســـــــــــــــــــــــــابية مـــــــــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــــــــة زلصـــــــــــــــــــــــــورة ب  ( واحنرافـــــــــــــــــــــــــات معياري
 ب.( وىى متقاربة من بعضها. شلا يع ى أن االستجابات كان تشتتها عن ادلتوسط متقار 2.77-2.45)
 تكثيف التدري  لقيادات الصف الثاني في ضوء متطلبات الوظا ف المستقبلية التي سيشغلونها0 ( ونصها " 7احتلت العبارة رقم ) -0

 (. شلـا يعـ ى أن ىـذه العبـارة مـن أكثـر80.00( ووزن نسـيب )0.44يف درجـة ادلوافقـة )موافـق( بالنسـبة ذلـذا احملـور مبتوسـط حسـايب ) ادلرتبة األوىل
ادلهنيـة آليات التطوير اليت يرى رلتمع البحـث أ يتهـا ويعـود ذلـك إىل وعـيهم بأ يـة التـدري  ودوره يف عمليـة تطـوير وحتسـني ادلهـارات القياديـة و 

 للصف الثاين من القيادات. 
يف ادلرتبة األخرية من حيث 0 إدراج الصف الثاني من القيادات في الهيكل التنظيمي ألئسام اإلدارة( ونصها:" 0وجاءت العبارة رقم )-0 

أن رلتمـع  ( شلـا يعـ ى أهنـا اقـل اآلليـات موافقـة وقـد يعـود ذلـك إىل48.88( ووزن نسـىب )0.7درجة ادلوافقة بالنسبة ذلذا احملور مبتوسط حسايب )
انـو سـليب أكثـر مـن كونـو  يمالقيـادات يف إدارات التعلـاألمـر الـذي تـرى بعـض البحث يرى أن ىذه اآلليـة سـت دي إىل ضـخامة اذليكـل التنظيمـي 

وجـود درجـة موافقـة عاليـة  مـن قبـل رلتمـع البحـث علـى آليـات التطـوير ادلقرتحـة لبنـاء صـف ثـاين مـن  إىل وتشري نتـائج ىـذا احملـور إمجـاالً . إجيايب
 القيادات الرتبوية.

دارك ادلسـ ولني يف إوميكن القول بعد عرض نتائج البحث الـيت أظهـرت موافقـة رلتمـع البحـث بدرجـة عاليـة علـى اآلليـات ادلقرتحـة للتطـوير علـى 
وادلســــا ة الفاعلــــة يف تنفيــــذ برنــــامج التحــــول الــــوطين الــــذي يهــــدف  0202إدارات التعلــــيم لــــدورىم يف حتقيــــق رؤيــــة ادلملكــــة العربيــــة الســــعودية 

، وتكثيـف التـدري  ذلـم بنـاء صـف ثـاين مـن القيـاداتو بتطـوير  الىتمـاموذلك من خيل بناء وإعداد القادة، وا مار يف رأس ادلال البشريليستث
ولكـنهم  اجـة إىل بـذل ادليفيـد مـن اجلهـود يف وي كد ذلك تبنيهم لبعض الربامج اليت سـبق عرضـها يف جهـود إدارات التعلـيم يف اإلطـار النظـري ، 

وتتفق ىذه النتائج مع  .جل حتسني واقع إعداد الصف الثاين من القيادات يف إدارات التعليمأأ يتها من  ه اآلليات وليس فقط إدراكتطبيق ىذ
 ،بتعيفييف مفهوم التمكني اإلداري وتوظيفـو ليسـتفادة منـو يف تعيفيـيف مفهـوم بنـاء قيـادات الصـف الثـاين ( اليت أوصت0209وادي ومنصور)دراسة 

( مـن ضـرورة ربـط التخطـيط لبنـاء الصـف الثـاين بـاخلطط االسـرتاتيجية التنظيميـة لـوزارة التعلـيم، .020ت بـو دراسـة حسـ  النـيب )ومع مـا أوصـ
 وقيـام ادلـديريات التعليميـة بتوظيـف آليـات تكنولوجيـة حديثـة ليحتفـاظ بسـجيت ادلسـتهدفني مـن ىـذه الـربامج التدريبيـة، كمـا تتفـق مـع دراســة

لتعيفيـــيف مفهـــوم التعاقـــ  القيـــادي، ومـــع نتـــائج دراســـة  (الـــيت أكـــدت علـــى أ يةإعـــداد ادلـــدربني للقـــادة اجلـــددHargreaves(2009ىـــارجريفيف
( اليت توصلت إىل بناء قاعدة من مساعدي القيادات كـدجراء يـدعم التعاقـ  الـوظيفي ويطـور بنـاء قـادة Cieminski,2018سيمينسكي )
 ادلستقبل. 
 التوصيات:

 توصل إليها البحث يوصي مبا يلي:يف ضوء النتائج اليت 
  هتارفع كفاءالرتبوية من أجل الربامج ادلقدمة يف إدارات التعليم اليت تبنت مبادرات لبناء صف ثاين من القيادات حتسني. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  تصميم برامج متكاملة هتتم ببناء الصف الثاين من القيادات وإعدادىم وتـأىيلهم تتضـمن سـلوكيات قياديـة ومواقـف مصـممة تطـور 
 قدراهتم القيادية.

  حــي التطبــع يف بنــاء وتصــميم ىــذه الــربامج  دارات التعلــيمإرلموعــة مــن القيــادات الرتبويــة ومــن مســتويات قياديــة سلتلفــة يف مشــاركة
 بتوجهات وفلسفة قائد معني دون غريه.

  ذلم. ا واالحتياجات التدريبيةمتطلبات الوظائف ادلستقبلية اليت سيشغلوهنتصميم برامج تدريبية لقيادات الصف الثاين تراعي  
  الربامج اليت تستهدف التطوير ادلهين للقيادات وقيادات الصف الثاين. للصرف على إدارات التعليم استحداث بند يف مييفانيات 
 .تفويض بعض الصيحيات لقيادات الصف الثاين وإ راكهم يف عملية صنع القرار 
  ونشــر ثقافتهـا يف ادليــدان التعليمـي والتشــجيع علـى ادلشــاركة  الـيت تســتهدف إعـداد وتأىيــل القـادةالـربامج الوزاريــة ادلشـاركة الفعالــة يف

 .فيها من خيل تقدمي احلوافيف
  ومقيــاس الدافعيـــة  0.2مـــن خــيل ادلقــاييس القياديــة احلديثــة مثــل مقيــاس  لقيــادات الصــف الثــاين قــدرات القياديــة احلاليــةالتقيــيم

 القيادية.
 :المراجع
رللــة إلعــداد الصــف الثــاين مــن القيــادات الرتبويــة يف ضــوء اااىــات الفكــر اإلداري احلــديث.  (. ســيناريوىات.020يب، أمحــد زلمــد)حســ  النــ

 .0.2ــــــ58(،00،)دراسات يف التعليم اجلامعي
 ادلملكة العربية السعودية.(.0204) .اخلطة التنفيذية لربنامج التحول الوطين

اجمللــة وبـني إعـداد وتأىيــل قيـادات ادلسـتقبل دراسـة ميدانيــة علـى  ـركات البـرتول. 0.2(. العيقـة بــني تقيـيم األداء .020طـوالن، زلمـد صـا )
 .082ـــــ.05(.0)4.العلمية للدراسات التجارية والبيئية
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 م0202 المملكة رؤية ضوء في الثانويَّة بالمرحلة الكيمياء لمعلِّمي المهنيَّة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّة
 : المستخلص

 َهَدَف البحث  ااث إ إت دميثدس إتثجادة ةقرت ةميجتثرت ل بثامج اثجاةي ال هنةثرت اعلهةقثرت عيمينث  الرةنةث ل ا عجتمثرت الء  امقثرت ُب  ثال
ةيثث م   اتثث مدم الب تثث  اعثثهلي الاتثثي  ال حمةمثث  لميةثث س ةثثدى دثثاا ج ف البحثث  اهثثدأ ول حميةثث ، 0202رؤمثثرت اعنمرثثرت 

ال هنةثرت  :خمسةة ماةا،رو ، ةيةنةث ل ا عجتمثرت الء  امقثرت  تةث  ألثد الب تث  اتث ب  رت  دراق ث  ةث  ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الر
ثث ر لمنيج ثثرت، اعيميثث  الب تثث ، دابةثثت دببةميثث ت درهالااةثث  اعيماةثث ت وا د ثث  ت ُب   وةبثثاي اعلهةقثثرت وأهثثدا ل ، اعيميثث  ةه ي

( ةيميًن  ة  89إلداد اعااد ال يمةنةقرت، تة  ًبق دببة  ا ت ب  رت لمى )، ودببةمي ت ال هنةرت اعلهةقرت ُب جم ل ددرمس الرةنة ل
-9308ةيمينثث  الرةنةثث ل اثثتدارة ديمثثة  تثثبة  دبهبميثثرت اثث زان  وعثثد ًب ا  ةثث ره  لدثثاا ةل  ُب الي ثث) الدراتثث  الءثث  ، ليثث م )

 ال ال حمثثثةات ا ت ثثث  ةقرت،(  اثثثج SPSS- V.21ًب اتثثث مدام الم ثثث ةي ا ت ثثث    )ه(، وعي جلثثثرت البة  ثثث ت  9332
اع اتثثثثب ت اا ثثثث اةقرت،   ، وهثثثثيثثثث  ةثثثثا أهثثثثداف البحثثثث ، وةهل ثثثث جمنالثثثثرت ةثثثث  اإلتثثثث لةا ا ت ثثثث  ةقرت الثثثث  د ق ا تثثثث مدام 

  برت داا ج ال هنةرت اعلهةقرت : أن وعد داتق) البح  إت جمنالرت ة  اله   ي، أاجزه  حنجا  ت اعية رمقرت، واع اتب ت اله بةقرت.وا 
دب اتثب ت ت ث اةقرت و  ثبةقرت ُب ارث ور الءالثرت ال  لةثرت: ال هنةثرت اعلهةقثرت ضةعيةة  لدى ةيمين  الرةنةث ل ا عجتمثرت الء  امقثرت اث لت

ال يمةنةقثثثثرت  (، دببةميثثث ت ال هنةثثثثرت اعلهةقثثثثرت ُب جمثثث ل إلثثثثداد اعثثثثااد%38/ 9.39اعيميثثثث  ا تثثثث  )(، %0./ 8..9وأهثثثدا ل  )
دب اتثثب ت ت ث اةقرت و  ثبةقرت ُب :ثثاري: اعيميث  ةه يثث  وةبثاير لمنيج ثثرت  متوسةطةلت ادراثثرت اةهنث  اث  ( %..0./ 1..9)
 ،فةي ضةوء النتةا ج (.%9./ 9.13(، دابةت دببةمي ت درهالااة  اعماة ت وا د ث  ت ُب ال ثدرمس )%.9.83/5)

دبثامج اثجاةي تثجادة ةقرت اعميجتثرت ُب ا تث ي دة ةث  ا ، و ه ن م اتع ةرت الدورات ال درمبةقثرت عيمينث  الرةنةث ل  امات  البح  
 م.  0202 ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت ُب  ال رؤمرت اعنمررت

 .0202اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت، ةيمين  الرةنة ل، اعجتمرت الء  امقرت، رؤمرت اعنمررت  الكلمات المةتاحيَّة:
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Abstract: 
  The objective of the current research is to present a proposed strategy for the development 

of professional development programs for secondary school chemistry teachers in light of 

the vision of the Kingdom 2030. To achieve the objective of the research, the researcher 

used descriptive analytical method to measure the availability of standards for the 

professional development of secondary chemistry teachers, where the researcher prepared a 

questionnaire; consisted of five domains:  (Professional development and its objectives, 

teacher coordinator and developer of knowledge, teacher as a  researcher, using of ICT 

applications in teaching chemistry, professional development applications in the 

preparation of educational materials).The questionnaire was applied to (98) teachers of 

chemistry in the Department of Education of Sabia, in Jazan region; they were randomly 

selected in the second semester (1439-1440), and for data processing; the statistical 

program (SPSS-V.21) Statistical methods, using a set of statistical methods that are 

consistent with the objectives of the research, and its methodology, the means, standard 

deviations, and relative weights. The results of the study were as follows: The professional 

development standards among the secondary school chemistry teachers got weak means 

and relative weights, as follows in the following three domains: Professional development 

and its objectives (1.59 / 53%), teacher as a  researcher (1.48 / 49%) - applications of 

professional development in the preparation of educational materials (1.57 / 52.5%) .While 

the following two domains got medium degree [teacher coordinator and developer of 

knowledge (1.94 / 65%) - using of ICT applications in teaching chemistry (1.74 / 58%)]. In 

light of the results, the research recommends attention for training courses for chemistry 

teachers and benefit from the proposed strategy in developing professional development 

programs for secondary school chemistry teachers in light of the vision of the Kingdom 

2030. 

 

Keywords: Professional Development Programs- Chemistry Teachers Secondary Stage - 

The Kingdom Vision 2030. 
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                                                                                                :Introduction   مقدمةال
مم  م بمقا ا ه ن م ا لينمةقرت الجاامقرت وال يمةنةقرت  اإلةج مدلد الي مل الةام دبارًا ةيج ةل  ودرهالااةل  ة   رًل       

إلداد اليجد إلداًدا شنره  ة   الذي دل  اعؤت  ت الجاامقرت وال يمةنةقرت والمي  نني لمةل  لبذل ةزمٍد ة  اجللاد ُب تبة) 
 ،ارات وال حا ت، واليت أتبح  مسرت هذا الي ج، واا شك أن : ولرت ال ةبجة لمى هذه ال غ اتدمك ال بال ي ل) ةا 

وة  أا) وذبها ا ير ت ل  ال مبةقرت د بما ا ه ن م ا ليه ج البدجي ودهنة   ةلهةل ً  ت  مران ع درًا لمى ال ي ة) ةيل ، 
ه : جم نا تةاي، واع   د ةزدهج، ووط   ،ر ة رت تجادة ةقرتإذلك ًب و ا  برت دعةميرت ةهظنرت د ضن  لدة أهداف 

 ع   ة  اعيمي  ُب اجمل نا وةدى دأل ه ا رن يب  ، واليت دؤة  ادور0202 مقرتطناح، واع نءمرت ُب رؤمرت اعنمررت اليجاةقرت ال ياد
  .ة  عدرات وإةر   ت ه  مرت ُب اه ل شم ة ت اإلاة ل المي دةرت لمنيمي 

درن  ُب تة  إن ةااكبرت ال بارات وال بمي ت  وال يمةن   الجك  اإلت س ة  أرك ن الهظ م الجاايها    عيمي  
، واع  ذنرت اجمل نا ودمبةرت ت ا ت ،اردمي ل ا ع  اي ال يمةن ل ا ارة ة  نجة ودبامجه، ا عل رات ودزومده ،وددرمب  ،دأهةم 

 اع   ديالي مل ُب هذا الميجن ة  دبار (  أن ة  مدلده 0291ُب ربمية  ال بمي ت واآلة ل،  ميد رأى ل  ي )
 وة  ٍب ازداد واد ا دور  إت ات حداث  ظ  ديمةنةقرت ادمدة ةيززة ا ل رهالااة  اادمءرتدميين  أدى ولمي ُب و  واا ن ل 

، وُب ال دد عااكبرت ة  زندث ُب الي مل ة  تال  ة  دبارات وذبدمدات  ج والهنا الدا  ملذا  لا حب ا  لم با   اعيمي 
( أ     شنر  إتداث أي دغة ات أو دبارات ُب الينمةقرت ال يمةنةقرت إ  ا بامج اعيمي     بامجه 0299الجوع  ) ذاد   عد انيق 

 ميد اخلباة اإلوت، وأت ًت  لم ميدُّم ُب جم  ت ااة ة اعم ميرت.
وسبرهل  ة  طجا    ،ال درم ةقرت  مم رت هتدبامج ةهظ  مه ي له  دغ  ُب  ال هنةرت اعلهةقرت لمنيمينني  لن) وديدُّ 

اا دي واليدجم   وذلك  دمي ن الميجن  عل رات طاهب ، ود ل  ُب اة اكل رب   ُب     ي ديم  وأت لةا تدمءرت 
 ,Hammond)  اات) اليي ل وال ي ون، وال ااة  الذاٌبالو ت) اعدرات، و ال ير  اله عد، و ار اى اعيجُب، 

Hyler & Gardner, 2017) ُّاة اني اعمجا ت  دزامد ةدرات ال يمة  ووااداا) اإلةء) ةا  ، كن  أهن  ديد  
ور ا  ة  ةد ات اعهظاةرت ال يمةنةقرت ل ح ني اإلدال هب ،  جوريةد )   ل اعجغاارت وات ة ا ت  بط ال هنةرت، 

 .   (.029 ، مة)) الري لة اعلهةقرت هل 
وع  ك    دول الي مل د يى لجت   بط ال هنةرت واك   ب ةؤشجاهت   تة  إن دبار الهظ م ال يمةن  و  لمة   

  0202 ،ال يادمقرت الجؤمرت الاالدة لمننمررت اليجاةقرتال هنةرت واك   ب ةؤشجاهت   لذا و ي    بطأتد أه  له تج جن ح 
ه ن  ابه ل  م يرت اعه هي وتة ت ل ، وأهدا ل ، وتب) دبامجه ، واّلةقرت دييةمل ، وراط ا ميب) ُب لنمةقرت ال يمة ، و اّ  ق اع 

ردمي ل ا لينمةقرت ال يمةنةقرت، والجكةز لمى اه ل  ة  أا) ا  رمقرت ال يمةنةقرت، وكي لهت  اعلهةقرتاا د اماةي إلداد الراادر كم   ذلك
 (.0299)وزارة ال يمة ،  وزرع الءميرت، واه ل روح ا اداع لدم ةقرت،اعل رات، ولمي) ا

ك ن لزاًة     مميد   نةأن اادة أي  ظ م ديمةن  دمي س دب  اى ةيمي ة   م0293الةا  را لي م  دميجمج  أو حو ظجًا ع     
الده  ُب دبامج اجاةي إلداد اعيمي   ا)ق  أن دبذل -وةهل  اعنمررت اليجاةقرت ال يادمقرت -والهنا لمى أمقرت دولرت د يى لم بار

م، واليت  0202، وا باعً  ة  رؤمرت اعنمررت (.029واليه دي،  اهلاشن)) ذبامد خمجا ت الهظ م ال يمةن   ، وة  ٍبق ةلهةل 
 ،ص ال اةةذ ل       وة  دمك اعي م : ،دضنقه  جمنالرت ة  اعي م  وال ن ت اعلهةقرت اليت رنا داا جه  لدى اعيمينني



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ،الميدرة لمى دهنةرت أت لةا ال ير  لدى ال اةةذ، ات ء رة دا يةقرت ال اةةذ لم يم  الميدرة لمىو  ،أت لةا ال ي ة) ةيل 
البةئرت  الميدرة لمى إلداد، ال نر  ة  دابةت اإل دبرت ال يمةنةقرت، تجادة ة ت ال درمس اادمءرتإالميدرة لمى دببة  
 .(0299 ،ط )ت مدام أت لةا ال مياس اأ االل  اعم ميرت ا، و اأت لةا إدارة ال ت اعه تبرت لم يم ، ا ع م

د ا ال يم  ُب الي )، وةيمي  الرةنة ل ا يرت   ترت   نهل : م ،ا يرت ل ةرت اليمام اعلهةقرت عيمي وأة  ال ن ت      
، دبح اى اليمام الببةيةقرت، ميل  ومبب  ةب د   ، اليم مد ا الياع ت البةبرت اني الباب ة   ال كا   محةنةل  وةبدًل 

 ومبدي رأم   ةن  سنصُّ  ممية ، ومد ا لن) اعدجول ت مبار، ه ن ة ت وذب رب الباب مجاط : اى دروس اليمام ا
يجدمقرت مبب  طجق ال درمس اع ب مهرت و مًي  لميجوق ال، مهظ  الين) اليجدي واجلن ل  ادر) اةد، اعن رت ت الجاامقرت اادمءرت

ماازن اني اإل دبرت ، وال ي ل) ةا اعااد اليمنةقرت ،ني الباب ة   ل  عض م  اليمامنرل   د  لا لدم  ةل رات ، اني طاا 
سنبط ومهيذ ، ة ذا لا..؟ د ا الباب لمى طجح أتئمرت كةت؟ ع ذا؟مُ ، )شيلةقرت أو ةر اارت أو ذبجمبةقرت( اليمنةقرت اعم ميرت

، وم  مدم اليمام ا ت مي   ةقرت تداث الببةيةقرت   رج ال ت اميض م  اليماممجاط اإل، نةقرت ُب اعم ماأة ن ال   رب اليم
 & Bilgin  0291  كدرا، .029  اليجُب، (Shadreck & Isaac, 2012الينمةقرت دا ) ُب الي ) 

Balbag, 2018.) 
ا يرت   ترت  أن رننياا اني دمك اعي م  وال ن ت  وع  ك ن لمى ةيمين  اليمام ا يرت ل ةرت، وةيمين  الرةنة ل     

اعلهةقرت   ضًا ل  إا دهت  عل رات ال درمس، ومم رت ل  إم ه   هبدف ديمُّ  الباب ال يمة  اإلةء)، وإك  هب  ةل رات 
ؤسبجات اع  ميب) اليت سبرهل  ة  ربمية  ذاهت ، وت) ةدراهت  واع  ذنرت ُب دبامج وطهل  ودهنة    لذا اه ن  اع

والماةي ال درمبةقرت هل   ل نرهل  ة  ةااكبرت  توربدمد ا ت ة ا  ،والدرات ت اليمنةقرت ا ل هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل
   مة)، 0291  اإلكميب ودغجي، 0295وربمية  ال بمي ت، وة  دمك الدرات ت دراترت )ااجيب والدنجا ،  ،ال غ ات
0291.) 
( أذنةقرت ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  اليمام و  تةن  ةيمين  الرةنة ل  ة  0295تة  أكدت دراترت ااجيب والدنجا  )        

 ال اه ل اجاةي ددرمبةقرت ذات ة داعةقرت واادة ل لةرت، دااكا ال بار اا دث، ودجدمي  ار) ااا ب   اةهن  أو ح  دراترت 
  اليمام الرتل م بما دبامجًا اذرمل  لماةي إلداده ُب  ال رؤمرت ل جمقرت ة  ميبمةقرت، ( إن إلداد ةيمي 0291الدة ب )

 ودزومده دب بمب ت ال هنةرت اع  نجة.
، وذلك ُب جم ل ال يمة   ة  تجص لمى ا ردمي ل ا عيمينني، ودهنة ل  0202وُب  ال ة  أش رت ل  رؤمرت اعنمررت     

ال درم   واعلين خلم  اةئرت ديمةنةقرت   لمرت و:يزة لمى ا اداع، وزبجمي أاة ل وطهةقرت طناترت ةلهةل   وة  ٍب رب ني آدا ل  
ع درة لمى دمبةقرت ة بمب ت تاق الين)، وةااِكبرت ع غ ات تاق الين)، وهذا ة  أكدد  الدرت ت واعؤسبجات ةهل : دراترت 

 ا دا ةقرت ُب اعنمررت اليجاةقرت ال يادمقرت ُب  ال الجؤمرت الاطهةقرت ا دبامج  ظ م إلداد ةيمي  اعجتمرت اليت هد   إت (0299) ط 
دبامج إلداد اعيمي  ُب اعنمررت اليجاةقرت ال يادمقرت ُب  ال  مة مجلارمقرت اليت هد   إت  (0299) اهلزاع، ودراترت 0202

واعؤسبج و (.029ذي لميد جب ةيرت لني مشس )ة  أا) ال نةز ال ،، وةؤسبج إلداد اعيمينني ُب اجل ةي تال ني الديبةقرت
  ( 0295ُب  ال ةب لا ال هنةرت وة   دات الي ج الذي لميد جب ةيرت أم الميجى ) ،اخل ةس  لداد اعيمي  اعيمي  وددرمب 

لذا أتبح ة  الضجورة إتداث دهنةرت ةلهةقرت لدى ةيمين  اليمام، ااا  ل م، وةيمين  الرةنة ل ااا    ص، وذلك ة  



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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تجادة ةقرت ةميجترت ل بامج اجاةي ال هنةرت  ال اه ل اجاةي ددرمبةقرت د    ا ل دق واجلادة وا ت نجار،  ل  دبني أذنةقرت دميدس إ
  .0202اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت ُب  ال رؤمرت اعنمررت 

 The Research Problem: مشكلة الباث
واليت  ،ُب اعنمررت اليجاةقرت ال يادمقرتالي م  ة  ع  نرت اعي م  اعلهةقرت لمنيمينني اليت أتدرهت  هةئرت دمياس ال يمة  جغ ا ل   

  أن إ  (0295ي م، ودميةة  ةدى ربمية  اإلهداف اعجغاارت )هةئرت دمياس ال يمة  ال ،اعيمي  شنر  ة   اهل  ة  ايرت أدوار
 ،(0290عدبرت )وةهل : دراترت  ،اليت كدي  ل  ع ار ُب اإلدال اعلين لمنيمينني واعيمين تهه ك اليدمد ة  الدرات ت 

أو ال هيةذ  ،وال مبةط ،ومل مد رك اعيمي  ُب إلداده  ،ة  عب) ال ت لمة  أن اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت ديدُّ  ل  اليت كدي 
ملدد ةهظاةرت ال يمة   االيت أو ح  أن هه ك  بجً   (.029ي )ا دودراترت الز ،  يرس ا ل ما لمى كي لة اعيمي امم    هل 

اعلهةقرت  اليت أوت  اتل دة الهظج ُب اجاةي ال هنةرت(  0291) الدومم و  اعه اريو  ودراترت الي  م، ُب اجمل ني ت اليجاةقرت
 ةيظ  اإلتة ن م  ُّ   ي ج، ندبامجه  ادر) ة   ، وة  ٍباجلدد والميداةىت اليمام والجم  ة  واليت دميدم عيمين  ،المي  نرت

هذه الماةي  وأمًض  مهميص، ددرما اعيمينني و   اجاةي   د ه تا ةا روح الي ج واع  حدل ت ُب اجمل ل الجااي
ودب يد ل  ةااكبرت ال غ  اا دث ُب اإلهداف والات  ) واإلت لةا اادمءرت  ،واخلمات ااميةميةقرت ااة دةقرت ،ال ببةمي ت الينمةقرت

ن م  تبل  ة  أرنا  وة  ،ن الرء  ةهل  مي ميج إت ة  ايرت اعي هة  اادمءرت لم هنةرت اعلهةقرتإذ إلم هنةرت اعلهةقرت لمنيمينني، 
(، 0299(، ط  )0299، وال جت   )(0291(، ل  ي )0295. وكدي  دراترت ك)ٍّ ة : :ند وااجيب )دببةمي ت

وة  أاجزه   ُب ةدمهرت الجم ض، منيميننيل  اليدمد ة  اعياع ت اليت سبها ال هنةرت اعلهةقرت الذادةقرت ل( 0299الدم  ) ولز
اعنةزات،  عيمين توا لمنيمينني ا با ل    المغرت، و يت اااا ز اع دمقرت، وذلك اهبةقرت الجاامقرتتياارت د يح اعااعا اإل

، ل ح ق اماةي ال هنةرت اعلهةقرت الذادةقرت وزم دة اله  ب ال درم   لمنيمينرت، وكءجة اإللب ل اإلتجمقرت اليت دياق اعيمينرت ة  ا
 يت دجكةز اجاةي إلداد اعيمي  ُب اعنمررت لمى ( 0299( واهلزاع )0299وك ن ة  أاجز ة  داتم  إلة  درات   ط  )

 ه ن م ا جلاا ا الينمةقرت ُب إلداد اعيمي . لبحءةقرت، وأوت   ا ات ااعل ر  إك  ب اعيمي 
وةهل : اعؤسبج الدوإ لم يم  ا لرجو   ،ه ن م ا ل هنةرت اعلهةقرت لمنيمينني اليدمد ة  اعؤسبجات اضجورة ا ىوعد أوت     

ربدمد ال حدم ت اليت دااا  ال بامج اعلين ُب ( 0290 ض )اعؤسبج الدوإ ل  اعيمي  ُب الجمو (، 0299) يدوال يم  ل  اُ 
"رؤمرت  وةؤسبج ،ردمي ل ا ع  اى اليمن  والجااي واعلين لدى اعيمي  واعجح اامال اعه تبرت اليت دضن  ا رت،له ل اخلدةألمنيمي  

 اعيمينني ُب اجل ةي ت ة  أا) ال نةز"اجاةي إلداد  (، واعؤسبج اليمن  الجااا واليدجم .029)" ل بامج ال يمة  ُب ة ج
 .(0291" )اليجص وال حدم ت، "اعيمي  ول ج اعيج رت ، وةؤسبج اعيمي  الدوإ اإلول ُب أهب (.029)

رنا أن م ا ج    اة اني ة ادضح وااد   ع دة الرةنة ل  دجاامل   ةدج ً  ، وة  واعا لن) الب ت وُب  ال ة  تب 
 ضح اا ارت إت إاجال دراترت ددميدة  اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت اا لةقرت، وة  ٍب  عجتمرت الء  امقرت واني ة لدى ةيمي  الرةنة ل ا 

اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمي  الرةنة ل ُب اعجتمرت الء  امقرت ُب  ال رؤمرت  تجادة ةقرت ةميجترت ل بامجإكنح ولرت ل ميدس   ،لمنةقرت
0202. 



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ولدم ،  اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت  يت  اا إ ُب لذا د حدد ةدرمرت البح  
ولم  دي ، ولمى رأتل  الجؤمرت البناترت ،0202 ضًا ل   بط ال هنةرت لمننمررت  ،ات وال غ اتدةااكب ل  لمن   

 ال ؤال الج ةس ال  إ:   هلذه اعدرمرت زن ول البح  اا إ ا ا ارت ل
 ؟0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،ةت شنر   دبامج اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرتك     

 وم يجع ةه  ال   ؤ ت اليجلةقرت ال  لةرت:
 ؟0202ةي م  ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ة  (9
 الء  امقرت؟ ال هنةرت اعلهةقرت اا لةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرتة  ةدى داا ج اعي م  ال  اميرت ُب اجاةي  (0
الء  امقرت ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ةاةح ا تجادة ةقرت اعميجترت ل بامج اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت ة ( 0

 م؟ 0202
               Research Aims                                     :أ داف الباث

 :ملدف البح  اا إ إت   
ربدمد ع  نرت ا عي م  اليت رنا داا جه  ُب اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت ُب  ال رؤمرت اعنمررت   (9

0202. 
 .الردت ل  درارت داا ج اعي م  ال  اميرت ُب اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت اا لةقرت  (0
 .0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،تجادة ةقرت ةميجترت ل بامج اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرتإدميدس   (0

 The Research Significance                                          :      أ ميَّة الباث
 تتمثل أ ميَّة  ذا الباث في استةادة كلٍّ من:       

 ر ا ة  اى ال ح ة) الدرات  لدمل .الطالب؛ -1
 رؤمرت اعنمررت  ُب  الدمل  دبامج اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت ل  لزم دة دا ية ل  حنا ددرمس ة دة الرةنة ل، و معلِّمي الكيمياء -0

0202 . 
ا تجادة ةقرت ُب حباث مم لمرت، أو دبامجه   ت مداةل  ُب حباث د يم    تة  شنرهل  الين) لمى دببة  الباحثين -0

 ا م   ت لمنةقرت أ جى )اإلتة ل واليةزم ل وغ ذن (.
ُب  ال رؤمرت   تة  م  مدةاهن  ُب اجاةي إلداد ةيمين  الرةنة ل ،صانعي القرار التربوي، مخططي المنا ج -3

 ة الرةنة ل، وازب ذ الميجارات اعه تبرت ل هنةرت ةيمين  الرةنة ل ةلهةل .  ، وال مبةط ل بامج ددرمس ة د0202اعنمررت 
، وذلك ُب ددرما الب لا اعيمي  عب) اخلدةرت، واعيمي  ُب أله ل اخلدةرت لمى أساتذة المنا ج ،طرق تدريس العلوم -.

 دمك ا تجادة ةقرت  وة  ٍب دهنة ل  ةلهةل . 
 The Research Limitations                                                     حد،د الباث:

 اادود ال  لةرت: مي  ج البح  اا إ لمىم    



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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وًب  ،( ةدرترت01مج إ )إ  امقرت ة  ةدرترت ل( 02)  ميد ًب ا  ة ر  اليةهرت ا لبجمميرت اليداا ةقرت الب ةبرت ا  ة ر البشريَّة: (9
  وذلك ت  شنر  دببة  البح  لمى أكم عدر ممر  ة  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرتًن  ة  ةيمين  ةيمي ( 98) ا  ة ر

 .اعيمينني ل ينةن  عدر اع  ب ع
 إدارة ديمة  تبة  دبهبميرت ا زان  وذلك ل لالرت وتال الب ت  الةل  الب ت  إلةل .ُب ايض اعدارس الء  امقرت  المكانيَّة: (0
 (.ه9308-9332) الي م الدرات دببة  البح  ُب الي ) الدرات  الء   ة   الزمانيَّة: (0
ُب مخ ثرت  0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،عة س ةدى داا ج اعي م  اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرتالموضوعيَّة:  (3

ثث، و ال هنةثثرت اعلهةقثثرت وأهثثدا ل وهثث : ) ،:ثث ور دابةثثت دببةميثث ت درهالااةثث  ، و اعيميثث  الب تثث ، و لمنيج ثثرت ر  وةبثثاي اعيميثث  ةه ي
(  واع  ثج الب تث  دببةميث ت ال هنةثرت اعلهةقثرت ُب جمث ل إلثداد اعثااد ال يمةنةقثرت، و اعيماةث ت وا د ث  ت ُب دثدرمس  الرةنةث ل

ُب  ال  ،دى ةيمين  الرةنة لةقرت لدبامج اجاةي ال هنةرت اعلهلمى هذه ار ور اخلن رت   ع  مجى ة  أهن  ك  ةرت إت تدٍّ ة  ُب 
 .0202رؤمرت اعنمررت 

 The Research Terms                                       مصطلاات الباث             
 ((Professional Development :التنمية المهنيَّة 

 ،والدورات ال درمبةقرت، ك عد ركرت ُب ورش الين)   جمنالرت ة  اإل دبرتاأهن : (Jadhav, 2016)  لجق ل  ا ده ف   
م  لد اليجد لمى دبامج ةل راد  وةي ر   و ماد  ومس د  اإل جى كنيمي    مم  وال اات) ةا الزةال ،والهدوات ،واعؤسبجات

  ل. يق 
وزندث ذلك ل  طجم   إتداث دميدم ورب   وزم دة ُب اإلدال اعلين لمنيمي ، ( اأهن :0299ومُيجي ل  لز الدم  ) 

  ل  طجم  اجاةي ددرمبةقرت ةاالرت ة   ال اعؤت  ت الجاامقرت واعلهةقرت اعهاطرت اذلك ال يم  الذاٌب وال حال ال دررن ، أو
 والمية م دبل ة  ادر) أ ض). ،لةحمي  اله  ح ُب لنم 

ط هل  ا ارة ةهظنرت  ع امرت لم هيةذ  ة  أا) ا ردمي ل : لنمةقرت ة  نجة خمبق إجرا يِّا بأنها التنمية المهنيَّة ف الباحثعرِّ ،ي   
دب  اى أدال ةيمين  الرةنة ل ةلهةل  ا عنمررت عااكبرت ال بارات الي عةقرت، وذلك ة   ال إك  هب  اعل رات الازةرت 

لمن غ ات وت ا ت  ودزومده  ا عيماة ت، ودهنةرت اذب ه هت  ا رن اةقرت  ل ح ني ة  اى ال يم  وال يمة   وذلك ات   ارت
ُب  ال رؤمرت  ،دبامج اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرتاجمل نا  ة   ال ا تجادة ةقرت اعميجترت ُب 

   .0202اعنمررت 
 ((The Kingdom Vision 2030: 0202رؤية المملكة
الين  اليجيب وا تاة ، والمياة  : جدرزات هةلالرت اأهن  "رؤمرت دميام لمى  (0291)  ل  اليازانلجق    

 : اجمل نا ااةاي، وا ع   د اعزدهج، هو  ،ورلرت : لاا ت ءن رمقرت، وأذنةقرت اعاعا اجلغجاُب ا تجادة  ، ودي ند الجؤمرت لمى 
 .والاط  البناح"

أمًض  اأهن : "ه   برت ة  ايد الهيط لمننمررت اليجاةقرت ال يادمقرت، ًب ا لان لهل   0202رؤية المملكةودُيجقف    
تة  دضنه  الجؤمرت تب) دبامجه ، وآلةقرت دييةمل ، وراط ذلك اماةي إلداد اعيمي  ودبامجه اعلين،   م0295أاجم)  .0ُب 

 ، والجكةز لمى اه ل اعل رات، وتمي) الدم ةقرت وزرع وا ردمي ل ابجق ال درمس  اليت ذبي) اع يم  ها ارار ولةس اعيمي 



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الءميرت، واه ل روح ا اداع، واه ل اةئرت ةدرتةقرت :يزة، وا ذارت وةجغبرت لم يمُّ   ةجدببرت دبهظاةرت  دة ت ة   دة وة ر ةمرت" 
 (.0299)وزارة ال يمة ،

 : 0202اإلستراتيجيَّة المقترحة في ضوء رؤية المملكة
ودهنة ل  ةلهةل   ،باات ا اجا ةقرت اليت هتدف إت ا ردمي ل دبيمين  الرةنة ل ُب اعجتمرت الء  امقرتجمنالرت ة  اخل   

ال هنةرت اعلهةقرت وه : ) ،، ُب مخ رت : ور أت تةقرت0202رؤمرت اعنمررت  دب  م ي  ةا اهداف ،ل ح ني أدا ل  ال درم  
دابةت دببةمي ت درهالااة  اعيماة ت وا د   ت ُب ددرمس  ، و اعيمي  الب ت ، و ر لمنيج رت  وةباي اعيمي  ةه ي ، و وأهدا ل 
 (.دببةمي ت ال هنةرت اعلهةقرت ُب جم ل إلداد اعااد ال يمةنةقرت، و الرةنة ل

 ،الدراسات السابقة: اإلطار النظري
 :أ،ال: اإلطار المةا يمي للتنمية المهنيَّة للمعلِّم

 :علِّمتعريف التنمية المهنيَّة للم
تضار ورش ةء):  ،أن ال هنةرت اعلهةقرت إلي شمص ديين دهنةرت  ماد  الجمسةقرت (UNESCO) دؤكد الةا  را

لة أداة ت اعلهرت، وة  ايرت ة  زندث اةء) عج  ،ك دشنةقرت، وأمًض  اخلمات غ  الجمسةقرتا ن ل ت اعلهةقرت، واع  ايرت اإل الين)، وا
 .(.029 وت  ) ا لام )اليهزي،ُب اجمل ل اإلك دشن  ة   ال 

ة   ،أدال اعيمي  ردمي ل دب  اىة  أا) ا   لنمةقرت ة  نجة خمبط هل  ا ارة ةه ظنرت ع امرت لم هيةذوال هنةرت اعلهةقرت ه       
  ال يمة و ل ح ني ة  اى ال يم    ذب ه ت ا رن اةقرت لدم ودهنةرت ا  ،ودزومده ا عيماة ت رت، ال إك  ا  اعل رات الازة

 (. 0295وال يمة  ُب اإلردن، وزارة الجاةرت)وت ا ت اجمل نا  ،لمن غ ات رتات   ا
 مبررات التنمية المهنيَّة للمعلِّم

اعه   رت ، وربدم هت  رتالياع د نء) ُب: ،( أن هه ك لدًدا ة  ةمرات ال هنةرت اعلهةقرت لمنيمي 0299ذكج زمدان )
ع ار اجاةي ، اعيجُب ال رهالاا  وا  ي  ر ال بار، اعيمي  اع  ميبمةقرت ودهالل  ديدد أدوار، الدولةقرتت ر رات  الي عةقرت وا

 .ال اا  حنا اعدرترت ا لرجو ةقرت وال يمة  ا  جا  ، و ال درما اا لةقرت
  & Lumpe,  Czerniak, Haney)هثثث   وهةم ةاكا ثثث و ددثثث  ة ك و  لثثثاةيبوعثثثد  ذكثثثج كثثث)  ةثثث :      

Beltyukova,  2010) ،وممة س وا ان (Willias & Json, 2010 ) لدًدا ة  اعمرات، ةهلث : )الءثارة اعيج ةقثرت
ُب مجةثثا جمثث  ت اليمثث  واعيج ثثرت، الءثثارة ُب جمثث ل دميهةثث ت اعيماةثث ت وا د ثث  ت، ديددمقثثرت أدوار اعيميثث ، وديثثدد ة ثثؤولة د  ُب 

اع  ثث رلرت ُب جمثث ل إتثثجادة ة ت ال ثثدرمس والثث يم ، ال ااثث  اليثث ع  حنثثا ال ميةثثد اثث جلادة الدثث ةمرت اجملثث ل ال يمةنثث ، اع ثث  دات 
 ث  لمينمةقرت ال يمةنةقرت، وا ل ن د اإلك دشن  ُب لنمةقرت ال يم ، ةااكبرت ك) ة  ها ادمد وة بار ُب الينمةقرت ال يمةنةقرت، ودببةميث  و 

 ةنةقرت ودهاع أت لةا ال بامج، وال يم  الذاٌب و   ال بار وال هاع ُب ال ميهة ت اعي تجة(.اعي م  الدولةقرت، وديدد اإل ظنرت ال يم
 : أ داف برامج التنمية المهنيَّة للمعلِّم

 ( أن ايض أهداف ال هنةرت اعلهةقرت د ممص  ةن  مم :Okeleher, 2017  0290ذكج ك)  ة  )ل ةج،   
، ربمية  ةبدأ الجع ارت الذادةقرت،  ني ةل رات إدارة ال ت وا د  ل اةه  واني طاا رب، دهنةرت اعل رات ال درم ةقرت لمنيمي )
 (.  ل  ايد وات مدام ال ميهة ت اادمءرتدهنةرت ةل رات ال يم  الذاٌب وال مياس الذاٌب وال يمُّ و 
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 :خصا ص برامج التنمية المهنيَّة الةعالة
أن هه ك ايض  (Bautista & Ortega-Ruiz, 2015; Jadhav, 2016)ذكج ك)  ة  

 د نء)  ةن  مم : ،اخل   ص لماةي ال هنةرت اعلهةقرت اليي لرت
  الباب ذلك )لمام( وكةت م يمق  دجكز لمى : اى اع دة  دميدس  جص ديم  لمنيمينني الماتوى: ىعل التركيز (9

 .ار اى
 أو  وةه عد ت دي لمةقرت ،وم يبل  دغذمرت راايرتوم   ذلك ة   ال ةد هدة اعيمينني ذوي اخلمة،  التعلم النشط: (0

 خنجاط ُب  مي ش ت لمنةقرت. ةجاايرت ألن ل الباب، أو ا
 .وةا تة ترت اعدرترت والا مرت والدولرت ،: ةا  مات ال يم  اإل جىتساقالا (0
 .أي إمج إ ال  ل ت اليت م    ةل  دهيةذ الم  ةي الةترة الزمنيَّة المناسبة: (3
 والمي  . وال ت، ، ةد ركرت اعيمينني ة  اعدرترت  ي  الجماعيَّة:المشاركة  (.
 .أي ال غذمرت الجاايرت اع  نجة المتابعة: (5

 :أ ميَّة التنمية المهنيَّة للمعلِّم
وأدواره اع يددة ، أن ال هنةرت اعلهةقرت لمنيمي  دهيرس ادر) إرن يب لمى  لن  لببةيرت لنم  (0298) الينجيدراترت  ددؤكي    
 ) ال ت الدرات  و  را ، ودجدبط ادر) ولة  اميدرد  لمى إجن ز دمك اإلدوار وربمية  اإلهداف الجاامقرت لمى ك  رت دا

 ة  ام هت . 
 :أساليب التنمية المهنيَّة للمعلِّم

)ل  ي، ة  ذكجه ك) ة  ت لةا اليت شنر  ة   اهل  ربمية  ال هنةرت اعلهةقرت لمنيمي ، وةهل  هه ك اليدمد ة  اإل    
ا ا ن ل ت ، الين) ورش، الهمي ش، الدروس ال ببةميةقرت، دب دل الزم رات، الزم رة ال يةقرت(، وه : )0229  اليم ، 0291

اليجوض ، الي ت الذهين، ال درمس اع غج،  ج  ا ، ار  جات الجاامقرت، الهدوات الجاامقرت، ال يمة  الذاٌب ،اليهةقرت وا دارمقرت
 (.حباث اإلدالو ، الينمةقرت

 :0202رؤية المملكة العربيَّة السعوديَّة 
هد ل  ربمية  ة  ميب) ةدجق لمننمررت   ع   دمقرت وال هنةرت، ووا   لمةل  جممس الازرال ون اؤ ه   برت ألده  جممس الدو  

رؤمرت اعنمررت اليجاةقرت )ووط  طناح  ،جُب اجمل  ت ك  رت، ة   ال لالرت : ور ر ة رت، وه : جم نا تةاي، واع   د ةزده
 (.0295، 0202ادمقرت،ال ي
  0202وةب دئ ال ة ترت الي ةرت ت  ل م ، د  لد ُب رت  ارددات ال هيةذمقرت لمجؤمرت ،وهذه الجؤمرت ةدلاةرت خببرت أ جى   

اج  ةي ال حال )هداف ال  لةرت ل حمية  اإل م، وعد دبمارت هذه الجؤمرت ُب جم ل ال يمة 0202اج  ةي ال حال الاطين مجا ميل  
 (:0295الاطين، 

ل ح ق  ر ا ةيدل الجغبرت ُب ا، دا    جص ال يم  ةدى ااة ة، دا    جص ال يمة  اعا   عم مت الباب والب لب ت]
ر ا الري لة اع لةقرت ، دا   اةئرت ديمةنةقرت :يزة لمى ا اداعى، لمى ألمى ة  ا   وذلك دأهة) اعدرتني، اابةيرت ال درمس

ربمية  ال اا   اني خمجا ت  ،رب ني ةيدل ةد ركرت الميب لني اإلهم  واخل ص ُب ال يمة  وال درما،  ترت اميب ع ال يمة اخل



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 197 

اعه هي ال يمةنةقرت والبجق اع بيرت ُب ددرم ل    دبامج، دهنةرت وتمي) ةل رات اع يمنني، ال يمة  واني ات ة ا ت تاق الين)
  (. ُب ال يمة  0202رؤمرت ) [ا     رت إت طجق دمياس اع يمنني

  :0202المعايير التي يجب توافر ا في المعلِّم المهني في ضوء رؤية المملكة 
 وه : ،0202رؤمرت اعنمررت ( ايض اعي م  ُب اعيمي  اعلين ُب  ال 0299ذكج ط  )

الميدرة لمى دهنةرت أت لةا ، لم يم لميدرة لمى ات ء رة دا يةقرت ال اةةذ ، ا ل      ص ال اةةذ وأت لةا ال ي ة) ةيل )
الميدرة ، ال يمةنةقرت ال نر  ة  دابةت اإل دبرت، تجادة ة ت ال درمس اادمءرتإالميدرة لمى دببة  ، ال ير  لدى ال اةةذ

 (.ت مدام أت لةا ال مياس اأ االل  اعم ميرت، واا ع م اأت لةا إدارة ال ت، لمى إلداد البةئرت اعه تبرت لم يم 
 :  معلِّم العلوم المهنيسمات 

 ,Bilgin & Balbag  0291  كدرا، .029  اليجُب، Shadreck & Isaac, 2012)ذكج ك)  ة :
   كن  مم :هو  ،اليمام اعلين( ايض ال ن ت عيمي  2018

دبح اى اليمام لمى لم  ، مد ا ال يم  ُب الي )، مد ا الياع ت البةبرت اني الباب ة   ال كا   محةنةل  وةبدًل )
، ومد ا لن) اعدجول ت مبار، ه ن ة ت وذب رب الباب مجاط : اى دروس اليمام ا، الببةيةقرت، ميل  ومبب  ةب د  

مبب  طجق ال درمس ، مهظ  الين) اليجدي واجلن ل  ادر) اةد، ممية  ومبدي رأم   ةن  سنص اعن رت ت الجاامقرت اادمءرت
وال ي ل) ةا  ، الباب ة   ل  عض م  اليمامنرنيلدم  ةل رات اد  ل ك  ةرت ل ، و مقرت اني طاا اع ب مهرت و مًي  لميجوق اليجد

 (.اعااد اليمنةقرت
 تعقيب الباحث على اإلطار النظري:  

 ات ي د الب ت  ة  ا ط ر الهظجي ُب:     
ة  ةجتمرت ة  عب) اخلدةرت، ود  نج ت  لنمةقرت ة  نجة ةدى ااة ة، دبدأ أن التربية المهنيَّة لمعلِّمي الكيمياء  ي:  -

 هن مرت تة هت  اعلهةقرت.
 ميد دران ذات ط اا  ظجي، ةء): )ار  جات وا ا ن ل ت والبحاث تعدُّد أساليب التنمية المهنيَّة للمعلِّم:  -

والجتات  والميجالات(، وعد دران ذات ط اا ةةدا  لنم ، ةء): )الارش الدراتةقرت وااممي ت الهمي شةقرت والزم رات
وسبءة) اإلدوار وال درما اعةدا  واعؤسبجات(، وهه ك أت لةا ال درما الذاٌب، ةء): )ال درما ل  اُيد، ال مةيزمان، 

 ال يمة  اعمةي، واعجاتمرت(  مم  أ  د الب ت  ُب دببة  حبء  لمى ةيمين  الرةن ل ة  لةهرت البح  اا إ.
لءارة اعيج ةقرت ُب مجةا جم  ت اليم  واعيج رت، الءارة ا) لكيمياء أثناء الخدمة منها:مبررات التنمية المهنيَّة لمعلِّمي ا -

ُب جم ل دميهة ت اعيماة ت وا د   ت، ديددمقرت أدوار اعيمي ، وديدد ة ؤولة د  ُب اجمل ل ال يمةن ، اع   دات 
ا ال ميةد ا جلادة الد ةمرت لمينمةقرت ال يمنةقرت، اع   رلرت ُب جم ل إتجادة ة ت ال درمس وال يم ، ال اا  الي ع  حن

وا ل ن د اإلك دشن  ُب لنمةقرت ال يم ، ةااكبرت ك) ة  ها ادمد وة بار ُب الينمةقرت ال يمةنةقرت، ودببةمي  و   اعي م  
 ال ميهة ت اعي تجة(.الدولةقرت، ديدد اإل ظنرت ال يمنةقرت، ودهاع أت لةا ال بامج، وال يم  الذاٌب و   ال بار وال هاع ُب 
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، لمنيج ثرت اعيميث  ةه ث  وةبثار، ال هنةثرت اعلهةقثرت وأهثدا ل وهث : ) ،اعميجتثرت اإلسةتراتيجيَّةاالستةادة في إعداد ماةا،ر  -
دببةميث ت ال هنةثرت اعلهةقثرت ، و دابةت دببةميث ت درهالااةث  اعيماةث ت وا د ث  ت ُب دثدرمس  الرةنةث ل، اعيمي  الب ت 
 (.اعااد ال يمةنةقرتُب جم ل إلداد 

 ثانًيا: الدراسات السابقة:
 : دراترتخم ميرتااا ا   ، وذلك ة  ميد ديددت الدرات ت اليت ده ول ل  ع  لماةي ال هنةرت اعلهةقرت لمنيمي  ة  أذنةقرت  

و ي لةقرت  ،الردت ل  دأل  ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الجم  ة ت لمى مم رت هت  ال أةمةقرت ك ن هد ل ( اليت  0298) اادة
وعد كدي  ل  درارت ات ي دة ةيمين  الجم  ة ت دبهبميرت دباك ة  اجاةي ال بار اعلين وأ دبرت ال بار ، الذات ال درم ةقرت

وأوت  ا ميدس اجاةي تةامقرت ة بارة ُب  ال رؤمرت اعنمررت ، ا لت ة اتبرت 0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،اعلين الذاٌب
 دراترت  و ت ة ا ت هل  ةر   ت وا ودا   ا ،المية م اأ دبرت ال بامج الذاٌب مىودد ةا اعيمينني واعيمين ت ل ،0202

الدروس  ف لمى والرت  ظج اعيمينني ُب ات مداموهد ل  ال يجُّ  ((Malita & Grosseck, 2018ة لة د  واجوتك 
 MOOCs))واليت مجةز هل   oursesC nline O pen O assive Mاجلن لةقرت ا لرجو ةقرت ةي اترت اع  در: 

ة  اليةهرت ميجف  عمةًا  الددً  هه ك دضح ة   ال ات ميجال اله   ي أن، واُب اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت اعميدةرت هل  ُب روة  ة 
(MOOCs) ج  ، والذي ميجف ا ل يم  أون  م   اع  ) ادبررت ا ال يم  % ةهل  ميضمان91.0، ُب تني أن 

Online   ةة جا ودراترت  ومؤكدون  جورة دميدس اجاةي ة بارة ل ح ني دناه  اعلين. ،أكءج ة  ال يم  ال ميمةدي
Misra, 2018)الدالنرت  ت مدام  اجاةي ) (MOOCs) س وامه   دراترت .  و ل  لة) ال درما اجلن ل  لمنيمينني

(Wynants, 2018)    أمًض   تة    ك د ف ةزام  اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت لمنيمينني لم ا  ج   ولةاهبا ت إاليت هد
أة   ،ت اع  درإوات نجارمقرت الاتال  ال حر  ُب اخلباات، واعجو رت، اأبلجت اله   ي أن ة  ةزام  ال درما لم ا  ج   ه

 .واع  للرت ا ن ل ، وال حيةز اجلاهجي، ا  نهل  عمرت ال ي ل)  ل  اليةاب
ف لمى ا ت ة ا ت الازةرت لمهنا اعلين ة  والرت اليت ات لد   ال يجُّ  (Vijaya, 2017)  ة  م  دراترتو  

% ة  اعد ركني مجون  جورة ربدم  82أو ح  اله   ي أن تة    اجل ةي ت اهلهدمقرت ىتدت ظج الباب اعيمينني ا
% ةهل  أذنةقرت البح  .1وأكد ، لهناه  اعلين   جورمل  اةهل  مي مون اعيج رت ال رهالااةقرت اادمءرت أةجً % 90ةيماة هت ، و

 .كيااة) ةؤلجة ُب الهنا اعلين  ،% ركز لمى الدا يةقرت واةئرت الين) اريزة وا دارة الدالنرت50اةهن   ،ن مالي
  ُب  ال اعي م  اعلهةقرت اعي تجة ، عجتمرت الء  امقرت ُب الةن ( ل مياس أدال ةيمين  الجم  ة ت ا0295) دراترت لم و  
ةمي ر رت ال بار اعلين عيمين ت ، واليت هد   إت (.029) اليبد الرجس دراترت. و لم بامجرت اعيمينني كدت ت اتة  أ

أن ال بامج  ل  كدي  اله   ية     تاليمام ُب ةدمهرت الجم ض دبي م  ال بار اعلين عيمين  اليمام ُب الا م ت اع حدة
أكءج ة  إك  هب  اعيج رت ا ر اى اليمن ، أو أت لةا  ،تجادة ة ت ددرم ةقرت ودجاامقرتإك  ب اعيمينني إز لمى اعلين مجكي 

 .      ال يم  اع  نج
عيمين  اعجتمرت الء  امقرت  رتت ة ا ت الهنا اعلين الازةا( اليت هد   إت الردت ل  أه  0293) دراترت أت  دوو 

ف لمى ا ع م ابجق ال درمس اعه تبرت لبمبرت اعجتمرت الء  امقرت، ال يجُّ ) أبلجت اله   ي أن:و  ،ا عدارس اليجاةقرت ُب ااركةه   تا



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ
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 يدُّ د (ل يمةنةقرتت مدام ال ميهة ت اادمءرت ُب الينمةقرت ااوالميدرة لمى  ،أهداف اعجتمرت، دهنةرت ةل رات ال أة) وال ير  اليمن 
 لةهرت الدراترت. ت ة ا ت ال درمبةقرت كن  لم لهل  أ جاد ة  أه  ا

 التعليق على الدراسات السابقة:
ةث  أاثث) رب ثثني  ،م يث  البحثث  ااث إ ةثثا الدراتثث ت ال ث اميرت لمثثى أذنةقثثرت دبثامج اثثجاةي ال هنةثرت اعلهةقثثرت لمنيمينثثني

 & Misra, 2018  Malita  0295  لمث ، 0298كث)ٍّ ةث  )اثادة،   كنث  ُب دراتثرت    ودبثامجه  ةلهةلث ،أدا لث 
Grosseck, 2018  Vijaya, 2017)   دراتثرت   ، كنث  ُباثجاةي ال هنةثرت اعلهةقثرت اا لةقثرت   ُبكنث  أبلثج ايضثل  لةااًث

رت الازةثرت ت ة اث ت ال درمبةقثرت اعلهةقث  ث  رت إت دا ثةح ا ا   (.029)واليبثد الرثجس Wynants,( 2018) كث)ٍّ ةث : 
 .(0293كن  ُب دراترت )أت  دو،   عيمين  اعجتمرت الء  امقرت

تجادة ةقرت ل بامج اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  إُب أ   : ولرت لبه ل ودميدس   ل  الدرات ت ال  اميرت سن مت البح  اا إو    
 .0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،ا عجتمرت الء  امقرتالرةنة ل 
 ه:الباث ،إجراءاتمنهجيَّة 

لاتت وربمة) الدرات ت والبحاث ال  اميرت ذات ال مرت    وذلكال ند البح  اا ت لمى اعهلي الاتي  ال حمةم    
إلداد أدوات البح ،، وكذلك اه ل ا تجادة ةقرت اعميجترت دب  م ه تا ةا ة  ٍب و  ،وإلداد ا ط ر الهظجي، دبدرمرت البح 

 .البح  هذا طبةيرت
 :الباث ،عينتهمجتمع 

 عدراس الء  امقرت ااراةةقرت   ا( ةيمينً 980ن جم نا البح  ة  مجةا ةيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت، ولدده  )دراق     
، وعد ًب ا  ة ر اليةهرت ا لبجمميرت ، الي ) الدرات  الء  (ه9332-9308لمي م الدرات  اتدارة ديمة  تبة  دبهبميرت ا زان

 ًن  ة  ةيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت.ةيمي ( 89واليت دراق   ة )اليداا ةقرت الب ةبرت، 
 :أداة الباث

رؤمرت اعنمررت ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت ُب  ال  ات ب  رت ةي م ) ح  اع نءمرت ُب:ًب إلداد أداة الب     
 ( و   اخلباات ال  لةرت:0202

 اليت اه ن  ا ضنني ةي هة  ال هنةرت اعلهةقرت، ودببةمي هت   االطالع على الباوث ،الدراسات السابقة( 9
وةيمين  الرةنة ل ااا    صٍّ  كذا البحاث والدرات ت اليت اه ن  ا عي م  اعلهةقرت  ،لدى ةيمين  اليمام ااا  ل مٍّ     
 يمينني ا عنمررت اليجاةقرت ال يادمقرت، واعدجول ت الي عةقرت لماةي دبامج اإلدال اعلين لمنيمينني.لمن

، 0202تم إعداد قا مة مبد يَّة بمعايير التنمية المهنيَّة لمعلِّمي الكيمياء بالمرحلة الثانويَّة في ضوء رؤية المملكة ( 0
ُب جم ل اعه هي وطجق ددرمس اليمام والجاةرت اليمنةقرت، وإاجال ال يدمات الازةرت ولج ل  لمى جمنالرت ة  اررنني واخلمال 

 ر  وةباي اعيمي  ةه ي ، ال هنةرت اعلهةقرت وأهدا ل وه : ) ،ة  مخ رت : ور -ايد ال يدم) -ُب  ال آرا ل     راق   المي  نرت
دببةمي ت ال هنةرت ، و الرةنة ل ت وا د   ت ُب ددرمسدابةت دببةمي ت درهالااة  اعيماة ، اعيمي  الب ت ، لمنيج رت

 (.اعلهةقرت ُب جم ل إلداد اعااد ال يمةنةقرت
 . ولج ل  لمى اخلمال وديدممل  ُب  ال آرا ل إعداد عبارات كل ماور من الماا،ر الخمس السابق ذكر او  (0
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ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ
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 معاييرو ،أربعة ،أربعين مؤشًرا لألداء.( تم إعداد قا مة المعايير في صورتها النها يَّةو ،شملت خمسة 4
  لم أكد ة  ،معامالت االرتباط لبيرسون ،(لي  كجو ب خ)أا ت مدام طجمميرت  ( تم حساب الصدقو ،كذا الثبات5 

 تاتةقرت : ور ا ت ب  رت لم ببة .
 :صدق االستبانة

وذلك لم حمي  ة  ةدى ، اررننيايج ل  لمى جمنالرت ة    : ًب ال حمي  ة  تدق ا ت ب  رتصدق الماكمين -أ
، وعد ال زم   ت ب  رت لملدف ةهلا ةدى دغبةرت : ورةيج رت و  ،الذى ده نى إلة  لمنحار لب رة وا  ن ل ك)ي ، و اح اليب رات

  .الب ت  اتاجال ال يدمات واعاتظ ت ال  أاداه  اررنان
:ار ة  : ور  "ةدى ا ردب ط اني درا ت ك)ي  :ممي د ا دق ا د  ق الدا م  صدق االتساق الداخلى: -ب

 . ةا  الدرارت الرمةقرت لات بة  رتاردب ط  و  ،اإل جى ا ر ور ا ت ب  رت
ا لدرارت اردب ط  و  ،ودرارت ار ور اإل جى ،:ار اني درارت ك)ي  )ا تان( ع م الب ت  حب  ب ةي ة) اردب ط ميد       

 .د  ق الدا مى لات ب  رت ( ما ح تدق ا9) الرمةقرت لات ب  رت، واجلدول ال  إ
             

 (02)ن= ةي ةات ا ردب ط اني : ور ا ت ب  رت ايضل  البيض( 1جد،ل )
 االستبانة ككل الماور
 **.2.8 األ،ل
 **2.59 الثانى
 **2.10 الثالث
 **.2.5 الرابع

 **2.99 الخامس
 2.21**دالة عند مستوى  

ُب  ال رؤمرت اعنمررت دجدبط  ةن   ،يمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرتعم ضح ة  اجلدول أن مجةا أاي د ات ب  رت ال هنةرت اعلهةقرت 
 .اي د ةا الدرارت الرمةقرت لات ب  رتد  ق الدا مى لأل لمى تدق ا وهذا مدلُّ   اةهل 

 ثبات االستبانة:
ة  : وره  لمى لةهرت  وك) :ار ،لات ب  رت كر) (لي  كجو ب خ)أا ت مدام طجمميرت  ، وذلكالءب تةي ة) ًب ت  ب     
 .واجلدول ال  إ ما ح ةي ةات لب ت ا ت ب  رت و: وره  ،( ة  ةيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت02)ن=

 ما ح ةي ةات الءب ت لات ب  رت و: وره  اليجلةقرت (0جد،ل )
 الثبات عدد العبارات الماور م
 2.93 9  .ال هنةرت اعلهةقرت وأهدا ل  1
 2.19 99  .اعيمي  ةه   وةبار لمنيج رت 0



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 201 

 الثبات عدد العبارات الماور م
 .2.9 92 .اعيمي  الب ت  0
د   ت  دابةت دببةمي ت درهالااة  اعيماة ت وا 4

 .ُب ددرمس  الرةنة ل
8 2.15 

 2.13 5 .دببةمي ت ال هنةرت اعلهةقرت ُب جم ل إلداد اعااد ال يمةنةقرت 5
 2.90 33 ا ت ب  رت كر) 
مم  مد  إت   ت ب  رت كر) وا ة،لمى تد ت ب  رت ك)   ة  اجلدول ال  ا  م ضح أن ةي ةات الءب ت ةجدييرت إلاي د ا    

 ت بة  رت. الالاق اه   ي ا
 األساليب اإلحصا يَّة المستخدمة:

وًب ات مدام جمنالرت ة   ال حمةات ا ت   ةقرت،(  اجال SPSS- V.21ًب ات مدام الم  ةي ا ت     ث )     
حنجا  ت اعية رمقرت،  اع اتب ت اا  اةقرت، وا):  وه ،ي  ةا أهداف البح  وةهل  اإلت لةا ا ت   ةقرت ال  د ق 

 (.واع اتب ت اله بةقرت
 المعيار المستخدم في التاليل اإلحصا ي للمتوسطات ،الوزن النسبي:

 (0ُب ادول )  ميد ًب ال ن د اعية ر ال  إ:  ا ت   ى لمه   ي لغ م ت ال حمة)و   
 ةية ر اار  لمى ةدى داا ج ةي م  ال هنةرت اعلهةقرت اماةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت:( 0جد،ل )

 الوزن النسبى مدى المتوسطات الوصف
 %00... -%00.03 9.55إت  9ة   ضعيف
 %11.51 -%51... 0.00إت  9.51ة   متوسط

 %922 -%19 0إت  0.03ة   عال  
 ،مناقشتها: باثوعرض نتا ج ال

 وةه عد ل  و مًي  ل  م ) أتئم ل :  بح  ةن  مم  لجض     ي ال   
"ما معايير التنمية المهنيَّة لمعلِّمي الكيمياء  :على الذي ينصُّ و ، علقة بالسؤال األ،لأ،اًل: عرض نتا ج الباث المت

 ؟0202بالمرحلة الثانويَّة في ضوء رؤية المملكة 
البحاث و  واجاةي ددرما اعيمينني، ،خب اص ال يمة  0202رؤمرت اعنمررت  ًب الجااع إت  ال ؤال  لإلا ارت ل
مبحاث ل    رتا  الببةيةقرت   ودببةمي هت  لدى ةيمين  اليمامال  اه ن  ا ضنني ةي هة  ال هنةرت اعلهةقرت   والدرات ت ال  اميرت

 بامج لماةي ال هنةرت اعلهةقرت  اعجدببرت اواعدجول ت الي عةقرت  ،اعلهةقرت لمنيمينني ا عنمررت اليجاةقرت ال يادمقرتال هنةرت  اخل ترت دبي م 
 نني واخلماللجض المي  نرت لمى جمنالرت ة  ال  دة اررق  وة  ٍب ،ًب و يل  ا ارة ع  نرتعد و  ،اإلدال اعلين لمنيمينني

 ي ادال الجأ وذلك  واع م  ةني ُب جم ل اعه هي وطجق ددرمس اليمام، وة  هل  تمرت دب  ل إلداد ةيمين  الرةنة ل



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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ة  ال هنةرت أتبح  ع  نرت اعي م  ُب  ال ةي ه  تال ةي م  وةؤشجات المي  نرت، وايد إاجال ديدمات ال  دة اررنني
  دال.لأل ا( ةؤشجً 33، و)( ةي م .)  مشمتة    اعلهةقرت ودببةمي هت  ُب تارهت  الهل  ةقرت

السابقة ببرامج التنمية  توافر المعايير ا مدى"م: ينص علىالذي ا: النتا ج المتعلقة بسؤال الباث الثاني ، ثانيً 
  ؟"المهنيَّة لمعلِّمي الكيمياء بالمرحلة الثانويَّة

 ًبق  ، وة  ٍبق لبح لةهرت ا ت ب  رت(، لمى ةيمين  الرةنة ل ة  )ا ًب دببة  أداة البح ل  هذا ال   ؤل  لإلا ارت       
  ميد ا لت  ا عجتمرت الء  امقرت ر ور ا ت ب  رت ت  ب اع اتب ت اا  اةقرت واله بةقرت والجدا ل ميدمجات ةيمين  الرةنة ل

  لةرت:اله   ي كن  ُب اجلداول ال 
 )ال هنةرت اعلهةقرت وأهدا ل ( عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت: اإلول اع اتب ت اا  اةقرت واله بةقرت لمنحار (4جد،ل )

ا حنجاف  اع اتط اا  ىب  اليب رات  م
 اعية رى

اع اتط 
 اله ىب 

 الجدةا اع  اى

دبميين لمى طجق وأت لةا ال درمس اادمءرت  9
 .ال درمس ُب جم ل

 9 ة اتبرت 50% 2.50 9.91

 
0 

دزود  ا ع   دات ارمةقرت والي عةقرت ُب جم ل 
 .لم  الرةنة ل وددرم  

 3 ة اتبرت 1%. 2.50 9.12

 0 ة اتبرت %8. 2.59 9.19 .ولة ٌب اعلهةقرتؤ دب ج  ااااب ٌب وة  0
 جى دب ج  ا لياعرت اني الرةنة ل واليمام اإل 3

 والجم  ة ت...يةزم ل الو  لتة اإل: لم  ةء)
 .خلإ

 1  يةيرت 35% 0..2 9.01

 5  يةيرت %31 1..2 9.32 .دجتخ لدي ةبدأ ال يم  الذاٌب واع  نج .
 0 ة اتبرت %9. 2.19 9.10 .  ن ل اعلين دين  لدي الديار ا  5
 9  يةيرت %30 2..2 .9.0 .همين عااالرت اعااعت الب ر رت ُب جم ل لنم ؤ د 1
والجاامقرت  اأتدث الهظجم ت الهي ةقرتدزود   9

 .ليل  اليجوق اليجدمقرت اني طايب
 .  يةيرت %.. 0..2 .9.5

   يةيرت %0. 2.09 8..9 ارار اإلول: ال هنةرت اعلهةقرت وأهدا ل .
الء  امقرت ك    ادرارت ال هنةرت اعلهةقرت وأهدا ل  لدى ةيمين  الرةنة ل ا عجتمرت  درارت داا ج :( أن3) ماتظ ة  اجلدول     
وعد دجاوت  ، %(0.) ( ودب اتط   ىب8..9كر) )  لبيد ال هنةرت اعلهةقرتتة  ك ن اع اتط اا  ىب    يةيرت

( "دبميين 9) وعد ت م  اليب رة ،%(50 -%30) ودب اتط   ىب، (9.91 -.9.0) ة  اني اع اتب ت اا  اةقرت
( 0لمى الجدبرت اإلوت، دم ل  اليب رة )  %(50 درمس" دب اتط   ىب )لمى طجق وأت لةا ال درمس اادمءرت ُب جم ل ال

، 9)  :وه ،لب رات ادرارت ة اتبرت أراا(كن  ا لت ). %(8.دب اتط   ىب ) ولة ٌب اعلهةقرت"ؤ "دب ج  ااااب ٌب وة 
( 1وا لت ُب الجدةا اإل   اليب رة رع  ) ،(9، 1، .، 3وأرع ةل  ) ،( لب رات ادرارت  يةيرت3)ا لت و  ،(5، 0، 0



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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دب ج  لمى " واليت دهصُّ  ،(3وم بميل  اليب رة رع  ) ،همين عااالرت اعااعت الب ر رت ُب جم ل لنم "ؤ د"لمى  اليت دهصُّ 
ل اا ج ارار  ، وعد امغ اع اتط اله ىبخل"إ والجم  ة ت... يةزم لالو  تة لاإللم   جى ةء) ا لياعرت اني الرةنة ل واليمام اإل

لمى اعجدبرت الجاايرت َب ةي م  ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت  %( وت ) ارار0."ال هنةرت اعلهةقرت وأهدا ل " ) اإلول
  .الء  امقرت

 الثانى )المعلِّم منسق ،مطور للمعرفة( المتوسطات الاسابيَّة ،النسبيَّة للماور( 5جد،ل)
المتوسط  العبارات  م

 الاسابى 
االناراف 
 المعيارى

المتوسط 
 النسبى 

 الترتيب المستوى

 8 ة اتبرت %1. 8..2 9.19 .دمي ن ة دة الرةنة لإ ة  ينسبره 1
 5 ة اتبرت %53 ...2 9.80 .دزود  ابجق سب مز ال يمة  وديجمده 0
 ،دب ج  ا إلهداف اخل ترت ا عجتمرت 0

ورابل  ا إلهداف الي ةرت لم يمة  
 .ا عنمررت

 9 ل لةقرت 95% 0..2 8..0

 ة  ربدمد اإلهداف ال ماكةقرت ينسبره 4
 .درس اجا ةقرت لر)ي ا 

 0 ل لةقرت 90% 2.51 2..0

د  لد  لمى ربدمد ة  در اعيج رت اعم ميرت  5
 ج   لمبح  والاتال  اليت د ةحل  شبررت ا
 رت.إت اعيماة ت اعبماا

 3 ل لةقرت 59% 2.99 .0.2

دزود  ا لبجق اعم ميرت ل حمة) : اى  6
 .الدروس

 0 ل لةقرت 19% 2.91 0.90

 
7 

  لد  لمى الجاط اني طبةيرت لم  د
الرةنة ل واعهلي اليمن  وال   رب 

 .اليمنةقرت

 92  يةيرت 39% 2.50 .9.3

ديج ين ايم يرت اليم  الذي شنء)  ميةقرت  8
 .لم  الرةنة ل

 99  يةيرت 31% 1..2 9.39

د  لد  ُب ديمة  طايب ةل رات  9
 .ت مي  ل البح  وا

 1 ة اتبرت 8%. 5..2 9.11

 ة  راط ة دة الرةنة ل اغ ه  ة  ينسبره 12
 .اعااد ل حمية  ال ر ة) اني اعه هي

 9 ة اتبرت 9%. ...2 .9.1

 . ة اتبرت %51 0..2 0.20 .دزود  اأتدث طجق ال مياس 11
  ة اتبرت %.5 2.01 9.83 اعيمي  ةه   وةبار لمنيج رت. ارار الء ىن:



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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" عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت ر للمعرفةق ،مطوِّ "المعلِّم منسِّ  :( أن درارت داا ج ارار الء ىن.) ماتظ ة  اجلدول
%(، وعد .5ودب اتط   ىب )( 9.83تة  ك ن اع اتط اا  ىب هلذا ارار كر) ) ومتوسطةك    ادرارت    الء  امقرت

وعد ت م  اليب رة رع   ،%(95 -%  31(  ودب اتط   ىب )0.90 – 9.39دجاوت  اع اتب ت اا  اةقرت ة  اني )
%( لمى 95) " دب اتط   ىب بالمملكة تبصرني باأل داف الخاصة بالمرحلة ،ربطها باأل داف العامة للتعليم" (0)

" دب اتط   ىب ) سني من تاديد األ داف السلوكيَّة االجرا يَّة لكل در نتمك"( 3) الجدبرت اإلوت، دم ل  اليب رة رع 
90.)% 

 ،( لب رات ادرارت ة اتبرت.) ا لت (، اةهن 5، .، 3، 0)  :وه ،ادرارت ل لةرت ( لب راتأرااكن  ا لت )  
( اليت 9( وا لت ُب الجدةا اإل   اليب رة رع  )9، 1وذن  ) ،(، ولب رد ن ادرارت  يةيرت99، 92، 8، 0، 9)  :وه

: ( اليت دهص لمى1 بميل  اليب رة رع  )دو  ،"تعرفني بةلسةة العلم الذي يمثل خلةيَّة علم الكيمياء" :لمى دهصُّ 
   ."م  لد  لمى الجاط اني طبةيرت لم  الرةنة ل واعهلي اليمن  وال   رب اليمنةقرت"

وت ) ارار لمى اعجدبرت اإلوت َب  ،%(.5ر لمنيج رت" )  وةباي "اعيمي  ةه ي : اع اتط اله ىب  لمنحار الء  وعد امغ     
 ةي م  ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت.

 :يمياء بالمرحلة الثانويَّة)المعلِّم الباحث( لمعلِّمي الك المتوسطات الاسابيَّة ،النسبيَّة للماور الثالث  (5ادول )
المتوسط  العبارات  م

 الاسابى 
االناراف 
 المعيارى

المتوسط 
 النسبى 

 الترتيب المستوى

جص اعد ركرت ُب  مي ش ت  ج إ دا ي  1
 .لمنةقرت ةا زةا  

 0 ة اتبرت 9%. 8..2 9.13

 5  يةيرت %35 ...2 9.08 .دهن  دا يةيت ورغبيت ُب ال  جما 0
 9 ة اتبرت %50 5..2 .9.9 .الين) ةا زةا   كيجم د ةح إ  0
دبميين  لمى أ اعة ت اعن رت ت  4

 ،اليمنةقرت والبحءةقرت ُب لم  الرةنة ل
 .وددرم   ُب اعنمررت

 3  يةيرت 9%. 9.09 0..9

د ةح إ  جترت ال اات) ةا  مال ُب  5
 .جم ل لم  الرةنة ل

 8  يةيرت 30% 0..2 9.08

د ةح إ  جص ال ي ون ةا ال ت أو  6
دجاامقرت أو  أحب ثأ جاد ُب إاجال 

 .زب  ةقرت

 .  يةيرت 31% ...2 9.30

 
7 

دب ج  ا جلنية ت الجاامقرت واليمنةقرت 
 .شجاك هب  وكةيةقرت ا

 9  يةيرت %.3 3..2 .9.0

 92  يةيرت %05 2.00 9.28ددراين لمى أتدث طجق إلداد  8



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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المتوسط  العبارات  م
 الاسابى 

االناراف 
 المعيارى

المتوسط 
 النسبى 

 الترتيب المستوى

 .حب ث اليمنةقرتإلا
 0 ة اتبرت %8. 2.55 9.11 .ةل رات ال ير  اليمة  دهن  لديق  9

ت لةا اليمنةقرت ُب ةااالرت إلدزود  ا  12
 .اعدرات اليمنةقرت وااة دةقرت

 1  يةيرت 35% 2.52 9.09

   يةيرت %38 2.00 9.39 اعيمي  الب ت  ارار الء ل :
لدى ةيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت ك     الباحث" المعلِّم" أن درارت داا ج :ار (5ماتظ ة  اجلدول )

%(، وعد دجاوت  اع اتب ت 38( ودب اتط   ىب )9.39تة  ك ن اع اتط اا  ىب هلذا ارار كر) )  ادرارت  يةيرت
د ةح إ الين) ( "0وعد ت م  اليب رة  رع  ) ،%(50 -%  05( ودب اتط   ىب ).9.9 – 9.28اني ) اا  اةقرت ة 

( "دهن  لدي ةل رات ال ير  اليمة " 8%( لمى الجدبرت اإلوت، دم ل  اليب رة رع  )50" دب اتط   ىب )ةا زةا   كيجم 
 %(.8.دب اتط   ىب )

، 9، 1، 5، .، 3، 0: )اةهن  اليب رات ،(8، 0، 9)  :وه ،كن  تظة  )لاث( لب رات ادرارت ة اتبرت  
ددراين لمى أتدث طجق إلداد " :لمى واليت دهصُّ  ،(9ادرارت  يةيرت، وا لت ُب الجدةا اإل   اليب رة رع  ) (92

   ."د ةح إ  جترت ال اات) ةا  مال ُب جم ل زب   " :لمى ( واليت دهصُّ .وم بميل  اليب رة رع  ) ،"ا حب ث اليمنةقرت
 ،%(38عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت" ) "المعلِّم الباحث"ء ل  وعد امغ اع اتط اله ىب ل اا ج ارار ال        

                         ا عجتمرت الء  امقرت. َب ةي م  ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل الثالثةوت ) ارار لمى اعجدبرت 
دببةمي ت درهالااة  اعيماة ت وا د   ت ُب ددرمس دابةت ) اع اتب ت اا  اةقرت واله بةقرت لمنحار الجااا ( 1ادول )

 ( عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرتالرةنة ل
المتوسط  العبارات  م

 الاسابى 
االناراف 
 المعيارى

المتوسط 
 النسبى 

 الترتيب المستوى

دبميين لمى أتدث ةمي ت الات  ط  1
 .اع يددة اليت شنر  ات مداةل  لدل  ةميجري

 0 ة اتبرت 51% 1..2 0.20

دزود  اماةي ادمدة  لداد اخلبط  0
 .الةاةةقرت والي مةقرت عميجري

 3 ة اتبرت 59% 5..2 9.90

ت إد  لد  ُب ربام) : اى ة دٌب  0
 .: اى الرجو  ا ةط واذاب

 1  يةيرت 30% 3..2 9.02

دزود  ابجق ات مدام اجاةي ار ك ة  4
 .ُب ذب رب الرةنة ل

 9  يةيرت 39% 2.33 9.00

الميدرة لمى ات مدام  دهن  لديَ  5
 . جا   اعين) ا

 8  يةيرت 39% 2.38 9.00



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
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المتوسط  العبارات  م
 الاسابى 

االناراف 
 المعيارى

المتوسط 
 النسبى 

 الترتيب المستوى

ديج ين اأتدث أت لةا إلداد  6
 .ا   ب رات وطب ل ل 

 9 ل لةقرت 95% .2.5 9..0

 
7 

ديج ين اأتدث طجق د نة  
 .لرجو ةقرت  ب رات ا  ا

 0 ة اتبرت %.5 2.39 9.85

لمى دميدس اليجوض دزمد ة  عدرٌب  8
 .الينمةقرت وال   رب اعمممقرت

 5 ة اتبرت 9%. 2.35 9.10

الميدرة لمى د نة   دهن  لديق  9
 ج   وةدو  ت   ترت إتيح ت 
 .ا عهلي

 . ة اتبرت 59% 2.59 9.90

ارار الجااا: دابةت دببةمي ت درهالااة  
 د   ت ُب ال درمس.  اعيماة ت وا

  ة اتبرت 9%. 9..2 9.13

تصاالت في "توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ،اإل الجااا ( أن درارت داا ج ارار1ماتظ ة  اجلدول )
تة  ك ن اع اتط اا  ىب هلذا ارار كر)   " عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت ك    ادرارت ة اتبرتالتدريس

 39ودب اتط   ىب ) ،(9..0 –9.00  اةقرت ة  اني )%(، وعد دجاوت  اع اتب ت اا9.ودب اتط   ىب )، (9.13)
دب اتط   ىب  ،  ب رات وطب ل ل " ( "ديج ين اأتدث أت لةا إلداد ا5وعد ت م  اليب رة رع  ) ،%(95 -% 
( "دبميين لمى أتدث ةمي ت الات  ط اع يددة اليت شنر  ات مداةل  9%( لمى الجدبرت اإلوت، دم ل  اليب رة رع  )95)

  .%(51دب اتط   ىب ) ،لدل  ةميجري"
 ،0، 9)  :وه ،( لب رات ادرارت ة اتبرت3مي  )(، اةهن  تميق 5رع  )  وه ،ادرارت ل لةرت( واتدة)كن  بلجت لب رة       
واليت  ،(.وا لت ُب الجدةا اإل   اليب رة رع  ) (،.، 3، 0)  :وه ،أ جى ادرارت  يةيرتلب رات ( )لاث، و(8، 9

تز،دني لمى " واليت دهصُّ  ،(3وم بميل  اليب رة رع  ) ،"تنمي لدي القدرة على استخدام المعمل االفتراضيلمى " دهصُّ 
  ."بطرق استخدام برامج المااكاة في تجارب الكيمياء

 د   ت ُب ال درمس"دابةت دببةمي ت درهالااة  اعيماة ت وا  الجااا كر) وعد امغ اع اتط اله ىب ل اا ج ارار     
وت ) ارار لمى اعجدبرت الء  ةرت َب ةدى داا ج ةي م  ال هنةرت اعلهةقرت عيمين   ،%(9.عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت" )

 الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت.
( عيمين  دببةمي ت ال هنةرت اعلهةقرت ُب جم ل إلداد اعااد ال يمةنةقرت) اع اتب ت اا  اةقرت واله بةقرت لمنحار اخل ةس (9ادول )

  امقرت الرةنة ل اعجتمرت الء 
المتوسط  العبارات  م

 الاسابى 
االناراف 
 المعيارى

المتوسط 
 النسبى 

 الترتيب المستوى

 9 ل لةقرت %90 8..2 .0.3 ااع اع يددة لمنااد ال يمةنةقرت اعه تبرت ديج ين ا إل 1



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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المتوسط  العبارات  م
 الاسابى 

االناراف 
 المعيارى

المتوسط 
 النسبى 

 الترتيب المستوى

 .)الرةنة ل( جمل ل زب   
 5  يةيرت %32 2.39 9.02 .دهن  لدي الميدرة لمى د نة  اعااد ال يمةنةقرت 0
 .  يةيرت %39 2.33 9.00 .زةرت     ج اعااد ال يمةنةقرتادزود  ا عل رات ال 0
 0 ة اتبرت %53 8..2 9.80 . لرتين ة  ات مدام اعااد ال يمةنةقرت ابجق  يق هسبر 4
ذبنا اني اجل  ا الهظجي وال ببةمي  الينم  ُب  5

 .إلداد اعااد ال يمةنةقرت
 3  يةيرت 30% 9..2 9.03

 0  يةيرت %.3 5..2 9.05 .ديج ين ابجق دميةة  اعااد ال يمةنةقرت 6
ارار اخل ةس: دببةمي ت ال هنةرت اعلهةقرت ُب جم ل إلداد اعااد 

 ال يمةنةقرت 
   يةيرت %..0. 9..2 1..9

المواد "تطبيقات التنمية المهنيَّة في مجال إعداد  :( أن درارت داا ج ارار اخل ةس9ماتظ ة  اجلدول )
%(، وعد ..0.) ( ودب اتط   يب1..9تة  ك ن اع اتط اا  ىب هلذا ارار كر) )  ادرارت  يةيرت ا ل  "التعليميَّة

وعد ت م  اليب رة رع   ،%(90 -% 32) ودب اتط   يب ،(.0.3 – 9.02دجاوت  اع اتب ت اا  اةقرت ة  اني )
%( لمى الجدبرت 90) دب اتط   يب  )الرةنة ل(" اعه تبرت جمل ل زب     ااع اع يددة لمنااد ال يمةنةقرت( "ديج ين ا إل9)

  .%(53) ين ة  ات مدام اعااد ال يمةنةقرت ابجق  ي لرت" دب اتط   يبه( "سبر3اإلوت، دم ل  اليب رة رع  )
  وه ،لب رات ادرارت  يةيرت أراا()تظة   ، اةهن (3)رع    وه ،كن  تظة  لب رة واتدة ادرارت ة اتبرت    
     ،(0ُب الجدةا اإل   اليب رة رع  ) تا لٍب (، 9رع  ) ل    ي لةقرتال(، أة  الدرارت 5،.،0،0)

 :لمى واليت دهصُّ  ،(0) وم بميل  اليب رة رع  ،الميدرة لمى د نة  اعااد ال يمةنةقرت" "دهن  لديق  :واليت دهص لمى    
 رت"."دزود  ا عل رات الازةرت     ج اعااد ال يمةنةق 

"تطبيقات التنمية المهنيَّة في مجال إعداد المواد التعليميَّة كر)   الماور الخامس ل اا ج وعد امغ اع اتط اله يب    
وت ) ارار لمى اعجدبرت الء لءرت َب ةي م  ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل  ،%(..0.")لمعلِّمي الكيمياء بالمرحلة الثانويَّة

 مقرت.ا عجتمرت الء  ا 
 خالصة نتا ج الباث الاالي: 

ُب ارث ور: )ال هنةثرت اعلهةقثرت  ضةعيةة أن   برت داا ج ال هنةرت اعلهةقرت وأهدا ل  لدى ةيمين  الرةنةث ل ا عجتمثرت الء  امقثرت اث لت -9
 دببةمي ت ال هنةرت اعلهةقرت ُب جم ل إلداد اعااد ال يمةنةقرت(. –اعيمي  ا ت   -وأهدا ل  

ثثث  وةبثثثاير لمنيج ثثثرت متوسةةةطةدثثثاا ج ال هنةثثثرت اعلهةقثثثرت عيمينثثث  الرةنةثثث ل  اثثث لت ادراثثثرت  -0 دابةثثثت  -ُب ارثثث ور: )اعيميثثث  ةه ي
 دببةمي ت درهالااة  اعماة ت وا د   ت ُب ال درمس(.

يمين  الرةنة ل   أن درارت داا ج ةي م  ال هنةرت اعلهةقرت ُب اجاةي ددرما ةلذا فقد أظهرت نتا ج الباث الاالي
دجكز لمى  ،ذلك اأن ةيظ  الدورات ال درمبةقرت ،يةسرُب إمج إ : ور البح ،  متوسطةا عجتمرت الء  امقرت  عد ا لت ادرارت 

ولدم الجكةز لمى اعل رات البحءةقرت  ،وإذن ل اجل  ا ال ببةمي  ،دهنةرت اعيمي  ُب اجل  ا الجااي وال رهالاا  ادر)  ظجي
 (،.029) لبد الرجسودراترت (، 0293ودراترت أت  دو ) (،0228اليمي )وم ي  هذا ةا دراترت  ،عيمين  الرةنة ل



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ،وزم دة لدد اا ص ،لب ل ا دارمقرت اليت م حنمل  اعيمي إل   رت إت ا (، ا 0299) (، ودراترت اهلزاع0299) ودراترت ط 
وأمض  ة   ال ذبجارت الب ت   ،(0291) كن  ُب دراترت ل  ي  ،دا ج اعي ة) اادمءرت اجمللزة لم ببة  الينم ولدم 

اهبةقرت مؤلج ا ل ما ُب ال هنةرت اعلهةقرت لمنيمي ، وم ي  الدم ةقرت كندجف دجااي ،  تن عمرت اااا ز اع دمقرت و يت المغرت اإل
(،  أة  البح  اا إ  ةم مت ل  الدرات ت 0299) راترت ال جت  دو  ،(0295):ند وااجيب ذلك ةا دراترت 

اإلةج الذي مؤكد أذنةقرت هذا البح  ُب دميدس    ل  عمرت الدورات ال م  ةقرت ُب جم ل الرةنة ل، ميد كدت أمضً   ال  اميرت
 م.0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،رتتجادة ةقرت ةميجترت ل بامج اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امق إ

مالمح اإلستراتيجيَّة المقترحة لتطوير برامج التنمية  ما": الذي ينص علىلإلجابة عن السؤال الثالث للباث ،  :اثالثً 
  ؟م  0202 المهنيَّة لمعلِّمي الكيمياء بالمرحلة الثانويَّة في ضوء رؤية المملكة

 :يلي ضوء ما ستراتيجيَّة المقترحة فيإلتم إعداد ا    
 ،( أت دذة ة  كمةقرت الجاةرت ة م  ني ُب ال هنةرت اعلهةقرت.) ت باع اعبد   لمى لةهرت عااةل  ة  أتيجت له      ي ا -

وأكدوا مجةًي   جورة دبامج  اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين   ( ة  ةدجُب الرةنة ل ا  دارات اعم ميرت،92) ولدد
 .0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،امقرتالرةنة ل ا عجتمرت الء  

 .0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،ة  أتيجت له      ي ات ب  رت ةي م  ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت -
 ،اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت لمنيمينني ادر) ل مٍّ   ده ولاليت  ،ال  اميرتالجاامقرت  الدرات تلدمد ة  اإلداة ت و طاع لمى ا  -

 .وةيمين  الرةنة ل ادر)   صٍّ 
  إلستراتيجيَّة المقترحة:من االهدف العام  
 دفت  م 0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت ،تجادة ةقرت اعميجترت لماةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت ا    
 :مةل  ول عةل .   ال بارات واع   دات ُب جم هل عااكبرت  الرةنة ل ةلهةل   دبيمينردمي ل  اإلى 
  :فلسةة اإلستراتيجيَّة المقترحة 
ا عيمينني  ردمي ل ُب جم ل ال يمة ، وُب  ال تجص اعنمررت لم  ا م0202دهبا  م يرت ا تجادة ةقرت ة  أهداف رؤمرت      

ا اداع، وزبجمي أاة ل  خلم  اةئرت ديمةنةقرت   لمرت و:يزة لمى   ني أدا ل  ال درم   واعلينوة  ٍب رب ، ودهنة ل  ةلهةل 
 .   ع غ ات  اع  ميب) رتبوةااكِ  ،ع درة لمى دمبةرت ة بمب ت تاق الين) رتوطهةقرت طنات
المال مة لتنةيذ ستراتيجيات التدريبو ،عدد الد،رات إ( يوضح ماتوى اإلستراتيجيَّة المقترحةو ، 9) الجد،ل

 .ستراتيجيَّة المقترحةإلا
اإلستراتيجيات المستخدمة في  الموضوعات الوحدات التدريبيَّة م

 التدريب
 عدد الد،رات

 ة  ال هنةرت اعلهةقرت؟ 1
 ؟ وة  أهدا ل 

اع   دات ارمةقرت والي عةقرت ُب جم ل لم  الرةنة ل  -
 .وددرم  

تة ل اإللمام ةء)  ، جىلاعرت الرةنة ل ا ليمام اإل -
 .خلإوالجم  ة ت... واليةزم ل

وكةيةقرت  ،اعااعت الب ر رت ُب جم ل ددرمس الرةنة ل -

 .الي ت الذهين -
 واااار. اعه عدرت -
 .ال يم  ال ي و  -
 

0 



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 209 

اإلستراتيجيات المستخدمة في  الموضوعات الوحدات التدريبيَّة م
 التدريب

 عدد الد،رات

 .ةااال ل 
 .أتدث الهظجم ت الهي ةقرت والجاامقرت -

كةت م بح اعيمي   0
 المنيج رت وةبارً   ةه ميً 
 هل ؟

 . ج   اعيج رت اع  ترت لمى شبررت ا ة  در -
الياعرت اني لم  الرةنة ل واعهلي اليمن  وال   رب  -

 .اليمنةقرت
 .راط ة دة الرةنة ل اغ ه  ة  اعااد الدراتةقرت -
 .ةي رف تدمءرت ُب لم  الرةنة ل -
 .اليم يرت ورال لم  الرةنة ل -

 .الي ت الذهين -
 واااار. اعه عدرت -
 .س اع غجال درم -
 .ال يم  ال ي و  -

. 

ة  ةل رات البح   0
الازةرت عيمي   اليمن 
 ؟الرةنة ل

 .أ اعة د  و اااب  وطجق إلداده  البح  اليمن  -
 .أتدث اعؤلي ت ُب لم  الرةنة ل -
 .ةؤت  ت وهةئ ت ومجية ت دالنرت لمبح  اليمن  -

 .الي ت الذهين -
 واااار. اعه عدرت -
 .اع غجال درمس  -
 .ال يم  ال ي و  -

0 

كةت شنر  دابةت   4
درهالااة  اعيماة ت 

د   ت ُب  وا
 ؟ددرمس الرةنة ل

 .اليجوض الينمةقرت وال   رب اعم ممقرت -
 .  ا ج  اعين) ا -
 .لرجو إ د ل ك  ب إ -
وطجق  ،اعدو  ت ال يمةنةقرت وال م  ةقرت: أ االل  -

 .إ د  ل 

 واااار. اعه عدرت -
 .ال درمس اع غج -
 .ال يم  ا لهنذارت -
 . جق الين) اجلن ل  -

. 

 ة  اعااد ال يمةنةقرت؟ 5
وكةت شنر  د نةنل  

 ودهيةذه ؟

 .الي ت الذهين - .اعااد ال يمةنةقرت اادمءرت: د نةنل  وإلداده  ولج ل -
 واااار. اعه عدرت -
 اليجوض الينمةقرت. -
 .ال يم  ال ي و  -

0 

 :التوصيات
 يقدم الباحث التوصيات التالية:  باث؛في ضوء نتا ج ال    

ودبامجه   ،حنا دابةت هذه اعه هي  عجتمرت الء  امقرتا ولني ل  و ا ةه هي إلداد ةيمين  الرةنة ل ؤ دااة   ظج اع ( 9
  .دهنةرت اعيمينني ةلهةل   جورة وأن دؤكد ،اعم ميرت لمننمررت اليمنةقرت ُب  ال ال بارات ،ورب ةهل 

دبامج اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت ُب  ال رؤمرت تجادة ةقرت اعميجترت ُب ت ي دة ة  ا  ا( 0
 م.  0202 اعنمررت

 م. 0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،ه ن م اتع ةرت الدورات ال درمبةقرت عيمين  الرةنة ل ا( 0
تجادة ة ت ال درمس اليت إواعيمي  أله ل اخلدةرت  وة  ٍب دبامج اعه هي وطجا   و  ،ددرما الب لا اعيمي  عب) اخلدةرت( 3

 د ندى ةا ذلك. 
 ( اه ل الماةي ال درمبةقرت ُب  ال ا ت ة ا ت اعلهةقرت الييمةقرت عيمين  الرةنة ل. .
  تةن  ةيمين  الرةنة ل  عااكبرت ال بارات ُب اع  حدل ت اليمنةقرت  ،ام الببةيةقرت( ال هنةرت اعلهةقرت اع  نجة عيمين  اليم5

 وال رهالااةقرت  مم  ُم ل  ُب ر ا اإلدال لدمل ، وزن   ة  اادة الينمةقرت ال يمةنةقرت.
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 المقترحات: 
اتاجال بح  ال اات  هذم  ود مةًن  دببدأ دجاكنةقرت اليم  ،اا إ بح وات رن ً  ع  ادأه ال بح ،ُب  ال     ي ال  

 البحاث والدرات ت ال  لةرت: 
ُب  ال رؤمرت  ،اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  الرةنة ل ا عجتمرت الء  امقرت ل بامجل  إلداد اج  ةي ةميجح   حب إاجال  -

 . 0202اعنمررت 
لم   -كةنة ل  - ةزم ل -)أتة ل اجاةي ال هنةرت اعلهةقرت عيمين  اليمام الببةيةقرتتجادة ةقرت ةميجترت ل بامج إل   حب  إاجال -

 .0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،وال ر ة) اةهل  ا عجتمرت الء  امقرت ،اإلرض(
 . 0202الرةنة ل ُب  ال رؤمرت اعنمررت   ة دةمم لمرت ل بامج أدال ةدجُب حباثإاجال  -
 ل هنةرت ا ذب ه حنا اعلهرت. 0202ُب  ال رؤمرت اعنمررت  ،ا ةيمين  اليمام الببةيةقرتدرات ت ل بامج اجاةي ددرمإاجال  -
رؤمرت اعنمررت إاجال درات ت وحباث دا ح   لمةقرت اجاةي ددرمبةقرت عيمين  الرةنة ل ل هنةرت أدا ل  ال درم  ، ُب  ال  -

0202. 
  :المراجع

 أ،اًل المراجع العربيَّة:
.   تا  ات ة ا ت الهنا اعلين اع  دام عيمن  اعجتمرت الء  امقرت ا عدارس اليجاةقرت ُب ااركةه(. 0293أت  دو، تة   )

 .، الجم ض، اعنمررت اليجاةقرت ال يادمقرترت لرت ة اة    غ  ةهدارة. كمةقرت الجاةرت، ا ةيرت اعمك تياد
(. دور كمة ت الجاةرت ُب ال هنةرت اعلهةقرت لمنيم  ُب  ال رؤمرت اعنمررت 0291اإلكميب،  لد لبد اهلل  ودغجي، لم  أمحد )

 .808-980، ا ةيرت المي ة ، 0202ةؤسبج دور اجل ةي ت ال يادمقرت ُب ديية) رؤمرت ، 0202اليجاةقرت ال يادمقرت 
ة ثثثثثثثثثثثثث ح لمثثثثثثثثثثثثثى الثثثثثثثثثثثثثجااط  0298مالةثثثثثثثثثثثثثا  0ُب ًب ا تثثثثثثثثثثثثثجا ع  ، يمثثثثثثثثثثثثثة (. وزارة ال0295اج ثثثثثثثثثثثثث ةي ال حثثثثثثثثثثثثثال الثثثثثثثثثثثثثاطين )

  http://visioncenter-media \ar\2030.gov.saال  إ:
ولاع    0202ُب  ال رؤمرت  ،(. ال بار اعلين عيمن  الجم  ة ت دبهبميرت دباك0298اادة، ت ةةرت ت ني :ند )

 .009-999، (9)00، . جممرت دجاام ت الجم  ة تا عن رت ت ال أةمةقرت و ي لةقرت الذات ال درم ةقرت
(. ت ا ت ال بار اعلين عيمن  اليمام ُب اعجتمرت اع اتبرت ُب :  ظرت 0295ااجيب،    ) جب د  الدنجا ، تيةد :ند )

 ...92-9233(، 3) 8 جممرت اليمام الجاامقرت والهي ةقرت، يادمقرت، ا ةيرت المي ة ،لهةزة ا عنمررت اليجاةقرت ال 
اعؤسبج اليمن  ُب  ال ةيبة ت الي ج الجعن ،  ،(. ات ة ا ت ةيمن  اليمام لم هنةرت اعلهةقرت0291 مة)، لنج تةد )

 .990-902لمجاةرت اليمنةقرت، ، اجلنيةقرت اع جمقرت ال  تا لدج: الجاةرت اليمنةقرت وال هنةرت اع  داةرت
 .. المي هجة: دار الي ج لمهدج وال ازماةدا ) تدمءرت ُب إدارة اعؤت  ت ال يمةنةقرت(. .029)  مة)،  بة) تيد

(. اج  ةي ددرميب ةميجح ل بامج اآلدال ال درم   عيمن  المغرت اليجاةقرت ا عجتمرت الء  امقرت ُب  ال 0299الجوع ، راشد :ند )
 .921-.5(، 0) 8، جممرت ا ةيرت أم الميجى لميمام الجاامقرت والهي ةقرت، 0202رؤمرت اعنمررت 

http://vision/
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 ح لمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثجااط ال ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث إ: ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 0298مالةثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  0ُب ال يمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ، ًب ا تثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثجا ع ُب  0202رؤمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرت 
-education/education/vision-and-https://www.mosoah.com/career

educatio-in-2030 . 
ة  ح لمى الجااط ال  إ:  0298مالةا  1م(. ًب ا تجا ع ُب  0295) 0202دمقرت اعنمررت اليجاةقرت ال يا رؤمرت 

file:///C:/Users/WinDows/Downloads/Saudi_Vision2030_AR.pdf 
ورعرت لن) ةميدةرت ال   دة لدى ةيمن  اعدارس الء  امقرت دبح  ظرت ادة، (. لمي  رت حباث اليمي) .029الزا دي، أمحد :ند )

 راةا اآل ج. .0-00،     عؤسبج ُب  ال ةب لا ال هنةرت وة   دات الي ج جب ةيرت أم الميجى
مثثرت كمةقثثرت جم(. ال هنةثثرت اعلهةقثثرت لمنيمثث  واذب ه هتثث  اادمءثثرت تثثبةمه  ل بثثامج ال يمثثة  ة عبثث) اجلثث ةي . 0299) زمثثدان، ال ثثةد :نثثد

 .392-012، (03)، ا ةيرت اارتيةد، الجاةرت
ا دا ةقثرت دبدمهثرت الجمث ض ةث   ةياعث ت ال هنةثرت اعلهةقثرت الذادةقثرت لثدى ةيمنث ت اعجتمثرت ا (.0299) ال جت  ،    زة :نثد  ثجاس

 .19.-381، (98) 3، ا ةيرت لني مشس، جممرت البح  اليمن  ُب الجاةرت، والرت  ظجه ق 
(. د ثثار ةميثثجح جملثث  ت دبامجمقثثرت  لثثداد ةيمثث  اليمثثام ُب  ثثال اذب هثث ت ال هنةثثرت اعلهةقثثرت ُب 0291الدثثة ب، ةيثث  ع تثث  )

 – 1.0 اليثثجص وال حثثدم ت، –اعيمثث  ول ثثج اعيج ثثرت  –اعثثؤسبج الثثدوإ ل ثثج اعيج ثثرت، ا ةيثثرت اعمثثك   لثثد، كمةقثثرت الجاةثثرت، 
115 . 

ا دا ةقثرت ُب اعنمرثرت اليجاةقثرت ال ثيادمقرت ُب  ثال الجؤمثرت الاطهةقثرت  م إلداد ةيمث  اعجتمثرت ا(. دبامج  ظ 0299) ط ، أة   :ند
 .903-928، جممرت الميجالة واعيج رت. 0202

، الميث هجة، ةؤت ثرت طةبثرت لمهدثج الهنثا وال هنةثرت اعلهةقثرت لمنيمث : ال ثدرمس ألهث ل اخلدةثرت(. 0290ل ةج، ط رق لبثد الثجؤوف )
 وال ازما.

(. ةمي ر ثثرت ال بثثامج اعلثثين عيمنثث ت اليمثثام ُب ةدمهثثرت الجمثث ض دبيثث م  ال بثثامج اعلثثين .029لرثثجس، إشنثث ن اهثث  لنثثج )اليبثثد ا
 . 009-088، (0)01، جممرت اليمام الجاامقرتعيمن  اليمام ُب الا م ت اع حدة. 

 عيمنثث  الرةنةثث ل دبجتمثثرت ة ايثثد ال يمثثة    لمةقثثرت اج ثث ةي ةميثثجح ل هنةثثرت اإلدال اعلثثين(. 0228اليثثمي، لبثثداليزمز تثثمةن ن ) 
. رت لرت دك اراه غث  ةهدثارة، ةيلثد الدراتث ت والبحثاث اإلت ت  ا مبهرت لن ن، ُب  ال ات ة ا هت  ال درمبةقرت

 الجاامقرت، ا ةيرت المي هجة.
ت اث هت  ال درم ثةقرت ُب   لمةقرت اج  ةي ةميجح ل بامج اإلدال ال درم   عيمن ت اليمام و ث  (. .029ةجزوق ) رتاليجُب، ت 

اعدمهثثرت اعهثثارة، اعنمرثثرت اليجاةقثثرت ا ةيثثرت طةبثثرت، ، . رتثث لرت ة اة ثث   غثث  ةهدثثارة، كمةقثثرت الجاةثثرتةهبميثثرت اعدمهثثرت اعهثثارة
 ال يادمقرت.

علمةقثرت: دراتثرت (. ال هنةثرت اعلهةقثرت عيمنث  الجاةثرت الجم  ثةقرت لمنجتمثرت ا لدادمقثرت دبح  ظثرت الد0299) لز الثدم ، أاثا اله ث  أمحثد
 .030-008، 09 ،اجملمرت اليمنةقرت ليمام الجاةرت البد ةقرت والجم  رتربمةمةقرت. 

ا ةيرت لني  جممرت البح  اليمن  ُب الجاةرت، .(. أت لةا ال هنةرت اعلهةقرت وةياع ت دهيةذه 0291) ل  ي، ةلدي ا  ة  ا
 .959-9.9، (1) 99مشس، 
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دمياس ةيمن ت اليمام الدجلةقرت ُب اعجتمرت اع اتبرت ُب  ال اعي م  اعميجترت لبحاث اآلدال . (0229اليم ، رس لبد اليزمز )
 ، رت لرت ة ا    غ  ةهدارة، كمةقرت الجاةرت، ا ةيرت اعمك تياد، اعنمررت اليجاةقرت ال يادمقرت، الجم ض.ال درم  

، ُب  ثال اعيث م  اعلهةقثرت اعي تثجة ،الء  امقثرت ُب الثةن (. دميثاس أدال ةيمنث  الجم  ثة ت ا عجتمثرت 0295)، ط هج لءنث ن لم 
 .992-.9، اجملمرت اليجاةقرت لمجاةرت اليمنةقرت وال ميهةقرتا ةيرت اليمام وال رهالااة ، 

دال اعلثثثين لثثثدى ةيمنثثث ت الجم  ثثثة ت  جا ثثثةقرت اع زاةهثثث  ُب دهنةثثثرت اإل(.   لمةقثثثرت الي ثثثال ا 0298) الينثثثجي، ك  ثثث  الدثثث ة 
 .9.0-909(، 0) .0 ا ةيرت أتةاط، جممرت كمةقرت الجاةرت،مرت اع اتبرت. ا عجت

ا ةيرت دباك،     (. واعا ال هنةرت اعلهةقرت لدى ألض ل هةئرت ال درمس واهلةئرت اع   دة ُب.029) اليهزي، تياد ا  لةد
 ..92-191(، 0) 30 ا ردن،لن دة البح  اليمن ،  -اجل ةيرت اإلرد ةقرت، درات ت اليمام الجاامقرت

(. واعثثا الهنثثا اعلثثين عيمنثث  اليمثثام 0291، لبثثد الثثجمح  لبثثد اهلل )رتالدوممثث  اعه ثثاري، ةدثثي) اثثدر  الي ثث م، ت ثث  :نثثد
 ..59-93. (،9)915زهج، ، ا ةيرت اإلجممرت كمةقرت الجاةرتا دا ةقرت ادولرت الرام .  والجم  ة ت دبدارس اعجتمرت ا

ةثثؤسبج دور " م إت. حبثث  ةميثثدق 0202إطثث ر اااكنثثرت ُب اجل ةيثث ت ل حميةثث  رؤمثثرت  (.0291اليثازان، اجلثثاهجة اهثث  تثثمةن ن )
 .مه مج، جب ةيرت المي ة ، ال يادمقرت 90-99، ا  رمخ 0202اجل ةي ت ال يادمقرت ُب ديية) رؤمرت 

  ثثال ا ت ة اثث ت ُب ،دراتثثرت ربمةمةقثثرت لمثثماةي ال درمبةقثثرت ا ك دشنةقثثرت اعلهةقثثرت لمنيمنثثني دب ثثج(. 0290)د هةثثء  أمحثث عدثثب ،
 ، رت لرت ة ا    ةهدارة، كمةقرت الجاةرت، ا ةيرت طهب ، ة ج.ال درمبةقرت لمنيمنني

(. اج  ةي ةميجح لم هنةرت اعلهةقرت المي  نرت لمى ال يم  الذاٌب ل ح ني ةلث رات ةيمنث  الرةنةث ل 0291كدرا، لن د مجة) )
 .009-028 (،0) .0 تاةةقرت لمدرات ت الجاامقرت والهي ةقرت، جممرت اجل ةيرت اة  الء  اي ُب غزة، مدبجتمرت ال ي
ورعثثرت لنثث) ةلثث رات اعيمثث  ُب بثث) ل ثثج الءثثارة الجعنةقثثرت وطثثجق دهنة لثث ،  (.0295)  ااثثجيب، هةثث  دجكثث  :نثثد، :نثثاد   ثثاح

 .05-03اه  لبد الجمح ، أك ااج  ة. كمةقرت الجاةرت، ا ةيرت اإلة ة  ار ت  دوة ةيم  الي ج الجعن إ ةميدم
ا ةيثثرت لثثني  - ةثث ما 1و  5(. جلهثثرت الجاةثثرت اثث جملمس اإللمثثى لمءمي  ثثرت، مثثاة  .029)" ةثثؤسبج "رؤمثثرت ل بثثامج ال يمثثة  ُب ة ثثج

 مشس.
(. "إلداد وددرما اعيم  ُب  ال ةب لثا ال هنةثرت وة ث  دات الي ثج، كمةقثرت الجاةثرت، 0295اعؤسبج اخل ةس  لداد اعيم  )

 أاجم). .0-00 ةيرت أم الميجى،  ال اليجة ا
اعلثثين لمنيمثث  ألهثث ل اخلدةثثرت  ال بثثامج ال حثثدم ت الثثيت داااثث  (. اعيمثث  وربثثدم ت0290اعثثؤسبج الثثدوإ لثث  اعيمثث  ُب الجمثث ض )

 واعجاح اامال اعه تبرت اليت دضن  ا ردمي ل ا ع  اى اليمن  والجااي واعلين لدى اعيم .
وزارة ال يمثة  اليث إ ممءمثرت اث عجكز الثاطين  ديم   جمد جلةث) ادمثد، (.0299لرجو  وال يم  ل  ايد ) لم يم  ااعؤسبج الدوإ 

 03-09الجمثث ض،  هثثدق الية ثثمةقرت، اليثثجة ةثث   لمثث يم  ا لرثثجو  وال يمثثة  لثث  ايثثد ا عنمرثثرت اليجاةقثثرت ال ثثيادمقرت،
 .002-9 مامج، 
ا ةيثثرت اعمثثك ، كمةقثثرت الجاةثثرت  ،ةيمثث  ة  ثثدد ليثث مل ة غثث  (.0295) اعيج ثثرت: اليثثجص وال حثثدم تاعيمثث  ول ثثج اعثثؤسبج الثثدوإ 
  ا نم. 002-08اليجة ة   ال ،   لد



ة ة التنمية برامج لتطوير مقترحة إستراتيجيَّ مي املهنيَّ ِّ
 
ة باملرحلة الكيمياء ملعل  خواجي محمد طاهر أيمن/  أ                  إعداد م0202 اململكة رؤية ضوء في الثانويَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اجلنيةقثرت اع ثجمقرت لمنهث هي  -(. اجاةي إلداد اعيمنثني ُب اجل ةيث ت  ةث  أاث) ال نةثز.029) اا واليدجوناليمن  الج سبج ااعؤ 
 .أغ بس 01-05لني مشس، ماة   وطجق ال درمس، ا ةيرت

جممرت  ُب  ال  مة مجلارمقرت ال ني الديبةقرت.  ،(. دبامج إلداد اعيم  ُب اعنمررت اليجاةقرت ال يادمقرت0299) اهلزاع، تمة  هزاع
 .098-053، (9) 918 زهجا ةيرت اإل كمةقرت الجاةرت،

ذبثثجايت الة اثث ن (. دبثثامج  ظثث م إلثثداد اعيمثث  ُب اعنمرثثرت اليجاةقثثرت ال ثثيادمقرت ُب  ثثال .029)  اليهثث دي، لبثث  اهلاشنثث)، اا  ثث م
 .ردناإل (،0) 3، اجملمرت الجاامقرت الدولةقرت اع م  رتو مهدا. 

 9ا تثثجاا ع ُب ، ًب اعيثث م  اعلهةقثثرت ال يمةنةقثثرت لمنيمنثثني ُب اعنمرثثرت اليجاةقثثرت ال ثثيادمقرت(. 0295) اليثث م ميثثاس ال يمثثة ةئثثرت ده
ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ح لمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثجاط ال ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث إ:  0298مالةثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا 

https://www.scribd.com/document/386835169/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
-%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
-%D9%81%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

2016-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88 
 9، ًب ا تثثجاا ع ُب اع ثث داةرت لمنيمنثثني ا طثث ر اليثث م ل ة تثثرت ال هنةثثرت اعلهةقثثرت. (0295ردن )اإلُب  لجاةثثرت وال يمثثة ارة اوز 

ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ح لمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثجااط ال ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث إ:  0298مالةثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا 
http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/MNA/Te
achers/Jordan/S6%20The%20general%20framework%20of%20sustainable%20prof

essional%20development.pdf 
ة ثثثثثث ح لمثثثثثثى الثثثثثثجااط  0298 مالةثثثثثثا9. ًب ا تثثثثثثجا ع ا ثثثثثث رمخ 0202ال يمثثثثثثة  ورؤمثثثثثثرت ال ثثثثثثيادمقرت (. 0299وزارة ال يمثثثثثثة  )

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx 
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 المجتمعية والتغييرات العالمية التوجهات ضوء في التربية بكليات العلوم معلم إعداد ومقررات برامج تطوير
 واالقتصادية

 ملخص    
كمقررات إعداد معلم العلـو بكليات تطوير برامج سؤاؿ الرئيس: كيف ؽلكن لا عنإلجابة ا الورقة البحثية ىدفت ىذه    

كاشتملت ىذه الورقة على أىداؼ البحث كأعليتو   التغيَتات اجملتمعية كاالقتصادية؟الًتبية يف ضوء التوجهات العادلية ك 
: تعريف كربديد دكاعي الدراسات السابقة ( كربديدىا كىياإلطار النظرم ك لحات البحث كمنهجيتو كاألدبيات )كمصط

التغيَتات اجملتمعية ، ك ية)التوجهات العادلية ادلعاصرةبرامج كمقررات إعداد معلم العلـو بكليات الًتبوير كمربرات تط
، كتقدًن التصور ادلقًتح ( خصائص كمهارات ادلعلم يف القرف احلادم كالعشرين لتحسُت جودة التعليم، ك  كاالقتصادية

كيمياء كاألحياء( بكليات النانو تكنولوجي يف زبصصات ) الفيزياء كالالعلـو كتضمُت مفاىيم برامج إعداد معلم  لتطوير
 ، كتقدًن التوصيات.الًتبية

 ABSTRACT:  

 This paper aimed to answer the main question: How can develop  

the programs and courses of the science teacher preparation  in the colleges of education 

in the light of global trends and societal and economic changes? 

Therefore, this paper included the reasons and rationale of developing  

the programs and courses of the science teacher preparation in the colleges of education 

( contemporary global trends and societal and economic changes ) , and the proposed 

presentation of the programs and courses of the science teacher preparation  in the 

colleges of education in the light of contemporary global trends and societal and 

economic changes, Recommendations and proposals. 
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 مقدمة : 
 ذلك نعكسكيالتغيَتات اجملتمعية كاالقتصادية ك  التكنولوجيةك كالًتبوية  ةيعلمال اتالتطور بز العصر الذم نعيش فيو يمتي     

كالًتبوية  ةيعلمال اتالتطور أدكار معلم العلـو كبرامج كمقررات إعداده بكليات الًتبية .كأدت بشكل كاضح علي 
إىل فرض رلموعة من التحديات اليت تواجو التعليم كاالقتصادية كالعودلة كالتنمية ادلستدامة كالتغَتات اجملتمعية  التكنولوجيةك 

 كاالقتصاديةبصفة عامة كإعداد ادلعلم بصفة خاصة . كاتضحت العديد من التوجهات العادلية ادلعاصرة كالتغَتات اجملتمعية 
( ، ICT( ، كتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت ) Nanotechnologyنولوجي) مثل: ظهور مفاىيم النانو تك

كالرقمنة كالركبوت كالذكاء االصطناعي ، كاقتصاد ادلعرفة ، كالعودلة ، كالتنمية ادلستدامة ، كحركة ادلعايَت كادلعايَت القومية 
مدخل  كاستخداـ،  ( NGSS، 2013( كمعايَت علـو اجليل القادـ ) NSES,1995األمريكية للًتبية العلمية ) 

لتطوير كتصميم برامج إعداد ادلعلم كإكساب الطالب ادلعلمُت  Learning Outcomes )سلرجات التعلم ) 
،  ( TIMSS)ية يف العلـو كالرياضيات دكللتوجهات ال، كا ( Learning Outcomes )سلرجات التعلم 

( ،  PISAكالكفايات العادلية دلعلم العلـو يف ضوء مشركع ) كمهارات القرف احلادم كالعشرين كاجلودة الشاملة ، 
(  األمر الذم ينتج عنو  Project-Based Learning Protocolsكبركتوكوالت التعلم القائم على ادلشركع  )

، كثقافيان  ربديات للمستقبل كيفرض أدكاران جديدة دلعلم العلـو كيدعو إىل ضركرة تطوير إعداد ادلعلم ) أكادؽليان ، كمهنيان 
كاجتماعيان( كاكسابو مهارات القرف احلادم كالعشرين دلواجهة ربديات ادلستقبل ليتخرج قادران على القياـ بأدكاره اجلديدة 

 كتنفيذ ادلناىج الدراسية دبراحل التعليم العاـ كربقيق أىدافها. 
كيرتكز تطوير التعليم يف القرف احلادم كالعشرين بشكل رئيس على برامج إعداد ادلعلم كتنميتو مهنيان كإعداد ادلعلم ادللم    

بالتغَتات اجملتمعية كاالقتصادية كالتطورات العلمية كالتكنولوجية كالًتبوية يف رلاؿ زبصصو كامتالكو مهارات التواصل 
 ادلشكالت .  كالقدرة على ازباذ القرار كحل

 تكنولوجيا يف كالتطوركالنانو تكنولوجي كالثورة التكنولوجية  ، ادلختلفة ادلعرفة رلاالت يف ادلستمر التزايد أف شك كال   
 التلوث  :مثل ، العامل تواجو اليت االجتماعيةالتغَتات ك  االقتصادية ادلشكالت من العديد كظهور ،كاالتصاالت  ادلعلومات

 مسئولياتبأدكار ك  ألقى قد كغَتىا ، كاألمراض  اءذالغ كنقص السكاين التضخم مشكالت، ك  الطاقة كأزمة البيئي،
 بتحملان جدير  يكوف حىت كمهاراتو معارفو كإثراء ، ذاتو تطوير إىل السعيفرض عليو كت ، ادلعلم قتعا على جديدة

  قد العامل يعيشها اليت ادلتالحقة ادلعاصرة ادلتغَتات أف كما.  ـيو  بعد يوما معارفو تزداد رلتمع يف رالتطوي قيادة مسئوليات
ان دكار أضافت أ كبالتايل ، التعليمية ادلؤسسات دكر تغَت نتيجتها من كاف عليها، ربديات كفرضت ، الًتبية على انعكست

 ادلدخل ىاباعتبار  ادلستدامة ادلهنية لتنميةعداد ادلعلم كاإل خاص اىتماـ توجيو يتطلب األمر كأصبح ، لمعلمُتل جديدة
 كمتطلباتكالًتبوية ادلتنوعة  التعليمية بأدكارىم القياـ على قادرين غلعلهم دبا ،علمُت ادل أداء مستول لتحسُت األساسي

كالتكنولوجية كتواجو ربديات  يةالًتبو  كادلستحدثات العادلية التطورات تساير مستقبلية كرؤية شامل دبنظورك  بكفاءة ادلهنة
 ( .  ٗ-ٕ،  ٕٗٔٓادلستقبل كربقيق جودة التعليم .) عبدالسالـ مصطفى ، 

كالتحديات ادلستقبلية للتعليم  االقتصاديةك  االجتماعيةالتغَتات كدلسايرة كمراعاة التوجهات العادلية ادلعاصرة  كمواجهة      
 أصبحت احلاجة ملحة إلعادة النظر يف برامج كمناىج إعداد ادلعلم بكليات الًتبية .
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ختيار كاكالتقٍت  علميال طورالفاعلة ادلتطورة كادلواكبة للتالبشرية يف إعداد الكوادر  كفءكمن ىنا يأيت دكر ادلعلم ال
كمن ىذا ادلنطلق ػلتاج ادلعلم إىل  كأساليب التقوًن احلديثة . لة امية الفعيالتعل لائكالوسكاألنشطة  ؽ كاالسًتاتيجياتالطر 

 )كالثقافية كالطريق لتحقيق ذلك ىو استخداـ مدخل سلرجات التعلم  كالًتبويةكالتكنولوجية تطوير كفاياتو العلمية 
Learning Outcomes )  بية لرؤية التعلم من كجهة نظر لتطوير كتصميم برامج كمناىج إعداد ادلعلم بكليات الًت

األسس العلمية ك  االذباىات احلديثةإعداد ادلعلمُت كفق ادلتعلم كليس ادلعلم كربسُت جودة التعليم كتطوير كتصميم برامج 
 كربديات العصرالعادلية احلديثة  طوراتالتكبدكف إعداد ادلعلم ادلؤىل دلواجهة التوجهات ك  الًتبوية .  ألفكاراالفلسفات ك ك 

ىدافها الًتبوية ادلنشودة كلن تتمكن أللمعلمُت لن ربقق  تطورة ادلوسائل ال توفَتك   ادلقررات الدراسيةادلناىج ك  تطوير فإف
سايرتو اجملتمع كم تقدـكسينعكس ذلك سلبا علي  كادلهن ادلختلفة عة يف مؤسسات األعماؿ ريسلمن مواكبة التطورات ا

 نولوجيا كالًتبية .التكك علم للدكؿ ادلتقدمة يف رلاؿ ال
كالتكنولوجية يف ضوء التوجهات العادلية كفاياتو العلمية كالًتبوية أدكاره ك كمن ىذا ادلنطلق ػلتاج ادلعلم إىل تطوير  

 االجتماعيةات َت التغي.كهتدؼ ىذه الورقة إىل تعريف التوجهات العادلية ادلعاصرة ، ك التغيَتات اجملتمعية كاالقتصاديةك 
 نعكاساهتا على أدكار معلم العلـو كبرامج إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية كبرامج التنمية ادلهنية، ككيفيةكا االقتصاديةك 

 كتقدًن التوصيات.، مراعاهتا يف برامج إعداد معلم  العلـو بكليات الًتبية 

 مشكلة البحث :   
ظلطية كتقليدية البناء كالتصميم كال تراعي  ىناؾ قصور يف برامج كمناىج إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية بوصفها

التوجهات العادلية ادلعاصرة كالتغَتات اجملتمعية كاالقتصادية كال توفر سلرجات التعلم ادلستهدفة اليت تساعد اخلرغلُت على 
العلـو .  القياـ دبهامهم كأدكارىم يف مواجهة متطلبات احلاضر كربديات ادلستقبل كتنفيذ ادلناىج كربقيق جودة تدريس

ككجود فجوة بُت كاقع برامج كمناىج كليات الًتبية احلالية كالتوجهات العادلية ادلعاصرة كالتغَتات اجملتمعية كاالقتصادية 
كمتطلبات جودة تدريس   Intended learning outcomes  (ILOs)ادلستهدفة  كربقيق سلرجات التعلم

  العلـو . 
  سؤال الرئيس التالي :Jإلجابة عن االحالي في اوتتحدد مشكلة البحث    

التغيَتات تطوير برامج كمقررات إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية يف ضوء التوجهات العادلية ادلعاصرة ك كيف ؽلكن     
  ؟ اجملتمعية كاالقتصادية
 سؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :لويتفرع من ا

 كربديات العصر يف رلاؿ إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية ؟ما التوجهات العادلية ادلعاصرة  -ٔ
 ما التغَتات اجملتمعية كاالقتصادية كربديات العصر يف رلاؿ إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية ؟ -ٕ
برامج كمقررات إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية يف ضوء بعض التوجهات العادلية  ما التصور ادلقًتح لتطوير -ٖ

 ؟ التغيَتات اجملتمعية كاالقتصاديةك ادلعاصرة 
  أهداف البحث:     

 يهدؼ ىذا البحث إىل ما يلي: 
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 ربديد التوجهات العادلية ادلعاصرة كربديات العصر يف رلاؿ إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية ؟ -ٔ
 ربديد التغَتات اجملتمعية كاالقتصادية كإنعكاساهتا يف رلاؿ إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية .  -ٕ
تقدًن التصور ادلقًتح لتطوير برامج كمقررات إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية يف ضوء بعض التوجهات العادلية  -ٖ

 ادلعاصرة كالتغَتات اجملتمعية كاالقتصادية.

 أهمية البحث :  

 ترجع أعلية ىذا البحث إىل أنو يسهم يف : 
توجيو نظر ادلسئولُت كادلتخصصُت كأساتذة كليات الًتبية إىل التوجهات العادلية ادلعاصرة كالتغَتات اجملتمعية  -1

 كاالقتصادية كربديات العصر يف رلاؿ إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية . 
ًتبية خبصائص كمهارات ادلعلم يف القرف احلادم كالعشرين لتحسُت تزكيد ادلسئولُت كادلتخصصُت كأساتذة كليات ال -2

 جودة التعليم . 
تزكيد أساتذة كليات الًتبية خبصائص سلرجات التعلم للطالب ادلعلمُت زبصص العلـو بكليات الًتبية ككيفية  -3

 استخدامها يف تصميم كتطوير برامج إعداد معلم العلـو لتحسُت جودة التعليم .

 البحث :مصطلحات   
 تعريف تطوير برنامج إعداد معلم العلوم بكليات التربية :   - 

حيث تستهدؼ  ؛ ، بل أىم ىذه العملياتبرنامج إعداد معلم العلـو إحدل عمليات بأنو يعرفه الباحث : 
اجملتمعية التغيَتات إعداد معلم العلـو لتلبية متطلبات التوجهات العادلية ادلعاصرة ك  كمقرراتىج اعناصر من ربسُت

كاألنشطة كالوسائل  ا دبحتول ادلنهج، كأساليب التدريسكاالقتصادية دبا يزيد من جودهتا بداية من أىداؼ ادلنهج، كمركرن 
، ترتبط بعمليات ادلنهج  عملية ىادفة، مستمرة، شاملة متكاملةبرنامج إعداد معلم العلـو كتطوير  . كالتقوًن،  التعليمية

 (. الباحث)  ادلنهج، كتقوًن ادلنهجأك تصميم كبناء األخرل كتخطيط ادلنهج، 

 تعريف التوجهات العالمية المعاصرة في مجال إعداد معلم العلوم بكليات التربية :  -    

ىي رلموعة من األفكار كادلبادئ كالتصورات كادلعارؼ العلمية كالًتبوية كالتكنولوجية اليت تؤكد عليها ادلشركعات      
العادلية كادلراكز البحثية الًتبوية كاخلرباء كادلتخصصوف كغلب مراعاهتا يف بناء كتطوير برامج كمقررات إعداد معلم العلـو 

 .( الباحث) بكليات الًتبية 

 التغيرات المجتمعية واالقتصادية : -   

، كىي االجتماعي-التطور الثقايف أك التقدـ االجتماعي يشَت إىل فكرة: بأنو  التغَت االجتماعييعرؼ الباحث    
إىل التغَت اإلػلائي يف الًتكيب  قد يشَت أيضان ك ية. الفكرة الفلسفية بأف اجملتمع يتحرؾ لألماـ من خالؿ كسائل تطور 

بناء على ذلك، قد يشَت أيضا إىل  .الرأمسالية ضلو اإلقطاعية عن االجتماعي االقتصادم. على سبيل ادلثاؿ التحوؿ بعيدان 
حركة احلقوؽ  أك حق النساء يف التصويت ثورة اجتماعية مثل الثورة االشًتاكية ادلتمثلة يف احلركات االجتماعية األخرل مثل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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. كبذلك يرتبط   قد ػلدث التغَت االجتماعي نتيجة لقول ثقافية أك دينية أك اقتصادية أك علمية أك تكنولوجية . كادلدنية
التغَت االجتماعي نتيجة  كبَتان كمباشران ككل منهما يؤثر يف اآلخر .كػلدثالتغَت االجتماعي بالتغَت االقتصادم ارتباطان  

 .باإلضافة إىل بعض العوامل الفريدة أك العشوائيةادلقصودة كادلخططة جملموعة من العوامل النظامية 

لطالب ىو خطة دراسية لتعليم كتعلم ا تعريف برنامج إعداد معلم العلوم بكليات التربية  في ضوء الجودة : -
بكليات الًتبية يف مستول تعليمي معُت كزبصص العلـو أك فرع من فركع العلـو  تشمل رؤية كرسالة الربنامج 
كادلعايَت األكادؽلية كأىداؼ الربنامج كادلقررات الدراسية كزلتواىا كاسًتاتيجيات التعليم كالتعلم كالتقوًن، كشركط 

 ى الشهادة كمستواىا كنوعها .القبوؿ فيو ، كادلدة الزمنية إلصلازه ، كمسم
 Quality تعريف الجودة : -
، كالوفاء دبا يتوقعو العميل كاجملتمع بالطرؽ األكثر كفاءة كفاعلية يف التكلفة ،  ىي " فلسفة ربقيق أىداؼ ادلنظمة  -

 (.ٕٕٓ، ـ ٜٜٛٔادلنيف ، إبراىيم  كذلك بتنظيم الطاقات الكامنة يف العاملُت بدفع مستمر للتطوير كالتحسُت " )
كتعرؼ بأهنا : " ترمجة احتياجات كتوقعات العمالء بشأف ادلنتج إىل خصائص زلددة ، تكوف أساسان لتصميم ادلنتج  -

 ( . ٜٖـ ، ٜٜٛٔمصطفى ، أمحد كتقدؽلو إىل العمل دبا يوافق حاجاتو كتوقعاتو " ) 
بأهنا : "مجلة  American National Standards institute القومية دلعهد األمريكي للمعايَتيعرفها اك  -

زلمد طعيمة ك رشدم  السمات كاخلصائص للمنتج أك اخلدمة اليت ذبعها قادرة على الوفاء باحتياجات معينة " )
 (.ٖٓٗ ـ،ٕٗٓٓالبندرم، 

 منهج البحث :
اعتمدت ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي يف ربديد أىدافها كأعليتها ، كأدبيات البحث كتأصيل دكاعي كمربرات      

،  التغيَتات اجملتمعية كاالقتصاديةالتوجهات العادلية ادلعاصرة ، ك   (برامج كمقررات إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية تطوير 
برامج  (، كتقدًن التصور ادلقًتح لتطوير احلادم كالعشرين لتحسُت جودة التعليمخصائص كمهارات ادلعلم يف القرف ك 

 . التغيَتات اجملتمعية كاالقتصاديةك ادلعاصرة كمقررات إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية يف ضوء بعض التوجهات العادلية 
 إجراءات البحث :

التغيَتات بالتوجهات العادلية ادلعاصرة ، ك اإلطالع على الكتابات كالبحوث كالدراسات السابقة كادلشركعات ادلتصلة  -
 خصائص كمهارات ادلعلم يف القرف احلادم كالعشرين .، ك  اجملتمعية كاالقتصادية

 ربديد مشكلة البحث كأىدافو كأعليتو . -
 ربديد مصطلحات البحث كمنهجيتو . -
 ابة أدبيات البحث كزلاكره .ربديد ككت -
تقدًن التصور ادلقًتح لتطوير برنامج إعداد معلم العلـو كتضمُت مفاىيم النانو تكنولوجي يف زبصصات ) الفيزياء  -

 كالكيمياء كاألحياء ( بكليات الًتبية .
 تقدًن التوصيات . -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9


 مصطفى السالم عبد. د.أ    والاقتصادية املجتمعية والتغييرات العاملية التوجهات ضوء التربيةفي بكليات العلوم معلم إعداد ومقررات برامج ثطوير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول  ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 221 

المعاصرة والتغيرات االجتماعية  أدبيات البحث : ) اإلطار النظري والدراسات السابقة ( : التوجهات العالمية
 في مجال إعداد معلم العلوم بكليات التربية : تحديات العصرواالقتصادية و 

 ويشتمل اإلطار النظري والدراسات السابقة على ثالثة محاور رئيسة هي :    
 كتطوير برامج إعداد معلم العلـو . ربديات العصرالتوجهات العادلية ادلعاصرة ك  -
.التغَتات  -  االجتماعية كاالقتصادية كإنعكاساهتا يف تطوير برامج إعداد معلم العلـو
التصور ادلقًتح لتطوير برامج إعداد معلم العلـو كتضمُت مفاىيم النانو تكنولوجي يف زبصصات ) الفيزياء كالكيمياء  -

 كاألحياء ( بكليات الًتبية .
 ويتم تناولها وتوضيحها كما يلي :

 وتطوير إعداد معلم العلوم بكليات تحديات العصرلعالمية المعاصرة و التوجهات ا –أوالً   
 التربية :        
 تعريف تحديات العصر: - 

: " رلموعة من ادلستجدات كالتطورات كاألفكار كالتطبيقات العلمية كالتكنولوجية  يعرف المؤلف تحديات العصر بأنها
كالًتبوية احلديثة اليت تنتج من التقدـ العلمي كالصناعي كالتكنولوجي كالًتبوم كتؤدم إىل التغيَتات االجتماعية كاالقتصادية 

كتدريبو كتتطلب تطوير السياسات كالربامج التعليمية كتفرض ربديات كصعوبات تواجو برامج كمناىج التعليم كإعداد ادلعلم 
 كمراعاهتا يف عملية بناء كتصميم مقررات إعداد ادلعلم " . 

كيعد القرف احلادم كالعشرين عصر ثورة ادلعلومات حيث أنو يتميز بالتدفق اذلائل للمعلومات أطلق عليو عصر 
رهتا كطرؽ مجعها كتدفقها كاسًتجاعها . كالسؤاؿ األىم اآلف االنفجار ادلعريف" فنحن نعيش ثورة ادلعلومات من حيث كف

ىو كيف تظل كسائل التعليم بعيدة عن ىذه التحوالت كالتطورات ألف ىذه ادلعارؼ كاإلصلازات نشأت أساسان من 
 (٘٘، صٕٓٓٓاستخداـ العلم كالتكنولوجيا" . ) سلمى الصعيدم، 
إلنساف كىنا يصبح التعليم أحد أىم العوامل اليت تساعد على ربقيق " إف بناء القوة البشرية كتنميتها يعٍت بناء ا

ىذا اذلدؼ كلكي يكوف ىذا اذلدؼ شلكنان فاف التعليم الذم نريده غلب أف يعمل على مواكبة التغيَتات اليت يواجهها 
 ( . ٕٕٓٓاإلنساف كىي :) إبراىيم مطاكع ، 

تصادية من خالؿ : الثورة التكنولوجية ، كالثورة الصناعية كتتضح ربديات ادلستقبل كالتغَتات االجتماعية كاالق
 Project-Based Learningالرابعة كالتطورات ادلعرفية كادلعلوماتية ، كبركتوكوالت التعلم القائم على ادلشركع  )

Protocols  كالدؽلقراطية ، ادلنافسة العادلية ، االنفجار ادلعريف كالزيادة السكانية ، العودلة، جودة التعليم ، كالتنمية ، )
 ادلستدامة .

 ويمكن تناولها فيما يلي :

النانو تكنولوجي والثورة التكنولوجية والتطورات العلمية وتحديات العصر وتطوير برامج إعداد معلم  -1
     ربية :العلوم بكليات الت
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 النانو تكنولوجي والثورة التكنولوجية  : -    

 -postأك ما بعد احلداثة  post-industrial" تُعد الثورة التكنولوجية أك ما يعرؼ بعصر ما بعد الصناعة 
modernism را ىي ادلقدمة الضركرية لكل ما ػلدث يف العامل من تغَتات بعد احلرب العادلية الثانية كالذم كاف مستق

 ( .ٕٗ،  ٕٕٓٓعلى مفاىيم كسياسات تعامل معها الكثَت على أهنا مقوالت شبو ثابتة ". ) إبراىيم مطاكع ، 

كىذه الثورة تعتمد على ادلعرفة العلمية ادلتقدمة أم أهنا ثورة عقوؿ مبدعة ، كليس ادلهم أف سبتلك الثركة كلكن ادلهم 
، بالتايل فاف كقود ىذه الثورة ىو الفكر التكنولوجي كادلهارات ادلتقدمة أف سبتلك القدرة على االستخداـ األمثل للقدرات 

ألفرادىا لذلك فإف اإلعداد الًتبوم كالتعليمي السليم يعترب أساسا ضركريا يف أم رلتمع إنساين شلا يتطلب تغيَت جذرم يف 
 مية ادلهنية للمعلمُت .فلسفة كأىداؼ كزلتول مناىج التعليم العاـ كبرامج كمقررات كليات الًتبية كالتن

قد كاف التطور التكنولوجي اذلائل ىو السمة الفريدة يف القرف العشرين ، ك قد أمجع اخلرباء على أف أىم تطور 
تكنولوجي يف النصف األخَت من القرف احلايل ىو اخًتاع الكًتكنيات السيلكوف ، فقد أدل تطويرىا إىل ظهور ما يسمى 

كاليت أدت إىل ثورة تقنية يف مجيع اجملاالت كاالتصاالت كاحلواسيب كالطب   ( Microchips  )بالشرائح الصغرية أك 
يف العامل أمجع  كمبيوتراتاألبيض ك األسود ، ككانت ىناؾ فقط عشرة   يوفمل يوجد غَت التلفز ـ ٜٓ٘ٔكغَتىا . ففي عاـ 

كل ىذه االخًتاعات يعود الفضل فيها إىل أك ساعات رقمية أك االنًتنت ،  أك احملموؿ ، كمل تكن ىناؾ ىواتف نقالة 
الشرائح الصغرية كاليت أدل ازدياد الطلب عليها إىل اطلفاض أسعارىا بشكل سهل دخوذلا يف تصنيع مجيع االلكًتكنيات 

مصطلح جديد ألقى بثقلو على العامل كأصبح  ظهرة ، اضياالستهالكية اليت ربيط بنا اليـو . كخالؿ السنوات القليلة ادل
أك النانو تكنولوجي   النانو قنيةت بشكل كبَت ، ىذا ادلصطلح ىو " الدكؿ ادلتقدمة اىتماـ  لزل

Nanotechnology  كالنانو تكنولوجي ىو علم ؼلتص بأحباث كتطوير أشياء كأساليب حديثة أحجامها تقع يف . "
 إطار مقياس النانو . كتوصل ادلتخصصوف يف جلنة ادلبادرة الوطنية األمريكية لتقنية النانو لتعريفها :

 نانو مًت . ٓٓٔتقنية النانو تشمل األحباث كالتطورات التقنية يف رلاؿ أقل من  -
 ية النانو تصنع كتستخدـ الًتكيبات اليت لديها خصائص فريدة نظرا لصغر حجمها .تقن -
 تقنية النانو تستند إىل القدرة على التحكم أك التالعب على مستول الذرة .    -

علم النانو تكنولوجي ىو علم تعديل الذرات لصنع منتجات جديدة . كيطلق ىذا اإلسم على التقنيات اليت تعمل 
 متناىية يف الصغر ال تتجاكز الواحد على مليار من ادلًت . على قياسات

 كيشتق مصطلح " النانو تكنولوجي " من النانومًت ، كىو مقياس مقداره كاحد من ألف من مليوف من ادلًت .
. توحيد ادلوضوع الرئيسي ىو السيطرة  ىي رلاؿ العلـو التطبيقية كالتكنولوجيا تغطي رلموعة كاسعة من ادلواضيع والنانو  

على أم أمر من حجم اصغر كاحد ميكركميًت ، كذلك تصنيع األجهزة نفسو على طوؿ ىذا اجلدكؿ. كىو ميداف متعدد 
النانو يتخلل رلاالت عديدة ، دبا فيها العلـو  االختصاصات العالية ، مستفيدا من اجملاالت مثل علم الفيزياء كالكيمياء. 

القاعدة" اليت ىي مواد ": فهو  . فهناؾ هنجُت رئيسيُت تستخدـ تكنولوجيا النانو اء كالبيولوجيا كالفيزياء التطبيقيةكالكيمي
كأدكات البناء من اجلزيئات اليت ذبمع بينها عناصر كيميائيو تستخدـ مبادئ االعًتاؼ اجلزيئي ؛ اآلخر "من القمة إىل 
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من الكيانات دكف ادلستول الذرم. زخم النانو نابعة من اىتماـ جديد صمغي  القاعدة" اليت تعارض ىي نانو مبٌت أكرب
العلـو إضافة جيل جديد من األدكات التحليلية مثل رلهر القوة الذرية )ساحة( كمسح حفر نفق اجملهر )آلية ادلتابعة. 

 التالعب ادلتعمد ، نانوسًتكستوريس العمليات ادلشًتكة كادلكررة مثل شعاع اإللكًتكف كالطباعة احلجرية ىاتُت األداتُت يف
. النانو أيضا مظلو كصف التطورات التكنولوجية الناشئة ادلرتبطة الفرعية اجملهرم  كىذا بدكره أدل إىل رصد ظواىر جديدة

لبات األبعاد. على الرغم من الوعد العظيم التكنولوجيات ادلتناىية الدقة عديدة مثل حجم النقاط كالنانومًتيو ، حقيقي الط
اليت خرجت من ادلخترب إىل السوؽ كاليت تستخدـ أساسا مزايا صمغي نانوبارتيكليس يف معظم شكل مثل مسرة الشمس 

 . ادلستحضر كمستحضرات التجميل كالطالءات الواقية كصمة ادلقاكمة ادلالبس
ئلوف أهنا ستلقي بظالذلا على  فهذه التقنية الواعدة تبشر بقفزة ىائلة يف مجيع فركع العلـو كاذلندسة ، كيرل ادلتفا

كافة رلاالت الطب احلديث ك االقتصاد العادلي ك العالقات الدكلية كحىت احلياة اليومية للفرد العادم فهي ك بكل بساطة 
ستمكننا من صنع أم شيء نتخيلو كذلك عن طريق صف جزيئات ادلادة إىل جانب بعضها البعض بشكل ال نتخيلو 

تخيل حواسيبان خارقة األداء ؽلكن كضعها على رؤكس األقالـ كالدبابيس ، كلنتخيل أسطوال من كبأقل كلفة شلكنة ، فلن
 .  الركبوتات النانوية الطبية كاليت ؽلكن لنا حقنها يف الدـ أك ابتالعها لتعاًف اجللطات الدموية كاألكراـ كاألمراض ادلستعصية

يعٍت مصطلح نانو اجلزء من ادلليار ؛ فالنانومًت ىو كاحد على ادلليار من ادلًت ك لكي نتخيل صغر :  ماهو النانو -
نانو مًت، كأصغر األشياء  50,000ميكركمًتا أم  ٓ٘النانو مًت نذكر ما يلي ؛ تبلغ مساكة الشعرة الواحدة لإلنساف 
نانو مًت ، كعندما تصطف عشر ذرات من  0ٓٓٓٓٔاليت ؽلكن لإلنساف رؤيتها بالعُت اجملردة يبلغ عرضها حوايل 

 .  اذليدركجُت فإف طوذلا يبلغ نانو مًتا كاحدا فيا لو من شيء دقيق للغاية
 : قد يكون من المفيد أن نذكر التعاريف التالية -
 نانو مًت  ٓٓٔيشمل األبعاد اليت يبلغ طوذلا نانومًتا كاحدا إىل غاية الػ : مقياس النانو -

 : تقنية النانو .نانو مًت ٓٓٔدراسة ادلبادئ األساسية للجزيئات كادلركبات اليت ال يتجاكز قياسو الػ ىو : علم النانو
  .كىندستها إلنتاج سلًتعات مفيدة ية العلم الدراسات ىو تطبيق ذلذه

ىو أف معظم اخلصائص األساسية للمواد ك اآلالت   Nano Scale الفريد يف مقياس النانو أك الػ شيئال
شكل ب   ( size    dependant) كالصالبة كنقطة االنصهار تعتمد على احلجم احلرارية أك الكهربية صيليةكالتو 

ال مثيل لو يف أم مقياس آخر أكرب من النانو ، فعلى سبيل ادلثاؿ السلك أك ادلوصل النانوم احلجم ال يتبع بالضركرة 
فهو يعتمد على مبدأ تدفق االلكًتكنات يف السلك كما تتدفق  قانوف أـك الذم تربط معادلتو التيار كاجلهد كادلقاكمة ،

ادلياه يف النهر ؛ فااللكًتكنات ال تستطيع ادلركر عرب سلك يبلغ عرضو ذرة كاحدة بأف سبر عربه إلكًتكنا بعد اآلخر. 
ادلفتاح إىل فهم علم إف أخذ مقياس احلجم باالعتبار باإلضافة إىل ادلبادئ األساسية للكيمياء كالفيزياء كالكهرباء ىو 

 . النانو الواسع
   : تطبيقات النانو تكنولوجي 

خبَتا لتحديد أىم  ٖٙقاـ الباحثوف يف مركز جونيت ألخالقيات البحث جبامعة توركنتو ببحث بسؤاؿ جلنة من   
عشرة تطبيقات للنانو تكنولوجي ربتاجها البشرية كخاصة الدكؿ النامية يف رلاالت ادلياة كالزراعة كالصحة كالطاقة كالبيئة 
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دراسة ىي األكىل يف ترتيب تطبيقات تقنية النانو من حيث تأثَتىا على كمت نشر البحث يف رللة بلوس ميدسُت . كىذه ال
 ، كترتيبها ىو :يةالتنم
 زبزين الطاقة كإنتاجها كربويلها . -
 ربسُت اإلنتاج الزراعي . -
 معاجلة مياة الشرب . -
 تشخيص األمراض كمتابعتها . -
 تصنيع األدكية . -
 معاجلة الطعاـ كزبزينو . -
 معاجلة تلوث اذلواء . -
 البناء . مواد -
 مراقبة الصحة . -
 مقاكمة اآلفات كاحلشرات.  -

ؽلكن من خالؿ تقنية كتعد تطبيقات تقنية النانو يف رلاؿ الطب من أىم التطبيقات الواعدة على اإلطالؽ ، ك   
،  ةالنانو صنع سفينة فضائية يف حجم الذرة ؽلكنها اإلحبار يف جسد اإلنساف إلجراء عملية جراحية كاخلركج من دكف جراح

كما تستطيع الدخوؿ يف صناعات ادلوجات الكهركمغناطيسية اليت تتمكن دبجرد مالمستها للجسم على إخفائو مثل 
الطائرة أك السيارة كمن مث ال يراىا الرادار كيعلن اختفاءىا . كما تتمكن من صنع سيارة يف حجم احلشرة كطائرة يف حجم 

رة كأيضا صناعة األقمشة اليت ال ؼلًتقها ادلاء بالرغم من سهولة خركج البعوضة كزجاج طارد لألتربة كغَت موصل للحرا
مرة من خاليا الدـ ك ؽلكنك من  ٕٓٓالعرؽ منها. ك قد كرد يف بعض الربامج التسجيلية أنو ؽلكن صناعة خاليا أقول 

 . تنفس دقيقة بدكف ٘ٔ% من دمو هبذه اخلاليا فتمكنو من العدك دلدة  ٓٔخالذلا حقن جسم اإلنساف بػ 
. كما حصل يف الثورة الصناعية كنولوجي انتقادات كتنتشر ادلخاكؼدكما عند كل تطور علمي أك ت كػلدث 

: األكؿ ىو أف النانو تًتكز االنتقادات ىنا على عنصرين. ر كظهور اذلندسة الوراثية كغَتىااألكىل كعند اخًتاع الكمبيوت
ا إىل احلد الذم ؽلكنها م من ، كبإمكاهنا أيضنا أف تنسل اء جهاز ادلناعة يف اجلسم البشرمن التسلل كر جزيئات صغَته جدن

ـ ٜٜٚٔ. يف سنة  ! ، كما ىو أكثر إثارة للقلق أف بإمكاهنا أف تتخطى حاجز دـ الدماغخالؿ غشاء خاليا اجللد كالرئة
يف ادلراىم ادلضادة للشمس أصابت أظهرت دراسة يف جامعة أكسفورد أف نانو جزيئات ثاين أكسيد التيتانيـو ادلوجودة 

للجلد بالضرر. كما أظهرت دراسة يف شهر مارس ادلاضي من مركز جونسوف للفضاء كالتابع  DNA  احلمض النوكم
ىو مرض شليت ػلصل يف لناسا أف نانو أنابيب الكربوف ىي أكثر ضررنا من غبار الكوارتز الذم يسبب السيليكوسيس ك 

الثاين ىي أف يصبح النانو بوت ذايت التكاثر، أم: يشبو التكاثر ادلوجود يف احلياة الطبيعية فيمكنو التخوؼ . أماكن العمل
. كقد بدأت منظمات البيئة كالصحة العادلية تنظم ادلؤسبرات  األرضية ةأف يتكاثر بال حدكد كيسيطر على كل شيء يف الكر 

برئاسة األمَت تشارلز ، كىو أكؿ  ٕٛٓٓهر يونيو من عاـ لبحث ىذه ادلخاطر بالذات . كعقد اجتماع يف برككسل يف ش
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اجتماٍع عادليٍّ ينظم ذلذا اذلدؼ، كما أصدرت منظمة غرين بيس مؤخرنا بيانا تشَت فيو إىل أهنا لن تدعو إىل حظر على 
ا جديدة أحباث النانو. كمهما كاف، فاإلنساف على أبواب مرحلٍة جديدٍة زبتلف نوعيان من مجيع النواحي عما سبقه

باغلابياهتا ككبَته بسلبياهتا ككما يقوؿ معظم العلماء: " ال ؽلكن ألم كاف الوقوؼ يف كجو ىذا التطور الكبَت، فلنحاكؿ 
 .تقليص السلبيات

بالتايل فاف كقود ىذه الثورة ىو الفكر العلمي كالنانو تكنولوجي كادلهارات ادلتقدمة ألفرادىا لذلك فإف اإلعداد 
كالتكنولوجي كالًتبوم كالتعليمي السليم يعترب أساسا ضركريا يف أم رلتمع إنساين شلا يتطلب تغيَت كتطوير يف العلمي 

فلسفة كأىداؼ كزلتول مناىج التعليم العاـ كاجلامعي كبرامج كمقررات إعداد ادلعلمُت بكليات الًتبية كالتنمية ادلهنية 
 ادلستدامة للمعلمُت .

