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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 خالدجامعة امللك 

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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 الثالثفهرس المجلد 
 رقم الصفحة البحث عنوان اسم الباحث م

 إبراىيم ىادي بن علي  .1
 .طوىري

 بالمرحلة الرياضيات ومعلمات لمعلمي التدريبية االحتياجات
 المستقبل مدرسة متطلبات ضوء في االبتدائية

1-55 

5.  
 مداوي آل علي سالم محمد

 آل زيدان محمد/ الوادعي د
 محفوظ

 اإلسالمية التربية لمعلمي المقدمة التدريبية البرامج تقويم
   احتياجاتهم ضوء في االبتدائية بالمرحلة

56-55 

 العمري عبده شامي آدم. د  .3
 االنتشار واسعة المفتوحة اإللكترونية المقررات مع التعامل

(MOOCs )اإلنجليزية اللغة ومعلمات معلمي نظر وجهة من :
 والمقترحات والتحديات الفرص

51-71 

 عمران حسن أسماء. د  .4
 السيد محروس طو منى.د

 لطالب البيئية االستدامة قيم نشر في المعلم ألدوار مقترح تصور
 المدارس بعض على مطبقة ميدانية دراسة) الثانوية المرحلة
 (الشرقية بالمنطقة الثانوية

75-95 

 السعـيدي أحـمد حــنان. د  .5
 السعودية العربية المملكة في للمعلمين المهنية الرخصة

 (استشرافية رؤية)
96-159 

 العتيبي أحمد عائده  .6
 رؤية ضوء في اإلشراف عمليات تطوير في التربوي اإلسناد دور

 5535 السعودية العربية المملكة
115-133 

7.  
 مسعد صالح روان . أ

 الصيعري

 األداء مهارات بعض تحسين في الرقمية القصص استخدام أثر
 االبتدائي الثاني الصف في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي

 المنورة المدينة بمدارس

134-165 

 صديق عبداهلل خالد ريم أ.  .8
 بالمرحلة األولى بالصفوف الرياضيات معلمات أداء واقع

 الحادي القرن مهارات ضوء في المكرمة مكة بمدينة االبتدائية
 والعشرين

163-185 

9.  
 أبا علي صالح ميمونة. د

 الخيل
 العربية المملكة رؤية ضوء في للمعلمين المهنية التنمية واقع

 نظرىم وجهة من  5535 السعودية
186-555 

 535-556 النانو تكنولوجيا نحو الثانوية للمرحلة العلوم معلمات اتجاىات المسند سعود سلطانة .أ  .15
 الصبحي عثمان عفاف أ.  .11

 الصبحي عثمان وفيوأ. 
 المعايير ضوء في التنمية متطلبات ظل في العلوم معلمي كفايات
 ينبع بمدينة العلوم معلمات نظر وجهة من العالمية

533-565 

 ملوذ آل محمد حصة. د  .15
 الويب على القائمة المهنية التعلم مجتمعات تطبيقات توظيف

 معلمات لدى والعشرين الحادي القرن مهارات تنمية في 5.5
 عسير بمنطقة اإلجتماعية الدراسات

566-591 

13.  
 عطيو سمران سلوى. أ

 الجراري
 قدراتهم وتنمية الموىوبين احتياجات تلبية في المعلم دور

 اإلبداعية
595-337 

 365-338 ضوء في المستقبل بوابة مدارس لمعلمي التدريبية االحتياجات                                         المطيري سلطان أسماءأ.  .14
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 رقم الصفحة البحث عنوان اسم الباحث م
 والعشرين الحادي القرن مهارات السياري سليمان خلودأ.

 الرياض بمدينة المستقبل بوابة مدارس معلمي على ميدانية دراسة

15.  
 سعيد محمد منيرة أ.

