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 اللجنة العلمية للمؤمتر
 

 الصفة الجهة الدرجة العلمية ألاسم

 د. عبد هللا علي آل كاس ي
ثدريس العلىم أسحاذ املىاهج وطرق 

 املشارك
 رئيًسا جامعة امللك خالد

أ.د / علي بن هاصر شحىي آل 

 زاهر
 عضًىا جامعة امللك خالد أسحاذ إدارة الحعليم العالي وثخطيطه

 عضًىا جامعة امللك خالد أسحاذ علم الىفس التربىي  أ.د / يحيي عبد هللا الرافعي

 عضًىا جامعة امللك خالد أسحاذ املىاهج وطرق ثدريس العلىم أ.د / هاصر عبد هللا الشهراوي

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

 عضًىا جامعة جازان أسحاذ التربية الخاصة املشارك د. محمد يحيي صفحي

 د. محمد زيدان آل محفىظ
حدريس الأسحاذ املىاهج وطرق 

 املشارك
 عضًىا جامعة امللك خالد

 عضًىا جامعة طيبة ثقىيات الحعليم  املشاركأسحاذ  د. عائشة بلهيش العمري 

 عضًىا جعليم محايل عسير ثربىي شرف م د. سلطان صالح الشهري 

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

 الطلبة لدى  للمعلمين الوطنية المهنية المعايير توافر مدى فقيهي أحمد علي يحيى. د  .1
 نجران بجامعة المعلمين

1-92 

 مبادئضوء  في السعودية العربية بالمملكة للمعلم المهني التمكين العويّد صالح بن ناصر بنت نورةد.  .9
 "مقترح تصّور" األخالقّية التربية

03-46 

 دعاء حامد أحمد بيكأ.  .0
 أثر االغتراب الوظيفي على التنمية المهنية واإلنتاج الصفي

 بإدارة تعليم منطقة حائل لمعلمات التعليم العام 
46-21 

 د.  محمد حسن سفران  .6
 المهنيةالمعايي  وفق التتابعي، بالنظام المعلم إلعداد مقترح برنامج

 194-29 السعودية العربية المملكة في للمعلمين المشتركة الوطنية

 د. حياة رشيد حمزة العمري  .6
  9303تقييم مهارات القرن الحادي والعشرين في ظل رؤية 

لدى أعضاء الهيئة التَّدريسية بجامعة طيبة من وجهة نظر طلبة 
 السَّنة التَّحضيرية

192-162 

4.  
 أحالم عبد الكريم الجهنيأ.

 أ.د عبداهلل بن سليمان الفهد
واقع مجتمعات التعلم المهنية عبر اإلنترنت لمعلمات األحياء في 

 122-165 مدينة الرياض

 نجم محمد عدنان منور  د.  .2
 المدهون حاتم محمد. أ

 ضوء في الخدمة قبل الفلسطيني للمعلم المهنية االحتياجات
 "حالة دراسة اإلسالمية الجامعة"والعشرين الحادي القرن مهارات

125-932 

 برزنجي حمزة سالم بنت سلوىد.  .5
 الزهراني صالح علي بنت غيداء د.

 التيباك إطار) المعلم إعداد برامج في الحديثة التقنيات توظيف
TPACK  ًالزهراني صالح علي بنت غيداء (أنموذجا 

935-991 

2.  
 القرشي سالم عمر وليدأ.
 النفيعي سعد سعود محمدأ.

 التعليم مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير تطبيق معوقات
 الثانوي

 المعلمين نظر وجهة من المكرمة مكة بمدينة
999-964 

 920-962 سنغافورة في المعلم إعداد الذروي رديني الرحمن عبد. د  .13

 سرور آل هادي نورةأ.  .11
 في السعودية العربية المملكة معّلمي إعداد برنامج جودة ضمان

 إلعداد األمريكي االعتماد مجلس تجربة ضوء
 CAEP))المعلمين

926-924 

 الرشيدي عايض بن حمد. د  .19
 المعلمين الطلبة تحصيل في االفتراضية الفصول استخدام أثر

 كأداة نحوها ودافعيتهم حائل بجامعة التربية بكلية التربوي بالدبلوم
 .تعليمية

922-099 

 066-090 دولية تجارب - للمعلم المهنية المعايير الحميدي علي بن منصور. د  .10
 024-064 عالمية تجارب: مهنًيا المعلمين لتنمية الممارسة مجتمعات الداوود عثمان سعد منال. د  .16

16.  
 خيري يحي عبداهلل مريمأ.

 
 أثناء المعلم لتدريب بعد عن تدريب منصة إلنشاء مقترح تصور

 025-022 والمعلمات المعلمين نظر وجهة من لها الحاجة ضوء في الخدمة
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 .السعودية العربية المملكة في

 المنصور محمد محسن خالد. د  .14
 الوظيفي األداء تقويم أساليب في الحديثة العالمية االتجاهات

 691-022 السعودي التعليم في منها االستفادة وطرق للمعلم

 الشهري اهلل عبد محمد اهلل عبد/ أ  .12
 العربية بالمملكة العام التعليم لمعلمي المهنية للتنمية مقترحة رؤية

 التدريبية احتياجاتهم ضوء في السعودية
699-663 

15.  
 السعيد عبدربه حسين تركى/ د

 سمرقندى

 الرياضية التربية تدريس طرق فى الكترونى معرفى ختبارإ بناء
 أم جامعة بالقنفذة الجامعية بالكلية البدنية التربية قسم لطالب

 القرى
661-621 

 655-629 والعشرين الحادي القرن مهارات ضوء في المعلمين إعداد العثمان العزيز عبد خالد. د  .12

 العريني محسن بن اللطيف عبد د  .93
 مهارات المعلمين اكساب في التربوي التدريب برامج اسهام مدى

 معلمي نظر وجهة من ميدانية دراسة) والعشرين الحادي القرن
 (المنورة بالمدينة الثانوية المرحلة

652-619 
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ة  للمعلمي ه  ث  ة  الوطث  ث  ز المهث  ي  ز المعاي 
واف 

ة  المعلمي ه  مدى ت  لدى الطلث 

زان ج 
امعة  ب  ج   ب 
 
 
 
 

ي. د جي  ب 
حمد علي   

 
هي   ا ي 

ق   ف 
 املشارك.  املناجه وطرق التدريس أستاذ
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 الملخص
للمعلمُت لدل الطلبة ا١تعلمُت يف كلية الًتبية ّتامعة ىدفت الدراسة إىل تعّرؼ مدل توافر ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية 

أعضاء ىيئة التدريس بالكلية، كالكشف عن كجود فركؽ دالة إحصائينا يف استجابات عينة  نظر كجهة ٧تراف، كذلك من
 الدراسة تعزل إىل متغَتم اٞتنس كالتخصص.

( عبارة ٘تثل معايَت 42ا١تكونة من ) كاتبعت الدراسة ا١تنهج الوصفي ا١تسحي، حيث طبقت استبانة الدراسة،
( من أعضاء ىيئة التدريس، كقد أظهرت النتائج أف 42ا١تعرفة ا١تهنية كا١تمارسة ا١تهنية للمعلمُت، على عينة تتكوف من )

د مستول توافر ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت لدل الطلبة ا١تعلمُت متوسط، كذلك لكافة ا١تعايَت، كما اتضح عدـ كجو 
 فركؽ دالة إحصائينا يف استجابات عينة الدراسة تعزل إىل متغَتم اٞتنس أك التخصص.

 إعداد ا١تعلم، ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت، الًتبية العملية، الطالب ا١تعلم، معلم ما قبل ا٠تدمة. الكلمات المفتاحية:
 

Abstact  
The present study aimed to identify the extent to which the national 

professional standards are available within student teachers at the college of 
education at Najran University from the viewpoint of faculty members. It 
also aimed to explore whether there are significant differences between the 
responses of participants due to gender and specialization. The descriptive 
survey approach was used to achieve these aims. A questionnaire of (24) 
items representing the standards of teachers' professional knowledge and 
practice was distributed to (64) participants who represented the study 
sample. Findings showed that the availability extent of the national 
professional standards within student teachers was moderate for all standards. 
Moreover, there were no significant differences between participants' 
responses due to their gender and specialization. 
Keywords: Teacher Preparation; Teachers National professional Standards; 
Practicum, Student Teacher; and Pre-service Teacher   
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 مقدمة:
ا١تعلم ىو احملور الرئيس فقضية إعداد كتأىيل ا١تعلمُت مشاريع تطوير التعليم يف معظم دكؿ العامل؛  تتصدر

يف العملية التعليمية الًتبوية كىو ا١تعّوؿ عليو يف ٖتسُت بيئة التعلم كجعلها إ٬تابية كمتوافقة مع طبيعة اٟتياة 
أصبح لزامنا على برامج إعداد لذلك ية كالعلمية، قنكالتغَتات اٟتاصلة يف اجملتمعات، كعلى األخص التطورات الت

اكب كل ىذه التطورات، كأف تراعي حجم التحديات اليت سيواجهها ا١تعلم عند انتقالو من ا١تعلم كتربيتو أف تو 
مؤسسة اإلعداد إىل بيئة العمل الفعلية، حىت يتمكن من استثمار ٚتيع مرتكزات العملية التعليمية، كٖتسُت كافة 

 .جوانبها؛ لتحقيق النمو الشامل لشخصية ا١تتعلم
حاجة بركز  للمعلم إىل ا١تهٍت تطويرات ا١تهنية للمعلمُت كتعليم ا١تعلم كالٖتسُت ا١تمارس كأدل السعي إىل

تقود التطوير ا١تهٍت على ا١تدل تتمثل يف "ا١تعايَت ا١تهنية" اليت ماسة ١تعايَت شاملة تقدـ تعليمات كتوجيهات 
 كيعتد هباكا١تهارة ا١تهنية، تساعد ا١تعلمُت على اكتساب ا١تعرفة ، ك ساسية للتعليم ا١تهٍتاألبنية تشكل الالبعيد، ك 

قائم على طرؽ ثابتة كصادقة لتقييم األداء ا١تهٍت، إضافة إىل توظيف باعتبارىا نظاـ لتقدًن الشهادات ا١تهنية 
باٞتوانب  ٦تا يسهم يف االرتقاء ؛قواعد كحوافز للمعلمُتكتوفر لتدريب، اأساليب تعزيز فعالة ٖتدد ك٘تيز جودة 

 (Lawrence, 2010) .للمعلما١تهنية 
ا على مستول العامل با١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت  كنتيجة ٢تذا التوجو شهدت السنوات األخَتة اىتمامنا متزايدن

الالزمة ١تعلمي ا١تراحل التعليمية ا١تختلفة، فخالؿ فًتة التسعينات ظهرت  اليت تصف الكفاءات )الكفايات(
كثَت من دكؿ العامل ا١تتقدـ مثل الواليات ا١تتحدة كا١تملكة ا١تتحدة، العديد من ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت يف  

(، كما ظهر إطار عاـ للمعايَت ا١تهنية للتعليم 4002كاسًتاليا، فقد ظهرت ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت بنيوزيلندا عاـ )
تحدة كيف الواليات ا١ت، (Koster and Dengerink,2008). 4004العايل با١تملكة ا١تتحدة عاـ 

إتهت أنظمة التعليم على صياغة كتطوير معايَت مهنية للمعلم اٞتديد كخر٬تي ا١تؤسسات الًتبوية، كقامت جهات 
 (NCATE, 2008) العمل بوضع معايَت للقبوؿ لاللتحاؽ ٔتهنة التدريس.

ليت كيشهد التعليم العاـ يف ا١تملكة العربية السعودية يف السنوات األخَتة سلسلة من ا١تشركعات ا
تستهدؼ تطوير العملية الًتبوية كاالرتقاء ٔتخرجاهتا، كلعل من أ٫تها مشركع بناء ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت الذم بدأ 

من خالؿ ا١تركز الوطٍت للقياس كالتقوًن حيث يتضمن ا١تشركع مكونُت أساسيُت ٫تا ا١تعايَت  4022مطلع عاـ 
كغَتىا، إضافة إىل اٞتوانب ا١تساندة كالدعم العلمي كالفٍت،  ا١تهنية للمعلمُت كأدكات التقوًن من اختبارات

كيهدؼ إىل رفع مستول تأىيل ا١تعلمُت كا١تعلمات، ٔتا ٭تقق جودة النظاـ التعليمي، كيتحقق ذلك من خالؿ 
 انتقاء ا١تعلمُت كا١تعلمات اٞتدد باستخداـ أدكات تقوًن على مستولن عاٍؿ من ا١توضوعية كا١تصداقية تستند إىل
معايَت مهنية مبنية على أحدث التوجهات العا١تية؛ ٔتا يتيح قياس جودة ٥ترجات برامج إعداد ا١تعلمُت، كا١تسا٫تة 
يف تطويرىا استنادنا إىل مؤشرات دقيقة عن ٥ترجات تلك الربامج يف اٞتامعات السعودية. )ا١تركز الوطٍت للقياس 

 (4022كالتقوًن، 
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 إعداد برامج اليت تناكلت كاقع كاألكراؽ العلمية اليت الدراسات أف العديد من كلعل ٦تا ٬تدر ذكره يف ىذا الصدد
 السعودية العربية با١تملكة االبتدائية ا١ترحلة معلم إعداد كمنها ما قّدـ يف ندكة السعودية، يف ا١تملكة العربية ا١تعلمُت
قد  على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، (2014( السعدكم كدراسة )2014) اجملادعة كدراسة )2014القحطاين ) كدراسة

 كفائها كعدـ العلمية، للمستجدات مسايرهتا عدـ: بينها من الربامج تلك يف القصور أكجو من عدد اتفقت على كجود
 كعدـ الطالب، كخصائص ا١تقررات طبيعة مع يتناسب ٔتا التدريسية طرائقها تنوع كعدـ ا١تعلمُت، الطالب باحتياجات

 مستول ا٩تفاض إىل أدت متعددة سلبية آثار عليو ترتب ٦تا االبتدائية؛ ا١ترحلة معلمي النتقاء كاضحة مهنية معايَت كجود
 كٯتتد التعليم، أىداؼ ٖتقيق على سلبنا ينعكس الذم األمر كىو الربامج، تلك من ا١تتخرجُت للمعلمُت ا٠تارجية الكفاية

 .ا١تتقدمة التعليمية ا١تراحل يف ا١تتعلمُت قدرات يف الحقان  أثره
 من االستفادة بضركرة( 4024خالد،  ا١تلك )جامعة األكؿ الدكيل الًتبوم ا١تؤ٘تر كيف السياؽ ذاتو أكصى

 كالتخطيط السعودية، العربية ا١تملكة يف التعليم نظاـ مع يتناسب ٔتا ا١تعلم، إعداد ٣تاؿ يف ا١تعاصرة العا١تية االٕتاىات
 اإلعداد عمليات إىل للواقع الوصفي كالتحليل اإلسًتاتيجي التخطيط من بدءنا علمية أسس على كنوعنا كمنا ا١تعلم إلعداد

 أفضل اختيار تضمن كمقاييس معايَت تطبيق خالؿ من الًتبية كلية طلبة كانتقاء اختيار نظاـ يف النظر كإعادة ا١تختلفة،
 .ا١تتقدمة ا١تستويات

استخداـ ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت يف قياس أداء ا١تعلمُت كتقوًن برامج إعدادىم من أبرز االستخدامات  ك١تّا كاف
سعت الدراسة اٟتالية إىل تعّرؼ كاقع برامج إعداد ا١تعلم يف جامعة ٧تراف من خالؿ تقصي آراء  فقدالعلمية للمعايَت؛ 

َت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت با١تملكة العربية السعودية لدل الطلبة أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية حوؿ توافر ا١تعاي
  ا١تعلمُت. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
 برامج يف األ٫تية بالغ اكجانبن  ا١تعلم، الطالب مسَتة يف مهمنا منعطفنا( ا١تيداين التدريب) العملية الًتبية مرحلة ٘تثل

 التدريس كاسًتاتيجيات التعلم كنظريات الًتبية لفلسفة نظرية دراسة خالؿ من يتكامل ا١تعلم إعداد أف إذ الًتبية، كليات
 ا١تعلم إعداد برنامج يقتصر فال التعليم؛ بيئة يف االسًتاتيجيات كتطبيق كالنظريات الفلسفة ٢تذه عملية ك٦تارسة جهة، من

 تعد أهنا، كما عديدة تربوية كمهارات معارؼ الطالب يكتسب أف ٬تب بل التخصص، ٣تاؿ يف ا١تعرفية اٞتوانب على
 لتحسُت ٭تتاجوهنا اليت التدريسية ا١تهارات ٥تتلف على كتدريبهم التعليمية، العملية ١تعايشة ا١تعلمُت للطالب حقيقيةن  فرصةن 

 حيث الصفي التدريس لعملية أعمق فهمنا ا١تعلمُت الطالب إكساب يفكتسهم  التدريس مهنة ٨تو إتاىاهتم كتنمية أدائهم
 . العملي التطبيق يف النظرية دراستهم الطالب يوظف

اكتسبت أ٫تية بالغة لدل مطورم أنظمة التعليم كا١تعنيُت بو  ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت كعلى صعيد ذم صلة ٧تد أف
ت التعليم أهنا تساعد يف نظاـ ا١تراقبة كاحملاسبية لتعلم الطالب ككذلك يف مراقبة جودة إعداد ا١تعلمُت ٔتؤسساحيث 

أنو من الضركرم دراسة العالقة بُت توثيق  (Diane, et al ,2005) يرل داياف كآخركفيف ىذا الصدد العايل، ك 
عمليات التعليم ا١تهٍت، ك٣تموعة العمليات اليت ٖتدد مهنية ا١تعلمُت، كليس فقط الًتكيز على العمليات ا٠تاصة بتنظيم 
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ًتكيز على ا١تعايَت ا١تهنية باعتبارىا ٤تور سياسة التطوير ا١تهٍت فيتطلب إذا كاف ا٢تدؼ ىو الأنو سلوؾ ا١تعلم، ك 
ذلك دراسة العالقة بُت كعي ا١تعلمُت هبذه ا١تعايَت كمعرفتهم التخصصية كعالقتها ٔتمارساهتم الفعلية داخل الصف 

 .الدراسي
كتستخدـ ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت يف قياس مدل توفر اٟتد األدىن من ا١تعايَت اليت ينبغي توافرىا 
يف ا١تعلمُت كا١تعلمات، كاعتماد نتائج اختبارات ا١تعلمُت لتكوف أحد احملكات األساسية يف عملية قبوؿ ا١تتقدمُت 

فة إىل ٕتويد مدخالت التعليم من خالؿ اختيار ا١تؤىلُت من للوظائف التعليمية، ككذلك يف عمليات االنتقاء، إضا
ا١تتقدمُت للتدريس، كدعم اٞتهود التطويرية، كبرامج إعداد ا١تعلمُت يف اٞتامعات السعودية. )ىيئة تقوًن التعليم 

 (4024العاـ، 
 (2014) ياينالذب العديد من الدراسات كدراسةبالنظر إىل كاقع برامج إعداد ا١تعلم با١تملكة ٧تد أف ك 

 مل ا١تعلم إلعداد السعودية اٞتامعات تقدمو كانت الذم العاـ الدبلـو كشفت أف( 2016) السعدكم كدراسة
كدراسة ( 2015) اللقماين دراسة السعودية، كيتفق ذلك مع العربية ا١تملكة يف للمعلم با١تعايَت ا١تهنية يفِ 

 لربنامج شاملة مراجعةإجراء  بضركرةاليت أكصت  (2016) كالشربيٍت ملوذ آؿ كدراسة (2016) الرشودم
 تصميمو. كإعادة الًتبية يف العاـ الدبلـو

يف تقييم مستول الطلبة ا١تعلمُت بكلية الًتبية يف تتمثل مشكلة الدراسة فإف  من خالؿ ما سبق عرضوك 
تقوًن التعليم العاـ با١تملكة العربية ٧تراف من حيث توافر ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت الصادرة عن ىيئة جامعة 

 ـ، كذلك من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس ا١تشرفُت على التدريب ا١تيداين.4024السعودية عاـ 
 كٖتددت أسئلة الدراسة فيما يلي:

( ما درجة توافر معايَت ا١تعرفة ا١تهنية للمعلمُت لدل الطلبة ا١تعلمُت من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية يف 2
 جامعة ٧تراف؟  

( ما درجة توافر معايَت ا١تمارسة ا١تهنية للمعلمُت لدل الطلبة ا١تعلمُت من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية 4
 ٧تراف؟   يف جامعة 

يف استجابات عينة الدراسة تعزل إىل متغَت  (α ≤ 0.05)( ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 3
 اٞتنس؟

يف استجابات عينة الدراسة تعزل إىل متغَت  (α ≤ 0.05)( ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 2
 التخصص؟

 :أهداف الدراسة
 هتدؼ الدراسة إىل:

 عن كاقع إعداد ا١تعلم ّتامعة ٧تراف من حيث توافق ٥ترجاتو مع ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت با١تملكة. ( الكشف2
( تقصي كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية يف جامعة ٧تراف حوؿ توافر ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية لدل طلبة 4

 عملوف هبا. الًتبية العملية يف الربامج األكادٯتية اليت ي
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( اإلسهاـ يف تطوير برامج ا١تعلم من خالؿ تزكيد ا١تسؤكلُت با١تعلومات حوؿ مستول خر٬تي بعض الربامج من كجهة 3
 نظر أعضاء ىيئة التدريس.

( الكشف عن كجود اختالؼ بُت برامج اإلعداد من حيث توافر ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية لدل خر٬تيها حسب متغَتم 2
 . اٞتنس كالتخصص

 :أهمية الدراسة
 تستمد ىذه الدراسة أ٫تيتها من كوهنا:

( ُتساعد ا١تسؤكلُت عن إعداد ا١تعلم يف ا١تملكة على تشخيص كاقع بعض الربامج يف ضوء معايَت كطنية مقننة ١تعلم 2
 التعليم العاـ.

يف تقدًن تغذية راجعة لبعض ( تُوظف ٥ترجات مشركع ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت يف ٣تاؿ البحث العلمي، باستخدامها 4
 برامج إعداد ا١تعلم.

( تتيح ألعضاء ىيئة التدريس فرصة إبداء أرائهم يف الربامج الًتبوية اليت يعملوف فيها؛ األمر الذم يسهم يف تطوير ىذه 3
 الربامج.

 اإلعداد كالتنمية ا١تهنية للمعلم.( تتناكؿ قضية ىامة من أبرز قضايا الًتبية كالتعليم يف الوقت اٟتاضر، كىي كاقع برامج 2
 ( تستجيب لتوصيات ا١تؤ٘ترات كالندكات كالدراسات العلمية اٟتديثة ا١تعنية بتطوير برامج إعداد ا١تعلم.5

 :حدود الدراسة
 تتمثل حدكد الدراسة اٟتالية فيما يلي:

كا١تمارسة ا١تهنية للمعلمُت ضمن ا١تعايَت الصادرة  تركز اىتماـ الدراسة على ا١تعايَت ا٠تاصة با١تعرفة ا١تهنيةاٟتدكد ا١توضوعية: 
ـ، كما اعتمد كصف األداء لكل معيار ضمن ا١تستول 4024عن ىيئة تقوًن التعليم العاـ با١تملكة العربية السعودية عاـ 

ارس الطالب األكؿ )ا١تعلم ا٠تريج( يف كثيقة ا١تعايَت الذم يتناسب مع ا١تستول األخَت من برنامج إعداد ا١تعلم حيث ٯت
  ا١تعلم )معلم ما قبل ا٠تدمة( التطبيق ا١تيداين يف ا١تدرسة ضمن مقرر الًتبية العملية.

اٟتدكد البشرية كا١تكانية: اقتصرت الدراسة على عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية يف جامعة ٧تراف الذين ٯتارسوف 
 اإلشراؼ األكادٯتي على طلبة الًتبية العملية.

 ـ(4023ق )33/2220دكد الزمنية: أجريت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من عاـ اٟت
 مصطلحات الدراسة:

ا١ترجعيات أك ا١تواصفات القياسية كا١تستويات اليت ٬تب توافرىا يف ٚتيع مكونات منظومة التعليم، " بأهنا: تعّرؼالمعايير: 
كما عرفت ، (423: 4002كالعمليات ا١ترتبطة بو".)كماؿ، كتصاغ كموجهات سلوكية تساعد يف قياس ٥ترجات التعليم

بأهنا "٣تموعة من الشركط ا١تتفق عليها كٯتكن من خالؿ تطبيقها التعرؼ على مواطن القوة كالضعف فيما يراد تقوٯتو 
 ( 223: 4004كإصدار حكم عليو". )صالح الدين،

كا١تعيار ىو: "عبارة تصف مستول األداء ا١تقبوؿ الذم ينبغي الوصوؿ إليو أك احملافظة عليو لضماف اٞتودة أك الكفاءة". 
 ( 33: 4024)ىيئة تقوًن التعليم العاـ، 
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اإلعداد الًتبول للمعلم بأنو: "كل ما تتطلبو  Berliner (2000, 358) عّرؼ برلينر: للمعلم اإلعداد التربوى
التعليم كالتعلم من ا١تبادئ كا١تفاىيم كالنظريات كاألساليب الًتبوية اليت أسفرت عنها نتائج البحوث الًتبوية ذات عملييت 

كُعرِّؼ أيضنا بأنو:  الصلة، كاليت يتعُت تقدٯتها للمعلم من خالؿ برامج إعداد فعالة قبل دخولو ميداف ا١تمارسة ا١تهنية".
ؼ كأنشطة تربوية تنمي معارفو كمهاراتو ا١تهنية، كتوسع خرباتو، كٖتسن إتاىاتو ٨تو "كل ما يتطلبو أداء ا١تعلم من معار 

 Timperley) ٦تارسة مهنة التعليم؛ ٦تا يؤدل إىل إحداث تغيَتات جوىرية يف ا١تمارسة ا١تهنية لصاحل تعليم الطالب".
,2011: 4)  

بأنو: كل ما يقدـ للطالب يف كلية الًتبية من  كيُػعِّرؼ الباحث اإلعداد الًتبوم إجرائينا يف الدراسة اٟتالية
معارؼ كمهارات كإتاىات يف اجملاؿ الًتبوم؛ ٔتا ٯتكنو من ٖتقيق ا١تستول ا١تطلوب من أداء األدكار كا١تسئوليات 

 .ا١تهنية ا١تختلفة، كٕتعلو قادرنا على ٖتقيق األىداؼ الًتبوية للمرحلة التعليمية اليت سوؼ يعمل هبا
 حيث الًتبية كلية عليو تنفذه كتشرؼ الذم التدرييب ا١تقرر: يف ىذه الدراسة بأهنا إجرائيان  تعريفها ٯتكن :مليةالع التربية
 ىيئة من أعضاء ا١تختصُت أحد إشراؼ ٖتت كمهاـ كمهارات أنشطة من هبا يرتبط كما التدريس الطالب عملية فيو ٯتارس

 .كامل دراسي فصل كذلك خالؿ تدريس
يقصد هبذا ا١تسمى يف ىذه الدراسة طالب ا١تستول الثامن من السنة اٞتامعية الطالب المعلم )معلم ما قبل الخدمة(: 

األخَتة الذم يقضي فًتة التدريب ا١تيداين بإحدل مدارس التعليم العاـ، كٯتارس مهاـ ا١تعلم ٖتت إشراؼ مباشر من 
ارؾ يف توجيهو كتقوًن أدائو كل من قائد ا١تدرسة كا١تعلم ا١تتعاكف يف ا١تشرؼ األكادٯتي ا١تتخصص يف كلية الًتبية، كيش

 مدرسة التطبيق.    
أك مقاييس يتم يف ضوئها ٖتديد الكفايات اليت ينبغي توافرىا يف أداء  تعرؼ بأهنا: "٤تكات: المعايير المهنية للمعلمين

ا١تعلمُت حديثي التخرج، كا٢تدؼ منها إرشاد الكليات كغَتىا من مؤسسات إعداد ا١تعلم اليت تقـو بتصميم أك إعادة 
 (Williams, et al, 2006:4) (، كيعرفها كليمز كآخركف545: 4025تصميم برامج إعداد ا١تعلمُت" )نّصار، 

بأهنا: "األساس الذل تنطلق منو عمليات إعداد ا١تعلم قبل ا٠تدمة كبرامج تطويره مهنينا أثناء ا٠تدمة، كمن خال٢تا ٯتكن 
 .اٟتكم على مستوم أداء ا١تعلم"

". )ىيئة تقوًن كتشَت معايَت ا١تعلمُت إىل "ما ينبغي على ا١تعلم أف يعرفو كيكوف قادرنا على القياـ بو ليتم االعًتاؼ بكفاءتو
 (33: 4024التعليم العاـ، 

كيعرفها الباحث إجرائينا يف الدراسة اٟتالية بأهنا: موجهات أك ٤تكات ٯتكن يف ضوئها ٖتديد ما ينبغي أف يعرفو ا١تعلم،  
 كما ينبغي أف يكوف قادرنا على أدائو أثناء عملو معلمنا يف التعليم دكف اٞتامعي.

: يقصد هبا كثيقة "ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت با١تملكة العربية السعودية" الصادرة عن لمعلمينالمعايير المهنية الوطنية ل
من اجملاالت ا١تهنية التالية: القيم ا١تهنية كمسؤكليات كوف ـ(، كتت4024ق )2232ىيئة تقوًن التعليم العاـ يف عاـ 

مُت، كتتضمن كصفنا لألداء ضمن أربعة مستويات ىي: ا١تعلم ا١تعلمُت، كا١تعرفة ا١تهنية للمعلمُت، كا١تمارسة ا١تهنية للمعل
 ا٠تريج، كا١تعلم ا١تمارس، كا١تعلم ا١تتقدـ، كا١تعلم ا٠تبَت.
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 :اإلطار النظري
 : أهمية المعايير المهنية للمعلمين

كا١تربُت كما ٯتكنهم القياـ تربز أ٫تية ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت يف أهنا تشَت للمعرفة اليت ٬تب أف تتوافر لدل ا١تعلمُت 
مثل: احملتول ا١تعريف، كا١تهارات التدريسية،  ٯتكنهم القياـ بو كمعلمُت، كتتضمن ىذه ا١تعايَت ٣تاالت متنوعة من الكفايات

التدريسية، كتوظيف التكنولوجيا يف التعليم، كأساليب التقوًن، كالتواصل مع أكلياء األمور كاجملتمع احمللي، كيتحدد يف 
اليت يتمتع هبا ا١تعلم، ك٘تثل االٖتاد كالتكامل للمعرفة كا١تهارات كاالٕتاىات كالقيم  اءةضوئها مستول اٞتدارة أك الكف

 Koster) .يف موقف تعليمي معُت كا٠تصائص الشخصية اليت ٘تّكن الفرد من التصرؼ بفاعلية كبطريقة مهنية مناسبة
& Dengerink, 2008) 

كما أنو يف إطار ا١تعايَت ا١تهنية إلعداد ا١تعلم ٯتكن ٖتديد ٣تاالت اإلعداد الًتبوم الفعاؿ للمعلم الواجب ٖتقيقو 
أبعاد   (Yin-cheong, et al. 2002) من خالؿ مؤسسات اإلعداد قبل ا٠تدمة، كيوضح ين تشونج كآخركف

هارات كقيم ليتسم أداؤه بالفاعلية، أم القدرة على تشكيل اإلعداد الًتبوم الفعاؿ يف كل ما يتطلبو ا١تعلم من معارؼ كم
كدعم بيئة التعلم، كالتدريس بإتقاف، كالتمكن من تقنيات إدارة الصف، كا١تشاركة يف إدارة ا١تدرسة، كتطوير القيم 

جملاؿ ا١تهارل، كاجملاؿ كا١تعتقدات ا١ترتبطة ٔتهنة التعليم، كذلك من خالؿ إعداده يف ثالثة ٣تاالت رئيسة: اجملاؿ ا١تعريف، كا
 .الوجداين، اليت ُتشكل يف ٣تملها فاعلية أداء ا١تعلم

 تلبية يف تسهم حيث ا١تعلم، أداء جودة كرفع التعليم إصالح عملية يف أساسنا مكوننا للمعلمُت ا١تهنية َتيا١تعا كتُعد
 ٢تذه االنتماء شرؼ ؿليناكوف لدل ا١تعلم من معرفة كمهارات ي أف ٬تب ما ٖتدد ألهنابأكملو، التعليمي النظاـ احتياجات

 ا١تعايَت كُتشكل للمعلم، كا١تمارسات كا١تعارؼ كا١تسئوليات بالقيم ا١ترتبطة العناصر بوضوح ٖتدد العظيمة، فهي ا١تهنة
 (4024)ىيئة تقوًن التعليم العاـ،  .التعليم جودة ٔتا يسهم يف رفع ا١تعلمُت إعداد مؤسسات يف الطالب لقبوؿ الدقيقة

 :بناء المعايير المهنية للمعلمين
ا على مستول العامل با١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت، فخالؿ فًتة التسعينات  شهدت اآلكنة األخَتة اىتمامنا متزايدن

تحدة كا١تملكة ا١تتحدة، ظهرت العديد من ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت يف كثَت من دكؿ العامل ا١تتقدـ مثل الواليات ا١ت
(، كما ظهر إطار عاـ للمعايَت ا١تهنية كدعم 4002كاسًتاليا، فقد ظهرت ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت بنيوزيلندا عاـ )

، كيف الواليات (Koster and Dengerink,2008). 4004لعمليات التعليم العايل با١تملكة ا١تتحدة عاـ 
يَت للقبوؿ لاللتحاؽ ٔتهنة التدريس، كمنها ما قدمو اجمللس الوطٍت األمريكي ا١تتحدة قامت جهات ٥تتصة بوضع معا

 National Council For Accreditation Of Teacher)العتماد مؤسسات إعداد ا١تعلم
Education NCATE, 2008)    الذم كضع ستة معايَت العتماد مؤسسات إعداد ا١تعلمُت لتكوف معتمدة

، حىت تتم مراجعة ا١تعايَت أك ٖتديثها، كحدد ا١تعايَت ا١تهنية للمعلم فيما 4025ادمة أم إىل عاـ خالؿ السنوات السبع الق
يتعلق بالتمكن يف البنية ا١تعرفية للتخصص، كتوفَت فرص تعلم تدعم النمو العقلي كالوجداين كاالجتماعي للطالب، كإتاحة 

ؾ مدل كاسع من طرائق التدريس، كتعزيز التفاعل الصفي، كدعم بيئة تعليمية ٖتفز على التفاعل، كالتخطيط اٞتيد، كامتال
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النمو ا١تهٍت، كمراعاة الفركؽ الفردية، كتنمية عالقات إنسانية جيدة على ٥تتلف ا١تستويات، كاستخداـ 
 .اسًتاتيجيات تقوٯتية مناسبة كمتنوعة

ليت ينبغي توافرىا لدل كما حددت مؤسسة كنتاكي الًتبوية للتقييم كاالعتماد ٣تموعة من ا١تعايَت ا
العتمادىم يف مهنة التدريس، كيندرج ٖتت كل معيار ٣تموعة من ا١تؤشرات اليت يسهل مالحظتها كقياسها لدل 
كىذه ا١تعايَت ٗتص: ٗتطيط ا١توقف التعليمي كإدارتو، خلق مناخ تعليمي فعاؿ، تقوًن كمتابعة نتائج التعلم، تأمل 

 ,Kentucky Education Professional Standards) ، ا١تشاركة كالعالقات اإلنسانيةالتعليمي
2008) 

 Interstate New Teacher Assessment & Support) أما مؤسسة
Consortium  INTASC)   ا١تهتمة بتحديد معايَت ا١تعلم كجودة التدريس فقد كضعت إطارنا عامنا

دل ا١تعلم، حيث تتمحور حوؿ: الوعي با١تادة العلمية، كالعالقات اإلنسانية، يشمل ا١تعايَت اليت ٬تب أف تتوافر ل
كمعرفة أ٪تاط التعلم، كالقدرة على إثارة الدافعية، كمعرفة اسًتاتيجيات التدريس، كالقدرة على توظيف العمل 

ضمن كل معيار النشط، كالقدرة على التخطيط اٞتيد للدركس، كالتوظيف اٞتيد ألساليب التقوًن ا١تتنوعة، كت
  (INTASC, 2011) ٣تموعة من ا١تؤشرات ا١تعرفية كاألدائية كا٠تلقية اليت ٯتكن قياسها لدل ا١تعلم.

اليت تعٌت بتوفَت  النواحي الشخصية :كتضمنت ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت يف أ١تانيا يف إصدارىا الثاين كالن من
جوانب مؤسساتية تعٌت ، ك توفر بيئة تعلم مثَتة ك٤تفزة للطالباليت  بيئة عمل آمنة، كجوانب مرتبطة بطرؽ التدريس

العمل مع األقراف لتطوير ا١تؤسسة التعليمية كٖتقيق رؤيتها كرسالتها، ك با١تشاركة يف تطوير كٕتديد ا١تؤسسة، 
ات ا١تعلم العمل على التنمية الذاتية من خالؿ مالحظة ا١تمارسات التدريسية، كسلوكيك كا١تشاركة يف الفرؽ ا١تهنية، 

 (Koster & Dengerink, 2008) .ٕتاه الطالب كا١تعلمُت اآلخرين
أما على صعيد الوطن العريب فنجد أف ٚتهورية مصر العربية حازت قصب السبق يف بناء ا١تعايَت ا١تهنية 

التخطيط، للمعلمُت، فقد تضمنت معايَت ا١تعلم ٜتسة ٣تاالت انبثق عنها ٙتانية عشر معيارنا كىذه اجملاالت ىي: 
كاسًتاتيجيات التعلم كإدارة الفصل، كا١تادة العلمية، كالتقوًن، كمهنية ا١تعلم، أما معايَت خريج قطاع التعليم الفٍت 
با١تعايَت القومية األكادٯتية ا١ترجعية فقد ركزت على: التخطيط اٞتيد للتدريس، كالتنفيذ الفعاؿ للتدريس، ككفاءة 

اليب تقوٯتية متنوعة، كالقدرة على التواصل كخلق عالقات إنسانية جيدة، إدارة الفصل كالوقت، كتوظيف أس
ا٠تاص  (STEPS 2003) كما تضمن مشركع. كتنويع طرائق التدريس، كالوعي ٔتصطلحات التخصص

بإعداد معايَت ا١تعلمُت حديثي التخرج بكليات الًتبية يف مصر ٜتسة ٣تاالت رئيسة للمعايَت ا١تهنية للمعلم اٞتديد 
 (4003)ا٢تيئة القومية لضماف جودة التعليم كاالعتماد،  : إدارة الفصل، كاللغة، كالتدريس، كالتقوًن، كا١تهنية.ىي

كيف دكلة قطر ىناؾ اىتماـ ببناء كتطوير ا١تعايَت ا١تهنية، فقد مت ٖتديد عدد من اجملاالت كا١تعايَت  
لمُت إىل معلمُت مستجدين، كمعلمُت متمرسُت لكل كمؤشرات األداء، كلعل ما ٯتيز ىذه التجربة أهنا صنفت ا١تع

 .ك٦تارساهتم ا١تهنية ء ا١تعلمُتتقييم أدايتم توظيف ىذه ا١تعايَت يف منهم دالئل لتحديد مدل ٖتقق ا١تعايَت ا١تهنية، ك 
 (4003)اجمللس األعلى للتعليم بدكلة قطر، 
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ي، التخطيط لتدريس فعاؿ، تنفيذ ا٠تطط كتركزت معايَت ا١تعلم يف األردف حوؿ التمكن من: احملتول العلم
(، 4004التدريسية، تقييم تعلم الطالب، تطوير ا١تعلم نفسو مهنيان، تنمية عالقات إنسانية )كزارة الًتبية كالتعليم األردنية، 

٘تكنهم  ة للطالبتوفَت بيئة تعليمية مالئملكيف اإلمارات العربية ا١تتحدة مت تطوير عدد من ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت اٞتدد 
قياس مستول ا١تهنية ٤تددة ل٣تلس أبوظيب للتعليم معايَت يطبق كتساب ا١تهارات كالقدرات كا١تعارؼ اٞتديدة، حيث من ا 

لدل ا١تعلمُت، كتنقسم إىل أربعة ٣تاالت، ىي: األداء ا١تهٍت، كا١تناىج، كالصفوؼ الدراسية، كاجملتمع احمللي، إذ يتعُت أف 
  (4024اٞتدد ا٠تربة الكافية يف ا١تعايَت األربعة. )اٟتمَتم،  تكوف لدل ا١تعلمُت

 المعايير المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية
تشهد منظومة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية حراكنا متسارعنا كتطويرنا متالحقنا خالؿ السنوات األخَتة، كلعل 

ء ا١تراكز كا٢تيئات ا١تعنية بتقوًن التعليم، بدءنا با١تركز الوطٍت للقياس كالتقوًن يف التعليم خَت شاىد على ذلك توايل إنشا
 4025ـ( ، كأخَتنا مع هناية عاـ 4024( مث ىيئة تقوًن التعليم )4023(، مركرنا هبيئة تقوًن التعليم العاـ )4000العايل )

حيث تشرؼ ىذه ا٢تيئة على: ا١تركز الوطٍت  ،قوًن التعليم كالتدريبمت توحيد ىذه ا٢تيئات كا١تراكز كغَتىا ٖتت مظلة ىيئة ت
للقياس، كا١تركز الوطٍت للتقوًن كاالعتماد األكادٯتي، كا١تركز الوطٍت للتقوًن كاالعتماد التقٍت كا١تهٍت، كاإلطار الوطٍت 

 (4023السعودم للمؤىالت، كقطاع التعليم العاـ. )ا١تركز الوطٍت للقياس، 
ا كيربز االى تماـ ببناء معايَت مهنية للمعلمُت كتوظيفها يف ٖتسُت العملية التعليمية كٕتويد ٥ترجاهتا باعتباره كاحدن

من أىم التوجهات اإلصالحية، كإذا كانت اختبارات الكفايات للمعملُت ا١تتقدمُت للوظائف التعليمية من أكثر ا٠تطوات 
أييد الًتبويُت، فإهنا ليست سول كاحد من ٣تاالت تفعيل مشركع التصحيحية اليت أثرت يف اجملتمع كالقت استحساف كت

ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت كتطبيق ٥ترجاتو من أدكات التقوًن، فقد شرع ا١تركز الوطٍت للقياس كالتقوًن يف التعليم العايل يف 
لك عبد اهلل لتطوير التعليم العاـ ضمن مشركع ا١ت 4022تنفيذ مشركع ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت كأدكات تقوٯتها مطلع عاـ 

)تطوير(، كيتضمن ا١تشركع مكونُت أساسيُت ٫تا ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت كأدكات التقوًن من اختبارات كغَتىا، إضافة إىل 
ىيل اٞتوانب ا١تساندة كالدعم العلمي كالفٍت، كتقـو رؤية ا١تشركع على الريادة كالتميز يف بناء نظاـ داعم لرفع مستول تأ

ا١تعلمُت كا١تعلمات، ٔتا ٭تقق جودة النظاـ التعليمي، فيما تكمن رسالة ا١تشركع يف اإلسهاـ يف ٕتويد النظاـ الًتبوم من 
خالؿ انتقاء ا١تعلمُت كا١تعلمات اٞتدد باستخداـ أدكات تقوًن على مستول عاؿ من ا١توضوعية كا١تصداقية تستند إىل 

 (2012،  كالتقوًن يف التعليم العايل للقياس الوطٍت ا١تركز) .هات العا١تيةمعايَت مهنية مبنية على أحدث التوج
كتًتكز أىداؼ مشركع ا١تعايَت كاالختبارات ا١تهنية للمعلمُت حوؿ بناء معايَت كمسارات كاختبارات مهنية 

الًتبوم، كيف ٖتديد للمعلمُت؛ الستخدامها يف اختيار األكفأ من ا١تتقدمُت لاللتحاؽ بالتعليم كا٠تدمة يف ا١تيداف 
االحتياجات التدريبية للمعلم، إضافة إىل قياس جودة ٥ترجات برامج إعداد ا١تعلمُت، كا١تسا٫تة يف تطويرىا من خالؿ توفَت 
مؤشرات دقيقة عن ٥ترجات تلك الربامج يف اٞتامعات السعودية، حيث يوفر ا١تشركع مرجعية علمية تفيد يف قياس مدل 

الكفايات اليت ينبغي توافرىا يف ا١تعلمُت كا١تعلمات، كاعتماد نتائج اختبارات ا١تعلمُت لتكوف أحد توفر اٟتد األدىن من 
ا١تعايَت األساسية يف عملية قبوؿ ا١تتقدمُت للوظائف التعليمية، إضافة إىل ٕتويد مدخالت التعليم من خالؿ اختيار 

زارة كبرامج إعداد ا١تعلمُت يف اٞتامعات السعودية؛ عن طريق ا١تؤىلُت من ا١تتقدمُت للتدريس، كدعم اٞتهود التطويرية للو 
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تزكيد ا١تعنيُت ٔتؤشرات تسهم يف توجيو أنشطة اإلصالح كالتطوير كفق ٖتديد دقيق لالحتياجات التدريبية لربامج 
 (2012كالتقوًن يف التعليم العايل،  للقياس الوطٍت ا١تركزتأىيل ا١تعلمُت. )

 ثالثة يف ُمصنفة مًتابطة معايَت ٙتانية من السعودية العربية ا١تملكة يف للمعلمُت ا١تهنية ا١تعايَت كتتكوف
 من معيار كيضم كل ا١تهنية، ا١تمارسة ك٣تاؿ ا١تهنية، ا١تعرفة ك٣تاؿ ا١تهنية، كا١تسؤكليات القيم ٣تاؿ كىي ،٣تاالت
 تركيز نقطو كل تقدـ مث التدريس، ١تهنة األساسية السمات تصف اليت" الًتكيز نقاط" من ٣تموعة الثمانية ا١تعايَت
ىي: ا١تعلم ا٠تريج كا١تعلم ا١تمارس كا١تعلم ا١تتقدـ كا١تعلم ا٠تبَت، ككضعت  لألداء مستويات أربعة على ٯتتد كصفنا

 يف تزايدان  األربعة األداء مستويات حيث تعكس مستول، كل يف التدريس جودة مالمح ٖتدد اليت التوصيفات
)ىيئة تقوًن التعليم العاـ،  .ا١تعلمُت مسؤكليات يف كزيادةن  ا١تمارسة؛ من التمكن يف اكاتساعن  كالفهم؛ ا١تعرفة عمق

تتبٌت ٣تموعة من ا١تعايَت ا١تهنية، كأنو  ةدكؿ ا١تتقدمالكيالحظ من خالؿ العرض السابق أف العديد من  (4024
على الرغم من تعدد كتباين ا١تعايَت اليت حددهتا كل جهة أك مؤسسة؛ إال أف معظمها اتفق على عدد من اجملاالت 
كا١تعايَت كمؤشرات األداء التدريسية اليت ٬تب أف تتوافر لدل ا١تعلم ليتمكن من أداء مهامو بشكٍل فعاٍؿ، كلعل من 

االت كا١تعايَت اليت مت اتفاؽ عليها تلك ا١تتعلقة بالتمكن من مادة التخصص، كاستخداـ اسًتاتيجيات أكثر اجمل
التدريس النشط، كتنويع أساليب التقوًن، كتعزيز تفاعل الطالب، إضافة إىل السمات الشخصية، كااللتزاـ بقيم 

 .كأخالقيات ا١تهنة، كتكوين عالقات إنسانية بناءة
رز استخدامات ا١تعايَت ا١تهنية يتمثل يف اٟتكم على أداء ا١تعلمُت ك٦تارساهتم، كقياس كما يتضح أف أب

، كتوظيف مبدأ احملاسبية ا١تهنية للمعلمُت كمؤسسات إعدادىم، يف مؤسسات إعداد ا١تعلم مدل ٖتقيق اٞتودة
ثية متخصصة عا١تية كاالرتقاء باسًتاتيجيات التطوير ا١تهٍت؛ لذلك ٧تد أف عدة مؤسسات كٚتعيات كمراكز ْت

كإقليمية ك٤تلية قد اىتمت بوضع مستويات معيارية للمعلم عامة، سواء يف مرحلة اإلعداد، أك فيما يتعلق 
بالًتخيص للمهنة، أك يف برامج التنمية ا١تهنية، كأكدت على ضركرة توافرىا لدل ا١تعلم، كبالتايل البد أف تراعيها 

خططها كمقرراهتا؛ حيث أف تلك ا١تعايَت ٘تثل إطارنا لألداء ا١تتوقع أف  برامج إعداده كتضمنها بشكل كظيفي يف
 .يقـو بو ا١تعلم داخل الفصل كيف ا١تدرسة؛ لكي ٭تقق األىداؼ ا١ترجوة من العملية التعليمية

 الدراسات السابقة
حظيت القضايا ا١تتعلقة بربامج إعداد ا١تعلم عامة كمرحلة الًتبية العملية على كجو خاص باىتماـ كبَت 
لدل ا١تهتمُت بالشأف الًتبوم، كأدل ذلك إىل تنامي االىتماـ ببناء ا١تعايَت ا١تهنية كالتحقق من توافرىا يف أداء 

ليت تتناكؿ جوانب ذات صلة كثيقة بالدراسة اٟتالية، ا١تعلم كبرامج إعداده، كسنتناكؿ ىنا بعضنا من الدراسات ا
مدل توافق معايَت اٞتمعية الوطنية   (Brownstein, et ai. 2009) فقد تناكلت دراسة براكنستُت كآخرين

،  (NCATE) مع معايَت ىيئة اعتماد مؤسسات إعداد ا١تعلم األمريكية (NSTA) ١تعلمي العلـو األمريكية
ا٠تركج بعدد من القوائم أ٫تها: قائمة با١تطلوب تغيَته يف ٤تتول ا١تناىج اليت تقدـ، كقائمة ككاف من أىم نتائجها 

بطرائق التدريس كالتعديالت الواجبة يف بيئة التعلم، كقائمة بالكفايات اليت ٖتتاجها برامج إعداد معلم العلـو 
الًتبوم ّتامعة أـ القرل مع معايَت  ( مدل توافق برنامج اإلعداد4003كاالعًتاؼ هبا. كتناكلت دراسة قادم )
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( فردنا على االستبانة 24اٞتودة الشاملة كالصعوبات اليت تواجو تطبيقها، حيث أظهرت استجابات العينة ا١تكونة من )
اكف قصورنا يف تقدًن ا١تفاىيم كالنظريات كا١تهارات اليت تدعم إعداد ا١تعلم، كضعفنا يف ٤تتول ا١تقررات كمتابعة الربنامج كتع

( دراسة للكشف عن مدل مناسبة كتوافر بعض معايَت االعتماد األكادٯتي 4003األقساـ ا١تشاركة فيو. كأجرل الثقفي )
كضماف اٞتودة يف أقساـ الرياضيات بكليات العلـو يف اٞتامعات السعودية من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة، 

الية فيما يتعلق بالربنامج األكادٯتي كأعضاء ىيئة التدريس كمتوسطة فيما كقد أظهرت النتائج أف درجة التوافر كانت ع
(، اليت تناكلت كاقع أداء معلمي الرياضيات يف ضوء ا١تعايَت ا١تهنية 4003يتعلق بالبيئة التعليمية. كتوصلت دراسة الزىراين )

ا يف األداء الكلي لدل عينة الدراسة من معلمي ا١تعاصرة، إىل أف ا١تعايَت ا١تهنية توافرت بدرجة ضعيفة كغَت مقبولة تربوين 
 الرياضيات با١ترحلة الثانوية با١تدينة ا١تنورة.

 مراجعة بعد كذلك ا١تعلم، إعداد كبرامج الًتبية لكليات ا١توجهة االنتقادات على( 2010) ا١تنيع دراسة كركزت
 النقد أكجو أىم كمن ك٥ترجاهتا، السعودية العربية ا١تملكة يف ا١تعلم إعداد برامج حوؿ أجريت اليت للدراسات مستفيضة

 بُت التاـ كاالنفصاـ اجملتمع، كعن كاقع ا١تدارس يف الًتبوم الواقع عن كالبعد التنظَت، يف اإلفراط: الباحث أكردىا اليت
 يف العاـ الدبلـو برنامج تقييم إىل( 2010)كعطيات  عطيات دراسة كىدفت .عليو ا١تشرفة كاٞتهات ا١تعلم إعداد كليات
 عاـ بشكل للربنامج الطلبة تقييم أف إىل الدراسة نتائج كأشارت الطلبة، نظر كجهة من طالؿ بن اٟتسُت ّتامعة الًتبية
( إىل تعرؼ درجة ٦تارسة معلمي ا١ترحلة األساسية األكىل يف 4020كىدفت دراسة العليمات ) .متوسطة بدرجة كاف

( من مديرم 52إذ مت تطبيق االستبانة على )األردف للكفايات ا١تهنية يف ضوء ا١تعايَت الوطنية لتنمية ا١تعلمُت مهنينا، 
أف درجة ٦تارسة ا١تعلمُت للكفايات ا١تهنية كانت  نتائجال كأظهرتا١تدارس كا١تشرفُت الًتبويُت ٔتحافظة ا١تفرؽ )األردف(، 

( دراسة لتقوًن أداء معلمي العلـو الطبيعية با١ترحلة ا١تتوسطة يف ضوء ا١تعايَت العا١تية 4020كقدـ الغامدم ) .متوسطة
لمي العلـو الطبيعية ا من مع( معلمن 34)ٞتمع ا١تعلومات من  ا١تالحظة كا١تقابلة ةاستخداـ بطاقمت فيها للًتبية العلمية، 

 توصلت إىل أف ٦تارسة معلمي العلـو تراكحت بُت منعدمة كضعيفة. ، حيث با١ترحلة ا١تتوسطة ٔتنطقة الباحة
 العربية با١تملكة ا١تعلم إعداد مؤسػسات مقًتحة لتطػوير رؤية قدـ من خال٢تا ( دراسة4020) الثويٍت كأجرل

 بإعادة الدراسة أكصت التحليلي، النظرم البحث كباتباع منهج ا١تعاصرة، العا١تية االٕتاىات بعض ضوء يف السعودية
كيشمل ذلك  التقوًن، كأساليب التعلم خبػرات ا١تقػررات من ك٤تتول األىداؼ حيث إعداد ا١تعلم من برامج تصميم

إىل أف التوعية  Bailey (2010) كتوصلت دراسة بايلي ا١تيداين. كالًتبوية كالتدريب كالتخصصية اٞتوانب الثقافيػة
كتناكلت  .با١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت كاف ٢تا أثر إ٬تايب على تطور ٦تارسات ا١تعلمُت كتنمية التحصيل الدراسي لدل لطالب

ٖتديد االحتياجات ا١تهنية للمعلم من خالؿ دراسة استقصائية كطنية   Liakopoulo (2011) دراسة لياكوباكلو
عن حصر االحتياجات ا١تهنية اليت يراىا ا١تعلموف ضركرية ألداء  هاي الثانوية يف اليوناف، كأسفرت نتائجأجريت على معلم

كاجباهتم الًتبوية كالتعليمية، كأف معظم ا١تعلمُت ربطوا الفاعلية يف العمل بكل من الصفات الشخصية كا١تعارؼ كا١تهارات 
، من خالؿ توظيف ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت، إىل كجود عالقة Tobery (2011)كتوصل توبرم  .التعليمية كالًتبوية

ا١تعتقدات  Barnett (2011) بُت فعالية الذات لدل ا١تعلمُت ك٦تارساهتم ا١تهنية داخل الصف، كتناكلت دراسة بارنيت
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أظهرت  ا ٔتمارساهتم ا١تهنية، حيث اتضح كجود معتقدات معقدة لدل ا١تعلمُت، كماها١تعرفية للمعلمُت كعالقت
 النتائج أف ا١تعلمُت يستخدموف اسًتاتيجيات تشرؾ الطالب يف األنشطة بفاعلية كأشكاؿ متعددة من االستقصاء.

 تنمية ّتامعة بور سعيد يف الفيزيائية العلـو معلم إعداد برنامج فعالية (2011) الباز كتناكلت دراسة
 النتائج تظهر أ كقد ا١تعلم، إعداد جودة كمعايَت القومية ا١تعايَت ضوء يف ا١تعلمُت الطالب لدل التدريس مهارات

( أف 4022ككشفت دراسة أبو حشيش كمرٕتى ) .الربنامج جودة معايَت من )%50)مل تتوفر فيو  ربنامجال أف
أبعاد مقياس ا١تنظمة ا١تتعلمة حصلت على درجة متوسطة من كجهة نظر العاملُت يف جامعة األقصى. كأجرت 

إعداد ا١تعلم يف كالية   ٖتليالن مقارننا ١تعايَت  Kirby & Crawford (2012)  اكفورددراسة كَتيب ككر 
كاركلينا الشمالية بالواليات ا١تتحدة األمريكية، كا١تعايَت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت اٞتدد يف اسًتاليا، كذلك فيما 

أنو ال يزاؿ ىناؾ الكثَت ٦تا ينبغي  على كجو التحديد، حيث أشارت النتائج يتعلق بكفايات ا١تعلمُت ا١ترخصُت
عملو لتحقيق ا١تواءمة بُت السياسة ا١تعلنة يف ىذا اجملاؿ كا١تمارسة الفعلية، ال سيما يف ٣تاؿ تطبيقها على كاقع 

 دكر معلمي ا١تعلم يف إعداد معلمي ا١تستقبل كفق متطلبات ا١تعايَت ا١تهنية اٟتكومية.
إىل الكشف عن الدركس ا١تتعلمة  Simons, et al (2012) كىدفت دراسة سيمونز كآخركف

من ا٠تربات ا١تيدانية كعما يتعلمو الطالب ا١تعلم من الًتبية العملية خالؿ فًتة إعداده قبل ا٠تدمة، كأظهرت 
قد عزز من ا٠تربات الشخصية  نتائج الدراسة ٖتسن مهارات الطالب ا١تعلمُت، كأف التعلم من خالؿ ا٠تربة

لديهم، كما أفاد ا١تشرفوف على الًتبية العملية ككذلك الطالب بأف الًتبية العملية كانت  كالشعور باالنتماء
( ببناء معايَت لألداء التدريسي الالزمة ١تعلمي الًتبية 4024كقاـ الشهرم ) .مفيدة يف ٖتقيق الشراكة اجملتمعية

 عينة منعلى  بطاقة ا١تالحظة م، كبتطبيقاإلسالمية با١ترحلة االبتدائية يف ضوء ا١تعايَت ا١تهنية للمعلم السعود
أف معايَت ٣تاؿ التخطيط كانت األكثر توافرنا ك٦تارسةن، تلتها معايَت ٣تاؿ التنفيذ  اتضحبالطائف  ( معلمنا30)

مت ( 4024دراسة اٟتمَتم ) يفك بدرجة متوسطة، مث معايَت ٣تاؿ التقوًن اليت كانت األقل توافرنا ك٦تارسةن. 
على عينة من ا١تعايَت ا١تهنية اليت ينبغي ٖتققها يف معلمي العلـو الطبيعية اٞتدد تضمن تطبيق استبانة ت

من كجهة لدل ا١تعلمُت متوسطة ا١تعايَت ىذه أف درجة ٖتقق ( معلمنا يف تبوؾ، حيث أظهرت النتائج 254)
ضوء معايَت  ( تقوٯتنا لربامج كلية الًتبية ّتامعة ٧تراف يف4024كأجرل العتييب كالربيع )ىم. نظر 

(NCATE ،)ا، كتوافرت عن النتائج  كقد أسفرت توافر معيار اإلطار ا١تفاىيمي العاـ بدرجة كبَتة جدن
ا١تعايَت ا١تتعلقة بكل من: اإلدارة كا١توارد، كالربامج ا١تقدمة، كا٠تربات ا١تيدانية، كتأىيل أعضاء ىيئة التدريس 

وًن بدرجة كبَتة، كتوافر معيار التنوع بدرجة متوسطة، كمل تظهر كأدائهم كتنميتهم ا١تهنية، كنظاـ التقييم كالتق
دالة لصاحل الذكور. كقاـ اٟتازمي كصاحل كخليفة  افركؽ ذات داللة بُت األقساـ، كتبُت أف ىناؾ فركقن 

( بتقوًن األداء التدريسي لطالب كلية الًتبية ّتامعة طيبة يف ضوء معايَت إعداد ا١تعلم، حيث 4024)
 ( طالبنا كطالبةن كقد أظهرت النتائج أف األداء التدريسي متوسط.50ينة من )تكونت الع
( تصورنا مقًتحنا لربنامج دبلـو الًتبية العاـ ّتامعة ٧تراف يف ضوء معايَت 4023كقّدـ الفقيو كإبراىيم ) 

حيث بينت النتائج  ا٢تيئة الوطنية للتقوًن كاالعتماد األكادٯتي كآراء أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة ا١تعلمُت،
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%( ١تعظم البنود، كأف ىناؾ فجوة كبَتة بُت أىداؼ برنامج 40-24بوجو عاـ أف درجة ٖتقق ا١تعايَت تراكحت بُت )
(  تقوٯتنا لربنامج إعداد معلم 4023اإلعداد ك٤تتول مقرراتو كٖتقيق ا١تتطلبات العا١تية إلعداد ا١تعلم. كأجرل البقمي )

( كقد اتضح من خالؿ تطبيق استبانة NCATEة الًتبية ّتامعة أـ القرل يف ضوء معايَت )الًتبية اإلسالمية يف كلي
الدراسة على األساتذة كالطلبة ا١تعلمُت أف معيار اإلطار ا١تفاىيمي للطلبة انطبق بدرجة كبَتة، كانطبق معيار تأىيل 

 موسى قد انطبقت بدرجة متوسطة. كأجرلأعضاء ىيئة التدريس كتنميتهم ا١تهنية بدرجة ضعيفة، أمل بقية ا١تعايَت ف
 جودة أف إىل الدراسة كتوصلت ٧تراف، ّتامعة الًتبية كلية يف ا١تقدمة التعليمية ا٠تدمات ٞتودة قياسنا( 4022)

 فركقناالدراسة  ككجدت كالطالبات، الطالب نظر كجهة من متوسطة بدرجة جاءت بالكلية ا١تقدمة التعليمية ا٠تدمات
 .ا١تنزيل قسم االقتصاد لصاحل العلمية األقساـ بُتدالة  فركقنا كجدت كما اإلناث، لصاحل اٞتنسُت بُت دالة

 عينة منيف ضوء ا١تعايَت ا١تهنية للمعلم السعودم عأعدت  بطاقة مالحظة ( بتطبيق4022الشهرم ) كقاـ
إىل أف مستول األداء التدريسي ١تعلمي العلـو ، كقد توصلت الدراسة با١ترحلة االبتدائية بالطائفللعلـو  ( معلمنا43)

معلمات رياض؛ يف ضوء معايَت ا١تركز إعداد  لربامج( تصورنا مقًتحنا 4022) الطويرقيمتوسط. ككضعت دراسة 
ن كجود جوانب قصور مالدراسة عنو كشفت ما   بناءن علىالوطٍت للقياس كالتقوًن با١تملكة العربية السعودية، كذلك 

ء ا١تعلمات من أ٫تها ما يتعلق بدعم النمو االجتماعي كالعاطفي كالصحي كالعقلي لألطفاؿ، كجعل عديدة يف أدا
(، اليت طبقت فيها 4022دراسة ا٠تفاجي )كأظهرت نتائج  التعلم ذا معٌت، كتصميم بيئة تيسر التعلم كالتواصل.

أغلب معايَت إعداد ا١تعلم متوافرة بالطلبة  أف( من ا١تعلمُت كمديرم ا١تدارس ٔتحافظ بابل )العراؽ(، 42استبانة على )
على تقديرات متدنية بسبب غياب حصلت ا١تعايَت ا١تتعلقة باستخداـ الطرائق التدريسية اٟتديثة  كأفا١تطبقُت، 

 .اٞتانب التطبيقي فيها
األداء التدريسي لدل الطالب ا١تعلمُت  يف تنمية( فاعلية استخداـ ْتوث الفعل 4025كتناكلت دراسة أٛتد )

( من الطالب ا١تعلمُت ّتامعة حلواف، 25كفقنا للمعايَت ا١تهنية للمعلم، حيث طبقت بطاقة ا١تالحظة على ) كذلك
كتطرقت دراسة  .للطلبة ا١تعلمُت عينة الدراسةٖتسن األداء التدريسي إىل  ْتوث الفعل أدتكتوصلت الدراسة إىل أف 

تضمُت ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية السعودية للمعلمُت يف برنامج إعداد معلمات اللغة العربية ّتامعة إىل ( 4024الدريعي )
اجملمعة، حيث قامت الباحثة بتحليل توصيف مقررات الربنامج التخصصية كالًتبوية باستخداـ بطاقة ٖتليل مبنية كفق 

للقياس كالتقوًن األكادٯتي، كخرجت الدراسة بعدة نتائج من أ٫تها أف ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت الصادرة عن ا١تركز الوطٍت 
معايَت ٣تاؿ دعم التعلم كانت متضمنة يف الربنامج، كأف معايَت ٣تاؿ ا١تعرفة ا١تهنية كانت متضمنة جزئينا، بينما كانت 

( إىل تقدًن تصور مقًتح للمعايَت 4024كتوصلت دراسة الزامل ) معايَت ٣تايل تعزيز التعلم كا١تسؤكلية ا١تهنية غَت متضمنة.
( من أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك 23عينة الدراسة ا١تكونة من ) كأفا١تهنية للتعليم العاـ با١تملكة العربية السعودية، 

 .تطبيقها كبَتة كٯتكن ةأ٫تي ذاتا١تعايَت كا١تمارسات ا١تقًتحة رأكا أف ( من ا١تعلمُت ٔتدينة الرياض 404سعود ك)
( تصورنا مقًتحنا ١تقررات اإلعداد العاـ ألقساـ الًتبية ا٠تاصة باٞتامعات السعودية يف ضوء 4024ككضع العرجي ) 

( من أعضاء 440ا١تعايَت ا١تهنية ١تعلمي الًتبية ا٠تاصة، كذلك بعد أف أظهرت نتائج استبانة الدراسة اليت طبقت على )
على ا٠تطط الدراسية يف كثَت من اٞتامعات، كأف ىناؾ تشتتنا كبَتنا يف ىيئة التدريس كا١تعلمُت كجود مالحظات عديدة 
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( كاقع برامج إعداد ا١تعلم باٞتامعات 4024ا١تقررات ا١تعتمدة يف أقساـ الًتبية ا٠تاصة. كتناكلت دراسة الثبييت )
ا١تعلم، ككجود فجوة  السعودية حيث توصلت الدراسة إىل أف ىناؾ تبايننا بُت اٞتامعات يف برا٣تها ا٠تاصة بإعداد

بُت برامج اإلعداد ككاقع النظاـ التعليمي، كباالستفادة من خربات عدد من الدكؿ ا١تتقدمة كضع الباحث تصورنا 
( دراسة ١تعرفة درجة التزاـ ا١تعلم الفلسطيٍت 4024مقًتحنا لتطوير برامج إعداد ا١تعلم. كأجرل ربايعة كزكارنة )

( من ا١تعلمُت كا١تشرفُت الًتبويُت ٔتديرية قباطية 422كمت تطبيق استبانة الدراسة على )يم، با١تعايَت ا١تهنية ١تهنة التعل
بينما رأل ا١تشرفوف الًتبويوف  "٦تتازلديهم بأنو "مستول االلتزاـ ا١تعلمُت قدركا كقد أظهرت النتائج أف )فلسطُت(، 
يدانية يف إعداد الطلبة ا١تعلمُت ٗتصص تربية ( إىل فاعلية ا٠تربات ا١ت4024كتطرقت دراسة الدكسرم ) أنو "جيد".

( كقد أسفرت النتائج عن موافقة عينة الدراسة ا١تكونة من NCATEفنية ّتامعة ا١تلك سعود كفق معايَت)
( طالبنا كطالبةن على أف ١تقررم طرؽ التدريس كالًتبية العملية فعالية يف إعداد الطالب ا١تعلم ١تهامو التدريسية. 42)

( يف كلية الًتبية ّتامعة الطائف، كقد أظهر NCATE( فتناكلت تطبيق معايَت )4024ة أبو العال )أما دراس
( عضو ىيئة تدريس أف ا١تعايَت تنطبق بدرجة متوسطة، كما اتضح عدـ كجود فركؽ 255تطبيق االستبانة على )

 تعزل إىل اٞتنس كالرتبة األكادٯتية كا٠تربة كذلك ٞتميع اجملاالت.
( دراسة حوؿ توفر ا١تعايَت ا١تهنية لدل معلمي العلـو با١ترحلة االبتدائية يف جازاف 4022صميلي )كأجرل 

( معلمنا أف ا١تعلمُت يركف أف ا١تعايَت متوفرة لديهم 245)السعودية(، كقد أظهرت نتائج تطبيق االستبانة على )
بية العملية كعالقتو بالرضا الطاليب ( مستول األداء لربنامج الًت 4022بدرجة متوسطة. كحددت دراسة سفر )

( من طالبات التطبيق ا١تيداين ّتامعة أـ القرل، حيث بينت نتائج االستبانة أف مستول 425لدل عينة بلغت )
 تعرؼ استهدفت اليت( 2017) الدغيم األداء للربنامج مرتفع، أما الرضا الطاليب فقد كاف متوسطنا. أما دراسة

 العربية با١تملكة الكيمياء ١تعلمي الوطنية ا١تهنية ا١تعايَت ضوء يف الكيمياء ١تعلمي التخصصية ا١تعرفة مستول
 ا٠ترج ٤تافظة يف كمعلمةن  معلمنا( 33) بلغت عينةلدل  التخصصية عرفةا١ت درجة أف فقد أظهرت السعودية،

  .متوسطة
معلم الًتبية ا٠تاصة ّتامعة ( درجة توافر معايَت اٞتودة يف برنامج إعداد 4025كتناكلت دراسة قعداف )

( طالبة اتضح أف ىذه ا١تعايَت تطبق بدرجة 205األمَتة نورة بنت عبدالرٛتن، كبتطبيق استبانة الدراسة على )
( تصورنا مقًتحنا لتطوير برامج إعداد ا١تعلم يف بعض البلداف العربية كذلك من 4025مرتفعة. ككضع مصطفى )

( اليت طبقت فيها 4025علم يف مصر كاإلمارات. كأظهرت دراسة نّصار )خالؿ دراسة كاقع برامج إعداد ا١ت
( معلمنا كمعلمةن ٓتانيونس )فلسطُت( أف برنامج اإلعداد اٞتامعي يؤدم دكره يف إكساب 254استبانة على )

ا١تعلمُت الكفايات ا١تهنية بدرجة متوسطة، كأنو ال توجد فركؽ يف استجابات العينة تعزل للجنس أك سنوات 
( كاقع برامج إعداد ا١تعلمُت يف كليات الًتبية يف الكويت، كمت استخداـ 4023كتناكلت دراسة ا١تطَتم ) ا٠تربة.

( معلمنا، كقد أظهرت النتائج أف تقديرات العينة لواقع كليات الًتبية كانت متوسطة، أما 42استبانة ٞتمع آراء )
 ول ا١تدخالت.  الصعوبات فقد اتضح أهنا مرتفعة ككاف أ٫تها تدين مست
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 تعليق على الدراسات السابقة:
 من خالؿ العرض السابق يتضح ما يلي:

أ٫تها ٤تلينا لكن ، ا١تهنية للمعلم صدارات ا١تعايَتإعدة ا١تعنية بتقوًن التعليم كتطويره على مستول العامل ا٢تيئات نشرت ( 2
اجمللس الوطٍت األمريكي العتماد عا١تينا معايَت أشهرىا ، ك األكادٯتيكاالعتماد تقوًن الوطنية لليئة ا٢تن ع الصادرةعايَت ا١ت

 (.NCATEمؤسسات إعداد ا١تعلمُت )
( استخدمت ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت يف كثَت من الدراسات للحكم على جودة الربامج األكادٯتية، كما يف دراسات: 4

 (.4025( كقعداف )4024( كالدريعي )4024( كالعتييب كالربيع )4020( كعطيات كعطيات )4003قادم )
( كالغامدم 4003( استخدمت ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت أيضنا يف تقوًن مستول أداء ا١تعلمُت كما يف دراسات: الزىراين )3
 (.4022( كصميلي )4022( كالشهرم )4024( كاٟتمَتم )4020)
٫تية ىذه ا١ترحلة من برنامج إعداد ا١تعلم، كما يف دراسات: ( تركز اىتماـ بعض الباحثُت حوؿ برامج الًتبية العملية أل2

 (.4022( كسفر )4024( كالدكسرم )4022( كا٠تفاجي )4022الباز )
( اعتمد عدد من الباحثُت ا١تعايَت أساسنا لوضع تصور مقًتح لربامج إعداد ا١تعلم، كذلك يف عدة دراسات كدراسة الفقيو 5

    .(4024( كالعرجي )4023كإبراىيم )
( على الرغم من أف معظم الدراسات أجريت كفق معايَت مقننة إال أف اليت أجريت حوؿ ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت 4

 يف ا١تملكة العربية السعودية كانت قليلة.
اكح بُت ( اتفقت نتائج معظم الدراسات على أف ا١تستول العاـ لربامج إعداد ا١تعلم يف ا١تملكة كيف الوطن العريب يًت 2

( أبو العال 4023( كالبقمي )4022( كالباز )4020"متوسط" ك "ضعيف"، كما يف دراسة عطيات كعطيات )
 (. 4023( كا١تطَتم )4025( كنّصار )4024)
( كاٟتازمي كصاحل 4024( اٟتمَتم )4020( كالعليمات )4003( توصلت معظم الدراسات، كما يف: الزىراين )5

(، إىل أف  أداء ا١تعلمُت سواءن يف ا١تملكة أك 4022( كالدغيم )4022( كصميلي )4022( كالشهرم )4024كخليفة )
 غَتىا من الدكؿ تراكح بُت ا١تتوسط كالضعيف.

كبذلك يتبُت إف اٟتاجة ماسة إىل مزيد من جهود التطوير لربامج إعداد ا١تعلم، كإجراء مزيد من الدراسات حوؿ  
اد من خطط كمقررات دراسية كما ينبغي أف يكوف عليو ا١تعلم حاضرنا كمستقبالن؛ لذا ا١تواءمة بُت ما تتضمنو برامج اإلعد

من خالؿ الكشف عن مدل توافق ٥ترجات برامج إعداد ىذه فإف الدراسة اٟتالية تسعى إىل اإلسهاـ يف جهود التطوير 
دية، كىو جانب قّلما تطرقت إليو الدراسات ا١تعلم مع ما تتطلبو ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت با١تملكة العربية السعو 

 على الرغم من أ٫تيتو البالغة.
 :إجراءات الدراسة

 :الدراسة منهج
 كبيانات معلومات ٚتع خاللو من يتم أسلوب" كىو ا١تسحي، الوصفي ا١تنهج اٟتاليَّة الدِّراَسة اعتمد الباحث يف

 فيها؛ كالضعف القوة جوانب على كالتعرؼ ٢تا، اٟتايل الوضع كٖتديد الظاىرة، على التعرُّؼ بقصد كذلك ما، ظاىرة عن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
 

 
17 

 الشربيٍت) ."فيو أساسية أك جزئية تغيَتات إحداث إىل اٟتاجة مدل أك الوضع، ىذا صالحية معرفة أجل من
 (259:  2013 كمطحنة، كالقرين كصادؽ

 : أداة الدراسة
ا١تهنية للمعلمُت با١تملكة العربية السعودية )ىيئة  تستند عبارات استبانة الدراسة ك٣تاالهتا إىل كثيقة ا١تعايَت

(؛ حيث أهنا ذات مرجعية علمية موثوقة كمعتمدة، كنظرنا للحدكد ا١توضوعية للدراسة 4024تقوًن التعليم العاـ، 
يات كلطبيعة عالقة عينة الدراسة بالطلبة فقد مت استثناء اجملاؿ األكؿ من ا١تعايَت ا١تتعلق بالقيم ا١تهنية كمسؤكل

ا١تعلمُت؛ كذلك لصعوبة قياسو من قبل العينة، كاقتصرت األداة على اجملاالت ا١تتبقية ك٫تا الثاين كالثالث اللذاف 
 يتناكالف ا١تعرفة ا١تهنية كا١تمارسة ا١تهنية للمعلمُت.

ٜتاسي  Likert Scale كبناءن على استشارة بعض ا١تختصُت يف القياس، مت كضع تدرج ليكرت
ا(، كأعطيت استجاباهتم األبعاد،  ا، كبَتة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدن كذلك باختيار أحد البدائل )كبَتة جدن

( على التوايل، ككانت ٚتيع العبارات إ٬تابية، كتضمنت االستبانة يف صورهتا 2، 4، 3، 5،2األكزاف النسبية )
كاٞتزء الثاين يشمل العبارات اليت تصف األداء األكلية جزأين: األكؿ يشمل البيانات األكلية ا٠تاصة بأفراد العينة، 

( عبارة، كزعت على 42الذم ينبغي إكسابو للطالب ليكوف قادرنا على القياـ بو عندما يكوف معلمنا، كبلغت )
٣تالُت رئيسُت كستة ٤تاكر فرعية، حيث التـز الباحث بنص العبارات كتسمية اجملاالت كاحملاكر كما كردت يف كثيقة 

 ا١تهنية للمعلمُت.ا١تعايَت 
 حيث كرد يف الوثيقة أف ا١تعايَت اعتمد الباحث صدؽ العبارات كفق إجراءات ىيئة تقوًن التعليم العاـ، :األداة صدق
 كتعكس العا١تية، ا١تمارسات أفضل ٘تثل اليت كالشواىد األدلة بنيت على السعودية العربية ا١تملكة يف للمعلمُت ا١تهنية

 بناءىا السعودم، كأف كاجملتمع التعليم كنظاـ كا١تدارس با١تعلمُت الصلة كثيقة أهنا كما اٟتديثة، يةالعا١ت البحوث مستجدات
 موسعة علمي كٖتكيم تطوير عملية أجريت فقد ا١تعايَت، بناء منهجية يف أساسية الًتبويُت كمّثل ذلك ركيزة مع بشراكة مت

 يف ا١تباشرة ا١تسا٫تة من اجملتمع كأفراد األمور، كأكلياء كالطالب، الًتبويُت، من 30.000 حوايل ٘تكُت فيها جرل كدقيقة
 تطوير عملية مع تفاعلوا اآلخرين ا١تشاركُت من 100.000 من ألكثر إضافةن  للمعلمُت، ا١تهنية ا١تعايَت كتشكيل بناء

 (4024العاـ، )ىيئة تقوًن التعليم . ا١تختلفة االجتماعي التواصل ككسائل إلكًتكنية، منصة عرب ا١تعايَت
فردنا ١تعرفة صدؽ االتساؽ الداخلي  23كما مت حساب معامل ارتباط بَتسوف على عينة قوامها 

لالستبانة، كذلك ْتساب معامل االرتباط بُت درجة كل ٤تور من احملاكر كالدرجة الكلية لالستبانة، حيث اتضح 
 مستول عند إحصائينا دالة ككل األداة مع احملاكر ككذلك إليو تنتمي الذم احملور مع الفقرات ارتباط معامالت أف

 .االتساؽ صدؽ ٖتقق يعٍت ٦تا ؛(0.01) ك( 0.05) داللة
 مكونة استطالعية عينة على االستبانة توزيع مت حيث التطبيق، إعادة بطريقة الدراسة أداة ثبات حساب مت :األداة ثبات

 معامل مت حساب ثانية، مرة نفسها العينة على األداة تطبيق إعادة مت أسبوعُت مضي كبعد تدريس، ىيئة عضو( 13) من
لألداة ككل  الثبات معامل قيمة بلغت ككل، حيث الدراسة أداة على ا١ترتُت يف استجاباهتم بُت بَتسوف ارتباط
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مقبوؿ  ثبات ذات األداة يؤكد أف ٦تا ؛0.88) الثاين اجملاؿ كعلى (0.89)األكؿ  اجملاؿ على بلغت كما (،0.91)
 .علمينا

 مجتمع الدراسة وعينتها:
يشكل أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية يف جامعة ٧تراف ٣تتمع ىذه الدراسة، حيث تضم الكلية أقسامنا معنية 
بتدريب الطلبة ا١تعلمُت كاإلشراؼ ا١تيداين عليهم يف ا١تدارس، كىي: قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس كقسم الًتبية ا٠تاصة 

 اؿ كقسم االقتصاد ا١تنزيل.كقسم رياض األطف
يشرفوف على الطلبة ا١تعلمُت، كقد بلغ عدد الذين الذين ىيئة التدريس أما عينة الدراسة فتتمثل يف أعضاء  

 ( إناث.35( ذكور ك)43( عضونا، منهم )42استجابوا لألداة كأعادكىا مكتملة )
 المعالجة اإلحصائية:

 كاألخذ الدراسات السابقة إىل الرجوع لدل الطلبة ا١تعلمُت مت الدراسة أداة توافر ا١تعايَت احملددة يف لتحديد درجة
ٖتديد حد الكفاية ١تستول توافر ا١تعايَت لدل الطلبة ا١تعلمُت ٔتا يتوافق مع  كالتقوًن، كما مت القياس خرباء بعض بآراء

( كدراسة أبو حشيش 4003الثقفي )( كدراسة 4005دراسات سابقة يف ذات اىتماـ الدراسة اٟتالية كدراسة العقيلي )
 (. 4024( كدراسة ا٢تسي )4022كمرٕتى )

 .ا١تقبوؿ تربوينا حد الكفاية، ككذلك كفق ا١تتوسط اٟتسايبدرجات التوافر ( تدرج 2كيوضح جدكؿ )
 (: التدرج المستخدم وفق المتوسط الحسابي وحد الكفاية1جدول )

ا درجة التوافر  كبَتة جدنا كبَتة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدن
 ا١تتوسط
 اٟتسايب

أقل من  - 2860 2860أقل من  - 1880 1880أقل من  -1 من
3840 

 أقل من -3840
4820 

 أقل من - 4820
5 

 % حد الكفاية فأكثر45= 3.20 أقل من حد الكفاية حد الكفاية
 نتائج الدراسة

من كجهة نظر  لدل الطلبة ا١تعلمُتمعايَت ا١تعرفة ا١تهنية للمعلمُت  توافرما درجة الذم ينص على ": األول السؤال إجابة 
 "؟ يف جامعة ٧تراف أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية

لدل الطلبة  للمعلمُت ا١تهنية ا١تعرفة معايَت توافر لدرجة ا١تعيارية كاال٨ترافات اٟتسابية ا١تتوسطات استخراج مت
 :ذلك يبُت( 4) كاٞتدكؿ التدريس، ىيئة أعضاء نظر كجهة من ا١تعلمُت

 لمعلمينلدى الطلبة ا المهنية المعرفة معايير توافر ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(9) جدول
المتوسطات  المعايير

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية
 التوافردرجة 

 متوسطة 595. 2.79 تعلمهم وكيفية الطالب معرفة: األول المحور
 متوسطة 672. 2.84 .التعلم عملية على تأثَتىا ككيفية للطالب، كالوجداين كالعقلي البدين النمو خصائص يَعرؼ( 1
 عملية على كأثرىا ا١تتنوعة، كاالقتصادية االجتماعية ا٠تلفيات من الطالب تعلم احتياجات يَعرؼ( 2

 . التدريس
 متوسطة 745. 2.78

 على البناء أساليبك  التعلم لدعم العملية كتطبيقاهتا الطالب تعلم بكيفية ا١تتعلقة األْتاث يَعرؼ( 3
 . للطالب السابقة كا٠تربات ا١تعارؼ

 متوسطة 735. 2.75



 د. يحيى علي أحمد فقيهي                  مدي ثىافر املعايير املهىية الىطىية للمعلمين  لدي الطلبة املعلمين بجامعة هجران 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
 

 
19 

 لمعلمينلدى الطلبة ا المهنية المعرفة معايير توافر ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(9) جدول
 متوسطة 619. 3.22 والمنهج التخصص محتوى معرفة: الثاني المحور

 متوسطة 616. 2.97 .العملية كتطبيقاتو يدرسو الذم التخصص ٔتحتول كفهمان  معرفة يُظهر( 1
 التعلم تقارير تقوًن ككيفية كالدركس الوحدات كتسلسل ٗتطيط ككيفية الدراسي ا١تنهج يَعرؼ( 2

 .كإعدادىا
 متوسطة 630. 2.98

 متوسطة 673. 3.06 التدريس طرق معرفة: الثالث المحور
 متوسطة 701. 3.13 .فعاؿ كتعلم لتعليم تطبيقها ككيفية التدريس طرؽ يَعرؼ(  1
 متوسطة 762. 3.08 .التخصص ٔتجاؿ ا١ترتبطة التدريس طرؽ يَعرؼ( 2
 متوسطة 734. 2.97 .الطالب لدل كاٟتساب كالكتابة القراءة مهارات لتنمية التدريس اسًتاتيجيات يَعرؼ( 3

 متوسطة 761. 3.00  للمعلمين المهنية المعرفة مجال

 كجهة من لدل الطلبة ا١تعلمُت للمعلمُت ا١تهنية ا١تعرفة معايَت توافر لدرجة اٟتسايب يتضح من اٞتدكؿ أف ا١تتوسط
 للمحور اٟتسايب ا١تتوسط كبلغ متوسطة، كبدرجة( 0.761) معيارم كبا٨تراؼ( 3.00) بلغ التدريس ىيئة أعضاء نظر

 الثاين احملور حصل بينما متوسطة، كبدرجة( .5950) معيارم كبا٨تراؼ( 2.79) تعلمهم ككيفية الطالب معرفة األكؿ
 كحصل متوسطة، كبدرجة( 0.619) معيارم كبا٨تراؼ( 3.22) حسايب متوسط على كا١تنهج التخصص ٤تتول معرفة
، متوسطة أيضنا كبدرجة( .7340) معيارم كا٨تراؼ 3.06)  (متوسط أعلى على التدريس طرؽ معرفة الثالث احملور

( 2.75اليت تنتمي جملاؿ ا١تعرفة ا١تهنية ٔتتوسطات تراكحت بُت )كجاءت درجة التوافر "متوسطة" ٞتميع عبارات احملاكر 
 تطبيقها ككيفية التدريس طرؽ( للعبارة ا١تتعلقة ٔتعرفة 3.13ك) الطالب تعلم بكيفية ا١تتعلقة األْتاثللعبارة ا١تتعلقة ٔتعرفة 

 من الطالب تعلم احتياجات كتاله معرفة ،الطالب تعلم بكيفية ا١تتعلقة األْتاث؛ ٦تا يعٍت أف االىتماـ بفعاؿ كتعلم لتعليم
حيث كانا أقل ا١تعايَت ٖتققنا لدل الطلبة ا١تعلمُت،  التدريس عملية على كأثرىا ا١تتنوعة كاالقتصادية االجتماعية ا٠تلفيات

أكثر  التخصص ٔتجاؿ ا١ترتبطة التدريس طرؽكمعرفة  فعاؿ كتعلم لتعليم تطبيقها ككيفية التدريس طرؽ بينما جاء معرفة
ا١تعايَت ٖتققنا لدل الطلبة ا١تعلمُت، كيُفسر ذلك، من كجهة نظر الباحث، بأف برامج إعداد ا١تعلم ّتامعة ٧تراف تويل طرؽ 
التدريس العامة كا٠تاصة جّل اىتمامها باعتبارىا احملور األىم كالغاية األبرز ٢تذه الربامج؛  كأف ذلك رغم أ٫تيتو مل يصل إىل 

كما أف ىذا الًتكيز أدل إىل التقليل من حرص الطلبة ا١تعلمُت على االطالع على األْتاث العلمية ا١تستول ا١تطلوب،  
كاالستفادة منها، ككذلك قلل من االنتباه ألثر ا٠تلفيات االجتماعية كاالقتصادية للطلبة على ٖتصيلهم ك٪توىم علمينا 

البحث كالتقصي عن اٞتوانب ا١تتعلقة بالبيئة االجتماعية كتربوينا، كقد يعزل ذلك إىل أف الطلبة ا١تعلمُت قد يتحاشوف 
كالوضع االقتصادم للطلبة يف ظل تركيزىم على اٞتوانب اليت يوليها ا١تشرفوف األكادٯتيوف أ٫تية أكرب كاسًتاتيجيات 

 .التدريس كالوسائل التعليمية، أك أهنم ال يدركوف أ٫تيتها كأثرىا يف ٖتصيل الطلبة
ر ىذا ٣تاؿ ا١تعرفة ا١تهنية فنجد أف معرفة ٤تتول التخصص كا١تنهج  ىو األكثر ٖتققنا، تاله أما على مستول ٤تاك 

معرفة طرؽ التدريس أما معرفة الطلبة ككيفية تعلمهم فقد جاء أخَتنا على الرغم من أف اٞتميع يدرؾ أف الطالب ىو ٤تور 
 على تأثَتىا ككيفية للطالب كالوجداين كالعقلي البدين لنموا خصائصالعملية التعليمية، كلعل حصوؿ العبارة ا١تتعلقة ٔتعرفة 

( كدرجة توافر "متوسطة" يؤكد أف ما يدرسو الطلبة من مقررات ٗتتص ٔتراحل 2.84على متوسط حسايب ) التعلم عملية
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
 

 
20 

نامج الًتبوم ال النمو كعالقتها بعملية التعلم ككيفية حدكثو كبقاء أثره، كعلم النفس الًتبوم كعلم نفس النمو، خالؿ الرب 
 تكتسب بشكل كاٍؼ أك أنو ال يتم تفعيلها كما ٬تب خالؿ فًتة الًتبية العملية. 

أف قيم ا١تتوسط اٟتسايب للعبارات كاحملاكر ٚتيعها كبالتايل جملاؿ ا١تعرفة ا١تهنية ككل كانت دكف  بوجو عاـ كيالحظ
%(؛ ٦تا يعٍت أف مستول ا١تعرفة ا١تهنية لدل 45 درىا)الذم يعادؿ نسبة ق 3.20حد الكفاية الذم حددتو الدراسة كىو 

(، فإنو يعد غَت 0.761( كا٨تراؼ معيارم )3.00الطلبة ا١تعلمُت، كإف كاف ٖتقق بدرجة متوسطة ٔتتوسط حسايب قدره )
   مقبوؿ تربوينا كفق حدكد الدراسة.

(، كدراسة 4022( كدراسة الشهرم )4024( كدراسة اٟتمَتم )4020كتتفق ىذه النتائج مع دراسة العليمات )
اليت توصلت إىل  (4022( كدراسة الدغيم )4022( كدراسة صميلي )4024( كدراسة ربايعة كزكارنة )4022ا٠تفاجي )

( كدراسة الغامدم 4003تلف مع دراسة الزىراين )بينما ٗتأف مستول توافر ا١تعايَت لدل عينة الدراسة كاف متوسطنا، 
كذلك يف النتائج حيث كاف مستول توافر ا١تعايَت لدل عينة الدراسة متدنينا ( 4023( كدراسة الفقيو كإبراىيم )4020)

عايَت اليت أجرم العامة، مع ضركرة األخذ يف االعتبار أف ىناؾ اختالفنا كتبايننا بُت الدراسات السابقة كالدراسة اٟتالية يف ا١ت
 التقوًن يف ضوئها. 

ما درجة توافر معايَت ا١تمارسة ا١تهنية الوطنية للمعلمُت لدل الطلبة " الذم ينص على: الثاني السؤال إجابة
 "ا١تعلمُت من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية يف جامعة ٧تراف؟

لدل الطلبة  للمعلمُت ا١تهنية ا١تمارسة معايَت توافر لدرجة ا١تعيارية كاال٨ترافات اٟتسابية ا١تتوسطات استخراج مت
 :ذلك يبُت( 3) كاٞتدكؿ التدريس، ىيئة أعضاء نظر كجهة من ا١تعلمُت

 لمعلمينلدى الطلبة ا المهنية مارسةالم معايير توافر ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(0) جدول
المتوسطات  المعايير

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية
 التوافردرجة 

 متوسطة 551. 2.87 وتطبيقها والتعلم التعليم وحدات تخطيط: الرابع المحور
 اٟتياة ٔتواقف كربطها الطالب تعلم بكيفية ١تعرفتو كفقان  سليم بنائي بتسلسل تعلم ككحدات دركسان  ٮُتطط( 1

 .الواقعية
 متوسطة 700. 2.95

 على مبٍت سليم بنائي بتسلسل تعلم ككحدات دركس ٗتطيط يف كاألقراف ا١ترشدين كمع باستقاللية يَعمل( 2
 .األخرل با١تناىج الربط مع كا١تنهج، باحملتول ا١تعرفة

 متوسطة 694. 2.80

 متوسطة 645. 2.89 .الطالب تعلم تعزز اليت ا١تناسبة التدريس اسًتاتيجيات من ٣تموعة يُطبق( 3
 متوسطة 628. 2.95 .الطالب تعلم تعزز اليت التعليم تقنيات تشمل قد اليت التعلم مصادر يستخدـ( 4
 متوسطة 687. 2.81 .التعليمية الطالب احتياجات تليب اليت ا١تتمايز التدريس باسًتاتيجيات فهمان  يُظهر( 5
 متوسطة 606. 2.83 . كاإلبداعي الناقد التفكَت كمهارات ا١تشكالت، حل مهارة تنمي اليت التدريس بأنشطة معرفة يُظهر( 6

 متوسطة 588. 2.81 عليها والمحافظة تفاعلية تعلم بيئات إيجاد: الخامس المحور
 متوسطة 660. 2.77 . الطالب ٞتميع الذايت التعلم تعزز ٖتفيزية تعلم أىداؼ َيضع( 1
 ا١ترشدين من الدعم كيطلب الطالب، لدل اإل٬تايب السلوؾ تعزز اليت السلوؾ إدارة أساليب على يَتعرؼ( 2
 .  الفعالة األساليب يف

 متوسطة 631. 2.83

 متوسطة 678. 2.78 .كتفاعلية آمنة تعلم بيئات تنظيم بكيفية معرفة يُظهر( 3
 متوسطة 655. 2.88 .االحًتاـ على قائمة إ٬تابية عالقات تبٍت اليت اللفظي كغَت اللفظي االتصاؿ ٔتهارات معرفة يُظهر( 4
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 لمعلمينلدى الطلبة ا المهنية مارسةالم معايير توافر ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(0) جدول
 متوسطة 591. 2.78 وتعلمهم الطالب تقويم: السادس المحور

 بدعم كا٠تتامي كالتكويٍت التشخيصي التقوًن مستخدمان  موثوؽ بشكل كتعلمهم الطالب تقدـ بتقوًن يَقـو( 1
 .ا١ترشدين من

 متوسطة 729. 2.91

 متوسطة 717. 2.80 .للتخصص ا١تناسبة -الرٝتية كغَت الرٝتية - التقوًن كأدكات ٦تارسات من ٔتجموعة معرفة يُظهر( 2
 متوسطة 701. 2.78 .التعلم كحدات كتعديل كتنظيم لتأمل التقوًن ٥ترجات باستخداـ معرفة يُظهر( 3
 ٖتصيلهم حوؿ للطالب ا١تناسب الوقت كيف كبناءة دقيقة راجعة تغذية تقدًن بكيفية معرفة يُظهر( 4

 .كتقدمهم
 متوسطة 735. 2.75

 سياسات مع يتماشى ٔتا الطالب بتقدـ األمور أكلياء لتعريف االتصاؿ كسائل من ٔتجموعة معرفة يُظهر( 5
 .كالتعليم ا١تدرسة

 متوسطة 790. 2.70

 توثيق أ٫تية كيُدرؾ األمور، كأكلياء للطالب التقارير كتقدًن إعداد أساليب من كاسعة جملموعة فهمان  يُظهر( 6
 . بذلك ا٠تاصة السجالت يف التقوًن عملية

 متوسطة 729. 2.77

 متوسطة 541. 2.82 للمعلمين المهنية الممارسة مجال
 متوسطة 568. 2.88 األداة ككل

 من لدل الطلبة ا١تعلمُت للمعلمُت ا١تهنية ا١تمارسة معايَت توافر لدرجة اٟتسايب يتضح من اٞتدكؿ أف ا١تتوسط
 اٟتسايب ا١تتوسط كبلغ متوسطة، كبدرجة( 0.541) معيارم كبا٨تراؼ( 2.82) التدريس بلغ ىيئة أعضاء نظر كجهة

 بينما متوسطة، كبدرجة( .5510) معيارم كبا٨تراؼ( 2.87) كتطبيقها كالتعلم التعليم كحدات ٗتطيط: الرابع للمحور
 معيارم كبا٨تراؼ( 2.81) حسايب متوسط على عليها كاحملافظة تفاعلية تعلم بيئات إ٬تاد: ا٠تامس احملور حصل

 معيارم كا٨تراؼ( 2.78) متوسط على كتعلمهم الطالب تقوًن: السادس احملور كحصل متوسطة، كبدرجة( .5880)
، كيالحظ أف درجة التوافر جاءت "متوسطة" ٞتميع عبارات احملاكر اليت تنتمي جملاؿ ا١تمارسة متوسطة كبدرجة( .5910)

 بتقدـ األمور أكلياء لتعريف االتصاؿ كسائل من ٔتجموعة عرفةٔت( للعبارة ا١تتعلقة 2.70ا١تهنية ٔتتوسطات تراكحت بُت )
 التعلم مصادر، كاستخداـ سليم بنائي بتسلسل تعلم ككحدات دركسٍ  ( للعبارتُت ا١تتعلقتُت بتخطيط2.95ك) الطالب

 الطالب. تعلم تعزز اليت التعليم تقنياتك 
 التدريس بكلية الًتبية يف جامعة ٧تراف حددت درجةكبناءن على ذلك فإف تقديرات عينة الدراسة من أعضاء ىيئة 

ا١تتوسط، حيث بلغ ا١تتوسط اٟتسايب  ضمن ا١تستول لدل الطلبة ا١تعلمُت للمعلمُت الوطنية ا١تهنية ا١تمارسة معايَت توافر
(، كحصلت ٚتيع العبارات على درجة متوسطة حيث تراكحت 0.545( كا٨تراؼ معيارم )2.88العاـ لألداة ككل )
 (.3.13( ك )2.70بُت )لعبارات األداة ككل )اجملالُت معنا( ا١تتوسطات اٟتسابية 

كيالحظ أف قيم ا١تتوسط اٟتسايب للعبارات كاحملاكر ٚتيعها كبالتايل جملاؿ ا١تمارسة ا١تهنية ككل كانت دكف حد 
%(؛ ٦تا يعٍت أف 45( الذم يساكم نسبة مئوية قدرىا )03.2)متوسط حسايب ية الذم حددتو الدراسة كىو الكفا

 معيارم كبا٨تراؼ( 2.82)مستول ا١تمارسة ا١تهنية لدل الطلبة ا١تعلمُت، كإف كاف ٖتقق بدرجة متوسطة ٔتتوسط حسايب 
   ، فإنو يعد غَت مقبوؿ تربوينا كفق حدكد الدراسة.(0.541)

(، كدراسة 4022( كدراسة الشهرم )4024( كدراسة اٟتمَتم )4020تفق ىذه النتائج مع دراسة العليمات )كت
(، بينما ٗتتلف 4022( كدراسة الدغيم )4022( كدراسة صميلي )4024( كدراسة ربايعة كزكارنة )4022ا٠تفاجي )
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( كذلك يف النتائج العامة، مع 4023ىيم )( كدراسة الفقيو كإبرا4020( كدراسة الغامدم )4003مع دراسة الزىراين )
ضركرة األخذ يف االعتبار أف ىناؾ اختالفنا كتبايننا بُت الدراسات السابقة كالدراسة اٟتالية يف ا١تعايَت اليت أجرم التقوًن يف 

 ضوئها. 
لدل الطلبة ا١تعلمُت ك٦تا سبق يتضح أنو على الرغم من أف ا١تستول العاـ لتوافر ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت 

بكلية الًتبية يف جامعة ٧تراف جاء متوسطنا حسب تقديرات أعضاء ىيئة التدريس، إال أنو يبقى دكف ا١تستول ا١تأموؿ؛ 
 )03.2كذلك ألف ا١تتوسط اٟتسايب لألداة ككل كللمجاالت كاحملاكر كانت دكف حد الكفاية الذم حددتو الدراسة كىو )

(، كإذا أخذنا بعُت االعتبار أف ا١تعايَت ٔتفهومها العاـ ٘تثل اٟتد األدىن ١تا ينبغي ٖتققو، كأف %45) الذم يعادؿ ما نسبتو
الدراسة اٟتالية اعتمدت توصيف األداء للمعايَت ضمن ا١تستول األقل ١تستويات األداء كىو ا١تعلم ا٠تريج؛ فإننا ٧تد أف 

 ىذا ا١تستول أقل ٦تا ىو مأموؿ.  
تائج إىل أف ا١تعارؼ العلمية كا١تمارسات ا١تهنية للطلبة ا١تعلمُت يف الربنامج تتوافق إىل حد  كيعزك الباحث ىذه الن

كبَت مع ما يقدـ يف اٞتامعات السعودية األخرل ككذلك اٞتامعات العربية؛ حيث أف برامج إعداد ا١تعلم يف الوطن العريب 
ا كعلمينا رغم اختالؼ مصادر اشتقاقها كمسمياهتا كجهات تتمحور حوؿ ٣تموعة من ا١تعايَت ا١تهنية ا١تتفق عليها تربوين 

إصدارىا، كما أف الطلبة ا١تعلمُت يف جامعة ٧تراف يكتسبوف ىذه ا١تعارؼ كا١تهارات بدرجة تتوازل إىل حد كبَت مع ما 
داف، كيبدك أف ىذا يكتسبو أقراهنم من الطلبة ا١تعلمُت يف اٞتامعات السعودية كاٞتامعات العربية، ككذلك ا١تعلمُت يف ا١تي

ا١تستولن أقل ٦تا يأملو أعضاء ىيئة التدريس كيسعوف إىل ٖتققو لدل طلبتهم؛ فقد إتهت االستجابات ٨تو درجة التوافر 
 ا١تتوسطة كما دلت على ذلك نتائج الدراسة اٟتالية كنتائج معظم الدراسات السابقة.

يف  (α ≤ 0.05)ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الذم ينص على ": الثالث السؤال إجابة
 كاال٨ترافات اٟتسابية ا١تتوسطات استخراج مت، لإلجابة عن ىذا السؤاؿ "استجابات عينة الدراسة تعزل إىل متغَت اٞتنس؟

 مت اٟتسابية ا١تتوسطات بُت الفركؽ داللة كلبياف ؛اٞتنس متغَت لالختالؼ يف استجابات عينة الدراسة كفق ا١تعيارية
 :ذلك يبُت( 2)كاٞتدكؿ( ت) اختبار استخداـ

 الجنس متغير لالختالف في استجابات عينة الدراسة وفق المعيارية واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات6جدول )
 اجملاؿ

 العدد اٞتنس
ا١تتوسطات 

 اٟتسابية
اال٨ترافات 

 ا١تعيارية
 ت

درجات 
 اٟترية

 مستول الداللة
فرؽ 

 ا١تتوسطات
  ا١تهنية ا١تعرفة( 2

 للمعلمُت
 067. 757. 62 311. 325. 2.95 29 ذكور
 869. 3.02 35 إناث

  ا١تهنية ا١تمارسة( 4
 للمعلمُت

 189. 219. 62 1.242 387. 2.96 29 ذكور
 582. 2.77 35 إناث

 104. 523. 62 642. 344. 2.96 29 ذكور األداة ككل
 631. 2.85 35 إناث

ٖتديد عينة الدراسة ١تدل ( 0.05) داللة مستول عند احصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ اٞتدكؿ يتضح من
 .اٞتنس متغَت لدل الطلبة ا١تعلمُت حسب للمعلمُت الوطنية ا١تهنية ا١تعايَت ٖتقق
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دراسة العتييب كالربيع (، كٗتتلف مع 4025( كدراسة نّصار )4024كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أبو العال )
 ( اليت كجدت فركقنا لصاحل اإلناث.4022( اليت كجدت فركقنا لصاحل الذكور، كٗتتلف كذلك مع دراسة موسى )4024)

كيعزك الباحث عدـ كجود فركؽ دالة إحصائينا تعزل إىل متغَت اٞتنس إىل أف خطط الربامج األكادٯتية كتوصيف 
الًتبية العملية متطابقة بُت اٞتنسُت من حيث ا١تضموف كاحملتول العلمي كطرؽ التدريس  ا١تقررات الدراسية ٔتا يف ذلك مقرر

كأساليب التقوًن، كذلك بناءن على ما تتطلبو إجراءات كاشًتاطات ضماف اٞتودة كٖتقيق االعتماد األكادٯتي؛ ٦تا ٬تعل 
 بق.التقارب يف ٖتقق ا١تعايَت لدل الطلبة كالطالبات كبَتنا إىل درجة التطا

يف استجابات عينة الدراسة  (α ≤ 0.05)"ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول : الرابع السؤال إجابة
األحادم لالختالؼ يف االستجابات حسب  التباين تعزل إىل متغَت التخصص؟". كلإلجابة عن ىذا السؤاؿ أجرم ٖتليل

 :ذلك يبُت( 5) كاٞتدكؿ التخصص، متغَت
 التخصص لالختالف في استجابات عينة الدراسة وفق متغير األحادي التباين ( تحليل6جدول )

 ٣تموع ا١تربعات مصدر التباين اجملاؿ
درجات 

 اٟترية
 الداللة ؼ متوسط ا١تربعات

 ا١تهنية ا١تعرفة: ٣تاؿ( 2
 للمعلمُت

 150. 1.840 1.025 3 3.076 بُت اجملموعات
 557. 60 33.440 داخل اجملموعات

  63 36.515 الكلي

 ا١تهنية ا١تمارسة ٣تاؿ( 4
 للمعلمُت

 428. 937. 275. 3 825. بُت اجملموعات
 293. 60 17.596 داخل اجملموعات

  63 18.421 الكلي
 

 داة ككلاأل
 295. 1.264 403. 3 1.210 بُت اجملموعات

 319. 60 19.146 داخل اجملموعات
  63 20.356 الكلي

لالختالؼ يف االستجابات ( 0.05) داللة مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ اٞتدكؿيتضح من 
كىذه النتيجة . التخصص حسب متغَت لدل الطلبة ا١تعلمُت للمعلمُت ا١تهنية ا١تعايَت اليت ٘تثل ٖتديد العينة لدرجة توافر

( اليت كجدت 4022بينما ٗتتلف مع دراسة موسى ) ( يف عدـ كجود فركؽ دالة،4024تتفق مع دراسة العتييب كالربيع )
 فركقنا لصاحل ٗتصص االقتصاد ا١تنزيل.

كيعزك الباحث عدـ كجود فركؽ دالة إحصائينا حسب متغَت التخصص إىل أف الربامج األكادٯتية تتفق مع بعضها 
كىو ما يظهر بشكل كاضح يف  البعض فيما يتعلق با١تعايَت العامة ا١تشًتكة ٞتميع ا١تعلمُت على اختالؼ ٗتصصاهتم،

تشابو مقررات ا٠تربات ا١تيدانية من حيث ا١تضموف كاحملتول العلمي كطرؽ التدريس كأساليب التقوًن بُت األقساـ العلمية 
لكلية الًتبية، إضافة إىل االلتزاـ باشًتاطات ضماف اٞتودة كٖتقيق االعتماد األكادٯتي؛ ٦تا ٬تعل التقارب يف ٖتقق ا١تعايَت 

 الربامج األكادٯتية كاألقساـ العلمية كبَتنا إىل درجة التطابق.  يف
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 التوصيات:
 :الدراسة يوصي الباحث ٔتا يلييف ضوء نتائج 

 ُت با١تملكة العربية السعودية.ا١تهنية للمعلم ا١تعايَتبرامج إعداد ا١تعلمُت اٟتالية يف كليات الًتبية ٔتا يتناسب مع  ( تطوير2
 يشمل ٔتا التعلم لدعم العملية كتطبيقاهتا الطالب تعلم بكيفية ا١تتعلقة ألْتاثبتعريف طلبة كلية الًتبية با( زيادة العناية 4

 .للطالب السابقة كا٠تربات ا١تعارؼ على البناء أساليب
١تمارسة كتوظيف ىذه ا١تعايَت يف  الطلبةكذلك إلعداد  ؛كليات الًتبيةمقررات  للمعلمُت يف الوطنية ا١تعايَت ا١تهنية ( إدراج 3

 .التعليميا١تيداف 
من قبل أعضاء ىيئة التدريس يف كليات الًتبية يف تطوير ا٠تطط كا١تقررات للمعلمُت الوطنية ا١تعايَت ا١تهنية ( توظيف 2

 الدراسية، كيف تقوًن الطلبة، ككذلك يف البحث العلمي، كغَت ذلك ٦تا ٭تقق تفعيلها كاالستفادة منها.
 لدراسات المقترحة:ا

 :إجراء دراسات تتناكؿ ما يلييقًتح الباحث الدراسة، كاستكماالن لبعض جوانبها، يف ضوء نتائج 
 يف تطوير برامج إعداد ا١تعلم. للمعلمُتالوطنية ا١تعايَت ا١تهنية ( كاقع استخداـ 2
   الًتبويُت.لدل ا١تعلمُت كقادة ا١تدارس كا١تشرفُتالوعي با١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت ( 4
 .للمعلمُتالوطنية ا١تعايَت ا١تهنية ( توجهات أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية ٨تو 3
 يف ا١تملكة العربية السعودية. للمعلمُتالوطنية ا١تعايَت ا١تهنية ( كاقع البيئة التعليمية يف ضوء 2

 :عــــــراجـــالم
 مراجع عربية:

(  يف كلية NCATEتطبيق معايَت اجمللس الوطٍت األمريكي العتماد مؤسسات إعداد ا١تعلمُت ) (. درجة4024أبو العال، ليلى ٤تمد )
 .225-202(، 2) 24، اجمللة األردنية يف العلـو الًتبويةالًتبية ّتامعة الطائف. 

٣تلة اٞتامعة ر العاملُت فيها. (. مدل توافر أبعاد ا١تنظمة ا١تتعلمة يف جامعة األقصى من كجهة نظ4022أبو حشيش، بساـ ؛ كمرٕتى، زكي )
 .  235 -332(، 4) 23فلسطُت ،  -غزة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(،

(. فاعلية ْتوث الفعل يف تنمية األداء التدريسي كٖتسُت الكفاءة الذاتية لدل الطالب ا١تعلم شعبة التعليم التجارم 4025أٛتد، زينب السيد )
 .542-233(، 3) 42، دراسات تربوية كاجتماعيةف يف ضوء ا١تعايَت ا١تهنية للمعلم. بكلية الًتبية جامعة حلوا

 بأبها للبنات التربية بكلية للتربية العام الدبلوم برنامج فى الجودة معايير توافر مدى(. 2016) ٛتزة غادة كالشربيٍت، ٤تمد؛ حصة ملوذ، آؿ
 كالنفسية الًتبوية للبحوث الًتبية ٣تلة. مالدراس التخصص كءض فى الطالبات نظر وجهة خالد من الملك جامعة -

 .707 -674،كاالجتماعية
فعالية برنامج إعداد معلم العلـو الفيزيائية يف تنمية مهارات التدريس لدل الطالب ا١تعلمُت يف ضوء ا١تعايَت  (.4022مركة ٤تمد ) الباز،

 جامعة بور سعيد. –كلية الًتبية اطركحة دكتوراه.   .القومية كمعايَت جودة إعداد ا١تعلم
تقوًن برنامج إعداد معلم الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية ّتامعة أـ القرل يف ضوء معايَت اإلنكيت (. 4023البقمي، خالد عبداهلل )

(NCATE)  .رسالة ماجستَت، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل ، 
ا١تؤ٘تر الًتبوم الدكيل األكؿ "ا١تعلم (. تطوير برامج إعداد ا١تعلم باٞتامعات السعودية يف ضوء التجارب العا١تية. 4024الثبييت، خالد عواض )

 .240 -323(، 2جامعة ا١تلك خالد، مج )كعصر ا١تعرفة: الفرص كالتحديات"، 
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االعتماد األكادٯتي كضماف اٞتودة يف أقساـ الرياضيات بكليات العلـو يف مدل مناسبة كتوافر بعض معايَت (. 4003الثقفي، أٛتد سامل )
 رسالة دكتوراه، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل. اٞتامعات السعودية من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة.

 اٖتاد ٣تلة. ا١تعاصرة العا١تية االٕتاىات بعض ضػوء يف السعودية العربية با١تملكة ا١تعلم إعداد مؤسسات تطوير(. 2010) يوسف الثويٍت،
 .426-401،(55)، العربية اٞتامعات

(. تقوًن األداء التدريسي لطالب كلية الًتبية ّتامعة طيبة يف ضوء 4024اٟتازمي، أسامة ٤تمد؛ كصاحل، شعيب ٚتاؿ؛ كخليفة، ىشاـ أنور )
 .440-245(، 3) 45، دراسات عربية يف الًتبية كعلم النفسمعايَت إعداد ا١تعلم. 

٣تلة كلية (. درجة ٖتقق بعض ا١تعايَت ا١تهنية ا١تختارة يف معلمي العلـو الطبيعية اٞتدد با١تملكة العربية السعودية. 4024اٟتمَتم، عبدالقادر )
 .403-245(، 252) 2، الًتبية )جامعة األزىر(

بة ا١تطبقُت لقسم العلـو العامة/كليات الًتبية األساسية من كجهة نظر (. توافر معايَت إعداد ا١تعلم يف الطل4022ا٠تفاجي، ابتساـ جعفر )
 .554-522(، 2) 44، ٣تلة جامعة بابل العلـو اإلنسانيةالتدريسيُت كاإلدارات ا١تدرسية، 

٣تلة كلية الًتبية . عة اجملمعةتضمُت ا١تعايَت ا١تهنية الوطنية السعودية يف برنامج إعداد معلمات اللغة العربية ّتام(. 4024الدريعي، أمل عثماف )
 . 242-425(، 222) 3 )جامعة األزىر(،

 رسالة. السعودية العربية با١تملكة الوطنية ا١تهنية ا١تعايَت ضوء يف الكيمياء ١تعلمي التخصصية ا١تعرفة مستول(. 2017) إبراىيم خالد الدغيم،
 .49-25(. 56) ،النفس كعلم الًتبية

(. مدل  فاعلية مقررات ا٠تربات ا١تيدانية يف إعداد طالب كطالبات الًتبية الفنية ا١تعلمُت بكلية الًتبية ّتامعة 4024)الدكسرم، ٤تمد مفلح 
 .252-225(، 2) 22، ٣تلة العلـو الًتبوية كالنفسية(. NCATEا١تلك سعود مهنينا كفق معايَت)

 تربوية دراسات. السعودية العربية ا١تملكة يف منها اإلفادة كإمكانية مهنيان  ما١تعل إعداد يف الدكؿ بعض ٕتارب(. 2014) سليماف مٌت الذبياين،
 .57-4 ،(85)كنفسية،

٣تلة جامعة النجاح لألْتاث )العلـو (. درجة التزاـ ا١تعلم الفلسطيٍت با١تعايَت ا١تهنية ١تهنة التعليم. 4024ربايعة، سائد؛ كزكارنة، سناء )
 .2452-2425(، 4) 30، اإلنسانية(

٣تلة (. ا١تعايَت ا١تهنية ١تعلمي التعليم العاـ با١تملكة العربية السعودية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس كا١تعلموف، 4024الزامل، ٤تمد عبداهلل )
 .235-225(، 4) 22، جامعة طيبة للعلـو الًتبوية

.  ضوء ا١تعايَت ا١تهنية ا١تعاصرة كعالقة ذلك بتحصيل طالهبمكاقع أداء معلمي الرياضيات با١ترحلة الثانوية يف(. 4003الزىراين، ٤تمد مفرح )
 رسالة دكتوراه، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل.

 با١تملكة االبتدائية ا١ترحلة معلم إعداد ندكة . ا١تعايَت على ا١تعتمدة للًتبية اٟتديثة العا١تية التحوالت(. 2014) صاحل اهلل عبد السعدكم،
 .ـ 2014/ 4/  25-42 من الفًتة سعود، ا١تلك ّتامعة ا١تنعقدة ،كطن كتطلعات عا١تية رؤل:  السعودية العربية

 العربية با١تملكة للمعلمُت الوطنية ا١تعايَت ضوء يف الًتبية كليات يف الًتبوم التقوًن ١تقررات تقوٯتية دراسة(. 2016) صاحل عبداهلل السعدكم،
 .22-1 ،(55)، النفس كعلم الًتبية رسالة. السعودية

(. مستول األداء لربنامج الًتبية العملية كعالقتو بالرضا الطاليب من كجهة نظر طالبات الًتبية العملية بكلية الًتبية ّتامعة 4022سفر، مناؿ )
 .252-223(، 22) 5، ٣تلة جامعة القدس ا١تفتوحة لألْتاث كالدراسات الًتبوية كالنفسيةأـ القرل. 

 .كاالجتماعية كالنفسية الًتبوية العلـو يف البحث مناىج( . 2013) السيد ٤تمد؛ كمطحنة، يسرية؛ كالقرين، كصادؽ، زكريا؛ الشربيٍت،
  .الشقرم مكتبة: الرياض

. رسالة ماجستَت، كلية تقوًن أداء معلمي العلـو با١ترحلة االبتدائية يف ضوء ا١تعايَت ا١تهنية للمعلم السعودم(. 4022الشهرم، خالد ٤تمد )
 الًتبية، جامعة الطائف.
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. تقييم األداء التدريسي ١تعلمي الًتبية اإلسالمية با١ترحلة االبتدائية يف ضوء ا١تعايَت ا١تهنية للمعلم السعودم(. 4024الشهرم، ظافر ٤تمد )
 رسالة ماجستَت، كلية الًتبية، جامعة الطائف.

 .القاىرة :الكتب عامل ،ا١تعرفة ٣تتمع يف ا١تتكاملة تنميةكال الدارسي ا١تنهج مفهومات (.4004) ٤تمود عرفة الدين، صالح
(. مدل توافر ا١تعايَت ا١تهنية يف ٣تاؿ تدريس العلـو لدل معلمي ا١ترحلة االبتدائية يف ٤تافظة صامطة ٔتنطقة 4022صميلي، ٭تِت إدريس )

 .345-322، 53، ، ٣تلة دراسات عربية يف الًتبية كعلم النفسجازاف
(. االٕتاىات ا١تعاصرة إلعداد معلمة رياض األطفاؿ يف ضوء معايَت ا١تركز الوطٍت للقياس كالتقوًن با١تملكة 4022، تركية ٛتود )الطويرقي

 .242-235(، 4، جامعة أـ القرل، مج )ا١تؤ٘تر ا٠تامس إلعداد ا١تعلمالعربية السعودية )تصور مقًتح(، 
اجمللة الدكلية (. NCATE( تقوًن برامج كلية الًتبية ّتامعة ٧تراف يف ضوء معايَت )4024العتييب، منصور نايف؛ كالربيع، علي أٛتد )

 .555-553(، 3) 2، الًتبوية ا١تتخصصة
(. تصور مقًتح ١تقررات اإلعداد العاـ ألقساـ الًتبية ا٠تاصة باٞتامعات السعودية يف ضوء ا١تعايَت ا١تهنية ١تعلمي 4024العرجي، فهد مبارؾ )

 .42-25(، 23) 2، ٣تلة الًتبية ا٠تاصة كالتأىيلاصة، الًتبية ا٠ت
 يف األردنية اجمللة  .الطلبة نظر كجهة من طالؿ بن اٟتسُت جامعة يف العاـ الدبلـو برنامج تقييم .(2010) خالد كعطيات، مظهر؛ عطيات،

 .235-219 ،(3) 6 ،الًتبوية العلـو
)جامعة ٣تلة كلية الًتبية(. تقوًن برنامج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات ا١تعلمُت يف ا١تملكة العربية السعودية، 4005العقيلي، عبداحملسن ) 

 .354-302(، 2) 43عُت مشس(، 
 لتنمية اٟتديثة الوطنية ا١تعايَت ضوء يف ا١تهنية للكفايات األردف يف األساسية ا١ترحلة معلمي ٦تارسة درجة(. 2010) ٤تمد ٛتود ،العليمات

 .435-445(، 4) 25 ،)األردف( اإلنسانية ة البحوثسلسل اإلسالمية، اٞتامعة ٣تلة مهنيان، ا١تعلمُت
منشورة، كلية  ، رسالة دكتوراه غَتتقوًن أداء معلمي العلـو الطبيعية يف ضوء ا١تعايَت العا١تية للًتبية العلمية(، 4020الغامدم، سعيد جار اهلل )

 .الًتبية، جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة
( تصور مقًتح لربنامج دبلـو الًتبية العاـ ّتامعة ٧تراف يف ضوء معايَت ا٢تيئة الوطنية للتقوًن 4023الفقيو، ٤تمد ىادم؛ كإبراىيم، عبداهلل علي )

 .354-324، 23، كلية الًتبية )جامعة طنطا(٣تلة  كاالعتماد األكادٯتي كآراء أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة ا١تعلمُت. 
مدل توافق برنامج اإلعداد الًتبوم مع معايَت اٞتودة الشاملة كأىم صعوبات التطبيق يف كلية الًتبية ّتامعة أـ (. 4003قادم، مناؿ عمار )

 . رسالة ماجستَت، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل.القرل من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس
: السعودية العربية با١تملكة االبتدائية ا١ترحلة معلم إعداد ندكة. كالتحديات الواقع: االبتدائية ا١ترحلة معلم إعداد(. 2014) عبداهلل اين،القحط

 . ـ 2014/ 4/  25-43 من الفًتة سعود، ا١تلك ّتامعة ا١تنعقدة ،كطن كتطلعات عا١تية رؤل
اجمللة العربية (.درجة توافر معايَت اٞتودة يف برنامج إعداد معلم الًتبية ا٠تاصة ّتامعة األمَتة نورة بنت عبدالرٛتن. 4025قعداف، ىنادم )

 .225-242(، 33)22، لضماف جودة التعليم اٞتامعي
 عشر التاسع العلمي ا١تؤ٘تر.اٞتديدة الليربالية عصر يف التعليم إصالح ١تشركع نقدية دراسة :مصر يف القومية ا١تعايَت .(4002) ٧تيب كماؿ،

 - 671،(4مج ) مشس، ُتع جامعة ،التدريس كطرؽ للمناىج ا١تصرية اٞتمعية ،"اٞتودة معايَت ضوء يف التعليم مناىج تطوير"
738 . 

 الجودة معايير ضوء في المنورة بالمدينة اإلسالمية بالجامعة التربية في العام الدبلوم برنامج تقويم(. 2015. )دىَتاف غايل اللقماين،
 .204-177 ،(21)، الجامعي التعليم فى الجودة لضمان العربية المجلة. الطالب نظر وجهة من الشاملة

 با١تملكة االبتدائية ا١ترحلة معلم إعداد ندكة كتطلعات، كاقع: السعودية العربية ا١تملكة يف االبتدائية ا١ترحلة معلمو(. 2014) سعيد اجملادعة،
 .ـ 2014/ 4/  25-23 من الفًتة ، سعود ا١تلك ّتامعة ا١تنعقدة ، كطن كتطلعات عا١تية رؤل:  السعودية العربية
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 ١تعلمي ا١تشًتكة ا١تعايَت) السعودية العربية با١تملكة للمعلمُت الوطنية ا١تهنية ا١تعايَت(. 2012) كالتقوًن يف التعليم العايل للقياس الوطٍت ا١تركز
 .، مشركع "تطوير"، الرياض(التخصصات ٚتيع

  ،2019، مارس 2 االسًتجاع: تاريخ. كا١تعلمات ا١تعلمُت اختبار(. 2019) الوطٍت للقياس ا١تركز
 43/3/4023(. تعريف هبيئة تقوًن التعليم كالتدريب، تاريخ االسًتجاع، 4023ا١تركز الوطٍت للقياس )

https://www.qiyas.sa/ar/About/Pages/Education-Evaluation-Authority.aspx 
-232(، 4) 2،  العلـو الًتبويةاجمللة الدكلية للبحوث يف(. تطوير برامج إعداد ا١تعلم يف بعض البلداف العربية. 4025مصطفى، أٛتد السيد )

422. 
(. كاقع إعداد ا١تعلمُت ضمن التغَتات التكنولوجية اٟتديثة بدكلة الكويت من كجهة نظر معلمي ا١تدارس الثانوية 4023ا١تطَتم، نايف اليف )

جامعة طنطا، كتيب  -، كلية الًتبية("ا١تؤ٘تر الدكيل األكؿ "إعداد ا١تعلم كتنميتو مهنينا يف عصر ا١تعرفة )رؤل ك٦تارساتاٟتكومية فيها. 
 .44ا١تستخلصات، ص 

 الًتبوية للعلـو السعودية للجمعية عشر ا٠تامس السنوم اللقاء كالتطوير، اٞتمود بُت ا١تعلمُت إعداد برنامج(. 2010) عبدالعزيز منيع ا١تنيع،
 . 600-591 الرياض، سعود، ا١تلك جامعة  ،"كمتطلبات ك٪تاذج رؤل: التعليم تطوير(  "جسنت) كالنفسية

، ٣تلة العلـو الًتبوية كالنفسية )جامعة القصيم(. ٧تراف جامعة الًتبية كلية يف ا١تقدمة التعليمية ا٠تدمات جودة(. 4022موسى، ٤تمد فتحي )
5 (2 ،)52-244. 

. ٣تلة جامعة القدس ا١تفتوحة لألْتاث (. دكر برنامج اإلعداد اٞتامعي يف إكساب ا١تعلمُت الكفايات ا١تهنية4025نّصار، أنور شحادة )
 .252-245(، 42) 2كالدراسات الًتبوية كالنفسية، 

(. تفعيل اإلعداد الًتبوم للمعلم ّتامعة القصيم يف ضوء ا١تعايَت ا١تهنية العا١تية: دراسة حالة لدبلـو الًتبية 4025نّصار، علي عبدالرؤكؼ )
 .433-553(، 4) 5، ة القصيم(٣تلة العلـو الًتبوية كالنفسية )جامعالعاـ. 

. رسالة ماجستَت، كلية كاقع إعداد ا١تعلم يف كليات الًتبية ّتامعات قطاع غزة يف ضوء معايَت اٞتودة الشاملة(. 4024ا٢تسي، ٚتاؿ ٛتداف )
 فلسطُت. -الًتبية، جامعة األزىر، غزة 

 .قطر -الدكحة ، اجمللس األعلى للتعليم، دارس يف دكلة قطرا١تعايَت ا١تهنية الوطنية للمعلمُت كقادة ا١ت(، 4002ىيئة التعليم )
 .، القاىرةكثيقة ا١تستويات ا١تعيارية ١تعلم التعليم قبل اٞتامعي .(4003ا٢تيئة القومية لضماف جودة التعليم كاالعتماد )

كاعتماد كليات الًتبية ٔتصر )مستويات: ا١تؤسسة، الوثيقة القومية ١تعايَت تقوًن  (.4020)ا٢تيئة القومية لضماف جودة التعليم كاالعتماد
 .القاىرة ،كا٠تر٬تُت، كالربامج(

 ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت يف ا١تملكة العربية السعودية. الرياض. (.4024ىيئة تقوًن التعليم العاـ )
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 المستخلص
ىدفت الدراسة إذل كضع تصور للتمكُت ا١تهٍت للمعلم يف ا١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية، كالكشف 

للمعلم يف ا١تملكة العربية السعودية، كا١تعوقات اليت تواجهو يف ذلك، مع معرفة متطلبات التمكُت ا١تهٍت عن كاقع التمكُت ا١تهٍت 
لو يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية، كمٌت استخداـ ا١تنهج الوصفي ا١تسحٌي يف الدراسة البحثية، مع االعتماد على أداة االستبانة، 

ية معلمي ا١تدارس اٟتكومية كاألىلية للمرحلة ا١تتوسطة كالثانوية ٔتدينة الرياض، الذين بلغ اليت مت تطبيقها على عينة طبقية عشوائ
ككانت النتائج تشَت إذل توفر التطوير ا١تهٍت ألعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعة، باتفاؽ بُت ًكجهات نظىر  ( معلمنا.852عددىم )

(، كما أشارت النتائج إذل موافقة أعضاء ىيئة التدريس على 2.28لذلك ) أفراد عيٌنة الٌدراسة، حيث بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـ
ككانت  (.3..2متطلبات التطوير ا١تهٍت ألعضاء ىيئة التدريس يف التعليم اٞتامعي، حيث بلغ ا١تتوسط اٟتسايب العاـ لذلك )

لم يف ا١تملكة العربية السعودية، يف ضوء أبرز نتائج الدراسة أف ىناؾ موافقة من عينة الدراسة على كاقع التمكُت ا١تهٍت للمع
(، كذلك موافقة من عينة الدراسة على معوقات التمكُت ا١تهٍت للمعلم يف 2...مبادئ الًتبية األخبلقية ٔتتوسط حسايب يبلغ )

من عينة  (، كذلك يوجد موافقة5..2ا١تملكة العربية السعودية، يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية ذلك ٔتتوسط حسايب يبلغ )
الدراسة على متطلبات التمكُت ا١تهٍت للمعلم يف ا١تملكة العربية السعودية، يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية حيث بلغ ا١تتوسط 

كمت اقًتاح تصور للتمكُت ا١تهٍت للمعلم يف ا١تملكة العربية السعودية، يف ضوء الًتبية األخبلقية، بناءن على  (.2...٢تذا احملور )
 لت لو الدراسة من نتائج، كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات.ما توص
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Abstract 
The study aimed to develop a vision for the professional empowerment of 
teachers in the Kingdom of Saudi Arabia in the light of the principles of moral 
education, and to reveal the reality of the professional empowerment of the 
teacher in Saudi Arabia, and the obstacles faced in this, with the knowledge of 
the requirements of professional empowerment in the light of the principles of 
moral education, and the curriculum was used The descriptive survey in the 
research study, with reliance on the questionnaire tool, which was applied to a 
random stratified sample of teachers of public and private schools for middle and 
high school in Riyadh, who numbered (258) teachers. The results indicated the 
availability of professional development of faculty members at the university, by 
agreement between the views of the sample of the study, where the overall 
arithmetic average of (3.82), and the results indicated that the faculty members 
approved the requirements of professional development of faculty members in 
university education, The overall average was (3.96). The most prominent 
results of the study were that there was approval from the study sample on the 
reality of the professional empowerment of the teacher in the Kingdom of Saudi 
Arabia, in the light of the principles of moral education with an average of 
(4.48). There is also an approval from the sample of the study on the 
requirements of professional empowerment of the teacher in Saudi Arabia, in the 
light 4.48) of the principles of moral education where the average for this axis. It 
was suggested to envisage the professional empowerment of the teacher in Saudi 
Arabia, in the light of moral education, based on the findings of the study, and 
the study made a number of recommendations. 
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 أوًًل: مدخل الدراسة: 
 مقدمة: 

٘تثل ا١توارد البشرية أىم عنصر من عناصر التنمية لذا هتتم الدكؿ ا١تتقدمة كالدكؿ النامية ببناء برامج تنموية علمية كىادفة 
أحد أكثر مدخبلت مصادر اإلنتاج أ٫تية على كافة ا١تستويات كتيعد طرؽ ككسائل تنمية من أجل تنمية ىذه ا١توارد نظرنا لكوهنا 

 كتطوير األداء كالتمكُت ا١تهٍت للمعلمُت متنوعة كمتجددة ك٥تتلفة تبعا للمتطلبات التنموية للمجتمع.
ة ضماف لنجاح البشرية يف اٟتياة كتيعد األخبلؽ عماد الًتبية يف اجملتمعات كاألمم على اختبلفها كتنمية ا١تبادئ األخبلقي

 كانتظاـ حياة األفراد كاجملتمعات كالتحلي باألخبلؽ الفاضلة يعد طريقنا للنجاح يف اٟتياة بشكلو عاـ كيف ا١تهنة بشكلو خاص.
 كما أف التعليم من أىم ا١تهن اليت تتطلب أسسنا كمبادئ يعتمد عليها يف كضع مناىجو كتأدية رسالتو كقد اىتم اإلسبلـ
بالقيم األخبلقية كعنصر أساس يف العملية التعليمية ١تا ٢تا من رفعة كعلو منزلة كمهنة التعليم من ا١تهن رفيعة الشأف ك٢تا قيمنا 
كمبادئ كمعايَت أخبلقية ٬تب االلتزاـ هبا حيث أف التعليم مهنة ٢تا ميثاؽ أخبلقي كمسلكي سواءن أكاف مكتوبنا أـ غَت مكتوب 

  التعليم يف ضوء االلتزاـ بتعاليم الدين اإلسبلمي اٟتنيف الذم أكد على ىذه ا١تهنة كبدكرىا يف اجملتمع.ٕتسيدا ١تبدأ ٘تهُت
إف قضية إعداد ا١تعلم كتنميتو مهنينا دل تعد قضية ثانوية لكنها قضية مصَتية ٘تليها تطورات اٟتياة كخاصة ك٨تن نعيش يف 

اقع متطور ك٘تكُت مهٍت كظيفي يليق ٔتهنة التعليم كنوعية ا١تعلمُت ككثَتا من عصر التحديات كالتحوالت ا٢تامة كذلك من أجل ك 
نظم التعليم العا١تية بدأت تستجيب ٢تذه التغَتات كتستحدث عدد من الربامج اليت تطور من مستول مهنة التعليم كا١تعلمُت 

 جملتمع بشكلو عاـ.ّتميع اٞتوانب ألجل إحداث تنمية بشرية نوعية كالنهوض باجملتمع التعليمي كا
إف حرص ا١تعلم على النجاح ا١تهٍت من خبلؿ التزامو بأخبلقيات ا١تهنة يساعد يف تكوين شخصيتو كاالرتقاء ٔتستواه ا١تهٍت 
كالعلمي كما ٬تعلو على درجة كبَتة من حب مهنتو كااللتزاـ بأسسها، كسلوكياهتا كأداء الواجبات كا١تسؤكليات اليت يفرضها 

 ا١تهنة العظيمة على أكمل كجو. االنتساب ٢تذه
كمن ىذا ا١تنطلق رأت الباحثة أف تضع تصور مقًتح للتمكُت ا١تهٍت للمعلم السعودم يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية 

 لبلرتقاء بنظامنا التعليمي بشكل أكرب.
 مشكلة الدراسة: 

كا١تقـو ألبناء اجملتمع الطلبة فهو األساس يف العملية  يعترب ا١تعلم من عناصر العملية التعليمية فهو ا١توجو كا١ترشد كا١تؤثر
التعليمية كا١تؤثر األكؿ يف ٧تاحها كىذا النجاح ال يكوف إال عندما يتحلى ا١تعلم بصفات متعددة تؤىلو ألداء رسالتو التعليمية 

ية كالعا١تية كالًتكيز على ا١تعلم ٬تعل من كترتقي بو من ٚتيع اٞتوانب حىت يصل إذل مرحلة التمكُت ا١تهٍت كا١تنافسة احمللية كا٠تليج
قضية التمكُت ا١تهٍت األخبلقي كما تستهدفو من ٦تارسة ألخبلقيات ا١تهنة أمرنأ لو مربراتو اليت ترتبط باتفاؽ ا١تختصُت يف العلـو 

إال عندما يتحلى ا١تعلم بعدد الًتبوية حيث أف ا١تعلم ىو ا١تصدر الرئيس لعمليات التعلم كالتعليم كىذا التمكُت ا١تهٍت ال يتأتى 
من ا١تبادئ األخبلقية اليت ٕتعل منو قدكة يف عملو ك٪توذجنا ٭تتذل بو بُت طبلبو كزمبلئو كمن يتابعو يف مهنتو من قائد مدرسة 

 أك مشرفنا.
( على التحوؿ النوعي يف أدكار ا١تعلم ا١تهنية من حائز على ا١تعرفة كناقل ٢تا Akikbofori,2014حيث أكد )

إذل ٦تيكن لكل مكامن التميز القيمي كاألخبلقي يف الشخصية نظرا ١تا اقًتف بالتقدـ ا١تعريف كالتقٍت غَت ا١تسبوؽ من اهنيار 
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أخبلقي عاـ يلـز معو تركيز برامج إعداده كتأىيلو على تنمية كفاءتو األخبلقية ك٘تكينو أخبلقينا بكل ما يدفعو ٨تو تضمُت ىذه 
ـ( على أف الكفاءة األخبلقية للمعلم كما يتعلق هبا من 8102ل ا١تدرسة كخارجها كما كيؤكد )ٛتادنة، الكفاءة يف أداءاتو داخ

٘تكُت أخبلقي أساس ٧تاحو يف ا١تهنة كيف سائر عملو كيف عبلقاتو الشخصية ا١تتبادلة داخل البيئة ا١تدرسية كما تتضمن دالالت 
 سلوكي للمتعلمُت.إ٬تابية يتضح تأثَتىا بصورة مباشرة على األداء ال

ـ( إذل أف األدبيات الًتبوية يف ٣تاؿ االىتماـ بالتمكُت ا١تهٍت للمعلم أف ١تهنة التعليم إطارىا 8105كيشَت )ٜتيس، 
األخبلقي الذم ال تكتمل إال بو كىو ٔتثابة ا١توجو كاحملدد ١تعا١تها ا١تستقبلية كضبط التوازف الوظيفي كاألخبلقي ألجزائها كىو ما 

أعضاء ٣تتمعات التعلم من العاملُت يف بيئات التعليم كالتعلم االنضباط كااللتزاـ بالقيم كا١تعايَت األخبلقية ٤تل  فرض على
التقدير كاالتفاؽ اٞتمعي سواءن كانت معنوية أك معتمده يف لوائح كمواثيق أخبلقية للمهنة كٖتقيق ىذه القيم من خبلؿ أداء 

 سلوكي يف بيئة العمل.
فإف سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية قامت على عدد من األىداؼ كقد ركزت على مسألة  من جانبو آخر

القيم األخبلقية، لدل الطالب مثل أخذه بآداب السلوؾ كرعايتو بًتبية إسبلمية متكاملة يف خلقو كجسمو كعقلو كركحو كسلوكو 
يهتموف بتحقيق النجاح ا١تهٍت يف ضوء عدد من ا١تمارسات األخبلقية كىذا األمر يتطلب توفَت ا١تثل األعلى للمتعلمُت الذين 

احملمودة كما أف ىناؾ عدد من األدكار اليت ٬تب أف يقـو هبا ا١تعلم يف ضوء ا١تبادئ األخبلقية حىت يتحقق لو النجاح ا١تهٍت 
  الرئيس التارل: كالتمكُت يف ذلك لذا جاءت مشكلة الدراسة اليت تتحدد بالسؤاؿ

 لتصور ا١تقًتح للتمكُت ا١تهٍت للمعلم يف ا١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية؟ ما ا
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

 _ ما كاقع التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية؟  
 _ ما معوقات التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية؟  
 _ ما متطلبات التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية؟  

 يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية؟   _ ما التصور ا١تقًتح للتمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية
 أىداف الدراسة:

 _ معرفة كاقع التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية.
 _ الكشف عن معوقات التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية.

 طلبات التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية._ التعرؼ على مت
 _ التوصل إذل التصور ا١تقًتح للتمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية.

 أىمية الدراسة البحثية:
 تنطلق أ٫تية ىذه الدراسة من جانبُت: 
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 ىمية النظرية: األ
_ تأيت ىذه الدراسة لتيشٌكل إضافة لتلك الدراسات العلمية احمللية اليت ال ٯتكن االستغناء عنها يف تطوير أداء ا١تعلم يف 
ا١تؤسسات الًتبوية با١تملكة العربية السعودية كإكسابو مقومات النجاح ٤تلينا كخليجينا كعا١تيا كا١تساعدة يف تصميم أداة تفيد 

 اسات العلمية ا١ترتبطة ٔتثل ىذا ا١توضوع. الباحثُت يف إجراء الدر 
 

 األىمية التطبيقية: 
ٖتاكؿ ىذه الدراسة إ٬تاد معايَت للتمكُت ا١تهٍت لتطوير أداء ا١تعلمُت كا١تعلمات يف ا١تملكة العربية السعودية ٖتقيقا  _

ل باعتبار أف األخبلؽ من أىم ا١ترتكزات للمبادئ األخبلقية اليت نصت عليها مبادئ الًتبية األخبلقية يف الًتاث الًتبوم األصي
 ٞتميع ا١تهن بشكلو عاـ كمهنة التعليم بشكلو خاص.

عدة للمعلم بالتأكيد على أخبلقيات ا١تهنة لتحقيق التمكُت ا١تهٍت لو.
ي
 _ العمل على ٖتسُت نوعية الربامج ا١ت

ة اليت تساعد ا١تعلم يف ٖتقيق التمكُت ا١تهٍت _ كما أنو من ا١تؤمل يف ىذا البحث أف يتم التوصل إذل ا١تتطلبات األخبلقي
 يف مهنة التعليم كاالطبلع على أىم اٞتوانب ا١ترتبطة بذلك.

_ إمكانية استفادة الباحثُت من نتائج الدراسة يف دراسات مستقبلية حوؿ السلوكيات األخبلقية ا١تهنية، كمتطلباهتا، 
 النجاح ا١تهٍت كالوظيفي للمعلم.كعبلقتها ببعض ا١تظاىر السلوكية اإل٬تابية لتحقيق 

 حدود الدراسة: 
 اٟتدكد ا١توضوعية: 

 تتناكؿ ىذه الدراسة موضوع التمكُت ا١تهٍت للمعلم يف ا١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية.
 اٟتدكد الزمانية: 

 ىػ.1..0_.0.2عاـ الدراسي بتطبيق أداة االستبياف خبلؿ الفصل الدراسي الثاين لل ٘تت ىذه الدراسة
 اٟتدكد ا١تكانية: 

ا منطقة الرياض.  ىذه الدراسة ٘تت يف مدارس ا١ترحلة ا١تتوسطة كالثانوية با١تملكة العربية السعودية_ ٖتديدن
 مصطلحات الدراسة: 

 التمكين: 
بتعزيز أداء اجملتمعات احمللية عن يرل ديفيد ىاريسوف التمكُت بأنو: اسًتاتيجية ٤تورية ١تمارسة تنمية اجملتمع حيث هتتم 
 ـ(.8105طريق بناء قدرات أفراد اجملتمع ك٘تكينهم من اٗتاذ القرارات كٖتديد االختيارات ا١تتعلقة هبم )حسن،

كتيعرؼ الباحثة التمكُت إجرائينا بأنو: ٣تموع التسهيبلت كاآلليات كا١تمارسات الًتبوية الفعالة للمعلم، يف ا١تؤسسات 
 تعليم العاـ.الًتبوية لل

 التمكين المهني: 
كتيعرؼ الباحثة التمكُت ا١تهٍت للمعلم بأنو: ما يقـو بو ا١تعلم من تطوير لقدراتو، كمهاراتو، كمعارفو، من خبلؿ نفسو  

 ألنو يرل بأف ىذه ا١تمارسات ىي استمرارية لكفاءتو كلشخصو االعتبارم ككالءه ١تهنتو.
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 مبادئ التربية األخالقية: 
األخبلؽ بأنو العلم بالفضائل ككيفية اقتنائها ليتحلى هبا اإلنساف كالعلم بالرذائل ككيفية توقيها ليتخلى عنها  عيرؼ علم

كاإل١تاـ بقواعد السلوؾ اإلنساين كمعرفة القياس الذم تيقاس بو أعماؿ اإلنساف اإلرادية فيحكم عليها بأهنا خَت أك شر مع ٖتديد 
 (.81ص  ،8100اٞتزاء لكل منهما )تركي ، 

كالًتبية األخبلقية ىي تلك اليت تتضمن يف طياهتا الًتبية يف إطارىا ا١تنهجي كا١تنضبط ألخبلؽ توجو السلوؾ مستمدة 
من الدين كتنمو عن طريق التنشئة االجتماعية هبدؼ إكساب الفرد مهارات فكرية ككفاءات ككذلك نظاـ كمعايَت اجملتمع 

كبالتارل الشعور باالنتماء كٖتقيق مستول من الصحة النفسية )توبرينات كجهيدة، إلحداث كحدة اٞتماعة كالتكيف معها 
8102،800.) 

كتيعرؼ الباحثة مبادئ الًتبية األخبلقية بأهنا: األسس كالقواعد السلوكية ا١تختلفة اليت اتفق أفراد اجملتمع على 
 استحساهنا أك رفضها كٖتكم العبلقات اإلنسانية بشكلو مستمر.

 ا١تهٍت للمعلم يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية ييعرؼ إجرائينا بأنو: تلك ا١تمارسات الًتبوية اليت يعمل من كالتمكُت
خبل٢تا ا١تعلم على تنمية كاكتساب أية مهارات أك معلومات أك سلوؾ بناء على القيم األخبلقية ا١تتعارؼ هبا بُت أفراد اجملتمع 

تعينو على الًتكيز على أىدافو يف اٟتياة كٖتقيقها، كتعده كٕتهزه للتعامل مع أم معوقات ْتيث ٕتعلو راضينا عن ذاتو كمهنتو ك 
 شخصية أك مهنية.

 ثانًيا: اإلطار النظري وأىم الدراسات السابقة: 
 أوًًل: علم األخالق وفلسفتو وأسسو:

 مقدمة: 
كجو ا١تنهج اإلسبلمي عناية شديدة للعبلقات بُت أفراد اجملتمع حىت ينشأ ٣تتمع صاحل قوم مستمد أفراد صاٟتُت 
أقوياء ألف اإلٯتاف ليس ٣ترد نظرية كلكنو سلوؾ ييًتجم بو اإلنساف مدل إٯتانو كقوة عقيدتو، كمن ىذا ا١تنطلق ال بد على 

 اجان كسلوكان يلتمسو يف كل كقت سواءن يف السر أك العلن. اإلنساف ا١تسلم أف تكوف األخبلؽ اٟتسنة منه
كىذا جعل "ا١تعامبلت" ليست منفصلة عن العقيدة كال منفكو عن العبادات بل إف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 

"الدين ا١تعاملة يؤكد أف ا١تعاملة الطيبة تتويج للعقيدة الصحيحة كالعبادات الصادقة كىذا يتلخص يف قولو صلى اهلل عليو كسلم، 
"، كىذا يرتبط بدكره بالعمل الصاحل كىذا يتضح يف قولو تعاذل:" كالعصر إف اإلنساف لفي خسر إال اللذين آمنوا كعملوا 

 ( 82، ص .810الصاٟتات كتواصوا بالصرب "، كىذا ا١تعٌت يتسع ليشمل كل خَت يقـو بو اإلنساف. )عزت، 
كامل بعضها بعضان سعيان إذل ٖتقيق السعادة لئلنساف يف الدنيا كاآلخرة كمن كاإلسبلـ عبارة عن ٣تموعة من األنظمة ي

تلك األنظمة النظاـ األخبلقي الذم يعٍت بتبُت مفهـو األخبلؽ كمكانتها كخصائصها كاألحكاـ ا١تتعلقة هبا كتأثَتىا على سلوؾ 
 ا١تسلم. 

النظرم أك جانبها العملي كىذا العدد يقرب من آية يف القرآف الكرمي تتصل باألخبلؽ سواء يف جانبها  .051كردت 
ربع عدد آيات القرآف الكرمي كجاءت السنة النبوية كآثار السلف الصاحل مؤيدة ىي األخرل أل٫تية األخبلؽ كشارحةن كمفصلة ١تا 

 (.83، ص 8102أٚتلو القرآف الكرمي يف اٟتث على مكاـر األخبلؽ كالنهي عن سيئتها )الزيدم، 



 العوّيد صالح هاصر هورة. د "     مقترح تصّور "ألاخالقّية التربية مبادئ ضوء في السعودية العربية باململكة للمعلم املنهي التمكين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 

37 

سبلمي ال خبلؼ عليو حيث كضع اإلسبلـ منهجان للحياة سواءن يف العقيدة أك العبادة اليت ىي ٙترة من إف ا١تنهج اإل
ٙتار التوحيد يف السلوؾ حيث بٌُت اإلسبلـ منهج اٟتياة للفرد مثلما كجو عناية شديدة للعبلقات بُت ىؤالء األفراد كي ينشأ 

وياء ألف اإلٯتاف ليس ٣ترد نظرية كلكنو سلوؾ ييًتجم بو اإلنساف مدل إٯتانو اجملتمع الصاحل القوم ا١تستمد من أفراد صاٟتُت أق
نطلق ال بد على اإلنساف ا١تسلم أف تكوف األخبلؽ اٟتسنة منهاجان كسلوكان يلتمسو يف كل كقت سواء 

ي
كقوة عقيدتو، كمن ىذا ا١ت

 يف السر أك العلن. 
منفكو عن العبادات بل أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كىذا ما جعل ا١تعامبلت ليست منفصلة عن العقيدة كال 

يؤكد أف ا١تعاملة الطيبة تتويج للعقيدة الصحيحة كالعبادات الصادقة كىذا يتلخص يف قولو صلى اهلل عليو كسلم: "لدين 
الذين آمنوا كعملوا  ا١تعاملة"، كىذا يرتبط بدكره بالعمل الصاحل كىذا يتضح يف قولو تعاذل: "كالعصر إف اإلنساف لفي خسر إال

 (.82، ص .810الصاٟتات كتواصوا باٟتق كتواصوا بالصرب "، كىذا ا١تعٌت يتسع ليشمل كل خَت يقـو بو اإلنساف )عزت، 
كمهنة التعليم مهنة سامية تعتمد على مؤىبلت ٖتتاج إذل قدرات خاصة كذلك أهنا تريب النشء كتبٍت الفكر قاؿ ابن 

كن ٦تن كملت أىليتو كٖتققت شفقتو كظهرت مركءتو كعرفت عفتو كاشتهرت صيانتو ككاف أحسن ٚتاعة: "كليكن ا١تعلم إف أم
 (. 0.5، ص .810تعليمان كأجود تفهيمان ". )اٟتميداف، 

كيرجع الفارايب الفضيلة كالرذيلة إذل صحة كمرض النفس إنو يقولكما إف للبدف صحة كمردافاف للنفس ىي األخرل 
يف أف تكوف ىيئاهتا كىيئات أجزائها ىيئات تفعل هبا ا٠تَتات كاٟتسنات كاألفعاؿ اٞتميلة أما صحة كمرضا أف صحة النفس 

 مرضها يف أف تكوف ىيئاهتا كأجزاؤىا تفعل هبا الشركر كالسيئات كاألفعاؿ القبيحة. 
الكياسة كالذكاء كالفضائل عند الفارايب صنفاف: خلقية كنطقية كالنطقية ىي فضاء اٞتزء الناطق مثل اٟتكمة كالعقل ك 

كجودة الفهم أما ا٠تلقية فهي فضائل اٞتزء النزكعي، مثل العفة كالشجاعة كالسخاء كالعدالة الرذائل تنقسم أيضان ىذه القسمة 
 (. 2.، ص 8100كيف حيز كل قسم منها أضداد ىذه اليت عدت كأغراضها. )التكرييت، 

 مفهوم األخالق: 
ك٭تمل من القيم اإلنسانية اليت ٮتاطب فيها الناس أٚتعُت ما ال ٭تملو كتاب  ال شك أف القرآف الكرمي كتاب أخبلقي

 آخر القرآف الكرمي يدعو إذل الفضيلة كاألعماؿ الصاٟتة يف الوقت نفسو الذم ٭تذر من الرذيلة كاألعماؿ الشريرة. 
رآف الكرمي ٭تث على طلب حُت أقوؿ إف القرآف كتاب كامل يف األخبلؽ فهو يدعو إذل الفضيلة ك٭تذر من الشر الق

 العلم يف الوقت نفسو فإف القرآف الكرمي ٭تث على عمل ا٠تَت كيوصي بالوالدين كالعطف على الفقراء كا١تساكُت. 
القرآف الكرمي ٭تث على إقامة العدؿ بُت الناس إف العدؿ أساس ا١تلك بُت اٟتاكم كا١تواطنُت كما أف العدؿ أساس 

 (.82، ص8108تماسك االجتماعي سواءن أكاف ذلك بُت األفراد أـ بُت اٞتماعات )التكرييت ،متُت للحياة االجتماعية كال
 ا٠تيليق لغةن: يف القاموس احمليط:" ا٠تلق بالضم كبضمتُت السجية، كالطبع، كا١تركءة، كالدين". 

 كاصطبلحان: صفة مستقرة يف النفس ذات آثار يف السلوؾ ٤تمودة أك مذمومة. 
، أك ا٠توؼ أك  فا٠تلق صفة مستقرة ال عارضة ألف اإلنساف قد يتلبس ببعض الصفات غَت الثابتة ١توقف معُت كالكـر

 الغضب أك غَت ذلك يف حُت أنو إذا رؤم يف األحواؿ العادية تظهر منو الصفات اٟتقيقية اليت قد ٗتالف ىذه الصفات. 
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، .810س ىو ا٠تلق بل ىو أثره كشكلو الظاىر. )اٟتميداف،كىذه الصفة ا١تستقرة ٢تا آثار سلوكية فالسلوؾ لي
 ( 80ص

كنافلة القوؿ إف نذكر أف األخبلؽ قد ٝتيت عرب العصور بأهنا علم العادات كدراسة الواجبات ككأف الفضيلة ا٠تلقية 
 كاجب يكوف على ىيئة عادة. 

على حسب مذاىبهم واتجاىاتهم وقد اختلف األخالقيون في تحديد معاني األخالق من الناحية اًلصطالحية 
 (: 21-.2، ص8100)ياٞتن ، الفكرية وأىم ىذه اًلتجاىات ىي اآلتية

يهتم ىذا االٕتاه بتزكية النفس كتطهَتىا من ٚتيع الرذائل األخبلقية كما يهتم بتحلية النفس  اًلتجاه النفسي والروحي: .0
 بالفضائل األخبلقية. 

ىذا االٕتاه ٭تاكؿ إخضاع األخبلؽ ١تنطق العقل كيرل أف اٟتسن ما حسنو العقل كالقبح ما قبحو  اًلتجاه العقلي: .8
العقل كذلك يف ضوء الضوابط كاألصوؿ مثل إخضاع السلوؾ األخبلقي لؤلصوؿ األخبلقية ا٠تمسة كىي: اٟتكمة كالعفة 

 كالشجاعة كالعدالة كاالعتداؿ.
 : اٟتسن ما حسنو الشرع كالقبيح ما قبحو الشرع. ندىماتجاه علماء الشريعة وتعريف األخالق ع .2
 اًلتجاه الرابع يجمع بين اًلتجاه العقلي والروحي والشرعي معاً. ..
٘تثلو بصفو عامة الوضعية االجتماعية كالذم ٯتثلو دكر كامي كليفي  اًلتجاه الخامس وىو السلوكي والمادي الواقعي: .5

 بريل ك٘تتد أصولو إذل أكجست كونت.
 (: 02.، ص 8101)ناصر ، األخالقية مجموعة من األسباب أدت إلى زيادة اًلىتمام بالتربيةوىناك 

ظهور اجملتمع ا١تتنوع األجناس كاألعراؽ كصاحب ظهور ىذا النوع من اجملتمعات مشكبلت نفسية كاالغًتاب كاإلحساس  .0
 اهنيار سلطة ا١تؤسسات الًتبوية. بفقداف ا٢توية كالعجز كمشكبلت اجتماعية كالعنف كا١تخدرات كجنوح األحداث ك 

شيوع اآللية يف العبلقات اإلنسانية، كفقداف الدؼء كاٟترارة يف ىذه العبلقات نتيجة التوسع يف استعماؿ كسائل التقنية  .8
 اٟتديثة كالكمبيوتر كاإلنًتنت كغَتىا. 

 الفردم كاألمي.ثورة اٟتريات يف العادل ضد ا١تظادل اليت أكقعها اإلنساف باإلنساف على ا١تستول  .2
اٟتاجة إذل معاٞتة األمراض االجتماعية أك اٞتوانب السلبية يف اجملتمع كتنمية اٞتوانب اال٬تابية يف شخصية اإلنساف  ..

 كسلوكياتو. 
اٟتاجة إذل نضج شخصية اإلنساف كعدـ الرضا بالًتبية ا١تعاصرة اليت تقتصر على التدريب العملي كا١تهٍت فهي تربية جافة  .5

 مية ا١تعلومات كا١تهارات كإعداد الناشئة للعمل فقط.تكتفي بتن
 النظريات الغربية في األخالق: 

، 8102انقسمت النظريات الغربية اليت تفسر األخبلؽ على اعتبارين رئيسُت ٫تا مصدر األخبلؽ كنتيجتها )الزيدم، 
 (:2.- 5.ص ص

ع استحساف ديٍت أك سيكولوجي أك اجتماعي على نظرية أخبلقية تعرؼ ا٠تَت بأنو كل ما كاف موضو  نظرية اًلستحسان: .0
 حسب ا١تصدر الذم يقوؿ باالستحساف.
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نظرية قائلة بأف اإلرادة اإلنسانية ىي ٤تور األخبلؽ كالسلوؾ كأهنا تعلو ا١تعايَت األخبلقية  نظرية الواجبات األدبية: .8
 األخرل كالضمَت أك العقل. 

ال يكوف صحيحان أك خاطئان يف ذاتو كلكن ىذا العمل ينتج شعوران بشأف كىو أف العمل  نظرية الدافع "مصدرية الشعور": .2
 صحتو أك خطئو عند ا١تراقبة.

 كىي تعٍت بأنو ال بد للنظر إذل الظركؼ اليت ٖتدد ما إذا كاف ىذا العمل صحيحان أـ ال.  نظرية الموقف: ..
: كىي تقـو على مبدأ إٟتادم ينفي كجود اهلل كأف اإلنساف يقرر لنفسو ما ىو النظرية الوجودية "مصدرية اإلنسان" .5

 صحيح كما ىو خاطئ "تعاذل اهلل علوان كبَتان". 
كتقـو ىذه النظريات على أف اإلنساف يتطور معنويان كأخبلقيان كما يتطور من  نظرية التنمية المعنوية "مصدرية التطور": .3

 جية كاللغوية.النواحي الفسيولوجية كالسيكولو 
، ص 8101)ناصر ، وانقسمت المدارس الفلسفية التي تبحث في األخالق والسلوك األخالقي إلى ما يلي

.02 :) 
كىم الذين يؤمنوف أف ىناؾ قيمان مطلقة يف ٚتيع األزمنة كاألمكنة ٖتدد الصاحل كالسيئ ا٠تَت كالشر  أنصار القيم ا١تطلقة:

كالصواب كا٠تطأ سواء تعرؼ الناس على ىذه القيم أـ دل يتعرفوا كتبدأ ىذه ا١تدرسة بأفبلطوف الذم قاؿ بوجود أشكاؿ خالدة 
)األشكاؿ ا٠تالدة( ليس ٢تا ما يثبتها لذلك أه٫تلت كاعتربت ٤تاكلة لتقرير خارج الكوف ا١تادم ١تا ىو خَت كمن الواضح أف نظرية 

 قيم مطلقة. 
 كمن أشهر أنصار ىذه ا١تدرسة كارؿ ماركس كجوف سيتورات ميل أما ماركس فقد قرر أف القيم األخبلقية أنصار القيم النسبية:

ن يف مراكز القوة يطوركف مقاييس للصواب كا٠تطأ ىي معتقدات مفركضة كتعكس البنية االقتصادية للمجتمع فأكلئك الذي
 ىدفها اإلبقاء على الوضع القائم الذم ييؤمن ٢تم القوة كالثركة.

كأما جوف سيتورات ميل فكاف نفعيان آمن بأف تأمُت السعادة ٬تب أف يناؿ أعلى االعتبارات األخبلقية، فالقوانُت 
 لشقاء.كأ٪تاط السلوؾ ىي خَتة طا١تا ترجح السعادة على ا

ككل عادة أك قيمة تسهم يف الشقاء ىي قيم خاطئة سواء آمن الناس ٓتطئها أـ دل يؤمنوا كلكن ١تا كانت السعادة 
ٗتتلف مظاىرىا كأسباهبا حسب البيئات فقد حدث االختبلؼ يف تفسَتىا ككقع الناس يف حَتة بالنسبة للقيم األخبلقية كقد 

 تشعبت مدرسة القيم النسبية بعد ذلك.
 خالق في الفلسفة اإلسالمية: األ

الفلسفة اإلسبلمية ٔتعناىا العاـ تنقسم إذل ٣تاالت ثبلثة ىي: علم الكبلـ كالتصوؼ كالفلسفة اإلسبلمية ا٠تالصة كيف  
 (: 025-.02، ص ص 8100كل ٣تاؿ من ىذه اجملاالت ٭تتوم على مباحث مهمة يف ٣تاؿ األخبلؽ )تركي، 

زلة قد قدموا فلسفة أخبلقية ذات طابع عقلي حيث إهنم قد ٖتدثوا عن مقومات نبلحظ أف ا١تعت في علم الكالم:
الفعل األخبلقيوف العقل باعتباره مصدران لئللزاـ ا٠تلقي، كعن أىم األسس ا١تيتافيزيقية اليت تقـو عليها األخبلؽ مثل: نفي 

مودة كما ٖتدثوا عن طبيعة القيم ا٠تلقية كعن صدكر الشر عن اهلل كاللطف اإل٢تي كالقوؿ بأف أفعاؿ اهلل هتدؼ إذل غايات ٤ت
ا١تسؤكلية األخبلقية كعبلقتها بكل من اٟترية اليت تعترب مسلمة أساسية يف األخبلؽ كبالعقل كبالسببية كما يستتبع ذلك من 



 العوّيد صالح هاصر هورة. د "     مقترح تصّور "ألاخالقّية التربية مبادئ ضوء في السعودية العربية باململكة للمعلم املنهي التمكين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 

40 

لوؾ األخبلقي إشارة إذل اٞتانب األخبلقي يف أصل الوعد كالوعيد كما ٖتدثوا عن األخبلؽ بُت النظر كالعمل كعن غاية الس
 الذم يتمثل يف ٖتقيق السعادة الدنيوية كاألخركية لئلنساف. 

فإف ا١تعتدلُت منهم قد كافقوا األشاعرة يف آرائهم بينما ا١تتفلسفوف منهم دل تكن ٢تم آراء أخبلقية  وفي الصوفية:
 م مستول من ا١تستويات.جديرة باالعتبار حيث إف مذىب كحدة الوجود مثبلن ال يقر بوجود الشر يف العادل على أ

فإنو من ا١تبلحظ أف معظم فبلسفة اإلسبلـ قد ٖتدثوا عن األخبلؽ حيث جاءت  وفي مجال الفلسفة اإلسالمية:
أحاديثهم يف ىذا الصدد متأثرة بالفلسفة اليونانية كالعقيدة اإلسبلمية كمن أشهر من ٖتدث يف ا١تسائل األخبلقية من الفبلسفة 

 الغزارل.ا١تسلمُت: ابن سينا ك 
 مكانة األخالق في اإلسالم: 

 (: .8-88، ص ص .810تتضح مكانة األخبلؽ يف اإلسبلـ من خبلؿ عدة أمور )اٟتميداف، 
( آية تتحدث عن الفضائل 211: كثرة النصوص الواردة فيها يف الكتاب كالسنة النبوية ففي القرآف الكرمي أكثر من )األول

 ٯتة اليت تعرضت لؤلخبلؽ يف ثنايا القصص القرآنية، كاألحكاـ الشرعية. ا٠تلقية صراحة ىذا سول اآليات الكر 
: ا١تنزلة العظيمة اليت جعلت ٢تا يف ميزاف اإلسبلـ حيث مدح هبا النيب صلى اهلل عليو كسلم يف قولو سبحانو:" كإنك لعلى الثاني

 . .خيليق عظيم "سورة القلم آية 
 من أىداؼ أركاف اإلسبلـ العبادية.  : جعل الشارع الكرمي األخبلؽ ىدفان الثالث
 : الوعيد الشديد ١تن ترؾ شيئان منها.الرابع

: اىتماـ علماء الشريعة هبا: فقد اىتم علماء الشريعة باألخبلؽ منذ العصر األكؿ اٞتر٭تُت كانوا ٭ترصوف على االلتزاـ الخامس
 باألخبلؽ اإلسبلمية ك٭تثوف الناس على االلتزاـ هبا.

 : (0.-22، ص ص 8100)ياٞتن، ت األخالق اإلسالمية خصائص أو سما
 أهنا تقـو على العقيدة اإلسبلمية الراسخة.  .0
 األخبلؽ اإلسبلمية أخبلؽ إنسانية:  .8

 إف األخبلؽ اإلسبلمية ٖتارب العنصرية كتدعو إذل اإلنسانية. . أ
 كتقـو على أساس أف البشر ٚتيعان من أصل كاحد. . ب
 كجعل التفاضل ال باألنساب أك السبللة كإ٪تا بالتفاضل باألعماؿ ا٠تَتة كالعلم كاإلٯتاف كالتقول كالصبلح.  . ت
 تنهى كذلك عن السخرية كاالستهزاء كالتنابذ باأللقاب السيئة.  . ث

 األخبلؽ اإلسبلمية أخبلؽ متكاملة كشاملة:  .2
 ألف ىذه األخبلؽ تشمل عبلقات اإلنساف باإلنساف كبالكائنات األخرل.  . أ

 كتشمل األخبلؽ للجانب الباطٍت كللجانب الظاىرم السلوكي.  . ب
 األخبلؽ اإلسبلمية مرتبطة بالعقل كالعلم كاٟتكم كالعدالة:  ..

 إهنا تدعو إذل تعقل األمور كعدـ إتباع ا٢تول كالتقليد األعمى.  . أ
 ة با١تعيار العقلي إذل جانب ا١تعيار الشرعي. كزف القيم األخبلقي . ب
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 ا١تعيار العقلي الثاين من ال يرضى لنفسو سلوكان ال ٬توز أف يعامل بو اآلخرين أيضان.  . ت
 العدالة يف ا١تعاملة. . ث
 األخبلؽ اإلسبلمية أخبلؽ كاقعية كقابلة للتطبيق. 

 األخبلؽ اإلسبلمية قائمة على قيم ثابتة. .5
 إهنا قيم متكاملة مع القيم الدينية كاإلنسانية كالعلمية كاالجتماعية كاالقتصادية معان.  .3
 إهنا قيم متناسبة مع الفطرة اإلنسانية الدينية كاألخبلقية. .2

 خصائص اإللزام الخلقي في اإلسالم: 
األخبلقية األخرل كىي ٯتتاز اإللزاـ ا٠تلقي يف اإلسبلـ ٓتصائص ىامة ال توجد ٔتثل ىذا الوضوح يف الفلسفات 

 (: 55-58، ص ص .811)نٌصار، 
 اإللزام بقدر اًلستطاعة:  .0

إف اإلسبلـ قد راعى استطاعة اإلنساف يف إلزامو بالقوانُت األخبلقية ك٢تذا دل يكلفو فوؽ طاقتو قاؿ تعاذل: "ال ييكلف 
،كىذا ا١تبدأ كما تقتضيو األخبلؽ 03التغابن آية  ،" فاتقوا اهلل ما استطعتم "سورة823اهلل نفسان إال كسعها "سورة البقرة آية 

السليمة تقتضيو كذلك العدالة اإل٢تية إذ ال ٯتكن أف تكوف األخبلؽ صاٟتة للتطبيق إال هبذا الشرط كليس من العدالة تكليف 
م مثقاؿ ذرة "سورة ا١ترء ما ال يطيق بل ىو ظلم كاهلل تعاذل قد كصف نفسو بالعدالة كنفى عن نفسو الظلم: "إف اهلل ال يظل

،" ك٘تت كلمت ..،كقاؿ أيضان:" إف اهلل ال يظلم الناس شيئان كلكن الناس أنفسهم يظلموف "سورة يونس آية 1.النساء آية 
 . 005ربك صدقان كعدالن ال ميبدؿ لكلماتو "سورة األنعاـ آية 

نساف فهو ال يكلفو ما ال يطيق بل كعلى ىذا ٯتكن أف نقوؿ إف اإللزاـ ا٠تلقي يف اإلسبلـ يكوف حسب استطاعة اإل
 جعل ذلك يف إمكانو كحسب طاقتو كقدرتو. 

 . سهولة التطبيق: 2
ليست األخبلؽ اإلسبلمية متوافقة مع قدرات الناس كاستطاعتهم فحسب بل إهنا أسهل ٦تا يطيقونو قاؿ تعاذل:" 

ملنا ما ال طاقة لنا بو "سورة البقرة آية ، كقاؿ: "ربن.02كعلى الذين يطيقونو فدية طعاـ مسكُت "سورة البقرة آية   . 823ا ال ٖتي
نرل من ىاتُت اآليتُت أف اهلل دل يعفنا فقط ٦تا ال طاقة لنا بو، بل أعفانا ٦تا نطيقو بشق األنفس ألنو تعاذل دل يضع 
نظامو لنا ليحرجنا كيضعنا يف عسر كضيق من اٟتياة بل أراد ىدايتنا كتيسَت السبل أمامنا للوصوؿ إذل حياة سعيدة: "كما جعل 

 . 22ج آية عليكم يف الدين من حرج "سورة اٟت
 . مراعاة الحاًلت اًلستثنائية: 3

لقد راعى اإلسبلـ التخفيف عن ا١تكلفُت يف بعض التكاليف الشرعية حينما يكوف ىناؾ حرج كمشقة فتارة يكوف 
ىذا اإلعفاء كامبل، كما يعفى بعض العاجزين من فريضة اٞتهاد كاهلل يقوؿ: "ليس على األعمى حرج كال على األعرج حرج كال 

، ككما ٬توز للمستضعفُت يف األرض أف يبقوا حيث ىم، ما داموا ال ٯتلكوف كسيلة 02ى ا١تريض حرج "سورة الفتح آية عل
ا٢تجرة، يقوؿ تعاذل: "إال ا١تستضعفُت من الرجاؿ كالنساء كالولداف ال يستطيعوف حيلةن كال يهتدكف سبيبل فأكلئك عسى اهلل أف 

 . ..-2.يعفو عنهم "سورة النساء آية 
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 أسس القيم األخالقية: 
، ص .810تتلخص القيمة ا٠تلقية يف البيعد عن السلوكيات ا٠تاطئة كىذا ٭تتاج إذل مراعاة أربعة جوانب )عزت، 

22 :) 
 اٞتانب الديٍت.  .0
 اٞتانب النفسي.  .8
 اٞتانب االجتماعي.  .2
 اٞتانب السلوكي " العملي ".  ..

 الواجب األخالقي عند الفقهاء: 
لقد عيٍت الفقهاء عناية كبَتة ٔتصطلح الواجب كجعلوه ضمن أقساـ اٟتكم التكليفي ا٠تمسة، كىي: الواجب، 

باح، كا١تكركه، كاٟتراـ. 
ي
 كا١تندكب، كا١ت

كحقيقة الوجوب يف اللغة: ييقاؿ: كجب الشيء ٬تب كجوبا أم لـز كثبت كقد يطلق ٔتعٌت السقوط كمنو ييقاؿ: كجبت 
 الشمس إذا سقطت. 

ما العرؼ الشرعي: ىو ما طلب الشارع فعلو على كجو اللزـك ْتيث يذـ تاركو كمع الذـ العقاب كٯتدح فاعلو كمع أ
 ا١تدح الثواب. 

كٖتتم الفعل أك لزكمو يستفاد من صيغة الطلب كصيغة األمر اجملردة فهي تدؿ على الوجوب أك من ترتيب العقاب 
كالوفاء بالعقود ك٨تو ذلك كلها من األفعاؿ الواجبة اليت ألـز الشارع ا١تكلف هبا  على ترؾ الفعل فإقامة الصبلة كبر الوالدين

 (. .2، ص .811كرتب العقاب على تركها )نٌصار، 
 (: 022-028، ص ص 8100)ياٞتن،  مواصفات المجتمع المسلم التي يجب تكوينها لدى األجيال

 لوكيات ٔتوجبها. غرس العقيدة اإلسبلمية الصحيحة القوية كالدافعة إذل الس .0
 التنشئة على القيم األخبلقية كاآلداب االجتماعية اإلسبلمية النبيلة.  .8
 التنشئة على األخوة اإلسبلمية كاحملبة كا١تودة فيما بينهم. .2
 التنشئة على التعاكف كالتضامن كالتماسك االجتماعي.  ..
 ية.التنشئة على االنتظاـ كاالنضباط كالتقيد باألنظمة كاللوائح االجتماع .5
 التنشئة على التضحية من أجل الدفاع عن اجملتمع كالعمل لرفع شأنو بُت اجملتمعات.  .3
 التنشئة على العدالة كاإلنصاؼ كاالعًتاؼ باٟتق كمراعاة حقوؽ اآلخرين.  .2
 التنشئة على االلتزاـ باألمانة كالعهود كا١تواعيد كترؾ الغش كا٠تدعة.  .2
 التنشئة على ا١تسارعة إذل ا٠تَتات كخدمة الدين كاألمة.  ..

 .التنشئة على إتقاف األعماؿ كالتفوؽ فيها، كيف ا١تهن كالصنائع. 10
 .التنشئة على النظافة كالطهارة كنظافة البيئة. 11
 .التنشئة على التصرؼ باٟتكمة يف األسرة كا١تدرسة كاجملتمع. 12
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 . التنشئة على الرٛتة كالعطف كالشفقة على الناس صغاران ككباران. 13
 .التنشئة على ا١تثاليات االجتماعية كاالقتداء بالشخصيات اإلسبلمية ا١تثالية العظيمة بُت ا١تاضي كاٟتاضر. 14
ة لئلسهاـ يف بناء خَت ٣تتمع . التنشئة على ركح ا١تنافسة كا١تسابقة الشريفة يف العلـو كا١تعارؼ كالصنائع كا١تهن ا١تختلف15

 إنساين أك خَت أمة. 
 العوامل المؤثرة في السلوك األخالقي: 

سلوؾ اإلنساف األخبلقي يتأثر بعدة مؤثرات إ٬تابية كسلبية داخلية كخارجية كيصل تأثَت ىذه ا١تؤثرات إذل أف تطغى 
صلى اهلل عليو كسلم: "كمن يتصرب يصربه اهلل "، كقاؿ على خلقو األساسي حىت يصبح السلوؾ اٞتديد لو خيليقان كطبعا كقد قاؿ 

أبو الدرداء رضي اهلل عنو: "إ٪تا العلم بالتعليم كإ٪تا اٟتلم بالتحليم" كىذا اٟتديث كاألثر دليبلف على أف اإلنساف يستطيع أف 
 يتخلق باألخبلؽ اٟتسنة إذا عـز على ذلك كأعانو اهلل سبحانو كتعاذل. 

وؿ أحد إف اإلنساف ا١تفطور على خلق معُت ال يستطيع االنفكاؾ عنو بل يستطيع من كليس من الصحيح أف يق
 خبلؿ اجملاىدة أف يغَت من خلقو إذل األفضل.

فاألخبلؽ ىي يف اٟتقيقة صفات نفسية ٯتكن بل يطلب تغيَتىا إذل األفضل حىت يغَت اهلل كاقع اإلنساف كاجملتمع 
 (. 21-.8، ص ص .810كاألمة )اٟتميداف، 

)عزت،  وألن التفكير يرتبط بصورة مباشرة باألخالق فإنو لتحقيق الفعل الخلقي ًل بد من توافر الشروط التالية
 (: 03-05، ص ص .810

 ال بد من كجود الدكافع إلتياف ىذا الفعل كىي مستمدة من التفكَت كالفهم كتعقل ا١توقف عند اإلنساف.  . أ
 كاالنفعاالت "أحبو، أكرىو".  توافر العاطفة "أف يركؽ رل ىذا ا١توضوع "، . ب
 أف يكوف لدم القدرة على تنفيذه.  . ت
 أف يكوف لدم القوة للنفاذ إليو بسبب خَتيتو أك عدالتو أك ٦تيزاتو أك منفعتو.  . ث
 أف توافق مع تفكَتم ا٠تاص كا١تتعلق هبذا ا١توضوع.  . ج

 ويالحظ من خالل ما سبق أن الفعل الخلقي يرتبط بجانبين أساسيين: 
 كىو جانب ذايت يف اإلنساف كىو "االنفعاؿ" الذم يقود اإلنساف، إذل عدـ القدرة على التحكم يف السلوؾ.  األكؿ:اٞتانب 

 كىو ٣تموعة األشياء األخرل ا٠تارجية مثل القوانُت، كاجملتمع الذم أتعامل معو. اٞتانب الثاين:
 ثانًيا: أخالقيات مهنة التعليم:

 مقدمة: 
إف الًتبية ا١تعاصرة تسعى إذل إكساب الفرد أ٪تاطان سلوكية تتفق مع ثقافة األمة كعقيدهتا ليكوف مواطنان صاٟتان نافعان 

 كفاعبلن يف اجملتمع ك٢تذا يسعى الفرد لتنمية قدراتو كمهاراتو ليصبح أكثر تأىيبلن يف تعاملو مع اجملتمع الذم يعي فيو. 
ا١تعاصرة البعد اإلنساين العا١تي كالذم أخذ يتجذر يف ثقافة اجملتمعات من خبلؿ كسائل كيتضمن ا١تعٌت الشامل للًتبية 

 ا١تواصبلت كاالتصاالت.
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إف سرعة التنقل كاختصار ا١تسافات كاألكقات كفورية االتصاالت كل ىذه األمور ساعدت على ٖتقيق مزيد من 
خرين من كافة فئات البشر بصرؼ النظر عن معتقداهتم التفاىم الدكرل كالعا١تي كما ساعدت على تكريس مفهـو تقبل اآل

كأعراقهم كألواهنم كثقافاهتم احمللية كما أخذت مفاىيم الصداقة العا١تية كضركرة إحبلؿ السبلـ العا١تي كاألخوة اإلنسانية كحقوؽ 
داف العادل كما أخذت مفاىيم التعصب اإلنساف كضركرة االلتزاـ هبا كٛتايتها تأخذ طريقها إذل مناىج الًتبية ا١تعاصرة يف معظم بل

-0.،ص ص  2..0كاإلرىاب تزكؿ شيئان فشيئان ليحل ٤تلها مفاىيم التعايش كاالحًتاـ ا١تتبادؿ كا١تصاحل ا١تشًتكة) القضاة ، 
.8  .) 

لقد كاف ا١تعلموف يف ا١تدارس العامة يشعركف بأهنم ٣ترد شيء ثانوم يف ماكينة ضخمة يلـز ٢تا حجرات كأطفاؿ 
اعات كأدكات إللقاء الدركس كبعد فًتة ٤تدكدة يتوقع من التبلميذ أف يكونوا قد استفادكا كاكتسبوا ا١تعلومات كا١تهارات كس

البلزمة كعلى الرغم من أف تلك البنية مر٭تة كشائعة لكل من ا١تعلمُت كالتبلميذ إال أهنا ال تنجح دائمان يف ٖتسُت اإلدراؾ أك 
 القدرات العقلية. 
 عادةن ما يشعركف بنقص الوقت أك اٟترية يف توجيو عملية تعلم كل تلميذ يف إدارة تعليم األفراد. وف فا١تعلم

كلكن يف اآلكنة األخَتة تبدؿ ىذا الدكر ليلقي على عاتق ا١تعلمُت إدارة األنشطة التعليمية ا٠تاصة بالطبلب كبدالن من 
نفس الوقت يقـو التبلميذ بدالن من ذلك با١تشاركة يف ٣تموعة متنوعة  أف يقـو معلم كاحد بتعليم ٚتيع التبلميذ نفس الشيء يف

 (.28، ص .811من األنشطة يف نفس الوقت )ضحاكم كحسُت، 
إف االىتماـ بأخبلؽ ا١تهنة ينطلق من مفهـو قوؿ اهلل تعاذل: "كنزلنا عليك الكتاب تبيانان لكل شيء كىدل كرٛتةن 

 .(.2كبشرل للمسلمُت" النحل )
الكرمي بٌُت ما ٭تتاجو الناس يف حياهتم كىذا يدؿ على ضركرة ربط العمل ٔتبادئ اإلسبلـ ألف مبادئ اإلسبلـ  فالقرآف

 جاءت ٔتا فيو صبلح ا٠تلق يف معاشهم كمعادىم. 
فكل كظيفة مباحة يعمل فيها العامل ا١تسلم بنية صاٟتة لبناء ٣تتمع إسبلميو خدمة ا١تسلمُت فإنو يزرع لآلخرة سواء  

الوظيفة شرعية أك علمية أك صناعية أك إدارية أك تربوية أك غَتىا قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: "إ٪تا األعماؿ بالنيات كإ٪تا  كانت
 .(.، ص .810لكل امرئ ما نول")اٟتميداف، 

إف من أىم ٝتات القرف اٟتادم كالعشرين الذم نعيش فيو اآلف ىو سرعة التغيَت كسرعة قبوؿ اٞتديد كاالنفجار 
 عريف الذم جعل من األمم كالدكؿ تتسابق يف تنمية مواردىا البشرية ككيفية استغبلؿ ثركاهتا الطبيعية.ا١ت

ىذه السمات دفعت الدكؿ إذل أف تعطي األكلوية للًتبية كالتعليم يف خططها ا١تستقبلية كالتنموية بعدما تأكد ٢تا كمن 
ياف السماكية كٓتاصة الدين اإلسبلمي اٟتنيف الذم ركز كبشكل كبَت خبلؿ الوقائع التارٮتية كما أكدت عليو اٟتضارات كاألد

على أ٫تية العلم كدكره يف التنمية البشرية كرقيها كما أثبتو التاريخ العريب اإلسبلمي خَت دليل على ذلك ككاف من نتيجة ذلك 
 االزدىار كالتقدـ العلمي كالتكنولوجي الذم يشهده العصر اٟتارل. 

كقد لوحظ كمن خبلؿ التقارير الًتبوية الصادرة عن ا١تنظمات الدكلية ا١تختصة يف الًتبية كالتعليم "اليونسكو "، 
كباألرقاـ اإلحصائية كيف أف الدكؿ على ٥تتلف مستوياهتا تتسابق يف زيادة نسبة حصة الًتبية كالتعليم يف ميزانيتها لغرض ٖتقيق 

 ( .، ص .811لمية. )الدكرم، الرقي كالتقدـ كمواكبة اٟتركة الع
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رفع اإلسبلـ من شأف العلم كما رفع من شأف مهنة التعليم يف اجملتمع اإلسبلمي فجعلها مهنة األنبياء كا١ترسلُت ككلف 
هبا خامت رسلو ٤تمدان صلى اهلل عليو كسلم بقولو تعاذل: " ىو الذم بعث يف األميُت رسوالن منهم يتلوا عليهم آياتو كيزكيهم 

 (.8كيعلمهم الكتاب كاٟتكمة "سورة اٞتمعة )
كليس من تكرمي ١تهنة التعليم كالعلماء أعظم من أف يكوف التعليم لكتاب اهلل "القرآف الكرمي "كأف تكوف أكؿ آية نزلت 

تعاذل: "اقرأ منو على سيد ا١ترسلُت نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم بوساطة الوحي األمُت جربيل عليو السبلـ ىي قولو سبحانو ك 
 (. 2كربك األكـر "سورة العلق )

كىي إشارة كاضحة إذل أ٫تية القراءة كالكتابة كأ٫تية العلم كا١تعرفة يف الدين اإلسبلمي كتتجلى أ٫تية العلم كمكانتو يف 
 (.002، ص .811اإلسبلـ يف أىم مصدرين، ك٫تا: القرآف الكرمي كالسنة النبوية. )الدكرم، 

ستمرار إذل ا١تساعدة ا١تهنية اليت توجو جهودىم اليومية ١تمارسة أساليب تربوية جديدة يف التدريس ك٭تتاج ا١تعلموف با
لبلرتقاء بعملهم داخل حجرات الدراسة كيتم تقومي ىذه ا١تساعدة على أفضل كجو باستخداـ أسلوبُت ىامُت ٫تا )ضحاكم 

 (: .2، ص .811كحسُت، 
ة للمعلم كجزء ال يتجزأ من العمل اليومي الذم ٯتارسو ا١تعلم كقد يتم ذلك يف من خبلؿ دعم يركز على ا١تمارسات اليومي . أ

صورة كجود معلم آخر أكثر خربة معو ليقوما معان بالتدريس التعاكين أك ١تساعدتو يف التخطيط ك٦تارسة التفكَت ا١تتأمل فيما 
 يقـو بو ا١تعلم من عمل. 

مثل أعماؿ التبلميذ أك ملفاهتم أك حوؿ تقارير ا١تمارسات  من خبلؿ عقد مناقشات ٚتاعية حوؿ منتجات حقيقية . ب
 التعليمية اليت يكتبها ا١تعلموف بأنفسهم. 

ككل من األسلوبُت إ٪تا يهدفاف إذل مساعدة ا١تعلم على أف يقـو بالتفكَت ا١تتأمل يف عملو )كفق ا١تصطلح ا١تعركؼ 
 ضوء األىداؼ اٞتديدة ا١تستهدؼ ٖتقيقها لتنمية شخصية بالتفكَت التأملي الذم ينعكس يف فكر ا١تعلم ك٦تارساتو(، يف

 التبلميذ كيف النهاية يهدؼ ىذاف األسلوباف إذل دعم قدرة ا١تعلم على التخطيط كاٗتاذ القرار داخل حجرة الدراسة. 
بلقياهتا من كتعد مهنة التعليم من أشرؼ ا١تهن كمهنة األنبياء كالرسل كىي مهنة ٢تا مكانتها ا١تقدسة ألهنا تستمد اخ

 الشريعة اإلسبلمية كمبادئ اٟتضارة اإلسبلمية.
كتعترب ا١تدرسة ىي ا١تؤسسة األخبلقية ا١تسئولة عن توفَت بيئة تعليمية أخبلقية مناسبة تساعد يف بناء الطالب خلقيا 

 تعلم األفضل. كىي كذلك مسئولة عن نشر ىذه االخبلؽ كتفعيلها يف كل ٦تارساهتا كتعامبلهتا من اجل اٟتصوؿ على ال
كقد أصبح االلتزاـ األخبلقي ا١تهٍت من أىم خصائص النزعة ا١تهنية كالتحرؾ العملي يف إتاه التمهُت ٭تتم كجود 

تنبع من ا١تهنة ذاهتا ك٘تثل األساس القيمي الذم يلتـز بو ٚتيع ا١تمارسُت للمهنة يف أداء  كآدابمعايَت سلوكية كقواعد أخبلقية 
ت االخبلؽ ا١تهنية لكل فرد يعمل يف مهنة ما، فإهنا أكثر أ٫تية كضركرة ١تن يعمل يف مهنة التعليم كذلك كاجباهتم. كإذا كان

بسبب الطبيعة اإلنسانية كاألخبلقية ٢تذه ا١تهنة اليت هتدؼ إذل بناء شخصية اإلنساف بأبعادىا كافة، فضبل عن أ٫تية الدكر الذم 
 (.8ـ، ص 8112د اثار تربيتو كتعليمو للطبلب اذل أجياؿ عديدة )األلفي ،يلعبو ا١تعلم يف ا١تؤسسة الًتبوية حيث ٘تت

كتيعرؼ أخبلقيات مهنة التعليم بأهنا معايَت متفق عليها لضبط السلوؾ الذم تقتضيو مسؤكليات مهنة التعليم 
 (.022، ص 8112)الغامدم، 
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 مصادر أخالقيات مهنة التعليم: 
 ا١تصدر الديٍت. .0
 األنظمة. التشريعات كالقوانُت ك  .8
 القيم كالعادات كالتقاليد السائدة.  .2
 األدب الًتبوم. ..

إن أدوار المعلم قد تغيرت في الوقت الحاضر، نتيجة عدد من العوامل التي ًل يمكن تجاىلها، وىذه العوامل 
 : (018-010، ص ص .811)عبد ا٢تامشي كالعزاكم، ىي 

 التغَتات ا١تستمرة يف ٣تاالت اٟتياة االجتماعية كالثقافية كالعلمية.  .0
 االنتقادات اليت كجهت للًتبية حوؿ ٖتقيق التنمية الشاملة كمواجهة التحديات ا١تتنوعة.  .8
 االٕتاه ٨تو تطبيق مبدأ دٯتقراطية التعليم، كمبدأ تكافؤ الفرص.  .2
 عليمية تتناسب كقدرات كحاجات الطبلب. ازدياد اٟتاجة إذل تفريد التعليم كتوفَت فرص ت ..
نشوء ا١تدرسة ا١توازية كانتشار استخدامها مثل التلفزيوف كاإلذاعة ا١تدرسية كاألفبلـ كغَتىا من ا١تؤسسات اليت توفر  .5

 أنشطة تربوية خارج نطاؽ الًتبية ا١تدرسية النظامية. 
 لى الًتبية ا١تدرسية. التوجو ٨تو ضركرة تبٍت مبدأ الًتبية ا١تستدٯتة كانعكاساهتا ع .3
 دكاـ الفًتتُت كزيادة عدد التبلميذ يف الصف الواحد.  .2
 التقدـ ا١تتسارع يف ٣تاؿ التقنيات الًتبوية.  .2
 اٟتاجة إذل االستفادة من ا١تصادر البشرية كالطاقات الفنية يف اجملتمع احمللي كاٟتاجة إذل تنميتها.  ..

 .التوجو ٨تو تشجيع العمل ا١تنتج. 10
ك٭تتاج ا١تعلم اٞتديد إذل ٣تموعة من ا١تعلومات اليت تقدمو إذل عملو اٞتديد حيث تؤثر ا١تعلومات اليت ٭تصل عليها 

 ا١تعلم اٞتديد يف األياـ كاألسابيع األكذل من عملو على أدائو كإتاىاتو النفسية لسنوات عديدة قادمة. 
لى األىداؼ منها على سبيل ا١تثاؿ الًتحيب بالقادمُت اٞتدد كهتدؼ برامج تقدمي ا١تعلمُت اٞتدد للعمل إذل العديد ع

 كخلق إتاىات نفسية طيبة عن العمل كهتيئتهم للعمل، كتدريبهم على كيفية أداء العمل. 
وأىم البيانات والمعلومات التي يجب توفيرىا للمعلم الجديد في ىذا النوع من برامج التنمية المهنية ىي 

 (: 012-012ص ، ص .811)ضحاكم كحسُت، 
 معلومات عامة عن ا١تدرسة مثل التنظيم اإلدارم، كا٠تريطة التنظيمية ٢تا. _ 

 ساعات العمل كنظاـ اٟتضور كاالنصراؼ.  .0
 طريقة استخداـ ٦تتلكات ا١تؤسسة مثل التليفوف كآالت التصوير.  .8
 األجور كاالستحقاقات كالعبلكات كاالستقطاعات.  .2
 ارئة كإجراءاهتا. اإلجازات العادية كا١ترضية كالط ..
 السلوؾ ا١ترغوب يف العمل كقواعد األكل كا١تشركبات.  .5
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 قواعد األمن الصناعي كالسبلمة.  .3
 التأمينات االجتماعية كا١تعاشات كأنظمة العبلج.  .2
 اإلجازات كاألعياد.  .2

 .الًتقيات كاٟتوافز. 10
 .أٝتاء ا١تديرين كالزمبلء.11

 (: 0.21)ا٠ترباف ، والتي تهدف إلى التاليوىناك ما ُيسمى بمواثيق مهنة التعليم، 
 ٖتديد كاجبات ا١تعلمُت ٨تو أنفسهم كمهنتهم كطبلهبم ك٣تتمعهم.  .0
 توعية العاملُت يف مهنة التعليم بأ٫تية ا١تيثاؽ كدكره يف تعزيز مهنة التعليم كاالرتقاء هبا.  .8
 ا١تسا٫تة يف تعزيز مكانو ا١تعلم.  .2
 كا١تسئولُت كاجملتمع.  التعريف ْتقوؽ ا١تعلمُت على الطلبة ..
 حفز ا١تعلم على اف يتمثل قيم مهنتو كأخبلقها سلوكا يف حياتو.  .5

 تاريخ مواثيق مهنة التعليم: 
ـ( من نشاطات كبَتة ٨تو ٘تهُت 0.15ما قامت بو اٞتمعية الوطنية للًتبية يف أمريكا عاـ) على ا١تستول العا١تي:. 1

التعليم كالوقوؼ على أخبلقياتو، ككاف من أىداؼ اٞتمعية )هتذيب ا٠تلق ، كٖتسُت شؤكف ا١تهنة ،كرفع مستول التعليم( 
ـ عينت اٞتمعية الوطنية للًتبية ٞتنة  .0.8 عاـ ،كحصلت على االعًتاؼ التشريعي من الكو٧ترس كا١تصادقة على أىدافها كيف

ا١تهنة لتقنُت اٞتانب األخبلقي ١تهنة التعليم. كيطلق على ا١تيثاؽ األخبلقي ١تهنة التعليم يف أمريكا دستور  أخبلقياتلوضع 
 االٖتاد القومي للتعليم. 

( ميثاؽ ا١تعلم العريب الذم 0.32اعتمد مؤ٘تر كزراء الًتبية كالتعليم العرب الذم عقد عاـ ) على ا١تستول العريب:. 2
( مادة تناكلت كاجبات ا١تعلم ٕتاه مهنة التعليم كٕتاه زمبلء ا١تهنة كإتاه تطوير أنفسهم ١تواكبة التطور العلمي .0تكوف من )

آذار)مارس(من كل عاـ يـو ا١تعلم العريب كانتهى ا١تيثاؽ بأداء ا١تعلم قسما  كٕتاه األسرة كاجملتمع كما حدد ا١تيثاؽ يـو الثامن من
 خاصا ٔتزاكلة مهنة التعليم عند بدء العمل. 

مكتب الًتبية لدكؿ ا٠تليج  إعبلفأصدر مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج كثيقة بعنواف ) على ا١تستول ا٠تليجي:. 3
ـ( كقد تضمن ٜتسة ٤تاكر رئيسة تتضمن عددا من البنود كما قامت دكؿ خليجية منفردة  0.25ألخبلؽ مهنة التعليم( عاـ )

 بإعداد مواثيق أخبلقية ١تهنة التعليم كىي قطر، الكويت، ا١تملكة العربية السعودية. 
علمُت يف ٣تتمعنا العريب ال ٖتقق األىداؼ كافة ا١تنشودة منها كعلى الرغم ك٦تا ال شك فيو إف كليات الًتبية كإعداد ا١ت

من التطورات اليت حدثت يف السنوات األخَتة يف أساليب إعداد ا١تعلم العريب فيمكن القوؿ إف ىذا اإلعداد ما زاؿ يعاين من 
يوب يف ا١تقررات الدراسية كتدين مستول قصور يف جوانب عديدة مثل: عدـ كفاية بعض أساتذة كليات الًتبية كأيضا ىناؾ ع

األنشطة الطبلبية كسلبيات االمتحانات ككسائل تقومي طبلب ىذه الكليات كتؤكد دراسة حجاج أف برامج إعداد ا١تعلمُت يف 
أف الببلد العربية يغلب عليها الطابع اللفظي كأف معظم مقررات برامج إعداد ا١تعلم تقدـ بصورة لفظية ال يستطيع الدارس 
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) عبد ا٢تامشي  وإعداد المعلم في المملكة العربية السعودية يتمحور في التالييستفيد منها على الصعيد ا١تهٍت فيما بعد 
 (:  028-020، ص ص .811كالعزاكم ، 

ت ا٢تدؼ العاـ من برامج إعداد ا١تعلمُت يف السعودية ىو توفَت العدد البلـز من ا١تعلمُت كا١تعلمات يف ٥تتلف التخصصا .0
يف ٥تتلف ا١تراحل الدراسية هبدؼ الوصوؿ إذل ٖتقيق االكتفاء الذايت بإحبلؿ ا١تعلمُت السعوديُت ٤تل ا١تعلمُت غَت 

 السعوديُت كمواجهة االزدياد ا١تطرد يف عدد الطلبة. 
رحلة ( سنوات بعد حصولو على الشهادة االبتدائية ليتمكن من تدريس ا١ت2استبدلت ا١تعاىد القدٯتة اليت يتدرب ) .8

 ( سنوات بعد إهناء ا١ترحلة ا١تتوسطة كذلك يتدرب حىت يتمكن من تدريس ا١ترحلة ا١تتوسطة. 2االبتدائية )
مع تزايد عدد الطلبة يف ا١ترحلتُت ا١تتوسطة كالثانوية استدلت ا١تعاىد القدٯتة للمعلمُت كا١تعلمات ٔتعاىد جديدة ىي معاىد  .2

 علمات الثانوية لتحل ٤تل القدٯتة. ا١تعلمُت للمرحلة االبتدائية كمعاىد ا١ت
 إنشاء مراكز العلـو كالرياضيات لتخريج ا١تعلمُت على مستول أكادٯتي، كتربوم لتغطية اٟتاجة إذل ىذه التخصصات. ..
( سنوات 2تقـو كزارة ا١تعارؼ باختيار عدد من ا١تعلمُت اٟتاصلُت على الثانوية العامة بعد ٦تارستهم للتدريس ١تدة ) .5

كرة يف اللغة اإل٧تليزية يقيمها ا١تركز الثقايف الربيطاين ١تدة عاـ يبعثوف بعدىا إذل أمريكا أك بريطانيا لتطوير بإعطائهم د
 قدراهتم على تدريس اللغة اإل٧تليزية. 

 ميثاق أخالق مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية: 
 8113فرباير  05ىػ ا١توافق٤0.82تـر  2 تاريخ مهنة التعليم بأمر ساـ يف أخبلقياتصدرت ا١توافقة على ميثاؽ 

كيتكوف من مقدمة كٙتاين مواد رئيسة متبوعة بعدد من ا١تبادئ اليت هتدؼ اذل تعزيز انتماء ا١تعلم لرسالتو كمهنتو كاالرتقاء هبا 
 كاإلسهاـ يف تطوير اجملتمع الذم يعيش فيو، كتقدمو كيتضمن ا١تيثاؽ عدة مواد. 

 ة والقانونية لمهنة التعليم:المسؤولية األخالقي
 ترل الفلسفة ا١تثالية أف على ا١تعلم أف يكوف قدكة حسنة عقليان كخلقيان لتبلميذه فهو أىم عنصر يف ا١تدرسة. 

ك٬تب أف يكوف مؤىبلن تأىيبلن كافيان كذا قدرة كمعرفة كبصَتة إنسانية كأف يعمل على مساعدة التلميذ على النمو 
 أف يعمل على اكتشاؼ مواىب كطاقات تبلميذه.لتحقيق ذاتو كأف عليو 

فمهمة ا١تعلم ىي إظهار قدرات تبلميذه كالكشف عن مواىبهم كقدراهتم فالفلسفة ا١تثالية كال شك تعلي من شأف 
 ا١تعلم ألهنا تعٌلق عليو أ٫تية كبَتة.

من عقل الطالب حيث أف ا١تعاين  كييعد ا١تعلم قائدان للعملية الًتبوية كأف مهمتو تقـو على توليد األفكار كا١تعاين
 كاألفكار كامنة يف ا١تتعلم. 

ك٢تذا أكد سقراط يف تدريسو على توليد ما بالعقل من أفكار لغرض الوصوؿ إذل مبادئ عامة مع طبلبو ٯتكن 
 (.052، ص2..0االتفاؽ عليها )القضاة، 

١تهنية من تبعات قانونية ٖتددىا القوانيُت أك كيقصد با١تسؤكلية القانونية كل ما يًتتب على إخبلؿ ا١تعلم بواجباتو ا
 اٞتهات الرٝتية ا١تشرفة على ٦تارسة مهنة التعليم كوزارات الًتبية كالتعليم كا١تديريات التابعة ٢تا كنقابات ا١تعلمُت كغَتىم. بينما

ءىا من اجملتمع اك من زمبلء ا١تهنة إذ قد ا١تسؤكلية األخبلقية ١تهنة التعليم تعٍت ا١تسؤكلية األدبية اليت يتحملها ا١تعلم كيكوف جزا
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يكوف عدـ االحًتاـ اك النبذ اك االحتقار ١تن ٮتل بشرؼ مهنة التعليم كآداهبا اك يغش اك يتغيب بشكل مستمر عن أداء كاجبو 
ه كاجملتمع فهي مسؤكلية التعليمي، كما ٯتيز ا١تسؤكلية األخبلقية عن ا١تسؤكلية القانونية اهنا مسؤكلية ا١تعلم اماـ اهلل كاماـ ضمَت 

، .811داخلية فردية بينما ا١تسؤكلية القانونية تنفذىا سلطة خارجية كتتطلب مهنة التعليم تكامل ا١تسؤكليتُت. )سلـو كٚتل، 
 (. ..2-2.2ص ص 

 أىم األخبلقيات اليت ٬تب على ا١تعلم أف يتصف هبا كىي التارل:  (3122)يالجن، كقد ذكر 
 أف يكوف ٥تلصان يف التعليم مرضاةن هلل تعاذل ك٠تدمة الدين كاألمة.  .0
 أف يكوف صادقان كأمينان يف كل ما اؤ٘تن عليو. .8
 أف يكوف صابران كحليمان كمتأنيان.  .2
 أف يكوف حازمان كحاٝتان مع االنبساط كمع عدـ الغلظة كالفظاظة.  ..
 ُت. أف يكوف رحيمان كلطيفان كمشفقا كٓتاصة مع صغار ا١تتعلم .5
 أف يكوف متواضعان من غَت مذلة كال مهانة.  .3
 أف يعترب نشر القيم كاآلداب كتربية األجياؿ رسالة ا١تعلم كأف يتجنب الضرب كالشتيمة كالتحقَت كاإلىانة كالتفرقة كاحملاباة.  .2
 أف يكوف عامبلن بعملو كقدكة لغَته.  .2
 أف يكوف زاىدان كحريصان على اإلفادة العلمية.  ..

 يم كإتقانو كما ينبغي. إجادة التعل .01
 أف يتخلق باألخبلؽ اٟتميدة مع الناس عامة.  .00
 أف يكوف عادالن يف معاملة طبلبو كزمبلئو.  .08
 إيثار مصلحة الطبلب التعليمية على ا١تصاحل الشخصية.  .02
 أف يكوف حسن ا١تنظر كا١تلبس كحسن ا١تظهر بصفة عامة.  ..0
 أف يعترب ا١تتعلمُت الذين يعلمهم كأبنائو.  .05
 تربية طبلبو على اٞتدية كبذؿ اٞتهد لرفع ميثل الدين كاألمة ك٘تثيلها خَت ٘تثيل يف كل مكاف.  .03

كإف التقدـ التكنولوجي ال يعٍت إلغاء ا١تعلم بل تبديل أدكاره كأف ا١تهارات كا١تهاـ قد تغَتت فالعصر التكنولوجي 
قبل ٖتديات جديدة، ككبَتة، كسريعة، كىذا يفرض علينا  اٟتديث كاقتصاد ا١تعرفة يضعاف أماـ ا١تعلمُت ٖتديات أكثر من ذم

، ص .811ٚتيعان ا١تزيد من االطبلع، كالقدرة على تطوير الذات ١تواكبة العصر كالتزكيد با١تهارات اآلتية )عبد ا٢تامشي كالعزاكم،
013 :) 

١تعلمُت يف استخداـ الكثَت من الوسائل يستخدـ ا١تصادر كالوسائل التعليمية ا١تتعددة كا١تناسبة ٦تا يقتضي تشجيع مبادرات ا .0
 التعليمية ٔتا فيها أدكات كتكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت. 

 القياـ بأدكار جديدة لكي يصبحوا أكثر فاعلية يف اإلعداد كالتخطيط.  .8
كقراءاتو كمبدعا يف حل تطوير ا١تعلم با١تصادر كا١تعلومات اٟتديثة اليت تعنيو يف عملية التدريس كأف يكوف ناقدان يف تفكَته  .2

ا١تشكبلت كقادرا على صنع ا١تعرفة كإدارهتا كالقدرة على ٖتليل البيانات كاستخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات كلديو حب 
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االستطبلع الذم يساعد على التعلم مدل اٟتياة لكي يواكب كل حديث كجديد من حولو كتكوين رؤية مستقبلية 
 للتعلم. 

)ضحاكم كحسُت،  اًلحتياجات التدريبية لألفراد العاملين بالمؤسسة التعليمية تقع على كل منإن مسئولية تحديد 
 (: 028-020، ص ص .811
فهم مصدران أساسيان يف ٖتديد االحتياجات التدريبية حيث إهنم األشخاص  العاملين بالمؤسسة التعليمية أنفسهم: .0

 بلت اليومية. الذم يعرفوف تفاصيل العمل كجزئياتو كيواجهوف ا١تشك
ألنو الشخص الذم يشرؼ على العاملُت كيعرؼ طبيعة عملهم كعبلقاهتم باألعماؿ  المدير أو الرئيس المباشر: .8

 األخرل كما يلـز ١ترؤكسيو من معلومات كمهارات.. إخل ألداء العمل على الوجو ا١تطلوب. 
ٖتديد االحتياجات التدريبية لذلك  كىو شخص متفرغ تقع ضمن مسئولياتو عملية اختصاصي التدريب بالمدرسة: .2

فهو دائم االتصاؿ بالعاملُت ٭تصل منهم على البيانات البلزمة لتحليلها كا٠تركج منها بتحديد دقيق لبلحتياجات 
 التدريبية اٟتالية كا١تستقبلية. 

من  ينتمي إذل ىيئة تدريبية أك استشارية مستقلة تتخصص يف ىذا النوع مستشار خارجي أو خبير متخصص: ..
 األنشطة، كيقـو بنفس دكره اختصاصي التدريب يف ا١تدرسة.

 ثالثًا: أىم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة: 
حيث ىدفت إذل التعرؼ على مفهـو ميثاؽ أخبلقيات مهنة التعليم كدكاعيو كأ٫تيتو ك٣تاالتو  ـ(8100دراسة العبيد )

١ترحلة الثانوية باإلدارة العامة للًتبية كالتعليم ٔتنطقة القصيم ٔتيثاؽ أخبلقيات مهنة كمصادره، ك٪تاذجو كبياف مدل التزاـ معلم ا
 التعليم.

كاعتمد الباحث على ا١تنهج الوصفي كتوصلت الدراسة إذل كجود تفاكت بُت ا١تعلمُت يف التزامهم ٔتيثاؽ أخبلقيات 
 ا من غَتىم.مهنة التعليم، كأف من لديهم نسخة من ا١تيثاؽ كانوا أكثر التزامن 

( كاليت ىدفت إذل معرفة قيم ا١تعلمُت األخبلقية كعبلقاهتم الشخصية مع 8108) Pantic &Wubbelsدراسة 
الطبلب كالكفاءة الثقافية حيث حرصت لئلجابة على ما إذا كاف اعتقاد ا١تعلمُت يف القيم األخبلقية تعكس نوعية عبلقاهتم 

ط كاالنتماء يف إدراكات ا١تعلمُت كالطبلب ٢تذه العبلقة(،كعبلقة ذلك بالكفاءة بُت الشخصية مع ا١تتعلمُت)مستويات الضب
الثقافية للمعلمُت كأشارت نتائج الدراسة إذل كجود عبلقات ارتباطية إ٬تابية بُت تبٍت ا١تعلمُت العتقادات أخبلقية أبوية الطابع 

٬تسد مستول راؽو من الكفاءة األخبلقية، كأكدت الدراسة كإدراكهم لعمليات إدارة التفاعل الصفي بإ٬تابية بود كتفهم كٔتا 
 على أف القيمة األخبلقية ا١تكوف األساسي للتمكُت األخبلقي كا١تهٍت لدل ا١تعلمُت.

ـ( اليت ىدفت إذل كضع تصور ١تيثاؽ أخبلقي للمعلم كا١تتعلم يف ا١تملكة العربية السعودية يف 8105دراسة القرشي)
خدـ فيو ا١تنهج التحليلي من خبلؿ االعتماد على األدبيات العلمية يف أخبلقيات ا١تعلم كا١تتعلم كمن ضوء الفكر الًتبوم كاست

 أىم نتائج الدراسة التصور ا١تقًتح لذلك.
 التعليق على الدراسات السابقة: 

 _ يتضح من الدراسات ا١تعركضة على االىتماـ بأخبلقيات مهنة التعليم. 
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 _ تتفق ٚتيع الدراسات باستخدامها ا١تنهج الوصفي ٢تا، كىي بذلك تتفق مع ىذه الدراسة. 
( مع الدراسة اٟتالية باستخدامها عينة ا١تعلمُت، كأداة االستبانة، للوصوؿ إذل نتائج 8100_ تتفق دراسة )العبيد، 

 الدراسة. 
بالتمكُت ا١تهٍت للمعلم، كىذا يدؿ على حداثة موضوع  _ ال يوجد أية دراسة دالة على أ٫تية أخبلقيات مهنة التعليم،

 ىذه الدراسة.
 ثالثاً: إجراءات ومنهجية الدراسة: 

 منهج الدراسة: 
يف ضوء طبيعة الدراسة كالبيانات ا١تراد اٟتصوؿ عليها كيف ضوء األسئلة اليت تسعى الدراسة لئلجابة عنها، فإنو مت  

 استخداـ ا١تنهج الوصفي ا١تسحي. 
 مجتمع الدراسة: 

مشل ٣تتمع الدراسة معلمي ا١تدارس اٟتكومية كاألىلية للمرحلة ا١تتوسطة كالثانوية ٔتدينة الرياض، للفصل الدراسي الثاين  
ىػ، فقد بلغ عدد 1..0 -.0.2ىػ، ككفق إحصائيات كزارة التعليم يف مدينة الرياض عاـ 1..0 -.0.2من العاـ الدراسي 

 (08322ل خبلؿ تطبيق الدراسة، يف ا١تدارس اٟتكومية كاألىلية ا١تتوسطة كالثانوية يف مدينة الرياض )الذين ىم على رأس العم
 معلم.

 عينة الدراسة: 
% عن طريق تقسيم ٣تتمع الدراسة إذل 01مت اختيار عينة الدراسة )طبقية عشوائية( من كل ا١تدارس اٟتكومية كاألىلية، بنسبة

( معلمنا من معلمي ا١ترحلة ا١تتوسطة كالثانوية يف ا١تدارس اٟتكومية كاألىلية يف مدينة 852لى )طبقات، كمشلت عينة الدراسة ع
 الرياض.

ق كا١تشتمل .0.2كبعد حصوؿ الباحثة على دليل التعليم العاـ ١تدارس اإلدارة العامة للًتبية كالتعليم ٔتنطقة الرياض الصادر عاـ 
كأرقامها كمواقعها كعدد ا١تعلمُت يف كل مدرسة متوسطة كثانوية، اختارت الباحثة من   على معلومات إرشادية يشمل أٝتاء ا١تدارس

 كل منطقة ٣تموعة من ا١تدارس بالطريقة العشوائية البسيطة كمت توزيع االستبانة بعد ذلك. 
 أداة الدراسة: 

ائعة االستخداـ يف ميداف البحوث استخدمت أداة "االستبانة" يف الدراسة، حيث يعد االستبياف من أدكات ٚتع البيانات ش
االجتماعية كما أنو كسيلة ىامة من كسائل ٚتع البيانات قوامها االعتماد على ٣تموعة من األسئلة اليت توجو لؤلفراد بغية اٟتصوؿ 

 على بيانات معينة.
 وقبل تصميم أداة الدراسة تم القيام بالتالي: 

 االطبلع على األدكات البحثية السابقة ذات العبلقة لبلستفادة من اٞتهود السابقة للباحثُت.  •
 إجراء مقاببلت شخصية مع بعض أفراد العينة كمناقشة األفراد ا١تشاركُت يف الدراسة حوؿ التمكُت ا١تهٍت للمعلم. •
 كتابة ٤تاكر االستبانة اعتمادان على أسئلة الدراسة. •
 ستبانة التابعة لكل ٤تور بناءن على األدبيات السابقة.كتابة عبارات اال •
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 الصدق والثبات ألداة الدراسة: 
مت استخداـ مقياس ليكرت الرباعي لقياس درجة ا١توافقة )ال أكافق، إطبلقنا، أكافق، غَت متأكد، ال أكافق( يف االستبانة، كمن مث 

ٖتوم االستبانة على ثبلثة ٤تاكر ككل ٤تور ٭توم عددان من الفقرات كىذه توزيع ا١تتوسطات اٟتسابية الستجابات أفراد العينة ْتيث 
 احملاكر ىي: 

 ٤تور كاقع التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية. •
 قية.٤تور معوقات التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبل •
 ٤تور متطلبات التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية. •

 ولقياس صدق أداة الدراسة تم القيام بالتالي: 
مت عرض أدكات الدراسة يف صورتيهما األكلية على عدد من احملكمُت ا١تتخصصُت يف ٣تاالت الًتبية ا١تختلفة كذلك للتأكد من 

 صدقها الظاىرم.
% فأكثر من احملكمُت كتعديل صياغة بعض 25كيف ضوء التوجيهات اليت أبداىا احملكموف مت إجراء التعديبلت اليت أتفق عليها

 الفقرات كتتكوف األداة من التارل: 
 اٞتزء األكؿ: كىو خاص بالبيانات الشخصية. . أ

 كيتكوف من احملاكر التالية:  . ب
 فقرة.05للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية: ٤تور كاقع التمكُت ا١تهٍت .1
 فقرة.٤05تور معوقات التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية: .3
 فقرة.05ية األخبلقية: ٤تور متطلبات التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتب.4

كبعد عرض االستبانة على بعض احملكمُت كبعد التصويب مت القياـ بتطبيق االستبانة على ثبلثة معلمُت من أفراد العينة حيث مت 
 اختيارىم عشوائيا كذلك من أجل التأكد من فهم ككضوح عبارات االستبانة مث مت بناء ٤تاكر كفقرات االستبانة تبعان للخطوات اليت

 مت اتباعها قبل التصميم.
 الصدق البنائي لألداة:  

( استبانات من عينة الدراسة كذلك لتحديد 01بعد تطبيق االستبانات على عينة الدراسة مت سحب عينة عشوائية بلغ حجمها )
من فقرات مدل التجانس الداخلي ألداة الدراسة من خبلؿ حساب معامبلت ارتباط )بَتسوف( بُت االستجابة على كل فقرة 

 ٤تاكر األداة ك٣تموع االستجابات على ٚتيع فقرات احملور الذم تنتمي إليو الفقرات. 
 ولمعرفة مدى ثبات أداة الدراسة تم القيام بالتالي: 

 مت التأكد من ثبات أدايت الدراسة من خبلؿ استخداـ طريقة الفاكركنباخ كتطبيقها على العينة العشوائية اليت مت اختيارىا ٟتساب
( من ٣تموع عينة الدراسة كمت حساب معامل الثبات لؤلداتُت باستخداـ 01معامبلت الصدؽ البنائي كالذم بلغ عدد أفرادىا)

معامل ارتباط )ألفا كرك نباخ(،ككانت نتيجة قيم معامبلت الثبات كانت مرتفعة بالنسبة حملاكر االستبانة ككاف معامل الثبات 
لتارل ٖتقق خاصية الثبات لؤلداة ٦تا يشَت إذل إمكانية اٟتصوؿ على نتائج مشاهبة لنتائج ىذه (كىو معامل مرتفع كبا2..1الكلي)

 الدراسة فيما لو مت تطبيقها على عينة ٦تاثلة لعينة الدراسة. 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 
ت الدراسة عددان من األساليب اإلحصائية مثل:) بغرض اإلجابة على تساؤال –أيستخدـ يف ٖتليل بيانات الدراسة بعد تطبيقها 

التكرارات كالنسب ا١تئوية لوصف خصائص عينة الدراسة كمعامل )ألفا كرك نباخ( لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة كا١تتوسطات 
 ألداة الدراسة. اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية(، معامل ارتباط)بَتسوف( لتحديد مدل الصدؽ البنائي )االتساؽ الداخلي( 

 (: معامالت اًلرتباط بين محاور األداة والدرجة الكلية لمحاور الدراسة2)جدول
 معامل اًلرتباط المحاور الفرعية

 **0.76 احملور األكؿ
 **0.78 احملور الثاين
 **0.76 احملور الثالث

 1.12** دال عند مستوى دًللة 
-1.23للدراسة كالدرجة الكلية للمحاكر من االستبياف؛ حيث تراكحت بُت ) ما يشَت إذل ارتباط داؿ إحصائي بُت كل ٤تور

 ( ما يدؿ على توفر معامبلت صدؽ مقبولة للمحور األكؿ من االستبياف.1.22
 كبعد االنتهاء من النتائج كمناقشتها، بناءن عليها مت إعداد التصور ا١تقًتح للدراسة.

    نتائج الدراسة وتحليلها: 
 الجزء األول: البيانات األولية )الشخصية(: 

 (: توزيع عينة الدراسة بحسب التخصص  3)جدول_
 النسبة المئوية التكرار  التخصص

 20.93 54  تربية إسالمية 
 31.40 81 لغة عربية 

 16.67 43 علوم طبيعية
 6.59 17 علوم اجتماعية

 3.10 8 لغة إنجليزية
 1.94 5 رياضيات

 18.99 49 تخصصات أخرى 
 0.39 1 إجابة مفقودة 

 100.00 258 المجموع
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واقع التمكين المهني للمعلم بالمملكة العربية السعودية في ضوء مبادئ التربية األخالقية –الجزء الثاني: محور الدراسة األول   
 (: واقع التمكين المهني للمعلم بالمملكة العربية السعودية في ضوء مبادئ التربية األخالقية4)جدول_

 أكفق ٘تامنا أكافق غَت متأكد ال أكافق أكافق إطبلقناال  العبارة 
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 الدرجة الًتتيب ا١تعيارم

يعمل يف التعليم معلموف ٭تملوف مؤىبلت جامعية  -0
 معًتؼ هبا.

0 3 6 53 19% 
كبَتة  1 0.57 4.71

 %75.97 %20.54 %2.33 %1.16 %0.00 جدنا
تيقٌيم إدارة التعليم أداء ا١تعلمُت كفق معايَت أخبلقية  -8

 كاضحة. 
0 5 6 49 198 

4.31 0.61 2 
كبَتة 
 %76.74 %18.99 %3.33 %1.54 %0.00 جدنا

تستفيد إدارة ا١تدرسة من نتائج تقومي ا١تعلمُت يف  -2
 تطوير أدائهم.

0 7 16 49 185 
كبَتة  6 0.73 4.60

 %71.98 %19.07 %6.33 %2.72 %0.00 جدنا
تشجع إدارة ا١تدرسة ا١تعلمُت على األداء األخبلقي  -.

 العارل بُت منسوبيها. 
1 3 8 59 187 

4.66 0.64 4 
كبَتة 
 %72.45 %22.87 %3.10 %1.16 %0.39 جدنا

تصنف كزارة التعليم أداء ا١تعلمُت كفق نقاط ٘تيزىم  -5
 يف األداء األخبلقي.

1 7 23 62 172 
كبَتة  8 0.75 4.56

 %67.45 %24.31 %5.10 %2.75 %0.33 جدنا
تبسط إدارة ا١تدرسة إجراءات العمل ٔتا ٭تقق  -3

 التواصل األخبلقي بُت ا١تعلمُت.
 

2 4 15 50 146 
كبَتة  9 0.71 4.47

 %57.03 %35.16 %5.36 %1.56 %0.39 جدنا

تستفيد إدارة ا١تدرسة من تكنولوجيا ا١تعلومات يف  -2
 ٪توذج لنشر األخبلقيات احملمودة بُت ا١تعلمُت.بناء 

0 2 12 57 187 
كبَتة  3 8.55 4.63

 %73.85 %22.27 %3.51 %0.76 %0.00 جدنا
تطور إدارة التعليم برا٣تها التدريبية كفقنا لؤلدبيات  -2

 األخبلقية ا١تختلفة.
 

0 2 18 66 171 
كبَتة  7 8.66 4.58

 %66.54 %25.12 %7.39 %0.76 %0.00 جدنا
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ا١تتوسط  أكفق ٘تامنا أكافق غَت متأكد ال أكافق أكافق إطبلقناال  العبارة 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 الدرجة الًتتيب

يبتكر ا١تعلموف يف ا١تدرسة حلوؿ مبتكرة  -.
 للمشكبلت اليت تواجههم. 

1 9 45 91 112 
 كبَتة 14 0.87 4.18

0.39% 3.49% 17.44% 35.27% 43.41% 
يتوفر لدل كزارة التعليم متخصصُت لتقومي  -01

 السلوكيات األخبلقية للمعلمُت.
2 6 20 87 143 

كبَتة  11 0.79 4.41
 %55.43 %33.72 %7.75 %2.33 %0.78 جدنا

تساعد إدارة ا١تدرسة ا١تعلم على استثمار طرؽ  -00
 .ا١تعرفة اٞتديدة يف تطوير أدائو

1 14 33 97 112 
 كبَتة 13 0.39 4.19

0.39% 5.45% 12.84% 37.74% 43.58% 
تشجع إدارة ا١تدرسة ا١تعلمُت يف العمل ضمن فرؽ   -08

 .عمل ك٣تموعات
2 6 19 84 146 

كبَتة  10 0.79 4.42
 %56.81 %32.68 %7.39 %2.33 %0.76 جدنا

تتوفر مهارات التعلم مدل اٟتياة لدل منسويب  -02
 إدارة التعليم. 

1 9 46 100 101 
 كبَتة 15 0.85 4.13

0.39% 3.50% 17.90% 38.91% 39.38% 
٭تصل ا١تعلم بشكل مستمر على تدريب  -.0

 .ّتودة عالية للمهارات ا١تختلفة
1 6 24 106 121 

4.32 0.77 12 
كبَتة 
 %46.90 %41.09 %9.30 %2.33 %0.39 جدنا

تقيس إدارة التعليم أداء ا١تعلمُت ٔتعايَت مرجعية  -05
 كفق مؤشرات األداء األخبلقية.

0 5 10 65 178 
كبَتة  5 0.66 4.61

 %68.99 %25.19 %3.85 %1.94 %0.00 جدنا
قية من كجهة ( أف ا١تتوسط اٟتسايب العاـ لدرجة ا١توافقة على كاقع التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبل8خبلؿ اٞتدكؿ السابق )جدكؿ_يتضح من 

ا١توافقة على كاقع التمكُت ا١تهٍت للمعلم يف ا١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية  ( درجة، كبذلك نستطيع القوؿ إف درجة1.52( درجة با٨تراؼ معيارم بلغ )2...نظر عينة الدراسة، بلغ )
 (.8100األخبلقية من كجهة نظر عينة الدراسة ىي درجة كبَتة جدا، كىذه النتائج تؤيد نتائج دراسة)العبيد،
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 السعودية في ضوء مبادئ التربية األخالقيةمعوقات التمكين المهني للمعلم بالمملكة العربية  –محور الدراسة الثاني 

 (: معوقات التمكين المهني للمعلم بالمملكة العربية السعودية في ضوء مبادئ التربية األخالقية5)جدول_

 أكفق ٘تامنا أكافق غَت متأكد ال أكافق ال أكافق إطبلقنا العبارة
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 الدرجة الًتتيب ا١تعيارم

اإلدارة العليا )كزارة التعليم( للتميز ا١تهٍت  غياب دعم -0
 األخبلقي.

 

3 16 17 109 113 
4.21 0.90% 1 

كبَتة 
 %43.80 %42.25 %6.59 %6.20 %1.16 جدنا

 ضعف ا١تناخ التنظيمي الداعم ألخبلقيات ا١تهنة. -8
 

6 29 46 90 85 
 كبَتة 11 1.08 3.86

2.34% 11.33% 17.97% 35.16% 33.20% 
ٚتود اللوائح كاألنظمة ا١تعموؿ هبا لضبط بعض األخبلقيات  -2

 غَت اٞتيدة.
 

3 15 28 91 116 
 كبَتة 3 0.94 4.19

1.19% 5.93% 11.07% 35.97% 45.85% 

غلبة األساليب التقليدية يف العمل اإلدارم كسلوؾ التسلط  -.
 بُت القيادة كا١تعلم.

 

4 17 16 102 118 
 كبَتة 2 0.97 4.22

1.56% 6.61% 6.23% 39.69% 45.91% 

ضعف الصلة بُت األنظمة كتطبيقاهتا يف اإلدارة ا١تدرسية  -5
 كا١تعلمُت.

5 16 26 100 111 
 كبَتة 6 0.97 4.15

1.94% 6.20% 10.08% 38.76% 43.02% 
 نقص ا١تهارات اإلدارية كالفنية لدل ا١تعلمُت. -3

 
8 24 19 93 114 

 كبَتة 7 1.08 4.09
3.10% 6.80% 17.60% 40.00% 34.40% 

 كبَتة 8 0.95 4.00 86 100 44 17 3ضعف معايَت تقومي السلوؾ األخبلقي اٟتارل كعدـ مبلءمتها  -2
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ا١تتوسط  أكفق ٘تامنا أكافق غَت متأكد ال أكافق ال أكافق إطبلقنا العبارة
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 الدرجة الًتتيب

 %34.40 %40.00 %17.60 %6.30 %1.20 لتحقيق التمكُت ا١تهٍت.

 غياب التجمعات ا١تهنية التطويرية كا١تلتقيات بُت ا١تعلمُت. -2
10 37 71 94 44 

 كبَتة 4 0.59 4.18
3.91% 14.45% 27.73% 36.72% 17.19% 

ضعف ا١تيزانيات ا١تخصصة للربامج التطويرية اليت تدعم  -.
 أخبلقيات العمل.

 

3 12 30 104 109 
 كبَتة 4 0.59 4.18

1.16% 4.65% 11.63% 40.31% 42.25% 

 با١تعلمُت.تضخم اٞتهاز التعليمي يف ا١تدارس كازدحامها  -01
3 16 21 116 101 

 كبَتة 5 0.90 4.15
1.17% 6.23% 8.17% 45.14% 39.30% 

٤تدكدية صبلحيات مدراء ا١تدارس ا١تتعلقة بتطبيق بعض  -00
 العقوبات ألخبلقيات ا١تهنة غَت اٞتيدة.

 
 

5 30 70 80 67 

 كبَتة 12 10.5 3.69
1.98% 11.90% 27.78% 31.75 2659% 

التجهيزات ا١تادية )األجهزة كاألدكات( اليت ٖتفز نقص  -08
 التعاكف كالقيم األخبلقية اإل٬تابية بُت أعضاء ا١تدرسة.

 

9 48 33 101 67 
 كبَتة 13 1.35 3.66

3.49% 18.60% 12.79% 39.15% 25.97 

 غياب نظاـ اٟتوافز ا١تادية. -02
 

8 17 44 119 70 
 كبَتة 10 0.99 3.88

3.10% 6.59% 17.05% 46.12% 27.13% 

 غياب الربامج التدريبية لداعمة لتحقيق التمكُت ا١تهٍت. -.0
14 37 47 91 69 

 كبَتة 14 1.18 3.64
5.43% 14.43% 18.22% 35.27% 26.74% 

 كبَتة 9 1.12 3.93 99 88 35 27 9 ا٩تفاض الدافعية للعمل كالتعاكف لدل ا١تعلمُت. -05
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ا١تتوسط  أكفق ٘تامنا أكافق غَت متأكد ال أكافق ال أكافق إطبلقنا العبارة
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 الدرجة الًتتيب

3.49% 10.47% 13.57% 34.11% 38.37% 
بية األخبلقية من كجهة ( أف ا١تتوسط اٟتسايب العاـ لدرجة ا١توافقة على كجود ا١تعوقات للتمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًت 2يتضح من اٞتدكؿ السابق )جدكؿ_

( درجة كبذلك نستطيع القوؿ بأف درجة ا١توافقة على كجود معوقات للتمكُت ا١تهٍت للمعلم يف ا١تملكة العربية السعودية ىي 1.52ا١تعيارم )( درجة بينما بلغ اال٨تراؼ 5..2نظر أفراد العينة قد بلغ )
 ـ(.8100ـ( يف دراستو إذل ذلك كذلك يف دراسة )العبيد، 8105درجة كبَتة كقد سبق أف أشار )القرشي، 

 ين المهني للمعلم بالمملكة العربية السعودية في ضوء مبادئ التربية األخالقي ةمتطلبات التمك -المحور الدراسة الثالث 
 (: متطلبات التمكين المهني للمعلم بالمملكة العربية السعودية في ضوء مبادئ التربية األخالقي ة6)جدول_

 الدرجة  الًتتيب اال٨تراؼ ا١تعيارم  ا١تتوسط اٟتسايب  أكفق ٘تامنا  أكافق غَت متأكد ال أكافق ال أكافق إطبلقنا  العبارة 
 تطوير كزارة التعليم للميثاؽ األخبلقي للمعلم.  -0

 
0 3 6 53 19% 

ا 1 0.57 4.71  كبَتة جدن
0.00% 1.16% 2.33% 20.54% 75.97% 

تبٍت توجو اسًتاتيجي مؤسسي ٨تو التمكُت ا١تهٍت مبٍت على الدعم  -8
 األخبلقي.  

 

0 5 6 49 198 
ا 2 0.61 4.31  كبَتة جدن

0.00% 1.54% 3.33% 18.99% 76.74% 

 تطوير معايَت تقومي األداء اٟتالية إذل معايَت أكثر مشولية.  -2
 

0 7 16 49 185 
ا 6 0.73 4.60  كبَتة جدن

0.00% 2.72% 6.33% 19.07% 71.98% 
إعداد دليل ٔتؤشرات األخبلقيات ا١تهنية اليت تساعد على التمكُت ا١تهٍت  -.

 للمعلم. 
 

1 3 8 59 187 
ا 4 0.64 4.66  كبَتة جدن

0.39% 1.16% 3.10% 22.87% 72.45% 

 تطوير نظاـ اٟتوافز كربطو ٔتستول األخبلقيات اٞتيدة لدل ا١تعلمُت.  -5
 

1 7 23 62 172 
ا 8 0.75 4.56  كبَتة جدن

0.33% 2.75% 5.10% 24.31% 67.45% 
ا 9 0.71 4.47 146 50 15 4 2 رفع كفاءة معلمُت ا١تدارس من خبلؿ نظاـ تدريب تنموم عارل اٞتودة   -3  كبَتة جدن
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0.39% 1.56% 5.36% 35.16% 57.03% 
بناء نظاـ للتغذية الراجعة لئلفادة من أراء ا١تعلمُت فيما يتعلق بأخبلقيات  -2

 ا١تهنة. 
 

0 2 12 57 187 
ا 3 8.55 4.63  كبَتة جدن

0.00% 0.76% 3.51% 22.27% 73.85% 

االىتماـ بإجراء البحوث العلمية كالتطويرية كاإلفادة من توصياهتا يف ٣تاؿ  -2
 التمكُت ا١تهٍت

0 2 18 66 171 
ا 7 8.66 4.58  كبَتة جدن

0.00% 0.76% 7.39% 25.12% 66.54% 

تشجيع ا١تبدعُت كالناجحُت مهنيا من ا١تعلمُت كمنحهم ا١تساحة ا١تناسبة  -.
 للعمل. 

 

1 9 45 91 112 
 كبَتة  14 0.87 4.18

0.39% 3.49% 17.44% 35.27% 43.41% 

 أكثر تطوران كمركنة.تطوير األنظمة كاللوائح اٟتالية ألنظمة  -01
2 6 20 87 143 

ا 11 0.79 4.41  كبَتة جدن
0.78% 2.33% 7.75% 33.72% 55.43% 

 تنظيم ملتقيات دكرية للتبادؿ ا١تعريف كتطوير ا٠تربات بُت ا١تعلمُت. -00
1 14 33 97 112 

 كبَتة  13 0.39 4.19
0.39% 5.45% 12.84% 37.74% 43.58% 

ا١تزيد من الصبلحيات ا١تالية كاإلدارية إلقامة برامج تدريبية منح مدير التعليم  -08
 متنوعة.

2 6 19 84 146 
ا 10 0.79 4.42  كبَتة جدن

0.76% 2.33% 7.39% 32.68% 56.81% 

 توظيف التكنولوجيا اٟتديثة يف األعماؿ اليت تدعم أخبلقيات ا١تهنة. -02
1 9 46 100 101 

 كبَتة 15 0.85 4.13
0.39% 3.50% 17.90% 38.91% 39.38% 

 تسهيل إجراءات تعيُت كاستقطاب الكفاءات البشرية ا١تميزة يف ا١تدارس. -.0
1 6 24 106 121 

ا 12 0.77 4.32  كبَتة جدن
0.39% 2.33% 9.30% 41.09% 46.90% 

 زيادة ا١تخصصات ا١تالية لدعم ا١تتميزين أخبلقينا من ا١تعلمُت. -05
0 5 10 65 178 

ا 5 0.66 4.61  كبَتة جدن
0.00% 1.94% 3.85% 25.19% 68.99% 

قية من كجهة ( أف ا١تتوسط اٟتسايب العاـ لدرجة ا١توافقة على كاقع التمكُت ا١تهٍت للمعلم با١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية األخبل8يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ السابق )جدكؿ_
أف درجة ا١توافقة على كاقع التمكُت ا١تهٍت للمعلم يف ا١تملكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ الًتبية  ( درجة، كبذلك نستطيع القوؿ1.52( درجة با٨تراؼ معيارم بلغ )2...نظر عينة الدراسة، بلغ )
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 (، كرٔتا يؤثر على ذلك اختبلؼ التخصصات بُت ا١تعلمُت8108) Pantic &Wubbelsاألخبلقية من كجهة نظر عينة الدراسة، ىي درجة كبَتة جدا، كتتفق النتيجة مع أكدت عليو دراسة 
 )عينة الدراسة(.
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 التصور المقترح للدراسة: 
 من أجل ٘تكُت ا١تعلم السعودم يف ا١تملكة العربية السعودية، يف ضوء مبادئ الًتبية األخبلقية، تضع الباحثة تصورا مقًتحا: 

 فكرة التصور المقترح: 
ٖتقيق التمكُت ا١تهٍت للمعلم يف التعليم العاـ من خبلؿ االىتماـ باٞتانب األخبلقي كتطبيق ا١تمارسات األخبلقية 
اٞتيدة يف ا١تهنة، كتوجيو سلوكياهتم إذل ٦تارسة ذلك، لبلرتقاء ٔتهنة التعليم بشكل أكرب، كجعل التمكُت األخبلقي كسيلة 

 إذل التمكُت ا١تهٍت فيها. 
 ر: أىداف التصو  

 .توجيو مهنة التعليم التوجيو األخبلقي، لتحقيق النجاح ا١تهٍت فيها.1
 .توجيو اٞتهات العليا لنشر الوعي األخبلقي بُت ا١تعلمُت يف ا١تدارس. كإبراز الدكر اإل٬تايب يف ذلك.2
 هنية اٞتيدة.. التوسع يف تقدمي برامج خاصة للمعلمُت ترتبط بالتمكُت ا١تهٍت من خبلؿ تطبيق األخبلقيات ا١ت3
. تطوير الربامج التكنولوجية كالتقنية للتواصل الفعلي بُت ا١تعلمُت من أجل التوعية يف اٞتوانب األخبلقية ا١تطورة ١تهنة 4

 التعليم.
 . ٖتديث ميثاؽ األخبلؽ للمعلم السعودم، كفق ا١تستجدات يف العصر اٟتديث. 5

 المستفيدون من التصور المقترح: 
 كإدارات كمكاتب التعليم. _ كزارة التعليم

 _ ا١تدارس قادة كقائدات ا١تدارس.
 _ الطبلب كالطالبات يف ا١تدارس. 