 ة والذكاء االصطناعي والرقمنة وثورة المعلوماتية ، وسياسة التنمية البشرية :الثورة الصناعية الرابع -2
شهدت السنوات األخَتة ثورة يف أدكات حفظ ادلعلومات كنقلها كتوليدىا كاالستخداـ ادلعقد لنتائجها شلا جعل 

لتقاء بُت ىذه الثورة كنظم التعليم حجم ادلعرفة اإلنسانية يتضاعف عدة مرات كمان ككيفان يف فًتة كجيزة كالبشر ىم نقطة اال
باجملتمع ألف ىؤالء البشر كمستواىم الفكرم كالتقٍت ىو األساس الذم ؽلكن أف تنطلق فيو تلك ادلعلومات أك يتم 

 ( . ٖٛ،  ٕٕٓٓاالستفادة منها . ) إبراىيم مطاكع ، 
بُت االكتشاؼ العلمي كالتطبيق التكنولوجي. كيتميز رلتمع ادلوجة الثالثة ) ثورة ادلعلومات ( باختصار الفًتة الزمنية 

ـ ، ٙٛٛٔعامان لتطبيقو يف الصناعة عاـ  ٘ٙحواىل  ٕٔٛٔلقد استغرؽ االكتشاؼ العلمي للموتور الكهربائي عاـ 
سنوات لتطبيقو يف عامل الصناعة، يف حُت  ٓٔحواىل  ٕٖٜٔكاستغرؽ ادلفاعل الذرل بُت االكتشاؼ العلمي عاـ 

شمسية عامُت بُت االكتشاؼ العلمي كالتطبيق. إف عامل السرعة الرىيبة يف العامل اجلديد بُػْعُد رئيسي يف استغرقت اخللية ال
رلاؿ إنتاج ادلعرفة كتطبيقاهتا ىذا فضالن عن ظهور ما يسمى "بعلم التكنولوجيا"، أم إنك تريد أف تصنع منتجان معينان 

علمي الذل يوفر األسس الالزمة لتخليق مواد بناء ذلك ادلنتج دبواصفات كتكوينات معينة، فينطلق العلماء للبحث ال
كصناعتو، أم مل يعد العلم سابقان للتطبيق التكنولوجي على الدكاـ، بل أصبحت مطالب التكنولوجيا توجو أنواع البحوث 

الصدد " كذلك ال ننسى يف ىذا Techno – Scienceالعلمية، كىذا رلاؿ جديد يعرؼ باسم "العلم التكنولوجي 
الثورة يف تقنيات االتصاؿ كعالقتها بادلعلومات اخلاصة باألسواؽ، كالتبادؿ التجارم كادلعلومات ادلالية، سواء يف رلاؿ 

 ( . ٜٛ، ٜٜٜٔالبنوؾ أك بورصة األكراؽ ادلالية. ) حامد عمار، 
دلستمر كالًتاكم للمعلومات كادلعرفة إف احلديث عن ثورة ادلعرفة كادلعلوماتية كاقتصاد ادلعرفة إظلا ىو إدراؾ للنمو ا   

يف سلتلف رلاالت النشاط اإلنساين كأحواؿ اجملتمعات ، كىذا الرصيد ادلعلومايت كادلعريف يف حالة تغَت كتطور ، يتسم 
باالتساؽ كالتناقض، بالتبسيط كالتعقيد ، بتعدد ادلصادر كادلرجعيات ، بالنسبية يف سياؽ الزماف كادلكاف ، بالتعرؼ على 

 العلـو ، كبإدراؾ القصور يف العلـو ، كالتحسب للمجهوؿ كما ؽلكن أف يأيت بو من جديد .
كمن مث فإف رصيد ادلعلوماتية يفرض على صناعة القرار كعلى عمليات التعليم كالتعلم، قول  بشرية ضركرية    

علومات من أجل توظيفها يف عمليات قادرة على الفرز كاإلدراؾ ، كالنقد كاالنتقاء ، ككضوح اذلدؼ يف التعامل مع ادل
التطوير كالتغيَت كالبناء ، كمل تعد كظيفة العملية التعليمية نقل معارؼ زلدكدة من جيل إىل جيل أك من حضارة متقدمة إىل 
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حضارة أقل تقدمان عن طريق احلفظ كالتلقُت، كليس ىناؾ من "ؼلتموف العلم" عند احلصوؿ على شهادة أك إجازة علمية . 
 ( .ٓٓٔ،  ٜٜٜٔمن ادلعلومات ليس لًتاكم رصيده هناية .)حامد عمار،  متدفقن إزاء تيار ضل
 مؤشرات الثورة الصناعية الرابعة وتهيئة مؤسساتنا الجامعية وكليات التربية للتعامل مع متطلباتها: -

خار، كالثانية اليت بدأت بعد يشَت مفهـو الثورة الصناعية الرابعة إىل أهنا تأيت بعد األكىل اليت اعتمدت على الب   
اكتشاؼ الكهرباء ، كالثالثة اليت دشنتها شبكة االتصاالت العادلية ) اإلنًتنت ( كالرقمنة البسيطة ، أما الثورة 
الصناعية الرابعة اليت قامت على سابقتها الثالثة فإهنا  تعتمد على القدرات اذلائلة على زبزين ادلعلومات الضخمة 

بط كإقامة العالقات كالتشابكات بينها ، كارتبط بذلك التقدـ ادلذىل يف رلاالت الذكاء االصطناعي كاسًتجاعها كالر 
كاآلالت اليت رباكي قدرات اإلنساف ) الركبوت( كالتكنولوجيا احليوية كالسيارات كادلعدات ذاتية القيادة كالطائرات 

راض البسيطة كدراسة سر ادلوت كإطالة عمر بدكف طيار كاستخداـ ادلوبيل يف التشخيص كالكشف كالعالج لألم
اإلنساف  كانًتنت األشياء كسلسلة الكتل كالطابعات ثالثية األبعاد كالعمالت اإلفًتاضية ككلها رلاالت تعتمد على 
 االبتكار كاإلبداع كتقـو على التفاعل بُت ادلعلومة كاآللة كعقل اإلنساف . فهذه الثورة حبق ىي ثورة الذكاء أك الثورة

"   الذكية كاليت تنتشر آثارىا كتطبيقاهتا بسرعة مذىلة ، ككما أطلق عليها مؤسس كرئيس منتدل دافوس العادلي
إىل  ٕٓيف   كالذم ينطلق يف منتجع دافوس السويسرم " دافوس" ادلنتدل االقتصادم العادلي " )  كالكس شواب

"  ٙٗـ ( مصطلح تسونامي التكنولوجيا كجعل عنواف " الثورة الصناعية الرابعة " شعاران لدكرتو الػ "  ٕٙٔٓ يناير ٖٕ
: رسم  العودلة ىف عصر الثورة الصناعية الرابعة) ربت شعار ـ  ٜٕٔٓيناير  ٖٕ -ٕٓ" يف  ٜٗ، ككذلك الدكرة " 

 .(  مالمح البنية العادلية ىف عصر الثورة الصناعية الرابعة
كيعد الذكاء االصطناعي كالركبوتات أحد أبرز معامل الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء االصطناعي ىو فرع من فركع   

علـو احلاسبات ، كيهدؼ إىل تطوير أنظمة ربقق مستول من الذكاء شبيو بذكاء البشر أك أفضل منو . كصممت 
قل البشرم كغلعل اآلالت تتصرؼ مثل البشر . كحىت يتم تطبيقات الذكاء االصطناعي لتكوف تقليدان لتصرفات الع

، كربديد ىي : التصنيفذلك حددت جوانب تفوؽ الذكاء البشرم يف االستنتاج كالتفكَت، كحصرهتا يف مخسة أبعاد 
تطبيقات متعددة يف رلاالت كللذكاء االصطناعي  ، كاخلربة السابقة ، كالتوقعات .القوانُت ، كالتجاربادلبادئ ك 

طبيعية ، كصناعة الكالـ ، كمعاجلة اللغات ال، كسبييز الكالـ ، كسبييز احلركؼ، كمن أبرزىا : األتظمة اخلبَتة لفةسلت
، كالرؤية أك البصر ، كنظم دعم القرار ، كالتعليم بوت ( ، كسبييز النماذج كاألشكاؿ، كاإلنساف اآليل ) الرك كاأللعاب

الذكاءاالصطناعي كخوارزمياتو كتقنياتو  كصعوبات النطق كالكالـ . إفكالتعلم كالقضاء على صعوبات التعلم 
كتطبيقاتو قادـ ال زلالة كبقوة إىل كافة اجملاالت : الطبية كالتعليمية كالعسكرية كالًتفيهية كغَتىا . كال ينبغي أف 

سبيل ادلثاؿ : جوجل )  طلشاىا رغم اإلقرار بوجود سلبيات مرتقبة أك زلتملة ، فهدفها يف النهاية خدمتنا كعلى 
google  ة على تنفيذ األفكار ( أصبح يعرؼ كل شيئ كأصبح دكر اإلنساف كيف يبحث كيفكر كيبتكر كالقدر

. كمؤشرات الثورة الصناعية الرابعة تدعو مؤسساتنا التعليمية بصفة عامة كاجلامعات ككليات الًتبية بصفة كالتطبيقات 
تلك التطورات العلمية كالتكنولوجية كالتغَتات االجتماعية كاالقتصادية  خاصة إىل سرعة تطوير نفسها كمواكبة

 السريعة كدعم االبتكار كاإلبداع . 
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 التوجه العالمي نحو جودة التعليم وبرامج إعداد المعلم ومخرجات التعلم:-3

كهنا كىي شلا الشك فيو أف أم نظاـ مهما كاف حجمو كنوعو يتكوف من ثالثة مكونات رئيسية ال يبٌت بد
ادلدخالت كالعمليات كادلخرجات ، كىكذا ىو احلاؿ يف التعليم أيضا ، كألف ىذا البحث يركز على دراسة أحد مدخالت 
كعناصر العملية التعليمية كىو ادلعلم كالذم يؤثر بدرجة كبَتة يف أىم ادلدخالت كادلخرجات كىو ادلتعلم فيمكن كصف 

االسًتاتيجية اليت هتدؼ إىل توظيف ادلعلومات كادلهارات كالقدرات لتحقيق التحسُت  جودة سلرجات العملية التعليمية بأهنا
ادلستمر دبا يسهم يف االرتقاء دبستول مؤسسات اجملتمع، كاجلودة بذلك تربز من خالؿ التفاعل ادلتكامل بُت ما ربتويو 

كالعمليات اليت تؤديها ادلنظمات  مدخالت العملية التعليمية من زبصصات كخربات كمعارؼ مًتاكمة كبُت اآلليات
 ( .,Haksen & others 2000:76كالقطاعات ادلختلفة كفقا لتوجهها كفلسفتها. ) 

ادلعايَت كاخلصائص اليت ينبغي أف  إىل اجلودة يف التعليم على أهنا رلموعة (ٕٔ،  ٕٓٓٓ) فتحي عشيبة ،  كينظر
تتوفر يف مجيع عناصر العملية التعليمية، سواء منها ما يتعلق بادلدخالت أك العمليات أك ادلخرجات كاليت تليب احتياجات 
اجملتمع كمتطلباتو كرغبات ادلتعلمُت كحاجاهتم كربقيق تلك ادلعايَت من خالؿ االستخداـ الفعاؿ جلميع العناصر ادلادية 

 كالبشرية. 
للمعايَت  ىي عملية استيفاء النظاـ التعليمي ( فإف اجلودة يف التعليم٘،  ٕٚٓٓ ،اخلميسي السيد كمن كجهة نظر)     

كادلستويات ادلتفق عليها لكفاءة النظاـ التعليمي كفاعليتو دبختلف عناصره )ادلدخالت، العمليات، ادلخرجات، البيئة( دبا 
ػلقق أعلى مستول من القيمة كالكفاءة كالفاعلية لكل من أىداؼ النظاـ كتوقعات طاليب اخلدمة التعليمية) الطلبة ، 

 اجملتمع(. 

بأهنا "عملية اسًتاتيجية إدارية  ( Hixon,j  ,1992:6) فقد عرب عنها رة اجلودة الشاملة يف التعليمإداأما منظومة   
تستند على رلموعة من القيم تستمد طاقتها من ادلعلومات كدبا ؽلكنها من توظيف إمكانات العاملُت كاستثمار قدراهتم 

 لية التعليمية. الفكرية استثمارا إبداعيا يضمن ربقيق التحسُت ادلستمر للعم
كمن ادلعلـو أف سلرجات النظاـ التعليمي تتأثر إىل حد كبَت بنوعية مدخالهتا فضال عن دكر العمليات كالتفاعالت      

فأف يتوجب عليها أف  -مهما كانت طبيعة نشاطها -اليت تتم بُت مدخالت ادلوقف التعليمي ، كلذا فإف على أم منظمة 
ات أساسية البد من توافرىا لكي يتم ربويلها اىل سلرجات بصورة منتجات توفر بعض العناصر ادلهمة يف مدخالهتا كمتطلب

 . أك خدمات
 ( Total Quality )تعريف الجودة الشاملة :   -
تعرؼ مجعية اجلودة الربيطانية اجلودة الشاملة بأهنا : فلسفة إدارية تركز على اإلستخداـ الفعاؿ للموارد ادلادية كالبشرية  -

اجات العمالء كربقيق أىداؼ ادلنظمة ، كذلك يف إطار من التوافق مع متطلبات اجملتمع سواء  للمنظمة يف إشباع احتي
 ( . ٗٗـ ، ٕٕٔٓكانت ىذه ادلتطلبات متقنة أـ متعارؼ عليها ) جعفر إدريس كآخركف ، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أبعاد مفهـو متعدد اجلوانب يشمل بأهنا "يف ىذا البحث ( ودة الشاملة يف التعليم العايل )اجل ويعرف الباحث -
لية كمكونات سلتلفة يؤدم إىل منتج خبصائص كصفات كسلرجات متميزة من خالؿ ربسُت مدخالت نظاـ العم

، كادلناخ العاـ داخل  كادلدرجات كادلعامل ، كادلرافق، كادلبايندلؤسسية، كادلعلم، كاإلدارة االتعليمية بوجو عاـ )الطالب
 (.الباحثج التعليم العايل أك اجلامعي  )سُت مستول خري، كاإلجراءات كالعمليات دبا يسهم يف رب(ادلؤسسة

 تعريف الجودة في التعليم العالي : -
: بأهنا ىي تطابق مستول مكونات النظاـ التعليمي اجلامعي مع ادلواصفات اليت  يعرفها الباحث في هذا البحث 

كضعت لكل مكوف من مكونات النظاـ التعليمي كقدرتو على تلبية متطلبات سوؽ العمل كادلهن ادلختلفة ، كتطابق 
بادلعارؼ كادلهارات مستول ادلخرجات ) الطالب اخلرغلُت ( مع ادلواصفات اليت كضعت من أجلها من خالؿ إدلامهم 

التخصصية كالعامة كالقدرة على حل ادلشكالت كازباذ القرارات . كقدرة الطالب على ربمل ادلسؤكلية كامتالكو مهارات 
التواصل الشخصي كاإلجتماعي كاستخداـ التقنية كالتكيف مع اسًتاتيجية العمل يف رلموعات صغَتة كالقياـ بادلهاـ 

 ( . الباحثو ) كالواجبات ادلطلوبة يف زبصص
العايل لتحقيق  التعليم هبا يقـو كاإلجراءات اليت كاألنشطة األعماؿ مجيع ىو : في التعليم العالي ءاألدا جودة -   

  كادلتمثلة التعليمية كاذليئة يقدمها للطالب كاخلدمات اليت  ، اجملتمع كخدمة العلمي كالبحث التدريس أىدافو من حيث
 .احملددة  ادلعايَت كفق
 تعريف جودة البرنامج : -

: بأهنا اشتماؿ الربنامج على رؤية كرسالة الربنامج كادلعايَت األكادؽلية كأىداؼ يعرفها الباحث في هذا البحث
سلرجات الربنامج مع الشركط كادلواصفات اليت  الربنامج كسلرجات التعلم كتقييم الربنامج  يف ضوء سلرجات التعلم ، كتطابق

كعناصر الربنامج  ، كمدل توفر ادلداخل الًتبوية احلديثة يف بناء كتصميم الربنامج كربديده دلخرجات كضعت دلكونات 
 .(الباحث) التعلم اليت غلب ربقيقها للطالب كرؤية التعلم من كجهة نظر الطالب كاستخدامو للتعلم القائم على الطالب

 من الربنامج خرغلومتوقع أف ػلصل عليو  ماىو تصف كزلددة  دقيقة عبارات ىي  :مخرجات البرنامج التعليمي -
 يف ذلا نامكا سلرجاتومن اجلامعة حىت ذبد  التخرج كعند ت كقيم كاذباىات خالؿ دراستو يف الربنامج ار  كمها معارؼ
 .العمل كاإللتحاؽ بادلهنة  كسوؽ التنمية عملية

و كبنائو قائم على سلرجات ادلنهج كتصميم عناصر ادلنهج ككجود خريطةيف ة اجلود معايَت توافر :  جودة المنهج -
 ، كالتقييم يف ضوء سلرجات التعلم . التعلم

    Learning Outcomes )تعريف مخرجات التعلم : ) -
 ىناؾ تعريفات عديدة دلخرجات التعلم منها :

(   ECTS Users' Guide,2005, P. 47تعريف النظاـ األكركيب لتحويل الساعات ادلعتمدة ) -    
 دلخرجات التعلم : ىى عبارات توضح ما ىو متوقع من الطالب معرفتو كفهمو

 كأف يكوف قادران على اظهاره بعد االنتهاء من عملية التعلم .         
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( ىي ما ينبغي أف يكتسبو ادلتعلم من  ٖٖ،  ٜٕٓٓتعريف ) اذليئة القومية لضماف جودة التعليم كاالعتماد ،  -
ح بالطرؽ ادلختلفة كقيم كتعكس ادلعايَت األكادؽلية ، كقابلة للقياس كترتبط بشكل كاضمعارؼ كمهارات كاذباىات 

 .لتقوًن الطالب
على  ٜٕٓٓتعريف ) رلدم قاسم كأحالـ الباز ،  - ( ىي عبارات تصف ما ينبغي أف يعرفو الطالب كيكوف قادرا ن

 مج تعليمي. أدائو كيتوقع من الطالب إصلازه يف هناية دراستو دلقرر دراسي أك برنا
على أدائو  في هذا البحث ويعرفها الباحث - : بأهنا عبارات تصف ما غلب أف يعرفو كيفهمو الطالب كيكوف قادرا ن

 الباحث) كادلهارات اليت غلب أف ؽلتلكها كيتوقع من الطالب ربقيقها يف هناية دراستو دلقرر دراسي أك برنامج تعليمي
).   

العمل كاإللتحاؽ  سوؽ لدخوؿ تؤىلوك  اخلريج  اكتسبها اليت ت اكاخلرب  ترا كادلها ادلعارؼ ىي: الخريج  جودة -  
 .بادلهنة كقدرتو على ربمل ادلسئولية كحل ادلشكالت كازباذ القرارات 

كؽلكن أف نشَت إىل أف سلرجات التعلم للربنامج غلب أف تصف ادلعارؼ األساسية كادلهارات كالقيم كاالذباىات الىت من 
 أف يكوف خرغلوا الربنامج قادرين على اظهارىا .ادلتوقع 

 مدخل مخرجات التعلم وتصميم برامج ومناهج إعداد معلم العلوم وتطويرها بكليات التربية : - 4 
 وأهمية وضرورة تحديدها : تعريف مخرجات التعلم -

الطالب من ادلعارؼ كادلهارات غلعل ما ىو متوقع أف ػلققو  إف استخداـ سلرجات التعلم لوصف الربامج كادلقررات
كىذا يساعد الطالب أيضان على اختيار الربامج كادلقررات كادلشاركة  عند إكماؿ الربنامج أك ادلقرر الدراسي كاضحا .

. كاالذباىات احلديثة يف رلاؿ التعليم تظهر ربوالن من النهج التقليدم ادلتمركز على ط يف التعلم ادلتمركز على الطالببنشا
ادلعلم كاحملتول إىل التعلم ادلتمركز على ادلتعلم كسلرجات التعلم . إف ىذا ادلدخل البديل يركز على ما يتوقع من الطالب 

. أم ما غلب أف يعرفو الطالب كيكونوا قادرين على عملو بعد اإلنتهاء من دراسة و يف هناية مقرر أك برنامج دراسيالقياـ ب
  مقرر أك برنامج معُت .

 : ف مخرجات التعلمتعري -
 من كيتوقع كادلهارات اليت غلب أف ؽلتلكها أدائو على قادرا كيكوف الطالب كيفهمو يعرفو أف ينبغي ما تصف عبارات ىي  

 .زلدد تعليمي برنامج أك دراسي دلقرر دراستو هناية يف اصلازه الطالب
يتم ربديدىا لتشمل اجلوانب التالية : ادلعرفة كالفهم ، كادلهارات العقلية ، كادلهارات ادلهنية كالعملية ،  سلرجات التعلموأن 

 كادلهارات العامة كالقابلة للنقل . 
 التعليمية ، ادلنظومة يف ادلشاركة األطراؼ لكافة كبَتة أعلية سلرجات التعلم كلتحديد
 ( : ٚ- ٙـ ،ٜٕٓٓسم، كأحالـ الباز، ) رلدم قاالتعليمية كادلؤسسة كللطالب، ادلعلم، من لكل أعليتها يلي فيما كنتناكؿ

 : للمعلم التعلم أهمية مخرجات -
 :منها عديدة مهاـ اصلاز على ادلعلم تساعد كدقيقة زلددة تعلم صياغة سلرجات إف
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 .العشوائية عن بعيدا ادلقصودة التعلم لنواتج طالبو اكتساب ييسر دبا أعمالو تنظيم -
 .الطالب كاحتياجات يتناسب دبا ادلهمة األكلويات على الًتكيز يف تساعد-
 .الدراسي ادلقرر زلتول كربديد اختيار-
 .ادلقصودة التعلم اكتساب سلرجات من الطالب سبكن اليت كالتعلم التعليم اسًتاتيجيات استخداـ-
 .ادلنشودة األىداؼ ربقق اليت التعليمية األنشطة ربديد-
 .  التعلم لنواتج الطالب اكتساب مدل من للتحقق كادلالئمة ادلناسبة التقوًن أساليب اختيار-
 .رسالتها رؤيتها ػلقق دبا الكلية لطالب ادلستهدفو التعلم كمناقشة سلرجات بزمالئو ادلعلم اتصاؿ فرص زيادة-
 .الطالب لدل التعلم تقوًن سلرجات نتائج ضوء يف ادلستدامة ادلهنية التنمية-
 للطالب : التعلم مخرجات أهمية -
 التدريس ىيئة أعضاء كجهود بالكلية اإلدارة جهود مجيع تكوف حيث أفضل، تعلم ربقيق -

  .ادلقصودة التعلم نواتج الطالب الكتساب موجهة
 كفقا كادلهاـ األنشطة يتخَت فالطالب ، كزلددة كاضحة أىداؼ ضوء يف الذايت التعلم-

 .األىداؼ ىذه لتحقيق كاستعداداتو دليولو
 .ادلقصودة النواتج اكتساب إطار يف التدريس ىيئة كعضو الطالب بُت النشط التعاكف-
 .زلددة كاضحة قواعد ضوء ىف بأكؿ أكال األداء كتطوير الذايت التقوًن-
 ادلتوقعة . ادلهاـ اصلاز سبيل ىف للتفكَت العليا كادلستويات األداء معدؿ زيادة-
 .ادلنشودة التعلم سلرجات الكتساب النجاح فرص زيادة-
 التعليمية : للمؤسسة التعلم مخرجات أهمية -
 .التعليمية للمؤسسة الشاملة اجلودة ضماف  -
 .زلددة أىداؼ ربقيق ضلو بادلؤسسة العاملُت جهود توحيد -
 .الطالب تعلم سلرجاتضوء  ىف كرسالتها ادلؤسسة رؤية ربقيق على االطمئناف- 
 .ادلعنية األطراؼ مجيع على تطبيقها ؽلكن للمحاسبية كاضحة قواعد توفَت -

 .كرسالتها ادلؤسسة رؤية ربقيق إطار ىف كعالجها الضعف نقاط كربديد كتعزيزىا القوة نقاط ربديد - 
 . داخل الدكلة كخارجها ادلتناظرة ادلؤسسات طالب بُت الفرص تكافؤ -
 المتمركز حول مخرجات التعلم :الخصائص الرئيسة للتعليم  -
  ( اخلصائص الرئيسة للتعليم ادلتمركز حوؿ ادلخرجات كما يلي :Harden, 2002حدد ىاردف )  
 . تطوير سلرجات تعلم تكوف معرفة بشكل دقيق كمنشورة ، كىى الىت غلب أف تتحقق مع هناية الربنامج 

 لضماف ربقيق سلرجات التعلم. تصميم ادلنهج الدراسى كاسًتاتيجيات التعلم كفرص التعلم 
 .إجراء عملية تقييم مطابقة دلخرجات التعلم كتقييم الطالب بشكل فردل للتاكد من ربقيقهم للمخرجات 
 مزايا مخرجات التعلم : -
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( مزايا سلرجات التعلم ىف أربعة زلاكر رئيسة ىي : تصميم ادلقرر ، Adam, 2004ـ( )ٕٗٓٓيلخص ادـ )     
 ب ، احلراؾ :ضماف اجلودة ، الطال

 تصميم المقرر :  -1
 تساعد  سلرجات التعلم على :    

 . ضماف تناسق احملتول كطرؽ التدريس ىف ادلقررات كالربامج 
  . تصميم ادلناىج من خالؿ توضيح رلاالت التداخل بُت ادلقررات كالربامج 
 فية إدخاؿ مكونات ادلنهج مساعدة مصممى ادلقررات على ربديد األىداؼ الرئيسة من ادلقرر بدقة كمعرفة كي

 ىف ادلقررات ككيفية إدراج التطور ىف التعلم .
  تسليط الضوء على العالقة بُت التعليم كالتعلم كالتقوًن كادلساعدة على ربسُت تصميم ادلقرر كربسُت ذبربة

 الطالب.
 . تشجيع التفكَت ىف التقوًن كتطوير معايَت التقوًن كتطوير أشكاؿ أكثر فعالية 

 الجودة : ضمان -2
 إف سلرجات التعلم :    

 .تزيد من الشفافية كالقابلية للمقارنة بُت ادلعايَت كبُت ادلؤىالت 
 .سبتلك مصداقية كفائدة أكرب من ادلؤىالت التقليدية 
 .تلعب دكران رئيسان من خالؿ العمل كنقاط مرجعية إلنشاء ادلعايَت كتقوؽلها 

 الطالب : -3
 إف سلرجات التعلم توفر:   

 . رلموعات شاملة من العبارات توضح  ما ينبغى على الطالب ربقيقو بعد دراسة ناجحة 
  معلومات كاضحة دلساعدة الطالب ىف اختيارىم للمقرر كالربنامج. كىذا ؽلكن أف يؤدل اىل مزيد من التعلم

 الفعاؿ .
  ادلرتبطة دبؤىالت معلومات كاضحة ألصحاب العمل كمؤسسات التعليم العاىل حوؿ االصلازات كاخلصائص

 معينة.
 الحراك : -4

 إف سلرجات التعلم :
 . تسهم ىف حراؾ الطالب كتساعدىم ىف التعرؼ على مؤىالهتم 
 .تضمن شفافية ادلؤىالت 
 .تبسط عملية ربويل الساعات ادلعتمدة 
  سلتلف نظم توفر ظلوذجان موحدان يساعد على تعزيز التعلم ادلستمر مدل احلياة كتوليد طرؽ متعددة داخل كبُت

 الًتبية .
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 التعلم : تقويم مخرجات -
يف:   دلخرجات التعلم الطالب اكتساب مستول على حكم إصدار ؽلكت تعريف تقوًن سلرجات التعلم بأنو : ىو عملية  

 القوة جوانب كتشخيص ،ادلعرفة كالفهم ، كادلهارات العقلية ، كادلهارات ادلهنية كالعملية ، كادلهارات العامة كالقابلة للنقل 
 .كعالجها الضعف كجوانب كتدعيمها أدائو ىف

 : يتطلب التعلم تقويم مخرجات أن التعريف هذا من ويتبين
 .ربقيقها على قادران  كيكوف الطالب إليها يصل أف ينبغي اليت اجلودة ضماف زلكات سبثل زلددة ، تعلم سلرجات توافر -
 دلخرجات الطالب ربقيق مستول على احلكم إلصدار الالزمة كادلعلومات البيانات جلمع تقوًن أدكات أك مهاـ توافر -

 .ادلستهدفة التعلم
 .بشأنو قرارات ازباذ هبدؼ النتائج ، كتفسَت ادلنشودة، التعلم كسلرجات الطالب ألداء الراىن ادلستول بُت ادلقارنة -
 .معا كالوقاية كالعالج التشخيص من لكل الطالب أداء تقوًن عملية مشوؿ -
  .الطالب مستويات لتقدير  rubrics تقدير مقاييس توافر -
 .لألداء مساندة كأدلة شواىد توافر -
 األكاديمية  : القومية المعايير -
 ادلعايَت ىذه -العايل التعليم أىداؼ ضوء يف – كاالعتماد التعليم جودة ضماف ىيئة أعدت  

 الطالب تؤىل كمهارات معارؼ من يكتسبو أف ينبغي كما اخلريج مواصفات تتضمن اليت
 أك تعديلها. ادلعايَت ىذه التعليمية ادلؤسسة تتبٌت كقد ادلستقبلية ادلهن كمتطلبات اجملتمع لعضوية

 التعلم : مخرجات صياغة -
 National Academicادلرجعية   األكادؽلية القومية ادلعايَت التعليمية ادلؤسسة تتبٌت       

    Reference Standards (NARS)   ادلعارؼ من األدىن احلد ادلعايَت ىذه كتتضمن 
 دراستو بعد اخلريج عليها يكوف أف ينبغى الىت ادلواصفات سبثل الىت كاالذباىات كادلهارات

 .معُت تعليمى لربنامج
 عبارات زلددة . صورة ىف كتصاغ األكادؽلية ، ادلعايَت من التعلم سلرجات كتشتق
 المقصودة : التعلم لصياغة مخرجات إرشادات -
  .للربنامج األكادؽلية ادلعايَت مع التعلم سلرجات اتساؽ -
 .ادلستهدفة التعلم سلرجات كتابة ىف ادلقرر نفس يدرسوف الذين التدريس ىيئة أعضاء تعاكف -
  .النهائية  صورهتا ىف التعلم على سلرجات لالتفاؽ عمل كرش عقد -
  .للربنامج األكادؽلية ادلعايَت ػلقق دبا معا للمقررات التعلم تكامل سلرجات -
  .الدراسي للمقرر الطالب دراسة بعد للتحقيق التعلم سلرجات قابلية -
 .لتحقيقها الالزمة ادلوارد توافر -
 المنهج : وتنظيم التعلم مخرجات -
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 ادلقررات /ادلنهج كزلتول كسلرجات التعلم، األكادؽلية، ادلعايَت :أعلها من عديدة الدراسي عناصر ادلنهج يتضمن   
 .التقوًن كأساليب ، كالوسائل كاألنشطة تدريسها، كاسًتاتيجيات الدراسية

 إحداىا، تطوير كيتطلب معها، كيتكامل األخرل بالعناصر عنصر كل يتأثر كدينامية، حيث متكاملة منظومة ادلنهج كيعد
دائرية  عملية  curriculum alignmentادلنهج  تنظيم تكوف عملية لذا . ككل ادلنهج منظومة عناصر بقية تطوير

 التايل : الشكل ىف العناصر ىذه سبثيل كؽلكن  .عناصرىا بُت االتساؽ كيتم البعض، بعضها تكمل بنائية عملية فهى ،

 ادلعايَت األكادؽلية                             سلرجات التعلم                                

 

 

 زلتول ادلنهج /                         التقػػػويػػػػم                                                   
 ادلقررات الدراسية                                                                                     

                                                  

 اسًتاتيجيات التدريس كاألنشطة                                    

 ( عملية تصميم كتطوير ادلنهج القائم على سلرجات التعلمٔشكل )
 : بالبرنامج المّتصلة التعّلم مخرجات -

 إذا ما باختبار تسمح بطريقة مكتوبة تكوف أف ينبغي آخر كدبعٌت للتقييم ، قابلة التعّلم سلرجات تكوف ينبغي أف   
  .بادلقّررات ادلتصلة نفسها ىي بالربامج ادلّتصلة التعّلم سلرجات صياغة قواعد إفّ  . ال أـ ادلخرج حّقق قد الطالب كاف

 ذلك إىل كباإلضافة للربنامج ، تعّلم سلرجات عشرة إىل مخسة ىناؾ يكوف بأف للمتخصصُت توصي  العامة فالتوجيهات
 . ساسية األ التعّلم سلرجات من دىن األ احلدّ  بإدراج االكتفاء ينبغي

 خرغلو يكوف ادلتوقع أف من اليت كادليوؿ كادلهارات ساسّية األ ادلعارؼ تصف أف غلب للربنامج التعّلم كسلرجات
 ,Moon ) )ـ ٕٕٓٓموف ، ( يقًتح بالربامج ، اخلاصة التعّلم سلرجات صياغة كعند . إظهارىا على قادرين الربنامج

 ادلخرجات اليت تلك إىل فيشَت التعّلم سلرجات من األّكؿ النوع أّما . التعّلم سلرجات نوعاف من يكتب ( أف  2002
 كتقييمها  يتمّ  ال فقد التعّلم من سلرجات الثاين النوع أّما . ادلختلفة ادلقّررات إطار يف أم الربنامج ، أثناء تقّيم ؽلكن أف

إكماؿ  عند اخلّرغلوف بو سيتمّيز الذم العملي األداءمستول  على كادلهن صحاب العمل أل مؤشرا تعطي قد لكّنها
 عند جّيد مستول ذك طالب أف ػلّققو ؽلكن ما تشَت إىل ) فيها ادلرغوب (أك )  )الطموحة ادلخرجات ىذه إفّ   .الربنامج
 .الربنامج  إكماؿ

 اخلاصة التعّلم سلرجات كلّ  ذبميع ببساطة يتمّ  ال أف ادلستحسن من بالربنامج ، اخلاصة التعّلم سلرجات صياغة كعند 
 .التدريسية  كحداتو رلموع من أكرب ىو الواقع يف الربنامج إفّ   .الربنامج يف ككضعها  بادلقّررات
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ويمكن توضيح تصميم البرنامج وعالقته بتصميم المنهج أو المقرر باستخدام مدخل مخرجات التعلم من  -
 خالل مقرر طرق تدريس العلوم كما يلي :

 ادلعايَت األكادؽلية للربنامج . -
 أىداؼ الربنامج . -
  سلرجات التعلم للربنامج . -
 أىداؼ ادلنهج أك ادلقرر . -
 سلرجات التعلم للمقرر . -
 زلتول ادلقرر الدراسي . -
 اسًتاتيجيات التدريس كاألنشطة. -
 طرؽ كأساليب التقوًن . -

اؿ ادلهارات ادلهنية ادلعرفة كالفهم ، كرلاؿ ادلهارات العقلية ، كرلكنشَت إىل أف رلاالت سلرجات التعلم ىي : 
 ، كرلاؿ ادلهارات العامة كالقابلة للنقل .كالعملية
 خصائص ومهارات المعلم في القرن الحادي والعشرين وبرامج إعداد المعلم لتحسين جودة التعليم : - ٘  

 خصائص المعلم في القرن الحادي والعشرين لتحسين جودة التعليم : -  
 ػلدد اخلرباء كادلتخصصوف أىم خصائص معلم القرف احلادم كالعشرين كما يلي :    

( :  يتفادم ادلعلم مصادر ادلخاطر ادلتمثلة يف فقد ادلتعلمُت دلعٌت التعلم Risk taker The ُمتفادم ادلخاطر ) -
تعلمهم بالكلية ، أك عدـ مراعاة تباين قدرات ادلتعلمُت، أك عدـ تناسب اخلربات التعليمية اليت يقدمها ادلعلم مع أك عدـ 

 األىداؼ ادلقصودة .
(: الذم يتحمل ادلسئولية التضامنية مع ادلتعلمُت كمؤسسة العمل كاملة،  The Collaboratorاُلمتضامن )  -

 ة اجلزئية ألداء مهاـ العمل الركتينية اليت تكفيو شر العقوبات.يف ربقيق األىداؼ دكف النظرة شديد
(: الذم ؽلثل قدكة لزمالئو يف العمل ادلخلص لتقدًن تعليم يتميز باجلودة، كما ؽلثل Model The النموذجي ) -

 ادلعلم ظلوذجنا لطالبو يف القيم اخللقية كادلثابرة العلمية. 
ا يدير طالبو من حيث قدراهتم، كأظلاطهم ادلختلفة، كمكوناهتم (: الذم ؽلثل Leader  Theالقائد )  - قائدن

ا مع معلمو ) قائده(.  الثقافية ادلتباينة إىل الدرجة اليت ذبعل الطالب متحدن
( : الذم ؽلتلك رؤية تطويرية لذاتو ادلهنية كدلؤسسة العمل ككل، كىو قادر Visionary The  ادلستبصر ) -

 لعمل على ربقيقها قدر ادلستطاع دكف االكتفاء بتنفيذ األكامر أك االعًتاض عليها جزئينا أك كلينا.على توضيح تلك الرؤيا كا
( : من خالؿ تطوير ادلعلم لكفاياتو ادلهنية كاألكادؽلية بصورة ذاتية أك نظامية Learner   The ادلتعلم ) -

 ادلختلفة .حسب البدائل ادلمكنة، ككذلك االلتحاؽ بالربامج التدريبية 
(: الذم يهيئ البيئة التعليمية احلرة ليناقش طالبو كػلاكرىم كيشجع ركح Communicator Theاحملاكر ) -

 ادلبادرة كالتلقائية.
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: من خالؿ هتيئة بيئة التعلم كادلتعلمُت كاخلربات التعليمية كأدكات التقييم بصورة  (  The Adptorادلهيئ ) -
 قائي بُت عناصرىا لتحقيق األىداؼ ادلقصودة .نظامية قابلة لالنسجاـ التل

 ( كإنتاج كتوظيف ادلعرفة . Thinker(  كادلفكر ) Reacherالباحث )  -
 مهارات القرن الحادي والعشرين : -

اعتمد مشركع ادلعهد الوطٍت السنغافورم لتأىيل ادلعلمُت مهارات القرف احلادم كالعشرين حيث سبثلت ادلهارات اليت 
 ادلركز يف: ىدؼ إليها

 مهارات فن التدريس ) فن التعليم (.  -
 مهارات إدارة البشر.   -
 مهارات إدارة الذات.   -
 مهارات إدارية كتنظيمية كقيادية.   -
 مهارات التواصل.   -
 مهارات التيسَت.   -
 مهارات تكنولوجية.  -
 مهارات التفكر . -
 مهارات االبتكار كاإلبداع كركح ادلبادرة.  -
   مهارات اجتماعية كالذكاء الوجداين.     -

 ثانياً : التغيرات االجتماعية واالقتصادية وإنعكاساتها في تطوير برامج إعداد معلم العلوم : 
 ويتم تناولها وتوضيحها كما يلي :

 ثورة الديمقراطية والحقوق المدنية والتغييرات االجتماعية واالقتصادية والتنمية البشرية :  -1

كىذا ىو ادلعلن مع أننا  اذبو العامل اآلف إىل دعم الدؽلقراطية كحقوؽ اإلنساف كالتغيَتات االجتماعية كاالقتصادية  
نرل انتهاكات ذلا كالسطو عليها حبجة التخلص من بعض األنظمة . كلسعي بعض اجلهات اخلارجية أك الداخلية لتحقيق 
الدؽلقراطية كإحداث التغيَتات اجملتمعية كاالقتصادية كتغيَت بعض القيادات حدث مايعرؼ بثورات الربيع العريب : ثورة 

يناير  ٕ٘ليبيا كسوريا كاليمن ككذلك السوداف . كزبلصت  مصر من  األنظمة السابقة بعد ثورة تونس كمصر كالعراؽ ك 
ـ كحدث تغيَتات اجتماعية كاقتصادية بدكف قتاؿ . إف الشعب الذم يريد إحداث التغيَت ٖٕٔٓيونيو  ٖٓـ ، ٕٔٔٓ

اخلي أك صراعات كحركب أىلية تؤدم االجتماعي كاالقتصادم يغَت بنفسو دكف تدخل اجلهات اخلارجية كدكف اقتتاؿ د
إىل تدمَت شلتلكات الدكؿ كمكتساباهتا مثلما حدث يف  العراؽ كسوريا كليبيا كاليمن كالسوداف كغَتىا ، كالعمل على 
مواكبة متطلبات التغيَت كالتطوير بتنمية الوعي كالثقافة كالتعليم كالتنور ، كتوظيف كاستخداـ مستحدثات العلم كتكنولوجيا 

 علومات كاالتصاالت كاإلنًتنت كشبكات التواصل االجتماعي يف خدمة اجملتمع كربقيق التنمية ادلستدامة .  ادل
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كينبغي على الدكؿ العربية يف سعيها إلحداث التغيَتات االجتماعية كاالقتصادية كربقيق الدؽلقراطية كحقوؽ     
الربامج كادلناىج كأساليب التعليم بصفة عامة كاجلامعات اإلنساف دعم كتطوير مؤسساهتا كأنظمتها التعليمية كتطوير 

ككليات الًتبية بصفة خاصة بشكل يسمح للطالب بإبداء الرأم كادلناقشة كادلشاركة كالبحث كاالبتكار كاإلبداع كالقدرة 
لقرار كادلشاركة يف على إنتاج ادلعلومات كتنفيذ األفكار كالتطبيقات كتوعيتهم حبقوقهم كربمل ادلسئولية كمهارات ازباذ ا

 التغيَت كالتطوير كاإلسهاـ يف اجملتمع يف عصر اقتصاد ادلعرفة كربقيق التنمية ادلستدامة .
 تحدى المنافسة العالمية :-2

يف ظل سياسة االقتصاد احلر، كآليات السوؽ، كسياسات العرض كالطلب، كيف ظل اتفاقيات اجلات كالتجارة 
د ادلهيمن كادلسيطر على ادلؤسسات الدكلية، ىو االقتصاد القادر بصناعاتو كذبارتو على احلرة بُت الدكؿ، سيصبح االقتصا

غزك األسواؽ بأقل كلفة شلكنة، كبأجود صناعة شلكنة أيضان، ففي ظل ادلنافسة العادلية يستلـز األمر إعادة النظر يف ىيكل 
 ( ٕٗٓٓو كأىدافو كفلسفتو أيضان . ) شبل بدراف ، كبنية النظاـ التعليمي العريب كمناىجو كطرائق التدريس فيو كغايات

إف ادلنافسة كالتطورات العادلية تستلـز األخذ يف االعتبار معايَت اجلودة الشاملة يف التعليم كمعايَت اجلودة يف 
ىل " التعليم سلرجات ىذا التعليم كادلستجدات العلمية كالتكنولوجية كالًتبوية كنقل مفهـو التعليم من " التعليم اآليل " إ

اإلنساين ادلفكر " كمن التعليم القائم على نقل ادلعلومات كادلعارؼ من ادلعلم إىل الطالب كاحلفظ كالتذكر، إىل التعليم 
القائم على إغلابية الطالب كالفهم كيسعى إىل تعظيم دكر اإلبداع كسبكُت ادلتعلم من استخداـ كتوظيف طرؽ كمصادر 

 نية بوصفها معارؼ نسبية . احلصوؿ على ادلعرفة اإلنسا
كإذا كاف مفهـو التعليم سيتغَت من )التلقُت كاحلفظ كالتذكر( إىل الفهم كاإلبداع، فإف دكر ادلعلم سيتغَت من ناقل 
للمعرفة إىل ادلرشد كادلوجو كالقائد للطالب يف طرؽ احلصوؿ على ادلعرفة ، كسيًتتب على ربدل ادلنافسة الدكلية أف األمر 

النظاـ التعليمي يف الدكؿ العربية أف يقدـ بدكره التنويرم كالتثقيفي بالقضايا العادلية كاحمللية، كسبكُت األفراد من يتطلب من 
القدرة على ازباذ القرار السليم يف ضوء ادلصاٌف الوطنية العليا كاالعتبارات ادلوضوعية كالبعد عن اجلوانب الذاتية اليت تؤثر 

 على ازباذ القرار.

 ار المعرفة والزيادة السكانية والتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد وجودة التعليم :انفج -3

يف ادلاضي كانت القدرة على السيطرة على الطاقة نتاجان للقوة ، أما اآلف فاستخداـ ادلعلومات ىو السبيل إىل 
ن دكره يف تقدًن ادلعلومات األساسية، حيث التعليم يف تنمية القدرة على الوصوؿ إىل ادلعلومات أكثر أعلية م كدكر، القوة

أف كسائل االتصاؿ كاحلاسبات تعد امتدادات للجهاز العصيب كالدماغ عند اإلنساف، كعلى ىذا فهي أكثر أعلية من 
 ( ٜٕٙ،  ٕٚٓٓاألدكات ادليكانيكية . ) شبل بدراف كسعػيد سليػماف ، 

وصوؿ إىل ادلعلومات عن طريق احلاسب اآليل قد يكوف كيف ىذا العصر ، فإف الشخص ادلتعلم كالعاجز عن ال   
معاقان كاألمي يف رلتمع صناعي .كل ذلك يقودنا إىل ضركرة إعادة النظر يف النظاـ التعليمي كادلناىج كطرؽ التدريس 

فظ ، كالتذكر( كىى كتكنولوجيا التعليم كالتعليم اإللكًتكين كالتعليم عن بعد كالتقوًن ، ألنو نظاـ قائم على ) التلقُت ، كاحل
ثالثية غَت قادرة بصورهتا احلالية لالستجابة للتحديات اليت تواجهنا يف ىذا العصر ، كعند إعادة النظر تظهر أمامنا 
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إشكالية قائمة بُت انفجار ادلعرفة كانفجار السكاف . كىنا نطرح السؤاؿ اآليت: ماذا نعلم يف ضوء انفجار ادلعرفة؟ ككيف 
ر السكاف ؟ كتلك اإلشكالية البد أف ذبد ذلا حالن يف إعادة ىيكلة النظاـ التعليمي يف الدكؿ العربية نعلم يف ضوء انفجا

 لكى يستطيع أف يعيش بكفاءة يف ادلستقبل كتوظيف التعليم اإللكًتكين كالتعليم عن بعد .

  العولمة وتداعياتها: -4

اجلذرية يف العقود الثالثة ادلاضية كىي تغَتات كربوالت ذات يشهد عادلنا ادلعاصر العديد من التغَتات كالتحوالت 
تأثَت عادلي ، كالقول االجتماعية ادلرتبطة باالقتصاد احلر سيكوف ذلا تأثَت كبَت على مستقبل كطبيعة كمهاـ ادلؤسسات 

تو كالسيطرة عليو كعلى التعليمية يف الدكؿ العربية يف القرف احلادم كالعشرين من حيث كضع فلسفة كأىداؼ التعليم كإدار 
مناىجو كزلتواه كعلى القيم اليت ينبغي أف يبثها أك ػلافظ عليها النظاـ التعليمي ، فقول العودلة ستؤثر بال شك على 

 مستول النظاـ الكلى للمؤسسات التعليمية.
، ىل ضلن بإزاء عامل جديد كمن ادلطلوب أف يتساءؿ الفرد مع تدفق تيارات العودلة كما بعد التصنيع، كما بعد احلداثة   

حقان ؟ كىل ىو عامل ػ كما يدعى أقطابو ػ مبشر بالعيش ادلشًتؾ يف أحد كجهة عملتو كحبقوؽ اإلنساف، كبالعدؿ 
االجتماعي ؟ كاحلرية كالدؽلقراطية ؟ كىل ضلن متجهوف ضلو التعايش احلقيقي بُت احلضارات من أجل تأسيس ثقافة نشر 

كما يشَت إىل ذلك عنواف تقرير اللجنة الدكلية دلنظمة اليونسكو، كاليت كاف رئيس الفريق فيها   "التنوع اإلنساين ادلبدع"
"خافيَت بَتيز ديكويالر" السكرتَت العاـ لألمم ادلتحدة األسبق. كؽلكن توضيح تداعيات العودلة من خالؿ التداعيات 

 االجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية  .
من زلاكر  ، كزلوران  يعتمد عليو يف بناء األجياؿ ركنان ك  يان ساسأ ان ادلعلوماتية دكر ك  العودلة دكر ادلعلم يف عصر كيعترب

غلب أال ينفصل عن التطور الذم ػلدث يف احلياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ك ،  الًتبومكالتجديد منظومة العمل 
كالتنمية   ادلعلم إعداد عملية أصبحت لذلك. احية أخرل من ناحية كالتطور الذم يلحق بالفكر كادلمارسة الًتبوية من ن

 أك ةالعربي دكؿال يف سواء  ،من اخلرباء كادلتخصصُت  متزايدا اىتمامان  تلقي اليت األساسية القضايا من ادلهنية ادلستدامة
 رلرد على يقتصر ادلعلم دكر يعد مل حيث ؛ اجملتمع يف ادلعلم بو يقـو الذم الدكر أعلية اىل االىتماـ ىذا كيرجع ،غَتىا 
 االنفجار يف ادلتمثلةك  العصر ربديات إزاء قائدان كموجهان كمرشدان  أصبح كلكنو ،طالب لل ادلعرفة كنقل ادلعلومات توصيل
أعلية  عليو فرض شلاكالعودلة كالتغَتات اجملتمعية  ، اذلائلة كالتكنولوجية العلمية تطوراتكال ، السكانية كالزيادة ادلعريف،

 التدريس طرؽاسًتاتيجيات ك ك قررات الدراسية ادل زلتولادلناىج ك  يف تقدـ من طرأ ما كتطبيق كاستيعاهبا، متابعتها،
 . كاألنشطة كالتقوًن

والتغيرات المجتمعية واالقتصادية يمكن تحديد التحديات ، وفي ضوء عرض التوجهات العالمية المعاصرة 
 المستقبلية التي يمكن أن تواجه برامج إعداد معلم العلوم بكليات التربية فيما يلي: 

 التحديات التي تواجه معلم القرن الحادي والعشرين :
 التحدم الثقايف كالعلمي كالتكنولوجي كالًتبوم . -ٔ
 كاالقتصادية كمتطلبات التنمية ادلستدامة .التغَتات اجملتمعية  -ٕ
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 مهارات قيادة التغيَت يف ادلدرسة كاجملتمع . -ٖ
 ثورة ادلعلومات كتكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاالت كمؤشرات الثورة الصناعية الرابعة. -ٗ
 سبهُت التعليم . -٘
 إدارة تكنولوجيا التعليم كالتعليم اإللكًتكين كالتعليم عن بعد . -ٙ

لثًا :  التصور المقترح لتطوير برامج إعداد معلم العلوم وتضمين مفاهيم النانو تكنولوجي في تخصصات ) ثا
 : الفيزياء والكيمياء واألحياء( بكليات التربية

 :تضمين مفاهيم النانو تكنولوجي في البرنامج األكاديمي إلعداد معلم الفيزياء بكليات التربية  -

نبذة تارؼلية عن النانو تكنولوجي ،خصائص كأىداؼ النانو تكنولوجي الفيزيائية ، تعريف النانو تكنولوجي ،  
كسلاكؼ مشركعة ، حركب ادلستقبل يف مواجهة أسلحة النانوتكنولوجي ، تطور النانو  النانو تكنولوجيحدكد كسلاطر 

، مراحل تصنيع مواد كأجهزة النانو تكنولوجي لوجي ، تكنولوجيا اجليل اخلامس (تكنولوجي ) ادليمات ،أجياؿ النانو تكنو 
، أبعاد النانو تكنولوجي،  تغَت اخلواص باختالؼ احلجم النانول ،  النانو ، أجهزة القياس النانوم ()ادلواد النانوية ،مواد 

، استخدامات يلمي األب الشرعي للنانو تكنولوجرلاالت استخداـ تقنية النانو كتطبيقاهتا يف رلاالت احلياة ،اخلياؿ الع
،  النانو نانوية يف البيئة، اعلية االلياؼ الامات كرة البوكى يف رلاؿ الصيدلةانابيب الكربوف النانوية يف احلياة العملية، استخد

تكنولوجي يف رلاؿ البيولوجيا كالطب ) كحدات قياس اخلاليا ، الرقاقة البيولوجية ، الركبوت النانوم ، القشور النانوية ، 
 النانوم ، القنابل النانوية ، النانوبيوتك ،جهاز اإلستشعار النانوم ، طقم أسناف سليكوين نانوم ،سفينة فضائية ادلعاًف

نانوية ،اذلليكوبًت النانوم ، صناعة خاليا نانوية ، نانو الفضة يف ادلضادات احليوية ، النانوبوليمر ، بطارية بيولوجية نانوية ، 
ت جاديرم ، البيوميمات كالشرائح النانوية ، اإلبر النانوية ، زللل الدـ النانوم ، الرادار زلرؾ جزيئي بيونانوم ، حلقا

 DNA، احلرب البيولوجي النانوم ، ركبوت ج السرطاف ، زراعة أعضاء نانويةالنانوم ، جزيئات الذىب النانوية لعال
وية ،رقائق زبزين كمبيوتر لصناعة ) احلواسيب احملمولة النانالنانوم ،السيارة البيولوجية النانوية ( ، النانوتكنولوجي يف رلاؿ ا

، بالستيك نانوم مهجن، نانوم ػلاكي األنظمة البيولوجية ، حاسوبمبيوتر نانوية ، إبر ذرية نانويةرقائق زبزين ك ، نانوية
ية يف حجم احلشرة، سيارة نانو ، وم، ىياكل طائرات من مواد نانوية،  موجات كهركمغناطيسية للتخفيزيت طائرات نان

، مراىم نانوية مضادة لالشعة ية كعجالت دبواد نانوية للسيارات، مالبس نانوية، طالء نانو كطائرة نانوية يف حجم البعوضة
( ، النانوتكنولوجي يف رلاؿ زبزين الطاقة كإنتاجها كربويلها ) ذبميع الطاقة الشمسية . اخًتاع مواد غَت موجودة يف 

اج النانوتكنولوجي . أقفاص أنابيب النانو. ناقالت نانوية أيونية. النانوتيوب يف ادلركبات الفضائية. إنتالطبيعة باستخداـ 
، النانوتكنولوجي يف رلاؿ الفيزياء )ادلعجل التصادمي اجلسيمي. إبطاء كزبزين كمعاجلة خاليا مشسية بالنانوتكنولوجي(

مي. تأثَت جيبس تومسوف. األنابيب النانوية الكربونية. تعديل قانوف الضوء بطرؽ نانوية. مغناطيس النانو. التقييد الكمو 
، النانو تكنولوجي يف رلاؿ محاية البيئة ) أقفاص النانو. الركبوتات النانوية قياس النانو. العدسات النانوية (أـك يف ضوء م

. كقود جزيئات السليكوف النانويةإلصالح ثقب األكزكف التغليف النانوم. تنظيف األهنار ادللوثة بالنانوتكنولوجي. 
( ، النانوتكنولوجي يف اجملاؿ العكسرم )خيشـو بيولوجي نانوم. الدبور النانوم. زم قتايل نانوتكنولوجي صديق للبيئة

، النانوتكنولوجي يف رلاؿ األغذية كالزراعة )تغليف األغذية انوتكنولوجي. جراثيم آلية نانوية(نانوم. تغيَت شكل احلرب بالن
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النانوتكنولوجي. تطوير أغذية النبات كادلبيدات احلشرية بوسائل نانوية. تطوير أدكية النبات كاحليواف بالنانوتكنولوجي. ب
 ادللقاط النانوم ( ، اجلوانب األخالقية للنانوتكنولوجي .

،  النانو يف رلاؿ الطاقةتطبيقات ،  تطبيقات النانو يف رلاؿ الزراعة . التأثَتات الضارة  كادلفيدة للنانو تكنولوجي  
 .طبيقات النانو يف رلاؿ البيئة،  ت تطبيقات النانو يف رلاؿ االتصاالت ، تطبيقات النانو يف رلاؿ الصناعة

 تضمين مفاهيم النانو تكنولوجي في البرنامج األكاديمي إلعداد معلم الكيمياء بكليات التربية :  -
أىداؼ النانوتكنولوجي كخصائص  النانوتكنولوجي  -تعريف النانوتكنولوجي ، نبذة تارؼلية عن النانوتكنولوجي

الكيميائية ، تطور النانوتكنولوجي )ادليمات. أجياؿ النانوتكنولوجي. تكنولوجيا اجليل اخلامس( ، مراحل تصنيع مواد 
النانو. أجهزة القياس النانوم.( ، النػػػػػػانوتكنولوجي يف رلاؿ البيولوجيا كالطب كأجهزة النػػػػانوتكنولوجي )ادلواد النانوية. مواد 

) كحدات قياس اخلالياء . الرقاقة البيولوجية. الركبوت النانوم. القشور النانوية. ادلعاًف النانوم. القنابل النانوية. 
. سفينة فضائية نانوية . اذلليكوبًت النانوم . النانوبيوتك . جهاز االستشعار النانوم . طاقم أسناف سليكوين نانوم 

صناعة خالياء نانوية . نانو الفضة يف ادلشادات احليوية. النانوبوليمر. بطارية بيولوجية نانوية. زلرؾ جزيئي بيونانوم . 
الدـ النانوم. الرادار اجلزيئات ادلشجرة )الداندؽلوز( . حلقات جاديرم . البيوميمات كالشرائح النانوية. االبر النانوم. زللل 

 DNAالنانوم. جزيئات الذىب النانوية لعالج السرطاف. زراعة أعضاء نانوية. احلرب البيولوجي النانوم. ربوت الػ 
النانوم. الكزاؽلوليزر. السيارة البيولوجية الناهنوية. القرص البيولوجي.( ، النانوتكنولوجي يف رلاؿ الصناعة )احلواسيب 

ة. رقائق زبزين كمبيوتر نانوية. إبر ذرية نانوية . حاسوب نانوم ػلاكي األنظمة البيولوجية. بالستيك نانوم احملمولة النانوي
مهجن . زيت طائرات نانوم . ىياكل طائرات من مواد نانوية .  موجات كهركمغناطيسية للتخفي. سيارة نانوية يف حجم 

كعجالت دبواد نانوية للسيارات . مالبس نانوية. مراىم نانوية احلشرة. كطائرة نانوية يف حجم البعوضة. طالء نانوية 
مضادة لالشعة( ،النانوتكنولوجي يف رلاؿ زبزين الطاقة كإنتاجها كربويلها )ذبميع الطاقة الشمسية. اخًتاع مواد غَت 

نوتيوب يف ادلركبات موجودة يف الطبيعة باستخداـ النانوتكنولوجي. أقفاص أنابيب النانو. ناقالت نانوية أيونية. النا
الفضائية. إنتاج خاليا مشسية بالنانوتكنولوجي( ، النانو تكنولوجي يف رلاؿ محاية البيئة )أقفاص النانو. الركبوتات النانوية 
إلصالح ثقب األكزكف التغليف النانوم. تنظيف األهنار ادللوثة بالنانوتكنولوجي. جزيئات السليكوف النانوية. كقود 

صديق للبيئة.( ، النانوتكنولوجي يف اجملاؿ العكسرم )خيشـو بيولوجي نانوم. الدبور النانوم. زم قتايل نانوتكنولوجي 
نانوم. تغيَت شكل احلرب بالنانوتكنولوجي. جراثيم آلية نانوية.( ، النانوتكنولوجي يف رلاؿ األغذية كالزراعة )الشام 

ولوجي. منتجات غذائية نانوية جديدة . تطوير أغذية النبات النانوم . الزيت النانوم . تغليف األغذية بالنانوتكن
كادلبيدات احلشرية بوسائل نانوية. تطوير أدكية النبات كاحليواف بالنانوتكنولوجي. ادللقاط النانوم . عصائر نانوية  ، 

 لوجي.الكشف عن البكًتيا ادلمرضة يف مصادر ادلياه كمنتجات الغذاء ( ، اجلوانب األخالقية للنانوتكنو 

 :بكليات التربية البيولوجيتضمين مفاهيم النانو تكنولوجي في البرنامج األكاديمي إلعداد معلم   -

خصائص النانوتكنولوجي ك أىداؼ النانوتكنولوجي  ، نبذة تارؼلية عن النانوتكنولوجي،  تعريف النانوتكنولوجي
مراحل تصنيع مواد ، تطور النانوتكنولوجي )ادليمات. أجياؿ النانوتكنولوجي. تكنولوجيا اجليل اخلامس(  ، البيولوجي
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النانوتكنولوجي يف رلاؿ البيولوجيا كالطب  ، كأجهزة النانوتكنولوجي )ادلواد النانوية. مواد النانو. أجهزة القياس النانوم(
الركبوت النانوم. ادلعاًف النانوم. القنابل النانوية. النانوبيوتك. جهاز  )كحدات قياس اخلالياء . الرقاقة البيولوجية .

االستشعار النانوم. طاقم أسناف سليكوين نانوم. سفينة فضائية نانوية. اذلليكوبًت النانوم. زلرؾ جزيئي بيونانوم. 
البر النانوم. االكزاؽلوليزر. السيارة اجلزيئات ادلشجرة )الداندؽلوز( . حلقات جاديرم . البيوميمات كالشرائح النانوية. ا

النانوتكنولوجي يف رلا الصناعة )احلواسيب احملمولة النانوية. رقائق زبزين كمبيوتر  ، البيولوجية الناهنوية. القرص البيولوجي(
نوية يف نانوية. إبر ذرية نانوية. حاسوب نانوم ػلاكي األنظمة البيولوجية. موجات كهركمغناطيسية للتخفي. سيارة نا

حجم احلشرة. كطائرة نانوية يف حجم البعوضة. طالء نانوية كعجالت دبواد نانوية للسيارات . مالبس نانوية. مراىم 
النانوتكنولوجي يف رلاؿ زبزين الطاقة كإنتاجها كربويلها )ذبميع الطاقة الشمسية. اخًتاع مواد غَت  ،نانوية مضادة لالشعة( 

النانوتكنولوجي. أقفاص أنابيب النانو. ناقالت نانوية أيونية. النانوتيوب يف ادلركبات موجودة يف الطبيعة باستخداـ 
النانوتكنولوجي يف رلاؿ محاية البيئة ) أقفاص النانو. الربوتات النانوية  -الفضائية. إنتاج خاليا مشسية بالنانوتكنولوجي(

بالنانوتكنولوجي. جزيئات السليكوف النانوية. كقود  االصالح ثقب االكزكف التغليف النانوم. تنظيف االهنار ادللوثة
. زم  . الدبور النانوم( النانوتكنولوجي يف اجملاؿ العكسرم )خيشـو بيولوجي نانوم ، (  نانوتكنولوجي صديق للبيئة

راعة )ألشام النانوتكنولوجي رلاؿ األغذية كالز ، قتايل نانوم. تغيَت شكل احلرب بالنانوتكنولوجي. جراثيم آلية نانوية( 
النانوم. الزيت النانوم. تغليف األغذية بالنانوتكنولوجي. منتجات غذائية نانوية جديدة. تطوير أغذية النبات كادلبيدات 

الكشف عن ، احلشرية بوسائل نانوية. تطوير أدكية انبات كاحليواف بالنانوتكنولوجي. ادللقاط النانوم. عصائر نانوية 
 اجلوانب األخالقية للنانوتكنولوجي.، ر ادلياه كمنتجات الغذاء( البكًتيا ادلمرضة يف مصاد

 توصيات البحث :
كالتغَتات  الًتبوية احلديثةالعادلية ك جهات تو إعادة النظر يف برامج إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية يف ضوء ال -ٔ

 .االجتماعية كاالقتصادية كمهارات ادلعلم يف القرف الواحد كالعشرين 
كادلوجهُت كادلشرفُت الًتبويُت كادلعلمُت لتعرؼ ككليات العلـو ات مستمرة بُت أساتذة كليات الًتبية عقد لقاء -ٕ

كالتغَتات االجتماعية  احلديثةالعادلية جهات تو يف ضوء ال بكليات الًتبيةادلعلمُت اإلحتياجات الفعلية للطالب 
 .كاالقتصادية كمهارات ادلعلم يف القرف الواحد كالعشرين 

لقاءات مستمرة ككرش عمل ألساتذة كليات الًتبية كادلوجهُت كادلشرفُت الًتبويُت كادلعلمُت لتعرؼ خطوات  عقد -ٖ
 تصميم الربامج كادلناىج كادلقررات الدراسية باستخداـ مدخل سلرجات التعلم .

دبا يتناسب كمعايَت اجلودة ة كالتنمية ادلهنية ادلستدامإعادة النظر يف برامج إعداد معلم العلـو احلايل بكليات الًتبية  -ٗ
 .احمللية كالعادلية كمدخل سلرجات التعلم 

العمل على توفَت تقنيات التعليم ادلناسبة كالتجهيزات كادلراكز كالوحدات اإللكًتكنية كتوظيف تكنولوجيا ادلعلومات  -5
كالفيديو كونفرانس يف ( كالتعليم اإللكًتكين كالتعلم القائم على الويب كالتعليم عن بعد  ICTكاالتصاالت ) 

تصميم الربامج كادلناىج الدراسية كالربامج التدريبية كالتدريس كالتعلم كاألنشطة كأساليب التقوًن كاالمتحانات للطالب 
   .كبرامج التنمية ادلهنية للمعلمُت يف أثناء اخلدمةبكليات الًتبية ادلعلمُت 
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 عــــــالمراج
 . ٕٕٓص ، ابانية ، الرياض، مكتبة العبيكافإسًتاتيجية اإلدارة اليـ( . ٜٜٛٔإبراىيم عبداهلل ادلنيف )

 . ٕٗصالفكر العريب،  دار ،القاىرة  ،البشرية بالتعليم كالتعلم  التنمية .( ٕٕٓٓعصمت مطاكع ) إبراىيم
 . ٜٖص  ، دليل عملي ، مطابع الدار اذلندسية ٜٓٓٓـ( . إدارة اجلودة الشاملة كااليزك ٜٜٛٔأمحد سيد مصطفي )

 ، رللة عامل معلم القرف احلادم كالعشرين. )  ٕٕٔٓ (ػليي عبداحلميد إبراىيم، أمحد عوضو الزىراين  
 .    30-09-2012 .ادلعرفة    

ضوء بعض مفاىيم  بادلرحلة اإلعدادية على ( .تقوًن منهج العلـوٜٕٓٓالسيد زلمد السايح ،كمرفت ىاين ) 
، ادلؤسبر العلمي احلادم كالعشركف للجمعية ادلصرية للمناىج كطرؽ التدريس :تطوير ادلناىج النانوتوكنولوجي

 . ٕٙ٘- ٕٙٓيوليو ،اجمللد األكؿ ، ص ص  ٜٕ-ٕٛالدراسية بُت األصالة كادلعاصرة ،
 العايل التعليم خدمات علي الشاملة اجلودة ادارة تطبيق امكانية  ـ( .ٕٕٔٓ ) كآخركف إدريس موسى اهلل عبد جعفر

 جامعة فرع حالة سة ار د : االعتمادية علي كاحلصوؿ ادلخرجات جودة كضماف ادلستمر التحسُت أجل من
 ، كالتكنولوجيا للعلـو العربية األكادؽلية األمريكية عن تصدر زلكمة علمية رللة : ،أماارباؾ باخلرمة الطائف

 : ادلوقع  السابع العدد ، الثالث اجمللد
 .ٜٛص  ،الدار العربية للكتاب القاىرة، ، التنمية البشرية كتعليم ادلستقبل يفـ ( . ٜٜٜٔعمػػار)  حامػػػد

، الزىراين زلمد بن سعيد، ترمجة :  )تطبيقي دليل( كاستخدامها التعلُّم سلرجات ـ ( . صياغة ٕٚٓٓ كينيدم ) ديكالف
 العربية ادلملكة العايل يف التعليم بوزارة كالدراسات البحوث ىػ ، مركزٖٗٗٔ،  أجبار زلمد بن احلميد عبد

 السعودية .

ـ( : التعليم اجلامعي بُت رصد الواقع كرؤل التطوير ، القاىرة، دار ٕٗٓٓرشدم أمحد طعيمة ،  زلمد سليماف البندم )
 . ٖٓٗص ، الفكر العريب

 السعودية رؤية منهجية، اجلمعية  :النظم منحى ضوء يف الفعالة ادلدرسة جودة معايَت .( ٕٚٓٓ) سالمة اخلميسيالسيد 
القصيم، ادلملكة العربية  العاـ"، التعليم يف جلودة عشر "ا السنوم الرابع ، القاء كالنفسية الًتبوية للعلـو

 السعودية.
دار فرحة للطبع كالنشر كالتوزيع،  ، القاىرة ،الذكية مدرسة القرف احلادم كالعشرين ادلدرسة ـ( .ٕٓٓٓالصعيدم ) سلمى

 . ٘٘ص
اجمللس األعلى  ، القاىرة ، الًتبية يف رلتمع ادلعرفة مؤسبر ، كربدل الثورة ادلعرفية التعليمـ( .  ٕٗٓٓبػػدراف )  شػػػبل

 للثقافة، جلنة الًتبية.
ات ادلستقبل ، ادلؤسبر العلمي الدكيل األكؿ : رؤية استشرافية دلستقبل التعليم يف ( . التعليم كربدئٖٕٓشبل بدراف )

فرباير  ٕٕ-ٕٔمصر كالعامل العريب يف ضوء التغَتات اجملتمعية ادلعاصرة ، كلية الًتبية جامعة ادلنصورة يف الفًتة 
 .ٓٗ٘-ٖٓ٘، اجمللد األكؿ، ص ص ٖٕٔٓ

 .ٜٕٙص ،دار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية،يف رلتمع ادلعرفة ، التعليم .ـ (ٕٚٓٓػػدراف كسعػيد سليػماف ) ب شػبل

http://almarefh.net/show_content_sub.php?ID=524&rwit=K
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( . القاىرة ، دار ٕ( . أساسيات التدريس كالتطوير ادلهٍت للمعلم . )ط ٕٙٓٓعبد السالـ مصطفى عبد السالـ ) 
 الفكر العريب .

التنمية ،  ندكة : التعليم يف عهد تطوير مناىج التعليم دلواجهة ربديات ـ( : ٕٕٓٓعبد السالـ مصطفى عبد السالـ )
ىػ، ٕٕٗٔ( ذك احلجة ٕٔ-ٜٔتطور كإصلاز، يف الفًتة )  –خادـ احلرمُت الشريفُت ادللك فهد بن عبد العزيز 

  ٖٛ٘ -ٖٖٚجامعة ادللك خالد، أهبا ، ادلملكة العربية السعودية ، ص ص 
، عرفة ادلهنية دلعلم معلمي العلـويف ضوء معايَت ادلـ( : إصالح الًتبية العلمية ٖٕٓٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )

 ٖٓإىل  ٕٚ، فايد، اإلمساعيلية، لًتبية العلمية، اجلمعية ادلصرية لضلو تربية علمية أفضل،  سابعادلؤسبر العلمي ال
 . ٕٛ٘ -ٜٖٕ، ص ص يوليو

كمتطلبات تكنولوجيا ادلعلومات  ـ( : برامج إعداد معلم العلـو كتدريبو الواقعٖٕٓٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )
ـ ، ٖٕٓٓ/ٙ/ ٕٙ-ٕ٘جامعة ادلنصورة ،  -كاالتصاالت ، مؤسبر " التعليم كاجملتمع "  كلية الًتبية بدمياط

 .ٗٔ٘ -٘ٚٗاجمللة العلمية بكلية الًتبية بدمياط  ،عدد خاص ، العدد الثالث كاألربعوف ، ص ص 
يات معلم العلـو كادلشرؼ الًتبوم يف إعداد اإلنساف الصاٌف ، ـ( : مسؤكلٕٗٓٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )

حولية كلية ادلعلمُت يف أهبا ، العدد السابع، مركز البحوث كالدراسات الًتبوية ، أهبا ،ادلملكة العربية السعودية 
 . ٗٙٔ - ٕٔٔىػ ، ص ص ٕ٘ٗٔ، 

،  كمواجهة ربديات العودلة ة متطلبات التنميةتطوير مناىج التعليم لتلبيـ( : ٕٙٓٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )
دراسة مقدمة للمؤسبر السنوم األكؿ : التعليم النوعي كدكره يف التنمية البشرية يف عصر العودلة ، كلية الًتبية 

 . ٖٓٔ -ٕٔٚأبريل ، ص ص   ٖٔ -ٕٔالنوعية جامعة ادلنصورة ، يف الفًتة من 
الدراسية كإعداد اإلنساف العريب لتلبية متطلبات رلتمع ادلعرفة ناىج ادلـ( : ٕٛٓٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )

كمواجهة ربديات عصر العودلة ، دراسة مقدمة للمؤسبر السنوم الثالث : تطوير التعليم النوعي يف مصر كالوطن 
ية جامعة العريب دلواجهة متطلبات سوؽ العمل يف عصر العودلة " رؤل اسًتاتيجية "  ، كلية الًتبية النوع

 . ٛٙ - ٖ٘أبريل ، ص ص  ٓٔ -ٜادلنصورة ، يف الفًتة من 
ـ( : ربسُت مستول أداء ادلعلم اجلامعي يف ضوء التوجهات احلديثة ، ادلؤسبر ٜٕٓٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )

ألداء اجلامعي الدكيل الثاين لتطوير التعليم العايل ، اذباىات معاصرة يف تطوير األداء اجلامعي ، مركز تطوير ا
 .ٖٔٚ-ٜٖٖنوفمرب ، ص ص  ٕ-ٔجبامعة ادلنصورة ، 

ـ( : البيئة كمشكالهتا كالًتبية البيئية كالتنمية ادلستدامة  ، القاىرة ، دار الفكر ٕٔٔٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )
 ـ . ٕٔٔٓىػ / ٕٖٗٔالعريب ، 

ادلرأة يف التنمية ادلستدامة يف رلاؿ محاية البيئة ، ـ( : خطة اسًتاذبية لدكر ٕٔٔٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )
ادلنظمة اإلسالمية للًتبية   حلقة دراسية حوؿ دكر ادلرأة العربية يف التنمية ادلستدامة ) احملافظة على البيئة ( ،

 ، القاىرة ، اليونسكو ادلصرية للًتبية كالعلـو كالثقافةكالعلـو كالثقافة ) إسيسكو( بالتعاكف مع اللجنة الوطنية 
 .أكتوبر ٖٔ-ٓٔ
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( ، القاىرة ، دار الفكر ٕـ( : تدريس العلـو كمتطلبات العصر ، ط ) ٖٕٔٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )
 ـ . ٖٕٔٓىػ / ٖ٘ٗٔالعريب،  عاـ 

ُت كربس ادلستقبل التنمية ادلهنية ادلستدامة للمعلمُت دلواجهة ربديات ـ( : ٕٗٔٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )
جامعة  –ادلؤسبر اخلامس لكلية العلـو الًتبوية ، مؤسبر التجديدات الًتبوية كالتحديات ادلستقبلية   جودة التعليم

 . ٕٗٔٓإبريل  ٚٔ –ٙٔ: يف الفًتة الزرقاء 
 ـ( : تطوير برامج كمقررات إعداد معلم العلـو بكليات الًتبية ٕ٘ٔٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )

 جامعة –لكلية الًتبية  دكيل األكؿ ادلؤسبر الدخل سلرجات التعلم ، مؤسبر : الًتبية آفاؽ مستقبلية ، باستخداـ م    
 ـ . ٕ٘ٔٓ/   ٗ/ ٘ٔ –ٖٔىػ  ادلوافق ٖٙٗٔ/ ٙ/ ٕٙ-ٕٗيف الفًتة  لباحةا     

( ، ٕ، ط )ـ( : تدريس العلـو كإعداد ادلعلم كتكامل النظرية كادلمارسة ٕٙٔٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )
 ـ .ٕٙٔٓىػ / ٖٚٗٔالقاىرة ، دار الفكر العريب ، 

(، القاىرة ، دار الفكر ٖـ( : االذباىات احلديثة يف تدريس العلـو ، ط )ٕٛٔٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )
 ـ . ٕٛٔٓىػ / ٜٖٗٔالعريب،   عاـ 

تطوير منهج الفيزياء بادلرحلة الثانوية يف ضوء متطلبات اقتصاد ادلعرفة ـ( :  ٜٕٔٓعبد السالـ مصطفي عبد السالـ )
 دكيل الثاين ادلؤسبر الاإلجتماعي ، حبث منشور يف مؤسبر: الًتبية آفاؽ مستقبلية ، كمدخل التعلم العاطفي 

 ـ.ٜٕٔٓ/  ٖ/ ٖٔ-ٔٔادلوافق  قٓٗٗٔ رجب ٙ إىل ٗ منيف الفًتة   لباحةا جامعة –لكلية الًتبية 
ـ(: تقوًن برنامج إعداد معلم الكيمياء بكلية الًتبية ، جامعة احلديدة يف ضوء معايَت اجلودة، ٕٚٓٓلى محيد معاد  )ع

جامعة عُت مشس، ادلؤسبر العلمي التاسع عشر : تطوير مناىج التعليم قي ضوء معايَت اجلودة ، اجلمعية ادلصرية 
  (.ٖللمناىج كطرؽ التدريس ، اجمللد )

يف :   "ربليلية دراسة ادلصرم التعليم اجلامعي يف تطبيقها كإمكانيات الشاملة اجلودة" .  (ٕٓٓٓعشيبة ) دركيش فتحي
 حلواف، جامعة الًتبية، لكلية السنوم ادلؤسبر الثالثة، األلفية مع مطلع كتدريبو العريب ادلعلم إعداد نظم تطوير
  .مايو ٕٚ-ٕٙ

القومية لضماف اجلودة  . نواتج التعلم كضماف جودة ادلؤسسة ،اذليئة(ٜٕٓٓ، كأحالـ الباز ) رلدم عبدالوىاب قاسم
 .كاإلعتماد
( .فاعلية مقرر مقًتح يف البيولوجيا النانوية يف تنمية التحصيل كادليل لطالب شعبة البيولوجي ٕٔٔٓمرفت حامد ىاين ) 

 . ٚ٘ٔ-ٚٓٔ( ، ص ص ٙدد)( ، العٖٔبكليات الًتبية ، اجمللة ادلصرية للًتبية العلمية ، اجمللد )
( . تصور مقًتح لدمج النانوتكنولوجي يف مناىج العلـو يف التعليم العاـ ، القاىرة ، ادلركز ٕٔٔٓنواؿ زلمد شليب ) 

 القومي للبحوث الًتبوية كالتنمية .
 .األكؿ ، القاىرةجلودة، اإلصدار . دليل الطالب إىل ا(ٜٕٓٓاذليئة القومية لضماف لضماف جودة التعليم كاالعتماد ) -

- Adam, S. (2004). Using Learning Outcomes: A consideration of the nature, role, 

application and implications for European education of employing learning 

outcomes at the local, national and international levels. Report on United 

Kingdom Bologna Seminar, July 2004, Herriot-Watt University. 
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 الملخص
ددراةكحثدددددلدراال مدددامدرا دددك دلكل م دددددرا ةلادددددرا ددد  دطد ديددد الدرا ررإدددددإ دمل طددد درلالزمةدددكودراازعددددداال ددد ط درل م ددد

وراال ةفدعمىدع ىدأمهادديذودرلالزمةكودع دوجهددنظةدرل م كودورلشةاكودرارتل طدكو دواالقيادأدأيد رفدرا ررإدددايد د د
ةدكودراالهظا ادد د(دعالزمةدكًدع زعدددعمدىدأرل ددد دكوردر)ا ددد رلالزم54رتةكعدرلدهه درا فد،  دلكإدالم ر درإدالةكنددت  ندلدعد د 

(دع م دددعد دعةرحد د534(دعشدةاددتةل طدددو 011ورااليهاد دورل ةااد دورلهكرطد( دو دتزةاأدرا ررإدددعمدىدعاهدددع  ندددعد د 
راال مدامدرا ددك دن طهدددع ددددرل ةعددتدو درإددالم ر درلال إددزكودرر دكلاددورارةراددكودرل اكرطددداالق طدد ددرجدددأمهاددددرلالزمةددكو د

ام شدددندعددد دعددد ىدوجددد ددادددةو دتة دددكًدلال ددد رودد(ANOVA (دوملماددد دراالةدددكط در حدددكديدT-testورخالةدددكريد و د 
(دامال ةفدعمىدرجتكيكودرا،ةو تدوقد دأههدةودنالدك) درا ررإددددرجدددأمهادددمةد  د  اد دScheffeرا ررإد دورخالةكردشا،اى 

راةكحثددلدراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلادددرا د  دطد ددرلالزمةكود راالهظا اد درااليهاد درل ةااد دورلهكرطد(دراازعدداال  ط درل م د
عددد دوجددد ددادددةو ددرادددددإحملدددك)اكًدحددد لدرلالزمةدددكودراازعددددداال ددد ط درل م دددددراةكحثدددددت ددد ىداخدددالافد ةا دددددرا  ددد داملدددك د

رلةحمدددرلشةاكودرارتل طكو دم كدوج وداةو دت د ىداخدالافدرلةحمدددرا ررإداددرادلدت  د دلدكدرل م دكوداملدك دع م دكود
راثكن طددد دووجدد ودمددذا داددةو دلد دد ريدرلالزمةددكودراالهظا اددددورااليهاددددت دد ىداخددالافدعدد ددرادد وررودراال رطةاددددلد ددكلد
راةقثدرا م  داملك درام ريتدحملم دعمىدأمثةدع دثاثددورروتدوق علدرا ررإددد   عدددعد دراال فداكودلدهد  ديدذود

 دددد دلدراال مددددامدرا ددددك دت دددد ندع دددداواددعدددد دتهظددددامدراةقددددثدرا م دددد دوتزدددد طةودراهالددددك)  دمددددكندأمههددددكدإنشددددك دإدرر دامةقددددثدرا م
دوراالمزاطداى دورا   دعمىدت  ط درل م ددراةكحثددع دخالدراال رطبدورااله اددرلههاددلديذردرجملكلت

د-هادددرلالزمةددكودرااليد-رلالزمةددكودراالهظا ادددد-راال مددامدرا ددك د-رل م ددددراةكحثدددد-:دراةقددثدرا م دد الكلماا ا الماح ة اا 
درلالزمةكودرلهكرطدتددد-رلالزمةكودرل ةااد
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د
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Abstract 

The aim of the study was to determine the requirements for the formation of the 

researcher's teacher in general education in Saudi Arabia. And to identify the 

importance of these requirements from the point of view of teachers and educational 

supervisors. To achieve the objectives of the study, the descriptive approach was 

followed using a questionnaire consisting of (45) The study was applied to a sample of 

(100) educational supervisors and (385) teachers from the general education stages in 

Makkah city. The statistical averages and standard deviations were used to determine 

the degree of importance of the requirements, the T-test and the ANOVA to detect the 

extent of differences according to the study variables, the Scheffe's  test to identify the 

differences. The results of the study have shown a great importance to all requirements 

(organizational, technical, cognitive, and skill), And there are differences in statistical 

significance on the requirements for the formation of the researcher's teacher  due to the 

different nature of the work of the educational supervisors. There were also differences 

due to the difference in the stage of the study in which the teachers work for secondary 

school teachers. The main focus of organizational and technical requirements is due to 

the difference in the number of training courses in the field of scientific research for 

those who have obtained more than three courses. The study presented a number of 

recommendations in the light of these results. The most important of these was the 

establishment of a department of scientific research in public education which would be 

responsible for organizing, developing and planning scientific research and working on 

the formation of the teacher through training and professional development in this field. 

 

Keywords: scientific research - teacher researcher - general education - regulatory 

requirements - technical requirements - knowledge requirements - skills requirements. 
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 المقدم : 
مكندرل مم دوازرل دأح دأيمدأرمكندرا  ماددراال ما اددلدمجا دراهظمدرارتل طددعمىدرخالافدت جهكهتكدوإع كنكهتك؛داه د
ع دد ندر)ددا دعدد دع  نددكودراال دد دوراالي طدد درارتلدد يدراددذيدت،ةهددىدراالزدد ررودرل كفددة دراددلدلكتددلدورق ددكًدالدد دعدد دع رمةالددىد

أيدد رفدتةل طددددأمثددةدرن،الكحددكًدعمددىدرل ددالية دورإالشددةراكًداددى در عددةدراددذيدأدىدإ دت دد رودوراإددال،كد دعدد دع زاكتددىداالقياددأد
عيكلمددددلدوهددك)ندوأدورردرل مددم دادد ورودمهكقدد دام  ةاددددًدط  دد دمكااددكًدلدهدد دتزدد ردأنظ ددددولددةرع دراال مددامدو ددة دت رط ددىد

ه عادددور دد د  دورايال دك دلال ااد درل ةادددوتز طةيددك؛دورإدرترتاياكتىدورت دكعدرلهكا دد دوعددكدتةتدبدعمدىدذاد دعدد درارتماد دعمدىدرا
اددذا دطال قدد دعدد درل مددمدراددذيدن دد ودل رإددددرل ددالية دأندطشددكرإدلدإنالددكندرل ةاددددوإدررهتددكدادأندط دد ند ددةددوإددامدداهيمهددكد

دامزابتد
رودراازعدداال  اهىدعد دأدر دإنديذردرا وردر  ط درلال ق دع درل ممدطام دعمىدأمهاددإعكد دراهظةدلدت  طهى دولدرلهكرد

دوٍردنكجحدلدرا  مادددراال ما ادددومليادأدأيد راهك دواا د ندعشدكرمكًدا دكًادلدتز طةيدكتدوادشد دأنديدذردطالزمدبدر دةوندعد د
رإل ددكردرااليمادد يداماله اددددرلههاددد دوراجتددكودردد دإعدد رددرل مددمدراةكحددث دوإتكحددددرا،ةفددددام  م دد داا  ندد ردلددكحث دلد ددكلد

ودررإددقضكطكودوعش اتىدوراةقثدع دررم لدرلهكإةددهلكدع دورق دممكرإكهتمدرا  ماددورؤريمدوتزم كهتم دخكفددأنددع مهم
يذردراال جىدتهكديدلىدرلاإ كودرارتل طددعهذدارت دعة ة دع درايةندرا شةط دلدإ كردرا   درل ال ةدامالز طةدراال ما   دايد د

اددا ددوررًدج طدد رً دايدد دلدد أدعدد دد(Research Teachers مدراةكحددثد(دأنددوردرل مدد8103ذمددةودإدد كددرا،هادد د 
رادلدندكدودلديندط د ندمد دعد دراالد رط دوراةقدثدد0481حةمددجت ط دراال رط در عةط اد دوع دعزكابدلكمه هك دعهذدعدك د

ودرلالقدددد  د(دإ دأندر   اددددددراي عاددددددل م دددد درا مدددد  دلدرا اطددددك8102عه ددددددع مددددمدراال مددددامدرا ددددك تدم ددددكدأشددددكردراشدددده يد 
(دأ ميدلدأورخدةدإدالاهكودرايدةندرا شدةط دلةندكع د مد دع مدمدلكحدث درادذيدطامد دعمدىدأندمد دع مدمدNSTAر عةط ادد 

دطهة  دأندط  ندلكحثكًدلكعالةكرودراشمصدرايكدردعمىدت ةفدرلش اودراال ما اددوإجيكددررم لدهلكت
مةدددد دعدددد در مهادددد؛د ندرل م دددد ديددددمد(دأنديددددذردراجتدددكودعمددددىدقددد ردد8111 دHatchولديدددذردراملدددد ددطدددةىديددددكت د

رل كرإ درا، ما دام   درارتل ي دولدذا دإدا جه ندثد ثهمدإ دعدكد ملدهمدعد دع هد عكودوايدكًد وا طكهتدكدلدإ دكردلا ددد
را  دد دوهةواددى دووايددكًدام  زاددكودراددلدط كطشدد مك دممددكدط طدد دعدد درحال ددكلدت،ددكعمهمدع هددكدلملدد ر دأمدد دعدد دت،ددةددلددكحث دعدد د

خكرجاددل ررإدددورق هدمدوعشد اهتم دم دكدأندرل م د دراةدكحث دإداقكوا ندأندت د ندررمد لدرادلدطال فدم ندهلدكدعاإ كود
دورق اددومم هددراالزةاأدوتال،أدع درإلع كنكودورل كرإكوتد

(ديدد درل مددمدراددذيدطدداع دلدديندرل ةاددددعال دد  دون ددةاد دويدد درلمددم دلزددة د8111ورل مددمدراةكحددثدم ددكدأشددكردرا ملددا  د 
القمادد دوراال، دد  دوا طددىدرايدد ر دعمددىدممكرإددددراال، دد دلين رعددىدخددالدت رط ددىدراملدد،  دوت دد ط درلهددكررودرل ةااددددوراةقثاددددرا

راازعدددددامزدددابداميدددةندرردددكديدورا شدددةون دعثددد :دإدددةعددرإل ددداع دوملماددد درلشددد مددورااليةطددد  دوراالقماددد دراهيددد يدراةه دددك  د
عم دد درد دهددكية دأودعشدد مددعدك دوإعددكد دت، دد يك دووهد دن ددأدعم دد دط هددحددورإدالم ر درل م عددكودرلالدد اة داال د ط درجتددكو

دت،كعمهكدع در ن ك در خةىت
رل م ددد ددرا م ددد داددد ىتزددد طةدعهدددكررودراةقدددثدأندعددد دراضدددةوريدد(Al-qout,2017 ادددذا دتدددةىدلدددكد درايددد ود

دمدليدةررهتمتدويدذردعدكدطامد ودإند ااال  ه ردع دإم كلكدامزاب دإهكاددإ دعكدط همدااىدذا دع ددت  ط دومل  دت رط ه
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(دعدد دأندن دد درل م دد دعدد دعهددكررودراةقددثدرا م دد د(Ince; Çenberci& Yavuz,2018دوإه إدد دوطددكا ز
ط دددكع يمدعمدددىددررإدددددعشددد اودراالددد رط دلزةطيدددددعم ادددد دو   ددد دقددد رهتمدعمدددىدرإلدرر دراملددد،اد دوع رمةدددددع دددالي رود

دتىتعيةررهتمدو ة دوأإكاابدراال رط دورإرترتاياك
إندحكجددرل ممد ندط  ندلكحثكًدنث دهةور دلكا ددر مهاد دوته   دآثكريكدإجيكلكًدعماىدوعمىد الىدورا  ماددراال ما ادد

(دأنداهددمدرل مددمدازةا ددددراةقددثدرا م دد دلدرجملددكلدرارتلدد ي د8113وراةقددثدرارتلدد ي دولديددذردراملدد ددطددةىدعزاددددو  دد د 
ى دط ثةيدع كراىدوجي مىدأمثةدتي طةرًدا وردراةقثدرارتل يدلدرااليد  دراجال دكع  دو    د دعد دودررطالىدليإكااةى دوإلكعىدنهكررت

ر إدددكاابدرادددلدطالة هدددكدلدحددد درلشددد او دوع دددكطة دراالزددد ررودرارتل طدددددوتزةايكهتدددكدرا  مادددددلدراالددد رط  دوع رفدددمددراه ددد د
لشددكرمددلدرلشددةوعكودراةقثاددد دورإلإددهك دلدراشمملدد دورلهددم دوع ددكع  درازددابدعمددىدحدد دعشدد اهتم دورايدد ر دعمددىدر

دجنكحددررإكودراةكحث درآلخةط ت
إندعدكدإدةأدطامد دعمددىدهدةور دإعدكد ديا مددددع مادددرااله ادددرلههادددل م دد دوع م دكودراال مدامدرا ددك  داالال جدىدرد دإعدد ردد

ودر ز   دورالدتة أدع درإالش كردوت  ط درل ممدراةكحث دوي دعكدطالزمبدوه در  ةدومل ط درلالزمةكودراازعدداهيكحديذ
أمهاالهددك دورركجددددإ دأندط دد ندرل مددمدلكحثددكً دوتةددمدت جددىدعال كعدد دردد دملياددأديددذودراال جددى در عددةدراددذيدتظهددةدع ددىدأمهادددد

 دطد درا ررإددرركاادددلدإد اهكدإ دمل طد درلالزمةدكودراازعددداال د ط درل م دددراةكحثدددلدراال مدامدرا دك دلكل م دددرا ةلادددرا د 
دوأمهاالهكدع دوجهددنظةدرلشةاكودرارتل طكودورل م كو دام ف لداةؤطددت همدلدت  ط درل م ددراةكحثدتد

 مشكل  الدراس  وأسئلحه : 
طالمدإع رددرل ممدلدرا ماكودورا رع درلالمململددوايكًد زطدتةم دعمىدرإلع رددراالمململ د ر مكدمي ( دوعدكدطالزمةدىد

ه فداهدمدشمملداددرازكادبدو دة دراالد رط دوإدرر دراملدندورد و دإهدكاددإ دل د در  رندبدذا دع دع كرفدتةل طدددت دال
دراثيكااددرل اله اد دوعكدق دطالمم دذا دع دته اددإزقاددلهكررودراةقثدرا م  تد

دو نديذودرا ررإددادت اله فدتي ميدأودني دلةرع دإع رددرل م  ؛دادننديدذردراال هاد دإيدكدط د ىداةادكندنيزددد  رطدد 
(دعد دخمد دخزدطدلدةرع دإعد ردد8103تال ث دلده ندإع رددرل ممدراةكحثدقة در  عد دويدذردعدكدأم تدىدإد كددرا،هاد د 

رل ممدرالد دملمامهكدلدع ٍددعد دممادكودرارتلادددلدر كع دكودرا د  دطددعد ديد فدفدةطحدعد دت د ط درل مدمدراةكحدث دوعدكد
دكل ممدوعههددراال مامتتض هىدل ضهكدًدط  دورهقكًدأودعةتةزكًدعةكشة دل

ومي  دراي لدأنديذردراض ندق دط درددع درل ممدأثهك در  عددلده دع  دوجد ددخزدددااله االدىدلدراةقدثدرا م د  دوتةماد د
لةرع دراال رطبدورااله اددرلههاددعمىدر كنبدراالمململ دورارتل ي دويذردعكدألةزتىددررإكودع  دعمىدرل ال ىدرا كل دورا ةيبد

وم ت مددددكشدد(Akcoltekin,2016 دأمشدددد االا  (دودKurt,2015ىدرل ددددال ىدرا ددددكل دأمدددد دمدددد رود ورحملمدددد ؛دا مدددد
Cutucache,2017))عمددىدحكجددددرل م دد دإ دراالدد رطبدعمددىدعهددكررودراةقددثدرا م دد دوتزةايكتددىدرا  ماددددومل دد دد

إلك درل م  دن كط دراةق ثدد(دأنىدعمىدراةلمدع 8114رجتكيكهتمدر وتدوعةلاكً دأههةودنالك) ددررإدداك  ددعة را ك  د 
(دإ دأندرل م ددد دط رجهددد ند8114را م ادددد دإا دأمدددمدط،اليددد وندرايددد ر دعمدددىدتزةايهدددكدع مادددكً؛دوت فدددملددررإدددددر  راددد  د 

(دعمدىدوجد ددرا  طد د8114ع  قكودمة  دلدمجا در  رنبدرلال ميدددلال د طههمدلدراةقدثدرا م د  دوأمد وددررإدددعالد  د 
الهظا اددورل ةااددورلهكرطددرالدت اأدأدورردرل م  دمةكحث تدولدرل م ددرا ةلاددرا   ديدأم وددررإكودع دراالق طكودرا
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(دولكد دراي ود8102(دوراشه يد 8101(دوإكر درا الايبد 8105(دوإكعاددرا ملا  د 8108هتكيندرل طمدوياكدرل روعد 
 Al-qout,2017رع دت رطةادددددااله ادددددعهدددكررهتمدلدراةقدددثدرا م ددد  دخكفددددد(دعمدددىدحكجدددددرل م ددد دورل م دددكودإ دلدددةد

دراةق ثدرإلجةر)اددرلال ميددنيكلدع مهمت
(د8102(دوراشددده يد 8108(دوهتدددكيندرلددد طمدويادددكدرلددد روعد 8114(دور  راددد  د 8111وقددد دأوفدددلددررإدددكودإدددما كند 

دعددد دإجدددةر دراةقددد ث دماال  ادددههد ام  م ددددلالهظدددامدراةقدددثدرا م ددد دإدررطدددكًدلدراال مدددامدرا دددك  دوتددد ا ددعدددمدعدددكديدوع هددد ي
 دوتدديع دقكعدد  دلاكندددكودرادد ها، دم دوخت،اددندنملدددكلثدد ثهمدنشددةوت دددها ددوإشددةرمهمدلدرلددانةرودوراهدد ورودرلالمململددد 
 دوإشةرإدرل م  دع دراةكحث در مكدميا دلدإجةر دراةق ثدرلال ميددل  مهم دوله إدع م عكودت كع دعمىدإجةر دراةق ث

ع دراال فاكودرالدت همدلدت  ط درلش مددوإلةرزدرا رقد  دوت د ىداالق د دورقد دت د ط درل مدمدراةكحدثدلدراال مدامدور يكد
درا ك ت

لده  دعكدإةأ دوع دخالدريال ك دراةكحثددلذردرجملكل دوعكداحظالىدع دحكجددرلا رندرارتل يدإ دع ه عدرا ررإد دول  د
عددد دقمدددددرا ررإدددكودرادددلدريال دددلدلال ددد ط درل مدددمدراةكحدددثدلدراال مدددامدرا دددك  دوعددد  دعةرج دددددق رعددد درل م عدددكو دوعدددكدأههةتدددىد

ررمل لدعمىددررإكودرإاله الدمل ط درلالزمةكودراازعدداال  ط درل ممدراةكحثدلدراال مامدرا ك دوايكًداألل كددرالدح دهتكد
ددرا ررإددرركااد؛داننىدمي  دمل ط دعش مددرا ررإددلدرا ارلدراة)ا دراالكيل:

ع دوجهدددنظدةدرل م دكودورلشدةاكوددعكدرلالزمةكودراازعدداال  ط درل م ددراةكحثددلدراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلاددرا   دطد
د؟دوتال،ةعدعهىدر إ مددراالكااد:درارتل طكو

عد دوجهدددنظدةدرل م دكوددعكدرلالزمةكودراالهظا اددراازعدداال  ط درل م ددراةكحثدددلدراال مدامدرا دك دلكل م دددرا ةلادددرا د  دطد
د؟دورلشةاكودرارتل طكو

عدد دوجهددددنظددةدرل م ددكوددعددكدرلالزمةددكودرااليهاددددراازعدددداال دد ط درل م ددددراةكحثددددلدراال مددامدرا ددك دلكل م ددددرا ةلاددددرا دد  دطد
د؟ورلشةاكودرارتل طكو

عدد دوجهددددنظددةدرل م ددكوددم ددددرا ةلاددددرا دد  دطدعددكدرلالزمةددكودرل ةااددددراازعدددداال دد ط درل م ددددراةكحثددددلدراال مددامدرا ددك دلكل 
 ؟ورلشةاكودرارتل طكو

عدد دوجهددددنظددةدرل م ددكوددعددكدرلالزمةددكودرلهكرطددددراازعدددداال دد ط درل م ددددراةكحثددددلدراال مددامدرا ددك دلكل م ددددرا ةلاددددرا دد  دطد
د؟ورلشةاكودرارتل طكو

عال إددزكودرإدداليكلكودعاهددددرا ررإددددحدد لدرلالزمةددكودد(دلدد 14ت1يدد دت جدد داددةو ددراددددإحملددك)اكًدعهدد دع ددال ىدرا اادددد 
راازعدددداال دد ط درل م ددددراةكحثددددت دد ىداخددالافد ةا ددددرا  دد د عشددةاد دع م ددد( دورلةحمددددرا ررإدداددام  م ددكو دورادد وررود

 راال رطةاد؟
 أهداف الدراس : 

دت  ىدرا ررإددإ دملياأدر ي رفدراالكااد:د
د درل ةااددد دورلهكرطددد(دراازعدددداال دد ط درل م ددددراةكحثددددلدراال مددامدرا ددك دلكل م ددددرا ةلاددددمل طدد درلالزمةددكود راالهظا اددد درااليهادد

درا   دطدت
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را شددندعدد دعدد ىدوجدد دداددةو ددراددددإحملددك)اكًدلدد دعال إددزكودرإدداليكلكودعاهددددرا ررإددددحدد لدرلالزمةددكودراازعدددداال دد ط د
 ورلةحمددرا ررإاددام  م كو دورا وررودراال رطةادتدرل م ددراةكحثددت  ىداخالاف:د ةا ددرا   د عشةاد دع م د( 

 أهم   الدراس : 
دتالضحدأمهادديذودرا ررإددلدراهيكطدراالكااد:د

أمهادددع هد عدرا ررإدد دوع رمةالدىدااجتكيدكودرل كفدة دلدإعدد رددرل م د  دوأدورريدمدرل داليةماددرادلدجت مهدمدوقدكد دوعزدد رط د
عددد دع دددكرفدوعهدددكررودخكفدددد دوهدددةور دأندطملدددةحدرل مدددمدلكحثدددكًدقدددكدررًدعمدددىددررإدددددام  مادددددراال ما ادددد دوعدددكدطالزمةدددىدذاددد د

عشدد اودوملدد طكودرا  دد درارتلدد ي دوإددكعاكًدإ دإجيددكددورلال ددكردررمدد لداالمزدد ديددذودراالقدد طكو دومل دد در در دوتزدد طةد
درا رق  دوع رمةددراالز ررودرل اليةماددلدرا   درارتل يت

كودلديدددذردرجملدددكل دخكفدددددلدهددد دقمدددددرا ررإدددكودرادددلدتالهدددكولددوردرل م ددد  دأودته ادددددحكجدددددرلاددد رندرارتلددد يدإ ددررإددد
عهكررهتم دأودت ا درلالزمةكودراازعددهلمدلد كلدراةقثدرا م   دإهكاددإ دعدكدطاحدمدعد دعةرج دددق رعد درل م عدكودعد د

مململد دوعكدط،ةهىدذا دع دإجةر ددررإكودتثةيديكعشاددحض ردرل ه عدلدلةرع درا ررإكودرا ماكدورلانةرودرا م اددرلال
ديذردراال جىدوتام دعمىدأمهاالىدوت رسدعالزمةكتىدوتض در زطدوراالمل ررودراازعدداالز طةوت

طاعد دأندت ددال،ا دوزرر دراال مددامدعد دنالددك) درا ررإددد دلدع ةاددددرلالزمةدكودراالهظا اددددورااليهاددددراازعددداال  دد دع م ددكودراال مددامد
د دلد كلدراةقثدرا م   دورا   دعمىدت ا يكترا ك دوته اددعهكررهت

قد دت دال،ا دإدرر دراالدد رطبدورالال دكثدعدد دنالدك) درا ررإددددلدراال دةفدعمدىدرلالزمةددكودرل ةاادددورلهكرطددددراازعدددام  م ددكودلد
 دراالد رطبد كلدراةقثدرا م   دورا   دعمىدإع رددلةرع دت رطةاددتميبديذودرلالزمةكودواأدخزددعم اددعال رجدددجت اد دلد

دراهظةيدوراالزةاأدرا  م ت
طاعدد دأندت ددال،ا درلشددةاكودرارتل طددكودعدد دنالددك) درا ررإددددلدراال ددةفدعمددىدرلالزمةددكودرل ةااددددورلهكرطددددر مثددةدإركحددكًدادد ىد

د،دترل م كودلد كلدراةقثدرا م   دورا   دعمىدته االهكدا طه دع دخالدر إكاابدرإلشةرااددورا رع دراال رطةاددرلمالم
 ةدود الدراس : 

دطيالملةدت  امدنالك) درا ررإددعمىدرر وددراالكااد:د
رردد درل هددد ع :درقالملدددةدع هدد عدرا ررإدددددعمدددىدمل طددد درلالزمةددكود راالهظا ادددد درااليهادددد درل ةااددد دورلهكرطدددد(دراازعددددداال ددد ط د

 رل م ددراةكحثدت
  طكودوع م كودراال مامدرا ك دلدع طهددع ددرل ةعدترر دراةشةيدورل كين:د ةيلدرا ررإددعمىدعاهددع درلشةاكودرارتل
ديدتد0554/0551رر درا عم:د ةيلدرا ررإددل  دمكطددرا،مل درا ررإ دراثكيندام ك د

 مصطلح ا الدراس : 
 المحطلب ا: -1

اااالقدك دد(درلالزمةدكودليمدكد رلهدكررو دأودرلداياو دأودرل دال طكودرا رجدبدت راةيدك851 د8105عةفدراميكيندور   د 
دل نكع دع  دأودوها،ددأودع  دعك ت



 الشهري  مغرم أمينة أ.                             السعودية العربية باململكة العام التعليم في الباحثة املعلمة ثكوين متطلبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول  ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 252 

وط يمل دلكلالزمةدكودإجةر)ادكًدلدرا ررإدددرركاادد:دراضد رلطدراالهظا ادد دورااليهادكودرا رجدبدت ا يدك دورل دكرفدورلهدكررودراداز د
د مه تإم كلكدل م كودراال مامدرا ك داال  اهه دع دإجةر دوته،اذدراةق ثدرا م اددرارتل طددرلالملمددنيكلدع

 المعلم  الب ةث :  -2
(درل ممدراةكحثدلينىد دوردج طد دتدةىدرا اكإدكودراال ما ادددرركاادددأندىدجيدبدأند580 د8114عةالداك  ددعة را ك  د 

دطالملندلىدرل ممدوميكرإىدإزر دعكدط ةضداىدوعكدط رجهىدع دعش اودعههاددأودأمكدمياد تد
رركااد:دع م ددراال مامدرا ك درالددجيبدأندنالم در إ درل ةااددورلهكرطددإلجةر دوط يمل دلكل م ددراةكحثددإجةر)اكًدلدرا ررإدد

دراةق ثدرارتل طددرالدت اله فدمل  درا  ماددراال ما اددوح درلش اودرالدت رجىدع مهكدرارتل يتد
 اإلط ر النظري: 

لدكدرادهظمدرارتل طدددإحد رثدت د رودعملدكحةددلدمجاد ددتالزمبد ةا ددرلةحمددرركااددورل اليةماددوراالز ررودوراال  رودرادلدندة
عهكفةدرا  ماددراال ما ادد دندكدلدذاد درل مدم درادذيدط  د دأإكإدكًدا د دتزد طةدقدك)مدورإالشدةرفدع داليةم دلديدذردرجملدكل دندكد

يدذودر دورردرادلدطالزمبدتز طةدوت، ا دأدوررودر  طد  درادلدتالهكإدبدعد دعهكعدىدرليع ادددميك)دٍ دوع جدٍىدوع مدٍمدوعدةٍب دوعد د
جيبدإع رددرل ممدامياك دلكدلده درلهكي دور نظ ددراال ما اددرلز ر دي ددورودمةكحث دويذردرا وردجيبدأندطه  دوطالز رد
ع ددى دخددالدعةرحدد دع مددىداا ددكع ودلدراال اددندعدد درل ددالي رو دوإدرر درا  ماددددراال ما ادددددرخدد دراملددندوحدد دعشدد اهتكد

دلزةطيددإل رعادتد
ةلمدعد دأنددوردرل مدمدمةكحدثدط دكددط د ندعد در دورردرلال،دأدعماهدكدلدع رإدددرل دالية  دإا دأندىدادط جد درت،دك دوعمىدراد

(دأندرل ممدراةكحثدي درل ممدراذيدميالم د08 د8111طةىدإما كند عمىدح وددوت فاندع،ه  درل ممدراةكحث دحاثد
دددوتز طةدراال رط تل  درلهكررودراةقثاددرالدن هىدع دح درلش اودرامل،ا

(دأندرل مدمدراةكحدثددورداةهدىدرجملال د درل دةل دط مد  درل مدمدأندميالمد دعهدكر دراةقدثدعد د001 د8113لاه كدطةىدراةلا د د 
رل ةاددع دعملكدريكدرل ث قد دوراي ر دعمىدراال كع درا م  دع دتم درل كرف دوت ها،هكدوتزةايهكدلدخ رتىدرلا رناد دونشةيكد

د دورازاب دونشةيكدلدرلا رندرارتل يتددل درا عا
 رل ةادد دطالزمدب  ال د  رل مدمدعمدىدع رمةدد ط دكع  (داال  دةفدرل مدمدراةكحدثدليندىد دور011 د8103أعدكدإد كددرا،هاد د 

 رل دكرف  تهدكول عد  ن هدى رادل راةقدثدرا م د  ليدام ومدذا درفدزةكلى وعهكررتدى  را مدم؛ ل دكرفدراةقدث رل مدم رعدالاإ
د.رارتل ي  رلا رن ونشةيكدل كوت ها،ه

وادش دأنديذردراخالافدلدمل ط درل،ه  دط ط ودوه حكًدوط زدأمهاالىدورركجددإااىدلدرركهةدورل الية ؛داكا وردراةقث د
ع رمةددددأحدد ثدر ا ددكردور إددكاابددوطضدد  داددى دم،كطكتددىمل دد دوجت طدد ددام  مددمدطددةتةطدله دد ودرلهددمدرل ددال ة دوط ددهمدلد

 دوإجدةر دراةقد ثدرلةتةزدددلدكد دورإللدك دلهالدك) دراةقد ثهدك دوتزةايلدراال رط ر  ط  ددوراإرترتاياكوفدورلهكررودرل كردود
راال مامدوراال مم دوته اددر  رنبدرإلل رعاددا طىداالزةايهكدلدراالد رط  دورلزدىدلةا الدىدو ال  دىدرحملمدىددلرلا) دداالق  دع ما

عد دت رط دىددثد ثرا قلدورا،ةفددا فندأرر)ىدر كفددعد درادال ممدوراالد رط  دوإلجدةر ددجي دم كدأندرل ممدعه عكورا كل تدد
د(ت8105 جنك دشكي  ددر كص دوعةرج ددآرر)ىدورليكرنددلاههك داينىدطيرتبدع داهمد ةا ددراال رط درلثكيل
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ةو داك دلاددكودتامدد دعمددىدأندإنددوردرل مددمدمةكحددثدادطال ددكرضدوادط زدد ددورودلدراالدد رط  دلدد دط ع ددىدوط ددهمدلدتزدد ط
رل م  دال دأندط  ن ردلكحث دوعةال ةط دامهظةطدددرارتل طدددوراإدرترتاياكودرادلدطدالمدت ها،هدكدلدراالد رط  داكاالد رط در اد د
ي دنة داألثكثدراةكرز  دورل م  در م،ك ديمدلكحث ندجكدون دوأنديذردرا وردراةقث د د لدرل مدمدعد دع دالهم دام  ةاددد

د(ت8114عهال دوعز ردهلكد اك  ددعة را ك   دإ د
اذا  دطهة  دعمىدراهظمدراال ما اددأندت رمبدتز طةدرا  ماددراال ما اددلالز طةدرلهكررودراةقثاددا ىدرل م   دون اههمدع د

دأدر ددوريمدراةقث  دوتشيا هم دودع هم دوتذاا درامل  لكودرالدت ايهمتد
مدلدرل م دددرا ةلادددرا د  دطدداال، اد ددوردرل مدمدمةكحدث دطظهدةدل ضدهكداا دكدتي عدىدويهكإد كواودجكد دع دوزرر دراال ما

رإلدرر درا كعددامةق ثدرارتل طدداالز طةدرل ممدلديذردر كنب دع دخالدمل ط دأوا طكودراةقثدرارتل ي دو ةحهكدلدرلا رند
دورودراةقثادددد دومل ا هدددك دوت دددها دتزةايهدددكدرارتلددد ي دوت دددها دعه دددكودرل م ددد دراةدددكحث  دوتيددد ميدخددد عكودعةرج دددددر 

عا رناكً دم كدطملبدإقةرردجك)  دوزرر دراال مامدامال ا درالدتش  درل م  دلديذردر كنب دحاثدتالض  دع اكررًداال   درل ممد
 طد دع د دة دراةقدثدرا م د دوتامد دعاشدةروديدذردرل ادكردعمدىدرعدالاإدرل مدمدخد  دثثادددط  دال لدعماهدكدعد دق رتدىدعمدىدمل

قك) ددددعشدد اودلد ددكلدختململددى دوإعدد رددخزددددإجةر)ادددداةقددثدعشدد مددواددأدعددهه دثثدد دعهكإددب دوإجددةر دثددثدعم دد د
د(ت8103ر دعش مددتةل طدد  د  دوأندت  نداىدأثكثدوعاا،كودعهش ر دلد كلدختململىد إ كددرا،ها  د

ادد وردط رجددىدرا  طدد دعدد دراملدد  لكودراددلدملدد دعهددى دولملدد ر دعكعددد دوعمددىدراددةلمدعدد دأمهادددددوردرل مددمدمةكحددث دإا دأنديددذردر
وت اددأدرل مددمدعدد دأدر)ددىدوايددكًدام دديع ل دوعدد دأيددمديددذودراملدد  لكو:دزطددكد دأعةددك درل مددم دنددكدجي دد ددورودمةكحددثدط  دد دإهددكادد
ج طدددد  دل دددداوااكتى؛دحاددددثدط،ددددةضدذادددد دعماددددىدرتيددددكندعهددددكررودج طدددد  دًدطالدددد ربدعماهددددك دوعددددكدطالزمةددددىدذادددد دعدددد دمل طدددد د

ووهدد دخزددد دولهددك دأدورو دوملمادد دنالك)يهددك دوممهددكدأعةددك دج طدد  دتضددكفد عةددك درل مددم داضددًادعدد د  ودطدددددعشدد او 
ت  دامدنالدك) دثد ثدرل م دد  دوهد ندعهدكررودراةقددثدرا م د داد ىدمثد دعدد درل م د  دورا قدلدراز طدد درادذيد الدكندإااددىد

ددهدد ندراعددرترفدلهالددك) دثدد ثدرل م دد  دإهددكاددايمددددرل مددمدإلجددةر دراةقدد ثدأإدد  دلكاةددكحث درلال،ددةل  دومددذا دعشدد م
عشدكرمكودرل م دد دراةقثاددددإ دد(تدوط  د ىدتدد ين8108أوعادددراهشددةدرا م د دراددلدت دالية دثدد ثهمدوتهشددةيكد رلد طمدورلددةوع د

لدة  ددالهمعهد عكدطشدكرم ن دوعد  دقهدكعديدمراةكحث  دو  ودطدددوقمددددوردرتملكهلمدع دمكف دوه ندددلش  ٍددهمع  دتييام
أندراال ا رودر ذرطددلدرل كرإكودرارتل طدددت د ددإ درايد رن دوراالشدةط كودأمثدةددل ضهمدرلال ميددلكاةقث دورعاليكددر  رنب

وعدد  ددهددم عدد دع دهتددكدإ دراةقددث دوعدد  دوجدد دددورادد ددرخماددددعهدد درل م دد دام شددكرمد دوراضدد طدرا ةدد دلدجدد ولدع م
دت(8114ارتل طدد عال   دراياكدرودروج ددرا عمدورلملكدردع د

وادش دأنديذودرامل  لكودورل  قكودت ز دعاشةرًدعمىدوج ددإش كاودملالكندإ ددررإددعم اددعال كعمددام رق  دومل ط د
دأل كدودوع  قكتىدوإة دراال مبدعماهك دع دأج دت  ط درل ممدراةكحثدلدراال مامدرا ك تد

 الدراس ا الس بق : 
رلملددةي ددراعال ددكددور دد د ع ددكط دعاشددةرودرل مددمدراةكحددثدلدهدد  ددررإدددداالق طدد دد(8114أجددةوداك  ددددعةدد را ك  د 

(دع ممدوع م ددع دع ررسد811ورتة لدرا ررإددرلهه درا ف،  دونثملدر دورودلدرإالةكنددع جهددإ دعاهددع  نددع د 
لدراال مامدرا ك تدوت فملدرا ررإددإ دمش اادددراعال كددور  د راال مامدرا ك دلكايكية  دوملما د ال ىدر   در ولدع دع كط د
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لاشةرودرل ممدراةكحث دم كدأههةودنالك) دراإالةكنددإلك درل م  دلذودرل كط  دإا دأممدط،الي ونددراعال كددور  د ع كط د
 راي ر دعمىدراالزةاأدرا  م دلكدتالض هىدع دعاشةروتد

ودراةقدددثدرا م ددد داددد ىدرل مدددمدر ردين دوت دددةفدرا،دددةو دلدع دددال ىدت دددةفدع  قدددك(دإ د8114وإددد لددررإدددددر  راددد  د 
 دتزةايهدكدعمدىددرإدالةكنىورتة لدرا ررإددرلدهه درا فد،  دونثمدلدر در دلدتداة  درلال  روع  قكودراةقثدرا م  دتة كًد

ع ال ىدع  قكودراةقثدندأراهالك) دوأههةوددع دع ررسدراال مامدرا ك ددرر  ع دور يم تد(دع م كًدوع م د448ع د دعاهد
 كلدراهشدةد د كلدرل مم د كلدوزرر درارتلاددوراال مام دكًدلمل ر دعكعددولدرجملكاودمكاد را م  دا ىدرل ممدر رديندمكندعةت،

( دوأههةودراهالك) دوج دداةو دت  ىدلال  دتة اددرل رإدداملك دع م  درل ررسدرر  عاد دع دع  دو كلدرل رإد درا م  
درلةحمددرالدط رسدااهكدرل ممدوإه رودر   تاةو دت  ىدلال  يددوج د

ع ةاددددعدد ىدوعدد درل م دد دلد كاظددددجددةشدادد وريمدمةددكحث  دورإاليملددك دممكرإددالهمدد(دإ 8114ويدد الددررإددددعالدد  د 
ورتة دلدت رتهدهم درا راددعمىديذردرا ور دورن  كإكوديذردرا وردعمدىدت مدمد الدم دوعمدىديد يمدرلهدم دورل  قدكودرادلد

(دع م ددكًدوع م ددددعدد دع م دد د041 را ررإددددرلددهه درا فدد، دونثمددلدر در دلدرإددالةكندد دتزةايهددكدعمددىدعاهددددع  نددددعدد د
%(دع درل م  دط الي وندأندرل م  دلزةا ددع مهمدلكحث  دوذمةوردع  د32أههةودنالك) درا ررإددأند ودد جةش كاظدد

ور دويمدمجا كًدط الي وندأندهلذردرا وردرن  كإكودإجيكلاددعمىدت ممد الدمدويد يمدرلهدم دممكرإكودهلمددراددعمىديذردرا 
أعكداا كدطال مأدلكل  قدكودا دكندألةزيدكدعد  دوجد ددراد عمدرإلدرريدعد درلد طةط  دوعد  دوجد ددرا قدلدرا دكل دوعد  درعالةدكرد

دراةقثدع دعهكفةدتياامدرل ممت
 ددوردرل مدمدلدت هادندراةقدثدرا م د دااله ادددراال، د درإللد رع داد ىد مةدددراال دةفدإ(د8100وحكوالددررإددإد ا د 

راإالةكند دأدريت:ددلكإالم ر رلهه درا ف، دراالقمام  ددرتة لدرا ررإدرلةحمددراثكن طددلد كاظددل  دع دوجهددنظةيم دوق د
و كاةدددعد د مةدددراملدندرردكديددكاةدكًد(د 440  دو ةيلدرا ررإددعمىدعاهددع  نددع دياكسدراال،  درإلل رع داال ررن عود

ا  ددمكنددته اددراال،  درإلل رع لدت هاندرل ممدامةقثدرا م  دأندعشةدلدع ررسدشة دولةبدل   دوأههةودراهالك) د
رل مدمدلدت هادندراةقدثدرا م د دااله اددددع  دوج دداةو دذروددااددإحملك)اددل ددرجددتي طةدرازمةددا ور دع درلال إط

دت  درإلل رع دول دع ال ىدراال،  درإلل رع دا طهمعهكررودراال،
(دإ درا شددندعدد داكعماددددلةنددكع دتدد رطيبدلدته اددددعهددكررودراةقددثدرا م دد دادد ىدKurt,2015وإدد لددررإددددمدد رود 

ع م ددد درلددد ررسدرا ررعادددددلدتةمادددك دورتة دددلدرا ررإدددددرلدددهه دشدددةىدرااليدددةطيب دونثمدددلدر دورودلدرخالةدددكردولزكقدددددعاحظدددد د
(دأإدة عكً دل رقد دإدكعال د08(دع م دكً د دتزةادأدرا ندكع دراالد رطيبدعمداهمدلد  د 55لدعمىدعاهددجتةطةادددع  ندددعد د و ةي

أإدة عاكً دوأإدد،ةودراهالدك) دعدد دوجدد ددادةو دلدد دراالزةايد درايةمدد دوراة دد يد دريتدرا ررإددداملددك دراالزةادأدراة دد ي دحاددثد
داله ادتأل ىدرل م  ندمل هكًدلدمجا درلهكررودرل 

رجتكيدددكودع م ددد دايددد درإاليملدددلدأثدددةدلةندددكع دتددد رطيبدعمدددىدته اددددد(دAkcoltekin,2016 دأمشددد االا  وأعدددكددررإددددد
راةقثادد دورتة ددلدرا ررإدددرلدهه دشددةىدرااليدةطيب دحادثد دتزةاددأددرلد ررسدراثكن طدددردد دع دكليكودراةقدثدرا م دد دورلشدكرط 

 دوأههددةودراهالددك) دوجدد دداددةو ددراددددإحملددك)اكًدلدد دراالزةايدد درايةمدد د(دع م ددكًد41را نددكع دراالدد رطيبدعمددىدعاهددددع  نددددعدد د 
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دتظهددةدراهالددك) دوجدد دداددةو  لدد ددوراة دد يدلياددكسدرجتكيددكودراةقددثدرا م دد دورلشددكرط دراةقثادددداملددك دراالزةاددأدراة دد ي دًو
دتدورل ال ىدراال ما  دت  ىداخالافدراه عرجتكيكودرل م  در دراةقثدرا م  د

(درا شندع داكعماددلةنكع دت رطيبدعيرتحدلدته اددعهدكررودراةقدثدرإلجةر)د داد ىد8101إكر درا الايبد وحكوالددررإدد
ع م ددكودراملدد، فدر وااددددقةدد در  عددددلدع طهددددراةطددكض دحاددثدرتة ددلدرلددهه دشددةىدرااليددةطيبدلالملدد امدرجمل  عددددرااليةطةادددد

ر وااددجبكع ددر عد  دند ر  دونثمدلدر دورودلدرخالةدكرد(د كاةددع م ددلدلةنكع دع م ددرامل، فد54را رح  درل  نددع د 
ململدام داميكندبدرل ددةلدولزكقدددعاحظددداياددكسدر در دلدعهدكررودراةقدثدرإلجةر)دد  دوأإد،ةودنالدك) درا ررإددددعد دوجدد دد

داةو ددراددل دراالزةاي درايةم دوراة  يدعمىدأدريتدرا ررإدداملك دراالزةاأدراة  يتد
(دإ دمل طد دعهدكررودراةقدثدرا م د دراالدكر  دوتملد امدلةندكع دتد رطيبدAl-qout,2017ايد ود وي الددررإددلدكد در

االه االهكدا ىدع م  دراالكرطخدلدرلةحمددراثكن طددن طهددراةطكض دورتة لدرا ررإددرلهه درا ف،  دونثملدر در دلدرإالةكندد د
دعهددكررودراةقددثمل طدد دخمملددلدرا ررإددددإ داجال كعاددد دود(دعشددةاكًدتةل طددكًدام ررإددكودر44تزةايهددكدعمددىدعاهددددع  نددددعدد د 

دتكلةحمددراثكن طدلالكرطخدراع م  ددااله االهكدا ىد دتمل امدلةنكع دت رطيبد)هكلده د دودراالكر  درا م  
داكعمادددإشدةرإدع م د درا مد  دلدإجدةر دراةقد ثدرا م ادددلدته اددد((Cutucache,2017ورإاليمللددررإددم ت مكشد

اددد طهم دورتة دددلدرا ررإدددددرلدددهه دشدددةىدرااليدددةطيب دونثمدددلدر دورودلدرخالةدددكرددددورإلدررإدوراثيدددددلدرا مددد  ع دددال طكودرل ةاددد
شددةرمددلدد دوعياددكس دإهددكاددا نددكع دتدد رطيبدميددةدخااددىدرل مددمدلاليددكربدثثاددددذرودفددمددليضددكطكدتدد رط درا مدد  دعملدد  ددلكا

عمدىدعاهدددعد دع م د درا مد   دوأإد،ةودنالدك) درا ررإدددعد دأند دو دتزةادأدرا ررإدددجكع ددن رإ كدوع رإدددأوعكيدكدرا كعدد
 ا طىتددع ال طكودرل ةاددورإلدررإدوراثيدددن  درل ممدع دعهكررودراةقثدرا م  دوتزةايهكدع ماكًدط همدلدته اد

 دإدمزه رل م د دل ثد ث  دكاو ع ةادد إ  (ددررإددديد ال8103 دورا الدكع دورريدةيدوراة إد ا يوأجدةىدرر دامد
 ل رلالة د ورايه رو راةق ث  يذو ع  رل ال،ا   را، كو وع ةاد را  ماددراال ما اد  تز طة ل عههك راإال،كد  وما،اد ع  كن 
(دثثددكًدعدد دثدد ثد41رلةجدد  ؛دورتة ددلدرا ررإددددرلددهه درا فدد،  دلكإددالم ر دلزكقددددملمادد درحملالدد ىدا دد دد  را،ك)دد   ملياددأ

  دكاو ته ع أمههك: ع  نالك)   ع   إ  را ررإد ورل م كوتدوت فمل رل م   ع  ثكًد(دلكح88رل م   دورليكلاودع د 
خمالم،دد دوأمدمدط  ة اد ندلةقد ثهمدعد دخدالدرا  طد دعد د  يد رف راةقد ث إلجدةر  ذريتداد طهم دراد  ووجد د راةقد ث  يدذو

 رل ال،ا   راشةر)ح وته ع راال ما اد  ا  مادر تز طة ل راةق ث يذو ع  را، ماد  كاودراإال،كد  إهكاددإ دت  د رايه رو 
د.عههك

وت ز ديذودرا ررإكودعاشةرًدعمىدأمهاددع ه عدرا ررإد دوريال ك دراةكحث دلىدع دج رنبدع   دمالق طد دعاشدةرودرل مدمد
راد ورددراةكحثدوعهكررتى دووع درل ممدا ورودمةكحث دو دكاودث ثدىدوعد ىدراإدال،كد دعههدك دوإع كنادددته ادددوتزد طةديدذر

ا طىدع دخالدرا رع دراال رطةاددرلمالم،د دوع  قدكودراةقدثدرا م د دا طدى دوق رتدىدعمدىدت ها،دىدلدج رندبدراه د درلمالم،ددد
ا ىدرلال م  تدوتال،أدرا ررإددرركااددع درا ررإكودرا كليددلديذودر مهاد دعمىدراةلمدع دراخدالافدلدرهلد فدرادة)ا د

راالهظا ادد دكودت  ط درل م ددراةكحثددلدراال مامدرا ك دوايكًد ل كددو دكوردتدةتةطدلك  رندبدراذيدت  ىداىدوي دمل ط دعالزمة
وقدد دأاددكدوددرااليهاددد درل ةااددد دورلهكرطددد دويدد دعددكدميادد درا ررإددددرركااددددعدد درا ررإددكودرا ددكليددراددلدًدتالزددة دهلددذودر  رنددبت
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وإجةر رهتك دم كدأاكدودع دل ضهكدلدلهك دأدر درا ررإد دوإع رددرا ررإددع درا ررإكودرا كليددلدمل ط دعش مددرا ررإد د
دأدلاكهتكت

دإجةر رودرا ررإد:د
 منهج الدراس : 

رتة لدرا ررإددرلهه درا ف،  دوي د عهه دلدراةقدثدرا م د دطملدندراظدكية درل روإدددم دكديد دلدورق هدكدرادةري دوفد،كًد
أمثددةدعدد دأدورودعال دد د د رليكلمددد دورلاحظددد دوراإددالةكند دوملمادد دددقايددكً دل دد دمجدد دع م عددكودمكااددددعههددكدعدد دورحدد  دأو

(تدوط  د درلدهه درا فد، د44 د8100را ثك)أ دوملما درحملال ى دول و( دوطي  دهلكدوف،كًدم اكًدأودن عادكً د راد رط دوآخدةون د
در ن بدام ررإددرركااددع دحاثد ةطيالهكدأدرهتك دوإع كناددملياأدأي راهكدع دخااىتد

 مجحمع وع ن  الدراس : 
ت  ند ال  درا ررإددع درلشةاكودرارتل طكودوع م كودراال مدامدرا دك دلكلد ررسدرر  عاددد رالال ر)ادد درلال إدزد دوراثكن طدد(دد

يدد دوقد د دتزةادأدرا ررإدددليإدم بدرا اهدددرا شد ر)اددرازةيادددرلال ددكوطدد0551/د0554ن طهدددع دددرل ةعدددام دك درا ررإد د
(دع م دددعد دمد دعةحمدد د041(دع م ددد دتد زط ه دلكاال دكويدعمدىدرلةرحد دراال ما ادد دل رقد د 541ع  ندددعد د دعمىدعاهد

(درإدددالةكنددعددد د080(درإدددالةكنددعددد درل م دددكو؛دحادددثد درإدددرتجكعد 14ورتضدددحدعهددد دحملدددةدراإدددالةكنكودرل دددرتد دايددد رند 
(درإددددالةكنددعددد دع م ددددكودرلةحمدددددد054ال إددددزد دو (درإدددالةكنددعدددد دع م ددددكودرلةحمدددددرل004ع م دددكودرلةحمددددددرالال ر)اددددد دو 

(دع م ددعثم درا اهدددراههك)ادددام ررإدد دإهدكاددا اهدددرلشدةاكودرادلد درإدرتدرديكدمجا دكًدورل  ندددعد د534راثكن طد دلنمجكيلد 
وع ددرا وررودد(دعشةاددتةل طد دواا كدطم دت زط دعاهددرا ررإددع دحاثد ةا ددرا    دورلةحمددراال ما اددام  م كو 011 

دراال رطةاددلد كلدراةقثدرا م  :
د(خملك)صدعاهددرا ررإد0ج ولد 

دراه ةددرا  ددرا، ددرلال  

د ةا ددرا   
د%1ت81د011دعشةاددتةل طد
د%5ت24د534دع م د
د%011د534درإلمجكيل

رلةحمددراال ما اددرالدت   د
دلكدرل م كو

د%5ت50د080درالال ر)اد
د%50د004درلال إزد
د%1ت52د054دراثكن طد
د%011د534درإلمجكيل

را وررودراال رطةاددلد كلد
دراةقثدرا م  

د%55د014دادط ج 
د%5ت54د854ددوررود5-0ع د

د%2ت01د30ددوررود5أمثةدع د
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دراه ةددرا  ددرا، ددرلال  
د%011د534درإلمجكيل

 أداة الدراس : 
رل م ددراةكحثددلدراال مامدرا ك دع دوجهددنظةددرع ودراةكحثددرإالةكنددهت فدإ دمل ط دأمهاددت اةدرلالزمةكودراازعدداال  ط 

رلشةاكودرارتل طكودورل م كو دوق د دإع رددراإالةكنددل  دعةرج ددر دلاكودورا ررإكودرا كليددرلال ميددن ه عدرا ررإد د
 دراال مامدح لدوحملةدرحالاكجكودرلا رندرارتل ي دإهكاددإ درإالزاعدآرر دل  درلالمململ دلدر كع كودرا   دطددووزررد

(دعالزمةددكًدتهدد رندملددلدأرل دددد52رلالزمةددكودراازعدددداال دد ط درل م ددددراةكحثددد؛دحاددثدأع دد دلدهدد  ديددذودرلةرج ددكودمل طدد د 
دعالزمةكودر)ا د دوي د راالهظا اد درااليهاد درل ةااد دورلهكرطد(ت

 دددرجددأمهاددت اةدم دعالزمبدليح در اكررودو دمل ط درإاليكلددأاةرددرا اهددعمىدراإالةكنددوايكًدلياكسدعال رندثاث د  دد
( د5د-0(دعمىدراال ريل دولذا دطهقملةدرلال إطدرر كيبدل د 8 د8 د5 عكااد دعال إزد دعهم،ضد( دوتيكل درا رجكود 

د( دوي دعكدمي  دع ىدر ةوندلكل اكردراالكيلدامق مدعمىدراإاليكلكو:د11ت1وطملةحدرل ىد 
دت55ت8ددإذردمكندرلال إطدرر كيبدأم دع دت  نددرجددأمهاددرلالزمبدعكاا

 ت55ت8د-012ت  نددرجددأمهاددرلالزمبدعال إزددإذردمكندرلال إطدرر كيبدل د
دتد12ت0ت  نددرجددأمهاددرلالزمبدإذردمكندرلال إطدرر كيبدأق دع د

درامل  دراظكيةيدااإالةكند:د-أ
عدددعد درلالمململد دعد دأعضدك ديا دددراالد رط دلدل د داماليم دع درامل  دراظكيةيدااإالةكند؛داي د دعةههكدعمىد   د

ر كع كودرا   دطد؛دحاثد مةلدعههمدراةكحثددإل ر درأطهدمدلدراال د ط درا دك دااإدالةكند دوايةرهتدكدو كوريدك دوعد ىدرنال دك د
 دعكعدد درا،يةرودام قكور دوحذفدوإهدكاددوت د ط دعدكدطةوندىدعهكإدةكًتدوقد دألد ىدرحمل  د ندعد رايالهمدعمدىدراإدالةكنددلملد رد
دع دت  ط دفاكلددل  درا،يةرو دوي دعكدأخذودلىدراةكحثد دو دإع رددراإالةكنددامالزةاأدعمىدرا اهددراإالزاعادت

دف  درات ك درا رخم دااإالةكند:دد-ب
(دع م ددددعدد دلدد دعاهدددد51اماليمدد دعدد دفدد  درات ددك درادد رخم دااإددالةكندد دتزةايهددكدعمددىدعاهددددرإددالزاعاددع  نددددعدد د 

ر فددماد دحدح ددكبدع ددكعاودررتةددكطدل إدد ندلدد درا،يددةرودورحملددكوردراددلدتهال دد دهلددك دور دد ولدراالددكيلدط هددحدقددامددرا ررإددد
درارتةكطدودااالهك:د

د(51ع كعاودررتةكطدل إ ندل درا،يةرودو كوريكد ن=دد(8ج ولد 
 المحطلب ا المه ري  المحطلب ا المعرف   المحطلب ا الحقن   المحطلب ا الحنظ م  

درارتةكطد درارتةكطد درارتةكطد درارتةكطد 
د*522ت1د0د*450ت1د0د*144ت1د0د*484ت1د0
د*445ت1د8د*142ت1د8د*121ت1د8د*530ت1د8
د*384ت1د5د*510ت1د5د*141ت1د5د*431ت1د5
د*580ت1د5د*330ت1د5د*525ت1د5د*114ت1د5
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 المحطلب ا المه ري  المحطلب ا المعرف   المحطلب ا الحقن   المحطلب ا الحنظ م  
درارتةكطد درارتةكطد درارتةكطد درارتةكطد 
د*288ت1د4د*244ت1د4د*144ت1د4د*181ت1د4
د*305ت1د1د*255ت1د1د*121ت1د1د*415ت1د1
د*585ت1د2د*202ت1د2د*444ت1د2د*121ت1د2
د*204ت1د3د*300ت1د3د*543ت1د3د*514ت1د3
د*343ت1د4د*352ت1د4د*115ت1د4د*150ت1د4
د*115ت1د01د*153ت1د01د*118ت1د01د*311ت1د01
د*221ت1د00د*244ت1د00ددد*141ت1د00
د*124ت1د08ددددد*441ت1د08
ددددددد*535ت1د05
ددددددد*410ت1د05

دت554ت1(د=14ت1(ددددددددددددددددددددددقا دد ر(دعه دع ال ىدرا اادد 14ت1*ددراددعه دع ال ىدرا اادد 

(دأندمجاد درا،يدةرودتدةتةطدعد د كوريدكدليدامددرادددإحملدك)اكً دحادثدتةروحدلدقدامدررتةدكطدايدةرودرحملد رد8طالضحدع در  ولد 
( دلاه دكدتةروحدلد144ت1د-525ت1رحملد ردراثدكيندلد د ( دوتةروحلدقامدرارتةدكطدايدةرود311ت1دد-514ت1ر ولدل د 

( دوأخدددد رً دتةروحددددلدقددددامدررتةددددكطدايددددةرودرحملدددد ردراةرلدددد دلدددد د330ت1د-510ت1قددددامدررتةددددكطدايددددةرودرحملدددد ردراثكاددددثدلدددد د 
( دويدددد دعددددكدطشدددد دإ دنالدددد دراإددددالةكندد14ت1( دومجا هددددكدقددددامددراددددددإحملددددك)اكًدعهدددد دع ددددال ىدرا اادددددد 343ت1د-580ت1 

درا رخم تدلكات ك 
دف  دراةهك :دد-ن

 درااليم دع دف  دراةهك دث كبدع كع دررتةكطدل إ ندل درحملكوردول ضهك دولاههكدول دراإالةكنددم د  دور د ولدراالدكيلد
دط هحدقامدرارتةكطدودااالهك:

د(51ع كعاودررتةكطدل إ ندل درحملكوردوراإالةكنددم  د ن=دد(5ج ولد 

رلالزمةكوددرحملكور
د ادراالهظا

رلالزمةكود
درااليهاد

رلالزمةكود
درل ةااد

رلالزمةكود
دراإالةكنددم  درلهكرطد

د*222ت1د*518ت1د*404ت1د*144ت1د0درلالزمةكودراالهظا اد
د*485ت1د*113ت1د*232ت1د0ددرلالزمةكودرااليهاد
د*340ت1د*141ت1د0دددرلالزمةكودرل ةااد
د*245ت1د0ددددرلالزمةكودرلهكرطد
دت554ت1(د=14ت1(دددددددددددددددددددددددقا دد ر(دعه دع ال ىدرا اادد 14ت1را اادد *ددراددعه دع ال ىد
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(؛دلاه ددكدتةروحددلدقددامدررتةددكطد232ت1د-518ت1(دأندرحملددكوردتددةتةطدع ددكًدليددامدررتةددكطدتةروحددلدلدد د 5طالةدد دعدد در دد ولد 
( دوتشد دإ د14ت1 دال ىدرا ااددد ( دويد دقدامددرادددإحملدك)اكًدعهد دع458ت1د-245ت1رحملكوردع دراإالةكنددم د دلد د 

دف  دراةهك دااإالةكندت
دثةكودراإالةكند:دد-د

(د5 درااليم دع دثةكودراإالةكنددلكإالم ر دع كداددأا،كدمةونةكخ دوذاد دل د دراالزةادأدعمدىدرا اهدددراإدالزاعاد دور د ولد 
دط هحدقامدراثةكودام قكوردوراإالةكند:

د(51داددأا،كدمةونةكخد ن=دثةكودراإالةكنددلكإالم ر دع كد(5ج ولد 
دع كع دراثةكودع ددرا،يةرودرحمل رد 
د340ت1د08درلالزمةكودراالهظا ادد0
د442ت1د01درلالزمةكودرااليهادد8
د450ت1د00درلالزمةكودرل ةاادد5
د344ت1د08درلالزمةكودرلهكرطدد5

د400ت1د54دراثةكودرا م 

( دم دددكدلمدددادراثةدددكودرا مددد د442ت1د-340ت1تةروحدددلدلددد د د(دأندقدددامدراثةدددكودحملدددكوردراإدددالةكند5طالضدددحدعددد در ددد ولد 
د( دوي دقامدعةت، ددوتز   دإ دثةكودراإالةكنددعه دإعكد دتزةايهكدعمىدرا اهددرل اله ادت400ت1ااإالةكندد 

 األس ل ب اإلةص ئ  :
 ر درلال إددددزكود( دحادددثد درإددددالمSPSS دملماددد دراةاكنددددكودلكإدددالم ر دح عددددددراددد رع درإلحملددددك)اددام مددد  دراجال كعادددددد 

(دT-Testرر دددكلادداالق طددد ددرجدددددأمهادددددرلالزمةدددكودراازعددددداال ددد ط درل م دددددراةكحثدددد دم دددكد درإدددالم ر درخالةدددكرد و د 
ام شندع درا،دةو دتة دكًدلال د يدد(ANOVA ام شندع درا،ةو دتة كًدلال  د ةا ددرا    دوملما دراالةكط در حكديد

ام يكرنددددكودراة  طدددددداالق طدددد دد(Scheffe طةادددد دم ددددكد درإددددالم ر درخالةددددكردشدددا،اىدرلةحمدددددرا ررإدددداددوعدددد ددرادددد وررودراال رد
درجتكيكودرا،ةو درالدطظهةيكدملما دراالةكط در حكديت

دعةضدوعهكقشددنالك) درا ررإد:د
داا كدطم دعةضدراهالك) درالدت فملدهلكدرا ررإد دع دعهكقشالهكدوت،  يك:

 عرض ومن قش  نح ئج السؤال األول:
ر ولدعمى:دعكدرلالزمةكودراالهظا اددراازعدداال  ط درل م ددراةكحثددلدراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلاددرا د  دطد؟دنصدرا ارلد

واإلجكلددددعمددىديددذردرا ددارلد درإددالمةرندرلال إددزكودرر ددكلاددورارةراددكودرل اكرطددددا،يددةرودرحملدد ردر ولدعدد دأدر درا ررإدددد
دكدتهكزااكًدح بدأمهاالهك دور  ولدراالكيلدط هحدراهالك) :دومل ط ددرجددأمهاددم دعالزمب دوتةتاةه

د
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رلال إزكودرر كلاددورارةراكودرل اكرطددودرجددأمهاددرلالزمةكودراالهظا اددراازعدداال  ط درل م ددراةكحثددلدد(4ج ولد 
دراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلاددرا   دطددعةتةددتهكزااكًد

رلال إطددرا،ية د 
درر كيب

ةرفدرار
درل اكري

دراةتةد
درجددأمهادد
درلالزمب

تيماددددد دأعةدددددك درل م دددددكودندددددكد ،ددددد ي دعمدددددىدرلشدددددكرمددلدإعددددد رددد3
 مة  د0 581ت1 34ت8دراةق ثدرارتل طدت

د2
إنشددددددك دعةرمدددددد دثثاددددددددلدإدرررودراال مددددددامدامالشددددددكفدرل م ددددددكود

 مة  د8 511ت1 38ت8درل ا رودلدراةقثدرا م  دورإلاكد دعهه ت

د05
را م اددددددددددوررميدددددددكودوراهددددددد ورودرلدددددددانةرورل م دددددددكودلددإشدددددددةرإ

 مة  د5 558ت1 30ت8درلالمململدت

ت، ادد دراشددةرمددلدد دإدرررودراال مددامدور كع ددكودلد ددكلدراةقددثدد1
درا م  ت

 مة  د5 535ت1 24ت8

إنشدددك دنظدددك دحددد را دخدددكصدن كادددي درل م دددكودلد دددكلدراةقدددثدد5
درا م  

 مة  د4 400ت1 23ت8

 مة  د1 548ت1 22ت8د)حدعهظ ددامةقثدرا م  دلدراال مامدرا ك توه دا رد8

تزدددددد طةدنظددددددك دإلط،ددددددكددرل م ددددددكودرل ادددددد رودلدراةقددددددثدرا م دددددد دد00
 مة  د2 414ت1 25ت8داإال  كلدرا ررإكودرا ماكتد

إهدددكاددراالدددد رطبدعمددددىدعهددددكررودراةقدددثدرا م دددد دهدددد  دخزددددطدد4
 مة  د3 455ت1 20ت8درااله اددرلههاددراشكعمددام  م كوت

دمة  د4 544ت1 14ت8دإنشك دإدرر داالز طةدراةقثدرا م  دلدع ررسدراال مامدرا ك تد0
 مة  د01 414ت1 13ت8درا عمدرلكديداةق ثدرل م كوتد08

وهدددد دآااددددكوداال، ادددد دنالددددك) دثدددد ثدرل م ددددكودلدتزدددد طةدرا رقدددد دد01
 مة  د00 431ت1 14ت8درارتل يت

د5
ام  م ددكودأوا طددكودراةقددثدتملدد امدخةطزددددثثاددددإدده طددملدد دد

 مة  د08 413ت1 41ت8درا م  دلدراال مامدرا ك ت

 مة  د05 581ت1 55ت8دختملاصد مددتةل طدداهشةدراةق ثدرالدتهاليهكدرل م كوتد05
دعال إزدد05 505ت1 84ت8 إهكاددرانالكندرا م  ده  دتيةطةدر در درا ه يدام  م دتد4

دمة  د511ت1د13ت8دهظا ادرلال إطدرا ك دحمل ردرلالزمةكودراال
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(دإ دأندرلالزمةدددكودراالهظا ادددددراازعددددداال ددد ط درل م دددددراةكحثدددددلدراال مدددامدرا دددك دلكل م دددددرا ةلاددددد4تشددد دنالدددك) در ددد ولد 
(دلدكرةرفدع ادكريدأقد دعد درا رحد دراملدقاحدلم دلد13ت8را   دطددذرودأمهادددمةد  ؛دحادثدلمدادرلال إدطدرا دك دام قد رد 

وق دههةودع ظمدرلالزمةكودل رجددأمهاددمة  دعكع ردعالزمبدورح دههةدل رجددأمهاددعال إدزد؛دحادثدد( 511ت1قا الىد 
جك دعالزمبد تيما دأعةك درل م كودنكد ، ي دعمدىدرلشدكرمددلدإعد رددراةقد ثدرارتل طدد دلدرارتتادبدر ول دتداودعالزمدبد

 ا رودلدراةقثدرا م  دورإلاكد دعهه   دحدعالزمبد إشةرإد إنشك دعةرم دثثاددلدإدرررودراال مامدامالشكفدرل م كودرل
را م اددرلالمململد  دوتد رجلدرلالزمةدكودراالهظا ادددنال إدزكودح دكلاددعاليكرلددددوررميكودوراه ورودرلانةرورل م كودلد

رتتابدر خ دل رجددودرجددأمهاددمة  دحىتدجك دعالزمبد إهكاددرانالكندرا م  ده  دتيةطةدر در درا ه يدام  م د دلدرا
دأمهاددعال إزدت

وت دد ودراةكحثدددددرجددددر مهاددددرا ةدد  دام الزمةددكودراالهظا اددددإ دهددةورهتكدلدتيإددا دلا دددددرع ددددامةقددثدرا م دد دلدعدد ررسد
راال مامدرا ك ؛داكل م دكودثكجدددل رطدددإ دتيماد در عةدك دراال رط دادداا د نديهدكإد ،د رًدام شدكرمددلدراةقد ث دوإتةدكعدذاد د
خبزد رودإجةر)ادد دتال ثدد دلدوهد دادد ر)حدعهظ دددامةقددثدرا م د دلدراال مدامدرا ددك  دوإنشدك دإدرر داالزدد طةدراةقدثدرا م دد دلد
عدد ررسدراال مدددامدرا دددك  دوإنشددك دعةرمددد دثثادددددلدإدرررودراال مددامدامالشدددكفدرل م دددكودرل ادد رودلدراةقدددثدرا م ددد دورإلادددكد د