 القحطاني

 برامج في التكنولوجية للمستحدثات المعلمين استخدام واقع
 من والعشرون الحادي القرن متطلبات ضوء في المهني التطوير
 نظرىم وجهة

366-386 

16.  
الفايدي  اهلل ضيف سهام. د
 محمد احمد فاطمة. د

   الحسن

 كفاءة من الرفع في ودورىا العمل رأس على التدريبية البرامج
   المعلم بأداء وعالقتها الفعالة التدريبية األساليب المعلم

387-459 

 الشدوخي علي بنت دالل. أ  .17
  اإلنجليزية اللغة ومعلمي لمشرفي المهني التطوير برنامج تقويم

 المملكة في للمعلمين المهنية  الممارسات معايير ضوء في
 السعودية العربية

415-458 

 ثواب علي محمد رحمة أ.  .18
 الشهراني

 المملكة في للمعلمين المهنية لتنمية تلفزيونية لقناة مقترح تصور
 وماليزيا الصين خبرتي ضوء في السعودية العربية

459-447 

 475-448 التربوي اإلشراف في seesaw برنامج لتفعيل مقترح تصور العتيبي سالم تركي ابتسام أ.  .19

 البدير ظاىر جواىر/ أ  .55
 مهارات تنمية في وفاعليتو البنائي التعلم على قائم تدريبي برنامج
 بالمرحلة العربية اللغة معلمات لدى المقروء فهم تدريس

 المتوسطة

471-497 

 518-498 السعودية العربية بالمملكة للمعلمين المهني التطوير تحديات  أبوزىير محمد أحمد زىور  .51
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. م طوهزي  زاهي  ب  ن هادي  ا   علي  ي 

   جبامعة امللك خالددكتوراه  احثب

 مناجه وطرق دتريس عامةختصص 
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 ملخص البحث
ىدف البحث إىل َتعرُّف االحتياجات التدريبية دلعلمي ومعلمات الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة 

( معلماً ومعلمًة يَُدرِّسون ٕٓٔادلستقبل، ولتحقيق ذلك مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة البحث من )
س التعليم العام مبنطقة جازان التعليمية مت اختيارىم بالطريقة العشوائية، ومت استخدام الرياضيات من ادلرحلة االبتدائية مبدار 

( احتياجًا تدريبيًا توزعت على زلورين مها: )االحتياجات التدريبية ادلعرفية، ٖٓاالستبانة كأداة للبحث حيث تضمنت )
 ومعلمات دلعلمي)ادلعرفية، والتقنية( التدريبية  أن االحتياجاتواالحتياجات التدريبية التقنية(، وقد أظهرت النتائج: 

فروق ذات  وكذلك عدم وجود .(عاليةجاءت بدرجة ) الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل
، )اجلنس ات( يف آراء أفرد عينة البحث حول زلاور االستبانة ككل وفقا دلتغي ٘ٓ.ٓداللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عدد سنوات اخلربة، الدورات التدريبية(. ويف ضوء ما مت التوصل إليو من نتائج مت تقدمي عدد من التوصيات وادلقًتحات من 
 أمهها: ضرورة بناء برامج تدريبية دلعلمي ومعلمات الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل.

 ت التدريبية، متطلبات مدرسة ادلستقبل، معلمو الرياضيات، ادلرحلة االبتدائية.االحتياجا الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
The study aimed at identifying the training needs of elementary 

math teachers in light of future school requirements. The descriptive 

analytical approach was used; the sample consisted of (120) male and 

female teachers teaching mathematics for the elementary educational stage 

in public schools in Jazan Educational District, who were randomly 

selected; a questionnaire was used as the study instrument where it 

included (30) training needs distributed in two axes: (cognitive training 

needs, and technical training needs). the results showed that: the (cognitive 

and technical) training needs of elementary math teachers in light of the 

future school requirements came in a (high) degree, the lack of statistically 

significant differences at (0.05) significance level in the opinions of the 

sample about the questionnaire axes as a whole according to the variables 

of (gender, years of experience, training courses). In light of the concluded 

results a number of recommendations were provided, the most important 

among which is: the need to construct training programs for male and 

female math teachers in light of future school requirements. 