 _ ا١تعلموف كا١تعلمات يف ا١تيداف التعليمي.
 _ أفراد اجملتمع.

 المخرجات المتوقعة من تطبيق التصور المقترح:
 .زيادة يف التمكُت ا١تهٍت كالًتبوم الناتج عن التوجيو األخبلقي كالسلوكي للمعلمُت كا١تعلمات.  1
.زيادة كعي كافة ا١تعلمُت كا١تعلمات حوؿ أ٫تية ٦تارسة األخبلقيات اٞتيدة، يف ٖتقيق ٘تكُت مهٍت أعلى ٢تم، كأ٫تية 2

 اختيار كتنفيذ الربامج ا١توجو لذلك.  
 ا١تهنية يف ا١تيداف التعليمي، يف طابع أخبلقي يعرب عن أخبلقيات اجملتمع السعودم..ٕتويد ا١تمارسات 3
.تطوير الربامج التدريبية ا١تخصصة للمعلم كا١تعلمة، ْتيث تشمل الربامج ا١تتضمنة للممارسات األخبلقية ا١تهمة يف ا١تيداف 4

 التعليمي، لتحقيق النجاح ا١تهٍت ا١تطلوب.
 :مراحل تطبيق التصو ر

 .يبدأ تطبيق التصور بدءنا من كزارة التعليم، كفق برامج رٝتية موجهة للميداف  .1
 أف تتم متابعة ا١تعلمُت كا١تعلمات أخبلقينا خبلؿ ا١تهنة، كمعرفة أثر ذلك يف ٖتقيق النجاح كالتمكُت ا١تهٍت فيو .2.

.التعاكف مع اٞتهات اإلعبلمية، كتكثيف الربامج التوعوية كالتثقيفية للمعلمُت كا١تعلمات.3
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.تقدمي برامج يف إطار )التعليم ا١تستمر( أك )التعليم مدل اٟتياة( ا٠تاصة با١تعلم، لتجويد األخبلقيات ا١تهنية، كتطويرىا.4
 

مواثيق ا١تعلم األخبلقية يف األنظمة التعليمية ا١تختلفة، ٔتا يتفق مع ديننا اإلسبلمي، كتعاليمو، كذلك ٔتا االستفادة من .5
 .يتناسب مع عادات كتقاليد كثقافة ٣تتمعنا السعودم، كال يتعارض مع سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية

 .لتطويرية كالتدريبية، ا١توجهة للمعلمتوفَت ميزانية يف إدارات التعليم ٥تصصة للربامج ا.6
الدعم ا١تادم كاٟتوافز ا١تادية للمعلمُت كا١تعلمات، اٟتاصلُت على التمكُت ا١تهٍت، كٖتقيق النجاح يف ٦تارسة أخبلقيات .7 .
 .العمل
 .ا١تيداف تأىيل عدد كاؼو من ا١تعلمُت كا١تعلمات، لتقدمي الربامج ا١تهنية ا١تختلفة، لزمبلئهم كزميبلهتم يف.8 .
تأليف عدد من الكتب اليت هتتم هبذا اٞتانب، ٖتت إشراؼ كزارة التعليم، كإمداد ا١تعلمُت كا١تعلمات هبا كباألخٌص يف .9 .

 بداية ا١تشوار ا١تهٍت للتعليم
ا١تمارسات إصدار نشرات علمية تركز على إحصائيات التميز ا١تهٍت، للمعلمُت كا١تعلمات، كتسليط الضوء على أىم .10 .

 .ا١تهنية كاألخبلقية يف ذلك، من كاقع ا٠تربة كالتجربة
 الصعوبات التي قد تواجو التصور المقترح: 

 ىناؾ عددان من الصعوبات اليت قد تواجو تنفيذ الصيغة ا١تقًتحة كمن أ٫تها:
 ١تهٍت للمعلم..عدـ توفر ميزانية كافية لتنفيذ ىذا التصور، كضعف اٟتوافز ا١تادية اليت تدعم التمكُت ا1
 .عدـ كجود برامج أكادٯتية كتدريبية متخصصة يف أخبلقيات مهنة التعليم.2
 .عدـ توفر برامج كاسًتاتيجية خاصة بتقدمي الربامج للتمكُت ا١تهٍت للمعلم، يف ضوء أخبلقيات ا١تهنة.3
 ا١تية البارزة. . صعوبة الوصوؿ إذل بعض ا١تواثيق األخبلقية للمعلم يف بعض األنظمة التعليمية الع4

 ويمكن التغلب على ىذه الصعوبات من خالل اآلتي:
 . فتح اجملاؿ ١تصادر أخرل لتمويل للربامج التدريبية، كخاصة من القطاع ا٠تاص.1
 . ٖتديث ا١تيثاؽ األخبلقي للمعلم السعودم، يف ا١تملكة العربية السعودية كاالعتماد على ا١تعلم يف ا١تيداف هبذا التحديث.2
سًتاتيجية لربامج تطويرية موجهة للتمكُت ا١تهٍت القائم على أخبلقيات العمل كا١تهنة، كاالستفادة من الدراسات . ا3

 كاألْتاث يف تصميم ذلك.
.نشر الوعي بُت ا١تعلمُت كا١تعلمات من خبلؿ تكثيف اٟتمبلت اإلعبلمية ا١تقدمة لتوضيح آليات ٖتقيق التمكُت ا١تهٍت، 4

 م كللتعليم يف ا١تملكة العربية السعودية.كأ٫تية ٖتقيق ذلك ٢ت
 توصيات الدراسة: 

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بالتالي: 
 النظر يف ميثاؽ ا١تعلم األخبلقي كالعمل على ٕتديده ٔتا يتوافق مع مستجدات العصر كا١تهنة. .0
 العمل على توجيو الربامج التدريبية للمعلم يف ضوء ا١تبادئ األخبلقية. .8
النظر يف اللوائح ا١تنظمة لعمل ا١تعلم، كإ٬تاد كسائل متعددة لتشجيعو على ٦تارسة أخبلقيات ا١تهنة. .2
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 دعوة القطاع ا٠تاص با١تسا٫تة يف إ٬تاد حوافز مادية، للمعلمُت الذين ٭تققوف درجات يف التمكُت ا١تهٍت. ..
المراجع: 

(. تصور مقًتح ١تيثاؽ اخبلقيات مهنة التعليم يف مصر يف ضوء االٕتاىات العا١تية 8112األلفي، أشرؼ عبده حسن )
  85كأراء العاملُت، ٣تلة البحوث النفسية كالًتبوية، العدد 

التنمية ا١تهنية للمعلمُت "مدخل جديد ٨تو إصبلح  (..811ضحاكم كحسُت، بيومي ٤تمد كسبلمة عبد العظيم )
 التعليم"، نصر_ القاىرة، دار الفكر العريب.

(. تصور مقًتح ١تيثاؽ أخبلقي للمعلم كا١تتعلم يف ا١تملكة العربية السعودية يف ضوء الفكر 8105القرشي، خلف سليم )
 ـ.8105لمي كالتكنولوجيا بالقاىرة، مايو ، أكادٯتية البحث الع8.الًتبوم، ٣تلة الثقافة كالتنمية، العدد 

 (. ا١تدخل إذل الًتبية كالتعليم، عماف، دار اليازكرم. 2..0القضاة، خالد )
 (. أخبلقيات ا١تهنة يف اإلسبلـ، الطبعة الثالثة، الرياض، العبيكاف للنشر..810اٟتميداف، عصاـ بن عبد احملسن )

مكُت االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي للمرأة السعودية، ٣تلة (. استشراؼ مستقبل الت8105حسن، حسن مصطفى )
 ـ.8105، يونيو .5ا٠تدمة االجتماعية، اٞتمعية ا١تصرية لؤلخصائيُت االجتماعيُت، مصر، العدد 

(. درجة التزاـ معلمي اللغة العربية كمعلماهتا بأخبلقيات مهنة التعليم من كجهة نظر مديرم 8102ٛتادنو، أديب ذياب )
 ..، ٣تلد 0دارس كمديراهتا يف مديريات الًتبية كالتعليم حملافظة ا١تفرؽ، اجمللة األردنية يف العلـو الًتبوية، العدد ا١ت

(. تطوير برنامج إعداد معلم اٞتغرافيا بكليات الًتبية ٔتصر يف ضوء ٪تاذج التمكُت األخبلقي 8105ٜتيس، ٜتيس ٤تمد )
، نوفمرب .2للدراسات االجتماعية، جامعة عُت مشس، كلية الًتبية، العدد للمعلم، ٣تلة اٞتمعية الًتبوية 

 ـ.8105
(. الًتبية األخبلقية كدكرىا يف تنمية ا١تسؤكلية االجتماعية للفرد كاجملتمع، ٣تلة 8102جهيدة كزىية، توبرينات، مسعودم )

 .05اٟتكمة للنشر كالتوزيع، العدد 
ل التزاـ معلم ا١ترحلة الثانوية با١تملكة العربية السعودية ٔتيثاؽ أخبلقيات مهنة التعليم (. مد8100العبيد، إبراىيم عبد اهلل )

كعبلقتو باألداء الوظيفي لو "دراسة ميدانية على معلمي ا١ترحلة الثانوية ٔتنطقة القصيم التعليمية"، ٣تلة كلية 
 ، جامعة اإلسكندرية، كلية الًتبية.80، اجمللد 3الًتبية، العدد 

 (. االقتصاد ا١تعريف كتكوين ا١تعلم، العُت، دار الكتاب اٞتامعي. .811اكم كا٢تامشي، عبد الرٛتن كفائزة )العز 
 (. أصوؿ الًتبية يف مفهومها اٟتديث، عماف، إثراء للنشر كالتوزيع. .811الدكرم، علي حسُت )

 يسها، العُت، دار الكتاب اٞتامعي. (. الًتبية األخبلقية القيم مناىجها كطرؽ تدر .811سلـو كٚتل، طاىر ك٤تمد )
الكتب للطباعة كالنشر  (. منهج أصوؿ الًتبية اإلسبلمية ا١تطٌور، الطبعة الثانية، الرياض، دار عادل8100ياٞتن، مقداد )

كالتوزيع.
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ت مهنة التعليم من كجهة نظر معلمي ا١ترحلة الثانوية ىػ(. متطلبات تفعيل ميثاؽ أخبلقيا 0.21ا٠ترباين، ٭تِت ٤تمد علي )

ٔتدينة الرياض، ْتث مقدـ يف اٞتمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية )جسنت( كلية الًتبية، جامعة ا١تلك 
 سعود، الرياض، اللقاء السنوم ا٠تامس عشر، تطوير التعليم رؤل ك٪تاذج كمتطلبات. 

(. الفكر األخبلقي عرب العصور، القاىرة، دار الكتب القانونية.8100تركي، إبراىيم ٤تمد )
 (. أسس الًتبية، الطبعة الثالثة، عماف، دار عمار للنشر كالتوزيع. 8101ناصر، إبراىيم )
 ١تنصورة، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع. (، مكانة األخبلؽ يف الفكر اإلسبلمي، ا.811ٚتاؿ، نصار )

 (. أخبلقيات ا١تهنة يف اإلسبلـ، الطبعة الثالثة، الرياض، العبيكاف للنشر..810اٟتميداف، عصاـ بن عبد احملسن )
مواثيق  (. ا١تسؤكلية األخبلقية يف الفقو اإلسبلمي دراسة تأصيلية كٖتليلية ألخبلقيات اإلعبلـ يف8102الزيدم، طو أٛتد )

 الشرؼ اإلسبلمية، األردف، دار النفائس للنشر كالتوزيع.
(. القيم األخبلقية كأثرىا يف تدعيم العادل اإلسبلمي، اٞتيزة، ا١تكتبة ا١تصرية للنشر .810عزت، ناىد نصر الدين )

 كالتوزيع.
 كموزعوف. (. فلسفة األخبلؽ عند الفارايب، عماف، دار دجلة ناشركف 8100التكرييت، ناجي عباس )
 (. فلسفة األخبلؽ بُت أرسطو كمسكويو، عماف، دار دجلة ناشركف كموزعوف. 8108التكرييت، ناجي عباس )

(. منهج أصوؿ الًتبية اإلسبلمية ا١تطٌور، الطبعة الثانية، الرياض، دار عادل الكتب للطباعة كالنشر 8100ياٞتن، مقداد )
 كالتوزيع. 
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 الملخص:
التعليم  دلعلماتكاإلنتاج الصفي على التنمية ادلهنية كمتغَت مستقل   أثر االغًتاب الوظيفيىدفت الدراسة إىل معرفة      

كتكوف رلتمع  ،ادلسحي الوصفي استخدمت الباحثة ادلنهج، كلتحقيق أىداؼ الدراسة العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل
ق، كمت اختيار عينة 9331-9344الدراسة من مجيع ادلعلمات ادلغًتبات بإدارة التعليم دبنطقة حائل للعاـ الدراسي 

( معلمة مغًتبة تابعات إلدارة تعليم حائل، كاستخدمت االستبانة )اإللكًتكنية( كأداةو جلمع 34عشوائية بلغ عددىا )
 ادلعلومات.

جاء  التنمية ادلهنية دلعلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائلأثر االغًتاب الوظيفي على  أفج عن الدراسة نت     
كذلك جاء أثر االغًتاب الوظيفي على اإلنتاج   %(،31.3) كبوزف نسيب (3.13) توس  حسايبدرجة مرتفعة، دب

 ( كبوزف نسيب4.29) حسايل بدرجة مرتفعة، دبتوس  لدل معلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائالصفي 
كما تبُت عدـ كجود فركؽ ذات داللة احصائية بُت استجابات العينة تبعان دلتغَت: عدد سنوات اخلربة. يف %(،  23.7)

احلالة ي، ادلؤىل الدراس تبعان دلتغَت: بُت ادلعلمات( 1.10)حصائية عند مستول الداللة افركؽ ذات داللة  تكجدحُت 
. كخلصت ككانت مجيع الفركؽ لصاحل عدـ ادلداكمة من مدينة مقر العملالدكاـ من مدينة مقر العمل ، ك االجتماعية

الدراسة بالتوصيات: اتاحة اشًتاؾ معلمات التعليم العاـ يف األندية الصيفية دلدارس ادلملكة أيسوةن بسهولة اشًتاؾ ادلعلمة 
اختيار موضوع للدكرة أك كمقر النعقادىا. كتوفَت النقل اآلمن للمعلمات ادلغًتبات من بالدكرات الصيفية ادلناسبة ذلا ك

كإىل ادلدرسة. سبييز ادلعلم ادلغًتب بامتيازات، زبتلف عن ادلعلم ادلقيم يف مكاف العمل كعدـ مقارنتو بو يف كل اجلوانب 
ؿ ثبلث أياـ يف األسبوع بالتناكب كاستمرارية الدكاـ ادلهنية، عودة كاستمرارية الدكاـ اجلزئي للمعلمُت ادلغًتبُت، دبعد

 االسبوعي.
 كلمات مفتاحية: االغتراب الوظيفي، التنمية المهنية، اإلنتاج الصفي، معلمات، حائل.
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Summary: 
The aim of this study was to investigate the effect of job alienation as an 

independent variable on professional development and classroom production of general 
education teachers in Hail Education Department. To achieve the objectives of the study, 
the researcher used the descriptive survey method and the study population of all the 
expatriate teachers in the Department of Education in Hail region for the academic year 
1439/1440. A random sample of (43) expatriate teachers belonging to the Department of 
Hail Education was selected and the questionnaire (electronic) was used as a tool to collect 
information. 

The study results showed that the effect of job alienation on the professional 
development of general education in Hail education department was high with a mean 
(4.04) and a relative weight (8.08%). Also, the effect of job alienation on the classroom 
production of general education teachers in Hail education department was high with 
average (3.71) and relative weight (74.2%). It was also found that there were no 
statistically significant differences between the sample responses according to the number 
of years of experience. While there were statistically significant differences at the level of 
significance (0.05) between the parameters according to the educational qualification 
variable, marital status, and permanence of the city of the workplace. The studies 
concluded with recommendations: Enable the participation of general education teachers 
in the summer clubs of the Kingdom's schools, just as easily the participation of the 
teacher in the appropriate summer courses for her as a choice of subject for the course or 
as a meeting, and provide safe transport for teachers from abroad to and from school. 
Distinguished expatriate teacher privileges different from the teacher residing in the 
workplace and not compared to him in all professional aspects. Return and continuity of 
part-time expatriate teachers at a rate of three days a week alternately and the continuity 
of weekly working hours. 
Keywords: Job Alienation, Professional Development, Classroom Production, 

Parameters, Hail 
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     المقدمة: 
ديثل ادلعلم عامبلن رئيسان يف أم نظاـ تعليمي، فهو حبق أىم ادلدخبلت يف إعداد أبناء األمة، كانطبلقان من الدكر      

احملورم الذم يضطلع بو ادلعلم يف أم نظاـ تربوم، كإديانان بالتأثَت الذم حيدثو ادلعلم على نوعية التعليم كمستواه، فإف 
تيويل مهنة التعليم كاالرتقاء بادلعلم جيلَّ  -ىدافها، كنيظمها االجتماعية كاالقتصاديةعلى اختبلؼ فلسفاهتا، كأ -الدكؿ

اىتمامها كعنايتها، كمدل ربقق األىداؼ الًتبوية يرتب  حبد كبَت دبستول ادلعلم، حيث ييعترب مستول إعداد ادلعلم دالة 
 (740ـ، ص7117للتنبؤ دبستول نوعية التعليم كربصيل الطبلب. )زلمد، 

كقد أكلت ادلملكة العربية السعودية اىتمامان كبَتان بالنظاـ التعليمي عمومان كإعداد ادلعلم كتنميتو مهنيان الكثَت من      
يف ربقيق متطلبات ، متمثبلن تطوير رأس ادلاؿ البشرمـ اليت حثت على 7141اىتمامها، كذلك اسهامان منها لتحقيق رؤية 

 .كحاجات سوؽ العمل
التدريبية  للدكراتعناية كافية  ادلختصة تاجلها يكثيقة سياسة التعليم يف ادلملكة بأف " تعطا أكصت بو كىذا م     

ق، 9391الًتبية كالتعليم، كزارة )  ".اجلديدة اتكادلهار  ادلعلوماتككسب  تلًتسيخ اخلربا ،التوعية تكالتجديدية كدكرا
  (94ص 
كذلك سعت كزارة التعليم إىل ربقيق خطة التنمية التاسعة من خبلؿ مشركع ادللك عبد اهلل )رمحو اهلل( بالتطوير       

(، كتبنت كذلك خطة التنمية العاشرة كاليت نصت على "ربسُت 92ـ، ص7199ادلستمر للمعلمُت )كزارة التعليم، 
ة لتكوف قادرة على استيعاب أىداؼ ادلناىج التعليمية احلديثة". )كزارة الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية كالًتبوي

 (.99ىػ، ص9341التخطي  كالتطوير، 
كعلى الرغم من اجلهود ادلبذكلة من قبل ادلملكة يف سبيل إعداد ادلعلم كتنمية مهاراتو األدائية إال أنو قد تواجو ادلعلم      

نيان كبالتايل ينعكس ذلك على أدائو الوظيفي كعلى ادلخرجات التعليمية اليت بعض ادلعوقات اليت قد تعيق من تنميتو مه
 تتجسد يف صورة اإلنتاج الصفي للمعلم.

فقد لوحظ على العاملُت يف ادلؤسسات سواءن التعليمية، أك غَتىا من ادلؤسسات سواءن يف ادلاضي أك احلاضر شلَّن      
 آالؼ الكيلومًتات، كبعيدان عن أسرىم، شيوع اآلثار السلبية الناذبة عن يزاكلوف مهنهم من خارج مدهنم حيث يقطعوف 

يتسبب يف مشاعر  ادلكانية الغربة إذ أف تزايد، عملهمالعاملُت ذباه بشكل سليب على  كاليت تؤثر االغًتاب الوظيفي ظاىرة
على  اؿ التدريس حيث ينعكس سلبان االغًتاب يف رل السيما إذا كاف ادلشكلةكتتجلى ىذه  ،االنفصاؿ بُت العامل كزليطو

 .     د من تقدـ ادلعلمُت كتطورىم، كحينتائج العملية التعليمية
إف شيوع ظاىرة االغًتاب الوظيفي اليت باتت مشكلة لدل الكثَت من ادلعلمُت كادلعلمات استدعت الباحثُت للقياـ      

نواعو؛ أمبلن من صانعي القرار النظر بواقعية إىل معاناة بالدراسات حوؿ ظاىرة االغًتاب الوظيفي باختبلؼ موضوعاتو كأ
ىذه الفئة من ادلعلمُت كادلعلمات ادلغًتبات، فاجلهات ادلسؤكلة عن ادلعلم من إدارة كإشراؼ كغَتىا تطالب ادلعلم كادلعلمة 

ادلهاـ ادللقاة على عاتقو، دكف  باإلنتاج الصفي ادلدرسي ادلتميز، كاإلبداعي، كتطالبو بالتنمية ادلهنية كالتطوير كالكثَت من
النظر إىل حجم ادلعاناة اليت خلفها االغًتاب الوظيفي الذم يتمثل أساسان يف بيعد ادلدرسة عن مقر سكن ادلعلمُت 
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كادلعلمات كمالو من تداعياتو سواءن على احلالة النفسية، كالصحية، كاالجتماعية، كاالقتصادية. فكيف ييطىالبي ادلعلم 
 إلنتاجية كىو بعيده كل البعد عن متطلبات البيئة الداعمة اليت ربفز على اإلبداع ككفاءة اإلنتاج. بالكفاءة ا

فاغًتاب ادلعلم/ أك ادلعلمة من أجل تبليغ رسالة العلم باتت مهنةن غَت مرغوبة لدل البعض؛ دلا فيها من التعب كادلشقة      
من تفكك أسرم، فبل يستوم ادلعلم القاطن يف مدينتو، كجبانب أسرتو، الكثَت بل كإزىاؽو يف األركاح ناىيك عن ما خيلفو 

كمتمتعان بكل اإلمكانيات اليت من شأهنا أف تزيد من دافعيتو لئلصلاز كالتميز، بادلعلم ادلغًتب عن مدينتو، كأسرتو، فاقدان 
 نيان، ماديان.أىم مقومات االبداع كاإلصلاز أال ىو )االستقرار( بكل أشكالو كظيفيان، أسريان، أم

فيبلحظ على ادلعلم ادلغًتب أنو ينطبق عليو مجيع أشكاؿ كأنواع االغًتاب: اغًتاب ذايت، مكاين، لغوم، اجتماعي،      
بالوحدة كاالنعزالية اليت حساس اقتصادم، كذلك تتجسد عليو اآلثار السلبية ادلًتتبة من االغًتاب الوظيفي بظهور اإل

العزلة  األحداث احمليطة بو، كاإلحساس بالبلمعٌت أك عدـ كجود ىدؼ زلدد لو، ككذلك بب يف عجزه عن التحكم يفتتس
 كاالغًتاب عن الذات، كىذه مجيعها من الظواىر اليت تؤثر بشكل سليب يف أداء ادلعلم. ةاالجتماعي

بية سواء يف ادلاضي أك العصر فاغًتاب ادلعلم كظيفيان كادلتمثل يف بعد ادلدرسة عن مقر سكن ادلعلم لو من اآلثار السل     
حيػػث جػػاءت دراسػػة  احلايل للمعلم نفسو أك ادلؤسسة التعليمية أك للطبلب، كالذم يًتتب عليو مشكلة غياب ادلعلمُت

العبلقػة بػُت اذلػدر الًتبػوم ادلًتتػب يف غيػاب ادلعلمػُت عػن الػدكاـ ادلدرسػي كبػُت الكفايػة ـ( تكشف 9443ادلسعود )
أف متوسػ  غيػاب ادلعلمػات أعلى من متوسػ  إذ كاف من نتائجها  ،خليػة فػي ادلػػدارس الثانويػػة احلكوميػػة فػػي األردفالدا

األمومة، ثػم متوسػ  الغيػاب ادلرضػي للػذكور كاإلنػاث كمتوسػػ  غيػػاب بسب ادلعلمػُت، كأعلػى متوسػ  ألنواع الغياب كاف 
متوسػػػ  غيػػػر ادلتػػػزكجُت، كمتوسػػػ  غيػػػاب ادلعلمػػُت ادلقيمػػُت فػػي أمػػاكن بعيػػدة عػػن مواقػػع العمػػل  ادلتػػػزكجُت أعلػػػى مػػػن

 .أعلػػى مػػن متوس  الذين يقيموف يف أماكن قريبة من مواقع العمل
تص بالقرارات اإلدا      رية كقلَّما تفيده، كبالنظر إىل البلئحة كألمهية التعليم كادلعلم أصبح من أكثر فئات اجملتمع اليت خيي

التعليمية اجلديدة اليت تناكلت شؤكف ادلعلمُت طالبت ادلعلم بالكثَت من ادلهاـ دكف النظر دلتطلباتو، فلم زبدـ يف بعض 
 سهم فيها. قراراهتا ادلعلم ادلغًتب، برغم اآلماؿ ادلنشودة من ىذه البلئحة إال أف ادلعلم كادلعلمة ادلغًتبة مل جيدكا أنف

 :مشكلة الدراسة
، حيث المست الواقع حساس هباتبلورت مشكلة الدراسة كاإل -كمعلمة مغًتبة  –للباحثة ادلمارسة ادلهنية من خبلؿ      

كوهنا إحدل ادلعلمات ادلغًتبات بإدارة تعليم حائل، كالذم قد تتشابو معطياتو كآثاره على  الفعلي دلعاناة ادلعلمة ادلغًتبة
حيث تعد ظاىرة االغًتاب الوظيفي بصورىا كمبلزلها معظم ادلعلمات ادلغًتبات باإلدارات التعليمية األخرل بادلملكة. 

، عاـ كادلعلمات بشكل خاص كومية بشكلادلتعددة أحد أىم كأخطر الظواىر اليت تصيب العاملُت يف ادلؤسسات احل
آثاره  عكستنك  ،هتدد صلاح كسبيز ادلعلمات ادلغًتبات فعليةيؤدم إىل أزمة حيث أف بيعد ادلدرسة عن مقر سكن ادلعلمات 

 ادلتمثلةعلى الدراسات السابقة اليت تناكلت ظاىرة االغًتاب الوظيفي  كباالستناد ،تاجهن الصفيإنعلى تنميتهن ادلهنية ك 
ـ( أف أىم أسباب عزكؼ ادلدرسُت عن التدريس يف ادلناطق 7199يف البعد ادلكاين للمدرسة، حيث أكدت دراسة عبد )

تشكل ضغطا نفسيا ثقيبل على ادلػدرس ذبعلو يفكر يف النقل من إذ  -االغًتاب الوظيفي -لعواملالقرل ك األرياؼ، كاف 
أف أىم  ـ( على7199. كذلك أكدت دراسة عيساف؛ كآخركف )كناهالريف اىل ادلدارس احلضرية القريبػة مػن موقػع س
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أسباب غياب ادلعلمُت تتعلػق بالرضػا الػوظيفي، يليهػا أسػباب تتعلػق ببػرامج اإلعػداد ادلهنػي للمعلػم، ثػم الكفػاءة الداخليػػة 
اعي كاألسرم، كأخَتا الوضع الصحي للمعلم. أما للمدرسػػة، ثػػم األنظمػػة كالقػػوانُت ادلتعلقػػة بادلهنػػة، فالوضػػع االجتمػػ

كفػػي ، ادلتغيػرات الدديغرافيػة فقػد كانػت ذلػا أثر داؿ إحصائيا؛ ففي متغَت النوع كانت الفركؽ دالة إحصػائيا لصػاحل الػذكور
عمػل كانػت الفػركؽ دالػة لصػاحل متغيػػر احلالػػة االجتماعية كانػت الفػركؽ دالػة لصػاحل العػزاب، كأخيػرا فػي متغيػر مكػاف ال

ـ( على أف مستول االغًتاب الوظيفي 7197) دارسة احلمداين كالصارؼ . فيما كضحتالعػاملُت خػارج منطقػة سػكنهم
أف ـ( 7193احلواس ) ككما بينت دراسة، عينة من معلمي ادلدارس االبتدائية دبحافظة نينولكبَت على  يتضح بشكل

 يزيد من مستول الشعور بالتشاـؤ كالعجز كباالنعزالية كعدـ الرضا بُت ادلعلمُت. االغًتاب الوظيفي 
 :صلت الباحثة إىل مشكلة الدراسة بالسؤاؿ الرئيسكبذلك تو 

 لمعلمات التعليم العام بإدارة تعلم منطقة حائل؟ واإلنتاج الصفيما أثر االغتراب الوظيفي على التنمية المهنية     
 ة التالية:وتتفرع منه األسئل

 ما أثر االغًتاب الوظيفي على التنمية ادلهنية دلعلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل؟(9
 علمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل؟دل اإلنتاج الصفيما أثر االغًتاب الوظيفي على (7
استجابات العينة حوؿ ربديد أثر االغًتاب  ( بُت1.10ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )(4

عدد سنوات  -يادلؤىل الدراس -)القطاع التابعة لو ادلعلمة :على التنمية ادلهنية كاإلنتاج الصفى تبعنا دلتغَتات يالوظيف
 الدكاـ من خارج قطاع العمل(؟ -الدكاـ من مدينة مقر العمل -احلالة االجتماعية -اخلربة

  أهداف الدراسة:
 الدراسة الحالية إلى:هدفت 

 معرفة أثر االغًتاب الوظيفي على التنمية ادلهنية دلعلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل.(9
 علمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل.دل اإلنتاج الصفيمعرفة أثر االغًتاب الوظيفي على (7
 معلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائللدل ثر االغًتاب الوظيفي العينة أل أفرادالكشف عن داللة الفركؽ بُت (3

من الدكاـ  -احلالة االجتماعية –عدد سنوات اخلربة  -ادلؤىل الدراسي -القطاع التابعو لو ادلعلمة) كفقان دلتغَتات الدراسة:
 (.الدكاـ من خارج قطاع العمل  -مدينة مقر العمل
 أهمية الدراسة:
 ة الدراسة في النقاط التالية:تكمن أهمي

اليت سلطت الضوء على معرفة  -حسب علم الباحثة –تستمد ىذه الدراسة أمهيتها بأهنا من أكائل الدراسات الًتبوية.9
 علمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل.دل كاإلنتاج الصفيأثر االغًتاب الوظيفي على التنمية ادلهنية 

 تعترب التنمية ادلهنية للمعلم من االذباىات احلديثة ادللحة يف ادليداف الًتبوم. حيثأمهية ادلوضوع .7
ـ، ص 7199القيسي، من الدراسات".)النوع ىذا ؿ مثراء لتي نادت بضرورة إجاالخطط التنموية لنداء  "استجابةن.4
92) 



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

71 

دلعلمات التعليم  كاإلنتاج الصفيالمهنية  التنميةالعاـ بأثر االغًتاب الوظيفي على في قطاع التعليم  ادلسئولُتتزكيد .3
 العاـ بإدارة منطقة حائل.

 كادلدنية. النائيةيف ادلناطق  التعليمعزيز دكر ادلعلم كرفع كفاءة أدائو يف سلتلف قطاعات .ت0
ادلقارنة بكتابة إفادة الباحثُت يف كالدة حبوث جديدة متعلقة باالغًتاب الوظيفي، ككذلك إفادة الباحثُت يف الدراسات .1

 حبوث تقارف بُت إدارات التعليم العاـ بادلملكة العربية السعودية.
 حدود الدراسة:

 تحددت الدراسة في اآلتي:
اقتصرت الدراسة على عينة من ادلعلمات ادلغًتبات التابعات إلدارة التعليم دبنطقة حائل للعاـ الدراسي : البشريةالحدود 
  ق.9331/ 9344

 سة: مصطلحات الدرا
كتعرفو الباحثو إجرائيان: ىو كل ما تعانيو ادلعلمات ادلغًتبات بإدارة تعليم منطقة حائل كاآلثار السلبية  :االغتراب الوظيفي

عن مقر سكن ادلعلمة، كالذم من شأنو أف يؤثر سلبيان على سلوكها ذباه  -ادلدرسة -ادلًتتبة من بعد ادلؤسسة التعليمية
يقاس عن طريق  كالذم ةيؤثر على سلرجات العملية التعليمي كبالتايل ،الوظيفي اكضعف انتمائهللعمل  تهادافعيمهنتها، ك 
 .العينة أداة الدارسة أفرادإجابة 

 التنمية المهنية:
عملية بنائية تشاركية مستمرة سلط  ذلا بصورة منظمة قابلة للتنفيذ من بأهنا: (ـ7117 )كزارة الًتبية كالتعليم،عرفتها      
االرتقاء دبستول أداء ادلعلم من خبلؿ إكسابو ادلهارات البلزمة كتزكيده بادلعلومات كتنمية االذباىات اإلجيابية لديو أجل 

 لتحسُت مستول التعلم كالتعليم استجابة للمتغَتات كحاجات اجملتمع.
عد تعيُت ادلعلم يف الوظيفة "عملية طويلة ادلدل، تبدأ ب :بأهنا ( التنمية ادلهنية91ـ، ص 7112 ،زلمود) هاعرفك      

تو، كاكتساب اخلربات كادلهارات البلزمة كتطوير أدائو ءعقب التخرج، كتستمر طواؿ سنوات عملو بادلهنة هبدؼ رفع كفا
إىل األفضل من خبلؿ رلموعة من الربامج كاألنشطة كالوسائل كالسياسات كادلمارسات، كغَت ذلك من فعاليات مرتبطة 

 بطبيعة العمل." 
 كزبتار الباحثة التعريف السابق كتعريف إجرائي دلفهـو التنمية ادلهنية ذلذه الدراسة.    

ذبسيد دكر ادلعلمة متمثبلن يف مهاراهتا كاذباىاهتا كقيمها كمهامها، كترمجةن ىو  وتعرفه الباحثة إجرائياً: اإلنتاج الصفي:
 كىو ما يكافئ الكفاءة اإلنتاجية للمعلم. إلسًتاتيجيات التدريس كاألنشطة الصفية ادلستخدمة داخل الفصل

 المحو األول: االغتراب الوظيفي
: اغًتب، نزىح عن الوطن "تغرَّب ، تغرَّبى يتغرَّب، تغرُّبنا، فهو ميتغرِّب: االغتراب في اللغة : ميطاكع غرَّبى تغرَّب الشَّخصي

 البيعد كاالبتعاد كالفرقة كالذىاب كالتنحي كالتغرب. ؽ.)معجم اللغة العربية ادلعاصرة( أم ىو مجيع أشكاؿسعينا كراء الرِّز 
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 االغتراب الوظيفي:
الشيء عن  ادلرؤكسغيبة إىل أف االغًتاب الوظيفي ىو  ((Vijakumar ,SHete Satosh 2010يشَت      

ادلرتب  بو، كأسرتو، رلموعتو، رلتمعو"، كىذا ما تصفو الدراسة باغًتاب ادلوظف كبيعده عن مقر سنكنو، كأسرتو سعيان كراء 
 الرزؽ. 
إف االغًتاب الوظيفي "الذم يتمثل يف بعد ادلدرسة عن مقر السكن أك خارج منطقة السكن" يؤثر سلبان على ادلعلم،      

كعدـ االستقرار. كمن مث تتجلى اآلثار ادلًتتبة من االغًتاب الوظيفي على سلوكو كمعلم.  فقد  من حيث ضعف االنتماء،
كعدـ  الراحة"شعور ادلعلم بالقلق كعدـ  :( أف االغًتاب الوظيفي لدل ادلعلمُت يعٍتـ7197 ،)مقابلة كآخركفعرؼ 

ذلك بابتعاده عن ادلشاركة يف األنشطة االجتماعية ك  ،كبُت اآلخرين من مديرين كمعلمُت كأكلياء أمور الطلبة األلفة بينو
 (74. )صكالثقافية يف ادلدرسة كخارجها"

الدرجة اليت ال يتوافق فيها ادلعلم مع عملو، كعدـ مشاركتو أما تعريف االغًتاب الوظيفي على صعيد ادلدرسة: " ىو      
مهم لقيمتو  عمل، كالنظر إىل أدائو بأنو غَتيشده كحيفزه ذلذا ال راب يف ذلك العمل بنشاط، لشعوره بعدـ كجود 

 (71ـ، ص7199 ،)التاجورم."الذاتية
 العوامل المؤدية لالغتراب الوظيفي:

 عاملين إلى تعود الغالب في كانت إن و المنظمة في العاملين بين الوظيفي لبلغًتاب المؤدية ؿالعوام تتنوع     
 عوامل تعود للعاملُت يف ادلنظمة.–.         عوامل تعود للمنظمة -:  مها رئيسيين
 (47-70ـ، ص7110كما يلي: )ادلطريف، ادلطريف   هاصنف

 :عوامل تعود للمنظمة
 .ضعف نظاـ احلوافز. 9
 سعة حجم ادلنظمة.. 7
 عدـ استخداـ عوامل التحفيز.. 4
 .تقديرات فرديةالعتمادىا على  نظران  خللل يف تقارير كفاية األداء. ا3
 العمل يف مواقع منفصلة دلؤسسة كاحدة..0

 (37-32م، ص2005 )المطرفي، تعود للعاملين بالمنظمة وتتمثل في: عوامل
 اخلوؼ كعدـ األمن الوظيفي..1
 نقص الكفاءة..7
 كقت الفارغ الطويل أثناء الدكاـ ادلدرسي..4
 سوء التوافق كالتكيف..3
 توجيهات العاملُت..0

 اآلثار السلبية لالغتراب الوظيفي:

 .سوء إدارة الوقت.1
 .ضعف اإلدياف.2
 .ضعف مقومات القيادة.3
 .عدـ التخصص يف العمل.4
 .اليأس كاالستسبلـ للفشل.91

 عدـ ظهور دكر الفرد..6
 .ادلنافسة الشديدة بُت العاملُت.2
 .ضعف مستول التدريب.3
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 علم عن مقر سكنو مفتقدان جلماعتو كرلتمعوفبعد مدرسة ادلالعديد من اآلثار السلبية، يؤدم االغًتاب الوظيفي إىل      
االنسجاـ كالتأقلم مع ىذا العمل، كيزيد  هدفقً يي ك يف بيئة العمل  كمتكبدان عناء كمشقة الطريق شلا يزيد من شعوره باالغًتاب

ية، كجيعلو يشعر من شعور الفرد بالوحدة كالعزلة، كعدـ الرضا، كفقداف االنتماء التنظيمي، كاختفاء ركح ادلبادرة، كادلسؤكل
كما أف العامل الذم ال جيد العمل فوران،  فسيًتؾ  بديبلن  لذا فإنو حُت جيد عمبلن ار يف الوظيفة، من االستمر  باالكتئاب

 .أىدافو الذاتية يعاين ك يتأمل إذا استمر يف العمل فيوءنا من ال حيقق فيو إال جز ك نفسو يف التنظيم الذم يعمل فيو 
إنتاجيتهم، فتؤثر على كل ادلعلمُت، كمستول على أداء  تؤثر سلبان  اىرىذه ادلظ ( كال شك أف391صـ، 7191)القريويت،

 ادلعلم كادلؤسسة التعليمية.من 
  :الوظيفي كما يلي لالغترابأو النتائج اآلثار 

 انتشار ظاىرة الًتاخي بُت ادلوظفُت يف العمل.".1
 كثرة األخطاء يف أداء الواجب..2
 يف احلضور كاالنصراؼ. عدـ االنضباط.3
 الغياب عن العمل دكف عذر..4

 م(2005طرق الحد من االغتراب الوظيفي: )المطرفي، 
 . توزيع األعماؿ على ادلوظفُت على قدر كفاءاهتم.9
 . تنسيق العمل بُت األقساـ كتوزيعو بعدؿ بُت األفراد.7
 . كضع برنامج تدرييب ادلوظفُت لرفع كفاءاهتم.4
 العامل لبلبتكار يف العمل.. إتاحة فرصة 3
 استشارة العاملُت كاألخذ بآرائهم لصاحل العمل.. 0
 . مراعاة اإلدارة لظركؼ ادلوظف النفسية كاالجتماعية.1  
 لئلبداع كالتميز. شجيع العاملُتبيئة داعمة كإبداعية حافزة تساعد على ت. توفَت 2  
 اجلو ادلناسب للعمل.. توفَت االستقرار الوظيفي لدل العاملُت كهتيئة 3  
 .. تقومي أداء العامل جيب أف يكوف بناءن على أسس كمعايَت علمية بعيدان عن الذاتية كالعشوائية4  

 الجانب التطبيقي للدراسة:
 منهج الدراسة:

ـ، 7114حيث عرفو كيبلن من النهارم كالسرحيي )، لتحقيق أىداؼ الدراسة أيعتمد ادلنهج الوصفي ادلسحي     
بأنو: "ىو احلصوؿ على معلومات تتعلق باحلالة الراىنة للظاىرة لتحديد طبيعة تلك الظاىرة ككصفها كتصويرىا ( 794ص

  كربليل ادلتغَتات ادلؤثرة يف نشوئها كمنوىا".
 مجتمع الدراسة وعينتها:

ق، 9331/ 9344الدراسي  تكوف رلتمع الدراسة من ادلعلمات ادلغًتبات التابعات إلدارة التعليم دبنطقة حائل للعاـي     
)ادلعايَت  كباالعتماد على معايَت ىيئة تقومي التعليم العاـ ،معلمة مغًتبة( 00)عينة عشوائية عنقودية مكونة من  كمت اختيار
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ـ(، كمقياس أداء ادلعلم، حيث مت من خبلذلما بناء أداة الدراسة )االستبانة(، كقد 7191ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة، 
( 97، كتوزيع عدد )التابعات إلدارة التعليم دبنطقة حائل( استبانة على ادلعلمات ادلغًتبات 34باحثة بتوزيع عدد )قامت ال

 استبانة استطبلعية.
 (43يوضح وصف العينة بحسب متغيرات الدراسة )ن= : (1جدول )

 النسبة ادلئوية العدد الفئة ادلتغَت

 القطاع التابع لو ادلعلمة

 % 7.4 9 حائل -حائل
 % 7.4 9 حائل -بقعاء
 % 3.2 7 حائل -الغزالة

 % 11.0 71 حائل -بدع بن خلف -احلائ 
 % 4.4 3 حائل -الشملى
 % 3.2 7 حائل -موقق
 % 7.4 9 حائل -مسَتاء
 % 7.4 9 حائل -السليمى

 % 99.1 0 غَت ذلك

 ادلؤىل الدراسي
 % 99.1 0 بكالوريوس غَت تربول

 % 23.3 47 تربولبكالوريوس 
 % 93.1 1 دراسات عليا

 سنوات اخلربة
 % 17.3 72 سنوات 4أقل من  -9من 
 % 93.1 1 سنوات 0أقل من  -4من 
 % 74.4 91 سنوات 91أقل من  -0من 

 احلالة االجتماعية
 % 23.3 47 متزكجة لديها أبناء

 % 93.1 1 متزكجة ليس لديها أبناء
 % 99.1 0 غَت متزكجة

 ادلداكمة من مدينة مقر العمل
 % 39.4 93 نعم
 % 03.9 70 ال

 السكن خارج قطاع مقر العمل
 % 27.9 49 نعم
 % 72.4 97 ال
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 ستجابة: معيار الحكم على درجة اال
ستجابة أكافق بشدة، ( لبل0الدرجة ) يستجابة حبيث تعطمقياس )ليكرت اخلماسى( لتحديد درجة اال استخداـ مت     

( 9ستجابة ال أكافق، كالدرجة )( لبل7، الدرجة )مستجابة ال أدر ( لبل4ستجابة أكافق، الدرجة )( لبل3الدرجة )
جداكؿ  النسبية يف كاألكزافعند تفسَت قيم ادلتوسطات احلسابية  عتماد على احملك التايلستجابة ال أكافق بشدة. كمت االلبل

 الدراسة يالمحك المعتمد ف: (2جدول ) النتائج:
 درجة الحكم الوزن النسبي المتوسط الحسابي

ا % 41 -% 71من  9.31  -9من   ضعيفة جدن
 ضعيفة % 07 -% 41أكرب من  7.11 -9.31أكَت من 
 متوسطة % 13 -% 07أكرب من  4.31 -7.11أكرب من 
 كبَتة % 33 -%  13أكرب من  3.71 -4.31أكرب من 

 كبَتة جدان  % 911 -% 33أكرب من  0 -3.71أكرب من 
 أداة جمع البيانات )االستبانة(:

لئلجابة عن أسئلة الدراسة كربقيقان ألىدافها اعتمدت الباحثة يف مجع البيانات على االستبانة كأداة أساسية للدراسة      
جلمع البيانات ادلطلوبة يف سبيل احلصوؿ على ادلعلومات البلزمة من أفراد العينة؛ كذلك لدعم الدراسة النظرية باجلانب 

 التطبيقي. 
دب النظرم للدارسة كالدراسات السابقة، كمن خبلؿ االطبلع على بعض أدكات قياس أداء مستول كبالرجوع إىل األ     

ـ( فقد مت اشتقاؽ كبناء 7191ادلعلم ككفايتو اإلنتاجية، ككذلك )ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية، 
ُت، كمت التوصل لصورهتا النهائية، كقد ركعي أف تشتمل على االستبانة، كمن مث مت عرضها على رلموعة من اخلرباء كاحملكم

 رلموعة من األسئلة اليت تدعم موضوع الدراسة من خبلؿ عبلقتها ادلباشرة بأىداؼ الدراسة كأسئلتها.
 وتتكون االستبانة من األجزاء التالية:     

ع التابعة لو ادلعلمة، ادلؤىل الدراسي، سنوات ادلعلومات الشخصية ادلهنية عن عينة الدراسة كتشمل: القطا  الجزء األول:
 اخلربة، احلالة االجتماعية، سكن ادلعلمة داخل أـ خارج قطاع العمل.

 الجزء الثاني: وينقسم إلى محورين:
 رة تعليم حائلاتأثَت االغًتاب الوظيفي على التنمية ادلهنية دلعلمات التعليم العاـ بإد :1المحور
 رة تعليم حائلاالوظيفي على االنتاج الصفي دلعلمات التعليم العاـ بإد تأثَت االغًتاب :2المحور

 :يستبانة من خبلؿ ما يلمت التحقق من صدؽ اال :صدق االستبانة 
اخلربة كاإلختصاص، كذلك  ممت عرض الصورة األكلية من االستبانة على عدد من احملكمُت ذك : يالصدق الظاهر  -1

كاستطبلع آرائهم حوؿ مدل كضوح الصياغة اللغوية كالدقة العلمية لعبارات االستبانة، ستفادة من خرباهتم هبدؼ اال
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سبثلو، كمدل صبلحيتها كمناسبتها ألىداؼ الدراسة، كقد قامت الباحثة باإلضافة  مكمدل انتماء كل عبارة للمحور الذ
 النهائية من االستبانة. كاحلذؼ كالتعديل ىف ضوء آراء السادة احملكمُت، كبذلك مت احلصوؿ على الصورة

لبلستبانة من خبلؿ تطبيقها على عينة  يكمت التحقق من صدؽ اإلتساؽ الداخل :يصدق اإلتساق الداخل -2
 ( معلمة من غَت ادلشاركات ىف العينة األساسية للبحث، كمت استخداـ معامل ارتباط "سبَتماف"97) ااستطبلعية قوامه

(Spearman's coefficient حلساب مدل ارتباط كل زلور بالدرجة الكلية لبلستبانة، كمت ذلك باإلستعانة )
نتائج : (3جدول ) :، كجاءت النتائج كما يظهر اجلدكؿ اآليت(SPSS)بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

 (12صدق اإلتساق الداخلى لمحاور االستبانة )ن= 
 لة اإلحصائيةالدال معامل االرتباط زلاكر االستبانة

 1.19داؿ عند  1.324 احملور األكؿ: أثر االغًتاب الوظيفي على التنمية ادلهنية
 1.19داؿ عند  1.473 : أثر االغًتاب الوظيفي على اإلنتاج الصفياحملور الثاين

على الًتتيب: ستبانة بلغت ( أف معامبلت االرتباط بُت درجة كل زلور كالدرجة الكلية لبل4يتبُت من اجلدكؿ )     
االستبانة يتمتعاف  م(، شلا يؤكد على أف زلور 1.19قيم دالة إحصائيان عند مستول الداللة ) ي(، كى1.473(، )1.324)
 .يجة كبَتة من الصدؽ الداخلر بد

 :يوتم التأكد من ثبات االستبانة من خالل مايل :ثبات االستبانة
"ألفػػا كركنبػػاخ" حلسػػاب ثبػػات زلػػورل االسػػتبانة كدرجتهػػا  : مت اسػػتخداـ معامػػلالثبااات بطريقااة ألفااا كرونبااا  -9

( للبيانات الىت احلصوؿ عليها من العينة SPSSستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية )الكلية، كمت ذلك باال
 :االستطبلعية، كجاءت النتائج يعرض اجلدكؿ اآليت

 (12ونبا  )ن= نتائج ثبات االستبانة بطريقة ألفا كر : (4جدول )
 معامل الثبات عدد العبارات محاور االستبانة

 1.499 90 احملور األكؿ: أثر االغًتاب الوظيفي على التنمية ادلهنية
 1.447 93 : أثر االغًتاب الوظيفي على اإلنتاج الصفياحملور الثاين

 1.439 44 الدرجة الكلية لئلستبانة
 حملاكر االستبانة بطريقة "ألفا كركنباخ" بلغت على الًتتيب: ( أف معامبلت الثبات3يتضح من اجلدكؿ )

 قيم تؤكد على أف االستبانة  ي(، كى1.439ستبانة )(، كما بلغ معامل الثبات العاـ لبل1.447(؛ )1.499)
 ككل تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

ة إىل نصفُت؛ العبارات الفردية ىف مقابل قامت الباحثة بتجزئة عبارات االستبان الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -2
تصحيح الطوؿ باستخداـ  معامل االرتباط حلساب مدل االرتباط بُت النصفُت، كجرل العبارات الزكجية، كمت استخداـ

  :"، كجاءت النتائج كما يوضح اجلدكؿ اآليتSpearman-Brown" سبَتماف كبراكفمعادلة 
 (12بطريقة التجزئة النصفية )ن= نتائج ثبات االستبانة : (5جدول )
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 معامل الثبات معامل االرتباط محاور االستبانة
 1.472 1.314 أثر االغًتاب الوظيفي على التنمية ادلهنية المحور األول:
 1.319 1.200 أثر االغًتاب الوظيفي على اإلنتاج الصفي المحور الثانى:

 1.327 1.227 ستبانةالدرجة الكلية لال
 (؛1.472الستبانة بطريقة "التجزئة النصفية" بلغا على الًتتيب: )م ا( أف معامبلت الثبات حملور 0تبُت من اجلدكؿ )ي     
( كتؤكػػد مجيػػع ىػػذه القػػيم علػػى أف االسػػتبانة ككػػل تتمتػػع 1.327سػػتبانة )(، كمػػا بلػػغ معامػػل الثبػػات العػػاـ لبل1.319)

 بدرجة مرتفعة من الثبات.
 :يساليب التحليل اإلحصائأ

 تنفيذ األساليب اإلحصائية اآلتية: يف (SPSSv24) ستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعيةسبت اال     
 التكرارات كالنسب ادلئوية كادلتوسطات احلسابية كاألكزاف النسبية لوصف استجابات أفراد العينة على عبارات االستبانة. -
 م(، لقياس داللة الفركؽ بُت استجابات العينة تبعنا دلتغَت One Way ANOVA) ماختبار ربليل التباين األحاد -

 (.احلالة االجتماعية -سنوات اخلربة -ي)ادلؤىل الدراس
 .م(، لتحديد مصدر الفركؽ الدالة بعد إجراء ربليل التباين األحاد(Scheffe Post Hoc Testاختبار "شيفيو"  -
لقيػػاس داللػػة الفػػركؽ بػػُت  (،Independent Samples T.Testاختبػػار "ت" للمجموعػػات غػػَت ادلرتبطػػة ) -

 السكن خارج قطاع مقر العمل(. -)ادلداكمة من مدينة مقر العمل ماستجابات العينة تبعنا دلتغَت 
 .  يتساؽ الداخلللتأكد من صدؽ االستبانة بطريقة اال (،Spearman's coefficientمعامل ارتباط "سبَتماف" ) -
 حلساب ثبات االستبانة.( Alpha Cronbach'sمعامل ألفا كركنباخ ) -

 :الدراسةنتائج 
حصائية، مع مناقشة ىذه النتائج عنو ادلعاجلات اإل كشفتثة عرضان للنتائج اليت مت التوصل إليها كفقان دلا  حتتناكؿ البا     

 كالدراسات السابقة ذات الصلة. مضوء اإلطار النظر  كتفسَتىا يف
ادلهنية كاإلنتاج الصفي  : "ما أثر االغًتاب الوظيفي على التنمية الرئيس السؤالإلى اإلجابة عن دراسة ال توقد سع     

 دلعلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل؟ ".
 الرئيس األسئلة اآلتية: السؤالوتفرع عن 

 تعليم منطقة حائل؟ادلهنية دلعلمات التعليم العاـ بإدارة  ما أثر االغًتاب الوظيفي على التنمية  .1
 ما أثر االغًتاب الوظيفي على اإلنتاج الصفي دلعلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل؟ .2
( بُت استجابات العينة حوؿ ربديد أثػر االغػًتاب 1.10ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ) .3

احلالػػػػػة  -عػػػػػدد سػػػػػنوات اخلػػػػػربة -يتغػػػػػَتات )ادلؤىػػػػػل الدراسػػػػػتبعنػػػػػا دلي علػػػػػى التنميػػػػػة ادلهنيػػػػػة كاإلنتػػػػػاج الصػػػػػف يالػػػػػوظيف
 الدكاـ من خارج قطاع العمل(؟ -الدكاـ من مدينة مقر العمل -االجتماعية

 نتائج السؤال األول:



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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ادلهنية دلعلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة  ينص السؤاؿ األكؿ على: " ما أثر االغًتاب الوظيفي على التنمية 
 حائل؟ ".

حبساب التكرارات كالنسب ادلئوية كادلتوسطات احلسابية كاألكزاف النسبية قامت الباحثة كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ، 
السػتجابات أفػػراد العينػػة مػػن معلمػػات التعلػيم العػػاـ بػػإدارة تعلػػيم منطقػػة حائػل علػػى احملػػور األكؿ مػػن أداة الدراسػػة، كمػػا مت 

ضػػػوء قػػػيم  تضػػػمنتها، مػػػع ترتيػػػب ىػػػذه العبػػػارات تنازلينػػػا يف العبػػػارات الػػػيت عتمػػػاد علػػػىحسػػػاب ادلتوسػػػ  العػػػاـ للمحػػػور باال
 :متوسطاهتا. كجاءت النتائج كما يعرض اجلدكؿ اآليت

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية الستجابات : (6جدول )
 (43)ن= المهنية  العينة حول تحديد أثر االغتراب الوظيفي على التنمية 

 العبارات م

سب
والن
ت 
رارا
لتك
ا
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حس
ط ال
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ا
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ثر  
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د

 

يب
لترت
ا

 

أوافق 
 بشدة

ال  ال أدرى أوافق
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

يقلل االغًتاب الوظيفي من ادلبػادرة بتقػدمي  9
 األفكار التطوعية للعمل.

 1 3 1 91 74 ت
3.34 34.3

% 
كبَتة 
 جدان 

7 
% 12.3 74.4 1.1 4.4 1.1 

يعيػػػػػػق االغػػػػػػًتاب الػػػػػػوظيفي تنميػػػػػػة ادلعلمػػػػػػة  7
 ذاتيان.

 9 3 3 93 71 ت
3.97 37.3

% 
 3 كبَتة

% 31.0 47.1 4.4 4.4 7.4 

4 
ال يػػوفر االغػػًتاب الػػوظيفي جػػوان مػػن الرضػػا 

 كالطمأنينة كبيئة حافزة للتعليم كالتعلم.
 1 4 9 92 77 ت

3.40 
32.1
% 

كبَتة 
 3 جدان 

% 09.7 44.0 7.4 2.1 1.1 

3 
حيػػػػد االغػػػػًتاب الػػػػوظيفي مػػػػن التعػػػػاكف مػػػػع 
الػػػػػػزميبلت كإدارة ادلدرسػػػػػػة كالعمػػػػػػل بػػػػػػركح 

 الفريق.

 7 97 3 91 4 ت
4.37 

13.3
 93 كبَتة %

% 71.4 42.7 4.4 72.4 3.2 

0 
يقلػػػػػػػػل االغػػػػػػػػًتاب الػػػػػػػػوظيفي مػػػػػػػػن دافعيػػػػػػػػة 

لئلصلػػػػػاز ادلعلمػػػػػات اجلديػػػػػدات كالقػػػػػدديات 
 كاإلبداع.

 9 2 4 93 93 ت
4.40 

24.1
 91 كبَتة %

% 39.4 47.0 2.1 91.4 7.4 

1 
حيػػػػػػد االغػػػػػػًتاب الػػػػػػوظيفي مػػػػػػن االلتحػػػػػػاؽ 

 بربامج التعليم كالتدريب عن بعد.
 1 4 4 91 79 ت

3.11 
31.1
 4 كبَتة %

% 33.3 74.4 2.1 71.4 1.1 

2 
يعيػػػق االغػػػًتاب الػػػوظيفي مػػػن التفاعػػػل مػػػع 
ادلدرسػػػػػػػة كاجملتمػػػػػػػػع احمللػػػػػػػػي كاالشػػػػػػػػًتاؾ يف 

 األندية الصيفية.

 1 3 9 1 47 ت
3.04 41.1

% 
كبَتة 
 جدان 

9 
% 23.3 93.1 7.4 4.4 1.1 

3 

دينػػػع االغػػػػًتاب الػػػػوظيفي مػػػػن االشػػػػًتاؾ يف 
الػػػدكرات كالػػػربامج التدريبيػػػة علػػػى مسػػػتول 
ادلدرسػػػػػة أك إدارة تعلػػػػػيم ادلنطقػػػػػة يف رلػػػػػاؿ 

 التنمية ادلهنية.

 1 1 4 0 74 ت

3.44 
31.1
% 

كبَتة 
 0 جدان 

% 12.3 99.1 2.1 93.1 1.1 

يػػؤثر االغػػًتاب الػػوظيفي يف مبػػادرة ادلعلمػػػة  4
للمشػػػاركة يف األنشػػػطة الصػػػفية كالبلصػػػفية 

 1 91 3 91 94 ت
4.33 22.1

% 
 99 كبَتة

% 33.9 74.4 4.4 74.4 1.1 



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 يف ادلدرسة.

91 
عػػػدـ الػػػتفهم يزيػػػد االغػػػًتاب الػػػوظيفي مػػػن 

كتقبػػػػػػػػػػػػػل التوجيهػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػن القائػػػػػػػػػػػػػدات 
 الًتبويات.

 1 93 1 3 99 ت
4.73 

10.1
% 

متوسط
 90 ة

% 70.1 93.1 94.4 39.4 1.1 

99 
حيد االغػًتاب الػوظيفي مػن اطػبلع ادلعلمػة 
علػػػى ادلسػػػتجدات احلديثػػػػة يف رلػػػاؿ طػػػػرؽ 

 كتقنيات التدريس.

 7 4 9 92 93 ت
4.23 

23.3
 97 كبَتة %

% 47.1 44.0 7.4 71.4 3.2 

97 
يقلػػػػػػػل االغػػػػػػػًتاب الػػػػػػػوظيفي مػػػػػػػن مشػػػػػػػاركة 

 ادلعلمة لورشات العمل.
 1 2 9 93 79 ت

3.93 
37.3
 2 كبَتة %

% 33.3 47.1 7.4 91.4 1.1 

حيػػػد االغػػػًتاب الػػػوظيفي يف مبػػػادرة ادلعلمػػػة  94
 ادلؤسبرات العلمية. للمشاركة أك حضور

 1 4 3 4 72 ت
3.31 33.1

% 
كبَتة 
 جدان 

4 
% 17.3 71.4 4.4 2.1 1.1 

93 
يعيػػػػػػػق االغػػػػػػػًتاب الػػػػػػػوظيفي مػػػػػػػن التحػػػػػػػاؽ 
ادلعلمػػػػػػة بالبعثػػػػػػات الداخليػػػػػػة أك اخلارجيػػػػػػة 

 )ادلنح الدراسية(.

 1 1 3 1 72 ت
3.71 

30.7
% 

كبَتة 
 1 جدان 

% 17.3 93.1 4.7 93.1 1.1 

90 
يعيػػػػػػػػق االغػػػػػػػػًتاب الػػػػػػػػوظيفي مػػػػػػػػن تبػػػػػػػػادؿ 

 ادلعلمات.الزيارات الصفية بُت 
 7 2 0 92 97 ت

4.21 
23.1
 94 كبَتة %

% 72.4 44.0 99.1 91.4 3.2 

 3.13 المتوسط الحسابي العام
31.3
 بدرجة كبَتة %

قيم  ي%(، كى31.3) ( كبوزف نسيب3.13العاـ للمحور األكؿ بلغ ) ( أف ادلتوس  احلساي1يتضح من اجلدكؿ )
لاادى معلمااات التعلاايم العااام بااإدارة تعلاايم منطقااة  المهنيااة كبياار علااى التنميااة االغتااراب الااوظيفي لااه أثاار  تؤكػػد علػػى أف 

كىػذا مػا تؤكػده كتتفػق الدراسػة احلاليػة مػع دراسػة كػبلن مػن محػد؛ كعبػاس  ، كذلك من كجهة نظر ادلعلمات أنفسهن. حائل
 .ؿ البشرمحصائية لبلغًتاب الوظيفي يف رأس ادلااالداللة العنوم ذك ادلتأثَت الكجود ـ( يف 7193)

يعيػػػق االغػػػًتاب الػػػوظيفي مػػػن التفاعػػػل مػػػع ادلدرسػػػة كاجملتمػػػع احمللػػػي كاالشػػػًتاؾ يف " (:2كقػػػد احتلػػػت العبػػػارة رقػػػم )
%( كبدرجػة كبػَتة 41.1) ( كبػوزف نسػيب3.04) ادلرتبة األكىل بُت عبارات احملور األكؿ دبتوسػ  حسػاي ."األندية الصيفية

لمػػات ادلغًتبػػات تبعػػد مسػػافات عػػن مقػػر كمسػػاكن اقػػامتهن شلػػا ييشػػكل صػػعوبة كديكػػن تفسػػَت ذلػػك بػػأف مػػدارس ادلع جػػدنا،
(: " يقلػػل االغػػًتاب الػػوظيفي مػػن ادلبػػادرة بتقػػدمي 9كحصػػلت العبػػارة رقػػم ) عليهػػا باالشػػًتاؾ يف األنديػػة الصػػيفية للمدرسػػة.

كديكػن  ( كبدرجة كبَتة جدنا،%34.3) ( كبوزف نسيب3.34) األفكار التطوعية للعمل" على ادلرتبة الثانية دبتوس  حساي
تسػػفَت ذلػػك إىل معانػػاة ادلعلمػػة أثنػػاء رحلتهػػا اليوميػػة الشػػاقة شلػػا يسػػتنزؼ منهػػا طاقتهػػا اإلجيابيػػة يف رحلتهػػا احملفوفػػة بادلشػػاؽ 

(: 94ككانت العبارة رقم )  .يقتصر على أدائهم داخل الغرفة الصفيةن أف دكرى ادلعلماتقناعة بعض كاخلطر أك قد يرجع ل
( 3.31) ادلرتبة الثالثة دبتوس  حساي ادلؤسبرات العلمية" يف د االغًتاب الوظيفي يف مبادرة ادلعلمة للمشاركة أك حضور" حي



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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ا.33.1) كبوزف نسيب كتعزك الباحثة ذلك إىل ألسباب إداريػة زبػتص بادلدرسػة، كقػد تعػود إىل ضػيق  %( كبدرجة كبَتة جدن
الوقت كالبعد ادلكاين. كأحيانان يكوف عدـ اببلغ ادلعلمات عن ادلؤسبرات أك كصوذلا متأخرا ذلن، كعدـ كجػود احلمػاس لػدل 

 بعض القائدات ذلذا النوع من التنمية.    
غػػًتاب الػػوظيفي مػػن تبػػادؿ الزيػػارات الصػػفية بػػُت ادلعلمػػات" ىف ادلرتبػػة (: " يعيػػق اال90كقػػد جػػاءت العبػػارة رقػػم )
كيعزا ذلك لعدـ كجود ادلواصػبلت كصػعوبة  %( كبدرجة كبَتة،23.1( كبوزف نسيب )4.21الثالثة عشر دبتوس  حساي )

(: " حيػد 3) حػُت جػاءت العبػارة رقػم يف التنقل من مدرسة إىل أخرل، كحرص بعض القائدات على االنضباط ادلدرسػي. 
 –كقبػل األخػَتة  –االغًتاب الوظيفي من التعاكف مع الزميبلت كإدارة ادلدرسة كالعمل بركح الفريػق" ىف ادلرتبػة الرابعػة عشػر 

كديكن تفسَت ذلك بسبب اختبلؼ ادلرجعيات الثقافية  %( كبدرجة كبَتة، 13.3( كبوزف نسيب )4.37دبتوس  حساي )
(: " يزيد االغًتاب الوظيفي من 91كشغلت العبارة رقم )سواءن للمؤسسة أك لزمبلء العمل.  بُت ادلعلمات، كعدـ االنتماء 

( كبػوزف 4.73دبتوسػ  حسػاي ) -كاألخَتة -عدـ التفهم كتقبل التوجيهات من القائدات الًتبويات" ادلرتبة اخلامسة عشر
 ت التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل.%( كبدرجة متوسطة، كذلك من كجهة نظر أفراد العينة من معلما10.1نسيب )

 كذلك ألف ادلعلمات رغم كل ادلعاناة يرغنب يف التطوير كربسُت من ذاهتن ككفاءة إنتاجيتهن لذا يتقبلن التوجيو كالنصح.
 نتائج السؤال الثانى:

العػػاـ بػػإدارة تعلػػيم يػػنص السػػؤاؿ الثػػا  علػػى: " مػػا أثػػر االغػػًتاب الػػوظيفي علػػى اإلنتػػاج الصػػفي دلعلمػػات التعلػػيم 
 منطقة حائل؟ ".

حبساب التكرارات كالنسب ادلئوية كادلتوسطات احلسابية كاألكزاف النسبية قامت الباحثة كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ، 
مػػن أداة الدراسػػة، كمػػا مت  السػػتجابات أفػػراد العينػػة مػػن معلمػػات التعلػػيم العػػاـ بػػإدارة تعلػػيم منطقػػة حائػػل علػػى احملػػور الثػػاين

عتمػػػاد علػػػى العبػػػارات الػػػىت تضػػػمنتها، مػػػع ترتيػػػب ىػػػذه العبػػػارات تنازلينػػػا ىف ضػػػوء قػػػيم ادلتوسػػػ  العػػػاـ للمحػػػور باال حسػػػاب
 :متوسطاهتا. كجاءت النتائج كما يعرض اجلدكؿ اآليت

 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية الستجابات :(7جدول )

 (43االغتراب الوظيفي على اإلنتاج الصفي )ن= العينة حول تحديد أثر 
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9 
يػػػػػػػػؤثر االغػػػػػػػػًتاب الػػػػػػػػوظيفي علػػػػػػػػى تقػػػػػػػػدمي 

ادلناسػػػػػػبة لػػػػػػػزمن التهيئػػػػػػة احلػػػػػػافزة كادلتنوعػػػػػػػة 
 احلصة.

 7 1 7 92 91 ت
 4 كبَتة 23.7% 4.49

% 42.7 44.0 3.2 94.4 3.2 

يػػػػؤثر االغػػػػًتاب الػػػػوظيفي علػػػػى التخطػػػػي   7
 للدركس بانتظاـ.

 9 91 7 90 90 ت
 1 كبَتة 20.3% 4.22

% 43.4 43.4 3.2 74.7 7.4 
 93متوس %19.3 4.12 3 93 7 4 91 تيعيػق االغػػًتاب الػػوظيفي مػػن طػػرح ادلعلمػػة  4



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 طة 4.4 39.4 3.2 71.4 74.7 % الصفية.لؤلسئلة 

3 
حيػػػػػػد االغػػػػػػًتاب الػػػػػػوظيفي مػػػػػػن اسػػػػػػتخداـ 

 أساليب التعليم كالتقنيات التعليمية.
 4 3 7 90 90 ت

 3 كبَتة 23.3% 4.27
% 43.4 43.4 3.1 93.1 2.1 

يعيػػػق االغػػػًتاب الػػػوظيفي علػػػى اسػػػػتخداـ  0
 التعزيز ادلادم كتحفيز للطالبات.ادلعلمة 

 4 3 3 93 93 ت
 99 كبَتة 24.1% 4.10

% 47.1 47.1 4.7 93.1 2.1 

1 
يؤثر االغًتاب الوظيفي على إصلاز أعمػاؿ 
التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي يف مواعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا كتوثيقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف 

 السجبلت.

 3 99 1 97 91 ت
 93 كبَتة 29.1% 4.03

% 42.7 72.4 1.1 70.1 4.4 

االغػػػػػًتاب الػػػػػوظيفي مػػػػػن االىتمػػػػػاـ يقلػػػػػل  2
 دبلفات إصلاز الطالبات.

 1 94 9 94 91 ت
 2 كبَتة 23.3% 4.23

% 42.4 41.7 7.4 41.7 1.1 

3 
حيد االغًتاب الػوظيفي مػن متابعػة ادلعلمػة 
اليوميػػػػػػػػػػػػة دلػػػػػػػػػػػػذكرة الطالبػػػػػػػػػػػػات ) ادلرحلػػػػػػػػػػػػة 

 االبتدائية(.

 4 3 3 3 91 ت
 94 كبَتة 27.1% 4.11

% 42.7 93.1 93.1 93.1 2.1 

4 
حيػػػػػتم االغػػػػػًتاب الػػػػػوظيفي تقػػػػػدمي ادلعلمػػػػػة 
للمػػػػػػػػػػػادة العلميػػػػػػػػػػػػة يف حػػػػػػػػػػػػدكد الكتػػػػػػػػػػػػاب 

 ادلدرسي.

 4 4 4 99 92 ت
 4 كبَتة 23.1% 4.21

% 44.0 70.1 2.1 71.4 2.1 

حيد االغًتاب الوظيفي من مواظبة ادلعلمػة  91
 على الدكاـ اليومي.

 4 4 7 4 71 ت
 0 كبَتة 20.3% 4.24

% 31.0 71.4 3.2 71.4 2.1 

99 
يػػػػػؤثر االغػػػػػًتاب الػػػػػوظيفي يف قلػػػػػة اىتمػػػػػاـ 

 ادلعلمة دبظهرىا يوميان.
 4 91 0 99 93 ت

 91 كبَتة 21.1% 4.04
% 47.1 70.1 99.1 74.7 2.1 

يقلل االغًتاب الوظيفي من إثراء الػدركس  97
 باألنشطة التعليمية ادلختلفة.

 9 0 0 94 94 ت
 7 كبَتة 31.3% 3.17

% 33.7 41.4 99.1 99.1 7.4 

94 
يػػػؤثر االغػػػًتاب الػػػوظيفي علػػػى مسػػػتويات 

 التحصيل الدراسي للطالبات.
 4 91 9 99 97 ت

4.41 11.1% 
متوس
 92 طة

% 72.4 70.1 7.4 42.7 2.1 

يؤثر االغػًتاب الػوظيفي سػلبيان علػى احلالػة  93
 النفسية للمعلمة.

 9 9 9 0 40 ت
كبَتة  44.3% 3.12

ا  9 جدن
% 39.0 99.1 7.4 7.4 7.4 

حيػػػػػػػػػد االغػػػػػػػػػًتاب الػػػػػػػػػوظيفي مػػػػػػػػػن متابعػػػػػػػػػة  90
 الطالبات سلوكيان.

 0 1 4 90 93 ت
 97 كبَتة 27.1% 4.14

% 47.0 43.4 2.1 93.1 99.1 

يػػػػؤثر االغػػػػًتاب الػػػػوظيفي علػػػػى اكتشػػػػاؼ  91
 الطالبات ادلوىوبات كرعايتهن.

 4 1 3 99 94 ت
 3 كبَتة 22.7% 4.31

% 33.7 70.1 4.4 93.1 2.1 

حيػػػػػػد االغػػػػػػًتاب الػػػػػػوظيفي مػػػػػػن اسػػػػػػتخداـ  92
 أساليب التقومي ادلتنوعة.

 7 4 4 91 94 ت
 91 كبَتة 24.3% 4.12

% 41.7 42.7 2.1 71.4 3.2 

93 
حيػػػػػػػػد االغػػػػػػػػًتاب الػػػػػػػػوظيفي مػػػػػػػػن الشػػػػػػػػعور 
باالنتمػػػػػػػػاء كالػػػػػػػػوالء الػػػػػػػػوظيفي للمؤسسػػػػػػػػة 

 .-ادلدرسة -التعليمية

 0 3 4 97 90 ت
 90 كبَتة 29.7% 4.01

% 43.4 72.4 2.1 93.1 99.1 

 بدرجة كبَتة %23.7 4.29 ادلتوس  احلساي العاـ



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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%(، كىػى قػيم 23.7( كبوزف نسػيب )4.29( أف ادلتوس  احلساي العاـ للمحور الثا  بلغ )2يتبُت من اجلدكؿ )
لاادى معلمااات التعلاايم العااام بااإدارة تعلاايم منطقااة  يالااوظيفي لااه أثاار كبياار علااى اإلنتاااج الصاافاالغتااراب تؤكػد علػػى أف 

 االغػػًتابحيػػث كػػاف ـ( 7199كتتفػػق الدراسػػة مػػع دراسػػة التػػاجورم ) ، كذلػػك مػػن كجهػػة نظػػر ادلعلمػػات أنفسػػهن.حائاال
، بػػوزف نسػػيب ؿ االجتمػػاعي( كبػػَتااالنعػػز )جػػاؿ دب الػػوظيفي لػػدل معلمػػي مػػدارس التعلػػيم األساسػػي يف مدينػػة بنغػػازم الليبيػػة

لػػػدل الػػػوزف النسػػػيب لبلغػػػًتاب الػػػوظيفي  ـ( إذ بلػػػغ7197كالصػػػراؼ )احلمػػػداين %(، ككػػػذلك اتفقػػػت مػػػع دراسػػػة 44.4)
كزبتلػػف .كبػػَتة  بدرجػػة ( أم20.01يف رلػػاؿ )االنعػػزاؿ االجتمػػاعي( ) ول بػػالعراؽمعلمػػي ادلػػدارس االبتدائيػػة دبحافظػػة نينػػ

الػػوظيفي لػػدل معلمػػي ادلػػدارس احلكوميػػة  االغػػًتاب ـ( إذ نػػتج عنهػػا أف مسػػتول7193عابػػد ) الدراسػػة احلاليػػة مػػع دراسػػة
 %(. 31.11)وزف نسيب ب بدرجة قليلةجاء  دبحافظة غزة

(: " يػػؤثر االغػػًتاب الػػوظيفي سػػلبيان علػػى احلالػػة النفسػػية للمعلمػػة" ادلرتبػػة األكىل بػػُت 93كقػػد احتلػػت العبػػارة رقػػم )
ا،44.3) ( كبوزف نسيب3.12) توس  حسايعبارات احملور الثا  دب كيعػزا ذلػك إىل اآلثػار كالنتػائج  %( كبدرجة كبَتة جػدن

احلمػػداين ـ(؛ كدراسػػة 7199السػػلبية لبلغػػًتاب الػػوظيفي كالتشػػتت األسػػرم كاالنعػػزاؿ كالوحػػدة كمػػا يف دراسػػة التػػاجورم )
اهتا كاحتياجات أبنائها، كتتأثر ادلعلمة نفسيان ـ(، كذلك يرجع إىل شعور ادلعلمة بالعجز يف قضاء احتاج7197كالصراؼ )

فًتة )حركة النقل( يف حالة عدـ مشوذلػا يف قائمػة ادلنقػوالت، باإلضػافة إىل مػا تعانيػو ادلعلمػة نفسػيان مػن إثػر حػوادث السػَت، 
( 994) ػبعد تعرضهن ل( 049) صابةإمعلمة ك ( 931) حصائية للجنة الوطنية للسبلمة ادلركرية كفاةإسجلت آخر  "حيث

 ـ(7112)صحيفة الرياض، ."اليت يعملن هبا خارج مدف سكنهن يف طريق سفرىن دلدارسهن عان حادثان مفج
(: " يقلل االغًتاب الوظيفي من إثراء الدركس باألنشطة التعليميػة ادلختلفػة" علػى 97ىف حُت حازت العبارة رقم )

كتعػػزك الباحثػػة ذلػػك إىل كػػوف ادلدرسػػة يف كبدرجػػة كبػػَتة، %( 31.3( كبػػوزف نسػػيب )3.17) ادلرتبػػة الثانيػػة دبتوسػػ  حسػػاي
قطاع نائي، فإمكانية أف يكوف البناء ادلدرسي مستأجران كاردةن،  كىذا جيعل البنية التحتيػة غػَت مهيئػة كداعمػة للػتعلم النشػ  

ء عنها لتصبح سلازف كاإلبداعي كالتفاعلي، كضيق الفصوؿ، عدـ كجود الداتا شو، عدـ كجود غرفة مصادر، أك مت االستغنا
للمدرسة، كذلك مشكلة انقطاع ادلولد الكهربائي، كقد يكوف ضيق كقت احلصة بسبب آثار االغػًتاب الػوظيفي، فادلعلمػة 
تطمح بأف تضفي على احلصة جوان مليء بالنشاط كالتفاعل كاحلماس عن طريق األنشطة التعليمية إال أهنا نتيجة مػا تعانيػو 

صػػعوبة محػػل مسػػتلزمات األنشػػطة التعليميػػة خػػبلؿ سػػفرىا باحلافلػػة ادلزدمحػػة بادلعلمػػات، كارتفػػاع  مػػن تكبػػد عنػػاء الطريػػق، ك
ميزانية األنشطة التعليمية كعدـ زبصيص كربديد االدارة ادلدرسية ميزانية مالية لئلنفاؽ على األنشطة التعليمية ادلختلفة، شلا 

 فة.ية ادلختلالدركس باألنشطة التعليميقلل ادلعلمة اثراء 
(: " يؤثر االغًتاب الوظيفي على تقدمي التهيئة احلافزة كادلتنوعة ادلناسبة لزمن احلصة" على 9كحصلت العبارة رقم )
كتعػزك الباحثػػة ذلػك بسػػبب البعػد ادلكػػاين  %( كبدرجػػة كبػَتة.23.7( كبػػوزف نسػيب )4.49ادلرتبػة الثالثػة دبتوسػػ  حسػاي )

ىل، يف حػُت كػذلك بسػبب عػدـ تأخرىػا للعػودة دلنزذلػا فهػي ذبػرب كػذلك علػػى للمدرسػة فتجػرب للتػأخر عػن زمػن احلصػة األك 
 عدـ تقدمي التهيئة احلافزة للطالبات يف احلصة األخَتة.

(: يػػؤثر االغػػًتاب الػػوظيفي يف قلػػة اىتمػػاـ ادلعلمػػة دبظهرىػػا يوميػػان" ىف ادلرتبػػة السادسػػة 99كقػػد جػػاءت العبػػارة رقػػم )
كذلػػك يرجػػع إىل ضػػيق كقتهػػا حيػػث تسػػتيقظ يف %( كبدرجػػة كبػػَتة، 21.1يب )( كبػػوزف نسػػ4.04عشػػر دبتوسػػ  حسػػاي )



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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ساعات الفجر األكىل، كما تبلقيو أثناء رحلتها اليوميػة للمدرسػة مػن توقفػات متكػررة سػواءن للصػبلة أك لظػركؼ ادلواصػبلت 
علػػى " الػػدكاـ اليػػومي حيػػد االغػػًتاب الػػوظيفي مػػن مواظبػػة ادلعلمػػة علػػى (: "91)مػػن عطػػل كغػػَته(. كحصػػلت العبػػارة رقػػم )

كىػػػي النتيجػػػة الػػػيت تتفػػػق مػػػع دراسػػػة  .%( كبدرجػػػة كبػػػَتة20.3( كبػػػوزف نسػػػيب )4.24دبتوسػػػ  حسػػػاي ) اخلامسػػػةادلرتبػػػة 
قػػد أشػػارت دراسػػة ك  تشػػػَت إلػػػى أف متغيػػػر مكػػػاف العمػػػل لػػػو تػػػأثَت فػػػي غيػػػاب ادلعلمػػُت،ـ( كالػػيت 7199عيسػػاف؛ كآخػػركف )

إىل أف مشػكلة غيػاب ادلعلػم تيعػد مػن ادلشػػكبلت الشػػائعة فػػي ادلنػػاطق الريفيػة  )Hanna & Duflo ,7110دكفلػو كىنػػا )
ديكػػن تفسػػَت أسػػباب غيػػاب ادلعلمػػُت العػػاملُت فػػي منػػاطق خػارج سػكنهم إلػى أف بعػد ادلسػافة " .السيما يف البلداف النامية

زاـ باحلضػػػور ادلبكػػػر إلػػػى ادلدرسػػػة تػػػدفع ادلعلػػػم إلػػػى الغيػػاب لعػػدـ سبكنػػو مػػن بػُت ادلدرسػة كمكػاف السػكن مػع ضػػػركرة االلتػػػ
كمػا كأف تكليػف ادلعلػم الػػذم يسػػكن فػػي أمػػاكن بعيػػدة بأعبػػاء إضػػافية ذبعلػػػو  .احلضػػور ادلبكػػر كااللتػػزاـ بسػػاعات الػػدكاـ

زلػػور الوضػػع األسػرم كاالجتمػاعي؛ فااللتزامػات األسػرية للمعلػم التػػي تتطلػػب  يلجػػأ إلػػى الغيػػاب ىركبػػا مػػن اصلازىػػا. كفػػي
منػػػو اصلازىػػػا ربتػػػاج إلػػػى كقػػػت، خاصػػػة إذا كػػػاف مكػػػاف سػػػكن ادلعلػػػم بعيػػػدا عػػػن ادلدرسػػػة، ككمػػػا ىػػػو معػػػركؼ تتميػػػز بطبيعػػػة 

تباعػدة، إضػافة إلػػى الطقػػس احلػػار، كبعػػض ادلعلمػػُت لػػيس لديػػو جغرافيػة متنوعة، كأف التجمعات السػكانية فيهػا مًتاميػة كم
كسػػػيلة النقػػػل أك القػػػدرة علػػى قيػػادة السػػيارة دلسػػافات خصوصػػا ادلعلمػػات، كػػل ذلػػػك قػػػد يسػػػبب ضػػغطا علػػى ادلعلػػم الػػذم 

كاالجتماعيػػة، كالػػذم يكػوف علػى يسكن فػي أمػاكن بعيػدة عػن ادلدرسػة، شلػا حيتاج إىل كقت زمٍت لقضاء التزاماتػػو األسػػرية 
 ـ(7199)عيساف؛ كآخركف، ".حساب عدـ كفائو بالتزاماتو ادلهنية

(: " يػػؤثر االغػػًتاب الػػوظيفي علػػى مسػػتويات التحصػػيل الدراسػػي للطالبػػات" ىف 94حػػُت كانػػت العبػػارة رقػػم ) يف
قػػد يرجػػع  %( كبدرجػػة متوسػػطة،11.1( كبػػوزف نسػػيب )4.41دبتوسػػ  حسػػاي ) –كقبػػل األخػػَتة  –ادلرتبػػة السػػابعة عشػػر 

كشػغلت العبػارة ذلك إىل أف تغيَت ادلعلمات بشكل مستمر كدكرم قد يػؤثر علػى شخصػية الطالبػات كربصػيلهم الدراسػي. 
دبتوسػػ  حسػػاي  -كاألخػػَتة -(: " يعيػػق االغػػًتاب الػػوظيفي مػػن طػػرح ادلعلمػػة لؤلسػػئلة الصػػفية" ادلرتبػػة الثامنػػة عشػػر4رقػػم )
%( كبدرجػة متوسػطة، كذلػك مػن كجهػة نظػػر أفػراد العينػة مػن معلمػات التعلػيم العػاـ بػػإدارة 19.3( كبػوزف نسػيب )4.12)

 كيرجع ذلك ألهنا تعد من سياؽ احلصة كتسلسل األفكار كمن صميم احلصة. تعليم منطقة حائل.
 نتائج السؤال الثالث:

( بػُت اسػتجابات 1.10الداللػة )ينص السؤاؿ الثالث على: " ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتول 
عدد سنوات  -العينة حوؿ ربديد أثر االغًتاب الوظيفي على التنمية ادلهنية كاإلنتاج الصفى تبعنا دلتغَتات: )ادلؤىل الدراسى

 الدكاـ من خارج قطاع العمل(؟ ". -الدكاـ من مدينة مقر العمل -اخلربة
 One Way)ختبػػار ربليػػل التبػػاين أحػػادل اإلذبػػاه اكلئلجابػػة عػػن ىػػذا السػػؤاؿ، قامػػت الباحثػػة باسػػتخدـ 

ANOVA ،)احلالػة  –سنوات اخلربة عدد  -يلقياس داللة الفركؽ بُت استجابات العينة تبعنا دلتغَتات: )ادلؤىل الدراس
(، Independent Samples T.Testاختبػػار "ت" للمجموعػػات غػػَت ادلرتبطػػة )االجتماعيػػة(، كمػػا اسػػتخدـ 

الػدكاـ مػن خػارج قطػاع العمػل(،  -: )الػدكاـ مػن مدينػة مقػر العمػلمبػُت اسػتجابات العينػة تبعنػا دلتغػَت لقياس داللة الفركؽ 
 :كجاءت النتائج على النحو اآليت

 أواًل: نتائج الفروق تبًعا لمتغير المؤهل الدراسى:



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 ( نتائج اختبار "تحليل التباين األحادى" لداللة الفروق بين استجابات العينة 8جدول )
 (43حول تحديد أثر االغتراب الوظيفي تبًعا لمتغير المؤهل الدراسى )ن= 

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين محاور اإلستبانة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة "ف"
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

احملور األكؿ: أثر االغًتاب 
 الوظيفي على التنمية ادلهنية

 379.102 7 337.994 بُت اجملموعات
4.049 1.142 

دالة عند 
 992.704 31 3141.407 داخل اجملموعات 1.10

  37 0047.310 التباين الكلى

احملور الثا : أثر االغًتاب 
 الوظيفي على اإلنتاج الصفي

 310.103 7 441.913 بُت اجملموعات
غَت دالة  1.733 9.317

 إحصائينا
 493.970 31 97270.113 داخل اجملموعات
  37 94100.991 التباين الكلى

الدرجة ألثر االغًتاب 
 الوظيفي

 9243.227 7 4322.033 بُت اجملموعات
7.493 1.997 

غَت دالة 
 201.794 31 41113.014 داخل اجملموعات إحصائينا

  37 44331.2 التباين الكلى
 اآلتية:( النتائج 3يتضح من اجلدكؿ )

( بػػُت اسػػتجابات العينػػة حػػوؿ ربديػػد أثػػر االغػػًتاب 1.10كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول الداللػػة ) -
 .يعلى التنمية ادلهنية لدل معلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل تبعنا دلتغَت ادلؤىل الدراس يالوظيف

العينػػػة حػػػوؿ ربديػػػد )أثػػػر االغػػػًتاب الػػػوظيفي علػػػى اإلنتػػػاج عػػػدـ كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػُت اسػػػتجابات  -
( لػػدل معلمػػات التعلػػيم العػػاـ بػػإدارة تعلػػيم منطقػػة حائػػل تبعنػػا دلتغػػَت يالدرجػػة الكليػػة ألثػػر االغػػًتاب الػػوظيف -يالصػػف

 .يادلؤىل الدراس
على التنمية ادلهنية لدل  يحوؿ ربديد أثر االغًتاب الوظيفبُت استجابات العينة كلتحديد مصدر الفركؽ الدالة      

اختبار "شيفيو" قامت الباحثة باستخداـ  ،يمعلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل تبعنا دلتغَت ادلؤىل الدراس
Scheffe Post Hoc Test)(4جدكؿ )      :( للمقارنات البعدية، كجاءت النتائج كما يوضح اجلدكؿ اآليت :

 يد مصدر الفركؽ الدالة بُت" لتحدشيفيونتائج اختبار "
 ياستجابات العينة على تبعنا دلتغَت ادلؤىل الدراس                           

 ادلؤىل الدراسى زلاكر اإلستبانة
ادلتوس  
 احلساي

 بكالوريوس
بكالوريوس 
 تربول

دراسات 
 عليا

 اذباه الفركؽ

احملور األكؿ: أثر االغًتاب 
 الوظيفي على التنمية ادلهنية

لصاحل  -- -- -- 29.31 بكالوريوس
 -- -- 99.34 04.49 بكالوريوس تربول بكالوريوس



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 ادلؤىل الدراسى زلاكر اإلستبانة
ادلتوس  
 احلساي

 بكالوريوس
بكالوريوس 
 تربول

دراسات 
 عليا

 اذباه الفركؽ

 -- 0.13 * 91.42 03.34 دراسات عليا
 1.10دالة عند مستول       *

بػػػُت ادلعلمػػػات ذكات ( 1.10)( كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتول الداللػػػة 4يتضػػػح مػػػن اجلػػػدكؿ )
)دراسػات عليػا( حػوؿ ربديػد أثػر االغػًتاب الػوظيفي  ي( كبػُت ذكات ادلؤىػل الدراسػم)بكالوريوس غَت تربو  يادلؤىل الدراس

. كتتفق الدراسة احلالية )بكالوريوس غَت تربول( ي، ككانت الفركؽ لصاحل ادلعلمات ذكات ادلؤىل الدراسعلى التنمية ادلهنية
يف لصػػاحل ادلسػػتويات العليػػا. الدراسػي تعػزل دلتغػػَت ادلسػػتول  حصػػائيةإتوجػد فػػركؽ ذات داللػػة ـ( 7193مػع دراسػػة عابػػد )

لػدل  اب الػوظيفيعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف مستول االغًت ـ( يف 7191حُت زبتلف مع دراسة السبيعي )
 ـ( اختلفػػت مػػػع7193ي، كػػذلك دراسػػة احلػػواس )تعػػزل للمؤىػػل الدارسػػادلػػدارس الثانويػػة دبنطقػػة مكػػة ادلكرمػػة، معلمػػُت 

تعزل دلتغَت  علمُتادللدل  اب الوظيفياالغًت ب الشعور عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف مستوليف الدارسة احلالية 
 ادلؤىل الدراسي.

 ثانًيا: نتائج الفروق تبًعا لمتغير عدد سنوات الخبرة:
 نتائج اختبار "ربليل التباين األحادل" لداللة الفركؽ بُت استجابات العينة حوؿ : (91جدكؿ )

 (34ربديد أثر االغًتاب الوظيفي تبعنا دلتغَت عدد سنوات اخلربة )ف= 

 مصدر التباين محاور اإلستبانة
مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

احملػػػػػػػػػور األكؿ: أثػػػػػػػػػر االغػػػػػػػػػًتاب 
 الوظيفي على التنمية ادلهنية

 17.193 7 970.740 بُت اجملموعات
1.314 1.144 

غَت دالة 
 940.939 31 0312.741 داخل اجملموعات إحصائينا

  37 0047.310 التباين الكلى

احملػػػػػػػور الثػػػػػػػا : أثػػػػػػػر االغػػػػػػػًتاب 
 الوظيفي على اإلنتاج الصفي

 443.147 7 122.713 بُت اجملموعات
غَت دالة  1.417 9.133

 إحصائينا
 473.331 31 97422.307 داخل اجملموعات
  37 94100.991 التباين الكلى

الدرجػػػػة الكليػػػػة ألثػػػػر االغػػػػًتاب 
 الوظيفي

 133.774 7 9741.332 بُت اجملموعات
1.311 1.303 

غَت دالة 
 313.231 31 47934.111 داخل اجملموعات إحصائينا

  37 44331.132 التباين الكلى
( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات العينة من حوؿ ربديد أثر االغًتاب 91يتبُت من اجلدكؿ )

الدرجػػة الكليػػة ألثػػر  -يأثػػر االغػػًتاب الػػوظيفي علػػى اإلنتػػاج الصػػف -الػػوظيفي )أثػػر االغػػًتاب الػػوظيفي علػػى التنميػػة ادلهنيػػة
كتفسػر الباحثػة  ( لػدل معلمػات التعلػيم العػاـ بػإدارة تعلػيم منطقػة حائػل تبعنػا دلتغػَت عػدد سػنوات اخلػربة.ياالغًتاب الػوظيف

ذلك إىل أف اآلثار السلبية لبلغًتاب الوظيفي تقعي على أغلب ادلعلمات كأف أبعاد االغًتاب الوظيفي تتشابو معطياتو على 
دة االغًتاب كبالتايل نتائجو. إذ ال يوجد فرؽ بُت من تيدرس مشاؿ ادلملكة أك جنوهبػا ادلعلمات ادلغًتبات كلكن بتفاكت ح

توجػد فػركؽ ذات  ـ( فبل7193دراسة عابد )ىذه النتيجة مع نتيجة  أك من تيدرس شرقها أك غرهبا فادلعاناة كاحدة، كتتفق



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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. كػذلك فظة غزة تعػزل دلتغػَت سػنوات اخلدمػةالوظيفي لدل معلمي ادلدارس احلكومية دبحا االغًتابداللة إحصائية لدرجة 
 االغػػًتابكالػػيت بينػػت أنػػو ال توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية يف مسػػتول ـ( 7197)دارسػػة مقابلػػة كآخػػركف اتفقػػت مػػع 

كما كتتشابو نتيجة ىػذه   تعزل دلتغَت سنوات خربة ادلعلم، الوظيفي لدل معلمي ادلدارس الثانوية احلكومية يف زلافظة عماف
 االغػػًتابحصػػائية يف مسػػتول ا كالػػيت نصػػت علػػى عػػدـ كجػػود فػػركؽ ذات داللػػةـ( 7191مػػع دراسػػة السػػبيعي )ة اسػػالدر 

 ارس الثانوية دبنطقة مكة ادلكرمة تعزل دلتغَت سنوات اخلربة.الوظيفي لدل معلمي ادلد
 

 ثالثًا: نتائج الفروق تبًعا لمتغير الحالة االجتماعية:
 " لداللة الفركؽ بُت استجابات العينة حوؿ م"ربليل التباين األحادنتائج اختبار : (99جدكؿ )

 (34ربديد أثر االغًتاب الوظيفي تبعنا دلتغَت احلالة االجتماعية )ف= 

مجموع  مصدر التباين محاور اإلستبانة
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
الداللة 
 اإلحصائية

األكؿ: أثر االغًتاب احملور 
 الوظيفي على التنمية ادلهنية

 337.030 7 9130.141 بُت اجملموعات
3.211 1.119 

دالة عند 
 41.933 31 4332.420 داخل اجملموعات 1.10

  37 0047.310 التباين الكلى

احملور الثا : أثر االغًتاب 
 الوظيفي على اإلنتاج الصفي

 7971.473 7 3731.133 بُت اجملموعات
دالة عند  1.119 4.114

1.10 
 740.417 31 4393.314 داخل اجملموعات
  37 94100.992 التباين الكلى

الدرجة الكلية ألثر االغًتاب 
 الوظيفي

 0149.144 7 99717.123 بُت اجملموعات
91.940 1.11 

دالة عند 
 000.044 31 77774.414 داخل اجملموعات 1.10

  37 44331.132 التباين الكلى
( بػػُت اسػتجابات العينػػة 1.10( كجػود فػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتول الداللػة )99يتضػح مػن اجلػػدكؿ )

أثػػػر االغػػػًتاب الػػػوظيفي علػػػى اإلنتػػػاج  -حػػػوؿ ربديػػػد أثػػػر االغػػػًتاب الػػػوظيفي )أثػػػر االغػػػًتاب الػػػوظيفي علػػػى التنميػػػة ادلهنيػػػة
احلالػػة ة تعلػيم منطقػػة حائػل تبعنػا دلتغػَت الدرجػة الكليػة ألثػر االغػػًتاب الػوظيفي( لػدل معلمػات التعلػػيم العػاـ بػإدار  -الصػفى

حػوؿ ربديػد أثػر االغػًتاب الػوظيفي علػى التنميػة ادلهنيػة بػُت اسػتجابات العينػة كلتحديد مصدر الفػركؽ الدالػة  .االجتماعية
ار اختبػػػقامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخداـ  لػػدل معلمػػػات التعلػػػيم العػػػاـ بػػػإدارة تعلػػػيم منطقػػػة حائػػػل تبعنػػػا دلتغػػػَت احلالػػػة االجتماعيػػػة،

     :( للمقارنات البعدية، كجاءت النتائج كما يعرض اجلدكؿ اآليت(Scheffe Post Hoc Test"شيفيو" 
 " لتحديد مصدر الفركؽ الدالة بُتشيفيونتائج اختبار ": (97جدكؿ )

 استجابات العينة على تبعنا دلتغَت احلالة االجتماعية

 احلسايادلتوس   احلالة االجتماعية زلاكر اإلستبانة
متزكجة كلديها 

 أبناء
متزكجة ليس 
 اذباه الفركؽ غَت متزكجة لديها أبناء

احملػػػػػػػور األكؿ: أثػػػػػػػر االغػػػػػػػًتاب 
 الوظيفي على التنمية ادلهنية

 -- -- -- 14.01 متزكجة لديها أبناء
لصاحل متزكجػة 

 لديها أبناء
 -- -- 0.11 03.01 متزكجة ليس لديها أبناء

 -- 93.01 *94.01 33.11 غَت متزكجة



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 احلسايادلتوس   احلالة االجتماعية زلاكر اإلستبانة
متزكجة كلديها 

 أبناء
متزكجة ليس 
 اذباه الفركؽ غَت متزكجة لديها أبناء

احملػػػػػور الثػػػػػا : أثػػػػػر االغػػػػػػًتاب 
 الوظيفي على اإلنتاج الصفي

 -- -- -- 29.27 متزكجة لديها أبناء
لصاحل متزكجػة 

 لديها أبناء
 -- -- 4.27 17.11 متزكجة ليس لديها أبناء

 -- 79.11 *41.27 39.11 غَت متزكجة

الدرجػػة الكليػػة ألثػػر االغػػًتاب 
 الوظيفي

 -- -- -- 940.73 لديها أبناءمتزكجة 
لصاحل متزكجػة 

 لديها أبناء
 -- -- 93.23 971.01 متزكجة ليس لديها أبناء

 -- 40.01 *01.73 30.11 غَت متزكجة
 1.10دالة عند مستول       *

بػػُت ادلعلمػػات ذكات ( 1.10)( كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول الداللػػة 97يتضػػح مػػن اجلػػدكؿ )
احلالة االجتماعيػة )متزكجػة لػديها أبنػاء( كبػُت ذكات احلالػة االجتماعيػة )غػَت متزكجػة( حػوؿ ربديػد أثػر االغػًتاب الػوظيفي 

، (يلئلغًتاب الصػف ياألثر الكل -يعلى اإلنتاج الصف يأثر االغًتاب الوظيف -)أثر االغًتاب الوظيفي على التنمية ادلهنية
كديكػػن تفسػػَت ذلػػك أف االغػػًتاب  .)متزكجػػة لػػديها أبنػػاء(ذكات احلالػػة االجتماعيػػة ككانػػت مجيػػع الفػػركؽ لصػػاحل ادلعلمػػات 

الػوظيفي لػو تػأثر كبػَت علػى احلالػة االجتماعيػة للمعلمػة ادلتزكجػة الػيت لػديها أبنػاء سػواءن كػانوا معهػا يف مدينػة مقػر العمػػل أك 
كالشػػعور باالسػػتقرار االجتمػػاعي ، كأف معهػػا خػػارج مدينػػة مقػػر العمػػل كجػػود االسػػرة ككجػػود الػػؤلب يػػؤثر علػػى االحسػػاس 

اآلثار الناذبة عن االغًتاب تؤثر بشكل مباشر على ادلعلمة ادلتزكجة اليت لديها أبناء عن ادلعلمة ادلتزكجة ليس لديها أبناء أك 
لػو تػأثَت إىل أف متغػَت احلالػة االجتماعيػة ـ( 7199الغَت متزكجة. حيث تتفق الدراسة احلالية مع دراسة عيساف؛ كآخركف )

عػدـ كجػود فػركؽ يف  ـ(7191، خاصة فئة ادلتزكجوف، كزبتلػف الدراسػة احلاليػة مػع دراسػة )السػبيعي،فػػػي غيػػػاب ادلعلمػػػُت
للحالػػػة  تعػػػزلادلػػػدارس الثانويػػػة دبنطقػػػة مكػػػة ادلكرمػػػة، لػػػدل معلمػػػُت  اب الػػػوظيفيذات داللػػػة إحصػػػائية يف مسػػػتول االغػػػًت 

 االجتماعية.
 الفروق تبًعا لمتغير الدوام من مدينة مقر العملرابًعا: نتائج 

 ( نتائج اختبار "ت" لداللة الفركؽ بُت استجابات العينة حوؿ ربديد تأثَت 94جدكؿ )
 (34تبعنا دلتغَت الدكاـ من مدينة مقر العمل )ف=  ياالغًتاب الوظيف

المتوسط  العدد المجموعة محاور اإلستبانة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعيارى

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية

احملػػػػػػػػػػػػور األكؿ: أثػػػػػػػػػػػػر االغػػػػػػػػػػػػًتاب 
 الوظيفي على التنمية ادلهنية

 94.91 03.33 93 نعم
39 4.49 1.117 

 1.10دالة عند 
 2.21 10.11 70 ال 

احملػػػػػػػػػور الثػػػػػػػػػا : أثػػػػػػػػػر االغػػػػػػػػػًتاب 
 الوظيفي على اإلنتاج الصفي

 93.04 01.99 93 نعم
 1.10دالة عند  1.11 4.23 39

 94.49 23.33 70 ال
الدرجػػػػػػة الكليػػػػػػة ألثػػػػػػر االغػػػػػػًتاب 

 يالوظيف
 74.19 991.01 93 نعم

 1.10دالة عند  1.11 4.39 39
 71.73 944.33 70 ال

( بػػُت اسػتجابات العينػػة 1.10كجػود فػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػتول الداللػة ) (94) يتضػح مػن اجلػػدكؿ
( يالدرجػػة الكليػػة ألثػػر االغػػًتاب الػػوظيف -يعلػى اإلنتػػاج الصػػف -)علػػى التنميػػة ادلهنيػػة يحػوؿ ربديػػد أثػػر االغػػًتاب الػػوظيف



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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دينة مقػر العمػل، ككانػت مجيػع الفػركؽ لصػاحل لدل معلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل تبعنا دلتغَت الدكاـ من م
 يرجع ذلك آلثار االغًتاب الوظيفي كالبعد كربمل ادلعلمة تبعات االغًتاب كلها. عدـ ادلداكمة من مدينة مقر العمل.

 خامًسا: نتائج الفروق تبًعا لمتغير الدوام من خارج قطاع العمل
 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين استجابات العينة حول تحديد تأثير  :(14جدول )

 (43تبًعا لمتغير الدوام من خارج قطاع العمل )ن=  ياالغتراب الوظيف

 محاور اإلستبانة
المجموع
 العدد ة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعيارى

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية

احملػػػػػػػػػػػػور األكؿ: أثػػػػػػػػػػػػر االغػػػػػػػػػػػػًتاب 
 الوظيفي على التنمية ادلهنية

 91.30 17.33 49 نعم
غَت دالة  1.142 7.91 39

 97.31 03.20 97 ال إحصائينا
احملػػػػػػػػػور الثػػػػػػػػػػا : أثػػػػػػػػػػر االغػػػػػػػػػػًتاب 

 الوظيفي على اإلنتاج الصفي
 92.44 29.37 49 نعم

39 7.43 1.110 
غَت دالة 
 93.90 03.34 97 ال إحصائينا

الدرجػػػػػػة الكليػػػػػػة ألثػػػػػػر االغػػػػػػًتاب 
 يالوظيف

 72.72 943.71 49 نعم
39 7.21 1.113 

غَت دالة 
 74.93 914.03 97 ال إحصائينا

( كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت اسػػتجابات العينػػة مػػن حػػوؿ ربديػػد أثػػر االغػػًتاب 93يظهػػر مػػن اجلػػدكؿ )
الدرجػػة الكليػػة ألثػػر  -يأثػػر االغػػًتاب الػػوظيفي علػػى اإلنتػػاج الصػػف -)أثػػر االغػػًتاب الػػوظيفي علػػى التنميػػة ادلهنيػػة يالػػوظيف

 . ( لدل معلمات التعليم العاـ بإدارة تعليم منطقة حائل تبعنا دلتغَت الدكاـ من خارج قطاع العملياالغًتاب الوظيف
ف متغيػر مكػاف العمػػل لػػو تػػأثَت فػػي غيػػاب إىل أ ـ(7199كف )فقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة عيساف كآخر 

 .ادلعلمُت
 خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:

إعادة النظر لكل من كزارة التعليم كاخلدمة ادلدنية يف سياسة التوظيف، ألف من شأنو أف حييد من ظاىرة االغًتاب (1
تعيُت ادلدرسُت من سكنة ادلناطق دافعية ادلعلم للعطاء كاالصلاز كاالبداع، "كالوظيفي، كبالتايل يزيد االستقرار الوظيفي من 

 ـ(7199".)عبد، ك الػذين يقطنوف يف مناطق قريبة من تلك ادلناطقأالريفية يف مدارس الريػف 
اؾ ادلعلمة بالدكرات اتاحة اشًتاؾ معلمات التعليم العاـ يف األندية الصيفية ادلقامة يف مدارس ادلملكة أيسوةن بسهولة اشًت (2

 الصيفية ادلناسبة ذلا كاختيار موضوع الدكرة أك كمقر انعقادىا. 
 توفَت النقل اآلمن للمعلمات ادلغًتبات من كإىل ادلدرسة.(3
 العادؿ، ربقيقان للرضا الوظيفي للمعلمُت. تفعيل دكر احلوافز كربطها بنتائج تقييم أداء ادلعلمُت(3
 األكفاء ذك ادلؤىبلت العليا كشلن ذلم مشاركات حبثية يف رلاؿ التعليم، إذ يعد من التنمية (العمل على ترقية ادلعلمُت0

 ادلهنية الذاتية للمعلم.
 (تفعيل البدالت للمعلمات ادلغًتبات )كبدؿ غيربة(، )بدؿ خطر( خيتلف عن )بدؿ ادلناطق النائية(.1
 يم يف مكاف العمل كعدـ مقارنتو بو يف كل اجلوانب ادلهنية.(سبييز ادلعلم ادلغًتب بامتيازات، زبتلف عن ادلعلم ادلق2



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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االتفاؽ ادلباشر مع الوزارات ذات العبلقة بتهيئػة الطػرؽ ادلؤديػة الػى ادلدارس يف الريف كتبليطها لتجنب كعورهتا اليت تؤدم 
 . اىل انقطاع الػدكاـ لعدة اياـ خصوصان يف فصل الشتاء

 ادلدرسية، كتوفَت ادلعينات التعليمية من أجهزة كمعامل رلهزة.(العمل على ربسُت البيئة 3
 (عودة كاستمرارية الدكاـ اجلزئي للمعلمُت ادلغًتبُت، دبعدؿ ثبلث أياـ يف األسبوع بالتناكب كاستمرارية الدكاـ االسبوعي.4
 ن خبلؿ ادلؤسبرات كادللتقيات كالدكرات.(أمهية مشاركة التعليم العايل مع التعليم العاـ فيما خيتص بأمور ادلعلم كالتعليم م91
 (تشيع ادلعلمُت على إجراء ادلزيد من البحوث العلمية كاإلجرائية، شلا يرفع من كفاءة ادلعلم كإنتاجيتو.99
(تسخَت التكنولوجيا يف زيادة التنمية ادلهنية للمعلم حبيث يتم إنشاء مواقع للدكرات التدريبية عن بعد )مباشرة(، تتميز 97
 كنة التسجيل فيها كزمن الدكرات.دبر 
(إتاحة كتوفَت بيئة التعليم )عن بعد( للطالبات، يف حاؿ غياب ادلعلمة ادلغًتبة بعذر خاص، أك للظركؼ ادلناخية 94

 ادلتقلبة، أك لظركؼ النقل ادلدرسي.
 ذلا. كإجياد احللوؿ ادلناسبةللنظر يف شكاكل ادلعلمُت كادلعلمات  أك نقابات شكيل جلاف خاصة(ت93

 مقترحات الدراسة:
 (دراسات مقارنة بُت درجة االغًتاب الوظيفي بُت قطاعات ادلملكة.9
 (دراسات مقارنة بُت درجة االغًتاب الوظيفي بُت فئيت ادلعلمُت كادلعلمات يف ادلملكة.7

 المراجع
لدل االطارات الوسطى لقطاع دراسة بعنواف الشعور باالغًتاب الوظيفي كعبلقتو بالدافعية ـ(. 7112بن زاىي، منصور ) 

 . أطركحة دكتوراة، جامعة منتورم، اجلزائر. احملركقات
االغًتاب الوظيفي دلعلمي مدارس التعليم األساسي دبدينة بنغازم يف ضوء ـ(. 7199التاجورم، حناف فرج عمر علي ) 

 )رسالة ماجستَت غَت منشورة( جامعة قاريونس، ليبيا. بعض ادلتغَتات.
أثر التمكُت النفسي يف االغًتاب الوظيفي دراسة استطبلعية لآلراء  رؤساء ـ(. 7197تاميدم، كرين مصطفى خالد ) 

 (.994، )47. رللة تنمية الرافدين،  األقساـ العلمية يف جامعة دىوؾ
ة ربليلية يف مديرية (.  االغًتاب الوظيفي كأثره يف رأس ادلاؿ البشرم دارسـ7193محد، عبلء دىاـ؛ ك عباس زياد علي )

 . كلية االدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد.أنتاج الطاقة الكهربائية ادلنطقة الوسطى
العبلقية بُت بعض ادلتغرات الشخصية ـ(. 7197احلمداين، ناىدة امساعيل عبداهلل؛ ك الصارؼ، سجى نذير محيد )

. رللة تنمية مي ادلدارس االبتدائية دبحافظة نينولكالشعور باالغًتاب الوظيفي دارسة استطبلعية آلراء عينة من معل
 (.991( )43الرافدين، جامعة ادلوصل كلية االدارة كاالقتصاد ، )

ـ(. دراسة بعنواف ادلسؤكلية االجتماعية كأثرىا يف االغًتاب الوظيفي لدل مديرم  ادلدارس 7193خالدم )احلواس، 
 ركحة دكتوراة )غَت منشورة( جامعة زلمد بوضياؼ، ادلسيلة. االبتدائية "دراسة ميدانية بوالية ادلسيلة". أط

دراسة بعنواف درجة فاعلية األداء كعبلقتو باالغًتاب الوظيفي لدل معلمي ادلدارس ـ(. 7191السبيعي، زلمد مسحي )
 )رسالة ماجستَت غَت منشورة(، جامعة صنعاء، اليمن.الثانوية دبكة ادلكرمة. 



 بيك أحمد حامد دعاء.أ حائل منطقة تعليم بإدارة  العام التعليم ملعلمات الصفي وإلانتاج املهنية التنمية على الوظيفي الاغتراب أثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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دراسة بعنواف االغًتاب الوظيفي كعبلقتو بادلتغَتات الشخصية يف اجلامعة (. ـ7197شبات، جبلؿ إمساعيل ) 
 . جامعة القدس ادلفتوحة، غزة، فلسطُت.الفلسطينية
. دارسة ربليلية ألراء عينة من أثر مصادر ضغوطات العمل يف الشعور باالغًتاب الوظيفيـ(. 7194صرب، رنا ناصر )

 .42ؾ التعليمي، رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية، العدد ادلمرضُت كادلمرضات يف مستشفى الَتمو 
، مت االسًتجاع من الراب : 91924العدد  -ـ 7197اكتوبر  91 -ىػ  9344ذكالقعده  73االربعاء صحيفة الرياض،

http://www.alriyadh.com/775207 
دراسة بعنواف االغًتاب الوظيفي لدل معلمي ادلدارس احلكومية دبحافظة غزة  ـ(. 7193عابد، موسى لطفي خالد )

 اجلامعة اإلسبلمية، كلية الًتبية، غزة.كعبلقتو بادلناخ التنظيمي رسالة ماجستَت )غَت منشورة(. 
لريف. دراسات تربوية، العدد السادس عزكؼ ادلدرسُت عن التدريس يف مناطق القرل كا(. 7199عبد، نغم زلمود )

 عشر.
رللة  .الدديغرافيةأسباب غياب ادلعلمُت العمانيُت عن الدكاـ الرمسي يف ضوء بعض ادلتغَتات ـ(.7199عيساف؛ كآخركف )

 .9،عدد  2األردنية يف العلـو الًتبوية، رللد 
 ، دار كائل.. عماف: األردفنظرية ادلنظمة كالتنظيمـ(. 7191القريويت، زلمد قاسم )

دراسة بعنواف مبلمح االقتصاد ادلعريف ادلتضمنة يف زلتول مقررات العلـو ـ(. 7199القيسي، زلمد بن علي بن أمحد )
 . جامعة مؤتة.الشرعية يف مشركع التعليم الثانوم بادلملكة العربية السعودية رسالة ماجستَت )غَت منشورة(

ح إلعداد معلم ادلعاىد األزىرية يف ضوء التزايد العلمي كادلعريف. رللة ـ(. تصور مقًت 7117زلمد، عبد احلميد زلمد )
 (، كلية الًتبية، جامعة األزىر.914الًتبية، العدد)
. ادلركز القومي لبلمتحانات كالتقومي الًتبوم، مؤسبر التنمية ادلهنية للمعلم ألغراض التقوميـ(. 7113زلمود، حسن بشَت )

 التعليم الثانوم، القاىرة.
.)العبلقػة بػُت اذلػدر الًتبػػوم ادلًتتب على تغيب ادلعلمػُت عػن الػدكاـ ادلدرسػي كبػُت  9443ادلسػعود، ثابػت زلمػد رجػا )

لػػػـو الكفايػة الداخليػػػػة للمػػػػدارس الثانويػػػػة احلكوميػػػػة فػػػػي األردف. رسػػػػالة ماجسػػػتَت غيػػػر منشػػػورة، كليػػػة الع
 .بويػػػة، اجلامعػػػة األردنيةالًت 

دراسة بعنواف االغًتاب الوظيفي كعبلقتو باألداء )دراسة مسحية على العاملُت بإدارة  .(7110ادلطريف، شعيل بن خبيت )
يناير  1  ادلستودع الرقمي ادلؤسسي جلامعة نايف العربية للعلـو األمنية  جوازات منطقة مكة ادلكرمة(.

 ن الراب مت االسًتجاع م  الرياض  · 7190
http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/52808 : 

ك االغًتاب الوظيفي كعبلقتو بالكفاءة الذاتية لدل عينة من ادلوظفُت جبامعة ادللـ(. 7191ادلطَتم، عزيزة مفرح فرحاف )
 (.913. رللة الًتبية، جامعة األزىر، مصر، العدد )عبد العزيز جبدة

(. مستول االغًتاب الوظيفي لدل ـ7197مقابلة، عاطف يوسف، حوامدة، باسم علي، الطاركنة، سليماف زلمد )
 (.7) 93رللة جرش للبحوث كالدارسات،  معلمي ادلدارس الثانوية احلكومية يف زلافظة عماف من كجهة نظرىم.

http://www.alriyadh.com/775207
http://www.alriyadh.com/775207
https://www.facebook.com/repository.nauss/?hc_ref=ARS0BUGDVKgaRtVnFdMfgqhN1PkHgv0X-wbyPoJJe5dkJiy9-5A3vtXdYoVyKWBBXYQ&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBdW1zBW_lb7O6eyrPIaGf_VUfkdxVArzKCDJ4bBzUMi2oII8dPMxrXyV3Ivfi50mqdlCyV0Va0hCf6vmzkAiyMf3whXcfbzubu7pBJ2zTsDcxCp1FaDYYSd7dOXHaAYrNj__J1Fg4Fg9hJAKpn4M3M9qrg1cMNxcQYk7pZL4jMuur24MJc1uV60ypzcMJN7hDXchAM_kaR-CDXbH_97B5VqINakHez5CGqnASRPYLCJykwU0vqj5uuwPFoXAlEwxEBL-fdUSLVC-1aAnrKQYOcz9f7E-3hoLFE9cHanyVOCRu3-V_qfAfAhyVkfRlgOf9AmS5c-ssri1-y-GE7OgJuC8Ou4aHWRzT5UwP7BO8OqSVf90vKr2wJwT1LJIJUmHP_4pJG2uqWxpk8PNkv50xaZVaM1VKqG1NopfW3d5es&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/repository.nauss/posts/784649261583315?__xts__%5B0%5D=68.ARBdW1zBW_lb7O6eyrPIaGf_VUfkdxVArzKCDJ4bBzUMi2oII8dPMxrXyV3Ivfi50mqdlCyV0Va0hCf6vmzkAiyMf3whXcfbzubu7pBJ2zTsDcxCp1FaDYYSd7dOXHaAYrNj__J1Fg4Fg9hJAKpn4M3M9qrg1cMNxcQYk7pZL4jMuur24MJc1uV60ypzcMJN7hDXchAM_kaR-CDXbH_97B5VqINakHez5CGqnASRPYLCJykwU0vqj5uuwPFoXAlEwxEBL-fdUSLVC-1aAnrKQYOcz9f7E-3hoLFE9cHanyVOCRu3-V_qfAfAhyVkfRlgOf9AmS5c-ssri1-y-GE7OgJuC8Ou4aHWRzT5UwP7BO8OqSVf90vKr2wJwT1LJIJUmHP_4pJG2uqWxpk8PNkv50xaZVaM1VKqG1NopfW3d5es&__tn__=-R
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  /https://www.maajim.com/dictionary موقع معجم اللغة العربية ادلعاصر، مت االسًتجاع من الراب :
 جدة، مكتبة ادللك فهد الوطنية. .مقدمة يف ادلناىجـ(. 7114النهارم، عبد العزيز زلمد؛ كالسرحيي، حسن عواد )

الرياض: مكتبة ادللك فهد  .السعوديةادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية ـ(. 7191ىيئة تقومي التعليم العاـ )
 الوطنية للنشر.

 األىداؼ كالسياسات خلطة التنمية العاشرة.ق(. 9341كزارة االقتصاد كالتخطي  ادلملكة العربية السعودية )
 كثيقة سياسة التعليم بادلملكة العربية السعودية.ق(. 9391الًتبية كالتعليم )كزارة 

منتدل التعليم يف أردف ادلستقبل  .""ذبديد كفايات ادلعلم كأدكاره يف عصر االقتصاد ادلعريف(. 7117كزارة الًتبية كالتعليم )
 األردف.: "ضلو رؤية مستقبلية للنظاـ الًتبوم يف األردف"، عماف

. الرياض: إصدارات كزارة التعليم لعاـدليل مشركع ادللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم ا ـ(.7199كزارة التعليم )
 ادلملكة العربية السعودية.

Vijakumar,SHete Satosh ,(2010) ,"Theme of Alienation in Anita Desai's 
where shall we go this Summer" ,2nd ,prentice – Hall ,London. p 2 

 
 

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9


 سفران آل سعيد  خسن مدمد. دالسعودية د العربية اململكة في للمعلمين املشتركة الوطنية املهنية املعايير وفق التتابعي، بالنظام املعلم إلعداد مقترح برهامج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

92 

 
 

 
 

ة   ت  ر المهت  ت  ق المعان 
، وف  عي  اب  ت  ام الت  ظ  الن  عداد المعلن ن  رح لإ  ت  امج  مق  رن  ب 

ركة  للمعلمي ن  ت  ة  المش  ت  ة  الىطت   السعىدي 
ة  ت   العرن 

ي  المملكة 
 ف 
 

 

 

 

 سرفان آل سعيد حسن دمحم.د
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 ملخص البحث:
برنامج إلعداد اقًتاح تقومي برامج الدبلـو العاـ يف الًتبية، اليت تقدـ يف اجلامعات السعودية، ك ىدؼ البحث إىل 

العربية السعودية، كتعرؼ مناسبتو كفق آراء  ادلعلم بالنظاـ التتابعي كفق ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت يف ادلملكة
اخلرباء؛ كلتحقق ىذه األىداؼ استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي بإسلوبية ادلسحي كالتحليلي، كسبثلت العينة يف خطة 

 دبلـو جامعة ادللك خالد، كآراء رلموعة من اخلرباء، كقد استخدمت بطاقة التقومي كاالستبانة جلمع البيانات.
ائج البحث أف نسبة ربقق اجملاالت الرئيسة للمعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت يف خطة كأظهرت نت

 %( فقط.9.84الدبلـو العاـ يف الًتبية جبامعة ادللك خالد كانت ضعيفة إذ بلغت )
أعتمد يف  كقد توصل الباحث إىل برنامج مقًتح إلعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية بالنظاـ التتابعي

ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت، قسمو إىل ثالثة أقساـ: القسم األكؿ: نظاـ الربنامج كاشتمل على: إعداده على 
مسمى الربنامج، كصفو، رؤيتو، رسالتو، أىدافو، مدتو، نظامو، متطلباتو، احتياجاتو، شركط القبوؿ فيو. كالقسم الثاين: 

( ساعة نظرية كتطبيقية، 17( ساعة نظرية، ك)31ساعة معتمدة، ك) (48)اتو، كاشتمل على: مقررات الربنامج كساع
( ساعات اختيارية غَت معتمدة. كقد كاف يف الربنامج تقارب بُت 4( ساعة، منها )34كتصبح على الواقع ادلنفذ )

إسًتاتيجيات ، ك علم النفس الًتبومالساعات النظرية كالعملية. ككزعت ادلقررات كفق الفصوؿ الدراسية إىل؛ الفصل األكؿ: 
. الفصل الثاين: اللغوية ادلهارات، ك مدخل الًتبية اخلاصة، ك كتنفيذىا ،زبطيط ادلناىج، ك (1كطرقو كأساليبو ) ،التدريس

. ادلهارات احلسابية، ك تطوير مهٍت، ك (2كطرقو كأساليبو ) ،إسًتاتيجيات التدريس، ك أخالقيات ادلهنة، ك التقومي الًتبوم
، نظريات التعلم، ك (1تدريس مصغر )، ك التدريس اخلاصة ائقوطر ، ك تقنيات التعليم، ك مهارات التفكَتالفصل الثالث: 
. كما اشتمل القسم اآلخَت من الربنامج على نواتج التعلم ادلتوقعة من ةيداني، كالًتبية ادل(2يس مصغر )تدر كالفصل الرابع: 

( ناذبنا، قسمت على ادلقررات الدراسية ادلقًتحة )اإلجبارية، كاالختيارية( كفق ادلعايَت ادلهنية 245كاليت بلغت ) مقرراتو،
ة، كقد اشتملت على نواتج نظرية كمهارية كقيمية، كاكساب اذباىات إغلابية الوطنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودي

 ضلو مهنة التدريس، كعناصر العملية التعليمية. 
أما النتائج ادلتعلقة دبدل مناسبة الربنامج ادلقًتح كفق أراء اخلرباء فكانت درجة مناسبتو )شلتازة(، بوزف نسيب بلغ 

كقد كانت درجة مناسبة أقساـ الربنامج )شلتازة(، كتراكحت أكزاهنا النسبية من:  (،4.58)، كمتوسط كزين %(90.16)
 %(، كهبذا فقد تأكد الباحث من أف الربنامج مناسب كفق آراء اخلرباء.93 %( إىل: )87.5)

 الكلمات المفتاحية:
 السعودية.إعداد ادلعلم، ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت يف ادلملكة العربية 
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Abstract: 

The aim of the study was to evaluate the general diploma programs in education offered 

in Saudi universities, and propose a program to prepare the teacher according to the 

sequential system in light of the common national professional standards for teachers in 

the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve these objectives, the researcher used the 

descriptive method represented in the survey and analytical methods. The study sample 

was represented in King Khalid University diploma plan, and the opinions of ten 

experts. An evaluation form and a questionnaire were administered to collect data. The 

results showed that the percentage of achievement of the main areas of common 

national professional standards for teachers in the General Diploma in Education at 

King Khalid University was (9.84%), which is very low.The study has presented a 

proposed program to prepare the teacher in the Kingdom of Saudi Arabia according to 

the sequential system based on the common national professional standards for teachers. 

The program was divided into three parts. The first part was the program system, which 

included the Program name, description, vision, mission, goals, duration, system, 

requirements, needs, and admission requirements. The second part included the program 

and its hours : (48) credit hours, 31 theoretical hours, 17 theoretical and practical hours, 

which is 34 hours of actual performance, of which 4 are optional hours. In the program 

there was a convergence between theoretical and practical hours. The courses were as 

follows: Semester 1: Educational Psychology, Teaching Strategies (1),Curriculum 

Planning and Implementation, Special Education and Language Skills. Semester 2: 

Educational Assessment, Ethics, Teaching Strategies (2), professional development, and 

computational skills. Semester 3: Thinking Skills, Teaching Techniques, Special 

Methods of Instruction, Micro Teaching (1), Learning Theory, Semester 4: Micro 

Teaching (2), and Practicum. The third part was concerned with the learning outcomes 

of the program courses, which reached 245 outcomes. As for the suitability of the 

proposed program in light of the opinions of the experts, the results of the program were 

excellent, with a relative weight of (90.16%) and a mean weight of (4.58). The degree 

of sections suitability was excellent and its relative weights ranged from (87.5%) to 

(93%) And thus the researcher confirmed that the program is appropriate according to 

the opinions of experts in this field. 

key words: Teacher education-  National Professional Standards for teachers in the 

                    Kingdom of Saudi Arabia.   

 
 
 
 



 سفران آل سعيد  خسن مدمد. دالسعودية د العربية اململكة في للمعلمين املشتركة الوطنية املهنية املعايير وفق التتابعي، بالنظام املعلم إلعداد مقترح برهامج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

95 

 المقدمة:
يعد ادلعلم من عناصر العملية التعليمة ادلهمة؛ كلذا يعد تطوير برامج إعداده ضركرة ملحة، حيث تغَتت مهاـ 

فدكر ادلعلم يف زمن االنفجار ادلعريف من  ،ككفقنا لطبيعة العصر الذم نعيشو حالينا ذاتو،ادلعلم كأدكاره بتغَت مهاـ التعليم 
 فظنا للًتاث، بل يتعدل ذلك بكثَت؛ ككل ىذا يتطلب تطويرنا يف أدائو كأدكاره. ادلفًتض أنو مل يعد ناقالن للمعرفة، كحا

كنظرنا ألعلية ادلعلم كعنصر من عناصر العملية التعليمية، فإف التخطيط إلعداده ػلتل مكاننا بارزنا يف مجيع سلططات 
كتشجع العناصر ادلتميزة  ،كؿ بإعداده كتأىيلةىنا هتتم كافة الد نالتنمية يف اجملتمع، كيأيت يف مقدمة أكلويات التعليم، كم

ا من اجلهد لرفع ادلستول ادلادم كادلعنوم للمعلمُت؛ حىت يقوموا بدكرىم يف  ،على االلتحاؽ دبهنة التعليم كتبذؿ الدكؿ مزيدن
 (.2010إعداد النشء حبماسة كفاعلية )الغامدم، عبد اجلواد، 

ىػ(، 1373سعودية دبراحل عدة، فقد بدأت دبعاىد إعداد ادلعلمُت عاـ )كقد مر إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية ال
ىػ(، كأنشئت أكؿ كلية معلمُت متوسطة للمرحلة االبتدائية بنظاـ السنتُت، مث عدلت إىل أربع 1396مث تطورت يف عاـ )

)السنبل، ىػ( 1413) ىػ(، أما إعداد معلم ادلتوسط كالثانوم فكاف عن طريق كليات الًتبية من عاـ1409سنوات عاـ )
، كصلد )جامعة أـ القرل، د.ت(ق( 1396. كقد كانت بداية التعليم اجلامعي عاـ )(2008اخلطيب، متويل، عبداجلواد، 

نظاـ أف معلم ادلرحلة االبتدائية كاف يتخرج من معهد مث تطور إعداده إىل كلية متوسطة، مث تطورت تلك الكليات إىل 
 اإلعداد بأربع سنوات، كإعداد معلم ادلرحلتُت ادلتوسطة كالثانوية كانت عن طريق اجلامعة بنظاـ األربع سنوات.

كمع ما كصلت إليو برامج إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية من تطور إال أف كزارة التعليم من عاـ 
اليت تواجو تطوير التعليم يف ادلملكة العربية السعودية تتمثل يف ىػ( قد أكدت على أف أبرز ادلعوقات كالصعوبات 1433)

. ىذا كقد أجرل ىػ(1433)كزارة الًتبية كالتعليم، ضعف إعداد ادلعلم لفقده ادلهارات احلديثة يف عملييت التعليم كالتعلم 
عربية السعودية يف ضوء بعض ىدفت إىل تقدمي رؤية لتطػوير مؤسػسات إعداد ادلعلم بادلملكة ال( دراسة 0202) الثويٍت

كتوصياهتا: إعادة ها أخذت الدراسة شكل البحث النظرم التحليلي، ككاف مػن نتػائجكقد االذباىات العادلية ادلعاصرة، 
كىذا يتطلب إعادة النظر  ،كادلقػررات، كخبػرات التعلم، كأساليب التقومي ،كاحملتويات ،األىداؼ :تصميم الربامج من حيث

 .التدريب ادليداينك الًتبوية، ك التخصصية، ك  الثقافيػة، يف مكونػات بػرامج إعػداد ادلعلػم
إىل تقومي اخلطة الدراسػية، كادلقػررات الدراسية يف برنامج إعداد معلم اللغة ( 2005العقيلي ) كىدفت دراسة

أعضاء ىيئة من  عضونا( 179تكونت عينة الدراسة من )ك  ،الػسعودية العربية يف كليات ادلعلمُت يف ادلملكػة العربيػة
قد خلػصت إىل رلموعة من  الكليات يخرغلمن  امعلمن ( 512)كطالب الًتبيػة ادليدانيػة، من  طالبنا( 123التدريس، ك)

يف كل من اخلطة كادلقررات  هكتطوير  ،أعلها: إعادة ىيكلة برنامج إعداد معلم اللغة العربيػة يف كليات ادلعلمُتمن التوصيات 
. كقد اتفقت مع ىذه تعميق مواد اإلعداد التخصصيك الدراسية يف ضوء ادلعايَت العادلية ادلعاصػرة لبناء برامج إعداد ادلعلم، 

 ،حيث ىدفت إىل االستفادة من ذبارب بعض الدكؿ يف إعداد ادلعلم كتنميتو مهنينا (2014الذبياين ) الدراسة دراسة 
اإلفادة منها يف ادلملكة العربية السعودية، كذلك يف توصياهتا اليت أكصت هبا من إعادة النظر يف برامج إعداد  كإمكانية

ادلعلم كفق االذباىات العادلية، كاالىتماـ باجلانب التطبيقي يف مواد اإلعداد الًتبوم مع اجلانب النظرم، كأال تقل فًتة 
ل التعليمية، كزيادة اىتماـ مؤسسات إعداد ادلعلم بضركرة إتقاف الطالب ادلعلم إعداد ادلعلم عن مخس سنوات جلميع ادلراح



 سفران آل سعيد  خسن مدمد. دالسعودية د العربية اململكة في للمعلمين املشتركة الوطنية املهنية املعايير وفق التتابعي، بالنظام املعلم إلعداد مقترح برهامج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

96 

كاستخداـ احلاسب اآليل يف  ،دلهارات اللغة العربية، كأف تتضمن برامج إعداد ادلعلم مقررات هتتم بإنتاج الوسائل التعليمية
 ،عادة النظر يف معايَت القبوؿ يف برامج إعداد ادلعلمالتعليم، كادلواقف اإلرشادية، كاالىتماـ دبهارات التفكَت، كما أكصت بإ

 كانتقاء أفضل ادلتقدمُت.
 ورةالمن دينةبالجامعة اإلسالمية بالم ربيةالعام فيالت دبلومال رنامجب ويمتق إىل (2015اللقماين )دراسة كىدفت 

"بضركرة ادلراجعة  أكصت:، كقد ظرالطالبوجهة ن نم ،الشاملة رالجودةمعاييء وفي ض وديةالسع العربية بادلملكة
ضركرة ب( "2016(. كأكصت دراسة الرشودم )202" )ص. اكإعادة تصميمه ،الشاملة لربنامج الدبلـو العاـ يف الًتبية

بتطوير اخلطة  (2016ك الشربيٍت ) ،آؿ ملوذ(. كما أكصت دراسة 247تطوير برامج الدبلـو العاـ يف الًتبية" )ص. 
 عاـ يف الًتبية جبامعة ادللك خالد.الدراسية لربنامج الدبلـو ال

كيتفق معهما  ،( إعداد ادلعلم يف ادلملكة يف ضوء االذباىات الًتبوية إىل نظامُت2015كيصنف قاسم، كبومجعة )
، األكؿ: النظاـ التكاملي، كفيو يلتحق الطالب بعد إسباـ الشهادة الثانوية بإحدل الربامج (2015ىوؽلل ك العنادم )

أك يف غَتىا من الكليات األخرل، للحصوؿ على الدرجة  ،تقدمها اجلامعات، سواءن كانت يف كلية الًتبيةالًتبوية اليت 
اجلامعية، كبعدىا يتخرج ليقـو بالتدريس يف مادة زبصصو. كاآلخر: النظاـ التتابعي، كىو يُعد الطالب أكادؽلينا يف إحدل 

اليت تؤىلو للتدريس بإحدل ادلراحل التعليمية عن  ،كليات الًتبية  الكليات اجلامعية كالعلـو أك اآلداب، مث يلتحق بإحدل
 طريق الدبلـو الًتبوم. 

( قامت كزارة التعليم بإصدار اإلطار التنفيذم لتجديد برامج إعداد ادلعلم يف اجلامعات 2018كيف هناية عاـ )
كالثانوية على النظاـ التتابعي، كدلدة عامُت  السعودية، الذم اقتصرت برامج إعداده يف مراحل التعليم االبتدائي كادلتوسط

 .(2018)كزارة التعليم، بدالن من عاـ كاحد 
كقد قدـ ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي يف التعليم العايل دلشركع ادللك عبداهلل لتطوير التعليم ادلعايَت ادلهنية الوطنية 

لتكوف معايَت متعددة األغراض، كمنها تطوير برامج إعداد  ادلشًتكة للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية؛ اليت صممت
ادلعلمُت، كسبثل ىذه ادلعايَت لغة مشًتكة بُت ادلعلمُت يف سلتلف التخصصات، كتعرب عن ادلتطلبات ادلهنية اليت يشًتؾ فيها 

علمُت اجلدد يف ضوئها، مجيع ادلعلمُت، بغض النظر عن التخصص الدراسي، كما أهنا ستكوف ادلعايَت اليت سيتم اختيار ادل
كتفعيل الًتخيص لبدء مزاكلة ادلهنة كاحلصوؿ على كثيقة معًتؼ هبا كطنينا، كقد ركعي عند صياغتها الرجوع إىل عدد من 

 .(2017)ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي يف التعليم العايل ، التجارب العادلية 
ادلعايَت ادلهنية الوطنية للمعلمُت، كقد تضمن ادلعارؼ كادلهارات  كأعد ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي مشركعنا لتطوير

كالقيم اليت ينبغي على ادلعلم اتقاهنا، كتقدـ للمعلمُت اجلدد. ؼلدـ ىذا ادلشركع عدة أغراض منها؛ التحقق من ادلعارؼ 
ء مزاكلة مهنة التدريس، كتزكيد كادلهارات اليت غليدىا ادلعلموف اجلدد، كتستخدـ يف اختيارىم، كتفعيل نظاـ الًتخيص لبد

مؤسسات إعداد ادلعلمُت بتغذية راجعة عن مستول سلرجاهتا، كمساعدهتم على تطوير برامج إعداد ادلعلم. كسبثل ادلعايَت 
العامة لغة مشًتكة بُت ادلعلمُت يف سلتلف التخصصات، كىي تعرب عن ادلتطلبات ادلهنية اليت يشًتؾ فيها مجيع ادلعلمُت 

 .ىػ(1437)ىيئة تقومي التعليم العاـ،ظر عن زبصصاهتا الدراسية، كطرؽ التدريس، كإدارة الصف، كالنمو ادلهٍت بغض الن
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كقد مرت عملية بناء ادلعايَت بعدد من اخلطوات اإلجرائية، بُِدأت بتكليف رلموعة من اخلرباء بإعداد دراسة 
، الت دكؿ: أمريكا، كبريطانيا، كأسًتاليا، كنيوزلندا، كأسكوتلندمسحية لتجارب عادلية يف رلاؿ ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت مش

كتشيلي، كسنغافورة، كقطر، كقد مت إعداد إطار نظرم إجرائي لبناء معايَت تناسب البيئة احمللية، تبع ذلك إقامة منتدل 
للتعريف بإطار ادلعايَت، كما أقيمت كرش عمل لتدريب جلاف اإلعداد كالتحكيم على بناء ادلعايَت التفصيلية، كقد شارؾ 

ككزارة التعليم. كقد ُحِكمت بعد إعدادىا من جلاف متخصصة، مث نقحت فيها متخصصوف من اجلامعات السعودية، 
كعرضت للتحكيم اإللكًتكين دلدة شهر، كبعد ذلك أعدت النسخة ادلبدئية إلقرارىا، مث ركجعت من قبل جلاف تطوير، 

 .(2017)ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي،كنقحت كأقرت نسختها النهائية 
 مشكلة البحث: 

؛ 2015، اللقماين؛ 2016، الرشودم؛ 2016، الشربيٍت، ك آؿ ملوذ)الدراسات السابقة  أكدت نتائج
 ضعف برامج إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية، كأكصت بتطويرىا. (0222؛ العقيلي، 0202الذبياين، 

كما أف كزارة التعليم قد كجهت بتجديد برامج إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية بعد أف أكقفت برامج 
االبتدائية كادلتوسطة كالثانوية، كأصدرت اإلطار التنفيذم لتجديد برامج إعداد ادلعلم يف اجلامعات  ادلراحلإعداد معلم 

 امُت؛ كىذا يُوجب على الباحثُت أف يشاركوا يف تطوير ىذه الربامج.السعودية ادلبٍت على النظاـ التتابعي دلدة ع
ىػ( إىل إعداد كفايات زلددة، 1424سعت كزارة التعليم جراء الضعف ادللحوظ يف إعداد ادلعلمُت منذ عاـ )كقد 

إعداد معايَت مهنية للمعلمُت يف ضوئها، غَت أف الربامج األكادؽلية إلعداد ادلعلمُت مل تستفد من تلك ادلعايَت يف  مثكمن 
كتلبية حاجات كزارة التعليم اليت تعد سوؽ العمل الوحيد خلرغلي الربامج الًتبوية؛ شلا أكجد فجوة بُت برامج  ،تطوير زلتواىا

كالدبلـو العاـ الذم كانت تقدمو اجلامعات السعودية إلعداد ادلعلم، كالذم مل يكن ، وماإلعداد كمتطلبات ادليداف الًتب
نصار كىذا أيضنا قد دفع دراسة  (.6.، ص2016)السعدكم، يفي بادلعايَت ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية 

لعاـ جبامعة القصيم يف ضوء ادلعايَت ادلهنية تفعيل اإلعداد الًتبوم للمعلم بدبلـو الًتبية االيت ىدفت إىل:  (2013)
؛ إىل التوصية بضركرة تبٍت دبلـو الًتبية العاـ يف اجلامعات السعودية لفلسفة ادلعايَت ادلهنية ادلعتمدة إلعداد ادلعلم العادلية

 على ادلستويات الوطنية كالدكلية. 
دلعايَت ادلهنية الوطنية للمعلمُت تضمن ادلعارؼ كادلهارات ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي أعد مشركعنا لتطوير اكدبا أف 

 ادلعلموفكالقيم اليت ينبغي على ادلعلم اتقاهنا، كىو ؼلدـ عدة أغراض منها: التحقق من ادلعارؼ كادلهارات اليت غليدىا 
إعداد ادلعلمُت بتغذية اجلدد، كتستخدـ يف اختيارىم، كتفعيل نظاـ الًتخيص لبدء مزاكلة مهنة التدريس، كتزكيد مؤسسات 

راجعة عن مستول سلرجاهتا، كمساعدهتم على تطوير برامج إعداد ادلعلم. كسبثل ادلعايَت العامة لغة مشًتكة بُت ادلعلمُت يف 
سلتلف التخصصات، كىي تعرب عن ادلتطلبات ادلهنية اليت يشًتؾ فيها مجيع ادلعلمُت بغض النظر عن زبصصاهتا الدراسية،  

 .ىػ(1437)ىيئة تقومي التعليم العاـ،، كإدارة الصف، كالنمو ادلهٍت كطرؽ التدريس
كشلا سبق ؽلكن القوؿ بأف ادلعايَت الوطنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية تعد زلكات مناسبة لتقومي برامج 

اجلامعات السعودية ربويلها إىل نواتج تعلم تبٌت يف ضوئها برامج إعداد ادلعلم، كذلك لعدة أسباب،  كعلىإعداد ادلعلم، 
منها: أهنا قد بنيت على دراسات مسحية لثماف دكؿ متنوعة، مشلت قارات العامل، كما أهنا تعد سلرجنا كطنينا ضخمنا 



 سفران آل سعيد  خسن مدمد. دالسعودية د العربية اململكة في للمعلمين املشتركة الوطنية املهنية املعايير وفق التتابعي، بالنظام املعلم إلعداد مقترح برهامج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

98 

كالتقومي، كما أنو أتيح للتقومي عدة مرات، كيعد  شاركت فيو جهات عدة، كمتخصصوف كثر، كقد أعطي حقو يف اإلعداد
 ذبربة ناضجة غلب استثمارىا دبا يعود بالفائدة على برامج إعداد ادلعلم.

ما ينبغي أف يعرفو ادلعلموف  كتوضح، التعليم الحيف عملية إص اأساسين ا مكونن تعد ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت كدبا أف 
دلعايَت ادلهنية ربدد بوضوح العناصر ، كدبا أف انتماء ذلذه ادلهنة العظيمةاللينالوا شرؼ االقياـ بو متمكنُت من كيكونوا 

 مشكلة البحث يف األسئلة التالية:فقد تبلورت  ادلرتبطة بالقيم كادلسئوليات كادلعارؼ كادلمارسات للمعلم
 أسئلة البحث:

بادلملكة العربية السعودية يف برنامج الدبلـو العاـ يف الًتبية ما مدل ربقق ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت  .0
 جبامعة ادللك خالد؟

ما التصور ادلقًتح لربنامج إعداد ادلعلم بالنظاـ التتابعي يف اجلامعات السعودية كفق ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة  .0
 للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية؟

قًتح إلعداد ادلعلم بالنظاـ التتابعي كفق ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت بادلملكة ما مدل مناسبة الربنامج ادل .3
 العربية السعودية من كجهة نظر اخلرباء؟

 أهداف البحث:
 يهدؼ البحث إىل ربقيق األىداؼ التالية:

السعودية يف برنامج  الدبلـو العاـ يف  تعرؼ مدل ربقيق ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت بادلملكة العربية .0
 الًتبية جبامعة ادللك خالد.

بناء برنامج مقًتح إلعداد ادلعلم بالنظاـ التتابعي كفق ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت بادلملكة العربية  .0
 السعودية.

ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت تعرؼ مدل مناسبة الربنامج ادلقًتح إلعداد ادلعلم بالنظاـ التتابعي كفق  .3
 بادلملكة العربية السعودية.

 أهمية البحث:
 تكمن أعلية البحث احلايل فيما يلي:

 يزكد الوزارة بنتائج تقومي برامج إعداد ادلعلم اليت تقدـ حالينا. .0
 يف ادلملكة العربية السعودية. يقدـ لوزارة التعليم كللجامعات السعودية برنارلنا مقًتحنا زلكمنا إلعداد ادلعلم .0
 يعتمد تطوير الربنامج على ادلعايَت ادلهنية ادلشًتكة للمعلمُت. .3

 مصطلحات البحث:
 إعداد المعلم بالنظام التتابعي: 

ىو إعداد تربوم تقدمو اجلامعات السعودية؛ ليؤىل الشخص احلاصل على درجة البكالوريوس األكادؽلي من 
ًتؼ هبا من قبل كزارة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية يف زبصص مطلوب للعمل يف مهنة جامعة سعودية، أك جامعة مع

 التدريس، يف مرحلة من مراحل التعليم العاـ.
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 المعايير المهنية الوطنية المشتركة للمعلمين بالمملكة العربية السعودية: 
: ادلعرفة ادلهنية، كشلارساهتا، تبوينا، يف أربعة رلاالىي عبارات كصفية ربدد ما الذم غلب أف يتقنو ادلعلم اجلديد تر 

كمسئولياهتا، كالبيئة الصفية، كقد أعدت من قبل ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي لصاحل مشركع ادللك عبد اهلل لتطوير التعليم 
)ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي يف ـ(، كتستخدـ يف عمليات اختيار ادلعلمُت اجلدد، كتطوير برامج إعدادىم 2017عاـ )

 .(2017التعليم العايل ، 
البرنامج المقترح إلعداد المعلم بالنظام التتابعي وفق المعايير المهنية الوطنية المشتركة للمعلمين بالمملكة العربية 

 السعودية: 
عايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة ىو رلموعة من ادلقررات الدراسية الًتبوية ادلبنية على نواتج تعلم مستقاة من ادل

للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية، اليت تقدـ يف كليات الًتبية يف اجلامعات السعودية، كادلعتمدة على النظاـ التتابعي، 
 كتقدـ للحاصلُت من اجلنسُت على درجة البكالوريوس يف زبصصات تقبل يف مهنة التدريس.

 حدود البحث:
 اقتصر البحث على:  
 (.ىػ1439خطة الدبلـو العاـ يف الًتبية اليت تقدمها جامعة ادللك خالد إلعداد ادلعلم حىت عاـ ) -
نواتج التعلم الًتبوية ادلشًتكة جلميع ادلعلمُت يف مجيع التخصصات، كمل يتطرؽ البحث لنواتج التخصصات الفرعية  -

 اخلاصة(، أك للمعايَت التخصصية.اليت حددت دبقرر دراسي كاحد )طرؽ التدريس 
ادلعايَت ادلهنية ادلشًتكة اليت أعدت من قبل ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي لصاحل مشركع ادللك عبد اهلل لتطوير التعليم  -

 ـ(.2017عاـ )
 إجراءات البحث:

 منهج البحث:
 كالتحليلي.بإسلوبيو ادلسحي اعتمد على ادلنهج الوصفي حىت غليب البحث عن أسئلتو فقد 

 مجتمع البحث:
 يتكوف رلتمع البحث من رلتمعُت:

اجملتمع األكؿ: اخلطط الدراسية ادلعتمدة لربامج إعداد ادلعلم بالنظاـ التتابعي يف جامعات ادلملكة العربية 
ات السعودية، دبا تتضمنو من: أىداؼ، كشركط للقبوؿ، كربديد لضوابط الدراسة كمتطلبات التخرج، كتوصيفات للمقرر 

 الدراسية.
اجملتمع اآلخر: اخلرباء من أعضاء ىيئة التدريس ادلتخصصُت يف ادلناىج كطرؽ التدريس الذين شاركوا يف إعداد 

 برامج إعداد ادلعلم، أك برامج الدراسات العليا، أك صياغة ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت.
 عينة البحث:

عبدالعزيز، عة ادللك خالد، كذلك ألنو كما جاء يف دراسة مت اختيار برنامج الدبلـو العاـ يف الًتبية يف جام
اليت توصلت إىل أف خطط الدبلـو العاـ يف الًتبية يف ست جامعات سعودية، كىي: جامعة  (2017كعبدالفتاح )
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  اجملمعة، كجامعة حائل، كجامعة الباحة، كجامعة ادللك عبد العزيز، كجامعة الطائف، كجامعة ادللك خالد تتشابو بشكل
من حيث الشكل العاـ، كىذا يعود ألهنا تطبق نفس ادلعايَت اليت تعد كاحدة  ،كبَت يصل حلد التطابق يف بعض الربامج

 على مستول اجلامعات السعودية.
كما مت اختيار عشرة من ادلتخصصُت يف ادلناىج كطرؽ التدريس من أىل اخلربة يف بناء برامج الدراسات العليا، 

 ادلعلم، أك من ادلشاركُت يف صياغة ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية.أك برامج إعداد 
 أداتا البحث:

 أعد الباحث أداتُت جلمع بيانات حبثو، كىي كما يلي:
 أوًًل: بطاقة تقويم: 

)ادلركز حيث اعتمد الباحث يف تصميمها على ادلعايَت ادلهنية ادلشًتكة للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية 
 . (2017الوطٍت للقياس كالتقومي يف التعليم العايل ، 
 الخصائص السيكومترية لبطاقة التقويم:

 صدق بطاقة التقويم:
 صدق المحكمين:  .1

من احملكمُت من أعضاء ىيئة التدريس ادلتخصصُت يف ادلناىج كطرؽ قاـ الباحث بعرض البطاقة على ستة 
( مؤشرنا إىل 14كتقسيم )إعادة صياغة بعض ادلؤشرات، كسلتص يف القياس كالتقومي، كقد أدل التحكيم إىل  ،التدريس

( 11الت، ك)( رلا4( مؤشرنا، كهبذا تكوف بطاقة التحليل يف صورهتا النهائية تتكوف من: )16( مؤشرنا، كحذؼ )28)
 .( مؤشرنا211معيارنا، ك)

 صدق اًلتساق الداخلي: .2
مت حسابو لبطاقة التقومي عن طريق حساب معامالت االرتباط بُت درجة كل معيار من معايَت بطاقة التحليل،  

كقد كالدرجة الكلية للمجاؿ الذم ينتمي إليو ادلعيار بعد حذؼ درجة ادلعيار، ككذلك بالدرجة الكلية للبطاقة ككل، 
 (، ككانت مجيعها دالة إحصائينا.0.92إىل  0.74تراكحت قيم معامالت االرتباط بُت )

كما مت حساب معامل االرتباط بُت درجة اجملاؿ كالدرجة الكلية على االستبانة، كبلغت قيم معامالت االرتباط 
مجيعها دالة إحصائينا، كهبذا  ( ككانت0.99، 0.98، 0.87، 0.79بُت اجملاالت األربعة كالدرجة الكلية تصاعدينا )

 تأكد الباحث من صدؽ بطاقة التقومي.
 ثبات بطاقة التقويم:

مت التَّحقق من حساب ثباهتا عن طريق حساب ثبات ادلقومُت على عينة خارج عينة البحث، كقد مت حساب 
 الثبات بطريقُت: 
مخسة مقررات من خطة الدبلـو العاـ جبامعة قاـ الباحث بتقومي عينة خارج عينة البحث عبارة عن  الطريقة األولى:

 اجملمعة، حيث قاـ بتقوؽلها مرتُت بفارؽ ثالثة أسابيع.
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ان   (الث 
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: قاـ باحث آخر بتقومي نفس العينة اليت قومها الباحث بشكل منفرد، كطبقت معادلة ىولسيت، ككاف الطريقة اآلخرى
ذه النتيجة تأكد الباحث من ثباهتا كجاىزيتها (، كهب0.91(، كاألخرل )0.96معامل ثبات األداة بالطريقة األكىل )

 لالستخداـ.
 ثانًيا: الخصائص السيكومترية لالستبانة:

( رلاالت 3كللتأكد من مناسبة الربنامج ادلقًتح صمم الباحث استبانة موجهة للخرباء، كقد تكونت من )
من أعضاء ىيئة التدريس زبصص ادلناىج ( من احملكمُت 5( عبارةن، كقد قاـ الباحث بعرض االستبانة على )53رئيسة، )

 كطرؽ التدريس، كقد توصل إىل:
 صدق اًلستبانة:

 صدق المحكمين:  .0
عرضت االستبانة على احملكمُت كقد مت تعديل بعض الصياغات كإعادة ترتيب اجملاالت، كمل يتم حذؼ أك 

 . 0إضافة أيو فقرة من فقراهتا
 صدق اًلتساق الداخلى:  .2

الداخلي لالستبانة عن طريق حساب معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة من مت حساب صدؽ االتساؽ 
عباراهتا كالدرجة الكلية جملاذلا الذم تنتمي إليو بعد حذؼ درجتها، ككذلك بالدرجة الكلية، كقد تراكحت قيم معامالت 

 (، ككانت مجيعها دالة إحصائينا.0.88ك 0.71االرتباط بُت )
باط بُت درجة اجملاؿ كالدرجة الكلية، كقد بلغت قيم معامالت االرتباط بُت كما مت حساب معامل االرت

 (.0.99، 0.77اجملاالت الثالث كالدرجة الكلية تصاعدينا كما يأيت: )
 ثبات اًلستبانة:

 بطريقتُت، كما يلي:قاـ الباحث بالتأكد من ثبات األداة 
 .معامل ثبات )ألفا كرونباخ(:1

 ( كىذا يشَت إىل معامل ثبات مرتفع، كما يف اجلدكؿ التايل: 0.955) لالستبانة ككلكقد بلغت قيمتو  
 ( معامالت ثبات ألفا كركنباخ لكل رلاؿ من رلاالت االستبانة1جدكؿ )

 معامل ثبات الفا كركنباخ عدد العبارات اجملاؿ 
 0.65 8 ىدافوأك  ،األكؿ: كصف الربنامج

 0.965 24 كساعاتو ،: مقررات الربنامجالثاين
 0.955 32 اًلستبانة ككل 

                                                           
 (.https://forms.gle/UNymq9UfatS1kjDN8كقد كزعت بشكل إلكًتكين عن طريق ظلاذج قوقل على الرابط التايل: ) 0

 

https://forms.gle/UNymq9UfatS1kjDN8
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كيتضح من اجلدكؿ السابق إرتفاع قيم معامالت ثبات ألفا كركنباخ لكل رلاؿ من رلاالت االستبانة، ماعد 
 ( كىي قيمة مقبولة.0.65اجملاؿ األكؿ كانت قيمة ثباتو )

 . طريقة التجزئة النصفية: 2
(، 0.98التجزئة النصفية باستخداـ معادلة )سبَتماف براكف(، )كقد بلغ حساب معامل الثبات الكلي بطريقة 

 كىذه القيمة تشَت إىل إرتفاع معامل ثبات االستبانة، كما يف اجلدكؿ التايل: 
 ( معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل زلور من زلاكر االستبانة2جدكؿ )

 معامل التجزئة النصفية عدد العبارات المحاور
 0.94 8 كصف الربنامج، كأىدافواألكؿ: 

 0.96 24 الثاين: مقررات الربنامج، كساعاتو
 0.98 32 اًلستبانة ككل

كيتضح من اجلدكؿ السابق ارتفاع قيم معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لكل رلاؿ من رلاالت 
(، كتشَت ىذه النتائج إىل أف قيم ثبات 0.98إىل:  0.94االستبانة؛ حيث تراكحت قيم معامالت ثبات االستبانة )من: 

رلاالت االستبانة مرتفعة؛ شلا يعطى مؤشرنا على مدل مناسبتها لتحقيق أىداؼ البحث احلايل، كإمكانية إعطاء نتائج 
 مستقرة كثابتة ىف حالة تطبيقها مرة أخرل.

 أساليب البحث اإلحصائية:
 طريقة )ألفا كركنباخ(، كالتجزئة النصفيةة التقومي، ك استخدـ الباحث معادلة ىولسيت حلساب معامل ثبات بطاق

، كمعامالت االرتباط حلساب صدؽ األدكات، كالتكرارات حلساب ثبات استبانة اخلرباءباستخداـ معادلة )سبَتماف براكف( 
 كالنسب ادلئوية عند اإلجابة عن السؤالُت األكؿ كالثالث.

 خطوات تنفيذ البحث:
 التالية:سار البحث كفق اخلطوات 

بدأ الباحث باالطالع على اجلهود التطويرية اليت تتعلق بربامج إعداد ادلعلم، حيث توصل إىل أف ادلعايَت الوطنية  -
 ادلهنية ادلشًتكة للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية ىي أفضلها، اليت ؽلكن أف تقـو كتطور يف ضوئها.

 يف ضوء ىذه ادلعايَت.قاـ الباحث بتقومي برنامج جامعة ادللك خالد  -
بعد تأكد الباحث من حاجة برامج إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية للتطوير قاـ بتصميم الربنامج ادلقًتح  -

 إلعداد ادلعلم.
 بعد االنتهاء من الربنامج ادلقًتح قاـ الباحث بالتأكد من مناسبتو من كجهة نظر اخلرباء. -

 اإلجابة عن أسئلة البحث:
 اإلجابة عن السؤال األول:

كالذم نصو: ما مدل ربقق ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية يف الدبلـو العاـ 
 يف الًتبية جبامعة ادللك خالد؟



 سفران آل سعيد  خسن مدمد. دالسعودية د العربية اململكة في للمعلمين املشتركة الوطنية املهنية املعايير وفق التتابعي، بالنظام املعلم إلعداد مقترح برهامج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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من قبل ادلركز قاـ الباحث بتعرؼ مدل ربقيق خطة الدبلـو العاـ يف الًتبية جبامعة ادللك خالد للمعايَت ادلعتمدة 
( مؤشرنا، كفق اجلدكؿ 211الوطٍت للقياس كالتقومي )ادلعايَت ادلشًتكة دلعلمي مجيع التخصصات(، اليت بلغت مؤشراتو )

 التايل:
 للمعلمُتادلشًتكة الوطنية خطة الدبلـو العاـ يف الًتبية جبامعة ادللك خالد كفق ادلعايَت  قومي( ت3جدكؿ )

نسبة  الفرعي: يستطيع الطالب المعلم أن:المعيار  المعيار العام
تحقق 

 المؤشرات

نسبة 
تحقق 
المعيار 

 العام
. ادلعرفة 1

ككيفية  ،بالطالب
 تعلمو. 

 %33.3 %33.3 عرؼ خصائص ظلو الطالب، كأثرىا يف تعلمهم.تي
 %0 يصف كيفية تعلم الطالب، كفقنا لنظريات التعلم.

 %66.7 يف تعلمهم.يقدر التباين بُت الطالب، كيتعرؼ أثره 
 %0 يتعرؼ خصائص الفئات اخلاصة، كحاجاهتم.

.اإلدلاـ بادلهارات 2
 اللغوية كالكمية 

 %0 %0 يفهم النص ادلسموع أك ادلقركء، كيستوعبو بدقة.
 %0 غليد التعبَت الكتايب، كيراعي الكتابة اإلمالئية السليمة.

 %0 كسليمة.غليد مهارات التحدث كالقراءة بلغة صحيحة 
 %0 يتعرؼ بنية األعداد كالعمليات احلسابية اليت ذبرم عليها.

 %0 كادلعادالت اجلربية األساسية. ،يتعرؼ مفاىيم القياس كأساليبو
 %0 غلمع البيانات، كػلللها، كيفسر نتائجها.

.ادلعرفة بطرؽ 3
 ،التدريس العامة

 كأساليبها.

 %24.2 %0 للتدريس.ؽليز بُت ادلداخل العامة 
يفاضل بُت إسًتاتيجيات متنوعة للتدريس، تالئم خصائص الطالب 

 كحاجاهتم.
12.5% 

 %60 يتعرؼ طرؽ دمج التقنية بالتدريس
.معرفة كيفية 4

إعداد برامج تعلم 
 متكاملة

يتعرؼ كيفية اشتقاؽ أىداؼ تعلم تناسب طبيعة ادلنهج، كتراعي خصائص 
 الطالب كحاجاهتم.

75% 33.8% 

 %0 عرؼ كيفية التخطيط لربامج طويلة ادلدل، كأخرل قصَتة ادلدل.
 %60 يتعرؼ كيفية تصميم برامج تعلم، كفق خطة التدريس.

 %0 يتعرؼ كيفية توظف البيانات ادلختلفة لتقومي برارلو، كتطويرىا.
.هتيئة فرص لتعلم 5

 كتعزيزه ،الطالب
 %5 %25 الطالب كمعارفهم السابقة كاخلربات احلياتية.يربط أىداؼ التعلم باىتمامات 

 %0 يعزز التوجيو الذايت للطالب كالتأمل يف إصلازاهتم.
 %0 يستخدـ إسًتاتيجيات تدريسية متنوعة تستجيب حلاجات الطالب.

يقود خربات تعليمية للطالب تعزز االستقاللية كالتفاعل مع اآلخرين كازباذ 
 القرار.

0% 

هارات التفكَت العليا مدل الطالب دلمواقف تعليمية تسهم يف استخداـ  يعد
 احلياة.

0% 



 سفران آل سعيد  خسن مدمد. دالسعودية د العربية اململكة في للمعلمين املشتركة الوطنية املهنية املعايير وفق التتابعي، بالنظام املعلم إلعداد مقترح برهامج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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. تقومي تعلم 6
كتزكيدىم  ،الطالب

 بتغذية راجعة بناءة

 %12 %60 يشرح مفاىيم التقومي، كأنواعو، كأغراضو ادلختلفة، كأخالقيات استخدامو.
 %0 تعلمهم.يطبق التقومي بفاعلية دلراقبة تقدـ الطالب، كتعزيز 
 %0 يشرؾ الطالب يف عمليات التقومي، كتقومي أدائهم.

يصحح بدقة أدكات التقومي، كػللل بياناتو دلراقبة تقدـ الطالب، كتوظيفها 
 لتحسُت عمليات التعليم كالتعلم.

0% 

 %0 نتائج التقومي، كيعد تقاريره كفقنا لألنظمة التعليمية ادلتبعة. يوثق
صفية . بناء بيئة 7

كداعمة  ،آمنة
 للتعلم.

 %0 %0 مادية جاذبة. تعلم غلهز بيئة
 %0 يستخدـ كقت احلصة بفاعلية.

 %0 يهيئ مناخنا صفينا آمننا يتسم بالعدالة كاالحًتاـ.
 %0 يعد كيطبق معايَت لضبط سلوؾ الطالب.

.تأسيس توقعات 8
 عالية 

 %0 %0 يؤسس توقعات عالية من الطالب.

 %0 ثقافة داعمة للتعلم.يبٍت 

.لعمل بفاعلية 9
 ،مع اآلخرين

كتطوير عالقات 
مثمرة مع أكلياء 
 األمور كاجملتمع

 %0 %0 يتعاكف مع زمالئو لتحسُت ادلمارسات ادلهنية، كتطويرىا.

 %0 يطور عالقات مثمرة مع أكلياء أمور الطالب.

 %0 يتعاكف مع اجملتمع احمللي.

.التطوير 10
للمعارؼ ادلستمر 

 كادلمارسات ادلهنية

 %0 %0 يضع أىدافنا لتطوره ادلهٍت، كؼلطط لتحقيقها.

 %0 كنتائج التقومي. ،يطور أداءه ادلهٍت يف ضوء أدبيات ادلهنة

 %0 يوازف بُت ادلسؤكلية ادلهنية، كاحلفاظ على الدافعية.

.اإلدلاـ 11
بادلتطلبات ادلهنية 
 للمعلم السعودم

 %0 %0 كاألنظمة ادلتعلقة بالًتبية كالتعليم.يلم باللوائح 

 %0 ؽلثل يف تصرفاتو القدكة احلسنة، كيتمثل خلق ادلريب ادلسلم.

 كمن خالؿ نتائج التقومي السابق يتضح أف:
ادلعيار األكؿ: ادلعرفة بالطالب، ككيفية تعلمو، كاشتمل على أربعة معايَت فرعية، كقد كانت نسبة ربققو 

غَت أف عدـ كجود ما ؼلتص بنظريات  ،كقد اتضح أف بعض ادلؤشرات ربققت يف مادة علم النفس الًتبوم ،%(33.3)
 التعلم كالًتبية اخلاصة أفقدت ربقق ىذا ادلعيار بشكل كامل.

حيث   ،أم معيار فرعيادلعيار الثاين: اإلدلاـ بادلهارات اللغوية كالكمية، كاشتمل على ستة معايَت مل يتحقق منها 
%(، ألنو ال يوجد مقرر يركز على ادلهارات اللغوية كالكمية، كقد يرجع ذلك إىل اعتقاد من صمم اخلطة 0نت النسبة )كا

"بضركرة  (2014عبدادلنعم )أف الطالب سيكوف متقنننا ذلذه ادلهارات بعد زبرجو من البكالوريوس، كقد أكصت دراسة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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(، كاتفقت ىذه التوصية مع ما أكصت 149االىتماـ بتعليم اإلمالء يف ادلرحلة اجلامعية دبا فيها الدراسات العليا" )ص. 
حيث أكصت بضركرة اىتماـ مؤسسات إعداد ادلعلم بإتقاف الطالب ادلعلم دلهارات اللغة ( 0202بو دراسة الذبياين )

 .العربية
كأساليبها: كقد اندرج ربتو ثالثة معايَت فرعية، كقد كانت نسبة  ،رؽ التدريس العامةادلعيار الثالث: ادلعرفة بط

%(، بالرغم من كجود مقرر طرؽ التدريس )مجيع التخصصات(، كمقرر كسائل كتقنيات التعليم، كمقرر 24.2ربققو )
 احلاسوب يف التعليم، فإف ىذه ادلقررات مل ربقق ادلؤشرات ادلطلوب ربققها.

الرابع: معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة: كيندرج ربت ىذا ادلعيار أربعة معايَت فرعية، ربققت بنسبة ادلعيار 
%(، كقد يرجع السبب لعدـ تركيز اخلطة على أف ادلعلم سيقـو ىو بتصميم ادلنهج كفق تنظيمات ادلنهج اليت 33.8)

 درس كفق تنظيم ادلواد الدراسية ادلنفصلة.تتمحور على الطالب، كإظلا كاف الًتكيز على أف ادلعلم سي
%(، 5ادلعيار اخلامس: هتيئة فرص لتعلم الطالب، كتعزيزه: قد بلغت نسبة ربقق معايَته الفرعية اخلمسة )

كالسبب يرجع إىل تدين ىذه النسبة لنفس السبب ادلذكور يف ادلعيار اخلامس، حيث إف خطة الدبلـو تركز على أف ادلعلم 
 ظيم ادلنهج الذم يركز على ادلعرفة.سيدرس كفق تن

كتزكيدىم بتغذية راجعة بناءة: كاندرج ربتو مخسة زلاكر فرعية، بلغ ربقق  ،ادلعيار السادس: تقومي تعلم الطالب
%(، أما بقية 60احملور الفرعي األكؿ: يشرح مفاىيم التقومي، كأنواعو، كأغراضو ادلختلفة، كأخالقيات استخدامو بنسبة )

%( فقط 12الفرعية األربعة فلم يتحقق من مؤشراهتا شيء، كهبذا فقد بلغ ربقق ادلعيار الرئيس السابع نسبة )احملاكر 
 بالرغم من كجود مقرر خاص بالقياس كالتقومي فإف أىدافو ال ربقق مؤشرات ىذا ادلعيار.

ه الفرعية األربعة، كقد يرجع ادلعيار السابع: بناء بيئة صفية آمنة، كداعمة للتعلم: مل تتحقق أية نسبة دلعايَت 
 السبب لعدـ كجود تدريس مصغر يتدرب فيو الطالب لتحقيق األىداؼ اليت تضمن ربقق مؤشرات ىذه ادلعايَت الفرعية.

 ادلعيار الثامن: تأسيس توقعات عالية: كقد اشتمل على معيارين فرعيُت مل يتحقق من مؤشراهتما شيء.
كتطوير عالقات مثمرة مع أكلياء األمور، كيندرج ربتو ثالثة معايَت  ،اآلخرينادلعيار التاسع: العمل بفاعلية مع 

فرعية مل يتحقق من مؤشراهتا شيء، كقد يعود السبب لعدـ تضمن الًتبية ادليدانية ألىداؼ ربقق التعاكف ادلثايل مع الزمالء 
 يف العمل، كأكلياء األمور، كاجملتمع احمللي.

ستمر للمعارؼ كادلمارسات ادلهنية، مل يتحقق من مؤشرات ادلعايَت الثالثة الفرعية اليت ادلعيار العاشر: التطوير ادل
 تندرج ربت ىذا ادلعيار شيء.

 اإلدلاـ بادلتطلبات ادلهنية للمعلم السعودم، كلو معياراف مل يتحقق من مؤشراهتما شيء.ادلعيار احلادم عشر: 
هنية الوطنية للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية يعرض الباحث كلتعرؼ مدل ربقق اجملاالت الرئيسة للمعايَت ادل

 بيانات التقومي ذلذه اجملاالت يف اجلدكؿ التايل: 
 
 



 سفران آل سعيد  خسن مدمد. دالسعودية د العربية اململكة في للمعلمين املشتركة الوطنية املهنية املعايير وفق التتابعي، بالنظام املعلم إلعداد مقترح برهامج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

106 

خطة الدبلـو العاـ يف  مدل ربقق اجملاالت الرئيسة للمعايَت ادلهنية الوطنية للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية( 4جدكؿ )
 يف الًتبية جبامعة ادللك خالد.

نسبة تحقق  المعيار العام المجال
 المعيار

نسبة تحقق 
 المجال

 %22.83 %33.3 ككيفية تعلمو. ،ادلعرفة بالطالب .1 دلعرفة ادلهنية.ا1

 %2 اإلدلاـ بادلهارات اللغوية كالكمية. .2
 %24.3 كأساليبها. ،. ادلعرفة بطرؽ التدريس العامة3
 %33.3 معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة. .4

 %8.5 %5 كتعزيزه. ،هتيئة فرص لتعلم الطالب .5 تعزيز التعلم.2
 %12 كتزكيدىم بتغذية راجعة بناءة. ،تقومي تعلم الطالب.6

 %0 %0 كداعمة للتعلم. آمنةبناء بيئة صفية .7 دعم التعلم.3
 %0 كثقافة كداعمة للتعلم. ،تأسيس توقعات عالية.8

كتطوير عالقات مثمرة مع أكلياء األمور  ،.العمل بفاعلية مع اآلخرين9 ادلسؤكلية ادلهنية.4
 كاجملتمع.

8% 0% 

 %0 التطور ادلستمر للمعارؼ كادلمارسات ادلهنية..10
 %0 اإلدلاـ بادلتطلبات ادلهنية للمعلم السعودم.11
  %9.84 متوسط ربقق ادلعايَت

كمن اجلدكؿ السابق يتضح أف اجملاالت الرئيسة للمعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت بادلملكة العربية 
%(، كيعد أفضل اجملاالت 22.83السعودية كانت نسبة ربققها كما يلي: اجملاؿ األكؿ: ادلعرفة ادلهنية ربقق بنسبة )

%(، كىذا يعد ثاين اجملاالت ربققنا، أما اجملاؿ الثالث: دعم التعلم، 8.5كربقق بنسبة )ربققنا، كاجملاؿ الثاين: تعزيز التعلم 
 كاجملاؿ الرابع: ادلسؤكلية ادلهنية مل يتحقق منهما شيء.

%(، كىذه النسبة ضعيفة، كيرجع السبب من كجهة 9.84أما اجملاالت الرئيسة بشكل عاـ فقد ربققت بنسبة )
. كجود مقررات بعيدة عن ادلؤشرات اليت 2. قصر مدة الدبلـو الزمنية يف سنة كاحدة. 1نظر الباحث إىل عدة أمور ىي: 

اؼ كردت ربت ادلعايَت ادلشًتكة دلعلمي التخصصات، مثل: البيئة كاجملتمع، كأصوؿ الًتبية، كاإلدارة ادلدرسية، كاإلشر 
. مل تلب بعض ادلقررات ادلؤشرات ادلتوقعة منها مثل: الًتبية ادليدانية، كالقياس كالتقومي، كالتوجيو كاإلرشاد 3الًتبوم. 

( مادة على اجلانب 12( مواد من )9. تركيز )4كعلم النفس الًتبوم.  ،النفسي، كطرؽ تدريس )مجيع التخصصات(
 النظرم.

ارة التعليم بأف أبرز ادلعوقات كالصعوبات اليت تواجو تطوير التعليم يف ادلملكة كقد اتفقت ىذه النتيجة مع رؤية كز 
)كزارة الًتبية كالتعليم، العربية السعودية تتمثل يف ضعف إعداد ادلعلم لفقده ادلهارات احلديثة يف عملييت التعليم كالتعلم 

؛ 2016، الرشودم؛ 2016، الشربيٍت، ك وذآؿ مل).  كما أف ىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كل من: ىػ(1433
 على ضعف برامج إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية. (0222؛ العقيلي، 0202؛ الذبياين، 2015، اللقماين

كىذه النتيجة تدؿ على أف احلاجة ماسة لتطوير خطة الدبلـو العاـ يف الًتبية يف جامعة ادللك خالد، كىذه 
 توصيات الدراسات السابقة.التوصية تتوافق مع 
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 اإلجابة عن السؤال الثاني:
ما التصور ادلقًتح لربنامج إعداد ادلعلم بالنظاـ التتابعي يف اجلامعات لإلجابة عن السؤاؿ الثاين، كالذم نصو: 

 كفق ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية؟السعودية 
ادلقًتح لربنامج إعداد ادلعلم بالنظاـ التتابعي يف اجلامعات السعودية كفق ادلعايَت ادلهنية  قدـ الباحث التصور

الوطنية للمعلمُت، كقسمو إىل ثالثة أقساـ، القسم األكؿ: نظاـ الربنامج، القسم الثاين: مقررات الربنامج، كساعاتو، القسم 
 اآلخَت: نواتج التعلم ادلتوقعة من مقررات الربنامج.

 ام البرنامج:نظ
 . رسالة البرنامج، ورؤيته:1/1
 التأىيل الًتبوم العايل للمعلمُت، كالباحثُت يف الًتبية..رسالة البرنامج: 1/1/1
منافسة خرغلي الربنامج يف نتائج اختبار كفايات ادلعلمُت الًتبوية، الذم يقدمو ادلركز الوطٍت  . رؤية البرنامج:1/1/2

 األكىل خالؿ اخلمس سنوات األكىل. للقياس على ادلراكز الثالثة
 أف يصبح اخلريج زلققنا لألىداؼ التالية: أهداف البرنامج: .0/0

 ،ادلعرفة بطرؽ التدريس العامة. 3. اإلدلاـ بادلهارات اللغوية كالكمية. 2تعلمو.ككيفية ، دلعرفة بالطالب. ا1
تقومي .6. هتيئة فرص لتعزيز تعلم الطالب. امتالؾ ادلعلم دلهارة 5. معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملة. 4ها. كأساليب

كثقافة  ،تأسيس توقعات عالية. 8. كداعمة للتعلم ،بناء بيئة تعلم آمنة. 7. كتزكيدىم بتغذية راجعة بناءة ،تعلم الطالب
التطوير ادلستمر . 10. تمعكأكلياء األمور كاجمل العمل بفاعلية مع اآلخرين، كتطوير عالقة مع اآلباء.9. داعمة للتعلم

 . حل ادلشكالت الًتبوية بطرؽ علمية.12. اإلدلاـ بادلتطلبات ادلهنية للمعلم السعودم.11. ادلهنية للمعارؼ كادلمارسات
 ماجستَت الًتبية يف التعليم كالتعلم. مسمى البرنامج:  .0/3
كيُعده إعدادنا مهنينا كأكادؽلينا دلمارسة مهنة  بكالوريوس،الىو نظاـ يؤىل الطالب احلاصل على  وصف البرنامج: .0/2

التدريس، أك تأىيل ادلعلم الذم على رأس العمل كمل يلتحق بربنامج تربوم، كيعد برنارلنا تطويرينا للمعلمُت الذين ىم على 
 لعربية السعودية.رأس العمل من الذين تأىلوا بدبلـو تربوم دلدة عاـ، كيعاملوف كفق الئحة التعليم العايل يف ادلملكة ا

 سنتاف )أربعة فصوؿ دراسية(.: مدة الدراسة في البرنامج .0/2
مدفوع برسـو فصلية، يقبل عليو االبتعاث كاإلحلاؽ. كيُقًتح أف تدفع كزارة التعليم للملتحقُت نظام البرنامج:  .0/6

 الستقطاب ادلتميزين.ادلتفوقُت كالذين ػلققوف نتائج متميزة خالؿ دراستهم، كمكافآت ربفيزية 
التفرغ التاـ للطالب، كيقدـ يف كليات الًتبية يف اجلامعات السعودية، كال يَُدِرس فيو إال من  متطلبات البرنامج: .0/7

 ػلملوف درجة الدكتوراه، كادلتخصصوف يف تدريس مقرراتو، كيسمح حلملة ادلاجستَت يف ادلواد العملية كالتطبيقية.
، ػلتاج إىل قاعات رلهزة بالتقنيات احلديثة للتدريس، كمعامل تناسب أعداد اجملموعات مج:احتياجات البرنا .0/8

 رلهزة ذبهيزنا كامالن كفق ادلواصفات كاألجهزة اليت ربقق أىداؼ إسًتاتيجية التدريس ادلصغر.  كتكوف
 يشًتط الربنامج أف يكوف ادلتقدـ/ ادلتقدمة: شروط القبول في البرنامج: .0/9
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سنوات( على األقل يف التخصصات العلمية أك النظرية اليت تقبل  4درجة البكالوريوس بنظاـ ). حاصالن على 1
عليها كزارة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية ادلعلمُت من جامعات سعودية، أك جامعات معًتؼ هبا من كزارة التعليم يف 

( يف 65على درجة ) حاصالن جيد جدنا على األقل يف البكالوريوس، أك ر . حاصألن على تقدي0. ادلملكة العربية السعودية
يقدمو مركز قياس، كىذا يضمن مستول جيدنا يف التخصص، حيث أكدت دراسة  الذم اختبار الكفايات التخصصية 

لوطنية دلعلمي ( اليت استهدفت تعرؼ مستول ادلعرفة التخصصية دلعلمي الكيمياء يف ضوء ادلعايَت ادلهنية ا2017) الدغيم
( معلمنا كمعلمة من معلمي الكيماء يف زلافظة اخلرج 33الكيمياء بادلملكة العربية السعودية، أف درجة معرفة عينة بلغت )

( دبستول مقبوؿ، 49.7بادلعرفة التخصصية يف ضوء ادلعايَت ادلهنية الوطنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية بلغت )
. حاصالن على 3 ( كىي نسبة متوسطة، كىذا يقودنا ألعلية رفع معيار القبوؿ يف مرحلة القبوؿ.%64.54كبنسبة بلغت )

ػلضر .حسن السَتة كالسلوؾ؛ ك 5 سليمنا بدنينا كالئقنا صحينا.. 4 ( يف اختبار قدرات الطالب اجلامعيُت.65) درجة
ا بعدـ كجود أية سابقة أمنية أك أخالقية عليو. قابالت أك االختبارات اليت ذبريها الكلية أك ادل تازاج. قد 6 مستندن

 تستحدثها.
 مقررات البرنامج، وساعاته: .1

 ( لتقسيم ساعات التصور ادلقًتح إلعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية5جدكؿ )
عدد  المقرر الفصل

الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 النظرية

 الساعات العملية
 والتطبيقية

 نوعها

الفصل 
الدراسي 

 األول

 إجبارية  3 3 علم النفس الًتبوم
 إجبارية 2 2 3 (1)إسًتاتيجيات التدريس، كطرقو كأساليبو 
 إجبارية 2 2 3 زبطيط ادلناىج، كتنفيذىا

 إجبارية  1 1 مدخل الًتبية اخلاصة
 إجبارية 2 1 2 البحوث الًتبوية
 اختيارم  2 0 ادلهارات اللغوية 

  6 11 12 الدراسي األولمجموع ساعات الفصل 
الفصل 

 الدراسي الثاني
 إجبارية 2 2 3 التقومي الًتبوم

 إجبارية  2 2 أخالقيات ادلهنة
 إجبارية 2 2 3 (2) إسًتاتيجيات التدريس، كطرقو كأساليبو

 إجبارية  2 2 تطوير مهٍت
 إجبارم  3 3 كتابة البحوث الًتبوية، كتوثيقها

 اختيارم  2 0 ادلهارات احلسابية 
  4 13 13 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

الفصل 
الدراسي 
 الثالث

 إجبارية  2 2 مهارات التفكَت
 إجبارية 2 2 3 تقنيات التعليم

 إجبارية 2 1 2 طرؽ التدريس اخلاصة
 إجبارم 2 1 2 كتابة خطة البحث 
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 إجبارية 4  2 (1)تدريس مصغر 
 إجبارية  2 2 نظريات التعلم

  10 8 13 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثالث
الفصل 
الدراسي 

 الرابع

 إجبارية 4  2 (2)تدريس مصغر 
 إجبارم 2 3 4 حبث التخرج، كأساليبو اإلحصائية

 إجبارية 8  4 الًتبية ادليدانية
  14 3 10 مجموع ساعات الفصل الدراسي الرابع

 ساعة معتمدة 48 رلموع الساعات ادلعتمدة للخطة
 ساعة نظرية 31 رلموع الساعات النظرية ادلعتمدة
 ساعة نظرية أك تطبيقية  34 رلموع الساعات العملية ادلعتمدة

 ساعة معتمدة  17
 ساعات نظرية 4 الساعات االختيارية غَت ادلعتمدة

( ساعة نظرية، 31( ساعة معتمدة، ك)48كمن اجلدكؿ السابق يالحظ أف اخلطة ادلقًتحة اشتملت على )
( ساعات اختيارية 4)ك ( ساعة عملية كتطبيقية،34( ساعة نظرية كتطبيقية معتمدة، كتصبح على الواقع ادلنفذ )17ك)

غَت معتمدة، كقد كاف يف اخلطة تقارب بُت الساعات النظرية كالعملية. كقد كانت ادلقررات كفق الفصوؿ الدراسية، كما 
 يلي: 

، كتنفيذىا ،زبطيط ادلناىج، ك (1كطرقو كأساليبو ) ،إسًتاتيجيات التدريس، ك الًتبومعلم النفس الفصل األكؿ: 
 .ادلهارات اللغوية، ك مدخل الًتبية اخلاصةكالبحوث الًتبوية، ك 

، تطوير مهٍت، ك (2كطرقو كأساليبو ) ،إسًتاتيجيات التدريس، ك ادلهنة ، كأخالقياتالتقومي الًتبومالفصل الثاين: 
 .ادلهارات احلسابيةًتبوية كتوثيقها، ك ككتابة البحوث ال

تدريس مصغر ، ك اخلاصةطرؽ التدريس ، ك تقنيات التعليم، ك مهارات التفكَتالفصل الثالث: كتابة خطة البحث، 
 .نظريات التعلم، كحبث التخرج، كأساليبو اإلحصائية، ك (1)

 ة.يداني، كالًتبية ادل(2تدريس مصغر )الفصل الرابع: 
كقد راعت اخلطة اختبار كفايات ادلعلمُت، حيث إف الربنامج كاالختبار اعتمدت على ادلعايَت الوطنية ادلهنية 

 (.2018إلعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية )ادلركز الوطٍت للقياس، 
 وقد قام الباحث بصياغة نواتج التعلم لمقررات الخطة كما يلي:

 الفصل الدراسي األول:. نواتج تعلم مقررات 3/1
 نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر علم النفس التربوي:. 3/1/1

.يوضح الفركؽ 2. ؽليز بُت خصائص ادلراحل العمرية ادلختلفة للطالب، كيشرح مدل تأثَتىا على تعلمهم. 1
.يبُت تأثَت مشكالت النمو كاألحداث اليومية 3رية الواحدة. الطبيعية بُت الطالب يف خصائص النمو ضمن الفئة العم

. يتعرؼ كيفية توظيف معرفتو خبصائص ظلو الطالب، لتسهيل 4الضاغطة على تعلم الطالب، ككيفية التعامل معها. 
جلوانب . يتعرؼ مدل جاىزية الطالب للتعلم، كأثر ظلو أحد اجلوانب يف ا5اخلطوات القادمة لنموىم يف شىت اجملاالت. 
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.يتعرؼ أف الطالب بينهم اختالفات تعزل للخلفيات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، كأف ذلذه االختالفات 6األخرل. 
. ؽليز الفركؽ الفردية بُت الطالب النامجة عن اخلصائص العقلية كاجلسمية، ككيفية 7كالتباينات أثرنا كبَتنا يف تعلمهم. 

 مراعاهتا يف تعلمهم.
وطرقه  ،إستراتيجيات التدريسنواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر . 3/1/2

 :(1وأساليبه )
. يصف طرؽ التفاعل االجتماعي البناءة، ككيفية توظيفها دلساعدة الطالب على بناء معارفهم، كتطوير 1

. يتعرؼ طرؽ التدريس كإسًتاتيجياتو اليت ربفيز الطالب على تنمية قدراهتم كمهاراهتم يف 2مهارات حل ادلشكالت. 
مجيع البيانات كربليلها، كاإلحساس بادلشكلة كتوليد حلوؿ كتطوير مفاىيم، مثل: ظلوذج التدريس االستقرائي، كتكوين 

، كاالستقصاء العلمي.  تعتمد على العالقات االجتماعية، كبناء ثقافة  . يبُت طرؽ التدريس كإسًتاتيجياتو اليت3ادلفهـو
إغلابية داخل الصف لدعم بناء نظم تفاعلية بُت الطالب لتعزيز تعلمهم، مثل: ظلاذج شركاء يف التعلم، كالتقصي اجلمعي، 

شجيع . يعرض طرؽ التدريس كإسًتاتيجياتو الشخصية اليت تعطي اىتمامنا لإلدراكات الفردية، كتسعى لت4كلعب األدكار. 
االستقاللية ادلنتجة كزيادة الوعي لدل الطالب دبعرفة الذات كاإلحساس بادلسئولية ذباه أعماذلم كالتوجيو الذايت، مثل: 

. يصف طرؽ التدريس كإسًتاتيجياتو السلوكية اليت تركز على كيفية استجابة الطالب للمنهج، مثل 5ادلشاريع كاألحباث. 
. يبُت خصائص كاستخداـ أساليب تدريسية متنوعة مناسبة 6، كاحملاكاة، كالتعزيز. التعلم ادلتقن، كالتدريس ادلباشر

.يشرح كيفية تطبيق أفضل ادلمارسات القائمة على البحوث، لتلبية احتياجات 7للطالب عند مستويات عمرية سلتلفة. 
. يشرح كيفية 8ط يف تعلمو. التدريس ادلختلفة، كجعل احملتول مفهومنا كذا صلة للطالب، كيعزز إشراؾ الطالب النش

تطوير خربات تعلم تعتمد على ادلشاريع، تقود الطالب إىل ربليل قضايا معقدة، كاستخداـ التفكَت االبتكارم كمداخل 
. يصف كيفية تفريق التدريس بناء على خصائص الطالب كحاجاهتم، كمراقبة الدركس 9مبتكرة حلل ادلشكالت. 

(، ككيفية UDL.يوضح مبادئ التصميم الشامل للتعلم )10جلميع الطالب.  كتكييفها لضماف تعلم راسخ كقوم
. يعرض كيفية التخطيط للتدريس ادلتمركز حوؿ 11تطبيقو لتحقيق ادلركنة الالزمة لزيادة فرص التعلم جلميع الطالب. 

الطالب كحثهم على  . يبُت كيفية توظيف مهارات التساؤؿ لتعميق فهم12ادلتعلم كتكييفو ليناسب مستويات الطالب. 
(، كلديو ادلعرفة RTI. يشرح العناصر األساسية لالستجابة للتدريس )13التفكَت الناقد كاالستقصاء كالتعلم الذايت. 

. ػلفز الطالب على الشركع يف عمليات 14بتطبيقها لتدريج مستول التدريس لكل الطالب بناءن على ادلعلومات. 
. يشجع الطالب على كصف عمليات تعلمهم كما أحرزكه من تقدـ أك 15ؼ التعلم. تعلمهم، كادلثابرة على ربقيق أىدا

. يشرؾ مجيع الطالب يف مواقف تعليمية؛ للتأمل يف أعماذلم كتقوؽلها كالتعلم من أعماؿ 16ما كاجهوه من صعوبات. 
. يدرب الطالب 18تمرار. . يساعد الطالب على تطوير اسًتاتيجيات التأمل الذايت، كمراقبة أعماذلم باس17زمالئهم. 

. يوفر فرصنا للطالب ليصبحوا مسؤكلُت عن ادلبادرة 19على تطوير اسًتاتيجيات البحث عن ادلعلومات كاحلصوؿ عليها. 
 يف النقاش كالتحدث مع زمالئهم بطريقة مفيدة كىادفة.



 سفران آل سعيد  خسن مدمد. دالسعودية د العربية اململكة في للمعلمين املشتركة الوطنية املهنية املعايير وفق التتابعي، بالنظام املعلم إلعداد مقترح برهامج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

111 

 :وتنفيذها ،المناهج تخطيط. نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر 3/1/3
. يبُت كيفية اشتقاؽ أىداؼ خاصة من األىداؼ العامة للمنهج، ككيفية توظيفها لبناء اخلطط الدراسية. 1

.يشرح كيفية بناء أىداؼ تتسم بالوضوح كالتحدم كقابلة للتحقق، كتربز مفاىيم مهمة، كتناسب مراحل زمنية يف 2
. يصف طرؽ ربط األىداؼ حباجات الطالب كخصائصهم، كتنقيحها يف ضوء معارؼ الطالب السابقة 3خطتو. 

. يلم دبعظم تصنيفات أىداؼ التعلم، خاصة تلك اليت تركز على مهارات التفكَت العليا كأساليب 4كمستول تقدمهم. 
نهج، كغاياتو كحاجات الطالب. .يعد أىدافنا كاضحة للتعلم، كقابلة للقياس يف ضوء زلتول ادل5حل ادلشكالت. 

.يراعي يف بناء األىداؼ اىتمامات الطالب كحاجاهتم التعليمية، كإمكانية ربقيقها ضمن الظركؼ ادلكانية كالزمانية 6
. يشرح أىداؼ التعلم للطالب، كيساعدىم على معرفة االرتباط بُت ما يعرفونو مسبقنا 7كاإلمكانات ادلتاحة. 
.يصوغ أىدفنا تتطلب اطلراط الطالب يف خربات تعليمية مفيدة تعمل على مزيد من الربط بُت 8كادلوضوعات احلالية. 

. يصف كيفية التخطيط لربامج 9أىداؼ التعلم، كزلتول ادلادة كاخلربات احلياتية للطالب، كالقضايا ادلعاصرة ادلرتبطة هبا. 
. ػلدد عناصر اخلطط الدراسية 10ات ادلنهج. التعلم قصَتة كطويلة ادلدل، ربقق أىداؼ التعلم، كترتبط دبتطلب

. يوضح كيفية التخطيط للربامج التعليمية اليت تسهل ادلبادرة الذاتية 11كخصائصها، كالشركط الزمانية كادلكانية لتنفيذىا. 
. 12ؿ. كالتعلم التعاكين كادلستقل، كتنمي مهارات حل ادلشكالت كالتفكَت الناقد كالتعبَت عن الذات كاالتصاؿ الفعا

يصف كيفية تصميم الربامج التعليمية )الدركس( ػػ كفقنا للخطة التدريسية ػػػ اليت ربتوم على أنشطة تعلم كخربات تعليمية 
. يبُت كيفية إعداد أك اختيار احملتول، كالطرائق ادلناسبة لتعليمو كتقوؽلو، كترتيب ادلوضوعات تسلسلينا لكي 13متنوعة. 

. يتعرؼ كيف يراعي معارؼ 14فاىيم األساسية كإتقاف ادلهارات كتأمل كتدبر تعلمهم. تسهل على الطالب فهم ادل
. يذكر العديد من مصادر التعلم ادلناسبة اليت 15الطالب، كخرباهتم السابقة كاىتمامهم عند تصميم الربامج التعليمية. 

 كربديد مناسبتها ألىداؼ الربنامج.تتوافق مع أىداؼ التعلم كحاجات الطالب، كبيئة التعلم كأىم طرؽ تقوؽلها، 
 . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر البحوث التربوية:3/1/4

يتعرؼ . 3. يتعرؼ مناىج البحث العلمي. 2 ككيفية توثيقها كالتعامل معها. ،يتعرؼ مصادر ادلعلومات. 1
. يكوف 5استخداـ ادلكتبات العامة كالرقمية. مصادر البحث كمراجعو، ك  . يتعرؼ4 أساسيات ادلنهج العلمي يف البحث.

 لديو اذباه إغلايب ضلو البحث بطريقة علمية.
 . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر مدخل إلى التربية الخاصة:3/1/5

. يتعرؼ 2إعاقات ربد من تعلمهم.  ؽليز خصائص الطالب ذكم االحتياجات اخلاصة، شلن لديهم.1
. يبُت اإلجراءات اليت ينبغي 3خصائص الطالب ادلوىوبُت، كأىم حاجاهتم كظلط مشكالهتم كاجلهات ادلهتمة برعايتهم. 

. يتعرؼ الطالب 4التقيد هبا يف التعامل مع الفئات اخلاصة كاجلهات اليت غلب إشراكها يف متابعة حاالت تلك الفئات. 
. يتعرؼ مؤشرات 5وف من صعوبات تعلم، ككيفية االستفادة من ادلختصُت يف تقدمي الدعم كادلساعدة ادلطلوبة. الذين يعان

 االضطرابات االنفعالية كحاالت االعتداء كاإلعلاؿ.
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 . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر المهارات اللغوية:3/1/6
. يبُت معاين ادلفردات كمدلوالهتا يف سياقات سلتلفة، كؽليز بُت ادلًتادفات كادلتقابالت يف النص ادلعطى، كيفرؽ 1

. ػلدد أفكار النص الرئيسة كالداعمة، كيرتب األحداث منطقينا، كػلدد أنواع الضمائر كأدكات 2بُت األفعاؿ كمصادرىا. 
. ػللل العالقات بُت أفكار النص، كؼلتار حلوالن دلعلومات مبينة يف 3ص. الربط يف النص، كؼلتار العنواف ادلناسب للن

. يستخدـ مهارات االستدالؿ؛ لتقومي مدل مالءمة 4النص، كيستخلص النتائج من ادلعلومات الظاىرة كالضمنية فيو. 
. ػلكم 5ية ادلنطقية لألحداث. احلقائق كاألمثلة أك البيانات للحجة اليت يسوقها الكاتب، كتقدير منطقيتها، كيتنبأ بالنها

. يتعرؼ الًتاكيب اللغوية الصحيحة، كأنواع الكتابة، كؽليز 6على مصداقية النص كعدـ ربيزه، كؽليز بُت احلقائق كاآلراء. 
كدة . ؽليز بُت احلركؼ كاحلركات ادلتشاهبة مثل التاء ادلربوطة كادلفتوحة كاأللف ادلمد7بُت أدكات الربط ادلعنوية كاللفظية. 

. يتعرؼ احلركؼ اليت ربذؼ كتزاد يف الكتابة كموضعها، مثل األلف كالواك 8كادلقصورة، كالنوف كالتنوين، كالضاد كالظاء. 
. يعرب عن أفكاره بثقة 10.يراعي عالمات الًتقيم مثل الفاصلة كالنقطة، كيتقن كتابة اذلمزة بصورىا ادلختلفة. 9كالياء. 

. يراعي 11ناسب كالوضوح كالتسلسل ادلنطقي، كيدعم أفكاره بالدالئل العلمية كادلنطقية. كطالقة مراعينا االستهالؿ ادل
. ينطق األصوات نطقنا سليمنا خاليُا من 12نربات الصوت، كاستخداـ احلواس جلذب اىتماـ كإصغاء ادلستمعُت. 

ت الًتقيم كفهم ادلدلوالت، كؽليز احلركات . يقرأ النص بطالقة مراعينا عالما14األخطاء القرائية، كغليد التفاعل مع النص. 
 اإلعرابية، كػلسن نطق احلركؼ كاحلركات.

 نواتج تعلم مقررات الفصل الدراسي الثاني:. 3/2
 نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر التقويم التربوي:. 3/2/1

. يصف األساليب اليت تساعده على تقومي خططو كبرارلو التعليمية يف ضوء عالقتها بتحقيق أىداؼ التعلم، 1
. يوضح كيفية االستفادة من البيانات 2دبا يف ذلك نتائج التقومي الصفية كاالختبارات الوطنية، كاستطالع آراء الطالب. 

. يعرض طرؽ إشراؾ زمالئو 3ها كتعديل اخلطط ادلستقبلية. يف تشخيص نواحي الضعف يف تلك الربامج، ككيفية تنقيح
. يبُت ادلفاىيم 4كإدارة ادلدرسة يف مناقشة بيانات عملية تقومي الربامج، كاالستفادة منهم يف ربسُت برامج التعلم كتطويرىا. 

كيفية ربليل أنواع سلتلفة األساسية يف التقومي كالقياس الًتبوم، كمن ذلك الثبات كالصدؽ، كأساليب اإلحصاء الوصفي، ك 
.  يفرؽ بُت األنواع ادلختلفة للتقومي  5من البيانات حوؿ ربصيل الطالب، ككيفية دمج ىذه ادلفاىيم يف خططو التدريسية. 

. ؽليز بُت 6كاالختبارات ادلوضوعية، كالتقومي ادلعتمد على األداء، كػلدد شليزات كل نوع كعيوبو، كطرؽ إعداد أدكاهتا. 
. يبُت ادلعايَت األخالقية ادلطلوب االلتزاـ هبا عند شلارسة 6تقومي النهائي كالبنائي، كيوضح إسًتاتيجيات كل منها. أغراض ال

. يتعرؼ نظم التقومي ادلطبقة يف التعليم العاـ، كالئحة تقومي الطالب، كنظم االختبارات. 8التقومي، كاستخداـ نتائجو. 
بنائية كهنائية مستخدمنا أساليب تقومي متنوعة، كيراعي يف استخدامها مزايا كل .يوازم بُت استخداـ التقومي ألغراض 9

. يعد أك يكيف أدكات 11. يستخدـ أساليب التقومي الرمسي كاالعتيادم ألغراض تقومي التعلم. 10  أسلوب كعيوبو.
ة، كمعارض أعماؿ الطالب، تقومي تناسب طبيعة أىداؼ التعلم، كتسجيالت الفيديو، كملفات التقومي، كظلاذج ادلالحظ

.غليد بناء زلكات تقومي، مثل: قواعد التصحيح ألنشطة كمهاـ تعلم حقيقة تتطلب من الطالب 12كيتحقق من جودهتا. 
. يستخدـ أدكات تقومي متنوعة جلمع شواىد على تعلم 13استخداـ مهارات عقلية عليا، كمهارات التواصل التعاكف. 
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. يستخدـ بعض الربامج التقنية 14اع ادلعارؼ كادلهارات اليت تتضمنها أىداؼ التعلم. الطالب، تراعي التنوع يف أنو 
. يستخدـ نتائج 15لتدكين بيانات الطالب، كربليلها كاستخداـ ادلؤشرات كالرسـو البيانية عن مستوياهتم التحصيلية. 

. 16حلكم عرب الزمن على مستول تطوره ادلهٍت. التقومي لتوجيو خططو التدريسية كتطويرىا، كربديد احتياجاتو التدريبية، كا
يصمم ظلاذج متنوعة ترصد باستمرار إصلازات الطالب كنتائجهم الًتاكمية، كمدل التقدـ الذم أحرزكه خالؿ الفصل أك 

 . يعد تقارير دكرية كفصلية عن نتائج الطالب، كفقنا دلتطلبات الئحة تقومي الطالب كيتواصل هبا مع17العاـ الدراسي. 
. ػلتفظ بسجالت صحيحة كموثوؽ هبا، كيسهل الوصوؿ إليها، تظهر مراقبة لتحصيل 18الطالب كأكلياء أمورىم. 

 الطالب، كتتضمن استخداـ التقنية الرقمية كالتقنيات )اإللكًتكنية( ادلساعدة.
 نة:. نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر أخالقيات المه3/2/2

. يلم دبيثاؽ أخالقيات التعليم بادلملكة العربية 2. يلم بوثيقة سياسة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية. 1
. يتعرؼ احلقوؽ كالواجبات الوظيفية للمعلم، كفقنا لنظم اخلدمة ادلدنية، كما يتصل هبا من 3السعودية، كيلتـز ببنودىا. 

. ينفذ مجيع 5. يستويف مجع متطلبات احملاسبة كادلساءلة اخلاصة بادلمارسة ادلهنية كإعداد التقارير. 4أنظمة كزارة التعليم. 
. يتعرؼ األنظمة ادلتعلقة حبقوؽ ادلتعلمُت 6كاجباتو ادلهنية كيلتـز بالتعليمات اليت ربكم مجيع جوانب السلوؾ ادلهٍت. 

. يتمثل يف مظهره 7عن مالحظتو حلاالت االعتداء كاإلعلاؿ. كمسئولية ادلعلم ذباىهم، كيتخذ اإلجراءات النظامية 
.يعرض اذباىنا 8كسلوكو القدكة احلسنة اليت تسهم يف غرس القيم الدينية كالوطنية يف نفوس طالبو، كتأصيلها يف سلوكهم. 

اليت ربث على التسامح  . يتسم بالقيم اإلسالمية9إغلابينا ضلو مهنة التدريس، كأثرىا الكبَت على حياة الفرد كاجملتمع. 
. يتمثل زلاسن 11. يظهر قدرنا جيدنا من ادلركنة كاالنفتاح، كتقبل اجلديد فيما ال ؼلل بثوابت الدين. 10كاالعتداؿ. 

. يبدم توازننا نفسينا كانفعالينا يف تعاملو مع طالبو 12األخالؽ كالعادات احلسنة، كيتجنب مساكئها كخوارج ادلركءة. 
 األمور. كزمالئو كأكلياء

وطرقه  ،إستراتيجيات التدريس. نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر 3/2/3
 (:2)وأساليبه 

. 2. يستخدـ إسًتاتيجيات تدريسية تليب حاجات الطالب كخصائصهم، كتراعي طبيعة أىداؼ التعلم. 1
. يطرح أسئلة ربفز على النقاش كالتفكَت 3يكيف خططو التعليمية كطرؽ التدريس لتلبية الفركؽ الفردية بُت الطالب. 

. يستخدـ أنواعنا من أساليب الشرح كالعرض توضح ادلفاىيم األساسية للمادة، كتربطها بادلعارؼ 4كحب االستطالع. 
للتحقق من أف التعليمات كاإلجراءات كالتفسَتات كاضحة لكل  . يتواصل مع الطالب باستمرار5السابقة للطالب. 

. يتيح فرصنا للطالب الستكشاؼ األفكار، كترسيخ 6الطالب، كيتعامل بأسلوب فاعل مع حاالت سوء الفهم احملتملة. 
ل فهم الطالب . يوظف اسًتاتيجيات التقومي من أجل التعلم للتحقق من مد7فهمهم ذلا كربفيز استيعاهبم دلفاىيم ادلادة. 

. غلرم تعديالت طفيفة أك جذرية على طرؽ التدريس بناءن على أحكاـ كاقعية مستقاة من 8قبل االنتقاؿ دلوضوع آخر. 
. 9اىتمامات الطالب كمستويات فهمهم كتعلمهم كمستول مشاركاهتم، كينتهز الفرص للتعلم من األحداث العارضة. 

. 10لتقنية كأساليبها، كيعمل على تعديلها كتقوؽلها لدعم تعلم الطالب. يستخدـ مصادر متنوعة، كيستفيد من مواد ا
. يقدـ ظلاذجنا يف ادلثابرة كحب 11يستخدـ اسًتاتيجيات سلتلفة إلشراؾ الطالب بشكل فاعل يف عمليات التعلم. 
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تيح خربات تعلم . ي12االستطالع، كإثارة األسئلة، كاستخداـ العادات العقلية اليت رباكي طلب العلم يف زبصصو. 
. يساعد الطالب من 13للطالب تشركهم يف ربليل أدكارىم، كمسؤكلياهتم يف إطار ادلدرسة كالبيت كاجملتمع كتنفيذىا. 

خالؿ أنشطة كمهاـ التعلم على استخداـ إسًتاتيجيات تنمي قدرهتم على االعتماد على الذات كإدارة الوقت كتعزيز 
. يشجع الطالب على تطوير نظرهتم التفاؤلية كادلتزنة للمستقبل 14اـ مع اآلخرين. الشعور بادلسؤكلية، كالتعامل باحًت 

. يهيئ فرصنا للطالب لتطوير مهارات تقومي اخليارات 15كتنفيذىا، ككضع أىداؼ شخصية كخطط لتحقيق ذلك. 
تفكَت كالنقاش كالتفاعل . يهيئ فرص تعلم للطالب تستدعي ال16ادلتاحة يف احلياة كمهارات ازباذ القرارات الشخصية. 
. يقدـ مواقفنا تعليمية للطالب تساعدىم على التعلم كادلمارسة 17كالتأمل كنقد الظواىر ذات الصلة دبوضوع التدريس. 

. يشرؾ مجيع الطالب يف أنشطة 18كاالستيعاب، كعلى تطبيق ما تعلموه يف ادلادة ضمن سياقات حقيقية قيمة كمفيدة. 
. يساعد الطالب على تنفيذ مهاـ تعلم تطرح مسائل 19على إغلاد حلوؿ متنوعة كمبتكرة. حل ادلشكالت، كيشجعهم 

. ينمي مهارات 21كقضايا تتطلب تقصي كاستكشاؼ كمجع البيانات كربليلها كاستخالص النتائج كاقًتاح احللوؿ. 
 ذلك.   التواصل كشرح األفكار كدعم األفكار باحلجج كالرباىُت، مع توظيف أساليب التقنية يف

 . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر التطوير المهني:3/2/4
.  يعد أىدافنا لتطوره ادلهٍت 2. ينمي اذباىنا ذاتينا للتعلم مدل احلياة، كيضع أكلويات لعناصر ظلوه ادلهٍت. 1

.  يصمم خطة لنموه ادلهٍت تليب 3ملكة كإجراءاهتا. كيبحث عن فرص لتحقيقها دبا يتفق مع السياسات الًتبوية بادل
.  يبحث حبيوية عن فرص لتحقيق ظلوه ادلهٍت كربسُت قدراتو ادلعرفية كشلارساتو ادلهنية. 4احتياجاتو التدريبية كتطلعو ادلهٍت. 

.  يشرح  6الطالب. .  يصف العديد من الطرؽ البحثية اليت تساعد على ربليل شلارساتو اعتمادنا على بيانات تقومي 5
.  يتواصل مع كل جديد يف 7كيف يستفيد من األحباث احلديثة؛ من أجل إثراء مصادر ادلعرفة العلمية لديو كالتأمل فيها. 

.  ينمي معارفو ادلهنية ادلتعلقة بطرؽ التدريس كالتقومي كاإلدارة 8رلاؿ تقنية ادلعلومات كاستخداماهتا يف التعليم كالتعلم. 
.  ػلدد نقاط القوة لديو، كاحتياجاتو التعليمية، كيستخدـ االسًتاتيجيات الفعالة 9الصفية، كيكيف أداءه تبعنا لذلك. 

.  11 معرفتو كشلارستو ادلهنية..يبحث عن التغذية الراجعة البناءة كيتقبلها من غَته؛ لتحسُت10لتلبيتها، كالتعامل معها. 
يستخدـ طريقة البحث اإلجرائي لتطوير شلارساتو، كيشًتؾ يف تطبيق البحوث الًتبوية، كيقـو دبحاكالت منظمة لتطبيق ما 

.  يتحمل ادلسؤكلية جبدية تامة إذا فشل الطالب يف التعلم، كيتكوف لديو االستعداد 12تعلمو مهنينا يف الغرفة الصفية. 
.  ػلد من التوتر كػلافظ على اذباه إغلايب ضلو الطالب 13 شلارستو كالبحث حبيوية عن طرؽ جديدة دلعاجلة الوضع. لتغيَت

.  يوجد توازننا 15.  ػلفز نفسو باستمرار البتكار حلوؿ للمواقف التعليمية كادلشكالت الًتبوية ادلستجدة. 14كالزمالء. 
.  يوسع من معارفو حوؿ ادلهنية كادلسؤكلية ادلهنية عن تعلم الطالب 16 بُت مسؤكلياتو ادلهنية كحاجاتو الشخصية.

.يبُت العديد من إسًتاتيجيات التقومي الذايت كإسًتاتيجيات حل ادلشكالت؛ لتحليل شلارساتو 17كسلوكهم كسالمتهم. 
 كالتأمل فيها، كالتخطيط لتطوير أدائو كفق دلعطياهتا.
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 ققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر كتابة البحوث التربوية، وتوثيقها:. نواتج التعلم المتوقع أن يح3/2/5
. يتقن طريقة التوثيق العلمي 2أدكات البحث، كحساب صدقها، كثباهتا، كتطبيقها. كيفية تصميم . يتعرؼ  1

يتقن طريقة تنسيق . 4. يتقن كتابة زلتول البحث، كأشكالو، كجداكلو. 3ادلتبع يف الكلية لكتابة البحوث الًتبوية. 
 اآليل يف البحث الًتبوم. احلاسب. يكتسب مهارة توظيف 5البحوث، ككتابتها. 

 . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر المهارات الحسابية:3/2/6
. يقدر القيم ادلنزلية 2. يتعرؼ األعداد العشرية كغلرم عليها عمليات حسابية، كيقدر معقولية نواذبها. 1

. غلرم العمليات 3منزلة، كيتعرؼ بعض األظلاط الرياضية ضمن األعداد الكلية.  (12)لألرقاـ يف األعداد الكلية ضمن 
. ؽليز بُت 5. يبُت النسب ادلئوية كالتناسب كغلرم عليها تطبيقات. 4احلسابية األربع على األعداد الكلية، كيقدر نواذبها. 

. ػلسب احمليطات كادلساحات كاحلجـو لبعض األشكاؿ 6ادلًتية، كغلرم ربويالت بسيطة بينها.  كحدات القياس
. يستخدـ القواعد اجلربية لتبسيط العبارات كحل معادالت من الدرجة 8. يلم بادلبادئ اجلربية البسيطة. 7اذلندسية. 

.يستخدـ مقاييس النزعة ادلركزية كالتشتت كاالنتشار؛ 10. يتعرؼ ادلتغَتات الكمية كالنوعية، كؽليز بُت أنواعها. 9األكىل. 
. ؼلتار الطرؽ ادلناسبة من رسومات كأشكاؿ بيانية لعرض 11الستخالص نتائج كطرؽ تنبؤات من نتائج البيانات. 

 .غلمع البيانات اإلحصائية، كينظمها كػلللها، كيستخلص نتائج يف أشكاؿ سلتلفة12البيانات كادلعلومات اإلحصائية. 
. ػلسب االحتماالت لألحداث البسيطة كادلركبة كادلستقلة كالتابعة، 13مثل توزيع التكرارات كادلئينيات كالرسـو البيانية. 

 كيصفها يف طرؽ متنوعة، مثل: صياغة ادلشكلة، كادلخطط الشجرم، كاخلارطة الذىنية.
 . نواتج تعلم مقررات الفصل الثالث:3/3
 أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر كتابة خطة البحث:. نواتج التعلم المتوقع 3/3/1

. يصوغ أسئلة البحث، كأىدافو، كحدكده، 3. يصوغ مشكلة البحث بشكل متقن. 2. يتقن كتابة ادلقدمة. 1
 اخلطط كادلشاريع البحثية. ميصم. 5. غلمع األدبيات كالدراسات، كيوظفها يف كتابة اخلطة. 4كمصطلحاتو، كفركضو. 

 خطة حبثية دلوضوع ما يف رلاؿ زبصصو العلمي..يعد 6
 . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة مقرر مهارات التفكير:3/3/2

. يظهر معرفة بعمليات بناء الطالب للمعاين، كاكتساب مهارات التفكَت اإلبداعي كالناقد العادات العقلية، 1
. يبُت أىم نتائج الدراسات ادلرتبطة بعمليات التفكَت فوؽ ادلعريف كالتأمل، 2عمليات للطالب. ككيفية تسهيل ىذه ال

. يتعرؼ ما ػلفز الطالب على تنمية قدراهتم كمهاراهتم يف مجيع البيانات 3ككيفية تفعيلها يف عمليات تعلم الطالب. 
 وذج التفكَت االستقرائي، كاالستقصاء العلمي.كربليلها، كاإلحساس بادلشكلة كتوليد حلوؿ كتطوير مفاىيم، مثل: ظل

 تقنيات التعليم: مقرر . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة3/3/3
. يوضح كيفية 2. يبُت ادلفاىيم كادلهارات األساسية ادلتعلقة بالتقنية، ككيفية توظيفها يف تصميم الدركس. 1

. ؽليز بُت ادلصادر ادلتنوعة 3استخداـ التقنية لدعم تعلم الطالب، كتطوير مهارات اإلبداع كالتفكَت العليا لدل ادلتعلم. 
. يتعرؼ كيفية استخداـ التقنية للتواصل مع الطالب 4للتقنية، ككيفية اختيار األنسب منها لتحقيق أىداؼ التعلم. 

. يبُت كيفية 6القوانُت كادلبادئ األخالقية اليت ربكم استخداـ التقنية كمصادر ادلعلومات. . يلم ب5كأكلياء أمورىم. 
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توظيف طائفة متنوعة من مصادر تقنية ادلعلومات كاالتصاؿ يف الربامج اليت يصممها، ككيفية تدرب الطالب على 
 استخدامها.

 طرق التدريس الخاصة: مقرر ن دراسة. نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء م3/3/4
مل يتطرؽ البحث لطرؽ التدريس اخلاصة؛ ألف الباحث حدد يف حدكد حبثو اقتصاره على ادلعايَت ادلشًتكة بُت 

 ادلعلمُت يف مجيع التخصصات، كعدـ تطرقو لطرؽ التدريس اخلاصة.
 (:1التدريس المصغر ) مقرر . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة3/3/5

. يتأكد من جاىزية مصادر التعلم، 2. ينظم مكونات الفصل بطريقة تسهل احلركة كالتفاعل بُت الطالب. 1
. ينظم البيئة الصفية كاألماكن كاألثاث 3كإمكانية كصوؿ مجيع الطالب إليها دبا يف ذلك التقنية الرقمية كتقنية ادلعلومات. 

. يتحقق من أف الفصل الدراسي ػلقق معايَت األمن كالسالمة 4لضماف بيئة تعلم آمنة كفاعلة.  كمصادر كمواد التعلم؛
. 6. يؤسس ألعماؿ يومية منتظمة كفعالة، كيشرؾ الطالب يف إعدادىا كتنفيذىا. 5للطالب يف شىت مواقف التعلم. 

الب إلكماؿ أنشطة التعلم الصفي، . يوفر الوقت الكايف للط7يساعد الطالب على االنتقاؿ السلس بُت األنشطة. 
. يعيد توجيو سلوؾ الطالب على ضلو أكثر فاعلية؛ للمحافظة على اإلنتاجية 8كدلراجعة أعماذلم كالتأمل فيها. 

. يدعم استيعاب 10. يكيف الوقت للحفاظ على كتَتة العمل، كاستمرار اىتماـ الطالب كمشاركتهم. 9كمشاركتهم. 
. يعد اإلجراءات 11إجراءات النشاط ادلدرسي ادلعتاد، كأف يصبحوا متعلمُت ذاتيي التوجو. الطالب، كتبنيهم لقواعد ك 

. يتخذ القرارات الالزمة لتعديل اإلجراءات كالقواعد 12الصفية ادلعتادة اليت ربقق مناخنا صفينا يتسم بالعدالة كاالحًتاـ. 
. 14. يتواصل مع الطالب من سلتلف اخللفيات بطرؽ تظهر االحًتاـ كتقدمي الدعم. 13الصفية لدعم تعلم الطالب. 

. يضع معايَت 15يبٍت عالقات إغلابية بناءة بينو كبُت الطالب، كبُت الطالب أنفسهم، حيث الثقة كاالحًتاـ ادلتبادؿ. 
. يلـز الطالب التصرؼ 16ًتبية كالتعليم. انضباط كاضحة قابلة للتطبيق، كمتسقة مع قواعد االنضباط اليت أقرهتا كزارة ال

. يراقب تصرفات الطالب، كيقـو دبساعدهتم بأسلوب تربوم 17دبسؤكلية كبأدب مع بعض، كباحًتاـ بعضهم البعض. 
. يظهر القدكة يف السلوؾ، كيبقى عالقتو مع الطالب ضمن حدكد العالقات 18للتخلص من التصرفات غَت ادلقبولة. 

. ػلافظ على النظاـ كاالنضباط 20ضمن إطار العمل القانوين كاألخالقي ادلتوقع من كل ادلعلمُت.  . يعمل19ادلهنية. 
. يطبق التقومي بصفة مستمرة، كفقنا للشركط ادلالئمة ألغراضو كصيغة، كبناءن على اخلطة 00دكف تثبيط حلماس الطالب. 

 تقومي التعلم.  . يستخدـ أساليب التقومي الرمسي كاالعتيادم ألغراض00ادلعدة. 
 نظريات التعلم: مقرر . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة3/3/6

. يتعرؼ أىم نظريات التعلم، كنتائج األحباث العلمية ادلعاصرة يف عمليات التعلم، ككيفية التخطيط للتعليم 1
الب دبختلف ادلمارسات التدريسية كسلوؾ ادلعلم، ككيفية استخداـ . يتعرؼ مدل تأثَت تعلم الط2كالتعلم، كفقنا دلبادئها. 

. يتعرؼ االذباىات احلديثة ادلتعلقة بالدافعية، كبناء االذباىات كالقيم، ككيفية توظيفها 3ىذه ادلعرفة لتعزيز تعلم الطالب. 
الب، ككيفية االستفادة منها يف بناء تعلم . يبُت أثر ادلعرفة السابقة على التعلم احلايل أك ادلستقبلي للط4يف تعلم الطالب. 

. يتعرؼ مداخل التدريس اليت ربفيز الطالب على تنمية قدراهتم كمهاراهتم يف مجيع البيانات كربليلها، 5راسخ. 
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، كاالستقصاء  كاإلحساس بادلشكلة كتوليد حلوؿ كتطوير مفاىيم، مثل: ظلوذج التفكَت االستقرائي، كتكوين ادلفهـو
 العلمي.

 . نواتج تعلم مقررات الفصل الثالث:3/4
 (:2التدريس المصغر ) مقرر . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة3/4/1

. يستخدـ أدكات تقومي متنوعة جلمع شواىد على تعلم الطالب تراعي التنوع يف أنواع ادلعارؼ كادلهارات اليت 1
طرح أسئلة فاحصة يف أثناء عمل اجملموعات؛ لقياس مدل فهم الطالب للمفاىيم الرئيسة، . ي2تتضمنها أىداؼ التعلم. 

كيالحظ الطالب يف أثناء عملهم يف رلموعات أك مستقلُت، كيعد نتائج مالحظاتو جزءنا من تقومي أدائهم كقياس مدل 
. يستخدـ اسًتاتيجيات 4نيها. . يشرؾ الطالب يف بناء أىداؼ التعلم أك يشرحها ذلم، كيشجعهم على تب3تقدمهم. 

. يشجع الطالب 5سلتلفة للتقومي الذايت للطالب، مع تعزيز ذلك بأدكات تقومي ذايت تسهل على الطلبة شلارسة ذلك. 
. يراعي تصحيح أعماؿ الطالب 6على تطبيق أساليب تقومي األقراف، كيدرهبم على استخدامها، كاالستفادة من نتائجها. 

ا على زلكات تقومي كاضحة، سبق التحقق من خصائصها.  . يدكف بيانات التقومي بشكل دكرم 7بدقة كموضوعية معتمدن
. يقدـ تغذية 8يف سجالت تسهل عملية ربليل نتائج الطالب كيفينا ككمينا باستخداـ األساليب اإلحصائية ادلناسبة. 

. يوجو الطالب 9ا لنتائج التقومي تساعدىم على تعرؼ نواحي القوة كالضعف يف أدائهم. راجعة فورية للطالب كفقن 
. 10لالستفادة من التغذية الراجعة كمتابعة تفعيلها، مع تكييفها ليستفيد منها كل طالب دبا يتالءـ مع قدراتو كإمكاناتو. 

. لديو توقعات عالية 11ءات التقومي كعدالتو. يوثق نتائج تقومي الطالب كفق آلية كاضحة، تتيح التحقق من صدؽ إجرا
عن التحصيل الدراسي دلا مت تدريسو، كيتعرؼ بناءن على نتائج األحباث أعلية إعالـ الطالب بالتوقعات ادلرتفعة ضلو 

 . يعمل13. يشجع كػلفز التوقعات العالية لتعلم الطالب، كيقدـ ذلم الدعم كادلساعدة الالزمة لتحقيقها. 12تعلمهم. 
.يساعد الطالب على تكوين شخصية طموحة كتقدير 14على توفَت أجواء كثقافة حب االستطالع كادلتعة يف التعلم. 

.يطبق إسًتاتيجيات إثارة دافعية الطالب للعمل كاإلصلاز 15ذايت إغلايب ضلو قدراهتم كإمكاناهتم على العمل كاإلصلاز.
. يهيئ ادلواقف اليت تتيح للطالب االفتخار 16هتم التحصيلية العالية. كالتغلب على العقبات اليت تواجههم؛ لتحقيق توقعا

. يؤسس أجواء كثقافة داعمة للتعلم، يفهم الطالب من خالذلا أعلية احملتول، 17بإصلازاهتم كادلشاركة يف إبرازىا كتقديرىا. 
ة، كتنفيذ مهاـ قيمة ذات معٌت، . يلم بطرؽ متنوعة لتشجيع الطالب لالطلراط يف األنشطة الصفي18كيقدركف فوائده. 

. يقدـ ظلوذجنا يف حب التعلم كالتعليم، مظهرنا االحًتاـ 19كالعمل بكامل طاقاهتم، كأخذ زماـ ادلبادرة دلواصلة التعلم. 
. ينوع يف استخداـ الطرؽ دلساعدة الطالب للعمل بشكل تعاكين مع بعض ألداء مهماهتم 20كاحلماس حملتول ادلوضوع. 

.يقيم ثقافة صفية يشعر فيها الطالب بتقدير ألفكاره كآرائو، كتشجيعو على التعبَت عنها كطرح األسئلة 21. التعليمية
. يشرؾ مجيع الطالب يف األنشطة الصفية، كيظهر مهارات اإلصغاء كاالحًتاـ يف أثناء 22كتبادؿ كجهات النظر. 

التقومي، أك يشرحها ذلم قبل البدء يف أنشطة كمهاـ يشرؾ الطالب يف اشتقاؽ زلكات  .23مشاركات الطالب يف النقاش.
 التعلم.
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بحث التخرج، وأساليبه  مقرر . نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة3/3/2
 اإلحصائية:

كفهمها  ،البيانات اخلاـ . يتعامل مع2 كاختبارات الفركض. ،تسب ادلفاىيم ادلتعلقة باإلحصاء االستداليل. يك1
كصف  تطبيق األساليب اإلحصائية يف. 4بطريقة صحيحو يف حبوثو.  األساليب اإلحصائية. يوظف 3 كتبسيطها.

.يتقن استخداـ احلاسب اآليل يف البحث، 6 حل أنواع ادلشكالت ادلختلفة. ستخدـ اإلحصاء يف. ي5 .هاكربليل ،البيانات
(SPSS .)7.يكتب تقريرنا هنائينا للبحث . 

 التربية الميدانية: مقرر نواتج التعلم المتوقع أن يحققها الطالب بعد اًلنتهاء من دراسة. 3/4/3
. غلرم تعديالت طفيفة أك جذرية على طرؽ التدريس، بناءن على أحكاـ كاقعية مستقاة من اىتمامات الطالب 1

. يساعد الطالب على 2كمستويات فهمهم كتعلمهم كمستول مشاركاهتم، كينتهز الفرص للتعلم من األحداث العارضة. 
. يطبق إسًتاتيجيات إثارة 3م على العمل كاإلصلاز. تكوين شخصية طموحة، كتقدير ذايت إغلايب ضلو قدراهتم كإمكاناهت

. يهيئ 4دافعية الطالب للعمل كاإلصلاز، كالتغلب على العقبات اليت تواجههم لتحقيق توقعاهتم التحصيلية العالية. 
للتعلم، يفهم  . يؤسس أجواء كثقافة داعمة5ادلواقف اليت تتيح للطالب االفتخار بإصلازاهتم كادلشاركة يف إبرازىا كتقديرىا. 

. يلم بطرؽ متنوعة لتشجيع الطالب لالطلراط يف األنشطة الصفية 6الطالب من خالذلا أعلية احملتول، كيقدركف فوائده. 
. يقدـ ظلوذجنا يف حب التعلم 7كتنفيذ مهاـ قيمة ذات معٌت، كالعمل بكامل طاقاهتم، كأخذ زماـ ادلبادرة دلواصلة التعلم. 

. ينوع يف استخداـ الطرؽ دلساعدة الطالب للعمل بشكل تعاكين مع 8اـ كاحلماس حملتول ادلوضوع. كالتعليم مظهرنا االحًت 
. يقيم ثقافة صفية يشعر فيها الطالب بتقدير ألفكاره كآرائو، كتشجيعو على التعبَت 9بعض ألداء مهماهتم التعليمية. 

ب يف األنشطة الصفية، كيظهر مهارات اإلصغاء . يشرؾ مجيع الطال10عنها، كطرح األسئلة، كتبادؿ كجهات النظر. 
. يؤسس عالقات مهنية منتجة مع زمالئو كرلتمع ادلدرسة، كيتجنب 11كاالحًتاـ أثناء مشاركات الطالب يف النقاش. 

. يشارؾ يف ادلبادرات اليت تقـو هبا ادلدرسة أك اجلهات الًتبوية لتأسيس رؤية مشًتكة 12الصراعات كالنزاعات الشخصية. 
. 13للتعليم كالتعلم، كربديد أىداؼ موحدة يسعى اجلميع لتحقيقها، كادلشاركة يف تقومي مدل النجاح يف الوصوؿ إليها. 
. 14يشارؾ يف ادلناقشات كاللقاءات اليت يعقدىا زمالؤه دلراجعة أعماذلم كحل ادلشكالت ادلرتبطة بقضايا التدريس. 

لتعلم، كيقدـ تغذية راجعة عن شلارسات زمالئو ضمن آلية العمل اجلماعي، يشارؾ مع زمالئو بفاعلية يف فرؽ التعليم كا
. يشارؾ بفاعلية يف تدقيق أعماؿ الطالب؛ من أجل ازباذ قرارات بشأف التعلم 15كيستقبل كذلك تغذية راجعة منهم. 

يف معرفتهم ادلهنية كيسهم  . يشارؾ زمالءه16كالتعليم، كؽلارس مهارات القيادة كلما كاف ذلك شلكننا خالؿ تلك ادلهاـ. 
. يتعاكف مع الزمالء الستكشاؼ القضايا الًتبوية كاألحباث ادلعاصرة؛ لتحسُت ادلمارسة 17يف التعلم ادلهٍت لزمالئو. 

. يوضح أعلية العالقة القوية بُت ادلدرسة كالبيت كاجملتمع، كيدير تواصالن منتظمنا مع أكلياء األمور يتعلق خبططو 18ادلهنية. 
. يشجع أكلياء األمور على 19تدريسية كتعلم الطالب، مستخدمنا يف ذلك أدكات متنوعة، منها تقنية ادلعلومات. ال

. يعد 20اإلسهاـ خبرباهتم أك علمهم كقدراهتم يف دعم برامج التعلم، كعلى ادلشاركة يف األنشطة غَت الصفية كدعمها. 
قيق كسجالت متابعة توضح مستويات تقدـ الطالب ضلو ربقيق أىداؼ بانتظاـ تقارير ألكلياء األمور مبنية على تقومي د

. يرحب دبشاركة أقارب الطالب يف الفعاليات داخل ادلدرسة، كيعمل على إغلاد شراكات فاعلة بُت البيت 21التعلم. 
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. يشارؾ يف 23. يصف أعلية قوة اجملتمعات ادلهنية كتأثَتىا الفعاؿ على ادلدرسة. 22كادلدرسة لدعم تعلم الطالب. 
. يشارؾ بفاعلية يف األنشطة غَت 24األنشطة ادلهنية خارج ادلدرسة عضونا يف رلموعة أك فريق عمل من األكادؽليُت. 

.يستثمر ادلناسبات كالفعاليات االجتماعية لتزكيد 25الصفية خارج ادلدرسة، كيقـو بأدكار قيادية كلما كاف ذلكم شلكننا. 
 تعلمهم كتفاعلهم مع قضايا اجملتمع.الطالب خبربات تربوية تدعم 

 كشلا سبق ؽلكن تلخيص نواتج التعلم اليت مت التوصل إليها يف اآليت: 
( ناذبنا، قسمت على ادلقررات الدراسية ادلقًتحة )اإلجبارية، كاالختيارية( كفق 245لقد بلغت نواتج التعلم الربنامج )

ادلعايَت ادلهنية الوطنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية، كقد اشتملت على نواتج نظرية كمهارية كقيمية، كاكساب 
 اذباىات إغلابية ضلو مهنة التدريس، كعناصر العملية التعليمية. 

ادلعرفة بطرؽ ، ك اإلدلاـ بادلهارات اللغوية كالكمية، ك ككيفية تعلمو ،ادلعرفة بالطالبا اشتملت على نواتج حوؿ كما أهن
تقومي تعلم ، ك هتيئة فرص لتعلم الطالب كتعزيزه، ك معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملةها، ك كأساليب ،التدريس العامة

تأسيس توقعات عالية كثقافة كداعمة ، ك كداعمة للتعلم آمنةء بيئة صفية بنا، ك كتزكيدىم بتغذية راجعة بناءة ،الطالب
التطور ادلستمر للمعارؼ ، ك العمل بفاعلية مع اآلخرين كتطوير عالقات مثمرة مع أكلياء األمور كاجملتمع، ك للتعلم

 .اإلدلاـ بادلتطلبات ادلهنية للمعلم السعودم، ك كادلمارسات ادلهنية
 إجابة السؤال الثالث:

ما مدل مناسبة الربنامج ادلقًتح إلعداد ادلعلم بالنظاـ التتابعي كفق ادلعايَت عن السؤاؿ الثالث الذم نصو:  لإلجابة
 من كجهة نظر اخلرباء؟ ادلهنية الوطنية ادلشًتكة للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية

ـ التتابعي، كفق ادلعايَت ادلهنية الوطنية إلعداد ادلعلم بالنظاأف توصل البحث يف السؤاؿ السابق إىل مقًتح بعد 
 أصبح الربنامج جاىزنا حلكم اخلرباء عليو. ادلشًتكة للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية

كلالجابة عن ىذا السؤاؿ مت حساب ادلتوسطات الوزنية، كاالضلرافات ادلعيارية، كاألكزاف النسبية لتحليل استجابات 
البحث ادلتعلقة دبدل مناسبة الربنامج ادلقًتح يف أقسامو الثالثة: القسم األكؿ: نظاـ الربنامج، كالقسم الثاين: مقررات  عينة

 الربنامج، كساعاتو، كالقسم اآلخَت: نواتج التعلم ادلتوقعة من مقررات الربنامج.
 تحديد درجة مناسبة البرنامج: 

احلسايب ادلبٍت على  ربديد درجة مناسبة الربنامج بناء على قيمة ادلتوسط كقبل البدء يف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ مت
قطع مقياس االستبانة ادلخصصة جلمع البيانات، كاعتمد فًتات درجة ادلناسبة بعد أف حدد طوؿ فًتة مقياس  درجات

 تقسيمو على ( الذل مت4=1-5(، كمت حساب ادلدل )5إىل:  1ليكرت اخلماسي ادلستخدمة ىف ىذه األداة ) من: 
(، مث أضيفت ىذه القيمة إىل أقل 2.8=  2/2عدد فًتات ادلقياس اخلمسة للحصوؿ على طوؿ الفًتة، كاليت تساكم )

( كذلك لتحديد احلد األعلى للفًتة األكىل، كىكذا بالنسبة لباقي الفًتات، كما ىو مبُت يف 0قيمة ىف ادلقياس كىى )
 اجلدكؿ التايل:
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 د األعلى للفًتات( لتحديد احل6جدكؿ )
 درجة المناسبة الوزنيالمتوسط  الفترة يالوزن النسب م

 ضعيفة 0.79 -0 (0.8من ) أقل( إىل 0) % 3259 – 02 1

 مقبولة 0.29 – 0.8 (0.6من ) أقل( إىل 0.8) 2059% – 36 2

 متوسطة 3.39 – 0.6 (3.2من ) أقل( إىل 0.6) % 6759 – 20 3

 جيد جدا 2.09 – 3.2 (2.0من ) أقلإىل  (3.2) % 8359 – 68 4

 شلتازة 2 – 2.0 (2من ) أقلإىل  (2.0) % 022 – 82 5

 معيار الحكم على قيمة المتوسط الوزنى: 
إىل: أقل من:  0.8( = درجة مناسبة )ضعيفة(، قيمة ادلتوسط من )0.8إىل: أقل من:  0قيمة ادلتوسط من )

( = درجة مناسبة )متوسطة(، قيمة ادلتوسط 3.2إىل: أقل من:  0.6من ) ( = درجة مناسبة )مقبولة(، قيمة ادلتوسط0.6
( = درجة مناسبة 2إىل: أقل من:  2.0( = درجة مناسبة )جيد جدا(، قيمة ادلتوسط من )2.0إىل: أقل من:  3.2من )

 )شلتازة(.
 نقطة القطع أو حد المناسبة:

للمناسبة، حبيث تعد ىذه الدرجة ىي حد مناسبة ( لتكوف حدنا 3.2اعتمد البحث هناية حد الفئة متوسط )
 الربنامج.