 م دددكودأوا طدددكودراةقدددثدرا م ددد دلدراال مدددامدرا دددك  دحدوهددد دنظدددك دحددد را دعدددهه  دوتملددد امدخةطزدددددثثادددددإددده طددملددد ددام 
دوررميددكودوراهدد ورودرلددانةروام  م ددكودرل ادد رودلدراةقددثدرا م دد  دطالضدد  ددعددمدثدد ثدرل م ددكودعكدطددكًدوإشددةرمه دلد

 دووهد دآاادكوداال، اد درا م اددرلالمململد دوإط،كددورلال كثدرل ا رودعدههمدلدراةقدثدرا م د داإدال  كلدرا ررإدكودرا مادك
نالك) دث ثدرل م دكودلدتزد طةدرا رقد درارتلد ي دوختملداصد مدددتةل طددداهشدةدراةقد ثدرادلدتهاليهدكدرل م دكو دوقد دطالزمدبد
ذا دت، ا دراشةرمددل دإدرررودراال مامدور كع كودلد كلدراةقثدرا م   دوإهكاددراال رطبدعمىدعهكررودراةقثدرا م  د

دهاددراشكعمددام  م كوته  دخزطدرااله اددرله

وأعكدهه ردعالزمبد إهكاددرانالكندرا م  ده  دتيةطةدر در درا ه يدام  م د دل رجددأمهاددعال إزد؛داةنكدطةج دذا دإ د
خشاددل  درل م كودع دتيث ودعمىدتياا همدقة دراال   دع دعهكررودراةقث دأوددوندت ا درلالزمةكودراازعدداال  طههمد

ثدرا م   دم كدق دطةج دإ دأندل ضه دط،ضم دأندت  ندرا ها،ددراةقثاددل دعةتةزددل قلدأودتيكرطةدون اههمدع دراةق
حددىتدت دد ندأمثددةدت ةدد رًدعدد درا رقدد دوتالهكإددبدعدد دوقددلداددةرالدرل م ددكودوهددةواه  داددادنثدد دهلدد دهدد   كًدارتةك هددكدلاليددكرطةد

در در تد
 عرض ومن قش  نح ئج السؤال الث ني:

دعمددى:دعدكدرلالزمةددكودرااليهادددراازعدددداال دد ط درل م دددراةكحثددددلدراال مدامدرا ددك دلكل م دددرا ةلاددددرا دد  دطد؟دندصدرا ددارلدراثدكين
واإلجكلدددددعمدددىديدددذردرا دددارلد درإدددالمةرندرلال إدددزكودرر دددكلاددورارةرادددكودرل اكرطدددددا،يدددةرودرحملددد ردراثدددكيندعددد د دددكوردأدر د

دتةتاةهكدتهكزااكًدح بدأمهاالهك دور  ولدراالكيلدط هحدراهالك) :درا ررإددومل ط ددرجددأمهاددم دعالزمبداةع  دود

د
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رلال إزكودرر كلاددورارةراكودرل اكرطددودرجددأمهاددرلالزمةكودرااليهاددراازعدداال  ط درل م ددراةكحثددلدد(1ج ولد 
دراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلاددرا   دطددعةتةددتهكزااكًد

درا،ية د 
رلال إطد
درر كيب

رةرفدرا
دراةتةددرل اكري

درجددأمهادد
درلالزمب

تدددد رطبدرل م ددددكودعمدددددىد ددددة دراةقدددددثدلدق رعدددد درل م عدددددكودد5
دعكاادد0 558ت1 33ت8درإلا رتونادت

دعكاادد8 555ت1 32ت8دته اددعهكررودرل م كودلدراال كع دع درلملكدردرإلا رتونادتد5
 م دكودعد دإنشك دع الةكودإا رتوناددتةل طددوإتكحالهكد كنكًدام د8

دعكاادد5 512ت1 34ت8درانرتنلدووإك)طدرر،مدرإلا رتويندرلمالم،دت

إتكحدددخ عدددراالقماد درإلحملدك) د كندكًدام  م دكودعد دراهظدك دد01
دعكاادد5 501ت1 38ت8درإلا رتويندرليرتحت

ت  طدددددد داددددددةصدراال رفدددددد درإلا ددددددرتويندلدددددد دراةددددددكحث دلدرجملددددددكلدد1
دعكاادد4 545ت1 21ت8درارتل يت

دعكاادد1 414ت1 20ت8دت رطبدرل م كودعمىدرإالم ر دلةرع درانالقكلدرا م  تد2
إنشك دنظك دإا رتويندعال كعد دإلدرر دع مادكودراةقدثدرا م د دد0

دعكاادد2 484ت1 21ت8دلدراال مامدرا ك ت

إتكحددددقهدد رودإا رتونادددداهشددةدرا ررإددكودوراةقدد ثدورااليددكربدد4
دعكاادد3 531ت1 11ت8درارتل طددام  م كوت

ته ادددددعهدددكررودرل م دددكودلدرإدددالم ر دلدددةرع درا الكلدددددرا م ادددددد3
دعكاادد4 528ت1 15ت8درإلا رتونادت

تددد ا دلدددةرع دراالقماددد درإلحملدددك) درل ال ددد  دام  م دددكودوته ادددددد4
دعكاادد01 548ت1 43ت8دعهكررهت دلدرإالم رعهكت

دعكاادد845ت1د25ت8درلال إطدرا ك دحمل ردرلالزمةكودرااليهاد

(دأندرلالزمةكودرااليهاددراازعدداال  ط درل م ددراةكحثددلدراال مامدرا ك دلكل م دددرا ةلادددرا د  دطدد1نالك) در  ولد دطالة دع 
(دلدددكرةرفدع ادددكريدأقددد دعددد درا رحددد دراملدددقاحدلم دددلدقا الدددىد25ت8ذرودأمهاددددمةددد  ؛دحادددثدلمدددادرلال إدددطدرا دددك دام قددد رد 

د-43ت8،ةعاددددل رجددددأمهاددددمةدد  ؛دنال إددزكودح ددكلاددتدد رجلدلدد د ( دوقدد دههددةودمجادد درلالزمةددكودرااليهاددددرا845ت1 
(؛دحاددثدجددك دعالزمددبد تدد رطبدرل م ددكودعمددىد ددة دراةقددثدلدق رعدد درل م عددكودرإلا رتوناددد دلدرارتتاددبدر ول د33ت8

ونادددتةل طددددتداودعالزمدبد ته ادددعهدكررودرل م ددكودلدراال كعد دعد درلملدكدردرإلا رتونادد  دحدعالزمددبد إنشدك دع الةدكودإا رتد
وإتكحالهدددكد كندددكًدام  م دددكودعددد درانرتندددلدووإدددك)طدرر،دددمدرإلا دددرتويندرلمالم،دددد  دوتددد رجلدرلالزمةدددكودرااليهادددددنال إدددزكود
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ح كلاددعاليكرلددودرجددأمهاددمة  دحىتدجك دعالزمبد ت ا دلةرع دراالقما درإلحملك) درل ال   دام  م كودوته ادددعهدكررهت د
در خ دودرجددأمهاددمة  تلدرإالم رعهك دلدرارتتابد

وت  ودراةكحثدددرجددر مهاددرا ة  دام الزمةكودرااليهاددإ دعكدت همدلدىديدذودرلالزمةدكودعد دتد ا درا قدلدور هد دوراال دكااند
راازعددإلعد رددراةقد ثدرا م ادددعد دقةد درل م دكو دا جد ددق رعد درل م عدكودورل الةدكودرإلا رتونادددوعدكدتد اةودعد دعملدكدرد

ودعم اددوع كرفدعاله عددوإتكحالهكد كندكًدام  م دكودوتد رطةه دعمدىدرإدالم رعهكدوراةقدثدااهدكدوراال كعد دع هدكدطد اةدودررإك
عمىدرل م كودوقلدمة دمي  دأندتةذادىدلدراناليدكلدلد دأرادندرل الةدكودثثدكًدعد درلملدكدردورل م عدكو داضدًادعد در هد د

درا قلدور ه دورليكل درلكيلدرلةت، ترلةذولدلدراةقث دوراال كااندرلرتتةددعمىديذرد

وادش دأندت  ط داةصدراال رف درإلا رتويندل دراةدكحث دلدرجملدكلدرارتلد يدط طد دخد  درل م دكودلديدذردرجملدكل دعد دخدالد
ران،الددكحدعمددىدخدد رودعاله عددددوج طدد   دوعددكدمي دد دأندتي عددىدهلدد دعدد دتددذاا دل دد دراملدد  لكودوتيدد ميدررمدد لدام  طدد دعدد د

د اودرالدت رجهه دلدته،اذدراةق ثدرارتل طدترلش

وتد رطبدرل م دكودعماهدك ددMINITABودSPSSم كدأندت ا دلةرع دراالقما درإلحملك) درإلا رتوناددرلشه ر  دعث د
أودإنشك دنظك دإا رتويندعال كع دإلدرر دع مادكودراةقدثدرا م د دلدراال مدامدرا دك دودتد ا دخ عدددراالقماد درإلحملدك) د كندكًد

  م كودع ديذردرا نكع دط اةدعمىدرل م كودجه دمة دوخ  دادتال اةدا ىدع ظ هد دلديدذردرجملدكل داضدًادعد دتد ا دام
ت دكااندراالقماد درإلحملدك) درلةت، ددددرادلدتثدمدل ضده دعدد درإلقد ر دعمدىدإجدةر دراةقدد ثدرارتل طدددأودرلشدكرمددلدرا، كااددكود

دوث ثدعا رنادترا م اددرلالمململددرالدتالزمبدأورر دع  د

ط ضدكفدلدكدإددةأدأمهادددتدد رطبدرل م دكودعمدىدلددةرع درا الكلدددرا م اددددرإلا رتونادددرادلدتدد اةدرا قدل دودراال م،ددددأطضدكً دوتالدداحد
راال دد ط دلدأيدوقددلدل دده اددوت دد حدث،ددمدن ددخدعال دد د دوت دد طاودعاله عددددمي دد دراةجدد عدعههددكددوندعهددك  دوتال،ددأدلد

داةقثدرا م  ترا قلدذرتىدع دعالزمةكودوشةوطدر

 دPlagiarism Checker ودTurnitinم ددكدأندرل م دددكودثكجدددددإ دإتكحدددددلدددةرع درانالقدددكلدرا م ددد دعثددد :د
وت رطةه دعمىدرإالم رعهكداإلإهك دلدملياأدج د دراةقثدرا م   دورااليما دعمىدأفكاددراةق ثدرارتل طددورا م اددلمل ر د

را ررإددكودوراةقدد ثدورااليددكربدرارتل طددددام  م ددكودحددًادممادد رًدوإددةط كًددعكعدددتدوقدد دط دد ندلدإتكحددددقهدد رودإا رتونادددداهشددة
لش مددف  لددوتيخةدراهشةدلدراد ورطكودرا م ادددرحمل  دد دندكدط شد ةي دلكاجندكز دو ،د ي دعمدىدإجدةر درل طد دعد دراةقد ثد

 ورا ررإكودورااليكرب دوررةصدعمىدراال ا دااهكتد
 عرض ومن قش  نح ئج السؤال الث لث:

را ارلدراثكاثدعمى:دعكدرلالزمةكودرل ةااددراازعدداال د ط درل م دددراةكحثدددلدراال مدامدرا دك دلكل م دددرا ةلادددرا د  دطد؟ددنص
واإلجكلددددعمدددىديددذردرا دددارلد درإددالمةرندرلال إدددزكودرر ددكلاددورارةرادددكودرل اكرطددددا،يدددةرودرحملدد ردراثكادددثدعدد د دددكوردأدر د

دعالزمبداةع  دوتةتاةهكدتهكزااكًدح بدأمهاالهك دور  ولدراالكيلدط هحدراهالك) :ددرا ررإددومل ط ددرجددأمهاددم 
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رلال إزكودرر كلاددورارةراكودرل اكرطددودرجددأمهاددرلالزمةكودرل ةااددراازعدداال  ط درل م ددراةكحثددلدد(2ج ولد 
دراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلاددرا   دطددعةتةددتهكزااكًد

درا،ية د 
ال إطدرل

درر كيب
رارةرفد
دراةتةددرل اكري

درجددأمهادد
درلالزمب

 عكاادد0 514ت1 32ت8در عكنددرا م اددوه رلطدراقالةكستد3
 عكاادد8 522ت1 35ت8دت ةفدخز رودإجةر دراةق ثدرارتل طدتد5
 عكاادد5 544ت1 35ت8دع كط دمالكلددراةقثدرا م  تد2
 عكاادد5 501ت1 38ت8دت ة دمل ط در ا كردإ دعشةوعكودثثادد01
 عكاادد4 588ت1 30ت8دأن رعدأدورودراةقثدرا م  تد1
 عكاادد1 551ت1 21ت8دراال اا دل دأن رعدراةق ثدرا م اددلدرجملكلدرارتل يتد5
 عكاادد2 522ت1 24ت8دراال اا دل دعهكي دراةقثدرا م  تد8
دعكاادد3 401ت1 25ت8دوهك)ندراةقثدرا م  دلدرجملكلدرارتل يتد0
 عكاادد4 534ت1 21ت8دراال اا دل دأن رعدرلملكدردرا م ادتد4
 عكاادد01 541ت1 14ت8دأن رعدرا اهكودلدراةق ثدرارتل طدتد4
 عكاادد00 1554 54ت8دراال ةفدعمىدمل طكودراةقثدرارتل يدوإة دع رجهالهكتد00

دعكاادد588ت1د24ت8درلال إطدرا ك دحمل ردرلالزمةكودرل ةااد

(دأندرلالزمةكودرل ةااددراازعدداال  ط درل م ددراةكحثددلدراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلاددرا   دطدد2ر  ولد دطالضحدع دنالك) 
(دلدددكرةرفدع ادددكريدأقددد دعددد درا رحددد دراملدددقاحدلم دددلدقا الدددىد24ت8ذرودأمهاددددمةددد  ؛دحادددثدلمدددادرلال إدددطدرا دددك دام قددد رد 

د-54ت8ددل رجددددأمهاددددمةدد  ؛دنال إددزكودح ددكلاددتدد رجلدلدد د ( دوقدد دههددةودمجادد درلالزمةددكودرل ةااددددرا،ةعادد588ت1 
(؛دحاثدجك دعالزمبد ر عكنددرا م اددوهد رلطدراقالةدكس دلدرارتتادبدر ول دتداودعالزمدبد ت دةفدخزد رودإجدةر د32ت8

يكرلدددددراةقدد ثدرارتل طدددد  دحدعالزمددبد ع دددكط دمالكلددددراةقدددثدرا م دد   دوتددد رجلدرلالزمةددكودرل ةاادددددنال إددزكودح دددكلاددعال
ودرجددأمهادددمةد  دحدىتدجدك دعالزمدبد راال دةفدعمدىدملد طكودراةقدثدرارتلد يدوإدة دع رجهالهدك دلدرارتتادبدر خد دودرجددد

دأمهاددمة  ت

وت  ودراةكحثدددرجددر مهاددرا ة  دام الزمةكودرل ةااددإ دأنديذودرلالزمةكودنث دأح دأع   دراةقثدرا م  دلمل ر دعكعد د
ر دخكفد داكعالاإدرلهكررودراةقثاددددوندع ةادددلك إد دوراضد رلطدرل ةاادددرلةتةزدددلكاةقدثدرا م د دوراةقثدرارتل يدلمل د

تاديدا ج دداي  دتاثةدلدراههكطددإمةكًدعمىدج د دراةقث؛دادذا دملالدكندرل م دكودإ دته ادددرا  طد دعد درل دكرفدرلةتةزددد
ا كعدددددعثدد :دراال ااددد دلدد دأنددد رعدراةقدد ثدرا م ادددددلدرجملدددكلدلكاةقددثدرا م ددد  دإدد ر داا دددكدطال مددأدلزةا دددددراةقددثدوهددد رلزىدر

رارتل ي دووهك)ندراةقثدرا م  دلدرجملكلدرارتل ي دوملد طكودراةقدثدرارتلد يدوإدة دع رجهالهدكتدأودعدكدطال مدأدعههدكدلدنجةر د
اةقدث دو دة دمل طد دراةق ثدوخز رهتكدوتزةايهكدع ماكً دعث :دخزد رودإجدةر دراةقد ثدرارتل طدد دورل دكط درا م ادددا الكلدددر
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ر ا دددكردإ دعشدددةوعكودثثادددد دور عكندددددرا م ادددددوهددد رلطدراقالةدددكس دوراال ااددد دلددد درلهدددكي درا م ادددد دور دورو دورا اهدددكو د
دورلملكدر دلدراةق ثدرارتل طدتد

 عرض ومن قش  نح ئج السؤال الرابع:
 دددراةكحثدددلدراال مدامدرا دك دلكل م دددرا ةلادددرا د  دطد؟دنصدرا ارلدراةرلد دعمدى:دعدكدرلالزمةدكودرلهكرطدددراازعددداال د ط درل م

واإلجكلدددددعمدددىديدددذردرا دددارلد درإدددالمةرندرلال إدددزكودرر دددكلاددورارةرادددكودرل اكرطدددددا،يدددةرودرحملددد ردراةرلددد دعددد د دددكوردأدر د
دالك) :درا ررإددومل ط ددرجددأمهاددم دعالزمب دوتةتاةهكدتهكزااكًدح بدأمهاالهك دور  ولدراالكيلدط هحدراه

رلال إزكودرر كلاددورارةراكودرل اكرطددودرجددأمهاددرلالزمةكودرلهكرطددراازعدداال  ط درل م ددراةكحثددلدد(3ج ولد 
دراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلاددرا   دطددعةتةددتهكزااكًد

درا،ية د 
رلال إطد
درر كيب

رارةرفد
درل اكري

دراةتةد
درجددأمهادد
درلالزمب

 عكاادد0 508ت1 35ت8دراال ثاأدرا م  دوايكًداألنظ ددرل ال   دلدراةق ثدرارتل طدتعهكررودد5
 عكاادد8 511ت1 38ت8دعهكررودملما دراةاكنكودورلزهكدلكا رق دونالك) درا ررإكودرا كليدتد01
 عكاادد5 554ت1 30ت8درازة دراملقاقدداخالاكردعاهددرا ررإدتد1
 عكاادد5 531ت1 31ت8دعهكررودلهك دعش مددراةقثتد5
خزدددددددد رودلهددددددددك در دورودراةقثادددددددددد راإددددددددالةكنكو دلزكقددددددددكودرلاحظددددددددد دد2

دراخالةكررو درليكلاوتتت(ت
 عكاادد4 553ت1 24ت8

 عكاادد1 550ت1 24ت8دعهكررودتي ميدراال فاكودورليرتحكودلده  دراهالك) تد00
 عكاادد2 544ت1 25ت8د ة درااليم دع دف  دوثةكودر دورودراةقثادتد3
دعكاادد3 558ت1 20ت8دهكررودتمل امدراةق ثدرارتل طدتعد0
 عكاادد4 515ت1 14ت8دعهكررودرا الكلددرا م ادتد8
 عكاادد01 518ت1 18ت8درخالاكردر إكاابدرإلحملك)اددراملقاقدداالقما دراةاكنكوتد4
 عكاادد00 501ت1 11ت8دإع رددع الممصدرا ررإدتد08
 عكاادد08 554ت1 41ت8دقثدوتملها،هكتعهكررودمج درل م عكودرلالملمددنش مددراةد4

دعكاادد550ت1د28ت8درلال إطدرا ك دحمل ردرلالزمةكودرلهكرطد

(دإ دأندرلالزمةكودرلهكرطددراازعدداال  ط درل م ددراةكحثددلدراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلاددرا د  دطدد3تش دنالك) در  ولد 
(دلدددكرةرفدع ادددكريدأقددد دعددد درا رحددد دراملدددقاحدلم دددلدقا الدددىد28ت8 رد ذرودأمهاددددمةددد  ؛دحادددثدلمدددادرلال إدددطدرا دددك دام قددد

د-41ت8( دوقدد دههددةودمجادد درلالزمةددكودرلهكرطددددرا،ةعاددددل رجددددأمهاددددمةدد  ؛دنال إددزكودح ددكلاددتدد رجلدلدد د 550ت1 
ل دتايددكد(؛دحاددثدجددك ود عهددكررودراال ثاددأدرا م دد دوايددكًداألنظ ددددرل ال دد  دلدراةقدد ثدرارتل طددد دلدرارتتاددبدر ود35ت8

اخالادكردعاهدددد عهكررودملما دراةاكنكودورلزهكدلكا رق دونالك) درا ررإكودرا كليد  دحدرلهكررودرلةتةزددد لدكازة دراملدقاقد
عهكررودمج درل م عكود  دوت رجلدرلالزمةكودرلهكرطددنال إزكودح كلاددعاليكرلددودرجددأمهاددمة  دحىتدجك ود را ررإد

 دلدرارتتاددبدر خد دودرجدددأمهادددمةد  تدونثدد ديدذودرلالزمةدكودرا  دأدرا  مد دوراالزةايدد درلالملدمددنشد مددراةقدثدوتملدها،هك
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امةقددثدرا م دد  دوعمددىدراددةلمدعدد دأنددىدادمي دد درا،ملدد دلاههددكدولدد درلالزمةددكودرا ددكليدد تهظا اددد دوتيهاددد دوع ةااددد(دإا دأمددكد
اال ا درلالزمةكودرا كليدددوندإم كبديذودرلهكررودام  م كو دا دط  نداىدأثةدع م دلدت  ط درل م ددددتةيىدر إكس 

راةكحثددإ دجيبدأندنالم درلهكررودراةقثاددراالزةاياد دعث :درلهكررودرلةتةزددلالملد امدراةقد ثدرارتل طدد دورا الكلدددرا م ادد د
رلالملددمددلددكدوتملددها،هك دوراال ثاددأدرا م دد دوايددكًداألنظ ددددرل ال دد  دلدراةقدد ثدورخالاددكردرلشدد مددأودلهك)هددك دومجدد درل م عددكود

رارتل طددد دوراخالاددكردراملددقاحدام اهددكو دولهددك در دورودراةقثاددددورااليمدد دعدد دفدد قهكدوثةكهتددك دومل طدد در إددكاابدرإلحملددك)ادد
ندوج و دحدتي ميدراال فاكودورليرتحكودلدرلهكإةددامةاكنكو دوملما دراةاكنكودورلزهكدلكا رق دونالك) درا ررإكودرا كليددإ

ده  دراهالك)  دوإع رددرل الممصتداهذودرلهكررودتةتةطدعةكشة دخبز رودراةقثدرا م  دوأإ ىت
 عرض ومن قش  نح ئج السؤال الخ مس:

(دلد دعال إدزكودرإداليكلكودعاهددد ≤ 0.05 نصدرا ارلدر كع دي دت ج داةو ددراددإحملك)اكًدعه دع ال ىدرا ااددد
را ررإددح لدرلالزمةكودراازعدداال  ط درل م ددراةكحثددت  ىداخدالافد ةا دددرا  د د عشدةاد دع م دد( دورلةحمدددرا ررإدادد

-T ام  م دددكو دوراددد وررودراال رطةادددددلد دددكلدراةقدددثدرا م ددد ؟دواإلجكلدددددعمدددىديدددذردرا دددارلد درإدددالم ر درخالةدددكرد و د
Test)اهددددرا ررإددددتة ددكًدازةا ددددرا  دد  دم ددكد درإددالم ر دملمادد دراالةددكط داإددالمةرندرا،ددةو دلدد دعال إددزكودرإدداليكلكودعد

(داإالمةرندرا،ةو دتة كًدلال  يدورلةحمددرا ررإاددام  م كودورا وررودراال رطةاددلد كلدراةقثدANOVAر حكديد 
د) : دواا كدطم دت هاحدراهالك(Scheffe را م   دو دعيكرنددراهالك) دراة  طددلكإالم ر درخالةكردشا،اىد

دع م د(:دد-أوًا:دنالك) درا،ةو دتة كًدلال  د ةا ددرا   د عشةاد

د ةا ددرا   لال  ددتة كًدرا ررإددعاهدددرإاليكلكوام،ةو دل دعال إزكود(دT-Test  و دنالك) درخالةكردد(4ج ولدد 
المحوسط  العدد العمل المحور

 الحس بي
االنحراف 
 المع  ري

الارق ب ن 
 المحوسط ن

مسحوى  )ا( ق م 
 الدالل 

المحطلب ا 
 الحنظ م  

د111ت1 30ت1 022ت1 025ت1 31ت8د011 عشةاد
 583ت1 14ت8د534 ع م د *دراد

المحطلب ا 
 الحقن  

د111ت1د15ت4 058ت1 014ت1 40ت8د011 عشةاد
 504ت1 21ت8د534 ع م د *دراد

المحطلب ا 
 المعرف  

د111ت1 34ت1 024ت1 051ت1 48ت8د011 عشةاد
 545ت1 24ت8د534 م دع  *دراد

المحطلب ا 
 المه ري 

د111ت1 53ت1 015ت1 085ت1 45ت8د011 عشةاد
 531ت1 23ت8د534 ع م د دراد*

المحطلب ا 
 ككل

د111ت1 43ت2 014ت1 082ت1 40ت8د011 عشةاد
 843ت1 25ت8د534 ع م د *دراد

د(ت14ت1*ددراددعه دع ال ىدرا اادد 
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لد دعال إدزكودرإداليكلكودأادةرددرا اهدددد( ≤ 0.05 دراددإحملك)اكًدعه دع دال ىدرا اادددوج دداةو ددطالضحدع در  ول
لدمجادد د ددكوردر در در رل دددد رلالزمةددكودراالهظا اددد درااليهاددد درل ةااددد دورلهكرطددد(دولدرا رجددددرا ماددددت دد ىداخددالافد ةا دددد

(د11ت1(دن دددال طكوددااددددد 43ت2د-53ت1د-34ت1د-15ت4د-30ت1را  دد ؛دحادددثدلم ددلدقدددامد و دعمدددىدرارتتاددبد 
( دممددددكدطشدددد دإ دأندرا،ددددةو ددراددددددإحملددددك)اكًتدونيكرندددددد14ت1  ادددد درحملددددكوردورا رجددددددرا ماددددد دويدددد دع ددددال طكودأقدددد دعدددد د 

رلال إدددزكودرر دددكلاد درتضدددحدأندرا،دددةو داملدددك درلشدددةاكودرارتل طدددكودلدمجاددد درحملدددكوردولدرا رجدددددرا مادددد؛دحادددثدمكندددلد
 در عمددىتدوت دد ودراةكحثددددرجتددكودرا،ددةو داملددك دلشددةاكودرارتل طددكودإ دمدد م دلدع هدد دراياددكد  دعال إددزكهت درر ددكلادديدد

وا طه دإلك دأم دلكا رق دوعالزمةكتىدع دخالد ةا ددرإلشةرفدرارتل يدرالدتالاحدهل دزطكر دأع رددمة  دع درل ررسدلدمجا د
اعدورإدد دلدكا رق  دوط زدداه درايد ر دعمددىدتشماملدىدلزةطيدددددقايددددرلةرحد دراال ما اددددعمدىدعدد رردرا دك  دنددكدجي مهد دعمددىدإ د

دومل ط درحالاكجكتىدوعالزمةكتىت

دثكناكً:دنالك) درا،ةو دتة كًدلال  درلةحمددرا ررإاددرالدت   دلكدرل م د:

تة كًدرا ررإدددعاهددرإاليكلكو(دام،ةو دل دعال إزكودANOVA در حكديراالةكط ددملما دنالك) د(01ج ولد 
دافدرلةحمددرا ررإاددرالدت   دلكدرل م داخال

مجموع  مصدر الحب ين ح ورالم
 المربع ا

محوسط  درج  الحري 
 المربع ا

 مسحو ى الدالل  )ف( ق م 

د115ت1 201ت4 485ت1 8 151ت0 ل دع  المحطلب ا الحنظ م  
 148ت1 538 421ت55 درخ دع  دراد*

 535 101ت51 رجمل  ع 
 المحطلب ا 

 الحقن  
د115ت1 113ت1 405ت1 8 181ت0 ل دع 

 134ت1 538 512ت58 درخ دع  دراد*
 535 555ت55 رجمل  ع 

 المحطلب ا
 المعرف   

د114ت1 510ت4 453ت1 8 144ت0 ل دع 
 010ت1 538 282ت53 درخ دع  دراد*

 535 385ت54 رجمل  ع 
 المحطلب ا 

 المه ري 
د115ت1 451ت4 125ت1 8 553ت0 ل دع 

 005ت1 538 541ت55 درخ دع  دراد*
 535 215ت55 رجمل  ع 

 المحطلب ا 
 ككل

د110ت1د538ت2 455ت1 8د133ت0 ل دع 
 125ت1 538د221ت82 درخ دع  دراد*

 535د315ت83 رجمل  ع
د(ت14ت1*ددراددعه دع ال ىدرا اادد 
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عاهدددل دعال إزكودرإداليكلكودد( ≤ 0.05 دددعه دع ال ىدرا اادوج دداةو دذروددااددإحملك)اطالضحدع در  ولد
را ررإددلدمجا د كوردر در در رل دد رلالزمةكودراالهظا ادد درااليهادد درل ةاادد دورلهكرطدد(دولدرا رجدددرا مادددت د ىداخدالافد

(دن دال طكود538ت2د-451ت4د-510ت4د-113ت1د-201ت4رلةحمددرا ررإاد؛دحاثدلم لدقامد ف دعمىدرارتتابد 
(دام قكوردورا رجددرا ماددعمىدرارتتاب دوي دع ال طكودأق د110ت1د-115ت1د-114ت1د-115ت1د-115ت1داادد 
د(Scheffe ( دممكدطش دإ دأندرا،ةو ددراددإحملك)اكً دواالق ط درجتكيدكودرا،دةو د درإدالم ر درخالةدكردشدا،اىد14ت1ع د 

دك) :دام يكرنكودراة  طد دوط هحدر  ولدراالكيلدراهال
داجتكودرا،ةو دتة كًدلال  درلةحمددرا ررإاددرالدت   دلكدرل م دد(Scheffe دنالك) درخالةكردشا،اىد(00ج ولد 

المحوسط  المرةل  الدراس   المحور
 الحس بي

دراثكن طددرلال إزددرالال ر)اد

المحطلب ا 
 الحنظ م  

د*081ت1-ددد14ت8درالال ر)اد
دددد25ت8 رلال إزد
ددد*081ت1د24ت8 راثكن طد

المحطلب ا 
 الحقن  

د*008ت1-ددد24ت8درالال ر)اد
د*010ت1-ددد21ت8 رلال إزد
دد*010ت1د*008ت1د32ت8 راثكن طد

المحطلب ا 
 المعرف  

د*004ت1-ددد25ت8درالال ر)اد
د*143ت1-ددد21ت8 رلال إزد
دد*143ت1د*004ت1د31ت8 راثكن طد

المحطلب ا 
 المه ري 

د*052ت1-ددد21ت8درالال ر)اد
دددد24ت8 رلال إزد
ددد*052ت1د34ت8 راثكن طد

المحطلب ا  
 ككل

د*085ت1-ددد25ت8درالال ر)اد
د*133ت1-ددد21ت8 رلال إزد
دد*133ت1د*085ت1د34ت8 راثكن طد

ا اددددددطالةدددد دعدددد دنالددددك) در دددد ولدأندرا،ددددةو دمكنددددلدلدددد دع م ددددكودرلددددةحمال درالال ر)اددددددوراثكن طددددددلد دددد ريدرلالزمةددددكودراالهظ
ورلالزمةكودرلهكرطد دلاه كدمكنلدرا،ةو دل دع م كودرلةرح دراثاثدلد  ريدرلالزمةكودرااليهاددورل ةااددولدرا رجددرا مادد
ام الزمةكو دوأعكدرجتكودرا،دةو دلدمجاد درحملدكوردولدرا رجدددرا مادددايد دمدكنداملدك دع م دكودرلةحمدددراثكن طدد دحادثدمكندلد

د در عمىتدعال إزكهت درر كلاددي

وطةج درا ةبدلدرجتكودرا،ةو داملك دع م كودرلةحمددراثكن طددإ د ةا ددتمل امدرليدةررودرلزد ر دلدرلةحمدددراثكن طدد دورادلد
ت دد زدرادد وردراةقثدد دامزكاةددددورل م ددددلدمثدد دعدد دأنشددزالهكدوتدد رطةكهتك داضددًادعدد دراالقدد طكودرلال دد د دراددلدت رجددىدع م ددكود

إ ر داا كدطال مأدلكل ةاددرلالي عددور مثةددقددرلال ميددنيكلدختململهك دأوداا كدطال مدأدلكركجدددرل دال ة دإ ددرلةحمددراثكن طد
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مل  دنالك) دراال ممدوتز طةدأإكاابدراالد رط دورإدرترتاياكتىدودررإدددقضدكطكودوعشد اتىدوإجيدكددررمد لدرا م ادددرلهكإدةددهلدك د
جيددبدإم ددكلكدام  م ددكو داضددًادع ددكدطالزمةددىدعدد دتهظا ددكودوراالدد رطبدعمددىددوعدكدطالزمةددىدذادد دعدد دع ددكرفدوعهددكررودثثاددد

تيهاكودراةقثدرا م  درالدت همدلدت ا دعملكدردرل م عكودرلهكإةددوراقالملكددلدرا قلدور هد دومل،اد درل م عدكودعمدىد
دراةقثدوراهشةدرا م  ت

دكلدراةقثدرا م  :ثكاثكً:دنالك) درا،ةو دتة كًدلال  دع ددرا وررودراال رطةاددلد 

تة كًدا  ددرا ررإدددعاهددرإاليكلكو(دام،ةو دل دعال إزكودANOVA در حكديراالةكط ددملما دنالك) د(08ج ولد 
درا وررودراال رطةاددلد كلدراةقثدرا م  د

محوسط  درج  الحري  مجموع المربع ا مصدر الحب ين ح ورالم
 المربع ا

 مسحو ى الدالل  )ف( ق م 

د111ت1 121ت3 238ت1 8 414ت0 ل دع  حنظ م  المحطلب ا ال
 141ت1 538 540ت55 درخ دع  دراد*

 535 101ت51 رجمل  ع
 المحطلب ا 

 الحقن  
د182ت1 142ت5 505ت1 8 181ت1 ل دع 

 131ت1 538 212ت58 درخ دع  دراد*
 535 555ت55 رجمل  ع

 المحطلب ا
 المعرف   

د500ت1 021ت0 080ت1 8 858ت1 ل دع 
 015ت1 538 431ت54 درخ دع  ل ددراد

 535 385ت54 رجمل  ع
 المحطلب ا 

 المه ري 
د085ت1 144ت8 855ت1 8 531ت1 ل دع 

 001ت1 538 803ت55 درخ دع  ل ددراد
 535 215ت55 رجمل  ع

 المحطلب ا 
 ككل

د154ت1د545ت5 848ت1 8د415ت1 ل دع 
 125ت1 538د511ت83 درخ دع  دراد*

 535د315ت83 رجمل  ع
د(ت14ت1*ددراددعه دع ال ىدرا اادد 

عاهدددل دعال إزكودرإداليكلكودد( ≤ 0.05 دوج دداةو دذروددااددإحملك)اددعه دع ال ىدرا اادطالضحدع در  ولد
رادد وررودراال رطةادددددلد دددكلدرا ررإددددلد ددد ريد رلالزمةددكودراالهظا ادددد دورااليهاددد(دولدرا رجدددددرا ماددددت ددد ىداخددالافدعددد دد

د-111ت1(دن دددال طكوددااددددد 545ت5د-142ت5د-121ت3راةقدددثدرا م ددد ؛دحادددثدلم دددلدقدددامد ف دعمدددىدرارتتادددبد 
( دممدكدطشد دإ دأندرا،دةو د14ت1(دام قكوردورا رجددرا ماددعمدىدرارتتادب دويد دع دال طكودأقد دعد د 154ت1د-182ت1

يد رلالزمةكودرل ةااددورلهكرطد( دواالق ط درجتكيكودرا،ةو د  ريد رلالزمةكوددراددإحملك)اكً دلدح دًدت ج داةو دلد  رد
ام يكرنكودراة  طد دوط هحدر  ولدراالدكيلدد(Scheffe راالهظا اد دورااليهاد(دولدرا رجددرا مادد درإالم ر درخالةكردشا،اىد

دراهالك) :د
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دال  دع ددرا وررودراال رطةاددلد كلدراةقثدرا م  اجتكودرا،ةو دتة كًدلد(Scheffe دنالك) درخالةكردشا،اىد(05ج ولد 
المحوسط  عدد الدوراا الحدريب   المحور

 الحس بي
ددوررود5أمثةدع دددوررود5إ دد0ع ددادط ج 

المحطلب ا 
 الحنظ م  

د*021ت1-ددد20ت8دادط ج 
د*025ت1د-ددد21ت8 دوررود5إ دد0ع د

دد*025ت1د*021ت1د33ت8 دوررود5أمثةدع د
محطلب ا ال

 الحقن  
د*005ت1-ددد22ت8دادط ج 

دددد31ت8 دوررود5إ دد0ع د
ددد*005ت1د34ت8 دوررود5أمثةدع د

د*018ت1-ددد21ت8دادط ج  المحطلب ا ككل
دددد24ت8 دوررود5إ دد0ع د

ددد*018ت1د33ت8 دوررود5أمثةدع د

 ردرلالزمةكودراالهظا اد دلاه كدمكنلدل درام ريتدًد ضدةندتش دنالك) در  ولدإ دأندرا،ةو دمكنلدل دمجا درا، كودلد 
أيددوررودول دع دحضةندثاثددوررودأودأمثةدلد  ردرلالزمةكودرااليهاددولدلدرا رجددرا ماددام الزمةدكو دوأعدكدرجتدكود

نددلدعال إددزكهت درا،ددةو دلدرحملدد رط دولدرا رجددددرا ماددددايدد دمددكنداملددك درامدد ريتدحضددةندأمثددةدعدد دثدداثددوررو دحاددثدمك
درر كلاددي در عمىتد

وط   درجتكودرا،ةو داملك درل م كودورلشدةاكودرامد ريتدحضدةندأمثدةدعد دثداثددوررودرجتكيدكًد ةا ادكً دا م دكدزرددحضد ري د
ام وررودراال رطةاددزردودخ هت  دوق رهت دعمىدمل ط درلالزمةكودراازعدداالق د درجملدكلدرل داله ف دوأعدكدههد رردا،دةو دلد

 ريدرلالزمةدكودراالهظا ادد دورلالزمةدكودرااليهادد؛دلاه دكدًدتظهددةدلد د ريدرلالزمةدكودرل ةاادددورلهكرطدد؛دادنندذاد دطةجدد دإ د د
أمكديذودرلالزمةكود رل ةاادددورلهكرطدد(دنثد دعالزمةدكودعمقددد  اد درا، دكو دإد ر دعد دحضدةندراد وررودراال رطةادددأودعد دًد

 يكدرلةكشةدلدج د دراةقثدرا م  دوراي ر دعمىدته،اذدراةقد ث؛دلاه دكدتد رإدعد دحضدةود ضةن دإلدررمه دأمهاالهكدوتيث
دوررودرلالزمةكودر خةىدامةقثدرا م   دمكلالزمةكودراالهظا اددورااليهاد دلزةطيددأمثةدع دل ي دنظةرًدامم رودرالدعةرند

دةكحثدتلك دورالدأوج ودا طه دع ط رًدع درا ع دنالزمةكودت  ط درل م ددرا
 االسحنح ج ا : 

دت فملدرا ررإددامهالك) دراالكااد:د
(دعالزمةددكًداةعاددكًدازعددكًداال دد ط درل م دددد54 دمل طدد دأرل ددددعالزمةددكودر)ا دددد تهظا اددد دتيهاددد دع ةااددد دعهكرطددد(دطهةثددأدعههددك 

 راةكحثددلدراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلاددرا   دطدد
هاددد درل ةااددد دورلهكرطددد(دراازعدددداال دد ط درل م ددددراةكحثددددلدراال مددامدرا ددك دلكل م ددددههددةودمجادد درلالزمةددكود راالهظا اددد دراالي

درا ةلاددرا   دطددل رجددأمهاددمة  تد
(دل دعال إدزكودرإداليكلكودعاهدددرا ررإدددحد لدرلالزمةدكودراازعددد14ت1ت ج داةو ددراددإحملك)اكًدعه دع ال ىدرا اادد 

الافد ةا ددرا   د عشةاد دع م د(داملك درلشةاكودرارتل طكو دم كدوج وداةو دت  ىداال  ط درل م ددراةكحثددت  ىداخ
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اخالافدرلةحمددرا ررإاددرالدت   دلكدرل م كوداملك دع م كودرلةحمددراثكن طد دووج ودمذا داةو ددراددإحملك)اكًدلد
اددددلد ددكلدراةقددثدرا م دد داملددك دأاددةرددرا اهدددد دد ريدرلالزمةددكودراالهظا اددددورااليهاددددت دد ىداخددالافدعدد ددرادد وررودراال رطة

 رام ريتدحملم دعمىدأمثةدع دثاثددورروتدد
 توص  ا الدراس : 

دلده  دراهالك) درالدت فملدهلكدرا ررإد داننىدمي  دتي ميدراال فاكودراالكااد:د
طهةثدأدعههدكدعةرمد دثثادددلدإدرررودإنشك دإدرر دامةقثدرا م  دلدراال مامدرا ك دطالمدتضد اههكدلدرهلا د دراالهظا د دامد زرر  دود

 راال مامدعمىدع ال ىدرل م د دختالصدلنع رددرل م ددراةكحثددلدراال مامدرا ك  دوط  ندع ده  دوهك)،هكدوأدورريك:د
 وه دا ر)حدعهظ ددامةقثدرا م  دلدراال مامدرا ك ت

 ا ك تتمل امدخةطزددثثاددإه طددمل ددام  م كودأوا طكودراةقثدرا م  دلدراال مامدر
 ت، ا دراشةرمددر كع كودورلةرم دراةقثاددلد كلدراةقثدرا م  ت

 را م اددرلالمململددوإشةرإدرل م كودااهكتدوررميكودوراه ورودرلانةروراالمزاطدإلع رددوته،اذد
 رمالشكفدرل م كودرل ا رودلدراةقثدرا م  دورإلاكد دعهه ت

 طةدرا رق درارتل يتوه دآااكوداال، ا دنالك) دث ثدرل م كودلدتز د
 راالمزاطداهشةدراةق ثدورااليكربدرارتل طددرالدتزةيهكدرل م كودلدأوعاددراهشةدرا م  درلمالم،د دورقاكًدوإا رتوناكًت

دررإدددددرا  رعددد درحمل،ددد  دعمدددىدعشدددكرمددرل م دددكودلدإعددد رددراةقددد ثدرارتل طدددد دورا  ددد دعمدددىدت ا يدددك دعثددد :دتيماددد دأعةدددك)ه د
 ك دامق را  دورا عمدرلكديدامةق ث دوإط،كددرل ا رودعهه داإال  كلدرا ررإكودرا ماكترا ها،اد دوإنشك دنظ

دراالمزاطداال رطبدرل م كودعمىدعهكررودراةقثدرا م  ده  دخزطدرااله اددرلههاددراشكعمددام  م كوت
رل م عكودور ةر)طدراةقثادددتمل امدنظك دإا رتويندعال كع دإلدرر دع ماكودراةقثدرا م  دلدراال مامدرا ك  دتالكحدع دخااى

را ه طد دوراال جاهكودرلال ميددلك دوطالاحد ةقكًدامال رف درإلا رتويندع درل م كودراةكحثكو دم كدطالاحدهل داةفكًدامال رف دع د
)  دأودراةكحث دوراةكحثكودلدرجملكلدرارتل يدلدرل م ددوعةلاكًدوعكلاكً دوطي  دهل درل دكع  دراازعدددحد لدراالقماد درإلحملدك

تزةاددأدخدد عكودرانالقددكلدرا م دد دعمددىدثدد ثه  دم ددكدجيددبدأندطالضدد  دراهظددك دع الةددكودإا رتوناددددتالددكحدام  م ددكود كنددكً د
وطيددد  دتددد رطةكًدإا رتونادددكًدعددد دل  ددد دام  م دددكودعمدددىدرإدددالم ر دعملدددكدردرل م عدددكودورا  ادددكودرإلا رتونادددددرلالملدددمددلكاةقدددثد

إلا رتوناددد دوما،اددددراال كعدد دعدد درلملددكدردرإلا رتوناددد درإددالم ر دلددةرع درا الكلددددرا م دد  دعثدد :درإددالم ر دق رعدد درل م عددكودر
 را م اددرإلا رتونادت

إع رددداا دامةقثدرا م  درارتل ي دط  ندنثكلددع خ دع ةلدام  م كو دعمىدأندطالضد  دأيدمدرل دكرفدرلالملدمددلكجملدكل د
ارتل طدد دووهك)،هدك دوأن رعهدك دوخزد رودإجةر يدك دوع كط يدك دوراازعدداال  طهه دلدراةقثدرا م د  دعثد :دعكيادددراةقد ثدر

وعهكييهددك دوعاهكهتددك دوأدورهتددك دوملدد طكهتك دوإددة دع رجهالهددكتدإهددكاددإ دأإددكاابدو ددة دراال كعدد دعدد در ا ددكردومل طمهددكدإ د
 هكدوه رلزىتدددعشةوعكودثثاد دوأن رعدعملكدردراةقثدرا م   دوراخالاكردلاههكدوايكًدازةا ددراةقث دوراقالةكسدعه

راالمزاطدجمل  عددعرترلزدددعد دراد وررودراال رطةادددرادلدت داله فدته ادددعهدكررودرل م دكودلدراةقدثدرا م د  دعمدىدأندطدالمد
تض اههكده  دخزطدرااله اددرلههاددام  م دكو دوذاد دعد دخدالددوررودإدرر دراالد رطبدرارتلد يدورالال دكث دوعد دخدالد
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 رشدراال رطةادددوررميدكودراهيكشدداد دول يدك دعمدىدأندتالضد  ديددذودرا إدك) دراالد رطبدعمددى:در إدكاابدرإلشدةرااددرلاله عدددمددكا
عهددكررودرا الكلددددرا م اددد دوراال ثاددأدرا م دد دوايددكًداألنظ ددددرل ال دد  دلدراةقدد ثدرارتل طددد دومجدد درل م عددكودرلالملددمددنشدد مدد

 دوخزد رودلهدك در دورودراةقثادددور زد رودراةقثدوتملدها،هك دوعهدكررودتملد امدراةقد ثدرارتل طدد دولهدك دعشد مددراةقدث
راملدددقاقدداماليمددد دعددد دفددد قهكدوثةكهتدددك دو دددة درخالادددكردعاهدددددرا ررإدددد دورخالادددكردر إدددكاابدرإلحملدددك)اددراملدددقاقدداالقماددد د
راةاكنكو دوعهكررودملما دراةاكنكودورلزهكدلكا رق دوراهالكندرا م  درا كلأ دومذا دعهكررودتي ميدراال فاكودورليرتحكودلد

 راهالك) تدده  
 المقحرة ا:

دتيرتحدراةكحثددإجةر دل  درا ررإكودرالدتثةيدع ه عدرا ررإد دوأمههك:د
 إجةر ددررإدداالق ط :دراحالاكجكودراال رطةاددراازعددل م كودراال مامدرا ك دلد كلدراةقثدرا م  ت

  ددرا ةلاددرا   دطددوإة دراال مبدعماهكتإجةر ددررإددام شندع :دع  قكودت  ط درل م ددراةكحثددلدراال مامدرا ك دلكل م
دتمل ردعيرتحدإلنشك دعةم داالز طةدراةقثدرا م  دلدراال مامدرا ك دلكل م ددرا ةلاددرا   دطدتد

د:رلةرج 
(تد دددكاود8103رر ددام دإدددما كندإدددكًدورا الدددكع  دإدددما كندإددداندورريددةي دررشددد د  ددد دوراة إددد ا ي د ددد د  ددد د 

د-مجلاا  الدراساا ا الحربوياا  والناساا  ع ددكندوورقدد دراإددال،كد دعههددك ددررإددددن عاددد  دثدد ثدرل م دد دلدإددمزهدد
د535د-514( د5 08جكع ددرا مزكندقكل س د

دور المعلاا  "المااؤتمر العلمااي الثاا ني  ع  قددكودراةقددثدرا م دد دادد ىدرل مددمدر ردينتد(تد8114 در  رادد   دتا دد د  دد 
 تد440د-د402 د در ردن درارتل طد دجكع ددجةشدر يمادمماددرا م دد".العربي في عصر الحدفق المعرفي

معج  مصطلح ا (تد8100را رط  د   دوررهملكيل دمجكلدورل إ ي دعم دوع كر دإكًدوح   دعم دومح د د   د 
دورا م  ت وراثيكاد امرتلاد تدراةلكط:درلهظ ددرا ةلادالمن هج وطرق الحدريس

ع ددكن دتدالعاا لي فااي عصاار المعرفاا  الحل ااراا والححاادي ا ولفاا ق المسااحقبل الحعلاا  (د8113د راةلا د  دإدد ا دلدد دمحدد 
دتدرردراشةو دامهشةدوراال زط د:ر ردن

اكعماددإإرترتاياددعيرتحددقك) ددعمىدرل ممدراةكحثدااله اددراال،  دراهكق داالاعادذد(د8111 دإما كن درعضكندرا لد   
 تد48د-د8د( 5 80 دجكع ددرله اادد-ناس   والحربوي مجل  البحوث التدلدراةطكهاكودرالال ر)ادرلةحمدد

 ب لمرةلا  العلاو  معلمي لدى البحث اإلجرائي مه راا تنم   في تدريبي برن مج أثر (ت8102راشه ي دخكا دعم د 
درإكاددعكج ال دل دعهش ر  دجكع ددأ درايةى دع ددرل ةعدتدالمحوسط ،

الماؤتمر السانوى الث لاث عشار  ممدراةكحثدلده  دراعال كددور د د تعاشةرودرل (تد8114 دعة را ك   داك  ددا زي
رايدكية  دند -راال ما ادددورإلدرر ر   ادددرلملدةطددامرتلادددرليكرنددددت"االعحم د وضم ن جودة المؤسس ا الحعل م ا "
 ت545د-د504د( 8 
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ادد وريمدمةددكحث  دممكرإددكهتمدع م دد د كاظددددجددةشدوراةقددثدرارتلدد ي:دعدد ىدوعدداهمد(تد8114 دعالدد   دمكعدد دعمدد دإددما كن
دور " المااؤتمر العلمااي الثاا ني تراةقثاددد دورن  كإددكوديددذردرادد وردعمدداهمدوعمددىد الددم دورل  قددكودراددلدت رتهددهم

 تد418د-د448 در ردند-مماددرا م  درارتل طد دجكع ددجةشدر يماد تدالمعل  العربي في عصر الحدفق المعرفي
لةنددكع دتدد رطيبدعيددرتحدلدته اددددعهددكررودراةقددثدرإلجةر)دد دادد ىدع م ددكودراملدد، فدد(تداكعماددد8101را الادديب دإددكر دلدد رد 

دت018-32( د14تد دراس ا عرب   في الحرب   وعل  الناسر وااددقة در  عدتد
 عشر "إعداد الث لث السنوي اللق ء ت  ط درل ممت ل وأ)ةيك رل كفة  را كلاد (تدرلال  رو8111را ملا   دخكا د   د 

د-وراه، دادد ج د ( رارتل طدد ام مد   را د  دطد ر   ادد المع صارة". ضاوء المحل اراا فاي وتطاوير   المعلا
دت510-515راةطكضت

 معلما ا لادى العلماي مها راا البحاث تنم ا  فاي مقحارح تدريبي برن مج ف عل  (تد8105را ملا   دإكعاددعهمل رد 
 رإدكاد الحعل م ا . الط ئف الث نوي  بمح فظ  ةل المر  ط لب ا العلمي لدى الحاك ر على وأئر  الطب ع   العلو 

ددمال ررودل دعهش ر  دجكع ددأ درايةى دع ددرل ةعدت
إإهكعكودرليةررودرارتل طددل ماددرارتلاددجكع ددر زيةدلدإم كبد(ت8113 دمجكلدرجبد عزاد د   دعة راةؤوفدو   

جكع ددد "الحعل   الج معي: الح ضر، المسحقبل" المؤتمر العلمي الث نيرازكابدرل ممدعهكررودراةقثدرا م  تد
 تد041د-د002( د0ن  درايكية د-ر زيةد
 رس ل  مجل رل ةاد د  ال   ه   ل را   دطد ر كع كو ل راةكحث رل مم اال  ط  عيرتح (تدتمل ر8103را،ها  دإ كدد 
دتد055-015( د18 د الناس وعل  الحرب  

تدمعج  المصطلح ا الحربوي  المعرف  في المنه ج وطرق الحدريس(تد8105م د راميكين دأمح دح  دور    دأمح دع
دتدرايكية :دعكًدرا البت5ط

(تداكعماددددلةنددكع دتدد رطيبدعيددرتحدلدته اددددعهددكررودراةقددثدرإلجةر)دد د8108رلدد طم دهتددكيندعةدد راةمح دورلدد روع دياددكد  دد د 
العلو  الحربوي  والدراس ا  -جل  ج مع  الملك سعود. موع،ه  دت مامدرا م  دا ىدع م كودرا م  دأثهك در  عد

دت103-434( د8 85 داإلسالم  
المجلاا  العرب اا  للحرب اا : المنظماا  دترل مددمدلكعالةددكرودلكحثددكً:دتزدد طةدراةقددثدلدراال مددامدوراددال مم(تد8111 ديددكت  دت عددكس

دتد802د-د801د( 8 81 دالعرب   للحرب   والثق ف  والعلو 
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 الملخص

ة ىدف البحث إىل تقدَل تصور مقًتح للتنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملك
ث، العربية السعودية. ولتحقيق أىداف البحث مت اتباع ادلنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة جلمع ادلعلومات الالزمة لإلجابة عن أسئلة البح

( معلمة رياضيات بادلرحلة الثانوية يف زلافظة بيشة. وخلصت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أعلها: توفر أساليب 011مت تطبيقها على )و 
( أساليب بدرجة متوسطة، 7( أساليب بدرجة عالية، و)6بدرجة متوسطة، حيث توفرت ) -بشكل عام-التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات 

ا(، أو )غَت  ( أسلوبًا01و) بدرجة منخفضة من وجهة نظر معلمات الرياضيات. ومل يقع أي أسلوب ضمن نطاق )متوفرة بدرجة عالية جدًّ
ة ادلهنية دلعلمات متوفرة(. ويف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية، ونتائج الدراسة، مت بناء التصور ادلقًتح لربنامج التنمي

ُت ات بادلرحلة الثانوية، وقدَّمت الدراسة عدًدا من التوصيات، أعلها: نشر ثقافة التنمية ادلهنية القائمة على ادلعايَت ادلهنية للمعلمالرياضي
بادئ يف بادلملكة العربية السعودية بُت معلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية، التدرج يف تطبيق الرخص ادلهنية للمعلمُت؛ ْتيث تكون اختيارية 

ل األمر، مث تصبح إلزامية بعد خضوع التجربة للدارسة والتقييم، الًتكيز على مدى فاعلية أنشطة التنمية ادلهنية يف حتسُت ادلمارسات داخ
 الصف.

 ادلرحلة الثانوية.-معلمات الرياضيات-التنمية ادلهنية -ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
The aim of this study is to present a proposed for a professional development of 
mathematics secondary teachers in light of the professional standards of teachers in Saudi 
Arabia. In order to achieve the objectives of the research, the descriptive approach was 
followed. The questionnaire was used to collect the information needed to answer the 
research questions and was applied to 100 secondary mathematics teachers in Bisha . The 
study reached to some results: The methods of professional development of mathematics 
teachers provide a medium degree, with (6) high-level methods, (7) intermediate 
methods, and (15) low-grade methods from the point of view of mathematics teachers. 
No method is within range (highly available), or (not available). In light of the 
professional standards of teachers in Saudi Arabia and the results of the study, the proposed 
was developed. then The study recommended To disseminate the culture of professional 
development based on the professional standards of teachers in the Kingdom of Saudi 
Arabia , Gradually apply professional licenses to teachers, so that they are optional at first, 
and then become mandatory after the experiment to study and evaluation, focus on the 
effectiveness of professional development activities in improving practices within the 
classroom. 
Keywords: Professional Standards of Teachers - Professional Development – 
Mathematics teachers - Secondary Stage 
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 المقدمة:
ايل؛ أصبح من الضروري أن ػلافظ ادلعلم على مستوى متجدد من ادلعلومات نظرا للتقدم ادلعريف والتكنولوجي الذي يتميز بو العصر احل

( إىل أن االىتمام بالتنمية طم، ٩119وادلهارات واالجتاىات احلديثة يف طرائق التدريس لذا كانت احلاجة إىل التنمية ادلهنية.  ويؤكد احلر)
اسًتاتيجياً؛ وذلك دلساعدة ادلعلم على مواجهة حتديات العصر، والتعامل مع معطياتو، ادلهنية للمعلم مل يعد قرارا اختياريا بل أصبح خيارا 

 والتكيف مع ادلتطلبات ادلتجددة دلهام عملو التخصصية وادلهنية لتحقيق مستويات األداء ادلطلوبة والنمو والتميز.
( إىل أن التنمية 061م، ص ٩116فيشَت البيالوي وآخرون ) وقد أكدت العديد من األدبيات والدراسات على أعلية التنمية ادلهنية للمعلم،

ا؛ ليتمكنوا ادلهنية تؤدي دورًا أساسيا يف جتاوز فجوة األداء بُت ادلمارسات احلالية للمعلمُت، وبُت ادلمارسات اجلديدة اليت ينبغي أن يقوموا هب
( على أن التنمية 7م، ص٩117كما أكد ادلفرج وادلطَتي ومحادة )  من حتقيق كفاءة وفاعلية النظام التعليمي، والتحسُت ادلستمر دلخرجاتو.

جددة ادلهنية للمعلم تعد من أساسيات حتسُت التعليم، وتطوير األداء التدريسي للمعلم وإكسابو ادلهارات وادلمارسات ادلهنية والتخصصية ادلت
( مؤكدة على ذلك.  كما أشار ٧67م، ص٩100د جاءت دراسة ادلهدي )وادلتطورة اليت تتطلبها ادلعايَت ادلعاصرة لعملية التعليم والتعلم. وق

( إىل أن ادلعلم ىو مفتاح حتقيق اجلودة التعليمية، ومن مَث فإن تطويره مهنيًا لو تأثَت مباشر على حتسُت عملية تعلم ٩ىـ، ص0٣٧0العليان )
قت احلايل سلتلفة عن الطرق واألساليب التقليدية كي حتقق النتائج الطالب وحتصيلهم الدراسي شريطة أن تكون أساليب التنمية ادلهنية يف الو 

على ذلك. كما أمجل   Martin & William (2009)التعليمية مبستويات عالية من الكفاءة والفاعلية؛ وأكد كل من 
 ودتده وتنوعها، ادلعرفة نُُظم يف ريعالس التنامي مواكبة من( أعلية التنمية ادلهنية للمعلم يف أهنا دتكنو 08 - 01م، ص ص ٩10٣القحطاٍل)

 ادلعلم دتكن أهنا عن فضالً  تدريسها، واسًتاتيجيات طرائق يف أو التخصص مادة يف سواء اخلدمة أثناء تظهر اليت العديدة للمشكالت ْتلول
 والفاعلية. الكفاءة من شلكن قدر بأقصى وادلتجددة ادلتعددة بأدواره القيام من

 من ادلهنية التنمية يف احلديثة واالجتاىات األساليب عن البحث ادلختلفة التخصصات معلمي مجيع على لزاماً  كان  فقد لذا األعلية لتلك ونظراً 
  تدريسها؛ وصعوبة أىدافها وتنوع الرياضيات مادة ألعلية نظرا لذلك؛ حاجة أكثرىم خاصة بصفة الرياضيات معلمي وكان كفاءهتم،  رفع أجل
 ىذه من ذلم، والًتبوي العلمي اجملال لتنمية ادلهنية التنمية يف برامج إىل الرياضيات معلمي حاجة الدراسات من العديد نتائج أكدت كما

 ودراسة م(،٩10٩) والراجح البلوي دراسة و م(٩100سعود) ادللك ّتامعة والرياضيات العلوم لتطوير البحثي التميز مركز دراسة الدراسات
 للمعلم ادلهنية التنمية يف برامج تقدَل ضرورة على يؤكد الذي العادلي التوجو مع ىذا ويتسق ، م(٩107النذير) ودراسة م(،٩10٧الشايع)
  ( at,2011 packenham,set-Moyer؛  (Fischer,Borowski&Tepner,2012والًتبوي. التخصصي اجلانبُت تتناول
 السعودية العربية ادلملكة يف والتدريب التعليم تقوَل ىيئة اعتمدت فقد ادلعلمُت أداء جتويد على وتأكيداً  ادلهنية التنمية أىداف لتحقيق وسعياً 

ة. اليت تقدم تتكون ىذه ادلعايَت من ثالث رلاالت رئيسة، اليت يتفرع منها رلموعة من ادلعايَت الفرعي ادلهنية؛ وادلسارات ادلعايَت من رلموعة
ة؛ ليغطي وصفاً متدرجاً تصاعدياً يف الفهم وادلعرفة والتمكن من ادلمارسة، واتساع نطاق مسئوليات ادلعلمُت ودائرة تأثَتىم خالل حياهتم ادلهني

، وانتهاًء بادلعلم اخلبَت. مسارات ومستويات األداء ادلهٍت الثالثة للمعلمُت على رأس العمل، بدءا من ادلعلم ادلمارس، ومرورًا بادلعلم ادلتقدم
 (٩1م، ص٩107)ىيئة تقوَل التعليم 

 (:٧6، ٩8، ٩0، 0٩م، ص ص ٩107وتتمثل ىذه اجملاالت ومعايَتىا فيما يلي)ىيئة تقوَل التعليم والتدريب،
فراد الذين سيتفاعل معهم، إضافة ويهتم ىذا اجملال بشخصية ادلعلم وكيفية تطوير ذاتو مهنيًّا واألالمجال األول: القيم والمسئوليات المهنية: 

افها اليت تنطلق إىل تشجيع ادلشاركة يف رلتمعات التعلم ادلهنية االلكًتونية وادلباشرة؛ لتحقيق التطور ادلهٍت وإلصلاح العملية التعليمية وحتقيق أىد
ويتضمن ىذا اجملال ادلعايَت  ات ادلهمة لتصورىا ادلقًتح.من ادلدرسة لتصل إىل اجملتمع. وترى الباحثة أن ىذا اجملال ىو اإلطار العام وأحد ادلنطلق

 التالية:
لتزام باألخالق االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة وأخالقيات ادلهنة: االلتزام بالقيم اإلسالمية السمحة، تعزيز اذلوية الوطنية والتنوع الثقايف، اال

 ادلهنية والسياسات واللوائح التعليمية 
 ادلستمر: وضع أىداف لتطوير األداء ادلهٍت والتخطيط لتحقيقها، تطوير األداء ادلهٍت يف ضوء ادلعايَت ادلهنية. التطوير ادلهٍت
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 التفاعل ادلهٍت مع الًتبويُت واجملتمع: التفاعل مع أولياء األمور، التفاعل مع رلتمعات التعلم ادلهٍت، التفاعل مع اجملتمع احمللي.
بادلعارف اليت ػلتاج إليها ادلعلم لتوفَت فرص تعليمية ذات جودة عالية للطالب، ويتضمن  ويهتم ىذا اجملالهنية: المجال الثاني: المعرفة الم

ذلك اإلدلام بادلهارات اللغوية والكمية والرقمية ومعرفة الطالب وكيفية تعلمهم ومعرفة ادلنهج وطرق التدريس العامة والتمكن من رلال 
 مستجداتو وطرق تدريسو، ويتضمن ىذا اجملال ادلعايَت التالية:التخصص الذي يقوم بتدريسو و 

لسليمة، اإلدلام بادلهارات اللغوية والكمية والرقمية: استيعاب النص ادلسموع وادلقروء، التعبَت الكتايب الصحيح ومراعاة الكتابة اإلمالئية ا
ة ومفاىيم القياس وأساليبو، مجع البيانات وحتليلها وتفسَتىا، تقنية التحدث والقراءة بلغة صحيحة وسليمة، بنية األعداد والعمليات احلسابي

 ادلعلومات وادلهارات الرقمية.
ادلعرفة بالطالب وكيفية تعلمو: خصائص النمو وأثرىا يف التعلم، كيفية تعلم الطالب، خصائص ذوي االحتياجات اخلاصة، الفروق الفردية 

 وأثرىا يف التعلم.
وطرق تدريسو: زلتوى التخصص، طرق التدريس اخلاصة بالتخصص. ويتكون زلتوى التخصص وفق ىيئة تقوَل  ادلعرفة مبحتوى التخصص

 لرياضية.التعليم والتدريب من بعد احملتوى الرياضي بفروعو والعمليات الرياضية اليت تتداخل فيما بينها لتنمية تفكَت الطالب وحتقيق الرباعة ا
 عامة: ادلداخل العامة للتدريس، ادلناىج الدراسية وتقوميها، طرق التدريس العامة، مصادر وتقنيات التعليمادلعرفة بادلنهج وطرق التدريس ال

ويعٌت اجملال الثالث بادلمارسات ادلهنية وىي شلارسات ادلعلم الفعال واخليارات اليت ينبغي لو إتاحتها؛ المجال الثالث: الممارسات المهنية: 
ل التخطيط للوحدات الدراسية وتطبيقها وهتيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب ومليئة بالثقة واالحًتام، لتيسَت تعلم الطالب من خال

وزلفزة على التفكَت والتحدي الذىٍت يف ضوء توقعات أداء عالية من الطالب للتعلم والتحصيل، باإلضافة إىل مهارة استخدام األساليب 
 لطالب وتقدَل التغذية الراجعة وادلفيدة، ويتضمن ىذا اجملال ادلعايَت التالية:ادلختلفة والفعالة يف تقوَل تعلم ا

ختطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفيذىا: ختطيط الوحدات واألنشطة الدراسية، التنوع يف استخدام طرق واسًتاتيجيات التدريس، 
  ادلناىج، تطوير مهارات لتفكَت الناقد واإلبداعياستخدام مصادر التعلم وتقنيات التعليم، تنمية األبعاد ادلشًتكة يف

ة، هتيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب: وضع توقعات أداء عالية للطالب، إدارة سلوك الطالب بإغلابية، هتيئة بيئات تعلم آمنة وجاذب
 استخدام وقت التدريس بفاعلية، بناء ثقافة تواصل معززة للتعلم

 إعداد أدوات التقوَل، تطبيق التقوَل، إشراك الطالب يف عمليات التقوَل، توظيف نتائج التقوَل، إعداد تقارير التقوَلتقوَل أداء الطالب: 
سات وقد تناولت العديد من الدراسات ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية على مدى تطورىا بالبحث والدراسة؛ فمنها درا

م من مشروع ادللك عبداهلل ٩100ادلعلمُت بادلعايَت ادلهنية الوطنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية والصادرة عام  تناولت مدى التزام
ىـ(، 0٣٧7م(، دراسة الشهري)٩101م(، دراسة دعيج )٩10٣لتطوير التعليم بالتعاون مع ادلركز الوطٍت للقياس،  مثل دراسة الدرايسة )

م(. أما الدراسات اليت تناولت ٩107م( ودراسة الدغيم )٩107م(، دراسة ادلسعد)٩106، دراسة القرٍل)م(٩106دراسة الدوسري )
م( اليت تطرقت لبدايات تصميم ىذه ٩106م فكانت دراسة الزامل )٩107للمعايَت ادلهنية للمعلمُت الصادرة من ىيئة تقوَل التعليم عام 

(، واليت تناولت مجيعها ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية ٩107سة ػلِت واجلارودي )(، ودرا٩107ادلعايَت، ودراسة الدوسري واجلرب)
 (.٩108ودراسة أبوثنُت ) ٩106السعودية يف نسختها األوىل الصادرة عام 

م( اليت ٩101ل دراسة قحوان)كما تناولت العديد من الدراسات وضع تصور مقًتح للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ضوء معايَت مهنية زلددة. مث
م( اليت قدمت تصورًا ٩107قدمت تصور مقًتح للتنمية ادلهنية دلعلمي ادلرحلة الثانوية يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة ودراسة رواس والراشدي)

( اليت قدمت تصورًا ٩106ية ودراسة خجا)مقًتًحا للتنمية ادلهنية دلعلمُت ادلوىوبُت يف ضوء ادلعايَت الوطنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعود
م( اليت قدمت تصورًا مقًتًحا ٩10٧مقًتًحا لتطوير برامج التنمية ادلهنية ادلقدمة دلعلمات العلوم يف ضوء االجتاىات ادلعاصرة ودراسة رصرص )

ىـ( اليت وضعت تصوراً مقًتحاً للتطوير ادلهٍت الذايت 0٣٧0للتنمية ادلهنية دلعلمي الرياضيات يف ضوء ادلعايَت ادلهنية ادلعاصرة ، ودراسة العليان )
 دلعلمي الرياضيات من وجهة نظرىم. 
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وضع تصور مقًتح للتنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات ادلرحلة الثانوية يف ضوء  -على حد علم الباحثتُت -ومل تتناول أي دراسة سابقة      
م، شلا يضفي على ٩107كة العربية السعودية الصادرة من ىيئة تقوَل التعليم والتدريب الصادرة عام ادلعايَت وادلسارات ادلهنية للمعلمُت يف ادلمل

 البحث احلايل األصالة واألعلية.
 مشكلة البحث وتحديدها:

 واقتصارىا على األساليبتنطلق مشكلة البحث احلايل من وجود قصور يف برامج وأساليب التنمية ادلهنية دلعلمي الرياضيات؛  
وىذا ما أكدت عليو نتائج العديد من الدراسات منها:  دراسة البلوي  التقليدية، إضافة إىل وجود قصور يف تلبية احتياجات التنمية ادلهنية

م(، ودراسة مركز التميز البحثي يف تطوير العلوم ٩10٧م(، دراسة الشايع)٩10٩م(، دراسة البلوي وغالب)٩10٩والراجح)
 م(.٩101سة علي)( ودرا0٣٧1والرياضيات)

ة كما بدى ىذا واضحاً للباحثة الرئيسة أثناء إشرافها على التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية، وأكدتو نتائج الدراس 
مية ادلهنية االستطالعية اليت أعدهتا الباحثة حيث مت تطبيق استبيان على رلموعة من معلمات الرياضيات وأوضحت النتائج أن أساليب التن

أن ادلقدمة بشكل عام دلعلمات الرياضيات تكاد تنحصر يف الدورات التدريبية والورش الًتبوية والزيارات الصفية وحضور الدروس التطبيقية، و 
%، مث 09٫٧%  من العينة االستطالعية، تلتها الدروس التطبيقية بنسبة 68الدورات التدريبية والورش الًتبوية كانت األكثر فائدة لدى 

%. وأبرزت الدراسة االستطالعية حرص معلمات الرياضيات 0٩٫٧الزيارات الصفية اليت يقوم هبا ادلشرف الًتبوي واليت حصلت على نسبة 
ا على التنمية ادلهنية، ووجود معوقات حتول دون قدرهتن على االستفادة منها، مثل: عدم توفر بعض أساليب التنمية ادلهنية، أو عدم تلبيته

حتياجات الفعلية للمعلمة يف اجملال الًتبوي والتخصصي. كما بينت الدراسة وجود بعض االحتياجات ادللحة مثل دمج مهارات التفكَت لال
ج أثر الربام واإلدارة الصفية، ومهارات التقوَل، والربامج التخصصية، والتطبيق العملي دلا تقدمو الربامج يف غرفة الصف، وادلتابعة ادلستمرة لقياس

 يف ادليدان.
 جودة على سلباً  يؤثر شلا الرياضيات دلعلمي ادلهنية التنمية وأساليب برامج يف قصور وجود يف: البحث مشكلة حتددت سبق، ما على وبناء

 عام. بشكل التعليم
 أسئلة البحث:

 التالية: األسئلة عن اإلجابة احلايل البحث ػلاول ادلشكلة ذلذه للتصدي
أساليب التنمية ادلهنية لدى معلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات الرياضيات يف ضوء ادلعايَت ادلهنية ما درجة توفر  -0

 للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية؟
هنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية ما التصور ادلقًتح لربنامج يف التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلعايَت ادل -٩

 السعودية؟
 أهداف البحث:

 إىل: احلايل البحث يهدف
ة السعودية حتديد درجة توفر أساليب التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربي -0

 الثانوية يف إدارة تعليم بيشة.من وجهة نظر معلمات الرياضيات بادلرحلة 
لعربية وضع تصور ادلقًتح لربنامج يف التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة ا -٩

 السعودية.
 أهمية البحث:

 احلايل: البحث نتائج من يستفيد قد
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ة الثانوية وادلشرفون الًتبويون وادلشرفات الًتبويات يف معرفة ادلعارف وادلهارات الًتبوية والتخصصية اليت الرياضيات بادلرحل معلمو ومعلمات  -0
اليت تقدم ذلم يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية  غلب أن يكتسبها معلمو ومعلمات الرياضيات من برامج التنمية ادلهنية

 السعودية.
ى برامج التنمية ادلهنية بوزارة التعليم يف تقدَل قائمة باالجتاىات احلديثة للتنمية ادلهنية دلعلمي ومعلمات الرياضيات بادلرحلة القائمون عل -٩

 الثانوية، يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية.
 ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية. ادلعايَتالقائمُت على تنفيذ ادلناىج من خالل تقدَل تصور مقًتح يف ضوء  -٧

 حدود البحث:
 التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات أثناء اخلدمة. :الحدود الموضوعية

 معلمات الرياضيات للمرحلة الثانوية يف إدارة تعليم بيشة.: الحدود البشرية
 يم بيشة )بنات(.ادلدارس الثانوية التابعة إلدارة تعل :الحدود المكانية
 ه.0٣٣1-0٣٧9الفصل الدراسي الثاٍل للعام الدراسي : الحدود الزمانية

 مصطلحات البحث:
 المعايير المهنية للمعلمين: 

 ( بأنو "وصف ػلدد ما غلب أن يعرفو ادلعلم ويستطيع القيام بو".٣٣م، ص٩107عرفتو ىيئة تقوَل التعليم والتدريب ) المعيار:
بأنو وصف ػلدد ما غلب أن يعرفو معلم الرياضيات بادلرحلة الثانوية ويستطيع القيام بو واليت  البحث الحاليواجرائيًا عرفه  

 وضعتها ىيئة تقوَل التعليم والتدريب .
هبدف ( بأهنا " العمليات واألنشطة ادلنظمة اليت تقدم للمعلمُت مبختلف فئاهتم وختصصاهتم ٩9م، ص٩101يعرفها وىبة )التنمية المهنية: 

هاراهتم االرتقاء مبستوى ادلعارف وادلهارات واالجتاىات ادلهنية لديهم، وحتقيق النمو ادلهٍت ادلستمر ذلم، ورفع مستوى أدائهم ادلهٍت، وصقل م
دلقدم للمعلم،  العلمية وزيادة قدراهتم على اإلبداع والتجديد يف عملهم، وتتم ىذه العمليات واألنشطة بوسائل سلتلفة إحداىا وأعلها التدريب ا

 كما يتسع ليشمل كال من اجملاالت: التخصصي وادلعريف والًتبوي واألخالقي يف عمل ادلعلم وبدرجات متقاربة من االىتمام وبشكل مستمر". 
لًتبوي واجملال بأهنا: األنشطة والعمليات ادلنظمة وادلستمرة اليت تتناول اجملال ا ويعرف البحث التنمية المهنية لمعلمات الرياضيات إجرائيا

التخصصي، واليت تتكامل وتتفاعل مع سلتلف عناصر ادلنظومة التعليمية واجملتمع من اجلهات ذات العالقة سواء كان ذلك عن طريق أساليب 
 عودية.التنمية ادلهنية الفردية، أو اجلماعية. هبدف حتسُت أدائها ادلهٍت يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية الس

 منهج البحث وإجراءاته:
 منهج البحث:

و وصف أحداث وظواىر معينة ومجع ( بأن6٣، ص٩101اعتمد البحث احلايل على ادلنهج الوصفي التحليلي والذي يعرفو العبيدي والعبيدي )
وما ينبغي أن تكون عليو ىذه احلقائق وادلعلومات وادلالحظات عنها، ووصف الظروف اخلاصة هبا وتقرير حالتها كما ىي عليو يف الواقع 

ذه األحداث والظواىر، يف ضوء قيم ومعايَت معينة واقًتاح أساليب ميكن اتباعها للوصول هبا إىل الصورة اليت ينبغي أن تكون عليو يف ضوء ى
 ادلعايَت والقيم.

 مجتمع البحث وعينته:
إدارة تعليم بيشة. أما عينة البحث فقد مت اختيارىا بطريقة عشوائية  تكون رلتمع البحث من مجيع معلمات الرياضيات يف ادلرحلة الثانوية يف

 ( معلمة رياضيات بادلرحلة الثانوية.011ومشلت )
 أداة البحث والتحقق من صدقها وثباتها:

تبانة لتحديد أساليب التنمية اتساقا مع طبيعة البحث وحتقيقا ألىدافها مت االعتماد على االستبانة كأداة إلجراء الدراسة ادليدانية، ومت إعداد اس
من األدبيات ادلهنية دلعلمات الرياضيات للمرحلة الثانوية يف ضوء ادلعايَت وادلسارات ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية باالستفادة 
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(، ٩10٩راسة البلوي والراجح )م( ، د٩101م( ، دراسة طاىر )٩101ىـ(، دراسة قحوان )0٣٧0والدراسات السابقة منها: دراسة العليان)
م(، دراسة ٩108م(، دراسة ضحاوي وحسُت )٩101م(، دراسة وىبة )٩10٩م(، دراسة الوليعي)٩10٧دراسة الشايع )

 ىـ( . 0٣٧1م(، ودراسة مركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والرياضيات)٩10٧اخلطيب)
 وقد مت بناء االستبانة مروراً بادلراحل التالية:

 ادلعايَت ضوء يف الثانوية بادلرحلة الرياضيات معلمات لدى ادلهنية التنمية أساليب توافر درجة حتديد وىو: حديد الهدف من االستبانةت( 0)
 السعودية. العربية ادلملكة يف للمعلمُت ادلهنية

 ما حد إىل ومتوفر متوفر من متدرج ثالثي مبقياس األولية صورهتا يف االستبانة تصميم مت حيث األولية: صورتها في االستبانة تصميم (٢)
  زلاور. إىل مقسمة غَت فقرة 08 من وتكونت متوفر وغَت

للتحقق من صدق االستبانة مت عرضها على رلموعة من احملكمُت اخلرباء يف رلال مناىج وطرق  التحقق من صدق وثبات االستبانة: (٧)
( زلكماً، حيث طلب منهم إبداء الرأي حول أعلية 09الرياضيات شلن لو أْتاث سابقة يف التنمية ادلهنية. وقد بلغ عدد احملكمُت ) تدريس

 األسلوب، االنتماء للمحور، وضوح وسالمة الصياغة، وإضافة أية أساليب أخرى يرون أعليتها.
ا فوق، كما مت األخذ بآراء احملكمُت يف تقسيم أساليب التنمية ادلهنية وفق زلورين % فم71وقد مت اعتماد الفقرات اليت حققت إمجاعاً نسبتو  

علا زلور األساليب الفردية وزلور األساليب اجلماعية، واجراء تعديالت يف الصياغة اللغوية لبعض العبارات، وحذف بعضها. باإلضافة إىل 
 تعديل التدرج من ثالثي إىل مخاسي.

من خالل حساب معامالت ارتباط بَتسون لكل فقرة مع اجملموع الكلي للمحور الذي تنتمي ساق الداخلي كما تم حساب صدق االت
 .( االتساق الداخلي لالستبانة0إليو، مث حساب معامل ارتباط احملور مع االستبانة كاملة. ويبُت جدول )

 اجلماعية يف االستبانةمعامل ارتباط كل مفردة ببعد أساليب التنمية ادلهنية الفردية و :  0اجلدول
 أساليب التنمية ادلهنية الفردية

 ادلفردة
معامل 
 االرتباط

 ادلفردة
معامل 
 االرتباط

 **1279٩ كتابة تقارير تأملية ذاتية عن ادلمارسات التدريسية **12٧٩٧ االستفادة من تقارير وتوجيهات ادلشرفة الًتبوية

إجراء البحوث اإلجرائية عن ادلمارسات التدريسية  **1211٣ القراءات الذاتية اإلثرائية يف رلال التخصص
 الشخصية

12711** 

 **12600 إعداد اختبارات يف التحصيل الدراسي **126٣8 القراءات الذاتية اإلثرائية الًتبوية
ادلشاركة بأوراق عمل يف ادلؤدترات الًتبوية أو 

 **12181 إعداد اختبارات يف القدرات **126٩8 التخصصية

ادلشاركة بأوراق عمل يف الندوات الًتبوية أو 
 التخصصية

 **127٣0 إعداد أدوات تقوَل متنوعة **12697

 **12118 االلتحاق بالدراسات العليا يف رلال التخصص **127٣٩ تنفيذ الدروس التطبيقية
 **1.6٣0 الًتبويااللتحاق بالدراسات العليا يف اجملال  **12161 تنظيم وإعداد ملف اإلصلاز ادلهٍت

 **1.96 درجة ارتباط زلور أساليب التنمية ادلهنية الفردية باالستبانة كاملة
 أساليب التنمية ادلهنية اجلماعية

معامل  ادلفردة
 االرتباط

معامل  ادلفردة
 االرتباط
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (1.10** دالة عند مستوى الداللة )
وىذا يؤكد على  (،1.10من اجلدول السابق يتضح أن معامالت ارتباط مجيع احملاور مع االستبانة الكلية دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة)

 أن االستبانة تتمتع باتساق عال.
( معامل ٩( ويبُت اجلدول)011، ص ٩106. )عالم، )αCoefficient(وللتأكد من ثبات االستبانة مت حساب معامل ألفاكرونباخ 

 الثبات لكل زلور من زلاور االستبانة ولالستبانة ككل. 
 ( ٩اجلدول)

 ة األعليةمعامل ألفاكرونباخ حملاور استبانة درج 
 معامل الثبات للمحاور

 1.88 معامل الثبات ألساليب التنمية ادلهنية الفردية
 1.90 معامل الثبات ألساليب التنمية ادلهنية اجلماعية

 1.9٩ معامل ثبات االستبانة كاملة
(. وىي درجة ثبات عالية ألداة البحث 1.9٩)من اجلدول يتضح أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث بلغ معامل ألفاكرونباخ 

 ميكن الوثوق هبا.
 ( صياغة االستبانة في صورتها النهائية:٤) 

دية ويندرج بعد اجراء التعديالت اليت أشار اليها احملكمون أصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية تتضمن زلورين علا: أساليب التنمية ادلهنية الفر 
 ( فقرة. ٩8( فقرة؛ ليصبح رلموع فقرات االستبانة )00ب التنمية ادلهنية اجلماعية، ويندرج حتتها )( فقرة وأسالي07حتتها )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:
 معامل بَتسون حلساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة.

 معامل ألفاكرونباخ حلساب ثبات االستبانة.
 يارية لتحديد درجة توفر أساليب التنمية ادلهنية لدى أفراد العينة.ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلع

 نتائج البحث وتفسيرها:
من أسئلة البحث وادلتمثل يف " ما درجة توفر أساليب التنمية ادلهنية لدى معلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية من  لإلجابة عن السؤال األول

َت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية؟" مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات وجهة نظر معلمات الرياضيات يف ضوء ادلعاي

 **12701 مشاىدة دروس التعليم ادلصغر **127٣٧ االلتحاق بربامج تدريبية ختصصية مباشرة
 **12188 ادلشاركة يف إعداد وتنفيذ ْتث الدرس **127٩8 االلتحاق بربامج تدريبية تربوية مباشرة

 **121٣٩ حضور ادلؤدترات يف اجملال الًتبوي او التخصصي **12700 االلتحاق بربامج تدريبية ختصصية عن بعد
 **12661 اجملال الًتبوي أو التخصصيحضور الندوات يف  **12691 االلتحاق بربامج تدريبية تربوية عن بعد
 **1267٩ حضور الدروس التطبيقية **1271٣ ادلشاركة يف ورش العمل التخصصية

 **12717 االشًتاك بفاعلية يف اجلمعيات العلمية والًتبوية **1280٣ ادلشاركة يف ورش العمل الًتبوية
 **1277٩ ادلشاركة ضمن رلموعات التخصص **12116 تبادل الزيارات الصفية مع معلمات الرياضيات

 **1.97 درجة ارتباط زلور أساليب التنمية ادلهنية اجلماعية باالستبانة كاملة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ادلعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة لتحديد درجة توفر تلك األساليب من وجهة نظر ادلعلمات الرياضيات؛ مث ترتيب األساليب وفقاً 
 0لدرجة توافرىا.
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توفر أساليب التنمية المهنية من وجهة نظر معلمات الرياضياتالمتوسطات   ٣الجدول 

                                                           
1
 ينتج لنا مدى التوزيع كما يمي: ٥عمى  ٤وبالتالي فعند قسمة ، والمقياس خماسي التدريج، ٤حيث أن المدى هو  

 17٧٩-1غير متوفر:  •
 95٥٩-17٨1متوفر بدرجة منخفضة:  •
 5,٩,-95٦1متوفر بدرجة متوسطة:  •
 ٤51٩-7٤1,متوفر بدرجة عالية:   •
 ٥-٤791متوفرة بدرجة عالية جًدا:   •

 

 األسلوب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

 األسلوب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

االستفادة من تقارير وتوجيهات ادلشرفة 
االلتحاق بربامج تدريبية ختصصية  1 0.119 ٧.٧6 الًتبوية

 ٩ 0.٩9 ٩.81 مباشرة

االلتحاق بربامج تدريبية تربوية  ٣ 0.111 ٧.٣0 القراءات الذاتية اإلثرائية يف رلال التخصص
 ٧ 0.٧1 ٩.69 مباشرة

االلتحاق بربامج تدريبية ختصصية  6 0.191 ٧.٧1 القراءات الذاتية اإلثرائية الًتبوية
 1 0.٧7 ٩.17 عن بعد

ادلشاركة بأوراق عمل يف ادلؤدترات الًتبوية أو 
االلتحاق بربامج تدريبية تربوية عن  06 0.٩00 ٩.0٧ التخصصية

 9 0.٣٧ ٩.11 بعد

ادلشاركة بأوراق عمل يف الندوات الًتبوية أو 
 7 0.٩9 ٩.1٩ ادلشاركة يف ورش العمل التخصصية 0٣ 0.٩٧ ٩.٩6 التخصصية

 01 0.٧٩ ٩.٣9 ادلشاركة يف ورش العمل الًتبوية 8 0.٧1٣ ٩.9٧ التطبيقيةتنفيذ الدروس 
كتابة تقارير تأملية ذاتية عن ادلمارسات 

 التدريسية
تبادل الزيارات الصفية مع معلمات  0٩ 0.091 ٩.٧8

 0 0.٩٩ ٧.19 الرياضيات

إجراء البحوث اإلجرائية عن ادلمارسات 
 التدريسية الشخصية

حضور ادلؤدترات يف اجملال الًتبوي او  01 0.08٧ 01.٩
 9 0.٩٧1 ٩.11 التخصصي

 0 0.1٩0 ٧.80 تنظيم وإعداد ملف اإلصلاز ادلهٍت
حضور الندوات يف اجملال الًتبوي أو 

 01 0.٩10 ٩.٣6 التخصصي

 ٣ 0.٣0 ٩.6٩ مشاىدة دروس التعليم ادلصغر ٩ 0.011 ٧.76 إعداد اختبارات يف التحصيل الدراسي

ادلشاركة يف إعداد وتنفيذ ْتث  ٣ 0.089 ٧.٣0 اختبارات يف القدراتإعداد 
 8 0.٧٩ ٩.1٩ الدرس

 7 0.0٧6 ٧.1٣ حضور الدروس التطبيقية ٧ 0.0٣8 ٧.17 إعداد أدوات تقوَل متنوعة
االلتحاق بالدراسات العليا يف رلال 

 التخصص
االشًتاك بفاعلية يف اجلمعيات  0٧ ٩6٧.0 ٩.٩8

 00 0.٩7 ٩.08 العلمية والًتبوية

 6 0.٧7 ٩.11 ادلشاركة ضمن رلموعات التخصص 00 0.٩79 ٩.٣0 االلتحاق بالدراسات العليا يف اجملال الًتبوي
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من وجهة نظر معلمات ( أن مجيع أساليب التنمية ادلهنية الفردية واجلماعية متوفرة لدى معلمات الرياضيات بدرجة متوسطة ٧يوضح اجلدول)
(. وحصل توفر أساليب التنمية ادلهنية اجلماعية على ٩.9٣الرياضيات. حيث حصل توفر أساليب التنمية ادلهنية الفردية على متوسط حسايب )

مل ػلصل (. وتراوحت درجة التوفر بُت )متوفر بدرجة عالية(، و)متوفر بدرجة متوسطة(، و)متوفر بدرجة منخفضة(. و ٩.6٣متوسط حسايب )
 على أي أسلوب من األساليب على درجة )متوفر بدرجة عالية جدا(، أو درجة )غَت متوفر(.

( أساليب فقط على درجة )متوفر بدرجة عالية(، وىي على الًتتيب: 6(. وحصلت)٧.19( إىل )٩.0٧وكان مدى ادلتوسطات احلسابية من )
التحصيل الدراسي، تبادل الزيارات الصفية مع معلمات الرياضيات، إعداد أدوات تقوَل تنظيم وإعداد ملف اإلصلاز ادلهٍت، إعداد اختبارات يف 

شراف متنوعة، القراءات اإلثرائية يف رلال التخصص، إعداد اختبارات يف القدرات. وقد يعود ارتفاع درجة شلارسة ىذه األساليب إىل اىتمام اإل
ادللك عبداهلل لتطوير التعليم العام الذي ركز على ملف اإلصلاز ادلهٍت، والتقوَل البديل،  الًتبوي، ومراكز التدريب يف اإلدارة هبا ضمن مشروع

دراسات واالختبارات، كما اىتمت منظومة قيادة األداء اإلشرايف وادلدرسي بالزيارات ادلتبادلة بُت ادلعلمات. وتشجع ىذه النتيجة على القيام ب
 للمعايَت العلمية اخلاصة بكل منها.حول جودة تطبيق ىذه األساليب وموافقتها 

م( ودراسة مركز التميز ٩10٩م( ومع دراسة البلوي والراجح)٩10٧وتتفق وجهة نظر معلمات الرياضيات عينة البحث مع دراسة الشايع)
 فر عالية. ىـ( يف أن "تبادل الزيارات الصفية مع معلمات الرياضيات" جاء بدرجة تو 0٣٧1البحثي يف تطوير العلوم والرياضيات )

( أساليب بدرجة توفر متوسطة ىي على الًتتيب من األعلى: االستفادة من تقارير وتوجيهات ادلشرفة الًتبوية، القراءات الذاتية 7وجاءت )
بربامج تدريبية تربوية اإلثرائية الًتبوية، حضور الدروس التطبيقية، تنفيذ الدروس التطبيقية، االلتحاق بربامج تدريبية ختصصية مباشرة، االلتحاق 

 مباشرة، مشاىدة دروس التعليم ادلصغر.
م( ودراسة مركز التميز ٩10٩م( ودراسة البلوي والراجح)٩10٧وختتلف وجهة نظر معلمات الرياضيات عينة البحث مع وجهة دراسة الشايع)

تقارير وتوجيهات ادلشرف الًتبوي"، إذ إهنا جاءت يف  ىـ( يف تقديرىن لدرجة توافر "االستفادة من0٣٧1البحثي يف تطوير العلوم والرياضيات)
تلك الدراسات بدرجة مرتفعة، ويف البحث احلايل جاءت بدرجة متوسطة، وقد يعود ذلك لقلة عدد مشرفات الرياضيات، وعدم وجود 

الًتبوية. وىذه النتيجة تستدعي مشرفات رياضيات يف بعض مكاتب التعليم، شلا ػلول دون استفادة ادلعلمة من تقارير وتوجيهات ادلشرفة 
مع ضرورة القيام بدراسة حول معوقات دور مشرفات الرياضيات يف دعم التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات. كما تتفق نتائج الدراسة احلالية 

ثرائية حيث جاءت يف ( يف القراءة الذاتية اإل٩10٧( والشايع)٩10٩( وختتلف عن نتائج دراسة اخلطيب)٩10٩دراسة البلوي والراجح)
الدراسة احلالية بصورة مرتفعة جملال التخصص وبصورة متوسطة للمجال الًتبوي بينما جاءت يف دراسة اخلطيب ودراسة الشايع بصورة ضعيفة. 

 سات السابقة.وتدل ىذه النتيجة على مدى إدراك أفراد العينة ألعلية القراءات يف تنميتهن مهنيا، مقارنة بالعينات ادلستهدفة يف الدرا
صية كما ختتلف عن دراسة الشايع ودراسة مركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والرياضيات يف مدى توفر "االلتحاق بالربامج التدريبية التخص

الراجح ويف البحث احلايل ادلباشرة" و"الربامج التدريبية الًتبوية ادلباشرة"؛ إذ إهنا جاءت يف الدراسة السابقة بدرجة مرتفعة. ويف دراسة البلوي و 
بدرجة متوسطة من وجهة نظر ادلعلمات. ويعود ذلك إىل العديد من األسباب اليت ميكن البحث حوذلا باعتبارىا معوقات للتنمية ادلهنية 

 دلعلمات الرياضيات ادلرحلة الثانوية يف إدارة تعليم بيشة.
وفر منخفضة، وىي بالًتتيب من األعلى إىل األدٌل: "االلتحاق بربامج ختصصية ( أسلوبًا من أساليب التنمية ادلهنية على درجة ت01وحصل )

عن بعد"، و"ادلشاركة ضمن رلموعات التخصص"، و"ادلشاركة يف ورش العمل التخصصية"، و"ادلشاركة يف إعداد وتنفيذ ْتث الدرس"، 
بية تربوية عن بعد"، و"ادلشاركة يف ورش العمل الًتبوية"، و"حضور ادلؤدترات يف اجملال الًتبوي أو التخصصي"، و"االلتحاق بربامج تدري

و"حضور الندوات يف اجملال الًتبوي أو التخصصي"، و"االلتحاق بالدراسات العليا يف اجملال الًتبوي"، و"كتابة تقارير تأملية ذاتية عن 
ة بأوراق عمل يف الندوات الًتبوية أو التخصصية"، ادلمارسات التدريسية"، و"االلتحاق بالدراسات العليا يف رلال التخصص"، و"ادلشارك

 و"االشًتاك بفاعلية يف اجلمعيات العلمية والًتبوية"، و"إجراء البحوث اإلجرائية عن ادلمارسات التدريسية الشخصية".

  0.9٩ ٩.6٣ ادلعدل  0.07 ٩.9٣ ادلعدل
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حضور ادلؤدترات يف م(، يف ضعف توفر "٩10٧م(، ودراسة الشايع)٩10٩وتتفق وجهة نظر معلمات الرياضيات، مع دراسة البلوي والراجح)
اجملال الًتبوي أو التخصصي"، و"كتابة تقارير تأملية ذاتية عن ادلمارسات التدريسية" و"ادلشاركة بأوراق عمل يف الندوات الًتبوية أو 

التخصصية". كما  التخصصية" و"إجراء البحوث اإلجرائية عن ادلمارسات التدريسية الشخصية" و"ادلشاركة بأوراق عمل يف ادلؤدترات الًتبوية أو
م( يف ضعف ادلشاركة التدريب عن بعد ٩10٩ىـ( ودراسة اخلطيب )0٣٧1اتفقت مع دراسة مركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والرياضيات)

م( يف ضعف توفر "االلتحاق ٩10٧م(، ودراسة الشايع)٩10٩وضعف ادلشاركة يف البحوث العلمية. كما تتفق مع دراسة البلوي والراجح)
( ودراسة مركز ٩10٧الدراسات العليا يف اجملال الًتبوي أو التخصصي" و"ادلشاركة يف رلموعات التخصص". وختتلف عن دراسة الشايع )ب

ىـ( يف أن "ادلشاركة يف الورش الًتبوية والتخصصية" جاءت بدرجة منخفضة، بينما جاءت 0٣٧1التميز البحثي يف تطوير العلوم والرياضيات)
 ن وجهة نظر مقدمي الربامج يف دراسة الشايع، ودراسة مركز التميز البحثي. بدرجة عالية م

مية وبشكل عام تشَت نتائج الدراسة إىل اىتمام معلمات الرياضيات بأساليب التنمية ادلهنية ادلرتبطة باجلانب التخصصي أكثر من أساليب التن
ية اإلثرائية، والتدريب ادلباشر، والتدريب عن بعد، وااللتحاق بالورش يف رلال ادلهنية ادلرتبطة باجلانب الًتبوي؛ فقد حصلت القراءات الذات

( ٩10٩التخصص، على متوسطات أعلى من نظَتهتا يف اجملال الًتبوي. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من البلوي والراجح)
مقررات الرياضيات دلوضوعات علمية مل تكن  ( بأهنا قد تكون نتيجة لتضمُت8٧، ص ٩10٧(، واليت يفسرىا الشايع)٩10٧والشايع)

 بالكتب السابقة اليت كان ادلعلمون يقومون بتدريسها.
ن إال أن النتيجة ختتلف يف االلتحاق بالدراسات العليا، فقد حصل االلتحاق بالدراسات العليا يف اجملال الًتبوي على متوسط حسايب أعلى م

ىل االىتمام السابق من قبل إدارة التدريب واالبتعاث يف وزارة التعليم باجملال الًتبوي يف مفاضلة نظَته يف اجملال التخصصي، وقد يعود ذلك إ
برنامج التقدَل لإليفاد الداخلي، مع إغفاذلا للمجال التخصصي. وتستدعي ىذه النتيجة ضرورة االىتمام بإغلاد توازن بُت اجملالُت عند التقدَل 

 حتياجاهتم الًتبوية والتخصصية.التنمية ادلهنية مبا يتوافق مع ا
 كما تشَت نتائج الدراسة إىل وجود ضعف يف شلارسة أساليب التنمية ادلهنية لدى معلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية، خاصة يف األساليب

ات ذات العالقة لكي دتارس اليت تتطلب من ادلعلمات القيام مببادرة ذاتية يف التنفيذ أو اإلعداد أو احلضور. شلا يتطلب دعمًا من اجله
 ادلعلمات ىذه األساليب.

ما التصور ادلقًتح لربنامج يف التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلعايَت ولإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه "
ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية، والنتائج ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية؟ "، مت وضع التصور ادلقًتح يف 

 والتحليالت اليت توصلت إليها وفق التنظيمات التالية:
يهدف التصور ادلقًتح بشكل عام إىل تقدَل إطار يساىم يف جتسَت الفجوة بُت برامج التنمية ادلهنية دلعلمات أهداف التصور المقترح: 

 ايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية. كما يهدف إىل:الرياضيات وادلع
 هتيئة معلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية للحصول على الرخصة ادلهنية من ىيئة تقوَل التعليم والتدريب.

 تطوير ادلعارف وادلهارات واالجتاىات ادلهنية لدى معلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية.
 علمات مهارات التطوير الذايت وأساليب التعلم ادلستمر.إكساب ادل

 نشر ثقافة التنمية ادلهنية القائمة على ادلعايَت بُت معلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية.
 ية.دعم االجتاىات احلديثة يف التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعود

 تنشيط حراك البحوث اإلجرائية وأثرىا يف حتسُت عملية التعلم.
 تعزيز الشراكة اجملتمعية بُت اجلهات الداعمة للتنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية.

 منطلقات التصور المقترح:
 و وآلية تنفيذه وىي:لبناء التصور ادلقًتح العديد من ادلنطلقات اليت تتحدد من خالذلا أىدافو ومالزل
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التنمية  ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية الصادرة من ىيئة تقوَل التعليم والتدريب، واليت ركزت على أن وضع أىداف خطط
 ادلهنية للمعلم تكون وفق احتياجاتو، ويف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت. 

 م واليت ركزت على أعلية تعزيز دور ادلعلم ورفع تأىيلو.٩1٧1رؤية ادلملكة العربية السعودية 
 معلمات.أدبيات التنمية ادلهنية، مبا تشملو من اجتاىات، وأساليب، واليت حتدد ادلواصفات الفنية اليت ينبغي أن تتوفر يف األساليب ادلقدمة لل

ن خالذلا مت حتديد اجلهات ادلشاركة يف تنمية معلمة الرياضيات مهنيا يف ضوء واقع التنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية، واليت م
 ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت.

ضوء ادلعايَت نتائج ىذا البحث اليت أثبتت أن أساليب التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية تتوافق مع أساليب التنمية ادلهنية يف 
ادلملكة العربية السعودية تًتاوح ما بُت عالية وضعيفة، وذلك من وجهة نظر معلمات الرياضيات. وىو ما يظهر وجود  ادلهنية للمعلمُت يف

 فجوة تستدعي التجسَت بُت الواقع وادلعايَت ادلهنية للمعلمُت.
ن مهنيا، والتحوالت ادلستمرة وادلتجددة يف قصور أدوار مراكز التدريب احلالية، بسبب زيادة أعداد ادلعلمات، قلة الكوادر القائمة على تنميته

 أدوار ادلعلمات اليت تتطلب ظلوا مهنيا مستمرا ومتعدد األساليب ال ميكن تغطيتو بالدورات التدريبية فقط.
 اخلربة الذاتية للباحثة الرئيسة.

 متطلبات تحقيق التصور المقترح:
 متطلبات إدارية:

ادلملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية؛ وذلك لتحقيق ىذه األخذ بادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف 
 ادلعايَت وحتقيق تنمية مهنية مستدامة للمعلمة.

 التحول من مفهوم التدريب أثناء اخلدمة إىل مفهوم التنمية ادلهنية ادلستمرة.
 علمُت وترقياهتم.تطبيق أنظمة ذات عالقة ْتوافز ادل

 نشر ثقافة التنمية ادلهنية ادلستمرة يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف مجيع مستويات ادلنظومة التعليمية.
 تطوير مراكز التدريب يف كل مكاتب التعليم لتصبح مراكز تطوير مهٍت، قادرة على تلبية سلتلف االحتياجات ادلهنية دلعلمات الرياضيات.

اجلهات ادلعنية بالتنمية ادلهنية للمعلمُت بنظام نور، شلا يسمح بإدراج خطط التنمية ادلهنية يف النظام، وتوثيق مجيع أنشطة التنمية ربط مجيع 
 ادلهنية اليت اطلرطت فيها ادلعلمة دون تدخل منها، ويعترب سجَل إصلاٍز تراكمي للمعلمة طوال فًتة خدمتها.

 متطلبات تتعلق بالتخطيط:
 اجليد عند عقد برامج التنمية ادلهنية وفق أسس التخطيط العلمية. التخطيط

 اختيار مقدمات برامج التنمية ادلهنية من حيث ادلؤىالت، واخلربات، والرؤية ادلستقبلية.
 اطلراط مقدمات برامج التنمية ادلهنية يف رلتمعات تعلم مهنية تساىم يف تعزيز دورىن يف تنمية ادلعلمات مهنيا.

أن تكون مقدمات الربامج من معلمات الرياضيات ذوات اخلربة، ويكون التخطيط للربامج، وتنظيمها من مهام ادلشرفة الًتبوية األساس 
 واجلهات ادلشاركة يف دعم ادلعلمة وتنميتها مهنيا.

رسة وادلشرفة الًتبوية، وادلدربات، وأعضاء التشارك يف بناء خطط التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات، ْتيث تقوم ادلعلمة بالتعاون مع قائدة ادلد
 ىيئة التدريس باجلامعة.

 إدراج خطط التنمية ادلهنية ضمن خطط اجلهات ذات العالقة.. 
 مراعاة االتساق بُت زلتويات أساليب التنمية ادلهنية عند التخطيط لربامج التنمية ادلهنية.

 هنية.تبٍت االجتاىات احلديثة عند تقدَل برنامج التنمية ادل
 هتيئة بيئة تعلم فعالة تساىم يف تفاعل ادلتعلمات مع بعضهن، وتفاعل ادلتعلمات مع ادلعلمات، وكذلك تفاعل ادلعلمات فيما بينهن.

 دلعلمات الرياضيات يف مجيع مراكز التطوير ادلهٍت.-الكًتونية وورقية-توفَت مكتبات تربوية وختصصية
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 متطلبات تتعلق بالتنفيذ:
 تمر وادلباشر للمعلمة عند تقدمها يف حتقيق أىداف خطة التنمية ادلهنية ادلعتمدة ذلا.التحفيز ادلس

ة، وذلك مراعاة الفروق الفردية بُت ادلعلمات عند تنفيذ اخلطة، ْتيث يعطى لكل معلمة وقتها ادلالئم إلمكاناهتا؛ لتحقيق أىداف التنمية ادلهني
 ادلعلمات اللوايت يواجهن مشكلة يف حتقيق األىداف.بتشجيع ادلتميزات على التقدم، ودعم ومساندة 

 ادلرونة يف تنفيذ خطط التنمية ادلهنية ْتيث تواكب ادلستجدات، وتراعي اإلمكانات.
 وضع خطة متابعة جادة لتنفيذ اخلطط ومتابعتها ْتيث تظل مجيع ادلعلمات يف حالة تنمية مهنية مستمرة.

 وليست غاية، وأن النمو ادلهٍت مرىون بالتطبيق العملي داخل الصف.التأكيد على أن التنمية ادلهنية وسيلة 
 متطلبات تتعلق بالتقويم:

 أن تكون أدوات التقوَل وأساليبو ونتائجو معلنة لكل من ادلشرف وقائد ادلدرسة وادلعلم ومتفقا عليها طوال فًتة التنفيذ.
نامج، ومستواه يف هناية الربنامج، وتقدَل تغذية راجعة واضحة وزلددة ينطلق منها يف أن تقوَل أداء ادلعلم يتم مبقارنة بُت مستواه يف بداية الرب 

 الدورة اجلديدة للتنمية ادلهنية.
 مالمح التصور المقترح:

عبارة ميكن اعتبار التصور ادلقًتح للتنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية  
 عن منظومة متكاملة تتكون من: مدخالت وعمليات وسلرجات وبيئة زليطة وتغذية راجعة.

لسعودية على وعليو ميكن حتديد مالمح التصور ادلقًتح للتنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية ا
تكون فيها هناية ادلرحلة الرابعة بداية خطة تنمية مهنية جديدة. وتبدأ رحلة التنمية ادلهنية للمعلمة  شكل ظلوذج دائري يتكون من أربع مراحل،
 منذ انضمامها للخدمة وحىت انتهائها منها.

سنوات كحد أقصى؛ لتحقيق خطة التنمية ادلهنية األوىل، وبعد رصد نتائجها وتقدَل  1وتقًتح الباحثتان وضع خطة زمنية مدهتا  
مدة أقصر من  التغذية الراجعة للمعلمة يتم البدء يف التخطيط للمرحلة الثانية من التنمية ادلهنية. وميكن أن تنجز ادلعلمة خطة التنمية ادلهنية يف

ت رتبة ىذه ادلدة، للبدء يف التخطيط للمرحلة الثانية، مع ضرورة دعم وتشجيع وتكرَل ادلعلمة على ذلك. مع التأكيد على أنو كلما ارتفع
ويوضح  ادلعلمة وفق ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت، كلما قلت األساليب اليت تكون فيها متلقية، يف مقابل زيادة األساليب اليت تكون فيها منفذة.

 لسعودية:( كثافة أساليب التنمية ادلهنية للمعلمات وفق رتبة ادلعلمة يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية ا0الشكل)

 

 

 

  خبير    متقدم   ممارس                     
 (0الشكل )

األساليب يوضح كثافة أساليب التنمية ادلهنية وفق رتبة ادلعلمة يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية حيث نالحظ أن 
 ادلطبقة على ادلعلمة القيادية تزيد مع ارتفاع الرتبة، يف حُت تقل األساليب

 آليات تنفيذ التصور المقترح:
 تتكون آليات تنفيذ التصور ادلقًتح من أربع مراحل ىي:     

 المرحلة األولى : مرحلة اإلعداد:

 األساليب القيادية

 األساليب التشاركية

األساليب المطبقة على 
 المعلمة

 األساليب القيادية

األساليب المطبقة على •
 المعلمة

 األساليب التشاركية•

 األساليب القيادية

 األساليب التشاركية

األساليب المطبقة على 
 المعلمة
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 وتتكون من حتديد ادلدخالت البشرية وادلادية وحتديد احتياجات التنمية ادلهنية وحتليلها.    
 : تحديد المدخالت البشرية والمادية

رس، وتتكون ادلدخالت البشرية من معلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية، ومشرفات الرياضيات، ومدربات مراكز التطوير ادلهٍت، وقائدات ادلدا
( دور كل مشارك يف الربنامج وفق واقع التنمية ادلهنية ٣وأعضاء قسم ادلناىج وطرق تدريس الرياضيات يف كلية الًتبية. ويوضح اجلدول )

 للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية، وادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية:
 ٣اجلدول

 مهام ادلشاركُت يف برنامج التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات ادلرحلة الثانوية
 ادلهام ادلشاركون

 ىيئة تقوَل التعليم والتدريب
والتدريب بإصدارىا للمعايَت وادلسارات ادلهنية للمعلمُت، وكذلك يف إعداد يتمثل دور ىيئة تقوَل التعليم 

 االختبارات ادلهنية، والتخطيط للتطوير ادلهٍت للمعلمُت، وتقوَل أدائهم ادلهٍت.
 مركز التطوير ادلهٍت

 
بالتنسيق مع ىيئة يتمثل دور مركز التطوير ادلهٍت يف تنظيم عمليات التطوير ادلهٍت وفق منهجية علمية، وذلك 

 تقوَل التعليم من جهة ، وادلكتبة السعودية الرقمية، وكليات الًتبية ومراكز التدريب الًتبوي من جهة أخرى.
 تقدَل الدورات التدريبية عن بعد، وتوفَت قواعد البيانات للدراسات العلمية. ادلكتبة السعودية الرقمية

 اجلامعات وكليات الًتبية
 

فيما تقدمو من برامج دراسات عليا، ودبلومات وبرامج تدريبية ومؤدترات وندوات تربوية وختصصية ويتمثل دورىا 
وورش عمل، وكذلك فيما تقدمو مجعياهتا الًتبوية من برامج ومسابقات وأْتاث ورلالت علمية زلكمة ميكن 

 نشر نتاجهم البحثي.للمعلمُت االستعانة هبا يف تنمية معارفهم ومهاراهتم، ومن خالذلا ميكنهم كذلك 
مراكز التدريب الًتبوي يف سلتلف 

 إدارات ومكاتب التعليم
ويتمثل دورىا يف تقدَل برامج التنمية ادلهنية وفق خطة مركز التطوير ادلهٍت، وكذلك وفق احتياجات ادلعلمُت يف 

 ادلنطقة التعليمية.

 اإلشراف الًتبوي
 

حيث حتديد نقاط القوة والضعف من خالل الزيارة الصفية، ويتمثل دوره يف الدعم ادلباشر للمعلمُت من 
واالطالع ادلباشر على أعمال ادلعلم ونتائج طالبو، وبناء على ذلك بتحديد ادلعارف وادلهارات اليت عليو 

 اكتساهبا، وأساليب التنمية ادلهنية اليت تساعده يف ذلك.
 قادة ادلدارس

 
والقوة من خالل ادلالحظة ادلباشرة للمعلم، ودعم التنمية ادلهنية القائمة ويتمثل دورىم يف حتديد نقاط الضعف 

 على ادلدرسة، ومشاركة ادلعلم يف أساليب التنمية ادلهنية داخل وخارج ادلدرسة.

 ادلعلمون
 

 وىم األساس الذي تدور حولو برامج التنمية ادلهنية، ودوره يتضمن التأمل الذايت، ومشاركة ادلشرف الًتبوي يف
التخطيط للتنمية ادلهنية، والزمالء يف تنفيذ األساليب، سواء كمتلق، أو كمشارك، أو كقائد للمبادرة ْتسب رتبتو 

 يف كل معيار من ادلعايَت.
اليت دتكن أما ادلدخالت ادلادية فتتكون من ادلعارف اليت ستتم تنمية ادلعلمة مهنيا من خالذلا. كما تشمل ادلدخالت ادلادية األجهزة والوسائل  

ة الذكية ادلعلمة من حتقيق النمو ادلهٍت، وكذلك األجهزة والوسائل اليت ينبغي إتقان استخدامها للتعليم والتعلم مثل األدوات اذلندسية والسبور 
 نظام نور:( ملف اإلصلاز اإللكًتوٍل للمعلمة ادلقًتح يف 6واآللة احلاسبة البيانية وغَتىا. ونظام نور بعد تطويره. ويوضح اجلدول)

 1اجلدول
 ملف اإلصلاز اإللكًتوٍل ادلقًتح يف نظام نور

 أعلية األيقونة صاحب الصالحية زلتوياهتا األيقونة
السجل السجالت 
 األكادميية للمؤىالت

درجات ادلعلمة يف مرحلة البكالوريوس 
 اجلامعاتيتم تصديرىا من جلميع ادلواد اليت دتت دراستها، 

لتحديد احتياجات التنمية 
 ادلهنية
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 أعلية األيقونة صاحب الصالحية زلتوياهتا األيقونة
 وللمؤىالت العليا إن وجد

 نتائج االختبار ادلهٍت
 نتيجة االختبار العام وحتليلها

 نتيجة اختبار التخصص وحتليلها
يتم تصديرىا من ىيئة تقوَل 

 التعليم والتدريب

 نتائج ادلالحظة الصفية
تقييم ادلعلمة بناء على بطاقة مالحظة 

ادلهنية صفية مصممة يف ضوء ادلعايَت 
 للمعلمُت

يتم إدخاذلا من قبل ادلشرفة 
الًتبوية، ومن قائدة ادلدرسة 
 )لكل منهما بطاقة مستقلة(

 خطة التنمية ادلهنية

خطة التنمية ادلهنية من مركز التطوير 
 ادلهٍت

يتم إدخال كل خطة من قبل 
 اجلهة ادلقدمة ذلا.

لكي تقوم ادلعلمة بالتسجيل يف 
ا وفق األنشطة وتصميم برنارله

 احتياجاهتا
خطة التنمية ادلهنية من مركز التدريب 

 الًتبوي
 خطة التنمية ادلهنية من ادلشرفة الًتبوية

 خطة التنمية ادلهنية اخلاصة بادلعلمة
تظهر ىذه اخلطة بعد حتديد 
 األنشطة من اخلطط السابقة

لكي تقوم ادلعلمة مبتابعة تنفيذ 
اخلطة بعد اعتمادىا من قبل 

 ادلشرفة وقائدة ادلدرسة

أنشطة التنمية ادلهنية 
ادلنفذة وتكون مصنفة 
الكًتونيا ضمن معايَت 

 التنمية ادلهنية

 شهادات احلضور
 مركز التطوير ادلهٍت

 مركز التدريب الًتبوي
 ادلشرفة الًتبوية

 ادلعلمة

تقوم كل جهة بتصدير وثائق 
 احلضور وادلشاركة لنظام نور.

أعماذلا األخرى، وادلعلمة تضيف 
ويتم اعتمادىا من قبل قائدة 

 ادلدرسة، وادلشرفة الًتبوية.

 تقارير التأمالت ادلهنية
 البحوث اإلجرائية

 أوراق العمل ادلقدمة يف ادلؤدترات
 اختبارات مصممة وفق األسس العلمية

 أدوات تقوَل متنوعة
ثقافة التنمية ادلهنية القائمة على ادلعايَت. وذلك من خالل إقامة مؤدتر للتعريف بالربنامج. ويوضح كما أن على القائمُت على الربنامج نشر 

 ( ادلؤدتر ادلقًتح للتعريف بربنامج التنمية ادلهنية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية:6اجلدول)
 6اجلدول 

 دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعوديةالتعريف بربنامج التنمية ادلهنية 
 التعريف بربنامج التنمية ادلهنية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية

 "مؤدتر التطوير ادلهٍت ادلستمر دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية"
 الزمن ادلستهدف اجلهة ادلساندة اجلهة ادلنفذة األسلوب العنوان

ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف 
 ادلملكة العربية السعودية

 ىيئة تقوَل التعليم ندوة
مركز التطوير 

 ادلهٍت
مشرفات ومعلمات 

 الرياضيات
1 

 ساعات

 ىيئة تقوَل التعليم ندوة وثيقة رلال تعلم الرياضيات
التطوير مركز 

 ادلهٍت
مشرفات ومعلمات 

 الرياضيات
1 

 ساعات
 ساعة 01مشرفات ومعلمات  مراكز التدريب مركز التطوير ادلهٍت دورة تدريبية أساليب التنمية ادلهنية 
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 الرياضيات

 مراكز التدريب مركز التطوير ادلهٍت ورش عمل التخطيط للتنمية ادلهنية
مشرفات ومعلمات 

 الرياضيات
1 

 ساعات
 تحديد احتياجات التنمية المهنية لمعلمات الرياضيات في ضوء المعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية:

 يتم حتديد احتياجات التنمية ادلهنية للمعلمات من خالل التقوَل القبلي ّتمع ادلعلومات من مصادر متعددة ىي:
 السجالت األكادميية للمؤىالت.

 يف االختبار ادلهٍت )العام والتخصص(. وحتليل نقاط القوة والضعف الصادر من ىيئة تقوَل التعليم والتدريب.درجة ادلعلمة 
دية. ادلمارسات الصفية اليت يتم قياس جودهتا من خالل بطاقات مالحظة صفية مبنية على ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعو 

 ادلعلمة نفسها، وزميالهتا، وقائدة ادلدرسة، وادلشرفة الًتبوية( )يتم تطبيق ادلالحظة من قبل
 نواتج التعلم )اختبارات الطالبات، الواجبات، ادلهمات االدائية(

 األعمال التحريرية للمعلمة.
 منجزات سابقة للمعلمة يف رلال التنمية ادلهنية.)إن وجد(
ة للمعلمة وفق رتب ادلعلمُت يف ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية. ويتم بعد مجع ادلعلومات حتديد احتياجات التنمية ادلهني

 وكذلك حتديد نقط قوهتا ودتيزىا يف ضوء ىذه الرتب.
 تحليل احتياجات التنمية المهنية للمعلمات في ضوء المعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية:

واستخالص احتياجات التنمية ادلهنية جلميع معلمات الرياضيات وتصنيف احتياجاهتن بناء على اجملال الًتبوي  يف ىذه اخلطوة يتم حتليل
والتخصصي، وتصنيفها إىل احتياجات مشًتكة ميكن تلبيتها من خالل أساليب رلتمعات التعلم ادلهنية، واحتياجات فردية ميكن تلبيتها 

  ىذه اخلطوة حتديد رتب ادلعلمات يف كل معيار.باستخدام األساليب الفردية. كما يتم يف
 ثانياً: مرحلة التخطيط )تنفيذ( :

 يف ىذه ادلرحلة يتم وضع خطة التنمية ادلهنية بعد تقسيمها إىل خطة فردية وأخرى مجاعية،
ليت تشارك فيها زميالهتا. وتتضمن ىذه تقوم فيها ادلعلمة بالتعاون مع ادلشرفة الًتبوية ببناء خطتها اخلاصة، واالنضمام إىل اخلطة العامة ا 

 ادلرحلة:
 خطة التنمية المهنية الفردية:

هٍت، وتنقسم حتدد ادلعلمة بالتشارك مع قائدة ادلدرسة وادلشرفة الًتبوية وبناء على نتائج حتليل االحتياجات التدريبية أىدافها اخلاصة لنموىا ادل
 ، أىداف متوسطة ادلدى )عام دراسي(، أىداف بعيدة ادلدى )مخس سنوات(.ىذه األىداف إىل أىداف قريبة ادلدى )فصل دراسي(

تبة ادلعلمة يف حتدد ادلعلمة بالتشارك مع قائدة ادلدرسة وادلشرفة الًتبوية وبناء على األىداف اليت مت االتفاق عليها أساليب التنمية ادلهنية وفق ر 
 اجا ينبغي تلبيتو أو نقطة قوة تدعم هبا زميالهتا.ادلعيار، سواء كان ادلعيار ميثل بالنسبة للمعلمة احتي

 َت.الزيارات الصفية، والقراءات الذاتية يف اجملال الًتبوي والتخصصي، وكتابة التقارير التأملية الذاتية، ىي أساليب الزمة جلميع ادلعاي
 ضرورة ادلشاركة يف اجلمعيات العلمية ذات العالقة.

 خطة التنمية المهنية الجماعية:
 صميم خطة التنمية ادلهنية العامة بعد االنتهاء من حتليل خطط التنمية ادلهنية الفردية، من قبل اجلهات ادلشاركة. ت

ن قبل حتديد أساليب التنمية ادلهنية وفق احتياجات ادلعلمات، ومبا ػلقق رتب ادلعايَت للمعلمات، ويتم حتديد ادلنفذين للربامج ادلخطط ذلا م
( توضيح لألساليب 7يف ادليدان، واللوايت مت حتديدىن بناء على نقاط القوة يف مرحلة بناء اخلطط الفردية. ويف اجلدول ) ادلعلمات اخلبَتات

 وادلنفذين وادلستهدفُت، وادلدة الزمنية ذلا:
 7اجلدول
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 أساليب التنمية ادلهنية وادلنفذين وادلستهدفُت، وادلدة الزمنية

 رتبة ادلستهدفة وادلشاركونادلنظمون  رتبة ادلنفذة األسلوب
ادلدة الزمنية 
 لألسلوب

القراءات اإلثرائية ادلتنوعة 
يف اجملال الًتبوي 

 والتخصصي

 -متقدم  -شلارس-
 خبَت

 طوال فًتة اخلدمة  ادلعلمة -الزميالت -ادلشرفة الًتبوية

 اخلدمةطوال فًتة   ادلشرفة الًتبوية خبَت –متقدم  -شلارس كتابة تقارير تأملية ذاتية
 -------  قائدة ادلدرسة -ادلشرفة الًتبوية خبَت –متقدم  -شلارس إعداد اختبار حتصيل
 -------  قائدة ادلدرسة -ادلشرفة الًتبوية خبَت –متقدم  -شلارس إعداد اختبار قدرات
 -------  قائدة ادلدرسة -ادلشرفة الًتبوية خبَت –متقدم  -شلارس إعداد أدوات تقوَل
 سنوات ٣-٧  كليات الًتبية خبَت –متقدم  -شلارس الدراسات العليا
 أسابيع 1  قائدة ادلدرسة -ادلشرفة الًتبوية خبَت –متقدم  -شلارس ْتث الدرس
 فصل دراسي   خبَت ْتث إجرائي

ادلؤدترات الًتبوية 
 والتخصصية

 خبَت
 -كليات الًتبية  -اجلمعيات العلمية

 اإلشراف الًتبوي
-متقدم -شلارس

 خبَت
ثالثة أيام للمؤدتر 

 الواحد

 خبَت الندوات
 -كليات الًتبية  -اجلمعيات العلمية

 اإلشراف الًتبوي
-متقدم -شلارس

 ساعات ٧ خبَت

 حصة دراسية متقدم  -شلارس قائدة ادلدرسة -ادلشرفة الًتبوية خبَت –متقدم  درس تطبيقي

 خبَت -متقدم تدريب مباشر
مركز -الًتبية كليات  -اجلمعيات العلمية
 اإلشراف الًتبوي -التطوير ادلهٍت

-متقدم -شلارس
 خبَت

 أيام 1-٣

 خبَت -متقدم تدريب عن بعد
مركز -كليات الًتبية  -اجلمعيات العلمية

-ادلكتبة الرقمية السعودية -التطوير ادلهٍت
 اإلشراف الًتبوي

 -متقدم -شلارس
 خبَت

 أيام ٧

 -متقدم -شلارس _ _ _ _ _ _ _ _ خبَت -متقدم ورشة عمل
 خبَت

 ساعات 1

 متقدم  -شلارس تبادل الزيارات
معلمة -قائدة ادلدرسة-ادلشرفة الًتبوية 

 حصة دراسية متقدم  -شلارس خبَتة

 متقدم  -شلارس درس مصغر
معلمة  -قائدة ادلدرسة –ادلشرفة الًتبوية 

 خبَتة
 ساعات ٧ متقدم  -شلارس

 طوال فًتة اخلدمة _ _ _ _ اإلشراف الًتبوي خبَت –متقدم  -شلارس رلموعات التخصص
تنخرط ادلعلمة يف رلموعة من األساليب ادلتنوعة لتلبية احتياجاهتا ْتيث تكون األساليب متناسقة من حيث طبيعة احملتوى، وتسلسل 

 ادلهنية:( تسلسل األساليب ادلقًتح وفقا للمعايَت بعد حتديد احتياجات التنمية 8األساليب. ويوضح اجلدول )
 8اجلدول
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 تسلسل أساليب التنمية ادلهنية وفقا للمعايَت  
 (1األسلوب ) (٣األسلوب) (٧األسلوب) (٩األسلوب) (0األسلوب) ادلعيار

 التحدث والقراءة بلغة صحيحة وسليمة
دورة تدريبية عن 

 بعد
  تبادل الزيارات

  

دورة تدريبية عن  مجع البيانات وحتليلها وتفسَتىا
 بعد

رلموعات 
 التخصص

   

 ورشة عمل  تقنية ادلعلومات وادلهارات الرقمية
رلموعات 
 التخصص

 
  

رلموعات  زيارات متبادلة ورشة عمل ندوة تربوية ادلعرفة بالطالب وكيفية تعلمو
 التخصص

 ْتث الدرس

 رلموعات التخصص تبادل زيارات مؤدتر زلتوى التخصص
تصميم  ْتث الدرس

 اختبارات مقننة
  ْتث الدرس رلموعات ختصص دورة تدريبية دورة تدريبية التدريس اخلاصة بالتخصصطرق 

   درس تطبيقي تدريس مصغر ورشة عمل ادلداخل العامة للتدريس
   ْتث الدرس ورشة عمل ندوة ختصصية ادلناىج الدراسية وتقوميها

 دورة تدريبية مصادر وتقنيات التعليم
دورة تدريبية عن 

 بعد
  ْتث الدرس ختصصرلموعات 

   ْتث الدرس زيارات متبادلة دورة تدريبية ختطيط الوحدات واألنشطة الدراسية
التنوع يف استخدام طرق واسًتاتيجيات 

 التدريس
   درس تطبيقي تدريس مصغر ورشة عمل

  ْتث الدرس رلموعات ختصص ورشة عمل ندوة تنمية األبعاد ادلشًتكة يف ادلناىج

 التفكَت الناقد واإلبداعيتطوير مهارات 
دورة تدريبية عن 

 ْتث الدرس تبادل زيارات بعد
تصميم 

اختبارات 
 مقننة 

 

   ْتث الدرس تبادل الزيارات ورشة عمل وضع توقعات أداء عالية للطالب
   درس تطبيقي تدريس مصغر ورشة عمل إدارة سلوك الطالب بإغلابية
   درس تطبيقي تدريس مصغر ورشة عمل هتيئة بيئات تعلم آمنة وجاذبة

   درس تطبيقي تدريس مصغر ورشة عمل استخدام وقت التدريس بفاعلية
   درس تطبيقي تدريس مصغر ورشة عمل بناء ثقافة تواصل معززة للتعلم

   رلموعات ختصص ورشة عمل دورة تدريبية تقوَل أداء الطالب
ال التخصصي. تتناول القراءات ادلتنوعة ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية، مبا تشملو من إطار عام، واجملال الًتبوي، واجمل

 ( القراءات اإلثرائية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية: 9ويوضح اجلدول)
 9اجلدول
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 اإلثرائية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعوديةالقراءات 
 القراءات اإلثرائية يف اجملال الًتبوي والتخصصي

 اجملال الًتبوي

 ادلعرفة بالطالب وكيفية تعلمو ٩1٧1رؤية ادلملكة العربية السعودية 
 طرق واسًتاتيجيات التدريس العامة ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت

 ختطيط الوحدات الدراسية وتنفيذىا القيم اإلسالمية  واذلوية الوطنية وأخالقيات ادلهنة
 هتيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب التنمية ادلهنية للمعلمُت

 تقوَل أداء الطالب ادلهارات اللغوية والكمية والرقمية

 اجملال التخصصي
 كتب متخصصة يف تاريخ الرياضيات  وثيقة معايَت رلال تعلم الرياضيات

 كتب متخصصة يف الرياضيات ادلسلية كتب متخصصة يف فروع الرياضيات
 األْتاث العلمية حول تعليم الرياضيات كتب متخصصة يف تدريس الرياضيات

 (:01اجلدول)تًتكز موضوعات البحوث اإلجرائية فيما مت حتديده يف ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت. وىي كما يوضحها 
 01اجلدول

 البحوث اإلجرائية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية
 موضوعات البحوث اإلجرائية

 تطبيقات ادلداخل العامة للتدريس خصائص النمو وأثرىا يف التعلم
 تفعيل طرق التدريس العامة الفروق الفردية وأثرىا يف التعلم

 زلتوى التخصص وتطبيقاتو العملية الطالبكيفية تعلم 
 طرق التدريس اخلاصة بالتخصص خصائص ذوي االحتياجات اخلاصة

 تحديد الوسائل والتقنيات:
س، أو يف يف ىذه ادلرحلة يتم حتديد الوسائل والتقنيات اليت سيتم تفعيل برنامج التنمية ادلهنية من خالذلا أو التدرب على استخدامها يف التدري

 إعداد األنشطة، وأدوات التقوَل وحتليل النتائج.
 تحديد أساليب التقويم:

 وفيها يتم حتديد أساليب التقوَل واليت مت تطبيقها لتحديد احتياجات التنمية ادلهنية للمعلمة، وسيتم تطبيقها يف التقوَل اخلتامي.
 ثالثا: مرحلة التنفيذ: 

ادلعلمات ومبساندة الزميالت، وقائدة ادلدرسة، وادلشرفة الًتبوية بشكل مستمر ومنظم حىت هناية دورة يتم تنفيذ خطة التنمية ادلهنية من قبل 
 اخلطة.

 رابعا: مرحلة التقويم:
ت ل ادلشكالالتقوَل ادلرحلي: تتم ادلتابعة من قبل ادلعلمة واجلهات ادلعنية، يف تنفيذ اخلطة مع استمرار التأمل الذايت للممارسات التدريسية، وح

 اليت تعًتضها.
التقوَل اخلتامي: ويتم فيو استخدام أساليب التقوَل اليت مت حتديدىا يف مرحلة التخطيط. وتتم ادلقارنة بُت نتائج االحتياجات، وبُت  

 نتائج التقوَل اخلتامي.
م حتديد مستوى التحسن يف أداء ادلعلمة، التغذية الراجعة: بعد دراسة وحتليل نتائج التقوَل اخلتامي ومقارنتو بنتائج التقوَل ادلبدئي، يت

 واالحتياجات اجلديدة اليت حتتاج إىل تطوير. واليت تعترب نقطة االنطالق خلطة تنمية مهنية جديدة. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــ ثصور مقترح لبرنامج في التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات باملرخلة الثانوية في ضوء املعايير املهنية للمعلمين في اململكة العربية ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــعودية الســــــــــــــــــ  ـ

 عطيفيهناء أخمد غرم هللا الحمراني                                                                             أ.د. زينب مدمود مدمد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات  ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 295 

 توصيات البحث:
 رحلة الثانوية. نشر ثقافة التنمية ادلهنية القائمة على ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية معلمات الرياضيات بادل

يها ادلعلمة تطوير نظام نور ْتيث يربط مجيع اجلهات ادلعنية بالتنمية ادلهنية للمعلمُت، ويسمح بتوثيق مجيع أنشطة التنمية ادلهنية اليت اطلرطت ف
 دون تدخل منها، ويعترب سجل إصلاز تراكمي للمعلمة طوال فًتة خدمتها.

 ؛ ْتيث تكون اختيارية يف بادئ األمر، مث تصبح إلزامية بعد خضوع التجربة للدارسة والتقييم.التدرج يف تطبيق الرخص ادلهنية للمعلمُت
 الًتكيز على مدى فاعلية أنشطة التنمية ادلهنية يف حتسُت ادلمارسات داخل الصف.

 البحوث المقترحة:
 يَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية.دراسة معوقات التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات بادلرحلة الثانوية يف ضوء ادلعا

 دراسة حاالت للمقارنة بُت فاعلية ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف سلتلف الدول العربية.

 

 
 
 
 
 
ادلملكة العربية السعودية خريطة التصور ادلقًتح لربنامج يف التنمية ادلهنية دلعلمات الرياضيات يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف  ٩الشكل

 وفيها تتضح ادلنطلقات وادلتطلبات واجملاالت واألساليب ودورة الربنامج
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 المراجع العربية
(. تقوَل أداء معلم العلوم للمرحلة ادلتوسطة مبحافظة ضرية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت بادلملكة ٩108ابو ثنتُت، نواف رفاع )

شئون البحث  -، اجلامعة اإلسالمية بغزة رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الًتبوية والنفسية .من وجهة نظر ادلعلم العربية       السعودية
 .٧71 - ٧٣٣،  ٧، ع٩6العلمي والدراسات العليا، مج

دراسات يف ادلناىج  رللةم(. أولويات البحث يف تعليم الرياضيات يف ادلملكة العربية السعودية، ٩101البلوي، عبداهلل بن سليمان.)
 .0٣٩-91، 011. اجلمعية ادلصرية للمناىج وطرق التدريس، جامعة عُت مشس، مصر، العدد وطرق التدريس

م(. واقع التطور ادلهٍت دلعلمي ومعلمات الرياضيات يف ادلملكة العربية ٩10٩البلوي، عبداهلل بن سليمان؛ والراجح، نوال زلمد.)
 .77-٣٧، ٧8، اجلمعية السعودية للعلوم الًتبوية والنفسية، ادلملكة العربية السعودية، العدد النفس رسالة الًتبية وعلمالسعودية. 

م(. احتياجات التطور ادلهٍت دلعلمي رياضيات التعليم العام يف ادلملكة ٩10٩البلوي، عبداهلل سليمان؛ وغالب، ردمان زلمد .)
 .0٧٩-00٣، 0، العدد 6، جامعة السلطان قابوس، عمان، اجمللديةرللة الدراسات الًتبوية والنفسالعربية السعودية. 

البيالوي، حسن حسُت؛ وطعيمة، رشدي أمحد؛ وسليمان، سعيد أمحد؛ والنقيب، عبدالرمحن؛ وسعيد، زلسن ادلهدي؛ والبندري، 
األسس  -التميز ومعايَت االعتماداجلودة الشاملة يف التعليم بُت مؤشرات م(.٩116زلمد بن سليمان؛ وعبدالباقي، مصطفى أمحد.)

 القاىرة: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع. والتطبيقات.
 ، ادلملكة العربية السعودية: مكتب الًتبية العريب لدول اخلليج.التنمية ادلهنيةم(. ٩119احلر، عبدالعزيز.)
ومدى توافرىا لدى رلموعة من معلمي  م(. تصور مقًتح للمعايَت ادلهنية ادلعاصرة دلعلمي الرياضيات٩10٩اخلطيب، زلمد.)

 .٩98-٩17، ٩، العدد٩6الرياضيات يف السعودية ، رللة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية، جامعة النجاح، فلسطُت، رللد 
رسالة  تصور مقًتح لتطوير برامج التنمية ادلهنية دلعلمات العلوم يف ضوء االجتاىات العادلية ادلعاصرة. م(.٩106خجا، بارعو هبجت)

 دكتوراة، جامعة طيبة، كلية الًتبية، ادلملكة العربية السعودية
رللة جامعة اخلليل . م(. درجة التزام معلمي العلوم بادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ضوء بعض ادلتغَتات٩10٣الدرايسة، عبداهلل صاحل.)

 .06٧-0٧9، ٩، العدد9اجمللد للبحوث،
دى توفر ادلعايَت ادلهنية لدى معلمات الًتبية الفنية يف ادلرحلة ادلتوسطة من جهة نظر م م(.٩101دعيج، عفاف عبدالعزيز.)

 رسالة ماجستَت، كلية الًتبية، جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية. ادلشرفات الًتبويات مبدينة الرياض.
ء يف ضوء ادلعايَت ادلهنية الوطنية بادلملكة العربية م(. مستوى ادلعرفة التخصصية دلعلمي الكيميا٩107الدغيم، خالد إبراىيم.)

 .٣9-٩1، 16ادلملكة العربية السعودية، الرياض، العدد  رللة رسالة الًتبية وعلم النفس، .السعودية
جهة نظر درجة حتقق ادلعايَت ادلهنية الوطنية لدى معلمي العلوم الشرعية بادلرحلة الثانوية من و م(. ٩106الدوسري، عايل بن مثيب.)

رسالة ماجستَت، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية،  ادلعلمُت وادلشرفُت الًتبويُت يف زلافظة وادي الدواسر.
 ادلملكة العربية السعودية.

يف ضوء ادلعايَت ادلهنية (. احتياجات التطور ادلهٍت دلعلمي العلوم ٩107الدوسري، ىذال بن إبراىيم، و اجلرب، جرب بن زلمد. )
 . ٧61 - ٧٧٧،  00٩، ع٩8كلية الًتبية، مج  -جامعة بنها  رللة كلية الًتبية،. للمعلمُت من وجهة نظرىم

رللة . م(. تصور مقًتح لتطوير أداء معلمي الرياضيات مبدارس غزة يف ضوء ادلعايَت ادلهنية ادلعاصرة٩10٧رصرص، حسن رشاد.)
 .٧76-٧1٧اجمللد احلادي والعشرون، العدد الثالث،  للدراسات الًتبوية والنفسية،اجلامعة اإلسالمية 

تصور مقًتح للتنمية ادلهنية دلعلم ادلوىوبُت يف ضوء معايَت ادلركز الوطٍت م(. ٩107رواس، زلمد عوض؛ والراشدي، حامد ىاشم.)
 لرعاية ادلوىوبُت وادلتفوقُت. األردن.، ورقة عمل مقدمة للمؤدتر العلمي العريب الثاٍل عشر للقياس والتقوَل

م(. ادلعايَت ادلهنية دلعلمي التعليم العام بادلملكة العربية السعودية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس ٩106الزامل، زلمد عبداهلل.)
 .098-071، ٩، العدد00، اجمللدرللة جامعة طيبة للعلوم الًتبوية .وادلعلمون
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واقع التطور ادلهٍت للمعلم ادلصاحب دلشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام (. م٩10٧الشايع، فهد بن سليمان.)
، اجلمعية السعودية للعلوم رسالة الًتبية وعلم النفسيف ادلملكة العربية السعودية" من وجهة نظر مقدمي الربامج، ادلملكة العربية السعودية، 

 .9٩-18، ٣٩الًتبوية والنفسية، العدد 
درجة حتقق معايَت ادلعرفة ادلهنية الوطنية بادلملكة العربية السعودية لدى معلمي اللغة العربية م(. ٩106الشهري، عبداهلل ظافر.)

مام زلمد . رسالة ماجستَت، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلبادلرحلة االبتدائية من وجهة نظر ادلعلمُت وادلشرفُت الًتبويُت يف مدينة الرياض
 بن سعود اإلسالمية، ادلملكة العربية السعودية.

مجهورية  التنمية ادلهنية للمعلمُت مدخل جديد إلصالح التعليم.م(. ٩108ضحاوي، بيومي زلمد؛ وحسُت، سالمة عبدالعظيم.)
 مصر العربية، القاىرة: دار الفكر العريب.
مجهورية مصر العربية: دار  .للمعلمُت يف ضوء االجتاىات العادلية ادلعاصرةالتنمية ادلهنية م(. ٩101طاىر، رشيدة السيد أمحد.)

 اجلامعة اجلديدة.
 . األردن، عمان: ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.طرق البحث العلمي(. ٩101العبيدي، زلمد جاسم؛ العبيدي، آالء زلمد)

رللة العلوم الًتبوية  .الرياضيات بادلرحلة الثانوية يف اليمنم(. حاجات التطور ادلهٍت دلعلمي ٩101علي، علي طاىر عثمان.)
 .0079-00٣7، ٣، عدد8ادلملكة العربية السعودية، جامعة القصيم، مج والنفسية،

.ادلملكة األردنية اذلامشية، عمان: دار الفكر 1.طاالختبارات وادلقاييس الًتبوية والنفسية(. ٩106عالم، صالح الدين زلمود.)
 وزعون. ناشرون وم

ه(. تصور مقًتح للتطوير ادلهٍت الذايت دلعلمي الرياضيات بادلرحلة ادلتوسطة من وجهة نظر ادلختصُت 0٣٧0العليان، فهد عبدالرمحن.)
 وادلمارسُت. رسالة دكتوراة، كلية الًتبية، جامعة أم القرى، ادلملكة العربية السعودية.

. رسالة ية دلعلمي ادلرحلة الثانوية مبدينة بيشة يف ضوء متطلبات اجلودة الشاملةالتنمية ادلهنم(. ٩10٣القحطاٍل، أمحد بن علي.)
 ماجستَت، كلية الًتبية، جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية.

ار غيداء األردن، عمان: د التنمية ادلهنية دلعلمي التعليم الثانوي العام يف ضوء معايَت اجلودة.م(. ٩101قحوان، زلمد قاسم علي .)
 للنشر والتوزيع.

رسالة تقوَل أداء معلمات الدراسات االجتماعية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت بادلرحلة ادلتوسطة. م(. ٩106القرٍل، ىيا.)
 ماجستَت، جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية.

يف نتائج مشاركة دول اخلليج يف تقرير دراسة االجتاىات الدولية يف قراءة م(. ٩100مركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والرياضيات.)
 ادلملكة العربية السعودية، الرياض: جامعة ادللك سعود. . TIMMS 2011العلوم والرياضيات 

الرياضيات والعلوم تقرير ادلرحلة الثالثة يف الدراسة التقوميية دلشروع تطوير (. 0٣٧1مركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والرياضيات.)
 الرياض: جامعة ادللك سعود. الطبيعية يف التعليم العام بادلملكة العربية السعودية،

رللة رسالة الًتبية وعلم  .م(. امتالك معلمي احلاسب اآليل للمعايَت ادلهنية الوطنية يف احلاسب اآليل٩107ادلسعد، أمحد زيد.)
 .070-01٧، 17العدد  النفس،

الكويت: وحدة  االجتاىات ادلعاصرة يف إعداد ادلعلم وتنميتو مهنيا،م(. ٩117وادلطَتي، عفاف؛ ومحادة، زلمد.)ادلفرج، بدرية؛ 
 ْتوث التجديد الًتبوي.

ظلوذج مقًتح لدور ادلركز الًتبوي للتطوير والتنمية ادلهنية يف إعداد معلمي الرياضيات والعلوم يف (. ٩107النذير، زلمد بن عبداهلل.)
ورقة عمل مقدمة للمؤدتر اخلامس لتعليم الرياضيات وتعلمها بعنوان: تعليم الرياضيات ورؤية ادلملكة التعليمية  العام أثناء اخلدمة،التعليم 
 . اجلمعية السعودية للعلوم والرياضيات. جامعة ادللك سعود. ادلملكة العربية السعودية. ٩1٧1
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ادلملكة العربية السعودية. غَت دلسارات ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية. (.ادلعايَت وا٩107ىيئة تقوَل التعليم والتدريب.)
 منشورة.

 ادلملكة العربية السعودية. غَت منشورة. وثيقة معايَت رلال تعلم الرياضيات.(. ٩109ىيئة تقوَل التعليم والتدريب.)
رسالة ماجستَت، كلية  ادلرحلة الثانوية مبنطقة القصيم من وجهة نظرىم.واقع التنمية ادلهنية دلعلمي (. ٩10٩الوليعي، محد بن غاًل)

 الًتبية، جامعة القصيم، ادلملكة العربية السعودية.
رللة جامعة تشرين (. تقوَل أداء مدرسي الرياضيات للمرحلة الثانوية على ضوء ادلعايَت ادلهنية ادلعاصرة. ٩101الونوس، رويدا.)
 .٣٧-٩1، 0، العدد٧7جامعة تشرين، سوريا، اجمللد  ة،للبحوث والدراسات العلمي

 مجهورية مصر العربية: دار ادلعرفة اجلامعية. اجتاىات معاصرة يف التنمية ادلهنية للمعلم،(. ٩101وىبة، عماد صموئيل.)
فاءة ادلعلمات لتحقيق (. دور قائدات ادلدراس الثانوية يف رفع ك٩107اليحِت، دالل عبدالرمحن ، و اجلارودى، ماجدة إبراىيم. )

 .09 - 0،  0٩، ع6دار مسات للدراسات واألْتاث، مج اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصة،. وثيقة ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف مدينة الرياض
 المراجع األجنبية

Fischer,hans E,Borowski,Andreas & Tepner,Oliver.(2012). Professional 
knowledge of science teacher. In Fraser,Barry J.,Tobin,Kenneth 
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Children Mathematics,15(7).400-403. 
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لفيفاعلية استخداـ مهارات تدريسية مقًتحة يف تنمية ادلفاىيم العلمية يف العلـو لدى عينة من تبلميذ الصف السادس االبتدائي مبحافظة الز   
 الملخص

ادلقًتحة يف تنمية بعض ادلفاىيم العلمية لدى تبلميذ الصف ىدؼ البحث احلايل إىل تقصي فاعلية استخداـ ادلهارات التدريسية 
، وتكونت عينة البحث من) طالبًا ميثلوف العينة  30طالبًا ميثلوف العينة الضابطة، و 30( تلميذاً؛ منهم 60السادس االبتدائي يف العلـو

صلت النتائج إىل عدد من ادلهارات التدريسية ادلقًتح التجريبية، واستخدـ الباحث بطاقة مبلحظة السلوؾ ادلعتمدة من وزارة التعليم، وتو 
، وتوليد األفكار العلمية، وتنظيم األفكار العلمية، والتكامل بُت ادل عرفة استخدامها مع التبلميذ؛ ىي ادلناقشة العلمية يف موضوعات العلـو

وجود حتسن يف أداء التبلميذ يُعزى أثره اىل استخداـ تلك  وادلهارة، وكتابة األفكار العلمية، وقًدـ البحث آلية لتنفيذىا، وأظهرت النتائج
 ادلهارات، وقد أوصى البحث بضرورة تفعيل ىذه ادلهارات يف تدريس مادة العلـو لتبلميذ الصف السادس االبتدائي. 

. : مهارات تدريسية، ادلفاىيم العلمية، تبلميذ ادلرحلة االبتدائية، ادلستوى التحصيلي،الكلمات المفتاحية  العلـو

Abstract: 
Current research aimed to keep track of usage potency schooling proposed skills to 
develop some of the scientific conceptions attainment in the 6th stage of the primary 
school. This specimen contains 60 pupils, but a half this number of pupils idealize the 
original sample, on the other hand another half of pupils idealize the empirical sample, as 
well as the researcher has used observational conduct card which accredited by the 
Ministry of education, and the results were as follows: the number of schooling skills 
which proposed to be used with pupils; the scientific discussion in the science subject, 
generating and regulating the scientific thoughts, the complementarity between 
knowledge and skill and writing the scientific ideas, additionally these research has given 
the mechanism for executing it. As consequences have showed the performance 
improvement of pupils which dated for to the usage of these skills. The research has 
recommended to activate these skills in teaching science for pupils. 