 

Key words: training needs – future school requirements – math teachers – 
elementary stage.  
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 المقدمة:
من حتّوالت يف مجيع مناحي حياتنا االجتماعية واالقتصادية والتعليمية وما َنْشَهُده من سرعٍة متناميٍة  إنَّ ما نواِجُهو

يف ثورة االتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات، كل ذلك يُوِجُب علينا سرعة تقييم وضعنا احلايل والتخطيط دلواكبة ادلستجدات 
أداة حيويًة وفّعالًة يف اجملتمعات اإلنسانية، وإذا كان التعليم األداة احليوية يف  مبا يتوافق مع قيمنا ومبادئنا، ويُعترب التعليم

 اجملتمع؛ فإن ادلدرسة ىي ادلفتاح ونقطة البدء يف عملية إصالح التعليم وتطويره لُيواِكب حاجات اجملتمع وتطلعاتو. 
اجملاالت خاصة يف رلال التعليم، الذي ىو من أىم ويف ضوء ما تْشَهُده دول العامل من تغٍي تنموٍي كبي يف شىت 

القضايا التنموية ادلعاصرة؛ بسبب دوره البارز يف التنمية االقتصادية القومية للدول، ِلما خَيُْلقو من تنافٍس شديٍد بينها 
وادلنافسة والتََّميُّز )النجار، المتالك ادلعرفة فال تقدم اليوم إال للمبدعني ادلتميزين، ذوي العقول ادلنتجة القادرة على العطاء 

ٕٓٔٙ.) 
وىذا ما تسعى إليو مدرسة ادلستقبل، وىي نوع من ادلدارس اليت تقوم على اإلمكانات اذلائلة لتكنولوجيا ادلعلومات 
واالتصاالت، وتعمل على تشجيع الطالب على التعلم الذايت، وإتاحة الفرصة ذلم مبصادر التعلم ادلختلفة، واحلصول على 

ادلرئية( وذلك من خالل معامل احلاسبات ادللحقة هبا )علي،  -ادلقروءة -علومات بأشكاذلا ادلختلفة )ادلسموعةادل
ٕٕٓٔ.) 

وتُعدُّ مدرسة ادلستقبل من أىم ادلداخل اليت حظيت بقبوٍل واسٍع يف الدول ادلتقدمة استجابًة لالىتمام ادلتزايد بإعداد 
ات العصرية ادلتسارعة، ومزوٍد بادلهارات العصرية واالستشرافية الالزمة دلواجهة جيٍل جديد قادر على التكيف مع ادلتغي 

حتديات ادلستقبل ادلتالحقة، فأصبحت مدرسة ادلستقبل من ادلقومات األساسية للدول ادلتقدمة لبناِء مستقبلها التعليمي 
تغّية )مرسي وأمحد،  وحتقيق اجملتمع ادلدرسي ادلتجانس إلعداد أجياٍل تِفي مبتطلبات سوق العمل

ُ
 (.ٕ٘ٔٓادل

ولقد تعددت النظرة دلدرسة ادلستقبل، فهناك من ينظر دلزاياىا وفوائدىا ودواعي التفكي يف إنشائها، من خالل هتيئة 
 لكًتونية لتلك ادلدرسة، وىناك من ينظر إىل أن الطريق إىل ادلستقبل يأيت منالبيئة التعليمية ادلالئمة وتصميم ادلنظومة اإل

والتعلم  ،استخدام األلعاب االلكًتونية :مثل خالل جتارب حتفيز التعلم يف بيئة اللعب واحلركة بقاعات الدروس اليومية
د على مهارات التفاعل والتعاون )زايد، يواالستكشاف وحل ادلشكالت والتأكالعلمي، وإثارة اخليال  واحملاكاة، بالتقليد
ٕٖٓٔ.) 