 : أوًًل: وصف البرنامج، وأهدافه
 كقد كانت نتائج ىذا القسم كما يف اجلدكؿ التايل:

دبدل  كاألكزاف النسبية الستجابات عينة البحث اخلاصة ،( ادلتوسطات كاالضلرافات ادلعيارية7جدكؿ رقم )
 كأىدافو ،مناسبة كصف الربنامج

اًلنحراف  المتوسط الوزني المحاور م
 المعياري

 درجة المناسبة الوزن النسبي
 جيد جدا 84.00 63. 4.20 رسالة البرنامج 1
 جيد جدا 80.00 94. 4.00 رؤية البرنامج 2
 ممتازة 92.00 52. 4.60 أهداف البرنامج 3
 ممتازة 86.00 1.25 4.30 مدة البرنامج 4
 جيد جدا 80.00 1.15 4.00 نظام البرنامج 5
 ممتازة 90.00 53. 4.50 متطلبات البرنامج 6
 ممتازة 94.00 48. 4.70 احتياجات البرنامج 7
 ممتازة 94.00 48. 4.70 شروط القبول في البرنامج 8

 ممتازة 87.5 0.78 4.375 لى المجالاجمإ
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كانت مجيعها فوؽ حد ادلناسبة يتضح من اجلدكؿ السابق أف زلاكر القسم األكؿ: كصف الربنامج، كأىدافو  
( كىو يعترب مناسبنا بدرجة )شلتاز(، 2.372(، كما بلغ متوسط القسم األكؿ )2.7إىل:  2(، حيث تراكحت بُت )3.2)

كترتبت زلاكر القسم األكؿ بشكل تنازيل كما يلي: األكؿ مكرر )شركط القبوؿ يف الربنامج، كاحتياجاتو( بوزف نسيب بلغ 
%(، كيف ادلرتبة الرابعة )متطلبات الربنامج( بنسبة 90از(، كيف ادلرتبة الثانية )أىداؼ الربنامج( بنسبة )%( بدرجة )شلت92)
%( يف ادلرتبة السادسة، كيف 82%(، ك)رسالة الربنامج( بنسبة )86%(، كيف ادلرتبة اخلامسة )مدة الربنامج( بنسبة )92)

 %(.82)ادلرتبة السابعة ))رؤية الربنامج، كنظامو( بنسبة 
 %(.87.2كهبذا يعد قسم الربنامج األكؿ: كصف الربنامج، كأىدافو مناسبنا بدرجة شلتازة، كبنسبة )

 : ثانًيا: مقررات البرنامج، وساعاته
 كقد كانت نتائج ىذا القسم كما يف اجلدكؿ التايل:

البحث اخلاصة دبدل مناسبة ادلتوسطات كاالضلرافات ادلعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات عينة ( 8جدكؿ رقم )
 كساعاتو، مقررات الربنامج

المتوسط  المقررات الفصل
 الوزني

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 درجة المناسبة

 األول
 
 
 

 ممتازة 96.00 42. 4.80 علم النفس التربوي 
 ممتازة 92.00 52. 4.60 استراتيجيات التدريس، وطرقه وأساليبه 

 ممتازة 92.00 52. 4.60 وتنفيذهاتخطيط المناهج، 
 ممتازة 86.00 1.25 4.30 مدخل التربية الخاصة

 ممتازة 90.00 53. 4.50 البحوث التربوية
 ممتازة 94.00 48. 4.70 المهارات اللغوية 

 ممتازة 92.00 52. 4.60 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول
 ممتازة 90.00 53. 4.50 التقويم التربوي الثاني

 ممتازة 90.00 53. 4.50 أخالقيات المهنة
 ممتازة 94.00 48. 4.70 (2إستراتيجيات التدريس، وطرقه وأساليبه )

 ممتازة 94.00 48. 4.70 التطوير المهني
 ممتازة 94.00 48. 4.70 كتابة البحوث التربوية، وتوثيقها

 ممتازة 86.00 1.25 4.30 المهارات الحسابية 
 ممتازة 92.00 52. 4.60 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 ممتازة 96.00 42. 4.80 مهارات التفكير الثالث
 ممتازة 96.00 42. 4.80 تقنيات التعليم

 ممتازة 96.00 42. 4.80 طرق التدريس الخاصة
 ممتازة 92.00 70. 4.60 كتابة خطة البحث 

 ممتازة 94.00 48. 4.70 (1تدريس مصغر )
 ممتازة 98.00 32. 4.90 نظريات التعلم
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 ممتازة 94.00 48. 4.70 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثالث
 ممتازة 96.00 42. 4.80 (2تدريس مصغر ) الرابع

 ممتازة 92.00 52. 4.60 بحث التخرج، وأساليبه اإلحصائية
 ممتازة 96.00 42. 4.80 التربية الميدانية

 ممتازة 94.00 48. 4.70 ساعات الفصل الدراسي الرابعمجموع 
 ممتازة 93 0.66 4.65 جمإلى المجالإ

%(، كقد 96% ك86يتضح من اجلدكؿ السابق أف نسبة مناسبة مقررات الربنامج كساعاتو تراكحت بُت )
( كىذا يدؿ على مناسبة 3.22( علمنا بأف حد مناسبة الربنامج )2.32حصلت أقل ادلقررات على كزف نسيب بلغ )

  (.2.62%(، كبوزف نسيب )93مقررات الربنامج، كساعاتو بدرجة شلتاز، كبنسبة )
 :ثالثًا: نواتج التعلم المتوقعة لمقررات البرنامج

 كقد كانت نتائج ىذا القسم كما يف اجلدكؿ التايل:
( ادلتوسطات كاالضلرافات ادلعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات عينة البحث اخلاصة دبدل مناسبة 9جدكؿ رقم )

 نواتج التعلم ادلتوقعة دلقررات الربنامج
اًلنحراف  المتوسط الوزني المقررات الفصل

 المعياري
الوزن 
 النسبي

درجة 
 المناسبة

 األول
 
 
 

 شلتازة 86.00 1.25 4.30 علم النفس الًتبوم نواتج تعلم 
 شلتازة 90.00 53. 4.50 اسًتاتيجيات التدريس، كطرقو كأساليبو نواتج تعلم 
 شلتازة 86.00 1.25 4.30 زبطيط ادلناىج، كتنفيذىانواتج تعلم 
 شلتازة 96.00 42. 4.80 مدخل الًتبية اخلاصةنواتج تعلم 
 شلتازة 90.00 53. 4.50 البحوث الًتبويةنواتج تعلم 
 شلتازة 92.00 52. 4.60 ادلهارات اللغوية نواتج تعلم 

 شلتازة 90.00 53. 4.5 الفصل الدراسي األكؿ نواتجرلموع 
 شلتازة 90.00 53. 4.50 التقومي الًتبومنواتج تعلم  الثاني

 شلتازة 86.00 1.25 4.30 أخالقيات ادلهنةنواتج تعلم 
 شلتازة 94.00 48. 4.70 (0إسًتاتيجيات التدريس، كطرقو كأساليبو )نواتج تعلم 
 شلتازة 92.00 52. 4.60 التطوير ادلهٍتنواتج تعلم 
 شلتازة 92.00 52. 4.60 كتابة البحوث الًتبوية، كتوثيقهانواتج تعلم  
 شلتازة 86.00 1.25 4.30 ادلهارات احلسابية نواتج تعلم 

 شلتازة 90.00 53. 4.50 الفصل الدراسي الثاين نواتجرلموع 
 شلتازة 96.00 42. 4.80 مهارات التفكَتنواتج تعلم  الثالث

 شلتازة 90.00 53. 4.50 تقنيات التعليمنواتج تعلم 
 شلتازة 96.00 42. 4.80 طرؽ التدريس اخلاصةنواتج تعلم 
 شلتازة 92.00 70. 4.60 كتابة خطة البحث نواتج تعلم  
 شلتازة 94.00 48. 4.70 (1تدريس مصغر )نواتج تعلم 
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 شلتازة 98.00 32. 4.90 نظريات التعلمنواتج تعلم 
 شلتازة 94.00 48. 4.70 الفصل الدراسي الثالث نواتجرلموع 

 شلتازة 96.00 42. 4.80 (2مصغر )تدريس نواتج تعلم  الرابع
 شلتازة 94.00 48. 4.70 حبث التخرج، كأساليبو اإلحصائيةنواتج تعلم 
 شلتازة 92.00 70. 4.60 الًتبية ادليدانيةنواتج تعلم 

 شلتازة 94.00 48. 4.70 الفصل الدراسي الرابع نواتجرلموع 
 ممتازة 92.00 70. 4.60 جمإلى المجالإ

%(، كقد حصلت 96% ك86اجلدكؿ السابق أف نسبة مناسبة نواتج مقررات الربنامج تراكحت بُت )يتضح من 
( كىذا يدؿ على مناسبة نواتج مقررات 3.4( علمنا بأف حد مناسبة نواتج الربنامج )4.3أقل النواتج على كزف نسيب بلغ )

 (. 4.60%(، كبوزف نسيب )92الربنامج بدرجة شلتاز، كبنسبة )
 خيص نتائج الربنامج كرلاالتو يف اجلدكؿ التايل:كؽلكن تل
( ادلتوسطات كاالضلرافات ادلعيارية كاألكزاف النسبية الستجابات عينة البحث اخلاصة دبدل مناسبة 02جدكؿ رقم )

 كرلاالتو ،الربنامج
المتوسط  المجال القسم  

 الوزني
اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 المناسبة 

 ممتازة 87.5 0.78 4.375 الربنامج، كأىدافوكصف  األكؿ
 ممتازة 93 0.66 4.65 مقررات الربنامج، كساعاتو الثاين
 ممتازة 92.00 0.70 4.60 نواتج مقررات الربنامج الثالث

 ممتازة 90.8 0.68 4.54 المجموع البرنامج كاماًل 
كأىدافو حصل على متوسط كزين بلغ كمن اجلدكؿ السابق يالحظ أف قسم الربنامج األكؿ: كصف الربنامج، 

%( بدرجة مناسبة )شلتازة(، كالقسم الثاين: مقررات الربنامج، كساعتو، كقد بلغ 87.5(، ككزف نسيب بلغ )4.375)
%( كبدرجة مناسبة )شلتازة(، كالقسم الثالث: نواتج مقررات الربنامج بلغ 93(، ككزنو النسيب )4.65متوسطو الوزين )
( ككزف نسيب بلغ 4.54( كما حصل الربنامج كامالن على متوسط كزين بلغ )92(، ككزنو النسيب )4.60متوسطو الوزين )

 %( كدرجة مناسبتو شلتازة.90.8)
(، كمتوسط كزين 90.8شلا سبق يتضح أف الربنامج مناسب بدرجة مناسبة )شلتازة(، كبوزف نسيب بلغ )

%(، كهبذا 93%( إىل )87.5ة(، كتراكحت أكزاهنا النسبية بُت )(، كقد كانت درجة مناسبة أقساـ الربنامج )شلتاز 4.54)
 فقد تأكد الباحث من أف الربنامج مناسبنا كفق آراء اخلرباء يف ىذا اجملاؿ.

 ملخص النتائج:
كبعد تقومي خطة الدبلـو العاـ يف الًتبية الذم تقدمو جامعة ادللك خالد يف ضوء ادلعايَت ادلهنية الوطنية ادلشًتكة 

%(، 22.83للمعلمُت توصل الباحث إىل أف نسبة ربققها كانت كما يلي: اجملاؿ األكؿ: ادلعرفة ادلهنية ربقق بنسبة )
%(، كىذا يعترب ثاين اجملاالت ربققنا، أما 8.5كيعترب أفضل اجملاالت ربققنا، كاجملاؿ الثاين: تعزيز التعلم، كربقق بنسبة )
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الرابع: ادلسؤكلية ادلهنية مل يتحقق منهما شيء، أما ادلعايَت الرئيسة بشكل عاـ فقد اجملاؿ الثالث: دعم التعلم، كاجملاؿ 
 %(، كىذه النسبة ضعيفة.9.84ربققت بنسبة )

كقد توصل الباحث إىل خطة مقًتحة لربنامج إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية بالنظاـ التتابعي أعتمد يف 
لوطنية ادلشًتكة للمعلمُت، كقد قسم الربنامج إىل ثالثة أقساـ، القسم األكؿ: نظاـ الربنامج. ادلعايَت ادلهنية اإعدادىا على 

 القسم الثاين: مقررات الربنامج، كساعاتو، القسم الثالث: نواتج تعلم مقررات الربنامج. 
سماه، ككصفو، كقد توصل البحث يف القسم األكؿ: نظاـ الربنامج إىل: رسالة الربنامج، كرؤيتو، كأىدافو، كم

 كمدتو، كنظامو، كمتطلباتو، كاحتياجاتو، كشركط القبوؿ فيو.
( 31( ساعة معتمدة، ك)48كالقسم الثاين: مقررات الربنامج كساعاتو، ككانت أىم مالزلو: أنو اشتمل على )

تيارية غَت ( ساعات اخ4( ساعة، منها )34( ساعة نظرية كتطبيقية، كتصبح على الواقع ادلنفذ )17ساعة نظرية، ك)
 معتمدة. كقد كاف يف الربنامج تقارب بُت الساعات النظرية كالعملية. كقد كانت ادلقررات كفق الفصوؿ الدراسي كما يأيت: 

، كتنفيذىا ،زبطيط ادلناىج، ك (1كطرقو كأساليبو ) ،إسًتاتيجيات التدريس، ك علم النفس الًتبومالفصل األكؿ: 
 .اللغويةادلهارات ، ك مدخل الًتبية اخلاصةك 

، تطوير مهٍت، ك (2كطرقو كأساليبو ) ،إسًتاتيجيات التدريس، ك أخالقيات ادلهنة، ك التقومي الًتبومالفصل الثاين: 
 .ادلهارات احلسابيةك 

نظريات ، ك (1تدريس مصغر )، ك طرؽ التدريس اخلاصة، ك تقنيات التعليم، ك مهارات التفكَتالفصل الثالث: 
 .التعلم

 ة.يداني، كالًتبية ادل(2مصغر )تدريس الفصل الرابع: 
( ناذبنا، قسمت على ادلقررات الدراسية ادلقًتحة 245كاليت بلغت )اآلخَت: نواتج تعلم مقررات الربنامج،  القسم

)اإلجبارية، كاالختيارية( كفق ادلعايَت ادلهنية الوطنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية، كقد اشتملت على نواتج نظرية 
 كمهارية كقيمية، كاكساب اذباىات إغلابية ضلو مهنة التدريس، كعناصر العملية التعليمية. 

ادلعرفة ، ك اإلدلاـ بادلهارات اللغوية كالكمية، ك ككيفية تعلمو ،ادلعرفة بالطالبا اشتملت على نواتج حوؿ كما أهن
تقومي ، ك هتيئة فرص لتعلم الطالب كتعزيزه، ك معرفة كيفية إعداد برامج تعلم متكاملةها، ك كأساليب ،بطرؽ التدريس العامة

تأسيس توقعات عالية كثقافة داعمة ، ك ء بيئة صفية آمنة كداعمة للتعلمبنا، ك كتزكيدىم بتغذية راجعة بناءة ،تعلم الطالب
التطور ادلستمر للمعارؼ ، ك العمل بفاعلية مع اآلخرين كتطوير عالقات مثمرة مع أكلياء األمور كاجملتمع، ك للتعلم

 .اإلدلاـ بادلتطلبات ادلهنية للمعلم السعودم، ك كادلمارسات ادلهنية
مناسبة الربنامج ادلقًتح كفق آراء اخلرباء، كقد كانت كما يلي: أف قسم الربنامج  كقد توصل البحث إىل مدل

%( بدرجة مناسبة 87.5(، ككزف نسيب بلغ )4.375األكؿ: كصف الربنامج، كأىدافو حصل على متوسط كزين بلغ )
%( كبدرجة 93نو النسيب )(، ككز 4.65)شلتازة(، كالقسم الثاين: مقررات الربنامج، كساعتو، كقد بلغ متوسطو الوزين )
( كما حصل 92(، ككزنو النسيب )4.60مناسبة )شلتازة(، كالقسم الثالث: نواتج مقررات الربنامج بلغ متوسطو الوزين )

 %( كدرجة مناسبتو شلتازة.90.8( ككزف نسيب بلغ )4.54الربنامج كامالن على متوسط كزين بلغ )
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 التوصيات:
 دلعلم بالنظاـ التتابعي يف كليات الًتبية يف ادلملكة العربية السعودية.تطبيق الربنامج ادلقًتح إلعداد ا .0
 االعتماد على ادلعايَت ادلهنية ادلشًتكة للمعلمُت يف تطوير برامج إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية. .0
تكزة على ادلعايَت ادلهنية صياغة نواتج تعلم مقررات برامج إعداد ادلعلم يف اجلامعات السعودية، كفق نواتج تعلم مر  .3

 ادلشًتكة للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية.
 رفع مستول إعداد ادلعلم من درجة البكالوريوس إىل درجة ادلاجستَت. .2

 المقترحات:
العربية اقًتاح برامج شلاثلة إلعداد ادلعلم بالنظاـ التتابعي، معتمدة على ادلعايَت ادلهنية التخصصية للمعلمُت يف ادلملكة  .0

 السعودية.
اقًتاح برامج تدريبية تطويرية للمعلمُت على رأس اخلدمة، مبنية على ادلعايَت ادلهنية ادلشًتكة للمعلمُت يف ادلملكة  .0

 العربية السعودية.
 الباحث يود شكر جامعة الملك خالد على الدعم اإلداري والفني لهذا البحث. انتهى

 المراجع:
(. مدى توافر معايير الجودة فى برنامج الدبلوم العام 2016الشربيٍت، غادة محزة زلمد. )آؿ ملوذ، حصة زلمد عامر؛ 

التخصص  وءضجامعة الملك خالد : من وجهة نظر الطالبات فى  -للتربية بكلية التربية للبنات بأبها 
 .707 -674(،169) 1 رللة الًتبية للبحوث الًتبوية كالنفسية كاالجتماعيةالدراسى. 

(. تطوير مؤسسات إعداد ادلعلم بادلملكة العربية السعودية يف ضػوء بعض االذباىات العادلية 2010، يوسف. )الثويٍت
 .426-401(،55ادلعاصرة. رللة ارباد اجلامعات العربية)

 https://cutt.us/E0vhh، من كيكبيديا: 2019، ديسمرب 22جامعة أـ القرل. تاريخ االسًتداد 
مستول ادلعرفة التخصصية دلعلمي الكيمياء يف ضوء ادلعايَت ادلهنية الوطنية (. 2017يم بن صاحل. )الدغيم، خالد بن إبراى

 .49-25(. 56. رسالة الًتبية كعلم النفس )بادلملكة العربية السعودية
ة العربية (. ذبارب بعض الدكؿ يف إعداد ادلعلم مهنينا كإمكانية اإلفادة منها يف ادلملك2014الذبياين، مٌت سليماف. )

 .57-4(، 85السعودية. دراسات تربوية كنفسية )
(. دراسة تقويمية لبرنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود 2016الرشودم، عبداهلل بن زلمد. )

 .350-311(، 1) 24العلـو الًتبوية اإلسالمية من وجهة نظر الطالب في ضوء المتغيرات. 
(. دراسة تقوؽلية دلقررات التقومي الًتبوم يف كليات الًتبية يف ضوء ادلعايَت الوطنية 2016صاحل. ) السعدكم، عبداهلل بن

 .22-1(، 55للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية. رسالة الًتبية كعلم النفس)
(. 2008. )السنبل، عبدالعزيز عبداهلل؛ اخلطيب، زلمد شحات؛ متويل، مصطفى زلمد؛ عبداجلواد، نور الدين زلمد

 نظاـ التعليم يف ادلملكة العربية السعودية. الرياض: دار اخلرغلي.



 سفران آل سعيد  خسن مدمد. دالسعودية د العربية اململكة في للمعلمين املشتركة الوطنية املهنية املعايير وفق التتابعي، بالنظام املعلم إلعداد مقترح برهامج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

126 

(. برنامج مقترح للدبلوم التربوي بكليات 2017عبدالعزيز، عبدالعزيز السيد؛ عبدالفتاح، إيناس الشافعي زلمد. )
ة الجمعية التربوية التربية جامعة الملك خالد في ضوء التجارب العالمية ومتطلبات سوق العمل الوطنية. مجل

 .211-165(، 93للدراسات االجتماعية)
(. فاعلية إسًتاتيجيات كيجاف يف عالج بعض االخطاء اإلمالئية لدل طالب 2014عبدادلنعم، خالد عبدالعظيم. )

 .182-149الدبلـو الًتبوم باجلامعة العربية ادلفتوحة. دراسات عربية يف الًتبية كعلم النفس
(. تقومي برنامج إعداد معلم اللغة العربية يف كليات ادلعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية. 2005) العقيلي، عبداحملسن.

 .382-301(، 29) 4رللة كلية الًتبية جامعة عُت مشس 
(. تطور نظاـ التعليم يف ادلملكة العربية السعودية. الرياض: 2010الغامدم، محداف أمحد ، عبداجلواد، نور الدين زلمد. )

 كتبة الرشد.م
مارس،  23(. إعداد ادلعلم يف ضوء االذباىات الًتبوية احلديثة. تاريخ االسًتداد 2015قاسم، بوسعده؛ بومجعة، سالـ. )

 https://cutt.us/ujJDo، من 2018
كالة (. اإلطار التنفيذم لتجديد برامج إعداد ادلعلم يف اجلامعات السعودية. مت االسًتداد من ك 2018كزارة التعليم. )

 https://cutt.us/7URzDالتخطيط كالتطوير جلنة تطوير برامج إعداد ادلعلم: 
 -(. تقويم برنامج الدبلوم العام في التربية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 2015اللقماين، غايل بن دىَتاف. )

الطالب. المجلة العربية لضمان في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر  -المملكة العربية السعودية 
 .204-177(، 21الجودة فى التعليم الجامعي)

(. ادلعايَت ادلهنية الختبارت ادلعلمُت. 2017ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي يف التعليم العايل  كالتقومي يف التعليم العايل. )
التعليم العايل:  ، من ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي يف2018سبتمرب،  2تاريخ االسًتداد 

https://cutt.us/7l6UQ 
(. ادلعايَت ادلهنية الوطنية للمعلمُت بادلملكة العربية 2017ادلركز الوطٍت للقياس كالتقومي يف التعليم العايل  كالتقومي. )

 السعودية )ادلعايَت ادلشًتكة دلعلمي مجيع التخصصات(.
تطوير نظاـ إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية يف ضوء  (.2015ىوؽلل، أبتساـ ناصر؛ العنادم، عبَت مبارؾ. )

 .51-31(، 2ذبربيت الياباف كفنلندا. اجمللة الًتبوية الدكلية ادلتخصصة)
(. تفعيل اإلعداد الًتبوم للمعلم بدبلـو الًتبية العاـ جبامعة القصيم يف ضوء 2013نصار، علي عبدالرؤكؼ زلمد. )

 .575-507(، 50ية. رللة كلية الًتبية)ادلعايَت ادلهنية العادل
 ىػ(. ادلعايَت ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية. الرياض.1437ىيئة تقومي التعليم العاـ. )

 ىػ(. التقرير السنوم لوزارة الًتبية كالتعليم.1433كزارة الًتبية كالتعليم. )
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 المستخلص
ىدفت الدراسة احلالية إىل التَّعرُّؼ على مدى امتبلؾ أعضاء اذليئة التَّدريسية دلهارات القرف احلادي والعشرين يف 

 مهارات رئيسةأربع  تكونت من مقياس ليكرت الرباعيُصممت استبانة على التَّعليم اجلامعي. وحتقيقًا ذلذا اذلدؼ، 
. وكشفت نتائج من طلبة السَّنة التَّحضَتية ّتامعة طيبة( 47>إلكًتونيًا )ذلا استجاب و ( مهارة. 94ع كلي )و ومبجم

دلهارات القرف احلادي العبارات بدرجة عالية، شلا يؤكد امتبلؾ أعضاء ىيئة التَّدريس استجابة العينة جلميع  الدراسة عن
وبالنَّظر رلمبًل لنتائج استجابات العينة حسب زلاور االستبانة يتضح أف  السَّنة التَّحضَتية. من وجهة نظر طلبةوالعشرين 

(، :97.2(، مث زلور ادلهارات احلياتية والقيادية مبتوسط );;.=9مبتوسط ) زلور ادلهارات ادلهنية واألكادديية جاء متصدراً 
كما   (.>7.>2(، وأخَتًا زلور ادلهارات الرقمية مبتوسط )=82.7)ويليو زلور مهارات القدرات العقلية والتَّفكَت مبتوسط 

أظهرت نتائج اختبار )ت( للعينات ادلستقلة وجود فروٍؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات أفراد العينة ضلو 
وفقًا للجنس لصاحل  اليت ديتلكها أعضاء اذليئة التدريسية والبلزمة لنجاح الطلبة أبرز مهارات القرف احلادي والعشرين

وضع ، و تبٍت أعضاء ىيئة التَّدريس للدَّور اجلديد دلعلم القرف احلادي والعشرين وأوصت الدراسة بضرورة .الذُّكور الطُّبلب
قافة إنشاء رلتمعات التَّعلُّم ادلهنية يف مؤسسات التَّعليم بّث ثمع  اسًتاتيجية مؤسسية تضم برامج جاّدة يف التَّنمية ادلهنية،

 على حد سواء. طلبة ادلرحلة اجلامعيةألعضاء ىيئة التَّدريس و تطوير مهارات التَّعلُّم الذَّايت ، وتعزيز أمهية العايل
 :الكلمات االستداللية

 سَّنة التَّحضَتية. ، مهارات القرف احلادي والعشرين؛ أعضاء اذليئة التَّدريسية، التقييم
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Abstract 
The current study aimed at identifying the extent to which faculty 

members possess 21st century skills in high education. A 4-point Likert scale 
questionnaire of four main 21st century skills and 40 items was submitted 
electronically to the preparatory year students at Taibah University. The 
participants in the questionnaire were 702 students. The results of the study 
revealed that the sample highly valued all forty items. This result showed that 
faculty members possess 21st century skills based on the perspectives of 
preparatory year students. Furthermore, the results indicated that the 
professional and academic skills showed a higher mean score (48.66), then 
the life and leadership skills (42.15), followed by the cognitive and thinking 
skills (31.28), and finally, the digital skills with a mean score of (17.27). 
Investigating the gender effect, the results of the independent sample t-test 
showed statistically significant differences between the responses for four 
main skills in favor of male students. The study recommended that faculty 
members should adopt the new role of 21st century teachers, an institutional 
strategic plan that includes professional development programs should be 
developed, the importance of establishing professional learning communities 
in higher education institutions should be supported, and developing self-
learning skills for both faculty members and undergraduate students should 
be promoted.   

 
Keywords: Evaluation; 21st century skills; faculty members; preparatory year 
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 المقدمة
يشهد العامل منذ النصف الثَّاين من القرف ادلاضي إىل اآلف تغَتات جذرية، وحتوالت رئيسة يف كافة مناحي احلياة 

بوية والتَّعليمية أف تستجيب بصورة سريعة لتلك التَّحوالت؛   فرضتوبالتَّايل،  ؛اإلنسانية القوى  كوهناعلى ادلؤسسات الًتَّ
ادلنظمة والقائمة على التَّخطيط، والتَّنفيذ، وادلتابعة دلخرجاهتا اليت تنخرط يف سوؽ العمل زلققة أىداؼ اخلُطط 

 االسًتاتيجية الكربى. 
أضلاء العامل أف التَّعليم ىو أحد االستثمارات األكثر إنتاجية اليت  فهناؾ إمجاع بُت واضعي السياسات يف مجيع

(. وتؤكد الشبكة الدُّولية ذليئات ضماف اجلودة يف :742)جياف وآخروف،  واالزدىار ديكن للدوؿ من خبلذلا التَّقدـ
كمنظمة  ـ 2<<2منظمة ناشطة تأسست عاـ  844وىي مجعية عادلية تضم حوايل - INQAAHEالتَّعليم العايل 

(. =742أف التَّعليم أصبح القوة الدَّافعة لنجاح اجملتمعات على مدار التَّاريخ )تانغ،  -شاملة للمنظمات التَّعليمية
بوية تقـو بدور بنائي وريادي يف صناعة إنساف  وذلذا فهي تكرس جهودىا إلعادة النَّظر يف  ادلستقبل؛فادلؤسسات الًتَّ

(. فالتَّعليم ىو 7422ستثمار رأس ادلاؿ البشري بكفاءة عالية خلدمة اجملتمع وتطويره )قاسم،رغبة يف ا سياساهتا، وبرارلها
 & Care, Kim, Vistaادلزود الرئيس بادلعارؼ، وادلهارات اليت حيتاجها رلتمع القرف احلادي والعشرين حتديدًا )

Anderson, 2018 .) أفضل أنواع يُعدُّ  ادلوارد البشرية ىو احملرؾ األساسي للنُّمو االقتصادي؛ فاالستثمار يفو
 & ,Tan, Choo, Kangأي رلتمع من دخوؿ ادلنافسة العادلية على كافة األصعدة )الذي ديّكن  االستثمار

Liem, 2017.) 
بوية كنظاـ التَّعليم يف فلندا والذي وع من االستثمار ىو السَّ ولعل ىذا النَّ  بب الرئيس وراء تقدـ بعض النُّظم الًتَّ

ـ 7><2سلسلة من اإلصبلحات الواسعة اليت بدأت عاـ  ضمنت قادرًا على االستجابة الحتياجات القوى العاملة با
ت وجو التَّعليم والتَّعلُّم يف الدَّولة. وقد بدأت ىذه اإلصبلحات بإجياد بنية تعليمية موحدة وشاملة، وإعادة ىيكلة  وغَتَّ

يف  التَّطورب ادلعلمُت إىل اجلامعات الفنلندية. وقد انعكس تطور التَّعليم على برامج إعداد ادلعلمُت، مع نقل مسؤولية تدري
اجملاالت كافة، والسيما االقتصادية منها؛ فغدت فنلندا اليـو حتتل ادلرتبة الثَّالثة من حيث القدرة التَّنافسية االقتصادية على 

 (.:742)الدخّيل، عيد العادليالصَّ 
بوية أمهية حيوية بالنسبة للتَّعليم القائم على مهارات القرف احلادي والعشرين، شلا حدا وتويل السياسات العادلية ا لًتَّ

بوية بتزويد ادلتعلمُت مبهارات القرف احلادي والعشرين إديانًا منها بأف القوة العقلية  باجملتمعات العادلية مطالبة األنظمة الًتَّ
(. وتعتمد ادلسامهة الفعَّالة يف رلتمع القرف احلادي 7428لينج وفادؿ،زلل القوة العضلية )تر  وادلعرفية أصبحت حتلُّ 

والعمل  ،والعشرين على مدى قدرة األفراد على التَّعلُّم بسرعة، وإتقاف رلموعة واسعة من ادلهارات البلزمة دلمارسة ادلهنة
ل الفعَّاؿ، واختاذ القرارات ادلستندة إىل كالقدرة على استخداـ وتطبيق ادلعرفة، وحّل ادلشكبلت، والتَّواص  ،بكفاءة وإبداع

 Care etكوف ضمن السياؽ االجتماعي، والثَّقايف، والقيمي جملتمعاهتم )تأدلة، والتَّفكَت اإلبداعي والنَّاقد، على أف 
al., 2018.) 
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رد يف تقرير قد و ية. و وتوجد العديد من القوى الدَّافعة دلهارات القرف احلادي والعشرين واليت تؤثر على األطر التَّعليم
التَّنمية و  ،والتَّقنية ،التَّغَتات والتَّحوالت يف رلاالت العلـو: يف ثبلث فئات وىي زلصورة( أهنا :742جياف وآخروف )

وورد يف تقرير وزارة التَّعليم الكندية أف من األسباب الكامنة وراء الًتَّكيز على  التَّعليم. واالجتماعية، وتطويراالقتصادية 
مهارات القرف احلادي والعشرين ظهور بعض التَّحديات العادلية كاإلنتاج القائم على التَّقنية، والعودلة، واالنفجار السُّكاين، 

 Ministry ofاسبة للوصوؿ إىل نتائج ابتكارية غَت متوقعة )هارات منمبادلتعلمُت تزويد واالقتصاد ادلعريف اليت تتطَّلب 
Education, 2016.) 

التَّعليمية من  لسياساهتاواخلربات العادلية لبناء رؤى  ،جاربتقييم التَّ على حكومات بعض الدُّوؿ  حترصوذلذا 
على النَّتائج احملصلة، تصوغ تلك . وبناء واجملتمعات  طمط حياة األفرادُتسهم يف النُّمو االقتصادي، وحتسشأهنا أف تُ 

استشرافية ألولويات التَّعليم من أجل تلبية االحتياجات احلالية للمجتمعات، إضافة إىل االحتياجات  عملٍ  احلكومات أطرَ 
 (.:742ادلستقبلية ادلتوقعة )جياف وآخروف، 

رفع مستوى اقتصادىا، ومنافسة غَتىا ( أف األنظمة التَّعليمية يف الدُّوؿ احلريصة على 7428وذكر ترلينج وفادؿ )
وتأىيلهم للدُّخوؿ بأماف إىل عامل االقتصاد ادلعريف مزودين مبهارات تطبيقية، وخربات  ،تسعى إىل إعداد خرجييها جيداً 

، ( أف تأىيل الكوادر البشرية دلواجهة ادلستقبل، ومتطلَّبات العودلة، واالنفتاح الثَّقايف7422ابتكارية. وأكَّد قاسم )
واالنفجار ادلعريف، وثورة تقنية ادلعلومات واالتصاؿ يقع على عاتق ادلعلم الذي حيتاج إىل الًتَّكيز الشَّديد على تنمية 

( أف ادلعلم يتصدر قائمة ادلنفذين لعمليات التَّعلُّم، فهو 7422. وذكر القداح )الحقاً شء الذي سيقود التَّغيَت مهارات النَّ 
شاطات التَّعلُّمية، واإلشراؼ على تنفيذىا، وتقوديها. وأضاؼ ة تلك العمليات من حيث ختطيط النَّ احملور األساسي يف إدار 

امية خلدمة الوطن؛  ( أف معلم القرف احلادي والعشرين ينبغي أف يدرؾ أمهية مهنتو، ورسالتها السَّ 7427الزىراين وإبراىيم )
دلتسارعة سواء يف رلتمعو احمللي، أو يف العامل أمجع. وأكَّد زامل كما عليو أف يستوعب دوره البارز يف خضم التَّغيَتات ا

( أف معلم ادلستقبل ىو من يعمل على إحداث التَّغيَت ادلطلوب يف شخصية متعلم ادلستقبل؛ ويلعب دوراً ىاماً يف ;742)
بوية إعادة تكوين وصقل مهاراتو ادلعرفية، والعملية، واالجتماعية وغَتىا. وذلذا، فرضت احلكومات وُصنَّ  اع السياسات الًتَّ

بوية ومنها االىتماـ، وإعادة النَّظر يف مهارات معلم أجياؿ ادلستقبل لتُ  نو من القياـ بدوره مكّ التَّفكَت يف سلتلف القضايا الًتَّ
ف احلايل، ( أف ادلعلم ْتاجة دائمة ومستمرة للتَّأىيل استنادًا إىل دوره اجلديد يف القر 7422ادلنشود. وأضاؼ القداح )

 والتَّغيَتات النَّوعية يف مهماتو.
مراجعة دائمة خاصة يف ظل رؤية -كغَته من النُّظم التَّعليمية–ونظاـ التَّعليم يف ادلملكة العربية السعودية يشهد 

عريف، واستثمار هبدؼ تطويره للوفاء مبتطلَّبات الرؤية أوالً، وليكوف قادراً على ادلنافسة يف رلاؿ االقتصاد ادل 7484ادلملكة 
ىذه اجلهود، ودعمتها سياسياً، ومالياً؛ وذلك من العربية السعودية رأس ادلاؿ البشري ثانياً. وقد باركت قيادة ادلملكة 

خبلؿ تدشُت مشاريع سلتلفة أبرزىا مشروع ادللك عبد اهلل لتطوير التَّعليم "تطوير"، أو استحداث ىيئة تقوًن التَّعليم واليت 
التَّعليم والتَّدريب يف القطاعُت العاـ واخلاص لرفع جودهتما، وكفايتهما، ومسامهتهما يف خدمة بة ادلختصَّ تعترب اجلهة 

  .االقتصاد، والتَّنمية الوطنية
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يتضح أف أحد أبرز أىداؼ ( ;742اليت ُحررت عاـ )، 7484ومبراجعة وثيقة رؤية ادلملكة العربية السعودية 
رجات ادلنظومة التَّعليمية، واحتياجات سوؽ العمل؛ باإلضافة إىل تزويد الطَّلبة اخلرجيُت مبهارات التَّعليم ىو ادلوائمة بُت سل

نهضة الوطن. وورد يف ملف الرؤية أف "مهارات أبنائنا وقدراهتم ىي من أىم مواردنا، وأكثرىا قيمة لدينا؛ وسنسعى لالزمة 
 7484ويتضح أف حتقيق أىداؼ التَّعليم يف ظل رؤية ادلملكة  (.;8ص ) "إىل حتقيق االستفادة القصوى من طاقاهتم

ستكوف أيضًا بتجويد إعداد وتأىيل ادلعلم، وتطوير أدائو، وتزويده مبهارات ضرورية تساعده للقياـ بدوره الريادي. فتطوير 
ة خاصة يتجدد بصفة مستمرة،  ادلعلم قضية حتمية؛ فادلعرفة تتزايد بشكل كبَت، ومعدؿ التَّقنيات العلمية عامًة والتَّعليمي

. واستجابت سياسة التَّعليم يف ادلملكة (>742)ادلساعيد،  مع ازدياد متطلَّباهتم العلمية، والعادلية الطَّلبةكما يزداد عدد 
بية يف جتويد برامج إعداد ادلعلم فيها؛ ومن خبلؿ برامج التَّطو  ير ذلذه القضية بصورة جيدة من خبلؿ ما تبذلو كليات الًتَّ

ادلهٍت اليت تقدمها وزارة التَّعليم دلعلمي التَّعليم العاـ، وما تقدمو اجلامعات من برامج تطوير مهٍت ألعضاء ىيئة التَّدريس. 
اخرة دلؤدترات، وملتقيات التَّعليم وادلعلم اليت قادهتا وزارة التَّعليم يف ادلملكة العربية السعودية شلثلة إضافة إىل ذلك احلركة الزَّ 

نوات األربع ادلاضية دت يف السَّ قِ ىيئة تقوًن التَّعليم أو اجلامعات أو مديريات التَّعليم. وعلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر عُ  يف
، ومؤدتر "ادلعلم ;742مؤدترات وملتقيات مثل: "إعداد وتدريب ادلعلم يف ضوء مطالب التَّنمية ومستجدات العصر" عاـ 

، ;742، وملتقى "معلم العصر الرقمي" عاـ ;742معلم متجدد لعامل متغَت" عاـ  وعصر ادلعرفة: الفرص والتَّحديات:
وتطويره يف ضوء ادلتغَتات ادلعاصرة" عاـ  ، وحديثًا "إعداد ادلعلم>742وكذلك ملتقى "صناعة مهنة التَّعليم" عاـ 

 وغَتىا كثَت. =742، و"ادلؤدتر الدُّويل لتقوًن التَّعليم" عاـ =742
الرئيس من احلركة التَّنموية يف رلاؿ تطوير ادلعلم ىو إعداد خرباء يف ادلعرفة ديكنهم التَّعامل مع  ومبا أف اذلدؼ

التَّحديات القادمة، ولديهم ادلهارات البلزمة لنجاح اقتصاد الوطن يف القرف احلادي والعشرين؛ فقد ظهرت العديد من 
 The) أكَّدت منظمة التَّعاوف والتَّنمية االقتصادية ثاؿ،فعلى سبيل ادلالدراسات اليت كرست جهدىا يف ىذا اجملاؿ. 

Organization for Economic Cooperation and Development-OECD يف أحد )
تقاريرىا أف ادلعلمُت ادلؤىلُت جيداً لتحقيق اخلُطط االسًتاتيجية يف دوذلم ىم مفتاح رفع جودة وحالة القوى العاملة يف أي 

( أف 7428. كما أكَّد ترلينج وفادؿ )(OECD, 2005) احلفاظ على النُّمو االقتصادي وادلعريف لو وبالتَّايل ؛رلتمع
التَّطوير ادلهٍت ادلستمر يزود ادلعلمُت باألدوات البلزمة للتَّدريس، وادلمارسة، والتَّطبيق ليتحولوا إىل ما يطلق عليو "معلم 

( فخلصت إىل أف معايَت حتديد ماىية التَّدريس عايل اجلودة Yüksel, 2014القرف احلادي والعشرين". أما دراسة )
هبدؼ مراجعة وتعزيز الصورة ادلهنية دلعلمي القرف قد ختتلف من نظاـ تعليمي آلخر يف دوؿ العامل؛ لكن ادلبدأ األساسي 

بوية متطابق وىو: حتديد ادلعرفة ادلهنية، والقيمية، والعملية للمعلمُت ، وأف احلد األدىن من ادلتطلَّبات يف مجيع النُّظم الًتَّ
بوية يف تدريس ذلك احملتوى. كما أشارت دراسة )  ,Liادلتفق عليها ألي معلم ىو ادلعرفة العلمية للمحتوى، واالحًتافية الًتَّ

علمُت ات ومهارات ادلي( إىل أمهية دور ادلتابعة ادلستمرة والتَّوجيو من قبل ادلؤسسات التَّعليمية لعملية تطوير كفا2018
 العمل.  ورفع كفاءةواليت من شأهنا حتفيز ادلعلمُت 

 مشكلة الّدراسة
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إعادة ىيكلة قطاع التَّعليم، وصياغة حديثة لؤلنظمة، والقواعد التَّنفيذية اليت حتكم  7484استهدفت رؤية ادلملكة 
، والرفع من كفاءة أدائو، وتطويره صلاح ىذا القطاع احليوي احملوري. وبات من ادلسلم بو ضرورة االىتماـ بتأىيل ادلعلم

ادلهٍت ادلستمر؛ ليكوف مواكبًا دلتطلَّبات حتقيق مهارات القرف احلادي والعشرين اليت يعمل على إكساهبا لطلبتو من خبلؿ 
 تطبيقها يف تدريسو، وأنشطتو، وتقييمو ادلستمر ألدائهم.

ادي والعشرين إلعداد جيل ادلستقبل، ومنها وجاءت العديد من الدراسات مؤكدة على أمهية مهارات القرف احل
لتحديد  ( اليت خلصت إىل أف العديد من ادلؤسسات ادلعنية بالتَّعليم عملت جاىدة على صياغة أطرٍ :742دراسة حفٍت )

( ;742( وسبحي )7429وتعريف تلك ادلهارات، واقًتاح لكيفية تكاملهما ضمن النظاـ التَّعليمي. أما دراسة شليب )
هارات بشكل مقصود ومنهجي يف التَّعليم، ْتيث يعتمد تدريسها على التَّطبيق ىذه ادلدتا على ضرورة تكامل فقد أكَّ 

وأوضحت  لبلبتكار، والقيادة، وادلشاركة بفاعلية يف احلياة ادلهنية الحقاً. الطَّلبةوادلمارسة العملية من ادلعلم هبدؼ إعداد 
 رغم زلاوالهتم لتقدًن شلارسات تعليمية نوعية، إال أهنم أظهروا إدراكًا متواضعاً ( أف ادلعلمُت 7422دراسة القداح )نتائج 

وىي ال ترقى إىل مستوى التَّخطيط الشمويل لعمليات  والعشرين،لدورىم اجلديد يف شلارسة وتعليم مهارات القرف احلادي 
أمهية امتبلؾ ادلعلم دلهارات القرف احلادي  ( إىل=742التَّعلُّم وتطبيقاتو البلزمة. ويف ىذا الصدد، نوه عبد الرزاؽ )

والعشرين اليت تؤىلو دلواجهة حتديات ادلعرفة، وتصقل شخصيتو، وتؤسس لديو روح االنتماء، وادلشاركة الفعَّالة، واإلبداع 
 ادلهٍت، وتساعده لبلرتقاء بالعملية التَّعليمية؛ مع ضرورة انعكاس ذلك بشكل إجيايب على ادلتعلمُت.

ؽ أمهية التَّدريس اجلامعي كونو أوؿ خطوات حتديد مهنة ادلستقبل، وخدمة اجملتمع؛ يأيت دور اجلامعات ويف سيا
. ومن أبرز جهود اجلامعات السعودية النَّجاح لتحقيقالبارز يف دتكُت الطَّلبة من دراسة، وتطبيق مهارات منوعة تساعدىم 

. وتتشابو زلتويات يف اجلامعةلطَّلبة ادللتحقُت حديثًا بالدراسة لالذي يقدـ ىو ختصيص مقرر "مهارات احلياة اجلامعية" 
ىذا ادلقرر يف اجلامعات السعودية؛ ألهنا تركز يف رلملها على رلموعة من ادلهارات البلزمة للطَّلبة اجلامعيُت لتهيئتهم للحياة 

 اجلامعية، والوظيفية بعد التَّخرج. 
ىذا ادلقرر للطَّلبة ادلستجدين لتزودىم مبهارات -ىا من اجلامعات السعوديةكغَت -وتقدـ جامعة طيبة بادلدينة ادلنورة

عديدة مثل: حتمل ادلسؤولية، والقدرة على التَّكيف، والتَّواصل الفعَّاؿ، واإلبداع واالبتكار، والتَّفكَت النَّاقد، وحّل 
دارة الوقت وتنظيمو، واستخداـ التَّقنية. ونظراً ادلشكبلت، والتَّعاوف، والتَّشارؾ، والعمل ضمن فرؽ العمل مع القدرة على إ
تدريسو أعضاء ىيئة تدريس ذوو كفاءة، على للمهارات العديدة اليت يهدؼ ادلقرر إىل حتقيقها؛ فإنو يستلـز أف يقـو 

دلهنية وإمكانات مهنية تؤىلهم لتأصيل أمهية تلك ادلهارات لدى طلبة اجلامعة سواء يف دراستهم اجلامعية، أو وظيفتهم ا
 ادلستقبلية، أو لتحقيق مواطنتهم ادلسؤولة.

عب الدراسية الكثَتة وادلتاحة لتدريس ودتاشيًا مع أعداد الطَّلبة ادللتحقُت حديثًا ّتامعة طيبة، وبناء على عدد الشُّ 
التَّدريسية القائمُت روري فسح اجملاؿ أماـ أعضاء اذليئة مقرر "مهارات احلياة اجلامعية" يف مجيع الكليات، بات من الضَّ 

ادلقرر. وعلى الرغم من تفاعل  زلتوى على تدريس ادلقرر دوف النَّظر إىل ختصصاهتم، ومهاراهتم، وكفاءاهتم يف تدريس
رجة الكلية، حيث اتضح % من الدَّ 84ادلقرر اجلماعية وادلتنوعة واليت رصدت ذلا ىذا ز أثناء إصلاز مشاريع الطَّلبة ادلميَّ 
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كأحد -اجملموعة التَّواصلية اخلاصة هبم، إال أف الباحثة  عربشارؾ أساتذة ادلقرر إصلازات الطَّلبة ادلوثقة ذلك من خبلؿ ت
رصدت جوانب أخرى تشَت إىل ضعف محاس واستمتاع طلبة ادلقرر. ومن تلك ادلشاىدات: كثرة الغياب يف -أساتذة ادلقرر

صة لرفع احلرماف أو قبوؿ مسية اليت تصدر عن جلنة سلصَّ قارير الرَّ عب والذي يصل للحرماف أحياناً، وكثرة التَّ معظم الشُّ 
األعذار، إضافة إىل استهتار الطَّلبة بالواجبات األسبوعية، أو النقاشات الصَّفية، مع شكوى أعضاء اذليئة التَّدريسية من 

ة السَّنة التَّحضَتية ّتامعة طيبة ضلو اجلو العاـ لتدريس ادلقرر. من ىنا، جاءت ىذه الدراسة ىادفة إىل استطبلع آراء طلب
اجلامعية" إلضفاء مهارات احلياة "مدى امتبلؾ أعضاء اذليئة التَّدريسية دلهارات القرف احلادي والعشرين عند تدريس 

 من وجهة نظرىم.الفاعلية، والتَّميُّز، واالستفادة من ادلقرر 
 أسئلة الّدراسة

هارات القدرات العقلية والتَّفكَت عند تدريس مقرر مهارات احلياة اجلامعية دلما مدى امتبلؾ أعضاء اذليئة التَّدريسية  .2
 من وجهة نظر طلبة السَّنة التَّحضَتية ّتامعة طيبة؟

اة اجلامعية من ما مدى امتبلؾ أعضاء اذليئة التَّدريسية للمهارات ادلهنية واألكادديية عند تدريس مقرر مهارات احلي .7
 وجهة نظر طلبة السَّنة التَّحضَتية ّتامعة طيبة؟

ما مدى امتبلؾ أعضاء اذليئة التَّدريسية للمهارات احلياتية والقيادية عند تدريس مقرر مهارات احلياة اجلامعية من  .8
 وجهة نظر طلبة السَّنة التَّحضَتية ّتامعة طيبة؟

للمهارات الرقمية عند تدريس مقرر مهارات احلياة اجلامعية من وجهة نظر ما مدى امتبلؾ أعضاء اذليئة التَّدريسية  .9
 طلبة السَّنة التَّحضَتية ّتامعة طيبة؟

 أعضاء اذليئة التَّدريسية دلهاراتال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت درجة امتبلؾ  أما فرض الدراسة فهو:
 وفقاً دلتغَت اجلنس.  األربعة  ةيف ادلهارات الرئيسالقرف احلادي والعشرين 

 أهداف الّدراسة
 الوقوؼ على أبرز مهارات القرف احلادي والعشرين اليت ينبغي أف ديتلكها أعضاء اذليئة التَّدريسية يف التَّعليم اجلامعي. .2
حلادي استطبلع آراء طلبة السَّنة التَّحضَتية ّتامعة طيبة ضلو مدى امتبلؾ أعضاء اذليئة التَّدريسية دلهارات القرف ا .7

 ميُّز عند تدريس مقرر مهارات احلياة اجلامعية.والعشرين إلضفاء الفاعلية والتَّ 
 أهمية الّدراسة

 األهمية النَّظرية:  .1
 بوية يف ظل رؤية  احلالية تستجيب الدراسة لنداء إصبلح وتطوير بيئة التَّعليم اجلامعي حيث تتنامى االجتاىات الًتَّ

ضلو دراسة، وحتديد، وتعميق فهم طبيعة مهارات القرف احلادي والعشرين لدى  7484ادلملكة العربية السعودية 
بوية دلواجهة حتديات  ومتغَتات ىذا العصر.  ،الكوادر الًتَّ
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 سة احلالية مع توجهات نظاـ التَّعليم يف ادلملكة ضلو دمج وتطبيق مهارات القرف احلادي والعشرين يتفق ىدؼ الّدرا
والربامج الّدراسية مبا يتواءـ  ،التَّعليم ادلختلفة شلا يتطلَّب اىتمامًا بالغًا مبخرجات التَّعلُّم يف اخلُطط مناىجيف 

 ومتطلَّبات سوؽ العمل. 
 األهمية التَّطبيقية:  .2

  تُقّدـ الدراسة توصيات ومقًتحات لتنمية أعضاء اذليئة التَّدريسية مهنياً، وإتاحة فرٍص ذلم لتكوين رلتمعات تعلُّم
 مهنية تدعم تعلُّم الطَّلبة عامة، وتوجههم لتطوير ذواهتم بصفة اخلصوص. 

  اجلامعيُت عن مستوى امتبلؾ وتطبيق على مدى رضا الطَّلبة واإلدارية ُتسهم نتائج الدراسة يف وقوؼ اذليئة التَّدريسية
 أساتذهتم دلهارات القرف احلادي والعشرين وتعميقها لديهم.

 : مصطلح الّدراسة
"رلموعة مهارات التَّعلُّم النَّاجح يف القرف احلادي والعشرين واحملددة  ابأهن مهارات القرن الحادي والعشرينتُعرَّؼ 

 (.29، ;742عشرين" )سبحي، من منظمات شراكة مهارات القرف احلادي وال
وعرفها الوطباف بأهنا "إعداد الطَّالب وفقاً الحتياجات ومتطلَّبات القرف احلادي والعشرين عن طريق تطوير مهارات 

 (.=742مثل اإلبداع، والتَّفكَت النَّاقد، وحّل ادلشكبلت، والتَّواصل، والتَّعاوف" )
من مهارات الزمة للنَّجاح، ويعمل  عضو ىيئة التَّدريس اجلامعيما يتقنو، وديارسو وتعرفها الدراسة الحالية بأنها 

هبدؼ تزويدىم بادلعارؼ،  عامة، ومقرر مهارات احلياة اجلامعية خاصة إكساهبا لطلبتو من خبلؿ تدريسو للمقرراتعلى 
  لتحقيق رؤية الوطن.  وتؤىلهمنهم من جتاوز العقبات، ات اليت دتكّ يوالكفا

 طار النَّظري والدراسات السابقةاإل
 أواًل: اإلطار النَّظري

، واحملور الثَّاين يُركَّز حتديد مهارات القرف احلادي والعشريناشتمل اإلطار النَّظري على زلورين: األوؿ يُركَّز على 
 القرف احلادي والعشرين.  التَّعليم يف وأبرز التَّحديات اليت تواجعلى 

 العشرينالقرن الحادي و مهارات  ( أ)
إف التَّحوؿ من االقتصاد الصناعي إىل االقتصاد ادلعريف ادلعلومايت القائم على تطور تقنية ادلعلومات واالتصاؿ 
يتطلَّب رلموعة من ادلهارات اليت عادة ما تتوىل نظم التَّعليم يف الدُّوؿ مسئولية تعليمها وترسيخها يف األفراد )سبحي، 

بويُت احلادي والعشرين، يرى ادلتخصصوف أف تكامل ىذه ادلهارات سوؼ ديكّ  (. وعن أمهية مهارات القرف;742 ن الًتَّ
من التَّعلُّم واإلصلاز،  الطَّلبةفهذه ادلهارات دٌتكن  مسبقاً؛حتقيقها يستطيعوا من إصلاز العديد من األىداؼ اليت مل 

 (.7429راً للتَّنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل )شليب، هنا دتثل إطاأوتساعدىم على بناء الثقة، والعمل بإتقاف وابتكارية، كما 
للحياة والعمل يف عامل يقوده التَّطور التقٍت  الطَّلبةوىناؾ اتفاؽ على أف ادلناىج التَّقليدية تعجز عن إعداد 

شرين أصبح يتمتع ادلتسارع. ومبا أف بناء السياسات التَّعليمية على مستوى عاؿ من اجلودة والنَّوعية يف القرف احلادي والع
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 هظر وجهة من طيبة بجامعة الت

نة طلبة حضيرية السَّ
َّ
 العمري  حمزة رشيد حياة. د                                                                                       الت
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من النُّظم التَّعليمية إعادة النَّظر يف ادلهارات اليت حيتاجها ادلتعلموف يف ىذا ب تطلَّ  ؛بأولوية عليا لدى معظم احلكومات
 (.=742؛ عبد الرزاؽ، :742؛ حفٍت، 7422ىذا العصر )قاسم، 

وتعريف مهارات القرف احلادي  ،لتحديد صوغ أطرٍ  إىلعديد من ادلؤسسات ادلعنية بالتَّعليم الويف ىذا السياؽ سعى 
والعشرين، واقًتاح لكيفية تكاملهما ضمن النظاـ التَّعليمي بصفة عامة، واجملاالت الدراسية األساسية بصفة خاصة. ففي 

ف ما ادلهارات اليت ينبغي أف يكتسبها ادلواطنو "ادلنظمات تساؤاًل مهًما، وىو: بعض مطلع القرف احلادي والعشرين، طرحت 
عديدة دلهارات القرف  طر عملٍ ادلنظمات أُ تلك ساؤؿ، نشرت لئلجابة على ىذا التَّ و . "لتلبية احتياجات القرف اجلديد؟

احلادي والعشرين. وقد جرى اعتماد العديد من ىذه ادلهارات كأىداؼ تعليمية أو إصبلحية لرعاية ادلواىب )جياف 
لفة لوصف األىداؼ اليت يسعوف إليها. فمثبًل، منظمة (. واستخدمت ادلنظمات مصطلحات سلت:742وآخروف، 

( The Partnership for 21st Century Learning) الشَّراكة من أجل مهارات القرف احلادي والعشرين
يف إطار شراكة مع وزارة التَّعليم األمريكية وشركات أخرى سلتلفة، أطلقت عليها  7447وىي منظمة تأسست يف عاـ 

الوسائط و فتها يف ثبلث رلموعات: مهارات التَّعلُّم واالبتكار، مهارات ادلعلومات ، وصنَّ الحادي والعشرينمهارات القرن 
بوي إىل درلها يف النُّظم التَّعليمية )ادلوالتَّقنية، مهارات احلياة والعمل. وقد دعت   (.P21, 2019نظمة اجملتمع الًتَّ

 كفايات القرن الحادي والعشرين( أطلقت عليها مسمى OECDأما منظمة التَّعاوف االقتصادي والتَّنمية )
االجتماعية، وادلهنية، و  ،بل تشمل اجلوانب الوظيفية النَّظرية؛رؼ اباعتبار أف الكفايات ال تقتصر على ادلفاىيم، وادلع

(، Knowledge(. ويُعَترب مصطلح الكفايات واسعًا إذ يشمل ادلعارؼ )OECD, 2005القيم األخبلقية )و 
 Donaldson, et(؛ وىذا ما دعا العديد من األدبيات األجنبية )Attitudes(، واالجتاىات )Skillsدلهارات )وا

al., 2013; Palmer, 2015; Care et al., 2018 ،742؛ عبد الرزاؽ، ;742( وكذلك العربية )زامل= )
وريادة  ثَّقايف، والفضوؿ ادلعريف، وتبادؿ اخلربات،علم القرف احلادي والعشرين ومن أمثلتها: الوعي العامة دل كفايات  اعتبارىا

بوي.... وغَتىا.ميُّ األعماؿ، وربط النَّظرية بالتَّطبيق، واالحًتافية والتَّ   ز الًتَّ
وحديثاً، استخدمت األدبيات مصطلح مهارات القرف احلادي والعشرين باعتبارىا "رلموعات من ادلهارات 

واالستخداـ األمثل للمعلومات والوسائط  ،والعمل ،واحلياة ،واالبتكار ،للتَّعلُّمالضرورية لضماف استعداد ادلتعلمُت 
 Theرللس وزراء التَّعليم الكندي أطلق عليها (. وقد 8، 7429والتَّقنيات يف القرف احلادي والعشرين" )شليب، 

Council of Ministers of Education (CMEC) وعرفها بأهنا  مهارات القرن الحادي والعشرين
ومدرلة يف مواقف املة اليت ديكن أف تكوف مًتابطة ومتعددة التَّخصُّصات "رلموعة من ادلواقف، وادلهارات، وادلعارؼ الشَّ 

 (.Mattison, Gauvin & Waddell, 2018, 6" )حياتية سلتلفة
بوية وقد تنوعت الرُّ  يف تصنيف أو حتديد مهارات القرف احلادي ؤى وادلداخل اليت انتهجتها الدراسات، والتَّقارير الًتَّ

ز على تنمية قدرات ادلتعلمُت للوصوؿ إىل ركّ والعشرين، ولكن السمات ادلشًتكة بُت مجيع التَّصنيفات ىو كوهنا مهارات تُ 
  حتقيق أقصى استفادة شلكنة.يف سبيل ادلعرفة من مصادرىا ادلختلفة، وكذلك االستثمار األمثل للمعلومات 



دريسية الهيئة أعضاء لدى  2030 رؤية ظل في والعشرين الحادي القرن  مهارات ثقييم
َّ
 هظر وجهة من طيبة بجامعة الت

نة طلبة حضيرية السَّ
َّ
 العمري  حمزة رشيد حياة. د                                                                                       الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

137 

الباحثة العديد من تصنيفات مهارات القرف احلادي والعشرين يف األدبيات العادلية، واإلقليمية، واحمللية، وقد مجعت 
 ( يوضحاف طماذجاً لتلك التَّصنيفات:7( )2ومت تقسيمها دلهارات رئيسة، وأخرى فرعية. واجلدوالف )

 عالمية(: نماذج لتصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين في األدبيات ال1جدول )
 المهارات الفرعية المهارات الرئيسة الدراسة

OECD 
(2005) 

استخداـ األدوات 
 التَّقنية.و الرموز، والنص، ادلعارؼ وادلعلومات، و اللُّغة،  تفاعلًيا

التَّفاعل يف 
 الصراعات. االتصاؿ اجليد باآلخرين، التَّعاوف والعمل يف فريق، إدارة وحلّ  رلموعات متباينة

صرؼ داخل نطاؽ الصورة األكرب، ختطيط وتنفيذ خطط حياتية ومشروعات التَّ  باستقبلليةالعمل 
 شخصية، الدفاع عن احلقوؽ، واالىتمامات، واالحتياجات.

Soland, 
Hamilton, 
& Stecher 

(2013) 

 التَّفكَت النَّقدي واإلبداعي. مهارات معرفية
 التَّواصل، والتَّعاوف، والقيادة. مهارات شخصية
مهارات البُت 

 وافع.الدَّ و النُّمو، و ادلثابرة، و التَّعلُّم،  شخصية

Ministry of 
Education 

(2016) 
 

التَّحليل، التَّعاوف، االتصاؿ، اإلبداع، التَّفكَت النَّاقد، حي االستطبلع، اختاذ 
القيادة، القرار، ادلواطنة الرقمية، زلو األمية الرقمية، ادلثابرة، االنفتاح الفكري، 

اتية.  حّل ادلشكبلت، الكفاءة اإلنتاجية، ادلسئولية، الكفاءة الذَّ

Urbani, 
Roshandel
, Michaels, 

& 
Truesdell 

(2017) 

القدرة على تطوير، واختيار، ودمج طرؽ جديدة وغَت تقليدية ومبتكرة يف  اإلبداع
 التَّدريس.

دلهارات التَّفكَت العليا للتَّخطيط، والتَّأمل يف  القدرة على االستخداـ الفعَّاؿ التَّفكَت النَّقدي
 ادلمارسة التَّعليمية مع دمج وتطبيق نظريات التَّعليم والتَّعلُّم والتَّطوير.

القدرة على استخداـ ادلهارات الشَّخصية بنجاح )القراءة والكتابة واحملادثة  التَّواصل
 والتَّطوير.واالستماع( للمسامهة يف التَّدريس والتَّعلُّم 

القدرة على العمل بشكل منتج ومنصف مع تقييم اآلخرين يف بيئات تعليمية  التَّعاوف
 متنوعة.

مهارات ادلعلومات 
 واإلعبلـ والتَّقنية

القدرة على الوصوؿ إىل ادلعلومات الرقمية واألدوات التَّقنية التَّعليمية وإدارهتا 
 وتقييمها بشكل ابتكاري وفعاؿ يف بيئات تعليمية متنوعة. ،وحتليلها ،وتطبيقها

Mattison et 
al.  (2018)   التَّفكَت النَّاقد، حّل ادلشكبلت، التَّعاوف، اإلبداع، ريادة األعماؿ، الوعي

 الذَّايت، التَّوجيو الذَّايت، التَّواصل الفعَّاؿ، ادلواطنة العامية وادلستدامة. 
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 التَّعاوف، والتَّواصل.و لتَّفكَت النَّاقد وحّل ادلشكبلت، و اإلبداع واالبتكار،  التَّعلُّم واالبتكار
ادلعلومات 
 الثَّقافة اإلعبلمية، وسائط االعبلـ، ثقافة ادلعرفة.و الثَّقافة ادلعلوماتية،  والوسائط

على التَّكيف، ادلبادرة والتَّوجيو الذَّايت، مهارات اجتماعية ادلرونة والقدرة  احلياة والعمل
 ومهارات عرب الثقافات، اإلنتاجية وادلساءلة، القيادة وادلسئولية.

ادلستعرضة، إال أف  األجنبية بالنَّظر إىل التَّصنيف أعبله يتضح أنو رغم تنوع مسميات ادلهارات الرئيسة يف األدبيات
مهارات: التَّفكَت بأنواعو، والعمل اجلماعي، والتَّواصل، واالتصاؿ، ز على ركّ و بشكل واضح، فهي تُ ادلهارات الفرعية تتشاب

 واستخداـ التَّقنيات، واإلبداع، واإلتقاف، وادلواطنة.... وغَتىا.
 (: نماذج لتصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين في األدبيات اإلقليمية والمحلية2جدول )

 المهارات الفرعية الرئيسةالمهارات  الدراسة

الزىراين 
وإبراىيم 

(7427) 

تنمية ادلهارات العليا 
 التَّفكَت اإلبداعي، التَّفكَت النَّاقد، مهارات ما وراء ادلعرفة )التَّفكَت يف التَّفكَت(. للتفكَت

 إدارة ادلهارات احلياتية

الوقت، ادلرونة، التَّعامل مع اختاذ القرار، نقد وتعزيز الذَّات، الثقة بالنَّفس، إدارة 
الشخصيات الصعبة، التَّواصل الشفهي، السيطرة على الغضب، العمل 

اغطة، تكوين عبلقات اجتماعية ناجحة، اجلماعي، التَّعامل مع ادلواقف الضَّ 
 فاوض، احلوار، اإلقناع، تقبل مشاعر اآلخرين، التَّكيف.التَّ 

إدارة قدرات الطُّبلب 
 ادلتعددةبالذَّكاءات 

الذَّكاء اللغوي، الذَّكاء الرياضي، الذَّكاء التَّفاعلي، الذَّكاء الذَّايت، الذَّكاء 
 احلركي، الذَّكاء ادلوسيقي، الذَّكاء البصري، الذَّكاء الطبيعي.

سئلة، التَّعلُّم الفعَّاؿ، التنويع يف أساليب التَّعلُّم، اخلربات ادلباشرة، إثارة األ دعم االقتصاد ادلعريف
 ادلناقشة، األنشطة ادلعززة للتَّعلُّم، روح العمل اجلماعي، التَّعاوف.

 إدارة تقنيات التَّعليم
بوي، توفَت بيئة  إدارة منظومة التَّعليم اإللكًتوين، ادلشاركة يف اإلنتاج الرقمي الًتَّ

 تعليمية تفاعلية رقمية.
بوية.إدارة ادلوقف  إدارة فن عملية التَّعليم  التَّعليمي، الرَّبط بُت النَّظرية وتطبيقاهتا الًتَّ
 التقوًن التكويٍت، التقوًن النهائي. إدارة منظومة التقوًن

حفٍت 
(742:) 

 التَّفكَت النَّاقد وحّل ادلشكبلت، التَّواصل، التَّشارؾ. التَّعلُّم والتجديد
ادلعلومات واإلعبلـ، 

 والتَّقنية
ثقافة الوسائط اإلعبلمية، ثقافة ادلعلومات واالتصاالت ثقافة ادلعلومات، 

 والتَّقنية.
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َّ
 هظر وجهة من طيبة بجامعة الت

نة طلبة حضيرية السَّ
َّ
 العمري  حمزة رشيد حياة. د                                                                                       الت
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ادلرونة والتَّكيف، ادلبادرة وتوجيو الذَّات، ادلهارات االجتماعية وعرب الثَّقافية،  احلياة والعمل
 اإلنتاجية وادلساءلة، القيادة وادلسؤولية. 

 (;742زامل )

 النَّقدي، حّل ادلشكبلت، التَّفكَت ادلاوراء معريف.اإلبداع، االبتكار، التَّفكَت  التَّفكَت
 التعاطف، احلب، االىتماـ. الشعور
 ادلواطنة احمللية والعادلية، ادلسؤولية الشَّخصية واجملتمعية. احلياة
 التَّواصل، التَّفاعل، العمل اجلماعي. العمل

الوطباف 
(742=) 

 وحّل ادلشكبلت، االتصاؿ والتَّشارؾ، االبتكار واإلبداع.التَّفكَت النَّاقد  التَّعلُّم واإلبداع
 الثَّقافة ادلعلوماتية، الثَّقافة اإلعبلمية، ثقافة تقنية ادلعلومات واالتصاؿ. الثَّقافة الرقمية

والتَّفاعل متعدد  ،ادلرونة والتَّكيف، ادلبادرة والتَّوجيو الذَّايت، التَّفاعل االجتماعي احلياة والعمل
 الثقافات، اإلنتاجية وادلساءلة، القيادة وادلسؤولية.

النجار 
(742=) 

 الثقة، والقيادة. حّل ادلشكبلت
 التَّعاوف، والعمل ضمن الفريق. التَّواصل
 فهم التَّقنيات واستخدامها، والتَّكيف، والتَّطور ادلستمر. التَّقنية
 واالبتكار.سعة اخلياؿ،  اإلبداع

 
مثل: القدرات  األدبيات العربية ( أف ىناؾ تشابو يف الًتَّكيز على بعض ادلهارات الرئيسة يف7يتضح من جدوؿ )

العقلية العليا، وحّل ادلشكبلت، والثَّقافة الرقمية، ومهارات احلياة والعمل. كما يظهر أيضًا تشابو يف الًتَّكيز على بعض 
ادلهارات الفرعية مثل: التَّفكَت بأنواعو، واإلبداع، واإلتقاف، وادلرونة، والتَّكيف، والتَّعاوف، والتَّواصل، والعمل يف فرؽ، 

 ف التَّقنية، والقيادة، وحتمل ادلسئولية..... وغَتىا.وتوظي
(، فقد بنت الباحثة قائمة مهارات معلم القرف احلادي والعشرين، واليت الحقاً 7( و)2وبناء على زلتوى اجلدولُت )

 أصبحت أداة الدراسة بعد صياغتها يف عبارات واضحة. 
 والعشرينالقرن الحادي في  التَّعليمالتَّحديات التي تواجه  ( ب)

األنظمة التَّعليمية، تناولتها العديد من  حتديات أماـ كانت مبثابةيتسم القرف احلادي والعشرين بتطورات سريعة  
(، واحلياري >742(، وادلساعيد );742(، وسبحي ):742(، وحفٍت )>744ملكاوي وصلادات ) منها الدراسات

 ما يلي: (. ومن أبرز تلك التَّحديات=742( وعبد الرزاؽ )=742)
 طبيعة مهارات القرن الحادي والعشرين .1

بوي عاتفا وجودبالرغم من  لى أف تضمُت مهارات القرف احلادي والعشرين يف ادلناىج ؽ بُت صناع القرار الًتَّ
 وردت يف التَّعريفات اإلجرائية اليت؛ إال أف حتديد تلك ادلهارات مازاؿ قيد النقاش. ورغم كثرة التَّعليمية أصبح متطلباً حتمياً 
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نوعية ادلهارات ادلطلوبة للنَّشء؛ وذلك حوؿ إال أهنا اختلفت  ،هارات القرف احلادي والعشريندل الدراسات العربية واألجنبية
بويوفاختبلؼ الثَّ بسبب  وإف كاف ىناؾ وطبيعة ادلشكبلت اليت تواجو رلتمعاهتم. ، قافات والبيئات اليت ينتمي إليها الًتَّ

 والقيم ،واالجتاىات ،وادلهارات ،مزيج متنوع من ادلعارؼ حوؿ طبيعة تلك ادلهارات، فهو يكمن يف كوهنا توافقاً بُت رؤاىم
  .العمل واحلياةيف جاح البلزمة للنَّ 

 االنفجار المعرفي والثَّقافي .2
يف  التَّطبيقيو  ،النَّظرييواجو النظاـ التَّعليمي يف القرف احلادي والعشرين تدفقًا ىائبًل يف اإلنتاج ادلعريف والثَّقايف: 

بوية منعزلة عن اجملتمع  مجيع رلاالت العلم وادلعرفة والذي يصعب مسايرتو ومبلحقة مستجداتو إذا ما ظلَّت السياسات الًتَّ
العادلي. فحينما تشتكي سياسة التَّعليم يف رلتمع ما من االسًتخاء، واالتكالية، سيتحوؿ اجملتمع إىل طاقة مستهلكة ال 

بوية يف العامل العريب جيد أهنا  منتجة، وستنتشر األمية العلمية، والفكرية، وادلهنية. وادلتتبع للُخطط االسًتاتيجية لؤلنظمة الًتَّ
بل أهنا ما زالت تعاين من الغربة ادلعرفية اليت يصعب التَّعامل معها عملياً  ؛لمعارؼ العلمية ادلتنوعةمازالت غَت مواكبة كلياً ل

بوي. يف الواقع التَّ   عليمي الًتَّ
 األزمات السياسية واالقتصادية  .3

أي رلتمع إنساين، بل  األزمات السياسية، واالقتصادية يف القرف احلادي والعشرين ىي جزء من نسيجتعترب 
ىذه األزمات تشكل و  .على العصر احلايل عصر األزماتحىت أطلق أصبحت إحدى السمات ادلميزة للحياة ادلعاصرة، 

يف منطقة العامل  األزمات مستمرةوال تزاؿ ىذه تؤثر على كافة ادلرافق احليوية يف اجملتمع، والتَّعليم أحدىا.  كثَتةسلاطر  
بوية وغالبًا ما تفتقد . ـ7422منذ عاـ  قلبات السياسية اليت عصفت بالعامل العريبة بعد التَّ العريب خاصَّ  ادلؤسسة الًتَّ

خفيف لتَّ واوالتَّخطيط دلواجهتها،  ،ووضع سيناريوىات االستعدادالذي يهدؼ إىل  ،يةإدارة األزمات التَّعليمالعربية أسلوب 
 .على التَّعليم لبيةمن آثارىا السَّ 

 التَّقبل المجتمعي .4
وحّل ادلشكبلت. ، التَّأملو  التَّحليل، يعتمد على ، بل أصبحرّكز على احلفظيُعد يُ ، فلم حتواًل تربوياً  التَّعليميشهد 

ز فػػي برارلهػا علػى تنميػة مهػارات القرف ركّ موحػػة مالػػم تُ التَّعليمية لػػن حتقػػق أىدافهػػا الطَّ  األنظمةأدرؾ ُصنَّػػاع القػػرار أف و 
 لحةم التَّخصُّصات اجلامعية حديث يف؛ لذا أصبحت احلاجة إىل التَّغيَت والتَّ اليت ختدـ سياساهتا التَّعليمية احلادي والعشرين

لمهن اليت العمل واخلُطط التَّنموية. لكن تظل ىناؾ رواسب مقيدة لتقبل اجملتمعات العربية لحتمية لتلبية احتياجات سوؽ و 
سلبيًا على اإلقباؿ عليها، أو  ا يؤثر شل-رغم أمهيتها للنمو االقتصادي–ًا كبَت   اً يعتقد اجملتمع أهنا بسيطة وال تتطَّلب جهد

 أثناء شلارستها.  كفاءة العمل
 الثَّورة المعلوماتية الرقمية المتسارعة .5

مستمر يف شبكات و  مذىلالذي يدؿ على حدوث تطور أو الثَّورة الرقمية و مصطلح ثورة ادلعلومات مؤخراً ظهر  
ىذه  تدفقت، حيث "عصر انفجار ادلعلوماتوأصبح يُطلق على ىذا العصر " .ونظم ادلعلومات وتقنياهتا ،االتصاؿ

الرقمية  الثَّورة كما ساعدت  عن مواكبتها وضبطها. اجملتمع اإلنساين جزوعفًتات زمنية قصَتة جداً،  علومات يفادل
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 .أواخر القرف العشرين؛ بسبب زيادة إنتاج ادلعلومات وظهور العديد من العلـو اجلديدة منذتراكم ادلعرفة  على ادلتسارعة
وأصبحت النُّظم  ئو.بأنواعها ادلختلفة، لتصل إىل حٍد يصعب احتوا ادلعلوماتوتدفق أوعية نتيجة لذلك، ازداد إنتاج و 

 التَّعليمية بعيدة كل البعد عن مواكبة ىذا التَّوسع ادلعلومايت الرقمي اذلائل، والتَّعامل معو باحًتافية، ليخدـ اخلُطط التَّنموية
 الوطنية. 

 التَّعليم وقيادة التَّغيير .6
ب تعترب  ،اترؼ، واالبتكار امصدر إلنتاج اجلديد من ادلع قائدة التَّغيَت يف مجيع اجملتمعات؛ فهي ويةادلؤسسات الًتَّ

بوية مبؤسساهتا ادلختلفة . ، وتأىيل النَّشءادلستقبل ةوصناع تفكَتًا مرنًا ومستقبًل، وتتطَّلب قيادة التَّغيَت من األنظمة الًتَّ
مبا يتناسب مع  ج عملية تطبيق التَّغيَت ادلقًتح يف العملية التَّعليميةواستشعار نتائ ،يساعد على استشراؼ آفاؽ ادلستقبل

بويةمتطلَّبات رلتمعاهتا بقطاعاهتا ادلختلفة يف القرف احلادي والعشرين. ومىت ما عزلت  سياساهتا عن اخلُطط  األنظمة الًتَّ
ي لن تستطيع أف تقـو بو أي قطاعات أخرى يف التَّنموية يف رلتمعاهتا، تكوف قد ختلت عن دورىا القيادي يف التَّغيَت الذ

   اجملتمع.
 التَّطوير المهني المستمر .7

بوية العادلية أمهية كربى لعملية إعداد ادلعلم؛  مهية التَّطوير والتَّنمية ادلهنية إضافة إىل إدراكها ألتويل السياسات الًتَّ
؛ فإف وما تفرضو تلك التَّحوالت من حتديات ،ت جذريةوالعشرين من حتوال احلادييف إطار ما يشهده القرف و  ادلستدامة.

بوية اليت تعجز عن تصميم برامج تطوير مهٍت  االىتماـ بالتَّطوير ادلهٍت دلعلم القرف يصبح أبرز تلك التَّحديات. فالنُّظم الًتَّ
رلتمعاهتا. إضافة إىل أف متطلَّبات  وفق وتوجهو ضلو التَّطبيق وادلمارسة العملية ،ربط التَّعليم باحلياةىادفة، ال تستطيع أف ت

بوية  على  وتعتمدتسم باالستدامة، رلتمعات التَّعلُّم ادلهنية اليت تفلسفة بعض األنظمة التَّعليمية مل تتبٌتَّ يف سياساهتا الًتَّ
 .بُت رلتمع ادلعلمُتنشر ثقافة العمل التَّعاوين واجلماعي شلا يعيق تشارؾ اخلربات التَّعليمية، و التَّعاوف والتَّشاركية، 

 الّدراسات السَّابقةثانياً: 
، واطلعت الباحثة على العديد منها؛ لكن أغلبها القرف احلادي والعشرينتعددت الدراسات اليت تناولت مهارات 

يف مقرر ما، أو دمج تلك ادلهارات يف مقرر ما، أو مدى امتبلؾ  مهارات القرف احلادي والعشرينركَّز على إما مدى توافر 
معلم مهارات . أما الدراسات اليت ركَّزت على مهارات القرف احلادي والعشرينالطَّلبة ذلا، أو تصميم منهج مقرر قائم على 

 فكانت قليلة جداً ومنها: القرف احلادي والعشرين
ليت ىدفت إىل التَّعرُّؼ على تصورات الطَّلبة ضلو ماىية ا Kobalia and Garakanidze (2010)دراسة 

ادلهارات والكفايات ذات القيمة ادلهنية للمعلم الفعَّاؿ. وأجريت ىذه الدراسة يف جامعة والية تبليسي إيليا 
(Tbilisi Ilia )( 2حيث طُلب من:;)  متوقع خترجهم يف قسم التَّعليم العاـ وقسم ادلوسيقى إكماؿ طالًبا

 (274ومت رصد ) .تبياف مفتوح يسمح بكتابة تصوراهتم حوؿ مهارات وكفايات ادلعلمُت يف القرف احلادي والعشريناس
وجاء ترتيب أمهها على  .مهارة (<:حسب تشاهبها يف ادلعٌت، فأصبحت ) ىاترميز  مهارة وكفاية من االستبيانات، مث مت

بوياً النَّحو التَّايل: ينبغي أف يكوف ادلعلم موضوعياً، عادالً، زلًتفاً، ولديو القدرة على التَّواصل اللَّفظي، ومتميزاً تعليمياً، وتر 
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ة تشخيص وأكادديياً، ولديو القدرة على االتصاؿ اإلنساين، وديكنو احلوار اذلادئ، مع اتصافو باالنفتاح العقلي، وإمكاني
 والتَّعلُّم ادلتمركَّزالتَّعليم الذَّايت، ويهتم بجتاه االبتكارات،  اً جيب أف يكوف إجيابيادلشكبلت والتَّعامل معها باحًتافية. كما 

 ذات القيمة ادلهنية للمعلم.ادلهارات وخُلصت الدراسة إىل ضرورة أف تركز برامج إعداد ادلعلم على تنمية  على الطَّالب.
بويو  ُتادلشرفو ، ُتإىل الوقوؼ على درجة إدراؾ ادلعلمفهدفت  (7422ة القداح )دراسأما   ادلدارس يمدير و ، ُتالًتَّ
، ( مشرفاً 9>7، و )( معلماً 7=8تكونت عينة الدراسة من )والعشرين. و ديدة يف القرف احلادي اجل ىمألدوار  يف األردف

الباحث استبانة تضمنت بعدين: األوؿ: عاـ مشًتؾ للفئات  وصمممت اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية.  ( مديراً 8:2و)
بطبيعة ادلهمة اليت دتارسها كل فئة. وقد أظهرت النَّتائج مستويات متوسطة يف إدراؾ ىذه الفئات  والثَّاين خاصبلث، الثَّ 

احل الفئات ذات التَّأىيل أثر دلتغَت ادلؤىل لصوجود النَّتائج  أوضحتكما   .لتلك األدوار وشلارساهتا ذلا، وخاصة ادلعلمُت
ألدوارىم  قق رؤية مستنَتةحتإعادة ختطيط الربامج التَّدريبية ْتيث وأوصت الدراسة بضرورة  .األعلى يف اإلدراؾ وادلمارسة

 اجلديدة. 
إىل استكشاؼ تصورات معلمي اللُّغة اإلصلليزية قبل اخلدمة فيما يتعلق  Yüksel (2014)وىدفت دراسة 

من طلبة إحدى معلمًا  94. وطبقت ىذه الدراسة على القرف احلادي والعشرينمبستوى كفايتهم التَّدريسية ومهاراهتم يف 
مُت تقييم قدراهتم ادلتصورة يف ( عبارة، وطلب من ادلعل=8. واستخدمت الدراسة قائمة تقييم ذايت تضم )اجلامعات الًتكية

بوية، وإدارة الفصل، ومشاركة الطَّلبة. كما مت مجع البيانات  اجملاالت التَّالية: معرفة احملتوى، االسًتاتيجيات التَّعليمية والًتَّ
علمُت ادلتعلق النَّوعية من خبلؿ تقارير الطَّلبة حوؿ فلسفتهم التَّدريسية. وأظهرت نتائج التقييم الذَّايت أف تصور ادل

بادلهارات والكفايات التَّعليمية ادلختلفة للقرف احلادي والعشرين كاف متماثبًل إذ يشعروف بأهنم مؤىلُت بدرجة كافية يف 
التَّدريس، ما عدا حاجتهم إىل مزيد من ادلساعدة يف إدارة الفصوؿ الدراسية. وأشارت البيانات النَّوعية إىل توجهات 

 .كبَت على تكوينهم البيداغوجي يف فلسفة التَّدريس خاصة يف تأكيدىم على دور التَّدريب ادليداين المتقاربة بُت ادلعلمُت
إىل تطوير ىادفة  Ongardwich, Kanjanawasee, and Tuipae (2015) دراسة وجاءت
 ،منها: مهارات التَّعلُّم واالبتكارايلنديُت؛ و ادلدارس الثانوية التَّ  القرف احلادي والعشرين كما يراىا طلبةمعلم وتقييم مهارات 

 ومهارات احلياة وادلهنة. ولتحقيق ىدؼ الدراسة مت إعداد مقياس دلهارات القرف ،واإلعبلـ ادلعلومات تقنياتومهارات 
أظهرت نتائج الدراسة أف مهارات و . طالباً  (;8=)عينة الدراسة من  . وتكونتعبارة (99)احلادي والعشرين تكوف من 

إكساب الطَّلبة ادلعلم من خبلذلا على عمل يالقرف احلادي والعشرين اليت  دلهنة تعترب األكثر أمهية من مهاراتاحلياة وا
 وادلسؤولية وغَتىا من مهارات ،والقيادة ،وادلهارات االجتماعية ،والتَّوجيو الذَّايت ،وادلبادرة، ادلرونة، والقدرة على التَّكيف

 احلياة.
إىل فهدفت  Prasertcharoensuka, Somprachb and Ngangc (2015)أما دراسة 

معهد االختبارات الطَّلبة الذين كانت نتائجهم يف حتصيل  علىادلعلمُت ومهاراهتم احلياتية  كفاياتتأثَت   استكشاؼ مدى
بوية استبانة جلمع استخدمت الدراسة و  طالًبا. (>;<7)و اً معلم (244شارؾ يف ىذه الدراسة ). أقل من ادلتوسط الًتَّ

كما   مستوى عاٍؿ.احلياتية ذات  الطَّلبةادلعلمُت اإلمجالية ومهارات ومهارة أف مستوى كفاءة  النَّتائجكشفت و  البيانات.
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ة أوضحت النَّتائج أف ترتيب متوسطات مهارات ادلعلم تنازلياً كالتَّايل: ادلناىج وإدارة التَّعلُّم، واألخبلؽ والنَّزاىة، وبناء عبلق
بوي، وأخَتًا التَّطوير الذَّايت. من ناحية أخرى، فإف أعلى قيمة وتع اوف مع اجملتمع إلدارة التَّعلُّم، والقياس والتقوًن الًتَّ

متوسطة للمهارات احلياتية عند الطَّلبة ىي بناء العبلقات مع اآلخرين، مث الوعي واحًتاـ الذَّات، والتَّفكَت التَّحليلي، واختاذ 
ادلشكبلت اإلبداعية؛ بينما يأيت يف أقل ادلتوسطات مهارة إدارة العواطف والتَّوتر. وقد أظهرت النَّتائج أف  القرارات، وحلّ 

اتية   على حتصيل الطَّلبة؛ تأثَت إجيايب اذلكاف إدارة التَّعلُّم  مهارة  وأوصت الدراسة . اً سلبي اً ذلا تأثَت كاف يف حُت أف التَّنمية الذَّ
 .لتَّطوير ادلهٍت الذَّايت للمعلم ألمهيتهاا مهاراتتعزيز بضرورة 

ىادفة إىل تطوير طموذج تدرييب لؤلْتاث اإلجرائية  Nasongkhla and Sujiva (2015)وجاءت دراسة 
لتعزيز مهارات ادلعلمُت التَّايلنديُت،  Classroom Innovative Action Research (CIAR)االبتكارية 

( معلمُت، 24مت تطوير برنامج تدرييب طبق على ) اتج تعلُّم الطَّلبة. ولغرض الدراسة،وآثار ىذا النَّموذج عليها وعلى نو 
مت كما شر.  والنَّ  ،التَّفكَتو  ،ظراءتدريب النُّ و  التقٍت،حدي التَّ و  والتَّميُّز األكادديي، ،ادلعلمُت اتتقييم ملف وركَّز على:

استخداـ عدد من األدوات البحثية للقياس الكمي والنَّوعي وىي: تقييم مهارات ادلعلمُت، تقييم مهارات الطَّلبة، تقييم 
( 288وطبقت على ) الطَّلبة، واستبياف لآلباء واألمهات، وادلبلحظة الصَّفية لتعلُّم لطَّلبة، استبياف لالطَّلبةنواتج تعلُّم 

ألمور. وأظهرت النَّتائج أف ادلعلمُت يتمتعوف بدرجة عالية من ادلهارات بعد الربنامج التَّدرييب ( من أولياء ا288طالباً، و)
، وإدارة الصف؛ لكن مل تظهر النَّتائج حتسنًا كبَتًا يف رلاؿ مهارات الطَّلبةمثل: حداثة ادلعلومات األكادديية، وإدارة تعلُّم 

 ادلعلمُت.مهارات لتطوير  CIARية التَّدريب باستخداـ برنامج التَّحليل، والبحث. وخلصت النَّتائج إىل فاعل
هبدؼ مسح آراء الطَّلبة وتصوراهتم حوؿ مدى امتبلؾ ادلعلمُت  Norahmi (2017)ويف دراسة قاـ هبا 

خبلؿ  . ومت مجع البيانات منتعلق بالتَّدريس، والشَّخصية، واالجتماعية، وادلهنيةواليت ت القرف احلادي والعشريندلهارات 
وأظهرت النَّتائج توقع الطَّلبة  برنامج دراسة تعليم اللُّغة اإلصلليزية.( طالبًا من 4;استبياف يضم أسئلة مفتوحة، طُبق على )

ألبرز مهارات معلمي القرف احلادي والعشرين وىي: الكفاءة، وادلهنية، واستخداـ التَّقنية دلساعدة الطَّلبة للحصوؿ على 
ع. إضافة إىل توقعهم من استفادة ادلعلم من اذلواتف الذَّكية، وتفعيل اإلنًتنت كأقوى مصادر ادلعلومات بشكل أسر 

يف  الطَّلبةادلعلومات، مع دتكنهم من تصميم تطبيقات تعليمية، أو استخداـ ووسائل التَّواصل االجتماعي كأداة إلشراؾ 
تمتع بالسُّلوؾ االجتماعي اجليد؛ نظرًا ألنو ديثل قدوة حيتذى سي معلم القرف احلادي والعشرينتعلُّمهم. كما يرى الطَّلبة أف 

هبا داخل الفصل وخارجو، وسيحرص بشدة على مهارة إدارة الفصل مبهارة. كما أكَّدت إجابة الطَّلبة على األسئلة 
ن أف بعضهم ال يبدو ادلفتوحة أف ادلعلمُت احلاليُت كانوا قريبُت جداً من حيث ادلهارات شلا ىو متوقع منهم، على الرغم م

مستعًدا لدمج التَّقنية يف التَّعليم، ومتابعة ادلستجدات العادلية. كما أف ادلعلمُت ْتاجة إىل تطوير الذَّات، واالنضماـ إىل 
برامج تدريب زلفزة. وخلصت الدراسة إىل ضرورة أف يهتم النظاـ التَّعليمي اجلامعي بعملية حتسُت كفايات ادلعلمُت 

 لبلزمة للقرف احلادي والعشرين.ومهاراهتم ا
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 التَّعقيب على الدراسات السَّابقة
ركَّزت الدراسات السَّابقة على مهارات القرف احلادي والعشرين مع رصد رؤى وتصورات ادلعلمُت والطَّلبة حوؿ 

أبرزىا كاف االستبيانات أمهيتها أو مدى امتبلكها.  كما تنوعت األدوات البحثية اليت استخدمتها الدراسات أعبله، ولكن 
للمعلمُت، وللطَّلبة، وللنظاـ  القرف احلادي والعشرين وقوائم تقييم ادلهارات. وخلصت نتائج الدراسات إىل أمهية مهارات

 .دلعلم القرف احلادي والعشرينالتَّعليمي عامة؛ كما أكَّدت النَّتائج على ضرورة االىتماـ ّتانب التَّطوير ادلهٍت ادلستمر 
 الّدراسة وإجراءاتها منهج

ؼ بأنو عرَّ ، ويُ الدراسة حتقيقًا ألىداؼ الدراسة؛ مت استخداـ ادلنهج الوصفي )ادلسحي( النسجامو مع طبيعة
"وصف الظاىرة ادلدروسة من حيث طبيعتها، ودرجة وجودىا فقط، دوف أف يتجاوز ذلك إىل دراسة العبلقة أو استنتاج 

 (.2<2، ص :<<2األسباب" )العساؼ، 
 جتمع وعينة الّدراسةم .1

مجيع طلبة السَّنة التَّحضَتية ّتامعة طيبة بادلدينة ادلنورة والفروع، وادلسجلُت كمستجدين  تكوف رلتمع الدراسة من
( ما نسبتو :789( طالبًا وطالبة. وبلغ عدد الطُّبلب )44>;ـ وعددىم اإلمجايل )<742-=742للعاـ اجلامعي 

%(. ومت اختيار العينة بطريقة عشوائية ْتيث تكوف شاملة :;طالبة، ما نسبتو ) (::98%(؛ بينما الطَّالبات ):8)
( طالبة ما نسبتو =97%( من اجملتمع الكلي؛ وبلغ عدد اإلناث )=24.9( ما نسبتو )47>جملتمع الدراسة، وبلغت )

 %(. <8( وما نسبتو )779%(؛ بينما بلغ عدد الذُّكور )2;)
 أداة الّدراسة  .2

والعشرين يف  احلاديأعضاء اذليئة التَّدريسية دلهارات القرف  ة هبدؼ تقييم مدى امتبلؾاستبانصممت الباحثة 
الباحثة قائمة مهارات اختارت (، فقد 7( و)2اجلدولُت )مجع وتصنيف ادلهارات الواردة يف على  . وبناءالتَّعليم اجلامعي

، لتكوف أداة الدراسة. وصنَّفت الباحثة ادلهارات يف ضحةصياغتها يف عبارات وامت معلم القرف احلادي والعشرين، واليت 
ادلهارات ادلهنية ( مهارات فرعية؛ <وتضم ) مهارات القدرات العقلية والتَّفكَتأربع فئات كونت زلاور االستبانة وىي: 

( :وتضم ) ادلهارات الرقمية( مهارة فرعية؛ 27وتضم ) ادلهارات احلياتية والقيادية( مهارة فرعية؛ 29وتضم ) واألكادديية
 ،متوسطة ،درجة عالية( ذا التَّصنيف: 9-2( مهارة. ومت استخداـ مقياس ليكرت الرباعي )94مهارات، ومبجموع كلي )

 .ضعيفة ،مقبولة
 أداة الدراسةصدق  .3

 صدق المحكمين ( أ)
تدريس مقرر  من ذوي اخلربة يف ;من احملكمُت، عددىم  مت عرضها على رلموعة، حقق من صدؽ أداة الدراسةللتَّ 

مناسبة الفئات ادلختارة كمهارات رئيسة دلعلم القرف احلادي  مدى حوؿ يأر ، هبدؼ إبداء المهارات احلياة اجلامعية
بياف مدى دقة الصياغة مع النَّظر يف مناسبتها للتَّعليم اجلامعي، إضافة إىل  ،ادلهارات الفرعية ذلاانتماء  والعشرين، ومدى
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حيث مت تقليص  ليها احملكمُتإادلبلحظات اليت أشار أغلب ب وقد مت األخذ. حيث سبلمة اللُّغة ووضوح معانيهامن 
 مهارة فرعية موزعة على الفئات أو احملاور األربعة الرئيسة. 94إىل  9:ادلهارات الفرعية من 

 صدق االتساق الدَّاخلي ( ب)
على عينة استطبلعية  التَّطبيق متليو، إنتمي للمحور الذي تية رجة الكلوالدَّ بُت درجة كل عبارة  العبلقةوحلساب 

 كالتَّايل: بَتسوف حساب معامل ارتباط من طلبة السَّنة التَّحضَتية، مث مت (92)مكونة من 
 مع محاورها حقق من صدق االتساق الدَّاخلي لعبارات أداة الدراسة(: حساب معامل ارتباط بيرسون للتَّ 3جدول )

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
2 4.=42** 22 4.<98**  72 4.=49**  82 4.=94**  
7 4.<><**  27 4.<8:**  77 4.=77**  87 4.<>7**  
8 4.=4:**  28 4.=29**  78 4.=2=**  88 4.=49**  
9 4.=4:**  29 4.=2<**  79 4.=2:**  89 4.=4>**  
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 1...االرتباط دال عند مستوى **
( 9عبارات المحور األول )    

 عبارات
( 14) الثَّانيعبارات المحور  

 ةعبار 
( 12) الثالثعبارات المحور  

 ةعبار 
( 5) الرابععبارات المحور    

 عبارات
( أف نتائج معامل ارتباط بَتسوف بُت درجة كل عبارة، والدَّرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 8يتضح من جدوؿ )

(؛ وىذا يدؿ على أف عبارات األداة صادقة وصاحلة 4.42إليو كانت مجيعها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 لقياس ما أعدت لقياسو. 

 ثبات أداة الدراسة .4
التَّطبيق على بعد وذلك  Cronbach's Alphaمت حساب ثبات االستبانة باستخداـ معامل ألفا كرونباخ 

 . وجاءت النَّتائج  كما يف اجلدوؿ التَّايل: ( من طلبة السَّنة التَّحضَتية92عينة استطبلعية مكونة )
 
 
 



دريسية الهيئة أعضاء لدى  2030 رؤية ظل في والعشرين الحادي القرن  مهارات ثقييم
َّ
 هظر وجهة من طيبة بجامعة الت

نة طلبة حضيرية السَّ
َّ
 العمري  حمزة رشيد حياة. د                                                                                       الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 (: حساب معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة4جدول )
مهارات القدرات 
 العقلية والتَّفكَت

ادلهارات ادلهنية 
 واألكادديية

ادلهارات احلياتية 
 والقيادية

ادلهارات 
 الرقمية

الثبات الكلي 
 لبلستبانة

4.=>2 4.>94 4.>9< 4.==> 4.><9 
للمحاور معامل ثبات ألفا كرونباخ بلغت قيمة ارتفاع ثبات زلاور االستبانة حيث  (9رقم )يتضح من اجلدوؿ 

مقبولة، كما يتضح و وىي معامبلت ثبات مرتفعة ( على التَّوايل، <==.4(، و)>9<.4(، و)94<.4(، و)2<=.4األربعة )
(، شلا يدؿ على قبوؿ ثبات االستبانة بشكل عاـ. ولتسهيل 9><.4حيث بلغ ) الكليارتفاع معامل ثبات االستبانة 

 مقبولة، 8 ، متوسطة =9=  عالية) كالتَّايل:مقياس ليكرت الرباعي  درجات حتديد مستوى اإلجابة على مت تفسَت النَّتائج 
طوؿ الفئة=  تلك اإلجابات إىل أربع مستويات متساوية ادلدى من خبلؿ ادلعادلة: كما ُصنفت(،  2=  ضعيفة، 7= 

 (.:ؿ )انظر جدو  مدى ادلتوسطاتوىو  :>.4= 9 ÷( 2-9عدد درجات ادلقياس = ) ÷أقل قيمة(  –)أكرب قيمة 
 المستخدم في أداة الدراسة المقياس (: توزيع الفئات وفق تدرج5جدول )
 2=درجة ضعيفة 7=درجة مقبولة 8=درجة متوسطة 9= درجة عالية الوصف

 9>.2-2 <7.9-:>.2 8.79-:.7 9-:8.7 مدى ادلتوسطات
 إجراءات الدراسة .5

بعد التَّأكد من اخلصائص السيكومًتية ألداة الدراسة من صدؽ وثبات، أمكن اخلروج بالصيغة النهائية لبلستبانة، 
على أساتذة مقرر مهارات احلياة اجلامعية إلرساذلا -بعد أخذ ادلوافقة الرَّمسية–مث مت حتويلها لصيغة إلكًتونية حيث وزعت 

لطلبة ادلقرر يف جامعة طيبة بادلدينة ادلنورة والفروع، كما مت إرساؿ الرَّابط إىل جتمع طلبة السَّنة التَّحضَتية. وقد استمر 
حيث بدأت االختبارات النهائية للفصل الدراسي  تفعيل الرَّابط من األسبوع الثالث عشر وحىت األسبوع اخلامس عشر،

ـ، شلا أدى إىل انشغاؿ الطَّلبة فيها. مث مت ترميز البيانات باستخداـ برنامج احلـز <742-=742الثَّاين من العاـ اجلامعي 
دراسة، إلجراء االختبارات اإلحصائية هبدؼ اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضها. وبناء على ىدؼ ال SPSSاإلحصائية 

مت اختيار التكرارات، والنسب ادلئوية، وادلتوسطات احلسابية، واالضلرافات ادلعيارية، وكذلك اختبار )ت( للعينات ادلستقلة 
 حلساب الفروؽ وفقاً دلتغَت اجلنس.

 نتائج الّدراسة ومناقشتها
 على حده. يف ىذا اجلزء يتم اإلجابة على أسئلة الدراسة األربعة، وفرض الدراسة، ومناقشة كلٍ 

 إجابة السؤال األول للدراسة .1
ما مدى امتالك أعضاء الهيئة التَّدريسية لمهارات القدرات العقلية والتَّفكير عند "لئلجابة على السؤاؿ األوؿ: 

 "، تشَت النَّتائج رلمبلً يف تدريس مقرر مهارات الحياة الجامعية من وجهة نظر طلبة السَّنة التَّحضيرية بجامعة طيبة؟
دلهارات القدرات العقلية ( أف متوسط مجيع العبارات جاء بدرجة عالية، شلا يؤكد امتبلؾ أعضاء ىيئة التَّدريس ;دوؿ )ج

 . والتَّفكَت عند تدريس مقرر مهارات احلياة اجلامعية من وجهة نظر طلبة السَّنة التَّحضَتية
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 (: النسب والتكرارات والمتوسطات الحسابية 6جدول )
 واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك أعضاء الهيئة التَّدريسية لمهارات القدرات العقلية والتَّفكير 

 
" تصدَّرت أعلى ادلعلومات وتفسَتىا وبناء االستنتاجاتاجلمع والرَّبط بُت كما تدؿ النَّتائج أعبله أف مهارة "

شلارسة (، ويليهما مهارة "8:.8" مبتوسط )القدرة على الفهم ادلتعمق والتَّفكَت النَّاقد واالستنباط(، مث "9:.8ادلتوسطات )
االستماع للرأي اآلخر ارة "(" مث مه2:.8" مبتوسط )التَّفكَت ادلنطقي السَّليم يف فهم ادلشكبلت وحلوذلا قبل اختاذ القرار

"، تقبل النَّقد البناء لؤلفكار واحلوارات ادلطروحة(. وتأيت بعدىا ادلهارات التَّالية: "4:.8" مبتوسط )وادلخالف ْتيادية
نقد وحتليل أنواع سلتلفة من "، "التَّفكَت بصورة إبداعية حرة أثناء التَّدريس"، "القدرة على البحث واالكتشاؼ واالبتكار"

( على التَّوايل. وجاءت يف ادلرتبة األخَتة 8.98، 8.99، >8.9، <8.9" مبتوسطات متقاربة )ادلشكبلت بطرؽ مبتكرة
(. وتدؿ نتائج احملور <8.8" مبتوسط )إعداد مهاـ تساعد على تنمية ادلهارات الشَّخصية والتَّطوير الذَّايت للمتعلممهارة "

بأنواعو بصورة الفتة الىتماـ الطَّلبة  القدرات العقلية والتَّفكَتارسة مهارات األوؿ على قدرة األستاذ اجلامعي على شل
 اجلامعيُت. 

 ضعيفة مقبولة متوسطة عالية العبارات ـ
 ادلتوسط
 احلسايب

االضلراؼ 
 الًتتيب ادلعياري

القدرة على البحث واالكتشاؼ   .2
 واالبتكار.

8>8 
(:;)% 

7;> 
(8=.8)% 

74 
(7.=)% 

74 
(7.=)% 8.9< 4.;> 

; 

القدرة على الفهم ادلتعمق والتَّفكَت النَّاقد   .7
 واالستنباط.

98: 
(;7)% 

72< 
(84.>)% 

89 
(9.=)% 

2; 
(7.8)% 

8.:8 4.<4 7 

شلارسة التَّفكَت ادلنطقي السَّليم يف فهم   .8
 ادلشكبلت وحلوذلا قبل اختاذ القرار.

987 
(;2.:)% 

729 
(84.:)% 

8: 
(:)% 

72 
(8)% 

8.:2 4.<8 8 

 <=8 التَّفكَت بصورة إبداعية حرة أثناء التَّدريس.  .9
(::.9)% 

7:; 
(8;.:)% 

87 
(9.;)% 

7: 
(8.;)% 

8.99 4.<9 < 

:.  
 االستماع للرأي اآلخر وادلخالف ْتيادية.

98< 
(;7.8)% 

2>: 
(7<.=)% 

:8 
(<.:)% 

2< 
(7.9)% 8.:4 4.<9 

9 

تقبل النَّقد البناء لؤلفكار واحلوارات   .;
 ادلطروحة.

98: 
(;7)% 

2>; 
(7<.>)% 

:4 
(<.2)% 
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(8)% 8.9> 4.<; 

: 

إعداد مهاـ تساعد على تنمية ادلهارات   .>
 الذَّايت للمتعلم.الشَّخصية والتَّطوير 
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اجلمع والرَّبط بُت ادلعلومات وتفسَتىا   .=
 .وبناء االستنتاجات
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74 
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نقد وحتليل أنواع سلتلفة من ادلشكبلت   .<
 .بطرؽ مبتكرة
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 الثالث ;2.: =82.7 ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري للمحور األوؿ
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أف اخلروج عن التَّقليدية يف التَّدريس واليت ساعد عليها عوامل عدة منها: طبيعة  وديكن تفسَت ىذه النَّتيجة
دـ يف بداية أو أثناء احملاضرات، مع النقاش، اليت تستخ تموضوعات ادلقرر، واألنشطة الصَّفية ادلصاحبة، والفيديوىا

والتَّفاعل، وإثارة التَّفكَت يف مشكبلت تبلمس الواقع أو ما يطلق عليها "األحداث السَّاخنة"، كل ذلك أثر على تصورات 
ا يؤكد ىذه النَّتيجة الطَّلبة ضلو مهارات أستاذ ادلقرر اإلبداعية، واحملفزة واليت تساعد على تطوير شخصية ادلتعلم إجيابياً. وشل

 Kobaliaأيضاً، األفكار اخلبلقة اليت طرحها الطَّلبة أثناء إصلاز ادلشروعات الصَّفية. وتتفق ىذه النَّتيجة مع نتائج دراسة )
and Garakanidze (2010  اليت أكَّدت على أف من أبرز مهارات معلم القرف احلادي والعشرين ىي قدرتو على

، واختاذ القرار، وإجيابيتو ضلو، التَّفكَت، واإلبداع، واالبتكار. ويف ادلقابل ال تتفق ىذه النَّتيجة تشخيص وحّل ادلشكبلت
اليت أكَّدت دتيُّز ادلعلم مبهارات التَّفكَت، والقدرات  Nasongkhla and Sujiva (2015)جزئياً مع نتائج دراسة 

 رتبة السادسة والثامنة يف ترتيب عبارات احملور يف الدراسة احلالية. العليا ما عدا مهاريت البحث والتَّحليل واليت احتلتا ادل
 إجابة السؤال الثَّاني للدراسة .2

ما مدى امتالك أعضاء الهيئة التَّدريسية للمهارات المهنية واألكاديمية عند لئلجابة على السؤاؿ الثَّاين: "
"، تشَت النَّتائج رلمبًل يف السَّنة التَّحضيرية بجامعة طيبة؟تدريس مقرر مهارات الحياة الجامعية من وجهة نظر طلبة 

للمهارات ادلهنية ( أف متوسط مجيع العبارات جاء بدرجة عالية، شلا يؤكد امتبلؾ أعضاء ىيئة التَّدريس >جدوؿ )
 . واألكادديية من وجهة نظر طلبة السَّنة التَّحضَتية

(، يليها مهارة >;.8" مبتوسط )احًتاـ أخبلقيات مهنة التَّدريسارة "فجاءت يف ادلرتبة األوىل بأعلى ادلتوسطات مه
إيصاؿ األفكار وادلعارؼ وادلعلومات (، واحتلت ادلرتبة الثَّالثة مهاريت "4;.8" مبتوسط )ربط األمثلة بالواقع ادلعايش للطَّلبة"

(. أما 9:.8" بقيم متوسط متماثلة )ادلسئوليةدتثل القدوة للطَّلبة يف األخبلؽ وااللتزاـ وحتمل  " و"بصورة ميسرة وفعالة
(. واحتلت ادلرتبة اخلامسة بقيم =8.9" فجاءت يف ادلرتبة الرابعة مبتوسط )حداثة ادلعارؼ وادلعلومات يف التَّخصُّصمهارة "

علومات تنمية قدرة الطَّلبة على البحث عن مصادر ادل" و"إدارة الصف بفاعلية وسبلسة( مهاريت ">8.9متوسط متماثلة )
عمق الوعي باألحداث ( وىي ";8.9". أما ادلرتبة السادسة فاحتلتها ثبلث مهارات بقيم متوسطات متطابقة )ادلوثوقة

مساعدة الطَّلبة على اكتساب مهارات التَّعلُّم الذَّايت "، و"إثارة األسئلة احملفزة على النقاش الفعَّاؿ"، و"االجتماعية والعادلية
تقدًن التَّغذية الراجعة على أعماؿ الطَّلبة ". وجاءت يف ادلراتب األربع األخَتة ادلهارات التَّالية: "ياةوالتَّعلُّم مدى احل

توفَت بيئة تعليم تشجع على إثارة التَّساؤالت "، و"استخداـ اسًتاتيجيات تدريسية زلفزة للتَّفاعل والتَّفكَت"، و"ونقاشاهتم
، =8.8، 8.92" مبتوسطات )يق وسائل منوعة لتقييم أداء الطَّلبة الصَّفيتطب"، و"واالنفتاح على األفكار اجلديدة

 ( على التَّوايل.:8.8، ;8.8
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وتفسر الباحثة ىذه النَّتيجة مبا دلسو الطَّلبة من تغيَت جذري يف التَّدريس اجلامعي عن التَّعليم العاـ الذي ىم 
بل ىناؾ قفزات كبَتة  ؛بادلعارؼ، وادلعلومات، واألمثلة اليت يتضمنها ادلقرر فقطعادة حديثي عهد بو، إذ ال يلتـز األستاذ 

ضلو ادلعارؼ اجلديدة، وربط األمثلة بالواقع، مع إثارة أسئلة صفية زلفزة للرأي، والرأي اآلخر. إضافة إىل نوعية التَّكليفات 
دينح  ؛ وكبلمهارتبط مبشكبلت واقعيةت اليت ةاجلماعيوالتَّكليفات ، اإلبداع الفٍت وادلعلومايت للطَّلبة حتّفزالصَّفية الفردية اليت 

من  وأالطَّلبة فرص ادلراجعة واحلصوؿ على نقاش منفرد مع أستاذ ادلقرر، مع احلصوؿ على تغذية راجعة شفوية ومكتوبة، 
طريقة النقاش اذلادئ، واحلوار . كل ما سبق، إضافة إىل ادلخصصة للمتابعة والتَّوجيو خبلؿ رلموعات التَّواصل االجتماعي

لطَّلبة عن مستوى مهارات أساتذهتم ادلهنية، التَّصورات اإلجيابية ل كوَّفأنو   يظهرادلقنع، وااللتزاـ بأدب احلديث والنقاش، 
 Kobalia andوىذه النَّتيجة تتفق مع نتائج دراسة ) واألكادديية، شلا جعلها تتصدر ادلهارات مجيعاً.

Garakanidze (2010 وكذلك دراسة ،Ongardwich et al. (2015)  وكذلك نتائج دراسة
Prasertcharoensuka et al. (2015)  اليت أكَّدتا أف ادلهارات ادلهنية، واألكادديية تتفوؽ غَتىا من مهارات

معلمي أف  Yüksel (2014)معلم القرف احلادي والعشرين. واختلفت نتائج ىذه الدراسة جزئيًا مع ما ذكرتو دراسة 
القرف ما زالوا يف حاجة إىل مزيد من ادلساعدة يف إدارة الفصوؿ الدراسية رغم دتيزىم يف معظم مهارات القرف احلادي 

 والعشرين.
 للدراسة لثإجابة السؤال الثا .3

"ما مدى امتالك أعضاء الهيئة التَّدريسية للمهارات الحياتية والقيادية عند : لثلئلجابة على السؤاؿ الثا
"، تشَت النَّتائج رلمبًل يف مقرر مهارات الحياة الجامعية من وجهة نظر طلبة السَّنة التَّحضيرية بجامعة طيبة؟ تدريس

احلياتية ( أف متوسط مجيع العبارات جاء بدرجة عالية، شلا يؤكد امتبلؾ أعضاء ىيئة التَّدريس للمهارات =جدوؿ رقم )
 من وجهة نظر طلبة السَّنة التَّحضَتية.  والقيادية

 (: النسب والتكرارات والمتوسطات الحسابية 8جدول )
 الحياتية والقياديةلمهارات لواالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك أعضاء الهيئة التَّدريسية 
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" حيث تقدير العمل اجلماعي والتَّعاوينيف مهارة " أعضاء ىيئة التَّدريس ( على دتيُّز=جدوؿ رقم )تدؿ نتائج و 
تعزيز القدرة على احلوار اإلجيايب والنقاش يف ادلرتبة الثَّانية مهاريت "(، وجاءت >:.8جاءت يف ادلرتبة األوىل مبتوسط )

التَّواصل الفعَّاؿ (. بينما احتلت ادلرتبة الثَّالثة مهارة "::.8" مبتوسط )ادلشاركة والتَّفاعل االجتماعي مع الطَّلبة"، و"اذلادؼ
(. كما جاءت ادلهارات الثبلثة التَّالية يف 8:.8توسط )" مبوادليّسر مع الطَّلبة بصورة لفظية ومكتوبة ويف سياقات متنوعة

تقسيم األدوار وادلهاـ "، "تثمُت ادلسامهات اليت يقدمها كل عضو يف فريق العمل(، وىي: "2:.8ادلرتبة الرابعة ومبتوسط )
وجاءت يف ادلراتب اخلمسة األخَتة ". احًتاـ حرية الطَّلبة يف اختيار ادلبادرات والتَّكليفات الصَّفية"، و"يف األعماؿ الصَّفية

القناعة بقدرات الطَّلبة االبتكارية واإلبداعية "، و"متابعة الطَّلبة يف تأدية ادلهاـ بشكل دائمادلهارات ادلتتالية اآلتية: "
امل يف ادلواقف ادلرونة يف التَّع"، وكذلك "حتفيز مهارات التَّواصل مع اآلخرين لدى الطَّلبة"، و"لتصميم مشاريع تعلُّم ىادفة

، =8.9، <8.9، 4:.8" مبتوسطات )التعاطف والتَّفاعل الوجداين مع ظروؼ الطَّلبة ادلختلفة"، وأخَتاً "الصَّفية ادلختلفة
 ( على التَّوايل. ;8.9، >8.9

ريس خبلؿ فًتة يعكسو التَّجربة اإلجيابية اليت مر هبا الطَّلبة وأعضاء ىيئة التَّد تفسَت ىذه النَّتيجة وترى الباحثة أف
إصلاز مشروعات ادلقرر اليت أظهرت مرونة، وتعاوف، ومتابعة، وحتفيز، وتواصل أساتذة ادلقرر من الطَّلبة إلصلاز الفعَّاليات 
ادلختلفة سواء داخل أو خارج اجلامعة، وما قابلو الطَّلبة من إظهار حلماسهم، وقدراهتم، وإبداعاهتم، وابتكاراهتم اليت مت 

صور، والفيديوىات، وكذلك التَّقارير اليت كتبها الطَّلبة بأنفسهم. يضاؼ إىل ذلك، العمل يف فرؽ منظَّمة، ذات توثيقها بال
أدوار فردية زلددة، يسودىا التَّعاوف، واالحًتاـ، مع حتمل ادلسئولية. مع التَّأكيد على دور ادلتابعة ادلستمرة من أساتذة 

ادلرونة يف التَّعامل يف ادلواقف الصَّفية   .:
 ادلختلفة.
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واجو التَّطبيق العملي أو ادليداين للمشروع. ىذه التَّجربة رفعت مستوى قناعة الطَّلبة ادلقرر لتذليل العقبات اليت ديكن أف ت
مبهارات أساتذهتم فيما خيص ادلهارات احلياتية، والقيادية، واليت احتلت ادلرتبة الثَّانية يف مستوى امتبلؾ أعضاء ىيئة 

ودراسة  Ongardwich et al. (2015)التدريس ذلا. وتتفق نتيجة ىذا احملور مع نتائج دراسة 
Prasertcharoensuka et al. (2015) وكذلك دراسة ،Norahmi (2017)  اليت أكَّدت مجيعها على

أمهية ادلهارات احلياتية دلعلم القرف احلادي والعشرين وكذلك للطَّلبة وخاصة التَّواصل، وادلرونة، واحلوار اإلجيايب، وتقدير قيمة 
 ادلتابعة الدَّائمة دلستوى تقدـ أداء الطَّلبة. العمل اجلماعي والفردي، مع

 للدراسةالرابع إجابة السؤال  .4
عند تدريس مقرر  الرقمية"ما مدى امتالك أعضاء الهيئة التَّدريسية للمهارات : الرابعلئلجابة على السؤاؿ 

( <النَّتائج رلمبلً يف جدوؿ رقم )"، تشَت مهارات الحياة الجامعية من وجهة نظر طلبة السَّنة التَّحضيرية بجامعة طيبة؟
من وجهة نظر طلبة  الرقميةأف متوسط مجيع العبارات جاء بدرجة عالية، شلا يؤكد امتبلؾ أعضاء ىيئة التَّدريس للمهارات 

 السَّنة التَّحضَتية. 
 النسب والتكرارات والمتوسطات الحسابية (: 9جدول )

 الرقميةلمهارات للهيئة التَّدريسية امتالك أعضاء ا واالنحرافات المعيارية لدرجة

 
" جاءت يف دمج تقنية ادلعلومات واالتصاؿ يف التَّعليم بصورة فعالةوبالنَّظر إىل اجلدوؿ أعبله يتضح أف مهارة "

(. =8.9" ادلرتبة الثَّانية مبتوسط )الوعي بادلستجدات الرقمية احلديثة(؛ بينما احتلت مهارة "2:.8ادلرتبة األوىل مبتوسط )
" فقد مساعدة الطَّلبة على إتقاف استخداـ التَّقنية يف التَّعلُّم" و"داـ التَّقنية يف التَّعلُّمتشجيع الطَّلبة على استخأما مهاريت "

توجيو الطَّلبة لفهم كيفية تطبيق الربامج  (. وجاءت يف ادلرتبة األخَتة مهارة "8.98احتلتا ادلرتبة الثَّالثة مبتوسط )
 (. 8.97سط )" مبتو والتَّطبيقات اإللكًتونية يف مهاـ التَّعلُّم

 ادلتوسط ضعيفة مقبولة متوسطة عالية العبارات ـ
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

 الًتتيب

دمج تقنية ادلعلومات واالتصاؿ يف التَّعليم   .2
 بصورة فعالة.
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وسائل إىل ما تفرضو موضوعات ادلقرر استخداـ وتوظيف للتَّقنية، وكذلك نوعية  ىذه النَّتيجة وتعزو الباحثة
ادلستخدمة سواء للتَّشارؾ يف ادلعلومات، أو الرد على االستفسارات، أو مساعدة الطَّلبة أو خبلفو من  التَّواصل االجتماعي

وبالطَّبع دمج وتوظيف التَّقنية مل يُعد خياراً ألي معلم يف العصر احلايل؛ بل ىو أمر حتمي  استخداـ دائم ومكثف للتَّقنية.
 Kobalia and Garakanidze)تقتضيو جودة عملية التَّعليم والتَّعلُّم. وتتفق ىذه النَّتيجة مع نتائج دراسة 

ع استخداـ ادلعلمُت للتَّقنية والذي ؛ ولكنها ال تتفق مع نتائج دراسة واقYüksel (2014)، وكذلك دراسة 2010)
بأف معلم القرف احلادي والعشرين غَت مستعد دتامًا لدمج التَّقنية بالتَّعليم  Norahmi (2017)ذكرتو نتائج دراسة 

 بكفاءة وفاعلية. 
ة دلهارات ادلهني(، يتضح أف ا<، =، >، ;وبالنَّظر رلمبًل لنتائج استجابات العينة كما وردت يف اجلداوؿ )

مهارات القدرات (، ويليهما :97.2مبتوسط ) دلهارات احلياتية والقيادية(، مث ا;;.=9تصدَّرت مبتوسط ) واألكادديية
 (.>7.>2مبتوسط ) دلهارات الرقمية(، وأخَتاً ا=82.7مبتوسط ) العقلية والتَّفكَت

 للدراسة اختبار فرض .5
ذات داللة إحصائية بين درجة امتالك أعضاء ال توجد فروق " على لئلجابة عن فرض الدراسة والذي ينص

"، مت استخداـ الهيئة التَّدريسية لمهارات القرن الحادي والعشرين في المهارات الرئيسة األربعة وفقًا لمتغير الجنس
 (.24اختبار )ت( للعينات ادلستقلة كما يف اجلدوؿ رقم )

بين درجة امتالك أعضاء الهيئة التَّدريسية  للعينات المستقلة لداللة الفروق نتائج اختبار ت (: .1جدول )
 القرن الحادي والعشرين وفق متغير الجنسمهارات ل

ادلتوسط  العدد اجلنس احملور
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

مستوى  قيمة ت درجة احلرية
 الداللة

حجم 
 التأثَت

مهارات القدرات 
 العقلية والتَّفكَت

 ::.8 <>.87 9>7 طبلب
<44 -<.487 4.44 4.4< 

 >>.: 84.87 =97 طالبات
دلهارات ادلهنية ا

 واألكادديية
 <;.: 2.78: 9>7 طبلب

<44 -<.9:2 4.44 4.4< 
 87.< 42.>9 =97 طالبات

دلهارات احلياتية ا
 والقيادية

 >4.: >99.2 9>7 طبلب
<44 -;.;2= 4.44 4.4; 

 78.= :=.94 =97 طالبات

 دلهارات الرقميةا
 7.99 >7.=2 9>7 طبلب

<44 -<.4=2 4.44 4.4< 
 ;;.8 9;.;2 =97 طالبات

ويتضح من اجلدوؿ أعبله وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت الطُّبلب والطَّالبات لصاحل الطُّبلب يف ادلهارات 
( على التَّوايل وكاف حجم التأثَت >7.=2(، )>99.2)(، 2.78:(، )<>.87األربعة الرئيسة بقيم متوسطات كالتَّايل )
 حسب معامل إيتا تربيع ذا تأثَت متوسط. 

وجتد الباحثة أف ىذه النَّتيجة قد تستند إىل مرونة األساتذة الذُّكور مع الطَّلبة من حيث إمكانية التَّدريس خارج 
نسبة للطُّبلب، أو استقباؿ ضيوؼ من خارج اجلامعة أو الفصوؿ، أو إصلاز ادلشاريع خارج أسوار اجلامعة لسهولة األمر بال



دريسية الهيئة أعضاء لدى  2030 رؤية ظل في والعشرين الحادي القرن  مهارات ثقييم
َّ
 هظر وجهة من طيبة بجامعة الت

نة طلبة حضيرية السَّ
َّ
 العمري  حمزة رشيد حياة. د                                                                                       الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  ي  )الج 
ان   (الث 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

154 

داخلها، أو عمل زيارات ميدانية داخل مرافق اجلامعة؛ وصعوبة ذلك على الطَّالبات إذ يستدعي القياـ بأي زيارات ميدانية 
مور. وبالتَّايل، مطولة من اإلجراءات اإلدارية، واألذوف، والتَّصرحيات شلا يصعب كثَت من األ ةخارجية أو داخلية لسلسل

سيكوف ىناؾ رلاالت واسعة، وفرصًا ال زلدودة دلمارسة مهارات معلم القرف احلادي والعشرين ألعضاء ىيئة التَّدريس 
ىيئة التَّدريس الذُّكور مثل مهارات التَّفكَت، ومهارات القيادة، واحلياة، وادلهارات األكادديية، وكذلك الرقمية عن عضوات 

 اإلناث.
 والمقترحات الّتوصيات

مبهارات القرف احلادي والعشرين بناًء على نتائج الّدراسة، يظهر جلياً ضرورة االىتماـ  .2
تطوير ادلناىج واخلُطط الّدراسية، وطرؽ التَّدريس، وأساليب التَّقييم وذلك من خبلؿ 

 مبا حيقق نواتج التَّعلُّم.
عن دوره  القرف احلادي والعشريندلعلم  ضرورة تبٍت أعضاء ىيئة التَّدريس للدَّور اجلديد .7

 التَّقليدي كملقن للمعارؼ وادلعلومات، إىل كونو مرشداً، وموجهاً، ومقّيماً للتَّعلُّم.
بناًء على نتائج الدراسة، بات لزامًا على الكليات بأقسامها ادلختلفة أف تعمل على  .8

 إجياد بيئات داعمة وزلفزة دلمارسة مهارات القرف احلادي والعشرين تعلُّماً وتعليماً. 
وضع اسًتاتيجية مؤسسية تضم برامج جاّدة يف التَّنمية ادلهنية تتسم بوضوح اذلدؼ،  .9

م، وشلارسة، وإتقاف والطَّلبة لتعلُّ  األساتذةإىل معرفة احتياجات  وجودة احملتوى، هتدؼ
 مهارات القرف احلادي والعشرين. 

رلتمعات التَّعلُّم ادلهنية يف مؤسسات التَّعليم العايل والًتَّكيز على التَّعلُّم إنشاء  .:
شلا لفعَّالة تبادؿ اخلربات التَّعلُّمّية اوالذي يهدؼ إىل التَّشاركي ادلعتمد على اخلربات 

 من فرص التَّعلُّم. يزيد
)باختبلؼ اجلنس  ألعضاء ىيئة التَّدريس والطَّلبةتطوير مهارات التَّعلُّم الذَّايت  .;

كفاءات من خبلؿ إعادة النَّظر يف النَّموذج التَّقليدي الوالتَّخصُّص( لرفع مستوى 
 تعلُّمتزيد فرص إتقاف وإجياد بيئة تعلُّمية تيّسر تطوير الذَّات و  ،لعملية التَّدريس

 مهارات وخربات متنوعة تستجيب دلتطلَّبات سوؽ العمل.
 لمراجع العربيةا

. ورقة عمل مقدمة إىل ادلؤدتر الدُّويل لتقوًن التَّعليم حتت ياالتجاهات العالمية في التَّعليم العال(. =742تانغ، بولُت )
 ;-9يف الرياض، ادلملكة العربية السعودية، يف الفًتة من شعار "مهارات ادلستقبل.. تنميتها وتقوديها"، ادلنعقد 

 .=742ديسمرب 
. ترمجة: بدر بن عبد اهلل مهارات القرن الحادي والعشرين التَّعلُّم للحياة في زماننا(. 7428ترلينج، بَتين؛ فادؿ، تشارلز)

 الصاحل. جامعة ادللك سعود، الرياض
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التَّعليم من أجل المستقبل: (. :742؛ بينياف، زو؛ تاف، كريس؛ خيا، ليو )جياف، ليو؛ روي، وي؛ تشنغ، ليو؛ ماف، شي
تقرير مقدـ إىل مؤدتر القمة العادلي لبلبتكار  التجربة العالمية لتطوير مهارات ومهارات القرن الحادي والعشرين.

بوي، بكُت يف الفًتة   .:742سبتمرب  :7إىل  78من يف التَّعليم )وايز(، ادلنعقد يف أكادديية الصُت لئلبداع الًتَّ
لجمعية لورقة عمل مقدمة إىل ادلؤدتر العلمي الدُّويل الثالث  .21مهارات معلم القرن ال (. :742، مها كماؿ )حفٍت

-27ادلصرية للمناىج وطرؽ التَّدريس بعنواف: "برامج إعداد ادلعلمُت يف اجلامعات من أجل التميز" يف الفًتة من 
  .:742مشس، مصرأغسطس، جامعة عُت 28

 مت االسًتجاع من: .. موضوع، أكرب موقع عريب بالعاملثورة المعلومات(. =742احلياري، إدياف )
http://cutt.us/gi39U  

التَّعليم عبر تعلومهم: نظرة في تعليم الدُّول العشر األوائل عالميًا في مجال (. :742الدخّيل، عزاـ بن زلمد )
 . الدار العربية للعلـو ناشروف، بَتوت، لبناف.تعليمهم األساسي

. مت ;742فرباير  2بتاريخ  جريدة الحياة الجديدة،(. من ىو ُمعلم القرف احلادي والعشرين؟ ;742زامل، رلدي علي )
  http://cutt.us/tNalI االسًتجاع من:

مت  .(211مجلة المعرفة )(. معلم القرف احلادي والعشرين. 7427الزىراين، أمحد عوضو؛ إبراىيم، حيِت عبد احلميد )
  http://cutt.us/e85Td االسًتجاع من:

(. مدى تضمُت مهارات القرف احلادي والعشرين يف مقرر العلـو ادلطور للصف األوؿ ;742سبحي، نسرين بنت حسن )
 .99-< (،1) 1مجلة العلوم التَّربوية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز، ادلتوسط بادلملكة العربية السعودية. 

رف احلادي والعشرين يف مناىج العلـو بالتَّعليم األساسي يف (. إطار مقًتح لدمج مهارات الق7429شليب، نواؿ زلمد )
 .88-2 (،.1) 13المجلة التَّربوية المتخصصة، مصر. 

جريدة األهرام (. مواصفات معلم القرف احلادي والعشرين بُت النَّظرية والتَّطبيق. =742عبد الرزاؽ، صبلح عبد السميع )
http://www.ahram- جاع من:مت االسًت  .=742مايو،  24بتاريخ  ،الكندي

canada.com/137584/  
 .مكتبة العبيكاف، الرياض . الطبعة األوىل.العلوم السلوكية فيالمدخل إلى البحث  (.:<<2بن محد ) العساؼ، صاحل

بوية يف القرف احلايل. 7422قاسم، أرلد )  آفاق علمية (. دراسة حوؿ التَّغَتات البلزمة يف أدوار القائمُت على العملية الًتَّ
 http://al3loom.com/?p=1012مت االسًتجاع من:  وتربوية.
(. درجة إدراؾ القائمُت على عمليات التَّعلُّم يف األردف ألدوارىم اجلديدة يف القرف احلادي والعشرين، 7422القداح، زلمد )

 .:<->> ،(1) 7المجلة األردنية في العلوم التَّربوية، وشلارستهم ذلا. 
ورقة  القرن الحادي والعشرين.تحديات إعداد المعلمين وتأهيلهم في ضوء مهارات (. >742ادلساعيد، تركي فهد )

بية والعلـو األساسية حتت شعار أثر العلـو اإلنسانية على ترسيخ اذلوية الوطنية ” عمل مقدمة للمؤدتر الرابع لكلية الًتَّ
 .>742/:/="، وادلنعقد يف جامعة ادلثٌت، بالعراؽ بتاريخ  وبناء الدَّولة

http://cutt.us/gi39U
http://cutt.us/gi39U
http://cutt.us/tNalI
http://cutt.us/e85Td
http://www.ahram-canada.com/137584/
http://www.ahram-canada.com/137584/
http://www.ahram-canada.com/137584/
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 مستخلص الدراسة:
ىدفت الدراسة إىل التعرف على أعلية رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت من وجهة نظر معلمات األحياء يف 

تطبيق رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء يف مدينة الرياض مدينة الرياض، والكشف عن معوقات 
مكتب الشمال، الروايب، -واتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي، وسبثل رلتمع الدراسة يف معلمات األحياء يف مدينة الرياض 

قصدية، واستخدمت الدراسة ( معلمة مت اختيارىن بطريقة ٘٘ٔ( معلمة، وعينتها تكونت من )ٕٚٔبواقع ) -احلرس 
وخلصت ،  مٜٕٔٓه/ٓٗٗٔلدراسي االستبانة كأداة جلمع بيانات الدراسة. وطبقت الدراسة يف الفصل الثاين من العام ا

 متوسطةجاءت استجابات عينة الدراسة حول أعلية رلتمعات التعلم ادلهٍت عرب اإلنًتنت بدرجة  الدراسة إىل النتائج التالية:
(، كما جاءت استجابات عينة الدراسة دلعوقات تطبيق رلتمعات التعلم ادلهنية بدرجة عالية 4ٖٗٓط )حيث بلغ ادلتوس

 يف ضوء ما توصلت إىل الدراسة من نتائج توصي الباحثة دبا يلي: (.4ٕٖ٘سط )حيث بلغ ادلتو 
 .العمل على تطوير رلتمعات التعلم ادلهنية واالستفادة من اإلنًتنت كمصدر للتنمية ادلهنية-ٔ
 وضع خطط تنفيذية جملتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت والعمل على تقييم سلرجاهتا. -ٕ

 : رلتمعات التعلم ادلهنية، رلتمعات التعلم ادلهنية عرب االنًتنت. الكلمات المفتاحية
Abstract 

The purpose of the study is to identify   The Importance of Online Learning Communities 
from the Perspectives of Riyadh  biology female teachers, and to find out the obstacles to the 
implementation of online professional learning communities among biology teachers in  Riyadh 
city .The descriptive method has been applied, the study population consisted of biology female 
teachers in Riyadh city- offices of al-Shamal , Al Rawabi, Al-Haras  totaling (217) female 
teachers, whose sample consisted of (155) female teachers selected in a purposive way. The study 
used a questionnaire as a tool to collect the study data. It was applied in the second semester of the 
school year 1440 AH/2019  .  

The study concluded the following results: The study sample's responses to the The 
importance of online professional learning communities were high, with an average of (3, 40), and 
the study sample's responses to the constraints on the application of  professional  learning 
communities had a high degree, with an average of(3.52). In the light of the findings of the study, 
the researcher recommends the following: 

1) Working on the development of professional learning communities and the use of the 
Internet as a source of professional development. 

2) Develop implementation  plans for online professional learning  communities and 
evaluation of their outputs. 

Key words Online Professional Learning Communities  Professional Learning 
Communities 
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 المقدمة:
تسعى األنظمة التعليمية إىل ذبويد مكونات منظومتها التعليمية على حد سواء، وذلك عن طريق تطويرىا باستمرار 

 عليها صلاح العملية التعليمية.وفق ما يستحدث يف رلال ادلعرفة للرقي بإمكانات مواردىا اليت يعول 
ويعد ادلعلم من أىم العناصر الفاعلة يف النظام التعليمي؛ فادلعلم الكفء ادلعد إعدادًا تربويًا وعلميًا وثقافيًا ومهنياً   

والتنمية  أساس صلاح العملية التعليمية؛ وبناء على ذلك فادلعلمون يف أمّس احلاجة إىل متابعة ادلستجدات الًتبوية والتعليمية
ادلستمرة؛ إذ إن التنمية ادلهنية أثناء اخلدمة تعد من أىم العناصر يف رفع كفاءة ادلعلمُت، وربسُت مستوى العملية التعليمية 

 م(.ٕٕٔٓ)قحوان، 
وتعد رلتمعات التعلم ادلهنية أحد التوجهات احلديثة يف التنمية ادلهنية يف سياق العمل، وىي مدخل فعلي لضمان 

م(؛ حيث تتميز ٕٔٔٓدلستدامة للمعلمُت، والتطوير ادلهٍت ورفع أداء ادلعلمُت مهنيًا وتدريسيًا )الشهراين، التنمية ا
رلتمعات التعّلم ادلهنية ذات األداء العايل دبجموعة من السمات وىي: وجود رؤية ورسالة وقيم وأىداف مشًتكة تركز 

تعّلم، والبحث اجلماعي عن أفضل ادلمارسات، والتعّلم عن طريق مجيعها على تعّلم الطالب، وثقافة مجاعية تركز على ال
العمل، وااللتزام بالتحسُت ادلستمر، والًتكيز على النتائج. وتّعد ىذه السمات أفكارًا تساعد على تركيز انتباه ادلربُت عند 

 م(.۱۰۲ٗوإيكر وماين،  )دوفور ودوفور ربّوذلم من مدارس تقليدية إىل مدارس يقام فيها رلتمعات التعلم ادلهنية
( أن رلتمعات Feldman & Fataar, 2014 ؛ Brodie, 2013د كل من فيلدمان وفاتار وبرودي)ؤكوي

التعلم ادلهنية هتّيئ اجملال لتشارك ادلعلمُت من خالل استخدام النهج القائم على االستقصاء والتأمل يف تناول شلارسات 
يل شلارساهتم التدريسية يف بيئة آمنة، وتشجعهم على عرض معتقداهتم الًتبوية التدريس اليومية؛ حيث تتيح ذلم فرصة ربل

وشلارساهتم للتمحيص وادلناقشة والنقد ادلستمر، واستبدال ما يظهر ذلم عدم جدواىا بأخرى جديدة من خالل حوارات 
 واجهة ادلتيَتات ادلستمرة.تعتمد على الثقة واالحًتام ادلتبادلُت؛ شلا يؤدي إىل تعميق تعلمهم وتكييف تدريسهم دل

وقد حرصت وزارة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية على مواكبة التوجهات العادلية بتبٍت رلتمعات التعلم ادلهنية     
كنموذج للتطوير ادلهٍت ادلستمر، وذلك من خالل الربنامج الوطٍت لتطوير ادلدارس الذي يعد من أبرز برامج مشروع ادللك 

 لتطوير التعليم العام؛ حيث يهدف إىل بناء خطة توسعية تشمل مجيع ادلدارس دهدف ربويلها إىل مؤسسات عبد اهلل
متعلمة بإعادة ىيكلة عملها، وبناء ثقافتها، والًتكيز على التعلم والتعاون والتطوير ادلهٍت يف سياق العمل، وتفعيل دورىا 

وتوحيدىا من خالل العمل يف منظومة التطوير ادلهٍت بشكل واضح وزلدد. بوصفها رلتمعًا تعليميًا مهنياً، وترشيد اجلهود 
 م(.ٕٗٔٓ)مشروع ادللك عبد اهلل لتطوير التعليم العام، 

م( إىل أن تقدم ادلعرفة باستمرار ىو تقدم فرضتو رلموعة من العوامل  ٕٛٔٓويف اإلطار ذاتو تشَت فاطمة الصاحلية )   
؛ فقد أدى ذلك إىل ظهور معطيات جديدة ربتاج إىل خربات ومهارات للتعامل معها كان من أبرزىا التقدم التكنولوجي

بنجاح؛ حيث أصبحت اجملتمعات الناجحة تقوم فيها رلتمعات تعلم تستعمل كل مواردىا ادلادية والفكرية من أجل أن 
 تتوافق مع ادلتيَتات ادلتسارعة.
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أصبح ضرورة ملحة تفرض على برامج إعداد ادلعلمُت إحداث  واجلدير بالذكر أن توظيف ادلستحدثات التكنولوجية   
نقلة نوعية يف األىداف اليت تسعى إىل ربقيقها ليكون الًتكيز على إكساب ادلعلم رلموعة من ادلهارات اليت يتطلبها العصر 

ديدة اليت تتناسب مع التقٍت، وتوظيفها يف العملية التعليمية حىت يكون لديو القدرة على القيام باألدوار والوظائف اجل
م(؛ فاإلنًتنت يوفر من العديد من الفرص لتنمية ادلعلم مهنيًا من خالل ما يتيحو من ٕٙٔٓمتطلبات العصر)علي،

نشاطات افًتاضية تعد من أىم وسائل االتصال اليت يعتمد عليها يف الدراسات البحثية؛ باإلضافة إىل استخدامها مصدراً 
باعتباره موسوعة علمية، ولتوفَته أدوات متفوقة لشرح وإيضاح التجارب واألفكار، واالشًتاك من مصادر التعلم والتعليم 

بادلؤسبرات احلية، والبقاء على اتصال دائم بالتطورات والتيَتات، كما يعتمد على فلسفة التدريب غَت احملدود بالزمان 
 م(.ٕٙٓٓوادلكان )احللفاوي،

النهوض دبستوى ادلعلمات ورفع كفاءهتن وإكسادهن ادلهارات ادلهنية اليت ويف ضوء ما سبق من إمكانات من شأهنا 
ذبعلهن أكثر قدرة على القيام بواجبات ادلهنة واألدوار ادلتجددة اليت تفرضها ادلستجدات ادلتسارعة يف العملية التعليمية؛ 

ت دلعلمات األحياء، وادلعوقات اليت ربول جاءت ىذه الدراسة لتسليط الضوء على أعلية رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتن
 دون استخدامهن لإلنًتنت كمصدر للتنمية ادلهنية. 

 مشكلة الدراسة:
تعد قضية تكوين ادلعلم من أىم القضايا اليت أوليت اىتماماً من قبل ادلختصُت باجملال التعليمي لكوهنا قضية تربوية   

ؤولية االجتماعية ذباه أبناءه ومستقبلهم؛ شلا يدعو إىل بذل أقصى اجلهود عادلية، فاالىتمام بتكوين ادلعلم نابع من ادلس
للتطوير وربقيق أىداف التجديد واإلصالح الًتبوي ادلنشود، حيث أصبح لزامًا على ادلعلم يف ظل التطور التكنولوجي 

ية يف طرائق التعليم وتقنياتو بصفة وادلعلومايت  أن يعمل على تنمية مهاراتو ومعارفو، واستيعاب التطورات الًتبوية والعلم
 مستمرة ومتجددة.  

إىل أعلية    Baker, 2013)-Lygo , Brouwer  ،( Rientiesوبارت وليجوبيكر   رينتيس ويشَت  
تقدمي الدعم الالزم للتطوير ادلهٍت والتدريب ودعم ادلعلمُت من أجل زيادة الوعي بالتفاعل ادلعقد بُت التكنولوجيا وعلم 
الًتبية واحملتوى ادلعريف يف زبصصاهتم على وجو اخلصوص، وأن تكون التنمية ادلهنية جزءًا ال يتجزأ من ادلمارسة اليومية، 

 عليها يف سياق معُت، ومن َثمَّ ػلقق أىدافو يف تنمية التطوير ادلستمر للمعلمُت.وليس رلرد الًتكيز 
( إىل أن ربقيق إمكانات اجملتمعات عرب اإلنًتنت أو اجملتمعات (Lock, 2006ويف اإلطار ذاتو يشَت لوك  

عن التطوير ادلهٍت، وىذا يستدعي تييَت تصوراهتم احلالية  يتطلب من ادلعلمُت االفًتاضية لتسهيل التطوير ادلهٍت للمعلمُت
بناًء على احتياجاهتم ضمن رلتمع متعلم عرب اإلنًتنت، واعًتافهم بأن  تطوير صور جديدة للفرص ادلستمرة للتطوير ادلهٍت

يئة يف ب من ادلناطق احمللية ومن مجيع أضلاء العامل الذين يشًتكون يف ادلصاحل واألىداف ادلشًتكة اجملتمعات قد تشمل أفراًدا
  تعليمية ديناميكية تعزز ثقافة التعلم، وتتطلب إطارًا تربويًا ييذي إقامة العالقات والثقة بُت ادلعلمُت. 
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وأوصت العديد من ادلؤسبرات اليت تناولت قضايا تكوين ادلعلم ومنها مؤسبر ادلعلم وعصر ادلعرفة "الفرص والتحديات"  
توفَت بيئات التعلم ادلهنية على شبكة اإلنًتنت تدعم ادلعلمُت وربقق ذلم بضرورة االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات، و 

 التنمية ادلهنية ادلستمرة.
وادلتفحص لواقع معلمات األحياء على وجو التحديد يف ادلدراس غلد أن تفعيل رلتمعات مهنية متخصصة ستواجو     

الواحدة ال يفي دبتطلبات رلتمع التعلم ادلهٍت؛ باإلضافة صعوبة من حيث إن عدد ادلعلمات لتخصص األحياء يف ادلدرسة 
للواقع الذي تعاين منو ادلعلمات يف ادلدراس من ازدحام احلصص الدراسية واألنشطة الالمنهجية؛ شلا يًتتب عليو صعوبة 

؛ لذلك تطبيق رلتمعات التعلم ادلهنية داخل ادلدرسة، وصعوبة عقد اجتماعات مهنية متخصصة خارج إطار ادلدرسة
 جاءت رلتمعات التعلم عرب اإلنًتنت حملاولة التيلب على الطريقة التقليدية جملتمعات التعلم ادلهنية.

 وربددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:
 ما واقع رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء يف مدينة الرياض؟

 لتالية:ويتفرع منو األسئلة ا
 يف مدينة الرياض؟ األحياءما أعلية رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت من وجهة نظر معلمات  .ٔ
 يف مدينة الرياض؟ األحياءادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات ما معوقات تطبيق رلتمعات التعلم  .ٕ

      أىداف الدراسة:
 ىدفت الدراسة إىل ربقيق اآليت:     

 يف مدينة الرياض. األحياءبيان أعلية رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت من وجهة نظر معلمات  .ٔ
 الكشف عن معوقات تطبيق رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء يف مدينة الرياض. .ٕ

 أىمية الدراسة: 
 سبثلت أعلية الدراسة من خالل ما يلي:

 ادلعنية بتطوير ادلعلم إىل اإلفادة من التقنيات احلديثة يف تطوير برامج التنمية ادلهنية للمعلم.لفت أنظار اجلهات  .ٔ
 تسليط الضوء على أحد ادلداخل احلديثة يف التنمية ادلهنية للمعلم. .ٕ
 إثراء البحث الًتبوي بأحد االذباىات احلديثة والعادلية يف ربقيق التنمية ادلستدامة للمعلمُت. .ٖ
ىذا البحث يف التطوير ادلهٍت دلعلمات األحياء من خالل التوسع يف تطبيق رلتمعات التعلم ادلهنية عرب قد يسهم  .ٗ

 اإلنًتنت.
 قد تسهم نتائج الدراسة وتوصياهتا يف فتح اجملال أمام الباحثُت إلجراء دراسات ذات عالقة. .٘

 حدود الدراسة:
 وحدود مكانية، وحدود بشرية؛ وىي على النحو اآليت:ُحّددت الدراسة احلالية حبدود موضوعية، وحدود زمانية، 

 اقتصرت الدراسة على تناول رلتمعات التعلم ادلهنية، والتنمية ادلهنية عرب اإلنًتنت الحدود الموضوعية: 
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ان   (الث 
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 احلرس( -الروايب-اقتصرت الدراسة على معلمات األحياء يف ادلرحلة الثانوية )مكتب مشالالحدود البشرية: 
 .هٓٗٗٔالفصل الدراسي الثاين  طبق البحث يفية: الحدود الزمان

 .طبق البحث يف مدينة الرياضالحدود المكانية: 
 مصطلحات الدراسة:

 مجتمعات التعلم المهنية: -أولً 
( رلتمعات التعلم ادلهنية بأهنا: "عملية مستمرة يعمل فيها ٖٔم، صٕٗٔٓيعّرف دوفور ودوفور وإيكر وتوماس )

يف دورات متكررة من التقصي اجلماعي والبحث اإلجرائي لتحصيل نتائج أفضل للطالب الذين  الًتبويون بشكل تآزري
 يعلموهنم".

وتعرّفو الباحثة إجرائيًا بأنو: ذبمع جملموعة من ادلعلمات للقيام بعملية بتعلم يف إطار تعاوين موجو ضلو ىدف      
 يسعى إىل ربسُت ادلمارسات التدريسية دلعلمات األحياء دبدينة الرياض.

 التنمية المهنية عبر اإلنترنت: -ثانياً 
ة عرب اإلنًتنت بأهنا: "عملية تستهدف إضافة معارف وتنمية ( التنمية ادلهنيٚٓٔم، صٕ٘ٔٓيعّرف حسن )     

 مهارات وقيم مهنية لدى ادلعلم لتحقيق تربية فاعلة لطلبتو، وربقيق نواتج تعلم إغلابية باستخدام خدمات اإلنًتنت".
 ثالثاً: مجتمعات التعلم المهنية عبر اإلنترنت:

ذبمع جملموعة من معلمات األحياء دبدينة  نًتنت إجرائيًا بأهنا:تعّرف الباحثة رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإل     
 الرياض عرب اإلنًتنت للقيام بعملية تعلم يف إطار تعاوين موجو ضلو ىدف يسعى إىل ربسُت ادلمارسات التدريسية. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 مجتمعات التعلم المهنية عبر اإلنترنت:

مل يعد استخدام اإلنًتنت يف التعليم والتعلم ترفاً؛ بل أصبح ضرورة ملحة تتطلبها التطورات ادلتسارعة يف منظومة      
التعليم؛ فقد دعت احلاجة إىل التطوير ادلهٍت عرب اإلنًتنت بسبب الواقع الذي يعاين منو ادلعلمون يف ادلدارس ادلزدمحة 

نضمام وادلشاركة من خارج ادلدرسة، وعدم وضع اعتبارات أو حواجز جيرافية؛ باحلصص الدراسية، كذلك السماح باال
باإلضافة إىل أن اإلنًتنت يوفر إمكانات سلتلفة سبكن ادلعلمُت من ادلشاركة الفعلية؛ مثل: عقد مؤسبرات الفيديو اليت جعلت 

امنة تتيح جلميع ادلشاركُت يف الدورات ذبربة اإلنًتنت أقرب ما تكون داخل الفصل؛ باإلضافة إىل تقدمي دورات غَت متز 
    (. Dash,2012التدريبية إصلاز ادلتطلبات وفق جدوذلم الزمٍت )

( أن أعدادًا متزايدة من ,Woodruff, Schuster Marrero 2010,وشوسًت) وودروف  ويضيف ماريرو    
وير ادلهٍت اخلاصة دهم. وعند النظر إىل ادلعلمُت يسعون إىل احلصول على مصادر عرب اإلنًتنت لتلبية احتياجات التط

أدوات التواصل االجتماعي صلدىا توفر العديد من اإلمكانات لتبادل األفكار واخلربات والتعاون؛ شلا غلعلها وسيلة جذب 
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للتطوير ادلهٍت ادلستمر دبا يف ذلك وتشارك ادلمارسات التدريسية اجليدة بطرق تتجاوز حدود ادلدارس والتخصصات؛ 
 ادلرونة اليت ال توفرىا ورش عمل التطوير ادلهٍت التقليدي. -أيًضا-طوير ادلهٍت عرب اإلنًتنت قد وفر فالت
( أن التدريب ادلباشر أثناء اخلدمة يوفر فرصة ضئيلة للمعلمُت لالطلراط يف ادلناقشات Wah, 2007) حيث يرى واه    

 دة من اخلربات ادلتنوعة بُت رلموعات التخصص.ادلهنية، والتواصل مع رلموعة أوسع من األقران، واالستفا
أن رلتمعات   (McConnell, Milbrey, Talbert, 2006كما يرى ماكلولُت و ميلربي و تالربت 

التعلم التقليدية تُعقد بصورة واحدة وفًتة زمنية قصَتة ال تراعي احتياجات ومتطلبات ادلعلمُت؛ شلا يتطلب البحث عن 
 طرق أخرى أكثر جدوى.

  , Brouwerr, LygoBaker, (2013 (Rientiesرينتيس و بوروير و ليجو بيكرويف اإلطار ذاتو يشَت      
إىل أعلية تقدمي الدعم الالزم للتطوير ادلهٍت والتدريب، ودعم ادلعلمُت من أجل زيادة الوعي بالتفاعل ادلعقد بُت التكنولوجيا 
وعلم الًتبية واحملتوى ادلعريف يف زبصصاهتم على وجو اخلصوص، ومن ادلهم أن تكون التنمية ادلهنية جزًءا ال يتجزأ من 

 د الًتكيز عليها يف سياق معُت، ودهذا ػلقق أىدافو يف تنمية التطوير ادلستمر للمعلمُت.ادلمارسة اليومية، وليس رلر 
وشلا سبق يتضح أن التطور ادلهٍت للمعلمُت عنصر أساس يف ربسُت التعليم؛ فعملية مواكبة ادلستجدات يف رلال    

تعزيز قدراهتم، وتشجعهم على التعلم كل من اخلربة الشخصية والتقدم الوظيفي تعمل على زيادة مهاراهتم ومعارفهم و 
 مدى احلياة؛ باإلضافة إىل أنو يعود بالنفع على ادلدارس، ومن َثمَّ مساعدة ادلتعلمُت على الوصول للتعلم ادلأمول.

 العوامل التي تساعد على نجاح مجتمعات التعلم المهنية عبر اإلنترنت: 
 ( ىذه العوامل إىل:  Boyd,2004قّسم بويد )     

 لعوامل الفنية اليت تتعلق بإمكانية الوصول إىل التكنولوجيا اليت يُقّدم من خالذلا دورة تدريبية عرب اإلنًتنت.ا  .ٔ
 العوامل البيئية اليت ذلا عالقة ببيئة التعلم الشخصية للمتعلم. .ٕ
 العوامل الشخصية اليت ذلا عالقة خبصائص شخصية ادلتعلمُت أنفسهم. .ٖ
 ادلختلفة. عوامل متعلقة بأظلاط التعلم  .ٗ

 ,dash, de Kramer,  Laura, Jessica كل من داش ودي كرامر ولورا وجيسيكا وميشيل ) ويرى
Michael, 2012)   أن النجاح يف بيئات التعلم عرب اإلنًتنت يتوقف على التصميم من خالل ربليل خصائص

 .ادلستفيدين من ىذه البيئات الذي يزيد من ادلشاركة وبقاء أثر التعلم لديهم
 ,Kurtz Beaudoin, ؛(Boyd, 2004ويضف كل من بودي وبودوين وكورتز وايدن  

,2009) Eden   عوامل ساعدت ادلستفيدين على النجاح واالستفادة من بيئات التعلم عرب اإلنًتنت، ومنها: القدرة
األىداف، واحلرية يف التعبَت  على إدارة الوقت، وتكوين عالقات بُت األقران، توفر اإلمكانات وادلتطلبات ادلادية، ووضوح

 واالنضباط الذايت.
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 الفهد سليمان بن عبدهللا د.أ                                                                            الجنهي الكريم عبد بنت أحالمأ.
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( أن رلتمعات التعلم االحًتافية عرب اإلنًتنت تضمن وصواًل أكرب إىل 2012Mannarino ,ويرى مانارينو )     
 التطوير ادلهٍت عايل اجلودة للمعلمُت وادلعلمُت ادلساعدين وادلديرين. 

أن رلتمعات التعلم ادلهنية تتيح عرب اإلنًتنت التعاون والوقت الكايف للتفكَت  Wah, 2007)يف حُت يؤكد واه )    
ذبمع خربات التعلم عرب اإلنًتنت من  والتعلم واحلوار مع األقران، وفرص ادلشاركة بادلنشورات واحملادثات؛ باإلضافة إىل أن

بة التعلم، فعندما يكون ادلعلمون جزًءا من رلتمع ادلعلمُت ذوي اخللفيات واالىتمامات واخلربات ادلتنوعة تثري وتعزز ذبر 
تعليمي زلًتف تنخفض مشاعر العزلة لديهم ويزيد التحفيز، ويواجهون ربديًا لتوسيع نطاق التعلم من خالل فحص 

   أفكار األقران.   
ك ادلعلمُت وتأسيسًا على ما سبق فإن برامج التطوير ادلهٍت الناجحة واضحة وزلددة األىداف، وتعمل على إشرا

فكرياً، وتكون على مدى فًتة طويلة من الزمن، وتسمح جلميع ادلعلمُت للتعلم مع ومن زمالئهم، وتوفَت الفرص للمعلمُت 
دلمارسة وتبٍت إسًتاتيجيات جديدة؛ فالربامج اليت تعمل يف إطار مشًتك وتسعى إىل ربقيق أىداف زلددة ربتاج إىل اتباع 

 ح.أساليب سلتلفة لتحقيق النجا 
 الدراسات السابقة

حبثت ىذه الدراسة العوامل    Phu  , Vien  , Lan  , and Jude, 2014)دراسة فو وفُت والن جودي )
اليت أسهمت يف صلاح ادلتعلمُت عرب اإلنًتنت يف دورة التطوير ادلهٍت عرب اإلنًتنت، وتضمنت أدوات البحث استبيانًا عرب 

معلًما أثناء اخلدمة. وقد استخدمت  ٕٔ٘دورة تطوير احًتافية عرب اإلنًتنت لـ  اإلنًتنت، وسجالت نشاط ادلتعلمُت يف
الدراسة ادلنهج الوصفي، وأظهرت النتائج أن ىناك العديد من العوامل اليت تؤثر على صلاح ادلتعلمُت عرب اإلنًتنت يف 

صائية بُت ادلتعلمُت الناجحُت وغَت التطوير ادلهٍت عرب اإلنًتنت؛ باإلضافة إىل ذلك كانت ىناك فروق ذات داللة إح
  الناجحُت عرب اإلنًتنت من حيث تكرار دخول الدورة التدريبية وأنشطة التعلم اليت تُعرض.

( ىدف ىذه الدراسة ىو الًتكيز على كيفية استخدام ادلناطق التعليمية Mannarino ,2012دراسة مانارينو )  
ت ادلعلمُت، واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي ومجُِعت البيانات بواسطة للفرص واألنشطة عرب اإلنًتنت لتطوير مهارا

مدرسة، وتشَت النتائج الرئيسة للدراسة إىل أن العامل األكثر أعلية يف صلاح برنامج التطوير ادلهٍت عرب  ٜٓٔاستبانة 
اجحة اليت تقوم دها مناطق اإلنًتنت ىو وجود قائد متكمن، كما كشفت ىذه الدراسة عن رلموعة متنوعة من الطرق الن

ادلدارس العامة يف والية بنسلفانيا اليربية؛ حيث تستخدم فرص التعلم عرب اإلنًتنت لتلبية ادلهنية احتياجات التعلم 
 للمعلمُت وؼللق الفرصة  لتبادل األفكار والتعاون مع الزمالء يف أي مكان وزمان.

( ىدفت , Chun, Laffey, Hanuscin ,2010-.I Tsaiدراسة تساي وآي تشون و اليف وىانوسُت ) 
إىل فهم كيفية مشاركة ادلعلمُت يف رلتمعات ادلمارسة ادلباشرة عرب اإلنًتنت، وكيفية االستفادة من مشاركتهم يف رلتمع 

، وتكون  2.0 ادلمارسة يف التدريس. واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي لوصف رلتمع شلارسة عرب اإلنًتنت سكاي
عضوًا من معلمُت متدربُت لتدريس العلوم من مرحلة رياض األطفال حىت الصف الثامن،  ٕٜتمع الدراسة من أعضاء رل



  الرياض مدينة في ألاحياء ملعلمات إلاهترهت عبر املهنية التعلم مجتمعات واقع

 الفهد سليمان بن عبدهللا د.أ                                                                            الجنهي الكريم عبد بنت أحالمأ.
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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ومعلمُت متخرجُت مل يلتحقوا بوظيفة، ومعلمُت على رأس العمل، وقد مجُِعت البيانات بواسطة االستبانة، وأظهرت النتائج 
جتماعية، وسهولة استخدام أدوات الشبكة وفائدهتا، والرضا عن تطورًا كبَتًا من حيث  تصورات ادلعلمُت للمشاركة اال

 التجربة. 
( ىدفت إىل التعرف على دور رلتمع ادلمارسة يف تعزيز استمرار مشاركة Henderson,2007دراسة ىندرسون )

ت الدراسة منهج ادلعلمُت يف برنامج التطوير ادلهٍت ادلختلط وجهًا لوجو ومن خالل بيئة التعلم عرب اإلنًتنت، واستخدم
معلمُت يف  ٗمعلمُت من أسًتاليا؛ بينما اجملموعة الثانية تكونت من  ٘احلالة الطولية، وقد تكونت اجملموعة األوىل من

ادلملكة ادلتحدة. واستخدمت الدراسة االستبانة أداة للدراسة، وأظهرت النتائج يف دراسة احلالة األسًتالية شعور ادلشاركُت 
بعضهم البعض، واستمرار ادلشاركة والدخول ادلتكرر واإلسهامات يف النقاشات بعكس ادلشاركُت يف احلالة بادلسؤولية أمام 

 الثانية.
 منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي دلناسبتو للكشف واقع رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء يف     
 مدينة الرياض.

 وعينتو:مجتمع الدراسة 
احلرس( التابعة إلدارة التعليم دبدينة  -الروايب -تكون رلتمع البحث من مجيع معلمات األحياء يف مكتب )مشال     

 ( معلمة، وقد اخًتْن بطريقة قصدية.ٕٚٔالرياض، وبلغ عددىن )
 أداة الدراسة:

عن  جابة عن تساؤالتو من خالل الكشفاستخدمت الدراسة أداة االستبانة دلناسبتها لتحقيق أىداف البحث واإل      
 واقع رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء يف مدينة الرياض.

 تصميم أداة الدراسة:
 تحديد الهدف من الستبانة:

 قياس واقع رلتمعات التعلم ادلهنية دلعلمات األحياء دبدينة الرياض.
 تحديد محاور الستبانة:

دراسة منها ، و ذات صلة دبوضوع الدراسةستبانة اطلعت الباحثة على بعض البحوث والدراسات السابقة لتحديد زلاور اال
م()الدعلش ٕٛٔٓم(، )القرين،ٕٙٔٓ(، )زينب الزايد وسوسن عمر،Henderson,2007ىندرسون )

 م(،ٕٙٔٓوآخرون،
 تكونت من قسمُت:صّممت الباحثة االستبانة اليت  َث

  للمجيب.قسم البيانات األولية 
 :قسم زلاور االستبانة كما يلي 
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 الفهد سليمان بن عبدهللا د.أ                                                                            الجنهي الكريم عبد بنت أحالمأ.
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 احملور األول: أعلية رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء.
 احملور الثاين: معوقات تطبيق رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء.

عبارات سلبية،  ٘(: عبارةٛٔور األول على )( عبارة؛ حيث اشتمل احملٖ٘وبعد أن ُحّددت زلاور االستبانة، ِصْييت )
 ( عبارة.ٚٔعبارة إغلابية؛ بينما اشتمل احملور الثاين على ) ٖٔو

اخلماسي لإلجابة عن فقرات االستبانة، وأعطت وزناً لبدائل ادلقياس الكلي:  وقد اعتمدت الباحثة على مقياس ليكرت   
، َث صنفت تلك البدائل إىل مخسة مستويات ٔ، منخفضة جداً =ٕ، منخفضة =ٖ، متوسطة=ٗ، عالية=٘)عالية جدًا=

 متساوية ادلدى من خالل ادلعادلة التالية:
 .ٗ=ٔ-٘أقل قيمة( =  -ادلدى = )أكرب قيمة

 ٛ،ٓ=٘÷ٗعدد بدائل ادلقياس=÷ ة = ادلدى طول الفئ
 ويوضح اجلدول التايل توزيع مدى ادلتوسطات لكل بديل. 

 ( توزيع مدى المتوسطات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة.1جدول )
 مدى المتوسطات الوصف
 ٘-ٕٔ،ٗ عالية جداً 

 ٕٓ،ٗ-ٔٗ،ٖ عالية
 ٓٗ،ٖ-ٔٙ،ٕ متوسطة
 ٓٙ،ٕ-ٔٛ،ٔ منخفضة
 ٓٛ،ٔ-ٔ جداً منخفضة 

 صدق أداة الدراسة:
 قبل تطبيقها ميدانياً على عينة البحث عوجلت االستبانة للتحقق من صدقها وثباهتا على النحو التايل:    
  . الصدق الظاىري لألداة:1

للتحقق من صدق االستبانة يف قياس ما وضعت لقياسو عرضت على زلّكمُت سلتصُت يف ادلناىج وطرق التدريس؛      
حيث أبدو آراءىم ومقًتحاهتم حول مدى أعلية الفقرات ووضوحها وانتمائها حملورىا ومدى مالءمة العبارة لقياس ما 

توجيهاهتم ومقًتحاهتم ُعّدلت بعض الفقرات ما بُت إعادة  وضعت لقياسو، ومدى توافقها مع أىداف البحث، وبناء على
 صياغة، وإضافة فقرات، وحذف ادلتكرر يف ادلضمون وغَت ادلالئم.

 صدق التساق الداخلي لألداة: 
( معلمة لألحياء بالرياض ٓٗه على عينة استطالعية تكونت من )ٓٗٗٔطُبقت االستبانة يف الفصل الدراسي الثاين     

معرفة صدق االتساق ، واختَتت بطريقة عشوائية من رلتمع البحث حلساب معامل االرتباط بَتسون على بيانات العينة
  لدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو كما يف اجلدول التايل:الداخلي، وترابط الفقرات وذبانسها بُت كل عبارة با
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 ( معامالت الرتباط بين عبارات كل محور والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي إليو2)جدول
 

(؛ شلا يشَت إىل االتساق الداخلي بُت ٔٓ،ٓ( أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند )ٕويتضح من اجلدول )
 احملور والدرجة الكلية للمحور. فقرات

 ( معامالت الرتباط بين محاور الستبانة وبين الدرجة الكلية:3جدول )

( أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائياً شلا يشَت إىل االتساق الداخلي بُت احملور والدرجة الكلية ٖيتضح من اجلدول )
 للمحاور، ولذا تتفق زلاوره يف قياس واقع استخدام معلمات األحياء لإلنًتنت كمصدر للتنمية ادلهنية. 

 ثبات أداة الدراسة:
 ُحِسب ثبات األداة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ:     

 ( معامالت الثبات لمحاور الستبانة والستبانة ككل باستخدام طريقة ألفا كرونباخ:4جدول )
 معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 4ٖٚٔٓ ٛٔ المحور األول
 4ٛٙٙٓ ٕٔ المحور الثاني

 ٜ٘ٛ.ٓ ٖٓ ثبات الستبانة ككل
 ( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة شلا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات عالية.ٗاجلدول )ويتضح من 

  الستبانة في صورتها النهائية:
( موزعو على أبعاد ٖٓبعد التحقق من الصدق والثبات ظهرت االستبانة يف صورهتا النهائية حيث بلغ عدد فقراهتا )

 االستبانة اليت مشلت:

المحور 
المحور  معامل االرتباط ولال 

المحور  معامل االرتباط الول
المحور  معامل االرتباط الول

لمحور ا معامل االرتباط الثاني
 معامل االرتباط الثاني

1 ،05،1** 5 ،0511** 11 ،0400** 17 ،044،** 03 ،0655** 
0 ،0455** 6 ،065،** 12 ،03،1** 0، ،0502** 04 ،0546** 
1 ،0650** 7 ،0423** 13 ،0506** 01 ،0510** 05 ،0511** 
2 ،0531** 1، ،0441** 14 ،0511** 00 ،0545** 06 ،0432** 
3 ،04،1** 11 ،05،1** 15 ،0454** 01 ،0433** 07 ،05،1** 
4 ،0421** 10 ،0512** 16 ،0562** 02 ،0515** 1، ،0466** 

 الرتباطمعامل  المحور
 **4ٛٙٔٓ من وجهة نظر معلمات األحياء( المحور األول: )أىمية مجتمعات التعلم المهنية عبر اإلنترنت 

 **4ٜٛٔٓ المحور الثاني: )معوقات استخدام مجتمعات التعلم المهنية عبر اإلنترنت(



  الرياض مدينة في ألاحياء ملعلمات إلاهترهت عبر املهنية التعلم مجتمعات واقع

 الفهد سليمان بن عبدهللا د.أ                                                                            الجنهي الكريم عبد بنت أحالمأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 ل: أعلية رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت من وجهة نظر معلمات األحياء.احملور األو  
 احملور الثاين: معوقات تطبيق رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء.

أصبحت االستبانة جاىزة للتطبيق؛ حيث ُوّزعت  -اإلعداد-بعد االنتهاء من ادلرحلة األوىل المعالجات اإلحصائية: 
االستبانة إلكًتونيًا على رلموعة البحث، َث قامت الباحثة بالتفريغ اإلحصائي لالستبانات وادلعاجلة اإلحصائية باستخدام 

 واستخراج النتائج. SPSSبرنامج 
 إجراءات الدراسة:

 المعلومات:طريقة جمع  - أ
على عينة االستبانة إلكًتونياً بعد بناء أداة الدراسة وعرضها على احملكمُت، والتحقق من صدقها وثباهتا، وّزعت الباحثة    

 . Twitter ،Whats Appالدراسة عرب وسائل التواصل االجتماعي 
 طريقة تحليل المعلومات والمعالجة اإلحصائية لها: -ب

الستبانة اإللكًتونية، َث ُعوجِلت البيانات إحصائياً وُحّللت كميًا باستخدام أساليب اإلحصاء فّرغت الباحثة بيانات ا
 إلحصائيا spssالوصفية الكمية عن طريق برنامج 

 أساليب تحليل البيانات:
( SPSS)عوجلت بيانات البحث ادليدانية بعدد من األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية      

Statistical Package for Social Sciences :على النحو التايل 
  التكرارات، النسب ادلئوية، ادلتوسطاتMean االضلرافات ادلعيارية ،Standard Deviation  للكشف

 عن واقع استخدام معلمات األحياء لإلنًتنت كمصدر للتنمية ادلهنية.
 نتائج الدراسة:

أىمية مجتمعات التعلم المهنية عبر اإلنترنت من وجهة نظر معلمات األحياء إجابة السؤال األول الذي نصو: ما 
 بمدينة الرياض؟

لإلجابة عن ىذا السؤال ُحِسبت التكرارات، والنسب ادلئوية، وادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات عينة    
س أعلية رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت من وجهة نظر الدراسة وفقاً دلقياس ليكرت لفقرات االستبانة اليت أعدت لقيا

 معلمات األحياء دبدينة الرياض يف اجلدول التايل:
 
 
 
 
 



  الرياض مدينة في ألاحياء ملعلمات إلاهترهت عبر املهنية التعلم مجتمعات واقع

 الفهد سليمان بن عبدهللا د.أ                                                                            الجنهي الكريم عبد بنت أحالمأ.
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب والتجاه العام إلجابات عينة 5جدول )
 الدراسة على المحور األول لالستبانة:

 الــــعـــبــارة   

سط
دلتو

ا
اف 

ضلر
اال

يب 
الًتت

 

عام
ه ال

الذبا
ا

 

 احملور األول

 عالية  ٕٔ   ، ٖٖٜ  4ٖٖٚ ربسن رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت من ادلهارات التدريسية التقنية.  ٔ
 عالية ٛ ،ٜ٘ٛ 4ٜٖٓ تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف اكتساب مهارات قيادية جديدة ٕ
 متوسطة ٖٔ 4ٜٓٔ 4ٜٕٙ تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف تطوير القدرة على ازباذ القرار ال ٖ
 عالية ٓٔ ،ٕٜٔ 4ٖٛٙ تكوين عالقات مهنية جديدةبتسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت  ٗ
 منخفضة ٙٔ 4ٓ٘ٔ 4ٕ٘ٓ اكتساب معارف مهنية جديدةتساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف  ال ٘
 عالية جدا ٖ ،ٜٜٛ 4ٓ٘ٗ تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف اكتساب مهارة التواصل مع األقران ٙ
 عالية ٔٔ 4ٔٔٔ 4ٖٚٚ تالئم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت ظروف ادلعلمُت ادلختلفة. ٚ
التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف االستفادة من وسائل التواصل تساعد رلتمعات  ال ٛ

 االجتماعي
 متوسطة ٗٔ 4ٕٗٔ 4ٖٕٙ

 عالية جدا ٘ ،ٜٛٛ 4ٓٔٗ تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت على ادلشاركة والتعاون على نطاق واسع ٜ
 منخفضة ٘ٔ 4ٓٛٔ 4ٕٙٓ ادلمارسات التأمليةتساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت على تشجيع  ال ٓٔ
ال تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت على تعميق مفهوم   التنمية ادلهنية خارج  ٔٔ

 ادلدرسة
 منخفضة ٘ٔ 4ٔ٘ٔ 4ٕٙٓ

تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت على ترسيخ ثقافة التنمية ادلهنية ادلستدامة خارج  ٕٔ
 ادلدرسة.

 عالية ٛ ،ٜٜٛ 4ٜٖٓ

تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف تعزيز االذباىات اإلغلابية ضلو اإلنًتنت   ٖٔ
 كمصدر للتنمية ادلهنية

 عالية ٜ ،ٜٔٚ 4ٖٛٚ

االتصال لدى  راتتسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف ربسُت وتنمية مها ٗٔ
 ادلعلمات.

 عالية ٗ ،ٜ٘ٗ 4ٖٓٗ

تاحة فرص التفاعل والتعاون ادلستمر ونشر إتسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف  ٘ٔ
 ادلعلومات وتبادذلا من خالل شبكات التواصل.

 عالية ٙ ،ٖٜٙ 4ٜٖٛ

 عالية ٕ ،٘ٚٛ 4ٓٛٗ تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف التيلب على حدود الزمان وادلكان. ٙٔ
رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف توفَت وسائل تكنولوجية لتوثيق وزبزين تسهم  ٚٔ

 ادلعارف اجلديدة وادلكتسبة.
 عالية ٚ ،ٜٛٛ 4ٜٖٗ



  الرياض مدينة في ألاحياء ملعلمات إلاهترهت عبر املهنية التعلم مجتمعات واقع

 الفهد سليمان بن عبدهللا د.أ                                                                            الجنهي الكريم عبد بنت أحالمأ.
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 مناقشة نتائج السؤال األول: 
( أن ادلتوسط احلسايب العام إلجابات عينة الدراسة ادلتصلة باحملور األول: أعلية رلتمعات ٘يتضح من اجلدول )      

(، وتراوحت قيم ادلتوسطات 4ٖٗٓالتعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت من وجهة نظر معلمات األحياء دبدينة الرياض بلغ )
(، وىي متوسطات تقع ما بُت الفئة الرابعة واخلامسة من فئات ادلقياس ٜٓ،ٗ-4ٖٖٚاإلغلابية بُت ) احلسابية للعبارات

عالية جداً، يف حيث  -اخلماسي؛ شلا يدل على موافقة عينة الدراسة على عبارات احملور األول اإلغلابية بدرجة عالية
(، وىي متوسطات تقع يف الفئة الثانية من ادلقياس 4ٜٕٙ-4ٕ٘ٓتراوحت قيم ادلتوسطات احلسابية للعبارات السلبية بُت)

اخلماسي؛ شلا يدل على موافقة عينة الدراسة على عبارات احملور األول السلبية بدرجة منخفضة؛ إذ ؽلثل احملور األول واقع 
 رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء يف مدينة الرياض.

ميل معلمات األحياء الستخدام اإلنًتنت، وذلك ألعليتو كمصدر للتنمية ادلهنية، وىي تتفق ومن النتائج السابقة يتضح  
م( اليت أكدت على أعلية رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف ربسُت فهم ٕٙٔٓمع دراسة )زينب الزايد وسوزان عمر،

 معلمات العلوم لطبيعة العلم وشلارسات تدريسها.
( اليت أكدت على أن استخدام ادلعلمُت لإلنًتنت يضمن Mannarino,2012مانارينو )كما تتفق مع دراسة   

 االرتقاء دبستوى ادلعلم مهنياً بالنظر إىل ادلميزات اليت تقدمها رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت.  
نظر معلمات األحياء دبدينة الرياض  وؽلكن ترتيب العبارات اليت سبثل  أعلية رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت من وجهة

 ترتيباً تصاعدياً حبسب قيمة ادلتوسط احلسايب على النحو التايل:
( وىي: تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف االرتقاء ادلهٍت من خالل آليات متنوعة يف ٛٔجاءت الفقرة ) -

 (. 4ٜٓٗادلرتبة األوىل دبتوسط حسايب )
ىي: تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف التيلب على حدود الزمان وادلكان يف ( و ٙٔجاءت الفقرة ) -

 (. 4ٓٛٗادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب )
( وىي: تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف اكتساب مهارة التواصل مع األقران يف ٙجاءت الفقرة ) -

 .  (4ٓ٘ٗادلرتبة الثالثة دبتوسط حسايب )
( وىي: تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف ربسُت وتنمية مهارة االتصال لدى ٗٔجاءت الفقرة ) -

 (.  4ٖٓٗادلعلمات يف ادلرتبة الرابعة دبتوسط حسايب )
( وىي: تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت على ادلشاركة والتعاون على نطاق واسع يف ٜجاءت الفقرة ) -

 (. 4ٓٔٗرتبة اخلامسة دبتوسط حسايب )ادل

 عالية ٔ ،ٜٜ٘ 4ٜٓٗ تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف االرتقاء ادلهٍت من خالل آليات متنوعة. ٛٔ
 متوسطة 4ٖٗٓادلتوسط العام: 



  الرياض مدينة في ألاحياء ملعلمات إلاهترهت عبر املهنية التعلم مجتمعات واقع

 الفهد سليمان بن عبدهللا د.أ                                                                            الجنهي الكريم عبد بنت أحالمأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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( وىي: تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف إتاحة فرص التفاعل والتعاون ادلستمر ٘ٔجاءت الفقرة ) -
 (.4ٜٖٛونشر ادلعلومات وتبادذلا من خالل شبكات التواصل يف ادلرتبة السادسة دبتوسط حسايب )

ت التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف توفَت وسائل تكنولوجية لتوثيق وزبزين ( وىي: تسهم رلتمعاٚٔجاءت الفقرة ) -
 (. 4ٜٖٗادلعارف اجلديدة وادلكتسبة بادلرتبة السابعة دبتوسط حسايب )

( وعلا على التوايل: تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت على ترسيخ ثقافة التنمية ٕ( و)ٕٔجاءت الفقرتان ) -
ادلهنية ادلستدامة خارج ادلدرسة، وتساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت على اكتساب مهارات قيادية جديدة 

 (.  4ٜٖٓبادلرتبة الثامنة دبتوسط حسايب )
( وىي: تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف تعزيز االذباىات اإلغلابية ضلو اإلنًتنت  ٖٔءت الفقرة )جا -

 (. 4ٖٛٚكمصدر للتنمية ادلهنية بادلرتبة التاسعة دبتوسط حسايب )
دلرتبة العاشرة ( وىي: تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف تكوين عالقات مهنية جديدة باٗجاءت الفقرة ) -

 (.  4ٖٛٙدبتوسط حسايب )
( وىي: تالئم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت ظروف ادلعلمُت ادلختلفة بادلرتبة احلادية عشرة ٚجاءت الفقرة ) -

 (.  4ٖٚٚدبتوسط حسايب )
قنية بادلرتبة الثانية ( وىي: ربسن رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت من ادلهارات التدريسية التٔجاءت الفقرة ) -

 (.  4ٖٖٚعشرة دبتوسط حسايب )
( وىي: ال تسهم رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف تطوير القدرة على ازباذ القرار بادلرتبة ٖجاءت الفقرة ) -

 (.  4ٜٕٙالثالثة عشرة دبتوسط حسايب )
نت يف االستفادة من وسائل التواصل ( وىي: ال تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًت ٛجاءت الفقرة ) -

 (.  4ٖٕٙاالجتماعي بادلرتبة الرابعة عشرة دبتوسط حسايب)
( وعلا على التوايل: ال تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت على تشجيع ٔٔ(و)ٓٔجاءت الفقرتان ) -

ميق مفهوم التنمية ادلهنية خارج ادلدرسة ادلمارسات التأملية، وال تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت على تع
 (.  4ٕٙٓبادلرتبة اخلامسة عشرة دبتوسط حسايب )

( وىي: ال تساعد رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت يف اكتساب معارف مهنية جديدة ٘جاءت الفقرة رقم ) -
 (.  4ٕ٘ٓبادلرتبة السادسة عشرة دبتوسط حسايب )

وبالنظر إىل النتائج السابقة نالحظ أن رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت تقدم آليات متنوعة للتطوير ادلهٍت 
للمعلمات دبا يتوافق مع احتياجات ادلعلمات؛ حيث تدل النتائج على أن رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت تيلبت 

ن اإلمكانات اليت يوفرىا اإلنًتنت يف التطوير ادلهٍت للمعلمات، على حدود الزمان وادلكان عن طريق االستفادة م
ومساعدهتن يف تكوين واكتساب مهارات التواصل الفعال بُت ادلعلمات داخل وخارج نطاق ادلدرسة؛ شلا يسمح بقدر 



  الرياض مدينة في ألاحياء ملعلمات إلاهترهت عبر املهنية التعلم مجتمعات واقع

 الفهد سليمان بن عبدهللا د.أ                                                                            الجنهي الكريم عبد بنت أحالمأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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، وىذا يتفق مع ما أكرب من تشارك اخلربات بُت ادلعلمات، والتعاون يف حل ادلشكالت والقضايا التدريسية من زوايا سلتلفة
م( على أعلية التعاون اجلماعي من أجل ربقيق الرؤية واألىداف ادلشًتكة اليت تقوم ٕٙٓٓأكد عليو حيدر وادلصيلحي )

م( يف أعلية التشارك والتعاون يف عملية ٜٕٓٓمع ما أكد عليو الصيَت ) -أيضاً -عليها رلتمعات التعلم ادلهنية، ويتفق 
( اليت أظهرت أن Bretz,2013مع دراسة بريتز ) -كذلك-ويتفق   شطة القيادية ادلختلفة.صنع القرار وشلارسة األن

التعاون بُت ادلعلمُت أثناء التخطيط ساعد يف تشارك اإلسًتاتيجيات، وتسهيل استخدام ادلصادر واألفكار، كما انعكست 
( اليت أكدت على أن العامل Mannarino ,2012على ربصيل الطالب بشكل إغلايب. ويتفق مع دراسة مانارينو ) 

األكثر أعلية يف صلاح برنامج التطوير ادلهٍت عرب اإلنًتنت ىو وجود قائد متمكن، وأكدت على أعلية استيالل فرص التعلم 
 الرياض؟ مدينة في األحياء لمعلمات اإلنترنت عبر المهنية التعلم مجتمعات تطبيق معوقات ما: نصو الذي الثاني السؤال إجابة

 الدراسة عينة إلجابات العام والتجاه والترتيب المعيارية والنحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات( 6) جدول
 :لالستبانة الثاني المحور على
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 المحور الثاني
 األحياء لمجتمعات التعلم عبر اإلنترنت في:تتمثل معوقات تطبيق معلمات  

 متوسطة ٓٔ ،ٔٙٛ 4ٕٖٖ االنشيال بادلهام اإلدارية والتدريسية  1

 متوسطة ٜ ،ٜٓٚ 4ٖٖٗ ضعف قدرة ادلعلمة على تقدير احتياجاهتا الذاتية  2

 متوسطة ٛ 4ٜٓٔ 4ٖٗٔ ضعف الدافعية والقدرة على التنمية ادلهنية الذاتية لدى ادلعلمة  3

 عالية ٖ ،ٜٚٚ 4ٖٚٚ مقاومة التيَت لدى بعض ادلعلمات ذباه ثقافة التنمية ادلهنية. 4

 عالية ٗ ،ٜ٘ٔ 4ٜٖٙ عدم توفر الوقت لالشًتاك يف برامج التنمية ادلهنية  5

ضعف اىتمام القيادات بتشجيع ادلعلمات للمشاركة يف رلتمعات التعلم ادلهنية عرب   6
 اإلنًتنت

 عالية ٔ 4ٖٓٔ 4ٓٔٗ

 عالية ٘ 4ٓٚٔ 4ٖٙٚ عدم وجود نظام حوافز تشجيعية معنوية ومادية للمعلمات ادلميزات  7

 عالية ٕ ،ٓٛٛ 4ٖٛٚ القصور لدى القيادات يف إعداد وزبطيط التنمية ادلهنية للمعلمات عرب اإلنًتنت  8

قلة عقد لقاءات عرب اإلنًتنت بُت معلمات مادة األحياء لتطوير أداء ادلعلمات   9
 ادلهٍت.

 عالية ٙ ،ٜٗ٘ 4ٖ٘٘

 عالية ٚ 4ٓٔٔ 4ٖٖٗ ضعف مستوى الربامج التدريبية اليت تقدم للمعلمات  11

 منخفضة ٔٔ 4ٔ٘ٔ 4ٕٙٓ ضعف إدلام ادلعلمات بقواعد استخدام التقنيات.  11



 الفهد سليمان عبدهللا د.أ الجنهي الكريم عبد أحالم أ. الرياض مدينة في ألاحياء ملعلمات إلاهترهت عبر املهنية التعلم مجتمعات واقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ء              السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول للجمعية ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 مناقشة نتائج السؤال الثاني:
معوقات تطبيق رلتمعات  ( أن ادلتوسط احلسايب العام إلجابات عينة الدراسة ادلتصلة باحملور الثاين ٙيتضح من اجلدول )  

(، وتراوحت قيم ادلتوسطات احلسابية بُت ) 4ٕٖ٘بلغ)التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء يف مدينة الرياض 
وىي متوسطات تقع  يف مدى الفئة الثالثة والرابعة واخلامسة من فئات ادلقياس اخلماسي؛ شلا يدل على ، ( 4ٓٔٗ-4ٕٖٖ

اليت   متوسطة؛ حيث سبثل العبارات ادلعوقات-عالية -موافقة عينة الدراسة على عبارات احملور الثاين بدرجة عالية جدا
ربول دون تطبيق رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء يف مدينة الرياض وىي معوقات ذاتية ومعوقات 

م( حيث كشفت أن قلة التدريب ٖٕٔٓوىذه النتيجة تتفق مع   دراسة )مراد، ، إدارية؛ باإلضافة إىل ادلعوقات التقنية
 .عد عائقاً أمام ادلعلمُت يف استخدام اإلنًتنت يف عملية التعلم والتعليموالوعي التقٍت، وضعف البٌت التحتية ت

وعدم توفر الوقت الكايف لدى ادلعلم تصدرت قائمة العوائق اليت ربول م( اليت أكدت على أن ٕٓٔٓودراسة)الناعيب، 
 من اإلنًتنت. دون استفادة ادلعلمُت

رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات األحياء يف مدينة الرياض وؽلكن ترتيب العبارات اليت سبثل معوقات تطبيق 
 ترتيباً تصاعدياً حبسب قيمة ادلتوسط احلسايب على النحو التايل:

( وىي ضعف اىتمام القيادات بتشجيع ادلعلمات للمشاركة يف رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت ٙجاءت الفقرة ) -
 (.  4ٓٔٗط حسايب )يف ادلرتبة األوىل دبتوس

( وىي: القصور لدى القيادات يف إعداد وزبطيط التنمية ادلهنية للمعلمات عرب اإلنًتنت يف ادلرتبة ٛجاءت الفقرة ) -
 (.  4ٖٛٚالثانية دبتوسط حسايب )

وسط حسايب ( وىي: مقاومة التيَت لدى بعض ادلعلمات ذباه ثقافة التنمية ادلهنية يف ادلرتبة الثالثة دبتٗجاءت الفقرة ) -
(ٖ4ٚٚ  .) 

( وىي: عدم توفر الوقت لالشًتاك يف برامج التنمية ادلهنية يف ادلرتبة الرابعة دبتوسط حسايب ٘جاءت الفقرة ) -
(ٖ4ٜٙ  .) 

( وعلا على التوايل: عدم وجود نظام حوافز تشجيعية معنوية ومادية للمعلمات ادلميزات ٕٔ( و)ٚجاءت الفقرتان ) -
لربنامج التدريبية ومشكالت ادلعلم واحتياجاتو ومشكالت ادلناىج التدريبية يف ادلرتبة وضعف الصلة بُت أىداف ا

 (.  ٚٙ،ٖاخلامسة دبتوسط حسايب )
( وىي: قلة عقد لقاءات عرب اإلنًتنت بُت معلمات مادة األحياء لتطوير أداء ادلعلمات ادلهٍت يف ٜجاءت الفقرة ) -

 (.  4ٖ٘٘ادلرتبة السادسة دبتوسط حسايب )
( وىي: ضعف مستوى الربامج التدريبية اليت تقدم للمعلمات يف ادلرتبة السابعة دبتوسط حسايب ٓٔاءت الفقرة )ج -

(ٖ4ٖٗ  .) 

ضعف الصلة بُت أىداف الربنامج التدريبية ومشكالت ادلعلم واحتياجاتو ومشكالت   12
 .التدريبيةادلناىج 

 عالية ٘ ٔ 4ٖٙٚ

 عالية 4ٕٖ٘ادلتوسط العام: 
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( وىي: ضعف الدافعية والقدرة على التنمية ادلهنية الذاتية لدى ادلعلمة يف ادلرتبة الثامنة دبتوسط ٖجاءت الفقرة ) -
 (.  4ٖٗٔحسايب )

عف قدرة ادلعلمة على تقدير احتياجاهتا الذاتية يف ادلرتبة التاسعة دبتوسط حسايب ( وىي: ضٕجاءت الفقرة ) -
(ٖ4ٖٗ  .) 

 (.  4ٕٖٖ( وىي: االنشيال بادلهام اإلدارية والتدريسية يف ادلرتبة العاشرة دبتوسط حسايب )ٔجاءت الفقرة ) -
دلرتبة احلادية عشرة دبتوسط حسايب ( وىي: ضعف ادلام ادلعلمات بقواعد استخدام التقنيات يف أٔجاءت الفقرة ) -

(ٕ4ٙٓ  .) 
ومن خالل النتائج السابقة يتضح وجود اتفاق حول احملور ككل يف توافر ادلعوقات، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة  

إىل غياب ثقافة التجديد والتطوير، ومقاومة التيَت لدى بعض القيادات، وإرىاق ادلعلمات باألعباء اإلدارية واألنشطة 
 الصفية.ال

كما أن ضعف الدافعية والربامج التدريبية، وضعف قدرة ادلعلمة على تقدير احتياجاهتا التدريبية، وضعف احلوافز   
ادلادية وادلعنوية تشكل عائقاً أمام ادلعلمة يف ربقيق واستمرارية التطور ادلهٍت لديها، ومن َثمَّ ينعكس ذلك على ادلعلمة  

م( اليت أّكدت أن كثرة األعباء التدريسية واإلدارية ربد من ٜٕٓٓمع دراسة الصيَت) وأدائها التدريسي، وىذا يتفق
فرص العمل التعاوين ادلشًتك بُت ادلعلمُت، وأن انتشار البَتوقراطية يف أداء األعمال اإلدارية يقلل من فرص التطوير،  

 يقلل فرص العمل اجلماعي التعاوين.   كما أن وجود أعضاء يعارضون التييَت ، ووجود مشاحنات يف ادلناخ ادلدرسي
م( يف قصور برامج التدريب اليت تقدم بسبب سوء ٕٛٔٓم( و)ىياء ادلطَتي،ٕٙٔٓوتتفق مع دراسة )الدعلش،

زبطيطها، وندرة مراعاهتا لالحتياجات التدريبية، وضعف التمويل وتقدمي احلوافز ادلادية وادلعنوية من العوائق اليت تقلل 
 هٍت واستمراريتو.فرص التطوير ادل

 توصيات الدراسة:
 يف ضوء ما توصلت إىل الدراسة من نتائج توصي الباحثة دبا يلي:

 العمل على تطوير رلتمعات التعلم ادلهنية واالستفادة من اإلنًتنت كمصدر للتنمية ادلهنية. .ٔ
 وضع خطط تنفيذية جملتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت والعمل على تقييم سلرجاهتا.  .ٕ
 ربفيز ادلعلمات على استخدام اإلنًتنت كمصدر للتنمية ادلستدامة.  .ٖ
 ضرورة مواكبة ادلستحدثات التقنية واالذباىات العادلية يف برامج تطوير ادلعلمُت. .ٗ

 مقترحات الدراسة:
 تقًتح الباحثة ما يلي:يف ضوء نتائج البحث 

 إعداد برنامج قائم على رلتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت دلعلمات االحياء وقياس فاعليتو. .ٔ
 إجراء دراسات تقوؽلية لواقع استخدام معلمات التخصصات األخرى جملتمعات التعلم ادلهنية عرب اإلنًتنت..ٕ
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 المراجع
 ادلراجع العربية: 

م(. تصور مقًتح لتنمية ادلعرفة بالًتاث الليوي واألديب والعريب وتدريسو لدى معلمي ومعلمات  اللية ٕ٘ٔٓ)حسن، سعاد جابر. 
 .ٜٚ-ٜ٘ٔ، ٛٙٔ، مجلة القراءة والمعرفة العربية باستخدام التنمية ادلهنية عرب اإلنًتنت،

 .الفكر العريب . القاىرة: دارالتعليم اللكتروني: تطبيقات مستحدثةم(. ٕٔٔٓاحللفاوي، وليد. )
فرباير(. اذباىات معلمي العلوم بادلرحلة الثانوية  -مٕٙٔٓالدعلش، عبد الويل حسُت والشمراين، سعيد زلمد ورديٍت، علي حسن. )

وء المؤتمر الخامس إلعداد المعلم اعداد وتدريب المعلم في ضبادلملكة العربية السعودية ضلو رلتمعات ادلمارسة ادلهنية. ورقة مقدمة إىل 
 م.ٕٙٔٓفرباير،  ٗ-ٕ، جامعة أم القرى، مكة ادلكرمة، مطالب التنمية ومستجدات العصر

التعلم عن طريق العمل جليل للمجتمعات المهنية م(. ٕٗٔٓدوفور، ريتشارد ودوفور، ربيكا وإيكر، روبرت وماين، توماس. )
 والتوزيع. ترمجة مدارس الظهران(، الدمام: دار الكتاب العريب للنشرأثناء العمل )

م(. تأثَت رلتمعات التعلم ادلعنية على االنًتنت يف فهم معلمات العلوم لطبيعة ٕٙٔٓالزايد، زينب عبد اهلل وعمر، سوزان حسُت. )
 .ٕٖٙ -ٜٖٗ(، ٖ)ٕٔ، المجلة األردنية في العلوم التربويةالعلم وشلارسات تدريسها. 

كز وطٍت للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية يف ضوء م(. تصور مقًتح إلنشاء مر ٕٔٔٓالشهراين، علي معجب. )
 .ٜٛٔ-ٚٗٔ(، ٖ٘)ٖ، مجلة كلية التربية فلسفة التعليم ادلستمر.

مجلة  م(. تطبيق رلتمعات التعلم ادلهنية ودورىا يف رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب. ٕٛٔٓالصاحلية، فاطمة زلمد سامل. )
 .ٕٚٗ-ٚٗٗ، ٜٚ، التربية وعلم النفس السعودية دراسات عربية في

الجمعية م(.رلتمعات التعلم مدخل لضمان اجلودة يف ادلدارس الثانوية: دراسة ميدانية يف رلتمع اإلمارات.الًتبية: ٜٕٓٓالصيَت، أمحد حسُت. )
 .ٜٚٔ – ٚ٘ٔ(ٕٙ)ٕٔ المصرية للتربية المقارنة والدارة التعليمية

، جامعة مجلة كلية التربية(. دور ادلدرسة كمجتمع تعلم مهٍت يف بناء ثقافة التعلم وتنميتها، ٕٙٓٓادلصيلحي، زلمد. )عبداللطيف حيدر؛ 
 .ٛ٘-ٖٔ(،ٖٕ)ٕٔاإلمارات العربية ادلتحدة،

 . عّمان: مؤسسة الوراقتنمية الكفايات اللكترونية للمعلمين في عصر تكنولوجيا المعلوماتم(. ٕٙٔٓعلي، ىيثم عاطف. )
 للنشر والتوزيع.

. عّمان:  دار التنمية المهنية لمعلمي التعليم الثانوي العام في ضوء معايير الجودة الشاملةم(. ٕٕٔٓقحوان، زلمد قاسم. )
 غيداء للنشر والتوزيع.

نشورة، كلية رسالة ماجستَت م احتياجات التنمية المهنية الذاتية لمعلمي المرحلة البتدائية،م(. ٕٛٔٓالقرين، زلمد سامل. )
 الًتبية، جامعة ادللك سعود.

م(. واقع استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال وعوائق استخدامها يف التدريس لدى  معلمي ٖٕٔٓ) .مراد، عوده سليمان عوده
 .ٖٛٔ-ٚٓٔ(، ٚٔ)ٔ، مجلة البلقاء للبحوث والدراساتومعلمات مدراس تربية لواء الشوبك األردن. 

الرياض: شركة البرنامج الوطني لتطوير المدارس، مجتمعات التعلم المهنية. م(. ٕ٘ٔٓمشروع ادللك عبد اهلل لتطوير التعليم. )
 تطوير التعليمية.

واقع مجتمعات التعلم المهني لمعلمات العلوم ومتطلبات تطبيقها في المرحلة الثانوية  م(. ٕٛٔٓادلطَتي، ىياء عمر. )
 سالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة القصيم، القصيم.ر  بمنطقة القصيم.

م(. واقع استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال وعوائق االستخدام لدى عينة من   معلمي ٕٓٔٓالناعيب، سامل بن عبد اهلل. )
 .ٚٗ-ٔٗ(،ٖ)ٔٔمجلة العلوم التربوية والنفسية، ومعلمات مدارس ادلنطقة الداخلية بسلطنة عمان. 
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 الملخص: 
ىدفت الدراسة إىل ربديد االحتياجات ادلهنية للمعلم الفلسطيٍت قبل اخلدمة يف ضوء مهارات القرن احلادي 

لتقديرات أفراد عينة ك االحتياجات لطلبتها، ودراسة الفروق االحصائية لدرجة تلبية كلية الًتبية لتومعرفة والعشرين، 
الدراسة لدرجة تلبية كلية الًتبية لالحتياجات وفقًا دلتغَتات )نوع الثانوية العامة، نوع برنامج االعداد، ادلعدل الًتاكمي، 

كلية الًتبية   من ( طالب وطالبة222) بواقععشوائيًا  ، ومت اختيار عينة الدراسةعدد الدورات الًتبوية داخل اجلامعة(
وادلنهج  سالمية بغزة. ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحثان ادلنهج النوعي لإلجابة عن السؤال األول،اإلباجلامعة 

 االحتياجات رلالأن كلية الًتبية تليب الوصفي التحليلي لإلجابة عن السؤال الثاين والثالث. وقد أظهرت نتائج الدراسة 
 نسيب بوزن ثانياً  والًتبوية األكادؽلية االحتياجات، مث رلال %(52.22) نسيب بوزنأواًل  واالجتماعية الشخصية ادلهنية

. وأظهرت الدراسة أنو ال يوجد فروق %(46.29) نسيب بوزن الثقافية ادلهنية االحتياجات رلال ، وأخَتاً %(59.76)
ية داخل اجلامعة(، وأنو يوجد دالة احصائيًا تعزى دلتغَتات ) نوع برنامج اإلعداد، ادلعدل الًتاكمي، عدد الدورات التدريب

فروق دالة احصائيًا تعزى دلتغَت )نوع الثانوية العامة( لصاحل الفرع األديب، وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة فرص التبادل 
فيديو  األكادؽلي بُت طلبة اجلامعة واجلامعات األخرى زلليًا ودوليًا والعمل على استثمار الزيارات التبادلية بواسطة تقنية )ال

 كونفرس(.

 كلمات مفتاحية: االحتياجات ادلهنية، ادلعلم قبل اخلدمة، مهارات القرن احلادي والعشرين
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Abstract: 
The study aimed at identifying the vocational needs of the 

Palestinian teacher on pre-service in the light of the 21
st
- century skills and 

the degree of meeting the Faculty of Education these needs to its students, 

as well as, detecting the statistically significant differences in the averages 

of the sample opinions on meeting the Faculty of Education these needs 

attributed to the variables of the study (the major on the high school, the 

type of preparation program, the cumulative average, the number of 

educational training courses at the university). The study sample consisted 

of (224) students from the Faculty of Education at the Islamic University in 

Gaza that are selected randomly. Thus, the researchers used the qualitative 

method to answer the first question and the analytical descriptive method to 

answer the second and third questions. The main results of the study were 

as the following: The Faculty of Education meets firstly the field of 

vocational personal and social needs with a relative weight (72.14%), then 

the field of academic and educational needs with a relative weight 

(70.98%), and finally the field of vocational cultural needs with a relative 

weight (68.20%). Furthermore, there are no statistically significant 

differences at ( 05.0 ( among the averages of the sample ratings due to 

the variables of (the type of preparation program, the cumulative average, 

the number of educational training courses at the university), while there 

are statistically significant differences due to the major on the high school 

for the humanities section. Finally, the researchers recommend the 

following: The need to increase the opportunities of the academic exchange 

between the university’s students and the local and international 

universities and invest the exchanging visits via technology (video 

conferencing). 

Keywords: vocational needs, teacher on pre-service, the 21
st
-century skills. 
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 للدراسة العام اإلطار
 المقدمة:

 وأول االحتياجات، كأول أمامنا التعليم قفز تفكَت؛ رلرد فيها فكرنا حىت أو التنمية، عن ربدثنا كلما 
 نقطة ىو فالتعليم ،يف فلسطُت وغَتىا من الدول ادلنشود التنمية دلشروع النهائية للنتائج ادلدخالت وأىم العمليات،
 رأس يف االستثمار أنظمة أول ألنو وادلستقبلية؛ اآلنية وغاياتو ألىدافو الوصول من رلتمعٍ  أي سُبكن اليت األوىل االنطالق

 .اجملتمعي الواقع على مذىلةً  نتائجو كانت ادلنظمة العلمية لألسس وفقاً  ونفذ لو ُخطط ما إذا الذي البشري ادلال
 دبراجعة الدول وتقوم بالتعليم، اىتمامها دبدى والدول األمم تقدم ويقاس للتنمية، األساس احملركيعد  التعليمف

 دلواجهة العامل مستوى على للمنافسة ورلتمعها مواطنيها عدادإ هبدف ودورية شاملة مراجعة والًتبوية التعليمية أنظمتها
 يف تغَتات من ادلستقبل ػلملو وما مطرد، بشكل ادلعرفة وتنامي واالتصاالت، ادلعلومات ثورة مع كالتعامل التحديات،

 يف تتجلى ادلستمرة، للتحوالت والتصدي التغَتات، مواكبة على الًتبوي النظام قدرة فإن لذا. والتنموية االقتصادية اجملاالت
 تقانوإو  وادلستجدة، ادلطلوبة احلديثة ادلعارف على حصولو يضمن دبا شامل، بشكل وتأىيلو اإلنسان بناء على قدرتو

 على احلفاظ مع اإلنسانية والقيم االذباىات واكتسابو_ والعشرين احلادي القرن بو ؽلتاز اليت_  والتقنية احلياتية للمهارات
 .(2ص ،2923 فلسطُت، يف التعليمية ادلسَتة دلراجعة العليا اللجنة) واالسالمية العربية وثقافتو وتراثو الوطنية ىويتو

 قوةٍ  وبكل دائماً  يوجهنا ما ونتائجها، التعليمة العملية يف للمعلمُت احملوري الدور على باحثان ؼلتلف ال ويكاد
 العادلية الثقافة على ادلنفتح الفلسطيٍت للواقع منها كل مناسبة ومدى اخلدمة قبل ؽلتلك اليت ومهاراتو ادلعلم ىذا قدرات ضلو

 الرقمنة ىذه وكل والتقنية، التكنولوجية والتطورات الثقافية العودلة هبذه سالميةواإل العربية الشعوب من كغَته وادلتأثر
 .اخلدمة ثناءأ التعليمة ادلرحلة مع يتناسب دبا توظيفها على ادلعلم وقدرة احلديثة،

 على تنصب أن غلب الثالثة األلفية يف العريب الوطن يف الًتبوية الكليات رسالة نإ والًتبويون ادلفكرون ويرى
 طغيانا طغى قد الدراسية ادلساقات تصميم يف األكادؽلي النموذج أن ويرون ادلعلمُت، الطالب لفئات التعليم عملية إجادة
 الطب، كليات مهنتها تعادل مهنية، كليات أهنا على الًتبية كليات إىل ينظر الذي ادلهٍت، النموذج مقتضيات على جارفاً 

 .(142ص ،2929 صواوين، أبو) تقوؽلها أو ادلقررات وضع عند ادلهٍت النموذج دبقتضيات األخذ يستوجب شلا
 وصوالً  الفلسطيٍت الوطٍت القرار صنع مستويات مجيع على وادلتقن وادلستمر الدؤوب العمل من بد ال لذلك

 قبالاإل ظل يف واجملتمعية؛ الذاتية التنمية أفكار يتبٌت والذي النوعية، الوطنية ادلسؤولية ىذه عظم ربمل ؽلكنو دلعلم
 احلادي القرن ضوء ويف وإتقاناً، أداءً  بو للقيام ادلعلمُت من كبَتة أعداداً  يتطلب الذي ومستوياتو التعليم على الفلسطيٍت
 .كافة مهاراتو والعشرين

 ادلعلمُت اعداد برامج بتحسُت ،(2923) فلسطُت يف التعليمية ادلسَتة دلراجعة العليا اللجنة أوصت فقد وعليو
 الالزم الدعم توفَت وبالتايل اجلامعات، يف الكليات أىم من اعتبارىا خالل من( اجلامعات يف الًتبية كليات)  اخلدمة قبل
 هبذه االلتحاق لتشجيع ادلتفوقُت للطلبة منح وتوفَت هبا، القبول معدالت ورفع ادلؤىلة، البشرية بالكوادر وتزويدىا ذلا،



                            _حالة دراسة إلاسالمية الجامعة_ والعشرين  الحادي القرن  مهارات ضوء في الخدمة قبل الفلسطيني للمعلم املهنية الاحتياجات

 املدهون  حاثم محمد. أ                                                                              هجم محمد عدهان منور  د.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

182 

، 2923،فلسطُت يف التعليمية ادلسَتة دلراجعة العليا اللجنة) متابعتها آليات وتطوير العملية الًتبية وزن وزيادة الكلية،
 (.27ص

 ولكنها، ثانوية قضية تعد مل مهنًيا وتنميتو ادلعلم إعداد( أن  قضية 42، ص2997كما أكد الناقة، وأبو ورد)
 االرتقاء أجل من وذلك اذلامة والتحوالت التحديات عصر يف نعيش وضلن وخباصة احلياة، تطورات ليهاسبُ  مصَتية قضية
 . ادلعلمُت ونوعية التعليم دبهنة

 إعداد برامج لدخول الطلبة أفضل ستقطابال مبادرة (2925اخلطة االسًتاتيجية الفلسطينية ) أطلقت وقد
 جودة مستويات وربسن وربليل استعراض إىل دعت كما .يالتعليم النظام يف منهم ادلميزين واستبقاء اخلدمة، قبل ادلعلمُت
 جلميع والدعم ادلستمر ادلهٍت التطور وإمكانيات اخلدمة قبل اجليد اإلعداد وتوفَت( هائوأثنا اخلدمة قبل) ادلعلمُت تدريب

 (.222، 292م، ص ص 2925، ةُت )وزارة الًتبية والتعليم الفلسطينيادلعلم
 والتعليم الًتبية وزارة يف معلماً  واآلخر الًتبية كلية يف كمحاضرة الباحثُت أحد اشتغال خالل ومن ذلك،ل

 االحتياجاتلتحديد  كمحاولة احلالية الدراسة إجراء بأعلية الشعور تولد فقد احلياتية، وادلهارات البشرية للتنمية ومدرباً 
 .والعشرين احلادي القرن مهارات ضوء يف اخلدمة قبل الفلسطيٍت للمعلم ادلهنية

 وأسئلتها:مشكلة الدراسة 
 من يفرضو ما ظل ويف واالقتصادية، واالجتماعية السياسية وتعقيداتو الفلسطيٍت الواقع متطلبات ضوء يف

 الفلسطيٍت، التعليمي النظام سلرجات ذبويد يف استثمارىا إىل واحلاجة والعشرين احلادي القرن مهارات مع للتكيف ربديات
 بشارات كدراسة اخلدمة قبل الفلسطيٍت  ادلعلم إعداد برامج يف حبثت اليت السابقة الدراسات يف البحث خالل ومن

 سلرجات :مثل تقريباً  زلاورىا مجيع يف سبثلَ  الربامج تلك يف واضحاً  قصوراً  ىنالك أن على أكدت اليت( 2922)والرزلي
 بينما وربسينها، اجلودة وضمان التعلم، ومصادر الطلبة، وتقدم والتعلم، والتعليم الطلبة، وتقييم وادلناىج ادلقصودة، التعلم
 .التخصص تعليم أساليب ومساقات العملية الًتبية مساقات :مثل للطلبة كربى إفادة ادلساقات لبعض أن ظهر

وألن اإلعداد اجليد يعتمد على ربديد االحتياجات_ وادلستحدث منها_ ودرجة تلبيتها من قبل كليات الًتبية،  
 :التالية باألسئلة الدراسة مشكلة سبثلتقد 

 اخلرباء نظر وجهة من والعشرين احلادي القرن مهارات ضوء يف اخلدمة قبل الفلسطيٍت للمعلم ادلهنية االحتياجات ما -2
 الًتبويُت؟

 والعشرين احلادي القرن مهارات ضوء يف اخلدمة قبل الفلسطيٍت للمعلم ادلهنية الحتياجاتل الًتبية كلية تلبية درجةما  -2
 ؟الطلبة نظر وجهة من
 عينة أفراد تقدير درجات متوسطات بُت( α≤9.93) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل -1

 احلادي القرن مهارات ضوء يف اخلدمة قبل الفلسطيٍت للمعلم ادلهنية الحتياجاتدرجة تلبية كلية الًتبية لل الدراسة
 داخل الًتبوية الدورات عدد الًتاكمي، ادلعدل ،عداداإل برنامج نوع العامة، الثانوية نوع) الدراسة دلتغَتات تعزى والعشرين

 ؟(اجلامعة
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 فرضيات الدراسة:
 : ربددت الدراسة يف الفرضيات اآلتية

( بُت متوسطات درجات تقدير أفراد عينة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2
كلية الًتبية لالحتياجات ادلهنية للمعلم الفلسطيٍت قبل اخلدمة يف ضوء مهارات القرن احلادي الدراسة لدرجة تلبية  

 والعشرين تعزى دلتغَت نوع الثانوية العامة )علمي، أديب(.
( بُت متوسطات درجات تقدير أفراد عينة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

لية الًتبية لالحتياجات ادلهنية للمعلم الفلسطيٍت قبل اخلدمة يف ضوء مهارات القرن احلادي الدراسة لدرجة تلبية ك
 عداد )معلم مرحلة أساسية، معلم رلال(.والعشرين تعزى دلتغَت نوع برنامج اإل

( بُت متوسطات درجات تقدير أفراد عينة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1
سة لدرجة تلبية كلية الًتبية لالحتياجات ادلهنية للمعلم الفلسطيٍت قبل اخلدمة يف ضوء مهارات القرن احلادي الدرا

 والعشرين تعزى دلتغَت ادلعدل الًتاكمي )جيد، جيد جداً، شلتاز(.
( بُت متوسطات درجات تقدير أفراد عينة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

الدراسة لدرجة تلبية كلية الًتبية لالحتياجات ادلهنية للمعلم الفلسطيٍت قبل اخلدمة يف ضوء مهارات القرن احلادي 
 دورات(. 1دورات فأقل، أكثر من  1والعشرين تعزى دلتغَت عدد الدورات الًتبوية داخل اجلامعة )ال يوجد، 

 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى: 

دلهنية للمعلم الفلسطيٍت قبل اخلدمة يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر ربديد االحتياجات ا .2
 اخلرباء الًتبويُت.

 احلادي القرن مهارات ضوء يف اخلدمة قبل الفلسطيٍت للمعلم ادلهنية الحتياجاتالتعرف إىل درجة تلبية كلية الًتبية ا .2
 من وجهة نظر الطلبة. والعشرين

 درجات متوسطات بُت( α≤9.93) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذاتالكشف عما إذا كان ىناك فروق   .1
 مهارات ضوء يف اخلدمة قبل الفلسطيٍت للمعلم ادلهنية لالحتياجات لدرجة تلبية كلية الًتبية الدراسة عينة أفراد تقدير
 الدورات عددادلعدل الًتاكمي،  ،برنامج اإلعداد ،الثانوية العامةنوع ) الدراسة دلتغَتات تعزى والعشرين احلادي القرن

 (.داخل اجلامعة الًتبوية
 أهمية الدراسة:

 تتحدد أعلية الدراسة من خالل ما يأيت:
 قبل الفلسطيٍت للمعلم ادلهنية الحتياجاتا . قد تفيد يف إجراء دراسات أخرى حول سبل وآليات توفَت وتلبية2

 .والعشرين احلادي القرن مهارات ضوء يف اخلدمة
 لكٍل من: والعشرين احلادي القرن مهارات ضوء يف اخلدمة قبل الفلسطيٍت للمعلم ادلهنية االحتياجات. تُبُت 2
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 أ. قيادات النظام التعليمي بكافة مستوياتو.
 ب. مراكز التدريب الًتبوية ادلهتمة بإعداد ادلعلمُت.

 ات التالية:. قد يستفيد من ىذه الدراسة اجله1
  جلنة الًتبية والتعليم يف اجمللس التشريعي الفلسطيٍت من خالل سن القوانُت الفكرية، والقوانُت ادللزمة للجامعة بضرورة

 تلبية تلك االحتياجات ادلهنية من خالل بيئة تعليمية حافزة للطلبة.
  احتياجات الطلبة ومتطلبات دلواكبة القرن اجلامعات يف إعداد وتصميم وتطوير ادلساقات الدراسية دبا يتالءم مع

 احلادي والعشرين دبهاراتو وربدياتو.
 . ندرة الدراسات يف موضوع الدراسة فلسطينياً ذلك يف حدود علم الباحثُت.2

 حدود الدراسة :
 تتحدد الدراسة يف اآليت:

 ضوء يف اخلدمة قبل الفلسطيٍت للمعلم ادلهنية االحتياجات: اقتصرت الدراسة على التعرف إىل حد الموضوع .2
 الشخصية ادلهنية االحتياجات، والًتبوية األكادؽلية ادلهنية االحتياجاتيف رلاالت ) والعشرين احلادي القرن مهارات

 (. الثقافية ادلهنية االحتياجات، واالجتماعية
ادلسجلُت للفصل الدراسي : طبقت ىذه الدراسة على طلبة كلية الًتبية يف اجلامعة اإلسالمية الحد المؤسسي .2

 م.2927-2926الصيفي 
 : تقتصر الدراسة على طلبة كلية الًتبية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة.الحد البشري .1
 فلسطُت. -: تقتصر الدراسة على زلافظات فلسطُت اجلنوبية الحد المكاني .2
 م.2927-2926: طُبقت الدراسة يف الفصل الصيفي من العام الدراسي احلايل الحد الزماني .3

 مصطلحات الدراسة:
 تضمنت الدراسة المصطلحات اآلتية:

)أبو كشك،  ادلدارس يف التعليم أىداف لتحقيق ادلعلم( ؽلتلكها ال) تلزم تعليمية كفايات: االحتياجات المهنية -1
 .(6، ص2921

قبل اخلدمة يف رلاالت : ضعف أو قصور يف مهارات ومعارف وقدرات ادلعلم الفلسطيٍت ويعرفها الباحثان اجرائيًا بأنها
 (.الثقافية ادلهنية االحتياجات، و واالجتماعية الشخصية ادلهنية االحتياجات، و والًتبوية األكادؽلية ادلهنية االحتياجات)
عد للحصول  المعلم قبل الخدمة: -2

ُ
ىو ادلعلم قيد التخرج، أو اخلريج حديثًا من أحد كليات الًتبية يف اجلامعة وادل

 مهنة التعليم. على رخصة مزاولة 
 مهارات القرن الحادي والعشرين: -3
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 إىل مبدعُت بل ومنتجُت، فاعلُت أعضاء ليكونوا العمل بيئات سلتلف يف العاملون ػلتاجها اليت ادلهارات من رلموعة
 والعشرين احلادي للقرن واالقتصادية التنموية ادلتطلبات مع شياً اسب النجاح، لتحقيق الالزم ادلعريف احملتوى إتقاهنم جانب

 (.232، ص2926)مخيس، 
: رلموعة ادلهارات ادلستحدثة اليت غلب أن ؽلتلكها ادلعلم الفلسطيٍت قبل اخلدمة؛ ليؤدي ويعرفها الباحثان اجرائيًا بأنها

 .وظيفتو بإبداٍع وإتقاٍن وفاعلية وفقاً دلتطلبات القرن احلادي والعشرين
 الجامعة االسالمية:  -4
 الًتبية وزارة بإشراف تعمل العايل، التعليم مؤسسات من مستقلة أكادؽلية مؤسسةاجلامعة االسالمية بغزة ىي   

 ورابطة اإلسالمية، اجلامعات وارباداإلسالمية،  اجلامعات ورابطة العربية، اجلامعات ارباد: يف عضو وىي العايل، والتعليم
 العربية اجلامعات من بالكثَت تعاون عالقات وتربطها للجامعات، الدويل واالرباد ادلتوسط، األبيض البحر جامعات
 وتضع وتقاليده، الفلسطيٍت الشعب لظروف ومراعياً  اإلسالمية بالقيم ملتزماً  أكادؽلياً  جواً  لطلبتها اجلامعة توفر .واألجنبية

 بتوظيف وهتتم كما النظري، باجلانب اىتمامها التطبيقي باجلانب وهتتم التعليمية، العملية خلدمة ادلتاحة اإلمكانيات كل
 (.2) اجلامعة االسالمية، د.ت، فقرة التعليمية العملية خدمة يف ادلتوفرة التكنولوجيا وسائل

 الدراسات السابقة: 
 انهناك واالستقصاء البحث خالل من وتبين الدراسة موضوع تناولت التي الدراسات باستقصاء الباحثان قام

 أجررت القاضريالتدريبياة مان بينهاا:  االحتياجاات الدراساات تناولتا  ماا وأكثار. المهنياة االحتياجاات تناول في قصور
ادلشرفُت الًتبويُت يف زلافظة  االحتياجات التدريبية دلعلمي ادلرحلة األساسية من وجهة نظر ىدفت ربديد(  دراسة 2924)

ادلنهج الوصفي التحليلري وكانرت أداة الدراسرة اسرتبانو ، وتكونرت عينرة الدراسرة مرن عينرة  ةوقد اتبع الباحثادلفرق، األردن. 
 اً مشررررف( 36)( مشررررفا ومشررررفة التابعرررة حملافظرررو ادلفررررق حيرررث بلغرررت 36عشررروائية مرررن مشرررريف ادلررردارس احلكوميرررة عرررددىم)

علررى الصررعيد ادلهررٍت أو األدائرري جرراءت ة. توصررلت الدراسررة إىل أن االحتياجررات التدريبيررة دلعلمرري ادلرحلررة األساسررية ومشرررف
 وادلؤىررل اجلررنس دلتغررَتات تعررزى االداة رلرراالت علررى إحصررائية داللررو ذات فررروق وجررود عرردم الدراسررة اظهرررت كمرراعاليررة .  
 . العلمي

 العليا األساسية ةادلرحل يف الرياضيات دلعلمي ادلهٍت التطور احتياجات تحديد( دراسة ل2923كما أجرى األسطل )
 تطررويرب الباحررث قررام أسررئلتها عررن واإلجابررة الدراسررة ىرردافأ ولتحقيررق ةادلدرسرري الرياضرريات معررايَت ضرروء يف غررزه قطرراع يف

 معلمرري مررن 119 قوامهررا عينرو علررى حيرث طبقررت االسررتبانة فقررره( 12) مررن مكونررو التدريبيرة االحتياجررات لتقرردير اسرتبانة
 التعلريم مرديريات مردارس مرن الطبقيرة العينرة بطريقرو اختيارىا ومت غزه قطاع يف العليا األساسية التعليم مرحلو يف الرياضيات

 االحتياجررات مسررتوى نأ اىل الدراسررة صررلتتو و ، 2922-2921 الدراسرري العررام مررن االول الفصررل خررالل غررزه قطرراع يف
ة، متوسررط جرراءت ورلاالهتررا االسررتبانة فقرررات مجيررع نأو  ةمتوسررط جرراءت رلاالهتررا مررن رلررال لكررل كررل لالسررتبانة التدريبيررة

 دلتغَتات ترجع التدريبية لالحتياجات ادلعلمُت تقديرات متوسطات بُت إحصائية داللو ذات فروق وجود عدم ىلإ وتوصلت
 داللرو ذات فرروق وجرود النترائج بينرت حرُت يف(، التعلريم علرى ادلشررفة واجلهرة اخلرربة سرنوات وعردد العلمي وادلؤىل اجلنس)
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 معلمي رلموعو الصاحل ادلعلم يف يدرس الذي الصف دلتغَت تبعا التدريبية االحتياجات ادلعلمُت تقدير متوسط بُت إحصائية
 .العاشر الصف

 يف األساسررية ادلرحلررة يف اجلرردد العلرروم دلعلمرري ادلهنيررة االحتياجررات حررول ( بدراسررة2921)كشررك ابررو قامررتبينمررا 
 يف اجلردد العلروم معلمري من( 229)على الدراسة عينة اشتملت استبانة الباحث خالذلا استخدمت نابلس زلافظو مدارس
 رلراالت علرى متوسرطة جراءت االحتياجرات درجرة ان النترائج اظهررت سرنوات ثرالث مرن اقل اخلربة ذوي األساسية ادلرحلة

 ادلتعلقة النتائج وأشارت التقومي التنفيذ للتدريس التخطيط التدريس اساليب التوظيف ادلخترب اعليتها؛ حسب مرتبو اخلمسة
 ادلردارس يف اجلردد العلروم معلمري لردى متوسرطة كانرت ادلشررفة السرلطة دلتغرَت تبعراً  االحتياجات درجو اىل الدراسة دبتغَتات

 ىنرراك تكررن ومل. الغرروث وكالررة مرردارس معلمرري لرردى منخفضررة كانررت بينمررا اخلاصررة وادلرردارس والتعلرريم الًتبيررة لرروزارة التابعررة
 وىي األقرب للدراسة احلالية. . التعليمية ادلرحلة اجلنس، اجلامعية، الكلية للمتغَتات تعزى إحصائياً  دالة فروق

 اخلدمررة اثنرراء يف التدريبيررة الررربامج ضلررو ادلعلمررُت احتياجررات تعرررف (Sharon, 2010)شررارون وتناولررت دراسررة
 مشررال يف األساسررية ادلرردارس معلمررُت مالحظررات الدراسررة نتررائج واظهرررت ومعلمررو معلمررا 222 مررن الدراسررة عينررو تكونررت
 كمرررا الثانويررة ادلرحلرررة يف الطلبررة مسررراعده يف ودوره للمعلمررُت االضرررايف الترردريب اعليرررو حررول ادلتحررردة الواليررات يف كارولينررا
 دالو فروق وجود دون الطلبة احتياجات وتلبيو ادلساعدة تقدمي هبدف التدريب يف يرغبون ادلعلمُت غالبيو ان النتائج اظهرت

 .والتخصص العلمي وادلؤىل اجلنس دلتغَت تبعا االحتياجات ىذه ضلو ىم بُت احصائيا
 كلية يف صف معلم زبصص ادلعلمُت، للطلبة الالزمة التعليمية الكفايات( 2929كما تناولت دراسة أبو صواوين)

 كما التحليلي، الوصفي ادلنهج الباحث استخدم وقد. التدريبية احتياجاهتم ضوء يف نظرىم وجهة من األزىر جبامعة الًتبية
 مررن وطالبررة، طالبرراً ( 222) مررن الدراسررة عينررةتكونررت  .الدراسررة عينررة ادلعلمررُت للطلبررة الكفايررات احتياجررات اسررتبانة أعررد

 الثمانيررررررة اجملرررررراالت لكفايررررررات الدراسررررررة عينررررررة احتياجررررررات مرررررردى عررررررن الدراسررررررة نتررررررائج كشررررررفت وقرررررردع. الرابرررررر ادلسررررررتوى
 سرلم أعلرى يف برُت مرا يقرع نسريب بروزن الدراسرة أداة يف عليهرا نوادلسرتفت : الترايل النحو على%( 52٣2-%41٣4)احملددة

 بروزن التقرومي كفايرات رلرال يليرو ،%( 52٣2)النسريب بروزن الدرس عرض كفايات رلال التدريسية للكفايات االحتياجات
 وبنررراء اسرررتخدام لكفايرررات االحتياجرررات وجررراء ،%( 51٣2( نسررريب بررروزن الررردرس غلرررق كفايرررات ،مث%( 52٣2)  نسررريب

 التالميرذ انتبراه اسرتثارة كفايرات فكانت اخلامسة ادلرتبة ويف ،%( 52٣4)  نسيب ( بوزن الرابعة ادلرتبة يف التعليمية الوسائل
 44٣5)  نسرريب برروزن التخطرريط لكفايرات االحتياجررات جرراء السادسررة وادلرتبرة ،%( 59٣2)  نسرريب برروزن للرردرس وهتيئرتهم

  جرررررراء واألخررررررَتة الثامنررررررة ادلرتبررررررة ويف ،%( 44٣2)  برررررروزن النظررررررام وحفرررررر  الصررررررف إدارة لكفايررررررات االحتياجررررررات مث ،%(
 (.%41٣4)  نسيب بوزن التدريسية األىداف لكفايات االحتياجات

 االطار العام للدراسة:
لكٍل منا دوٌر يف ىذه احلياة ومهنة، ولكل مهنٍة أو دور كي يُنجز بإتقاٍن عددًا من العوامل واالحتياجات اليت 

عليها من أجل الوصول إىل أعلى درجات اإلصلاز، وكذلك ادلعلم لو أكرب األدوار وأكثرىا حساسية يف صناعة  يُعتمد
 مستقبل البالد، وإعداد النشء وهتيئتو لقيادة ادلسَتة التنموية ذلا.
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أن ادلعلم العنصر األىم من عناصر العملية  Houssart, Roaf & Watson  (2993)وقد أكد
الًتبوية ومدخالهتا، فلم يعد دوره مقتصرًا على نقل ادلعارف إىل الطلبة بل تعداىا إىل الدور األكرب يف ربقيق أىداف 

 الًتبية، ويف جعل التعلم فعاالً وذا معٌت.
 وطبيعتها فلسفتها حيث من ادلهن ئرسا عن زبتلف فهي والصعبة، الدقيقة ادلهن من التعليم مهنة تعترب حيث

 ربقيق مث ومن أىدافها ربقيق يف األخرى ادلهن صلاحات عليها تتوقف حيث فيها، العمل مسؤولية يتحمل من ومواصفات
 (.29م، ص2921)أبو كشك،  اجملتمع أىداف

فكلما زادت حساسية الدور وأعليتو تنامت األصوات اليت تفرض على ادلهتمُت حبثو وحبث احتياجاتو ادلهنية 
وغَت ادلهنية ربديدًا وتلبيًة؛ للتحسُت والتجويد واالبتكار وبكافة الطرق ادلتاحة ولذلك صلد العديد من الدراسات اليت 

 Ingersoll, Richard & Perdaكدراسةل اخلدمة وأثنائها  نادت بالنقاش حول االحتياجات ادلهنية للمعلمُت قب
وتقييم مدى الدعم الكايف ذلم يف تلك  ادلعلمُت احتياجات حول للنقاش أساس لوضع ذبريبياً  سعت اليت"( 2929)

 االحتياجات". 
 Hashweh( و 2996) Loughran, Mulhall, & Berryيف السياق ذاتو، أشار كل من 

الىتمام بربامج إعداد ادلعلمُت وتأىيلهم ليكونوا قادرين على التماشي مع التوجهات احلديثة، إال أنو ورغم كل ا (2993)
أنو ال يزال ىناك قصور يف تلك الربامج، إذ إهنا تركز يف الكثَت من األحيان على اجلوانب النظرية أكثر من اجلوانب 

مة حول قضايا التعليم والتعلم، فيعتقد الكثَت منهم أن التطبيقية، شلا يؤدي إىل تكوين فهم خاطئ لدى معلمي قبل اخلد
التعليم الفعال يعٍت النجاح يف الضبط الصفي والنشاطات التعليمية اليت يقدموهنا لطلبتهم، ويهمل ىؤالء أعلية الفهم 

 العميق دلوضوع التخصص وكيفية تعليمو.
لربامج إعداد ادلعلمُت قبل اخلدمة؛ دلا ذلا من  وتأسيسًا على ما سبق فإن ىناك الكثَت شلا ؽلكن إضافتو وتقدؽلو

أثر ابداعي يف صناعة ادلعلم العصري والرسايل القادر على ربقيق أىداف التعليم االسًتاتيجي لبالده وذلك يقودنا إىل 
 ضرورة ربديد أىم االحتياجات ادلهنية للمعلم الفلسطيٍت قبل اخلدمة يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين.

 االحتياجات المهنية: 
 كانَ  :أي إىل احتاجَ و  احتاَج؛ مصدر وىي، احتياجاتواجلمع: ( اسم: )ِاحتياج: لغةاالحتياجات  -أ التعريف: -2

)قاموس ادلعاين،  ِإىَل  وَضرورَةٍ  حاَجةٍ  يف َأي؛ اْلُمَساَعَدةِ  إىل اْحِتَياجٍ  يف نَرْفَسوُ  َوَجدَ  اِْفِتَقارُُه،و  ومهانَِتوِ  ُذلِّوِ  يف َسَبباً  اْحِتَياُجوُ 
 د.ت(.