Editorial words: schooling skills, scientific conceptions, the pupils of the primary stage, 
level of attainments, and science. 
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 المقدمة:
الثاين ىو التعليم العاـ ينقسم التعليم يف ادلملكة العربية السعودية إىل ثبلثة أقساـ، القسم األوؿ ىو التعليم ما قبل األساسي، والقسم 

وفيو ثبلث مراحل؛ االبتدائية وادلرحلة ادلتوسطة وادلرحلة الثانوية، والقسم الثالث ىو التعليم العايل 
(https://www.mohe.gov.sa,2017 .) الناشئُت، وتزويدىم اخلربات حلة االبتدائية القاعدة ادلهمة يف إعداد وتعليم وتُعد ادلر

ىداؼ وادلعلومات وادلهارات ادلناسبة، وذكرت وثيقة سياسة التعليم بادلملكة أعلية تعّلم التلميذ للمهارات ادلختلفة، وقد برز ذلك يف أحد أ
اللغوية، وادلهارة العددية، وادلهارات  ( ونصو " تنمية ادلهارات األساسية ادلختلفة وخاصة ادلهارة75التعليم االبتدائي، وىو حتديداً اذلدؼ رقم )

 (.1416احلركية")وثيقة سياسة التعليم بادلملكة،
بأهنا األداء اجليد لعمل ما، والذي يكتسب نتيجة للتدريب عليو أو ىي القدرة على القياـ بعمل معُت، بدرجة عالية  وتُعرؼ ادلهارة

 (. 2009 األخطار )السعدين،من اإلتقاف يف أقل وقت وبأقل جهد وتكلفة شلكنة مع تبليف
" إىل عدد من مبادئ التعلم يف 2012تدريس العلوم في المرحلة االبتدائية،وذكرت وحدة دعم البحوث والتقييم يف الكتاب ادلوسـو بػ "

 مناىج العلـو للمرحلة االبتدائية، وىي ما يلي:
 :Children’s ideas as the starting point  تعتبر أفكار التالميذ هي نقطة االنطالق -1

أف األفكار اليت ػلملها التبلميذ غلب أف تكوف ىي القاعدة للتعلم البلحق، وأف تبدأ األنشطة يف أي موضوع على أفكار  
 .التبلميذ حوذلا، واليت غلب على ادلعلم استخبلصها

الختبار وتطوير أفكارىم عن العامل ادلادي من ينبغي أف تتاح للطبلب الفرص :   Practical investigations التحقيقات العملية( ب
 .أنشطة علمية مقًتحة حلل ادلشكبلت اليت تواجههم خبلؿ ادلمارسة العملية على

على التعلم، وغلب تشجيع ادلدارس على استخداـ  تساعد البيئة احمليطة بالتلميذ: The local environment  البيئة المحلية( ج
 .تخداـ البيئة كمصدر للتعلم ادلواد ادلتوفرة زلليا، واس

لتحقيق تطوير استيعاب التبلميذ للمفاىيم :  Balance between knowledge and skills التوازن بين المعرفة والمهارات( د
 .وادلهارات غلب أف يكوف متوازنا بُت الفهم اإلجرائي العلمية

: التبلميذ ال يروف عادلهم الطبيعي مقسم إىل وحدات أو موضوعات، وبالتايل  Integration and linkage   التكامل والربط( ه
 Science بصورة أكثر فعالية عندما يتم التعامل مع ادلوضوعات أو األفكار بشكل متكامل ومًتابط يف موضوع علمي واحد ميكنهم التعلم

in the Primary School,2012)  .) 
عداد برامج وخطط تعليمية وعبلجية خاصة بالتبلميذ ادلنخفضُت دراسيًا يقـو إ( إىل أعلية 2016إبراىيم )وأكدت دراسة 

( أف من أسباب تدين مستوى التبلميذ يف مقرر العلـو يعود للمنهج 2014الفارس واحليلة ) بإعدادىا وتنفيذىا ادلعلم ادلتخصص، وأشار
؛ وىذا ما أكدتو دراسة طو الدراسي وتدريسو. وبشكل عاـ ىناؾ اطلفاضًا يف ادلستوى  التحصيلي لدى طبلب ادلرحلة االبتدائية يف العلـو

 ( بوجود شواىد على تدين امتبلؾ تبلميذ ادلرحلة االبتدائية للمهارات األساسية يف العلـو يف ادلرحلة االبتدائية.2018والكيبلين)
( أف مجيع طبلب ومعلمي 2012حصيلي لديهم؛ أظهرت دراسة النجار)وألعلية ادلهارات التدريسية ادلقدمة للتبلميذ يف حتسُت ادلستوى الت

العلـو تقريبًا ال ميتلكوف مهارات التدريس اإلبداعي. واىتمت بعض الدراسات بتقدمي مهارات وبرامج مقًتحة يف تدريس العلـو بادلرحلة 
 (.2018(؛ وطو والكيبلين)2018ادلالكي) االبتدائية، كدراسيت

أثر استخداـ الرسومات الكاريكاتورية يف تدريس مادة العلـو على التحصيل الدراسي ( مبعرفة 2017ي)واىتمت دراسة القرش
طالبات الصف الرابع  ، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية الرسومات الكاريكاتورية يف حتصيللطالبات الصف الرابع االبتدائي مبكة ادلكرمة

. واىتمت دراسة سان االبتدائي ( بتحسُت وتطوير ادلواقف التدريسية دلعلمي Sandra & Juliette, 2015درا وجوليت)يف مادة العلـو
واىتمت  (،ادلهنية ضلو تدريس العلـوهبذه العبارة)العلـو بادلرحلة االبتدائية واليت ركزت على التطوير ادلهٍت، وميكن اختصار خبلصة الدراسة 

ادلهارات اليت غلب أف ميتلكها ادلعلم كي يتمكن من استخداـ التعلم (  بالكشف عن Mansilla,et. al, 2014دراسة مانسيبل )

https://www.mohe.gov.sa,2017/
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( مع تبلميذه، وىذه ادلهارات ىي  (Computer Supported Collaborative Learningالتشاركي القائم على الكمبيوتر
واىتمت ة، وأخَتاً مدح السلوؾ النموذجي،  حتفيز التفاعل بُت التبلميذ، وتشجيع ادلشاركة، واحلفاظ على رلتمع التعلم، وخلق بيئة تعلم شلتع

( مبعرفة فاعلية األلعاب التعليمية يف تطوير مهارات االستماع والتحدث لتبلميذ ادلرحلة االبتدائية بطيئي التعلم، 2012دراسة عبدالفتاح)
( إىل معرفة أثر Zahara, et. al,2011وأظهرت النتائج وجود فروؽ دالة دلهارة االستماع والتحدث، وىدفت دراسة زىارا وآخروف)

، واليت مت تطبيقها يف ماليزيا،  تدريس اسًتاتيجيات عن طريق الفيديو على التحصيل جملموعة من تبلميذ ادلدارس االبتدائية يف مادة العلـو
 . ( إىل Huber,2001ة ىرب)وأشارت دراسوتوصلت الدراسة إىل أف االسًتاتيجيات ادلستخدمة أظهرت حتسناً يف تعلم التبلميذ دلادة العلـو

أف تدريب معلمي العلـو على استخداـ معايَت تعليم العلـو ساعد التبلميذ على االكتشاؼ واالستقصاء العلمي، وأف قدراهتم العلمية قد 
 حتسنت.

؛ الفارس 2018يتضح من الدراسات السابقة أف ىناؾ اطلفاضًا يف ادلستوى التحصيلي لتبلميذ ادلرحلة االبتدائية)طو والكيبلين،
عداد برامج وخطط تعليمية وعبلجية تساىم يف تنمية ادلفاىيم العلمية، وأف يُعدىا إ (، كما أشارت بعض الدراسات إىل أعلية2014واحليلة،

؛ 2018ويُنفذىا ادلعلم ادلتخصص، وأف يهتم ادلعلم بكل ما ػليط بالتبلميذ من ظروؼ سلتلفة، كما أشارت لذلك الدراسات)ادلالكي،
؛ 2018؛ طو والكيبلين2018التدريسية ادلختلفة)ادلالكي،(، وأكدت العديد من الدراسات فاعلية ادلهارات 2016إبراىيم،

 .(Sandra & Juliette, 2015؛ Zahara, et. al,2011؛ 2012؛ عبدالفتاح،2015أبوجلنبو،
 مشكلة البحث:

لمدارس االبتدائية أثناء التدريب ادليداين لطبلب كلية الًتبية، وعلى مت حتديد مشكلة البحث احلايل بناًء على نتائج زيارة الباحث ل
ادلقاببلت اليت أجراىا الباحث مع عدد من معلمي العلـو بادلدارس االبتدائية؛ حيث أفادوا أف تبلميذ الصف السادس االبتدائي "الفصل 

ورمبا يرجع السبب أف بعضها رلرد وليس لو صوره ذىنية لدى الدراسي األوؿ" يواجهوف صعوبة يف فهم واستيعاب بعض ادلفاىيم العلمية، 
( أف ىناؾ قصوراً يف األنشطة واالسًتاتيجيات التدريسية ادلستخدمة يف تعليم العلـو يف الصف 2018دراسة الزىراين)التلميذ نفسو. وأشارت 

وجود قصور يف األساليب واالسًتاتيجيات ادلتبعة يف تدريس العلـو يف   (2018طو والكيبلين) السادس االبتدائي مبكة ادلكرمة؛ كما أكد
؛ كما أكدت بعض الدراسات   ادلرحلة االبتدائية، العلمية أف ىناؾ اطلفاضًا يف ادلستوى التحصيلي لتبلميذ ادلرحلة االبتدائية يف مادة العلـو

ولن يتحقق تعلم التبلميذ بطريقة علمية ناجحة إاّل بتدريب ادلعلم (، 2014؛ الفارس واحليلة،2018؛ طو والكيبلين،2018وىي)الزىراين،
(؛ 2015؛ أبوجلنبو،2018قبل وأثناء اخلدمة على مهارات تدريسية معينة لزيادة حتصيل تبلميذ الصف السادس االبتدائي)ادلالكي،

)الكيومي  وأشارت دراسة (. 2019وعلياف،وتشجيعهم لتطبيق مهارات التفكَت وعمليات العلم خبلؿ تدريسهم دلادة العلـو
( إىل أف تدريب معلمي العلـو على استخداـ معايَت تعليم العلـو ساعد التبلميذ على االكتشاؼ واالستقصاء العلمي Huber,2001ىرب)

ذ ادلرحلة االبتدائية على كما أف استخداـ ادلعلمُت لنماذج تدريسية مقًتحة ساعد تبلمي  واجتاىاهتم ضلو التعلم التعاوين، وأف قدراهتم قد حتسنت.
 (.2015تعزيز مفهـو الذات لديهم)الرشيد،

 Trends in  International  Mathematics and Science Study   جاءت نتائج اختبارات تيمسكما 
"TIMSS"   سليبة لآلماؿ يف ظل ما تبذلو ادلملكة من جهد للرقي مبستوى أبنائها العلمي على الصعيد احمللي والدويل، فقد ذكرت جلنة

التابعة إلدارة التخطيط الًتبوي يف وزارة التعليم أف مستوى أداء التبلميذ التحصيلي يقع ضمن  2007،    2003حتليل نتائج تيمس للعامُت 
لذلك رأى الباحث االىتماـ بادلفاىيم العلمية اليت مل يتقنها التبلميذ؛ باقًتاح مهارات تدريسية معينة، حبيث تضمن تفاعبلً  ادلستوى ادلنخفض؛

 (.2014إغلابياً معها وبالتايل اتقاهنا)الفارس، واحليلة،
 أهداف البحث: هدف البحث الحالي إلى:

يف تنمية ادلفاىيم العلمية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي يف مادة التعرؼ على ادلهارات التدريسية اليت ميكن استخدامها  -
.  العلـو

  التعرؼ على الربامج التدريبية ادلختلفة؛ الستنتاج اآللية التنفيذية ادلناسبة لتدريب معلمي العلـو على استخداـ ادلهارات التدريسية. -
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  فاىيم العلمية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي.الكشف عن فاعلية استخداـ ادلهارات التدريسية يف تنمية ادل -
تتحدد أعلية البحث احلايل يف االستفادة من ادلهارات التدريسية اليت ميكن أف ُتستخدـ مع تبلميذ الصف السادس االبتدائي،   :أهمية البحث

، ورمبا ُيسهم البحث احلايل يف حتسُت وتطوير الربامج ولفت أنظار مسؤويل التعليم إىل كيفية التعامل مع تبلميذ ادلرحلة االبتدائية يف ما دة العلـو
 التدريبية ادلقدمة دلعلمي العلـو بشكل عاـ، ومعلمي العلـو بادلرحلة االبتدائية بشكل خاص.

 أسئلة البحث: تحددت أسئلة البحث فيما يلي:
؟ما ادلهارات التدريسية ادلقًتحة اليت ميكن أف يستخدمها معلمو العلـو مع  -1  تبلميذ الصف السادس االبتدائي يف مادة العلـو
 ما اآللية التنفيذية ادلقًتحة لتدريب معلمي العلـو على استخداـ ادلهارات التدريسية؟ -2
 ما فاعلية استخداـ ادلهارات التدريسية يف تنمية ادلفاىيم العلمية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟ -3

 حدود البحث:
(. –مثل يف متغَتات البحث )ادلهارات التدريسية ادلقًتحة : وتتالحدود الموضوعية  ادلفاىيم العلمية يف مادة العلـو

 : مدارس التعليم العاـ االبتدائية مبحافظة الزلفي، وحتديداً مدرسيت عمر بن عبدالعزيز، وسعد بن أيب وقاص.الحدود المكانية
 .1438/1439: الفصل الدراسي األوؿ من العاـ اجلامعي الحدود الزمانية

 مصطلحات البحث:
 المهارات التدريسية:

تُعرؼ إجرائيًا هبذا البحث أهنا رلموعة من ادلهارات التدريسية ادلقًتحة اليت ميكن استخدامها مع تبلميذ الصف السادس االبتدائي 
، وتوليد األفكار هبدؼ حتسُت تعلمهم، وادلهارات ىي  العلمية، وتنظيم األفكار العلمية، والتكامل بُت ادلناقشة العلمية يف موضوعات العلـو
 ادلعرفة وادلهارة، وكتابة األفكار العلمية.

: وتُعرؼ إجرائيًا بأهنا رلموعة من ادلفاىيم العلمية الواردة يف مهارات العلـو اليت مل يتقنها تبلميذ الصف السادس االبتدائي المفاهيم العلمية
علمية؛ ىي الطريقة العلمية، وادلخلوقات احلية، واخللية النباتية، واخللية احليوانية، والبناء الضوئي، والتنفس حسب بطاقة ادلبلحظة، وادلفاىيم ال

ذرية، اخللوي، واالنقساـ ادلنصف، واالنقساـ ادلتساوي، والصفة ادلوروثة، والصفة ادلكتسبة، والصفة السائدة والصفة ادلتنحية، والنباتات الب
 ية، وعفن اخلبز.والنباتات غَت البذر 

يُعرؼ إجرائياً يف ىذا البحث بأهنم تبلميذ ادلرحلة االبتدائية، والذين يدرسوف يف الصف السادس االبتدائي يف تالميذ المرحلة االبتدائية: 
 .1438/1439زلافظة الزلفي بادلملكة العربية السعودية خبلؿ الفصل الدراسي األوؿ  

( التحصيل الدراسي انو إصلاز تعليمي أو حتصيل دراسي للمادة ويعٍت بو بلوغ مستوى معُت 2010يُعرؼ عبداحلميد)التحصيل الدراسي: 
لتبلميذ من الكفاية يف الدراسة، وػُلدد ذلك اختبارات مقننة أو تقارير ادلعلمُت. ويُعرؼ التحصيل الدراسي إجرائياً يف ىذا البحث أنو مستوى ا

 مهارات العلـو حسب مستويات التقييم يف بطاقة ادلبلحظة اليت أعدهتا وزارة التعليم لتقييم التبلميذ؛ يف معرفتهم للمفاىيم العلمية الواردة يف
 .1438/1439بناء على ادلستويات التالية: "متفوؽ، متقدـ، متمكن، مل غلتاز"، يف "الفًتة األوىل" خبلؿ الفصل الدراسي األوؿ  

 ، وزارة التعليم.1438/1439ائية يف ادلملكة العربية السعودية، طبعة ىو كتاب العلـو للمرحلة االبتدمقرر العلوم: 
 منهجية البحث: مجتمع البحث وعينته:

، ومت اختيار مدرستُت بطريقة 1438/1439تكوف رلتمع البحث من مجيع تبلميذ ادلرحلة االبتدائية مبحافظة الزلفي للعاـ الدراسي 
( تلميذًا ميثلوف العينة التجريبية من مدرسة عمر بن 30سة سعد بن أيب وقاص، ومت اختيار )عشوائية؛ علا مدرسة عمر بن عبدالعزيز ومدر 

 ( تلميذاً ميثلوف العينة الضابطة من مدرسة سعد بن أيب وقاص. 30عبدالعزيز، و)
تعلقة مبشكلة البحث م اتبع البحث ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بوصف الواقع، وذلك عن طريق مجع ادلعلومات ادلمنهج البحث: 

أف الدراسة الوصفية ىي زلاولة جلمع بيانات من أعضاء اجملتمع األصلي   (Gay&Peter,2000)تفسَتىا وحتليلها، وذكر جاي وبيًت
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جابة عن السؤاؿ لكي ضلدد احلالة الراىنة ذلذا اجملتمع؛ وذلك لئلجابة على السؤاؿ األوؿ والثاين، بينما استخدـ البحث ادلنهج شبو التجرييب لئل
 .الثالث

 المادة العلمية وأداة البحث:
 : لتحديد قائمة ادلهارات التدريسية ادلقًتحة؛ متت بعض االجراءات؛ وىي: قائمة المهارات التدريسية المقترحة أواًل:

العلمية لدى عينة من تبلميذ  : ىدفت قائمة ادلهارات التدريسية إىل تنمية ادلفاىيمتحديد الهدف من إعداد قائمة المهارات التدريسية
.  الصف السادس االبتدائي يف مادة العلـو

: لتحديد الصورة األولية للمهارات التدريسية رجع الباحث للدراسات والبحوث العلمية اليت إعداد الصورة األولية للمهارات التدريسية
؛الفارس  Mansilla,et. al, 2014 ؛2015؛ الرشيد،Sandra & Juliette, 2015)اىتمت بادلهارات التدريسية، مثل

(، وقد وصل الباحث إىل عدد من Science in the Primary School,2012؛ Zahara, et. al,2011 ؛2014واحليلة،
.  ادلهارات التدريسية ادلقًتحة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي يف مقرر العلـو

ات التدريسية مت عرض القائمة بصورهتا األولية على رلموعة من ادلختصُت يف : حلساب صدؽ قائمة ادلهار صدق قائمة المهارات التدريسية
مناىج وطرؽ تدريس العلـو حىت يبدو مبلحظاهتم ومقًتحاهتم حوذلا، ومت تعديل القائمة بناء على تلك ادلبلحظات وادلقًتحات حبذؼ بعض 

  ادلهارات وتعديل بعضها.
يف ضوء ما سبق توصل الباحث إىل قائمة من ادلهارات التدريسية؛ ىي ادلناقشة العلمية يف إعداد الصورة النهائية للمهارات التدريسية: 

، وتوليد األفكار العلمية، وتنظيم األفكار العلمية، والتكامل بُت ادلعرفة وادلهارة، وكتابة األفكار العلمية.  موضوعات العلـو
 : ولتحديد قائمة ادلفاىيم العلمية يف البحث احلايل؛ متت بعض اإلجراءات؛ وىي:المفاهيم العلمية ثانياً: قائمة

حتديد الصف الدراسي: مت حتديد الصف الدراسي بناًء على نتيجة زيارة الباحث للمدارس االبتدائية أثناء التدريب ادليداين لطبلب   -
ث مع عدد من معلمي العلـو بادلدارس االبتدائية، حيث أفادوا أف تبلميذ الصف كلية الًتبية، وعلى ادلقاببلت اليت أجراىا الباح

السادس "الفصل الدراسي األوؿ" يواجهوف صعوبة يف فهم واستيعاب بعض ادلفاىيم العلمية، لذلك مت اختيار تبلميذ الصف السادس 
 االبتدائي.

 ريقة عشوائية وىي مدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية.اختيار مدرسة اجملموعة التجريبية "الصف السادس االبتدائي" بط -
 .اختيار مدرسة اجملموعة الضابطة "الصف السادس االبتدائي" بطريقة عشوائية وىي مدرسة سعد بن أيب وقاص االبتدائية -
ية، وادلخلوقات احلية، واخللية حتديد ادلفاىيم العلمية اليت متثل صعوبة لدى تبلميذ الصف السادس؛ وادلفاىيم العلمية ىي الطريقة العلم -

النباتية، واخللية احليوانية، والبناء الضوئي، والتنفس اخللوي، واالنقساـ ادلنصف، واالنقساـ ادلتساوي، والصفة ادلوروثة، والصفة 
 ادلكتسبة، والصفة السائدة والصفة ادلتنحية، والنباتات البذرية، والنباتات غَت البذرية، وعفن اخلبز. 

( (2.267( وكانت قيمتها fاجملموعتاف: مت إجراء حتليل التباين دلعرفة مدى تكافؤ اجملموعتُت، واسُتخرجت النسبة الفائية )تكافؤ  -
(، ويتضح من ذلك أف التباين بُت اجملوعتُت التجريبية والضابطة يف القياس 0.06(، واليت بلغت )sigوبالرجوع اىل القيمة احلرجة )

 ( يوضح حتليل التباين:1صائية، واجلدوؿ)القبلي ليس لو داللة اح
 نتائج تحليل التباين لمعرفة مدى تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي 1.جدول

متوسط المجموعة  متوسط المجموعة التجريبية
 الضابطة

 مستوى الداللة sigالقيمة الحرجة  (fالنسبة الفائية )

 ليست دالة إحصائياً  الفروؽ 0.06 2.267 56.7 59.3
 ثالثاً: أداة البحث:
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 11وىي من إعداد وزارة التعليم بادلملكة العربية السعودية لتقييم مهارات العلـو للصف السادس االبتدائي، وتتكوف من بطاقة مالحظة: 
مبهارة "تسمية نوع التكاثر يف ادلخلوقات احلية مهارة، تبدأ مبهارة "شلارسة الطريقة العلمية اليت يستخدمها العلماء بصورة مبسطة"، وتنتهي 

 الدقيقة من خبلؿ قراءة الصورة"، واىتم البحث بادلهارات اليت لوحظ اطلفاض التبلميذ هبا حسب تقييمهم األويل، وىي ادلهارات اليت حتمل
 (:2(، ويوضح ذلك اجلدوؿ)18، 15، 13، 12، 7،10، 3،5، 1األرقاـ التالية)

 مهارات العلوم للصف السادس االبتدائي التي اهتم بها البحث وفقاً لبطاقة مالحظة المهارات التي أعدتها وزارة التعليم 2.جدول 

رقم المهارة في بطاقة 
 المالحظة األصلية

 المهارة
 التقييم

 متمكن متقدم متفوق
غير 
 مجتاز

     شلارسة الطريقة العلمية اليت يستخدمها العلماء بصورة مبسطة 1

رسم سلطط يوضح تسلسل مستويات التنظيم يف ادلخلوقات احلية وعبلقتها مع بعضها  3
 البعض

    

     ادلقارنة بُت اخللية النباتية واخللية احليوانية 5
     التمييز بُت عملييت البناء الضوئي والتنفس اخللوي 7
     ادلقارنة بُت االنقساـ ادلنصف واالنقساـ ادلتساوي 10
     التمثيل للصفة ادلوروثة والصفة ادلكتسبة 12
     ادلقارنة بُت الصفة السائدة والصفة ادلتنحية 13
     التمثيل لنبات بذري وآخر ال بذري مع ذكر نوع التكاثر فيهما 15
     تنفيذ جتربة عملية لتكوين عفن اخلبز 18

(.1مجتاز)(، غير 2(ـ متمكن)3(، متقدم)4* التقييم: متفوق)  
 نتائج البحث ومناقشتها: إجابة السؤال األول:

؟   ما ادلهارات التدريسية ادلقًتحة اليت ميكن أف يستخدمها معلمو العلـو مع تبلميذ الصف السادس االبتدائي يف مادة العلـو
وثباهتا، وإعداد القائمة بصورهتا النهائية )انظر مت حتديد اذلدؼ من قائمة ادلهارات التدريسية، وحتديد الصورة األولية للقائمة، وحساب صدقها 

 (، وتوصل البحث إىل الصورة النهائية للمهارات التدريسية ادلقًتحة؛ وىي:7إجراءات ادلادة العلمية،ص
1-  .  ادلناقشة العلمية يف موضوعات العلـو
 توليد األفكار العلمية. -2
 تنظيم األفكار العلمية. -3
 التكامل بُت ادلعرفة وادلهارة. -4
 ابة األفكار العلمية.كت -5

 وفيما يلي توضيح كل مهارة تدريسية مقًتحة:
 المناقشة العلمية في موضوعات العلوم:   -1

، فهذا يعٍت أف التلميذ ػلاوؿ أف يبٍت ادلعلومة  إف "ادلناقشة العلمية" جتعل التلميذ يناقش داخل الصف حوؿ موضوع من موضوعات العلـو
دوف العلمية سواء كانت حقيقة علمية أو نظرية او مبدأ علمي أف يبنيها بناء سليما، وادلناقشة ادلقصودة ىنا ليست اإلجابة فقط عن السؤاؿ ب

يبدي التلميذ أي مناقشة، بل ادلقصود ىي طرحو لؤلسئلة، والتوسع حوؿ ادلوضوع حبيث يشمل ادلوضوعات اليت ذلا عبلقة سواء يف مواد أف 
، Zahara, et. al,2011))دراسية أخرى أو يف موضوعات علمية لديو نتيجة اطبلعو بادلصادر العلمية األخرى، وىذا ما أكدتو دراسة 

 ,Mansilla,et. Alالفيديو ساعدت التبلميذ على ادلناقشة العلمية وطرح التساؤالت، كما أشارت دراسة) حيث أشارت أف أشرطة



د.عبدهللا الحزبي       دس الابتدائي بمحافظة الزلفي   فاعلية اشتخدام مهارات ثدريصية مقترحة في ثنمية املفاهيم العلمية في العلوم لدى عينة من ثالميذ الصف الصا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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( إىل أعلية ادلشاركة داخل الصف، وىذا يدعونا للتأمل أكثر يف أعلية ىذه اخلطوة ألف كل تلميذ لديو استنتاج خاص مبٍت على العديد 2014
( على إعداد اخلطط التعليمية والعبلجية ادلناسبة 2016يت مر هبا سابقاً، كما أكدت دراسة إبراىيم )من األفكار اليت ػلملها أو التجارب ال

ها بقناعة للتبلميذ، وأف ادلناقشة العلمية سَتجعل التلميذ يُفكر وَيطرح أسئلة معينة ويُناقش ليصل ألفكار علمية جديدة، ورمبا أيضًا يُدافع عن
( إىل أعلية 2012صبح نشطاً، وىذا سينعكس إغلابياً على مستواه التحصيلي، كما أكدت دراسة عبدالفتاح)تامة، وبذلك نضمن أف التعلم أ

 (.2018مهارة التحدث واالستماع لتبلميذ الصف السادس االبتدائي، وبالتايل حتقيق حتسُت تعليم العلـو يف ادلرحلة االبتدائية)ادلالكي،
 "توليد األفكار العلمية" خالل عرض الدرس:   -2

وتستهدؼ ىذه اخلطوة تنشيط ادلعلومات وادلعارؼ السابقة ادلوجودة يف الذاكرة  يرى البحث أعلية أف تنطلق األفكار العلمية من التلميذ نفسو،
، فإذا ساعد معلم العلـو التلميذ على ادلناقشة ونبلحظ أف اخلطوة اليت تسبق ىذه اخلطوة ىي "ادلناقشة العلمية" طويلة ادلدى لدى التلميذ،

العلمية وطرح التساؤالت ادلختلفة سواء بالدرس أو خارجو ستقود ىذه اخلطوة إىل مرحلة جديدة وىي "توليد األفكار العلمية" وىي اخلطوة 
تكوف نقطة االنطبلؽ ىي أفكار أف الثانية، وىذا ما أكده كتاب "تدريس العلـو يف ادلرحلة االبتدائية"، حيث ورد فيو أعلية 

وفيها تنطلق األفكار من التلميذ، ويكوف دور ادلعلم ىو االشراؼ ، ( (Science in the Primary School,2012التبلميذ
 .وادلتابعة وأيضا التصحيح والتعديل، وىذا يضمن أف التلميذ حاضر خبلؿ الدرس ذىنياً، وحضوره الذىٍت سيجعل التعلم يتم بطريقة أفضل

( أف السبب الرئيس لتدين 2014وجتدر اإلشارة إىل أعلية دور التلميذ نفسو يف التعلم لرفع حتصيلو العلمي، فقد أشارت دراسة الفارس واحليلة)
 ىو أداء التلميذ نفسو، وىذا يؤيد االىتماـ بأف يكوف TIMSSمستوى التبلميذ بالصف الرابع االبتدائي يف مادة العلـو يف اختبارات الػ 

 التلميذ ىو مصدر األفكار حىت يكوف التعلم قد بدأ بالفعل من التلميذ نفسو.
 "تنظيم األفكار العلمية" التي تم طرحها سابقاً: -3

وىذه اخلطوة تُعد خطوة ىامة للتبلميذ بشكل عاـ ولتلميذ ادلرحلة االبتدائية بشكل خاص؛ ألف تلميذ ادلرحلة االبتدائية ىو حباجة إىل 
(، لكنها حباجة إىل تصنيف وتنظيم وترتيب، 2وتعاوف ادلعلم بشكل مستمر، فاألفكار العلمية ستتولد يف اخلطوة رقم) توجيهات واشراؼ

فبعض األفكار العلمية رمبا لن حتقق ىدؼ الدرس أو أهنا ستكوف أفكار علمية غَت مناسب طرحها يف الوقت احلايل، ورمبا أهنا تناسب 
ادلعلم يف تنظيمها وتصنيفها، ومناقشة التلميذ فيها حىت يقتنع قناعة تامة، وىذا يربز أعلية أف يكوف ادلعلم موضوعات علمية أخرى، ويربز دور 

 .(Sandra & Juliette, 2015)يستخدـ طرائق تدريس مناسبة
 التكامل بين المعرفة والمهارة:  -4

ة، لكن ىذه ادلعارؼ ستكوف صامتو وغَت ملموسو، فسيعتربىا إف تعلم التبلميذ للمعارؼ يُعد أحد أىداؼ تدريس العلـو بادلرحلة االبتدائي
ف تكوف تلميذ ادلرحلة االبتدائية غَت واقعية أو رمبا غَت حقيقية، لذا تتضح أعلية وجود ادلهارة مع ما لدى التلميذ من معارؼ حوذلا، مبعٌت أ

بصورة مكتملة وواضحة لديو، وسيساىم ذلك يف تعاملو مع ادلشكبلت  ادلعرفة وادلهارة متبلزمتُت أثناء التعلم، فبالتايل يدرؾ التلميذ ادلعارؼ
( إىل وجود شواىد على تدين امتبلؾ تبلميذ ادلرحلة االبتدائية للمهارات 2018احلياتية اليت قد تواجهو؛ فقد أشارت دراسة طو والكيبلين)

 األساسية مثل القدرة على حل ادلشكبلت.
إىل تزويد التلميذ بادلعارؼ وادلهارات. كما أيد كتاب "تدريس العلـو بادلرحلة االبتدائية إىل  (1416بادلملكة)وثيقة سياسة التعليم وقد نصت  

 Science in the Primaryوأف التبلميذ ال يروف عادلهم الطبيعي مقسم إىل وحدات أو موضوعات أعلية التكامل بُت ادلعرفة وادلهارة،
School,2012)). 
علية أف يستخدـ ادلعلم الطرائق اإلبداعية يف عرض الدروس لتبلميذه، حبيث تكوف بصورة متكاملة للتلميذ وحىت نضمن أنو ويشَت البحث إىل أ

( أف معلمي العلـو ال يستخدموف التدريس اإلبداعي مع تبلميذىم، 2012مت حتقيق بناء مفاىيمي سليم للتلميذ، فقد أشارت دراسة النجار)
 (.2018لتقليدي "التلقُت"، لذا فهم حباجة إىل تبٍت برامج تدريبية تلزمهم بتنمية مهاراهتم العلمية)ادلالكي،وأهنم ميارسوف التدريس ا
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 "كتابة األفكار العلمية": -5
تربز أعلية اف يقـو التلميذ بنفسو بكتابة ما توصل إليو مع معلمو وزمبلءه داخل الصف يف كراستو اخلاصة، من مفاىيم وحقائق ونظريات 

ة ة إىل تنظيم ادلعرفة لديو، كما أف العديد من الدراسات أكدت على أعلية الكتابة كعنصر مساعد على التعلم الفعاؿ يف ادلرحلة االبتدائيعلمي
 (.2018(، ودراسة)طو والكيبلين،2008(، ودراسة)القحطاف،2014يف مادة العلـو دراسة)الفارس واحليلة،
من اجلهد يف التعلم؛ ألف كتابتو تعٍت تدوين بعض ادلفاىيم واحلقائق العلمية اليت دارت  فإنو سيتحمل جزءاً كما أف التلميذ إذا بدأ يف الكتابة 

أثناء نقاشهم العلمي مع معلمهم داخل الصف، وبالتايل ينعكس ذلك إغلابيًا على مستواه العلمي "التحصيلي" يف مادة العلـو بادلرحلة 
لى التبلميذ قبل أي نشاط كتايب أف ػلددوا اخلطوات البلزمة، والقواعد اليت غلب تذكرىا، والتعليمات ( أف ع1998االبتدائية، وأشار كوستا)

الواجب إتباعها، وتسجيل كل ذلك يف شكل خطة، وميكن للطبلب االحتفاظ هبا يف أذىاهنم يف أثناء عملية الكتابة، كما تعطيهم الكتابة 
ا يضمن للتلميذ وضوح يف التفكَت وتنظيمو لؤلفكار العلمية حيث متكنو الكتابة من تنظيم األفكار فرصة لتقييم أدائهم الكتايب فيما بعد، وىذ

يف تسلسل معقوؿ، كما متكنو من حتديد العنواف الرئيس للفقرات يف حالة كتابة اكثر من فقرة، كما ستساعده الكتابة على توليد األفكار 
ى تنظيم العبلقات بُت ادلوضوعات ادلختلفة وإغلاد رابط مناسب بينها، وىذا ػلتاج إىل معلم العلمية أيضا وتنظيمها وتصنيفها، وستساعد عل

 مدرؾ أعلية الكتابة ودورىا يف التعلم. 
 ما اآللية التنفيذية ادلقًتحة لتدريب معلمي العلـو على استخداـ ادلهارات التدريسية؟إجابة السؤال الثاني: 

ادلقًتحة اليت ميكن استخدامها مع تبلميذ الصف السادس االبتدائي يف مادة العلـو يف اإلجابة عن تساؤؿ  استعرض البحث ادلهارات التدريسية
، لكن تزداد أعلية تلك  البحث األوؿ، وإف وجود تلك ادلهارات التدريسية تُعد خطوة جيدة ومفيدة لتحسُت تعلم التبلميذ يف مادة العلـو

ويف اإلجابة عن السؤاؿ احلايل مت تقدمي آلية تنفيذية لتدريب معلمي العلـو على استخداـ ادلهارات ادلهارات إذا مت وضع آلية لتنفيذىا، 
 التدريسية؛ وىي:

 الوقت الزمني لتقديم المهارات التدريسية المقترحة:
"، و"كتابة األفكار العلمية" مس تمرة خبلؿ كامل زمن احلصة يقًتح البحث احلايل أف تكوف مهاريت "ادلناقشة العلمية يف موضوعات العلـو

"45  ، دقيقة"؛ بينما مت حتديد وقت زمٍت لكل مهارة تدريسية أخرى خبلؿ تنفيذىا مع تبلميذ الصف السادس االبتدائي يف مادة العلـو
 ( يوضح اجلدوؿ الزمٍت لكل مهارة تدريسية:3واجلدوؿ)

 الجدول الزمني لكل مهارة تدريسية في تنمية المفاهيم العلمية  3.جدول
 الزمن المخصص لتنفيذها خالل زمن الحصة الكلي  المهارة التدريسية

 دقيقة" 45مستمر "خبلؿ الػ  ادلناقشة العلمية يف موضوعات العلـو
 دقيقة من بداية زمن احلصة 15 توليد األفكار العلمية
 دقيقة منتصف زمن احلصة 15 تنظيم األفكار العلمية

 دقيقة قبل هناية زمن احلصة 15 التكامل بُت ادلعرفة وادلهارة 
 دقيقة" 45مستمر "خبلؿ الػ  كتابة األفكار العلمية

 
مت يف ىذا اللقاء حتديد اذلدؼ من البحث احلايل فيما يتعلق بفاعلية ادلهارات ": الذي يدرس اجملموعة التجريبيةلقاء علمي مع المعلم "

ىو  التدريسية على تنمية ادلفاىيم العلمية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي، وتوضيح اآللية التنفيذية لتدريب معلم العلـو عليها، وكما
الذي يُظهره ادلعلم مع الباحث يف فهم اذلدؼ الرئيس للمهارات التدريسية وآلية  معلـو أف صلاح تطبيق التجربة ادلقًتحة يتوقف على التعاوف

راتو حوؿ تنفيذىا، ويف تعاملو مع طبلبو أثناء التدريس، وأبدى ادلعلم تعاونو، ومت تدريبو على اآللية التنفيذية، واإلجابة على أسئلتو واستفسا
 اآللية. 
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بحث احلايل آلية تنفيذية لتدريب معلمي العلـو على استخداـ ادلهارات التدريسية يف تنمية ادلفاىيم قّدـ الآلية تنفيذ المهارات التدريسية: 
 ( يوضح اآللية التنفيذية:1والشكل رقم)، العلمية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي

 

 
 ( اآللية التنفيذية لتدريب معلمي العلوم على استخدام المهارات التدريسية 1شكل )

، وتُعد 1اقًتح البحث اآللية التنفيذية شكل) ( لكيفية تقدمي ادلهارات التدريسية دلعلمي العلـو يف ادلرحلة االبتدائية يف مادة العلـو
علم على ماخلطوة األوىل لآللية ىي "ادلناقشة العلمية" األساس ذلذه اآللية، ألف ادلناقشة العلمية ىي بداية التعلم احلقيقي كما يرى الباحث، و 

د خطوة العلـو يف ادلرحلة االبتدائية االىتماـ جبميع التبلميذ؛ وذلك بإتاحة الفرصة ذلم يف مناقشة علمية جادة، مع العلم أف ىذه اخلطوة تُع
ذ مستمرة مع التبلميذ داخل الفصل، فليس ذلا وقت معُت؛ فهي عملية مستمرة مع كل خطوات اآللية التنفيذية، ألف إتاحة الفرصة للتلمي

غلعلو يُدرؾ أعلية ادلداخبلت العلمية مع زمبلئو ومعلمو يف أي وقت شاء، فبل غلد حرج لطرح سؤاؿ معُت يرى التلميذ أعلية طرحو يف أي 
 وقت.

وتأيت خطوة توليد األفكار العلمية كخطوة ثانية، ويتوقف صلاح تطبيق ىذه اآللية بنجاح كل خطوة، ألف صلاحها يعٍت استعداد جيد للخطوة 
ىناؾ مناقشة القادمة، وحُتقق ادلهارات التدريسية ادلقًتحة أىدافها. وتُعد خطوة توليد األفكار العلمية نتاج خلطوة ادلناقشة العلمية، فكلما كاف 

بَت علمية فاعلة من قبل ادلعلم، فإف ذلك يعٍت وجود أفكار علمية جديدة، وأطروحات جيدة يف موضوع الدرس، وىذا يعٍت أف دور ادلعلم ك
 ومهم يف ىذه اخلطوة، ويتخللها "كتابة األفكار العلمية"، وتدوين ما يبلحظو التلميذ أو يتوصل لو بنفسو، أو يتوصل لو زمبلئو أو معلمو

 باستمرار خبلؿ عرض الدرس ومناقشتو.
نيف ما توصل لو من أفكار علمية وبعد خطوة "توليد األفكار العلمية" وخطوة " كتابة األفكار العلمية" ػلتاج التلميذ إىل تنظيم وتص

يمة ومفاىيم وحقائق علمية، وتُعد الكتابة تنظيمًا جيدًا للبنية ادلفاىيمية لدى التلميذ، حبيث ينظم تلك األفكار العلمية بصورة ذىنية سل
تنظيم األفكار العلمية"، ومقبولة لديو، وػلدث التعلم بشكل فّعاؿ وليس حفظ األفكار العلمية فقط، وقد وصف البحث ىذه اخلطوة بػ "

ثوف وفيها يظهر دور ادلعلم مبساعدة تبلميذه على تنظيم أفكارىم ذىنياً، م كتابتها؛ حبيث يطرح تساؤالت تُثَت الفضوؿ لديهم، وجتعلهم يبح
 أفكار جديدة.ويفكروف فيها، وبذلك يساعدىم ادلعلم بتنظيم أفكارىم؛ ألهنم سيتخّلوف عن أفكار مسبقة كانت لديهم، ويقتنعوف ب

توليد األفكار •
 العلمية

تنظيم األفكار •
 العلمية

المناقشة •
 العلمية

التكامل بين •
المعرفة 
 والمهارة

كتابة األفكار 
 العلمية

 مناقشة علمية

كتابة األفكار 
 العلمية

 مناقشة علمية

كتابة األفكار 
 العلمية 

 مناقشة علمية

كتابة األفكار 
 العلمية

 مناقشة علمية
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العلمية كاملة،   ويُعد تعلم تبلميذ ادلرحلة االبتدائية يف مادة العلـو للمعارؼ العلمية فقط )مبعزؿ عن ادلهارة العلمية( عائقاً لديهم يف فهم الصورة
شلا يؤكد أعلية  (Azizoglu and Geban, 2004).  كما أف مفاىيم العلـو تُعد مفاىيم رلردة يصعب فهمها، وىذا ما أكدتو دراسة

ج وغَتىا. كما مهارة "التكامل بُت ادلعرفة وادلهارة" ليتعلم التلميذ مفاىيم العلـو اجملردة، فيستطيع الوصف والتفسَت والتنبؤ وادلبلحظة واالستنتا 
دـ األشياء احملسوسة لتساعد أف ادلهارة ليست مبعزؿ عن ادلعرفة العلمية، وىنا يربز أعلية التكامل بينهما، لذا على معلم العلـو أف يستخ

ميذ التبلميذ على التعلم، كما يظهر أعلية استخدـ وسائل تعليمية مناسبة، وأف يعطي ادلعلم أمثلة من واقع حياة التبلميذ، ألف اكتساب التل
ف ػُلدد ادلهارة العلمية ادلناسبة لكل للمعرفة العلمية يتوقف على إتقانو للمهارة العلمية لتكتمل الصورة العلمية لديو، ولضماف ذلك على ادلعلم أ

مفهـو علمي، ويعتقد الباحث أف اخلطط والربامج ادلقًتحة لتحسُت تعلم التبلميذ ستسهم فعبًل يف حتسُت تعلمهم، كما يؤكد كبًل من 
 ( على أعلية استخداـ ظلاذج تدريسية مقًتحة لتحسُت التعلم.2015(؛ والرشيد)2015أبوجلنبو)

ال الثالث: ما فاعلية استخدام المهارات التدريسية في تنمية المفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف السادس اإلجابة عن السؤ 
 االبتدائي؟

(، وذلك لغرض حتديد مدى داللة الفرؽ بُت أداء اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف tولئلجابة على السؤاؿ الثالث مت استخداـ اختبار )
 (:t( يوضح نتائج اختبار )4القياس البعدي، واجلدوؿ)

( لمعرفة مدى داللة الفرق بين أداء المجموعتين التجريبية والضابطة في فاعلية استخدام المهارات tنتيجة اختبار ) 4.جدول
 التدريسية في تنمية المفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة العلوم

متوسط درجات المجموعة 
 التجريبية

متوسط درجات 
 المجموعة الضابطة

درجات  tقيمة 
 الحرية

 القيمة الحرجة
sig 

 مستوى الداللة

 الفرؽ داؿ احصائياً  0.00 58 10.718 55.7 79.4
وىذا يدؿ أف الفرؽ داؿ احصائياً وذلك لصاحل متوسط اجملموعة التجريبية، والذي  0.00( تساوي sig( أف القيمة احلرجة )4يُظهر اجلدوؿ)

تقريباً، وتتوافق نتيجة ىذا البحث مع   55.7مقارنة مبتوسط أداء اجملموعة الضابطة والذي مل يتجاوز يف قيمتو  79.4بلغ قيمتو 
يبُت أعلية وضع خطط تعليمية وبرامج لتحسُت مستوى  (، وىذا2012؛ عبدالفتاح،2018؛ ادلالكي،2018الدراسات)طو والكيبلين،

( وذلك دلعاجلة الصعوبات اليت يواجهها التبلميذ يف ادلفاىيم 2015؛ أبوجلنبو،2016؛ ابراىيم،2018التحصيل العلمي)ادلالكي،
لم أظهر تعاونًا وحتسنًا ملحوظًا يف (، ويعتقد الباحث أف من اغلابيات استخداـ ادلهارات التدريسية ادلقًتحة أف ادلع2015العلمية)الرشيد،

 .(Sandra & Juliette, 2015)موقفو جتاه العلم، ورمبا انعكس ذلك يف حتسن تعلم التبلميذ
 ادلعاجلة ولتقدير فاعلية ادلهارات التدريسية يف تنمية ادلفاىيم العلمية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي مت حساب مربع إيتا لبياف قوة تأثَت

 ذلك: 5جريبية)ادلهارات التدريسية يف تنمية ادلفاىيم العلمية(، ويوضح جدوؿ الت
 حجم أثر فاعلية استخدام المهارات التدريسية في تنمية المفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 5جدول 

 قوة التأثير مربع إيتا 2ت ت المستوى
 كبَتة 0.66 114.9 10.718 العلميةادلهارات التدريسية يف تنمية ادلفاىيم 

أف قوة تأثَت فاعلية استخداـ ادلهارات التدريسية يف تنمية ادلفاىيم العلمية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي كبَتة، حيث   5يُظهر اجلدوؿ 
نمية ادلفاىيم العلمية لدى طبلب الصف وىي قيمة مرتفعة، وىذا يشَت إىل فاعلية ادلهارات التدريسية ادلستخدمة يف ت 0.66كانت قيمة إيتا 

 السادس االبتدائي.  
ودلعرفة مقدار حتسن تبلميذ الصف السادس االبتدائي يف ادلفاىيم العلمية الواردة يف كل مهارة من ادلهارات التسع لدى تبلميذ الصف 

والنسبة ادلئوية لكل مهارة من مهارات مادة العلـو قبل ( يوضح ادلتوسط احلسايب 6السادس االبتدائي "اجملموعة التجريبية"؛ فإف اجلدوؿ)
 استخداـ ادلهارات التدريسية ادلقًتحة وبعد استخدامها:
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المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لكل مهارة من مهارات مادة العلوم قبل استخدام المهارات التدريسية المقترحة وبعد   6.جدول
 استخدامها

 المهارة المفهوم العلمي
قبل استخدام 

 المهارات التدريسية
بعد استخدام المهارات 

 التدريسية
 النسبة المئوية المتوسط النسبة المئوية المتوسط

 0.67 2.6 0.45 1.8 شلارسة الطريقة العلمية اليت يستخدمها العلماء بصورة مبسطة الطريقة العلمية

 ادلخلوقات احلية
يف ادلخلوقات احلية رسم سلطط يوضح تسلسل مستويات التنظيم 
 0.79 3.2 0.63 2.5 وعبلقتها مع بعضها البعض

 اخللية النباتية 
 0.68 2.7 0.57 2.3 ادلقارنة بُت اخللية النباتية واخللية احليوانية اخللية احليوانية

البناء الضوئي التنفس 
 0.77 3.1 0.63 2.5 التمييز بُت عملييت البناء الضوئي والتنفس اخللوي اخللوي

االنقساـ ادلنصف 
 0.81 3.2 0.62 2.5 ادلقارنة بُت االنقساـ ادلنصف واالنقساـ ادلتساوي االنقساـ ادلتساوي

 الصفة ادلوروثة
الصفة ادلكتسبة   0.84 3.4 0.61 2.4 التمثيل للصفة ادلوروثة والصفة ادلكتسبة 

الصفة السائدة الصفة 
ادلتنحيةادلقارنة بُت الصفة السائدة والصفة  ادلتنحية  2.5 0.62 3.4 0.84 

 النباتات البذرية
 0.88 3.5 0.60 2.4 التمثيل لنبات بذري وآخر ال بذري مع ذكر نوع التكاثر فيهما النباتات غَت البذرية

 0.88 3.5 0.63 2.5 تنفيذ جتربة عملية لتكوين عفن اخلبز عفن اخلبز

 0.79 3.17 0.59 2.37 المجموع الكلي

( بشكل عاـ أف النسبة ادلئوية ألداء تبلميذ الصف السادس االبتدائي يف مجيع مهارات مادة العلـو قبل استخداـ 6يُظهر اجلدوؿ)
%، كما يُظهر اجلدوؿ أف أكثر ادلفاىيم  79 %، بينما بلغت بعد استخداـ ادلهارات التدريسية ادلقًتحة59ادلهارات التدريسية ادلقًتحة بلغت 

بلميذ الصف السادس االبتدائي ىي ادلفاىيم التالية؛ االنقساـ ادلنصف، واالنقساـ ادلتساوي، والصفة ادلوروثة، العلمية اليت حتسنت لدى ت
ـو والصفة ادلكتسبة، والصفة السائدة، والصفة ادلتنحية، والنباتات البذرية، والنباتات غَت البذرية، وأخَتًا عفن اخلبز، حيث حصل كل مفه

. بينما ُيبلحظ من اجلدوؿ نفسو أف ادلفهـو العلمي "الطريقة العلمية" مل ػلقق تقدمًا كبَتًا مقارنة 0.80من علمي على نسبة مئوية أكرب 
صورة بغَتىا من ادلفاىيم العلمية، فقد بلغت ادلهارة اليت يتضمنها ادلفهـو العلمي؛ وىي "شلارسة الطريقة العلمية اليت يستخدمها العلماء ب

، ورمبا يُعزى ذلك إىل قلة اىتماـ معلمي 0.67قبل استخداـ ادلهارات التدريسية، وبلغت بعد استخدامها  0.45مبسطة" نسبة مقدارىا 
فهومي العلـو بتزويد تبلميذ ادلرحلة االبتدائية الطريقة العلمية "بصورة مبسطة"؛ واليت ميارسها العلماء يف حل ادلشكبلت العلمية. كما أف م

انية مل ػلققا تقدمًا كبَتاً، حيث بلغت نسبة ادلهارة اليت يتضمنها ادلفهوماف؛ وىي "ادلقارنة بُت اخللية النباتية واخللية اخللية النباتية واخللية احليو 
بعد استخداـ ادلهارات التدريسية، ورمبا يعود ذلك إىل أف  0.68قبل استخداـ ادلهارات التدريسية، وبلغت  0.57احليوانية"، نسبة مقدارىا 

يد ادلقارنات بُت ادلفاىيم العلمية؛ وقد يكوف السبب يف ذلك أف التلميذ تعّلم بالطريقة التقليدية معتمدًا بذلك على احلفظ التلميذ ال غلُ 
 والتلقُت، بينما ادلقارنات حتتاج إىل مبلحظة ووصف واستنتاج.

 :توصيات ومقترحات البحث
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 لـو لتبلميذ ادلرحلة االبتدائية.ضرورة تفعيل ادلهارات التدريسية ادلقًتحة يف تدريس مادة الع -
 أعلية استخداـ اخلطط والربامج العبلجية لتبلميذ ادلرحلة االبتدائية لتحسُت مستواىم العلمي. -
أف تعلم تبلميذ الصف السادس للمفاىيم العلمية يف العلـو ىي تبدأ منهم أواًل، خاصة إذا مت الًتكيز على ادلناقشة العلمية وتشجيعهم  -

 ئلة ادلختلفة؛ واليت تساعدىم على التعلم وحتسُت ادلستوى التحصيلي لديهم.على طرح األس
 ويقترح البحث ما يلي:

 إجراء دراسات علمية يف تطبيق ادلمارسات التدريسية ادلقًتحة لتحسُت مستوى التبلميذ العلمية. -
 ادلمارسات التدريسية الصفية.إجراء دراسات علمية يف مادة العلـو للمرحلتُت ادلتوسطة والثانوية يف رلاؿ حتسُت  -

 قائمة المراجع العربية:
أثر استخداـ ظلوذج وودز يف تنمية ادلفاىيم و مهارات التفكَت الناقد لدى طالبات الصف (.2015أبو جلنبو، صفاء خليل)

 . رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، اجلامعة اإلسبلمية: غزة.السادس األساسي يف العلـو العامة
(. ضعف ادلستوى التحصيلي لدى بعض طبلب ادلرحلة االبتدائية يف ادلملكة العربية السعودية يف 2016إبراىيم، هباء الدين)

 ، اجلزائر.16، عرللة جيل البحث العملي .مادة الرياضيات
يف حتصيل طالبات   SWH  (. أثر اسًتاتيجية الػكتابة كحل مشكلة يف تعليم العلـو الػ2015اجلمعاف، أمل؛ وفوده، زلمد )

 .47_32(، 1)4،. اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصةالصف األوؿ الثانوي يف مقرر الكيمياء واجتاىهن ضلوىا
(. تقومي ادلمارسات التدريسية لدى معلمات العلـو بادلرحلة االبتدائية يف ضوء التوجهات القائمة 2015الرشيد، منَتة زلمد)

 .228-203(، 2)27، جامعة ادللك سعود، رللة العلـو الًتبويةيف ادلملكة العربية السعودية. على االقتصاد ادلعريف 
(. أثر اسًتاتيجية احملطات العلمية يف التحصيل وبعض عمليات العلم يف العلـو لدى تلميذات 2018الزىراين، عزة صاحل )

 .145-167(، 2)16، والنفسية رللة العلـو الًتبويةالصف السادس االبتدائي مبدينة مكة ادلكرمة. 
 . الطبعة الثانية، الرياض: مكتبة الرشد.طرؽ تدريس العلـو(. 2009السعدين، زلمد أمُت )

(.أثر استخداـ النمذجة ادلعرفية يف تنمية التفكري التأملي وحتسُت االجتاىات 2018طو، ناىدة زلمد؛ والكيبلين، صفاء زيد)
، رللة اجلامعة اإلسبلمية للدراسات الًتبوية والنفسيةالعلمية ضلو مادة العلـو لدى طلبة الصف اخلامس االبتدائي يف دولة الكويت. 

26(3،)696-673. 
. الطبعة األوىل، بَتوت: مكتبة حسُت عبلقتو بالقيم االسبلمية والًتبويةالتحصيل الدراسي و (. 2010عبد احلميد، علي أمحد )

 العصرية.
رات التواصل الشفوي للتبلميذ بطيئي التعلم مهااأللعاب التعليمية يف تنمية تيجية استرإفاعلية (. 2012عبدالفتاح، صفوت )

 بحوث الًتبوية، جامعة القاىرة.. رسالة ماجستَت غَت منشورة، معهد الدراسات واليف ادلرحلة االبتدائية
(. أسباب تدين نتائج طلبة الصف الرابع االبتدائي يف اختبارات 2014الفارس، شيماء عبداللطيف؛ واحليلة، زلمود )

TIMSS  .52-25(،9)5، اجمللة العربية لتطوير التفوؽدلادة العلـو من وجهة نظر معلميهم وموجهي العلـو بدولة الكويت. 
مستوى حتصيل تبلميذ الصف الرابع يف مادة العلـو بأمانة العاصمة للمفاىيم العلمية ادلتضمنة (. 2008زلمد)القحطاف، علي 

 رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة صنعاء: اليمن. يف ادلقياس الدويل.
يل الدراسي أثر استخداـ الرسومات الكاريكاتورية يف تدريس مادة العلـو على التحص(. 2017القرشي، ىنادي سعود )

 .52-67(، 1)1، رللة العلـو الًتبوية والنفسيةلطالبات الصف الرابع االبتدائي مبكة ادلكرمة. 
(. درجة شلارسة معلمي العلـو لبلسًتاتيجيات ادلتناغمة مع مبادئ التعلم 2019الكيومي، منَتة شامس؛ وعلياف، شاىر رحبي)

 . 289-6،312، اجمللة العربية للعلـو الًتبوية والنفسيةادلستند للدماغ يف مدارس احللقة الثانية للتعليم األساسي بسلطنة عماف. 
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 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
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 مستخلص :
السعودية ىدفت الدراسُة إىل ربديد واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف ادلملكة العربية      

أىداف الدراسة؛ استخدمت من حيث زلاور التنمية ادلهنية األتية: األدوار ادلتوقعة منو والكفايات التعليمية ومهارات البحث العلمي. ولتحقيق 
( معلم/ـة من معلمي التعليم العام بادلملكة العربية السعودية. ومت بناء 483الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي، وتكّونت عينُة الدراسُة ِمن )

التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل  " عبارة يف ثالث زلاور: زلور واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف88استبانة مغلقة تتكون من"
عليمية، وزلور واقع لألدوار ادلتوقعة منو، وزلور واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف الكفايات الت

مهارات البحث العلمية. وتوصلت الدراسة إىل أن درجة إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف 
سايب عام مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف ادلملكة العربية السعودية جاءت عالية دبتوسط ح

ستقبل بادلرتبة األوىل، يليو زلور الكفايات التعليمية، وأخَتًا (؛ حيث يأيت زلور األدوار ادلتوقعة من معلم ادل0..1( وباضلراف معياري )3..4)
 ية السعودية.زلور مهارات البحث العلمي كأقل مساعلات ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف ادلملكة العرب

 نتدى الدويل للتعليم العام يف ادلملكة العربية السعودية.ادلعرض وادل -معلم ادلستقبل -كلمات مفتاحية: التنمية ادلهنية
Abstract 

     This study aimed to evaluate the international fair and general education forum 
(IFGEF) contribution in the professional development of future teachers in the Saudi 
Arabian Kingdom (KSA) with regard to several axes of professional growth: its expected 
roles, educational competencies, and research skills. To achieve the study objectives this 
study has used the descriptive Survey method, the sample consisted of 384 teacher of 
KSA’s general education staff, a closed 28 phrase survey was built in three axes: the 
IFGEF’s contribution in the professional development of the future teacher’s expected 
roles, the IFGEF contribution in the professional development of the future teacher’s 
educational competencies, and contribution of the IFGEF in the professional 
development of the future teacher’s scientific research skills. The study revealed that the 
degree of the IFGEF contribution in the professional development of the future Saudi 
Arabian teacher is high with an arithmetic mean of (3.64), and a standard deviation of 
(0.71). the future teacher's expected roles ranked first, followed by the educational 
competencies, and finally scientific research skills as the least contributions of IFGEF in 
the professional development of the future KSA teacher. 
Keywords: Professional growth, future teacher, international fair and general education 
forum in Saudi Arabia. 
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 مقدمة:
اد يشهد العامل تطورات معرفية واقتصادية واجتماعية وتقنية متسارعة؛ شلا جعلها مسة اجملتمعات ادلتقدمة يف القرن احلادي والعشرين، فيزد      

نمية إىل التنافس بُت الدول على تطوير واستثمار رأس ادلال البشري؛ ويعول معظمها على التعليم كركيزة أساسية لتطوير اجملتمع ودفع عجلة الت
ة األمام، شلا يقتضي بالضرورة مراجعة مجيع مكونات النظام التعليمي والسعي لتطويرىا، وحيث أن ادلعلم يعترب حجر أساس األنظمة التعليمي

متمكن من  فقد كان لزًما على الدول االىتمام بنوعية معلم ادلستقبل ذو ادلهارات والكفايات التعليمية والبحثية يتمكن من خالذلا إعداد نشء
 . مهارات ىذا القرن، وذلك لتحقيق أىداف النظام التعليمي ادلنشودة ، بالعمل على التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل

وتعد التنمية ادلهنية للمعلم من األىداف ادلهمة لألنظمة التعليمية حول العامل، حيث أن التنمية ادلهنية للمعلم هتدف بشكل رئيس       
. وىذا ما يوضحو (Finsterwald,Wagner,Schober,Luftenegger & Spiel, 2013) التعليم لتحسن سلرجات

م( حيث أن أقوى النظم التعليمية حول العامل ستكون تلك اليت تستطيع أن تصنع تكيفاهتا ادلستمرة يف وجو 8108م/8108شاليشر)
(.  ويؤيده ترلينج .85ادلعلمُت وذلك بتنميتهم ادلهنية )ص  ادلطالب ادلتجددة للعصر من خالل تطوير مكونات منظومتها وعلى رأسها

م( بأن االستثمار القوي وادلستمر يف التنمية ادلهنية للمعلم يف القرن احلادي والعشرين أساًسا لتحول نظم التعليم حول 8104م/8112وفادل)
ستمر جلوانب تكوين ادلعلم التخصصية والًتبوية وادليدانية والثقافية (. كما تربز أعلية التنمية ادلهنية للمعلم يف معاجلة القصور ادل048العامل )ص

م( إىل أن أغلب الدول ومنها سنغافورة والصُت تعي بأنو البد من تطبيق 8102م/.810(. ويشَت راميرز وتشونغ )034م، ص 8101)نصر،
-30متوافق مع متطلبات القرن احلادي والعشرين )ص ص التنمية ادلهنية للمعلم للحصول على جودة يف اإلصالحات التعليمية لتنشئة جيل 

م( أن أعلية ادلشاركة واحلضور للمعلم يف ادلؤسبرات والندوات وادلعارض العلمية وورش العمل ادلصاحبة تكمن .810(.  وتضيف خليل )011
احتياجات ادلعلم ومتطلبات العصر؛  ليلم بكل يف كوهنا أحد أساليب التنمية ادلهنية ادلهمة وادلقصودة وادلخطط ذلا بشكل مسبق ومنظم وفق 

م( بضرورة تفعيل الشراكات مع اجلامعات وادلراكز البحثية الدولية .810ما ىو جديد يف صاحل ربسُت مهنتو.  كما أوصت دراسة خجا)
التعلم وتطويرىا.  وىذا ما تعيو ادلملكة العربية واحمللية الرائدة من خالل ادلعارض وادلنتديات ادلقامة زللًيا ودولًيا دبا يُثمر لصاحل ربسُت سلرجات 

ىـ، وحىت 0423السعودية؛ حيث حَرصت على عقد مؤسبرات خاصة بادلعلم من خالل كلية الًتبية جبامعة أم القرى وقد كان ادلؤسبر األول عام 
تمام يف الوقت الراىن إذ أطلقت رؤية ادلملكة العربية اليوم الزالت ىذه ادلؤسبرات مستمرة تُعٌت بادلعلم وتكوينو وتنميتو ادلهنية. وازداد االى

ة ، وبرز أمامها ربدي الصورة النمطية السلبية دلهنة التعليم، ومن أبرز أىدافها التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل )رؤية ادلملكة العربي8141السعودية 
 م(.8102، 8141السعودية

ا من ادلؤسبرات وادلعارض وادلنتديات ادلوجهة للمعلم واليت تسعى لتنميتو ادلهنية، واتساع رؤيتو، وصقل ويف ىذا اجملال تقدم وزارة التعليم عددً      
 خرباتو، ومنها: ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام بدوراتو الستة والذي يوجو ادلعلمون حلضوره وادلشاركة بو.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
وادللتقيات وادلؤسبرات التعليمية يف ادلملكة العربية السعودية وتنوع مشاركة اجلهات فيها؛ إال أن موضوع إسهامها  بالرغم من وفرة  ادلعارض     

لتعليم يف تنمية ادلعلمُت مهنيا مل ػلظ باىتمام ودراسة تتالءم مع القفزة النوعية يف التعليم، وىذا ما يؤكد عليو اجمللس الوطٍت الفنلندي ل
(FNBEأنو من أج ) ًل احلصول على معلمُت متجددين ومتواكبُت مع التغَتات ادلتجددة وادلتسارعة، ىناك أساسيات لتنمية ادلعلمُت مهنيا

لمُت منها: التعلم مدى احلياة، والفعالية، وتوقع االحتياجات والكفاءات ادلستقبلية يف التعليم، والتوجو القائم على البحوث حيث يصبح ادلع
(. وعند تنمية ادلعلمُت مهنياً Rajakaltio,2014, P.5نتاج ادلعرفة ونقدىا من خالل ادلنتديات وادلؤسبرات العلمية )باحثُت مشاركُت يف إ

لية لتكوين معلم للمستقبل يتمتع دبهارات عالية متوافقة مع متطلبات القرن احلادي والعشرين؛ البد أن يكون ادلعلم واعيًا لألىداف ادلستقب
ث عن ادلعرفة ادلستقبلية يف التدريس من خالل ادلشاركة واحلضور للملتقيات وادلؤسبرات العلمية، وادلشاركة يف احلوارات مع لعملية التعليم وباح

.  ويف (Ryymin, Joyce and Laurikainen, 2016. Pp 27-28نظرائو ادلعلمُت، والسعي حلل التحديات اليت تواجهو )
يات عديدة زللية ودولية بأعلية التنمية ادلهنية للمعلم من خالل توجيهو للحضور وادلشاركة يف ىذا اجملال أوصت مؤسبرات ومنتديات وملتق



ــــــــــــــــــعوديةواقع إسهام املعرض واملنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية املهنية ملعلم املستقبل في اململكة العربية ا  لســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
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ادلؤسبر السنوي األول ادلؤسبرات وادلنتديات وادلعارض احمللية والدولية اليت هتتم بادلعلم والتعليم والتخصص العلمي لو ومن أبرز ىذه ادلؤسبرات: 
منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم ن العريب ادلقام جبامعة الدول العربية بالتعاون مع اجلامعة األمريكية بالقاىرة و للمعلمُت لتطوير التعليم يف الوط

ادلؤسبر الًتبوي: إعداد ادلعلم الواقع وادلأمول جبامعة القدس ادلفتوحة رام اهلل  م(، و.810) والثقافة وادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والفنون
ومؤسبر معلم ادلستقبل: إعداده وتطويره، جبامعة ادللك م(، .810باجلامعة ادلفتوحة عمان) ومهنيا معرفيا العريب ادلعلم إعدادم(، ومؤسبر .810)

ىـ(، .034ىـ(، ومؤسبر إعداد وتدريب ادلعلم يف ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر جبامعة أم القرى دبكة ).034سعود بالرياض )
جبامعة األمَتة نورة بالرياض  ملتقى معلم العصر الرقميو ىـ(، 0348وملتقى صناعة مهنة التعليم ادلنظم من ىيئة تقوًن التعليم بالرياض )

 ه(.0348ىـ(، ومؤسبر ادلعلم وعصر ادلعرفة: الفرص والتحديات جبامعة ادللك خالد بأهبا )0348)
لتعليم يف ادلملكة العربية السعودية من ادلعارض وادلنتديات؛ ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم شلا سبق وحيث أن من أىم ما تقيمو وزارة ا    

العام وقد بلغ عدد دوراتو ست دورات يوجو حلضورىا وادلشاركة هبا ادلعلمون وادلعلمات لالستفادة من اجللسات العلمية وورش العمل وعرض 
، سعت ىذه الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيس: ما واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم التجارب العادلية لتبادل اخلربات حول العامل

 العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف ادلملكة العربية السعودية؟
 ويتفرع منو األسئلة األتية:

 دلعلم ادلستقبل لألدوار ادلتوقعة منو؟ما واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية 
 ما واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف الكفايات التعليمية؟

 ما واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف مهارات البحث العلمي؟
 داف الدراسة:أى

 ربديد واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف ادلملكة العربية السعودية.
 التعرف على واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل لألدوار ادلتوقعة منو.

 واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف الكفايات التعليمية.التعرف على 
 التعرف على واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف مهارات البحث العلمي.

 أىمية الدراسة:
ل احلالية يف ربديد واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف ادلملكة العربية السعودية يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبتساىم الدراسة 

 وبذلك قد تساعد وزارة التعليم يف تقوًن أعمال ادلعرض وادلنتدى الدويل الذي تقوم بإعداده وتنظيمو وتنفيذه.
 وزارة التعليم يف عقد معارض ومنتديات متتالية للتعليم العام شلا قد يؤدي إىل استمرارية تطوير ادلعلم.ُتربز الدراسة احلالية جهود 

تربز أعلية مشاركتو  هتم الدراسة احلالية معلم ادلستقبل ألهنا تتناول واقع إسهام ادلعارض وادلنتديات الدولية ادلتسلسلة يف التنمية ادلهنية لو وبالتايل
 فيها وحضورىا.

 ل.تُقدم نتائج ىذه الدراسة إضافة جديدة يف ربديد واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقب
 حدود الدراسة:

 : تقوم الدراسة احلالية على رلتمع ادلعلمُت وادلعلمات يف التعليم العام.حدود بشرية
 ودية.: ادلملكة العربية السعحدود مكانية

 : تتمثل يف؛ ادلتغَت ادلستقل: ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف ادلملكة العربية السعودية بدوراتو الستة. وادلتغَت التابع:حدود موضوعية
 اجلانب ادلعريف للتنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل.

 ىـ0342/0331الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي  حدود زمانية:
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 صطلحات الدراسة:م
تنظمو وزارة  بادلملكة العربية السعودية بأنو: "ادلعرض وادلنتدى الدويل الذي وتعرفو وزارة التعليمالمعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام 

م وكان آخر 8100التعليم يف مركز الرياض للمعارض وادلؤسبرات يف مدينة الرياض ويبلغ عدد دوراتو حىت اآلن ست دورات؛ حيث بدأ يف عام 
 م(. وتتبٌت الدراسة احلالية ىذا التعريف.8102م )ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام،8108 دورة لو يف

م( "بأهنا رلموعة إجراءات يتم وضعها مسبًقا من قبل ذو االختصاص واليت هتدف إىل تزويد .810يعرفها احلميداوي )التنمية المهنية: 
وادلهارات واإلجراءات والسلوكيات اليت ربسن أدائو يف مجيع جوانب العملية التعليمية دبا يليب حاجات اجملتمع ومتطلباتو" ادلعلمُت بادلعارف 

 (.40)ص
بأهنا ادلعارف واخلربات وادلهارات والسلوكيات اليت يكتسبها ادلعلم وربسن أدائو يف مجيع جوانب العملية وتعرف في ىذه الدراسة إجرائًيا: 

 مية شلا يؤىلو للقيام بأدواره واتقان احلد األدىن من الكفايات التعليمية ومهارات البحث العلمي ادلتوقعة منو.التعلي
 اإلطار النظري للدراسة:

لى يتضمن يف احملور األول توضيًحا للمعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام بادلملكة العربية السعودية ويسلط الضوء يف احملور الثاين ع     
 التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل كاآليت:

 أواًل: المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام بالمملكة العربية السعودية.
رض يعترب ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام من أبرز معارض ومنتديات وزارة التعليم قي ادلملكة العربية السعودية ويقدم يف ىذا ادلع     

لسات علمية وورش ىادفة وأجنحة عرض تسعى التساع األفق يف التعليم العام ونقل التجارب واخلربات وادلمارسات ادلثمرة زللًيا وادلنتدى ج
م(. وفيما يلي وصف لطبيعة ىذه ادلعارض وادلنتديات: أقيم ادلعرض وادلنتدى األول 8102وعادلًيا )ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام،

م( بعنوان "الالمركزية يف التعليم" وكان ضيف ادلعرض وادلنتدى يف ذاك العام دولة سنغافورة وتناول ادلنتدى أربع 8100يف عام ) للتعليم العام
زللية وعادلية وزلور عرض ومناقشة وحبث تصميم بيئات التعلم للقرن –زلاور كااليت: زلور ذبارب وظلاذج مؤسسية يف تطوير التعليم العام 

رين وزلور بناء رلتمع ادلعرفة ادلدرسي وزلور ربسُت ادلمارسات الًتبوية. وقد ربدث فيو عدد من ادلتحدثون زللًيا ودولًيا يف أربع الواحد والعش
م( بعنوان 8108عشر رلال من رلاالت التعليم الرئيسة. إضافة إىل أجنحة ادلعرض احمللية والعادلية. بينما أقيم ادلعرض وادلنتدى الثاين يف عام)

وتأىيل  ثقة وإجالل دلعلم األجيال" وكان ضيف ادلعرض وادلنتدى يف ذاك العام دولة كوريا اجلنوبية وتناول ادلنتدى احملاور األتية: زلور إعداد"
وبلغ عدد اجللسات ادلعلم للتحول إىل رلتمع وزلور اختيار ادلعلم والتحول اىل رلتمع ادلعرفة وزلور التطوير ادلهٍت للمعلم وزلور تقوًن أداء ادلعلم. 

 ( ورشة قام هبا عدد من ادلتحدثُت وادلدربُت العادليُت دبجال التعليم. إضافة إىل أجنحة ادلعرض احمللية والعادلية.83( وورش العمل )45العلمية )
شركة عادلية  811من  م( وكان ضيف ادلعرض وادلنتدى يف ذاك العام دولة فنلندا وشارك أكثر8104وجاء ادلعرض وادلنتدى الثالث يف عام )
جناح زللي ودويل يف ادلعرض. كما أقيم ادلعرض  051دولة. إضافة إىل ما يزيد عن  04متحدثا من  43وزللية متخصصة يف صناعة التعليم و

ية وبلغ عدد م( بعنوان" أستطيع أن أنافس " وكان ضيف ادلعرض وادلنتدى يف ذاك العام دولة أدلانيا االرباد8103وادلنتدى الرابع يف عام)
( زلاضرة من متحدثون زلليون وعادليون إضافة إىل ما يزيد عن 51( دولة كما بلغ عدد احملاضرات ادللقاة )41ادلشاركات من الدول األخرى )

ض م( بعنوان "االستثمار يف التعليم "وكان ضيف ادلعر .810وتاله ادلعرض وادلنتدى اخلامس يف عام) جناح زللي ودويل يف ادلعرض. 851
( متحدث ومدرب إضافة إىل ما 1.وادلنتدى يف ذاك العام دولة فرنسا وبلغ عدد ادلتحدثُت يف الندوات وادلدربُت يف ورش العمل ما يزيد عن )

" م( بعنوان" التعليم والتعلم يف الطفولة ادلبكرة8108وأخَتًا ادلعرض وادلنتدى السادس يف عام ) جناح زللي ودويل يف ادلعرض. 451يزيد عن 
ة يف تعزيز وكان ضيف ادلعرض وادلنتدى يف ذاك العام الواليات ادلتحدة األمريكية وسبثلت زلاور ادلنتدى يف االيت: زلور أثر تنمية الطفولة ادلبكر 

ادلبكرة، وزلور  رأس ادلال البشري والنمو االقتصادي، زلور إعداد الطفل دلهارات القرن احلادي والعشرين، وزلور قيادة التعلم يف مرحلة الطفولة
 التعليم الشامل لتعزيز ظلو وتعلم الطفل. إضافة إىل أجنحة ادلعرض احمللية والعادلية.
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واليت وادلتأمل ذلذه ادلعارض وادلنتديات يالحظ أهنا عبارة عن مزيج ثري وىائل من ادلعارف والتجارب واخلربات والتقنيات احمللية والعادلية      
ن ارتبط بالعملية التعليمية وعلى رأسهم ادلعلم الذي يعترب ركن أساسي للعمليات التعليمية وادلوجو ذلا، ومن خالل ما تعترب هنر ينهل منو كل م

 سبق من توضيح حول ادلعرض و ادلنتدى الدويل للتعليم العام يف ادلملكة العربية السعودية وحيث أن غالبية حضور ىذه ادلعارض وادلنتديات
يم العام تتناول ىذه الدراسة واقع إسهام ىذه ادلعارض وادلنتديات يف التنمية ادلهنية ذلم، وقد استفادت الدراسة احلالية معلمُت ومعلمات التعل

دلعارض من عرض وربليل ادلؤسبرات السابقة هبذا احملور يف ربديد رلاالت التنمية ادلهنية ادلتوقع ظلوىا من خالل طبيعة عناوين وفعاليات ىذه ا
 .وادلنتديات

 ثانًيا: التنمية المهنية لمعلم المستقبل.
ويد ميثل مفهوم التنمية ادلهنية للمعلم أحد ادلفاىيم ادلتداولة باىتمام يف الوقت الراىن على الصعيد العادلي دلا لو من دور أساسي يف ذب    

 Mizell (2010)مهنتو ورلتمعة وعصره. يذكر مازيل التعليم، ودلا لو من أعلية يف تطوير أداء ادلعلم ليتمكن من التعامل مع ادلستجدات يف 
ستوى أن التنمية ادلهنية ىي الطريقة الوحيدة اليت ميكن للمعلمُت أن يتعلموا ويتطوروا هبا، وػلسنوا أدائهم يف الفصول شلا يؤدي الرتفاع م

و ادلهٍت والتدريب أثناء اخلدمة للمعلم بالرغم من م( إىل أن ىناك فرق بُت التنمية ادلهنية والنم.810(. وتشَت الطاىر)p3ربصيل طالهبم )
يف صلاحو"  تناوذلم كمًتادفات يف بعض الًتبويات. حيث أن النمو ادلهٍت يعٍت" زيادة يف معرفة ادلعلم ومهاراتو التدريسية وكفاءاتو ويصاحبو زيادة

بل منظمات ومؤسسات تربوية وتعليمية تعمل على وضع أنشطة وىو عملية تلقائية غَت مقصودة بينما التنمية ادلهنية عملية مقصودة تتم من ق
لتدريب وبرامج من أجل النمو ادلهٍت للمعلم وقد ربدث التنمية ادلهنية من قبل ادلعلم نفسو بدافع شخصي وتسمى التنمية ادلهنية الذاتية، أما ا

لقصَتة اليت تنتهي دبنح شهادة اجتياز أو ما شابو وتسعى لرفع مستوى أثناء اخلدمة فيعٍت "رلموعة من الربامج والدراسات ادلؤقتة أو الطويلة أو ا
عدادىم ادلعلم يف ناحية أو أكثر من نواحي ادلهنة" فالتدريب أثناء اخلدمة يهدف لتحقيق نتائج وخربات معينة كما يُعٌت بادلعلمُت الذين سبق إ

بنتائج وخربات هتدف بشكل عام لتحسُت مهارات وخربات ادلعلم وهتتم بادلعلم  للمهنة كما أنو مؤقت بفًتة معينة، بينما التنمية ادلهنية معنية
 منذ التحاقو دبؤسسات اإلعداد وبعد زبرجو منها وقبل تعيينو وأثناء اخلدمة وىي بذلك عملية مستمرة وليست مؤقتو. وتتبٌت منظمة التعاون

( باعتباره رلموعة أنشطة تنمي مهارات ادلعلم ومعرفتو وخرباتو PDعلم )( مفهومًا شاماًل للتطوير ادلهٍت للمOECDاالقتصادي والتنمية )
 (.IGCSE ،2017وخصائصو التدريسية )

م( يف مفهوم التنمية ادلهنية أهنا "العملية اليت تتضمن رلموعة الربامج ادلخطط ذلا على ادلستوى الرمسي، واليت 8103وتذكر عبد القادر)      
معلمُت، متمثال يف: زيادة وربسُت ما لديهم من معارف ومفاىيم ومهارات تتعلق بعملهم ومسؤولياهتم ادلهنية، وترفع ينتج عنها النمو ادلهٍت لل

من مستوى اإلنتاجية لديهم، وسبكنهم من حل مشكالهتم يف ضوء ما ميتلكونو من مهارات ترتبط دبهارات القرن احلادي 
دلهنية بأهنا "تلك العمليات واألنشطة ادلنظمة اليت تقدم للمعلمُت دبختلف فئاهتم م( التنمية ا8105(. ويعرف وىبة )81.والعشرين")ص

، وصقل وزبصصاهتم هبدف االرتقاء دبستوى ادلعارف وادلهارات واالذباىات ادلهنية لديهم، وربقيق النمو ادلهٍت ادلستمر ذلم، ورفع أدائهم ادلهٍت
م( بأهنا عملية تركز على إثراء معلومات .810(. بينما تشَت خليل)82لتجديد يف عملهم" )صمهاراهتم العلمية وزيادة قدراهتم على اإلبداع وا

ومعارف ادلعلمُت وتطور سلوكهم الًتبوي ذباه طالهبم وىذه العملية وفق زبطيط مبٍت على حاجات ادلعلمُت ومالحظات ادلسؤولُت عنهم 
كما تعرف بأهنا: "هنج شامل ومتواصل ومكثف لتحسُت أداء ادلعلمُت ليصبحون   دلواجهة ما قد ػلدث يف ادلستقبل من تطورات علمية وتقنية.
وشلا سبق  .(National Staff Development Council, 2019) أكثر فعالية فـي رفـع مـستوى التحصيل العلمي للطالب "

وأداء ادلعلم منذ التحاقو دبؤسسات اإلعداد  من تعاريف يتضح أن مفهوم التنمية ادلهنية يشمل كل زلاولة تسهم يف تطوير معارف وخربات
 Mizellوحىت توقفو عن اخلدمة أو تقاعده لتحقيق النمو ادلهٍت الشامل وادلستمر يف ضوء ما ػلدث من مستجدات. ويضيف مازيل 

 (.5ة يف كلية أو جامعة )ص أن التنمية ادلهنية تشمل العمليات الرمسية مثل: ادلؤسبر، وورشة العمل، والتعلم من الزمالء، أو دور  (2010)
تتسم بعدد من اخلصائص توردىا عدد من الًتبويات منها: الشمولية؛ فهي موجهة جلميع  أما عن خصائص التنمية ادلهنية للمعلم فإهنا      

يت تتبناىا الدول، ادلعلمُت بكافة ادلستويات ويف مجيع التخصصات، واالستمرارية؛ كوهنا مطلب عصري يتماشى مع ادلستجدات الًتبوية ال
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، والواقعية؛ حيث أهنا تنطلق من االحتياجات الفعلية للمعلمُت، والتنوع؛ حيث تتنوع أساليب التنمية وفق ادلستويات والتخصصات والتوجهات
نظيم مؤسسي فعال، والتقنية؛ حيث يتم دمج التقنية ادلتقدمة يف برامج التنمية. ادلهنية والقصدية؛ فهي عملية ليست عشوائية وإظلا زبضع لت

؛ .3-35م، ص ص.810؛ والطاىر،40-41م، ص ص8105ووضوح األىداف ومواكبة التغَتات والتطورات الًتبوية ادلعاصرة )وىبة،
 (.31-42م، ص ص .810واحلميداوي،

 ويفيد تطوير ادلعلمُت مهنيًا يف ربقيق العديد من األىداف منها: ذبديد معرفة ادلعلمُت العلمية والًتبوية بادلستجدات احلديثة زللياً        
 ودولياً، وربديث مهاراهتم يف أساليب وطرق التدريس اجلديدة، وتزويدىم باألحباث الًتبوية، وعرض التجارب الفردية الناجحة للمعلمُت،
وأفضل التطبيقات وادلمارسات للمناىج الدراسية اجلديدة، وسبكُت ادلدارس من تطوير وتطبيق اسًتاتيجيات جديدة للمناىج الدراسية 
 وادلمارسات التدريسية على حد سواء، وتبادل ادلعلومات واخلربات بُت ادلعلمُت وغَتىم من األكادمييُت وادلعلمُت يف ادلدارس الصناعية،

 (.   OECD, 2009, p 49علمُت األضعف ليصبحوا أكثر فعالية )ومساعدة ادل
م( 8105م( ووىبة )8108وعامر)(Mizell,2010) مازيل وعن أساليب التنمية ادلهنية للمعلم؛ تذكر الًتبويات ومنها    

ة بالتنمية ادلهنية للمعلمُت؛ م( عدد من األساليب ادلستخدمة من قبل اجلهات ادلعني.810م( واحلميداوي ).810م( وخليل).810والطاىر)
ات وىي: التدريب أثناء اخلدمة والزيارات الصفية والبعثات اخلارجية والرحالت العلمية والتوجيو للتنمية الذاتية وحضور ادلؤسبرات والندو 

 ل اخلربات احمللية والعادلية.واللقاءات وادلعارض وورش العمل وكتابة األحباث والتقارير وزيارة ادلكتبات وادلشاركة حبلقات البحث وتباد
وترى الباحثتان أن كل تلك اخلربات مفتوحة أمام ادلعلم للمشاركة فيها من خالل ادللتقيات وادلؤسبرات الًتبوية واليت ذبمع خربات على        

عن طريق طرح مشكالت مهنية  م( أن ادلنتديات تعقد للتزود خبربات جديدة.810ادلستوى الوطٍت والدويل. ويف ىذا اجملال تشَت الطاىر)
فعهم ودراستها وربليلها وتفسَتىا وحضور ادلعلمُت ومشاركتهم يف مثل ىذه ادلنتديات يثري خلفيتهم الثقافية ويعاوهنم يف أداء مهامهم بل ويد

توجيههم التوجيو السديد إىل القراءة والبحث والنقد واالستنتاج والسعي للتحسُت والتطوير والنهوض بالنشء من خالل تطوير مهاراهتم و 
م( أن ورش العمل تكسب ادلعلم معلومات ومهارات متعددة وتتيح الفرصة لتبادل 8105لتحقيق أىداف التعليم الكربى. كما يذكر وىبة )

لتقي ادلعلم اآلراء واألفكار للوصول إىل ربقيق األىداف كما توفر الفرص لالبتكار عن طريق التساؤالت ادلطروحة من قبل ادلشاركون وقد ي
 Marcelo (2009)دبعلمُت يف مدارس متنوعة بنفس زبصصو شلا يفيده يف تبادل اخلربات معهم وتطويرىا بشكل مستمر. ويشَت ماركلو 

اليت تزيد ات إىل أن تطوير ادلعلمُت مهنياً عملية فردية ومجاعية، تستغرق فًتة زمنية طويلة، من خالل خربات رمسية وغَت رمسية كادلنتديات وادلؤسبر 
 حصيلة ادلهنية.

دلعارض وحيث أن الدراسة احلالية هتتم دبعرفة واقع إسهام أحد أساليب التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل وىو حضور أو ادلشاركة يف ادلنتديات وا    
ة من زلور التنمية ادلهنية يف معرفة طبيعة وورش العمل ادلرتبطة دبعرض ومنتدى التعليم العام على مستوى التنمية ادلهنية لو، فقد استفادت الدراس

ن مث بناء أداة ىذا األسلوب وأعليتو للتنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل، كما استفادت من ىذا احملور يف ربديد بنود جوانب التنمية ادلهنية ادلأمولة وم
مُت ادلستقبل مهنيا نادرة على ادلستويُت اخلليجي والعريب _يف حدود وتعترب دراسة إسهام ادلعارض وادلنتديات التعليمية يف تنمية معلالدراسة. 

ية علم الباحثتان_، وتشَت رلموعة من الدراسات إىل ضرورة االىتمام بالتنمية ادلهنية للمعلم، وفيما يلي بعض الدراسات اليت تناولت التنم
 ادلهنية للمعلمُت بشكل عام:

أجريت يف ىولندا حول أفضل الطرق لتنمية ادلعلمُت مهنًيا من  Jacobiene, et al (2010) ففي دراسة اجراىا جاسوبُت وآخرون      
أجل مستقبل أفضل، توصلت إىل أن تبادل األفكار حول طرق التدريس اجليدة، وتبادل التجارب التدريسية ومناقشتها وربديد مشكالت 

 ادلتبادل بُت ادلعلمُت وعاد عليهم بتطوير أنفسهم مهنيًا دبا يتفق مع التدريس والصعوبات ونقدىا وحلها رفع مستوى االعتماد اإلغلايب
 األىداف ادلستقبلية.

م( إىل تطوير األدوار األكادميية ادلهنية للمعلمُت يف رلال التنمية ادلهنية للمعلم يف مصر يف ضوء 8104بينما ىدفت دراسة وىبة )       
تقدًن تصور مقًتح وخلصت الدراسة إىل الكشف عن واقع التنمية ادلهنية يف مصر وتقدًن تصور االذباىات احلديثة يف ىذا اجملال من خالل 
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 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
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 & Kereluik, Mishra, Fahnoeوقامت دراسة كريلوك وميشرا وفاىنو وتَتي  مقًتح للتنمية ادلهنية يف ضوء االذباىات احلديثة.
Terry (2013)  تناولت معرفة ادلعلم األساسية واإلنسانية وادلهارية للقرن احلادي والعشرين دبراجعة مخسة عشر دراسة من الدراسات اليت

لم األساسية ادلتوافقة مع أىداف التعليم العامة. وخلصت إىل أنو بالرغم من التغيَتات الكبَتة يف التوجهات احلديثة يف التعليم إىل أن معرفة ادلع
 مشل التطوير وسيلة نقل ادلعرفة دبساعدة ادلعلم من خالل دمج التقنيات يف التعليم.واإلنسانية وادلهارية حافظت على أعليتها للمعلم و 

إىل الكشف عن مدى ارتباط وأعلية األداء ادلهٍت للمعلم دبهارات القرن احلادي والعشرين من  م(8103وىدفت دراسة عبد القادر)      
نية للمعلمُت يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظرىم، وتقدًن وجهة نظر اخلرباء وادلختصُت، والتعرف على واقع التنمية ادله

ال تراعى تصور مقًتح للتنمية ادلهنية يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين. وتوصلت النتائج إىل أن مستوى الربامج ادلهنية ادلقدمة للمعلمُت 
ذه النتائج مت تقدًن تصور مقًتح لتنمية ادلعلم يف ضوء مهارات القرن احلادي إىل حد كبَت مهارات القرن احلادي والعشرين، ويف ضوء ى

 والعشرين.
إىل الربط بُت تطوير ادلعلمُت مهنيًا قبل اخلدمة وأثناءىا باعتبار عملية التطوير مستمرة يف  Niemi (2015)وىدفت دراسة نيمي         

سية تعزز معلم ادلستقبل مهنيًا ىي: دعم رلتمع ادلدرسة لقبول مشاركة تنمية ادلعلمُت اجملتمع ادلدرسي، وخلصت إىل طرح أربع شلارسات تدري
مهنيًا مع مؤسسات خارجية، وتصميم رلتمع مدرسي قائم على التشاركية، وتعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا باستخدام ادلدخل القائم 

م( إىل تقدًن تصور مقًتح لتطوير برامج التنمية .810بينما ىدفت دراسة خجا) (، وتقدًن الدعم للمعلمُت اجلدد.STEMعلى البحث و )
تنمية ادلهنية ادلهنية دلعلمات العلوم يف ضوء االذباىات العادلية ادلعاصرة والكشف عن درجة توافر معايَت االذباىات العادلية ادلعاصرة يف برامج ال

كشفت النتائج أن برامج التنمية ادلهنية دلعلمات العلوم بادلملكة العربية السعودية تتوافق بدرجة ادلقدمة دلعلمات العلوم يف ادلدينة ادلنورة، و 
م( إىل .810يف حُت ىدفت دراسة خليل ) متوسطة مع معايَت االذباىات العادلية ادلعاصرة كما قدمت الدراسة تصور مقًتح للتنمية ادلهنية.

قت احلاضر وأعليتها وأىدافها يف الفكر الًتبوي ادلعاصر ووسائل تنميتها ورلاالهتا وخلصت النتائج إىل ربديد معرفة ماىية التنمية ادلهنية يف الو 
ضلوىا، مفهوم التنمية ادلهنية يف أنو إثراء معارف وخربات ومهارات ادلعلمُت وتطوير سلوكهم الًتبوي دلواجهة تطورات ادلستقبل وتوجيو الطالب 

دلستخدمة يف التنمية ادلهنية كان من أبرزىا احلضور وادلشاركة يف ادلنتديات وادلعارض والورش العملية كما خلصت وحددت عدد من الوسائل ا
 لتحديد رلاالهتا اليت منها: رلال التدريس وإدارة الصف والتقوًن وخدمة اجملتمع. 

احلادي والعشرين، وتوصلت الدراسة إىل أنو يتم  ( للتحقق من مهارات معلمو القرن2017) Brownوأخَتًا ىدفت دراسة براون         
يف مشاريعهم التعليمية، واستخدام مهارات التفكَت  2.0التحقق من خالل إشراكهم كخرباء يف التكنولوجيا، باستخدامهم تطبيقات الويب 

الناقد، وتدريبهم على عمل البحوث اليت تدمج التقنية يف التعليم والقدرة على تصميم مهام تعلم حقيقية، يف بيئة تعلم مدعومة ورلهزة 
 بالتقنية.
وياً، وىناك اىتمام متنامي نشهده يف الفًتة األخَتة يف ىذا ويتضح من الدراسات السابقة أن موضوع التنمية ادلهنية للمعلم موضوعًا حي      

ستقبلية مثل اجملال، وتناولت أغلب الدراسات السابقة سواء العربية منها أو األجنبية نفس دائرة االىتمام بالتنمية ادلهنية والتوجهات احلديثة وادل
 ,Kereluikم(، دراسة كريلوك وميشرا وفاىنو وتَتي 8104، ودراسة وىبة )Jacobiene, et al (2010)دراسة جاسوبُت وآخرون 

Mishra, Fahnoe & Terry (2013)(ودراسة براون 8103،ودراسة عبد القادر ،)مBrown (2017 وىذا يتوافق مع ،)
على  Niemi (2015) الدراسة احلالية اليت اىتمت بالتنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل، و يف اتباعها للمنهج الوصفي، بينما ركزت دراسة نيمي

م( بتقدًن تصور مقًتح خاص بتطوير معلمي العلوم مهنياً. وانفردت ىذه .810تطوير ادلعلمُت مهنيًا  قبل اخلدمة، واىتمت دراسة خجا)
دلقدمة لو من الدراسة يف سعيها دلعرفة واقع إسهام أحد أساليب التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل وىو حضور ادلعارض وادلنتديات وورش العمل ا

 السعودية. وزارة التعليم يف أدواره ادلستقبلية وكفاياتو التعليمية ومهاراتو يف البحث العلمي، وبكوهنا زبص رلتمع ادلعلمُت يف ادلملكة العربية
 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 ج ذلذا النوع من الدراسات.استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي، نظراً دلالئمة ىذا ادلنهأواًل: منهج الدراسة: 
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 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( 445125: يتكون رلتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التعليم العام بادلملكة العربية السعودية وعددىم )ثانًيا: مجتمع الدراسة
 ه(.0331)احصائيات وزارة التعليم،

( معلمـة يف التعليم العام دبناطق التعلم اآلتية 0.8( معلم و)888( مفردة منهم )483عينة عشوائية طبقية مكونة من )ثالثاً: عينة الدراسة: 
ادلنطقة الغربية(، حيث اعتمدت الباحثتان على معادلة ستيفن  -ادلنطقة الشرقية -ادلنطقة اجلنوبية –ادلنطقة الوسطى –)ادلنطقة الشمالية 

 ثامبسون لتحديد العينة ادلمثلة جملتمع الدراسة.
 رابعاً: أداة الدراسة وإجراءاتها:

 آليت:ونت أداة الدراسة احلالية من استبانة مغلقة موجهة للمعلمُت وادلعلمات يف التعليم العام يف ادلملكة العربية السعودية ومت بنائها كاتك
االت اآلتية: ربديد اذلدف من االستبانة: وىو معرفة واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف اجمل

 أدواره ادلتوقعة منو، والكفايات التعليمية، ومهارات البحث العلمي.
، 8141 مصادر بناء االستبانة واشتقاق العبارات؛ مت الرجوع إىل الًتبويات اليت تناولت اآليت: التنمية ادلهنية يف ضوء متطلبات رؤية ادلملكة

 ية. ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام بدوراتو الست وورش العمل ادلصاحبة لو.ومهارات القرن احلادي والعشرين، واالذباىات العادل
يوضح مت بناء االستبانة بصورهتا األولية ومن مث لتأكد من صالحية رلاالت االستبانة مت وضع القائمة ادلبدئية يف شكل استبانة ارفقت خبطاب 

تابعة ذلا، مث عرضت لتحكيمها على عدد من ادلختصُت الًتبويُت ومشريف ومشرفات اذلدف منها، ومصادر اشتقاق اجملاالت والعبارات ال
التعليم؛ بغرض التعديل باحلذف أو الدمج أو اإلضافة أو الصياغة، ومت التعديل يف ضوء ما يرونو مناسباً، وشكل ذلك الصدق الظاىري 

 لالستبانة.
ات الصورة النهائية لالستبانة تكونت من قسمُت: القسم األول: وىو يتناول البيانات األولية اخلاصة بأفراد عينة الدراسة مثل: اجلنس، سنو 

: واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى المحور األول( عبارة موزعة على ثالث زلاور، وذلك كما يلي: 88اخلربة، أما القسم الثاين فهو يتكون من )
: واقع إسهام ادلعرض المحور الثاني( عبارات، 2دويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل لألدوار ادلتوقعة منو، وىو يتكون من )ال

: واقع لثالمحور الثا( عبارات، 2وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف الكفايات التعليمية، وىو يتكون من )
 ( عبارات.01إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف مهارات البحث العلمي، وىو يتكون من )

 (، وذلك كما يلي:0استخدمت الدراسة مقياس ليكرت اخلماسي الستجابات مفردات رلتمع الدراسة على النحو ادلوضح باجلدول رقم )
 ( تحديد فئات المقياس المتدرج الخماسي1)جدول 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 
3.80 – 5.1 4430  3481 84.0 – 4431 0480 – 84.1 0 – 0481 

حساب  بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قامت الباحثتان بتطبيقها ميدانياً، كما مت صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
معامل االرتباط بَتسون دلعرفة الصدق الداخلي لالستبانة، حيث مت حساب معامل االرتباط بُت درجة كل عبارة من عبارات أداة الدراسة 

 بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو العبارة كما توضح ذلك اجلداول التالية.
 الدراسة بالدرجة الكلية لكل محور( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محاور أداة 2جدول )

واقع إسهام المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في 
 التنمية المهنية لمعلم المستقبل لألدوار المتوقعة منو

واقع إسهام المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في 
 التنمية المهنية لمعلم المستقبل في الكفايات التعليمية

والمنتدى الدولي للتعليم العام في  واقع إسهام المعرض
التنمية المهنية لمعلم المستقبل في مهارات البحث 

 العلمي
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

0 1...3**  0 1..58**  0 1..8.**  



ــــــــــــــــــعوديةواقع إسهام املعرض واملنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية املهنية ملعلم املستقبل في اململكة العربية ا  لســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات  ء الأ  ز   )الج 
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واقع إسهام المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في 
 التنمية المهنية لمعلم المستقبل لألدوار المتوقعة منو

واقع إسهام المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في 
 التنمية المهنية لمعلم المستقبل في الكفايات التعليمية

والمنتدى الدولي للتعليم العام في  واقع إسهام المعرض
التنمية المهنية لمعلم المستقبل في مهارات البحث 

 العلمي
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

8 1..20**  8 1..02**  8 1..88**  

4 1...1**  4 1..35**  4 1...3**  

3 1..45**  3 1..38**  3 1...5**  

5 1..12**  5 1..80**  5 1..21**  

. 1..85**  . 1..30**  . 1..25**  

. 1..82**  . 1...5**  . 1.81.**  

8 1..41**  8 1..1.**  8 1...8**  

2 1..28**  2 1..88**  2 1..88**  

- - - - 01 1...4**  

  (0,1,دال عند مستوى ) **
 بيرسون لمحاور أداة الدراسة بالدرجة الكلية لألداة( معامالت ارتباط 3جدول )

 معامل االرتباط المحور

**1.838 واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل لألدوار ادلتوقعة منو  

**1.828 ادلستقبل يف الكفايات التعليمية واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم  

**1.850 واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف مهارات البحث العلمي  

  (0,1,دال عند مستوى ) **
(، وىـــذا يعطـــي داللـــة علـــى ارتفـــاع معـــامالت 1410)( أن مجيـــع العبـــارات واحملـــاور دالـــة عنـــد مســـتوى 4، 8يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدولُت رقـــم )

 االتساق الداخلي، كما يشَت إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ميكن الوثوق هبا يف تطبيق أداة الدراسة احلالية.
 :    (3ثبات أداة الدراسة: مت قياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات )الفا كرونباخ( موضح يف جدول رقم )

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة4) جدول
 معامل الثبات عدد العبارات المحور م

 14848 2 واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل لألدوار ادلتوقعة منو 0
 14842 2 التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف الكفايات التعليميةواقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف  8
 14881 01 واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف مهارات البحث العلمي 4

 869., 28 الثبات الكلي



ــــــــــــــــــعوديةواقع إسهام املعرض واملنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية املهنية ملعلم املستقبل في اململكة العربية ا  لســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات  ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 323 

( وىــي 148.2( أن اســتبانة الدراســة تتمتــع بثبــات مقبــول إحصــائياً، حيــث بلغــت قيمــة معامــل الثبــات الكليــة )ألفــا( )3يوضــح اجلــدول رقــم )
(، وىـي معـامالت ثبـات مرتفعـة ميكـن الوثـوق هبـا يف 14881، 14848درجة ثبات عالية، كما تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسـة مـا بـُت )

 سة احلالية. تطبيق أداة الدرا
عمل اإلجراءات الرمسية اخلاصة بالسماح للتطبيق وتسهيل مهمة الباحثتان من خالل عمادة البحث العلمي باجلامعة، ومن مث التوجو دلركز 

 حبوث سياسات التعليم بوزارة التعليم، لتطبيق الدراسة.
 :رابعاً: األساليب اإلحصائية

(، مث SPSSعملية تفريغ البيانات يف احلاسب اآليل وذلك باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية ) بعد أن مت مجع االستبيانات ومراجعتها سبت
عوجلت إحصائيًا لإلجابة على تساؤالت الدراسة ومت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية وىي تتمثل يف: التكرارات والنسب ادلئوية 

( حلساب صدق Pearson correlationعبارات االستبانة، معامل ارتباط بَتسون)للتعرف على استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من 
( حلساب معامل ثبات أداة الدراسة، ادلتوسط احلسايب" Cronbach's Alphaاالتساق الّداخلي ألداة الدراسة، معامل ألفاكرونباخ )

Meanور الرئيسة مت استخدام االضلراف ادلعياري " وذلك دلعرفة مدى ارتفاع أو اطلفاض استجابات أفراد الدراسة عن احملا"Standard 
Deviation" .للتعرف على مدى اضلراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة عن متوسطها احلسايب 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرىا:
ات االستبانة وذلك من خـالل اإلجابـة علـى تعرض الدراسة نتائج الدارسة ادليدانية ومناقشتها من خالل عرض إجابات أفراد الدراسة على عبار 

 تساؤالت الدراسة، وذلك على النحو التايل:
اإلجابةةة علةةس السةةوال األول: مةةا واقةةع إسةةهام المعةةرض والمنتةةدى الةةدولي للتعلةةيم العةةام فةةي التنميةةة المهنيةةة لمعلةةم المسةةتقبل لةةألدوار 

 المتوقعة منو؟
للتعلـيم العــام يف التنميــة ادلهنيـة دلعلــم ادلســتقبل لــألدوار ادلتوقعـة منــو؛ مت اســتخدام التكــرارات  وللتعـرف علــى واقــع إسـهام ادلعــرض وادلنتــدى الــدويل

 والنســب ادلئويــة وادلتوســطات احلســابية واالضلــراف ادلعيــاري الســتجابات أفــراد الدراســة، كمــا مت ترتيــب العبــارات حســب ادلتوســط احلســايب لكــالً 
 منها، وذلك كما يلي:

ت والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول واقع إسهام ( التكرارا5جدول )
 المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية المهنية لمعلم المستقبل لألدوار المتوقعة منو

 العبارات م

 مستوى التنمية المهنية

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 كبيرة 
 ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 

 ضعيفة 
 جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 0 1.88 3.88 1.5 8 0.8 . 0..0 8. 8..4 035 34.8 0.8 كنموذج سلوكي إغلايب أخالقي ووطٍتدور ادلعلم   .

 8 1.84 .3.0 1.5 8 0.8 . 08.5 0. 48.8 032 31.3 055 كأمُت فكري على عقول الطالبدور ادلعلم   8

 4 1.21 3.11 0.1 3 3.3 .0 80.0 80 ..31 .05 48.8 .08 دور ادلعلم كخبَت وماىر يف مهنة التعليم 5

 3 1.28 4.22 0.1 3 3.3 .0 ..88 .8 48.1 .03 44.2 041 والدويل دور ادلعلم كعضو فعال يف اجملتمع احمللي 2

 5 .1.8 4.25 1.8 4 ..3 08 80.0 80 35.8 ..0 ...8 .01 كمسؤول عن النمو الشامل لطالبودور ادلعلم   3

 . 0.11 4.88 8.0 8 4.. 88 ..88 .8 5..4 031 40.5 080 دور ادلعلم كمستخدم وموجو ومعزز للتقنية الرقمية .

 . 1.23 .4.8 8.0 8 5.5 80 84.8 82 38.3 0.4 8..8 014 كقائد للعملية التعليمية   دور ادلعلم 8

 8 1.23 4.83 8.0 8 5.. 85 80.0 80 35.8 ..0 83.5 23 كموجو للنشاط التعليميدور ادلعلم   4



ــــــــــــــــــعوديةواقع إسهام املعرض واملنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية املهنية ملعلم املستقبل في اململكة العربية ا  لســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات  ء الأ  ز   )الج 
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 العبارات م

 مستوى التنمية المهنية

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 كبيرة 
 ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 

 ضعيفة 
 جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 2 0.10 4.81 8.2 00 8.0 40 ..80 84 30.0 058 4..8 010 مصمم للعملية التعليمية دور ادلعلم ك 0

 - 74., 3.97 المتوسط الحسابي العام

وادلنتـدى الـدويل للتعلـيم العـام يف التنميـة ادلهنيـة دلعلـم ادلسـتقبل لـألدوار ادلتوقعـة ( أن زلـور واقـع إسـهام ادلعـرض 5يتضح من خالل اجلدول رقـم )
(، وىذه ادلتوسطات تقـع بـالفئتُت الرابعـة واخلامسـة مـن 3488، 4481( عبارات، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية ذلم بُت )2منو يتضمن )

 عالية جداً(. –جابة )عالية فئات ادلقياس ادلتدرج اخلماسي واليت ُتشَت إىل درجة است
(، وىي قيم تتمحـور حـول الواحـد الصـحيح، وىـذا يـدل علـى أن ىنـاك ذبـانس 0410،  1488تراوح االضلراف ادلعياري لعبارات احملور ما بُت )

ة دلعلــم ادلســتقبل لــألدوار يف اســتجابات أفــراد الدراســة حــول عبــارات زلــور واقــع إســهام ادلعــرض وادلنتــدى الــدويل للتعلــيم العــام يف التنميــة ادلهنيــ
 ادلتوقعة منو.

(، وىذا يدل على أن درجة إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعلـيم 14.3( باضلراف معياري ).442بلغ ادلتوسط احلسايب العام لعبارات احملور )
ل يف موافقـة أفـراد الدراسـة بدرجـة عاليـة علـى ربقـق العام يف التنمية ادلهنية دلعلـم ادلسـتقبل لـألدوار ادلتوقعـة منـو جـاءت بدرجـة عاليـة، وذلـك يتمثـ

دور ادلعلــم كخبــَت ومــاىر يف مهنــة كــأمُت فكــري علــى عقــول الطــالب، وكــذلك دور ادلعلــم  التنميــة ادلهنيــة دلعلــم ادلســتقبل فيمــا يتعلــق بكــل مــن )
 ؤول عن النمو الشامل لطالبو(.كمسدور ادلعلم   والدويل، و التعليم، إضافة إىل دور ادلعلم كعضو فعال يف اجملتمع احمللي

تنميـة ادلهنيـة والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل أعلى عبارتُت وأقل عبارتُت دبحور واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعلـيم العـام يف ال
 لنحو التايل:دلعلم ادلستقبل لألدوار ادلتوقعة منو مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسايب ذلا، وذلك على ا

( واضلــــراف معيــــاري 3488كنمــــوذج ســــلوكي إغلــــايب أخالقــــي ووطــــٍت( بادلرتبــــة األوىل دبتوســــط حســــايب )دور ادلعلــــم  ( وىــــي ).)جــــاءت العبــــارة 
كنمـوذج   (، وىذا يدل على أن ىناك موافقة بدرجة عالية جداً بُت أفراد الدراسة على مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل فيما يتعلـق بـدوره1488)

  سلوكي إغلايب أخالقي ووطٍت.
(، 1484( واضلــراف معيــاري ).340كــأمُت فكــري علـى عقــول الطــالب( بادلرتبـة الثانيــة دبتوســط حسـايب )دور ادلعلـم  ( وىــي )8)جـاءت العبــارة 

ا يتعلق بدوره كأمُت فكري على عقـول وىذا يدل على أن ىناك موافقة بدرجة عالية بُت أفراد الدراسة على مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل فيم
 . الطالب

(، وىـذا يـدل 1423( واضلـراف معيـاري )4483كموجو للنشاط التعليمي( بادلرتبة الثامنة دبتوسط حسايب )دور ادلعلم  ( وىي )4)جاءت العبارة 
 . يما يتعلق بدوره كموجو للنشاط التعليميعلى أن ىناك موافقة بدرجة عالية بُت أفراد الدراسة على مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل ف

(، وىــذا 0410( واضلــراف معيــاري )4481مصــمم للعمليــة التعليميــة( بادلرتبــة التاســعة دبتوســط حســايب )دور ادلعلــم ك( وىــي )0)جــاءت العبــارة 
 . مصمم للعملية التعليميةكما يتعلق بدوره  يدل على أن ىناك موافقة بدرجة عالية بُت أفراد الدراسة على مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل في

درجـة شلا سبق يتضح أن درجة إسهام ادلعـرض وادلنتـدى الـدويل للتعلـيم العـام يف التنميـة ادلهنيـة دلعلـم ادلسـتقبل لـألدوار ادلتوقعـة منـو جـاءت ب     
كريلـــوك وميشـــرا وفـــاىنو وتـــَتي   ، و دراســـة Jacobiene, et al (2010)عاليـــة، واتفـــق ىـــذا مـــع نتـــائج دراســـة جاســـوبُت وآخـــرون 

Kereluik, Mishra, Fahnoe & Terry (2013)   يف أعليـة تنميــة أدوار ادلعلـم ادلختلفــة مـن خـالل أســاليب التنميـة ادلهنيــة
( الـيت رأت م8104ادلختلفة واليت حبثت الدراسة احلالية عن أحدىا وىو حضور ادلؤسبرات وادلنتديات التعليمية، بينما اختلفت مع دراسـة وىبـة )

ادلسـتقبل  أعلية الدور األكادميي للمعلمُت، وقد يكون السـبب يف أن درجـة إسـهام ادلعـرض وادلنتـدى الـدويل للتعلـيم العـام يف التنميـة ادلهنيـة دلعلـم
دلتنوعة وادلمارسـات التعليميـة لألدوار ادلتوقعة منو جاءت بدرجة عالية إىل نوعية األوراق العلمية والكم اذلائل من وورش العمل واخلربات العادلية ا

ألوراق الثرية ادلقدمة يف ادلعرض وادلنتدى الدويل جبميع دوراتـو حيـث يستضـيف يف كـل دورة أحـد الـدول ادلتميـزة يف رلـال التعلـيم. وتتنـاول ىـذه ا



ــــــــــــــــــعوديةواقع إسهام املعرض واملنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية املهنية ملعلم املستقبل في اململكة العربية ا  لســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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لفــة. وتنســجم أىــداف كــل دورة مــن دورات العلميــة والــورش أدوار ادلعلــم ادلتنوعــة دبزيــد مــن العنايــة وتعــرض شلارســات مثمــرة يف تعزيــز أدواره ادلخت
يف تطــوير التعلـــيم وفهـــم ادلعلـــم ألدواره ادلطلوبــة منـــو. كمـــا قـــد يكـــون  8141ادلــؤسبر مـــع التوجهـــات العادليـــة والتوجهــات احملليـــة والرؤيـــة الطموحـــة 

كأمُت فكري على عقـول الطـالب( بادلرتبـة الثانيـة دور ادلعلم  كنموذج سلوكي إغلايب أخالقي ووطٍت( بادلرتبة األوىل و)دور ادلعلم  السبب يف كون)
ون ادلمارســات لًتتيــب األدوار دبحــور واقــع إســهام ادلعــرض وادلنتــدى الــدويل للتعلــيم العــام يف التنميــة ادلهنيــة دلعلــم ادلســتقبل لــألدوار ادلتوقعــة منــو كــ

د ذبـارب عادليـة لالسـتفادة منهـا، وقـد  هـرت ىـذه األدوار مـن والتجارب الوطنية ادلعروضة تعزز السلوك اإلغلايب واألخالقـي الـوطٍت يف  ـل وجـو 
ن خــالل عنــاوين ادلنتــدى وادلعــرض الــدويل كـــ"ثقة وإجــالل دلعلــم األجيــال" و"أســتطيع أن أنــافس" و" االســتثمار يف التعلــيم". وتــرى الباحثتــان أ

وىــو روح التطــوير الفعــال؛ إذ ال غلــدي تطــوير ادلنــاىج وتقنيــة  تنميــة معلــم ادلســتقبل مهنيــاً لــألدوار ادلتوقعــة منــو ىــو جــوىر التحســُت يف التعلــيم
 التعليم بدون معلم كفئ قادر على االنسجام مع رؤية وطنو وتنفيذىا من خالل تنشئة عقول طالبو بطريقة سليمة. 

لمعلم المسةتقبل فةي الكفايةات اإلجابة علس السوال الثاني: ما واقع إسهام المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية المهنية 
 التعليمية؟

ام وللتعــرف علــى واقــع إســهام ادلعــرض وادلنتـــدى الــدويل للتعلــيم العــام يف التنميــة ادلهنيـــة دلعلــم ادلســتقبل يف الكفايــات التعليميــة؛ مت اســـتخد     
سة، كما مت ترتيب العبارات حسب ادلتوسـط احلسـايب التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية واالضلراف ادلعياري الستجابات أفراد الدرا

 لكالً منها، وذلك كما يلي:
( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول واقع إسهام 6جدول )

 في الكفايات التعليمية المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية المهنية لمعلم المستقبل

 العبارات م

 مستوى التنمية المهنية

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 كبيرة 
 جداً 

 ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
 جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 0 1.28 4.88 8.4 2 4.3 04 ..88 001 31.2 .05 ..83 25 كفايات إدارة الصف 3

 8 1.25 2..4 ..8 01 ..3 08 ...8 .01 31.2 .05 83.8 24 عمليات االتصال اإلنساينكفايات  2

 4 .1.2 0..4 0.1 3 2.2 48 88.2 000 8..4 035 88.3 .8 كفايات التطوير والتعلم الذايت  .

 3 0.14 1..4 8.2 00 01.8 42 85.1 .2 48.4 .03 ..84 20 كفايات ادلعرفة العلمية بالتخصص  5

 5 0.13 ...4 4.3 04 8.. 41 48.1 084 48.4 083 83.5 23 كفايات تقنية  8

 . 1.28 5..4 0.4 5 8.2 43 48.1 084 ..42 058 08.8 1. كفايات التنفيذ للعملية التعليمية 8

 . .1.2 3..4 0.1 3 08.1 .3 88.2 000 48.4 .03 02.8 .. كفايات حل ادلشكالت .

 8 1.82 8..4 ..0 . 1.. .8 45.3 .04 ..42 058 3..0 4. كفايات التخطيط للعملية التعليمية  0

 2 .1.2 4.58 0.8 . 2.2 48 43.2 043 43.2 043 08.5 0. كفايات التقوًن للعملية التعليمية 4

 - 79., 3.69 المتوسط الحسابي العام

ادلعــرض وادلنتــدى الــدويل للتعلــيم العــام يف التنميــة ادلهنيــة دلعلــم ادلســتقبل يف الكفايــات ( أن زلــور واقــع إســهام .يتضــح مــن خــالل اجلــدول رقــم )
(، وىـذه ادلتوسـطات تقـع بالفئـة الرابعـة مـن فئـات 4488، 4458( عبارات، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية ذلم بـُت )2التعليمية يتضمن )

 ة )عالية(.ادلقياس ادلتدرج اخلماسي واليت ُتشَت إىل درجة استجاب



ــــــــــــــــــعوديةواقع إسهام املعرض واملنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية املهنية ملعلم املستقبل في اململكة العربية ا  لســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات  ء الأ  ز   )الج 
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(، وىي قيم تتمحور حول الواحد الصحيح، وىذا يدل على أن ىناك ذبانس يف 0413، 1428تراوح االضلراف ادلعياري لعبارات احملور ما بُت )
يف الكفايــات اسـتجابات أفــراد الدراســة حــول عبــارات زلــور واقــع إســهام ادلعــرض وادلنتــدى الــدويل للتعلــيم العــام يف التنميــة ادلهنيــة دلعلــم ادلســتقبل 

(، وىذا يدل على أن درجة إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل 14.2( باضلراف معياري )44.2بلغ ادلتوسط احلسايب العام لعبارات احملور ) ادلهنية.
الدراسـة بدرجـة عاليــة  للتعلـيم العـام يف التنميـة ادلهنيـة دلعلـم ادلسـتقبل يف الكفايـات التعليميـة جـاءت بدرجـة عاليـة، وذلـك يتمثـل يف موافقـة أفـراد

طـور على ربقق التنمية ادلهنيـة دلعلـم ادلسـتقبل يف الكفايـات ادلتعلقـة بكـل مـن )إدارة الصـف، وكـذلك عمليـات االتصـال اإلنسـاين، إضـافة إىل الت
 والتعلم الذايت، وادلعرفة العلمية بالتخصص(.

ُت دبحور واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعلـيم العـام يف التنميـة ادلهنيـة والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل أعلى عبارتُت وأقل عبارت
 دلعلم ادلستقبل يف الكفايات التعليمية مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسايب ذلا، وذلك على النحو التايل:

(، وىـذا يـدل علـى أن 1428( واضلـراف معيـاري )4488( بادلرتبـة األوىل دبتوسـط حسـايب )كفايـات إدارة الصـف( وىـي )3جاءت العبارة رقـم )
 . ىناك موافقة بدرجة عالية بُت أفراد الدراسة على مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل فيما يتعلق بكفايات إدارة الصف

(، وىـذا 1425اري )( واضلـراف معيـ44.2( بادلرتبـة الثانيـة دبتوسـط حسـايب )كفايات عمليات االتصال اإلنساين( وىي )2جاءت العبارة رقم )
عمليـــات االتصـــال يـــدل علـــى أن ىنـــاك موافقـــة بدرجـــة عاليـــة بـــُت أفـــراد الدراســـة علـــى مســـاعلة ادلعـــرض وادلنتـــدى الـــدويل فيمـــا يتعلـــق بكفايـــات 

 . اإلنساين
(، وىـذا 1482يـاري )( واضلـراف مع44.8( بادلرتبـة الثامنـة دبتوسـط حسـايب )كفايات التخطيط للعملية التعليمية( وىي )0جاءت العبارة رقم )

التخطـــيط للعمليـــة يـــدل علـــى أن ىنـــاك موافقـــة بدرجـــة عاليـــة بـــُت أفـــراد الدراســـة علـــى مســـاعلة ادلعـــرض وادلنتـــدى الـــدويل فيمـــا يتعلـــق بكفايـــات 
 . التعليمية

(، وىــذا .142( واضلـراف معيــاري )4458( بادلرتبــة التاسـعة دبتوســط حســايب )كفايــات التقــوًن للعمليـة التعليميــة( وىـي )4جـاءت العبــارة رقــم )
 . التقوًن للعملية التعليميةيدل على أن ىناك موافقة بدرجة عالية بُت أفراد الدراسة على مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل فيما يتعلق بكفايات 

للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف الكفايات التعليمية جاءت بدرجة شلا سبق يتضح أن درجة إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل      
م( يف أعلية تنمية الكفايات التعليمية، وقد يكـون السـبب يف 8103م(، ودراسة عبد القادر )8104عالية وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة وىبة )

روح العمليـــة التعليميـــة الـــذي ينمـــي مهـــاراهتم داخـــل الصـــف، وتتبـــٌت منظمـــة التعـــاون  ذلـــك إىل أن تطـــور ادلعلمـــُت يف الكفايـــات التعليميـــة ىـــو
( باعتبـاره رلموعـة أنشـطة تنمـي مهـارات ادلعلـم ومعرفتـو وخرباتـو PD( ىذا ادلفهوم يف التطـوير ادلهـٍت للمعلـم )OECDاالقتصادي والتنمية )

نتدى وادلعرض الدويل حيث تستهدف تطوير الكفايات التعليميـة دلعلمـُت التعلـيم وخصائصو التدريسية. وىذا ما تعيو وزارة التعليم من خالل ادل
تطـوير  العام من خالل عرض األحباث وادلمارسات والتجـارب العادليـة للـدول ادلتميـزة يف التعلـيم وإتاحـة تبـادل اخلـربات مـع معلمـيهم ومعرفـة آليـة 

كفايـات ( بادلرتبـة األوىل و)كفايـات إدارة الصـفح. كما قد يكـون السـبب يف كـون )كفاياهتم التعليمية دبا يتناسب مع توجهات تعليمنا الطمو 
( بادلرتبة الثانية دبحور واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف الكفايات عمليات االتصال اإلنساين

ادلثمرة يف التعليم والصف الدراسي كما يتيح تبادل اخلربات العادلية يف ىذا اجملال ويعرض ادلنتدى  التعليمية لكون ادلنتدى يتيح عرض ادلمارسات
يــو جبميــع دوراتــو عــدد مــن األوراق العلميــة واحلــوارات حــول فنيــات إدارة الصــف. كمــا أن ادلنتــدى وادلعــرض الــدويل بالتجــارب الدوليــة ادلعروضــة ف

تعليم واليت تسـتهدف تطـوير ادلهـارات الناعمـة ومنهـا مهـارات االتصـال اإلنسـاين يف التعلـيم شلـا عـزز كفايـات يواكب التطورات العادلية يف رلال ال
منـو  عمليات االتصال اإلنساين للمعلمُت من خالل ادلنتدى وادلعرض الدويل. وتضيف الدراسة احلالية أن وعـي معلـم ادلسـتقبل بـاألدوار ادلتوقعـة

التطوير والتعلم الذايت لدى ادلعلمُت؛ يف تصـحيح األخطـاء وتتحسـُت اسـًتاتيجياهتم مـع طالهبـم، شكل فعال يف يف الكفايات التعليمية يسهم ب
يــة، ويشــجعهم علــى طــرح ذبــارهبم الناجحــة وعرضــها يف ادلــؤسبرات، شلــا يعــزز سبهــُت التعلــيم بــإبراز اجلانــب التطبيقــي العملــي ولــيس اجلوانــب التنظَت 

   جام مع الرؤية ادلستقبلية للتعليم.  وغلعلهم أكثر قدرة على االنس



ــــــــــــــــــعوديةواقع إسهام املعرض واملنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية املهنية ملعلم املستقبل في اململكة العربية ا  لســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات  ء الأ  ز   )الج 
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اإلجابة علس السوال الثالث: ما واقع إسهام المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام فةي التنميةة المهنيةة لمعلةم المسةتقبل فةي مهةارات 
 البحث العلمي؟

دلعلــم ادلسـتقبل يف مهــارات البحــث العلمــي؛ مت اســتخدام وللتعـرف علــى واقــع إســهام ادلعـرض وادلنتــدى الــدويل للتعلــيم العـام يف التنميــة ادلهنيــة    
سـايب التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية واالضلراف ادلعياري الستجابات أفراد الدراسة، كما مت ترتيب العبارات حسب ادلتوسـط احل

 لكالً منها، وذلك كما يلي:
الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول واقع إسهام ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 7جدول )

 المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية المهنية لمعلم المستقبل في مهارات البحث العلمي

 العبارات م

 مستوى التنمية المهنية

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 كبيرة 
 جداً 

 ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
 جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 0 0.18 4.35 4.0 08 ..05 1. ..45 .04 83.5 23 80.0 80 أخالقيات البحث العلمي 01

 8 0.18 4.88 4.0 08 08.8 8. 42.4 050 ..83 25 03.0 53 اختيار وكتابة عنوان البحث 0

 4 0.14 4.88 4.0 08 08.8 1. 31.2 .05 88.2 88 03.8 .5 مجع البيانات 3

 مكرر 4 0.14 4.88 4.3 04 02.1 4. 8..4 035 1..8 011 04.8 54 كتابة نتائج البحث .

 5 1.22 .4.8 8.2 00 08.8 8. 48.5 038 88.0 018 ..00 35 وضع خطة البحث 8

 . .0.1 .4.8 3.8 .0 08.1 2. 42.8 054 ..88 .8 05.3 52 توثيق ادلراجع 2

 . 0.18 .4.8 4.3 04 08.1 2. 38.3 0.4 ..80 84 ..03 .5 التوصياتاقًتاح  8

 8 0.13 .4.8 ..4 03 02.4 3. ..42 058 88.2 88 ..03 .5 تدوين وتنظيم البيانات 5
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 - 95., 3.25 المتوسط الحسابي العام

( أن زلــور واقــع إســهام ادلعــرض وادلنتــدى الــدويل للتعلــيم العــام يف التنميــة ادلهنيــة دلعلــم ادلســتقبل يف مهــارات .يتضــح مــن خــالل اجلــدول رقــم )
(، وىـذه ادلتوسـطات تقـع بـالفئتُت الثالثـة 4.84، 4.35بـُت )( عبارات، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسـابية ذلـم 01البحث العلمي يتضمن )

 عالية(. -والرابعة من فئات ادلقياس ادلتدرج اخلماسي واليت ُتشَت إىل درجة استجابة )متوسطة 
ذبـانس يف (، وىي قيم تتمحور حـول الواحـد الصـحيح، وىـذا يـدل علـى أن ىنـاك .0.1، 0.1تراوح االضلراف ادلعياري لعبارات احملور ما بُت )

هــارات اســتجابات أفــراد الدراســة حــول عبــارات زلــور واقــع إســهام ادلعــرض وادلنتــدى الــدويل للتعلــيم العــام يف التنميــة ادلهنيــة دلعلــم ادلســتقبل يف م
 البحث العلمي.

رض وادلنتدى الدويل للتعلـيم (، وىذا يدل على أن درجة إسهام ادلع1.25( باضلراف معياري )4.85بلغ ادلتوسط احلسايب العام لعبارات احملور )
وسـطة العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف مهارات البحث العلمي جاءت بدرجة متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد الدراسـة بدرجـة مت

مـي، وكـذلك اختيـار وكتابـة عنـوان أخالقيـات البحـث العلعلى ربقق التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف مهارات البحث العلمي ادلتعلقة بكل من )
 (.البحث، إضافة إىل مجع البيانات، وكتابة نتائج البحث

تنميـة ادلهنيـة والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل أعلى عبارتُت وأقل عبارتُت دبحور واقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعلـيم العـام يف ال
 مي مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسايب ذلا، وذلك على النحو التايل:دلعلم ادلستقبل يف مهارات البحث العل



ــــــــــــــــــعوديةواقع إسهام املعرض واملنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية املهنية ملعلم املستقبل في اململكة العربية ا  لســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات  ء الأ  ز   )الج 
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(، وىذا يدل علـى أن 0.18( واضلراف معياري )4.35( بادلرتبة األوىل دبتوسط حسايب )أخالقيات البحث العلمي( وىي )01جاءت العبارة )
 .ى فيما يتعلق بأخالقيات البحث العلميىناك موافقة بدرجة عالية بُت أفراد الدراسة على مساعلة ادلعرض وادلنتد

(، وىذا يدل على أن 0.18( واضلراف معياري )4.88( بادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب )اختيار وكتابة عنوان البحث( وىي )0جاءت العبارة ) 
 .ار وكتابة عنوان البحثاختيىناك موافقة بدرجة متوسطة بُت أفراد الدراسة على مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل فيما يتعلق ب

(، وىذا يدل على أن ىنـاك موافقـة 0.1( واضلراف معياري )4.84( بادلرتبة التاسعة دبتوسط حسايب )تفسَت البيانات( وىي ).جاءت العبارة )
 .بدرجة متوسطة بُت أفراد الدراسة على مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل فيما يتعلق بتفسَت البيانات

(، وىــذا يــدل علــى أن ىنـــاك 0.14( واضلــراف معيــاري )4.84( بادلرتبــة العاشــرة دبتوســط حســايب )صــياغة األســئلة( وىــي )4)جــاءت العبــارة 
 .موافقة بدرجة متوسطة بُت أفراد الدراسة على مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل فيما يتعلق بصياغة األسئلة

الــدويل للتعلــيم العــام يف التنميــة ادلهنيــة دلعلــم ادلســتقبل يف مهــارات البحــث العلمــي شلــا ســبق يتضــح أن درجــة إســهام ادلعــرض وادلنتــدى          
 جاءت بدرجة متوسطة، شلا يظهر أعلية تعزيز تطوير ادلعلمُت يف البحث العلمي كأحد أساليب التطوير ادلهنية وىذا ما يتفـق مـع مـا خلصـت لـو

م(. وقــد يكــون الســبب يف ذلــك إىل عــدم اىتمــام ادلعلمــُت .810)م( و خليــل .810و خجــا)  Niemi (2015)دراســة كــل مــن: نيمــي 
. ويهــتم دبهـارات البحـث العلمـي؛ نتيجـة لعـدم إدراك أعليتهــا وانعكاسـاهتا علـى التنميـة ادلهنيـة للمعلمـُت أو عــدم اتقاهنـا ومعرفـة اسـتخدام أدواهتـا

وكفايـاهتم والتجـارب وادلمارسـات التعليميـة ادلثمـرة والتوجهـات العادليـة يف  ادلعرض وادلنتدى الدويل باألوراق العلميـة الـيت تركـز علـى أدوار ادلعلمـُت
تطــوير التعلــيم بدرجــة أكــرب مــن األوراق الــيت تســتهدف مهــارات البحــث العلمــي. شلــا يشــَت إىل حاجــة مهــارات البحــث العلمــي للتحســُت عنــد 

ريبية ذلم، وتشجيعهم على تقدًن ذبارهبم الناجحة من خالل توثيقها يف ادلعلمُت وأخذ ىذا األمر بعُت االعتبار من خالل طرحو يف الربامج التد
 البحوث العلمية ومشاركتها يف ادلؤسبرات وادلعارض احمللية والدولية. 

ة وتقــًتح الباحثتــان لتعزيــز مهــارات البحــث العلمــي للمعلمــُت وحــثهم علــى ربســينها إضــافتها كمعيــار لــألداء يف اســتمارة تقــوًن ادلعلمــُت الســنوي
 واختبارات األداء ادلهٍت ورخصة مزاولة التعليم، وإدراجها كمهارات أساسية يف برامج إعداد ادلعلمُت الًتبوية.  

( بادلرتبة الثانية دبحور واقع إسهام ادلعـرض اختيار وكتابة عنوان البحث( بادلرتبة األوىل و)أخالقيات البحث العلميوقد يكون السبب يف كون ) 
للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف مهارات البحث العلمي للكم اذلائل من األحبـاث ادلعروضـة واجللسـات ادلفتوحـة  وادلنتدى الدويل

 واحلوارات الفعالة وتواجد الباحثُت وإمكانية النقاش العلمي معهم وتبادل اخلربات البحثية.
والمنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية المهنية لمعلم المسةتقبل فةي المملكةة اإلجابة علس السوال الرئيس: ما واقع إسهام المعرض 

 العربية السعودية؟
لسعودية؛ ومن خالل العرض السابق لواقع إسهام ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف ادلملكة العربية ا

 صلدىا جاءت كما يلي:
 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لواقع إسهام المعرض والمنتدى الدولي( 8جدول )
 للتعليم العام في التنمية المهنية لمعلم المستقبل في المملكة العربية السعودية 

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أبعاد التنمية المهنية لمعلم المستقبل م
 0 3..1 .4.2 معلم ادلستقبلاألدوار ادلتوقعة من  0
 8 2..1 2..4 الكفايات التعليمية 8
 4 1.25 4.88 مهارات البحث العلمي 4

 - 71., 3.64 المتوسط الحسابي العام
العربيــة ( أن درجــة مسـاعلة ادلعـرض وادلنتــدى الـدويل للتعلـيم العــام يف التنميـة ادلهنيـة دلعلــم ادلسـتقبل يف ادلملكـة 8يتضـح مـن خــالل اجلـدول رقـم )



ــــــــــــــــــعوديةواقع إسهام املعرض واملنتدى الدولي للتعليم العام في التنمية املهنية ملعلم املستقبل في اململكة العربية ا  لســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. مها بنت إبراهيم بن محمد الكلثم                                                        د. أسماء بنت محمد بن عبدهللا القطيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات  ء الأ  ز   )الج 
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(، حيث تأيت األدوار ادلتوقعة من معلم ادلستقبل بادلرتبة األوىل من 0..1( وباضلراف معياري )3..4السعودية جاء عالية دبتوسط حسايب عام )
هـــا (، يلي3..1( وبـــاضلراف معيـــاري ).4.2حيـــث مســـاعلة ادلعـــرف وادلنتـــدى الـــدويل يف التنميـــة ادلهنيـــة دلعلـــم ادلســـتقبل دبتوســـط حســـايب عـــام )

(، ويف األخـــَت تـــأيت مهـــارات البحـــث العلمـــي كأقـــل مســـاعلات 2..1( وبـــاضلراف معيـــاري )2..4الكفايـــات التعليميـــة دبتوســـط حســـايب عـــام )
( وبــاضلراف 4.88ادلعــرض وادلنتــدى الــدويل للتعلــيم العــام يف التنميــة ادلهنيــة دلعلــم ادلســتقبل يف ادلملكــة العربيــة الســعودية دبتوســط حســايب عــام )

 (.1.25ي )معيار 
ية جــاءت ويتضــح شلــا ســبق أن درجــة مســاعلة ادلعــرض وادلنتــدى الــدويل للتعلــيم العــام يف التنميــة ادلهنيــة دلعلــم ادلســتقبل يف ادلملكــة العربيــة الســعود
العلمـي كأقـل عالية، حيث تأيت األدوار ادلتوقعة من معلم ادلسـتقبل بادلرتبـة األوىل ، يليهـا الكفايـات التعليميـة، ويف األخـَت تـأيت مهـارات البحـث 

ذلـك إىل   مساعلات ادلعـرض وادلنتـدى الـدويل للتعلـيم العـام يف التنميـة ادلهنيـة دلعلـم ادلسـتقبل يف ادلملكـة العربيـة السـعودية، وقـد يكـون السـبب يف
تطلبــات القــرن كــون ادلــؤسبرات أحــد أســاليب التنميــة ادلهنيــة ادلهمــة وادلقصــودة وادلخطــط ذلــا بشــكل مســبق ومــنظم وفــق احتياجــات ادلعلمــُت وم

ق مـع مـا احلادي والعشرين وأعليتها يف تطوير أدواره وكفاياتو ومهاراتو البحثية وإدلامو بادلستجدات اليت تصب يف صاحل ربسُت مهنتو وىو ما يتفـ
 Brownم( ، وبــــراون .810م(، وخليــــل ).810وخجــــا )Niemi (2015) م(، ونيمــــي 8103ذىبــــت إليــــو دراســــة عبــــد القــــادر)

 8141ن وعــي معلـم ادلســتقبل بـاألدوار ادلتوقعــة منـو يشــكل الركيـزة األساســية النسـجامو مــع رؤيـة ادلملكــة العربيـة الســعودية (. حيـث أ2017)
تجارب وامتالكو ادلعرفة الالزمة لتنفيذ ذلك من خالل التخطيط للكفايات التعليمية بصورة تتوافق مع التوجهات الوطنية للتعليم مستفيدة من ال

 يذىا كمهارات واسًتاتيجيات تساعد يف إعداد األجيال القادمة دلتطلبات احلياة يف القرن العشرين. العادلية، وتنف
 توصيات الدراسة:

ادلهنية دلعلم  يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها تقدم الباحثتان بعض التوصيات لتعزيز مساعلة ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف التنمية
 يف ادلملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التايل: ادلستقبل

رض يف تعزيز زلتوى ادلواد العلمية للمعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام يف مهارات البحث العلمـي للمعلمـُت، حيـث بينـت النتـائج أن دور ادلعـ
 تعزيز تلك اجلانب جاء بدرجة متوسطة.
اختيار عناوين الورش العلمية وبعض زلاور األوراق البحثيـة حبيـث تغطـي احتياجـاهتم الفعليـة يف رلـال  مشاركة معلمي ومعلمات التعليم العام يف

 .8141التطوير ادلهٍت يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية لتطوير التعليم 
 مقترحات الدراسة:

م العـــام يف التنميـــة ادلهنيـــة دلعلـــم ادلســـتقبل يف ادلملكـــة العربيـــة إجـــراء دراســـة تتنـــاول تصـــور مقـــًتح لتعزيـــز مســـاعلة ادلعـــرض وادلنتـــدى الـــدويل للتعلـــي
 .8141السعودية يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 إجراء دراسة تتناول أثر مؤسبرات وملتقيات أخرى يف التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل يف ادلملكة العربية السعودية.
 المراجع العربية:
)ترمجة بدر عبداهلل الصاحل(. الرياض:  (. مهارات القرن الحادي والعشرين التعلم للحياة في زمننا.م8104دل، تشارلز. )ترلينج، بَتين؛ وفا

 م(.8112جامعة ادللك سعود. )نشر العمل األصلي عام 
النشرة التربوية ة السعودية، ه(، ادلؤسبر األول إلعداد ادلعلمُت يف ادلملكة العربي04 23صفر  04-8اجلالل، عبد العزيز؛  افر، زلمد، )

 . 1.-41، جامعة ادللك عبد العزيز، كلية الًتبية ،السعودية
 القاىرة: دار السحاب.التدريب اإللكتروني والتنمية المهنية.  م(..810احلميداوي، ياسر خضَت. )

 ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة. . تصور مقترح لتطوير برامج التنمية المهنية لمعلمات العلوم فيم(.810خجا، بارعة هبجت. )
 رسالة دكتوراة غَت منشورة، جامعة طيبة، ادلدينة ادلنورة.
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ية ورؤية خليل، ميسر يوسف، مجال زلمد أبو الوفا، وأمحد إبراىيم أمحد. "زلددات التنمية ادلهنية للمعلمُت يف  ل األلفية الثالثة: دراسة ربليل
 .8.0 - 800(: .810) 001، ع88مج الًتبية كلية  - بنها جامعة الًتبية: كلية  رللة ".عصرية

التدريس والتعلم واإلعداد للقرن الحادي والعشرين، األىداف والسياسات والمناىج  م(.8108راميرز، فرناندوإم؛ وتشونغ، كوين كيو. )
عريب لدول اخلليج. )نشر العمل . )ترمجة مكتب الًتبية العريب لدول اخلليج(. الرياض: مكتب الًتبية الالتعليمية في ست دول

 م(..810األصلي عام 
. )ترمجة مكتب الًتبية العريب لدول التميز العالمي كيف نبني منظومة مدرسية للقرن الحادي والعشرين م(.8108شاليشر، أندرياس. )

 م(.8108اخلليج(. الرياض: مكتب الًتبية العريب لدول اخلليج. )نشر العمل األصلي عام 
 . القاىرة: دار جوان.استراتيجيات التنمية المهنية للمعلمين وأسس تخطيطها م(..810شيدة السيد. )الطاىر، ر 

 القاىرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. النمو والتنمية المهنية للمعلم.م(. 8108عامر، طارق عبد الرؤوف. )
 األزىر جامعة الًتبية: رللة ".م يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرينعبد القادر، مها زلمد أمحد زلمد. "إعادة توجيو التنمية ادلهنية للمعل

 .23. – 0..(: 8103) 3، ج052ع الًتبية كلية  -
م، متاح على الرابط: 8102ادلعرض وادلنتدى الدويل للتعليم العام بادلملكة العربية السعودية،

https://www.iefe.sa/ar/user/youremail 
الموتمر العلمي الرابع عشر: التربية م(. معلم العلوم: رؤى ادلستقبل ضلو االرتقاء بإعداده بتوفَت معايَت اجلودة، 8101نصر، زلمد علي. )

-034م، ص ص 8101أغسطس  4-0، اجلمعية ادلصرية للًتبية العلمية، اإلمساعيلية، يف العلمية والمعايير الفكرية والتطبيق
050. 

 ه(. إحصائيات عن التعليم العام. على الرابط:0331.)وزارة التعليم اإللكتروني
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/StatisticalInformation.aspx 

طوير أدوار األكادميية ادلهنية للمعلمُت يف رلال التنمية ادلهنية للمعلم يف مصريف ضوء االذباىات احلديثة يف ىذا وىبة، عماد صموئيل. "ت
  .328 - 305(: 8104) 44ج الًتبية كلية  - سوىاج جامعة الًتبوية: اجمللة ".اجملال: دراسة ميدانية

 كندرية: دار ادلعرفة اجلامعية.اإلس التنمية المهنية للمعلم. م(.8105وىبة، عماد صموئيل. )
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 د. دعاء عبد الحميد عبد السميع                د. فاطمة علي أبو الحديد 
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 الملخص:
ىدفت الدراسة إىل التعرف على أعلية التدريب اإللكًتوين ودوره يف حتقيق التطوير ادلهٍت من وجهة نظر عضو ىيئة التدريس، والكشف عن 

 ادلعوقات اليت حتول دون االستفادة الكاملة من التدريب اإللكًتوين.
مفردة من أعضاء ىيئة التدريس من كلية اآلداب جامعة اإلمام عبد  02دراسة احلالة لعدد  ألىداف السابقة مت االعتماد على منهجولتحقيق ا

م الرزتن بن فيصل، وتوصلت الدراسة يف نتائجها إىل أن التدريب اإللكًتوين ألعضاء ىيئة التدريس ضرورة أساسية لتحقيق التطوير ادلهٍت ذل
هبم ادلهارات ادلعرفية وادلقومات السلوكية اليت دتكنهم من القيام بأدوارىم ادلختلفة، وىناك الكثَت من ادلعوقات اليت تعًتض من خالل إكسا

لية عملية التدريب اإللكًتوين مثل مشكالت التقنية، وفشل ادلدربُت يف اختيار العناصر ادلناسبة للتدريب، ولقد اقًتحت الدراسة رؤية مستقب
 لتفعيل دور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس يف العصر الرقمي. استشرافية

 العصر الرقمي –ادلعلم  –التطوير ادلهٍت  -التدريب اإللكًتوين  الكلمات المفتاحية:
Summary: 
The study aimed to identify the importance of electronic training and its role in achieving 

professional development from the point of view of the faculty member ،and to reveal the 
obstacles that prevent the full use of electronic training. 

In order to achieve the above objectives ،a case study methodology was adopted for 20 
faculty members from the Faculty of Arts ،Imam Abdul Rahman bin Faisal University. 

The study concluded that electronic training for faculty members is essential for achieving 
professional development by providing them with cognitive skills and behavioral 

components Which enable them to play their different roles ،and there are many obstacles 
to the process of electronic training such as technical problems ،and the failure of trainers 

in selecting the appropriate elements for training ،and the study suggested a forward - 
looking vision to activate the role of training In achieving the professional development of 
a faculty member in the digital age. 
 
Keywords: Electronic Training - Career Development - Teacher - Digital Age. 
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 أواًل: مدخل لمشكلة الدراسة
آثار  اجملتمعات بالكثَت من ادلتغَتات يف العصر احلايل كالعودلة واالنتشار الواسع لالتصاالت وتقنية تكنولوجيا ادلعلومات، اليت ال شك ذلا تتأثر

إغلابية وسلبية انعكست على كل مؤسسات اجملتمع بوجو عام ومؤسساتو الًتبوية والتعليمية بوجو خاص، وقد أدت تلك ادلتغَتات يف بعض 
جديدة حيان إىل عجز ادلؤسسات التعليمية التقليدية وضعف كوادرىا يف مواجهة تلك اآلثار، شلا دفع النظم الًتبوية احلالية إىل تتبٌت أظلاطا األ

لتدريب كوادرىا على كيفية التعامل مع تلك ادلتغَتات بفاعلية، وأىم ىذه الكوادر عضو ىيئة التدريس الذي يعد أحد أىم أركان منظومة 
تعليم اجلامعي وادلؤثر فيها، فهو ادلعٍت بإعداد الطالب ليصبحوا كوادر بشرية منتجة يف اجملتمع على اختالف ختصصاهتا يف عصر يتسم ال

فعالة،  بادلعلوماتية، شلا غلعل اجلامعات حباجة إىل أعضاء ىيئة تدريس ذوي كفاءات ومهارات تعليمية عالية ؽلكنهم تررتتها إىل أساليب تعليمية
 ا يقتضي حتسُت وتطوير طر  وتقنيات التدريب لتتوافق مع تطورر تكنولوجيات ادلعلومات واالتصال.شل

لذا حرصت اجلامعات على االرتقاء مبستوى أعضاء ىيئة التدريس لديها من خالل توفَت برامج تدريبية أكثر فعالية تزيد من عملية التطوير 
ئة التدريس بعيًدا عن تأثَتات عصر ادلعرفة وادلعلوماتية، بل تأثر يف مضمونو وطر  تقدؽلو، وأصبح ادلهٍت لو، ومل يكن التطوير ادلهٍت لعضو ىي

متاحا يف أي الوقت ومكان يوجد فيو عضو ىيئة التدريس، ومن النتائج ادلًتتبة على ىذا التقدم التكنولوجي ظهور نظام جديد للتدريب 
ذلك باستخدام شبكات الويب كمدخل للتطوير ادلهٍت يف كثَت من الدول استجابة ( و 0222، 55ُيسمى التدريب اإللكًتوين )وىبة، 

بأكملها إىل  دلتطلبات العصر الرقمي ودلواكبة تطورات ومتطلبات مهنة التعليم، ويتطلب التعليم يف ظل عصر الثورة الرقمية أن تتحول اجلامعة
اجلامعة تتطلب حتقيق الربط الشبكي بُت أجزاء وفصول الكليات ومرافقها ادلختلفة بيئة حاضنة للتقنية فيما يسمى باجلامعة احملوسبة، وحوسبة 

شلا يتطلب حتويل الكليات إىل بيئة تقنية جتيد التعامل مع تقنيات احلاسب اآليل ومعطيات ىذا من جهة، ومن جهة ثانية حوسبة ادلناىج 
حتفيز أعضاء ىيئة التدريس على تطوير قدراهتم يف رلال التعامل مع التقنية والكتب الدراسية واعتماد التعليم اإللكًتوين، ومن جهة ثالثة 

اء ومصادر ادلعلومات. ويتطلب التحول إىل اجلامعة احملوسبة عضو ىيئة التدريس ادلؤىل وادلدرب على استخدامات التقنية، مبا يعٍت حتول أعض
 (.00: 0220باحثُت منتجُت للمعرفة. )أبو السمح ورحال، ىيئة التدريس من رلرد ناقلُت للمعرفة إىل مستخدمُت للتقنية و 

( أن العملية التدريبية مرىونة باالعتماد على األساليب التكنولوجية احلديثة يف تنفيذىا ومتابعة مردودىا، Galagan2000,39ويؤكد )
 على أك ر عدد من ادلتدربُت يف الوقت نفسو، حيث يؤدي التدريب اإللكًتوين إىل خفض التكاليف وزيادة العائد وانتشار احملتوى التدرييب

حيث يساعد التدريب اإللكًتوين على تدريب وتأىيل أعضاء ىيئة التدريس دون احلاجة إىل ترك أعماذلم وفتح آفا  جديدة للتنمية ادلهنية 
متعددة تناسب ادلتدرب دون قيود زمانية (، كما يساعد التدريب اإللكًتوين يف إتاحة فرص التعليم والتدريب يف أوقات 55، 0220)ادلطَتي، 

( إىل أن التدريب اإللكًتوين يطور قدرة ادلتدرب على استخدام Ostlund،0228100(، كما أشار )0220، 88أو مكانية )زين، 
 احلاسب واالستفادة من اإلنًتنت شلا يساعده يف أداء مهنتو بكفاءة.

و ىيئة التدريس ألداء مهنتو على أكمل وجو من خالل استخدام كل األساليب ادلمكنة بناًء على ما سبق يتضح أعلية التطوير ادلهٍت لعض
 ومنها التدريب اإللكًتوين الذي ؽلكن أن يصل إليو بسهولة يف أي وقت ومكان. من ىنا جاءت الدراسة احلالية يف زلاولة منها لإلجابة على

وير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس يف العصر الرقمي؟ وذلك بالتطبيق على أعضاء ىيئة التساؤل اآليت: ما دور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التط
 التدريس بكلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرزتن بن فيصل بالدمام.

 ثانًيا: أهمية الدراسة:
 األهمية العلمية: -أ 

ن الواقع   ادلعيش، وقضايا التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة إثراء علم االجتماع واخلدمة االجتماعية بقضايا أساسية وحبوث غَت مغًتبة تع ر ع
 التدريس يف العصر الرقمي يُعد مطلًبا ضروريا وملًحا يف اآلونة األخَتة.

 أعلية تطوير مهارات وقدرات عضو ىيئة التدريس ادلهنية دلواكبة التحوالت اليت فرضتها التغَتات العادلية ادلعاصرة.
 اليب التدريب اإللكًتوين كصيغة فعالة يف التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس وكاستجابة للتطور التكنولوجي.االىتمام احمللي والعادلي بأس

 األهمية المجتمعية: -ب 
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على أعلية التطوير ادلهٍت ألعضاء ىيئة التدريس يف العصر الرقمي الذي بدأ يتضح تأثَته يف كل األنشطة احلياتية ومنها التعليم، حيث ساعد 
م ر الكثَت من ادلصطلحات اليت تع ر عن أوجو األنشطة التعليمية مثل: ادلدرسة الذكية والفصول االفًتاضية، والتعليم االفًتاضي، والتعليظهو 

ر تطوياإللكًتوين، والتدريب اإللكًتوين، واجلامعة احملوسبة، فكان من الضروري إلقاء الضوء على مثل ىذه القضايا ادلهمة لدورىا الرئيسي يف 
 وحتسُت األداء البشري يف اجملتمعات ادلتطورة.

ر يؤدي االىتمام بفئة أعضاء ىيئة التدريس إىل تعاظم أعماذلم األكادؽلية وسلرجاهتم التعليمية على ادلستوى العادلي، شلا يساىم يف تطوي
 ستقبل.اجملتمعات بشكٍل سريع ومؤثر، شلا غلعلها قوة فاعلة وقادرة على التغيَت والتطوير يف ادل

ليت تساىم يقع على عاتق فئة أعضاء ىيئة التدريس التطوير والتغيَت، فكان من الضروري االىتمام هبم والتعرف على البيئة التدريبية اإللكًتونية ا
 يف رفع أدائهم العلمي واإلنساين.

 ثالثًا: أهداف الدراسة:
ور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس، ىناك ىدف رئيسي سعت ىذه الدراسة إىل حتقيقو، وىو التعرف على د

 ويتفرع من ىذا اذلدف عدة أىداف فرعية؛ وىي كما يلي:
 التعرف على أعلية التدريب اإللكًتوين من وجهة نظر عضو ىيئة التدريس.