ستقبل يف إتقان ادلعلم دلهارات التواصل والتعلم الذايت، وامتالك القدرة على توظيف وتتمثل أىم متطلبات مدرسة ادل
اسًتاتيجيات التفكي، والتمكن من فهم علوم العصر وتقنياتو ادلختلفة واكتساب مهارات تطبيقها، والقدرة على عرض 

 (.ٕٕٔٓاء الدرس )العربي، ادلادة العملية بشكٍل شليز، واستخدام التقومي ادلستمر والتغذية الراجعة أثن
التدريس يف مدرسة ادلستقبل قد فرض على ادلعلم دورًا جديدًا ومهارات جديدة تتفق مع طبيعة اجملتمع  كما أنَّ 

 الطالبن لقِّ فإن ادلعلم اليوم ال ديكن أن يكون كمعلم األمس يقف ليُ ِلذا  ؛ومِ يَ الذي انبثقت منو ومع فلسفتو وأىدافو وقِ 
 (.ٕ٘ٔٓاجملتمع )أبو عاقلة،  خارجالتكنولوجية اليت حتيطو ادلستجدات  عن ادلقررات منعزالً 

الرياضيات إحدى ادلواد األساسية اليت هتدف إىل تنمية مستويات التفكي العليا ومهارات حل ادلشكالت؛  عتربتُ و 
التعليم العام من رلموعة ولتحقيق التصور ادلعاصر حول الرياضيات انطلقت عمليات تطوير تعليم الرياضيات يف مراحل 



 .طىهري  هادي عليأ.          املسحقبل مدرسة محطلبات ضىء في الابحدائية باملرحلة الرياضيات ومعلمات ملعلمي الحدريبية الاححياجات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
5 

من ادلبادئ أمهها: إجيابية ادلتعلم ونشاطو الذىين دلعاجلة خربات الرياضيات، باإلضافة إىل توكيد دور التكنولوجيا يف تطوير 
 (.ٕٙٔٓبرامج تعليم الرياضيات مع تطوير أداء معلمي الرياضيات )القحطاين، 

م فإنَّ مدرسة ادلستقبل تسع ى إىل التطوير ادلهين ورفع مستوى أداء معلم الرياضيات وتوفي كافة وبناًء على ما تقدَّ
الفرص الالزمة لذلك من خالل نشر ثقافة التنمية ادلهنية وتدريب ادلعلم وحتسني أدائو وبناء قدراتو دلواكبة مستجدات 

 العملية التعليمية.
وتتقدم بشكٍل سريع، فهو وسيلة دلساعدة فأصبح تدريب معلمي الرياضيات أكثر ضرورة يف عصر تتطور فيو ادلعرفة 

ادلعلمني على مواكبة التقدم ادلعريف والتكنولوجي، حيث يقوم بتفعيل دور التعليم باعتباره أحد العناصر األساسية وادلسامهة 
يف حتقيق أىداف اخلطط التنموية، ومعاجلة جوانب القصور والضعف لدى ادلعلمني، ويزيد من شعور االنتماء لدى 

علمني جتاه مؤسساهتم، وأن التقدم ادلعريف والتكنولوجي ال يتم مواكبتو إال من خالل التدريب ادلستمر )الشهراين، ادل
ٕٕٓٔ .) 

ويعتمد صلاح عملية التدريب على حتديد االحتياجات التدريبية دلعلمي الرياضيات فهي احللقة األوىل والركيزة الرئيسية 
و التدريب إىل االجتاه الصحيح لتنمية كفايات ادلعلمني، كما حُتقق للتدريب عائداً واضحاً يستفيد  يف التدريب؛ حيث تُ َوجِّ

منو ادلعلمون، ولذلك فإن إمهال قياس وحتديد ىذه االحتياجات التدريبية باألسلوب العلمي الدقيق يهدد األساس الذي 
 يقوم عليو أي برنامج تدرييب.

ادلؤسسة الًتبوية مع تغي معطيات العصر ومستجداتو، وىذا يفرض على  ومن مث فإنو دلن الطبيعي أن تتغي أىداف
ادلؤسسة الًتبوية ادلتمثلة يف "مدرسة ادلستقبل" أن تُعيد النظر يف سياستها وأىدافها وفق صياغٍة جديدة للمهارات اليت 

فايات ادلتعلقة بتكنولوجيا ينبغي تنميتها لدى ادلعلم، فمدرسة ادلستقبل تتطلب تدريب ادلعلمني على ادلهارات والك
 (. ٕٚٔٓادلعلومات ودرلها يف التدريس )الرشيدي، 