 اصطالحاً: هناك العديد من التعريفات لالحتياجات المهنية يورد الباحثان منها ما يلي:  -ب
كل ما يساعد ادلعلم يف إيصال ادلعارف النظرية ومواد زبصصو األكادؽلية إىل ادلتعلم مثل ادلعارف ادلتعلقة خبصائص   -2

 (.47، ص2993ئق تعليمهم، وأساليب التعامل معهم )صاصيال، ادلتعلمُت، وأساليب تفكَتىم، وطرا
ىي رلموعة من التغَتات ادلطلوب إحداثها يف الفرد وادلتعلقة دبعلوماتو وخرباتو وأدائو وسلوكو واذباىاتو جلعلو مناسباً  -2

 (.241، ص2995لشغل وظيفة وأداء اختصاصات وواجبات وظيفتو احلالية بكفاءة عالية )الطعاين، 
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: ادلهارات وادلعارف والقدرات ادلتعددة اليت تُلهم ادلعلم وتُعينو على إتقان مهنتو وربقيق أىدافو يعرفها الباحثان بأنهاو 
 ادلنشودة. ةالشخصية واألىداف االسًتاتيجية لوزارة الًتبية والتعليم يف بالده ادلتمثلة يف بناء جيل التنمية الفلسطيني

 مهنية للمعلم قبل الخدمة:أهمية تحديد االحتياجات ال -2
إن العمل على ربديد االحتياجات ادلهنية للمعلم قبل اخلدمة يتوافق مع مبادئ التخطيط االسًتاتيجي وأفكاره 
اليت ربلل مجيع جوانب البيئة الداخلية واخلارجية، وتبحث يف الفرص والتهديدات؛ من أجل االستثمار األفضل ذلا، فكلما 

ات ادلعلم قبل اخلدمة بشكل دقيق كان من السهل تصميم برامج التدريب واإلعداد وفقًا ذلا ما سبكنا من ربديد احتياج
يؤدي إىل نتائج إغلابية جدًا يف صقل وتطوير قدرات ادلعلمُت ومهاراهتم اليت ستكون ادلعمول األساس عند التحاقهم يف 

 هنية للمعلمُت قبل اخلدمة يف كل شلا يأيت:النظام التعليمي كمعلمُت، لذلك تكمن أعلية ربديد االحتياجات ادل
  ُيسهل جهود تلبيتها وتدريبهم عليها شلا يزيد لديهم حالة التوافق ادلهٍت حيث إن: "التوافق ادلهٍت جزء من التوافق

العام، وىو يعكس رضا الفرد عن عملو، وعن مكونات بيئتو والعالقة مع الزمالء، وىو أمر مهم لقيام الفرد دبهام 
 ,Mrazik)جاح بالعمل والتكيف مع بيئة العمل اليت يعمل هبا عملو على أكمل وجو، فالتوافق ادلهٍت يرتبط بالن

2009, p106.) 
  ينظم عمليات تصميم الربامج التدريبية للمعلمُت وتوجيهها؛ "ألن ربديدىا بطريقة علمية تسهم يف احلد من طرح

 (. 12، ص2922برامج تدريبية ال تتناسب واحتياجات ادلعلمُت األساسية" )الطراونة، 
 مساعدهتم على فهم مستجدات الًتبية، وتنمية خالل درة الًتبويُت على التفكَت خارج الصندوق منيزيد من ق" :

 (.294، ص2992استعداداهتم للنهوض بادلهام اليت يتوقع احلاجة إليها مستقباًل" )عطوي، 
 أن أي؛ والتعلم التعليم ةلعملي اً حقيقي اً ميسر  ادلعلم يكون أنيسهم يف إعداد ادلعلم وتدريبو على أدواره اجلديدة: ك 

 ادلعلم دور يبقى أن غلوز فال. ادلعلومات مصادر من مصدر إىل للمعلومة، والقطعي الوحيد ادلصدر كونو من يتحول
 للعملية مدير فهو التعليمي العمل يف ادلتعلمُت مع يشًتك بل والدروس، احملاضرات، يف ادلعلومات تقدمي يف زلصوراً 

 السابقة ادلعرفة تلك ويوظف ومعلومات معارف من عندىم ما ويستخدم التعلم مصادر إىل الطالب يوجو التعليمية،
 وأن الناس، بُت شلكن احلياتية األمور يف النظر وجهات اختالف أن عملياً  ويريهم ذلم، يقدمو ما يف وػلاورىم لديهم،
 . للحقيقة مصدرا ليس وأنو الرأي، عن زبتلف احلقيقة

  البد بل وحدىا، تعمل ال احلديثة التقنيات استثمار ادلستحدثات التقنية والتكنولوجية يف التعليم: "ذلك ألنيزيد من 
 وتطوير التقنيات ىذه استخدام على وادلعلمُت ادلتعلمُت يساعدون الذين وادلهنيُت واخلرباء ادلهرة ادلعلمُت وجود من

" ) النصَتات، عنو مندوحةال  أمر وادلهارات ادلعلومات وتنمية لذكاءا لتعزيز برامج وتطوير ادلناىج فحوسبة االستخدام
 (. 22-29، ص ص 2925

 مبررات تحديد االحتياجات المهنية للمعلمين قبل الخدمة ومصادرها:
كلما زادت اجملتمعات يف تقدمها، وسباىت مع التطورات احلديثة، واضطرت للتعامل وفقاً   يمكننا القول أن 

دلتطلبات القرن احلادي والعشرين دبهاراتو وربدياتو؛ تكوُن قد أكدت على ضرورة الدراسة ادلعمقة الحتياجات ادلعلم ادلهنية 
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؛ وذلك بسبب العوامل اليت أشار إليها عبد السالم قبل اخلدمة وحىت أثناءىا وأيضًا فسرت مربراهتا، وأبانت مصادرىا
(2926:) 
 "التعليم دلراحل ادلختلفة ادلناىج مرت فقد والتبديل، للتغيَت ادلناىج زلتويات تتعرض: الدراسية ادلناىج يف التغَتات 

 يتعلق ما منها الفًتة، ىذه خالل طرأت اليت ادلتغَتات من لعدد نتيجة ادلاضية القليلة السنوات يف سريعة بتغيَتات
 التعليم عملية طبيعة أو العلمي، والتقدم ادلعرفة طبيعة أو ،االجتماعية الفلسفة يف أو الًتبوية، النظرية يف بتطور

 .وشروطها
 وتطلعاتو آمالو ػلققا أن ادلدرسي وادلنهج ادلعلم من اجملتمع يتوقع: االجتماعية ادلؤسسات ومتطلبات اجملتمع توقعات 

 شوائب من هبا علق شلا الثقافة وتنقية واالبتكار التجديد على قادرة مفكرة شخصيات إىل ػلتاج فاجملتمع أبنائو، يف
 .  الثقايف لالحتكاك نتيجة

 يعرف ما ىو التغَت ىذا مظاىر وأىم التغَت، بسرعة فيو نعيش الذي العصر يتميز: التكنولوجي والتقدم ادلعرفة تطور 
 حدثت، اليت التغَتاتف ومتغَتة متطورة أصبحت ولكنها ثابتة، ادلعرفة تعد فلم ادلعرفة، ثورة أو ادلعريف، باالنفجار

 نتائج وكذلك تيسَتىا، وعوامل وشروطها، التعلم عملية بطبيعة متعلق اآلخر وبعضها ، ذاهتا بادلعرفة متعلق بعضها
 التكنولوجي التقدم أن كما التعليمية، العملية على آثارىا تنعكس أن غلب اليت والًتبوية العلمية والبحوث التجارب،

 مكان كل ففي اإلنسان، فيو يعيش الذي الكون وجو التكنولوجي التقدم غَت فلقد؛ الًتبوي اجملال عن بعيداً  يعد مل
 (.3" )فقرة ذلك وغَت واالتصاالت، ادلواصالت ووسائل وادللبس ادلأكل يف التكنولوجي التقدم آثار نلح  أن ؽلكن

 ويمكن استنتاج أهم مصادر تحديد االحتياجات المهنية للمعلمين قبل الخدمة وهي: 
  البحوث اإلجرائية اليت تستهدف ادلعلمُت قبل اخلدمة بالتوازي مع الطلبة يف ادلدارس وفقًا للمرحلة الدراسية

 وادلنهاج الدراسي ومتغَتاتو.
  من أجل احلوار بطالقة حول االحتياجات ادلهنية  وفقاً  واألكادؽليُتادلقابالت  ادلفتوحة مع اخلرباء الًتبويُت

 خلرباهتم العملية واالكادؽلية ادلباشرة.
  نتائج الدراسات وادلؤسبرات واأليام الدراسية ذات العالقة بإعداد ادلعلم وكفاياتو اليت تعُد احتياجات قبل أن

 يكتسبها ويتمكن منها.
 حققت صلاحات مذىلة وسريعة يف برارلها من حيث إعداد ادلعلمُت قبل اخلدمة  ربليل األنظمة التعليمية اليت

 واثنائها، وقفزت قفزاٍت نوعيٍة يف السيادة التقنية والتكنولوجية.
  دراسات التنبؤ واستشراف مستقبل النظام التعليمي اليت رباول وضع اإلجراءات العملية للحد من الفجوة بُت

 الواقع وادلأمول.
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 واإلجراءات الطريقة 
نهج دبتعريف اليف تنفيذ الدراسة، ومن ذلك  انوصفًا مفصاًل لإلجراءات اليت اتبعها الباحث اجلزءيتناول ىذا 

(، والتأكد من صدقها وثباهتا، وبيان االستبانةالدراسة، ووصف رلتمع الدراسة، وربديد عينة الدراسة، وإعداد أداة الدراسة)
 ذلذه اإلجراءات. اً اإلحصائية اليت استخدمت يف معاجلة النتائج، وفيما يلي وصفإجراءات الدراسة، واألساليب 

    منهج الدراسة:
 حاوال، وادلنهج النوعي، حيث التحليلي ادلنهج الوصفيمن أجل ربقيق أىداف الدراسة قام الباحثان باستخدام 

فلسرطيٍت قبرل اخلدمرة يف ضروء مهرارات القررن االحتياجرات ادلهنيرة للمعلرم ال) وصف الظراىرة موضروع الدراسرة مامن خالذل
  يلي: كما والثانوية األولية رالبيانات من ادلصاد مجع، وقد مت وربليل بياناهتا( احلادي والعشرين

 وذلك بالبحث ميدانياً حيث قام الباحثان دبا يلي:البيانات األولية:  -1
 احصائياً وربليلها  تفريغها مث ومن ،كما وقد مت عمل استبانة إلكًتونية   مفردات الدراسة، بعض لدراسة استبيانات توزيع -أ
 .الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات لدالالت الوصول هبدف ادلناسبة اإلحصائية االختبارات استخدامب

 علررررى ، للتعرررررفقررررام الباحثرررران دبراجعررررة الكتررررب والرررردوريات وادلنشررررورات ادلتعلقررررة دبوضرررروع الدراسررررةالبيانااااات الثانويااااة: -2
إلثررراء موضرروع ؛ االحتياجااات المهنيااة للمعلاام الفلسااطيني قباال الخدمااة فااي ضااوء مهااارات القاارن الحااادي والعشاارين

 الدراسة بشكل علمي، وذلك ألخذ تصوراً حول آخر مستجدات موضوع الدراسة.
 مجتمع الدراسة:

مجيررع طلبررة كليررة الًتبيررة يف اجلامعررة اإلسررالمية ادلسررجلُت يف الفصررل الدراسرري الصرريفي تكررون رلتمررع الدراسررة مررن  
 ..طالب وطالبة( 554)م والبالغ عددىم 2927-2926للعام الدراسي 
 عينة الدراسة:

طالبرراً وطالبررة مررن طلبررة كليررة الًتبيررة، مت اختيررارىم بالطريقررة ( 44)مررن تكوناات عينااة الدراسااة االسااتطالعية -2
 عينتها.جلمع البيانات  مالءمتهاومدى  لتأكد من خصائص أدوات الدراسةل ،العشوائية البسيطة

طالبراً مرن طلبرة كليرة الًتبيرة يف اجلامعرة اإلسرالمية ادلسرجلُت يف الفصرل  (224)من  تكونت العينة الفعلية -2
  عينة الدراسة: أفرادوضح توزيع يواجلدول التايل  م2927-2926الدراسي الصيفي للعام الدراسي 
 (: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة1جدول )

 النسبة المئوية% العدد المتغيرات

 نوع الثانوية العامة
 15.2 61 علمي
 42.7 222 أديب

 100.0 224 المجموع

 برنامج اإلعداد
 26.4 42 معلم مرحلة أساسية

 52.2 249 معلم رلال
 100.0 224 المجموع



                            _حالة دراسة إلاسالمية الجامعة_ والعشرين  الحادي القرن  مهارات ضوء في الخدمة قبل الفلسطيني للمعلم املهنية الاحتياجات

 املدهون  حاثم محمد. أ                                                                              هجم محمد عدهان منور  د.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

191 

 النسبة المئوية% العدد المتغيرات

 المعدل التراكمي

 23.2 35 جيد
 37.6 212 جيد جداً 

 22.5 11 شلتاز
 100.0 224 المجموع

 عدد الدورات التربوية داخل الجامعة

 36.3 212 ال يوجد
 22.7 27 دورات فأقل 1

 27.4 22 دورات 1أكثر من 
 100.0 224 المجموع

 الدراسة : تيأدا
والدراسات السابقة ادلتعلقة دبشكلة الدراسة واستطالع رأي عينة من  احلديث الًتبويبعد االطالع على األدب 

، قرررام غرررَت الرمسررريظلررروذج الدراسرررة االسرررتطالعية_، و  –الرمسررري عرررن طريرررق ادلقرررابالت الشخصرررية ذات الطرررابع ادلتخصصرررُت 
 وفق اخلطوات اآلتية: بإعداد األداة الثانية وىي االستبانة  انالباحث
  االستبانةها تاجملاالت الرئيسية اليت مشلربديد. 
  رلال.صياغة الفقرات اليت تقع ربت كل 
  إجراء التعديالت اليت أوصى هبا احملكمون من حذف وتعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات

رج وفق سلم متدرج ( فقرة موزعة على ثالثة رلاالت، حيث أعطى لكل فقرة وزن مد23االستبانة بعد صياغتها النهائية )
لقد اعتمدت  (.2، 2، 1، 2، 3أعطيت األوزان التالية )و ( كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، صغيرة، صغيرة جداً مخاسي )

-3العليا مقسوماً على مخسة مستويات( ) –الدراسة مخسة مستويات مت ربديدىا وفقاً للمعادلة التالية)احلدود الدنيا 
 ( وادلستويات ىي:9.69= 3÷2
 

 درجة التوافر الوزن النسيب ادلقابل لو طول اخللية
 صغَتة جداً  % فأقل14من  2.69 – 2.99من 
 صغَتة %32-% 14أكثر من  2.49 – 2.62من 
 متوسطة %46-% 32أكثر من  1.29 – 2.42من 
 كبَتة %62-% 46أكثر من  2.29 – 1.22من 
 كبَتة جدا %299-% 62أكثر من  3.99 – 2.22من 

  االسرتبانة علرى مجيرع أفرراد العينرة بطرريقتُت _ اسرتبانة ورقيرة ميردانياً، وأخررى الكًتونيرًا_ جلمرع البيانرات الالزمرة توزيع
 للدراسة، وقد مت تقسيم االستبانة إىل قسمُت كالتايل:

 القسم األول: ػلتوي علي البيانات العامة جملتمع وعينة الدراسة. -
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المهنيااة للمعلاام الفلسااطيني قباال الخدمااة فااي ضااوء مهااارات القاارن االحتياجااات القسررم الثرراين: اسررتبانة  -
 ( فقرة موزعة على ثالثة رلاالت كالتايل:23ويتكون من ) الحادي والعشرين.

 عدد الفقرات المجال
 23 االحتياجات ادلهنية األكادؽلية والًتبويةالمجال األول: 
 15 االحتياجات ادلهنية الشخصية واالجتماعيةالمجال الثاني: 
 15 االحتياجات ادلهنية الثقافيةالمجال الثالث: 

 45 الدرجة الكلية 
 قام الباحثان بتقنُت فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدقها كالتايل: صدق االستبانة:

 أواًل: صدق المحكمين:
جررامعيُت متخصصررُت شلررن مت عرررض االسررتبانة يف صررورهتا األوليررة علررى رلموعررة مررن اخلرررباء والبرراحثُت، وأسرراتذة  

يعملرررون يف اجلامعرررات الفلسرررطينية يف زلافظرررات فلسرررطُت اجلنوبيرررة، مرررن أجرررل التحكررريم ويف ضررروء ذلرررك مت اسرررتبعاد بعرررض 
 الفقرات وتعديل البعض اآلخر.

 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي:
( 29ة مكونة من )جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي االستبانة بتطبيق االستبانة على عينة استطالعي 

، ومت حساب معامل ارتباط بَتسون بُت درجات كل رلال من رلاالت االستبانة والدرجة طالباً وطالبة من طلبة كلية الًتبية
الكلية لالستبانة وكذلك مت حساب معامل ارتباط بَتسون بُت كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي 

 ( .SPSSخدام الربنامج اإلحصائي )تنتمي إليو وذلك باست
 للمجال الذي تنتمي إلي مع الدرجة الكلية  المجالمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات (:  2الجدول ) 

 المجال م معامل االرتباط المجال م
معامل 
 االرتباط

 المجال م
معامل 
 االرتباط

1 

ل: 
ألو

ل ا
مجا

ال
بوية

والًت
ؽلية 

كاد
 األ

هنية
ت ادل

اجا
حتي

اال
 

4.667**  16 

ي: 
لثان

ل ا
مجا

ال
عية

تما
الج

ة وا
صي

شخ
ة ال

دلهني
ت ا

اجا
حتي

اال
 

4.812**  31 

ث: 
لثال

ل ا
مجا

ال
افية

الثق
نية 

ادله
ت 

اجا
حتي

اال
 

4.519**  

2 4.712**  17 4.648**  32 4.647**  

3 4.744**  18 4.642**  33 4.599**  

4 4.781**  19 4.583**  34 4.691**  

5 4.493**  20 4.664**  35 4.411**  

6 4.486**  21 4.792**  36 4.623**  

7 4.596**  22 4.514**  37 4.697**  

8 4.545**  23 4.475**  38 4.523**  

9 4.496**  24 4.635**  39 4.746**  



                            _حالة دراسة إلاسالمية الجامعة_ والعشرين  الحادي القرن  مهارات ضوء في الخدمة قبل الفلسطيني للمعلم املهنية الاحتياجات

 املدهون  حاثم محمد. أ                                                                              هجم محمد عدهان منور  د.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 المجال م معامل االرتباط المجال م
معامل 
 االرتباط

 المجال م
معامل 
 االرتباط

10 4.648**  25 4.679**  40 4.541**  

11 4.539 26 4.612**  41 4.622**  

12 4.659**  27 4.613**  42 4.628**  

13 4.656**  28 4.767**  43 4.657**  

14 4.621**  29 4.661**  44 4.756**  

15 4.536**  30 4.473**  45 4.755**  

    01.0** االرتباط دال إحصائياً عند          05.0* االرتباط دال إحصائياً عند
ة عند مستوى داللة أن معامالت االرتباط بُت الفقرات، واجملموع الكلي للمقياس دال (:2من الجدول)يتضح       

وىذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي، شلا طمئن الباحثان إىل تطبيقها على عينة (، 9.92)
 .الدراسة 
 رلالحبساب معامالت االرتباط بُت درجة كل  الباحثان قامالبنائي لالستبانة صدق الوللتحقق من  الصدق البنائي:ثالثاً: 

 يوضح ذلك. اآليتواجلدول لالستبانة بالدرجة الكلية  رلالكذلك كل ، و األخرى رلاالت االستبانة واجملاالتمن 
 (: مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية3الجدول )

 الدرجة الكلية التالمجا
المجال األول: 
معوقات تتعلق 
 بُصناع القرار

المجال الثاني: 
معوقات تتعلق 
 بمراكز األبحاث

المجال الثالث: 
معوقات تتعلق 
 بثقافة المجتمع

**9.712 االحتياجات ادلهنية األكادؽلية والًتبويةالمجال األول:   1   

**9.722 واالجتماعيةاالحتياجات ادلهنية الشخصية المجال الثاني:   9.622**  1  

**9.676 االحتياجات ادلهنية الثقافيةالمجال الثالث:   9.532**  9.472**  1 

    01.0دال إحصائياً عند ط** االرتبا
أن مجيع اجملاالت ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطًا ذو داللة  (:3يتضح من الجدول)
(، وىذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي ، شلا يطمئن 9.92إحصائية عند مستوى داللة )

 الباحثان إىل تطبيقها على عينة الدراسة.

 : Reliabilityثبات االستبانة 
وذلك بعرد تطبيقهرا علرى أفرراد العينرة االسرتطالعية بطرريقتُت وعلرا االستبانة أجرى الباحثان خطوات التأكد من ثبات 

 التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.



                            _حالة دراسة إلاسالمية الجامعة_ والعشرين  الحادي القرن  مهارات ضوء في الخدمة قبل الفلسطيني للمعلم املهنية الاحتياجات

 املدهون  حاثم محمد. أ                                                                              هجم محمد عدهان منور  د.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية -1
االستبانة إىل نصفُت )الفقرات ذات  قام الباحثان بقياس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث مت ذبزئة

األرقام الفردية، والفقرات ذات األرقام الزوجية( مث مت حساب معامل االرتباط بُت درجات الفقرات الفردية ودرجات 
الفقرات الزوجية، وبعد ذلك مت تصحيح معامل االرتباط دبعادلة جتمان ومت احلصول على النتائج ادلوضحة يف اجلدول 

 :التايل
ككل قبل االستبانة  وكذلك  االستبانةمجاالت من  مجاليوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل : (4دول )الج

 التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

عدد  المجال
 الفقرات

معامل الثبات قبل 
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 9.625 9.472 23 اجملال األول: االحتياجات ادلهنية األكادؽلية والًتبوية

 9.642 9.542 15 اجملال الثاين: االحتياجات ادلهنية الشخصية واالجتماعية

 9.722 9.614 15 اجملال الثالث: االحتياجات ادلهنية الثقافية

 4.941 4.824 45 الدرجة الكلية
تمتع بدرجة االستبانة تىذا يدل على أن ، و (9.726) لالستبانة أن معامل الثبات الكلي: (4يتضح من الجدول )

 إىل تطبيقها على عينة الدراسة. انمن الثبات تطمئن الباحثعالية 
 

 طريقة ألفا كرونباخ: -2
، وذلرك إلغلراد معامرل ثبرات وىري طريقرة ألفرا كرونبراخ طريقة أخرى من طرق حسراب الثبرات اناستخدم الباحث 

( 3وكررذلك لالسررتبانة ككررل واجلرردول ) رلرراالت االسررتبانةرلررال مررن علررى قيمررة معامررل ألفررا لكررل  ، حيررث حصررال االسررتبانة
 يوضح ذلك:

 ككل   للمقياسوكذلك االستبانة مجاالت من  مجاليوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل : (5الجدول )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 9.656 15 االحتياجات ادلهنية األكادؽلية والًتبويةالمجال األول: 
 9.671 15 االحتياجات ادلهنية الشخصية واالجتماعيةالمجال الثاني: 
 9.664 15 االحتياجات ادلهنية الثقافيةالمجال الثالث: 

 9.732 45 الدرجة الكلية
(، وىذا يدل على أن االستبانة تتمتع 9.732أن معامل الثبات الكلي للمقياس ) :(5يتضح من الجدول )

 بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثان إىل تطبيقها على عينة الدراسة.



                            _حالة دراسة إلاسالمية الجامعة_ والعشرين  الحادي القرن  مهارات ضوء في الخدمة قبل الفلسطيني للمعلم املهنية الاحتياجات

 املدهون  حاثم محمد. أ                                                                              هجم محمد عدهان منور  د.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 نتائج الدراسة
 الوصول إليها اليت مت هانتائج ومناقشة تهايعرض الباحثان نتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئل 
واستخدام االختبارات ادلناسبة  وادلعاجلات ذات  (SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية )االستبانة بواسطة  تحليل فقراتب

 العالقة. 
اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة: ما االحتياجات المهنية للمعلم الفلسطيني قبل الخدمة في ضوء 

 مهارات القرن الحادي والعشرين؟
استخدام الباحثان ادلنهج النوعي وأداتو )ادلقابلة الشخصية( _ذات الطابع الرمسي  السؤالولإلجابة عن ىذا 

يف معظم اجلامعات للمحافظات فلسطُت اجلنوبية ،  وغَت الرمسي_، مع عدد من ادلشرفُت الًتبويُت واخلرباء واألكادؽليُت
دلهنية للمعلم الفلسطيٍت قبل اخلدمة يف ضوء مهارات القرن احلادي وعددًا من ادلعلمُت؛ ذلك لتحديد أىم االحتياجات ا

معلم خبَت( ومت إعداد قائمة من  7مدير مدرسة،  3مشرف تربوي،  29عضو ىيئة تدريس باجلامعة،  6والعشرين )
ثانية للدراسة _ االحتياجات ادلهنية واليت قام الباحثان بتقنينها يف ضوء األدب الًتبوي حىت أصبحت دبثابة األداًة  ال

 االستبانة_ ومت ربكيمها لتوظيفها يف ربقيق أىداف.

ما درجة تلبية كلية التربية االحتياجات المهنية للمعلم الفلسطيني قبل  عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة: اإلجابة
 الخدمة في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر الطلبة؟

قام الباحثان باستخدام التكرارات وادلتوسطات والنسب ادلئوية، واجلدول التايل يوضرح  ؤالالسولإلجابة عن ىذا 
 ذلك:

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة :(6الجدول )
 وكذلك ترتيبها في االستبانة

النسبيالوزن  االنحراف المعياري المتوسط المجال م  الترتيب  t قيمة 

 2 29.525 59.76 9.542 1.327 االحتياجات ادلهنية األكادؽلية والًتبويةالمجال األول:  1
 2 22.235 52.22 9.527 1.495 االحتياجات ادلهنية الشخصية واالجتماعيةالمجال الثاني:  2
 1 6.745 46.29 9.463 1.229 االحتياجات ادلهنية الثقافيةالمجال الثالث:  3
  11.659 74.44 4.674 3.522 الدرجة الكلية  

: أن االحتياجات ادلهنية الشخصية واالجتماعية حصلت على ادلرتبة األوىل بوزن نسيب (6يتضح من الجدول )
%(، وأخررررررَتاً 59.76%(، مث االحتياجررررررات األكادؽليررررررة والًتبويررررررة حصررررررلت علررررررى ادلرتبررررررة الثانيررررررة برررررروزن نسرررررريب )52.22)

%(، أمررا الدرجررة الكليررة لالسررتبانة حصررلت 46.29ادلهنيررة الثقافيررة حصررلت علررى ادلرتبررة الثالثررة برروزن نسرريب ) االحتياجررات
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أن النتيجررة منطقيررة مررع األخررذ بعررُت االعتبررار تركيررز ادلدرسررُت علررى عرررض  وياارا الباحثااان%(.59.22علررى وزن نسرريب )
 ت ادلهنية الثقافية.ادلنهاج الطويل نسبياً شلا يقلل من الًتكيز على رلال االحتياجا

أن االحتياجرررات التدريبيرررة دلعلمررري ادلرحلرررة ( 2924) وتتفرررق نترررائج الدراسرررة احلاليرررة مرررع  مرررا توصرررلت إليرررو دراسرررة القاضررري
 درجررررة ان( 2921)كشررررك ابررررودراسررررة  نتررررائج ظهرررررتاألساسررررية علررررى الصررررعيد ادلهررررٍت أو األدائرررري جرررراءت عاليررررة، بينمررررا أ

 متوسطة. جاءت االحتياجات
بدرجة تلبية كلية التربية االحتياجات المهنية للمعلم الفلسطيني قبل الخدمة في  المتعلقة النتائج ولتفسير

ادلوضحة جملاالت  اآلتية اجلداول الباحثان بإعداد قام ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر الطلبة
 :التايل بالشكل االستبانة
 والتربوية:: االحتياجات األكاديمية األولالمجال 
للمعلم الفلسطيني قبل الخدمة في ضوء  األكاديمية والتربوية درجة تلبية كلية التربية االحتياجات المهنيةوجاءت 

 :مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر الطلبة
ول: لكل فقرة من فقرات المجال األ t(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي وقيمة 7جدول )

 االحتياجات األكاديمية والتربوية وكذلك ترتيبها 
رقم 
االنحراف  المتوسط الفقرة الفقرة

 المعياري
الوزن 
 النسبي

 الترتيب  t قيمة

 22 3.391 45.92 9.737 1.132 تقدم كلية الًتبية مقررات متطورة تتوافق مع طبية القرن احلادي والعشرين. 1

 22 3.322 46.44 2.247 1.211 فيو.تدربٍت على حب زبصصي كي أبدع  2

 22 1.725 43.59 2.972 1.263 تدعوين إلظهار ادلساعلات الكبَتة لعلماء ادلسلمُت يف سلتلف العلوم. 3

 7 4.673 47.79 2.953 1.273 تكسبٍت القدرة على اتقان التخطيط الًتبوي بأدواتو وأنواعو. 4

 3 29.939 53.96 2.221 1.532 ربثٍت على استثمار التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاهتا يف تنفيذ ادلنهاج.  5

 2 22.229 53.76 9.757 1.577 توضح النتائج اإلغلابية لتوظيف األنشطة الًتبوية.  6

 6 5.191 47.79 2.923 1.273 ترشدين دلواءمة اإلمكانات ادلادية ادلتاحة مع االحتياجات. 7

 2 22.165 54.46 2.996 1.612 تزيد من قدريت على تنويع طرائق وأساليب التدريس. 8

 2 22.222 54.46 2.971 1.612 تنمي مهارايت يف إدارة الصف؛ الستثمار وقت احلصة بشكل كامل. 9

 21 2.252 44.74 2.243 1.126 توفر عدداً من ادلبادرات الًتبوية اليت تزيد من فاعلية التعليم والتعلم. 10

 1 29.576 54.39 2.222 1.623 تنادي بضرورة مراعاة الفروق الفردية بُت الطلبة وتوظيفها. 11
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رقم 
 المتوسط الفقرة الفقرة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب  t قيمة

 4 7.525 51.62 2.942 1.472 تكسبٍت أفضل الطرق واالساليب الًتبوية إلثارة دافعية الطلبة وتعزيزىم. 12

 29 3.413 46.44 2.239 1.211 الجرائيةاتدربٍت على متابعة زبصصي من خالل التدريب ادلستمر والبحوث  13

 5 5.252 59.24 2.952 1.321 تطور خربايت ومعاريف ادلتعلقة بادلنهاج ادلدرسي وتثريها. 14

 23 2.511 42.54 2.273 1.216 تدربٍت على التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة )تربوياً وأكادؽلياً(. 15

  14.747 74.98 4.764 3.549 الدرجة الكلية للمجال 

 أن أعلى فقرتين في المجال كانتا: :(7الجدول )يتضح من 
"احتلاااات المرتبااااة األولااااى بااااوزن نساااابي قاااادر   تزيررررد مررررن قرررردريت علررررى تنويررررع طرائررررق وأسرررراليب الترررردريس ( "8الفقاااارة )

التقٍت والتكنولوجي واالنفتاح الكبَت للمدرسيُت اجلامعُت على العامل سباشياً مع وما يفسر ذلك ىو التقدم %(، 76.68)
 طبيعة العصر ورسالة اجلامعة.

" احتلات المرتباة الثانياة باوزن نسابي تنمري مهرارايت يف إدارة الصرف؛ السرتثمار وقرت احلصرة بشركل كامرل( "9الفقرة )و 
معظرررم مدرسررري اجلامعرررة بأعليرررة وضررررورة إدارة الصرررف وأهنرررا  ويعرررود ذلرررك إىل القناعرررة الراسرررخة عنرررد%(، 76.68قااادر  )

 البداية يف صلاح عمليات نقل ادلعرفة للطلبة
" تدعوين إلظهار ادلساعلات الكبَتة لعلماء ادلسلمُت يف سلتلف العلوم "  (3الفقرة ) وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

ويرجع ذلك إىل القفزات النوعية احلديثة يف العلوم والتكنولوجيا ، %(43.59احتلت ادلرتبة الرابعة عشر بوزن نسيب قدره )
  شلا أذىب عن األذىان الدور الكبَت لعلماء ادلسلمُت ومساعلاهتم.

"احتلرت ادلرتبرة األخرَتة بروزن نسريب (. تدربٍت على التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصرة )تربويراً وأكادؽليراً "( 15والفقرة )
يعرود إىل حداثرة تبرٍت فكررة التعلريم اجلرامع وانتشرار مفاىيمهرا وأدواهترا وأثرىرا مرؤخراً يف األوسراط ، وىذا %(42.54قدره )

 الًتبوية.
ذلرررك ألن معظرررم الطلبرررة وكرررذلك ادلدرسرررُت ؛ %(74.98وزن نسااابي )بااا كانااات كبيااارةأماااا الدرجاااة الكلياااة للمجاااال  و

رفررو ومهاراتررو األكادؽليررة والًتبويررة بدرجررة عاليررة قبررل اجلررامعيُت يعتقرردون بأعليررة وضرررورة صررقل قرردرات ادلعلررم الفلسررطيٍت ومعا
 التحاقو دبهنة التعليم؛ ليحاف  من خالذلا على مكانتو وىيبتو بُت طلبتو.

 :المجال الثاني: االحتياجات المهنية الشخصية واالجتماعية
للمعلم الفلسطيني قبل الخدمة في  واالجتماعية الشخصية المهنية االحتياجاتدرجة تلبية كلية التربية وجاءت 

 :ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر الطلبة
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لكل فقرة من فقرات المجال الثاني:  t( المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي وقيمة 8جدول )
 االحتياجات المهنية الشخصية واالجتماعية وكذلك ترتيبها 

رقم 
توسطالم الفقرة الفقرة  

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب  t قيمة

 3 7.442 51.26 2.922 1.452 تدربٍت كلية الًتبية على مهارات اجلذب والتأثَت يف الطلبة وغَتىم. 1

 2 29.373 52.52 2.929 1.514 ربثٍت على اتقان عملي بكل تفاصيلو. 2

عالجها. تزيد من وعيي بادلشكالت اجملتمعية للمساعلة يف 3  1.369 9.769 52.49 6.633 22 

 29 6.535 52.56 2.995 1.367 تنمي االذباه الرسايل واالغلايب ضلو مهنة التعليم. 4

 2 22.122 54.12 9.772 1.625 تؤكد يل سهولة  تعلم الطلبة بالقدوة والقيم. 5

6 
واجملتمع ترشدين إىل كسب ثقة اجلميع ) اإلدارة، والزمالء، والطلبة وذويهم، 

 1 29.237 52.24 2.912 1.521 احمللي...(.

 22 5.599 59.42 2.912 1.312 تطور مهارايت يف العمل ربت الضغوط ادلختلفة. 7

مثل ) التفكَت الناقد، التعلم الذايت..( 22تكسبٍت العديد من مهارات القرن  8  1.321 2.945 59.24 5.299 21 

مستمر.تدربٍت على مهارة اإلنصات بشكل  9  1.461 9.742 51.44 29.421 2 

 7 7.222 52.74 9.732 1.376 تشجعٍت على تقبل النقد واستثمار الَبناء منو لتطوير نفسي. 10

 6 7.222 52.39 2.922 1.423 ترفع من استعدادي لطلب ادلساعدة وادلشورة من أىل االختصاص والزمالء. 11

لدورىا يف كسب قلوب اآلخرين.تدعوين إىل تبٍت ثقافة االعتذار  22  1.264 2.922 47.52 5.229 22 

 4 29.922 51.22 9.769 1.434 ربثٍت على ادلرونة يف التعامل مع األفراد واجملريات. 13

علن وادلخفي. 14
ُ
 23 1.422 43.96 2.932 1.232 تنمي فراسيت للتمييز بُت ادل

 5 6.296 52.54 2.256 1.416 ترشدين لالىتمام هبندامي ومظهر اخلارجي. 15

  12.457 72.14 4.729 3.647 الدرجة الكلية للمجال 
 تؤكد يل سهولة  تعلم الطلبة بالقدوة والقيم" (5(:أن أعلى فقرتين في المجال كانتا: الفقرة )8يتضح من جدول )

الكثَت من الطلبة يف الكلية لديهم ذبارب تعلم  ؛ ذلك ألن%(76.34"احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدر  )
 . كانوا ذلم خَت قدوة وأظلوذج يف حياهتم الدراسية، وكذلك بعض مدرسيهم اجلامعيُت  ناجحة دلعلمُت فلسطينيُت
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؛ ذلك يتفق %(74.72"احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدر  ) ربثٍت على اتقان عملي بكل تفاصيلو" (2الفقرة )
احلديث النبوي عن االتقان، وتكراره يف زلاضرات الًتبية ومتطلبات اجلامعة، وأن الشعب الفلسطيٍت شعٌب ملتزم مع 

 بطبيعتو، ويطوق لتحرير بالده الذي يبدأ باإلتقان وينتهي بو.
 اآلخرين تدعوين إىل تبٍت ثقافة االعتذار لدورىا يف كسب قلوب " (12)وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا: الفقرة 
ذلك إىل طبيعة الشخصية الفلسطينية العنيدة من  قد يرجع؛ %(47.52"احتلت ادلرتبة الرابعة عشر بوزن نسيب قدره )

 جهة، وإىل بعض ادلشكالت الًتبوية اليت تقلل من أعلية االعتذار.
علن وادلخفي" (14والفقرة )

ُ
  %(.65.48" وزن نسبي )تنمي فراسيت للتمييز بُت ادل

ذلك ألن ىذه ادلهارة ربتاج إىل الكثَت من  ؛%(72.14الدرجة الكلية للمجال حصل على وزن نسبي )وأما 
 التدريب وادلمارسة وكذلك ادلعرفة ما يتعارض مع سبكن ادلدرس من عرض واهناء مقرره الدراسي.

 الثالث: االحتياجات المهنية الثقافية:المجال 
للمعلم الفلسطيني قبل الخدمة في ضوء مهارات القرن  ات المهنية الثقافيةاالحتياجدرجة تلبية كلية التربية وجاءت 

 :الحادي والعشرين من وجهة نظر الطلبة
لكل فقرة من فقرات المجال الثالث/  t( المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي وقيمة 9جدول )

 االحتياجات المهنية الثقافية وكذلك ترتيبها

رقم 
 المتوسط الفقرة الفقرة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب  t قيمة

1 
ترشدين كلية الًتبية إىل االىتمام دبختلف رلاالت احلياة ) اجتماعية، سياسية، 

 1 22.364 53.12 9.721 1.545 اقتصادية...(.

 2 29.434 51.72 9.756 1.474 تُنمي لدي مهارة القراءة وادلطالعة ) كتب، مقاالت، أحباث، أخبار...( 2

 22 2.213 41.29 2.954 1.249 ربثٍت على مشاىدة األفالم الوثائقية. 3

 21 2.221 35.44 2.227 2.661 تنظم مقابالت مع علماء ومثقفُت بشكل دوري. 4

 2 22.292 57.24 2.912 1.751 تؤكد يل أن فهم القرآن الكرمي مصدراً رئيساً مهماً وملهماً للثقافة. 5

 6 4.262 47.99 2.952 1.239 تنشئ صفحات الكًتونية للمساعدة يف صقل القدرات الثقافية للطلبة 6

 7 4.212 46.62 2.942 1.222 تشجعٍت على البحث العلمي دلعاجلة ادلشكالت واالحتياجات. 7

 23 2.234 31.16 2.267 2.447 تدربٍت على تعلم لغات أخرى غَت العربية. 8

 4 5.775 52.22 2.932 1.342الطرق الستثمار مصادر التعلم احلديثة ) االنًتنت بتطبيقاتو ، اذلواتف تزودين بأفضل  9
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رقم 
 المتوسط الفقرة الفقرة

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب  t قيمة

 الذكية، مواقع التواصل،  (.

 5 5.399 59.24 2.923 1.396 توجهٍت ضلو التساؤل بشكل مستمر. 10

 3 7.932 51.29 2.972 1.449 تدعوين حلضور الندوات وادلؤسبرات العلمية. 11

 29 4.324 46.52 2.999 1.215 تنمي لدي القدرة على اغلاد الروابط بُت األفكار والتخصصات ادلختلفة.  12

 2 21.252 54.49 9.714 1.619 تؤكد يل على أعلية االستمرار يف التعلم وكسب ادلعرفة. 13

 22 2.272 43.66 2.932 1.272 ُتسهل  التحاقي بالعديد من الدورات التدريبية. 14

15 
تنظم زيارات ميدانية ألماكن ؽلكن االستفادة منها ) مكتبات، مراكز أحباث، 

 22 2.212 34.22 2.232 2.622 جامعات...(.

  8.967 68.24 4.685 3.414 الدرجة الكلية للمجال 

رئيسراً  تؤكرد يل أن فهرم القررآن الكررمي مصردراً  ("5الفقارة ) أن أعلى فقرتين في المجاال كانتاا: (:9يتضح من جدول )
ذلرك بسربب وجرود العديرد مرن الطلبرة  ؛%(79.46"احتلات المرتباة األولاى باوزن نسابي قادر  ) مهماً وملهماً للثقافرة

  احلفظة وادلتقنُت لقراءة وفهم القرآن الكرمي، وتبدو عليهم الدرجة العالية جداً من الثقافة والتوازن ادلعريف. 

" احتلااات المرتباااة الثانياااة باااوزن نسااابي قااادر   يف الرررتعلم وكسرررب ادلعرفرررة تؤكرررد يل علرررى أعليرررة االسرررتمرار( "13الفقااارة )و 
لألدراك الكبَت من قبل الطلبة وادلدرسُت بصرعوبة مواكبرة كرل ىرذه التطرورات العلميرة والتقنيرة دون  ؛ وذلك%(76.64)

 االستمرار يف التعلم وكسب ادلعرفة.
زيارات ميدانية ألماكن ؽلكن االستفادة منها )مكتبات، مراكز تنظم "  (15الفقرة ) وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

؛ ذلرك بسربب صرعوبة األوضراع %(56.42احتلت المرتبة الرابعاة عشار باوزن نسابي قادر  )"  أحباث، جامعات...(
 االقتصادية يف فلسطُت عموماً ويف اجلامعة االسالمية بسبب احلصار ادلفروض منذ عقد من الزمان وأكثر.

" احتلررت ادلرتبررة األخررَتة برروزن نسرريب قرردره  ترردربٍت علررى تعلررم لغررات أخرررى غررَت العربيررة والرريت نصررت علررى"( 8والفقاارة ) 
 ، ذلك بسبب اعتقاد الكلية بأن بعض مساقات اللغة اإلصلليزية ادلقررة تكفي لذلك.%(31.16)

ضررراع يف فلسرررطُت وذلررك يرجرررع إىل  تعقررد األو  ؛%(68.24وأمااا الدرجاااة الكلياااة للمجااال حصااال علاااى وزن نسااابي )
 بسبب شلارسات االحتالل الصهيوين، وانشغال الكثَت من الطلبة بالعمل دلساعدة أسرىم.
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 :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة
درجاااات تقااادير أفاااراد عيناااة الدراساااة  ( α≤4.45)هااال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوا الداللاااة 

الفلساطيني قبال الخدماة فاي ضاوء مهاارات القارن الحاادي والعشارين تعازا لمتغياارات لالحتياجاات المهنياة للمعلام 
 الدراسة )نوع الثانوية العامة، نوع برنامج االعداد، المعدل التراكمي، عدد الدورات التربوية داخل الجامعة(.

 ية:ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بتقسيم  إلى الفرضيات المتعلقة بالمتغيرات التال
ولإلجابة عن ىذا  ،لمتغير نوع الثانوية العامة )علمي، أدبي(الفرض األول من فروض الدراسة: المتعلق بمتغير 

 ( يوضح ذلك:29واجلدول )"  T. test" اختبارباستخدام الفرض قام الباحثان 
 تعزا لمتغير نوع الثانوية العامة للمقياس" tالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " (14جدول )

 المجال
نوع الثانوية 

 العامة
 المتوسط العدد

االنحراف 
 المعياري

 قيمة الداللة "tقيمة "
مستوا 
 الداللة

االحتياجات ادلهنية المجال األول: 
 األكادؽلية والًتبوية

 9.537 1.231 61 علمي
2.212 

9.231 
 

غَت دالة 
 9.543 1.493 222 أديب إحصائياً 

االحتياجات ادلهنية المجال الثاني: 
 الشخصية واالجتماعية

 9.593 1.279 61 علمي
2.622 9.945 

غَت دالة 
 9.515 1.453 222 أديب إحصائياً 

االحتياجات ادلهنية المجال الثالث: 
 الثقافية

 9.474 1.221 61 علمي
 دالة إحصائياً  9.994 2.697

 9.442 1.397 222 أديب

 الدرجة الكلية
 9.443 1.174 61 علمي

 دالة إحصائياً  9.919 2.262
 9.442 1.374 222 أديب

 9.93* القيمة االحتمالية دالة إحصائياً عند 
( أقل من مستوى الداللة T( ادلقابلة الختبار )sigأن القيمة االحتمالية ) (:14يتضح من جدول )

(9.93α≤وبذلك ؽلكن استنتاج أنو: يوجد ،)  فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت نوع الثانوية العامة لصاحل الفرع
األديب؛ ذلك ألن طبيعة دراسة الثانوية العامة للفرع األديب أقرب من طبيعة الكثَت ادلساقات يف كلية الًتبية، وتتماشى معها 

 يف طريقة العرض اليت تعود عليها الطلبة يف سنوات الدراسة السابقة.
ولإلجابة ، نوع برنامج االعداد )معلم مرحلة أساسية، معلم مجال(لثاني من فروض الدراسة: المتعلق بمتغير الفرض ا

 واجلدول التايل يوضح ذلك:"  T. test" اختبارباستخدام عن ىذا الفرض قام الباحثان 
 تعزا لمتغير نوع برنامج االعداد للمقياس" tالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ": (11جدول )

االنحراف  المتوسط العدد المستوا التعليمي المجال
 المعياري

قيمة  "tقيمة "
 الداللة

 مستوا الداللة

االحتياجات المجال األول: 
 األكادؽلية والًتبوية

 9.632 1.327 42 معلم مرحلة أساسية
9.142 9.526 

غَت دالة 
 9.527 1.349 249 معلم رلال إحصائياً 
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 المتوسط العدد المستوا التعليمي المجال
االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة "
قيمة 
 الداللة

 مستوا الداللة

االحتياجات ادلهنية المجال الثاني: 
 الشخصية واالجتماعية

 9.699 1.372 42 معلم مرحلة أساسية
9.249 9.651 

غَت دالة 
 9.592 1.422 249 معلم رلال إحصائياً 

االحتياجات المجال الثالث: 
 ادلهنية الثقافية

 9.527 1.252 42 معلم مرحلة أساسية
9.636 9.172 

غَت دالة 
 9.452 1.163 249 معلم رلال إحصائياً 

 الدرجة الكلية
 9.515 1.327 42 معلم مرحلة أساسية

غَت دالة  9.721 9.974
 9.422 1.327 249 معلم رلال إحصائياً 

 9.93دالة إحصائياً عند // القيمة االحتمالية غَت 
( أكرررررب مررررن مسررررتوى الداللررررة Tالختبررررار )( ادلقابلررررة sigأن القيمررررة االحتماليررررة ) :(11يتضااااح ماااان جاااادول )

(9.93α≤ وبذلك ؽلكن استنتاج أنو: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت نوع برنامج االعداد؛ ذلك يعود ،)
إىل تشررررابو برررررامج اإلعررررداد يف معظررررم ادلررررواد الًتبويررررة وكررررذلك متطلبررررات اجلامعررررة، وأن أغلررررب الررررربامج تشررررًتك يف احملاضرررررين 

  وطريقتهم.

 تعرزى إحصرائياً  دالرة فرروق ىنراك ( اليت توصلت إىل أنو مل تكرن2921)كشك ابواتفقت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة 
 .متوسط احتياج كالعلا دبستوى كان فقد التعليمية ادلرحلة للمتغَت

ولإلجابة عن ىذا ، متغير المعدل التراكمي )جيد، جيد جداً، ممتاز(الفرض الثالث من فروض الدراسة: المتعلق 
 واجلدول التايل يوضح ذلك:( Anova One Way)ربليل التباين األحادي اختبارباستخدام الفرض قام الباحثان 

والقيمة االحتمالية للمقياس   "Fمتوسط المربعات وقيمة " ودرجات الحرية و (: مجموع المربعات 12جدول )
 تعزا لمتغير المعدل التراكمي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 القيمة االحتمالية

االحتياجات ادلهنية  المجال األول: 
 األكادؽلية والًتبوية

 2.232 2 2.196 بُت اجملموعات
2.772 9.217//  9.369 222 226.964 داخل اجملموعات 

  221 219.171 اجملموع

االحتياجات ادلهنية المجال الثاني: 
 الشخصية واالجتماعية

 9.427 2 2.216 بُت اجملموعات
2.243 9.122//  9.312 222 225.224 داخل اجملموعات 

  221 226.442 اجملموع

االحتياجات ادلهنية المجال الثالث: 
 الثقافية

 9.423 2 2.279 بُت اجملموعات
2.155 9.232//  9.246 222 291.392 داخل اجملموعات 

  221 292.572 اجملموع
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 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 القيمة االحتمالية

 الدرجة الكلية
 9.522 2 2.223 بُت اجملموعات

2.424 9.292//  9.225 222 76.622 داخل اجملموعات 
  221 299.234 اجملموع

  9.93دالة إحصائياً عند // القيمة االحتمالية غَت 
ادلقابلة الختبار )ربليل التباين األحادي( أكرب من ( sigأن القيمة االحتمالية ) (:12يتضح من جدول )

ذلك (، وىذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت ادلعدل الًتاكمي؛ ≥9.93αمستوى الداللة )
 طبيعة ادلساقات الدراسية وأن الكثَت منها يعتمد على احلف  والتذكر، ما ػلد من أثرىا اإلجرائي على الطلبة بسبب

  وقدراهتم العملية.
دورات  1تغَت عدد الدورات الًتبوية داخل اجلامعة )ال يوجد، ادلتعلق دبالفرض الرابع من فروض الدراسة: 

 Anova)ربليل التباين األحادي اختبارباستخدام ، ولإلجابة عن ىذا الفرض قام الباحثان دورات( 1فأقل، أكثر من 
One Way ):واجلدول التايل يوضح ذلك 

 والقيمة االحتمالية  "Fوقيمة " المربعات متوسط و الحرية درجاتو   المربعات مجموع (13جدول )
 تعزا لمتغير عدد الدورات التربوية داخل الجامعة للمقياس

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 القيمة االحتمالية

االحتياجات ادلهنية األكادؽلية المجال األول: 
 والًتبوية

 9.225 2 9.632 بُت اجملموعات
9.526 9.262//  9.364 222 227.329 داخل اجملموعات 

  221 219.171 اجملموع

االحتياجات ادلهنية الشخصية المجال الثاني: 
 واالجتماعية

 9.734 2 2.722 بُت اجملموعات
2.697 9.244// اجملموعاتداخل    224.532 222 9.326 

  221 226.442 اجملموع

 االحتياجات ادلهنية الثقافيةالمجال الثالث: 
 9.345 2 2.211 بُت اجملموعات

2.296 9.192//  9.247 222 291.437 داخل اجملموعات 
  221 292.572 اجملموع

 الدرجة الكلية
 9.424 2 2.212 بُت اجملموعات

2.152 9.233//  9.226 222 77.923 داخل اجملموعات 
  221 299.234 اجملموع

 9.93دالة إحصائياً عند // القيمة االحتمالية غَت 
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( ادلقابلة الختبار )ربليل التباين األحادي( أكرب من sigأن القيمة االحتمالية ) (:13يتضح من جدول )
(، وىذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت عدد الدورات الًتبوية ≥9.93αمستوى الداللة )
تدين ثقافة التدريب والنظر للدورات التدريبية على أهنا شهادة ال أكثر، كذلك اطلفاض  ذلك يرجع إلىداخل اجلامعة؛ 

 جودة الربامج التدريبية.
 التوصيات:

 وصى الباحثان دبا يلي:ل ادلفتوح الذي أجاب عنو أفراد العينة يويف ضوء السؤا يف ضوء نتائج الدراسة
 توصيات تتعلق بوزارة التربية والتعليم:

 رفع مفتاح التنسيق للقبول يف كليات الًتبية، ووضع معايَت وطنية تتناسب مع أدوار ادلعلم احلديثة. -2
 طلبتها بعد ادلستوى الثاين وبدء الًتبية العملية. الزام كلية الًتبية بتقدمي تقارير موضوعية ودورية حول مستويات -2
 العمل على تفعيل نظام اإلشراف وادلتابعة للمدرسيُت اجلامعُت من خالل الزيارات اإلشراقية ادلستمرة. -1
اقرار اختبارا شاماًل  _ بالتنسيق مع اجلامعة_ خلرغلي كلية الًتبية يرتبط بإهناء الدراسة واحلصول على الشهادة  -1

 امعية.اجل
 توصيات تتعلق بكلية التربية:

إعادة النظر يف ادلقررات الدراسية والًتبوية وإعادة تصميمها وإنتاجها دبا يتالءم مع مهارات القرن احلادي والعشرين  -2
 والًتكيز على النوعية منها، والتخلص من القدمي والتقليدي.

واجلامعات األخرى زللياً ودولياً والعمل على استثمار الزيارات التبادلية زيادة فرص التبادل األكادؽلي بُت طلبة اجلامعة  -2
 بواسطة تقنية )الفيديو كونفرس(.

اضافة زلاضرة عملية تدريبية _ مثل ادلناقشة يف ادلواد العلمية_ دلواد الًتبية النظرية )إدارة الصف، ادلهارات احلياتية،  -1
ة، ويستخدم فيها احملاضر أسلوب التدريب ادلمتع واإلجرائي ويكون حضور مناىج البحث، ...( يكون نصاهبا صفر ساع

 الطالب فيها إلزامياً.
إنشاء نادي الدورات الًتبوية اجلامعي؛ وجعل احلصول على عدد معُت من الدورات الًتبوية داخل اجلامعة شرطاً إلسبام  -2

 اجراءات التخرج.
ز الطلبة الذين يستثمرون التقنية والتكنلوجيا جبميع تطبيقاهتا  يف عمليات تطوير أدوات التقومي واستثمارىا يف ربفي -3

 التعليم والتعلم.
زيادة عدد ساعات الًتبية العملية واختيار مشرفُت تربويُت أكفاء دلتابعة الطلبة مستعينُت بكل التطورات الًتبوية  -4

 –والتكنولوجية احلديثة. 
يب والتنمية البشرية لتوفَت مدربُت مبدعُت يف مهارات )تطوير الذات، والتخطيط توقيع شراكات مع أىم مراكز التدر  -5

االسًتاتيجي، وإدارة الوقت واستثماره، واالتصال والتواصل والتشبيك، احلوار، والتفاوض...( لضمان اإلفادة الكربى 
 لطلبتها.
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ليت يبدع الطلبة بتقدؽلها لتكون مرجعًا لغَتىم انشاء وتصميم موقعًا أو صفحة الكًتونية تسجل ادلبادرات الًتبوية ا -6
 وموضع دراسة.

ربط الطلبة بأىم مواقع ومصادر التعلم احلديثة مثل )ادلكتبات االلكًتونية، وقواعد البيانات الرقمية، وادلستودعات  -7
 التعليمية، ومراكز انتاج وتصميم الوسائل التعليمية احلديثة.

الدورية اليت يشارك فيها الطلبة كمساعدين لألكادؽليُت والباحثُت؛ لصقل قدراهتم البحثية عقد الندوات وادلؤسبرات  -29
 والعملية لرصد ادلشكالت والتنبؤ هبا ومناقشتها ووضع اخلطط االسًتاتيجية دلواجهتها.

 توصيات تتعلق بطلبة كلية التربية:
 بٍت مقولة: القراءة منهاج حياة.وضع اخلطط السنوية للقراءة وادلطالعة يف أغلب اجملاالت، وت -2
 احلرص على اتقان لغة أخرى غَت العربية؛ للمساعدة يف الولوج دلصادر ادلعلومات غَت العربية. -2
 استثمار كل ما ىو متاح من أجل أن تكون معلماً رسالياً، وعصرياً، فتؤدي وظيفتك حبٍب واتقان. -2

 المصادر والمراجع
 المراجع العربية:

الًتبية جبامعة الكفايات التعليمية الالزمة للطلبة ادلعلمُت زبصص معلم صف يف كلية(. 2929) راشدصواوين،  أبو
 اإلنسانية، ، رللة اجلامعة االسالمية، سلسة الدراساتاألزىر من وجهة نظرىم يف ضوء احتياجاهتم التدريبية  
 26(2،)149-177. 

فلسطُت العلوم اجلدد يف ادلرحلة األساسية يف مدارس نابلس يفاالحتياجات ادلهنية دلعلمي (. 2921أبو كشك، رغد. )
 . .فلسطُت نابلس، يف من وجهات نظرىم. رسالة ماجستَت. جامعة النجاح الوطنية 

  غزة، فلسطُت. ،واقع برامج إعداد وتأىيل ادلعلمُت يف اجلامعات الفلسطينية(. 2922بشارات، عبد اهلل والرزلي، رفاء. )
. 3،4،2927قاموس ادلعاين. مت اسًتجاعو بتاريخ  )د.ت(، تياج،اح ومعٍت تعريف 

ar/%D8%A /-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 
مصر،  -والتنمية الطفولة. رللة : إطار عمل للتعلم من أجل ادلستقبل22مهارات القرن الر (. 2926مخيس، ساما فؤاد. )

 12(2 ،)227:241. 
احتياجات التطور ادلهٍت دلعلمي الرياضيات بادلرحلة األساسية العليا يف مدارس قطاع غزة (. 2923األسطل، ابراىيم. )

 (292(، ع )24، رللة كلية الًتبية ببنها، م )يف ضوء معايَت الرياضيات ادلدرسية 
، رللة ادلعاصرة ت التكوينية الالزمة دلعلم التعليم األساسي يف ضوء التحدياتاالحتياجا(. 2993صاصيال، رانية. )

 .67-23(،2)22جامعة دمشق،  
(. ربديد االحتياجات التدريبية كأساس لعملية التخطيط للتدريب يف األجهزة األمنية. 2922الطراونة، ربسُت. )فرباير، 

النظري والعلمي(. جامعة  لتدريب )على الصعيدين حبث مقدم يف ندوة األساليب احلديثة يف التخطيط وا 
 للعلوم األمنية، الرياض، السعودية. نايف 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%25A%20/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%25A%20/
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 (. عمان: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع.2(. التدريب اإلداري ادلعاصر. )2995الطعاين، حسن. )
 .6٣4٣2927. مت اسًتجاعو بتاريخ إعداد ادلعلم(، 2926عبد السالم، عبد السالم. )سبتمرب،

https://sst5.com/Article/2126/30/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%
%D-AF 

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.(. اإلدارة التعليمية واالشراف الًتبوي: أصوذلا وتطبيقاهتا. 2992عطوي، جودت. )
 .3،4،2927عن اجلامعة، )د.ت(،اجلامعة اإلسالمية. مت اسًتجاعو بتاريخ 

-http://www.iugaza.edu.ps/%D8%B9%D9%86 
ادلرحلة األساسية من وجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت يف زلافظةاالحتياجات التدريبية دلعلمي ( . 2924) القاضي، صلاح

 .2964-2956(، ص ص 4(، ع)25. رللة كلية البنات، م)ادلفرق  
التعليمية يف   تقرير اللجنة العليا دلراجعة ادلسَتة(. 2923اللجنة العليا دلراجعة ادلسَتة التعليمية يف فلسطُت )

 عليم الفلسطينية(.)منشورات وزارة الًتبية والت  فلسطُت
 مقدم حبث ادلستقبلية. إعداد ادلعلم وتنميتو مهنيًا يف ضوء التحديات(. 2997الناقة، صالح وأبو ورد، إيهاب. )يونيو،

، السالمية، غزة، فلسطُتا . اجلامعة24/6/2997-23الواقع و ادلأمول –للمؤسبر الًتبوي: ادلعلم الفلسطيٍت  
 .64-34ص ص 

على   التعليم ادلبٍت (. التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة العربية وتطوير قدراهتم: نقلة نوعية يف ظل2925)النصَتات، صاحل. 
 ادلعايَت. أبو ظيب: جامعة احلصن.

 الًتبية وزارة ) منشورات 2922-2925 اخلطة االسًتاتيجية الفلسطينية(، 2925وزارة الًتبية والتعليم الفلسطينية. )
 .الفلسطينية( والتعليم

 المراجع األجنبية:
Hashweh, M. (2005). Teacher pedagogical constructions: A reconfiguration 

of pedagogical content knowledge. Teachers and Teaching: Theory 

and Practice, 11(3), 273-292. 

Houssart, Jenny ; Roaf, Caroline and Watson, Anne . (2005) . Supporting 

Mathematical Thinking . Eric , ED(494503. 

Ingersoll,Richard & Perda, David. (2010).Is the supply of mathematics and 

science teacher sufficient?.American Educational Research 

Journal,47(3),563-594. 

Loughran, J., Mulhall, P.& Berry, A. (2008). Exploring Pedagogical 

Content Knowledge in Science Teacher Education, International 

Journal of Science Education, 30(10): 1301–1320. 

Mrazik ,Julianna (2009). Teahers –problems Teahers problems: What is 

considered as  problems , among the main teacher activites ,by 

https://sst5.com/Article/2126/30/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://sst5.com/Article/2126/30/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.iugaza.edu.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9?fbclid=IwAR26KCNJ37r4V7LdmrfBdTeB9s0i3UyRTssmeKQDzX-FySdpjfAgtxT_wvk
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ً TPACK التيباك إطار)  املعلم إعداد برامج في الحديثة التقنيات ثوظيف
 
 (أنموذجا

 السهراني صالح علي بنت غيداء د.                                                                        برزنجي حمسة سالم بنت سلوًىد.
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 المخلص

جيب تزويده بادلهارات اليت تؤىلو للتعامل مع  ولذاأن ادلعلم ىو احملرك األساسي للتطوير يف منظومة التعليم؛ 
تطورات العصر وادلواقف وادلشكالت التدريسية النامجة عنو، وتعميق فهمو دلا يطرأ على الساحة من قضايا وموضوعات 
 عرفذات صلة بالعملية التعليمية، ويعد إيطار التيباك أحد االذباىات اليت تدعم ىذا التوجو. وهتدف ىذه الورقة إىل الت

حيث استعرضت الباحثتان نشأة ىذا  ادلعلم؛ وتطوير إعداد يف احلديثة االذباىات كأحد  TPACKإطار التيباك  على
اإلطار وطبيعتو من حيث كون فلسفتو تعتمد على التكامل بُت معرفة ادلعلمُت بالتقنية وادلعرفة دبحتوى ادلادة الدراسية جنباً 

نسب حملتوى مادة التصص  كمتطلبات أساسية للتدريس الفعال.  م اتتتمت إىل جنب مع ادلعرفة بطرق التدريس األ
 ادلعلم. إعداد برامج يف إيطار التيباك لتوظيف الباحثتان الورقة بادلقًتحات العملية

 الكلمات المفتاحية:

 والًتبية احملتوى معرفة -والًتبية التكنولوجيا معرفة -واحملتوى الـتكنولوجيا مـعرفة -التيباك

 

Abstract 
Because the teacher is the main element for development in the 

education system; He/she must be equipped with the skills that qualify 

him/her to deal with the developments of the current ages, situations and 

teaching problems. TPACK is one of the trends that support this trend. The 

purpose of this paper is to identify the TPACK framework as one of the 

modern trends in teacher preparation and development. The researchers 

reviewed the origin and nature of this framework. This framework 

emphasizes the integration of teachers' knowledge of technology and 

knowledge of the content of the course material along with knowledge of 

the most appropriate teaching methods as basic requirements for effective 

teaching. The researchers then concluded the paper with the practical 

suggestions for employing the TPACK framework in teacher preparation 

programs. 
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 مقدمة:

يعتمد صلاح أي تطة تربوية أو أي نظام تعليمي على ادلعلم الذي إذ  ًتبويةيف ربقيق األىداف ال مهماً  دوراً  للمعلم
 .للعملية التعليمية ومفتاح النجاح ألي برنامج مدرسي القلب النابضيقوم بتنفيذ ىذه اخلطة أو ىذا النظام حيث أنو ديثل 

 جيبعد من الضروريات اليت و يُ يظهر أن تكوين؛ لدور ادلعلم وادلهام اليت يقوم هبا من أجل صلاح العملية التعليمية ونظراً 
 منها األشكال؛ سلتلف التكوين ىذا حيمل أن وديكن وتنمية مهاراتو. ،وربسُت مستواه، هبا من أجل تطوير أداءه ىتماماال
على أن يكون زلتوى برنامج التكوين يراعي التطور بعدىا  يكون ما ومنها اخلدمة قبل أو التكوين فًتة أثناء يكون ما

ادلعرفة وعلوم الًتبية وتعقد الظاىرة التعليمية وتشعب أبعادىا وعواملها، وتكون فًتة التكوين ىادفة بشكل  ادلستمر يف
 فاعل ومستمر على الدوام. 

ادلعلم ليس جديدًا إال أنو ويف ظل التعقيدات العادلية تتبلور أدوار جديدة  إعدادعلى الرغم من أن االىتمام بو 
وىذا بدوره يتطلب نسقاً للتعليم اجلامعي على قدر عاٍل من اجلودة؛ يسعى باذباه تنمية مهارات ، يف ىذا اجملالللجامعات 

ترجييو على النحو الذي ديكنهم من االضطالع بأدوارىم ادلنسجمة مع متطلبات العصر، إضافًة إىل تعزيز دورىم الفاعل 
يف عصر تقديس ادلعرفة ونُدرهتا، مل تعد كافية يف  يف ربقيق جودة التعليم. فحينما كانت احملاضرة تَت طريقة تدريسية

عصرنا احلايل كما ذي قبل، وذلك بسبب بروز عدة شليزات وربديات يفرضها علينا القرن احلادي والعشرين اصطٌِلح على 
فجارات تسميتها باالنفجارات الثالث: االنفجار ادلعريف، االنفجار التكنولوجي، واالنفجار السكاين. ويف ضوء تلك االن

برزت ربديات ملحوظة يف القرن احلادي والعشرين، واليت تواجو احلياة البشرية بشكل عام، والنظم وادلؤسسات التعليمية 
 بشكل تاص.
 يف احلديثة االذباىات أىم من التعليم اإللكًتوين إىل التقليدي التعليم من واالنتقال احلديثة التقنيات تطبيق ويعد

 لتنفيذ واحلاسوب اإلنًتنت وشبكة احلديثة التقنية الوسائط ادلتقدمة على الدول من العديد دتاعتم حيث ادلعلم إعداد
 (.7102أبوشاقور، ) ادلعلم. إعداد برامج

وبذلك يقع على عاتق أي جامعة أن تقوم بابتكار منظومتها التعليمية اخلاصة هبا بشكل يساعد معلميها على 
ربقيق كل تلك ادلتطلبات ادلرجوة منهم، وتسهل عليهم مسؤولياهتم يف ضوء التحديات الًتبوية والتكنولوجية احمليطة، فقد 

لدى ادلعلم حىت يكون معلماً ناجحاً وحيقق سلرجات العملية التعليمية سعى الًتبويون لتأطَت ادلعارف اليت يتوجب توفّرىا 
، 0431عام Shulmanهبدف تسهيل فهمها والربط بينها، ومن أبرز تلك احملاوالت اإلطار الذي ترج  بو شودلان 

عملية الًتبوية دبا الذي يوضح كيف يدمج ادلعلمون معرفتهم بالًتبية دبعرفة احملتوى باستصدام أدوات تكنولوجية تدعم الو 
(، Pedagogical Content Knowledge Frameworkأمساه باإلطار اخلاص دبعرفة الًتبية واحملتوى )

وتُعَرف ادلعرفة اخلاصة باحملتوى والًتبية بأهنا معرفة شلزوجة من معرفة ادلعلم دبوضوع درسو، ومعرفتو بقواعد وأصول التدريس 
علم ادلًتاكمة ع ر السنُت، وت رتو التدريسية اليت ترشده أثناء شلارساتو التعليمية، وىي والًتبية. فهي معرفة تعكس حكمة ادل

بوصلة توّجو أفكاره ومعتقداتو من منظور مفاىيم معينة مثل: الًتبية، الطالب، احملتوى، ادلنهاج،  م سار على تطى 
فكرة تعليم ادلعلمُت استصدام  7112يف العام حيث أضافا  Koehler & Mishraشودلان الباحثان كوىلَت وميشرا 
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التكنولوجيا بالعملية التعليمية عن طريق إشراكهم يف تصميم دروس تُوّظف التكنولوجيا بعناية وربت إشراف ت راء 
تربويُت وتكنولوجيُت، تال تلك التصاميم فكرة توسيع نطاق إطار شودلان دبا يتناسب مع ثورة التكنولوجيا واالتصاالت 

أساساً ثالثًا وىو ادلعرفة اخلاصة بالتكنولوجيا  7111يف العام طار جديد ثالثي األسس، حيث أضاف كوىيلر وميشرا إل
(Technological Knowledge ضمن إطار جديد اصطُِلَح على تسميتو بإطار ادلعرفة اخلاص بالتكنولوجيا ،)

 Technological Pedagogical Content Knowledgeالتيباك ) -والًتبية واحملتوى
Framework-TPACK .)Herring, Koehler, & Mishra, 2016)) 

ابتداًء من نشأتو وظهوره وصواًل إىل أجزاءه  TPACK التيباك إطاروالورقة التالية رباول تسليط الضوء على 
 فنون دمج من أبعد وى ما إىل ادلعلم ذىب إعداديف برامج  -معريف تربوي تكنولوجي-كمنحى   ومكوناتو الرئيسة والفرعية

دبا يواكب التطور التكنولوجي والثورة ادلعلوماتية،  اجلامعات يف ادلعلمُت الطالب زبص  ورلال دبحتوى الًتبوية التدريس
 ويليب رغبات طالب ادلدارس ادلنصرطُت يف العصر الرقمي.

 أهداف الورقة:
 إعدادكأحد االذباىات احلديثة يف   TPACKهتدف الورقة التالية إىل تسليط الضوء على إطار التيباك 

وتطوير ادلعلم؛ حبيث تستعرض نشأة ىذا اإلطار وتطوره مرورًا بُكنهو وطبيعتو وصواًل إىل مناذج توظيف اإلطار يف برامج 
 ادلعلم. إعداد

 أهمية الورقة:
 ادلصتلفة التعليمية النظم على واليت تفرض والعشرين احلادي القرن تكمن أمهية الورقة احلالية من أمهية متطلبات

 يعرف فيما السابقة؛ العقود يف سائدة كانت اليت تلك عن جذرياً  اتتالفاً  ادلصتلفة ادلهارات من دبجموعة الطلبة تزويد
 فإنو الطالب، لدى بكفاءة ادلهارات ىذه تنمية من نتمكن السياق، ولكي ىذا ويف. والعشرين احلادي القرن دبهارات
 ىناك تكون حىت والعشرين احلادي القرن يف الفعال ادلعلم ومسات خبصائ  يتسمون معلمون لدينا يتوافر أن يتعُت
 الفعال ادلعلم ومسات تصائ  أك ر بُت ومن .سواء حدٍ  على وللمتعلم للمعلم بالنسبة عالية جودة ذات تعليمية سلرجات
 القرن مهارات إطار يف احلايل عصرنا يف التقنية تلعبو الذي احليوي للدور ونظراً . بفاعلية التقنية توظيف على القدرة تلك
 اليت وادلهارات ادلعارف وتقومي فهم على يساعد جديد عمل إطار ىناك يكون أن دبكان األمهية من فإنو والعشرين؛ احلادي
 يضمن ال التقنية ادلهارات لبعض ادلعلم امتالك أن حيث الدراسي، احملتوى يف بفاعلية التقنية لتوظيف ادلعلمون حيتاجها
 .التعليمية والتعلمية العملية يف ذلا األمثل االستصدام

 منهج الورقة:
 العلمية ادلادة واستقراء الرصد على القائم اإلجرائي النوعي الوصفي ادلنهج الورقة ىذه يف الباحثتان اتبعت

 بل إحصائية، وبيانات أرقاماً  يتطلب ال أنو يف الكمي ادلنهج عن خيتلف وىو. النتائج إىل للوصول واالستنباط وربليلها،
 اىتمامو. توجو واليت الباحث، يتبناىا اليت للفلسفة وفقاً  البحثي السؤال فيو يتحدد
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 أسئلة الورقة:
 بناًء على ما سبق رباول الورقة اإلجابة عن األسئلة التالية:

  ما التطور التارخيي إلطار التيباكTPACK؟ 
  ما مفهوم إطار التيباكTPACK؟ 
 التيباك إطار توظيف ما آلية TPACK ادلعلم إعداد برامج يف 
 :التالية العناصر ضمن استعراضها سيتم الورقة أسئلة عن ولإلجابة

 : TPACKتيباك إطار النشأة المحور األول/ 

 ىناك زلاوالت عدة من الباحثُت سامهت بالوصول إىل إطار التيباك، ومن أبرز تلك احملاوالت:     

 
 (:Pedagogical Content Knowledgeإطار المعرفة الخاص بالتربية والمحتوى )-1

تأطَت ما حيتاجو ادلعلم من معارف وأدوات حىت يستطيع تدريس زلتوى  Shulmanحاول شودلان  0431يف العام      
 Pedagogical)توى معُت، ونتج عن زلاوالتو تلك ما اصطُِلح على تسميتو بإطار ادلعرفة اخلاص بالًتبية واحمل

Content Knowledge) وفيو أوضح أن التدريس الناجح يتطلب بالضرورة فهم ادلعلمُت لطرق وأساليب ،
التدريس الًتبوية ادلناسبة جملال زبّصصو، والذي يعت ر كإطار موّحد لكل ادلعلمُت يتضّمن معرفة ادلعلم الًتبوية ومعرفة احملتوى 

دلعلم باحملتوى ومعرفتو بطرق التدريس. ويذكر إطار شودلان يف ثناياه تكنولوجيا التعليم  الًتبوي اليت تدمج بُت معرفة ا
 كأدوات تسهل التدريس، وكيفية تفاعل تلك ادلعارف واألدوات كلها مع بعضها البعض لينتج تدريساً فّعااًل.

 يتكّون إطار شودلان من ثالث معارف: 

معرفة غَت معتمدة على التصص  العلمي تتعلق -بشكل عام-(: وتوصف على أهناPKادلعرفة اخلاصة بالًتبية ) -0
 بتنظيم الصف وإدارتو وادلعرفة العامة لنظريات التعلم وطرق التدريس العامة. 

(: اليت تضم معرفة كل ما يتعلق دبوضوع علمي وزبص  معُت بغض النظر عن تدريس CKادلعرفة اخلاصة باحملتوى ) -7
هي تتعلق باحلقائق وادلفاىيم وادلبادئ والنظريات، وكيف يتم تنظيم كل ذلك داتل التصص  العلمي ذلك التصص ، ف

 .وكل ما يتعلق بطرق اإلثبات وال راىُت اخلاصة بذلك التصص 

ادلعلمُت لتطويرىا.  إعداد(: وىي ادلعرفة األساسية اليت تسعى برامج PCKادلعرفة اخلاصة بالًتبية واحملتوى معًا ) -3
عّرف ىذه ادلعرفة على أهنا مزيج بُت معرفة احملتوى ومعرفة الًتبية بالتوافق مع اخل رة الذاتية للمعلم ليتكّون فهم موّسع ت

 إطار المعرفة الخاص بالتربية والمحتوى تعميم المعممين التكنولوجيا بالتصاميم
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لكيفية تدريس موضوع علمي معُت ويتكّيف دبا يتناسب مع حاجات وقدرات ادلتعلمُت داتل سياق تعليمي زلددة 
(Tsivitanidou, 2018.) 

م بأفكار اعتمدت بأساسها على إطار واضح ادلعامل وادلكونات فكان سهل التطبيق كان شودلان أول من تقدّ 
والقى رواجاً كبَتاً يف صفوف الًتبويُت، حيث اسُتصِدم إطار شودلان كأساس نظري لتطوير ادلعلمُت وتأىيلهم، إاّل أنو نظر 

طور التكنولوجي كبَتًا وسريعًا كما يف القرن للتكنولوجيا كأدوات تسّهل التدريس وتدعمو ذلك ألنو مل يكن يف حينها الت
 الواحد والعشرين، وعليو كانت أفكار شودلان حول التكنولوجيا كافية ومتوافقة مع العصر التكنولوجي حينها.

 Teachers Learning Technology by)تعليم المعلمين التكنولوجيا بالتصاميم -2
Design): 

وبعد ظهور التعلم  ؛7112يف العام  Koehler, Mishra & Peruski ارتأى كوىيلر وميشرا وبَتوسكي     
اإللكًتوين ضرورة توسيع نطاق ادلعرفة التكنولوجية الالزمة لدى ادلعلمُت، حيث يرون أن ادلعلم إذا أُعطَي فرصة تصميم 
درسو إلكًتونيًا سيكون ضمنيًا قد أُعطي فرصة لتطوير معرفتو التكنولوجية وتكوين فهم أوسع حول كيفية  تأثَت كل من 

لتكنولوجيا يف بعضها البعض، وكانت ادلضامُت اليت ترجوا هبا من ىذه الدراسة كفيلة بأن تعطيهم صورة احملتوى والًتبية وا
أوضح عن كيفية استصدام فكرة تصميم الدروس اإللكًتونية اليت تدمج بُت احملتوى والًتبية والتكنولوجيا كوسيلة لتطوير 

 (.Jared, 2017) معارف ادلعلمُت ضمن ىذه احملاور الرئيسية.

ادلعلمُت من الًتكيز على  إعدادبإجراء حبث يهدف ربويل االىتمام يف برامج  7112يف العام  ّم قام كوىيلر وميشرا      
ماذا جيب أن يتعلم معلم ما قبل اخلدمة عن التكنولوجيا إىل الًتكيز على كيف تتفاعل التكنولوجيا مع ادلعارف األترى يف 

ج التصاميم لتطوير فهم ادلعلم لطبيعة التفاعل التكنولوجي مع احملتوى وادلعرفة الًتبوية لدى السياق التعليمي، واقًتحا منوذ 
ادلعلمُت تلق معلم قادر على التكّيف مع أي تكنولوجيا جديدة تظهر،  إعدادادلعلم، وهبذا تكون استطاعت برامج 
 (Dalziel, 2015) وتطويعها يف ادلمارسات التدريسية.

 

 

 

                                   

 

 (: منوذج كوىلَت وميشرا7شكل )

 

ماذا جيب أن يتعلم املعلم قبل اخلدمة 

 عن التلنولوجيا

كيف تتفاعل التلنولوجيا مع 

 املعارف األخرى يف السياق التعليمي
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 :TPACKتطّور مفهوم التيباك المحور الثاني/ 

انطالقًا من إديان الًتبويُت بأّن ادلعلم الناجح يف عصر الثورة التكنولوجية وادلعرفية ىو ادلعلم القادر على توظيف  
تربوية مدروسة قائمة على نظريات التعلم والتعليم، وجب على كل معلم يوّد التميز التكنولوجيا يف تدريسو حملتوى ما بطرق 

واالرتقاء بفكر طالبو أن يدمج ما توفره لو التكنولوجيا من اتًتاعات وتطويعها بشكل تربوي عند سبثيل زلتوى معريف معُت 
 لطالبو.

ضرورة توسيع نطاق إطار شودلان بإضافة رلال ثالث وىي  7111يف العام وعليو ارتأى كوىيلر وميشرا 
التكنولوجيا كمجال معريف مستقل قائم بذاتو وليس كأداة ُمعينة للتدريس، وكنتيجة لعملهما ادلتواصل على مدى مخس 

فُت يف العملية التعليمية على اتتالف زبصصاهتم، سنوات يف حبث يركز على تطوير وتأىيل معلمي التعليم العايل كمحًت 
( وىو إطار ادلعرفة اخلاص باحملتوى والًتبية والتكنولوجيا TPACKترج الباحثان دبفهوم إطار التيباك )

(Technological Pedagogical Content Knowledge Framework الذي يهدف إىل )
 .(Hsu, 2015) لتكنولوجيا بالتعليم.توضيح كفايات ضرورية للمعلمُت سبّكنهم من دمج ا

أن الدمج التكنولوجي احلقيقي يتطلب فهم واستيعاب العالقات بُت الثالث معارف األساسية،  كما أوضحا
والتدريس اجليد ليس فقط إضافة التكنولوجيا إىل التدريس ادلوجود ورلال احملتوى، بل يتعداه خللق مفاىيم جديدة تتطلب 

 بُت ىذه ادلعارف الثالث كما يوظفها اإلطار اخلاص باحملتوى والًتبية والتكنولوجيا تطوير حساس للعالقات
(TPACK )(Jimoyiannis, 2010)   . 

( أو احملتوى ادلعريف التكنولوجي الًتبوي TPACKمن ىنا ديكن لنا من تعريف إطار التيباك )     
(Technological Pedagogical Content Knowledge)  ر لفهم ووصف أنواع ادلعرفة اليت بأنو إطا

حيتاجها ادلعلمون من أجل شلارسات بيداغوجية فعالة يف بيئة تعلم مت تعزيزىا بالتكنولوجيا. وىو تفاعل معقد لثالث 
، ومعرفة الًتبية (Content Knowledge)أشكال رئيسة من أشكال ادلعرفة وىي: معرفة احملتوى 

(Pedagogical Knowledgeومعرفة ال ،)( تكنولوجياTechnological Knowledge.) (Hsu, 
2015.) 

 

 

 

 

 
(: مكونات 3شكل ) إطار التيباك الرئيسة 
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يـرّكز كذلك إطـار التيباك على ادلعـارف اجلديدة الناذبة عن دمج ىذه ادلعارف الـرئيسية الثالث إمـا بشكل ثنـائي أو 
 ثـالثي لينتج بذلك أربع معارف زبتلف يف مـضموهنا عـن الـمعارف اليت شّكلتها وىـي: 

 (.Technological Content Knowledge_TCKمـعرفة الـتكنولوجيا واحملتوى ) (1
 (.Technological Pedagogical Knowledge_TPKمعرفة التكنولوجيا والًتبية ) (2
 (. Pedagogical Content Knowledge_PCKمعرفة احملتوى والًتبية ) (3
ادلعرفة الناذبة عن التقاطع بُت احملتوى والًتبية والتكنولوجيا مجيعًا وىي معرفة التكنولوجيا والًتبية واحملتوى  (4

(Technological Pedagogical Content Knowledge_ TPCK) 

 (Koehler, 2013). 

وقد تبلورت فكرة ىذا اإلطار بصورة واضحة وجلّية من تالل الدراسة اليت قاما هبا كل من كوىيلر وميشرا يف العام 
شكل سلطط يُظهر  م، واليت محلت عنوان "ما ىو إطار التيباك؟" حيث نتج عن ىذه الدراسة ذبسيٌد لإلطار أتذ  7114

 كيفية تقاطع ادلعارف الثالث مع بعضها داتل إطار التيباك ادلكون من سبع معارف وفق الشكل التايل:

 

 

 

 

 

 

 
 

 (: مكّونات إطار التيباك الرئيسية والفرعية4شكل )
ُيالحظ عند تفّح  الشكل أعاله أّن ادلكونات الرئيسية ذلذا اإلطار )معرفة احملتوى، معرفة الًتبية، ومعرفة       

. وبعد اطالع الباحثتُت على عدد من األدبيات التكنولوجيا( قد نتَج عن تقاطعها مكونات ثانوية أترى
، (Jared, 2017)، (Dalziel, 2015)، (Koehler, 2013) ، (Jimoyiannis, 2010)الًتبوية
(Tsivitanidou, 2018) :فإنو ديكن استعراض وتلصي  تلك ادلكونات فيما يلي 

وتشمل معرفة ادلعلم لطبيعة ورلال Content Knowledge (CK :)المعرفة الخاصة بالمحتوى -1
وميشرا وأكاوجلو زبصصو العلمي احملدد، وتتغَت ىذه ادلعرفة بتغَت السياقات التعليمية، ويعطي كوىيلر 
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مثااًل على اتتالف معرفة احملتوى   (Koheler & Mishra, Akcaoglu, Rosenberg, 2013)وروزن رج
باتتالف سياقها التعليمي فعلى سبيل ادلثال زلتوى الرياضيات للصفوف األساسية خيتلف بطبيعتو ودبعرفتو عن الرياضيات 

ة للمعلم ألهنا تساعده يف ربديد أسلوب التفكَت ادلالئم لسياقو للصفوف الثانوية، وبذلك فإن معرفة احملتوى مهم
 التعليمي.

 Pedagogical Knowledge(PK :) معرفة التربية -2

وىي ادلعرفة اليت تصف األىداف العامة لعملية التدريس، وتشمل رلموعة ادلهارات اليت يتوجب على ادلعلم 
طات التعلم والتعليم هبدف ربقيق سلرجات التعلم ادلقصودة. فمعرفة الًتبية تطويرىا واإلدلام هبا ليستطيع إدارة وتنظيم نشا

 بالفهم لنشاطات إدارة الصف، وتفعيل دور الطلبة، والتصطيط للدروس، وتقومي التعّلم-ليس على سبيل احلصر-"هتتم 
(Koehler & Mishra, 2006)ريس ادلصتلفة مثل . وذلذا ديكن للمعرفة اخلاصة بالًتبية أن تصف معرفة طرق التد

 معرفة كيف تُنّظم األنشطة وفق مفاىيم النظرية البنائية مثالً.
 Technological Knowledge (TK :)معرفة التكنولوجيا -3

وتشمل الفهم لكيفية استصدام احلاسوب بشقيو ادلادي وال ررلي، وأدوات العرض مثل أدوات عرض الوثائق 
اليت ُتستصدم يف السياق التعليمي. واألىم من ذلك أن ادلعرفة اخلاصة بالتكنولوجيا وادلشاريع، وغَتىا من التكنولوجيات 

تُغطي قدرة ادلعلم على التكّيف وتعلُّم التكنولوجيات احلديثة. وفيما خي  معرفة التكنولوجيا يشَت كوىيلر وميشرا 
ة مالحظة طبيعة إىل ضرور   (Koheler, Mishra, Akcaoglu, Rosenberg,2013) وأكاوجلو وروزن رج

التكنولوجيا ادلتغَتة باستمرار نظراً دلعدل التطور السريع ذلا وطبيعتها ادلتلونة. وذلذا تصبح التكنولوجيات ادلتداولة يف وقت ما 
مهجورة يف وقت الحق بسبب انتشار ما ىو أحدث منها، وعليو يتوجب على ادلعلم أن يكون مطّلعاً على تلك التطورات 

 لتعلمها والتكّيف معها. ولديو القابلية
 Pedagogy & Content Knowledge (PCK:)معرفة المحتوى والتربية -4

ومفادىا أّن التدريس الفعال يتطلب أكثر من الفهم  ،0431عام تعكس ىذه ادلعرفة ما أّكد عليها شودلان 
التصص  العلمي يتطلب اتتالفًا بطرق ادلنفصل لكل من معرفة احملتوى ومعرفة الًتبية، فاحملتوى الذي خيتلف باتتالف 

التدريس اخلاصة بذلك احلقل دونًا عن سواه. فمثاًل: تدريس مهارات النطق للغات أجنبية يتطلب تدريسًا متمركز حول 
الطالب حيث يُدمج يف مهارات تواصل لغوية. على نقيض ذلك يف زلاضرة لتقييم مشاريع التصرج للطالب يتطلب 

 متمركز حول ادلعلم ليسمح لو إبراز نقاط الضعف والقوة لدى مشاريع اخلرجيُت.اعتماد أسلوب تدريس 

يف مثل ىذا السياق فإن ادلعرفة اخلاصة باحملتوى والًتبية تعٍت الذىاب ألبعد من أن تكون متصص  يف رلالك العلمي      
تدريس ادلناسبة جملال زبصصك ولديك معرفة بطرق التدريس العامة، بل يتوجب عليك أن سبتلك فهم موّسع لطرق ال

 .(Koehler  & Mishra, 2009) بالتحديد وزبتلف باتتالف موضوع الدرس 
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 Technology & Content Knowledge(TCK :)معرفة التكنولوجيا والمحتوى -5

تصف ىذه ادلعرفة العالقة التبادلية بُت التكنولوجيا واحملتوى، حيث تعمل التكنولوجيا على عرض احملتوى 
ادلعلومات بطرق عديدة مل تكن شلكنة من قبل، فمثاًل أصبح باستطاعة الطالب تعّلم العالقة بُت األشكال اجل رية وقياس و 

الزوايا من تالل شاشة اللمس واللعب هبذه األشكال ليستنتجوا العالقة بأنفسهم،  م زبزين تلك األشكال على أدوات 
ا طرق اكتشاف ادلعرفة وتكوين زلتوى جديد أبسطها استصدام زلّرك البحث التصزين ادلتنقلة. وأيضًا تسّهل التكنولوجي

 (.Googleجوجل )

 Technology & Pedagogy Knowledge(TPK :)معرفة التكنولوجيا والتربية -6

تعرض العالقة التبادلية بُت التكنولوجيا والًتبية، حيث من السهل فهم أن التكنولوجيا تسّهل تطبيق طريقة تدريس 
معينة، كما ديكن للتكنولوجيا ابتكار طرق تدريس جديدة وتسهيل شلارستها ضمن األنشطة الصفّية. فمثاًل أصبح التعّلم 

( أو جلسات اذلاصلاوت Google documentsالتعاوين شلكنًا رغم ادلسافات باستصدام مستندات جوجل )
(Hangoutsاليت حّلت مكان اللقاءات الوجاىية شلا سّهل عمل اجمل )( موعات. أيضاً اكتشاف التعّلم اإللكًتوينE-

Learning( وأنظمة إدارتو )Learning Management Systems ومؤّترًا ظهرت ادلقررات اجلماعية ،)
(. كل ىذه التطورات تتطلب من ادلعلم تطوير أساليبو الًتبوية وطرق تدريسو لتوظيف ىذه MOOCsالعاّمة ادلباشرة )

 اجلديدة يف نشاطاتو التعليمية.التكنولوجيا ادلرحية و 

وأتَتاً عند دمج  ادلعارف الثالث رلتمعة سوف تنتج معرفة سابعة شاملة  لكل ادلعارف أعاله وىي معرفة التكنولوجيا -2
 Technology, Pedagogy & Content Knowledge(TPCK :)والًتبية واحملتوى 

التكنولوجيا باحملتوى والًتبية، حيث ترّكز ىذه ادلعرفة على   تصف ىذه ادلعرفة طبيعة العالقة اليت تنتج عندما منزج
كيفية توظيف التكنولوجيا لتتالءم مع طريقة التدريس الالزمة لتدريس زلتوى معُت ضمن سياق تعليمي زلدد. وىي 

ض عند درلها زبتلف دبضموهنا عن مضامُت ادلعارف الرئيسة ادلكونة ذلا بأهنا تعكس كيف تتأثر ىذه ادلعارف ببعضها البع
دبعرفة واحدة. فقدم إطار التيباك على أنو إطار نظري لقاعدة ادلعارف لدى ادلعلمُت الذين يسعون للتدريس بفاعلية مع 

 التكنولوجيا.

 المعلم: إعدادفي برامج  TPACK التيباك توظيف إطار المحور الثالث/ آلية

 (: TKالتكنولوجيا )بمعرفة تطوير ال
 تطوير بالتقنية. ويشمل باالستعانة ادلهام سلتلف من بعدد القيام على قدرة ادلعلم/ــة تطوير ادلعرفة ىذه تستهدف

 من األدوات وغَتىا االستعانة بال ررليات احلاسوبية باآللية اليت ديكن عن طريقها ادلعلم/ـة فهم ادلعرفة بالتكنولوجيا تطوير
 التقنيات وتعلم التكيف القدرة على تطوير تتضمن كما ،عرض ادلقررات الدراسية ادلصتلفة يف ادلستصدمة التقنية

 ادلستحدثة اجلديدة، وذلك على النحو التايل:
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 احتياجاهتم ربديد يصبحوا قادرين على حبيث ادلعلمُت وادلعلمات لدى التقنية للمعرفة الذايت للتقومي أدوات تطوير .0
 .التقنية رلال يف التدريبية

 تدرييب برنامج أو أي (ICDL) احلاسب لقيادة الدولية الرتصة شهادة على للحصول ادلعلمُت وادلعلمات توجيو .7
 .التعليم وزارة تعتمده مكافئ

 االجتماعي، وشبكات التواصل كادلدونات، 1.7 الويب بتقنيات ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .3
 (...والويكي

 أثناء تواجههم الشائعة اليت الفنية ادلشاكل على التغلب بكيفية ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .2
 .التقنية استصدام

 .على االنًتنت ذلم شصصية صفحات تصميم بكيفية ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .2
 .الفيديو( ومعاجلتها ومقاطع )الصور التقاط بكيفية ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .1
 ومستوى ادلعلمُت وادلعلمات احتياجات وفق ربدد التقنية يف يستجد ما حول عمل ورش سنوية تدريبية برامج إعداد .2

 .لديهم التقنية ادلعرفة
 :(TPC)تطوير معرفة التكنولوجيا والتربية 

 يف التغيَتوإحداث  الًتبوي االستصدام خيدم التقنية دبا توظيف على تستهدف ىذه ادلعرفة تطوير قدرة ادلعلمُت
 األدوات ذباه طبيعة بادلعلمُت وادلعلمات اخلاص الوعي زلددة، وتطوير تكنولوجية بأمناط والتعلم باالستعانة التعليم عملييت

 حبيث إىل الطلبة، معُت دراسي زلتوى أو معُت توصيل مفهوم يف هبا االستعانة ديكن ادلتاحة واليت ادلصتلفة التكنولوجية
الًتبوية. ويتحقق تطوير ىذه ادلعرفة من تالل ما  األىداف دبا خيدم التقنية األىداف تشكيل إعادة قادرين على يصبحوا
 يلي:
 بالتقنية. التعليمية ادلرتبطة األىداف وتنفيذ ادلعلمُت وادلعلمات بآلية وضع معرفة لتطوير برامج إعداد .0
 التدريس. يف الذكية األجهزة توظيف بكيفية ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .7
 .مهنة التدريس يف ادلفيدة الرقمية بالتقنيات مستمرة لتعريف ادلعلمُت وادلعلمات برامج إعداد .3
 .التفاعلية السبورات باستصدام التدريس على ادلعلمُت وادلعلمات دلساعدة برامج إعداد .2
 التقنية. على تعتمد وأنشطة تعليمية تعلم بيئات تصميم بآلية ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .2
 .Virtual Classroomاالفًتاضية  للفصول الفّعالة الصفية االستصدام واإلدارة على ادلعلمُت وادلعلمات تدريب .1
 التعليمية الرقمية. الوسائط وتوظيف بإنتاج ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .2
 اإللكًتونية، الذىنية مثل )اخلرائط اإللكًتونية التدريس باسًتاتيجيات ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .3

 (......ع ر اإلنًتنت، العصف الذىٍت اإللكًتوين التعاوين التعلم إدارة
 الطلبة. لتقييم الرقمية باألساليب ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .4

 للطلبة. الرقمية التحفيز بأساليب ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .01



ً TPACK التيباك إطار)  املعلم إعداد برامج في الحديثة التقنيات ثوظيف
 
 (أنموذجا

 السهراني صالح علي بنت غيداء د.                                                                        برزنجي حمسة سالم بنت سلوًىد.
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 :(TCKمعرفة التكنولوجيا والمحتوى )تطوير 
 وأن الدراسي أن يؤثر كل منهما يف اآلتر، واحملتوى للتقنية ديكن بالطريقة اليت ادلعلمُت وادلعلمات وتستهدف تطوير
 يصبح ادلعلمون بالتقنية حبيث احملتوى باالستعانة وتقدمي عرض من تاللو ديكن الذي باألسلوب يكون ادلعلمون على وعي

أجل عرض احملتوى. ويتحقق تطوير ىذه ادلعرفة من تالل ما  من هبا االستعانة ديكن التقنية اليت الوسائل من متمكنون
 يلي:
التصص ،   موضوعات ادلصممة لتدريس ال ررليات استصدام بكيفية ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .0

 كمعامل اللغة االصلليزية يف زبص  اللغة اإلصلليزية وكذلك معامل العلوم االفًتاضية يف زبص  العلوم.. إخل.
 العلمية البيانات مجع وربليل تالذلا من يتم اليت الرقمية بالتقنيات ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .7

يف  SPSSادلرتبطة باحلاسب يف زبص  العلوم، وبرامج ربليل البيانات  االستشعار وأجهزة كادليكروسكوب ادلصتلفة
 زبصصات الًتبية... إخل.

 .باستصدام التقنية احملتوى عرض بأساليب ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .3
 ادلقرر.موضوعات  حول التقنية البحث بأساليب ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .2
 التقنيات تتطلب استصدام التصص  يف درس تطة إعداد بكيفية ادلعلمُت وادلعلمات معرفة لتطوير برامج إعداد .2

 الرقمية.
فيما  وتبادل اخل رات التواصل على تساعدىم للمعلمُت وادلعلمات حسب زبصصاهتم افًتاضية شلارسة رلتمعات انشاء .1

 بينهم.
احمللي  ادلستوى على اجلهات التعليمية تنظمها اليت التقنية ادلؤسبرات يف ادلشاركة على ادلعلمُت وادلعلمات تشجيع .2

 والعادلي. واإلقليمي
 :(TPACK) بالمحتوى التعليمي التربوية المرتبطة المعرفة التقنية تطوير

 وادلعرفة التصص ، ادلعرفة دبحتوى" بُت ما تتم اليت التفاعل بطبيعة عملية وتستهدف تطوير معرفة ادلعلمُت وادلعلمات
ويتحقق  .الثالثة ادلكونات بُت ادلتبادلة ادلوجودة العالقات لطبيعة ادلعلمُت وادلعلمات فهم وتطوير". التقنية الًتبوية، وادلعرفة

 تطوير ىذه ادلعرفة من تالل ما يلي:
 اخلاصة التدريسية ادلمارساتيف  التيباك إطار تالل من ادلقدمة الثالثة ادلعارف دمج تاللو من ديكن عام إطار وضع .0

 بادلقررات الدراسية يف التصصصات ادلصتلفة.
 ادلعرفة باحملتوى، الثالثة )ادلعرفة ادلكونات بُت الدمج تالل من الدروس تصميم على ادلعلمُت وادلعلمات تدريب .7

 التقنية(. ادلعرفة الًتبوية،
 بفعالية. احملتوى التعليمي تدريس على تساعد اليت التقنيات اتتيار بكيفية ادلعلمُت وادلعلمات معرفة تطوير .3
 بُت مناسب تدمج بشكل ومبتكرة حديثة تدريس أساليب لتطوير الالزمة ادلهارات ادلعلمُت وادلعلمات اكساب .2

 .التقنية( احلديثة، التدريس أساليب التصص ، )زلتوى



ً TPACK التيباك إطار)  املعلم إعداد برامج في الحديثة التقنيات ثوظيف
 
 (أنموذجا

 السهراني صالح علي بنت غيداء د.                                                                        برزنجي حمسة سالم بنت سلوًىد.
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 الًتبوية، وادلعرفة دبحتوى التصص ، )ادلعرفة بُت ما تتم اليت التفاعل عملية بطبيعة ادلعلمُت وادلعلمات معرفة تطوير .2
 يف وادلعلمات ادلعلمُت تطوير يف تسهم اليت الدورية العلمية واللقاءات الندوات التقنية( عن طريق عقد وادلعرفة
 التيباك. إطار مكونات

 الخاتمة
وقـد ركـزت  ادلعلـم مـن تـالل إطـار التيبـاك. إعـدادتوظيف التقنيات احلديثة يف برامج  كيفيةعرضت الورقة البحثية  

ادلعلــم، مــن حيــث النشــأة  إعــدادالورقــة علــى إطــار التيبــاك باعتبــاره أحــد التقنيــات احلديثــة الــيت ديكــن اســتصدامها يف بــرامج 
 .من النماذج اليت وظفتو بكفاءة مثل جامعة لوكسم رج والتطور مع ذكر عدداً 

 :التوصيات

 :التوصيات من يلي دبا توصيان الباحثتان فإن ادلنشودة؛ سلرجاهتا وربقيق التجربة ىذه ولنجاح
 زلاور بُت بالتكامل هتتم مقررات وذلك بتضمُت اخلدمة قبل معلمي معلمات يف تيباك إطار الًتبية كليات تتبٌت أن -

 .مجيعها دبا فيها زلور التقنية ادلعلم/ة إعداد
 الًتبوية االستصدامات ينظم حديث بوصفو إطار تيباك بإطار وادلعلماتادلعلمُت  معرفة بتطوير التعليم وزارة تقوم أن -

 التدريس.  يف للتقنية
 على ادلعلمُت وادلعلمات تدريب أجل من وعادلية زللية تدريبية مؤسسات مع شراكات بناء التعليم وزارة تتبٌت أن -

 .التيباك إطار ضوء يف يف التدريس للتقنية الفعال الدمج أساليب أحدث
 .تيباك منوذج وفق التدريس يف التقنية دمج يف ادلتطور العامل دول ذبارب من االستفادة -

 قائمة المراجع
 . عمان: دار ادلعتز للنشر والتوزيع.دراسات تربوية(. 7102أبو شاقور، نعيمة. )
 .عامل الًتبيةالقاىرة:  .ىم بأساليب التعلم الذايتإعدادواقع تكوين ادلعلمُت باجلزائر وأمهية  .(7107) .تنيش، يوسف
درجة استعداد معلمي جامعة النجاح الوطنية يف توظيف نظام التعلم اإللكًتوين )مودل( يف  .(7102) .سعدي، رنا

كلية الًتبية،  غَت منشورة. رسالة ماجستَت .العملية التعليمية وفق إطار ادلعرفة اخلاص باحملتوى والًتبية والتكنولوجيا
 .ةجامعة النجاح الوطني
ورقة عمل  ".ادلعلم يف ضوء ت رات أجنبية معاصرة "دراسة مقارنة إعدادتطوير نظم  .(7113) .شرف، رشا وحسن، هنلة
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 ملخص :
 -ادلنهج ادلدرسي -ادلعلم-اجلوانب اإلدارية  -)ادلبىن ادلدرسيبـ " التعرف على ادلعوقات ادلتعلقة ىدفت الدراسة إىل

ادلشاركة اجملتمعية( اليت حتول دون تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة من 
( معلماً شكلوا 812)وزعت على وجهة نظر ادلعلمٌن, واتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي, ودتثلت األداة يف استبانة 

%( من اجملتمع الكلي, وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف 82) ما نسبتو
(, كما أتضح 0014-0022مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة كانت بدرجة عالية, مبتوسط حسايب ميتد ما بٌن)

علمٌن حول معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات استجابات ادل
 -عدد سنوات العمل بوزارة التعليم  -الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة تعزى دلتغًنات ) ادلؤىل 

معوقات العمل على معاجلة  ىذا وقد انبثق بعض التوصيات منها: (, االلتحاق بالدورات التدريبية يف رلال إدارة اجلودة
_ادلعلم _ادلنهج ادلدرسي _ادلشاركة  اجلوانب اإلدارية ادلبىن ادلدرسي_ )بـتطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة ادلتعلقة 

 . ( اليت كشفت عنها الدراسة اجملتمعية
Abstract: 
The general objective of the study is to identify the obstacles of (school building 

administrative aspects - the teacher - the school curriculum - community participation) 

which prevent the application of the standards of total quality management in secondary 

schools in Makkah from the point of view of teachers, The study followed the 

descriptive method survey. The tool of the study was a questionnaire. The population 

study is consisted of all teachers in secondary schools (courses system) in the first 

semester of the year (1437-1438H), that they are (1089) teachers. The final study 

sample is consisted of (218) teachers that have formed (20%) of the total population . 

The results of the study has shown that the most prominent obstacles to the application 

of the standards of total quality management in secondary schools in Makkah was in a 

high degree, with an arithmetic mean which is extended between (4,00 - 4,17) and a 

standard deviation (0,981- 0,922). As it turned out that there were no statistically 

significant differences between the mean and average of teachers' responses about the 

obstacles in the application of the standards of total quality management in secondary 

schools ( courses system ) in Makkah are due to the variables (qualification - the 

number of years of work at the Ministry of Education - access to training courses in the 

field of total quality management).  Some recommendations have been emerged , 

including : to address and deal with the obstacles of the application of the standards of 

total quality management towards (school building - administrative aspects - the teacher 

- the school curriculum - community participation)   which are revealed by the current 

study. 
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 مقدمة :
لقد أصبحت اجلودة من ادلوضوعات ادلهمة خالل السنوات ادلاضية يف كافة أضلاء العامل , وشلا الشك فيو إن ىذا 

اليب اإلدارية اليت تؤدي يف هناية ادلطاف إىل منتج جيد , االىتمام يأيت من منطلق حرص ادلؤسسات على تطوير األس
وعندما انتقل مفهوم إدارة اجلودة الشاملة إىل ادلؤسسات التعليمة زاد االىتمام واحلرص من قبل القائمٌن على األنظمة 

خل أساس دلواجهة التحديات ة على تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف العملية التعليمية باعتبارىا مديالرتبوية والتعليم
 .                                                                                           ادلؤسسات اليت بدأت تواجهها تلك

ولقد أشارت العديد من الدراسات وادلؤدترات مؤخرًا على أعلية تطبيق معايًن إدارة اجلودة يف مجيع ادلؤسسات     
عليمية لالرتقاء مبستوى كفاءة األداء داخل ىذه ادلؤسسات , ومبا ػلقق جودة مدخالت وسلرجات العملية التعليمية. الت

( "أن للقيادة الرتبوية سواء التعليمية أم ادلدرسية دور مهم يف تطبيق اجلودة التعليم 11م, ص8212أمحد ) حيث أكد
                                  هبدف زيادة فاعلية ادلدرسة". 

 مشكلة الدراسة:
نظرا للدور اإلداري الرتبوي الذي دتارسو ادلدارس اليوم , فهي حباجة إىل العديد من األدوات احلديثة منها      

م( من أن النظـام التعليمـي 8222تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة ولعل ىذا ما أشارت إليو دراسة )سكتاوي, 
ورد يف خطة التنمية السابعة حباجة إىل إدخال اإلصالحات يف رلال إدارتو من خـالل االستفادة من السـعودي وفق ما 

األساليب اإلدارية احلديثة لرفع كفاءتو, وحتسٌن سلرجاهتا ليتحدد موقعها الوظيفي, وتضمن ذلا ادلخرج النوعي الذي 
وية والتعليمية ادلتقدمة والتغلب على بعض التحديات تستطيع من خاللو مواكبة متغًنات العصر ومنافسة ادلؤسسات الرتب

أن التعليم يواجو حتديات كثًنة منها: "القصور يف  ( يف دراستو بأنم8220اليت قد تواجهها وىذا ما أكده السحيم )
والتطورات التقنية االستخدام األمثل للموارد البشرية وادلالية, كما أن ادلدرسة تواجو حتـديات تطور معايًن اجلودة والتغيًنات 

ومن ىنا أراد الباحثان دراسة ادلعوقات اليت قد حتول دون دتكٌن  ."وسرعة التغيًن واالنفتاح ادلتوالية ومتطلبات سوق العمـل,
 ادلدرسة من تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة.

 أسئلة الدراسة:
 تتحدد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل :

 ما معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة من وجهة نظر ادلعلمٌن ؟ 
 يتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية :

ية( اليت حتول دون بادلشاركة اجملتمع-بادلنهج ادلدرسي -بادلعلم -باجلوانب اإلدارية -ما ادلعوقات ادلتعلقة )بادلبىن ادلدرسي -أ
 تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة من وجهة نظر ادلعلمٌن ؟ 
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ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات استجابات ادلعلمٌن حول معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة  -ب
 -عدد سنوات العمل بوزارة التعليم -دينة مكة ادلكرمة تعزى دلتغًنات ) ادلؤىلالشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مب

 االلتحاق بالدورات التدريبية يف رلال إدارة اجلودة( ؟
 أهداف الدراسة:

 ىدفت ىذه الدراسة إىل:
 (ادلشاركة اجملتمعية - يادلنهج ادلدرس - ادلعلم –اجلوانب اإلدارية  -ادلبىن ادلدرسي ـ )التعرف على ادلعوقات ادلتعلقة ب -1

 اليت حتول دون تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة من وجهة نظر ادلعلمٌن .
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بٌن متوسطات استجابات ادلعلمٌن حول معوقات تطبيق معايًن إدارة  -8

  مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة تعزى دلتغًنات الدراسة.اجلودة الشاملة يف
 أهمية الدراسة:

 تكتسب ىذه الدراسة أعليتها من خالل ما يلي:
تساعد ادلهتمٌن جبودة التعليم يف التعرف على معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة ادلتعلقة )بادلبىن ادلدرسي,  -1

بادلعلم, بادلنهج ادلدرسي, بادلشاركة اجملتمعية( شلا قد يساعد يف التعامل مع ىذه ادلعوقات باجلوانب اإلدارية, 
 لتحسٌن وتطوير سلرجات العملية التعليمية.

إمكانية استفادة ادلسؤولٌن باإلدارات العليا من ىذه الدراسة بتعميم نتائجها على مدارس التعليم الثانوي  يف بيئات  -8
 ئص بيئة الدراسة احلالية.تشرتك خصائصها مع خصا

قد تسهم ىذه الدراسة يف توجيو الباحثٌن لتصميم ظلوذج مقرتح للتغلب على معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة  -2
 الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة.

 حدود الدراسة:
تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة ادلتعلقة تلتزم الدراسة باحلدود ادلوضوعية حيث اقتصرت الدراسة على معوقات 

)بادلبىن ادلدرسي, باجلوانب اإلدارية, بادلعلم, بادلنهج ادلدرسي, بادلشاركة اجملتمعية( لدى مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة 
ث مت تطبيق الدراسة يف ادلكرمة, واحلدود البشرية اليت اقتصرت على ادلعلمون مبدارس التعليم الثانوي واحلدود ادلكانية حي

مدينة مكة ادلكرمة, واحلدود الزمانية حيث مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
 ىـ.1024/1022

 مصطلحات الدراسة: 
 ادلعوقات :

منعو وشغلو ( العوق : " ىو ادلنع, جاء يف معجم الوسيط عاقو عن الشيء : 124م , 8222ورد يف رلمع اللغة العربية )
 عنو فهو عائق ".
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 إدارة الجودة الشاملة في المدارس:
( إدارة اجلودة الشاملة بأهنا "أسلوب متكامل يطبق يف مجيع فروع 1222م,8222فقد عرف عالونة وغنيم )

فعالية حتقق  ادلنظمة التعليمية ومستوياهتا؛ ليوفر لإلفراد وفرق العمل الفرصة إلرضاء الطالب وادلستفيدين من التعليم, وىي
 ".أفضل خدمات تعليمية حبثية بأكفاء األساليب, ثبت صلاحها لتخطيط األنشطة التعليمية وإدارهتا

 معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس:
( بأهنا "تلك ادلواصفات والشروط اليت ينبغي توفرىا يف نظام التعليم واليت تتمثل يف 812م, 8228فقد عرفتها نادية علي )

دة اإلدارة, وسياسة القبول, والربامج التعليمية من حيث )أىدافها, وطرائق التدريس ادلتبعة, ونظام التقومي جو 
واالمتحانات( وجودة ادلعلمٌن, واألبنية والتجهيزات ادلادية, حبيث تؤدي إىل سلرجات تتصف باجلودة وتعمل على تلبية 

 احتياجات ادلستفيدين ".
 تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة إجرائيا:ويعرف الباحثان معوقات 

بأهنا ىي تلك الصعوبات اليت حتول دون تطبيق الشروط وادلواصفات الواجب توفرىا يف ) ادلبىن ادلدرسي و اجلوانب اإلدارية 
 وادلعلم وادلنهج ادلدرسي وادلشاركة اجملتمعية ( داخل مدارس التعليم الثانوي( مبدينة مكة ادلكرمة.

 النظري : اإلطار
 إدارة الجودة الشاملة:

 تمهيد: 
تعد إدارة اجلودة الشاملة من العوامل الرئيسية لنجاح أي مؤسسة وىـي مـدخل للتنـافس بـٌن الشـركات وادلؤسسـات 
احلكومية؛ لذلك برز االىتمـام مـؤخراً بتطبيـق معـايًن إدارة اجلـودة الشـاملة دلواكبـة ادلسـتجدات, وتزويـد ادلعلمـٌن يف ادلـدارس 

ادلهارات والكفايات الالزمة اليت تتطلبها العمليـة التعليميـة الـيت تتفـق مـع التغـًنات ادلسـتمرة يف رلـال إدارة اجلـودة الشـاملة, ب
 وأساليبها, واسرتاتيجياهتا, وكذلك التحوالت يف بيئات التعلم, ونظرياتو. 

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:
ة, اليت تؤكد مجيعها على أن اجلـودة عمليـة ىادفـة لرفـع كفـاءة ادلؤسسـة تعددت التعريفات اليت تناولت مفهوم اجلود

 والعاملٌن هبا؛ لتأىيلهم ألداء العمل بطريقة مناسبة, للوصول إىل منتج مثايل وىذا ما تسعى لتحقيقو أي مؤسسة.
ويف ىذا الصدد تعـرف اجلـودة  كما أن التعريفات اليت تناولت مفهوم اجلودة بصورة عامة غالباً ما يُقصد هبا الشيء اجليد,   

 ( بأهنا " مشتقة من الفعل "جاد" وتعين كون الشيء جيداً ".122م, ص1822لغة يف )رلمع اللغة العربية ,
واجلودة )طبقا لتعريف منظمة االيزو العادلية( تعين "الوفاء جبميع ادلتطلبات ادلتفق عليهـا حبيـث تنـال رضـاء العميـل, ويكـون 

 ة وتكلفة اقتصادية معتدلة". ادلنتج ذو جودة عالي
 ( اجلودة اصطالحا " بأهنا ادلطابقة دلتطلبات ومواصفات معينة ".81م, 8221كما يعرف طعيمة )     
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( فــًنى بأهنــا "شــكل تعــاوأل ألداء األعمــال يعتمــد علــى القــدرات ادلشــرتكة لكــل مــن اإلدارة 80م, 8211وأمــا العويســي )
 ة اإلنتاجية  بصفة مستمرة من خالل فرق العمل ".والعاملٌن, هبدف حتسٌن اجلودة وزياد

( " بأهنا فلسفة وثقافة, وثقة الفرد وادلنظمة بأهنا ميكن أن تعمل اليوم أفضل من األمس 0م, 8222كما يعرفها العزاوي ) 
 اء ".وأهنا ستعمل غداً مبستوى أفضل من خالل وضع العمليات واألنظمة يف ادلوقع الذي سيحقق التميز ويقلل األخط

ويتضح شلا سبق أن إدارة اجلودة الشاملة لكي حتقق أىدافها البد من توفر متطلباهتا والتعاون بٌن مجيع أفراد ادلؤسسة لكي 
 تصل إىل نتائج شليزة.

 مفهوم إدارة الجودة في المدارس :
ل التعليم لرفع مستوى كفاءة ( بأهنا" تشًن إىل اجلهود ادلبذولة من قبل العاملٌن مبجا128م,8220ويعرفها فلية و زكي )

ادلنتج التعليمي ) طالب , فصل , مدرسة , مرحلة ( مبا يتناسب مع متطلبات اجملتمع, أو عملية تطبيق رلموعة من ادلعايًن 
 وادلواصفات التعليمية والرتبوية الالزمة لرفع مستوى ادلنتج التعليمي من خالل العاملٌن يف رلال الرتبية والتعليم ".

( أن اجلودة يف التعليم ذلا "معنيان مرتبطان: واقعي وحسي , ادلعـىن الـواقعي يعـين: التـزام 10م ,8222يرى اخلطيب )كما 
ادلؤسســة التعليميــة ب صلــاز معــايًن ومؤشــرات حقيقيــة متعــارف عليهــا مثــل: معــدالت الرتفيــع , ومعــدالت الكفــاءة الداخليــة 

احلســـي فًنكـــز علـــى مشـــاعر وأحاســـيس متلقـــي اخلدمـــة كـــالطالب وأوليـــاء الكميـــة ومعـــدالت تكلفـــة التعلـــيم , وأمـــا ادلعـــىن 
 أمورىم".

ويتضح من خالل التعريفات السابقة أن إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس تركز على  حتسـٌن أداء ادلعلمـٌن واألداء التعليمـي 
 وجتويد ادلخرجات وفق عمل مجاعي منظم. 

 ادلدارس: معايًن تطبيق إدارة  اجلودة الشاملة يف
م( تبـٌن أن ادلعـايًن 8228من خالل االطالع على دليل ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف ادلملكـة العربيـة السـعودية )

 ادلستخدمة للحكم على اجلودة بنيت على أحد عشر معياراً ىي:
تعلم, وخدمات دعم وإدارة الطالب, الرسالة واألىداف , والسلطات واإلدارة , وإدارة ضمان اجلودة والتطوير, والتعليم وال

ومصادر التعلم, و ادلرافق والتجهيزات, و اإلدارة والتخطيط ادلايل, وعمليات التوظيف, والبحث, والعالقات ادلؤسسية مع 
 اجملتمع.

 ( بعرض معيارين من معايًن اجلودة الشاملة يف ادلؤسسات الرتبوية, علا 142-112م , 8222كما قام سليمر )  
 ر األول ادلؤسسات التعليمية ذاهتا من حيث:ادلعيا

 رسالة وأىداف وغايات ادلؤسسة التعليمية. -
 التخطيط وختصيص ادلوارد والتجديد ادلؤسسي. -
 ادلورد ادلؤسسية )ادلوارد البشرية وادلالية والفنية والطبيعية( ادلطلوبة لتحقيق الرسالة. -
 ذي يسهل العمليات التعليمية والبحثية ويدعم اجلودة.اإلدارة ادلؤسسية, توافر اذليكل اإلداري ال -
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 ادلعايًن اخللقية وادلهنية )العدالة والشفافية والنزاىة(. -
 التقييم ادلؤسسي بوضع وتنفيذ خطة وإجراءات تقييم الفعالية الكلية للمؤسسة. -

 أما ادلعيار الثاأل, فيتناول الفعالية من حيث:
 ب الذين تتفق اىتماماهتم وقدراهتم وتأىيلهم مع رسالة ادلؤسسة وأىدافها.قبول ادلؤسسة التعليمية للطال -
تــوفًن ادلؤسســة التعليميــة ادلنــاخ التعليمــي الــداعم للطــالب ودتكيــنهم مــن حتقيــق أىــدافهم ادلؤسســية وفــق رســالة وأىــداف  -

 ادلؤسسة.
ـــــربامج التعليميـــــة و  - ـــــذ ومتابعـــــة ال ـــــة والتدريبيـــــة ودعمهـــــا مبجموعـــــة مـــــن أن تقـــــوم ادلؤسســـــة التعليميـــــة ب عـــــداد وتنفي البحثي

 ادلتخصصٌن.
 معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف ادلدارس:

مـــن خـــالل اســـتقراء البـــاحثٌن لوطـــر النظريـــة وبعـــض الدراســـات الســـابقة فقـــد قســـما معوقـــات تطبيـــق معـــايًن إدارة  اجلـــودة 
 الشاملة يف ادلدارس على النحو التايل:

 تعلقة بادلبىن ادلدرسي:ادلعوقات ادل -1
م(( علـى أن ادلبـاأل 8222م(, والعارفة وقـران )8224م( , والعتييب )1882أكدت بعض الدراسات مثل دراسة )الوكيل )

 ادلدرسية غًن مالئمة لتطبيق اجلودة نظراً لنقص التجهيزات داخل ادلباأل من تصميم ىندسي ومعامل وأثاث.
 دارية:ادلعوقات ادلتعلقة باجلوانب اإل -8

م( ( أن 8212م( , والدنـدأل )8222م( , و العارفـة وقـران )8224أشارت بعض الدراسات مثل دراسة ) عبًن مداوي )
ىناك قصوراً يف اجلوانب اإلدارية يف ادلدارس مثل: عدم وضوح رسـالة اجلـودة الشـاملة يف ادلـدارس, وادلركزيـة يف اختـاذ القـرار, 

 ة ادلدرسية.وعدم قناعة بعض اإلداريٌن باجلود
 ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم: -2

اعتربت الكثًن من الدراسـات أن ادلعلـم مـن ادلعوقـات الكبـًنة لتطبيـق معـايًن إدارة اجلـودة الشـاملة يف ادلـدارس مثـل دراسـة ) 
م( ( الـــيت أكـــدت علـــى عـــدم وجـــود كـــوادر بشـــرية 8224م( , و العتيـــيب )8221م( , و دخـــيج وجـــارا )1880دربـــاس )

 ة مدربة على تطبيق اجلودة يف ادلدارس.مؤىل
 ادلعوقات ادلتعلقة بادلنهج ادلدرسي: -0

م( ( أن ادلنهج ادلدرسـي يهـتم باجلانـب النظـري ويغفـل عـن 8222م( , والعارفة وقران )8220اعتربت دراسة ) الغامدي )
 اجلانب العملي وحل ادلشكالت وعدم مالءمة ادلنهج الدراسي الحتياجات سوق العمل.

 ادلعوقات ادلتعلقة بادلشاركة اجملتمعية بٌن )ادلدرسة واجملتمع (: -2
م( ( إن ىنــاك فجــوة كبــًنة 8222م( , والعارفــة وقـران )8221م( , و صلــالء نــوح )8221أشـارت دراســة ) نعيمــة الغنـام )

 بٌن ادلدرسة واجملتمع احمللي وعدم دعم القطاع اخلاص للمدارس.
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 الدراسات السابقة:
للباحثٌن عدد من البحوث والدراسات السابقة , واليت سوف يتم عرضها وفق الرتتيب الزمين من األقدم إىل األحدث توفر 

 على النحو التايل :
إىل تقدمي ظلوذج نظري لتضمٌن قيادة اجلودة الشاملة يف التعليم, وكان من  (Bjorge, 1996)ىدفت دراسة  

 ما يتعلق بالطريقة اليت تنظم هبا الفصول الدراسية .أبرز نتائج ىذه الدراسة أن من ادلعوقات 
م( دراسة هبدف حتديد فاعلية أداء مديرة ادلدرسة االبتدائية بادلنطقة الشرقية من ادلملكة العربية 8221أجرت نعيمة الغنام )

ىل مزيد من التأىيل ادلهين السعودية يف ضوء معايًن إدارة اجلودة الشاملة. وكان من أبرز نتائجها أن مديرة ادلدرسة حباجة إ
 يف رلال إدارة العالقات مع مؤسسات اجملتمع احمللي.

إىل تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم الثانوي مبدارس  (Kathleen , 2001)وىدفت دراسة 
لدراسة أن التعليم أصبح اجيكومب مبدينة سيتا بوالية أالسكا بالواليات ادلتحدة األمريكية , وكان من أبرز نتائج ىذه ا

م( دراسة هبدف معرفة إمكانية استخدام إدارة 8222أجرى سكتاوي ). كما موجهًا ومسرتشدًا مبناىج خطط ذلا مسبقا
اجلودة الشاملة يف إدارة مدارس تعليم البنٌن مبكة ادلكرمة وقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي عن طريق توزيع استبانة 

( مديراً, وكان من أبرز نتائج ىذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بٌن 802الغ عددىا )على عينة الدراسة والب
آراء مديري مدارس تعليم البنٌن يف مكة ادلكرمة تعزى إىل تنوع ادلؤىالت, وعدد سنوات العمل يف التعليم حول تطبيق 

م( دراسة ىدفت إىل التعرف 8220غامدي )أجرى الكذلك و  بعض مبادى أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف مدارسهم.
على إدارة اجلودة الشاملة والفرص ادلتاحة لتطبيقها يف ادلدارس السعودية. وقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي 

( مديراً, وكان من أبرز توصيات ىذه الدراسة االىتمام 101عن طريق توزيع استبانة على عينة الدراسة والبالغ عددىا )
م( ب جراء دراسة ىدفت إىل التعرف على اجلودة الشاملة 8221قاما دخيج وجارا  )كما   ودة ادلناىج الدراسية.جب

وإمكانية تطبيقها يف الرتبية والتعليم, وكان من أبرز توصيات ىذه الدراسة ضرورة تدريب الكوادر البشرية على مبادئ 
بدراسة ىدفت إىل التعرف على مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة م( 8221قامت صلالء نوح )  وكذلك اجلودة الشاملة.

مبدارس التعليم العام الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة, وقد استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي 
كان من أبرز توصيات ىذه ( مديرًا ووكياًل, و 112التحليلي عن طريق توزيع استبانة على عينة الدراسة والبالغ عددىا )

م( إىل وضع تصور 8224ىدفت دراسة العتييب ) كما   الدراسة االىتمام بادلستفيدين من ادلدرسة وتلبية احتياجاهتم.
مقرتح لدور اإلدارة ادلدرسية يف حتقيق معايًن إدارة اجلودة التعليمية بادلدارس الثانوية العامة للبنٌن مبكة ادلكرمة, واستخدم 

دلنهج الوصفي التحليلي عن طريق توزيع استبانة على عينة من معلمي ادلرحلة الثانوية العامة بالعاصمة ادلقدسة, الباحث ا
وكان من أبرز نتائج ىذه الدراسة تدأل مستوى اإلمكانات ادلادية والتجهيزات ادلتاحة بادلدرسة ومركزية إدارة ادلدرسة يف 

 صنع واختاذ القرارات بادلدرسة وتدأل الكوادر البشرية ادلدربة للعمل على وضع اخلطط ادلنظمة للعمل داخل ادلدرسة ويف
م( إىل التعرف على متطلبات تطبيق اجلودة 8224ىدفت دراسة عبًن مداوي )كما   حتقيق أىداف العملية التعليمية.
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الفكر ادلعاصر, واستخدمت الباحثة الشاملة يف اإلدارة ادلدرسية مبرحلة التعليم الثانوي بادلملكة العربية السعودية يف ضوء 
( وكيالً 21( مديرة و)14( مديراً و )12ادلنهج الوصفي التحليلي عن طريق توزيع استبانة على عينة الدراسة ادلكونة من )

( وكيلة للمرحلة الثانوية مبدينة أهبا, وكان من أبرز نتائج ىذه الدراسة عدم وضوح رسالة اجلودة الشاملة لدى 01و)
 ات العليا واالفتقار إىل وجود فرق عمل تسعى لتحقيق أىداف اجلودة.القياد

م( بدراسة ىدفت إىل التعرف على معوقات تطبيق اجلودة يف التعليم العام من 8222قاما العارفة وقران ) قد و  
حثان ادلنهج الوصفي وجهة نظر ادلسؤولٌن وادلشرفٌن الرتبويٌن ومديري ادلدارس يف منطقة الباحة التعليمية, واستخدم البا

وذلك عن طريق توزيع استبانة على عينة الدراسة ادلكونة من مجيع أفراد اجملتمع )مدير التعليم , ومساعديو , ومديري 
اإلدارات ورؤساء األقسام , وعلى مجيع ادلشرفٌن الرتبويٌن(, وكان من أبرز نتائج ىذه الدراسة عدم مراعاة الشروط 

وضعف جتهيز معمل العلوم وعدم توفر معامل حاسب آيل و ادلركزية يف اختاذ القرار و عزوف  اذلندسية للمبىن ادلدرسي
ادلعلم عن حضور الربامج التدريبية, وعدم قدرة ادلقررات على إكساب الطالب مهارات حل ادلشكالت, وقلة التطبيقات 

لسوق العمل و عدم حضور أولياء األمور  العملية وضعف صلة ادلقررات بواقع احلياة وعدم مالئمة ادلقررات الدراسية
م( دراسة ىدفت إىل 8222كما أجرى الغامدي ) للمجالس ادلدرسية وضعف مشاركة القطاع اخلاص يف برامج ادلدرسة.

التعرف على إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس تعليم البنٌن مبدينة ينبع الصناعية, واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي 
( معلماً, وكان من أبرز نتائج ىذه الدراسة أنو 181( إدارياً و )14توزيع استبانة على عينة الدراسة ادلكونة من ) عن طريق

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن وجهات نظر أفراد رلتمع الدراسة حول درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 
وىدفت دراسة الدندأل  تعزى دلتغًن ادلؤىل العلمي أو سنوات العمل. يف مدارس تعليم البنٌن مبدينة ينبع الصناعية

م( إىل وضع تصور لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي العام بادلملكة العربية السعودية, 8212)
ن مديري مكاتب الرتبية واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي عن طريق توزيع استبانة على عينة الدراسة ادلكونة م

والتعليم بكل من :الرياض , جدة , الدمام , ومشريف اإلدارة ادلدرسية, ومديري ادلدارس الثانوية ووكالئهم إذ بلغ إمجايل 
( فرداً, وكان من أبرز نتائج ىذه الدراسة أتفاق أفرادىا على وجود معوقات لتطبيق إدارة اجلودة 228أفراد الدراسة )
باإلدارة ادلدرسية, وغياب الرؤية الواضحة ادلكتوبة للمدرسة, وقلة استخدام األساليب احلديثة يف حتديد  الشاملة تتعلق

م( 8211)   كما قام احلريب مشاكل العمل, وحلها, وكثرة األعباء اإلدارية ادلطلوب تنفيذىا من قبل مدير ادلدرسة.
الشاملة يف مدارس التعليم العام بعقلة الصقور, واستخدم بدراسة ىدفت إىل التعرف على معوقات تطبيق إدارة اجلودة 

الباحث االستبانة أداة للدراسة وتكون رلتمع الدراسة من مديري ووكالء ادلدارس يف التعليم العام بعقلة الصقور )بنٌن 
ية حول معوقات وبنات( يف مجيع ادلراحل الدراسية, وكان من أبرز نتائج ىذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

ىـ( دراسة ىدفت إىل 1020كما أجرى الشهري ) تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعزى دلتغًن ادلؤىل, وعدد سنوات العمل.
التعرف على معوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم العام والتطلعات ادلستقبلية للتغلب عليها من وجهة نظر 

واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي عن طريق توزيع استبانة على عينة الدراسة مديري ادلدارس يف زلافظة جدة, 
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( مديراً من مديري مدارس التعليم العام يف زلافظة جدة, وكان من أبرز نتائجها عدم وجود فروق ذات 800ادلكونة من )
يق إدارة اجلودة الشاملة ككل, وتعزى داللة إحصائية بٌن ادلتوسطات حول درجة شيوع ادلعوقات بأبعادىا اليت تواجو تطب

 دلتغًن عدد سنوات العمل وادلشاركة بالدورات باستثناء ادلعوقات ادلادية اليت كانت لصاحل الذين عدد سنواهتم أكثر.
 التعقيب على الدراسات السابقة:

 بعد االطالع على الدراسات السابقة يتضح أنو ال توجد دراسة اتفقت مع الدراسة احلالية يف رلاالهتا الرئيسة.    
ومبقارنة الدراسة احلالية بالدراسات السابقة, يتضح أهنا تتفق معها مجيعا يف استخدام ادلنهج الوصفي, واالستبانة أداة     

سة مع الدراسات السابقة يف كوهنا مجيعاً اىتمت ب دارة اجلودة الشاملة كمتطلبات أو جلمع ادلعلومات, كما تتفق ىذه الدرا
 معوقات تطبيقها أو تصميم ظلوذج مقرتح أو مدى تطبيقها أو مدى مالءمتها.

وختتلف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف كون معظم ىذه الدراسات طبقت على ادلديرين, أو ادلعلمٌن وادلديرين  
م( يف كوهنا طبقت على ادلعلمٌن مبفردىم , كما أن معظم الدراسات 8224, وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة العتييب )معاً 

م( فقد طبقتا مبدينة مكة ادلكرمة, 8221م( ودراسة صلالء نوح )8222طبقت يف بيئات أخرى ماعدا دراسة سكتاوي )
دىا ادلكانية, واختلفتا معها يف العينة حيث كانت عينتها ادلديرين, وقد اتفقت ىاتان الدراستان مع الدراسة احلالية يف حدو 

م( يف حدودىا ادلكانية والعينة واختلفت معها يف كون دراسة 8224وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة العتييب )
 دة الشاملة.م( عبارة عن تصور مقرتح و الدراسة احلالية عبارة عن معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلو 8224العتييب)

 منهج الدراسة وإجراءاتها :
استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي دلناسبتو لطبيعة الدراسة, وتكون رلتمع الدراسة من مجيع معلمي مدارس 

( معلماً, 1228ىـ ( والبالغ عددىم )1022-1024التعليم الثانوي يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )
( معلماً, مت اختيارىم بأسلوب العينة العشوائية الطبقية النسبية من رلتمع معلمي مدارس 811اسة من )وتكونت عينة الدر 

( 880التعليم الثانوي مبكاتب الرتبية والتعليم مبدينة مكة ادلكرمة مت توزيع االستبانات عليهم وكانت االستبانات ادلسرتدة )
م صالحيتها للتحليل, وبذلك أصبح عدد االستبانات ادلستوفاة واجلاىزة استبانة, ومت استبعاد ) ست ( استبانات منها لعد

 ( استبانة.812للتحليل )
 أداة الدراسة:

قام الباحثان ببناء استبانة متعلقة مبعوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة, وقد تكونت االستبانة من مخسة رلاالت: ادلعوقات 
دارية, وبادلعلم, وبادلنهج ادلدرسي, وبادلشاركة اجملتمعية(, ومت التأكد من الصدق ادلتعلقة )بادلبىن ادلدرسي, وباجلوانب اإل

الظاىري ألداة الدراسة من خالل عرضها على رلموعة من احملكمٌن من ادلختصٌن يف الرتبية واإلدارة, وعددىم )تسعة( 
الئمة الفقرات ألغراض الدراسة من زلكمٌن, وذلك للتأكد من صالحية األداة ودرجة مقرؤيتها, وإبداء الرأي حول م

 حيث الصياغة وادلضمون, وقد مت األخذ مبالحظات احملكمٌن .
 وتكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من :
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 اجملال األول: ويشتمل على ادلعوقات ادلتعلقة بادلبىن ادلدرسي, وتكونت من )سبع( عبارات.
 اجملال الثاأل: ويشتمل على ادلعوقات ادلتعلقة باجلوانب اإلدارية, وتكونت من )سبع( عبارات. 

 اجملال الثالث: ويشتمل على ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم, وتكونت من )ست( عبارات.
 اجملال الرابع: ويشتمل على ادلعوقات ادلتعلقة بادلنهج ادلدرسي, وتكونت من )ست( عبارات.

 خلامس: ويشتمل على ادلعوقات ادلتعلقة بادلشاركة اجملتمعية, وتكونت من )مخس( عبارات. اجملال ا
كما مت التأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة بتطبيقها على عينة استطالعية مشلت )ثالثٌن( معلماً من خارج   

كل عبارة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليو  عينة الدراسة األصلية وأشارت النتائج أن مجيع معامالت االرتباط بٌن  
 (.2021كانت موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى )

ومت التأكد من ثبات أداة الدراسة عن طريق معادلة ألفا كرونباخ حيث كانت قيمة معامل الثبات ألداة الدراسة مبجاالهتا 
 فعة ومناسبة ألغراض الدراسة.(, وىي معامالت ثبات مرت20818 - 20888اخلمس دتتد ما بٌن )

لتحديد درجة ادلعوقات لتطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة مبدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة كما يراىا ادلعلمون, 
 وفق قيم ادلتوسطات احلسابية, مت اعتماد ادلقياس الوزأل التايل:

 فأكثر . 008من موافق دتاًما: إذا كانت قيمة ادلتوسط احلسايب أعلى 
 (. 008إىل أقل من  200موافق: إذا كانت قيمة ادلتوسط احلسايب )من

 (.200إىل أقل من  801موافق إىل حد ما: إذا كانت قيمة ادلتوسط احلسايب )من 
 (.801إىل أقل من  102غًن موافق: إذا كانت قيمة ادلتوسط احلسايب )من 

 (.102حلسايب )أقل من غًن موافق دتاًما: إذا كانت قيمة ادلتوسط ا
 تطبيق أداة الدراسة:

 ( على عينة الدراسة. Google Driveمت تطبيق أداة الدراسة من خالل توزيعها عرب تطبيق قوقل درايف )      

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
حيث مت استخدام األساليب spss ) مت حتليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )     

 والطرق اإلحصائية التالية:
 النسب ادلئوية لوصف أفراد رلتمع الدراسة, وحتديد نسب استجابتهم. -
 والثبات لالستبانة.معامل ارتباط بًنسون, ومعامل ألفا كرونباخ؛ حلساب الصدق  -
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد رلتمع الدراسة لكل عبارة, ورلال, وللمحور ككل لوصف  -

 نتائج الدراسة.
اختبار )ت( للمقارنة بٌن ادلتوسطٌن ادلستقلٌن للكشف عن دالالت الفروق اإلحصائية بٌن استجابات عينة الدراسة  -

 غًناهتا .تبعاً دلت

https://www.google.com.sa/intl/ar/work/apps/business/driveforwork/


 

 املعلمين هظر وجهة من املكرمة مكة بمدينة الثاهوي  التعليم مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير ثطبيق معوقات

 النفيعي سعد سعود محمدأ.                                                                                                   القرش ي سالم عمر وليدأ.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 نتائج الدراسة :
 السؤال الرئيس: 

: ما معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة ينص السؤال الرئيس على
 من وجهة نظر ادلعلمٌن؟

 ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحثان باإلجابة عن األسئلة التالية :
 عرض وتفسير نتائج السؤال األول المتعلق بالمبنى المدرسي:  -

ما ادلعوقات ادلتعلقة بادلبىن ادلدرسي اليت حتول دون تطبيق معايًن  ينص السؤال األول المتعلق بالمبنى المدرسي على:
 إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة من وجهة نظر ادلعلمٌن؟

لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات رلال و 
 ( يوضح ىذه النتائج.1ادلعوقات ادلتعلقة بادلبىن ادلدرسي, وحتديد درجة العائق على كل فقرة, وعلى اجملال ككل, واجلدول)

 (1جدول )
 نحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول المعواات في مجال المبنى المدرسيالمتوسطات الحسابية واال

الرتبة حسب 
 المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة رام العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة العائق

 عالية جًدا 12044 4223 المدرسة ال تحتوي على ااعات تدريب 5 1

 عالية 12056 4218 للمدرسة غير مالئمةالمواصفات الهندسية  1 2
 عالية 12095 4209 المكتبة المدرسية كتبها اديمة 7 3
 عالية 12102 4209 المدرسة غير مزودة بمعمل حاسب آلي 4 4
 عالية 12058 4206 أماكن  مزاولة األنشطة الرياضية غير متوفرة 2 5
 عالية 12151 3296 المدرسة ال تحتوي على وسائل السالمة 6 6
 عالية 12144 3291 المدرسة غير مزودة بمعمل علوم 3 7

 المتوسط الحسابي العام
 

 عالية    02910 4207

( أن معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي  مبدينة مكة 1ويتضح من اجلدول )
(, وبلغ اضلرافو 0024)عالية(؛ إذ بلغ ادلتوسط العام ذلذا احملور )ادلكرمة يف رلال ادلبىن ادلدرسي كانت يف رلملها بدرجة 

 (.20812ادلعياري )
وقد جاء تقدير ادلعوقات يف اجملال ادلتعلق بادلبىن ادلدرسي دلعظم العبارات بدرجة عالية, وذلك بواقع ست عبارات من 

(, 0012 - 2081ابية امتدت بٌن )( حسب رتبة ادلتوسط احلسايب, مبتوسطات حس4إىل  8أصل سبع عبارات ) من 
 (. 10221 -10100وباضلرافات معيارية امتدت بٌن )



 

 املعلمين هظر وجهة من املكرمة مكة بمدينة الثاهوي  التعليم مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير ثطبيق معوقات

 النفيعي سعد سعود محمدأ.                                                                                                   القرش ي سالم عمر وليدأ.
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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ويعزو الباحثان ذلك إىل أنو رمبا تكون ادلباأل ادلدرسية تفتقد للبنية التحتية ادلناسبة. كذلك رمبا لوجود مدارس مستأجرة 
 غًن مهيأة ألن تكون بيئة مدرسية جاذبة.  

اليت أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات: الطريقة اليت تنظم هبا (Bjorge 1996) سة وتتفق ىذه النتيجة مع درا 
 الفصول الدراسية.

م( اليت أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات: تدأل مستوى اإلمكانات ادلادية 8224كما تتفق مع دراسة العتييب )   
 والتجهيزات ادلتاحة بادلدرسة.

م( اليت أشارت يف نتائجها إىل أن ىناك ضعفًا يف الصيانة الدورية للمبىن 8222عارفة وقران ) كما اتفقت مع دراسة ال  
ادلدرسي, وعدم مطابقة ادلبىن ادلدرسي للمعايًن اذلندسية, وكذلك ضعف جتهيز معمل العلوم, وعدم توفر معامل حاسب 

 آيل, وقاعات إنرتنت.
( على 1( حسب رتبة ادلتوسط احلسايب؛ إذ نصت الفقرة )1فهي الفقرة )أما الفقرة األكرب من حيث ادلتوسط احلسايب, 

( رمبا يعود السبب يف 10200( واضلرافها ادلعياري )0082أن "ادلدرسة ال حتتوي على قاعات تدريب", وكان متوسطها )
 لمعلم.ذلك إىل وعي ادلعلمٌن بأعلية توطٌن التدريب داخل ادلدارس؛ دلا لذلك من توفًن للجهد والوقت ل

 عرض وتفسير نتائج السؤال األول المتعلق بالجوانب اإلدارية:  -
: ما ادلعوقات ادلتعلقة باجلوانب اإلدارية اليت حتول دون تطبيق ينص السؤال األول المتعلق بالجوانب اإلدارية على

 ر ادلعلمٌن ؟معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة من وجهة نظ
ولإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات رلال 

( يوضح ىذه 8ادلعوقات ادلتعلقة باجلوانب اإلدارية , وحتديد درجة العائق على كل فقرة, وعلى اجملال ككل, واجلدول )
 النتائج.

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول المعواات في المجال (المتو 2جدول )
 بالجوانب اإلدارية المتعلق

الرتبة حسب 
 المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة رام العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 العائق

 عالية 12137 4213 تقليص صالحيات اإلدارة المدرسية 2 1
 عالية 12052 4209 سيادة الثقافة التقليدية السلبية بين الهيئة اإلدارية 7 2
 عالية 12307 4209 البيئة اإلدارية غير مهتمة لتقبل تغيرات الجودة الشاملة 3 3
 عالية 12198 4208 الرؤية المستقبلية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة غير واضحة 4 4
 عالية 12102 3299 القررارتسيادة المركزية في اتخاذ  1 5
 عالية 12009 3298 البيئة المدرسية غير مالئمة لغرس مبادئ الجودة الشاملة 6 6
 عالية 12022 3289 جهل اإلدارة المدرسية بمعايير إدارة الجودة الشاملة 5 7

 عالية 02944 4204 المتوسط الحسابي العام



 

 املعلمين هظر وجهة من املكرمة مكة بمدينة الثاهوي  التعليم مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير ثطبيق معوقات

 النفيعي سعد سعود محمدأ.                                                                                                   القرش ي سالم عمر وليدأ.
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي  مبدينة مكة ادلكرمة يف ( أن معوقات تطبيق معايًن 8يتضح من اجلدول )
(, وبلغ 0020رلال ادلعوقات ادلتعلقة باجلوانب اإلدارية كانت يف رلملها بدرجة )عالية(؛ إذ بلغ ادلتوسط العام ذلذا احملور )

 ( .20800اضلرافو ادلعياري )
جلوانب اإلدارية جلميع العبارات بدرجة عالية حسب رتبة ادلتوسط احلسايب, وقد جاء تقدير ادلعوقات يف اجملال ادلتعلق با

 (.10124 -10288(, باضلرافات معيارية امتدت بٌن )0012 - 2028مبتوسطات حسابية امتدت بٌن )
الشاملة أو  ويعزو الباحثان أن ذلك رمبا يعود لعدم إدراك بعض أعضاء اذليئة اإلدارية ألعلية تطبيق معايًن إدارة اجلودة 

 لوجود اإلرث الثقايف لديهم الذي يرفض كل ما ىو جديد .
م( اليت أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات مركزية إدارة ادلدرسة يف 8224وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة العتييب ) 

 وضع اخلطط ادلنظمة للعمل داخل ادلدرسة, وكذلك  ادلركزية يف صنع واختاذ القرارات.
م( اليت أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات عدم وضوح رسالة اجلودة 8224اتفقت مع دراسة عبًن مداوي )كما 

 الشاملة لدى القيادات العليا.
م( اليت أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات ادلركزية يف اختاذ القرار وكثرة 8222كما اتفقت مع دراسة العارفة وقران ) 

 ادلطلوب تنفيذىا من قبل مدير ادلدرسة . األعباء اإلدارية
م(  اليت أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات غياب الرؤية الواضحة ادلكتوبة 8212كما اتفقت مع دراسة الدندأل )

للمدرسة وقلة استخدام األساليب احلديثة يف حتديد مشاكل العمل وحلها وكثرة األعباء اإلدارية ادلطلوب تنفيذىا من قبل 
 مدير ادلدرسة.

 عرض وتفسير نتائج السؤال األول المتعلق بالمعلم على:  -
ما ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم اليت حتول دون تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة  ينص السؤال األول المتعلق بالمعلم على:

 يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة من وجهة نظر ادلعلمٌن ؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات رلال 

 ( يوضح ىذه النتائج.2ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم, وحتديد درجة العائق على كل فقرة, وعلى اجملال ككل, واجلدول )
ات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول المعواات في المجال المتوسطات الحسابية واالنحراف (3جدول )

 المتعلق بالمعلم
الرتبة حسب 

 المتوسط الحسابي
المتوسط  العبارة رام العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجة العائق

نقص الفرص التدريبية للمعلمم علمى تطبيمق معمايير إدارة الجمودة  2 1
 الشاملة

 عالية 12141 4215

 عالية 02999 4208 ضعف تهيئة المعلمين لتقبل التغيرات المصاحبة للجودة 1 2
 عالية 12092 4201 األداء الروتيني للمعلم 3 3
 عالية 12142 3298 تقليل جهود المعلمين االبتكارية 6 4



 

 املعلمين هظر وجهة من املكرمة مكة بمدينة الثاهوي  التعليم مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير ثطبيق معوقات

 النفيعي سعد سعود محمدأ.                                                                                                   القرش ي سالم عمر وليدأ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 عالية 12237 3291 ضعف المسؤولية لدى بعض المعلمين 5 5
 عالية 12123 3288 مقاومة بعض المعلمين للتغيير 4 6

 عالية 02981 4200 المتوسط الحسابي العام

( أن معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة يف 2يتضح من اجلدول )
(, وبلغ اضلرافو 0022احملور )رلال ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم كانت يف رلملها بدرجة )عالية(؛ إذ بلغ ادلتوسط العام ذلذا 

 (.20821ادلعياري )
وقد جاء تقدير ادلعوقات يف اجملال ادلتعلق بادلعلم جلميع العبارات بدرجة عالية حسب رتبة ادلتوسط احلسايب, مبتوسطات 

 (.10101 -10182(, وباضلرافات معيارية امتدت بٌن )0012 - 2022حسابية امتدت بٌن )
 رمبا يعود لعدم وجود دورات تثقيفية للمعلمٌن عن أعلية وأىداف تطبيق معايًن إدارة اجلودة.ويرى الباحثان أن ذلك  

م( اليت أشارت يف توصياهتا إىل ضرورة تدريب الكوادر البشرية على 8221وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة دخيج وجارا  )
 مبادئ اجلودة الشاملة.

أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات تدأل الكوادر البشرية ادلدربة للعمل  م( اليت8224كما اتفقت مع دراسة العتييب ) 
 على حتقيق أىداف العملية التعليمية.
م( اليت أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات االفتقار إىل وجود فرق عمل 8224كما اتفقت مع دراسة عبًن مداوي )

 تسعى لتحقيق أىداف اجلودة.
م( اليت أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات عزوف ادلعلم عن حضور 8222ة العارفة وقران ) كما اتفقت مع دراس  

الربامج التدريبية وعدم قدرة ادلعلم على توظيف التقنيات احلديثة يف التدريس, وضعف إدلام ادلعلم بأدوات التقومي وأساليبو 
 وضعف مهارات ادلعلم.

 متعلق بالمنهج المدرسي: عرض وتفسير نتائج السؤال األول ال -
ما ادلعوقات ادلتعلقة بادلنهج ادلدرسي اليت حتول دون تطبيق معايًن  ينص السؤال األول المتعلق بالمنهج المدرسي على:

 إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة من وجهة نظر ادلعلمٌن؟
دلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد العينة على فقرات رلال ولإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ا

( يوضح ىذه 0ادلعوقات ادلتعلقة بادلنهج ادلدرسي, وحتديد درجة العائق على كل فقرة, وعلى اجملال ككل, واجلدول )
 النتائج.

 
 
 



 

 املعلمين هظر وجهة من املكرمة مكة بمدينة الثاهوي  التعليم مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير ثطبيق معوقات

 النفيعي سعد سعود محمدأ.                                                                                                   القرش ي سالم عمر وليدأ.
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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عينة الدراسة حول المعواات في المجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (4جدول )
 المتعلق بالمنهج المدرسي

الرتبة حسب 
 المتوسط الحسابي

 العبارة رام العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة العائق

 عالية جًدا 02988 4239 المناهج ال تواكب مقتضيات العصر 4 1

التي تسهم  مخرجات المناهج ال تدعم المهارات المطلوبة 6 2
 في مجال التنمية

 عالية 12186 4213

 عالية 12163 4209 تركيز المناهج على حشو ذهن الطالب بالمعلومات 5 3

4 2 
يغلب على المناهج سيادة الجانب النظري أكثر من 

 التطبيقي
 عالية 12088 3297

 عالية 12084 3288 المناهج ال تعتمد على األساليب التقنية الحديثة 1 5
 عالية 12097 3287 المناهج ال تلبي احتياجات الطالب 3 6

 عالية 02902 4205 المتوسط الحسابي العام

( أن معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة يف 0يتضح من اجلدول )
(, وبلغ اضلرافو ادلعياري 0022بلغ ادلتوسط العام ذلذا احملور )رلال ادلنهج ادلدرسي كانت يف رلملها بدرجة )عالية(؛ إذ 

(20828.) 
وقد جاء تقدير ادلعوقات يف اجملال ادلتعلق ادلنهج ادلدرسي دلعظم العبارات بدرجة عالية وذلك بواقع مخس عبارات من أصل 

(, 0012 - 2024)( حسب رتبة ادلتوسط احلسايب مبتوسطات حسابية امتدت بٌن 1إىل  8ست عبارات ) من 
 (. 10121 -10284وباضلرافات معيارية امتدت بٌن )

ويعزو الباحثان ذلك إىل أنو قد تكون ادلناىج الدراسية الزالت تعاأل من احلشو الذي ال يليب حاجات الطالب العقلية وال 
 يكسبهم ادلهارات اليت تسهم يف تنميتهم.

( اليت أشارت يف توصياهتا إىل ضرورة االىتمام جبودة ادلناىج م8220وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الغامدي )
 الدراسية.

م(  اليت أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات عدم قدرة ادلقررات على 8222كما اتفقت مع دراسة العارفة وقران )   
ات بواقع احلياة, وعدم إكساب الطالب مهارات حل ادلشكالت وقلة التطبيقات العملية وادلهارية, وضعف صلة ادلقرر 

 مالئمة ادلقررات الدراسية لسوق العمل.
( اليت أشارت يف نتائجها إىل أن التعليم أصبح موجهاً ومسرتشداً (Kathleen  2001وختتلف ىذه النتيجة مع دراسة 

 مبناىج خطط ذلا مسبقاً.
( 1توسط احلسايب, حيث نصت الفقرة )( حسب رتبة ادل1وأما الفقرة األكرب من حيث ادلتوسط احلسايب, فهي الفقرة )

( رمبا يعود السبب يف 20822( واضلرافها ادلعياري )0028على " ادلناىج ال تواكب مقتضيات العصر " وكان متوسطها )



 

 املعلمين هظر وجهة من املكرمة مكة بمدينة الثاهوي  التعليم مدارس في الشاملة الجودة إدارة معايير ثطبيق معوقات

 النفيعي سعد سعود محمدأ.                                                                                                   القرش ي سالم عمر وليدأ.
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

238 

ذلك أنو ال زالت ادلناىج الدراسية حباجة إىل إعادة النظر يف زلتواىا لتتواءم مع متطلبات العصر؛ وتبتعد عن التلقٌن 
 تمدة على التفكًن.  لتصبح مع

 عرض وتفسير نتائج السؤال األول المتعلق بالمشاركة المجتمعية: -
ما ادلعوقات ادلتعلقة بادلشاركة اجملتمعية اليت حتول دون تطبيق  ينص السؤال األول المتعلق بالمشاركة المجتمعية على:

 معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة من وجهة نظر ادلعلمٌن ؟
لى فقرات رلال ولإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد العينة ع
( يوضح ىذه 0ادلعوقات ادلتعلقة بادلشاركة اجملتمعية , وحتديد درجة العائق على كل فقرة , وعلى اجملال ككل, واجلدول )

 النتائج.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة حول المعواات في المجال  (5جدول )

 ةالمتعلق بالمشاركة المجتمعي
الرتبة حسب 

 المتوسط الحسابي
المتوسط  العبارة رام العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجة العائق

 عالية جًدا 02901 4244 ضعف مشاركة أولياء األمور في صياغة القرارات 1 1
المممممة المممممدعم والتشمممممجيإل ممممممن القيمممممادات اإلداريمممممة العليممممما  5 2

 للمشاركة المجتمعية
 جًداعالية  12087 4221

المحكمممممات المعياريمممممة المرجعيمممممة لمسممممماهمة المؤسسمممممات  3 3
 المجتمعية غير متوفرة

 عالية جًدا 12169 4220

مفهممممموم القيمممممادة التشممممماركية بمممممين المدرسمممممة والمؤسسمممممات  4 4
 المجتمعية غير واضح

 عالية 12259 4204

وعمممي المؤسسمممات المجتمعيمممة لمفممماهيم الجمممودة الشممماملة  2 5
 ضعيف

 عالية 12136 3298

 عالية 02922 4217 المتوسط الحسابي العام

( أن معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة يف 2يتضح من اجلدول )
اضلرافو ادلعياري (, وبلغ 0014رلال ادلشاركة اجملتمعية كانت يف رلملها بدرجة )عالية(؛ إذ بلغ ادلتوسط العام ذلذا احملور )

(20888.) 
وقد جاء تقدير ادلعوقات يف اجملال ادلتعلق بادلشاركة اجملتمعية دلعظم العبارات بدرجة عالية جًدا وذلك بواقع ثالث عبارات 

 - 0082( حسب رتبة ادلتوسط احلسايب مبتوسطات حسابية امتدت بٌن )2إىل  1من أصل مخس عبارات ) من 
 (.20821 -10118ية امتدت بٌن )(, وباضلرافات معيار 0000

ويعزو الباحثان ذلك إىل أنو رمبا ال زال ىناك نوع من عدم الفهم اجليد دلفهوم ادلشاركة اجملتمعية سواء من ادلدرسة أم  
 اجملتمع احمللى إضافة لعدم وجود زلك معياري ميكن الرجوع إليو دلعرفة مدى ادلشاركة اجملتمعية بٌن ادلدرسة واجملتمع.
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م( اليت أشارت يف نتائجها إىل أن مديرة ادلدرسة حباجة إىل مزيد من 8221وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة نعيمة الغنام ) 
م( اليت 8221وتتفق مع دراسة صلالء نوح )       التأىيل ادلهين يف رلال إدارة العالقات مع مؤسسات اجملتمع احمللي.

يدين من ادلدرسة وتلبية احتياجاتو. كما اتفقت مع دراسة العارفة وقران أشارت يف توصياهتا إىل االىتمام بادلستف
أولياء األمور للمجالس ادلدرسية, وضعف دعم  م( اليت أشارت يف نتائجها إىل أن من ادلعوقات عدم حضور8222)

عاون أفراد اجملتمع يف وعدم ت أولياء األمور للربامج واألنشطة ادلدرسية, وضعف مشاركة القطاع اخلاص يف برامج ادلدرسة,
 تعزيز السلوك. 

( حسب رتبة ادلتوسط احلسايب, إذ نصت 2( والفقرة )0أما الفقرتٌن األقل من حيث ادلتوسط احلسايب, فهي الفقرة )
( 0020( على "مفهوم القيادة التشاركية بٌن ادلدرسة وادلؤسسات اجملتمعية غًن واضح", وكان متوسطها )0الفقرة )

( على "وعي ادلؤسسات اجملتمعية دلفاىيم اجلودة الشاملة ضعيف" وكان 2( ونصت الفقرة )10828عياري )واضلرافها ادل
( رمبا يعود السبب يف ذلك إىل عدم وجود محالت تثقيفية تبٌن أعلية 10121( واضلرافها ادلعياري )2082متوسطها )

 ادلشاركة اجملتمعية.
 عرض وتفسير نتائج السؤال الثاني:  -

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات استجابات ادلعلمٌن حول معوقات تطبيق  سؤال الثاني على:ينص ال
عدد سنوات العمل  -معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة تعزى دلتغًنات )ادلؤىل 

 ال  إدارة اجلودة(؟االلتحاق بالدورات التدريبية يف رل –بوزارة التعليم 
 الفروق حسب متغير  المؤهل:  -أ 

 اختبار "ت" لمتغير المؤهل على استجابة أفراد عينة الدراسة حول المعواات  ككل ومجاالتها (6جدول )

 العدد المؤهل المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 ايمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

 مجال المبنى المدرسي
 02883 4211 163 بكالوريوس

216 12072 
غير  02285
 02984 3296 55 دراسات عليا دالة 

 مجال الجوانب اإلدارية
 02895 4205 163 بكالوريوس

216 02295 
غير  02768
 12085 4200 55 دراسات عليا دالة 

 مجال المعلم
 02948 4202 163 بكالوريوس

غير  02531 02628 216
 12078 3293 55 دراسات عليا دالة 

 مجال المنهج المدرسي
 02873 4207 163 بكالوريوس

216 02515 
غير  02607
 02988 4200 55 دراسات عليا دالة

مجال المشاركة 
 المجتمعية

 02918 4215 163 بكالوريوس
216 -02524 

 02601 
 02939 4223 55 دراسات عليا غير دالة 

 02625   02489 216 02819 4208 163 بكالوريوس المعواات ككل
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 العدد المؤهل المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 ايمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

 غير دالة  02933 4201 55 دراسات عليا

( بٌن متوسطات α ≤ 2022( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1يتبٌن من اجلدول )
استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة يف مدارس التعليم الثانوي يف مدينة مكة ادلكرمة يف 
اجملاالت ادلتعلقة ) بادلبىن ادلدرسي, باجلوانب اإلدارية, بادلعلم, بادلنهج ادلدرسي, بادلشاركة اجملتمعية( تبًعا دلتغًن ادلؤىل 

( وكانت دالالهتا 20280 -,  20212,  20182,  20882,   10248العلمي, إذ بلغت قيمة )ت( على التوايل )
(؛ شلا يدل على أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطي 2022اإلحصائية تزيد عن مستوى الداللة )

 راسات عليا. استجابات ادلعلمٌن احلاصلٌن على درجة البكالوريوس واحلاصلٌن على د
ورمبا يعزى سبب ذلك إىل أن معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي يف مدينة مكة ادلكرمة 
يف رلال ) ادلبىن ادلدرسي, اجلوانب اإلدارية, ادلعلم, ادلنهج ادلدرسي, ادلشاركة اجملتمعية( ُمدركة جلميع ادلعلمٌن بغض النظر 

العلمي, ومتماثلة من حيث درجة معرفة ادلعلمٌن هبا  لذلك , تشاهبت وجهات نظرىم يف تقدير درجة تلك عن مؤىلهم 
 ادلعوقات. 

 ومن خالل الدراسات السابقة وما توصلت إليو بشان الفروق ادلتعلقة بادلؤىل العلمي بشكل عام اتضح ما يلي:
اليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  م(8222فقد اتفقت نتيجة ىذا السؤال مع دراسة الغامدي ) -

بٌن وجهات نظر أفراد رلتمع الدراسة حول درجة تطبيق مبادى إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس تعليم البنٌن مبدينة ينبع 
 الصناعية  تعزى دلتغًن ادلؤىل العلمي.

شارت إىل أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية م( اليت أ8211كذلك اتفقت نتيجة ىذا السؤال مع دراسة احلريب )   -
 حول معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعزى دلتغًن ادلؤىل.

م( اليت أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بٌن آراء مديري مدارس 8222واختلفت مع دراسة سكتاوي ) -
 طبيق بعض مبادى أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف مدارسهم تعليم البنٌن يف مكة ادلكرمة تعزى إىل تنوع ادلؤىالت حول ت

م( مديري ادلدارس وعينة الدراسة 8222رمبا يعزى سبب االختالف لعدم تشابو العينة حيث كانت عينة دراسة سكتاوي )
 احلالية ادلعلمٌن.

 ب: الفروق حسب متغير  عدد سنوات العمل بوزارة التعليم: 
عدد سنوات العمل بوزارة التعليم على استجابة أفراد عينة الدراسة حول المعواات   اختبار "ت" لمتغير (7جدول )

 ككل ومجاالتها

 العدد عدد سنوات العمل المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 ايمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

غير  02499 02677- 216 02910 4202 82 سنة 15أال من مجال المبنى 
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 العدد عدد سنوات العمل المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 ايمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

 دالة  02911 4211 136 سنة فأكثر 15من  المدرسي
مجال الجوانب 

 اإلدارية
 02972 4203 82 سنة 15أال من 

216 -02025 
  02980 

 02931 4204 136 سنة فأكثر 15من  غير دالة 

 مجال المعلم
 12020 4203 82 سنة 15أال من 

216 02407 
غير  02684
 02960 3298 136 سنة فأكثر 15من  دالة

مجال المنهج 
 المدرسي

 02953 3296 82 سنة 15أال من 
غير  02238 12182- 216

 02868 4211 136 سنة فأكثر 15من  دالة 
مجال المشاركة 

 المجتمعية
 12025 4205 82 سنة 15أال من 

216 -12569 
غير  02118
 02849 4225 136 سنة فأكثر 15من  دالة

 المعواات ككل
 02896 4202 82 سنة 15أال من 

216 -02597 
غير  02551
 02819 4209 136 سنة فأكثر 15من  دالة 

( بٌن متوسطات α ≤ 2022( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )4يتبٌن من اجلدول )
استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة يف مدارس التعليم الثانوي  يف مدينة مكة ادلكرمة 
يف اجملاالت ادلتعلقة )بادلبىن ادلدرسي, باجلوانب اإلدارية, بادلعلم, بادلنهج ادلدرسي, بادلشاركة اجملتمعية( تبعا دلتغًن عدد 

 -, 10128 -,  20024, 20282 -,  20144 -ت العمل بوزارة التعليم, إذ بلغت قيمة )ت( على التوايل )سنوا
(؛ شلا يدل على أنو ال توجد فروق ذات داللة 2022(, وكانت دالالهتا اإلحصائية تزيد عن مستوى الداللة )10218

سنة والذين عدد سنوات  12وزارة التعليم أقل من إحصائية بٌن متوسطي استجابات ادلعلمٌن الذين عدد سنواهتم عملهم ب
 سنة فأكثر. 12عملهم بوزارة التعليم 

ورمبا يُعزى سبب ذلك إىل أن معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي  يف مدينة مكة ادلكرمة 
درسي, ادلشاركة اجملتمعية ( حتظى من وجهة نظر ادلعلمٌن يف رلال ) ادلبىن ادلدرسي, اجلوانب اإلدارية, ادلعلم, ادلنهج ادل

 بأعلية التغلب عليها رغم تفاوت سنوات العمل لديهم لذلك, تشاهبت وجهات نظرىم يف تقدير درجة تلك ادلعوقات. 
ام اتضح ومن خالل الدراسات السابقة وما توصلت إليو بشان الفروق ادلتعلقة بعدد سنوات العمل بوزارة التعليم بشكل ع

 ما يلي :
م( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بٌن 8222فقد اتفقت نتيجة ىذا السؤال مع دراسة الغامدي )

وجهات نظر أفراد رلتمع الدراسة حول درجة تطبيق مبادى إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس تعليم البنٌن مبدينة ينبع 
 العمل.الصناعية  تعزى دلتغًن سنوات 

م( اليت أشارت إىل أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 8211كذلك اتفقت نتيجة ىذا السؤال مع دراسة احلريب ) 
 حول معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعزى دلتغًن عدد سنوات العمل. 
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د فروق ذات داللة إحصائية ىـ( اليت أشارت إىل أنو ال توج1020كذلك اتفقت نتيجة ىذا السؤال مع دراسة الشهري )
بٌن ادلتوسطات حول درجة شيوع ادلعوقات بأبعادىا اليت تواجو تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ككل تعزى دلتغًن عدد سنوات 

 العمل باستثناء ادلعوقات ادلادية كانت لصاحل الذين عدد سنوات عملهم أكثر.
د فروق ذات داللة إحصائية بٌن آراء مديري مدارس تعليم م( اليت أشارت إىل وجو 8222واختلفت مع دراسة سكتاوي )

 البنٌن يف مكة ادلكرمة تعزى إىل عدد سنوات العمل حول تطبيق بعض مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مدارسهم.
م( مديري ادلدارس, وعينة 8222ورمبا يعزى سبب االختالف لعدم تشابو العينة حيث كانت عينة دراسة سكتاوي )

 ة احلالية ادلعلمٌن.الدراس
 ج: الفروق حسب متغير االلتحاق بالدورات التدريبية في مجال )إدارة الجودة(: 

اختبار "ت" لمتغير االلتحاق بالدورات التدريبية في مجال )إدارة الجودة(على استجابة أفراد عينة (8جدول )
 الدراسة حول المعواات  ككل ومجاالتها

االلتحاق  المعواات
 التدريبيةبالدورات 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 ايمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

غير  02230 12204 216 02873 4217 81 التحق المبنى المدرسي
 02929 4202 137 لم يلتحق دالة

غير  02185 12329 216 02856 4215 81 التحق الجوانب اإلدارية
 02990 3297 137 لم يلتحق دالة

غير  02423 02803 216 02936 4207 81 التحق المعلم
 12008 3296 137 لم يلتحق دالة

غير  02357 02922 216 02900 4213 81 التحق المنهج المدرسي
 02903 4201 137 لم يلتحق دالة

غير  02902 02123 216 02933 4218 81 التحق المشاركة المجتمعية
 02918 4217 137 يلتحق لم دالة 

غير  02309 12021 216 02808 4214 81 التحق المعواات ككل
 02869 4202 137 لم يلتحق دالة

( بٌن متوسطات α≤ 2022( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 2يتبٌن من اجلدول )
استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة يف مدارس التعليم الثانوي يف مدينة مكة ادلكرمة يف 
 اجملاالت ادلتعلقة )بادلبىن ادلدرسي, باجلوانب اإلدارية, بادلعلم, بادلنهج ادلدرسي, بادلشاركة اجملتمعية( تبعًا دلتغًن االلتحاق

, 20888,  20222, 10288,  10820بالدورات التدريبية يف رلال )إدارة اجلودة(, إذ بلغت قيمة )ت( على التوايل )
(؛ شلا يدل على أنو ال توجد فروق ذات داللة  2022( وكانت دالالهتا اإلحصائية تزيد عن مستوى الداللة ) 20182

 ا بدورات تدريبية يف رلال إدارة اجلودة والذين مل يلتحقوا.إحصائية بٌن متوسطي استجابات ادلعلمٌن الذين التحقو 
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ورمبا يُعزى سبب ذلك إىل أن معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي  يف مدينة مكة ادلكرمة 
ة( أصبحت معروفة لدى ادلعلمٌن يف رلال )ادلبىن ادلدرسي, اجلوانب اإلدارية, ادلعلم, ادلنهج ادلدرسي, ادلشاركة اجملتمعي

حبكم تنقلهم بٌن ادلدارس وتبادل أخبار ادلدارس فيما بينهم رغم التحاق بعضهم بالدورات التدريبية يف رلال إدارة اجلودة 
 الشاملة وعدم التحاق بعضهم اآلخر؛ لذلك تشاهبت وجهات نظرىم يف تقدير درجة تلك ادلعوقات. 

ا توصلت إليو بشان الفروق ادلتعلقة بعدد سنوات العمل بوزارة التعليم بشكل عام اتضح ومن خالل الدراسات السابقة وم
 ما يلي :

ىـ( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 1020فقد اتفقت نتيجة ىذا السؤال مع دراسة الشهري ) -
إدارة اجلودة الشاملة ككل تعزى دلتغًن ادلشاركة بٌن ادلتوسطات حول درجة شيوع ادلعوقات بأبعادىا اليت تواجو تطبيق 

 بالدورات باستثناء ادلعوقات ادلادية كانت لصاحل الذين عدد سنوات عملهم أكثر.
 عرض وتفسير نتائج السؤال الرئيس :

يق لإلجابة عن السؤال الرئيس مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لكل رلال من رلاالت معوقات تطب
 ( يوضح ذلك. 8معايًن إدارة اجلودة الشاملة واجلدول )

 متوسطات مجاالت معواات تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة(9جدول )
 درجة الممارسة االنحراف المعياري المتوسطات مجاالت المعواات

 عالية 02910 4207 مجال المبنى المدرسي
 عالية 02944 4204 مجال الجوانب اإلدارية

 عالية 02981 4200 مجال المعلم
 عالية 02902 4205 مجال المنهج المدرسي

 عالية 02922 4217 مجال المشاركة المجتمعية
 عالية 02847 4206 المتوسط الحسابي العام 

 0022( أن ادلتوسطات احلسابية جملاالت معوقات تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة امتدت بٌن )8يتضح من اجلدول )
( واضلراف 0021(, وبدرجة )عالية( يف رلاالهتا اخلمس, بينما حصل زلور ادلعوقات ككل على متوسط حسايب )0014-

رلال  -(, وبدرجة )عالية( وىذا يدل على أن مجيع ادلعوقات يف اجملاالت اخلمس )رلال ادلبىن ادلدرسي 20204معياري )
رلال ادلشاركة اجملتمعية( مجيعها معوقات تعيق تطبيق معايًن إدارة  -درسي رلال ادلنهج ادل -رلال ادلعلم  -اجلوانب اإلدارية 

ويعزو الباحثان        اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة بدرجة عالية من وجهة نظر ادلعلمٌن.
وقد يرجع ذلك لوعي ادلعلمٌن  ,س الثانوية ذلك لكون ىذه ادلعوقات دتثل عائق كبًن لتطبيق معايًن إدارة اجلودة بادلدار 

 بأعلية التغلب على ىذه ادلعوقات .
 التوصيات :
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العمل على معاجلة ادلعوقات ادلتعلقة بادلبىن ادلدرسي اليت كشفت عنها الدراسة احلالية من خالل العمل على حتسٌن  -
التخلص من ادلباأل ادلستأجرة ,ومطابقة ادلبىن ادلباأل ادلدرسية احلالية لتتوافق مع معايًن إدارة اجلودة الشاملة, و 

 الشرتاطات األمن والسالمة.
العمل على معاجلة ادلعوقات ادلتعلقة باجلوانب اإلدارية اليت كشفت عنها الدراسة احلالية من خالل ربط عملية اختاذ  -

 صناعة القرارات يف ادلدرسة, القرار باحتياجات الطالب وادلعلمٌن واجملتمع ادلدرسي, ومشاركة ادلعلمٌن والطالب يف
 واعتماد الئحة منظمة للجودة داخل ادلدرسة.

العمل على معاجلة ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم اليت كشفت عنها الدراسة احلالية من خالل التحاق ادلعلمٌن بدورات  -
 تثقيفية  عن أعلية تطبيق معايًن إدارة اجلودة الشاملة.

تعلقة بادلنهج ادلدرسي اليت كشفت عنها الدراسة احلالية من خالل الرتكيز على العمل على معاجلة ادلعوقات ادل -
اجلوانب التطبيقية , والرتكيز على تنمية مهارات ومعارف واجتاىات الطالب اليت تعينهم على االطلراط يف سوق 

 العمل.
اسة احلالية من خالل تفعيل قنوات العمل على معاجلة ادلعوقات ادلتعلقة بادلشاركة اجملتمعية اليت كشفت عنها الدر  -

وسائل التواصل االجتماعية ( للتعريف  -التواصل بٌن ادلدرسة واجملتمع احمللي وذلك من خالل )النشرات الدورية 
ب صلازات ادلدرسة ومشاركة ادلدرسة يف تنفيذ برامج ومشروعات اجملتمع احمللي, ودعوة مؤسسات اجملتمع احمللي لتمويل 

 اسبات ادلدرسية.األنشطة وادلن
 المراجإل:

 م( . تطبيق اجلودة واالعتماد يف ادلدارس , القاىرة : دار الفكر العريب.8212أمحد, أمحد إبراىيم . )
م(. "معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم العام بعقلة الصقور من وجهة 8211احلريب, زلمد سعيد .)

 مشروع حبثي غًن منشور جامعة ادللك عبد العزيز.نظر ادلديرين وادلديرات", 
م(. اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي يف التعليم, الرياض: دار اخلرغلي للنشر 8222اخلطيب, زلمد بن شحات .)

 والتوزيع.
التعليم, رللة مركز م(. اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقاهتا يف الرتبية و 8221دخيج, صاحل أمحد, وجار ا , سعيد عبدا .) 

 (.4البحوث الرتبوية, كلية ادلعلمٌن, الباحة, )
مفهومها وتطبيقاهتا الرتبوية وإمكانية اإلفادة منها يف القطاع  –م(. إدارة اجلودة الكلية 1880درباس, أمحد سعيد.)

 .(22التعليمي السعودي, رسالة اخلليج العريب , مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج, الرياض )
م(. "تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم الثانوي العام يف ادلملكة العربية 8212الدندأل , أمحد عبد العزيز. )

 السعودية", رسالة دكتوراه, جامعة ادللك سعود, كلية الرتبية, الرياض.
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عام يف ادلملكة العربية السعودية", يف مدارس التعليم ال 8222(."واقع تطبيق إدارة اجلودة أيزوم8220السحيم, خالد.)
 رسالة دكتوراه, قسم اإلدارة الرتبوية, كلية الرتبية, جامعة ادللك سعود, الرياض.

م(. "مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية استخدامها يف إدارة مدارس تعليم البنٌن 8222سكتاوي, عبدادللك بن زلمد.)
 , مكة ادلكرمة.مبكة", رسالة دكتوراه, جامعة أم القرى

ه(."معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم العام والتطلعات ادلستقبلية 1020الشهري, عبدا  عجالن.)
 للتغلب عليها من وجهة نظر مديري ادلدارس مبحافظة جدة", رسالة ماجستًن, جامعة أم القرى ,كلية الرتبية.

دار ادلسًنة  ة الشاملة يف التعليم بٌن مؤشرات التميز ومعايًن االعتماد, عمان :م (. اجلود8221طعيمة, رشدي أمحد .) 
 للصحافة والطباعة والنشر.

م(." معوقات تطبيق اجلودة يف التعليم العام من وجهة نظر ادلسؤولٌن وادلشرفٌن 8222العارفة, عبداللطيف, وقران.) 
 والنفسية )جسنت(, القصيم بريدة. الرتبويٌن", رللة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية

م(."تصور مقدم لدور اإلدارة ادلدرسية يف حتقيق معايًن اجلودة التعليمية بادلدارس الثانوية العامة 8224العتييب, طالل. )
 للبنٌن مبكة ادلكرمة", رسالة ماجستًن غًن منشورة, كلية الرتبية, جامعة أم القرى, مكة ادلكرمة.

م(."درجة التزام جامعة النجاح الوطنية مببادئ إدارة اجلودة الشاملة من وجهة 8222يم, يوسف.)عالونة, معزوز, وغن-
 .1224-1282( ,0) 18, رللة جامع النجاح لوحباث )العلوم اإلنسانية(, "نظر العاملٌن فيها

 م(. أنظمة إدارة اجلودة والبيئة, عمان : دار وائل.8222العزاوي, زلمد عبد الوىاب.)
م(. "تصور مقرتح لتطوير نظام تعليم البنات بادلملكة العربية السعودية يف ضوء معايًن اجلودة 8228نادية حسن. )علي, 

 (.84الشاملة, ادلركز العريب للتعليم والتنمية ", رللة مستقبل الرتبية العربية, )
ادلمارسات, العٌن: دار الكتاب م(. اجلودة يف اإلدارة ادلدرسية أبعاد ورؤى يف تطوير 8211العويسي, رجب علي. )

 اجلامعي.
م(. "إدارة اجلودة الشاملة والفرص ادلتاحة لتطبيقها يف ادلدارس السعودية, دراسة حالة 8220الغامدي, طالل سعيد. )

 ادلدارس يف منطقة الباحة التعليمية", رسالة ماجستًن, جامعة عدن, كلية الرتبية.
اجلودة الشاملة يف مدارس تعليم البنٌن مبدينة ينبع الصناعية", رسالة ماجستًن  م(."إدارة8222الغامدي, عمًن بن سفر.)

 غًن منشورة, جامعة أم القرى, كلية الرتبية.
م(. "فاعلية أداء مديرة ادلدرسة االبتدائية بادلنطقة الشرقية من ادلملكة العربية السعودية 8221الغنام, نعيمة بنت إبراىيم. )
 اجلودة الشاملة ", رسالة ماجستًن, جامعة البحرين, شللكة البحرين.يف ضوء معايًن إدارة 

م(. معجم مصطلحات الرتبية لفظًا واصطالًحا, اإلسكندرية: دار 8220فلية, فاروق عبده, وزكي, أمحد عبدالفتاح. )
 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
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 اجلامعات العربية. ادلؤدتر القومي السنوي الثاأل عشر م(. الطريق إىل اجلودة واالعتماد يف8222سليمر, عبدالعزيز مجيل. )
 دلركز تطوير التعليم اجلامعي "تطوير أداء اجلامعات العربية يف ضوء معايًن اجلودة الشاملة ونظم االعتماد", القاىرة.      

تعليم الثانوي بادلملكة م(. "متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف اإلدارة ادلدرسية مبرحلة ال8224عبًن زلفوظ.) مداوي,
 رسالة دكتوراه, جامعة ادللك خالد, كلية الرتبية. العربية السعودية يف ضوء الفر ادلعاصر",

م(. "مالءمة الثقافة التنظيمية السائدة مبدارس التعليم العام الثانوي مبدينة مكة ادلكرمة 8221)نوح, صلالء بنت مفرح 
 ماجستًن, جامعة أم القرى, كلية الرتبية. لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة", رسالة

 ه(. دليل التعليم الثانوي نظام ادلقررات. اإلصدار اخلامس. الرياض.1022وزارة الرتبية والتعليم. )
م(. دليل ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي بادلملكة العربية السعودية, 8228اذليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي. )

 لرياض. (, ا1)
م(. "ظلط إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاهتا الرتبوية يف بعض مدارس نيوتان باجملتمع األمريكي 1882الوكيل, حلمي أمحد. )

 وكيفية االستفادة منها يف التعليم األساسي ادلصري", رللة كلية الرتبية, جامعة حلوان.
Bjorge Tafte(1996) : Theoretical Model For Implementation of Total Quality 

Leadership In Education, (New York : The American Association for School 

Administration,1996 ) 

kathleen cotton ; (2001) appling total quality management principles to secondary 

education, mt . edgecumbe . high school, sitika, alaska regional educational, 

labaratory, http://.nwrel. Org/ scpd/ sirs/ g/ so35,html,.p9 
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 الملخص
استهدفت كرقة العمل ىذه االطالع على التجربة السنغافورية يف ؾباؿ إعداد معلم التعليم العاـ، كقد جاءت ىذه الورقة 
على جانبُت: اعبانب األكؿ: كتركز اغبديث فيو حوؿ اإلجابة على سؤاؿ ما كاقع برامج إعداد معلم التعليم العاـ يف 

شقُت، الشق األكؿ: مت فيو أخذ نبذة عن كاقع دكلة سنغافورة جغرافيان  سنغافورة؟ ككانت اإلجابة عن ىذا السؤاؿ على
كتارىبيان كسياسيان كاقتصاديان كسكانيان كتعليميان، كالشق الثاين: كتركز اغبديث فيو حوؿ كاقع برامج إعداد معلم التعليم العاـ 

 يف سنغافورة كذلك من خالؿ شبانية عناصر: 
 نغافورة.أىداؼ برامج إعداد اؼبعلم يف س .1
 اؼبؤسسات القائمة بربامج إعداد اؼبعلم. .2
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Abstract 
Paper Title: Preparation of General Education Teacher in Singapore. This 
manuscript aimed at reviewing the Singaporean experience in the field of 
preparing a general education teacher. The manuscript covers two 
aspects:  Aspect 1: The discussion focused on answering the question of what 
is the reality of the programs of preparing the general education teacher in 
Singapore?  The answer to this question was twofold. In the first part, a brief 
overview of the reality of Singapore was taken geographically, historically, 
politically, economically, demographically and educationally. The second 
part of the discussion focused on the reality of the programs of preparing the 
general education teacher in Singapore through eight elements: 

1. Objectives of teacher preparation programs in Singapore. 
2. institutions existing teacher preparation programs. 
3. Conditions and criteria for admission to teacher preparation 

institutions. 
4. aspects of the preparation of the Singaporean teacher. 
5. Setup systems and duration and qualification obtained by graduate 

teacher preparation programs. 
6. Practical education in teacher preparation programs in Singapore. 
7. Mechanisms and Evaluation System for Teacher Students in 

Singaporean Numbers Institutions. 
8. Standards and Requirements for Practicing the Teaching Profession in 

Singapore. 
The second aspect was to answer the question of how to benefit from 
Singapore's experience in general education teacher preparation programs in 
Saudi Arabia? 
 In this regard, they reviewed some of the points that can be used to benefit 
from Singapore's experience and its application in the general education 
teacher preparation programs in Saudi Arabia. 
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 أواًل: المقدمة. 
إف اؼبتتبع للقواسم اؼبشًتكة بُت األمم كالشعوب كالدكؿ على مر العصور هبد أف من أىم كأبرز تلك القواسم 

فراد اجملتمع السلوكيات اإلهبابية اليت تعود على ؾبتمعهم بالنفع االىتماـ جبانب التطوير كالتنمية كاغبرص على إكساب أ
 كالفائدة كالرفعة ، فبا هبعل لتلك اجملتمعات بصمةن كأثران كاضحان كبارزان يف الًتاث اإلنساين على مر العصور .
ر كتلك البصمة كبالنظر يف مسَتة اجملتمعات البشرية قبد أف ىناؾ شبو إصباع على أنو ال سبيل لتحقيق ذلك األث

ـ (  حينما بينت أف للًتبية  دكران 2115ألم أمة من األمم إال من خالؿ الًتبية كالتعليم كىذا ما أشارت إلية )العمرم ، 
ىامان يف تطوير مهارات األفراد كتنميتها، فبا ينعكس باإلهباب على اجملتمع كأفراده كيعود عليهم بالنفع كالفائدة، كالًتبية 

غباجات األساسية اليت تعتمد عليها األمم يف االحتفاظ بكياهنا حبيث تكوف األداة الفاعلة يف خدمة تعترب إحدل ا
 اجملتمع.

كبنظرة سريعة ؼبخرجات النظم التعليمية اغبالية على مستول دكؿ العامل كما قدمتو من خدمات يف كافة مناحي 
بُت تلك الدكؿ يف ـبرجاهتا التعليمية ، فمن دكؿ ُكظِبت بدكؿ كميادين اغبياة جملتمعاهتا قبد البوف الشاسع كالفارؽ كبَت 

العامل األكؿ سبيزت ـبرجاهتا التعليمية بسبب ما توليو لنظامها التعليمي من عناية فائقة كإنفاؽ سخّي كزبطيط سليم 
بو تعلومهم حُت ـ( يف كتا2114أكصلها إىل صدارة العامل كقيادتو كإىل رفاىية شعوهبا كرقيهم  يبُت ذلك )الدخيل، 

ربدث عن التميز كاالقبازات اليت حققتها  بعض  تلك الدكؿ كسنغافورة يف االختبارات كالتقويبات الدكلية كاختبار 
(TIMSS 2011 ) لتقوًن كقياس االذباىات العاؼبية يف دراسة الرياضيات كالعلـو لطلبة الصف الرابع كالثامن من التعليم

، حققت أيضان كما كرد يف موقع مركز البياف للدراسات   مراكز متقدمة جدان جاءت سنغافورة يفحيث األساسي 
( لقياس مدل تقدـ طلبة Pilrs 2011)( ، ككذلك يف اختبار TIMSS 2015كالتخطيط اؼبركز األكؿ يف اختبار )

( الشهَت الذم PISA)   اختباركأما يف[،  الصف الرابع يف القراءة بلغتهم األـ، جاء طلبة سنغافورة يف اؼبرتبة الرابعة عاؼبيان 
( فقد حققت اؼبركز اػبامس يف عاـ OECDيقاـ كل ثالث سنوات التابع ؼبنظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية )

 . ]ـ 2115ـ مث اؼبركز األكؿ عاـ 2112ـ مث اؼبركز الثاين يف عاـ 2119
اؾ القائمُت على نظاـ اغبكم يف سنغافورة كلعل ىذا التميز اغباصل يف ـبرجات التعليم السنغافورية يعود إلدر  

كعلى النظاـ التعليمي على كجو اػبصوص أف التعليم يعد حجر الزاكية يف بناء األمة السنغافورية كاقتصادىا اؼبزدىر ، كىذا 
عامان حيث سعى  31ـ كالذم قاد سنغافورة لنحو 1966ما دعى لو أكؿ رئيس للوزراء يف سنغافورة )يل كوف يو( عاـ

توسع يف التعليم ليشمل صبيع سكاف سنغافورة على اختالؼ أعراقهم بعد أف كاف التعليم حكران على األثرياء كرأم أنو لل
من خالؿ االىتماـ بالتعليم كتيسَته لكافة األعراؽ يف البالد فإنو سيحقق ىدفُت رئيسُت األكؿ خلق أمة ناطقة بلغة 

عراؽ كاللهجات ، الثاين إعداد كوادر بشرية مدربة قادرة على إدارة اؼبصانع كاحدة )اإلقبليزية( على الرغم من اختالؼ األ
، ككاع، كمدرب تدريبان عاليان، كالعمل فيها، كقاؿ مقولتو الشهَتة  لتبقى سنغافورة كتزدىر فمن اؼبطلوب خلق ؾبتمع حاـز

 ـ(2116. )مركز البياف للدراسات كالتخطيط ، كمنضبطان للغاية
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ة كفنلندا حينما رأت أنو ال خيار ؽبا للنهوض كالتقدـ إال بالتعليم كىذا ما جاء على لساف ككذا اغباؿ يف دكل
 ما العامل حينما قالت :" ، متحدثة عن كيفية هنضة بالدىا كمنافستها مع سائر بلداف (توال ىاتانُت)التعليم الفنلندية كزيرة 

تستطيع أف  الكفاءات العالية كىي ال كاقتصادان يعتمد علىأف ربقق أجوران عالية  الذم سيمكن دكلة صغَتة مثل فنلندا
" )  إهنا مسألة بقاء، كليس ؽبا من سبيل غَت االستثمار يف التعليم كالتدريب تنافس مع دكؿ االقتصادات اآلسيوية؟

بارات ( كنتيجة ؽبذا االستثمار من قبل دكلة فنلندا فقد حققت كذلك مراكز متقدمة يف االخت25ـ ،ص2114الدخيل ،
كالتقويبات الدكلية، كمثاؿ آخر لبلد كاف للتعليم دكر بارز يف تقدمو كرقية بل كقيادة للعامل يف ؾباؿ الصناعة الياباف ، 

ـ أف من أىم أسرار تقدـ الياباف كازدىاره يف شىت اجملاالت ىو ما يتسم بو النظاـ التعليمي يف 2113حيث يبُت العبادم ،
لتو من أرقى األنظمة العاؼبية، كال أدؿ على ذلك من حصوؿ الياباف على مراكز متقدمة يف الياباف من ظبات كمزايا جع

( يف OECD( الشهَت الذم يقاـ كل ثالث سنوات التابع ؼبنظمة التعاكف االقتصادم ك التنموم )PISAاختبار )
 ـ . 2115ـ ك2112 ـ كاؼبركز الرابع يف عامي2119دكراتو الثالث األخَتة فقد حصدت اؼبركز الثامن عاـ 

كبعكس ىذه الدكؿ دكؿ توسم بالنامية كاف لنظامها التعليمي الضعيف كعدـ العناية بو كبتطويره أثران سلبيان على 
ـ( حُت بُت أف النظاـ التعليمي الضعيف 2111ـبرجاتو من القول البشرية فكانت دكف اؼبأموؿ ، يشَت إىل ذلك )بكر، 

ف لو أكرب األثر يف الوىن كالضعف الذم أصاب القول البشرية قاصرة عن ربقيق اؼبأموؿ كاؽبذه الدكؿ النامية كـبرجاتو ال
 بشكل عاـ .

كفبا الشك فيو أف مؤسسات الًتبية كالتعليم دبا ربويو من نظم تعليمية متكاملة كمتميزة ىي حاملة لواء التغيَت 
ع على اختالؼ أعمارىم كجنسهم، كىي الساعية ، كىي اغباضنة ألفراد اجملتملتطوير يف أم ؾبتمع من اجملتمعاتكا

 إلفادهتم دبا يعود عليهم كعلى ؾبتمعهم بالنفع كالفائدة كالرقي كالرفعة كالرفاىية .
كأم نظاـ البد كأف وبظى ببيئة نظاـ متكاملة األركاف كالعناصر من مدخالت كعمليات كـبرجات كتغذية راجعة 

النظاـ كسَته كفق ما رسم لو من أىداؼ كحدد لو من غايات يرغب يف يتم من خالؽبا اغبكم على مدل جودة ذلك 
 ربقيقها كالوصوؿ إليها.   

كيعد النظاـ التعليمي أحد أىم نظم اجملتمع كعليو اؼبعوؿ يف إعداد األفراد كبناء اجملتمعات ، كىو يتكوف كما 
يقصد بو كل اإلمكانات البشرية كاؼبادية الالزمة ذكرنا سابقان من عدة أركاف أحد أىم ىذه األركاف ركن اؼبدخالت كاليت 

لعمل النظاـ ، كلعلنا بنظرة فاحصة ألبرز العناصر اؼبكونة للمدخالت يف النظاـ التعليمي ندرؾ أف من أىم تلك العناصر 
كبدكف معلم متعلم كأكثرىا تأثَتان ىو اؼبعلم،  فهناؾ اصباع عاؼبي على أف اؼبعلم ىو الركيزة األساسية يف أم نظاـ تعليمي ، 

ـ( ، فعلى عاتق 2115متدرب ذكي يعي دكره بشكل مشويل ال يستطيع أم نظاـ تعليمي ربقيق أىدافو  )العمرم، 
اؼبعلمُت تقع مهمة النهوض بالشعوب كقيادهتا كبو الرقي كالتقدـ كالتطور، فهم ركاد العلم كباذلوه كىم اؼبوجهوف 

 كالناصحوف .
الرئيس كاؼبباشر للعملية التعليمية ، كىو الركيزة األساسية كحجر الزاكية الذم تقـو فاؼبعلم الكفء ىو احملرؾ 

كتبٌت عليو عملية التعليم ، فهو اؼبوصل للمعلومة كالناقل للثقافة كاؼبكسب للخربة كالصاقل للموىبة ، كىو اؼبنظم كاؼبربمج 
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لك كفق أساليب كاسًتاتيجيات فاعلة ككسائل كتقنيات للعملية التعليمية داخل قاعة الدرس كيف أركقة اؼبعامل ... كل ذ
 حديثة .. تيسر كصوؿ اؼبعلومة كتسهل استيعاهبا كاإلفادة منها .

كاؼبعلم الكفء ىو ذلك الًتبوم الناجح القريب من الطالب كنفسياهتم ، كاؼبعايش ؼبشكالهتم كمعاناهتم، 
ـ ، 2116يحسن التعامل مع ىذا كذاؾ.. يقوؿ )الًتتورم، كاؼبدرؾ ؼبا بينهم من فركؽ كاختالفات كميوؿ كرغبات .. ف

 ( يف ىذا الصدد :1ص
فاؼبعلم منذ كجد التعليم ما زاؿ يقدـ خدمة مهنية ألمتو من خالؿ سبكُت التالميذ من اكتساب اؼبعارؼ كاؼبثل 

ناقد ، كاؼبواطنة الصاغبة ، العليا ، كتذكؽ معٌت اغبرية ، كاؼبسؤكلية، كمن خالؿ سبكينهم من اكتساب مهارات التفكَت ال
كإذا ما قيل بأف مستقبل األمة كمصَتىا إمبا يكوف يف أيدم أكلئك الذين يربوف أجياؽبا الناشئة فلن يكوف ذلك القوؿ 

 بعيدان عن الصحة ، إف مل يكن مطابقان ؽبا 
كونو يسهم   ة عناصرىا ، كاؼبعلم الكفء ىو اؼبوجو لدفة العملية التعليمية كالًتبوية كىو احملرؾ األساسي لبقي

كل ما يعود عليهم بالنفع كالفائدة يف شىت مناحي   كبو بفعالية كبَتة يف تطوير أداء الطالب كتوجيههم الوجهة السليمة
ـ( يف 2112، بل إف نسبة كبَتة من قباح العملية التعليمية كالًتبوية يقع على عاتقو كما بُت ذلك )اؼبشيقح ، اغبياة 

عض الدراسات الًتبوية اليت اىتمت جبوانب قباح العملية الًتبوية حيث بينت تلك الدراسات يف معرض حديثو عن ب
%( من عوامل قباح العملية التعليمية كالًتبوية يقع على عاتق اؼبعلم... ، بينما تتوقف النسبة 61ؾبملها أف ما نسبتو )

ة كالكتب كظركؼ الطالب العائلية كإمكانات اؼبؤسسة %( على اإلدار 41الباقية من قباح العملية التعليمية كمقدارىا )
 التعليمية . 

كفبا ال شك فيو أف اغبصوؿ على مثل تلك العينات من اؼبعلمُت األكفاء القادرين على السَت بالعملية التعليمية 
سياسات بكل احًتافية كسبكن كاقتدار ال وبدث كيفما اتفق أك خبط عشواء، بل ؽبذا األمر مؤسسات متخصصة ؽبا 

كأنظمة يف إعدادىم ، ذات خطط متميزة كبرامج ثرية معدة بكل دقة كاحًتافية كاتقاف من أجل الوصوؿ لذلك اؼبعلم 
الكفء الذم يعوؿ عليو الكثَت كالكثَت يف ربقيق األىداؼ اؼبرجوة كاآلماؿ اؼبنشودة من العملية التعليمية كالسَت هبا خبطى 

كاؼبلهيات، فكاف اؼبعلم الكفء ىو رجل اؼبرحلة يف ىذا  تفيو التحديات كتنوعت اؼبشتتا ثابتة كعزيبة كثّابة يف زمن كثرت
العصر؛ فالطالب يف ىذا الوقت حباجة ؼبن يأخذ بيده إىل بر األماف ، كيرشده بكل حب كإحساف كيبّلكو األدكات 

 كالفنيات اليت سبكنو من شق طريقو كبو اؼبستقبل اؼبشرؽ بكل قوة كثقة كاقتدار. 
كلعل الناظر ألبرز اؼبشركعات اليت هتتم جبانب التطوير لألنظمة التعليمية على مستول العامل يالحظ أف " قضية 
إعداد كتأىيل اؼبعلمُت سبثل الصدارة بُت مشركعات التطوير الًتبوم يف مؤسسات التعليم العايل يف العديد من دكؿ العامل 

ن فاعلية النظاـ التعليمي كيسهم يف ربديد نوعية مستقبل األجياؿ "  )أبو دقة ... فاالرتقاء بربامج إعداد اؼبعلم يزيد م
ـ ( يف معرض حديثو عن إعداد اؼبعلم كتأىيلو يف الياباف من أف 2111( . يعزز ذلك )اعبهٍت، 3ـ،ص2116كالولو، 

من أكىل األكلويات لنجاح العملية  اؼبعلم يعترب ىو العنصر األىم يف العملية التعليمية لذا فإف إعداده كالعناية بو تعترب
التعليمية ، مث يستطرد يف اغبديث كيؤكد أف الياباف مل تصل إىل ما ىي عليو من تقدـ كمن منافسة للدكؿ الكربل صناعيان 
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كتكنولوجيان لوال كجود معلمُت أكفاء يؤدكف كاجباهتم على أكمل كجو كأحسن حاؿ بسبب ما تلقوه من إعداد جيد 
  علمي كمهٍت .

كؽبذا أكدت منظمة اليونسكو على اعتبار إعداد اؼبعلم من أىم احملاكر االسًتاتيجية ؼبواجهة أزمة التعليم يف  
بأف ربسُت نوعية التعليم  –أكثر من أم كقت مضى  –العصر اغباضر ، كقد توصل اؼبربوف يف السنوات اؼباضية إىل قناعة 

علية اؼبعلمُت كمهارهتم يف خلق األجواء اؼبناسبة لذلك ، كىذا يعود بدكرة الذم يتلقاه الطالب يعتمد إىل حد كبَت على فا
 ق(.     1427إىل نوعية التعليم كالتدريب الذم تلقاه اؼبعلم يف مؤسسات اإلعداد ) الشريف،  –كبشكل كبَت  –

 ثانياً: مشكلة الدراسة .
يف االختبارات الدكلية كأف  -، فنلندا ، اليابافسنغافورة  -من خالؿ ما سبق عرضو من سبيز ؼبخرجات بعض الدكؿ     

ىذا التميز يعود ؼبا توليو تلك الدكؿ من اىتماـ كبَت بالنظاـ التعليمي الذم لو أعظم األثر يف حدكث حالة التميز كالتفوؽ 
دكر كبَت يف لتلك اؼبخرجات، كأف من أىم مكونات كركائز النظاـ التعليمي اؼبعلم كطرؽ إعداده كتأىيلو كما لذلك من 

 إحداث أثر كبصمة لذلك النظاـ التعليمي.
من خالؿ ذلك جاءت فكرة كرقة العمل ىذه كذلك بتسليط الضوء على التجربة السنغافورية  يف برامج إعداد       

اؼبملكة العربية كتأىيل اؼبعلم السنغافورم يف التعليم العاـ كمدل إمكانية اإلفادة منها يف برامج إعداد معلم التعليم العاـ يف 
السعودية خاصة كأف برامج إعداد معلم التعليم العاـ يف اؼبملكة العربية السعودية على الرغم من اعبهود اغبثيثة اليت تبذؿ 
من قبل كزارة التعليم من أجل تطويرىا كالرقي هبا إال أف ـبرجها ما يزاؿ دكف اؼبأموؿ كيقصر عن الطموح ، كىو ما تؤكده 

ق( من أف كاقع برامج إعداد اؼبعلم يف اؼبملكة العربية السعودية ينتاهبا شيء من 1437خبارم كالعامرم، نتائج دراسة )
الضعف ، كما أف خططها الدراسية قديبة كرتيبة كغَت قادرة على اجتذاب أفضل العناصر فضالن عن الضعف يف 

معرض حديثو عن برامج إعداد معلم ؾبتمع اؼبعرفة ق( يف 1437اؼبمارسات اؼبهنية ؼبخرجاهتا كيؤيد ذلك أيضا )الشهراين، 
بُت التحديات كاغبلوؿ ، من أنو كمن خالؿ االطالع كاؼبتابعة للخطط الدراسية لربامج إعداد اؼبعلم يف أغلب مؤسسات 

ة ، اإلعداد باؼبملكة العربية السعودية يتضح أف ىذه الربامج ال زبتلف كثَتان عن بعضها البعض، كقد تكوف نسخة مكرر 
كؿبتواىا قدًن، كيتم تدريس مقرراهتا بالطرائق التدريسية التقليدية اليت يقتصر دكر الطالب اؼبعلم فيها على تلقي اؼبعلومات، 

ـ( 1997كال يتم توظيف التطبيقات التقنية كمصادر اؼبعرفة يف أثناء التدريس ، كىذا يعزز ما توصلت إليو دراسة )الزىراين،
ف ىناؾ قصور يف اعبهود اؼبوجهة كبو االرتقاء بربامج إعداد اؼبعلمُت دبؤسسات إعداد اؼبعلم سنة من أ 22قبل قرابة 

 باؼبملكة العربية السعودية .
كلعل اختيار التجربة السنغافورية يف إعداد معلم التعليم العاـ يف كرقة العمل ىذه كمن مث ؿباكلة اإلفادة منها يف برامج      

بية السعودية يعود ؼبا توليو ىذه الدكلة الفتية من اىتماـ كبَت باؼبعلمُت كأهنم من الركائز األساسية اإلعداد يف اؼبملكة العر 
عبودة التعليم حيث حرصت الدكلة السنغافورية على اختيار معلميها من الثلث األفضل من خرهبي مدارسها ، كما أهنا 

بقائهم على رأس العمل كما أهنا كفرت ؽبم الركاتب اجملزية حرصت على تقدًن التأىيل كالتدريب اؼبستمر ؽبم طيلة فًتة 
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كالتسهيالت اؼبغرية اليت تضمن بقائهم يف ؾباؿ التدريس كعدـ تسرهبم إىل قطاعات عمل أخرل داخل البالد أك إىل 
 (.2116،الشقَتات اؽبجرة إىل خارج البالد .)

اؿ التعليم بشكل عاـ كيف ؾباؿ إعداد اؼبعلم على كجو أيضا فبا يدعو للًتكيز على التجربة السنغافورية يف ؾب      
اػبصوص ىو اجتذاب التجربة السنغافورية يف ؾباؿ التعليم الىتماـ بعض الدكؿ خاصة بعد أف اكتسحت ـبرجات 

فورم يف نظامها التعليمي للمراكز األكىل يف االختبارات الدكلية ، فهذه اؼبملكة اؼبتحدة تسعى العتماد ذبربة اؼبنهج السنغا
اؼبرحلة االبتدائية الذم يتطرؽ يف ؿبتواه ؼبوضوعات أقل كلكن بعمق أكرب كتفاصيل أكثر ) مبدأ الكيف على حساب 
الكم ( حيث يقوؿ مسؤكؿ مراجعة اؼبناىج الدراسية الوطنية يف اقبلًتا )تيم أكتس( : " إف ىذا هنج ـبتلف عن االعتماد 

الطريقة اليت ينظر هبا إىل األطفاؿ " )مركز البياف للدراسات كالتخطيط  على القدرات ، كيعد إصالحان جذريان يف
 ـ(2116،

كذلك قبد كثَت من الدكؿ قد استهدفت سنغافورة ببعثاهتا الثقافية لدراسة التجربة الفريدة يف نظامها التعليمي ؽبذه      
الدكلة الفتية كمن تلك الدكؿ اؼبملكة العربية السعودية حيث مت استهداؼ الدكؿ اؼبتميزة يف نظامها التعليمي كمن ضمن 

مشركع التدريب النوعي ) خربات ( كذلك عن طريق كزارة التعليم بالشراكة  تلك الدكؿ سنغافورة حيث استهدفت بربنامج
مع شركة تطوير ، كقد ىدؼ ىذا الربنامج لالستفادة من ذبارب بعض الدكؿ اليت ؽبا قصب السبق يف ربقيق مستويات 

  ىػ(1437ق . )كزارة التعليم ،1438-1437متقدمة يف التعليم قد دشن اؼبشركع يف العاـ الدراسي 
كهتدؼ كرقة العمل ىذه إىل التطرؽ للتجربة السنغافورة يف برامج إعداد معلم التعليم العاـ كذلك من خالؿ 
شبانية ؿباكر ىي: أىداؼ إعداد اؼبعلم، اؼبؤسسات اؼبسؤكلة عن إعداد اؼبعلم ، شركط كمعايَت القبوؿ يف مؤسسات إعداد 

، الًتبية العملية يف برامج إعداد اؼبعلم ، أنظمة التقوًن كاالختبارات، علماؼبعلم ، نظم كمدة إعداد اؼب اؼبعلم ، جوانب إعداد
، كمن مث السعي لإلفادة من التجربة السنغافورية يف برامج إعداد معلم ات الًتخيص دبزاكلة مهنة التدريسآلية كاشًتاط

 التعليم العاـ يف اؼبملكة العربية السعودية .
 ن اؽبدفُت من خالؿ اإلجابة عن األسئلة اآلتية :كبإذف اهلل سيتم ربقيق ىذي     

 السؤاؿ األكؿ : ما كاقع برامج إعداد معلم التعليم العاـ يف سنغافورة ؟
 السؤاؿ الثاين:كيف يبكن اإلفادة من ذبربة سنغافورة يف برامج إعداد معلم التعليم العاـ يف اؼبملكة العربية السعودية؟

 ثالثا: نبذة عن دكلة سنغافورة .
قبل اغبديث عن ذبربة سنغافورة يف برامج إعداد اؼبعلم وبسن أف نأخذ نبذة سريعة عن سنغافورة ىذه الدكلة اليت 

 أضحت يف مصاؼ دكؿ العامل األكؿ.
 : نبذة جغرافية 

ق تقع دكلة سنغافورة يف جنوب شرؽ آسيا ، عند الطرؼ اعبنويب من جزيرة اؼباليو، كيفصلها عن جزيرة اؼباليو مضي     
جوىره ، ؽبذا اؼبوقع اعبغرايف أنبية كبَتة، حيث تقع عند رأس شبو جزيرة اؼباليو، كتشرؼ على مضيق ملقا الواقع بُت 
اؼباليو كسومطرة ، كمن مث أصبحت أىم اؼبوانئ التجارية يف جنوب شرؽ آسيا، فهي بذلك تشكل نبزة كصل حبرية ما بُت 
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كيلو مًت مربع تقريبان، ربتل اعبزيرة األـ   648لغ مساحة دكلة سنغافورة قرابة احمليط اؽبندم غربان كحبر الصُت شرقان.كتب
كيلو مًت مربع من إصبايل اؼبساحة للدكلة ، كباقي اؼبساحة  يتوزع على اعبزر التابعة للدكلة كاليت   573سنغافورة مقدار 

 ـ(2111،جزيرة صغَتة تقريبان، نصفها غَت مأىوؿ بالسكاف . )عياصرة  58تقدر حبوايل 
 كيلو مًت تقريبان .193كدكلة سنغافورة ليس ؽبا حدكد برية ، كيبلغ إصبايل طوؿ شوطها الساحلي قرابة 

 مشاالن . 17/1شرقان مع خط عرض  51/113كيبر يف كسط جزيرة سنغافورة تقاطع خط طوؿ 
ا كفَتة، كتسقط بكميات كبَتة يف درجة مئوية، كأمطارى 25كمناخ سنغافورة استوائي رطب، متوسط درجة اغبرارة السنوية 

 ـ(2115شهر كانوف األكؿ ) ديسمرب ( . )تللو،
كأراضي سنغافورة تقع أغلبها يف مستول سطح البحر ، كبعض أراضيها تقع ربت مستول سطح البحر، كهبا بعض التالؿ 

ابات االستوائية، كتغطي غابات مًت  كمعظمها مغطاة بالغ177اليت تنتشر يف الشماؿ الغريب ، كال تتجاكز أعلى قمة فيها 
 اؼبنجركؼ كثَتان من سواحلها . )ألياس ،د.ت( 

 : نبذة تاريخية 
ُعرفت جزيرة سنغافورة منذ القدًن ، كىذا االسم الذم يطلق عليها اليـو ىو آخر اسم أطلق عليها كمعناه ) مدينة األسد( 

أهنا أسود ، كقد عرفت قبل ىذا  االسم بأظباء كثَتة، فكاف كذلك بسبب كثرة النمور على أرض اعبزيرة كاليت ُتصور خطأن 
اىي( ك)تاف ماسيك( ك )مايل يطلق عليها )تيماسيك( كىو اسم ماليزم يعٍت مدينة البحر، كما كانت تعرؼ بػ )تاف م

 ـ(2118بولو شنج (. )ؿبمود ،يور( 
زدىران ، كيف القرف التاسع عشر أدرؾ السَت )توماس كقد كانت سنغافورة يف القرف الثالث عشر كالرابع عشر مركزان ذباريان م

ستانفورد رالفلز( كالذم كاف ككيالن لشركة اؽبند الشرقية يف ذلك الوقت أدرؾ أنبية موقع اعبزيرة التجارم فقاـ باالستيالء 
يا اغبالية كمع سلطاف على ميناء اعبزيرة باسم بالده بعد أف اتفق مع سلطاف منطقة )جوىار( كاليت سبثل جزءن من دكلة ماليز 

ـ ملكان خاصان للشركة ، كربولت سنغافورة من مستوطنة 1824ـ كأصبحت اعبزيرة يف عاـ 1819ماليزيا ككاف ذلك عاـ 
 ـ(2115صغَتة إىل ميناء نشط كقاعدة حبرية مهمة . )تللو،

اليو ، كأصبحت مستعمرة كبعد ذلك خضعت اعبزيرة لالستعمار الربيطاين إباف سيطرة بريطانيا على شبو جزيرة اؼب
ـ ، كاستمر ىذا االستعمار إىل اغبرب العاؼبية الثانية ، بعدىا احتلتها الياباف منذ عاـ 1867، ككاف ذلك عاـ بريطانية
ـ تأسست دكلة سنغافورة 3/6/1959ـ ، بعد ذلك رجعت ربت االستعمار الربيطاين ، كيف 1945ـ إىل عاـ 1942

يادة الربيطانية ، مث بعد ذلك كنظران لصغر مساحتها اربدت مع جارهتا ماليزيا ككاف ذلك متمتعة باستقالؿ ذايت ربت الس
ـ، لكن ىذا االرباد مل يستمر طويالن ، فما ليثت سنغافورة أف انفصلت عن ماليزيا العتبارات اقتصادية 16/9/1963يف 

التاـ كالكامل يف اليـو التايل ، كعد ىذا ـ ، بعدىا أعلنت سنغافورة استقالؽبا 8/8/1965كاجتماعية ، ككاف ذلك يف 
،كقد انسحبت آخر 1995/ 9/ 21اليـو عيدان كطنيان عبمهورية سنغافورة ، مث بعد ذلك انضمت إىل األمم اؼبتحدة يف 

 ـ. )ألياس، د.ت( 1971القوات الربيطانية من صبهورية سنغافورة عاـ 
 : نبذة سياسية 
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، كالنظاـ القانوين فيها من صبهوريات الكمنولث الربيطاين(اعبمهورم ) ض مها علىتعتمد صبهورية سنغافورة يف حك
 ، كمن دستور دكلة سنغافورة بل االستقالؿ .مد من النظاـ القانوين الربيطاينمست

 ،كؾبلس الوزراء الذم يعينو الرئيسكتتألف السلطة التنفيذية من رئيس الدكلة ، كرئيس اغبكومة ، كنائب رئيس الوزراء ، 
 ـ(2115. )تللو،كىو اؼبسؤكؿ أماـ الربؼباف

، مقعدان  84ية من برؼباف يتألف من كيتم اختيار الرئيس عن طريق االقًتاع اؼبباشر ؼبدة ست سنوات ، كتتألف اؽبيئة التشريع
 كيتم اختيار أعضاء الربؼباف عن طريق اقًتاع شعيب ؼبدة طبس سنوات .

، مع رئيس الوزراء مهورية بالتشاكرباحملكمة العليا ، يتم تعيُت رئيسها من قبل رئيس اعبكتتمثل اؽبيئة القضائية يف سنغافورة 
، كتعرب سنغافورة أكرب ع رئيس احملكمة كؿبكمة االستئناؼأما القضاة اآلخركف فيتم تعيينهم من قبل الرئيس بالتنسيق م

 ، د.ت( .نة بالدكلة كىي العاصمة . )ألياسمدي
 : نبذة اقتصادية 
، كنتيجة لذلك فقد أصبحت سنغافورة ثاين أعلى دكلة آسوية يف ثر البالد اآلسوية رخاءن كرفاىيةرب سنغافورة من أكتعت

، كاالتصاالت ، ، كاؼبواصالتية الصحية ، كالتعليم ، كاإلسكافمستول اؼبعيشة ، كيتمتع سكاهنا دبستويات رفيعة من الرعا
، كيعترب دخل الفرد السنغافورم من بُت الدخوالت األكثر ارتفاعان التبادؿ اغبر كتتمتع سنغافورة باقتصاد قوم يعتمد على

 ( دكالر أمريكي. )ألياس، د.ت(.23361يف العامل ، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد )
 كتتمتع سنغافورة بواحد من أنشط اؼبوانئ يف العامل .

ع اؼبعامل يبثل ربع االقتصاد السنغافورم ، ككذلك يشكل كيبثل قطاع اػبدمات أىم قطاع يف االقتصاد السنغافورم ، كقطا 
اط كجوز القطاع الزراعي جزء من االقتصاد السنغافورم، فقد أُزيلت مساحة كبَتة من الغابات كحلت ؿبلها زراعة اؼبط

 ، كغالت اؼبناطق اغبارة بصفة عامة .اؽبند كالفواكو اؼبدارية
ان ملحوظان ، على الرغم من عدـ امتالكها ألم ثركة معدنية ، كتعمد كقد هنض القطاع الصناعي يف سنغافورة هنوض

 صناعاهتا بشكل عاـ على اؼبواد اؼبستوردة .
كلعل السبب كراء ذلك يعود ؼبوقعها اعبغرايف اؼبمتاز بُت الشرؽ كالغرب ، فقامت صناعة اؼبطاط ، كزيت جوز اؽبند ، 

ر كإطارات السيارات كالبالستيك ، كصناعة بناء السفن كإصالحها ، كالعديد من الصناعات التحويلية ، كصناعة القصدي
كصناعة النسيج كمنتجات األخشاب ، كيعترب الدكالر السنغافورم ىو العملة الرظبية للدكلة كبو تتم كافة التعامالت 

 ـ( 2112كاعبغيماف ، التجارية كاؼبالية ، كتعد السياحة أيضان مصدران مهمان من مصادر الدخل السنغافورم . )أبو ناصر
 : نبذة عن الجانب السكاني 

ـ، كيًتكز 2118( نسمة كذلك طبان إلحصاءات البنك الدكيل لعاـ5638676يبلغ عدد سكاف صبهورية سنغافورة )
السكاف يف القسم اعبنويب من اعبزيرة ، كيعد سكاف سنغافورة األعلى عمران يف قارة آسيا ، حيث يبلغ متوسط أعمارىم 

 سنة.شبانوف 
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كسبتاز سنغافورة بنظاـ صحي متكامل فبا انعكس على صحة سكاف الدكلة، بل أصبحت سنغافورة بلد جاذب ؼبريدم 
 العالج ، خاصة من الدكؿ اجملاكرة ؽبا ككذلك دكؿ افريقيا كدكؿ الشرؽ األكسط كاػبليج العريب.

التناسل السكاين ، كذلك من أجل أف تكوف كنظران لضيق مساحة الدكلة فقد أكجدت اغبكومة السنغافورية رقابة على 
 % كحد أقصى .2الزيادة السنوية يف عدد السكاف ال تتجاكز 

% 77كسكاف سنغافورة خليط يضم عدة أعراؽ جاؤكا مهاجرين إليها من عدة دكؿ ، فيشكل العرؽ الصيٍت ما نسبتو 
 آلكرآسيويُت كاألعراؽ األخرل.% من ا1%  ، كنسبة 8% ، كالعرؽ اؽبندم 14تقريبان ، كالعرؽ اؼباالكم 

% ، كَمن أعمارىم 76،5سنة ما نسبتو 65سنة إىل14% ، كما فوؽ سن 14،8سنة ما نسبتو 14كيبثل السكاف ربت 
 % من إصبايل عدد السكاف . )ألياس، د.ت(       8،7سنة يبثلوف ما نسبتو 65فوؽ 

للمكانة االقتصادية اليت كصلت ؽبا الدكلة السنغافورية فقد  كيعد اؼباالكيوف ىم السكاف األصليوف لسنغافورة ، كلكن نظران 
 أصبحت مركزان للمهاجرين كالتجار من ـبتلف العراؽ كالصُت كاؽبند كغَتىم.

كنتيجة لتعدد األعراؽ يف سنغافورة ) اؼباالكم ، كالصيٍت ، كاؽبندم( فقد تقرر أف تكوف اللغة االقبليزية ىي اللغة الرظبية يف 
كىناؾ ثالث لغات خالفان للغة االقبليزية يتم التعامل هبا يف سنغافورة ىي اللغة  -ة التعليم كاألعماؿ كاإلدارة...لغ –البالد 

اؼباالكية ، كلغة اؼباندارين ، كلغة التاميل ،كمعظم السكاف يف سنغافورة ثنائيوا اللغة فهم يتحدثوف االقبليزية إىل جانب اللغة 
 ـ(  2111األـ . )كيالين ،

% من سكاف البالد بالديانة البوذية ، كيشكل اؼبسلموف ما نسبتو 42،5النسبة لديانة الشعب السنغافورم فيدين كب
% ، 4،8% ، كاؼبسيحيوف الكاثوليك ما نسبتو 4% ، كاؽبندكسية ما نسبتو 8،5% ، كالطاكية ما نسبتو 14،9

 %.  14،8% ، كيشكل أال دينيوف نسبة 1،7% ، كمن يدينوف دبعتقدات ؿبلية 9،8كاؼبذاىب اؼبسيحية األخرل 
 : نبذة عن التعليم 

يهدؼ نظاـ التعليم السنغافورم إىل توفَت فرص التعليم عبميع أفراد اجملتمع ، كتنشئة أفرادان جادين ذكم مهارات عالية 
طنهم ، كالعمل على ككفاءة متميزة ، كيسعى كذلك إلعداد مواطنُت صاغبُت مدركُت ؼبسؤكلياهتم ذباه أُسرىم كؾبتمعهم كك 

 التماسك االجتماعي ، كالوحدة الوطنية .
، يف سن الدراسة بالتعليم اإللزاميركزت سنغافورة على إغباؽ صبيع أفراد اجملتمع فبن ىم  األخَتةكخالؿ السنوات العشر 

، كمضاعفة القدرة االستيعابية علمُت اعبيدين، كتعديل ركاتبهمكرفع كفاءتو ، كزيادة التمويل كاغبوافز التعليمية، كاجتذاب اؼب
 ، ككذلك مت الًتكيز على ادخاؿ اسًتاتيجيات حديثة كابداعية لعملييت لتعليم كالتعلم .سات العليا باعبامعاتللدرا

، لية مزيدان من اغبرية كاؼبركنةكقد انتقل نظاـ التعليم السنغافورم من اؼبركزية إىل الالمركزية الذم يتيح للسلطات احمل
 اؼبدارس أكثر قدرة على ازباذ القرارات اػباصة هبا دكف التقيد بالقرارات الفوقية .كأصبحت 

 ( 522111مدرسة تقريبان ، يرتادىا قرابة ) 369كيبلغ عدد اؼبدارس يف سنغافورة 
 ـ(2118طالب ، كىي ربت إشراؼ كزارة التعليم السنغافورية . )تانج ،
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سنوات ،  5-3قبل االبتدائية مرحلة رياض األطفاؿ ،كيلتحق هبا األطفاؿ من سن كيبدأ التعليم يف سنغافورة يف اؼبرحلة ما 
كبعد زبرج الطالب منها ينظم ؼبراحل التعليم العاـ كالذم ينقسم إىل ثالث مراحل، كربت كل مرحلة أقساـ كمسارات 

 كىي كاآليت :
امية لألطفاؿ ما فوؽ الست سنوات مرحلة التعليم االبتدائي : كمدة الدراسة هبا ست سنوات ، كىي مرحلة إلز  -

 ، كىي مقسمة إىل قسمُت :
القسم األكؿ كمدتو أربع سنوات ، كال يوجد يف ىذا القسم أم اختبارات عدل اختبار يف هناية السنة الرابعة يتم  -

 فيو قياس ربصيل الطالب يف اللغة االقبليزية كاللغة األـ كالرياضيات .
 يو ، كمدة الدراسة بو سنتاف ، يتم تصنيف الطالب فيو حبسب اؼبستول الذم القسم الثاين كيسمى دبرحلة التوج

 ربصل عليو يف االختبار السابق الذم يقاـ بعد السنة الرابعة ، كيتم تصنيف الطالب فيو إىل ثالث فئات :
 كالرياضيات .( ، كأصحاب ىذه الفئة ىم اؼبتفوقوف يف اللغة االقبليزية، كاللغة األـ ، EM1الفئة األكىل : )
 ( كأصحاب ىذه الفئة ىم متوسطوا األداء يف اللغة االقبليزية، كاللغة األـ ، كالرياضيات .EM2الفئة الثانية : )

 ( كأصحاب ىذه الفئة ىم ضعيفوا األداء يف اللغة االقبليزية، كاللغة األـ ، كالرياضيات .EM3الفئة الثالثة : ) 
( ، كىذا االختبار يقيس قدرة الطالب على اؼبواصلة PSLEرل اختبار ؽبا كىو اختبار )كيف هناية مرحلة االبتدائية ىذه هب

 يف اؼبرحلة الثانوية، كأم أنواع مسارات اؼبرحلة الثانوية أنسب كأكثر مالئمة لو بعد زبرجو من اؼبرحلة االبتدائية. 
دراسي الذم سيسلكو الطالب يف ىذه اؼبرحلة الثانوية:كمدة الدراسة هبا أربع إىل طبس سنوات، حبسب اؼبسار ال -

 (،كىذه اؼبسارات على النحو اآليت:PSLEاؼبرحلة، كالذم وُبدد بناءن على أداء الطالب يف اختبار)
 ( اؼبسار األكؿ : كىو اؼبسار اػباصspecial course) 

اٍؿ ، كيف هناية السنة الرابعة من كىذا اؼبسار خاص باؼبتفوقُت ، يتم فيو دراسة اللغة االقبليزية ، كاللغة األـ على مستول ع
 ( لشهادة التعليم العاـ .GCE-Oىذا اؼبسار يعقد للطالب اختبار كمربج ) 

 ( اؼبسار الثاين ، كىو اؼبسار السريعExpress course) 
متوسط كىذا اؼبسار للطالب ذكم اؼبستول اؼبتوسط ، كيدرسوف يف ىذا اؼبسار اللغة االقبليزية ، كاللغة األـ على مستول 

 . ( لشهادة التعليم العاـGCE-O، كيف هناية السنة الرابعة من ىذا اؼبسار يعقد للطالب اختبار كمربج ) 
 ااؼبسار الثالث ، اؼبسار الع( ، دمNormal course ) 

الب كيدرس الطالب يف ىذا اؼبسار اللغة االقبليزية كاللغة األـ كالرياضيات ، كيف آلخر سنة من ىذا اؼبسار يعقد للط
( ، مث بناءن على نتائج ىذا االختبار يتم توزيع الطالب إىل فئتُت ، حبسب نتائج ىذا GCE-Nاختبار كمربج ) 

 االختبار، كذلك على النحو اآليت :
(  بتفوؽ كدرجات عالية ، كىؤالء وبق GCE-Nالفئة األكىل : كىم الطالب الذين اجتازكا اختبار كمربج )  -1

 ( . GCE-Oؽبم أف يواصلوا الدراسة الثانوية لسنة خامسة، مث يعقد ؽبم اختبار كمربج ) 
 ( بدرجة عادية .GCE-Nالفئة الثانية : كىم الطالب الذين اجتازكا اختبار ) -2



 

 الذروي رديني علي حسن بن الزحمن عبد. د                                                                   سنغافورة في املعلم إعداد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

259 

 مرحلة ما بعد الثانوم : -
 ؽبم أف يلتحقوا أف يلتحقوا باؼبؤسسات اآلتية :( وبق GCE-Oبعد أف اجتاز الطالب اختبار كمربج ) 

 ( االلتحاؽ دبعهد التدريب اؼبهٍتTTE(كمن مث اغبصوؿ على شهادة تدريب ، )NITEC كمن مث ،)
 االلبراط يف سوؽ العمل .

 ( التسجيل يف معاىد التدريب الفنيةPoly tcchnic كالدراسة فيو ؼبدة ؼبدة ثالث سنوات للحصوؿ على )
 ـ كمن مث االلبراط يف سوؽ العمل.شهادة الدبلو 

 ( االلتحاؽ بالكليات الثانويةJunior collges كمن مث الدراسة هبا ؼبدة سنتاف إىل ثالث سنوات )–  حسب
( ، كهبذه الشهادة GCE-A)   LEVELللحصوؿ على شهادة كامربدج اؼبتقدمة –مستول الطالب األكاديبي 

 ق(1432لية كاألجنبية . )ؾبلة اؼبعرفة ،يصبح الطالب مؤىل للدراسة يف اعبامعات احمل
( بدرجة عادية فهؤالء وبق ؽبم أف يلتحقوا دبعاىد التدريب اؼبهٍت GCE-Nأما الطالب الذين اجتازكا اختبار كمربج ) 

(TTE( ؼبدة سنتُت اغبصوؿ على شهادة تدريب )NITEC كمن مث االلبراط يف سوؽ العمل ، كوبق ؽبم كذلك ، )
 ( 2111(. )البحَتم،Poly tcchnicذه اؼبرحلة بنجاح التقدًن على معاىد التدريب الفنية )بعد اجتيازىم ى

 ذبربة سنغافورة يف إعداد اؼبعلم ::  رابعان 
يف ىذا احملور سيتم اإلجابة على السؤاؿ األكؿ من أسئلة كرقة العمل ىذه كىو ما كاقع برامج إعداد معلم التعليم العاـ      

 يف سنغافورة ؟  
فمن اؼبالحظ أف سنغافورة  قد شهدت ربوالن ىائالن يف اػبمسُت سنة اؼباضية، فمن جزيرة فقَتة قليلة اؼبوارد يقطنها      

أعراؽ ـبتلفة غالبيتهم أميُت كفقراء ...، إىل بلد متقدـ متطور تضاىي مستويات اؼبعيشة كالرفاه  فيو مستول اؼبعيشة 
كلعل السبب يف ذلك يعود إىل حرص سنغافورة على االستثمار السليم كاألمثل يف رأس كالرفاه يف الدكؿ الصناعية الكربل، 

، خاصة مع شح مواردىا كضيق أراضيها.  اؼباؿ البشرم، إذ ىو الثركة اغبقيقية كاألبقى كاألدـك
ؽبا عاـ كقد توجو) يل كواف يو (  أكؿ رئيس لوزراء سنغافورة كالذم حكمها على مدل ثالثة عقود منذ استقال     

ـ  كبو التعليم كاالىتماـ بو كرأل أنو ىو الطريق األمثل كاألفضل لرقي البالد كتقدمها كأحد أىم عناصر رفعتها 1965
كازدىارىا ، كتوجو بشكل خاص للمعلمُت بعد أف رأل ما يعيشوف فيو من بؤس كازدراء فمنحهم أعلى األجور على 

ة تارىبية بأف عليو بناء أجهزة الدكلة كأف على اؼبعلمُت بناء اإلنساف كاؼبواطن مستول موظفي الدكلة كأبـر مع اؼبعلمُت صفق
الصاحل  كقاؿ يف خطبتو اؼبشهورة يف اإلصالح " رفضت أف أكجو موارد الدكلة لشراء السالح كما يفعل حّكاـ العامل 

ديونة إىل كاحدة من أسرع اقتصادات الثالث ، بل كجهت معظم موارد الدكلة للتعليم فتحولت سنغافورة من دكيلة فقَتة م
 ـ( 2117العامل مبوان ، فالتعليم ىو سر قباح " .)الرميضي،

كقد ركز التعليم السنغافورم كالتـز ببناء اؼبعلمُت بشكل خاص، كحرص على ربقيق اعبودة العالية فيو كالوصوؿ      
نتيجة السًتاتيجية مدركسة كـبطط ؽبا منذ تسعينيات للمثالية يف السلوؾ كااللتزاـ بقدر اؼبستطاع ...، كيأيت ىذا كلو 

 القرف العشرين. 
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فمنذ ذلك اغبُت شّكل اؼبعلموف كالقادة الًتبويوف اؼبتمرسوف يف اؼبدارس حجر الزاكية يف بناء نظاـ التعليم كسببان      
مُت كمديرم اؼبدارس كتدريبهم كالتعويض كرئيسان كراء أدائو رفيع اؼبستول. لقد طّورت سنغافورة نظامان شامالن الختيار اؼبعل

ؽبم كتطويرىم مهنيان يف آف معان بدالن من الًتكيز على عنصر كاحد فقط، كذلك أسهم يف توليد قدرة ىائلة عند فبارسة 
 (.161ـ  ص 2114التعليم )الدخيل، 

كىذا ما أكده مدير عاـ اؼبعهد الوطٍت للتعليم يف سنغافورة الدكتور يل سينيج كونج يف كرقة العمل اليت قدمها يف      
ىػ ربت عنواف )تطوير التعليم اؼببٍت 1432إحدل جلسات اؼبنتدل الدكيل للتعليم العاـ باؼبملكة العربية السعودية يف عاـ 

ح اليت مر هبا التعليم السنغافورم يف الفًتة ما قبل الثمانينات من القرف العشرين على اؼبدرسة( حيث ذكر مراحل اإلصال
إىل تاريخ اعبلسة، فقد بُت الدكتور كونج بأف اإلصالحات اآلتية كالنابعة من اؼبدارس فقط نادران ما تنجح، بل البد من أف 

 إلصالحات، كىي على النحو اآليت:تشمل اإلصالحات عناصر النظاـ بأكملو...، كقد حدد ثالث مراحل ؽبذه ا
 اؼبرحلة األكىل: تبدأ بتقسيم الطالب بناءن على قدراهتم كالسماح ؽبم بالتعلم ذاتيان. -
اؼبرحلة الثانية: كتعتمد على تصميم اؼبناىج التعليمية لتقابل االحتياجات الفكرية للطالب، كاالعتماد على تفاعل  -

 تمامهم.الطالب، ككذلك تقدًن ما وبمسهم كيثَت اى
كىي تتعلق ببناء القوة التعليمية ذات اعبودة العالية، كذلك من  –كىي اليت تعنينا يف دراستنا ىذه  -اؼبرحلة الثالثة:  -

 خالؿ إصالح الطريقة اليت يتم هبا إعداد اؼبعلمُت.
فيو دراسة  كقد أكد الدكتور كونج أنو كمن خالؿ االعتماد على نتائج البحث يف تقرير ماكنزم الذم جرل     

النظاـ التعليمي يف عدد من البلداف مشل كالن من كوريا، كفنلندا، ككندا، كالواليات اؼبتحدة األمريكية، كىونغ كونج 
... كغَتىا من الدكؿ، مت التوصل من خاللو إىل نتيجة مهمة مؤداىا أف جودة أم نظاـ تعليمي ال يبكن بأم حاؿ 

ُت، فاؼبعلموف ىم من وبفز الطالب كيعطيهم الدافع للتعليم. )ؾبلة من األحواؿ أف يتفوؽ على جودة اؼبعلم
 ق(1432اؼبعرفة،
كبناءن على ذلك ؼبا راجعت سنغافورة كضع معلميها سابقان مع العملية التعليمية كجد أف اؼبعلمُت يركف كظائفهم       

عليم كجد أهنا طرؽ تقليدية موحدة كجزء من اؼبسلمات كاغبقوؽ اليت ؽبم، كأيضان فيما يتعلق باألساليب كطرؽ الت
عبميع الطالب ال مراعاة فيها للفركؽ الفردية فيما بينهم، كال تفاعل فيها مع الطالب، كال إشراؾ ؽبم يف عملية 

 التعليم أك أنشطتو اؼبختلفة. 
ودة من ىنا جاءت اإلصالحات الشاملة للنظاـ التعليمي السنغافورم، كركزت بشكل مباشر على إصالح ج     

برامج إعداد اؼبعلمُت، كالنظر إىل ىذا اإلصالح على أنو أحد العوامل اعبوىرية اليت سُتحدث التغيَت كالتطوير الفعلي 
 للنظاـ التعليمي بشكل شامل كجذرم.   

 كقد اشتملت عملية اإلصالح ىذه على عدة عناصر لعل من أنبها:
فأصبح ال يُقبل إال كاحد من كل شبانية متقدمُت لربامج  جذب أفضل اؼبتقدمُت من اؼبؤىلُت للوظائف التعليمية، -

 إعداد اؼبعلمُت.
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 رفع ركاتب اؼبعلمُت لتتساكل مع عدد من اؼبهن األخرل اؼبرموقة ذات الركاتب اؼبرتفعة. -
ربفيز اؼبعلمُت على االستمرار يف السلك التعليمي من خالؿ كضع مسارات مهنية ـبتلفة تتناسب مع ميوؿ اؼبعلمُت  -

 باهتم، كتشمل ىذه اؼبسارات مسار القيادة، كمسار التدريس، كمسار االختصاص.كرغ
السعي لوضع مهنة التعليم ضمن اؼبهن ذات الصيت العايل، حبيث يشعر اؼبنتسب ؽبا بالفخر كاالعتزاز باالنتساب  -

م مسؤكلوف عن أكرب مهمة كاالنتماء ؽبا، كذلك ؼبا تقدمو من حوافز مادية ؾبزية كمرغبة، كحوافز كمعنوية تشعرىم بأهن
 يف البالد كىي بناء األجياؿ القادمة كربديد مسار مستقبل الوطن. 

 من ىنا سيتم فيما يأيت استعراض عملية إعداد اؼبعلم يف سنغافورة كأبرز كأىم مظاىرىا، كاؼبؤسسات اليت      
اؼبتبع يف ذلك ... إىل غَت ذلك من احملاكر اؼبتعلقة  تقـو هبا، كاالشًتاطات الالزمة لاللتحاؽ بربامج اإلعداد، كمدتو كالنظاـ

  بإعداد اؼبعلم يف سنغافورة.
 المحور األول: أهداف برامج إعداد المعلم في سنغافورة.

ضمن سعي سنغافورة لإلصالحات التعليمية كالًتبوية كسبكُت طالهبا من البقاء ضمن دائرة اؼبنافسة يف سوؽ العمل      
( كالذم يعد اؼبؤسسة األكىل إلعداد اؼبعلم السنغافورم بإجراء NIEؼبعهد الوطٍت السنغافورم للتعليم )الًتبوم فقد قاـ ا

ـ، أدت تلك اؼبراجعة إىل كالدة مبوذج جديد إلعداد اؼبعلمُت للقرف 2119مراجعة منهجية لربامج إعداد اؼبعلمُت يف عاـ 
حات لتطوير برامج إعداد اؼبعلمُت هتدؼ إىل تعزيز أسس (، كقد قدـ ىذا النموذج عدة مقًت TE21اغبادم العشرين )

إعداد اؼبعلمُت اليت تتألف من الفلسفة الكامنة كاؼبنهج الدراسية كالنتائج األساسية اليت يطلبها اؼبعلموف كاؼبسارات 
"تطوير اؼبعلمُت األكاديبية، كلعل من أبرز األىداؼ اليت يسعى إىل ربقيقها ىذا النموذج يف برامج إعداد اؼبعلمُت ىو 

كتزكيدىم بالقيم كاؼبهارات كاؼبعارؼ الالزمة للعمل بشكل فّعاؿ يف صفوؼ القرف اغبادم كالعشرين" )ىويبل 
 (.  43ـ، ص2115كالعنادم،

كأيضان لعل من األىداؼ اليت تسعى مؤسسات إعداد اؼبعلمُت السنغافورية لتحقيقها من خالؿ براؾبها الربط الوثيق      
نب النظرية كاعبوانب التطبيقية يف عملية إعداد اؼبعلم، كلعل سبب الًتكيز على ىذا اؽبدؼ ىو كجود انتقادات بُت اعبوا

مستمرة حوؿ كجود الفجوة بُت اعبوانب النظرية يف عملية إعداد اؼبعلم كاعبوانب التطبيقية، يعد ىذا األمر من أظهر 
العاؼبي، كقد أدركت سنغافورة أنبية ربقيق التوازف بُت اعبوانب  جوانب القصور اليت تطاؿ عملية اإلعداد على اؼبستول

 النظرية كالتطبيقية يف برامج إعداد اؼبعلم، فعملت على إهباده يف برامج اإلعداد ؼبعلم اغبادم كالعشرين.
ًتبية كالتعليم كاؼبدارس كمع قياـ اؼبعهد الوطٍت السنغافورم للتعليم دبراجعة برامج إعداد اؼبعلمُت بالشراكة مع كزارة ال     

فقد توصل إىل " أف اؽبدؼ النهائي لإلعداد ما قبل اػبدمة ىو الوصوؿ إىل معلمُت مفكرين كمدربُت فعليُت كناقلُت 
 (.99للمعارؼ ككسطاء جيدين كمصممي بيئات تعليمية" )تاف،د.ت، ص

 ثوهبا اعبديد. تكاد تكوف ىذه أبرز معامل أىداؼ عملية إعداد اؼبعلم السنغافورم يف     
 المحور الثاني: المؤسسات القائمة ببرامج إعداد المعلم.
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طالب من ـبتلف  522111مدرسة شاملة عبميع اؼبراحل، كيرتادىا قرابة  369يبلغ عدد اؼبدارس يف سنغافورة قرابة      
افورة يف مؤسسة كاحدة كرسم األعمار، ىذا العدد القليل من اؼبدارس خلق فرصة لتوحيد مؤسسات إعداد اؼبعلمُت يف سنغ

 سياستها بوضوح كالبعد عن االزدكاجية يف عملية إعداد اؼبعلم.
( ىو اؼبؤسسة الوحيدة يف سنغافورة NTU( التابع عبامعة نانيانغ )NIEفيعترب اؼبعهد الوطٍت السنغافورم للتعليم )     

اؼبعهد إىل أف يكوف معهدان جامعيان عاؼبي اؼبستول معركفان اؼبسؤكلة مسؤكلية كاملة عن إعداد كتدريب اؼبعلم، كيهدؼ ىذا 
 بتميزه يف تعليم اؼبعلم كإعداده كإجراء األحباث العلمية.

كيقدـ ىذا اؼبعهد صبلة من الربامج فيما ىبص إعداد اؼبعلمُت كتدريبهم كإعداد القيادات؛ كالربامج األكلية إلعداد      
ناء اػبدمة كالربامج التنفيذية للقادة كاؼبديرين كرؤساء األقساـ العلمية كالقيادات اؼبدرسية اؼبعلمُت كبرامج التطوير اؼبهٍت أث

 األخرل.
كُيالحظ على اؼبؤسسات السنغافورية اليت ؽبا عالقة باؼبعلم كوزارة الًتبية كالتعليم كاؼبعهد  الوطٍت للتعليم كاؼبدارس      

ملية التعليمية كسرعة التعامل كالتأقلم مع اؼبستجدات كالتطورات اؼبرغوبة يشَت كجود االنسجاـ التاـ فيما بينها كسالسة الع
 ( بقولو:177ـ،ص 2114إىل ذلك )الدخيل ،

كيُعزل االنسجاـ بُت السياسات كاالتساؽ يف تنفيذىا على اؼبستول اؼبؤسسايت إىل العالقة الوثيقة ثالثية األطراؼ 
وطٍت للتعليم كاؼبدارس؛ تضطلع الوزارة دبسؤكلية زبطيط السياسات، يف حُت هُبرم اليت تربط بُت كزارة الًتبية كاؼبعهد ال

اؼبعهد الوطٍت للتعليم األحباث كيوفر التدريب الضركرم للمربُت قبل الدخوؿ إىل ميداف العمل، كيرسل اؼبعهد نتائج أحباثو 
 إىل الوزارة ليستدؿ هبا صّناع القرار.   