 الكشف على دور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس.
 التعرف على معوقات التدريب اإللكًتوين من وجهة نظر عضو ىيئة التدريس.

 الوصول لرؤية استشرافية لتفعيل دور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس يف العصر الرقمي.
 رابًعا: أسئلة الدراسة:

 حاولت الدراسة احلالية اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 ا أعلية التدريب اإللكًتوين من وجهة نظر عضو ىيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرزتن بن فصيل؟م

 ما دور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرزتن بن فصيل؟
 عضو ىيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرزتن بن فصيل؟ ما معوقات التدريب اإللكًتوين من وجهة نظر

 خامًسا: الدراسات السابقة:
( ىدفت إىل استطالع رأي أعضاء ىيئة التدريس حول جودة التدريب اإللكًتوين، وتوصلت إىل أهنم يرونو Regino،0229دراسة ) - 2

 فعاال ومهما يف تطوير قدرات أعضاء ىيئة التدريس.
(، اليت تناولت البحث يف تطورات تقنية ادلعلومات اليت جعلت من تدريب ادلعلمُت وتطويرىم Rogers  &Coles 0222دراسة ) - 0

ية يف عن طريق اإلنًتنت قضية علمية، وأثارت أسئلة عن العالقة بُت ادلدرب وادلعلم ادلبتدئ البعيد، وتوصلت إىل أن الصعوبات التقنية والعمل
 بعد تًتاجع مبعدل سريع.التعليم عن 

( ىدفت إىل تقييم فعالية التدريب اإللكًتوين يف تدريب أعضاء ىيئة التدريس على أنظمة وأدوات التعليم 0223دراسة احلبايب ) - 3
 اإللكًتوين، وتوصلت لفعالية التدريب اإللكًتوين ومالءمتو لطبيعة عمل أعضاء ىيئة التدريس.

(، اليت حبثت عن أثر استخدام ادلشروعات الصغَتة ادلتوسطة للتعليم اإللكًتوين ومدى تلبيتو Roy  &Raymond 0228دراسة ) - 8
% من ىذه ادلؤسسات تستخدم التدريب اإللكًتوين لتدريب 75للحاجات التدريبية ألعضاء ىذه ادلشروعات، وأظهرت نتائج الدراسة أن 

 موظفيها.
لفعلية لتدريب ادلعلمُت على اإلنًتنت يف التعليم العايل من خالل تصورات ادلعلمُت (، اليت وصفت احلالة اRegino 0229دراسة ) - 5

يعتقد  ادلدربُت على اإلنًتنت ضمن رلموعة من كليات اجملتمع يف إحدى مقاطعات والية كاليفورنيا، وأشارت النتائج إىل اجلوانب التدريبية اليت
 نت، فضالً عن شعورىم حول تدريبهم داخل ادلؤسسات التابعُت ذلا.ادلعلمون أهنا األكثر أعلية للمعلمُت على اإلنًت 
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( وقد حددت متطلبات استخدام التعليم اإللكًتوين يف كليات جامعة ادللك سعود، والتعرف على مدى وجود 0222دراسة الًتكي ) - 6
ن أعلها أن متطلبات ادلقرر اإللكًتوين ومتطلبات اختالف يف تقدير أعلية ىذه ادلتطلبات اليت قد تعزى لبعض ادلتغَتات، وتوصلت لنتائج م

تدريب أعضاء ىيئة التدريس كانت مهمة بدرجة كبَتة من وجهة نظرىم، ومتطلبات البيئة التدريبية كانت مهمة بدرجة كبَتة من وجهة نظر 
 العينة.

 وم ررات إطال  تلك ال رامج، والتعرف على ( إىل تسليط الضوء على برامج التعلم والتدريب اإللكًتوين0222وسعت دراسة الشهري ) - 7
ة أىم ادلعوقات اليت حتد من تطبيق تلك ال رامج، وجاءت أىم النتائج لتبُت أن م ررات إطال  برامج التعلم والتدريب اإللكًتوين ىي مواكب

قات متعلقة باجلوانب الفنية ومتعلقة بالقوى سلتلف التطورات واستثمار التقنية استثمارًا أمثل، وأوضحت الدراسة أن ىذه ال رامج تصطدم مبعو 
كثَت من البشرية ومتعلقة باجلوانب التنظيمية، باإلضافة إىل أن برامج التعلم والتدريب اإللكًتوين أصبحت واقًعا ملموًسا وذات أعلية كبَتة لل

 ادلؤسسات التعليمية والتدريبية وتشهد ظلًوا متسارًعا يف التطبيق.
 لسابقة يتضح أن هناك اتفاقا بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في:وبتحليل الدراسات ا

التكنولوجية واالبتكارية، وكميزة تنافسية مرتبطة  إبراز دور التطوير ادلهٍت ألعضاء ىيئة التدريس كمحرك للتنمية االقتصادية، وكمدخل للعمليات
 باجلامعات.

 ضاء ىيئة التدريس ومتطلبات البيئة التدريبية داخل اجلامعات.الوقوف على أسباب التدريب اإللكًتوين عند أع
**وقد اختلفت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف دراستها لدور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس يف 

تركيزىا على كلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرزتن بن  العصر الرقمي من حيث التناول وأسلوب ادلعاجلة وادلنهجية ادلستخدمة، فضاًل عن
 فيصل باعتبارىا رلاالً مكانًيا يتميز بإقامة التدريب اإللكًتوين ادلكثف ألعضاء ىيئة التدريس ذوي التخصصات ادلتباينة.

 سادًسا: مصطلحات الدراسة:
 التدريب اإللكتروني - 1

للجامعات حيث يٌعتمد عليو يف تنمية قدرات ومهارات أعضاء ىيئة التدريس حىت تتمكن  يشكل التدريب اإللكًتوين أعلية كبَتة بالنسبة
 اجلامعات من التطور والتحديث الذي فرضو عليها العصر الرقمي.

ييب التدريب اإللكًتوين بأنو )أحد أساليب التدريب اليت تعتمد على التكنولوجيا احلديثة يف نقل احملتوى التدر  Huang،0225155 ويُعرف
 إىل ادلتدرب من خالل الكومبيوتر أو شبكة اإلنًتنت وىو أسلوب مكمل ألساليب التدريب التقليدية(.

( بأنو: )عملية منظومية تتم يف بيئة تفاعلية متنقلة مشبعة بالتطبيقات التقنية الرقمية ادلبنية على استخدام شبكة 88، 0222ويصفو ادلوسوي )
ط واألجهزة ادلتنقلة لعرض ال ررليات واحلقائب والدورات التدريبية اإللكًتونية، لتصميم وتطبيق وتقومي ال رامج اإلنًتنت واحلاسوب متعدد الوسائ

ًء على سرعة التدريبية التزامنية وغَت التزامنية، باتباع أنظمة التدرب الذايت والتفاعلي وادلزيج لتحقيق األىداف التدريبية وإتقان ادلهارات بنا
 لتعلم ومستوياهتم الفكرية وظروف عملهم وحياهتم ومواقعهم اجلغرافية(.ادلتدربُت يف ا

( بأنو: )العملية اليت يتم فيها بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات ادلعتمدة على تقنية احلاسب اآليل وشبكاتو ووسائطو 0229، 89ويعررفو حسن )
من خالل تفاعلو مع مصادرىا، وذلك يف أقصر وقت شلكن، وبأقل جهد ادلتعددة، اليت دتكن ادلتدرب من بلوغ أىداف العملية التدريبية 

 مبذول، وبأعلى مستويات اجلودة من دون تقيد حبدود ادلكان والزمان(.
 التعريف اإلجرائي للتدريب اإللكتروني

ب من جهة، وادلتدربون من جهة )ىو برامج إلكًتونية تعتمد على تقنية احلاسب اآليل وشبكاتو ووسائطو ادلتعددة، ويتخللها طرفان: ادلدر 
ء ىيئة أخرى، وال يتقيد أي منهما حبدود ادلكان والزمان، ويقوم بتنفيذىا عمادة التعليم اإللكًتوين جبامعة اإلمام عبد الرزتن بن فيصل ألعضا

حتقيق التطوير ادلهٍت ألعضاء  التدريس فيها؛ وتتناول موضوعات متنوعة كاخلاصة باجلودة األكادؽلية والبحث العلمي وخدمة اجملتمع هبدف
 ىيئة التدريس يف اجلامعة(.
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 التطوير المهني - 2
يشهده العامل يُعت ر التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس وإعداده وتنميتو جزًءا مهًما من ركائز حتسُت التعليم واالرتقاء مبخرجاتو، ال سيما مع ما 

 كبة ادلتغَتات وادلستجدات، وإعداد ادلعلم إعداًدا ؽلكنو من التفاعل مع معطياتو.اليوم من تطوير معريف متسارع، يفرض ضرورة موا 
( بأنو )عملية سلططة مستمرة تعاونية تشاركية هتدف لتنمية ادلعلمُت أفراًدا ورتاعات مهنًيا، وتليب احتياجاهتم 0229، 56ويعرفو )عابد، 

 شلارستهم ادلهنية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية(.احلالية وادلستقبلية وتساعدىم على االرتقاء بنوعية 
( بأنو )الفرص ادلناسبة للتعليم والتعلم اليت سيحتاجها ادلعلمون لتطوير فهمهم عن رلاالت ختصصهم 0222، 98ويعرفو )عرفو عبد السالم، 

 تتوفر ذلم لالشًتاك يف الدراسة والبحث يف تدريس وتدريسها وتعلمها وما غلب أن يقوموا بو ليساعدوا ويوجهوا كل الطالب، وىو الفرص اليت
 مناىجهم، وىو عملية مستمرة مدى احلياة تساعد يف تنمية معارفهم وأفكارىم ومعتقداهتم وفهمهم لقدراهتم(. 

خصي واالجتماعي ( بأنو )تنمية شخصية الفرد وإكسابو اجتاىات إغلابية ضلو اجملتمع وثقافتو وحتقيق تكيفو الش0229، 66وػلدده )الصيفي 
 وتزويده بادلهارات واخل رات اليت دتكنو من أداء دوره الوظيفي(.

 التعريف اإلجرائي للتطوير المهني
ج حتسُت كفاءة أعضاء ىيئة التدريس يف كلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرزتن بن فيصل ضلو استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة يف ال رام

ورفع مستوى أدائهم، وتنمية قدراهتم ومهاراهتم يف مواجهة التطور التكنولوجي، واستثمار أدوات التكنولوجيا لتحقيق األكادؽلية والبحثية، 
 التطوير ادلهٍت.

 العصر الرقمي - 3
 ازدادت إمكانيات الثورة ظهرت الثورة التقنية الرقمية كنتيجة منطقية للزيادة اذلائلة يف القدرة على معاجلة البيانات وختزينها يف فًتة السبعينات مث

د الرقمية بظهور شبكة اإلنًتنت يف التسعينات، ومن ذلك احلُت أخذ عدد ادلستخدمُت لإلنًتنت وعدد ادلواقع عليها يف االزدياد ادلطرد )أزت
 (، وذلك ما أدخل ىذا العصر إىل مسمي العصر الرقمي.82: 0223أبو بكر سلطان 

العصر الرقمي بأنو )سيطرة الوسائل الرقمية احلديثة على غَتىا يف رلال االتصال ومعاجلة وتبادل  (077: 0222ويُعرف )جاسم جعفر حسن 
 ادلعلومات؛ ويتسم ىذا العصر بعدة مسات ترجع إىل مزايا الوسائل الرقمية وىي السرعة والدقة وتقريب ادلسافات وإلغاء احلدود(.

ى حتويل كل أشكال ادلعلومات والرسومات، والنصوص والصوت والصور الساكنة ( بأنو )القدرة عل23: 0228كما يعرفو )عبد القادر 
تر( وادلتحركة لتصبح يف صورة رقمية، وتلك ادلعلومات يتم انتقاذلا خالل شبكة اإلنًتنت بواسطة أجهزة إلكًتونية وسيطة )اذلاتف، والكومبيو 

 حيث ؽلكن خالذلا ختزين وتوزيع كم ىائل من ادلعلومات الرقمية.
 التعريف اإلجرائي للعصر الرقمي

( )سيطرة الوسائل الرقمية احلديثة على غَتىا يف رلال االتصال ومعاجلة وتبادل ادلعلومات؛ 0222تتبٌت الدراسة تعريف )جاسم جعفر حسن 
 ود(.ويتسم ىذا العصر بعدة مسات ترجع إىل مزايا الوسائل الرقمية وىي السرعة والدقة وتقريب ادلسافات وإلغاء احلد

 سابًعا: التوجه النظري للدراسة
تؤثر النظرية يف البحث، فتحدد مساره واجتاىو، كما تضفي على نتائج البحث داللة ومغزى، وتنطوي على توجيهات عامة دتدنا بالسيا  

ها لو، ويعت ر ( كمدخل نظري رئيسي يف توجيه2996، )Dickالذي غُلرى البحث يف نطاقو، ومن مث فقد اعتمدت الدراسة على ظلوذج 
من أكثر النماذج استخداًما يف التصميم التعليمي اإللكًتوين، ولتنمية مهارات تصميم ادلواد التعليمية  Dick  &Careyظلوذج دك وكاري 

 والتدريبية ويستخدم النموذج على مستويُت:
 على ادلستوى ادلعريف األكادؽلي. األول:
 على ادلستوى اإلنتاجي. الثاين:
استخدامو كنموذج عام لتطوير ادلنظمات أو لتطوير مشاريع ذات تركيز زلدود ألنو ي رز العملية األساسية للتصميم التعليمي ادلستخدمة وؽلكن 

 (0: 0228يف الكثَت من مواقف التدريب يف قطاعات األعمال والتعليم يف ادليادين ادلختلفة. )رمزي ىاين، 
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 شكل النموذج وخصائصو:
ذج على الشكل اخلطي، حيث إنو يقوم على أساس أسلوب ادلنظمات، الذي يتضمن: حتديد ادلشكلة، وتقييم احلاجات، يعتمد ىذا النمو 

علمُت وحتليلها لتحديد نقطة البدء يف بناء ال رنامج، وحتليل ادلهام لتحديد الغايات واألغراض العامة بدقة، مراعًيا اخلصائص ادلختلفة للمت
ات القبلية للتعلم، مع إجراء حتليل للسلوك التعليمي يف كل خطوة من خطوات ال رنامج، كما يوضحها الشكل والسلوك ادلدخلي وادلتطلب

 التايل:
 مكونات النموذج:

 يتكون ظلوذج ديك وكاري يف رلملة من تسع مراحل ىي:
ادلرغوب مث يتم حتديد اذلدف التعليمي الذي  ادلرحلة األوىل: يتم فيها تقدير احلاجات بغرض حتديد األىداف، أي حتديد الوضع الراىن والوضع

 ػلدد ما ينبغي أن يكون ادلتعلم قادرا على القيام بو بعد انتهاء التعلم.
 ادلرحلة الثانية: يتم بعد ادلرحلة األوىل تنفيذ خطوتُت بشكل متزامن، وعلا إجراء التحليل التعليمي، وحتليل ادلتعلمُت والسيا .

عبارة عن حتليل ىرمي كما اقًتحو جانييو مع إضافة إجراءات لبناء سلططات التحليل العنقودي للمعلومات )التحليل التعليمي ىو  - 
 اللفظية(.

لفظية، )أما حتليل ادلتدربُت والسيا  فهو خطوة يتم فيها، حتديد ادلهارات ادلطلوبة حىت يتمكن ادلتدربون من حتقيق مهمة التعلم، كادلهارة ال - 
 اكية، والسمات الشخصية، وكذلك يتم حتديد معلومات حول بيئة التعلم(.والفكرية، واإلدر 

ادلرحلة الثالثة: يتم يف ىذه ادلرحلة كتابة أىداف األداء، بطريقة قابلة للقياس، ليمكن تررتة االحتياجات واألىداف إىل أىداف زلددة 
 ومفصلة.

 يتم تطوير أدوات االختبار زلكي ادلرجع حبيث يشمل كل ىدف من أىداف التعلم.ادلرحلة الرابعة: يتم يف ىذه ادلرحلة تطوير أدوات التقومي، ف
يتم فيها تطوير االسًتاتيجية التعليمية، دلساعدة ادلتدربُت على حتقيق األىداف ادلرسومة، وىذه االسًتاتيجية التعليمية يتم  ادلرحلة اخلامسة:

، وأثناء ادلمارسة وردود الفعل، وعند االختبار وادلتابعة، وتُبٌت ىذه االسًتاتيجية على حتديدىا قبل األنشطة التعليمية، وأثناء عرض ادلعلومات
 أساس نظريات التعلم احلديثة.

(2015:13SerhatHYPERLINK «https: / / educationaltechnology.net / author / admin / «Kurt ) 
دلعلم، والطالب، ادلرحلة السادسة: يتم يف ىذه ادلرحلة تطوير واختيار ادلواد التعليمية، باستخدام أدلة ادلتعلم، والتجارب، وادلواد التعليمية مثل: ا

 وأشرطة الفيديو، والوسائط ادلتعددة وغَتىا.
  البيانات الالزمة لتنقيح وحتسُت ادلواد التعليمية، وجعلها أكثر فعالية.ادلرحلة السابعة: يتم فيها تصميم التقومي التكويٍت، وتنفيذه، لتوفَت

ية التطوير ادلرحلة الثامنة: يتم يف ىذه ادلرحلة تلخيص التقييم وىي اخلطوة اليت حتدد الطر  ادلتنوعة جلمع البيانات اليت مت حتصيلها أثناء عمل
 دامها لتيسَت قرارات التنقيح.التعليمي وتلخيصها وحتليلها، وىي معلومات ؽلكن استخ

اشد ادلرحلة التاسعة: يتم فيها تصميم التقومي النهائي، ليتم عن طريقو حتديد درجة حتقيق األىداف. )الدوسري فايز بن عبد اهلل، ال معدي ر 
 (0: 0227بن عبد العزيز 

تدعم العملية التدريبية وذلك من خالل عدة عناصر وىي  كما يركز ىذا النموذج على رلموعة من العوامل الداخلية واخلارجية اليت ؽلكن أن 
 كالتايل:

 التأكيد على االعتماد على الوسائل ادلتنوعة يف التدريب السمعية والبصرية كمقاطع الفيديو والصور.
 الربط بُت احملتوى اإللكًتوين واحتياجات األفراد وخ رات ادلتدرب مبا يضمن التفاعل بُت ادلدرب وادلتدرب.

 يؤدي التدريب للرضا عن العملية التدريبية من خالل توفَت عوامل اجلذب كاحلوافز ادلادية وادلعنوية كشهادات التقدير.أن 
 اإلؽلان بقدرات ادلتدرب ودوره يف إصلاح العملية التدريبية وبفكره أن ادلدرب يعمل مع ادلتدرب وليس للمتدرب.

https://educationaltechnology.net/author/admin/
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يف تفسَت دور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت  Dick  &Careyدك وكاري وقد اعتمدت الباحثتان يف دراستهما على ظلوذج 
 لعضو ىيئة التدريس يف العصر الرقمي، نظرًا لنظرتو الشمولية والتكاملية للمكونات العملية التدريبية على أعضاء ىيئة التدريس.

 ثامًنا: اإلجراءات المنهجية:
 نوع الدراسة -أ 

ة من الدراسات الوصفية؛ اليت هتدف إىل تقدمي وصف حتليلي لدور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت للمعلم يف تُعد ىذه الدراس
 العصر الرقمي.

 منهج الدراسة -ب 
التعرف عليو استخدمت الدراسة منهج دراسة احلالة يف وصف دور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت للمعلم يف العصر الرقمي، و 

 بصورة دقيقة كاشفة للمتغَتات اليت حتتويو.
 أساليب وأداة جمع البيانات -ج 

ضلو تعتمد الدراسة الراىنة على األسلوب الكيفي، الذي يهتم بإنتاج بيانات حول اخل رات واألدوار والدوافع ادلتعددة ألعضاء ىيئة التدريس 
كنولوجي يف العصر الرقمي، ويعتمد ىذا األسلوب على لغة وطريقة الفاعلُت االجتماعيُت، ومن تطوير أدائهم ادلهٍت اعتماًدا على التدريب الت

 ىذا ادلنطلق استعانت الدراسة الراىنة باألسلوب الكيفي، بنائو وأسلوبو وحتليلو، مستخدمًة دليل ادلقابلة ادلتعمقة.
 المقابلة المتعمقة

ف وحتليل دور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت للمعلم يف العصر الرقمي، والتعررف استخدمت الدراسة دليل ادلقابلة ادلتعمقة يف وص
بعة زلاور عليو بصورة دقيقة، ألعلية الدور الذي يلعبو التدريب اإللكًتوين يف تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس، وقد احتوى دليل ادلقابلة على أر 

، دور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس، معوقات التدريب اإللكًتوين من كما يلي: أعلية التدريب اإللكًتوين
 وجهة نظر عضو ىيئة التدريس، ومقًتحات لتحسُت وتعزيز التدريب اإللكًتوين ألعضاء ىيئة التدريس.

عملهم وانشغاذلم يف الكثَت من األوقات إىل صعوبة  ولقد أجريت )عدة مقابالت( لكل عضو لتطبيق دليل ادلقابلة حيث اقتضت ظروف
 مقابلتهم.

 حجم العينة وطريقة اختيارها -أ 
مفردة من أعضاء ىيئة التدريس من كلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرزتن بن فيصل، وقد اعتمدت الباحثتان على  02بلغ حجم العينة عدد 

العينة، وقد مت اختيار مفردات العينة بناء على التنوع النوعي والعمري والفئوي والتخصصي وعدد الطريقة االحتمالية )العمدية( يف اختيار 
ريس، الدورات اإللكًتونية. وقد مت اختيار كلية اآلداب حيث إهنا من الكليات اإلنسانية اليت تطبق التدريب اإللكًتوين على أعضاء ىيئة التد

 ادليداين.ولعمل الباحثتُت هبا، شلا سهل التطبيق 
 خصائص العينة -ب 

 %.73.2%، ومن اإلناث نسبة 06.9النوع: بلغت عينة الدراسة من الذكور نسبة 
عاًما  52 – 82%، وتليها الفئة العمرية من 69.0عاًما بنسبة  82 - 32العمر: تتنوع الفئات العمرية بُت أفراد العينة، وتقع الفئة األك ر من

 % من إرتايل العينة.7.7عاًما بنسبة  52صغر أكثر من %، وتليها الفئة األ03.2بنسبة 
%، يليها 06.9%، يليها رتبة )زلاضر( نسبة 32.8الرتبة العلمية: تتنوع الرتب العلمية يف عينة الدراسة فتقع يف رتبة )أستاذ مساعد( نسبة 

 % من إرتايل العينة.7.7اذ( بنسبة %، وأخَتا رتبة )أست22.5%، يليها رتبة )معيد( نسبة 03.2رتبة )أستاذ مشارك( نسبة 
% من أعضاء ىيئة التدريس أهنم تلقوا أكثر من ذتاين دورات تدريبية اإللكًتونية، يليها نسبة 86.0عدد الدورات التدريبية: كشفت نسبة 

 % شلن تلقى أقل من ثالث دورات تدريبية.03.2% تلقوا من أربع إىل ذتاين دورات تدريبية، وأخَتًا نسبة 32.8
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 تاسًعا: نتائج الدراسة
 ألعضاء هيئة التدريسبالنسبة ألهمية التدريب اإللكتروني  -ا 
ية يُعت ر التدريب اإللكًتوين ألعضاء ىيئة التدريس ضرورة أساسية لتحقيق التطوير ادلهٍت ذلم من خالل إكساهبم ادلهارات والقدرات ادلعرف -أ 

أدوارىم ادلختلفة، وكما يُعد التدريب اإللكًتوين مدخاًل أساسًيا من مدخالت العملية التعليمية يف وادلقومات السلوكية اليت دتكنهم من القيام ب
ن العصر الرقمي. وىذا ما اتفقت عليو رتيع عينة الدراسة؛ وقد ع ر أحد أعضاء ىيئة التدريس بقولو إن تطوير مهارات أعضاء ىيئة التدريس م

يف تطوير العملية التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل والدفع مبسَتهتا إىل األمام يف ظل االنفجار  خالل التدريب اإللكًتوين ركيزة أساسية
بكة(. ادلعريف وحتديات العودلة. وع ر آخر بقولو )ُتكمن أعلية التدريب اإللكًتوين يف حترره من قيود ادلكان والزمان وسهولة الدخول على الش

ة التدريس من خالل التدريب اإللكًتوين على طرائق واسًتاتيجيات تدريسية حديثة وأساليب التقومي وأكدت أخرى )أن تطوير أعضاء ىيئ
ساسًيا يف تطوير ادلختلفة واسًتاتيجيات إدارة العملية التعليمية وادلهارات التطويرية اليت ػلتاجها يف العملية التدريسية وتطوير الذات يعد عاماًل أ

( حيث إن تطوير االسًتاتيجيات التعليمية، يساعد Dick  &Carey، وىذا ما أكد عليو ظلوذج )دك وكاري األداء األكادؽلي للجامعة(
 ادلتدربُت على حتقيق األىداف ادلرسومة.

ُيساعد التدريب اإللكًتوين احلصول على شهادات معتمدة من مؤسسات وجامعات زللية ودولية، وىذا ما أكدتو عينة الدراسة؛ وع رت  -ب 
من مؤسسات تعليمية ومراكز  إحدى عضوات ىيئة التدريس بقوذلا )إنو بفضل التدريب اإللكًتوين مت احلصول على شهادات معتمدةعنو 

إىل تدريبية ُمعًتف هبا(. وكشف آخر بقولو )إنو ؽلنح الفرصة للمتدربُت بالتجربة واخلطأ يف جو من اخلصوصية دون الشعور باحلرج، باإلضافة 
ىيئة التدريس الذي ال يستطيع التفرغ كما يف التدريب التقليدي(. ويرى أحد أعضاء ىيئة التدريس )أن اطلفاض رسوم رفع كفاءة عضو 

مشكالت عدم التدريب أو قلتو داخل  التدريب اإللكًتوين يفيد يف تنفيذ أك ر قدر شلكن من ال رامج التدريبية على مدار السنة؛ وعالج
ب اإللكًتوين(، كما ترى إحدى عضوات ىيئة التدريس )أن التدريب اإللكًتوين أثر يف أدائها ألدوارىا ادلتعددة اجلامعات من أىم شليزات التدري

ضرات وعدم سواء داخل األسرة بالرجوع مبكرًا إىل ادلنزل واالىتمام مبسئوليات األبناء وشؤوهنم أو يف بيئة العمل من خالل الًتكيز يف أداء احملا
 ت والدورات التدريبية العادية والشؤون األكادؽلية األخرى(.التشتت بُت احملاضرا

يُعد التدريب اإللكًتوين مسة العصر احلديث ومن أىم منجزاتو يف رلال التعليم والتعلم، وىذا ما أثنت عليو عينة الدراسة، حيث أكدت  -ج 
رلال استثمار التقنية احلديثة ومعطياهتا(، ويرى آخر )أن  إحدى احلاالت بقوذلا )التدريب اإللكًتوين ىو خَت شاىد على مواكبة التطور يف

التدريب اإللكًتوين يعمل على إغلاد بيئات تعلم وتدريب جديدة ذات مواصفات حديثة؛ وؼللق بيئة تنافسية بُت ادلؤسسات التعليمية 
يب احلديثة التنوع يف طر  تقدمي ادلادة التدريبية والتدريبية(، وأكدت رتيع مفردات العينة )أن التدريب اإللكًتوين ػلقق وفق نظريات التدر 

التنوع يف احملتوى التدرييب  حيث وصف (Dick  &Carey"نصوص، صور، صوت، فيديوىات"(، وىذا ما اىتم بو ظلوذج )دك وكاري 
لوسائط ادلتعددة وغَتىا. ولقد أكدت من خالل استخدام أدلة ادلتعلم، والتجارب، وادلواد التعليمية مثل: ادلعلم، والطالب، وأشرطة الفيديو، وا

،( على Regino) 0229(، )0222(، الشهري )0225(، احلازمي )Rogers  &Coles 0222رتيع الدراسات السابقة أمثال )
التحضر أعلية التدريب اإللكًتوين واعتباره أحد متطلبات العصر الرقمي الذي غلب مواكبتو ومسايرتو حىت يتسٌت للجامعات السَت بركب 

 والتحديث ادلعلومايت وادلعريف.
 ألعضاء هيئة التدريس، إمكانية تحديد ما يلي:ألهمية التدريب اإللكتروني وانطالقًا مما سبق تكشف المالحظات الميدانية 

احتياجات اجملتمع وحتقيق ؽلثل التدريب اإللكًتوين لعضو ىيئة التدريس عنصرًا أساسًيا من أساسيات تنمية التعليم ليكون قادرًا على الوفاء ب
االت  أىدافو، كما أن االىتمام بالتطوير ادلهٍت للمعلمُت من خالل توفَت البيئات االفًتاضية واالىتمام بتوظيف تكنولوجيا ادلعلومات واالتص

لفاعل يف حتقيق أىداف التطوير كاإلنًتنت والوسائط الفائقة ادلختلفة، بغض النظر عن العمر أو مكان اإلقامة أو الظروف االقتصادية لو دوره ا
 ادلهٍت للمعلمُت يف العصر الرقمي.
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م كما أن التدريب اإللكًتوين من القضايا اليت فرضتها حتديات العودلة، والثورة التكنولوجية، وظهور صيغ تعليمية جديدة تعتمد على التعل
ا لتطوير ادلهارات واخل رات واالجتاىات اليت جتعلو قادرًا على مزاولة اإللكًتوين وبيئات التعلم االفًتاضية، ومن مث اىتم عضو ىيئة التدريس هب

 مية.عملو هبدف زيادة اإلنتاجية ونقل ادلعارف وادلهارات والسلوكيات اجلديدة لتطوير كفاءتو ألداء ادلهام ادلوكلة إليو يف ظل الثورة الرق
 ألعضاء هيئة التدريسبالنسبة لدور التدريب اإللكتروني في تحقيق النمو المهني  - 2

دلا يُعد التدريب الركيزة األساسية يف تطوير معارف ومهارات وقدرات أعضاء ىيئة التدريس اليت يعتمد عليها لتحقيق أىداف التنمية، ونظرًا 
ا يف رلال التدريب يشهده العامل ادلعاصر من تطورات نوعية وكمية غَت مسبوقة يف التقنية وخصوًصا تقنية االتصاالت وادلعلومات وتوظيفه

خاصة اإلنًتنت وشبكات االتصاالت والبيانات، اليت ساعدت بدورىا على تيسَت أساليب التدريب دون التقيد حبدود الزمان وادلكان، لذا 
ىذه التقنيات أحدثت ىذه التقنية تغيَتًا نوعًيا ونقالت كبَتة أثرت يف حقلي التعليم والتدريب اإللكًتوين، شلا أضفى أعلية كبَتة لتوظيف 

(، وىذا ما أكدت عليو عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس؛ حيث رأى أحدىم أن )النمو ادلهٍت ألعضاء 3: 0222)عجالن الشهري
ى ىيئة التدريس يُعد مطلبا مهما من متطلبات التعليم اجلامعي، وضرورة حتمية فرضتها الثورة الرقمية(، ويرى آخر أنو )يزيد من القدرة عل

لتفكَت اإلبداعي(، ويكشف آخر أنو )يفيد يف اختاذ القرار ادلناسب للخطط واالسًتاتيجيات الدراسية(، وتروي أخرى بقوذلا )إن التدريب ا
علم اإللكًتوين يساعد يف التعرف على أحدث النماذج العلمية يف بناء ادلقرر الدراسي(، ويصف آخر دور التدريب اإللكًتوين يف تطوير أداء ادل

بعض  ولو )يفيد يف اختاذ القرار ادلناسب للخطط واالسًتاتيجيات الدراسية؛ كما يزيد من االتقان اإللكًتوين وتطوير العمل األكادؽلي(، وترىبق
احلاالت )أن التدريب اإللكًتوين يفيد يف توظيف اسًتاتيجيات تدريسية تناسب العصر الرقمي، ويكشف ادلشكالت التعليمية ادلهنية 

(، كما أنو )يزيد من القدرة على التفكَت العلمي يف حل ادلشكالت، ويساىم يف تنمية قدرات التعلم الذايت( عند بعض احلاالت، ادلعاصرة
وترى رتيع أفراد العينة أنو )يشجع على إجراء ذات مستوى تقيٍت متميز يف رلال التخصص؛ ويساىم يف ابتكار أساليب جديدة يف البحث 

 العلمي(.
جملة من الحقائق تتمثل في  لدور التدريب اإللكتروني في تحقيق النمو المهني ألعضاء هيئة التدريسظات الميدانية تكشف المالح

 اآلتي:
 حتسُت مستوى فاعلية أعضاء ىيئة التدريس وزيادة اخل رة التكنولوجية لديهم يف إعداد ادلقررات التعليمية. -
لألعضاء ىيئة التدريس تساىم بشكل كبَت يف فاعلية برامج التنمية ادلهنية ع ر اإلنًتنت دلا  استخدام التدريب اإللكًتوين يف التنمية ادلهنية -

 تتيحو من مزايا سلتلفة.
ساعدت الثورة الرقمية على ظهور الكثَت من االجتاىات األكادؽلية احلديثة يف رلال إعداد عضو ىيئة التدريس وتدريبو أثناء اخلدمة   -

 ات إعداد وتدريب ادلعلمُت مع ادلتغَتات ادلعاصرة.كنتيجة مباشرة لتفاعل مؤسس
انعكست الثورة الرقمية على مؤسسات التعليم العايل فتأثر أعضاء ىيئة التدريس مبا حدث من تغيَتات مصاحبة للثورة الرقمية، وبات  -

وىات يسهل نقلها والتعامل معها، التحول حتمًيا وضروريًا من االعتماد على حتويل أي معلومات وأي تعامالت إىل أرقام وصور وفيدي
 غلعل من الصعب التحكم يف ىذه الثورة أو يف حتديد أو حجب تطورىا.

، وبداًل من نقل «مرشد على الطريق»أصبح « حكيم»أفرزت التغَتات التكنولوجية حتواًل يف دور عضو ىيئة التدريس، فبعد أن كان  -
ام أدوات ادلعلومات اجلديدة، للبحث عن ادلعلومات وحتليلها ودرلها وحل ادلعلومات، أصبح مطالًبا مبساعدة طالبو على استخد

 ادلشكالت والتفكَت ادلبدع وبناء معرفتهم، وفهمهم اخلاص هبم.
هتيئة ى التأكيد على االىتمام بالتنمية ادلهنية ألعضاء ىيئة التدريس دلواكبة التغَتات التكنولوجية ومعرفة كيفية التعامل معها مبا ينعكس عل -

 الطالب لفهم ىذا العصر الرقمي واالطلراط فيو واكتساب مهارات التعامل معو.
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 بالنسبة للمعوقات التي تعترض التدريب اإللكتروني - 3

ها أكدت رتيع عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس أن ىناك الكثَت من ادلعوقات اليت تعًتض عملية التدريب اإللكًتوين، شلا يؤدي إىل فشل
حدوث مشكالت تقنية أثناء عقد التدريب مثل )انقطاع البث اإللكًتوين وصعوبة الوصول للمعلومات  - 2ومن أبرز ىذه ادلعوقات ما يلي: 

أو حدوث مشكالت يف الصوت أو الصورة أو عدم التواصل الكايف مع ادلتدربُت أو ادلساعدين(، وىذا ما ع ر عنو رتيع مفردات العينة شلا 
 جودة التدريب اإللكًتوين وعدم االستفادة ادلثلى منو. يؤثر على

افتقار احملتوى التدرييب من وجود أنشطة تطبيقية وىذا يؤدي إىل ملل ادلتدربُت وعدم الًتكيز الكايف؛ ولقد أكدت دراسات )الًتكي  - 0
(0222( ،)0229 (Regino( على ىذا ادلعو  واعت ره من أىم التحديات ال0222،، الشهري )) يت تؤدي إىل فشل التدريب اإللكًتوين

)تصميم أنشطة تدريبية للمحتوى مبا يتناسب مع ادلتطلبات الفنية وادلعايَت العادلية لتصميم عند ادلعلمُت، كما أكدت عينة الدراسة على ضرورة 
 احملتوى اإللكًتوين ومبا ػلقق التدريب الذايت التفاعلي(.

% أن ىذا ادلعو  من 62ونية على كاىل أعضاء ىيئة التدريس باإلضافة إىل أعبائو التدريسية، حيث رأى تزايد الدورات التدريبية اإللكًت  - 3
أبرز ادلعوقات اليت تواجو عضو ىيئة التدريس حيث إنو مطالب يف مواكبة ادلتغَتات وادلستجدات يف التعليم، واكتساب مهارات تعينو على 

طلبة، وقد ع رت إحدى احلاالت بقوذلا )إن عملية إعداد عضو ىيئة التدريس عملية أصعب شلا نتوقع، توظيف البيئة وادلكان والزمان لتعليم ال
 خصوًصا أننا مطالبون مبسايرة الثورة الرقمية اليت يشهدىا العامل يف رلال التدريس(.

وتية وىو ضعف انتشار تقنيات االتصال % من أعضاء ىيئة التدريس إىل معو  عام يتصل باالقًتان بالشبكة العنكب02وقد أشار نسبة  - 8
توى السريع وقلتها وعدم كفاءهتا بادلقارنة بالوسائل وحلول االتصال بالدول الغربية ادلتقدمة، وىذا يلعب دورًا سلبًيا يف نشر وزيادة احمل

 العريب ادلخصص التعليم اإللكًتوين. اإللكًتوين باللغة العربية ويؤدي إىل ضعف انتشار الكثَت من التطبيقات اليت تزيد من حجم احملتوى
كشفت حالتان من عينة الدراسة أن ىناك بعض اجلهات الرمسية يف بعض الدول ال تعًتف بالشهادات اليت ؽلنحها التدريب اإللكًتونية،    - 5

لعدم وجود ادلواجهة وجها لوجو كما أشارت بعض احلاالت أن التدريب اإللكًتوين ػلتاج إىل متعلم رلتهد ولديو الرغبة الذاتية يف التعلم 
بعض  )التفاعل اإلنساين(، ورأت ثالث حاالت أن التكلفة العالية يف تصميم وإنتاج ال ررليات التعليمية قللت من وجود التدريب اإللكًتوين يف

 دول العادلية وادلتطورة.اجلامعات احمللية، وكشفت حالتان عن نقص اخل رة لدى ادلدربُت وعدم التحاقهم بالدورات وادلؤدترات يف ال
 وانطالقًا مما سبق تكشف المالحظات الميدانية للمعوقات التي تعترض التدريب اإللكتروني، إمكانية تحديد ما يلي:

يواجو عضو ىيئة التدريس يف ظل العصر الرقمي الكثَت من ادلعوقات جتاه التدريب اإللكًتوين كالعبء التدريسي ادلكلف بو، والتدريب 
&  Dickاإللكًتوين ادلستمر لو، ادلشكالت الفنية اليت قد تظهر أثناء تلقي ال رنامج التدرييب اإللكًتوين، ومن ىنا رأى ظلوذج )دك وكاري 

Carey ) أنو ال بد من حتديد التحديات، وتقييمها، وحتليلها لتحديد نقطة البدء يف بناء ال رنامج التدرييب اإللكًتوين، وحتليل ادلهام لتحديد
 األىداف بدقة، مراعًيا اخلصائص ادلختلفة للمتدربُت.

 بالنسبة لمقترحات مواجهة معوقات التدريب اإللكتروني - 4
ضاء ىيئة التدريس رلموعة من االقًتاحات اليت ؽلكن من خالذلا مواجهة معوقات التدريب اإللكًتوين، وىي كما أظهرت الدراسة ادليدانية ألع

سبة فًتة يلي بالًتتيب: تناسب ال رامج التدريبية مع احتياجات ادلتدرب، قوة وسائل االتصال بشبكة اإلنًتنت واحملتوى التدرييب اإللكًتوين، منا
بُت، عقد بروتوكوالت تعاون مع اجلامعات العادلية ومع متدربُت دوليُت لتحقيق الكفاءة األكادؽلية واجلودة التعليمية، التدريب مع رتيع ادلتدر 

 ختفيض التكلفة ادلادية وغَت ادلادية.
 عاشًرا: ملخص نتائج الدراسة:

 توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج من أعلها:
التدريس من خالل التدريب اإللكًتوين ركيزة أساسية يف تطوير العملية التعليمية يف اجلامعات احلكومية يف يُعد التطوير ادلهٍت ألعضاء ىيئة 

 ادلملكة العربية السعودية والدفع مبسَتهتا إىل األمام يف ظل العصر الرقمي.
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ت ادلعرفية واإلدراكية ووسائل التواصل ادلعلومايت إن استخدام التدريب اإللكًتوين ألعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات يتطلب رلموعة من ادلهارا
 اليت ينبغي أن ؽلتلكها ىؤالء األعضاء.

ء يتحقق التطوير ادلهٍت ألعضاء ىيئة التدريس ادلعلم يف ظل العصر الرقمي من خالل التدريب اإللكًتوين؛ وتقدمي التحفيز لو؛ وتقليل العب
 التدريسي ادلكلف بو.

اليت حتد من االستفادة القصوى للتدريب اإللكًتوين مثل ادلشكالت الفنية اليت قد تظهر أثناء تلقي ال رنامج التدرييب يوجد الكثَت من ادلعوقات 
بُت اإللكًتوين، عدم وجود صلة بُت طبيعة العمل والدورة التدريبية ادلقدمة، وىذا ما يؤدي إىل استنزاف الوقت واجلهد دون جدوى، فشل ادلدر 

ادلناسبة للتدريب، تناول موضوعات غَت مفيدة أثناء الدورات التدريبية، وىذا ما يؤدي إىل شعور ادلتدرب بادللل ألن وقتو  يف اختيار العناصر
 يضيع دون جدوى.

 حادي عشر: رؤية استشرافية لتفعيل دور التدريب اإللكتروني في تحقيق التطوير المهني لعضو هيئة التدريس
سابقة، وادلوجهات النظرية للدراسة، وحتليل نتائج الدراسة ادليدانية، ؽلكن وضع رؤية استشرافية لتفعيل دور يف ضوء حتليل نتائج الدراسات ال

 التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس وذلك من خالل ما يلي:
 الرؤية: -أ 

 مج تطويرية لتنمية ادلورد البشري وتعزيز قدراتو ومهاراتو.مؤسسة تعليمية معززة بادلعرفة والقدرة العلمية، ولديها خطط وبرا
 الرسالة: -ب 

 دعم قدرات ومهارات عضو ىيئة التدريس مبا يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي حىت يصبح قادرًا على أداء أدواره بكفاءة وفعالية.
 المهمة: -ج 

 دلهٍت لعضو ىيئة التدريس.العمل على تفعيل دور التدريب اإللكًتوين يف حتقيق التطوير ا
 الركائز واألسس التي تقوم عليها الرؤية: -د 

 نتائج الدراسات السابقة.
 إلطار النظري للدراسة وادلنطلقات النظرية ومفاىيم الدراسة.

 نتائج الدراسة ادليدانية.
 مداخل الرؤية االستشرافية: -ه 
 مدخل االتصاالت: - 1

 بُت ادلدرب وعضو ىيئة التدريس )ادلتدرب( لتحقيق تطويره ادلهٍت. وذلك بإغلاد آليات لالتصال الفعال
 مدخل التقويم: - 2

 وذلك بإغلاد آليات للتقومي ل رامج التدريب اإللكًتوين باستمرار وذلك للوقوف على جوانب الضعف والقوة.
 مدخل التوعية المؤسسية: - 3

علية برامج التدريب اإللكًتوين وطر  االستفادة منها ووضع مكافآت لاللتحا  وذلك بوضع آليات سلتلفة لتوعية عضو ىيئة التدريس حول أ
 هبا.
 توصيات الرؤية: -و 
ديثة نشر ثقافة التعليم والتدريب اإللكًتوين بكل أشكالو وادلساعلة يف إقامة ال رامج التدريبية وتفعيلها واستخدام األساليب التدريبية احل -

 والتدريب العملي على استخدام التقنية.اليت تعزز التعلم الذايت 
 إجراء دراسات تتبعيو للمتدربُت للكشف عن مستوى انتقال أثر التدريب ومدى تطبيق ادلتدربُت للمهارات اليت تعلموىا. -
 إجراء دراسة تقوؽلية ل رامج التدريب ادلقدمة لعضو ىيئة التدريس يف ضوء التقنيات احلديثة. -
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تدريبية والًتكيز على اخل رات العملية أكثر من الًتكيز على ادلعلومات النظرية، وتشجيع ادلعلمُت على التحديث ادلستمر للمواد ال -
 االستكشاف والتطبيق واالستمرار يف التدريب.

ملو شلا تلبية االحتياجات التدريبية احلقيقية لعضو ىيئة التدريس مع الًتكيز على ادلعارف وادلهارات ادلطلوبة اليت ػلتاجها يف رلال ع -
 يساعد القائمُت على تصميم ال رامج مناسبة.

يب تزويد العضو مبهارات استخدام التكنولوجيا يف التدريب، والتعامل اجليد مع ادلشكالت الفنية اليت قد تظهر أثناء تلقي ال رنامج التدري -
 اإللكًتوين.

بل أساليب التدريب ادلختلفة كالفهم والتحليل والتطبيق والتقومي تضمُت ال رنامج التدرييب اإللكًتوين أنشطة تدريبية تفاعلية متنوعة تقا -
 والنقد واإلبداع.

ج توفَت ادلدربُت ادلهرة ادللمُت بتقنية التدريب اإللكًتوين وكيفية استخدامها مع عضو ىيئة التدريس، مع اإلدلام الكامل بإدارة ال رام -
 تكنولوجية.التدريبية اإللكًتونية وكيفية االستعانة بادلعينات ال

 إدلام ادلدربُت بطر  التقومي اإللكًتوين احلديثة، وخصوصا تلك اليت تعتمد على استخدام التكنولوجيا والوسائل اإللكًتونية، مع اىتمام -
اسبة بناء على ادلدرب بإجراء التقييم ادلستمر للمتدربُت ومتابعة مدى تقدمهم يف ال رنامج التدرييب اإللكًتوين، وتقدمي التغذية الراجعة ادلن

 ىذا التقييم.
 المراجع العربية

( الرياض، 65(، اجملتمع ادلعريف واإلنًتنت، رللة العلوم والتقنية، مدينة ادللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، العدد )0223أزتد أبو بكر، سلطان )
 ادلملكة العربية السعودية.

 ، العصر الرقمي والتعليم، ندوة مدرسة ادلستقبل، جامعة ادللك سعود، الرياض.(0220أبو السمح، حامت عبد الرزتن، ورحال، صالح زلمد )
(، أثر برنامج تدريب عن بعد يف تنمية مهارات التقومي اإللكًتوين واالجتاه ضلو التدريب عن بعد لدى 0223أبو خطوة، السيد عبد ادلوىل )

 .2، ع23أعضاء ىيئة التدريس، رللة عجمان للدراسات والبحوث، رللد
(، متطلبات استخدام التعليم اإللكًتوين يف كليات جامعة ادللك سعود من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس، 0222الًتكي، عثمان تركي )

 رللة العلوم الًتبوية والنفسية.
وين، ورقة عمل مقدمة إىل (، التدريب اإللكًتوين ألعضاء ىيئة التدريس على استخدام أنظمة التعليم اإللكًت 0223احلبايب، زلمد جار اهلل )

 ادلؤدتر الدويل الثالث للتعليم اإللكًتوين والتعليم عن بعد، الرياض.
 / / :https(، تصميم وتطوير ادلقررات الرقمية، 0227الدوسري فايز بن عبد اهلل، ال معدي راشد بن عبد العزيز )
ci576.wordpress.com / 2017 / 01 / 11 / 

إطال  برامج التعلم والتدريب اإللكًتوين ظلوذج مقًتح، رللة التدريب والتقنية، ادلؤسسة العامة للتدريب ، (2010)الشهري، عجالن زلمد 
 / :http: / / altadreeb.net / articleDetails.php?id=374HYPERLINK «http /التقٍت وادلهٍت

altadreeb.net / articleDetails.php?id=374&issueNo=14"&HYPERLINK «http: / / 
altadreeb.net / articleDetails.php?id=374&issueNo=14"issueNo=14 

، ورقة حبثية (، التدريب اإللكًتوين وتطبيقاتو يف تطوير ادلوارد البشرية يف قطاع التعليم يف دول اخلليج العريب0222ادلوسوي، علي شرف )
 مقدمة للندوة األوىل يف تطبيقات تقنية ادلعلومات.

(. متطلبات التدريب اإللكًتوين ومعوقاتو مبراكز التدريب الًتبوي مبدينة الرياض من وجهة نظر ادلدربُت، رسالة ماجستَت 0220ادلطَتي، زتد )
 غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ادللك سعود، الرياض، السعودية.

 (، ادلعلم واسًتاتيجيات التعليم احلديث، عمان، دار أسامة للنشر.0229يفي، عاطف )الص
 (، التنمية ادلهنية ع ر اإلنًتنت أداة لتطوير األداء التدريسي للمعلم.0225بركات، ىشام )

https://ci576.wordpress.com/2017/01/11/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%8C%D8%A3/
https://ci576.wordpress.com/2017/01/11/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%8C%D8%A3/
https://ci576.wordpress.com/2017/01/11/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%8C%D8%A3/
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=374&issueNo=14
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=374&issueNo=14
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=374&issueNo=14
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=374&issueNo=14
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=374&issueNo=14


التدريب إلالكتروني وتحقيق التطوير املنهي واستشراف املستقبل الرقمي  لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية آلاداب جامعة 

        فاطمة علي أبو الحديد       د. دعاء عبد الحميد عبد السميعإلامام عبد الرحمن بن فصيل بالدمام من وجهة نظرهم د. 
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 جامعة ديايل، العرا .(، األسرة العربية وحتديات العصر الرقمي، رللة الفتح، كلية الًتبية األساسية، 0222جاسم جعفر حسن )
 (، تصميم البحث االجتماعي، األسس واالسًتاتيجيات، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر.2996جليب، علي عبد الراز  )
 (. التدريب اإللكًتوين وتنمية ادلوارد البشرية، رللة التعليم اإللكًتوين.0229حسن، شوقي زلمد )

 / Dick & Carey ،http: / / tasmemtaleme.blogspot.com / 2017اري (، ظلوذج دك وك0228رمزي، ىاين، )
carey.html -01 / dick  

 (. التدريب يف البيئة االفًتاضية، شبكة خ راء ادلناىج وطر  التدريس.0220زين، زلمد زلمود )
 (: اإلعداد والتدريب الًتبوي، عمان، دار اخلليج.0229علي ) عابد، رمسي

 (: أساسيات التدريس والتطوير ادلهٍت للمعلمُت، القاىرة، دار الفكر العريب.0222عبد السالم، عبد السالم مصطفى )
الثقة يف التعليم اإللكًتوين واالتصال  (: فاعلية برنامج إلكًتوين مقًتح باستخدام نظام مودل يف تنمية0228عبد القادر، عبد الراز  سلتار )

 .85التفاعلي وحتصيل الطالب يف مقرر تدريس العلوم الشرعية، رللة القراءة وادلعرفة، العدد 
(: فلسفة التدريب اإللكًتوين ومتطلباتو كمدخل للتنمية ادلهنية ادلستدامة دلعلمي التعليم الثانوي العام، اجمللد 0222وىبة، عماد صموئيل )

 (، رللة كلية الًتبية، جامعة أسيوط، 2( العدد )07)
www.gulfkids.com / ar / print 
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 كفاءة الذات التدريسية وعالقتها بالمسئولية الشخصية االجتماعية واليقظة العقلية لمعلمي التربية الخاصة
 الملخص:

ىدفت الدراسة اغبالية إىل ربديد العبلقة االرتباطية بني كفاءة الذات التدريسية وكٍل من اؼبسئولية الشخصية االجتماعية واليقظة 
( 39.08( معلم تربية خاصة )بصرية، عقلية، ظبعية(، متوسط العمر )72ة، تضمنت العينة الكلية للدراسة )العقلية ؼبعلمي الرتبية اػباص

(، اعتمدت الدراسة على اؼبنهج الوصفي االرتباطي التنبؤي، وقد مت ذبميع بيانات الدراسة من خبلل اؼبقاييس التالية:  6.53واحنراف معياري )
الشخصية االجتماعية، اليقظة العقلية، من إعداد الباحث. أظهرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطية  كفاءة الذات التدريسية، اؼبسئولية

عادىا موجبة دالة إحصائًيا بني كفاءة الذات التدريسية ؼبعلمي الرتبية اػباصة وكٍل من: اؼبسئولية الشخصية االجتماعية واليقظة العقلية وأب
أنو ديكن التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية ؼبعلمي الرتبية اػباصة من خبلل الدرجة الكلية للمسئولية الشخصية الفرعية، كما توصلت الدراسة إىل 

 بكفاءة االجتماعية للمعلم دون غريىا، من ناحية، ومن خبلل الدرجة الكلية لليقظة العقلية والبعد الرابع لليقظة العقلية حيث كانتا أكثر تنبؤً 
 الذات دون غريىا.

 مات اؼبفتاحية:الكل
 كفاءة الذات التدريسية؛ اؼبسئولية الشخصية االجتماعية؛ اليقظة العقلية؛ معلمو الرتبية اػباصة

Abstract: 
The study aimed to identify the Teaching Self-Efficacy and it relation to Personal 

Social Responsibility and Mindfulness among Teachers of Special Education, A sample 
involved (72) teachers of special education (visual impairment, mental retardation, hear 
impairment), M-age =39.08, SD= 6.53. The study used correlative descriptive method, 
data collected by teaching self-efficacy scale, personal social responsibility scale and 
mindfulness scale. the results showed a statistically significant positive correlations 
between teaching self-efficacy with teachers of special education and both of personal 
social responsibility, mindfulness and it sub dimensions, the results showed that a total 
scores of personal social responsibility just, and total scores of mindfulness and it fourth 
dimension more predicting to teaching self-efficacy among teachers of special education. 
Key Words: 
Teaching Self-Efficacy; Personal Social Responsibility; Mindfulness; Special Education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د/ محمد مسعد عبد الواحد مطاوع   قلية ملعلمي التربية الخاصة   كفاءة الذات التدريسية وعالقتها باملسئولية الشخصية الاجتماعية واليقظة الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       ة وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمي ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 348 

 المقدمة:
سبثل كفاءة الذات أحد العوامل اؼبهمة لنجاح الفرد يف أداء اؼبهام، والسلوكيات اليت توكل إليو، أو يطمح إليها؛ حيث تؤثر يف مستوى  

طي العقبات والممو  والضمو  يف تنفيذ مهامو وأدائها، ويعتمد مفهوم كفاءة كفاءتو الشخصية وثقتو بذاتو، يف مواجهة الصعاب، وزب
، والذي ينظر لكفاءة الذات على أهنا Bandura)فاعلية( الذات على خلفية نظرية واسعة تتمثل يف النظرية االجتماعية اؼبعرفية عند باندورا 

 ,Baloun, Kudlacek, Sklenarikovaطلوبة منو يف الوقت ادحمدد )سبثل معتقدات الفرد يف قدرتو على تنظيم واجناز السلوكيات اؼب
Jesina & Migdauova, 2016; Bandura, 1997 ويركز مفهوم كفاءة الذات على ثقة الشخص بنفسو يف قدرتو على أداء ،)

ما تعمل كفاءة (، كEller, Lev, Yuan, Fan & Watkins, 2018السلوكيات اؼبناسبة ورعاية الذات يف اؼبواقف اػباصة )
 & Clercq, Hagالذات لدى اؼبوظف على ربسني أدائو الوظيفي لسبٍب مهٍم، وىو أن خربتو تقلل القلق اؼبرتبط باؼبهام الوظيفية اليومية )

Azeem, 2018 وفهم كفاءة الذات ومصادرىا لدى معلمي الطبلب ذوي االحتياجات اػباصة يساعد يف ربديد األسباب اؼبهمة، اليت ،)
(، كما تعد كفاءة الذات مهمًة يف 2013هم يف دعم ىؤالء اؼبعلمني، واإلبقاء عليهم يف ؾبال تعليم ىؤالء الطبلب )العثمان، والمنيمي، تس

تائج التنبؤ باألداء والرضا الوظيفي، وكذلك الشعور بالسعادة، كما تلعب دوًرا أساسًيا يف عملية الدافعية، ال سيما فيما يتعلق بتحقيق الن
(، كما تؤثر كفاءة الذات يف األداء األكادديي ووضع Caruso, Pittella, Zaghini, Fida & Sili, 2016رجوة أو اؼبستهدفة )اؼب

 ,Caldwell, Wusik, He, Yager & Atzingerاألىداف واؼبرونة النفسية والضمط النفسي واختيار األنشطة والرضا اؼبهين )
2018.) 

 Glasserجتماعية أحد اؼبتمريات اليت القت اىتمامًا كبريًا من الباحثني يف ؾباالت عدة، وقد اعتربىا وتُعد اؼبسئولية الشخصية اال
، ويف تكيفو مؤشرًا للصحة النفسية للفرد؛ حيث ديثل التزام الفرد دبسئولياتو الشخصية واالجتماعية عامبًل دافعًيا ومهًما يف بنائو النفسي السليم

 ,Martinez, Alonso, Valenzuela, Marmol, & Funesة واالجتماعية واؼبهنية )على كل اؼبستويات: الشخصي
(، وال شك اهنا ضرورية ومهمة بالنسبة ؼبعلمي الطبلب ذوي االحتياجات اػباصة، ؼبا يقع على عاتقهم من مسئوليات ومهام وأعباء 2019

ية واالجتماعية، وإن كانت تتفق فيما بينها على أمهية ىذه وواجبات ذباه طبلهبم، ولقد تعددت تعريفات الباحثني للمسئولية الشخص
اؼبسئولية، وذلك على اعبانبني: النظري والتطبيقي، وىي تدور حول التزام الفرد ذباه نفسو وؾبتمعو وصباعتو، دبا حيقق النهو  الشخصي 

 واالجتماعي، ويزيل العقبات يف طريق رقيو وتكيفو وتقدمو.
معلم عامبًل مهًما يف جناحو اؼبهين وكفاءة وجودة التدريس لديو، وقد لوحظ يف السنوات األخرية زيادة يف وسبثل اليقظة العقلية لل

لراىن، أحباث اليقظة العقلية ، ودورىا يف ربسني الصحة النفسية لدى العديد من فئات اجملتمع، وتعد اليقظة العقلية نوًعا من الوعي اؼبركزي ا
اه، كما تعد عملية معرفية نشطة للوعي واالنتباه لؤلفكار واؼبشاعر واػبربات يف اللحظة الراىنة؛ دون إصدار أحكام والذي يتطور يف ؾبال االنتب

(، وقد دفع الباحثون إىل زيادة اعبهود لفهم آليات اليقظة العقلية، وتأثريىا اإلجيايب Singh & Sharma, 2017عليها أو رفض ؽبا )
استخدامات مدخل اليقظة العقلية يف السياقات اإلكلينيكية وغري اإلكلينيكية؛ حيث ارتبطت اليقظة على جوانب الشخصية، كما توسعت 

ت إجيابًيا بتقدير الذات واؼبرونة النفسية والسعادة، وارتبطت سلبًيا باالكتئاب والقلق االجتماعي واضطراب الشخصية اغبدية وإيذاء الذا
(Brown & Becerra, 2017؛Benada & Chowdhry, 2017  ؛Heath, Carsley, RiggiMills & 

Mettler, 2016.) 
ولقد تناولت العديد من الدراسات موضوع كفاءة الذات لدى فئات متعددة؛ إال أن القليل منها لدى اؼبعلمني، والقلة لدى معلمي 

تناولت الدراسات السابقة كفاءة الذات يف عبلقتها ببعض اؼبتمريات النفسية: كتقدير وتنظيم الذات والسعادة وجودة الرتبية اػباصة، حيث 
بية اغبياة وجودة التدريس واألداء األكادديي، وتوصلت إىل وجود عبلقة ارتباطية بني كفاءة )فاعلية( الذات والضمط النفسي لدى معلمات الرت 

(، وكفاءة Cansoy & Parlar, 2018(، وبني كفاءة الذات والسلوكيات القيادية اؼبدرسية لدى اؼبعلمني )2.15اػباصة )الشورجبي، 
(، وفاعلية الذات لدى معلمي ذوي 2016؛ حسن، Carter, Breen, Yaruss & Beilby, 2017الذات وجودة اغبياة )

ية الذات والعوامل اػبمسة للشخصية لدى مديرات اؼبدارس (، وفاعل2.13اضطراب التوحد واالذباىات حنوىم )العثمان، والمنيمي، 
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(، وفاعلية الذات اؼبهنية 2016(، وفاعلية الذات والذكاءات اؼبتعددة لدى الطالبات اؼبعلمات بكلية الرتبية )أبو النجا، 2017)اؼبطريي، 
 Palacioso-Garacia etليقظة العقلية، ومنها: (. كما تناولت العديد من الدراسات ا2017وصعوبة ازباذ القرار اؼبهين )أبا اػبيل، 

al. (2018) ،Kohtala et al. (2018) ،Heath et al. (2016) ،Singh & Sharma (2017) ،Benada & 
Chowdhry (2017)( واليت أسفرت 2017، ودراسة عبد الرضبن، والطائي ،)–عن وجود عبلقة ارتباطية سلبية بني اليقظة  -يف ؾبملها

كٍل من: األعرا  االكتئابية والقلق االجتماعي واػبربات النفسية السيئة، ووجود عبلقة ارتباطية موجية بني اليقظة العقلية وتقدير العقلية و 
 الذات والشعور بالسعادة النفسية والرضا عن اغبياة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تماعية واليقظة العقلية جدوى وأمهية كبرية ؼبعلمي الرتبية اػباصة؛ ؼبا تُعُد لكٍل من كفاءة الذات التدريسية واؼبسئولية الشخصية االج  

رباول  لكٍل منها من فوائد ومزايا عدة تعود على اؼبعلم من ناحية، والعميلة التعليمية من ناحية أخرى، والطبلب من ناحية ثالثة، ويف ضوء ىذا
كفاءة الذات التدريسية وكٍل من اؼبسئولية الشخصية االجتماعية واليقظة  قة بنيالدراسة اغبالية اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل: ما العبل

 العقلية لدى معلمي الرتبية اػباصة، ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 ما العبلقة بني كفاءة الذات التدريسية واؼبسئولية الشخصية االجتماعية لدى معلمي الرتبية اػباصة؟ -
 ما العبلقة بني كفاءة الذات التدريسية واليقظة العقلية لدى معلمي الرتبية اػباصة؟ -
 ىل تسهم اؼبسئولية الشخصية االجتماعية للمعلم يف التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية لديو؟ -
 ىل تسهم اليقظة العقلية للمعلم يف التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية لديو؟ -

 أهداف الدراسة:
 عبلقة بني كفاءة الذات التدريسية واؼبسئولية الشخصية االجتماعية لدى معلمي الرتبية اػباصة؟تعرف ال -أ

 ربديد العبلقة بني كفاءة الذات التدريسية واليقظة العقلية لدى معلمي الرتبية اػباصة؟ -ب
 يسية لديو؟ربديد مدى إسهام اؼبسئولية الشخصية االجتماعية للمعلم يف التنبؤ بكفاءة الذات التدر  -ج
 ربديد مدى إسهام اليقظة العقلية للمعلم يف التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية لديو؟ -د

 أهمية الدراسة:
ستوى أمهية موضوعها، وأمهية اؼبتمريات والفئة اليت تتناوؽبا، حيث أن االىتمام دبعلم الرتبية اػباصة من الضرورات اليت تسهم يف النهو  دب -أ

 ب ذوي االحتياجات اػباصة، فضبلً عن االرتقاء باؼبستوى النفسي والرتبوي واؼبهين للمعلم.تربية وتعليم الطبل
على دراسة حاولت تفسري ىذه اؼبتمريات يف  -يف حدود علمو–أهنا تسد الفجوة البحثية يف ىذا اعبانب، حيث مل حيصل الباحث  -ب

 عبلقتها ببعضها البعض.
قدمي مقاييس لكفاءة الذات التدريسية واؼبسئولية الشخصية االجتماعية واليقظة العقلية ؼبعلمي الرتبية تثري الدراسة اؼبكتبة العربية بت -ج

 اػباصة.
ليها ما تتوصل إليو الدراسة من توصيات؛ قد تفيد يف ازباذ قرارات تربوية وتأىيلية وتدريبية تتعلق دبعلمي الرتبية اػباصة، وما قد يرتتب ع -د

 لى تربية وتعليم الطبلب.من إجيابيات تنعكس ع
 مصطلحات الدراسة:

: يعرفها الباحث بأهنا ثقة اؼبعلم يف قدرتو على أداء وإجناز اؼبهام اؼبرتبطة دبهنة Teaching self-efficacyكفاءة الذات التدريسية 
أداء الذات، وربدد بالدرجة اليت حيصل عليها التدريس، وما يتعلق بذلك من توقعات اؼببادرة واعبهد واؼبثابرة والتحدي والنجاح والتنبؤ بكيفية 

 اؼبعلم على مقياس كفاءة الذات التدريسية اؼبستخدم يف الدراسة اغبالية.
: يُعرفهئا الباحئث بأهنئا مسئئولية اؼبعلئم الشخصئية ذات الطئابع Personal Social Responsibilityاؼبسئئولية الشخصئية االجتماعيئة 

تحمئئئل مسئئئئوليتو يف االعتئئئداد بذاتئئئو، وربقيئئئق أىدافئئئو ورغباتئئئو، ومشئئئاركة ا خئئئرين يف ربمئئئل مسئئئئولية طبلبئئئو االجتمئئئاعي، والئئئيت تئئئدفع بئئئو ألن ي



 د/ محمد مسعد عبد الواحد مطاوع   قلية ملعلمي التربية الخاصة   كفاءة الذات التدريسية وعالقتها باملسئولية الشخصية الاجتماعية واليقظة الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       ة وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمي ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 350 

مقيئاس  وصباعتو وؾبتمعو على اؼبستوى األخبلقي والسلوكي يف ربقيق أىدافو، ورُبدد إجرائًيا بأهنا ؾبموع الدرجات اليت حيصل عليها اؼبعلئم علئى
 ؼبستخدم يف الدراسة اغبالية.اؼبسئولية الشخصية االجتماعية ا

: يعرفها الباحث بأهنا حالة من الوعي واالنتباه واالنفتاح على األفكار واؼبشاعر واؼبثريات اؼبرتبطة باػبربة Mindfulnessاليقظة العقلية 
ذه اػبربة. وحيدد إجرائًيا دبجموع )الداخلية أو اػبارجية( اليت دير هبا اؼبعلم يف اللحظة الراىنة، دون إصدار أحكام أو تقييم أو تأويل ؽب

 الدرجات اليت حيصل عليها اؼبعلم على أبعاد مقياس اليقظة العقلية يف الدراسة اغبالية.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 كفاءة الذات التدريسية: 
(، ويعرف Baka, 2017منة نشا  التدريس )تشري كفاءة الذات إىل اجملاالت اؼبختلفة للوظائف اإلنسانية واؼبهام اؼبتعددة، متض      

Bandura (1994)  كفاءة الذات بأهنا معتقدات الفرد حول قدرتو على إنتاج مستوى معني من األداء، خبلل األحداث اليت تؤثر يف
ء السلوك بأهنا معتقدات الفرد حول قدرتو على أدا Bandura (1997)حياتو، واليت ربدد كيف يشعر ويعتقد ويسلك، كما يعرفها 

اتو، اؼبرغوب. وتشري كفاءة الذات إىل ثقة الفرد يف قدرتو على االجناز، وأنو فعال يف ؿبيط عملو، مثابر يف أدائو، ولديو قدرة على إدارة ذ
جيابية عن (، وتُعرف بأهنا معتقدات الفرد اإل2014والتحكم يف انفعاالتو، دبا يؤدي إىل اغبضور الفعال يف ؾباالت اغبياة )ياسني، وعلي، 

(، كما تعرف كفاءة الذات بأهنا إدراك 2016قدراتو وإمكاناتو، عند التصرف يف اؼبواقف اؼبختلفة، أو اجناز اؼبهام اؼبنوطة بو بكفاءة )حسن، 
واألنشطة، اليت يقوم الفرد لقدرتو على القيام بأداء السلوك، الذي حيقق نتائج إجيابية ومرغوبة، وإصدار التوقعات الذاتية عن كيفية أداء اؼبهام 

 (.2016هبا، والتنبؤ باعبهد والنشا  واؼبثابرة لتحقيق اؼبهام )أبو النجا، 
 & Siwatu, Putman, Starker-Glassكما تعرف كفاءة الذات لدى اؼبعلم بأهنا معتقداتو حول قدرتو على أداء اؼبهام بنجاح )

Lewis, 2017رد يف قدرتو على أداء اؼبهام اؼبنوطة بو، وما يرتبط بذلك من مبادرة ومثابرة (، ويرى الباحث أن كفاءة الذات تعكس ثقة الف
 وربدي وحضور فعال يف ـبتلف ؾباالت اغبياة، وتوقعاتو حول كيفية أداء الذات. وتتوسط كفاءة الذات العبلقة بني اؼبعرفة والسلوك، واليت

 ,.Caruso et alا االجتماعية اؼبعرفية إطارًا نظريًا مفيًدا يف فهم كفاءة الذات )رُبِدث اختبلفًا يف أفكار وتصرفات الفرد، وتعد نظرية باندور 
(، حيث تشري إىل أن كفاءة الذات تتمثل يف شكلني أساسيني: توقعات الكفاءة، وتوقعات النتائج، وتشري األوىل إىل معتقدات الفرد 2016

خرى إىل معتقدات الفرد حول إمكانية إحرازه للسلوكيات اليت ترتبط بالنتائج عن مهارات أداء ربقيق اؼبهام بكفاءة عالية، بينما تشري األ
إىل أن مستويات كفاءة الذات اؼبهنية تعمل على تنفيذ أداء  Bandura (1997)(، كما يشري Cadwell et al., 2018اػباصة )

معتقدات كفاءة الذات من أربعة مصادر، تتمثل يف ضوء نظرية باندورا يف التايل: اجنازات األداء أو ذبارب االجناز أكثر اؼبهام صعوبة، وتأيت 
مثل يف التأثريات الناجحة، واػبربات البديلة أو خربات التعلم غري اؼبباشرة، واالستثارة االنفعالية كاغباالت النفسية السلبية، واإلقناع اللفظي واؼبت

ية على كفاءة الذات؛ حيث كفاءة الذات تطور لدى الناس من خبلل أربعة مصادر أساسية: اػبربات النابمة، مبلحظة ا خرين، االجتماع
 .(Artion, 2012)اإلقناع، اغباالت اؼبؤثرة اليت تشعر بالقدرة والقوة 

يتأثر بالنتائج اؼبتوقعة، واؼبصاحل،  -ءة التدريسية للمعلمالذي يعرب عن الكفا-وتفرت  النظرية االجتماعية اؼبعرفية أن سلوك االختيار اؼبهين 
ين للفرد وكفاءة الذات اؼبهنية، وتقرتح النظرية التأثري التفاعلي للعوامل اػبارجية البيئية، واؼبتمريات الفردية اؼبعرفية؛ على التطوير اؼبه

(Summers & Falo, 2018كما ترتبط كفاءة الذات اؼبرتفعة بإدارة الذا ،) ت ورعايتها، والذي يؤدي إىل سلوكيات ربسني مستوى
(، وديكن ربديد خصائص كفاءة الذات للمعلمني يف: الثقة يف األداء الناجح، القدرة على التوقع اعبيد Eller et al., 2018الصحة )

يولوجية والعقلية والنفسية واالجتماعية الدافعة لؤلداء، القدرة على توقع الصعاب والعقبات واؼبشكبلت التدريسية واؼبهنية وذباوزىا، القدرة الفس
لتحقيق اؼبهام، توقعات األداء اؼبستقبلي، القدرة على التفاعل اؼبهين والشخصي واالجتماعي الناجح، وتتمثل أبعاد كفاءة الذات يف ضوء 

تشري الفاعلية إىل قوة دافع الفرد  ؛ حيثStrength، والقوة Generality، والعمومية Magnitudeنظرية باندورا يف: قدرة الفاعلية 
ات لؤلداء يف اؼبواقف اؼبختلفة، وتشري العمومية إىل انتقال الفاعلية من موقف ؼبواقف مشاهبة، بينما تشري القوة إىل وتتحدد يف ضوء اػبرب 

يف: الفاعلية الشخصية للمعلم،  ( أبعاد كفاءة الذات لدى معلمي ذوي اضطراب التوحد2013السابقة للفرد، وقد حدد العثمان، والمنيمي )
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( أبعاد كفاءة الذات لدى معلم الرتبية اػباصة يف: الفاعلية الشخصية، واػبربات 2014وفاعلية التدريس العامة، بينما حدد ياسني، وعلي )
لشخصية، واالجتماعية، ( أبعاد كفاءة الذات يف: فاعلية الذات ا2016اؼبسيطرة، وفسيولوجية فاعلية الذات، يف حني حددت أبو النجا )

أبعاد كفاءة الذات لدى اؼبعلم يف: الفاعلية الذاتية؛ وتعرب عن قدرة الفرد على تنظيم وتنفيذ  Siwatu et al. (2017والعامة، وحدد )
ددة دبستوى معني من األداء اؼبطلوب لتحقيق النتائج اؼبرجوة، وفاعلية اؼبعلم؛ وتعرب عن معتقدات اؼبعلم يف قدرتو على أداء مهام تدريسية ؿب

اعبودة، يف موقف ؿبدد، وإدارة الصفوف؛ وتعرب عن تطوير ورعاية بيئة صفية، واستخدام التدخبلت اؼبناسبة ؼبساعدة الطبلب الذين يعانون 
 مشاكل سلوكية وتقدمي الدعم األكادديي والتواصل معهم بطرق مناسبة.

، واليت ىدفت إىل دراسة Cansoy & Parlar (2018)علم، ومنها: دراسةولقد اىتمت العديد من الدراسات بكفاءة الذات لدى اؼب
دال  العبلقة بني كٍل من: كفاءة الذات للمعلم والفاعلية اعبماعية للمعلم والسلوكيات اؼبدرسية القيادية، وقد توصلت إىل وجود ارتبا  موجب

لمعلم والفاعلية الذاتية اعبماعية لديو، وأن كفاءة الذات للمعلم تعد منبئًا إحصائًيا بني السلوكيات اؼبدرسية القيادية وكٍل من: كفاءة الذات ل
إىل وجود ارتبا  موجب دال إحصائًيا بني كفاءة الذات  Baka (2017قويًا بتوقعات فاعلية الذات اعبماعية لديو، بينما توصلت دراسة )

ال إحصائيًا بني كفاءة الذات العامة واالحرتاق النفسي لديهم، وأسفرت العامة لدى اؼبعلمني ووجهة الضبط، ووجود إىل وجود ارتبا  سالب د
عن إسهام كفاءة الذات لدى الراشدين يف التنبؤ جبودة اغبياة لديهم، كما  Carter, Breen, Yaruss & Beilby (2017)دراسة 

ية الذات وكٍل من: عوامل الشخصية: االنبساطية، ( إىل وجود إىل وجود ارتبا  موجب دال إحصائًيا بني فاعل2017توصلت دراسة اؼبطريي )
ات من االنفتاح، يقظة الضمري، وازباذ القرار، ووجود ارتبا  سالب دال إحصائًيا بني فاعلية الذات والعصابية، وأنو ديكن التنبؤ بفاعلية الذ

ل فاعلية الذات لدى مديرات اؼبدارس. وتوصلت خبلل عاملي الشخصية: االنبساطية ويقظة الضمري، كما ديكن التنبؤ بازباذ القرار من خبل
( وجود ارتبا  سالب دال إحصائًيا بني فاعلية الذات اؼبهنية وصعوبة ازباذ القرار اؼبهين لدى طبلب اعبامعة، مع 2017دراسة أبا اػبيل )

( 2015ؼبهنية، يف حني أسفرت دراسة الشورجبي )إمكانية التنبؤ بدرجة صعوبة ازباذ القرار اؼبهين من خبلل معلومية مستوى الفاعلية الذاتية ا
عن وجود ارتبا  سالب دال إحصائًيا بني فاعلية الذات االجتماعية والضمط النفسي لدى معلمات الرتبية اػباصة، وتوصلت دراسة العثمان، 

ضطراب التوحد واذباىاهتم حنو ( إىل وجود ارتبا  موجب دال إحصائًيا بني فاعلية الذات لدى معلمي الطبلب ذوي ا2013والمنيمي )
 ىؤالء الطبلب، وأن أكثر أبعاد فاعلية الذات ظهورًا لدى اؼبعلمني فاعلية الذات الشخصية للمعلم، يليو فاعلية التدريس العامة.

 المسئولية الشخصية االجتماعية
اؼبسئولية الشخصية االجتماعية بأهنا شعور األفراد بالواجب اؼبطلوب ذباه اجملتمع اعتماًدا على االلتزام األخبلقي، والذي ينعكس على تعرف 

(، وىي Park, Shin & Yun, 2009السلوكيات االجتماعية اؼبتعددة، واليت تدفع األفراد كي ينتبهوا ألداء السلوك اؼبطلوب منهم )
 و الفرد ذباه ذاتو وذباه صباعتو اليت ينتمي إليها؛ كاألسرة والزمبلء واعبريان ادحميطني بو، وحرصو على سباسكها واستمرارىا، والقياممدى ما يلتزم ب

نو ببذل أقصى ما لديو من جهد لتنفيذ ما يوكل إليو من أعمال، والتزامو بتعاليم اؼببادئ األخبلقية والسلوكية، وشعوره باالنتماء ذباه وط
(، وتشري إىل إحساس الفرد بالفاعلية والنشا  وأداء الواجبات االجتماعية اؼبختلفة والتزامو بالقيم واؼبعايري  2014لديب، وخليفة،)ا

حول االجتماعية اؼبوجودة يف اجملتمع وربملو اؼبسئوليات االجتماعية وإحساسو هبويتو وقدرتو على اؼبشاركة يف األحداث واؼبواقف اليت تدور 
 (.2016نتمائو لوطنو الذي يعيش فيو وحرصو على الدفاع عنو )العباسي، مدى ا

طبسة مستويات للمسئولية االجتماعية للمعلم سبثلت يف: احرتام حقوق ومشاعر ا خرين، االجتهاد  Hellison (2011)وقد اقرتح 
 Martinez etرين يف السياقات اؼبختلفة. ويشري والسعي، اغبكم الذايت، مساعدة ا خرين واالىتمام هبم، ربمل نقل ما مت تعلمو لآلخ

al. (2019)  إىل أن األفراد يطورون دائًما أشكااًل متعددة من اؼبسئولية الشخصية واالجتماعية، منها: االحرتام، ضبط الذات، تقدير
 يادة.الذات، االجتهاد، مفهوم الذات اؼبسئول، الشعور بالسعادة، الثبات االنفعايل، اغبكم الذايت والق

إىل أن ذوي الشعور باؼبسئولية يتقبلون نتائج سلوكهم، وأن لديهم ثقة عالية، ويظهرون دوًما الشعور  Bugdayci (2019)كما يشري 
ية للمسئولباؼبسئولية والوالء للمجموعة اليت ينتمون إليها. وديكن وضع تعريفات اؼبسئولية االجتماعية يف صنفني: األول مسئولية اإللزام، وتنظر 

ليو، االجتماعية باعتبارىا التزام الفرد بواجباتو ذباه ذاتو وؾبتمعو، سواء كان االلتزام إلزام من داخل الشخص، أو إلزام اجتماعي مفرو  ع
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والثاين مسئولية الصفة، وتعرف اؼبسئولية االجتماعية يف ضوء صفات الشخص اؼبسئول اجتماعًيا، وتتمثل عناصر أو مكونات اؼبسئولية 
لدينية جتماعية يف: االىتمام والفهم واؼبشاركة، وقد اتفق البعض على ربديد أبعاد اؼبسئولية االجتماعية يف: اؼبسئولية الذاتية، اعبماعية، ااال

 (. 2014؛ عليوة، 2014؛ الديب وخليفة، 2016؛ اؼبشيخي، Bugdayci, 2019واألخبلقية، الوطنية )
ية الشخصية واالجتماعية لدى العديد من فئات اجملتمع؛ نظرًا ألمهيتها يف النهو  باألشخاص وقد اىتمت بعض الدراسات بدراسة اؼبسئول

وأسرىم وؾبتمعاهتم، ودورىا يف إشباع اغباجات الشخصية، واألىداف اجملتمعية، وربقيق التكيف الشخصي واالجتماعي للفرد، ومنها؛ دراسة 
Martinez et al. (2019)  من خبلل منوذج اؼبسئولية الشخصية واالجتماعية للمعلمني يف ربسني وقد اىتمت بدراسة التدخل

( طالًبا، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن التدريب الذي تلقاه 316( معلًما و )16اؼبسئولية االجتماعية لدى طبلهبم، مشلت عينة الدراسة )
ونتائجو اإلجيابية إىل الطبلب حيث ربسنت سلوكيات اؼبسئولية لديهم اؼبعلمون على منوذج اؼبسئولية الشخصية واالجتماعية قد انتقلت آثاره 

 باإلضافة إىل ربسن اذباىاهتم ومهاراهتم السلوكية.
 اليقظة العقلية

ة الراىنة للخرب  تعد اليقظة العقلية من اؼبوضوعات اليت تزايد االىتمام بدراستها الفرتة األخرية؛ حيث تعد اليقظة العقلية نوًعا من االنتباه اؼبباشر
(Palacios-Garcia et al., 2018 وتعرف بأهنا الوعي الناتج عن االنتباه بطريقة خاصة لؤلىداف يف اللحظة الراىنة دومنا إصدار ،)

(، وأهنا اؼبيل للوعي اؼبرتفع باػبربات الداخلية واػبارجية، يف سياق التقبل، وعدم إصدار أحكام، ذباه Kabat-Zinn, 1994أحكام )
(، وىي سبثل حالة من حضور الوعي، Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra & Farrow, 2008ربات )ىذه اػب

سية، اليت واليت زبرب وتساعد سباًما يف خلق اإلحساس بالسعادة، وخفض اػبطأ السلوكي واؼبعريف يف حياتنا اليومية، كما أهنا حالة من اغبرية النف
لق بأي وجهات نظر، وىي تؤكد على التصرف الواعي بطريقة خاصة حنو األغرا  يف اللحظة الراىنة، ربدث عندما يبقى ساكًنا دون التع

(، وىي عملية انتباه واعي ؿبتملة للمشاعر واػبربات يف اللحظة الراىنة، مع عدم Sigh & Sharma, 2017دومنا إصدار أحكام )
سباسك الوعي باؼبشاعر واألفكار واإلحساس اعبسمي، واإلحاطة  (، وتوصف بأهناRodrigues et al., 2017إصدار أحكام أيًضا )
( بأهنا القدرة على اؼببلحظة، 2017(. ويعرفها عبد الرضبن، والطائي )Benada & Chowdhry, 2017بالبيئة غبظة بلحظة )

يتضمن التعريف العام لليقظة العقلية  والوصف، والتعامل مع الوعي، وعدم إصدار أحكام على اػبربة الداخلية، وعدم إصدار ردود أفعال. كما
فاألخري  الوعي باػبربة اغبالية، وعدم إصدار أحكام، واالذباه حنو تقبل اػبربة، كما أنو من اؼبهم التفرقة بني اليقظة العقلية والوعي بالذات؛

كس اغبالة الداخلية، ويتضمن دور األفعال يوصف بأنو اؼبعرفة بالذات، والذي يعرب عن الوعي باغبالة الداخلية، وىذا النوع من الوعي يع
ا تعين السلبية، أو االستعدادات التقييمية ذباه األصوات الداخلية أو اػبارجية، وعلى النقيض فاليقظة يف األصل صفة إدراكية غري تقييمية، إهن

 (.Ostafin, Robinson & Meier, 2015ببساطة اؼببلحظة اؼبفتوحة لؤلحداث اغبالية )
ليقظة العقلية أكثر يف االنتباه اليقظ اؼبستمر، وتقبل اػبربة الداخلية، دون إصدار أحكام عليها، سواء جيدة أو سيئة، ويعد الوعي وترتكز ا

(، وىي بذلك زبتلف عن اؼبرونة النفسية، كما أن اؼبمارسة اؼبنتظمة Mishra, 2017واالنتباه باػبربة الراىنة صفتني مهمتني لليقظة العقلية )
ظة العقلية تؤدي إىل ربسن يف مستوى اليقظة كسمة، وأن اليقظة كحالة من اؼبمكن أن تتحسن عن طريق التدخبلت العبلجية؛ كمدخل لليق

(، ويرى Tomlinson, Yousef, Vitterso & Jones, 2018تدريب اليقظة، القائم على خفض الضمو  والعبلج اؼبعريف )
Langer  أن صفة البليقظة Mindlessness( تبدو يف االعتماد غري اؼبرن على طرق التفكري ادحمددة من قبلHaigh, Moore, 

kashdan & Fresco, 2011 .) 
أو وتشمل اليقظة العقلية مكونات: االنتباه؛ ويوصف باستمرار اؼبراقبة للخربة مع الرتكيز على اػبربة الراىنة، أكثر من األحداث اؼباضية 

(، وقد تضمن مقياس Cardaciotto et al., 2008النفتاح، واؼبرونة ذباه اػبربات الشخصية )اؼبستقبل، واالذباه للتقبل، وا
Philadelphia (2007)  مكونني أساسيني لليقظة العقلية: األول؛ الوعي، ويقيس اؼبراقبة، والوعي باػبربة الداخلية واػبارجية، والثاين؛

اليقظة العقلية طبسة عوامل يف مقياسهم  Baer et al. (2006)أحكام تقييمية، وضمن التقبل، ويقيس االذباه حنو االنفتاح للخربة، دومنا 
العوامل اػبمسة لليقظة، مشلت: اؼببلحظة، وتقيس القدرة على مبلحظة اػبربة الداخلية واالستجابة للمثريات، والوصف، ويقيس القدرة على 
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ي، ويقيس اؼبيل لئلصماء لؤلنشطة، وعدم إصدار أحكام، ويقيس اؼبيل لتقبل استخدام الكلمات لوصف األفكار واؼبشاعر، والتعامل مع الوع
اغبالة الداخلية دومنا أحكام تقييمية جيدة أو سيئة، وعدم إصدار ردود أفعال كاستجابة للخربات الداخلية، ويقيس االذباه حنو السماح 

 ,Feldman, Hayes, Kumarاليقظة العقلية عند للمثريات أن تأيت وتذىب حبرية دومنا رد فعل ضروري ؽبا. أما مكونات 
Greenson & Laurenceau (2007)  فقد تضمنت ؼبكونات التالية: الرتكيز الراىن، تنظيم االنتباه، الوعي باػبربة، تقبل األفكار

 دع، واؼبرونة، يف حني تضمن مقياس إىل أن اليقظة تشمل: االلتزام، واإلنتاج اؼببدع، والبحث اؼبب Langerواؼبشاعر يف اػبربة اليومية. وذىب 
Toronto (2006) ،لليقظة العقلية عاملني أساسيني: حب االستطبلع، ويقيس االىتمام غبب استطبلع اػبربة الداخلية، وعدم التمركز
 (.Lau, Bishop, Segal, Buis, Anderson, Carlson, Shaoiro & Carmody, 2006وتقيس الوعي باػبربة )

واليت توصلت إىل وجود عبلقة ارتباطية  Palacioso-Garacia et al. (2018)ليت اىتمت باليقظة العقلية: دراسة ومن الدراسات ا
 Kohtalaسلبية دالة بني اليقظة العقلية واػبربات النفسية السيئة لبلضطرابات النفسية لدى عينة غري إكلينيكية من طبلب اعبامعة، ودراسة 

et al. (2018) جود ارتبا  دال سليب بني اليقظة العقلية واألعرا  االكتئابية، ووجود تأثري لليقظة العقلية يف خفض ىذه ، وتوصلت إىل و
عن وجود ارتبا  دال سليب بني اليقظة العقلية واألعرا  االكتئابية لدى اؼبراىقني،  Heath et al. (2016)األعرا ، وأسفرت دراسة 
عن وجود عبلقة ارتباطية سلبية بني اليقظة العقلية واإلخفاق اؼبعريف لدى  Singh & Sharma (2017)وكشفت نتائج دراسة 

إىل وجود ارتبا  موجب دال بني اليقظة العقلية وتقدير الذات وسلبية مع القلق  Tan et al. (2016)الراشدين، وتوصلت دراسة 
( إىل وجود ارتبا  موجب 2017اعيل )ودراسة إظب Benada & Chowdhry (2017)االجتماعي لدى التبلميذ، وتوصلت دراسة 

( إىل وجود ارتبا   سالب دال بني 2017دال بني اليقظة العقلية وكل من: السعادة واؼبرونة النفسية، وتوصلت دراسة عبدالرضبن، والطائي )
 اليقظة العقلية واالكتئاب لدى طبلب اعبامعة.

 ار النظري وما أسفرت عنو نتائج الدراسات ذات العبلقة فيما يلي:فرضيات الدراسة: ديكن ربديد فرضيات الدراسة يف ضوء اإلط
توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بني درجات معلمي الرتبية اػباصة على مقياسي: كفاءة الذات التدريسية واؼبسئولية الشخصية  -1

 االجتماعية وأبعادىا اؼبختلفة. 
ائًيا بني درجات معلمي الرتبية اػباصة على مقياسي: كفاءة الذات التدريسية واليقظة العقلية توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحص -2

 وأبعادىا اؼبختلفة.
 تسهم اؼبسئولية الشخصية االجتماعية ؼبعلمي الرتبية اػباصة يف التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية. -3
 فاءة الذات التدريسية لديهم.تسهم اليقظة العقلية ؼبعلمي الرتبية اػباصة يف التنبؤ بك -4

 منهجية وإجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة: اؼبنهج الوصفي االرتباطي والتنبؤي؛ وذلك لئلجابة عن تساؤالت الدراسة. -أ

سة من ىذا ؾبتمع الدراسة وعينتها: ديثل معلمو الرتبية اػباصة دبحافظة الفيوم دبصر ؾبتمًعا عاًما للدراسة، وقد مت اختيار عينة الدرا -ب
كن اجملتمع، الذين يعملون دبدارس النور للمكفوفني ومدارس األمل للصم ومعاىد الرتبية الفكرية دبحافظة الفيوم جبمهورية مصر العربية، ودي

 توضيح خصائص العينة األساسية واالستطبلعية من خبلل ما يلي:
 ( خصائص عينة الدراسة1جدول )

 االحنراف اؼبعياري  متوسط العمر  العدد اؼبدرسة العينة

 األساسية
 21 النور للمكفوفني

 26 الرتبية الفكرية 6.53 39.087
 25 األمل لذوي اإلعاقة السمعية

 االستطبلعية
 

 15 النور للمكفوفني
38.92 3.583 

 10 الرتبية الفكرية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       ة وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمي ء الأ  ز   )الج 
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 أدوات الدراسة: -ج
 مقياس كفاءة الذات التدريسية -1

 قام الباحث بإعداده لقياس درجة كفاءة الذات التدريسية لدى معلمي الرتبية اػباصة؛ بمر  الدراسة اغبالية، وقد تكون اؼبقياس يف صورتو
( مفردة، تقيس فاعلية الذات التدريسية من خبلل ثبلثة أبعاد سبثلت يف التايل: الفاعلية التدريسية والتقوديية، ويقيس: فاعلية 31النهائية من )

(، وفاعلية اإلدارة الصفية، ويقيس: فاعلية اؼبعلم يف 10 -1األداء التدريسي وجناحو، وفهم الطبلب وربصيلهم وجناحهم، ويتضمن الفقرات )
(، والفاعلية الشخصية  20-11وحل اؼبشكبلت الصفية، واإلدارية، وتنظيم الصف وإدارة السلوك الصفي، ويتضمن الفقرات ) إدارة الصف،

واالجتماعية، ويقيس: فاعلية العبلقات الشخصية مع الطبلب والزمبلء واإلدارة، وفاعلية التكيف النفسي والشخصي اؼبدرسي والصفي، 
 مقياس يتمتع بدرجات مقبولة من الصدق والثبات واالتساق الداخلي. (، وىو29 -21ويتضمن الفقرات )

 بناء اؼبقياس: 
قام الباحث بإعداد مقياس كفاءة الذات التدريسية يف ضوء االستفادة من اؼبقاييس السابقة اؼبتعلقة بكفاءة الذات التدريسية واؼبدرسية 

، ومقياس كفاءة الذات اؼبدرسية Tovel & Carmel (2016) والشخصية والعامة، ومنها: مقياس كفاءة الذات اؼبهنية لدى
(Summers & Falo 2018( ومقياس فاعلية الذات ؼبعلمي ذوي اضطراب التوحد لدى العثمان، والمنيمي ،)ومقياس 2013 ،)

 Simatu, Putman, Starker-Glass & Lewis (2017)(، ومقياس 2015فاعلية الذات االجتماعية لدى الشورجبي )
 فاءة الذات للمعلم.لك

%( لثبلثة من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس والرتبية اػباصة باعبامعة، مع 95صدق اؼبقياس: حققت بنود اؼبقياس وأبعاده نسبة اتفاق )
 إجراء بعض التعديبلت.

-Spearmanاالرتبا  ادحمسوب عن طريق ثبات اؼبقياس: مت حساب ثبات اؼبقياس عن طريق التجزئة النصفية للمقياس؛ حيث أن معامل 
Brown =0.90 ومعامل جوسبان ،Guttman =0.90 =ولؤلبعاد الفرعية 0.93. كما أن معامل ألفا كرونباخ للمقياس ككل ،
 على التوايل. 0.79، 0.85، 0.84للمقياس= 

 ( معامبلت االتساق الداخلي للمقياس:3(، )2االتساق الداخلي للمقياس: يوضح جدول )
 ( معامبلت االرتبا  بني مقياس كفاءة الذات التدريسية وأبعاده الفرعية 2جدول )

 0.001** دالة عند     
 ( معامبلت االرتبا  بني مقياس كفاءة الذات التدريسية وبنوده 3جدول )

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 البند
معامل 
 االرتبا 

0.58** 0.64** 0.60** 0.39** 0.54** 0.48** 0.54** 0.72** 0.79** 0.62** 

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 البند
معامل 
 **0.73 **0.71 **0.50 **0.54 **0.69 **0.48 **0.74 **0.54 **0.58 **0.74 االرتبا 

  29 28 27 26 25 24 23 22 21 البند

 15 لذوي اإلعاقة السمعيةاألمل 

 الفاعلية الشخصية فاعلية اإلدارة الصفية فاعلية التدريس والتقومي  البعد

 **0.93 **0.94 **0.92 معامل االرتبا 



 د/ محمد مسعد عبد الواحد مطاوع   قلية ملعلمي التربية الخاصة   كفاءة الذات التدريسية وعالقتها باملسئولية الشخصية الاجتماعية واليقظة الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       ة وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمي ء الأ  ز   )الج 
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معامل 
 االرتبا 

0.53** 0.70** 0.72** 0.52** 0.58** 0.400** 0.59** 0.45** 0.63**  

  0.01** دالة عند 
 مقياس المسئولية الشخصية االجتماعية للمعلم -2

 أعده الباحث ليتناسب وأغرا  الدراسة اغبالية، حيث سبت مراجعة اؼبقاييس السابقة للمسئولية الشخصية االجتماعية، ومنها؛ مقاييس: قاسم
(، وقد اتفقت معظم الدراسات على ربديد أبعاد اؼبسئولية االجتماعية 2016(، واؼبشيخي )2016(، عليوة )1995(، اغبارثي )2008)

( فقرة؛ حيث تضمن بعد اؼبسئولية 24يف: اؼبسئولية ذباه الذات، األخبلق، اعبماعة واجملتمع، الوطن. وقد تتضمن اؼبقياس يف صورتو النهائية )
، 11، 7، 3(، وبعد اؼبسئولية اعبماعية )18، 14، 10، 6، 2وبعد اؼبسئولية األخبلقية اؼبهنية )(، 21، 17، 13، 9، 5، 1الشخصية )

 (.20، 16، 12، 8، 4(، وبعد اؼبسئولية اجملتمعية )22، 19، 15
 %، وذلك بعرضو على ؾبموعة من أساتذة الصحة النفسية والرتبية اػباصة.95حققت بنود اؼبقياس نسبة اتفاق  صدق المقياس:
 .0.82، ومعامل ثبات للتجزئة النصفية عن طريق معادلة سبريمان براون= 0.94بلغ معامل ألفا للمقياس=  ثبات المقياس:

 االتساق الداخلي للمقياس: 
 ( معامبلت االتساق الداخلي للمقياس: 5( )4يوضح جدول )

 الشخصية االجتماعية وأبعاده الفرعية( معامبلت االرتبا  بني مقياس اؼبسئولية 4جدول )

اؼبسئولية األخبلقية  اؼبسئولية الشخصية البعد
 اؼبهنية

 اؼبسئولية اجملتمعية اؼبسئولية اعبماعية

 **0.91 **0.84 **0.96 **0.95 معامبلت االرتبا 
    **0.01 

 الشخصية االجتماعية وبنوده( معامبلت االرتبا  بني مقياس اؼبسئولية 5جدول )
 8 7 6 5 4 3 2 1 البند

 **0.59 **0.80 **0.52 **0.88 **0.46 **0.45 **0.94 **0.94 معامل االرتبا 
 16 15 14 13 12 11 10 9 البند

 **0.47 **0.78 **0.64 **0.94 **0.45 **0.59 **0.94 **0.45 معامل االرتبا 
   22 21 20 19 18 17 البند

   **0.61 **0.87 **0.57 **0.75 **0.64 **0.94 معامل االرتبا 
 **0.01  
 مقياس اليقظة العقلية -3

( مفردة موزعة على أبعاد اؼبقياس األربعة، وقد مت تصميم اؼبقياس اغبايل ليناسب 23يتكون مقياس اليقظة العقلية يف صورتو النهائية من )
، Philadelphia (2007)أغرا  الدراسة اغبالية وعينتها؛ حيث سبت االستفادة من اؼبقاييس السابقة لليقظة العقلية؛ كمقياس 

 ,Feldman, Hayes, Kumar، ومقياس Baer, Smith, Hopkins, Krieterneyer & toney (2006)ومقياس
Greesen & Laurenceau (2007) ومقياس ،Lau, et al. (2006) ويف ضوئها مت ربديد أبعاد اؼبقياس واختيار اؼبفردات اليت ،

 (، انسيابية وحرية11 -6(، التقبل الواعي )5 -1تمطي كل بعد؛ ويتضمن مقياس اليقظة العقلية األبعاد التالية: تنظيم الوعي واالنتباه )
 (.23 -18(، االنفتاح والشمف العقلي )17 -12الوعي واإلدراك )
% عند عرضو على ؾبموعة من أساتذة الصحة النفسية والرتبية اػباصة 95: حازت صبيع بنود اؼبقياس على نسبة اتفاق صدق المقياس

 باعبامعة.



 د/ محمد مسعد عبد الواحد مطاوع   قلية ملعلمي التربية الخاصة   كفاءة الذات التدريسية وعالقتها باملسئولية الشخصية الاجتماعية واليقظة الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       ة وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمي ء الأ  ز   )الج 
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 للمقياس ككل.  0.92كرونباخ؛ حيث حقق معامل ألفا كرونباخ مت حساب ثبات اؼبقياس عن طريق ألفا   ثبات المقياس:
 االتساق الداخلي للمقياس: 

 ( معامبلت االتساق الداخلي ؼبقياس اليقظة العقلية ؼبعلمي الرتبية اػباصة.7(، )6يوضح جدول )
 ( معامبلت ارتبا  بني مقياس اليقظة العقلية وأبعاده الفرعية6جدول )

 االنفتاح والشمف العقلي انسيابية وحرية الوعي واإلدراك التقبل الواعي الوعي واالنتباه تنظيم  البعد
 **0.79 **0.88 **0.87 **0.89 معامل االرتبا 

     0.01** دال عند 
 ( معامبلت االرتبا  بني مقياس اليقظة العقلية وبنوده7جدول رقم )

 8 7 6 5 4 3 2 1 البند
 **0.61 **0.65 **0.65 **0.71 **0.72 **0.62 **0.49 **0.70 معامل االرتبا 

 16 15 14 13 12 11 10 9 البند
 **0.49 **0.50 **0.58 **0.45 **0.69 *0.34 **0.83 **0.36 معامل االرتبا 

  23 22 21 20 19 18 17 البند
  **0.43 **0.48 **0.77 **0.63 **0.40 **0.50 **0.54 معامل االرتبا 

 0.05* دالة عند  0.01** دالة عند 
 نتائج الدراسة:

 نتائج الفرض األول
االرتبا  بني درجات عينة الدراسة على مقياسي: كفاءة الذات التدريسية ( نتائج الفر  األول؛ حيث مت حساب معامبلت 8يوضح جدول )

 واؼبسئولية الشخصية االجتماعية للمعلم وأبعادمها الفرعية.
 ( معامبلت االرتبا  بني درجات كفاءة الذات التدريسية واؼبسئولية الشخصية االجتماعية للمعلم8جدول )

 اؼبتمريات
 كفاءة الذات التدريسية

 الدرجة الكلية  (3) (2) (1)
عية
تما
الج

ية ا
خص

الش
لية 
سئو

اؼب
 

 **0.37 *0.30 *0.29 **0.50 اؼبسئولية الشخصية
 **0.31 *0.26 *0.26 **0.37 اؼبسئولية األخبلقية اؼبهنية

 **0.45 **0.49 **0.36 **0.40 اؼبسئولية اعبماعية
 **0.46 **0.53 **0.31 **0.42 اؼبسئولية اجملتمعية
 **0.56 **0.54 **0.43 **0.62 الدرجة الكلية

 ( الفاعلية الشخصية واالجتماعية 3( فاعلية اإلدارة الصفية )2( فاعلية األداء التدريسي )1ملحوظة: )  
  **0.01  *0.05 

( إىل أن صبيع قيم معامبلت االرتبا  موجبة دالة إحصائًيا بني درجات معلمي الرتبية اػباصة على مقياسي: كفاءة الذات 8يشري جدول )
 التدريسية واؼبسئولية الشخصية االجتماعية بأبعادمها الفرعية. وىذه النتائج ربقق صحة الفر  األول للدراسة، والذي ينص على أنو "توجد

دالة إحصائًيا بني درجات معلمي الرتبية اػباصة على مقياسي: كفاءة الذات التدريسية واؼبسئولية الشخصية االجتماعية  عبلقة ارتباطية موجبة
 لديهم".

 نتائج الفرض الثاني



 د/ محمد مسعد عبد الواحد مطاوع   قلية ملعلمي التربية الخاصة   كفاءة الذات التدريسية وعالقتها باملسئولية الشخصية الاجتماعية واليقظة الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       ة وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمي ء الأ  ز   )الج 
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 ( نتائج الفر  الثاين؛ حيث مت حساب معامبلت االرتبا  بني درجات عينة الدراسة على مقياسي: كفاءة الذات التدريسية9يوضح جدول )
 واليقظة العقلية وأبعادمها الفرعية.

 ( معامبلت االرتبا  بني درجات اؼبعلمني على مقياسي: كفاءة الذات التدريسية واليقظة العقلية 9جدول )

 اؼبتمريات
 كفاءة الذات التدريسية

 الدرجة الكلية  (3) (2) (1)

علم
للم
لية 
لعق
ظة ا

اليق
 

 **0.71 **0.60 **0.60 **0.85 تنظيم الوعي واالنتباه
 **0.75 **0.71 **0.66 **0.75 التقبل الواعي

 **0.70 **0.69 **0.55 **0.744 انسيابية وحرية الوعي واإلدراك
 **0.60 **0.59 **0.45 **0.65 االنفتاح والشمف العقلي

 **0.76 **0.71 **0.62 **0.81 الدرجة الكلية
   **0.01 

( إىل أن صبيع قيم معامبلت االرتبا  موجبة دالة إحصائًيا بني درجات معلمي الرتبية اػباصة على مقياسي: كفاءة الذات 9يشري جدول )
واليقظة العقلية بأبعادمها الفرعية. وىذه النتائج ربقق صحة الفر  الثاين للدراسة، والذي ينص على أنو "توجد عبلقة ارتباطية موجبة التدريسية 

 دالة إحصائًيا بني درجات معلمي الرتبية اػباصة على مقياسي: كفاءة الذات التدريسية واليقظة العقلية لديهم".
 نتائج الفرض الثالث:

توى التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية من خبلل اؼبسئولية الشخصية االجتماعية للمعلم؛ قام البحث حبساب ربليل االحندار اؼبتعدد لتحديد مس
( نتائج ربليل االحندار 10بطريقة اػبطوات اؼبتتابعة لكفاءة الذات التدريسية على اؼبسئولية الشخصية االجتماعية للمعلم، ويوضح جدول )

 التدريسية على اؼبسئولية الشخصية االجتماعية. لكفاءة الذات
 ( ربليل تباين احندار كفاءة الذات التدريسية على اؼبسئولية الشخصية االجتماعية للمعلم10جدول )

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط اؼبربعات درجات اغبرية ؾبموع اؼبربعات مصدر التباين
 2295.310 1 2295.310 االحندار

 96.978 70 4898.468 البواقي 0.0001 32.800
  71 7193.778 الكلي

( ومن خبلل داللة النسبة الفائية إسهام اؼبسئولية الشخصية االجتماعية يف التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية للمعلم، كما 10يتضح من جدول )
 ( معامبلت االحندار اؼبعيارية والبلمعيارية ؽبذا التنبؤ.11يوضح جدول )

 ( معامبلت االحندار اؼبعيارية والبلمعيارية للتنبؤ بكفاءة الذات التدريسية للمعلم11جدول )

 اؼبتمريات اؼبستقلة
معامل االحندار 
 البلمعياري

اػبطأ 
 اؼبعياري

معامل االحندار 
 اؼبعياري

لداللة قيمة "ت" 
 معامل االحندار

 مستوى الداللة

 0.08 1.736  10.957 19.056 ثابت االحندار
الدرجة الكلية للمسئولية الشخصية 

 االجتماعية
1.943 0.339 0.565 5.727 0.001 

االجتماعية أكثر تنبًؤ بكفاءة الذات التدريسية ؼبعلمي الرتبية اػباصة مقارنة ( أن الدرجة الكلية للمسئولية الشخصية 11يتضح من جدول )
وكان معامل  0.001، وىو دال عند 0.565باألبعاد الفرعية للمسئولية، كما أن معامل االرتبا  اؼبتعدد لكفاءة الذات التدريسية يساوي 

% يف التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية ؼبعلمي الرتبية 3.1ية تسهم بنسبة ، ما يعين أن اؼبسئولية الشخصية االجتماع0.31التحديد مساويًا 
الدرجة الكلية × 1.943+ 19.056اػباصة، كما ديكن صياغة معادلة التنبؤ كما يلي: كفاءة الذات التدريسية ؼبعلمي الرتبية اػباصة= 



 د/ محمد مسعد عبد الواحد مطاوع   قلية ملعلمي التربية الخاصة   كفاءة الذات التدريسية وعالقتها باملسئولية الشخصية الاجتماعية واليقظة الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       ة وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمي ء الأ  ز   )الج 
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الفر  الثالث للدراسة والذي ينص على أنو "تسهم اؼبسئولية للمسئولية الشخصية واالجتماعية للمعلم، وىذه النتائج تشري إىل ربقق صحة 
 الشخصية واالجتماعية ؼبعلمي الرتبية اػباصة يف التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية لديهم".

 نتائج الفرض الرابع:
ليل االحندار اؼبتعدد بطريقة لتحديد مستوى التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية من خبلل اليقظة العقلية ؼبعلمي الرتبية اػباصة؛ مت حساب رب

( نتائج ربليل االحندار اؼبتعدد بطريقة اػبطوات 12اػبطوات اؼبتتابعة لكفاءة الذات التدريسية على اليقظة العقلية للمعلم. ويوضح جدول )
 اؼبتتابعة لكفاءة الذات التدريسية على اليقظة العقلية للمعلم.

 ت التدريسية على اليقظة العقلية للمعلم( ربليل تباين احندار كفاءة الذا12جدول )
 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط اؼبربعات درجات اغبرية ؾبموع اؼبربعات مصدر التباين
 2538.720 1 5077.439  االحندار

 30.672 69 2116.338   البواقي 0.0001 82.771
  71 7193.778 الكلي

( ومن خبلل داللة النسبة الفائية إسهام اليقظة العقلية للمعلم يف التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية، كما يوضح جدول 12يتضح من جدول )
 ( معامبلت االحندار اؼبعيارية والبلمعيارية ؽبذا التنبؤ.13)

 للتنبؤ بكفاءة الذات التدريسية من اليقظة العقلية( معامبلت االحندار اؼبعيارية والبلمعيارية 13جدول )

معامل االحندار  اؼبتمريات اؼبستقلة
 البلمعياري

اػبطأ 
 اؼبعياري

معامل االحندار 
 اؼبعياري

قيمة "ت" لداللة 
 معامل االحندار

 مستوى الداللة

 0.10 1.627  5.673 9.232 ثابت االحندار
 0.001 8.992 1.828 0.33 2.968 الدرجة الكلية لليقظة العقلية
 0.001  5.560-  1.130- 1.050  5.839- البعد الرابع لليقظة العقلية

أكثر تنبًؤا بكفاءتو الذاتية التدريسية، يليها البعد الرابع لليقظة العقلية، دون ( أن الدرجة الكلية لليقظة العقلية للمعلم 13يتضح من جدول )
 وكان معامل التحديد مساويًا  0.01، وىو دال عند 0.75غريمها، كما أن معامل االرتبا  اؼبتعدد لكفاءة الذات التدريسية الكلية يساوي 

نبؤ بكفاءة الذات التدريسية ؼبعلمي الرتبية اػباصة، كما ديكن صياغة معادلة % يف الت5.7ما يعين أن اليقظة العقلية تسهم بنسبة  0.57
× 5.839الدرجة الكلية لليقظة العقلية للمعلم+ × 2.968+ 9.232التنبؤ كما يلي: كفاءة الذات التدريسية ؼبعلمي الرتبية اػباصة = 
  الرابع للدراسة والذي ينص على أنو "تسهم اليقظة العقلية ؼبعلمي الرتبية البعد الرابع لليقظة العقلية، وىذه النتائج تشري إىل ربقق صحة الفر 

 اػباصة يف التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية لديهم".
 مناقشة النتائج:

من: اؼبسئولية تشري نتائج الدراسة إىل وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بني كفاءة الذات التدريسية ؼبعلمي الرتبية اػباصة وكٍل      
 Cansoy & Parlar (2018) ،Breenالشخصية االجتماعية واليقظة العقلية للمعلم، وىذه النتائج تتفق مع نتائج دراسات كٍل من: 

et al. (2017) ،Tan et al. (2016) ،Baka (2017)( وغريىم. حيث 2017(، واؼبطريي )2013، والعثمان، والمنيمي ،)
ٍل من: اؼبسئولية الشخصية االجتماعية واليقظة العقلية يف التنبؤ بكفاءة الذات التدريسية ؼبعلمي الرتبية اػباصة. تشري النتائج إىل إسهام ك

 وديكن تفسري ىذه النتائج يف ضوء العديد من أوجو الطرح؛ حيث أن تشري كفاءة الذات التدريسية إىل العديد من اؼبعتقدات الشخصية للمعلم
 مع بعض ظباتو الشخصية واالجتماعية واؼبهنية اؼبختلفة. واليت تتداخل بشكل كبري

كما يسهم الدافع الشخصي للمعلم ذباه مسئوليتو الشخصية حنو اجملتمع يف دعم اؼبعتقدات اليت ترتبط بكفاءتو التدريسية، والعمل على       
ات خاصة، كما أن دعم الدولة أو اؼبؤسسات اؼبتعددة ؼبعلمي تطوير قدراتو ومهاراتو، وامتبلك الكفايات اؼبهنية البلزمة لو كمعلم لذوي احتياج

ئوليتو الرتبية اػباصة ينعكس على العملية التعليمية بشكل كبري، ويعد اؼبعلم من أىم ؿباورىا وىذا بدوره يدعم العبلقة بني كفاءة اؼبعلم ومس



 د/ محمد مسعد عبد الواحد مطاوع   قلية ملعلمي التربية الخاصة   كفاءة الذات التدريسية وعالقتها باملسئولية الشخصية الاجتماعية واليقظة الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       ة وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمي ء الأ  ز   )الج 
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واليت ترتبط بتطوير بقية اؼبهارات اؼبعرفية -ة تعليمية أن مهمة خلق بيئ Bandura (1994)الشخصية االجتماعية بشكل كبري. وقد الحظ 
تُعزى إىل ذكاء وكفاءة الذات لدى اؼبعلمني، مع اإلحساس بكفاءة القدرة التدريسية لديهم، وأن ىذا من اؼبمكن أن حيفز  -لدى اؼبعلم

 (.Baloun et al., 2016طبلهبم، وحيسن منوىم اؼبعريف )
قوقو وواجباتو وقدراتو، وما ديتلك من مهارات، وما ينقصو منها؛ لو دوره الكبري يف منوه اؼبهين والتدريسي، كما كما أن زيادة وعي اؼبعلم حب      

إىل العمل  أن يقظة اؼبعلم العقلية كمنبئ بكفاءتو التدريسية قد تبدو من خبلل أن وعي اؼبعلم بإمكاناتو وقدراتو، وما يرتبط دبهنتو يدفعو غالًبا
عتقدات اؼبتعلقة بكفاءة األداء التدريسي لديو ذاتًيا أو من خبلل العمل على تنميتها وثقلها، من خبلل ما يتاح لو من فرص على ثقل تلك اؼب

إىل أن كفاءة الذات للمعلم تعد منبًئا قويًا  Cansoy & Parlar (2018)التدريب اؼبهين والتطوير الذايت وتبادل اػبربات. وقد توصل 
 ت اعبماعية لديو كمؤشر للمسئولية االجتماعية يف بعدىا اعبماعي أو اجملتمعي.بتوقعات فاعلية الذا

كما أن األشخاص الذين ديتلكون كفاءة ذات مرتفعة تطور لديهم درجة كبرية من الشعور بالسعادة؛ حيث تعد كفاءة الذات بعًدا من       
لى اؼبشكبلت اؼبعقدة اليت تواجو الفرد، كما أن اؼبعلمني ذوي فاعلية أبعاد الشخصية، تتمثل يف معتقدات ذاتية حول القدرة على التملب ع

صورة الذات اؼبرتفعة يستخدمون طرقًا فعالة للتعامل مع الضمو ، منها: استخدام الطرق التعليمية األكثر فعالية، وإدارة السلوك داخل الصف ب
 (.2013لمنيمي، أكثر فعالية، وبذل اعبهود من أجل التنظيم والتخطيط )العثمان، وا

من إن معلم الرتبية اػباصة لو احتياجاتو الشخصية ومتطلباتو االجتماعية واؼبهنية أيًضا كباقي اؼبعلمني؛ إال أنو تقع على عاتقو الكثري      
اػباصة واؼبسئولية أمام اجملتمع ذباه ىذه الفئات اػباصة اليت توكل إليو، وىذا اؼبسئوليات األخرى اإلرشادية والرتبوية لطبلبو ذوي االحتياجات 

حريًصا على أوجو التطوير اؼبهين والشخصي بشكل كبري. كما أن قدرة اؼبعلم على توقع األداء الشخصي اؼبهين، وقدرتو على  -دوًما–ما جيعلو 
لى توقع مدى ربقيقو واجنازه ؼبهامو اؼبهنية والشخصية؛ يرتبط ارتباطًا منطقًيا وثيًقا بثقتو توقع ما قد يعرتي مستواه اؼبهين بكافة جوانبو، وقدرتو ع

و واضًحا، يف ذاتو، وقدرتو على التحكم يف سلوكو وأدائو وانفعاالتو وتوجهاتو الشخصية واؼبعرفية، وىذا ما قد جيعل التوقع اؼبستقبلي لؤلداء لدي
كل جيد وىادف على نفسو أو شخصيتو وتوجهاهتا، كما أن ذاتية الدعم والتحفيز الداخلي تلعب دورًا وذلك عندما يكون ملًما ومسيطرًا بش

قو من مهًما يف قوة العبلقة بني كفاءتو الذاتية العامة وقدرتو على ضبط ذاتو ومهاراتو، فضبًل عما حيققو من جراء سيطرتو على ذاتو، وما حيق
ن التكيف الشخصي واالجتماعي واؼبهين، ولعل ىذا التكيف شبرة ىذه الفاعلية وىذا االنضبا  انضباٍ  ىادف يف ربقيق مستوى مقبول م

 الذايت.
كما أن حالة التنظيم الذايت الواعي للمعلم تؤثر يف أدائو التدريسي داخل الصف الدراسي؛ فضبًل عما ؽبا من أمهية ودور يف فاعليتو       

ة على التفاعبلت الشخصية واالجتماعية، والتواصل الفعال مع طبلبو خبلل إدارتو للصف الشخصية، وما ديكنو أن يتمتع بو من قدر 
الدراسي، وما يرتبط بذلك من عمليات بينية وجوانب متعددة: كاإلؼبام بالفروق الفردية بني الطبلب ذوي االحتياجات اػباصة، وإدراك 

مساعدهتم على إشباع وربقيق تلك اغباجات. وترتبط كفاءة اؼبعلم التدريسية حبالة حاجاهتم واحتياجاهتم الرتبوية والتعليمية، وردبا النفسية و 
نفتاح التقبل الواعي لقدراهتم وإمكاناهتم ومهاراهتم التدريسية ما يساعدىم ويدفعهم إىل تطوير ذايت ؽبذه كلها وبشكل جيد، وردبا أن حالة اال

يو ؽبا دورىا يف تطوير العديد من معتقدات الكفاءة التدريسية لديو، كما أهنا قد تشكل العقلي ليقظة اؼبعلم الذىنية وحالة الشمف العقلي لد
إىل أن األشخاص  Bugdayci (2019)تعزيزًا داخلًيا ذاتًيا لديو يف دعم معتقدات كفاءة الذات التدريسية بشكل أو بآخر. كما يشري 

يف بيائتهم ومن اؼبعروف ان ىؤالء األشخاص لديهم اىداف أكثر وضوًحا، وأهنم ذوي اؼبسئولية الشخصية دائًما ـبتارين وؿببذون من ا خرين 
 يعملون جبد أكثر، وىم أقل توترًا وأقل تأجيبلً ألعماؽبم يظهرون والًء اعلى ؼبهامهم.

اعية لديهم؛ كمسئولية إن معتقدات كفاءة الذات التدريسية ؼبعلمي الرتبية اػباصة ردبا تأيت من منطلق اؼبسئولية الشخصية واالجتم     
شخصية ذباه أفراد اجملتمع من ذوي االحتياجات اػباصة، أو كمسئولية أخبلقية وواجب أخبلقي مهين ذباىهم، وردبا كمسئولية ؾبتمعية كربى 

بالتايل، فإن وعي يتبناىا اجملتمع األكرب، واؼبعلمون جزء فعال يف ىذا اجملتمع، يسهم يف دعم وبناء طبلبو من ذوي االحتياجات اػباصة، و 
الذاتية اؼبعلم ويقظتو لدوره وتقبلو وتطلعو ؽبذا الدور من باب اؼبسئولية الشخصية واالجتماعية؛ يؤثر ويتأثر دبعتقداتو حول كفاءتو وفاعليتو 

على اؼببلحظة الواعية،  بشكل عام، وكفاءتو التدريسية بشكل خاص، وتبدو تعريفات اليقظة العقلية متشاهبة واؼبرونة النفسية؛ من حيث القدرة
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 ,Kohtalaوالوصف للخربات الداخلية واػبارجية الراىنة، واالىتمام باألحداث اؽبادفة، مع الوعي واألخذ بعدم تقييد التفكري واؼبشاعر )
Muotka & Lappalainen, 2018 وديثل منوذج .)Kabat-Zinn (1994)  أمهية كبرية يف فهم اليقظة العقلية؛ حيث حدد

من الركائز األساسية اليت جيب أن يتمتع هبا الفرد اليقظ عقلًيا، واليت تتمثل يف التايل: ذبنب إصدار أحكام، الصرب، فطرية العقل،  ؾبموعة
ز تعد الركائ الثقة، الرتكيز على األفعال وذبنب معرفة النتائج مسبًقا، القبول، التخلي عن األشياء غري اؼبرتبطة باػبربة الراىنة. وىو يرى أن ىذه

 أساسية يف اؼبمارسة الفعلية ليقظة العقل. حيث تسهم اليقظة والوعي باػبربات يف أشكال ـبتلفة من التدريب والعبلج للعديد من اؼبشكبلت
واالضطرابات؛ كاؼبشكبلت اؼبزاجية وغريىا، واصفة وؿبددة للمشاعر واألفكار، اليت تكون عامبًل دااًل الستخدامات اليقظة العقلية 

(Kohtala, Muotka & Lappalainen, 2018 حيث تتضمن ميكانيزمات اليقظة العقلية: التميري الوظيفي يف اؼبخ، واليقظة ،)
(. وردبا Shonin & Gardan, 2016ا لية البلزمة، واغبيلة اإلدراكية، وزيادة الوعي الذايت، إبدال اإلدمان، وحرية العصف الذىين )

 ,.Palacios-Garacia, et al) مضاًدا وقائًيا للخربات النفسية السيئة، كما أنو يلعب دوًرا يف التطور يكون تدريب اليقظة العقلية عامبلً 
 ، وىو ما جيعلو مهًما للمعلمني خاصة مع حجم األعباء والضمو  الواقعة على عاتقهم.(2018
ة وتدريسية وأخبلقية وإنسانية واجتماعية ذباه طبلهبم من ذوي إن معلمي الرتبية اػباصة يدركون سباًما ما يقع على عاتقهم من أعباء مهني      

االحتياجات اػباصة، ويعملون من خبلل وعيهم باالحتياجات الظاىرة وردبا الكامنة ؽبؤالء الطبلب على إشباعها، يف ضوء معايري تربوية 
عهم أيًضا، كما يؤدون أداًء مقبواًل ويبلون يف كل ذلك وتعليمية ؿبددة وواضحة بالنسبة ؽبم، ويف ضوء يقظتهم خبصائص ىؤالء الطبلب ودواف

أبعاد كفاءة الذات لدى اؼبعلمني يف: القدرة التدريسية، التوجيو واإلرشاد، مشاركة الطبلب،  Tan et al. (2016)ببلًء حسًنا. وقد حدد 
 التنوع يف طرق التدريس، التدريس من أجل التعلم الثري.

 التوصيات:
 لية دبا يلي:توصي الدراسة اغبا

 دعم برامج التنمية اؼبهنية للمعلمني من خبلل التأكيد على معتقدات كفاءة الذات التدريسية واؼبهنية ؼبعلمي الرتبية اػباصة.  -أ
 رفع كفاءة األداء التدريسي ؼبعلمي الرتبية اػباصة من خبلل معطيات مدخل اليقظة العقلية كمدخل تدرييب جديل فعال. -ب
التأكيد على الدور الفعال ؼبعلمي الرتبية اػباصة يف ربملهم للمسئولية الوطنية واالجتماعية فيما خيص دورىم يف تربية وتعليم ذوي  -ج

 االحتياجات اػباصة يف مراحل التعليم اؼبختلفة.
 المراجع:

ذ القرار اؼبهين لدى عينة من طالبات وطبلب السنة (. الفاعلية الذاتية اؼبهنية وعبلقتها بصعوبة ازبا2017أبا اػبيل، آمنة عبد العزيز )
 .97 -54(، 2)25، ؾبلة العلوم الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة الزقازيقالتحضريية جبامعة اؼبلك عبد العزيز. 

الرتبية جبامعة (. الذكاءات اؼبتعددة وعبلقتها بفعالية الذات وأسلوب حل اؼبشكبلت لدى طالبات كلية 2016أبو النجا، أمينة مصطفى )
 .125 -98(، 5)5، اجمللة الرتبوية الدولية اؼبتخصصة، اعبمعية األردنية لعلم النفساعبوف. 

النفسي، جامعة  اإلرشاد ؾبلةتنبؤية.  دراسة :كلية الرتبية طبلب لدى العقلية باليقظة وعبلقتها النفسية (. اؼبرونة2017خري ) ىالة إظباعيل،
 .335 -287(، 50، )عني مشس

(. فعالية برنامج تدرييب قائم على مهارات التعلم التعاوين يف تنمية اؼبسئولية االجتماعية 2014الديب، ؿبمد مصطفى، وخليفة، وليد السيد. )
، اجمللة الدولية الرتبوية اؼبتخصصةوزبفيف صعوبات التعلم االجتماعية واالنفعالية لدى تبلميذ اؼبرحلة االبتدائية بالطائف. 

3(2 ،)123-182. 
(. العبلقة بني الضمط النفسي وفعالية الذات االجتماعية لدى معلمات الرتبية اػباصة يف ؿبافظة مسقط يف 2015الشورجبي، سحر أضبد )

 .665 -623(، 4)25 ،ؾبلة دراسات نفسية، مصرضوء خصائصهن الدديوجرافية. 
-195(، 28، )ؾبلة األستاذاالجتماعية لدى اؼبعلمني واؼبعلمات. (. األمن االجتماعي وعبلقتو باؼبسئولية 2016العباسي، غسق غازي. )

216. 
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(. فاعلية الذات لدى معلمي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد وعبلقتها 2013العثمان، إبراىيم عبد اهلل، والمنيمي، إبراىيم عبد الفتاح )
 .658 -615(، 7)2 عية األردنية لعلم النفس،اجمللة الرتبوية الدولية اؼبتخصصة، اعبمباذباىاهتم حنو ىؤالء التبلميذ. 

اجمللة الرتبوية الدولية (. فاعلية برنامج إرشادي يف تنمية اؼبسئولية االجتماعية لدى طبلب جامعة الطائف. 2016اؼبشيخي، غالب ؿبمد. )
 .528-508، 2(، 9)5، اؼبتخصصة
اجمللة ى وعبلقتهما يف ازباذ القرار لدى مديرات اؼبدارس دبدينة الريا . (. فاعلية الذات والعوامل اػبمسة الكرب 2017اؼبطريي، إديان غازي )

 .644 -527، 47، الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة سوىاج
لبلجناز جبودة اغبياة لدى طالبات مرحلة الدراسات العليا بكلية (. القيمة التنبؤية لفاعلية الذات والدافعية 2016حسن، نعمة عبد السبلم )

 .348 -279(، 1)40ؾبلة كلية الرتبية، جامعة عني مشس، الرتبية. 
(. اليقظة العقلية وعبلقتها باالكتئاب لدى طبلب اعبامعة يف كل من مصر والعراق: 2017عبد الرضبن، ؿبمد السيد والطائي، إديان ؿبمد. )

 .40-5، 79، ؾبلة كلية الرتبية، جامعة الزقازيققافية مقارنة. دراسة عرب ث
ؾبلة كلية (. اؼبسئولية االجتماعية وعبلقتها بالتوافق اؼبهين والرضا عن اغبياة لدى معلمي الرتبية اػباصة. 2014عليوة، سهام عبد المفار. )

 .142-67(، 1)6، الرتبية، جامعة دمنهور
 جامعة الرتبية، كلية ؾبلةالرتبية اػباصة.  معلمي لدى النفسي واالحرتاق الذات (. فاعلية2014سيد ) إيناس ؿبمد، علي، ضبدي ياسني،

 .351 -313(، 97)25بنها، 
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 :ملخص
اؼبهنية للمعلم من األمور اؽبامة واليت ؽبا أثاراً إجيابية على أجياؿ اؼبستقبل من اؼبتعلمُت واػبرجيُت. ورباوؿ ىذه الورقة  تعد تنمية القدرات 

 البحثية اإلجابة عن التساؤؿ التايل : ما التصور اؼبقًتح لتنمية القدرات اؼبهنية للمعلم ؟
 المحاور األساسية التي تناقشها الورقة : 

 مي والنظرية اؼبتبع يف مناقشة ىذه الورقة.اؼبنهج العل -
 أمهية العلم يف اإلعداد للعمل يف اؼبستقبل وفبارسة اغبياة. -
 برامج التنمية اؼبهنية وآثرىا على تطوير قدرات اؼبعلم. -
 الدراسات والبحوث اليت أىتمت بالتنمية اؼبهنية للمعلم. -
 كفاءة وفاعلية األداء التدريسي للمعلم. -
 مية القدرات اؼبهنية للمعلم.مقًتح لتن تصور -

 لتحقيق تنمية القدرات اؼبهنية للمعلم. اؼبقًتح التصوروأخَتاً مت التوصل إىل 
 الكلمات االفتتاحية: 

   اؼبعلم –القدرات  –التنمية اؼبهنية 

Paper Summary: 

Developing  the professional aptitudes for the teachers is considered of the utmost 
importance because it affects future generations of both the students and the bachelors. From 
this premise this research paper tries to answer the following question: What's the proposed 
scenario for raising the professional aptitudes for teachers?  
  The Main Points Discussed in this Paper:  

- The scientific method and the theory followed in the discussion of this paper. 
- The importance of science in preparing for future work and life. 
- Sustainable professional development programs and their effects on the teacher. 
- Studies and research that discuss in the professional development of the teacher. 
- The efficiency and effectiveness of teaching performance of the teacher. 
- A Proposed Scenario for Raising the Professional Aptitude for Teachers  
Finally, a conclusion was reached for developing the professional aptitude for teachers  

Key words: 
 Professional Development – Aptitudes -  Teachers 
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 مقدمة : 
واالقتصادية واالجتماعية يتسم العصر الذي نعيش فيو بالتغَت االجتماعي السريع والتقدـ اؼبذىل يف شىت اجملاالت الًتبوية 

امة اليت والسياسية، وإزاء ىذا التغَت تربز اغباجة ألجراء اإلصبلحات والتجديدات يف ؾباؿ الًتبية، واالىتماـ باؼبوارد البشرية من األمور اؽب
تلعب اسًتاتيجيات التدريب دور تساعد على زيادة وكفاءة األداء فبا يًتتب عليو تقدـ ورقي العنصر البشري يف كافة اؼبؤسسات اجملتمعية، و 

ة بُت ىاـ يف تغيَت اؼبمارسات اؼبرتبطة بإداء اؼبوارد البشرية بشكل عاـ واؼبدرسُت على وجو التحديد وينعكس ذلك على ربقيق اؼبيزة التنافسي
ؿ تزويد اؼبدرسُت باؼبعلومات اؼبعلمُت باؼبدارس يف اؼبملكة حيث أصبح التدريب يف الوقت اغباضر استثمار يف رأس اؼباؿ البشري من خبل

طبلب وىم واؼبهارات الفنية البلزمة ألداء أدوارىم  بكفاءة وفاعلية، أو االىتماـ بتنمية اؼبدرسُت مهنياً، وىذه التنمية تنعكس إجيابًا على ال
 الفئة اؼبستهدفة ليصبحوا قادرين على مواصلة تعليمهم يف كافة اؼبراحل التعليمية بتميز. 

ة الورقة يف وضع تصور مقًتح لتنمية القدرات اؼبهنية للمعلمُت يف اؼبدارس بشكل اغبكومية واألىلية من خبلؿ تتبلور فكر 
اغبداثة اسًتاتيجيات حديثة تزيد من أدائهم وتغَت من األساليب التدريسية اؼبستخدمة يف العملية التعليمية حبيث تبعد عن التقليدية وتتجو إىل 

الطالب شريك فاعل فيها، وربقيق األىداؼ التعليمية بأساليب أكثر كفاءة وفاعلية، ويصبح دور اؼبعلم أكثر تأثَت  والتطور واؼبرونة ليصبح
الورقة  وإجيابية وتصبح اغبصة الدراسية أكثر تشويق وفاعلية، وبالتايل تتحقق األىداؼ الًتبوية والتعليمية يف اجملاؿ التعليمي. وتتحقق أىداؼ

 ليل ؾبموعة من احملاور اؼبرتبطة بالقضية الرئيسية واؼبتمثلة يف تنمية اؼبعلم مهنيا ؼبمارسة الدور الذي يتوقعو اجملتمع منو .من خبلؿ مناقشة ورب
 القضية الرئيسية : 

َت تتطلب التغَتات السريعة اليت دير هبا اجملتمع يف ىذه اؼبرحلة إحداث تغيَتات إجيابية تتوافق مع احتياجات العصر، ويعد التغي
علم والتطوير يف اجملاؿ التعليمي من أىم اػبطوات ذباه مواكبة احتياجات العصر لبناء شخصيات قادرة على العمل والعطاء بكفاءة وفاعلية فال

االقتصادية حيث ديثل التدريس و الًتبية والتعليم ثبلثية ربقيق التنمية البشرية و ىو اغبياة، واؼبعلم ىو حلقة الوصل بُت العلم وتعلم اغبياة. 
ؿباولة اؼبستدامة يف ـبتلف اجملتمعات ، و تتمتع تلك اؼبوضوعات باىتماـ كبَت من الباحثُت حملاولة الوقوؼ على األبعاد اؼبتنوعة لكل منهم و 

علم اؼبعارؼ و فهم أسس الًتابط بُت تلك اؼبوضوعات و بشكل عاـ يرتبط التدريس و التعليم بقضية العلم و دوره يف بناء األفراد و ديثل ال
رؼ األفكار اليت حيتاجها اإلنساف لتحسُت اغبياة و يشمل ذلك ـبتلف ؾباالت العلـو كما يتم اكتسابو عن طريق التعلم و الذي يعرب عن اؼبعا

ت و معارؼ اليت يكتسبها الفرد بشكل كامل داخل و خارج نطاؽ اؼبدرسة و بالتايل فإف لفظ التعلم يشمل كافة ما يكتسبو الفرد من معلوما
ألفراد  و الذي يلعب فيو التعليم دوراً رئيساً يستهدؼ إكساب األفراد اؼبعارؼ واؼبهارات األساسية يف العديد من اجملاالت هبدؼ اإلعداد اعبيد

وؾ األفراد و اذباىاهتم اجملتمع و الناشئة منهم على وجو التحديد للقياـ دبهاـ اؼبواطنة و لتحقيق أىداؼ التعليم يستلـز وجود الًتبية لتهذيب سل
اطيو وثيقة كبو التمسك دبنظومة القيم األفضل و طرؽ التعامل مع النفس و اآلخرين و بالتايل فالعبلقة بُت التدريس و الًتبية والتعليم عبلقة ارتب

للتأقلم مع اغبياة و مواجهة  حيث يكمل كل منهم عمل اآلخر و تتكاتف أىداؼ اجملاالت الثبلثة كبو إعداد الفرد اؼبواطن اإلعداد البلـز
، وبالتايل فأف الًتكيز على تنمية قدراتو التدريسية الظروؼ و اؼبتغَتات بشكل دُيكن ىؤالء األفراد من ربقيق أىدافهم الشخصية و االجتماعية

لمعلم من زواية ـبتلفة ، و بشكل مستمر يعد من ضروريات ىذا العصر وتوجد العديد من الدراسات السابقة اليت ناقشت التنمية اؼبهنية ل
جاءت ىذه الورقة البحثية لتناقش قضية التنمية اؼبهنية للمعلم بشكل عاـ والتوصل لتصور مقًتح من خبلؿ ؿباولة اإلجابة عن التساؤؿ 

 التايل :  ما التصور اؼبقًتح لتنمية القدرات اؼبهنية للمعلم ؟
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 أىداف الورقة
 وجهة للمعلم. القاء الضوء على التنمية اؼبهنية اؼب -ٔ
 توضيح أمهية العلم يف اإلعداد للعمل مستقببل وفبارسة اغبياة.  -ٕ
 توضيح االسًتاتيجيات اليت يعتمد عليها اؼبعلم يف عملية التدريس . -ٖ
 مناقشة كفاءة وفاعلية األداء التدريسي للمعلم . -ٗ
 التوصل لتصور مقًتح لتنمية القدرات اؼبهنية للمعلم. -٘

 أىمية الورقة
ة ىذا الورقة من ضرورة تنمية القدرات اؼبهنية للمعلم كونو يعترب حلقة الوصل بُت اؼبدرسة والطبلب ويقع على عاتقو توصيل رسالة تنبع أمهي

وير يف  التعليم  يف ـبتلف اؼبراحل التعليمية بشكل خاص. واإلعداد للمستقبل وبناء أجياؿ قادرة على العمل والعطاء والقدرة على األبداع والتط
 ألعماؿ وتنقسم األمهية إىل قسمُت كما يلي : كل ا

 األىمية النظرية : -1
 طرح ؾبموعة من األفكار اليت تساعد على ربقيق التنمية اؼبهنية للمعلم من خبلؿ ؾبموعة من الربامج التدريبية والتأىيلية . -

 األىمية التطبيقية :  -2
 تذويد اؼبهتمُت بتصور مقًتح لتنمية وتطوير قدرات اؼبعلم . -

 المحاور األساسية التي تناقشها الورقة : 
 اؼبنهج العلمي والنظرية اؼبتبع يف مناقشة ىذا البحث. -
 أمهية العلم يف اإلعداد للعمل يف اؼبستقبل وفبارسة اغبياة. -
 برامج التنمية اؼبهنية وآثرىا على تطوير قدرات اؼبعلم. -
 الدراسات والبحوث اليت أىتمت بالتنمية اؼبهنية للمعلم. -
 اءة وفاعلية األداء التدريسي للمعلم.كف -
 مقًتح لتنمية القدرات اؼبهنية للمعلم. تصور -

 اواًل: المنهج العلمي والنظرية المتبع في مناقشة ىذه الورقة:
لكل علم أطره التصورية والنظرية اليت يستند عليها فالسمة األساسية للعلم ىي التنظيم والتنظَت المنهج العلمي المستخدم :  -1

 (.ٕٛ: ٕٗٔٓ، عفيفيشف عن الواقع)والك
، و تعتمد الورقة الراىن على اؼبنهج الوصفي التحليلي هبدؼ رصد وربليل الربامج التدريبية التقليدية واغبديثة اؼبنفذة يف الوقت اغباضر

 كفاءة وفاعلية اؼبعلم وصوالً اىل ما ىو مأموؿ يف ىذا اجملاؿ. والدراسات والبحوث اؼبهتمة باؼبعلم، واؼبهارات اؼبهنية ودورىا يف زيادة  
: تعتمد الباحثتاف على نظرية النسق االجتماعي يف مناقشة ىذه الورقة الحتوائها على العديد من اؼبفاىيم  النظرية العلمية المستخدمة -ٕ

الوظيفة ... (  وىذه اؼبفهومات تتناسب مع موضوع البحث مثل مفهـو ) النسق االجتماعي اؼبفتوح، التكامل، التفاعل االجيايب، البناء، 
حيث تركز فكرة ىذه النظرية على النظر للمجتمع كنسق عاـ بداخلة ؾبموعة من األنساؽ الفرعية ولكل نسق فرعي بناء ووظيفة ويف 

اجيايب بُت مكونات النسق الواحد  تكامل األنساؽ الداخلية وربقيقها لوظيفتها حيقق النسق العاـ وظيفتو، ويتم ىذا من خبلؿ تفاعل
ؾبتمع( بينهما اعتماد متبادؿ،  -صباعة  -ؾبموعة من الوحدات )فرد  على أنو: Systemويتكامل مع األنساؽ االخرى، يعرؼ النسق 

 (.ٜٓٔ: ٕٛٓٓلو أىداؼ وغايات يسعى إىل ربقيقها)عبداللطيف،

ات بُت الفرد واعبماعات، وأنو ؾبموعة من الفاعلُت )أفراد أو صباعات أو وتري نظرية األنساؽ االجتماعية أف النسق شبكة من العبلق
: ٜٗٛٔؾبتمعات( تنظم بينها عبلقات اجتماعية مستقرة وأف ىذا التفاعل بُت الفاعلُت ربكمو ؾبموعة من العناصر تتمثل فيما يلي:)  زايد، 
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ٕٕٔ) 
 يف اعتباره سلوؾ اآلخرين.التوقعات اؼبتبادلة بُت الفاعلُت واليت ذبعل كبلً منهم يضع  -ٔ
 القيم واؼبعايَت اليت ربكم التفاعل وربدد شكل التوقعات اؼبتبادلة بُت الفاعلُت.  -ٕ
 اعبزاءات اليت تظهر يف أشكاؿ الثواب والعقاب، فتحقق بذلك درجة عالية من ضبط التفاعل.  -ٖ

 (ٖٛٔ-ٖٚٔ: ٜٕٓٓاف،السيد،:) عثموىناك مجموعة من الركائز األساسية التي تعتمد عليها نظرية النسق ىي
شبة عبلقة تبادلية بُت كافة الظواىر اإلنسانية يف إطار اغبدود اػبارجية للنسق، كما أف شبة عبلقات ربكم عبلقة النسق نفسو بكافة  -ٔ

 األنساؽ احمليطة تزداد أتساقا بتقارب ىذه األنساؽ وتقل بتباعدىا. 
 شمويل للنسق أو األنساؽ اليت يناط هبا. ال ديكن فهم أي ظاىرة جزئية إال يف إطار الكل ال -ٕ
ولكن ماذا يعٍت ذلك يف إطار مهنة رباوؿ مساعدة فرد أو صباعة أو حي يواجو  Homeostasisلكل نسق نزعو تلقائية للتوازف الذايت  -ٖ

 ؽ اؼبتشاهبة. مشكلة من طبيعة اجتماعية أو كيف تفسر اؼبشكلة من خبلؽبا وما ىو دور األخصائي االجتماعي إزاء ىذه األنسا
 ىذا فضال عن أن ىذه المنطلقات النظرية من شأنها أن توجو الدراسات العلمية بشكل عام إلى ما يلي:    

 التعرؼ على نتائج التغذية العكسية وردود األفعاؿ ذباه ـبرجات النسق دبعٌت ىل ىذه اؼبخرجات ربقق األىداؼ اؼبطلوبة أـ ال؟ .ٔ
 اليت تدخل إىل النسق وىل ىي اؼبطلوبة ؟ وما مدى كفايتها وجودهتا وكذلك توفرىا؟ دراسة اؼبدخبلت  .ٕ
اؼبدخبلت  دراسة العمليات التحويلية اؼبتمثلة يف الربامج واؼبشروعات واألنشطة اؼبختلفة اليت يتم القياـ هبا حاليا واليت عن طريقها يتم ربويل .ٖ

مة إلشباع االحتياجات ومواجهة اؼبشكبلت وىل تتم عملية التحويل ىذه بالشكل العلمي اػباـ إىل اؼبخرجات اؼبرغوبة واؼبطلوبة والبلز 
 (ٖٜٔ: ٜٕٓٓالسليم أـ أف ىناؾ خلبل حيتاج إىل معاعبة ؟ )عفيفي،

حاجات الطبلب وربسُت الظروؼ الًتكيز على نقطة االلتقاء بُت الطبلب وبيئتهم احمليطة إلحداث تفاعل وتبادؿ بينهم للعمل على إشباع  .ٗ
 (.ٖ٘ٚ: ٜٕٓٓالبيئية احمليطة هبم حبيث تصبح مكانا مناسبا لكل الطبلب. )أبواؼبعاطى،

حبيث إف أي تغيَتات ربدث يف اجملتمع البد واف يكوف ؽبا انعكاسات مباشرة على الفرد واألسرة وبالتايل البد من التعامل مع تلك االنعكاسات  .٘
 (.Lake, Timber,2002:16االذباه اإلجيايب الذي خيدـ أىداؼ اجملتمع ككل وربقيق التنمية اؼبستدامة)يتم تعديل وجهتها يف 

فيساعدىم على ويتضح فبا سبق اف اؼبعلم  ديثل النسق األوؿ من أنساؽ التعليم والطبلب النسق الثاين وأداء النسق األوؿ يتجو بشكل مباشر إىل الثاين 
ؼ العملية التعليمية ايضًا تربيتهم وتوجيههم وإعدادىم ؼبمارسة اغبياة الذي يعد اؽبدؼ الثاين ، وحىت ربقق اؼبنظومة اكتساب العلم وىو أحد أىدا

 ىذه العملية التحويليةالتعليمية أىدافها الًتبوية  إىل جانب العلمية فمستوى اؼبعلم و أداءه مع الطبلب يرتبط بإعداده والربامج التدريبية اؼبقدمة لو ، و 
 تساعد على رفع كفاءة وجودة أداءه وتنميتو قدراتو اؼبهنية و يعد ىذا ىو احملور األساسي يف ىذه الورقة.

 حدود الورقة :
 اؼبملكة العربية السعودية فبثلة يف كل من اؼبدارس اؼبتوسطة والثانوية حكومية وأىلية .الحد المكاني : 
 والثانوية حكومية وأىلية باؼبملكة العربية السعودية .  كل اؼبعلمُت يف اؼبدارس اؼبتوسطة  الحد البشري :
 ىػ ٓٗٗٔ/  ٔٔ/ ٔاىل  ٓٗٗٔ/  ٜ/ ٔسبت كتابة ىذه الورقة يف الفًتة من  الحد الزمني :

 ثانياً : أىمية العلم في اإلعداد للعمل في المستقبل وممارسة الحياة .
واالىلية  فيحصلوا على معلومات من ؾبموعة من اؼبناىج اليت يتم دراستها يف ـبتلف يتلقى الطبلب التعليم يف اؼبدارس اؼبختلفة اغبكومية منها 

اؼبراحل التعليمية، ولكن اكتساب العلم من الضروري أف يتبعو اكتساب الطبلب ؾبموعة من اؼبهارات اليت تساعدىم على فبارسة اغبياة مثل 
ن اؼبهارات اؼبتعددة واليت تلعب دور كبَت يف ثقل شخصية الطالب وتزيد من وعيو مهارة حل اؼبشكبلت، والقدرة على ازباذ القرارات وغَتىا م

 وخرباتو اغبياتية وكلما كاف الًتكيز على ذلك يف سن مبكر تكوف الفائدة كبَتة تعود على كل من الطالب واجملتمع. وىذا يزيد من مسئولية
 لك. اؼبعلم، ويربز دور وأمهية الربامج التدريبية اليت تؤىلو لذ

فالعلم والعمل من ضروريات اغبياة اليت حثت عليها الشرائع السماوية صبيعها، فطلب العلم فضيلة وأساس تقدـ األمم صبيعها، 
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وىو ايضاً مقًتف بالعمل، فالعمل اؼببٍت على اسس علمية يتطور بشكل صحيح ومتسارع، ويواكب آخر اؼبستجدات واؼبكتشفات يف العصر 
عن العمل يؤكد على االكتفاء باألشياء التقليدية اليت ال تواكب التطور فبا يسبب التأخر عن ركب اغبضارة، وقد اغبديث، وفصل العلم 

ة وردت الكثَت اآليات و األحاديث النبوية الشريفة اليت حثت على أمهية العلم والتزود منو، ويف نفس الوقت أمهية العمل فطلب العلم عباد
سيلة لكسب العيش وطلب الرزؽ. أذف العلم عبادة والعمل عيادة ويًتادؼ مصطلحي العلم والعمل يف كثَت من يؤجر اإلنساف عليو والعمل و 

كل   األحياف والعمل يعٍت تطبيق للعلم وأعمار الكوف يتطلب العلم والعمل معاً أيضا ويف الوقت اغباضر يفرض ضرورة اإلتقاف والتميز ؼبواكبة
ؼبستدامة يف اجملتمع واإلنساف ال يكوف إنسانًا إال إذا ظبا فكرة واتسع بإدراكو وتفّتق ذىنو، فكذلك حياتو اؼبستجدات واغبفاظ على التنمية ا

 .(sakshi jain , 2018االجتماعية)
( وقولو تعايل ٜ)الزمر: واآليات القرآنية تؤكد على ما سبق عرضو : ففي قولو تعاىل )َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن اَل يَػْعَلُموَف( 

كما اكدت االحاديث النبوية علي امهية العلم فقد قاؿ رسوؿ اهلل  (ٔٔاجملادلة :  ).()يَػْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ 
َلُو فَػَيْأيتَ حبُ  ٌر َلُو ِمْن َأْف َيْسَأَؿ النَّاَس صلى اهلل عليو وسلم )أَلْف يَْأُخَذ َأَحدُُكْم َحبػْ ْزَمِة اغبََْطِب َعَلى َظْهرِِه فَػَيِبيَعَها فَػَيُكفَّ اللَُّو هبَا َوْجَهُو، َخيػْ

 أَْعَطْوُه أَْو َمنَػُعوُه ( رواه البخاري
لقاه خبلؿ مراحل التعليم ويف ضوء ما تقدـ ديكن القوؿ أف إعداد اؼبعلم للقياـ دبثل ىذه اؼبهاـ يتطلب إعداد أكادديي وىو الذي يت

ق عليو اؼبعيار اؼبختلفة اليت دير هبا خصوصا يف اؼبرحلة اعبامعية ويطلق عليو اؼبعيار األكادديي وإعداد مهٍت يرتبط باؼبمارسة يف اؼبيداف واليت يطل
ن اؼبعارؼ  واؼبهارات واالذباىات اؼبهٍت، والذي يصف ما ينبغي أف يتعلمو اؼبعلم ويكوف قادرا على أدائو بصرؼ النظر عن زبصصو، وتتضم

انب اؼبتعلقة بكيفية التدريس حبيث ربقق اؽبدؼ من التعليم بوصفو مسئوال عن تنمية اؼبتعلمُت تنمية شاملة.  وترتبط اؼبعايَت اؼبهنية باعب
هارات واالذباىات اليت ترتبط  بالتخطيط الًتبوي، ومن مث فإف ىذه اؼبعايَت عامة تنطبق على كافة اؼبعلمُت ليتمكنوا من فهم صبيع اؼبعارؼ واؼب

ا للدرس وتنفيذه وتقوديو واستخداـ الوسائط اغبديثة، وإدارة الصف، والتواصل مع اؼبتعلمُت وادارة اؼبدرسة وأولياء األمور والزمبلء. ىذ
ر عن ما ديتلكو اؼبعلم من معارؼ ومهارات باإلضافة إىل اؼبعيار الثقايف ويصف ما ينبغي أف يعرفو اؼبعلم ويكوف قادراً على أدائو بصرؼ النظ

ير واذباىات  تتعلق باعبانب األكادديي واؼبهٍت؛ وىو ما يعينو على نقل احملتوى العلمي إىل اؼبتعلمُت بصورة جيدة، ويسهم يف تنميتو وتطو 
يرتبط اؼبعيار الثقايف بنظرة اجملتمع فبثل يف اولياء  أدائو بصورة مستمرة من خبلؿ الربامج التدريبية اليت يلتحق هبا اؼبعلم قبل واثناء العمل، ايضاً 

 هبا.  االمور ذباه كل من اؼبدارس االىلية واغبكومية وما ىي اؼبعايَت اليت يف ضوئها تتم اؼبفاضلة بُت اؼبدارس واالقباؿ على إغباؽ االبناء
، ولكن شاىدنا يف ىذه األياـ تغيَت يف االذباىات .كومية% من أولياء األمور يفضلوف اؼبدارس اغبٓ٘ووفًقا لبعض الدراسات فإف أكثر من 

يادتو والتوجو للمدارس االىلية اليت يطلق عليها اػباصة وىنا نطرح السؤاؿ التايل : ما ىو الفرؽ وما أسباب اإلقباؿ على اؼبدارس اػباصة و ز 
أيت باختصار يف أف اؼبدارس اػباصة تعتمد يف طريقة شرحها على عاًما بعد آخر؟ يف حُت أف اؼبقررات واؼبناىج واحدة يف أالثنُت و اإلجابة ت

األسلوب الغريب الذي يضع يف اغبسباف معاصرة اؼبنهج للوقت اغبايل ووضع الدروس جبانب اختيار مدرسيها الذي يعطيها جودة أعلى 
يقة التعليم أحد أبرز الفروؽ بُت اؼبدارس عكس اؼبناىج غَت اؼبطورة، وىو ما جيعل األمر يصب يف مصلحة اؼبدارس اػباصة، وتعترب طر 

ا كالتجريي اغبكومية واػباصة وتلجأ اؼبدارس اغبكومية إىل اغبفظ والتلقُت يف أكثر اغباالت، بينما يعتمد التعليم يف اؼبدارس اػباصة واؼبوازية ؽب
وغَت ذؾ من الفروؽ اليت ..ة قدراتو على االبتكارعلى الشرح والتبسيط والفهم، وىو ما يعد طريقة جيدة من أجل رفع مستوى الطالب وتنمي

بط جيب أف توضع يف االعتبار ويتم التأكيد عليو يف كل من التعليم اغبكومي واػباص إىل جانب تأىيل وتدريب اؼبعلمُت، أيًضا الًتكيز على ر 
هض جبهود أبناءه اؼبتعلمُت فبا يزيد من التعليم باحتياجات سوؽ العمل وتنمية قدرات الطبلب على اإلبداع واالبتكار فأي ؾبتمع ين

ره دبا مسئوليات اؼبعلم األمر ىنا يتطلب مزيد من اإلعداد األكادديي والعلمي والثقايف، وذبهيز البيئة التعليمية اليت تساعده على أداء أدوا
 يتوافق مع توقعات اجملتمع .