ونظرًا للدور الكبي الذي دُتَث ُِّلُو ادلرحلة االبتدائية، حيث أهنا مرحلة إعداد النشء، وفيها يكتسب الطالب مهاراهتم 
 فهم التكنولوجيا وتوظيفها يف العملية التعليمية األساسية، متَّ الًتكيز على معلم الرياضيات بادلرحلة االبتدائية، حيث يعترب

أمراً بالغ األمهية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل؛ ومن ىنا نبعت فكرة البحث احلايل الذي يسعى لَِتعرُّف االحتياجات 
 التدريبية دلعلمي ومعلمات الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل. 

 حثمشكلة الب
زامًا على ادلؤسسات الًتبوية العمل على إجياد السبل ادلثلى لسد أصبح لِ  ،يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل

االحتياجات التدريبية دلعلمي سلتلف ادلواد الدراسية، ومن أىم ىذه ادلواد مادة الرياضيات؛ وعلى الرغم من اإلدراك العام 
بضرورة حتقيق ذلك اذلدف، إال أن ىناك العديد من ادلشكالت اليت تعًتض  لدى الباحثني والعاملني يف اجملال الًتبوي

 الوصول إليو بصورة ناجحة؛ وقد تعرضت الدراسات احلديثة ذات الصلة للعديد من تلك ادلشكالت.
( بضرورة ٕٚٔٓ؛ كيالين والصمادي، ٕٗٔٓ؛ عسيي، ٕٕٔٓويف ىذا الصدد أوصت دراسات )البلوي وسعيد، 

يبية تليب حاجات معلمي الرياضيات، وتشجيعهم على احلضور وادلشاركة يف ادلؤدترات والندوات وورش وضع برامج تدر 
 العمل مع تقدمي احلوافز ادلمكنة ذلم.
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عام يفتقرون إىل التدريب الكايف على  ( أن معلمي مادة الرياضيات بوجوٍ ٕٛٔٓدراسة العتييب )كما أكدت نتائج 
ختلفة يف تدريس ادلادة؛ فهناك العديد من الوسائل اليت ال يعرف ادلعلمون كيفية استخدامها، استخدام الوسائل التعليمية ادل

وذلك إىل جانب أن جتارهبم مع استخدام العديد من الوسائل التعليمية يقتصر على رلرد ادلشاىدة؛ وذلك يشي إىل وجود 
 فجوة يف سد االحتياجات التدريبية دلعلمي الرياضيات.

م يتضح أن معلمي الرياضيات ال يتم توجيههم على النحو الكايف إىل حتديد احتياجاهتم يف تطبيق  من خالل ما تقدَّ
أنشطة التدريب والتنمية ادلهنية ذاتية التوجيو، وحيتاجون ادلزيد من التدريب لتطوير كفاياهتم ادلهنية بشكٍل مناسب، وىذا 

حتياجات التدريبية لديهم. وبناًء على ما سبق دُيكن صياغة مشكلة البحث احلايل يؤثر سلبًا على الكفاءة يف استيفاء اال
يف سعيو لَِتعرُّف االحتياجات التدريبية دلعلمي ومعلمات الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل، 

 وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 أسئلة البحث:

الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ومعلمات دلعلمي التدريبية )ادلعرفية(  ما االحتياجات .ٔ
 ؟ادلستقبل

بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ما االحتياجات التدريبية )التقنية( دلعلمي ومعلمات الرياضيات  .ٕ
  ادلستقبل؟

( حول االحتياجات التدريبية )ادلعرفية والتقنية( ٘ٓ.ٓة )ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل .ٖ
عدد  –تُعزى دلتغيات )اجلنس  الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل ومعلماتدلعلمي 

 عدد الدورات التدريبية(؟ –سنوات اخلربة 
 أىداف البحث:

 يهدف البحث احلايل لتحقيق األىداف التالية:
  )الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء  ومعلماتدلعلمي التعرف على االحتياجات التدريبية )ادلعرفية، التقنية