 القبول في مؤسسات إعداد المعلم. المحور الثالث: شروط ومعايير
إف التقدـ ألم مؤسسة من مؤسسات اجملتمع البد كأف ىبضع آلليات كمعايَت كاشًتاطات، يتم من خالؽبا فرز كتصفية      

اؼبتقدمُت ؽبا، كذلك ألجل تاليف الوقوع يف اؽبدر كالبطالة اؼبقنعة، كمن مث التوظيف اؼبناسب للكفاءات كتوجيو كل فرد 
 ب الذم وبسنو كيتقنو ليبدع من خاللو كيسهم يف دفع عجلة التقدـ كالتطور للبلد.للجان
كىكذا ىي مهنة التدريس من اؼبهن اغبساسة اليت البد للمتقدـ ؽبا من استيفائو للمعايَت كاالشًتاطات اليت تؤىلو      

 لاللتحاؽ هبا كدخولو يف سلكها الوظيفي.
التعليم العاؼبية ُيالحظ أف لكل نظاـ تعليمي معايَته كاشًتاطاتو اػباصة كاحملددة  كمن خالؿ االطالع على بعض نظم     

كاليت البد من توافرىا فيمن يرغب االلتحاؽ باؼبؤسسات اؼبسؤكلة عن إعداد اؼبعلمُت، كمن اؼبالحظ أف الدكؿ تتفاكت يف 
يف اشًتاطاهتا كصارمة يف معايَتىا، إىل  كضع ىذه اؼبعايَت كاالشًتاطات للقبوؿ يف تلك اؼبؤسسات، فمن دكؿ متشددة

أخرل أجربهتا الظركؼ كاغباجة للتنازؿ عن كثَت من تلك اؼبعايَت كاالشًتاطات، كالرضى باغبد األدىن منها ألجل ربقيق 
 سَت العملية التعليمية يف أدىن صورىا فيما يتعلق جبانب اؼبعلمُت.

امة اشًتاطات كمعايَت القبوؿ كشدهتا جوانب اهبابية كمثمرة تعود بالنفع كلعل سنغافورة من الدكؿ اليت رأت أف يف صر      
على العملية التعليمية داخليان كخارجيان، فبحسن االنتقاء للمعلمُت كجبودة الربامج اؼبعدة ؽبم داخل مؤسسات اإلعداد يكوف 
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ية كىو قطب الرحى الذم عليو اؼبعوؿ كاالتكاؿ يف التميز كالتفرد للعملية التعليمية كالًتبوية يف البلد، فاؼبعلم ىو حجر الزاك 
 العملية التعليمية برمتها.

تتصف عملية القبوؿ للطالب اؼبعلم يف مؤسسة اإلعداد السنغافورية باالنتقائية كالتنافسية كال ؾباؿ فيها للمجاملة كال      
دارس الثانوية، مث بعد ذلك يتم كضع مرشحات للمحاباة، فيتم اختيار اؼبعلم السنغافورم من الثُلث األفضل من خرهبي اؼب

كفالتر أخرل ؽبؤالء اجملتازين للمعيار األكؿ ... ،إىل أف يتم يف هناية اؼبطاؼ قبوؿ طالب كاحد فقط من كل شبانية متقدمُت 
 لربامج إعداد اؼبعلمُت بعد عملية شاقة كمرىقة،

معلمي ما قبل اػبدمة تشرؼ على إدارهتا على فػ سنغافورة تطبق سياسة موحدة على مستول الوطن الختيار 
(. كترتبط NIE( كاؼبعهد الوطٍت للتعليم بسنغافورة )SMOEكبو مشًتؾ كل من كزارة الًتبية كالتعليم بسنغافورة )

االسًتاتيجيات اؼبتبعة على كبو كثيق بعمليات استقطاب أفضل العناصر من خرهبي اؼبدارس الثانوية الذين يتم بعد ذلك 
يلتحق بربامج إعداد اؼبعلمُت بالبالد سول أفضل العناصر اؼبنتمُت إىل فئة خرهبي ال م كتقوًن أدائهم ... حبيث فرزى

% من الدرجات التحصيلية يف اختبارات شهادة اؼبرحلة الثانوية من التعليم. 33الثانوية العامة اغباصلُت على أعلى 
 (      439ق، ص1437)خبارم كالعامرم، 

 ن أبرز تلك اؼبعايَت كاالشًتاطات اليت تتطلبها عملية االلتحاؽ دبؤسسة إعداد اؼبعلمُت يف سنغافورة ما يلي:كلعل م    
 ( بتفوؽ.GCEأف يكوف اؼبتقدـ ؽبذا الربنامج من الذم اجتازكا اختبار شهادة كامربدج ) -
 كّوف اؼبعلم اعبيد.أف يبتلك اؼبتقدـ لربامج إعداد الطالب اؼبعلم السمات الشخصية كاػبلقية اليت تُ  -
 أف يكوف اؼبتقدـ من اؼبتفوقُت كاؼبتميزين يف ذكائهم كيف ظباهتم الشخصية. -
 أف يُظهر اؼبتقدـ االلتزاـ كالرغبة يف فبارسة مهنة التدريس، كأف يبتلك إيباف كثقة حقيقيُت بإمكانية التميز فيها. -
 تو كمسانباتو اؼبدرسية كاجملتمعية.اؼبراجعة الفاحصة كالدقيقة لسجل اؼبتقدـ األكاديبي، كاقبازا -
از اؼبتقدـ للمقابلة الشخصية اليت ذُبرل للقائمة النهائية من اؼبتقدمُت الذين اجتازكا اؼبعايَت كاالشًتاطات ياجت -

السابقة، كتتم ىذه العملية عن طريق عبنة متخصصة تضم عضوية كالن من مديرم اؼبدارس كمسؤكيل الوزارة كأعضاء 
 من اؼبعهد الوطٍت للتعليم.ىيئة التدريس 

أيضا من معايَت كاشًتاطات االلتحاؽ دبؤسسة اإلعداد السنغافورية اجتياز اؼبتقدـ لبعض االختبارات كاختبار   -
اعبدارات لبعض التخصصات )الًتبية البدنية، كالفنوف، كاؼبوسيقى(، ككذلك اختبار الكفاءات ؼبن وبقق نتائج دكف 

 دية كاؼبتقدمة يف امتحانات اللغة االقبليزية. اغبد األدىن للمستويات العا
كمن اؼبعايَت أيضان اليت تأخذ يف اغبسباف للقبوؿ دبؤسسة اإلعداد السنغافورية كجود اػبربة لدل اؼبتقدـ يف ؾباؿ   -

بدكاـ  التعليم، فبعض اؼبتقدمُت ؼبؤسسة إعداد اؼبعلمُت يكونوف فبن التحقوا سابقان بوظائف تعليمية داخل اؼبدارس إما 
كامل أك جزئي، كذلك من أجل كسب اػبربة قبل التقدـ لربامج إعداد اؼبعلمُت، فتعد ىذه اػبربة عنصر سبيز 

 كتفضيل، كدليل رغبة لاللتحاؽ دبهنة التدريس.
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 المحور الرابع: جوانب اإلعداد.  
الوحيدة اليت ربمل على كاىلها إعداد ( ىو اؼبؤسسة NIEكما ذُكر سابقان بأف اؼبعهد الوطٍت للتعليم يف سنغافورة )       

 اؼبعلمُت كتدريبهم بالتنسيق مع كزارة الًتبية كالتعليم فيما ربتجو من اؼبعلمُت كمان ككيفان.
بإجراء مراجعة كلّيو لربامج إعداد اؼبعلمُت التعلمية،  (NIEكيف ىذا الصدد قاـ اؼبعهد الوطٍت للتعليم بسنغافورة )      

يف شراكة مع كزارة الًتبية كالتعليم كاؼبدارس عن طريق مبوذج شراكة معزز للديبوقراطية، كفيما يلي  كذلك من خالؿ العمل
 رسم توضيحي لعملية الشراكة ىذه: 

 
 
  
 
 
 
 
 

ـ 2119( ؼبناىج إعداد اؼبعلمُت يف عاـ NIEكقد كاف اؽبدؼ األساسي من ىذه اؼبراجعة اليت أجراىا اؼبعهد الوطٍت ) 
 خرهبي اؼبعهد من الطالب اؼبعلمُت يف دائرة اؼبنافسة كربيق التميز يف اؼبيداف التعليمي.ىو إبقاء 

 ىذا كقد حققت سنغافورة ما سعت إليو فقد تصدر طالهبا الًتتيب العاؼبي يف كثَت من االختبارات الدكلية.
(، يقدـ ىذا TE21كقد أدت ىذه الشراكة إىل كالدة مبوذج جديد لربامج إعداد اؼبعلمُت للقرف اغبادم كالعشرين )     

النموذج برامج كاقًتاحات جديدة لعملية إعداد اؼبعلم هتدؼ يف ؾبملها إىل تعزيز أسس إعداد اؼبعلمُت اليت تتألف من 
 (. 43ائج األساسية اليت يطلبها اؼبعلموف كاؼبسارات األكاديبية )تاف، د.ت، ص الفلسفة الكامنة، كاؼبناىج الدراسية، كالنت

( كىو KS3V( مبوذج القيم الثالث )NIEمن ىذه اؼبقًتحات اليت مت العمل عليو يف اؼبعهد الوطٍت للتعليم )      
ي دكران كاسعان للمعلم كونو يتمتع حبس  مبوذج يركز على اػبصائص الرئيسية ؼبهنة التعليم يف القرف اغبادم كالعشرين اليت تعط

كبَت هبويتو التعليمية كمهمتو ذباه الطالب كالزمالء كاجملتمع األكسع، كىذا النموذج يعمل على ثالثة ؿباكر يف عملية 
 ( ترمز للمعرفة، فهو يركز على ثالثة مباذج من القيم : K( ترمز للمهارات، ك)S( يرمز للقيم، ك)vاإلعداد ؼ)

 ًتكيز على اؼبعلم.) أ ( ال
 )ب( الًتكيز على ىوية اؼبعلم.

 (.43ق، ص 1427)ج( الًتكيز على خدمة اؼبهنة كاجملتمع )الشريف، 
 كيعد ىذا الربنامج مبوذجان فريدان من نوعو يرّكز فيو اؼبعهد على إعداد اؼبعلمُت مع األخذ بعُت االعتبار تلك القيم.
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لى إعداد كإطالؽ كتعزيز برامج كدكرات اؼبعهد الوطٍت للتعليم يف سنغافورة ) كيقـو ىذا النموذج يف إطار عملو ع      
NIE كذلك هبدؼ تطوير اؼبعلمُت كتزكيدىم بالقيم كاؼبهارات كاؼبعارؼ الالزمة للعمل بشكل فّعاؿ يف صفوؼ القرف ،)

 اغبادم كالعشرين. موقع جامعة نانيانغ 
(، كقد مت تطوير ىذا النموذج هبدؼ ربقيق التطور TGMؼبهٍت كىو مبوذج )كىناؾ مبوذج أخر إلعداد اؼبعلم كمبوه ا     

اؼبهٍت اؼبستمر للمعلم ، كينّظم ىذا النموذج "التعليمي التواصل كفقان ػبمس نتائج ألنواع اؼبعلمُت اليت تعكس األدكار 
ؼبتخصص، اؼبتعلم التعاكين، القائد اعبديدة اليت يلعبها اؼبدرسوف يف القرف اغبدم كالعشرين اؼبريب األخالقي، اؼبهٍت ا

 (.99ق، ص 1427التحويلي، كباين اجملتمع" )الشريف،
كُيالحظ أف ربت كل مسمى من ىذه اؼبسميات للمعلم عدة مهارات ككفايات مطلوبة لنموه اؼبهٍت، كيتم اكتساب      

يبية كالتعليم اإللكًتكين كالرحالت تلك اؼبهارات كالكفايات من خالؿ ؾبموعة من األساليب كالوسائل كالدكرات التدر 
 التثقيفية كاؼبمارسات التأملية كاؼبمارسات القائمة على البحوث . 

( إىل ذبنيد كافة اإلمكانات كالوسائل التكنولوجية كالتقنية اغبديثة يف برامج NIEكقد سعى اؼبعهد الوطٍت للتعليم )     
كاتقاهنم ؼبهارات القرف اغبادم كالعشرين، كمن أمثلة ذلك قياـ اؼبعهد إعداد الطالب اؼبعلم، كذلك هبدؼ تعليم اؼبعلمُت 

( كأجهزة ) األندركيد(، كذلك هبدؼ تعزيز التعلم اؼبستقل اؼبستقبل ، IOSبتطوير بعض التطبيقات اػباصة يف أجهزة )
 اختبار ( كالذم يتيح للطالب مشاىدة الفيديوىات من أماكن تواجدىم مثM VIDEOككذلك تطويره لتطبيق )

 معرفتهم فيما يتعلق باؼبفاىيم الرئيسية كمن مث اؼبشاركة يف مناقشة عرب االنًتنت.
كيبكن حصر أىم اعبوانب اليت يتم تطبيقها كإعداد الطالب اؼبعلم من خالؽبا يف اؼبعهد الوطٍت للتعليم بسنغافورة      

(NIE:يف اآليت ) 
باؼبادة الدراسية ، الًتبية العملية ، مقررات تعزيز مبو اؼبهارات اللغوية ، اغبوارات دراسة اؼبناىج كاؼبقررات الدراسية ، اؼبعرفة 

 ق( 1437الدراسية ، الدراسات األكاديبية. )خبارم كالعامرم ،
كيرّكز كذلك على نظريات التعليم كطرقو ، ككذلك يركز على اؼبنهجيات اؼببتكرة كػ )التعليم القائم على حل اؼبشكالت، 

 عليم يف القرف اغبادم كالعشرين، كالتعليم من أجل التعلم، كاؼبستقبل كاإلبداع، كأمباط التعلم اؼبختلفة(.كطرؽ الت
 احملور اػبامس: نظم اإلعداد كمدتو يف مؤسسات إعداد اؼبعلم كاؼبؤىل الذم وبصل عليو اػبريج.

لعلو كمن خالؿ مراجعة اشًتاطات كمعايَت القبوؿ للطالب اؼبعلم يف مؤسسات اإلعداد بسنغافورة ككوهنا عملية قائمة      
بالدرجة األكىل على االنتقائية كالتنافسية ككونو ال يقبل يف ىذا الربنامج إال من أبدل الرغبة األكيدة كربقق فيو اؼبيوؿ 

ك من خالؿ اؼبالحظة آلليات كخطط مرحلة الًتبية العملية دبؤسسات إعداد اؼبعلم اغبقيقي ؼبهنة التدريس ... ككذل
السنغافورم كأهنا تتم بشكل متدرج كمتسلسل طيلة سنوات اإلعداد كفقان آللية كاضحة كؿبددة، كل ذلك يشَت إىل اعتماد 

عملية اإلعداد كفق النظاـ التتابعي؛ مؤسسات اإلعداد للطالب اؼبعلم كبشكل كبَت لنظاـ اإلعداد التكاملي كغلبتو على 
كاكبصار ىذا النظاـ من اإلعداد يف بعض اغباالت كما ىو اغباؿ يف إعداد اغباصلُت على شهادة التعليم اؼبتقدـ أك ضبلة 
شهادة معهد البوليتكنيك، حيث بإمكاهنم الدخوؿ يف برنامج تأىيل للحصوؿ على دبلـو الًتبية أك دبلـو الًتبية البدنية، 
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كأيضان يقدـ اؼبعهد برناؾبان خاصان غبملة الشهادة اعبامعية ربت مسمى )دبلـو الًتبية غبملة الشهادة اعبامعية( كمدتو عاـ 
كاحد يتم تأىيلهم من خاللو للتدريس يف اؼبدارس االبتدائية أك الثانوية، كما يقدـ اؼبعهد برنامج آخر مدتو عاـ كذلك 

 ق(  1417الًتبية البدنية غبملة الشهادة اعبامعية(. )كزارة اؼبعارؼ ، ػبرهبي اعبامعات ربت مسمى )دبلـو
كلعل من أسباب تفضيل النظاـ التكاملي يف مؤسسات اإلعداد السنغافورية على النظاـ التتابعي ىو ما ؽبذا النظاـ      

 من ميزات كخصائص ذبعلو مرغوب أكثر من غَته، كلعل منها:
الب اؼبعلم يف سنغافورة دبجرد قبولو كالتحاقو بربامج إعداد اؼبعلم يكوف قد ُحِدد مساره الوظيفي ميزة االنتماء للمهنة، فالط 

 اؼبستقبلي، كأصبح منتميان ؼبهنة التدريس كعضوان يف األسرة التعليمية الًتبوية.
ميادين العمل األخرل، البعد عن التنافس على خريج مؤسسة إعداد اؼبعلم اؼبعد بالنظاـ التكاملي يف سوؽ العمل من قبل 

فاػبريج الكفء ؽبذه اؼبؤسسة قد ُرسم مساره الوظيفي كُحدد ميداف عملو اؼبهٍت منذ البداية، كهبذه اؼبيزة ؽبذا النظاـ 
 يتحقق مطلب األمن الوظيفي لكل منتٍم ؼبهنة التدريس.

قلة عدد اؼبدارس بسنغافورة إذ  –بو كىو يف نفس الوقت سبب كمربر للعمل  –أيضان من فبيزات العمل بالنظاـ التكاملي 
مدرسة تقريبان فبا أكجد القدرة على التحكم يف أعداد اؼبعلمُت هبذه اؼبدارس، ككشف االحتياج  369يبلغ عددىا قرابة 

الفعلي للمعلمُت اعبدد الذين يتطلبهم اؼبيداف الًتبوم، بالتايل يتم العمل على التخطيط اعبيد كاؼبتقن لسد االحتياج 
لي من اؼبعلمُت هبذه اؼبدارس من خالؿ اإلعداد اؼبتأين كاحملكم كفق النظاـ التكاملي، فبا يغٍت عن مدرس اغباجة الفع

 كمدرس التخصص غَت اؼبعد تربويان.
كأما بالنسبة ؼبدة األعداد كاؼبؤىل الذم وبصل عليو الطالب اؼبعلم عند زبرجو من مؤسسة اإلعداد السنغافورية فهي      

ختالؼ الربنامج الذم يلتحق بو الطالب اؼبعلم، فهناؾ برامج سبنح درجة البكالوريوس، كىناؾ برامج سبنح درجة زبتلف با
، كتًتاكح مدة ىذه الربامج من سنة إىل طبس سنوات، كتفصيل ىذه الربامج على -ما بعد البكالوريوس -الدبلـو العايل 

 النحو اآليت:
لـو مع دبلـو الًتبية، كمدة الدراسة يف ىذا الربنامج أربع سنوات دراسية مع سنة برنامج البكالوريوس يف اآلداب أك الع

(، GCE-Aخامسة للًتبية العملية، كيلتحق هبذا الربنامج الطالب اغباصلُت على شهادة كامربدج للتعليم اؼبتقدـ )
 كالثانوية.كيعمل اػبريج بعد قباحو كاجتيازه ؽبذا الربنامج يف التدريس للمرحلة االبتدائية 

برنامج الدبلـو العاـ يف الًتبية، كمدة الدراسة بو سنتاف دراسيتاف، كيلتحق هبذا الربنامج الطالب اغباصلُت على شهادة 
( ككذلك الطالب اغباصلُت على دبلـو معهد )البوليتكنيك(، كوبصل الطالب اؼبعلم بعد GCE-Aالتعليم اؼبتقدـ )

مج على دبلـو عاـ يف الًتبية أك دبلـو الًتبية الرياضية، كيعمل بعد ذلك يف التدريس إهناء ىذا مدة الدراسة ؽبذا الربنا
 للمرحلة االبتدائية كالثانوية.

( كمدة الدراسة NIEىناؾ أيضان برامج للدبلومات العليا متعددة التخصصات يقدمها اؼبعهد الوطٍت للتعليم بسنغافورة )
الشهادة اعبامعية، كدبلـو الًتبية اػباصة ؼبعلمي الًتبية اػباصة ... يشَت إىل ذلك هبا سنة كاحدة، كػ دبلـو الًتبية غبملة 

ـ( يف معِرض حديثو عن نظاـ الدبلومات يف 2113( نقالن عن شويلي كآخركف )441ق ، ص 1437)خبارم كالعامرم،
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رامج إعداد اؼبعلمُت بعد اجتيازىم لفًتة سنغافورة بقولو: "إف دبلومات الدراسات العليا يف الًتبية ... عادة ما سبنح ػبرهبي ب
الدراسة اليت تبلغ أربع أعواـ جامعية فضالن عن عاـ إضايف خامس للتدريب الطاليب ، كالًتبية العملية يف اؼبدرسة ، 

 كاؼبؤسسات التعليمية األخرل" .
، كيعد اػبريج ىذا الربنامج كىناؾ برنامج بكالوريوس الًتبية كمدتو ثالث سنوات بتفرغ جزئي مع نصف سنة بتفرغ كلي

 للتدريس يف اؼبرحلة االبتدائية . اؼبعهد الوطٍت للتعليم السنغافورم .
 المحور السادس: التربية العملية في برامج اإلعداد.

صبة تعترب الًتبية العملية قسيم اعبانب النظرم يف برامج إعداد اؼبعلم، كربتل مكانة مهمة يف تلك الربامج، ذلك أهنا تر      
 كتطبيق عملي لكافة اؼبعلومات كالنظريات كاؼبعارؼ ... اليت تلقاىا الطالب اؼبعلم داخل مؤسسات اإلعداد.

كزبتلف األنظمة التعليمية يف كافة دكؿ العامل يف تعاطيها عبانب الًتبية العملية بربامج إعداد اؼبعلم، من حيث      
 كمقصرة. خططها كآليات عملها كمراحلها ... ما بُت مهتمة

كبالنسبة لدكلة سنغافورة فيالحظ أف جانب الًتبية العملية بربامج إعداد اؼبعلم يلقى عناية كبَتة كفائقة، فيتم دمج      
الطالب اؼبعلم يف اؼبيداف الًتبوم من أكؿ سنة يلتحق فيها بربامج اإلعداد سواء برنامج البكالوريوس ذك األربع السنوات أك 

 السنتُت، كىذ األمر يعد برنامج الدبلـو ذك 
"من أبرز ظبات برنامج القرف الواحد كالعشرين إعداد اؼبعلمُت ... الربط الوثيق بُت النظرية كالتطبيق فلطاؼبا ظهرت 
انتقادات حوؿ الفجوة بُت النظرية كالتطبيق كاعتربت أحد أكجو القصور يف العديد من برامج التدريب األكىل للمعلمُت يف 

لعامل، كتدرؾ سنغافورة أنبية ربقيق التوازف بُت التعليم القائم على اؼبمارسة كاؼبعرفة النظرية لتطوير معلمي القرف صبيع أكباء ا
 (.43اغبادم كالعشرين" )تاف، د.ت، ص

وزيعهم ككما ذُكر آنفان فإف مرحلة الًتبية العملية يف سنغافورة تتم دبجرد التحاؽ الطالب اؼبعلم بربامج اإلعداد، فيتم ت     
 على مدارس الًتبية العملية اليت يتم اختيارىا بعناية فائقة لتؤيت الًتبية العملية شبارىا اؼبرجوة.

كيشرؼ على الطالب اؼبعلم يف مرحلة الًتبية العملية ؾبموعة من اؼبوجهُت الًتبويُت اؼبدربُت على عملية اإلشراؼ      
اػبربة كالدراية يف ىذا اعبانب، كيتم كذلك االستعانة ببعض اؼبعلمُت األكفاء كاؼبتابعة لربنامج الًتبية العملية كمن أصحاب 

من ذكم اػبربة ِمن َمن يعملوف دبدارس الًتبية العملية، كيشرؼ كذلك على مرحلة الًتبية العملية بعض أعضاء ىيئة 
داء طالب الًتبية العملية كمن مث (، ىؤالء كلهم يشّكلوف عبنة ـبتصة بتقييم أNIEالتدريس من اؼبعهد الوطٍت للتعليم )

 . منحهم الدرجات التحصيلية اليت يستحقوهنا بناءن على أداء كل طالب
 كزبتلف مدة الًتبية العملية من برنامج آلخر:     

 فربنامج الدبلـو العاـ يف الًتبية ذك السنتُت تتم فًتة الًتبية العملية فيو على مرحلتُت:
لسنة األكىل، كيلعب فيها الطالب اؼبعلم دكر )اؼبساعد للتدريس( كذلك ؼبدة طبسة أسابيع  اؼبرحلة األكىل: كتكوف يف ا

 كاملة.
 اؼبرحلة الثانية: كتكوف يف السنة الثانية، كسبتد لعشرة أسابيع، كيبارس فيها الطالب اؼبعلم عملية التدريس الفعلي كاؼبباشر.
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 لًتبية العملية يتوزع على كامل اؼبدة على النحو اآليت:أما برنامج البكالوريوس ذك األربع سنوات فإف جانب ا
 السنة األكىل: يقضي فيها الطالب اؼبعلم أسبوعُت يف اؼبالحظة الصفية اؼبيدانية للربامج كاؼبقررات الدراسية.

 السنة الثانية: يلعب فيها الطالب اؼبعلم دكر )اؼبعلم اؼبساعد( ؼبدة طبسة أسابيع كاملة داخل حجرة الصف.
 لسنة الثالثة: يبارس فيو الطالب العلم عملية التدريس كمعلم ؼبدة طبسة أسابيع.ا

السنة الرابعة: يقضي فيها الطالب اؼبعلم عشرة أسابيع من التدريب العملي كمعلم بنصاب كامل أك جزئي )خبارم 
 ق(. 1437كالعامرم، 

كتعترب مرحلة الًتبية العملية من اؼبراحل اغباظبة للطالب اؼبعلم السنغافورم، إذ تسمح لو أف يتلقى التوجيو عن كثب      
من قبل مرشدم اؼبدرسة مرشدم اؼبدارس كاؼبشرفُت على إعداده، كما أهنا تتيح الفرصة ؼبعاعبة أم ـباكؼ كافًتاضات 

ىناؾ بعض األساليب كاؼبمارسات اليت ينتهجها اؼبعهد الوطٍت للتعليم لدل الطالب اؼبعلم حوؿ مهنة التدريس، ك 
 ( يف فًتة الًتبية العملية كيدرب الطالب اؼبعلم عليها، كمن أبرزىا ما يلي:NIEبسنغافورة)

تذكر أسلوب اؼبمارسة التأملية: كىو عبارة عن كقفة متعمدة للتفكَت اؼبنظم، كىو مفيد للغاية إذ زبلق الوعي لدل الفرد ل
فبارساتو كمن مث صقلها كهتذيبها، كىو مفيد من ناحية تعزيز العالقة بُت اعبانب النظرم كجانب اؼبمارسة كالتطبيق، كيقـو 
اؼبعهد الوطٍت للتعليم بسنغافورة باستخداـ مبوذج اؼبمارسة التأملية خالؿ عملية الًتبية العملية، كىو يطبق بعد كل درس 

 التفكَت بوعي كدبنهجية يف أم افًتاضات لديهم حوؿ مهنة التدريس.لتشجيع الطالب اؼبعلم على 
أسلوب اعبلسات اغبوارية اؼبركزة: كيهدؼ ىذا األسلوب إىل تعزيز فلسفة الطالب اؼبعلم الشخصية ذباه التعليم، فهذا 

يات التعليم كالتعلم األسلوب يوفر مساحات مثالية للطالب اؼبعلم كمرشده للمشاركة يف بناء التصورات الشاملة عن عمل
كتشجيع الطالب اؼبعلم على مواجهة االفًتاضات كاؼبعتقدات اؼبسّبقة، كغالبا ما يتم ىذا األسلوب من خالؿ طلب اؼبرشد 
من الطالب اؼبعلم ذكر بعض اؼبواقف اغبقيقية اليت كاجهها كاليت تتعلق بإدارة اغبصة الدراسية أك مشاركات الطالب ...؛ 

د دبناقشة الطالب اؼبعلم يف معتقداتو ذباه ذلك اؼبوقف كمن مث العمل على توجيهو كتعديلو ... "كىذه عندىا يقـو اؼبرش
العملية سبكن الطالب اؼبعلم كاؼبرشد على السوء من متابعة تقدـ اؼبعلم اؼببتدئ على  أساس التوقعات اؼبوضوعية إلطار 

 (. 44العمل لكفاءات اؼبعلم اؼبتخرج" )تاف، د.ت، ص 
 حور السابع: نظام التقويم للطالب المعلم في مؤسسات اإلعداد السنغافورية.الم

عادة ما زبتم أغلب برامج التعليم بعمليات التقوًن ليتبُت من خالؽبا مدل ما ربقق من األىداؼ اؼبرسومة ؽبذه      
 الربامج، كمن مث أحّقية ىذا اجملتاز للمؤىل الذم يبنحو ىذا الربنامج من عدمو.

كبشكل عاـ يعترب نظاـ التقوًن يف سنغافورة العنصر األساسي لثقافة األداء يُقِبل عليها اعبميع ؼبعرفة موقعهم من      
ربقيق األىداؼ "كاعبميع يف نظاـ التعليم يف سنغافورة يتعامل مع عملية التقييم بشكل جدم بدءان من التقييم الذايت يف 

 (.112، ص2115النهائية كمالحظات اؼبقيم يف هناية العاـ" )ؾبلة اؼبعرفة، بداية العاـ حىت ؿبفظة التقييم الذايت 
كىذه الثقافة يف عملية التقييم قبد أهنا قد انسحبت حىت على مؤسسات إعداد اؼبعلم كعلى ـبرجاهتا من الطالب،      

 فأضحى خريج ىذه اؼبؤسسات ذك كزف يف سوؽ العمل كذك تأثَت يف اؼبوقع الذم يشغلو.
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كتعتمد مؤسسات إعداد اؼبعلم يف سنغافورة على االختبارات يف هناية العاـ الدراسي كعنصر أساسي يف عملية      
بالرغم من عدـ تطبيق سنغافورة ألم برامج رظبية "التقييم، كاغبكم بصالحيتو يف هناية سنوات اإلعداد للتدريس، فػ

اإلجراءات الصارمة اليت يطبقها اؼبعهد الوطٍت للًتبية بسنغافورة  لالعتماد اػبارجي عبودة برامج إعداد اؼبعلمُت، فإف
(NIE للتعاكف مع كزارة الًتبية كالتعليم بسنغافورة عادة ما تساىم يف ضماف الوصوؿ إىل أكرب قدر فبكن من االرتباط ،)

 (.   442ق، ص 1437بالواقع، كالوفاء دبعايَت احملاسبية " )خبارم كالعامرم،
ن األساليب اليت يتم من خالؽبا تقييم الطالب اؼبعلم كمعرفة مقدار ما ربصل عليو من جرعات إعداد ) ككذلك م     

( اليت يرسم فيها الطالب اؼبعلم خريطة تصّورية لعمليات التعلم كالتعليم اليت حصل  -ملف االقباز-احملفظة اإللكًتكنية 
فظة اإللكًتكنية منصة للطالب اؼبعلم تتضمن دكراتو التدريبية عليها طيلة مدة بقائو يف مؤسسات اإلعداد، فتعترب احمل

كتنظيم عملية تعلمو كصبيع ما يتعلق بإقبازاتو يف ؾباؿ إعداده للتدريس، كتتمحور فكرة احملفظة اإللكًتكنية يف أنو تتيح 
للمعايَت احملددة لكفاءات  ( كمراقبة مسار تقدمو طبقان NIEللطالب اؼبعلم فرص لتعزيز تعلمو يف اؼبعهد الوطٍت للتعليم )

 اؼبعلم اؼبتخرج كدرجة الوفاء هبا )تاف، د.ت(. 
 المحور الثامن: معايير واشتراطات الترخيص بمزاولة مهنة التدريس.

ليس دبقدكر أم شخص القياـ بأم عمل رظبي دكف أف يبتلك إذف بذلك، كمن اغبكمة كضع الشخص اؼبناسب يف      
قدراتو كإمكاناتو اليت يتميز هبا عن غَته، ككذلك األعماؿ كاؼبهن فلكل مهنة مواصفاهتا  اؼبكاف اؼبناسب، فلكل شخص

 كاشًتاطاهتا اليت ربكم كربدد من يصلح لَشغلها كالقياـ بو.
كمهنة التدريس كغَتىا من اؼبهن كاألعماؿ ؽبا معايَتىا كمواصفاهتا اليت ربكم من يعمل هبا، فليس كل شخص مؤىل      

معلمان كليس كل راغب دكف تأىيل قادر على القياـ دبهامها كأعبائها، فمهنة التعليم تعد من أشرؼ كأفضل ألف يكوف 
اؼبهن إذ ىي مهنة األنبياء كالرسل عليهم السالـ، كتعد أـ اؼبهن إذ كل صاحب مهنة كحرفة نشأ كترعرع على يد معلم 

 فاضل.
ه اؼبهنة أشد كأكثر، ككاف االنتقاء كاالنتخاب فيمن يلتحق دبؤسساهتا لذا كاف االحًتاز كالتأين فيمن يتصدر لشغل ىذ     

 أدؽ كأكرب.
كمن خالؿ البحث عن االشًتاطات كاؼبعايَت اليت ينتهجها نظاـ التعليم بسنغافورة يف الًتخيص دبزاكلة مهنة التدريس      

عبدد قبل التحاقهم للعمل دبهنة التدريس، ُيالحظ أف سنغافورة ال تطبق أم عمليات رظبية للًتخيص اؼبهٍت للمعلمُت ا
إذ يعد ذلك دبثابة  NIE)كيعد االشًتاط الوحيد ؼبزاكلة مهنة التدريس ىو التخرج من اؼبعهد الوطٍت للتعليم بسنغافورة )

 تأىيل كترخيص ضمٍت ؼبزاكلة مهنة التدريس.
شرط التخرج من اؼبعهد الوطٍت للتعليم  كيُبكن أف يُعزل السبب يف عدـ كجود معايَت كاشًتاطات إضافية على     

((NIE  إىل االشًتاطات الصارمة كاالنتقائية، كالتنافسية الشديدة يف عملية قبوؿ الطالب يف مؤسسة اإلعداد كاشًتاط
التميز كالتفوؽ ككجود اؼبيوؿ كالرغبة يف مزاكلة مهنة التدريس ...كغَت ذلك من االشًتاطات اليت أدت إىل قلة اؼبلتحقُت 

 ( بقوؽبما:443ق، ص1437بربامج اإلعداد كجودة اؼبخرج ؽبذه اؼبؤسسة، يوضح ذلك )خبارم كالعمرم ،
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كنظران لقلة أعداد اؼبتقدمُت لاللتحاؽ بربامج إعداد اؼبعلمُت؛ فإف ذلك يبّكن سنغافورة من إنفاؽ اؼبزيد من         
اءات الصارمة اؼبتبعة يف اختيار ىؤالء األمواؿ لالرتقاء جبودة برامج إعداد اؼبعلمُت، كبسبب اإلجر  
ارتفاع  اؼبتقدمُت؛ ليس مستغربان أف يدرسوا مناىج، كمقررات دراسية متطورة؛ األمر الذم ينعكس بالتايل يف  

 مستويات جودة اؼبعلمُت كصوالن إىل أعلى اؼبعايَت العاؼبية اؼبنشودة.
 مج إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية.خامسًا: أوجه االستفادة من التجربة السنغافورية في برا

كيف ىذا اعبزء من كرقة العمل سيتم اإلجابة على السؤاؿ الثاين من أسئلة كرقة العمل ىذه ، كيف يبكن اإلفادة من      
 ذبربة سنغافورة يف برامج إعداد معلم التعليم العاـ يف اؼبملكة العربية السعودية ؟ 

الستفادة من التجربة سنغافورة يف برامج إعداد اؼبعلم كمدل إمكانية تطبيقها على برامج اإلعداد فيما ىبص جوانب ا     
 للمعلم يف اؼبملكة العربية السعودية فيمكن تلخيصها على النحو اآليت :

لعربية فيما ىبص جانب أىداؼ برامج اإلعداد للمعلم فإف اؼبتتبع ألىداؼ برامج اإلعداد يف اؼبملكة ا أواًل :     
السعودية يالحظ افتقار أىداؼ برامج اإلعداد يف اؼبملكة العربية السعودية للوضوح كالًتكيز كما أشارت ؽبا )السالوس ك 

ىػ( ،  كأهنا 1437ـ(؛ ككذلك يغلب عليها العمومية كأهنا تصاغ بطريقة إنشائية كما أؼبح إيو )الثبييت ،2111اؼبيماف ،
اد كعدـ التنصيص علي عملية اإلعداد إال ما ندر ، كلعل القوؿ بعمومية األىداؼ مبثوثة ضمن أىداؼ مؤسسات اإلعد

كعدـ كضوحها يتأكد بالرجوع ؼبواقع اإللكًتكنية للجامعات السعودية ككذلك بعض اإلصدارات كاألدلة اليت تصدرىا 
 اعبامعات كالكليات التابعة ؽبا ذات العالقة بربامج إعداد اؼبعلم .

زامان على القائمُت على برامج اإلعداد يف اؼبملكة العربية السعودية االستفادة من التجربة السنغافورية يف لذا كاف ل      
جانب أىداؼ عملية اإلعداد كإجراء مراجعة جذرية كشاملة ألىداؼ برامج إعداد اؼبعلم باؼبملكة العربية السعودية كإعادة 

بعض اؼبعايَت اليت يبكن أف تصاغ من خالىا أىداؼ براج األعداد كىي   صياغتها بالشكل اعبيد كاؼبناسب ، كيبكن اقًتاح
 كاآليت :

اؼبعيار األكؿ: أف تكوف األىداؼ شاملة كمتنوعة لكافة جوانب عملية اإلعداد كـبتلف التخصصات اليت تدّرس  -
 دبؤسسات اإلعداد.

 اؼبعيار الثاين: أف تكوف مشتقة من الفلسفة الًتبوية للمجتمع.     -
 اؼبعيار الثالث: أف تكوف ؿبددة ككاضحة. -
اؼبعيار الرابع: أف تكوف معلنة كمعلومة عبميع من لو صلة كعالقة بربامج إعداد اؼبعلم من إداريُت، كأساتذة، كطالب،  -

 كؾبتمع، حىت يسعى اعبميع للمساعدة يف ربقيقها.
 كتقويبها.اؼبعيار اػبامس: أف يتم صياغتها بشكل إجرائي، لتسهل عملية تطبيقها  -
 اؼبعيار السادس: أف تكوف مواكبة للتطور كالتقدـ كلسمات عصرىا الذم كجدت فيو. -

اؼبعيار السابع: أف تركز على إكساب الطالب اعبانب اؼبهارم كمهارات البحث العلمي، كاالبداع كاالبتكار،  -
 الواحد ... كإدارة الصف، التعلم الذايت، ازباذ القرار، كحل اؼبشكالت، كالعمل ضمن الفريق 
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فيما ىبص جانب اعبهة اؼبسؤكلة عن برامج اإلعداد ، يالحظ تنوع كتعدد اعبهات اؼبسؤكلة عن برامج إعداد  ثانيًا :     
اؼبعلم يف اؼبملكة العربية السعودية كإف اربد مسماىا ربت كليات الًتبية  إال أف لكل كلية أىدافها كبراؾبها اػباصة اليت 

 سب توجو القائمُت عليها كحبسب توفر التخطيط اعبيد كاإلمكانات كاؼبيزانيات اؼبتاحة ؽبا.زبتلف قوة كضعفان حب
لذا فمن اؼبمكن االستفادة من التجربة السنغافورية يف توحيد اعبهة اؼبسؤكلة عن برامج إعداد اؼبعلم كذلك من خالؿ       

كة العربية السعودية، يكوف مقرىا يف كزارة التعليم كتشرؼ إهباد جهة عليا مشرفة كمسؤكلة عن برامج إعداد اؼبعلم يف اؼبمل
على صبيع اؼبؤسسات اؼبهتمة بربامج إعداد اؼبعلم ،كتتحدد مهمة ىذه اعبهة العليا يف كضع اأُلطر العامة كالضوابط 

كالتطوير كاآلليات لعمل مؤسسات اإلعداد، كمتابعتها كتقييمها بشكل دكرم كمستمر، كإجراء التحديثات كالتحسينات 
 لربامج اإلعداد كلما دعت اغباجة لذلك، كذلك من أجل ضماف مستول اإلعداد كنوعيتو.

فيما ىبص شركط كمعايَت القبوؿ للطالب اؼبعلم دبؤسسات اإلعداد باؼبملكة العربية السعودية فإنو يبكن  ثالثًا :      
االستفادة من التجربة السنغافورية يف ىذا اعبانب كذلك من خالؿ اعتماد منهج االنتقائية يف القبوؿ كأال تكوف كليات 

ل كتعذر قبولو يف الكليات األخرل بسبب تدين درجاتو يف ضاقت بو السبإعداد اؼبعلمُت ىي اؼبالذ األخَت لكل من 
،  ؼبؤسسات اإلعدادجانب السمات الشخصية لدل اؼبتقدمُت  ، ككذلك الًتكيز التحصيل األكاديبي يف اؼبرحلة الثانوية

التعليم، فبا  ككذلك االىتماـ جبانب اقبازات الطالب كأنشطتو يف اؼبرحلة الثانوية كجانب اػبربات اليت اكتسبها يف ؾباؿ
د من جانب يعطي صورة كانطباع أكيل عن اؼبتقدـ كمدل قباحة يف اؼبستقبل يف ؾباؿ التدريس، كذلك ال بد من التأكّ 

 من أمور َتالرغبة كاؼبيل كاغبب للمهنة لدل اؼبتقدمُت ألف ذلك سيختصر على القائمُت على مؤسسات اإلعداد  الكث
  دل اؼبتقدمُت.التهيئة كاكساب اؼبيوؿ كبو اؼبهنة ل

فإنو يبكن االستفادة من التجربة السنغافورية يف برامج اإلعداد يف اؼبملكة  فيما ىبص جانب الًتبية العمليةرابعًا :      
العربية السعودية كذلك من خالؿ التدرج يف الًتبية العملية فبا يسهم يف دمج الطالب اؼبعلم يف البيئة اؼبدرسية بكل يسر 

ربديد مراحل الًتبية العملية كمن مث تقسيمها على كامل فًتة الًتبية العملية فمثالن اؼبرحلة األكىل: مرحلة  كسهولة ، فيتم
اإلعداد كالتهيئة كمدهتا أسبوعُت كتكوف داخل مؤسسة اإلعداد ، مث يليها اؼبرحلة الثانية : مرحلة اؼبشاىدة كالتعرؼ على 

، مث اؼبرحلة الثالثة : مرحلة التدريس اعبزئي ؼبدة ثالثة أسابيع ، قم اؼبرحلة الرابعة : البيئة اؼبدرسية كمكوناهتا كمدهتا أسبوعُت
مرحلة التدريس الكامل ؼبدة شبانية أسابيع ، مث اؼبرحلة اػبامسة : مرحلة التقييم كاؼبراجعة كأخذ التغذية الراجعة ؼبا مت خالؿ  

 كوف عليو جزء من تقييم الطالب اؼبعلم .كامل مدة الًتبية العملية كمن مث كتابة تقرير مفصل كي
 المراجع :

. دراسة تقويبية لربنامج إعداد اؼبعلم بكلية الًتبية باعبامعة اإلسالمية يف غزةـ(. 2116) .أبو دكقة، سناء كالولو، فتحية
 .514-465(، 1)1، مجلة الجامعة اإلسالمية

. والسياسات التربوية في مجال الموهوبين والمبدعيناإلدارة (. 2112أبو ناصر، فتحي كاعبغيماف، عبد اهلل. )
 عماف: دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة.  

 . لبناف: دار الفكر.  الموسوعة الجغرافية ) قارة آسيا ( سلسلة المعارف العامة المصورةإلياس، سليم. )د.ت(. 
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 .113-98(، 35، سلطنة عماف، ) التربيةرسالة ـ(.يف سنغافورة اؼبعلم وبدد اؼبنهج . 2111البحَتم، خالد)
تطوير برامج إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية ربيع اآلخر(. -ق1437خبارم، سلطاف كالعامرم، عبد اهلل. )

. كرقة عمل مقدمة في ضوء التجارب العالمية الرائدة إلعداد معلم القرن الواحد والعشرين )تصور مقترح(
إىل اؼبؤسبر اػبامس إعداد اؼبعلم: إعداد كتدريب اؼبعلم يف ضوء مطالب التنمية كمستجدات العصر،  جامعة أـ 

 ق. 1437ربيع اآلخر  25-23القرل، مكة اؼبكرمة، 
ـ(  2111)بكر، عبد اجمليد كداكد، عبد العزيز كرمضاف، أمَتة كبدير،السعيد كحتاتو، أـ السعد كالسعودم، رمضاف 

 .االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر.النظام التعليمي بين النمطية والتحديث نماذج عالمية
 رسالة التربيةـ(. التعليم كالتعلم باؼبسارات يف سنغافورة ) ترصبة ضبود بن سليماف العربم (. 2118تانج، نيكوالس )

 سلطنة عماف.
)ترصبة  علم التعليمية: أفضل الممارسات العالمية الهادفة لتطوير مهنة التعليمممارسات المتاف، أكف سينغ )د.ت(. 

 مؤسسة قطر(. قطر: مؤسبر القمة العاؼبي لالبتكار يف التعليم. 
. المعلم الجديد: دليل المعلم في اإلدارة الصفية الفاعلةـ(. 2116الًتتورم، ؿبمد عوض كالقضاة، ؿبمد فرحاف )

 اعة كالنشر.عماف: دار اغبامد للطب
 : دكؿ العامل. دمشق: دارعالء الدين للنشركالتوزيع. الموسوعة الجغرافية العالمية المصورةـ(. 2115تللو، نبيل)

ربيع اآلخر(. تصور مقًتح إلعداد اؼبعلم السعودم يف ضوء بعض -ق1437الثبييت، خالد بن عوض بن عبداهلل. )
ر الخامس إعداد المعلم: إعداد وتدريب المعلم في ضوء مطالب المؤتمالتجارب العاؼبية. كرقة عمل مقدمة إىل 

 ق.1437ربيع اآلخر  25-23، جامعة أـ القرل، مكة اؼبكرمة، التنمية ومستجدات العصر
 . مت االسًتجاع من موقع جريدة النهارـ( عندما تتحدث األفعاؿ. 2117مارس22الرميضي ،جاسم )

http://www.annaharkw.com/ANNAHAR/Article.aspx?id=729300&date=09
032017  

ق(. االذباىات االسًتاتيجية لتخطيط تطوير مؤسسات إعداد معلم التعليم العاـ  1417الزىراين، سعد عبد اهلل. )
 .61-11،3،جامعة الملك عبد العزيزمجلة باؼبملكة العربية السعودية.  

تعلومهم نظرة في تعليم الدول العشر األوائل في مجال التعليم عبر تعليمهم ـ(. 2114الدخيل، عزاـ ؿبمد )
 . بَتكت: الدار العربية للعلـو ناشركف. األساسي

م يف كليات الًتبية جبامعة طيبة من يناير(.كبو معايَت أكاديبية عبودة إعداد اؼبعل-ـ2111السالوس، مٌت كاؼبيماف، بدرية. )
اللقاء السنوي الخامس عشر ) تطوير التعليم: رؤى  كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس. كرقة عمل مقدمة إىل

 ـ.2111، اعبمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية )جسنت(، الرياض، ونماذج ومتطلبات(

http://www.annaharkw.com/ANNAHAR/Article.aspx?id=729300&date=09032017
http://www.annaharkw.com/ANNAHAR/Article.aspx?id=729300&date=09032017
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للمرحلة  ة قائمة على الكفايات إلعداد معلم اللغة اإلنجليزية بناء خطة استراتيجيق(. 1427الشريف، فهد ماجد. )
. )رسالة غَت منشورة لنيل درجة الدكتوراه( جامعة أـ القرل، االبتدائية في ضوء االتجاهات العالمية الحدثة

 مكة اؼبكرمة. 
 ع من :جريدة الرأي. مسترجـ( سنغافورة كجودة التعليم ؼباذا، 2116الشقَتات،صبيل عبد الرضبن . )

http://alrai.com/article/758557 
عمل  ربيع اآلخر(. برامج إعداد معلم ؾبتمع اؼبعرفة بُت التحديات كاغبلوؿ. كرقة -ق1437الشهراين، عامر عبد اهلل. )

ضوء مطالب التنمية ومستجدات  المؤتمر الخامس إعداد المعلم: إعداد وتدريب المعلم فيمقدمة إىل 
 ق.1437ربيع اآلخر  25-23، جامعة أـ القرل، مكة اؼبكرمة، العصر

 ـ. مسًتجع من:2115، مجلة المعرفةق(. الياباف. كالسعودية بُت ذبربتُت، 1436العمرم، مرًن. )
http://www.almarefh.net/chow content 
sub.php=438&Model=M&SubModel=199&lD 

 .عماف: دار كائل للنشر كالتوزيع.أجنبية ( –نظم وسياسات التعليم نماذج )عربية ـ(. 2111عياصرة، معن ؿبمود )
مجلة ـ(. مسارات سياسة التعليم يف عصر العوؼبة شواىد من سنغافورة ككمبوديا مصر: 2111كيالين ، أمل )

 ، مركز مطبوعات اليونسكو.  مستقبليات
 . عماف: دار جلة للنشر كالتوزيع .الموسوعة الجغرافيةـ(. 2118ؿبمود، ؿبمد موسى. )

 .  الرياض: مكتبة التوبة.رؤى في تأهيل معلم القرن الجديدـ(. 2112اؼبشيقح، عبد الرضبن صاحل. )
-12(،75، )المعرفةمجلة ق(. التعليم من حولنا: )يف سنغافورة اؼبعلموف ىبتاركف الكتاب اؼبدرسي(. 1432اؼبعرفة. )

28 . 
 //:www.nie.edu.ag https ق(. مسًتجع من:              1438. )المعهد الوطني للتعليم السنغافوري

رحلة معالي األستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد وزير المعارف والوفد المرافق ق(. 1417الرشيد، ؿبمد أضبد. )
. ه92/79/7171-71خالل الفترة  كوريا الجنوبية  –ابان الي –سنغافورة  –له إلى كل من إندونيسيا 

 د.ـ: كزارة اؼبعارؼ.
  http://www.bayancenter.orgـ(. مسًتجع من:              2116) مركز البيان للدراسات والتخطيط
عداد اؼبعلم يف اؼبملكة العربية السعودية يف ضوء ذبربييت الياباف ـ(. تطوير نظاـ إ2115ىويبل، ابتساـ كالعنادم، عبَت. )

 .51-31( ، 2) 4، المجلة التربوية الدولية المتخصصةكفنلندا. 
 (. الرياض .37335543) تعميم مشروع التدريب النوعي خبراتىػ( . 1437رجب28كزارة التعليم )

 

http://alrai.com/article/758557
http://alrai.com/article/758557
http://www.bayancenter.org/
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 الملخص:
توضػػ م هومػػـو ضػجلوف اصتػػوتة دااألكجلػػوت امسػوتديإ د ه ػػكّو إألػػفات اظتم جوادإ ػ از  هػػو  وا ػػ   إىل الورقػػا الثية ػا تهػف 

(.داألكجلفت لكيق ق هذه امهفاؼ أل ى اظتػهم  الوفػوإ ث ػ  CAEPجت  ا غت س ااألكجلوت امه يكإ إلألفات اظتم جلني)
متج اسػػكم اض الفراسػػػوت ال ػػػو قا د غتػػػوؿ الثيػػػ  اضتو ادتوضػػػ م هومػػـو إألػػػفات اظتم جػػػو دهومػػػـو ضػػػجلوف اصتػػػوتة دااألكجلػػػوت 

 و ؤيػػ( هػػح ث ػػ  الCAEPجت  ػػا غت ػػس ااألكجلػػوت امه يكػػإ إلألػػفات اظتم جلػػني)امسوتديإاسجلػػو متج اسػػكم اض  هػػو  وا ػػ  
دال سولا دامهفاؼ دالكطوجر الكورخيإ عتذه الكج  اا دغتوات ااألكجلوت دهمويريه دتدرته دآل ا ه ا ما    وه  اإلألػفات.دا كمت 

ادالػػق قػػف CAEP)ألػػفات اظتم جلػػني)إل امه يكػػإ ألكجلػػوتااغت ػػس د ضػػوجت جت  ػػا  الورقػػا الثية ػػا إىل غتجلوألػػا هػػح الكوفػػ وت
حيػػكو  هم ججلػػإ اظتجل كػػا الم   ػػا ال ػػموتيا دسػػوف هػػح   ػػ ز هػػذه الكوفػػ وت ضػػ درة  ف ت ػػمو د ضػػجلوف  ػػوتة    ػػوه  إألػػفات 

ضجلوف اصتوتة دالكي ني اظت كجل   هظوـ ضجلوف اصتوتة الذي يكألف هح   و وت فوضتا هح هقوي س هكمفتة ا مبو د  ه ؤدؿ
يػػػفألو هو.د دتطوي   اظتػػػفارستم ػػػو  ػػػلب د ولثػػػوت  ل ط ثػػػا اظتم ججلػػػني دهػػػفي ي ال  ػػػوه  دذلػػػل تل ػػػا أل ػػػى الكػػػأ ري اإل ػػػو  

ي كخفـ  كوئ  ااسكقصوجت درتع الث و ػوت لكيفيػف  د.هفي يهالكي ني اظت كجل  داظت كفاـ دالقوئو أل ى امتلا ا ديق و  مول ا 
ب د ولثػوت تم و  ػل هفي ي ال  وه  دامدلويوت ا دتمزيز ألهوف  ال  وه  دقفراته ا داخكثور اا ككورات لكي ني تأ ري 

 هو.دتطوي   اظتفارس
Abstract: 
The purpose of the paper was to clarify the concept of quality assurance and academic 

accreditation in the level of teacher preparation, and to highlight the most important 

aspects of the CAEP experience and to achieve these objectives on the descriptive 

approach, where the previous studies were reviewed in the current research field, 

Quality Assurance and Academic Accreditation. The main aspects of the CAEP 

experience were reviewed in terms of vision, mission, goals, historical development, 

accreditation areas, criteria, cycle, and review mechanism. 

The paper concluded with a set of recommendations. The most prominent of them:"The 

provider maintains a quality assurance system comprised of valid data from multiple 

measures, including evidence of candidates’ and completers’ positive impact on P-12 

student learning and development. The provider supports continuous improvement that 

is sustained and evidence-based, and that evaluates the effectiveness of its completers. 

The provider uses the results of inquiry and data collection to establish priorities, 

enhance program elements and capacity, and test innovations to improve completers’ 

impact on P-12 student learning and development". 
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  :مقدمةال .1
شمف المومل ههذ هط ع الق ف اضتوتي دالمش يح  ق ا ثضوريا هوئ ا مش ت سا  د ه دغتوات اضت وة ا  وإ سا يـو ي

خ ات  فيفة ا د ك   فيفا دهمورات  فيفة ل كموها هممو  هجوح ا دهح ههو  ػف ت تظم  همط وت  فيفة حتكوج إىل 
  تك ػو ق الػػفدؿ أل ػى تطػػوي   ظجلمػو الكم  جل ػػا د ػف ت تشػػمف قضػ ا الكطػػوي  داإلفػلح اظتكم قػػا    وسػوت إألػػفات اظتم ػو قػػفرا  

د فػػثيت قضػػ ا اصتػػوتة  . ف ؼت  وهتػػوهػػح ااهكجلػػوـ د الػػفدؿ الػػق تهشػػف اارتقػػوجت  هظجلمػػو الكم  جل ػػا دهػػح   جتويػػ سثػػريا  
 ؤرة اهكجلوـ الق وتة ال  وس ا دالكهو ذيا أل ى رت ع اظت ػكويوت هػح   ػا الوفػوؿ  ػوطت  ني إىل  ددضجلوهنوا دالكأس ف أل  مو 

  . د م مو قوتريح أل ى اظتهو  ا احمل  ا داإلق  جل ا دالموظت ا ه كّو اظتمويري اظتمرتؼ هبو ألوظت و  
تمػ   عألػفات دتأه ػا  ةتوفػ ت هؤس ػوت سةػري   قولػه"  لقػف( 3،ص2112صافتلي في دراستو)الدهذا هو  سفجه 

؛دالػق اظتم جػو  حيققموالق يهثغإ  ف اصتوتة الشوه ا دااألكجلوت امسوتديإ إىل ألفت هح همويري قثا اطتفها دد   هوئمو اظتم ججلني 
هح  مػا دال ػجلوح لػه  وسػكجل اريا المجلػا د هػذه اظتمهػا هػح  امسوس د تأه  ه دالرتخ ص له مبزادلا اظتمها سجلم جو هؤها تمفج 

  ما  و  ا  هوجت  أل ى هفّ  وتة  تائه .
تدف اارتقػػوجت مب ػػكّو هم جل ػػها دهػػذا يو ػػ  اهكجلػػوـ سةػػري هػػح الث ػػفاف  دا ديكػػح مي  ظػػوـ تم  جلػػإ  ف يكػػوف  ػػوألل  

أل جل و   كطوي    اه  إألفات اظتم وا ديثفد ذلل داضيو  د  وهموت  ه يكػو دسهػفا دإ ك ػرتا د ظتو  ػو دهول زيػو دال و ػوفا اظتكقفها 
إتراؾ   الق  فثيت  وهموهتو د ألفات اصتوهموت الق تكهو س أل ى ه كّو ألوظتإ د غتػوؿ إألػفات اظتم ػوا دهػذا هؤلػ  أل ػى

 .و ا إىل إثفاث تغ ريات د   اه  إألفات اظتم وسةري هح الفدؿ اظتكقفها أل جل و  ظتفّ اضت
 وتػػت  ػػوتة الكم ػػ و هط ثػػو  غتكجلم و ادهتػػفؼ إىل اارتقػػوجت مب ػػكّو اظتجلورسػػوت اظتمه ػػاامبو يضػػجلح حتق ػػق  قصػػى قػػف د 

 (.131،ص2118)قعدان، اسكووتة هح اظتوارت داظتصوترادفوا  إىل ؼت  وت ألول ا اصتوتة
 الكم ػ وا د سػول   تطوي  اظتػهم  د ال ئ س هتدر  إىل الكم  جل ا ل جلؤس وت داظتمين امسوتديإ ااألكجلوت  مه ا دت  ع

 الكم  جل ػا اظتصػوتر تطػوي  د  سوسػ و   فج يمػ ااألكجلػوت سجلػو  فج  الطلب ا  وتة مبمويري اظتم جو إلألفات القوه ا اظتمويري ر ط دد
 اطتػ ي  قثػوؿ د  سوسػإ لػ ط اظتمػين دااألكجلػوت ا ألػوـ  و ػه الكم  جل ػا دحت ػني اصتػوتة ق ػوس دىف الكم ػ و  ػوتة لكي ػني
  (.593،ص2111)عون، اظت كقثا همها دؾتوثه د

ؽتو يظم  ض درة اسكجل اريا المجلا أل ى ر ع ه كّو  وتة ؼت  وت  ظوـ اإلألفات دضثط  وتهتو لضجلوف  وتة  تاجت 
د ػق  هػفاؼ دهمػويري داضػيا دفػوا  إىل اعتػفؼ اظتم جو الذي يمفج  هو ؼت ج هنػوئإ د  ظػوـ اإلألػفات هػح خػلؿ تقػوه  تائػه 

سوويكه حبةو  ألح الكك ف اظتهشوتا دالو وجت مبكط ثوت  وتة اظتم جو دحتفيوت تدره اظتكغري د ضوجت  امهو دهو حت ني  تائه در ع
 دلكي ني  وتة    وه  اإلألفات دالكفري  دضثط  وتة ؼت  وته. الغويوت داظتووه و اصتفيفة ل رت  ا دالكم  و

 مشكلة البحث: .2
تمػػفج  ػوتة اظتم ججلػني د ػػوتة ث ػ   اههػوؾ ت س ػز تد  هكزايػػف أل ػى حت ػني  ػػوتة الكم ػ و دالهكػوئ  الكم  جل ػػا ل طػلب
 .((Scholes,2017,p19الكفريس هح اظتصط يوت اعتوها د اظتهوقشوت ثوؿ  مجول ا اظتم جو د   ئا تهو   ا تدل ا
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هػػا (2119،المغربييي)تراسػػا  هػػت  ج  قػف    فج   "رؤيييا يديييدة تحييو أدييوير عدام المعل يي ل جلهكػػفّ الةػول ل جلم جػػواظتقفج
 الكم  و د اصتوتة حتق ق هح دس جلكهه اظتمين  تائه أل ى س همكس تراسكه ه ث ا خلؿ ا    ف ا  ألفاتإ اظتم جو  عألفات ااهكجلوـ
 الكم  وادال قإ كطوي ل إفلثمو دػتودلا اظتم ججلني إألفات هؤس وت د الهظ  إلألوتة تكموىل امفوات  ف ت ههو هح. د الموـ

 هوا مػا أل ػى القػوتريح وجت ػامسو اظتم ججلػني إألػفات د  هػفا مو حتقػق لكػإ   مػو دالكػفري  الكػفريس آل ػوت دتقويػا مبهوهجمػو
 .دالكم  و الرت  ا ه فاف د داظتكلثقا ال  يما الكغريات

هػػػا إىل اظتػػػؤدت  ال ػػػهوي)الفد  امدؿ( د 338،ص2119الهالليييي ل ال،ييي د،دقػػػف  ػػػنيج ) المػػػ   -تراسػػػكمجلو اظتقفج
 جػه ا طلقػو  هػح  ع ال ا ع( ااألكجلوت امسوتديإ ظتؤس وت د  اه  الكم  و المو  الهػوألإ د هصػ  دالمػومل الم   الواقػع داظتػأهوؿ 

ؿتػػوجت ؼتك وػا هػح المػػومل  ػفاجتات سةػرية هػػح سػوف اظتم جػو ديةػا ال س ػػزة امسوسػ ا ل مجل  ػا الكم  جل ػػااوم ت د اةد ػا امخػرية د  
الرت ػػػويني دمػػػريهو  ضػػػ درة إفػػػلح هؤس ػػػوت إألػػػفات اظتم ججلػػػني دالكأسػػػف هػػػح  وتهتػػػو  كػػػاج هػػػو حتكويػػػه هػػػح ههػػػوه اد  ائق 

 تفريسادتقه وت د سول   تقوهادإتارة دمري ذلل  غ ا الوفوؿ هبذه اظتؤس وت إىل ااألكجلوت.
  فج ضجلوف إىل الم    ولو ح الكم  و د الشوه ا اصتوتة ه ف د دالم ـو دالةقو ا ال رت   الم   ا اظتهظجلا دقف  سفجت

 دالمجل  ػوت اظتػفخلت  ػوتة د الػكيكو ضػجلهمو دهػح الكم ػ وا أل  مػو يقػـو الػق الكو مػوت ه ا مػا يقكضػإ اصتػوتة
 سو ت إذا إا يكأتى لح هذا .د ههه اظت كو فيح ثو وت اظتخ  وت توا ق  ف    جبوتة يمجلا الهظوـ دلكإ داظتخ  وت؛

  امتاجت  ثقػو  ظتوافػووت ههمػو اظتط و ػا امهػفاؼ المجل  ػوت دتػؤتجي  كوػوجتةا ل مجلػا الهظػوـ ثو وت هع اظتفخلت تكطو ق
 (.2،ص2111)عكاشة ل حوالو، الق وس ا

ا سجلػو هػو اضتػوؿ د  الكم ػ وا د يػالكوو هػح  فج   جه أل ػى الػ مو  (p1,2016دراسة فوير لآخرلن)سجلو توف ت 
إألػفات اظتم ججلػني ل مجلػا د    اه إاج  فج رت ع اظتمح ا تكشكا  شكا سثري هح خلؿ اطت ات   هوجت المجلا دالكم و اظت كجل  ا 

صتػػػػوتة الكم  و؛لػػػػذلل تمػػػػفج ألجل  ػػػػا تقػػػػوه  ػػػػوتة  ػػػػ اه  إألػػػػفات الفراسػػػػ ا ديكػػػػح  ف يكػػػػوف ه ػػػػومها هثكػػػػ ة دهوهػػػػا  القوألػػػػوت
 لكي ني الكم  و دالكم و. ض دريو   ألهص ا    كمو( د مجولTPPsاظتم جو)

هػػا د إألػػفات  (311-311،ص2117شييالو ل الصيي دالو )ديشػػري  إىل   جػػه س جلػػو ازتاتت  ػػوتة الػػ اه  اظتقفج
 اظتم جو  عفج ذلل ديكح  ف يوضإ إىل  وتة اظتهكجوت الهموئ ا اظتكجلة ا د الط ثا اظتم ججلني.

سوويوت  تاجت س  وت الرت  ا ا  مإ اظت ػؤدلا ألػح ا كقػوجت هػفخلهتو هػح ؼت  ػوت دهح ههو ؾتف ض درة إألوتة الهظ  د  
أل ى همويري  هثه جو   الكم  و الةو وي؛ ل كو وا هم جلإ اظت كقثاا دإألفاتهو لك ث ا اثك و وت المص األ ى  ف يكوف هذا اا كقوجت

تاخا هذه الك  وت إألفاتا  يكهوس  هع  ػتفتة ت يب هكط ثوت تكويح لخص ا اظتم و مبخك ف  وا ثموا د ف يكوف اإلألفات
ؾتوح اظتؤس ا الرت ويا د ألص  و ال اهح يكوقف أل ى إثفاث الهق ا الهوأل ا د  هكغريات المص ا هو  ما اةراجت تكوق أل ى  فج 

  ؤيػا اخك ور دإألفات اظتم وا امه  الذي  ما اضتو ا ه يا لل لع أل ى جتورب ألوظت ا  و ياا دااسكووتة ههمو ل خػ دج 
 .0202اظتجل كا الم   ا ال موتيا د ق رؤيولكطوي  إألفات اظتم و د 
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أجربييية مجليييم ا عتمييياد ميييا عىييي  يواتييي   ول ػػػؤاؿ اة "  الورقػػػا الثية ػػػاهػػػو سػػػثق تكيػػػفت هشػػػك ا  أل ػػػىد هػػػوجت  
 ؟ CAEP)األمريكي إلعداد المعلم ن )

 :عىداف البحث .3
 "إىل الورقا الثية افؼ هت
 إألفات اظتم جو .توض م هومـو    وه   -
 توض م هومـو ضجلوف اصتوتة دااألكجلوت امسوتديإ. -
 (.CAEPإ  از  هو  وا   جت  ا غت س ااألكجلوت امه يكإ إلألفات اظتم جلني) -
 عسئلة البحث: .4
 هو    ز  وا      وه  إألفات اظتم جو ؟ -
 ؟ااألكجلوت امسوتديإهومـو ضجلوف اصتوتة د هو الملقا  ني هومـو  -
دال سػػولا دامهػػفاؼ  و ؤيػػهػػح ث ػػ  ال (CAEPا غت ػػس ااألكجلػػوت امه يكػػإ إلألػػفات اظتم جلػػني) وا ػػ  جت  ػػهػػو  هػػو  -

 دالكطوجر الكورخيإ عتذه الكج  اا دغتوات ااألكجلوت دهمويريه دتدرته دآل ا ه ا ما    وه  اإلألفات ؟
 عىم ة البحث: .5

 تكج ى  مه ا الورقا الثية ا د اصتوا   اةت ا" 
 ااألكجلوت امسوتديإ د ه كّو إألفات اظتم جو.ت كم ض    ز جتورب  -
دحتق ػػق الكهجل ػػا  تظمػ   مه ػػا إألػػفات اظتم ػو د اارتقػػوجت  ولمجل  ػػا الكم  جل ػااإذ يمػػف هط ثػػو  د ه ػو  ه يػػو  د إألػػوتة الثهػوجتا -

 الشوه ا.
رؤيػو اظتجل كػا تو   همط وت هو فة لصو مإ ال  وسوت دهكخذي الق ار د غتوؿ إألفات اظتم و د س  وت الرت  ػا د ػق  -

 ـ.0202
 تقفـ إضو ا هو فة إىل  ت  وت إألفات اظتم و د اظتككثا الم   ا. -
 تشكا اسكجو ا لكوف وت الفراسوت الم جل ا داظتؤدت ات دالهفدات الم   ا د غتوؿ إألفات اظتم و.  -
 مصدلحات البحث لأعريفاأها اإليرائ  ة:  .6
  :يم ج مػػوالجييودة Kivati 2017,p19) )ػػو  هوافػػووت ألهوفػػ  هػػفخلت دألجل  ػػوت دؼت  ػػوت  ظػػوـ الكم ػػ و : أهنج

 الذي يقفـ خفهوت ت يب دتوهو   فيوب اظتص يا الفاخ  ا داطتور  ا هح خلؿ ت ث ا توقموهتو الضجله ا دالص حيا .
و" غتجلوألػا هػح  تاجت الػق تػؤتي القو  ػا ل ق ػوس دالػق تكضػجلح هؤلػ ات حتػفت ه ػكويوت ام اظتمػويريدديكههو تم يومو إ  ائ و   أهنج

إىل حتق ػػػق  قصػػػى تر ػػػا هػػػح اإلتقػػػوف د ؼت  ػػػوت اظتؤس ػػػا الكم  جل ػػػا دالكي ػػػني اظت ػػػكجل  متائمػػػو د قػػػو  ل هػػػفاؼ الرت ويػػػا 
داظتوافووت اظتهشوتة  أس  هػ تدت د قػا  مػف دتك وػا ؽتكهنيادتقػوس  ولفر ػا الػق يػكو اضتصػوؿ أل  مػو د ػق همػويري ضػجلوف 

 اصتوتة .    
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 : أ جػػه"  فػهوألا  دل ػا ل جلم جػػو اسػإ يػزادؿ همهػػا الكم ػ و ا تكػواه هؤس ػػوت  (61، ص2113بشيارة) م ج ػػهي  إعيداد المعل ي 
ت  ويا هكخصجصا ا سجلموهف إألفات اظتم ججلني ا د س  وت الرت  اا د مريهو هح اظتؤس وت ذات الملقا ا تثمو  ل جل ث ا الق يمفج 

ف ألوهػو  ا  د فػهوأل و ا د جتوريػو ا  د مػري ذلل....دهبػذا اظتمػ  يمػفج الطولػ  عتو اظتم جو ا دسذلل تثمو  لهوع الكم  و ا سػأف يكػو 
"  تأسػػ س  د  ل جلم جػػو قثػػػا أعريفييو إيرائ ييان ب ت ييو اظتم جػػو  قو  ػػو  دأل جل ػػو  دت  ويػػو  د هؤس ػػكه الكم  جل ػػا قثػػا اطتفهػػػا .دديكههو
هوات يػػكو   مػػو إألػػفات الطولػػ  اظتم جػػو هػػح  وا ػػ  اطتفهػػا تاخػػا س  ػػوت الرت  ػػا د اظتجل كػػا الم   ػػا ال ػػموتيا خػػلؿ ألػػفة سػػ

 هكمفتة دهإ" اصتو   امسوتديإ ااصتو   اظتمين ااصتو   الةقود ا داصتو   الشخصإ .
 و"  غتجلوألا هح ام شطا دامسول   داإل ػ اجتات دالمجل  ػوت الػق  (111،ص2115محمد )تم ج مو  :الجودة ضمان  أهنج

هتفؼ إىل حتق ق اصتوتة داضتووظ أل ى اسكجل اريكمو تاخػا اصتوهمػا؛دذلل هػح خػلؿ الكقػوه اظت ػكجل  لكػاج هكو ػوت اصتوهمػا 
و"  ظػػوـ لػػوها دهككوهػػا يككػػوجف هػػح  ل ػػا هػػفاخا هد  شػػطكمو . -الكقػػوه-)الكػػفق قككول اادهإ"دديكههو تم يومػػو إ  ائ ػػو   أهنج

ااألكجلوت(ادت ػػكهف هػػذه اظتػػفاخا الةل ػػا أل ػػى غتجلوألػػا هػػح اظتمػػويري اظتوثػػفة هبػػفؼ ق ػػوس هػػفّ  ػػوتة    ػػوه  إألػػفات اظتم جػػو 
 لكيفيف  قوط القوة دتمزيزهو ادحتفيف  قوط الضمف دحت  همو .

  وتةاث ػػػ   فج ألجل  ػػػا ااألكجلػػػوت امسػػػوتديإ  أ جػػػه"  آل ػػػا لضػػػجلوف اصت (31،ص2117عييياي )يم ج ػػػه :األكييياديميا عتمييياد
دهمويريهػػو تشػػجع هؤس ػػوت الكم ػػ و المػػو  أل ػػى امخػػذ  ول قو ػػا الذات اادت ػػوألف أل ػػى الكجل ػػل مب ػػكويوت  ػػوتة ألول ػػاامبو 
ا حيو   أل ى  زاهكمو امسوتدي اادأل ى  ف ت سجز  شو وهتو أل ى المجلا اظتؤس إ. دأل  ها ع جه ي كقإ هع الق و المظ جلػا اظتكوهجػ

اضتصػػػوؿ أل ػػػى  . دديكههػػػو تم يوػػػه إ  ائ ػػػو   أ جػػػه" "د ق ػػػوب سةػػػري هػػػح امسػػػوتدي ني ديمززهػػػو إذا هػػػو  مجلهوهػػػو الومػػػو الصػػػي م
  . CAEP)ااألرتاؼ ال شتإ  وظتؤس ا الكم  جل ا  د ال  وه  الكم  جلإ هح قثا غت س األكجلوت إألفات اظتم جلني)

 منهج البحث: .7
 دهػػػو الػػػذي يمكجلػػػف أل ػػػى تراسػػػا الظػػػوه ة سجلػػػو تو ػػػف د الواقػػػعاديمكو :الوفػػػوإأل ػػػى اظتػػػهم  الثية ػػػا  الورقػػػاتمكجلػػػف 

 وفػػومو دفػػوو  تق قػػو  هػػح خػػلؿ الكمثػػري الهػػوألإ الػػذي يصػػف الظػػوه ة ديوضػػم خصوئصػػموا د الكمثػػري الكجلػػإ الػػذي يمطػػإ 
 (.74،ص2119)عباس... لآخرلن،دفوو  رقجل و  يوضم هقفار دثجو الظوه ة 

ث   قوهت الثوثةا  وا لع أل ى امت  وت الثية ا د غتوؿ  ػ اه  إألػفات اظتم جػو دغتػوؿ ضػجلوف اصتػوتة دااألكجلػوت 
امسػػوتديإ هبػػفؼ توضػػ م اظتوػػوه و اظتكضػػجلها د هػػذه الورقػػا ادهػػح   اسػػكم اض  هػػو الكجػػورب الموظت ػػا د غتػػوؿ إألػػفات هم ػػو 

( هػػػػح ث ػػػ  ال ؤيػػػػو دال سػػػػولا CAEPجلػػػػوت امه يكػػػػإ إلألػػػفات اظتم جلػػػػني)جت  ػػػػا غت ػػػس ااألكاظت ػػػكقثا دتهجل كػػػػه همه ػػػو  دهػػػػإ 
دامهػفاؼ دالكطػوجر الكػورخيإ عتػذه الكج  ػاا دغتػوات ااألكجلػوت دهمػويريه دتدرتػه دآل ػا ه ا مػا    ػوه  اإلألػفاتادا كمت الورقػا 

 (.CAEPإىل اسكخلص غتجلوألا هح الكوف وت د ضوجت همويري )
 الدراسات ال،ابقة: .8

  اض الفراسوت ال و قا الق تهودلت الكج  ا امه يك ا د إألفات اظتم ججلني أل ى الهيو اة "دقف مت اسكم
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 الدراسات العرب ة:
 تر ػػػا تطث ػػػػق همػػػويري اا ػػػس الػػػو ين امه يكػػػػإ األكجلػػػوت هؤس ػػػوت(ال،يييعودية،بعنوان:"2116دراسييية عبيييو العييييال) -

(NCATE) . إألفات اظتم جلني د س  ا الرت  ا جبوهما الطوئف 
د س  ػا الرت  ػا د  وهمػا الطػوئف؛لكيق ق هػفؼ الفراسػا ا  NCATEهف ت الفراسا إىل حتفيف تر ا ؽتورسا همػويري 

ال كا دهإ" ال  وه  اظتقفـ  ا  الكق ػ و دالكقػوه  ا   NCATE(  هف هوزع أل ى همويري 84مت تصجل و اسكث وف تضجلح )
ألضوجت ه ئا الكفريس    د  اإلهكو  وت   ا دزع ااسكث وف أل ى أل هػا هػح المجلوتة داظتوارت  ا  اطت ات  ا  الكطوي  اظتمين م

 (  ألضوجت ه ئا الكفريس د س  ا الرت  ا د  وهما الطوئف . 511)
د س  ػػا الرت  ػػا جبوهمػػا الطػػوئف سو ػػت هكوسػػطاا د ف  NCATEد ػػفت الفراسػػا  ف تر ػػا حتفيػػف تر ػػا ؽتورسػػا همػػويري 

 وخكلؼ اصتهس دال تثا امسوتدي ا داطت ة درت ع اظتمويري  وسكةهوجت هم ور  تطوي   ا ختك ف NCATEتر ا تهو ذ همويري 
  ألضوجت ه ئا الكفريس  سوف د فوحل الذسور.

( NCATE وتة  تاجت س  وت الرت  ا  وصتوهموت امرت  ا د ضوجت همويري إ ك ت)( بعنوان:"2116دراسة قد شات) -
 هح د ما  ظ   ألضوجت ه ئا الكفريس /امرتف.

( هح د ما  ظ  NCATEهف ت الفراسا إىل تق  و  وتة  تاجت س  وت الرت  ا د اصتوهموت امرت  ا د ضوجت همويري )
 ألضوجت ه ئا الكفريس ا دحتفيف ااخكل وت د د موت الهظ  د قو  ل جلكغريات اصتهس ا دال  طا اظتش  ا ا دال تثا 

وات اطت ة؛ دلكيق ق هذه امهفاؼ متج اسكخفاـ اسكث وف امسوتدي ا ا دهصفر اضتصوؿ أل ى  آخ  اظتؤها ادألفت سه
( هم ورا  هق و إىل ست غتجلوألوت" )ال اه  اظتقفها ا تق  و امتاجت ا اطت ات اظت فا  ا ا الكهوع ا 02يككوف هح )

 ( ألضو ه ئا تفريس. د وم ت588دهؤهلت  ألضوجت ه ئا الكفريس ا اظتوارت د اضتوسجلا(ادتكو ت أل ها الفراسا هح)
( سوف  فر ا )هكوسطا( هح NCATEالهكوئ " *  فج  وتة  تاجت س  وت الرت  ا د اصتوهموت امرت  ا د ضوجت همويري )

د ما  ظ   ألضوجت ه ئا الكفريس. * ههوؾ   دؽ ذات تالا إثصوئ ا د  وتة  تاجت س  وت الرت  ا د اصتوهموت امرت  ا 
اضتصوؿ أل ى اظتؤها امخريادألفت سهوات اطت ة لصوحل اصتوهموت  ث   هكغريات ال  طا ا ال تثا امسوتدي ا دهصفر

اطتوفا دامسكوذ اظت وألف دخ  إ اصتوهموت الم   ا ا د قا هفة ستس سهوات أل ى الكوا . *ألفـ د وت   دؽ ذات تالا 
 إثصوئ ا ظتكغري اصتهس. 

إل ك  زيا د اصتوهموت الو  ط ه ا مبيو ظوت  داقع   اه  إألفات هم ججلإ ال غا ا(بعنوان:2117دراسة شلدان ل عبو ل لة) -
 ( دسثا حت  همو /   طني.NCATEمزة د ضوجت همويري)

 دهف ت إىل تم جؼ داقع   اه  إألفات هم جلإ ال غا اإل ك  زيا د اصتوهموت الو  ط ه ا مبيو ظوت مزة د ضوجت همويري
(NCATE) سكثو ا د اظتقو  ا ا دتكو ت أل ها الفراسا دسثا حت  همو؛ دلكيق ق هذه امهفاؼ اسكخفـ الثوثةوف اا

 ( ألضوا .80هح  ألضوجت ه ئا تفريس ال غا اإلؾت  زيا د اصتوهموت الو  ط ه اا دالثولغ ألفتهو )
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د وم ت الهكوئ " * فج الفر ا الك  ا لواقع   اه  إألفات هم جلإ ال غا اإل ك  زيا د اصتوهموت الو  ط ه ا مبيو ظوت مزة د 
%(  فر ا تقفي )سثرية(. *تو ف   دؽ ذات تالا إثصوئ ا 04.80  غت  وزف   يب) (NCATE) ضوجت همويري

تمّز ظتكغري الفراسا  اصتوهما  د رت ع ااواتا دلصوحل  وهما القفس اظتوكوثاا  وسكةهوجت ااوؿ اطتوهس   ألضوجت ه ئا 
  ا تمّز ظتكغري سهوات اطتفها.الكفريس   قف سوف لصوحل  وهما امزه . * ا تو ف   دؽ ذات تالا إثصوئ

الكج  ػا امه يك ػا د  ظػوـ إألػفات هم ػو ريػوض  ( فل،يد ن،بعنوان:"2118") Al Madhoun دراسية الميدىون" -
 ام ووؿ دس و ا اسكخفاهمو د ػتو ظوت مزة 

ا ا  مف حتفيف هف ت الفراسا إىل تصور هقرتح    وإ إلألفات هم و ريوض ام ووؿ د قطوع مزة د ضوجت الكج  ا امه يك 
امتدار دالكوػػوجتات ظتم جلػػوت ريػػوض ام وػػوؿ داظتكوقػػع الػػذي تػػفألو إل ػػه المفيػػف هػػح الفراسػػوت داظتػػؤدت ات الم جل ػػا ا داطتػػ ة 

(  هو اظتمويري لقثوؿ 5الفدل ا ا دحتق ق ذلل أل ى الهيو الكو  هن  الثوثةني الوفوإ )اظتقورف داعت ك إ(.  وم ت الفراسا" 
( اضتف امتىن هػح المجلػا 0ت الرت  ا هإ ال مثا د المجلا هع ام ووؿ ا دالمو و ا ا دالمصث ا داات وؽ. اظتم جلوت د س  و

( الطوولػػا اظتثكػػ ة تك ػػف 0د ريػوض ام وػػوؿ هػػو اضتصػػوؿ أل ػػى تر ػػا الثكػػولوريوس د الكم ػػ و د ه ث ػػا الطوولػػا اظتثكػػ ة. 
ا ث ػػػ  ت سػػػز اظتػػػوارت اظتوتيػػػا أل ػػػى تػػػأ ري ااجتوهػػػوت الككهولو  ػػػا  اظتزيػػػف هػػػح س  ػػػوت  ق ػػػوـ الكم ػػػ و د اصتوهمػػػوت امه يك ػػػا

( NCATE( إألفات ام ووؿ ل كو وا هم جلني د ضوجت اا س الو ين األكجلوت همويري   اه  تم ػ و اظتم جلػني )8المفيفة. 
هح خلؿ غتجلوألا هكهوألػا هػح الػ اه  اصتوهم ػا.  ومػ ت الفراسػا  قػوط ضػمف د الواقػع تمػف اظتم جلػني د ػتو ظػوت مػزة ا 
دد ضػػوجت ذلػػل مت تصػػورهو د غتػػوات" )هكط ثػػوت القثػػوؿا  ػػػ ؽ الكػػفريسا اطتطػػط دالػػ اه ا الكق ػػ و(ا  دفػػت الفراسػػػا 

اإلألػػفات دالقثػػوؿ د ختصػػص ريػػوض ام وػػوؿ ا دالقثػػوؿ يقكصػػ  أل ػػى  ضػػ درة المجلػػا لكثػػين هػػذا الكصػػور ا ده ا مػػا  ػػ اه  
 الطولثوت. 

 /الم اؽ."تقوه  وتة   اه  س  ا الرت  ا امسوس ا د ضوجت همويري إ ك ت م( بعنوان:"2118دراسة سلمان...لآخرلن ) -
؛دلكيق ػق هػذا  (NCATE)ريدقف هف ت إىل تقوه  وتة   اه  س  ا الرت  ا امسوس ا د اصتوهمػا اظت كهصػ يا د ػق همػوي

(  قػػػ ة خوفػػػا عتػػػذا الغػػػ ض هػػػح خػػػلؿ ااألكجلػػػوت أل ػػػى همػػػويري إ ك ػػػت ال ػػػت 81اعتػػػفؼ متج إألػػػفات اسػػػكثو ا هكو ػػػه هػػػح )
اةت ػػػػا")ال اه  اظتقفهػػػػاا  ظػػػػوـ الكقػػػػوه دالكق ػػػػ وا اطتػػػػ ات اظت فا  ػػػػاا الكهػػػػوعا  ألضػػػػوجت اعت ئػػػػا الكفري ػػػػ اا اظتػػػػوارت د اضتوسجلػػػػا( 

 ( ألضػػػػوا  هػػػػح  ألضػػػػوجت اعت ئػػػػا الكفري ػػػػ ا.د وم ت الهكػػػػوئ " فج تر ػػػػا تطث ػػػػق همػػػػويري81اسػػػػا هػػػػح )ادتكو ػػػػت أل هػػػػا الفر 
(NCATE) .  هح د ما  ظ   ألضوجت اعت ئا الكفري  ا  وجتت  هكوسطا 

 :األينب ةالدراسات 
 لقد أناللت الدراسات األينب ة أجارب إعداد المعلم ن في عدة دلل على النحو اآلأي:

 بعنوان:"Russell " (2009 ) "دراسة راسل -
 A program evaluation of Cardinal Stritch university undergraduate teacher 
education program". 
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ا إذ األكجلػفت Cardinal Stritchهف ت الفراسا إىل تم ؼ  مول ا    وه  إألفات اظتم ػو د  وهمػا سورتيهػوؿ سػرتيك د 
ال  ػػػوه   ألػػػفجت الثوثةػػػا اسػػػكثو ا اسػػػكطلع آراجت اظتم جلػػػني دهػػػفراجت اظتػػػفارسا الفراسػػػا اظتػػػهم  الوفػػػوإ الكي   ػػػإا دلكق ػػػ و 

 وإلضو ا إىل اظتقو لتا دقف خ صت الفراسا إىل الهكوئ  الكول ا" ت مف قفرة اظتم ػو اظتثكػفئ أل ػى الكووألػا هػع الث ئػا اظتفرسػ ا 
اظتفرسإا دقف  دفت الفراسا  ض درة المجلا ػتفدتة د قا هح اظت كّو اظتط وبا دألفـ القفرة أل ى حتفيف  دلويوت المجلا 

 أل ى تطوي     وه  إألفات اظتم و.
 بعنوان: Saadi &Saied "(2010)"دراسة سعدو لسع د -

  Perceptions of students, educators, and principals about quality assurance of 
elementary teacher education".   

هػػف ت الفراسػػا إىل تمػػ جؼ تصػػورات الط ثػػا اظتم جلػػني داظتم جلػػني دهػػفراجت اظتػػفارس ثػػوؿ ضػػجلوف  ػػوتة    ػػوه  إألػػفات هم ػػو د 
الرت  ا اا كفائ ػا د دايػا  هجػوب اعتهفيػاا داتثمػت الفراسػا اظتػهم  الوفػوإ الكي   ػإا دقػف اخكػريت أل هػا الفراسػا  ولط يقػا 

هػػفي  دهػػفي ة هفرسػػاا  05 ولثػػو  د ولثػػا د 033هم جلػػو  دهم جلػػا د 501تا  هػػهمو  ػػ   814المشػوائ ا الطثق ػػا دالثػػولغ ألػػفتهو 
دلكيق ق هفؼ الفراسا اسكخفـ الثوثةوف اسكثو كني دهقو لت هع هفي ي دهفي ات اظتػفارسا دقػف  ومػ ت  كػوئ  الفراسػا 

الكػفريس اظتػؤه ني د قصػو  د  ف  س وب احملوض ة هو امس وب ال وئف د ألجل  ا الكػفريس د ف ههػوؾ  قصػو  د  ألضػوجت ه ئػا 
 اظت ا ق امسوس ا د   ئا الكم  و. 

 بعنوان:Dilshad " (2010 )" دراسة دلشاد -
"Quality indicators in teacher education programs". 

 د س  ػػػػوت الرت  ػػػػا د اصتوهمػػػػوت الثوس ػػػػكو  ا هػػػػف ت الفراسػػػػا إىل تمػػػػ ؼ تػػػػو   هؤلػػػػ ات اصتػػػػوتة د  ػػػػ اه  إألػػػػفات اظتم ػػػػود 
 ولثػو  د ولثػاا دلكيق ػق هػفؼ الفراسػا  070اضتكوه اا داتثمػت الفراسػا اظتػهم  اظت ػيإا دقػف تكو ػت أل هػا الفراسػا هػح 

 ق ةا دقف  وم ت  كوئ  الفراسا  ف تر ا تػو   هؤلػ ات اصتػوتة د  ػ اه  إألػفات  02اسكخفـ الثوث  اسكثو ا هكو ا هح 
 اظتم و  وجتت  فر ا هكوسطا.

ه ػػػػكّو إألػػػػفات اظتم جلػػػػني اظتػػػػول زيني لككوهػػػػا تكهولو  ػػػػو اظتم وهػػػػوت  بعنييييوان: (2115ح،يييين )عبييييو ال&  عمييييردراسيييية 
  دااتصوات د   ه د  تائمو الكم  جلإ

هػػف ت الفراسػػا إىل تق ػػ و ه ػػكويوت إألػػفات اظتم جلػػني اظتػػول زيني د اسػػكخفاـ تكهولو  ػػو اظتم وهػػوت دااتصػػوات د ألجل مػػو د 
 و ه ػػكويوت إألػػفات اظتم جلػػني اظتػػول زيني د تكوهػػا تكهولو  ػػو اظتم وهػػوت دااتصػػوات الكفري ػػإ.    يػػت هػػذه الفراسػػا لكق ػػ

مت اخك ػػورهو ألشػػوائ و  د هػػذه الفراسػػاا دهػػو هػػو ديةػػا   هم جلػػو   7002دتأ ريهػػو د الػػكم و دالكم ػػ و دقػػف تضػػجلح أل هػػا الثيػػ  
 هػفا .د وم ت  10الفراسػا د اسػكث وف هكػوف هػح  سوها الكم  و اا كفائإ دهم جلإ اظتفارس الةو ويا د هول زيو. ددتة ت  تاة

الهكوئ   ف ه كّو اسكخفاـ اظتم جلني لككهولو  و اظتم وهوت دااتصوات د ألجل مو الكم  جلإ د ه كّو ههخوضا د ثني 
 الفراسااسكخفاـ تكهولو  و اظتم وهوت دااتصوات هو د اظت كّو اظتقثوؿاسجلو تّ  أل ها   ف تكويهمو د ه ث ا اإلألفات
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امتاجت الكم  جلػػػإا أل ػػػى الػػػ مو هػػػح  ف ق ػػػوت الوقػػػت قػػػف تم ػػػق  د إ و  ػػػو   ا   ف تكهولو  ػػػو اظتم وهػػػوت دااتصػػػوات حتق ػػػق تػػػأ ري 
 اسكخفاهموا د ف تكهولو  و اظتم وهوت دااتصوات تؤ    شكا إ و  د تم و الطلب. 

 ( بعنوان:"2017") Al-Rawashdeh دراسة الرلاشده"
"Evaluating the dispositions of teacher education candidates : a place for self-
assessment" 

اظتم جلني د  وهما   و هك  كو امهريس ا اضتكوه ا لمهوف  ااألكجلوت الةل ػا اةت ػا" ذػوذج  حبةت الفراسا د  مو الطلب
 و دامخلؽ اظتمه ا ل جلفرسني  هوجت أل ى همويري اا س الكق  وا دألجل  وت الكق  وا دتق  و تو موت الطلب ؿتو ههظوها الق

ا دارتثو مػو  كهجل ػا ههظوهػا القػ و دااجتوهػوت اظتمه ػا لػفيمو. األك جلػف (NCATE) الو ين األكجلػوت  ػ اه  إألػفات اظتم جلػني
هػح سػا  اظتهم  الهوألإ د هػذه الفراسػاا داسػك خفهت ههمج ػا ااجلوألػوت اظت سػزة ث ػ     يػت هػع  ر ػع غتجلوألػوت داثػفة

ا دالكم ػػػ و 0ا دالطوولػػػا اظتثكػػػ ة ف 52ا دالرت  ػػػا الةو ويػػػا ف 0هشػػػرتسني ف  0ااجلوألػػػا اا كفائ ػػػاا دتضػػػجلهت  الرت  ػػػاهػػػح 
. لقف مت تو  ه امسئ ا ل طلب اظتشػرتسني ثػوؿ  مجلمػو ظتهظوهػا القػ و دامخػلؽ دتو موتػه دألجل  ػا تق ػ جلمو 8اطتوص ف 

سػإ إلألػفات اظتم جلػني دد هنويكػػه.  هػوجت أل ػى الكي  ػاا تثػنيي  ف الكق ػ و الػذا  ل طػػلب د عتػذا الومػو د  فايػا    ػوغتمو الفرا
هػػػذه اصتوهمػػػا ديكػػػوز  ػػػولمجلق اظتوػػػوه جلإ دالو  ػػػوإ الواضػػػما دد ػػػف الطػػػلب  ف ألجل  ػػػوت الكق ػػػ و سو ػػػت هوموهػػػا دفػػػغرية. 

ألكجلػػػوت اظتق  ػػػا أل ػػػى  ػػػ اه  إألػػػفات دخ صػػػت الفراسػػػا  كوفػػػ وت لكػػػا هػػػح  ػػػ اه  إألػػػفات ل جلم جلػػػني دهؤس ػػػوت الكق ػػػ و داا
  اظتم جلني.
 ( بعنوان:(Fallona & Johnson,2017 تراسا

"An Examination of Features of Evidence-based Teacher Credentialing 
Systems" (دراسة مالمح عتظمة ا عتماد المعتمدة على األدلة)  

 يص الثيوث اضتول ا دال  وسوت اظتكم قا مبواف ا تطوي   ظوـ األكجلوت اظتم ججلني القوئو أل ى امتلا د  دقف هف ت إىل
 دايا هويح.

الذيح لفيمو هم  ا قويا  الط ثا اظتم ججلني اخك ور دتوو ف"لػ حيكوج  ظوـ األكجلوت اظتم جو القوئو أل ى امتلا"  فج  وم ت الهكوئ د 
تق  و اظتم ججلني د  .ألول ا اصتوتة هع الكو  ه داإلل اؼ القوي ه فا  اتو ري جتورب .د  س م جلوهنوالفراس ا الق مبيكّو اظتوات

 اظت ليني أل ى  تائمو.
 :إعداد المعل برتامج  هومـوالنظرو:  اإل ور
ػو( TPPs ػ اه  إألػفات اظتم جػو ) Feuer…et al("2013,p1)"فيوير لآخيرلنيمػ جؼ  اظتكػوف الػذي يكك ػ    أهنج
 المجل  ا. الصووؼا  وإلضو ا إىل الكم ض اظتثك  لكج  ا   فوؿ الكفريس داظتم  ا امسوتدي اهح   سوسو   اظت كقثاهم ججلو   ه 
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 الػق الرت ويػا الو  ػووت اظتخك وػا؛دذلل لكمػفت اظتم جػو إألػفات   اه  أل  مو ارتكزت الق دالو  ووت ااجتوهوت دقف تمفجتت
 ثػوؿ الهظػ  د مػوت تمػفجتت  قػف لػذلل دو د مػوا د ك جػا دإهكو وهتػو رهػوتطو  تر ػوت د دالكثػويح الػفدؿا ت ػل تكثهوهػو
 (.88،ص2111)الرتت ،ي،دس و كه   اإلألفات اإلألفاتا دسثا   اه  د الرتس ز دػتودر اإلألفاتا  وا  

ادث ػػػوة   إفج سػػػاج هػػػفخلت دألجل  ػػػوت س ج ػػػوت الرت  اا سػػػوتذةادهق رات تراسػػػ ااد  ائق تم ػػػ وا د  شػػػطا  ل  ػػػا هكهوألػػػا 
 وهم ػػا ذات هوافػػووت هم هااددسػػوئا تقػػوه دت   ػػا ألجل  ػػا ه فا  ػػاادتووألل   ػػني هػػذه اظتػػفخلت  ػػوجتت لكمػػفج الطولػػ  د 

 ت ل الك ج وت هح  ر ما  وا   رئ  ا" هإ اإلألفات امسوتديإاداإلألفات اظتميناداإلألفات الةقوداداإلألفات الشخصإ.
تمػػفج غتجلوألػػا اظتقػػ رات الفجراسػػ ا الػػق يفرسػػمو الطولػػ  تاخػػا س ج ػػوت الرت  ػػا ا  :اإلعييداد األكيياديمي للداليي  المعل يي-عل ن 

د سول   تم  و هذه اظتق رات دتقوديمو ألجل  ا إألفاته إألفاتا   سوتدي و  لكم  و هةا هذه اظتق رات ا  د  مض هذه اظتق رات إىل 
 ى  سوسه هوات دهق رات د سول   تم ػ و اإلألػفات تله ذه ألهفهو يكخ ج هح الك ج ا ديصثم هم ججلو .داظت كّو الذي يمطى أل

امسوتديإ يكيػفت مب ػكّو اظت ث ػا الػق سػ قـو هم جػو اظت ػكقثا  ولمجلػا   مػو.إفج اعتػفؼ المػوـ هػح اإلألػفات امسػوتديإ هػو  ف 
م  جلمػػو د يػػكومو الطولػػ  اظتم جػػو تومجلػػو  سػػوهل   سوسػػ وت دهوػػوه و دثقػػوئق اظتػػوتةا د اظتػػوات الفراسػػ ا الػػق س كخصػػص د ت

 اظت كقثا.
اإلألفات اظتمين ل كم  و هو اسك وب اظتم  ا الصي يا داظتمورة المول ا الػق حيكو مػو اإلعداد المهني للدال  المعل  : -ثات ان 

هم جو اظت كقثا د  فوؿ همها الكم  و د دضوألمو د سول ثمو ثىت يكجلكح هح الكموها الومجوؿ الهو م د ألجل  ا الكم  و دحيقق 
مو اظتهشوتة.ديشػػجلا هػػذا اإلألػػفات  و ثػػو   ظ يػػو  هكم قػػو   ولفراسػػوت اظتمه ػػا الهظ يػػااد أل ػػـو الرت  ػػا دأل ػػو الهوساد يضػػو   هػػفا 

 و ثو  ألجل  و  هكم قو   ولكفري  المجل إ اظت فال  الرت  ا المجل  ا  الذي يضع الطول  اظتم جػو د هوا مػا الواقػع الكم  جلإاديضػع 
 الكج  ا.قفراته دهموراته أل ى ػتل 

إفج اإلألػفات الةقػػود ل طػلب د س ج ػوت الرت  ػا هػو اسك ػوهبو د   هػوجت تراسػػكمو اإلعيداد الثقيافي للدالي  المعل ي : -ثالثيا"
  مض  وا   الةقو ا الموهااد مض  وا   الةقو ا الكخصص ا اظت تثطا مبوتة ختصص ساج ههمو. 

الشخصػإ هػح امهػور اظتمجلػا د غتػوؿ إألػفات هم جػو اظت ػكقثااث   إفج اإلألػفات رابعاني اإلعداد الشخصي للدال  المعل ي :
تمػػػػفج همهػػػػا الكم ػػػػ و  سةػػػػ  اظتمػػػػح   ثػػػػو  دسػػػػم و  دراجت ال ػػػػجلوت داطتصػػػػوئص الشخصػػػػ ا ال ػػػػويا دال ػػػػ وؾ الشخصػػػػإ اظتكجل ػػػػز 

د هػػػؤاجت  دااجتوهػػػوت دالقػػػ و دااهكجلوهػػػوت اظت مػػػوب   موا ػػػوظتم جو قػػػفدة لكله ػػػذه دتػػػهمكس لخصػػػ كه لػػػموريو  دا لػػػموريو  
 (.82ص-47،ص1996)راشد،الكله ذ  

 مفهوم ضمان الجودة لا عتماد األكاديمي:
إتخوؿ آل وت ضجلوف اصتػوتة د المفيػف هػح  متج    جه قف ((Lange & Kriel  "2017,p7 تج لكري ل" يّ 

  ظجلا الكم  و المو  ههذ  دائا الةجلو  ه ػوت ا  ػفجتا  د الث ػفاف الصػهوأل ا دهػح   اا كقػوؿ إىل المػومل الهػوهإ ث ػ   فػثيت 
( إتخػػػوؿ EQAس وسػػػا الكم ػػػ و المػػػو   سةػػػ  ألوظتػػػا.دسوف هػػػح الهكػػػوئ  ال ئ  ػػػ ا إل شػػػوجت ه ئػػػوت ضػػػجلوف اصتػػػوتة اطتور  ػػػا )

 ( أل ى اظت كّو اظتؤس إ.IQAألجل  وت ضجلوف اصتوتة الفاخ  ا )
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ػػػف د الوقػػػت الػػػذي يمػػػكو   ػػػه  ظػػػوـ ضػػػجلوف اصتػػػوتة الفاخ  ػػػا   جػػػه  ((Martin "2018,p24 ميييارأ ن" ديؤسج
(IQAولفر ا امدىل  كمزيز اصتوتة امسوتدي ا ا  عفج لفيه القػفرة أل ػى إقوهػا الػ دا ط الضػ دريا  ػني امدسػوط امسوتدي ػ  ) ا

دسػوؽ المجلػػا. د ولومػا ا  ػػعفج اإل ػػ اجتات اظت تثطػا  ضػػجلوف  ػػوتة الػ اه  امسوتدي ػػا لػوئما  ػػفا    جلػػو يكم ػق مب ػػألا هػػو إذا  
  سوف ال  وه  يكجلولى مبو   ه هح سوويوت هع الكوويوت اظتط و ا د سوؽ المجلا.

ااألكجلػوت(ا ي  فج -الكقػوه-)اظت ا مػادقف  لورت تراسوت ألفيػفة  فج لضػجلوف اصتػوتة  ل ػا هػفاخا  سوسػ ا دهػإ" 
 ااألكجلوت امسوتديإ يمفج  ثف هفاخا ضجلوف اصتوتة.

-AlHamad & Aladwan" 2017,p11 الحمييد لالعييدلان" ػػ  ي اظتؤس ػػ ا هتػػفؼ  وظت ا مػا 
قور كمػو إىل تق  و  مول ا  ظوـ ضجلوف اصتوتة د اظتؤس ا هقو ا غتجلوألا ػتفتة ه ثقو  هػح هؤلػ ات اصتػوتة ا ديكػح ه ((12

 وظتمػػويري الفدل ػػا. دهتػػفؼ هػػذه المجل  ػػا إىل حتفيػػف هػػوا ح قػػوة الهظػػوـ دااػػوات الػػق تو ػػف   مػػو  ػػ ص ل كي ػػني.  هجلو ت سػػز 
ه ا ما ال  وه  أل ى ضجلوف  وتة ال اه  امسوتدي ا اظتو وتة تاخا غتوؿ همني  د غتوؿ همني. سجلو هو اضتوؿ هع اظت ا ما 

 عألفات تق ي  الكق  و الذا  ا دالذي يكو تقفديه إىل ق و ه ا ما الكم ػ و المػو . د مػف اظت ا مػا ا اظتؤس  اا تقـو اصتوهموت 
يكو إألفات تق ي  يوضم هو إذا سوف ساج    وه  ي يب اضتػف امتىن هػح اظتمػويريا دتقػفه توفػ وت ل كي ػني.دتكو ه ا مػا رت ػع 

   ػوه  )ههمػو أل ػى ألػفت هػح اظتؤلػ ات الو أل ػا"  ات ا حيكػوي سػاج ال اه  تاخا الك  ا د دقت داثف  وسكخفاـ  ر ما هؤل
 (. مجول ا إتارة دضجلوف اصتوتة-اظتمويري امسوتدي ا ل خ  ني-سوويا ال  وه -الكم و

د اظتػػػؤدت  المػػ   الػػػفد  ال ػػػوتس لضػػػجلوف  ػػوتة الكم ػػػ و المػػػو   فج تقػػػوه  (567،ص2116إبيييراى  )سجلػػو يػػػّ  
امتاجت دق وسػػه يمػػفج هط ثػػو   سوسػػ و  لهجػػوح اظتؤس ػػا د تطث ػػق اظتػػفاخا اضتفيةػػا د إتارة امتاجت؛دذلػػل مفج الغويػػا هػػح تقػػوه 

الكقػػفجـ دتو  قمػػو دتراسكموا يضػػو  يمػػفج امتاجت دق وسػػه هػػو حت ػػني  تاجت اظتؤس ػػا ل وقػػوؼ أل ػػى  تلػػا تظمػػ  ثػػوات الكي ػػني د 
  ق وس امتاجت ض درة إلثفاث الكغ ري هح خلؿ هم  ا  قوط القوة دالضف د الك وف اظتؤس إ.

فج ه ئػػوت ضػػجلوف اصتػػوتة دااألكجلػػوت عتػػو تػػأ ري   ((Klemenčič" 2017,P1-2  كل م ن،يي  يػػّ  دعتػػذا 
يشكج وف د المفيف هح الهواثإ ألجل  وت  سوس ا د د كم  و المو  ؛ ؽتورسوت الكم  و المو  د هؤس وت ال دهثول  دهوـ 

 هح ت ل الق تكأ   هبو  ي  ما ثكوه ا  د قّو ال وؽ. هؤس ا الكم  و المو   ط يقا  سة   مه ا دات وقو  
غتجلوألا اظتوافػووت دالشػ دط الػق  ػ   ف تكػو    و" همويري اصتوتة دااألكجلوت امسوتديإ لك  وت الرت  ا  أهنج  دتم جؼ

تصجل و هوقع س  وت الرت  ا  -الهظوـ اإلتاري  -د ألهوف  دتووأللت س  وت الرت  ا )رؤيو س  وت الرت  ا درسولكمو د هفا مو 
 ومسػكوذ  اتصػوؿا آل ػا ظػوـ القثػوؿ دالك ػج ا د  -  اظت ا ػق الموهػا–اظتموهػا–اظتثول الثه ا الكيك ا  -اإل رت ت  أل ى لثكا
اإلألػػلـ  -  الكق  فيػػا داإللكرتد  ػػا اظتهػػوه   -   ألضػػوجت ه ئػػا الكػػفريس اإللػػ اؼ امسػػوتديإ  - ظػػوـ الفراسػػا  -اظتشػػ ؼ 
دتويػػا س  ػػوت الرت  ػػا( حب ػػ  تمجلػػا أل ػػى ت ث ػػا اثك و ػػوت اظت ػػكو فيح هػػح هػػذا  خطػػا -ا س  ػػوت الرت  ػػا   جػػوأل  -دالفألويػػا 

الحب شيييييييييي ل  )هػػػػػػػػػح اصتػػػػػػػػػوتة د ضػػػػػػػػوجت ااجتوهػػػػػػػػػوت الموظت ػػػػػػػػػا تكصػػػػػػػػػف مب ػػػػػػػػػكّو ألػػػػػػػػوؿ  الهظػػػػػػػػوـا دتػػػػػػػػػؤتي إىل ؼت  ػػػػػػػػوت 
 (.7،ص2119العمرو،
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ديم ؼ ااألكجلوت سو ه  تاة  مجولا لضجلوف  وتة المجل  ا الكم  جل ا دؼت  وهتو داسكجل اريا تطوي هو؛لذا يمفج ااألكجلوت د 
د هؤس ػوت الكم ػ و د المفيػف هػح تدؿ الموملاسجلػو  الكم  و هح القضويو الق دتةا الصفارة  ني هش دألوت الكطوي  الرت ػوي

 فج حتق ق اصتوتة د الكم  و يمفج هح  هو الكيفيوت الق  دلكمو سةري هح الفدؿ اظتكقفها  مه ا خوفا س ث ا ل كطوجر دالثي  
و القػػفرة اظتؤس ػػ ا داظتهو  ػػا؛لذا  ػػ زت  مه ػػا ضػػجلوف اصتػػوتة دااألكجلػػوت سقضػػ ا ػتوريػػا د رت ػػع  ؿتػػوجت المػػومل هػػح خػػلؿ تق ػػ 

ل جلؤس ػػوت الكم  جل ااإضػػو ا  إىل الووأل  ػػا الكم  جل ػػا ل  اه اسجلػػو  ػػ زت اضتو ػػا إىل د ػػوت س ػػوف د ػػين يقػػـو  كهو ػػذ دهكو مػػا 
  اه  اصتوتة دااألكجلوتادالكأسفج هح ق وـ اظتؤس ػوت الكم  جل ػا  كقػفه  ػ اه  تم  جل ػا ذات  ػوتة اسػوف اصتػوتة دضػجلوهنو د 

 ه ا  ض دريو  تكهوس  هػع اثك و ػوت سػوؽ المجلػا دحتق ػق الكهجل ػا ااقكصػوتيا دالمفالػا اا كجلوأل ػا دالكهقػا الكم  و  فثيت 
 (.1،ص2116)مري ن،الطل 

سػػثق  فج هػػفاخا ضػػجلوف اصتػػوتة الةل ػػا هككوه ػػا دهكفاخ ػػا هػػع  مضػػمو الثمض؛لػػذلل ؾتػػف د امت  ػػوت  ؽتػػوديظمػػ  
دالثيػػوث هػػح خي ػػط  ػػني هػػذه اظتوػػوه و الةل ػػاادههو ا ػػفج لهػػو  ف  وضػػم هػػذه اظتوػػوه و حب ػػ  الومػػو المػػوـ ظتػػو  ػػوجت د هػػذه 

 امت  وت دالثيوث أل ى الهيو اة "
 (المرايعة عل التدق قAudit:) دهإ ألجل  وت تفق ق هفّ حتق ق اظتؤس ا  د ال اه  ظتمويري ضجلوف اصتوتةادهذا يشو ه

( ا وسكخفاـ  تدات ألجل  وت الكفق ق Assessment( دالكق  و)Measurementإىل ثفٍّ سثري هصط يإ" الق وس)
 لكق  و .يقو  ه الق وس ادتقفي  تر ا  تاجت اظتؤس ا  د ال  وه  د ق همويري ضجلوف اصتوتة يقو  ه ا

 ( التقويEvaluation:) دهو تمزيز  قوط القوة ادحت ني  قوط الضمف د  تجت اظتؤس ا  د ال  وه  ادهإ ألجل  وت
 ت كهف جبوه هو أل ى  كوئ  الكفق ق)الق وس دالكق  و(.

 (ا عتمادAccreditation:)دهو ااألرتاؼ احمل إ  د الموظتإ  فج اظتؤس ا  د ال  وه  قف ثققت همويري ضجلوف 
و  اصتوتة سو ا ادت كهف ألجل  وت ااألكجلوت أل ى  كوئ  ألجل  وت الكفق ق دالكقوه ال و قاادهذا ااألرتاؼ ل س تائجلو ادإذج
هش دط  وسكجل اريا اظتؤس ا  د ال  وه  د احملو ظا أل ى ه كّو  وتهتو دتطوي ه د ضوجت اظت كجفات الرت ويا دالكم  جل ا 

 الصورها ل م ئوت اظتوؿتا لشموتة ااألكجلوت.هح خلؿ اظتكو ما الفق قا دال قو ا 
 :CAEP1))مجلم اعتماد إعداد المعلم ن

 لالرسالة لاألىداف: ارؤيال

 :الكجل ز د إألفات اظتم والرؤيا. 

 :غت س األكجلوت إألفات اظتم جلنييقفجـ  الرسالة((CAEP  اإل صوؼ دالكجل ػز د إألػفات اظتم جلػني هػح خػلؿ ااألكجلػوت القػوئو
 .P-120أل ى امتلا الذي يضجلح اصتوتة ديفألو الكي ني اظت كجل  لكمزيز تم و  لب 

                                                           
1
 Council for the Accreditation of Educator Preparation. 

2
 preschool to college: (P-12) .ما قبل المدرسة إلى الكلية 
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 األىداف ا ستراأ ج ة: 

إىل همػويري غت ػس  امتلػا ا اسػكهوتا   0(EPPsإألػفات اظتم جلػني ) دكممػف ػكخفـ هيسػوؼ :التح، ن الم،تمر -1الهدف 
 األكجلوت إألفات اظتم جلني ا ظت اقثا دتق  و دحت ني   اغتمو  شكا ه كجل .

 فوضتا دهك قا دلوو ا دقوئجلا أل ى الث و وت. CAEPسككوف ألجل  ا األكجلوت :ضمان الجودة -2الهدف 
  وألكثوره اضتكو د  وتة    وه  إألفات اظتم و. CAEPس كو اثرتاـ :المصداق ة -3الهدف 
 الكطث ق اظتك ق ظتثوتئ المفالا دالكهوع د تق  جلمو ل  اه . CAEPسكضجلح :اإلتصاف -4الهدف 
مب اقثا دحت ني ال  وسوت دالمجل  وت داإل  اجتات الفاخ  ا  شكا ه كجل   CAEPسكقـو :قووالساس األ -5الهدف 

 .لضجلوف الشوو  ا داظت وجتلا دالكووجتة اظتول ا دخفها دتألو ألو  اصتوتةا لككوف مبةو ا ذوذج ل جل وداة دااهكجلوـ  ولكهوع

( NCATE, http://www.ncate.org/about/vision-mission-goals). 
 التدو ر التاريخي:

 ػػمى إىل اديأل ػػى  سػوس قػػوي دتػػوري  مػين هػػح ااألكجلػػوت د إألػفات اظتم ػػو  CAEP))قػف غت ػػس األكجلػػوت إألػفات اظتم جلػػنيي
دديكههو توض م .اظتمكجلفة سو قو   الكم  جل ا زيوتة ق جلا ااألكجلوت دزيوتة اظتشورسا ا  هوجت  أل ى ألقوت هح اظتم  ا اظتؤس  ا ل جموت

 ه اثا تطوره الكورخيإ أل ى الهيو اة "
 .1954د الموـ  ( سم ئا األكجلوت مري رحب ا دمري ثكوه اNCATEاا س الو ين األكجلوت تم  و اظتم جلني )تأس س  .5
ر وت امسوتدي ا ل جلم جلني ؛ هك س لكي ني   اه  الف 5337د الموـ (TEACتأس س غت س األكجلوت تم  و اظتم جلني ) .0

 .50احملرت ني ا  دلئل الذيح يقوهوف  ولكفريس دالق وتة د اظتفارس قثا ال دضا ثىت الصف 
 .TEACد  NCATE هح قثا غتولس إتارة 0223الكخط ط د الموـ  يق تشك ا  .0
 خط طي    يق الكتق   TEACد  NCATEتقثا غتولس  د.0252د الموـ الموـ الكخط ط ل هقوش ش  تق ي    يق متج  .8

 .CAEP))اا كجلوع امدؿ ا س إتارة  (ادمت ألقفCAEP)ا الذي  دفى  كشك ا ه ئا ااألكجلوت اصتفيفة
تطػػػوي  اصت ػػػا القػػػوتـ هػػػح همػػػويري ااألكجلػػػوت دهقػػػوي س امتاجت إلألػػػفات إىل  0250د المػػػوـ صتهػػػا اظتمػػػويري دتقػػػوري  امتاجت تألػػػت .1

 وألكثورهػػػو ه ئػػػا األكجلػػػوت إألػػػفات اظتم جلػػػني  CAEP)) دهػػػويو  دؿ دايػػػا توقػػػع اتووق ػػػا لػػػ اسا هػػػع دسو ػػػت دايػػػا  اظتم جلػػػني.
 اصتفيفة.

 فػػثيت  ي ػػوؿ 5اد كػػوري   0250آب هػػح المػػوـ03 كػػوري  أل ػػى همػػويري ااألكجلػػوت اصتفيػػفة((CAEPدا ػػق غت ػػس إتارة  .0
CAEP إألفات اظتم جلني. كممفيتمجلا  شكا سوها سم ئا األكجلوت دث فة ظت 

 .8(CHEA)غت س األكجلوت الكم  و المو  هح قثا0258د الموـ  CAEP)ألرتاؼ  ػ)مت اا .7

                                                           
3
 Educator Preparation Providers (EPPs). 

4
 Council for Higher Education Accreditation. 
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همويري األكجلوت  مت تطث ق CAEP مل تمف همويري د ؛  0250د الموـ  ولكوها  NCATE د   TEAC القفديا ت كخفـ
.للألكجلوت  (NCATE, http://www.ncate.org/about/history). 

 :مجا ت ا عتماد

إألػفات اظتم جلػني الػذيح لػفيمو  ػ اه  تػؤتي إىل هػهم الشػموتات/الرتاخ ص  هكممفيد األكجلوت  CAEPألجلا  غتوؿيكجلةا 
 .دلموتات الثكولوريوس داظتو  كري دهو  مف الثكولوريوس دالفسكوراه د الوايوت اظتكيفة دتدل و  

ااألكجلوت هو ضجلوف اصتوتة هح خلؿ ه ا ما الهظ اجت اطتور  ا. ألهفهو يكو األكجلوت هؤس ا  د    ػوه  هكخصػص  ث و ا ا 
قػػػف   ثػػػت   ػػػه يوػػػإ  وظتمػػػويري الػػػق دضػػػمكمو اظتهظجلػػػوت الػػػق دتةػػػا ااكجلػػػع امسػػػوتديإ داظتمه ػػػني د فػػػيوب اظتصػػػ يا اةخػػػ يح. 

 ػوه  ظت ا مػا ؽتو  ػا أل ػى  سػوس ههػكظو. تػكو اظت ا مػوت  شػكا ل جليو ظا أل ى ااألكجلوت ا  ػ   ف ختضػع اظتؤس ػا  د ال  
 سهوات. 52إىل  7ذوذ إ سا 

هو همكجلف ػترتؼ م ه ي ا ع اإلتارات  CAEP   وغتإ(. ههوؾ  وألوف هح ااألكجلوت" هؤس إ دهمين )يط ق أل  ه  ث و و  د 
وه  ا ي مى اظتم جلوف ل يصوؿ أل ى تػ خ ص  د داظتفارس دالك  وت الق تمف اظتم جلني داظتم جلني اةخ يح.  مف إسجلوؿ ال  

اظتوؿتػا د ضػجلوف  ػوتة اصتمػوت  تدرا   ت مػ  دزارة الكم ػ و امه يك ػا  يضػو  د لموتة هح الوايا الػق ي مثػوف د الكػفريس   مو.
 .هح خلؿ صتهكمو ااسكشوريا الو ه ا ل جوتة اظتؤس  ا دالهزاها للألكجلوتيا

(NCATE, http://www.ncate.org/accreditation/about-accreditation/what-is-accreditation). 
يمجلا ااألكجلوت أل ى الكأسف هح  ف  ػ اه  اظتم جلػني تمػف د األكجلوت اظتم جلني هو خومت ل جلوا قا يضجلح اصتوتة د إألفات اظتم و. 

الػػذي ي ػػجلم عتػػو  ػػفخوؿ الوصػػا  المجل ػػإا د لهبػػو ا داضتصػػوؿ أل ػػى الكػػفري   هػػواتهو الكفري ػػ ااظتم جلػػني اصتػػفت ظتم  ػػا 
 الفراسإ ل كفريس  ومول ا.

اظتم جلػني دإ ػ اجت حت  ػا قػوئو أل ػى امتلػا   اه  إألػفاتلػه الػذا  اظت ػكجل  و لكقػر المجلا الذي حيوز ألجل  ا ايو   ااألكجلوت إ ود 
اظتكجػػذرة د الكي ػػني اظت ػػكجل  ا أل ػػى ضػػجلوف  ف  ػػ اه  اد ت ػػوألف هػػذه الكيػػوات اظت ػػكهفة إىل امتلػػا د لػػ اغتمو د مول كمػػو. 

 اإلألفات هح اظت  م  ف تهك  هم جلني  و يني.

 ديمكو ااألكجلوت  ومهور اةت ا"
  امتلػا اظت ػكهفة إىل الهكػوئ  تمػين  ف رت ػع اظتكم جلػني هػو د المرحلية الجامع ية:الدالب من مرحلة ما قبل المدرسة حتيى

 .فجل و حتفيف  مول ا اظتم جلني
 قوألفة اظتم  ا ل جلجلورسا الومولا سوؼ تهجلو. المجل  ا مورقا د الثي  دالكطوي  ا  عفج  مبو  فج  :ن  معلمو المعلم 
 لضجلوف اصتوتة ا دت وألف أل ى ر ػط اإلرتػوع الػو ين  شػأف اإلألػفات ل   وسػا  قويو   تو   ل يكو  " لكا ت التعل   الحكوم ة

 ./اظت وجتلا اطتوص  ولواياااألكجلوتهظوـ لأل ى ه كّو الفدلا دتقفه الفألو 
    همويري فورها ت  ع اظتمها :مهن و التعل. 

http://www.ncate.org/about/history)
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(NCATE,  http://www.ncate.org/accreditation/about-accreditation/why-it-
matters). 

 :معاي ر ا عتماد

اظتوؿتػػا للألكجلػػوت ألػػح ام  ػػوؿ ال ػػو قا هػػح اصتمػػوت  دألجلػػفيو   الصػػورها ألجل  ػػا األكجلػػوت ختك ػػف  ػػذريو   CAEPحتػػفت همػػويري 
( إىل خت ا س ف يثفد الهجوح د س وقمو احمل إ EPPsإألفات اظتم جلني ) كممفيه CAEPإألفات اظتم جلني. تفألو همويري 

وقا و اظتصي يا د التلا ام ني  سري طوفا طت ق  قو ا الكي ني اظت كجل  أل ى ه كّو  ألضوجت ه ئا الكفريس ا دحتفيف س وإ 
 إلومور هذا اإلؾتوز.

(NCATE,  http://www.ncate.org/accreditation/about-accreditation/caep-
voices). 

 :دلرة ا عتماد
ػ دالكيقق هػحإألفات اظتم جلني د الكي ني اظت كجل   هكممفيتشكجلا تدرة ااألكجلوت أل ى  و ي ػكو وف همػويري اصتػوتة المول ػا  هنج

 .P-12اظتط و ا لكي ني تم و الطلب هح 
إسجلػوؿ  CAEPاطتػفهوت الػذيح يثيةػوف ألػح األكجلػوت  هكممػفي ػ  أل ػى رت ػع لالو يية:عمل ة مرايعة البيرامج -عل ن 

لويػػص ػتكػػّو د مول ػػا اإلألػػفات د غتػػوات اإلألػػفات اظتخك وػػا ل جلم جلػػني دقػػوتة  الوايػػاه ا مػػا ال  ػػوه  ا دالػػذي ت ػػكخفهه 
 لوايوتاحتفت د اظتفارس دأل جلوجت الهوس د اظتفارس د خصوئ إ الق اجتة د ههوجت اظتككثوت دمريهو هح اظتكخصصني د اظتفارس. 

 .CAEPاطتفهوت سجزجت هح اتووق ا ل اسا  كممفيخ ور ه ا ما ال  وه  اظتكوح ظت
الػػػق جتجلػػػع   و ػػوت هشػػػرتسا ظتػػػفة ذتو  ػػػا  CAEPسػػا ألػػػوـ الكقػػػوري  ال ػػهويا إىل   اظتكممػػػفدف يقػػػفـ:التقيييارير ال،ييينوية-ثات ييان 

م و درضو فوث  المجلا دال ضو دالهكوئ  احملفتة الكأ ري د تم و الطلب د مول ا اظت اإل  اجتاتسهويا. توضم هذه  إ  اجتات
الكخػ ج دالرتخػ ص دالكوو ػف دهمػفات الكخ ػف ألػح سػفات قػ دض الطػلب. هػذه الث و ػوت  "دهم وهوت اظت كم ل ا هةا

 CAEPثػػوؿ تر ػا اسػػكجل ار هكممػػفي اطتػػفهوت د ت ث ػػا همػػويري  CAEPهو ػفة ل ججلػػوهري اظتكمػػفتة. يقوهػػوف  ػػع لغ 
جلوت. تو   الث و وت  يض و هم وهوت همجلا لصوحل اظت كم كني. ديكح ظتكممفي اطتفهوت اسػكخفاـ الث و ػوت  ني زيورات ااألك

 د تراسوهتو الذات ا لكي  ا ااجتوهوت دإومور اسكخفاهمو د  موت الكي ني اظت كجل ة.
د   ظجلا ضجلوف اصتوتة اطتوفا  رتع امتلا ألجل  ا ه كجل ة هفغتايكوف خلؿ تدرة ااألكجلوت :عمل ة الدراسة الذاأ ة-ثالثان 
تق يػػ  د . CAEPاطتفهػػا جبجلػػع دتهظػػ و امتلػػا إل ثػػوت  ف  ػػ اه  إألػػفات اظتم جلػػني توػػإ مبمػػويري  هكممػػفديقػػـو د ف ا كممػػ وظت

الفراسػػا الذات ػػا ألثػػورة ألػػػح غتجلوألػػا هػػح امتلػػػا دال ػػ ت الػػفاألو الػػػذي يشػػكا  سػػوس ه ا مػػػا ااألكجلػػوت دهػػو اظتصػػػفر امدؿ 
 .CAEPدار ل جلم وهوت لو يق ز 

 مػػػف ق ػػػوـ هكممػػػفي اطتفهػػػا  كقػػػفه تق يػػػ  الفراسػػػا الذات ػػػا اطتػػػوص هبػػػو ا تػػػكو ه ا مػػػا تكويه ػػػا :مرايعييية التكوين يييةال-رابعيييان 
 كم ػػني   يػػق زائػػ  هػػح اظتػػ ا مني امقػػ اف اظتػػفر ني إل ػػ اجت  CAEPظتكممػػفي اطتػػفهوت ألػػ  رت ػػع اظت ػػورات الةل ػػا. تقػػـو 

http://www.ncate.org/accreditation/about-accreditation/why-it-matters
http://www.ncate.org/accreditation/about-accreditation/why-it-matters
http://www.ncate.org/accreditation/about-accreditation/what-is-accreditation)
http://www.ncate.org/accreditation/about-accreditation/what-is-accreditation)
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ق ي ككشووف   مو  وتة دألجلق الفل ا الذي ي كخفهه اظتكممفدف لكقفه ثججمو ل و وجت ه ا ما تكويه ا خورج اظتوقع دال
 مويري دحتفيف ت س ز الزيورة د اظتوقع.وظت 

 مف اظت ا ما الككويه ا ا يقـو الو يق  مف ذلل  زيورة ظتفة يوهني إىل  ل ا  يوـ ظت ا مػا امتلػا دالكيقػق هػح الزيارة:-خام،ان 
  هوجت الزيػورة ا يقػـو الو يػق د خطط الفردس دأل هوت ألجلا الطلب دهقو ع الو فيو. "هةا اور الرت ويا الث و وت د يص اة 

-P يض و  ع  اجت هقو لت هع قوتة هكممفي اطتفهوت ا د ألضوجت ه ئا الكفريس ا دهم جلإ الكو  ه ا دالطلب ا ده ؤد  
و يق الزائ  هفّ تألو امتلا لكا هم ور ا مبو د ذلل  ي  قػوط قػوة  د  د ػه قصػور هم هػا. يقػفـ الحيفت د ا دمريهو.  12
ل و يػق ل كأسػف هػح اسكجلػوؿ امتلػا لكػا  هػو زا   إىل اظتكممف دغت س ااألكجلوت الػذي يكضػجلح تق  جلػو   هككو و   و يق الزائ  تق ي ا  ال

 هم ور د وتهتو دقوهتو.
(NCATE, http://www.ncate.org/accreditation/caep-accreditation/accreditation-cycle). 

 :برتامج مرايعة
لمجل  ػا ه ا مػا ال  ػوه . ديكػح  ف  CAEP( الػذيح يثيةػوف ألػح األكجلػوت EPPsخيضع رت ػع هكممػفي إألػفات اظتم جلػني )

دسػذلل هم  ػا  1(Candidates)تقفـ ه ا موت ال  وه  هم وهوت ق جلػا ثػوؿ الكقػفـ احملػ ز د جتػورب إألػفات اظت لػيني
تػو ري  قطػا  فايػا لككو ػا  . ديكهمو  يضػو  اإلق ارد /  د  إل وزةاظت لم داظتمورات اظتمه ا د غتوؿ ػتفت هح الرتخ ص د /  د ا

 تكط   هذه المجل  ا جتجل ػع امتلػا الػق ديكػح اسػكخفاهمو سجلصػفر لثهػوجت ثولػاد . 0(SSRتق ي  الفراسا الذات ا للألكجلوت )
 .(دقفرة اظت ليني أل ى تطث قه -احملكّو داظتم  ا الرت ويا امدؿ")ظتم ور ألح ا

 دقف ختكور الوايوت  ثف اطت ورات اةت ا"
هكممػف إألػفات  سػكيقق رت ػع  ػ اه :مع ا عتراف الوطني 7SPA الجمع ة المهن ة المتخصصة برتامجايعة مر  -عل ن 

سجلػػو هػػو اضتػػوؿ د ا(SPAsالػػق  ورهتػو اصتجلم ػػوت اظتمه ػػا اظتكخصصػا ) هػػوه  الكم  جل ػػااظتم جلػني اظتمػػويري الو ه ػػا اطتوفػا  وظت
 .ذلل مريدالكم  و د ه ث ا الطوولا اظتثك ة ا د تم  و ال يوض وت ا دتم  و الفراسوت اا كجلوأل ا ا 

إألػفات اظتم جلػػني  ثهػػوجت  دقػـو هكممػػفي:CAEP))مجلييم اعتميياد إعيداد المعلميي نالمع يار األلل ل مرايعيية دل ييل -ثات يان 
 تلػا سوه ػا ل جلم ػور سجػزجت هػح تق يػ   وفهفج يقػد  CAEP))مجلم اعتماد إعداد المعلم نللمع ار األلل لثولا تراسا 

ظتكم و دالػكم و ا داحملكػّو الكخصصػإ دأل ػو  فػوؿ  ػووت اظت لػيا ذات الصػ ا يػامتلػا الكووهذه ككهودؿ دسالفراسا الذات ا. 
سػػػػػ كو تصػػػػػه ف الث و ػػػػػوت ث ػػػػػ  غتػػػػػوات الرتخػػػػػ ص د ا داظتجلورسػػػػػا الكم  جل ػػػػػا ا داظت ػػػػػؤدل وت اظتمه ػػػػػا.  داظتهػػػػػوه الكػػػػػفريس 

إألػفات اظتم جلػني س ػف ي ػكخفهوف الػػفل ا  دإألػػفات اظتم جلػني هكممػف ديصػف هكممػفد ق الك ػ  و. ائػلػفر وت د   ده ػكويوت ا
إألفات اظتم جلني هع س طا الوايا اطتوفا هبو )ألوتة  غت س  دس مجلا هكممفمرايعة برتامج الو ية:-ثالثان ل كي ني اظت كجل .

                                                           
5
 .التعليم مهنة لشغل وظائف  المستعدون" إلى األفراد مرشحمصطلح " يشير 

6
 Self-Study Report. 

7
 Specialized Professional Association. 

http://www.ncate.org/accreditation/caep-accreditation/accreditation-cycle
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خ ػورات ادديكههو توضػ م ثهوجت   اه  تكوا ق هع  دلويوت الكم  و د الوايااظتمويري  د غت س اضتكوـ  د دزارة الكم  و  ولوايا( ل
  وصتفدؿ اة " CAEP))ه ا ما    وه  غت س األكجلوت إألفات اظتم جلني

 "CAEP))خ ورات ه ا ما    وه  غت س األكجلوت إألفات اظتم جلني"  (1)رقم جدول
س اسات لإيرامات مرايعة برتامج  

 الجمع ة المهن ة المتخصصة
مجلم اعتماد إعداد األلل ل المع ار دل ل

 CAEP))المعلم ن
 مرايعة برتامج الو ية

كل
الش
/  
صم

الت
 

س قفـ ال  وه   تلا  وسكخفاـ قوالػ  تق يػ  
) د  اصتجلم ػػػػػػػػػا اظتمه ػػػػػػػػػا اظتكخصصػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػوه  
( لكػػػػػػػػػا غتػػػػػػػػػوؿ ػتكػػػػػػػػػّو ده ػػػػػػػػػكّو اعت وسػػػػػػػػػا

الشػػموتة. سػػوؼ يصػػف الػػفل ا  تاجت اظت لػػم 
د غتجلوألا هح الكق  جلوت ال ئ   ا الق تةثت 

 .اصتجلم ا اظتمه ا اظتكخصصات ث ا همويري 

اظتم ػػور  قفـ هكممػف إألػفات اظتم جلػػني  تلػا سوه ػا أل ػى سػ
  CAEP)) ػػػػػػػػس األكجلػػػػػػػػوت إألػػػػػػػػفات اظتم جلػػػػػػػػنيامدؿ ا

ات ػػا ا دالػػذي هػػح اظتقػػػ ر سجػػزجت هػػح تق يػػ  الفراسػػػا الذ
 ف يكو قثا ت ما  لم  هح زيورة اظتوقػع. سػ كو إرسػوؿ 

إألػػػفات  دتم  قػػػوت زدار اظتوقػػػع أل ػػػى امتلػػػا إىل هكممػػػف
 اظتم جلني هح خلؿ تق ي  اظتلثظوت الككويه ا.

ألجل  ػػػػػػا ػتػػػػػػفتة هػػػػػػح قثػػػػػػا 
 .الوايا

اي ر
لمع
ا

 

األكجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت إألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفات  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس اظتم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور امدؿ ا .اصتجلم ا اظتمه ا اظتكخصصاهمويري 
 CAEP))اظتم جلني

 

دي 
التق
ت 

وق 
أ

 

سػػػػػهوات  0تدرة ااألكجلػػػػػوت الك  ػػػػػا ) هكوسػػػػػط
 .قثا زيورة ااألكجلوت ظتمظو الوايوت(

تق يػػػػ  الفراسػػػػا الذات ػػػػا )قثػػػػا ت ػػػػما  لػػػػم  هػػػػح زيػػػػورة 
 .اظتوقع(

 اظتخكورة الواياتوق ت 

يعة
مرا
ق ال

فري
 

   

 واسػػػطا  موتػػػفريثد  ػػػ ؽ اظت ا مػػػا اخك ػػػور يػػػكو 
 د غت ػػػػػػػػػس  اصتجلم ػػػػػػػػوت اظتمه ػػػػػػػػػا اظتكخصصػػػػػػػػا

 .CAEP))األكجلوت إألفات اظتم جلني

   يق زيورة اظتوقع

 

يػػكو اخك ػػور  ػػ ؽ اظت ا مػػا 
 دهػػػػػح قثػػػػػا دايػػػػػا هكممػػػػػف

 .إألفات اظتم جلني
ائج
النت

 

 
 "ق ار هع تق ي  ااألرتاؼ 

 همػػػػػرتؼ  ػػػػػه د ه ػػػػػو  ا  همػػػػػرتؼ  ػػػػػه ا  د   
زيػػف هػػح الكطػػوي  / همػػرتؼ  ػػه هػػع اظتهط ػػوب 

  .اخكثور / مري همرتؼ هبو د ه و  

هػػػح خػػػلؿ رتدت الومػػػا الككويه ػػػا أل ػػػى تق يػػػ  الفراسػػػا 
 .الذات ا

 شػأف اظتوا قػا  الوايػاق ار 
أل ػػػػػػػى ال  ػػػػػػػوه . ختك ػػػػػػػف 
المجل  ػػػػا دالهكػػػػوئ  ث ػػػػ  

يػػػكو الكأسػػػف الوايػػػا ا لػػػذا 
  ػػػػػػػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػػػػػػػح خػػػػػػػػػػػػػػػلؿ
 ااتصوؿ  ولوايا.

مة 
علو
م

اف ة
إض

 

الوث ػػف هػػو اطت ػػور خ ػور ه ا مػػا ال  ػػوه   إفج 
الػذي ديكػػح  ف يػػؤتي إىل األػرتاؼ د ػػين هػػح 

 د غت ػػػس  اصتجلم ػػػوت اظتمه ػػا اظتكخصصػػػاقثػػا 
 .CAEP))األكجلوت إألفات اظتم جلني
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)NCATE,http://www.ncate.org/accreditation/caep-accreditation/program-
review-options(. 

 :التوص ات .8

 قػػفجـ الكوفػػ وت اةت ػػا الػػق قػػف ت ػػمو د ضػػجلوف  CAEP)ألػػفات اظتم جلػػني)إل امه يكػػإ ألكجلػػوتااغت ػػس د د ضػػوجت جت  ػػا 
  وتة    وه  إألفات هم ججلإ اظتجل كا الم   ا ال موتيا"

ل جلوػػػػوه و داظتثػػػػوتئ امسوسػػػػػ ا  ألجل قػػػػو    مجلػػػػو   ديك كػػػػوف الط ثػػػػا اظتم ججلػػػػػني ف ه ػػػػؤد  إألػػػػفات اظتم ججلػػػػني  ضػػػػ درة ضػػػػجلوف -
ػػ و ا ألهػػف اا كمػػوجت ا قػػوتردف أل ػػى اسػػكخفاـ اظتجلورسػػوت اطتوفػػا  ولضػػوا ط مب د ػػا لػػف ع تقػػفـ تم ػػو لكخصصػػمو ا د هنج

 ل جلمها.ااسكمفات الك  ا د  رت ع الطلب ؿتو حتق ق همويري
ألول ا اصتوتة  ه اف  سوس وف د اإلألفات  المجل  االش اسوت الومولا داظتجلورسا   فج ه ؤد  إألفات اظتم ججلني  ضجلوفض درة  -

رت ػع  ػلب  داظتمه ا اللزهػا إل ثػوت الكػأ ري اإل ػو   ال  وسوتتطوي  اظتم  ا داظتمورات د  ط ثا اظتم ججلنيثىت يك   ل 
 .اظتفارسد ولثوت 

ح ألػػػ و ػػػوتة الط ثػػػا اظتم ججلػػػني هػػػإ  ػػػزجت ه ػػػكجل  دهػػػوتؼ هػػػح ه ػػػؤدل كم  فج ألػػػفات اظتم ججلػػػني ه ػػػؤد  إ ضػػػ درة توضػػػ م -
الق ارات الق يمفهو اظتك ووف ل كفريس  دا المجل  اداطت ات  اظتق رات الفراس اـ ألهف القثوؿ ا هح خلؿ تقفج  الكوو ف

هو هفؼ إألفات الطول  اظتم جو  وتة  ف تطوي  ه ؤدلو إألفات اظتم ججلني يوضم د   عففار الشموتات. وف ومول ا ديوف
 ال ا ع د ال  وه . اظتم ور حتق قيكو حتفيف هذه المجل  ا د هنويا اظتطوؼ هح خلؿ د اظتم و د رت ع ه اثا ال  وه . 

 اظتػػػفارستم ػػػو  ػػػلب د ولثػػػوت  د يمفجد ػػػه هػػػح الط ثػػػا اظتم ججلػػػنيتػػػأ ري هػػػح  ه ػػػؤد  إألػػػفات اظتم ججلػػػني ضػػػ درة توضػػػ م -
  أمه ا د مول ا إألفاتهو. دإقهوألموا دالكم  و د الوصوؿ الفراس ا ا داظتفارس ا  هودتطوي  

ضػجلوف اصتػوتة دالكي ػني اظت ػكجل   هظػوـ ضػجلوف اصتػوتة الػذي يكػألف هػح   و ػوت فػوضتا هػح  ه ػؤد  ض درة اثكوػوظ -
تم ػو  ػلب د ولثػوت  وه  دل ط ثػا اظتم ججلػني دهػفي ي ال  ػهقوي س هكمفتة ا مبو د ذلػل تل ػا أل ػى الكػأ ري اإل ػو  

 هو.دتطوي   اظتفارس
الكي ػػني اظت ػػكجل  داظت ػػكفاـ دالقػػوئو أل ػػى امتلػػا ا  ألجل  ػػوت ضػػجلوف اصتػػوتة دالكي ػػني اظت ػػكجل  ضػػ درة تألػػو ه ػػؤد  -

 .هفي يه مول ا  وفديق جل
ويوت ا دتمزيز  كوئ  ااسكقصوجت درتع الث و وت لكيفيف امدل ضجلوف اصتوتة دالكي ني اظت كجل  ض درة توو ف ه ؤد  -

 اظتػػػفارستم ػػػو  ػػػلب د ولثػػػوت  هػػػفي ي ال  ػػػوه  دألهوفػػػ  ال  ػػػوه  دقفراتػػػه ا داخكثػػػور اا ككػػػورات لكي ػػػني تػػػأ ري 
 هو.دتطوي  

 
 
 

http://www.ncate.org/accreditation/caep-accreditation/program-review-options
http://www.ncate.org/accreditation/caep-accreditation/program-review-options


 

مي إعداد برنامج جودة ضمان
ّ
 إلعداد ألامريكي الاعتماد مجلس  تجربة ضوء في السعودية العربية اململكة معل

 سرور آل هادي نورةأ.                                                                                                             CAEP))املعلمين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي           المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"
ان  ء الث  ز   الج 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7الفترة من أبها خلال  –جامعة الملك خالد                                
 

 
 

293 

 :المرايع
 :المرايع العرب ة-عل ن 

العربيييي اليييدللي الميييرأمر  ("تدر اظتؤلػػػ ات الكم  جل ػػا د تقػػػوه  تاجت اظتؤس ػػػوت الكم  جل ػػاا0250إ  اه واههػػوجت لػػػيوت ال ػػ ف)
رتموريػػػػػا  - وهمػػػػػا ال ػػػػػوتاف ل م ػػػػػـو دالككهولو  ػػػػػو ا9-2016/2/11ال،يييييادس لجيييييمان ييييييودة التعلييييي   العيييييالي

 .144-107ال وتافاص
إألػفات   (NCATE)("تر ا تطث ق همويري اا س الو ين امه يكإ األكجلوت هؤس وت0250  و الملا ل  ى ػتجلف ث ين)

( ا ص ص" 5(ا ع. )50ا هػػػ . )المجلييية األردت ييية فيييي العليييوم التربوييييةالطػػػوئفااظتم جلػػػني د س  ػػػا الرت  ػػػا جبوهمػػػا 
525-551. 

 .5ا تهشق ا تار ال جضو ل هش ؛ طالمعل   في مدرسة الم،تقبل("0220 شورة ا  ائ ا )
لقػػّ  د ضػػوجت ("تقػػوه    ػػوه  إألػػفات هم ػػو الرت  ػػا اإلسػػله ا د س  ػػا الرت  ػػا جبوهمػػا  ـ ا0250الثقجلػػإا خولػػف ألثػػف ا)  ػػويف)

اهكا اظتك ها ا ال موتيا. رسالة ماي،ت ر غ ر منشورةا NCATEهمويري اإل ك ت  ا س  ا الرت  اا  وهما  ـ القّ 
س  ػػا الرت  ػػا ا وهمػػا   ادل ييل الجييودة لا عتميياد األكيياديمي لكل ييات الترب يية(" 0223ا فػػووجت ؛ المجلػػ يا ألوئشػػا )اضتث شػػإ

 .  ثا
 وأل  ا هق رات اطت ات اظت فا  ا د إألفات  ػلب د ولثػوت الرت  ػا الوه ػا اظتم جلػني  ك  ػا ("هفّ 0250ا ػتجلف هو م)الفدس ي

 ا(NCATE)الرت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جبوهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اظت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموت همه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق همػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويري اا ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 .815-851(اص ص"5(ا ع. )57ه . ) مجلة العلوم التربوية لالنف، ة.

 ا القوه ةا تار الوك  الم   . ترب ة العمل  ةاخت ار المعل   لإعداده مع دل ل لل(" 5330رالف ا أل إ) 
 الجامعية مجلةاظتكغرياتا   ثمض دأللقكمو الصو ا ل  شطا اظتم جو الطول   تاجت ه كّو تقوه("0252)ػتجلف ال  ك  إاػتجلوت

-40ص امدؿا المػفت ألش ا الةوهح اإل  و  اااا ف الفراسوت    طنياس   ا دالكم  وامزةا الرت  ا دزارةا اإلسالم ة
 .528ص

مجلية كل ية  ،"تقوه  وتة   اه  س  ػا الرت  ػا ااسوسػ ا د ضػوجت همػويري  ا ك ػت "ـ( 0254س جلوفاس جلوف ألثوت...دآخ دف )
 .5011-5082اص04ع. االترب ة األساس ة للعلوم التربوية لاإلت،ات ة/يامعة بابل

  اه  إألفات هم ججلإ ال غا اإل ك  زيا د اصتوهموت الو  ػط ه ا ("داقع 0257ل فافا ويز سجلوؿ &   و ل  ااث ني ألثف الك ه)
المجلييييييية العرب ييييييية لجيييييييمان ييييييييودة التعلييييييي   ( دسػػػػػػػثا حت ػػػػػػػ همواNCATEمبيو ظػػػػػػػوت مػػػػػػػزة د ضػػػػػػػوجت همػػػػػػػويري)

 .71-81اص05اع.52اه .الجامعي
(" تقوه  وتة  تاجت هم جلػإ هػفارس اضت قػا امدىل د الكم ػ و امسوسػإ د ضػوجت هومػـو ااألكجلػوت 0250ػتجلوت)   وـالصو ك إا

 اس  ا الرت  اا وهما تهشقاسوريو.رسالة دكتوراه غ ر منشورةا  TQMامسوتديإ د  ظوـ إتارة اصتوتة الشوه ا
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رس اطتوفا مبيو ظػوت مػزة د ضػوجت اذػوذج سػ كو للألكجلػوت ("همويري ااألكجلوت د اصتوتة د اظتفا0257ألوي  ارداجت  ث ا خ  ا)
 اس  ا الرت  اااصتوهما اإلسله ا  غزة.رسالة ماي،ت ر غ ر منشورةاظتفرسإ دسثا تمزيزها
 .0األجلوفاتار اظت ريةاطمدخل إلى مناىج البحث في الترب ة لعل  النفم("0223ألثوساػتجلف خ  ا...دآخ دف)
  اNCATE تقػػػػػوه  ػػػػػ اه  س  ػػػػػا الرت  ػػػػػا جبوهمػػػػػا ؾتػػػػػ اف د ضػػػػػوجت همػػػػػويري("0250المك ػػػػػيبا ههصػػػػػور  ػػػػػح  ػػػػػويف)

 .140-113(اص ص"3(ا ع. )5. ه . )المجلة التربوية الدلل ة المتخصصة
(" تق ػػ و  ػػوتة الكم ػػ و اصتػػوهمإ اظتوكػػوح مبصػػ  هػػح د مػػا  ظػػ  هقػػفهإ 0252ألكولػػا اػتجلػػوت  كيػػإ ؛ ثوالػػه اسػػمري ػتجلػػف )

 . 81ص-5اص1افهموجتااا ف الةول االمفتالعرب ة لجمان يودة التعل   العالي المجلةاطتفها داظت كو فيح ههموا
م،يتو  إعيداد المعلمي ن الميال زي ن لتكاميل أكنولوي يا المعلوميات (. 0251 و ػا ا د&   ػو اضت ػحا آهػا ) أل  وفا ألجل 

.هول زيو" ه سز تكهولو  و الكم  و دالوسوئط لا أصا ت لعثره في عدائه  التعل مي،  اظتكمفتةا  وهما الم ـو
تدلة التعل   د س  ا الرت  ا ل ثهوت جبوهما اظت ل سموتا NCATE ("تراسا تق جل ه ظتفّ تطث ق همويري0252ألوفا د وجت )

 ا وهما   ثا ااظتفيها اظتهورةااظتجل كا الم   ا ال موتيا.م1/2111-6-4العالي للفتاة .. األبعاد لالتدلعات
 ػػوتة  تاجت س  ػػوت الرت  ػػا  وصتوهمػػوت امرت  ػػا د ضػػوجت همػػويري إ ك ػػت هػػح د مػػا  ظػػ  ("0250ا ههػػوؿ هػػول ث ػػح)قط شػػوت

س  ػػػا الم ػػػـو الرت ويػػػا ا  وهمػػػا الشػػػ ؽ امدسػػػط ل فراسػػػوت  ارسيييالة ماي،يييت ر غ ييير منشيييورةا ألضػػػوجت ه ئػػػا الكػػػفريس
 الم  واألجلوفاامرتف. 

ألػفات هم جػو الرت  ػا اطتوفػا جبوهمػا امهػرية  ػورة  هػت ألثػف ـ("تر ػا تػو   همػويري اصتػوتة د    ػوه  إ0254قمفافا ههػوتي  زتػف)
ااا ػػػػػف مجلييييية ضيييييمان ييييييودة التعلييييي   الجيييييامعيالػػػػػ زتح د اظتجل كػػػػػا الم   ػػػػػا ال ػػػػػموتيا هػػػػػح د مػػػػػا  ظػػػػػ  الطولثػػػػػوتا

 .581ص-507(اص5(االمفت)55)
("تصػػػػػور هقػػػػػرتح لضػػػػػجلوف  ػػػػػوتة الكم ػػػػػ و اصتػػػػػوهمإ اظتصػػػػػ ي د ضػػػػػوجت هػػػػػفخا اإلتارة 0251ػتجلػػػػػف   ػػػػػو راضػػػػػإ) سػػػػػي ػتجلفا

 .500-31(اص53(االمفت)4ااا ف)المجلة العرب ة لجمان يودة التعل   الجامعيااسرتات ج اا
-0220اظتػػػفة هػػػح دالوػػػ ص( خػػػلؿ -("اظت سػػػز الػػػو ين لضػػػجلوف  ػػػوتة الكم ػػػ و د ل ث و)الكيػػػفيوت0250ه  نياث ػػػني سػػػومل)

ا وهمػا ال ػوتاف ل م ػـو 9-2016/2/11المرأمر العربي الدللي ال،ادس لجمان ييودة التعلي   العياليا0258
 .02-5رتموريا ال وتافاص -دالككهولو  و

("ااألكجلوت امسوتديإ ظتؤس وت إألفات اظتم ججلني سوس  ا لضػجلوف اصتػوتة د هؤس ػوت الكم ػ و 0223اظتغ  اػتجلجف ػتجلجف ألثوس)
 اق و أل و الهوساس  ا الرت  ا امسوس ااالكويت.،المنتد  الثاتي للمعل  "رؤية يديدة تحو أدوير عدام المعل  لموـا

تراسػػا -("همػػويري ااألكجلػػوت امسػػوتديإ د هؤس ػػوت الكم ػػ و المػػو  الهػػوألإ0223اعتل االشػػ   ين اعتػػل  ؛ ال جػػ فا زتف الثمػػإ)
العربييي الرابع(ا عتميياد األكيياديمي -المييرأمر ال،يينوو)الدللي األلل ػػا  وظتهصػػورةال واقػع داظتػػأهوؿ  ك  ػػا الرت  ػػا الهوأل

-8لمرس،ييييات لبييييرامج التعليييي   العييييالي النييييوعي فييييي مصيييير لالعييييال  العربي"الواقييييع لالميييي مول" فييييي الفتييييرة ميييين
 .825ص-004اس  ا الرت  ا الهوأل ا  وظتهصورةاهص اص.م2119ت ،ان9
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 ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إىل التعرؼ على أثر استخداـ تقنية الفصوؿ االفرتاضية يف حتصيل طالب الدبلـو الرتبوم يف كلية الرتبية 

اختيار عينة الدراسة بالطريقة مت جبامعة حائل كدكافعهم جتاهها كأداة تعليمية، من أجل حتقيق األهداؼ من الدراسة 
اليت يتوافر فيها إمكانية تطبيق الدراسة كقد لـو الرتبوم بكلية الرتبية جبامعة حائل الطلبة ادلعلمني بربنامج الدبالقصدية من 
( طالبنا من 16من اجملموعات التجريبية كالسيطرة بطريقة عشوائية بسيطة. عينة الدراسة متسقة من ) العينةمت اختيار 

 .ادلستول الثاين يف برنامج الدبلـو الرتبوم
( يف حتصيل طالب برنامج الدبلـو الرتبوم يف a =...0إحصائية على مستول الداللة )ال توجد فركؽ ذات داللة  -

التعلم )كحدة تشغيل األجهزة التعليمية( قرار إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليمية ادلنسوبة إىل )تكنولوجيا فصوؿ افرتاضية( 
 أك اجلنس، أك التفاعل بينهما

( يف حتفيز طالب ادلعلمني يف الدبلـو الدبلومى a  =...0مستول الداللة )ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية على  -
لربنامج الدبلـو التعليمى على التعلم )كحدة التشغيل لألجهزة التعليمية( لتقرير إنتاج كاستخداـ طرؽ التدريس االفرتاضية 

 .تكنولوجيا الفصوؿ الدراسية قبل كبعد التجربة
عالمات طالب برنامج الدبلـو ( بني متوسط a  =...0ية على مستول الداللة )ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائ -

الرتبوم على مقياس التحفيز لتعلم )كحدة تشغيل األجهزة التعليمية( قرار اإلنتاج كاالستخداـ الوسائل التعليمية باستخداـ 
 .فاعل بينهماتكنولوجيا الفصوؿ االفرتاضية بسبب )تكنولوجيا الفصوؿ االفرتاضية( ، أك الت

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of the use of virtual classroom technology in the 

achievement of students of the educational diploma in the Faculty of Education at Hail University and 

their motivation towards it as an educational tool، In order to achieve the objectives of the study, the 

sample of the study was chosen by the method of intent of the teacher students in the educational diploma 

program at the Faculty of Education at Hail University, which has the possibility of applying the study in 

terms of availability of the virtual classroom program. The researcher chose this virtual chapter wiziQ, 

The people of the experimental and control groups were selected in a simple random way. The sample of 

the study consisted of (61) students from the second level in the educational diploma program.  

- There are no statistically significant differences at the level of significance (a = 0.05) in the achievement 

of students of the educational diploma program in learning (operating unit of educational devices) the 

decision to produce and use the educational means attributed to (technology of virtual classes) or sex, or 

interaction between them 

- There are no statistically significant differences at the level of significance (a = 0.05) on the motivation 

of students teachers in the educational diploma program educational diploma to learn (the operating unit 

of educational devices) to decide the production and use of teaching methods virtual classroom 

technology before and after the experiment. 

- There are no statistically significant differences at the level of significance (a = 0.05) between the 

average marks of the students of the educational diploma program on the motivation scale to learn (the 

unit of operation of educational devices) the decision of production and use of teaching aids using virtual 

classroom technology due to (virtual classroom technology) , Or interaction between them. 

،  Key words: Virtual Classroom; Effective Teaching; Effective Teaching Skills; web based ; e-learning     
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 المقدمة:
 ضػغطان  تشػكل أصػبحت اليػػـو ادلعاصػرة اجملتمعػات تشػػهدها الػيت التقنيػة كالتطػػورات التغػاات هػه  إف         

 التغػا سػرعة عػن الناشػةة للتحػديات اسػتجابة ادلثقفػة األكسػاط يف نػدااات ظهػرت لػها التعليمػ  اجملػاؿ علػى
 يسػرا ثػركأ بشػكل تعلػيم فػرص لطػرح بػدائل بإغلػاد كالعػاـ العػاي التعلػيم مؤسسػات يف التكنولػوج ك  العلمػ 
 ، االفرتاضػ  التعلػيم" أك "االفرتاضػ  الواقػ " مصػطل  التطػورات كتلػ  البػدائل تلػ  رأس علػى كيػأي كاتسػاعا
 .(٠61 ،ص ...٠ الشرهاف،) كيشا
 الطريقة تعد ألهنا تطوران  كأسرعها إثارة اآلي احلاسب تقنيات ثرككأ ابرز من كاحدة تعد االفرتاض  الواق  تقنية إف        

 العامل يعايش إف الفرد يستطي  التقنية هه  فبفضل الواقع  العامل شؤكف فيها جترم اليت الكيفية تشاؼكال  كادلميزة السريعة
 التفاعػل للفػرد كهتيػ  احلقيقػ  الواقػ  دتثػل إف علػى قػادرة ختيليػة حيػة اصػطناعية بيةػات بنػاا خػالؿ مػن االفرتاضػ  الػواقع 
 .( ٢٠٠ ـ،ص 6444 جانييه،) رككيه ، معها
 تفريػد يف إمكاناهتػا إىل إضػافة بػاينك كتفاعػل مبركنػة جديػدة تربويػة خػربات تػوفر اجلديػدة التقنيػات إف         

 جػدا مهمػة االفرتاضػ  الػتعلم بيةػات فػاف علميػة نظػر كجهػة مػن" انػه( ـ ٢..٠ بػارباا،) تشػا ، كمػا التعلػيم
 متاحػة مكػاف كأم زمػاف أم يف الػتعلم إمكانيػة أف طادلػا حيػاهتم طيلػة الدراسػة يف يرغبػوف الػهين النػاس الاؤ ذلػ
 اجلامعػػات ظهػػور التعلػػيم يف االفرتاضػػ  الواقػػ  توظيػػ  أمثلػػة كمػػن (٣ ـ،ص 4..٠ الزهػػراين،) عػػن نقػػال"

 .االفرتاضية كالفصوؿ كادلشاغل كادلتاح  كادلكتبات كادلعامل كادلدارس االفرتاضية
 القريػب بػاألمس  أف يػدرؾ أف يسػتطي  كالسػرعة التنػوع حيػ  مػن التعلػيم تقنيػات يف ادلسػتمر للتغػا كادلتتبػ       

 مطالبػة بػرزت كبػهل ، احلديثػة التقنيػات طفػرة ظػل يف الفائػدة كدزلػد اليػـو أصػب  شػيوعان  كاألكثػر تقنيػة األفضػل
 البيةػة يشػكل الػهم الفصػل كهػو لإلبػداع احلقيقػ  ادلصػن  مػن يبػدأ اهتمامػا التعليمػ  بالنظػاـ باالهتمػاـ الرتبويػوف
 بالفصػػوؿ التعليميػػة ادلؤسسػػات مػػن الكثػػا اهتمػػت ادلاضػػية القليلػػة السػػنوات خػػالؿ ففػػ  ،مللػػتعل الواقعيػػة

 بعػ  كأخػهت الناميػة الػدكؿ تبعتهػا بػل فقػط ادلتقدمػة الػدكؿ يف االفرتاضػية الفصػوؿ تقنيػة تعػد كمل االفرتاضػية
 كجامعػة عمػاف جامعػة لػديها، العػاي التعلػيم مؤسسػات يف التقنيػة هػه  تطبيػق عاتقهػا علػى العربيػة ادلؤسسػات

 .العزيز عبد ادلل  كجامعة ادلفتوحة العربية كاجلامعة اجلزائر
 العمليػة التعليمػة تواجػه الػيت ادلشػكالت بعػ  التعليمػ  ادليػداف يف عملػه خػالؿ مػن الباحػ  تلمػس كقػد       

 سػارعت لػها مػن ادلخرجػات العػدد ذلػها العػاي التعلػيم اسػتيعاب كعػدـ العػاـ التعلػيم سلرجػات عػدد زيػادة كمنهػا
 كتبػي العػاي التعلػػيم علػى الطلػب ادلتزايػد كاسػتيعاب للتوسػ  مدركسػة خبطػط العػاي التعلػيم مؤسسػات بعػ 
 عبػد ادللػ  جامعػة ادلؤسسػات هػه  كمػن العادليػة كالليػة التحػديات مواجهػة يف أنشػطتها معظػم تصػب بػرامج
 كذلػ  العػاي التعلػيم احتياجػات مػ  العػاـ التعلػيم سلرجػات بػني متطلبػات بػالتوافق الزيػادة هػه  عاجلػت الػيت العزيػز
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 مػن للرفػ  كذلػ  بػه االفرتاضػية كالفصػوؿ اإللكػرتكين التعلػيم نظػاـ كتطبيػق بعػد التعلػيم عػن برنػامج فػت  طريػق عػن
 .أهدافها كحتقيق مشكالهتا كحل العملية التعليمة كفااة
 البحث: مشكلة
م كترمجة التوجهات التعلك التعليم  رلاؿ يف ادلستخدمة التدريس أساليب لتنوي  حاجة كجود من الدراسة مشكلة تنب        

الػيت تسػعى إىل تقػدا كاحػدة  مػن خػالؿ الدراسػة احلاليػة،الرتبوية احلديثة الساعية إىل الدمج الفعاؿ للتكنولوجيػا يف التعلػيم 
 تنميػػة يفمػػن احػػدث األدكات التكنولوجيػػة احلديثػػة يف التعلػػيم مػػن خػػالؿ بيػػاف مػػدل فاعليػػة اسػػتخداـ الفصػػوؿ االفرتاضػػية 

 حي  ،بكلية الرتبية جبامعة حائل  إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليميةحتصيل الطلبة ادلعلمني بربنامج الدبلـو الرتبوم مبقرر 
بادلعلمني الرتبويني إىل  غلدر شلا بع  ادلقررات  يف الدراس  التحصيل مستول اطلفاض إىل التحصيل اختبارات ائجنت تشا

 يف احلديثػة األسػاليب مػن كتعػد تقنيػة الفصػوؿ االفرتاضػية  الػتعلم، علػى الطلبػة تسػاعد سلتلفػة تعلػيم أسػاليب عػن البحػ 
 مػن اإلفػادة نؽلكػ كبػهل  التعلػيم، يف التقليدية األساليب م  احلديثة التكنولوجيا دمج على قدرة من به يتمت  دلا التعليم،
 التعلم يف كبرارلها كزارة التعليم لتقوا الدراسة هه  تأي كما التعليم االلكرتكين. كاستخداـ التقليدم التعليم من كل مزايا

 معرفػة طريػق عػن السػلبيات كتػاليف كدعمهػا اإلغلابيػات علػى التعػرؼ أجػل مػن الػدبلـو الرتبػوم مناهج كحوسبة اإللكرتكين
 اخلطػط إليهػا تتطلػ  الػيت األهػداؼ ػلقػق توظيفػان  كاألمػواؿ كالطاقػات اجلهػود توظيػ  علػىمث  مػن يسػاعد شلػا مسػبباهتا،
 .كالرتبوية التعليمية كالربامج

 :اآلتية األسةلة عن اإلجابة الدراسة هه  حاكلتأسئلة الدراسة : 
الطلبػة ادلعلمػني  حتصػيليف  ( a =...0) الداللػة مسػتول عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ توجػد هػل :األو  السؤاا 

  إىل تعػزل تعلم ) كحدة تشغيل األجهزة التعليمية  ( مبقػرر إنتػاج كاسػتخداـ الوسػائل التعليميػة  يف بربنامج الدبلـو الرتبوم
 ؟ بينهما التفاعل أك اجلنس، أك (التقليدية الطريقة ،)تقنية الفصوؿ االفرتاضية 

) كحػدة تشػغيل األجهػزة التعليميػة  ( مبقػرر إنتػاج الطلبة ادلعلمني بربنامج الدبلـو الرتبوم لػتعلم  دافعية ما : الثاني الساا 
 a)كهػػل هنػػاؾ فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا     كبعػػدها؟ التجربػػة قبػػلبتقنيػػة الفصػػوؿ االفرتاضػػية   كاسػػتخداـ الوسػػائل التعليميػػة

 بينهما ؟ ( 0...=
 تعالمػا متوسػطات بػني ( a =...0) الداللػة مسػتول عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ توجػد هػل : الثالؤث السؤاا 

) كحػػدة تشػػغيل األجهػػزة التعليميػػة  ( مبقػػرر إنتػػاج  لػػتعلم الدافعيػػة مقيػػاس علػػىالطلبػػة ادلعلمػػني بربنػػامج الػػدبلـو الرتبػػوم 
 أك (التقليديػة الطريقػة ،تقنيػة الفصػوؿ االفرتاضػية  )إىل تعػزل بتقنيػة الفصػوؿ االفرتاضػية   كاسػتخداـ الوسػائل التعليميػة

 ؟ بينهما التفاعل أك اجلنس،
 :  ىدف الدراسة

بكلية  الطلبة ادلعلمني بالدبلـو الرتبوم حتصيل يفهدفت هه  الدراسة إىل استقصاا اثر استخداـ  تقنية الفصوؿ االفرتاضية 
 كدافعيتهم ضلوها كأداة تعليمية كذل  من خالؿ اإلجابة على األسةلة التالية : حائلالرتبية جبامعة 



 

 ودافعيتهم حائل بجامعة التربية بكلية التربوي  بالدبلوم املعلمين الطلبة تحصيل في الافتراضية الفصول  استخدام أثر

 الرشيدي عايض بن حمد. د                                                                                        .تعليمية كأداة هحوها
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الطلبػة ادلعلمػني بربنػامج الػدبلـو  حتصػيليف  ( a =...0) الداللػة مسػتول عنػد إحصائية داللة ذات فركؽ توجد ىل -
)تقنيػة   إىل تعػزل  الوسػائل التعليميػة) كحػدة تشػغيل األجهػزة التعليميػة  ( مبقػرر إنتػاج كاسػتخداـ تعلػم يف الرتبػوم 

 ؟ بينهما التفاعل أك اجلنس، أك ( التقليدية الطريقة ،الفصوؿ االفرتاضية 
الطلبة ادلعلمػني بربنػامج الػدبلـو  دافعيةعلى  (a =...0 ) الداللة مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ توجد ىل -

بتقنيػػة  األجهػػزة التعليميػػة  ( مبقػػرر إنتػػاج كاسػػتخداـ الوسػػائل التعليميػػة) كحػػدة تشػػغيل الرتبػػوم الػػدبلـو الرتبػػوم لػػتعلم 
 كبعدها؟ التجربة قبلالفصوؿ االفرتاضية  

الطلبػة ادلعلمػني  عالمػات متوسػطات ( بػنيa =...0 ) الداللػة مسػتول عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ توجػد ىؤل -
تشػغيل األجهػزة التعليميػػة  ( مبقػرر إنتػاج كاسػػتخداـ  ) كحػػدة لػػتعلم الدافعيػػة مقيػػاس علػػى بربنػامج الػدبلـو الرتبػوم

 أك اجلػنس، أك (التقليديػة الطريقػة ،تقنية الفصوؿ االفرتاضػية  )إىل تعزل بتقنية الفصوؿ االفرتاضية  الوسائل التعليمية
 ؟ بينهما التفاعل

 فرضيات الدراسة:
الطلبػة ادلعلمػني  حتصػيليف  ( a =...0) الداللػة مسػتول عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ توجػد ال :األولؤ  الفرضؤية 

  إىل تعػزل  ) كحدة تشغيل األجهزة التعليمية  ( مبقػرر إنتػاج كاسػتخداـ الوسػائل التعليميػةتعلم يف بربنامج الدبلـو الرتبوم 
 ؟ بينهما التفاعل أك اجلنس، أك ( التقليدية الطريقة ،)تقنية الفصوؿ االفرتاضية 

الطلبػة ادلعلمػني  دافعيػةعلػى  (a =...0 ) الداللػة مسػتول عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ توجػد ال  :الثانيؤة الفرضؤية
 ) كحدة تشغيل األجهزة التعليمية  ( مبقرر إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليميةبربنامج الدبلـو الرتبوم الدبلـو الرتبوم لتعلم 

 كبعدها؟ التجربة قبلبتقنية الفصوؿ االفرتاضية  
الطلبػة  عالمػات متوسطات ( بنيa =...0 ) الداللة مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ توجد ال  :الثالثة الفرضية

) كحػدة تشػغيل األجهػزة التعليميػة  ( مبقػرر إنتػاج كاسػتخداـ  لػتعلم الدافعيػة مقيػاس علػى ادلعلمػني بربنػامج الػدبلـو الرتبػوم
 التفاعل أك اجلنس، أك (التقليدية الطريقة ،تقنية الفصوؿ االفرتاضية  )إىل تعزل بتقنية الفصوؿ االفرتاضية  الوسائل التعليمية

 ؟ بينهما
 أىمية البحث:

عرض التجارب اللية كالدكلية الناجحة يف إعداد  السعودية العربية ادلملكة اهتماـ م  متزامنة الدراسة هه  أعلية جاات
عرض التجارب اللية ك كأيضا  ..٠.٣استشراؼ برامج إعداد معلم ادلستقبل يف ضوا رؤية ادلملكة ك  معلم ادلستقبل

برامج التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل كفق رؤية  كالوصوؿ إي إعداد الدكلية الناجحة يف برامج التنمية ادلهنية دلعلم ادلستقبل.
 يف احلديثة التدريس طريقة يف الدراسة هه  به تتمت  اليت داثةاحل جانب خالؿ من أيضا أعليتها كتربز..٠.٣ادلملكة 
 (.االفرتاضية الفصوؿ) بتقنية التعليم تكنولوجيا رلاؿ كهو لهتناك  اليت اجملاؿ يف كأيضا ، التعليم
 : التالي في الدراسة ىذه أىمية تحديد يمكن ذلك عل  وبناء



 

 ودافعيتهم حائل بجامعة التربية بكلية التربوي  بالدبلوم املعلمين الطلبة تحصيل في الافتراضية الفصول  استخدام أثر

 الرشيدي عايض بن حمد. د                                                                                        .تعليمية كأداة هحوها
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بيػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػدل فاعليػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتخداـ الفصػػػػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػػػػية يف حتصػػػػػػػػػيل الطلبػػػػػػػػػة ادلعلمػػػػػػػػػني بربنػػػػػػػػػامج الػػػػػػػػػدبلـو الرتبػػػػػػػػػوم  .1
 كدافعيتهم ضلوها كأداة تعليمية 

تقػػػػػػػدا أظلػػػػػػػػوذج عملػػػػػػػػ  لكيفيػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتخداـ الفصػػػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػػية  يف حتصػػػػػػػػيل الطلبػػػػػػػػة ادلعلمػػػػػػػػني بربنػػػػػػػػامج الػػػػػػػػدبلـو  .2
 الرتبوم كدافعيتهم ضلوها كأداة تعليمية 

حتديػػػػػد اجتاهػػػػػات الطلبػػػػػة ادلعلمػػػػػني ضلػػػػػو اسػػػػػتخداـ تقنيػػػػػة الفصػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػية كػػػػػأداة تعليميػػػػػة حيػػػػػ  يشػػػػػػا األدب  .3
الرتبػػػػػػوم إىل أف صلػػػػػػاح اك فشػػػػػػل ادلؤسسػػػػػػات الرتبويػػػػػػة يف دمػػػػػػج التكنولوجيػػػػػػا يف التعلػػػػػػيم يعتمػػػػػػد إىل حػػػػػػد كبػػػػػػا علػػػػػػى 
اجتاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الطلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ادلعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ضلوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

(Ajayi,2009;Fulton&Others,2004;Johnson,2007) 
حتديػػػػػػػد ادلشػػػػػػػكالت الػػػػػػػيت تواجػػػػػػػه الطلبػػػػػػػة ادلعلمػػػػػػػني بربنػػػػػػػامج الػػػػػػػدبلـو الرتبػػػػػػػوم أثنػػػػػػػاا اسػػػػػػػتخدامهم تقنيػػػػػػػة الفصػػػػػػػوؿ  .4

االفرتاضػػػػػية كبالتػػػػػاي التسػػػػػهيل علػػػػػى ادلتخصصػػػػػني إلغلػػػػػاد احللػػػػػوؿ ادلناسػػػػػبة دلعاجلػػػػػة ادلشػػػػػكالت كالعقبػػػػػات كالػػػػػيت مػػػػػن 
 ة .ادلمكن أف حتد من االستخداـ لتقنية الفصوؿ االفرتاضي

 عػن التعلػيم يف االفرتاضػية الفصػوؿ تقنيػة رلػاؿ يف بدراسػات الرتبػوم البحػ  جانػب يف العربيػة ادلكتبػة إثػراا .5
 .العصر متطلبات م  يتمشى مبا التعليمية بالعملية للنهوض بعد

 مصطلحات البحث:
، توفر إمكانية عقد بعد من للتعلم إلكرتكنية فصوؿيعرفها الباح  إجرائيان يف هها البح  بأهنا  الفصو  االفتراضية:

كما تتي   ،جلسات دراسية يقدـ فيها ادلعلم التول العلم ، م  إمكانية حفظ الدركس ادلتزامنة كالرجوع إليها الحقان 
حي  تعطى ذلم الاضرة عن بُعد من أم مكاف كىف أم  فرص االلتقاا كالتواصل ادلتزامن كغا ادلتزامن م  الطالب للمعلم
 كقت. 
 السػبورة،مثػل ) كسػيلة بأيػة كشػرحها التعليميػة ادلػادة تػدريس يفيتبعهػا ادلعلػم  الػيت الطريقػة هػ :  التقليديػة الطريقػة

 .اإللكرتكنية الوسائط استخداـ عدا ما(  اخل...اذلندسية، اإلشكاؿ ادلصورات، كالقلم، الورقة الطباشا،
 االختبػػار يف ادلػػتعلم عليهػػا ػلصػػل الػػيت العالمػػة : انتػػاج كاسػػتخداـ الوسػػائل التعليميػػة مقػػرر  يف التحصػػيل
 .الغرض ذلها ادلعد التحصيل 
 مػػن خاصػػة حالػػة :) كحػػدة تشػػغيل األجهػػزة التعليميػػة  ( مبقػػرر إنتػػاج كاسػػتخداـ الوسػػائل التعليميػػة لػػتعلم الدافعيػػة
 مػػن انتػػاج كاسػػتخداـ الوسػػائل التعليميػػة مقػػرر  تعلػػم يف كالرغبػػة االهتمػػاـ إىل ادلػػتعلم تػػدف  كالػػيت الػػتعلم، دافعيػػة
 النشػػاط هبػػها كاالسػػتمرار بنشػػاط، عليػػه كاإلقبػػاؿ التعليمػػ  للموقػػ  كاالنتبػػا  ،تقنيػػة الفصػػوؿ االفرتاضػػية  خػػالؿ
 عليهػا ػلصػل الػيت بالعالمػة بتقنيػة الفصػوؿ االفرتاضػية ادلقػرر لػتعلم الدافعيػة عالمػة كتتحػدد .الػتعلم يتحقػق حػى
 .الغرض ذلها ادلعد الدافعية مقياس على ادلتعلم
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 اآلتية: التزمت الدراسة بالحدود   :حدود البحث
 هػ. .6٢٣4/6٢٢ من العاـ اجلامع  الثاينيف الفصل الدراس   البح  :جرل الزمانية الحدود   -
 : كلية الرتبية جامعة حائل . الحدود المكانية  -
 : كحدة تشغيل األجهزة التعليمية مبقرر إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليمية الحدود الموضوعية -

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 الفصو  االفتراضية: المحور األو :

 : مفهوم الفصو  االفتراضية أواًل:
 تقػػدا يف الرئيسػػة الوسػػائل مػػن كسػػيلة بأهنػػا" ة االفرتاضػػي الفصػػوؿ (3صـ،4..٠ ، خليػػ ) يعػػرؼ       

 الػيت األساسػية العناصػر فيهػا يتػوفر بعػد عػن التػدريب إىل باإلضػافة اإلنرتنػت علػى كالاضػرات ادلباشػرة الػدركس
 ، كيػةاله  الفصػوؿ :أيضػا عليهػا كيطلػق التفػاعل  التعلػيم أسػلوب علػى تعتمػدك  كالطالػب، ادلعلػم مػن كػل  ػلتاجهػا
 " .بعد عن التعليم فصوؿ ، اإللكرتكنية الفصوؿ
الفصػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػية هػػػػػػ  أدكات كتقنيػػػػػػات كبررليػػػػػػات علػػػػػػى الشػػػػػػبكة العادليػػػػػػة )  :ى التعريػػػػػػ  الػػػػػػهم يػػػػػػرا  ادلوسػػػػػػ ك     

بالطلبػػػػػة مػػػػػن  دتكػػػػػن ادلعلػػػػػم مػػػػػن نشػػػػػر الػػػػػدركس ك األهػػػػػداؼ ككضػػػػػ  الواجبػػػػػات كادلهػػػػػاـ الدراسػػػػػية كاالتصػػػػػاؿ(  االنرتنػػػػػت
التعليميػػػػػة كحػػػػػل الواجبػػػػػات كإرسػػػػػاؿ  خػػػػػالؿ تقنيػػػػػات متعػػػػػددة كمػػػػػا أهنػػػػػا دتكػػػػػن الطالػػػػػب مػػػػػن قػػػػػرااة األهػػػػػداؼ كالػػػػػدركس

 . اادلهاـ ك ادلشاركة يف ساحات النقاش كاحلوار كاالطالع على خطوات سا الدرس كالدرجة اليت حصل عليه
رلموعػػػػػة مػػػػػن األدكات الػػػػػيت  بأهنػػػػػا عبػػػػػارة عػػػػػن: هػػػػػػ ( الفصػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػية  6٢٠0كمػػػػػا يعػػػػػرؼ الربيعػػػػػ  ك خػػػػػركف )      

مػػػػػػن  دتكػػػػػػنتشػػػػػػمل بػػػػػػ  الفيػػػػػػديو كالتفاعػػػػػػل الصػػػػػػوي كالادثػػػػػػات النصػػػػػػية كالسػػػػػػبورة اإللكرتكنيػػػػػػة كاإلدارة التعليميػػػػػػة الػػػػػػيت 
 (. ٣2٣دتاما دلا يتم يف التعليم التقليدم )ص  تقدا مباشر كتفاعل  كبأساليب مشاهبة
 خصائص الفصو  االفتراضية المتزامنة:

دليؤؤؤؤؤل اسؤؤؤؤتخدام نظؤؤؤؤؤام الت لؤؤؤؤؤي   ) ،يزىؤؤؤؤؤايتم التؤؤؤؤي فتراضؤؤؤؤؤية المتزامنؤؤؤؤؤة ملموعؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤن الخصؤؤؤؤؤائصللفصؤؤؤؤو  اال     
 (:3002 ،اإللكتروني

 .كأعمارهم الطالب عدد حي  من قيود دكف التوس  إمكانية -
 .تشتت أك خوؼ دكف ادلشاركة على يشج  شلا االفرتاضية الدراسة حجرة يف كعديدة جديدة زلاكر فت   -
 احلضػػػػػػور متابعػػػػػػة عػػػػػػن النظػػػػػػر بغػػػػػػ  ادلعلػػػػػػم مػػػػػػن الطػػػػػػالب مػػػػػػ  للتعامػػػػػػل كاالسػػػػػػتجابة التعامػػػػػػل يف العاليػػػػػػة السػػػػػػرعة  -

 .إلكرتكين بشكل يتم ذل  ألف ،كالغياب
 التكنولوجيػػػػػػػا مػػػػػػػ  كالتعامػػػػػػػل مبسػػػػػػػتوا  كاالرتقػػػػػػػاا األداا كحتسػػػػػػػني كالتػػػػػػػدريس التعلػػػػػػػيم دلهػػػػػػػاـ للتفػػػػػػػرغ الفرصػػػػػػػة إتاحػػػػػػػة -

 .كاخلربات كادلهارات ادلعارؼ كاكتساب احلديثة
 .كالاكاة اخلطرة، التجارب إلجراا أمنه بيةة خالؿ من األماف توفا  -
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 .للطالب متاح كقت أم كيف مكاف أم من التعلم إمكانية  -
 (.4..٠،الغرييب، ياسر بن زلمد ) . االستخدام التربوي لنظام الفصو  االفتراضية:

 : كالتاي  التعاكين التعلم  طريقة لتنفيه الفصوؿ االفرتاضية أنظمة استخداـ ؽلكن
 كػل أفػراد عػدد يػرتاكح ، )سلتلفػة معرفيػة مسػتويات تضػم( متجانسػة غػا صػغاة رلموعػات إىل الطػالب تقسػيم يػتم -

 أفراد. 0إىل ٣ بني ما رلموعة
الادثػة النصػية  بواسػطة ادلعلم ذلم ػلددها شرح كحدة دراسية من ادلقرر يف أداا الواحدة اجملموعة الطالب يف  يتعاكف -

 . منهم ادلطلوب توض  تعليمات هبا عليهم، يوزعها أك الصوتية أك الربيد اإللكرتكين،
 .الالزمة ادلساعدات كيقدـ ادلعلم كيتاب  دقائق(، ػلددها مثال )عشر دلدة ادلشرتؾ التعاكين العمل فرصة يتي  -
 بػاق  علػى تعػرض فالش أك ...برنامج كرد أك  على نتائج ما توصلوا اليه من دراسة هه  الوحدة رلموعة كل حتفظ -

 .الطالب
 .اجملموعة توصلت إليها اليت النتائج  بشرح رلموعة كل منسق يقـو -
 . أدائها بتقوا كيقـو ، رلموعة لكل ادلعلم يستم  -
 : كالتاي  ادلشكالت حل  طريقة لتنفيه الفصوؿ االفرتاضية أنظمة استخداـ  ؽلكن -
 .الدرس عنها سيدكر اليت ادلشكلة صياغة يف كدلساعدهتم الطالب دافعية إلثارة األسةلة بع  بطرح ادلعلم يقـو -
 . النقاش جولة بعد ادلشكلة صياغة الطالب من يطلب -
 ادلشػكلة حػل فيهػا ػلػاكؿ ، زلاكػاة إلجػراا   )مبفػرد ( احلاسػوب  جهػاز علػى بػاجللوس ذلػ  بعػد طالػب كػل يقػـو -

 .ادلطركحة
أجراهػا علػى أدكت التخػزين مث يرسػلها  الػيت الاكػاة طالػب كػل ػلفػظ ، ادلسػاعدة لتقػدا الطػالب علػى يتػاب  ادلعلػم -

 .للمعلم 
 . الطالب باق  على ادلشكلة حل إىل توصلت زلاكاة أقرب ادلعلم يعرض -

علػػػى أعليػػػة الفصػػػوؿ االفرتاضػػػية يف العمليػػػة التعليميػػػة كضػػػركرة تفعيػػػل دكر  م(3003) حنؤؤؤام عمؤؤؤار،كقػػػد أكػػػدت دراسػػػة 
الفصػػوؿ االفرتاضػػية يف مراحػػل التعلػػيم كاالسػػتفادة مػػن أدكات التفاعػػل ك ادلشػػاركة فيػػه يف إكسػػاب الطػػالب مهػػارات الػػتعلم 

 موازيا للتعليم بالطريقة التقليدية . باالستكشاؼ كضركرة اهتماـ كزارة الرتبية كالتعليم جبعل التعلم عرب الفصوؿ االفرتاضية
اي فاعليػػة الفصػػوؿ االفرتاضػػية ادلتزامنػػة كالغػػا متزامنػػة علػػى التحصػػيل  م(3000) ىبؤؤة نصؤؤر ا ، كمػػا توصػػلت دراسػػة 

 ادلعريف كبقاا اثر التعلم كما اثبتت فاعلية الفصوؿ االفرتاضية غا ادلتزامنة على االجتا  ضلو التعلم الهاي .
إىل إف اسػتخداـ  الفصػوؿ االفرتاضػية  Helena ,2002)دراسؤة )  و   (م 3002زىيؤر خليؤ ، اسػة )كخلصػت در 

زيادة التحصيل العلم  لدل الطالب ، كيساعد ادلعلمني يف التواصػل كتبػادؿ اخلػربات ككػهل  تسػاهم الفصػوؿ   إىليؤدم 
 االفرتاضية يف التواصل بني الطلبة كادلعلمني .



 

 ودافعيتهم حائل بجامعة التربية بكلية التربوي  بالدبلوم املعلمين الطلبة تحصيل في الافتراضية الفصول  استخدام أثر

 الرشيدي عايض بن حمد. د                                                                                        .تعليمية كأداة هحوها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي             المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"
ان  ء الث  ز   الج 

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

 
 

305 

أعلية استخداـ الفصوؿ االفرتاضػية يف اكتسػاب ادلتعلمػني ادلهػارات ، كالتػأثا م( 3002خيري،) عماد كما أثبتت دراسة 
 بشكل إغلايب على حتصيلهم .

اف الفرصػة الػيت تقػدمها البيةػات االفرتاضػية عظيمػة بالنسػبة لكػل م ( 3002) بهؤاء الؤدين خيؤري، ككهل  أثبتت دراسة 
االفرتاضػية ، كاالسػتفادة قػدر اإلمكػػاف منهػا كالػيت تعتمػد بالدرجػة األكىل علػػى مػتعلم يف دتكينػه مػن التعػايش يف بيةػػة الػتعلم 

 مبدأ االستماع كادلالحظة مث ادلمارسة .
االفرتاضػية  إف ادلتعلمػني ػلبػوف اسػتخداـ أدكات الػتعلم يف الفصػوؿ  Yang and Liu ,2004)كأكػدت دراسػة ) 

 للسيطرة على سرعة تعلمهم .  BBSمثل غرؼ الدردشة  كنظاـ 
  (.ـ3..٠،حشمت رمضاف زلمد،) كالتالي: المنزلية لتنفيذ الواجبات الفصو  االفتراضية أنظمة استخدام يمكن
 بػػبع  الطػػالب لتكليػػ  ادلعلػػم يسػػتخدمه أف ؽلكػػن متميػػزان  أسػػلوبان  تقػػدـ الفصػػوؿ االفرتاضػػية أنظمػػة -

 .سؤاؿ أك مشكلة  هيةة على ادلنزي الواجب يطرح أف ؽلكن للمعلم إذ ادلتميزة، ادلنزلية الواجبات
 .السؤاؿ ذلها حالن  كتض  جتيب زلاكاة عمل خالؿ عنه من اإلجابة مبحاكلة الطالب يقـو -
 ادلعلػم تقػوا يػتم طالػب كػل باسػم خاصػة رللػدات يف حتفػظ يف شػكل ملفػات الواجبػات هػه  تقػدا يػتم -

 .منزليان  بتنفيهها يقوموف اليت كاألعماؿالتجارب  رلمل خالؿ من الطالب ألداا فيها
إذ التفاعػػل ادلتبػػادؿ بػػني ادلعلػػم كطالبػػه  التعليميػػة، العمليػػة إلثػػراا الطػػالب بػػني ادللفػػات ؽلكػػن مداكلػػة هػػه  -

 كالطالب م  بعضهم من خالؿ شبكة اإلنرتنت
 (٢..٠،ادلبارؾ، أمحد )   نظام الفصو  االفتراضية : فيكيفية استخدام الم ل  المحتوى 

يستخدـ ادلتدرب الفصوؿ االفرتاضية لعرض التول التعليم  اإللكرتكين، للتعرؼ على كيفية استخدامها التول  ؽلكنه إتباع 
 اخلطوات كاإلرشادات كاليت غلب مراعاهتا عند استخداـ هه  كهى: 

 .أف  يعد التول اإللكرتكين جيدا 
  . أف ػلدد األهداؼ ادلرجوة من الدرس 
  .أف يتاب  مسار العملية التعليمية كحتقيق األهداؼ ادلرجوة 
 .أف يعطى التعليقات كاإلرشادات على األهداؼ كاألنشطة للطالب 
  ادلناقشات لزيادة التواصل بني الطالب.  ق ل  ؼله أف 
 .أف يتعرؼ على الفركؽ الفردية بني الطالب 
 مناسبة لتقدا درسه حسب طبيعة ادلادة. أف يصمم كرشة عمل حسب اإلسرتاتيجية اليت يراها ادلعلم 
 : أف يقـو ادلعلم بالتعرؼ على طرؽ التعلم اليت تتناسب م  التول كمنها 

 أسلوب حل ادلشكالت.  -
 أسلوب التفكا النقدم. -
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 أسلوب العص  الههي. -
 أسلوب لعب األدكار.  -
 أسلوب الاكاة . -
 التقييم الواقع   كالفعاؿ.  -

  . أف ػلرص على النمو ادلعريف  ادلتزايد للمادة التعليمية من خالؿ الربط بني القدا كاحلدي 
  . أف يستفيد من الوسائط ادلتعددة كتوظيفها خا توظي 
 .أف يؤكد التعزيز من فور  يف أثناا عملية التعلم 

 أف يربط ادلنهج الدراس  بالواق  احلياي للطالب.
 -الدراسات السابقة :

 -تتناو  الدراسات السابقة لهذا البحث:
عمليتؤؤؤؤي  الفصؤؤؤؤو  االفتراضؤؤؤؤية المزايؤؤؤؤا التؤؤؤؤي تثؤؤؤؤري بهؤؤؤؤا تقنيؤؤؤؤاتدراسؤؤؤؤات بالللؤؤؤؤة ال ربيؤؤؤؤة واالنلليزيؤؤؤؤة  تناولؤؤؤؤت   -

 .الت ل  والت لي  ، والفوائد التي يقدمها ل مليات الت لي 
 المحور األو  من الدراسات : -: أوال
كالػػػػػيت هػػػػػدفت للتعػػػػػرؼ علػػػػػى فعاليػػػػػة اسػػػػػتخداـ برنػػػػػامج قػػػػػائم علػػػػػى م( 3002،دراسؤؤؤؤؤة ) الدسؤؤؤؤؤيماني ، مؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤال  -

الويػػػػػػػب كفػػػػػػػق نظريػػػػػػػة الػػػػػػػتعلم االتقػػػػػػػاين يف تنميػػػػػػػة مهػػػػػػػارات إدارة الفصػػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػػية لػػػػػػػدل معلمػػػػػػػات ادلرحلػػػػػػػة الثانويػػػػػػػة 
كتوصػػػػػلت الدراسػػػػػة انػػػػػه توجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػني متوسػػػػػط  رتػػػػػب درجػػػػػات معلمػػػػػات اجملموعػػػػػة التجريبيػػػػػة  
كمعلمػػػػػػػات اجملموعػػػػػػػة الضػػػػػػػابطة  يف التطبيػػػػػػػق البعػػػػػػػدم لالختبػػػػػػػار ألتحصػػػػػػػيل   ادلػػػػػػػرتبط باجلانػػػػػػػب ادلعػػػػػػػريف دلهػػػػػػػارات إدارة 
كمػػػػػػا أكضػػػػػػحت التػػػػػػأثا االغلػػػػػػايب  للربنػػػػػػامج القػػػػػػائم علػػػػػػى الويػػػػػػب كفػػػػػػق نظريػػػػػػة الػػػػػػتعلم االتقػػػػػػاين يف  الفصػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػية و

 لة الثانوية.تنمية مهارات إدارة الفصوؿ االفرتاضية لدل معلمات ادلرح
( كالػػػػػػػيت هػػػػػػػدفت اي الوقػػػػػػػوؼ علػػػػػػػى فاعليػػػػػػػة الفصػػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػػية ادلدرلػػػػػػػة  م3002دراسؤؤؤؤؤؤؤة ) ال ؤؤؤؤؤؤؤودة ، احمؤؤؤؤؤؤؤد ، -

جامعػػػػػة القصػػػػػيم كتوصػػػػػلت النتػػػػائج إي كجػػػػػود فػػػػػركؽ دالػػػػػة  –بػػػػالبالؾ بػػػػػورد لطػػػػػالب قسػػػػم الرتبيػػػػػة البدنيػػػػػة بكليػػػػػة الرتبيػػػػة 
التطبيػػػػػػػق البعػػػػػػػدم لالختبػػػػػػار التحصػػػػػػػيل  لصػػػػػػػا  اجملمعػػػػػػػة  إحصػػػػػػائيا بػػػػػػػني متوسػػػػػػػط  درجػػػػػػػات اجملمػػػػػػوعتني التجػػػػػػػربيتني يف

األكىل الػػػػيت درسػػػػت بواسػػػػطة الفصػػػػوؿ االفرتاضػػػػية ادلدرلػػػػة يف نظػػػػاـ الػػػػبالؾ بػػػػورد ككػػػػاف حجػػػػم التػػػػأثا كبػػػػا كيعػػػػرب حجػػػػم 
 التأثا عن عن تأثا كبا لنظاـ الفصوؿ االفرتاضية ادلدرلة يف نظاـ البالؾ بورد على التحصيل .

هػػػػػدفت الدراسػػػػػة الكشػػػػػ  عػػػػػن درجػػػػػة اسػػػػػتخداـ اعضػػػػػاا هيةػػػػػة  م(3002ؤدي ، حمؤؤؤؤؤد عؤؤؤؤؤواد ،دراسؤؤؤؤؤة ) المحمؤؤؤؤؤ -
ضلوهػػػػػػا كاظهػػػػػػرت النتػػػػػػائج اف اسػػػػػػتخدامهم ذلػػػػػػا جػػػػػػاا  مالتػػػػػػدريس يف اجلامعػػػػػػات السػػػػػػعودية للفصػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػية كاجتاهػػػػػػاهت

 بدرجػػػػػػػة متوسػػػػػػػطة كايضػػػػػػػا عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػود فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػة احصػػػػػػػائية يف درجػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ اعضػػػػػػػاا هيةػػػػػػػة التػػػػػػػدريس يف
 اجلامعات السعودية للفصوؿ االفرتاضية تعزم دلتغاات الرتبة .
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كالػػػػػػػيت هػػػػػػػدفت التعػػػػػػػرؼ إىل أثػػػػػػػر توظيػػػػػػػ  الصػػػػػػػفوؼ االفرتاضػػػػػػػية يف اكتسػػػػػػػاب مفػػػػػػػاهيم  م(3000دراسؤؤؤؤؤؤؤة )سؤؤؤؤؤؤؤمور،-
كتوصػػػػػػػلت الدراسػػػػػػػة إىل كجػػػػػػػود فػػػػػػػركؽ دالػػػػػػػة  ،الفقػػػػػػػه االسػػػػػػػالم  لػػػػػػػدل طالبػػػػػػػات الػػػػػػػدبلـو ادلتوسػػػػػػػط كاجتاهػػػػػػػاهتم ضلوهػػػػػػػا

كػػػػػهل  عكسػػػػػت النتػػػػػائج حتسػػػػػن يف ’ إحصػػػػػائيا قػػػػػ  التطبيػػػػػق البعػػػػػدم لالختبػػػػػار التحصػػػػػيل  لصػػػػػا  اجملموعػػػػػة التجريبيػػػػػة
 اجتاهاهتن ضلو الصفوؼ االفرتاضية كذل  يف التطبيق البعدم دلقياس االجتا 

إىل قيػػػػػػاس اثػػػػػػر اسػػػػػػتخداـ )الفصػػػػػػوؿ الدراسػػػػػػية هػػػػػػدفت هػػػػػػه  الدراسػػػػػػة التجريبيػػػػػػة م(:  3000دراسؤؤؤؤؤؤة )منؤؤؤؤؤؤار بؤؤؤؤؤؤدر، -
 . االفرتاضية(على التحصيل الدراس  للمتعلمني بدال من الفصوؿ الدراسية التقليدية

هػػػػػػدفت هػػػػػػه  الدراسػػػػػػة الوصػػػػػػفية إىل تقيػػػػػػيم جتربػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ) الفصػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػية( م(:  3002دراسؤؤؤؤؤؤة)خلي  ، -
 .الثانوية العامة يف دكلة فلسطنيالدركس ادلباشرة عرب االنرتنت لطلبة  يف تقدا

هػػػػػػػػػدفت هػػػػػػػػػه  الدراسػػػػػػػػة الوصػػػػػػػػػفية إىل التعػػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى مػػػػػػػػػدل إمكانيػػػػػػػػػة تطبيػػػػػػػػػق م(:  3002دراسؤؤؤؤؤؤؤؤة )الزىرانؤؤؤؤؤؤؤؤؤي، -
يف تػػػػػػدريس مػػػػػػواد الرتبيػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية كذلػػػػػػ  مبسػػػػػػاعدة كجهػػػػػػة نظػػػػػػر ادلشػػػػػػرفني الرتبػػػػػػويني بادلملكػػػػػػة  )الفصػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػية(

اإلداريػػػػػػػػة كادلاليػػػػػػػػة كالكػػػػػػػػوادر البشػػػػػػػػرية ادلدربػػػػػػػػة لتطبيػػػػػػػػق تقنيػػػػػػػػة الفصػػػػػػػػوؿ  العربيػػػػػػػػة السػػػػػػػػعودية كمػػػػػػػػدل تػػػػػػػػوافر اإلمكانػػػػػػػػات
االفرتاضػػػػػية كمػػػػػدل إدلػػػػػاـ العػػػػػاملني يف الوسػػػػػط التعليمػػػػػ  بأعليػػػػػة هػػػػػه  التقنيػػػػػة كمالئمتهػػػػػا ألهػػػػػداؼ كزلتػػػػػول مػػػػػواد الرتبيػػػػػة 

 .اإلسالمية
الفصػػػػػوؿ اإللكرتكنيػػػػػة   هػػػػػدفت الدراسػػػػػة إىل التعػػػػػرؼ إىل أثػػػػػر التػػػػػدريس باسػػػػػتخداـ فقػػػػػدم( 3002دراسؤؤؤؤؤة اللريبؤؤؤؤؤي ) -

تكػػػػػػػػػامل ( علػػػػػػػػػى التحصػػػػػػػػػيل ادلعػػػػػػػػػريف دلسػػػػػػػػػتويات التػػػػػػػػػهكر كالفهػػػػػػػػػم كالتطبيػػػػػػػػػق  -تعػػػػػػػػػاكين -بالصػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػثالث )تفػػػػػػػػػاعل 
كادلسػػػػػػػػتويات الػػػػػػػػثالث رلتمعػػػػػػػػة علػػػػػػػػى تالميػػػػػػػػه الصػػػػػػػػ  اخلػػػػػػػػامس االبتػػػػػػػػدائ  يف مػػػػػػػػادة الرياضػػػػػػػػيات يف كحػػػػػػػػدة القسػػػػػػػػمة، 

الفهػػػػػم بػػػػػني الفصػػػػػل اإللكػػػػػرتكين التفػػػػػاعل  كالفصػػػػػل كتوصػػػػػلت الدراسػػػػػة إىل كجػػػػػود فػػػػػركؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد مسػػػػػتول 
اإللكػػػػػػرتكين التكػػػػػػامل  لصػػػػػػا  الفصػػػػػػل اإللكػػػػػػرتكين التكػػػػػػامل ، ككػػػػػػهل  ال يوجػػػػػػد فػػػػػػركؽ دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيا عنػػػػػػد مسػػػػػػتول 

 الفهم بني الفصل اإللكرتكين التعاكين كالفصل اإللكرتكين التكامل  يف التحصيل ادلعريف.
رفػػػػػػػػة أثػػػػػػػػر الفصػػػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػػػية علػػػػػػػػى معتقػػػػػػػػدات الكفػػػػػػػػااة الهاتيػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت هػػػػػػػػدفت إىل معو م(3002دراسؤؤؤؤؤؤؤؤة رز )-

كاألداا التدريسػػػػػ  دلعلمػػػػػ  العلػػػػػػـو قبػػػػػل اخلدمػػػػػة، كبعػػػػػػد حتليػػػػػل النتػػػػػػائج توصػػػػػلت الباحثػػػػػة إىل تػػػػػػأثا الفصػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػية 
، كقػػػػػػػد اتضػػػػػػػ  ذلػػػػػػػ  مػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ تفػػػػػػػوؽ اجملموعػػػػػػػة ايف تنميػػػػػػػة الكفػػػػػػػااة التدريبيػػػػػػػة للطػػػػػػػالب ادلعلمػػػػػػػني شػػػػػػػعبة الكيميػػػػػػػا

 يبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدم لألدكات القياس.التجر 
هػػػػػػػػدفت إىل التعػػػػػػػػرؼ إىل فاعليػػػػػػػػة الفصػػػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػػػية يف اكتسػػػػػػػػاب مهػػػػػػػػارات  فقػػػػػػػػد م(3002دراسؤؤؤؤؤؤؤؤة عا ؤؤؤؤؤؤؤؤور) -

التصػػػػػػميم ثالثػػػػػػ  األبعػػػػػػاد لػػػػػػدل طلبػػػػػػة تكنولوجيػػػػػػا التعلػػػػػػيم باجلامعػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية، حيػػػػػػ  توصػػػػػػلت الدراسػػػػػػة إىل كجػػػػػػود 
ائيا بػػػػني التطبيػػػػق القبلػػػػ  كالبعػػػػدم علػػػػى اجملموعػػػػة التجريبيػػػػة لصػػػػا  التطبيػػػػق البعػػػػدم، كهػػػػها يعػػػػي أثػػػػر فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػ

 الربنامج



 

 ودافعيتهم حائل بجامعة التربية بكلية التربوي  بالدبلوم املعلمين الطلبة تحصيل في الافتراضية الفصول  استخدام أثر

 الرشيدي عايض بن حمد. د                                                                                        .تعليمية كأداة هحوها
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ي             المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"
ان  ء الث  ز   الج 

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

 
 

308 

التعػػػػػػرؼ إىل فاعليػػػػػػة برنػػػػػػامج تػػػػػػدرييب مقػػػػػػرتح يف تنميػػػػػػة بعػػػػػػ   م(3002دراسؤؤؤؤؤؤة عبؤؤؤؤؤؤد ال ؤؤؤؤؤؤاطي، وعبؤؤؤؤؤؤد ال ؤؤؤؤؤؤاطي) -
ب الػػػػػػدبلـو ادلهنيػػػػػػة كاجتاهػػػػػػاهتم ضلوهػػػػػػا، مهػػػػػػارات إدارة التػػػػػػول اإللكػػػػػػرتكين باسػػػػػػتخداـ الفصػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػية  لػػػػػػدل طػػػػػػال

كقػػػػػد توصػػػػػػلت الدراسػػػػػػة إىل كجػػػػػػود فػػػػػػركؽ دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيان بػػػػػني متوسػػػػػػط  درجػػػػػػات عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة يف التطبيقػػػػػػني القبلػػػػػػ  
 كالبعدم ألدكات الدراسة الثالثة، لصا  التطبيق البعدم

التػػػػػػػػػدريس باسػػػػػػػػػتخداـ  هػػػػػػػػػدفت هػػػػػػػػػه  الدراسػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػة إىل معرفػػػػػػػػػة اثػػػػػػػػػرم(:  3002دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة )فاطمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة رز  ،  -
 .)الفصوؿ االفرتاضية(على معتقدات الكفااة الهاتية كاألداا التدريس  دلعلم  العلـو قبل اخلدمة

هػػػػػػدفت هػػػػػػه  الدراسػػػػػػة التجريبيػػػػػػة إىل معرفػػػػػػة أثػػػػػػر التػػػػػػدريس باسػػػػػػتخداـ) الفصػػػػػػوؿ م(:  3002دراسؤؤؤؤؤؤة )اللريبؤؤؤؤؤؤي ،  -
كالفصػػػػػػل التعػػػػػػاكين كالفصػػػػػػل التكػػػػػػامل  ،علػػػػػػى التحصػػػػػػيل اإللكرتكنيػػػػػػة( بالصػػػػػػور الػػػػػػثالث الفصػػػػػػل اإللكػػػػػػرتكين التفػػػػػػاعل  

 . ادلعريف دلستويات التهكر كالفهم لتالميه الص  اخلامس االبتدائ  دلادة
كالػػػػػػيت هػػػػػدفت التعػػػػػػرؼ إىل فاعليػػػػػة برنػػػػػػامج الكػػػػػػرتكين مقػػػػػرتح باسػػػػػػتخداـ الفصػػػػػػوؿ  م(3002دراسؤؤؤؤؤة عبؤؤؤؤؤؤد القؤؤؤؤؤؤادر) -

االتصػػػػػػػاؿ التفػػػػػػػاعل  كحتصػػػػػػػيل الطػػػػػػػالب يف مقػػػػػػػرر تػػػػػػػدريس العلػػػػػػػـو االفرتاضػػػػػػػية يف تنميػػػػػػػة الثقػػػػػػػة يف التعلػػػػػػػيم اإللكػػػػػػػرتكين ك 
الشػػػػػرعية، توصػػػػػلت الدراسػػػػػة إىل فعاليػػػػػة الربنػػػػػامج اإللكػػػػػرتكين ادلقػػػػػرتح باسػػػػػتخداـ الفصػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػية يف تنميػػػػػة الثقػػػػػة يف 

 التعليم اإللكرتكين كاالتصاؿ التفاعل  كحتصيل الطالب يف مقرر طرؽ تدريس العلـو الشرعية
هػػػػػػدفت هػػػػػػه  الدراسػػػػػػة التجريبيػػػػػػة إىل معرفػػػػػػة اثػػػػػػر توظيػػػػػػ  احػػػػػػدث م(:  3002ي ي وال سؤؤؤؤؤؤيري ، دراسؤؤؤؤؤؤة )الشؤؤؤؤؤؤو  -

التقنيػػػػػات يف )الفصػػػػػل االفرتاضػػػػػ ( علػػػػػى تفاعػػػػػل الطػػػػػالب ادلشػػػػػاركني يف هػػػػػه  الدراسػػػػػة كلقػػػػػد اسػػػػػتخدمت تقنيػػػػػة السػػػػػ  
 (C sharp) الػػػدكت نػػػت (Dot net) شػػػارب إلغلػػػاد بيةػػػة تواصػػػل بػػػني ادلتعلمػػػني مػػػ  بعضػػػهم الػػػبع 

كادلعلمػػػػني كذلػػػػ  عػػػػن طريػػػػق إقامػػػػة احلػػػػوار فيمػػػػا بيػػػػنهم سػػػػواا كجػػػػه لوجػػػػه أك عػػػػن طريػػػػق منتػػػػدل احلػػػػوار ادلخصػػػػ  ذلػػػػها 
 الغرض

 ( Web CT) هػػػدفت هػػػه  الدراسػػػة الوصػػػفية التحليليػػػةم(:  3002دراسؤؤؤة )أبؤؤؤو  ؤؤؤقير و أبؤؤؤو  ؤؤؤ بام،  -
 . بغزة الميةاإلسعلى تنمية مهارة البح  العلم  لدل طالبات كلية الرتبية يف اجلامعة 

علػػػى  (Web CT) هػػػدفت هػػػه  الدراسػػػة التجريبيػػػة إىل معرفػػػة أثػػػر برنػػػامجم(:  3002دراسؤؤؤة )النبؤؤؤاىين، -
 ادلعلمات يف مساؽ تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة ،كاجتاههن ضلوها، حتصيل الطالبات

التجريبيػػػػػػػػة إىل معرفػػػػػػػػة اثػػػػػػػػر فاعليػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتخداـ برنػػػػػػػػامج هػػػػػػػػدفت هػػػػػػػػه  الدراسػػػػػػػػة  :م(  3002دراسؤؤؤؤؤؤؤؤة ) خيؤؤؤؤؤؤؤؤري،  -
 . )الفصوؿ االلكرتكنية(على التحصيل الدراس  للطالب ادلعلمني

يف  للعلػػػػػػػـو تصػػػػػػػور مقػػػػػػػرتح إلنشػػػػػػػاا فصػػػػػػػل افرتاضػػػػػػػ كهػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة التعػػػػػػػرؼ إىل  م(3002)الحؤؤؤؤؤؤؤذيفيدراسؤؤؤؤؤؤؤة  -
، كقػػػػػد تكونػػػػػت عينػػػػػة ادلػػػػػدارس الثانويػػػػػة مبدينػػػػػة الريػػػػػاض مػػػػػن كجهػػػػػة نظػػػػػر أعضػػػػػاا هيةػػػػػة التػػػػػدريس جبامعػػػػػة ادللػػػػػ  سػػػػػعود

( عضػػػػػػو هيةػػػػػػة تػػػػػػدريس يف كليػػػػػػة العلػػػػػػـو ككليػػػػػػة الرتبيػػػػػػة، ، كتوصػػػػػػلت الدراسػػػػػػة إىل حتديػػػػػػد عػػػػػػدد مػػػػػػن 660الدراسػػػػػة مػػػػػػن)
 فرتاضيةالددات اليت ؽلكن أف تؤثر يف تصميم كإنتاج كاستخداـ الفصوؿ اال
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هػػػػػػػػدفت هػػػػػػػػه  الدراسػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػة إىل التعػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى مػػػػػػػػدل جػػػػػػػػدكل تقنيػػػػػػػػة م(:  300٢دراسؤؤؤؤؤؤؤؤة )القبؤؤؤؤؤؤؤؤي ت ،  -
)الفصػػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػػية( يف حتسػػػػػػػني مسػػػػػػػتويات حتصػػػػػػػيل طلبػػػػػػػة الصػػػػػػػ  الثالػػػػػػػ  اإلعػػػػػػػدادم للغػػػػػػػة االصلليزيػػػػػػػة يف سػػػػػػػلطنة 

 .م ضلو التعليم بكلتا الطريقتنيعماف مقارنة م  التعلم الفردم ادلدعم باحلاسوب كهل  مقارنتها باجتاهاهت
كهػػػػػػػدفت التعػػػػػػػرؼ إىل اثػػػػػػػر التػػػػػػػدريس باسػػػػػػػتخداـ الفصػػػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػػػية عػػػػػػػرب الشػػػػػػػبكة  م(300٢دراسؤؤؤؤؤؤؤة المبؤؤؤؤؤؤؤار  ) -

العادليػػػػػػػػة للمعلومػػػػػػػػات علػػػػػػػػى حتصػػػػػػػػيل الطلبػػػػػػػػة اجلػػػػػػػػامعيني، كاالسػػػػػػػػتفادة منهػػػػػػػػا يف عمليػػػػػػػػيت التعلػػػػػػػػيم كالػػػػػػػػتعلم، كتوصػػػػػػػػلت 
فرتاضػػػػػية الدراسػػػػػة جملموعػػػػػة مػػػػػن النتػػػػػائج مػػػػػن أعلهػػػػػا: أفضػػػػػلية نتػػػػػائج كحتصػػػػػيل اجملموعػػػػػة الػػػػػيت درسػػػػػت بطريقػػػػػة الفصػػػػػوؿ اال

عػػػػػن الطريقػػػػػة التقليديػػػػػة، كمػػػػػا أهنػػػػػا كجػػػػػدت أف الفصػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػية ختفػػػػػ  كثػػػػػاان مػػػػػن األعبػػػػػاا اإلداريػػػػػة شلػػػػػا جعلهػػػػػا أداة 
 فاعلة يف التعليم خاصة يف حل ادلشكالت التعليمية ادلعاصرة. 

تسػػػهيل مهػػػاـ  م يفتسػػػاهلعمليػػػات التعلػػػيم كالػػػتعلم  الفصػػػوؿ االفرتاضػػػيةأمجعػػػت معظػػػم هػػػه  الدراسػػػات علػػػى أف  كقػػػد    
، كمػا أهنػػا تعػد أيضػػان أدكات فصػػوؿبتقػػدا مػوادهم التعليميػة كالتدريبيػػة كادلهنيػة عػػرب تلػ  ال كادلشػرفني كالاضػػرين، ادلعلمػني

 .     مساعدة للتعلم بالنسبة للطالب كادلتدربني
 : الدراسات األجنبية المحور الثاني :

هدفت هه  الدراسة الوصفية إىل تقيم ما مت تزكيػد اجلامعػة بػه مػن طػرؽ إبداعيػة يف (  3002دراسة ريتش وآخروم ) -
بوالية االباما بالواليات  أثينااستخداـ األدكات التعليمية اجلديدة )كخدمة الويك ( ك )الفصوؿ االفرتاضية( ادلتزامنة جبامعة 

 ادلتحدة األمريكية.
بيػػة إىل استكشػػاؼ مػدل تفاعػػل ادلعلػػم مػػ  ادلتعلمػػني يف العمليػػة هػدفت هػػه  الدراسػػة التجري (3002دراسؤؤة بؤؤودي)  -

التعليمية كم  كسائل االتصاؿ يف )الفصل االفرتاض ( اليت تػؤثر علػى مفػاهيم كأراا ادلشػاركني يف العمليػة التعليميػة كبشػكل 
 . إغلايب على نتائج هها التعلم باجلامعة العامة بوالية جنوب كاليفورنيا

هدفت هه  الدراسة الوصفية التحليلية إىل مناقشة " لية االتصاؿ االفرتاض  ادلرئػ " مػن خػالؿ ( 3002دراسة يزر )  -
اتصاالت مباشرة عرب االنرتنت يف تطبيقات الفصل الدراس  ادلرئ  )الفصل االفرتاض ( كمناقشة البنية التحتية التكنولوجية 

 . برتكيا لالتصاؿ الشفه  ادلرئ  جبامعة األناضوؿ
هػػدفت هػه  الدراسػػة الوصػفية إىل اكتشػػاؼ السػمات ك الصػػفات كادلهػارات كالتقنيػػات الػػيت ( 3002دراسؤؤة بؤاركر )  -

يتمت  هبا معلم  كلية اجملتم  يف إدارة )الفصوؿ االفرتاضية( ادلتميزة مبدينة ساف فرانسيسكو يف كالية كاليفورنيا يف الواليات 
 هه  الدراسة طرؽ مناسبة لتثقي  ادلثقفني لالستفادة من كل ما يتعلق بإدارة الفصوؿ االفرتاضيةادلتحدة األمريكية ك تقرتح 

. 
هدفت هه  الدراسة الوصفية إىل تقييم )الفصل االفرتاض ( ادلسػمى "الفصػل الدراسػ  ( 3002دراسة ايدين و يزر ) -

 ركيا كالهم مت إعػداد  كمشػركع أكي )إرشػادم( لتػدريسادلرئ  ادلتزامن" للتدريب على تدريس اللغة االصلليزية عن بعد يف ت
 . السنة الثانية من دكرة القرااة ادلتقدمة ادلمتد لعامني أكادؽليني
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هدفت هه  الدراسة الوصفية إىل اكتشاؼ اجلانب النفس  دلستخدم  )الفصوؿ االفرتاضػية( ( 3002دراسة ميري )  -
التعلم ادلباشر جبامعة الباين كأيضا جامعة نيويورؾ يف الواليات ادلتحدة األمريكيػة كطبيعة العالقة كالرابط بني عملية التعليم ك 

كتأثا التقنية االلكرتكنية على ديناميكيات اإلنساف كإذا ما كاف ذله  التقنيات التأثا السليب أك االغلايب يف العملية التعليمية 
 . ك اليت تقـو على أساس التعليم عن بعد

فقػػد هػػدفت التعػػرؼ إىل مػػدل تػػأثا الفصػػوؿ االفرتاضػػية يف عمليػػيت  (Richards.F, 2005)زدراسؤؤة ريتشؤؤارد -
التعليم كالػتعلم ، حيػ  اعتػرب أفػراد العينػة أف احلصػوؿ علػى ادلعلومػات كالقيػاـ بعمليػة الػتعلم عػن طريػق الفصػوؿ االفرتاضػية 

 كانت أداة إلثارة دافعية الطالب ضلو التعلميعد من أفضل األنشطة الطالبية، كما أفادكا بأف الفصوؿ االفرتاضية  
هػػػػدفت هػػػػه  الدراسػػػػة الوصػػػػفية إىل معرفػػػػة العالقػػػػة بػػػػني التكيػػػػ  يف )الفصػػػػوؿ ( 3003دراسؤؤؤؤة مؤؤؤؤارتينز و آخؤؤؤؤروم ) -

االفرتاضػػية( ك أهػػم ادلؤشػػرات الصػػحية كادلسػػتول االقتصػػادم ذلػػؤالا الطػػالب مبقاطعػػة مانيتوبػػا يف مدينػػة كينبػػيج بكنػػدا مػػ  
 . سباب اليت قد تعيق استخداـ هه  التقنية يف ادلدارس العاديةحتديد األ

هػدفت هػه  الدراسػة الوصػفية إىل معرفػة السػالمة األكادؽليػة كالضػماف التعليمػ  يف )الفصػوؿ ( 3003دراسة  يليز ) -
 .ةاالفرتاضية( يف التعليم عن بعد جبامعة كنيو اكرليانز بوالية انديانا يف الواليات ادلتحدة األمريكي

هدفت هه  الدراسة الوصفية إىل اكتشاؼ مدل فاعلية ما خاضو  الطالب من جتارب ( 3000دراسة نابيير وايترز ) -
الواليػػػات ادلتحػػػدة   تعاكنيػػػة تفاعليػػػة يف )الفصػػػوؿ االفرتاضػػػية( كمقارنتهػػػا مبػػػا يف الفصػػػوؿ التقليديػػػة جبامعػػػة هػػػاكام ، مػػػانوا

  خداـ تقنية الفصوؿ االفرتاضيةاألمريكية كمعرفة مدل تقبل ادلتعلمني باست
هدفت هه  الدراسة التجريبية إىل معرفة أثر كفاعلية تعليم الطالب ادلعلمني قبل اخلدمة يف ( 3000دراسة سشفرين ) -

 . )الفصوؿ االفرتاضية( جبامعة سياتيل بالواليات األمريكية ادلتحدة
معرفػػة مػدل تػأثا )الفصػػوؿ االفرتاضػية( علػى العمليػػة هػدفت هػػه  الدراسػة الوصػفية إىل ( 3000دراسؤة كيلؤي وبيتؤؤ ) -

 .التعليمية التقليدية كحتسينها كادلعتمدة على التعليم ادلباشر كمناهجها جبامعة ناتاؿ جبنوب افريقيا
 :واإلجراءات الطريقة
 :الدراسة منهج

   :استخدم الباحث في ىذه الدراسة منهلين
يف حتصيل  استخداـ  تقنية الفصوؿ االفرتاضيةادلنهج شبه التجرييب، كقد استخدـ يف الكش  عن أثر  األو :       

إنتاج كاستخداـ الوسائل مقرر يف تعلم )كحدة تشغيل األجهزة التعليمية (  الطلبة ادلعلمني بربنامج الدبلـو الرتبوم 
( كضابطة )تعلمت بتقنية الفصوؿ االفرتاضية ، حي  تكونت عينة الدراسة من رلموعتني، جتريبية )تعلمت التعليمية

 (.بالطريقة التقليدية
الطلبػػػػػػػة ادلعلمػػػػػػػني بربنػػػػػػػامج الػػػػػػػدبلـو خاصػػػػػػػة لقيػػػػػػػاس دافعيػػػػػػػة  اسػػػػػػػتبانهادلػػػػػػػنهج ادلسػػػػػػػح ، إذ اسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػ   الثؤؤؤؤؤؤؤاني:
 يمية  ( مبقرر إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليمية.) كحدة تشغيل األجهزة التعلضلو تعلم الرتبوم 
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 جبامعة حائل  –بكلية الرتبية  شعب الطلبة ادلعلمني  بربنامج الدبلـو الرتبوم تكوف رلتم  الدراسة من   :ملتمع الدراسة
 ق..6٢٣4/6٢٢للعاـ الدراس  
 : عينة الدراسة

الطلبػػػػػػة ادلعلمػػػػػػني بربنػػػػػػامج الػػػػػػدبلـو الرتبػػػػػػوم  بكليػػػػػػة قػػػػػػاـ الباحػػػػػػ  باختيػػػػػػار عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة بالطريقػػػػػػة القصػػػػػػدية مػػػػػػن  -
كقػػػػػ  تػػػػػوافر برنػػػػػامج الفصػػػػػوؿ االفرتاضػػػػػية الػػػػػيت يتػػػػػوافر فيهػػػػػا إمكانيػػػػػة تطبيػػػػػق الدراسػػػػػة مػػػػػن حيػػػػػ   الرتبيػػػػػة جبامعػػػػػة حائػػػػػل 

ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ؼلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   wiziQ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل االفرتاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 .يشرتط التسجيل كيتم من خالؿ رابط متاح للجمي ال  كاالندركيد          ios يدعم ادلناهج 

بشػػػػػكل يػػػػػؤدم  wiziQ قػػػػػاـ الباحػػػػػ  بإعػػػػػداد دليػػػػػل دلسػػػػػاعدة ادلػػػػػتعلم علػػػػػى كيفيػػػػػة التعامػػػػػل مػػػػػ  الفصػػػػػل االفرتاضػػػػػ   -
 إىل حتقيق األهداؼ التعليمية على أفضل كجه شلكن.

(  16العشوائية البسيطة. كتكونت عينة الدراسة من )كالضابطة بالطريقة  كقد مت اختيار شعب رلموعيت الدراسة التجريبية 
يبني توزي  أفراد عينة الدراسة حسب متغاات (  6كاجلدكؿ ) كطالبة من ادلستول الثاين بربنامج الدبلـو الرتبوم .. طالبا

 .الدراسة
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب طريقة الت ل  واللنس(  0 جدو  )

 ال دد االناث الذكور طريقة الت ل  الملموعة
 32 02 30 الفصو  االفتراضية  التلريبية
 32 00 02 التقليدية الضابطة
 20 32 22  الملموع

الػػػػػػواردة يف كحػػػػػػػدة التابعػػػػػػة للمفػػػػػػاهيم كادلهػػػػػػارات ادلعلمػػػػػػني ببنػػػػػػاا هػػػػػػها االختبػػػػػػار لقيػػػػػػاس حتصػػػػػػيل الطلبػػػػػػة  الباحػػػػػػ قػػػػػػاـ 
بكتػػػػػػاب أساسػػػػػػيات كإنتػػػػػػاج كاسػػػػػػتخداـ كسػػػػػػائل كتكنولوجيػػػػػػا التعلػػػػػػيم دلنػػػػػػدكر عبػػػػػػد السػػػػػػالـ   تشػػػػػػغيل األجهػػػػػػزة التعليميػػػػػػة 

 :اخلطوات اآلتية يف بناا االختبار  . حي  تكوف االختبار من مخسة أسةلة. كقد اتب  الباح
، كهػػػػػ  يف مػػػػػادة الدراسػػػػة الطلبػػػػػة ادلعلمػػػػني  قػػػػاـ الباحػػػػ  بوضػػػػػ  قائمػػػػة بادلفػػػػػاهيم كادلهػػػػارات كادلبػػػػػادئ الػػػػيت يدرسػػػػها -6

 تشغيل األجهزة التعليمية . كحدة
دتػػػػػػػػت صػػػػػػػػياغة فقػػػػػػػػرات االختبػػػػػػػػار بيػػػػػػػػ  غطػػػػػػػػت مجيػػػػػػػػ  ادلفػػػػػػػػاهيم كادلهػػػػػػػػارات كادلبػػػػػػػػادئ الػػػػػػػػواردة يف زلتػػػػػػػػول ادلػػػػػػػػادة -٠ 

 .موضوع التجربة
مت التحقػػػػػق مػػػػػن الصػػػػػدؽ ادلنطقػػػػػ  لالختبػػػػػار مػػػػػن حيػػػػػ  الصػػػػػياغة اللغويػػػػػة كالوضػػػػػوح كالشػػػػػمولية مػػػػػن خػػػػػالؿ عػػػػػرض  -٣

يف كليػػػػػػػػة علػػػػػػػػى رلموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن الكمػػػػػػػػني مػػػػػػػػن ذكم اخلػػػػػػػػربة كاالختصػػػػػػػػاص يف القيػػػػػػػػاس كالتقػػػػػػػػوا، االختبػػػػػػػػار بصػػػػػػػػورته األ
، كيف ضػػػػػػػوا  راا الكمػػػػػػػني كمالحظػػػػػػػاهتم كمقرتحػػػػػػػاهتم، عػػػػػػػدلت بعػػػػػػػ  األسػػػػػػػةلة، كبعػػػػػػػد ختصػػػػػػػ  تكنولوجيػػػػػػػا التعلػػػػػػػيم 
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الكمػػػػػػػػػني إلبػػػػػػػػداا مالحظػػػػػػػػاهتم مػػػػػػػػػرة أخػػػػػػػػرل، كيف ضػػػػػػػػػوا  التعػػػػػػػػديل عرضػػػػػػػػت فقػػػػػػػػػرات االختبػػػػػػػػار علػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػؤالا
 .الحظاهتم النهائية اعتمد االختبار بصورته النهائيةم
طالبػػػػػػػا، كمت حسػػػػػػػاب معامػػػػػػػل ثبػػػػػػػات االختبػػػػػػػار (  ٠3مت تطبيػػػػػػػق االختبػػػػػػػار علػػػػػػػى عينػػػػػػػة اسػػػػػػػتطالعية تكونػػػػػػػت مػػػػػػػن ) -٢

كهػػػػػ  قيمػػػػػة مقبولػػػػػة ألغػػػػػراض ( 0.84باسػػػػػتخداـ معادلػػػػػة كركنبػػػػػاخ ألفػػػػػا، إذ بلػػػػػخ معامػػػػػل االتسػػػػػاؽ الػػػػػداخل  لالختبػػػػػار )
 .هه  الدراسة

) كحػػػػػدة تشػػػػػغيل األجهػػػػػزة التعليميػػػػػة  ( مبقػػػػػرر إنتػػػػػاج كاسػػػػػتخداـ الوسػػػػػائل التعليميػػػػػة بربنػػػػػامج يػػػػػاس الدافعيػػػػػة لػػػػػتعلم مق-0
 الدبلـو الرتبوم ) الطلبة ادلعلمني ( .

قػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػ  بتطػػػػػػػػوير هػػػػػػػػها ادلقيػػػػػػػػاس ككتابػػػػػػػػة بنػػػػػػػػود  يف ضػػػػػػػػوا خربتػػػػػػػػه كبػػػػػػػػالرجوع إىل األدب الرتبػػػػػػػػوم كالدراسػػػػػػػػات -1
ف و بنػػػػػػدان، كبعػػػػػػد التحكػػػػػػيم تكػػػػػػ(  ٠٣ة للػػػػػػتعلم، كقػػػػػػد تكػػػػػػوف ادلقيػػػػػػاس بصػػػػػػورته األكليػػػػػػة مػػػػػػن )السػػػػػابقة كمقػػػػػػاييس الدافعيػػػػػػ
 . بندان (  .٠ادلقياس بصورته النهائية من )

  : د  مقياس الداف ية
التحّقػػػػػػق مػػػػػػن صػػػػػػدؽ هػػػػػػها ادلقيػػػػػػاس مػػػػػػن حيػػػػػػ  الصػػػػػػياغة اللغويػػػػػػة كالوضػػػػػػوح كالشػػػػػػمولية كانتمػػػػػػاا الفقػػػػػػرات للدافعيػػػػػػة  مت

كذلػػػػػ  بعػػػػػرض ادلقيػػػػػاس بصػػػػػورته األكليػػػػػة علػػػػػى  للمسػػػػػتول الثػػػػػاين مػػػػػن الػػػػػدبلـو الرتبػػػػػومادلػػػػػراد قياسػػػػػها، كمناسػػػػػبة الفقػػػػػرات 
مػػػػن ادلختصػػػػني يف  اجلامعػػػػات بادلملكػػػػة  جامعػػػػة حائػػػػل كغاهػػػػا مػػػػنعػػػػدد مػػػػن الكمػػػػني مػػػػن أعضػػػػاا هيةػػػػة التػػػػدريس يف 

علػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػنفس كتكنولوجيػػػػػػػػػا التعلػػػػػػػػػيم كالقيػػػػػػػػػاس كالتقػػػػػػػػػوا شلػػػػػػػػػن ػلملػػػػػػػػػوف درجػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدكتورا  كادلاجسػػػػػػػػػتا. كيف ضػػػػػػػػػوا أراا 
الكمػػػػػػػني كمالحظػػػػػػػاهتم كمقرتحػػػػػػػاهتم عػػػػػػػدلت بعػػػػػػػ  الفقػػػػػػػرات كحػػػػػػػهؼ بعضػػػػػػػها كأضػػػػػػػيفت فقػػػػػػػرات جديػػػػػػػدة، كعػػػػػػػدت 

 .هه  اإلجرااات كافية لصدؽ األداة
  :ياس الداف يةثبات مق

 كركنباخ ألفا مت التحقق من ثبات هها ادلقياس باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا، فكاف معامل االتساؽ الداخل  الكل 
 .ذل  مقبوالن ألغراض الدراسةيعد كبشكل عاـ ( 36..يساكم)

  :إجراءات الدراسة
 : مت إجراا تطبيق الدراسة كفق اخلطوات اآلتية

) كحػػػدة تشػػػغيل األجهػػػزة التعليميػػػة  ( مبقػػػرر إنتػػػاج كاسػػػتخداـ الوسػػػائل إعػػػداد أداة الدراسػػػة "االختبػػػار التحصػػػيل  يف -6
 ."، كالتحقق من صدقه كثباته التعليمية

 .حتديد عينة الدراسة كاختيار اجملموعات التجريبية كالضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة -٠
كتدريس اجملموعات التجريبية كالضابطة  ق،.6٢٣4/6٢٢دراس  الثاين للعاـ الدراس  الفصل اليف  تطبيق الدراسة -٣

 :حسب الطرؽ اآلتية
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مت اختيار شعبة من شعبيت الهكور عشوائيا لتكوف رلموعة جتريبية كاألخرل ضابطة ككهل  احلاؿ بالنسبة لشعبيت  -
 .اإلناث

كبادلثل بالنسبة لشطر  على أجهزة احلاسوب البالطحي  كزع  معمل احلاسوبمت تدريس الشعب التجريبية داخل  -
 .الطالبات 

مث  الوحدةيف الشعب التجريبية بتوضي  بع  ادلفاهيم اجلديدة الواردة يف  عضو  هيةة التدريس من فرع اإلناث قامت  -
بل  الطالب، مث تكلي  الوحدة مبتابعة التطبيق على هه  ادلفاهيم كدراسة األنشطة الواردة يف  الطالبتكل  

 .كمتابعتها بالتصحي  تقنية الفصوؿ االفرتاضية التدريبات الواردة يف أكراؽ العمل من خالؿ 
معتمدة على أنشطة تناقش  عضو  هيةة التدريس تدريس شعب اجملموعة الضابطة داخل غرفة الص  كمن قبل مت -

 .بطريقة تقليدية 
بار التحصيل  البعدم كمقياس الدافعية كمن مث كبعد االنتهاا من عملية التدريس للمجموعات مت تطبيق االخت -

 .التصحي  كرصد النتائج ألغراض التحليل اإلحصائ 
 :تكافا الملموعات

) كحدة تشغيل األجهزة التعليمية  ( مبقرر إنتاج كاستخداـ الوسائل تكافؤ اجملموعات يف التحصيل السابق يف  -
كجلمي  الشعب كاختبار قبل  ككانت النتائج كما يف  الثاين للفصل  التحصيل  اعتماد نتائج االختبار  التعليمية
 (. ٠جدكؿ)
 *التحصيلياالختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية لملموعات الدراسة عل   ) 3جدو )

 ضابطة تلريبية 
االنحراف  المتوسط الحسابي ال دد اللنس

 الم ياري
االنحراف  المتوسط الحسابي ال دد

 الم ياري
 03.٢3 22.32 02 03.٢2 22.٢ 30 ذكور

 2.00 22 00 02.00 22.3 02 إناث

 000ال  مة النهائية *
 ولم رفة داللة الفرو  بين المتوسطات الحسابية استخدام تحليل التباين الثنائي فكانؤت النتائج كما في 

  التحصيليتحليل التباين الثنائي لنتائج االختبار نتائج (  2 جدو  )
 ف الحرجة ف المحسوبة متوسط المرب ات درجات الحرية ملموع المرب ات التباين مصدر

 2.22 3.22 222.20 0 222.23 اللنس

 2.22 0.22 22.00 0 22.00 الملموعة
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 2.22 0.0022 0.220 0 0.220 الملموعة xاللنس

   0٢2.20 22 2222.222 الخطأ

 (a=0.05)   دالػة إحصػائيا النظػرمأنػه ال توجػد فػركؽ بػني متوسػطات نتػائج االختبػار (  ٣) يالحػظ مػن نتػائج جػدكؿ
كحػػدة تشػػغيل  تعػػزل للجػػنس أك اجملموعػػة أك التفاعػػل بينهػػا، شلػػا يػػدؿ علػػى تكػػافؤ اجملموعػػات علػػى التحصػػيل السػػابق يف

 األجهزة مبقرر إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليمية .

 :تكافا الملموعات عل  مقياس الداف ية  .0
علمػػػػػػػا بأنػػػػػػه قػػػػػػد تغيػػػػػػب أحػػػػػػد (  ٢) مت تطبيػػػػػػق مقيػػػػػػاس الدافعيػػػػػػة قبػػػػػػل إجػػػػػػراا التجربػػػػػػة ككانػػػػػػت النتػػػػػػائج كمػػػػػػا يف جػػػػػػدكؿ

 .الطلبة عن هها االختبار
  متوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية ونتائج اختبار )ت( عل  مقياس الداف ية القبليال ) ٢جدو  )
 الدالة االحصائية قيمة ت االنحراف الم ياري المتوسط الحسابي* ال دد الملموعة

 0.222  0.302- ٢.20 2.22 22 الضابطة

 2.22 2.02 22 التلريبية

أنه ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بني نتػائج اجملموعػات الضابطة كالتجريبية شلا يدؿ على (  ٢يالحظ من نتائج جدكؿ )
 .مقياس الدافعية القبل  تكافةها على

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
الطلبػة ادلعلمػني بربنػامج الػدبلـو  حتصػيليف  (a=0.05) ال يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيا النتؤائج المت لقؤة بالفرضؤية األولؤ :

)تقنيػة الفصػوؿ   إىل تعػزل  ) كحػدة تشػغيل األجهػزة التعليميػة  ( مبقػرر إنتػاج كاسػتخداـ الوسػائل التعليميػةتعلم يف الرتبوم
 ؟ بينهما التفاعل أك اجلنس، أك ( التقليدية الطريقة ،االفرتاضية 

للتحقػػػػػق مػػػػػن صػػػػػحة هػػػػػه  الفرضػػػػػية مت حسػػػػػاب ادلتوسػػػػػطات احلسػػػػػابية كاالضلرافػػػػػات ادلعياريػػػػػة ألداا رلموعػػػػػات الدراسػػػػػة  
 .يبني النتائج(  0على اختبار التحصيل البعدم كاجلدكؿ )

 *الحسابية واالنحرافات الم يارية لملموعات الدراسة عل  اختبار التحصيل الب ديلمتوسطات ا ) 2جدو  )
 ضابطة التلريبية 

المتوسط  ال دد اللنس
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري

المتوسط  ال دد
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري

 2.23 32.0 02 2.٢2 32.0 30 ذكور
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 2.٢3 02.20 00 2.02 20.33 02 إناث

 ٢0النهائية ال  مة *
كجود فركؽ بني متوسط درجات أداا رلموعات الدراسة على اختبار التحصيل البعدم، كللتأكد  ( 0ظهر من اجلدكؿ )

 .يبني النتائج(  1فيما إذا كانت هه  الفركؽ ذات داللة إحصائية مت إجراا حتليل التباين الثنائ  كاجلدكؿ )
 لنتائج اختبار التحصيل الب دينتائج تحليل التباين الثنائي (  2جدو  )

 ف الحرجة ف المحسوبة متوسط المرب ات درجات الحرية ملموع المرب ات مصدر التباين

 2.22 *02.0٢ 222.22 0 222.22 الملموعة

 2.22 3.03 023.0 0 023.٢ اللنس

 2.22 2.20 323.022 0 323.022 الملموعة xاللنس

   20.22 22 ٢0٢2.020 الخطأ 

 a=0.05ل عند مستو دالة *
أنه يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بني متوسط عالمات اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية كلصا  (  1يالحظ من جدكؿ )

أدل إىل زيادة التحصيل مقارنة م  نتائج  بتقنية الفصوؿ االفرتاضية اجملموعة التجريبية شلا يدؿ على أف هناؾ أثر للتعلم 
يتعاملوف م  أنشطة فيها حركة من  بتقنية الفصوؿ االفرتاضية د يعزل ذل  إىل أف الطلبة يف التعلم التعليم التقليدم. كق

األداا بصورة أفضل على االختبار التحصيل ،   معني األمر الهم أدل إىل استيعاب ادلفاهيم بصورة صحيحة كمن مث نوع
لى ادلفاهيم كذل  ألف الطالب عليه أف يقـو بل كما أف العمل م  هه  األنشطة أدل إىل اكتساب ادلهارات زيادة ع

األنشطة بعد التدرب على هه  ادلهارات من خالؿ تدريبات متنوعة كػلصل على تغهية راجعة فورية على أدائه شلا يعمل 
 بتقنيةعلى حتسن األداا كتعلم ادلهارة بصورة أفضل كذل  شلا انعكس على االختبار التحصيل . كما أف طريقة التعلم 

، حي  يقـو كل متعلم بل األنشطة الواردة يف ادلادة االنرتنتتتي  للمتعلم أف يتعلم ذاتيا باستخداـ  الفصوؿ االفرتاضية 
ذاتيا كمبساعدة ادلعلم؛ شلا ؽلّكن ادلتعلم من التعلم حسب سرعة استيعابه، كتصحي  أخطائه  ادلعركضة الكرتكنياالتعليمية 

مرات عديدة دكف الشعور باحلرج  التول التعليم  كما تتي  للمتعلم إعادة استعراض   دكف الشعور باخلجل من زمالئه،
كادللل، باإلضافة إىل تزكيد ادلتعلم بالتغهية الراجعة كالتعزيز إذا كانت إجابته صحيحة، كالطلب منه إعادة الاكلة مرة أخرل 

مقرر إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليمية يف كحدة و تعلم إذا كانت إجابته خاطةة، كهه  األمور تزيد من دافعية الطلبة ضل
 .؛ شلا يزيد من حتصيلهم الدراس تشغيل األجهزة التعليمية  
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فرصة أكرب يف متابعة أعماؿ الطلبة  ادلعلم تعط   بتقنية الفصوؿ االفرتاضية كما ؽلكن عزك ذل  إىل أف طريقة التعلم 
تظهر  بتقنية الفصوؿ االفرتاضية . كما أنه يف طريقة التعلم الطلبةحتصيل كخاصة الضعاؼ منهم شلا يؤدم إىل زيادة 

 شلا يؤدم إىل فهم ادلادة بشكل أفضل كمن مث التول التعليم  رلموعة من التفاعالت بني ادلتعلم كادلعلم، كادلتعلم م  
 .زيادة التحصيل الدراس 

بػػػػػػني متوسػػػػػػط أداا الػػػػػهكور كاإلنػػػػػػاث علػػػػػػى االختبػػػػػػار أنػػػػػػه ال يوجػػػػػػد فػػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػائيا ( 1كمػػػػػا تبػػػػػػني نتػػػػػػائج جػػػػػدكؿ )
فقػػػػد مت  التحصػػػػيل  كمػػػػرد ذلػػػػ  أف كػػػػال مػػػػن الػػػػهكور كاإلنػػػػاث قػػػػد تلقػػػػى التػػػػدريب نفسػػػػه علػػػػى األنشػػػػطة نفسػػػػها كمػػػػن مث

ادلفػػػػػػاهيم كادلهػػػػػػارات  الطلبػػػػػػة ادلعلمػػػػػػني تعلػػػػػػم نفػػػػػػس ادلفػػػػػػاهيم كادلهػػػػػػارات كبالكيفيػػػػػػة نفسػػػػػػها شلػػػػػػا أدل إىل امػػػػػػتالؾ مجيػػػػػػ  
 .نفسها طريقةبال
ويػػػػه مػػػػن دركس كأنشػػػػطة كصػػػػور كأصػػػػوات كانػػػػت موجهػػػػه ضلػػػػو ادلػػػػتعلم بغػػػػ  النظػػػػر ػلكمػػػػا  التػػػػول التعليمػػػػ  كمػػػػا أف  

كأهنػػػػػػػػم مػػػػػػػػن بيةػػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػػة كثقافيػػػػػػػػة  متشػػػػػػػػاهبةعػػػػػػػػن جنسػػػػػػػػه، باإلضػػػػػػػػافة إىل أف كػػػػػػػػال اجلنسػػػػػػػػني تعرضػػػػػػػػا إىل ظػػػػػػػػركؼ 
 .فرصا تعليمية كاحدة كاحدة، كما أهنم يأخهكف جامعةكاقتصادية كاحدة، كأهنم يدرسوف يف 
الطلبة  دافعيةيف a =0.05) )ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة النتائج المت لقة بالفرضية الثانية:

بتقنية  إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليمية ادلعلمني بربنامج الدبلـو الرتبوم لتعلم كحدة تشغيل األجهزة التعليمية مبقرر 
 . قبل التجربة كبعدها كبعدها التجربة قبلالفصوؿ االفرتاضية  

للتحقق من  حة ىذه الفرضية ت  استخدام اختبار )ت( لمقارنة المتوسطات الحسابية عل  مقياس الداف ية قبل 
 .يبين النتائج(  2إجراء التلربة وب دىا، واللدو  )

ت ل  وحدة تشليل نتائج اختبار )ت( لمقارنة المتوسطات الحسابية عل  مقياس الداف ية نحو  ) 2جدو  )
وب دىا قبل  التلربة قبلاألجهزة الت ليمية بمقرر إنتاج واستخدام الوسائل الت ليمية  بتقنية الفصو  االفتراضية  

 . التلربة وب دىا
المتوسط  ال دد االختبار الملموعة

 الحسابي*
 االنحراف
 الم ياري

الدالة   قيمة ت
 االحصائية

 التلريبية
 2.2٢ 2.00 22 القبلي

-2.002 0.222 0.000 
 2.20 02.20 22 الب دي

درجػات اجملموعػة التجريبيػة علػى  بػػني متوسػػط (a = 0.05) أنػه يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيا(  2كيتبني من خالؿ جػدكؿ )
داالن إحصائيان بػني نتػائج التطبيػق القبلػ  كالبعػدم علػى مقيػاس الدافعيػة  فرقػا مقياس الدافعية القبل  كالبعدم. أم أف هنػاؾ

يف اجملموعػػة التجريبيػػة تعمػػل علػػى جػػهب ادلعلمػػني كلصػػا  التطبيػػػق البعػػدم كذلػػ  أف األنشػػطة الػػيت يتعامػػل معهػػا الطلبػػة 
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هبػه  األنشػطة كانعكػس  الطلبػةاالنتبا  كإثارة الدافعية من خالؿ احلركػات الػيت تصػاحب هػه  األنػػشطة األمػػر الػهم حبػب 
 . إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليمية كحدة تشغيل األجهزة التعليمية مبقرر علػى زيػادة دافعيػتهم ضلػو تعلػم 

بني متوسطات  (α= 0.05) ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة لمت لقة بالفرضية الثالثة:النتائج ا
إنتػاج كحػدة تشػغيل األجهػزة التعليميػة مبقػرر  لػتعلم الدافعيػة مقيػاس علػىالطلبة ادلعلمني  بربنػامج الػدبلـو الرتبػوم  تعالما

 أك (التقليديػة الطريقػة ،تقنيػة الفصػوؿ االفرتاضػية  )إىل تعػزل بتقنيػة الفصػوؿ االفرتاضػية  كاسػتخداـ الوسػائل التعليميػة 
كاالضلرافػات ادلعياريػة ألداا  ابيةللتحقػق مػن صػحة هػه  الفرضػية مت حسػاب ادلتوسػطات احلسػ ؟ بينهمػا التفاعػل أك اجلنس،

 .تائجيبني الن(  3رلموعات الدراسة على مقياس الدافعية البعدم كاجلدكؿ )
 

 

 *المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية لملموعات الدراسة عل  مقياس الداف ية الب دي ) 2جدو  )

 االنحراف الم ياري المتوسط الحسابي ال دد اللنس الملموعة

 

 التلريبية

 3.23 02.00 30 ذكور

 2.20 0٢.٢2 02 اناث

 2.22 02.22 22 الملموع

 

 الضابطة

 2.0٢ 00.22 15 ذكور

 2.٢0 02.00 10 اناث

 2.23 00.20 25 الملموع

 

 الملموع

 2.33 0٢.02 35 ذكور

 ٢.23 02.22 26 اناث

 ٢.22 02.23 20 الملموع
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كجود فركؽ بني متوسط أداا رلموعات الدراسة على مقياس الدافعية البعدم، كللتأكد فيما إذا  (  3ظهر من اجلدكؿ )
 .يبني النتائج(  4كانت هه  الفركؽ ذات داللة إحصائية مت إجراا حتليل التباين الثنائ  كاجلدكؿ )

 نتائج تحليل التباين الثنائي لنتائج اختبار التحصيل الب دي) 2جدو  )

 مستوى الداللة ف متوسط المرب ات درجات الحرية ملموع المرب ات مصدر التباين

 0.000 *0٢.220 320.200 0 320.203 الملموعة

 0.222 0.033 0.٢23 0 0.٢33 اللنس

 0.002 2.22٢ 002.٢٢2 0 002.٢٢2 الملموعة xاللنس

   02.22٢ 22 0322.220 الخطأ

  a = 0.05 دالة عند مستول*
)كجود فرؽ داؿ إحصائيا بني متوسط أداا طلبة اجملموعػة الضػابطة كمتوسػط أداا اجملموعػة التجريبيػة  4تبني نتائج جدكؿ )

بتقنيػػة الفصػػوؿ الػػهين مت تعلػػيمهم بوسػػاطة الػػتعلم  الطلبػػةعلػػى مقيػػاس الدافعيػػة كلصػػا  اجملموعػػة التجريبيػػة. كهػػها يعػػي أف 
كما يصاحبها من حركات معينة ال ؽلكن  االنرتنتالؿ األنشطة ادلقدمة باستخداـ قد استثات دافعيتهم من خ االفرتاضية 

كحرصػػهم  الاضػراتأف حتػدث مػن خػػالؿ الػتعلم التقليػػدم كقػد لػوحظ زيػػادة محػاس هػػؤالا الطلبػة مػن خػػالؿ ادلتابعػة أثنػػاا 
غلػػايب كزيػػادة دافعيػػتهم ضلػػو تعلػػم كأكراؽ العمػػل شلػػا انعكػػس علػػى اجتػػاههم اإل الكبػػا علػػى متابعػػة األنشػػطة كحػػل التػػدريبات

غػػا  يػػة. كيعػػزل ذلػػ  أيضػػا إىل عنصػػر اجلدمقػػرر إنتػػاج كاسػػتخداـ الوسػػائل التعليميػػة ) كحػػدة تشػػغيل األجهػػزة التعليميػػة  (
، حي  إف اجلديد دكما يثا االهتماـ كالتشويق شلا يزيد من الفصل االفرتاض  من خالؿ التول التعليم  ادلألوفة يف تقدا 

جتػهب االنتبػا  كجتعػل الطالػب ينػدف  إىل   التعليمػ  التػولالدافعية، كما أف عرض األشكاؿ كالصور كحتريكها أثنػاا شػرح 
كالصػور كالصػوت كاحلركػة شلػا عناصر التشويق مثل األلػواف  التوم االلكرتكينالتعلم هبه  الطريقة، هها باإلضافة إىل احتواا 

 بتقنية الفصل االفرتاض  . ادلقرردافعية الطلبة لتعلم  يثا
أما بالنسبة للفرؽ بني الهكور كاإلناث فلم تكش  نتائج التحليل عن كجود فرؽ يف األداا ذل  أف الهكور كاإلناث قد 

  . أف يكوف لديهم نفس الدافعيةتعلموا باآللية نفسها كتعاملوا م  األنشطة بالكيفية نفسها شلا أدل إىل
برنامج الدبلـو  يف الطلبة ادلعلمنيتؤدم إىل حتسني أداا  بتقنية الفصوؿ االفرتاضيةؼلل  الباح  شلا سبق أف طريقة التعلم 

م ضلو . ، كما تؤدم إىل زيادة دافعيتهمبقرر إنتاج كاستخداـ الوسائل التعليمية ) كحدة تشغيل األجهزة التعليمية  ( الرتبوم
  .تعلمها

  :التو يات
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 ب ض التو يات مثل: استخ ص من خ   النتائج التي ت  التو ل إليها، يمكن
كيفية تصميم كبناا كتنفيه الربامج التدريبية القائمة على الفصوؿ االفرتاضية ل للمعلمنيعقد دكرات تدريبية     -6

 كادلستندة ألساليب التعلم الهاي.
كاستخداـ أساليب متنوعة تتناكؿ اجلوانب ادلعرفية  على أساليب التقوا ادلرتبطة باجلوانب ادلعرفية،عدـ االقتصار     -٠

 كالوجدانية كالنفس حركية على السواا.
إثراا برنامج الدبلـو الرتبوم يف التدريس مبساقات تتناكؿ األدكات التكنولوجية احلديثة مثل تقنية الفصوؿ االفرتاضية     -٣

 ككيفية توظيفها يف العملية التعليمية 
 .إجراا دراسات مشاهبة على زلتويات  أخرل، كعلى مواد دراسية كمراحل تعليمية سلتلفة-٢

 المصادر :
 ال ربية:المراجع  أواًل:

 . القاهرة: مكتبة ابن سينا.الت لي  والدراسة عل  االنترنت (....٠بسيوين، عبد احلميد)
 . عماف: دار ادلناهج.الكفايات الت ليمية في القياس والتقوي  واكتسابها بالت ل  الذاتي (.6443عبد الرمحن) جامل،

الثالث  للماتمر دم إىل التعليم االلكرتكين". ب  مقدـ(. "متطلبات االنتقاؿ من التعليم التقلي6..٠اجلرؼ، رؽلا سعد)
، اجمللد األكؿ، القاهرة: 6..٠يوليو  ٠0-٠٢، عشر: مناىج الت لي  والثورة الم رفية والتكنولوجية الم ا رة

 ..62-600اجلمعية ادلصرية للمناهج كطرؽ التدريس،ص ص
التالكة كالتجويد يف  الفعاؿ يف التدريس اإلسالمية دلهارات"درجة شلارسة مدرس  الدراسات  (.2..٠اجلالد، ماجد زك )

، ص ص ٠، ع  3البحرين، مج - مللة ال لوم التربوية والنفسية شبكة جامعة عجماف للعلـو كالتكنولوجيا".
6٣ – ٣1. 

احلاسوب على  "فاعلية استخداـ التدريس ادلصغر كظلط التعليم ادلفرد مبساعدة (..٠.6اجلوهرم، زلمد زلمود أبو السعود)
مج   مصر- مللة التربية ال لمية كالداف  لالصلاز لدل طالبات كليات ادلعلمني". الفعاؿ تنمية مهارات التدريس

 .٠٣4 - ٠.2، ص ص ٠، ع 6٣
(. "تصور مقرتح إلنشاا فصل علـو افرتاض  يف ادلدارس الثانوية مبدينة الرياض من كجهة 0..٠احلهيف ، خالد بن فهد)
 .6٠4 – ..6ص ص ،٠3مصر ،ع - مللة القراءة والم رفة يةة التدريس جبامعة ادلل  سعود".نظر أعضاا ه
 . القاهرة: دار السحب للنشر كالتوزي .تكنولوجيا الت لي  والت ل  (.4..٠مخيس، زلمد عطية)

 للنشر كالتوزي .  فاؽ دار غزة )فلسطني(: .مبادئ ومهارات التدريس الف ا  (.2..٠ماجد محد) الديب،
(. " أثر الفصوؿ االفرتاضية على معتقدات الكفااة الهاتية كاألداا التدريس  دلعلم  العلـو 4..٠رزؽ، فاطمة مصطفى)
 .٠02-٠6٠، ص .4، العدد مللة القراءة والم رفة قبل اخلدمة".
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  دلعلم  العلـو (. " أثر الفصوؿ االفرتاضية على معتقدات الكفااة الهاتية كاألداا التدريس4..٠رزؽ، فاطمة مصطفى)
 .٠02-٠6٠، ص .4، العدد مللة القراءة والم رفة قبل اخلدمة".

(. دكر الدكرات التدريبية يف تطوير مهارات التدريس الفعاؿ دلعلم  الرتبية الفنية من كجهة .٠.6الزهراين، بندر بن سعيد)
 جامعة أـ القرل. -غا منشورة. كلية الرتبية رسالة ماجستير نظرهم.

 . الرياض: الدار الصولوتية.الت لي  االلكتروني (.1..٠حسن حسني)زيتوف، 
 . جدة: دار خوارـز العلمية للنشر.كفايات الت لي  االلكتروني (.2..٠زين الدين، زلمد زلمود)

. راـ اهلل: في ميادين التربية والت لي  استخدام الحاسوب واإلنترنت (.2..٠سعادة، جودة، السرطاكم، عادؿ فايز)
 الشركؽ.دار 

(. " أثر توظي  الصفوؼ االفرتاضية يف اكتساب مفاهيم الفقه االسالم  لدل ٠.66مسور، سحر زلمود عبد الفتاح)
 كلية الرتبية.  -غا منشورة. اجلامعة اإلسالمية بغزة رسالة ماجستير طالبات الدبلـو ادلتوسط كاجتاهاهتم ضلوها".

استخداـ معلم  الرتبية اإلسالمية للحاسب اآلي يف تدريس مادة الفقه (. مدل 4..٠الشهرم، عبد الرمحن بن عبد اهلل)
 كلية الرتبية.  -غا منشورة. جامعة أـ القرل رسالة ماجستير يف ادلعاهد العلمية.

 . الكويت: دار الكتاب احلدي .القياس والتقوي  في التربية والت لي  (.٠..٠الصراؼ، قاسم)
دار ادلساة  عماف: .التدريس الف ا : تخطيطو، مهاراتو، استراتيلياتو، تقويمو (.4..٠عفت مصطفى) الطناكم،

 للنشر كالتوزي .
يف اكتساب مهارات التصميم ثالث  األبعاد لدل  Moodle (. " فاعلية برنامج4..٠عاشور، زلمد إمساعيل ناف )

 فلسطني.– غزة -اجلامعة اإلسالمية .رسالة ماجستير غير منشورة طلبة تكنولوجيا التعليم باجلامعة اإلسالمية".
(. " فاعلية برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية بع  مهارات 4..٠عبد العاط ، زلمد البات ؛ عبد العاط ، حسن البات )

لدل طالب الدبلـو ادلهنية كاجتاهاهتم   "Moodle باستخداـ منظومة "موكدؿ اإللكرتكين إدارة التول
 .٣ع  -64مج  -جامعة اإلسكندرية -مللة كلية التربية ضلوها".

يف تنمية  (moodle)(. " فاعلية برنامج الكرتكين مقرتح باستخداـ نظاـ مودؿ3..٠عبد القادر، عبد الرازؽ سلتار)
مللة القراءة  كاالتصاؿ التفاعل  كحتصيل الطالب يف مقرر تدريس العلـو الشرعية". اإللكرتكين الثقة يف التعليم

 ..63-66٠، ص30، العدد والم رفة
مللة كلية  (. "اجتاهات طالبات كلية الرتبية للبنات باإلحساا ضلو مهنة التدريس".٣..٠العجم ، مها بنت زلمد)

 (.٠(، اجلزا)٠2، جامعة عني مشس، العدد)التربية
ة كاجتاهاته ضلو (. فاعلية برنامج تعليم  للرتبية العملية يف أداا الطالب ادلدرس للمهارات التدريسي٢..٠العطاب، نادية)

 ٠٠-٠6"تكوين ادلعلم"، دار الضيافة، جامعة عني مشس الماتمر ال لمي السادس عشر مهنة التدريس".
 .٢..٠ -يوليو



 

 ودافعيتهم حائل بجامعة التربية بكلية التربوي  بالدبلوم املعلمين الطلبة تحصيل في الافتراضية الفصول  استخدام أثر

 الرشيدي عايض بن حمد. د                                                                                        .تعليمية كأداة هحوها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي             المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"
ان  ء الث  ز   الج 

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

 
 

321 

 دار صفاا للنشر كالتوزي . عماف: فعاؿ.االستراتيليات الحديثة في التدريس ا  (.3..٠زلسن عل ) عطية،
داا معلم  الرياضيات يف ادلرحلة االبتدائية العليا مبدينة الرياض يف ضوا "تقوا أ (..٠.6الرمحن صا ) العلياف، فهد عبد

 .٠٠0 - 63٠، ص ص 6.6مصر،ع - مللة القراءة والم رفة ادلهارات التدريسية الالزمة".
تكامل (  -تعاكين -بالصور الثالث)تفاعل  اإللكرتكنية (. "أثر التدريس باستخداـ الفصوؿ4..٠الغرييب، ياسر بن زلمد)

. جامعة أـ رسالة ماجستير غير منشورة على حتصيل تالميه الص  اخلامس االبتدائ  يف مادة الرياضيات".
 كلية الرتبية.  -القرل

عرب الشبكة العادلية  WebCT (. " تقوا جتربة جامعة ادلل  سعود يف استخداـ نظاـ1..٠القرين، سعيد بن فازع)
 كلية الرتبية.  -. جامعة ادلل  سعودرسالة ماجستير غير منشورة للمعلومات"االنرتنت" يف مساندة التدريس".

على حتصيل طالب   (. "اثر التدريس باستخداـ الفصوؿ االفرتاضية عرب الشبكة العادلية"االنرتنت"٢..٠ادلبارؾ، أمحد)
جامعة  -لرتبيةكلية ا .غير منشورة رسالة ماجستير كلية الرتبية يف تقنيات التعليم كاالتصاؿ جبامعة ادلل  سعود".

 ادلل  سعود بادلملكة العربية السعودية.
 اإلصلاز مستول رف  على التزامنية االفرتاضية بالفصوؿ كالنص  الصوي التخاطب فعالية (.3..٠حشمت) رمضاف زلمد،

 جامعة حلواف. مجهورية مصر العربية. -. كلية الرتبيةرسالة ماجستير غير منشورة اإلعدادية. ادلرحلة لطالب
مبدينة  التكنولوج  إعداد مركز التطوير .اإللكتروني دليل استخدام نظام الت لي  (.٣..٠التكنولوج ) ركز التطويرم

 مبارؾ للتعليم، كزارة الرتبية كالتعليم.
واللام ات المدارس في اإلنترنت استخدام ب د: عن الت لي  وملاالت المستقبل مدرسة (.0..٠فهيم) مصطفى،
 العريب. الفكر دار القاهرة:. الكبار وت لي  

يف مهارات التدريس النحو بكلية الرتبية جبامعة األقصى   الطالب ادلعلمني(. " مستول أداا .٠.6مطر، ماجد زلمود)
 .6.٢ مصر ،العدد- مللة القراءة والم رفة بغزة كعالقته ببع  ادلتغاات".
رييب مقرتح قائم على اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية "فاعلية برنامج تد (..٠.6ادلطريف ، غازم بن صالح بن هليل)

- مللة التربية ال لمية لدل الطالب ادلعلمني ختص  علـو طبيعية جبامعة أـ القرل". الفعاؿ مهارات التدريس
 .612 - 664، ص ص 6، ع 6٣مصر ، مج 

ارات التدريسية لدل معلم  ادلواد االجتماعية (. "فعالية برنامج تدرييب مقرتح لتنمية ادله4..٠ادلعافا، زلمد ػلىي حسني)
 .6٠3 -4٣، ص 2العدد  -، اجمللد األكؿالمللة ال لمية لكلية التربية يف ادلرحلة اإلعدادية".

فاعلية برنامج مقرتح يف إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاكين لدل الطالبات  (.1..٠ادلال، هنى بنت زلمد)
، ص ..6، العددمللة رسالة الخليج ال ربي سالمية بكليات الرتبية للبنات.ادلعلمات بقسم الدراسات اإل

6٢2-606. 
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األسس  الت لي  االلكتروني: (.0..٠ادلوسى، عبد اهلل بن عبد العزيز، كادلبارؾ، أمحد بن عبد العزيز)
 دار العبيكاف. الرياض: .والتطبيقات

على حتصيل الطالبات ادلعلمات يف مساؽ تكنولوجيا التعليم ( web ct(. أثر برنامج)0..٠النباهني، علاـ على سامل)
غا منشورة. اجلامعة اإلسالمية  رسالة ماجستير بكلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية كاجتاهاهتن ضلو  كاالحتفاظ به.

 كلية الرتبية.  -بغزة
ية لدل طلبة قسم الدراسات اإلسالمية (. "فاعلية برنامج زلوسب يف تنمية مهارات الرتبية العمل.٠.6صلم، مناؿ ابراهيم)

 جامعة األزهر. -. كلية الرتبيةرسالة ماجستير غير منشورة يف جامعة األزهر بغزة".
نزاؿ، شكرم حامد؛ صوماف ، امحد رشيد؛ خليفة ، خليل أمحد؛ الرجوب ، عبد السالـ زلمد عوض؛ العبادم ، زلمد 

"تقييم التدريس اجلامع   (.3..٠، صالح محداف العقلة)محيداف؛ اليوس  ، زلمد بدر عيسى؛ بي إمساعيل 
- مللة القراءة والم رفة الفعاؿ ألعضاا هيةة التدريس من كجهة نظر عينة من طلبة جامعة اإلسراا اخلاصة".

 .6٠٣ - 6.٠، ص ص 22مصر، ع 
 ادلساة.دار  ، عماف:أسس بناء المنهج وتنظيماتها (.2..٠زلمد أمني) حلم  أمحد؛ ادلفيت، الوكيل،

 ب  التعليم االفرتاض  ك تقنياته ، إبراهيم خبيت.٢
  زلمود، كعادؿ السيد اجلندم، كأمحد أمحد دسوق ، كعبد العزيز إبراهيم اجلبام الربيع ، السيد
  هػ . التعليم عن بعد كتقنياته يف األلفية الثالثة . الرياض 1425
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 ملخص
من خالل ذكر أبرز املعايَت يف تلك للمعلم  املعايَت املهنيةاخلربات العاملية يف جمال بعض عرض ىدفت الدراسة ل

للمعلم وأشمية  املعايَت املهنيةيف جدة موضوع الدول ومن مث املقارنة بُت يف أوجو التشابو واالختالف بينها، وتربز أشميتها 
، على صعيد الوطن العريب اليت تناولت املعايَت املهنية للمعلم قلة الدراسات والبحوثالسعودية، و  اململكة العربية يفتطبيقو 

، وعرضت يف ربسُت جودة تلك الربامج وتطويرىا الدراسةإمكانية استفادة برامج إعداد املعلمُت يف اجلامعات من ىذه و 
اتفاق إىل  الدراسةوتوصلت  بية،والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة واليابان وكوريا اجلنو الدراسة ذبربة أسًتاليا 

للمعلم، والتفاعل مع أولياء األمور واجملتمع احمللي، واملعرفة بالطالب وكيفية ر التطوير املهٍت املستممعايَت على تلك الدول 
وأشمية املعرفة دبحتوى التخصص الذي يقدمو املعلم، واملعرفة بطرقة التدريس العامة واخلاصة بالتخصص، وكذلك تعلمو، 

منة للطالب، وأشمية اآلداعمة و التعلم الاملعرفة باملنهج وأىدافو، والتمكن من زبطيط عملية التدريس، وضرورة هتيئة بيئة 
، واختلفت يف معايَت االلتزام بأخالقيات املهنة، وأشمية التفاعل املهٍت مع الزمالء، وضرورة وتقدمو الدراسيه تقوًن أداء

 ويتضح أشمية إجراء التجارب على املعايَت قبل إقرارىااللغوية والكمية، كما توصلت الدراسة إىل  امتالك املعلم للمهارات
، وأوصت الدراسة بتطوير منظومة التعليم ككل، حبيث تواكب مشتقة من اجملتمع وثقافتو وأولوياتووأن تكون تلك املعايَت 

مع ضرورة تطوير أدوات قياس األداء املهٍت للعاملُت يف قطاع  املعايَت املهنية للمعلم، وتدعم عملية التطوير املهٍت لو،
 التعليم.
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Summary 
The study aims to present some international experiences in the field of 
teachers professional standards throw mentioning the most prominent 
standards in those countries and then comparing the similarities and 
differences between them. The importance of study in the modernity of the 
subject of teachers professional standards, and importance of application in 
Saudi Arabia, also the lack of studies about subject, and the possibility of 
benefiting from teacher training programs in universities to improve the 
quality of these programs and development. The study presented the 
experience of Australia, United States, United Kingdom, Japan and South 
Korea. The study reached the agreement of these countries on the criteria of 
continuous professional development of the teacher, interaction with parents 
and the local community, knowledge of the student and how to learn, as 
well as knowledge of the content of specialization provided by the teacher, 
knowledge of the teaching method of general and specialization, the 
importance of knowledge of the curriculum and objectives, be able to plan 
the teaching process, the need to create a supportive and safe learning 
environment for the student, and the importance of evaluating his 
performance and academic progress. The differed in the standards of 
adherence to the ethics of the profession, the importance of professional 
interaction with colleagues, and the need to have the teacher of language and 
quantitative skills. The study reached It is clear the importance of conducting 
experiments on standards before they are adopted and that these standards are 
derived from society, culture, and priorities. The study recommended the 
development a whole education system, so that it matches the professional 
standards of the teachers, and supports the process of professional 
development for them, with need to develop tools to measure the 
professional performance of workers in the education filed. 
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 مقدمة الدراسة -1
 الذي خل  ورزق، ووىب وأعطى، وأسسن كل ييٍء خلقو مث ىدى، وامحمد هلل الذي علم اإلنسان مام بسم اهلل

وسيدنا حممد علية أفضل  النعيم، نبينايعلم، وأصلي وأسلم على خَت البشر وإمام املتقُت وقائد الغر احملجلُت إىل جنات 
 الصالة وأمت التسليم، وبعد.

الذي يساىم يف تطور كافة اجملاالت وتقدمها، كما أنو يعد العامل األساسي يف  يعترب التعليم وسيلة اجملتمعات
يعترب من أىم املهن على اإلطالق إن م يكن أشمها، ، كما التنمية االقتصادية واالجتماعية ورفع مستوى املعيشة لؤلفراد

تاج إىل إعداد جيد يتوافر فيمن يقوم هبا،  ( الذي يرى أن التعليم يعترب مهنة فنية دقيقة رب0222) وىذا ما أيده الشناوي
كوهنا مهنًة أساسية يف إعداد األجيال القادمة للحياة والعمل، خاصة أن من يقوم هبا ال يقوم هبا لفًتة معينة وسسب بل 

م ( أنو زاد االىتما0220ويعترب املعلم سجر الزاوية يف عملية التعليم، سيث ذكر عطوة ) ،سيظل ظمارسها لفًتة طويلة
باملعلم يف القرن امحادي والعشرين باعتباره حمورًا ىامًا يف العملية الًتبوية وذلك ربقيقًا ملبدأ اجلودة يف التعليم اليت مت 

 االىتمام هبا يف اآلونة األخَتة. 
ن ( أن التعليم اجليد يتطلب إعادة النظر يف أوضاع املعلم من مجيع اجلوانب وعليو فإ0222الكندري وفرج )ويؤكد 

االىتمام دبعلم املستقبل يعٍت ضرورة إعادة النظر يف عملية اختيار وانتقاء العناصر املريحة لاللتحاق هبذه املهنة الشريفة يف  
كليات إعداد املعلم مع ضرورة التأكيد على ستمية قضية سبهُت التعليم ،ولقد أدى االىتمام هبذه القضية لظهور مفهوم 

 Accreditation of Teacher)م يف إطار االعتماد املهٍت للمعلمالًتخيص ملمارسة مهنة التعلي
Professional) (ATP) والذي يهدف إىل ذبويد مستوى املعلم واالعًتاف بو حمليًا وإقليميًا وعاملياً، وعلى ذلك ،

يشكلون خطرًا وهتديداً فإن دمارسة مهنة التعليم تتضمن متطلبًا قانونيًا ىو محاية املواطن من املعلمُت غَت األكفاء كوهنم 
على سياة التالميذ وتعليمهم ومستقبلهم؛ لذا فإن امتالك امحد األدىن من كفاءة األداء املهٍت يعد يرطًا ضروريًا ملمارسة 

 مهنة التعليم.
( أن النهوض بنوعية التعليم وربسُت عملية التعلم من يأهنما أن يكتسبا 0222ذكر تقرير منظمة اليونسكو )كما  

م، سيث صمب أن تكون اجلودة ىدفاً 0222ة أكرب باعتبارشما من احملاور الرئيسة إلطار التنمية العاملي ملا بعد أشمي
اسًتاتيجيًا يف اخلطط التعليمية، كما صمب أن تتضمن خطط التعليم الوطنية تدابَت لتحسُت يؤون املعلمُت والنهوض 

 ريس العشرة اليت اقًتسها اجتذاب أفضل املريحُت ملهنة التعليم.بكفاءهتم، كما ذكر التقرير أن من أىم إصالسات التد
 مشكلة الدراسة وأسئلتها -2

على الرغم من األدوار الكبَتة اليت يقوم هبا املعلم يف مدارس التعليم العام إال أن ىناك الكثَت من فئات اجملتمع ال 
( بأن مهنة التعليم ربتاج لدفعة 0222أكدتو كوثر قطب)تزال غَت راضية عن برامج إعداد املعلم وّعما يقدمو، وىذا ما 

قوية لدعم مكانة املهنة وسبكُت املعلم من القيام بأدواره على أكمل وجو وف  التغَتات السريعة اليت يشهدىا العام، ولكي 
ح ىذا األمر واجباً  يتحق  ذلك ال بد من تطبي  االعتماد املهٍت يف التعليم العام ومنح تراخيص مزاولة املهنة، سيث أصب

 كون الكثَت من الدراسات واملوضوعات امحديثة يف الًتبية.
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تكمن أشمية املعايَت املهنية للمعلم يف تدين خمرجات التعليم العام، واليت أكدهتا العديد من الشواىد، كما جاء ورية 
، يوال(، سيث أيار املشاركون إىل أن 2222أسموذجاً)عمل إصالح التعليم يف الدول العربية: اململكة العربية السعودية 

ىناك ست مشكالت رئيسة أبرزىا مشكلة مستوى إعداد املعلمُت وتطوير أدائهم وأن خمرجات التعليم العام أقل من 
 املستوى املطلوب.

املهٍت يف التعليم  ما سب  يؤكد أشمية وستمية سبهُت التعليم العام من خالل معايَت حمكمة، وربقي  متطلبات االعتماد
العام يف اململكة العربية السعودية من خالل مؤسسات معتمدة، كونو رافداً مهماً يف عمليات التطوير والتحسُت واجلودة يف 
التعليم العام، كما يتبُت لنا أن قضية املعايَت املهنية للمعلم يف اململكة العربية السعودية ال تزال يف مهدىا، وعلى ذلك 

 كلة الدراسة يف األسئلة التالية:تتحدد مش
 ما أبرز التجارب الدولية يف املعايَت املهنية للمعلم؟ -2
 ما أوجو املقارنة بُت التجارب الدولية يف املعايَت املهنية للمعلم؟ -0
 ما أوجو االتفاق واالختالف بُت التجارب الدولية يف املعايَت املهنية للمعلم يف ضوء عناصر املقارنة املختلفة؟ -2
الدروس املستفادة من التجارب الدولية يف املعايَت املهنية للمعلم اليت ظمكن األخذ هبا للمعلم يف اململكة  ما -2

 العربية السعودية؟
 أهداف الدراسة -3

عدد من الدول املتقدمة من خالل للمعلم يف  املعايَت املهنيةعرض أبرز اخلربات العاملية يف جمال  هتدف الدراسة إىل
ربتها ومن مث املقارنة بُت تلك الدول يف أوجو التشابو  جت تلك املعايَت واملعايَت الفرعية اليت تندر عرض أبرز جماال

 واالختالف، وتقدم للقارئ والباسث عرضاً موجزاً للمعايَت املهنية يف تلك الدول. 
 الدراسةأهمية  -4

قو يف التعليم العام على مستوى اململكة للمعلم وأشمية تطبي املعايَت املهنيةتتضح أشمية الدراسة يف جدة موضوع   
قلة الدراسات ، و العربية السعودية كونو يواكب توجو اململكة العربية السعودية رمو تطبي  اجلودة يف قطاعاهتا املختلفة

املهنية والبحوث على صعيد الوطن العريب بشكٍل عام واململكة العربية السعودية على األخص اليت تناولت موضوع املعايَت 
، يف ربسُت جودة تلك الربامج وتطويرىا الدراسةإمكانية استفادة برامج إعداد املعلمُت يف اجلامعات من ىذه ، و للمعلم

 .توجيو أنظار الباسثُت يف جمال التعليم العام رمو القيام بدراسات تتعل  املعايَت املهنية للمعلم يف اململكة العربية السعوديةو 
 مصطلحات الدراسة -5

واملعارف واملمارسات اليت ينبغي على املعلم سبثلها  تلتعريف اإلجرائي للمعايَت املهنية للمعلم ىي" القيم واملسؤولياا
 (.21ص-2222ومعرفتها وإتقاهنا" وثيقة املعايَت املهنية للمعلمُت)

 الدراسات السابقة -6
 Dilworthلمعلم، كدراسة ديلورث وآظمج)أوصت العديد الدراسات السابقة بضرورة األخذ بنظام املعايَت املهنية ل

& Imig, 1995)  اليت توصلت إىل أن اعتماد املعلم والًتخيص لو يتطلب تطوير معايَت االعتماد، و دراسة آرثر إي
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( اليت خلصت الدراسة إىل أنو من Arthur E .Wise & Leibbrand jane, 1996جان ) ويس و ليرباند
والتخلص من البَتوقراطية صمب على رجال الًتبية وصانعي السياسة تغيَت اللوائح  أجل االرتقاء باإلصالح التعليمي

واإلجراءات، والربط بُت األنظمة اخلاصة باالعتماد ، والًتخيص والتنمية املهنية للمعلمُت يف كٍل متماسٍك ومًتابٍط بشكل 
يص دبزاولة املهنة وربط برامج التنمية ( بالعمل بنظام ترخ0222منطقي، وأوصت دراسة منار حممد إمساعيل بغدادي )

( على 0222املهنية للمعلمُت بشرط ذبديد الًتخيص كل فًتة حمددة، كما أكدت دراسة جاسم الكندري وىاين فرج)
ستمية سبهُت التعليم كونو الركيزة األساسية إلصالح وتطوير التعليم، والعمل على ترقية النمو املهٍت للمعلم وربسُت فاعلية 

( إىل ضرورة أن يكون ىناك رغبة سقيقية من قبل القيادات 0220لية التعليمية، وأيارت دراسة حممد إبراىيم عطوة )العم
التعليمية ومجهور املعلمُت بتطبي  نظام املعايَت املهنية للمعلم مع الفهم العمي  لفلسفة ىذا النظام ومتطلبات تنفيذه، 

ًا لنجاح التطبي  وإسداث التغيَت املنشود، وتوصلت دراسة دينا علي سامد والتوعية الكاملة بطبيعة ىذا النظام ضمان
( إىل وجوب وجود يروط الزمة ملزاولة املهنة، كما يكون الًتخيص ملدة مخس سنوات قابل للتجديد يف سال 0222)

ًتاخيص خمتلفًة سصل املعلم على ما يؤىلو للحصول على التجديد من خالل التنمية املهنية الذاتية، وتكون تلك ال
 باختالف املرسلة، ويسحب الًتخيص يف سال ارتكب املعلم ما طمل بشرف مهنة التعليم.

 أبرز التجارب العالمية في مجال المعايير المهنية للمعلم  -7
ودلياًل أساسياً عد املعايَت املهنية للمعلم يف التعليم العام ركنًا أساسيًا يف تطوير أنظمة اجلودة يف قطاع التعليم العام ت

يف أن تطويره يتم وفقاً ملعايَت علمية متفٍ  عليها، وعليو فقد ظهرت العديد من احملاوالت اليت ىدفت إىل وضع مستويات 
سيتم عرض اإلصدارات امحديثة اليت أمكن الوصول إليها من مستويات معيارية تتعل  باملعلم، وخاصة أن و  ،معيارية للمعلم

عدت مستويات معيارية للمعلم يف وقت مبكر، مث ظهرت مستويات أخرى للهيئة نفسها يف تاريخ ىناك ىيئات متعددة أ
( اليت صدر لو أكثر NCATEأسدث، وخَت مثال لذلك املستويات املعيارية للمركز الوطٍت العتماد تعليم املعلمُت ) 

 ثل آخر ما توصلت إليو مؤسسة االعتماد.من إصدار للمستويات املعيارية للمعلم، ومن املعروف أن اإلصدار األخَت ظم
( على أن إنشاء أي نظاٍم لالعتماد أو جملٍس لالعتماد ىو اجلزء التكميلي إلنشاء وتطبي  0222ويؤكد الزىَتي )

 أنظمة تعليٍم وفقاً ملعايَت اجلودة الشاملة وليس بدياًل عنها.
ظروف خمتلفة وتسعى إىل معاجلة الكثَت من ودما ينبغي أخذه يف امحسبان أن ىذه التجارب ظهرت يف أوقات و 

مشكالت املؤسسات التعليمية وهتدف إىل ضمان جودهتا، وىذه التجارب زبتلف من دولة إىل أخرى، وأىم تلك 
 التجارب ما يلي:

 في مجال المعايير المهنية للمعلمأستراليا أواًل: تجربة 
من ست واليات واثنُت من األقاليم مسؤولة عن التعليم، وتتوىل كل واليٍة منح يهادات الصالسية أو  تتكون أسًتاليا

والختيار ذبربة العملية، التسجيل ملهنة التدريس بشكل مستقل، ويوجد يف كل واليٍة مكتب أو ىيئة مسؤولة عن ىذه 
بشكل مستمر، وتعد معايَتىا من الدول اليت تطور  أسًتاليايف جمال املعايَت املهنية للمعلم أشمية كربى، سيث تعد  أسًتاليا
 .يف اسًتاليااملعايَت املهنية للمعلم وفيما يلي عرض ألبرز صاسبة أسدث معايَت مهنية للمعلمُت،  أسًتاليا
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 م2113المعهد االسترالي للتدريس والقيادة المدرسية -أ
اليت أيدىا اجمللس الوزاري للًتبية وتنمية الطفولة ( (AITSL يةاملدرس تعد معايَت املعهد االسًتايل للتدريس والقيادة

م، 0222يف التاسع من فرباير  م، وأقرت0222يف أواخر ديسمرب عام ( MCEECDYAاملبكرة ويؤون الشباب )
دول من خالل ج م بعد التطبي  األويل، وكان إقراراىا تطويرًا سامسا يف التعليم يف أسًتاليا0222وسبت مراجعتها عام 

 وربت كل جماٍل منها عدداً من املعايَت وىي كالتايل:  جماالت، سبعأعمال إصالح التعليم الوطٍت، وتتكون تلك املعايَت من 
 طرق تعلم الطالب األول:المجال 

استخدام إسًتاتيجيات تدريس قائمة على املعرفة خبصائص الطالب املادية االجتماعية والتطور الفكري لتحسُت تعلم  .2
 الطلبة.

 برامج التدريس مبنية باستخدام البحث واملشورة اجلماعية سول كيفية تعلم الطالب. .0
تصميم وتنفيذ إسًتاتيجيات التدريس اليت تستجيب لنقاط قوة تعلم واستياجات الطالب من ذوي اخللفيات اللغوية  .2

 والثقافية واالجتماعية واالقتصادية املتنوعة.
والتارطمية تدريس الفعال اليت تستجيب للمجتمع احمللي واإلعداد الثقايف، واخللفية اللغوية تصميم وتنفيذ إسًتاتيجيات ال .2

 والسكان املقيمُت. للطالب األصليُت
تطوير األنشطة التعليمية اليت تتضمن إسًتاتيجيات متباينة لتلبية االستياجات التعليمية املختلفة للطالب من خالل  .2

 مراعاة الفروق الفردية.
وتنفيذ األنشطة التعليمية اليت تدعم املشاركة والتعلم من الطالب ذوي اإلعاقة ومعاجلة السياسات ذات الصلة تصميم  .1

 واملتطلبات التشريعية.
 معرفة المحتوى وطريقة تدريسه الثاني:المجال 

 لتطوير األنشطة التعليمية. بومعرفة كيفية تطبي  احملتوى التعليمي وإسًتاتيجيات التدريس املرتبطة  .2
 تنظيم احملتوى يف برامج متماسكة، وتسلسل التعلم والتدريس بشكل جيد. .0
 .والتقاريرتصميم وتنفيذ برامج التعلم والتعليم باستخدام املناىج والتقييم  .2
 املختلفة.املقيمُت والثقافات واللغات و توفَت الفرص للطالب لتطوير فهم واسًتام تاريخ السكان األصليُت  .2
 تطبي  املعرفة والفهم إلسًتاتيجيات التدريس الفعال لدعم ربصيل الطلبة وحمو األمية والكتابة وامحساب. .2
التدريس الفعال لدمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف برامج التعلم والتعليم ذات الصلة إسًتاتيجيات استخدام  .1

 جلعل احملتوى ذو معٌت أكثر.
 الفعال والتعلمالتدريس  وتنفيذ خطيطالثالث: تالمجال 

 تعيُت أىداف تعلم واضحة وطموسة قابلة للتحقي  جلميع الطالب. .2
 زبطيط وتنفيذ برامج التعلم والتعليم املنظم جيدا وتسلسل الدرس الذي يشرك الطالب ويعزز التعلم. .0
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وسل املشكالت والتفكَت الناقد اختيار واستخدام إسًتاتيجيات التدريس ذات الصلة لتطوير املعارف واملهارات،  .2
 واإلبداعي.

جمموعة من املوارد، واستخدامها دبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إليراك الطالب يف  وإنشاءربديد  .2
 تعلمهم.

 استخدام إسًتاتيجيات التواصل اللفظي وغَت اللفظي الفعالة لدعم فهم الطالب، ومشاركتهم يف ربقي  إذمازاهتم. .2
يم برامج التعليم والتعلم الشخصية وباستخدام األدلة، دبا يف ذلك التغذية الراجعة من الطالب وبيانات تقييم تقي .1

 .يف التخطيطالطالب، الستخدامها 
 خل  فرص مالئمة ذات صلة باحملتوى لآلباء ومقدمي الرعاية أن يشاركوا يف تعلم أطفاهلم. .2

 واآلمنةالمجال الرابع: بيئة التعلم الداعمة 
 جلميع الطالب لالزمراط يف النشاطات الصفية.للتفاعل اإلصمايب وضع وتنفيذ يامل  .2
 بيئة ينف  الطالب فيها الوقت على متطلبات التعلم. إلصمادإنشاء إجراءات منظمة قابلة للتطبي  واحملافظة عليها  .0
إدارة السلوك جبدارة من خالل إنشاء توقعات واضحة والنقاش مع الطالب سوهلا ومعاجلة قضايا االنضباط على وجو  .2

 السرعة، وبشكل عادل وحمًتم.  
 الدراسية واملتطلبات التشريعية. املدرسة واملناىجاملدرسة من خالل تنفيذ نظام  داخل وسالمتهمضمان رفاىية الطالب  .2
لتعزيز االستخدام اآلمن واملسؤول واألخالقي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعلم  إدراج إسًتاتيجيات .2

 والتعليم.
 وتعلمهموتقديم التغذية الراجعة عن الطالب  الخامس: تقييمالمجال 

 تطوير اختيار واستخدام إسًتاتيجيات التشخيص التقوظمي والنهائي لتقييم تعلم الطلبة. .2
 الراجعة الفعَّالة واملالءمة يف الوقت املناسب سول إذماز الطالب النسيب ألىدافهم التعليمية.تقدًن التغذية  .0
 الفهم واملشاركة يف نشاطات تقييمية معتدلة بشكل متس  وقابل للمقارنة للحكم على تعلم الطالب. .2
د التدخالت وتعديل دمارسة استخدام بيانات تقييم الطالب يف ربليل وتقييم فهم الطالب للموضوع واحملتوى، وربدي .2

 التدريس.
تقدًن تقرير واضح ودقي  للطالب وأولياء األمور ومقدمي الرعاية سول ربصيل الطالب، واالستفادة من سجالت  .2

 دقيقة وموثوق هبا.
 في التعليم المهني السادس: االنخراطالمجال 

 طيط استياجات التعلم املهٍت.استخدام املعايَت املهنية للمعلمُت واملشورة مع الزمالء لتحديد وزب .2
 .ونظامهااملشاركة يف التعلم لتحديث املعرفة واملمارسة املوجهة لالستياجات املهنية وأولويات املدرسة  .0
 املساشمة يف مناقشات مجاعية وتطبي  التغذية الراجعة البناءة مع الزمالء لتحسُت املعرفة املهنية. .2
 لتلبية االستياجات احملددة لتعلم الطالب.تنفيذ برامج التعلم املهنية املصممة  .2
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 مهنيا مع الزمالء، واآلباء وأولياء األمور والمجتمع السابع: االنخراطالمجال 
 تلبية مدونات األخالق والسلوك اليت وضعتها السلطات التنظيمية والنظم واملدارس. .2
 واملتطلبات املهنية والسياسات والعمليات ذات الصلة.فهم اآلثار املًتتبة على االمتثال للتشريعات اإلدارية والتنظيمية  .0
 إنشاء عالقات تعاونية قائمة على االسًتام مع اآلباء ومقدمي الرعاية واحملافظة عليها بشأن تعلم أطفاهلم ورفاىيتهم. .2
 املشاركة يف الشبكات واملنتديات واجملتمع احمللي لتوسيع نطاق املعرفة املهنية وربسُت املمارسة. .2

 م2111معايير معهد نيو ساوث ويلز للتدريس  -ب 
داخل   New South Wales Institute of Teachingللتدريس نيو ساوث ويلز معهد تصف معايَت 

 جماالت، انبث  عنها سبعة معايَت وذلك كما يلي: ثالثكل مرسلة رئيسة طبيعة عمل املعلمُت يف 
 Professional Knowledgeالمهنية المعارف  -1

 احملتوى العلمي، وكيف يعلمو لطالبو. يعرف -
 يعرف خصائص الطالب الذين يعلمهم، وكيف يتعلمون. -

   Professional Practiceالمهنية الممارسة -2
 طمطط ويقوم التعلم الفعال. -
 يتواصل بفعالية مع الطالب. -
 يصمم وضمافظ على بيئة تعلم آمنة من خالل استخدام مهارات اإلدارة الصفية. -

 Professional Commitmentالمهني االلتزام -3
 ينمي باستمرار معارفو ودمارساتو املهنية. -
 يشجع حبماس أعضاء مهنتو واجملتمع الكبَت. -

 م2116المعايير المهنية للمعلم في كوينزالند-ج
 بأسًتاليا Professional standards for teachers in Queensland أعدت كلية املعلمُت يف كوينزالند

م بصورة خمتلفة عن املعايَت اليت قدمت من ىيئات أو مؤسسات أخرى، 0221معايَت مهنية للمعلمُت يف ديسمرب من عام 
 وعند عرض كل معيار من املعايَت مت تناول ما يلي:

 : ويقصد بو مجلة موجزة تصف بصورة موجهة جانًبا رئيًسا من جوانب عمل املدرسُتStandardالمعيار -
 : ويقصد بو مجلة واضحة موجزة تصف التوقعات املطلوبة من املعلم يف جانب من جوانب عملو.Scopeالنطاق -
: تضم عدًدا من اجلمل املتتابعة اليت تصف األداء املتوقع من املعلم، وىي مستمدة من مجلة النطاق، Practiceاملمارسات -

 وتركز على األداء واأليياء اليت ظمكن إثبات ربققها.
 وتتمثل املستويات املعيارية املهنية للمعلمُت يف كوينزالند فيما يلي: 

 تصميم وتنفيذ خربات تعلم مرنة ومشجعة لؤلفراد واجلماعات. -2
 تصميم وتنفيذ اخلربات التعليمية اليت تنمي اللغة والقراءة وامحساب. -0
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 تصميم وتنفيذ اخلربات التعليمية املنمية للتفكَت. -2
 نفيذ اخلربات التعليمية اليت تنمي الوعي بقيمة التنوع.تصميم وت -2
 تقييم وكتابة تقارير بناءة عن تعلم الطالب. -2
 دعم القدرات الشخصية واملشاركة يف اجملتمع. -1
 إنشاء وصيانة بيئات تعلم آمنة وداعمة للتعلم. -2
 تعزيز عالقات إصمابية ومثمرة مع األسر واجملتمع احمللي. -3
 املساشمة بفعالية يف الفرق املهنية. -4

 االلتزام باملمارسة التأملية والتنمية املهنية املستمرة. -22
  ثانياً: تجربة الواليات المتحدة األمريكية في مجال المعايير المهنية للمعلم

جاء اختيار ذبربة الواليات املتحدة األمريكية يف جمال املعايَت املهنية للمعلم يف ىذه الدراسة نظرًا لعراقة نظام التعليم فيها 
، كما املعايَت املهنية للمعلموتعدده، سيث تعد الواليات املتحدة األمريكية من أكثر الدول على مستوى العام عراقًة يف جمال 

من اجلمعيات والروابط املهنية املتخصصة للمعلمُت، كما يوجد هبا معايَت عالية اجلودة فيما يتعل  دبهنة التدريس أهنا هبا العديد 
 والتعليم.

م ثالثة أمور ىامة أوردىا عوض 2432، الذي صدر عام A Nation At Riskيوضح تقرير أمة يف خطر
 فيما يتعل  بشؤون املعلم يف اجملتمع األمريكي، وىي: (220ص، 0222)
"على األيخاص الراغبُت يف إعداد أنفسهم ملمارسة مهنة التعليم ضرورة إثبات امتالكهم ملتطلبات ويروط تتسم  -2

باملستوى الرفيع الذي تتطلبو ىذه املهنة من سيث االستعداد والقابلية هلا، فضاًل عن الكفاية يف أسد اجملاالت 
 ألكادظمية.ا

ضرورة توفَت امحوافز من قروٍض ومنح جلذب النوعيات املتميزة من املعلمُت لاللتحاق دبهنة التدريس وخباصٍة يف  -0
 التخصصات اليت تعاين من العجز مثل الرياضيات والعلوم.

ستقبل من خالل ضرورة مشاركة املعلمُت القدامى املتميزين يف تصميم برامج إعداد املعلم واإليراف على معلمي امل -2
 سنواهتم التجريبية األوىل".

( تقريرىا ربت عنوان: ما NCTAF,1996, P90وقد أصدرت اللجنة الوطنية للتعليم ومستقبل أمريكا )
أكثر املسائل أشمية؟ التدريس ألجل مستقبل أمريكا. وذلك إلصالح تدريب وتأىيل املعلمُت، وقد نادى التقرير باألمرين 

 التاليُت:
 National Board for Professional Teachingلس وطٍت ملعايَت التدريس املهنية "إنشاء جم -2

Standards،  يعطي يهادات ورخصة ألكثر من مائة ألف معلم، وىذا اجمللس يعترب عنصرًا ىامًا يف امحصول
ية والقدرة على العمل على رخصة التدريس، كما أن معايَته سبثل ثورًة يف إعداد املعلم وتقييمو من خالل السَتة الذات

 وإدارة الصف الدراسي.
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إنشاء جملس مهٍت بكل والية يضع السياسات إلعداد املعلم وتأىيلو وتقييمو ومنحو رخصة وذلك بالتنسي  مع  -0
 اجمللس الوطٍت". 

 & Wise)ظمكن توضيح مراسل االعتماد املهٍت للمعلم يف الواليات املتحدة األمريكية كما أورداىا ويس وليرباند 
Leibbrand, 2001, P245):كما يلي ، 

 اعتماد مؤسسات إعداد املعلمُت. -2
 مرسلة الًتخيص املؤقت. -0
 مرسلة التنمية املهنية.  -2

 للمعلم يف الواليات املتحدة األمريكية: ةعايَت املهنياملوفيما يلي عرض ألبرز 
 م1992معايير اتحاد دعم وتقييم المعلمين الجدد بين الواليات -أ 

 Teacher New Interstate الوالياتقدم ارباد دعم وتقييم املعلمُت اجلدد بُت  
(INTAS) Assessment and Support Consortium لمعلم:م املعايَت التالية ل2440يف عام 

يفهم املعلم املفاىيم الرئيسة، وأساليب التحق  منها وأسس ما يُعلمو، وىو يستطيع أن طمل  خربات تعلم ذبعل من  -1
 تلك مفيدة للطالب. أو املوضوعىذه اجلوانب من 

 تعلم وتطور األطفال، ويوفر فرص التعلم اليت تدعم سموىم العقلي واالجتماعي والشخصي. يةيفهم املعلم كيف -2
 يفهم املعلم كيف زبتلف مداخل التعليم املناسبة للطالب، وطمل  فرًصا تعليمية تكون مالئمة ملختلف املتعلمُت. -3
ويستخدم إسًتاتيجيات تدريس متنوعة لتشجيع الطالب على التفكَت الناقد وسل املشكالت واألداء  يفهم املعلم -4

 املاىر.
يفهم املعلم الدوافع والسلوك الفردي واجلماعي ليصمم بيئة تعلم تشجع التفاعل االجتماعي اإلصمايب، واملشاركة  -5

 النشطة يف التعلم، والدافعية الذاتية.
ل اللفظي، وغَت اللفظي، ووسائل التواصل التقنية ليعزز االستفسارات النشطة، والتعاون، يستخدم املعلم التواص -6

 ودعم التفاعل داخل الفصل.
 طمطط املعلم للمواقف اليت تعتمد على املعرفة باملوضوع، والطالب، واجملتمع، وأىداف املنهج الدراسي. -7
رمسي ليقّوم املتعلمُت ويتأكد من استمرار التنمية العقلية يفهم املعلم ويستخدم إسًتاتيجيات التقوًن الرمسي وغَت ال -8

 واالجتماعية والبدنية للمتعلمُت.
وغَتىم من  -اآلباء  -املعلم ىو مشارك تأملي ويقّوم باستمرار تأثَت االختيارات واألسداث على اآلخرين )الطالب  -9

 الزمالء يف املهنة( وىو يسعى بنشاط لتحقي  فرص النمو املهٍت.
 املعلم عالقات مع الزمالء يف املدرسة، واآلباء، وآخرين يف اجملتمع ليدعم تعلم الطالب وصمعلو أكثر متعة. ينشئ -11
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 م1996أريزونا  المعايير المهنية للمعلم في والية -ب
 Arizona Professionalقدم مكتب الًتبية يف والية أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية  

(APTS) Teacher Standards م املعايَت املهنية للمعلم، وىي تتمثل يف التايل:2441 عام يف 
 يصمم التدريس وطمطط لو. -2
 يوفر مناًخا تعليمًيا وضمافظ عليو. -0
 ينفذ التعليم ويديره. -2
 يقوم نتائج التعلم والتواصل. -2
 يتعاون مع الزمالء واآلباء واآلخرين. -2
 يشارك يف التنمية املهنية. -1
 يشرح احملتوى املعريف. -2
 يشرح احملتوى املهٍت. -3
 يلم دبكونات الًتبية اخلاصة. -4

 م2112للمعايير المهنية للتدريس  معايير المجلس الوطني-ج
 National Board for Professional Teaching للتدريساجمللس الوطٍت للمعايَت املهنية 

Standardsم للنهوض جبودة التعليم والتعلم من 2432منظمة مستقلة غَت رحبية وغَت سكومية، تشكلت يف عام  ، ىو
خالل تطوير معايَت مهنية للتعليم املتميز، وإنشاء نظام تطوعي للمصادقة على املعلمُت الذين يستوفون ىذه املعايَت، 

 يلي:  فيماعايَت اليت أيار إليها ىذا اجمللس امل التعليم، وتتمثلوإدماج املعلمُت املؤىلُت ضمن جهود تطوير 
 املعلمون ملتزمون بالطالب وبتعلمهم -2

 يدرك املعلمون الفروق الفردية بُت املتعلمُت، ويضبطون دمارساهتم وفًقا هلا. -
 يفهم املعلمون كيف ينمو الطالب وكيف يتعلمون. -
 يتعامل املعلمون مع املتعلمُت بشكل متكافئ. -
 مهمة املعلمُت تنمية اجلانب املعريف لدى املتعلمُت.تتجاوز  -

 يعرف املعلمون املوضوعات اليت يدرسوهنا ويعرفون كيف يعلمون ىذه املوضوعات للطالب -0
 يقدر املعلمون كيفية تصميم احملتوى الدراسي وتنظيمو، وكيف يربطونو بالتخصصات التعليمية األخرى.  -
 اخلاصة لكيفية نقل املعلومات إىل املتعلمُت.يتحكم املعلم يف املعرفة  -
 ينتج املعلم طرقًا متنوعة للمعرفة. -

 املعلمون مسئولون عن إدارة ومراقبة تعلم الطالب -2
 يستخدم املعلمون طرق تدريس متعددة لتحقي  أىدافهم. -
 يؤلف املعلمون تعلًما يف جمموعات. -
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 يضع املعلمون قيمة ملشاركات املتعلمُت. -
 يقّوم املعلمون تقدم طالهبم بشكل منتظم. -
 يعي املعلمون أىدافهم الرئيسة. -

 يفكر املعلمون بشكل منهجي يف دمارستهم والتعلم من اخلربات -2
 يعد املعلمون اختيارات متنوعة بصورة مستمرة تقيس مدى قدرهتم على االجتهاد. -
يستندون إىل البحوث الًتبوية واملنح الدراسية لتحسُت يسعى املعلمون إىل امحصول على النصائح من اآلخرين، و  -

 دمارساهتم.
 املعلمون ىم أعضاء يف جمتمع التعلم -2

 يسهم املعلمون يف تفعيل عمل املدرسة من خالل التعاون مع غَتىم من املهنيُت. -
 يتعاون املعلمون مع اآلباء واألمهات. -
 يفيد املعلمون من املوارد اجملتمعية. -

 م2118معايير المركز الوطني العتماد مؤسسات إعداد المعلمين -د
 National(      NCATEقدم املركز الوطٍت العتماد تعليم املعلمُت يف الواليات املتحدة األمريكية )

Council for Accreditation of Teacher Education   م لتكون 0223عدًدا من املعايَت يف فرباير
م، سىت تتم مراجعة ىذه املعايَت أو ربديثها، ويعد املركز الوطٍت من 0222سنوات قادمة أي إىل عام معتمدة خالل سبع 

م، وىو جملس أمريكي ظمنح مؤسسات 2422أيهر املؤسسات اليت تقدم اعتماًدا للمعلمُت، وترجع فكرة تأسيسو إىل عام 
افًا عاملًيا، وقد وضع ىذا اجمللس ستة معايَت إلعداد الكوادر برامج إعداد املعلم اعتماًدا يكسبها جودة حملية، وربسًنا واعًت 

 الًتبوية، وكل مؤسسة تطلب االعتماد املهٍت الًتبوي عليها أن تطب  تلك املعايَت، وىي كالتايل:
(: ويركز ىذا املعيار على كل اجلوانب املتعلقة بكل من معارف الطالب ومهاراتهم واتجاهاتهم)المعيار األول 

ويركز على اكتساب الطالب مدى واسًعا من املهارات واملعارف اليت تنمي يخصياهتم  التعليم،وجودة  التعلم،خمرجات 
 بشمولية وتؤىلهم يف سياهتم العلمية واملهنية.

 ويتضمن ىذا املعيار:
 .األويل واملتقدم للمعلمُت( اإلعداد)الكلية احملتوى املعريف املقدم للمعلمُت املريحُت للقبول يف  -
 احملتوى الًتبوي واملهٍت واملهاري املقدم للطالب املريحُت للكلية. -
 تعلم الطالب عن الطالب املريحُت للكلية. -
 املعارف واملهارات املقدمة للمدارس املهنية األخرى. -
 تعليم الطالب للمدارس املهنية األخرى. -
 التصرفات املهنية للمريحُت للكلية. -
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(: يكون لدى الكلية نظام تقييم وتقوًن يشمل مجع البيانات التقييم والتقويم في الكلية نظام)المعيار الثاني 
 وربليلها عن قدرات الطالب وأداء اخلرصمُت، وكذلك وجود نظام لتقوًن الكلية وتطوير براجمها، ويتضمن ىذا املعيار:

 نظام التقوًن. -
 مجع البيانات وربليلها وتقوظمها. -
 ت يف ربسُت الربامج.استخدام البيانا -

 منظمة،(: ظمارس الطالب املهارات واملعارف ميدانًيا وعملًيا ربت إيراف ومتابعة الخبرات الميدانية) المعيار الثالث
ويتم ربديد أىداف التدريب امليداين بوضوح ومهام عمل الطالب ودورىم يف التدريب امليداين مع توضيح ضوابط 

 ومسئوليات التدريب امليداين، ويتضمن ىذا املعيار:
 التعاون والشراكة بُت الكلية وأولياء األمور واجلهات األخرى. -
 وتنفيذىا وتقوظمها.تصميم التجارب امليدانية واملمارسات العملية  -
 تنمية للمريحُت للكلية من الناسية املعرفية واملهارية واملهنية ملساعدة مجيع الطالب على التعلم. -

تصمم الكلية براجمها حبيث تراعي التنوع يف الطالب املقبولُت ويف خلفياهتم والتنوع يف املهام  (:التنوع) المعيار الرابع
 نوع يف مراسل التعليم اليت يعدون للتدريس فيها، ويتضمن ىذا املعيار:والت اخلرصمون،اليت يقوم هبا 

 تصميم وتنفيذ وتقوًن املناىج واخلربات. -
 خربات عمل مع زمالء يف الكلية خمتلفُت. -
 خربات عمل مع أيخاص مريحُت للكلية خمتلفُت. -
 خربات متنوعة يف العمل مع الطالب يف املدارس. -

(: يقوم بالتدريس يف الكلية أعضاء ل أعضاء هيئة التدريس وأداؤهم وتنميتهم المهنيةتأهي) المعيار الخامس
وتنظم الكلية برامج للتطوير املهٍت والذايت لؤلعضاء  حمددة،ويتم توظيفهم تبًعا لضوابط  وتربويًا،خمتصون ومؤىلون أكادظمًيا 

 مع متابعة هلم وتقوًن ألدائهم، ويتضمن ىذا املعيار:
 كلية.تأىيل ال -
 سمذجة أفضل للممارسات املهنية أثناء التدريس. -
 سمذجة أفضل للممارسات املهنية أثناء املنح الدراسية. -
 سمذجة أفضل للممارسات املهنية أثناء اخلدمة. -
 وسدة تقوًن األداء املهٍت الًتبوي للكلية. -
 وسدة تيسَت التنمية املهنية. -

(: يكون لدى الكليات منشآت تعليمية مناسبة مع توفر األجهزة التعليمية صادرإدارة الكلية والم) المعيار السادس
 واخلدمات املرتبطة هبا ووجود وسائل لضمان أمن وسالمة الطالب واهليئة التعليمية، ويتضمن ىذا املعيار:

 وسدة القيادة والسلطة. -
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 وسدة امليزانية. -
 وسدة املوظفُت. -
 وسدة التسهيالت واملراف . -
 وسدة املصادر دبا يف ذلك التكنولوجيا. -

 ثالثاً: تجربة المملكة المتحدة في مجال المعايير المهنية للمعلم
هتتم كثٌَت من الدول األوربية وخاصًة اململكة املتحدة دبفهوم اجلودة الكلية) الشاملة(؛ ولتحقي  ىذا الغرض أنشأت 
ما يسمى بآلية ضمان اجلودة، ونتيجة لظهور العديد من السلبيات اليت يهدىا التعليم يف اململكة املتحدة؛ فقد صدرت 

( مثل " قانون التعليم اجلامعي والعايل عام 222ص،0222أمحد )أوردىا ما عديد القوانُت املختصة باإلصالح التعليمي ك
م والذي ساىم يف تنظيم وربديد مسؤولية التعليم العايل واملؤسسات امحكومية واهليئات والوكاالت العامة واخلاصة 2440

 The Higher Education Quality Council رمو اجلودة وآلياهتا، وإنشاء جملس جودة التعليم العايل
(HEQC. وربديد مسؤولياتو، وكذلك إنشاء جملس التمويل لتقييم اجلودة ) 

(أن ذبربة اململكة املتحدة يف االعتماد وتوكيد وضمان اجلودة تقوم على مكتب 0221)وآخرون  ويذكر الببالوي
ية (، سيث تعد عملOFSTED) Office for Standards in Educationربديد املعايَت يف الًتبية 

االعتماد يف اململكة املتحدة عملية إجبارية من خالل املكتب الساب ، ويعترب ىذا املكتب ىيئة سكومية غَت وزارية، مت 
م، وهتدف تلك اهليئة إىل ربديد جوانب القوة والضعف يف 2440تأسيسها طبقًا لقانون تعليم املدارس الصادر عام 

رفع مستوى املعايَت اليت ضمققها الطالب؛ وبناًء عليو ظهر إطار العمل اجلديد املدارس دما يؤدي إىل ربسُت جودة التعليم و 
م؛ حبيث أصبحت زيارات التفتيش تويل اىتمامًا كبَتًا بوجهات نظر 0222للتفتيش على املدارس الذي صدر يف عام 
 جمتمع املدرسة وتعزز التقييم الذايت للمدارس.
ملكة املتحدة تساىم العديد من اهليئات واملؤسسات املختلفة يف ربديد معايَت ويف سياق املعايَت املهنية للمعلم يف امل

 ( وىي:42ص، 2441)غنيمة املعايَت املهنية للمعلم يف اململكة املتحدة، أيار إليها 
 Ministry of Educationالًتبية "وزارة  -2
 (OFSTED)مكتب ربديد املعايَت يف الًتبية  -0
  Teacher Training Agency (TTAىيئة تدريب املعلمُت ) -2
 " Univariatesاجلامعات  -2

التوفي  بُت وجهة نظر العاملُت  بدور (OFSTED)( يقوم مكتب ربديد املعايَت يف الًتبية 0222كوثر )وحبسب  
ُت بالتدريس وبُت أستاذة اجلامعات من سيث ربديد املعايَت الالزمة لؤلداء الفاعل يف التدريس، وتتوىل ىيئة تدريب املعلم

(TTA) .مسؤوليات التحق  من فاعلية برامج الشراكة بُت املدارس واجلامعات 
( امحصول على درجة 0222وعلى الرغم من أن من يروط التحاق املعلمُت بالتدريس قبل اخلدمة كما ذكر أمحد )

يتم التأكد من تأىليو  ، إال أن املعلم يقضي العام األول من تاريخ التحاقو باملهنة ربت التمرين، سيث(QTS)التأىيل 
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املهٍت ملمارسة مهنة التدريس بكفاءة، ومع ذلك فإن رخصة املعلم للعمل بالتدريس ليست دائمة وإسما صمب عليو ذبديدىا  
 .كل فًتة

بوضع  (CATE)ويف جانب معايَت تدريب املعلمُت يف اململكة املتحدة، يقوم اجمللس املفوض العتماد املعلم  
( صمب أن Rath, 1994ت اخلاصة بتدريب املعلمُت يف املدارس، وتلك املعايَت حبسب     راث )املعايَت واملواصفا

تراعيها املدارس اليت يتم فيها تدريب املعلمُت، كما أن ىذه املدارس تقوم بتعيُت املعلمُت املشرفُت للقيام بتدريب املعلمُت 
التجريبية يُتوقع أن يكون املعلمون اجلدد قد أملوا إملامًا كافياً اجلدد واإليراف عليهم يف الفصول، ويف هناية سنة التدريب 

باملواد الدراسية اليت يقومون بتدريسها، وأن يكونوا قادرين على جذب انتباه الطالب وفرض النظام والسيطرة على 
 الفصول. 

ء جملس اعتماد املعلمُت، ( إىل أن النتائج والتوصيات تقدم إىل وزير الًتبية الذي ضمدد أعضا2443) ويشَت مرسي
 وظمنح االعتماد بناًء على مشورة عدد من املشاركُت يف التعليم ومؤسسات التدريب اليت يتم سبثيلها يف اللجان احمللية.

 جماالت رئيسة أوردىا أندرو أربعفهي تنقسم يف العموم إىل  أما معايَت املعايَت املهنية للمعلم يف اململكة املتحدة
(Andrew,1997,PP122-126:واجملاالت كالتايل ،)  

 المجال األول:) المعرفة والفهم بمادة التخصص(
املعرفة والفهم باملفاىيم واملهارات اخلاصة دبادة التخصص يف مستوى يسمح لو بتدريس مادة التخصص بثقة  -

 ودقة.
 املعرفة والفهم حملتوى املادة احملدد يف املنهج القومي. -
 لؤلسئلة اليت يثَته التالميذ اليت تتصل دبادة التخصص.التصدي  -
 األخطاء الشائعة للتالميذ يف جمال التخصص. علىالتعرف  -
 َتفُهم كيفية تأثر تعلم الطالب ملادة التخصص بنموىم اجلسمي والعقلي واالنفعايل واالجتماعي. -
 جيا املعلومات واالتصال يف زبصصهم.املعرفة والفهم للمحتوى الذي سدده املنهج القومي يف استخدام تكنولو  -

 المجال الثاني:) التخطيط والتدريس وإدارة الصف(
التخطيط التعليمي الذي ضمق  تقدم التالميذ عن طري  ربديد األىداف التعليمية واحملتوى املالئم للمادة وتبسيطها  -

ات املالئمة لتحصيل املتعلم املهام للفصل ككل والعمل الفردي واجلماعي، وربديد التوقع للمتعلم، وربديد
والدافعية وأداء العمل، وربديد األىداف التعليمية للتلميذ واليت تعتمد على التحصيل الساب  والتأكد من معرفة 

 التالميذ دبا يفعلون
 التعرف على التالميذ ذوي االستياجات اخلاصة وكذلك املتفوقُت. -
 جتماعي والثقايف.التخطيط هبدف سمو التالميذ الشخصي واألخالقي واال -
 االستماع اجليد للتالميذ وربديد استجاباهتم وتقدًن التغذية الراجعة املالئمة اليت تساعد على ربقي  التعلم. -
 االىتمام بأخطاء املتعلم وإدراكهم اخلاطئ وحماولة عالج ذلك. -
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 التعلم. االستخدام اجليد الكتب املقررة ومصادر التعلم األخرى اليت تساعد على ربقي  أىداف -
 المجال الثالث:) المتابعة والتقويم وكتابة التقارير(

 تقوًن مدى ربقي  األىداف التعليمية واستخدامها يف تقدًن تغذية راجعة. -
تقوًن تقدم التالميذ بطريقة نظامية تشمل املالسظة الدقيقة للتحق  من أن التالميذ قد استطاعوا فهم العمل  -

نقاط القوة والضعف لدى التالميذ، والتأكد من اكتساب التالميذ للمعرفة واملهارات وفهم  ومتابعةواالنتهاء منو، 
 املادة العلمية. 

 معرفة كتابة التقارير عن تقوًن التالميذ ألولياء االمور. -
 استخدام وسائل مالئمة للتقوًن ألغراض خمتلفة وذلك إلعداد االختبارات املقننة. -

 مهنية أخرى(المجال الرابع:) متطلبات 
 التمكن من املعرفة اخلاصة بقواعد العمل وفهمها، وتشمل واجبات املعلم املهنية ومسؤولياتو القانونية. -
 العالقة الفاعلة بُت أعضاء ىيئة التدريس. -
 أن يكون املعلم قدوة عند لتالميذه يف سلوكو الشخصي واملهٍت. -
 ًتبية.ربمل مسؤولية سموه املهٍت ومتابعة البحوث يف جمال ال -
 إدراك أن التعلم ظمكن أن ضمدث داخل وخارج املدرسة، وإدراك أشمية التواصل مع أولياء االمور. -

كما يتم الًتكيز على بعض توافر بعض السمات الشخصية ملن يرغب يف االلتحاق دبهنة التدريس كما أيار إليها 
علمُت وربليل املادة العلمية وربطها ، وىي " القدرة على التواف  مع املت(Rudduck, 1989, P184)ريديوك 

باملواقف الواقعية"، ويتحق  ذلك من خالل املقابالت الشخصية واالختبارات التحريرية اليت ذبرى للطالب الراغبُت يف 
  االلتحاق دبهنة التدريس.

 خامسًا: تجربة اليابان في مجال المعايير المهنية للمعلم
عايَت املهنية للمعلم نظرًا لؤلشمية القصوى للتعليم داخل اجملتمع الياباين، وما مت اختيار ذبربة اليابان يف جمال امل

يعكسو من مكانٍة عالية للمعلمُت ماديًا واجتماعياً، ويرجع السبب يف سر املعجزة اليابانية املعاصرة كما ذكر الشافعي 
ثقافة اجلودة يف كل ييٍء يتعامل معو ( إىل مؤسسات إعداد املعلم اليت ساشمت إىل سٍد كبَت يف غرس 0222وناس )

 الطالب، سيث يتشرب الطالب الياباين ثقافة اجلودة منذ نعومة أظفاره سواًء كان يف املنزل أو املدرسة أو الشارع.
إن التعليم الياباين يعكس األصول االجتماعية والثقافية اليت ضمافظ عليها ىذا الشعب، وقد كانت اليابان منعزلًة عن 

( بدأت يف االستعارة من األنظمة التعليمية للدول 2434)رايشاور العام الغريب، ولكن بعد امحرب العاملية الثانية كما ذكر 
ية وأملانيا، واكتسبت امحكومة اليابانية قوًة يف وزارة الًتبية والثقافة والعلوم، وبدأت تعود الكربى كالواليات املتحدة األمريك

 إىل اجملالس املدرسية املعينة بدالً من املنتخبة.
ويف جانب مكانة ودور املعلم يف اجملتمع، يعترب املعلم يف اليابان عنصرًا ىامًا وجوىريًا يف ذماح التجربة اليابانية، 

( " أن املعلم الياباين لو وضع اجتماعي ومادي مرموق، سيث يتقاضى راتبًا سنوياً 222،ص2441رد غنيمة)سيث أو 
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أعلى من الصيديل واملهندس، بل وأعلى من أي راتب موظٍف سكومي، وردبا يزيد سىت عن رواتب موظفي القطاع 
بدالت سنوية تصل إىل مخسة أضعاف اخلاص، وم تكتف الدولة بذلك، بل منحتو دميزات أخرى يف صورة عالوات و 

راتبو؛ ىذا باإلضافة إىل أنو يتمتع دبزايا الرعاية االجتماعية من خالل جهاز ارباد املساعدة املشًتك للمدارس العامة الذي 
 يشًتك فيو كافة معلمي املدارس". 

مظلة واسدة وىي كلية إىل أن إعدادىم يتم ربت  (0222) ويف سياق إعداد املعلمُت يف اليابان، أيار حمجوب
( أن اليابان 2442) الًتبية اليت تقوم بتدريبهم أكادظميًا ونوعيًا سىت ضمصل على رخصة مزاولة مهنة التدريس، وذكر أمحد

تشًتط على من يرغب يف أن يصبح معلمًا أن ضمصل على يهادة من جملس التعليم اإلقليمي تفيد رغبتو يف التدريس، 
 ص بعد التأكد من ُسسِن سَتتو وسلوكو.وىذه الشهادة تعطى للشخ

( إىل "أن املعلم يف 22ص، 0222وأيارت دراسة ملكتب الًتبية العريب لدول اخلليج بعنوان التعليم يف اليابان ) 
اليابان يرخص بواسطة جمالس التعليم احمللية، وعلى ىذا األساس فإنو ينبغي لكل من يريد أن يصبح معلمًا يف اليابان 

 جملساً ". 22م 2440ى يهادة تدريس من أسد تلك اجملالس، الذي بلغ عددىا عام امحصول عل
إن املعايَت املهنية للمعلم يف اليابان متعددة ومتنوعة حبسب اإلقليم، ولكن ىناك معايَت عامة العتماد املعلم يف اليابان  

 واملعايَت كالتايل: (Yoshitaka, 1996, P35)أوردىا يوييتاكا 
 املعلم على الدرجة اجلامعية األوىل كمتطلٍب أساسي." سصول  -2
 أن صمتاز املعلم االختبار الوطٍت للحصول على الًتخيص ملمارسة املهنة، ويتضمن ىذا االختبار ما يلي: -0

 اختبار يف املادة أو املواد اليت سيقوم بتدريسها. -
 كتابة مقال صغَت أو ورقة عمل يف موضوع ضمدد لو. -
 كل مقابلة يخصية.اجتياز اختبار يف ي -
 أخذ رأي املعلم يف بعض املشكالت وكيفية تصرفو سياهلا، وكذلك أسئلة سول التعليم بشكل عام. -

 اجتياز اختبار عملي يف بعض اجملاالت كالًتبية البدنية والفنية. -2
 اجتياز اختبارات ربريرية يف هناية كل عام. -2
 اجتياز اختبارات عقلية. -2
 مادة التخصص ". اجتياز اختبارات يف طرق تدريس -1

 سادسًا: تجربة كوريا الجنوبية في مجال المعايير المهنية للمعلم
يف ىذه الدراسة جاء ألن كوريا اجلنوبية سبثل أسدث سموذٍج املعايَت املهنية للمعلم إن اختيار ذبربة كوريا اجلنوبية يف جمال 

وريا اجلنوبية ربتل املرتبة الثالثة على املستوى ( أن ك2442آسيوي يشهد انطالقًة اقتصاديًة ىائلة، سيث ذكر رياد )
 العاملي بعد الواليات املتحدة األمريكية وكندا يف أعداد الطالب املسجلُت يف اجلامعات.

( إىل أن " ىناك ساجًة ملحًة لدراسة مثل ىذه اجملتمعات االسيوية اليت تركزت 32ص، 2442وقد أيار سليم ) 
 انب السياسية واالقتصادية".معظم الدراسات سوهلا على اجلو 
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م، من خالل توصيات اللجنة املشكلة إلصالح 2432جاءت نشأة االعتماد بشكل عام يف كوريا اجلنوبية عام 
( " إقامة نظام رمسي لالعتماد، فتبنت امحكومة Grant, 2004, P43التعليم، فقد قررت اللجنة كما أورد جرانت )

 م ".2441ال بنيتو األساسية عام ىذا املقًتح وقامت بتطبيقو بعد اكتم
( من ست جماالت، وىي  Lee, 2002, P76) كما أوردىا يل كوريا اجلنوبية  يف   المعايير المهنية للمعلمتتكون 
 كالتايل:

 "اجملال األول: األىداف / ويتضمن تصنيفات فرعية خاصة باملضمون والتنفيذ والصياغة ومستوى التحقي .
 املنهج/ويتضمن تصنيفات فرعية خاصة ببنية املنهج وتطويره وحمتواه وتقييمو.اجملال الثاين: 

اجملال الثالث: الطالب/ويتضمن تصنيفات فرعية خاصة بالقبول واإلرياد والتوجيو واألنشطة الداعمة للطالب وجودة 
 اخلرصمُت.

التنظيمي واألعباء التدريسية والنمو املهٍت اجملال الرابع: ىيئة التعليم/ويتضمن تصنيفات فرعية خاصة بالتعيُت واهليكل 
 والبحث العلمي.

 اجملال اخلامس: التسهيالت/ويتضمن تصنيفات فرعية خاصة باألبنية التعليمية والتجهيزات.
 اجملال السادس: اإلدارة والتمويل/ويتضمن تصنيفات فرعية خاصة بالشؤون اإلدارية واملالية".

 نتائج الدراسة  -8
أهنا مشتقة من اجملتمع وثقافتو وأولوياتو،  الساب  لتجارب بعض الدول يف املعايَت املهنية للمعلممن العرض يظهر 

فهناك اختالف طفيف بُت املعايَت داخل الدولة أسياناً، نتيجًة الختالف البيئات اليت تطب  هبا، وإن كانت ذبتمع يف 
 معايَت رئيسة.

إقرارىا، وذلك من خالل إخضاعها للتطبي  التجرييب ملدة عام على  ويتضح أشمية إجراء التجارب على املعايَت قبل
األقل، ومن مث مناقشة نتائج التطبي  األويل وتعديل بعض البنود إن لزم األمر من خالل ىيئات مستقلة تضم يف عضويتها 

 مجيع يرائح اجملتمع، وذلك كون التعليم عملية يشًتك فيها اجلميع.
 تاملعايَت عند املعلم يتضح من العرض الساب  أنو يتم التحق  منها عن طري  االختباراويف جانب التحق  من وجود 

اليت ذبرى بشكل دوري للمعلم عن طري  الرخص املهنية غالباً، وقد يتم التحق  منها أسيانًا ملرة واسدة، ويتم بعد ذلك 
 متابعة املعلم عن طري  املدير املباير أثناء اخلدمة.

أهنا اتفقت على التطوير املهٍت ظمكن القول ب  لتجارب بعض الدول يف املعايَت املهنية للمعلم من العرض الساب 
املعرفة دبحتوى وكذلك للمعلم، والتفاعل مع أولياء األمور واجملتمع احمللي، واملعرفة بالطالب وكيفية تعلمو، ر املستم

املعرفة باملنهج وأىدافو، والتمكن وأشمية خلاصة بالتخصص، التخصص الذي يقدمو املعلم، واملعرفة بطرق التدريس العامة وا
 وتقدمو الدراسي.ه منة للطالب، وأشمية تقوًن أداءاآلداعمة و التعلم المن زبطيط عملية التدريس، وضرورة هتيئة بيئة 
أشمية التفاعل املهٍت وأشمها االلتزام بأخالقيات املهنة، و  املعايَت املهنية للمعلميف سُت أن تلك الدول اختلفت يف بعض 

مع الزمالء، وضرورة امتالك املعلم للمهارات اللغوية والكمية، وقد يرجع أسباب االختالف إىل أن بعض ىذه املعايَت 
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تكون معايَت عامة للمجتمع أو أن بعضها يكون متطلب ساب  يف اجلامعة وكليات إعداد املعلم، واليت تكون ساصلة على 
 لكون تلك املعايَت.اعتماد بأن خرصميها ظمت

 وفيما يلي جدول يوضح أوجو التشابو واالختالف بُت تلك الدول يف املعايَت الرئيسة:
 مقارنة بين المعايير المهنية للمعلم في الدول التي تم عرضها سابقًا)تصميم الباحث(  (2جدول رقم )

 كوريا اليابان بريطانيا أمريكا أستراليا المعايير المهنية للمعلم

      االلتزام بأخالقيات المهنة

      التطوير المهني المستمر

      التفاعل المهني مع الزمالء

      التفاعل مع أولياء األمور والمجتمع

      اإللمام بالمهارات اللغوية والكمية

      المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه

      المعرفة بمحتوى التخصص

      المعرفة بطرقة التدريس العامة والخاصة بالتخصص 

      المعرفة بالمنهج وأهدافه

      تخطيط عملية التدريس

      تهيئة بيئة تعلم داعمة وآمنة للطالب

      تقويم أداء الطالب

 توصيات الدراسة -9
بأشمية االستفادة من التجارب الدولية يف بناء املعايَت املهنية للمعلم يف اململكة يف ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباسث 

العربية السعودية، مع أشمية إجراء التجارب على املعايَت قبل إقرارىا من خالل إخضاعها للتطبي  التجرييب ملدة عام على 
ن خالل ىيئات مستقلة تضم يف عضويتها مجيع األقل، ومن مث مناقشة نتائج التطبي  األويل والتعديل إن لزم األمر م

 يرائح اجملتمع، وذلك كون التعليم عملية يشًتك فيها اجلميع.
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كما يوصي الباسث بتطوير منظومة التعليم ككل، حبيث تواكب املعايَت املهنية للمعلم، وتدعم عملية التطوير املهٍت 
 يف قطاع التعليم. لو، مع ضرورة تطوير أدوات قياس األداء املهٍت للعاملُت 

 العربية المراجع
. رسالة بعض مؤشرات جودة التعليم الجامعي مع التطبيق على كليات التربية(. 0222أمحد، أيرف السعيد)

 ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية جبامعة املنصورة، مجهورية مصر العربية
الجودة الشاملة في التعليم بين (. 0221ريدي أمحد ) الببالوي، سسن سسُت و سليمان، سعيد أمحد و طعيمو،

 عمان: دار املسَتة للنشر والتوزيع مؤشرات التمييز ومعايير االعتماد.
سياسات اختيار معلمي التعليم ما قبل الجامعي وتوظيفهم )دراسة مقارنة بين (. 0222بغدادي، منار حممد إمساعيل)
 رسالة دكتوراه غَت منشورة، معهد الدراسات الًتبوية جبامعة القاىرة، مجهورية مصر العربية مصر وأمريكا(.

االسكندرية: دار  .االعتماد المهني للمعلم في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة(. 0222سامد، دينا علي )
 اجلامعة اجلديدة

لة عام املعرفة. الكويت: اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون . )ترمجة ليلى اجلبايل(. سلساليابانيون(. 2434رايشاور، أدوين)
 واآلداب 

 القاىرة : دار الفكر العريب " دراسة في النموذج الكوري".التعليم والتنمية الشاملة(. 2442رياد، عبد الناصر حممود)
الواقع – م العاليتطبيق مبادئ االعتماد وإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلي(. 0222الزىَتي، إبراىيم)

 . مسقط: اللجنة الوطنية العمانية للًتبية والثقافة والعلوم-والمنظور
 23-21(، 202)، الدوليةمجلة السياسة (الدراسات األسيوية وجماالت تطورىا. 2442)السيد سليم، حممد 

لياباين وإمكانية االستفادة منها (. ثقافة اجلودة يف الفكر الًتبوي ا0222الشافعي، أمحد عبد امحميد و ناس، السيد حممد)
 211-220( 0دار األىرام للطباعة والنشر ) مجلة التربية والتعليم،يف مصر. 

 . الزقازي : مكتبة عرفاتسيكولوجية التعلم(. 0222الشناوي، عبد املنعم زيدان )
جامعة املنصورة، مجلة كلية التربية،  (. االعتماد املهٍت للمعلم مدخل لتحقي  اجلودة. 0220عطوة، حممد إبراىيم )

(23 ،)222-222  
. كلية التربية وتحديات التغيير فيها في ضوء خبرات الواليات المتحدة األمريكية(. 0222عوض، حممد أمحد )

، املؤسبر الدويل األول: دور كليات الًتبية يف التنمية البشرية يف األلفية الثالثة، كلية الًتبية، جامعة الزقازي 
 مجهورية مصر العربية

. القاىرة: الدار املصرية سياسات وبرامج إعداد المعلم العربي وبنية العملية التعليمية(. 2441غنيمة، حممد متويل)
 اللبنانية

.  -رؤية مستقبلية لتطوير مستوى املعلم العريب-(. الًتخيص ملمارسة مهنة التعليم 0222الكندري، جاسم وفرج، ىاين ) 
 232-222، 23( 22جامعة الكويت، ) تربوية،المجلة ال
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خبرات عالمية في إعداد المعلم قبل الخدمة في المملكة المتحدة في تطوير (. 0222كوثر، إبراىيم حممد قطب)
مداخلو(.  -أىدافو -. املؤسبر العلمي السابع : تطوير كليات الًتبية )فلسفتوبرنامج إعداد المعلم في مصر

 نيا، مجهورية مصر العربيةكلية الًتبية، جامعة امل
القاىرة، والتعليم.  مجلة التربية(. مالمح لبعض جوانب النظام التعليمي باليابان. 0222حمجوب، أظمن عبد احملسن )

(2)22 ،222-224 
. القاىرة: عام الكتب للنشر التربية المقارنة بين األصول النظرية والتجارب العلمية(. 2443مرسي، حممد منَت)
 يعوالتوز 
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 قائمة بالمواقع االلكترونية
 : ره من املصد2/3/2222(. اسًتجعت بتاريخ 0222على االنًتنت ) ارباد دعم وتقييم املعلمُت اجلدد بُت الواليات

http://www.bc.edu/research/intasc 
(. التعليم والتعلم )ربقي  اجلودة للجميع(.  0222تقرير منظمة األمم املتحدة للًتبية والعلوم والثقافة "اليونسكو )

 http://ar.unesco.orgه من املصدر:  22/2/2222اسًتجعت بتاريخ 
  يف الدول العربية: اململكة العربية السعودية أسموذجاً.ورية عمل إصالح التعليم  (.2222جامعة امللك سعود )يوال، 

 ىـ من املصدر:02/2/2222اسًتجعت بتاريخ  الرياض
www.thomala.com/vb/showthread.php?t  

  ه من املصدر: 24/2/2222يخ (. اسًتجعت بتار 0222)جامعة نيو ساوث ويلز

http://www.bc.edu/research/intasc/
http://www.bc.edu/research/intasc/
http://www.sauress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.sauress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 https://www.unsw.edu.au 
 ه من املصدر:02/2/2222(. اسًتجعت بتاريخ 0222) كلية املعلمُت يف كوينزالند

 https://www.qct.edu.au 
 املصدر:   ه من2/3/2222(. اسًتجعت بتاريخ 0222) للتدريساجمللس الوطٍت للمعايَت املهنية 

http://www.nbpts.org 
  من املصدر ه22/2/2222بتاريخ ت(. اسًتجع0222) انكيت-املركز الوطٍت العتماد تعليم املعلمُت
http://www.ncate.org 
 املصدر: من ه 2/2/2222(. اسًتجعت بتاريخ 0222)املعهد االسًتايل للتدريس والقيادة 

http://www.aitsl.edu.au/australian-professional-standards-for-
teachers 

املصدر:  ه من 2/3/2222اسًتجعت بتاريخ  (0222)األمريكية مكتب الًتبية يف والية أريزونا بالواليات املتحدة 
https://www.coe.arizona.edu/professional_standards 

در: ه من املص2/22/2222اسًتجعت بتاريخ ( 0224وثيقة املعايَت املهنية للمعلمُت. ىيئة تقوًن التعليم والتدريب )
http://platform.almanhal.com/EDS/Details/?id=2-68523 

 

https://www.unsw.edu.au/
http://www.nbpts.org/
http://www.nbpts.org/
http://www.aitsl.edu.au/australian-professional-standards-for-teachers
http://www.aitsl.edu.au/australian-professional-standards-for-teachers
https://www.coe.arizona.edu/professional_standards
https://www.coe.arizona.edu/professional_standards
http://platform.almanhal.com/EDS/Details/?id=2-68523
http://platform.almanhal.com/EDS/Details/?id=2-68523
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 :المستخلص
العام، وربديد أىم  بعض التجارب العاؼبية جملتمعات اؼبمارسة للمعلمُت يف التعليم ىدفت الدراسة إىل التعرف على

واستخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي  اؼبتطلبات البلزمة لتوظيفها لتنمية اؼبعلمُت مهنًيا يف اؼبملكة العربية السعودية،
وذبارب تطبيقها على اؼبعلمُت )طبس دراسات اؼبمارسة  التحليلي لتحقيق أىدافها، بتحليل األدبيات اؼبتعلقة دبجتمعات

أبرز مبلمح تلك التجارب من حيث: أىدافها، ونوع ؾبتمع اؼبمارسة،  تقويبية، وموقعان الكًتونيان(، وذلك لرصد
د اؼبيّسر فيها، واهبابيات تطبيقها، والتحديات اليت واجهتها، ومتطلبات بنائها، ومن ّّث ربدي وأبعادىا، ودورة حياهتا، ودور

 البلزمة لتوظيف ؾبتمعات اؼبمارسة لتنمية اؼبعلمُت مهنًيا يف اؼبملكة العربية السعودية. اؼبتطلبات
 اؼبعلم. –التنمية اؼبهنية  –ؾبتمعات اؼبمارسة  الكلمات المفتاحية:

Abstract 
The study aimed to identifying some international experiences of 

the practice communities of teachers in general education. It also aimed to 

identifying the most important requirements to invest them in 

professionally developing the teachers in the Kingdom of Saudi Arabia. In 

order to achieve the objectives of this study, the researcher used the 

descriptive analytical method, analyzed the practice communities’ literature 

(Five evaluation studies and two websites) and their applications on 

teachers. The researcher has also focused on the most prominent features of 

these experiences, which includes: their objectives, type of practice 

community, dimensions, life cycle, the role of facilitator, the advantages of 

their application, the challenges encountered and the requirements of 

building them. Then, the researcher identified the requirements necessary 

to utilize practice communities for the professional development of 

teachers in Saudi Arabia. 
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 المقدمة:
أن مهارات أبناء الوطن وقدراهتم من أىم موارد الرؤية وأكثرىا قيمة، وذلك هبعل  ٖٕٓٓاعتربت رؤية اؼبملكة 

مدارسنا أمام ربّد ؼبواكبة طموح الرؤية يف إعداد جيٍل قادٍر على ربقيق غاياهتا، ويقود اؼبملكة يف عصر التنافسية العاؼبية. 
عشرين  حوايل سبثل اؼبدرسية فالعوامل الطبلب، تعلم ىأن اؼبعلم الفاعل يؤثر بشكل مباشر وإهبايب عل على ويتفق الباحثون

 األوىل من العوامل اؼبدرسية اؼبؤثرة على تعلم الطبلب اؼبرتبة ووبتل اؼبعلم الطبلب، تعلم يف الكلي التباين من باؼبائة
(Stewart, 2013) فبا يفرض االىتمام بالتنمية اؼبهنية للمعلمُت ليكونوا قادرين على التصدي ألدوارىم اؼبفصلية يف ،

 العملية التعليمية. 
 The Organisation for Economic نشرتو منظمة التعاون االقتصادي والتنميةولقد أشار تقرير 

Co-operation and Development (OECD) وتنمية اؼبدارس" إىل اغباجة إىل  "إعداد اؼبعلمُت عنوانب
 ,in: Simon)قادرين على القيام دبسؤولياهتم قائد اؼبدرسة و  اؼبعلم ليكون والتنمية اؼبهنيةأنواع جديدة من التدريب 

Christie, Heck, Graham & Call, 2018)  ،فالتنمية اؼبهنية عملية مكملة لئلعداد األويل للمهنة ،
يستجد من معارف وتقنيات، والبد أن تكون أساليب التنمية اؼبهنية متوافقة مع عمل اؼبعلم  وتسهم يف تزويد الفرد دبا

 ومرتبطة دبمارستو اليومية وتركز على القضايا واؼبشاكل اليت يواجهها يومًيا. 
سُت ربصيل وتعزز التنمية اؼبهنية معارف اؼبعلم ومهاراتو فبا يؤدي إىل ربسُت عمليات التدريس، وبالتايل يؤدي إىل رب

الطبلب، ورغم أن التحاق اؼبعلمُت يف برامج التدريب سنويًا جيد ولكن وفق االختبارات الدولية كانت نتائج طبلبنا أقل 
إّن حجم  (Gulamhussein, 2013)من الكثَت من نظرائهم يف دول العامل. ويقول يف ىذا اػبصوص غبلم حسُت 

ولكن نوع التنمية اؼبهنية اؼبقدمة سطحي ومنفصل عن اؼبشكبلت العميقة  اؼبشاركة يف أنشطة التدريب ليس ىو اؼبشكلة
يف اؼبناىج الدراسية، والتعليم فيها ؾبزأ وغَت تراكمي، ومل تثبت قدرهتا على تغيَت فبارسات اؼبعلمُت وربسُت ربصيل 

 الصف، ويقول إن أكرب ربّد الطبلب. وأن عشرة باؼبئة فقط من اؼبعلمُت قادرون على نقل اؼبهارات اعبديدة مباشرة إىل
 يواجو اؼبعلمُت ىو نقل اؼبعارف واؼبهارات اعبديدة إىل فبارسات يف الصف.     

وخبلل العقدين األخَتين حدثت ربوالت كبَتة يف برامج التنمية اؼبهنية، فقد ظهرت ؾبتمعات التعلم اؼبهنية 
(PLC) والتدريب الشخصي ،(Coaching)من النماذج اليت تركز على بناء رأس اؼبال ، وشبكات التعلم، والكثَت 

اؼبشاركة ىي أساس أي حيث إن وثيقا دبستويات الثقة وفرص التفاعل بُت األعضاء،  ارتباطًاثقافة التعلم ترتبط اؼبعريف. ف
ردي فبا ينعكس على مستوى األداء الف وتسهم يف تطوير ىوية كل منهم فرادؾبتمع ومن خبلؽبا تتشكل العبلقات بُت األ

 . (Robertson, 2006; Umekubo, Chrispeels & Daly, 2015) ،(ٕٓٔٓ)شيمي، والتنظيمي 
 ,Gittens) نظرية ؾبتمعات اؼبمارسة كإطار ربليلي لفهم التعلم يف السياقات االجتماعيةّث ظهرت بعد ذلك 

ماهتم حول ؾبال أو موضوع أو تقوم على التفاعل التعاوين بُت ؾبموعة من األفراد يشًتكون يف اىتمااليت و  ،(2013
ا خصبة تشكل بذلك ؾبتمعات اؼبمارسة أرضً لمشكلة ما، ويعمقون معرفتهم وخربهتم فيو من خبلل التفاعل اؼبستمر، 
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فالتعاون والعمل اعبماعي اؼبنطلق من  (.Saldana,2014للتعاون اعبماعي وربويل اؼبعرفة الضمنية إىل صروبة )
 ليد اؼبعرفة اؼبتعلقة دبمارسات العمل وحل مشكبلتو وابتكار حلول وأساليب عمل جديدة.اؼبصلحة اؼبشًتكة يسهم يف تو 

أن ؾبتمعات اؼبمارسة ُصممت من أجل الوصول للمعرفة الضمنية وليس كما  (Wenger, 2006)وذكر وينقر 
ارسة تقوم على افًتاض أن اؼبعرفة ىو اغبال يف برامج التنمية اؼبهنية األخرى اليت تركز على اؼبعرفة الصروبة، فمجتمعات اؼبم

األكثر أنبية ىي اليت توجد لدى األفراد كخربة ومعرفة مًتاكمة. وؾبتمعات اؼبمارسة مهمة ألداء أي منظمة وتصبح أكثر 
، أنبية بالنسبة للمنظمات اليت تعترب اؼبعرفة أصبًل من أصوؽبا، حيث تلعب دورًا كبَتًا يف توليد اؼبعرفة، وتراكمها، ونشرىا

فاألعضاء يلتزمون كبو بعضهم بتبادل اؼبعلومات، وتفسَتىا. فيعمل اؼبمارسون مًعا ويقًتحون أفكارًا جديدة، وحلواًل ؼبا 
يواجهون من مشاكل، فبا هبعلهم مواكبُت ألحدث االذباىات واؼبمارسات. وىذا التعاون هبعل عضوية الفرد يف ؾبتمع 

زيز ىويتو اؼبهنية.  واستناًدا ؼبا تقدم تأيت ىذه الدراسة للتعرف على بعض اؼبمارسة ذات قيمة ناذبة عن استثمار وتع
 التجارب العاؼبية اليت استخدمت ؾبتمعات اؼبمارسة لتنمية اؼبعلمُت مهنًيا.

 :الدراسة مشكلة
تتطلب يتعامل اؼبعلمون اليوم مع متغَتات علمية وتربوية وتقنية متسارعة وقيادة عملية التعلم داخل حجرة الصف 

 كل دراسة امتبلك اؼبعلم العديد من القدرات واؼبهارات ليكون قادرا على ربمل اؼبسؤولية اؼبناطة بو.  ولقد أظهرت نتائج
 النظرة غلبة( ٕٛٔٓ، والقرين، ٕٗٔٓ، والصاعدي، ٕٛٔٓ، والشهري، ٕ٘ٔٓ؛ والبوشي، ٕ٘ٔٓأضبد والزايدي، ) من

وعدم إشراك اؼبعلم يف اختيار  مستواىا، ة الربامج التدريبية القصَتة عليها، وتدينللمعلمُت وىيمن اؼبهنية للتنمية التقليدية
 برامج برامج التنمية اؼبهنية اليت وبتاجها، وضعف خدمات اإلنًتنت يف اؼبدارس فبا يعيق التنمية اؼبهنية. باإلضافة إىل افتقار

 الواقعية، باؼبمارسات مقرونة واؼبعارف اؼبهارات تقدم اليت تدامةللمعلمُت آلليات وأساليب التنمية اؼبهنية اؼبس اؼبهٍت التطوير
 ;Eacott, 2013)واغباجة للتنمية اؼبهنية الذاتية للمعلمُت. كما نادت بعض الدراسات العاؼبية ومنها دراسة 

Fluckiger, Lovett & Dempster, 2013; Thessin & Clayton, 2013) اؼبؤسسات بأن على 
 باعتبارىا مستدام بشكل اؼبهنية التنمية تكفل فّعالة وآليات جديدة مسارات عن والبحث سياساهتا مراجعة الًتبوية

 .   الطبلب نتائج يف يؤثر تنمويًا استثمارًا
عليو برنامج التحول الوطٍت "بتحسُت إنتاجية موظفي اغبكومة" ضمن الُبعد  أكدويأيت ذلك انسجاًما مع ما 

ذلك برفع كفاءة رأس اؼبال البشري، حيث كان من مبادرات ىذا الُبعد؛ مبادرة رفع أداء اػبامس من أبعاد الربنامج، و 
(. وأيًضا يأيت برنامج ٕٛٔٓاؼبوارد البشرية، ومبادرة سبكُت اؼبوارد البشرية وتعزيز االرتباط اؼبهٍت )برنامج التحول الوطٍت، 

دبا فيها  ت منظومة التعليم والتدريب، وتطوير اؼبوارد البشريةتنمية القدرات البشرية أحد برامج ربقيق الرؤية لتحسُت ـبرجا
)برنامج تنمية  مع التوجهات اغبديثة واؼببتكرة يف ؾباالت التعليم والتدريبون وقادة اؼبدارس بأساليب تنسجم اؼبعلم

 (. ٕٛٔٓالقدرات البشرية، 
أحد  باعتبارىاا ا بالغً اىتمامً  لمعلمُتأولت وزارة التعليم باؼبملكة العربية السعودية التنمية اؼبهنية ل ووفًقا لتلك الرؤية

االىتمام إنشاء اؼبركز الوطٍت للتطوير اؼبهٍت التعليمي، والذي يرتبط مباشرة بوزير  مداخل إصبلح التعليم، ومن أوجو ذلك
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(. والذي بدوره أطلق ٕٙٔٓؼبعلمات والقيادات اؼبدرسية )عُت اإللكًتونية، التعليم كمبادرة للتطوير اؼبهٍت للمعلمُت وا
م بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية وإدارات ٕٛٔٓمشروع "التطوير اؼبهٍت التعليمي الصيفي" منذ صيف 

ئف التعليمية دبختلف فئاهتم التعليم وبعض اعبامعات والشركات اػباصة لتقدًن ؾبموعة من الربامج التدريبية لشاغلي الوظا
(. وأيًضا من جهود وزارة التعليم يف التنمية اؼبهنية برنامج التطوير ٕٛٔٓيف فًتة اإلجازة الصيفية )التدريب الصيفي، 

النوعي "خربات" بالشراكة مع جامعات عاؼبية، القائم على اؼبعايشة اؼبهنية لنقل اؼبمارسات الناجحة للمدارس السعودية 
(. وإطبلق برنامج االبتعاث اؼبوجو "استهداف" غبصول اؼبعلمُت على اؼباجستَت من أفضل اعبامعات عاؼبيا ٕٛٔٓ)اؼبقبل 

 م(.ٜٕٔٓ)وزارة التعليم، 
 اجملموعاتبأن التنمية اؼبهنية اؼبستندة إىل اؼبمارسة والتفاعل مع اآلخرين ومباذج ات دراسالعديد من الأكدت ولقد 

وأثبتت قباحها يف ربسُت األداء ورفع ربصيل  ،األكثر أنبية وفائدة ألدوارىم اؼبستقبلية وشبكات تعلم األقران كانت
. فبا (Ali,2011; Thessin & Clayton, 2013; Ylimaki & Jacobson, 2013) الطبلب

صة لتبادل يستدعي وجود مبوذج للتنمية اؼبهنية يقوم على اؼبشاركة والتآزر بُت اؼبعلمُت للحد من عزلتهم وإعطائهم فر 
األفكار واالطبلع على ذبارب اؼبعلمُت األكثر خربة، فبا يسرع التغيَت ووبسن أداء اؼبعلم واؼبتعلم. وأثبتت ؾبتمعات 

(. وأيًضا ما ٕٙٔٓاؼبمارسة كأحد مباذج اجملموعات أهنا مبوذج فاعل للتنمية اؼبهنية كما جاء يف نتائج دراسة )الزامل، 
األجنبية اليت طبقت على اؼبعلمُت األعضاء يف ؾبتمعات فبارسة بغرض معرفة أثرىا وأنبيتها أثبتتو نتائج بعض الدراسات 

ؽبم؛ حيث توصلت إىل أهنا فّعالة يف بناء اؼبعرفة ومشاركة اؼبوارد فيما بُت اؼبعلمُت وحصوؽبم على نفس اؼبعلومات، وأن 
ا، وساعدت مشاركة اؼبعلمُت يف ؾبتمعات اؼبمارسة يف حل اؼبعرفة اؼبكتسبة من األقران ذوي اػبربة أعلى من اؼبكتسبة فردي

مشكبلت وربديات العمل؛ بتبادل ذبارهبم يف مواجهتها، وأيضا عززت التأمل يف اؼبمارسات الفردية فبا أسهم يف ربسُت 
 ;Curcio & Schroeder, 2017; Moen, 2016)فبارسات اؼبعلمُت وتطوير ىوياهتم اؼبهنية 

Reasoner, 2017; Trust & Horrocks, 2017; Williams, 2016). 
واؼبتابع عبهود وزارة التعليم يف التنمية اؼبهنية لقادة اؼبدارس يلمس أهنا ال تركز على اؼبشاركة والتعاون بُت اؼبعلمُت 

ية اؼبهنية لبلستفادة من اؼبمارسات اؼبتميزة وابتكار أفضل األساليب ألداء العمل، فبا يربز اغباجة لتطوير أساليب التنم
لتكون قادرة على مواكبة اؼبستجدات واؼبتغَتات وأفضل اؼبمارسات، وإكساب اؼبعلمُت مهارات ومعارف تساعدىم على 
الوفاء بأدوارىم. ولذلك تأيت ؾبتمعات اؼبمارسة كأحد البدائل النوعية يف التنمية اؼبهنية للمعلمُت، واليت تشجع على 

ف اغبقيقي بداًل من عرضو كمفهوم ؾبرد، ففي ؾبتمع اؼبمارسة هبمع االىتمام اؼبشًتك حدوث التعلم يف سياق وثقافة اؼبوق
ؾبموعة من اؼبعلمُت ويتفاعلون مًعا بشكل مستمر يف جو من الثقة واالحًتام، فبا يؤدي إىل بناء اؼبعرفة اؼبشًتكة ويطور 

رب العاؼبية يف ىذا اجملال لبلستفادة منها دبا للتعرف على بعض التجااغباجة تربز  وفبا سبقاؽبوية اؼبهنية لكل منهم. 
يتناسب مع السياق السعودي بتبٍت إدارات التعليم مبادرات تستثمر ؾبتمعات اؼبمارسة يف ربسُت أداء اؼبعلمُت لتحقيق 

 .التطلعات اؼبستقبلية للمملكة العربية السعودية
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 أىداف الدراسة:
 التالية:سعت ىذه الدراسة إىل ربقيق األىداف 

 اؼبمارسة للمعلمُت يف التعليم العام. جملتمعات العاؼبية بعض التجارب التعرف على .ٔ
 ربديد أىم اؼبتطلبات البلزمة لتوظيف ؾبتمعات اؼبمارسة لتنمية اؼبعلمُت مهنًيا يف اؼبملكة العربية السعودية.  .ٕ

 أسئلة الدراسة:
 حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

 للمعلمُت يف التعليم العام؟ اؼبمارسة جملتمعات العاؼبية التجارب ما .ٔ
 تنمية اؼبعلمُت مهنًيا يف اؼبملكة العربية السعودية؟ لاؼبتطلبات البلزمة لتوظيف ؾبتمعات اؼبمارسة  ما .ٕ

 أىمية الدراسة: 
ُت اؼبعلمُت للتصدي لؤلدوار تكتسب ىذه الدراسة أنبيتها يف ضوء التوجهات العاؼبية واحمللية للتحسُت اؼبدرسي وسبك

اؼبناطة هبم، حيث تشكل ؾبتمعات اؼبمارسة مدخبًل مناسًبا للتنمية اؼبهنية من خبلل التعلم االجتماعي وما ينتج عنو من 
تعزيز للهوية اؼبهنية ورفع للكفاءة. وتربز تلك األنبية يف إلقاء الضوء على ؾبتمعات اؼبمارسة كأحد نظريات التعلم 

وعرض بعض ذبارب توظيفها يف التنمية اؼبهنية للمعلمُت عاؼبًيا، للفت نظر القائمُت على التنمية اؼبهنية  االجتماعي،
ه( ٔٗٗٔ-ٖٙٗٔ، وخطة التنمية العاشرة )ٖٕٓٓللمعلمُت يف وزارة التعليم إليها دبا يتواكب مع ما ورد يف رؤية اؼبملكة 

 اكتساب اؼبعارف واؼبهارات واػبربات.  من تأكيد على تنمية اؼبوارد البشرية وتوسيع خيارات
 منهجية الدراسة:

استخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي؛ دبراجعة وربليل بعض األدبيات اؼبتعلقة دبجتمعات اؼبمارسة وذبارب 
البيانات  تطبيقها على اؼبعلمُت بغرض تنميتهم مهنًيا. حيث قامت الباحثة دبراجعة الدوريات اؼبهتمة باؼبوضوع يف قواعد

. ومت SAGE ،ERIC ،ProQuest ،EBSCO ،Emeraldاؼبتخصصة، ومنها: دار اؼبنظومة، واؼبنهل، و
اختيار بعض من التجارب العاؼبية جملتمعات اؼبمارسة للمعلمُت بناء على ما مت التوصل إليو من ذبارب رصدت يف دراسات 

 تقويبية، أو يف أدلة عمل ؼبشروع ؾبتمعات اؼبمارسة أصدرهتا اعبهة الراعية للمجتمع. 
 حدود الدراسة: 

تمعات اؼبمارسة لتنمية اؼبعلمُت مهنًيا )أربع ذبارب من اقتصرت الدراسة على عرض طبس ذبارب عاؼبية وظفت ؾب
الواليات اؼبتحدة األمريكية؛ مشروع التطوير اؼبهٍت يف التقوًن التكويٍت، وذبربة ؾبتمعات اؼبمارسة ؼبعلمي الرياضيات عرب 

شروع تعزيز التعلم الفّعال(. منصة إدمودو، وذبربة القرية اإللكًتونية، وبرنامج قادة اؼبعلمُت اؼببتكرين، ومن أسًتاليا م
 واستخبلص الدروس اؼبستفادة منها لتحقيق التنمية اؼبهنية للمعلمُت يف اؼبملكة العربية السعودية.
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 مصطلحات الدراسة:
 : Communities of practice (CoP) مجتمعات الممارسة

 معارفهم يعمقون ما؛ موضوع ذباه االىتمام يف يشًتكون األشخاص من "ؾبموعة: بأهنا اؼبمارسة تُعرَّف ؾبتمعات
 (. Wenger, McDermott &Snyder, 2002,4)اؼبستمر"  بالتفاعل فيو وخرباهتم

اجملال، واجملتمع، واؼبمارسة، واؽبُوية اؼبهنية( ) اؼبمارسة ؾبتمعات أبعاد وبققون اؼبعلمُت من ذبّمع: بأهنا إجرائًيا وتُعرَّف
 .مهنًيا وتنميتهم أدائهم ا يسهم يف ربسُتفب هبدف تبادل وبناء اؼبعرفة

  :professional development التنمية المهنية
عملية تزويد الفرد دبجموعة من اؼبعارف واػبربات اؼبهنية اليت تسهم يف ربسُت وتطوير : "بأهنا تُعرَّف التنمية اؼبهنية

 (.ٗٙ ،ٕٕٔٓ ؿبمد،")ـبرجات أدائو
 واؼبعارف اؼبستمر للمعلمُت وإكساهبم اؼبهارات التحسُت منظمة ومستمرة هتدف إىل عملية: بأهنا إجرائًيا وتُعرَّف

 .لتوجيو عملية التعلم البلزمة واػبربات واالذباىات
 اإلطار النظري للدراسة:

عمليات وأنشطة مستمرة يبكن من خبلؽبا إحداث التغيَتات والتحسينات اؼبطلوبة يف "ف التنمية اؼبهنية بأهنا: عرَّ تُ 
 ,Speck & Knipe)م"هئومهارات وقدرات العاملُت إلكساهبم كافة اػبربات البلزمة اليت تنعكس على أدا اذباىات

( بأهنا: "أي نشاط أو عملية تتجو كبو ٕٖ، ٕ٘ٓٓيف اغبريب، كما ورد ) Seyfarythويعرفها سيفرث  .(4 ,2001
 ويبكن تقسيم أىداف التنمية اؼبهنية يف ؾبملها إىل .ستقبلية"ربسُت اؼبعارف واؼبهارات أو األداء يف األدوار اغبالية أو اؼب

أىداف عبلجية: ؼبعاعبة الضعف وإصبلح و  ،(: أىداف وقائية: للحد من تقادم العملياتٕٔٔٓ)اؼبوجي وـبتار، 
التحسُت  أىداف تنموية ذبديدية: إلحداثو  ،أىداف تكّيفية: تساعد على التأقلم مع اؼبتغَتاتو  ،االختبلالت يف التنفيذ

وفق احتياجاهتم اؼبختلفة باختبلف سياق عملهم  لمعلمُتمة التنمية اؼبهنية لءاو هبب أن تتم مو  ومسايرة اؼبستجدات.
وبيئاتو، وأن تكون أىداف التنمية اؼبهنية واضحة وؿبددة، وتستهدف إحداث ربسُت مستمر يف العمل اؼبدرسي اؼبؤثر 

 .على ربصيل الطبلب
اؼبعارف واؼبهارات واالذباىات البلزمة اؼبعلمُت  قادرة على إكسابينبغي أن تكون  نية اؼبوجهةبرامج التنمية اؼبهو 

 ,Simon, Christie)ومن اؼبعايَت اليت هبب مراعاهتا فيها  ،لعملهم، وتنمي القدرات بشكل مستدام ومستمر
Graham & Call, 2015): 

 حتياجات الفرد والنظام.اية مع . أن تتناسب األسس الفلسفية والنظرية للتنمية اؼبهنٔ
 . أن تكون موجهة كبو اؽبدف مع إعطاء األولوية إىل األىداف اليت تركز على ربسُت تعلم الطبلب. ٕ
 .دراسات علميةمستندة على نتائج أن تكون . ٖ
عية يف اؼبدرسة، سبتد لفًتة طويلة، حبيث تسمح بتسلسل التعلم وتلقي الدعم اعبماعي والتطبيق يف اؼبواقف الواقأن . ٗ

 وتسمح بتلقي التغذية الراجعة حوؽبا. 
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 . وكفاءة اؼبعلم تتمحور حول اؼبمارسة، حبيث تضع اؼبعرفة موضع التنفيذ فبا يزيد من قدرةأن . ٘
 ؼبرحلة مهنية ؿبددة.  أن يكون الربنامج مصمًما. ٙ
التغذية العكسية على نقل النظرية واؼبعرفة إىل تدعم التفاعل بُت األقران داخل أو خارج اؼبدرسة، حبيث تساعد أن . ٚ

 فبارسة ؿبسنة.
 دبا يتوافق مع ظروفهم وظروف مدارسهم.  اؼبعلمُتعلى بناء معرفة  ةتتكيف مع السياق، وبالتايل قادر أن . ٛ
 .ومؤسسات اجملتمع خارجية وتلقي الدعم منها مثل اعبامعات أطراف. إشراك ٜ

 وعلى اؼبدرسة. اؼبعلمُتنامج على . االلتزام بتقييم آثار الرب ٓٔ 
 مجتمعات الممارسة 

ظهرت ؾبتمعات اؼبمارسة أواخر القرن اؼباضي كشكل من أشكال التعلم والتنمية اؼبهنية اليت تربط النظرية باؼبمارسة، 
وابتكار  وىي قائمة على التفاعل النشط بُت ؾبموعة من األعضاء، فبا يؤدي إىل حل مشكبلت العمل، وتطوير فبارساتو،

لفهم ؾبتمعات اؼبمارسة البد من معرفة األساس الفلسفي الذي ترتكز عليو، فقد جاءت نظرية أساليب جديدة فيو. و 
عد االجتماعي لتهتم بالبُ  مٜٚٚٔعام   Banduraستاذ علم النفس االجتماعي باندورا أالتعلم االجتماعي على يد 

معظم وأن عملية معرفية ربدث يف بيئة اجتماعية،  مجادل أن التعلو كية، للتعلم خببلف ما كانت تقوم عليو النظرية السلو 
ا ما جاء يف نظرية الثقافة (. وىو أيضً Couros, 2003) السلوك البشري يتم تعلمو من خبلل مبلحظة اآلخرين

حول دور التفاعل االجتماعي يف تطور  مٜٛٚٔعام  Vygotskyاالجتماعية لعامل النفس السوفييت فيجوتسكي 
كثر األيلزمو تفاعل اجتماعي مع األقران  -من وجهة نظره-اإلدراك واكتساب الفرد للمعرفة، فالتطور اؼبعريف واؼبهاري 

بٌت النظرية على التفاعل بُت اؼبشاركُت أثناء ارتباطهم بنشاط مشًتك لتحقيق أىداف ؿبددة، حبيث وبصل الفرد وتُ  .خربة
ى التوجيو واؼبساعدة اليت سبكنو من فبارساتو اؼبستقبلية الفردية، فحينما يتعاون الناس يف نشاط ما فكل منهم يساعد عل

وية باإلضافة للمهارات واؼبعرفة، وأن تطوير اؽبُ إىل التعلم يؤدي  ا لنظرية فيجوتسكيووفقً  .اآلخرين ويتعلم من مسانباهتم
 (.ٕٙٓٓ)الدواىيدي،  الثقة اؼبتبادلة، وأنو ال توجد هناية ؿبددة للتعلم والتطورقباح التفاعل يعتمد على االحًتام و 

وقد تسببت نظرية فيجوتسكي يف حدوث ربول يف فهم التنمية اؼبهنية والتعلم يف وقت كانت ىناك نظرة متجذرة يف 
التنمية االجتماعية مع مفهوم  أفكاره حول أنبية طعصره تركز على العمليات الداخلية للفرد يف بناء اؼبعرفة، حيث رب

. واليت تصف اؼبسافة بُت مستوى Zone Of Proximal Development( ZPD) منطقة النمو الوشيك
ا ( واؼبستوى األعلى )التنمية احملتملة( اليت قد يكون قادرً ، أو يكون قادرًا على تعلمو بنفسوالنمو الفعلي للفرد )ما يعرفو

السقاالت )الدعم( لتعزيز باالىتمام نتيجة لذلك ىم أكثر خربة منو، ليظهر  ساعدة منّ على ربقيقها عند حصولو على م
يف التطوير اؼبهٍت يعتمد األساليب التقليدية اليت تتعامل مع اعبميع  ا عن اتباع هنجٍ عوضً  ،بيئة اجتماعية لتعلم الكبار

  (.Mercieca, 2016) بدرجة واحدة
اؼبهنيُت الذين يرتبطون  من ؾبتمع اؼبمارسة بأنو: ؾبموعة Hildreth & Kimbleويعرف ىيلدريث وكيمبل 

وسعيهم اؼبشًتك إلهباد حلول ؽبا، وبالتايل يشكلون ـبزونًا  بسبب التعرض ؼبشاكل مشًتكة، رظبي غَت بشكل ببعضهم
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 تدعم رظبية تعاونية غَت شبكات بأهنا: (Hara, 2009)ىارا  ، وتعرفها(in: Couros, 2003) مشًتًكا للمعرفة
 بالعمل. الصلة ذات اؼبعرفة بناء يف واؼبشاركة مشًتكة مفاىيم لتطوير جهودىم يف احملًتفُت اؼبمارسُت

ويتضح من ذلك أن ؾبتمعات اؼبمارسة تقدم مبوذًجا للتعلم الذي وبدث بُت اؼبمارسُت يف بيئة اجتماعية، حيث يتفاعل  
فة جديدة، فبا يطور ىوياهتم اؼبهنية ويعزز شعورىم باالنتماء أعضاء ـبتلفُت من حيث خربهتم ويتعاونون إلنشاء معر 

 .شًتكةاؼب ة اؼبهنيةوياؽب وجملتمعات اؼبمارسة إما للتعلم أو بسبب مشاكل واىتمامات اؼبهنة أ ونمضاألفراد ينللمجتمع. ف
قًتحات ويضعون أفكارا وليسوا بالضرورة يعملون يف منظمة واحدة، ولكن هبتمعون ويتفاعلون ويتشاركون اؼبعلومات واؼب

ويصممون أدوات أو معايَت أداء أو أدلة عمل، ويساعد بعضهم بعًضا يف حل اؼبشكبلت اليت يواجهون بناء على ما 
 يبتلك كل منهم من خربة. 

وؾبتمعات اؼبمارسة ليست فكرة جديدة، فقد كانت موجودة منذ وجد اإلنسان حيث كان الناس يتجمعون ؼبناقشة 
مت تقدًن أمور حياهتم، ومشاركة خرباهتم وقصصهم، فكان العمال واغبرفّيون هبتمعون ؼبناقشة فبارسات عملهم. وقد 

حول  ماؽب يف كتاب 1991عام Lave & Wengerف ووينجرلمصطلح "ؾبتمع اؼبمارسة" ألول مرة من قبل 
 اؼبتتابعة، أنبها ما يلي: فهوم دبراحل من التطوراؼبمر التعلم. و 

 :م1991عام  Lave & Wenger رلف ووينقظهور المفهوم على يد  -1
ويقوم مفهومهما على أن معظم التعلم للممارسُت وبدث من خبلل العبلقات االجتماعية يف مكان العمل وليس 

من  على التفاعبلت بُت اؼببتدئُت واػبرباء، والعملية اليت يشكل هبا األعضاء اعبدد ىوية مهنية ويركزلدراسية، يف الفصول ا
منظومة هتدف الكتساب اؼبهارات  على أنونظر جملتمع اؼبمارسة ففي ىذا اؼبفهوم يُ . مع األعضاء األكثر خربةخبلل العمل 

ومل يتناول ىذا اؼبفهوم إمكانية وجود الصراع  ،وتطويرىا وليس اغبصول على أفكار وحلول وأساليب عمل جديدة ومبتكرة
 (.Li et al, 2009)  بُت األعضاء وكيفية التعامل معو

 :م1991عام  Brown & Duguidبراون ودوغويد نموذج  -ٕ
واالبتكار يف  اؼبعرفة وتبادل اؼبستمر التعلم مفتاح توفَت شأهنا من جديدة تنظيمية جموعةكم قّدما ؾبتمع اؼبمارسة

 النظري اؼبفهوم يتخطى جملتمعات اؼبمارسة مبوذج وقد حددا ثبلثة أبعاد جملتمع اؼبمارسة، واضعُت بذلك أول. اؼبنظمات
وآلياتو ومشاكلو  قصص العمل وىو تبادلالسرد : (Murillo, 2011)وىي ، Lave & Wenger للف ووينقر

 الذياالجتماعي  والبناءبعًضا.  بعضهم أي تنظيم العاملُت ألنفسهم كفريق غَت رظبي ؼبساعدةالتعاون والتعامل معها. و
تفاعبلهتم، والثاين نقل كل عضو خربتو لآلخرين  خبلل فهًما مشًتًكا من يبنون العاملُت بُعدين؛ األول منهما أن يف يظهر

 اػباصة ويطورىا. ىويتو الوقت نفس يف يف بناء قاعدة معرفة صباعية، ويبٍتومسانبتو 
استخدما مفهوم ؾبتمع اؼبمارسة لوصف كيفية مشاركة العاملُت يف ؾبموعات غَت رظبية يف العمل وخارج العمل 
ؼبشاركة اؼبعلومات وتطوير حلول جديدة للمشاكل اؼبتعلقة بالعمل، وىنا يظهر التغَت عن مفهوم لف ووينقر من الًتكيز 

 يف ؾبتمع اؼبمارسة بشكل متساوٍ يشاركون  كلالض ىذا اؼبفهوم أن ويفًت  .معرفة جديدة توليدعلى اؼبهارات اؼبوجودة إىل 
  .قلل مفهومهما من شأن الصراعات احملتملةو 
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 م:1991عام Wengerنموذج وينقر  -3
التأمُت الطبية  كتابًا بناء على دراسة اثنوجرافية أجراىا على شركات  Wengerوينقر  نشر مٜٜٛٔ يف عام

 Wengerوينغر  تناول أدبيات ؾبتمع اؼبمارسة اليت تناولتها بشكل شامل ومفصل، أكثرمن  الكتاب األمريكية، ويعترب
اؼبستمر على  اجتماعية يتم من خبلؽبا التفاوض عبلقة عن للتعلم، فالتعلم عبارة ـبتلًفا مستوى يف نظريتو جملتمع اؼبمارسة

 Li)ىي  ٜٜٛٔ Wenger ارسة وفق مبوذجؾبتمعات اؼبم وأبعاد .(Murillo, 2011) اؼبعٌت وتطوير اؽبوية اؼبهنية
et al, 2009 :)سبثل التفاعل بُت األفراد الذي يؤدي إىل إهباد معٌت مشًتك حول موضوع أو المتبادلة و المشاركة

 ىو العملية اليت يشارك فيها األعضاء ويعملون مًعا لتحقيق ىدف مشًتك، ويتحملالمشروع المشترك ومشكلة ما. و
وىي ما يطوره أعضاء اجملتمع مع مرور الوقت من موارد مشًتكة،  الذخيرة المشتركةو .م اآلخرفه مسؤولية منهم كل

ُتستخدم للتفاوض، وذبعل مشاركتهم أكثر فعالية، وبالتايل تسهل عملية التعّلم )القصص، واؼبفردات، وأساليب 
 عمل،...(.

 م: 2002عام Wenger, McDermott & Snyderنموذج وينجر وماكديرموت وسنايدر  -4
والذي يُعد دليبًل  يف تأليف كتاب بعنوان "رعاية ؾبتمعات اؼبمارسة" ٕٕٓٓوآخرون عام  Wengerشارك وينقر 

عملًيا للمنظمات اليت ترغب يف بناء ودعم ؾبتمعات اؼبمارسة، حّول ىذا النموذج الًتكيز من تعلم األفراد وتطوير اؽبُوية 
دارة اؼبعرفة. وعلى خبلف اعبهود السابقة اليت قامت على تكّون ؾبتمعات اؼبمارسة من اؼبهنية إىل تقدًن أداة للمنظمات إل

تلقاء نفسها؛ يقًتح ىذا النموذج أن تقوم اؼبنظمات بتصميم وتطوير ؾبتمعات اؼبمارسة لتعزيز قدرهتا التنافسية باعتبارىا 
م اؼبنظمة ال تفرض قواعد وأنظمة على ؾبتمع أداة لتعزيز االبتكار وحل اؼبشكبلت بطرق إبداعية، ووفق ىذا اؼبفهو 

اؼبمارسة، إال أهنا يبكن أن تؤثر على جدول األعمال وتشكيل األعضاء، لتمكُت اؼبنظمة من استخدام ؾبتمع اؼبمارسة  
وزبلى ىذا النموذج عن معيار اؼبشاركة اؼبباشرة اؼبتبادلة، حيث إن من اؼبمكن  (.Li et al, 2009)كأداة إدارية 

ة اآلالف من األعضاء يف ؾبتمع اؼبمارسة بشكل افًتاضي غَت مباشر. ووضح ىذا النموذج أدوار اؼبيّسر يف ؾبتمع مشارك
اؼبمارسة، وتأثَته يف قباح أو فشل اجملتمع، ومسؤولية اؼبنظمة كبو اؼبيّسرين والدعم التنظيمي البلزم تقديبو ؽبم، وأيضا وضح 

(. ومت يف ىذا النموذج تطوير أبعاد (Murillo, 2011العمل األخرى  االختبلف بُت ؾبتمع اؼبمارسة وؾبموعات
وىو اغبد األدىن من الكفاءة اليت سبيز األعضاء عن  المجال(: (Murillo, 2011ؾبتمع اؼبمارسة، لتصبح كما يلي

ديد من يبكنو غَتىم، ومن خبللو تتحدد أىداف اجملتمع، واجملال يُنشى أرضية مشًتكة ويوضح اغبدود اليت تساعد يف رب
البنية االجتماعية اليت تتفاعل مع بعضها، وتربطها عبلقة تسهل تعلُّم والمجتمع وىو االنضمام لعضوية ؾبتمع اؼبمارسة.  

ؾبموعة من اؼبوارد اؼبشًتكة اليت تشمل األفكار واػبربات واؼبعلومات وطرق معاعبة  والممارسة وىيبعضها من بعض. 
 اؼبشكبلت اؼبتكررة.

  Saint-Onge & Wallace سانت ونج وولسنموذج  -5
 ،(يشارك الناس )من ابعاًدا جملتمعات اؼبمارسة، وىي: Saint-Onge & Wallaceوضع سانت ونج وولس 

  التنافسية(. اؼبيزة من االستفادة على القدرة) والقدرات ،(األعضاء يفعلو )ما واؼبمارسة
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 الممارسة اتمجتمع أبعاد
 وقد حددا للتمييز بُت ؾبتمع اؼبمارسة واألنواع األخرى من اجملتمعات، اؼبمارسة مهمة جدً  اتأبعاد أو عناصر ؾبتمع

ىي: اؼبشاركة اؼبتبادلة، واؼبشروع اؼبشًتك، والذخَتة  ،اؼبمارسة اتجملتمع رئيسية ثبلثة أبعاد مٜٜٛٔ Wengerوينقر
 بعاد ؾبتمع اؼبمارسة، وىي:  أاستخدم مصطلحات أخرى للتعبَت عن م ٕٕٓٓعام  آخرينّث يف كتابو مع  ،اؼبشًتكة

يقصد بو ذلك اجملال اؼبعريف الذي يوحد اجملتمع ووبدد مشاكلو اليت هبب على األعضاء حلها، وبالتايل : المجال: بُعد 1
وعلى عرض  ،لمجتمعفاجملال واؼبصلحة اؼبشًتكة ىي من وبفز الناس على االنضمام ل ،شعورا باؽبوية اؼبشًتكةوجد ي

أفكارىم واؼبسانبة يف النقاشات، ويضمن ترابط اجملتمع وبقاءه مع الوقت، ووبدد اغبدود البشرية واغبدود اؼبوضوعية 
عد الذي يوجو توليد اؼبعرفة ونشرىا، حيث هبتمع األعضاء الذين . فاجملال ىو البُ (Agrifoglio, 2015)للمجتمع 

لغة واإلدراك واػبربة إلنتاج حلول وابتكار أساليب قادرة على ربسُت وتطوير األداء الفردي يشًتكون يف السياق واؼبعرفة وال
  .(Saldana, 2016)واعبماعي 

ىو ؾبموعة من األفراد يتفاعلون ويبنون عبلقات شخصية فيما بينهم قائمة على القضايا اليت يهتم هبا المجتمع: : بُعد 2
البنية االجتماعية للتعلم، ويعزز التفاعل والعبلقات القائمة على الثقة واالحًتام  هبادإسهم اجملتمع يف يُ حيث اجملال، 

فصاح عن القصور وطلب اؼبساعدة، فمجتمع اؼبمارسة ؾبموعة أشخاص اؼبتبادل، فبا يشجع على مشاركة األفكار واإل
ومع مرور الوقت تًتاكم اػبربات  ،تبادلشعورًا باالنتماء وااللتزام اؼب يتفاعلون ويتعلمون مًعا ويقيمون عبلقات ويطورون

 .  (Agrifoglio, 2015)توتتطور اؼبمارسا
استثمار الوقت يف حضور  إنمع تطور ؾبتمع اؼبمارسة يبدأ البعد الثالث يف الظهور، حيث : والممارسة: بُعد 3 

اؼبعرفة الصروبة والضمنية سيؤدي إضافة قيمة للمجال من خبلل تقاسم اػبربات ومشاركة باالجتماعات واؼبشاركة اؼبستمرة 
اؼبمارسة ىي فصول ؾبتمع اؼبمارسة إىل مرحلة النضج. و وبالتايل مبوه و  ،إىل تطوير اؼبمارسات الفردية واعبماعية يف اجملتمع

ا وأيض ،اجملموعة اؼبشًتكة من اؼبعارف واػبربات واؼبهارات اليت طورىا األعضاء، وتتضمن أساليب العمل اؼبشًتك ومعايَته
واؼبمارسة ىامة جدا يف . اػبربات والقصص واألدوات واألفكار وطرق حل اؼبشكبلت وأدلة العمل اليت ينتجها اجملتمع

اجملتمع اػبارجي على قصص قباحو الفردية واعبماعية بغرض ضم أعضاء  من خبلل اطبلع تقييم قباح اجملتمع والتسويق لو
  (Corso, 2005; Mercieca, 2016; Saldane, 2016)جدد أو اغبصول على الدعم 

عناصر أساسية ىي: ؾبال اؼبعرفة الذي وبدد القضايا،  ثبلثؾبتمع فبارسة ىو مزيج من وخبلصة ؼبا سبق يتضح أن 
 . وؾبتمع من الناس الذين يهتمون هبذا اجملال، واؼبمارسة اؼبشًتكة اليت يطوروهنا لتكون فاعلة يف ؾباؽبم
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 أىمية مجتمعات الممارسة:
الُبعد الفئة اؼبستفيدة و بُعد ا لبعدين؛ اؼبمارسة وفقً  اتأنبية ؾبتمع (McDonald, 2012)صنف ماكدونالد 

 (:  ٔ)، كما يف الشكل الزمٍت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :McDonald, 2012) بتصرف من( يوضح أىمية مجتمعات الممارسة )1شكل )
 مجتمع الممارسة:  مستويات مشاركة أعضاء

 االىتماميتشكل ؾبتمع اؼبمارسة يف مرحلة االلتزام من قبل ؾبموعة أساسية صغَتة من اؼبمارسُت الذين يتشاركون 
، ويستطيعون التحرك حبرية واالحتياجات اؼبشًتكة جملاؽبم، ويظهر أعضاء ؾبتمع اؼبمارسة يف مستويات متعددة من اؼبشاركة

وصف كل مستوى كما يلي  يبكنو (، ٕ) كما يف الشكل  ،عرب اؼبستويات مع تنامي االحتياجات واؼبصاحل
(Maxwell, 2017): 

ويناط هبم إدارتو وتنسيق وتوجيو أنشطتو والتسويق شكل قلب اجملتمع ت: Core Team المجموعة األساسية -
 لو، وىم اؼبيّسر ومساعدوه.

يعملون مع الفريق يتكون من األعضاء النشطُت واؼبتحمسُت للفكرة، والذين  :Activeالمستوى النشط  -
اسًتاتيجيات ربديد و  ،األدوارتوزيع األساسي للمساعدة يف تشكيل ؾبتمع اؼبمارسة وربديد أىدافو، ورؤيتو، و 

 التفاعل والتسويق واالتصال.
: يشارك ىؤالء عند التطرق ؼبواضيع معينة أو عندما يكون Occasionalالمستوى العرضي أو المتقطع  -

 اجملتمع )غالبا ىم أكرب ؾبموعة يف ؾبتمع اؼبمارسة(. لديهم شيء يسانبون بو يف 

 

الحصول على المساعدة لمواجهة • 
 التحديات

 الخبراء إلى الوصول• 

 الثقة •

 الزمالء مع االستمتاع• 

 المشاكل حل •  

 الوقت توفير •  

 المعرفة مشاركة •  

 الوحدات عبر التآزر •  

 الموارد استخدام إعادة •  

 تنمية مهنية • 

 ابراز قدراته وتكوين سمعة •

 المهنية تطور الهوية•  

 عالقات  تكوين • 

 تسويق للذات•  
 االستراتيجية تحسين القدرة• 

 مواكبة المستجدات • 

 التعاون • 

 بالمواهب االحتفاظ•  

 جديدة يجاد مبادراتإ•  

ء 
ضا

ع
أل
ا

 
ة 

ظم
من

ال
 

 األهمية بعيدة المدى  األهمية قريبة المدى 
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أو من لديهم  ايشارك ىؤالء بشكل ؿبدود، قد يكونون أعضاء جددً  :Peripheral المستوى الخارجي -
 اىتمام بنشاطات ؾبتمع اؼبمارسة.

ؽبم دور  ا دبجتمع اؼبمارسة، حيث يكوناألقل ارتباطً  يبثلون األعضاء :Transactional مستوى المتعاملون -
 فقط يف توفَت اؼبوارد، مثل تقدًن الدعم التقٍت أو تقدًن خدمة ؿبدودة جملتمع اؼبمارسة.

 (Maxwell, 2017) يوضح مستويات مشاركة أعضاء مجتمع الممارسة (2شكل ) 
 وزبتصر بعض األدبيات مستويات مشاركة أعضاء ؾبتمع اؼبمارسة يف ىيكل دائري مكون من ثبلث مستويات، ىي

(Wenger, 2006; Wenger et al, 2002): 
 تعمل على تنسيق أنشطة اجملموعة وضمان عمل اجملتمع. المجموعة المركزية: -
 تشارك بنشاط وانتظام.    المجموعة النشطة )الداخلية(: -
 يهتمون دبوضوع اجملتمع ولكن مشاركتهم ؿبدودة وتتزايد مع الوقت. المجموعة الطرفية)الخارجية(: -

 الممارسة اتمجتمعأنواع 
ـبتلفة يبكن أن يتخذىا ؾبتمع اؼبمارسة، ومن اؼبهم إدراك ىذه االختبلفات بُت أنواع ؾبتمعات  ىناك أشكال

اؼبمارسة وذلك ؼبعرفة ماىيتها ووضعها التنظيمي، فاالختبلف قد يكون يف األىداف اؼببدئية اليت تقود األفراد إىل إنشاء 
على اغبدود التنظيمية ؽبا وطرق  بناءً  أو حسب تشابو أعماؽبا أو خلفيتها الثقافية، أو يها،اجملتمعات أو االنضمام إل

 تطورىا. 
قصر تصنيف ؾبتمعات اؼبمارسة يف نوعُت فقط؛ ؾبتمع فبارسة مستند للدور، Maxwell  (2017)وماكسويل 

 :وؾبتمع فبارسة قائم على اؼبوضوع، كما يلي
 مجتمع ممارسة مستند للدور: -

 

 المتعاملون

 الخارجي

 المتقطع

 النشط

مجموعة 
 أساسية
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وىو أكثر حيث يتشكل ؾبتمع اؼبمارسة بناء على الدور الذي يقوم بو األعضاء، مثل ؾبتمع فبارسة لقادة اؼبدارس. 
( ٖ، ويبثل الشكل )يتم فيها تبادل اػبربات واؼبمارساتحيث ا، وتتميز بأهنا عالية االنتاجية أنواع ؾبتمعات اؼبمارسة شيوعً 

 .توضيًحا جملتمع اؼبمارسة اؼبستند للدور
 (Maxwell, 2017) ( يوضح مجتمعات الممارسة المستندة للدور3شكل )

 مجتمع ممارسة قائم على الموضوع: -
ا باؼبوضوع ولكن يبارسون أدوارً  واىتمامعضوية اجملموعات أكثر تنوعا، حيث يشارك أطراف ؽبم عبلقة وفيو تكون 

 القائم على اؼبوضوع.( توضيًحا جملتمع اؼبمارسة ٗويبثل الشكل ) ،ـبتلفة يف اؼبنظمة

 
 (Maxwell, 2017) ( يوضح مجتمعات الممارسة قائمة على الموضوع4شكل)

إىل ؾبتمعات اؼبمارسة وفًقا لدرجة تدخل القيادة العليا فيها،  (McDonald, 2012)قسم ماكدونالدوأيضا 
  (:ٔ)كما يف اعبدول ثبلثة أنواع،  
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 درجة تدخل القيادة العليا يوضح أنواع مجتمعات الممارسة وفق( 1)جدول 

 مجال المقارنة
 نوع مجتمع الممارسة

 تعمدمُ  مدعوم ُمستقل
 من أعلى ألسفل تصاعدي مقيد تصاعدي )من أسفل ألعلى( الهيكل

 دعم كلي مدعوم متدين مستوى الدعم
 ؿبفزة مقًتحة تطوعية العضوي

اؼبواضيع اؼبتصلة باجملال أو اؼبشكلة  المواضيع
 اؼبشًتكة

اؼبواضيع اؼبتصلة باجملال أو اؼبشكلة 
 اؼبشًتكة

 يلتزم بالقضايا اؼبوجهة

 موجو يقرر ذاتيا ويوجو أحيانا يقرر ذاتيا جدول األعمال
 اؼبمول أىدافو وبققعندما  ع اؼبمولميقرر ذاتيا باالتفاق  يقرر ذاتيا إنهاء المجتمع

 (McDonald, 2012) اؼبصدر:
تسهيل صبيع تلك األنواع تشًتك يف نبها األساسي، وىو فإن جملتمعات اؼبمارسة  اؼبختلفة على الرغم من األشكال

ات، وأيا كان نوع اجملتمع: صغَتًا أو كبَتًا، يلتقي فيو األعضاء بشكل مباشر أو عرب وربسُت اؼبمارسرفة التعلم وتبادل اؼبع
صبعهم االىتمام اؼبشًتك، أو كان اجملتمع مدعوًما ولو اإلنًتنت، واألعضاء ينتمون لنفس اؼبنظمة أو من منظمات ـبتلفة 

 صفة اعتبارية أو غَت ملحوظ، فبل يبكن تسميتو ؾبتمع فبارسة إال إذا توفرت فيو األبعاد الرئيسية جملتمع اؼبمارسة.
 دورة حياة مجتمعات الممارسة:

تنميتها واستمرارىا أما ؾبتمعات اؼبمارسة ىياكل اجتماعية ديناميكية تتطلب بناء ودعم من اؼبنظمات الرظبية، 
ولكل مرحلة منها ؽبا اسًتاتيجيات للبناء والدعم لتحقيق  من عدة مراحل، دورة حياة ايعتمد على األعضاء أنفسهم، وؽبف

. ومن خبلل استقراء عدد من الرسوم ة مضافة للمنظمة اليت ترعاهقيم ذا لبلنتقال للمرحلة التالية ليصبح هاأىداف
( والذي يتتبع ٘التوضيحية لدورة حياة ؾبتمع اؼبمارسة يف األدبيات اليت تناولت اؼبوضوع مت التوصل إىل الشكل رقم)

 مراحل مبو اجملتمع وفق عبلقة بُت الوقت )الذي يبثل عمر اجملتمع( ومستوى نشاط اجملتمع:
 
 
 
 
 
 

 
 

 (Wenger et al, 2002: Maxwell, 2017) يوضح دورة حياة مجتمع الممارسة (5كل )ش

 نشاط
 المجتمع

 الوقت

 مرحلة
 التشكل

 مرحلة
 االندماج

 مرحلة
 النضج

 مرحلة
 االستدامة

 مرحلة
 التحول

 أو اإلنهاء 

يكتشف األعضاء 
 القواسم المشتركة

االتفاق على الهموم 
 المشتركة 

ايجاد انشطة والتزام مشترك 
 وتكون عالقات

نشر النجاحات 
المحققة، اتصال 

 وتواصل عالي
المحافظة على الموارد     

 وما تم تحقيقو
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 نجاح مجتمعات الممارسة:عوامل 
األنبية وفًقا ألحد عشر عنصرًا؛ ىي:  عوامل قباح ؾبتمعات اؼبمارسةل ((Serrat 2017عرض سرت 

 بإشراك العضويةو ، مباشرة بالعمل الذي يبارسو األعضاء المجاليرتبط ، وأن لمنظمةلاالسًتاتيجية جملال ؾبتمع اؼبمارسة 
، ذات صلة باجملال واألعضاء مع إدخال أنشطة متنوعة أحيانا األنشطةتكون يف ؾبال ؾبتمع اؼبمارسة، وأن  اػبرباء

بدعم البيئة والدعم  االعتراف، وليكون ىناك رغبة يف اؼبشاركة الحوافزووجود ، وضوح األدوار والتوقعاتب الحوكمةو
وتساعد يف جملتمع اؼبمارسة تصال مناسبة تضيف قيمة اسيلة بتوفَت و  تكنولوجيا المعلومات، والتنظيمية جملتمع اؼبمارسة

طالة عمر مجتمع إ، واؼبشاركة على لبللبراط يف أنشطة اجملتمع فبا يشجعهممنح األعضاء الوقت ، و تيسَت العمل
ؼبعرفة درجة قباح ؾبتمع اؼبمارسة وتقدًن التغذية  التقييمبُت األعضاء، وضورة وبناء الثقة بتعميق التواصل  الممارسة

ويتم تقييمو من حيث بناء العبلقات، وآليات التعاون، ومستوى مشاركة اؼبعرفة والتعلم، ومستوى اغبصول على  الراجعة،
 زينها. اؼبعرفة وزب

  والتحديات التي قد تواجهها: أسباب فشل مجتمعات الممارسة
من اؼبتوقع أن يواجو بناء ؾبتمعات اؼبمارسة كتجربة جديدة العديد من الصعوبات اليت قد تتسبب يف فشلها، فقد 

ب رئيسية مشًتكة توصلت دراسة أجريت على اثٍت عشر ؾبتمع فبارسة غَت ناجح يف أوروبا وأمريكا إىل ربديد طبسة أسبا
فوجود  :عدم وجود مجموعة أساسية )أو مركزية(: (Probst & Borzillo, 2008)بُت تلك اجملتمعات، وىي 

أفكار جديدة، ودعم األعضاء اآلخرين يف حل  تقدًن يسهم يف اغبضور اؼبنتظم يف االجتماعاتأعضاء نشطُت وملتزمُت ب
مساعدة و  مناقشة اؼبمارسات، يسهم يف؛ حيث أن التفاعل الثنائي بين األعضاء الثنائيانخفاض التفاعل ، واؼبشكبلت

يعيق وبالتايل  ء،زمبلالحجام عن التعلم من فبا يؤدي إىل اإل التحيز لآلراء:و ، يف حل اؼبشكبلت الشائعة بعًضابعضهم 
 وية مجتمع الممارسة:م تحديد ىُ عدو ، ق نقل اؼبعرفةعييو قدرة اجملتمع على استيعاب اؼبمارسات اعبديدة واستخدامها 

يرون أن  وال ،اؼبشاركة فيو غَت مفيدة ؽبم ولعملهم يشعرىم بأنوية مشًتكة بُت أعضاء ؾبتمع اؼبمارسة عدم وجود ىُ 
 عدم توضيح اؼبمارسات :وعدم وضوح األنشطة وىدفها. ن على إكساهبم فبارسات مفيدةو خرين يف اجملتمع قادر اآل

 ؤدي لتسرهبم التدرهبي من اؼبشاركة يف ؾبتمع اؼبمارسة. يوبالتايل ُيشعر األعضاء بعدم جدواىا، بشكل دقيق  واألنشطة
 مجتمعات الممارسة االفتراضية:

وتزايد  فسر ذلك سرعة تطور التقنيةجتمعات اؼبمارسة االفًتاضية، ويُ دب االىتمامخَتة تزايد يبلحظ يف الفًتة األ
ويشًتط يف  .دبجتمعات اؼبمارسة كأداة إلدارة اؼبعرفة اقويً  اىتمامً فبا وّلد ا ي للمنظمات،اسًتاتيج االىتمام باؼبعرفة كرصيد

اجملتمع، و اجملال، اؼبمارسة؛  فر فيها أبعاد ؾبتمعانًتنت حىت يطلق عليها ؾبتمع فبارسة افًتاضي أن يتو شبكات التعلم عرب اإل
 :in) ٕٓٔٓيف عام  Wenger, White, & Smith وظبيث وايت مع وينغر عمل . وقد نبواؼبمارسةو 

Hoadley, 2012) اؼبمارسة من خبلل دعمها  جملتمع منصة توفَت يف التكنولوجيا تلعبو أن يبكن اؽبام الذي للدور
 ,Trust & Horrocks)وىو أيًضا ما أشار لو ترست وىوروكس  لبلتصال بُت األعضاء، وربسُت فبارساهتم.

 لتلقي اإلنًتنت عرب ؾبتمعات فبارسة يف اؼبعلمُت وقادة اؼبدارس يشاركون أن إىلتشَت  بأن نتائج الدراسات( 2017
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فبارساهتم، وأن  لتحسُت جديدة وأفكار معارف إىل والوصول النصيحة وطلب العزلة، على والتغلب العاطفي، الدعم
على األداء، وعززت التعاون  اؼبشاركة يف ؾبتمع اؼبمارسة شكلت شخصيات األعضاء، وكان ؽبا تأثَت إهبايب طويل األجل

وأن ىذا النوع من اجملتمعات ضروري ؼبن وبتاج إىل الدعم اؼبستمر من اؼبعلمُت وقادة اؼبدارس. وال يقصد دبجتمع اؼبمارسة 
 االفًتاضي االكتفاء بالتفاعل االفًتاضي، بل البد من اؼبزج بُت التفاعبلت اؼبباشرة وجًها لوجو والتفاعل االفًتاضي؛ ألنبية

  التفاعل اؼبباشر على مستوى النقاش اؼبهٍت وقوة العبلقات االجتماعية.
 مقارنة بين مجتمعات الممارسة واألشكال األخرى من المجتمعات:

يبكن توضيح االختبلفات بُت ؾبتمع اؼبمارسة وبعض ؾبموعات العمل األخرى من حيث غرض كل منها، وطبيعة 
 (ٕية، وعمر اجملتمع، كما يف اعبدول رقم )عضوية األفراد يف اجملتمع، ودرجة الرظب

 ( يوضح االختالفات بين مجتمع الممارسة وغيره من المجتمعات2جدول )

 المجتمع
 وجو المقارنة

 عمرىا الرسمية العضوية الغرض

مجتمع 
 الممارسة

تبادل وتوليد اؼبعرفة وتطوير قدرات 
األعضاء وتنميتهم مهنًيا من خبلل 

باسًتاتيجيات ربط أنشطة اجملتمع 
 اؼبنظمة

ينضم األعضاء 
 للمجتمع ذاتيًا

درجة الرظبية ضعيفة 
ويقتصر دور القيادات العليا 

 يف تقدًن الدعم والتأييد

تستمر مادام ىناك اىتمام ورغبة 
من األعضاء يف االستمرار 

 واىتمامهم باجملموعة

فريق العمل 
)فريق 

 المشروع(

يتم إلزامية واؼبوظفون  إلقباز مهمة ؿبددة
تكليفهم رظبًيا ؽبذه 

 اؼبهمة

 حىت اكتمال اؼبشروع الرظبية عالية

مجتمع بناء 
 المعرفة

يتم إنشاؤه للتعلم وبناء اؼبعرفة  
 كهدف

عند الوصول للحد اؼبستهدف من  الرظبية عالية إلزامي
 اؼبعرفة

مجتمع التعلم 
 المهني

متابعة التقوًن التكويٍت واحتياجات 
مة على الطبلب، وبناء ثقافة قائ

 التعاون

 مستمر ومرتبط بالتعليم الرظبية عالية إلزامية

 )اعبدول من تصميم الباحثة(
 الدراسات السابقة

بالرجوع جملموعة من قواعد البيانات العربية واألجنبية مت التوصل لعدد من الدراسات السابقة اليت ربطت ؾبتمعات 
 اؼبمارسة بالتنمية اؼبهنية للمعلمُت، وفيما يلي عرض للدراسات السابقة مرتبة تنازلًيا: 

 اترف على دور ؾبتمعلتعا واليت ىدفت إىل(، Curcio & Schroeder, 2017دراسة كورسيو وشرودر )
حيث  ،نوعي ا وصفًيا بتصميماستخدمت الدراسة منهجً و  ،اؼبمارسة يف تطوير اؽبوية اؼبهنية للمعلمُت وتعزيز التعاون بينهم

معلمُت من مدارس التعليم العام بوالية فلوريدا باإلضافة للتجربة الشخصية  ةإجراء مقاببلت مع ثبلثصبعت البيانات ب
ن يف الدراسة أن البراط اؼبعلمُت يف ؾبتمعات اؼبمارسة يساعدىم على حل اؼبشكبلت اؼبعقدة و شاركوأكد اؼب .للباحثُت

، والبناء اؼبشًتك للمعرفة من خبلل التفاعل وربويل معارفهم الضمنية من بعض م بعضهمومشاركة اؼبوارد فيما بينهم وتعلّ 



 

 الداوود عثمان بن سعد بنت منال. د                                      عاملية ثجارب: مهنًيا املعلمين لتنمية املمارسة مجتمعات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

363 

قق العدالة سُت فبارسات اؼبعلمُت وتطوير ىوياهتم اؼبهنية فبا وبلصروبة، وتعزيز التأمل يف اؼبمارسات الفردية، وبالتايل رب
     االجتماعية بُت الطبلب.

كيفية إشراك اؼبعلمُت   عن ىدفت إىل الكشفو (، Trust & Horrocks, 2017دراسة تروست وىوروكس )
وىم اؼبهٍت، الدراسة اعتمدت على يف التعلم يف ؾبتمعات اؼبمارسة اؼبدؾبة وما إذا كانت مشاركتهم تؤثر على فبارساهتم ومب

ا من مدارس التعليم العام على نطاق ( معلمً ٕٙبإجراء مقاببلت ىاتفية مع )وذلك  ،نوعيبتصميم  الوصفي اؼبنهج
وجود وسائل  ىي: وتوصلت الدراسة إىل أن اؼبكونات الرئيسية اليت سانبت يف النمو اؼبهٍت للمعلمُت. الواليات اؼبتحدة

ووجود ميّسر كعنصر حاسم ومؤثر على اؼبشاركة  .علوماتاؼبوتوفَت طرق متعددة للوصول إىل  ،متعددة للمشاركة يف التعلم
على كيفية اغبصول تدريبهم و  ،تصال ـبتلفةاتدريب اؼبعلمُت على استخدام وسائل ضرورة و والتعلم يف ؾبتمع اؼبمارسة، 

ء أدوار متنوعة داخل ؾبتمع اؼبمارسة كمصمم األنشطة، ومنسق، وقائد لوسائل االتصال إنشاو  على البيانات وتنظيمها،
 اؼبشاركُت يف ؾبتمع اؼبمارسة تالدراسة إىل أنو من التحديات اليت واجه أيًضا توصلتو . االجتماعي، وقائد مشروعات

 .توفَت الوقت البلزم لبلجتماعاتىو 
طوير مبوذج مقًتَح للتطوُّر اؼبهٍتِّ ؼبعلمي العلوم أثناء اػبدمة قائم على ؾبتمع إىل بناء وت ىدفتو (، 2016دراسة الزامل )

اؼبمارسة، واستقصاء طبيعة مشاركة معلمي العلوم وطرق تواصلهم يف ؾبتمع اؼبمارسة، ومدى استفادة اؼبعلمُت اؼبشاركُت يف 
، واؼبنهج شبو  لدراسةا تواستخدم .تغيَت فبارساهتم الًتبوية ومعرفتهم العلمية وتطورىم اؼبهٍت اؼبستمر اؼبنهج اؼبسحيِّ

، دبدينة سكاكا باؼبملكة العربية السعودية ( معلًما للعلوم باؼبرحلة اؼبتوسطةٕٙوتألّفت عينة البحث من ) .التجرييب
نسجمة مع ىادفة وواضحة وماؼبمارسة  ؾبتمع وأشارت أىم النتائج الكيفيَّة إىل أن معظم اؼبشاركُت يرون أن طبيعة أنشطة

ؾبتمع اؼبمارسة يف تشكيل اؽبوية اؼبهنية، وإدراك عدد من اؼبفاىيم العلمية اعبديدة والغامضة،  ساعداحتياجاهتم الفعلية، و 
االسًتاتيجية توفر الدعم  هوأن من اؼبعوقات اليت تواجو ىذ .العديد من اؼبهارات الًتبوية البلزمة للعمل سهم يف اكتساهبموأ

 ط العمل، وطبيعة وسائل التواصل يف ؾبتمع اؼبمارسة. من القيادة، وضغو 
يف ؾبتمع اؼبمارسة يف برنامج اؼبشاركُت وجهات نظر اؼبعلمُت معرفة  ىدفت إىل واليت، (Moen, 2016دراسة مون )

واستخدمت الدراسة اؼبنهج  بينهم. (، ودوره يف بناء اؼبعرفة والتفاعلPLATEAU VCoPالتطوير اؼبهٍت ببلتيو )
ست مدارس من أربع  يف ا( معلمً ٕٔ)تتكون من اؼبقابلة مع عينة قصدية بنوعي، وصبعت البيانات بتصميم الوصفي 

وتوصلت النتائج إىل أن  .أشهر من مشاركتهم يف ؾبتمع اؼبمارسة ستةبعد وذلك  ،واليات يف جنوب غرب أمريكا
ء اؼبعرفة، وأن اؼبعرفة اؼبكتسبة من األقران وذوي اػبربة أعلى من اؼبكتسبة باالعتماد على ؾبتمعات اؼبمارسة أكثر فعالية لبنا

وارد، والتدريب على استخدام اؼبمن األعضاء، وتوفَت  وأن من متطلبات قباح ؾبتمع اؼبمارسة توفر ؾبموعة أكرب .الذات
   .التكنولوجيا

الدراسة النوعية ىو التعرف على كيفية حدوث التعلم كان الغرض من ىذه ، (Quigley, 2015وجلي )يدراسة ك
استخدمت  .عضاءوكذلك العوامل احملفزة اليت تساىم يف ارتباط األ ، ونوعو،غَت الرظبي يف ؾبتمع اؼبمارسة االفًتاضي

بلل مسح لتحقيق ىدف الدراسة، ومت صبع البيانات من خ تهاناسبؼب ةنوعيأحد تصاميم البحوث ال الدراسة النظرية اجملذرة
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ؾبتمع اؼبمارسة  أنالدراسة وكشفت نتائج  .يف ؾبتمع اؼبمارسة ا( عضوً ٘ٗلكًتوين إىل )لكًتوين أرسل بالربيد اإلإ
وأن العوامل التحفيزية اليت تسهم يف زيادة  .وربسُت األداء الوظيفي تها،االفًتاضي أداة فعالة الكتساب اؼبعرفة ومشارك

 ؼبشكبلت.اؼبعرفة وحل اتبادل  يفورىم باالستفادة منو مشاركة األعضاء يف اجملتمع ىو شع
تأثَت ؾبتمعات اؼبمارسة بنوعيها االفًتاضي واؼبباشر على معرفة ىدفت إىل واليت ، (Arnell, 2014)دراسة أرنيل 

ولتحقيق أىداف الدراسة مت استخدام منهج  .تعلم اؼبعلمُت الشخصي والتعاون اعبماعي وتعزيز فبارساهتم يف التدريس
؛ شبانية من اؼبعلمُت من ا يف ؾبتمعات اؼبمارسة بنوعيها( معلمُت فبن شارك طوعيً ٜنوعي بدراسة حالة لعينة قصدية من )

ئج إىل أن وتشَت النتا .، ومت صبع البيانات من خبلل اؼبقابلة واؼببلحظةالواليات اؼبتحدة األمريكية ومعلم واحد من أسًتاليا
البيئات االجتماعية اليت مت إنشاؤىا جعلت ؾبتمعات اؼبمارسة بيئة مناسبة للتنمية اؼبهنية وأهنا أسهمت يف ربسن أساليب 

ا كبَتة للتعاون وتسهم يف بناء اؼبعرفة اعبديدة من خبلل توفر فرصً  اتدريب اؼبعلمُت مقارنة باألساليب القديبة، وأهن
آمنا للمعلمُت لبللبراط فيها الستكشاف اؼبعارف واؼبهارات اعبديدة واالطبلع على التفاعبلت، وأصبحت مكانا 

التجارب اعبديدة، وتسهم يف استبدال اؼبمارسات القديبة وتتماشى مع التغَتات اجملتمعية اؼبعاصرة واالبتكارات 
 التكنولوجية، وتسهم يف اغبصول على دعم من أصحاب اؼبصلحة.

ؾبتمعات ثبلثة أنواع من معرفة دور إىل ىدفت واليت (، Hodges & Cady, 2013دراسة ىودجز وكادي )
وذلك لوجو( يف التنمية اؼبهنية للمعلمُت يف اؼبناطق النائية،  اوجهً مباشر غَت متزامن، و افًتاضي متزامن، افًتاضي اؼبمارسة )

وأجريت ىذه الدراسة على  يف ذلك. ثر فعاليةأكوأيها  ،التعليمية فبارساهتمشاركة وتأثَتىا على اؼب من خبلل معرفة طبيعة
ومت صبع البيانات من خبلل اؼبقاببلت . معلمي الرياضيات والعلوم الذين شاركوا يف ؾبتمعات اؼبمارسة بأنواعها ؼبدة عامُت

ية ( معلم رياضيات للصفوف اؼبتوسطة يف مدارس ريفية دبقاطعة جنوب شرق الواليات اؼبتحدة األمريكٗٔاؼبنتظمة مع )
وتوصلت النتائج إىل أن اؼبشاركة يف ؾبتمعات  .( لتحسُت تعليم الرياضيات والعلومAMSPاليت شاركت يف منحة )

اؼبمارسة عزز العمل التعاوين والتخطيط اؼبشًتك الذي يؤدي إىل تطوير إحساس مشًتك باؽبدف، وأسهمت يف ربول 
لكًتونية كانت األكثر وكان من النتائج أن ؾبتمعات اؼبمارسة اإل .رظبيةالاؼبعلمُت من أنظمة االتصال الرظبية إىل غَت 

جدوى لتوفَت التنمية اؼبهنية اؼبستمرة للمعلمُت يف اؼبناطق النائية، وأسهمت يف الًتكيز على القضايا اؼبشًتكة وإنشاء آليات 
هو تصميم فلكًتونية إلمعات اؼبمارسة االيت واجهت ؾبت أما أبرز التحديات ،لبلتصال تتجاوز اإلطار الزمٍت للتطوير اؼبهٍت

 .التطوير اؼبهٍت
الغرض من ىذه الدراسة استكشاف دور ؾبتمعات اؼبمارسة يف تشكيل ىوية وكان (، Rose, 2013دراسة روز )

ؼبدرسة  بدراسة حالة ،نوعيالوصفي بتصميم اؼبعلم وبالتايل فهمو ألدواره ومبوه اؼبهٍت، واستخدمت الدراسة اؼبنهج 
 ـبتلفُت ُتمن شبانية معلم وتكونت العينة القصدية، (KIPP)يف غرب الواليات اؼبتحدة إحدى مدارس كيب ة متوسط

ظهرت أو  .الوثائقربليل صبع البيانات باؼبقاببلت الفردية واؼببلحظة و ومت  .جملتمعات اؼبمارسة االنضماممن حيث اػبربة و 
ا دبشاركتهم يف ؾبتمعات اؼبمارسة والتعرض للمعرفة واػبربة من معلمُت وثيقً ا اؼبعلمُت مرتبط ارتباطً  ةتطور ىويأن النتائج 
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 وأن .معرفة أفضل الطرق اليت يبكن هبا تأدية أدوارىمأن ؾبتمعات اؼبمارسة أسهمت يف مساعدة اؼبعلمُت على آخرين، و 
 ا وتعزيز مبوه اؼبستمر.ا لتطوير اؼبعلم مهنيً ا مهمً مسارً تعترب ؾبتمعات اؼبمارسة 

 يف ؾبتمعات اؼبمارسة، ُتاؼبشارك ُتىدفت إىل دراسة التغيَت يف فبارسات اؼبعلمو (، Aranda,2012) ادراسة ارند
، ومت صبع البيانات من الوصفي بتصميم نوعيواستخدمت الدراسة اؼبنهج  .والدور الذي تلعبو يف دعم تطويرىم اؼبهٍت

من  ( معلمُتٙؼبدة طبسة أشهر لعينة من ) الفردية ية، واؼبقاببلتخبلل ؿباضر جلسات اغبوار، واؼببلحظة القبلية والبعد
وتوصلت الدراسة إىل أن ؾبتمعات اؼبمارسة تدعم اغبوار بُت اؼبعلمُت، وتعزز  مدارس التعليم العام جبنوب كاليفورنيا.

بشكل متكامل وربط وأهنا ساعدت اؼبعلمُت يف الفهم العميق للظواىر وساعدهتم يف العمل  العبلقات والثقة بينهم،
   ىبص فبارسات التدريس. اأكثر كفاءة فيمأصبحوا  مُتاؼبعلن أأيضا توصلت نتائج الدراسة إىل و  عمليات التفكَت بالعمل،

 ,Brouwer, Brekelmans)وسيمونز  ونيوفنهويس، وبركلمانز، بروير، دراسة كل من
Nieuwenhuis & Simons, 2012) ،اؼبدرسة يف اؼبمارسة ؾبتمعات استكشاف إىل واليت ىدفت 

 الكمية البيانات صبع استخدمت الدراسة تصميًما مزجًيا لتحقيق أىدافها، ومت اؼبعلمُت، فرق تكوين يف بالتنوع وعبلقتها
فبارسة باؼبدارس الثانوية بإحدى اؼبدن  ؾبتمعات لسبعة التعاونية األنشطة وربليل واؼببلحظة من خبلل االستبانات والكيفية

 توصلت اليت النتائج أبرز األسبوع. ومن يف ، حيث كانت تلك اجملتمعات ذبتمع مرتُت(معلًما ٕٚ) اؽبولندية تتكون من
 لتضمُت فرصة وأن ؾبتمعات اؼبمارسة تعترب اؼبتبادلة بُت اؼبعلمُت واؼبوارد اؼبشًتكة متحققة بدرجة عالية، اؼبشاركة أن ؽبا

 العبلقات بناء على القدرة ؽبما اؼبعلمُت بُت الرظبيُت غَت والتفاعل النتائج أن التعاوناؼبدرسة. وأظهرت  ثقافة يف التعاون
اغبساسة بعيًدا عن تقييم  اؼبوضوعات ومناقشة وطلب اؼبساعدة للتجريب للمعلمُت الفرصة وتتيح بينهم الثقة وزيادة

الفريق من حيث  يف التنوع ومراعاة متنوعة أنشطة توافر اؼبمارسة ؾبتمعات بناء وربفيز وأن من متطلبات الزمبلء لبعضهم.
 الدرجة العلمية واػبربة والتخصصات.

 التعليق على الدراسات السابقة:
عرض الدراسات السابقة أهنا تتسم بالتنوع من حيث أىدافها، ومنهجها، وأدواهتا. ويُبكن وصفها وصًفا  من يتضح

شبان منها طبقت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، وواحدة يف اؼبملكة موجزًا من خبلل عدد من العناصر؛ فمن حيث البيئة 
العربية السعودية، وواحدة يف ىولندا. وىدفت صبيع الدراسات السابقة إىل التعرف على أثر ؾبتمعات اؼبمارسة يف التنمية 

ىدفت  (Hodges & Cady, 2013ىودجز وكادي ) اؼبهنية للمعلمُت والتعاون وطبيعة اؼبشاركة فيها، ماعدا دراسة
إىل اؼبقارنة بُت أنواع ؾبتمعات اؼبمارسة من حيث أثرىا على النمو اؼبهٍت للمعلمُت. واستخدمت غالب الدراسات السابقة 

( استخدمت منهًجا مسحًيا وشبو ذبرييب، ودراسة ٕٙٔٓاؼبنهج الوصفي بتصميم نوعي ماعدا دراسة )الزامل، 
(Brouwer et al, 2012)  استخدمت التصميم اؼبزجي. وتنوعت أدوات صبع البيانات يف الدراسات السابقة حيث

اؼببلحظة، وأضافت دراسة  ( (Aranda,2012; Arnell, 2014اعتمد غالبها على اؼبقاببلت، وأضافت ؽبا دراسة
(Rose, 2013) تناول يف السابقة اتالدراس مع اغبالية الدراسة للمقابلة واؼببلحظة أسلوب ربليل الوثائق. واتفقت 

اؼبهنية للمعلمُت، إال أهنا زبتلف باعتمادىا اؼبنهج الوصفي الوثائقي لرصد بعض  للتنمية مدخبًل  اؼبمارسة ؾبتمعات
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التجارب العاؼبية يف استخدام ؾبتمعات اؼبمارسة لتحقيق التنمية اؼبهنية للمعلمُت وربديد أىم اؼبتطلبات البلزمة لتوظيفها 
السابقة يف تكوين خلفية نظريّة متعمقة  الدراسات مُت مهنيا يف اؼبملكة العربية السعودية. واستفادت منيف تنمية اؼبعل

حول موضوع الدراسة، وربديد ؿباور اإلطار النظري، واالستفادة منها يف مناقشة النتائج، للوصول إىل استنتاجات ذات 
 داللة.

 نتائج الدراسة:
 ، وذلك على النحو التايلتهامن خبلل ربليل ومناقشة أسئلعرض لنتائج الدراسة وفيما يلي 

ما التجارب العالمية لمجتمعات الممارسة "لئلجابة على السؤال األول الذي ينص على: إجابة أسئلة الدراسة: 
وفيما تلك التجارب. ملخص ألبرز مبلمح  مت رصد بعض التجارب يف ىذا اجملال، ومن ّث تقدًن "لمعلمي التعليم العام؟

 يلي عرض ػبمس ذبارب يف ىذا اجملال:
 Professional Development Projectمشروع التطوير المهني في التقويم التكويني  -1

on Formative Evaluation: 
مشروع التطوير اؼبهٍت يف التقوًن التكويٍت الذي نفذتو والية رود آيبلند مشال شرق الواليات اؼبتحدة األمريكية ضمن 

ؾبتمعات فبارسة من ست مدارس )ثبلث منها ابتدائية،  ةم، ومشل اؼبشروع ستٕٕٔٓلتعلم االفًتاضي منذ عام مبادرة ا
وىي منظمة غَت رحبية بتطوير عناصر ؾبتمعات اؼبمارسة  WestEdواثنتان متوسطة، وثانوية واحدة(، وقامت منظمة 

مبًل للمعلمُت وقادة اؼبدارس لتطبيق التقوًن التكويٍت، بتصميم مقرر مدمج يتم تعلمو على مدار عام كامل، يقدم دعًما شا
بتوفَت األدوات والقوالب، واؼبوارد، واؼبقاالت القصَتة، وأمثلة الفيديو اليت تدعم صبيع جوانب التقوًن التكويٍت من زبطيط 

تيسر تنفيذ اؼبشروع وتوفر اؼبعلم إىل استخدام الطالب للتقييم الذايت وتقييم الزمبلء، وتطوير اإلجراءات واألدلة اليت 
 & Trumbull)إرشادات حول تقدم تعلم اؼبعلم يف التقوًن التكويٍت، واسًتاتيجيات لتقدًن التغذية الراجعة 

Gerzon, 2013; WestEd, 2012 ).  
لتدريبية فبل يبكن أن يُتوقع من اؼبعلمُت دمج فبارسات التقييم التكويٍت اعبديدة يف تعليمهم باالعتماد على الدورات ا

القصَتة وبدون دعم بتطوير مهٍت مكثف أثناء اػبدمة، فتبٍت وتنفيذ التقوًن التكويٍت وبتاج إىل تغيَتات ضخمة يف قناعات 
وفبارسات معظم اؼبعلمُت، وبالتايل وبتاج اؼبعلمون إىل فرص للتعاون واالستفادة من ذبارب بعضهم والًتكيز على 

ؼبمارسة حيث يتشارك اؼبعلمون أفكارىم ويتبادلون اؼبعرفة، ويتأملون فبارساهتم، ويتابعون اؼبمارسات، وىذا ما يوفره ؾبتمع ا
.  ويعمل ؾبتمع (Trumbull & Gerzon, 2013)الدروس من خبلل فصول الفيديو ليشكلوا فهًما مشًتًكا

 ,WestEd)الية اؼبمارسة يف ىذا اؼبشروع ضمن طبس وحدات تدريبية متتابعة، كل وحدة تتكون من اػبطوات الت
2012): 

 استعراض اؼبواد اػباصة بالوحدة عرب اإلنًتنت. -
 مناقشة النقاط الرئيسية للوحدة يف ضوء فبارساهتا التعليمية. -
 التفكَت يف تغيَت اؼبمارسة يف غرفة الصف واؼبدرسة. -
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 اجملتمعات، وأصدرت منظمةري ؾبتمعات اؼبمارسة إلعدادىم للقيام بدورىم بقيادة ومت ضمن اؼبشروع تدريب ُميسّ 
WestEd  ًر، بعادىا، وأدوار ومسؤوليات اؼبيسّ أا دبجتمعات اؼبمارسة، و دليبل إرشاديا يوجو عملهم، حيث تضمن تعريف

 نصاف وبناء الثقة بُت األعضاء، وأنشطة تعزيز اغبوار الثنائي واعبماعي.   وآليات تعزيز اؼبشاركة فيها، وطرق ضمان اإل
 لممارسة لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية عبر منصة إدمودو:تجربة مجتمعات ا -2

م بتطوير معايَت الرياضيات للتعليم العام لتتواكب مع معايَتىا يف ٕٓٔٓقامت وكالة التعليم يف والية فرجينيا عام 
 النقدي، استجابة للحاجة غالبية الواليات يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، وذلك بإدراج التكنولوجيا ومهارات التفكَت

م أنشأ قسم الرياضيات للمرحلة االبتدائية يف ٕٕٔٓلتكامل التعلم مع التكنولوجيا يف القرن الواحد والعشرين. يف عام 
ربتوي ؿبتوى خاًصا بالرياضيات من  Edmodoحد مقاطعات وسط فرجينيا ؾبتمعات فبارسة على منصة إدمودو أ

، لتقدًن دعم معلميها للتدريس وفق اؼبعايَت اعبديدة. ومت تكليف ثبلثة مشرفُت بتوفَت رياض األطفال إىل الصف اػبامس
ربديثات أسبوعية لكل ؾبموعة. وتضمنت تلك التحديثات تقدًن أدلة إرشادية ؼبناىج الرياضيات، وعينات من الدروس، 

( أن ؾبتمع Reasoner, 2017ر )واقًتاح اسًتاتيجيات تعليمية مناسبة. ولقد أظهرت دراسة تقييمو أجراىا ريشن
اؼبمارسة أسهم يف استفادة اؼبعلمُت من بعضهم يف تقدًن االقًتاحات وتعلم االسًتاتيجيات اعبديدة اليت تساعدىم يف أداء 

، وأهنا ظبحت للجميع باغبصول على نفس اؼبعلومات، وتبادل التجارب واؼبشاكل االعمل، ومساعدة بعضهم بعضً 
اجهتها، فبا أدى إىل زيادة فرص تطور اؼبعلمُت مهنًيا. وأيضا توصلت الدراسة إىل أن التعاون والتحديات وكيفية مو 

واؼبشاركة بُت اؼبعلمُت ساعد على تنمية قدراهتم يف ؾبال القيادة، وأن الرغبة يف التعلم كانت دافًعا للمعلمُت للمشاركة يف 
يف التعاون داخل ؾبموعاهتم ويعزون ذلك إىل أمرين؛  اىناك نقصً ؾبتمع اؼبمارسة، واعًتف بعض اؼبشاركُت يف الدراسة بأن 

اػبوف من أن ينظر إليهم على أهنم غَت كفء أو يفتقرون للخربة، والسبب الثاين تركيز بعض اؼبعلمُت على التنافسية 
 والتميز عن البقية فبا هبعلهم وبجمون عن مشاركة اآلخرين خبرباهتم.

 :(EVO)لكترونية تجربة القرية اإل -3
ىو سلسلة من اعبلسات عرب Electronic Village Online (EVO)القرية اإللكًتونية عرب اإلنًتنت 

اإلنًتنت وورش العمل االفًتاضية اجملانية السنوية للتطوير اؼبهٍت ؼبعلمي اللغة اإلقبليزية يف صبيع أكباء العامل، وينظمها 
وىي منظمة مهنية غَت رحبية يف  (TESOL CALL)ع، ترعاىا منسقون متطوعون بعقد ورش سنوية ؼبدة طبسة أسابي

صبيع العامل مقرىا فرجينيا. يتحمل مشرفو ىذه اعبلسات مسؤولية تصميم التعليمات وتزويد اؼبشاركُت دبنصة تعليمية عرب 
قلوب، وتوظيف تكنولوجيا اإلنًتنت تتميز بالتقنيات التعاونية غَت اؼبتزامنة واؼبتزامنة. ومن اؼبواضيع اليت تقدم: التعلم اؼب

اؼبعلومات واالتصاالت، والبحوث القائمة على الصف، والنشر اإللكًتوين. هبدف السماح للمعلمُت ببناء معارفهم بشكل 
تعاوين ووفق الوقت اؼبناسب ؽبم، حيث توفر كل جلسة منصة عرب اإلنًتنت )اؼبدونات أو الويكي( لنشر ؿبتوى الدورة 

يها، ويقوم اؼبشاركون باؼبناقشة حول اؼبوضوع اؼبطروح )سواء يف تدريس اللغة، أو ذبربة تقنية تعليمية وإتاحتها للمشاركُت ف
جديدة( حيث تعزز مشاركة األعضاء يف اؼبناقشات االحًتام اؼبتبادل وبناء العبلقات االجتماعية والثقة. ويتم اختيار اؼبهام 

اؼبشاركُت وتوظفها لبناء اؼبعرفة والوصول غبلول وأفكار إبداعية. ويف ىذه  التعليمية بعناية لتعزز العبلقة االجتماعية بُت
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( وغَت Google Hangouts، وGoogle Plusالتجربة مت استخدام العديد من التقنيات اؼبتزامنة )منتدى 
 ,Saglam)حل التالية لكًتوين( للمناقشات وتبادل اؼبوارد. ومرت دورة حياة ؾبتمعات اؼبمارسة باؼبرااؼبتزامنة )الربيد اإل

2018): 
 طبلق: يتم توجيو اؼبشاركُت للتعرف على موضوع أو مشكلة دبهمة مناسبة لبث اغبماس كبوىا.  اإل -ٔ
 االستكشاف: بتزويد اؼبشاركُت دبصادر معلومات وتوجيههم لتبادل األفكار واؼبعلومات مع اآلخرين. -ٕ
 غبلول مشًتكة واؼبناقشات اؼبتبادلة حول أفضل اؼبمارسات.فكارىم والتوصل أالتكامل: توجيو اؼبشاركُت كبو عرض  -ٖ
القرار: يطلب من اؼبشاركُت تطبيق اؼبعرفة أو اغبلول اؼبكتسبة خبلل اعبلسات والورش وعرضها ومشاركتها مع  -ٗ

 اآلخرين، وتشجيعهم على الرد على مشاركات الزمبلء من خبلل اؼبنصات.
 :Innovative Teacher Leader (ITL)برنامج قادة المعلمين المبتكرين  -4

وىي منظمة غَت رحبية  eMINTSطبق الربنامج يف منطقة متوسطة اغبجم يف جنوب الواليات اؼبتحدة، من قبل 
يف ؾبال التطوير اؼبهٍت للمعلمُت. ومت سبويلو دبنحة حكومية "السباق إىل القمة" هتدف إىل ربفيز االبتكار واإلصبلح يف 

يستهدف الربنامج التنمية اؼبهنية يف ؾبال توظيف التكنولوجيا يف التعليم، ؼبعلم من كل مدرسة )القائد التعليم العام. و 
اؼبعلم( ليكونوا قادة للتكنولوجيا يف مدارسهم. حبيث يلتحقون يف ؾبتمع فبارسة ـبتلط، هبمع بُت اللقاءات اؼبباشرة )أربعة 

شهرية افًتاضية باإلضافة للنقاشات اؼبفتوحة على لوحة النقاش  ساعات لكل لقاء( ولقاءات ٙلقاءات سنويًا دبعدل 
 اعبماعية، اليت وبصل اؼبشاركون من خبلؽبا على مبلحظات الزمبلء ويتبادلون اؼبعرفة. ومت استخدام منصة إلكًتونية على

Google + ؽبا من خبلل دراسة  لكًتوين لذلك الغرض. وكان من أبرز نتائج ىذا الربنامج واليت مت التوصلوالربيد اإل
تقويبية لو ىي: بناء شبكة تعليمية مهنية، تعزيز النمو اؼبهٍت، تبادل اؼبعرفة بُت الزمبلء، وتطور الثقة بينهم، وتعزيز قدرات 
اؼبعلمُت التقنية، ودؾبهم ؽبا يف الدروس واستخدامها بفاعلية، استخدام الطبلب للتقنية يف تعلمهم، وتطور القدرة القيادية 

شاركُت. أما أبرز التحديات اليت واجهها الربنامج فهي ضعف معرفة اؼبشاركُت بالتكنولوجيا اؼبستخدمة يف ؾبتمع للم
هم يف فعالية استخدام التقنية يف التطوير كوضعف دعم القيادات العليا للربنامج لتشك+ Google اؼبمارسة االفًتاضي

بعقد لقاء سبهيدي  طالق:اإل :(Williams,2016)أربع مراحل ىي اؼبهٍت للمعلم. ومر ؾبتمع اؼبمارسة يف الربنامج ب
تعميق اؼبعرفة حول موضوع الربنامج والنقاش  االستكشاف:و  لتوطيد العبلقة بُت األعضاء وتعريفهم هبدف الربنامج.

بنقل اؼبشارك ما تعلمو لزمبلئو يف  النقل:و  بتعلم التطبيقات واألدوات التقنية الًتبوية واؼبناقشة حوؽبا. النمو:و  حولو.
 للتكنولوجيا للمعلمُت يف اؼبدرسة.  سبوعي وتشكيل نادٍ أاؼبدرسة يف لقاء 

 :The Project for Enhancing Effective Learning (PEEL)مشروع تعزيز التعلم الفعال  -5
م من قبل ٜ٘ٛٔأسًتاليا عام مت تأسيس اؼبشروع كمشروع حبثي يف مدرسة ثانوية من الطبقة العاملة يف ملبورن ب

ؾبموعة من اؼبعلمُت واألكاديبيُت من جامعة موناش، هبدف ربفيز ودعم تعلم الطبلب لتحسُت ربصيلهم، بتغيَت قناعات 
وفبارسات اؼبعلمُت لتحسُت جودة التعلم. وكان اؼبشروع يف البداية غَت فبول وال يتبع أي تنظيم رظبي، حيث يقوم فيو 

اع بانتظام كل أسبوع يف اؼبدرسة، مع إضافة اجتماع يوم كامل عند الضرورة، ؼبشاركة وربليل التجارب اؼبعلمون باالجتم
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واألفكار واؼبمارسات اعبديدة، فبا أدى إىل اختبار اسًتاتيجيات ـبتلفة للتعلم ومشاركة نتائجها داخل اجملتمع. وبعد ثبلثة 
هبايب للمجتمع، فبا دفعهم التنفيذ، بدأ اؼبعلمون يبلحظون األثر اإلشجعة ومواجهة الصعوبات يف اؼبأشهر من النتائج غَت 

ر يف ىذا ؼبزيد من مشاركة فبارساهتم مع اآلخرين، وأدى إىل إهباد أفكار تدريسية جديدة. ولعب الباحثون دور اؼبيسّ 
والدور النشط الذي لعبو اؼبعلمون اجملتمع، وكان دور األكاديبيُت خرباء للمجتمع. وأدى انتظام اجتماعات ؾبتمع اؼبمارسة 

يف فصوؽبم إىل إهباد ترابط كبَت يف اجملموعة فبا أثر بشكل إهبايب على  ايف مشاركة اؼبشاكل والتحديات اليت يواجهوهن
زرىم يف تطوير أفكارىم وبناء فبارسات إبداعية. وبعد انتهاء البحث حيث كان من اؼبخطط آثقتهم وإبداعهم، وأسهم ت

إهناء اجملتمع بانتهاء الدراسة البحثية، إال أن العمل التعاوين وما نتج عنو من تطور للممارسات وتغَتات يف بيئة  لو أن يتم
نتقل إىل الدمبارك والسويد االصف دفع اؼبعلمُت إىل االستمرار، ّث بدأ يف االنتشار إىل مدارس أخرى يف أسًتاليا ّث 

تواصل تطويرىا  (PEEL)عاًما من اؼبشروع األصلي ال تزال  ٖٖم بعد ٕٛٔٓوبريطانيا ونيوزلندا والصُت. ويف عام 
باستخدام رؤى جديدة، وىي ؾبموعة من اؼبعلمُت تعمل بشكل طوعي ومستقل، ترتبط ببعضها بسبب االىتمام اؼبشًتك 

ديبيُت، وهبتمع بتعلم الطبلب، وهبياكل تسمح بالتعلم من بعضهم وتشارك اػبربات واؼبعارف واالستفادة من خربة األكا
األعضاء بانتظام للتفكَت يف فبارساهتم وتقدًن الدعم اؼبتبادل والتحفيز. ومن نتائج قباح ىذا اؼبشروع صدور ؾبلة ذبمع كل 

(، وأيًضا مت عقد اجتماعات ومؤسبرات زبدم اؼبشروع، ولقد  PEEL SEEDSسم )اما نشر عن ىذه التجربة ضبلت 
ؼبعلمُت؛ حيث تابع عدد كبَت منهم دراستو للحصول على درجات علمية أعلى كان للمشروع أثر يف تعزيز ىوية ا

(Mercieca, 2016; PEEL, 2018).  
( ربليبلً ٖاليت وظفت ؾبتمعات اؼبمارسة لتنمية اؼبعلمُت مهنًيا، يقدم جدول ) استعراض التجارب العالميةوبعد 

ليو تلك التجارب حىت يبكن االستفادة منها يف بناء مثل لتلك التجارب وفق عدد من اجملاالت بغرض استنباط ما ركزت ع
 ىذه اجملتمعات لتنمية اؼبعلمُت مهنًيا يف اؼبملكة العربية السعودية: 

 ملخص ألبرز مبلمح التجارب العاؼبية يف ؾبتمعات اؼبمارسة( ٖ) جدول
 المالمح/ جوانب التركيزأبرز  المجال

 أىداف التجارب
 يف عدة جوانب منها: التقوًن التكويٍت، توظيف التقنية يف التعليم، واسًتاتيجيات التدريس.التطوير اؼبهٍت للمعلمُت 

 تغيَت قناعات وفبارسات اؼبعلمُت لتحفيز تعلم الطبلب
 تعريف باؼبعايَت والتشريعات اعبديدة

 نوع مجتمع الممارسة
 (ٖ( وـبتلطة )ٔ( وافًتاضية )ٔتنوعت بُت ؾبتمعات فبارسة مباشرة )

 ختلطة ذبمع بُت اللقاءات والورش اؼبباشرة وجًها لوجو، واألدوات والتطبيقات اإللكًتونية لعقد االجتماعات واؼبناقشات وتبادل اؼبواردواؼب
 وتنظيم جداول العمل.

أبعاد مجتمعات 
 الممارسة

، وىي اجملال واجملتمع ٜٜٛٔ Wengerقامت غالب التجارب اليت مت رصدىا يف ىذه الدراسة على أبعاد ؾبتمعات اؼبمارسة لوينقر 
 واؼبمارسة.

ووضعت أدلة توضح وُعنيْت بتدريبو وإعداده ؼبهامو، ر، وربديد اؼبعايَت اليت البد من توفرىا فيو، اؼبيسّ  وجودتؤكد التجارب على أنبية  الميسر
 أدواره خبلل مراحل تطور ؾبتمع اؼبمارسة اؼبختلفة.  

تلفت التجارب يف عدد مراحل تطور حياة ؾبتمع اؼبمارسة، منها ما قصرىا على ثبلث مراحل، ومنهم من فصلها يف سبع مراحل أو اخمجتمع  دورة حياة
 طبس، ويبكن إصباؽبا يف اؼبراحل التالية:
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 المالمح/ جوانب التركيزأبرز  المجال
 مرحلة االكتشاف والّتشكل. - أ الممارسة

 مرحلة النضج واالستدامة. - ب
 مرحلة التحول أو اإلهناء. - ت

 إيجابيات تطبيقها

 تطور اؽبوية اؼبهنية للمعلمُت 
 انتشار ثقافة التعاون واؼبشاركة اؼبتبادلة بُت اؼبعلمُت

 بناء الثقة واالحًتام اؼبتبادل بُت الزمبلء
 الوصول غبلول وأفكار إبداعية ؼبا يواجو اؼبعلمُت من مشكبلت 

 تعزيز قدرات اؼبعلمُت التقنية
 ربسن ربصيل الطبلب

 التحديات والصعوبات
 التعاون بُت اؼبشاركُت لقلقهم كبو نظرة اآلخرين لكفاءهتم، وأيضا الًتكيز على التنافسية فبا يعيق مشاركة اآلخرين خبرباهتم.نقص 

 ضعف معرفة اؼبشاركُت بالتكنولوجيا اؼبستخدمة يف ؾبتمعات اؼبمارسة االفًتاضية
 ضعف دعم القيادات العليا

متطلبات بناء 
 مجتمعات الممارسة

 . ان يبتلكون خربة وضباسً ير ليف ميسّ ترشيح وتك
 ن وإعدادىم لقيادة ؾبتمعات اؼبمارسة.ير تدريب اؼبيسّ 

 رعاية اجملتمع وتقدًن الدعم اؼبايل والتقٍت.
 .ؼبنظمةتقييم اجملتمع وقدرتو على الوفاء باحتياجات ا

 بناء ثقافة قائمة على الثقة والتعاون.
 الًتكيز على القضايا اؼبشًتكة.

 اللقاءات بشكل منتظم.عقد 
 إصدار أدلة عمل.

 .)مشاركة طوعية( منح اغبرية للمستهدفُت يف االنضمام للمجتمع
 قبازاتو لضم أعضاء جدد واغبصول على الدعم.إتسويق اجملتمع سواء عند انطبلقو من خبلل اجتماع تعريفي، أو بنشر 

 ا لوجو وافًتاضية.التنويع يف أنشطة اجملتمع بُت مباشرة وجهً 
 وضع جدول زمٍت للعمل.

 إشراك أعضاء ـبتلفُت من حيث اػبربات.
 .ةأو سنوي ةبعقد مؤسبرات وورش عمل فصلي ؛االستفادة من خربات خارجية

 توفَت دعم تقٍت لعقد لقاءات افًتاضية.
 كبَتة(.  /وجود خيارات تقنية متنوعة تتيح أساليب متنوعة للتفاعل )ثنائية، ؾبموعات صغَتة

ماا المتطلباات الالزماة لتوظياف مجتمعاات الممارساة لتنمياة : "ى الس ؤال الث اين للدراس ة وال ذي ي نص عل ىولئلجابة عل 
"، وبن  اًء عل  ى م  ا ظه  ر م  ن نت  ائج يف الس  ؤال األول ح  ول أب  رز مبلم  ح ا فااي المملكااة العربيااة السااعودية؟المعلمااين مهنيًاا
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يف اؼبتطلب  ات التالي  ة وربطه  ا دب  ا توص  لت ل  و الدراس  ات التج  ارب العاؼبي  ة جملتمع  ات اؼبمارس  ة يبك  ن تلخ  يص إجاب  ة الس  ؤال 
 السابقة:

مكاتب اإلشراف الًتبوي وإدارات التعليم من حيث توافقها مع من قبل ما يوجد يف اؼبيدان من ؾبتمعات افًتاضية  تقييم -ٔ
للعاملُت يف اؼبدارس من قيادات أىداف وزارة التعليم، وتقدًن الدعم ؽبا وربفيزىا ليكون ؽبا أثر فاعل يف التنمية اؼبهنية 

 ومعلمُت.
ثقافة ؾبتمعات اؼبمارسة يف إدارات التعليم وبُت العاملُت يف اؼبدارس من قيادات ومعلمُت، لتوضيح أنبية التعاون  نشر -ٕ

ؼبعرفة اؼبشًتك يف بناء العبلقات االجتماعية القائمة على االحًتام والثقة بُت األقران، فبا يدعم عمليات تبادل وتوليد ا
 ;Aranda,2012; Arnell, 2014( و )ٕٙٔٓحيث أكد اؼبشاركون يف دراسة )الزامل،  .ويسهم يف رفع األداء

Curcio & Schroeder, 2017; Rose, 2013 أن البراطهم يف ؾبتمع اؼبمارسة عزز مشاركة اؼبوارد فيما )
عل وربويل معارفهم الضمنية لصروبة، وتعزيز بعض، والبناء اؼبشًتك للمعرفة من خبلل التفامن م بعضهم بينهم وتعلّ 

التأمل يف اؼبمارسات الفردية، وإدراك عدد من اؼبفاىيم العلمية اعبديدة والغامضة، وأسهم يف اكتساهبم العديد من 
  وبالتايل ربسُت فبارسات اؼبعلمُت وتطوير ىوياهتم اؼبهنية. ،اؼبهارات الًتبوية البلزمة للعمل، وحل مشكبلتو اؼبعقدة

، والتطورات يف اؼبيدان واىتماماهتم وما يواجهون من ربديات هممن واقع عمل للمعلمُتربديد احتياجات التنمية اؼبهنية  -ٖ
 الًتبوي.

 وضع جدول زمٍت للقاءات اجملتمع منذ اؼبراحل األوىل لبنائو لتعزيز الثقة ومستوى اؼبشاركة. -ٗ
 يكون واستدامتو. وأن وقباحلضمان لمجتمع للبلنضمام ارسة يف ؾبال ؾبتمع اؼبم متنوعة ذوي خربة معلمُت استقطاب -٘

حيث  اؼبمارسة. جملتمع( األساسية اجملموعة) األوىل النواة اختيار يف دور التعليم وإدارات الًتبوي اإلشراف ؼبكاتب
 ,Brouwer, Brekelmans, Nieuwenhuis & Simons, 2012; Moenتوصلت دراسة )

تمع اؼبمارسة توفر ؾبموعة أكرب من األعضاء، ومراعاة التنوع يف الفريق من حيث ( أن من متطلبات قباح ؾب2016
 الدرجة العلمية واػبربة والتخصص.

فقد التسويق اعبيد جملتمع اؼبمارسة وترك انضمام اؼبعلمُت لو اختياريًا، حبيث تدفع اؼبعلمُت حاجتهم للتنمية اؼبهنية.  -ٙ
 ,Brouwer, Brekelmans, Nieuwenhuis & Simons, 2012; Quigleyتوصلت دراسة ))

ىو شعورىم باالستفادة منو يف تبادل اؼبعرفة  ةأن العوامل التحفيزية اليت تسهم يف زيادة اؼبشاركة يف ؾبتمع اؼبمارس2015
وحل اؼبشكبلت. وأن التفاعل غَت الرظبي بُت األعضاء يسهم يف زيادة الثقة وطلب اؼبساعدة ومناقشة اؼبوضوعات 

 ا عن تقييم الزمبلء لبعضهم.اغبساسة بعيدً 
دائها بشكل دوري. فقد توصلت عقد شراكات مع منظمات متخصصة غَت رحبية تدير ؾبتمعات اؼبمارسة ويتم تقييم أ -ٚ

أن من أبرز التحديات اليت واجهتها ؾبتمعات اؼبمارسة اإللكًتونية ىو  (Hodges & Cady, 2013)دراسة 
 تصميم التطوير اؼبهٍت افًتاضًيا.

 .اؼبمارسة ؾبتمع ميّسر وؼبهام اؼبمارسة ؾبتمعات لبناء إرشادية أدلة تصميم -ٛ
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 ولضمان فاعلة، لتكون اجملتمعات تلك قيادة يف مهامهم على اؼبمارسة ؾبتمعات ميّسري لتدريب تدريبية برامج تصميم -ٜ
إىل ضرورة وجود Trust & Horrocks, 2017. فقد توصلت دراسة األوىل حياهتا مراحل يف خصوصا قباحها

 .اؼبشاركة والتعلم يف ؾبتمع اؼبمارسةقباح على  اومؤثرً  احاظبً  اعنصرً  باعتباره فاعل رميسّ 
 ؾبتمعات لقاءات اؼبخرجات واحتساب أو اؼبشاركة مستوى حيث من اؼبمارسة ؾبتمعات لتحفيز نظاموضع    -ٓٔ

 & Trust)ساليب التحفيز ما توصلت لو دراسة أومن  للمعلمُت. اؼبهنية التنمية ساعات ضمن اؼبمارسة
Horrocks, 2017) بضرورة توفَت الوقت البلزم لبلجتماعات. 

 ؾبتمع عمليات لدعم اؼبدارس يف االتصاالت وتقنيات اؼبعلومات بتكنولوجيا صةاػبا التحتية البنية توفَت -ٔٔ
بضرورة توفَت طرق متعددة للوصول  (Trust & Horrocks, 2017وىو ما أكدت عليو دراسة ) اؼبمارسة.

ضعف  ( أن من التحديات اليت تواجو تطبيق ؾبتمعات اؼبمارسةٕٙٔٓللمعلومات واؼبوارد، وتوصلت دراسة )الزامل، 
لكًتونية كانت أكثر ( أن ؾبتمعات اؼبمارسة اإلHodges & Cady, 2013وسائل التواصل، وأثبتت دراسة )

 جدوى يف توفَت التنمية اؼبهنية للمعلمُت يف األماكن النائية.
 مقترحات الدراسة:

 :إىل النتائج اليت مت التوصل إليها يبكن تقدًن اؼبقًتحات التاليةاستناًدا 
 لرصد ؾباالت ؾبتمعات اؼبمارسة اليت تتوافق مع أىداف إدارات التعليم وتليب حاجة اؼبعلمُت. إجراء دراسة -
 دارات التعليم على التعلم واالبتكار.إدور ؾبتمعات اؼبمارسة يف دعم قدرة عن دراسة إجراء  -
 يف ؾبتمعات اؼبمارسة.بُت األعضاء وصف وتقييم ديناميكية اؼبشاركة إجراء دراسة ل -
توى إدراك اؼبشاركُت يف اجملموعات التعاونية يف قنوات التلقرام التعليمية لقيمة اجملتمع بالنسبة ؽبم وتأثَته على تقييم مس -

 ربسن أدائهم.
 المراجع

معوقات التنمية اؼبهنية للمعلمُت من وجهة نظر اؼبشرفُت الًتبويُت (. ٕٗٔٓاؽبادي؛ الشريف، بندر ) عبد الصاعدي،
 )رسالة ماجستَت غَت منشورة(. اعبمعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة: اؼبدينة اؼبنورة.  اؼبنورة التعليمية.دبنطقة اؼبدينة 

(. التنمية اؼبهنية اؼبستدامة ؼبعلمي اؼبدارس الثانوية دبحافظة جدة يف ضوء متطلبات ٕ٘ٔٓأضبد، أشرف؛ الزايدي، أضبد. )
 .ٛ٘ٗ-ٖٖٔ(، ٜٗ)ٕٕ ،مصر –مستقبل الًتبية العربية معايَت االعتماد اؼبهٍت: تصور مقًتح. 

)رسالة ماجستَت غَت  معوقات التنمية اؼبهنية ؼبعلمات اؼبرحلة الثانوية يف اؼبدارس اغبكومية(. ٕٛٔٓالشهري، نورة )
 معة اؼبلك سعود: الرياض.منشورة(. قسم السياسات الًتبوية جبا

واقع التنمية اؼبهنية ؼبعلم اؼبرحلة االبتدائية من وجهة نظر اؼبعلمُت دبحافظة العبل يف ضوء (. ٕ٘ٔٓالبوشي، ؿبمد )
 )رسالة ماجستَت غَت منشورة(. قسم السياسات الًتبوية جبامعة اؼبلك سعود: الرياض. توجهات مشروع اؼبعلم اعبديد

)رسالة ماجستَت غَت منشورة(. قسم  احتياجات التنمية اؼبهنية الذاتية ؼبعلمي اؼبرحلة االبتدائية. (ٕٛٔٓالقرين، ؿبمد )
 السياسات الًتبوية جبامعة اؼبلك سعود: الرياض.

http://www.aced2050.com/ar/magazine/issues/116
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 .ٕٛٔٓ/ ٖ/ ٕ٘إدارة اؼبعلومات ودعم القرار باؼبركز الوطٍت للمعلومات الًتبوية بوزارة التعليم، بريد إلكًتوين، 
مت اسًتجاعو على الرابط  .ٕٕٓٓبرنامج التحول الوطٍت وثيقة  (.ٕٛٔٓ) التحول الوطٍتبرنامج 

https://vision2030.gov.sa/ar/ntp  
. مت اسًتجاعو على الرؤية ربقيق برامج أحد ىو البشرية القدرات تنمية برنامج(. ٕٕٛٓبرنامج تنمية القدرات البشرية )

 https://hcdp.gov.saالرابط 
. مت اسًتجاعو على الرابط: التدريب الصيفي خطوة يف طريق مستقبلك(. ٕٛٔٓالصيفي )التدريب 

https://str.t4edu.com 
 . مت اسًتجاعو على الرابطالقيادة اؼبدرسية(. ٕٕٔٓتطوير للخدمات التعليمية )

https://www.t4edu.com/ar/products   
تطوير نظام التنمية اؼبهنية ؼبديري اؼبدارس الثانوية باؼبملكة العربية السعودية يف ضوء االذباىات (. ٕ٘ٓٓاهلل ) اغبريب، عبد

 مصر.، جامعة عُت مشس . كلية أصول الًتبية،غَت منشورة( رسالة ماجستَت) العاؼبية اؼبعاصرة
 طالبات لدى البيئية اؼبفاىيم بعض ف ي اكتساب فيجوتسكي لنظرية وفقاً  التدريس فعالية(. ٕٙٓٓالدواىيدي، عزمي )

 )رسالة ماجستَت غَت منشورة(. قسم اؼبناىج وطرق التدريس، اعبامعة االسبلمية: غزة بغزة األقصى جامعة
 اؼبتوسطةمبوذج مقًتح قائم على ؾبتمع اؼبمارسة وأثره يف التطور اؼبهٍت ؼبعلمي العلوم يف اؼبرحلة (. ٕٙٔٓ) دالزامل، ؿبم

 جامعة اؼبلك سعود: الرياض. ،قسم اؼبناىج وطرق التدريس غَت منشورة(. دكتوراه )أطروحة
على الرابط  . مت اسًتجاعوالتقرير السنوي لشركة تطوير للخدمات التعليمية(. ٕٙٔٓشركة تطوير للخدمات التعليمية. )

https://www.t4edu.com/ar/annualreports  
 بعض وتنمية التحصيل على اؼبمارسة ؾبتمعات على القائمة االفًتاضية الفصول مبط اختبلف أثر(. ٕٓٔٓ) نادر شيمي،

. اإللكًتونية اؼبقررات إنتاج دبراكز التعليمي التصميم منسقي لدى كبوىا واالذباه االلكًتوين احملتوى تصميم مهارات
 .ٛٗ -ٖ ،(ٖ)ٕٓ ،دبصر التعليم تكنولوجيا ؾبلة

(. ملف االقباز مدخل للتنمية اؼبهنية ؼبديري مدارس التعليم الثانوي العام يف صبهورية مصر ٕٕٔٓؿبمد، حسام الدين )
 .٘ٓٔ -ٔ٘ ،ٛٔؾبلة دراسات تربوية وإسبلمية، العربية. 

و . مت اسًتجاع"ٖمرشحا ومرشحة للسفر للخارج ضمن برنامج "خربات  ٕٖ٘التعليم زبتار (. ٕٛٔٓاؼبقبل، ؿبمد )
 https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/413133على الرابط 
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 المستخلص

ىدف البحث إىل وضع ظلوذج مقرتح دلنصة لتدريب ادلعلم عن بعد أثناء اخلدمة، والكشف عن احلاجة إىل إنشاء منصة للتدريب عن بعد يف 
وكانت أداة  ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي، .وجهـة نظر ادلعلمٌن وادلعلمات يف ادلملكة العربية السعودية وزارة التعليم من

( عبارات. ومت  استخدام رلموعة ٠١توي عل   حتو ، من زلور واحد ىو االحتياج إىل إنشاء منصة للتدريب عن بعـدادلكونة االستبانة البحث 
 البحث نتائجوكان من أىم ادلتوسط احلسايب، واالضلراف ادلعياري( ، التكرارات، اإلحصائية وصواًل للنتائج وادلتمثلة باستخدام  من األساليب 

أثناء اخلدمة بإشراف وزارة التعليم يف ادلملكة العربية  بعد عن ادلعلم لتدريب منصة  إنشاء إىل حاجة ىناك موافقة أفراد عينة البحث عل  أن
 وزارة يف بعد عن للتدريب منصة  إلنشاء حاجة ىناك أن عل  يوافقون بحثال عينة من  )%86.48 ( نسبتو ما أن حيثية ، السعود
 منصة  بإنشاء وصيت ةالباحث فإن لذا موافقٌن، غًن% (1.8  (نسبتو ما أن حٌن يف ما، حد إىل يوافقون%(  ٠٠.14  بينما  التعليم،
ا وقد وضعت الباحثة تصور مقرتح إلنشاء ادلنصة وختمت الدراسة ببعض إليه ادللحة للحاجة نظرا التعليم وزارةعن بعد بإشراف  للتدريب

، وعقد بعد عن يبتدر نصة الدل ادلقرتح التصورمن  بإشراف وزارة التعليم واالستفادة ن بعدعادلعلم  لتدريب منصة إنشاء التوصيات كالتايل:
 من الستفادةموقع إلكرتوين وتطبيق لألجهزة الذكية ، وا وإنشاء الفين والدعم بعد عن يبالتدر  نظم ًنٌ لتوف اخلاص القطاع مع اتلشراكا

خاصة فيما يتعلق جبودة  بعد عن يبالتدر  منصة ، تطبيق معايًن جودة التدريب عن بعد يفبعد عن التدريب قٌ يتطبية يف والعادل يةاحملل التجارب
 عن التدريبإعداد ادلقررات التدريبية وتقدًن  يف متخصصٌن مدربٌن إعداد، عدب  عن التدريب نظام إدارة متخصص دلنصة توفًنادلقررات ، 

، ادلرونة مبا يليب االحتياج والتدريب والربرلة االتصاالت تقنيات يف متخصص وىندسي فين كادر توفًنبنوعيو متزامن وغًن متزامن،  .بعد
بعد إذا كان متزامن أو غًن متزامن وإمكانية الدمج بينهما تبعا لطبيعة كل برنامج تدرييب، عدم االكتفاء بتوفًن نوع  بالنسبة لنوع التدريب عن
عن بعد غًن متزامن( حيث إن أظلاط البشر وذكاءاهتم متعددة وما يناسب البعض منهم قد ال  –عن بعد متزامن  –واحد من التدريب  ادلباشر

 يناسب اجلميع. 
جودة  -التدريب غًن ادلتزامن  -التدريب ادلتزامن-التدريب عن بعد –منصة لتدريب ادلعلم عن بعد أثناء اخلدمة  المفتاحية: الكلمات

 التدريب عن بعد.
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Abstract 
The aim of the research is to a proposed model for a remote teacher training platform, and 
to explore the need to establish a distance training platform in the Ministry of Education 
from the perspective of teachers in Saudi Arabia. To achieve this, the researcher used the 
descriptive approach. The research tool consists of a single axis, which is the need to 
establish a distance training platform in the Ministry of Education and contain (10) 
phrases. A range of statistical methods were used to reach the results of using (duplicates, 
arithmetic mean, and standard deviation). The most important results of the research were 
the approval of the sample of the research sample that there is a need to establish a remote 
teacher training platform during the service under the supervision of the Ministry of 
Education in the Kingdom of Saudi Arabia, where (84.68 %) of the sample agree that 
there is a need to establish a training platform for In the Ministry of Education, while 
(11.36%) agree to some extent, while (3.8%) disagree, Therefore, the researcher 
recommends the establishment of a distance training platform under the supervision of the 
Ministry of Education because of the urgent need. The researcher has a proposed vision 
for the establishment of the platform. The study concluded with some recommendations: 
Establishing a distance training platform under the supervision of the Ministry of 
Education. The private sector to provide remote training systems and technical support, 
the establishment of a website and application of smart devices, and to benefit from local 
and global experiences in the application of distance training, applying the quality 
standards of distance training in the distance training platform , especially with regard to 
the quality of courses, See a specialist management system platform for remote training, 
the preparation of specialized trainers in the preparation of training courses and provide 
remote training. Synchronous and asynchronous, providing technical and engineering 
staff specialized in communications, programming and training, flexibility to meet the 
need for the type of distance training, whether synchronous or asynchronous and the 
possibility of integration between them depending on the nature of each training 
program, not only provide one type of training (direct - on line - off line) as the patterns 
of human beings and their intelligence multiple and what suits some of them may not suit 
everyone. 
key words: Distance-on-service teacher training platform - Simultaneous training - 
Asynchronous training - Quality of distance training. 
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 مقدمة 
من أىم األىداف ادلراد حتقيقها ضمن ىدف حتول ادلملكة ضلو االقتصاد القائم عل  ادلعرفة زيادة عدد ساعات  إن     

تعليم العلوم والرياضيات والتقنية يف ادلنظومة التعليمية وقد ذكر أن أىم القطاعات ادلشاركة يف ذلك التعليم و التدريب 
األولويات الوطنية وذلك بتطوير الكفاءة الداخلية واخلارجية دلنظومة والتقنية ، كما كان ىدف حتقيق اإلنتاجية ضمن 

التعليم والتدريب ورفع كفاءة اإلنفاق واألداء احلكومي بوضع إجراءات تعمل عل  رفع كفاءة ادلوظفٌن، وخاصة يف قطاعي 
مام بالتعليم والتدريب.  وزارة وذلك من خالل االىت و تفعيل ادلواءمة بٌن سلرجات التعليم وسوق العمل التعليم والصحة ،

 . ( 5١٠2االقتصاد والتخطيط ، 
التعليم ذو ويعترب التعليم عمل اجتماعي منظم وىادف وقد يكون ىو أمس  األعمال االجتماعية واحلياتية، وحيث أن      

لو قادرًا عل  تقدًن تعليم اجلودة العالية مرتبط بادلعلم الكفء الذي ميتلك الكفايات الشخصية والفنية وادلهنية اليت جتع
نوعي متميز وبالرغم من التقدم الكمي، وحجم اإلنفاق احلكومي السخي، إال أن ادلؤشرات تفيد بأن جودة التعليم يف 

ويشكل اطلفاض  ادلملكة العربية السعودية أقل من ادلأمول، بدليل تدين نتائج الطالب والطالبات يف االختبارات الدولية.
ديًدا للمقدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية، حيث تتك  ادلنافسة االقتصادية يف ىذا العصر عل  جودة التعليم هت

جودة التعليم عامل رئيس  حيث تعتربرأس ادلال البشري ادلتكون من ادلعارف وادلهارات والقيم اليت تُبىن من خالل التعليم، 
 (.5١٠2، وزارة التعليم  .يدمن عوامل النمو االقتصا

( عل  أعلية التدريب يف التنمية ادلهنية للمعلم من أجل رفع جودة أداءه وبالتايل Mary Burns  5١٠٠وتؤكد       
رفع جودة سلرجات التعليم حيث توصلت الدراسات إىل أنو من بٌن العوامل العديدة اليت تؤثر عل  مستوى الطالب 

ى دخل األسرة ػلتل أداء ادلعلم العنصر األكثر األعلية، ويتفق الرتبويون وجودة سلرجات التعليم كالذكاء الطبيعي ومستو 
عل  أن معطيات القرن احلادي والعشرين تتطلب فكرا جديدا يف مناىج التعليم، يتم فيو الرتكيز عل  رلموعة من القدرات 

 (. 5١٠٠ًنز،اليت ػلتاج الطالب إىل تطويرىا ليحققوا النجاح يف عصر ادلعرفة وادلعلومات  سوز. ب
لقد ولدت التكنولوجيات اجلديدة والتنافس والتواصل اإللكرتوين وشبكات التواصل االجتماعي والنمو ادلتسارع      

للمعرفة عادلا مرتابطا يستدعي فرص تعلم سلتلفة وتدريس مصمما عل  ضلو جديد ويربز لنا السؤال اجلوىري كيف نستطيع  
طلقت وزارة التعليم برنامج بوابة ادلستقبل للتحّول ضلو ويزدىروا يف ىذا العصر، وقد أ كرتبويٌن أن نعد طالبنا كي ينجحوا

م  وىم نواة العملية التعليمية( زلوراً أساسياً يف سعيها إىل خلق بيئة تعليمية علالتعليم الرقمي، ولقد اختذت من الطالب وادل
يادة احلصيلة العلمية لو، كما أهنا تدعم تطوير قدرات ادلعلمٌن جديدة تعتمد عل  التقنية يف إيصال ادلعرفة إىل الطالب، وز 

، شلا يؤكد ضرورة أن ميتلك ادلعلم مهارات الثقافة الرقمية اليت تعد من مهارات القرن احلادي والعشرين،   العلمية والرتبوية
مبدع ، متأمل وإال كيف سيزود حيث إن التعليم يف ىذا القرن يتطلب معلما من طراز القرن احلادي والعشرين ، مثقف ، 

 (. 5١٠٠الطالب هبذه ادلهارات إن مل تكن قد أصبحت جزءا من سلوكو وتدريسو اليومي العادي. سوز. بًنز، 
ساسية سوف يشجعو ويساعده عل  حتفيز وتوجيو ادلناقشات الشاملة داخل أله بادلعلومات اادمدإحتفيز ادلعلم و  إن    

وحتفيز ادلعلمٌن للتعامل مع موضوعات  ةالتدريب التقليدي وحده أثناء اخلدمة من هتيئلن يتمكن الفصول الدراسية و 
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وبالتايل ىناك حاجة إىل  ،واحلد من سلاطر الكوارث التواصل والتكيف مع كافة اجملتمعاتجديدة ومعقدة لتعلم كيفية 
 .ن تدريبهم كما ينبغي يبق  دائما زلدودا سيما أن عدد ادلعلمٌن الذين ميكالأشكال أخرى من التدريب والدعم ادلستمر، 

(، ومن ىنا ظهرت أعلية البحث احلايل من حيث الكشف عن احلاجة إىل االستفادة من التقدم التقين 5١٠2 اليونسكو،
ادلتسارع والتجارب الناجحة يف رلال التدريب عن بعد أثناء اخلدمة وذلك من وجهة نظر ادلعلمٌن وادلعلمات يف ادلملكة 

 العربية السعودية.
 مشكلة البحث: 

تتلخص مشكلة البحث إىل احلاجة لتدريب ادلعلم عن بعد أثناء اخلدمة خاصة يف ظل تسارع التطورات ادلعاصرة      
عادليا يف رلال التعليم مع التأكيد عل  ضرورة التنمية ادلهنية للمعلم أثناء اخلدمة كمهارات القرن احلادي والعشرين ودمج 

ة يف التعليم ويف ضوء تزايد أعداد ادلعلمٌن وادلعلمات فقد أشارت احصائيات وزارة التعليم يف التقرير السنوي للعام التقني
 51١ ,٠١8ومعلمة يدرسون  معلمًا ( 212,٠62ىـ إىل أن عدد ادلعلمٌن وادلعلمات وصل   ٠612/ ٠618ادلايل 

؛ احلريب  5١٠١؛القاسم ، 5١١8ارت دراسة كال من  العجاجي، (. وقد أش5١٠8.  وزارة التعليم، طالبــا وطالبــة( 4,
( إىل احلاجة لتدريب ادلعلم عن بعد أثناء  5١٠2؛ العطار، 5١٠5؛ عبدادلعطي و زارع،  5١٠5؛ ادلطًني، 5١٠5، 

ع كثرة اخلدمة ، كما دلست الباحثة كمعلمة االحتياج الفعلي للتدريب عن بعد حتت إشراف وزارة التعليم ويتأكد ذلك م
ادلستجدات عل  مناىج واسرتاتيجيات وطرق التدريس وكثرة منصات التدريب عن بعد من جهات ال تتبع وزارة التعليم 
بشكل رمسي ومباشر شلا يشتت ادلعلم يف مدى استفادتو من تلك ادلنصات نظرا الحتياجو للتطوير ادلهين ادلستمر يف ضوء 

كل ذلك يشًن إىل أنو حان الوقت إلنشاء منصة للتدريب عن بعد بنوعيو   ادلستجدات ادلتسارعة يف رلال التعليم ،  
تدريب متزامن وغًن متزامن ( حتت إشراف مباشر من وزارة التعليم وقد أجرت الباحثة دراسة استطالعية عبارة عن استبانة 

ادلملكة العربية السعودية أجاب مت توزيعها عل  عينة عشوائية من ادلعلمٌن وادلعلمات من معظم اإلدارات التعليمية يف 
 معلما ومعلمة ، وجاءت نتائجها كالتايل :  122عليها 

 ( حتليل الدراسة االستطالعية عن آراء ادلعلمٌن وادلعلمات حول احلاجة للتدريب عن بعد أثناء اخلدمة : ٠جدول رقم   
 ال نعم السؤال م
 ٠,51 %2,24 ؟ىل سبق والتحقت بربنامج تدرييب عن بعد ٠
 رياض أطفال ابتدائية متوسطة ثانوية أنت معلم ألي مرحلة؟ 5

٠,62% 4,54% 4,54% 8,٠% 
 بعدما مدى استفادتك من التدريب عن  1

 
ضعيفة ولم  مقبولة جيدة جيدة جدا ممتازة

 أستفد
8,18% 1,54% 8,٠6% 4% ٠6% 

 اسئلة البحث:
  :احلايل اإلجابة عن األسئلة التالية البحثاول ػل

مـن وجهة يف ادلملكة العربية السعودية وزارة التعليم  حتت إشرافللتدريب عن بعد  منصةما احلاجة إىل إنشاء  -٠
 ؟معلمي ومعلمات ادلملكةنظر 
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 ما التصور ادلقرتح دلنصة تدريب ادلعلم عن بعد يف ادلملكة العربية السعودية؟  -5
 أهداف البحث:  
 يهدف البحث إىل:

ادلعلمٌن وادلعلمات يف  من وجهـة نظرالتعليم للتدريب عن بعد يف وزارة  منصةاء احلاجة إىل إنشالكشف عن  -٠
 ادلملكة العربية السعودية 

وضع ظلوذج مقرتح دلنصة للتدريب عن بعد يف ضوء بعض االجتاىات ادلعاصرة والتجارب الناجحة يف تدريب  -5
 ادلعلم عن بعد.

 أهمية البحث  -3
 احلديثة يف التدريب عن بعد أثناء اخلدمةمسايرة االجتاىات العادلية -1
 مواجهة حتديات تطور التعليم ادلستمرة وادلتسارعة -5
 االستفادة من بعض التجارب احمللية والعادلية للتنمية ادلهنية للمعلم من خالل التدريب عن بعد.-1
 ة واسعة من التحديات.يعد التدريب عن بعد أحد أىم البدائل للتدريب الرتبوي التقليدي دلواجهة رلموع-6
 تقدًن تصور مقرتح دلنصة تدريب عن بعد للمعلم قد تستفيد منو وزارة التعليم يف إنشاء ادلنصة. -2

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 أوال: تدريب المعلم أثناء الخدمة 

لو من أعلية يف تطوير الكفايات يعد تدريب ادلعلم أثناء اخلدمة من أساسيات حتسٌن وجتويد التعليم وذلك دلا       
وقد أكدت وثيقة استشراف مستقبل العمل الرتبوي مبكتب الرتبية  التدريسية للمعلم يف ضوء التوجهات العادلية ادلعاصرة

( يف رلال التنمية ادلهنية للمعلمٌن، عل  رفع الكفاية ادلهنية للمعلمٌن دلعرفة ادلستجدات العلمية والرتبوية 5١١١العريب  
التقنية، باستمرار واكتساب اخلربات األساسية اليت دتكنهم من اإلسهام بفاعلية يف تطبيق التجديدات الرتبوية وتقوميها و 

  .وتطويرىا مستقبال
أثناء اخلدمة لتنمية ادلعلمٌن مهنيا ومن ىذه  بأكدت العديد من الدراسات عل  أن ىناك مربرات للتدريوقد      

؛ 5١٠6؛ مراد، 5١٠5؛ قشطة، 5١٠5؛ ادلطًني،5١٠5احلريب،  ؛5١١8 العجاجي،الدراسات دراسة كال من 
تدريب ادلعلمٌن أثناء  مربرات( واجلدير بالذكر أن 5١٠8؛ عبداهلل، 5١٠2؛ عبدالقادر، 5١٠2؛ حفين، 5١٠2العطار،

 ( : Williams , Jason  ،5١٠١ما ذكره   اخلدمة تتلخص في
 علم وادلعرفةالثورة ادلعرفية يف مجيع رلاالت ال 
  الثورة يف رلال تقنيات ادلعلومات واالتصال 
  تعدد أدوار ادلعلم ومسؤولياتو يف اجملال التعليمي 
 ادلستجدات ادلتسارعة يف رلال اسرتاتيجيات التدريس والتعلم 
  يف عملية التعلم األكادمييالتوجو العادلي ضلو التقيد باجلودة الشاملة للعملية التعلمية واالعتماد 
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 واكبة كل ما ىو جديد ومتطور يف العملية التعليمية وتطبيقو وفق ادلعايًن الدولية م 
أبو زيد  . تعدد األنظمة التعليمية وتنوع أساليب التطوير، والتعلم الذايت وفق التطور والتنوع يف التقنيات ادلعاصرة  

 (. 5١٠4عفيفي، رلدى رجب امساعيل،  ،
 ثانيا: التدريب عن بعد 

تأثر التعليم والتدريب تأثرا واضحا بفعل الثورة التقنية ادلعاصرة فخالل العقد ادلاضي كان ىناك ثورة ضخمة يف  لقد     
تطبيقات احلاسب التعليمي وال يزال استخدام احلاسب يف رلال التعلم يف بداياتو اليت تزداد يوماً بعد يوم بل أخذ أشكاال 

استخدام االنرتنت يف التعليم بل تطور األمر إىل أكثر من ذلك عندما ظهر احلاسب يف التعليم إىل  استخدام عدة فمن
 .لتعلم عن بعد(انظام  

، وتطوير ىذا النوع من التدريب وجتاوز ادلعوقات دريب ادلعلم أثناء اخلدمة عن بعدوقد أكدت دراسات عديدة ضرورة ت
؛  5١٠5 ؛ احلريب  5١٠١؛القاسم،  5١١8، دراسة كال من  العجاجي، اليت قد تواجهو ومن ىذه الدراسات

احلاجة  ( إىل 5١١8( ، كما أكدت دراسة العجاجي    5١٠2؛ العطار، 5١٠5؛ عبدادلعطي و زارع،  5١٠5ادلطًني،
من وجهة نظر مشريف التدريب الرتبوي وكانت أىم احلاجات اليت تدعو إىل التعليم عـد يف وزارة بنشاء مركز للتدريب عـن إل

االنتشار اجلغرايف للمعلمٌن يف أضلاء ادلملكة، ومراعاة ظروف  ز من وجهة نظر مشريف التدريب الرتبوي ىي:إنشاء ادلرك
 . ادلعلمٌن اليت قد دتنعهم من االنتقال إىل مراكز التدريب، وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التدريبية جلميع ادلعلمٌن

 تعريف التدريب عن بعد:
 إشراف دون ادلتدرب إىل ةوتدريبي تعليمية فرصا يقدم الذي التدريب من النوع ذلك"  وبأن (5١٠5عرفو عوض        
الدراسة أو التدريب أو يعوقو العمل عن  استكمال يستطع لكي زلدد زلدد ومكان بوقت االلتزامودون  ادلدرب من مباشر

 إعداد عن مسئولة تعليمية مؤسسة حتت إشراف مويت لو، مكمال أو التقليدي للتدريب بديال ويعد ي،التدريب النظام
 (.22"  ص.وسائط تقنية عديدة عل  اعتمادا للتدريب الالزمة واألدوات التدريبية ادلواد
( بأنو " تدريب الكرتوين فيو حتدث هتيئة بيئة تفاعلية بالتطبيقات ادلعتمدة عل  تقنية 5١٠2وعرفو أبو النصر       

احلاسب اآليل وشبكاتو ووسائطو ادلتعددة وذلك يف أقل وقت وجهد من أجل دتكٌن األفراد من التدريب والتغلب عل  
 (.٠١١ظروف الوقت وادلكان"  ص

 (training (التدريب الرقمي(منها التدريب ادلفاىيم،رديف للعديد من  اإللكرتوينالتدريب  يعترب مفهوم      
Digital )التدريب عن بعد   (Training Distanceأو التدريب عرب الشبكات  based Web) 

.(training،5١٠2  العطار . ) 
ل  استخدام وتوظيف التقنية واالتصاالت وتعرف الباحثة التدريب عن بعد بأنو " أسلوب تدريب حديث يعتمد ع     

وتكنولوجيا ادلعلومات يف تقدًن الربامج التدريبية للمتدرب عن بعد لتحقيق أىداف التنمية ادلهنية بأبعادىا ادلعرفية وادلهارية 
 بطريقة متزامنة أو غًن متزامنة جبودة عالية ومرونة ويسر". 
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 مميزات التدريب عن بعد: 
 والبعد عن النمطية، وتوفر الكفاءة والتوازي، وادلرونة، الوصول إمكانية للتدريب عن بعد تتلخص يف لرئيسيةا ادلزايا إن     

 إىل الوصول فقط يوفر ال التدريب عن بعد عناصر استخدام التدريب، إن للجميع تلقي ادلمكن من جتعل واليت والتنسيق،
 (.Oksana ،5١٠2جودتو.   ومراقبة التعليم إدارة نظام حتسٌن يف أيًضا يساعد ولكن احملتوى الرقمي،

( إىل االستفادة من التدريب عن بعد للمعلم يف Moffat C. Tarusikirwa  5١٠4وقد أشارت دراسة       
تنميتو مهنيا مع استمراره يف التدريس دون ترك الصفوف الدراسية، باإلضافة إىل ختفيض تكلفة تدريب ادلعلمٌن أثناء 

 اخلدمة باالعتماد عل  التدريب عن بعد. 
 ي:يل اإللكرتوين كماإىل اخلصائص اليت ميتاز هبا التدريب ( 5١٠٠ الزنبقي حنان وتشًن 
  .يعترب طريقة جديدة يف التدريب حيث تعتمد أساليب مغايرة لتلك ادلستخدمة يف نظم التدريب التقليدية -
عل  مصدر واحد كما ىو  االعتماد بدال منتعدد الوسائل ادلستخدمة يف نقل ادلعلومات للمتدربٌن وذلك  -

 احلال يف التدريب التقليدي
 دريب حيث أصبح بإمكان ادلتدرب استقبال ادلعلومات وادلعارف يف أي وقت وأي مكانادلرونة يف القبول والت -
 .التدريب ىذا أقل تكلفة من غًنه من النظم التقليدية عيف النفقات حيث يعترب نو  االقتصاد  -
 األخرىجنباً إىل جنب إىل تقدًن ادلواد  واإلنسانية االجتماعيةالقدرة عل  تقدًن ادلواد  -
 التدريب الذايت التشجيع عل   -
 .األخطاءالتقييم الفوري والسريع والتعرف عل  النتائج وتصحيح  -

 وتلخص الباحثة مميزات تدريب المعلم أثناء الخدمة عن بعد كالتالي:
 توفًن تدريب ذو جودة نوعية يواكب التطورات العادلية واحمللية وبذات السرعة لتلك التطورات دون تأخًن. .٠
 ات اليت يرى أهنا تليب احتياجاتو التدريبية التحاق ادلعلم بالدور   .5
  .التدريب حسب وقت وموقع ادلدرب وادلتدرب تنفيذ .1
سهولة الوصول للتدريب يف الوقت ادلناسب للمعلم يساعده عل  التنمية ادلهنية بشكل مركز ومتسارع، دون  .6

 احلاجة لرتك فصولو الدراسية من أجل التدريب. 
 .للمتدرب حول تقدمو يف التعلمإعطاء تغذية راجعة فورية  .2
يشجع عل  ادلعلم عل  شلارسة التعلم الذايت الذي يعترب أحد مهارات القرن احلادي والعشرين اليت غلب أن  .4

 ميتلكها ادلعلم.
دون الشعور باخلجل من تكرار االطالع عل   من قبل ادلتدرب وصقل ادلهارات األداءومراقبة  تقوًن الذايتال .2

 التدريب.
 عقد دورات مبشاركات معلمٌن خرباء عل  مستوى دويل لالستفادة من اخلربات.  امكانية .8
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 عن بعد:التدريب  يف الجودة 

ىيئة ، وقد ذكرت ب يالتدرٌ  ة تتعلق بأنظمة ادارة اجلودة يفً يمواصفة عادلٌ  ISO سيية للمقاٌ يصدرت ادلنظمة العادلٌ أ    
تطوير ( أنو ميكن استخدام إرشادات ىذه ادلواصفة يف  5١٠2  العربيةالتقييس لدول رللس التعاون لدول اخلليج 

   تنطبق ىذه ادلواصفة القياسية الدولية ، و للمؤسسة  خرجاتاسرتاتيجيات ونظم التدريب اليت تؤثر عل  جودة ادل
ISO10015) أن وادلخطط ذلا  ادلنهجي التدريب لعملية كنادلعنية بالتدريب ، حيث مي عل  مجيع أنواع ادلؤسسات

 للمؤسسة القائمة عل  التدريب غينبت ويوسد الفجوا التدريبذ فيار وتنتيخىداف اجلودة الأ وحتقق ؤسسةن قدرة ادلسحت
 : لتوفًن جودة التدريب ةاليرصد ادلراحل الت

  التدريبية االحتياجاتد ديحت  -
 ب ريالتد يطم وختطميتص  -
 توفًن التدريب -
 تقييم نتائج التدريب -
 اليت واخلصائص وادلؤشرات ادلعايًن بأهنا " رلموعةاإللكرتوين التدريب  يف اجلودة (5١٠1وقد عرف عوض وسللوف        
 احلاسب تقنية عل  بالتطبيقات ادلعتمدة غنية ةتفاعلي بيئة خالل من وذل التدريب عملية عناصر مجيع يف رأن تتوف ينبغي
 اجملتمع احتياجات تليب واليت ادلخرجات أو اتأو العملي بادلدخالت يتعلق ما منها ادلتعددة، سواء ائطووشبكاتو ووس اآليل

والبشرية."  ادلادية العناصر جلميعالفعال  االستخدام خاللمن  ادلعايًن تلك وحتقيق وحاجاهتم ادلتدربٌن ورغبات وومتطلبات
( ىي ادلزود الرائد عادلًيا ألدوات وعمليات ضمان جودة ادلقررات Quality Mattersمنظمة  وتعترب ( 62 ص

وقد اعتمدت منصة تزامن التابعة جلامعة ادللك خالد وعمادة التطوير وتنمية ادلهارات  التدريب اإللكرتوين( اإللكرتونية، 
ضل ادلمارسات ونتائج البحوث عل  أف،اليت تعتمد ( QMمعايًن  جبامعة األمًنة نورة يف ادلملكة العربية السعودية عل  

 ويتم حتديثها دورياً، حيث يتضمن االشرتاك ثالث خدمات أساسية:
 جلودة ادلقررات اإللكرتونية. QMادلقياس: االستفادة ادلطلقة من مقياس  -
 ادلراجعة: االستفادة من ادلراجعة العادلية للمقررات وإعداد مراجعٌن داخليٌن. -
 .ادلهنية ألعضاء اذليئة التعليمية التطوير ادلهين: التنمية -

 ( معايًن جودة ادلقررات اإللكرتونية اليت غلب أن تتوفر يف التعليم والتدريب عن بعد كالتايل:QMوقد حددت  
 أوال: مقدمة المقرر

 أن يتم توفًن تعليمات واضحة عن كيفية البدء وكيفية الوصول دلختلف مكونات ادلقرر. ٠-٠
 باذلدف العام للمقرر وكذلك بنية ادلقرر.أن يتم تعريف ادلتعلم  5-٠
أن يتم تقدًن معلومات واضحة حول سياسة التواصل اإللكرتوين يف النقاشات وادلراسالت الربيدية اإللكرتونية  1-٠

 ومجيع أشكال التواصل اإللكرتوين.
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أو توفًن رابط أن يتم توضيح سياسة ادلقرر وذكر سياسة التدريب اليت غلب أن ميتثل ذلا ادلتعلم بشكل واضح  6-٠
 ذلا.