 ثالثاً : برامج التنمية المهنية وآثرىا على تطوير قدرات المعلم.
، وتوسيع يستند مفهـو التنمية اؼبهنية إىل أفكار أساسية من أمهها أهنا)عملية تفكَت قائم على اؼببادرة والسبق، وتؤكد التنمية الدائمة للمعلم

عف الشخصي لو، وأف التنمية اؼبهنية ىي تنمية ذاتية ربركها الدوافع وعبلج الض قواه الشخصية ومواىبو اإلبداعية، وتركز على قدراتو، 
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 (. ٜٕٗ: ٕ٘ٓٓ) مصطفى، قبوى ، واالذباىات(
رؽ وىي الوسائل اؼبنهجية وغَت اؼبنهجية اؽبادفة إيل مساعدة اؼبعلمُت علي تعلم مهارات جديدة، وتنمية قدراهتم يف اؼبمارسات اؼبهنية، وط

 .متقدمة تتصل باحملتوى واؼبصادر والطرؽ لكفاءة العمل التدريسي التدريس، واستكشاؼ مفاىيم
عملية ربسُت مستمرة ؼبساعدة اؼبعلم علي بلوغ معايَت عالية اعبودة لئلقباز األكادديي وتؤدى إيل زيادة قدرة صبيع أعضاء : كما عرفت بأهنا

   .ؾبتمع التعلم علي السعي كبو التعلم مدى اغبياة
للمعلم بأهنا عبارة عن عملية ديناميكية ىادفة ومقصودة ربركها دوافع واذباىات اؼبعلم، وتتأكد فيها مسؤوليتو يف منوه  التنمية اؼبهنيةتعريف 

يف يثة اؼبهٍت، ودوره يف تطوير اؼبؤسسة التعليمية واجملتمع احمليط بو، وتتصف بالتطور اؼبستمر يف ضوء ما يستجد من اؼبعارؼ واالذباىات اغبد
 (  ٕٛٔٓ)خجا ،بارعة هبجت .ؾباؿ الًتبية والتعليم

 ( ٕٓٓ: ٕٚٓٓعبد العزيز ،:(وتعرؼ التنمية اؼبهنية بأهنا تتكوف من ثبلث عناصر كما يلي 
 تدريب مهٍت : يشمل على دورات قصَتة، ودروس عمل تركز بشكل موسع على اؼبمارسة واؼبهارات.  -

 على اؼبعرفة النظرية القائمة على البحث.  تعليم مهٍت : ويشمل على دورات طويلة تركز -
 دعم مهٍت : ويشمل على إجراءات وتدريبات لتدعيم الوظيفة.  -

عملية تستهدؼ إضافة معارؼ، وتنمية مهارات، وقيم مهنية لدى اؼبعلم لتحقيق تربية فاعلة لطلبتو وربقيق نواتج تعلم : أي أهنا
 ( ٕٓٔٓ)شرقي ،نادية أماؿ ،.إجيابية

   : مية المهنية للمعلمأىداف التن
 ( ٖٚٗٔ ،ؿبمد سعد حويل ، للتنمية اؼبهنية عدة أىداؼ جوىرية نذكر منها: )الدوسري

 .تنمية اذباىات اؼبعلم كبو مهنتو وتقديره لعملو الًتبوي -
 .التدريب اؼبستمر للمعلم دبا ينسجم مع مفهـو الًتبية اؼبستدامة -
 .تزويد اؼبعلم دبهارات جديدة سبكنو من حل ما يواجهو من اؼبشكبلت تعليمية -
 .رفع كفاية اؼبعلم مع ما يتطلبو من مهنتو اليـو -
 . ؾباؿ التقٍت والعلمي والنظريات الًتبويةتزويد اؼبعلم باؼبستجدات يف -
 .مواكبة ما يستجد من مناىج وطرائق التدريس والوسائل -
 .تأىيل اؼبعلمُت أصحاب اؼبؤىبلت غَت الًتبوية -
 .تنمية الصفات القيادية للمعلم واطبلعو على خربات زمبلءه اؼبعلمُت -

 (  ٕٛٔٓ)خجا ،بارعة هبجت  خصائص التنمية المهنية من أىمها :
 .يتم التخطيط ؽبا يف ضوء احتياجات اؼبعلم واؼبتعلم واؼبؤسسة التعليمية واجملتمع :أهنا عملية ىادفة ومقصودة -
فهي تراعي ـبتلف جوانب اؼبعلم النفسية واؼبعرفية واؼبهارية والتثقيفية، كما تراعي حاجات اؼبعلم واؼبدرسة  :تتميز بالشمولية -

 .واجملتمع
 .فهي تستغرؽ حياة اؼبعلم وتستمر مدى حياتو اؼبهنية :تتصف باالستمرارية -
 .ولذلك فهي تتطلب وجود الدافع والقدرة والرغبة يف النمو والتحسن :تتأكد فيها مسؤولية اؼبعلم -
 .حيث يتطور اؼبعلم مهنياً من خبلؿ تفاعلو اؼبستمر مع أقرانو وأفراد ؾبتمعو :تتطلب تفاعل اؼبعلم -
 .عم اإلدارة وتفاعل ومشاركة اجملتمعتتطلب د -
 .حيث تتجدد باستمرار يف ضوء ما يستجد من اؼبعارؼ والتوجهات اغبديثة :تتسم بالتطور والتغَت اؼبستمر -
 هوديثل اؼبعلم أحد أنساؽ اجملاؿ التعليمي اؽبامة والذي حيتاج إىل تنمية مهنية مستمرة ؼبواكبة التغَتات اليت يتعرض ؽبا يف عملو وسبد -

 حبلوؿ للمشكبلت اليت ديكن أف تعًتض عملو. 

https://www.manhal.net/profile/405
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وينظر ؽبذه العملية يف ضوء االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة على أهنا مستمرة طواؿ اغبياة اؼبهنية للمعلم ال تتوقف اال بانتهاء مدة 
 (. ٓ٘: ٕٔٓٓة ) الكندري ،فرج ، خدمتو، وجاء ىذا االذباه لتزويد اؼبعلم دبا يستجد من معارؼ ومهارات تساعده على أداء دوره بفاعلي

عملية ـبططة ومنظمة ومستمرة، تسعي إيل إكساب  و يمكن تعريف التنمية المهنية اجرائيًا في ىذه الورقة البحثية بأنها:
توافق مع طبيعة اؼبعلم ؾبموعة من اؼبعارؼ و اؼبهارات و االذباىات تتم من خبلؿ برامج مت ذبهيزىا يف ضوء االحتياجات الفعلية للمعلم دبا ي

و اؼبعلوماتية اليت  اؼبرحلة التعليمي واؼبرحلة الزمنية و ذلك للتطوير واالرتقاء بأدائو اؼبهٍت و تأىيلو ؼبواجهة متطلبات اؼبهنة يف ظل الثورة اؼبعرفية
 يعيشها اجملتمع  .

 -الدورات التنموية  -التعلم الذايت -اء اػبدمةالتدريب أثن  -مثل ) التعلم عن بعد وتتعدد طرائق وأساليب  التنمية المهنية للمعلم
االشراؼ الًتبوي والتوجيو اؼبهٍت (، وفيما يلي بعض  -الشراكة بُت اعبامعات واؼبدارس  -حبوت الفعل  -حلقات النقاش  -البعثات اػبارجية

 احثتاف : الطرائق واألساليب لتحقيق تلك التنمية اؼبهنية للمعلم بشكل أكثر فاعلية من وجهة نظر الب
 :  أوالً : التدريب أثناء الخدمة

يعد التدريب أثناء اػبدمة من أىم أساليب التنمية اؼبهنية يف عاؼبنا اؼبعاصر؛ حيث يستهدؼ  أساسا ربقيق التنمية اؼبهنية للقائمُت 
العملية الًتًبوية منطية وعقيمة؛ حيث إف اؼبطالب بعملية التعليم يف كافة اؼبستويات لرفع مستوى األداء فبدوف التدريب اؼبتواصل الواعي تصبح 

، )المنشاوي الًًتبوية وؾباهبة التحديات التقنية اعبديدة ستكوف معتمدة بشكل كبَت علي برامج التدريب أثناء اػبدمة ويف مواقع العمل
ٕٜٓٓ :ٖٔٚٓ.) 

فراد اؼبنوط هبم مسئولية تنفيذ ىذه اؼبناىج حىت ومن البديهي أف ترافق عملية تطوير اؼبناىج والكتب الدراسية وعملية تدريب األ
 يكونوا قادرين على التعامل معها وتطويعها وفقًا لظروؼ اؼبكاف والزماف أيضًا هبدؼ إىل هتيئتهم لتقبل التطوير قبوؿ حسنًا وزبفيف حدة

 ( ٕٕٛ، ص ٕٙٓٓمعارضتهم لو .) طعيمة ، 
 :ثانياً : بحوث الفعل 

يف ىذه األياـ أىتماـ عاؼبي ألنو يركز بشكل مباشر على اؼبعلم سواء كاف يف مرحلة اإلعداد يف كليات  يلقى ىذا النوع من البحوث
 الًتبية، واؼبعلم اؼبمارس حديث التخرج " ببل خربة " أي اؼبعلم غَت اؼبؤىل تربوياً.

وراة الذي يهدؼ إىل تأليف كتاب أو ىو البحث الذي ينفذه اؼبدرس ذاتو أي خيتلف عن حبث اؼباجستَت والدكتويقصد ببحث الفعل 
وىذا البحث يركز على اؼبمارسة االجتماعية ويؤدي إىل الفعل األجتماعي وىذا الفعل يعترب ىو عرض قضية ومعاعبتها يف رسالة علمية، 

وإجياد اغبل ؽبا ويطلق  ىدفو النهائي، وفكرة اؼبدرس الباحث أنو ال يركز فقط على التدريس بل ديتد حبيث يستطيع اؼبدرس ربديد اؼبشكلة
على ىذه العملية التعليمية مصطلح "العملية التعليمية النشطة" ويكوف البحث عملية مستمرة يعتمد على ثبلث خطوات يقـو هبم اؼبعلم ىم 

 عملو طواؿ حياتو تقوًن النتائج (، وهبذا يكوف اؼبعلم ناقد بناء لذاتو ومتفتح وواثق من قدراتو ومبتكر وؾبدد يف –اإلداء  –) التخطيط 
 اؼبهنية ؛دبعٌت يقرر اؼبعلم ماذا يريد أف يفعل ؟ وما ىي أفضل الطرؽ اؼبمكنة ؟ 

فاؼبعلم الباحث يستطيع أف حيدد مواطن القصور يف عملو او أسباب الضعف يف أداء تبلميذه أو يبحث عن تفسَت ؼبشكلة تواجهو داخل 
تنمية اؼبهنية أثناء اػبدمة ىذا باإلضافة إىل االستفادة اليت تعود على التبلميذ من ىذا األداء الفصل أو مع الزمبلء يف اؼبدرسة أو كجزء من ال

من خبلؿ االطبلع واالعتماد على الذات واؼبهارات  الفعاؿ داخل مدرسة فعالة . ويتيح ىذا النوع من البحوث التنمية اؼبهنية اغبقيقية للمعلم
 من اؼبعلمُت يف نفس التخصص سواء ما خيص اؼبادة العلمية او اؼبشكبلت اؼبدرسية. اؼبتنوعة وتبادؿ اػبربات مع الزمبلء 

نفسي وحيتاج اؼبعلم ليكوف باحث فعاؿ العديد من التسهيبلت من اؼبدرسة واإلدارة التعليمية واؼبدارس يف نفس اؼبرحلة واػبرباء يف اجملاؿ ال
 واألجتماعي والًتبوي .

 وأثرىا على تنمية قدرات المعلم مهنياً:  ت والمدارسثالثاً : الشراكة بين الجامعا
 نسبياً، وتعددت التعريفات ؽبذا اؼبفهـو ومنها : يعترب مفهـو الشراكة مفهـو حديث

 .التزاـ بُت طرفُت يتطلب حشد التعاوف والتضامن لتحقيق أىداؼ ؾبتمعية عامة  -
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: ) ويكيبيديا  الخصائص منها ما يليتتطلب ؾبموعة من  وسيلة أو أداة لتنظيم عبلقات مستقرة ما بُت وحدتُت أو أكثر  -
 اؼبوسوعة اغبرة (

تسمح بالتفاىم واالعًتاؼ باؼبصلحة العليا  التقارب والتعاوف اؼبشًتؾ، أي البد من االتفاؽ حوؿ حد أدىن من اؼبرجعيات اؼبشًتكة -
 . لؤلطراؼ اؼبتعاقدة

اؼبتعاملُت )على األقل يف ؾباؿ النشاط اؼبعٍت بالتعاوف( واليت ينبغي أف تؤدي إىل ربقيق نوع من التكامل واؼبعاملة اؼبماثلة التقاء أىداؼ  -
 .على مستوى مسامهات الشركاء واؼبتعاملُت

 المزايا التي توفرىا الشراكة : ومن 
، التكامل بُت اػبربات ،واألداء اعبيد ، و  مبلء يف الوقت اؼبناسبالتعاوف بُت أطراؼ الشراكة ، وخدمة العإكتساب اؼبزيد من اػبربة ، و 

 .التنسيق يف الربامجو 
 :  مفهوم الشراكة بين الجامعات والمدارس

تعترب الشراكة إحدى اآلليات اليت تعكس عملية إعادة صياغة العبلقات بُت صبيع اؼبعلمُت بالتعليم، وبُت رؤية جديده لؤلدوار بُت 
يمية وبُت األىايل أو بينها وبُت القطاع اػباص أو بينها وبُت األكاددييُت وبُت اؼبتخصصُت أو ذوي اػبربة وغَتىم، وكذلك اؼبؤسسات التعل

اكة بُت تكوف الشراكة آلية لتوثيق الروابط بُت اؼبدرسة واجملتمع بكافة فئاتو ومنظماتو، ومن بينها اؼبنظمات االكادديية، وديكن أف يكوف للشر 
اؼبدارس  عدة متضمنات أساسية فهي عبلقة  ـبطط  ؽبا بشكل  مدروس بُت اعبامعة واؼبدرسة أو عدة مدارس دبا يسمح بتكوين  اعبامعة و 

شبكة عمل  يشًتؾ فيها صبيع األطراؼ يف استثمار اؼبوارد اؼبتاحة.  حبيث تتضح  مسؤوليات، اتفاؽ أطراؼ الشراكة على أىداؼ وقيم 
. مشًتكة، وأداور كل  طرؼ يف  الشراكة من اؼبمكن أف يكوف مشروع الشراكة عبلقة تعاقدية رظبية مكتوبة على  شكل  اتفاؽ أو عقد مرـب

وقد توصلت الدراسة )الثويٍت ( إىل أف الشراكة النموذجية  بُت اعبامعة واؼبدارس جيب  أف تبٌت على  وفق  إطار قائم على قيم 
ز التعاوف يف تطوير النمو، أىداؼ مشًتكة بُت الشركاء مع ربديد االدوار لكل شريك للمعلمُت  ومصاحل  و اىداؼ مشًتكة بُت الشركاء ؛ لتعزي

يز على والبحث العلمي التطبيقي. وتشدد التجارب  الدولية يف  ؾباؿ الشراكة على أمهية االحًتاـ اؼبتبادؿ وتفهم وجهات النظر اؼبختلفة والًتك
 ت يف أساليب التعليم بواقع الفصوؿ واسًتاتيجياتو.ربط ما تقدمة  اعبامعة من معارؼ ومهارا

يس وهتدؼ الشراكة بُت اعبامعة واؼبدارس كاذباه عاؼبي إىل ىيكلة اؼبعلم وتطوير اؼبدارس العامة والفنية من خبلؿ تعاوف أعضاء ىيئة التدر 
تنميتهم مهنيًا من خبلؿ تبادؿ اػبربات واؼبعلومات وىذه يف اعبامعة مع اؼبعلمُت يف فرؽ عمل ؼبناقشة القضايا واؼبشكبلت اؼبرتبطة باؼبعلمُت و 

ىل الشراكة ربدث تنمية مهنية للمعلمُت، واالىتماـ بالتنمية اؼبهنية اؼبستدامة من خبلؿ إجياد وحدات للتقوًن والتدريب لتحويل اؼبدارس إ
الشراكة بُت اعبامعات واؼبدارس عاؼبياً، وؿبلياً، واقليمياً وسوؼ ؾبتمعات للتعلم وتوفَت برامج تدريبية متميزة للمعلمُت، وتوجد الكثَت من مناذج 

 يتم عرض منوذج ؿبلي وآخر اقليمي  بُت اعبامعات واؼبدارس كأحد األساليب إلحداث تنمية مهنية فيما يلي : 
 نموذج شراكة من مصر ممثل في جامعة عين شمس : -1

عي يف كلية الًتبية وأعد ىذا اؼبركز برامج هتدؼ إىل تطوير التدريس اعبامعي، أنشأت جامعة عُت مشس مركز متخصص لتطوير التعليم اعبام
  وتنقسم مطالب تحقيق التنمية المهنية وتنفيذ برامجها إلى :وتدعيم فاعلية األساليب اليت تتبع لتنمية اؼبعلمُت مهنيا، 

االستشارات  –القائمُت على براؾبها لتحقيق األىداؼ ومنها ) ورش عمل : وتتعدد أنواع ىذه االساليب وفقًا لتقرير   األساليب المباشرة -
 التعاوف يف اؼبشروعات اؼبشًتكة وغَت ذلك من برامج يتم ربديدىا وفقاً للهدؼ منها واالحتياج اؼبقدـ ( –

واؼبكتبات واؼبسارح وغَتىا لتسهيل مهمة : مثل إنشاء قواعد اؼبعلومات، اؼبعامل واؼبختربات،  األساليب المساعدة لعملية التنمية المهنية -
فيما التدريب وتلبية االحتياجات وربقيق التنمية اؼبهنية من خبلؿ التعاوف وتبادؿ اػبربات واؼبساعدة يف حل االشكاليات اليت تواجو اؼبعلم 

 يتعلق باؼبادة العلمية أو اؼبهارات التدريسية أو الظواىر اليت تظهر داخل الفصل أو اؼبدرسة. 
 نموذج من المملكة العربية السعودية ممثل في جامعة الملك سعود:  -2
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والتطوير، مت توقيع اتفاقية شراكة بُت كلية الًتبية جبامعة اؼبلك سعود واإلدارة العامة للتعليم دبنطقة الرياض، وتضمنت الشراكة ؾباالت البحث 
أجل تبادؿ اػبربات وتكامل األدوار بُت الطرفُت واالستفادة من الفرص  واؼبلتقيات العلمية، واػبربات اؼبيدانية، والدراسات العليا من

إدياناً من جامعة اؼبلك سعود ومسؤوليتها ذباه العمل الًتبوي، وحاجة وزارة التعليم إىل تطوير أداء ما يزيد عن  واإلمكانات اؼبتاحة لكل منهما
ىل ضرورة إنشاء مركز وطٍت تربوي للتنمية اؼبهنية وتطوير التعليم، يركز على طبسمائة ألف من اؼبمارسُت الًتبويُت، دعت اغباجة إ ٓٓٓ,ٓٓ٘

 تأىيل وتدريب اؼبمارسُت الًتبويُت على رأس العمل وتدريب القيادات الًتبوية بالقطاعُت: اغبكومي واألىلي، دبا يؤدي إىل تطوير منظومة
ادـ اغبرمُت الشريفُت لتطوير التعليم، وسعيًا إىل ربقيق أىداؼ الًتبية وبناء نظم التعليم العاـ باؼبملكة العربية السعودية توافقًا مع مشروع خ

 تعليمية متطورة مواكبة للعصر من خبلؿ ما يلي : 
  .تنمية معارؼ ومهارات اؼبعلم  وجعلو مواكبا  إيل كل ما ىو جديد وحديث 
  أعماؽبم بكفاءة. تزويد اؼبعلمُت باؼبعارؼ واؼبهارات اؼبتطورة واليت سبكنهم من أداء 
  إتاحة الفرص أماـ   اؼبعلمُت  لتفهم العبلقة الوثيقة بُت النظرية والتطبيق. 
  إتاحة الفرصة أماـ اؼبعلمُت  إيل تطوير أساليب العمل التدريسي وفقا للمستجدات اغبديثة. 
  .تعزيز العبلقات اإلنسانية بُت صبيع اؼبعلمُت واؼبتعلمُت يف النظاـ التعليمي 
 ة النقص والقصور يف اؼبعارؼ واؼبعلومات يف  برامج اإلعداد األكادديي قبل اػبدمة.معاعب 

ف وبالنسبة لواقع الشراكة كما جاء يف دراسة ) الثويٍت، طارؽ ( بُت كلية الًتبية يف جامعة اؼبلك سعود  ومدارس التعليم العاـ قبد تعاو 
ب للتدريب اؼبيداين، ويف تطبيق اػبربات اؼبيدانية اؼببكرة ويوجد تعاوف بُت وزارة الًتبية بُت الكلية واؼبدارس يف منطقة الرياض، ويف تطبيق الطبل

ناؾ قصور والتعليم ومركز التدريب القيادات الًتبوية يف الكلية اؼبهتمة بتدريب  مديري اؼبدارس واؼبشرفُت الًتبويُت يف كل فصل دراسي إال أف ى
بية يف جامعة اؼبلك سعود واؼبدارس و منها: ندرة الربامج التدريبية اؼبهتمة بالتنمية اؼبهنية ؼبعلمي اؼبدارس، يف بعض ؾباالت الشراكة بُت كلية الًت 

 وعدـ إشراؾ الكلية يف مناىج التعليم العاـ، ويف طرؽ التدريس وأساليبو  تقوديها. ويف قياس ـبرجات التعلم العاـ .
 .ية المهنية للمعلمرابعاً : الدراسات والبحوث التي اىتمت بالتنم

من  فيما يلي ديكن التعرؼ علي واقع الربامج التدريبية اؼبقدمة للمعلمُت من أجل رفع األداء التدريسي و من أجل التطوير اؼبهٍت ؽبم يف كل
البحثي يف ىذا اجملاؿ. و لذلك عنيت الورقة البحثية بصفة خاصة بدراسات األلفية الثالثة من الدوؿ االجنبية و العربية كما يعكسها الًتاث 

دريسي القرف العشرين، مع الًتكيز علي الدراسات األكثر ارتباطًا دبوضوع الورقة هبدؼ التعرؼ علي واقع الربامج التدريبية يف رفع األداء الت
 .للمعلم وتنميتو قدراتو مهنياً 

حوؿ تقوًن برامج التدريب اؼبهٍت ؼبعلمي اؼبرحلة االبتدائية، و ىدفت إيل تقوًن برامج STEWART (2222 )رات  دراسة ستو 
(  معلم حيث استخدمت الدراسة ٕٖٗالتدريب اؼبهٍت اؼبقدمة ؼبعلمي اؼبرحلة االبتدائية يف إحدى اؼبدارس بأمريكا و مشلت عينة الدراسة )

ؼببلحظة كطريقة عبمع البيانات و توصلت الدراسة إيل أف ىناؾ العديد من العوامل اليت أدت إيل قباح التدريب صحيفة االستبانة و اؼبقابلة و ا
ملي اؼبهٍت للمعلمُت باؼبدارس ؾباؿ الدراسة من أمهها مساندة النظاـ اؼبدرسي و دعمة ؽبؤالء اؼبعلمُت اؼبدربُت و إتاحة فرصة التطبيق الع

 من الربنامج. باؼبدارس لتطبيق ما تعلموه 
هتتم بأجراء دراسة تقوديية لربامج إعداد اؼبعلمُت وتأىيلهم يف اعبامعات وتدريبهم أثناء اػبدمة يف وزارة الًتبية والتعليم (  2221)دراسة حسن 

وتدريبهم أثناء اػبدمة  وىدفها معرفة مدى ربسن اؼبمارسات التعليمية للمعلمُت األردنيُت نتيجة تعرضهم لربناؾبي معداد اؼبعلمُت وتأىيلهم،
اللذين تضمنتهما خطة التطوير الًتبوي. كما ىدفت كذلك إىل تشخيص اؼبعوقات اليت تقلل من فعالية تلك الربامج، وتقدـ توصيات 

 لتحسينها يف ضوء نتائج الدراسة.  وتوصلت إىل : 
يف اؼبمارسات التعليمية للمعلمُت الذين التحقوا بربناؾبي إعداد اؼبعلمُت وتأىيلهم يف اعبامعات وتدريبهم أثناء اػبدمة يف وزارة ىناؾ ربسن  -

خطيط الًتبية والتعليم، كما أشارت نتائج اؼبقاببلت ونتائج ربليل اؼبشاىدات الصفية.  ومشل ذلك التحسن يف ؾباالت اؼبادة األكادديية، والت
ريس، وأساليب التدريس، وتقوًن تعلم الطلبة، وعبلقات اؼبعلمُت مع األطراؼ ذات العبلقة بعملهم وخباصة الطالب، والنمو اؼبهٍت للتد
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 للمعلمُت .
 اـيوجد أىتماـ أكثر لدى اؼبعلمُت األردنيُت بالتوجو كبو الطالب اؼبتعلم ودوره يف عملية التعلم والتعليم بدال من االقتصار على االىتم -

 باؼبادة التعليمية. 
ومن معوقات التدريب حاجة كل من برناؾبي اإلعداد والتأىيل يف اعبامعات والتدريب أثناء اػبدمة يف وزارة الًتبية والتعليم اىل رؤية،  -

تهادات وغايات، وأىداؼ واضحة، ومفهومة، ومتفق  عليها لدى األطراؼ اؼبعنية توجو الربنامج يف تصميمو وتنفيذه، وتقلل من االج
 الفردية يف تقرير ؿبتواه. 

 غلبة الطابع النظري على أساليب التدريب يف برنامج التدريب أثناء اػبدمة، وعلى أساليب التدريس يف برنامج التأىيل يف اعبامعات، وقلة  -
 استخداـ األساليب اليت تركز على تطوير األداء.

ة النظرية( كوسيلة لتقوًن تعلم الطلبة واؼبعلمُت يف برنامج تأىيل اؼبعلمُت يف شيوع االمتحانات الكتابية )اليت تقيس إكتساب اؼبعرف   -
اعبامعات، وقلة استخداـ أساليب التقوًن اليت تقيس ربسن األداء.  وضعف  آلية اؼبتابعة والتقوًن اؼبستخدمة يف برنامج التدريب أثناء 

 اػبدمة.
ضعف صلة التدريب حباجات اؼبتدربُت، وضعف اآللية اؼبستخدمة حاليا يف ربديد معيقات خاصة بربنامج التدريب أثناء اػبدمة مثل :   -

إىل اغباجات التدريبية للمعلمُت، حاجة الكثَتين من اؼبدربُت إىل التدريب، ضعف صلة اؼبواد التدريبية حباجات اؼبتدربُت، وقدمها وحاجتها 
 التجديد. 
ؼ علي فعالية برامج التنمية اؼبهنية يف تعزيز جودة عملية التدريس و ألقت الدراسة ىدفت الدراسة إيل التعر  kent  (2222)دراسة كينت 

 الضوء غلي التنمية اؼبهنية باعتبارىا عامل لتحويل اعبانب النظري إيل أفضل تطبيق فعاؿ ؽبا علي أرض والواقع وحددت الدراسة ؾبموعة من
األفكار السائدة لدي اؼبتدربُت و مدي استعدادىم للمشاركة يف تلك الربامج و اؼبناخ اؼبتغَتات تساعد علي تفعيل برامج التنمية اؼبهنية مثل 

 التنظيمي باؼبؤسسة و مدي توفر الدعم اجملتمعي لربامج التنمية اؼبهنية و توصلت الدراسة إيل أف برامج التنمية اؼبهنية تساىم يف ربسُت
 ربسُت مستقبل التعليم.جودة التدريس و التعليم و األداء كما أف ؽبا دور يف 

ىدفت إىل أف التدريب أثناء اػبدمة بأمناطو اؼبتعددة حيث يعد وسيلة ىامة لتطوير أداء اؼبعلم التدريسي، وضرورة  (  2224دراسة األنصاري )
ؼبعلمُت وكشفت مسارات أف تناسب برامج التدريب مع احتياجات اؼبستهدفُت من ىذه الربامج وىم اؼبعلموف، واالذباىات اؼبعاصرة يف تدريب ا

عليو يف  تدريبية للمعلمُت أثناء اػبدمة غَت الطرؽ التعليمية الشائعة واليت تتلخص يف حضور اؼبعلمُت برامج تدريبية وؿباولة تطبيق ما يتدربوف
 فصوؽبم الدراسية دوف التحقق من ما يواجهو اؼبعلمُت، وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أمهها : 

يب اؼبتاحة للمعلمُت أثناء اػبدمة ، غياب مشاركة اؼبتعلمُت يف تصميم الربامج التدريبية للمعلمُت أثناء اػبدمة فبا نتج عنو تدين فرص التدر  -
ء عدـ مبلئمة ؿبتويات ىذه الربامج مع االحتياجات التدريبية، ضعف دور األشراؼ الًتبوي يف تطوير أداء اؼبعلمُت أثناء اػبدمة، عدـ إعطا

لنفسو لتطوير نفسو بنفسو من خبلؿ عمليات التطوير الذايت ،وأمناط التدريب اؼبتبعة تتمثل يف احملاضرة وإرساؿ اؼبعلومات  اؼبعلم دوراً 
 واالفتقار إىل اؼبمارسة الفعلية . 

التدريبية ؼبعلمي التاريخ باؼبرحلة الثانوية بسلطنة عماف يف ضوء اؼبعايَت العاؼبية: أوصت بعنواف االحتياجات (  2225دراسة النجدي )
ت العاؼبية بضرورة مسايرة برامج تدريب اؼبعلمُت أثناء اػبدمة للمعايَت العاؼبية للمعلم حبيث تراعى تلك  الربامج تدريب اؼبعلمُت على اؼبستحدثا

امج تدريب معلمي التاريخ أثناء اػبدمة من منطلق االحتياجات التدريبية اغبالية و اؼبستقبلية و اليت يف ؾباؿ زبصصو. مع ضرورة التخطيط لرب 
علمُت يتم رصدىا بأسلوب علمي.  أيضا ضرورة اؼبتابعة اؼبيدانية اؼبستمرة ؼبعلمي التاريخ باؼبرحلة الثانوية للوقوؼ على مهارات وكفايات اؼب

 ؼببلئمة الحتياجاهتم. وتزويدىم بالدورات التدريبية ا
حوؿ فاعلية منوذج تدريي للمدربُت يف رفع كفاءة اؼبعلمُت: ىدفت الدراسة إيل ربديد مدي فاعلية FRANKS (2227 )دراسة فرانك 

تكساس األمريكية و كاف عدد اؼبدارس اليت منوذج تدريي مت إعداده للمدربُت يف تنمية كفاءة معلمي العلـو بأحدي اؼبدارس االبتدائية بوالية 
طبق فيها ىذا النموذج طبس مدارس يتبعوف إدارة تعليمية واحدة و قد أظهرت نتائج الدراسة االرتباط الوثيق بُت أرتفاع اؼبستوي اؼبهٍت 
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 .للمعلمُت نتيجة أرتفاع اؼبستوي اؼبهٍت للمدربُت
ير اؼبهٍت للمعلم بُت الدوافع و الوسائل وركزت على أف ىناؾ حاجة كبَتة لقاعدة بتجارب يف التطو  وهتتمWayne (2228 )دراسة واين 

 حبثية لتوجيو االستثمارات يف التطوير اؼبهٍت للمعلم، وتوصلت إىل  : 
تلكها برامج ىناؾ حاجة إلثبات فعالية الربامج التدريبية اؼبقدمة . أيضًا كشف األدبيات عن إصباع اىل حدما حوؿ اؼبيزات اليت جيب أف سب -

التدريب اؼبهٍت من أجل جعلها فعالة. دبستوى معنوية منخفض، وىناؾ حاجة لتحديد فبيزات من أجل صياغة لؤلساسية اؼبمارسة 
ارب وللسياسات اؼبتبعة ، وبشكل عاـ تتناوؿ ىذه اؼبقالة فوائد التجارب يف تلبية ىذه االحتياجات البحثية وتوفر مورًدا منهجيا وتتيح التج

احثُت ربكًما مكثًفا فيما يتعلق باؼبعاعبات اليت جيب دراستها، والسياقات اليت جيب أف تدرس هبا تلك العبلجات، وىيكل وحجم العينة، للب
 وتوقيت ومواءمة التدابَت اليت يتعُت استخدامها، و قد يكوف من اؼبفيد إجراء مزيد من اؼبناقشات حوؿ ىذه القضايا ألولئك الذين يقوموف

 وتفسَت التجارب اليت تتضمن التدريب اؼبهٍت للمعلمُت.  بإجراء
حوؿ آثر برنامج تدريي مقًتح لتنمية مهارات استخداـ اسًتاتيجيات التعليم و  DONILESCN (2211)دراسة دونيلكسون  -

يم و التعلم الفعاؿ اؼبتمركز حوؿ وهتدؼ إىل الكشف عن دور الربامج التدريبية لتنمية مهارات اؼبعلم يف استخداـ اسًتاتيجيات التعل  التعلم
الطالب، و جاءت عينة الدراسة لتمثل الطبلب من ثبلث كليات ـبتلفة يدرسوف علـو زراعية و طب بيطري و ىندسة بأحدي جامعات 

العملية  تيمسورا الغربية و جاءت نتائج الدراسة باف ىناؾ إذباه إجيايب لدي الطبلب كبو استخداـ اؼبعلمُت اسًتاتيجيات حديثة يف
 التعليمية.

حوؿ تدريب اؼبعلمُت يف الفصوؿ الدراسية على WEBSTER&CAROLYN  (2211 )دراسة وبستر و كارولين   -
ىدفت الدراسة إيل تسليط الضوء علي تدريب اؼبعلمُت داخل الفصوؿ الدراسية و دعم بعض اآلليات كالتدريب و ، األساليب و اؼببادئ

دبثابة مبادئ أساسية للمعلمُت ذو اػبلفيات و اؼبهارات اؼبتنوعة للتعامل مع الطبلب ذوي االحتياجات التنموية  التوجيو و التشاور و اليت تُعد
( معلم داخل أحدي اؼبدارس الثانوية و استخدمت صحيفة ٓ٘ٗو األكادديية و األجتماعية اؼبختلفة و لقد طبقت الدراسة علي عينة قوامها )

 لبيانات. و لقد توصلت الدراسة إيل عدة نتائج ىي :استبانة كأداة من أدوات صبع ا
أيضا  تعزز االسًتاتيجيات الفعالة إلدارة الفصوؿ الدراسية من قبل اؼبعلمُت الذين حصلوا علي برامج تدريبية  من اىتماـ الطبلب بالتعلم ، و -

لوؾ الفوضوي اؼبدمر بالفصوؿ الدراسية. وأوصت تدعم التحصيل الدراسي و االستعداد للمدرسة، باإلضافة إىل اهنا سبنع و ربد من الس
 .  الدراسة بضرورة وجود دقة عالية يف تدريب اؼبعلمُت عرب السياقات اؼبدرسية

معلمات (  –حوؿ أبعاد الكفاءة التدريسية للمعلم وىدفت إىل الكشف عن أثر اختبلؼ اعبنس ) معلمُت (  2212دراسة الوطبان ) -
ثانوي ( وسنوات اػبربة على أبعاد الكفاءة التدريسية الشخصية من حيث ) الشرح، النظاـ،  –متوسط  –واؼبرحلة التعليمية ) ابتدائي 

علق التعاوف، التحفيز، التكيف ( لدى عينة من اؼبعلمُت واؼبعلمات دبنطقة القسيم التعليمية، وتوصلت إىل وجود فروؽ دالة احصائيًا فيما يت
ءة التدريسية  الشخصية اؼبتعلقة بالتحفيز ومراعاة الفروؽ الفردية اؼبتعلقة بالتكيف مع اؼبتغَتات والتحديات لصاحل اؼبعلمات، كما بالكفا

 فيما يتعلق بالكفاءة التدريسية الشخصية اؼبتعلقة بالشرح.  ٓ،  ٔٓأظهرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 
تناولت أثر التدريب اإلداري الفعاؿ يف تنمية اؼبوارد البشرية دبنظمات اػبدمات االسًتاتيجية، وهتدؼ الدراسة  ( 2213هلل )دراسة فضل ا

ظرىم و إىل أمهية تدريب و تنمية اؼبهارات الفنية و اإلدارية و السلوكية للموارد البشرية دبا يتبلءـ مع احتياجات اؼبنظمة و لتغيَت وجهات ن
 م و معتقداهتم بشكل يؤثر إجيابياً على نتائج أعماؽبم، وتوصلت الدراسة إىل توصيات من أمهها : احتياجاهت

واعتبار التدريب من ضمن األولويات االسًتاتيجية يف ىذه  ،ضرورة االىتماـ بتوفَت اإلمكانيات اؼبالية و اؼبادية البلزمة للعملية التدريبية  -
 .توفَت اؼبدربُت ذوي الكفاءة العالية ، و اؼبنظمات

هتدؼ إىل الوقوؼ على ية مستقبلية لتطوير المعلم مهنيا في ضوء اإلتجاىات العالمية المعاصرة ؤربعنواف ( 2214دراسة الهنشيري )
سُت الربامج اؼبهنية لتنمية اؼبعلمُت االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة يف التنمية اؼبهنية للمعلمُت، اػبروج برؤية مستقبلية مقًتحة ديكن أف تسهم يف رب

 يف ضوء االذباىات اؼبعاصرة وؾبموعة من التوصيات ، لعل من أمهها ما يلي: االستفادة من اػبربات التخصصية اؼبتميزة ألساتذة الًتبية يف
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لية اليت تنفذىا مراكز التدريب لتلي حاجات ربديث برامج إعداد اؼبعلم وتنمينو مهنينًا ، ضرورة إعادة النظر يف ؿبتوى الربامج التدريبية اغبا
دوري قبل  اؼبعلمُت، وأمهية تضمُت معايَت اعبودة لربامج التنمية اؼبهنية للمعلمُت، وعقد لقاءات دورية بُت اؼبعلمُت واؼبشرفُت الًتبويُت بشكل

داـ أساليب حديثة يف التنمية اؼبهنية وعدـ االقتصار على عقد الدورات التدريبية للتعرؼ على االحتياجات التدريبية اليت تلـز اؼبعلمُت، واستخ
 احملاضرات وورش العمل وتوظيف األجهزة اغبديثة .واالىتماـ باؼبعلم اعبديد الذي يلتحق أوؿ مرة باؼبهنة  .

دية يف ضوء ذبربيت الياباف هتدؼ الدراسة للتعرؼ علي نظاـ تطوير إعداد اؼبعلم يف اؼبملكة العربية السعو  ( 2215دارسة ىويمل ، العاندي )
 وفنلندا، واستخدمت الدارسة اؼبنهج التحليلي اؼبقارف، وكاف من أبرز النتائج اليت توصلت إليها أف نسب القبوؿ يف مؤسسات إعداد اؼبعلم

إضافة إىل ضعف برامج إعداد  باؼبملكة تتم بنسب كبَتة مقا رنة بدوليت اؼبقارنة نظرًا لضعف معايَت القبوؿ هبا  فبا يؤثر على جودة ـبرجاهتا
لم اؼبعلم يف اؼبملكة على إكساب الطالب اؼبعلم اؼبهارات البحثية، وكاف من أبرز توصياهتا رفع معايَت قبوؿ الطبلب يف مؤسسات إعداد اؼبع

ومناىج البحث فيما خيص  باؼبملكة ليتم قبوؿ الطبلب من زوي اؼبهارات والقدرات العالية فقط، وكذلك ضرورة الًتكيز على اعبانب البحثي
 برامج مؤسسات إعداد اؼبعلم يف اؼبملكة بشكل أكرب .

حوؿ أمهية برامج تدريب للمعلمُت و التطوير اؼبهٍت يف السياؽ NASSIRA BOUDERSA (2216 )دراسة ناسيرا بودرسا 
مستنَتة و فعالة: ىدفت الدراسة إيل الكشف عن أمهية التدريب للمعلمُت و التطوير اؼبهٍت ؽبم  الًتبوي اعبزائري : كبو فبارسات تعليمية 

ودة كآليات مركزية لتحسُت احملتوي اؼبعريف للمعلمُت و مهاراهتم و فبارستهم التعليمية من أجل تلبية اؼبعايَت األكادديية يف ظل نظاـ اعب
يب اؼبعلمُت من أجل التطوير اؼبهٍت ؽبا أمهية أساسية يف أي مؤسسة تعليمية سواء كاف ذلك يف الشاملة .و لقد كشفت الدراسة أف برامج تدر 

 مدارس ابتدائية او متوسطة او ثانوية او حيت علي اؼبستوي اعبامعي حيث حيتاج اؼبعلموف علي صبيع اؼبستويات إيل التدريب وورش العمل يف
أف تدريب اؼبعلمُت عادة ما ينطوي علي توفَت التدريب يف اؼبقررات الدراسية للمعلمُت من ؾباالهتم علي أساس منتظم. أيضًا تري الدراسة 

خبلؿ ورش عمل علي فًتات زمنية و اؽبدؼ الرئيسي من تلك الورش ىو اغبفاظ علي ربديث اؼبعلمُت بأحدث اسًتاتيجيات التعليم و 
  التعلم.

معوقات التنمية المهنية لمعلمات المرحلة الثانوية من وجهة نظرىن  إلى التعرف علىىدفت  ( 2218الجعد ، الشهري ) دراسة 
قلة ، وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج ومن أبرز تلك المعوقات عدم إشراك المعلمة في اختيار برامج التنمية المهنية ،

ضحت النتائج أن ىناك موافقة إلى حد ما بين أفراد عينة التربية في اختيار برامج للتنمية المهنية التي تحتاجها وأوالكليات التعاون مع 
رتفاع نصاب المعلمة من أومن أبرز تلك المعوقات ، الدراسة على المعوقات الشخصية للتنمية المهنية لمعلمات المرحلة الثانوية

 ؿ.عدم تحقيق رغبة المعلمة في النقكذلك و ، الحصص الدراسية األسبوعية
حوؿ تعزيز أداء اؼبعلمُت من خبلؿ التدريب و التنمية يف غانا DOLORES&ERNEST (2218 )دراسة دولورس و ارنست 

وىدفت الدراسة إيل التعرؼ علي طرؽ التدريب للمعلمُت و كيفية تطوير أداءىم بإحدى اؼبدارس للمرحلة اؼبتوسطة بغانا ولقد اعتمدت 
لم كحاالت للدراسة. ولقد توصلت الدراسة إيل أف ىناؾ أداء ضعيف ( معٓٗالدراسة علي منهج دراسة اغبالة و مت سحب عينة قوامها )

 للمعلمُت يف استخداـ اسًتاتيجيات تعليمية حديثة نتيجة نقص التدريب اؼبتكرر أثناء اػبدمة و نقص مواد التدريس و التعلم، باإلضافة إيل
 ًن افضل أداء من قبل اؼبعلمُت.نقص اغبوافز اؼبادية و اؼبعنوية للمعلمُت لتعزيز و تدعيم معنوياهتم لتقد

 التعقيب علي الدراسات السابقة: 
زيادة   لقد أصبعت معظم الدراسات السابقة اليت مت عرضها علي أمهية التنمية اؼبهنية للمعلم أثناء اػبدمة فبا يساعد علي تطوير أداء اؼبعلم و

ػبدمة من أجل تعزيز مهاراتو يف ظل ثورة اؼبعلومات ايضًا على تقدًن برامج كفاءتو التدريسية و اىتماـ اؼبسؤولُت بضرورة تدريب اؼبعلم اثناء ا
 تدريبية دوف مراعات رأي اؼبتدربُت دبعٌت عدـ حصر االحتياجات التدريبية حبيث تكوف برامج التدريب والتنمية اؼبهنية مشبعة لبلحتياجات

 جات اليت قد تفيد يف وضع تصور مقًتح و ذلك علي الوجو التايل:والعائد منها يكوف أكرب ويف ضوء ذلك ديكن استخبلص بعض االستنتا
تطبيق االعتماد اؼبهٍت ووضع شروط النتقاء اؼبعلمُت و الًتخيص ؽبم دبزاولة مهنة التدريس ألف ذلك أصبح ضرورة تفرضها متطلبات  -1
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 العصر اغبديث و متغَتاتو.
 لدوؿ و خباصة من حيث ارتباطو بالفاعلية النوعية للنظم الًتبوية.حيظى ربديد أعداد اؼبعلمُت وتدريبهم باألولوية يف صبيع ا -2

أف يكوف التدريب أثناء اػبدمة وفق خطة شاملة و برنامج متكامل يضم أغراض التدريب اؼبختلفة خبلؿ فًتة زمنية معينة، و تستخدـ  -3
 فيها شيت طرائق التدريب اؼبستحدثة.

اؼبهٍت و التنمية اؼبستدامة للمعلم اثناء اػبدمة من االسًتاتيجيات اؼبطلوبة ػبروج النظم التعليمية من أزمتها و االستجابة يُعد االعتماد  -4
 ؼبتطلبات ثورة اؼبعلومات اليت ذبتاح كافة دوؿ العامل.

يف و الكتابة و النشر و إجراء البحوث التأكيد علي استخداـ أساليب متعددة يف التنمية اؼبهنية للمعلم مثل البعثات اػبارجية والتأل -5
 العلمية  و بناء عقود الشراكة بُت اؼبدارس و اعبامعات.

من جيب بناء الربامج التدريبية وفقاً لبلحتياج فعلي للمعلمُت، كما جيب تركيز االىتماـ أيضاً على اؼبعلمُت اعبدد وكذلك غَت اؼبتخصصُت  -6
 التدريس.خرجيي كليات غَت الًتبية ويقوموا بعملية 

 جيب وضع معايَت مقننة لقياس مهارات وقدرات اؼبعلمُت قبل وبعد الدورات التدريبية.  -7
بحثية ولقد استفادت الباحثتُت من ىذا الًتاث البحثي يف التعرؼ علي التنمية اؼبهنية اؼبستدامة وأىدافها و أساليبها و زبتلف ىذه الورقة ال

تناوؿ أمهية التنمية اؼبهنية اؼبستدامة يف رفع األداء التدريسي للمعلم. يف توضيح العبلقة بُت العلم والعمل الراىنة عن الدراسات السابقة يف أهنا ت
حيث  فطلب العلم فضيلة وأساس تقدـ األمم صبيعها، ضرورة اإلتقاف والتميز ؼبواكبة كل اؼبستجدات واغبفاظ على التنمية اؼبستدامة يف اجملتمع

أيضا  من خبلؿ تقدًن ؾبموعة من والتعليم ثبلثية ربقيق التنمية البشرية و االقتصادية اؼبستدامة يف ـبتلف اجملتمعات ديثل التدريس و الًتبية 
 اؼبقًتحات  للتعزيز من التنمية اؼبهنية اؼبستدامة للمعلم مع توظيف للتكنولوجيا اغبديثة يف ربقيق ذلك.

 خامساً : كفاءة وفاعلية األداء التدريسي للمعلم .
للمعلم دبجموعة من اؼبعارؼ واػبربات واؼبهارات اليت يلم هبا أثناء الدراسة ومن  Teaching Performanceيرتبط األداء التدريسي 

د عند خبلؿ التدريب أثناء مرحلة التعليم والدورات التدريبية اليت يتلقها أثناء العمل، ولكن من اؼبهم أف نركز يف ىذه الورقة على االستعدا
ناشئة والرغبة يف التطوير من الذات واألداء، وىذا األمر ىو الذي دييز بُت معلم وآخر، وىذا الًتكيز يأيت من أمهية دور اؼبعلم يف تربية ال اؼبعلم

 وضرورة توفر أساسيات علمية تدعم أدائو التدريسي والًتبوي للقياـ هبذه اؼبهمة بنجاح. 
دور اؼبعلم داخل الصف ال يقتصر على التوجيو وتقدًن اؼبعرفة، بل يتوقع أف يقـو “ؼبعلم بقولو: ويضيف " البهواشي " بُعداً آخر ألمهية دور ا

داء اؼبعلم بدور اؼبستشار التعليمي واألخبلقي، حبيث يساعد الطبلب على توجيو أنفسهم يف ظل الدوامة اؽبائلة من اؼبعلومات اؼبتصارعة. وبأ
 (.ٕٗٓٓ:  ٕٖٔاؼ اؼبختلفة، ويتوقع أف يكوف اؼبعلم مصدراً للتغيَت يف ؾبتمعو )البهواشي وظيفة منسق األعماؿ التعليمية بُت األطر 

حبسب اختبلؼ وجهة النظر إليو على أنو أداء يقـو بو  Teaching Performanceوخيتلف مفهـو األداء التدريسي  
ات اليت تؤدى يف أثناء عملية التعلم داخل حجرة الدراسة بقصد فنجد من يقوؿ بأنو: "اؼبمارس. اؼبعلم فقط أو أداء يشًتؾ فيو اؼبعلم والتلميذ

 " التأثَت اؼبباشر يف أداء التلميذ ؛ لتعديلو، وبالتايل تيسر حدوث التعلم
ويعرفو بأنو: " ؾبموعة من االستجابات اليت  يأيت هبا الفرد يف موقف معُت، وتكوف قابلة للمبلحظة والقياس وفق معايَت سبق 

 (. ذلك يكوف)األداء ىو ما يقاس من السلوؾربديدىا " وب
ة اليت تلعب ومن اؼببلحظ أف ىذه التعريفات تركز على أداء اؼبعلم دوف أداء التلميذ أيضاً تغفل دور األنشطة الًتبوية اؼبنهجية منها وغَت اؼبنهجي

 دور ىاـ يف العملية التدريسية. 
إيل سلوؾ أو جهد مبذوؿ من قبل اؼبعلم لتحقيق األىداؼ اؼبنشودة  Teaching Performanceويشَت األداء التدريسي 

ك من جملموعة من القواعد و القوانُت اؼبنظمة لعملة كالتخطيط و األعداد و تنفيذ اػبطة التدريسية و تقوًن األداء للمعلمُت و ما يرتبط بذل
 ( ٖٓ: ٕٙٓٓي التخطيط و التنفيذ و التقوًن .) ضبادة ،مسئوليات مهنية، حيث يعتمد األداء التدريسي علي ثبلث ؾباالت رئيسية ى

وديكن لكل معلم التدرب عليها ،وتشمل  ,ويعتمد األداء التدريسي للمعلم على ما ديلكو من مهارات ،وىي مهارات مكتسبة ،وليست فطرية
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اؼبعلم لوضع اؼبخطط العاـ لتنفيذ الدروس  امهارات التخطيط ،والتنفيذ ،والتقوًن ،حيث تعد مهارة التخطيط  أوىل اػبطوات اليت يقـو هب
ويف مهارة .التدريس وربقيق األىداؼ اؼبنشودة ،وتشمل على األىداؼ التدريسية ، وعمليات التقوًن ،والتغذية الراجعة ،دبا يضمن قباح عملية

نص عليها اؼبقرر الدراسي  ارؼ واؼبهارات اليتالتنفيذ وىي اؼبهارة الثانية من مهارات التدريس يقـو اؼبعلم بتنفيذ ما خطط لو ،وتدريس اؼبع
،واستخداـ الوسائل الفعالة أما  ،وتشمل مهارات التهيئة للدرس ،والتواصل اللفظي ،وغَت اللفظي ،والتعزيز ،وإدارة الصف ،وطرح االسئلة

ىداؼ التدريسية اؼبنشود، ومدى قباح الطرؽ، اؼبهارة الثالثة من مهارات التدريس فهي مهارة التقوًن ،واليت يقيس هبا اؼبعلم مدى ربقيق األ
وامتبلؾ اؼبعلم لتلك اؼبهارات ديكنو من األداء التدريسي اعبيد ،وديكنو كذلك من أداء مهامو بنجاح . والوسائل، واالسًتاتيجيات اؼبتبعة(

اؼبعلم لتلك اؼبهارات ،ومنو خرباتو يساعده على اكتشاؼ عيوب اؼبنهج الدراسي احملرجة، كما أف استمرار إكتساب  ،وجينبو الكثَت من اؼبواقف
ولعل من أىم تلك الصفات اليت يتوقف عليها .اؼبادة ،ولكن ذلك يرتبط بعوامل أخرى تتعلق بصفات اؼبعلم وظباتو ،ويساعده على التمكن من

اليت ؽبا األثر اؽباـ على أداء اؼبعلم، وقدرتو على التكيف مع  االجتماعية؛النجاح يف األداء التدريسي للمعلم ؾبموعة من الصفات الشخصية ،و 
 . (ٙ٘: ٕٛٔٓالظروؼ.)الشهري ،ؿبمد،

من أىم الوظائف اليت يؤديها اؼبعلم واليت ربتاج إىل خطط منظمة لتصبح ىي وتعرف الباحثتان األداء التدريسي في ىذا الورقة إجرائياً بأنو  
يف إعداد الطلبة للحياة اؼبستقبلية ، تزودىم باؼبعارؼ التخصصية واالذباىات السلوكية اإلجيابية وكل اؼبهارات العلمية  األكثر فاعليًة وتأثَتاً 

 . والعملية البلزمة لتأىيلهم كي يصبحوا أعضاء فاعلُت يف خدمة اجملتمع
يق أىداؼ قريبة اؼبدى وآخري بعيدة اؼبدى وفقاً وفبا تقدـ فأف التدريس يعد عملية منظمة وـبططة قائمة على  العلم واؼبهارة لتحق

لبلسًتاتيجيات تدريسية حديثة من خبلؿ ؾبموعة من اؼبداخل العلمية اليت يتم تنفيذىا لتحقيق أىداؼ العملية التعليمية وفقا الحتياجات 
 اجملتمع اؼبتنوعة يف ىذا العصر.  

 Teachingطريقة التدريس، Teaching Strategyريسوجدير بالذكر ىنا أف نوضح ما الفرؽ بُت : اسًتاتيجية تد
Method  ،التدريس  أسلوبTeaching Style الكفاءة التدريسية ،Teaching efficiency اؼبهارات التدريسية ،

Teaching skills 
 Teaching Strategyاستراتيجية تدريس -ٔ

  لتعليمية البلزمة لتنفيذ اؼبوقف التعليمي وذلك من خبلؿلتحقيق ؾبموعة من األىداؼ ا خطة تشمل إجراءات منظمة يقـو هبا اؼبعلم
ور اؼبتعلم أكثر من اؼبعلم أو دور اؼبتعلم دبفردة وتتضمن دؾبموعة من طرؽ التدريس اليت ترتكز فلسفتها إما علي دور اؼبعلم أكثر من اؼبتعلم أو 

 اؼبتنوعة.  ة الفيزيقية الصفية دبا حيقق أىداؼ االسًتاتيجيةألدوار لكل من اؼبعلم واؼبتعلم وإعادة ترتيب للبيئا االسًتاتيجية تنظيم
 :Teaching Methodطريقة التدريس -ٕ
 متتالية ومًتابطة لتحقيق ىدؼ أو ؾبموعة أىداؼ تعليمية ؿبددة . ما يتبعو اؼبعلم من خطوات متسلسلة  
 :Teaching Styleالتدريس أسلوب -ٖ

غَته من اؼبعلمُت الذين يستخدموف نفس الطريقة، ومن مث يرتبط  ىو األسلوب الذي يتبعو اؼبعلم يف تنفيذ طريقة التدريس بصورة سبيزه عن   
 . الشخصية للمعلم بصورة أساسية باػبصائص

 :Teaching efficiencyالكفاءة التدريسية  -ٗ
الكفاءة، ىي االستخداـ األمثل للموارد اؼبتاحة لتحقيق حجم أو مستوى معُت من ، و .براعة، ِحذؽ، َمقِدرة ِمهنيَّة الكفاءة في اللغة ىي :

 النواتج بأقل تكلفة وأحسن جودة. دبعٌت القدرة على إقباز النتائج اؼبرغوبة مع اقتصاد يف اعبهد والوقت والنفقات.
رفة واؼبهارات واالذباىات البلزمة ألداء مهمة ما أو صبلة مًتابطة الكفاءة التدريسية بأهنا "تلك اؼبقدرة اؼبتكاملة اليت تشمل ؾبمل مفردات اؼبع

 ..(ٕٛ، صٖٕٓٓمن اؼبهاـ احملددة بنجاح وفاعلية" )الفتبلوي
قدرة اؼبعلم وسبكنو من أداء عمل معُت يرتبط دبهامو التعليمية ويساعده يف ذلك ما لديو من مهارات ومعلومات" )االسطل "وتعرؼ بأهنا 
 .(ٙٔ، صٖٕٓٓوالرشيد
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 Teaching skillsالمهارات التدريسية  -٘
ف حركياً اؼبهارة يف اللغة  ىي :إحكاـ الشيء وإجادتو ، واؼبهارة يف االصطبلح ىي : االداء السهل والدقيق القائم على الفهم ؼبا يتعلمو اإلنسا

 وعقلياً مع توفَت اعبهد والتكاليف. 
م وفق تتابع معُت من اإلجراءات اليت يقـو هبا اؼبعلم وتبلميذه داخل اؼبدرسة وربت ومهارات التدريس ىي عملية مقصودة وـبططة ومنظمة تت

 إشرافها بقصد مساعدة التبلميذ على التعلم والنمو اؼبتكامل.
عّلم، القائم على السهولة والدّقة والفهم ؼبا يكتسبو اإلنساف، ويتعّلمو م وتعرف مهارات

ُ
ن الناحية التدريس بأهنا األداء الذي يقـو بو اؼب

اث التعّلم اغبركية والعقلية، مع توفَت أكرب قدٍر من اعبهد والتكاليف، ودُيكن تعريف مهارة التدريس أيضًا بأهّنا ِفعل اؼبعّلم ومقدرتو على إحد
ات، والتجارب السابقة اؼبطلوب، وىذه اؼبهارة ديكن تنميتها بعدِة طرؽ، كاإلعداد الًتبوي الذي يسبق العملية التدريسية، واالّطبلع على اػبرب 

داؼ اليت يف ىذا اؼبوضوع. ، وزبتلف مهارة التدريس باختبلؼ طبيعة اؼباّدة اؼبراد تدريسها للطلبة، واػبصائص اليت تتميز هبا تلك اؼبادة، واألى
 ( ٘ٔ، ُٗٔوضعت من أجل تعليمها. )حلس، ابو شقَت ،ص

عمل أو نشاط معُت لو عبلقة بتخطيط وتنفيذ وتقوًن التدريس، وىذا العػمل قابل تعرؼ مهارة التدريس بأهنا: " القدرة على أداء 
و وسرعة للتحليل جملموعة من السلوكيات )األداءات( اؼبعرفية أو اغبركية أو االجتماعية، ومن مث ديكن تقييمو يف ضوء معايَت الدقة يف القياـ ب

 ."تغَتة، باالستعانة بأسلوب اؼببلحظة اؼبنظمة، و ديكن ربسينو من خبلؿ الربامج التدريبيةإقبازه والقدرة على التكيف مع اؼبواقف التدريسية اؼب
 ( كما يلي:تتكوف اؼبهارة التدريسية من مكونات ثبلث ىي) اؼبكوف اؼبعريف ، اؼبهارى ، الوجداين مكونات مهارات التدريس :

اؼبهارة الذي يشمل مواصفاهتا التدريسية ،كيفية أداءىا أسسها النفسية والًتبوية ومناسبتها للتبلميذ يتمثل يف ؿبتوى المكون المعرفي: 
 ،وألىداؼ اؼبادة الدراسية وؿبتواىا ،وتتضح أمهية اعبانب اؼبعريف عند بداية التعلم للمهارة التدريسية، وقبل القياـ بتنفيذىا.

أداء مهارة التدريس وتنفيذ األساليب اؼبناسبة ؽبا خبلؿ اؼبوقف التعليمي واليت تتناسب مع  ويتمثل يف أسلوب اؼبعلم يفالمكون المهارى: 
 أىداؼ اؼبادة الدراسية وؿبتواىا .

ويتمثل يف رغبة اؼبعلم يف تعلم اؼبهارة التدريسية اؼبطلوبة وإحساسو بأمهيتها واقتناعو بدورىا يف سلوكو وىف أدائو كمعلم المكون الوجداني: 
 . بإدارة اؼبوقف التعليمييقـو 

 وىذه اؼبكونات الثبلثة تأتى متداخلة بصورة شاملة يف التدريس أثناء اؼبوقف التعليمي .
 مهارات التدريس الفّعال: 

علم من خبلؿ عملّياٍت أساسيٍة ورئيسيٍة، واؽبدؼ منو مساعدة الطلبة على ُحسن التعّلم و 
ُ
التعليم، فهو من يُعترُب التدريس نشاطاً مهنّياً يؤّديو اؼب

 تطويره.األعماِؿ اليت دُيكن اغبكم عليها، وعلى جودهتا، وإتقاهنا من خبلؿ التحليل واؼببلحظة، وبالتايل بعد التقييم دُيكن رَبسُت األداِء و 
بُت النظرية والتطبيق، وتتمثل  و تُعّد معرفة مهارات التدريس وتطبيقها من ِقبل اؼبعّلم عامبًل ضروريًا لبناء الصرح التعليمي السليم، الذي يربط

 ( ٛٛٔ - ٓٓٔىذه اؼبهارات ثبلثة يف : التخطيط، والتنفيذ، والتقوًن. ) حلس، أبو شقَت، 
وتعرؼ بأهنا " تصور مسبق ؼبا سيقـو بو اؼبعلم من أساليب وأنشطة  وإجراءات  : مهارة التخطيط للتدريس -ٔ

، ويشَت إىل صياغة ـبطط عمل لتنفيذ ."ربقيق األىداؼ الًتبوية    اؼبرغوبةواستخداـ أدوات أو أجػهزة أو وسػائل تعليمة من أجل 
. وترجػع أمهية  للتدريس إىل أف ىذا التخطيط اؼبسبق ينعكس  التدريػػس، سواء كاف طواؿ السنة أو لنصف السنة أو لشهر أو ليـو

     .بصورة مباشرة أو غَت مباشرة على سلػوؾ اؼبعلم يف الصف أو أماـ تبلميذه
   أىمية التخطيط للتدريس :

  يستبعد سػمات االرذبالية والعشوائية اليت ربيط دبهاـ اؼبعلم وحيوؿ عملو إىل نسق من اػبطوات اؼبنظمة اؼبًتابطة، اؼبصممة لتحقيق
 . األىداؼ التعليمية

 دوف وضع تطور واضح جينب اؼبعلم الكثَت من اؼبواقف الطارئة احملرجة، اليت ترجع إىل الدخوؿ يف التدريس اليومي . 
  يؤدي ذلك إلػى منو خربات اؼبعلم العملية والػمهنية بصفة دورية ومستقرة، وذلك ؼبروره خبربات متنوعة يف أثناء  القياـ بتخطيط
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 . الدروس
 يؤدي إىل وضػوح الرؤية أماـ اؼبعلم، إذ يساعد على ربديد دقيق ػبربات التبلميذ السابقة وأىداؼ التعليم اغبالية  . 
  : يساعد اؼبعلم على استخداـ أساليب متعددة وفعالة على سبيل اؼبثاؿ 
 طرح األسئلة التحفيزية حوؿ موضوع الدرس اعبديد. -
 .حكاية القصص، وبعد سرد القصة يناقش اؼبعلم تبلمػيذه يف أحداثها -
)صورة أو رسػم أو عينة أو فيلم قصَت( ؽبا صلة دبوضوع الدرس أو إحدى نقاطو. مث يناقشهم فيما شاىدوا، وربط عرض وسيلة تعليمية  -

 موضوع الدرس السابق بالدرس اعبديد
واليت تندرج ربتها : و تتضّمن ىذه اؼبهارة صبيع اؼبمارسات اليت يقـو هبا اؼبعلم، ويُنّفذىا داخل الغرفة الصفية،  مهارة التنفيذ -ٕ

 العديد من اؼبهارات األخرى مثل: 
 التهيئة قبل الدرس: ىي كّل ما يقـو بو اؼبعلم من أقواٍؿ وأفعاٍؿ؛ هبدؼ إعداد الطلبة للدرس اعبديد . -
 استخداـ السبورة ، و فن طرح االسئلة ، و الواجبات اؼبدرسية . -
اؼبعلومات اليت مّت تلقيها، يف الدرس وىي تُعينهم على استيعاهبا بشكٍل  فن الغلق : ومهارة الغلق ىذه ُتساعد الطلبة على تنظيمِ  -

 أكرب من خبلؿ استخداـ االقواؿ واالفعاؿ إلهناء الدرس بطريقة علمية مناسبة. 
علم  إتقاهنا مهارة التقويم -ٖ

ُ
 ،  وؽبا أمهية كبَتة تتمثل يف :   : ىي اؼبهارة الثالثة اليت جيب على اؼب

 التحصيل العلمي للطبلب، والكفاءات اليت يتميزوف هبا يف هناية العاـ الدراسي. بياف وتقدير مدى -
 تزويد اؼبعّلم بأسٍس يعتمد عليها يف وضِع درجات الطبلب، وتقديراهِتم بطريقٍة عادلٍة. -
 .وضع بيانات ديكن أف ُتوّضح مستوى الطلبة، وإرساؿ تقارير فيها لآلباء -

 ات المهنية للمعلمسادساً : تصور مقترح لتنمية القدر 
مة ومصَتىا يلعب اؼبعلم دوراً بالغ األمهية يف عملية التعلم والتعليم بل يتعدى ذلك إىل العملية الًتبوية كلها حبيث اصبحنا نقوؿ اف مستقبل األ

للمجتمع؛ ىي تعليم أبنائو( إمنا يكوناف يف أيدي أولئك الذين يربوف أجياؽبا الناشئة. ويتفق ىذا مع مقولة )إف أعظم ىبة ديكن أف نقدمها 
ك وضعت وحىت يتم ذلك البد من االىتماـ بالتنمية القدرات اؼبهنية اؼبستمرة للمعلمُت حىت ربقق العملية التعليمية اؽبدؼ منها وبناءاً على ذل

اؼبعلم اؼبهنية  يف كل من القطاع الباحثتاف ىذا التصور ؿباولة إلجياد إطار نظري يتم االعتماد عليو يف وضع وتصميم الربامج لتنمية قدرات 
 اغبكومي واألىلي .

 . ”ربقيق الريادة والتميز يف األداء اؼبهٍت للمعلم ليساىم بكفاءة يف تطوير العملية التعليمية“الرؤية : 
 األىداف االستراتيجية : 

 بفاعلية يف بناء شخصيات الطبلب من كافة اعبوانب ) العلمية، االجتماعية، والنفسية، والثقافية (أف يسهم اؼبعلم  -ٔ
 إجياد أساليب تساعد على ربديد الدورات التدريبية اليت حيتاج اليها اؼبعلم وفقاً لكل مرحلة تعليمية. -ٕ
 داع والتميز. الوصوؿ إىل آليات ذبعل من البيئة اؼبدرسية تتسم بأهنا ؿبفزة وداعمة لؤلب -ٖ
 ربديد اؼبهارات اؼبهنية البلزمة لتنمية القدرات اؼبهنية للمعلم دبا يتناسب مع متطلبات دوره. -ٗ

 يعتمد التصور على نظريتاف جيب االعتماد عليهما لتحقيق أىدافو  ومها : النظرية العلمية : 
الدماغ، وطاؼبا أف الدماغ ليس فبنوعًا من تنفيذ عملياتو  : وتعتمد ىذه نظرية على بنية ووظيفة نظرية التعليم القائمة على الدماغ -ٔ

من الطبيعية، فإف عملية التعّلم ال بّد أف ربدث، و إف التعّلم من خبلؿ الطريقة التقليدية حيوؿ دوف حدوث التعّلم، ألنو يًتافق بظواىر 
 . مثل عدـ التشجيع والتجاىل، أو إعاقة عمليات التعلم الطبيعية لدى الدماغ

: سامهت اؼبدرسة السلوكية يف بناء مفهـو جديد للتعلم ركز على سلوؾ اؼبتعلم والظروؼ اليت حيدث يف ظلها التعلم،  نظرية السلوكيةال -ٕ
حيث تغَت ارتباط مفهـو التعليم يف إحدى مراحل تطوره من اؼبثَتات إىل السلوؾ اؼبعزز، فهذه اؼبرحلة تؤكد ضرورة استخداـ األدوات 
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على التعزيز بدؿ االكتفاء باإللقاء، ألف اؼبعلم غَت قادر على ربقيق ىذا التعزيز لوحده، وتساعده تقنية التعليم بشكل   ؼبساعدة اؼبعلم
  .كبَت يف خلق ىذا التعزيز وتنميتو تربويا

ذه النظريات يساعد على دبعٌت الًتكيز على ىاتُت النظريتُت من خبلؿ تصميم برامج تدريبية تعتمد على اؼبفاىيم النظرية اليت تتضمنها ى
 تنمية القدرات اؼبهنية وربسُت العملية التعليمية 

 اإلجراءات واآلليات:
قلة سنوات اػبربة، كثرة األعباء واؼبهاـ اؼبلقاة على عاتق اؼبعلم، انطبلقا من أف مهنة التدريس كغَتىا من اؼبهن تواجهها مشكبلت مثل : )

م العلمية والًتبوية واالطبلع الدائم يف ؾباؿ مهارات التدريس والتخصص العلمي. إسناد بعض عدـ رغبة بعض اؼبعلمُت يف ذبديد خلفيته
اؼبقررات ؼبعلمُت غَت متخصصُت، عدـ إعداد بعض اؼبعلمُت تربويا، مشكبلت تتعلق بشخصية اؼبعلم )اؼبعلم اػبجوؿ،اؼبعلم الضعيف، اؼبعلم 

ضًا كثافة الفصل الدراسي وغَتىا من مشكبلت ؽبا تأثَت مباشر او غَت مباشر على أىداؼ الطيب جدا، اؼبعلم الغاضب، اؼبعلم البلمبايل( اي
 العملية التعليمية والًتبوية يف الوقت اغباضر فأنو جيب اتباع التايل يف تصميم الربامج التدريبية  : 

 النظر إىل الطبلب كأعضاء فاعلُت يف العملية التعليمية وليسوا متلقيُت فقط . -ٔ
 مناخ دراسي يساعد على تنمية القدرات والتفكَت اإلبداعي. توفَت  -ٕ
 مراعاة الفروؽ الفردية بُت الطبلب، وإعطاء كل الطبلب فرص متساوية يف اؼبشاركة.  -ٖ
 استخداـ اسًتاتيجيات تعليمية حديثة ذبذب انتباه الطبلب و تزيد من قدراهتم على الًتكيز.  -ٗ
 ومواجهة التحديات اليت تواجو الطبلب .تعزيز التعلم  -٘
 الًتكيز على التعليم التفاعلي اعبماعي . -ٙ
 الًتكيز على اؼبدرسة كبيئة تعليمية جذابة من خبلؿ : -ٚ

 االىتماـ باؼبهارات اغبياتية اليت تساعد الطبلب على فبارسة اغبياة . -
 القيادة وتنميتها فاؼبعلم قائد اليـو يعلم اجياؿ لقيادة اؼبستقبل .االىتماـ دبهارات  -
 .الًتكيز على اؼبهارات السلوكية فتتغَت السلوؾ ىو نتيجة واستجابة ؼبثَت خارجي -

وضع تبلميذ تطبيق التعليم اؼبربمج باستخداـ التقنية اغبديثة وتصميم برامج لتدريب اؼبعلمُت عليو، وفكرة التعليم اؼبربمج قائمة على    -ٛ
الصف أماـ فرص متكافئة واالنتقاؿ هبم من موضوعات معروفة إىل أخرى ؾبهولة، الوسيلة اليت ربقق ىذا اؽبدؼ ىي جهاز التعليم ؛ 
يتم تغذيتو بربنامج حيتوي على دروس قددية وجديدة. وما على التلميذ يف ىذا اؼبوقف إال أف يضغط على زر معُت كي تظهر اؼبادة 

على الشاشة. مث يطلب منو حلها أو اإلجابة عليها. وليتعرؼ على ما إذا كانت نتيجة عملو …( سبارين، صبل، أسئلةالتعليمية )
ويعترب اتفاؽ اإلجابة اليت تظهر على شاشة جهاز التعليم وإجابة التلميذ  .صحيحة أـ خاطئة عليو أف يضغط على الزر اؼبخصص لذلك

 .فاؽ بينهما فرصة لتعرؼ التلميذ على خطئو وتفاديو يف احملاولة الثانيةدبثابة التعزيز. بينما يكوف عدـ االت
إجراء حبوث مستمرة عن األسباب اغبقيقية لوجود الطالب يف اؼبدرسة ىل من أجل التعليم ؟ ىل الطالب ؾبرب على اغبضور والدواـ  -ٜ

سًتاتيجيات التدريسية اؼبناسبة مع كل فئة من اليومي ؟ ألف اإلجابة عن ىذه األسئلة تساعد اؼبعلم على انتقاء واستخداـ اال
 الطبلب .أيضاً تدريب اؼبعلمُت اعبدد على التعامل مع االجابات عن ىذه االسئلة .

سلوؾ أو تركيز الربامج التدريبية لتنمية قدرات اؼبعلم على استخداـ اؼبعلم مهارة التعلم بالتجربة، واالستفادة من التغذية الراجعة يف تعديل  -ٓٔ
 م آخر .تدعي

جيب أف يدرؾ اؼبعلم أف اؼبعلومات اليت يتم اغبصوؿ عليها تتغَت كل طبس سنوات خصوصا يف عصر التكنولوجيا حيث يعترب ىذا ربدي  -ٔٔ
و حقيقي للمعلم يتطلب التنمية اؼبهنية اؼبستدامة لو حبيث يكوف متجدد يف اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبرتبطة دبهنتو قادر على التعامل مع طبلب

 ءة مشبع لتطلعاهتم ؾبيب عن تساؤالهتم  بعلمية  وفصاحة. بكفا
تصميم برامج تدريبية تتيح فرص للمعلمُت يف نفس التخصص للتعاوف والنقاش فيما يتعلق باؼبادة العلمية واؼبستجدات، واؼبشكبلت  -ٕٔ
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كل مرحلة تعليمية من حيث العمر   الطبلبية هبدؼ اكتساب اػبربات وتنمية القدرة على تطبيق التجارب الناجحة مع مراعات خصوصية
 واعبنس .

 مؤشرات لنجاح  المعلم في العملية التدريسية : 
 مراعات أف كل طالب  ديتلك نوعُت من الذاكرة كما يلي :  -ٔ

 : أي اليت تركز على اػبربات اغبسية.  الذاكرة األولى تسمى الذاكرة المكانية -
 باغبقائق وربليل اؼبهارات .: اليت هتتم  الثانية ذاكرة الحفظ -

 يف ضوء ىذا جيب أف يركز اؼبعلم على توصيل اؼبعلومات عن طريق جزب حواس الطبلب وعرض اغبقائق وربليلها دبهارة .
التدريب على استخداـ مهارة حل اؼبشكلة وتطبيق ذلك يف أساليب التدريس بطرح قضايا مرتبطة باؼبنهج وإتاحة الفرصة    -ٕ

 األساليب العلمية يف حلها. للطبلب الستخداـ 
 إستثمار البيئة اؼبفتوحة كمكاف للتعّلم الرئيسي، حبيث يتصور الطبلب أف التعّلم مدى اغبياة، مع أمهية التكنولوجيا والتعّلم عن بعد -ٖ

Distance Learning والتعلم اؼبنزيل Home-Based Learning حبيث يستكشف اؼبتعّلموف اؽبياكل التنظيمية ،
 .للمؤسسات التعليمية من اآلف واؼبستقبلالبديلة 

ػبربة تتنوع بيئات التعليم، فهناؾ البيئة االجتماعية، والبيئة العاطفية والبيئة التعليمية، والبيئة الثقافية إلكساب اؼبعرفة واؼبهارة وا -ٗ
 للطالب كما يلي : 

 Social Environment                                     أواًل : البيئة االجتماعية  -
العملية التعليمية عملية اجتماعية، إذ تعتمد بشكل كبَت على التفاعبلت الشخصية ويتطور كل من الطبلب واؼبدرسة نتيجة للتفاعبلت 

 . االجتماعية
 Affective Environment                                   ثانيًا : البيئة العاطفية  -

  التفاعبلت بُت اؼبعلمُت والطبلب أف تشّكل روابط من الثقة والدعم اؼبتبادؿ. التعليم مهنة مفيدة، فاألصل يف
 Teaching Environment                                            ثالثًا : البيئة التعليمية  -

يا، وما تزاؿ ىذه األساسيات جوىر تعتمد على الفلسفة الًتبوية. فاؼبدارس تعّلم األساسيات من قراءة ورياضيات وعلـو وتاريخ وجغراف
 العملية األكادديية، وعلى اؼبعلم مراعاة ذلك من أجل ربقيق أداء تدريسي فعاؿ .

 Cultural environmentرابعاً البيئة الثقافية  -
يف  ىي دراسة تكيف اإلنساف يف البيئات االجتماعية والطبيعية، وىي منهج لفهم كيفية تكيف اإلنساف، وتلعب دورًا ىاماً 

تشكيل ثقافة اإلنساف من خبلؿ مفهـو التغذية الراجعة كعامل بُت كبًل من العقل والعامل. وىنا قبد أف اؼبتعلم ربكمو خلفية 
ثقافية موجودة يف عقلو الباطن يستمد منها اعتقاداتو واداءاتو من خبلؿ حصيلة ذباربو اغبياتية وىنا نركز على الثقافات اؼبدعمة 

ؼبعرفة دبعٌت جيب مراعات الثقافة البيئية للمتعلم وتوصيل اؼبعلومة من خبلؿ األمثلة من الثقافة احمللية واػبربات الكتساب العلم وا
 اغبياتية .

 الخالصة 
حكمة واليت تؤدي إىل جو 

ُ
دة من أجل ربقيق تنمية للقدرات اؼبهنية للمعلم  جيب أف تكوف وفق برامج قائمة على مراعات اؼبعايَت اؼبهنية اؼب

ة العربية السعودية األداء، وهتيئة البيئة اؼبدرسية اعباذبة للطالب واؼبهيئة لتساعد اؼبعلم على أداء دوره، وتتناوؿ اؼبعايَت اؼبهنية للمعلم يف اؼبملك
 ثبلثة ؾباالت ىي: القيم اؼبهنية واؼبعرفة اؼبهنية واؼبمارسة اؼبهنية للمعلمُت.

 جهة للمعلم ذاتو :مقترحات لتفعيل التنمية المهنية والمو 
 تدريب اؼبعلم على كيفية تقدير حاجاتو من خبلؿ فبارسة البحوث اإلجرائية. -ٔ
 تنمية مهارات اؼبعلم يف قراءة وربليل التقارير والبيانات ونتائج طبلبو وغَتىا من مصادر اؼبعلومات اليت تعكس مؤشرات أداءه. -ٕ
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 اؼبعلم على إجراء البحوث اإلجرائية حوؿ مشكبلت من داخل اؼبدرسة.تشجيع  -ٖ
 مقارنة اؼبعلم أداءه بأداء زمبلءه خبلؿ الدروس النموذجية والتطبيقية. -ٗ

 وأخيراً لتحقيق تنمية مهنية مستدامة للمعلم يجب 
  اؼبهنية للمعلمُت باعتبارىا مدخبًل للتنمية اؼبستدامة وداعمة للتعّلم اؼبستمر والتحوؿ إىل اقتصاد اؼبعرفةنشر ثقافة التنمية. 
 تنفيذ برامج مهنية تضمن تبادؿ اػبربات اؼبهنية بُت اؼبعلمُت . 
 تنفيذ برامج مهنية للمعلمُت من نفس التخصص العلمي وفقاً لنوعية وطبيعة احتياجات كل مرحلة تعليمية . 
  ألف فكرة اؼبعلم الباحث ال تركز فقط على التدريس بل سبتد حبيث يستطيع اؼبعلم ربديد  حبوث الفعلتدريب اؼبعلمُت على أسلوب

اؼبشكلة وإجياد اغبل ؽبا ويطلق على ىذه العملية التعليمية مصطلح "العملية التعليمية النشطة" ويكوف البحث عملية مستمرة يعتمد على 
 تقوًن النتائج ( . –االداء  –ـو هبم اؼبعلم ىي ) التخطيط ثبلث خطوات يق

 المراجع 
علم االجتماع بُت االذباىات الكبلسيكية والنقدية، سلسلو علم االجتماع اؼبعاصر، الكتاب األربعوف، الطبعة ( ،ٜٗٛٔ)زايد، اضبد عبد اهلل

 الثانية، القاىرة، دار اؼبعارؼ. 
األلفية مطلع في ًن التعل -السابع الدويل تمر ؤالم،التنمية المهنية المستدامة للمعلمينليب أسا (،ٜٕٓٓالسبلم )بد عيشة ع، المنشاوي

 ،جامعة القاىرة معهد الدراسات الًتبوية. التعلم مدى الحياة  -اإلتاحة  -الثالثة. الجودة 
سعودية، ؾبلة البحوث النفسية والًتبوية، العدد ( ، تدريب اؼبعلمُت اثناء اػبدمة يف اؼبملكة العربية الٕٗٓٓاألنصاري، عيسى بن حسن ) 

(ٖ .) 
(، تصور مقًتح لتطوير النمو اؼبهٍت ىف ضوء التغَتات اؼبستقبلية يف وظائف وأدوار اؼبعلم وذبارب بعض  ٕٗٓٓالبهواشي، السيد عبد العزيز)

يوليو، دار الضيافة جامعة   ٕٕ – ٕٔ اؼبؤسبر السادس عشر اعبمعية اؼبصرية للمناىج وطرؽ التدريس) تكوين اؼبعلم( –الدوؿ 
 عُت مشس.

بعض الثويٍت ، طارؽ بن ؿبمد، الشراكة بُت كلية الًتبية يف جامعة اؼبلك سعود ومدارس التعليم العاـ يف اؼبملكة العربية السعودية يف ضوء 
 الًتبية قسم اإلدارة الًتبوية   .كلية -التجارب الدولية اؼبعاصرة  "تصور مقًتح"، جامعة اؼبلك سعود

عض الثويٍت، طارؽ بن ؿبمد، الشراكة بُت كلية الًتبية يف جامعة اؼبلك سعود ومدارس التعليم العاـ يف اؼبملكة العربية السعودية يف ضوء ب
 التجارب الدولية اؼبعاصرة، مرجع سابق .

هم اثناء اػبدمة، اؼبركز الوطٍت لتنمية اؼبوارد البشرية، التقرير الرابع، اؼبملكة (. إعداد اؼبعلمُت وتأىيلهم وتدريب ٕٔٓٓحسن، ؿبمد إبراىيم )
 األردنية اؽبامشية .

 تعليم جديد مدونة اليكًتونية. ، (،التنمية اؼبهنية للمعلمُت قراءة يف اؼبفهـو ٕٛٔٓخجا، بارعة هبجت )
، ٔ، جزء ٘ٔ - ٗٔاعبامعة االسبلمية )الطبعة األوىل(، صفحة ، ؿباضرات يف مهارات التدريس، غزة، حلس داود ، أبو شقَت ؿبمد 

 )د.ت(. 
  ) بتصرؼ( ٛٛٔ: ٓٓٔحلس داود ، أبو شقَت ؿبمد ، مرجع سابق، ص 

(،التنمية اؼبهنية للمعلمُت : )اؼبفهـو ، اؼبربرات ، األىداؼ ، اجملاالت ، األشكاؿ ، اؼبتطلبات ، ٖٚٗٔ،ؿبمد سعد حويل ) الدوسري
 ، مقالة منشورة مكتبة اؼبنهل الثقافية الًتبوية .و اؼبعوقات(اؼبقًتحات ػ
 ( ،مهارات اؼبمارسة العامة للخدمة االجتماعية، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. ٕٛٓٓعبد اللطيف رشاد أضبد )

 وعة التدريب والتعليم، اعبزائر.موس التنمية اؼبهنية للمعلم واالذباىات اؼبعاصرة ،مقاؿ يف (،ٕٓٔٓشرقي ،نادية أماؿ )
 تدريبو، القاىرة ، دار الفكر العريب. –إعداده  –( ،اؼبعلم ؛ كفاياتو  ٕٙٓٓطعيمة ، رشدي اضبد ، )

 وتوجهات القرف اغبادي والعشرين، القاىرة، دار نور اإلسبلـ للطباعة،. –(،اؼبمارسة اؼبهنية لطريقة تنظيم اجملتمعٜٕٓٓ) عفيفي، عبد اػبالق
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 ،العبلقات العامة يف اػبدمة االجتماعية فن التواصل وصناعة التميز، اؼبنصورة، اؼبكتبة العصرية.  ( ٕٗٔٓ) عفيفي ،عبد اػبالق ؿبمد
 (، إدارة الفصل وتنمية اؼبعلم، اإلسكندرية، دار اعبامعة اعبديدة .ٕٚٓٓعبد العزيز )

 رد بُت النظريات اغبديثة ومهارات العصر، مكتبة اعببلء اغبديثة، القاىرة،.خدمة الف(، ٜٕٓٓ) عثماف، عبد الفتاح ، السيد، علي الدين
، التدريب، األداء" دار الشروؽ النشر والتوزيع، طٖٕٓٓالفتبلوي، سهيلة ؿبسن كاظم )  ، عماف األردف.ٔ(، كفايات التدريس "اؼبفهـو

لتدريب االداري الفعاؿ يف تنمية اؼبوارد البشرية دبنظمات اػبدمات أثر ا (، ٖٕٔٓعلي عبد اهلل اغباكم )-فضل اهلل، ىالة ابو القاسم مشرؼ
 http://repository.sustech.edu/handle/123456789/1132رسالة دكتوراه على الرابط  ،االسًتاتيجية

ؾبلة الًتبية، جامعة (،الًتخيص ؼبمارسة مهنة التعليم رؤية مستقبلية لتطوير مستوى اؼبعلم العريب،  ٕٔٓٓالكندري جاسم، فرج ىاين )
 (.ٛ٘( العدد )٘ٔالكويت، ؾبلد )

(، دراسة تقوديية لكفاية التخطيط التدريسي لدى معلمي الرياضيات يف إمارة أبو ظي ٖٕٓٓالسطل، إبراىيم حامد والرشيد، ظبَت عيسى )
جمللد األوؿ العدد الرابع، كلية الًتبية جامعة بدولة اإلمارات العربية اؼبتحدة، يف ؾبلة ارباد اعبامعات العربية للًتبية وعلم النفس، ا

 .دمشق
، القاىرة، مكتبة زىراء ٕمقدمة يف اػبدمة االجتماعية مع مناذج تعليم وفبارسة اؼبهنة يف الدوؿ العربية، ط، (ٜٕٓٓماىر أبو اؼبعاطي على ) 

 الشرؽ.
العوامل اػبمسة الكربى للشخصية وعبلقتها باألداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة (،" ٕٛٔٓؿبمد الشهري، عبد القادر ؿبمد ) 

 . العربية يف ؿبافظة شرورة" اجمللة العربية للعلـو ونشر األحباث: ؾبلة العلـو الًتبوية والنفسية
الرياضيات باؼبرحلة الثانوية يف ضوء احتياجاهتم (، تطوير برامج تدريب معلمي الطبلب اؼبوىبُت و اؼبتفوقُت يف ٕٙٓٓضبادة ،ؿبمد ؿبمود )

 ، جامعة حلواف. ٖٓالتدريبية و اؼبستويات اؼبعيارية العلمية للمعلم، ؾبلة كلية الًتبية، العدد 
بتدائية (، أثر برنامج مقًتح لتحسُت أداء الطالب اؼبعلم بالفرقة الرابعة شعبة التعليم األساسي اغبلقة االٕ٘ٓٓمصطفى، قبوى نور الدين )

( يف ضوء االذباىات اغبديثة واؼبستقبلية، ؾبلة الًتبية العلمية،   .ٓٛٔ-ٖٔٔ(، ص صٔ)ٛ)العلـو
(، االحتياجات التدريبية ؼبعلمي التاريخ باؼبرحلة الثانوية بسلطنة عماف يف ضوء اؼبعايَت العاؼبية، كلية  ٕ٘ٓٓالنجدي، عادؿ رظبي ضباد على )

 الًتبية، جامعة أسيوط .
إىل الوقوؼ على االذباىات ية مستقبلية لتطوير المعلم مهنيا في ضوء اإلتجاىات العالمية المعاصرة ؤر(، ٕٗٔٓشَتي، قباة علي علي )اؽبن

العاؼبية اؼبعاصرة يف التنمية اؼبهنية للمعلمُت، اؼبؤسسة العلمية لبلستشارات العلمية وتنمية اؼبوارد البشرية ،معهد الدراسات 
 القاىرة.الًتبوية، جامعة 
( ،أبعاد الكفاءة التدريسية الشخصية للمعلم دراسة مقارنة وفقا  للجنس وسنوات اػبربة واؼبرحلة  ٕٕٔٓالوطباف، ؿبمد بن سليماف )

 . ٘ٔ٘:  ٖٚٗ(، ص ٔ( العدد )ٙالتعليمية، جامعة القصيم، ؾبلة العلـو العربية واالنسانية، ؾبلد )
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 المستخلص:
ذليم  َهَدَف البحُث احلايل إىل تعرُّف دوافع معلمي  اللةيا العرة يا خديم داا ةيرامو المااجيم اخ مميا   وأعير ذليم  ليين ظلياهح ادل ي   ولمح  ي 

وأ د الباحث أداتني دتثلت يف م  اس لمحديد الدوافع  ادم دا الباحث ادلن و الاجف  دلالءممه لطب عا البحث ال ائح  لين وجف الظاهرة وجفاً دق  اً,
ث  شاائ ا ةلغ  ددها )ادلعرف ا, والا دان ا, والسلاك ا(, وادمب ان دلعرفا أعر ادم داا ةرامو المااجم اخ مما    لين النما ادل  , ومت اخم ار   نا البح

حييث ااداتييني الييص َخُلتييت إىل تفيياا الييدوافع الا دان ييا كييخ لين الييدوافع ادييم داما ( معلًمييا مييع ا ييع ادلراحييم الدراديي ا احافظييا جييب ا, و بيي  البا021)
(, ة نميا  ياء تيخع  0,,1(, يف حني ح  ت الدوافع السلاك ا أ ليين معاميم ارتبياط ميع النميا ادل ي  ا يدار )58لربامو المااجم اخ مما   ةازن نسيب )

ادمجاةات   نا البحث ) ادلمعل ا ةالدوافع والنميا ادل ي  ( تبًعيا  (, ومل حت  50,0دل   ةازن نسيب )ةرامو المااجم اخ مما   ةدر ا  ال ا  لين النما ا
أي فروا دالا إحتائ ا  ليين م  ياس اليدوافع واديمبانا  دلمة ات )ادلؤهم العلم , ودناات اخلدما,  والربامو ادلسم دما, وادلرحلا المعل م ا, وناع المخه م(

( ةييني ممادييطات ادييمجاةات   نييا البحييث ادلمعل ييا 1,10و يياد فروقييا دالييا إحتييائ ا  نييد مسييماى )النمييا ادل يي , مييا  ييدا )ادلؤهييم العلميي ( اليي ي أعبييت 
 .ةدوافع ادلعلمني

 
Abstract: 

The present paper aims to identify the motivations of Arabic teachers to use social 

communication programs and their impact on professional growth. To achieve this, the 

researcher used the descriptive approach due to its appropriateness of the nature of search 

which is based on the description of the phenomenon accurately. The researcher prepared two 

tools represented in a scale to determine the (knowledge, emotional and behavioral) motives 

and a questionnaire to determine the impact of using the social media programs on 

professional growth. The research sample has been selected randomly and numbered (120) 

teachers from all academic grades at Sabya province. The researcher applied both tools which 

concluded the superiority of emotional motives as the highest motive that uses social media 

programs  with a relative weight (85), while behavioral motives achieved the highest 

correlation coefficient with professional growth by (0.39), while the impact of social media 

programs came with a high degree of professional growth at relative weight (89.9).  The 

research sample responses (related to the motives and professional growth) depending on the 

variables (Qualification - years of service - programs used - educational grade - 

specialization) did not achieve any differences statistically significant according to the scale 

of motives and questionnaire of professional growth  except (qualification), which proved the 

existence of significant differences at the level (0.01) between the mean sample responses 

about the motives of teachers.  

 

Keywords: motives of teachers – Social media programs – professional growth  
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 المقدمة:
يشييي د العتيييير احلييييايل حتيييياخت كييييربى  لييييين كافييييا ااجيييعدة, ويف كافييييا اييييياخت اخقمتيييياديا, واخ مما  ييييا والس اديييي ا, والم نالا  ييييا,          

والعلم يييا, واليةاييييا, شليييا يشيييي م  بملًيييا أكيييرب  لييييين ادلؤدسيييات وادلنظميييات ادلشيييرفا  لييييين تليييم ايييياخت  لمااكيييي  المةييي ات الطارئيييا والمحيييياخت 
ا ا. وتعمرب وزارة المعل ح إحيدى ادلؤدسيات اليةاييا اليص تشيارل يف تليم المحياخت, وتسيعين يف مااكبيا المةي ات اليص ؽلير ذيا العيامل, وذلي ادلمسار 

 .رد ات اا ةخدوار م ما يف هت ملا وإ داد رلما ا مع الربامو ادلنسجما مع تلم المة ات  لين مسماى ادلعلح, وادلمعلح, وادلن و, والب ملا ادلد
ويعييد ادلعلييح  نتييرًا أدادييً ا يف تلييم المحيياخت وأعل ييا ايييان اليةيياي  ف ييا ركييع أداديي  يف العمل ييا المعل م ييا واليةايييا, و ل ييه يماقييف 

(, وليي ا تظ يير حا ييا مادييا ل ييداد معلييح قييادر  لييين اختسيياا مييع 2100صلاح ييا وفشييل ا لمح  يي  ااهييداف ادلر يياة )م ميي  الية ييا العيير , 
ر يسيييمط ع العييي ل حتيييت الييييةئ العلمييي  اذلائيييم الييي ي ؽلمييياز ةيييه العتييير احليييايل, وػلييياف   ليييين مسيييماى ممجيييدد ميييع ادلعلاميييات, ممطلبيييات العتييي

(. ول ح ي  ادلعليح المطلعيات ادلر ياة منيه فانيه ىلا يا إىل قيدر كبي  ميع ةيرامو النميا ادل ي  اليص 2100وادل ارات, واخجتاهات احلديثيا )اليد ا ,
ملحا, ةسب  المطار السريع يف اياخت وادل ع كافا, شلا يسملزا مااكبا اافراد ذل ا المطار ادلمسارع  ال ي ييع الفرد أمياا تعمرب مطلًبا وضرورة 

 (.2112مسؤول ات  ديدة, وم اا كب ة, وأ باء ممنا ا خةد مع الافاء ذا) الطعا , 
ح, وت مع أعل ا النما ادل   دلعلح اللةا العرة ا يف حت    تبادن ااف ار احملفزة, وحتسيني  رائي  الميدريت وتطايرهيا, وجتدييد نشياط ادلعلي

 (, ولمح  ي  أدوار ادلعليح يف ال ييرن احليادي والعشيريع ميع خيالن مسييا دة2112واليرةئ ةيني النظرييا والمطب ي , والمعلي ح والم نالا  ييا )أةيا   فيا,
 ث.  ادلمعلح  لين الف ح والمف   والةداع واخةم ار, وخ يمح ذلم إخ مع خالن تنم ا ادلعلح ذاتً ا وم نً ا ورةطه امطلبات العتر احلدي

ة يد أن صلياح  مل يا المعلي ح تماقيف  ليين ميدى اميمالل ادلعليح للم يارات واخليربات اليةاييا ادل ملفيا, فم ر يات المعلي ح ونااجتيه مرتبطيا 
 اراتييه با ًيا وع ً يا ة يياة إ يداد ادلعلييح  ان الميدريت  لييح ليه أجيياله وقاا يد , وؽل ييع مالحظميه وق ادييه نسيبً ا وت اؽلييه, وةالميايل المييدري   ليين مارت

(, فالنما ادل ي  مطلي  للمعليح ل م  يف ميع ممةي ات احل ياة العلم يا, وي مسي  مرونيا وقيدرة  ليين المفا يم ميع ممطلبيات العميم 2112)نتر, 
ايل وادلسييم بل , وي ييان قيادرًا  لييين إحييداث المييخع  ادلطلياب منييه يف العمل ييا المعل م ييا ميع خييالن مييا اكمسييبه ميع م ييارات ومعييارف واجتاهييات احلي

 إغلاة ا.
  02,2  الةامييدي, 0000  شييمات, 02,2  خبيياري والعييامري, 2112  أةييا   فييا, 2102وأكييدت درادييات كييم مييعي) إةييراه ح, 

ين أعل ا النما ادل   للمعلح وأدوار  احلديثا يف ممطلبات العتر احلديث, ح ث تلع  الم نالا  ا دورًا كب ًا يف تليم (  ل02,2زلمد واحلر , 
ادليرتبئ ادلمطلبات وخباجا العمل ا المعل م ا دلا ذلا مع حيار ح اي وفعان  لين مسيماى ادلعليح وادليمعلح  فاخهممياا ةالمفا يم الف يري والمطب  ي  

 (.,210احلديثا يعد زلفزًا ل درات الفرد يف ادلؤدسات المعل م ا )اذلزا , ةالم نالا  ا 
وميييع   يييا أخيييرى فيييان تا  يييف ادلسيييمجدات ميييع ةيييرامو وتطب  يييات ت نالا  يييا يف العمل يييا المعل م يييا يعيييد أحيييد  اانييي  إ يييداد ادلعليييح 

بادن ادلعلح ف  ا خرباته مع اآلخيريع, وي مشيف ايدييد ميع وتطاير , فملم الربامو والمطب  ات ادلرتبطا ةشب ا النينت تعط  مساحا   دة ل م
تاافرهيا, حاله, ويثرى م دان المعل ح اا ها زلفز ومث . ويعزز مع ذلم قدرة ادلعلمني  لين تا  ف تلم الربامو يف العمل ا المعل م ا ودي الم ا و 

اليربامو للحتيان  ليين ادلعيارف وادلعلاميات ةشي م ديريع ؼلمتير ليه اامر ال ي يرتبئ ةدوافع ادلعلمني ادلمنا ا ضلاها  ف نال مع يسم دا تليم 
تيرتبئ الاقت واي يد وػل ي  ليه ادليراد, يف حيني اليبعط ييرتبئ تا  فيه دااني  و دان يا تمعلي  اياذلح واجتاهياهتح وقيدراهتح وضلاهيا, يف حيني اآلخير 

 دوافعه ةاياان  السلاك ا مع ح ث الم ط ئ والمنظ ح والمنف   وغ  ذلم.
( web2) 2( إىل أن ةرامو المااجم اخ مما   أحد أهح أدوات المعلح يف اي م الثا  مع الايي ,210وتش  دالامان و شروا )

ص ف   ت دا أفيم ادلماردات المعل م ا للمعلمني, ودت ن ح مع ةناء شب ا تعلح ش ت ا يسمندون  ل  ا ةانمظاا, ف نال العديد مع الفاائد الي
 ال يع يسم دمان أدوات المعلح ادلرتبطا ةشب ات المااجم اخ مما   للمطاير ادل  . غلن  ا ادلعلمان

ودتنح ةرامو المااجم اخ مما   فرًجا  ديدة, إذ يسمط ع الطلبا ذا تعلح م ارات المااجم والمعاون واخةم ار, وؽل يع للمعلميني ميع 
معلمييني تسييا دهح  لييين اكمسيياب م ييارات  ديييدة, ل سييمط عاا ةنيياء شييب ا مييع اخدييمفادة مييع تييراةئ النيياس, وااف ييار لمخديي ت رلممعييات مييع ادل
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 ادلعلمييني يشيياركاهح ويمعلميياا ميين ح, كمييا يسييمط عان ةنيياء شييب ا تعلييح ش تيي ا يمبييادلان ف  ييا ادلعييارف وادل ييارات ادلمنا ييا فملييم الييربامو حت يي 
 (,,210مان وشروا,  دالا ,210المااجم, والمعاون, والياةئ, ورلممعات ممعلما ) أةا شعبان,

وتس ح ةرامو المااجم اخ مما   يف اخمتار الاقت, واي د, وادلان, وحت   مردود إغليا   نيد تا  ف يا ةشي م جيح ح, وأةيرز تليم 
ةييا اليربامو )فيي ت ةييال, تييايي, انسييم راا,  ا ييم ةلييت, يات يياب, ل ن ييد إن, الييااتت أب( وغ هييا ال ثيي  مييع الييربامو والمطب  ييات اخ مما  ييا )أ

 (.2102جالح 
وتعد ةرامو المااجم اخ مما   ال اا  اغ ا  لين ايممعات وممنا ا المطب  ات, ولعيم ميا ذكير من يا يعيد ميع أهيح اليربامو اليص انمشير 
اديم دام ا, ديااء مت تا  ف يا ةشي م م ينع ومثيري يف ااودياط اخ مما  يا, أو ةشي م يطةيين  ل يه نياع ميع الفاضيايا, وميا ي منيا يف البحييث 

ا احلايل الدوافع الص قادت معلم  اللةا العرة يا خديم دام ا  ح يث أعبميت رلما يا ميع الدراديات إدي اا ةيرامو المااجيم اخ مميا   يف العمل ي
(. 02,2  العتي م , 2102  الط يار,02,2  ايع يد, ,210  راضي  2102  اليكي , 2102المعل م ا, ومن ا درادا كيم ميعي )إةيراه ح, 

المااجم اخ مما   يةط  مساحات وادعا مع أدوار ادلعلح وادلمعلح  لين مسماى الم ط ئ, أو اكمساب ادل ارات, أو تطياير وادم داا ةرامو 
مل يييا الييي ات ميييع خيييالن اليييربامو المدريب يييا ادلمزامنيييا أو غييي  ادلمزامنيييا, أو  ليييين مسيييماى اليييمعلح الييي اع ميييع جييينا ا ومشييياركا احملمييياى, أو ت يييا  الع

 المعل م ا.

ًدا اعل ا ةرامو المااجم اخ مما   وأعرها ادلر ا  لين العمل ا المعل م ا إخ أن هنال  دد مع ادلعلميني مل تمييح نا  يا دوافع يح وادمنا
خدييم دام ا يف غرفييا التييف أو خار  ييا,  ييالوة  لييين مييدى ادييمفادهتح من ييا  لييين مسييماى ظليياهح الش تيي  وادل يي , وحتديييد نا  ييا الييدوافع 

  ا, وادلعرف ا الص ت ادهح ضلا تا  ف تلم الربامو ةخناا  ا, وانع اد ا  لين النما ادل   أعناء اخلدما.السلاك ا, والا دان
ويف  م انمشار ةرامو المااجم اخ مما  , وتاديع اافيراد يف اديم دام ا, وميع ضيمن ح فمليا ادلعلميني  وح يث تعيد هي   الفمليا  نتيرًا 

ييت   لين تا  ف ةرامو المااجم اخ مما   مع تفا م ة ن ح  لين مسماى الش ت  واخ مما    هاًما يف العمل ا المعل م ا   الوة  لين ما
 لين ظلاهح  والث ايف والمعل م  والنما ادل   فان البحث احلايل دعين دلعرفا دوافع معلم  اللةا العرة ا خدم داا ةرامو المااجم اخ مما   وأعر 

 ادل  .
 مشكلة البحث:

للةييا العرة ييا م ن ًييا ممسييً ا ةييالنمئ الم ل ييدي يف كثيي  مييع ادلماردييات ادل ن ييا لييدي ح, ونظييرًا للما  ييات احلديثييا للية ييا  ييم تطيياير معلييح ا
و, وه ا ميا واخنفجار ادلعريف والم نالا   ادلمسارع, واخنمشار السريع لربامو المااجم اخ مما  , وادم داا فملا كب ة مع ادلعلمني لملم الربام

(, ومالحظيييا الباحييث انمشييار اديييم داا ةييرامو المااجيييم April and Tinelli ,2008  02,2ادييات كيييم مييعي )ايع ييد, أعبممييه در 
اخ مما   ةني معلم  اللةا العرة ا, وتا  ف ا يف رلاخت ممعددة داخيم ادلدرديا وخار  يا, وكي لم ميا  رضيمه تاجي ات رلما يا ميع البحياث 

(, 02,2  العتيي م , 2102اخ ممييا    لييين العمل ييا المعل م ييا, كدرادييات كييم مييعي ) إةييراه ح, والدرادييات اعيير ادييم داا ةييرامو المااجييم 
مما  ,  وأعرها ونظرا اعل ا تعرف دوافع  معلم  اللةا العرة ا وادلممثلا يف الدوافع ادلعرف ا, والا دان ا, والسلاك ا خدم داا ةرامو المااجم اخ 

البحث يف تعرف دوافع ادم داا معلم  اللةا العرة ا لربامو المااجم اخ مما   وأعر ذلم  لين ظلاهح  لين ظلاهح ادل  , أم ع حتديد مش لا 
 ادل  .

 أسئلة البحث::
 دعين البحث احلايل لإل اةا  ع اادمللا المال اي

 ما دوافع معلم  اللةا العرة ا خدم داا ةرامو المااجم اخ مما   مع و  ا نظرهح؟ -1
 المااجم اخ مما    لين النما ادل   مع و  ا نظر معلم  اللةا العرة ا؟ ما أعر ادم داا ةرامو -2
 هم تا د  القا ارتبا  ا ةني دوافع معلم  اللةا العرة ا  ودر ا النما ادل   لدي ح؟ -3
 ما مدى الد اا النسيب لدوافع ادلعلمني خدم داا ةرامو المااجم اخ مما   يف المنبؤ ةالنما ادل   للمعلمني؟  -4
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م تا يد فييروا داليا إحتيائً ا ةييني اديمجاةات   نيا البحييث )  ليين م  ياس الييدوافع واديمبانا النميا ادل يي ( تبًعيا دلمةي ات )ادلؤهييم هي -5
 ناع المخه مي ترةاي غ  ترةاي(؟ –ادلرحلا المعل م ا  –الربامو ادلسم دما  –دناات اخلدما -العلم 

 أهداف البحث:
 هدف البحث احلايل إىلي

 معلم  اللةا العرة ا خدم داا ةرامو المااجم اخ مما   مع و  ا نظرهح.تعرف دوافع  -1
 تعرف أعر ةرامو المااجم اخ مما    لين النما ادل   مع و  ا نظر معلم  اللةا العرة ا . -2
 تعرف مدى العالقا اخرتبا  ا ةني دوافع ادلعلمني ودر ا النما ادل  . -3
 ادلعلمني خدم داا ةرامو المااجم اخ مما   يف المنبؤ ةالنما ادل   للمعلمني.تعرف مدى الد اا النسيب لدوافع  -4
اليربامو  –ديناات اخلدميا -تعرف مدى و اد فروا دالا إحتائ ا ةني إ اةات   نيا البحيث تبًعيا ليبعط ادلمةي ات ) ادلؤهيم العلمي  -5

 ناع المخه م ترةاي غ  ترةاي(. –ادلرحلا المعل م ا  –ادلسم دما 
 ة البحث :أهمي

 ت مع أعل ا البحث احلايل ف ما يل ي 
 تناون  زًءا م ًما مع العمل ا المعل م ا وها النما ادل   للمعلمني. -1
 قد يس ح يف معرفا الدوافع ادلعرف ا والا دان ا والسلاك ا خدم داا ادلعلمني ةرامو المااجم اخ مما  . -2
 لما  ف ةرامو المااجم اخ مما   يف المعل ح.قد يس ح يف إ داد ةرامو تدريب ا مع قبم ادل ططني  -3

 مصطلحات البحث:
يف ضييياء ميييا أ ليييع  ل يييه الباحيييث ميييع اادة يييات والبحييياث والدراديييات السييياة ا ذات التيييلا تاجيييم إىل المعريفيييات المال يييا دلتيييطلحات 

 البحثي
  الدوافعي

مسيم رة أو غي  مرئ يا أو اديمعداد داخلي  يسيب  حاليا ميع ( الدوافع ةخهناي "  اقيا فسي الا  ا ونفسي ا كامنيا أو 2102يعرف يانت )
 (08الماتر تعمم  لين ادمثارة السلال وتا   ه ضلا حت    أهداف مع نا" )ص. 

( ةخهنيياي " حاليييا مييع الميياتر النفسييي  ينشييخ نم جييا لشييعار النسيييان ذيي   احلا ييا اليييص تدفعييه دلماردييا ديييلال 2110ويعرف ييا  يياماد )
 (.2,تزان الداخل " )ص. هادف ل ادته إىل وضع اخ

ويعييرف الباحييث الييدوافع إ رائ ًييا ةخهنيياي قيياة ذات ييا تعمييم  لييين حتريييم معلييح اللةييا العرة ييا لمح  يي  هييدف معييني يف العمل ييا المعل م ييا, 
 وترتبئ ىلا اته ادلعرف ا والسلاك ا والا دان ا الص تنع ت  لين أدائه ادل   داخم التف وخار ه.

 النما ادل  ي
( النما ادل   ةخنهي "النشاط ال ي ؽلارده ادلعلمان ة تد حتسني مسيماى ااداء ادل ي  ليدي ح, ورفيع ال فياءة يف 0022) يعرف جبح

 (.055العمم دااء أكان ااداء  لمً ا أو نظريًا") ص. 
يف م نميه والعميم اليدائح  (" كم   د هادف ػل   ادمفادة ادلعلح مع الفرص ادلماحا لالرت اء ايا ي ياا ميع أ ميان2110ويعرفه طللا )

 (.21 لين زيادة تعلمه" )ص. 
("  مل ييا تعلييح مييدى احل يياة تبييدأ مييع مرحلييا مييا قبييم اخلدمييا للمعلمييني, وتسييممر حيي  هنايييا ح يياهتح ادل ن ييا يف 2112ويعرفييه الشيي ر ) 

 (.5المعل ح" )ص. 
د حتسني مسماا  ادل   ورفع كفاءاته وم اراته المدريسي ا ويعرف الباحث النما ادل   إ رائ اي نشا ات ؽلارد ا معلح اللةا العرة ا ة ت

 مع خالن ما يسم دمه مع ةرامو للمااجم اخ مما   حت   له مزيدا مع المعلح.
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 ةرامو المااجم اخ مما  ي
اء ماقيع ( ةرامو المااجم اخ مما   ةخهناي" منظاميا ميع الشيب ات اخل يون يا اليص تسيمح للمشييل ف  يا ةانشي,211يعرف راض  )

 (.,2خاص ةه, ومع مث رةطه مع خالن نظاا ا مما   ال يو  مع أ ياء آخريع لدي ح اخهممامات واذلايات نفس ا" )ص.
( ةخهنيياي "رلما ييا مييع ادلااقييع  لييين شييب ا اخنينييت العادل ييا تميي ح المااجييم ةييني اافييراد يف ة ملييا رلممييع افياضيي  2102ويعرف ييا ديي  م )

 (.22اخنمماء لبلد, أو مدردا, أو فملا مع نا, يف نظاا  ادل  لن م ادلعلامات" )ص. غلمع ح اخهمماا, أو 
ويعرف الباحث ةرامو المااجم اخ مما   إ رائ ا ةخهناي رلما ا مع ادلااقع  ليين شيب ا اخنينيت اليص ييمح الاجيان إل  يا ة يم دي الا 

ذلييا معلميي  اللةييا العرة ييا معلامييات, ومعييارف, وم ييارات, وشلاردييات وتبييادن مييع خييالن تطب  ييات ممنا ييا  لييين اا  ييزة ادلنم لييا, يمبييادن مييع خال
 منافع ةش م دريع تسا د  لين ظلاهح ادل  .

 حدود البحث ي
 اقمتر البحث احلايل  لين احلدود المال اي

 جب ا. احلد ادل ا ي معلما اللةا العرة ا يف مراحم المعل ح العاا ) اخةمدائ , وادلمادئ, والثاناي(  احافظا -
 ه. 02,5احلد الزما ي الفتم الدراد  ااون للعاا  -
احلد ادلاضا  ي دوافع معلم  اللةا العرة ا ) ادلعرف ا, الا دان ا, السلاك ا(  خديم داا ةيرامو المااجيم اخ مميا   وأعير ذليم  ليين  -

 النما ادل  .  
 أدبيات البحث:

 المحور األول: النمو المهني للمعلم. 
 المهني:مفهوم النمو 

 تعددت المعريفات دلف اا النما ادل   للمعلح, ورأى الباحث درد رلما ا من ا, وأعل ا إيرادها ف ما يل ي
( النمييا ادل يي  ةخنييهي "هييا تطيياير كفاييياهتح المعل م ييا مييع  ييانبنيي ايانيي  ادلعييريف وايانيي  السييلاك " )ص. 2111 ييرف  بداحلم ييد )

022.) 
ادلعلح ورغبمه يف إغلاد تاازن ةني ما يمممع ةه مع م ان وقدرات, وةني ما تمطلبه م نيا الميدريت ميع  ( ةخنهي "شعار2112و رفه نتر) 

 (.5اخلمزاا ةخداء ادل اا ادل ن ا" )ص. 
( ةخنهي" زيادة فا ل ا  مم ادلعلمني  ع  ري  حتسني كفايم ح النما  ا, ورفع مسماى أدائ يح اليا  ف , وتنم يا 2101و رفه ش فا ) 

ح وإم ان اهتح, وإنعاش معلاماهتح, وحتديد خرباهتح دلاا  يا ادلاقيف المعل مي , واديمةالن كيم ميا حياذلح لمح  ي  ااهيداف ادلر ياة" )ص. قدراهت
25.) 

ويعرف الباحث النما ادل   إ رائ ياي نشيا ات ؽلاردي ا معلمي  اللةيا العرة يا ة تيد حتسيني مسيمااهح ادل ي , ورفيع كفياءاهتح وم ياراهتح 
  ا مع خالن ما يسم دمان مع ةرامو للمااجم اخ مما    حت   ذلح مزيًدا مع المعلح.المدريس

 أهمية النمو المهني:
ا إن صلاح  مل ا المعل ح تماقف  لين مدى اممالل ادلعلح للم ارات واخلربات اليةايا ادل ملفا, فم ر ات المعل ح ونااجته مرتبطا ارتبا ً 

لميدريت  ليح ليه أجياله وقاا يد , وؽل يع مالحظميه وق اديه نسيبً ا وت اؽليه, وةالميايل الميدري   ليين م اراتيه )نتيير, وع ً يا ة ياة إ يداد ادلعليح  ان ا
2112.) 

وت ميييع أعل يييا النميييا ادل يييي  يف الاجيييان ةيييادلعلح إىل احليييدود ال تيييياى ادائيييه ادل ييي   ح يييث ؽل ييييع تل ييي   تليييم ااعل يييا يف المييييايلي) 
 (.02,2الةامدي, 

 رف وم ارات واجتاهات ذات  القا مباشرة ةالعمم.ي س  ادلعلمني معا -0
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 ينم  لدى ادلعلح ادلرونا وال درة  لين الم  ف يف ح اته العلم ا. -2
 يركز  لين حتسني ااداء احلايل وادلسم بل . -,
 مااكبا المة ات والمطارات الص يش دها احل م اليةاي نفسه. -2

العرة ا ل م  ف مع ممة ات احل اة العلم يا, وي مسي  مرونيا وقيدرة  ليين المفا يم ميع ويف ضاء مادب  يعد النما ادل   مطلًبا دلعلح اللةا 
ممطلبييات العمييم احلييايل وادلسييم بل , وي ييان قييادرًا  لييين إحييداث المييخع  ادلطليياب منييه يف العمل ييا المعل م ييا مييع خييالن مييا اكمسييبه مييع م ييارات 

 ومعارف واجتاهات إغلاة ا.
 أهداف النمو المهني:
ف النما ادل   للمعلمني  اميا ومعلمي  اللةيا العرة يا خاجيا, ح يث أو يز الباحيث رلما يا ميع تليم ااهيداف يف ضياء تعددت أهدا

 (  يف المايلي,210  ه ا نا, 0222  الش    , 2110  الطاهر, 2110 دد مع الدرادات من ا ) أمحد, 
 حت    النما ادلسممر للمعلمني لرفع مسماى أدائ ح ادل  . -0
 ااجان ادل ن ا  ع  ري  زيادة فا ل ا ادلعلح ورفع كفايمه النما  ا إىل حدودها ال تاى.تعم    -2
 اخ الع  لين أحدث النظريات اليةايا والص تس ح يف رفع كفاءة ادلعلح. -,
 ةناء وتطاير قدرة ادلعلمني  لين المف   الةدا  . -2

 أساليب النمو المهني:
دف  ح ييث تن سييح إىل أدييال   نظريييا, وأدييال    مل ييا,  وتممثييم أدييال   النمييا ادل يي  ختملييف أدييال   النمييا ادل يي  ةيياخمالف اذليي

  النظريييا يفي احملاضييرات, حل ييات الن يياش, والنييدوات, و ادلييؤدترات, والعييروض الفرديييا, والعييروض ايما  ييا, يف حييني تممثييم أدييال   النمييا ادل يي
اديي  الم تيي , والبعثييات, والزيييارات المبادل ييا, والمعليي ح ادلتييةر, والبحيياث ال رائ ييا  العمل ييا يفي العييروض العمل ييا, والييرحالت العلم ييا الييص تن

 (.2100)الد ا , 
 ويرى الباحث أن ت امم تلم اادال  , وتنا  ا لدى معلح اللةا العرة يا حت ي  ميردوًدا إغلاة ًيا ضليا ظليا  ادل ي , فمن يا ميا ييزود  ةا يار

ا, ومن يا ميا يعيزز وي سيبه رلما يا ميع ادل يارات اليص يمفا يم مع يا ادلعليح ميع خيالن مااقيف سلملفيا ترا ي  نظري يعزز مع معارفه وخرباته الساة 
 اجتاهات ادلعلمني وقدراهتح.

 :مبررات النمو المهني
يمطلييي  ادلاقيييف المعل مييي  رؤييييا واضيييحا ليييدى ادلعليييح  ح يييث ختييييع تليييم ادلااقيييف ياانييي  ممعيييددة شليييا يمطلييي  تاح يييد تليييم اياانييي  

 ييا مييع خييالن الييرةئ ةييني  ادلعرفييا النسييان ا واياانيي  المطب   ييا, والاقيياف أميياا المحييديات ادلرتبطييا ةعتيير ادلعلامات ييا ومييدى مااكبييا معلييح وت امل
 (.2111   بداحلم د, 2111اللةا العرة ا ذلا  ح ث أو ز الباحث رلما ا مع ادلربرات لنما ادلعلح ادل   يف اآلعي )احلسع, 

   مع ادلعلمني يف رلاخت تدريس ا  دة.ضعف مسماى  دد كب -1
 تد  مسماى نمائو ال  اس الص يم دا ذلا ادلعلمني. -2
 ضعف نمائو حتت م الطلبا يف اخممحانات احملل ا والدول ا. -3
 المدري   لين ادلناهو احلديثا الص تتمم ا الدولا. -4
 ادلمعل ا ةالنما ادل  .قتار الربامو ادل دما ل داد ادلعلمني دااء قبم اخلدما أا أعنائ ا  -5
 المطارات الص حل ت ةخدوار مسؤول ات ادلعلح, ح ث أجبح منمًجا للمعلامات أكثر مع كانه ناقاًل ذلا. -6

ويمفيي  الباحييث مييع مييا ذكيير مييع ميييربرات  ح ييث ظلييا معلميي  اللةييا العرة ييا لييي ت مرتبطًييا ف ييئ ةمحتيي م الطييالب, أو اكمسيياب ادلعليييح 
ل أدوار حديثييا و ديييدة يف ال ييرن احلييادي والعشييريع جتعييم مييع ادلعلييح أميياا حتييد ةادييممرار شلييا غلعييم مييع تلييم م ييارات تدريسيي ا  ديييدة, ةييم هنييا

 ادلربرات قائما لملب م ا.
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 أنواع برامج التنمية المهنية: 
  الةاميدي, ,000د, ختملف ةرامو المنم يا ادل ن يا للمعلميني ةياخمالف اذليدف ميع ت سي م ح, وؽل يع تتين ف ةيرامو المنم يا ادل ن يا إىلي )حامي

 (.,210  ه ا نا, 02,2
 اهتح الربامو المخه ل اي وهتدف إىل إكساب ادلمدرةني ادل يارات وادلعيارف واخجتاهيات واخليربات اادادي ا الالزميا, ودت ين ح ميع ال  ياا اسيؤول-0

 وم ام ح ايديدة )مدراء, ومعلمني( وت دا قبم اخلدما.
ا ن   أو قتار أو خلم يظ ر  لين أداء البعط أعنياء اخلدميا, وق اميه ةاا باتيه ومسيؤول اته وت يدا  يادة الربامو العال  اي هتدف إىل معاي-2

 أعناء اخلدما.
ةييرامو المجديييدي تع يييد  ييادة ةشيي م دوري لمعرييييف ادلعلمييني ةالنظريييات اليةاييييا احلديثييا, وادلعييارف ايدييييدة يف رلييان ختتتيياهتح يف الية يييا -,

 يف أعناء اخلدما.والمعل ح, وت دا  ادة 
ةرامو  اماي وه ا النمئ مع المنم ا ادل ن ا يميمع ت د  خربات هتدف إىل تنم ا كفايات  اما اداء العمم ةا ه  ياا مثيم المعرييف ةيدور -2

 ادلعلح يف اانشطا ادلدرد ا.
ةييالنما ادل يي  للمعلييح قبييم اخلدمييا  يف ضيياء مادييب   يييرى الباحييث أعل ييا تلييم المتيين فات, وأخيي ها ةعييني اخ مبييار وخباجييا أهنييا تييرتبئ

اة يا وأعنائه, فبعط الربامو ت دا اخلطاات ااداد ا خنطالا معلح اللةا العرة ا ضلا م نا المدريت, ح يث خةيد ميع  ت يد  ظلياذج واجتاهيات إغل
اب م ارات  ديدة تنسيجح ميع ممطلبيات يسمط ع ادل ططان وادلشرفان  لين تطاير تلم اخجتاهات أعناء ادل نا, وتعزيزها ودت  د الطري  خكمس

 ادلاقف احلايل وادلسم بل .
 العوامل المؤثرة في النمو المهني:

 إن احلا ا للنما ادل    مل ا قائما ةادممرار  نظرًا ان ادلعلح خ ؽل ع أن ياا ه المحديات احلال ا اجما ا ميع ادل يارات وال فاييات
  شييي فا, 02,2  ايع ييد, 2102هنييال أةعيياد تيييؤعر يف  مييم معلميي  اللةييا العرة ييا من يياي )إةييراه ح,  وادلعييارف الييص اكمسييب ا يف السيياة   وذليي ا

2101.) 
 اجتا  ادلعلح ضلا م نا المعل ح ودوافعه ادلعرف ا والا دان ا والسلاك ا.  -0
 مدى إحساس ادلعلح ةادلسؤول ا ادلل اة  لين  ات ه. -2
 المة ات الص حتدث يف ادلناهو الدراد ا.  -,
 ان ات ادلال ا مع أ  زة وودائم تعل م ا. الم  -2
 ايممع احملل  شلثاًل يف أول اء اامار وادلؤدسات اخ مما  ا. -8

ت ويؤكد الباحث  لين أعل ا اجتا  ادلعلح ضلا م نا المعل ح ومدى ادمعداداته دلاا  ا المة ات الطارئا, وذل ا تلع  الدوافع واخدمعدادا
دورًا أدادييً ا يف  مل ييا المطيياير والنمييا ادل يي , ةييم ختليي  ناً ييا مييع المحييدي للاجييان إىل أهييداف ذات مسييمايات واخجتاهييات ضلييا م نييا المعليي ح 

 مم دما.
( الييص هييدفت إىل 02,2وتعييددت البحيياث والدرادييات العرة ييا واا نب ييا الييص اهممييت ةييالنما ادل يي  للمعلييح, ومن ييا درادييا ايع ييد )

احافظييا الطييائف لييربامو المااجييم اخ ممييا    ييرب اخنينييت يف المنم ييا ادل ن ييا, وادييم دا الباحييث ادليين و معرفييا واقييع ادييم داا معلميي  العليياا 
( معلًميا, ح يث أ يد الباحيث لي لم 25الاجف  المحل ل , ودتثلت   نا الدرادا مع ا ع معلم  العلاا ادينا الطائف, وادل ان  ددهح مع )

رت النمائو أن هنال اديم داا فعلي  ليربامو المااجيم اخ مميا   اديباب من ياي الميدري  احليديث  يرب أداة البحث ادلممثلا يف اخدمب ان, وأ  
 تلم الربامو, فرجا للمدري  ايما   والفردي وال اع  رب اخنينت, ومرا اة خلتائ  ادلعلمني واحم ا اهتح وقدراهتح.

ل  يادة الرئ سيا لمنم يا ايمميع ادل ي  للمعلميني يف هانيغ  إىل تيخع  نا  يا ا  Hallinger and  Lee) (2014,وهدفت دراديا 
( مدردييا اةمدائ ييا, وتاجييلت النمييائو إىل ضييرورة تيياافر مبييادئ أداديي ا 2,كانييغ ةادلييدارس اخةمدائ ييا, ومت ادييم داا الب انييات اخدم تييائ ا مييع)

 لمنم ا ايممع ادل   للمعلمني تممثم يف ةعط الس ادات وادلماردات. 
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( درادييا هيدفت إىل تعييرف فا ل يا اليربامو المدريب ييا اليص ينفيي ها ادلشيرفان اليةاييان يف النمييا ادل ي  للمعلمييني ,210نيا )وأ يرت ه ا 
( معلًمييا ومعلمييا ةييااردن اخميي ت ةالطري ييا العشيياائ ا, وادييم دمت ,,8أعنيياء اخلدمييا مييع و  ييا نظيير ادلعلمييني, وت انييت   نييا الدرادييا مييع )

( 1,18وأ يدت الباحثيا اديمب ان كيخداة ىليث, ح يث أ  يرت النميائو و ياد فيروا ذات دخليا إحتيائ ا  نيد مسيماى )الباحثا ادلين و الاجيف , 
د فييروا يف لفا ل ييا الييربامو المدريب ييا الييص ينفيي ها ادلشييرفان يف النمييا ادل يي  أعنيياء اخلدمييا ودلمةيي  اييينت اليي كار وادلؤهييم العلميي  يف حييني خ تا يي

 ممة ات اخلربة والم ت .
( إىل المعرف  لين ةرنامو تدرييب م يح للنما ادل   دلعلم  العلاا ةادلرحلا ادلمادطا يف ضياء 02,2 حني هدفت درادا الةامدي )يف

الااحيدة, ادلعاي  العادل ا وممطلبيات منياهو العلياا ادلطيارة ا يا ادل رميا, واديم دا الباحيث ادلين و الاجيف , وادلين و المجيرييب ةمتيم ح ايما يا 
( معلًما, ودتثليت أداة البحيث يف اخمبيار حتتي ل  ميع إ يداد الباحيث, وأ  يرت النميائو فا ل يا احل  بيا المدريب يا 22انت   نا الدرادا مع )وت 

 (.1,52يف حتسني النما ادل   دلعلم  العلاا ةادلرحلا ادلمادطا يف رلان الم ا  يف مناهو العلاا ادلطارة وىلجح أعر ةلغ )
( إىل حتديد الدورات المدريب ا يف تطاير النما ادل   دلعلم  العلياا يف ميدارس الةياث لاكاليا غيزة وديبم 2101ا )وهدفت درادا ش ف

 نيد  تفع له, وادم دا الباحث ادلن و الاجف , ودتثلت أدوات الدرادا يف ادمب ان النما ادل   للمعلمني, وأ  رت النمائو فروا دالا إحتيائ ا
ت ييديرات معلميي  العليياا يف مييدارس الةيياث تعييزى دلمةيي ات الدرادييا ) اييينت, ادلؤهييم العلميي , ادلرحلييا الدراديي ا, ( يف ممادييئ 1,18مسييماى )

 دناات اخلدما, ادلنط ا المعل م ا(.
( إىل تعرف واقع ادلماردات الشراف ا و القم ا ةالنما ادل   دلعلم  ادلرحلا ااداد ا اليدن ا يف زلافظيا 2101وهدفت درادا حلت )

( معلًمييا ومعلمييا احافظييا غييزة, وادييم دا 201زة يف ضيياء معيياي  ايييادة, وادييم دا الباحييث ادليين و الاجييف , وت انييت   نييا الدرادييا مييع)غيي
ح يث الباحث ادمبانا النما ادل  , وأ  رت النمائو هنال ادمجاةات   دة ياخت ادلماردا الشيراف ا, واديمجاةات يياخت النميا ادل ي  ميع 

 واا مان الداريا, ااداء المدريس , يف حني خ تا د فروا ذات دخلا إحتائ ا دلمة  اينت وادلؤهم والدارة المعل م ا. الم ط ئ, 
( إىل معرفييا أعيير المييدري  ادل يي  الفعييان  لييين ااداء ادل يي  اتيير, وادييم دا الباحييث ادليين و الاجييف  2110وهييدفت درادييا الطيياهر)

(  يياماًل واخميي ت ةالطري ييا ال تييديا, وادييم دا ليي لم أداة اخدييمب ان, وأ  ييرت النمييائو و يياد فييروا ذات 022وت انييت   نييا الدرادييا مييع )
 ( اعر المدري  ادل   الفعان  لين ااداء ادل  .1,10دخلا إحتائ ا  ند مسماى)

علمي  ادلرحليا اادادي ا ايدارس ( إىل ال شف  ع دور ةرنيامو ادلدرديا كاحيدة تطياير يف المنم يا ادل ن يا دل2112وهدفت درادا نتر)
( معلًمييا ومعلمييا مييع معلميي  881وكالييا الةيياث يف زلافظييات غييزة, وادييم دا الباحييث ادليين و الاجييف  المحل ليي , وةلةييت   نييا الدرادييا مييع )

ائ ا دلمةي ي ادلدارس ااداد ا, ولمح  ي  هيدف البحيث قاميت الباحثيا ةمتيم ح اديمبانا لي لم, وأ  يرت النميائو و ياد فيروا ذات دخليا إحتي
 اينت والم ت  ودناات اخلدما وادلنط ا المعل م ا.

(  درادا هدفت إىل المح   مع المطاير ادل   واخحم ا ات المدريب ا للمعلميني Brown etal, 2002وأ رى ةراون وآخرون )
لضيافا إىل ادل ياةالت, وتاجيلت الدراديا إىل أن مدرديا ةا 20يف ادلدارس الثانايا, ح ث ادم دا الباحث أداة اخدمب ان الص مت تازيع ا  ليين 

ىل معظييح اافييراد ادل لفييني ةالعمييم الداري ؽلل ييان ادلعرفييا وادل ييارات الييص جتعل ييح يؤيييدون دورهييح ةشيي م فعييان, كمييا تاجييلت نمييائو ادل يياةالت إ
فيراد والشيعار ةالحبياط ميع قليا فيرص مشياركم ح زيادة الفراط يف حتديد اخحم ا ات المدريب ا شلع يتمح ةرامو المدري  تزيد ميع حسادي ا اا

 ةاختاذ ال رارات ادلدرد ا والم ط ئ والمطاير.
 ثانيا: برامج التواصل االجتماعي:

 مفهوم برامج التواصل االجتماعي:
 تعددت المعريفات دلف اا ةرامو المااجم اخ مما  , ورأى الباحث درد رلما ا من ا, وأعل ا إيرادها ف ما يل ي

( ةييرامو المااجييم اخ ممييا   ةخهنيياي" مااقييع  لييين اخنينييت ت ييدا لصفييراد خدمييا المااجييم ادلسييممر ة ييم أشيي ان 2102إةييراه ح ) ييرف 
اد المفا م مع تبادن ادللفات, ودردشا, وردائم, وزلادعات, وذلم ذيدف اديممرار اختتيان اخ مميا   وتبيادن ادلتياك ادلشييكا, وهيؤخء اافير 

 (.222أو غ  ممجانسني, ل ع جتمع ح  القات ا مما  ا, أو تعل م ا مشيكا وقايا" )ص.  قد ي انان ممجانسني
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( ةخهنياي" منظامييا ميع الشيب ات اخل يون ييا اليص تسيمح للمشييل ف  ييا ةانشياء ماقيع خيياص ةيه, وييمح رةطييه 2115و رف يا الشي ري ) 
 (. 05مامات وادل ان" )ص. مع خالن نظاا ا مما   اخل يو  مع أ ياء آخريع لدي ح نفت اخهم

( ةخهنييا "منظامييا مييع الشييب ات اخ مما  ييا اخل يون ييا المفا ل ييا, تسييمح دلسييم دم  ا ةانشيياء جييفحات, ,210و رف ييا الزهييرا  ) 
 (.02وت ايع جداقات, وتعديم ون د ومناقشا ما يمح  رضه مع معلامات" )ص. 

مييع ادلااقييع  لييين شييب ا اخنينييت الييص يييمح الاجييان إل  ييا ة ييم ديي الا مييع  ويعييرف الباحييث ةييرامو المااجييم اخ ممييا   ةخهنيياي رلما ييا
ع خالن تطب  ات ممنا ا  لين اا  زة ادلنم لا يمبادن مع خالذلا معلم  اللةا العرة ا معلامات, ومعارف, وم ارات, وتبادن منافع ةش م ديري

 تسا د  لين ظلاهح ادل  .
 أعل ا ةرامو المااجم اخ مما  ي

مو المااجييم اخ ممييا   أن دتيينح فرًجييا  ديييدة, إذ يسييمط ع الطلبييا ذييا تعلييح م ييارات المااجييم والمعيياون واخةم ييار, وؽل ييع ؽل ييع لييربا
ادلعلميني ميع اخديمفادة ميع تيراةئ النياس وااف يار لمخدي ت رلممعيات ميع ادلمعلميني تسيا دهح يف اكمسياب م يارات  دييدة, ح يث يسيمط عان 

اهح ويمعلميياا مين ح, كمييا يسييمط عان ةنيياء شييب ا تعلييح ش تي ا يمبييادلان ف  ييا ادلعييارف وادل ييارات ادلمنا ييا فملييم ةنياء شييب ا مييع ادلعلمييني ل شييارك
(, ويييرى الباحييث أعل ييا ةييرامو ,210 دييالامان وشييروا, ,210الييربامو حت يي  المااجييم, والمعيياون, والييياةئ, ورلممعييات ممعلمييا ) أةييا شييعبان,

لش ت  مع ت ايع  القات وجداقات و احلتان  لين ةعيط ادلنيافع ميع اصلياز م ياا يف وقيت و  يز المااجم اخ مما   دااء  لين ادلسماى ا
ودريع, أو ادلسماى اخ مميا   ميع تعزييز جيداقات, وتبيادن منيافع مشييكا, أو  ليين ادلسيماى المعل مي  داخيم ادلؤدسيات اليةاييا, أو خار  يا 

 ل م ا ممنا ا ومثريا.شلا ؼلدا ادلعلح وادلمعلح  لين حد دااء, لماف  فرص تع
 أبرز شبكات التواصل االجتماعي:

( تسييمح دلسييم دم  ا ةانشيياء جييفحات ومسيياحات خاجييا ضييمع ادلاقييع نفسييه, web2)2الشييب ات اخ مما  ييا هيي  مااقييع وييي 
 (.2102  أةا جالح, 2115)الش ري,  :ومع مث المااجم مع ااجدقاء ومشاركا احملمايات, وأةرز تلم الربامو ه 

ادلدوناتي تعمرب ادلدونات أحد أش ر أو ه ال الا ايديد وه ي  بارة  ع م كرات يمح مع خالن وضع تدوينات تاضع ااحدث  -0
 يف أ لين التفحا الرئ س ا, وتم ح ادلشاركا والمعل    ل  ا مع قبم الزوار.

 ييدة ة انييات مشيييكا, وهيي  مادييا ا تيييح اليياي  ي ماقييع يسييمح للمسييم دمني ةاضييافا وتعييديم ادلعلامييات ادلدونييا  ل ييه, وي ييدا قا -2
 ادلاليني مع ادل اخت ح ث تسمح ةادلشاركا وتعديم احملماى مع خالذلا.

ف سبالي  بارة  ع شب ا ا مما  ا ؽل ع الدخان إل ه رلانا, ح يث دت يع ادلسيم دمني ميع ت يايع جيداقات حيان العيامل ومشياركا  -,
 التار والف دياهات ة م حريا ةني ادلسم دمني. 

ييي أحيد شيب ات المااجيم اخ مميا   الي ي يمي ح للمسيم دا المةرييد ادل متير, ح يث يسيمح للمسيم دمني نشير رديالا نتيي ا تيا  -2
 ( حرفًا, مع إتاحا مشاركا التار والف دياهات, ومماةعا ادلسم دمني وت ايع التداقات حان العامل.021ةااقع )

ا يييم, ويسيييعين هييي ا الربنيييامو لتاحيييا المااجيييم ادلباشييير ةالتيييات  ا ييم ةلييي ي هييي  شيييب ا ا مما  يييا مت إنشييياؤها ةااديييطا شيييركا   -8
 والتارة  والفدياهات والردائم النت ا ,وتبادذلا مع اآلخريع.

ال ات يييابي أحيييد ةيييرامو المااجيييم اخ مميييا   الشييي  ة, وذليييا حييييار  ييياه  ليييين دييياحا العيييامل اخفياضييي , ي يييمح اشييياركا الفيييدياهات  -2
 انشاء رلما ا مع ال ناات اخلاجا للمسم دمني لم د  زلماى خاص ذح .ومشاركم ا مع اآلخريع, مع السماح ة

ل ن د إني ماقع  لين شب ا اخنينت يتنف ضمع الشب ات اخ مما  ا, والص هتمح ةالمااجم ادل   و رض السي ة ال ات يا والبحيث  -2
 خريع. ع العمم والفرص الا  ف ا, ح ث يم ح تبادن ونشر الس ة ال ات ا للمسم دمني اآل

يف ضاء مادب   تعد ةرامو المااجم اخ مما   ال اا  اغ ا  ليين ايممعيات وممنا يا المطب  يات ولعيم ميا ذكير ميع أهيح تليم اليربامو 
الص انمشر ادم دام ا, دااء ةش م م نع ومثري يف ااودياط اخ مما  يا, أو ةشي م يطةيين  ل يه نياع ميع الفاضيايا, وييرى الباحيث أن تليم 

 دم دام ا ةش م م نع ومثمر يف ادل دان اليةاي دمحدث مف اًما سلملًفا ضلا  مل ا المعل ح والمعلح. الربامو  ند ا
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 ختائ  ةرامو المااجم اخ مما  ي
ل ييد انمشييرت شيييب ات المااجييم اخ ممييا   ةشييي م كبيي   يييدا, وأجييبحت أكثيير اديييم داًما  لييين اخنينيييت وذلييم دلييا ذليييا مييع  يييات 

 (.2102  د  م, 2102وختائ  شل زةي )إةراه ح, 
المفا ل ياي تطلي  هيي   المسيم ا  لييين الدر يا اليص ي ييان ف  يا ادلشيياركني يف  مل يا اختتيان مييع تيخع  وتييخعر, ف ي  حت ي  دلسييلا ميع اافعييان  -0

 اختتال ا الص يسمط ع الفرد المبادن وادلشاركا ةش  أش اله.
ادلشييكني ح يث ي اميان ةبنياء احملمياى ةتيارة ممنا يا, واعيارف وم يارات جنا ا احملماىي ح ث يتنع احملماى داخم ه   اليربامو ميع قبيم  -2

 تزويد تلم الربنامو اجما ا كب ة مع التار والف دياهات, وغ  ذلم شلا ػل   رًضا للمسمف ديع من ا.
ركني أن يسيم دماا الربنييامو يف الالتزامن ياي إم ان يا إرديان الرديائم واديم باذلا يف وقيت منادي  للفييرد ادلسيم دا, وخ تمطلي  ميع كيم ادلشيا -,

 نفت الاقت.
قاةل ا المحايمي قدرة ودائم اختتان  لين ن م ادلعلامات مع ود ئ آلخر, وذلم مع خالن حتايم الردائم ادلسما ا إىل رديائم مطبا يا  -2

 والع ت جح ح.
معني أو معايا ماقف ميا, ةيم تمي ح ويمف  الباحث مع ما ذكر مع ختائ   ح ث تافر تلم الربامو الاقت واي د للاجان حملماى 

  الفعيان احلريا دلشاركا وجنا ا زلماى  ديد يثرى تلم الربامو, شلا غلعم مع ادلسم دا ناقًدا ل ث  مع ادلااقف ومعززًا لبعي ا, وهنا يظ ر دور 
 يف ادلشاركا وتطاير ادل ارات وادلعارف يف تلم الربامو.

 ادم دامات ةرامو المااجم اخ مما  ي
ادييم داا شييب ات المااجييم اخ ممييا   يف المعليي ح أجييبح واقًعييا, ودخاذلييا للفتييان الدراديي ا ويف العمل ييا المعل م ييا أجييبح ح   ييا,  إن

 (.2115  الش ري, 2102ولعم أهح ادم دامات ةرامو المااجم اخ مما   يف العمل ا المعل م ا دتثلت يفي )إةراه ح, 
 عل م ا مثم نشر ايداون الدراد ا, وتاج ف ادل رر وغ  ذلم.ادمةالن ه   الربامو يف ت د  خدمات ت -1
 مماةعا اانشطا الطالة ا والبحث ا وتل   ا  رب ه   الربامو, وادمةالذلا يف حتديد ماا  د الل اءات والن اشات ادلفماحا. -2
 م  وحتف ز ادلمعلمني  لين  رح أف ار إةدا  ا.ختط ئ وتطب   الربامو المدريب ا والمحف زيا يف العمل ا المعل م ا, وتبادن احملماى المعل  -3
 تفع م  مل ا المعلح مع الزمالء أو ااقران ح ث يم ا ان وي مشفان ادلعارف مًعا لمح    أهداف تعل م ا مشيكا. -4

م طي ئ, ويرى الباحث أن ادم داا ةرامو المااجم اخ مما   يةط  مساحات وادعا مع أدوار ادلعلح وادلمعلح دااًء  ليين مسيماى ال
ومشياركا أو اكمساب ادل ارات, أو تطاير ال ات مع خالن الربامو المدريب ا ادلمزامنا أو غي  ادلمزامنيا, أو  ليين مسيماى اليمعلح الي اع ميع جينا ا 

 احملماى, أو ت ا  العمل ا المعل م ا.
 عالقة برامج التواصل االجتماعي بالنمو المهني للمعلم:

وهيييي  أحييييدث أدوات المااجييييم ةييييني  2أحييييد أهييييح المطب  ييييات البييييارزة يف اي ييييم الثييييا  مييييع الاييييي   تعييييد ةييييرامو المااجييييم اخ ممييييا  
اا ادلسم دمني  رب اخنينيت, وميع الااضيح أن هي   اليربامو قيد أحيدعت تة ي ًا كبي ًا يف ك ف يا اختتيان وادلشياركا ةيني ااشي اص, ويعيد اديم د

( أعل يا اديم داا تليم اليربامو ,210  الزهيرا , 02,2ح ث أعبمت درادات كم ميعي) ايع يد, تلم الربامو يف العمل ا المعل م ا أمرًا ضروريًا 
 دلا ذلا مع تخع   لين العمل ا المعل م ا, ومع خالن ذلم دعين الباحث لمعرف أعر ةرامو المااجم اخ مما    لين النما ادل   للمعلح.

( اليص 2102ت اديم داا ةيرامو المااجيم اخ مميا   ومن يا دراديا إةيراه ح )وتعددت البحاث والدرادات العرة ا واا نب ا الص تناولي
تناولييت واقيييع ادييم داا شيييب ات المااجيييم اخ ممييا   يف العمل يييا المعل م يييا اتيير, ح يييث ادييم دمت الباحثيييا ادلييين و الاجييف ,  ودتثليييت   نيييا 

( اديمبانا, وتاجيلت النميائو إىل  أنيه 211ديمب ان ةاايايل )البحث مع أ ياء ه ملا المدريت العاملني ة ل ات ايامعيات, واديم دمت أداة اخ
ث خ تا ييد فييروا ذات دخلييه إحتييائ ا ةييني آراء أ ييياء ه ملييا المييدريت ةال ل ييات ادل ملفييا حييان ا ييع زليياور اخدييمبانا, ما ييدا احملييار الثييا  ح يي

المعل م ا لتاك أ ياء ال ل ات العلم ا  ند مسماى تا د فروا ذات دخلا إحتائ ا حان ادم داا شب ات المااجم اخ مما   يف العمل ا 
(1,10.) 
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( إىل تعرف مسيماى إشيباع احلا يات النفسي ا ليدى مسيم دم  شيب ا المااجيم اخ مميا   الفي ت 2102وهدفت درادا الط راوي )
دييالم ا, و امعييا اازهيير, ( مييع ايامعييا ال822ةييال مييع  لبييا ايامعييات, وادييم دا الباحييث ادليين و الاجييف , وت انييت   نييا الدرادييا مييع )

( ف يرة, وأ  يرت النميائو أن در يا إشيباع احلا يات 01و امعا ااقتين وةطري ا  شاائ ا, ودتثلت أداة البحيث يف اديمب ان ت انيت ف راتيه ميع )
 (.,22,8النفس ا لدى الطلبا مع خالن ادم داا شب ا المااجم اخ مما    اءت ةازن نسيب )

, 2ىل تتيييم ح ة مليييا م يحيييا لليييمعلح الشيييب   المشيييارك  قائميييا  ليييين تطب  يييات اي يييم الثيييا  للايييي ( إ2102وهيييدفت دراديييا السييي د )
وفعال م ا يف إكساب ةعط ال فايات ادل ما لدى أمنياء متيادر اليمعلح ىلائيم, واديم دا الباحيث ادلين و المجيرييب, وت انيت   نيا الدراديا ميع 

 ب ييت الباحثييا أداع اخخمبييار, وةطاقييا ادلالحظييا, وأ  ييرت النمييائو و يياد فييروا دالييا ( أمن ًييا للمتييادر ةمتييم ح ايما ييا الااحييدة, ح ييث ,0)
( ةني مسمايات در ات   نا البحث يف ال  اس البعدي خخمبار وةطاقا ادلالحظيا, وير يع ذليم ااعير اادادي  1,10إحتائ ا  ند مسماى )

 لب ملا المعلح الشب   المشارك  ادل يحا.
( إىل ت د  تتار م يح لما  ف إم ان ات وأدوات شب ات المااجم اخ مما   يف المعلح ال ائح  لين ,210وهدفت درادا  مر )

(  البيا 82ادلشرو ات, وأعر  يف زيادة دافع ا اخصلاز ضلا المعلح  رب الاي , واديم دمت الباحثيا ادلين و الاجيف , وت انيت   نيا البحيث ميع )
لم م  اًدا لدافع ا اخصلاز ك لم ادمب ان لالجتا  ضلا المعلح  رب الاي , وتاجلت الباحثا إىل و اد مع كل ا الية ا ةخا ال رى, وادم دمت ل 

   القيا  رديييا ةيني تا  ييف شيب ات المااجييم اخ مميا   يف الييمعلح ال يائح  لييين ادلشيرو ات, وةييني زييادة الدافع ييا لإلصلياز ضلييا اليمعلح  ييرب الاييي
 (.1,10 ند مسماى )

( درادا هدفت إىل تعرف فعال ا ةرنامو تدرييب ةادم داا مااقع المااجم اخ مما   الف ت ةال يف حتسني ,210وأ رت ال طاوي )
( مراهً يا قسيماا إىل رلميا مني 22 ادة احل اة لدى   نا مع ادلراه ني التح, وادم دمت الباحثا ادلن و المجرييب, وت انت   نا الدراديا ميع)

ا ومراه ييييا, وتاجييييلت الباحثييييا إىل و يييياد فييييروا ذات دخلييييا إحتييييائ ا ةييييني ممادييييط  رتيييي  در ييييات أفييييراد ( مراهً يييي02جتريب ييييا وضيييياةطا ةااقييييع )
 ايما مني ةعد تطب   الربنامو المجرييب لتاك ايما ا المجريب ا.