 .متطلبات مدرسة ادلستقبل
 ( حول االحتياجات التدريبية ٘ٓ.ٓالكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) دلعلمي

عدد سنوات  –تُعزى دلتغيات )اجلنس  ئية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبلالرياضيات بادلرحلة االبتدا ومعلمات
 عدد الدورات التدريبية(. –اخلربة 

 أىمية البحث:
  ادلعلمني وادلعلمات أفراد العينة يف مدرسة ادلستقبل وأمهيتها يف تدريس احلايل يف معرفة رأي  ُيسهم البحثقد

 .الرياضيات بادلرحلة االبتدائية
  على سد االحتياجات التدريبية للمعلمني وادلعلمات يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل احلايل  البحث يساعدقد

  وحتسني كفاياهتم ادلهنية.
  ُمدرسة ادلستقبل والسعي للعمل وفقا دلتطلباهتاإىل أمهية  ادلسؤولني الًتبوينييف لفت انتباه  البحثسهم نتائج قد ت. 



 .طىهري  هادي عليأ.          املسحقبل مدرسة محطلبات ضىء في الابحدائية باملرحلة الرياضيات ومعلمات ملعلمي الحدريبية الاححياجات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
7 

  نتائج ىذا البحث يف تقدمي برامج تدريبية دلعلمي ومعلمات الرياضيات بادلرحلة قد تستفيد وزارة التعليم من
 االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل.

 :البحثحدود 
 الرياضيات  ومعلمات دلعلميحتديد االحتياجات التدريبية : تقتصر ىذه الدراسة على أواًل: الحدود الموضوعية

 بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل.
 يقتصر ىذا البحث على النطاق اجلغرايف احملدد للدراسة ادليدانية بادلملكة العربية السعودية ثانياً: الحدود المكانية :

 جازان.ة نطقمب
 للصفوف )الرابع واخلامس  رياضياتال عينة من معلمي ومعلمات يقتصر ىذا البحث على: ثالثاً: الحدود البشرية

 جازان. مبنطقةبادلرحلة االبتدائية  والسادس(
 ه.ٓٗٗٔ/ٜٖٗٔ: مت تطبيق ىذا البحث يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي رابعاً: الحدود الزمانية 

 مصطلحات البحث:
 :الحتياجات التدريبيةا

ا: "مجيع التغيات ٕٛٔٓعرَّفتها شرف ) ادلطلوب إحداثها يف الفرد بواسطة التدريب وادلتعلقة مبعارفو، ومهاراتو ( بأهنَّ
 (.ٕٙٚواجتاىاتو، ومستوى أدائو، واليت جتعلو قادرا على أداء مهامو الوظيفية بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية" )ص 

ات ادلطلوب إحداثها يف ادلعارف و  ا: رلموعة التَّغيُّ ادلهارات لدى معلم الرياضيات يف ويعرفها الباحث إجرائيًا بأهنَّ
 ادلرحلة االبتدائية ليصبح أكثر فاعلية يف أداء عملو ويتمكن من مواكبة متطلبات مدرسة ادلستقبل.

 مدرسة المستقبل:
( بأهنا: "نوع من ادلدارس تقوم على اإلمكانيات اذلائلة لتكنولوجيا احلاسبات واالتصال ٕ٘ٔٓعرَّفتها اخلطيب )

ة أنواعها، فهي مدرسة متطورة جدا باستخدام التكنولوجيا احلديثة وتعمل على تشجيع الطالب على وادلعلومات بكاف
 (.ٖٚالتعلم الذايت" )ص 

( بأهنا: "مؤسسة تعليمية تنشد التطور وتنهض على استشراف ادلستقبل وتتفاعل مع ٕٚٔٓوعرَّفتها الرشيدي )
 (.ٖٓٓا واالنفتاح على اجملتمع احمللي" )ص متطلبات العصر من خالل االىتمام بتدريب العاملني هب