 أن يتم حتديد احلد األدىن للمتطلبات التقنية وتعليمات االستخدام بشكل واضح. 2-٠
 أن يتم اإلعالم ادلسبق بالضوابط والتعليمات اليت غلب أن يتقيد هبا ادلتعلم  4-٠
 أن يتم حتديد احلد األدىن للمهارات التقنية اليت غلب توفرىا يف ادلتعلم بشكل واضح. 2-٠
  تعريف مناسب وواضح بأساتذة ادلقرر بصورة إلكرتونية.أن يتم توفًن 8-٠
 أن يتضمن ادلقرر نشاطا لتقدًن ادلتعلمٌن والتعريف بأنفسهم للصف. 2-٠

 ثانيا: مخرجات التعلم
 أن تصف األىداف التعليمية للمقرر ادلخرجات بصورة قابلة للقياس.  ٠-5
بصورة قابلة للقياس ومتسقة مع األىداف  أن تصف األىداف التعليمية للوحدات / الدروس ادلخرجات ادلتوقعة 5-5

 العامة.
 مجيع األىداف أو الكفايات التعليمية زلددة بشكل واضح ومكتوب من وجهة نظر ادلتعلم  5-1
 أن تكون العالقة بٌن األىداف التعليمية  أو الكفايات( واألنشطة زلددة بشكل واضح. 5-6
 ى ادلقرر.أن تكون األىداف التعليمية  أو الكفايات( متسقة مع مستو  5-2

 ثالثا: التقييم والقياس
 أن يقيس التقييم األىداف التعليمية احملددة أو الكفايات. ٠-1
 أن يتم حتديد سياسة الدرجات بشكل واضح. 1-5
 أن يتم تزويد ادلتعلم مبعايًن تقييم األداء بشكل واضح مع توفًن وصف كاف ومرتبط بسياسة الدرجات. 1-1
 احملددة تدرغلية ومتنوعة ومالئمة للعمل قيد التقييم.أن تكون أدوات التقييم  1-6
 أن يتم تزويد ادلتعلمٌن بفرص متنوعة لتتبع تقدمهم يف ادلقرر. 1-2

 رابعا: المواد التعليمية
 أن تساىم ادلواد التعليمية يف حتقيق األىداف التعليمية  أو اتقان الكفايات احملددة( ذلذا ادلقرر. ٠-6
الغاية من استخدام ادلواد التعليمية والكيفية اليت تستخدم هبا لتحقيق األىداف التعليمية بشكل أن يتم حتديد  6-5

 واضح.
 أن يتم توثيق مجيع ادلواد التعليمية ادلستخدمة يف ىذا ادلقرر بشكل مناسب. 6-1
 أن تكون ادلواد التعليمية حديثة. 6-6
 قرر.أن يتم استخدام مواد تعليمية متنوعة يف ىذا ادل 6-2
 أن يتم توضيح الفرق بٌن ادلواد التعليمية الضرورية واالختيارية بشكل واضح. 6-4
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 خامسا: أنشطة المقرر وتفاعل المتعلم 
 أن تشجع أنشطة التعلم عل  حتقيق األىداف  الكفايات( التعلمية احملددة. ٠-2
 أن تتيح األنشطة التعليمية فرص للتفاعل شلا يدعم التعلم النشط. 2-5
 أن يتم حتديد خطة ادلدرب للتواصل داخل الصف الدراسي والتغذية الراجعة للواجبات بشكل واضح  2-1
 أن يتم حتديد متطلبات تفاعل ادلتعلم بشكل واضح. 2-6

 سادسا: التقنيات في المقرر 
 أن تدعم األدوات ادلستخدمة يف ادلقرر األىداف  والكفايات( التعليمية. ٠-4
 ادلقرر عل  ادلشاركة الطالبية والتعلم النشط.أن تشجع أدوات  4-5
 أن تكون ادلتطلبات التقنية للمقرر بسيطة ويسهل توفًنىا.4-1
 أن تكون التقنيات ادلستخدمة يف ادلقرر حديثة. 4-6
 أن يتم تقدًن روابط لسياسة االستخدام جلميع األدوات اخلارجية ادلطلوبة يف ادلقرر. 4-2

 سابعا: دعم المتعلم
 ن تتضمن تعليمات ادلقرر وصفا واضحا أو رابطا للدعم التقين ادلتاح وكيفية احلصول عليو.أ ٠-2
 أن تتضمن تعليمات ادلقرر وصفا أو رابطا خلدمات ادلنصة وسياسة ذوي االحتياجات اخلاصة. 2-5
وكيف ػلصل ادلتعلم أن تتضمن تعليمات ادلقرر وصفا أو رابط لكيفية مساعلة اخلدمات لتحقيق النجاح يف ادلقرر  2-1

 عليها.
أن تتضمن تعليمات ادلقرر وصفا أو رابطا لكيفية مساعلة الدعم األكادميي وادلصادر التعليمية يف حتقيق النجاح يف  2-6

 ىذا ادلقرر وكيف ػلصل ادلتعلم عليهما.
 ثامنا: الوصول واالستخدام: 

 أن تيسر قوائم ادلقرر سهولة االستخدام ٠-8
 أن تكون ادلعلومات الالزمة للوصول جلميع التقنيات ادلستخدمة يف ادلقرر متوفرة  8-5
 أن يوفر ادلقرر وسائط بديلة للوصول للمواد بصيغ تتناسب مع سلتلف ادلتعلمٌن. 8-1
 أن ييسر تصميم ادلقرر سهولة القراءة. 8-6
 (. 5١٠2أن تيسر الوسائط ادلتعددة يف ادلقرر سهولة االستخدام.  جامعة األمًنة نورة،  8-2

 تجارب محلية للتدريب عن بعد
 . مشروًع التدريب عن بعد -التطوير المهني لألكاديميات والمدارس السعودية في الخارج أوال :  
تفعيل  خاللالتدريب من  يف احلديثةتسع  لدمج التقنية  اليتالطموحة  ادلشاريعيُعد مشروع التدريب عن بعد من       

أىداف  حتقيق يف ويسهم احلديثومتطلبات العصر  متغًناتمسار التدريب عن بعد كمسار جديد وحديث يتواكب مع 
 دارةإ خاللمن  اخلارج يفالسعودية  وادلدارس األكادمييات يف ادلستفيدين إىلوإيصال خدمة التدريب  ادلهينالتطوير 
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 يفالعامة للمدارس السعودية  اإلدارة. وبدأت (متزامن / مدمج غًنمتزامن /  (اطيعتمد عل  عدة أظل، و التدريب عن بعد
 وادلدارس األكادميياتوذلك باستهداف  ادلكرمةمكة  مبنطقةالعامة للتعليم  اإلدارةبالشراكة مع  ادلشروعبتطبيق ىذا  اخلارج

 بالربامج بااللتحاق ادلستفيدينحث وتشجيع  خاللىـ من ٠611/٠616الدراسي  منذ العام اخلارج يفالسعودية 
ىـ ٠611من عام  ادلاضية الفرتة خالل وهلل احلمدحقق مشروع التدريب عن بعد  وقد ادلهنية.التدريبية حسب احتياجاهتم 

، ورغبة ملحول العا اخلارج يف السعودية واألكادميياتللمدارس  اجلغرايف لالنتشارنظرًا ف ، ىـ نتائج مثمرة٠612عام  إىل
 التابعٌنوزارة التعليم  مشريفمن  وادلتخصصٌن ادلدربٌنمن كوادر  االستفادة اخلارج يفالعامة للمدارس السعودية  اإلدارة

 يفعموما والتطور  واالتصاالت ادلعلوماتتقنية  رلال يف، وكذلك مواكبة للتطور واحملافظات ادلناطق يفالتعليمية  لإلدارات
منذ وقت مبكر بالتطوير  اخلارج يف العامة للمدارس السعودية اإلدارةوقد أىتمت  تقنيات التدريب عن بعد خصوصاً،

عل  تنفيذ خطط تدريبية بالتعاون مع  واألكادمييات ادلدارس، فشجعت وحفزت اخلارج يفالسعودية  ادلدارس دلنسويب ادلهين
 الدوليٌن ادلدربٌنمن  رلموعة استضافة، وكذلك واألكادمييات ادلدارستوجد فيها  اليتالدول  يف اخلاصةمراكز التدريب 

وقد أسهمت مبادرة "مشروع  .وادلعلمات للمعلمٌن ادلهينتنمية التطوير  يفتساىم  اليت وادللتقياتوإقامة الفعاليات 
تنفيذ خطط  خاللمن  اخلارج يفالسعودية  ادلدارس يف وادلعلمات للمعلمٌن ادلهينتنمية التطوير  يفالتدريب عن بعد" 

 ٠1ىـ    ٠612 الفصل الثاين لعام ىـ ٠611تدريب عن بعد فصلية، حيث بلغ عدد خطط التدريب عن بعد منذ عام 
مدرسة  ٠6حيث شاركت  اخلارج يفالسعودية  واألكادمييات ادلدارس%من  ٠2خطة تدريب عن بعد، شارك فيها ( 

 ادلدارسمتدرب ومتدربة من منسويب  2١١١، وأستفاد منها أكثر من وأكادمييةمدرسة  5١من أصل  وأكادميية
مشروع  جتربةعرض  يف اخلارج يفالعامة للمدارس السعودية  اإلدارةوقد شاركت  اخلارج،  يفالسعودية  واألكادمييات

التدريب  جتربة"أم القرى  جامعة اخلامس لمادلع مؤدتر، كان آخرىا احملليةالدولية و  ادلؤدتراتعدد من  يفالتدريب عن بعد 
 ( . 5١٠2  وكالة الوزارة للتعليم ، ."اخلارج يفالسعودية  واألكادمييات وادلدارسمكة  مدارسعن بعد 

 KKUxثانيا: منصة 
 ''KKUx'' منصة، وقد نشأت جامعة ادللك خالد وىي إحدى مبادرات عمادة التعلم االلكرتوين تتبعىذه ادلنصة      

من خالل الرتكيز عل   ،واليت تسهم يف تقدًن زلتوى الكرتوين نوعي عن أىم ادلهارات إلعداد ادلستفيد لوظائف ادلستقبل
يف سياق التسميات العادلية دلنصات ادلووك.  تها هبذا االسمتسميوتأيت  تطوير ادلهارات األساسية وادلواىب الشخصية.

 King Khalid اختصار جلامعة ادللك خالد   KKUوذلك حيث يرمز xو KKU وتنقسم إىل قسمٌن
University أول حرف من كل كلمة  

 ،ويعين الشيء الذي ػلمل عدة قيم سلتلفة. وادلعىن أن اجلامعة سوف تقدم عدة مقررات متغًنة عن طريق ىذه ادلنصة Xو
 . edXو Harvardو MITx وقد جرت العادة يف تسمية ىذه ادلنصات اإللكرتونية هبذا النمط. فمثال

مهارات ػلتاجها ادلوظف عام  ٠١أىم  "فإن عن "مستقبل الوظائف 5١٠4ووفقا للمنتدى االقتصادي العادلي يف  
  ىي: 5١5١
 القدرة عل  حل ادلشاكل ادلعقدة 
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 التفكًن الناقد 
 اإلبداع 
 واإلدارة والقيادة 
 التعاون مع اآلخرين 
 الذكاء العاطفي 
 اختاذ القرارات السليمة 
 رة وادلساعدةروح ادلباد 
 مهارات االتصال والتفاوض 
 ادلرونة 
 :ادلستقبلتوجهات مهمة يف تقدًن مهارات وظائف  ثالث  تركز ادلنصة عللذا 

 مهارات االختبارات ادلعيارية 
 مهارات التصميم واالبتكار 
  ادلوقع اإللكرتوين لـ  األعمال مهارات ريادةKKUx.) 

 :اجراءات البحث 
 . الباحثة ادلنهج الوصفي دلالئمتو ذلذا البحثاستخدمت منهج البحث: 

دتثل رلتمع البحث يف مجيع ادلعلمٌن وادلعلمات يف ادلملكة العربية السعودية والبالغ عددىم مجتمع البحث: 
حيث مت التعيٌن العشوائي، حيث شارك يف اجابة االستبانة معلمون  (5١٠8( معلما ومعلمة  وزارة التعليم، ٠62,212 

( وكانت عينة البحث مكونة من 5من كافة إدارات التعليم يف ادلملكة العربية السعودية حسب اجلدول رقم  ومعلمات 
 (.5١٠٠معلما ومعلمة، وذلك حسب ما أشار إليو حسن   122

 (: يوضح إدارات التعليم التي ينتمي إليها المعلمون والمعلمات عينة البحث2جدول )
 العدد التعليمية اإلدارة العدد اإلدارة التعليمية

 ٠١ إدارة تعليم صلران 18 إدارة تعليم الرياض
 2 إدارة تعليم جازان 58 إدارة تعليم مكة ادلكرمة

 2 إدارة تعليم حفر الباطن 58 إدارة تعليم جدة
 2 إدارة تعليم ينبع ٠8 إدارة تعليم الشرقية
 ٠2 إدارة تعليم زلايل عسًن 52 إدارة تعليم عسًن

 2 إدارة تعليم اخلرج 48 الطائف إدارة تعليم
 6 إدارة تعليم القويعية ٠6 إدارة تعليم القصيم
 2 إدارة تعليم اذلفوف 4 إدارة تعليم الباحة
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 ٠4 إدارة تعليم ادلدينة ادلنورة  ٠١ إدارة تعليم بيشة
 8 إدارة تعليم الليث 6 عنيزةإدارة تعليم 

 4 إدارة تعليم سراة عبيدة 4 إدارة تعليم ينبع
 2 إدارة تعليم احلدود الشمالية 2 إدارة تعليم تبوك

 ٠١ إدارة تعليم بريدة 1 إدارة تعليم الدوادمي
 2 إدارة تعليم ادلذنب ٠٠ إدارة تعليم األحساء

 5 إدارة تعليم ادلهد ٠٠ إدارة تعليم مخيس مشيط
( للكشف عن االحتياج إلنشاء وزارة 5١١8طبقت الباحثة االستبانة احملكمة اليت كان أعدىا العجاجي  أداة البحث: 

التعليم دلركز تدريب عن بعد من وجهة نظر مشريف التدريب يف ادلملكة العربية السعودية ، حيث ىدفت الباحثة إىل 
التعليم دلنصة تدريب عن بعد من وجهة نظر معلمي الكشف عن آراء ادلعلمٌن وادلعلمات يف ادلملكة حول إنشاء وزارة 

إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعـد يف  حتياجاال من زلور واحد ىووتألفت االستبانة ومعلمات ادلملكة العربية السعودية  ، 
وتتم اإلجابة عن مجيع عبارات االستبانة بإحدى االسـتجابات الـثالث ، عبارات( ٠١ وزارة الرتبيـة والتعليم وػلتوي عل  

 1،5،٠موافق، موافق إىل حد ما، غًن موافق( وتأخذ االسـتجابات الـثالث الـسابقة الدرجات التالية عل  الرتتيب   التاليـة 
 . ) 

بعرضها االستبانة الظاىري بتحكيم  درست الباحثة الصدق والثبات ألداة البحث ، فقد مت دراسة الصدق صدق األداة :
ادلسئولٌن وادلشرفٌن و بعد تـصميمها علـ  رلموعة من اخلرباء واحملكمٌن من أعضاء ىيئة التدريس باجلامعات السعودية 

وحلساب صدق  يستهدفها البحث،، للحكم عل  مدى مناسبتها لتحقيق األغراض اليت  التعليم الرتبويٌن يف وزارة
مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند وقد كانت  ألداة الدراسة مت اسـتخدام معامـل ارتبـاط بًنسوناالتساق الداخلي 

 بالدرجة العبارات دتاسك من وللتأكد .ها احملورنضمتشلا يشًن إىل االتساق الداخلي بٌن العبارات اليت ي( ١.١٠ (مستوى
 استجابات بيانات خالل من لألداة الداخلي االتساق صدق بقياسة الباحث تقام إليو تنتمي الذي للسؤال األول الكلية

 ادلبحوثٌن
 يف مبٌن ىو كما إليو تنتمي الذي سؤاللل الكلية والدرجة االستبانة عبارات من عبارة كل بٌن االرتباط معامالت حبساب
 (: 1  اجلداول

 الذي للسؤال الكلية بالدرجة االستبانة من السؤال األول عبارات من عبارة لكل االرتباط معامالت(: 3جدول )
 :إليه تنتمي

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة
معامل 
 الثبات

**1.99 **1.923 **1.741 **1.933 **1.884 **1.778 **1.955 **1.933 **1.817 **1.711 

 (.١.١٠ عند  دالة** 
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( معلما ومعلمة يف ادلملكة 212,٠62مت حتديد حجم العينة ادلمثلة جملتمع البحث البالغ عددىم   تطبيق أداة البحث:
 ( معلما ومعلمة عل  االستبانة.122العربية السعودية وقد أجاب  

 ليلوحت البحثلتوصيف رلتمع واالضلراف ادلعياري النسب ادلئوية توسطات و ادلمت استخدام األساليب االحصائية: 
 .استجابات أفراده عل  عبارات االستبانة

  :التالية البحثبتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء أسئلة  ةالباحث تقام نتائج البحث:
 وجهة مـن السعودية العربية ادلملكة يف التعليم وزارة إشراف حتت بعد عن للتدريب منصة إنشاء إىل احلاجة ما -٠

 ادلملكة؟ ومعلمات معلمي نظر
  السعودية؟ العربية ادلملكة يف بعد عن ادلعلم لتدريب دلنصة ادلقرتح النموذج ما -5

 :لدرجات عبـارات األداة كمـا يف اجلدول التايل تالدالالت اللفظية التالية مؤشرا ةالباحث توقد اعتمد
 :الدالالت اللفظية لدرجات عبارات األداة( 4جدول )

  :وفيما يلي عرض ومناقشة النتائج
 ( النسب المئوية والمتوسطات واالنحراف المعياري لعبارات السؤال األول:5جدول )

 درجـة ادلوافقـة ادلــدى ادلـقـيـاس
 غًن موافق 44,٠ إىل١١,٠ منخفض
 موافق إىل حد 11,5إىل  42,٠ متوسط
 موافق 5,16إىل  1,١١ مرتفع

المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
موافق إلى حد  موافق المعياري

 ما
 غير موافق

 ١ ,2١2 244,5 %8,1 %1,٠2 %2,8١ .ادلعلمٌن جلميع التدريبية الفرص تكافؤ مبدأ حتقيق ٠
 أضلاء يف للمعلمٌن اجلغرايف االنتشار 5

 .ادلملكة 
5,8٠,٠ % ٠6% 8,6% 246,5 252, ١ 

 يف ادلستمر دلواجهة التزايد التدريبية الربامج يف ادلعلمٌن من قدر أكرب استيعاب 1
 .أعدادىم

5,85% ٠,٠1% 8,6% 266, 5 25١ ,١ 

 ١ ,682 5 ,852 %6 %1,8 %2,82 .النائية ادلدارس يف للمعلمٌن التدريبية اخلدمات توفًن 6
 ١ ,111 5 ,2١6 %1 %8,2 %5,82 .مراكز التدريب إىل االنتقال من دتنعهم قد اليت ادلعلمٌن ظروف مراعاة 2
 ١ ,625 5 ,8٠2 %1,1 %8,٠١ %2,82 للمعلمٌن ادلتجددة التدريبية االحتياجات تلبية سرعة 4
 622,١ 222,5 %1,6 %8,٠٠ %2,81 .البعيد ادلدى عل  للتدريب االقتصادية التكلفة من التقليل 2
 625,١ 8٠5,5 %2,1 %8,٠٠ %2,86 .التدريبية الربامج أوقات حتديد يف ادلرونة 8
 62١,١ 8١2,5 %1 %1,٠٠ %2,81 .يناسبو الذي األسلوب اختيار يستطيع حبيث للمعلم التدريبية البدائل تنويع 2
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 العربية ادلملكة يف التعليم وزارة إشراف حتت عن بعد للتدريب منصة إنشاء إىل احلاجة ما :إلجابة عن السؤال األولل

التكرار والنسب ادلئوية  ةالباحث تلإلجابة عن ىذا السؤال استخدمادلملكة؟  ومعلمات معلمي نظر وجهة مـن السعودية
 (: 5( و ٠( والرسم البياين  2رقم   جدول وادلتوسطات احلسابية كما يبٌن

 من%( 86.48 (نسبتو ما أن األول السؤال إلجابات ادلئوية والنسب للتكرارات العام احلسايب ادلتوسط من يتبٌن وال:أ
 بينما حتت إشراف وزارة التعليم، بعد عن للتدريب مركز إلنشاء حاجة ىناك أن عل  يوافقون الدراسة رلتمع أفراد
 مركز إلنشاء حاجة ىناك أن عل  موافقٌن غًن% )1,8 نسبتو  ما أن حٌن يف ما، حد إىل يوافقون)% 14.٠٠ 

 62٠,١ 852,5 %2,1 %1,2 %5,82 .ادلعلمٌن لدى ادلستمر والتدريب التعليم دوافع وتعزيز دعم ٠١
 ١.621 5.8١4 1.8 ٠٠.14 %86.48 اجملموع

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 الموضح للنسب المؤية لعبارات السؤال األول ( 1)الرسم البياني رقم 

 غير موافق

 إلى حد ما 

 موافق

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9

2.95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 الموضح للمتوسطات الحسابية لعبارات السؤال األول ( 2)الرسم البياني رقم

 المتوسط الحسابي
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 ) 1,١١ من 5,8١4 (األول لالسؤا إلجابات العام احلسايب ادلتوسط وبلغ التعليم،حتت إشراف وزارة  بعد عن للتدريب
 .مرتفعة درجة ذات ادلستخدم ادلقياس حبسب وىي
باحلاجة إلنشاء  ( 5١٠١( ودراسة القاسم  5١١8العجاجي   دراسة مع تتفق الدراسة إليها توصلت اليت النتيجة وىذه

 تدريبية برامج تقدًن( اليت أوصت ب 5١١8منصة تدريب عن بعد للمعلمٌن وادلعلمات أثناء اخلدمة ، ودراسة احلمًني  
 التدريس اسرتاتيجيات رلال يف خاصة للمتدربٌن الفعلية االحتياجات مراعاة يتم أن عل  اخلدمة أثناء للمعلمٌن الكرتونية
 ىذا وتبين التصميم، عند التزامين غًن التدريب ظلط عل  ،واالعتماد الربامج تصميم عند ادلتدربٌن خصائص ،و احلديثة
 .احلديثة التدريس اسرتاتيجيات بعض عل  ادلعلمٌن لتدريب التعليم وزارة قبل من الربنامج

 للمحور العام ادلعياري االضلراف وبلغ) ١.252 – ١.111( بٌن السؤال األول لعبارات ادلعيارية االضلرافات تراوحت :ثانيا
 السؤال. عبارات اجتاه الدراسة رلتمع أفراد آراء تقارب إىل ىذا ويشًن( 621.١ 

 احلسابية ادلتوسطات تراوحت فقد مرتفعة حسابية متوسطات عل  مجيعها حصلت السؤال األول عبارات أن :ثالًثا
 منويتضح .األدىن حدىا يف ( 1,١١ من 5,266و  األعل  حدىا( يف 1,١١ من2١6,5  بٌن السؤال ىذا لعبارات
ا ىذ تضمنها اليت العبارات أن القول ميكن السؤال األول عبارات حول الدراسة رلتمع أفراد إلجابات العالية النسب
زارة و بإشراف  بعد عن ادلعلمٌن وادلعلمات أثناء اخلدمة لتدريب منصة إنشاء إىل تدعو اليت العوامل من كلها تعد السؤال
 ية .السعود العربية بادلملكةالتعليم 

 رابعا: إجابة السؤال الثاني 
 سؤال األول مت وضع تصور مقرتح دلنصة تدريب ادلعلم عن بعد بإشراف وزارة التعليم:ج الئيف ضوء ما أسفرت عنو نتا

 مقدمة:
 تصميما ادلصممة بعد عن التدريب عل  يتوقف اجلودة عايل ادلهين ( أن التطويرMary Burns   5١٠٠تذكر      

جيدا ، حيث يشكل التصميم التعليمي عنصرا ىاما خاصة يف التدريب عن بعد حيث أن سوء التصميم للتدريب عن بعد 
تصميم التعليم يف التصور ادلقرتح قادرا عل  إرباك التعلم وإحباط ادلعلم ادلتدرب ، وقد اعتمدت الباحثة عل  خطوات 

دلنصة تدريب عن بعد للمعلم أثناء اخلدمة حتت إشراف وزارة التعليم ، حيث يكون ىناك موقع إلكرتوين وتطبيق لألجهزة 
الذكية يشمل مجيع أساليب التدريب ، تدريب مباشر ، تدريب عن بعد بنوعيو متزامن وغًن متزامن حبيث يرتبط ببيانات 

ت مظلة وزارة التعليم   نظام نور ( يستطيع ادلتدرب الدخول إليو ببياناتو عل  نظام نور ومن  م التسجيل يف ادلعلمٌن حت
 الدورات التدريبية اليت تتوافق مع احتياجاتو ورغباتو وظروفو من حيث الوقت والطريقة اليت يتدرب هبا . 
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من  واحد. بعد عن الدورات لتصميم استخدامها ميكن و521يبلغ عددىا  التعليمي للتصميم مناىج متعددة ىناك     
 قبل من متكرر بشكل يستخدم والذي ،(التقوًن التنفيذ، التطوير، التصميم التحليل،  ADDIE ادلناىج ىو ظلوذج ىذه

 (.Mary Burns) ،5١٠٠اجلامعات يف التعليم والتدريب عن بعد. 
 Designوالتفكًن التصميمي  ADDIEويعتمد ىذا التصور ادلقرتح دلنصة التدريب عن بعد عل  الدمج بٌن ظلوذج 

Thinking االحتياجات  يركز التفكًن التصميمي عل  واالقتصاد، والبيئة اجملتمع عل  ادلستدامة التنمية تركز فبينما
 بٌن اجلمع يتم عندما. للغاية للتطوير مهمة مجيعها تعترب واليت العمل وصالحية التكنولوجية، واجلدوى البشرية، والرغبة
 .االستدامة وحتقيق تعزيز ضلو أكرب تأثًن التصميمي ميكن أن ػلدث التفكًن منهجية مع االستدامة مبادئ
 األساليب بٌن جتمع لالبتكار بأنو " منهجية التصميمي التفكير( Mary Catherine  5١٠4 وتعرف     

 (. 41التخصصات"  ص عرب التعاون والتحليلية يتطلب اإلبداعية
 ومبادئ من الفنية، األفكار وبٌن بينها واجلمع والتصميم، اذلندسة من أساليب عل  التصميمي التفكًن عملية وتعتمد
 األعمال. من عامل ريادة ورؤى االجتماعية، العلوم
اخلطوات  ىو تلك ولكن اإلجراءات، من دقيقة رلموعة وليست فلسفة، ىو اإلنسان حول ادلتمحور إن التصميم      
 ػلول اإلنسان حول ادلتمحور احتياجاهتم، النهج ومراقبة ادلستخدمٌن من باالقرتاب تبدأ أناالبتكار وغلب  تفرتض اليت

 الشخصية القيم يف النظر يتم حيث أساسي، البشري دور االستدالل فيو يلعب منظور إىل تقين منظور من ادلنظور
 اإلنسان حول ادلتمحورة األنظمة إنتاج يهتم أن احللول، غلب تصميم عند الثقافية واألوضاع وادلعتقدات، وادلواقف
 شلكن ىو ما حول يدور حيث أن السؤال األول" تنتج؟ أن ينبغي ماذا" و" ماذا أنتجت؟" بـ اخلاصة ادلشرتكة بادلسائل
ويركز التفكًن التصميمي عل  اإلبداع فيما ميكن أن ننتجو أكثر شلا ىو  اجتماعيا ،  مرغوب ىو حول ما والثاين ، تقنيا

ناحية  من األشخاص احتياجات لتلبية للمشكالت وطرق حلها احلساسية التصميمي التفكًن كائن فعال، يستخدم
 متعددة فرق قبل من ادلعقدة ادلشاكل حل التصميمي يتم التفكًن االقتصادية ، حيث أنو يف واجلدوى التكنولوجية اجلدوى

أوسع ، وتكمن قوة  تطبيق قابلية ذلا حلول للمساعدة يف توليد التحدي حول متنوعة نظر وجهات مع التخصصات
 .والعلمي  الثقايف وادلنظور العادلية النظرة و يقدمو الذي والتنوع الفريق قوة تقدير التصميم يف

 تدريب مباشر

تدريب عن 
 بعد متزامن

تدريب عن بعد 
 غير متزامن

المعلم  تدريب
 أثناء الخدمة
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 ستانفورد:خطوات التفكير التصميمي كما اعتمدها معهد جامعة 
 أوال: الفهم أو التعاطف 

 يف ىذه اخلطوة يركز فريق التصميم عل  مراقبة ومقابلة ادلستفيد وتعرف أكرب قدر عن اجلمهور واحتياجاتو واىتماماتو.
 حتديد ادلشكلة واحتياجات ادلستخدم من وجهة نظر اجلمهور وماىي احتياجات ادلستخدم النهائية؟ ثانيا:

  والعصف الذىين للفريق لتوليد العدد من احللول واألفكار اإلبداعية ثالثا: مرحلة التفكًن
 رابعا: مرحلة النموذج األويل، ويف ىذه ادلرحلة يتم إصلاز أو بناء ظلوذج دتثيل تقرييب واحد أو أكثر من األفكار لعرضو عل 

 ادلستخدم النهائي.
ستخدمٌن النهائيٌن ومالحظة ورصد ردود الفعل من عدد  خامسا: مرحلة اختبار ادلنتج وتبادل األفكار والنماذج مع ادل

 (Catherine ,2016) كبًن منهم.
ويمكن تصور تصميم تدريب المعلم عن بعد أثناء الخدمة في ضوء الدراسات السابقة كدراسة كال من 

 ADDIE( وباستخدام نموذج 2112؛ المطيري ،2112؛ عوض ،2111؛ القاسم، 2118)الحميري،
 وخطوات التفكير التصميمي، كالتالي: 

االحتياجات التدريبية بناء عل  الدراسات ادليدانية وتقارير األداء اليت يعدىا ادلدير  وتتناول حتليلمرحلة التحليل:  أوال:
ن احلادي ادلباشر وادلشرف الرتبوي ومشريف التدريب يف مناطق ادلملكة ويف ضوء التطورات ادلعاصرة العادلية كمهارات القر 

 .5١1١ورؤية ادلملكة  ،TIMSS، PIRLSوالعشرون، ونتائج االختبارات الدولية
واختيار ادلادة  التدريبية  تدريب متزامن أو غًن متزامن (  االسرتاتيجيةوتتناول إعداد مرحلة اإلعداد والتطوير:  -2

حبيث يكون التقوًن  وأدوات التقوًن(  QMااللكرتونية  وإعداد احملتوى الرقمي يف ضوء معايًن جودة ادلقررات العلمية 
وتقرتح الباحثة االستعانة  بأخصائي منصة مشس للموارد  تقوميا أصيال معتمدا عل  األداء ومستمرا خالل التدريب

التخصصات اإللكرتونية ادلفتوحة التابعة للمركز الوطين للتعليم اإللكرتوين من أجل إعداد احملتوى التدرييب الرقمي يف 
 ادلختلفة وفق احتياجات ادلعلم وادليدان الرتبوي يف ادلملكة العربية السعودية .

عل  مستوى عدد معٌن يتناسب مع أعداد  التطبيق الفردي  م مع رلموعات صغًنة: مرحلة التطبيق والتجريب -3
 .ومعاجلتها ادلعلمٌن وادلعلمات يف ادلملكة لتحديد نقاط القوة وتعزيزىا وحتديد نقاط الضعف

 مع رلموعات كبًنة. ادلنصات التدريبية متزامنة وغًن ادلتزامنةتتناول استخدام  :مرحلة االستخدام )التعميم( -4
ادلتدرب ومهاراتو حيث سيكون ذلك شلكنا ويسًنا  وتقوًن حتصيلادلنصة التدريبية، وتتناول تقوًن  مرحلة التقويم: -4

التدريب للمعلم من خالل ادلوقع الشامل للتدريب والذي سبق  من خالل اطالع ادلشرف الرتبوي عل  ملف
احلديث عنو ويشمل  ادلباشر، ادلتزامن، غًن ادلتزامن( حيث أن ادلنصة مرتبطة بنظام نور ومن  م قياس أثر تدريب 

 ادلعلم عل  تعلم طالبو.
 ملخص نتائج البحث:
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أثناء اخلدمة بإشراف وزارة  بعد عن ادلعلمٌن وادلعلمات لتدريب منصة  إنشاء إىل حاجة ىناك أن البحث نتائج بينت
معلمٌن ومعلمات ادلملكة العربية السعودية(،  عينة البحث   نظر وجهة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية وذلك من 

 يف بعد عن للتدريب منصة  إلنشاء حاجة ىناك أن عل  يوافقون بحثال عينة من %) 86.48 ( نسبتو ما أن حيث
 ةالباحث فإن لذا موافقٌن، غًن( %1.8  (نسبتو ما أن حٌن يف ما، حد إىل يوافقون( % ٠٠.14  بينما  التعليم، وزارة
، ويف ضوء ذلك وضعت الباحثة   هاإلي ادللحة للحاجة نظرا التعليم وزارةعن بعد بإشراف  للتدريب منصة  بإنشاء وصيت

 تصور مقرتح إلنشاء ادلنصة .
 التوصيات: 

 بإشراف وزارة التعليم. ن بعدعادلعلمٌن وادلعلمات    لتدريب منصة إنشاء 
 ادلقرتح بعد عن يبتدر نصة الدل ادلقرتح التصور يمالتعل وزارة تنب 
 موقع إلكرتوين وتطبيق لألجهزة  وإنشاء الفين والدعم بعد عن يبالتدر  نظم ًنٌ لتوف اخلاص القطاع مع لشراكةا

 بعد.الذكية دلنصة التدريب عن 
 بعد عن التدريب قٌ يتطبية يف والعادل يةاحملل التجارب من الستفادةا. 
 خاصة فيما يتعلق جبودة ادلقررات. بعد عن يبالتدر  منصة تطبيق معايًن جودة التدريب عن بعد يف -
 بعد ب عنالتدري نظام إدارة متخصص دلنصة توفًن.  
 متزامن وغًن متزامن(. بعد بنوعيو  عن التدريبإعداد ادلقررات التدريبية وتقدًن  يف متخصصٌن مدربٌن إعداد  
 والتدريب والربرلة االتصاالت تقنيات يف متخصص وىندسي فين كادر توفًن 
  ادلرونة مبا يليب االحتياج بالنسبة لنوع التدريب عن بعد إذا كان متزامن أو غًن متزامن وإمكانية الدمج بينهما تبعا

 يعة كل برنامج تدرييب.لطب
 .قياس أثر التدريب عن بعد مبنهجية علمية دقيقة يف ادليدان الرتبوي 
 عن بعد غًن متزامن( حيث أن أظلاط  –عن بعد متزامن  –عدم االكتفاء بتوفًن نوع واحد من التدريب  ادلباشر

 البشر وذكاءاهتم متعددة وما يناسب البعض منهم قد ال يناسب اجلميع.
 ت:المقترحا
 تطبيق التدريب عن بعد. ومتطلباتوتنظيم وختطيط  بإدارة ادلتعلقة الدراسات من يدامز  إجراء -
 العربية والعادلية يف ىذا اجملال. الدول وجتارب بعد عن التدريب استخدام واقع عن دراسة إجراء -
  بإشراف وزارة التعليم. بعد عن للتدريب منصة إنشاء معوقات عن دراسة إجراء -

 المراجع العربية: 
برنامج مقرتح للتنمية ادلهنية دلعلمي ( 5١٠4أبو زيد، إنعام عبد الوكيل؛ امساعيل، رلدي رجب؛ عفيفي، أميمة زلمد  
 .٠5٠-42(،1  1، رللة العلوم الرتبوية، العلوم مبصر يف ضوء االجتاىات العادلية ادلعاصرة لتنمية األداء التدريسي



 املعلمين هظر وجهة من لها الحاجة ضوء في الخدمة أثىاء املعلم لتدريب بعد عن ثدريب مىصة إلوشاء مقترح ثصور 

 خيري  يحي عبدهللا مريم.أ                                                                       .السعودية العربية اململكة في واملعلمات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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فاعلية التدريب اإللكرتوين إلكساب معلمي ومعلمات الرتبية الفنية الكفايات (. 5١٠5 احلريب، سهيل سامل سلمان 
 التعليميف  واالتصاالتادلعلومات  لتقنياتادلؤدتر الدويل األول  ،E.A.B.D الالزمة يف ضوء االجتاه التنظيمي

 .1١2-582، تونس-والتدريب، احلمامات
دار الفكر  ،spss 18(. اإلحصاء النفسي والرتبوي تطبيقات باستخدام برنامج 5١٠٠حسن، عزت عبد احلميد زلمد  

 العريب، القاىرة.
 ادلواردتنمية  يف اإللكرتوينللتدريب  ادلفتوحةلتطوير استخدام جامعة القدس  مقرتحتصور (. 5١٠5حسين، عوض  
 .25 -22(، ٠ ٠ربية الدولية للمعلوماتية،الع ، اجمللةالسعودي اجملتمع يف البشرية

 (. مهارات معلم القرن احلادي والعشرون، ورقة عمل، كلية الرتبية، جامعة أسيوط.5١٠2حفين، مها كمال  
 معلمي لتدريب مقرتح الكرتوين برنامج أثر (.5١١8  اهلل عبد بن اهلل عبيد بن القادر عبد احلمًني،

لدى معلمي العلوم يف  5١4٠مستوى فهم طبيعة ادلسع  العلمي يف ضوء ادلشروع (. 5١٠1 زيتون، عايش زلمود 
 .٠12 -٠٠2 (،5 2يف العلوم الرتبوية،  األردنيةاجمللة  ،ببعض ادلتغًنات الدميغرافية وعالقتو األردن
(، 5١٠6أدوات عمل،  ترمجة زلمد بالل اجليوسي، –(. تدريس مهارات القرن احلادي والعشرين 5١٠٠ سوز، بًن 

 مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض، ادلملكة العربية السعودية.  
تصور مقرتح حلزمة من الربامج التدريبية الالزمة لتطبيق مدخل العلوم . (5١٠2 عبد القادر، أمين مصطف  مصطف  

اجمللة  ،الثانويةيف ضوء االحتياجات التدريبية دلعلمي ادلرحلة  (STEM والتكنولوجيا واذلندسة والرياضيات 
 .٠86 -٠42 (،4  4اجملموعة الدولية لالستشارات والتدريب  -الرتبوية الدولية ادلتخصصة 

(. التدريب اإللكرتوين ودوره يف التنمية ادلهنية دلعلم الدراسات 5١٠5عبد ادلعطي، أمحد حسٌن؛ زارع، أمحد زارع  
 .151-582(، 1عية، اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية، جامعة اإلمارات العربية ادلتحددة،  االجتما

احلاجة إىل إنشاء مركز للتدريب عن بعد يف وزارة الرتبية والتعليم من وجهة نظر (. 5١١8العجاجي، عبد اللطيف علي  
 سعود.، رسالة ماجستًن، كلية الرتبية، جامعة ادللك مشريف التدريب الرتبوي

 ، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.احلديثة التدريس اسرتاتيجيات بعض عل  العلوم
التدريب  ومؤشرات ًنضوء معاي يف اإللكرتوينمستوى جودة التدريب  (.5١٠1 عوض، حسين؛ سللوف، شادية 

 . 28-62( ،1 5العربية الدولية للمعلوماتية،  اجمللة ادلتدربٌن،من وجهة نظر  ادلفتوحةجامعة القدس  يف اإللكرتوين
 يفب الرتبوي يالعامة للتدرٌ  باإلدارةب عن بُعد يمقرتح دلركز تدرٌ  تنظيميتصور  (.5١٠١القاسم، ليل  محد عبد الرمحن  

 خالل والتدريب التعليم يف ادلعلومات واالتصال تقنية تطبيقات يف األوىل الندوة إىل مقدمة الرياض، مشاركةمنطقة 
 معةجاالتعليم، كلية الرتبية  سم تقنياتق، 5١٠١ل /أبري ٠6-٠5 ادلوافقىـ ٠61٠/ربيع ثاين 52-52ين  الفرتة
 .دو سع ادللك

دراسة حتليلية للربامج التدريبية لألكادميية ادلهنية للمعلمٌن مبصر يف ضوء االحتياجات  (.5١٠5 قشطة، ىيثم زلمد أمحد 
 ماجستًن، كلية الرتبية، جامعة طنطا، مصر.، رسالة التدريبية للمعلمٌن



 املعلمين هظر وجهة من لها الحاجة ضوء في الخدمة أثىاء املعلم لتدريب بعد عن ثدريب مىصة إلوشاء مقترح ثصور 

 خيري  يحي عبدهللا مريم.أ                                                                       .السعودية العربية اململكة في واملعلمات
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تصور مقرتح لربنامج تدرييب لتنمية مهارات التدريس لدى معلمات الفيزياء بادلرحلة (. 5١٠6مراد، سهام السيد صاحل  
دراسات عربية يف  ،STEMالثانوية يف ضوء مبادي ومتطلبات التكامل بٌن العلوم والتقنية واذلندسة والرياضيات

  .2١ -٠2 (،24  النفس،علم الرتبية و 
وثيقة استشراف مستقبل العمل الرتبوي يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية (. 5١١١مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  

 جدة. ،اخلليجالعريب لدول 
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 السعودي التعليم في منها الاستفادة وطرق  للمعلم الوظيفي ألاداء جقويم أساليب في الحديثت العامليت الاججاهاث

 املنصور  محمد محسن خالد. د
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 المستخلص
اسػػػنت الداا ةاسػػػرداانىػػػنؼدج ػػػادااػػػأستلدادلىقوػػػنددءداسػػػقا لدمعػػػوذدا ما دااػػػوع اضدا  ى ػػػ دك اػػػ د ػػػ د ػػػ ؿداسػػػنىنا د
ادلكونػق دادلتػنم  ردءدمعػػوذدادلى  ػظدءدنتػػ داانى ػ  دادلنع  ػػردكااػنودااحػىواق دكااناػػ اق دااػ دموا تتػػق دك  ػ دؽلكػػ د

اووػػاضداانا   ػػػضددك ػػق  دااػػػنودااأنػػق لدان  ػػ دج ػػػاداعل ػػرداانع   ػػػق داالسػػناقمدد أتػػقددكسػػػ داسػػنم  لداا ةاسػػػردادلػػأتلدا
كاانغذارداانا ىردااأقجتػردجأتػقدكا ػقدادلحػ ةدا اػكدكا  ئػنداق ػ دداناتػظداانػ ةا دكذلػقدمكةد تػ دءداانلػقدااػوع اضداػ لد

 نعػػػوذداكػػػقةؾدا تػػػقدسػػػقمددادلى  ػػػظدكشلقةسػػػقل دءداااحػػػوؿداا ةاسػػػ ردد  ػػػقدم  ػػػ دج ػػػادلػػػنكةدداسػػػنم اـداسػػػقا لد نىػػػ مددا
ادل اةسدكادلكناوفداارتاواوفدكااز   دكااط بردكاكا ق دا  وةدد عدلػنكةددمزكاػ دادلى  ػظداقدلتػقةا دكادلىػقةؼدايفػ مددءدكسػلد
 بكػندىتػتدمنتػػكد تػق انت دكمعػوؽلت داكػػك،د ولػوجض دضلػقاردضردلػػنكةددمػ ةالدادلػناظدادلكػػقة ظدءداانعػوذدج ػاد   ػػزد

(داأنهد7104اان ةا داجل  دد  قدم ا دهذهداا ةاسرد قد ق داهداانعناندااىقدلضدانو داانى   دا ج  عد)اا ونتكو ددشلقةسق 
الدمو ػػ داماػػردسقوىػػردككااػػنددج ػػادصلقجػػرد ػػلدادلتػػق اردااعػػق  دج ػػادا ما دءدبتػػظدااػػأت داانى    ػػرداػػ،دضفدضمةا دمة ػػق د

ج ػػػػادا ما داػػػػهدجواسػػػػلد نىػػػػ مدداػػػػ د تػػػػنابردج ػػػػاداانى ػػػػ  دكااػػػػنى  دا نبػػػػقةا دااطػػػػ ادءداىتنتػػػػقادا  ػػػػوةدااعق  ػػػػرد
دكاإلنحقؼ د  قدا قدب د  دبا زدادلى  ظدءدااغقالدد

دمع   دادلى   داانع   ق دااأتق  ر دادلتق اردادلتأ ردددالكلمات المفتاحية:
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Abstract 
The study aims to identify the latest approaches in teacher's 

professional performance assessment through reviewing the components 

utilized in teachers' assessment in the advanced education systems. It also 

aims to define the major difficulties and challenges that thy face and how to 

make use of them. The study used the descriptive analytical approach. The 

most important results confirm the importance of evaluation and feedback 

resulting from it and it is the richest and most useful source for improving 

teaching and has an important role in the satisfaction of teachers and their 

work in the classroom. It also emphasizes the need to use several methods 

of assessment involving school leaders, educational supervisors, students 

and parents. With the need to provide teachers with the skills and 

knowledge identified in advance so that they can be held accountable and 

evaluated objectively, in addition to the training of educators participating 

in the evaluation of the discrimination of good training practices. The study 

also supports the EFA Global Monitoring Report (UNESCO, 2017) that 

there is no conclusive evidence of the effectiveness of a performance-based 

approach to improving educational systems. The inclusion of student test 

scores in improving performance-based pay has multiple undesirable 

consequences for education Learning and equity, they also limit the 

motivation of teachers. 

Keywords: formal evaluations; professional accountability; teacher 

appraisal. 
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 مقدمة:
ىت ػقددواج ر دك تلداع ردااى ش دكاسن ىقاداانعأ ق داجل ا د دكان حداأػقدااعناةا داااانى   دس ةمأقدج اداختق دداىزو

آاق دوقحلظدؽلكأأقداانك  د عدااح  ق دكا و ق  دك واوأظد ت كاظدد  قدغلى،د أق دداكاندواردكسىقمددكا ئنداننق نق
دكةجقدداقج ظدا ب ئردااطب ى رد

اىػ دااػنى  دكاػ كفدااػنى  دااكػ،دداعنحندج اداالاناقؽداقدل ةسػرداعػ ألد فداالاناػقؽداقدل ةسػردالداانى   دالداك 
ااع ػػقـداػػ كةهد  اػػنؾدا عىػػق دج ػػاداااعػػندكبع ػػ داان ػػق دادلكػػرتؾداػػذاداػػلفدةاػػعدسلن ػػق دااػػنى  داكاواػػرداناع ػػ دداانى ػػ  دء
 دءداانى   داانع ـ

 ط وىتػػق دادل ة ػػردءدةااػػردادل  كػػردااىنا ػػردانعقمستػػقداجل  ػػعدكاكاواػػردكوأ ػػردكاعنػػقدادك فداانى ػػ  د تػػ كا رد كػػرت ر
اانى    ػػػرددكاػػاماةا دا ػػػوواةددألناؼدادلىأ ػػػردمكةدا ماػػهدءدسػػب ،دبتػػػ داانى ػػ  وػػنؼد ػػػ دا وػػداػػلفداكػػػ،د7101ااتػػىومارد

بن دج  ت دادلزا د  داجلتػ دا وسػوؼد أبنػقدضرد أػلد ػعدااط بػردكاكا ػق ددامكاةد أووردهب دكاجملن عدايف ضدكادل اةسدكادلى  ظ
ددا وةه 

دبع ػػ داهػ اؼداانى ػػ  دا ج  ػػعاانعػػ ـدءددادافا   ػػ دج ػد(7104)اا ونتػكو ددانعناػػندااىػقدلضدانوػػ داانى ػػ  ك ػق دا
ادكالانقددلىنارد تدان داخل ،دكاا  دك قدهوداإل نا دادلأقسلداختق هدىتقؿدكسوجهددكهذادهود انط لدب ا دادلت كا ق دب ا ن

  ىكدادلتق اردكاا دس داكوفداغ قهبقداثندءدبع  داانع ـدادلأكومد
 ااػػػػػػػػػػػػذمداى ػػػػػػػػػػػػ دااػػػػػػػػػػػػأش دكاكػػػػػػػػػػػػو  داتػػػػػػػػػػػػودألجأقوػػػػػػػػػػػػندادلأتو ػػػػػػػػػػػػرداانى    ػػػػػػػػػػػػردك فدا  ى ػػػػػػػػػػػػ دااػػػػػػػػػػػػ كةدا اػػػػػػػػػػػػنودء

د–ااعق ػ دد–ادلػنى  دد–ادلعػ  دد–ادلاكػندد–اابقىتػ دد–ادلنأ ،دد–ادلمط دد–ادلنيبدكهود دادلتنعب  راقجنبقةه داائنكدداابكنارد
امد ػ دهػػذهددىػنؼدادلى ػػ قل  دكاجػ د  ػ داكلػػقعدمػ ج داهن ق ػػكادلتػػ كؿددجػػ دضماةددكمعػوذدمى ػػ دااط بػردكادلتػ كؿدادلنشػ  

اقسنم اـدكسػق ،دكاسػقا لد نأوجػردداأمنووفدءدااى ، دكغلى ت دو بنه   دػلازدكدا و حدءد وس دزل م ددا ش ق دهض
د(دد7101)اجلق ىردااىنا ر دد دكس قسدظلوه  دكشنحدس و ت داآلاق ت اع قسدمى  
 دكا ووػػوؿدضرد اػػ دغلػػلداالهن ػػقـدىػػقاداجلػػومدمػػوا داانى ػػ  داادهػػض تػػ كا ردادلى  ػػظدا سقسػػ ردكهػػذاداىػػ دافدد

(د فداانعػػوذد ػػز دالد7100انطػوانداسػػقا لدمعػػوؽلت د فداانعػػوذد ػ دااىأقوػػندادلت ػػردءدمطػػوانداانى ػػ  د  ػقداػػنلدااك ػػئ د)
وػوةددانجزاد  داانى    دكا ثندس بنقدكضغلقانقدءد تقةهدكننق جهد  د تر دك  د تردا نلدالفدو ؽدج   ػرداانعػوذدمىطػضد

دىتقمسنػػقدءدااكئػػ د ػػ دااػػأت د ػػق دكجػػق  ن كاسى ػػردجػػ د ػػ لدوػػ حدااأتػػقـداانى   ػػضددك فدمعػػوذداما دادلى ػػ دػلنػػ،د وسىنػػقد ت ن
اانى    ػػردااػػ داكاػػلدهػػذاداجلقنػػلداهن ق قلػػقدككاػػن داسػػقا لدج   ػػرد أحػػاردك ولػػوج ردانعػػوذداما د ى   تػػقد ػػق  دهػػذهد

ئردكاا دس دىتععلدصلقىتق دءدنت دمى    ردسلن اػردك  ػ دؽلكػ داالسػناقمدد أتػقدءداا ةاسردا نىنؼدج اداالجتقهق داحل ا
زلػػوةدنتػػقـداانى ػػ  ددنتػػقـداانى ػػ  دااىػػقـدءدادل  كػػردااىنا ػػردااتػػىومارد عنحػػندداػػذا دج ػػادمعػػوذدادلى  ػػظدمكفداػػ ه د  ػػ 

ا ربدرل وجرد تأ ردمكقةؾدءدانكػطرداانأ  ػردن دك   دكااذمد  د  اهدمناوؿدادلتقةا داااكناردكاانعأ رد  د  ،دضردآ 
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مىزاػزدااناكػ داإلاػ اجضدكمأ  ػردادلتػقةا دكاػنسداانابػردءدكددمكك ،دكو قاردشمح ردااانمكذل دمكةد ب دك ت دءدداابكنار
 دراانى  د  لداحل قدداظدااط ب

 :للبحث والحاجة مشكلةال
ءدرلقؿداات قسق داانى    ػردضردك ػومداىػلدااعحػوةداشقة دج مد  داانعقةاندكااباوثدكاا ةاسق داا دا نالد

افدنتػ دمعػوذد داع د ق دءداالوقةداالسرتشقممددلىقا داما دادلى  دااىنيب:دس قسق دكاػنا ل:دءدمعوذدادلى  ظدك تق انت 
مجلدءدااوسلدناتهدضردكدادلى   دداما دادلى  دءداا كؿدااىنا ردمىقيند  د  ،د ب دان ئ،دءدا قادسوا  د ى أرددلىقا داما 

( دك ذا داسػان دننػق لداىػلداا ةاسػق د7101)اجلق ىردااىنا ر ددمج د تومداابا دكاانطواندءدرلقؿدمعوذداما دادلى  
مأث هدءداما درداانعوذدادلتنم ـدىتقا نق دكافدمعوذدا ما دااوع اضدا  ى  دانهدالازاؿدهأقؾدسحوةدءداقج  داا دمأقكالايف  رد
لػػػى   دكافدنتػػػقـدمعػػػوذدا ما دااػػػوع اضدادلى ػػػوؿداػػػهدىتقا نػػػقدالداى ػػػ،د  ػػػقداةاػػػ داػػػهداتػػػبلدااى و  ػػػردد ػػػظدكمطػػػوانه ادلى 

هػ(دد0171هػ( دك)اااقاز د0102كااك وؿدءداىلدجأقونهدا  ندااذمداملدضرداجنبقةهقد عقا  دا دزل مدد)ااى ىقف د
 دا مادءدشلنػػػقودمعػػػ اندج ػػػادادلى  ػػػظد ػػػ د%1د66دوؿىتحػػػهػػػػ(دءدننػػػق لدمةاسػػػنهدجػػ د0171ك كػػالدمةاسػػػردااغق ػػػ مد)

 ػػ داالسػػن قةا دد%61ضردافدا ئػػند ػػ داقإللػػقار%د3د1نتػػبرداانعػػ انا دا  ػػنلدرلن ىػػردالدمنجػػقكودك قنػػل دااػػوع اض
كهػػذاداىػػ دافددادل ةسػػردالداػػنلداعل نتػػقدسق ػػ افددمن ػػلداأػػومد ػػواو دااعػػوددك ػػواو دااىػػى داػػ كفدامدمى  ػػ  دشلػػقداػػ ؿدج ػػا

(د7101ددكس دامة لدااػوواةدد اػ دكا  مػهدىت ػ داشػقةدكواػنداانى ػ  دآؿدشػ ند)ادلػواو  دااىقا راانعوذداحلقادالداتنم ـد
دسق  دكافنع   داحلقادا  ى  ظدكادلى  ق دا د أح دضردافدااادل  ندااحااضداخلقصداقاأتقـداااح ضدا نى   داائقنومدءد

(ددكاعنػػقداأنق جتػػقدضجػػقمددااأتػػندءداانعػػوذد7104 دكسػػ داكوػػلدمةاسػػرداجملػػ مد)ق ػػ،دءدج   ػػرداانع ػػ  ادل ةسػػردءدااغقاػػلدغل
داحلقادانكوفدا ئند    ردءدلو د ىقا داجلومدد

د:دراانقا داانتقاال   دهذادادلأط  دالفدب ا د كك رداا ةاسرداكوفدءداإل قاردج اد
دئردءدمعوذدادلى  ظ؟اات اؿدا كؿ:د قهضداانوداالجتقهق داحل ا

داات اؿداائقين:د   دؽلك داالسناقمدد  دهذهداالجتقهق دءدمعوذد ى  داانى   دااىقـدءدادل  كردااىنا ردااتىومار؟د
 هدف الدراسة:

ى  ظدل ؼداا ةاسرداحلقا ردضغلقمدض قاق دزلن  رداألسئ ردااتقاعردكاانىنؼدج اداانوداالجتقهق دااىقدل رداحل ائردءدمعوذدادل
دادلى  ػػظدءدنتػقـداانى ػػ  دمعػوذبػ اق دكاجػػوا دمتػقج دءدااككػػ دجػ دآةا د نبحػػنددءدااػأت داانى    ػردادلنع  ػػردانعػ ذد

متػقج دمعػوذداقج ػردداسػقا لألدكب اػ دادلى عػق دادلتػببردا ووػوؿدضرد عقةنردان ػ دااػأت دءدادل  كردااىنا ردااتىومارداحلقا
 موا دا ئردمى  دضغلقا ردكمى   دجقاداجلومدددءد

 أهمية الدراسة: 
ك اػ ددانووػ ق داىػلداا ةاسػق دااىنا ػر دكا  أب ػػر دكادلػػ  نا دااى   ػػر ػق  دهػذهداا ةاسػرداسػنجقارندداألهمية العلمية:

ءداسقا لدمعوذدا ما دااوع اضدا  ى  دكونؽداالسناقمدد أتقددااىقدل رداحل ائراالجتقهق دىتوؿدبائ رداادنتنناداع رداا ةاسق 
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 دكس دختن داا ةاسرداحلقا رداأنق لد ا  ددا بقىتئظدك ا د  د ػ ؿدااأتػندءدادل قةسػق داحلقا ػردانعػوذدءداانى   دااتىومم
اات قسػػرداانى    ػػردءدادل  كػػرددعاحػػأقددادلنقىتػػردادلى  ػػظدكالجتقهػػق دااىقدل ػػردك  ػػ دؽلكػػ داالسػػناقمدد أتػػق دكضثػػنا دادلى و ػػق 

ااىنا ردااتىوماردكادلتن ظدءدهذاداجلقنلد  د  ؿدونحداخلربا دكا اكقةد  داا كؿدا  نلداا دكا تلدنا دادلكق ،د
دك   دمتداانغ لدج  تقد

كسػ  ردءد   ػرد ونػهداى داانعوذد ز نداسقس قد  درل وجرد نكق  رد  داحل وؿدا  كػق ،داانى داألهمية العملية والتطبيقية:د
ااػأت ددكبع  داه ااهدك نا  ه د  قدافداانعوذدشنطداسقسضداػاماةدداانشػ  دد نػهدػل ػضاقاردا عل رداناتظدنت داانى    د

(داػئ ثد7101  داذل ةدءدادلواةمداابكػناردكادلقماػر داػذاد ػق  دةاانأػقدااط وىتػرد)ةااػردادل  كػردااىنا ػردااتػىومارداانى    رد
زلػػقكةد أتػػقدكوػػ دو ػػوحدىتكو نػػهداقج ػػردك واوأػػهد تػػ كؿد نىػػ أردهػػ انقد ػػ دادلتػػنولداائقاػػ داػػأ دج ػػادبتػػظداننق  ػػرد

د وعاضداحلكو ردكالش دافداانعوذد  داه دااوسق ،دادلتقج ددج اد ا دد
 حدود الدراسة: 

دمعنحندىت كمداا ةاسرداحلقا ردج اد قدا ض:
االجتقهػق دااىقدل ػرداحل ائػردءداسػ  لدمعػوذدد ىناػردا ةاسػردءدىتػ هقدادلولػوجضدج ػاا هػذه معنحػن:دالحددود المضودضةية

 ػػقدسبػػ،د- ى  ػػضداانى ػػ  دا كااسػػقا لدمعػػوذدكالدمكػػ ،دهػػذهداا ةاسػػردك  ا ػػرداالسػػناقمدد أتػػق دد ا  ى  ػػظدا ما دااػػوع اض
ددااكبقةد ى  ضدمى   دكا ى  ضداانى   دا ه ضداكدا  أيب ددكا د-اانى   داالان ا ض
دهػدد0111-0106:دااىقـداا ةاسضدالحدود الزمانية

دد ى  ضداانى   دااىقـداانقاىظداوواةدداانى   دءدادل  كردااىنا ردااتىومار:دالحدود المكانية
 منهج الدراسة: 

ادكااػػذمد دضناػذ داا ةاسػػرداحلقا ػػردكاػػ دادلػػأتلدااووػاضداانا   ػػ اانا  ػػ،دج ػػادانجػػقكودااووػػ دكااناتػ دضرداانع ػػ  د ىن ػػ ن
 دكننػػػػق لدااباػػػػوثدكاا ةاسػػػػق دااتػػػػقاعردضلػػػػقاردضردننػػػػق لدايفق ػػػػردااأتناػػػػردادل جو ػػػػرداقاػػػػ ا ،داابائػػػػضدكادل شػػػػنا دادلنقىتػػػػركد

  ػقدافدهػذادادلػأتلدسػقة دج  ػهدااى اػ د ػ داا ةاسػق دااتػقاعرد ا دددTALISاا كا ردا نى   دكااػنى  داالسنعحق ا د
دااح ردمبولوعداابا داحلقاد

 الدراسة: مصطلحات
ضوػ اةداىتكػقـد عرتنػرد طػ دمىػ ا،دادلتػقةدكمحػوالداالجتػقهدءدلػو د ػقدمتػاندجأػهدااب قنػق د ػ د منىػ   ج   ػراانعػوذ:د

(ددكاعحػػ دانعػػوذدادلى ػػ دءدهػػذهداا ةاسػػردض نا  نػػق:دامدج   ػػردمواوػػ،داػػظدادلى ػػ د03 دص:0667 ى و ػػق د)ااػػودىتطػػل د
د  ىتتق دمتدمع ؽلتقداكك،دةمسضدك أت داكدا دةمسضدكونؼدآ ندىتوؿدج   رداان ةا داأنلدجأتقد

االجتقهق دااىقدل رداحل ائر:داىت اثدعتن دكمب وة دىتػ ائنقدج ػاداػ دجػ مد ىعػوؿد ػ دااى  ػق دادلمنحػظدءداسػقا لدمعػوذد
د(دد01ص:دد7110ا ما  دكس دجتقكو دهذهداالجتقهق د نىت رداااكندضرد نىت رداانطب  د)جقا ا  د
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 االطار النظري
 اةلية التقضيم:ف

مزكاػػػ دادلى  ػػػظدانطػػػواندا ما دااػػػوع اضد فدااغػػػن دااػػػن   د أتػػػقدجأحػػػنا دهػػػق ظدكمعػػػ ذدادل ىتتػػػق دادلى ػػػ دداىنػػػربدمعػػػوذ
افدانت ػػردادلػػ اةسدجقا ػػرد دكهػػذاد ػػقدالىتتنػػهدا  ػػقثدءدمبػػ    دس  ػػردااتػػ دكبتػػظدشلقةسػػقل داانى    ػػرداكػػك،دااىػػ،

مطواندادلى  ػظدد  د  ؿدمج عدا واقؿدج اداالسناقمدد  دشلقةسق داان ةا داجل  دس ةدددلن دابأق دانت ردمى  ا ما د
د(دBarber and Mourshed, 2007)دادلن  زا 

كااناح ،داا ةاسضدك ومدج سرد بقشندداظدمع   دادلى  ددكاقانا د  دافداا ةاسرداحلقا ردملدمع دج اداماردمئبل
 ادافدااى سردثقانردكافداالةمبقطدضغلقيبداػظد ػقدان عػقهدادلى  ػوفد ػ دشلقةسػق دكاسػ  لدا ط بردضالدافدهأقؾدمةاسق دم   دج

معػػػػػوذداما تػػػػػ داانى   ػػػػػضدكااناتػػػػػ دءدشلقةسػػػػػق داانػػػػػ ةا دكااػػػػػ داػػػػػ كةهقدؽلكػػػػػ دافدمػػػػػ ثندءدااناحػػػػػ ،داا ةاسػػػػػضدا ط بػػػػػرد
(Hattie,2009; Foundation, 2010د)ػقداماددذلػقدمكةد تػ دءد دكهػذاداىػ دافداقج  ػردمعػوذدادلى ػ دمػربود ود 

 ,OECD تقةال داانى    رد  د  ؿدب ا دكمطواند وانلدزل مدد  داان ةا د)مطواندادلى  دك تقج مهدج ادبتظد
2013; Isore, 2009ػػػػقدا ػػػػقدمتػػػػقج دءدبتػػػػظدااى سػػػػردكااػػػػرتاا داػػػػظدادلى  ػػػػظدكااط بػػػػرد(د  (Gates 

Foundation, 2013جػربدكمبػقمؿداخلػربا دادل قةسػق داااىقاػردد ػ داانعػوذدانوػرداأكػنددادلتنتعقمواندادلى و ق دكدد(د
 دا اػهذل قدمػأث دضغلػقيبدج ػاد تػنولداانلػقدااػوع اضدم كا دادل ىتتق دج اداما هدادلى  دكدددد  قدانهدثبلدافدمعوذادل اةس

دد(دMichaelowa, 2002شلقدغلى هدجأحننادىت وانقدءدااب ئق داانى    رداااىقارد)
ك عقا  دىتوؿداانى   دكاانى  د ق رد تن نددضردضغلقمد ى و ق دانت رداانى   د(دضردافد7105ك دادلأحوةد)كا

كاكػ دااىػقد ػأمادداناتػػظدد-ةاػػ داعل نتػقدد–اػ  دهبػ ؼدادلتػق ارداعػ ددءدبع ػ دا هػ اؼدااػ دمتدكلػػىتقايفػنوداانعػ ـد
دددادل قةسق داانى    ر

 أساليب تقضيم أداء المعلم: 
دهبقداشمقصدسلن اظد ػ د دق قدل ىتتػاكد قة تػق د دما ػ،دادلػ اةسهأقؾدااى ا د  دا سقا لدادلتنم  ردءداانعوذداعـو

ددكاػأ د(Gates Foundation, 2013)دااط بػركمع   ػق داما دادلى  ػظدكمى ػ ددكاالسنعحػق ا دااط ا ػرااحػا ر د
دقاتػ قؽداات قسػضدكاال ن ػقجضادانى   ردنن جػردانػأثندم ػ دااػأت هذاداانأوعدكاال ن ؼدءداسنم اـدا سقا لداظدااأت دا

ددك فدااػػنودااػػأت داانى    ػػردد(Isore, 2009)ا ما دك تػػق اردادلى  ػػظمعػػوذد ػػعد ػػ دآةا داكػػأفد ػػقدغلسددكمكةهدءدمػػوا 
 Organisation for Economic)رداجىق دءد أت رداانىقكفداالسنحقممدكاانأ  ردكاا دمىنؼداقإلصل  زادادلنع  ر

Co-operation and Development)اػػددا نحقةنادكم جاد((OECDاعػ داجنػرب داا ةاسػرداحلقا ػردننػق لدد
 أط عنػػقدد(OECD)كااػػ دمكػػنؼدج  تػػقد أت ػػردد7100اىػػقـددTALISاا ةاسػػرداالسنعحػػق  رداا كا ػػردا نى ػػ  دكااػػنى  د

ا قنػق دجناىػردكمأػنلدااى اػ د ػ داا ةاسػق دكاإلىتحػق ا ددسقجػ دا جتقهق دااىقدل ردءداسقا لدمعوذدا ما ألد  ػقد ن ػ د
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انوػػرد كػػ داابقىتػػ د ػػ د عقةنػػرداانجػػقةادكااباػػوثدا احػػوؿدد ػػأحد ػػ د  ذلػػقكمػػوانداىػػق ندكاسػػىنقدانبػػقمؿداتةا دكااػػنى   د
ددددج ادض قاق دا  كق ،دادلكرت ر دكب ا دادل قةسق داجل  د دكاالسناقمدد  د ربا دم  دا نت ر

  ػقدددمى ألدسػنرد كونػق دس %د  دمع   ق دادلى  ظدد30كس داعتن دننق لدم  داا ةاسرداالسنعحق  ردافد
د(دكهض:Smith and Kubacka, 2017اكةماهقدمس  دك واق قد)

 مدونة أخالقيات المهنة: -1
محػ ةهقدااتػ طق دااىق ػرداكدهػضدرل وجػرد ػ دادلبػقمتداانو  ت ػردادلكنواػر دااػ د:دسواجػ دااتػ وؾاكددا  س ق دادلتأػرد  كنر

ادلأت ق دادلتأ ر دكاا دمىن داقاناح ،درل وجرد  دادلىػقا دا   س ػرد)اكدااعػ  (دادلىػرتؼدهبػقدك ىػقا دااتػ وؾدادلتأ ػردااػ د
د(دIIEP,2019غللدج ادمج عداجىق دادلتأرداالانزاـدهبق)

 داػق  نلادضلػودانػ حدضاػ اؿدضىتػ اعلقدءداا ػلدا ىت ػقفدج ػدمتنم ـد  كنردا   س ق دك  كنردسواج داات وؾ
داانااطػػػق دادلتأ ػػػردءدااغقاػػػلدا ػػػعدافدا كردمن ػػػزداهن ق تػػػقدج ػػػادا   س ػػػق دكاائقن ػػػردج ػػػادااتػػػ وؾدد كنقاػػػرد  كنػػػردكمعػػػـو

ا   س ػػق دانو  ػػهدا جىػػق دكمعػػ ذدادلبػػقمتداانو  ت ػػردا   س ػػردكاانأت   ػػردكااعقنون ػػردكفقاػػردادلتػػنا  ا دكاحلاػػق دج ػػاد
د(دBanks, 2003ادلىقا دادلتأ ر)
اد71تػػحدمكادىتػػوؿد ػػ كنق دسواجػػ دااتػػ وؾدا  ى  ػػظدءدكابػػظداسػػنىنا ددلد داتػػ ؼدضردسػػقةا دمختػػرءددا ػػ ن

افدا  ػػ كنق داثػػنداػػقانيدءدبتػػظددءداجملػػقؿداانى   ػػضدااىػػق  ظااػػ دمناػػلدءدمطػػواندسواجػػ دسػػ وؾددا ػػأت معػػ ذدادلتػػقج دد
ددد(McKelvie-Sebileau, 2011)ا   كنق داثنداقانيدءداحل د  دسو داات وؾداذلواردادلتأ ر د  قدافد

 الصعضبات والتحديثات التي تضاجه تطبيق مدونة أخالقيات المهنة: 
ادمػ ةغل نقدانتػت ،داانىػقكفدكاجلتػومدادلبذكاػردج ػادوػى  دادلأتو ػردىتػتداػ ةؾداجل  ػعدادلىػ وفد منط لدادل كنق دادلتأ ػردمأا ػذن

االانعقةدضردآا ق دا سقس ر دكك ومدآا ق دمأا ذاردكالارد فدااع  ددج اك ومداماقؽدكاسعدااأطقؽدكادلىك د  قدمنط لد
الدب مدادل كنق دآا ػق داااػ غدجػ د دكآا ق دااا غدج دادلمقااق دكاانجقكوا د نهدااوالاردػل د  داىقا نتقداإلناق 

د  قدمنط لدم ةابنقدجقا نقدءدادلتق ،دااعقنون ردددددادلمقااق داكدضنزاؿدااىعواق د
ىتػػوؿد ػ كنق دسواجػ دسػػ وؾدكءدىت عػردااأعػقادااػ دجعػػ هقدادلىتػ دااػ كادا نمطػػ  داارتاػومدءد أنػ اهدااكػرتكيند

 قدا ض:دافدادل ئقؽددءدمطب  دسواج داات وؾ ق  داانودااحىواق داا د  نهقدادلكقة وفددمع   داانجقةاداحلقا ر كدادلى  ظد
الا دافداكوفدضازا  نقدكاكك،د كنوادك نا دج  هد فدااكئ د  دادلى  ظدالداىناونه دكافداكوفد  دل  د أػقهلدضجػ امد

ب،داالاناقؽداقدلتأردكافدانا ػعداكػك،د تػن ندا نطػواندكافدمكػوفدهأػقؾده ئػردمكػنؼدادلى  ظدىتتداات هدااطقالدادلى  دس
دا  ن ددد(IIEP, 2011)ج  هدكمنا عد وامهد   قداـز

 د  كنردسواج داات وؾدااوع اضدكا  س ق دااوع اردااىق ركمىن  دكواةدداانى   دءدادل  كردااىنا ردااتىوماردج اد
درداقدلى  ظدكالداو  د  كنق دسواج دس وؾد قو
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 الزيارات الصفية للمعلم: -2
كهػضدادلكػوفدا شػتندكا  ئػنداسػنم ا نق د  ػقدا ػقدد ػوهندج   ػق دمعػوذدادلى  ػظدءدمج ػعداضلػق دااىػقملداازاقةددااحػا ر ئ،د

دداكدادلعـودءدمعوؽلق دادلى  ظ دكمىن  دج ادك ومدات د كرتؾدا ن ةا داجل  دا لدادلى  دكادلناسلدمىنربدااىأحندا سقسض
كان ػػػػػػزدادلناسبػػػػػػوفدج ػػػػػػادادل قةسػػػػػػق داانى    ػػػػػػردكااعػػػػػػ ةددج ػػػػػػادمأتػػػػػػ  داااحػػػػػػوؿداا ةاسػػػػػػ رداىػػػػػػ قفداما تػػػػػػقداانا ػػػػػػعدكمأ  نتػػػػػػقد

(Marshall, 2009)اختق دااعناةا داااوةارددكمن حد ناسبردااناقج  دءداااحوؿداا ةاس رداالو عدادلبقشندج اد  ا ردد
 ػػػ دادلى  ػػػظدادلكػػػقة ظدءداا ةاسػػػرداالسنعحػػػق  رداا كا ػػػردا نى ػػػ  دكااػػػنى  دد%د63اػػػقمدكمن  ػػػزدادلىػػػق ظدكج ػػػ داانى ػػػ  ددكا

TALISا ػ انداػأفدج   ػق دادلناسبػرد قنػلد ػز اند ػ دمع ػ  ت دد00ءدد7100اىػقـدد(Smith and Kubacka, 
جىػػػق دضماةددادل ةسػػػردادلػػػ انداكداىتػػػ داد-سػػػوا دا قنػػػلد ى أػػػرداـداػػػ د ى أػػػردد-دكاانعػػػوذدكانػػػوردج   ػػػق دادلناسبػػػردد(2017

(OECD, 2013)ا ن انػػقدشقسػػىنقداػػظدااػػأت داانى    ػػر دكاولػػحداأػػقداػػنكن ددقددكختن ػػ دهػػذهدااى   ػػق دءدض نا الػػ
ااطناعػردااػ دمػن دا تػقدج   ػق دادلناسبػردءدشػ  ضدد(Bruns, Gregorio, and Taut, 2016)ك وة وةاقدكمقك د
كمتػػج ،داقاحػػو دكااحػػوةدداكػػضدمتػػنم  تقدادل ستػػردااووأ ػػردادلتػػ كاردجػػ دمس عػػردد61اكدد31اكدد12كااػػ دمػػرتاكحد ػػ لقد

كانعقسػػػ د ػػػ انكدادلػػػ اةسدادلتػػػ كا رد ػػػعد ع د ػػػظد ػػػقة  ظد ىن ػػػ ا  دك ن ػػػزدمع ػػػ  دزل ػػػض دك ع د ػػػظد ػػػ دا سػػػنافددادلى  ػػػظ
(OECD, 2013)ددد

  انمدادلػ اةس دكهػضدواػقةا داػ د ق دءدنطقؽد ت كاا  ى  ظددكءد قا زاق دمأ ة داازاقةا داا و  ردا دادلى أر
ااػػػ  وؿدضرداااحػػػوؿددكمنىػػػ  دم ػػػ داجلػػػوال  د« ػػػوال دااػػػنى  د»ةمس ػػػرداػػػن د ػػػ د  ذلػػػقد ناسبػػػردادلى  ػػػظدكمىػػػنؼداقسػػػ د

ددا ػقدننػق لداازاػقةا دااحػا رد(Harris et al, 2017)اا ةاسػ رددلناسبػرداانػ ةا دكادلتػقج ددءداحلاػق دج ػاداالنىػبقطد
تنم ـدادلى و ق دءد ىت دا ىت ػقفد اػنا دصل دا قدمدادلقن قدكسأغقاوةدضردد-ج ادسب ،دادلئقؿ–ودنتننقدكا داتضد ناقكمر

 ئ،دااأت دااعق  ػردءدمنأنتػضدك  اأػردشػ كقاوداقاوالاػق دادلناػ د دان ئػ،دااأنػق لد ػقداػظداك دنت نقدا نلددضج امدادلى  ظد
 دكهػذاداىػ دافدننػق لدم ػ داازاػقةا دمنىػ  دسلػقونداةا دادلػوعاظ%د  داانع ػ  داإلمجػقادادلتػنم ـدءدسػندد41%دكدد21

(Martinez et al, 2016)ددد
دد(OECD, 2013)كمىنػػربدج   ػػق دادلناسبػػردءدمجتوةاػػرد وةاػػقد ػػز اند ػػ دمع ػػ  دادلى  ػػظد اػػنا داارتس ػػرد)

من  ػزدادلناسبػردكاق ػ دداتةا دااػواةمدددا ػعدافد ػ انمداىن  دمأث دادلناسبردءد ومدداانى   دج اداجلترداا دمنوردادلناسبردكزلػوةدكد
ادلػػ اةسداالان ا  ػػردءدااوالاػػػق دادلناػػ ددؽل ػػػزكفدا سػػرداػػظدادلى  ػػػظدا  ئػػنداىقا ػػػردكادلى  ػػظدا سػػ،داىقا ػػػر داػػل  داوا تػػػوفد

(دداكػ د(Jacob and Lefgren, 2008وػىواردا ػربدءدب اػ دادلى  ػظدااػواسىظدءدادلأطعػردااوسػطاداػظدااائنػظد)
هأػػقؾدجوا ػػ،دسػػ دمتػػقج دءدبتػػظدج   ػػق داانعػػوذدجػػ دوناػػ داازاػػقةا دااحػػا ردك ػػ دم ػػ دااىوا ػػ،د ػػومددا ماددكهػػضدءد

ك ػػ ددض اد قنػػلدسلححػػرددلولػػوعدزلػػ مدكمػػ ك فدا تػػقدشلقةسػػق دمس عػػردمنػػ حدمجػػعدآةا دسقا ػػردا نأا ػػذدااغقاػػلداسػػن قةدداانعػػوذد
دلعو وفد  د ػربددكمةااػردك   ػقدامتػىلد ػربل د   ػقد قنػلدادل ىتتػق دكاانو  تػق دا ئػندااىوا ،دادلت ردااىنقد قدؽلن كهدا

داكددرل وجرد  دادلعو ظجأ  قداكوفدهأقؾداأنق لداانعوذدكسلن قمهدكمنات دادلوثوس ردددامتقسنق دمعوذج   ق دافدغلنمدادلعـو
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كااػذمدداع  ػظدنتػقـداانى ػ  دءدسػأغقاوةدددكا ؿدج ػاداعل ػرداانىػ مدءدادلد(Hill and Grossman, 2013) نى مدد
ج   ػػػق د ناسبػػػرد نىػػػ مددءداااحػػػوؿداا ةاسػػػ ردج ػػػاد ػػػ اةدااتػػػأردغلناتػػػقدا سػػػنافدكاخلػػػربا دكاإلماةاػػػوفددا ػػػهدضراانعػػػوذدداستػػػأ 

(Jensen et al, 2016)أحدانط سقند  دكمى مدادلناسبظداىطضد وثوس ردءددد دادلناسبق دادلنى مددداا د س
 التي تضاجه الزيارات الصفية: الصعضبات

ػقد كػرت نقدا  عحػومداػقانى   دااىػقاداجلػومددكافداكػوفدهأػقؾداماػقؽدج ػادادلىػقا دااػ دمىطػضدننػق لد الا دافداكوفدهأػقؾدات ن
اىقاػردا ووػوؿدضردا هػ اؼدادلأكػومد دكهػذاداىػ دانأػقد ق ػردا ػادافداػ ةؾدمج ػعدادلع  ػظدضردمػ ةالداسقسػضدكااػذمدسػػ د

 دكدلىقجلػػػرد اػػػ دسق ػػػلداىػػػلدااػػػأت دابأػػػق دس قسػػػق دمع   ػػػق دسػػػ   رواق دءدضغلػػػقمدااوسػػػلدكادلػػػواةمدإل ػػػنا داوا ػػػهدوػػػى
اانو دكاا ج ددبتظ  دا ،ددادلناسبردكاانعوذ تقةا دج اددكادلكناظدادل انا م ةالددءدكاسرتام ج ق دووا ردادل لدمن ئ،

دكوأ نقدءداسنا ثلداننقرلقكااأنكالد أ و  دد(Belize, 2012)اا ةاس رددادلأقهلان ةا ددادلى  ظدالط عا  قدؼل د
دءكلعداه اؼدا ى ،ددج امع   داجلومددكمىزازداائعردا ات  دمبقداك ،داان ةالدادل انا دج ادس ةدداناتظدد7116جقـد

دد(Nusche et al., 2011)دكادل ىتتق داإلةشقمرلقؿداان ةا  دككلعد ىقانمداجلومددكضناق هق دكمع ذد
ك  دااحىواق داا دموا هداازاقةا دااحا رداانا زدكؽلك دجزؿداثنداانا زدج دونا داازاقةا داجل قج ردكاأق دانؽد

دك ػػواةمد بػػ دط ػػلدكسنػػقداانعػوذدكهػػذادان ك ػػ د دا  ػػنلدادلىأ ػػر قنػػلد ػػواةمد ػػ داجلتػػق ددضر دكادلى  ػػظدادلع  ػظ ػػ ددوػػوا ن
ػقدءد اػ  دءج   ػق د ناسبػرد نىػ مددكااػذمداتػأ داانعػوذدا ػهدددنتػقـداانى ػ  دءدسػأغقاوةددااأ ق  دااىقدل رداا دىتععلدصلقىتن

ػقدآ ػندءد(Jensen et al., 2016)دفكاإلماةاوددكاخلربا دا سناف  اةدااتأردغلناتقددج ااااحوؿداا ةاس رد ددكصلػ دظلو  ن
ا سػػنافد تػػ كا رد ػػ ددك ع  ػػظد زل ػػض ػػقة   د ىن ػػ ا  دك ن ػػزدمع ػػ  دد ع  ػػظ ػػعددادلػػ اةسانعقسػػ د ػػ انكدمكػػ  ضدىت ػػ د

دكمنط لدهذهدااأت دكسنقددد(OECD, 2013)اانعوذد ضرد قنلداحلق ردضرد دكادلى  ظدادلع  ظ  دد ب دك واةمددووا ن
دا  نلدددادلىأ ر واةمد  داجلتق د

ل قفدض نا دج   ق د ناسبرددءدادلن ئ راقاز  دكااع ةا ددادلنمبطراانا اق د  د  ؿد قدسب دؽلك دااعوؿداأفد
داتةا ااع ػػػقـداقسػػػنئقةدداناع ػػػ دادلولػػػوج ردهػػػضدااػػػزدااحػػػىواق د ػػػعدض كقن ػػػرداانغ ػػػلدج  تػػػقدكاػػػود ز  نػػػقدجػػػ دوناػػػ د نىػػػ مدد

رل وجػرد  ااػرد ػ دجػ دددضردادلناسبرد  د  ؿدل ت ج   ق ددءا كةدا نادكضشناؾدادلى  ظدااعقا ردا نطب  ددكادلعرتىتق 
سػػوا د ػػقفداذلػػ ؼد أتػػقدةوػػ ددادلناسبػػرج   ػػق دااىجػػزدادل كػػ دءدادلػػواةمداابكػػناردكاناػػعد تػػنولداائعػػرداأنػػق لدانغط ػػردد ػػناسبظ

دد(Hill and Grossman, 2013)داانى   ج   ق دااأتقـداكدبتظد
 التحصيل الدراسي للطلبة: -3

انىػ  د  ػقد)جقمدد قدمكوفدننق لدااػنى  ( داػ الد ػ دااى   ػق دكادلػ    دددان زدهذادااأ و  دمن  زنادكالانقدج ادااأنق لد
ماى ،دهذادااأتلدءدادلتق اردموا  دااب قنق د  د  ؿدامكا دمع   د وىتػ ددج ػادنطػقؽدكاسػعددكذلػذادااتػبل داسىػنؼدهػذاد

 ,Anderson)دادااأنػق لاكدادلتػق اردااعق  ػردج ػد Ranson, 2013))دااأتلدءدادلتػق اردااىنػقداقدلتػق ارداانطب ع ػر
شػىب ردمكا ػرددهذادااأ و  دكس دا نتلدد((Hamilton et al., 2007 داكدادلتق اردادلتنأ ددضرداال نبقةد(2005
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 ىت دااأت داانى    ػرد فداوبحداارت  زداان  تضدجل اكؿداج قؿدضو حداانى   دءدكاهن ق نقدسلن انقدكاننكقةنادكاسعدااأطقؽدكد
 أنق لدادلنوسىرددك  دادلن حدافدانتعدنطقؽداسنم اـداداماددلنكةاردال نبقةد  لدبع  داإلو ىتق دس قسدسلن ق داانى  

ا ما  د نهداحل،دا كؿدااذمداعرتىتهداابأ داا كادءد أنجق دادلىقةؼداا و رددلىقجلرد تػقعلردادلى  ػظددج اا  ندااعق  د
دد(Fontdevila and Verger, 2015)دءدبع  د ومدداانى   

كان عدااتبلدءداننكقةد ئ،دهذادااأتقـدضرداانطػوةدءدسواجػ دااب قنػق دكاانع   ػق دكاال نبػقةا داا كا ػردكمطػوةد
ؽلئػػ،د جػػقنداػػ ا نددو بػػنت داأنػػق لدمعػػوذدادلى  ػػظددكةاػػ د(OECD, 2011)امكا دااع ػػقسدا طقاػػلدكادلى ػػ دكادل ةسػػرد

دااحقمةد(PISA)انت دجبق ا ردجاوارددكمثرد قدا   دهذهداجلق ا ردااىاواردءدسقج ددا قنق داننق لداانع   داا كادا ط اد
اقاب ػػ افدااػػ د ػػنلدا تػػقدمىػػ ا،د نمبػػق د (OECD) ا ػػ اندءد أت ػػرداانىػػقكفدكاانأ  ػػردءدادل ػػ افداالسنحػػقممد75جػػ د

ددك ػػعددااط بػػر دىتحػػ،دا تػػقدهػػ ال دااط بػػراما ددادلى  ػػظدمبػػقدان قشػػاد ػػع ج ػػادمة ػػق داج ػػادءدااعػػنا ددكااناقلػػ ق دكااى ػػـو
 ا  دض اد قدمتداان س  داكك،داج  دءدا ماردادلنى عردانا دا  ػنداػق ما دءدمج ػعداضلػق دااىػقمل داػ دانبػظدافدذلػذادااػنا د

دد (UNESCO, 2014)اوا  دكالاردكسقوىر
 دداكػأفدسػ ةددادلع د ػظدكب ػزال داتػ داااجػودمس ة دمة ق دا نبقةا دااط بردضمةا قند نزاا اندءدمع   ق دادلى  ػظد

كمنتػػ دءددااط بػػر كمعػػ ـدوػػوةددمس عػػردجػ داانى ػػ  دااىػػقاداجلػػومددكجػ دمى ػػ ددمة ػػق داال نبػػقةا دسػػت رداانا اػ    ػقدافد
اىػ ددجوا ػ،دمة ػق داال نبػقةا دمنػأثند  قدافدددومد تق داقج رد نى مداكأتقداقانأ   دىتح  ردجلت دااغقالداقدلولوج ر

 د  ا ػػرداكا ػق دا  ػػوةدكموسىػقل كسػ و ت دكىتػػواازه د تػقةا دااط بػػرددك ػ دم ػػ دااىوا ػ،: ػػقة دنطػقؽداانى ػػ   ددكسػ دمكػوف
ادلأػػػػقهلداا ةاسػػػػ ردكىتجػػػػ دااػػػػ ج دادلعػػػػ ـد ػػػػأت  دمكةدا سػػػػنافدكاثػػػػنه  دض كقن ػػػػق دادل ةسػػػػردك تػػػػنولدااػػػػ ج دكاانجت ػػػػزا  د

احلقا ظدااتػلداػ،دانػأثندااىػقندد  قدافدمأث دادلى  ظدءداما دااط بردمنا  ض دض دضفدااطقالدالدانأثنداقدلى  ظك ىق  أتقدد
 ,Clarke))داػػقدلى  ظدااتػػقاعظددك ػػ دن دداػػلفد نوسػػ دااػػ ة ق داىػػربدجػػ دمػػأث دانجػػقكودمػػأث د ى ػػ دكاىتػػ دجتػػقكوانداقاغػػقند

2017; Isore, 2009دد
مىن ػ دج ػػادد  ػقدا ئػػندمىع ػ اندءداسػنم اـدمة ػق داال نبػقةا كذلػذادعتػن دظلػق  دااع  ػردادلىػقاردكهػضدظلػق  د

بحػػ  هداا ةاسػػضد ػػ دآثػػقةدج ػػاد كقسػػلدااطقاػػلدءدضوػػقةد ىػػظدطوا ػػردكظلػػق  دمن ػػضدضردجػػزؿد ػػقدؼل اػػهد ى ػػ دااب قنػػق داا
(Meyer, 1997)اشػػكقالندكاختػذ دضصل ػػرتادادل  كػردادلناػػ ددكااوالاػق دادلناػػ دددددكسػ دنكػػأ دظلػق  دااع  ػػردادلىػقاردء

ددد(Sørensen, 2016)دج ا ددنداننكن د   ناندءدش  ضدكءدا زا دا نلد  داكةكاق
دمولػػاهشلػػقددا ئػػندا قنػػق دا ئػػند ولػػوج ردمولػػحداثػػندادلى  ػػظدءدبحػػ ،دو بػػنت كمنػػ حدظلػػق  دااع  ػػردادلىػػقارد

سلن اػػػظد ػػػ دااى ػػػند امػػػهدءدنعطنػػػظددو بػػػر داال نبػػػقةا دءدكسػػػلد ىػػػظداكد عقةنػػػق داػػػظداانع   ػػػق دادلتػػػنأ ددضردمة ػػػق
 ئ،دمبانمهقد  شنا دمنت دمبػقداكاػضد ػ دادلوثوس ػردا  الاػردج ػاداىقا ػرددااط برمة ق دا نبقةا دكهذادالداى دافدو أ نظدد
د كػػػػك  دااع ػػػػقسدكمىع ػػػػ داانى ػػػػ  دكااػػػػنى  ضردكةمبػػػػقداىػػػػومدااتػػػػبلدءد اػػػػ د دج ػػػػاد اػػػػ اماػػػػقؽدكاسػػػػعدد دكهأػػػػقؾادلى ػػػػ 
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(Darling-Hammond, 2015)ددكاػػذاداكػػك داىىػػت دءدك قهػػردضةسػػق دااعػػناةا دادلنى عػػرداقاكػػ كفدااوع ا ػػرد
دد(Baker et al., 2010)ا  ى  ظدج ادظلق  دااع  ردادلىقارداع د

 الصعضبات والتحديثات التي تضاجه التقييمات المرتبطة بالتحصيل الدراسي: 
ا تػػلدنن جػػرنددااػػ ة ق دضالدافدج ػػادضلػػود نزااػػ د ػػز اند ػػ دج   ػػق دمع ػػ  دادلى  ػػظكد ئػػ،ددمة ػػق دا نبػػقةا دااط بػػراقمػػلد

الد ئػػ،دد دكىتػػتداػػودمتػػكدجػػزؿدمػػأث د ى ػػ د ىػػظ داػػلفد اػػ داػػ  دضسػػناةانداػػأفدااػػ ة ق   ػػقدهػػود ىػػنكؼددانػػأث د ى ػػ دكاىتػػ 
 وثوس رد  شنا دم ؿدج اداىقا ردادلى  داع ةد قؼد  دادل

ذلػػقدجواسػػلدداكدمع   ػػقل دااط بػػرضردمة ػػق دا نبػػقةا ددكااػػ دمتػػنأ ااىعواػػق دادلانكلػػردج ػػادادلى  ػػظد  ػػقدافد
د بػػ ادا  ػػوةدااعق  ػػردج ػػادا ما ك اػػ د فداكػػىب رد نزااػػ د ددكضفدىتت ػػلدسػػ ب رد نىػػ مددج ػػاداانى ػػ  دكااػػنى  دكاإلنحػػقؼ

كمكج عداان ةا د انا داال نبػقةا  دكهػذاد ػقداػ ممدب د  دبا زدادلى  دضردم ت دنكو دا ئردمأقات ردا دوا رددؽل ،
ددااط برضرد زا د  دااىى دا لد

مةاسرداننق لددااط بردكاعنقددلقداعتنمه لدااىعقادكاائواادملداتاندج دبت د ب دءداما دكءدااوسلدناتهدالفد
نتق قندادلتق اردااعق  ردج اداال نبقةدد00نتق قندمى    قند كقة قندءدااربنق ل داسنم ـدد20ا  داو،ددا ط براانع   داا كاد

ااربنػق لدءداااػرتدد ػ دجػقـدد-انت ردشت  داىػلداازاػقمددءد ىػ ؿدااأنػق لدءد ػقمددااناقلػ ق دءدضوػقةدمع   ػق د2 أتقد
 دادلتػػق اردااعق  ػػردج ػػاداال نبػػقة دك أتػػقدانت ػػرددكملدمتتػػندنتػػد3 دءدىتػػظداطلاىػػلدااأنػػق لدءد7102ضردجػػقـدد7110

نتػػػ دادلتػػػق اردءداسػػػرتاا قدكمجتوةاػػػرد وةاػػػقدكااوالاػػػق دادلناػػػ د دبتػػػ دا ما دءدضوػػػقةداننػػػق لداانع ػػػ  دااػػػ كادا طػػػ ادءد
 د(UNSECO, 2017)انحأ  اادلنوس داكدءد ا،داانوواعداكد

ااى سػردكااػ دمباػ دءدد(Gandara and Randall, 2015)كءداا ةاسػردااػ دسػقـدهبػقد أػ اةادكةانػ ؿد
ب  ػ،دا قنػق داعػ داعتػن دننػق لددجق نػقد02اظدشلقةسق دادلتق اردج اد تنولدادل ةسػردكاإلصلػقودااى  ػضداألواػقؿدءدسػ د

دءداننػق لداانع ػ  دااػ كادا طػ اداخلقوػرداأسػرتاا قدكااربمغػقؿدكمجتوةاػرد وةاػقدكااوالاػق اا ةاسضددااناح ، دءد ػقمددااى ػـو
 تػػنع ندجػػ دااولػػػعدملداكػػ دهػػػذاداانػػأث د دكافدادلناػػ ددافدس قسػػق دادلتػػق اردادل ةسػػ ردادلنزااػػ دد ػػػقفدذلػػقداثػػندسػػ يبدلػػئ ،

داال ن قجضدكاالسنحقممدا   اةسدكااط برد
اةاػعدمكةا داربنػق لداانع ػ  دااػ كادآثػقةدادلتػق ارد ػ د ػ ؿدب  ػ،دا قنػق دد(Yi, 2015) ئػلدمةاسػرداػضدكدد
نا  ،دجػ ـدكس داعتن دننق لدااد قوردجب توةارد وةاقد7107ضردجقـدد7110مغطضدااارتدد  دجقـدد(PISA)دا ط ا

ددك ومدامدمأث دج ادمة ق دااناقل ق داكداىتن قؿدمتج ،دمة ق دمكفد تنولدااكاق ددا سقس ر
 مجتمعات التعلم المهنية: -4

ااواهب دكشلقةسقل داكضداااحتقدو  اهػ دالدا ننعػقمدد(DuFour, 2004)اسكندعداانامداجملن عدادل ةسضد تلدمااوةد
دكضظلػقداطػنحداانتػقاال دكااػنى  دكااناتػظ دكمناػقك د ددوناعػرداانأا ػذ ػ دىت ػ دءدااغقاػلددادلتأ ػررلن ىػق دااػنى  داكداا ـو

دكهػ دا ةسػوفددادلى  ػوفاناسػلدد-ج ػادسػب ،دادلئػقؿ–ااػضدادل  كػردادلناػ دد اا ةاسػ ردما ػػ،دااى اػ د ػ داااحػوؿددءاسػنا  دد



 

 السعودي التعليم في منها الاستفادة وطرق  للمعلم الوظيفي ألاداء جقويم أساليب في الحديثت العامليت الاججاهاث

 املنصور  محمد محسن خالد. د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

411 

 Philpott and)ءدادل ةسػػػردانعػػػ ذدوػػػوةددجػػ داانى ػػػ  دكااػػػنى  ددادلحػػػوةد دكاتػػػنم  وفدااكػػػواه دادلػػػ اةسضىتػػ لد
Oates, 2016)دد
اكػػن ،داننػػق لدمع ػػ  دا سػػنافدج ػػاد ى  ػػظد ػػ دضىتػػ لدادلػػ اةسداػػزكةكفد ى  ػػظدءد ػػ اةسدا ػػنل دكءدهواأػػ اد

ددد(دOECD, 2013 ةس ر دكا ة ونهدءدمعناند كنوا)كاأقسكوفدمع   ت دا   ةسرد عداات طق دادل
دا نى  ددانؽنى د ،د  ةسرداداا قدءدسأغقاوةدد دث ثضلوددادل اةسزلقكةدمن  زدداارتا رددكمو هدكواةددادلت  نى مددد

دادلػ اةسمى ػ دااطقاػلدكااناكػنمدااأعػ مددكختنػقةدج ادداالهن قـمىزوداانىقكفدكمن زددا عل ركاةاعد تق ،داقاغرد ب دداقاق دد
اأطػومدج ػادااػ ةسدكااػذمداكدمكا نداانى  داكد ػ دداإل نا  ر دكهض:دااباوثدادلت اانى  ددجملن ىق داائ ثراىت دااأ ق  د

قدا د (Hairon and Tan, 2017)ااط برداانمط  داانىقكيندكادلناسبردكاانا  ،دكااحع،داناتظداما داا ةكسدكمى  د
 تػػػلدااحػػػاوؼد ئ ػػػردكاػػػنؽدمى    ػػػردكاػػػنؽد ىأ ػػػرداناىػػػ دااػػػ ةكسدداػػػنؽشػػػأغتقم دانىػػػ ددءدادلتػػػ رلن ىػػػق دااػػػنى  د
انبػػػقمؿدادلعػػػنةدداكسػػػق دااى ػػػ،دك اػػػ د ػػػ ؿدداسػػػبوج قد ى  ػػػظدجكػػػنددضردث ثػػػر ػػػ دد ػػػ،داناػػػ ضوػػػقةددءداا ةاسػػػ رددكغلن ػػػعد

دادلنمبطػػػرل نا دااباػػػوثداقإللػػػقاردضرداانووػػػ رداػػػاجلقةاػػػرددواػػػراارتاااباػػػوثدكد أقسكػػػرداانجػػػقةاداان ةاتػػػ ردداكػػػأفدادلى و ػػػق 
دد(Hairon and Tan, 2017)كمىن د ططت دك أجزال داقننتقـدج ادادل اةسدا  نلدان ةاتت دد

 ػ د ػ ؿدد(Vescio, Ross, and Adams, 2008)اا ال ،دااػ دسػ  تقداقسػ ودكةاسدكآم ػزدكمكنمد
بتػػ ددادلتػػ افدرلن ىػػق دااػػنى  ددضردب ػػ  ت دااأعػػ مدجملن ىػػق دااػػنى  دادلتػػ داقسػػنم اـدث ثػػردجكػػندمةاسػػردمكا ػػردجتناب ػػر

افدءدنتػػػ دمى    ػػػردسلن اػػػردجنشػػػردمةاسػػػردا ناػػػلد ةاىػػػرددنىنا  دكاػػػظداسػػػا طقاػػػلداا ةاسػػػضشلقةسػػػرداانػػػ ةا دكااناحػػػ ،د
ادلىناػرداقدلتػقةا دادلنمبطػػردكمىػزودااكػىوةداقانلػقدجػ دااى ػ،دد  ػػقدمزاػ هددددادلى ػ دااذام ػر اػق ددادلتػ دمناػعد ػ رلن ىػق دااػنى  د

ااأنػػق لدج ػػاد تػػنولدادل ةسػػردكااط بػػرداكػػأفدكبتػػ ددمطب ػػ دادل قةسػػق دادلتػػنأ ددضردا ماػػردءدسػػ قستقداانى   ػػضكداػػقاناوؿد
دددد(Dogan et al., 2015)ا ه اؼدا  قمؽل ردكاال ن قج ردكاات و  رد
اأق داائعردءدااأتقـداانى   ضدكددمتقج دءدمىزازداانىقكفدرلن ىق داانى  دادلتأ ركمع ـداىلدا  قثداماردج ادافد

 ,Fullan) ػ د ػ ؿدااأتػو داقاولػعدادلتػ دا  ى  ػظ دكبتػظدسػ ةا دااىأقوػندااع قماػردءدادل ةسػر دكمىزاػزداانىػقكفد
2011; Sahlberg, 2015)دددد

 الصعضبات والتحديثات التي تضاجه تطبيق التجمعات المهنية: 
ضالدافدهأػػقؾد داىن ػػ دا ئػػندج ػػاداانىػػقكفدكااناكػػ رلن ػػعد  ةسػػضدمتػػقج دءدضنكػػق ددعدافدااػػنى  داانىػػقكيندؽلئػػ،داماددكاجػػ د ػ

ااطوا،دداالانزاـدانطب  كمن ئ،داانودااىوا  داا دموا هداااى ا د  داات قسق دددءجتى،د  دااحىلدمأا ذهقددب اق دج ا د
وناعرداانى ػ  ددج اداارت  زدض اد قدوقىتلد ا دن ةددءدااوسلدكادلواةمدات  جأدادلى  وفدضرددكد  د ى  ظد ئع ظداق جبق 

 ,Hairon and Tan).  دك ػػ دااحػػىواق دااىنػػقدااغ ػػو دءداااتػػ دكاانأا ػذدجملن ىػػق دااػػنى  دادلتأ ػػرداخلقوػردهبػػ
كؽلك دا ئعقاػردااىػقدافدمػ ممدمكةادكضرد أقهلد ننرددددادلمقوندا ن ك د  ددضرداالسنع ا ردوفادلى  ػلنق د  قدد(2017
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ػػقدء اجملن ىػػق دااػػ دمغ ػػلدادلحػػ ارداجل قج ػػردج ػػاد حػػ اردهػػذهدااانوػػردداػػظدا سػػنافدكسػػنغنأ مأا ػػذدااػػنى  داانىػػقكيندد ت ن
دااانمد

اػػق  وةدكهػػذاددادلػػنمب ااوسػػلددءااػػ ةكسددك ػػ دادلتأ ػػركسػػ دامة ػػلداا قاػػقفدكشػػأغتقمد  نقعلػػقدرلن ىػػق دااػػنى  د
دادلتػ كا ق مىواىػق داعػق ددا انسػرسػقمدددضرمعػ ـدىت ػ ددشػأغتقماى دا قد ز د  د تقـدادلى  ظ داك دا  ندؼلن ػ دءد

دكهذادا  ندانط لدىتواازدك زااقد قا رد)ادلن عدااتقا (ددداا داىط ىوفدهبقداإللقا ر
كاكأتقداسػ،دشػ وجقندءدد ا لدادلى  ظدواقمددادلىنارداانى    ردك ىناردادلىق ظ  دادلتأ ردءدسقج  درلن ىق داانى

دادل قةسق داانو  ت ردكاانىقكن ردا تقدنقمةددددااب ئق داااع دداا دس دمكوف
 التقضيم الذاتي -5

  كاهن ق قمػه  كمط ىقمػه  اآ قاػه ا جػنؼ نػهد ادلى ػ  اما  جػ  ادلى و ػق  جل ػع ادلحػقمة اهػ  اىتػ  ا سػ وا هػذا س داكوف
 كمعػ اندااىواسػل  ا  طػق  كا نكػقؼ  ااػأا  زلقسػبر ااػذا  اانعػوذ كانط ػلددهبػق ات ػنا   ػ دكجػا ا ئػن  كضصلقوامػه
 اانعوذ كهذاداى دافد(د7111) ق ، ددكا ن قج نق دكنات نق نىجنقدجع  نق انط ل   ق ااى،  اى ، كاانمط    كااأنق ل
 ادلمن اػر داغ ػردضىتػ اث كنكػقوقمه اخلػقص  اان ةاتػض اسػ واه ج ػادااػ  انتػقج ه ادلى ػ   ج ػا من ػز اىنػربدج   ػر ااػذا 
داىقا رد ا ئن اان ةا  ج   ر جلى، اان ةاتض اما ه ء مغ  ا 

دالصعضبات والتحديات التي تضاجه التقضيم الذاتي:
اقه  دكادلبقمتداا دمأكأدج  تقداانامداجملن عدادل ةسضدكادلعأقجق داادوىواردمغ  د  داانا اق داا دموا هداانعوذدااذا دهض

ه داد نهداحىلدمب دج   ردمطواناردمكفداانأ  د  داعل نتقدكمكةهقدءداانطوان د  قدانهد  دااحىلدضسأقعدادلى  ظداأفدآةا
دنى    ردااب كسناو ردد حوونقدءدااأت دااداط لد أت دلنكةاردإلىت اثداانغ  د   داجنقمكادج ادمأا ذد ق

 االستقصاءات الطالبية -6
 دادلى  ػػظانع ػػ  ددااط بػػر ػػ داسنعحػػق ا دآةا ددادلكتػػ  ااتػػوا دكضسػػبقن قد:داىػػلدااب ػػ افد ئػػ،دااػػأت داانى    ػػردءدمتػػنا  
د ((Isore, 2009د قور د ئ،دض ػنا ا دمعػ ذدااكػكقكلدىتقال دءواوؼد ى دأرداكددءد-ادلئقؿسب ،ددج ا-ك ا د

ا ػػػ داات ػػػوفداانػػػ ةا داجل ػػػ ددااػػػرتا دااط بػػػرداقج ػػػردكوػػػا اردضالدج ػػػاااػػػ دغلناتػػػقدكالدؽلكػػػ دافدمكػػػوفدم ػػػ داانع   ػػػق د
كهػػذادسػػ داػأجحدءداانى ػػ  دااىػػقادا ػػقدج ػػاد تػػنولداانى ػػ  دااىػػقـداعػػ ددكاناسبونػهدكؽل زكنػػه دكا ػػ داعػػ  وفدمعػػقةاندوػػقمسردجأػػه

 دكمتتػػند ػػ دافداانع   ػػق دااػػ دغلناتػػقدااطقاػػلدسػػ دمنتػػ داػػقانا زد7111شػػق ،دا كػػواه د أػػذدجػػقـددمكاىتػػذةداسػػنىنا د
د(Braga, Paccagnella, and Pellizzari, 2014)ننػق لداا ةاسػردااػ دسػقـدهبػقداناسػقدكاػق جأ  دكا   ػزاةمد

ااػذا دؽلأاػوفدافدادلى  ػظدد(Boring, Ottoboni, and Stark, 2016)كمةاسػرداوةاأػ دكاكمواػويندكاسػنقةؾد
اقا ة ق داا دددكهذاداى دافدااط بردس داتن وفداننتقدكضاطقا ق ،د  ددءانع   ق دااى،داج ادػلتوفدالدمة ق دااطق

ااأنق لدا كا رد  د عقا  دددكالدمنا د(Spooren et al., 2013)دادلنتقه ظدادلى  ظػلح وفدج  تقداع دكاكقائوفد
 ػعدهػذادااػنامدد7116(دك ا دءدجقـدBill & Melinda Gates)او علد  ستردكااذمدد كنكعداان ةا داااىقؿ
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ىت ػػػػ دمػػػػنلدافداالسنعحػػػػق ا دااط ا ػػػػردسػػػػ دمىطػػػػضدننػػػػق لدمتػػػػقج دءدةاػػػػعد تػػػػنولداانػػػػ ةا د فدااط بػػػػرداعىػػػػوفد ئػػػػق د
كا ات دااعػ ةددج ػادمعػ ذدمغذاػردةا ىػردمتػقج دءدمعػوذداما دادلى  ػظداكػنطدافدءداااحوؿداا ةاس رد ،دجقـ دااتقجق د
دد(Gates Foundation, 2010)نب قنق د بأ رداكك،دوا حدمكوفداالس

ح اس نتقدكوانتقدك  ا ردضج امهقدك  ا ردك مادداانع   دادلتنم  رداثندءدااأنق لدىت  دانط لدا  نداالهن قـدمب
 ػ دد فدهأػقؾدشػواه دا ػنلد تػن  دد(Goe et al., 2008; Zabaleta, 2007)دضماةلػقدكمة ػردااناحػ ،دا تػق

اجل ػػػ دددسػػػ و  ق دادلى ػػػ دادل  وسػػػردكاانػػػ اا ااػػػ دمىػػػق ددااحػػػنػلردضردا سػػػئ رانػػػهدنتػػػناددمكػػػ دضردادلناػػػ ددكااوالاػػػق دادلقن ػػػق
د ما دا  ػػنلدادلعػقا  كاانى ػ  داائػقنومد نتػعرد ػعدداالانػ ا ض ػنىت  داانى ػ  ددو بػرافدمكػوفدا واػرددادلػن حاانحػ    د ػ د

 دكهػذادشػقه د  ػ دج ػادمكةداالسنعحػق ا دااط ا ػرد(Ferguson, 2012; Wagner et al., 2013)ادلى ػ د
 د ى  ػضد ػ اةسدادلنىت ػرد ػد%د50ءدمع ذدةمكمداى،دضغلقا ردمتقج دادلى  دج ادبتظداما هددكج اد ػ،دىتػقؿداعػ دااػقمد

( داػػأفدTALIS, 2013)ا نى ػػ  دكااػػنى  ددر ػػ دادلى  ػػظدادلكػػقة ظدءداا ةاسػػرداالسنعحػػق  دااػػ ن قد ػػ داانى ػػ  داائػػقنوم
داالسنعحق ا دااط ا رد قنلد ز اند  دمع   ت دد

 الصعضبات والتحديثات التي تضاجه تطبيق االستقصاءات الطالبية: 
ااىقا دضالدافداسنم ا تقدءداانى   دااىقـد ق داانى   دداما دادلى  دا ئندش وجنقدءاع قسددااط ا راسنم اـداانع   ق داىنربد

اكػكقكم دكءدىتػقؿداسػنم ا تقداكػك،داكسػعداػقانا زدااػنودمسقلػقداقإللػقاردضرداهن ق ػق دج ادشػك،دض ػنا ا د نعػ ذدا
دااط اداقا ة ق دغلى،د  دمع   قل د كقاأددا  ى  دادلنتقه،دد

 تقييمات المجتمع المحلي:  -7
دادلػػػػ اةسدكادلى  ػػػػظهأػػػػقؾدكجػػػػضد نزااػػػػ داػػػػأفداجملن ىػػػػق دايف  ػػػػردكاكا ػػػػق دا  ػػػػوةدؽلكػػػػ دافداىػػػػط ىواداػػػػ كةدهػػػػقـدءد تػػػػق ارد

(Agarwal, Heltberg, and Diachok, 2009)ااوسػػلدناتػػه دالدمىػػ دا ما ػػق داكداات قسػػق دكءدد
ادكالػػانقداطػػنؽداانع ػػ  دكاانعػػوذدااػػ دؽلكػػ دافداتػػقه دهبػػقداجملن ػػعدايف ػػضدكضفد قنػػلدداانى    ػػر سػػ داسػػنسم  لدوناعػػردب اػػ ن

 دكمب نيدهذهدااطناعػرداحلػ دا سحػاد ػ دلفداسنم ا تقدكاا جو دضا تقد قفدنقمةنااةو دادلى  ظداقالجن قمدج اداجملن عدايف ضد
اق ػػ لقد دكهػػذاداىػػ دافدب اػػ هقدكماتػػ هق د ئػػ،دىتىػػوةدادل ةسػػظداااىقا ػػردجأػػ  قدمن ػػزدج   ػػق داانوػػ دج ػػاد تػػقـداتػػت،

دد(7104)اا ونتكو ددك راكا ق دا  وةد أن ظدضرد  ا ق دزلندد انا دادلتق ارد ن ن ر دكالدس  قدجأ  قداكوف
 الصعضبات والتحديثات التي تضاجه تقييمات المجتمع المحلي: 

ادكالػانقددل قةسػػق دادلتػق ارداال ن قج ػر دةاػ دافدااى اػ د ػ داا ةاسػػق دداكداات قسػق داانى    ػردا ما ػق مىػ ددال ب اػ ن
 دكاك دس رد أتقدمع ـدماقو ،دج قدؽلئ هدادلى  ظ تق ارددءدايف  ردكاجملن ىق دا  وةد كا ق د نزاا مكةدمك دضردافدهأقؾد

 دةنادا نومند عدادلى  ظس   د ح دا ضلودايف ضدج ادداجملن عاكددا  وةاكا ق دق د  قدؽلك دافدمكوفد كقة رد ا دج   ند
مكػوفددالسػ دذدكدك  دااحىواق داا دمىوؽدهذادااأتلدسػ ةدداكا ػق دا  ػوةدكاجملن ػعدايف ػضدج ػادادلكػقة ردءداانعػودد

نتػبرداكالمه  دك  دااحىواق داا دس دموا هدمع   ق داجملن عدايف ػضداةماػقعدمع ـدددلنقاىرداا و ردادلتقةا اكددادلىنارا ات د
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ا  ػوة د  ػقدافدهػذهداا ةاسػرداكػ،د ػ داكا ػق ددااكػقءا تقدختح  دااوسلددادلى  وفاتنط عددال دكاا دادل ةسظدضردااط بر
دايف ضددداجملن عدج ااىقا ردادل قةسق دااعق  رددج ادقمدامارد  دااأت داانى    ردادلنع  رملدمتنطعدضغل

هػػض:دااناحػػ ،دد نىػػ مدداسػػقا لمتػػنأ دضردد ىتػػ دانت ػػردمع ػػ  دادلى ػػ ك ػػ د ػػ ؿد ػػقدسػػب دؽلكػػ د  ىتتػػردافد
اا ةاسػػضدا ط بػػر دكاازاػػقةا دااحػػا ر دكمى  عػػق دك  ىتتػػق داكا ػػق دا  ػػوة دكاسنعحػػق ا دااط بػػر دكاانع ػػ  دااػػذا  دكمعػػ  د

ضردافدهػذهدادلكونػق دذلػقدنتػلد ناقكمػردد(Smith and Kubacka, 2017) ىناردايفنػولددكاكػ دمس ػ دك واػقؾد
 ىوا ػػ،داال ن قج ػػردكاات قسػػ ردكاالسنحػػقماردكاعنػػقدادفدسلن ػػ دجػػ دات ػػنكا تػػلدج ػػادناػػ دادلتػػنولدكضظلػػقداكػػ،د كػػوفدكود

%د ػػػ دااػػأت داانى    ػػردج ػػػادمج ػػعدادلكونػػق دااتػػػنرد30اكػػ،دا ػػ دد  ػػػقداعتػػن دننػػق لدمةاسػػػنت قدافدا ئػػند ػػ ددكاائعقا ػػر
افداانى ػػ  دءد%د ػػ دااػػأت داانى    ػػردا  ػػنلدمىن ػػ دءدمع ػػ  د ى   تػػقدج ػػادمختػػرد كونػػق ددكهػػذاداىػػ د01ااتػػقاعر دك

دادل  كردااىنا ردااتىومارد ق ردضردواقمددج مدا سقا لدادلتنم  ردىتقا نقداناع  دننق لدااى،ددد
 نتائج الدراسة: 

 ػػ د ػػ ؿد ػػقدسػػب دمو ػػ دهػػذهداا ةاسػػردج ػػاداعل ػػرداسػػنم اـدا ػػربدجػػ مدشلكػػ د ػػ دااأ ػػق  دكادل قةسػػق دكاانأواػػعدءدوػػنؽد
اكددالدؽلكػ د مداسػرتام ج رى  ظدهب ؼدض ػنا دمع   ػق دا ئػندمسػردك ولػوج رد نػهداحلحوؿدج ادادلى و ق دىتوؿداما دادل

كااز   دد دك  د قنلدآ ندالفدمع   دسقمددادل اةسدكادلكناظداارتاواظمع   دمسق داما دادلى  داأ   تقوناعردس قسدكاىت دد
ا ػ دادلتػ د ػ اندداػذادألسلن اػرد محػوةالن ػ د  ػقدافدؼلدكاما تػ دعػ ةا دادلى  ػظدك ىػقةات ادركاكا ق دا  ػوةدكااط بػءدادلتأرد

دداسنم اـدا ربدج مدشلك د  د حقمةدادلى و ق دادلن  ردج داما دادلى  داغ ردض نا دمع   ق دا ئندمسر
موا داانى   دجقؿداجلومددهضد ت كا ردادلى  ظداان  ترداكأتقدءدىتع عردا  ندمىن  دهذهدادلت كا ردج اداوػناؼد

اػذادددا تػقدكاقانػقادءداما دادلى  ػظثنداات قسق داانى    ردكاإلماةددكاجملن ىق دايف  ردكااط بردكاكا ق دا  ػوةدم دا نلدىت  د
ىتحػػػوؿدانا اػػ دا مكاةدكادلتػػقـد ػػعداانأ  ػػػ دج ػػادلػػنكةددد ىقجلػػردادلكػػػك  دااأقشػػئردجػػ دمىػػقةادادلتػػػ كا ق  ػػ دادلتػػ د

كمك دااأنق لد ذا دضردقداىط ىوفداهد  دج ،د قة دنطقؽداانى   ددادلى  ظدج اد قداكاضد  دااوسلدكاانىوالداعق د 
لنكةددمزكا دادلى  ظدكءد ناىت،د بكنددضردادلتقةا دكادلىقةؼدايف مدداكك،دمس  دىتتدمنتكد تق انت داكك،د ولوجضدد

اأبغضدم ةالدادلناظدادلكقة ظدءدمع   دادلى  ػظدج ػاد   ػزدشلقةسػق داانػ ةا داجل ػ ددااعق  ػردج ػاداتػ داانى ػ  داجل ػ د  قد
كمػػوا دااػػ ج دااكػػقءد ػػ د ػػ ؿدضشػػنا ت دجػػ دوناػػ داحلػػواةا دكمجػػعدات ػػقند كػػرت قندكمكػػوا دهػػذاداااتػػ دج ػػادضلػػود كػػرتؾدد

دددكافدان داانطواندادلت دذل داأق دننق لدمع   ت نى   ض داا دذلقداق  دد بقشنددءدنكقوت داااتةا د
ءدكذلػقدمكةد تػ داناتػظداانػ ةا دمىنربداانع   ق دكاانغذارداانا ىردااأقجتػردجأتػقدادلحػ ةدا اػكدكا  ئػنداق ػ دد

دددكشلقةسقل دءداااحوؿداا ةاس راانلقدااوع اضدا لدادلى  ظد
مو  داماردسقوىردد(داأنهدال7104اىقدلضدانو داانى   دا ج  عد)اا ونتكو دم ا دهذهداا ةاسرد قد ق داهداانعناندا

ضمةا دمة ػػق دا نبػػقةا دااط بػػػردءداػػ،دضفدبتػػ دااػػأت داانى    ػػردءددا ما دج ػػػاااعػػق  ددادلتػػق ار ػػلدردصلقجػػج ػػادككااػػندد
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آثػػقةدلػػقةدداػػ د دكد دكاإلنحػػقؼجواسػػلد نىػػ مدداػػ د تػػنابردج ػػاداانى ػػ  دكااػػنى اػػهداىتنتػػقادا  ػػوةدااعق  ػػردج ػػادا ما د
د  قدا قدب د  دبا زدادلى  ظدءدااغقالدددد نأقسبردج ادادل اةسدكااط برد كمدا ما دادلأمالدكايفنك ظد

اقاب ػردا ػػ افد أت ػػرداانىػػقكفددءدكهػػضد تػػنم  ردءداانطػػواندادلتػػ دا  ى  ػظؽلكػ دافدمتػػت داانع   ػػق داانمس ػرد
ج اد  دااأت داانى    رد قة دادلأت ر داكأتقدس دماك،دءدمع ذدةااردشق  ردض اد قداجن   ددكااى ا داالسنحقماركاانأ  رد

دهبقدادل انكفدكادلكناوفدءدااعح ددكادلنانسردج اداازاقةا دااأتق  رددمن ئ،دكاكك،د ب دم اا د وىت ددااىقا ردادلى   اا داعـو
دداا ةاس رداااحوؿ

 اندمكػػجعداانىػػقكفدكمػػ ممدضردمى ػػ  د  ػػ دك أحػػ دكشػػق ،دا ج  ػػعألدا ػػقدادلحػػ  ردمحػػ   قند  ػػداانعػػوذدآا ػػق 
م اػ دااىػنةداػقانى   دكمأتػ دااغػن ددكسػ ادلح  ردمحػ   قندسػ ئقنداػلفداىقا نتػقدمكػوفدسػطا رداكدشػك  ر دداانعوذآا ق د

ددااذمد ق  د  دا  ه
 التضصيات: 

ادمسبػكداستػتقدءدلو دننق لداا ةاسرداووضداابقىت دانب دكواةدداانى   ددلأتو ػرد ك ىقا هػقد نكق  ػردك حػ  ردمحػ   نقد  ػ ن
 دكبنػػومدج ػػاد ػ د ػػ ؿدةامدادلى  ػظداناتػػت دكج أػرد ػػ داخلػربا دءدهػػذاداجملػػقؿدضلػقاردضرداىػػلداانجػقةادااىقدل ػػرداانا ػ د

مػػ ةالدادلػػناظدادلكػػقة ظدءدمع ػػ  دادلى  ػػظدج ػػاد   ػػزدمسػػردك ولػػوج ر داقإللػػقاردضردظلػػق  دكشلقةسػػق د نأوجػػردانع ػػ  دا ئػػند
 دكاالسػػناقمدد ػػ دننػػق لداانع ػػ  دءداانطػػواندادلتػػ دشلقةسػػق داانػػ ةا داجل ػػ ددااعق  ػػردج ػػاداتػػ داانى ػػ  داجل ػػ دات ػػقند كػػرت قند

 ا  ى  د
 المقترحات: 

داسنأقمنادضردىت كمداا ةاسرداحلقا ر دكااأنق لدكمات القداعرتحداابقىت داا ةاسق دادلتنعب  رداانقا ر:د
 دمبتق اردادلى  ظدض نا دمةاسق د كقهبردختن د
ددا ةاسرد ،د لد  د أقهلداانعوذدج ادىت ددض نا دمةاسق د كقهبردختن د

د
د
د
د
د
د
 
د

د
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 المراجع: 
 ددااعقهنددةداالسرتشقممددلىقا داما دادلى  دااىنيب:دس قسق دكانا لاالوق(دد7101اجلق ىردااىنا رد)

 ا أكػن ادلأػقهل ماةد 7  دطاانػ ةا  ج   ػر كختطػ   مأا ػذ ك تػقةا  ااىق ػر اانػ ةا  وػنؽ(دد7111) ق ،د اات ـ جب  اانف  جب  ق ، د
 دا ةمف ع:اانوواكد

 :دااعقهنددادلن زدااعو ضدا  ناقنق دكاانعوذداارتاوم دما ،دادلى  دءدمعوذدااطقال(دد0667ااودىتطل دا امد)

 March 5, 2019:.http://vision2030.gov.sa/ar(داسرت ىلدانقةان:د7103)د7101دااتىوماردااىنا ردادل  كردةاار

 د ػػػ دااىنا ػػردااتػػىوماردآةا دكاجتقهػػػق دااناسػػػق دكادلناكسػػػظدضلػػػودنتػػػقـدمعػػػوذدا ما دااػػػوع اضدءدادل  كػػػردهػػػ(د0102ااىػػ ىقف دج ػػضدوػػق د)
 دهػ(0102 دااناق د) ىت داإلماةدج  ػضد ع ـداأ كددمعوذدا ما دااوع اضدا ىق  ظ د

د:دااعقهندداا اةدادلحنارداا بأقن رد كايف  ردسىقاقدختط  داانى   دكاسنحقماقمهداظدااىقدل ر(دد7110جقا ا  دزل ومدجبقسد)

ب    ػػػرديفنػػػولدااأ ػػػو  ددااتػػػىومار:دمةاسػػػردادلى ػػػ دءدادل  كػػػردااىنا ػػػرد محػػػوةد طػػػوةداأ ػػػو  دمع ػػػ  داماهػػػػ(دد0171)دااغق ػػػ م دزل ػػػ دهأػػػ م
 :دااناق د ق ىردادل  دسىومد   رداارتا ر دددد)ةسقارد ق تن دا د أكوةد( كمطب عقمهدادل  ان ر

 ق ىػردد   ػرداارتا ػر د (اػػ د أكػػوةد ق تػن دةسػػقارد) دمعػوذدا ما دااػوع اضداكػقا  داإلماةددادل ةسػػ ردءدادل  كػػردهػ(د0171اااقاز ده  رد)
 :دااناق دادل  دسىوم

اجمل ػػرداا كا ػػرداأل ػػقثد  دد(ددمعػػوذداما د ى ػػ داارتا ػػرداالسػػ   ردءدادلنىت ػػردادلنوسػػطردءدلػػو دظلػػو  دااىػػقمدااػػنى7100ااك ػػئ  دفػػ د نلػػضد)
 د26-71(دصدصد01 د ق ىرداال قةا دااىنا ردادلنا دد)اارتاوار

 د ق ىػرداجمل ػرداارتاواػر(ددمعػوذداما د ى  ػق داا ةاسػق داال ن قج ػردءدادلنىت ػرداالان ا  ػردءدلػو د ىػقا داجلػومددد7104اجمل م دضؽلػقفدنػواؼد)
د172-112(دصدصد16سوهق د)

دد)ةسػقارداانا ػ ددااىقدل ػرداانجػقةادلػو دااتػىوماردءدااىنا ػردادل  كػردءدا  ى  ػظدىتػواازدابأػق د عرتىترد أتو ر(د7105ت د)ادلأحوة د قا دزل
د:دادل اأردادلأوةدد   رداارتا ر د ق ىردو برم نوةاهدا د أكوةد( د

هػػ:د05/6/0110دداسػرتم دانػقةاندوػا اردادلػواو داإلاكرتكن ػرددمع ػ  دادلى ػ داحلػقادرلق  ػرد: ادلػواو اػػدنق ػلدكواػنداارتا ػرد(دد7101ادلواو د)
http://www.almowaten.net/?p=198042د 

-http://libyaق:د05/6/0111اسػػرتم دانػػػقةاندداننتػػقدد:7100/7101داانعناػػندااىػػقدلضدانوػػ داانى ػػػ  دا ج  ػػع(دد7101اا ونتػػكو)
unesco.org/documents-ar/EFA%20Monitoring%202013-14-summary.pdfد

هػػػػػػػػػػػػػد:د05/6/0110:داننتػػػػػػػػػػػقدداسػػػػػػػػػػػرتم دانػػػػػػػػػػػقةاند7104/7105اانعناػػػػػػػػػػػندااىػػػػػػػػػػػقدلضدانوػػػػػػػػػػػ داانى ػػػػػػػػػػػ  دا ج  ػػػػػػػػػػػعد(دد7104اا ونتػػػػػػػػػػػكود)
http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Monrovia_2018.pdfد

د

http://vision2030.gov.sa/ar
http://www.almowaten.net/?p=198042
http://www.almowaten.net/?p=198042
http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Monrovia_2018.pdf
http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Monrovia_2018.pdf


 

 السعودي التعليم في منها الاستفادة وطرق  للمعلم الوظيفي ألاداء جقويم أساليب في الحديثت العامليت الاججاهاث

 املنصور  محمد محسن خالد. د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

417 

Agarwal, S., Heltberg, R., & Diachok, M. (2009). Scaling-up social 

accountability in World Bank operations.  

Anderson, J. A., & International Institute for Educational Planning. 

(2005). Accountability in education. Paris: International Institute 

for Educational Planning.  

Baker, E. L., Barton, P. E., Darling-Hammond, L., Haertel, E., Ladd, H. 

F., Linn, R. L., Ravitch, D., Rothstein, R., Shavelson, R. J. and 

Shepard, L. A. (2010). Problems with the Use of Student Test 

Scores to Evaluate Teachers. Washington, DC, Economic Policy 

Institute. (EPI Briefing Paper 278). 

Banks, S. (2003). From oaths to rulebooks: a critical examination of codes 

of ethics for the social professions. European Journal of Social 

Work, Vol. 6, No. 2, pp. 133–44. 

Barber, M. and M. Mourshed (2007), How the World’s Best-Performing 

Schools Come Out on Top, McKinsey and Company. 

Belize MOE. (2012). Education Sector Strategy 2011-2016. Belmopan, 

Ministry of Education. 

Boring, A., Ottoboni, K. and Stark, P. B. (2016). Student evaluations of 

teaching (mostly) do not measure teaching effectiveness. 

ScienceOpen Research. 

Braga, M., Paccagnella, M. and Pellizzari, M. (2014). Evaluating students’ 

evaluations of professors. Economics of Education Review, Vol. 

14, No. 1, pp. 71–88. 

Bruns, B., Gregorio, S. D. and Taut, S. (2016). Measures of Effective 

Teaching in Developing Countries. Oxford, UK, Research on 

Improving Systems of Education. (RISE Working Paper 16/009). 

Clarke, P. (2017). Making Use of Assessments for Creating Stronger 

Education Systems and Improving Teaching and Learning. 

(Background paper for Global Education Monitoring Report 

2017/8). 

Darling-Hammond, L. (2015). Can value added add value to teacher 

evaluation?. Educational Researcher, 44(2), 132-137.  



 

 السعودي التعليم في منها الاستفادة وطرق  للمعلم الوظيفي ألاداء جقويم أساليب في الحديثت العامليت الاججاهاث

 املنصور  محمد محسن خالد. د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

418 

Dogan, S., Pringle, R. and Mesa, J. (2015). The impacts of professional 

learning communities on science teachers’ knowledge, practice 

and student learning: a review. Professional Development in 

Education, Vol. 42, No. 4, pp. 569–88. 

DuFour, R. (2004). Schools as learning communities pages 6-

11. Educational leadership, 61(8), 6-11.  

Ferguson, R. F. (2012). Can student surveys measure teaching quality? Phi 

Delta Kappan, Vol. 94, No. 3, pp. 24–8. 

Fontdevila, C. and Verger, A. (2015). The World Bank’s Doublespeak on 

Teachers: An Analysis of Ten Years of Lending and Advice. 

Brussels, Education International. 

Fullan, M. (2011). Choosing the Wrong Drivers for Whole System Reform. 

Melbourne, Australia, Centre for Strategic Education. (Seminar 

Series, 204). 

Gandara, F. and Randall, J. (2015). Investigating the relationship between 

school-level accountability practices and science achievement. 

Education Policy Analysis Archives, Vol. 23, No. 112. 

Gates Foundation (2010). Learning about Teaching: Initial Findings from 

the Measures of Effective Teaching Project, Bill and Melinda 

Gates Foundation, Seattle, WA. 

Gates Foundation (2013). Ensuring Fair and Reliable Measures of 

Effective Teaching: Culminating Findings for the MET Project’s 

Three-Year Study, Bill and Melinda Gates Foundation, Seattle, 

WA. 

Goe, L., Bell, C. and Little, O. (2008). Approaches to Evaluating Teacher 

Effectiveness: A Research Synthesis. Washington, DC, National 

Comprehensive Center for Teacher Quality. 

Hairon, S., & Tan, C. (2017). Professional learning communities in 

Singapore and Shanghai: Implications for teacher 

collaboration. Compare: A Journal of Comparative and 

International Education, 47(1), 91-104.  



 

 السعودي التعليم في منها الاستفادة وطرق  للمعلم الوظيفي ألاداء جقويم أساليب في الحديثت العامليت الاججاهاث

 املنصور  محمد محسن خالد. د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

419 

Hamilton, L. S., Stecher, B. M., Marsh, J. A., McCombs, J. S., & Robyn, 

A. (2007). Standards-based accountability under No Child Left 

Behind: Experiences of teachers and administrators in three 

states. Rand Corporation. 

Hattie, J. (2009). Visible Learning. A Synthesis of Over 800 Meta-

Analyses Relating to Achievement, Routledge, Milton Park. 

Harris, A., Jones, M., Soon, K., Cheah, L., Devadason, E. and Adams, D. 

(2017). Exploring principals’ instructional leadership practices 

in Malaysia: insights and implications. Journal of Educational 

Administration, Vol. 55, No. 2, pp. 207–21. 

Hill, H. C. and Grossman, P. (2013). Learning from teacher observations: 

challenges and opportunities posed by new teacher evaluation 

systems. Harvard Educational Review, Vol. 83, No. 2, pp. 371–

84. 

IIEP (2011). IIEP-UNESCO Forum Teacher Codes Highlight: 

http://teachercodes.iiep.unesco.org/teachercodes/resources/IIEP-

UNESCO_Forum_Teacher_Codes_Highlight_Week_1.pdf 

(Accessed 15 March 2019). 

Isore, M. (2009). Teacher Evaluation: Current Practices in OECD 

Countries and a Literature Review. Paris, Organisation for 

Economic Cooperation and Development. (OECD Education 

Working Paper 23). 

Jacob, B. A. and Lefgren (2008). Can principals identify effective 

teachers? Evidence on subjective performance evaluation in 

education. Journal of Labor Economics, Vol. 26, No. 1, pp. 101–

36. 

Jensen, B., Sonnemann, J., Roberts-Hull, K. and Hunter, A. (2016). 

Beyond PD: Teacher Professional Learning in High-Performing 

Systems. Washington, DC, National Center on Education and the 

Economy. 

Marshall, K. (2009). Rethinking Teacher Supervision and Evaluation: 

How to Work Smart, Build Collaboration, and Close the 

Achievement Gap. San Francisco, Calif., Jossey-Bass. 

http://teachercodes.iiep.unesco.org/teachercodes/resources/IIEP-UNESCO_Forum_Teacher_Codes_Highlight_Week_1.pdf
http://teachercodes.iiep.unesco.org/teachercodes/resources/IIEP-UNESCO_Forum_Teacher_Codes_Highlight_Week_1.pdf


 

 السعودي التعليم في منها الاستفادة وطرق  للمعلم الوظيفي ألاداء جقويم أساليب في الحديثت العامليت الاججاهاث

 املنصور  محمد محسن خالد. د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

420 

Martinez, F., Taut, S. and Schaaf, K. (2016). Classroom observations for 

evaluating and improving teaching: an international perspective. 

Studies in Educational Evaluation, Vol. 49, pp. 15–29. 

McKelvie-Sebileau, P. (2011). Patterns of Development and Use of Codes 

of Conduct for Teachers in 24 Countries. Paris, UNESCO 

International Institute for Educational Planning. 

Meyer, R. H. (1997). Value-added indicators of school performance: a 

primer. Economics of Education Review, Vol. 16, No. 3, pp. 283–

301. 

Michaelowa, K. (2002). Teacher Job Satisfaction, Student Achievement, 

and the Cost of Primary Education in Francophone Sub-Saharan 

Africa, Hamburg Institute of International Economics. 

Nusche, D., Earl, L., Maxwell, W. and Shewbridge, C. (2011). OECD 

Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Norway. 

Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development. 

OECD (2011). Establishing a Framework for Evaluation and Teacher 

Incentives: Considerations for Mexico, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264094406-en (Accessed 15 

March 2019).  

OECD (2013). Synergies for Better Learning. An International 

Perspective on Evaluation and Assessment. Paris, Organisation 

for Economic Co-operation and Development. 

Philpott, C. and Oates, C. (2016). Teacher agency and professional 

learning communities: what can learning rounds in Scotland teach 

us? Professional Development in Education, Vol. 43, No. 3, pp. 

318–33. 

Ranson, S. (2003). Public accountability in the age of neo‐liberal 

governance. J. Education Policy, 18(5), 459-480.  

Sahlberg, P (2015).Developing effective teachers and school leaders: the 

case of Finland. Darling-Hammond, L. and Rothman, R. (eds), 

Teaching in the Flat World: Learning from High-Performing 

Systems. New York, Teachers College Press, pp. 30–44. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264094406-en


 

 السعودي التعليم في منها الاستفادة وطرق  للمعلم الوظيفي ألاداء جقويم أساليب في الحديثت العامليت الاججاهاث

 املنصور  محمد محسن خالد. د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

421 

Spooren, P., Brockx, B. and Mortelmans, D. (2013). On the validity of 

student evaluation of teaching: the state of the art. Review of 

Educational Research, Vol. 83, No. 4, pp. 598–642. 

Smith, W. C. and Kubacka, K. (2017). The emphasis of student test scores 

in teacher appraisal systems. Education Policy Analysis Archives, 

Vol. 25, No. 86. 

Sørensen, T. B. (2016). Value-added Measurement or Modelling (VAM). 

Brussels, Education International. (Discussion paper). 

UNESCO. (2017). global education monitoring report 2017/8 - 

Accountability in education: meeting our commitments. Paris: 

UNESCO. https://www.unesco-

vlaanderen.be/src/Frontend/Files/Media/Files/GEMR2017-8.pdf 

(Accessed 15 March 2019). 

Vescio, V., Ross, D. and Adams, A. (2008). A review of research on the 

impact of professional learning communities on teaching practice 

and student learning. Teaching and Teacher Education, Vol. 24, 

pp. 80–91. 

Wagner, W., Göllner, R., Helmke, A., Trautwein, U. and Lüdtke, O. 

(2013). Construct validity of student perceptions of instructional 

quality is high, but not perfect: dimensionality and 

generalizability of domain-independent assessments. Learning 

and Instruction, Vol. 28, pp. 1–11. 

Yi, P. (2015). Do school accountability and autonomy affect PISA 

achievement? Evidence from South Korea. KEDI Journal of 

Educational Policy, Vol. 12, No. 2, pp. 197–223. 

Zabaleta, F. (2007). The use and misuse of student evaluations of teaching. 

Teaching in Higher Education, Vol. 12, No. 1, pp. 55–76. 

 
 

https://www.unesco-vlaanderen.be/src/Frontend/Files/Media/Files/GEMR2017-8.pdf
https://www.unesco-vlaanderen.be/src/Frontend/Files/Media/Files/GEMR2017-8.pdf


في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  السعوديةرؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية 

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي            المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"
ان  ء الث  ز    الج 

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

 422 

 
 
 
 
 
 
 
 

ة   ت   العرب 
المولكة  ن العام ب  علن  معلمي  الت 

ل
ة   ت   المهت 

ة  وت 
ن  رحة  للت  ت  ة  مق  ي 

رؤ 
ة    السعودي 

ة    ت  ب  درب  هن الت 
ات  اح  ت  وء احت 

ي  ض 
 ف 

 
 

 
هري  

د اللة الش  د اللة محمد عت  / عت 
 
 ا

امعة  الولك  ة  ـ ح  ت  رب 
ي  الت 

ر ف  ت  ست  الدهاح   ح 
س عاهة   دري  اهج  ؤطرق ت  صص هت  خ 

 ت 
 
 
 
 

 
 



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي            "تنمية وطموح المستقبلالمؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات ال
ان  ء الث  ز   الج 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
 

423 

 الملخص:
ىدفت الدراسة تقدمي رؤية مقًتحة للتنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم العام با١تملكة العربية السعودية يف ضوء 
احتياجاهتم التدريبية، واستخدمت ا١تنهج الوصفي، و٘تثل ٣تتمع الدراسة يف معلمي ا١تملكة العربية السعودية، بينما كان 

إلطار العام ٢تا والدراسات السابقة، اإلطار ا١تفاىيمي للتنمية ا١تهنية الًتكيز على معلمي التعليم العام، وعرضت بعد ا
للمعلمُت، وكذلك أبرز ا١تبلمح العامة لئلعداد ا١تهٍت للمعلمُت با١تملكة العربية السعودية، مث قدمت الدراسة رؤية مقًتحة 

االنطبلق من االحتياجات ا٠تاصة بالتنمية ا١تهنية أواًل مبينة ىدفها ومنطلقاهتا وأسسها، مث ٤تاورىا اليت ٘تثلت فيما يلي: 
رابعًا جوانب ، ثالثًا تفعيل أسس ومبادئ التنمية ا١تهنية للمعلمُت، مقومات التنمية ا١تهنية للمعلمثانيًا توفَت  للمعلمُت،

 برامج إعداد ا١تعلم خامسًا اسًتاتيجيات مهمة ٬تب أن تراعى يف، اإلعداد للتنمية ا١تهنية للمعلمُت وفق الرؤية ا١تقًتحة
، دور قائد ا١تدرسة يف التنمية ا١تهنية للمعلمسابعًا ، سادسًا االلتزام ٔتعايَت إعداد ا١تعلم وتأىيلو وتنميتو مهنياً ، وتدريبو مهنيِّا

 ثامناً: آليات تنفيذ الرؤية ا١تقًتحة لتنمية معلم التعليم العام با١تملكة العربية السعودية مهنياً.
ABSTRACT 
The current study aimed at developing a proposed vision of the professional 

development of general education teachers in the Kingdom of Saudi Arabia in the 

light of their training needs. The study made use of the descriptive method and the 

population of the study included all the teachers in Kingdom of Saudi Arabia as the 

focus was on the general education teachers. The study portrayed the professional 

development of the teachers, the general framework and the conceptual framework. 

The study also depicted the principles and foundations of the teacher preparation in 

the Kingdom of Saudi Arabia. Finally, the study provided a proposed vision 

portraying the study objectives, principles and foundations as follows: First, 

starting from the special needs of the teachers’ professional development of the. 

Second, providing the pillars of teachers’ development. Third, activating the 

foundations and principles of the teachers’ professional development. Fourth, the 

aspects of the teacher preparation for the professional development in the light of 

the proposed vision. Fifth, delineating important strategies that must be taken into 

account in the programs of the teacher preparation and training professionally. 

Sixth, adhering to the standards of teacher’s preparation, rehabilitation and 

professional development. Seventh, the role of the school leader in the professional 

development of the teacher. Eighth, Mechanisms to implement the proposed vision 

for the development of the general education teacher in the kingdom of Saudi 

Arabia professionally. 
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 المقدمة:
يواجو العامل اليوم العديد من التحديات يف قطاعات ٥تتلفة إضافة إىل مواجهتو موجة غَت مسبوقة من التغَتات 
ا١تتسارعة يف شىت اجملاالت، ومنها اجملال الًتبوي والتعليمي، ٦تا يتطلب إعادة النظر يف واقع ا١تؤسسات اجملتمعية ٔتا فيها 

 ا١تؤسسات التعليمية من أجل تطويرىا لتتمكن من مواكبة ا١تتغَتات وا١تستحدثات ا١تعاصرة.
ويف ظل التغَتات السريعة وا١تتبلحقة اليت يشهدىا العصر اٟتايل وانعكاس مظاىر ىذه التغَتات على العملية 
التعليمية بصفة عامة، وعلى ا١تعلم بصفة خاصة باعتباره من الركائز األساسية ا١تهمة لنجاح العملية التعليمية وٖتقيق 

عداده وتنميتو مهنًيا؛ حىت يتمكن من مواجـهة ٖتديات العصر ويقوم با١تهام يف عملية إ فإنو من األ٫تية إعادة النظرأىدافها، 
 (.651م، 6102ا٠تطَتة ا١تلقاة على عاتقو ٕتاه متطلبات اجملتمع الذي نعيش فيو )أٛتد، 

ويعد ا١تعلمون أىم أسس تطوير النظام التعليمي يف ا١تملكة العربية السعودية، فهم القادرون بتميزىم ومستواىم 
( انطبلقا من دور ا١تعلم ا١تهم واٟتيوي يف 3، 6102رفيع على بناء تعليم ذي مستوى عا١تي )ىيئة تقومي التعليم العام، ال

(، Carr ,2013:41تنفيذ السياسات التعليمية، ١تا ٯتثلو إعداد ا١تعلم وتنميتو مهنًيا من أساسيات ٖتسُت التعليم )
 ت ا١تختلفة من بناء البيئة اليت تؤدي إىل ٧تاح عملية تعليم وتعلم الطبلب.و١تساعدة ا١تعلم من خبلل ا١تعارف وا١تهارا

أكد ا١تؤ٘تر الدويل األول حول مهنة التدريس يف التعليم العام، والذي عقد يف الواليات ا١تتحدة األمريكية يف ولقد 
(. باإلضافة 6100تعليم )٤تمد، ( على إعداد وتوظيف وتطوير أداء ا١تعلمُت وإشراكهم يف عملية إصبلح ال6100)مارس، 

( واليت حددت ٣تاالت التطوير، 6112يف دمشق )مارس،  إىل خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب بقرار القمة العربية
(. كما أن مشروع ا١تعايَت 6106ومنها إعداد ا١تعلمُت وتدريبهم وفق ا١تعايَت الدولية، ووفق متطلبات ٣تتمع ا١تعرفة )خليل، 

 National Research Councilتضمن معايَت النمو ا١تهٍت ١تعلم العلوم0332ة للًتبية العلمية الصادر عام الوطني
 .NRC ) 1996) .) باإلضافة إىل معايَت ٚتعية معلمي العلوم الًتبوية واليت تعقد مؤ٘ترًا سنويًا يهدف إىل مواصلة النمو

  Associaition for Scienceيف ٚتيع ا١تراحلوالتطور ا١تهٍت لكل من لديهم عبلقة بتدريس العلوم 
teacher Education (ASTE), 2012).) 

وعليو فالتنمية ا١تهنيَّة للمعلمُت تُعّد عملية تعليم وتعّلم مدى اٟتياة ُتكتسب من خبل٢تا ا٠تربات وا١تهارات ا١تهنيَّة 
اعلية داخل البيئة ا١تدرسية وخارجها، كما أهنا وتتصاعد عرب ا١تسار الوظيفي للمعلم من خبلل ٣تموعة من ا١تمارسات التف

تعرّب عن التحديث ا١تستمر للمعرفة وا١تهارات ا١تهنيَّة لدى األفراد؛ من أجل تطوير استجاباهتم لفرص التطوير اليت توفّرىا 
عة العصر )سعد خربات العمل، باإلضافة إىل ٖتقيق االستعداد اٞتيد ٞتوانب التغيَت ومواجهة التحديات اليت تفرضها طبي

 (.032،   م6100 عديل،  الدين، و
وتعد التنمية ا١تهنية للمعلمُت ضرورة تقتضيها طبيعة العمل ا١تتجدد وا١تتغَت يف أىدافو باستمرار وبالتايل فإن معظم 

لتنمية ا١تهنية ىي نظم التعليم يف العامل أولت التنمية ا١تهنية للمعلمُت عناية خاصة من أجل ٖتسُت العمل الًتبوي وتطويره، وا
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اليت تؤدي إىل صقل ا١تهارات، وتنمية القدرات، وزيادة ا١تعارف لدى ا١تعلمُت باستمرار ويتوصلون من خبل٢تا إىل أفكار 
 (.601، 6102جديدة وأساليب مبتكرة )سيد، واٞتمل، 

اصة، نظرًا ١تا يًتتب عليها ومن مث تتضح أ٫تية التنمية ا١تهنية للمعلمُت بصفة عامة ومعلمي التعليم العام بصفة ا٠ت
من آثار إ٬تابية على العملية التعليمية بصفة عامة وعلى ا١تتعلمُت بصفة خاصة، ٦تا يتطلب ضرورة العمل على تطوير برا٣تها 

 باستمرار ٔتا يتماشى مع متطلبات القرن اٟتادي والعشرين ومستجداتو يف شىت اجملاالت.
عليم با١تملكة العربية السعودية صيغة جديدة يف تدريب ا١تعلمُت أثناء ا٠تدمة، واستجابًة ١تا سبق تبنَّت وزارة الت

فأنشأت مراكز التدريب يف ٥تتلف ا١تناطق وا١تدن، وسعت إىل توطُت التدريب يف ا١تدارس؛ هبدف رفع كفاءة العاملُت 
التعليم العام؛ ليستفيد منو ا١تعلمون  با١تدرسة، والعمل على تأىيل ا١تعلمُت اٞتدد من خبلل مشروع ا١تلك عبد اهلل لتطوير

غَت ا١تؤىلُت لتدريبهم مرورًا با١تعلمُت ا١تؤىلُت، وتأسيس ىيئة تقومي التعليم العام لرفع جودة التعليم، ومشروع اٞتدارات 
 (.6، 6102)الشهري،  م6131الوظيفية، والذي يـَُعّد األبرز يف ا١تشاريع الوزارية ا١تتوافقة مع رؤية ا١تملكة 

مثل:  وإثناءىاضافة إىل ما تقدمو كليات الًتبية بالتعاون مع وزارة التعليم من برامج ٥تتلفة لتنمية ا١تعلم قبل ا٠تدمة إ
مع ا١تستجدات يف عصرنا اٟتايل، وما تقدمو من  يتوافقعقد ا١تؤ٘ترات الدولية اليت تسهم يف تطوير ا١تعلمُت وتدريبهم ٔتا 

ا لتزود ا١تعلمُت بكل ما يساعد يف تنميتهم من حيث التأكيد على ضرورة التنمية ا١تهنية، الدراسات الًتبوية اليت تقوم هب
 (. 6105وأ٫تية اسًتاتيجيات التعلم واستخدام التقنية يف التعليم ٦تا يسهم يف اختصار اٞتهد والوقت يف العمل )البوشي، 

 مشكلة الدراسة:
تعزو كثَت من الدراسات والبحوث ضعف ا١تخرجات الًتبوية للتعليم يف كثَت من اٟتاالت إىل ضعف إعداد ا١تعلمُت 

ىـ حيث بلغ متوسط 0232(، ويؤكد ذلك إحصائيات اختبارات كفايات ا١تعلمُت لعام 020-021م، 6112)البهواشي، 
ىـ( وىي نفس 0232للقياس والتقومي يف التعليم العايل، % )ا١تركز الوطٍت 51نسب الرسوب يف اختبار كفايات ا١تعلمُت 

ىـ(، وىذا مؤشر 0231ىـ )ا١تركز الوطٍت للقياس والتقومي يف التعليم العايل، 0231النسبة تقريبًا إلحصائيات ا١تركز لعام 
ائيات )وزارة بأعداد ا١تتقدمُت لنفس االختبار، ومن جانب آخر تشَت إحص مت مقارنتهالضعف إعداد ا١تعلمُت إذا ما 

( وىذا الرقم يف تزايد تصاعدي 523.052ىـ( أنو بلغ عدد ا١تعلمُت وا١تعلمات با١تملكة العربية السعودية )0232التعليم، 
مستمر، ٦تا يزيد من صعوبة وتكلفة تدريبهم وتطوير مهاراهتم عن طريق برامج التنمية ا١تهنية التقليدية، لذلك ظهرت رؤى 

هنيًا بأقل تكلفة لتدريبهم وتطوير مهاراهتم ٔتا يفي ٔتتطلبات العصر، حيث أشارت )الغسانية، جديدة لتنمية ا١تعلم م
% من تصرفات اإلنسان ا١تكتسبة ٯتكن تعديلها عن طريق التنمية 11م( إىل ما أكدتو دراسات علم النفس أن 6106

 من أىم مداخل التنمية ا١تهنية للمعلم. دا١تهنية الذاتية الذي يع
رت بعض الدراسات إىل تدين مستوى ا١تعلمُت نظرًا لضعف برامج اإلعداد )بن ىوٯتل والعنادي، كما أشا

 (062: 6102، ا١تدارس وغَت متخصصُت ) ا١تغيدي (، وتعيُت معلمُت غَت تربويُت يف31: 6105
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ٙتارىا ا١ترجّوة؛  ويف نفس السياق أشارت العديد من الدراسات إىل أن برامج تدريب ا١تعلمُت أثناء ا٠تدمة مل تؤتِ 
( 6101(، و)الناجم، 6101نظرًا إىل وجود عدة معوقات قد ُٖتول دون االستفادة من ىذه الربامج، منها دراسة )اليحِت، 

 (. 6105ودراسة )آل سويدان، 
كما أشارت بعض الدراسات إىل أن التنمية ا١تهنية للمعلمُت تواجو بعض القصور يف عدة جوانب، كدراسة 

ىـ( ودراسة 0231ىـ(، ودراسة اٟتريب )0232(، ودراسة القحطاين )6105( ودراسة آل سويدان )6102)الصاعدي 
ىـ(، من أبرزىا: الشكل النمطي لربامج التنمية ا١تهنيَّة للمعلِّم اٗتذ وضًعا 0231ىـ( ودراسة خوج )0231أفنان حافظ )

الباحثُت األكادٯتيُت، متجاىلُت آراء ا١تعلِّمُت اليت غالًبا ٗتتلف مع  مركزيِّا، معتمًدا على آراء صانعي السياسة التعليميَّة وآراء
تفاع االٕتاىات الرٝتيَّة، وضعف ٖتفيز ا١تعلِّمُت با١تشاركة يف برامج التنمية ا١تهنـَّيَّة، وعدم وجود أندية هتتم بتنميتهم مهنيِّا، وار 

حها حقَّها من التمويل والتجهيز والتنظيم يف مستوى الكفاية، أنصبة ا١تعلِّمُت من اٟتصص، وشكليَّة برامج التدريب وعدم من
وقصور برامج التدريب، حيث إهنا ال تستهدف ا١تتطلبات التدريبيَّة اليت ٭تتاجها معلِّم ا١تستقبل، وتعذر استيعاب األعداد 

عارضة بعض مديري ا١تدارس من ا١تطلوب تدريبها من ا١تعلِّمُت وا١تعلِّمات يف ظل انتشارىم اٞتغرايف وضخامة ٣تتمعهم، وم
خروج ا١تعلِّمُت وا١تعلِّمات لبللتحاق بالربامج التدريبيَّة، وغلبة اٞتانب النظري على اٞتانب العملي، وعجز الربامج عن تزويد 

 ا١تعلِّم ٔتهارات التعلُّم الذايت.
م 6106والذي ُعقد يف الكويت  ما ورد من توصيات يف ا١تؤ٘تر الثامن لوزراء الًتبية والتعليم العرب،يدعم ذلك و 

ٖتت عنوان "ا١تعلم العريب بُت التكوين الناجح والتمكُت ا١تهٍت"؛ أل٫تية ترسيخ ثقافة التنمية ا١تهنية ا١تستدامة للمعلمُت، وبناء 
لفٍت يف عدة معايَت تقييم األداء الًتبوي وفًقا آلليات معتمدة فقد أكدت أغلبية الدول العربية ا١تشاركة حاجتها إىل الدعم ا

٣تاالت متخصصة بالتنمية ا١تهنية، منها: وضع اسًتاتيجيات وطنية لتنمية قدرات العاملُت يف ا١تيدان الًتبوي )ا١تعلم، 
 (.6105القائد(، ودعم جهود البحث والتطوير والتنمية ا١تهنية يف ا١تيدان الًتبوي )قدمي، 

واليت أوضحت حاجة ا١تيدان  ى0236الًتبية والتعليم عام وىذا يتفق مع دراسة تقومي الواقع اليت أجرهتا وزارة 
ى( 0233وعاجل؛ لوجود متطلبات تعليمية خاصة للمناىج اٞتديدة. ونتائج دراسة الشمراين ) الًتبوي إىل تدريب مكثف

 عيِّا.فر  األوىل من بُت واحد وثبلثُت ٣تاالً  واليت حصل التطور ا١تهٍت ١تعلمي العلوم أثناء ا٠تدمة على األولوية
(، )اٞتمعية 6115وباستقراء توصيات بعض الدراسات وا١تؤ٘ترات )اٞتمعية ا١تصرية للمناىج وطرق التدريس، 

(، و) 06، 6111(، و) حسُت، 15، 6111(، و)اٞتامعة اإلسبلمية، 25، 6111السعودية للعلوم الًتبوية والنفسية، 
تؤكد على اٟتاجة إىل إعادة النظر يف برامج إعداد وتدريب ( اليت عقدت يف ىذا اجملال اتضح أهنا 23، 6102اٟتيلة، 

ا١تعلمُت وتنميتهم مهنياً و٤تاولة تطويرىا وٖتديثها، وتبٍت وتطبيق إدارة اٞتودة الشاملة ومعايَت االعتماد األكادٯتي وٓتاصة يف 
ة للتعليم، وتوفَت األدوات وا١تواد ا٠تاصة برامج اإلعداد والتدريب ا١تهٍت للمعلمُت، ودعم األطر السياسية والتشريعية والتنفيذي

بالتعليم ٔتا ٭تقق التنمية ا١تهنية ا١تستدامة ٢تم ٘تهيدًا لتحقيق ٥ترجات تربوية ذات جودة عالية وفق مستويات معيارية ٤تددة 



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي            "تنمية وطموح المستقبلالمؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات ال
ان  ء الث  ز   الج 
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با١تملكة العربية ؤتا يؤدي إىل "٣تتمع التعلم". األمر الذي يتطلب مراجعة واقع برامج تدريب وتنمية معلم التعليم العام 
 السعودية مهنياً وتقدمي رؤية مقًتحة لتنميتو مهنياً.

ويف ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة يف احتياج برامج التنمية ا١تهنية ١تزيد من التحديث والتطوير يف ضوء 
هة أخرى، وىذا ما ا١تستجدات وا١تتغَتات ا١تعاصرة من جهة ويف ضوء االحتياجات ا١تتجددة وا١تتطلبة للمعلمُت من ج

 تسعى إليو الدراسة اٟتالية.
 أسئلة الدراسة:

 ما اإلطار الفكري للتنمية ا١تهنية للمعلمُت كما تعكسو األدبيات الًتبوية السابقة؟ .0
 ما ا١تبلمح العامة إلعداد ا١تعلمُت با١تملكة العربية السعودية؟ .6
 العام با١تملكة العربية السعودية؟ما مبلمح الرؤية ا١تقًتحة للتنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم  .3

 أهداف الدراسة:
ىدفت الدراسة بشكل رئيس لرفع مستوى التنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم العام، من خبلل تقدمي رؤية مقًتحة 

 تسهم يف ذلك.
 تنطلق أ٫تية الدراسة من عدة اعتبارات ٯتكن إ٬تازىا على النحو التايل: أهمية الدراسة:

 الب السياسة التعليمية با١تملكة العربية السعودية اليت نصت بضرورة تدريب ا١تعلمُت.تعد استجابة ١تط .0
تعد استجابة للتطورات احمللية والعا١تية اليت أوصت بالتنمية ا١تهنية للمعلمُت وتدريبهم من خبلل مراكز التدريب  .6

 وتوطُت التدريب.
 ا باستمرار استجابة ١تتطلبات العصر ومستجداتو.أ٫تية التنمية ا١تهنية للمعلمُت وضرورة العمل على تطويرى .3
تعد استجابة ١تا نادت بو العديد من الدراسات السابقة وا١تؤ٘ترات بضرورة رفع مستوى التنمية ا١تهنية للمعلمُت يف  .2

 ٥تتلف اجملاالت وا١تراحل التعليمية.
 ٯتكن أن تفيد الباحثُت ا١تهتمُت باجملال لتناول دراسات أخرى ذات صلة. .5
كن أن تفيد مسؤويل و٥تططي برامج التنمية ا١تهنية للمعلمُت ٔتا تسفر عنو من رؤية ٯتكن األخذ هبا يف عمليات ٯت .2

 التخطيط والتطوير لربامج التنمية ا١تهنية للمعلمُت.
 ٯتكن أن تفيد ا١تعلمُت ٔتا تقدمو من رؤية مقًتحة ٯتكن أن تسهم يف رفع مستوى التنمية ا١تهنية لديهم. .1
 اعتمدت الدراسة ا١تنهج الوصفي باعتباره األنسب لتحقيق أىدافها. الدراسة:منهج 

 مصطلحات الدراسة:
تعرف بأهنا "اإلجراءات ا١تخطط ٢تا اليت تتم من قبل اٞتهات ا١تختصة للتحسُت أداء ا١تعلم داخل  التنمية المهنية: .1

ومعرفة ا٠تلفية النظرية لتعليم العلوم لتنمية الصف يف ٣تاالت االستقصاء وإدارة الفصول، والنمو ا١تهٍت ا١تستمر، 
 (.Christine,A.F. 2010:85-106) ولتحسُت أدائو وتنمية معارف وإتاىات طبلبو"



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي            "تنمية وطموح المستقبلالمؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات ال
ان  ء الث  ز   الج 
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ويقصد هبا إجرائياً تزويد اٞتهات ا١تختصة بربامج التنمية ا١تهنية معلمي التعليم العام با١تعارف، ا١تهارات وا١تؤىبلت 
ضوء مستجدات ا١تهنة ومتطلباهتا من جهة ومتطلبات اجملتمع واحتياجاتو من ا١تعلمُت من جهة البلزمة لتحسُت أدائهم يف 

 أخرى.
 معلمو التعليم العام: .2

ىم األشخاص الذين يعملون بالتدريس وفق خطط دراسية معتمدة وسياسات وإجراءات متفق عليها يف 
 لعام با١تملكة العربية السعودية.ا١تؤسسات التعليمية اٟتكومية اليت تضم طبلب وطالبات التعليم ا

 االحتياجات التدريبية للمعلمين: .3
( بأهنا: "٣تموعة التغَتات اليت ٬تب إحداثها من: معارف، ومهارات، وإتاىات 623، 6110عليوة ) عرفها

 ,Hiten , 2003 )  للمعلم إلشباع رغبة، أو حاجة ما، واليت ٯتكن اكتساهبا من خبلل ا٠تربات". أما ىنت 
فعرفتها بأهنا: "الفرق بُت األداء ا١تتوقع والواقع الفعلي لدى ا١تعلم، وٯتكن ٖتديدىا من خبلل تعرف أوجو النقص، (38

ا١تعلمُت، ومن مث ٖتديد الفجوة بُت ما ىو كائن يف ا١تيدان، وما ٬تب أن يكون عليو ا١تعلم يف أداء مهنتو  أداءوالقصور يف 
 و٦تارسة متطلباهتا".
نقص معلمي التعليم العام من معارف وإتاىات ومهارات متطلبة ألداء أدوارىم ا١تهنية بأهنا: ما ي إجرائياً  وتعرف

يف ٣تاالت  ٖتسُت نوعية ٥ترجاهتم التعليميةبأعلى قدر من الكفاءة ؤتا ٯتكنهم ٖتقيق األىداف ا١تنوطة هبم، ويسهم يف 
 .  ا١تعرفة، والتدريس، والتكنولوجيا، والتقومي

 قترحة:الرؤية الم .4
ىي عبارة عن ٣تموعة من اإلجراءات وا٠تطوات ا١تخطط ٢تا وفق ترتيب معُت ويف ضوء ما ينقص معلمي التعليم 
العام من معارف وإتاىات ومهارات، مع وضع بعض ا١تتطلبات واآلليات اإلجرائية اليت يسهم تنفيذىا يف رفع مستوى 

 التنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم العام وتطويره.
 الدراسات السابقة:

معرفة احتياجات التطور ا١تهٍت ١تعلمات الفيزياء با١ترحلة الثانوية من وجهة  تىدف(: 6102دراسة القزالن )
( معلمة، 622) وبلغت عينة الدراسةا١تنهج الوصفي التحليلي،  ت الدراسةنظرىن ونظر ا١تشرفات الًتبويات، واستخدم

وتوصلت نتائج البحث إىل أن احتياجات التطور ا١تهٍت ، إلكًتونية مت تصميم استبانة دراسة( مشرفة. وٞتمع بيانات ال02و)
، يف حُت (3.33)، مث احتياجات التطور ا١تهٍت ا١تستمر ٔتتوسط مقداره 3.32جاءت يف ا١تقدمة ٔتتوسط مقداره  الًتبوية

وجهة نظر ا١تعلمات كانت اٟتاجة  ، وحسب(3.10)مقداره  جاءت احتياجات التطور ا١تهٍت التخصصية بعد٫تا ٔتتوسط
عدم  دراسةوأظهرت نتائج ال، ( فقرة من ٣تمل الفقرات، بينما كانت اٟتاجة إىل بقية الفقرات بدرجة متوسطة02عالية لـ)

وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت استجابات عينة البحث يف ٖتديد احتياجات التطور ا١تهٍت ١تعلمات الفيزياء يف كل 
تعود الختبلف: طبيعة العمل، مستوى ا١تؤىل، نوع ا١تدرسة. بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت استجابات احملاور، 



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي            "تنمية وطموح المستقبلالمؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات ال
ان  ء الث  ز   الج 

 م11/1119/  5-4الموافق  -هـ 1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
 

429 

يف ٤تور )احتياجات التطور ا١تهٍت الًتبوية(، تعود الختبلف: نوع ا١تؤىل لصاحل ا١تؤىل غَت الًتبوي، وأيضا يف  دراسةعينة ال
العلمية(، تعود الختبلف: عدد سنوات ا٠تربة، وعدد الدورات التدريبية لصاحل ٤تور )احتياجات التطور ا١تهٍت التخصصية )

 األقل ٢تما.
يف تنمية با١تملكة العربية السعودية درجة إسهام مديري ا١تعاىد العلمية  ةعرفمىدفت (: 6102دراسة الشيبان )

مهم يف التنمية ا١تهنية ١تعلميهم، معلميهم مهنيا وٖتديد الصعوبات اليت تواجههم والتوصل ١تقًتحات تعزز من إسها
، وأظهرت النتائج أن ( معلماً 361واستخدمت ا١تنهج الوصفي بشقو ا١تسحي واالستبانة كأداة، وكانت عينة الدراسة )

( وأبرز العبارات: يقنع 2.12إسهام مديري ا١تعاىد العلمية يف تنمية معلميهم مهنيا، كان )بدرجة كبَتة( ٔتتوسط حسايب )
عهد العلمي ا١تعلمُت بتطبيق أخبلقيات مهنة التعليم، ويستجيب مدير ا١تعهد العلمي بفاعلية للمبادرات التطويرية من مدير ا١ت

( وكانت 3.22) قبل ا١تعلمُت. وأظهرت النتائج موافقة أفراد الدراسة )بدرجة كبَتة( على عبارات الصعوبات ٔتتوسط حسايب
عنوية للمعلم ا١تتميز مهنيا. وأظهرت النتائج موافقة أفراد الدراسة )بدرجة كبَتة جدا( أبرز الصعوبات: قلة اٟتوافز ا١تادية وا١ت
( وأبرز ا١تقًتحات: نشر الوعي بأ٫تية التنمية ا١تهنية بُت معلمي ا١تعهد العلمي، 2.30على ٤تور ا١تقًتحات ٔتتوسط حسايب )

عض ا١تعاىد العلمية. وكانت أبرز التوصيات: وضع حوافز ووضع مراكز تدريب معتمدة من وكالة اٞتامعة لشؤون ا١تعاىد يف ب
 مادية ومعنوية للمعلم ا١تتميز مهنيا، وزيادة صبلحيات مديري ا١تعاىد العلمية فيما يتعلق بدورىم يف التنمية ا١تهنية ١تعلميهم.

دور القيادة ا١تدرسية يف التنمية ا١تهنية ١تعلمات العلوم اإلدارية، ومعوقات  ةعرفمىدفت  :(6102دراسة القحطاين )
، واستخدمت ٔتدينة الرياض التنمية ا١تهنية، واقًتاح السبل ا١تناسبة لتفعيل دور القيادة ا١تدرسية يف التنمية ا١تهنية للمعلمات

أىم نتائجها: موافقة أفراد كان من ( معلمة. و 26) اسة، وبلغت عينة الدر ا١تنهج الوصفي ا١تسحي واالستبانة كأداة للدراسة
الدراسة على ٙتان عشرة عبارة من ٤تور دور القيادة ا١تدرسية يف التنمية ا١تهنية ١تعلمات العلوم اإلدارية با١تدارس اٟتكومية 

على تطبيق ا١تعلمات ٔتدينة الرياض بدرجة متوسطة وأبرزىا اٟتث على استخدام عبارات الشكر لتشجيع الطالبات واٟترص 
 بدرجة مرتفعةالسًتاتيجيات التعلم اٟتديثة والتأكيد على ا١تعلمات باستخدام التقنية اٟتديثة يف العملية التعليمية، وا١توافقة 

على ٜتس عبارات من ا١تعوقات أبرزىا: كثرة ا١تهام ا١تطلوبة من ا١تعلمات، وزيادة نصاب ا١تعلمات، وقلة اٟتوافز ا١تادية 
 نوية للمعلمة ا١تتميزة.وا١تع

ىدفت توضيح ا٢تيكل التجرييب للكفاءة ا١تهنية للمعلمُت، ودراسة تطور الكفاءة  (Mahler,2016):دراسة 
ا١تهنية للمعلمُت، ودراسة أ٫تية الكفاءة ا١تهنية للمعلمُت يف أداء الطبلب با١تدارس الثانوية األ١تانية، واستخدمت الدراسة 

( 302موعة من االختبارات على طبلب ا١تدارس الثانوية وعلى ا١تعلمُت، حيث بلغت العينة )ا١تنهج الوصفي، وطبقت ٣ت
( طالباً، وتوصلت الدراسة إىل ٣تموعة من النتائج منها أن برنامج إعداد ا١تعلمُت يف اٞتامعة، وأن حضور 0132معلماً و )

للمعلمُت، وأن معرفة ا١تعلمُت الًتبوية للمحتوى وكذلك  دورات التطوير ا١تهٍت، ٔتثابة فرص مفيدة لتطوير الكفاءة ا١تهنية
 اٟتماس ا١توضوعي واٟتماس لتدريس ىذا ا١توضوع ىي ذات صلة ا٬تابية بأداء الطبلب.
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ىدفت التعرف على واقع التنمية ا١تهنية ١تعلمي ا١ترحلة ا١تتوسطة يف ضوء ٣تتمع  :(6105دراسة آل سويدان )
لتنمية ا١تهنية ١تعلمي ا١ترحلة ا١تتوسطة ا١تتعلقة با١تعلم، أو با١تناخ ا١تدرسي، أو باألنظمة ا١تعرفة، والتعرف على معوقات ا

اإلدارية يف ضوء متطلبات ٣تتمع ا١تعرفة، والتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بُت استجابات أفراد الدراسة حول 
سنوات ا٠تربة(، والتعرف على ا١تقًتحات اليت تساىم يف معوقات التنمية ا١تهنية باختبلف متغَتات )ا١تؤىل، التخصص، 

التغلب على معوقات التنمية ا١تهنية ١تعلمي ا١ترحلة ا١تتوسطة يف ضوء متطلبات ٣تتمع ا١تعرفة. واتبع الباحث يف ىذه الدراسة 
ماً، وكانت االستبانة ( معل062ا١تنهج الوصفي، وتكّون ٣تتمع الدراسة من بعض معلمي ا١ترحلة ا١تتوسطة ٔتحافظة تثليث )

أداًة ٞتمع ا١تعلومات. وتوصلت الدراسة إىل ٣تموعة من النتائج أ٫تها: أن ىناك موافقة بُت أفراد الدراسة على أن ىناك تنمية 
مهنية ١تعلمي ا١ترحلة ا١تتوسطة، وذلك يتمثل يف استفادهتم من توجيهات ا١تشرف الًتبوي يف ٖتسُت أدائهم. وأن ىناك 

أفراد الدراسة على معوقات التنمية ا١تهنية ١تعلمي ا١ترحلة ا١تتوسطة وا١تتعلقة با١تعلم، وا١تتعلقة با١تدرسة، وكذلك موافقة بُت 
ا١تتعلقة باإلدارة ومن أبرز تلك ا١تعوقات عدم ٖتقيق رغبة ا١تعلم يف النقل، وزيادة نصاب ا١تعلم من اٟتصص التدريسية، وعدم 

بربامج التنمية ا١تهنية. وأن ىناك موافقة بُت أفراد الدراسة على معوقات التنمية ا١تهنية ١تعلمي وجود اٟتوافز ا١تادية لبللتحاق 
ا١ترحلة ا١تتوسطة يف ضوء متطلبات ٣تتمع ا١تعرفة، حيث تأيت ا١تعوقات اإلدارية با١ترتبة األوىل، تليها ا١تعوقات ا١تدرسية، وتأيت 

 ية ١تعلمي ا١ترحلة ا١تتوسطة.ا١تعوقات الذاتية كأقل معوقات التنمية ا١تهن
واقع التنمية ا١تهنية ١تعلم ا١ترحلة االبتدائية ٔتحافظة العبل يف ضوء توجهات معرفة ىدفت  :(6105دراسة البوشي )

مشروع )ا١تعلم اٞتديد(، باإلضافة إىل ٖتديد معوقات التنمية ا١تهنية ١تعلم ا١ترحلة االبتدائية ٔتحافظة العبل يف ضوء توجهات 
ع )ا١تعلم اٞتديد(، وأخَتًا الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية إن وجدت يف مستوى التنمية ا١تهنية ١تعلم مشرو 

ا١توقع –سنوات ا٠تدمة–ا١ترحلة االبتدائية ٔتحافظة العبل يف ضوء توجهات مشروع )ا١تعلم اٞتديد( تعزى ١تتغَت )التخصص
ه الدراسة ا١تنهج الوصفي، وتكون ٣تتمع الدراسة من بعض معلمي ا١ترحلة اٞتغرايف ١تدرسة ا١تعلم(. واتبع الباحث يف ىذ

معلماً، وكانت االستبانة أداًة ٞتمع ا١تعلومات. وتوصلت الدراسة إىل ٣تموعة من  013االبتدائية ٔتحافظة العبل بلغ عددىم 
ت مشروع )ا١تعلم اٞتديد( ىو جيد بدرجة عالية. النتائج أ٫تها: إن واقع التنمية ا١تهنية ١تعلم ا١ترحلة االبتدائية يف ضوء توجها

وأن ىناك ٣تموعة من ا١تعوقات اليت تواجو التنمية ا١تهنية ١تعلم ا١ترحلة االبتدائية ٔتحافظة العبل عند ٘تارس يف ضوء توجهات 
يادة العبء التدريسي للمعلم مشروع )ا١تعلم اٞتديد( بدرجة عالية، ومن أ٫تها: قلة اٟتوافز ا١تادية وا١تعنوية للمعلم ا١تتميز، وز 

مثل زيادة نصاب اٟتصص، وندرة خدمة االنًتنت با١تدرسة وضعف سرعتها ا١تتوفرة. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
( يف مستوى التنمية ا١تهنية ١تعلم ا١ترحلة االبتدائية من وجهة نظر ا١تعلمُت ٔتحافظة العبل يف 1015عند مستوى الداللة )

 ا١توقع اٞتغرايف ١تدرسة ا١تعلم(.–سنوات ا٠تدمة -مشروع )ا١تعلم اٞتديد( تعزى ١تتغَت )التخصص  ضوء توجهات
ىدفت الوقوف على واقع تطبيق معلمي رياض األطفال يف مدينة  :Williams  (2015)دراسة "ويليامز"

ؤالء ا١تعلمُت، وتأتى أ٫تية تلك الدراسة من نيويورك، للمعايَت ا١ترتبطة با١تناىج الدراسية، وٖتديد األدوار وا١تسؤوليات لدى ى
اىتمامها ٔتعايَت تلك ا١تناىج ا١تشًتكة واليت يتم تدريسها على مستوى رياض األطفال يف الواليات األمريكية ا١تتحدة، 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا١تعايَت  للوقوف على مدى ٖتقق تلك ا١تعايَت من قبل ا١تعلمُت كذلك األدوار وا١تسؤوليات ا١تختلفة للمعلم ٕتاه ٖتقيق تلك
واإلضافة عليها، ولتحقيق أىداف تلك الدراسة اتبع الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحث بتصميم استمارة 
مقابلة شخصية ٘تت مع ٣تموعة من ا١تعلمُت يف بعض مدارس مدينة نيويورك العامة يف رياض األطفال، وكان ا٢تدف من 

طبيق معلمي رياض األطفال للمعايَت ا١ترتبطة با١تناىج الدراسية. وتوصلت نتائج ا١تقابلة الشخصية الوقوف على واقع ت
 56من الذكور و 03( معلماً )25الدراسة من خبلل ٖتليل ا١تقاببلت الشخصية اليت ٘تت مع ا١تعلمُت الذي بلغ عددىم )

َت، ترتبط بشكل مباشر با٠تلفية الًتبوية لدى من اإلناث(، إىل أن قدرة ا١تعلم على تطبيق ا١تناىج الدراسية القائمة على ا١تعاي
ىذا ا١تعلم، وقدرتو على إحداث تغيَت يف عقلية الطالب ليستطيع من خبلل ذلك حثو على اكتساب ا١تعرفة وإعداده للحياة 

لم على تطبيق ا١تستقبلية، كما أوضحت نتائج الدراسة أن دور ا١تعلم ومسؤولياتو ٕتاه تنفيذ ا١تناىج الدراسية يتضمن قدرة ا١تع
تلك ا١تعايَت وٖتويلها إىل أىداف إجرائية ٯتكن القيام هبا خبلل العام الدراسي، كذلك قدرة ا١تعلم على تقييم مدى ٖتقق 
تلك األىداف داخل إطار الفصول الدراسية يف رياض األطفال، وأوضحت الدراسة بشكل عام إىل أن تطبيق معلمي رياض 

طة با١تناىج الدراسية يف نيويورك أفضل من الواليات األخرى بكثَت وذلك مقارنة بنتائج الدراسات األطفال لتلك ا١تعايَت ا١ترتب
 األخرى، حيث اىتم ا١تعلمون يف كثَت من األحيان بتطبيق تلك ا١تعايَت ا١ترتبطة با١تناىج الدراسي.

فحص تصورات معلمي رياض األطفال ا٠تاصة بفرص التنمية ا١تهنية ىدفت  :Fitzpatrick (6102)دراسة 
)وىو برنامج ٮتتص  Pre K-3يف مراحل تعليم الطفولة ا١تبكرة، واليت ٯتكن أن تساعد يف تيسَت ودعم تطبيق برنامج 

مت الدراسة سنوات(، واستخد 5و 3بتقدمي التعليم لؤلطفال يف مرحلة ما قبل رياض األطفال ١تن تًتاوح أعمارىم بُت 
( من معلمي رياض األطفال من مدارس تقع يف والية نيوجرسي األمريكية. 051البحث ا١تسحي، كما تكونت العينة )

أكدت ىذه الدراسة على ضرورة دعم التنمية ا١تهنية با١توارد البلزمة والوقت الكايف لضمان توافر الفرص البلزمة للمعلمُت 
ا١تمارسات وتطبيقها. كما أن ا١تعايَت البلزمة وعوامل التقييم ا٠تاصة تساعد ا١تعلمُت على للوصول إىل ا١تعرفة، وا١تهارات، و 

تعزيز عملية التعلم لدى طبلهبم، عبلوة على ذلك، تؤكد تلك الدراسة على أن التنمية ا١تهنية ٬تب أن تسَت ٔتحاذاة عملية 
 Preٖتديثها أوال بأول وا٠تاصة بالتنمية ا١تهنية ومكونات برنامج التعلم الطبلبية واحتياجات ا١تعلم. كما أن ا١تعايَت اليت يتم 

k-3  .توفر إطار العمل ا٠تاص بتصميم نظم التعلم ا١تهنية الفعالة 
ىدفت تعرف واقع التنمية ا١تهنية للمعلمُت من وجهة نظر مديري ومعلمي ا١تدارس  :ه(0230دراسة التميمي )

اٟتكومية ٔتحافظة رأس تنورة ودور مديري ا١تدارس يف التنمية ا١تهنية للمعلمُت والكشف عن ا١تعوقات اليت ٖتد من تطوير 
تبانة كأداة للدراسة اليت طبقت على عينة ا١تديرين للتنمية ا١تهنية للمعلمُت. واستخدمت ا١تنهج الوصفي ا١تسحي، واالس

أن النمط  أىم نتائج الدراسة:من و  ٔتراحل التعليم العام اٟتكومية ٔتحافظة رأس تنورة. معلماً  (611( مديرًا و)03) بلغت
اليب اليت القيادي ١تدير ا١تدرسة القائم على الشورى ىو أبرز أدوار ا١تديرين يف التنمية ا١تهنية، وأن ورش العمل أىم األس

يتخذىا ا١تديرون لتطوير التنمية ا١تهنية للمعلمُت من وجهة نظر ا١تديرين، بينما يرى ا١تعلمون الدور البارز للمدير يف التنمية 
وأن األسلوب األنسب لتطوير التنمية ا١تهنية لديهم  ا١تهنية ىو مناقشة ا١تعلم يف نقاط الضعف بطريقة ودية للتغلب عليها،



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تدريبية، ويتفق ا١تديرون وا١تعلمون على أن العائق األبرز ىو العبء التدريسي للمعلم ٦تا يقلل فرص تطوره ىو الدورات ال
 مهنياً.

 التعليق على الدراسات السابقة:
يتضح من العرض السابق تنوع الدراسات اليت اىتمت بالتنمية ا١تهنية للمعلمُت بصفة عامة، كما يتضح تباين 

لدراسات، فمنها ما سعى لتقرير واقع التنمية ا١تهنية للمعلمُت، ومنها ما سعى لبيان معوقاهتا أو  األىداف الرئيسية ٢تذه
عبلقتها ببعض ا١تتغَتات وبيان مدى التأثَت والتأثر، كما يتضح تنوع ا١تراحل التعليمية اليت تناولتها الدراسات السابقة، وتأيت 

االىتمام بالتنمية ا١تهنية للمعلمُت، لكنها ٗتتلف عنها يف ا٢تدف  ىذه الدراسة متفقة مع الدراسات السابقة من حيث
الرئيس ا١تتمثل يف وضع رؤية مقًتحة للتنمية ا١تهنية للمعلمُت وصياغة ىذه الرؤية يف ضوء االحتياجات التدريبية ٢تم، كما 

ت السابقة كانت ميدانية أما أهنا ٗتتلف عن الدراسات السابقة يف منهجيتها ومعاٞتتها للموضع حيث إن معظم الدراسا
الدراسة اٟتالية فإهنا اعتمدت على التحليل يف ضوء ما توصلت إليو الدراسات السابقة وأشارت إليو األدبيات الًتبوية 
ا١تهتمة ٔتوضوع التنمية ا١تهنية للمعلمُت، واستفادت الدراسة اٟتالية من الدراسات السابقة ٖتديد مشكلة الدراسة ويف عرض 

 يم النظرية ٢تا ويف صياغة الرؤية ا١تقًتحة وٖتديد مبل٤تها.ا١تفاى
 اإلطار النظري:

 أواًل: مفهوم التنمية المهنية:
( "عملية تفاعل ا١تعلم مع 02م، 6106تفاعل من ا١تعلم نفسو مع ا٠تربات وا١تهارات كتعريف عامر ) عرفت بأهنا

خربات تعليمية ومهارات جديدة، من أجل تطوير عاداتو وإتاىاتو وأسلوبو يف عملو ٞتعلو قادرا على أداء مهامو وواجباتو 
 بكفاءة أكثر مع مسايرتو لكل جديد يف ٗتصصو".

( بأهنا "عملية مستمرة هتدف إىل رفع مستوى أداء ا١تعلم وتزويده ٔتعارف ومهارات 02م، 6102تراىا ٛتد )و 
 جديدة تتوافق مع تطورات العصر ا١تتسارعة، ٦تا يؤدي إىل رفع كفاءتو، وبالتايل رفع كفاءة ا١تخرجات التعليمية".

إلجراءات ا١تخططة وا١تنظمة يتم (، بأهنا "عملية مقصودة تتضمن ٣تموعة من ا652، م6101يعرفها العنزي )و 
فيها تزويد ا١تعلم با١تعارف وا١تهارات والقدرات ا١تتعلقة بعملو ومسؤولياتو ا١تهنية، هبدف ٖتسُت وتطوير مهاراتو وخرباتو مدى 

 .حياتو ا١تهنية، مع ضرورة أن ينتج منها ٖتسُت يف تعلم ا١تتعلم"
الطالب يستحق أن يعلمو معلم كفء مت تأىيلو وتدريبو بشكل وترتكز رؤية التنمية ا١تهنية للمعلم على أن 

مناسب، وعلى ىذا ينبغي علي ا١تربُت وكذا قادة ا١تدارس واألخصائيُت النفسيُت وا١تتخصصُت من ىيئة التدريس با١تدارس 
باإلضافة إىل تعلم  تقدمي الدعم ا١تناسب ١تساعدة الطبلب يف عملية التعليم والتعلم، ٦تا يتضمن تعلم ا١تهارات األساسية

 (NCATE, 2008 :3) ا١تعرفة وا١تهارات البلزمة لنجاح الطالب كمواطن مسئول يساىم يف اقتصاد ا١تعرفة مستقببلً 
%( من ميزانيتها اإلٚتالية، وتساعد  5 -6و٢تذه األ٫تية بلغ إنفاق بعض مدارس األحياء علي برامج التنمية ا١تهنية ما بُت )

 Tittle II partلواليات واألحياء يف ٘تويل برامج التنمية ا١تهنية، وكان معظمها من خبلل برنامج اٟتكومة الفيدرالية ا



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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A "،"  ( مليار دوالر 6.33% ( من ا١تيزانية اليت تبلغ حوايل )22.2م حواىل) 6103-6106الذي بلغ يف عام
% ( من ميزانيتها أي 3.5الربامج حواىل)  ُخصصت لدعم برامج التنمية ا١تهنية، وقد بلغ انفاق مكاتب األحياء علي ىذه

(. وذلك إٯتانًا بأ٫تية Hussein ,2013: 28-29( دوالر لكل معلم )2321مليون دوالر ٔتا يعادل ) 03حواىل 
 التنمية ا١تهنية باعتبارىا وسيلة لتحسُت أداء ا١تؤسسات التعليمية، و٘تيز طاقمها.

ىي عملية مستمرة ٥تطط ٢تا بصورة منظمة قابلة للتنفيذ من أجل وعلى ىذا يتضح أن التنمية ا١تهنية للمعلمُت 
االرتقاء ٔتستوى أداء ا١تعلم من خبلل إكسابو ا١تهارات البلزمة وتنمية االٕتاىات اإل٬تابية لديو لتحسُت مستوى التعلم 

ر عملية التعليم والتعلم عرب والتعليم استجابة للمتغَتات وحاجات اجملتمع، مع تقدمي الدعم ا١تادي وا١تعنوي البلزم لتطوي
 برامج التنمية ا١تهنية. 

 ثانياً: أهداف التنمية المهنية للمعلمين: 
( ألىم أىداف التدريب وتنمية 6113(، )اٟتر، 6101(، )طاىر، 6101أشار كبًل من )العاجز، اللوح، األشقر، 

 ا١تعلمة مهنياً:
  والعمل على تبليف أوجو القصور  الذايت والتعلم التطوير اٟتياة، وتشجيعتنمية كفاءات ا١تعلمُت تطبيًقا ١تبدأ التعلم مدى

 يف إعدادىن قبل التحاقهن با٠تدمة عرب توفَت برامج تنموية متكاملة وفعالة تسعى إىل تنميتهن وتطوير التعليم. 
 ربات ا١تعلمُت يف ٣تال اإل١تام بالطرق التعليمية اٟتديثة، والتبصَت با١تشكبلت الًتبوية ووسائل حلها، مع تعزيز خ

ٗتصُّصهم، لتحسُت إنتاجيتهم ورفع مستواىم يف ا١تادة الدراسية، وزيادة قدرهتم على اإلبداع والتجديد؛ ٦تا يشعرىم 
 بالرضا الوظيفي.

  الطبلب التدريب على ا١تناىج ا١تطوَّرة ليقوم ا١تعلم باألدوار ا١توكلة إليو، وٖتسُت نوعية التعليم حىت يؤثر التدريس يف ٪تو
 وسلوكهم، وتغيَت سلوكيات ا١تعلمُت وإتاىاهتم إىل األفضل، وتذكَتىم بدورىم ومسؤولياهتم يف العملية التعليمية. 

  مساعدة ا١تعلمُت حديثي التخرج لبلّطبلع على القوانُت والنظم؛ حىت يستطيعوا مواجهة ا١تواقف اٞتديدة يف ميدان
 العمل ولتعزيز ثقتهم بأنفسهم. 

  للمعلمين:أساليب التنمية المهنية ثالثاً: 
تتنوع أساليب التنمية ا١تهنية للمعلم من حيث مدهتا وطريقتها وا٢تدف منها وا١تنفذ ٢تا، فهناك أساليب ذات طابع 
 نظري كاحملاضرة، وأساليب ذات طابع عملي كالتدريب وأسلوب التدريس ا١تصغر، وقد تصنف إىل أساليب ذاتية وىي ما

وأساليب خارجية وىي اليت تأيت من ا١تؤسسات الًتبوية ا١تشرفة على  ،م نفسو دون اٟتاجة إىل مساعدة خارجيةيقوم هبا ا١تعل
 ( وقد أوردت األدبيات الًتبوية عدة أساليب منها:53، 6101عمل ا١تعلم )ا١تناحي، 

هنية للمعلمُت فهو يزيد من  ومهما يف ٖتقيق أىداف التنمية ا١ت أساسياً  التدريب الًتبوي: ويعد ىذا األسلوب أسلوباً  .0
كفاءة ا١تعلمُت مهنيا ويساعد يف تنويع األداء واكتساب اسًتاتيجيات جديدة ومهارات تعامل تطبيقية مع التقنيات 



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والوسائل التعليمية ا١تختلفة كما يكسب ا١تعلم الثقة والقدرة على التعامل مع ا١تشكبلت يف ا١تيدان الًتبوي وفق 
 (. 50م، 6105تطورة )وىبة األساليب العلمية ا١ت

التوجيو ا١تباشر: وىي العملية اإلرشادية اليت يقوم هبا ا١تدير بتوجيو ا١تعلم مهنيا والبد أن تكون ىذه العملية بتفاىم  .6
الطرفُت وٖتت عبلقة وثيقة ا٬تابية بُت ا١تدير وا١تعلم وبتحليل موضوعي ألداء ا١تعلم لتطوير مهارتو، كما أهنا تفيد ا١تعلم 

 (.0535م، 6101فهمو الطريقة اليت ينظر هبا ا١تدير ٨تو أدائو ا١تهٍت )الصاٟتية،  يف
ورش العمل: وىي النشاط التعاوين الذي يقوم بو ا١تعلمون ويكون الًتكيز فيو على مشكلة تربوية لتحليلها وتقدمي حلول  .3

ادل اآلراء واألفكار، وتوفر ا١تناخ اال٬تايب ٢تا، أو ال٧تاز نشاط تربوي مطلوب، وىذه الطريقة تتيح الفرصة للمعلمُت لتب
 (.53م، 6105لبلبتكار واإلبداع عن طريق التساؤالت وا١تقًتحات اليت يطرحها ا١تعلمون )وىبة، 

االجتماعات اٞتماعية والفردية: وىي االجتماعات اليت يعقدىا ا١تدير مع ا١تعلمُت للتعرف على حاجاهتم وتزويدىم  .2
نمية ا١تهنية وقد تكون يف بداية العام الدراسي أو بعد الزيارة الصفية أو اجتماعا ٗتصصيا با١تستجدات يف ٣تال الت

 (.626م، ١6102تعلمي التخصص الواحد )سيد، واٞتمل، 
ا١تعلم ا٠تبَت: حيث يقوم ا١تعلم ا١تتميز باإلشراف الفٍت على زمبلئو وتقدمي ا١تساعدة ا١تهنية ٢تم وخصوصا لذي ا٠تربة  .5

 بالتدريس.اٟتديثة 
تبادل الزيارات: وىي جهد ٥تطط حيث يقوم ا١تعلمون بتبادل األدوار ويف تبادل الزيارات يستفيد ا١تعلمون ا٠تربات  .2

 (.0532م، 6101وا١تعلومات وطرائق جديدة فيما بينهم بتطبيق واقعي من خبلل ا١تبلحظة والتعليق البناء )الصاٟتية 
ي وحضور الندوات وا١تؤ٘ترات ا١تتخصصة والقراءة يف ٣تال مهنة التدريس األساليب الذاتية: كأسلوب البحث العلم .1

 والتطوير الذايت ا١تخطط من قبل ا١تعلم.
 : للمعلمين معوقات التنمية المهنيةرابعاً: 

ٯتكن أن ٩تلص من الدراسات والبحوث اليت عرضت ١توضوع التنمية ا١تهنية إىل أن ىناك الكثَت من ا١تشـكبلت الـيت 
 تتعلق بعملية التنمية ا١تهنية للمعلمُت ومن أ٫تها ما يلي: 

 أعمالإن الوقت ا١تخصص للمعلم ا١تراد تأىيلو وتدريبو أثناء ا٠تدمة غَت كاف، وال يوجد نظام واضح خاص بتنظيم  .0
ا٠تدمة ١تعلمي ا١تدارس بل يتم التدريب بطريقـة غـَت مقننـة، وال توجـد خطـة واضـحة للتـدريب  أثناءالتدريب والتأىيل 

ْتيـث يشـمل ٚتيـع ا١تعلمـُت، حيـث يشـكو معظـم ا١تعلمـُت مـن قلـة دورات وبـرامج التنميـة ا١تهنيـة ا١تتخصصـة ا١تقدمـة 
الذين يضطلعون بتنفيذ الربامج التدريبية؛ وضعف العبلقة والتنسيق بُت و  ٢تم، وجود قصور يف تأىيل ا١تدربُت ا١تتفرغُت

 (. 6105ا١تتمثلة يف كليات الًتبية وأجهزة التدريب يف وزارة التعليم )السويد،  مؤسسات إعداد ا١تعلم
وعي لـدى كثرة اٟتصص وزيادة العبء التدريسي للمعلم، وقلة الدافعية لدى ا١تعلمُت لتطوير ذاهتم، إضافة لـنقص الـ .6

 (.6106بعض ا١تعلمُت بأىداف ا١ترحلة الثانوية )قحوان، 



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضعف الرضا الوظيفي لدى ا١تعلم ٦تا يضعف اىتمامو بالتنمية ا١تهنية، وضعف اىتمام ا١تعلمُت بتبادل ا٠تربات ا١تهنية  .3
وجود حوافز مادية  (. عدم6102داخل ا١تدرسة، وندرة امتبلك ا١تعلمُت لروح التجديد والتغيَت وا١تبادرة )الصاعدي، 

ومعنوية للمعلمُت ا١تبـدعُت ٦تـا يسـبب ٢تـم اإلحبـاط وقلـة االىتمـام بـربامج التنميـة ا١تهنيـة، وعـدم وجـود برنـامج ١تتابعـة 
 (. 6106وتقييم مدى تطور أداء ا١تعلمُت يف ا١تدارس )عبلن، دبوس، تيم، 

جهــزة والتقنيــة اٟتديثــة يف مراكــز التــدريب، وعــدم نــدرة هتيئــة ا١تكــان ا١تناســب للتــدريب داخــل ا١تدرســة، وقلــة تــوافر األ .2
مراعاة الفروق الفردية بُت ا١تعلمُت ومسـتوى خـربهتم و٪تـوىم ا١تهـٍت، إضـافة لعـدم وعـي القـائمُت بإعـداد بـرامج التنميـة 

 ة الفعلية للمعلمُت.يا١تهنية لبلحتياجات التدريب
يف ا١تـــدارس ٖتـــول دون اســـتفادة ا١تعلمـــُت منهـــا،  قلـــة تـــوفر مكتبـــات علميـــة متخصصـــة يف اجملـــال الًتبـــوي والتخصـــص .5

 .(6101وغياب خطة تدريبية واضحة من إدارة التدريب تعٌت بربامج التنمية ا١تهنية )بابكر، أبكر، عثمان، 
 مالمح إعداد المعلم بالمملكة العربية السعودية:

 :ىي جوانب ثبلثةالعربية السعودية على  ا١تملكة بكليات الًتبية يف ا١تعلم إعداد يشتمل
ا١تعلم  سيقوم اليت العلمية اجملاالت يف أكثر أو دراسة ٗتصص يف التعمق يتضّمن ):األكادٯتي (العلمي اٞتانب .0

ا١ترحلة  ١تعلم ونسبتها ا١تتبلحقة، العلمية بالتطورات على صلة يظل أن منو يتطلب ٗتصصو يف ا١تعلم وتعمق بتدريسها،
 %(.21والثانوية ) ا١تتوسطة ا١ترحلة معلم %( بينما31االبتدائية )

 عملو كصاحب ١تمارسة ا١تعلم تؤىل اليت والنفسية بعض ا١تقررات الًتبوية اٞتانب ىذا يشمل): الًتبوي (ا١تهٍت اٞتانب .6
١تعلم  ونسبتها للمعلم، ا١تهٍت اإلعداد من أساسياً  جزءاً  تعد اليت )العملية  الًتبية  (ا١تيداين التدريب إىل باإلضافة مهنة،
لكافة  فنسبتو العملي للتدريب بالنسبة أما %(،61) ا١تتوسطة والثانوية ا١ترحلة معلم %( بينما31) االبتدائية ا١ترحلة

 %(. 01ا١تعلمُت)
 ا١ترحلة ١تعلم وعبلقاتو، ونسبتها ومشكبلتو ٣تتمعو بثقافة وعيو ينمي ٔتا ا١تعلم إعداد يتضمن) : العام   (الثقايف اٞتانب .3

 %(.01) والثانوية ا١ترحلة ا١تتوسطة معلم بينما %(31) االبتدائية
 (Cochran -Smith,2015: 100-113( )05، 6102( و)ٛتادنة، 23، 6105)بن ىوٯتل والعنادي، 

وتُقدم مؤسسات التعليم العايل يف ا١تملكة برا٣تها من خبلل عدة أ٪تاط ىي: االنتظام، واالنتساب، والتعليم عن 
علم اإللكًتوين، والتعليم ا١توازي، والنمط السائد واألساس ىو التعليم ا١تنتظم الذي يُقدم يف ٚتيع اٞتامعات أو بعد أو الت

 أ(.6106مؤسسات التعليم العايل )وزارة التعليم العايل 
من ولقد وجهت ا١تملكة العربية السعودية عنايتها إىل التخطيط إلعداد ا١تعلم الوطٍت الكفء، ويتضح ذلك جليا 

( كما حددهتا وثيقة سياسة التعليم، واليت جاء فيها ا١تواد التالية  021 -022: 6113سياسة إعداد ا١تعلمُت )اٟتقيل، 
 ( :30-31: 0202)سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية،
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ساسية اليت تنشدىا األمة تكون مناىج إعداد ا١تعلمُت يف ٥تتلف اٞتهات التعليمية ويف ٚتيع ا١تراحل وافية باألىداف األ .0
 يف تربية جيل مسلم يفهم اإلسبلم فهما صحيحا عقيدة وشريعة ويبذل جهده يف النهوض بأمتو.

يعٌت بالًتبية اإلسبلمية واللغة العربية يف معاىد وكليات إعداد ا١تعلمُت حىت يتمكنوا من التدريس بروح إسبلمية عالية  .6
 وبلغة عربية فصيحة.

يمية ا١تختصة عنايتها بإعداد ا١تعلم إعدادا علمياً ومسلكياً ٞتميع مراحل التعليم حىت يتحقق االكتفاء تويل اٞتهات التعل .3
 الذايت وفق خطة زمنية.

تتوسع اٞتهات التعليمية يف معاىد ا١تعلمُت وا١تعلمات وكليات الًتبية لكافة ا١تواد لسد حاجة الببلد يف ا٠تطة الزمنية  .2
 احملدودة.

هاز التعليمي واإلداري منسجما مع ما ٭تقق أىداف التعليم اليت نص عليها يف ا١تواد السابقة يف ا٠تلق يكون اختيار اٞت .5
 اإلسبلمي وا١تستوى العلمي والتأىيل الًتبوي.

تدريب ا١تعلمُت عملية مستمرة، وتوضع لغَت ا١تؤىلُت مسلكيا خطة لتدريبهم وتأىيلهم، كما توضع للمؤىلُت لرفع  .2
 علوماهتم وخرباهتم.مستواىم وٕتديد م

يفسح اجملال أمام ا١تعلم ١تتابعة الدراسة اليت تؤىلو ١تراتب أرقى يف ٣تال ٗتصصو، وتضع اٞتهات التعليمية األنظمة  .1
 احملققة ٢تذا الغرض.

ال تقل مدة إعداد معلمي ا١تراحل االبتدائية عن ا١تدة البلزمة للحصول على شهادة الدراسة الثانوية، و٬تري تطوير  .2
لة إعداد ا١تعلمات تدر٬تيا لتحقيق ذلك، وال تقل مدة إعداد معلمي ا١ترحلتُت ا١تتوسطة والثانوية عن ا١تدة البلزمة مرح

 للحصول على شهادة التعليم العايل.
وتأسيسًا على ما سبق يتضح أنو من إ٬تابيات وثيقة سياسة التعليم أهنا رّكزت على جانب التنمية البشرية من 
خبلل االىتمام باٞتوانب العقدية وا٠تلقية والعقلية والنفسـية واالجتماعية للمعلم، ومع أهنا قد أدت دورىا بكل دقة وكما 

ن التطور والتقدم بعدىا ما جعلها ْتاجة ماسة إىل إجراء إصبلحات ىو مطلوب؛ لكن الزمان قد مضى عليها، وحصل مـ
ىيكليـة عليهـا، وٓتاصـة يف اجملاالت األكثر تطورًا كتقنيات التعليم، وا١تناىج الدراسية، واإلدارة، وغَتىا... ) القحطاين ، 

 (. 5-0ىـ،0231
نية للمعلم والتدريب أثناء ا٠تدمة ْتاجة إىل وعلى ىذا فإن سياسة إعداد ا١تعلمُت وخاصة ما يتعلق بالتنمية ا١ته

إعادة ىيكلة وصياغة جديدة ١توادىا وبنودىا، ورؤية حديثة تتماشى مع مستجدات العصر، فقد اختلف الوضع واختلفت 
 الظروف واإلمكانات، لذا فا١تسئولون عن سياسة التعليم مطالبون بإعادة صياغتها ٔتا يتماشى مع تطورات العصر.

 ا١تملكة يف التعليم سياسة من (032ا١تادة ) نصت وفيما يتعلق بتدريب ا١تعلمُت أثناء ا٠تدمة وتنميتهم مهنياً  
 ا٠تربات لًتسيخ التوعية ودورات والتجديدية التدريبية للدورات عناية كافية اٞتهة ا١تختصة تعطى أن "على السعودية العربية

يتناول التدريب جوانب العملية التعليمية كافة واألجهزة العاملة فيها. ونصت  نأ ( على031ا١تادة ) نصت كما ."وا١تهارات



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ىـ( على أنو:" يعد تدريب ا١توظف جزءاً  01/1/0331يف  23با١ترسوم ا١تلكي رقم ) ( من نظام ا٠تدمة ا١تدنية32ا١تادة )
ى ٚتيع ا١تصاحل والوزارات ٘تكُت موظفيها من واجبات العمل النظامية سواء أكان داخل أوقات الدوام الرٝتي أم خارجو، وعل

من تلقي التدريب كل يف ٣تال ٗتصصو"، وقد تبلور اىتمام وزارة التعليم بالتدريب من خبلل إنشاء إدارة التدريب الًتبوي 
لتوجيو ىـ( ُضمت إىل اإلدارة العامة ل0210ىـ( مرتبطة باإلدارة العامة لربامج إعداد ا١تعلمُت، ويف عام )0332/0335عام )

ىـ( برفع ا١تستوى 5/1/0202( يف )26/5/2/0205/0الًتبوي والتدريب، مث صدر قرار معايل وزير ا١تعارف رقم )
التنظيمي إلدارة التدريب الًتبوي إىل إدارة عامة ٖتت مسمى "اإلدارة العامة للتدريب الًتبوي" وأصبح ٢تا مراكز تدريب 

ا١تختلفة لتقدمي التدريب لكل ا١تعلمُت ويف أماكن عملهم )موسوعة تاريخ التعليم  تربوي منتشرة يف مناطق ا١تملكة و٤تافظاهتا
 (.0263/032، 6يف ا١تملكة العربية السعودية يف مائة عام ،م 

 الرؤية المقترحة:
 ىدفت الرؤية بشكل رئيس تطوير برامج التنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم العام. أهداف الرؤية المقترحة:

 الرؤية المقترحة:منطلقات 
 توصيات العديد من الدراسات وا١تؤ٘ترات السابقة بضرورة االىتمام ا١تستمر بالتنمية ا١تهنية للمعلمُت. -0
 ( يف ٣تال التعليم.6131٘تشياً مع متطلبات رؤية ا١تملكة العربية السعودية ) -6
 ة واالجتماعّية والًتبويّة. مواكبة التغَّتات وا١تستجّدات اليت طرأت يف ٣تال العلوم األساسّية والنفسيّ  -3
االستجابة ١تتطلّبات التنمية االقتصاديّة واالجتماعّية، ومن بينها تنمية العنصر البشرّي القادر على اإلسهام بفاعلّية يف   -2

 ىذه التنمية، وقيادهتا. 
 تشهدىا اجملتمعات اقتصادياً وثقافيا واجتماعيا.  اليتسرعة التغيَتات  -5
 . الثقايف للمعلمو  األكادٯتيو  ا١تهٍتكثرة الشكوى ا١تستمرة من مستوى  -2
 ٬تب أن يقوم بو.  الذيتغَت دور ا١تعلم  -1
 إعداد ا١تعلم.  يفاألخذ بنظم االٕتاىات العا١تية اٟتديثة  -2
 إعداد ا١تعلم القادر على مواجهات ٖتديث ا١تستقبل.  -3

 أسس الرؤية المقترحة:
  إىل فلسفة تربويّة منبثقة عن أىداف اجملتمع وطموحاتو، ورؤية واضحة يف أذىان  التنمية ا١تهنيةستند تأن

 .ا١تطّورين على اختبلف مستوياهتم ألىداف العملّية الًتبويّة ومراميها
  على أىداف تطويريّة واضحة و٤تّددة تعكس تنمية الفرد تنمية شاملة متوازنة إىل  تعتمد التنمية ا١تهنيةأن

مل على إشباع حاجاتو، وحّل مشكبلتو، وتعزيز ميولو وإّتاىاتو اإل٬تابّية، ع، وت هبا قدراتو الدرجة اليت تسمح
ٔتا ينسجم ومصلحة اجملتمع وطموحاتو وأىدافو، وطبيعة العصر ومستجّدات العلوم األساسّية والنفسّية 

 واالجتماعّية. 



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عنيُت بالعملّية الًتبويّة بشكل مباشر أو غَت بالروح التعاونّية، من خبلل مشاركة ا١ت تتسم التنمية ا١تهنيةأن
 مباشر، ٔتا يف ذلك مؤّسسات اجملتمع ا١تديّن، إضافة إىل ا١تؤّسسات الرٝتّية ا١تختلفة. 

  عالية من الكفاءة والفاعلّية ال يعٍت حصولو  علم على درجةباالستمرار، فحصول ا١ت التنمية ا١تهنية تسمتأن
، حيث تطلع علينا مراكز البحث العلمي، وميادين إعدادهثر من سنتُت على على الدرجة ذاهتا بعد مرور أك

 التطبيق التكنولوجي كّل يوم ّتديد. 
  بالعلمّية، واالبتعاد عن العشوائّية، وذلك من خبلل اعتماد التخطيط السليم،  نمية ا١تهنيةتسم التتأن

الشروط العلمّية، والتعامل مع النتائج ٔتنتهى واستخدام األساليب العلمّية ا١تعتمدة على أدوات تتوافر فيها 
 الصدق وا١توضوعّية. 

  بلّٕتاىات الًتبويّة اٟتديثة، من مثل: ل ةمواكب نميةكون التتأن 
  .التعّلم عن طريق النشاط وا١تشاركة 
  .انتقال االىتمام من الكم إىل الكيف 
  .دور تكنولوجيا الًتبية األساسّي يف التعّلم 

 المقترحة:محاور الرؤية 
 أواًل: االنطالق من االحتياجات الخاصة بالتنمية المهنية للمعلمين:

ىناك اتفاق عام على أنو ٬تب توجيو برامج التطور ا١تهٍت للمعلم ٕتاه تلبية االحتياجات ا١تطلوبة للمعلم، فتحديد 
؛ معمار، 6101حيح )ا٠تليفات، االحتياجات ىي ا٠تطوة األساسية األوىل للتدريب، وا١تؤشر الذي يوجهو لبلٕتاه الص

 (.6100، ة؛ السكارن6101
 &Rhodesوبدون التعرف على احتياجات ا١تعلم، سينجم توجيو ضعيف ومداخبلت غَت كافية )

Beneicke , 2001 وأيضا بدون توافر بيانات كافية عن احتياجات ا١تعلم سيكون التخطيط صعًبا ومن احملتمل أن .)
-Oganل لكل من ا١تعلمُت و٢تؤالء الذين يقومون بربامج التدريب )تكون النتائج ٥تيبة لآلما

Bekiroglu,2007( وأكد على ذلك ديلون .)Dillon,2010 أن تطوير ا١تعلم ٯتكن أن يؤدي دورًا ىامِّا يف )
هتم. وىذا مواجهة احتياجات ا١تعلم ورغباتو، أو أنو على ٨تو آخر ٯتكن أن ٭تبط ا١تعلمُت ويبعدىم عن أداء عملهم بكل قو 

رٯتَتز –يتفق مع ما خلص إليو الباحثون يف ٤تاوالهتم لوضع قائمة ٠تصائص التطور ا١تهٍت الفعال، حيث قام فيليجاس
(Reimers,2003 بتلخيص أكثر من )توصية متعلقة بالسياسة التعليمية  05إىل  مقال منشور ودراسة منشورة 211

 منها:
 الوقت الكايف  الربامج اليت هتدف إىل تطويرىم، كما ٬تب إعطاء ا١تعلمُتيف  على ا١تشاركة ا١تعلمُت ٬تب تشجيع

 ا١تهٍت. ومشاركُت نشطُت يف عملية التطوير ومنفذين والدعم ا١تايل ليكونوا مصممُت
 ومهنيُت. ٪توىم كمعلمُت يف على ٗتطيط وتنفيذ التجارب والعمليات اليت تساعد ا١تعلمُت ٬تب تشجيع 



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أن تليب:  امج وأنشطة التطوير ا١تهٍت اليت مت وضعها من قبل ا١تعلمُت وألجل تطويرىم٬تب على ٚتيع أنواع بر
يف الوقت احملدد، وأن يكون نظام  ٖتقيق التطوير ا١تهٍت احتياجاهتم ا١تهنية، ومصاٟتهم الشخصية وا١تهنية، وأن يتم

 مكان عملهم. ا١تعمول بو موجودا يف التعليم
 ماليا وكذلك من خبلل تقدمي أنشطة وبرامج  التطوير ا١تهٍت للمعلمُت م برامجينبغي على ا٢تيئات ا٠تارجية دع

 ا١تعلمُت. معينة تليب احتياجات
 التنمية المهنية للمعلم: ثانياً: توفير أسس

(، إىل أ٫تية التنمية ا١تهنية للمعلم وضرورهتا، فإهنا ٬تب أال تتم كرد فعل لوجود 06، 6101القوي ) يشَت عبد
أو مشكبلت معينة لدى ا١تعلمُت، وإ٪تا ٬تب أن تتم بشكل دوري ومستمر، ولتحقيق ذلك فإنو ٬تب توافر  حاجات معينة

 ٣تموعة من ا١تقومات من أ٫تها:
  .االىتمام بوضع التنمية ا١تهنية للمعلم كبعد أساسي من أبعاد أي إسًتاتيجية لتطوير التعليم كيفًيا كان أم نوعًيا 
  ترعى مصاحل ا١تعلمُت وهتتم بقضية ٪توىم ا١تهٍت، وٖتدد احتياجاهتم، وتضع وجود مؤسسات مهنية متخصصة

ا١تعايَت الواجب توافرىا لديهم ويف برامج التنمية ا١تهنية اليت تقدم ٢تم، مثل: األكادٯتية ا١تهنية للمعلمُت، وىيئة 
 اٞتودة واالعتماد، واٖتادات ونقابات ا١تعلمُت.

 معلمُت ْتيث يتقبلون فكرة التنمية ا١تهنية ويكون لديهم اٟتماس الكايف واإل٬تابية انتشار ثقافة التنمية ا١تهنية لل
البلزمة ١تمارسة أساليب التنمية ا١تهنية ا١تختلفة، ويكونون على استعداد لنقد ٦تارستهم نقًدا ذاتًيا، وتقبل 

التطلع دائًما إىل التغيَت مبلحظات زمبلئهم وتبادل ا٠تربات معهم، والتخلي عن أساليب التدريس التقليدية، و 
 والتجديد يف ا١تمارسات الًتبوية ا١تختلفة.

  االىتمام بالدور التدرييب للموجو وا١تشرف الًتبوي، والعمل على تأىيل ا١توجهُت وا١تشرفُت للقيام هبذا الدور بشكل
 جيد. 

 ١تادي وا١تعنوي لتشجيعهم على توفَت الوقت البلزم للتنمية ا١تهنية للمعلمُت من جانب إدارات ا١تدارس والدعم ا
 اال٩تراط يف برامج التنمية ا١تهنية ا١تختلفة. 

 .ا١تشاركة اجملتمعية الفعالة يف عمليات التنمية ا١تهنية للمعلمُت 
  ٖتديد معايَت واضحة ومستويات ٤تددة ألداء ا١تعلمُت و٦تارستهم ا١تهنية تعمل على التقييم ا١توضوعي ألدائهم

 هم، وٖتديد أىداف التنمية ا١تهنية مشتقة من ىذه ا١تعايَت.والنقد الذايت ألنفس
 ثالثاً: تفعيل مقومات التنمية المهنية للمعلمين:

تنسجم مبادئ التنمية ا١تهنية للمعلمُت مع مرتكزات التعليم إذ تؤكد على أ٫تية إعداد ا١تعلم وتدريبو إعدادًا جيداً 
 ادئ التنمية ا١تهنية للمعلمُت:   للقيام بأدواره على أكمل وجو وفيما يلي أىم مب



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن تكون برامج التنمية ا١تهنية ٢تا أىداف واضحة، ومتناغمة مع أىداف ا١تؤسسة التعليمية، ومسايرة للمعايَت،  -0
وقابلة التنفيذ، ومستدامة وكافية لتتيح الوقت البلزم للمعلمُت لتعليم وتعلم االسًتاتيجيات اٟتديثة وكيفية 

 National Comprehensive Center for Teacher)تنفيذىا
Quality,2011:3))( ساعة من التدريب وا١تمارسة والتوجيو 51-62، فا١تعلم ْتاجة إيل اٟتصول على )

إلتقان االسًتاتيجيات اٟتديثة وتطبقيها ميدانياً، ١تا للتنمية ا١تهنية ذات الفًتات الطويلة من عظيم األثر يف ٖتسُت 
 لتقدم يف مستوي الطبلب. أداء ا١تعلمُت ومن مث ا

توفَت الدعم ا١تادي وا١تعنوي للمتعلمُت ١تواجهة التحديات ا٠تاصة أثناء عمليات التنفيذ من خبلل برامج التنمية  -6
 ا١تهنية ا١تتنوعة، دو٪تا االكتفاء بزيادة وقت برامج التنمية ا١تهنية فقط.

 وة علي درجة عالية من الفاعلية يف مساندة االستفادة من النماذج اإل٬تابية حيث أصبحت النمذجة أو القد
(،  (Hussein,2013:14-17 ا١تعلمُت علي فهم واستيعاب ا١تمارسات وا١تفاىيم والعمل علي تطبيقها.

(: ٣تموعة من 6: 6110/6116وتضيف إحدى الدراسات )فريق عمل التنمية ا١تهنية ا١تستدامة للمعلمُت،
 ُت منها:ا١تبادئ لربامج التنمية ا١تهنية للمعلم

 مراعاة الفروق الفردية بُت ا١تعلمُت يف ٚتيع ا١تراحل. -3
 التنسيق الفعال بُت ا١تدرسة واإلدارة التعليمية والوزارة واٞتهات األخرى ذات العبلقة. -2
 االرتباط بنظام اٟتوافز التشجيعية ا١تعنوية وا١تادية. -5

متكاملة وطويلة األجل للتنمية ا١تهنية وتقوٯتها، وىذا يتطلب ضرورة مشاركة ٚتيع الفئات يف بناء وتنفيذ خطة 
وتوفَت الدعم ا١تادي وا١تعنوي للمتعلمُت وٖتفيزىم، وإ٬تاد بيئة مهنية وتنظيمية مشجعة للتطوير والتحسُت، و توفَت الوقت 

دارس وأن ٯتارسها ا١تعلمون الكايف وا١توارد ا١تناسبة لربامج التنمية ا١تهنية، وأن ٕترى نشاطات وبرامج التنمية ا١تهنية داخل ا١ت
يف أجواء العمل وا١تمارسة اٟتقيقية دون أن يتعارض ذلك مع مهامهم و واجباهتم، وأن تستهدف كافة العاملُت يف ا١تدرسة 
من معلمُت وإداريُت من أجل ٖتسُت ٚتيع ا١تمارسات ا١تهنية ا١تدرسية، وأن تستهدف األنشطة أيضا ٚتيع اٞتوانب ا١تهنية 

وأن تليب احتياجاهتم با١تؤسسة التعليمية، وأن يعمل أعضاء ىيئة التدريس والعاملون با١تدارس على ٗتطيط و إدارة  للعاملُت،
 أنشطة التنمية ا١تهنية وفقاً الحتياجاهتم ا١تهنية.

 رابعاً: جوانب اإلعداد للتنمية المهنية للمعلمين وفق الرؤية المقترحة:
 بالطرق اآلتية: الثقايف بكليات الًتبية ٬تب أن يتم اإلعداد : الثقافي الجانب -أ

 إجراء ندوات حول أىم األحداث ا١تعاصرة.  -0
 ٭تتاجها العصر اٟتديث.  اليتإدخال بعض ا١تقررات وا١تواد الثقافية اٟتديثة  -6
 إطار إشراف أساتذة الكلية.  يفهمة وغَتىا إجراء حلقات مناقشة حول القضايا ا١ت -3
 همة. الطبلب بعمل أْتاث عن القضايا ا١تأن يقوم  -2
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 عبد هللا الشهري 
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 ا١تسابقات الثقافية.  -5
 العمل على مساعدة الطبلب على امتبلك الثقافة العامة ا١تتكاملة.  -2
 . الثقايفالزيارات ا١تيدانية لبعض ا١تواقع للتزويد  -1
 إجراء العديد من الندوات الثقافية حول األنشطة ا١تختلفة ٔتا يتناسب مع ٗتصصو.  -2
 ٚتيع اجملاالت.  يفعلومات الثقافية زيادة ا١ت -3

 % من اإلعداد الكلى 61أن ٖتتوى نسبة اإلعداد الثقايف على  -01
ـــتم اإلعـــداد األكـــادٯتي ٔت": التخصصبببي"  األكببباديميالجانبببب  -ب ؤسســـات إعـــداد ا١تعلمـــُت ٔتـــا فـــيهم معلـــم ٬تـــب أن ي

 بالطرق اآلتية: الرياضيات 
 أن يكون ىناك تكامل بُت مواد التخصص.  -0
 للقائمُت بالتدريس األكادٯتي.  الًتبويضرورة اإلعداد  -6
   . تزويد الطالب با٠تلفية العلمية التخصصية والتطبيقية -3
 الكلية ا١تقابلة.  يفْتيث يقًتب الطالب من إ١تامو بتخصصو من نظَته  مواد التخصص يفالتعمق  -2
بناء على أساس التخصص األول  تكليف أساتذة من أعضاء ىيئة التدريس بالكلية باإلشراف على األقسام -5

 لؤلستاذ. 
 .  دراسيكل فصل   يفأن تقوم ٞتنة من األساتذة ا١تتخصصُت الختيار مواد التخصص وا١تواد ا١تقررة  -2
 % من اإلعداد الكلى.  21على  التخصصينسبة اإلعداد  يأن ٖتتو  -1

 اآلتية: ؤسسات إعداد ا١تعلمُت باألساليب" ٔت ا١تهٍت"  الًتبوي٬تب أن يتم اإلعداد ": المهني" التربويالجانب -ج
 مساعدة الطبلب على توظيف التقنيات الًتبوية اٟتديثة لغرض تنمية مهاراتو ا١تهنية -0
 تنمية القيم واالٕتاىات ٨تو مهنة التعليم.  -6
 صة(. القدرات واالحتياجات ا٠تا يأن تتضمن ا١تقررات الًتبوية معلم ا١تتفوقُت وا١توىوبُت وا١تعوقُت )معلم ذو  -3
 إدخال ا١تستحدثات الًتبوية وٖتديث ا١تقررات الًتبوية نظريا وعمليا ٔتا يتماشى مع التقدم.  -2
 والتعلم ا١تستمر.  الذايتتدريب الطالب ا١تعلم على التعلم  -5
 الًتبوية والتطبيقية.  بالنواحياىتمام ا١تقررات  -2
 مول. أا١تأن تقدم ا١تقررات النظريات الًتبوية ٔتا يناسب مستوى اإلعداد  -1
 االىتمام بالكيف والكم معاً.  -2
 تنمية مهارات واستعدادات الطبلب على ا١تواقف التعليمية.  -3

 التكامل بُت ا١تقررات الًتبوية.  -01
 % من اإلعداد الكلى 61 الًتبويأن تكون نسبة اإلعداد  -00



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنميــة ا١تعلمــُت مهنيــاً يف النقــاط  تتحــدد أدوار قائــد ا١تدرســة يف دور قائببد المدرسببة فببي التنميببة المهنيببة للمعلببم:خامسببًا: 
 التالية:
 ٯتنح ا١تعلمُت الفرص يف العمل يف اجملاالت اليت تناسب ميو٢تم. -0
 ٮتصص بعض الوقت الجتماعات اللجان خبلل اليوم الدراسي. -6
 يبٍت قواعد مدرسية بزيادة مسؤوليات اللجان ا١تختلفة يف ا١تدرسة. -3
 الًتبوية.االطبلع على أحدث ا١تعلومات واألساليب  -2
 توصيل ىذه ا١تعلومات إىل ا١تعلمُت بأساليب األشراف ا١تختلفة. -5
 تشجيع الدروس التوضيحية لتبادل ا٠تربات بُت ا١تعلمُت. -2
 (.325، 6102)الرباط،  ا١تعلمُت اٞتدد ومن ىم ْتاجة إىل مساعدة مساعدة -1

 ويمكن ذكر أبرز األدوار في مجال التنمية المهنية في األقسام التالية:
 وتتم من خبلل عدة نواحي منها: لتنمية األكاديمية:ا (أ 

 تنمية مكتبة ا١تدرسة وتزويدىا بالكتب البلزمة للمعلمُت والطبلب. -0
 توثيق صلة ا١تدرسة بالكليات العلمية ا١تتوفرة يف البيئة احمليطة. -6
 حث ا١تعلمُت على االلتحاق بربامج الدراسات يف اٞتامعات ومساعدهتم يف ذلك. -3
 العلمية اليت يشارك فيها ا١تعلمون ويسا٫تون يف إعدادىا.عقد الندوات  -2
 ترشيح ا١تعلمُت ٟتضور دورات تدريبية متخصصة. -5
 متخصصُت إللقاء ٤تاضرات علمية يف التخصصات ا١تختلفة. إحضار -2

 ٯتكن تنمية ا١تعلمُت يف ٣تاالت التالية: التنمية المهنية )المسلكية(: (ب 
 التخطيط. -0
 أساليب التدريس اٟتديثة. -6
 استعمال الوسائل التعليمية. -3
 القياس والتقومي. -2
 تنظيم السجبلت. -5
 ٖتليل الكتب وا١تناىج ا١تدرسية. -2
 واإلداريُت وأولياء األمور. التعامل مع الطلبة -1

 ولكي يتم ذلك للقائد أن يقوم بما يلي:
 تسهيل التحاق ا١تعلمُت بالربامج الًتبوية اليت تقدمها اٞتامعات. -0
 بالكتب اٞتديدة ومتابعة كل جديد يف ىذا اجملال.تنمية مكتبة ا١تدرسة  -6



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إحضار ٥تتصُت إللقاء ٤تاضرات تربوية وعقد الندوات. -3
 ٟتضور الدورات التدريبية ا١تختلفة. ترشيح ا١تعلمُت -2

 التعامل مع المعلمين والتنسيق بينهم وذلك من خالل: (ج 
 تنظيم برامج تبادل الزيارات بُت ا١تعلمُت يف ا١تدرسة. -0
 ة للمعلمُت الٗتاذىم قراراهتم بأنفسهم.إتاحة الفرص -6
 (.022، 6115،  الطعاين ) وتشجيعهم على القيام بالبحث والتجريب واإلبداع حدث ا١تعلمُت -3

 ولتحقيق ذلك يجب أن يستعين القائد بعدة أساليب منها:
 االىتمام بنموه ا١تهٍت ا١تبٍت على جهوده الذاتية يف ىذا اٞتانب. -0
 الصفية بشكل منتظم و٥تطط.االىتمام بالزيارات  -6
 االىتمام بتنظيم االجتماعات الفردية واٞتماعية هبدف التعرف على حاجات ا١تعلمُت للتطوير ا١تهٍت. -3
 هتيئة السبل ١تساعدة ا١تعلمُت على تفهم األىداف الًتبوية وكيفية ٖتقيقها. -2
 العمل وتبادل الزيارات فيما بينهم. تنمية مهارات ا١تعلمُت التدريسية عن طريق توفَت الفرص ا١تناسبة مثل ورش -5
 تشجع أسلوب العمل ضمن ٣تموعات تعاونية. -2
تنمية ا١تهارات ا١تتعلقة باالتصال باآلخرين ومساعدة ا١تعلمُت على توصيل ما لديهم من معلومات ومهارات  -1

 لغَتىم.
 (.023، 6115على اكتساب ا١تهارات ا١تتعلقة باٗتاذ القرار )الطعاين،  مساعدة ا١تعلمُت -2

 سادسًا: آليات تنفيذ الرؤية المقترحة لتنمية معلم التعليم العام بالمملكة العربية السعودية مهنيًا:
تعتمد الرؤية ا١تقًتحة على ٣تموعـة من اآلليات البلزمة لتنفيذ ودعم برامج التنمية ا١تهنية ١تعلم التعليم العام 

 با١تملكة العربية السعودية وىي كما يلي:
 ربط نظام ترقية ا١تعلمُت باستمرارىم يف الدراسة والبحث والتنمية ا١تهنية.التوسع يف  -0
 تطوير سياسات واسًتاتيجيات إعداد ا١تعلمُت بكليات الًتبية ٔتا يتفق مع خطط التنمية يف الببلد. -6
 م.ٖتديد معايَت علمية وتربوية وثقافية وصحية، مبلئمة النتقاء الطبلب ا١تعلمُت ٘تكن من ترغيبهم بعلمه -3
االىتمام باإلعداد ا١تسبق للمعلم يف ٚتيع مراحل التعليم، وٓتاصة يف كليات الًتبية و١تدة ٜتس سنوات يف النظام  -2

% لئلعداد الثقايف، 5% لئلعداد الًتبوي، و61% منها لئلعداد التخصصي، و15التكاملي، على أن ٮتصص 
 وتكون السنة األخَتة للتدريب ا١تيداين.

تتابعي يف كليات الًتبية، حيث يقبل من خر٬تي الكليات ا١تختلفة لدراسة ا١تواد الًتبوية خبلل التوسع يف النظام ال -5
 عام أو عامُت دراسيُت للحصول على دبلومات الًتبية.



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعتبار ا١تدرسة منظمة معرفة تقوم بتوليد ا١تعرفة واستثمارىا، وتطبيقها باعتبارىا وحدة أساسية للتطوير، وأن تسخر  -2
اهتا لتقدمي معلم خبَت يساعد ا١تدرسة يف قيامها ٔتهامها، وأن توفر فرص لتأىيلو وتدريبو بشكل فعال الوزارة طاق
 ومستمر.

إنشاء مراكز تدريب للمعلمُت تتبع لكليات الًتبية، ْتيث تشرف عليها وتنظم برا٣تها، بالتواصل مع اٞتهات  -1
 ا١تعنية.

 م إلعداد ا١تعلم وتزويده بالتغذية الراجعة.التكامل بُت مؤسسات إعداد ا١تعلمُت ووزارة التعلي -2
 ٖتديد قائمة ٔتعايَت معتمدة لتنمية ا١تعلمُت مهنياً ولتحسُت أدائو و٘تكينو من االطبلع عليها. -3

 تطبيق نظام ماجستَت ا١تمارسة )الوظيفي( للمعلم. -01
 من ا١تدارس اجملاورة يف عملية تبادل األفكار التدريبية وا٠تربات الفنية واإلدارية والتسهيبلت ا١تادية. االستفادة -00

 توصيات الدراسة:
 ضرورة االستفادة من الرؤية ا١تقًتحة يف تطوير برامج التنمية ا١تهنية للمعلمُت. .0
ُت لبلستفادة منها يف التخطيط والتطوير لربامج العمل على استقدام ا٠تربات األجنبية يف ٣تال التطوير ا١تهٍت للمعلم .6

 التنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم العام.
 ضرورة العمل على دمج مهارات القرن اٟتادي والعشرين ضمن برامج ومقررات التنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم العام. .3
على نقاط القوة وتعزيزىا ونقاط الضعف العمل على تفعيل التقومي ا١تستمر للمعلمُت قبل ا٠تدمة وأثنائها للوقوف  .2

 والعمل على تبلشيها.
إدخال ا١تستحدثات التكنولوجية كعنصر رئيس يف برامج التنمية ا١تهنية للمعلمُت واستجابة ١تهارات ومتطلبات القرن  .5

 اٟتادي والعشرين.
 مقترحات الدراسة:

 غلب عليها.دراسة معوقات التنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم العام وآليات الت .0
 دراسة متطلبات التنمية ا١تهنية للمعلمُت وآليات ٖتقيقها من وجهة نظر ا٠ترباء. .6
 دراسة العبلقة بُت التنمية ا١تهنية وجودة األداء ا١تهٍت للمعلمُت يف ضوء بعض ا١تتغَتات. .3
 ة يف اجملال.دراسة تطوير برامج التنمية ا١تهنية ١تعلمي التعليم العام يف ضوء خربات بعض الدول ا١تتقدم .2

 المراجببببع
( يف ضـوء التوجهـات العا١تيـة اٟتديثـة. S-BPD(. التخطيط اإلسًتاتيجي ١تتطلبات التنمية ا١تهنيـة )6102أٛتد، ٤تمد منصور. )

 .652-625(، ص ص6)22اجمللة الًتبوية. 
ضـــوء متطلبـــات ٣تتمـــع ا١تعرفـــة. رســـالة (. معوقـــات التنميـــة ا١تهنيـــة ١تعلمـــي ا١ترحلـــة ا١تتوســـطة يف 6105آل ســـويدان، عبـــد العزيـــز. )

 ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية. ا١تملكة العربية السعودية، الرياض: جامعة ا١تلك سعود.
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ـــة ١تعلمـــي مرحلـــة التعلـــيم 6101) .بـــابكر، ٤تمـــد. أبكـــر، صـــديق. عثمـــان، إبـــراىيم (. دور مـــدير ا١تدرســـة يف ٖتقيـــق التنميـــة ا١تهني
(. 31اجــو )٤تليــة جبــل أوليــاء ٪توذًجــا(. دراســات تربويــة ونفســية. ٣تلــة كليــة الًتبيــة بالزقــازيق. )األساســي وا١تعوقــات الــيت تو 

333- 312 . 
(. تطـوير نظـام إعــداد ا١تعلـم يف ا١تملكــة العربيـة الســعودية يف ضـوء ٕتــربيت 6105بـن ىوٯتـل، ابتســام ناصـر والعنــادي، عبـَت مبــارك، )

يـــة ا١تتخصصـــة، ٣تلـــة علميـــة شـــهرية ٤تكمـــة تصـــدر عـــن اجملموعـــة الدوليـــة لبلستشـــارات اليابـــان وفنلنـــدا، اجمللـــة الًتبويـــة الدول
 والتدريب بالتعاون مع اٞتمعية األردنية لعلم النفس، اجمللد الرابع، العدد الثاين، عمان، األردن.