ممع ادلعرفيا ( إىل تعرف فا ل ا ادم داا شب ات المااجم اخ مما   يف حتت م العلاا واخجتا  ضلا رل02,2وهدفت درادا العنزي )
لدى  البات التف الثالث ادلماديئ ةادلدينيا ادلنيارة, واديم دمت الباحثيا ادلين و شيبه المجيرييب, ح يث  ب يت الدراديا  ليين   نيا ت انيت ميع 

 ا (  البا, ودتثلت أدوات البحيث يف اخمبيار حتتي ل  وم  ياس اخجتيا  ضليا رلمميع ادلعرفيا, وأ  يرت النميائو و ياد فيروا ذات دخليا إحتيائ,2)
 ( ةني ممادطات ايما ا المجريب ا والياةطا لالخمبار واخجتا  ضلا رلممع ادلعرفا لتاك ايما ا المجريب ا. 1,18 ند مسماى )

( إىل فا ل يييا شيييب ات المااجيييم اخ مميييا  " الييياي  " يف تنم يييا ادلفييياه ح الم نالا  يييا وم يييارات 2102وهيييدفت دراديييا أةيييا  ط يييا )
(  البيا ووز ييت 21التيف الماديع ااداديي  ةةيزة, واديم دمت الباحثييا ادلين و المجيرييب, وت انييت   نيا الدراديا مييع )اخنينيت ليدى  البييات 

( البا, وادم دمت الباحثا أداع اخخمبار وادلالحظا, وتاجيلت النميائو إىل و ياد فيروا ذات دخليا 21 لين رلما مني جتريب ا وضاةطا ةااقع )
مادطات در ات ايما مني يف اخخمبار البعدي للمفاه ح الم نالا  ا لتاك ايما ا المجريب ا, ك لم ( مع م1,18إحتائ ا  ند مسماى )

 يف ةطاقا مالحظا م ارات اخنينت.
( إىل تعييرف دوافييع ادييم داا الشييباب الفلسييط   لشييب ات المااجييم اخ ممييا   مييع و  ييا نظيير  لبييا 2102وهييدفت درادييا اعييا )

(  البا و البا, ودتثليت أداة البحيث يف 00,طاع غزة, وادم دا الباحث ادلن و الاجف , وت انت   نا الدرادا مع )ايامعات الفلسط ن ا ة 
% ( يل  يا اليدوافع النفسي ا 5,,2ادمب ان, وأ  رت أهح نمائو الدرادا, أن الدوافع ااكادؽل ا ه  الدوافع ااقاى ح ث حتلت  ليين نسيبا )

 واخ مما  ا.
( دراديا هيدفت إىل   (April Lynn Luehmann and Liz Tinelli, 2008ان ول يز ت ن لي وأ يرت اةرييم لاعلي

تعييرف ودييائم المييدويع يف شييب ات المااجييم اخ ممييا   لميياف  فييرص المفا ييم اخ ممييا   الييص تييد ح  مل ييا الييمعلح, ادييم دا الدرادييا ادليين و 
 نييا, وتاجييلت الدرادييا إىل أن ت ن ييات الشييب ات اخ مما  ييا مثييم ( معلمييا للعليياا شلاردييا للم08الاجييف  مييع خييالن   نييا ىلييث ت انييت مييع)

 ادلدونات لدي ا الم ان ات لد ح المعل ح ادل   مع خالن تنم ا ايما ات الص تمشارل يف المنم ا ادل ن ا. 
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 إجراءات البحث:
اشممم  لين من و البحث, ورلممعيه, و  نميه, وأدواتيه, تيمع ه ا احملار تاض ًحا لإل راءات الص قاا ذا الباحث لمح    أهداف ىلثه, ح ث 

 وأدال به الحتائ اي
: منهج البحث.  أوالا

الاجيان ا ممد البحث احلايل  لين ادلن و الاجف  دلالءممه لطب عا البحث ال ائح  لين وجف الظاهرة وجيفاً دق  ياً والمعبي   ن يا كم ياً وك ف ياَ, و 
لبحث احلايل ي دف إىل تعرف دوافع معلم  اللةا العرة ا )ادلعرف ا والا دان ا والسلاك ا( خديم داا خدمنما ات تس ح يف ف م ا وتطايرها, فا

ةييرامو المااجييم اخ ممييا  , وأعيير ذلييم  لييين ظليياهح ادل يي , ومييع خييالن اييع الباحييث الب انييات وادلعلامييات, ذييدف حتل ل ييا وادييم الص النمييائو 
  ع أن تس ح يف تطاير أداء أولملم ادلعلمني.وتفس ها, ومع مثَّ اخللاص إىل م يحات ؽل

 ثانيا: مجتمع البحث.
 ه.02,2/02,5ت ان رلممع البحث احلايل مع ا ع معلم  اللةا العرة ا  انط ا  ازان المعل م ا لعاا 

 ثالثا: عينة البحث.
( معلًمييا مييع ا ييع ادلراحييم 021مييع ) اقمتيير البحييث احلييايل  لييين معلميي   اللةييا  العرة ييا ا اتيي  تعليي ح جييب ا, وت اَّنييت   نييا البحييث

لمييني يف )اخةمدائ ييا, وادلمادييطا, والثانايييا( ةم تتيياهتح ومييؤهالهتح وخييرباهتح, وقييد متَّ اخم ييارهح ةطري ييا  شيياائ ا ةنيياًء  لييين  ييدد ادلييدارس وادلع
 ال طاع.

 رابعا: أدوات البحث. 
 ادم دا البحث احلايل ااداتني المال منيي 

 السلاك ا( خدم داا ةرامو المااجم اخ مما  .-الا دان ا-ادلعلمني )ادلعرف ا م  اس دلعرفا دوافع -
 اخدمب ان دلعرفا أعر ادم داا ةرامو المااجم اخ مما    لين النما ادل  . -

 ويف ما يل   رض مفتم ذلماي
 مقياس دوافع المعلمين: -1

اللةيا العرة يا خديم داا ةيرامو المااجيم اخ مميا    ح يث مت ت سي ح  مت ةناء ادل  اس )ميع إ يداد الباحيث( والي ي هيدف لمعيرف دوافيع معلمي 
دمييا, تليم اليدوافع إىل عالعييا  ااني ي دوافيع معرف ييا, ودوافيع و دان يا, ودوافييع ديلاك ا, ويف ضياء ادلمةيي ات المال يا ) ادلؤهيم العلميي , ديناات اخل

 ييم ترةيياي غيي  ترةيياي(, ومت ةنيياء ادل  يياس يف ضيياء اخدييمفادة مييع اادة ييات ادلرحلييا المعل م ييا, ةييرامو المااجييم اخ ممييا   ادلسييم دما ونيياع المخه
اليةاييييا والدراديييات السييياة ا يف هييي ا اييييان, ح يييث مت ضيييبئ ادل  ييياس ميييع خيييالن إ يييداد التيييارة ادلبدئ يييا للم  ييياس, و رضييي ا  ليييين رلما يييا ميييع 

الثبييات(, فادل  يياس اليي ي مت تتييم مه مييع النيياع ادلةليي    -لتييداادل متييني ليييبط ا ماضييا ً ا  مث إ ييراء جترةييا ادييمطال  ا ليييبط ا إحتييائ ا) ا
ال ي يمطل  مع ادلفحاص اخم ار إ اةا جح حا واحدة مع رلما يا ميع ال اةيات مثيمي ) ماافي  ةشيدة, ماافي , زلاييد....(.  ولي ا اشيممم 

م  بارة رلما ا خ ارات )تنطب   ل  ةدر اي كبي ة, ادل  اس ادلعد مع الباحث  لين عالعا  اان  رئ سا تفرع من ا رلما ا مع العبارات أماا ك
(  بييييارة, والييييدوافع السييييلاك ا 02(  بييييارة, والييييدوافع الا دان ييييا  لييييين )08ممادييييطا, قل لييييا, خ تنطبيييي (, وقييييد اشييييمملت الييييدوافع ادلعرف ييييا  لييييين )

مرا عييا ادل  يياس ح ييث اشييممم  لييين  (, ويف ضيياء ملحا يياهتح مت0(  بييارة, ومت  رضيي ا  لييين رلما ييا مييع السييادة احمل مييني )ملحيي , 02 لييين)
أ ليع  ليين أحيدث -رلما ا مع اآلراء والما   ات الص أخ ت ةعني اخ مبار ومن اي تعديم ةعط الت اغات  اليااردة يف ةعيط ايااني  مثيمي 
اي " أشيارل اآلخيريع البحاث يف رلان الية ا والمعل ح إىل " أ لع  لين كم  ديد يف رلان البحث العلم ", ك لم ح ف ةعيط العبيارات ومن ي

 قت  ح اهتح ال ام ا"  وذلم لعدا منادبم ا للدوافع ادلعرف ا.
ت  وقد أخ  الباحث ذ   ادللحا ات ل تبح ادل  اس يف جارته الن ائ ا م انًا مع عالعيا  ااني  رئ سيا ) معرف يا, و دان يا, ديلاك ا( ينيدرج حتي

 (.2(  بارة )ملح , 02كم  ان  من ا )
 وافع ادلعلمني ) اخلتائ  الس  امييا للم  اس (يجدا وعبات م  اس د -
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 أوخ ي جدا ادل  اس/ جدا اختساا الداخل  ي -
مت حساب جدا اختساا الداخل  للم  اس  ع  ري  حساب معامالت اخرتبياط ةيني در يا كيم  بيارة ميع  بيارات ادل  ياس و الدر يا  -

 (.0ل ا  لين ادل  اس ك م كما ها ماضح يف ايدون )ال ل ا للبعد ال ي تنمم  إل ه العبارة,  وك لم ةالدر ا ال 
 

 (ي  نمائو ق ح اختساا الداخل  لعبارات كم رلان وارتبا  ا ةالدر ا ال ل ا0 دون )
 البعد الثالث ) السلاك ( البعد الثا )الا دا ( البعد ااون) ادلعريف(

ا العبارة
ارتبا  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ارتبا  ا ةاحملار  

 ةالدر ا ال ل ا 
ارتبا  يييا ةالدر يييا  ارتبا  ا ةاحملار

 ال ل ا 
ارتبا  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  ارتبا  ا ةاحملار

 ةالدر ا ال ل ا 

0 1,82** 1,22** 1,22** 1,22** 1,28** 1,2** 
2 1,85** 1,82** 1,20** 1,22** 1,25** 1,22** 
, 1,20** 1,8,** 1,2,** 1,28** 1,2,** 1,22** 
2 1,82** 1,85** 1,85** 1,82** 1,22** 1,82** 
8 1,20** 1,20** 1,20** 1,82** 1,22** 1,22** 
2 1,2,** 1,20** 1,25** 1,85** 1,20** 1,28** 
2 1,22** 1,22** 1,28** 1,80** 1,8,** 1,88** 
5 1,22** 1,82** 1,2,** 1,82** 1,20** 1,2** 
0 1,20** 18,5** 1,82** 1,22** 1,85** 1,22** 

01 1,22** 1,25** 1,85** 1,20** 1,82** 1,22** 
00 1,2,** 1,20** 1,22** 1,8,** 1,8,** 1,28** 
02 1,28** 1,22** 1,88** 1,82** 1,28** 1,21** 
0, 1,85** 1,88** 1,82** 1,22** 1,80** 1.88** 
02 1,8,** 1,25** 1,85** 1,80** 1,22** 1,22** 

 1,18)* ( معامالت اخرتباط دالا إحتائ ا  ند مسماى           1,10)**( معامالت اخرتباط دالا إحتائ ا   ند مسماى   
يميح مع ايدون الساة  أن ق ح معيامالت اخرتبياط ةيني در يا العبيارة والدر يا ال ل يا  ليين ادل  ياس وااةعياد كانيت كل يا داليا إحتيائ ا  -

 يش  إىل جدا اختساا الداخل  للم  اس.  ومرتفعا إىل حد ما, شلا
كما مت حساب معامالت اخرتباط ةني الدر ا ال ل ا  لين كم ةعد مع ااةعاد والدر ا ال ل ا  لين ادل  اس فجاءت معامالت اخرتبياط   -

 (. 2كما ه  ماضحا ةايدون رقح )
 ين ادل  اس.(ي معامالت اخرتباط ةني الدر ا  لين كم ةعد والدر ا ال ل ا  ل2 دون )

 معامم اخرتباط ةالدر ا ال ل ا البعد
 1,52 ااوني ايان  ادلعريف

 1,20 الثا ي ايان  الا دا 
 1,52 الثالثي ايان  السلاك 

شليا ويميح مع ايدون الساة  ارتفاع ق ح معامالت اخرتباط ةني الدر ا ال ل ا  لين كم ةعد والدر ا ال ل يا  ليين ادل  ياس مرتفعيا وداليا  -
 يش  إىل جدا اختساا الداخل  للم  اس.
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 عان اي عبات ادل  اس.
( وهيا يشي  1,52كرونباخ للم  اس ك م ح يث ةلةيت ق مميه )  -مت حساب عبات ادل  اس  ع  ري  حساب معامم عبات ألفا  -0

 إىل معامم عبات مرتفع.
 (.,كرونباخ ل م ةعد مع أةعاد  ادل  اس الثالعا كما ها ماضح ددون رقح )-ألفا-كما مت حساب معامالت عبات    -2

 (ي معامالت عبات ألفا كرونباخ ل م ةعد مع أةعاد ادل  اس., دون )
 كرونباخ-معامم عبات ألفا البعد

 1,28 ااوني ايان  ادلعريف
 1,22 الثا ي ايان  الا دا 

 1,50 الثالثي ايان  السلاك 
 ( ارتفاع ق ح معامالت عبات ألفا كرونباخ ل م ةعد مع أةعاد ادل  اس.,ويميح مع  دون )

مت حساب عبات ادل  اس أييا ةادم داا  ري ا المجزئا النتف ا ح ث مت حساب معامم الثبات ال لين ةطري ا المجزئا النتف ا ةادم داا  -,
(, ال ي يش  إىل ارتفاع معامم عبات ادل  اس, كما مت حسياب معاميم الثبيات ةطري يا 1,52ةلةت ق ممه ) ةراون ح ث –معادلا دب مان 

 المجزئا النتف ا ل م ةعد  مع أةعاد ادل  اس كما ياضح ا ايدون المايلي
 (ي معامالت الثبات ةطري ا المجزئا النتف ا ل م ةعد مع أةعاد ادل  اسي2 دون )

 المجزئا النتف امعامم عبات  البعد
 1,20 ااوني ايان  ادلعريف

 1,21 الثا ي ايان  الا دا 
 1,52 الثالثي ايان  السلاك 

 ويالح  مع ايدون ارتفاع معامالت الثبات ل م ةعد مع أةعاد ادل  اس.
 استبانة النمو المهني: -2

  مت ةناء اخدمب ان )مع إ يداد الباحيث( والي ي هيدف لمعيرف أعير اديم داا ةيرامو المااجيم اخ مميا    ليين النميا ادل ي  دلعلمي  اللةيا العرة يا 
أا غ   ةايويف ضاء ادلمة ات المال ا ) ادلؤهم العلم , دناات اخلدما, ادلرحلا المعل م ا, ةرامو المااجم اخ مما   ادلسم دما, ناع المخه م تر 

ن ترةاي (, ومت ةنياء اخديمب ان يف ضياء اخديمفادة ميع اادة يات اليةاييا والدراديات السياة ا يف هي ا اييان, ح يث مت ضيبئ اخديمب ان ميع خيال
 إ يييداد التييييارة ادلبدئ ييييا لالدييييمبانا, و رضيييي ا  لييييين رلما ييييا مييييع ادل متييييني ليييييبط ا ماضييييا ً ا  مث إ ييييراء جترةييييا ادييييمطال  ا ليييييبط ا إحتييييائً ا

الثبات(, فادل  اس ال ي مت تتم مه مع الناع ادلةلي   والي ي يمطلي  ميع ادلفحياص اخم يار إ اةيا جيح حا واحيدة ميع رلما يا ميع  -)التدا
مفيردة يف جيارهتا ااول يا أمياا كيم مفيردة  20ال اةات مثمي) مااف  ةشدة, مااف , زلايد....(  ول ا اشممم اخدمب ان ادلعد مع الباحث  لين 

(, ويف ضيياء ملحا يياهتح مت مرا عييا اخدييمب ان 0ماافيي , زلايييد , غيي  ماافيي (, ومت  رضيي ا  لييين رلما ييا مييع السييادة احمل مييني )ملحيي ,  بييارة ) 
ح ث اشممم  لين رلما ا مع اآلراء والما   ات اليص أخي ت ةعيني اخ مبيار ومن ياي  إ يادة ترت ي  ادلفيردات وتعيديم ةعيط التي اغات  اليااردة 

 يف اخدمب ان.
 (.,مفردة )ملح ,  20د أخ  الباحث ذ   ادللحا ات ل تبح اخدمب ان يف جارته الن ائ ا م انا مع وق
 صدق وثبات استبانة النمو المهني للمعلمين ) الخصائص السيكومترية لالستبانة (: -3

 أوال: صدق االستبانة: صدق االتساق الداخلي.
حسياب معيامالت اخرتبياط ةيني در يا كيم  بيارة ميع  بيارات اخديمبانا ودر يا العبيارة مت حساب جدا اختساا الداخل  لالدمبانا  يع  ريي  

 (.8ةالدر ا ال ل ا  لين اخدمبانا ك م كما ها مدون يف  دون )
 (ي نمائو ق ح اختساا الداخل  لعبارات كم رلان وارتبا  ا ةالدر ا ال ل ا.8 دون)
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 معامم اخرتباط ةالدر ا ال ل ا العبارةرقح  معامم اخرتباط ةالدر ا ال ل ا  رقح العبارة
0 1,2** 02 1,2,** 
2 1,22** 02 1,88** 
, 1,2,** 05 1,8,** 
2 1,85** 00 1,22** 
8 1,21** 21 1,20** 
2 1,20** 20 1,22** 
2 1,22** 22 1,20** 
5 1,80** 2, 1,2,** 
0 1,22** 22 1,20** 

01 1,80** 28 1,28** 
00 1,2,** 22 1,22** 
02 1,80** 22 1,21** 
0, 1,82** 25 1,20** 
02 1,2,** 20 1,20** 
08 1,88** .- - 

 1,18)* ( معامالت اخرتباط دالا احتائ ا  ند مسماى    1,10)**( معامالت اخرتباط دالا احتائ ا   ند مسماى   
والدر ا ال ل ا  ليين ادل  ياس كانيت كل يا داليا إحتيائ ا ومرتفعيا إىل حيد يميح مع ايدون الساة  أن ق ح معامالت اخرتباط ةني در ا العبارة 

 ما, شلا يش  إىل جدا اختساا الداخل  لالدمبانا.
 ثانيا :ثبات االستبانة.

( وهيا يشي  1,02كرونباخ لالدمبانا ك م  ح يث ةلةيت ق مميه )  -مت حساب عبات اخدمبانا  ع  ري  حساب معامم عبات ألفا -0
 ت مرتفع.إىل معامم عبا

مت حساب عبات اخدمبانا أييا ةادم داا  ري ا المجزئا النتف ا  ح ث مت حساب معامم الثبات ال ليين ةطري يا المجزئيا النتيف ا  -2
 (, وال ي يش  إىل ارتفاع معامم عبات اخدمبانا. 1,50ةراون ح ث ةلةت ق ممه ) –ةادم داا معادلا دب مان 

 خامسا: تطبيق البحث.
 ايل وف  ال راءات المال ا يدار البحث احل

 ليي  الباحييث خطيياب تطب يي  أدوات الدرادييا مييع قبييم رئيي ت قسييح ادلنيياهو و ييرا المييدريت, وا مميياد  مييع كل ييا الية ييا, ما ً ييا  -0
 لدارة تعل ح جب ا للمعاون مع الباحث يف تطب   الدرادا.

تعل ح جيب ا, مت تا  يه خطياب للميدارس ادلسيم دفا لمطب ي  ةعد أن مت اخم ار   نا الدرادا  شاائً ا مع قبم شؤون ادلعلمني ةادارة  -2
 أداع البحث  لين معلم  اللةا العرة ا ا ات  جب ا المعل م ا.

 تطب   أداع البحث )ادل  اس دلعرفا الدوافع, ادمب ان النما ادل   للمعلمني(. -,
 اع الب انات وحتل  ا ةادم داا الربامو الحتائ ا. -2
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 اإلحصائية المستخدمة في البحث.سادسا: األساليب 
مت اديييم داا ااديييال   الحتيييائ ا المال يييا حلسييياب جيييدا - spss.مت حتل يييم الب انيييات ومعايم يييا اديييم داا الربنيييامو الحتيييائ    -

 وعبات اخدمبانا. 
 ةراون. –معادلا دب مان *معامم ارتباط ة دان. * معامم عبات ألفا كرونباخ. * معامم الثبات ةطري ا المجزئا النتف ا ةادم داا   
 مت ادم داا اادال   الحتائ ا المال ا لمحل م ة انات اخدمباناي   -  

 .independent samples T- testت للع نات ادلسم لا  –* اخمبار             
 .   one way ANOVA*أدلاب حتل م المبايع ااحادي              

 *النس  ادلملايا, وادلمادطات احلساة ا.* اخمبار ش ف ه البعدي للم ارنات ادلمعددة            
 نتائج البحث وتفسيرها :

تنيياون هيي ا احملييار  رضييا لنمييائو البحييث الييص مت الماجييم إل  ييا مييع خييالن حتل ييم الب انييات الييص مت اع ييا  ييع  رييي  اخدييمبانا  لييين   نييا 
 وف ا لمسلسم أدمللا البحث وذلم  لين النحا المايليالبحث , وقد مت  رض ا ومناقشم ا 

: عرض نتائج البحث.  أوالا
, وتازيع يا  ليين (  رًضيا خلتيائ    نيا البحيث2قبم اخلاض يف مناقشا الب انات وال اةيا  يع أديمللا البحيث, ينياقل  يدون رقيح ) 

 ممة ات البحث ومسماياته والم رارات والنس  ادلملاياي 
 البحث, وتازيع ا  لين ممة ات البحث, والنس  ادلملايا.(ي ختائ    نا 2 دون)

 الاايل النسبا ادلملايا % الم رار)ل( مسماياته ادلمة 

 ادلؤهم
 8.5 2 دةلاا

 58.5 ,01 ة الارياس 021
 ,.5 01 درادات  ل ا

 دناات اخلدما
 02.2 02 8-مع جفر

 2.8, 28 01-2مع  021
 ,.25 85 فخكثر 00مع 

 ادلرحلا
 8, 22 اةمدائ 

 ,.,, 21 ممادئ 021
 0.0, 5, عاناي

ناع ةرنامو 
 المااجم

 08.5 00 ف ت ةال

021 
 ,.,, 21 تايي

 08 05 يات اب
 1, 2, واتت اب

 8.5 2 دناب شات
 النتائج  المتعلقة بالسؤال األول : 

دتثليت نميائو  ميا دوافيع معلمي  اللةيا العرة يا خديم داا ةيرامو المااجيم اخ مميا   ميع و  يا نظيرهح؟ لإل اةا  ع السؤان ادلممثم يفي
 البحث يف المايلي
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لمحديد در ا ادلااف ا  لين ادمبانا دوافع ادلعلمني مت البناء  لين ق ما ادلمادئ احلسا  ويف ضاء در يات قطيع م  ياس أداة البحيث, وذليم    -
( , ومت حسيياب ادلييدى  2ي  0 لم ييدير در ييا ادلااف ييا  ح ييث مت حتديييد  ييان فييية ادل  يياس ادلسييم دما يف هيي   ااداة ) مييع ةا مميياد ادلع ييار المييايل

( , مث إضيافا هي   ال  ميا  1,28=  2/,(, وال ي مت ت س مه  ليين  يدد فييات ادل  ياس اارةعيا للحتيان  ليين  يان الفيية أي ) ,= 0 -2)
 (ي 2( وذلم لمحديد احلد اا لين للفية ااوىل, وه  ا ةالنسبا لباق  الفيات كما ها مبني ةايدون رقح )0)إىل أقم ق ما يف ادل  اس وه ي 

 (ي در ا ادلااف ا  لين ادمبانا دوافع ادلعلمني.2 دون )
 در ا ادلااف ا /اخنطباا ادلمادئ احلسا   الفية الازن النسيب  ا
 تنطب خ  0,22 -0   0,28 – 0 % 8,,2 – 28 0
 تنطب  ةدر ا قل لا 2,20 – 0,28 2,8 – 0,28 22,28% – 28,,2 2
 تنطب  ةدر ا ممادطا 22,, – 2,8 28,, - 2,8 % 50 – 22,8 ,
 تنطب  ةدر ا كب ة 2 – 28,, 2 – 28,, 011% – 50,28 2

النسييب ا  لمحل ييم ادييمجاةات   نييا البحييث,  ولإل اةييا  ييع هيي ا السييؤان مت حسيياب ادلمادييطات احلسيياة ا واخضلرافييات ادلع اريييا وااوزان 
ع كما مت حتديد در ا انطباا العبارة وذلم وفً ا للمع ار احملدد وادلاضح ةفتم إ راءات البحث, وف ما يل   رض للنمائو اخلاجا ة م ةعد مي

 أةعاد اخدمبانا .
النسب ا خدمجاةات   نا البحث اخلاجيا ةايااني  ادلعرف يا ليدوافع (ي ادلمادطات واخضلرافات وااوزان 5البعد ااوني اياان  ادلعرف ا ي دون )

 ادلعلمني.

رقح العبارة
 

 

 
 العبارة

 در ا انطباا اياان  ادلعرف ا
ادلمادييييييييييييييييييييييييييييييييييييييئ 

 احلسا 
اخضلييييييييييييييييييييييييراف  الازن النسيب

 ادلع اري
 در ا اخنطباا

 ةدر ا كب ة 22. 52.20 0,., أىلث  ع ادلعلامات ايديدة يف رلان الية ا والمعل ح 0
 ةدر ا كب ة 21. 52.15 25., أحتم  لين متادر  لم ا ممنا ا 2
 ةدر ا ممادطا 0.11 28.22 2.22 أحتم  لين دورات تدريب ا معممدة ,
 ةدر ا ممادطا 52. ,28.2 ,1., أشارل زمالئ  يف م نا المدريت ةرواةئ تعل م ا مف دة 2
 ةدر ا ممادطا 50. 22.20 2.00 أ لع  لين كم  ديد يف رلان البحث العلم  8
 ةدر ا كب ة 20. ,55.0 ,8., أجم إىل آخر ااخبار وادلسمجدات  لين الساحا 2
 ةدر ا ممادطا 28. 5,.20 05., أحم ةعط ادلش الت ال ام ا الص أوا   ا 2
 ةدر ا ممادطا 50. 21.11 2.51 أتاةع د  العلماء واصلازاهتح العلم ا 5
 ةدر ا ممادطا 22. 25.28 08., تعل م ا وترةايا  ديدة أتعرف  لين ع افات 0

 ةدر ا ممادطا 51. 22.85 2.05 أحتم  لين قدر كاف مع احلاارات وادلناقشات الثريا 01
 ةدر ا ممادطا 52. 25.02 2.22 أد ح يف إغلاد حلان  لم ا  ديدة غ  مخلافا 00
 ةدر ا ممادطا 52. 51.20 20., أىلث  ع إ اةا أي دؤان مع خالن تلم الربامو 02
 ةدر ا ممادطا 02. 28 11., أ لع  لين مسمجدات ال م  العلم ا واليةايا ,0
 ةدر ا ممادطا 02. 21.22 2.52 أ رح العديد مع المساؤخت  رب تلم الربامو. 02

 ةدر ا ممادطا 2.22 22 12., الدر ا ال ل ا للجان  ادلعريف 
 ( يميح المايلي5ايدون رقح )وةادم راء النمائو ادلميمنا يف 
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 (.22( ووزن نسيب )12.,أ طين أفراد   نا البحث ايان  ادلعريف مااف ا )ةدر ا ممادطا( امادئ حسا  )  -0
 (.0,., – 2.22تراوحت ق ح ادلمادطات احلساة ا ما ةني )  -2
(,  0,.,"ىف ادلرتبيا ااوىل اماديئ حسيا  ) أىليث  يع ادلعلاميات ايدييدة يف رليان الية يا والمعلي ح ( ونت ا "0 اءت العبارة رقح ) -,

" يف ادلرتبييا ااخيي ة امادييئ  أحتييم  لييين دورات تدريب ييا معممييدة ( ونتيي ا ي",(, ة نمييا  يياءت العبييارة رقييح ) 52,20ووزن نسيي) )
 (. 28.22(, ووزن نسيب ) 2.22حسا  )

اآلت ياي أىليث  يع ادلعلاميات ايدييدة يف رليان الية ييا للعبيارات تشي  النميائو أن أفيراد   نيا البحيث أ طياا در يا مااف يا )ةدر ييا كبي ة(  -2
 أجم إىل آخر ااخبار وادلسمجدات  لين الساحا, و والمعل ح, وأحتم  لين متادر  لم ا ممنا ا

يان  الا دا  (ي ياضح ادلمادطات واخضلرافات وااوزان النسب ا خدمجاةات   نا البحث اخلاجا ةا0البعد الثا ي ايان  الا دا / دون )
 لدوافع ادلعلمني.

رقح  بارة
الع

  

 
 العبارة

 در ا انطباا اياان  الا دان ا
 در ا اخنطباا اخضلراف ادلع اري الازن النسيب ادلمادئ احلسا 

 ةدر ا كب ة 82. ,01.2 ,2., أح  ادم دم ا لس الا ادلشاركا ف  ا 0
 ةدر ا كب ة 28. 52.28 28., أشعر ةالسعادة  ندما أتتفح تلم الربامو 2
 ةدر ا كب ة 20. 52.15 25., أدتىن تا  ف ا يف العمل ا اليةايا والمعل ما ,
أح  أن أقارن ةني معلامات تلم الربامو ومعلاماع  2

 اخلاجا
 ةدر ا كب ة 22. 52.15 25.,

 كب ةةدر ا   ,2. 50.22 22., أ ج  كث ا ةالطرح الص تمناوله تلم الربامو 8
 ةدر ا ممادطا 22. 20.85 05., أشعر ةالرغبا يف ادلشاركا يف ةعط تلم الربامو 2
أشعر ةاخرت اح  ند تا  ف ا داخم ادلؤدسات  2

 المعل م ا
 ةدر ا كب ة 22. 52.02 2,.,

 ةدر ا كب ة 25. 50.22 22., أهمح كث ا ةاغلاد احللان العلم ا مع خالذلا. 5
 ةدر ا كب ة 25. 52.20 0,., لما  ف أف ار إةدا  اأفيم ادم دام ا  0

أح  إعارة اهمماا الزمالء  ند ادم دام ا يف النما  01
 ادل  

 ةدر ا ممادطا 22. 50.12 22.,

أم م خدم داا ةعط الفدياهات المعل م ا مع  00
 خالذلا

 ةدر ا كب ة 20. 28.,5 8,.,

 ةدر ا كب ة 25. 02.,5 2,., خالذلاأرغ  تعرف  لين ادلسمجدات اليةايا مع  02
أشعر ةادلمعا  ند زلاولص الم ت   ع ادلعلامات  ,0

  ربها
 ةدر ا كب ة 22. 5,.52 5,.,

 ةدر ا كب ة 52. 51.22 22., أشعر ةالغلاة ا  ند نشر أف اري اليةايا مع خالذلا 02
 ةدر ا كب ة 0,.2 58 2., الدر ا ال ل ا للجان  الا دا 

 ( يميح المايلي0ةادم راء النمائو ادلميمنا يف ايدون رقح )
 (. 58( ووزن نس) )2. ,أ طين أفراد   نا البحث ايان  الا دا  مااف ا )ةدر ا كب ة( امادئ حسا  )  -0
 (.  ,2., – 05.,تراوحت ق ح ادلمادطات احلساة ا ما ةني ) -2  -2
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( ووزن  ,2.,"يف ادلرتبييا ااوىل امادييئ حسييا  )لسيي الا ادلشيياركا ف  ييا أحيي  ادييم دم ا  ( ونتيي ا " 0 يياءت العبييارة رقييح )  -,
" يف ادلرتبيا ااخي ة  أشيعر ةالرغبيا يف ادلشياركا يف ةعيط تليم اليربامو ( ونتي ا ي"2(, ة نما  ياءت العبيارة رقيح ) ,01.2نس) )

 (.20.85( ووزن نسيب )05.,امادئ حسا  )
(ي ادلماديطات واخضلرافيات وااوزان النسيب ا خديمجاةات   نيا البحيث اخلاجيا ةايااني  السيلاك ا 01) يدون البعد الثالثي ايان  السيلاك / 

 لدوافع ادلعلمني.
رقح 

 العبارة 
 

 العبارة
 در ا انطباا اياان  السلاك ا  

 در ا اخنطباا اخضلراف ادلع اري الازن النسيب ادلمادئ احلسا 
 ةدر ا ممادطا 52. 28.22 12., والمعل م ا مع خالذلاأخطئ للعمل ا اليةايا  0
 ةدر ا ممادطا 51. 22.81 01., أنظح أوقاع اوفر وقما لمتفح ةعط تلم الربامو 2
 ةدر ا ممادطا 52. 5,.20 05., أرشد اآلخريع إىل ادم داا ةعط تلم الربامو ,
 ةدر ا كب ة 22. 5,.52 5,., ألم ئ رلما ا مع ااف ار الةدا  ا  ربها 2
 ةدر ا كب ة 21. 02.,5 2,., ادم دا ةعط تلم الربامو لمطاير م اراع المدريس ا 8
 ةدر ا ممادطا 52. 28.,2 2.08 أمارس  مل ا الم ا  ال اع مع خالن تلم الربامو 2
 ةدر ا ممادطا 50. 51.20 20., أ  د ج اغا ةعط أف اري ال دؽلا اسمجدات حديثا 2
 ةدر ا ممادطا 52. ,25.0 ,0., الربامو لمعديم السلاك ات غ  ادلرغاةاأقتد تلم  5
 ةدر ا ممادطا ,0. 22.02 2.02 أ د ةعط ادلشاركات اليةايا للنشر مع خالذلا 0

 ةدر ا ممادطا ,5. 22.81 2.01 أرةئ شلارداع المدريس ا داخم التف ةبعط تلم الربامو 01
 ةدر ا ممادطا 0.02 22.02 2.82 ادلبسطا  رب تلم الرباموأق ح ةعط الدورات المدريب ا  00
 ةدر ا ممادطا ,5. ,51.2 ,2., أدم دا ةرامو المااجم اخ مما   لليف ه والمسل ا 02
 ةدر ا ممادطا 20. 22.28 18., أدون رلما ا مع ادللحا ات ادلف دة مع خالذلا ,0
أقييياا ةم يييا  ةعييييط مشييياركات الطيييالب مييييع خيييالن تلييييم  02

 الربامو
 ةدر ا ممادطا 0.12 28.,2 2.88

 ةدر ا ممادطا 2.2 22 12., الدر ا ال ل ا للجان  السلاك   
 ةدر ا ممادطا 05.22 25.8 02., الدر ا ال ل ا لدوافع ادلعلمني 

 (  يميح ما يل  ي01ةادم راء النمائو ادلميمنا يف ايدون رقح )
 (. 25.8( ووزن نس) )02.,أ طين أفراد   نا البحث ايان  السلاك  مااف ا )ةدر ا ممادطا ( امادئ حسا  )  -0
 (.  5,., – 2.88تراوحت ق ح ادلمادطات احلساة ا ما ةني ) -2
(, ووزن  5,.,"يف ادلرتبيا ااوىل اماديئ حسيا  ) ألم ئ رلما يا ميع ااف يار الةدا  يا  ربهيا ( ونت ا "2 اءت العبارة رقح ) -,

" يف  أقاا ةم ا  ةعط مشياركات الطيالب ميع خيالن تليم اليربامو ( ونت ا ي"02(, ة نما  اءت العبارة رقح ) 5,.52نس) )
 (. 28.,2(, ووزن نس) )2.88ادلرتبا ااخ ة امادئ حسا )

(شلا يش  إىل أن الدوافع الا دان ا مع أكثير اليدوافع 58دان ا حتلت  لين أ لين وزن نسيب) ويميح  ند  رض ااةعاد الثالعا أن الدوافع الا 
 لدى معلم  العرة ا  خدم دا ةرامو المااجم اخ مما  .
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 ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.  
ودتثليت نميائو  ادل   مع و  ا نظر معلمي  اللةيا العرة يا؟ما أعر ادم داا ةرامو المااجم اخ مما    لين النما -2 لإل اةا  ع السؤان الثا ي

 البحث يف المايلي
لمحديييد در ييا ادلااف ييا  لييين ادييمبانا النمييا ادل يي   مت ةنيياء ق مييا ادلمادييئ احلسييا  يف ضيياء در ييات قطييع م  يياس أداة البحييث, وذلييم ةا مميياد   

 0 -,( , ومت حسيياب ادلييدى ),ي  0ادلع ييار المييايل لم ييدير در ييا ادلااف ييا, ح ييث مت حتديييد  ييان فييية ادل  يياس ادلسييم دما يف هيي   ااداة )مييع 
(, مث إضيافا هي   ال  ميا إىل أقيم ق ميا 1,22=  ,/2 ي مت ت س مه  لين  دد فيات ادل  اس الثالعيا للحتيان  ليين  يان الفيية أي )( وال2=

     (ي                             00(  وذلم لمحديد احلد اا لين للفية ااوىل, وه  ا ةالنسبا لباق  الفيات كما ها مبني ةايدون )0يف ادل  اس وه  )
 (ي در ا ادلااف ا  لين ادمبانا النما ادل  .00 دون )

 در ا ادلااف ا ادلمادئ احلسا  الفية الازن النسيب ا
 خ أواف  0.22 -0 0.22 – 0 % ,.88 – ,.,, 0
 زلايد ,,.2 – 0.22 2,.2 – 0.22 22.0% – 88.2 2
 مااف  , – 2,.2 ,- 2,.2 % 011 – 25 ,

 ولإل اةييا  لييين هيي ا السييؤان مت حسيياب ادلمادييطات احلسيياة ا واخضلرافييات ادلع اريييا وااوزان النسييب ا لمحل ييم ادييمجاةات   نييا البحييث , كمييا مت
 م راءحتديد در ا ادلااف ا وذلم وفً ا للمع ار احملدد وادلاضح ةفتم إ راءات البحث, وف ما يل   رض للنمائو اخلاجا ةدر يا النميا ادل ي  ةادي

 (ي   02 دون )
 (ي ادلمادطات واخضلرافات وااوزان النسب ا خدمجاةات   نا البحث اخلاجا ةالنما ادل  02 دون )

 
رقح العبارة
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 در ا النما ادل   

ئ 
دييييييييييي
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سا 
احل

 

الييييييييييييييييييييييييييييييييازن 
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ضليييييييرا
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ري

دلع ا
ا

 
 

يييييا 
يييييييييييييي

ر يييي
د

 ا 
دلااف

ا
 

 مااف  2,. 08.88 2.52 عريا للنما ادل  تافر ةرامو المااجم اخ مما   معلامات  0
تسييا د ةييرامو المااجييم اخ ممييا    لييين حتديييد اخحم ا ييات الفعل ييا ضلييا  2

 ادل نا
 مااف  85. ,52.0 2.20

 مااف  21. 55.21 2.22 تافر ةرامو المااجم اخ مما   الاقت واي د لم ط ئ الربامو المعل م ا  ,
 مااف  82. 55.21 2.22 يف المطاير ادل   السريع تس ح ةرامو المااجم اخ مما   2
 مااف  82. 01.88 2.22 تزود ةرامو المااجم اخ مما   اجما ا مع ادل ارات المدريس ا الفعالا 8
تسا د ةرامو المااجم اخ مما    لين تا  ف اخدييات ج ات المدريسي ا  2

 ادلنادبا
 مااف  82. 55.21 2.22

 مااف  82. 01.88 2.22 اخ مما   مع مسماى اخغلاة ا ضلا م نا المدريت ترفع ةرامو المااجم 2
 مااف  22. 5,.00 2.22 تافر ةرامو المااجم اخ مما   مااقف ممنا ا لمعزيز دافع ا ادلمعلح 5
 مااف  28. 02.22 2.25 حت   ةرامو المااجم اخ مما   المااجم ادلثمر اجدقاء ادل نا  0

تسيييييا د ةيييييرامو المااجيييييم اخ مميييييا    ليييييين ادلشييييياركا الفعاليييييا يف العمل يييييا  01
 المعل م ا 

 مااف  22. 02.20 2.25

حت ييييي  ةيييييرامو المااجييييييم اخ مميييييا   نا يييييا مييييييع المااجيييييم ادلباشييييير دلااكبييييييا  00
 ااحداث

 مااف  20. 02.22 2.25
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 مااف  81. 50.00 2.21 والمعل حتعزز ةرامو المااجم اخ مما   م ارات ىلث ا يف رلان الية ا  02
 مااف  5,. 08.52 2.55 جتعم ةرامو المااجم اخ مما   مع تطاير ادل ارات أكثر مرونا ,0
 مااف  82. 2,.55 2.28 تافر ةرامو المااجم اخ مما   نا ا مع النما ادل   ال اع 02
 مااف  21. 52.20 2.22 التفتافر ةرامو المااجم اخ مما   أدال   تعل م ا زلفزة داخم  08
تافر ةرامو المااجم اخ مما   الاقت واي د دلماةعا مااقيع مم تتيا يف  02

 ايان ادل  
 مااف  85. ,50.2 2.25

 مااف  22. 5,.00 2.22 تم ح ةرامو المااجم اخ مما   فرجا وادعا لمبادن اخلربات ادلثمرة 02
 مااف  22. 02.20 2.22 المناع يف أظلاط المعلح الفعالا تسا د ةرامو المااجم اخ مما    لين 05
 مااف  ,2. 02.22 2.25 ختل  ةرامو المااجم اخ مما   مااقف اةم اريا تمممع ةااجالا وايادة 00
تسييييا د ةييييرامو المااجييييم اخ ممييييا    لييييين حييييم ادلشيييي الت داخييييم غرفييييا  21

 التف وخار  ا
 مااف  21. 52.22 2.21

 مااف  22. 21.,5 2.80 تافر ةرامو المااجم اخ مما   أدال   ممنا ا للم ا   20
 مااف  88. 55.18 2.22 تس ح ةرامو المااجم اخ مما   يف خل  مااقف إغلاة ا ةني ادلمعلمني 22
حتفز ةرامو المااجم اخ مما    لين مااكبا المة ات ادلمسار ا يف ادل يدان  ,2

 اليةاي
 مااف  ,8. ,50.2 2.25

حتفز ةرامو المااجم اخ مما    لين اخشيال يف دورات تدريب ا يف ايان  22
 اليةاي

 مااف  22. 00.22 2.28

 مااف  82. 55.21 2.22 تس م ةرامو المااجم اخ مما    مل ا اخشيال يف ورش العمم  اليةايا 28
 مااف  85. 55.18 2.22 تس ح ةرامو المااجم اخ مما   يف معرفا نمائو ادلؤدترات العلم ا  22
تافر ةرامو المااجم اخ مما   الاقت لالرتباط خبيرباء للمطياير يف اياني   22

 ادل  
 مااف  80. 02.20 2.22

 مااف  ,8. 50.00 2.21 جتعم ةرامو المااجم اخ مما   مع ادل اا المدريس ا أكثر تنظ ماً  25
 مااف  81. 2,.55 2.28 تافر ةرامو المااجم اخ مما   معلامات عريا للنما ادل   20

 مااف  ,0.1 50.0 2.2 الدر ا ال ل ا للنما ادل   
 ( يميح ما يل  ي02ةادم راء النمائو ادلميمنا يف ايدون )

 (. 50.0(, ووزن نسيب )2.2مسماى النما ادل   امادئ حسا  )أ طين أفراد   نا البحث النما ادل   در ا )مااف (  لين  -0
 (.  2.55 – 2.80تراوحت ق ح ادلمادطات احلساة ا ما ةني ) -2
 2.55"يف ادلرتبيا ااوىل اماديئ حسيا  ) جتعم ةيرامو المااجيم اخ مميا   ميع تطياير ادل يارات أكثير مرونيا( ونت ا " ,0 اءت العبارة )-,

" يف ادلرتبييا ااخيي ة  تييافر ةييرامو المااجييم اخ ممييا   أدييال   ممنا ييا للم ييا (, ونتيي ا 20(, ة نمييا  يياءت العبييارة )52.08(, ووزن نسيييب )
 (. 2.,5(, ووزن نسيب )2.880امادئ حسا  )

 النمائو  ادلمعل ا ةالسؤان الثالثي
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عرة ا ةخةعادها ودر ا النما ادل   لدهح؟, مت حساب معامالت ي هم تا د  القا ارتبا  ه ةني دوافع معلم  اللةا اللإل اةا  ع السؤان الثالث
 (ي,0اخرتباط الثنائ ا ةني دوافع ادلعلمني ةاةعادها ودر ا النما ادل   للمعلمني كما ها ماضح ددون )

 (ي معامالت اخرتباط ةني دوافع معلم  اللةا العرة ا ةخةعادها ودر ا النما ادل  ,0 دون ) 
 اخرتباط ةالنما ادل  معامم  الدوافع

 **1.22 ايان  ادلعريف
 **2,.1 ايان  الا دا 
 **0,.1 ايان  السلاك 

 **1.20 الدر ا ال ل ا للدوافع
 1.10)**( = دالا  ند مسماى 

ادل ي , شليا يشي  إىل و ياد ( ةيني دوافيع ادلعلميني والنميا 1.10ويالح  مع ايدون الساة  و اد معامالت ارتباط دالا إحتائ ا  ند مسماى )
  القا ارتبا  يا ةيني دوافيع ادلعلميني خديم داا ةيرامو المااجيم اخ مميا   والنميا ادل ي  ليدي ح, ويمييح كي لم أن اليدافع السيلاك  ح ي  أ ليين

 معامم ارتباط مع النما ادل  .
 النتائج  المتعلقة بالسؤال الرابع:

اا النسيب لدوافع معلم  اللةا العرة ا خدم داا ةرامو المااجيم اخ مميا   يف المنبيؤ ةيالنما ادل ي  ولإل اةا  ع السؤان الراةعي ما مدى الد  
 لدي ح ؟

مت المح   ميع جيحا هي ا السيؤان ةاديم داا أديلاب حتل يم اخضليدار اخلطي , وذليم للحتيان  ليين أفييم معادليا تنبيؤ تمييمع ادلمةي  ادلسيم م 
 , وف ما يل   رض لنمائو حتل م اخضلدار ي  المبايع يف ادلمة  الماةع )ااداء الا  ف (جاح  أكرب إد اا )تخع  دان( يف تفس

 (ي 02 دون رقح ) Enter)أ(ي مل   لنماذج حتل م اخضلدار ةطري ا      
 لمحل م اخضلدار. Enter(ي مل   لنماذج 02 دون )

 اخلطخ ادلع اري للم دير ادلعدن R R2 R2 النماذج
0 1,,5 1,020 1,1.022 5,, 

 ادلمة  ادلسم م ي دوافع ادلعلمني             ادلمة  الماةع ي )النما ادل   (
% ميع المبيايع يف النميا ادل ي  للمعلمييني  02,0أي أن  1,020)مرةيع معاميم اخرتبياط ادلمعييدد( =  R2 ( أن ق ميا  02يمييح ميع  يدون ) 

 مت تفس   مع خالن ممة  دوافع ادلعلمني خدم داا ةرامو المااجم اخ مما  .  
 (ي ياضح نمائو حتل م المبايع لالضلدار ادلمعدد.08)ب(ي  دون ) 

در ييييييييييييات  رلماع ادلرةعات (0النماذج )
 احلريا

ممادييييييييييييييئ ادلرةعييييييييييييييات 
 الدخلا ف )المبايع(

 1,110دالا  ند  21,2 02222,0 0 0222,02 اخضلدار
 21,12 005 5222,2 البااق 
  000 ,,0202 ال لين

 ادلمة  ادلسم م يدوافع ادلعلمني                                  ادلمة  الماةع ي النما ادل              
( اليييي ي يعييييىن أن ممةيييي  دوافييييع ادلعلمييييني 1.10(, وهيييي  دالييييا  نييييد مسييييماى )21,2( دخلييييا ظليييياذج اخضلييييدار ) ف = 08يميييييح مييييع  ييييدون )

 داا ةيرامو خدم داا ةرامو المااجم يفسر قدرا داخ مع المبايع يف النما ادل   للمعلمني,  شلا يعىن و اد تخع  دان ممة  دوافع ادلعلمني خدم
  لين النما ادل   للمعلمني. المااجم 
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 ( ياضحي معامالت اخضلدار02) ي(ي  دون )

 (0النماذج )
ادلعيييييييييييييييييييييييامالت  ادلعامالت غ  ادلع اريا

 الدخلا T ادلع اريا
B اخلطخ ادلع اري  

 1,110دالا  ند  0,28 - ,8,8 22,,8 الثاةت
 1.110دان  ند   2,82 5,,1 1,122 1,05 دوافع ادلعلمني

 ادلمة  ادلسم م ي دوافع ادلعلمني .                  ادلمة  الماةع ي النما ادل   .                
وهيييين داليييا  نيييد مسيييماى  B  =1.,5( أن الدييي اا ااكيييرب يف تفسييي  المبيييايع كيييان را عيييا إىل ممةييي  دوافيييع ادلعلميييني )02يمييييح ميييع  يييدون )

ويسيم ل  ميع هي ا اييدون دوافع ادلعلمني خديم داا ةيرامو المااجيم  ليين النميا ادل ي  للمعلميني,  شلا يعىن و اد تخع  دان دلمة  ( .1.110
 معادلا المنبؤ المال ا ي

 )دوافع ادلعلمني (5,,1+  22,,8النما ادل   للمعلمني   = 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس : 

ةييني ادييمجاةات    نييا البحييث ) ادلمعل ييا ةالييدوافع والنمييا ادل يي  ( تبًعييا دلمةيي ات  ولإل اةييا  ييع السييؤان اخلييامت يهييم تا ييد فييروا دالييا إحتييائ ا
ناع المخه يم ترةياي أا غي  ترةياي(, مت حتل يم الب انيات اخلاجيا ةع نيا –ادلرحلا المعل م ا  –الربامو ادلسم دما  –دناات اخلدما -)ادلؤهم العلم 

 رفا دخلا الفروا ةني ادلمادطات. البحث ةادم داا أدلاب حتل م المبايع ااحادي دلع
(ي  نمييائو حتل ييم المبييايع ااحييادي لدخلييا الفييروا ةييني ممادييطات ادييمجاةات   نييا البحييث وف ييا دلمةيي  ادلؤهييم 02( ادلؤهييم العلميي ي  ييدون )0)

 العلم .
 الدخلا ق ما ف ممادئ ادلرةعات در ا احلريا رلماع ادلرةعات متدر المبايع 

 
 النما ادل  

 5,.0 002.18 2 222.0 ايما اتةني 
 

 

 غ  دالا 
 50.00 002 0201.2 داخم ايما ات

  000 ,.0202 ال لين
 

 دوافع ادلعلمني
 ,2.0 028.02 2 00,1 ةني ايما ات

 
)* ( 

 20.222, 002 5828.2, داخم ايما ات
  000 21208.0 ال ل 

 1,18)*( ال  ح دالا إحتائ ا  ند مسماى                 1,10ال  ح داله إحتائ ا  ند مسماى  )**(
 ( يميح المايلي02ةادم راء النمائو ادلميمنا يف ايدون )

 و اد فروا دالا إحتائ ا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث ادلمعل ا ةدوافع ادلعلمني, وف ا دلمة  ادلؤهم الدراد .   -
  دا و اد فروا دالا إحتائ ا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث ادلمعل ا ةالنما ادل  , وف ا دلمة  ادلؤهم الدراد . -
 ( دناات اخلدما ي 2) 

 (ي  نمائو حتل م المبايع ااحادي لدخلا الفروا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث, وف ا دلمة  دناات اخلدما.05 دون )
 الدخلا ق ما ف ممادئ ادلرةعات در ا احلريا رلماع ادلرةعات المبايعمتدر  

 
 النما ادل  

 غ  دالا 0.118 52.12 2 022.0 ةني ايما ات
 50.22 002 0881.2 داخم ايما ات

  000 ,.0202 ال ل 
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 الدخلا ق ما ف ممادئ ادلرةعات در ا احلريا رلماع ادلرةعات المبايعمتدر  
 

 دوافع ادلعلمني
 غ  دالا ,11. 8,.00 2 22.2 ةني ايما ات

 50,28.0 002 2.,2122 داخم ايما ات
  000 21208.0 ال ل 

 1,18)*( ال  ح دالا إحتائ ا  ند مسماى                 1,10ال  ح داله إحتائ ا  ند مسماى  )**(
 ( يميح المايلي05ةادم راء النمائو ادلميمنا يف ايدون )

 ادلمعل ا ةدوافع ادلعلمني وف ا, دلمة  دناات اخلدما. دا و اد فروا دالا إحتائ ا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث  -
  دا و اد فروا دالا إحتائ ا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث ادلمعل ا ةالنما ادل    وف ا, دلمة  دناات اخلدما.  -

 ا البحث وف ا دلمة  ادلرحلا.(ي  نمائو حتل م المبايع ااحادي لدخلا الفروا ةني ممادطات ادمجاةات   ن00( ادلرحلا ي دون ),)
 الدخلا ق ما ف ممادئ ادلرةعات در ا احلريا رلماع ادلرةعات متدر المبايع 

 غ  دالا  0.82 022.2 2 282.0 ةني ايما ات النما ادل  
 51.5 002 0220.2 داخم ايما ات

  000 ,.0202 ال لين
 غ  دالا  1.102 8.2 2 ,00.2 ةني ايما ات دوافع ادلعلمني

 22.12, 002 21252.8 داخم ايما ات
  000 21208.0 ال لين

 1,18)*( ال  ح دالا إحتائ ا  ند مسماى                 1,10ال  ح داله إحتائ ا  ند مسماى  )**(
 ( يميحي00ةادم راء النمائو  ادلميمنا يف ايدون رقح )

  دا و اد فروا دالا إحتائ ا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث ادلمعل ا ةدوافع ادلعلمني وف ا دلمة  ادلرحلا الدراد ا.  -
  دا و اد فروا دالا إحتائ ا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث ادلمعل ا ةالنما ادل    وف ا دلمة  ادلرحلا الدراد ا. -
  ( ناع ةرنامو المااجم ي2)

 (ي نمائو حتل م المبايع ااحادي لدخلا الفروا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث وف ا دلمة  ةرنامو المااجم.21 دون )
 الدخلا  ق ما ف  ممادئ ادلرةعات   در ا احلريا  رلماع ادلرةعات  متدر المبايع 

 غ  دالا  02.02 2 22.8 ةني ايما ات النما ادل  
 0.,5 008 0220.2 ايما اتداخم 
  000 ,.0202 ال لين

 غ  دالا 1.05 ,.2,, 2 2.2,,0 ةني ايما ات دوافع ادلعلمني
 21.8, 008 0085.2, داخم ايما ات

  000 21208.0 ال لين
 1,18)*( ال  ح دالا إحتائ ا  ند مسماى                 1,10ال  ح داله إحتائ ا  ند مسماى  )**(

 ( يميح المايلي21ةادم راء النمائو ادلميمنا يف ايدون رقح )
 لمااجم.   دا و اد فروا دالا إحتائ ا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث ادلمعل ا ةدوافع ادلعلمني وف ا دلمة  ناع ةرنامو ا -
  دا و اد فروا دالا إحتائ ا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث ادلمعل ا ةالنما ادل    وف ا دلمة  ناع ةرنامو المااجم.  -
 ت  لدخلا الفروا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث وف ا لناع المخه م.-(ي  نمائو اخمبار 20( ناع المخه م ي دون )8) 
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اخضليييييييييييييييييييييراف  ادلمادئ ن ناع المخه م 
 ادلع اري

 ق ما
 ت  

در ييييييييييييييييييا 
 احلريا 

 دخلا ت

 غ  دالا 005 1.2 0.5 25.0 22 ترةاي النما ادل  
 5.12 22.2 85 غ  ترةاي

 غ  دالا  005 ,1.2 02.0 0,0.2 22 ترةاي دوافع ادلعلمني
 00 0,2.2 85 غ  ترةاي

 يميح المايلي (20ةادم راء النمائو ادلميمنا يف ايدون )
  دا و اد فروا دالا إحتائ ا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث ادلمعل ا ةدوافع ادلعلمني وف ا لناع المخه م.  -
  دا و اد فروا دالا إحتائ ا ةني ممادطات ادمجاةات   نا البحث ادلمعل ا ةالنما ادل    وف ا لناع المخه م. -

 وتفسيرها.ثانياا: مناقشة نتائج البحث 
خل  البحث احلايل إىل تعرف دوافع ادلعلمني خدم داا ةرامو المااجم اخ مما  , وأعر ذلم  لين النما ادل  , ويمييح ميع حتل يم 

 نمائو الدرادا, وال اةا  ع أدمللا البحث مايل ي
ترت يي  ةييرامو المااجييم اخ ممييا    لييين  أن اديم داا ادلعلمييني لييربامو المااجييم اخ ممييا   كييان ممنا ييا يف ضيياء تليم الييربامو, ح ييث  يياء -0

النحا المايل ةاليت ي  وفي  اديمجاةات ادلشياركني )تيايي, واتيت أب, في ت ةيال, يات ياب, ديناب شيات(, ويعيزى ت يدا تيايي  ليين اليربامو 
دا كيم ميع )الط يار, حرفا وة لم يمف  مع ماورد يف درا 021ااخرى إىل انمشار ه ا المطب   ود الا وةسا ا ادم دامه, واقمتار   لين 

 (.02,2  العنزي, 2102
( ويشيي  إىل أن 58 نييد  ييرض دوافييع ادلعلمييني )ادلعرف ييا والا دان ييا والسييلاك ا( ف ييد حتييم الييدافع الا ييدا   لييين أ لييين وزن نسيييب ا ييدار)  -2

م ا لسي الا ادلشياركا ف  يا", وهي ا الدافع الا دا  له دور كب ي  يف اديم داا ةيرامو المااجيم اخ مميا   وخاجيا ادلمعل يا ةييييي"أح  اديم دا
 (.,210   مر, 2102) الس د, : يمف  مع الدرادات الص أ  رت ةعط الدوافع لالدم داا ومن ا درادا كم مع

ميع  ند  رض دوافع ادلعلمني )ادلعرف ا والا دان ا والسلاك ا( وتخع ها  لين النما ادل   ف د حتم الدافع السلاك   لين أ لين نسبا ارتبياط  -,
(, ويعيييزى ذليييم إىل أن اليييدوافع السيييلاك ا ارتبطيييت ةما  يييف هييي   اليييربامو ميييع خيييالن إلم ييياط رلما يييا ميييع ااف يييار 0,,1النميييا ادل ييي  ) 

 ح, الةدا  ا, أو ادم دام ا يف تطاير ادل ارات المدريس ا أو الم ط ئ للعمل ا اليةايا والمعل م ا, وه ا يمف  مع دراديات كيم ميعي )إةيراه
 (.02,2,   ايع د2102

 ند تمبع أعر ةرامو المااجم اخ مما    لين النما ادل   للمعلح, تاجم الباحث إىل أن أغلب يا ادلشياركني أ طياا در يا ماافي  ةشي م كبي   -2
 April Lynn(  دليييا ذليييا ميييع تيييخع  يف تطييياير ادل يييارات ةشييي م ميييرن, وهييي ا يمفييي  ميييع دراديييات كيييم ميييعي )50,0وةيييازن نسييييب )

Luehmann and Liz Tinelli(2008) ,02,2  ايع د, 2102  الس د, ,210   مر.) 
ى  نييد اخ ييالع  لييين العالقييا اخرتبا  ييا ةييني دوافييع ادلعلمييني ةخةعادهييا ودر ييا النمييا ادل يي  للمعلمييني, تشيي  تلييم العالقييا إىل تافرهييا اسييما  -8

 ا حت   اخرتباط ةنما ادلعلح ادل  .(, شلا يعط  دخلا واضحا أن الدوافع )ادلعرف ا, الا دان ا, والسلاك ا( ا ع1,10)
 ند تفح  نمائو السؤان اخلامت ادلممثم يف هيم تا يد فيروا داليا إحتيائ ا ةيني اديمجاةات   نيا البحيث) دوافيع ادلعلميني, النميا ادل ي (  -2

ئو لتياك ممةي  ادلؤهيم  ليين ناع المخه يم(  ياءت النميا–ادلرحلا المعل م ا  -الربامو ادلسم دما-دناات اخلدما -وممة ات )ادلؤهم العلم 
م  يياس دوافييع ادلعلمييني, وتعييزى تلييم الفييروا دل  يياس دوافييع ادلعلمييني خرتبيياط تلييم الييدوافع داانيي  معرف ييا وو دان ييا ودييلاك ا تل اهييا أعنيياء 

لييين م  يياس دوافييع درادييم ح يف ال ل ييات دلييااد تمعليي  ةييالنما ادل يي  )معييارف وم ييارات ودييلاك ات(, ة نمييا  يياءت ا ييع ادلمةيي ات ااخييرى  
ادلعلمني و النما ادل   غ  دالا إحتيائ ا, ولعيم تفسي  ذليم أن ا يع ةيرامو المااجيم اخ مميا   ذليا حييار  ليين مسيماى ادلعلميني ديااء 

دينا, كي لم أن الم تي  خ يع ي  اديم داا هي   اليربامو يف النميا ادل ي  ديااء  ليين 00ديناات أو أ ليين ميع  8مع كيان خربتيه أقيم ميع 
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المخه ييم) ترةيياي غيي  ترةيياي( ويف ا ييع ادلراحييم )اخةمدائ ييا وادلمادييطا والثانايييا(, يف حييني  ييم ادييم داا ادلعلمييني لييربامو المااجييم  مسييماى
 )تايي, ف ت ةال, واتت أب, دناب شات, يات اب( ممنا ا  لين مسماى ادلؤهم, ناع المخه م, وادلرحلا, ودناات اخلدما.

 خاتمة البحث:
 تعرف دوافع ادلعلمني خدم داا ةرامو المااجم اخ مما   وأعر ذلم  لين النما ادل  , وف ما يل   رض مل ي  نميائو دعين ه ا البحث إىل

 البحث, وت د  الماج ات يف ضاء النمائو, مث اقياح  دد مع البحاث والدرادات ادلسم بل اي
 أوال: ملخص البحث.

 أسفرت نتائج البحث الحالي عن:
مني ادلعرف ا والا دان ا و السلاك ا ةناء  لين در يا ادلااف يا  ليين م  ياس اليدوافع, وأ  يرت النميائو أن اليدوافع الا دان يا حتديد دوافع ادلعل -0

 % شلا يش  إىل أن الدوافع الا دان ا أكثر الدوافع ادم داما للنما ادل  .58حتم  لين وزن نسيب أ لين ا در 
(, شليا يشي  إىل أن أعير اديم داا هي   50.0خ مميا   ةدر يا مااف يا  ال يا, وةيازن نسييب ) اء أعر ادم داا ادلعلمني لربامو المااجم ا -2

 الربامو مع قبم ادلعلمني حت   أعر اغلا  للنما ادل  .
 (, وح  يت1,10أ  رت النمائو و ياد  القيا ارتبا  يا ةيني دوافيع ادلعلميني )ادلعرف يا, الا دان يا, السيلاك ا( والنميا ادل ي   نيد مسيماى ) -,

 (.0,,1الدوافع السلاك ا أ لين معامم ارتباط ةني الدوافع مع النما ادل   اعامم ارتباط )
وهيي  دالييا  نييد مسييماى  B=1,,5  (أشييارت النمييائو إىل  أن الديي اا ااكييرب يف تفسيي  المبييايع كييان را عييا إىل ممةيي  دوافييع ادلعلمييني  -2

 خدم داا ةرامو المااجم اخ مما    لين النما ادل  .  ( شلا يع  و اد تخع  دان دلمة  دوافع ادلعلمني1,10)
م أ  رت النمائو  دا و اد فروا دالا إحتائ ا  ةني ادمجاةات   نا البحث  ادلمعل ا ا  اس الدوافع والنما ادل ي  تبعيا دلمةي ات )ادلؤهي -8

ممة  ادلؤهيم العلمي  ةالنسيبا ليدوافع ادلعلميني ف يد العلم , دناات اخلدما, الربامو ادلسم دما, ادلرحلا العلم ا, ناع المخه م(,  دا 
 (.1,10أ  ر فروقا ذات دخلا إحتائ ا  ند مسماى )

 ثانيا: توصيات البحث.
 يف ضاء ما مت يف ه ا البحث مع إ راءات, وما مت الماجم إل ه مع نمائو, ياج  الباحث اا يل ي

 تدريب ا ممعل ا ةربامو المااجم اخ مما  .هت ملا الفرض ادلنادبا خنيماا ادلعلمني يف دورات  -0
 يف  مل ا المعل ح. 2حتف ز ادلعلمني خدم داا ةرامو الاي  -2
 د ح ااىلاث اليةايا خدم عاب اياان  ادل ملفا خدم دا ةرامو المااجم اخ مما   يف النما ادل   للمعلمني. -,
 يف النما ادل   للمعلمني.إجدار دل م تا     حان ادم داا ةرامو المااجم اخ مما    -2
 نشر ت ارير تاضح أعل ا ادم داا ةرامو المااجم اخ مما   يف النما ادل   للمعلني. -8
 تاف  الب ملا ادلنادبا داخم ال ار ادلدرد  وخار ه خدم داا ةرامو المااجم اخ مما   يف النما ادل  . -2
 و المااجم اخ مما  .إتاحا الفرص يم ع ادلعلمني لم د  إةدا اهتح  رب ةرام -2
  عم ةرامو المااجم اخ مما   مع أهح أدوات المطاير يان  ادلعلح  لين مسماى الازارة, والدارات المعل م ا وم اتب ا. -5

 ثالثا: مقترحات البحث:
 يف ضاء ما أدفر  نه البحث احلايل مع نمائو, اقيح البحث إ راء درادات وىلاث مسم بل ا تمعل  اا يل ي

 درادا لمعرف فعال ا ةرامو المااجم اخ مما   يف تطاير ادل ارات المدريس ا لدى معلم  ادلرحلا اخةمدائ ا. إ راء -0
 تطاير الربامو المدريب ا للمعلمني واحم ا اهتح يف ضاء ةرامو المااجم اخ مما  . -2
  ع ادلراحم.مدى تخع  ادلعلمني ادلسم دمني لربامو المااجم اخ مما    لين حتت م الطالب يف ا -,
 مدى در ا ادم داا ادلعلمني لربامو المااجم اخ مما   يف  لم ا المدريت. -2
 واقع ادم داا ادلعلمني لربامو المااجم اخ مما   يف ا ع الم تتات. -8
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 للنما ادل   للمعلمني.  2مدى تا  ف مراكز المدري  اليةاي  ةالدارات المعل م ا لدورات مم تتا يف الاي   -2
 مراجع:قائمة ال

 أوال: المراجع العربية.
رللييا (. واقييع ادييم داا شييب ات المااجييم اخ ممييا   يف العمل ييا المعل م ييا دامعييات جييع د متيير )درادييا م دان ييا(. 2102إةييراه ح, خدغلييا ) 

 .222-202(, ,)2,العلاا اليةايا
الفيي ت ةييال وأعرهييا  لييين المحتيي م لييدى  ييالب التييف تتييم ح مييدون ال يون ييا وجييفحا تعل م ييا  لييين مااقييع (. ,210أةييا شييعبان, رضيياان )

 . ردالا ما سم  غ  منشارة, كل ا الية ا,  امعا الدالم ا ةةزة.العاشر ااداد  يف مبحث الم نالا  ا واجتاهاهتح ضلاها
اخنينيييت ليييدى  البيييات  فا ل يييا شيييب ات المااجيييم اخ مميييا   الييياي   يف تنم يييا ادلفييياه ح الم نالا  يييا وم يييارات(. 2102أةييا  ط يييا, دييي اا )

 ردالا ما سم  غ  منشارة, كل ا الية ا, ايامعا الدالم ا. التف المادع ااداد  ةةزة.
رديالا ما سيم  واقيع النميا ادل ي  ا يياء ه مليا الميدريت يف ايامعيا الديالم ا وديبم المطياير ميع و  يا نظيرهح. (. 2112أةا   فا, زلماد )

 ايامعا الدالم ا ةةزة. غ  منشارة, كل ا الية ا,
, متير, رلليا كل يا الية يا الزقيازي (. دور مديري ادليدارس يف النميا ادل ي  للمعلميني دراديا م دان يا احافظيا الشيرق ا. 2110أمحد, صلح الديع ) 

2( ,,2 ,)20-010. 
السييعاديا يف ضيياء المجيارب العادل ييا الرائييدة ل ييداد  (. تطياير ةييرامو إ ييداد ادلعلييح يف ادلمل يا العرة ييا02,2خبياري, دييلطان  العييامري,  بييدا  )

 .202 -212, 0معلح ال رن احلادي والعشريع )تتار م يح(. ادلؤدتر اخلامت ل داد ادلعلح,  امعا أا ال رى, 
دراديات  رة يا يف الية يا رلليا (. دوافع ادم داا  لبا و البات  امعا ادللم دعاد لمايي وآعار   لين العمل ا المعل م يا. 2102اليك ,  ثمان)

 .8,-02(, 22, )2, السعاديا, و لح النفت
(. واقع ادم داا معلم  العلاا احافظا الطائف ليربامو المااجيم اخ مميا    يرب اخنينيت يف المنم يا ادل ن يا. ورقيا 02,2ايع د,  بدالرمحع )

 ل ا العرة ا السعاديا., ادلمللمؤدتر اخلامت ل داد ادلعلح ادلنع د دامعا أا ال رى م دما
(. دوافييييع اديييم داا الشييييباب الفلسييييط   لشيييب ات المااجييييم اخ ممييييا   ميييع و  ييييا نظيييير  لبيييا ايامعييييات الفلسييييط ن ا 2102اعيييا,  ييييزات )

 , ايامعا الدالم ا ةةزة.ادلؤدتر ااون لعمادة شؤون الطلبا لإلرشاد النفس احافظات غزة. 
ادليؤدتر ااون لل ل يات الية يا يف اليا ع  لعيا ه ملا الميدريت ة ل يات الية يا ادلتيريا ودراديا ت اؽل يا. (. النما ادل  ,000حامد,  بدالسالا )

 .821-228(, 2, )العر  يف  امل ممة 
. يييادةادلمارديات الشيراف ا و القم يا ةييالنما ادل ي  دلعلمي  ادلرحليا اادادي ا الييدن ا يف زلافظيا غيزة يف ضياء معياي  ا(. 2101حليت, ما يدة )

 ردالا ما سم  غ  منشارة, كل ا الية ا, ايامعا الدالم ا ةةزة.
. رديالا ما سيم  غي  منشيارة,  (. أعر ادلا ه يف تطاير النما ادل ي  ليدى معلمي  الية يا الديالم ا يف ديلطنا  ميان2111احلسع,  بدالرمحع )

 كل ا الية ا,  امعا أا درمان الدالم ا, السادان.
ادلؤدتر السناي الثالث للمدارس اخلاجا, آفاا الشراكا  ةني قطا   المعل ح (. أةعاد وحتديات النما ادل   للمعلمني. 2100ما دة )الد ا , 

 .2,2-,22, ااردن, أةريم,العاا واخلاص
 (.02,  امعا  مان, )رللا الية ا(. ادم داا مااقع المااجم اخ مما   يف العامل العر . ,211راض , زاهر ) 

رديييالا  دور مااقيييع المااجيييم اخ مميييا   يف حيييم ادلشييي الت اليييص تاا يييه  يييالب الية يييا العلم يييا واجتاهييياهتح ضلاهيييا.(. ,210الزهيييرا , احلسيييع )
 ما سم  غ  منشارة, كل ا الية ا,  امعا أا ال رى.

ردييالا ما سييم  غيي  منشييارة,   يا الا ن ييا.دور شييب ات المااجييم اخ ممييا   يف تا  ييا الشييباب الفلسييط   ةال يييا(. 2102ديي  م, هشيياا )
 كل ا اآلداب, ايامعا الدالم ا ةةزة.
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. أدوات  ديييدة ومييدارس  ديييدة-2دل ييم متيياح  للاييي -دل ييم ادلعلمييني للج ييم الثييا  مييع الاييي (. ,210دييالامان, غييايع  شييروا, لييني )
 م م  الية ا العر  لدون اخلل وي الرياض.

ة ملا م يحا لليمعلح الشيب   المشيارك  قائميا  ليين تطب  يات اي يم الثيا  للايي  وفا ل م يا يف إكسياب ةعيط (. تتم ح 2102الس د, هايدا )
 .800-220(, 082, )2ال فايات ادل ما لدى أمناء مراكز متادر المعلح. رللا الية ا,  امعا اازهر, متر, 

 ريع ادلا  ني يف ادلدارس ال دادييا واحل ام يا احيافظص غيزة والشيمان.الدور ادل   للمعلح مع و  ا نظر ادلعلمني ادلدي(. 0000شمات, هنين)
 ردالا ما سم  غ  منشارة, ايامعا الدالم ا, غزة.

ردييييالا  دور الييييدورات المدريب يييا يف تطيييياير النمييييا ادل يييي  دلعلمييي  العليييياا يف مييييدارس الةيييياث ةةيييزة ودييييبم تفع لييييه.(. 2101شييي فا,  بييييدالرؤوف )
 , ايامعا الدالم ا, ةةزة.ما سم , غ  منشارة

 ادليؤدتر اليةياي احليادي والعشيريع, ادلنع يد ةيالبحريع(. المنم يا ادل ن يا دلعليح ادلرحليا ال دادييا معليح اليياء ظلاذ يا. 2112الش ر, غيازي أمحيد )
 يناير. 28-22خالن

. رديالا ما سيم  اخ مما  ا الفي ت ةيال وتيايي ظلاذ يا(. أعر ادم داا شب ات المااجم  اخل يون ا  لين العالقات 2115الش ري, حنان )
 غ  منشارة, كل ا اآلداب والعلاا النسان ا,  امعا ادللم  بدالعزيز.

(. دراديا  يدوى إم ان يا تطياير ةيرامو وأديال   تيدريت ادلعلميني يف أعنياء اخلدميا ةيالبالد العرة يا, دراديا حتل ليا  لمجيارب 0022جبح, نب يم )
ادلنظما العرة ا للية ا والمعل ح والعلاا والث افا, كل ا  مؤدتر إ داد ادلعلمني, ال اهرة,يف رلان تدري  ادلعلمني أعناء اخلدما.  الدون اا نب ا
 الية ا, ال اهرة.

 .2,-00 (,2, )08(. المدري  ادل   الفعان وأعر   لين ااداء ادل  . رللا درادات ترةايا وا مما  ا, متر, 2110الطاهر, رلاهدي )
 فعال ا ةناء الربامو المدريب ا وت اؽل ا, ااردني دار الشروا للنشر والمازيع.–(. المدري  مف امه 2112الطعا , حسع أمحد )

(. احلا ييات النفسي ا ادلشييبعا لييدى مسيم دم  شييب ا المااجييم اخ مميا   الفيي ت ةييال ميع  لبييا ايامعييات. ردييالا 2102الط يراوي, إدييالا )
 شارة, كل ا الية ا, ايامعا الدالم ا ةةزة.ما سم  غ  من

يلييا العرة ييا للدرادييات اامن ييا (. شييب ات المااجييم اخ ممييا   وأعرهييا  لييين ال يي ح لييدى  ييالب ايامعييا تييايي ظلاذ ييا. ا2102الط ييار, ف ييد )
 .222-,00(, 20, )0,, والمدري  الرياض

 . 052-088(, 55, )رللا الية ا  امعا اازهراخلدما.  (. المنم ا ادل ن ا للمعلح أعناء2111 بداحلم د, رة ع )
دليؤدتر اخليامت ل يداد ادلعليح ادلنع يد  (. أعر مااقع المااجم اخ مما   يف تعزييز قي ح ادلاا نيا ليدى ادلعليح, ورقيا م دميا02,2العت م , صلالء) 

 , ادلمل ا العرة ا السعاديا.دامعا أا ال رى
ما  يف شيب ات المااجيم اخ مميا   يف اليمعلح ال يائح  ليين ادلشيرو ات وأعير  يف زييادة دافع يا اخصلياز ضليا (. تتار م يح ل,210 مر, أمم )

 المعلح  رب الاي . ادلؤدتر الدويل الثالث, المعلح اخل يو  والمعلح  ع ةعد, الرياض.
خجتييا  ضلييا رلممييع ادلعرفييا لييدى  البييات التييف فا ل ييا ادييم داا شييب ات المااجييم اخ ممييا   يف حتتيي م العليياا وا(. 02,2العنييزي,  ييااهر)

 ردالا دكمارا , غ  منشارة, كل ا الية ا,  امعا أا ال رى.الثالث ممادئ ةادلدينا ادلنارة. 
العلياا ةرنامو تدرييب م يح للنما ادل   دلعلم  العلاا ةادلرحلا ادلماديطا يف ضياء ادلعياي  العادل يا وممطلبيات منياهو (. 02,2الةامدي, حامد )

 ردالا دكمارا , غ  منشارة, كل ا الية ا,  امعا أا ال رى.ادلطارة. 
(. فعال ييا ةرنييامو تييدرييب ةادييم داا مااقييع المااجييم اخ ممييا   الفيي ت ةييال يف حتسييني  ييادة احل يياة للمييراه ني التييح. ,210ال طيياوي, دييحر)

 .205-,22(, ,, )02رللا درادات  رة ا يف  لح النفت, 
 . م م  الية ا  العر  لدون اخلل وي  الرياض.ال ار النظري-الم ايع ادل   للمعلح (. 2100العر  ) م م  الية ا

ادلركيز ال يام  للبحياث اليةاييا  رلليا الية يا والمعلي ح,(. ادلناخ ادلدرد  و القمه ةالنما ادل   دلعليح ادلرحليا اخةمدائ يا, 2110طللا, نا   شنادة)
 والمنم ا.
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. رديالا دور ةرنامو ادلدردا كاحدة تطاير يف المنم ا ادل ن ا دلعلمي  ادلرحليا اادادي ا ايدارس الةياث يف زلافظيات غيزة(. 2112نتر,   حا )
 ما سم  غ  منشارة, كل ا الية ا, ايامعا الدالم ا ةةزة.

مل ييا المعليي ح والييمعلح لييدى  البييات كل ييا الية ييا يف  امعييا ادللييم (. فا ل ييا الشييب ات اخ مما  ييا اخل يون ييا يف تطيياير  ,210اذلييزا , نييارة )
 .022-020(, ,,)ايلا الدول ا لصىلاث اليةايا  امعا المارات العرة ا ادلمحدة. دعاد. 

ما سيم  غيي  منشييارة,   (. فا ل يا الييربامو اليص ينفيي ها ادلشيرفان اليةييايني يف النميا ادل يي  للمعلميني أعنيياء اخلدميا. ردييالا,210ه ا نيا, آمييان )
 كل ا العلاا اليةايا والنفس ا,  امعا  مان العرة ا.
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عددة   كاءات  المت  ة  الد  زي 
ظ  مة  علي ن 

ائ  ة  ف  ماعي  ت  ًأج  ي  الدراسات  ا
ة  ف  ي  زائ  ث  ة  وحدة  ا  اعلي  ف 
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 ملخص البحث:
طين ىدف البحث تعرف فاعلية وحدة إثرائية يف الدراسات االجتماعية قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة لتنمية الوعي مبفاىيم االنتماء الو 

 الوحدة عرب لتنميتها املناسبة الوطين االنتماء مبفاىيم إعداد قائمةالوصفي يف  لدى طالبات الصف األول الثانوي, واستخدم لتحقيق ىذا اهلدف املنهج
 طالبةات الةوطين لةدى االنتمةاء مبفةاىيم الةوعي لتنميةة املتعةددة نظريةة الةذكاءات علةى االجتماعيةة القائمةة الدراسةات اإلثرائيةة, وإعةداد الوحةدة اإلثرائيةة يف

( طالبةة تالصةف األول 12جملموعةة الواحةدة تقياسةب قبلةي وتعةدي, إذ تعونة  عينةة البحةث  ة   التجةري  تتصةميم ا شبو الثانوي, واملنهج األول الصف
 مبفةاىيم الةوعي الةوطين, و قيةاس االنتمةاء ملفةاىيم حتصةيلي الثةانوي  ة  الثانويةة السادسةة للبنةات مبحافظةة طايةع, طبةق علةى أفةراد عينةة البحةث ا تبةار

 درجات  توسطات ( تب0,4,املستوى   عند إحصائية داللة ذات فروق اإلثرائية, وتوصل  النتائج إىل وجودالوطين قبع وتعد تدريس الوحدة  االنتماء
 التطبيةق الةوطين لصةاح االنتماء مبفاىيم الوعي و قياس أفراد عينة البحث يف كع    التطبيق القبلي والبعدي ال تبار التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين

للوحةةدة اإلثرائيةةة يف الدراسةةات االجتماعيةةة القائمةةة علةةى نظريةةة الةةذكاءات املتعةةددة لتنميةةة الةةوعي فاعليةةة كبةة ة وجةةود نتةةائج إىل البعةةدي, كمةةا توصةةل  ال
 .مبفاىيم االنتماء الوطين لدى طالبات الصف األول الثانوي

Abstract: 
The aim of the research was to identify the effectiveness of an enrichment unit in social 

studies based on the theory of multiple intelligences to Develop awareness of the concepts of 
national belonging among female students of the first grade secondary. The descriptive approach 
was used to achieve this goal in the preparation of a list of concepts of national belonging 
suitable for development through the enrichment unit and the preparation of the unit of 
enrichment in social studies based on the theory of multiple intelligences to develop awareness 
of the concepts of national belonging among students of the first grade secondary. The semi-
experimental approach was used to design one group with tribal and post-secondary 
measurements. The research sample consisted of (21) female students in the first grade of the 
sixth secondary school for girls in Baileh, rich in Mahayel governorate. The members of the 
research sample were applied to an examination of the concepts of national belonging and the 
measure of awareness of the concepts of national belonging before and after teaching the 
enrichment unit. The results showed that there were statistically significant differences at (0.05) 
between the average scores of the individuals in the research sample in both the tribal and 
remote application to the achievement test of the concepts of national belonging and the 
measure of awareness of the concepts of national belonging in favor of the post application. The 
results also found a great effectiveness of the unit of enrichment in social studies based on the 
theory of multiple intelligences to develop awareness of the concepts of national belonging 
among students of the first grade secondary. 
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 :البحث مقدمة
 يواجو اإلنسان يف القرن احلادي والعشري  العديد    التحديات واالجتاىةات الفعريةة احلديثةة, والةد  صةدرىا انفتاحةو علةى العةا   ة   ة ل

رية أو املادية الفع املستحدثات التقنية الد أصبح  ضرورة يف حياتو, وهتدف العث     ىذه الربا ج التقنية إىل تغي  اجتاىاتو وأفعاره مبا خيدم  صاحلها
تسةهم يف احلةد  ة  أثةر أو السياسية, مما يؤثر على ىوية الفرد وانتمائو لدينو ووطنو, لذلك ازداد العبء أزتاال على العملية التعليمية والد تةدورىا الفعةال 

يف انتمةةاءات الطةة ب واجتاىةةاهتم,  ةة   ةة ل ىةةذه التحةةديات تصةةورة كبةة ة, حيةةث أ ةةا تعةةد أىةةم القنةةوات الشةةرعية الةةد ديعةة   ةة    هلةةا التةة ث  اإل ةةا  
 ع    أمهية انتمائو.    سعيها الدائم لتنمية أتعاد شخصيتو ليعون  واطًنا صاحلًا قادرًا على حتمع املسؤولية يف  واجهة أي تيار أو فعر حياول تضليو, والتقلي

وتعةةةد تنميةةةة االنتمةةةاء لةةةدى الطةةة ب  ةةة  أىةةةم سةةةبع  واجهةةةة حتةةةديات القةةةرن احلةةةادي والعشةةةري , حيةةةث إن التقةةةدم ألي  تمةةة  يف  ةةةع تلةةةك 
تيةة يف عمليةات التحديات واملستجدات تصنعو عقول وسواعد أفراده, لذلك فإكساهبم قيم االنتماء الوطين يعترب الركيزة األساس للمشةاركة الفعالةة واإل ا

ا كانةة  ميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة والسياسةةية, فاالنتمةةاء يف أتسةةو صةةوره ىةةو شةةعور الفةةرد تانتسةةاتو إىل رتاعةةة  ةةا وحتديةةد دوره و عانتةةو فيهةةا, وملةةالتن
اء  نظو ةة االنتمةاء املؤسسات التعليمية ىي املصن  احلقيةق إلعةداد وهتي ةة الطة ب ل  ةراحل يف احليةاة اجملتمعيةة, لةذا تتحمةع امةزء األكةرب  ة   سةؤولية تنة

 (.1,26الوطين لدى الط ب  اليتيم واهلويل واملسعد, 
ور وتةة أ أمهيةةة تعزيةةز االنتمةةاء الةةوطين لةةدى املةةدارس الثانويةةة تاململعةةة العرتيةةة السةةعودية  ةة  حيةةث أ ةةا عمليةةة  تواصةةلة لتعميةةق احلةةس, والشةةع

الةنظم, واالجتاىةات الوطنيةة, واأل ةوة, والتفةاىم, والتعةاون تةب املةوطنب, والشةعور تاالجتةاه تالواجب جتاه اجملتم , وتنمية الشةعور تاالحتةاد  عهةم, واحة ام 
سةتمر,  عهم, واح ام النظم, والتعليمات, وتعرف الط ب مبؤسسات تلدىم, و نظماتو احلضارية, وأ ا   ت ت  صادفة تع ذتةرة عمةع دؤوب, وكفةاح  

أن أىداف تعزيز  فهوم الوحدة الوطنية لدى ط ب املدارس الثانوية تاململعة العرتية السعودية ال يتحقق مبجرد ولذا    واجبهم اح ا ها و راعاهتا, كما 
(      ل تضمب املناىج الدراسية 1,23تسط ىا, وإدراجها يف الوثائق الرمسية, تع إن حتقيق األىداف يتطلب تررتتها إىل إجراءات عملية  اهلجلو, 

    فاىيم االنتماء الوطين.مبوضوعات  تنوعة ع
وتتحمع املناىج تصفة عا ة  سةؤولية كةربى يف اكتسةاب الطة ب  فةاىيم االنتمةاء الةوطين, و نهةا  نةاىج الدراسةات االجتماعيةة إذ أن أحةد 

هةةارات ت نواعهةةا املختلفةةة, أىةةدافها إعةةداد الطةة ب سياسةةًيا وتعميةةق انتمةةائهم الةةوطين, لةةذا  ةةب إعةةادة النظةةر يف إعةةدادىا  ةة   ةة ل اكتسةةاب الطةة ب امل
لبياتو, حةةي يعةةون لةةديهم نظةةرة ناقةةدة دتعةةنهم  ةة  تقيةةيم ونقةةد  ةةا يقرؤونةةو و ةةا يشةةاىدونو و ةةا يسةةمعونو لفهةةم واسةةتيعاب التطةةور, والةةوعي تإ اتياتةةو وسةة

يتجنبةةوا الوقةةوي فريسةةة للةةدعايات املغرضةةةة و واجهةةة التحةةديات الثقافيةةة والفعريةةة, والتمييةةز تةةب الصةةةواب واريطةة  والصةةاح  ةة  لةة ه واحلقيقةةة  ةةة  الزيةةف ل
 (.4,,1واهلدا ة  اممع, 

وتعةد  نةةاىج الدراسةةات االجتماعيةةة  ةة  أىةةم املنةاىج الةةد تتةةيس للطةة ب فرصةةة دراسةةة تعةس املواقةةف والقضةةايا السياسةةية والوطنيةةة, وتةةدريبهم 
 ةةة علةةى املصةةلحة ارياصةةة, وتعطةةي للطةة ب قةةدرًا  ةة  احلريةةة, وتعسةةبهم علةةى اختةةاذ القةةرارات, وإصةةدار األحعةةام السةةليمة, الةةد تغلةةب فيهةةا املصةةلحة العا

الدديقراطيةةةة, املهةةةارات الةةةد تةةةؤىلهم للمشةةةاركة يف اجملتمةةة  تفاعليةةةة تةةةداًل  ةةة  أن يقفةةةوا  وقةةةف املتفةةةرج  ةةة  األحةةةداث اماريةةةة, وتتةةةيس هلةةةم الفرصةةةة ملمارسةةةة 
 (.1,23ج والرباىب  عمران وإمساعيع, وتدريبهم على  هارات املناقشة والتفع  الناقد املدعم تاحلج

وقد أكدت عديد    الدراسات على الدور املهم الذي تؤديو  ناىج الدراسات االجتماعية يف تنمية  فاىيم االنتماء الوطين و نها دراسات  
أشةارت إىل أن  نةاىج  (, والةدKilinc, 2014؛ 1,23؛ اهلجلةو, 1,22؛  سةعود, 1,27؛ طمد, 1,23؛ العجيع, 1,26كع     الشهراين, 

كيةز عليهةا والتعمةق الدراسات االجتماعية رمبا تضمن  كث     املعلو ات واملفاىيم الد تنمي االنتماء الوطين, ولع  يف كث     ىذه املناىج ال يةتم ال  
ىيم. وديعة  أن يعةون السةبب يف ذلةك وجةود فةروق تفهمها, إذ يتم تلقينها للط ب تصورة جا دة دون االىتمام مبدى استيعاتو ألمهية دراستو هلةذه املفةا

 فردية تينهم يف طريقة التعلم وعدم استخدام أنشطة تناسب رتي   ستويات الط ب وتنمي  فاىيم االنتماء الوطين تشعع صحيس.
 اهلةدف املنشةود ونظرًا لذلك فإن تضمب أنشطة  تنوعة تناسب قةدرات الةتعلم لةدى الطة ب, و سةتويات ذكةاءىم أ ةر ضةروري للوصةول إىل

إتاحة الفرصة وىو تنمية الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين,      ل تفعيع دور الطالب يف عملية التعلم, وتشجيعهم على التفع  تعع الطرق املختلفة, و 
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 لوفةة نظةرة فتلفةة, و ة  ف التفاعةع  عهةا هلم إلتداء آرائهم يف جو احلرية والعمع على اس سال األفعار دون توقف, وإتاحة الفرصة هلم للنظر لألشةياء امل
 تطريقة إتداعية ول  تقليدية, وىذا  ا تقوم عليو نظرية الذكاءات املتعددة.

نر وتعةةد نظريةةة الةةذكاءات املتعةةددة  ةة  أكثةةر نظريةةات الةةذكاء احلديثةةة رواًجةةا يف  يةةدان التعلةةيم والةةتعلم والتطبيقةةات ال تويةةة, ولقةةد قةةدم جةةارد
 Garder ىةذه للمةرة األوىل يف كتاتةو  أطةر العقةع  ( نظريتةوFrames of Mind م, وفيهةا يةرفس فعةرة الةذكاء الواحةد تاعتبةاره 2872 ( يف عةام

هتةا, ومسيةة  دلةيً  علةى الطاقةة العقليةة للفةرد, تةةع يؤكةد علةى وجةود العديةد  ةة  القةدرات العقليةة املسةتقلة لديةو, ولعةع  ةة  ىةذه القةدرات  صائصةها ومميزا
 (. 1,26ات البشرية   آل  لوذ, تاسم  الذكاء

ا وتعترب نظرية الذكاءات املتعددة أن كع شخص ديتلك أنواي الذكاءات كلها, فهي ليس  نظرية أمناحل حتدد الذكاء الذي ي ئم الفةرد, تةع إ ة
فةإن ىةذه القةدرات تةؤدي و يفتهةا  ًعةا  نظرية تعرب ع  األداء الو يفي املعريف, وتق ح أن لدى كع شخص قدرات  تعددة يف الذكاءات, وتطبيعةة احلةال,

عظمهةةا, تطةرق فريةةدة مميةةزة تالنسةةبة إىل كةةع شةةخص, و ة  النةةاس  ةة  ديتلعةةون  سةةتويات عاليةةة جةًدا  ةة  األداء الةةو يفي يف رتيةة  أنةةواي الةةذكاءات أو يف  
 (.1,27تينما ديتلك آ رون  ستويات  نخفضة جًدا    األداء الو يفي فيها  سعادة, 

ة الذكاءات املتعددة العديد    الفوائد يف حتسب عمليد التعليم والةتعلم, و سةاعدة الطة ب علةى تنميةة  هةاراهتم وقةدراهتم وقد حقق  نظري
دة دراسةةية املعرفيةةة ودوافعهةةم الشخصةةية, وىنةةاك ع قةةة وثيقةةة تةةب تعلةةيم الدراسةةات االجتماعيةةة ونظريةةة الةةذكاءات املتعةةددة, فالدراسةةات االجتماعيةةة كمةةا

لةةى  ةة   عطيةات الواقةة  امغرافيةة واملعانيةةة, حيةةث أن دراسةة األحةةداث التارخييةة والظةةواىر امغرافيةة تتطلةةب اسةةتخدام عةدد  ةة  الةذكاءات و نهةةا عتتعا ةع 
ادي, اهلةة سةةبيع املثةةال امل حظةةة والتسةةجيع والتصةةنيف للظةةواىر فهةةي تتمثةةع يف الةةذكاء الطبيعةةي, وإدراك للع قةةات الةةذي يتمثةةع يف الةةذكاء املعةةاين  عبةةد

1,26.) 
وأكةةدت العديةةد  ةة  الدراسةةات علةةى أمهيةةة اسةةتخدام اسةة اتيجيات وأسةةاليب تةةدريس قائمةةة علةةى الةةذكاءات املتعةةددة يف تةةدريس الدراسةةات 

؛ العجمةةةي, 1,25؛ عبةةةد ا , 1,22االجتماعيةةةة ملةةةا هلةةةا  ةةة  فاعليةةةة يف تنميةةةة العديةةةد  ةةة  املخرجةةةات التعليميةةةة, و نهةةةا دراسةةةات كةةةع  ةةة   سةةةليمان, 
 (.1,26؛ آل  لوذ, 1,24؛ طمد, 1,27

  سةتوى الطالبةات رفة  يف الفعةال ودورىةا واإلثرائيةة التعليميةة والةربا ج احملتةوى تنةاء يف املتعةددة الةذكاءات نظريةة وت كيًدا ملا سبق ونظرًا ألمهية
 قائمة االجتماعية يف الدراسات إثرائية وحدة تناء فاعلية لتعرف احلايل البحث فعرة يف تدريس الدراسات االجتماعية, نش ت التعليمية األىداف وحتقيق
 .الثانوي األول طالبات الصف لدى الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي تنمية يف املتعددة الذكاءات على

 :البحث مشكلة
املقةررات الدراسةية اسةتجاتة لتحقيةق رؤيةة تتجو وزارة التعليم يف اململعة العرتية السعودية حبركة    اإلص حات والتجديدات لة  املسةبوقة يف 

الد  , والد هتدف إىل تناء الدولة القوية الد تنافس كافة الدول املتقد ة يف كع اجملاالت, وعلى رأسها التعليم, و   املشروعات املطروحة,1,2اململعة 
ات االجتماعيةةة والوطنيةةة والةةذي أقةةر فيةةو  بةةدأ التعا ةةع تةةب املقةةررات دتةة  سةةاتًقا  املشةةروي الشةةا ع لتطةةوير املنةةاىج  والةةذي كةةان أحةةد ذتراتةةو  قةةرر الدراسةة

 (.1,26املرتبطة تامغرافيا والتاريخ والوطنية  الشهراين, 
وتةةرلم  ةة  ذلةةك فقةةد أثبتةة  العثةة   ةة  الدراسةةات أن الواقةة  احلةةايل يشةة  إىل وجةةود قصةةور وضةةعف يف ا ةةت ك الطةة ب للمرحلةةة الثانويةةة إىل 

الوطين, مما حيةتم ويفةرض ضةرورة إ ضةاي طتةوى الدراسةات االجتماعيةة والوطنيةة لعمليةة التحليةع والتقةوو  ة  أجةع تزويةد  تخةذي القةرار  فاىيم االنتماء 
؛ 1,23 والقائمب على تطوير املناىج الدراسةية مبةدى تةوافر  فةاىيم االنتمةاء الةوطين هبةذه املنةاىج, و ة  ىةذه الدراسةات الةد أكةدت ذلةك  آل  هةدي,

 (.1,23؛ اهلجلو, 1,26زي, العن
ة فتةةدين  سةةتوى االنتمةةاء الةةوطين لةةدى الطةة ب و صوًصةةا يف املرحلةةة الثانويةةة  ةة  أ طةةر األ ةةور الةةد  ةةب التنبةةو هلةةا, ففةةي ىةةذه املرحلةةة العمريةة

نمةو الفعةري املتقبةع واملنةدف , ولةذلك تتغ  أفعار وتوجهات الط ب حسب الت ث ات احمليطة هبم واملواقف الصاد ة الد يتعرضةون هلةا كةو م يف  رحلةة ال
جيةةة يف عصةةر ف كيةةز االىتمةةام علةةى تنميةةة  فةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين لطةة ب املرحلةةة الثانويةةة  ةة  أىةةم  ةةا  ةةب العمةةع عليةةو, حلمةةايتهم  ةة  التةة ث ات اريار 
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لة للشةةةباب يف ىةةةذا السةة   ةةة   ةةة ل  واقةةة  التواصةةةع االنفتةةاح التقةةةين الةةةذي حةةةر  فيةةو العثةةة   ةةة  امهةةةات املضةةللة علةةةى تةةةث األفعةةةار اإلرىاتيةةة واملضةةةل
 االجتماعي, والد ىدفها األساسي تشتي  الشباب وتضليهم وتضعيف انتمائهم لدينهم ووطنهم.

فاإلنسان الذي ليس لديو انتماء وطين ىو إنسان ت   شاعر حسية إنسانية, ألن الوط  واإلنسان عنصران  ت ز ان يتفاع ن    تعضهما, 
تعلةق هما يزود اآل ر تعناصر الدعم واأل ان, فالوط  يضفي املشاعر واألحاسيس والذكريات واالرتباحل تاألرض إىل اإلنسان الذي تدوره يةرتبو ويوكع  ن

د االنتسةاب ر نفسًيا واجتماعيا وحسةًيا وفعريًةا  ة  الةوط , الةذي يسةتحق  نةو كةع  عةاين اإليثةار والعطةاء والفةداء, ويتحةول  فهةوم االنتمةاء ويتطةور  ة   ة
االنتمةةاء والشةعور إىل الفعةةع والسةلوك اإلجرائةةي التطبيقةةي, وعنةد ذلةةك يسةةمى ىةذا الةةوالء الةةوطين, وىةو حالةةة  تقد ةةة جةًدا يف االنتمةةاء تةةع أعلةى درجةةات 

 (.1,22 الصرا , 
 اجملتم  أفراد    التواصع على قدرتو موعد الفرد وانطوائو عزلة السلبية  نها اآلثار    العديد الفرد لدى الوطين االنتماء وي تب على ضعف

 شةقائو, عة   سة واًل  يعتةربه الةذي أ ام اجملتمة  ا زا يتو يولد االنتماء يضعف الفرد فشعور و عتقداتو؛ وتقاليده اجملتم  عادات على إ ا , ودترده تشعع
الغالةب  يف عةدائي فعةع كةرد االنتمةاء تضةعف يشةعر الةذي الشةخص لةدى الفرديةة تةروز يعةين الشخصةية؛ وىةذا  صةاحلو لو حيقق  ا أساس على ويتصرف

 (.8,,1احلرية  إتراىيم,  ممارسة تدعوى وذلك  تمعو؛ يف املمنوعة أو احملر ة التصرفات تعس اجملتم , وىذا تدوره  علو ديارس ضد
الثانويةة عةدم ال كيةز علةى  فةاىيم االنتمةاء وقد الحظة  الباحثةة  ة   ة ل عملهةا يف تةدريس  ةواد الدراسةات االجتماعيةة والوطنيةة للمرحلةة 

جا د الوطين, والتطرق هلا تشعع سطحي يف املناىج, دون ال كيز على  ا  ب أن ينمى تشعع أساسي لدى الطالبات, فيتم إعطاء ىذه املادة تشعع 
 الوطين لدى الطالبات. يعتمد على تلقب وحتفيظ الطالبة أىم  ا ورد فيها, مما أدى إىل ضعف  ستوى  فاىيم االنتماء

( طالبةةةة  ةةة  طالبةةةات الصةةةف األول الثانويةةةة, إذ قا ةةة  تةةةإجراء تعةةةس ,2وقةةةد أكةةةد ذلةةةك الدراسةةةة االسةةةتط عية الةةةد أجرهتةةةا الباحثةةةة علةةةى  
اء الةةةوطين, 9(  ةةة  ىةةة  لةةةيس لةةةديه  وعةةةي مبفةةةاىيم االنتمةةة54املقةةةات ت  ةةة  الطالبةةةات لتعةةةرف  سةةةتوى ا ةةةت كه  ملفةةةاىيم االنتمةةةاء الةةةوطين, فتبةةةب أن  

9(    الطالبات حتتفل  تاليوم الةوطين ولعةنه  ال تعلمة  ,97(    الطالبات لديه  أفعار و يول إىل العادات الغرتية مبفهوم االنفتاح واحلرية, و 43و 
 تاريخ توحيد اململعة العرتية السعودية تشعع صحيس.

لصةف األول الثةانوي مبفةاىيم االنتمةاء الةوطين, ونظةرًا ألمهيةة و طةورة مما سبق حتددت  شعلة البحث احلايل يف تدين  ستوى وعةي طالبةات ا
البحةةث  ىةذه املشةةعلة مبةةا تعةةود تةةو علةى الطالبةةات أنفسةةه  واجملتمةة  السةةعودي توجةةود جيةع ناشةةط ال يعةةي  عةة  االنتمةةاء الةوطين وال يةةؤ   تةةو, أتةة  فعةةرة

 ثةورة  ة  اهلدا ةة األفعةار وانتشةار العوملةة  اهبةة أجةع  ة  املتعةددة الةذكاءات مةة علةىقائ االجتماعيةة الدراسةات يف  ق حةة إثرائيةة وحةدة احلةايل تتصةميم
  ناىج  ةادة وإضافة إىل حاجة اآل ر,    والتعايش االجتماعية واملسؤولية اجملتمعي التماسك على ت ثرىا العا  تغرق الد تدأت االتصاالت تعنولوجيا
 . الطالبات لدى الوطين االنتماء وتعزيز اهلوية الثقافية على واحلفاظ املشعلة هلذه للتصدي املتواترة التغي ات ىذه ملواكبة االجتماعية الدراسات

 أسئلة البحث:
 :السؤالب اآلتيب ع  اإلجاتة حاول البحث

املتعددة يف تنمية الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين لدى طالبات   ا التصور املق ح لوحدة إثرائية يف الدراسات االجتماعية قائمة على الذكاءات -2
 ؟الثانويالصف األول 

الصف فاعلية وحدة إثرائية يف الدراسات االجتماعية قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة لتنمية الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين لدى طالبات  ا  -1
 ؟األول الثانوي

 :البحث أهداف
 لتحقيق اهلدفب اآلتيب: سعى البحث

 .ثانوي األول الصف طالبات لدى لتنميتها املناسبة الوطين االنتماء  فاىيم على التعرف -2
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 طالبةات لةدى الةوطين االنتمةاء مبفةاىيم لتنميةة الةوعي املتعةددة الةذكاءات علةى قائمةة االجتماعيةة الدراسةات يف إثرائيةة لوحةدة املقة ح التصةور وضة  -1
 .ثانوي األول الصف

الصةةف فاعليةةة وحةةدة إثرائيةةة يف الدراسةةات االجتماعيةةة قائمةةة علةةى نظريةةة الةةذكاءات املتعةةددة لتنميةةة الةةوعي مبفةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين لةةدى طالبةةات  -2
 األول الثانوي.

 :البحث أهمية
 : نها التعليم تعملية املعنية الف ات    للعديد اإلفادة حتقيق يف البحث يسهم أن ديع 

 يف لدى الطالبات الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي لتنمية املتعددة الذكاءات على قائم علمي طتوى عليها, وذلك تتقدو والقائمب املناىج فططي -2
 . راحع تعليمية فتلفة

  علمات الدراسات االجتماعية, وذلك      ل:  -1
الةةذكاءات املتعةةددة لتنميةةة الةةوعي مبفةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين لةةدى اس شةةادى  تالوحةةدة اإلثرائيةةة يف الدراسةةات االجتماعيةةة القائمةةة علةةى نظريةةة  .أ 

 طالبات الصف األول الثانوي. 
 استخدام اال تبار التحصيلي مبفاىيم االنتماء الوطين لقياس  ستوى حتصيع طالبات الصف األول الثانوي ملفاىيم االنتماء الوطين. .ب 
  ستوى وعي طالبات الصف األول الثانوي مبفاىيم االنتماء الوطين. الوطين, لقياس االنتماء مبفاىيم الوعياستخدام  قياس  .ج 

كاءات الباحثب والدارسب يف  ال الدراسات االجتماعية, إذ يفتس  ال أ ا هم إلعداد دراسات  ستقبلية إلعداد وحةدات إثرائيةة قائمةة علةى الةذ  -2
 اعية ملراحع تعليمية أ رى.املتعددة لتنمية  فاىيم االنتماء الوطين يف  ناىج الدراسات االجتم

 :البحث حدود
 اقتصر البحث على احلدود اآلتية:

املتمثلةة تعةع  ة   اهلويةة الثقافيةة, املواطنةة, الةوالء  الةوطين االنتمةاء الوعي مبفاىيم لتنمية املتعددة الذكاءات على قائمة  ق حة اإلثرائية وحدة إعداد -2
 الوطين, االلتزام وامماعية الوطنية( .

 عشوائية    طالبات الصف األول الثانوي يف إحدى  دارس مبحافظة طايع التاتعة إلدارة التعليم يف  نطقة عس .عينة  -1
عي مبفةةاىيم ا تبةةار حتصةةيلي مبفةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين تالوحةةدة اإلثرائيةةة يف الدراسةةات االجتماعيةةة القائمةةة علةةى نظريةةة الةةذكاءات املتعةةددة لتنميةةة الةةو  -2

 دى طالبات الصف األول الثانوي.االنتماء الوطين ل
  قياس الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين لقياس  ستوى وعي طالبات الصف األول الثانوي مبفاىيم االنتماء الوطين. -3
 ه.,233-2328مت تطبيق البحث يف الفصع الدراسي األول للعام  -4

 :البحث مصطلحات
 :Enrichment Unit)اإلثرائية ) الوحدة

 تطريقةة دراسةتهم إكمةال لت  يةذ املوىةوتب لتسةمس تصةميمها يةتم أ ةا:  وحةدة اإلثرائيةة الوحةدة (5,,1ولةراب   إتةراىيمكةع  ة   عةرف
 و غزاىةا  ضةمو ا يف عميقةة مبوضةوعات الدراسةي املةنهج مبوضةوعات  عاصةرة أو إكمةال املةنهج  ة  أجةزاء اسةتبدال فيهةا يةتم الطريقةة ىةذه ويف أعمةق,
 (.1,7واإلتداي    .  املشع ت وحع النقدي والتفع  التباعدي التفع   هارات املوىوتب تنمية لت  يذ وتسمس

 على قائمة  عينة وأنشطة إجراءات جملموعة وفًقا يتم تنظيمها الد ال توية واريربات املعارف    إجرائًيا أ ا:  موعة اإلثرائية الوحدة وتعرف
 .الثانوي األول الصف طالبات لدى الوطين مبفاىيم االنتماء الوعي تنمية يف تسهم املتعددة الذكاءات
 (:Theory Of Multiple Intelligencesالمتعددة ) الذكاءات

( الةةذكاءات املتعةةددة أ ةةا:  املهةةارات العقليةةة القاتلةةة للتنميةةة وقةةد توصةةع إليهةةا  جةةاردنر( وىةةي: الرياضةةي, املعةةاين, 1,26عرفةة  آل  لةةوذ  
 (.17املوسيقي, االجتماعي, الشخصي    . احلركي, 
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    لديها عما التعب     الطالبة دتع  الد للنمو؛ القاتلة املتمايزة العقلية القدرات     موعة أ ا: نظرية الذكاءات املتعددة إجرائًيا وتعرف
 هبا احمليطة اأِلشياء يف تدقة والتخيع  شع هتا, حلع األرقام والر وز    والتعا ع شفهية أو  عتوتة, تصورة سواء الوطين تاالنتماء  تعلقة و شاعر أفعار

وطنهةا  أتنةاء  ة  تاألفعةار والتواصةع جسةمية, حبركةات األعمةال تةبعس وقيا هةا الوطنيةة و رباهتةا عة  انطباعاهتةا والتعبة  لةديها, الذىنيةة تالصةورة وارتباطها
 لو  ا إنتاج    لتمعنها الواقعية الطبيعية    املعونات والتعا ع احمليطة, البي ة يف والقوة الضعف  واط  ملعرفة الذات وفهم تالنفس والثقة املعرفة, لتبادل
 للمجتم . جديدة  عرفة وإضافة وقيمة تقدير

 
 :(National Belongingالوطني ) االنتماء

 ة  النةاس املتقةارتب واحملةددي  ز انًةا و عانًةا, تع قةات ( االنتماء الوطين أنةو:   ةاىرة إنسةانية فطريةة تةرتو تةب  موعةة 1,26عرف العنزي  
يةةرتو دوائةةةره تشةةعرىم توحةةدهتم وتتمةةةايزىم دتةةايزًا ديةةنحهم حقوقًةةةا, وحيةةتم علةةيهم واجبةةةات, وىةةو  تطةةةور تةةاإلرادة واإلنسةةانية الباحثةةةة عةة  األفضةةع تطةةةورًا, و 

 (.51تاحلذف واإلضافة, وليس تاإللغاء وال تاريلق امديد    . 
 الةذكاءات علةى القائمةة املق حةة اإلثرائيةة دراسةة الوحةدة تعةد تةذاهتا الثةانوي األول الصةف طالبةة شةعور أنةو: إجرائيًةا الةوطين االنتمةاءويعةرف 

 التنميةة تقضةايا الواعيةة واملشةاركة  ةوارده, علةى واحملافظةة والعمةراين وامغةرايف احلضةاري واالىتمةام ت اثةو توطنهةا االعتةزاز روح لةديها يوطةد ممةا املتعةددة,
 حتصةع الةد تالدرجةة توطنهةا, ويقةاس للنهةوض اآل ةري  و ة  ذاهتةا  ة  والتوافةق التسةا س  ة  إطةار ويف واملغةاالة, التطةرف عة  تعيةًدا يف اململعةة املعاصةرة
 .الغرض هلذا يُعد الذي الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي  قياس يف الطالبة عليها

 الذكاءات المتعددة وتنمية االنتماء الوطني في الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية:تصميم وحدة إثرائية وفق نظرية 
عند تصميم الوحةدة اإلثرائيةة لتنميةة  فةاىيم االنتمةاء الةوطين وفةق نظريةة الةذكاءات املتعةددة يف الدراسةات االجتماعيةة لةدى طالبةات الصةف  

( 3,,1رائية  تنوعة,    األ ذ تعب االعتبارات عدة أ ور مت استخلصتها الباحثة مما ذكره جةروان  األول الثانوي, روعي تدعيم ىذه الوحدة ت نشطة إث
ص املرحلةة إذ قا   تتصميم الوحدة اإلثرائية  راعية  يةول الطالبةات واىتما ةاهتم الدراسةية, وأسةاليب الةتعلم املفضةلة لةديه , و سةتوى تفعةرى , و صةائ

كث     األنشطة اإلثرائية الد حتةاكي أنةواي فتلفةة  ة  الةذكاءات ل اعةي الفةروق الفرديةة تةب الطالبةات, ولتحقةق أكةرب العمرية هل , كما تضمن  الوحدة  
وال ز ةة لتنفيةذ  األثر    تدريس ىةذه الوحةدة يف تنميةة  فةاىيم االنتمةاء الةوطين لةديه , إضةافة إىل أ ةا وفةرت  صةادر الةتعلم والوسةائع التعليميةة املناسةبة

وتةوف  الوقة  شطة مما يساعد الطالبات يف عملية التنفيةذ, وعملة  علةى تةوف  البي ةة التعليميةة املناسةبة لتنفيةذ ىةذه األنشةطة تطريقةة توزية  الطالبةات, األن
تيةةنه  للوصةةول الغايةةة  الةة زم إلدتةةام كةةع نشةةاحل, وتعزيةةز  بةةادرات الطالبةةات, وإرشةةادى  أثنةةاء عمليةةة التنفيةةذ, و لةةق روح املنافسةةة والتعةةاون املشةةاركة فيمةةا

ه , وتظهةةر واهلةةدف وىةةو تنميةةة  فةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين لةةديه  تطريقةةة طببةةة تنمةةي لةةديه  الةةداف  تةةو الةةتعلم وترفةة  لةةديه   سةةتوى الةةوعي ت مهيةةة انتمةةائ
 لديه  االجتاه اإل ا  ل نتماء الوطين.

 مت االستفادة  نها لعمع ىذا البحث, وىي: مت تناول أىم الدراسات الساتقة الدالسابقة:  والدراسات البحوث
 :السابقة والدراسات البحوث عرض  :أوال

 المتعددة: الذكاءات بنظرية اهتمت التي والدراسات المحور األول: البحوث
 الباكسةتان يف احلعو يةة العليةات طلبةة قبع    املتعددة املدركة الذكاءات تب الع قة تقصي ( إىلGhazi, 2011لازي   ىدف  دراسة

وطالبةة, وذلةك تتطبيةق عةدة  ( طالبًةا623 ة     ؤلفةة علةى عينةة الدراسةة طبقة  األكةادديي, واسةتخدم لتحقيةق ذلةك املةنهج الوصةفي, إذ والتحصةيع
 عةام املتعددة تشعع الذكاءات تب دالة ع قة وجود النتائج أ هرت ا تبارات لقياس  ستويات الذكاء وا تبار للتحصيع األكادديي على عينة البحث,

 والطبيعةي شخصةي والضةم  شخصةي والبةب واملعةاين اللفظةي واملنطقةي الةذكاء  ة  كةع تةب إحصةائًيا دالةة الع قةة جةاءت وأيًضةا األكادديي, والتحصيع
 والتحصيع الذكاء املوسيقي تب ع قة وجود وعدم األكادديي, والتحصيع امسمي الذكاء تب جًدا ضعيفة الع قة حب كان  يف األكادديي, والتحصيع
 .األكادديي
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 ألمناحل واإلناث الذكور تقديرات تب الفروق( Furnham & Shagabutdinova, 2012دراسة ف  ام وشاجاتوتدنوفا   وتناول 
 طلبةة  ة  وطالبةة بًةاطال (,12 ة     ؤلفةة عينةة علةى الدراسةة واسةتخدم لتحقيةق ذلةك املةنهج الوصةفي, إذ طبقة  وآلتةائهم, لةديهم السةائدة الةذكاءات
 دالةة فروق وجود عدم الدراسة أ هرهتا الد النتائج و   الروسية, حيث طبق  عليهم عدة ا تبارات لقياس  ستويات الذكاء املتنوعة لديهم, اما عات

 اإلناث, تقديرات    أعلى لديهم السائد املعاين للذكاء تقديرات الذكور كان  حب يف امنس, ملتغ  وفًقا عام تشعع املتعددة الذكاءات تقديرات يف
 .عام تشعع للذكاءات املنب ات أفضع واملعاين واملنطقي اللفظي أن الذكاء االتدار حتليع نتائج تين  كما

املتعددة ملةادة االجتماعيةات تالصةف الثةاين  توسةو علةى تنميةة  ( تعرف أثر التدريس تإس اتيجية الذكاءات1,26وىدف  دراسة آل  لوذ  
( طالبةة  ة  طالبةات ,5التفع  االتتعاري واالجتةاه تةو املةادة ت هبةا, واسةتخدم لتحقيةق ىةذا اهلةدف املةنهج شةبو التجةري , إذ تعونة  عينةة البحةث  ة   

 موعة ضاتطة تقوام  تساوي, واستخدم كع  ة  أداة  سةس للةذكاءات املتعةددة الصف الثاين املتوسو, قسم  الطالبات إىل  موعتب  موعة جتريبية و 
جتماعيات تالصف وا تبار التفع  االتتعاري ك داأ الدراسة, وتوصل  الدراسة إىل نتائج    أمهها: أثر التدريس تاستخدام الذكاءات املتعددة ملادة اال

 اه تو املادة.الثاين املتوسو على تنمية التفع  االتتعاري واالجت
( تتحليةةةع طتةةةوى كتةةةاب التةةةاريخ اإلسةةة  ي للصةةةف احلةةةادي عشةةةر األد  يف دولةةةة العويةةة  يف ضةةةوء نظريةةةة 1,27وقا ةةة  دراسةةةة العجمةةةي  

ت الذكاءات املتعددة, واستخدم لتحقيق ىذا اهلدف املةنهج الوصةفي, وتعونة  عينةة البحةث  ة  العتةاب نفسةو, وأ هةرت نتةائج الدراسةة: وجةود  ؤشةرا
قع مما ىةو  توقة  نواي الذكاءات املتعددة تدرجات  تفاوتة وقليلة نسبًيا, وأن األنشطة واألس لة واريرائو تتوزي تطريقة ل   توازنة حيث كان   ضمنة ت أ

 وتفارق جوىري تينهما.
 :والوطنية االجتماعية الدراسات في الوطني االنتماء اهتمت التي والدراسات المحور الثاني: البحوث

( يف  دى دراية الطلبةة املعلمةب ختصةص اتتةدائي و توسةطة تعليةة ال تيةة تاما عةة ال كيةة تاالنتمةاء Kilinc, 2014حبث  دراسة كيلينك  
( طالبًةا 2,8الوطين و دى استفادهتم     قررات الدراسةات االجتماعيةة, واسةتخدم لتحقيةق ىةذا اهلةدف املةنهج الوصةفي, وتعونة  عينةة الدراسةة  ة   

 ةا  تةو الذكور واإلناث, وزع  عليهم استبانة لتعرف  دى درايتهم مبفهوم االنتماء الوطين, وأسفرت النتائج ع  دتيز الطة ب املعلمةب تةالوعي اإل   
يةة, وكنتيجةة أ ةرى االنتماء الوطين, وىذا إن دل فهو يدل على توافر  فاىيم الةوالء الةوطين يف  قةررات كليةة ال تيةة و اصةة  قةررات الدراسةات االجتماع

 أثبت  الدراسة تفوق الذكور على اإلناث يف الوالء الوطين.
( إىل تعرف  فاىيم االنتماء الوطين يف  ناىج الدراسات االجتماعية يف املرحلة املتوسطة يف اململعة العرتيةة 1,26وىدف  دراسة الشهراين  

ملةنهج الوصةفي التحليلةي الةذي يركةز علةى وصةف الظةاىرة ت سةلوب حتليةع احملتةوى, ه, واعتمدت الدراسة علةى ا2328-2327السعودية للعام الدراسي 
ة  ةة  ودتثةةع  تمةة  الدراسةةة  ةة  طتةةوى  ةةنهج الدراسةةات االجتماعيةةة والوطنيةةة للمرحلةةة املتوسةةطة, وقةةد أسةةفرت عمليةةة التحليةةع عةة  وجةةود  موعةةة أساسةةي

 أ هرت النتائج  دى التوافق تب احملتوى و فاىيم االنتماء الوطين. املفاىيم يف رتي   نهج الدراسات االجتماعية والوطنية, وكما
( إىل تعةرف دور القيةادات املدرسةية يف تنميةة قيمةة االنتمةاء الةوطين لةدى طة ب املرحلةة الثانويةة تالريةاض, ومت 1,26وسع  دراسةة العنةزي  

( قةةادة  ة  قائةدات املةدارس الثانويةةة تالريةاض, ومت تطبيةق اسةةتبانة 2,6  اسةتخدام املةنهج الوصةفي املسةةحي يف ىةذه الدراسةة, وتعونة  عينةةة الدراسةة  ة 
راد عينةة الدراسةة لتعرف دور القيادات املدرسية يف تنمية قيمة االنتماء الوطين لدى طة ب املرحلةة الثانويةة, وتوصةل  الدراسةة إىل نتةائج  ة  أمههةا: أن أفة

تنميةةة قيمةةة االنتمةةاء الةةوطين لةةدى طةة ب املرحلةةة الثانويةةة, وأن ىنةةاك صةةعوتات كثةة ة تةةواجهه  يف   وافقةةون تدرجةةة كبةة ة علةةى دور القيةةادات املدرسةةية يف
 تنمية قيمة االنتماء الوطين.

( وحةةدة  ق حةةة قائمةةة علةةى حةةع املشةةع ت املرتبطةةة تةةالتطرف الفعةةري لتنميةةة قةةيم االنتمةةاء الةةوطين والتفعةة  1,27وطبقةة  دراسةةة طمةةد  
( طالةب  ة  طةة ب ,4حلةةة اإلعداديةة مبصةر, ولتحقيةةق ىةذا اهلةدف مت اسةةتخدام املةنهج التجةري , واشةةتمل  عينةة الدراسةة علةةى  الناقةد لةدى ت  يةذ املر 

تطةةرف الصةةف األول اإلعةةدادي, مت تقسةةيمهم إىل  مةةوعتب  تسةةاويتب اجملموعةةة التجريبيةةة واجملموعةةة الضةةاتطة, وطبةةق علةةيهم  قيةةاس حةةع املشةةع ت وال
الةةوطين والتفعةة  الناقةةد, وتوصةةل  الدراسةةة إىل وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية تةةب  توسةةطي درجةةات اجملموعةةة التجريبيةةة واجملموعةةة الفعةةري واالنتمةةاء 
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  توسةةطي الضةةاتطة يف التطبيةةق البعةةدي ملقيةةاس االنتمةةاء الةةوطين, وتةةب  توسةةطي درجةةات اجملموعةةة التجريبيةةة يف التطبيةةق القبلةةي والبعةةدي للمقيةةاس, وتةةب
 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضاتطة يف التطبيق البعدي ملقياس التفع  الناقد وأتعاده. درجات

 ثانًيا: التعليق على البحوث والدراسات السابقة:
اتفق البحث احلايل    البحةوث والدراسةات السةاتقة يف تعةس األ ةور الةد مت االسةتفادة  نهةا يف إعةداد ىةذا البحةث, تينمةا ا تلةف  عهةا يف 

 عدة أ ور أ رى, وفيما يلي عرض لذلك:
 أوجه االتفاق بين البحث الحالي والبحوث والدراسات السابقة: -
 (.1,26؛ آل  لوذ, 1,27تناول  تعس الدراسات الساتقة نظرية الذكاءات املتعددة يف تدريس الدراسات االجتماعية, و نها  العجمي,  -2
 ,Ghazi, 2011; Furnham & Shagabutdinovaملتعددة يف التعليم, و نها  تناول  تعس الدراسات األجنبية نظرية الذكاءات ا -1

2012.) 
؛ طمةةةد, 1,26؛ العنةةةزي, 1,26تناولةةة  تعةةةس الدراسةةةات السةةةاتقة تنميةةةة  فةةةاىيم االنتمةةةاء الةةةوطين يف الدراسةةةات االجتماعيةةةة  نهةةةا  الشةةةهراين,  -2

 (.Kilinc, 2014؛ 1,27
 (.1,26؛ آل  لوذ, 1,27التجري , و نها  طمد, استخد   تعس الدراسات الساتقة املنهج  -3
 (.1,26؛ آل  لوذ, 1,26؛ العنزي, 1,26طبق  تعس الدراسات تاململعة العرتية السعودية, و نها  الشهراين,  -4
 (.1,26؛ العنزي, 1,27تعون  عينة البحث يف تعس الدراسات الساتقة    املرحلة الثانوية,  نها  العجمي,  -5
 بين البحث الحالي والبحوث والدراسات السابقة:أوجه االختالف  -
(, تينمةةةا  1,26؛ آل  لةةةوذ, 1,27؛ طمةةةد, 1,26تعونةةة  عينةةةة البحةةةث يف تعةةةس الدراسةةةات السةةةاتقة  ةةة  املرحلةةةة املتوسةةةطة, و نهةةةا  الشةةةهراين,  -2

 ;Ghazi, 2011; Furnham & Shagabutdinova, 2012كانة  يف املرحلةة اما عةة يف تعةس الدراسةات األ ةرى, و نهةا  
Kilinc, 2014.) 

؛ 1,26؛ العنةةةزي, 1,27؛ العجمةةةي, 1,26اسةةتخد   تعةةةس الدراسةةةات السةةةاتقة املةةةنهج الوصةةةفي فقةةو يف حتقيةةةق أىةةةدافها, و نهةةةا  الشةةةهراين,  -1
Ghazi, 2011; Furnham & Shagabutdinova, 2012; Kilinc, 2014.) 

ايل كان اهلدف  نو تعرف فاعلية تطبيق وحدة إثرائية قائمة على نظرية الذكاءات ا تلف  رتي  الدراسات الساتقة    البحث احلايل ت ن البحث احل -2
سةتخد ة املتعددة يف تنمية الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين لدى طالبات الصف األول الثةانوي, وتةذلك ا تلةف  نهجيةة البحةث, واألدوات واملةواد امل

 يف حتقيق أىدافو.
 البحث: فروض :ثالثًا

 للتحقق    الفرضب اآلتيب:سعى البحث 
أفراد عينة البحث يف كع    التطبيق القبلي والبعدي ال تبار  درجات  توسطات ( تب0,4,املستوى   عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -2

 البعدي. التطبيق لصاح التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين
أفراد عينة البحث يف كع    التطبيق القبلي والبعدي ملقياس  درجات توسطات  ( تب0,4,املستوى   عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -1

 البعدي. التطبيق لصاح الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين
 إجراءات البحث:

واألدوات مت حتديةةةد اإلجةةةراءات الةةةد مت إتباعهةةةا لتنفيةةةذ البحةةةث, حيةةةث مت ا تيةةةار  ةةةنهج البحةةةث املسةةةتخدم, و تمةةة  البحةةةث وعينتةةةو, واملةةةواد 
ليةع البيانةات املستخد ة يف تنفيذ جترتة التدريس للبحث, إضافة إىل توضيس اريطوات املعتمدة يف عمليةة التنفيةذ واألسةاليب اإلحصةائية املسةتخد ة يف حت

 واستخراج النتائج, وفيما يلي عرض  فصع لذلك:
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 :البحث أواًل: منهج
 :   كً   املنهج تضم 

 السةاتقة والدراسةات والبحةوث األدتيةات وتصنيفها وحتليةع املعلو ات ورت  وتفس ه, الظاىرة    كائ  ىو  ا توصف يع  الوصفي: الذي املنهج -
اإلثرائيةة, وإعةداد الوحةدة  الوحةدة عةرب لتنميتهةا املناسةبة الةوطين االنتمةاء مبفةاىيم البحةث, وقةد مت اسةتخدا و يف إعةداد قائمةة مبوضةوي الصةلة ذات

 الثانوي. األول الصف طالبات الوطين لدى االنتماء مبفاىيم الوعي لتنمية املتعددة نظرية الذكاءات على االجتماعية القائمة الدراسات اإلثرائية يف
 الدراسات وحدة اإلثرائية يفاستخدم ىذا املنهج تتصميم اجملموعة الواحدة تقياسب قبلي وتعدي هبدف تعرف أثر استخدام  التجري : شبو املنهج -

 طالبات لدى كمتغ  تات ( الوطين  االنتماء مبفاىيم الوعي توصفها  تغ ًا  ستقً ( على تنمية  املتعددة نظرية الذكاءات على قائمة ةاالجتماعي
على عينة البحث  الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي الوطين, و قياس االنتماء ملفاىيم حتصيلي وذلك      ل تطبيق ا تبار الثانوي, األول الصف

 ( يوضس التصميم التجري  للبحث.2قبع وتعد تدريس الوحدة اإلثرائية, والشعع  

 
 (: التصميم التجري  ملتغ ات البحث2شعع  

 :البحث ثانًيا: مجتمع
األول للعام  الفصع الدراسي يف التعليمية عس  مبحافظة طايع التاتعة ملنطقة يف الثانوي األول الصف رتي  طالبات    البحث  تم  تعون

  ه(.,2328-233 
 :البحث ثالثًا: عينة

( طالبةةة تالصةةف األول الثةةانوي  ةة  الثانويةةة السادسةةة للبنةةات مبحافظةةة طايةةع, ومت ا تيةةارى  تالطريقةةة العشةةوائية 12تعةةون عينةةة البحةةث  ةة   
 ه(.233-2328للفصع الدراسي األول للعام   البسيطة

 :البحث رابًعا: مواد
 :اآلأ  واد تضم  البحث

 الةوعي لتنميةة املتعةددة الةذكاءات ضةوء يف األول ثةانوي للصةف والوطنيةة  االجتماعيةة الدراسةات " قةرر يف األول للفصةع  ق حةة إثرائيةة وحةدة -2
 الوطين. االنتماء مبفاىيم

 املق حة. الوحدة لتدريس املعلمة دليع -1

 املعامة  التطبيق البعدي

 تطبيق الوحدة اإلثرائية
 الدراسات في

 على االجتماعية قائمة

 نظرية الذكاءات

  المتعددة

اجملموعة 
 التجريبية

 تحصيلي اختبار

 الوطني االنتماء لمفاهيم

 

 التطبيق القبلي

 بمفاهيم الوعي مقياس

 الوطني االنتماء

 

 عينة البحث

 تحصيلي اختبار

 الوطني االنتماء لمفاهيم

 بمفاهيم الوعي مقياس

 الوطني االنتماء



                                  هيم الاهتماء الوطني لدى طالبات الصف ألاول الثاهوي فاعلية وحدة إثزائية في الدراسات الاجتماعية قائمة على هظزية الذكاءات املتعددة لتنمية الوعي بمفا
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 ومت إعدادمها وفًقا ملا يلي:
 مت إعدادىا وفًقا لإلجراءات اآلتية:إعداد قائمة مفاهيم االنتماء الوطني:  (1)
 حتديد اهلدف    إعداد القائمة: مت إعداد قائمة  فاىيم االنتماء الوطين سعًيا إىل حتقيق  ا يلي: -2

  قرر الدراسات االجتماعية والوطنية للصف األول الثانوي. تعرف  فاىيم االنتماء الوطين الد  ب تضمينها يف  -
 العشف ع   دى تضمب  فاىيم االنتماء الوطين يف  قرر الدراسات االجتماعية والوطنية للصف األول الثانوي. -

 حتديد  صادر تناء قائمة  فاىيم االنتماء الوطين: اشتق  القائمة    عدة  صادر ىي: -1
 الد تناول   فاىيم االنتماء الوطين. البحوث والدراسات الساتقة -
 األدب ال توي املخصص يف  ال االنتماء الوطين وتعليمو. -
ية: اهلوية الثقافية, الصورة األولية لقائمة  فاىيم االنتماء الوطين: مت إعداد قائمة  فاىيم االنتماء الوطين تالصورة األولية, وقد تضمن  املفاىيم التال -2

 وطين, االلتزام وامماعية الوطنية.املواطنة, الوالء ال
صةةةدق قائمةةةة  فةةةاىيم االنتمةةةاء الةةةوطين: مت عةةةرض القائمةةةة علةةةى  موعةةةة  ةةة  املختصةةةب يف املنةةةاىج وطةةةرق التةةةدريس العا ةةةة, و شةةةرفب, و علمةةةات  -3

إضةافة أي  فةاىيم أ ةرى أكثةر ا, و الدراسات االجتماعية, ل س شةاد تةارائهم حةول ارتبةاحل ىةذه املفةاىيم تاالنتمةاء الةوطين, وصةحة تعريفهةا إجرائيًة
ضةةافة ارتباطًةا, ووفًقةةا لتوجيهةةاهتم مت ضةةبو صةةيالة التعريةةف اإلجرائةةي لعةةع  فهةةوم  ةة  ىةةذه املفةةاىيم, واعتمادًىةةا رتيًعةةا تةةدون حةةذف أي  نهةةا, أو إ

 (.2 فاىيم جديدة, ومت اعتماد قائمة  فاىيم االنتماء الوطين تالصورة النهائية املوضحة تامدول  
 (: قائمة  فاىيم االنتماء الوطين يف  قرر  الدراسات االجتماعية والوطنية  للصف األول الثانوي2  جدول

 التعريف اإلجرائي املفهوم

 اهلوية الثقافية
ىةةةي وحةةةدة  ةةة  العناصةةةر املاديةةةة والنفسةةةية املتعا لةةةة الةةةد جتعةةةع الشةةةخص يتمةةةايز عمةةةا سةةةواه ويشةةةعر توحدتةةةو الذاتيةةةة  ثةةةع: 

 امل حم واألشعار(. -الزي -الف  الشعب  -امل كع - اللهجة

 املواطنة

 الةوط  نفسةو  سةاواة كا لةة ىي العضوية األىلية الد يتمت  املواط  هبا على تو يتساوى فيو    اآل ري  الذي  يعيشون يف
احلقةةوق والواجبةةات أ ةةام القةةانون دون دتييةةز تيةةنهم علةةى أسةةاس اللةةون أو العةةرق أو الةةدي  أو الفعةةر أو املوقةةف احلةةايل وىةةي 

امللعيةة  -حريةة التنقةع -الرعايةة الصةحية -املسةاواة أ ةام القةانون -التعلةيم – فهوم قانوين تاملقام األول  ثع  احلق يف األ  
 -احملافظةةة علةةى املمتلعةةات العا ةةة -احةة ام القةةانون -العمةةع يف  ةةروف  نصةةفة( الواجبةةات  ثةةع:  دفةة  الضةةرائب -ةارياصةة

 الدفاي ع  الوط (.

 الوالء الوطين
ىةةي املشةةاعر واألحاسةةيس اإل اتيةةة تاحملبةةة والنصةةرة جتةةاه الةةوط , ويعةةد الةةوالء جةةوىر االلتةةزام, ويةةدعم اهلويةةة الذاتيةةة, ويقةةوي 

 تقدير شهداء الوط (. -تشجي  املنتجات الوطنية-اح ام القيادة السياسية-كاالعتزاز تاملناسبات الوطنيةامماعية  

االلتزام وامماعية 
 الوطنية

التمسةةك تةةالنظم واملعةةاي  االجتماعيةةةة, لتحقيةةق اإلقبةةال واإلذعةةان كاليةةةة رئيسةةية لتحقيةةق اإلرتةةاي, وىةةةي توحةةد األفةةراد  ةةة  
د ينتمون إليها, وتعزز امماعية كع    امليع إىل احملبة والتفاعع االجتماعي   املشاركة يف األعمال اهلدف العام للجماعة ال

 التعاون    املؤسسات املدنية واأل نية حلماية الوط (. -املشاركة يف املناسبات الوطنية -التطوعية
لتحقيةةق ذلةةك مت إتبةةاي  : وفللق قائمللة مفللاهيم اإلنتمللاء الللوطنيتحليللم محتللور مقللرر سالدراسللات االجتماعيللة والوطنيللةس للصلل  األول الثللانوي (2)

 اريطوات التالية:
حتديةةةد اهلةةةدف  ةةة  التحليةةةع: ىةةةدف التحليةةةع إىل تعةةةرف  ةةةدى تضةةةمب طتةةةوى  قةةةرر  الدراسةةةات االجتماعيةةةة والوطنيةةةة  للصةةةف األول الثةةةانوي يف  -2

 الوطين.ه(,  فاىيم االنتماء ,233-2328اململعة العرتية السعودية للعام  
, وحةدة التحليةةع: وحةةدة التحليةع املسةةتخد ة يف البحةةث ىةي: وحةةدة املوضةةوي, أو العلمةة, أو الفعةةرة, أو النشةةاحل, أو التقةوو, أو وسةةائع اإليضةةاح -1

 الد مت حتليع احملتوى على أساسها, مبا يشملو املقرر     علو ات وأفعار و عاٍن, سواء أكان   باشرة, أم ل   باشرة.



                                  هيم الاهتماء الوطني لدى طالبات الصف ألاول الثاهوي فاعلية وحدة إثزائية في الدراسات الاجتماعية قائمة على هظزية الذكاءات املتعددة لتنمية الوعي بمفا
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التحليةةع: ىةي العناصةةر الرئيسةةة والفرعيةةة الةد يةةتم وضةة  وحةةدات التحليةع فيهةةا, وقةةد مت تصةةنيف وحةدات التحليةةع يف ىةةذا البحةةث إىل  حتديةد ف ةةات -2
 وحدات رئيسة, ووحدات فرعية وىي كما يلي:

ماعيةةة والوطنيةةة للصةةف األول حتديةةد ف ةةات التحليةةع الرئيسةةة: دتثلةة  ف ةةات التحليةةع يف  فةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين املتعلقةةة مبقةةرر الدراسةةات االجت -
(  فاىيم ىي: اهلوية الثقافية, املواطنة, الوالء الوطين, االلتزام وامماعيةة الوطنيةة. وىةذه املفةاىيم ىةي األكثةر  وليةة 3الثانوي, الد تلغ عددىا  

 واألقع  صوصيًة.
ا يف تعةةس اريصةةائص  ثةةع: أمهيةةة املوقةة  امغةةرايف, واألديةةان حتديةةد ف ةةات التحليةةع الفرعيةةة: وىةةي املعةةون الفرعةةي للمفةةاىيم الرئيسةةة, وتشةة ك  عهةة -

اس 2قةةيتالوحةةدة الوطنيةةة, والت كيةةد علةةى املسةةاواة وكرا ةةة األفةةراد, واحةة ام القةةانون وااللتةةزام تةةو, ول ىةةا, وحتةةددت ف ةةات التحليةةع الفرعيةةة يف  
  تدرج يتضم :

  توفر: يصف توافر  فاىيم االنتماء الوطين يف املقرر. -
 فر: يصف حالة عدم توفر  فاىيم االنتماء الوطين يف املقرر.ل   تو  -
صةةدق أداة التحليةةع مت الت كةةد  ةة  صةةدق أداة التحليةةع  ةة   ةة ل عةةرض األداة علةةى  موعةةة  ةة  احملعمةةب املختصةةب يف املنةةاىج وطةةرق التةةدريس  -3

ول   ء تهةةةا شةةةعً , و ضةةةمونًا لتحقيةةةق أىةةةداف العا ةةةة, و شةةةرفب, و علمةةةات االجتماعيةةةات, وذلةةةك لتعةةةرف آرائهةةةم و رئيةةةاهتم و لحو ةةةاهتم حةةة
 (, إذ اشتمل  اآلأ:1البحث, ومت تعديلها يف لتظهر تالصورة النهائية  لحق  

 (  فهوم فرعي.22 فهوم اهلوية الثقافية, تضم    -
 (  فهوم فرعي.24 فهوم املواطنة, تضم    -
 (  فهوم فرعي.28 فهوم الوالء الوطين, تضم    -
 (  فهوم فرعي.16مماعية الوطنية, تضم    فهوم االلتزام وا -
  طة التحليع: مت حتليع  قرر  الدراسات االجتماعية والوطنية  للصف األول الثانوي, وفًقا لإلجراءات اآلتية:  -4

 قراءة قائمة  فاىيم االنتماء الوطين الواردة يف أداة التحليع قراءة  ت نية فاحصة, لتعوي  صورة واضحة عنها.  (أ 
املوضةةوعات املتضةةمنة يف  قةةرر الدراسةةات االجتماعيةةة الوطنيةةة, قةةراءة  ت نيةةة فاحصةةة, لتعةةوي  صةةورة واضةةحة عةة  املوضةةوعات واألفعةةار قةةراءة  (ب 

 الد تناوهلا, وإجراء التحليع وفًقا لذلك.
 تماء الوطين.حتديد املفاىيم الفرعية الد ترتبو تاملوضوعات واألفعار الواردة يف املقرر والد تتناسب     فاىيم االن (ج 
 التحليع يشمع رتي  املوضوعات يف املقرر, وشعع التناول   باشر, ل   باشر(, و ستوى التناول  تفصيلي, و وجز(. (د 
حيةث اسةتخدم املقيةاس املتةدرج الرتةاعي لتحديةد درجةة التحقةق  ة   ,استخدام استمارة حتليع  بدئيةة تسةجع فيهةا التعةرارات لف ةات التحليةع (ه 

فإن وجود املفهةوم يف أحةد  وضةوعات املقةرر تشةعع  باشةر وتفصةيلي, يعتةرب  تةوفرًا  ,فر املفهوم يف  وضوعات احملتوىعد و, للحعم على تو 
 ف استخدام املعيار التايل: ,يف املقرر كعع تدرجة عالية. وللحعم على  توسو درجة  دى توفر وفًقا للمقياس الرتاعي

 يعون ل   توفر. (2( إىل  ,إذا كان  قيمة املتوسو احلسا       -
 ( يعون  توفرًا تدرجة ضعيفة.1( إىل  2إذا كان  قيمة املتوسو احلسا  أكرب      -
 ( يعون  توفرًا تدرجة  توسِّطة.2( إىل  1إذا كان  قيمة املتوسو احلسا  أكرب      -
 ( يعون  توفرًا تدرجة كب ة.3( إىل  2إذا كان  قيمة املتوسو احلسا  أكرب      -

توض  إشارة حت  العمود اريا  تة   توفر( أو  ل   تةوفر( إذا كةان لة  وارد ت يةة  ,ى  دى توفر املفهوم توض  إشارة حت  البدائعاحلعم عل (و 
 صورة يف  قرر الدراسات االجتماعية الوطنية للصف األول الثانوي.



                                  هيم الاهتماء الوطني لدى طالبات الصف ألاول الثاهوي فاعلية وحدة إثزائية في الدراسات الاجتماعية قائمة على هظزية الذكاءات املتعددة لتنمية الوعي بمفا

 د. محمد سيدان آل محفوظ       سارة عبد هللا عسيري                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: ًأ  ء ا ز   )الج 
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ب  ةة  انتهةةاء عمليةةة التحليةةع األوىل, للت كةةد  ةة  ثبةةات ثبةةات التحليةةع: حلسةةاب ثبةةات التحليةةع قا ةة  الباحثةةة تإعةةادة عمليةةة التحليةةع تعةةد أسةةبوع -5
 التالية: Holistiعملية التحليع, وذلك حبساب  عا ع الثبات      ل  عا ع االتفاق تب التحليلب تاستخدام  عادلة ىولسد 

2   × c12 /)(c1+c2) =R 
 حيث إن:

R.دتثع  عا ع الثبات : 
C12 األول والثاين.: عدد  ؤشرات االتفاق تب التحليلب 

C1.عدد  ؤشرات التحليع األول : 
C2 .عدد  ؤشرات التحليع الثاين : 
 

 (: حساب  عا ع ثبات التحليع  قرر الدراسات االجتماعية والوطنية للصف األول الثانوي وفًقا ملفاىيم االنتماء الوطين1جدول  

 املفهوم الرئيس م
عدد املفاىيم 
الفرعية يف 
 أداة التحليع

فاىيم عدد امل
الفرعية املتوفرة 
وفًقا للتحليع 

 األول

عدد املفاىيم 
الفرعية املتوفرة 
وفًقا للتحليع 

 الثاين
االتفاق

اال ت ف 
 

 عا ع 
 الثبات

نسبة توفر 
املفاىيم 
 الفرعية

 قيمة املتوسو
احلسا  لتوفر 

 املفهوم

درجة  دى 
توفر املفاىيم 
 الفرعية

  توسطة 1027 044, 075, 1 5 7 5 22 اهلوية الثقافية 2

 املفهوم الرئيس م
عدد املفاىيم 
الفرعية يف 
 أداة التحليع

عدد املفاىيم 
الفرعية املتوفرة 
وفًقا للتحليع 

 األول

عدد املفاىيم 
الفرعية املتوفرة 
وفًقا للتحليع 

 الثاين

االتفاق
اال ت ف 

 

 عا ع 
 الثبات

نسبة توفر 
املفاىيم 
 الفرعية

 قيمة املتوسو
احلسا  لتوفر 

 املفهوم

درجة  دى 
توفر املفاىيم 
 الفرعية

 ضعيفة 205 ,03, ,07, 2 5 8 5 24 املواطنة 1
  توسطة 1063 057, 076, 3 22 26 22 28 الوالء الوطين 2

3 
االلتزام 
وامماعية 
 الوطنية

  توسطة 1056 056, 077, 4 27 12 27 16

  توسطة 1028 ,05, 075, 23 32 46 32 61 اجملموي
(, و فهةوم الةوالء الةوطين ,07,(, و فهةوم املواطنةة  075, عا ع ثبات حتليع احملتوى تلةغ ملفهةوم اهلويةة الثقافيةة  ( أن 1يتضس    امدول  

ليةة ( وىةو  عةا  ت ثبةات عاليةة, ممةا يةدل علةى ثبةات عم075,(, وملفاىيم االنتماء الوطين كعةع  077,(, و فهوم االلتزام وامماعية الوطنية  076, 
أثنةاء عمليةة التحليةع أن  فةاىيم االنتمةاء الةوطين   تةرد تصةورة صةرحية يف  قةرر الدراسةات االجتماعيةة التحليع, وديع  الوثةوق تةو, وقةد الحظة  الباحثةة 

املفةاىيم الفرعيةة التاتعةة والوطنية وقد مت تناوهلا تشعع سطحي دون التعمق هبةا وتعضةها كةان كنةوي  ة  املعلو ةات اإلثرائيةة لإلطة ي, كمةا أن درجةة تةوافر 
(, وذلك ألن درجة توافرىا لعع  ة  ملفهةوم اهلويةة الثقافيةة, 1028للمفاىيم الرئيسة ل نتماء الوطين كان   توسطة حيث تلغ  قيمة املتوسو احلسا   

(, أ ةةا 1056, 1063, 1027فةةاىيم الث ثةةة  والةوالء الةةوطين, وااللتةةزام وامماعيةةة كانة   توسةةطة حيةةث تلغةة  قةيم املتوسةةطات احلسةةاتية علةةى التةوايل للم
 (.205درجة توافرىا ملفهوم املواطنة كان  ضعيفة حيث تلغ  قيمة املتوسو احلسا   

 اللذكاءات ضلوء فلي األول ثلانوي للصل  والوطنيلةس االجتماعيلة الدراسلات "مقلرر فلي األول للفصلم إعلداد الوحلدة اإلثرائيلة المقترحلة (3)
 مت إعداد الوحدة املطورة وفق اريطوات التالية:الوطني:  االنتماء بمفاهيم الوعي لتنمية المتعددة

ا الةد االط ي على األدتيات والدراسات الساتقة الد تناول  تنمية االنتمةاء الةوطين يف تةدريس الدراسةات االجتماعيةة لتعةرف آليةة تضةمينها, أيًضة -2
 املتعددة وطريقة التعا ع  عها وتو يفها تالعملية التعليمية. تناول  الذكاءات املتعددة لتعرف أنواي الذكاءات



                                  هيم الاهتماء الوطني لدى طالبات الصف ألاول الثاهوي فاعلية وحدة إثزائية في الدراسات الاجتماعية قائمة على هظزية الذكاءات املتعددة لتنمية الوعي بمفا

 د. محمد سيدان آل محفوظ       سارة عبد هللا عسيري                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: ًأ  ء ا ز   )الج 
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 حتليع  قرر الدراسات االجتماعية والوطنية للصف األول الثانوي, لتعرف أوجو القصور املوجودة يف توافر  فاىيم االنتماء الوطين. -1
نيةة للصةف األول الثةانوي, ملعامةة أوجةو القصةور املوجةودة وض  تصور  ق ح لتضمب  فاىيم االنتمةاء الةوطين يف  قةرر الدراسةات االجتماعيةة الوط -2

 يف ىذا املقرر, وىو  ا مت تفصيلو عند اإلجاتة على السؤال األول للبحث يف الفصع اريا س.
 الةذكاءات ضةوء يف األول ثةانوي للصةف والوطنيةة  االجتماعيةة الدراسةات " قةرر يف األول للفصةع تنفيةذ عمليةة تصةميم الوحةدة اإلثرائيةة املق حةة -3

 الوطين. االنتماء مبفاىيم الوعي لتنمية املتعددة
عةةةرض الوحةةةدة اإلثرائيةةةة علةةةى  موعةةةة  ةةة  احملعمةةةب املختصةةةب يف  نةةةاىج وطةةةرق التةةةدريس, و شةةةرفب و علمةةةات االجتماعيةةةات, ل  ةةةذ تةةةارائهم  -4

وتنةةةاًء علةةةى ذلةةةك أصةةةبح  الوحةةةدة يف صةةةورهتا  و ق حةةةاهتم, والةةةد مت يف ضةةةوئها تعةةةديع الوحةةةدة تإضةةةافة تعةةةس املوضةةةوعات وحةةةذف املعةةةرر  نهةةةا,
النهائيةةة, تتضةةم :  ةةدة التنفيةةذ, وأىةةداف الوحةةدة, و ةةد ع للوحةةدة, وإرشةةادات املتعلمةةة, ودروس الوحةةدة, إضةةافة إىل أن كةةع درس تضةةم  تنةةود 

 وفقرات وأنشطة ووسائع اإليضاح وصور توضيحية تتناسب    كع  فهوم يتناولو الدرس. 
 مت إعداد الدليع وفًقا ملا يلي: : إعداد دليم المعلمة (4)

 حتديد اهلدف    الدليع: ىدف الدليع إىل تنمية الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين يف ضوء الذكاءات املتعددة. -2
إعداد  تصميم الدليع يف صورتو األولية: مت االط ي على الدراسات الساتقة الد تناول  استخدام الذكاءات املتعددة يف التدريس, و   ف مت -1

الةةدليع وفًقةةا للخطةةوات الةةد سةةبق  ذلةةك  ةة  تعةةرف  فةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين, وحتليةةع  قةةرر الدراسةةات االجتماعيةةة والوطنيةةة للصةةف األول 
 الثانوي.