ويُعرفها الباحث إجرائيًا بأهنا: ادلدرسة االبتدائية تعتمد على العمليات التدريسية وشلارسات اإلدارة التعليمية اليت من 
 حلديثة.شأهنا تأىيل الطالب للتعامل مع حتديات العصر احلديث باستخدام األجهزة والوسائل التعليمية التكنولوجية ا

 اإلطار النظري:
 أىمية تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين: 

ل حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني خطوة مهمة يف عملية التخطيط للتدريب؛ ألنو ُيْسِهم يف ترشيد  "ُيَشكِّ
أدائو وتزويده بادلعرفة  صناعة القرارات التدريبية، ورفع مستوى الكفاءة لدى ادلعلم ومساعدتو على معاجلة القصور يف

 (.ٕٓٚ، ص ٕٛٔٓوادلهارات الالزمة" )شرف، 
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مة  قدَّ
ُ

لذلك جيب تدريب ادلعلمني تَ َبعًا حلاجاهتم التدريبية، كما جيب إعادة النظر يف زلتوى الربامج التدريبية ادل
 (.ٜٕٔٓنظرىم فقط )خليفة،  للمعلمني؛ وذلك لتلبيًة الحتياجاهتم، دون أن تكون شُلَث َِّلًة لتوقعات ادلشرفني ووجهات

ُرز مع تطور مفاىيم الًتبية، وظهور ادلستحدثات التقنية؛  فاحلاجة إىل تدريب معلمي الرياضيات أثناء اخلدمة تَ ب ْ
ليكون ادلعلم متابعاً لتلك التطورات ادلختلفة، وذلك التسارع ادلعلومايت، وىذا ما جيعل التطوير ادلستمر للربامج التدريبية أمراً 

 (.ٖٕٔٓزامياً وال يتحقق ذلك إال بالتدريب القائم على حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة )الثقفي، إل
 يف لسد االحتياجات التدريبية دلعلمي الرياضيات فّعالة برامج تدريبية إىل ماسة حاجة ناكوبناًء على ما تقدم فإّن ى

تُركز على مواكبة ادلستجدات يف رلال تعليم الرياضيات، وإكساهبم حبيث  ،التعليم جودة حتسني يف ُتْسِهم تعليمية بيئة
 مهارات توظيف التكنولوجيا يف التدريس.

 متطلبات مدرسة المستقبل: 
تَ ُقود النظرة التحليلية لألدبيات إىل القول بأن مدرسة ادلستقبل تتطلب شلارسات تدريسية فاعلة، تسودىا مناخات 

ر عملية انتقال ادلعلومات، واتساقاً مع ما ذُِكر ديكن الزمالة وادلشاركة يف صناعة ا لقرار، وحترص على بناء شبكة اتصال تُ َيسِّ
 القول بأنَّ مدرسة ادلستقبل حتتاج جملموعة من ادلتطلبات جيب توافرىا لكي تستطيع حتقيق أىدافها. 

وجيا، أصبحت ىناك ضرورة ملحة إىل ففي ظل النمو ادلعريف ادلتسارع، والتطور السريع يف وسائل االتصال والتكنول
معلم ذي إمكانيات وقدرات ومواصفات نوعية متطورة ُتوائِم التطورات ادلذىلة اليت يشهدىا العامل، وعلى ذلك فادلعلم 
ن من مهارات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت، وُمِلم بأساليب  الذي يتطلبو العصر ىو معلم فاعل وباحث متمكِّ

 (.ٕ٘ٔٓتاِبع لكل جديد يف رلال ختصصو )عساف، تدريس ختصصو ومُ 
لالزمة لربط األنظمة الداخلية للمدارس اتوفي شبكة االنًتنت وبناًء على ما تقدم فإنَّ مدرسة ادلستقبل حتتاج إىل 

فايات ادلتعلقة الكو وضرورة تدريب ادلعلمني على ادلهارات  ،والربط بني ادلدارس وادلعلمني واآلباء والطلبة واجملتمع ،ادلختلفة
؛ وبالتايل أصبح ِلزامًا على معلمي الرياضيات بتكنولوجيا ادلعلومات وادلهارات والكفايات ادلتعلقة بتطوير العملية التعليمية