 رة. عامل الكتب.(. ا١تدرسة الفاعلة: مفهومها، إدارهتا، آليات ٖتسينها. القاى6112البهواشي، السيد عبد العزيز. )
واقــع التنميــة ا١تهنيــة ١تعلــم ا١ترحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر ا١تعلمــُت ٔتحافظــة العــبل يف ضــوء توجهــات  .(6105) .البوشــي، ٤تمــد

 مشروع ا١تعلم اٞتديد. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية. ا١تملكة العربية السعودية، الرياض: جامعة ا١تلك سعود.
(. واقــع التنميــة ا١تهنيــة ١تعلــم ا١ترحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر ا١تعلمــُت ٔتحافظــة العــبل يف ضــوء توجهــات 6105مــد. )البوشــي، ٤ت

 مشروع ا١تعلم اٞتديد. رسالة ماجستَت غَت منشورة. كلية الًتبية. جامعة ا١تلك سعود.
ة للمعلمــُت دراســة ميدانيــة علــى ٤تافظــة رأس تنــورة. دور مــديري ا١تــدارس يف التنميــة ا١تهنيــ .(ـىــ0230) .العزيــز عمــر التميمــي، عبــد

 الرياض، دراسة ماجستَت غَت منشورة، جامعة اإلمام ٤تمد بن سعود اإلسبلمية. 
مــدخل للتميــز، ا١تــؤ٘تر الًتبــوي الثالــث: اٞتــودة يف التعلــيم الفلســطيٍت، -(. اٞتــودة يف التعلــيم الفلســطيٍت6111اٞتامعــة اإلســبلمية. )

 http://www.iugaza.edu.psىـ على الرابط  التايل. 0231/ 65/6ة، غزة، مت اسًتجاعو يف اٞتامعة اإلسبلمي
(. اللقـــاء الســـنوي الرابـــع عشـــر للجمعيـــة الســـعودية للعلـــوم الًتبويـــة والنفســـية: 6111اٞتمعيـــة الســـعودية للعلـــوم الًتبويـــة والنفســـية. )

  http://www.geten.org.saعلى الرابط التايل:  "اٞتودة يف التعليم العام، جامعة ا١تلك سعود، القصيم، متاح
(. ا١تؤ٘تر العلمي السابع عشر: منـاىج التعلـيم وا١تسـتويات ا١تعياريـة، جامعـة عـُت 6115اٞتمعية ا١تصرية للمناىج وطرق التدريس. )

 مشس. 
 (. الرياض: مكتب الًتبية العريب لدول ا٠تليج. 6التنمية ا١تهنية. )ط (. أدوات مدرسة ا١تستقبل6113اٟتر، عبد العزيز. )

ىـ(. تصور مقًتح للتنمية ا١تهنيَّة ١تعلِّمات ا١ترحلة االبتدائيَّة با١تملكـة العربيَّـة السـعوديَّة يف ضـوء التجـارب 0231اٟتريب، نورة جازي )
 اعيَّة، جامعة اإلمام ٤تمد بن سعود اإلسبلميَّةالعا١تيَّة.رسالة دكتوراه غَت منشورة، كليَّة العلوم االجتم

(. التنمية ا١تهنية عرب االنًتنـت أداة لتطـوير األداء التدريسـي للمعلـم، متـاح علـى الـرابط التـايل: 6111حسُت، ىشام بركات بشر. )
www.kotobarabia.com  

(. نظـــام وسياســـة التعلـــيم يف ا١تملكـــة العربيـــة الســـعودية، الريـــاض : حقـــوق الطبـــع ٤تفوظـــة 6113)اٟتقيـــل، ســـليمان عبـــد الـــرٛتن. 
 .05للمؤلف، ط

http://www.geten.org.sa/
http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotobarabia.com/
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(. درجة توفر معايَت ضمان اٞتودة يف برنامج إعداد معلم الًتبية االبتدائية يف جامعة الَتموك من وجهـة 6102ٛتادنة، ٫ُتام ٝتَت. )
إىل ا١تــؤ٘تر الثالــث : تكامــل ٥ترجــات التعلــيم مــع ســوق العمــل يف القطــاع العــام  الطلبــة ا١تتوقــع ٗتــرجهم، ورقــة عمــل مقدمــة

 / مايو. 0 –/ أبريل  62عمان، األردن.  –وا٠تاص، جامعة البلقاء التطبيقية 
يف درجــة ٦تارسـة مــدير ا١تدرسـة بصــفتو مشـرفا مقيمــا يف التنميـة ا١تهنيــة للمعلمـُت يف ا١تــدارس ا٠تاصــة  .(6102) .ٛتـد، إ٢تــام حسـن

 الضفة الغربية من وجهات نظر ا١تعلمُت فيها. فلسطُت: نابلس، دراسة ماجستَت مقدمة ٞتامعة النجاح الوطنية.
ا١تـؤ٘تر السـنوي السـادس:  (. ضمان جودة العملية التعليمية التعلُّمية يف اٞتامعة مـن وجهـة نظـر الطلبـة،6102اٟتيلة، ٤تمد ٤تمود.)

 ديسمرب.  00-01اٞتودة فيها، سلطنة عمان  أ٪تاط التعليم ومعايَت الرقابة على
 (. ٖتديد االحتياجات التدريبية لضمان فاعلية الربامج التدريبية. عمان: دار صفاء.6101ا٠تليفات، عصام. )

، فربايــــر(. خطـــة تطــــوير التعلــــيم يف الـــوطن العــــريب وإعــــداد ا١تعلـــم يف ضــــوء متطلبــــات ٣تتمـــع ا١تعرفــــة )رؤيــــة 6106خليـــل، أٛتــــد. )
 مستقبلية(. ورقة عمل مقدمة يف ا١تنتدى وا١تعرض الدويل للتعليم )ا١تعلم والتحول إىل ٣تتمع ا١تعرفة(. السعودية: الرياض.

ىـ(.أساليب و٣تاالت مراكز التدريب الًتبوي وٖتقيق التنمية ا١تهنيَّة للمعلِّمُت يف ا١تملكة العربيَّة 0231خوج، فخريَّة ٤تمد إٝتاعيل )
رقة عمل مقدمة ١تؤ٘تر )إعـداد وتـدريب ا١تعلِّـم يف ضـوء مطالـب التنميـة ومسـتجدات العصـر( جامعـة أم القـرى،  السعوديَّة، و 

 ( ربيع ثاين.65 – 63كليَّة الًتبية )
 (. اإلشراف ا١تهٍت الًتبوي. الرياض: دار الزىراء.6102الرباط، هبَتة شفيق. )

ليــة برنــامج مقــًتح للتنميــة ا١تهنيــة قــائم علــى الــتعلم الــذايت ١تعلمــي العلــوم (. فاع٤6100تمــد، وعــديل، ىبــة اهلل ) أمــاينســعد الــدين، 
با١ترحلـــة االبتدائيـــة يف تنميـــة أدائهـــم التدريســـي وأثـــره يف مهـــارات تفكـــَت طبلهبـــم. ٣تلـــة كليـــة الًتبيـــة، جامعـــة اإلســـكندرية، 

 .032ص  (،62)2
 عمان: دار ا١تسَتة.(. ٖتليل وٖتديد االحتياجات التدريبية. 6100، ببلل. )ةالسكارن

(. بناء مصفوفة من ا٠تيارات االسًتاتيجية للتنمية ا١تهنية للمعلمُت با١تملكة العربية السـعودية. اجمللـة العربيـة 6105) .لسويد، ٤تمدا
 .52ـ00، 2ا١تملكة العربية السعودية.  -للدراسات الًتبوية االجتماعية

 مية ا١تهنية ا١تستدامة. دار العلم واإلٯتان للنشر والتوزيع، دسوق مصر.( التدريب والتن6102سيد، أسامة، واٞتمل، عباس )
أولويـــات البحـــث يف الًتبيـــة العلميـــة با١تملكـــة العربيـــة الســـعودية. ٣تلـــة العلـــوم الًتبويـــة والدراســــات ى(. 0233الشـــمراين، ســـعيد. )
 .033-062(، ص ص 0) 62اإلسبلمية. 

ات التنمية ا١تهنية ١تعلمات ا١ترحلة الثانوية يف ا١تدارس اٟتكومية، رسالة ماجستَت غَت (. معوق6102الشهري، نورة فارس عبد اهلل. )
 منشورة، كلية الًتبية، جامعة ا١تلك سعود

، ٣تلـة البحـث العلمـي، كليـة إسهام مديري ا١تعاىد العلمية يف تنمية معلميهم مهنيا(. 6102الشيبان، أنس بن ٤تمد بن إبراىيم. )
 مشس، العدد التاسع عشر. البنات، جامعة عُت



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي            "تنمية وطموح المستقبلالمؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات ال
ان  ء الث  ز   الج 
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(. معوقـــات التنميـــة ا١تهنيـــة للمعلمـــُت مـــن وجهـــة نظـــر ا١تشـــرفُت الًتبـــويُت ٔتنطقـــة ا١تدينـــة ا١تنـــورة 6102) .الصـــاعدي، عبـــد ا٢تـــادي
ا١تملكــة العربيــة الســعودية، ا١تدينــة ا١تنــورة: اٞتامعــة  التعليميــة. رســالة ماجســتَت غــَت منشــورة، كليــة الــدعوة وأصــول الــدين.

 بلمية. اإلس
واقع تطبيق برامج التنمية ا١تهنيـة ا١تسـتدامة يف ضـوء معـايَت اٞتـودة الشـاملة مـن وجهـة نظـر  .(6101) .الصاٟتية، فاطمة بنت ٤تمد

 مديري ا١تدارس ومساعديهم بسلطنة عمان. األردن، دراسة ماجستَت غَت منشورة، جامعة مؤتة.
  ضوء االٕتاىات العا١تية ٖتديات وطموحات. عمان: دار اٞتامعة اٞتديدة.(. التنمية ا١تهنية للمعلمُت يف6101طاىر، رشيدة. )

اإلصـدار األول، عمـان، األردن:  (،0)ط أساليبو(، أسسو، أىدافو، )مفاىيمو، إلشراف الًتبويا (.6115) الطعاين، حسن أٛتد.
 دار الناشر للنشر والتوزيع.

واقــع تــدريب معلمــي ومعلمــات ا١ترحلــة الثانويــة أثنــاء ا٠تدمــة ٔتحافظــات (. 6101العــاجز، فــؤاد. اللــوح، عصــام. األشــقر، ياســر. )
 .53- 0(،  6)02فلسطُت، -غزة. ٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية سلسلة الدراسات لئلنسانية 

قوميـة النمو والتنمية ا١تهنيـة للمعلـم )التـدريب أثنـاء ا٠تدمـة ( القـاىرة، دار الكتـب والوثـائق ال .(6106) الرءوف. عامر، طارق عبد
 ا١تصرية.

 (. التدريس التأملي مدخل للتنمية ا١تهنية للمعلم" رابطة الًتبويُت العرب.6101) .عبد القوى، أشرف هبجات
(. دور مـديري ا١تـدارس اٟتكوميـة الثانويـة يف التنميـة ا١تهنيـة للمعلمـُت يف مشـال 6106) .عبلن، عثمان. دبوس، ٤تمد. تيم، حسـن

 . 02-0(. 0) 33الًتبوية. الضفة الغربية. ٣تلة العلوم 
 (. ٖتديد االحتياجات التدريبية، القاىرة: ايًتاك للنشر.6110) .عليوة، السيد

(. فعاليــة برنــامج إرشــادي مهــٍت يســتند إىل االٕتــاه النظــري التطــوري لرفــع 6101) .اهلل والشــرعة، حســُت ســاملعبــد العنــزي، عيــاش 
 (.6)63مستوى الوعي ا١تهٍت لدى طبلب الكليات التقنية با١تملكة العربية السعودية. ٣تلة العلوم الًتبوية، 

 .020-012ص  ، 32العدد (. التنمية ا١تهنية الذاتية للمعلمُت. ٣تلة رسالة الًتبية. 6106الغسانية، ىناء. )مارس 
ىــــ(. سياســـة التعلـــيم يف ا١تملكـــة العربيـــة الســـعودية، دورة ا١تشـــرفُت الًتبـــويُت، جامعـــة ا١تلـــك 0231القحطـــاين، ســـعيد ٭تـــِت ٤تمـــد. )

 سعود.
ايت يف ىــ(. واقـع اسـتخدام ا١تـدربات ٔتراكـز التـدريب الًتبـوي ٔتدينـة الريـاض ألسـاليب الـتعلُّم الـذ0232القحطاين، عفـاف عبـد هلل.)

 ضوء فلسفة تعليم الكبار، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كليَّة الًتبية، جامعة ا١تلك سعود، الرياض 
دور القيادة ا١تدرسية يف التنمية ا١تهنية ١تعلمات العلوم اإلداريـة يف ا١تـدارس اٟتكوميـة ٔتدينـة  .(6102) .القحطاين، نوف بنت سعد

 نشورة، جامعة اإلمام ٤تمد بن سعود اإلسبلمية.الرياض. الرياض، دراسة ماجستَت غَت م
(. التنميــة ا١تهنيــة ١تعلمــي التعلــيم الثــانوي العــام يف ضــوء معــايَت اٞتــودة الشــاملة. عمــان: دار غيــداء للنشــر 6106) .قحــوان، ٤تمــد

 والتوزيع.



 

في ضوء احتياجاتهم التدريبية أ/ عبد هللا محمد  رؤية مقترحة للتنمية املهنية ملعلمي التعليم العام باململكة العربية السعودية

 عبد هللا الشهري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي            "تنمية وطموح المستقبلالمؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات ال
ان  ء الث  ز   الج 
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يف ضوء متطلبات ٣تتمع ا١تعرفـة. ٣تلـة  (. تصور مقًتح لتطوير منظومة التنمية ا١تهنية ا١تستدامة ١تديري ا١تدارس6105قدمي، منال )
 .535-515 (،0) 02األردن، -جرش للبحوث والدراسات
احتياجـــات التطـــور ا١تهـــٍت ١تعلمـــات الفيزيـــاء با١ترحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــرىن ونظـــر (. 6102القـــزالن، أٝتـــاء صـــاحل عبـــد اهلل. )

 ُت مشس، العدد التاسع عشر.، ٣تلة البحث العلمي، كلية البنات، جامعة عا١تشرفات الًتبويات
(. ا١تــؤ٘تر الــدويل األول. عقــد يف الواليــات ا١تتحــدة األمريكيــة حــول مهنــة التــدريس يف التعلــيم ٤6100تمــد، أٛتــد أبــو زيــد. )ابريــل
 :على الرابطى0233 /01 /06مت اسًتجاعو يف 033العام. ٣تلة ا١تعرفة. 

سـًتد يف الـو كـان تطـوير التعلـيم يشـًتى با١تـال الشـًتيناه. ‘‘: قيـاس’’ ىــ(. 0232ا١تركز الوطٍت للقياس والتقـومي يف التعلـيم العـايل. )
 م.31/5/6103

http://www.qiyas.sa/InformationCenter/QiyasMagazine/Pages/default.aspx  
معيـــاراً بُنيـــت عليهـــا اختبـــارات ا١تعلمـــُت وا١تعلمـــات. اســـًتد يف  06ىــــ(. 0231ا١تركـــز الـــوطٍت للقيـــاس والتقـــومي يف التعلـــيم العـــايل. )

م. 5/2/6103
http://www.qiyas.sa/InformationCenter/QiyasMagazine/Pages/default.aspx . 

 (. التدريب: األسس وا١تبادئ. عمان: ديبونو للطباعة.6101معمار، صبلح. )
والتوزيع، الطبعة (. تطور النظام التعليمي يف ا١تملكة العربية السعودية، جدة : الدار ا٠تالدية للنشر 6102ا١تغيدي، اٟتسن ٤تمد. )

 الثانية، السعودية.
 ىـ(. ا١تعايَت ا١تهنية للمعلمُت يف ا١تملكة العربية السعودية، رجب. 0231ا١تملكة العربية السعودية، ىيئة تقومي التعليم العام. )

، مت اعتمادىا بقرار ٣تلس (. سياسة التعليم يف ا١تملكة العربية السعودية0335ىـ/0202ا١تملكة العربية السعودية، وزارة ا١تعارف. )
 ىـ. 0202م  0335ىـ، الطبعة الرابعة 0323/ 3/ 01-02يف  113الوزراء ا١توقر 

واقع دور ا١تشرف الًتبـوي يف تنميـة الكفـاءة ا١تهنيـة لـدى ا١تعلمـُت. الريـاض، دراسـة ماجسـتَت  .(6101) .العزيز ا١تناحي، تركي عبد
 سبلمية، الرياض.غَت منشورة، جامعة اإلمام ٤تمد بن سعود اإل

(. إتاىـــات معلمـــات ا١ترحلـــة الثانويـــة ٨تـــو بـــرامج التنميـــة ا١تهنيـــة يف شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي. رســـالة 6101النـــاجم، مـــي. )
 ماجستَت غَت منشورة. كلية الًتبية. ا١تملكة العربية السعودية، الرياض:جامعة ا١تلك سعود. 

قــر تطبيــق برنــامج الًتبيــة البدنيــة يف مــدارس البنــات. مت االســًتداد مــن وزارة التعلــيم: (. التعلــيم ت6101يوليــو،  00وزارة التعلــيم. )
 https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/edu-sport.aspxاالخبار: 

ــــــــــــــــــــــــــــيم. ) التعلــــــــــــــــــــــــــــيم العــــــــــــــــــــــــــــام. علــــــــــــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــــــــــــع:  –ىـــــــــــــــــــــــــــــ(. إحصــــــــــــــــــــــــــــائيات عامــــــــــــــــــــــــــــة 0232-0235وزارة التعل
http://www.moe.gov.sa/ar/Pages/StatisticalInformation.aspx  

 إتاىات معاصرة يف التنمية ا١تهنية للمعلم، اإلسكندرية، دار ا١تعرفة اٞتامعية. .(6105) .وىبة، عماد صموئيل

http://www.qiyas.sa/InformationCenter/QiyasMagazine/Pages/default.aspx
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 المستخلص:
ختبار معرىف الكرتوىن ىف طرق تدريس الرتبية الرياضية لطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية إيهدف البحث إىل بناء    

بالقنفذة جامعة أم القرى، حيث استخدم الباحث ادلنهج الوصفى دلناسبته لطبيعة البحث، وًب اختيار عينة البحث من طالب قسم الرتبية 
 ( طالب. 01م، وبلغ عددها )8102/8103جلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى، للعام اجلامعى البدنية بالكلية ا

( 6وقد أسفرت نتائج الدراسة اىل بناء اختبار معرىف الكرتوىن ىف طرق تددريس الرتبيدة الرياضدية لطدالب قسدم الرتبيدة البدنيدة، وىتدوى علدى )
 ( دقيقة.11ردة ألسئلة االختيار من متعدد، وبلغ زمن االختبار )( مف10( مفردة ألسئلة الصواب واخلطأ، )88زلاور، )

ىف ويوصى الباحث اىل استخدام االختبار ادلعريف االلكدرتوىن قيدد البحدث يف طدرق تددريس الرتبيدة الرياضدية بصدورة دوريدة لتقدومل ادلسدتوى ادلعدر 
ادلملكة العربية السعودية، أو طالب أقسام الرتبية البدنية، أو لطالب  لطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى ب

 كليات الرتبية البدنية والرياضية بالوطن العرىب، إيل جانب االختبارات البدنية وادلهارية.
 .طالب قسم الرتبية البدنية – طرق تدريس الرتبية الرياضية –: االختبار ادلعرىف االلكرتوىن الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The purpose of this study is to build an electronic cognitive test in teaching physical 

education for students of PE at Al-Qunfudah the University College of Umm Al-Qura 

University in Saudi Arabia. To meet the study requirement, the researcher used the 

descriptive method in the research. The sample of the study was 40 students selected 

from the PE department of Al-Qunfudhah University College of 2018-2019 academic 

year. 

The results of the study showed the necessity of building the electronic cognitive test 

that consists of 6 aspects, 22 true and false questions, and 31 multi choice questions. 

The test lasted 30 minutes.  

The researcher recommended to use periodically the electronic cognitive and physical 

tests to assess the cognitive level of the PE students at Al-Qunfudhah the University 

College of Umm Al-Qura University and other students of PE departments in the 

Arab countries. 

Key Words:  The Electronic cognitive Test - Methods of Teaching Physical Education  
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 مقدمة الدراسة :
ىف عصر متغًن بكل ادلقاييس عن العصور ادلاضية، فهذا العصر الدذى نعيهده هدو عصدر ادلعلوماتيدة،  اآلنشلا ال شك فيه أننا ضليا  

، فحسدب شلا يعىن أن القوة احلقيقية دلن ميتلك ادلعلومات ويستطيع استخدامها، وهذا ال يعدىن رلدرد معرفدة مصدادر احلصدول علدى ادلعلومدات
حيدث عمليداً دبدا يناسدب احتياجدات ومتطلبدات العصدر الدذى ضليدا ،  بيقهداطاألمثدل وت وظيفوتوظيفها التكيفية االستفادة منها   ميتد إىل بل

نسان ادلعاصر أن يكون ملماً إلميثل اجملال ادلعرىف أحد الدعائم اذلامة لتنمية برامج الرتبية البدنية، كما يعرب عن وجه ثقاىف متميز جيب على ا
مندا تكتسدب بدالتثقيف إن خدالل عمليدات االتصدال الثقداىف بتلياتده وطرائقده، فادلعرفدة ال تدورث وبه، حيث تلعب ادلعرفة دوراً هاماً بانتقاذلا مد

 منا أصبحت تعليماً أساسياً.إوالتعليم والرتبية، فلم تعد ادلعرفة الرياضية رلرد ناتج فرعى للرتبية البدنية و
لدراسددية، حيددث يتوقددف الفددارق بيددنهم علددى تهددكيل البنيددة كمددا أندده يلددزم تزويددد الطددالب بادلعلومددات وادلعددارف ادلتعلقددة بددادلقررات ا 

حداث ترابطات بٌن ادلادة موضوع التعلم وبٌن زلتوى البنداء ادلعدرىف للفدرد ادلدتعلم، وان اخدتالف الطدالب ىف اسدتلابتهم للمواقدف إادلعرفية و
ال ادلعرىف، وأن صلاح ادلعلم ىف عمله مرتبطاً إىل حد كبًن دبدا ادلتغًنة وىف استقبال وإدراك ومعاجلة ادلثًنات، يتوقف ذلك كماً وكيفاً بأبعاد اجمل

كتساب ادلعرفة بفاعليه أكرب وربقيق تكاملها، وكذلك قدرهتم على تطبيقها التطبيق إللديه من حصيله معرفيه وبقدرته على مساعدة طالبه 
 (.218م : ص 8110ت، ()الزيا81-82م : ص 8110()جابر، 01-00م : ص 8111األمثل )األعسر وجابر وشريف، 

ويددرى الباحددث أن عمليددة إمددداد الطددالب بادلعلومددات ال تقتصددر علددى رلددرد ادلعرفددة ىف حددد ذاهتددا فحسددب، بددل جيددب أن سبتددد إىل القدددرة علددى 
ىل إة وتوظيفها حبيث تكون قابلدة للتطبيدق، فاكتسدالم لتلدك ادلعلومدات النوريدة وقددرهتم علدى توظيفهدا قدد تدةدى إىل تنميدة القددرات العقليد

 رتقاء دبستوى الطالب علمياً وعملياً.إلربسٌن مستوى التحصيل ادلعرىف وتطور ، وقد تسهم تلك ادلعارف وادلعلومات النورية ىف ا
ختبدارات ادلعرفيدة الدل علدى إلة، وأنده ال ميكدن أن يدتم بددون اسدتخدام ايدأمهية التقومل باعتبار  جزءاً مكماًل للعمليدة التعليموتكمن  

وتقدومل وقيداس  ،همها يتمكن ادلعلم من التعرف على مدواطن القدوة والفدعف للمتعلمدٌن وللدربامج ادلوضدوعة، وكدذلك مددى تقددمضوء نتائل
ثراء التحصيل ىف طرق تدريس إأن ادلعرفة والفهم يلعبان دوراً ىف غاية األمهية ىف ، كما سلرجات التعلم دلقرر دراسي ما واحملددة مسبقاً  نواتج

الرياضية، فمن األمهية أن يعرف ادلتعلم ويفهم النوريات الل تقدم حل يستطيع ربويلها اىل تطبيق يفيد  ىف التخصص أو ادلهنة الل الرتبية 
 ص : مDaughtrey&Lewis ،0333() دجيدددددددددرتى ولدددددددددويس 32 ص : مMathews ،0332 )مددددددددداتيوس سدددددددددوف يعمدددددددددل لدددددددددا

 (.001 ص :م 8111على، )(10
 هحيث سبكن ادلعلم من إعداد اختبارات إلكرتونًيا، ادلتعلموسيلة سهلة لتقومل ويعد التقومل يف رلال تكنولوجيا التعليم اهتماماً كبًناً، وقد نال 

، وذلك مع ظهور العديد من وفوريًا شلا يفمن ادلصداقية والهفافية يف التصحيح إلكرتونًيا ، وتصححادلتعلمٌنبطريقة سهلة لتطبيقها على 
 ستحدثات التكنولوجية يف التعليم يف الفرتة األخًنة، مثل اإلنرتنت والوسائ  ادلتعددة والواقع االفرتاضي والتعلم اإللكرتو ي وغًنهاادل

 (.161 ص : م8110، )إمساعيل
البهرية األخطاء ميكن احلد من والتصحيح، كما  يف اإلعداد والتوزيع توفًن الوقتأن لالختبارات االلكرتونية مزايا عديدة ومنها: ويتفح 

حبيث يستطيع األطراف ادلعنية  مركزياً ها وميكن زبزين بكل طالب أتوماتيكياً  خاصة االحتفاظ بسلالت، مع إلكرتونياها تصحيح يتمألنه 
تلقي الواجبات افة اىل ، باالضاحلصول علي تغذية مرتدة فورية، وتساعد القائمٌن على العملية التعليمية وخباصة الطالب من الدخول إليها

ألن البيانات اخلاصة بتصحيح ىف أى توقيت أو الرجوع اليها،  البياناتهذ  سهولة استخدام الطالب، مع  وأداؤها يف الوقت الذي يرغبه
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اد االختبارات وغًنها من ادلميزات والل قد ربتم علينا من اعد فإنه يسهل ربليلها واستخدامها سلزنة إلكرتونياً واالختبارات الواجبات 
 (.882-880 ص :م 8112، عبداحلميد) الكرتونياً 

ختبارات ادلعرفية االلكرتونية قد تكون أحد أهدم الوسدائل التقومييدة ادلعرفيدة دبسدتوياته ادلختلفده، كمدا أ دا إلحيث يرى الباحث أن ا 
عددادة تنودديم ادلددواد واألهددداف التعليميددة لتحقيددق إتقددان اجلوانددب ادلعرفيددة ىف نددوع النهدداط ادلمددارس، وكددذلك تتدديح إتعددد بغددرض الوقددوف علددى 

كسدالا للمتعلمدٌن مددن خدالل شلارسدتهم لذعمدال ذات الطبيعدة التخصصدية، وهددذا مدا دفدع الباحدث ىف بنداء اختبددار إأغدراض معرفيدة معيندة و
 الكرتوىن ىف مقرر طرق تدريس الرتبية الرياضية قيد البحث.

 : مشكلة الدراسة
نهأت فكرة  التكنولوجية وتطور تقنية ادلعلومات، وتطور شبكة االنرتنت يف السنوات األخًنة بهكل مذهل وسريع،مع ظهور الثورة 

حيث بدأ تصميم االختبارات على االنرتنت يف بداية ظهور شبكة االنرتنت يف التسعينات شلا سّهلت ، تصميم االختبارات على االنرتنت
حيث سبكن ادلعلم من إعداد اختبارات بطريقة  تبارات وسيلة سهلة لتقومل الطالب إلكرتونًيا ،عملية االتصال وساعدت على إنهاء االخ

 .وفوريًا شلا يفمن ادلصداقية والهفافية يف التصحيح إلكرتونًيا سهلة لتطبيقها على الطالب، وتصحح

نتائج تهًن إىل إقبال ادلتعلمٌن على االختبارات اإللكرتونية إىل استخدام حول األجنبية توصلت العديد من الدراسات حيث  
االختبارات اإللكرتونية وكذلك األثر الكبًن الذي حققته هذ  االختبارات على نتائج تقييمات أداء أعفاء هيئة التدريس وربقيق معدل 

 n , 2009) :(Martiدراسة مارتن :أففل فيما خيتص دبتابعة احلاالت اليت يهرف عليها عفو هيئة التدريس ومن هذ  الدراسات
لتعرف على فاعلية تطبيق االختبارات اإللكرتونية عرب اإلنرتنت للحكم على جودة مهارات التحدث واالستماع لدى اىل اسعت والل 

طالب كلية الطب البهري عرب تقدمل ملفات صوتية للطالب وتلقي استلاباهتم على زلتوى هذ  ادللفات وتقييمها بصورة إلكرتونية، 
 : (Shudong , 2008) دراسة شودونج، وكذلك اسة إىل قبول عدد كبًن من الطالب ذلذا النم  من االختباراتوتوصلت الدر 

وأكدت  )الورقية( واالختبارات التقليدية (الكمبيوترية)إىل التحرير البعدي لنتائج البحوث اليت سبت بادلقارنة بٌن االختبارات وتوصلت 
دراسة ديفيد ، و اليت تعتمد على الكمبيوترااللكرتونية و  الختبارات التقليدية إىل نوام االختباراتالدراسة على أن هناك ربول من نوام ا

سعت هذ  الدراسة للمقارنة بٌن االختبار التقليدي واالختبار اإللكرتو ي لدى عينة والل  : (David Johnson , 2002)جونسون
لبة موزعٌن عل رلموعتٌن، وتوصلت الدراسة إىل فاعلية نوام االختبار طالب وطا 021من طالب الكليات األمريكية وكان قوامها 

  .اإللكرتو ي مقارنة باالختبار التقليدي
التطور التقين وادلعريف والتسارع الرهيب يف تقنيات االتصاالت، أفرز بيئة معتمدة على التقنية يف مجيع اجملاالت، ومنها ويرى الباحث أن 

ومن هذا ادلنطلق  ، اإللكرتونية اتنرى أدوات التعلم اإللكرتو ي يف مدارسنا ورأينا مةخرا ادلوافقة على فتح اجلامعفأصبحنا ، اجملال التعليمي
اليت تقيس مدى التعلم الذي حصل و االختبارات اإللكرتونية ها: أمهمن أدوات التعليم اإللكرتو ي ولعل نستخدم بعض أن علينا  كان لزماً 

حلاسوب يف تصميم وبناء االختبارات وتقدميها للطالب وإدارهتا وتصحيحها وتسليمها وإعطاء تقارير شاملة يستخدم ا، كما عليه الطالب
بعد إعداد هذ  االختبارات وبناء صورها ادلتكافئة، ومراجعتها للتأكد من خلوها من أي ، حلالة الطالب التعليمية ومدى منوهم العلمي

وقبل إعطاء أي من هذ  االختبارات ، والتقدمل للطالب إذا ما طلب من احلاسوب ذلك أخطاء، فإن االختبارات تكون جاهزة للعرض
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يكون احلاسوب قد مجع بيانات عن كل طالب من الطالب الذين سيقومون بأخذ االختبار للتعرف عليهم وحفظ بيانات أدائهم يف 
 .االختبار للرجوع إليها وقت احلاجة

مرجعى للدراسات األجنبية والعربية ىف رلال الرتبية البدنية والرياضية، وىف حدود ما ًب التوصل  ومن هذا ادلنطلق قام الباحث بعمل مسح
خطاب ، م(8110غنيم )م(، 0333العياط ) ،مLouie (0332)لوي  ،مRussel (0338)راسيل ليه، وهى دراسة كل من إ
م(، توصل الباحث اىل أن معوم الدراسات استخدمت االختبارات الورقية دون مراعاة التقدم التكنولوجى والل توصلت الية 8112)

لقياس اجلانب ادلعرىف ىف مقرر طرق تدريس الرتبية  ختبار معرىف الكرتوىن كوسيلة تقومييةإالدراسات االجنبية، وأيفًا مل جيد الباحث 
، األمر الذى يعكس مدى أمهية هذ  الدراسة احلالية، ب أقسام الرتبية البدنية سواء خارج أو داخل ادلملكة العربية السعوديةالرياضية لطال

يتغلب على اعباء اختبارات الورقة والقلم واألخطاء البهرية يف التصحيح وليس هذا فحسب، بل مل جيد الباحث اختبار معرىف الكرتوىن قد 
ن تلك األعباء، هذا باالضافة اىل امكانية وضع أكرب كم شلكن من األسئلة مع تعدد صعوبتها المكانية تصنيف ادلختربين والتحيز وغًنها م

 ومعرفة من سيلتاز تلك الصعوبات يف االختبار ادلعرىف االلكرتوىن قيد البحث.
االلكرتونيددة ىف تصددميم وبندداء االختبددارات وإسددهاماً مددن الباحددث لتددوفًن أحددد أدوات القيدداس والتقددومل مددع اسددتخدام أحدددث الددنوم  

ختبدار معدرىف الكدرتوىن ىف مقدرر طدرق تددريس الرتبيدة الرياضدية إادلعرفية، تكمن احلاجة ذلذا البحث ىف كونده استقصداء علمدى موجده ضلدو بنداء 
كخطدوة علميدة مدن الباحدث ىف حدل مثدل   ،لطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى بادلملكدة العربيدة السدعودية

 هذ  ادلهكلة.
 أهمية الدراسة :

 توفًن وسيلة تقوميية دلقرر طرق تدريس الرتبية الرياضية لتقومل ادلستوى ادلعرىف لطالب أقسام الرتبية البدنية. -0
لطالب أقسام الرتبية البدنية ىف مقرر طرق تدريس اعداد مستويات من األسئلة االلكرتونية والل تقيس ادلستويات العقلية الدنيا والعليا  -8

 الرتبية الرياضية.
 توفًن التغذية الراجعة بأشكاذلا جلميع اجلهات ادلعنية بالعملية التعليمية.  -1
 احلد من األخطاء البهرية أثناء تصحيح االختبارات، والعمل على تهليع كافة ادلعلمٌن من اعداد االختبارات االلكرتونية. -0
 زبزين كافة البيانات والل يسهل معها ربليلها والرجوع اليها دلعرفة مدى مستوى التقدم والتحصيل ادلعرىف والدراسى جلميع الطالب. -2
 امكانية تطبيق االختبارات االلكرتونية ىف توقيت واحد أو أوقات سلتلفة مهما كان اعداد الطالب ادلختربين. -6
 ء ىف الوقت أو اجلهد أو ادلال.وسيلة تقوميية اقتصادية سوا -1
 السهولة وادلرونة ىف اعداد االختبارات مع امكانية التعديل والتطوير الدائم ألنواع األسئلة. -2
 ادلساواة والعدالة بٌن مجيع الطالب مع االعالن ادلباشر والفورى لنتائج االختبارات.  -3

 استخدامها سواء ىف اجراء االختبارات أو ىف التدريب عليها.  تساعد ىف اعداد بنوك األسئلة ادلتنوعة مع امكانية -01
 : دراسةتساؤالت ال

 يفع الباحث التساؤالت اآلتية: دراسةيف ضوء هدف ال 
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 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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لطدالب قسدم ىف مقدرر طدرق تددريس الرتبيدة الرياضدية ألسئلة احملداور قيدد البحدث قيس اجلوانب ادلعرفية االلكرتوىن ي ختبار ادلعريفإلهل ا -0
 ؟ البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى بادلملكة العربية السعوديةالرتبية 

 
ىف مقدرر طدرق تددريس  ميكدن االسدتفادة منهدا يف ربديدد مسدتوي ادلعرفدةادلعدريف االلكدرتوىن ختبار إلاها هل ادلستويات ادلعيارية اليت حدد -8

 ؟ عية بالقنفذة جامعة أم القرى بادلملكة العربية السعوديةلطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامالرتبية الرياضية 
 أهداف الدراسة: 

 ىل التعرف على:إهتدف الدراسة     
لطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى، وذلك ختبار معرىف الكرتوىن ىف طرق تدريس الرتبية الرياضية إبناء     

 الفرعية اآلتية:من خالل األهداف 
لطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى ختبار معرىف الكرتوىن ىف مقرر طرق تدريس الرتبية الرياضية إبناء  -0

 بادلملكة العربية السعودية.
لطالب قسم الرتبية طرق تدريس الرتبية الرياضية  ختبار ادلعريف الكرتوىن ىف مقررلكل زلور من زلاور االمقابلة  مستويات معياريةوضع  -8

 البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى بادلملكة العربية السعودية.
 مصطلحات البحث:

 االختبار المعرفى االلكترونى: -
والربرليددات التعليميددة وادلددادة التعليميددة ادلتعددددة "عمليددة توظيددف شددبكات ادلعلومددات وذبهيددزات الكمبيددوتر : اإللكددرتو ي بأندده االختبدداريعددرف 

ادلصادر باستخدام وسائل التقييم لتلميع وربليل استلابات الطالب دبا يساعد عفو هيئة التدريس على مناقهدة وربديدد تدأثًنات الدربامج 
 :م 8113، إمساعيدل) "التحصديل الدراسديواألنهطة بالعملية التعليمية للوصول إىل حكم مقنن قائم على بيانات كميدة أو كيفيدة متعلقدة ب

 (.131 ص
 تعريف اجرائى لالختبار المعرفى االلكترونى قيد البحث: -

يعرفهددا الباحددث بأ ددا: وسدديلة تقومييددة تقدددم العديددد مددن مسددتويات وأشددكال األسددئلة ادلعدددة اعددداد جيددد وتتناسددب مددع ادلسددتويات ادلختلفددة 
تطبيقات احلاسوب والل ربقدق مصدداقة وشدفافية وبددون أخطداء ىف التصدحيح لقيداس كافدة ادلخرجدات للطالب وادلعدة الكرتونياً باستخدام 

 التعليمية ادلستهدفة ألى مقرر دراسى.
 الدراسات المرجعية :

لدي الرياضيٌن"، هتدف هذ  الدراسة إيل ربديد كم  بعنوان " ادلعرفة الكمية للمعلومات ،مRussel (0338)دراسة راسيل  -0
 اكل اليت تقابل العيب الدراجات نتيلة قلة ادلعرفة الرياضية لديهم ، ومعرفة طرق القياس لتنويم ادلعلومات لديهم ، وقد اختًنت العينةادله

تنويم وإدارة البطوالت    اإلصابات الرياضية اخلاصة باللعبة (،  –وكانت زلاور الدراسة ) اللياقة البد نية  ،من العيب منتخب الدراجات
 انه ميكن استخدام هذا االختبار علي باقي األنهطة األخرى. أهم النتائج اليت توصل اليها الباحث: ومن
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 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

457 

بعنوان " ادلعرفة الرياضية للمدربٌن وادلعلمٌن الرياضيٌن يف ادلدارس الثانوية يف هونج كونج "، هتدف  ،مLouie (0332)دراسة لوي  -8
( تلميذا 112للوقاية من حدوث إصابات رياضة أثناء شلارسة النهاط الرياضي، واختًنت العينة )الدراسة إيل قياس مستوي ادلعرفة الرياضية 

الغذاء الرياضي العوامل اخلارجية ادلةثرة  –علم الفسيولوجي  –يف ادلدارس الثانوية يف ) هونج كونج (، ومشلت زلاور الدراسة )علم التهريح 
ائج اليت توصل إليها الباحث: جيب علي ادلدربٌن وادلعلمٌن الرياضيٌن االهتمام دبعرفة أسباب يف حدوث اإلصابات الرياضية(، ومن أهم النت

 حدوث اإلصابات أثناء تطبيق الربنامج ادلدرسي، الرتكيز علي أمهية الثقافة الرياضية الطبية للحماية من حدوث اى إصابة.
ياضية دلعلمي الرتبية البد نية يف ادلدارس اإلعدادية باجلماهًنية العربية الليبية م(، بعنوان " بناء اختبار للمعرفة الر 0333دراسة العياط ) -1
 وهتدف الدراسة إيل :، "

 بية.بناء اختبار لقياس وتقومل ادلعرفة الرياضية دلعلمي الرتبية البد نية يف ادلدارس اإلعدادية دبنطقة طرابلس باجلماهًنية العربية اللي - أ
 الرياضية دلعلمي الرتبية البدنية. التعرف علي مستوى ادلعرفة - ب

وقد استخدم الباحث ادلنهج ، ( معلما من معلمي الرتبية الرياضية العاملٌن بادلدارس اإلعدادية يف منطقة طرابلس011أخذت العينة )
ية البدنية يف ادلدارس اإلعدادية بناء اختبار لقياس وتقومل ادلعرفة الرياضية دلعلمي الرتب ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث:، الوصفى

ربديد معايًن درجات دلعرفة مستوى ادلعرفة الرياضية ، دبنطقة طرابلس باجلماهًنية العربية الليبية وفقا لذسس العلمية لبناء االختبارات ادلعرفية
 دلعلمي الرتبية البدنية.

هتدف الدراسة إيل : بناء "، وبناء اختبار معريف يف رياضة ادلالكمة لطالب كلية الرتبية الرياضية : "بعنوان، م(8110دراسة غنيم ) -4
 اختبار معريف يف رياضة ادلالكمة لطالب كلية الرتبية الرياضية عن طريق األٌب : 

 تصميم اختبار معريف لقياس اجلوانب ادلعرفية يف رياضة ادلالكمة. -0
 دة منها يف ربديد مستوي ادلعرفة يف رياضة ادلالكمة.وضع مستويات معيارية لالستفا -8

( طالب من كليات الرتبية الرياضية للبنٌن باذلرم و ادلنصورة و طنطا  811واختًنت العينة بالطريقة العمدية بالطريقة العمدية وكان قوامها )
حة، مبادئ التغذية، اإلعداد البد ي، اإلعداد ادلهاري  ، ومشلت زلاور االختبار ) تاريخ ادلالكمة  القانون الدويل للمالكمة، مبادئ الص

اإلعداد النفسي، اإلصابات الهائعة، األدوات واألجهزة(، وًب تطبيق االختبار ادلعريف يف صورته النهائية من خالل ، اإلعداد اخلططي
ومن ، ستخدم الباحث ادلنهج الوصفىم وا8110/ 2/2  - 0/2( طالب وذلك يف الفرتة من 811الدراسة األساسية على عينة قوامها )

وفقا  أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث هي  بناء اختبار معريف يقيس اجلوانب ادلعرفية يف رياضة ادلالكمة لطالب كليات الرتبية الرياضية
ذلا التعرف علي مستوي طالب لذسس العلمية لبناء االختبارات ادلعرفية، وًب وضع مستويات معيارية لالختبار ادلعريف ميكن من خال

ومن أهم التوصيات هي استخدام االختبار ادلعريف يف رياضة  ادلالكمة بصورة دورية لتقومل الطالب إيل جانب ، زبصص رياضة ادلالكمة
وي ادلعريف لدي طالب االختبارات البدنية وادلهارية، واستخدام ادلستويات ادلعيارية لالختبار ادلعريف يف رياضة ادلالكمة للتعرف علي ادلست

 زبصص ادلالكمة.
ادلرحلة اإلعدادية دبحافوة الدقهلية"، وهتدف الدراسة ختبار معرىف ىف الكرة الطائرة لتالميذ إم(، بعنوان: "بناء 8112دراسة خطاب ) -2

ادلرحلددة اإلعداديددة دبحافوددة الدقهليددة ممهوريددة مصددر العربيددة، وذلددك مددن خددالل األهددداف  بندداء اختبددار معددريف ىف الكددرة الطددائرة لتالميددذاىل: 
 مسددتويات معياريددةوضددع لكددل صددف دراسددى مددن الصددفوف الددثالث بادلرحلددة اإلعداديددة،  بندداء اختبددار معددريف ىف الكددرة الطددائرةالفرعيددة اآلتيددة: 



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 

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

 
 

458 

لكدل صدف دراسدى مدن الصدفوف الدثالث بادلرحلدة اإلعداديدة،  ىف الكدرة الطدائرةختبار ادلعدريف لكل زلور من زلاور اال اخلام لدرجاتلمقابلة 
(  221بواقددع )  ،تلميددذ(  0101 العينددة بالطريقددة العمديددة العهددوائية وكددان عددددها ) حيدث اسددتخدم الباحددث ادلددنهج الوصددفى، وًب اختيددار

اء اختبدارات معرفيدة يف الكدرة الطدائرة لتالميدذ ادلرحلدة : بندمدن أهدم النتدائج الديت توصدل إليهدا الباحدث هديتلميدذ لكدل صدف دراسدى، وكاندت 
كددرة اإلعداديدة دبحافودة الدقهليدة وفقدا لذسدس العلميدة لبنداء االختبددارات ادلعرفيدة، كمدا ًب وضدع مسدتويات معياريدة لالختبدارات ادلعرفيدة ىف ال

يف  يدةادلعرف اتاالختبدار  ن أهم التوصديات هدي: اسدتخدامالطائرة للتعرف علي مستوي تالميذ ادلرحلة اإلعدادية دبحافوة الدقهلية، وكانت م
سدتخدام ادلسدتويات وا إيل جاندب االختبدارات البدنيدة وادلهاريدة،لتالميدذ ادلرحلدة اإلعداديدة  ادلستوى ادلعدرىف بصورة دورية  لتقومل الكرة الطائرة

 لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية. للتعرف علي ادلستوي ادلعريف الكرة الطائرةيف  يةادلعرف اتادلعيارية لالختبار 
 وقد استفاد الباحث من الدراسات ادلرجعية السابقة ىف:

 التعرف على مراحل بناء االختبارات، وكذا تصميم االستمارات اخلاصة باحملاور واالختبار ككل، وقبل عرضها على اخلرباء.  -0
 الدراسات الستخدامها داخل البحث.أهم طرق صياغة العبارات )ادلفردات( واألكثر استخداماً بٌن تلك  -8
 داخل هذ  الدراسات واألكثر تكراراً، دلناسبتها دلتغًنات وعينة البحث. Bloomأهم مستويات االختبار طبقاً لتقسيم بلوم  -1
 التعرف على كيفية صياغة ادلفردات لعرضها على اخلرباء. -0
 امل التمييز والتخمٌن.التعرف على كيفية إجراء معامالت السهولة والصعوبة ومع -2
الصدددق ( وكددذا ادلعاجلددات اإلحصددائية ادلسددتخدمة ىف بندداء االختبددار ادلعددرىف  –التعددرف علددى كيفيددة إجددراء ادلعددامالت العلميددة ) الثبددات  -6

 االلكرتوىن قيد البحث.
 طرق وإجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة: -1  
 البحث.استخدم الباحث ادلنهج الوصفى دلالئمته لطبيعة  

 عينة الدراسة: -2
قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفدذة جامعدة أم القدرى بادلملكدة اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العمدية من طالب  

 4( مددن امجدداىل رلتمددع البحددث،  011بنسددبة )( طالددب، 21، حيددث بلددغ امجدداىل عددددهم )8102/8103للعددام الدراسددى  العربيددة السددعودية
 ( توصيف العينة قيد البحث:0ويبٌن جدول رقم )

 (: توصيف العينة قيد البحث1جدول )

 النسبة الغرض من العينة العدد عينة البحث م

 جابةإلالتحقق من مدى مناسبة العبارات للقياس وزمن ا 5 عينة الدراسة االستطالعية األولى -1
(111 ):  

 من اجمالى
 مجتمع البحث

 

ووضع  جراء معامالت السهولة والصعوبة وأثر التمييز لالختبار قيد البحثإ 31 السهولة والصعوبة لالختبارعينة  -2
 التعليمات النهائية لالختبار وزمن اإلجابة

التأكد من كيفية استخدام االختبار وحساب الزمن التجريبى  5 عينة الدراسة االستطالعية الثانية -3
 البحثلالختبار االلكترونى قيد 



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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عينة المعامالت العلمية والمستويات  -4
حساب المستويات المعيارية المقابلة للدرجات الخام لالختبار  41 المعيارية لالختبار

 المعرفي قيد البحث

  81 المجمـــــوع
 

 فى مقرر طرق تدريس التربية الرياضية:  ى قيد البحثخطوات بناء االختبار المعرف -3
م، وبعـــد االنتهــاء مــن تـــدريس المقــرر قيــد البحـــث،  15/5/2119م الــى 1/4/2119مراحـــو، وذلــا فــى الفتـــرة مــن  (6)اشــتملع علــى  

 كالتالى:
 المرحلة األولى: وتشتمو على:

لطدالب قيدد البحدث : وهدو قيداس اجلاندب ادلعدرىف ىف مقدرر طدرق تددريس الرتبيدة الرياضدية ادلعدرىف االلكدرتوىن ربديد اذلدف من االختبار  - أ
 .الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى بادلملكة العربية السعودية قسم

ربليدل احملتددوى لتحديددد احملدداور الرئيسددة ادلسدتخدمة لالختبددار قيددد البحددث، وذلددك ىف ضددوء توصديف مقددرر طددرق تدددريس الرتبيددة الرياضددية  - ب
 .جامعة أم القرى بادلملكة العربية السعوديةلطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة 

 استطالع آراء اخلرباء ىف رلال ادلناهج وطرق تدريس الرتبيدة الرياضدية، تكنولوجيدا التعلديم، علدم الدنفس، االختبدارات وادلقداييس، الرتبيدة  - ت
 ك احملاور.بداء آرائهم ىف هذ  احملاور، وللوقوف على األمهية النسبية )الوزن النسىب( لتلإلوعلم النفس، 

 المرحلة الثانية: وتشتمو على :
لتحديدد األمهيدة النسدبية حملداور االختبدار قيدد البحدث، توصدل الباحدث اىل ، ( خدرباء01بناء على اسدتطالع آراء اخلدرباء والبدالغ عدددهم ) -أ

 -الرتكيددب -التحليددل-التطبيددق -هددمالف -األمهيددة النسددبية للمحدداور قيددد البحددث )الددوزن النسددىب( وكددذلك نسددب مسددتويات االختبددار )ادلعرفددة 
 :(8) رقم، كما هو مبٌن باجلدول Bloomالتقومل( طبقاً لتقسيم بلوم 

 على المحاور االختبار المعرفى االلكترونى قيد البحث والنسبة المئوية آلراء الخبراء: (2جدول )
 11ن =                                وأهميتها النسبية ) جدول المواصفات (                                    

 م
 المعرفي االلكترونى محاور االختبار

 قيد البحث
 مستويات االختبار المعرفى االلكترونى قيد البحث

 المجموع
األهمية 
 النسبية

الوزن 
 التقويم التركيب التحليو التطبيق الفهم المعرفة النسبى

 11 11 8 2 - - 2 2 2 طرق تدريس التربية الرياضية. -1
 11 11 8 2 - - 2 2 2 استراتيجيات التعليم والتعلم. -2
 21 21 16 2 2 2 4 4 2 أساليب تدريس التربية الرياضية. -3
 21 21 16 2 2 2 6 2 2 البرنامج المدرسى للتربية الرياضية. -4
 21 21 16 2 2 2 4 4 2 معلم التربية الرياضية. -5
 21 21 16 2 2 2 6 2 2 للتربية الرياضية.التربية العملية  -6

 :111 سؤال  81 المجمـــــــــوع
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 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 االلكدرتوىن ىف طدرق تددريس الرتبيدة الرياضدية قيدد البحدث، ( أن النسبة ادلئوية آلراء اخلرباء على احملداور لالختبدار ادلعدرىف8يتفح من جدول )
 ادلبدئية. ( مفردة ىف صورته421، وبعدد مفردات بلغت )011بلغت نسبة 

بعدد الوقددوف علددى جددول ادلواصددفات لالختبددار ادلعددريف االلكدرتوىن قيددد البحددث، وبعدد ادلسددح ادلرجعددى الددذى قدام بدده الباحددث، لتحديددد  -ب
طدرق صدياغة ادلفدردات )العبدارات( ومسدتويات االختبددار، اسدتطاع الباحدث صدياغة أسدئلة االختبددار ادلعدريف االلكدرتوىن ىف مقدرر طدرق تدددريس 

( سدةال 21، وادلكدون مدن )لطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى بادلملكدة العربيدة السدعوديةة الرياضية الرتبي
 .وذلك ىف صورته ادلبدئية

 
الرتبيددة الرياضددية، ( خددرباء عددن االختبددار ادلعددريف قيددد البحددث وادلتخصصددٌن ىف طددرق تدددريس 0ًب اسددتطالع آراء اخلددرباء والبددالغ عددددهم ) -ج

 ،( سدةال66صياغة ما يرونده مناسدباً لتلدك ادلفدردات )العبدارات(، حيدث بلغدت عدددها بعدد احلدذف ) أو ضافة أو تعديلإوذلك حلذف أو 
 :(1)رقم وًب توزيع األسئلة وفقاً لذمهية النسبية لكل زلور، كما هو موضح باجلدول 

 4ن =  األولية فى صورتها البحث على المحاور توزيع عبارات االختبار المعرفي قيد: (3جدول )
 
 
 م

 محاور االختبار المعرفي االلكترونى
 قيد البحث

 بعد العرض على الخبراء قبو العرض على الخبراء
 طرق صياغة العبارات

موع
مج

ال
 

 طرق صياغة العبارات

موع
مج

ال
 

الصواب  
 والخطأ

االختيار من 
 متعدد

الصواب 
 والخطأ

االختيار من 
 متعدد

 8 4 4 8 4 4 طرق تدريس التربية الرياضية. -1
 6 3 3 8 4 4 استراتيجيات التعليم والتعلم. -2
 14 7 7 16 8 8 أساليب تدريس التربية الرياضية. -3
 12 6 6 16 8 8 البرنامج المدرسى للتربية الرياضية. -4
 12 6 6 16 8 8 معلم التربية الرياضية. -5
 14 7 7 16 8 8 العملية للتربية الرياضية.التربية  -6

 66 33 33 81 41 41 المجموع
 

لطددالب قسددم الرتبيددة البدنيددة مقددرر طددرق تدددريس الرتبيددة الرياضددية مفددردات االختبددار ادلعددرىف االلكددرتوىن ىف ( أن  1يتفددح مددن اجلدددول رقددم ) 
، حيدث ًب بعد العرض على اخلدرباءوذلك ، مفردة( 66بلغت ) العربية السعوديةبالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى ادلكرمة بادلملكة 

 61 – 26 – 02( من أسئلة الصواب واخلطأ، وأرقدام )12 - 11 – 86 – 80 -81 – 06 – 2( مفردة، وهى أرقام )00حذف )
 ( من أسئلة االختيار من متعدد. 13 – 10 – 66 – 61 –
 .كرتوىن قيد البحث ىف صورته األوليه، وذلك الجراء الدراسات االستطالعية وادلعاجلات اإلحصائيةعداد االختبار ادلعريف االلإًب  -د

 المرحلة الثالثة: تحويو االختبار المعرفى الورقى قيد البحث الى الكترونى:
جدراء معداملى السدهولة والصدعوبة ومعامدل التوصل للصورة األولية لالختبار الورقى يتم ربويلدة اىل شدكلة االلكدرتوىن وذبهيدزة البعد  

هدو أحدد الدربامج و  Articulate Quizmaker 09التمييدز، حيدث اسدتخدم الباحدث مدن أجدل تصدميم االختبدار االلكدرتوىن برندامج 



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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إمكانيدة الرتتيدب نوعاً من األسدئلة،  81يقدم واجهة سهلة االستخدام، ىوي  :شليزاتهمن و ، وتصميم االختبارات اإللكرتونية ادلميزة لتأليف
العهوائي لوهور األسئلة، إمكانية إضافة مقاطع الصوت والفالش باإلضافة إىل الصور لتقدمل سديناريوهات يف األسدئلة، يدوفر تصداميم شليدزة 

وكذلك ، اإلختبار اإلختبار اعتماداً على اجابات الطالب، يقدم للطالب نتيلته يف اضافة التوقيت والتحكم يف مسار لالختبارات، وشيقة
وميكن ارساله لربيد  اإللكدرتو ي، ميكدن تصددير االختبدار بصديغ  التغذية الراجعة واإلجابات الصحيحة، يقدم للمعلم تقرير عن آداء الطالب

 وغًنها.  Word صفحة ويب، فالش، مستند”سلتلفة 
 المرحلة الرابعة: وتشتمو على :

 الدراسة االستطالعية األولى : -أ
األوليدة علدى عيندة اسدتطالعية عدددها  هبتطبيدق االختبدار ادلعدريف االلكدرتوىن ىف طدرق تددريس الرتبيدة الرياضدية ىف صدورتقام الباحث  
مدن طدالب قسدم الرتبيدة البدنيدة بالكليدة اجلامعيدة بالقنفدذة جامعدة أم القددرى ( طدالب، والدذين درسدوا مقدرر طدرق تددريس الرتبيدة الرياضدية 2)

لددف التأكدد مدن صدياغة ومالئمدة ووضدوح مفدردات االختبدار قيدد البحدث ، م 8103/ 8102، للعدام الدراسدى بادلملكة العربية السعودية
 جابة على األسئلة، وقد ربققت هذ  الدراسة من نتائلها.إلوربديد زمن ا

 الدراسة االستطالعية الثانية :  -ب
( طالب، من الطالب الذين درسوا مقرر 11وعددها ) على عينة التقنٌن ،قام الباحث بتطبيق االختبار ادلعرىف االلكرتوىن قيد البحث      

، للعام الدراسى لطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى بادلملكة العربية السعوديةطرق تدريس الرتبية الرياضية 
ومعامددل التمييددز، وذلددك باسددتخدام طريقددة فيليددبس وهورندداك  خمددٌنأثددر التالسددهولة والصددعوبة و  مالتبغددرض تقدددير معددا م، 8103/ 8102

Philips & Hornak ( ،وتطبيددق قاعدددة 021 -001م : ص 0321السدديد ،) ميلددرMiller (Miller, David K ،
 :( التاليٌن2(، )0كما هو موضح باجلدول )(، لقبول ورفض العبارات )ادلفردات(،  083 -080م: ص 0330

 السهولة والصعوبة وأثر التخمين والتمييز لمفردات االختبار المعرفيمعامالت : (4جدول )
 31سؤال (ن =  66االلكتروني فى مقرر طرق تدريس التربية الرياضية )  

 االختيار من متعدد الصواب والخطأ طرق الصياغة

 المحاور
رقم 
 العبارة

معامو 
 السهولة

معامو 
 الصعوبة

معامو أثر 
 التخمين

معامو 
 التمييز

رقم 
 العبارة

معامو 
 السهولة

معامو 
 الصعوبة

معامو أثر 
 التخمين

معامو 
 التمييز

األول: طرق 
 التدريس

1- 1.53 1.47 1.17 1.71 34- 1.31 1.71 1.41 1.44 
2- 1.93 1.17 1.91 1.11* 35- 1.37 1.63 1.28 1.67 
3- 1.91 1.11 1.83 1.11* 36- 1.53 1.47 1.17 1.71 
4- 1.71 1.31 1.41 1.44 37- 1.71 1.31 1.41 1.44 

الثانى: 
استراتيجيات 
 التعليم والتعلم

5- 1.67 1.33 1.34 1.56 38- 1.41 1.61 1.21 1.67 
6- 1.81 1.21 1.62 1.78* 39- 1.97 1.13 1.97 1.11* 
7- 1.31 1.71 1.41 1.44 41- 1.41 1.61 1.21 1.67 

 1.67 1.28 1.37 1.63 -41 1.56 1.41 1.71 1.31 -8الثالث: اساليب 



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 االختيار من متعدد الصواب والخطأ طرق الصياغة
 1.44 1.41 1.31 1.71 -42 1.67 1.28 1.63 1.37 -9 التدريس

11- 1.33 1.67 1.34 1.56 43- 1.31 1.71 1.41 1.56 
11-  1.87 1.13 1.76 1.11* 44- 1.71 1.31 1.41 1.44 
12- 1.71 1.31 1.41 1.44 45- 1.63 1.37 1.28 1.56 
13- 1.63 1.37 1.28 1.67 46- 1.71 1.31 1.41 1.44 
14- 1.31 1.71 1.41 1.44 47- 1.37 1.63 1.28 1.67 

الرابع: البرنامج 
 المدرسى

15- 1.83 1.17 1.69 1.22* 48- 1.67 1.33 1.34 1.44 
16- 1.53 1.47 1.17 1.56 49- 1.93 1.17 1.91 1.78* 
17- 1.21 1.81 1.62 1.22* 51- 1.37 1.63 1.28 1.56 
18- 1.47 1.53 1.17 1.67 51- 1.43 1.57 1.14 1.48 
19- 1.61 1.41 1.21 1.44 52- 1.71 1.31 1.41 1.56 
21- 1.81 1.21 1.62 1.11* 53- 1.37 1.63 1.28 1.67 

الخامس: معلم 
 التربية البدنية 

21- 1.67 1.33 1.34 1.33 54- 1.71 1.31 1.41 1.56 
22- 1.61 1.41 1.21 1.33 55- 1.57 1.43 1.14 1.44 
23- 1.93 1.17 1.91 1.78* 56- 1.71 1.31 1.41 1.44 
24- 1.67 1.33 1.34 1.56 57- 1.37 1.63 1.28 1.56 
25- 1.37 1.63 1.28 1.67 58- 1.33 1.67 1.34 1.56 
26- 1.83 1.17 1.69 1.22* 59- 1.47 1.53 1.17 1.44 

السادس: التربية 
 العملية

27- 1.57 1.43 1.14 1.67 61- 1.47 1.53 1.17 1.33 
28- 1.67 1.33 1.34 1.56 61- 1.67 1.33 1.34 1.33 
29- 1.81 1.21 1.62 1.11* 62- 1.47 1.53 1.17 1.67 
31- 1.53 1.47 1.17 1.71 63- 1.71 1.31 1.41 1.56 
31- 1.67 1.33 1.34 1.44 64- 1.53 1.47 1.17 1.56 
32- 1.71 1.31 1.41 1.44 65- 1.61 1.41 1.21 1.56 
33- 1.83 1.17 1.69 1.11* 66- 1.33 1.67 1.34 1.33 

 المفردات المستبعدة .* 
، 81، 01، 02، 00، 6، 1، 8( مفردة، وهى أرقام )00وعددها ) هاحذفًب الل الصواب واخلطأ و ( مفردات 0يتفح من جدول رقم )

وكان السبب أن من أحد عيوب أسئلة الصواب واخلطأ خيتار بٌن بديلٌن فكثر فيها أثر التخمٌن، بينما ىف مفردات  (11، 83، 86، 81
 .  ( وذلك لكثرة البدائل ىف االختيار03، 13( مفردة، وهى أرقام )8االختيار من متعدد ًب حذف )

 41ن =     لالختبار قيد البحثككو (: معامو التمييز  5جدول )



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 المتوسط الرباعيات
االنحراف 
 المعياري 

 (tقيمة )
درجة 

 الحرية 
مستوى 
 الداللة 

 التفسير

 دال 1.111 02 1.388 - 2.10 080.8 األدنى
 2.6 000.6 األعلى

  
احصائي ( دبستوى داللة 1.388( للفرق بٌن اجملموعتٌن العليا والدنيا للدرجات بلغت )t( أن قيمة )2يتفح من اجلدول )       

األمر الذي يعد مةشراً لقدرة االختبار ، ( ما يعين وجود فروق ذات داللة احصائية بٌن القيم الدنيا والقيم العليا1.12( أقل من )1.11)
 على التمييز  بٌن القيم الدنيا والعليا.

صدورته النهائيدة بعدد تطبيدق الهدروط العلميدة (، أن مفدردات االختبدار ادلعدريف االلكدرتوىن قيدد البحدث ىف 2(، )0وبالتاىل يتفح من جدوىل )
مقددرر طددرق تدددريس الرتبيددة الرياضددية وقدددرة األسددئلة علددى التمييددز، واسددتبعاد ادلفددردات، أندده بلددغ عدددد مفددردات االختبددار ادلعددرىف االلكددرتوىن ىف 

 ( مفردة. 21ودية، )لطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى بادلملكة العربية السع
 

 المرحلة الخامسة: )حساب المعامالت العلمية لالختبار( وتشتمو على: 
 حساب ثبات االختبار المعرفي قيد البحث: -1

طدالب قسدم الرتبيدة البدنيدة بالكليدة اجلامعيدة بالقنفدذة جامعدة أم طالدب مدن ( 01 وعدددها )التقندٌن قام الباحث بتطبيق االختبار على عيندة
لدددف إجيدداد قيمددة معامددل الثبددات لالختبددار ادلعددريف االلكددرتوىن قيددد  م، 8103/ 8102للعددام الدراسددى  بادلملكددة العربيددة السددعودية،القددرى 

 (:  1(، )6البحث باستخدام طريقة التلزئة النصفية وألفا كرونباخ واسبًنمان بروان وقوسبان، كما هو موضح باجلداول أرقام )
بطريقة التجزئة النصفية  االلكتروني فى مقرر طرق تدريس التربية الرياضية  االختبار المعرفي(: معامو الثبات ومعامو ألفا كرونباخ لمحاور 6جدول )

 41ن=
 م

 المحـاور

ات
فرد

 الم
عدد

 

االرتباط بطريقة  المفردات الزوجية المفردات الفردية
 التجزئة النصفية

قيمة معامو ألفا 
المتوسط  كرونباخ

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 1.913 *1.822 1.893 1.67 1.7 1.85 6 طرق التدريس 1
 1.919 *1.833 1.62 1.975 1.453 1.11 4 استراتيجيات التعليم والتعلم 2
 1.861 *1.835 1.123 3 1.172 2.9 13 اساليب التدريس 3
 1.839 *1.898 1.18 2.75 1.157 2.6 8 المدرسىالبرنامج  4
 1.852 *1.865 1.974 3.667 1.33 3.975 11 معلم التربية البدنية 5
 1.813 *1.766 1.122 4.163 1.145 4.35 12 التربية العملية 6
 1.926 *1.743 3.324 16.225 3.438 16.675 53 االختبار ككو 7

 * دال 1.264=  1.15معنوية **قيمة " ر " الجدولية عند مستوى 



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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قدددد تراوحددددت بددددٌن يددددة قيدددد البحددددث ادلعرف اتمعدددامالت االرتبدددداط بطريقدددة التلزئددددة النصدددفية حملدددداور االختبدددار أن قدددديم  (6)يتفدددح مددددن جددددول 
، واالختبددددار ككددددل (1.301: 1.211بددددٌن ) معامددددل ألفددددا كرونبدددداخ تراوحددددت( وقدددديم 1.101واالختبددددار ككددددل ) ،(1.232: 1.166) 
ذو معامددل  ات قيددد البحددث شلددا يدددل علددى أن االختبددار =   ،  1.12( حيددث كانددت قيمددة " ر " اجلدوليددة عنددد مسددتوى معنويددة 1.386) 

 ثبات.
 (: قيم معامو الثبات ألنواع األسئلة فى االختبار المعرفي االلكترونى قيد البحث 7جدول ) 

 41ن =                                                                                                                          
 قوتمان اسبيرمان بروان معامو الفاكرونباخ االسئلة

 1.681 1.601 1.111 الصواب والخطأ
 1.621 1.112 1.611 االختيار من متعدد

( أن معامالت الثبات بطريقيت الفاكرونباخ  والتلزئة النصفية، فنلد أن قيمة الفاكرونباخ لنوعي االسئلة بلغت 1يتبٌن من اجلدول رقم )
(، نالحظ أن 1.621 -1.681(، وقوسبان بلغت )1.112 - 1.601( ، وكما صلد قيمة اسبًنمان بروان بلغت )1.111-1.611)

 ( شلا يعين أن هناك ثبات يف االختبار قيد البحث.4 61) قيم معامالت الثبات أكرب من
 حساب صدق االختبار المعرفي قيد البحث: -2

طدالب طالدب، مدن ( 01 وعدددها )التقندٌن استخدم الباحث صدق االتساق الداخلى، بتطبيق االختبار االلكرتوىن قيد البحدث علدى عيندة
، وذلدك لددف م 8102/8103، للعدام الدراسدى جامعة أم القرى بادلملكدة العربيدة السدعوديةقسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة 

 (، التاليه:08(، )00(، )01(، )3(، )2إجياد معامل االرتباط بٌن ادلفردات واحملاور، كما هو موضح باجلداول أرقام )
 االلكتروني معرفيالختبار ال(: معامو ارتباط المفردات مع المحاور والدرجة الكلية ل8جدول )

 41بطريقة االتساق الداخلى   ن= فى مقرر طرق تدريس التربية الرياضية                   

رقم  المحاور
 العبارة

معامو ارتباط المفردة مع 
 المحور

معامو ارتباط المفردة مع 
 الدرجة الكلية

رقم 
 العبارة

معامو ارتباط المفردة مع 
 المحور

معامو ارتباط المفردة مع 
 الدرجة الكلية

 طرق التدريس

1 1.734*  1.544*  23 1.734*  1.446* 
2 1.723*  1.511* 24 1.426*  1.225* 
   25 1.736*  1.655* 
   26 1.561*  1.587* 

استراتيجيات التعليم 
 والتعلم

3 1.745* 1.498*  27 1.647* 1.677* 
4 1.629*  1.542*  28 1.612* 1.619* 

 اساليب التدريس

5 1.617*  1.424*  29 1.625* 1.382* 
6 1.534*  1.498*  31 1.416*  1.552* 
7 1.354*  1.591*  31 1.434*  1.589* 
8 1.396*  1.468*  32 1.471*  1.512* 
9 1.495*  1.424*  33 1.512* 1.659* 

11 1.531*  1.519*  34 1.491* 1.643* 



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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   35 1.414*  1.594* 

 البرنامج المدرسى

11 1.765*  1.591*  36 1.668* 1.512* 
12 1.451*  1.558*  37 1.728* 1.554* 
13 1.798*  1.499*  38 1.539* 1.488* 
   39 1.468* 1.652* 
   41 1.557* 1.523* 

 معلم التربية البدنية 

14 1.834*  1.436*  41 1.419* 1.591* 
15 1.715*  1.587*  42 1.411*  1.571* 
16 1.824*  1.558*  43 1.389* 1.612* 
17 1.743*  1.479*  44 1.426* 1.396* 
   45 1.617* 1.615* 
   46 1.522* 1.373* 

 التربية العملية

18 1.624*  1.637* 47 1.591* 1.541*  
19 1.663*  1.357* 48 1.411* 1.422*  
21 1.643*  1.671* 49 1.467* 1.542* 
21 1.593*  1.614* 51 1.631* 1.528* 
22 1.431*  1.516* 51 1.394* 1.423* 
   52 1.715* 1.436* 
   53 1.587* 1.612* 

 * دال 1.264 = 1.15* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى معنوية *
، حيددث أن قيمددة "ر" والدرجددة الكليددة لالختبددار واحملدداور اخلاصددة لددا ادلفددرداتدالددة بددٌن  ارتباطيدده( وجددود عالقددة 2يتفددح مددن جدددول رقددم )

 ، شلا يدل على صدق االختبار قيد البحث.1.12من قيمة "ر" اجلدولية عند مستوى معنوية  كربأاحملسوبة 
 (: معامو ارتباط المفردات مع أسئلة الصواب والخطأ لالختبار المعرفي االلكترونى قيدالبحث 9جدول ) 

 معامل االرتباط رقم السةال معامل االرتباط رقم السةال
0 .353* 08 .375* 
8 .334* 01 .403** 
1 .309* 00 .649** 
0 .377* 02 .533** 
2 .445** 06 .578** 
6 .272** 01 .595** 
1 .107** 02 .405** 
2 .127** 03 .549** 
3 .114** 81 .349* 



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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01 .263** 80 .631** 
00 .397* 88 .405** 

( أن عالقات االرتباط بٌن كل سةال والدرجة الكلية لذسئلة الختبار )الصواب واخلطأ( فنلد أن معامالت 3رقم ) يتفح من اجلدول
(، مايعين أن هناك اتساق داخلي بٌن كل سةال من االسئلة 1.12-1.10االرتباط دالة موجبة ودالة احصائيًا عند مستويي  داللة )

 والدرجة الكلية لذسئلة.
 41ن =  امو ارتباط المفردات مع أسئلة االختيار من متعدد لالختبار المعرفي االلكترونى قيدالبحثمع(: 11جدول )

 معامل االرتباط رقم السةال معامل االرتباط رقم السةال
88 .429** 12 .337* 
81 .313* 13 .461** 
80 .461** 01 .350* 
82 .389* 00 .328* 
86 .418** 08 .663** 
81 .218** 01 .424** 
82 .337* 00 .360* 
83 .515** 02 .312* 
11 .310* 06 .329* 
10 .571** 01 .347* 
18 .358* 02 .334* 
11 .396* 03 .379* 
10 .624** 21 .312* 
12 .324** 20 .334* 
16 .618** 28 .361* 
11 .358* 21 .624** 

سةال والدرجة الكلية لذسئلة الختبار )االختيار من متعدد( فنلد أن معامالت ( أن عالقات االرتباط بٌن كل 01يتبٌن من اجلدول رقم )
(، ما يعين أن هناك اتساق داخلي بٌن كل سةال من االسئلة 1.12-1.10االرتباط دالة موجبة ودالة احصائيًا عند مستويي داللة )

 والدرجة الكلية لذسئلة.
 41ن =     الخطأ لالختبار المعرفي االلكترونى قيدالبحثمعامو ارتباط محاور أسئلة الصواب و (: 11جدول )

 معامل االرتباط عدد االسئلة احملاور
 **1.162 8 طرق تدريس الرتبية الرياضية
 **1.018 8 اسرتاتيليات التعليم والتعلم

 **1.220 6 اساليب تدريس الرتبية الرياضية
 **1.212 1 الربنامج ادلدرسي 

 **1.110 0 الرياضيةمعلم الرتبية 



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 **1.110 2 الرتبية العلمية للرتبية الرياضية
( أن عالقات االرتباط بٌن كل زلور والدرجة الكلية لذسئلة الختبار )الصواب واخلطأ( فنلد أن معامالت 00يتفح من اجلدول )

اتساق داخلي بٌن كل زلور من احملاور الست والدرجة (، ما يعين أن هناك 1.10االرتباط دالة موجبة ودالة احصائياً عند مستوى  داللة )
 الكلية لذسئلة.

 41ن =  معامو ارتباط محاور أسئلة االختيار من متعدد لالختبار المعرفي االلكترونى قيدالبحث(:  12جدول ) 
 معامل االرتباط عدد االسئلة احملاور

 **1.621 0 طرق تدريس الرتبية الرياضية
 **1.021 8 التعليم والتعلماسرتاتيليات 

 **1.261 1 اساليب تدريس الرتبية الرياضية
 **1.616 2 الربنامج ادلدرسي  للرتبية الرياضية

 **1.121 6 معلم الرتبية الرياضية
 **1.022 1 الرتبية العلمية للرتبية الرياضية

لذسئلة الختبار )االختيار من متعدد( فنلد أن معامالت  ( أن عالقات االرتباط بٌن كل زلور والدرجة الكلية08يوهر من اجلدول )
(، ما يعين أن هناك اتساق داخلي بٌن كل زلور من احملاور الست والدرجة 1.10االرتباط دالة موجبة ودالة احصائياً عند مستوى  داللة )

 الكلية لذسئلة.
 حساب زمن االختبار المعرفي االلكترونى قيد البحث: -

التلدددريىب* ىف صدددورته النهائيدددة وقبدددل اجدددراء ادلعدددامالت العلميدددة لالختبدددار ادلعدددريف قيدددد البحدددث، علدددى عيندددة اسدددتطالعية مدددن  ًب حسددداب الدددزمن
 ( طالب، حيث:2الطالب وعددها )

نفدذة جامعدة لطالب قسم الرتبيدة البدنيدة بالكليدة اجلامعيدة بالقمقرر طرق تدريس الرتبية الرياضية ختبار ادلعرىف االلكرتوىن يف إلبلغ زمن ا ●
 ( دقيقة.11)م،  8103/ 8102للعام الدراسى  أم القرى بادلملكة العربية السعودية،
 المرحلة السادسة: وتشتمو على:

ىف ضوء ما أسفرت عنه خطوات تقنٌن االختبار ادلعدريف االلكدرتوىن قيدد البحدث، توصدل الباحدث إىل بنداء وإعدداد الصدورة النهائيدة لالختبدار 
لطددالب قسددم الرتبيددة البدنيددة بالكليددة اجلامعيددة بالقنفددذة جامعددة أم القددرى بادلملكددة مقددرر طددرق تدددريس الرتبيددة الرياضددية ادلعددريف االلكددرتوىن ىف 

طالددب مددن ( 01وًب تطبيددق االختبددار علددى عينددة التطبيددق )للمعددايًن(، وبلددغ عددددها )م،  8103/ 8102للعددام الدراسددى  عربيددة السددعودية،ال
لدف م،  8103/ 8102، للعام الدراسى طالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى بادلملكة العربية السعودية

ت ادلعيارية ادلقابلة للدرجات اخلام لكل زلور من زلاور االختبار ادلعريف االلكرتوىن قيد البحث، كما هو موضدح باجلددول رقدم إجياد ادلستويا
(01( ،)00:) 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينتهـى مـن اجابـع اباتبـار  طالـ فـى اججابـع ى ـى اباتبـار وزمـن أبطـ   طالـ *الزمن التجريبى: هو ناتج مجموع زمن أسرع 
 (. 2مقسوم ى ى ) 



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 (: المستويات المعيارية والمعيارية المعدلة المقابلة للدرجات الخام فى االختبار13جدول )

 41ن= االلكتروني فى مقرر طرق تدريس التربية الرياضية المعرفي
 الدرجة المعيارية المعدلة المعياريةالدرجة  الدرجة الخام

13 -1.67 33.29 
14 -1.55 34.53 
15 -1.42 35.76 
16 -1.30 37.00 
17 -1.18 38.24 
18 -1.05 39.48 
19 -0.93 40.72 
20 -0.80 41.95 
21 -0.68 43.19 
22 -0.56 44.43 
23 -0.43 45.67 
24 -0.31 46.91 
25 -0.19 48.14 
26 -0.06 49.38 
27 0.06 50.62 
28 0.19 51.86 
29 0.31 53.09 
30 0.43 54.33 
31 0.56 55.57 
32 0.68 56.81 
33 0.80 58.05 
34 0.93 59.28 
35 1.05 60.52 
36 1.18 61.76 
37 1.30 63.00 
38 1.42 64.24 
39 1.55 65.47 
40 1.67 66.71 

 
( الدرجات ادلعيارية والدرجات ادلعيارية ادلعدلة ادلقابلة للدرجات اخلام الل ميكن أن ىصل عليهدا الطدالب 01يتفح من جدول )         

ىف االختبار ادلعرىف االلكرتو ي قيد البحث، حيث ًب وضع درجة معياريدة ومعياريدة معدلدة جملمدوع درجدات الطالدب علدي االختبدار والديت سبثدل 
 الطالب ادلعرىف ىف االختبار ككل. تقييم



 

 القزى  أم جامعة بالقىفذة الجامعية بالكلية البدهية التربية قسم لطالب الزياضية التربية تدريس طزق  فى الكترووى معزفى ختبارإ بىاء

 سمزقىدى السعيد عبدربه حسين تزكى/ د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  ي  )الج 
ان   (الث 
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 في كو تقدير في االختبار المعرفي الطالبقو درجة وأعلى درجة والتقدير وعدد : أ(14جدول )
 41االلكتروني فى مقرر طرق تدريس التربية الرياضية    ن= 

 التقدير الدرجة المعيارية المعدلة النسبة عدد الطالب الدرجة الخام االختبار
≤ ≥ ≤ ≥ 

 المعرفي

 ضعيف جدا 38.24% 33.29% % 7.5 3 17.5 13
 ضعيف %44.43 %38.24أعلى من  % 2.5 1 22 17.5
 مقبول %49.38 %44.43أعلى من  % 21 8 26.5 22

 جيد %55.57 %49.38أعلى من  % 35 14 31 26.5
 جيد جدا %61.52 %54.33أعلى من  % 22.5 9 35.5 31

 ممتاز %61.52أعلى من  % 12.5 5 41
 

ادلقابلددة ذلددا يف االختبددار ادلعددريف يف والتقددديرات ادلرادفددة لكددل درجددة معياريددة ادلعدلددة ( الدددرجات اخلددام والدددرجات ادلعياريددة 00يوضددح جدددول )
 . الطالبيف تلك التقديرات باإلضافة لنسبتهم ادلئوية جملموع  الطالب وعددمعدلة 

 االستنتاجات:
لطالب قسم الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفدذة جامعدة أم القدرى مقرر طرق تدريس الرتبية الرياضية بناء اختبار معريف الكرتوىن يف   -

 وفقا لذسس العلمية لبناء االختبارات ادلعرفية. م 8103/ 8102، للعام الدراسى بادلملكة العربية السعودية
لطالب قسم الرتبية البدنية بالكليدة اجلامعيدة بالقنفدذة جامعدة أم مقرر طرق تدريس الرتبية الرياضية لكرتوىن ىف ادلعرىف اال االختبار شتملا -

 امنه مفردة،( 21) وتفمن( زلاور، 6عدد ) يف صورته النهائية علي م، 8103/ 8102، للعام الدراسى القرى بادلملكة العربية السعودية
 دقيقة. 11، وبلغ زمن االختبار ككل بهكل االختيار من ادلتعدد مفردة( 10) ،بهكل الصواب واخلطأ مفردة( 88)
وأثدر  والصدعوبة بعدد أن ًب اسدتخراج معامدل السدهولةو  ىف طرق تدريس الرتبية الرياضية قيد البحدث، ميكن االعتماد علي االختبار ادلعريف  -

 .لكل زلور من زلاور هذ  االختبار ل أووذلك لالختبار كك وكذا معامل الصدق والثبات، ،والتمييز التخمٌن
ًب وضع مستويات معيارية لالختبار ادلعريف االلكرتوىن ىف طرق تدريس الرتبية الرياضية قيد البحث، للتعرف علدي مسدتوي طدالب قسدم   -

 ل أو داخل كل زلور من احملاور. الرتبية البدنية بالكلية اجلامعية بالقنفذة جامعة أم القرى بادلملكة العربية السعودية، ىف االختبار كك
 التوصيات:
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 .البدنية والرياضية بالوطن العرىب، إيل جانب االختبارات البدنية وادلهارية
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للتعرف علي ادلستوي ادلعريف مقدرر طرق تدريس الرتبية الرياضية، يف  االلكرتوىن قيد البحث ادلستويات ادلعيارية لالختبار ادلعرىف ماستخدا -
لطدالب قسدم الرتبيدة البدنيدة بالكليدة اجلامعيدة بالقنفدذة جامعدة أم القدرى بادلملكدة العربيدة السدعودية، أو طدالب يس الرتبية الرياضدية طرق تدر 

 أقسام الرتبية البدنية، أو طالب كليات الرتبية الرياضية بالوطن العرىب.
احددل التعليميددة ادلختلفددة لالسددتفادة منهددا ىف تقددومل ادلسددتوى ادلعددرىف بندداء اختبددارات معرفيددة الكرتونيددة ىف األلعدداب والرياضددات األخددرى للمر  -

 لتالميذ ادلدارس أو لطالب كليات الرتبية الرياضية.
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 المستخلص: 
للطالب، ومعرفة خصائص ادلعلمُت إلكساب ىذه ىدفت ىذ الورقة إىل معرفة مهارات القرن احلادي والعشرين ادلطلوب إكساهبا 

ادلهارات للطالب، وقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي بالرجوع إىل العديد من الدراسات العربية واألجنبية، واستخلص الباحث أن أىم 
والتفاوض وصنع القرار والتفاوض،  مهارات القرن احلادي والعشرين تتمثل يف ما يلي: اإلبداع والتفكَت النقدي، وحل ادلشكالت ، والتعاون

 وإدارة الذات والتواصل، والتعاطف وادلشاركة. وأن أىم خصائص ادلعلم إلكساب الطالب مهارات القرن احلادي والعشرين تتمثل يف ما يلي:
 معُت للتدريس. رلال يف ادلكتسبة اخلربات على فعالوة االحًتافية، واخللفيات الثقافية اخلربات من بباقة ادلعلمون يتمتع أن غلب  -
 مع الرقمية التعليم أدوات من التكنولوجيا وغَتىا ودمج استخدام مبجال مهاراهتم لتعزيز السعي كذلك يتعُت على ادلعلمُت  -

  .ادلتعلمُت للتعامل مع ادلطلوبة وادلوارد اخلدمات
 مسَتهتم التعليمية. خالل للمتعلمُت الكايف الدعم توفَت ضمان جلهة وتقوية مهاراهتم تطوير ادلعلمُت على غلب  -
غلب أن يُنتقل دور ادلعلمُت يف القرن احلادي والعشرين من نقل األفكار إىل التوجيو وادلناقشة وقياس التقدم للمتعلمُت، ففي    -

 الفصول ادلدرسية ادلستقبلية ؽلكن للمعلمُت أن يلعبوا دور األساتذة ادلدعوين لدعم تعلم الطالب.
 

Abstract: 
 This paper aims to know the skills of the twenty-first century required to provide 
students, and knowledge of the characteristics of teachers to give these skills to students, 
has used the researcher descriptive method of office reference to many Arab and foreign 
studies. The researcher concluded that the most important skills of the twenty-first 
century are: creativity, critical thinking, problem solving, cooperation and negotiation, 
decision-making, negotiation, self-management, communication, empathy and 
participation. That the most important characteristics of the teacher to give students the 
skills of the twenty-first century is: 

- Teachers should have a wealth of professional cultural experiences and 
backgrounds, in addition to the experience gained in a particular area of teaching. 

-  Teachers should also seek to enhance their skills in the use and integration of 
technology and other digital education tools with the services and resources 
required to deal with learners. 

- Teachers must develop and strengthen their skills in terms of ensuring the 
provision of adequate support for learners during their education. 

- The role of teachers in the 21st century must shift from the transfer of ideas to 
guidance, discussion, and measurement of progress for learners. In future 
classrooms, teachers can play the role of invited teachers to support student 
learning. 
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 مقدمة 
يشكل إعداد ادلتعلمُت للعمل واحلياة وادلواطنة يف القرن احلادي والعشرين مهمة ال يستهان هبا، فالعودلة والتكنولوجيات اجلديدة 

ادلتغَتة، والبيئة العابرة للحدود والتحديات السياسية تشكل عوامل تقود عملية اكتساب ادلهارات وادلعرفة اليت ػلتاج والتنافس الدويل واألسواق 
قدرات اليها ادلتعلمُت للبقاء والنجاح يف القرن احلادي والعشرين، ويصف ادلربون ووزارات الًتبية وادلؤسسات وأصحاب العمل والباحثون ىذه ال

حلادي والعشرين، وتشمل مهارات التفكَت العليا، ونواتج التعلم االكثر عمقاً، ومهارات التواصل  والتفكَت ادلعقدة. وال يعترب مبهارات القرن ا
 (.Saavedra, and Opfer, 2012االىتمام هبذه ادلهارات جديداً )

 إسهاماتو خالل من لألمم واالجتماعي دياحلضاري واالقتصا للبناء األول ادلصدر أنو على للمعلم البشرية التنمية علماء وينظر
 زيادة يف ادلعلم صلح كلما بأنو  » ادلال البشري رأس« نظرية  عنو ادلعرفة، وعربت سلزون إىل يضيفو الذي الكبَت البشر، واحلجم بناء يف احلقيقية

 ادلعرفة ينقلون ال التعليم، فهم يف األساسيون الفاعلون ىم ادلعرفة. وادلعلمون مستويات معها للطالب كلما ارتفعت التعليمية ادلستويات
 مهارات إىل ادلعلمون ػلتاج حيث ادلعرفة، جدد يف رلتمع مهنيُت يكونوا لكي جديدة أدوار ذلم التغيَت، وأصبح يف فاعلون فحسب ولكنهم

 (. ٕٚٔٓادلعرفة )السليطي،  رلتمع يف مهنيُت ناجحُت يكونوا لكي جديدة
تعارف التقليدية الصورة بعيًدا عن جديًدا دورًا غلّسد موقع يف أنفسهم يَروا أن ادلعلمُت على ويتّوجب

ُ
 ينقلون أهنم وىي عليها ادل

دركُت، يكونوا نفسو: بأن الوقت يف أدوار ادلعلمون عدة يلعب بأن األكادؽليون اقًتح منضبطة. فقد مدرسية سياسة وعلُّهم اتباع ادلعلومات
ُ
 ادل

ستفسرين،ادلرشدي الرعاة، الشركاء،
ُ
 التعليمية البيئات تطلب السياق عينو، والقدوة. ويف ادلدربُت ادلصممُت، ادلستشارين، أولياء األمور، ن، ادل

ستكشفُت، احملققُت، ادلصممُت، الشركاء، الباحثُت، يكونوا أن القبعات: أي من رلموعة واسعة ارتداء أنفسهم الطالب من اجلديدة
ُ
 ادل

أعلى،  مستوى ذات للتعّلم مساحة والديناميات األدوار من الواسعة ىذه اجملموعة وادلتدربُت. وتّوفر احلافظُت ادلرؤوسُت، العمالء، ادلفكرين،
 يف أكرب التيسَتية أدوارىم بينما أقل، الواعظ دورىم أن يكون ؼلتارون ادلعلمُت أنّ  حُّت  يف مبادرة وأكثر كساًل  أقل الطالب يصبح حيث
 .التعّلم عملية

 داخل شليزة تعليمية بيئة وتشكيل التعلم تسهيل خالذلا ؽلكنهم من اليت ادلختلفة الطرق يفهموا أن ادلعلمُت على يتّوجب باختصار،
متعددة  وسائط عرب يّتم الذي الرمسي غَت مع التعليم التنافس بدل ادلثال، سبيل على .ذلك بتحقيق ذلم تسمح اليت وزيادة الفرص الصفوف
 الدراسّية الفصول خارج يتّم تعّلمو ما وفهم الّصف، يف التقنيات ىذه استخدام ادلعلمُت على يتعُت ،)موقع يوتيوب إىل الطالب )كدخول
 ىونغ يف اليت أجريت الدراسات مثاًل  وأظهرت .ادلنهجية وغَت منها ادلنهجية التعليمّية، كّل خرباهتم دمج من ادلتعّلمُت مساعدة من ليتمكنوا
اإلغلابية  ادلواقف تعزيز خالل من الطالب تعّلم حتسُت يف يساىم أن أعاله ؽلكن ادلذكور التعليم نوع ضلو النموذجّية التحوالت أنّ  كونغ،
 .(ٕٚٔٓ)أونغ،  التفكَت من متعددة أساليب واختبار الذايت للتأّمل الفرص وتوفَت للتعّلم

  مشكلة الدراسة  
 أن ادلعقول غَت من فإنو لذا ادلعلم، عاتق على بالدرجة األوىل اجملتمع ػلتاجو الذي ادلستوى إىل وإيصالو اإلنسان إعداد مسؤولية تقع
 إىل يستند أن بد ال والتطوير الًتبوي اإلصالح يستهدف جهد فأي ادلاضي، القرن يف ؽلارسها كان اليت مهنتو بالطريقة ؽلارس يظل معلماً 

 واالتصاالت، والنشاط ادلعلومات، تكنولوجيا يف ادلتسارع التغَت ضوء يف التعليم ادلستقبلي يف ومسؤولياتو ادلعلم لدور واضحة تصورات
ادلعريف  اإلنساين. فلكل عصر مسات دتيزه وقسمات حتدد مالزلو. ومن احلقائق ادلقررة اليت ال ينقصها الدليل، وال حتتاج إىل برىان، أن االنفجار

 على مبٍت اقتصاد إىل التقليدية الطبيعية وادلوارد اآللة على مبٍت اقتصاد من االقتصاد حتّول لعصر، حىتوثورة ادلعلومات ىي أبرز ما ؽليز ىذا ا
(. وعلى مستوى ادلملكة العربية السعودية فإن من ٕٕٔٓبعصر اقتصاد ادلعرفة )الزىراين، وعبد احلميد،  العصر ىذا مُسي لذلك ونتيجةً  ادلعرفة،

ىــ )وزارة التعليم، ٖٚٗٔأبرز ادلشكالت اليت يعاين منها نظام التعليم ىو ضعف إعداد ادلعلم وتأىيلو، كما ورد يف تقرير وزارة التعلـيم لعـام 
1437.) 
جتتاح  اليت باتت احلديثة التغَتات علي ترتب ولقد البد من االرتقاء بدور ادلعلم، اذلامة والتحوالت حدياتالت عصر يف نعيش وضلن 

 خاص، بشكل ادلعلم وتدريب إعداد ونظام بشكل عام، التعليمية نظمها يف النظر بإعادة مجيعها الدول أخذت أن األخَتة السنوات يف العامل
ادلهنية اليت تتناسب مع ادلهارات ادلطلوب اتقاهنا من الطالب يف  ادلهارات التعليمية، وإكساهبم بادلعارف الًتبوية تزودىم برامج خالل من وذلك
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إعادة ىيكلة قطاع التعليم، وحتديث األنظمة والتعليمات  ٖٕٓٓالقرن احلادي والعشرين. وقد استهدفت رؤية ادلملكة العربية السعودية 
كم تطوير ادلناىج والتحاق ادلعلمُت بالسلك التعليمي، ورفع فاعلية التطوير والتدريب ادلهٍت بشكل مستمر واليت والقواعد التنفيذية اليت حت

بدورىا وضعت قاعدة للتنبؤ مبهارات القرن احلادي والعشرين الواجب إكساهبا للجيل القادم ليحقق رؤية وأىداف أمتو وذلك بإدراج تلك 
  .دلناىج الدراسية والتقييم، وتدريب ادلعلمُت، ومن خالل األنشطة ادلنهجية والالمنهجيةادلهارات يف معايَت التعليم، وا

 وتأسياً دلا سبق حتاول ىذه الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية:   
 ما مهارات القرن احلادي والعشرين ادلطلوب إكساهبا للطالب ؟ .ٔ
 طالب مهارات القرن احلادي والعشرين؟ ما أبرز خصائص معلمي القرن احلادي والعشرين إلكساب ال .ٕ

 أهداف الدراسة
 معرفة مهارات القرن احلادي والعشرين ادلطلوب إكساهبا للطالب. -
 معرفة خصائص ادلعلمُت إلكساب الطالب مهارات القرن احلادي والعشرين. -

 أهمية الدراسة
 تمثلت أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

تطوير مهاراهتم  الشخصية لتأدية مهامهم  يف إكساب الطالب دلهارات القرن احلادي والعشرين، قد تفيد ىذ الدراسة ادلعلمُت  يف  .ٔ
 وكذلك السلطات التعليمية العليا شلثلة بوزارة التعليم ومكاتبها التعليمية يف وضع الربامج التدريبية للمعلمُت.

لقرن احلادي والعشرين وخصائص ادلعلمُت لتأدية دورىم يف ترفد ىذه الدراسة ادلكتبة العربية  مبوضوع ىام وحيوي، وىو مهارات ا .ٕ
 إكساب الطالب ذلذه ادلهارات.

 مصطلحات الدراسة
تُعرف مهارات القرن احلادي والعشرين بأهنا "تلك ادلهارات وادلعارف واخلربات واليت يتعُت على الطالب ي، فضاًل عن اكتساهبا من أجل 

عملية؛ وىي مزيج متكامل من ادلعرفة باحملتوى التعليم مهارات وخربات وثقافات زلددة" النجاح يف عملهم وحياهتم ادلهنية وال
Manik,Qasim&Shareef,2014).) 

قرن وتعرف يف ىذه الدراسة بأهنا ادلهارات ادلراد إكساهبا للطالب أثناء دراستو ادلدرسية، وفقا الحتياجات ومتطلبات العيش والعمل خالل ال
 .إلبداع، والتفكَت الناقد وحل ادلشكالت، والتواصل، والتعاون، وغَتىااحلادي والعشرين، كا

 الدراسات السابقة
( إىل التعرف عمى مستوى وعي معلمي العموم بادلرحلة  االبتدائية مبهارات ادلتعلمُت للقرن ٕٙٔٓىدفت  دراسة احلريب واجلرب )

م ؽلثلون رلتمع الدراسة، حيث مت استخدم الباحثان ادلنهج الوصفي التحليلي،  ( معلماً للعلو ٗ٘احلادي والعشرين. وتكونت عينة الدراسة من )
 One Way) كما مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية: ادلتوسط احلسايب، والنسب ادلئوية، واختبار حتليل التباين األحادي 

ANOVA) ( عبارة،ٖٗولإلجابة عن أسئلة الدراسة مت إعداد استبانة تتكون من)  .وبعد التحقق من صدقها وثباهتا مت توزيعها على العينة
يف  وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى وعي معلمي العلوم بادلرحلة االبتدائية مبهارات القرن احلادي والعشرين عايل، كما أظهرت النتائج اطلفاض

دي والعشرين، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات مستوى وعي معملي العلوم مبهارات التفكَت عن ادلتوسط العام دلهارات القرن احلا
يف مستوى وعي معلمي العلوم بادلرحلة االبتدائية يعزى للخربة يف رلال التدريس. ويف ضوءً تلك ) ٘ٓ.ٓداللة إحصائية عند مستوى داللة 

ريبية لزيادة وعيهم بأعليتها، وكيفية تطبيقها، النتائج أوصت الدراسة بتوعية ادلعلمُت مبهارات رلال طرق التفكَت، وذلك بإقامة دورات تد
دريبية لزيادة وتوعيتهم مبهارات القرن احلادي والعشرين كمهارة التواصل، ومهارة الثقافة ادلعلوماتية، ومهارة احلياة ادلهنية، وذلك بإقامة دورات ت

 وعيهم.
ؽلكن درلها يف مناىج العلوم مبرحلة التعليم األساسي  ( إىل حتديد مهارات القرن احلادي والعشرين اليتٕٗٔٓىدفت دراسة شليب)

 مبصر، وتقوًن زلتوى كتب العلوم احلالية يف ىذه ادلرحلة يف ضوء توافر ىذه ادلهارات، ووصف لكيفية دمج ىذه ادلهارات يف مناىج العلوم.
رات القرن احلادي والعشرين األساسية والفرعية، مث ولتحقيق ىذه األىداف استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي للوصول إىل قائمة مها
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( من اخلرباء، واستخدم حتليل ٘ٔمن خالل ثالثة جوالت مع عدد ) -كأحد أساليب الدراسات ادلستقبلية   -استخدمت أسلوب دلفاي 
اسة إىل إطار مقًتح يتكون من ثالثة ( كتب دراسية. وقد توصلت الدر ٙاحملتوى لتحليل زلتوى كتب العلوم بالتعليم األساسي واليت بلغ عددىا)

لت رلموعات من ادلهارات، لكل منها مهارات أساسية وفرعية، فضاًل عن العبارات االجرائية اليت تعرب عن أداء ادلتعلمُت ادلتوقعة. كما توص
راسة مصفوفتُت دلدى وتتابع ىذه الدراسة أيضا إىل أن ىناك تدىن واضح يف تناول ىذه ادلهارات يف كتب العلوم، وبناء على ذلك أعدت الد

  .ادلهارات لكل من ادلرحلة االبتدائية واإلعدادية بالتعليم األساسي
 الرياضيات زلتوي كتب يف والعشرين احلادي القرن مهارات توافر درجة إىل التعرف ( اىلٕٙٔٓوىدفت دراسة اخلزًن والغامدي )

 على بنيت زلتوى حتليل بطاقة عن عبارة الدراسة أداة وكانت الوصفي التحليلي، ادلنهج الباحثان واستخدم االبتدائية، للمرحلة العليا للصفوف
 نتائج توصلت وقد االبتدائية، العليا للمرحلة للصفوف الرياضيات كتب من الدراسة عينة وتكونت والعشرين، احلادي مهارات القرن أساس

 بضرورة تضمُت الدراسة وأوصت اجملاالت، من رلال لكل احملتوي يف والعشرين احلادي القرن مهارات لتوافر ادلئوية النسب تقارب اىل الدراسة
 .للمرحلة العليا االبتدائية للصفوف الرياضيات كتب يف والعشرين احلادي القرن مهارات

مهارات القرن احلادي ( اىل تقدًن تصور مقًتح لتطوير مناىج الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء ٕ٘ٔٓوىدفت دراسة حسن )
والعشرين، ولتحقيق ىذه األىداف استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار مهارات القرن احلادي 

السادس البالغ والعشرين ادلعرفية، وبطاقة مالحظة دلهارات القرن احلادي والعشرين األدائية، وقد تكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف 
جملموعتُت، والتكرارات، وادلتوسطات، والنسبة ادلئوية، وقد توصلت نتائج الدراسة اىل  t ( تلميذ، واستخدمت الباحثة اختبارٓٛعددىم )

عامة  ، وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتمام بتطوير مناىج التعليم والتعلم بصفةٕٔفاعلية التصور ادلقًتح يف تنمية بعض مهارات القرن 
 .ٕٔومناىج الرياضيات بصفة خاصة دلراحل التعليم قبل اجلامعي يف ضوء مهارات القرن 

( إىل جتديد الثقافة الًتبوية للمعلمُت دلواجهة حتوالت القرن احلادي والعشرين، وقد ٕٚٔٓوىدفت دراسة الطوخي وعبد الغٍت )
( من طالب دبلوم ادلعلمُت بكلية الدراسات ٜٛٔتكونت عينة الدراسة من )استخدم الباحثان ادلنهج الوصفي، واالستبانة كأداة لدراسة، و 

رف ادلقًتحة العليا للًتبية يف جامعة القاىرة، وتوصلت الدراسة إىل: وجود كل من ادلعتقدات البنائية والتقليدية لدى ادلعلمُت، وأعلية مجيع ادلعا
 دلعارف يف برنامج االعداد الًتبوي كانت متوسطة.  لتنمية الثقافة الًتبوية للمعلم، وأن درجة اكتساب ىذه ا

 منهج البحث
اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل الرجوع إىل العديد من األدبيات العربية واألجنبية ادلتعلقة مبوضوع 
مهارات القرن احلادي والعشرين، وتبعًا لذلك اتبع الباحث اخلطوات واإلجراءات العلمية الستخالص أىم مهارات القرن احلادي والعشرين، 

 علم لتأدية دوره يف إكساب ىذه ادلهارات للطالب. وأىم خصائص ادل
 اإلطار النظري

 تعريف مهارات القرن الحادي والعشرين 
 (ٕٙٓٓوالعشرين) القرن احلادي مهارات أجل من الشراكة تعريفات مهارات القرن احلادي والعشرين، فقد عرفتها وتنوعت تعددت

للتكيف.  والقابلية تكنولوجية، أدوات واالبتكار، واستخدام والتعاون، الفردي، بداعواإل ادلشكالت، تتضمن: القدرة على حل مهارات بأهنا
 مثل والعشرين احلادي القرن يف احلياة تطورات مع والتفاعل من التعامل صاحبها دتكن اليت ادلهارات ( بأهنإٗٔ، ٕٕٔٓ) الناجم ويعرفها
 واليت للمتعلمُت مهارات ( بأهنإٙٔٓواإلبداع. ويعرفها احلريب، وجرب ) وادلرونة التغَتات مع والتكيف واجلماعية، الفردية ادلسؤولية حتمل مهارة
 :اآليت النحو على رلاالت يف أربعة تتمثل

 .ادلعريف فوق ادلشكالت، والتفكَت وحل الناقد، والتفكَت االبداعي، التفكَت مهارات وتشملالتفكير:  طرق -1
 وادلشاركة التواصل مهارات وتشمل العمل:  طرق -2
 .واالتصاالت ادلعلومات تنقية وثقافة ادلعلوماتية، الثقافة مهارة وتتضمن العمل: أدوات -3
 .والعادلية احمللية واالجتماعية، وادلواظبة الفردية وادلسئولية وادلهنة، احلياة مهارات : وتضمنالعالم مع التعايش -4
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 دلتطلبات وفقا الشخصية ببناء تعتٍت واخلربات اليت واالجتاىات وادليول واالستعدادات القدرات من رلموعة أهنا على تعريفها مت أيضا
، 2013وفادل، ترلينج،(ومهنية  حياتية ومهارات واإلعالم، ادلعلومات ومهارات التعلم واإلبداع، مهارات وتتضمن والعشرين، احلادي القرن
ٗٛ.) 

دراستو ادلدرسية، وفقا الحتياجات ومتطلبات العيش والعمل خالل القرن احلادي  ويعرفها الباحث: بأهنا ادلهارات ادلراد إكساهبا للطالب أثناء
 .والعشرين، كاإلبداع، والتفكَت الناقد وحل ادلشكالت، والتواصل، والتعاون، وغَتىا

 والعشرين الحادي القرن مهارات أهمية
 ( أن أعلية مهارات القرن احلادي والعشرين تتمثل فيما يلي: 26 ،  2016وجرب) يري احلريب

 حيث الطالب، لدى حتقيقها يف يسعى اخلرباء اليت ادلهمة األىداف من العديد إصلاز من والعشرين احلادي القرن مهارات دتكن -ٔ
 .علمي بأسلوب مشكالتو وحل اجملتمع، يف الفاعلة وادلشاركة واحلياة ادلدنية، العمل، عامل يف ادلساعلة من دتكنهم أهنا

 أفكار وبناء التفكَت تنمية من أجل ببعضها وربطها الدراسية، ادلواد فهم على الطالب والعشرين احلادي القرن مهارات تساعد -ٕ
 .مدى احلياة التعلم دلواصلة والتقنية ادلعرفة أدوات واستخدام جديدة،

 فيها زالت معلوماتية، وثورة تقنية واعالمية، بيئة يف العيش على قادراً  الفرد يصبح والعشرين احلادي القرن مهارات خالل من -ٖ
 .واجلغرافية الثقافية احلواجز

 .اآلخرين مع التعامل يف واإلغلابية والوعي مهارات التفكَت أن يستفيًد من الطالب على والعشرين احلادي القرن مهارات حّتمت -ٗ
 إىل وهتيئتهم ادلتسارعة، التغَتات دلواجهة األفراد إعداد كبَتاُ يف دوراً  والعشرين احلادي القرن دلهارات أن سبق ما ضوء يف الباحث ويرى

 إىل ادلعرفة، والوصول واإلبداع، التعلم مواصلة من ودتكنهم ادلألوفة، غَت والتقنيات باالخًتاعات، واالكتشافات، ملئ مستقبل
 .واغلايب بشكل فعال اآلخرين مع تواجههم اليت والقضايا ادلشكالت وحل أمثل، بشكل واستخدامها

 مهارات القرن الحادي والعشرين 
 ذات ادلهارات وىي  ثالث رلموعات  (  مهارات القرن احلادي العشرين ادلقًتحة للفرد يف الوطن العريب إىلٖٕٔٓقسم  فاطمة )
 الوجداين  وؽلكن تفصيلها كما يلي: الطابع االجتماعي وادلهارات ذات الطابع ذات الطابع ادلعريف وادلهارات

 أوال: ادلهارات ذات الطابع ادلعريف
 المرك بة المسائل حل   مهارة 

 وفق عن احللّ  للبحث الفرضيات ىذه من واالنطالق فرضيات طريق عن مرّكبة وضعية أو دلسألة ادلناسب احللّ  إغلاد على القدرة يف وتتمّثل
  .علمية منهجية

 الناقد التفكير مهارة 
 تتحّكم اليت العوامل شرح ويف معّينة، مشكلة وضعية دلعاجلة ادلعتمدة والتوّجهات واألفعال اإلمكانات حتليل يف العامة الكفاية ىذه تساعد

 .ادلطروح ادلوضوع خصوصية االعتبار يف األخذ مع الفعل، وردود االجّتاىات وحُتّدد الشخصي، الرأي ذلك بعد وػُلّدد .فيها
 .واستثمارها واالت صال، المعلومات مجالي في الحديثة التكنولوجيات استخدام مهارة 

أوجو  ومن .العامة احلياة يف مشروع حتقيق يف أو التعّلمي، التعليمي العمل يف استثمارىا ويف ادلتجّددة، التكنولوجيات اعتماد يف الكفاية وتتمّثل
 .تطويرىا يف اإلمكان عند وادلشاركة وتطبيقها؛ وخزهنا يستحّقها؛ من إىل وتقدؽلها اإلنًتنت، يف ومعارف معلومات عن البحث :التوظيف

 :اإلبداع مهارة  
 تطّور ضوء يف العامل يف واحلاصل السريع للتغَّت  نتيجة والتعّلم التعليم رلال يف أعلّية األكثر الكفايات ضمن من اإلبداع كفاية تعترب

 الستنباط مستمرّ  شبو بشكل الفرد يُدعى حيث العودلة تداعيات ضوء ويف والتقانة؛ العلوم رلاالت يف ادلتواصلة االكتشافات واالخًتاعات
 اإلبداع كفاية تُعترب رلتمعو، لذا وعلى عليو نفسها تفرض اليت ادلستجّدات ومع بو، احمليطة األوضاع مع للتكّيف واسًتاتيجيات جديدة طرائق

 .ادلتعّلمُت قبل من لتمّلكها األكثر ضرورة الكفايات من
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 .مناسبة واستراتيجيات عمل طرائق استخدام مهارة 
 مشروع. إصلاز أو عمل، حتقيق عند والفّعالية بالفاعلية تتمّيز واسًتاتيجيات طرائق اعتماد على القدرة يف الكفاية وتتمّثل
 : ثالثة وعددها االجتماعي الطابع ذات العامة ثانياً: المهارات

 الغير مع مهارة التواصل -1
 لو؛ فَتتاحون وبأفكاره بو، اآلخرين اىتمام يسًتعي حبيث فيها، نفسو الفرد غلد اليت الوضعيات يف فاعل تواصل بإقامة الكفاية ىذه تسمح

 ىذه أنّ  علما التواصل؛ فيها يتمّ  اليت للظروف ادلناسبُت وادلضمون األسلوب اختيار على بالقدرة أيضا الكفاية ىذه وتّتسم .حولو وقد يلتّفون
 .احمليطة البيئة يف السائدة واألخالقية الدينية والقيم ادلشروعة اجملتمعية القيم اعتبار مع الكفاية دُتارس

 والتشارك التعاون مهارة -ٕ
 الكفاية ىذه وتتطّلب .اجملموعة لفائدة وفاعال نشطا الفرد فيو يكون بشكل فريق، ضمن مشروع إصلاز أو بعمل القيام على القدرة يف وتتمّثل

 .والدينية اجملتمعية وبالقيم الفرد، مبكانة سللّ  غَت باقتناع الشخصية الرغبات عن أيضا التنازل
 :معا العيش مهارة -3
 توافق يف معهم التعامل وعلى عيشهم، وظلط وعاداهتم ثقافتهم واحًتام معهم، االنسجام وعلى اآلخرين، مع العيش على الفرد قدرة يف وتتمّثل

 .الظروف بو تسمح الذي بالقدر وتفاؤل اطمئنان يف اآلخرين مع يعيشان واجلماعة الفرد غلعل مبا
 :وجداني طابع ذات عامة ثالثا: مهارات

 وحدودها إمكاناتها وعلى الذات على التعر ف كفاية  -1
 سلوكو، مستوى على هبا الفرد وبتأثّرتاريخ...(،  حضارة، أّمة، )وطن، معّينة  جهة إىل االنتماء وحبسّ  الشخصية، بالسمات بالوعي وتقضي

 بو.  احمليطة والبيئة فيو، يعيش الذي اجملتمع وإزاء ذاتو، إزاء مبقتضاىا يتصّرف اليت واجّتاىاتو، والقيم
 شهدت إذ ادلتقدمة؛ االقتصادات يف وخاصة اليوم ادلتاحة طبيعة الوظائف تطّور إىل2015 العادلي االقتصادي ادلنتدى إحصائيات وقد أشارت

 االحتياجات ىذه معاجلة ويستلزم .الروتُت عن بعيدة ومنهجيات حتليلية تقليدي غَت تعاوناً  يتطلب آخر إىل الروتيٍت اليدوي العمل حتواًل من
 ( يوضح ىذه ادلهارات.ٔللقرن احلادي والعشرين والشكل ) متخصصة مهارات وكفاءات
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 مهارة القراءة والكتابة: وىي القدرة على قراءة وفهم واستخدام اللغة ادلكتوبة. -ٔ
 مهارة  الرياضيات: وىي القدرة على استخدام األرقام والرموز األخرى لفهم العالقات الكمية والتعبَت عنها. -ٕ
 مهارة ادلعرفة العلمية: وىي القدرة على استخدام ادلعرفة وادلبادئ العلمية لفهم بيئة الفرد واختبار الفرضيات. -ٖ
مهارة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت: وىي القدرة على استخدام وإنشاء زلتوى قائم على التكنولوجيا، شاماًل البحث عن  -ٗ

 والتفاعل مع اآلخرين وبررلة الكمبيوتر. ادلعلومات وإغلادىا واإلجابة على األسئلة
 مهارة ادلعرفة ادلالية: وىي القدرة على فهم وتطبيق اجلوانب ادلفاىيمية والعددية يف شلارسات التمويل. -٘
 مهارة ادلعرفة الثقافية وادلدنية: وىي القدرة على فهم وتقدير وحتليل وتطبيق ادلعرفة اإلنسانية. -ٙ
 قدرة على حتديد وحتليل وتقييم ادلواقف واألفكار وادلعلومات لصياغة االستجابات واحللول. مهارة التفكَت الناقد: وىو ال -ٚ
مهارة اإلبداع: وىي القدرة على ختيل واستنباط طرق جديدة ومبتكرة دلعاجلة ادلشاكل، واإلجابة على األسئلة أو التعبَت عن ادلعٌت من  -ٛ

 خالل التطبيق أو التوليف أو تغيَت موضع ادلعرفة.
مهارة التواصل: وىي القدرة على االستماع إىل ادلعلومات وفهمها ونقلها يف سياقها من خالل الوسائل اللفظية وغَت اللفظية وادلرئية  -ٜ

 وادلكتوبة.
 مهارة التعاون: وىي القدرة على العمل يف فريق ضلو ىدف مشًتك، مبا يف ذلك القدرة على منع وإدارة الصراع.  -ٓٔ
 وىي القدرة والرغبة يف طرح األسئلة وإبداء االنفتاح الذىٍت وحب التحقق والبحث.مهارة حب االستطالع:   -ٔٔ
 مهارة ادلبادرة: وىي القدرة والرغبة يف اصلاز مهمة أو ىدف جديد بشكل استباقي.  -ٕٔ
 مهارة ادلثابرة/االصرار: وىي القدرة على االستمرار يف بذل اجلهد إلصلاز مهمة أو ىدف.  -ٖٔ
 قدرة على تغيَت اخلطط أو األساليب أو اآلراء أو األىداف يف ضوء ادلعلومات اجلديدة.مهارة التكيف: وىي ال  -ٗٔ
 مهارة القيادة: وىي القدرة على توجيو وإذلام اآلخرين بفعالية لتحقيق ىدف مشًتك.  -٘ٔ
 أخالقيا.القدرة على التفاعل مع اآلخرين بطريقة مناسبة اجتماعيا وثقافيا و  مهارة الوعي االجتماعي والثقايف: وىي -ٙٔ

ث كما وضعت الشراكة من أجل مهارات القرن احلادي والعشرين  إطارًا للمهارات الالزم تعلمها مبكرًا  من أجل تعلم فعال، وقسمتها إىل ثال
 رلموعات وىي كما يلي: 

 مهارات التعلم واالبتكار. -ٔ
 مهارات احلياة والوظيفة. -ٕ
 مهارات اإلعالم والوسائط والتكنولوجيا. -ٖ

 ات التعلم واالبتكارأواًل: مهار 
 مهارة اإلبداع واالبتكار 
 مهارة التفكَت الناقد وحل ادلشكالت 
 مهارة االتصال 
  مهارة التعاون 

 ثانياً: مهارات احلياة والوظيفة
 .مهارة ادلرونة والقدرة على التكيف 
 .مهارة ادلبادرة والتوجيو الذايت 
 .ادلهارات الثقافية واالجتماعية 
  وادلساءلة.مهارة اإلنتاجية 
 .مهارة القيادة وادلسؤولية 

 ثالثاً: مهارات اإلعالم والوسائط والتكنولوجيا.
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 مهارة التعامل مع ادلعلومات والثقافة اإلعالمية 
 :يلي كما  والعشرين احلادي القرن مهارات (ٕٗٔٓ) شليب وتصنف

  الرقمي العصر مهارات -ٔ
وتتمثل يف القدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية وأدوات االتصال والشبكات وصوال وىي مهارات ضرورية للحياة والعمل يف رلتمع ادلعرفة 

 –التقنية البصرية وادلعلوماتية  –الثقافة االقتصادية  –الثقافة العلمية  –إىل ادلعلومات وإدارهتا وتقوؽلها وإنتاجها. وتشمل: الثقافة األساسية 
 .الوعى الكوين –فهم الثقافات ادلتعددة 

 وتشمل  اإلبداعي التفكَت مهارات -ٕ
مهارات التفكَت العليا والتفكَت  –حتمل ادلخاطر –اإلبداع  –حب االستطالع  –التوجيو الذايت  –القدرة على التكيف وإدارة التعقيد 

 .السليم
 وتشمل الفعال االتصال مهارات -ٖ

 .االتصال التفاعلي –اعية وادلدنية ادلسؤولية الشخصية واالجتم –ادلهارات الشخصية  –مهارات العمل يف فريق 
 وتشمل: العالية اإلنتاجية مهارات -ٔ

االستخدام الفعال لألدوات التكنولوجية يف العامل الواقعي للتواصل  –التخطيط واإلدارة وصوال إىل حتقيق النتائج  –مهارات حتديد األولويات 
 .والتعاون وحل ادلشكالت وإصلاز ادلهام

 على العديد من ادلراجع واألدبيات يرى أن أىم مهارات القرن احلادي والعشرين تتمثل يف ما يلي:ومن خالل اطالع الباحث 
 اإلبداع -ٔ

(.  Ferrari, 2009أن تكون مبدعًا يعٍت أن دتتلك القدرة على توليد أفكار أو تقنيات أو رؤى مبتكرة أو بلورهتا أو تطبيقها )
وغَت فوضوية ، وأن كون ادلرء مبدعًا ؽلثل إىل حد كبَت، أمرًا شديد االرتباط بقدرات ادلتعلمُت كما أن اإلبداع عملية فكرية منظمة ومرتبة 

 (. Sternberg, 2006ادلعرفية، مبا يف ذلك مهاراهتم التحليلية والتقييمية )
ز أداءىم األكادؽلي وتساىم ويعد اإلبداع إحدى ادلهارات احلياتية األساسية اليت غلب على األطفال تطويرىا من سن مبكرة كوهنا تعز 

سعى يف الكشف عن مواىبهم ادلختلفة وصقلها كون اإلبداع أحد العناصر األساسية يف البعد ادلعريف، وىي إحدى أكثر ادلهارات احلياتية اليت ي
ات التكنولوجية والرقمية ادلعقدة،  الفرد إىل اكتساهبا، ويًتتب على كون الفرد مبدعًا أن يكون مبقدوره التعامل وادلشاركة بشكل بناء مع السياق

ؽلة كما يتيح اإلبداع أن يكون الفرد قاباًل للتكيف مع مواقف احلياة ادلختلفة من خالل تطوير حلول وأساليب وعمليات دلعاجلة ادلشاكل القد
 والتحديات ادلعاصرة.

كلها وادلناىج الدراسية مجيعها، وبالتايل يصبح اإلبداع وسيلة خللق كما أن اإلبداع مكونًا متأصاُل يف عملية التعلم عند ادلتعلمُت يف االعمار  
(. وىكذا يتضح أن تعزيز اإلبداع ىو مكون رئيس يف Ferrari, 2009ادلعرفة اليت ؽلكن أن تدعم وتعزز التعلم الذايت مدى احلياة )

ارجها إىل مساعدة األطفال والشباب وادلتعلمُت إىل الكشف عمليات حتسُت التعلم وأنظمة التعليم. ويؤدي تعزيز اإلبداع يف بيئات التعلم وخ
 عن امكانياهتم، وذلك يف أثناء تنمية قدرهتم على العصف الذىٍت، وتقدًن مقًتحات بناءة.

 التفكَت الناقد -ٕ
النقدي، وؽلثل يعد التفكَت الناقد مهارة حياتية ادائية قدؽلة العهد تبعث على رفع مستوى اإلصلاز األكادؽلي، من خالل التفكَت 

طقية احلجة التفكَت الناقد مهارة فوقيو يتعلم الفرد من خالىا التفكَت بالتفكَت ويطور عمليات تفكَت ىادفة، كأن يكون قادراً مثاًل على دتييز من
 من عدمها وتقييم ىذه احلجة.

يات، والتدقيق يف صالحية األدلة، وطرح ويتضمن التفكَت النقدي مهارات متعددة مثل فصل احلقائق عن اآلراء والتعرف على الفرض
(. كما أنو يتضمن القدرة على حتليل Lai, 2011األسئلة والتحقق من ادلعلومات واإلصغاء وادلالحظة، وتفهم وجهات النظر ادلتعدد ) 

 م.ادلعلومات بأسلوب موضوعي، وىذا يساعد ادلتعلمُت على التعرف على العوامل اليت تؤثر يف مواقفهم وسلوكياهت
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كما يسمح التفكَت الناقد لكل متعلم بتشكيل احلقائق ومجعها وتقييمها وتركيبها، ومن مث قياسها قبل استخالص االستنتاجات 
وحتضَت اإلجابات. لذا ال يًتجم التفكَت الناقد إىل عملية معقدة فحسب، فهو يعد عملية مدروسة وبناءة تعد الفرد دلواجهة التغَتات 

 وبيئات احلياة ادلعقدة. االقتصادية ادلعقدة
والتفكَت النقدي مهارة حياتية تستمر على مدى حياة الشخص، ومن الناحية النظرية، ؽلكن تعليم الناس مجيعهم مهارة التفكَت 

دي يف عمر الناقد، وغلب تعليم األطفال ىذه ادلهارة مبكراً، حيث تقًتح البحوث التجريبية بأن األفراد يبدأون تطوير مهارات التفكَت النق
 مبكر جداً.

ة وينظر إىل التفكَت الناقد على انو إحدى ادلهارات ادلطلوبة وادلرغوبة يف العمل واالقتصاد ادلعريف، كونو عنصر أساس من عناصر ادلواطن
ؽلكن تطبيقها على نطاق  النشطة والبناءة، يفضي إىل سلوكيات إغلابية متماشية مع اجملتمع وقيمو. وىي إحدى ادلهارات احلياتية األساسية اليت

(. 2014 United Nations Population Fund,(UNFPA)واسع يف العديد من رلاالت احلياة وأطر ادلهارات الدولية ) 
نع كما ترتبط مهارات التفكَت النقدي ارتباطَا وثيقَا مبهارات التفكَت العليا وحل ادلشكالت، والتفكَت التحليلي، والتأمل، واإلبداع، وص

 رارات.الق
 حل المشكالت -ٖ

حل ادلشكالت ىو القدرة على التفكَت من خالل خطوات تؤدي إىل حتقيق اذلدف ادلنشود بعد حتديد ادلشكلة وفهمها، ووضع 
يا ولوجحلول دلعاجلتها، وىي مهارة أساسية ػلتاج ادلرء ذلا طوال حياتو، وشرطًا أساسيًا للنجاح األكادؽلي، وخاصةً  يف رلاالت العلوم والتكن

م واذلندسة والرياضيات، واليت ؽلكن شلارستها وتطويرىا على أفضل وجو يف سلتلف البيئات التعليمية من سن الطفولة ادلبكرة من خالل التعل
تعليم لالقائم على ادلشكالت. وؽلثل حل ادلشكالت  فرصة متاحة أمام أنظمة التعليم إلعادة النظر يف أساليب الًتبية ادلتبعة ومواءمة سلرجات ا

لتكون ذات صلة بادلتعلمُت فيما يتعلق مبشاكلهم اليومية، وحتديات القرن احلادي والعشرين اليت يفرضها العمل، وأكثر كفاءة يف زيادة 
 األعمال، ومبقدورىم اختاذ أفضل القرارات، وادلشاركة يف حل مشاكل رلتمعاهتم  ووضع اسًتاتيجيات للتغلب على اإلشكاليات.

شكالت عملية تفكَت رفيعة ادلستوى ترتبط بعالقات تبادلية مع مهارات حياتية مهمة أخرى مثل التفكَت الناقد كما يعد حل ادل
 والتفكَت التحليلي وصنع القرارات واإلبداع.

 التعاون  -4
حال كان الفرد التعاون ىو فعل أو عملية سوية إلصلاز شيء ما أو الوصول إىل غاية مشًتكة تكون ادلنفعة منها تبادلية، سواء يف 

 (.Tyler, 2011متعاوناً أو يعمل بشكل تعاوين)
ويعد التعاون من ادلهارات األساسية الفعالة، وتشمل مهاراتو العمل مع فريق، واحًتام آراء اآلخرين ومداخالهتم وقبول التغذية 

ء الشراكات وتنسيقها. فادلتعلمون الذين يطورون مهارات الراجعة، وحل الصراعات والقيادة الفعالة، وحتقيق التوافق يف عملية صنع القرارات وبنا
ياً التعاون يشعرون بقدر كبَت من ادلتعة يف التعلم وأداء أفضل فيما يتعلق بتحصيلهم الدراسي، فضاًل عن شلارستهم لسلوكيات مرغوبة اجتماع

 بشكل كبَت.
 التفاوض -٘

إىل الوصول اىل اتفاقيات حول ادلصاحل ادلفًتض أهنا متباينة يعرف التفاوض بأنو عملية تواصل بُت طرفُت على األقل هتدف 
(Pruitt,1998 وتساىم مهارة التفاوض يف التوصل إىل اتفاقات مقبولة مع أطراف أخرى. وتتطور مهارات التفاوض عند ادلتعلم منذ .)

ومصاحل اآلخرين من حولو، واستخدام حجج  الصغر من خالل اللعب والتعليم بأسلوب احملاكاة، حبيث يتعلم الطفل كيفية حتديد مصاحلو
راً لفظية بداًل من العنف، وزيادة الثقة بالنفس ويف الوقت ذاتو احًتام اآلخرين ووجهات نظرىم. ويف بيئة العمل فتشكل مهارات التفاوض عنص

فضاًل عن اهنا تساىم يف حتقيق نتائج  أساسيًا يف صلاح ريادة األعمال وتساعد العامل على محاية نفسو من االستغالل واإلساءة والتسلط،
 تكون مقبولة لكافة األطراف وبالتايل تعزيز ثقافة االحًتام والتالحم االجتماعي.

كما تعد مهارات التفاوض مهمة يف عملية التعلم، حيث اهنا تعزز مهارات التفاعل االغلابية، وتسهم يف اغلاد مناخ اغلايب للتعلم 
 ضغوط السلبية من أقراهنم.وتتيح للمتعلمُت مقاومة ال
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 صنع القرار -ٙ
مصطلح صنع القرار يشَت إىل القدرة اليت ؽلتلكها الفرد على االختيار بُت خيارين على األقل ضمن رلموعة من العوامل والعوائق 

ويف اختياراتو الوظيفية الالحقة. ادلؤثرة. ويعد صنع القرار مهارة حياتية ؽلكن تعلمها، وؽلكن أن تساعد الطالب على حتمل ادلسؤولية يف ادلدرسة 
ومن احملتمل أن يؤدي حتسُت عملية صنع القرارات إىل حتسُت العادات الدراسية ودعم حتقيق أىداف التعلم، وؽلكن إدخال تعليم مهارات 

 (.Joshua, 2015صنع القرار وتعلمها يف ادلناىج الدراسية يف مراحل التعليم األوىل) 
 إدارة الذات -ٚ

الذات ىي قدرة الفرد على تنظيم سلوكياتو وعواطفو ومشاعره ودوافعو ومراقبتها، وتشكل إدارة الذات فئة واسعة من  مهارة إدارة
وىي مرتبطة  ادلهارات ادلًتابطة اليت تتضمن ضبط النفس والكفاءة الذاتية والوعي الذايت، باإلضافة إىل ادلوقف اإلغلايب وادلوثوقية وتقدير النفس،

 (. كما أن إدارة الذات دتثل قدرة الفرد على تنظيم سلوكياتو وعواطفو ومشاعره ودوافعو ومراقبتها.Brewer,2013بقوة الصمود)
 التواصل -ٛ

ؽلثل التواصل تباداًل يف اجتاىُت للمعلومات والتفاىم، كما تتضمن مهارات التواصل كاًل من التواصل اللفظي وغَت اللفظي وادلكتوب، 
ت األساسية الضرورية إلقامة العالقات الشخصية البينية، وتُعد مهارات التواصل مصدرًا أساسيَا لتقدير الذات بوصفها رلموعة من ادلهارا

بط والكفاءة الذاتية. كما تعد مهارة التواصل جزءًا أساسيًا يف عملية التعلم ويدعم عملية تطوير قدرات التحدث الفعال واإلصغاء. كما ترت
قًا مبهارات القراءة والكتابة واحلساب، وقد تطورت مهارات التواصل مع تطور تكنولوجيا ادلعلومات ووسائل اإلعالم مهارة التواصل ارتباطًا وثي

ت التواصل اجلديدة، وتعد األساليب الًتبوية التفاعلية والتشاركية، خصوصْا فيما يتعلق باألعلية ادلتزايدة لتقانة ادلعلومات واالتصاالت ومهارا
 ات فعالة لتحسُت مهارات التواصل.الرقمية ىي  أدو 

 التعاطف -ٜ
التعاطف ىو القدرة على فهم مشاعر اآلخرين ومعايشتها، دون إصدار األحكام عليها، ومهارة التعاطف ىامة لتعزيز السلوكيات 

وك الذكي عاطفياً، فهو يعد مهارة االغلابية ضلو اآلخرين وتسيَت التفاعالت والعالقات االجتماعية. ويعنرب التعاطف عاماًل زلورياُ بالنسبة للسل
تساعد األفراد على متابعة العالقات اإلغلابية، وتؤدي دورٌا ال غٌت عنو يف إدارة الصراعات وحلها ضمن العائلة وادلدرسة واجملتمعات 

(Salovey,& Mayer, 1990.) 
 ادلشاركة   -ٓٔ

والنشاطات والتأثَت فيها، كما دتثل ادلشاركة فعل دتكُت مرتبط  ؽلكن تعريف ادلشاركة بأهنا ادلساعلة بدور ما يف العمليات والقرارات
احلياتية ادلتعلقة  بالفرد واجملتمع، وبالتايل يوجد ارتباط متبادل بُت أن تكون تشاركياً ومهارة اإلبداع احلياتية األساسية. وتعد ادلشاركة من ادلهارات

ثل جانباً جوىرياً لتعلم ادلواطنة. كما تنطوي ادلشاركة على منح ادلتعلمُت مساحة للتعبَت بالتمكُت سواء اخلاص بالفرد أو اجملتمع، وىي بالتايل دت
اتية عن آرائهم وأفكارىم، ومنحهم القدرة على التحكم بتعلمهم. كما تعد ادلشاركة بفعالية أمراً مهماً للتمكُت الشخصي ولتطوير الكفاءة الذ

مهارة ادلشاركة على منح ادلتعلمُت فرصة دعم بعضهم بعضاً بفعالية، واختاذ اخليارات، كما  (. كما تنطويwho,2010والًتابط االجتماعي) 
 (.Gutman,& Schoon, 2013)  توسع نطاق ادلهارات االجتماعية

زلتوى  وإلكساب طالبنا ىذه ادلهارات ضلتاج اىل إعادة النظر يف نظامنا التعليمي، فنحن ضلتاج اىل منظومة كاملة مًتابطة من مراجعة
الت ادلقررات واستخدام وسائل التقوًن االصيلة كملفات اإلصلاز وادلشاريع والتقارير الًتاكمية وتفعيل طرق التدريس ادلعتمدة على حل ادلشك

راسية مرنة وتطوير وادلشاريع واألسئلة مبختلف اشكاذلا وتوفَت البيئة ادلناسبة احملفزة على االبداع واالبتكار من بٌت حتتية تقنية حديثة وقاعات د
مهٍت للمعلمُت ومشاركة اجملتمع احمللي، كل ذلك لُنعد الطالب على ضلو افضل ليصبحوا منتجُت ومبدعُت وموجهُت ذاتيًا يف رلتمع القرن 

 .احلادي والعشرين
 المعلم  في القرن الحادي والعشرين

 مرحلة من ادلنظومة ىذه انتقال حول ادلتعلم. ومع أساسي بشكل تتمحور تعليمية منظومة مدرسة القرن احلادي والعشرين على تقوم
 القدرة إىل وصوالً  التعلم وسرعات سلتلف إمكانات يالئم مبا احملتوى ختصيص من فيها ادلعلم دور يتطور التعليم ادلخصص، إىل ادلقاييس وضع
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 وراء ما شلارسات من وغَتىا التأملية للمتعلم األفكار وتشجع التعليميُت الشركاء من واسعة باقة تضم تعليمية سلصصة عالقات تصميم على
 يف ادلكتسبة اخلربات على فعالوة االحًتافية، واخللفيات الثقافية اخلربات من بباقة ادلعلمون يتمتع أن (. كما غلب 2015 لويس،( ادلعرفة 

 اخلدمات مع الرقمية التعليم أدوات من التكنولوجيا وغَتىا ودمج استخدام مبجال مهاراهتم لتعزيز السعي كذلك يتعُت عليهم معُت، رلال
 توفَت ضمان من أجل وتقوية مهاراهتم لتطوير احًتافية عادلية شبكات إغلاد ادلعلمُت على ينبغي كما  .ادلتعلمُت للتعامل مع ادلطلوبة وادلوارد
 يف ادلتبعة ادلمارسات تشارك أفضل ضوء يف األساسية االبتكار رزلاو  الشبكات ىذه مسَتهتم التعليمية. وتغدو خالل للمتعلمُت الكايف الدعم
 أفضل، بشكل لتوجيو ادلتعلمُت ادلعلومات ىذه مثل استخدام على قادرين ادلعلمون وسيغدو .التعلمية الطالب قدرة لتعزيز احلاالت سلتلف
 وتوفَت حول ادلتعلمُت شاملة حملة تقدًن تتيح أدوات إىل - اآليل والتعليم االصطناعي مثل الذكاء – الذكية التقنيات حتول مع بالتزامن وذلك

 ادلتعلمُت، من لقرهبم ونظراً  .ادلدرسة إدارة عملية يف زلورياً  دوراً  ادلعلمون يلعب أخرى، ناحية من .احملتملة ادلهنية مساراهتم وعن عنهم معلومات
 ترابطاً، أكثر التعليمية تصبح العملية وعندما, اخلاصة. رؤيتها حتقيق ضلو ادلدرسة مسَتة لقيادة البيئة ادلناسبة وإغلاد فهم مبقدورىم فسيكون

 حتدي ادلعلمُت على اخلدمات، يتعُت ىذه يف نقص حالة أي ودلواجهة التعليم، خدمات إىل الوصول العادل ضمان مسؤولية ادلعلمون يتوىل
 ويتسم .ادلستمر األدلة والتحسُت ومجع واالبتكار التعاون بُت جتمع عملية تبٍت عرب الفاعلة من ادلمارسات ادلزيد وتطوير القائمة ادلمارسات

 متخصصُت يف على اجملتمع ىذا ينطوي فقد التقليديُت، وادلديرين مفهوم ادلعلمُت جتاوز على القرن احلادي والعشرين بقدرتو يف ادلعلمُت رلتمع
ينبغي  الواقع، الكثَت. ويف وغَتىم واإلعالميُت، والعلماء، ادلدين، وقادة اجملتمع األعمال، وادور  والفنانُت، واحملامُت، األطباء، مثل معينة رلاالت

على  ويساعدوهنم ادلتعلمُت أىداف يدعمون الذين التعليم خدمات من موفري رلموعة تضم سلصصة بشبكة أشبو التعليمية ادلنظومة تكون أن
يوفر  شلا احلاجة، عند الشبكات وىذه ادلتعلمُت بُت الربط يف التعلم ادلخصص تقنيات تساعد أن ينبغي ؼلتاروهنا. كما اليت اجملاالت يف التفوق
 شحيحة. وموارد زلدودة واقتصادية بإمكانات اجتماعية تتسم اليت اجملتمعات حىت تساعد أن ؽلكن ومرنة شاملة منظومة

األفكار إىل التوجيو وادلناقشة وقياس التقدم للمتعلمُت، ففي الفصول  غلب أن ينتقل دور ادلعلمُت يف القرن احلادي والعشرين من نقل
رين بناء ادلدرسية ادلستقبلية ؽلكن للمعلمُت أن يلعبوا دور األساتذة ادلدعوين لدعم تعلم الطالب. إن اذلدف الرئيس لتعليم القرن اجلادي والعش

مستقلُت وفعالُت، حينئذ ػلتاج ادلعلمُت أن يصبحوا مدربُت، وىو دور سلتلف عن قدرة التعلم لألفراد ودعم تطورىم إىل متعلمُت مدى احلياة و 
دور مدرس الفصل التقليدي. وادلعلمُت باعتبارىم مدربُت سيقومون بتشجيع الطالب على التفاعل مع ادلعرفة لفهمها ونقدىا ومعاجلتها 

ضول الفكري وحتديد ادلشكلة وحلها للمتعلمُت وقدرهتم على بناء معرفة وتصميمها وخلقها وحتويلها. وسيتطلب من ادلعلمُت تعزيز مهارات الف
 (. Bull,& Gilbert, 2012جديدة مع اآلخرين )

ولن يكون معلمو القرن احلادي والعشرين ذوو كفاءة يف مجيع مواضيع ادلناىج الدراسية، ولكنهم غلب أن يكونوا متخصصُت يف 
 (.Bull,& Gilbert, 2012قة واالنفتاح وادلثابرة وااللتزام يف مواجهة عدم اليقُت )اكتشافها مع طالهبم، وإكساب طالهبم الث

وسوف يكون ادلعلمون أحرارًا يف اختاذ ادوار سلتلفة كمراقبُت ومدربُت ومصممُت للمشاريع اليت تسلط الضوء على مالئمة العامل 
عُت للمعلومات وادلعرفة، ليصبحوا خرباء استشاريُت وعوامل مساعدة احلقيقي دلوضوع ادلادة. وسوف تتطور أدوار ادلعلمُت من كوهنم موز 

 للتعليم، وؼللق ىذ التحول اإلمكانية لدى ادلعلم دلشاركة أعمق وأكثر إرضاًء مع الطالب ودورًا أكثر إبداعًا يف تصميم وتنفيذ ادلناىج
(Tawil, 2013.) 

 تنمية وتطوير المعلمين 
اذلادف ينطوي على أكثر من رلرد إضافة معارف جديده ومهارات تقنية للمرجعيات احلالية للمعلمُت. من الواضح أن التطوير ادلهٍت 

نو ويتطلب من ادلعلمُت حتويل ظلط تفكَتىم لكسر أساليبهم القدؽلة للتفكَت وادلعرفة واستبداذلا بأخرى جديده كليًا تتفهم دورىم واذلدف م
(Bull and Gilbert, 2012, 6ورغم ذلك ل ) ن يكون حتويل ادلهارات للمعلمُت كافياً. ويؤكد بول وجيلربتBull and 

Gilbert (ٕٕٓٔ على أن التغيَت ػلتاج إىل أن يأخذ مكانو يف النظام، من خالل تفاعل ىادف بُت األفراد ومجيع ادلستويات، وىو إجراء )
كان ادلعلمون يف الوقت احلاضر سيلبون متطلبات ادلتعلمُت يف مهم ويتطلب من ادلعلمُت أشكال جديدة من التنمية ادلهنية لدعمهم. فإذا  

ن القرن احلادي والعشرين فيجب عليهم ليس فقط تطوير ما يعرفونو، بل وأيضًا كيف يعرفونو. وتركز مؤلفات التعلم يف القرن احلادي والعشري
ذا ىي تقوية قدرة ادلعلمُت ووعيهم للتعلم اخلاص هبم. كما على تطوير القدرات اإلدراكية والشخصية للمتعلم. ومع ذلك فالبادرة ادلهمة ذل
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يقول جيلربت وبول أن أي شكل من أشكال التنمية ادلهنية يف القرن احلادي والعشرين غلب أن يعاجل ويدمج التطوير التنظيمي والفردي، 
 مام معاً من أجل تطوير رلتمعات ادلمارسة اخلاصة هبم.ويعمل على بناء التعلم الفردي، وأيضاً التعلم التعاوين حيث يتحرك ادلعلمون إىل األ

وغلب أن تعمل برامج إعداد ادلعلم قبل اخلدمة على حتويل اجتاىاتو إىل مبادئ القرن احلادي والعشرين للتعلم والتدريس. ويؤكد 
Gradaigh (2014على أن تعليم ادلعلم غلب أن يضع مزيدًا من الًتكيز على التصميم التعليمي وب ) ناء الفريق وتسهيل التعلم وطرق

جديدة لتعزيز اإلبداع واالبتكار وينبغي دمج تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف برامج تعليم ادلعلم، كأداة تستخدم من خالل من خالل 
 مهنة التدريس.

 The American Association of Colleges forوقد وافقت اجلمعية األمريكية لكليات إعداد ادلعلمُت )
Teacher Education AACTE على ادلبادئ األساسية التالية واليت دتثل رؤية مشًتكة لدمج مهارات القرن الواحد والعشرين يف )

 (:American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE), 2008برامج إعداد ادلعلم )
 الطالب دلهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين. . تربية وتعليم الطلبة يف ادلدارس سوف تعد مجيعٔ
 . ادلعلمون واالداريون يف ادلدارس سوف ؽلتلكون مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين ويدرسوىا لطلبتهم ويقيسوا مدى حتققها لديهم.ٕ
 د والعشرين.. برامج إعداد ادلعلم سوف تعد خرغليها المتالك وتعليم وتقييم مهارات ومعارف القرن الواحٖ
 . ادلعلمُت اجلدد سوف يصبحون عوامل التغيَت من أجل ترسيخ مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين يف مجيع ادلواد وادلناىج الدراسية يفٗ

 سلتلف ادلراحل الدراسية وفقاً للمعايَت الوطنية اخلاصة بكل دولة.
دلدراء والقادة يف ادلدارس و اجملتمعات احمللية إلعادة تصميم برامج إعداد ادلعلم . مسؤولو وقادة مؤسسات التعليم العايل سوف يعملون مع ا٘

 لتليب بشكل فعال احتياجات ادلتعلمُت يف القرن الواحد والعشرين.
 . كل برنامج من برامج إعداد ادلعلم سوف يطور خططو ليصبح برنامج ػلاكي برامج القرن الواحد والعشرين إلعداد ادلعلم.ٙ
 مج إعداد ادلعلم سوف تكون معتمدة كمرجع ومصدر للقيادة يف تطوير اسًتاتيجيات التعلم والتعليم يف القرن الواحد والعشرين.. براٚ
 . برامج إعداد ادلعلم سوف تكون يف طليعة البحوث الًتبوية وتقييم التعليم يف القرن الواحد والعشرين.ٛ

( واجلمعية األمريكية ٕٓٔٓومن أجل مواجهة حتديات ومتطلبات مهنة التعليم، أكدت كل من وزارة الًتبية والتعليم األمريكية )
 ( على أن تكثف جهودىا فيما يلي:ٕٛٓٓ) AACTE لكليات إعداد ادلعلمُت 

  تعليم طالهبم.تقدًن دليل ملموس على أن ادلعلمُت الذين مت إعدادىم سيكون لو تأثَت إغلايب على 
  الذىاب إىل أبعد من تزويد الطلبة مبحتوى ادلقررات، بل إعداد ادلعلمُت إلدراك الفروق الفردية بُت الطلبة وقدرتو على توصيل

 ادلعلومات إىل مجيع الطلبة، وخاصة الطلبة األكثر تعرضاً خلطر الفشل الدراسي، أو الطلبة ذوي اإلعاقة، أو الطلبة ذوي الدخل احملدود.
  ضمان حصول معلمي ادلستقبل على تدريبات وخربات مكثفة وعميقة وتقدًن التوجيو والدعم الالزم، ومن مث تقييم أدائهم وربطو

 حبصوذلم على رخصة دلزاولة مهنة التدريس قبل البدء مبمارسة التدريس فعلياً.
 ُت مديريات الًتبية والتعليم لتلبية النقص اخلاص إنشاء شراكة وثيقة ذات جودة عالية بُت برامج إعداد ادلعلم يف اجلامعات وب

 بادلعلمُت كماً ونوعاً.
  ،إشراك ادلعلمُت يف خلق وانتاج طرق تعليم وتدريس تتماشى مع معايَت ادلناىج، وتدريبهم على تفسَت نتائج التقييم بفاعلية

 واالستجابة الحتياجات التعلم لدى الطلبة، وغرس شغف التعلم لدى الطلبة.
  العمل على حتقيق متطلبات االقتصاد العادلي من خالل ضرب األمثلة وتضمينها يف التدريس، والتمكن من مهارات القرن الواحد

 والعشرين مثل التفكَت الناقد، وحل ادلشكالت، والتواصل والتعاون واإلبداع واالبتكار. كما تشمل أيضًا تطبيق التكنولوجيا لدعم أساليب
 (.AACTE, 2008ثر قوة وفاعلية )التدريس وجعلها أك

 أدورا المعلمين في القرن الجادي والعشرين
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 حول تتمحور تعليمية بيئة توفَت يف للمساعلة ادلعلمون يف القرن احلادي والعشرون يلعبها اليت األدوار صياغة إعادة األمر يتطلب
 Prince, Saveri, and)يلي العمل ما بيئة مستقبل حول تقريرٍ  حبسب األدوار ىذه األوىل. وتتجلى ادلتعلم بالدرجة

Swanson,2015): 
 الطالب،  تطور وتَتة ورصد التعلم، أىداف لوضع التعليمية ومراقبو العملية األمور وأولياء الطالب مع التعاون :التعلم مسارات تصميم

 .ادلتاحة الكفاءات مع مبا ينسجم التعلم جتارب تدعم اليت للنشاطات احملتملة الًتتيبات وصياغة
 لدعم  الالزمة الكفاءات تطوير خالل من احمللي اجملتمع على احتياجات القائمة التعلم فرص وصياغة حتديد :الكفاءات تطور مراقبة

 .إعادة صياغتها ؽلكن اليت ادلخصصة التعلم ومسارات ادلدرسية النماذج تطوير
 عامة تعليمية عروض إلنتاج األلعاب ومصممي القصص ادلدرسية ومطوري ادلواد وخرباء ادلعلمُت مع للوقائع: التعاون ادلؤقت العرض 

 .ادلعرفية واخلربات األكادؽلية والكفاءات تطوير ادلهارات على ومساعدهتم سلسة، تعليمية بيئات يف ادلتعلمُت تضمن دمج
 بُت  الربط خالل من اجملتمعي األثر وحتقيق اخلدمات، على للتعلم القائم الداعمة الشبكات االجتماعي: بناء االبتكار زلفظة إدارة

 إبداعية. حلول عن الباحثة ادلؤسسات مبساعدة وادلعارف األساسية ادلهارات تطوير بغية الطالبية والتعلم العمل رلموعات
 وحاالت بيئات سلتلف عرب التعلم صلاح على دليالً  تقدم التقييم اليت بروتوكوالت وتنظيم التعلم: تصميم يف الطبيعي النهج اعتماد 

 .الطالب
 احملافظ الرقمية ومنصات الصغرى ادلؤىالت الختيار البحوث على موثوقة وقائمة وتقييم تدقيق عمليات الصغرى: توفَت ادلؤىالت حتليل 

 .لضمان اجلودة نسبية مبعايَت وادلؤسسات ادلتعلمُت تزويد هبدف
 واحلفاظ الشخصية، للبيانات وادلوثوق األخالقي االستخدام بغية ضمان ياناتالب لتوفَت موثوق ثالث طرف دور البيانات: لعب تنظيم 

 أفضل انتقاء للمعلمُت وسيُتاح عام، بشكل .البناءة جلميع التحليالت الفاعل والتطبيق نطاقاً، األوسع التعليم بيانات أنظمة على تكامل
 شلا ادلعلمُت، إىل للمدارس ادلركزية اإلدارة رلالس ادلسؤولية من توزيع يضمن وىذا ادلتعلمُت، وتطلعات اىتمامات مع مبا ينسجم ادلوارد
 مجاعي بشكل سواء قيادية بأدوار على االضطالع ادلعلمُت اخلطوة ىذه واالبتكار. وتساعد التجريب مبجال من االستقاللية مزيداً  يتيح

 على أفضل بشكل السيطرة ادلعلمُت من دتكُت ذلك يضمن كماادلتعلمُت.   مهارات لتطوير فردي أو بشكل التعليمية ادلنظومة إطار يف
 التعليمية.  ادلنظومة يف اآلخرين ادلصلحة والشفافية ألصحاب ادلساءلة وتعزيز الوظيفية خططهم

 نتائج  الدراسة
والتعاون، أىم مهارات القرن احلادي والعشرين الالزم إكساهبا للطالب ىي: اإلبداع، والتفكَت الناقد، وحل ادلشكالت،  -ٔ

 والتفاوض، وصنع القرار، وادارة الذات، والتعاطف، والتواصل، وادلشاركة.
 فعالوة االحًتافية؛ واخللفيات الثقافية اخلربات من بباقة من أىم خصائص ادلعلم إلكساب الطالب مهارات القرن احلادي التمتع -ٕ

التكنولوجيا، كما غلب  ودمج استخدام مبجال مهاراهتم لتعزيز السعي كذلك يتعُت عليهم معُت، رلال يف ادلكتسبة اخلربات على
األمور، وزمالئهم من ادلعلمُت.  وأولياء الطالب مع أن يكون ادلعلم قادرًا على التوجيو وادلناقشة وقياس تقدم ادلتعلمُت، والتعاون

ايَت ادلناىج، واالستجابة الحتياجات التعلم أيضا البد أن ؽلتلك ادلعلم القدرة على خلق وانتاج طرق تعليم وتدريس تتماشى مع مع
 لدى الطلبة، وغرس شغف التعلم لديهم.

 توصيات الدراسة
 وضع برامج تدريبية للمعلمُت يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين. -
 ربط ترقيات وحوافز ادلعلمُت بالتطوير ادلهٍت. -
 عقد ورش للمعلمُت حول مهارات القرن احلادي والعشرين.  -
 توجيو برامج تأىيل ادلعلمُت يف كليات الًتبية وفق متطلبات مهارات القرن احلادي والعشرين. -

 المـــــــــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــع 
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تكار يف التعليم، ، مؤدتر القمة العادلي لالبشلارسات ادلعلم التعليمية: أفضل ادلمارسات اذلادفة لتطوير مهنة التعليم(. 2017أونغ، سينغ تان )
 مؤسسة قطر.

 ،الطبعة األوىل، الرياض:)مًتجم الصاحل، بدر( يف زمننا واحلياة التعلم والعشرين احلادي القرن مهارات(. ٖٕٔٓتشارلز) بَتين؛ فادل، ترلينج،
 .سعود ادللك جامعة

حلة االبتدائية يف  زلافظة الرس مبهارات ادلتعلمُت (. وعي معلمي العلوم بادلر ٕٙٔٓاحلريب، عبداهلل بن عبد الكرًن؛ اجلرب، جرب بن زلمد)
 .ٖٛ -ٕٗ(، ٘)٘، اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصةللقرن احلادي والعشرين، 

رللة كلية (. تطوير منهج الرياضيات للصف السادس االبتدائي يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين، ٕ٘ٔٓحسن، شيماء زلمد )
 . ٖ٘ٗ -ٜٕٚ، ٛٔ، جامعة بورسعيد، عالًتبية

( حتليل زلتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة ٕٙٔٓاخلزًن، خالد بن زلمد بن ناصر؛ الغامدي، زلمد بن فهم بن ثواب) 
 .ٛٛ – ٔٙ، ٖ٘، ع رللة الًتبية وعلم النفساالبتدائية بادلملكة العربية السعودية يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين، 

(، اكتوبر، وزارة التعليم،  ٕٔٔ، ع)رللة ادلعرفة. معلم القرن احلادي والعشرين، )ٕٕٔٓالزىراين، أمحد عوضة وإبراىيم، ػلي عبد احلميد)
 ادلملكة العربية السعودية.

والعشرين يف مدارس دولة ( تصور مقًتح دلهارات معلم القراءة والكتابة يف ضوء متطلبات القرن احلادي ٕٚٔٓالسليطي، ظبية سعيد فرج )
 .ٛٓٔ-٘٘، ٛٛ، ع رللة الًتبيةقطر، 

اجمللة الدولية (. اطار مقًتح لدمج مهارات القرن احلادي والعشرين يف مناىج العلوم بالتعليم األساسي يف مصر، ٕٗٔٓشليب، نوال زلمد)
 .ٖٖ-ٔ(، ٓٔ)ٖ،الًتبوية ادلتخصصة

رللة العلوم (. تنمية الثقافة الًتبوية للمعلم دلواجهة حتوالت القرن احلادي والعشرين، ٕٚٔٓالطوخي، ىيثم زلمد؛ عبد الغٍت، نسرين زلمد)
 . ٜٙٔ-ٕ٘ٔ(، ٖ)ٖ، جامعة القاىرة، الًتبوية

 تقنيات وتوظيف التدريس مناىج لتطويرالعريب  والعشرين، الربنامج احلادي القرن رلال كفايات تدريبية يف وحدة(. ٖٕٔٓفاطمة، زلمد )
 ، وزارة الًتبية تونس.والتعّلم التعليم يف ادلعلومات واالتصال

 .ٔٙ-ٗ٘(، ٗٗ)ٔ،الًتبوي الباحث رللةالتعليم؟  يف مطلوب ىو وىل التطوير؟ علوم ىي (. مإ٘ٔٓ) لويس، كاترين
 احلادي القرن مهارات ضوء يف ادلعلمُت وجهة نظر من الثانوية بادلرحلة الشرعية العلوم مناىج تقوًن.(ٕٕٔٓالعزيز) عبد زلمد الناجم،

 .ٕ٘ٙ-ٕٙٓ(، ٖٓٔ)ٔ، رللة القراءة وادلعرفةوالعشرين، 
 ، ادلملكة العربية السعودية. التقرير السنوي لوزارة التعليم(، ٖٚٗٔوزارة التعليم )
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 مستخلص الدراسة :

وقد ىدفت الدراسة اىل التعرف على مدى اسهام برامج التدريب الًتبوي اليت تنفذىا اإلدارة العامة للتعليم بادلدينة ادلنورة يف اكساب 
 القرن احلادي والعشرين، وقد استخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،واتبع الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي ،وكان من ابرزادلعلمني مهارات 

اسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني مهارات القرن احلادي والعشرين كان بدرجة متوسطة حيث كانت الدرجة ان : النتائج
(،وقد جاءت مهارات احلياة وادلهنة يف الًتتيب األول من بني زلاور الدراسة ، بينما جاءت مهارات 8822)الكلية دلتوسطات احملاور 

سة  التعامل مع ادلعلومات ووسائط التكنولوجيا يف الًتتيب الثاين، وجاءت مهارات التعليم والتفكري يف الًتتيب الثالث من بني زلاور الدرا
) تكسبين اإلبداع يف برامج التدرييب الًتبوي يف اكساهبا للمعلمني يف زلور مهارة التعلم والتفكري ىي  كانت أبرز ادلهارات اليت أسهمت.و 

يف زلور مهارات التعامل مع ادلعلومات ووسائط التكنولوجيا ىي ) ذبعلين قادر على مساعدة الطالب الستخدام التخطيط للدروس.( ،و 
،وأوصى هارات احلياة وادلهنة ىي )تزيد من قدريت يف التعامل مع أطراف العملية التعليمية.(وسائل االتصال بالطريقة ادلثلى(،ويف زلور م

مهارات القرن احلادي والعشرين ،مع الًتكيز على  مضرورة ربديث برامج التدريب الًتبوي للمعلمني دبا يضمن رفع نسبة اكساهبالباحث ب
 .مهارات التعلم والتفكري 

 
Abstract 
The study aimed to explore the extent of contribution of educational training programs 
implemented by the General Administration of Education in Madinah in providing 
teachers with 21st Century Skills. The questionnaire was used as the study tool 
adopting the analytic descriptive approach. The major findings state that the 
contribution of educational training programs in providing teachers with the 21st 
century skills was at an average level because the overall average of all aspects of the 
study was (2.88).The most prominent skills, which educational training programs 
contributed in providing teachers with under the learning and thinking aspect was (It 
provides me with creativity in planning my lessons) and under the skills of dealing with 
information and technological media, it was (It enables me to help students to make use 
of communication media ideally) and under life and career skills, it was (It boosts my 
ability to deal with parties to the educational process). The researcher recommended. 
the necessity to update educational training programs of teachers to ensure that the rate 
at which they provide teachers with 21st century ski
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 المقدمة
االقتصادية والسياسية وادلعرفية وغريىا واليت تؤثر بدورىا يف دير العامل ادلعاصر جبملة من ادلتغريات ادلتسارعة يف ميادين احلياة ادلختلفة 

تسارعها ويكون ذلك من خالل  شلا يوجب التعامل مع تلك ادلتغريات بشكل إجيايب وسريع حبجم  ، نظام التعليم وبرامج إعداد ادلعلمني
ارتفعت  ثاختالفها "حيوىو ما سعت إليو الدول على  ،تطوير برامج التنمية ادلهنية للمعلم وربديثها ادلستمر لتواكب متطلبات ىذا القرن

كثر من صرفو على التدريب والتطوير يف العامل أ ما متاذ تشري االحصائيات اىل ان  ،لية للتدريب والتطوير حول العاملادلخصصات ادلا
ادلهارات الالزمة للوفاء  كساهبم وذلك إل ، للمعلمني نصيبًا منها بالتأكيد فأن ( و 82،ص8802،)زلمد مليار دوالر سنويًا " 288

"إدارة الفصل  ادلهارات ومن أبرز تلك دبتطلبات العصر وتأىيلهم للقيام دبسؤولياهتا يف تقليل الفجوة بني ما ىو كائن وما ينبغي أن يكون، 
  (Nessipba,2012,p.5)     "  ادلمارسات التعليمية الفعالة التقومي الفعال ادلهارات التكنولوجية الفعال.  

وقد عقدت من أجل ذلك ادلؤسبرات والندوات ادلتعددة على مستوى العامل العريب وكانا زلورىا األساس العناية بادلهارات اليت   
( . واذلدف من ذلك جعل ادلدرسة ىي ادلكان ادلناسب إلعداد ادلتعلم  8802،احلريب  )والعشرين. ينبغي توفرىا يف معلم القرن احلادي 

االستيعاب واكتشاف اجلديد و ،وقدرة على الفهم  وجعلو قادرا على استغالل ما ديلكو من طاقات كامنة  ،احلياة بكل كفاءة واقتداردلواجهة 
من مشكالت بطرق إبداعية ،وليتم تزويده بادلعارف  وليكون ادلتعلم أيضا قادرا على التعامل مع ما يواجهو ،و ابتكار كل ما ىو مفيد 

ادلستقبلية "وذلك يف وقت اصبح هتيئة الطالب للمسامهة يف عامل العمل واحلياة من أكرب ربديات القرن احلادي  دلهاموة وادلهارات الالزم
ولذا فأن من اىم مبادئ  اعداد ادلعلم ،ىو تدريبيو على كيفية تقدديو  ،(82، صىـ0222 فأدل، ؛ وتشارلز) بريين ترلينج"  والعشرين

أصبح تطوير  وأمام ىذه التحديات والتطورات والتغريات ادلتوقعة ،( 8802،رضاجاهتم ،)عبد العظيم ،لقضايا هتم طالبو وتناسب حا
تمتلك لحىت تكون سلرجاتو قادرة على التكيف مع متطلبات العصر و  البد منو  التعليم جبميع مكوناتو وادلعلم بصفة خاصة أمراً 
الذي ديتلك القدرة على اكساب الكفء وذلك من خالل ما يقدمو ادلعلم ،التغيري   ىذا اإلمكانيات الالزمة دلواجهة التحديات ادلًتتبة على 

وغريىا من ادلهارات الالزمة  واالستخدام األمثل لتكنولوجيا ادلعلومات ،والتعامل اإلجيايب مع معطيات احلياة ،التفكري العليا  طالبو مهارات  
ادركت وزارة التعليم بادلملكة العربية السعودية ذلك يف وقت مبكر فأولت تدريب  للتعايش مع معطيات القرن احلادي والعشرين. وقد

مية ادلهنية للمعلم نمنسوبيها عامة وادلعلمني خاصة أمهية كبرية فأنشأت إدارة خاصة بالتدريب الًتبوي واالبتعاث وأوكلت اليها مسؤولية الت
وانشأت إدارات فرعية تابعة ذلا يف اإلدارات التعليمية  ،مستجدات العصر ث ادلستمر دلواكبةمن خالل برامج تدريبية تتسم بالتحدي

رؤية ورسالة اإلدارة  ادلتعددة وادلنبثقة من التدريبية واليت تقدم الربامج ،منها إدارة التدريب الًتبوي واالبتعاث بادلدينة ادلنورةاليت و  ادلختلفة
وسبثل ىذه الدراسة جزء من تلك ادلنظومة اليت هتدف اىل تطوير تلك  ،تحديث ادلستمرهدىا بادلراجعة والعتالعامة للتدريب بالوزارة ،وت

 .ني مهارات القرن احلادي والعشرون، من خالل زلاولة التعرف على مدى اسهامها يف اكساب ادلعلمالربامج وربديثها
 مشكلة الدراسة 

الًتبوية من أجل ذلك فقد أوصت العديد من  يعد تدريب ادلعلمني وتطويرىم من أولويات القائمني على العملية 
ناىج وطرق للماجلمعية ادلصرية ( ،و مؤسبر )8882)جسنت:والندوات. ومن ذلك ندوة اجلمعية السعودية للعلوم الًتبوية والنفسية  ادلؤسبرات

ال سيما وضلن نعيش يف ، رصطلبات العدبا يتالءم مع مت بضرورة االىتمام بتدريب ادلعلمني وتنميتهم يف مجيع جوانبهم  ( 8882التدريس: 
 امناط احلياة، التعامل األمثل مع تلك ادلتطلبات ادلتمثلة يف التقدم التقين وادلعلومات و تغري  مطلع القرن احلادي والعشرين ليكون قادرا على 
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ومع ىذه  احلادي والعشرين.  تدريب ادلعلمني على كفايات القرن بأمهية  (  (witte,2015ويت كما أوصت بعض الدراسات كدراسة 
(   8808)محداهلل  و  (،8889)دلتساوي دراسة ااألمهية وما تبذ لو اجلهات ادلشرفة على إعداد وتدريب ادلعلمني إال أن بعض الدراسات ك

 )البكريكشف   كما   تشري إىل  قصور برامج تدريب ادلعلمني و غياب الرؤية الواضحة للربامج التدريبية واليت تستند إىل مرجعية علمية.
اسهام  مدى امتالك ادلعلمني يف ادلملكة العربية السعودية لبعض مهارات القرن احلادي والعشرين ،حيث إشارة إىل ان  قصور عن (8882

ف امتالك  إىل ضعايضاً  م (8808 ) احلاسري أشار ويف تنمية مهارات التفكري الناقد كانت متوسطة ،  للمعلمنيالربامج التدريبية ادلقدمة 
دلهارات تكنولوجيا التعليم كانت بدرجة  بادلدينة ادلنورة لبعض مهارات القرن احلادي والعشرين حيث إشارة إىل ان درجة امتالكهم   ادلعلمني

ك من خالل وذل اىل امتالك ادلزيد من ادلهارات التدريسية الالزمة للقرن احلادي والعشرين  ادلعلمني  متوسطة ،شلا يدل على حاجة ىؤالء 
اشراكهم يف برامج تدريبية تزيد من درجة امتالكهم لتلك ادلهارات، وانطالقا من ذلك فقد جاءت ىذه الدراسة دلعرفة مدى اسهام الربامج 

 ادلعلمني مهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر معلمي مرحلة الثانوية يف ادلدينة ادلنورة  التدريبية يف إكساب
 هتدف الدراسة اىل التعرف على: الدراسة:اىداف 

 مدى اسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني مهارات التعلم والتفكري.-0
 التعامل مع ادلعلومات ووسائط التكنولوجيا.  مدى اسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني مهارات-8
 الالزمة للحياة وادلهنة ب ادلعلمني ادلهارات مدى اسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكسا-8
 التخصص( -عدد الدورات التدريبة  -اخلدمة التعرف على مدى وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغريات الدراسة ) -
 تكمن أمهية الدراسة احلالية يف اهنا: الدراسة:اىمية  
 بادلدينة ادلنورة يف إكساهبم مهارات القرن احلادي والعشرين. تكشف عن مدى سهام الربامج التدريبية ادلقدمة للمعلمني -
والعمل على  تسهم يف تطوير زلتوى الربامج التدريبية ادلقدمة للمعلمني يف ادلدينة ادلنورة من خالل ابراز جوانب القصور يف الربامج احلالية -

 والعمل على زيادهتا وربديثها. القوةجوانب ذباوزىا، و 
 رحلة الثانوية يف التعرف على ادلهارات الالزمة دلواكبة متطلبات القرن احلادي والعشرين.تفيد معلم ادل-
 تفيد القائمني على الربامج التدريبية من اجل مراعاة جوانب القصور يف الربامج القائمة وتداركها يف الربامج ادلستقبلية. -
 أسئلة الدراسة: 

من وجهة نظر معلمي ادلرحلة  التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني مهارات القرن احلادي والعشرين سهام برامج اما مدى  السؤال الرئيس:
 الثانوية بادلدينة ادلنورة؟  ويتفرع عنو:

 سهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني مهارات التعلم والتفكري.ا_ ما مدى 
 التعامل مع ادلعلومات ووسائط التكنولوجيا. علمني مهارات سهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلاما مدى -
 الالزمة للحياة وادلهنة. سهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني ادلهارات اما مدى -
 التخصص(-التدريبة  عدد الدورات-اخلدمة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغريات الدراسة) -

 حدود الدراسة
 د ادلكاين: اقتصرت   الدراسة على استطالع آراء معلمي ادلرحلة الثانوية )بنني( يف ادلدارس احلكومية يف مدينة ادلدينة ادلنورة.احل - 
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اليت تنفذىا اإلدارة العامة للتعليم  احلد ادلوضوعي: استطالع آراء معلمي ادلرحلة الثانوية حول مدى اسهام برامج التدريب الًتبوي - 
 يف إكساهبم مهارات القرن احلادي والعشرين. بادلدينة ادلنورة

 ىـ.0228-0229احلد الزماين: طبقت ىذه الدراسة يف العام الدراسي  - 
 مصطلحات الدراسة: 
ات منسويب التعليم، وتعينهم على أداء ادوارىم يعرف بأنو "عملية إدارية هتدف اىل تطوير معارف ومهارات واذباىالتدريب الًتبوي:   - 

 (،وىو التعريف االجرائي ذلذا البحث .800، ص 8809التعليمية والًتبوية بكفاءة" )الداود ،
رلموعة من ادلهارات الضرورية لضمان استعداد ادلتعلمني للتعلم  "بأهنا   (8802، شليب)يعرفها  :مهارات القرن احلادي والعشرين- 

وىو التعريف  ،(6" )صر واحلياة والعمل واالستخدام االمثل للمعلومات والوسائط والتكنولوجيا يف القرن احلادي والعشرينواالبتكا
 االجرائي ذلذا البحث .

 ادبيات الدراسة
 التربوي:التدريب 

أمهيتو من خالل ما حيققو من : يعد تدريب ادلعلمني من اجل تنمية مهاراهتم امر مهماً وال يتوقف عند حد وتكمن أىمية التدريب
 (:8888( وإبراىيم )8888مكتسبات أشار اىل بعضاً منها عبد السالم )

 يساعد ادلعلمني على الدراية الكاملة دبهنتهم.-
 يساعد ادلعلمني على ربقيق الدور ادلطلوب بفعالية.-
 ربقيق النمو الشخصي، وادلعريف، وادلهين للمعلمني.-
 اإلجيابية لدى ادلعلمني ضلو مهنة التعليم.يسهم يف غرس االذباىات -
 مسايرة التدفق ادلعريف ادلتسارع، وخباصة يف رلال العلوم والتكنلوجيا.-
          : يسعى القائمون على عملية التدريب الًتبوي للمعلمني اىل ربقيق رلموعة من األىداف منها:أىداف التدريب التربوي  
 تعلم متطورة تقدم خدمات فاعلة للمجتمع.ادلسامهة يف تكوين رلتمعات -0
 الربط بني النظرية والتطبيق يف اجملاالت التعليمية.-8
 تنمية مهارات توظيف تقنيات التعليم ادلعاصر، واستخدامها يف إيصال ادلعلومة. -2
 مواكبة ادلستجدات يف رلال التخصص واالخذ بكل جديد.-2
 (  8882ى احلياة. )صفاء،ترسيخ مبدا التعلم ادلستمر والتعلم مد -2
 التدريب التربوي باإلدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة:  

اعتنت وزارة التعليم بتدريب ادلعلمني وتنمية مهاراهتم و تطوير أدائهم يف وقت مبكر حيث أنشأت ادارة متخصصة يف التدريب يف 
وافتتحت إدارات تابعة ذلا يف االدارات التعليمية ادلختلفة ومن تلك ؤىلة واعتنت بتطويرىا ودعمها وتزويدىا بالكوادر ادل ىـ، 0292عام 

كما قامت  بدور فاعل ،خطة تدريبية  متكاملة  ، واليت قامت بإعدادالًتبوي باإلدارة العامة للتعليم بادلدينة ادلنورة اإلدارات إدارة التدريب
الربامج التدريبية للعام  عوام ادلاضية، ومن اخر ما مت تنفيذه من برامج ىي رلموعةتنفيذ العديد من الربامج التدريبية دلنسوبيها يف األيف 
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مدى حرص وعناية إدارة التدريب بادلدينة ادلنورة دبعلمي التعليم العام   ايالحظ من خالذلواليت  ىـ(0228 -0229)الدراسي ادلاضي
ادلرشحني أعداد والذين ديثل معلمي ادلرحلة الثانوية جزء منهم وذلك من خالل استهدافهم بأكرب عدد من الربامج والساعات التدريبية و 

( ساعة 088280) ،وبواقع،رلاً قدمت دلختلف منسويب االدارة(برنا0220من رلموع ) ( برنارلاً تدريبياً 228)قدمت ذلم  حيث للتدريب
 إدارة التعليم بادلدينة ادلنورة( متدربا. 02866من رلموع )(معلمًا 08962،استفاد منها ) (ساعو 022290من رلموع) تدريبية

 ىـ(.0228)
 والعشرين:مهارات القرن الحادي 

 المفهوم -
 تحيث عرف دلهارات القرن احلادي والعشرين فقد ظهرت عدة تعريفات للمقصود هبذه ادلهارات مع زيادة االىتمام بإعداد ادلعلمني  

رلموعة من ادلهارات الضرورية لضمان استعداد ادلتعلمني للتعلم واالبتكار واحلياة والعمل واالستخدام االمثل للمعلومات والوسائط "بأهنا  
بأهنا ادلهارات اليت سبكن الفرد من العمل "  (8802وعرفها عبد السالم )،  (6، 8802، شليب" ) والتكنولوجيا يف القرن احلادي والعشرين

بنجاح يف القرن احلادي والعشرين واليت تشمل ادلهارات االبتكارية ومهارات التعاون والعمل اجلماعي ومهارات استخدام التكنولوجيا  
 .(889")ص وادلعلومات

بإكساب ادلعلمني مهارات القرن احلادي والعشرين اما الثاين فهو تعريف عام وليس خاص ويالحظ على التعريف األول العناية 
شرين بادلعلمني، وقد عرفها الباحث إجرائية بأهنا مجيع ادلهارات اليت حيتاجها ادلعلم للنجاح يف أداء عملو وفق متطلبات القرن احلادي والع

والتعلم ،و مهارات التعامل مع ادلعلومات ووسائل التكنولوجيا ،ومهارات التعامل مع  وادلتمثلة يف رلموعو من ادلهارات كمهارات التفكري
 احلياة وادلهنة

 تصنيفات مهارات معلمي القرن الحادي والعشرين -  
إىل  ادلهارات احيث صنف (ىـ0222)وتشارلز فادل  بريين ترلينج ، من أشهر التصنيفات دلهارات معلمي القرن احلادي والعشرين تصنيف 

 ثالثة أصناف رئيسية وىي :
 مثل في:تمهارات التعلم واإلبداع وت -0

 ( االبتكار واإلبداع  -االتصال والتشارك - الناقد وحل ادلشكالت التفكري (-
 مهارات الثقافة الرقمية وتتمثل في:-8
 واالتصال(ثقافة تقنية ادلعلومات  -الثقافة اإلعالمية   -الثقافة ادلعلوماتية  -
 :مهارات المهنة والحياة وتشتمل على-2
 ة( القيادة وادلسؤولي -وادلساعدة  اإلنتاجية -التفاعل االجتماعي والتفاعل متعددة الثقافات  - ادلبادرة والتوجيو الذايت-ف ادلرونة والتكيي -
 مبررات امتالك المعلم لمهارات القرن الحادي والعشرين: 

القرن احلادي والعشرين  المتالك مهارات تدفع القائمني على برامج اعداد وتطوير ادلعلم اىل اعدادهمن ادلربرات اليت  عددًا  وىناك 
ادلعريف، ثورة التكنولوجيا، ثورة االتصال، الغزو الثقايف، الفجوة بني النظرية والتطبيق و  قصور إعداد ادلعلم احلايل، االنفجار العلمي"  :منها
 .(22، 0992 ،)نصر ."
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ربوالً شامالً لنظم التعليم، وخارطة جديدة للمناىج الدراسية،   .اك منوذج جديد للتعليم يف القرن احلادي والعشرين يتطلبكما ان ىن
و واسًتاتيجيات التدريب، وادماج التكنولوجيا، ووظائف ادلعلم، وتنمية ادلهارات القيادية، للوصول اىل ربسني نوعية وجودة التعليم. سيسك

(Cisco,2008) 
 ىمية إكساب المعلمين مهارات القرن الحادي والعشرينأ 

جيب أن تكون التنمية ادلهنية للمعلم أمراء مستمر ال يتوقف عند حد السيما مع التسارع يف مناحي احلياة ادلختلفة واليت تتطلب  
نها دبا حيقق التفاعل اإلجيايب مع ادلتعلمني  من ادلعلمني مواكبة التطورات باعتباره مربياً ال ينفصل عن تلك التغريات بل ىو جزء ال ينفك ع

اىل أن ربط التنمية ادلهنية للمعلم دبهارات القرن احلادي والعشرين يزيد من تفاعل  ( حيث أشارت 8808زكي ) كما أكدت على ذلك 
 ادلعلم مع ادلتعلمني دبا حيقق أىداف أفضل داخل القاعة الدراسية.

 : (  8800) التهامي  دلهارات القرن احلادي والعشرين من خالل ما ذكرتو وديكن ابراز أمهية إكساب ادلعلمني 
 زيادة ادلام ادلعلمني بالطرق واألساليب احلديثة يف التعلم وتعزيز خرباهتم يف رلال التخصص. -0
وزيادة مقدرهتم على اإلبداع رفع مستوى أداء ادلعلمني يف ادلادة والطريقة وربسني اذباىاهتم وتطوير مهاراهتم التعليمية ومعارفهم  -8

 والتجديد.
 تبصري ادلعلمني دبشكالت النظام التعليمي ووسائل حلها وتعريفهم بأدوارىم ومسؤولياهتا.  -2
 مساعدة ادلعلمني على تقوية االذباىات اإلبداعية واالبتكارية لدى الدارسني. -2
 ربسني جودة التعليم وذبويد سلرجاتو. -2
 .خالل الدورات التدريبية ادلستمرةمن اجلديدة يف رلال الوسائل التعليمية  التعريف بالتطورات -6

 اىداف إكساب المعلمين مهارات القرن الحادي والعشرين
 :(8882ادلصري ) اديكن اجياز االىداف اليت يسعى القائمون على برامج التنمية ادلهنية ادلعلمني على ربقيقها يف ثالثة جوانب كما ذكرى 
 : ويقصد بو إيقاف التقادم الذي يصيب ادلعلمني وادلؤسسات التعليمية على حد سواء.ائيىدف وق  -
:   أي هتدف الربامج التدريبية اىل اكساب ادلعلمني القدرة على التكيف او التأقلم مع ادلتغريات التكنولوجية واالجتماعية تكيفي ىدف  -

 والبيئية.
أي ربويل وجهة نظر االفراد ذباه اخلصائص الثقافية اليت يراىا القائمون على عمليات تطوير التنمية ادلهنية لكي تصبح  :تنمويىدف  -

 مناسبة وتساىم يف تعديل سلوك أو تغري تصرفات أداء ادلعلم ضلو األفضل.
 السابقة:الدراسات 
 ي:حث على رلموعة من الدراسات ذات الصلة دبوضوع البحث وىاأطلع الب

الدراسة اىل الكشف عن مدى ارتباط األداء ادلهين للمعلم دبهارات القرن احلادي والعشرين  توقد ىدف (،4102دراسة عبد القادر ) - 
وكانت أداة الدراسة ىي اإلستبيان،  لي،وتكونت عينو الدراسة من رلموعة من اخلرباء وادلختصني، واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحلي

احث إىل نتائج كان من أبرزىا أن ادلعلمني ما زالوا حباجة اىل اكتساب بعض ادلهارات الالزمة دلعلم القرن احلادي والعشرين وتوصل الب
 وأوصى الباحث بإعادة أعداد برامج التنمية ادلهنية للمعلمني دبا حيقق إكساهبم تلك ادلهارات. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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القرن احلادي والعشرين،  معلم  التنبؤ بادلهارات اليت ينبغي توافرىا لدى إىل زلاولة  الدراسة  توقد ىدف ( 4102دراسة الحربي)  -
واستخدم الباحث ادلنهج ،لوضع إطار تنبؤي  دبهارات ادلعلم ادلتوقعة يف القرن احلادي والعشرين  (دلفاي)واستخدمت الدراسة اسلوب 

( خبري وتكون 02هارات اليت يتم التنبؤ هبا، وتكونت عينو التنبؤ من) أمهية ادل دلعرفة آراء ادلعلمني وادلشرفني حول تقدير  الوصف التحليلي 
، وكان من أبرز النتائج من وجهة نظر ادلعلمني أن مهارات التفكري العليا تأيت يف مقدمة ادلهارات ، ( معلماً ومشرفاً  282عينو التطبيق من )

ربامج تدريب ادلعلمني وادلعلمات بو أوصى الباحث بضرورة االىتمام .  اما ادلشرفني فقد جاءت مهارة دعم االقتصاد ادلعريف يف ادلقدمة
 .م هتيئتهم ألدوارىم الًتبوية احلديثة يف القرن احلادي والعشرينتتوأعاده تأىيلها ل

الالزمة للمعلم واليت جيب أن يلتزم هبا يف ضوء مطالب  الدراسة اىل الوقوف على ادلعايري ت وقد ىدف  ىـ(0221) دراسة الشهري -
وانتهى البحث إىل طرح تصور مقًتح للتنمية ،ادلنهج الوصفي  ةواستخدمت الباحث،التنمية ادلهنية دلواجهة التحديات الًتبوية ادلعاصرة 

شطة تدريبية متوافقة مع متطلبات التنمية ادلهنية وتسهم يف مواجهة التحديات ادلستدامة داخل ادلدرسة وخارجها من خالل برامج وأن
 .سلرجات العملية الًتبوية من خالل ذبويد  الًتبوية وذلك 

دلدينة ادلنورة  باادلرحلة الثانوية يف الدراسة اىل الكشف عن درجة امتالك معلمي اللغة اإلصلليزية  توقد ىدف  (4104دراسة الحاسري) -
ات تكنولوجيا التعليم باعتبارىا أحد مهارات القرن احلادي والعشرين ،واستخدم الباحث اإلستبيان كأداة الدراسة ،وتكونت عينو كفاي

هارات دلنورة وأظهرت الدراسة أن درجة امتالكهم ادلادلدينة بادلرحلة الثانوية يف  (معلم من معلمي اللغة اإلصلليزية028الدراسة من )
يف رلال  االصلليزية  بضرورة تكثيف الربامج التدريبية لرفع كفاءة معلمي اللغة  الباحثةيم جات بدرجة متوسطة وقد أوصت تكنولوجيا التعل

 . تكنولوجيا التعليم
 مالدراسة اىل التعرف على مدى تنمية معلمي العلوم الشرعية دلهارات التفكري الناقد لدى طالهب توقد ىدف ( 4112دراسة البكري ) -
وقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي كما استخدم  بارىا من أىم ادلهارات اليت جيب أن ديتلكها معلم القرن احلادي والعشرين باعت

ودلت النتائج على ان ربقيق معلمي العلوم الشرعية دلهارات التفكري الناقد لدى الطالب كانت بدرجة اعلى من   أداة للدراسة،االستبيان 
 دلقررات اجلامعية.يف احث بضرورة تضمني مهارات التفكري الناقد ادلتوسط واوصى البا

ة برامج إعداد ادلعلم دلتطلبات اجلودة الًتبوية يف القرن ءمىدفت الدراسة اىل التعرف على مدى مال قد ( و 4100دراسة المحياوي )-  
 توكانت أداة الدراسة اإلستبيان وكان، ادلنهج الوصفي  الباحثةت احلادي والعشرين  يف كلية الًتبية االساسية يف دولة الكويت وقد استخدم

وأوصت  ،  من أبرز النتائج ان طرق التدريس احلالية تعتمد على التلقني وتفتقد األسلوب احلديث ادلبين على التفكري العلمي وحل ادلشكلة
 ليمية الشاملة.وتفعيل مفهوم اجلودة التع  الباحثة بضرورة تطوير ادلنظومة الوطنية للتعليم

مدارس تطوير التعليم العام يف الدراسة اىل معرفة الدور الًتبوي دلعلم القرن احلادي والعشرين  توقد ىدف  ( 4102دراسة القليطي )  -
ألساليب وفق أحدث ا،التابعة دلشروع ادللك عبد اهلل لتطوير مدارس التعليم العام  الثانوي بادلدينة ادلنورة، وىي منط خاص من ادلدارس

يف ادلدارس اخلاضعة لربنامج  ادلرحلة الثانوية  على معلمي الدراسة   استخدم الباحث ادلنهج الوصف التحليلي ،وطبقتو  والطرق الًتبوية،
من وجهة مدارس )تطوير( التعليم العام الثانوي بادلدينة ادلنورة تؤدي دورىا بدرجة متوسطة  أمهها أن من وتوصل الباحث إىل نتائج  )تطوير(

هتيئة األجواء ادلناسبة ،و  الًتبوية دون توفري احلرية للمشاركة يف ازباذ القرار  هنظر أفراد العينة ،وأشار اىل أنو ال ديكن للمعلم القيام بأدوار 
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سهم يف تطوير ادلملكة حيتوي على أىم العمليات اليت تبوأوصى الباحث بإصدار دليل خاص بادلعلم تدعمو وحدة تطوير ادلدارس  للتعليم،
          والعشرين. ادلعلم يف القرن احلادي أداء

العشرين، هبدف ربسني نواتج و وإعداده للقرن احلادي  البحث يف جانب تطوير أداء ادلعلم  اتفقت مجيع الدراسات على     أوجو االتفاق
كما استخدمت  ، ت مجيعا ادلنهج الوصفي للدراسة التعلم وإعداد جيل قادر على التعايش مع معطيات العصر احلاضر، كما أهنا استخدم

 أداة للدراسة. االستبيان 
 يبرامج التدريب الًتبوي ادلوجو دلعلم  مدى اسهام  زبتلف ىذه الدراسة عن بقية الدراسات يف أهنا اختصت بدراسة :أوجو االختالف

بعض   وأن كانت  أي من الدراسات السابقة  لعشرين وىو ما مل تتناولوادلرحلة الثانوية بادلدينة ادلنورة يف اكساهبم مهارات القرن احلادي وا
مدى شلارسة معلمي العلوم   ىدفت اىل قياس( حيث  8882الدراسات تناولت بعض مهارات القرن احلادي والعشرين كدراسة البكري)

( واليت اختصت بدراسة مدى إتقان معلمي  8808وكذلك دراسة احلاسري )  الشرعية دلهارات التفكري الناقد دون دراسة بقية ادلهارات 
اىل  ت(فقد ىدف8802اما دراسة احلريب ) كأحد مهارات القرن احلادي و العشرين  اللغة اإلصلليزية دلهارات استخدام تكنولوجيا التعليم 

 .تشخيص ادلهارات الالزمة دلعلم القرن احلادي والعشرين دون قياس مدى توافرىا يف برامج التدريب الًتبوي ادلقدمة ذلم
واالطالع على الدراسات  ،استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف بناء أداة الدراسة وبناء اجلانب النظري للدراسة :أوجو االستفادة 

 ط دبوضوع الدراسة احلالية.رتبااالاألخرى ذات 
 :  )إجراءات الدراسة وتحليل النتائج( الفصل الثاني                

ىـ وعددىم 0228-0229من مجيع ادلعلمني بادلرحلة الثانوية بادلدينة ادلنورة للعام  تكون رلتمع الدراسة مجتمع الدراسة وعينتها:   
 :النحو التايل ى( عل088)وعددىا  العينة توزيع أفراد وجاء ( معلماً.8822)

 توزيع عينة الدراسة وفق معلوماتهم األولية (0جدول )
 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 0231 01 ( سنوات01أقل من ) عدد سنوات الخدمة

 1.30 012 ( سنوات وأكثر01من )

 4032 .4 ( دورات2اقل من ) عدد الدورات التدريبية

 1131 .1 ( دورات فأكثر2من )

 2232 22 علوم نظرية نوع التخصص

 .2.3 1. علوم تطبيقية

 01131 044 المجموع

 أداة الدراسة 
والجــ ء ويتعلــق بــادلتغريات لعينــة الدراســة  األولاســتخدم الباحــث االســتبانة أداة للدراســة وجــاءت يف صــورهتا النهائيــة مكونــة مــن جــزئني: 

  بادلهارات اليت اكتسبها ادلعلم من برامج التدريب الًتبوي يتعلق  الثاني
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 : قام الباحث بالتحقق من صدق االستبانة من خالل اآليت:صدق األداة
: حساب الصدق الظاىري من خالل عرض االستبانة على رلموعة من األساتذة ادلتخصصني يف الًتبية، واإلحصاء الًتبوي، وادلشرفني أوالً 

 الباحث بأجراء بعض التعديالت بناًء على ما ورد من ملحوظات احملكمني. الًتبويني، وقام
مت حســاب صــدق األداة عــن طريــق حســاب معامــل االتســاق الــداخلي بــني درجــة كــل عبــارة مــع الدرجــة  ثانيــًا: حســاب الصــدق الــداخلي

بالدرجة الكلية  عبارات احملور كل عبارة من   ل ارتباط معام إىل أن( 8الكلية للمحور الذي تنتمي إليو وتشري النتاج ادلبينة يف اجلدول رقم )
     حيث كانت دالة عند مستوى من احملور الثاين عدا العبارة الثانية ،يف مجيع العبارات (8.80كانت دالة عند مستوى)  الذي تتبعو للمحور 

 (8882 . ) 
        معـــــــــــــــــامالت ارتبـــــــــــــــــاط بريســـــــــــــــــون لقيـــــــــــــــــاس العالقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــني بنـــــــــــــــــود األداة، بالدرجـــــــــــــــــة الكليـــــــــــــــــة للمحـــــــــــــــــور ادلنتميـــــــــــــــــة إليـــــــــــــــــو                            0-0
 (22االستطالعية: ن= عامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليو)العينةم (4دول )ج

  8.80** دالة عند مستوى 8.82* دالة عند مستوى 
رقــم ولقيـاس صــدق األداة فقــد مت أيضــا حســاب معامـل االتســاق الــداخلي بــني زلــاور األداة األربعــة والدرجـة الكليــة لــ داة كمــا يف اجلــدول 

( ومجيعهــا دالــة عنــد مســتوى 882929-889262-886922( وكانــت درجــة االرتبــاط للمحــور األول والثــاين والثالــث علــى التــوايل )2)
 شلا يدل على سباسك األداة وقدرهتا على قياس ما هتدف اليو. (8.80) الداللة

 الدرجة الكلية:معامالت ارتباط )بريسون( لقياس العالقة بني زلاور األداة، ب         -0-8
      

 مهارات الحياة والمهنة ت التعامل مع المعلومات ووسائط التكنولوجيامهارا مهارات التعليم والتفكير
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
0 8.6220** 02 8.2222** 86 8.6292** 
8 8.2008** 02 8.2022* 82 8.2928** 
2 8.2220** 06 8.2680** 82 8.2288** 
2 8.6222** 02 8.6866** 89 8.2028** 
2 8.2882** 02 8.6229** 28 8.2022** 
6 8.2206** 09 8.2862** 20 8.2689** 
2 8.2260** 88 8.2886** 28 8.2220** 
2 8.2228** 80 8.6826** 22 8.2208** 
9 8.2222** 88 8.2020** 22 8.2282** 
08 8.2622** 82 8.2222** 22 8.6266** 
00 8.2628** 82 8.2222** 26 8.6802** 
08 8.2928** 82 8.2890** 22 8.6022** 
02 8.2226**   22 8.6288** 
    29 8.2089** 
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 (22معامالت ارتباط محاور االستبانة بالدرجة الكلية لألداة )العينة االستطالعية: ن= (2دول )ج
 مهارات الحياة والمهنة مهارات التعامل مع المعلومات ووسائط التكنولوجيا مهارات التعليم والتفكير المحور

 **131121 **1312.1 **13.121 معامل االرتباط

 8.80** دالة عند مستوى            
كما مت قياس صدق األداة عـن طريـق حسـاب معـامالت االتسـاق الـداخلي بـني عبـارات األداة والدرجـة الكليـة لـ داة كمـا يف اجلـدول رقـم 

( يف 8)رقـم عـدا العبـارة  (،8.80( ومجيعهـا كانـت دالـة عنـد مسـتوى )8.2292 -8.8920( وقد تراوحت معامالت االرتباط بـني )2)
 كانت غري دالة.  ثوالتفكري( حياحملور األول )مهارات التعلم 

 معامالت ارتباط )بريسون( لقياس العالقة بني بنود األداة، بالدرجة الكلية: 0-2
 (22)العينة االستطالعية: ن=لألداة ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية  ( معامالت2جدول )

 معامل االرتباط م االرتباطمعامل  م معامل االرتباط م
0 132111* 02 132122** 41 13212.** 
4 134120 02 132401* 41 132.1.** 
2 132201* 0. 132.00** 41 132010** 
2 132204** 01 132111** 21 13220.** 
2 13.122** 01 131120** 20 13.22.** 
. 132122** 01 13.111** 24 13.020** 
1 132020** 41 132112** 22 13.211** 
1 132.01** 40 132221** 22 13.102** 
1 13.111** 44 13.120** 22 132112** 
01 132111** 42 131421** 2. 1322.2** 
00 132.10** 42 13.224** 21 132112** 
04 132121** 42 131112** 21 132221** 
02 132111** 4. 1320.1** 21 13.421** 

 (تشري إىل سباسك االستبانة وصدقها يف قياس ما وضعت لقياسو.2،2النتائج ادلبينة يف اجلدولني رقم)وبشكل عام فان 
( وذلك بعد تطبيق ادلقياس على عينة استطالعية  خكرو نبا   ) الفا مت إجياد معامل ثبات االستبانة باستخدام معامل ثبات األداة: -2- 0

( وىي ذات قيمة مرتفعة  تشري إىل  سبتع األداة بدرجة 2( كما يف اجلدول رقم)8.92 وبلغ مقياس الثبات ل داة )  ( معلماً 22مشلت   ) 
 مــا الثبــات للمحــاور مرتفعــة إىل حــد تمعــدال تعاليـة مــن الثبــات شلــا  يؤكــد علــى سـالمة اســتخدام االســتبانة والوثــوق بنتائجهــا ،كمــا كانـ

   (8892-8822 حيث تراوحت بني)
     

 
 



 

 باملدينت الثانويت املرحلت معلمي نظر وجهت من ميدانيت دراست)  والعشرين الحادي القرن  مهاراث املعلمين اكساب في التربوي  التدريب برامج اسهام مدى

 العريني محسن بن اللطيف عبد د                                                                                                                                        (املنورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي                          للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول
ان  ء الث  ز    الج 
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 (22لمحاور الدراسة  )العينة االستطالعية: ن= خكرو نبا معامالت ثبات ألفا   (  2جدول ) 
 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود المحور

 1314 02 مهارات التعليم والتفكير

 1311 04 مهارات التعامل مع المعلومات ووسائط التكنولوجيا

 1312 02 مهارات الحياة والمهنة

 1312 21 الثبات الكلي لالستبانة

 نتائج الدراسة وتفسيرىا: 
ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث األسلوب التايل لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة. حيث مت إعطاء وزن للبدائل: )كبرية 

(، مث مت تصنيف تلك اإلجابات إىل مخسة مستويات متساوية ادلدى من 0، غري متوفرة=8، ضعيفة=2، متوسطة=2، كبرية=2جدًا=
    خالل ادلعادلة التالية:  

 8.28=  2( ÷ 0-2عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكرب قيمة -
 ( توزيع للفئات وفق التدرج ادلستخدم يف أداة البحث2جدول رقم )                    

 غير متوفرة  ضعيفة  متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الوصف

 0311 –0311  43.1 –0310   2321 – 43.0 2241-2220 2311 – 2240 مدى المتوسطات

  إجابة تساؤالت الدراسة:
ما مدى إسهام برامج التدريب التربوي في إكساب المعلمين مهارات القرن الحادي والعشرين )مـن وجهـة نظـر  السؤال الرئيس:  

 معلمي المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة(؟
التــدريب التربــوي فــي إكســاب المعلمــين مهــارات القــرن  إســهام بــرامجالمتوســطات الحســابية وترتيبهــا تنازليــاً لمــدى  ( .جــدول ) 

 الحادي والعشرين
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط* الحسابي المحاور

 2 1321 4322 مهارات التعليم والتفكير

 4 1322 4311 مهارات التعامل مع المعلومات ووسائط التكنولوجيا

 0 ..13 2322 مهارات الحياة والمهنة

  1322 4311 الدرجة الكلية للمهارات

 درجات 2* ادلتوسط من 
وقد جاءت إجابات عينة الدراسة حول مدى إسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني مهارات القرن احلادي والعشرين 

(، 2822زلاور الدراسة ودبتوسط حسايب )جاءت مهارات احلياة وادلهنة يف الًتتيب األول من بني  مرتبة وفق زلاور الدراسة كاآليت:



 

 باملدينت الثانويت املرحلت معلمي نظر وجهت من ميدانيت دراست)  والعشرين الحادي القرن  مهاراث املعلمين اكساب في التربوي  التدريب برامج اسهام مدى

 العريني محسن بن اللطيف عبد د                                                                                                                                        (املنورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي                          للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول
ان  ء الث  ز    الج 
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وجاءت مهارات التعليم ،(8.22بينما جاءت مهارات التعامل مع ادلعلومات ووسائط التكنولوجيا الًتتيب الثاين ودبتوسط حسايب) 
ان برامج  ومن خالل الًتتيب السابق للمحاور يظهر(.8822والتفكري يف الًتتيب الثالث من بني زلاور الدراسة ودبتوسط حسايب )

يا التدريب مازالت تركز على الربامج التقليدية ادلرتبطة باجلوانب احلياتية للمهنة ومازالت حباجة اىل الًتكيز على مهارات التفكري العل
وىي ادلهارات الالزمة يف العصر احلاضر واليت حيتاج اليها معلم القرن احلادي والعشرين كما اكدت على ذلك دراسة 

ومن خالل ادلتوسطات (حيث جاءت يف ادلرتبة األوىل من بني ادلهارات اليت يرى ادلعلمون اهنم حباجة  اىل اكتساهبا ، ىـ0222احلريب)
مدى اسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني مهارات القرن احلادي والعشرين كان بدرجة متوسطة  يظهر ايضا أنالسابقة 

،شلا يشري اىل ضرورة التحديث ادلستمر للربامج ،وطريقة التدريب دبا يضمن (8822احملاور كان )وذلك ان الدرجة الكلية دلتوسطات 
 رفع نسبة االفادة من ىذه الربامج واكساب ادلعلمني ادلهارات الالزمة للتعلم والتعليم يف القرن احلادي والعشرين.

 المعلمين مهارات التعليم والتفكير؟: ما مدى إسهام برامج التدريب التربوي في إكساب األولالسؤال     
 (التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة 1جدول ) 

 الدراسة حول مدى إسهام برامج التدريب التربوي في إكسابهم مهارات التعليم والتفكير
ط المتوس غير متوفرة ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب المعياري

 تكسبني اإلبداع في التخطيط للدروس 0
 40 21 21 42 1 ت

43.1 0301 0 
% 132 013. 423. 2431 0134 

4 
تجعلني قادرًا على استغالل بيئة التدريس بطريقة 

 إبداعية

 42 22 22 44 1 ت
43.0 0302 4 

% 231 0131 4131 4131 0131 

تكسبني المرونة في استخدام طرق التدريس  2
 المناسبة للموقف التعليمي

 .0 20 22 02 1 ت
4321 0301 2 

% 132 0131 4131 2031 0230 

1 
تمنحني القدرة في التغلب على مشكالت الكثافة 

 الطالبية في الصف

 01 21 21 00 1 ت
4324 0301 2 

% 231 131 2030 2132 0231 

مهارتي في التواصل مع معلمي  ت يد من 04
 التخصصات األخرى

 01 22 41 01 2 ت
4320 0311 2 

% 230 0231 4231 2232 0231 

1 
تجعلني قادر على تنويع أساليب التفكير بحسب 

 المواقف التدريسية

 02 24 21 1 . ت
4321 0212 . 

% 231 132 2431 243. 0432 

2 
الصفية الداعمة  تجعلني قادر على تهيئة البيئة

 للتواصل مع الطالب

 02 0. .4 02 . ت
432. 021. 1 

% 231 0032 4032 2131 0432 

تكسبني مهارة التغلب على محدودية الوسائل  2
 التعليمية بطريقة إبداعية

 41 21 41 04 . ت
4321 0311 1 

% 231 131 4430 2.31 0.32 



 

 باملدينت الثانويت املرحلت معلمي نظر وجهت من ميدانيت دراست)  والعشرين الحادي القرن  مهاراث املعلمين اكساب في التربوي  التدريب برامج اسهام مدى

 العريني محسن بن اللطيف عبد د                                                                                                                                        (املنورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي                          للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول
ان  ء الث  ز    الج 
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ط المتوس غير متوفرة ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

. 
الطالب تجعلني قادر على معالجة مشكالت 

 بطريقة إبداعية

 41 21 .4 02 . ت
4321 1211 1 

% 231 0432 4032 2132 4430 

تجعلني قادر على تصميم األنشطة الداعمة  1
 للتواصل والتعاون مع الطالب

 41 20 24 2 1 ت
4341 0214 01 

% 231 221 4.24 2031 4430 

02 
تكسبني القدرة لتدريب الطالب على الحلول 

 اإلبداعية للمشكالت

 42 24 21 2 2 ت
4241 0200 00 

% 232 221 2132 243. 0121 

تجعلني قادر على تنظيم الطالب في مجموعات  00
 تتناسب مع البيئة الصفية

 42 1. .4 2 . ت
4342 1212 04 

% 231 2211 4032 2134 4122 

 تنمي مهارات التفكير الناقد لدي 01
 .4 2. 01 00 4 ت

4301 1314 02 
% 03. 131 023. 2432 4032 

  1321 4322 المتوسط* العام للمحور

ويظهر من اجلدول   ،األول احملور عبارات حول العينة أفراد الستجابة ادلعيارية االضلرافات و احلسابية ادلتوسطات إىل  (2) رقم اجلدول يشري
قـد  أن ادلتوسط العام للعبارات ادلرتبطة باحملور األول) مدى إسهام برامج التـدريب الًتبـوي يف إكسـاب ادلعلمـني مهـارات التعلـيم والتفكـري (

وقـد جـاء يف ( شلا يـدل علـى إسـهام بـرامج التـدريب الًتبـوي يف إكسـاب ادلعلمـني مهـارات التعلـيم والتفكـري بدرجـة )ضـعيفة( ،8822بلغ ) 
م( اليت اشارت اىل ان العديد من الدراسات  تؤكد علـى 8802الًتتيب الثالث من بني زلاور الدراسة وىو ما يتفق مع دراسة عبد القادر )

يث ح Heller (8808وىو ما أكدتو دراسة ىيلر) ان  الربامج ادلقدمة للمعلمني تفتقر اىل االىتمام بتنمية مهارات التفكري والعناية هبا،
-8862وقد تراوحت متوسطات العبـارات ادلرتبطـة  هبـذا احملـور بـني  ) أوصت بضرورة تصميم برامج لتنمية ادلعلمني يف مهارات التفكري ، 

(وىي مجيعا تدل على إسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني مهارات التعليم والتفكـري بدرجـة )ضـعيفة(، عـدا العبـارتني 8802
(وىــي  )تكســبين 0لثانيــة فقــد كانــت بدرجــة )متوســطة ( وقــد جــاءت يف مقدمــة  عبــارات احملــور ويف الًتتيــب األول العبــارة رقــم )األوىل وا

( والـيت تشــري اىل اكسـاب ىـذه ادلهــارة بدرجـة )  متوســطة( ،وىـي تتفـق مــع دراسـة زليــاوي 8862اإلبـداع يف التخطـيط للدروس.(ودبتوســط)
ق التــدريس احلاليــة تعتمــد علــى التلقــني وجانــب التنظــري وتفتقــد األســلوب احلــديث ادلبــين علــى التفكــري ( الــيت اشــارت اىل ان طــر  8802)

ويف شلا يدل على ان الربامج التدريبية ما زالت سبثل تكرار للربامج السـابقة دون ذبديـد واهنـا حباجـة اىل التحـديث والتغيـري الشـامل، العلمي ،
( واليت تشـري اىل اكسـاب 8860() ذبعلين قادراً على استغالل بيئة التدريس بطريقة إبداعية( ودبتوسط)8الًتتيب الثاين جاءت العبارة رقم )

( وىـي) تنمـي مهـارات التفكـري الناقــد لـدي.( يف الًتتيـب األخـري بـني عبــارات 08ىـذه ادلهـارة بدرجـة )  متوسـطة( ، وجـاءت العبــارة رقـم )
م( الـيت اكـدت 8888اكساب ىذه ادلهارة بدرجة )ضـعيفة(، وىـي تتفـق مـع دراسـة سـليم) ( واليت تشري اىل8802احملور ودبتوسط حسايب )

( الـيت تشـري اىل ان  8882زبتلـف عـن دراسـة البكـر )اال اهنـا على عدم ادراك ادلعلمني ألدوارىم يف تنميـة التفكـري العلمـي لـدى طالهبـم ، 
( والـيت ىـدفت إىل زلاولـة التنبـؤ  8802كما زبتلف عن دراسة احلـريب)   سط ،شلارسة  ادلعلمني دلهارات التفكري الناقد كانت اعلى من ادلتو 
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القرن احلادي والعشرين،  وكان من أبرز النتائج من وجهة نظـر ادلعلمـني أن مهـارات التفكـري العليـا  معلم  بادلهارات اليت ينبغي توافرىا لدى 
 اليت حيتاجها ادلعلم تأيت يف مقدمة ادلهارات

ـــاني: ـــي إكســـاب المعلمـــين مهـــارات التعامـــل مـــع المعلومـــات ووســـائط   الســـؤال الث ـــوي ف ـــرامج التـــدريب الترب ـــا مـــدى إســـهام ب م
               ؟التكنولوجيا
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة حول مدى إسهام برامج  ( 1جدول )

 عامل مع المعلومات ووسائط التكنولوجياتإكسابهم مهارات الالتدريب التربوي في 

 العبارة م
كبيرة 
المتوسط  غير متوفرة ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 

 الحسابي
االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

تجعلني قادر على مساعدة الطالب الستخدام  2
 وسائل االتصال بالطريقة المثلى

 . 02 22 .2 44 ت
2222 0314 0 

% 0121 4122 2.21 0032 221 

تنمي قدراتي على استخدام وسائل اإلعالم  .
 التربوي في تحقيق التعلم النشط

 2 20 21 41 1 ت
2311 131. 4 

% 132 4231 2134 4232 232 

تجعلني قادر على تقييم المعلومة وفق معايير  4
 علمية

 1 42 1. 02 01 ت
4311 1311 2 

% 124 0432 2231 012. 231 

2 
ت يد من قدرتي على استخدام المعلومة بالطريقة 

 الصحيحة

 01 42 0. 40 . ت
4310 1312 2 

% 231 0134 2131 0131 134 

تسهم في إكسابي مهارات التواصل االلكتروني  00
 المناسب مع أولياء أمور الطالب

 1 41 2. 02 . ت
431. 1311 2 

% 231 0432 2232 4231 .3. 

04 
تجعلني قادر على استخدام المعامل االفتراضية 

 في التدريس

 . 22 4. 00 1 ت
4312 1311 . 

% .3. 131 2131 4131 231 

تجعلني قادر على توظيف المواد اإلعالمية في  2
 خدمة المنهج التعليمي

 00 21 21 02 1 ت
4310 131. 1 

% 231 0432 2132 423. 121 

01 
مهارتي في المتابعة االلكترونية لتكليفات تنمي 

 الطالب

 01 20 21 01 2 ت
4311 1314 1 

% 230 0231 2132 4232 134 

ت يد من قدراتي في استخدام التكنولوجيا  1
 لتصميم األنشطة التعليمية

 02 41 4. 02 2 ت
4311 1312 1 

% 231 0432 2131 4430 0121 

البحث عن المعلومة  تسهم في اتقاني لمهارة 1
 من مصادرىا

 1 21 1. . 1 ت
4314 1312 01 

% .2. 221 2431 2.21 .3. 
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 العبارة م
كبيرة 
المتوسط  غير متوفرة ضعيفة متوسطة كبيرة جداً 

 الحسابي
االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

1 
تكسبني مهارة تصحيح الفهم الخاطئ عن 
المنهج الدراسي الناتج عن بعض وسائل 

 اإلعالم

 04 24 21 02 . ت
43.. 1312 00 

% 231 0121 2134 2232 121 

المعلوماتي مع بقية تجعلني قادر على التكامل  0
 المعلمين

 01 41 22 02 2 ت
43.2 0312 04 

% 221 0432 2232 4231 023. 

  1322 4311 المتوسط* العام للمحور

 درجات 2* ادلتوسط احلسايب من 
الثـاين ويظهـر مـن اجلـدول   احملـور عبـارات حول العينة أفراد الستجابة ادلعيارية االضلرافات و احلسابية ادلتوسطات إىل  (2) رقم اجلدول يشري

ات أن ادلتوسط العام للعبارات ادلرتبطـة بـاحملور الثاين)مـدى إسـهام بـرامج التـدريب الًتبـوي يف إكسـاب ادلعلمـني مهـارات التعامـل مـع ادلعلومـ
ات التعامـل مـع ادلعلومـات ( شلا يـدل علـى إسـهام بـرامج التـدريب الًتبـوي يف إكسـاب ادلعلمـني مهـار 8822ووسائط التكنولوجيا( قد بلغ ) 

ووسـائط التكنولوجيــا بدرجــة )متوســطة( وىـي مقبولــة اىل حــد مــا ،وقـد جــاء يف الًتتيــب الثــاين  مـن بــني زلــاور الدراســة وىـو مــا خيتلــف عــن 
كســـاب ( الـــيت اشـــارت اىل ان العديـــد مـــن الدراســـات  تؤكـــد علـــى ان  الـــربامج ادلقدمـــة للمعلمـــني تفتقـــر اىل ا  8802دراســـة عبـــد القـــادر )

،شلا يدل على ان برامج التدريب الًتبوي اليت تقدمها اإلدارة العامة للتعليم بادلدينة ادلنورة رباول ادلعلمني القدرة على توظيف تقنيات التعليم 
رتبطـة  هبــذا وقـد تراوحـت متوسـطات العبـارات ادل ،اخلاصــة بالعمليـة التعليميـة مواكبـة التطـور السـريع يف رلـال ادلعلومـات ووسـائط التكنلوجيـا

(وىــي مجيعــا تــدل علــى إســهام بــرامج التــدريب الًتبــوي يف إكســاب ادلعلمــني مهــارات التعامــل مــع ادلعلومــات 2822-8862احملــور بــني  ) 
( فقد كانت بدرجة )كبرية  ( وقد جاءت أيضـا يف مقدمـة  عبـارات احملـور ويف 2ووسائط التكنولوجيا بدرجة )متوسطة(، عدا العبارة رقم )

( والــيت تشــري اىل 2822يــب األول وىــي) ذبعلــين قــادر علــى مســاعدة الطــالب الســتخدام وســائل االتصــال بالطريقــة ادلثلى.(ودبتوســط)الًتت
دلهــارات  ادلعلمــنيم( الــيت اشــارت اىل أن درجــة امــتالك 8808اكســاب ىــذه ادلهــارة بدرجــة ) كبــرية( ،وىــي زبتلــف مــع دراســة احلاســري )

،وىذه إشارة إجيابية على مدى عناية القائمني على رلال التدريب باجلانب التقـين وانعكـاس ذلـك متوسطة  تكنولوجيا التعليم جات بدرجة
() تنمــي قــدرايت علــى اســتخدام وســائل اإلعــالم الًتبــوي يف 6،ويف الًتتيــب الثــاين جــاءت العبــارة رقــم )علــى مهــارات ادلتــدربني مــن ادلعلمــني 

( وىي) ذبعلين 0واليت تشري اىل اكساب ىذه ادلهارة بدرجة )  متوسطة(. ، وجاءت العبارة رقم)(    2882ربقيق التعلم النشط( ودبتوسط)
( والـيت تشـري اىل اكسـاب 8862قادر على التكامل ادلعلومايت مع بقية ادلعلمني.( يف الًتتيـب األخـري بـني عبـارات احملـور ودبتوسـط حسـايب )

اكسـاب ىـذه ادلهـارة عـدم وجـود متطلبـات عمـل رليـة تتطلـب تركيـز بـرامج التـدريب  ىذه ادلهارة بدرجة )متوسطة(، ولعـل السـبب يف عـدم
 للمعلمني.الًتبوي عليها واكساهبا 

                                     السؤال الثالث: ما مدى إسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني مهارات احلياة وادلهنة؟
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينةالتكرارات   (1دول ) ج
 ةالدراسة حول مدى إسهام برامج التدريب التربوي في إكسابهم مهارات الحياة والمهن

المتوسط  غير متوفرة ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

2 
التعامل مع ت يد من قدرتي في 
 أطراف العملية التعليمية

 . 40 .4 22 42 ت
2321 0302 0 

% 0131 2.31 4032 0134 231 

تنمي مهارات التعامل االيجابي مع  1
 أفراد المؤسسة التعليمية

 2 42 42 21 41 ت
232. 0300 4 

% 0.32 2134 4132 0131 231 

4  
تكسبني مهارات المشاركة الفاعلة 

 القرار التعليميفي صنع 

 2 44 22 .2 42 ت
2322 0302 2 

% 4132 4132 4131 0131 230 

 تنمي مهاراتي في التعلم الذاتي .
 2 42 24 21 44 ت

2322 0301 2 
% 0131 2431 4.34 0131 232 

ت يد من تقبلي للج اء الناتج عن  04
 تقصيري في أداء المهام

 . 01 21 .2 42 ت
2324 0300 2 

% 0131 4132 2030 023. 231 

1 
تسهم في تنمية مهارات تكوين 

 عالقات اجتماعية ناجحة

 1 01 22 20 41 ت
2321 0300 . 

% 0.32 223. 4131 023. 231 

تجعلني قادر على ربط العملية  2
 التعليمية باحتياجات المجتمع

 1 42 44 21 41 ت
2321 0301 . 

% 0.32 2132 0131 0131 .3. 

02 
تجعلني قادر على المواءمة بين 

 إمكانات المدرسة وأىدافها

 1 .4 41 21 40 ت
2322 0302 1 

% 0134 2431 4231 4032 221 

2 
ت يد من قدرتي على تحمل 
المسؤولية المترتبة على ما أقوم بو 

 من أعمال

 1 02 24 21 01 ت
2324 0312 1 

% 0231 2431 2222 0432 122 

00 
تكسبني مهارة االستغالل األمثل 

 للموارد التعليمية المتاحة

 1 42 24 24 01 ت
2321 0300 01 

% 0221 2232 4.34 0131 .2. 

01 
تنمي مهارات إدارة المشروعات 

 الطالبية ل يادة إنتاجيتهم

 01 44 20 22 .0 ت
2341 0304 00 

% 0220 2234 4232 0131 124 

1 
المبادرة في  تكسبني مهارات

االىتمام بمشكالت المؤسسة 
 التعليمية

 04 .4 42 22 02 ت
2341 0311 04 

% 0422 2.31 0131 4032 121 



 

 باملدينت الثانويت املرحلت معلمي نظر وجهت من ميدانيت دراست)  والعشرين الحادي القرن  مهاراث املعلمين اكساب في التربوي  التدريب برامج اسهام مدى
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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المتوسط  غير متوفرة ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

ت يد من مهاراتي لتحقيق أىداف  02
 المؤسسة

 1 20 24 22 1 ت
2304 0314 02 

% .3. 2.30 4.34 4232 221 

0 
تجعلني قادر على التعامل المناسب 

المستمر للمناىج مع التحديث 
 الدراسية

 1 22 22 .2 04 ت
2311 0300 02 

% 131 4132 4131 4131 .3. 

  ..13 2322 المتوسط* العام للمحور

 درجات 2* ادلتوسط احلسايب من 
الثالث ويظهر من اجلدول   احملور عبارات حول العينة أفراد الستجابة ادلعيارية االضلرافات و احلسابية ادلتوسطات إىل  (9) رقم اجلدول يشري

بلـغ )  أن ادلتوسط العام للعبارات ادلرتبطة باحملور الثاين)مدى إسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساب ادلعلمني مهـارات احليـاة وادلهنـة( قـد
،وقـد جـاء يف الًتتيـب   ( شلا يدل على إسهام برامج التدريب الًتبـوي يف إكسـاب ادلعلمـني مهـارات احليـاة وادلهنـة بدرجـة )متوسـطة(2822

(وىـي مجيعـا تـدل علـى إسـهام 2829-2889االول من بني زلاور الدراسة ،وقـد تراوحـت متوسـطات العبـارات ادلرتبطـة  هبـذا احملـور بـني  ) 
ت ( فقــد كانــ08،6،8،9،2بــرامج التــدريب الًتبــوي يف إكســاب ادلعلمــني مهــارات احليــاة وادلهنــة بدرجــة )متوســطة(، عــدا العبــارات رقــم )

( وىي  )  تزيد من قـدريت يف التعامـل مـع أطـراف 2وقد جاءت يف مقدمة عبارات احملور ويف الًتتيب األول العبارة رقم ) .بدرجة )كبرية  (
ويـــرى الباحـــث ان الســـبب يف ذلـــك يعـــود اىل ( والـــيت تشـــري اىل اكســـاب ىـــذه ادلهـــارة بدرجـــة ) كبـــرية( 2829العمليـــة التعليمية.(ودبتوســـط)

لمــني ذلــذه ادلهــارات مــن خــالل اخلــربة وان دور ىــذه الــربامج مل يكــن اال لتأكيــد ىــذه اخلــربات وتأصــيلها لــدى ادلعلمــني بطريقــة اكتســاب ادلع
(    والـيت 2826() تنمي مهارات التعامل االجيـايب مـع أفـراد ادلؤسسـة التعليميـة( ودبتوسـط)9،ويف الًتتيب الثاين جاءت العبارة رقم )علمية 

(اليت اكدت على أنو ال ديكن للمعلم القيام بأدوار  8802مع دراسة القليطي ) ي تتفقىذه ادلهارة بدرجة )  كبرية(. وىتشري اىل اكساب 
األجـواء ادلناســبة للتعلــيم مـن خــالل التواصــل الفعــال مـع اطــراف العمليــة التعليميــة  وهتيئــةالًتبويـة دون تــوفري احلريــة للمشـاركة يف ازبــاذ القــرار 

( وىي) ذبعلين قادر على التعامل ادلناسب مع التحديث ادلستمر للمناىج الدراسية( يف الًتتيب األخري بني عبارات 0رقم) ،وجاءت العبارة
( واليت تشري اىل اكساب ىذه ادلهارة بدرجة )متوسطة(،وىو ما الحظو الباحث من خالل استعراضو لربامج 2889احملور ودبتوسط حسايب )
 ىـ( حيث ندرة الربامج ادلتعلقة هبذا اجلانب .0220-0228دريب يف ادلدينة ادلنورة للعام القادم)ودورات اإلدارة العامة للت

السؤال الرابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول مدى إسهام برامج التدريب التربوي 
عدد الدورات  -رات الدراسة: )عدد سنوات الخدمة في إكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين، تع ى الختالف متغي

 نوع التخصص(؟ –التدريبية 
لإلجابة على ىذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بني رلموعتني مستقلتني للتعرف على الفروق بني اسـتجابات 

مهارات القرن احلادي والعشرين تبعاً الختالف متغريات الدراسة: )عـدد أفراد العينة حول مدى إسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساهبم 
 نوع التخصص(. واجلداول التالية تبني النتائج اليت مت التوصل إليها: –عدد الدورات التدريبية  -سنوات اخلدمة 

 



 

 باملدينت الثانويت املرحلت معلمي نظر وجهت من ميدانيت دراست)  والعشرين الحادي القرن  مهاراث املعلمين اكساب في التربوي  التدريب برامج اسهام مدى

 العريني محسن بن اللطيف عبد د                                                                                                                                        (املنورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (01جدول )  الفروق باختالف عدد سنوات الخدمة:
الدراسة حول مدى إسهام برامج التدريب التربوي في إكسابهم مهارات اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة 

 القرن الحادي والعشرين باختالف عدد سنوات الخدمة
 المحور

عدد سنوات 
 العدد الخدمة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

مستوى 
 التعليق الداللة

مهارات التعليم 
 والتفكير

 1321 4322 01 ( سنوات01أقل من )
 غير دالة 13411 0311

 13.1 4321 012 ( سنوات وأكثر01من )

مهارات التعامل مع 
المعلومات ووسائط 

 التكنولوجيا

 1322 43.0 01 ( سنوات01أقل من )
4312 13122 

دالة عند 
مستوى 
 1322 4311 012 ( سنوات وأكثر01من ) 1312

مهارات الحياة 
 والمهنة

 1310 2312 01 ( سنوات01أقل من )
4320 13101 

دالة عند 
مستوى 
 13.4 2322 012 ( سنوات وأكثر01من ) 1312

الدرجة الكلية 
 للمهارات

 1324 43.1 01 ( سنوات01أقل من )
43.2 13111 

دالة عند 
مستوى 
 1321 .431 012 ( سنوات وأكثر01من ) 1310

زلــور: )مهــارات التعلــيم والتفكــري(، شلــا يشــري إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة ( أن قيمــة )ت( غــري دالــة يف 08يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
إحصــائية بــني اســتجابات عينــة الدراســة حــول مــدى إســهام بــرامج التــدريب الًتبــوي يف إكســاهبم مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين يف ىــذا 

 احملور، تعود الختالف عدد سنوات خدمة أفراد العينة.
فأقــل يف احملـــاور: )مهـــارات التعامــل مـــع ادلعلومـــات ووســـائط  8.82( أن قـــيم )ت( دالــة عنـــد مســـتوى 08رقـــم )كمــا يتضـــح مـــن اجلــدول 

التكنولوجيــا، مهــارات احليــاة وادلهنــة(، ويف الدرجــة الكليــة للمهــارات، شلــا يشــري إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات عينــة 
الًتبــوي يف إكســاهبم مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين يف تلــك احملــاور، تعــود الخــتالف عــدد الدراســة حــول مــدى إســهام بــرامج التــدريب 

 ،( سنوات وأكثر08سنوات خدمة أفراد العينة، وكانت تلك الفروق لصاحل ادلعلمني ذوي اخلدمة من )
لتدريب التربوي في وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مدى إسهام برامج ا-(اختبار مان00جدول ) 

 إكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين باختالف عدد سنوات الخدمة

 Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد عدد سنوات الخدمة المحور
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 مهارات التعليم والتفكير
 121321 22310 01 ( سنوات01أقل من )

 غير دالة 13210 1311
 224321. 4321. 012 سنوات وأكثر( 01من )

 غير دالة 13041 .032 12.311 21301 01 ( سنوات01أقل من )مهارات التعامل مع 



 

 باملدينت الثانويت املرحلت معلمي نظر وجهت من ميدانيت دراست)  والعشرين الحادي القرن  مهاراث املعلمين اكساب في التربوي  التدريب برامج اسهام مدى

 العريني محسن بن اللطيف عبد د                                                                                                                                        (املنورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي                          للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول
ان  ء الث  ز    الج 
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مهــارات التعامــل مــع ادلعلومــات ووســائط ( أن قــيم )ز( غــري دالــة يف احملــاور: )مهــارات التعلــيم والتفكــري، 00يتضــح مــن اجلــدول ) 

التكنولوجيا(، ويف الدرجة الكلية للمهارات، شلا يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـني اسـتجابات عينـة الدراسـة حـول مـدى 
ســنوات خدمــة أفــراد  إســهام بــرامج التــدريب الًتبــوي يف إكســاهبم مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين يف تلــك احملــاور، تعــود الخــتالف عــدد

 العينة.
يف زلور: )مهارات احلياة وادلهنة(، شلا يشري إىل وجود فروق ذات  8.82( أن قيمة )ز( دالة عند مستوى 00كما يتضح من اجلدول رقم )

لعشرين يف ىذا داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة حول مدى إسهام برامج التدريب الًتبوي يف إكساهبم مهارات القرن احلادي وا
، وقـد ( سـنوات وأكثـر08احملور، تعود الختالف عدد سنوات خدمـة أفـراد العينـة، وكانـت تلـك الفـروق لصـاحل ادلعلمـني ذوي اخلدمـة مـن )

مهية يرجع السبب يف ذلك اىل ادراكهم من خالل اخلربة أمهية استخدام التكنلوجيا يف العملية التعليمية ،كما ان اخلربة زادت من قناعتهم بأ
( انـو كلمـا زادت اخلـربة كلمـا زادت التوجهـات اإلجيابيـة ضلـو Gramer et al.,2007ادلهـارات احلياتيـة كمـا أشـارت اىل ذلـك دراسـة )

 ادلهارات احلياتية وأمهية اكتساهبا وشلارستها يف العملية التعليمية .
  : الفروق باختالف عدد الدورات التدريبية   

التربوي في إكسابهم  لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مدى إسهام برامج التدريباختبار )ت(  (  04جدول )
 مهارات القرن الحادي والعشرين باختالف عدد الدورات التدريبية

 المحور
عدد الدورات 

 التدريبية
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 التعليق

 التعليم والتفكيرمهارات 

 .132 4321 .4 ( دورات2اقل من )

( دورات 2من ) غير دالة 13412 .031
 13.1 4320 .1 فأكثر

مهارات التعامل مع 
المعلومات ووسائط 

 التكنولوجيا

 1312 4311 .4 ( دورات2اقل من )

( دورات 2من ) غير دالة 13141 1344
 1321 4312 .1 فأكثر

 غير دالة 13.22 .132 1311 2322 .4 ( دورات2اقل من ) والمهنةمهارات الحياة 

المعلومات ووسائط 
 1311... 2321. 012 ( سنوات وأكثر01من ) التكنولوجيا

 مهارات الحياة والمهنة
 1.4311 22314 01 ( سنوات01أقل من )

4301 1312. 
دالة عند 
مستوى 
 120311. 2341. 012 ( سنوات وأكثر01من ) 1312

 الدرجة الكلية للمهارات
 101321 213.1 01 ( سنوات01أقل من )

 غير دالة 13114 0312
 14321.. 2312. 012 ( سنوات وأكثر01من )



 

 باملدينت الثانويت املرحلت معلمي نظر وجهت من ميدانيت دراست)  والعشرين الحادي القرن  مهاراث املعلمين اكساب في التربوي  التدريب برامج اسهام مدى

 العريني محسن بن اللطيف عبد د                                                                                                                                        (املنورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي                          للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول
ان  ء الث  ز    الج 
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 المحور
عدد الدورات 

 العدد التدريبية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

مستوى 
 التعليق الداللة

( دورات 2من )
 13.4 .232 .1 فأكثر

 الدرجة الكلية للمهارات

 1322 4310 .4 ( دورات2اقل من )

( دورات 2من ) غير دالة 13112 1302
 1321 4314 .1 فأكثر

احملـــاور: )مهــارات التعلـــيم والتفكـــري، مهـــارات التعامــل مـــع ادلعلومـــات ووســـائط ( أن قــيم )ت( غـــري دالـــة يف  08يتضــح مـــن اجلـــدول رقـــم )
نة التكنولوجيا، مهارات احلياة وادلهنة(، ويف الدرجة الكلية للمهارات، شلا يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عي

رات القــرن احلــادي والعشــرين يف تلــك احملــاور، تعــود الخــتالف عــدد الدراســة حــول مــدى إســهام بــرامج التــدريب الًتبــوي يف إكســاهبم مهــا
 . الدورات التدريبية اليت حصل عليها أفراد العينة

وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مدى إسهام برامج التدريب التربوي في -اختبار مان(02جدول ) 
 عدد الدورات التدريبيةإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين باختالف 

 المحور
عدد الدورات 

 التدريبية
 Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد

مستوى 
 الداللة

 التعليق

 مهارات التعليم والتفكير

 0222311 22314 .4 ( دورات2اقل من )

( دورات 2من ) غير دالة 132.2 1310
 121311. 2310. .1 فأكثر

مهارات التعامل مع 
المعلومات ووسائط 

 التكنولوجيا

 0.11311 0310. .4 ( دورات2اقل من )

( دورات 2من ) غير دالة 131.1 1312
 211.311 0324. .1 فأكثر

 مهارات الحياة والمهنة

 0121321 1341. .4 ( دورات2اقل من )

( دورات 2من ) غير دالة .1322 1312
 2122321 21312 .1 فأكثر

 للمهارات الدرجة الكلية

 0.10321 03.1. .4 ( دورات2اقل من )

( دورات 2من ) غير دالة 13111 1314
 2110321 0321. .1 فأكثر

أن قــيم )ز( غــري دالــة يف احملــاور: )مهــارات التعلــيم والتفكــري، مهــارات التعامــل مــع ادلعلومــات ووســائط اىل  ايضــا( 02اجلــدول رقــم )يشــري  
وادلهنة(، ويف الدرجة الكلية للمهارات، شلا يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة  التكنولوجيا، مهارات احلياة

الدراســة حــول مــدى إســهام بــرامج التــدريب الًتبــوي يف إكســاهبم مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين يف تلــك احملــاور، تعــود الخــتالف عــدد 



 

 باملدينت الثانويت املرحلت معلمي نظر وجهت من ميدانيت دراست)  والعشرين الحادي القرن  مهاراث املعلمين اكساب في التربوي  التدريب برامج اسهام مدى

 العريني محسن بن اللطيف عبد د                                                                                                                                        (املنورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي                          للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" المؤتمر الأول
ان  ء الث  ز    الج 
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ولعـل السـبب يف ذلـك يعـود اىل عـدم ربـديث الـربامج التدريبيـة وتضـمينها ادلهـارات الالزمـة  ،د العينةالدورات التدريبية اليت حصل عليها أفرا
،وذلك يظهر من خالل عدم اسهام زيادة حضور مثل ىذه الربامج من قبل بعض ادلعلمـني يف اكسـاهبم ىـذه  دلعلم القرن احلادي والعشربن

 .ادلهارات مقارنة دبن ىم اقل حضور 
 ف نوع التخصص:الفروق باختال
التدريب التربوي في  اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مدى إسهام برامج (02)جدول 

 إكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين باختالف نوع التخصص
 العدد نوع التخصص المحور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التعليق مستوى الداللة قيمة ت

 مهارات التعليم والتفكير
 1311 4321 22 علوم نظرية

 غير دالة 13042 0322
 1321 4320 1. علوم تطبيقية

مهارات التعامل مع 
المعلومات ووسائط 

 التكنولوجيا

 1322 4311 22 علوم نظرية
 غير دالة 13221 13.1

 .132 4312 1. علوم تطبيقية

 مهارات الحياة والمهنة
 13.0 2321 22 نظريةعلوم 

 غير دالة 13111 1302
 13.1 2321 1. علوم تطبيقية

 الدرجة الكلية للمهارات
 1322 .431 22 علوم نظرية

 غير دالة 13204 0314
 1322 4311 1. علوم تطبيقية

مهـــارات التعامـــل مـــع ادلعلومـــات ( أن قـــيم )ت( غـــري دالـــة يف احملـــاور: )مهـــارات التعلـــيم والتفكـــري،  02يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم ) و 
ووسائط التكنولوجيا، مهارات احلياة وادلهنة(، ويف الدرجة الكلية للمهارات، شلا يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـني 

اور، اســتجابات عينــة الدراســة حــول مــدى إســهام بــرامج التــدريب الًتبــوي يف إكســاهبم مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين يف تلــك احملــ
ة، ويعـزو الباحــث ذلـك اىل توحيــد موضـوعات الــربامج التدريبيـة وعــدم زبصـيص كــل فئـة مــن تعـود الخــتالف نـوع زبصــص أفـراد العينــ

 ادلعلمني بالدورات ادلناسبة لتخصصاهتم شلا يوحد وجهات نظرىم ضلو ىذه الربامج وعدم وجود اختالف بسبب نوع التخصص.
 التوصيات 
ضرورة ربديث برامج التدريب الًتبوي للمعلمني دبا يضمن رفع نسبة اكساهبا مهارات القرن احلادي والعشرين بدرجة أكرب شلا ىي  -

 االن.عليو 
 أمهية الًتكيز على مهارات التعلم والتفكري يف برامج التدريب الًتبوي للمعلمني مع التأكيد على مهارات التفكري الناقد. -
الربامج التدريبية اليت تضمن توظيف ادلعلمني للتقنية وذبعلهم قادرين على مساعدة الطالب الستخدام وسائل االتصال استمرارية  -

 بالطريقة ادلثلى.
 ضرورة اكساب ادلعلمني مزيداً من مهارات التواصل الفعال فيما بينهم دبا خيدم العملية التعليمية. -
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 جلعل ادلعلم قادراً على التعامل ادلناسب مع التحديث ادلستمر للمناىج الدراسية. تضمني الربامج التدريبية ادلهارات الالزمة -
 ثالثاً: المقترحات:

 اجراء دراسة شلاثلة زبتص دبعلمي ادلرحلتني ادلتوسطة واالبتدائية. -
 لتدريب عليها.يتم ا والعشرين أحد معايريتقييم الربامج التدريبية قبل ان ان تكون مهارات القرن احلادي -
 لمعلومات الالزمة لتنمية مهارات التفكري الناقد.ل ادلرحلة الثانوية تضمني مقررات دراسة حول مدى اجراء -
 إجراء دراسة حول دور مهارات التواصل الفعال بني افراد ادلنظومة التعليمية يف ربقيق التكامل الًتبوي داخل ادلؤسسة التعليمية -

 المصادر والمراجع:
 ، القاىر، مصر، دار الفكر العريب.لتنمية المهنية البشرية بالتعليم والتعلما( 8888إبراىيم، عصمت)

 ىـ.0228،التقرير السنوي إلدارة التدريب واالبتعاثاإلدارة العامة للتعليم بادلدينة ادلنورة، -
الثانوية في المملكة العربية مهارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة  مدى تنمية معلمي العلوم الشرعية ( 8882البكري، رشيد )

 .022 -002ص. ص  90، رسالة اخلليج، ع السعودية
 جامعة ادللك سعود. ، ترمجة بدر عبد اهلل الصاحل، مطبعة  مهارات القرن الحادي والعشرينىـ(، 0222بريين ترلينج، وتشارلز فأدل، )-

التعليم االساسي بليبيا لمواكبة أبرز تطورات القرن الحادي تطوير التنمية المهنية للمعلم مرحلة ( 8800التهامي، محيدة )
 .089-22(، 08)0مجرللة البحث العلمي يف الًتبية، مصر،  ،والعشرين

، اللقاء السنوي الثالث، المعلم وتطويره في ظل المتغيرات المعاصرة،  (8882اجلمعية السعودية للعلوم الًتبوية والنفسية )جسنت( )-
 .جامعة ادللك سعود

(، دار الضيافة، جامعة عني مشس، تكوين المعلم(، ادلؤسبر العلمي السادس عشر )8882) اجلمعية ادلصرية ادلناىج وطرق التدريس -
 يوليو. 88- 80، 0ج ، مالقاىرة
يا التعليم درجة امتالك معلمي اللغة اإلنجلي ية بالمرحلة الثانوية في المدينة المنورة كفايات تكنولوج(، 8808احلاسري، أدين )

 . ، االردن، كلية الًتبية، جامعة الريموك(رسالة ماجستري)، واحتياجاتهم التدريبية
دراسة تشخيصي لمهارات معلمي القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين بالمملكة  ( 8802) احلريب، علي 

 .02 ، (0ع)، رللة جامعة شقراء، العربية السعودية
ادلؤسبر الدويل اخلامس،  ،( مستقبل اصالح التعليم العربي لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير ورؤى8808اهلل، زلمد سعيد )محد  - 

 .0802-992 ،8مصر، ج
مصادر تحديد االحتياجات التدريبية في إدارات التدريب التربوي بوزارة التعليم في المملكة ( 8809الداود، خالد عبدالعزيز، ) 

 .882-882(،  2)22،رللة كلية الًتبية،مج عوديةالعربية الس
، اجمللة الًتبوية إطار مقترح لدمج مهارات القرن الحادي والعشرين في مناىج العلوم بالتعليم األساسي بمصر( 8802شليب، نوال )

 .(08)2مجالدولية ادلتخصصة، 
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، ادلؤسبر العلمي الثاين ربوية في القرن الحادي والعشريندراك معلمي التعليم األساسي ألدوارىم الت( إ8888)االصمعي سليم، زلمد -
 رؤية عربية. -الدور ادلتغري للمعلم العريب يف رلتمع الغد –

مؤسبر ادلعلم اخلامس ، المعايير الالزمة للمعلم في ظل التنمية المهنية لمواجهة التحديات المعاصرةىـ( 0222الشهري، عزة عباس )
 .868- 882، 0ج م ،جامعة أم القرى، مكة ادلكرمة (وء مطالب التنمية ومستجدات العصرادلعلم يف ض )إعداد وتدريب 

 ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر.إدارة الفصل وتنمية المعلم( 8882عبد العزيز، صفاء )-
القرن الحادي والعشرين لدى فاعلية البرمجيات االجتماعية في تنمية الوعي الصحي ببعض مهارات ( 8802عبد السالم، حنان )
 . (2)6، مج، رللة الًتبية العملية، جامعة جازانالطالبات

 ، القاىرة، مصر، دار الفكر العريب.اساسيات التدريس والتطوير المهني للمعلم( 8888عبد السالم، مصطفى عبد السالم )
 ، مصر، ، القاىرةلمعلم في ضوء تجارب بعض الدولاعداد ا(، 8802عبد العظيم، عبد العظيم صربي. رضا، توفيق عبد الفتاح، )-

 اجملموعة العربية للتدريب والنشر.
جامعة -رللة كلية الًتبية ،  إعادة توجيو التنمية المهنية للمعلم في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين(، 8802عبد القادر، مها )
 .(029)2 مجاألزىر، 
الدور التربوي لمعلم القرن الحادي والعشرين في مدارس )تطوير( في التعليم العام الثانوي المدينة المنورة (، 8802القليطي، أدين )

 ادلدينة ادلنورة.،، قسم الًتبية، اجلامعة اإلسالمية (رسالة ماجستري)،  
 -في التعليم الثانوي الصناعي دور التعليم الجامعي في تطوير فلسفة وأىداف التعليم ما قبل الجامعي( 8889) ادلتساوي، عيشة 

- 0888 ، مصر،ادلؤسبر القومي السنوي السادس عشر )التعليم اجلامعي العربية ودورىا يف تطوير التعليم قبل اجلامعي يف مصر( 
0862    

لكلية التربية إعداد المعلم لمتطلبات الجودة التربوية في القرن الحادي والعشرين  مدى مالئمة برامج ( 8800) احملياوي، حياة-
 .829- 889    ،(28 )،ع، الكويت والتنمية رللة الثقافة ، االساسية في الكويت

 .02- 06 ،أبوظيب  والبحوث،، مركز اإلمارات للدراسات اإلسًتاتيجية العولمة وتنمية الموارد البشرية( 8882ادلصري، منري )-
-  Nessipbayeva, O., (2012) The   competencies of the modern teacher, Bulgarian comparative 

Education society, paper presented at the, Annual Meeting of the. Bulgarian comparative 

Education society  (10th , Kyustendil, Bulgaria Jun , 12-15-2012) 
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