عةةةرض الةةةدليع يف صةةةورتو األوليةةةة علةةةى  موعةةةة  ةةة  احملعمةةةب املختصةةةب يف املنةةةاىج وطةةةرق التةةةدريس, و شةةةرفب, و علمةةةات االجتماعيةةةات,   -2
ق     ناسبة طريقة عرضو ملفاىيم االنتماء الةوطين, وتضةمينو ألنشةطة تةرتبو تالةذكاءات املتعةددة, والت كةد  ة  سة  ة صةيالتو اللغويةة للتحق

ادات والعلمية, وتناًء على آرائهم و ق حاهتم, مت ضبو الدليع يف صورتو النهائية, وتضم  الدليع اآلأ: فهرس حملتوى الدليع, و قد ة, وإرش
الوحدة, وأىداف الدليع, وأىداف الوحدة اإلثرائية, ونبذة ع  نظرية الذكاءات املتعددة, ودروس الوحدة, وحيةث تضةم  كةع درس:  تدريس

  األىداف السلوكية, اس اتيجيات التدريس, املهارات املراد تنميتها,  صادر التعلم,  طوات س  الدرس, حع األنشطة(.
 :البحث خامًسا: أدوات

 ثانوي. األول الصف لطالبات الوطين االنتماء ملفاىيم ليحتصي ا تبار -2
 الثانوي. األول الصف طالبات لدى الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي  قياس -1

 مت إعداد أداأ البحث وفًقا ملا يلي:
 اآلتية:مت إعداد اال تبار تاتباي اريطوات ثانوي:  األول الص  لطالبات الوطني االنتماء لمفاهيم تحصيلي اختبار  (1)
 يف األول للفصع املق حةحتديد اهلدف    اال تبار: ىدف ا تبار التحصيع إىل قياس حتصيع طالبات الصف األول الثانوي يف الوحدة اإلثرائية  -2

عند املستويات  الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي لتنمية املتعددة الذكاءات ضوء يف األول ثانوي للصف والوطنية  االجتماعية الدراسات " قرر
 املعرفية للتحصيع حسب تصنيف تلوم, وىي:  التذكر, الفهم, التطبيق, التحليع, ال كيب, التقوو(.

( إىل أن جدول املواصفات ديثع فططًا تفصيلًيا حيدد طتوى اال تبار, ويرتو طتوى املادة ,1,2إعداد جدول املواصفات: أشار أتو شنب   -1
ية السلوكية, ويبب الوزن النس  للموضوعات واألىداف السلوكية, كما ديع  حتديد عدد األس لة ودرجاهتا تاستخدام الدراسية تاألىداف التعليم

( يوضس جدول املواصفات ل  تبار 2تلك األوزان, و عرفة إرتايل عدد األس لة يف اال تبار, والدرجة العلية املخصصة ل  تبار, وجدول  
 التحصيلي.
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األول  للصف والوطنية  االجتماعية الدراسات" قرر  يف األول للفصع املق حةيف الوحدة اإلثرائية  واصفات اال تبار التحصيلي  (: جدول2جدول  
 الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي لتنمية املتعددة الذكاءات ضوء يف ثانوي

 المحتور
األسئلة 
 والدرجات

مجموع  أبعاد التحصيم
عدد 
 األسئلة

مجموع 
 الدرجات

نسبة األهمية 
 للموضوعات

التذكر
 

الفهم
التطبيق 
التحليم 
التركيب 
 

التقويم
 

 الهوية الثقافية 
 )حصتين(

 2 2 2 2 1 1 األس لة
7 7 14 

 2 2 2 2 1 1 الدرجة
 المواطنة 
 )حصتين(

 2 2 2 2 1 1 األس لة
7 7 14 

 2 2 2 2 1 1 الدرجة
 الوالء
 )حصتين(

 2 2 2 2 1 1 األس لة
7 7 14 

 2 2 2 2 1 1 الدرجة
االلتزام 
 والجماعية
 )حصتين(

 2 2 2 2 1 1 األس لة
7 7 14 

 2 2 2 2 1 1 الدرجة

   21 3 3 3 3 7 7 مجموع األسئلة
  21  3 3 3 3 7 7 مجموع الدرجات

 ,,2   ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 نسبة األهمية لألهداف
تنةةاًء علةةى جةةدول  واصةةفات اال تبةةار دتةة  صةةيالة أسةة لة اال تبةةار التحصةةيلي تصةةورتو األوليةةة, وتعونةة  الصةةورة إعةةداد الصةةورة األوليةةة ل  تبةةار:  -2

( سؤااًل,    نوي اال تيار     تعدد, وقد حددت درجة لعع إجاتة صحيحة, وصفرًا لعع إجاتةة  اط ةة أو 21األولية ل  تبار التحصيلي     
 .  تتم اإلجاتة عنها    قبع الطالبات

 صيالة تعليمات اال تبار: مت وض   قد ة إرشادية للطالبات حول  ا يتضمنو اال تبار, وتوضيس كيفية اإلجاتة عنها. -3
حتديةةةد صةةةدق اال تبةةةار: تعةةةد إعةةةداد اال تبةةةار مت عرضةةةو علةةةى  موعةةةة  ةةة  احملعمةةةب املختصةةةب يف املنةةةاىج وطةةةرق التةةةدريس و شةةةرفب و علمةةةات  -4

آرائهم حول   ء ة اال تبار للمرحلةة العمريةة وطريقةة صةيالتو, وعةدد األسة لة وصةيالتها, وقةد أشةار تعةس احملعمةب االجتماعيات, وذلك إلتداء 
إىل ضرورة إجراء تعةس التعةدي ت يف صةيالة تعةس املفةردات, وتعةديع تعةس األسة لة لتعةون أكثةر   ء ةًة للمرحلةة العمريةة  ة  حيةث الوضةوح يف 

 ئهم, وأصبس اال تبار جاىزًا للتطبيق على العينة االستط عية.طرح السؤال, وقد مت األ ذ تارا
( طالبةة لتحديةد ,1التجرتة االستط عية ل  تبار: مت تطبيق اال تبار التحصيلي على عينة اسةتط عية لة  العينةة األساسةية للبحةث تلةغ عةددىا   -5

 ل  تبار, والتحقق    ثبات اال تبار وفًقا ملا يلي: الز   ال زم ل  تبار, وحساب  عا ع السهولة والصعوتة, و عا ع التمييز
   دقيقةةة, وز ةة  إ ةةاء آ ةةر طالبةةة 14الةةز   املناسةةب ل  تبةةار: مت حسةةاب الةةز   املناسةةب حبسةةاب  توسةةو ز ةة  إ ةةاء أول طالبةةة ل  تبةةار وىةةو )

 .( دقيقة,2( دقيقة, وتالتايل كان الز   املناسب لتطبيق اال تبار ىو  24ل  تبار وىو  
  عا  ت الصعوتة ملفردات اال تبار: يقصد مبعا ع السةهولة أنةو  نسةبة عةدد اإلجاتةات الصةحيحة إىل عةدد اإلجاتةات الصةحيحة وارياط ةة يف كةع 

 (, وقد مت حساب  عا  ت الصعوتة لعع سؤال    أس لة اال تبار وفًقا للمعادلة اآلتية:458,  . 8,,1 فردة   زيتون, 

  عا ع السهولة =
 إلجاتات الصحيحةعدد ا

 عدد اإلجاتات الصحيحة + عدد اإلجاتات ارياط ة
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 كما مت حساب  عا ع الصعوتة للسؤال تاستخدام املعادلة التالية:
 معامم السهولة  -1معامم الصعوبة =      

-034,الصةةةعوتة تةةة اوح تةةةب  (, تينمةةةا  عةةةا  ت 044,-,01,وقةةةد تبةةةب أن  عةةةا  ت السةةةهولة ألسةةة لة ل  تبةةةار التحصةةةيلي تةةة اوح تةةةب  
(, وىذا يدل على أن  عا  ت السةهولة والصةعوتة  قبولةة, أي: أن أسة لة اال تبةار التحصةيلي ذات  سةتوى  ناسةب للطالبةات, حيةث مت اعتبةار ,07,

( سةةؤال شةةديد ,01,  ( سةةؤال شةةديد السةةهولة, تينمةةا السةةؤال الةةذي يقةةع  عا ةةع سةةهولتو عةة ,07,السةةؤال الةةذي يصةةع  عا ةةع سةةهولتو إىل أكثةةر  ةة   
 (.7,,1الصعوتة  السيد, 

 لمةا اقة ب  عا ةع  عا ع التمييز ملفردات اال تبار: ىو قدرة املفردة على التمييز تب الطالبة املمتازة, والطالبة الضعيفة يف اإلجاتة عة  اال تبةار, وك
املفةةردة  ةة  الصةةفر وقةةع دتيةةز املفةةردة, ومت حسةةاب  عا ةةع التميةةز ملفةةردات التمييةةز تةةب اجملمةةوعتب  املمتةةازات والضةةعيفات(, كلمةةا اقةة ب  عا ةةع دتييةةز 

 اال تبار, تاستخدام املعادلة التالية:
 

  عا ع التمييز =
 عدد اإلجاتات الصحيحة يف اجملموعة الدنيا-عدد اإلجاتات الصحيحة يف اجملموعة العليا

 عدد الطالبات يف إحدى اجملموعتب
(, وتالتةةايل؛ فةةإن أسةة لة اال تبةةار تتسةةم تتمييةةز  قبةةول, حيةةث إن 2-,03,التمييةةز ملفةةردات اال تبةةار التحصةةيلي تةةب  وقةةد تراوحةة   عةةا  ت 
 (.1,22( ف كثر جيدة التمييز, ديع  االحتفاظ هبا  ع م, ,03,( ذات دتييز  قبول, و    028, - ,01,الفقرة ذات  عا ع التمييز تب  

( يبب  عا  ت الثات  لعع  ستوى     ستويات 3بات اال تبار تاستخدام  عادلة ألفا كرونباخ, وامدول  مت حساب  عا ع ثثبات اال تبار:  -6
 التحصيع, ول  تبار كعع.

 كرونباخ -(:  عا ع ثبات اال تبار التحصيلي تاستخدام  ألفا3جدول  
 كرونباخ - عا ع الثبات  ألفا املستوى
 065, التذكر
 063, الفهم
 067, التطبيق
 067, التحليع
 067, التقوو
 067, ال كيب

 072, اال تبار كعع
(, 063,(, وللفهم  065,(, وتالنسبة ملستويات التحصيع فهي للتذكر  072,( أن  عا ع ثبات اال تبار كعع ىو  3يوضس جدول  

قيم  رتفعة؛ مما يدل على أن اال تبار على درجة  قبولة    (, ورتيعها 067,(, وللتقوو  067,(, ولل كيب  067,(, وللتحليع  067,وللتطبيق  
 الثبات, وتذلك يصبس اال تبار التحصيلي يف صورتو النهائية, صاحلًا للتطبيق على عينة البحث.

ب توزية  تلةوم, ( سةؤااًل,  ةوزعب علةى  سةتويات التحصةيع حسة21اال تبار يف صورتو النهائية: تعون اال تبار التحصيلي يف صورتو النهائية      -7
 ( يوضس توزي  أس لة اال تبار التحصيلي على كع     التذكر, والفهم, والتطبيق, والتحليع, وال كيب, والتقوو(.4وجدول  

 األول ثةانوي للصةف والوطنيةة  االجتماعيةة الدراسات" قرر  يف األول للفصع املق حةيف الوحدة اإلثرائية (: توزي  أس لة اال تبار التحصيلي 4جدول  
 الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي لتنمية املتعددة الذكاءات ضوء يف

 العدد أرقام األس لة املستوى
 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 التذكر
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 العدد أرقام األس لة املستوى
 7 25, 24, 23, 22, 21, 22, ,2, 8 الفهم
 3 ,1, 28, 27, 26 التطبيق
 3 13, 12, 11, 12 التحليع
 3 17, 16, 15, 14 ال كيب
 3 21, 22, ,2, 18 التقوو
 21 اجملموي

مت تصةميم  قيةاس الةوعي مبفةاىيم االنتمةاء الةوطين لةدى طالبةات : الثلانوي األول الصل  طالبات لدر الوطني االنتماء بمفاهيم الوعي مقياس  (2)
 الصف األول الثانوي تإتباي اريطوات اآلتية:

مبفاىيم االنتماء الوطين لدى طالبات الصف األول الثانوي, قبع وتعد تطبيق جترتةة حتديد ىدف املقياس: ىدف املقياس إىل تعرف  ستوى الوعي  -2
 لتنميةة املتعةددة الةذكاءات ضةوء يف األول ثةانوي للصةف والوطنيةة  االجتماعيةة الدراسةات" قةرر  يف األول للفصع املق حةالوحدة اإلثرائية  تدريس
 الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي

املقيةاس وصةيالة  فرداتةو: مت االطة ي علةى تعةس املقةاييس ارياصةة مبفةاىيم االنتمةاء الةوطين, والةد  ة    هلةا مت حتديةد أتعةاد املقيةاس حتديد أتعةاد  -1
 تعاد.ىذه األ واملتمثلة يف:  اهلوية الثقافية, املواطنة, الوالء الوطين, االلتزام وامماعية الوطنية(, وقد مت وض   موعة    الفقرات لعع تعد   

صدق املقياس: مت عرض املقياس على  موعة    احملعمب املختصب يف  ال املناىج وطرق التدريس, و شرفب, و علمات االجتماعيات, حيث  -2
و, سةمت االستفادة    آرائهم حول  دى  ناسبة الفقرات ألتعاد املقياس, و ةدى دقةة صةيالتها, و ةدى صة حية كةع عبةارة يف قيةاس البعةد املةراد قيا

 وقةد مت عمةةع التعةةدي ت ارياصةةة تاملقيةةاس, وفةةق آرائهةةم و ق حةةاهتم, كمةةا مت حةذف تعةةس الفقةةرات واسةةتبداهلا تفقةةرات أ ةةرى أكثةةر   ء ةةة ألتعةةاد
 املقياس.

  رتفةة  نظةةام تقةةدير الةةدرجات: مت اتبةةاي منةةوذج ليعةةرت اريماسةةي يف تقةةدير درجةةات املقيةةاس, حيةةث مت تصةةنيف الةةوعي مبفةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين إىل -3
( درجةةات ل سةةتجاتة 3( درجةةات ل سةةتجاتة  أوافةةق تشةةدة(, و 4و ةةنخفس, وقةةد مت تقةةدير الةةدرجات الةةوعي املرتفةة  علةةى النحةةو التةةايل: تعطةةى  

 ( درجة ل سةتجاتة  ال أوافةق تشةدة(, وتالتةايل كانة 2( درجتب ل ستجاتة  ال أوافق(, و 1( درجات ل ستجاتة  ل   ت كد(, و 2 أوافق(, و 
( فقةةرة تعةةرب عةة  الةةوعي املرتفةة  28(, حيةةث تعةةون املقيةةاس  ةة   28( درجةةة وأقةةع درجةةة ىةةي:  84أعلةةى درجةةة للةةوعي املرتفةة  علةةى املقيةةاس ىةةي:  

الةوالء  ( فقةرات ملفهةوم4( فقرات ملفهوم املواطنة,  3( فقرات ملفهوم اهلوية الثقافية,  4مبفاىيم االنتماء الوطين  وزعة على أتعاد املقياس كما يلي  
( درجات 4( فقرات ملفهوم االلتزام وامماعية الوطنية, أ ا الفقرات ارياصة تالوعي املنخفس فقد مت تقديرىا على النحو اآلأ: تعطى  4الوطين,  

ة  أوافةق(, ( درجتةب ل سةتجات1( درجةات ل سةتجاتة  لة   ت كةد(, و 2( درجةات ل سةتجاتة  ال أوافةق(, و 3ل ستجاتة  ال أوافق تشدة(, و 
(, حيةث تعةون 22(, وأقةع درجةة  54( درجات ل ستجاتة  أوافق تشدة(, وتالتايل كان  أعلى درجة للوعي املةنخفس علةى املقيةاس ىةي:  4و 

لثقافيةة, ( فقةرات ملفهةوم اهلويةة ا1( فقرة تعةرب عة  الةوعي املةنخفس مبفةاىيم االنتمةاء الةوطين,  وزعةة علةى أتعةاد املقيةاس كمةا يلةي  22املقياس     
( فقةةةرات ملفهةةةوم االلتةةةزام وامماعيةةةة الوطنيةةةة, أي أن الدرجةةةة العاليةةةة علةةةى ىةةةذا 3( فقةةةرات ملفهةةةوم الةةةوالء الةةةوطين,  4( فقةةةرات ملفهةةةوم املواطنةةةة,  1 

 ةةنخفس مبفةةاىيم املقيةةاس تةةدل علةةى أن الطالبةةة لةةديها وعةةي  رتفةة  مبفةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين, والدرجةةة املنخفضةةة تةةدل علةةى أن الطالبةةة لةةديها وعةةي 
 االنتماء الوطين.

يةق التجريب االستط عي للمقياس: مت تطبيق املقياس على نفس العينة االستط عية الد طبق عليها اال تبةار التحصةيلي, وذلةك لتحديةد ز ة  تطب -4
( دقيقةة, 34علةى العينةة األساسةية ىةو  املقياس, والت كد    س  ة صةيالة تعليماتةو, ووضةوح  فرداتةو, وقةد تبةب أن الةز   الة زم لتطبيةق املقيةاس 
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أي حصة دراسية كا لة, حيث استغرق  رتي  الطالبات ىذا الوق  لإلجاتة على فقرات املقياس, كما مت حساب  عا ع ثبات املقياس تاستخدام 
 ( يوضس قيم  عا ع الثبات لعع تعد    أتعاد املقياس, واملقياس كعع.5 عا ع ألفا كرونباخ, وامدول  

 (:  عا  ت الثبات ملقياس الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين لدى طالبات الصف األول الثانوي5ل  جدو 
 كرونباخ - عا ع الثبات  ألفا املستوى

 083, اهلوية الثقافية
 082, املواطنة

 083, الوالء الوطين
 084, االلتزام وامماعية الوطنية

 082, اال تبار كعع
 عةةةا  ت الثبةةةات ملقيةةةاس الةةةوعي مبفةةةاىيم االنتمةةةاء الةةةوطين  رتفعةةةة, إذ أن  عا ةةةع الثبةةةات ملفهةةةوم اهلويةةةة الثقافيةةةة ىةةةو ( أن 5يوضةةةس امةةةدول  

(, وللمقيةةةاس كعةةةع ىةةةو 084,(, و فهةةةوم االلتةةةزام اممةةةاعي الةةةوطين ىةةةو  083,(, و فهةةةوم الةةةوالء الةةةوطين ىةةةو  082,(, و فهةةةوم املواطنةةةة ىةةةو  083, 
 ياس وص حيتو للتطبيق على العينة األساسية للبحث.(, مما يؤكد ثبات املق078, 
(, قاتةةةع للتطبيةةةق تعةةةد أن مت ضةةةبطو والت كةةةد  ةةة  صةةةدقو وثباتةةةو, إذ تعةةةون 6الصةةةورة النهائيةةةة للمقيةةةاس: أصةةةبس املقيةةةاس يف صةةةورتو النهائيةةةة  لحةةةق   -5

 ( يوضس توصيف املقياس.6( فقرة  وزعب على أرت  أتعاد, وجدول  21اال تبار     
 (: توصيف  قياس الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين لدى طالبات الصف األول الثانوي 6جدول  

 العدد رقم الفقرة نوي الوعي أتعاد املقياس

 اهلوية الثقافية
 4 6, 5, 2, 1, 2  رتف 
 1 4, 3  نخفس

 املواطنة 
 3 3, 2, 1, 2  رتف 
 1 5, 4  نخفس

 الوالء الوطين
 4 ,2, 8, 7, 6, 2  رتف 
 4 5, 4, 3, 2, 1  نخفس

 االلتزام وامماعية الوطنية
 4 7, 6, 5, 1, 2  رتف 
 3 8, 4, 3, 2  نخفس

 املقياس كعع
 28  رتف 
 22 سل 

 تنفيذ البحث:
 مت تنفيذ البحث وفق اريطوات التالية:

 لتنميةة املتعةددة الةذكاءات ضةوء يف األول ثةانوي للصةف والوطنيةة  االجتماعيةة الدراسةات " قةرر يف األول للفصةعإعةداد الوحةدة اإلثرائيةة املق حةة  -2
الةوطين, تعةد اإلطة ي علةى األدتيةات والدراسةات السةاتقة, وإعةداد دليةع املعلمةة وكةع  ة  اال تبةار التحصةيلي, و قيةاس  االنتمةاء مبفةاىيم الةوعي

 ينة البحث.الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين للوحدة اإلثرائية دتهيًدا لتطبيقها على ع
توجيةةو  طةةاب  ةة  سةةعادة عميةةد كليةةة ال تيةةة إىل سةةعادة  ةةدير  عتةةب التعلةةيم مبحافظةةة طايةةع للموافقةةة علةةى تطبيةةق جترتةةة البحةةث وتسةةهيع  همةةة  -1

وافقةة علةى الباحثة, ودت  املوافقة تسهيع  همة الباحثة توجيو  طاب أ ر     دير  عتةب التعلةيم مبحافظةة طايةع إىل قائةدة الثانويةة السادسةة للم
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  اسةةتقبال الباحثةةة وتسةةهيع  همتهةةا يف عمليةةة تطبيةةق جترتةةة البحةةث علةةى طالبةةات الصةةف األول الثةةانوي تاملدرسةةة, وقةةد مت تطبيةةق البحةةث تةةالف ة  ةة
 ه, وحصل  الباحثة على  شاىد لعع األوراق الرمسية املعتمدة لتسهيع املهمة و شهد التطبيق.,22/3/233ه إىل ,28/2/233

طالبةةات عينةةة البحةةث األساسةةية  يف حصةةة االحتيةةاحل(, وذلةةك لتهي ةةته  تإعطةةائه  فعةةرة عةة  الوحةةدة اإلثرائيةةة, وأمهيتهةةا يف تنميةةة الةةوعي االلتقةةاء ت -2
 مبفاىيم االنتماء الوطين لديه .

دة اإلثرائيةة, لقيةاس الفةرق تطبيق كع    اال تبار التحصيلي, و قياس الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين على عينة البحث قبةع البةدء تتدريسةه  الوحة -3
 تب التطبيق القبلي والبعدي وتعرف فاعلية تدريس الوحدة اإلثرائية يف تنمية الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين لدى الطالبات.

 ضةوء يف ثةانوي األول للصةف والوطنيةة  االجتماعيةة الدراسةات " قةرر يف األول للفصةع الوحةدة اإلثرائيةة املق حةةمت تةدريس طالبةات عينةة البحةث  -4
 .الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي لتنمية املتعددة الذكاءات

 البات. تعد االنتهاء    تدريس الطالبات الوحدة اإلثرائية مت تطبيق كع    اال تبار التحصيلي و قياس الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين على الط -5
 ا إلجراء املعامات اإلحصائية املناسبة.مت تصحيس اال تبار واملقياس, ورصد درجات الطالبات دتهيدً  -6

 أساليب البحث اإلحصائية:
(, SPSSلإلجاتةةة عةة  أسةة لة البحةةث وا تبةةار صةةحة الفةةروض, مت حتليةةع النتةةائج تاسةةتخدام ترنةةا ج احلز ةةة اإلحصةةائية للعلةةوم االجتماعيةةة  

 وإجراء املعامات اإلحصائية ارياصة تالبحث يف ضوء الطرق واألساليب اآلتية:
لةة ىولسةد التعرارات والنسبة امل وية لتعرف عدد  رات تعرار املفاىيم الفرعية يف  قرر الدراسات االجتماعية والوطنيةة للصةف األول الثةانوي,  عاد -2

 حلساب ثبات التحليع, قيمة املتوسو احلسا  لتحديد  دى توافر املفاىيم يف املقرر وفق املقياس الرتاعي احملددة.
الصعوتة والتمييز ل  تبار التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين, و عا ع ألفا كرونباخ حلساب ثبات لعع  ة  اال تبةار التحصةيلي,  عا ع السهولة و  -1

 و قياس الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين
 -Kolmogorovسةةةةيمناروف  -ا تبةةةةار االعتداليةةةةة لتحديةةةةد األسةةةةلوب اإلحصةةةةائي املناسةةةةب,  ةةةة   ةةةة ل اسةةةةتخدام ا تبةةةةار كولةةةةو روف -2

Smirnov ويلك  -وا تبار شات وShapiro- Wilk. 
( للفروق 0,4,لتعرف الداللة اإلحصائية عند  ستوى   Test-Samples T-Pairedاملتوسطات احلساتية, واالترافات املعيارية, وا تبار  -3

نتماء تب  توسطي درجات الطالبات يف كع    التطبيق القبلي والبعدي ل  تبار التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين, و قياس الوعي مبفاىيم اال
 الوطين. 

 الرياضية التالية:تاستخدام الصيغة  حلساب حجم التاث ( Cohenاستخدام  عادلة كوىب   -4
 حجم الت ث  =         

 
 للصةف والوطنيةة  االجتماعيةة الدراسةات" قةرر  يف األول للفصةعالوحةدة اإلثرائيةة املق حةة للتحقةق  ة  فاعليةة  Black عا ةع العسةب املعةدل  -5

 .الوطين االنتماء مبفاىيم الوعي يف تنمية املتعددة الذكاءات ضوء يف األول ثانوي
 نتائج البحث ومناقشتها وتوصيات البحث ومقترحات: 

 مت عرض النتائج البحث الد مت التوصع إليها      ل تطبيق جترتة التدريس ارياصة تالبحث, والذي ىدف إىل تعةرف فاعليةة وحةدة إثرائيةة
 كما يلي:يف الدراسات االجتماعية قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة لتنمية الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين لدى طالبات الصف األول الثانوي,  

 أواًل: عرض نتائج البحث: 
 عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:

دة إثرائيةة يف الدراسةات االجتماعيةة قائمةة علةى الةذكاءات املتعةددة يف تنميةة الةوعي نص السؤال األول للبحث على:   ا التصةور املقة ح لوحة
هتا  اصةة يف  ةال مبفاىيم االنتماء الوطين لدى طالبةات الصةف األول الثةانوي؟ , مت إعةداد التصةور املقة ح للوحةدة اإلثرائيةة, ملواكبةة عصةر العوملةة وحتةديا

  توسو القياس القبلي – توسو القياس البعدي 

 االتراف املعياري للقياس القبلي
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تيةةات والدراسةةات السةةاتقة وحتليةةع  قةةرر الدراسةةات االجتماعيةةة والوطنيةةة للصةةف األول الثةةانوي, ودتثلةة  عناصةةره االنتمةةاء الةةوطين, ويف ضةةوء اإلطةة ي األد
 فيما يلي:

 أواًل: األساس الفلسفي الذي يقوم عليو التصور املق ح, ويتمثع فيما يلي:
ملشةاركة يف كافةةة أنشةطة اجملتمةة  وأن يعونةةوا علةى وعةةي تةةام إن اجملتمة  السةةعودي يف حاجةة  اسةةة إىل إعةةداد  ةواطنب قةةادري  علةى حتمةةع املسةةؤولية وا -2

 حبقوقهم, وإدراك كا ع لواجباهتم.
تنميةة  فةاىيم  إن العصر احلايل يستلزم إعداد املواطنب للمواطنة الصةاحلة, والفاعلةة واملشةاركة السياسةية واملسةؤولية االجتماعيةة, وىةذا  ةا تسةعى إليةو -1

 االنتماء للمواط .
الثانويةةةة, وذلةةةك أل ةةةا فةةة ة اإلعةةةداد األساسةةةية ملمارسةةةة املواطنةةةة الصةةةاحلة, والسةةةعي لتزويةةةد الطالبةةةات تقةةةدر كةةةاف  ةةة  املعةةةارف والقةةةيم أمهيةةةة املرحلةةةة  -2

 .ىذه املرحلة واملهارات الضرورية لتنمية قيم االنتماء واملسؤولية االجتماعية, وىو  ا يرتبو تطبيعة وأىداف  قرر الدراسات االجتماعية والوطنية يف
 ثانًيا:  نطلقات التصور املق ح: مت  راعاة  موعة    املنطلقات واملبادئ عند وض  التصور املق ح تتمثع يف:

تصةادي أن العصر احلايل يستلزم إعداد املواط  القادر على التفاعع     سةتجدات العصةر واملسةامهة الفاعلةة يف التطةور السياسةي واالجتمةاعي واالق -2
حولو يف إطار السياق الثقايف واالجتماعي احلاكم للمجتم , ممةا يؤكةد أمهيةة تعزيةز االنتمةاء الةوطين لةدى املةواطنب الرتباطةو تعةع جملتمعو والعا     

 صور املشاركة اإل اتية    جانب املواط  يف الش ن العام.
سةتوى القةو ي أو علةى  سةتوى األفةراد وامماعةات, فهةو أن االنتماء الوطين يسهم تةدور كبة  يف صةيانة أ ة  اجملتمة  مبفهو ةو الشةا ع سةواء علةى امل -1

 لب االنتماء اجملتمعي وركيزتو العربى ألنو  رتبو هبوية األ ة وثقافتها واستقرار قيمها, و واجهة كع  ا يهدد ىذه القيم وىذه اهلوية.
تةةداي والتعبةة  عمةةا  ةةول يف عقةةوهلم, وإمنةةا يعةةين تةةةوف  أن االنتمةةاء الةةوطين ال يعةةين احلجةةر الفعةةري علةةى املةةواطنب و صةةادرة حقهةةةم يف التفعةة  واإل -2

 احلماية للهوية الوطنية والقو ية     هددات  ارجية أو دا لية.
ملةةو عةةبء أن  قةرر الدراسةةات االجتماعيةة حيمةةع العةبء األكةةرب يف عمليةة حتقيةةق االنتمةاء الةةوطين وتعزيةز اهلويةةة الثقافيةة ألتنةةاء اجملتمة   ةة   ة ل حت -3

دىم تز تتارخيو وذاتو الثقافية تعع أتعاد الوطنية والقو ية واإلس  ية والعاملية    اح ام ال اث الثقايف ل  ري , وذلك      ل تزويتنش ة جيع يع
 تسياق تعليمي الئق  علهم يفهمون العا     حوهلم.

عمريةةة الةةد تبةةدأ فيهةةا املراىقةةة وحتةةول األفعةةار واالجتاىةةات,  راعةةاة  صةةائص واحتياجةةات طالبةةات املرحلةةة الثانويةةة, فهةةذه املرحلةةة  ةة  أىةةم املراحةةع ال -4
نتمةةاء وفيهةةا يتشةةعع فعةةر ووجةةدان اإلنسةةان وتتعةةون اجتاىاتةةو تةةو نفسةةو واجملتمةة  واآل ةةري , وتبةة  فيةةو املسةةلمات الفعريةةة والعقديةةة, ويعةةزز فيهةةا اال

سةتقبع القريةةب والبعيةد, وىةذا يسةتلزم احلةةر  علةى سة  ة البنةاء  ةة  الثقةايف والفعةري والعقةدي لةةدى اإلنسةان تالصةورة الةد قةةد تشةعع حياتةو يف امل
   ل تنمية  فاىيم االنتماء الوطين هلذه الشخصية يف  راحع تعوينها املبعرة.

ات الدراسةةية عا ةةة االسةةتفادة  ةة  التجةةارب العامليةةة والقو يةةة واحملليةةة وجهةةود البةةاحثب يف  ةةال االنتمةةاء الةةوطين و فاىيمهةةا وكيفيةةة تعزيزىةةا عةةرب املقةةرر  -5
 و قرر الدراسات االجتماعية تشعع  ا .

تناسةب  ة  ضرورة التنوي يف طرق واس اتيجيات التدريس والوسائع التعليمية وأساليب التقوو حي ديع   واجهة الفروق الفردية تةب الطالبةات مبةا ي -6
 و األنشطة, واستخدام الوسائع التعليمية.الذكاءات املتعددة الد دتتلعنها, وحتقيق اإلثراء يف عملية التدريس وتقد
 ثالثًا: أىداف التصور املق ح: مت إعداد التصور املق ح لتحقيق األىداف اآلتية:

 ترسيخ االنتماء الوطين لدى طالبات الصف األول الثانوي. -2
 للدولة.تنمية روح املواطنة القائمة على الفهم الصحيس للنظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية  -1
 تنمية الشعور تاملسؤولية جتاه الوط , واحلر  على أ نو واستقراره وثرواتو وإدراك حقوقو وواجباتو وممارسة ذلك تاحلرية املسؤولة. -2
 االعتزاز تال اث الثقايف واحلضاري والعر  واإلس  ي, واح ام ثقافات األ م والشعوب األ رى. -3
 والوالء, والصدق, والوفاء( لدى الطالبات.االرتقاء تالقيم األ  قية  التسا س,  -4
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 لرس قيم البذل والعطاء والتضحية والفداء تالنفس واملال يف سبيع الوط . -5
 دعم فعرة التوازن تب احلرب والس م      ل املواقف واألحداث التارخيية. -6
 تنمية الشعور اإل ا  جتاه اآل ر. -7
 وية يف فتلف املواقف التارخيية.تقدير دور األجداد والعلماء يف احلفاظ على اهل -8
 تنمية  هارات التفع  لدى طالبات الصف األول الثانوي. -,2
 إكساب الطالبات  هارات التعا ع    التقنيات احلديثة يف  ال التعليم. -22
 إكساب الطالبات  هارات التعا ع    اآل ر وإدارة احلوار والتفاوض. -21
 وامهود املبذولة يف حلها.تعرف واق  اجملتم  السعودي وإتراز  شع تو  -22
 إتراز دور الدي  يف حياة الشعوب. -23
 تعرف القضايا واملشع ت العاملية املعاصرة  ثع  األ  , الس م, حقوق اإلنسان, قضايا البي ة, االعتماد املتبادل(. -24

 ة  املتغة ات الدوليةة, مبةا يسةمس تتعميةق االنتمةاء  راتًعا: احملتوى: تضم  احملتوى  وضوعات تسهم يف إعداد الطالبات يف الصةف األول الثةانوي للتعيةف
 الوطين لديه ,    أ ثلة ذلك:

 ة الوطنية(. فاىيم االنتماء الوطين وذلك      ل طرح األ ثلة على كع  فهوم وىي  اهلوية الثقافية, املواطنة, الوالء الوطين, االلتزام وامماعي -2
 لفة    ال كيز على دور  واطنيها يف إتراز ىذا التاريخ.تاريخ اململعة العرتية السعودية يف أز نة فت -1
العا ةة,  حقوق الوط  الواجبة على كع فرد    أفراده, وأساليب تلبيتها      ل عدة أ ور  ثةع: احة ام القةوانب العا ةة, احملافظةة علةى املمتلعةات -2

 اح ام حقوق اآل ري , ول ىا.
تةةالواق ,  ةة   ة ل األ ثلةةة علةةى  ةةا تقد ةو اململعةةة العرتيةةة السةةعودية  ة  أ ةةور تلةة  احتياجةةات  واطنيهةةا, واجبةات الةةوط  اجتةةاه أفةةراده, ورتةو ذلةةك  -3

 وترعى  صاحلهم,  ثع: حق التعليم, واأل   واأل ان, والتطوير البنياين, ول  ذلك.
 القضايا واملشع ت العاملية املعاصرة, ودور اململعة العرتية السعودية اجتاىها. -4
 ململعة العرتية السعودية تالدول األ رى وإتراز  ا دييزىا دينًيا, وأ نًيا, وجغرافًيا, واقتصاديًا واجتماعيا. قارنة ا -5
 إتراز أمهية اململعة العرتية السعودية يف احملافظة على ال اث اإلس  ي, وزتايتو    الضياي. -6

دريس والوسائع واألنشطة تعناية تا ة لتتناسب    املوضةوعات املطروحةة يف الوحةدة, ثالثًا: طرق التدريس والوسائع واألنشطة: مت ا تيار كع    طرق الت
 ولتسهم تشعع إ ا  يف تنمية  فاىيم االنتماء الوطين يف ضوء الذكاءات املتعددة لدى الطالبات, وذلك وفًقا ملا يلي:

رجو حتقيقو, وذلك      ل رتةو املواقةف التارخييةة تاألحةداث طرق التدريس: تعتمد طريقة التدريس على كيفية طرح املوضوعات, و ا اهلدف امل -
املتعةددة امارية, واستخدام املصادر األصلية واألدلة والوثائق التارخيية, وىنةاك عديةد  ة  الطةرق واالسة اتيجيات الةد تسةهم يف تو يةف الةذكاءات 

لتعاوين, طريقة احلوار واملناقشة, العصةف الةذىين, احملاكةاة, حةع املشةع ت, لدى الطالبات لتنمية  فاىيم االنتماء الوطين لديه , و نها: التعلم ا
زيةز االكتشاف املوجو, وتو يف ىذه الطرق يتطلب ال كيز على  شاركة الطالبةات النشةطة يف احلةوار, وإتةداء الةرأي, يف إطةار دديقراطةي يسةمس تتع

ع طالبةةة, فهنةةاك  ةة  دتةةتلع  الةةذكاء اللغةةوي الةةذي يسةةاعدى  يف التعبةة  وتوضةةيس قةةيم االنتمةةاء الةةوطين لةةديه , مبةةا يتناسةةب  ةة  نةةوي الةةذكاء عنةةد كةة
األفعار, و نه     دتتلع  ذكاء رياضي والذي ديعنه     ع ج  املشةع ت ت سةاليب  نطقيةة  دعمةة ت رقةام واحصةائيات وحسةاتات, و ةنه  

علةةى ارييةةال, والصةةور الةةد تشةةعل  يف فيلةةته , وكةةذلك   ةة  دتةةتلع  ذكةةاء تصةةويري حبيةةث تسةةتطع  تصةةوير األحةةداث تشةةعع واقعةةي  عتمةةدات
سةاليبو تالنسبة لبقية أنواي الذكاءات األ رى,  ثع الذكاء االجتماعي, واحلركي, واملوسيقي, والذاأ, والطبيعةي, فلعةع نةوي  ة  أنةواي  صائصةو وأ

 يف  عامة وحتليع وتوضيس األ ور وحع املشع ت املتنوعة.
ب االسةةتفادة  ةة  إفةةرازات العلةةم وتقنيةةات العصةةر, حبيةةث تتضةةم  الوسةةائع اسةةتخدام احلاسةةوب, وتو يةةف التلفةةاز, وأجهةةزة الوسةةائع التعليميةةة:  ةة -

 التسةةةجيع, والفيةةةديوىات, مبةةةا يتناسةةةب  ةةة  املوضةةةوعات املطروحةةةة, إلتةةةراز األحةةةداث املهمةةةة يف حيةةةاة املةةةواط ,  ثةةةع: عةةةرض األفةةة م التارخييةةةة الةةةد
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حتديدىا الةد تةربز البطةوالت اإلسة  ية, وكةذلك عةرض سةلبيات االن نة , واسةتخدا اتو, كةإتراز سةلبيات العوملةة  تتناسب    املوضوعات الساتق
 على الشباب واملراىقب.

األنشةةطة التعليميةةة:  ةةب تنويعهةةا حبيةةث تتضةةم : عمةةع  قةةاالت قصةة ة عةة  علمةةاء  سةةلمب  ةةثً , وأ ةة ق املسةةلمب الةةد تنمةةي  فهةةوم االنتمةةاء  -
ثةةع اإل ةة  , واأل انةةة, والتضةةحية, ول ىةةا, إضةةافة إىل تنفيةةذ أنشةةطة ال صةةفية تزيةةارة أحةةد املواقةة  األثريةةة, أو أحةةد املصةةان  يف اململعةةة الةةوطين  

ي, أو العرتية السعودية لتعرف امهود املبذولة يف سبيع تطةوير اجملةال الصةناعي يف اململعةة, أو تقةدو تقريةر عة  تعةس اإلحصةائيات لإلنتةاج الصةح
ألول يف لزراعي, أو الصناعي يف اململعة لتوضيس التطور احلاصع يف ىذه اجملاالت, ويف ضوء  ا سةبق مت إعةداد الوحةدة اإلثرائيةة املق حةة للفصةع اا

  قرر الدراسات االجتماعية والوطنية للصف األول الثانوي لتنمية  فاىيم االنتماء الوطين يف ضوء الذكاءات املتعددة.
 متعلقة بالتحقق من صحة الفرض األول للبحث:عرض النتائج ال

أفراد عينة البحث يف كةع  درجات  توسطات ( تب0,4,املستوى   عند إحصائية داللة ذات فروق توجدنص الفرض األول للبحث على أنو  
 إتباي اريطوات التالية: , وقد مت البعدي التطبيق لصاح    التطبيق القبلي والبعدي ال تبار التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين

 ( يوضس نتائج ذلك.7مت التحقق    اعتدالية توزي  البيانات لعع    الدرجة العلية ل  تبار التحصيلي القبلي والبعدي, وامدول   -
 (: نتائج ا تبار االعتدالية ل  تبار التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين7جدول  

 اال تبار
 ويلك -شات و سيمناروف -كولو روف

  ستوى الداللة درجات احلرية القيمة  ستوى الداللة درجات احلرية القيمة
 085, 12 087, ,01, 12 022, القبلي
 027, 12 083, ,01, 12 022, البعدي

(, وىةذا يعةين أ ةا لة  دالةة؛ ممةا 0,4,( أن قيم ا تبار االعتدالية ل  تبار التحصيلي القبلي والبعدي كلها أكرب  ة   7يتضس    امدول  
( للفةروق تةب 0,4,لتعرف الداللة اإلحصةائية عنةد  سةتوى   Test-Samples T-Pairedيؤكد اعتدالية التوزي. وىو  ا مسس تاستخدام ا تبار 

  توسطات درجات الطالبات يف كع    التطبيق القبلي والبعدي ل  تبار التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين.
, وجةدول Test-TSamples -Pairedمت حسةاب املتوسةطات احلسةاتية واالترافةات املعياريةة وا تبةار وللتحقةق  ة  الفةرض األول للبحةث  -

 .( يوضس نتائج ذلك8 
الطالبات يف كع    التطبيق القبلي لدرجات  Test-Samples T-Pairedا تبار (: املتوسطات احلساتية واالترافات املعيارية و 8جدول  

 والبعدي ل  تبار التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين.

 البعد
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

الداللة  قيمة  ت(
 االتراف املعياري املتوسو احلسا  االتراف املعياري املتوسو احلسا  اإلحصائية

 2,,0, 22086 056, 6051 087, 2072 التذكر
 2,,0, 22017 062, 6022 084, ,,30 الفهم
 2,,0, 5046 042, 2041 081, 10,4 التطبيق
 2,,0, 4086 042, 2046 ,,20 ,,10 التحليع
 2,,0, 7028 042, 2046 074, 2062 ال كيب
 2,,0, 5077 037, 2056 078, ,,10 التقوو

 2,,0, 250,5 10,2 18018 1068 24046 اال تبار كعع
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الفروق تب  توسطات درجات الطالبات يف كع    التطبيق القبلي والبعدي ل  تبار التحصيلي ملفاىيم االنتماء ( أن 8يتضس    جدول  
( يف كع     التذكر, الفهم, التطبيق, التحليع, ال كيب, التقوو( واال تبار كعع؛ لصاح التطبيق 0,2,دالة إحصائًيا عند  ستوى داللة   الوطين

املستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق البعدي. ويف ضوء ىذه النتيجة ديع  قبول الفرض األول    فرَضِي البحث الذي نص على أنو  توجد
 التطبيق لصاح أفراد عينة البحث يف كع    التطبيق القبلي والبعدي ال تبار التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين درجات  توسطات ( تب0,4, 

 البعدي .
 التحصةةيع ملفةةاىيم   علةةى املتغةة  التةةات  وحةةدة إثرائيةةة يف الدراسةةات االجتماعيةةة قائمةةة علةةى نظريةةة الةةذكاءات املتعةةددةلتعةةرف تةة ث  املتغةة  املسةةتقع   -

 ( يوضس نتائج ذلك.,2االنتماء الوطين , مت استخدام  عادلة كوىب, وجدول  
لةةدى  التحصةةيع ملفةةاىيم االنتمةةاء الةةوطينعلةةى  وحةةدة إثرائيةةة يف الدراسةةات االجتماعيةةة قائمةةة علةةى نظريةةة الةةذكاءات املتعةةددة(: حجةةم تةة ث  ,2جةةدول  

 .طالبات الصف األول الثانوي
 حجم الت ث  الت ث قيمة  البعد
 كب  20,4 التذكر
 كب  1035 الفهم
 كب  2032 التطبيق
 كب  ,202 التحليع
 كب  2073 ال كيب
 كب  ,204 التقوو

 كب  ,204 اال تبار كعع
(, 2073(, وال كيةةةب  ,202(, والتحليةةةع  2032(, والتطبيةةةق  1035(, والفهةةةم  20,4( أن قةةةيم التةةة ث  ىةةةي للتةةةذكر  ,2يتضةةةس  ةةة  جةةةدول  

( إىل   سةةةتويات حجةةةم التةةة ث  الث ثةةةة الةةةد 1,22(, وقةةةد أشةةةار أتةةةو جةةةراد  07, (, وىةةةي رتيعهةةةا أكةةةرب  ةةة  ,204(, واال تبةةةار كعةةةع  ,204والتقةةةوو  
(, 251فمةا فةوق(    .  -07,(, والعبة  ية اوح تةب  068,-04,(, واملتوسو ي اوح تب  038, -01,ب وىي: الصغ  ي اوح تب  اق حها كوى

 التحصةيع   علةى املتغة  التةات  وحدة إثرائية يف الدراسات االجتماعية قائمة على نظرية الذكاءات املتعةددة وىذا يش  إىل أن حجم ت ث  املتغ  املستقع 
 كب .  ملفاىيم االنتماء الوطين 

 عرض النتائج المتعلقة بالتحقق من صحة الفرض الثاني للبحث:
أفراد عينة البحةث يف كةع  درجات  توسطات ( تب0,4,املستوى   عند إحصائية داللة ذات فروق توجدنص الفرض الثاين للبحث على أنو  
  , وقد مت إتباي اريطوات التالية:البعدي التطبيق لصاح فاىيم االنتماء الوطين   التطبيق القبلي والبعدي ملقياس الوعي مب

 ( يوضس نتائج ذلك.22مت التحقق    اعتدالية توزي  البيانات لعع    الدرجة العلية ملقياس الوعي مبفاىيم االنتماء القبلي والبعدي, وامدول   -
 مبفاىيم االنتماء(: نتائج ا تبار االعتدالية ملقياس الوعي 22جدول  

 اال تبار
 ويلك -شات و سيمناروف -كولو روف

  ستوى الداللة درجات احلرية القيمة  ستوى الداللة درجات احلرية القيمة
 048, 12 085, ,01, 12 021, القبلي
 022, 12 082, ,01, 12 023, البعدي

(, وىةذا يعةين أ ةا 0,4,( أن قيم ا تبار االعتدالية ملقيةاس الةوعي مبفةاىيم االنتمةاء القبلةي والبعةدي كلهةا أكةرب  ة   22يتضس    امدول  
( 0,4,لتعرف الداللة اإلحصائية عند  ستوى   Test-Samples T-Pairedل  دالة؛ مما يؤكد اعتدالية التوزي. وىو  ا مسس تاستخدام ا تبار 

 .ملقياس الوعي مبفاىيم االنتماءوق تب  توسطات درجات الطالبات يف كع    التطبيق القبلي والبعدي للفر 
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, وجةدول Test-Samples T-Pairedمت حسةاب املتوسةطات احلسةاتية واالترافةات املعياريةة وا تبةار وللتحقةق  ة  الفةرض الثةاين للبحةث  -
 .( يوضس نتائج ذلك21 
الطالبةةات يف كةةع  ةة  التطبيةةق القبلةةي لةةدرجات  Test-Samples T-Pairedا تبةةار احلسةةاتية واالترافةةات املعياريةةة و (: املتوسةةطات 21جةةدول  
 .ملقياس الوعي مبفاىيم االنتماءوالبعدي 

 البعد
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

الداللة  قيمة  ت(
 االتراف املعياري املتوسو احلسا  االتراف املعياري املتوسو احلسا  اإلحصائية

 1,,0, 2045 1022 13022 2055 15032 اهلوية الثقافية
 0,1, 1042 2024 12052 2077 12022 املواطنة

 2,,0, 2,052 1017 ,2508 2086 2,028 الوالء الوطين
االلتزام وامماعية 

 2,,0, 2,062 2043 22027 2055 11072 الوطنية

 2,,0, 21038 4012 2250,4 ,305 084,,2 املقياس كعع
دالة ملقياس الوعي مبفاىيم االنتماء الفروق تب  توسطات درجات الطالبات يف كع    التطبيق القبلي والبعدي ( أن 21يتضس    جدول  
واملقياس كعع؛ لصاح التطبيق ( يف كع     اهلوية الثقافية, املواطنة, الوالء الوطين, االلتزام وامماعية الوطنية( 0,4,إحصائًيا عند  ستوى داللة  

املستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق البعدي. ويف ضوء ىذه النتيجة ديع  قبول الفرض الثاين    فرَضِي البحث الذي نص على أنو  توجد
 البعدي . التطبيق لصاح الوطينأفراد عينة البحث يف كع    التطبيق القبلي والبعدي ملقياس الوعي مبفاىيم االنتماء  درجات  توسطات ( تب0,4, 
  على املتغ  التات    ستوى الوعي مبفاىيم وحدة إثرائية يف الدراسات االجتماعية قائمة على نظرية الذكاءات املتعددةلتعرف ت ث  املتغ  املستقع   -

 ( يوضس نتائج ذلك.22االنتماء الوطين , مت استخدام  عادلة كوىب, وجدول  
لةدى   ستوى الوعي مبفاىيم االنتماء الةوطينعلى  وحدة إثرائية يف الدراسات االجتماعية قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة ث  (: حجم ت22جدول  

 .طالبات الصف األول الثانوي
 حجم الت ث  قيمة الت ث  البعد

  توسو 067, اهلوية الثقافية
  توسو 044, املواطنة

 كب  1022 الوالء الوطين
 كب  1023 االلتزام وامماعية الوطنية

 كب  1062 املقياس كعع
( وىاتةةان القيمتةةان تشةة ان إىل وجةةود تةة ث   توسةةو إذ أ مةةا 044,(, واملواطنةةة  067,( أن قةةيم التةة ث  ىةةي للهويةةة الوطنيةةة  22يتضةةس  ةة  جةةدول  

(, 1062(, واملقيةةاس كعةةع  1023(, وااللتةةزام وامماعيةةة الوطنيةةة  1022الةةوطين  , تينمةةا قةةيم التةة ث  لعةةع  ةة   فهةةوم الةةوالء (068,-04,تةة اوح  تةةب  
وحةةةةدة إثرائيةةةةة يف الدراسةةةةات  (, وىةةةةذا يشةةةة  إىل أن حجةةةةم تةةة ث  املتغةةةة  املسةةةةتقع ,07,كبةةةة  إذ أ ةةةةا رتيعهةةةا أكةةةةرب  ةةةة     ورتيعهةةةا تشةةةة  إىل وجةةةةود تةةةة ث 

 كب .  ملتغ  التات    ستوى الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين   على ااالجتماعية قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة
 عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:
املتعددة لتنمية الوعي مبفاىيم  فاعلية وحدة إثرائية يف الدراسات االجتماعية قائمة على نظرية الذكاءاتنص السؤال الثاين للبحث على:   ا 
, مت حساب  عا ع العسب فاعلية وحدة إثرائية واإلجاتة على السؤال الثاين للبحثوالتحقق     ؟ ,االنتماء الوطين لدى طالبات الصف األول الثانوي

 , وفًقا للمعادلة التالية:Blackاملعدل 
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=  عا ع العسب       (275,  .2885 الوكيع واملفد, 

  
 =  توسةةةو درجةةةات  األفراد يف التطبيق البعدي ل  تبار.

 د = الدرجة العظمى ل  تبار.  س =  توسو درجات األفراد يف التطبيق القبلي ل  تبار. 
( , 18018( ويف اال تبةةةار البعةةةدي ىةةةةو  24046ولةةةدى  حسةةةب  عا ةةةع العسةةةب حيةةةث أن املتوسةةةو احلسةةةةا  يف اال تبةةةار القبلةةةي ىةةةو  

 ( درجة و نو فإن  عا ع العسب املعدل للب ك ىو: 21والدرجة العظمى ل  تبار التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين ىي  
 

 2015=            =                           عا ع العسب
 

(, حيةةث تةة اوح نسةةبة العسةةب املعةةدل  ةة   صةةفر إىل 201( وىةةي أكةةرب  ةة   2015تبةةب  ةة  حسةةاب  عا ةةع العسةةب أن قيمتةةو تسةةاوي  
(, 275,  . 2885(, فإنةةو ديعة  احلعةةم علةى صةة حية التجرتةة وفاعليتهةةا  الوكيةع واملفةةد, 2(, يةرى تة ك أنةةو إذا تلغة  ىةةذه النسةبة أكةةرب  ة   201

للوحةةدة اإلثرائيةةة يف الدراسةةات االجتماعيةةة القائمةةة علةةى نظريةةة الةةذكاءات املتعةةددة لتنميةةة الةةوعي مبفةةاىيم االنتمةةاء فاعليةةة كبةة ة  وجةةودوىةةذا يةةدل علةةى أن 
 .الوطين لدى طالبات الصف األول الثانوي

 ثانًيا: مناقشة نتائج البحث:
يف الدراسات االجتماعية القائمة على نظرية الذكاءات املتعددة لتنمية الةوعي مبفةاىيم  للوحدة اإلثرائيةفاعلية كب ة توصع البحث على وجود 

تمةةاء الةةوطين, االنتمةاء الةةوطين لةةدى طالبةةات الصةف األول الثةةانوي, حيةةث إن  راعةةاة الفةروق الفرديةةة تةةب الطالبةةات قةد أذتةةر عنةةو تنميةةة الةوعي مبفةةاىيم االن
الباحثة فعرة ع  كيفية التعا ع    كع نوي  ة  أنةواي الةذكاءات, ووضة  أنشةطة تناسةب  سةتوى ذكةاء رتية   وذلك ألن نظرية الذكاءات املتعددة أعط 

 الطالبات, وديع  القول أن األسباب وراء ىذا النجاح يف تنمية الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين يعود لعدة أسباب ىي:
املتعددة, حقق  راعاة واستثمار للفروق الفردية تب الطالبات على  ستوى تنوي الذكاء لديه ,  إن اإلفادة    أسس و بادئ نظرية الذكاءات -2

امماعية يف تاإلضافة إىل أن تنوي األنشطة املستخد ة يف تدريس الوحدة اإلثرائية كان عا ً  كب ًا يف تشجي  الطالبات على املشاركة اإل اتية و 
ع  أفعارى  يف األحداث واملواقف الد تضمنتها األنشطة واستنتاج وإدراك أمهية املفاىيم الد مت تناوهلا تالوحدة عملية التعليم والتعلم والتعب  
 والد ختص االنتماء الوطين.

لعب األدوار,  تنوي االس اتيجيات املستخد ة يف تدريس الوحدة اإلثرائية والد تتناسب    فلسفة نظرية الذكاءات املتعددة  ثع: التعلم التعاوين, -1
مت  احلوار واملناقشة, والعصف الذىين واالستقصاء, واريرائو الذىنية, أسهم يف تنمية الوعي لدى الطالبات تاالنتماء الوطين, وذلك ترتو  ا

  األحداث والقضايا الد تدريسو لطالبة تواق  احلياة واألحداث التارخيية, واملفاىيم املرتبطة تاالنتماء الوطين, مما ساعد يف استيعاهب  لعث   
 تناولتها  وضوعات الوحدة اإلثرائية.

لتارخيية أسهم استخدام أنشطة الذكاءات املتعددة يف إثارة اىتمام الطالبات ودفعه  إىل البحث يف  صادر املعرفة املتعلقة تاملفاىيم واألحداث ا -2
نية ويقب حقيقي ت مهية استيعاهب  ملفهوم املواطنة, وحتقيقها, ودتسعه  هبوية املرتبطة مبوضوعات الوحدة اإلثرائية, مما يسر عملية تعوي  صورة ذى

 وطنه , والوالء لو, وااللتزام تعع  ا حيقق رقيو, و شركة أفراده يف حتقيق النجاح والتطور يف كع  االتو.
, جعع الطالبات, أكثر حافز للتعلم, فه  ال يتلقب إن املمارسات العملية والتدريب الذي يعتمد على تنوي األنشطة الد تناسب ذكاء كع طالبة -3

يف  املعلو ات وليس   فروضة عليه , حبفظها, اس جاعها, تع كان   علو ات إثرائية لدعم ىويته  الثقافية, ووالءى , وتوعيته  ت مهية دورى 
 زتاية وطنه  واحملافظة عليو وتلبية كع حقوقو.

18018- 24046      +18.18- 24046 
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 س           د      -د  
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الطالبةةةات يف ىةةةذه املرحلةةةة  ةةة  أىةةةم  ةةةا  ةةةب ال كيةةةز عليةةةو نظةةةرًا أل ةةة  يف  رحلةةةة التحضةةة  لتحديةةةد  إن تنميةةةة  فةةةاىيم االنتمةةةاء الةةةوطين لةةةدى
ثيلةو عمليًةا  ستقبله  املهين, الذي سوف تدرسنو تاما عة, ووجود وعي كايف  نه  ت مهية الدور الفاعع الذي سوف تؤدينو تاملستقبع ريد ة وطنهم, ودت

يقد نو  ستقبلًيا هلذا الوط , وقد اتفق البحث يف ذلك    عدد    الدراسات الد أجري  تاململعة العرتية السةعودية  و هنًيا, لو أثر كب  على  ا سوف
؛ اهلجلةو, 1,23؛ آل  هةدي, 1,26والد تناول  ىذه املرحلة حتديًدا وركزت على أمهية تنمية االنتماء الوطين لديها, و نها دراسات كع     العنزي, 

1,23.) 
تنمية  فاىيم االنتماء الوطين يتطلب ال كيز على  ستوى تفع  الطالبات وطريقة استيعاهب  للمفاىيم, ونظرًا ال ت ف قةدراهت  يف  كما أن

ظريةةةة التفعةة , و سةةةتوى ذكةةةاءى  كةةةان التةةةد  ةةة   راعةةةاة ذلةةةك أثنةةةاء تقةةةدو  فةةاىيم االنتمةةةاء الةةةوطين لتنميتهةةةا تشةةةعع أفضةةةع, ولةةةذلك فةةةإن االسةةةتناد إىل ن
ة اإلثرائيةة اءات املتعددة يف عملية التدريس أ ر  هةم ملراعةاة الفةروق الفرديةة تةب الطالبةات, ولةذلك مت االعتمةاد عليهةا هبةذا البحةث يف تصةميم الوحةدالذك

ة  ة  عةدة دراسةةات لتنميةة  فةاىيم االنتمةاء الةوطين, وقةةد اتفةق البحةث يف أمهيةة االسةتناد علةةى نظريةة الةذكاءات املتعةددة يف تةدريس الدراسةةات االجتماعية
(, والد أكةدت علةى أن اسةتخدام 1,26؛ آل  لوذ, 1,24؛ طمد, 1,27؛ العجمي, 1,25؛ عبد ا , 1,22؛ سليمان, 1,23 نها  تارعيده, 

الفرديةةة تةةب  اسة اتيجيات وأسةةاليب وأنشةةطة قائمةة علةةى الةةذكاءات املتعةةددة كفيةع ترفةة  العديةةد  ةة  املخرجةات التعليميةةة ويسةةاعد يف التغلةةب علةى الفةةروق
 الطالبات.

 ثالثًا: ملخص نتائج البحث:
 توصَّع البحث إىل عدة نتائج, وىي:

أفةراد عينةة البحةث يف كةع  ة  التطبيةق القبلةي والبعةدي ال تبةار  درجةات  توسةطات ( تةب0,4,املسةتوى   عنةد إحصةائية داللةة ذات فةروق توجةد -2
 البعدي التطبيق لصاح التحصيلي ملفاىيم االنتماء الوطين

أفةراد عينةة البحةث يف كةع  ة  التطبيةق القبلةي والبعةدي ملقيةاس  درجةات  توسةطات ( تةب0,4,املسةتوى   عنةد إحصةائية داللةة ذات فةروق توجةد -1
 البعدي التطبيق لصاح الوعي مبفاىيم االنتماء الوطين

الةةذكاءات املتعةةددة لتنميةةة الةةوعي مبفةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين لةةدى للوحةةدة اإلثرائيةةة يف الدراسةةات االجتماعيةةة القائمةةة علةةى نظريةةة فاعليةةة كبةة ة وجةةود  -2
 طالبات الصف األول الثانوي

 رابًعا: توصيات البحث:
 تضمَّ  البحث التوصيات التالية:

 املتعددة يف تدريس الدراسات االجتماعية تاملرحلة الثانوية؛ ملا لو    فاعلية يف تنمية كث     فرجات التعلم. ضرورة تو يف نظرية الذكاءات -2
املتعةددة يف التةدريس؛  ة   ة ل إ ضةاعه  لةدورات  عثفةة  تدريب  علمات الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية علةى تطبيةق نظريةة الةذكاءات -1

 حول آلية تو يفها تالتعليم.
رحلة توعية  شرفات الدراسات االجتماعية تضرورة حتفيز  علماهت  يف تنمية  فاىيم االنتماء الوطين لدى الطالبات يف فتلف املراحع و صو  امل -2

 الذكاء لديه  ووفق نظرية الذكاءات املتعددة. الثانوية؛      ل أنشطة تتناسب    فتلف  ستويات
ت وذلك تضمب أنشطة  تنوعة يف  ناىج الدراسات االجتماعية هتدف على ال كيز على تنمية االنتماء الوطين, وتراعي الفروق الفردية تب الطالبا -3

 نتماء الوطين.تتطبيق نظرية الذكاءات املتعددة يف سبيع حتقيق  ستوى أفضع لوعي الطالبات مبفاىيم اال
يمةي هلة , توعية املعلمات    قبع  شرفاهت  تضرورة إتاحة الفرصة أ ام الطالبات تةالتعب  عة  أفعةارى ؛ نظةرًا ألمهيةة ذلةك يف حتسةب املسةتوى التعل -4

 وتنمية  هاراهت  املتنوعة الد تسعى العملية التعليمية إىل حتقيقها.
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 خامًسا: مقترحات البحث:
 حات التالية:تضم  البحث املق  

إجةةةراء دراسةةةة ترنةةةا ج تدريبةةةةي قةةةائم علةةةى نظريةةةات الةةةذكاءات املتعةةةددة ملعلمةةةات الدراسةةةات االجتماعيةةةة, ودراسةةةة فاعليتةةةو يف دتعةةةنه   ةةة   هةةةارات  -2
 التدريس املتنوعة.

ميةة  فةاىيم االنتمةاء الةوطين لةدى إجراء دراسة فاعلية اس اتيجيات قائمة علةى نظريةة الةذكاءات املتعةددة يف تةدريس الدراسةات االجتماعيةة علةى تن -1
 طالبات     راحع تعليمية فتلفة.

القةةرن  إجةةراء دراسةةة حتليليةةة لتقيةةيم  ةةدى تضةةمب  نةةاىج الدراسةةات االجتماعيةةة للمرحلةةة الثانويةةة ملفةةاىيم االنتمةةاء الةةوطين مبةةا يتناسةةب  ةة   تطلبةةات -2
 احلادي والعشري . 

نهةاج الدراسةات االجتماعيةة للمرحلةة الثانويةة, ودراسةة فاعليتةو يف تنميةة  فةاىيم االنتمةاء الةوطين وض  تصور  ق ح قةائم علةى الةذكاءات املتعةددة   -3
 لدى طالبات ىذه املرحلة.

 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

التاسة   العلمةي املةؤدترالةوطين.  االنتمةاءتعزيةز  يف دورىةا ضةوء يف اإلعداديةة تاملرحلةة العرتيةة اللغةة  نةاىج تقةوو (.8,,1طمةود   طمةد صةفاء إتةراىيم,
 واملعرفة. للقراءة املصرية اممعية القاىرة,  صر واإل راج, اإلنقرائية تب العر  الوط  يف القراءة تعليم تعنوان: كتب

 القاىرة: عا  العتب للنشر والتوزي . تدريس الرياضيات للت  يذ املوىوتب.(. 5,,1إتراىيم,  دي عزيز؛ لراب, رفع  السيد  
رفةس: نشةرة ترتويةة  ة   ديريةة ال تيةة والتعلةيم  جةدول املواصةفات. -حتليع طتوى املقرر الدراسي: صيالة األىداف السةلوكية(. ,1,2أتو شنب, سه   

 يف  نطقة رفس التعليمية.
(. أثر ترنةا ج تةدري   قة ح وفةق نظريةة الةذكاءات املتعةددة علةى تنميةة  هةارات ختطةيو الةدروس واالجتةاه تةو التةدريس لةدى 1,21, إديان سا   تارعيده

 .3,2-246(, 8 3كلية رياض األطفال,   -جا عة اإلسعندرية لة الطفولة وال تية, عينة     علمات امغرافيا تاملرحلة الثانوية جبدة. 
 القاىرة: عا  العتب.تدريس التاريخ يف القرن احلادي والعشرون. (. 4,,1ع, علي أزتد  امم

 عمان: دار الشروق. االجتاىات العاملية املعاصرة يف  ناىج العلوم وتدريسها.(. 8,,1زيتون, عايش طمود  
 ر والتوزي .عمان: دار املس ة للنشاس اتيجيات التدريس املعاصرة. (. 1,27سعادة, جودت أزتد  
(. فاعليةة التةدريس القةائم علةى الةذكاءات املتعةددة يف تنميةة  سةتويات التحصةيع العليةا واالجتةاه تةو الدراسةات االجتماعيةة 1,22سليمان, علي طمد  

 .718-666(, 235 2كلية ال تية,   -جا عة األزىر لة ال تية, لدى ت  يذ املرحلة االتتدائية األزىرية. 
 .336, القاىرة: دار املعارف.  . 3حلعلم النفس اإلحصائي وقياس العقع البشري. (. 7,,1البهي   السيد, فؤاد

 فةةةاىيم االنتمةةةاء الةةةوطين يف  نةةةاىج الدراسةةةات االجتماعيةةةة يف املرحلةةةة املتوسةةةطة يف اململعةةةة العرتيةةةة السةةةعودية للعةةةام (. 1,26الشةةةهراين,  سةةةعود طمةةةد  
كليةةةةة البنةةةةات لةةةة داب والعلةةةةوم وال تيةةةةة,   -جا عةةةةة عةةةةب  ةةةةس لةةةةة البحةةةةث العلمةةةةي يف ال تيةةةةة,  : دراسةةةةة حتليليةةةةة.2328-2327الدراسةةةةي 

21 27 ,)248-276. 
 .,12-114(, 42 27املركز اليمين للدراسات االس اتيجية,  شؤون العصر,(. االنتماء والوالء الوطين وأمهيتو. 1,22الصرا , حيىي علي  
استخدام تعس إس اتيجيات التدريس القائمة على نظرية الذكاءات املتعددة يف تنمية تعس  هارات التفع  الت  لي  (. أثر1,25عبد ا , أزتد طمد  

 .362-326(, ,1جا عة تورسعيد, كلية ال تية,   لة كلية ال تية, لدى ت  يذ املرحلة اإلعدادية. 
جتماعيةةةة قةةةائم علةةةى الةةةذكاءات املتعةةةددة واثةةةره يف تنميةةةة تعةةةس  هةةةارات التفعةةة  (. ترنةةةا ج  قةةة ح يف الدراسةةةات اال1,26عبةةةد اهلةةةادي, شةةةري  كا ةةةع  

 .2,5-248(, 262 1كلية ال تية,   -رتاعة األزىر لة ال تية, االستداليل والتحصيع الدراسي لدى ط ب املرحلة اإلعدادية. 



                                  هيم الاهتماء الوطني لدى طالبات الصف ألاول الثاهوي فاعلية وحدة إثزائية في الدراسات الاجتماعية قائمة على هظزية الذكاءات املتعددة لتنمية الوعي بمفا

 د. محمد سيدان آل محفوظ       سارة عبد هللا عسيري                                                                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: ًأ  ء ا ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 
 
 444 

رسةالة  اجسةت  لة   نشةورة,  شةر األد  يف دولةة العوية . حتليةع طتةوى كتةاب التةاريخ اإلسة  ي للصةف احلةادي ع(. 1,27العجمي, عساف سةعد  
 كلية العلوم ال توية, جا عة آل البي , األردن.

عةةا  ال تيةةة, (. تصةةور  قةة ح لتنميةةة قةةيم الةةوالء واالنتمةةاء الةةوطين لةةدى تلميةةذات الصةةف السةةات  تدولةةة العويةة . 1,23العجيةةع, لطيفةةة ناصةةر عجيةةع  
 .177-124(, 35 24لعلمية وتنمية املوارد البشرية, املؤسسة العرتية ل ستشارات ا

 عمان: دار الفعر.اال تبارات واملقاييس ال توية والنفسية. (. 5,,1ع م, ص ح الدي   
(. فاعليةة ترنةةا ج  قة ح يف الدراسةات االجتماعيةة يف تنميةةة تعةس  هةارات التفعة  السياسةةي 1,23عمةران,  الةد عبةد اللطيةف؛ إمساعيةةع, دةاة عبةده  

 .64-24(, 48جا عة عب  س, كلية ال تية,    لة اممعية ال توية للدراسات االجتماعية,واالنتماء الوطين لدى ط ب كلية ال تية. 
  لةةة البحةث العلمةي يف ال تيةةة,(. دور القيةةادات املدرسةية يف تنميةة قيمةةة االنتمةاء الةوطين لةدى طةة ب املرحلةة الثانويةة. 1,26لعنةزي,  شةعع سةليمان  ا

 .71-46(, 1 27كلية البنات ل داب والعلوم وال تية,   -جا عة عب  س
ة الةةذكاءات املتعةةددة لتةدريس التةةاريخ وأثةةره علةى تنميةةة تعةةس  هةارات التفعةة  الناقةةد لةةدى (. ترنةا ج إثرائةةي قةةائم علةى نظريةة1,24طمةد, مسةةاح إتةةراىيم  

-22(, 62كليةةة ال تيةةة,    -جا عةةة عةةب  ةةس لةةة اممعيةةة ال تويةةة للدراسةةات االجتماعيةةة, الت  يةةذ الفةةائقب تالصةةف الثالةةث اإلعةةدادي. 
22. 

ملشع ت املرتبطة تالتطرف الفعري لتنمية قيم االنتمةاء الةوطين والتفعة  الناقةد لةدى ت  يةذ (. وحدة  ق حة قائمة على حع ا1,27طمد, وليد سيد  
 .124-286(, 88كلية ال تية مبصر,    -جا عة عب  س لة اممعية ال توية للدراسات االجتماعية. املرحلة اإلعدادية. 

 لةةة كليةةة ال تيةةة, الثانويةةة لتنميةةة االنتمةةاء والةةوالء الةوطين يف ضةةوء حتةةديات العوملةةة. (. تصةةور  قةة ح ملنةةاىج التةاريخ تاملرحلةةة 1,22 سةعود, رضةةا ىنةةدي  
13 85 ,)86-222. 

(. أثر التدريس تإس اتيجية الذكاءات املتعةددة ملةادة االجتماعيةات تالصةف الثةاين  توسةو علةى تنميةة التفعة  االتتعةاري 1,26آل  لوذ, حصة طمد  
 .58-11(, 283 القراءة واملعرفة,   لةواالجتاه تو املادة. 

أثةر ترنةا ج  قة ح قةائم علةى اسةتخدام اهلةاتف النقةال لتعزيةز االنتمةاء الةوطين لةدى طلبةة الصةف الثةاين الثةانوي مبنطقةةة (. 1,23آل  هةدي, علةي طمةد  
 رسالة  اجست  ل   نشورة, كلية ال تية, جا عة الباحة, اململعة العرتية السعودية. الباحة.
 عمان: دار املس ة.الذكاء املتعدد يف لرفة الصف. (. 6,,1نوفع, طمد تعر  
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 ملخص الدراسة
 التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمةعنوان الدراسة: 

 بن صاحل الزلفي د. خالد بن سعد السليمي          د. وايفإعداد : 
 التعرف على درجة أمهية تفعيل مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة. هدف الدراسة :
 املنهج الوصفي املسحي.         منهج الدراسة:

 املشرفني الرتبويني باإلدارة العامة للتعليم مبكة املكرمة. مجتمع الدراسة : 
 ( عبارة.92ستباةة أدداة للدراسة وتكوةت من  استخدمت اال أداة الدراسة :

 أهم نتائج الدراسة :
جاءت درجة أمهية تفعيل مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة من وجهة ةظر املشرفني الرتبويني بدرجة  عالية(  -

 (.9..2ومبتوسط حسايب قدره  
( بني متوسط استجابات أفراد العينة حول تقديرىم لدرجة أمهية ....لة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال -

 تفعيل مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة تبعاً ملتغريات الدراسة املؤىل العلمي , سنوات اخلدمة أمعلم , سنوات
 علمني , املشارأة يف تقدمي برامج التنمية املهنية للمعلمني.اخلدمة أمشرف تربوي , املشارأة يف إعداد برامج التنمية املهنية للم

 واألخالقية العلمية اجلواةب أافة  يف املعلم أداء لتطوير املستدامة املهنية التنمية مبادئ أافة  تفعيل على العمل ضرورة أهم توصيات الدراسة:
 واملهنية.

 التطوير املهين للمعلم , التنمية املهنية املستدامة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract  
Objective of the study: Identify the importance of activating the principles of sustainable 

professional development for teachers in service. 
Study Methodology: The researcher used the descriptive survey. 
The study population: Educational supervisors in the General Administration of Education in 

Makkah. 
Study tool: The questionnaire was used as a study tool and consisted of (29) words. 
The results of the study were as follows: 

- The degree of importance of activating the principles of sustainable professional 
development for teachers during service came from the point of view of educational 
supervisors to a high degree with a mean of 3.52. 

- There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05) between 
the responses of the respondents on their appreciation of the importance of activating 
the principles of sustainable professional development for teachers during service 
according to the variables of study, educational qualification, years of service as a 
teacher, years of service as an educational supervisor, participation in preparing 
development programs. Professional teachers participate in providing professional 
development programs for teachers. 

 The main recommendations of the study The need to activate all the principles of 
sustainable professional development to develop teacher performance in all aspects of 
scientific, ethical and professional. 

Key words: Teacher professional development , Sustainable Professional Development. 
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 قدمة الدراسة: م
أافية يُعد التعليم أحد أىم عوامل التنمية ومتطلباهتا وعامل أساس يف رقيي اتتمعيات وبنائهيا , وليألر أدرأيت اليدول أمهيية تطيوير التعلييم يف  

إعيداده وتطيويره بالشيكل املناسيب أيان جواةبو ليواأب التطيور السيرييف يف التقنيية , أميا يُعيد املعليم الرأييزة األساسيية يف العمليية التعليميية واليأي إذا ميا   
 ذلر اةعكاساً على أدائو داخل الفصل الدراسي وبالتايل على حتصيل الطالب.

االت ولعيل ميين أىييم أدوات تطييوير املعليم االىتمييام بتنميتييو املهنييية املسييتدامة , وتزوييده بكييل مييا مبتاجييو يف سيبيل االرتقيياء مبسييتواه يف أافيية اتيي
 ملهنية.العلمية واألخالقية وا

ة  املرتبطية إن التنمية املهنية املستدامة للمعلم ىي حماولة حتقيق تنمية متكاملة يف شخصييتو مين الناحيية الفقافيية والعلميية واملهنيية  واالجتماعيي
األأميل يف ايال ختصصياتو أو يف  حبياتو العملية, باإلضافة إىل أافة الربامج واألةشطة اليت تسيتهدف رفييف أفاءتيو وزييادة تدىيليو للقييام بواجبيو عليى الوجيو

 (. 233: 2..9اال األةشطة املدرسية بصفة عامة.  ةصر: 
ودة يف وتتمفييل القةييية اةورييية يف التنمييية املهنييية املسييتدامة بعييد دمييج التكنولوجيييا املتقدميية يف عمليييات تييدريب املعلمييني يف األخييأ مبعييايري اجليي

مج التييدريب, واالسييتمرارية يف التييدريب اسييتجابة للمسييتجدات الرتبوييية التعليمييية , والشييمول يف مكوةييات بييرامج التنمييية املهنييية وىييي: الواقعييية يف بنيياء بييرا
املسيييتهدفة التيييدريب حيييه تتوجيييو إىل التنميييية املهنيييية الشييياملة للمتيييدربني, والتنيييوة يف أسييياليب إجيييراءات وأةشيييطة التيييدريب لتيييتالءم وتتنيييوة حبسيييب الف يييات 

تكاميل والتتيابيف يف بنياء اليربامج املوجهية لكيل ف ية مين ف يات املتيدربني عليى حيدة وتيرابط اليربامج املختلفية املوجهية للمسيتهدفني مين وحاجتهم التدريبية, وال
ئيية ويوال ة مرحليية بناتلر الف ات معاً , ومتابعة أداء املتدربني لالستفادة من التغأية الراجعة يف التطيوير املسيتمر ليربامج التيدريب شيريطة أن تكيون املتابعي

 (.23, ...9فرتات التدريب, ولإلفادة من املتميزين للمشارأة يف التدريب يف مواقيف العمل.  شحاتو, 
 مشكلة الدراسة: 

هنيية أاجلدييية تعييا التنمييية املهنييية املسييتدامة بييالتطوير الشييامل ألداء املعلمييني سييواء يف أبعيياد املهييارات , أو القيييم األخالقييية املرتبطيية بطبيعيية امل
املهنة. الشيييهرا ,  إلتقيييان والتعييياون واإلليييان بيييالعلم منهجييياً وفكيييراً, واالةتمييياء والعميييل بيييروح الفرييييق, والشيييفافية واملوضيييوعية واملصيييداقية, واإلليييان بدمهييييةوا

 (..97, ص9.33
عملييييت التعليييم والييتعلم,  وقيد أصييبل التحييدي األأييرب ليدى املعلييم أثنيياء اخلدميية أن يواأييب متغيريات العصيير اعييدي , واليييت تعييين  يييف عناصيير

بييدم ميين حييي  مبتيياج املعلييم إىل مهييارات متجييددة ملالحقتهييا, إال أن تليير املهييارات ال تكتسييب بالصييدفة, وال لكيين اأتسييالا بدراسيية برةييامج مييا, بييل ال
تبط باملشكالت اليومية اليت يواجههيا املعليم سلسلة متكاملة وشاملة من برامج التنمية املستمرة, اليت تعتمد على التخطيط العلمي والتناسق املنهجي, وتر 

 (. 92, ص...9يف عملو, إضافة إىل استفمارىا للمستجدات يف جواةب عملييت التعليم والتعلم.  عياصرة,
اوياً وثيقياً إن التغيري الرئيسي يف عملية النمو املهين ىو ذلر التغيري الأي يؤدي إىل حتسني أداء املعلم من خيالل اموعية إجيراءات تيرتبط ارتب

ل بني الزمالء من ومباشراً بدىداف النمو املهين مفل: إشراك املعلمني يف التخطيط للتدريب وأيةاً اشرتاأهم يف التوجيو واستخدام أسلوب التدريب املتباد
املبادرات الفرديية للنميو ليدى املعلميني املعلمني واستخدام شبكات املعلومات لتدعيم النمو املهين ومراعاة ظروف املعلمني عند صناعة القراءات وتشجييف 

 (. .2, ...9 شحاتو, 
 أسئلة الدراسة:

 : ما درجة أمهية تفعيل مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة  من وجهة ةظر املشرفيني الرتبويني ؟3س 
استجابات أفراد العينة حول تقديرىم لدرجة أمهية تفعيل مبادئ التنمية ( بني ....: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  9س 

وي , املشارأة يف املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة وفقاً ملتغريات الدراسة :  املؤىل العلمي , سنوات اخلدمة أمعلم , سنوات اخلدمة أمشرف ترب
 يف تقدمي برامج التنمية املهنية للمعلمني (إعداد برامج التنمية املهنية للمعلمني , املشارأة 

 أهداف الدراسة :
 هتدف الدراسة إىل اموعة من األىداف تتمفل يف :

 التعرف على درجة أمهية تفعيل مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة  من وجهة ةظر املشرفيني الرتبويني. -



 د. خالد بن سعد السليمي                     د. وافي بن صالح الزلفي           التنمية املهنية املستدامة للمعلمين أثناء الخدمة           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم  ء الأ  ز   )الج 
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( بني استجابات أفراد العينة حول تقديرىم لدرجة أمهية تفعيل مبادئ ....عند مستوى داللة   الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية -
مشرف تربوي , التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة وفقاً ملتغريات الدراسة :  املؤىل العلمي , سنوات اخلدمة أمعلم , سنوات اخلدمة أ

 املهنية للمعلمني , املشارأة يف تقدمي برامج التنمية املهنية للمعلمني (املشارأة يف إعداد برامج التنمية 
 أهمية الدراسة :

يت فرضييتها تعييد التنمييية املهنييية املسييتدامة للمعلمييني ضييرورة للعملييية التعليمييية والرتبوييية وذليير ملسيياعدة املعلمييني يف أداء أدوارىييم املسييتقبلية واليي
 (779.,ص.9.3 البي ة اةيطة.  قدومي, عليهم املتغريات السريعة املتالحقة يف

 و تكمن أمهية ىأه الدراسة يف اآليت :
 تديت ىأه الدراسة أوهنا توضل مدى درجة أمهية تفعيل مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلمني. -
حتقيق فوائيد تعيود عليى أداء املعليم داخيل الفصيل تساىم يف تطوير برامج التنميية املهنيية املسيتدامة مين خيالل تطبييق ىيأه اليربامج ألىيم املبيادئ الييت  -

 الدراسي.
هنيية املسيتدامة تديت ىأه الدراسة وفق توجو وزارة التعليم واإلدارات التعليمية إىل تطوير وحتسيني أداء املعلميني مين خيالل التحياقهم بيربامج التنميية امل -

 واةعكاسها على أدائهم.
ة صيييا ة بييرامج التنمييية املهنييية املسييتدامة ميين خييالل تفعيلهييا ألىييم املبييادئ اليييت حتقييق األداء العييايل يدمييل الباحفييان أن تسييهم ىييأه الدراسيية يف إعيياد -

 للمعلمني.  
 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على التنمية املهنية املستدامة للمعلمني.  الحدود الموضوعية :
 املكرمة. وبقت الدراسة على اإلدارة العامة للتعليم مبكةالحدود المكانية : 
 ىي.3222/322الفصل الدراسي الفا   الحدود الزمانية :
 مشريف اإلدارة العامة للتعليم مبكة املكرمة   الأأور (. الحدود البشرية :
 مصطلحات الدراسة:

 التنمية المهنية المستدامة :
تستهدف املعلمني وسائر العاملني يف اعقل الرتبوي لتغيري ( التنمية املهنية بدهنا: عملية بنائية تشارأية مستمرة 2..9عرف ضحاوي وحسني  

 .27وتطوير أداءىم ودمارساهتم ومهاراهتم وأفاياهتم املعرفية والرتبوية والتقنية واإلدارية واألخالقية. ص
: عملييية تكاملييية ىادفيية لتطييوير أداء املعلمييني أثنيياء  هففو والتعريففا ارارائففت للتنميففة المهنيففة المسففتدامة للمعلمففيا  لاففر  هفف   الدراسففة
 اخلدمة وفق منهجية خمططة وشاملة تعتمد على أمهية تفعيل أافة املبادئ اةققة لتنمية مستدامة.

 ارطار النظري والدراسات السابقة :
 
 

 أواًل: ارطار النظري :
 مفهوم التنمية المستدامة للمعلميا: 
( بدهنا : عملية مستمرة , خمطط هلا بصورة منظمة , قابلة للتنفيأ من أجل االرتقاء مبستوى أداء املعلم , من خالل إأسابو ...9عرفها عياصرة        

 23اتتميف. ص املهارات الالزمة , وتزويده باملعلومات وتنمية االجتاىات اإلجيابية لديو , لتحسني مستوى التعلم والتعليم استجابة للمتغريات وحاجات
( التنميية املهنيية بدهنيا: عمليية تنميية بنائيية تشيارأية مسيتمرة تسيتهدف املعلميني وسيائر العياملني يف اعقيل الرتبيوي 2..9وعرف ضيحاوي وحسيني        

 .27لتغيري وتطوير أداءىم ودمارساهتم ومهاراهتم وأفاياهتم املعرفية والرتبوية والتقنية واإلدارية واألخالقية. ص



 د. خالد بن سعد السليمي                     د. وافي بن صالح الزلفي           التنمية املهنية املستدامة للمعلمين أثناء الخدمة           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم  ء الأ  ز   )الج 
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( بدهنييا: العملييية اليييت تييتم ميين خالهلييا تنمييية معييارف ومهييارات وقييدرات املعلمييني ميين خييالل بييرامج التدىيييل وخييربات 9.33  وعرفهييا الشييهرا 
 929التعلم الأايت وبرامج التدريب أثناء اخلدمة يف العمل.ص 

هيارات وقييم الزمية تطيوير أدائيو, ( بدهنيا: عمليية منهجيية ىيدفها رفييف مسيتوى املعليم املهيين وإأسيابو معيارف وم9.39وعرفها سيد, واجلميل  
 322من خالل القيام بدداء اموعة سياسات وبرامج ودمارسات. ص

( بدهنا: االسيتخدام األمفيل جلميييف امليوارد املتاحية سيواء البشيرية أو املاليية واملاديية واملعنويية, وىيي اسيتفمار يف رأس امليال .9.3أما عرفتها حجازي         
 3.9البشرية األساسية. ص البشري, وتلبية الحتياجات

(التنمية املهنية املستدامة بدهنا: عملية شاملة ومستمرة تزيد من مهارات مدير املدرسة وقدراتو حتتوي على ميزيج مين  .9.3وعرفت قدومي  
 .73.ية التحديفية. صالعناصر األساسية اآلتية: التنمية  الأاتية والتنمية املخطط هلا والتنمية التدرجيية والتنمية التفاعلية والتنم

( بدهنييا: عملييية مسييتمرة خمطييط هلييا قابليية للتنفيييأ ميين أجييل تزويييد مييدير املدرسيية بالقييدر الكيياف ميين املعرفيية .9.3وعرفهييا ةييوال, وخييري الييدين  
 329واإلبداة واالرتقاء مبستوى أدائو اإلداري من اتصال واجتماعات العمل اجلماعي والتفويض. ص

هنييا: عملييية شيياملة هتييدف إىل دتكييني  ييييف املعلمييني ميين اةافظيية علييى مسييتوى عييالر ميين أدائهييم وهتي ييتهم ألدوار ( بد9.37وعرفهييا أبييو زيييد  
 3992جديدة تقتةيها متطلبات التطوير والتجديد. ص

ق منهجيية خمططية : عمليية تكامليية ىادفية لتطيوير أداء املعلميني أثنياء اخلدمية وفيويمكا تعريا التنمية المهنيفة المسفتدامة للمعلمفيا بفف نها
 وشاملة تعتمد على أمهية تفعيل أافة املبادئ اةققة لتنمية مستدامة.

 أهداف التنمية المهنية للمعلميا: 
 تطوير القدرات اإلدارية والشخصية للمعلني وذلر للمسامهة يف تطوير القدرات اإلدارية واألأادلية للمدرسة أكل.  -
دريبهم تطوير الفقافية املهنيية واألأادليية لكيل األفيراد داخيل املدرسية مين خيالل تيدريبهم عليى متطلبيات تطبييق الينظم اعديفية لإلصيالح املدرسيي وتي -

 على أدوارىم اجلديدة. 
 بناء وتشجييف العمل اجلماعي والتعاو  الأي يتم السعي إىل تعميمو على أافة قطاعات العمل التعليمي.  -
 افة األفراد داخل املدرسة على القيام باألدوار القيادية يف املدرسة. تدريب أ -
 بناء وتطوير قدرة األفراد على التفكري اإلبداعي يف التعامل ميف األمور. -
 تنمية وعي املعلمني باملتغريات الرتبوية حملياً وعاملياً.  -
 مات اعديفة وتوظيفها يف إثراء بي ة التعلم داخل الفصول وخارجها. تنمية مهاراهتم يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعلو  -
 تعزيز أداء األفراد وتصحيل املمارسات  ري الفعالة. -
 إعادة تدىيل املعلمني أثناء اخلدمة أي يظلوا على معرفة باالجتاىات والتطورات الرتبوية. -
 تميف لدى املعلمني لكي يستطيعوا تنش ة واللم على اخلصال اعميدة. تنمية الصفات األخالقية والفكرية والوجداةية اليت ينشدىا ات -
والييتعلم  االرتقيياء مبمارسييات املهنييية وإجييياد روح التعيياون بييني املعلمييني وتشييجعيهم علييى القييراءات اعييرة والتدمييل يف الطرائييق املختلفيية حييول التييدري  -

 والتعليم. 
, 2..9والتقييومي العالجييي والتقييومي اخلتييامي وإجييراء التغأييية الراجعيية  ضييحاوي, وحسييني, تطييوير عمليييات التقييومي التحصيييلي والتقييومي البنييائي 

22 – 27.] 
 مبادئ التنمية المهنية المستدامة للمعلميا: 

 , وقيد ذأير عياصيرة للتنمية املهنية العديد من املبادئ اليت تديت مكملة لبعةها البعض لدف أن تصبل التنمية املهنية ألداة فاعلة يف تطيوير أداء املعلميني
( اموعيية ميين ىييأه املبييادئ تتمفييل يف  أن تكييون ىييأه املبييادئ واضييحة األىييداف, قابليية التنفيييأ, ومسييتدامة , وحييق مشييروة جلمييييف املعلمييني ويف ...9 

ات املعلميني وامليدارس واليوزارة ,  ييف مراحلهم التعليمية, أما هتدف إىل حتسني العملية التعليمية التعلمية للطلبية داخيل الصيف , وتقيوم عليى تلبيية حاجي
يية ملهنية التعلييم , وتراعي الفروق الفردية بني املعلمني يف  ييف املراحل , وتعتمد  عليى األةشيطة التجديديية املفيرية للدافعيية والتحيدي ضيمن اجلواةيب العمل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنفيييأ  ييييف األةشييطة وميين ه متابعتهييا , وتؤأييد علييى أمهييية وتبييا علييى  ييوذج تعلييم البييالغني, الييأي يقييدم معييارف وأفكييار جديييدة, ويشييتمل علييى إمكاةييية 
م على أساس الكفاييات التنسيق الفعال بني أدوار أل من املدرسة والوزارة واجلهات ذات العالقة , وترتبط بنظام اعوافز التشجيعية املعنوية واملادية , وتقو 

 23التعلمية وتراأم اخلربات التدريبية. ص
 (  بالتفصيل اموعة من املبادئ وىي: 9.39  أما أورد سيد واجلمل

جييياهتم الواقعيييية: وتعيييين االةطيييالق يف ختطييييط بيييرامج التنميييية املهنيييية املوجيييودة للمعلميييني عليييى أسييياس مييين االسيييتقرار اليييواعي والتحدييييد اليييدقيق الحتيا -3
 التدريبية الفعلية. 

بوييية واملكتشييفات العلمييية والتكنولوجييية وتسييتوعب أىييداف خطييط التجديييد االسييتمرارية: وتعييين اسييتمرار عمليييات التييدريب لتسيياير املسييتجدات الرت  -9
 الرتبوي. 

لتجدييدات الغرضية: وتعين توجيو التنمية املهنية لتستهدف اختالف فجوات األداء بيني املمارسيات التعليميية الراىنية للمعلميني وتلير الييت تتطلبهيا ا -2
 الحقة. الرتبوية أو اليت تفرضها التطورات التكنولوجية املت

اهتا التنييوة والتعييدد: وتعييين تنوعييو أسيياليب وأةشييطة التييدريب وتعييددىا لتتناسييب ميييف أافيية الف ييات املسييتهدفة واخييتالف احتياجاهتييا التدريبييية وختصصيي -2
 ومستوياهتا املختلفة. 

للمستهدفني من  التكامل: وتعين مراعاة التتابيف يف بناء الربامج املوجهة لكل ف ة من املعلمني املستهدفني, إىل جاةب ترابط الربامج املختلفة املوجهة -.
 الف ات املختلفة من ةاحية أخرى. 

  التعاوةية: وتعين مشارأة املدرب واملتدرب يف ختطيها وأن تدار أخطة متكاملة وويلة األجل. -3
 . الدافعية: وتعين أهنا تستند على ةظام حوافز شامل يكافئ املعلم امللتزم باالةدماج يف برااها واملتميز يف إذماز متطلباهتا وأةشطتها -7
 ة. ياإلةساةية: وتعين أهنا ختطط برااها وتدار فعاليتها على أساس من احرتام أفكار واجتاىات املعلمني ومراعاة واقاهتم وقدراهتم التدريب -2
 االختيارية: وتعين أن ترأز على املعلمني بصفتهم جوىر عملية تعليم الطالب وتعلمهم وإن مشلت  ييف أعةاء اتتميف املدرسي. -2

ا يةيمن حتسني األداء: وتعين الرتأيز بشكل أساسي على مهنية املعلم لدف الوصول إىل مسيتويات حميددة ليءداء والتدىييل املهيين ودمارسية املهنية مبي -.3
حميييدداً مييين دتكيييني األداء املهيييين للمعليييم يوجهيييو رميييو تنميييية معارفيييو ومهاراتيييو يف ايييال التخصيييخ ويف اسيييرتاتيجيات اليييتعلم والتعلييييم واسيييتخدام  قيييدراً 

 التكنولوجيا وتوظيف مصادر التعلم املختلفة لبلوغ أعلى معايري األداء. 
ط تدريبية مين ةاحيية, ودتكيني املعلميني مين دميج ىيأه التكنولوجييا يف عملييات الدمج: وتعين دمج التكنولوجيا املتقدمة يف عمليات التدريب أوسائ -33

 تعلمهم وتعلم الطالب من ةاحية تاةية. 
تو وارتفياة مسيتوى املتابعة والتقومي: وتعين متابعة أداء املتدرب يف امليدان ليتم تقومي برااها على أساس مدى تدثرىا عليى فعاليية أداءه وتطيوير دمارسيا -39

 .2.7-2.3بو. صتعلم وال
( ميييف مييا ذأييره سيييد واجلمييل يف املبييادئ السييابقة  للتنمييية املهنييية للمعلمييني واليييت تتمفييل يف الشييمولية والتنييوة والتكامييل  2..9واتفييق ضييحاوي وحسييني  

مج والتعاوةييية ودتكييني األداء والييدعم اإلداري واملروةيية والتجديييد واالسييتمرارية واملشييارأة واةاسييبية والدافعييية واإلةسيياةية واالختيارييية والواقعييية والفرضييية والييد
 ..3-2.والتدرج والوضوح والتغأية الراجعة واملتابعة والتقومي. ص

هية ةظير املشيرفني وقد اعتمد الباحفان على مبادئ التنمية املهنية السابقة يف بناء وصييا ة أداة الدراسية امليداةيية ليدف التعيرف عليى درجية أمهيتهيا مين وج
 الرتبويني.

 : منطلقات التنمية المهنية الفعالية للمعلم
لنظيييام إتاحييية فيييرص التنميييية املهنيييية املتكاف ييية جلميييييف املعلميييني وتوسيييييف ااالهتيييا وتنويييييف مصيييادرىا وأسييياليبها وىيييو أىيييم شيييروط ومعيييايري حتقييييق جيييودة ا -3

 التعليمي. 
تشيكل التنميية املهنيية للمعليم بعيداً أساسيياً مين أبعياد ىيأا اإلصيالح أل صالح أو تطوير تعليمي باجتاه معايري جودة التعليم ال مبقق أىدافو ما مل  -9

 أو التطوير, ةظراً للدور الأي تلعبو التنمية املهنية يف سد الفجوة بني دمارسات حالية للمعلمني ومستحدثات تربوية معاصرة. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تواصيييلة مييين فعالييييات وأةشييطة التيييدريب وإعيييادة التيييدريب بييرامج اإلعيييداد قبيييل اخلدمييية مهمييا بلغيييت أفايتهيييا فيييال ختييرج عييين أوهنيييا ميييدخالً لسلسييلة م -2
 والتدىيل ملدارك اعياة املهنية للمعلم. 

الل دميج  أحد أىم ضماةات استمرارية التنمية املهنية للمعلم مبتاج إىل مشارأة اتمعيية حقيقيية وفعالية وخمططية يف  يييف مراحلهيا وفعالياهتيا مين خي -2
 يف إوار ما يُعرف مبجتمعات التعلم. أل من يؤثر يف تعليم الطالب وتعلمهم 

د , التنمية املهنيية للمعليم تينجل أأفير عنيدما تكيون جيزءاً مين ةظيام أأيرب الختييار وإعيداد وتيرخيخ ومينل شيهادات التدىييل الراقيي للمعلميني.  سيي -.
 (.932 – 932:  9.39واجلمل 

 المعايير العالمية للتنمية المهنية: 
(: اموعية مين املعيايري ألشيكال وعملييات ومةيامني التنميية املهنيية املطلوبية , 2..9أصدر اتل  الووين للتنمية املهنيية وفيق ميا ذأير اعير  

 وتنقسم إىل ثالثة أقسام رئيسية ىي: 
مر وتعزييزه, وقييادة قويية حبيي  تيوفر اليدعم املسيتمر املعايري على مستوى اإلوار:  إن التنمية املهنية الفعمالة تتطلب الرتأيز على مفهوم التطيوير املسيت -3

ييية, وإعطيياء جلمييييف الشييرأاء وإثييارة دافعيييتهم للتطييوير املسييتمر, وتسييتلزم أن تكييون اخلطيية متوافقيية ميييف االسييرتاتيجية الكامليية للمدرسيية واإلدارة التعليم
 تغيري. املنتسبني فرصة للتعلم من بعةهم البعض , أما تتطلب وعياً ودراسة لعمليات ال

املعرفية  معايري على مستوى العمليات: حي  تتطلب توفر املعارف واملهارات واالجتاىات اإلجيابيية رميو التطيوير والتفكيري التنظيميي, واعتمادىيا عليى -9
ملؤسسيي, واعتمادىييا املتيوافرة حيول أيييف ييتعلم اإلةسيان, وتعاملهييا مييف مسيتويات أو مراحييل التغييري اليفالث, وىييي مرحلية املبيادرة والتطبيييق والعميل ا

ليربامج على ترتيب أولوياهتا على حتليل البياةات املتوافرة, وتتطلب أألر عمليات تقومي مستمرة واستخدام أساليب وأشكال خمتلفة مين األةشيطة وا
 لتحقيق أىدافها. 

درسيية وتسييهيل عملييية تطييوير وتطبيييق  ييوذج اإلدارة معييايري علييى مسييتوى اةتييوى: إن التنمييية املهنييية الفعاليية تزيييد ميين فهييم املعلمييني والعيياملني يف امل -2
ة لتحقييق الأاتية للمدرسة وتزيد من الوعي مبفهوم التنوة وتوفري التدريب الالزم لتحقيق تعليم أفةل, وتعد املعلمني الستخدام ورائيق تيدري  علميي

اليدمج بيني حتقييق األىيداف التعليميية للمتعلميني واخليدمات أىداف املنهج, أما تعدىم الستخدام أساليب تقولية منوعة, وتسياعد الرتبيويني عليى 
 32-33التطوعية للمجتميف اةيط, وتزيد من معارف وقدرات العاملني يف املدرسة ميف فرق عمل متعددة االختصاصات واخلربات. ص

 الدراسات السابقة :
املعاصيييرة للتنميييية املهنيييية للمعلميييني أثنييياء اخلدمييية أميييا وردت يف ( إىل التعيييرف عليييى التوجهيييات العامليييية 9.33ىيييدفت دراسييية اليييدجيا  , واعيييريب    -

األدبيات الرتبوية من جاةب وما ىو سيائد يف ىيأا الشيدن مين خيربات بعيض اليدول املتقدمية يف ىيأا الصيدد مين جاةيب  خير, اسيتخدمت الدراسية 
دريب املعلمييني تكييون مبفابيية أأادلييية للقيييم املهنييية وىييأا امليينهج الوصييفي التحليلييي , وخلصييت الدراسيية بييبعض التوصيييات تتمفييل يف: إةشيياء ىي يية لتيي

بيية يتطلب بعض اإلمكاةات املادية والبشرية , تنوة وتعدد وسائل وأساليب ومةمون أةشطة وبيرامج التنميية لتتناسيب مييف أافية االحتياجيات التدري
وسائل وورائق تعليمية تدريبيية تنمويية مسيتحدثة فعالية ومتنوعية ملسيايرة التنموية جلمييف الف ات العاملة يف اال الرتبية والتعليم , استخدام أساليب و 

التعليمييية ,  التطييور واالسييتخدام التكنولييوجي , العمييل علييى ةشيير ثقافيية الييوعي بدمهييية وضييرورة التنمييية املهنييية بييني أافيية العيياملني يف املنظوميية الرتبوييية
  ختطيط برامج التنمية املهنية وتنفيأىا ومتابعتها وتقييمها.  إشراك املعلمني والقيادات املدرسية اإلدارية والفنية يف

( إىل التعرف على درجة توفر  ليات التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس االبتدائية ملدينة املسيلة/ .9.3ىدفت دراسة بوضياف , وخري الدين  -
( مديراً ومديرة , وخلصيت النتيائج إىل .2واخلربة ووبقت على عينة مكوةة من   اجلزائر من وجهة ةظرىم وأثر أل من متغري اجلن  واملؤىل العلمي

أأفير اآللييات أن: درجة توافر  ليات التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس االبتدائية مبدينة املسيلة من وجهة ةظرىم أاةيت بدرجية متوسيطة , إن 
جة متوسيطة ه إدارة الفرييق ه التيدريب والتطيوير وإدارة االجتماعيات وإدارة التفيويض , أميا بينيت اليت تتعلق بالتنمية املستدامة أاةت االتصال بدر 

%( بييني متوسييطات تقييدير درجيية أفييراد عينيية الدراسيية حييول تييوفر  ليييات ....النتييائج عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليية  
 تدائية تغزى ملتغريات: اجلن  , املؤىل العلمي, اخلربة. التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس االب
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( إىل الكشييف عيين واقيييف التنمييية املهنييية ملييديري املييدارس العرفييية وصيييا ة تصييور مقييرتح ذي أبعيياد مسييتقبلية لالرتقيياء .9.3ىييدفت دراسيية قييدومي   -
ت الباحفيية امليينهج الوصييفي التحليلييي , وخلصييت النتييائج إىل أن مبسييتوى التنمييية املهنييية ملييديري املييدارس العربييية يف ضييوء اتميييف املعرفيية , واسييتخدم

ياجيات التنميية الواقيف اعايل للتنمية املهنية ملديري املدارس العربيية مبتياج إىل مزييد مين االىتميام والتطيوير حيي  يعيا  مين قلية االىتميام بتحدييد احت
تُعيا مبسييؤولياهتا والتصيور يف جهييود البحي  وتوظيييف التقنيية يف اييال التنمييية املهنيية ملييديري امليدارس وضييعت سياسياهتا وأىييدافها وعيدم وجييود ىي يية 

 املهنية , وقدمت الدراسة تصوراً مستقبلياً لالرتقاء بالتنمية املهنية ملديري املدارس العربية يف ضوء اتميف املعرفة .
التنمييية املهنييية املسييتدامة ملييديري مييدارس التعليييم العييام مبدينيية  ىييي(  إىل التعييرف علييى دور مشييريف اإلدارة املدرسييية يف.322ىييدفت دراسيية املطلييق   -

واسيييتخدم  حائييل, فيمييا يتعلييق باتييياالت التالييية:  القيييادة التشيييارأية, االتصييال والتواصييل, اختيياذ القيييرارات, التييدريب والتطييوير, بنييياء فييرق العمييل( ,
الدراسية , توصيلت الدراسية إىل النتيائج التاليية: إن درجية تقيدير دور مشيريف  الباح  املنهج الوصفي املسحي, و  تطيوير وبنياء اسيتباةة لغيرض ىيأه

عيدم وجيود اإلدارة املدرسية يف التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس من وجهة ةظر املديرين قد جاءت بدرجية تقيدير  متوسيطة( ليءداة أكيل , و 
ية يف التنمية املهنية املستدامة( تعزى ملتغري  املؤىيل العلميي, سينوات اخليربة(, عليى  يييف فروق ذات داللة إحصائية حول  دور مشريف اإلدارة املدرس

ملهنيية اتاالت وعلى األداء أكل و أما بينت النتائج أألر عدم وجود فروق ذات داللة إحصيائية حيول  دور مشيريف اإلدارة املدرسيية يف التنميية ا
( ايياالت ميين ايياالت الدراسيية, وعلييى األداة أكييل , أمييا بينييت أييألر النتييائج أن  املعوقييات 2ييية(, علييى  املسييتدامة( تعييزى ملتغييري  املرحليية التعليم

متكاملية التنظيمية اليت تواجو مشريف اإلدارة املدرسية( قد جاءت بدرجة تقدير  عاليية( للمجيال أكيل, وأيان أبيرز املعوقيات:  عيد تيوفر اسيرتاتيجية 
 ستدامة للمديرين(. تُعا بعملية التنمية املهنية امل

ىي( على  التعرف على عالقية اإلدارة اإلبداعيية بالتنميية املهنيية ملعلميي املرحلية الفاةويية مبدينية مكية, وتناوليت اإلدارة 3222ىدفت دراسة اللحيا    -
عيين املييدلوف, واعساسييية للمشييكالت. اإلبداعييية ميين خييالل سييبعة أبعيياد ىييي: األصييالة, واملروةيية, والطالقيية, واملخيياورة, والييربط والتحليييل, واخلييروج 

مييف اليزمالء, فيما تناولت التنمية املهنية من خالل أربعة ااالت ىيي: ايال املنياىج وويرق التيدري , وايال إدارة العمليية التعليميية, وايال التفاعيل 
 اموعة من النتائج, من أبرزىا: توفر اإلدارة واال تنمية املهارات الشخصية للمعلمني, استخدم الباح  املنهج الوصفي , و توصلت الدراسة إىل

ة ملعلمييو مين اإلبداعية يف مدارس مكة املكرمة مبستوى متوسط, أما تبني أن مستوى توفري مدير املدرسة الفاةوية مبكة املكرمة لعناصر التنميية املهنيي
أن ىنيياك عالقيية بيني أبعيياد التنمييية املهنيية للمعلمييني ودمارسيية وجهية ةظيير املعلميني أييان ضييمن املسيتوى املتوسييط أيةيياً , أيألر توصييلت الدراسية إىل 

ارة اإلبداعييية, اإلدارة اإلبداعيية للمييديرين, حييي  أييان معامييل االرتبيياط دال إحصييائياً بييني أبعياد التنمييية املهنييية للمعلمييني والدرجيية الكلييية ألبعيياد اإلد
استجابات املعلميني ملمارسية اإلدارة اإلبداعيية تعيزى إىل املؤىيل العلميي أو اخليربة, وأشارت النتائج إىل أةو ال يوجد اختالف دال إحصائياً يف درجة 

 وأيةاً ال يوجد اختالف دال إحصائياً يف درجة استجابات املعلمني لدرجة توفري التنمية املهنية تعزى إىل املهل العلمي أو اخلربة. 
التنميية املهنيية املسيتدامة مليديري امليدارس اعكوميية مبحافظية جيدة والصيعوبات (على التعرف على درجة توفر  لييات  9.33ىدف دراسة السريل   -

ر  لية اليت تواجهها من وجهة ةظر مديري املدارس, استخدم الباح  املنهج الوصفي , واالستباةة وتوصلت الدراسة إىل النتائج إىل أن مستوى تواف
فر  ليية إدارة وبنياء فرييق العميل ومسييتوى تيوافر  ليية التيدريب والتطيوير املسيتمر وأييألر االتصيال والتواصيل أاةيت بدرجية عاليية وتبيني أن مسييتوى تيوا

ة فرييق العميل  لية إدارة االجتماعات وإدارة التفويض أاةت بدرجة عالية, أما أن أأفير اآللييات الييت تتعليق بالتنميية املهنيية املسيتدامة أاةيت يف إدار 
ر املستمر, بينما ُيالحظ تدخر أساليب إدارة التفويض وإدارة االجتماعات, وأن مستوى وجيود الصيعوبات ه االتصال والتواصل ه التدريب والتطوي

املييوارد الييت تواجيو  لييات التنميية املهنييية املسيتدامة مين وجهية ةظيير ميديري امليدارس اعكوميية مبدينيية جيدة أاةيت بدرجية متوسييطة باسيتفناء عيدم تيوفر 
وعيدم تيوفر الوقيت اليالزم جلعيل التنميية املهنيية جيزءاً مين اعيياة اليوميية لتحقييق النميو املهيين املسيتمر , أميا أن مسيتوى  الالزمة لتنفيأ التنميية املهنيية

نيية جييدة  املوافقية علييى املقرتحيات للتغلييب عليى الصييعوبات الييت تواجييو  لييات التنمييية املهنييية املسيتدامة ميين وجهية ةظيير ميديري املييدارس اعكوميية مبدي
( بيني متوسيطات تقيدير أفيراد عينية الدراسية ....=  الية وأألر تبيني وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى الداللية  أاةت بدرجة ع

ناء تيوافر بُعيد حول توافر  ليات التنمية املهنية املستدامة أكل وأبعادىا من وجهة ةظر املديرين وفقياً ملتغيري اخليربة واملؤىيل العلميي. والتخصيخ باسيتف
عمييل وفقيياً ملتغييري التخصييخ, لصيياحل ذوي التخصصييات اإلدارييية مقابييل التخصصييات العلمييية, وتبييني عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية فييرق ال

اه, حييول الصييعوبات وفقيياً ملتغييري التخصييخ, بينمييا توجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية وفقيياً ملتغييري املؤىييل العلمييي, لصيياحل املاجسييتري مقابييل الييدأتور 
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 .سينوات مقابيل اليأين أعميارىم تقيل عين  .3أقيل مين  – .البكالوريوس مقابل الدأتوراه ووفقاً ملتغيري اخليربة لصياحل اليأين خيربهتم وأألر لصاحل 
 سنوات. .3سنوات, وأألر مقابل الأين تزيد خربىم عن 

لرتبوييية وخيدماهتا يف التنمييية املهنييية للمعلمييني ىيي( إىل التعييرف علييى واقييف اسييتخدام املشييرفني الرتبوييية ملصيادر اإلةرتةييت ا3223ىيدفت دراسيية القيير    -
و مبدينيية الطييائف , واتبيييف الباحيي  امليينهج الوصييفي يف ىييأه الدراسيية, واسييتخدم االسييتباةة جلميييف املعلومييات, وأاةييت أىييم ةتييائج الدراسيية علييى النحيي

لنمية املهنيية للمعلميني مبدينية الطيائف أاةيت عاليية حيي  بلي  التايل: درجة أمهية استخدام املشرفني الرتبويني ملصادر اإلةرتةت الرتبوية وخدماهتا يف ا
( , أما أظهرت النتائج أن املشرفني  الرتبويني يستخدمون مصادر اإلةرتةت الرتبوية وخدماهتا يف التنمية املهنية للمعلمني 2.22متوسطها اعسايب  

رت أييألر أن املشييرفني الرتبييويني يواجهييون معوقييات بدرجيية متوسييطة ( , وأظهي2..2مبدينية الطييائف بدرجيية متوسييطة حييي  بليي  املتوسييط اعسييايب  
( , وبينييت 2.32عنييد اسييتخدامهم ملصييادر اإلةرتةييت الرتبوييية وخييدماهتا يف التنمييية املهنييية للمعلمييني مبدينيية الطييائف حييي  بليي  املتوسييط اعسييايب  

وسيييطات اسيييتجابات اتمييييف الدراسييية حيييول أمهيييية اسيييتخدام ( بيييني مت....الدراسييية عيييدم وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى داللييية  
 –اخليربة  –ىل الدراسيي املشرفني الرتبويني ملصادر اإلةرتةت الرتبوية وخدماهتا يف التنمية املهنية للمعلمني مبدينة الطائف تبعاً للمتغريات التالية:  املؤ 

( بييني متوسييطات اسييتجابات اتميييف الدراسيية حييول أمهييية ....ة  التخصييخ( , أمييا أظهييرت وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى دالليي
ام باعاسيب اآليل, استخدام املشرفني الرتبويني ملصيادر اإلةرتةيت الرتبويية وخيدماهتا يف التنميية املهنيية للمعلميني مبدينية الطيائف تبعياً ملتغيري درجية اإلملي

( بيني ....وأيألر عيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى داللية  وأاةت الفروق لصاحل الأين لديهم درجية إمليام عاليية باعاسيب , 
لميني مبدينية متوسطات استجابات اتميف الدراسة حول أمهية استخدام املشرفني الرتبيويني ملصيادر اإلةرتةيت الرتبويية وخيدماهتا يف التنميية املهنيية للمع

الفييروق لصياحل الييأين ليديهم درجيية إمليام عاليية باعاسييب , وعيدم وجييود فيروق ذات دالليية الطيائف تبعياً ملتغييري درجية اإلملييام باعاسيب اآليل, وأاةيت 
( بيييني متوسيييطات اسيييتجابات اتمييييف الدراسييية مليييدى اسيييتخدام املشيييرفني الرتبيييويني ملصيييادر اإلةرتةيييت الرتبويييية ....إحصيييائية عنيييد مسيييتوى داللييية  

درجيية اإلملييام باعاسييب  –التخصييخ  –اخلييربة  –للمتغييريات التالييية:  املؤىييل الدراسييي  وخييدماهتا يف التنمييية املهنييية للمعلمييني مبدينيية الطييائف تبعيياً 
( بني متوسطات استجابات اتميف الدراسة ملعوقات استخدام املشرفني ....اآليل( , وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 –اخليييربة  –املهنيييية للمعلميييني مبدينييية الطيييائف تبعييياً للمتغيييريات التاليييية:  املؤىيييل الدراسيييي  الرتبيييويني ملصيييادر اإلةرتةيييت الرتبويييية وخيييدماهتا يف التنميييية
 درجة اإلملام باعاسب اآليل(.  –التخصخ 

ىييي( إىل التعييرف عليييى دور مييديري املييدارس يف التنمييية املهنييية للمعلمييني مييين وجهيية ةظيير مييديري ومعلمييي امليييدارس .322ىييدفت دراسيية التميمييي   -
حافظة رأس تنورة, أما ىدفت إىل التعرف على واقيف التنمية املهنية للمعلمني من وجهة ةظر مديري ومعلمي املدراس اعكومية مبحافظة اعكومية مب

ملدارس رأس تنورة, وىدفت إىل التعرف على األساليب اليت يتخأىا مديرو املدارس لتطوير التنمية املهنية للمعلمني من وجهة ةظر مديري ومعلمي ا
ي كومييية مبحافظيية رأس تنييورة, وأيةيياً التعييرف علييى املعوقييات اليييت حتييد ميين تطييوير مييديري املييدارس للتنمييية املهنييية للمعلمييني ميين وجهيية ةظيير مييدير اع

 هنيييةومعلمييي املييدارس اعكومييية مبحافظيية رأس تنييورة, وميين ه التوصييل إىل اىييم املقرتحييات والتوصيييات حييول دور مييديري املييدارس لتطييوير التنمييية امل
بييرز للمعلميني ,اسيتخدم الباحيي  املينهج الوصيفي التحليلييي. وأاةيت أبيرز ةتييائج الدراسية مييا يليي : ييرى مييديرو امليدارس مبحافظية رأس تنييورة إن مين أ

ميييديري  أدوار مييديري امليييدارس يف التنميييية املهنيييية للمعلمييني الييينمط القييييادي مليييدير املدرسيية القيييائم عليييى الشيييورى, ويييرى املعلميييون إن مييين أبيييرز أدوار
مييديرو  املييدارس يف التنمييية املهنييية للمعلمييني مبحافظيية رأس تنييورة إن املييدير ينيياقل املعلييم يف ةقيياط الةييعف بطريقيية ودييية للتغلييب عليهييا , أمييا يييرى

مييون إن زيييادة العييبء املييدارس مبحافظيية رأس تنييورة إن أبييرز مييا يعييوق التنمييية املهنييية للمعلمييني تغييري املشييرفني الرتبييويني الزائييرين للمدرسيية ويييرى املعل
لمعلني حسب التدريسي للمعلم يقلل من فرصة تطويره مهنياً , وبينت النتائج أن أىم األساليب اليت يتخأىا مديرو املدارس لتطوير التنمية املهنية ل

ىيم املعوقيات الييت حتيد مين وجهة ةظر مديري املدارس ىيي ورش العميل, وأميا حسيب وجهية ةظير املعلميني فهيي اليدورات التدريبيية , أميا بينيت أن أ
يسيي تطوير مديري امليدارس للتنميية املهنيية للمعلميني مين وجهية ةظير ميديري ومعلميي امليدارس اعكوميية مبحافظية رأس تنيورة ىيي زييادة العيبء التدر 

هية ةظير ميديري امليدارس ىيو للمعلمني , ووضحت ةتائج الدراسة أن أىم مقرتح حيول دور ميديري امليدارس لتطيوير التنميية املهنيية للمعلميني مين وج
املعلمييني وضييف خطيط عمليية لييربامج تطيوير األداء املهيين للمعلمييني وتزوييد ميديري املييدارس باملهيارات الالزمية لتنمييية املعلميني مهنيياً وميين وجهية ةظير 

 تقليل أةصبة املعلمني لدف التفرغ لربامج تطوير أدائهم املهين. 



 د. خالد بن سعد السليمي                     د. وافي بن صالح الزلفي           التنمية املهنية املستدامة للمعلمين أثناء الخدمة           
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سييتفادة ميين االجتاىييات العاملييية املعاصييرة يف ظييل العومليية يف وضيييف إوييار عييام للتنمييية املهنييية املسييتدامة ( إىل إمكاةييية اال2..9ىييدفت دراسيية ةصيير   -
معليم للمعلمني مبصر. استخدم الباح  املينهج الوصيفي , وخلصيت الدراسية إىل اموعية مين التصيورات املسيتقبلية وتتمفيل يف: إن التنميية املهنيية لل

يف شخصييتو مين الناحيية الفقافيية والعلميية واالجتماعيية املرتبطية حبياتيو املدرسيية , أميا ينظير إىل التيدريب يف ضيوء يف حماولة لتحقيق تنمية متكاملية 
ملشيارأة اتتمعيية املتغريات العاملية املعاصرة وحتديات العوملة على أةو عملية ال  ا عنها , ضرورة ربط برامج التدريب بعملييات التنميية ومتطلباهتيا وا

يب و سياساهتا وتوسييف قاعدة استخدام التكنولوجيا اعديفة والتقدم العلمي وتوظيفها يف  ييف مراأز وبرامج التدريب , ضرورة استناد التيدر يف توجي
ر لييربامج سييتمأثنيياء اخلدميية إىل أسيياليب علمييية ومسييل شييامل للحاجييات التدريبييية املختلفيية سييواء األأادلييية منهييا أو الرتبوييية أو الفقافييية , التطييوير امل

 تدريب املعلمني من حي  األىداف واةتوى والوسائل واألساليب والتقومي.
 التعليق على الدراسات السابقة :

واالختالف بني تنوعت الدراسات السابقة ما بني حملية وعربية وقد   ترتيب الدراسات ترتيباً تنازلياً وفق األحدث ويبني الباحفان أىم أوجو االتفاق 
 عالية والدراسات السابقة على النحو التايل:الدراسة ا

أثناء اخلدمة  أواًل: من حي  ىدف الدراسة : حي  ىدفت الدراسة اعالية إىل التعرف على درجة أمهية تفعيل مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلمني
العاملية املعاصرة للتنمية املهنية املستدامة أدراسة الدجيا  , وقد تنوعت أىداف الدراسات السابقة حي  ىدفت بعةها إىل التعرف على التوجهات 

( إىل التعرف على درجة توفر 9.33( ودراسة السريل  .9.3( , وىدفت دراسة بوضياف وخري الدين  2..9( ودراسة ةصر  9.33واعريب  
واقيف التنمية املهنية ملديري املدارس , وىدفت دراسة املطلق ( إىل الكشف عن .9.3 ليات التنمية املهنية املستدامة , يف حني رأزت دراسة قدومي  

ه( إىل التعرف 3223ه( إىل التعرف على دور مشريف اإلدارة املدرسية يف التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس , وىدفت دراسة القر   .322 
ه( إىل التعرف .322اهتا يف التنمية املهنية للمعلمني , وىدفت دراسة التميمي  على واقيف استخدام املشرفني الرتبويني ملصادر االةرتةت الرتبوية وخدم

 ه( إىل التعرف على عالقة اإلدارة اإلبداعية بالتنمية املهنية.3222على دور مديري املدارس يف التنمية املهنية للمعلمني , وىدفت دراسة اللحيا   
ة اعالية املنهج الوصفي املسحي وتفسري النتائج وحتليلها وقد تنوعت الدراسات السابقة يف ثاةياً: من حي  منهج الدراسة : استخدمت الدراس

( , .9.3استخدامها ملنهج الدراسة حي  ذمد أن بعض الدراسات رأزت على استخدام املنهج الوصفي املسحي أدراسة بوضياف وخري الدين  
ه( , يف .322ه( , ودراسة التميمي  3223(, ودراسة القر   9.33راسة السريل  ه( , ود3222ه(, ودراسة اللحيا   .322ودراسة املطلق  

 (,  استخدمت املنهج الوصفي التحليلي.2..9( , ودراسة ةصر  .9.3( , ودراسة قدومي  9.33حني ذمد أن دراسة الدجيا  واعريب  
( , .9.3اة جلميف البياةات وقد تشالت ميف دراس بوضياف وخري الدين  ثالفاً: من حي  أداة الدراسة : استخدمت الدراسة اعالية االستباةة أدد

 ه(..322ه(, ودراسة التميمي  3223(, ودراسة القر   9.33ه( , ودراسة السريل  3222ه( , ودراسة اللحيا   .322ودراسة املطلق  
بويني باإلدارة العامة للتعليم مبكة املكرمة , يف حني ذمد أن بعض رابعاً: من حي  اتميف الدراسة : تكون اتميف الدراسة اعالية من املشرفني الرت 

( ,  9.33ىي( , ودراسة السريل  .322( , ودراسة املطلق  .9.3الدراسات تكون اتميف دراستها من مديري املدارس أدراسة بوضياف وخريالدين  
ه( من مديري املدارس واملعلمني , .322ون اتميف دراسة التميمي  ه( من املعلمني , وتك3222أما أن تكون اتميف الدراسة لدراسة اللحيا   

 ه( ميف الدراسة اعالية حي  تكون اتمعو من املشرفني الرتبويني.3223وتشالت دراسة القر   
 إاراءات الدراسة:
بوصفها وصفاً دقيًق ويعرب عنها تعبرياً أيفياً أو  استخدمت الدراسة اعالية املنهج الوصفي واذي يعتمد على دراسة الظاىرة ويهتم منهج الدراسة : 

التنمية املهنية  أمياً, وبناًء على وبيعة مشكلة الدراسة اعالية وأىدافها وتساؤالهتا   تطبيق املنهج الوصفي املسحي ملعرفة درجة أمهية تفعيل مبادئ
قارةات بني متوسطات استجابة عينة الدراسة حول أمهية تفعيل مبادئ التنمية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة من وجهة ةظر املشرفني الرتبويني وامل

, املشارأة املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة حسب متغريات الدراسة :  املؤىل العلمي , سنوات اخلدمة أمعلم , سنوات اخلدمة أمشرف تربوي 
 ة يف تقدمي برامج التنمية املهنية للمعلمني (.يف إعداد برامج التنمية املهنية للمعلمني , املشارأ

 دتفلت متغريات الدراسة اعالية يف :متايرات الدراسة : 
 تتمفل يف درجة أمهية تفعيل مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة من وجهة ةظر املشرفني الرتبويني.  المتايرات التابعة :
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل يف املؤىل العلمي , سنوات اخلدمة أمعلم , سنوات اخلدمة أمشرف تربوي , املشارأة يف إعداد برامج التنمية املهنية تتمف المتايرات المستقلة :
 للمعلمني , املشارأة يف تقدمي برامج التنمية املهنية للمعلمني.

ة للتعليم مبكة املكرمة , وقد   اختيار عينة عشوائية من تكون اتميف الدراسة من املشرفني الرتبويني الأأور باإلدارة العام مجتمع الدراسة والعينة :
 ( مشرفاً , وفيما يلي وصف عينة الدراسة يف اجلداول التالية:72املشرفني الرتبويني بل  عددىم  

 العلمي(  توزييف أفراد عينة الدراسة حسب املؤىل  3جدول رقم   
 % النسبة العدد العلمي املؤىل

 53.8 42 بكالوريوس
 32.1 25 ماجستري
 14.1 11 دأتوراه
 ..3 72 اتموة

 
 أمعلم اخلدمة سنوات( : توزييف أفراد عينة الدراسة حسب   9جدول رقم    

 % النسبة العدد أمعلم اخلدمة سنوات
 . . سنوات . من أقل

 41 32  10من أقل إىل سنوات 5 من
 59 46 فدأفر سنوات10 

 ..3 72 اتموة
 تربوي أمشرف اخلدمة سنوات( : توزييف أفراد عينة الدراسة حسب  2جدول رقم    

 % النسبة العدد تربوي أمشرف اخلدمة سنوات
 . . سنوات 5 من أقل

 30.8 24  10من أقل إىل سنوات 5 من
 69.2 54 فدأفر سنوات10 

 ..3 72 اتموة
 

 للمعلمني املهنية التنمية برامج إعداد يف املشارأة( : توزييف أفراد عينة الدراسة حسب   2جدول رقم    
 % النسبة العدد للمعلمني املهنية التنمية برامج إعداد يف املشارأة

 15.4 12 يوجد ال
 41.0 32 برامج  3 إىل 1 من

 43.6 34 برامج 3 من أأفر
 ..3 72 اتموة

 للمعلمني املهنية التنمية برامج تقدمي يف املشارأة( : توزييف أفراد عينة الدراسة حسب   .جدول رقم    
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 % النسبة العدد للمعلمني املهنية التنمية برامج تقدمي يف املشارأة
 5.1 4 يوجد ال

 44.9 35 برامج  3 إىل 1 من
 50.0 39 برامج 3 من أأفر

 ..3 72 اتموة
 الصدق والثبات ألداة الدراسة:

 وريقة ألف أروةباخ و  اعصول معامل الفبات أما يتةل فب اجلدول التايل :   التدأد من ثبات أداة الدراسة باستخدام
 الدراسة ألداة أروةباخ  ألفا معامالت يوضل ( 3   رقم جدول

 االستباةة
 أروةباخ  ألفا معامل

..223 
 بدرجة تتمتيف الدراسة أداة أن إىل وتشري مرتفعة قيمة وىي (223..  بلغت الدراسة ألداة أروةباخ  ألفا الفبات معامل قيمة أن ( 3    اجلدول يبني
  الفبات. من عالية
 وقد   بناء املعيار اةكي بإجياد الفرق بني .2..  وضيف معيار حمكي لتوضيل مستوى االستجابة بطول ف ة   الدراسة: ألداة الحكم معيار . )

( درجات , و أدىن درجة استجابة وىي  منخفةة جداً ( اليت أعطيت  درجة واحدة ( ,  .أعلى درجة استجابة وىي  عالية جداً ( اليت أعطيت   
 ىو عدد االستجابات .( و .ه قسمة النتاج على   

 ( ..2..( يساوي  .( وبالقسمة على   2=  3 – .أي:    
 وفيما يلي املعيار اةكي:  

 =  درجة أمهية عالية جدا.  .إىل  .2.9من 
 =  درجة أمهية عالية. .2.9إىل أقل من  .2.2من 
 =  درجة أمهية متوسطة. .2.2إىل أقل من  .9.3من 
 درجة أمهية منخفةة.=  .9.3إىل أقل من  .3.2من 
 = درجة أمهية منخفةة جدا. .3.2إىل أقل من  3من 

 : األول السؤال نتائج وتفسير ومناقشة تحليل
 ؟ الرتبويني املشرفيني ةظر وجهة من  اخلدمة أثناء للمعلمني املستدامة املهنية التنمية مبادئ تفعيل أمهية درجة ما 

 العام اعسايب املتوسط حساب و  , السؤال فقرات من فقرة لكل والرتتيب املعياري واالرمراف اعسايب وسطاملت استخدام   السؤال ىأا على ولإلجابة
 : التالية النتائج على اعصول و  للسؤال الكلية الدرجة لفل والأي الفقرات جلمييف العام املعياري واالرمراف

 اخلدمة أثناء للمعلمني املستدامة املهنية التنمية مبادئ تفعيل أمهية( :متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول تقديرىم لدرجة  7جدول رقم    
  الرتبويني املشرفيني ةظر وجهة من

 الرتتيب
 البعدي

 الرتتيب
 القبلي

 العبارة
 املتوسط العدد

 اعسايب
 االرمراف
 املعياري

 درجة
 األمهية

3 3. 
 للمعلمني املوجهة املهنية التنمية برامج وأةشطة أساليب تتنوة

 املستهدفة الف ات أافة لتناسب
78 

 عالية 1.041 3.82

 ملهنة األخالقية باجلواةب املستدامة املهنية التنمية برامج هتتم 2 9
 التعليم

 عالية 1.024 3.79 78
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الرتتيب
 البعدي

 الرتتيب
 العبارة القبلي

 املتوسط العدد
 اعسايب

 االرمراف
 املعياري

 درجة
 األمهية

2 99 
 اإلةساةية العالقات بتنمية املستدامة املهنية التنمية برامج هتتم

 للمعلمني
78 

 عالية 1.033 3.71

2 92 
 على أساسي بشكل املستدامة املهنية التنمية برامج ترأز
 لءداء مستهدفة مستويات إىل الوصول لدف املعلم مهنية

 املهين والتدىيل

78 
 عالية 960. 3.68

 الربامج بناء يف التتابيف املستدامة املهنية التنمية برامج تراعي 32 .
 املعلمني من ف ة لكل املوجهة

 عالية 921. 3.67 78

3 3 
 الفعلية االحتياجات املستدامة املهنية التنمية برامج تراعي

 للمعلمني التخصصية
78 

 عالية 897. 3.64

7 2 
 الفعلي الواقيف املستدامة املهنية التنمية برامج تالم 

 للمعلمني
78 

 عالية 1.006 3.64

2 93 
 وقدرات واقات املستدامة املهنية التنمية برامج تراعي

 التدريبية املعلمني
78 

 عالية 939. 3.64

2 3 
 اعديفة املستجدات املستدامة املهنية التنمية برامج تستوعب

 املناىج تطوير يف
78 

 عالية 901. 3.62

3. 37 
 االلتحاق على املعلمني يشجيف مادي حوافز ةظام يوجد
 املهنية التنمية بربامج

78 
 عالية 1.085 3.60

33 92 
 أداء متابعة على املستدامة املهنية التنمية برامج تعمل

 امليدان يف املتدرب
78 

 عالية 1.073 3.60

39 32 
 للتشكيالت بالرتشيل املستدامة املهنية التنمية برامج ترتبط

 الرتبوي واإلشراف املدرسية
78 

 عالية 946. 3.59

32 9. 
 املعلمني واجتاىات أفكار املستدامة املهنية التنمية برامج حترتم
 أدائهم تطوير يف تساىم اليت

78 
 عالية 949. 3.55

 املهنية التنمية برامج تقدمي يف املتميزين املعلمني يشرتك 33 32
 لزمالئهم

 عالية 990. 3.51 78

 يف املتقدمة التقنية بتوظيف املهنية التنمية برامج تعا 97 .3
 املعلمني تدريب عمليات

 عالية 1.003 3.49 78

 واالةسجام الرتابط على املستدامة املهنية التنمية برامج حترص 32 33
 املختلفة برااها بني

 عالية 976. 3.46 78

37 9. 
 تطوير من املعلمني املستدامة املهنية التنمية برامج دتكن
 املهين أدائهم

78 
 عالية 1.065 3.46

32 92 
 بصفتهم املعلمني على املستدامة املهنية التنمية برامج ترأز

 وتعلمهم الطالب تعليم عملية جوىر
78 

 عالية 1.052 3.45
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الرتتيب
 البعدي

 الرتتيب
 العبارة القبلي

 املتوسط العدد
 اعسايب

 االرمراف
 املعياري

 درجة
 األمهية

32 3. 
 يف للمعلمني الفرصة املستدامة املهنية التنمية برامج تتيل

 احتياجاهتم وفق التدريبية الربامج إعداد يف املشارأة
78 

 عالية 1.026 3.42

9. 92 
 تطوير يف التدريب أثر املستدامة املهنية التنمية برامج تقي 
 للمعلمني املهين األداء

78 
 عالية 1.134 3.42

93 9 
 االحتياجات على املستدامة املهنية التنمية برامج تشتمل
 للمعلمني املهنية الفعلية

78 
 عالية 1.012 3.41

99 . 
 املعلم أداء تطوير على املستدامة املهنية التنمية برامج حترص
 مستمرة بصفة

78 
 متوسطة 1.105 3.36

92 7 
 على املعلمني تدريب على املهنية التنمية برامج هتدف

 املناسبة التعليم  وسائل استخدام
78 

 متوسطة 980. 3.36

 الفعلي األداء فجوات املستدامة املهنية التنمية برامج تعاجل 2 92
 واملستهدف

 متوسطة 1.105 3.36 78

 التطورات مواأبة املستدامة املهنية التنمية برامج تستهدف 2 .9
 املتسارعة التكنولوجية

 متوسطة 1.057 3.36 78

 بني الفردية الفروق املستدامة املهنية التنمية برامج تراعي 39 93
 املعلمني

 متوسطة 978. 3.35 78

97 93 
 التعلم مصادر املستدامة املهنية التنمية برامج توظف
 والتعلم التعليم معايري إىل للوصول املختلفة

78 
 متوسطة 1.077 3.33

92 32 
 للمعلمني املعنوية باعوافز املستدامة املهنية التنمية برامج هتتم

 لا امللتحقني
78 

 متوسطة 1.099 3.32

92 33 
 أافة يف املعلمني تطوير املستدامة املهنية التنمية برامج تشمل
 الفاةوية( – املتوسطة – االبتدائية الدراسية   املراحل

78 
 متوسطة 983. 3.24

 عالية 693. 3.59 78 ككل  االستبانة  
 

( أن املتوسط اعسايب العام للدرجة الكلية لدرجة أمهية تفعيل مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة من وجهة ةظر 7يتةل من اجلدول  
بدرجة أمهية   عالية( , وقد   ترتيب فقرات السؤال ترتيباً تنازلياً حسب درجة األمهية , ويتةل من ةتيجة ( أي 9..2املشرفني الرتبويني يساوي  

رامج التنمية املهنية السؤال األول بيان أمهية تفعيل مبادئ التنمية املهنية املستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة ميف ضرورة الرتأيز على تنوة أساليب وأةشطة ب
ية ملهنة معلمني لتناسب أافة الف ات املستهدفة  , وبيان عملية التكامل بني برامج التنمية املهنية املستدامة يف ترأيزىا على اجلواةب األخالقاملوجهة لل

هين , أما ينبغي التعليم والعالقات اإلةساةية للمعلم وترأيزىا بشكل أساسي على مهنية املعلم لدف الوصول إىل مستويات مستهدفة لءداء والتدىيل امل
التدريبية أن تراعي ىأه الربامج التتابيف يف بناء الربامج املوجهة لكل ف ة من املعلمني واالحتياجات الفعلية التخصصية وواقات وقدرات املعلمني 

لتنمية املهنية.واستيعالا للمستجدات اعديفة يف تطوير املناىج وإجياد ةظام حوافز مادي يشجيف املعلمني على االلتحاق بربامج ا  
(  واليت أظهرت أمهية تنوة وتعدد وسائل وأساليب ومةمون أةشطة وبرامج التنمية لتتناسب ميف  9.33تتفق ىأه النتيجة ميف دراسة الدجيا  واعريب  

املهنية مبتاج إىل مزيد من  ( واليت أظهرت إىل أن واقيف التنمية.9.3أافة االحتياجات التدريبية التنموية جلمييف ف ات املعلمني ,ودراسة قدومي  
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( واليت أظهرت ضرورة ربط التدريب بعمليات التنمية ومتطلباهتا واملشارأة اتتمعية ,وضرورة التطوير لربامج 9.332االىتمام والتطوير , ودراسة ةصر  
اخلدمة إىل أساليب علمية ومسل شامل للحاجات  املعلمني من حي  األىداف واةتوى والوسائل واألساليب والتقومي , وضرورة استناد التدريب أثناء

 التدريبية املخالفة سواء األأادلية منها أو الرتبوية أو الفقافية.
 : الثانت السؤال نتائج وتفسير ومناقشة تحليل

 املهنية التنمية مبادئ تفعيل أمهية لدرجة تقديرىم حول العينة أفراد استجابات بني (....  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل
 إعداد يف املشارأة , تربوي أمشرف  اخلدمة سنوات , أمعلم  اخلدمة سنوات العلمي, املؤىل :  الدراسة ملتغريات وفقاً  اخلدمة أثناء للمعلمني املستدامة

 (؟. للمعلمني املهنية التنمية برامج تقدمي يف املشارأة , للمعلمني املهنية التنمية برامج
 استخدام   االستجابات تلر على الدراسة متغريات أثر ومعرفة العينة, أفراد استجابات متوسطات بني الفروق  عن والكشف السؤال ىأا على إلجابة

 اينالتب حتليل اختبار باستخدام وذلر , أكل  املقياس يف وأألر , حدة على حمور لكل العلمي البح  يف الشائعة اإلحصائية الداللة اختبارات
 الفقة درجة عند  ( F  لقيم اإلحصائية الداللة فحخ ميف املتغريات  ييف يف العينة أفراد استجابات متوسطات بني للمقارةة (F  بي لو ويرمز األحادي
 التايل: اجلدول يف أما  .3... و .... املعنوية

 مبادئ تفعيل أمهية لدرجة تقديرىم حول الدراسة عينة ستجاباتا متوسطات بني الفروق لدراسة (F  التباين حتليل اختبار (ةتائج 2   رقم جدول
 يف املشارأة , تربوي أمشرف  اخلدمة سنوات , أمعلم  اخلدمة سنوات العلمي,  املؤىل املتغريات حسب اخلدمة أثناء للمعلمني املستدامة املهنية التنمية

 ( للمعلمني املهنية التنمية جبرام تقدمي يف املشارأة , للمعلمني املهنية التنمية برامج إعداد
 مصدر المتاير

 التبايا
 مجموع
 المربعات

 دراات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 معامل
 ألفا

 مستوى
 الداللة

 العلمت المؤهل

 127. 2.257 448. 2 895. المجموعات بيا
 تواد ال

 فروق
   198. 75 4.562 المجموعات داخل

    77 5.457 الكلت

 الخدمة سنوات
 كمعلم

 868. 239. 076. 2 227. المجموعات بيا
 تواد ال

 فروق
   316. 75 6.962 المجموعات داخل

    77 7.189 الكلت

 الخدمة سنوات
 تربوي كمشرف

 189. 1.826 991. 2 991. المجموعات بيا
 تواد ال

 فروق
   543. 75 13.033 المجموعات داخل

    77 14.025 الكلت

 فت المشاركة
 برامج إعداد
 المهنية التنمية

 للمعلميا

 500. 713. 451. 2 901. المجموعات بيا
 تواد ال

 فروق
   632. 75 14.528 المجموعات داخل

    77 15.429 الكلت

 فت المشاركة
 برامج تقديم

 تواد ال 840. 176. 106. 2 211. المجموعات بيا
   601. 75 13.814 المجموعات داخل فروق
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 المهنية التنمية
 للمعلميا

    77 14.025 الكلت

 متوسطات بني فروق توجد ال وبالتايل , إحصائية دالة  ري القيم وىأه (9.9.7  إىل (373..  بني تراوحت ( ف   قيم أن إىل (2  اجلدول يشري
 العلمي, املؤىل   : الدراسة ملتغريات وفقاً  اخلدمة اثناء للمعلمني املستدامة املهنية التنمية مبادئ تفعيل أمهية لدرجة تقديرىم حول الدراسة عينة استجابة
 املهنية التنمية برامج تقدمي يف املشارأة للمعلمني, املهنية التنمية برامج إعداد يف املشارأة تربوي, أمشرف  اخلدمة سنوات أمعلم,  اخلدمة سنوات

 القر  ودراسة , ه(3222  اللحيا  ودراسة , ه(.322  املطلق ودراسة , (.9.3الدين  وخري بوضياف دراسة ميف النتيجة ىأه وتتفق , للمعلمني(
 واخلربة. العلمي املهل ملتغري وفقاً  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل أظهرت واليت , ه(3223 

 العلمي. واملؤىل اخلربة ملتغري وفقاً  إحصائية داللة ذات فروق وجود أظهرت واليت (9.33  السرمبي دراسة عن النتيجة ىأه وختتلف
 : يلت بما الباحثان يوصت الدراسة لها توصلت التت النتائج ضوء وفت

 واملهنية. واألخالقية العلمية اجلواةب أافة  يف املعلم أداء لتطوير املستدامة املهنية التنمية مبادئ أافة  تفعيل على العمل 
 مستمر بشكل اخلدمة أثناء املعلمني لتدريب الالزم الدعم لتقدمي املستدامة املهنية التنمية برامج ىعل اإلشراف تتوىل عليا جلنة تشكيل 

 اعديفة. التقنية من السريعة التطورات وملواأبة
 يستفيد ىادفة ةةوعي برامج لتقدمي ( الرتبية أليات    السعودية اجلامعات ميف بالتعاون للمعلمني املستدامة املهنية للتنمية ووين مرأز إةشاء 

 الفصل. داخل أدائو على وتنعك  املعلم منها
 مشارأة وتةمن التعليمية واإلدارات بالوزارة التدريبية اجلهات ميف التواصل تتيل للمعلمني املستدامة املهنية للتنمية الكرتوةية منصة إةشاء 

 ىأه لتطوير اهلادفة واالقرتاحات املالحظات وتقدمي هلا والتخطيط يبيةالتدر  الربامج وضيف يف واملشارأة التدريبية احتياجاهتم حتديد يف املعلمني
 الربامج.

 المرااع:
. امليؤدتر اليدويل الفالي : مسيتقبل إعيداد املعليم وتنميتيو بيالوون اودة إعداد المعلفم النفوعت لافمان التنميفة المسفتدامة(. 9.37أبوزيد, ثناء منصيور  

 39.9-3993, أبريل , ص ., مج أأتوبر  3العريب , ألية الرتبية جامعة 
درافة تفوفر يليفات التنميفة المهنيفة المسفتدامة لمفديري المفدارس االبتدائيفة بمدينفة المسفيلة  (. .9.3بوضياف, ةيوال , خيري اليدين , ابين خيرور  
  جامعية جيرش , ص –عليوم الرتبويية . املؤدتر العلمي الفامن اةكيم: التنميية املسيتدامة يف الرتبيية والتعلييم. أليية الالجزائري ما واهة نظرهم

372 – 7.2. 
.  رسييالة دور مففديري المففدارس فففت التنميففة المهنيففة للمعلمففيان دراسففة ميدانيففة علففى محافظففة رأس تنففورة ىييي(..322التميمييي, عبييدالعزيز بيين عميير  

 ض.ماجستري  ري منشورة(. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, ألية العلوم االجتماعية , الريا
. مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. املرأز العريب للتيدريب الرتبيوي ليدول التنمية المهنية 3أدوات مدرسة المستقبل (, 2..9اعر, عبدالعزيز حممد   

 اخلليج.
لكويت يف ضوء التوجيهات املعاصرة. ( التنمية املهنية للمعلمني أثناء اخلدمة بدولة ا9.33الدجيا , منال محدي, اعريب, ةايف ةافيف, اهليم, عيد صقر  

 ..23-232ص ينايرن 011امعية الثقافة ما أال التنمية. ع
دراة توفر يليات التنمية المستدامة لمديري المدارس الحكومية بمحافظة ادة والصعوبات التت توااهها (. 9.33السريل, منصور عتيق اهلل .  

 ري منشورة (, جامعة أم القرى, ألية الرتبية, مكة املكرمة..  رسالة ماجستري   ما واهة نظر مديري المدارس
 . دار العلم واإللان للنشر والتوزييف. التدريب والتنمية المهنية المستدامة(, 9.39سيد, أسامة حممد, اجلمل, عباس حلمي  

دس لكليية الرتبيية بيالفيوم. جامعية القياىرة, أليية . امليؤدتر العلميي السياالتنمية المهنية للمعلميا فت عصفر العولمفة( ...9شحاتو, حسن سيد حسن  
 .27 – .2, أبريل, ص9الرتبية. مج



 د. خالد بن سعد السليمي                     د. وافي بن صالح الزلفي           التنمية املهنية املستدامة للمعلمين أثناء الخدمة           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ول(                       )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم  ء الأ  ز   )الج 
 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
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(. تصييور مقييرتح إلةشيياء مرأييز ووييين للتنمييية املهنييية للمعلمييني يف اململكيية العربييية السييعودية يف ضييوء فلسييفة التعليييم 9.33الشييهرا  و علييي بيين معجييب  
 .22-973ص  ن 00 ن ع 4مجلة رابطة التربية الحديثة ن مج املستمر. 

 22-92ص  ن3.4ن ع 43رسالة المعلم وزارة التربية والتعليم ن مج(. التنمية املهنية املستدامة للمعلمني. ...9عياصرة , أمحد  
. القيياىرة. دار الفكيير التنميففة المهنيففة للمعلمففيا مففدخل اديففد نحففو إصفف   التعلففيم(. 2..9ضييحاوي, بيييومي حممييد, حسييني, سييالمة عبييدالعظيم  

 لعريب. ا
تصور مقتر  لتطوير منظومة التنمية المهنية المستدامة لمديري المدارس فت ضوء متطلبفات مجتمفع (. .9.3قدومي , منال عبداملعطي صاحل.  

 ..2. – 73.. املؤدتر العلمي الفامن اةكم. التنمية املستدامة يف الرتبية والتعليم جامعة جرش. صالمعرفة
واقففع اسففتخدام المشففرفيا التربففوييا لمصففادر ارنترنففت التربويففة وخففدماتها فففت التنميففة المهنيففة للمعلمففيا بمدينففة (. ىييي3223القيير , علييي سييويق  
 ألية الرتبية, مكة املكرمة.   –.  رسالة ماجستري  ري منشورة(. جامعة أم القرى الطائا

الثانويفة بمكفة المكرمفة وع قتهفا بالتنميفة المهنيفة للمعلمفيا مفا اردارة اربداعيفة لفدى مفديري المفدراس ىيي(. 3222اللحيا , سلطان بين حمميد  
 ألية الرتبية , مكة املكرمة.   –.  رسالة ماجستري  ري منشورة(. جامعة أم القرى واهة نظر المعلميا

بففالتعليم العففام بمدينففة  دور مشففرفت اردارة المدرسففية فففت التنميففة المهنيففة المسففتدامة لمففديري المففدارس (.ىييي.322املطلييق , ةييايف بيين سييعود , 
 .  رسالة ماجستري  ري منشورة(. جامعة أم القرى, ألية الرتبية, مكة املكرمة. حائل

مجلفة كليفة التربيفة بالزقفازيقن ينفاير (. التنمية املهنية املسيتدامة للمعلميني أثنياء اخلدمية يف مواجهية حتيديات العوملية. 2..9ةصر, ذمم الدين ةصر أمحد  
 . 972 – .29, ص44ع
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