 التمتع بادلستوى الكايف من ادلعرفة بكيفية توظيف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف تدريس الرياضيات.
اختيار طرائق التدريس احلديثة يف توافرىا لدى معلمي الرياضيات بادلرحلة االبتدائية: ومن أىم ادلتطلبات الواجب 

وإدارة ادلناقشات بني الطالب، واستخدام اسًتاتيجيات التعلم النشط، واسًتاتيجيات التعلم الذايت،  الرياضيات،
جهزة ادلتنقلة يف التعليم )اخلزمي، واسًتاتيجيات حل ادلسألة، وتوظيف احلاسب واالنًتنت يف التعليم، واستخدام األ

ٕٓٔٛ.) 
؛ ٕٕٔٓ؛ العربي، ٕٛٔٓومن خالل مراجعة األدب الًتبوي والدراسات السابقة ادلتعلقة مبوضوع البحث )اخلزمي، 

( متَّ التوصل إىل قائمة مبتطلبات ٕٚٔٓ؛ كيالين والصمادي، ٕٙٔٓ؛ القحطاين، ٕٗٔٓ؛ عسيي، ٕٛٔٓالعتييب، 
الزم توافرىا لدى معلمي الرياضيات بادلرحلة االبتدائية تكوَّنت من نوعني من ادلتطلبات على النحو مدرسة ادلستقبل ال

 التايل:
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 أواًل: المتطلبات المعرفية:
 تنمية اجتاىات إجيابية لدى الطالب ضلو تعلم مادة الرياضيات. .ٔ
 الرياضيات.ية احلديثة يف تدريس مادة ملاستخدام الوسائل التعليمية وادلعينات ادلع .ٕ
 تنمية روح ادلبادأة والتجديد واالبتكار لدى الطالب. .ٖ
 توظيف اسًتاتيجيات التدريس اليت تنمي التفكي بأنواعو ادلختلفة لدى الطالب. .ٗ
 حتفيز الطالب لبناء االستنتاجات الرياضية وفقاً لتحليالت مناسبة .٘
 .التنويع يف أدوات التقومي مع مراعاة الفروق الفردية بني الطالب .ٙ
 إشراك الطالب يف أنشطة فردية ومجاعية مبا يراعي طبيعة موضوع الدرس. .ٚ
 تقدمي التغذية الراجعة بطرق سلتلفة إلرشاد الطالب يف الرياضيات وفقاً دلستواه التحصيلي. .ٛ
حل  تقدمي ادلبادئ الرياضية بالطريقة العلمية الصحيحة )استقصاء علمي، اكتشاف موجو، إسًتاتيجية .ٜ

 ادلسألة...وغيىا(.
 .تقومي مدى مالءمة مقرر الرياضيات ألىدافو ادلوضوعة مسبقاً  .ٓٔ
 .ابتكار أنشطة تعليمية متنوعة تتناسب مع ميول واىتمامات الطالب .ٔٔ
 .(STEMتوفي بيئة تعلم حتقق التكامل بني العلوم والتكنولوجيا واذلندسة والرياضيات ) .ٕٔ
 .داعية للمشكالت اليت يقابلوهنا يف حياهتم اليوميةتشجيع الطالب على تطبيق احللول اإلب .ٖٔ
 .تصميم خطط عالجية وإثرائية .ٗٔ
 .معرفة مفهوم التخطيط للتدريس بشكل عام وللرياضيات بشكل خاص .٘ٔ
 تنظيم البيئة الصفية ادلناسبة لتنفيذ طرائق التدريس ادلختلفة. .ٙٔ
 توظيف استخدام ادلطويات وتفعيلها. .ٚٔ

 ثانياً: المتطلبات التقنية:
 .توظيف بوابة ادلستقبل يف تدريس مادة الرياضيات .ٔ
 .استخدام إسًتاتيجيات التدريس الفعالة يف بيئات التعلم اإللكًتوين لتدريس ادلهارات الرياضية .ٕ
 .استخدام أجهزة تكنولوجيا التعليم مثل )الربوجكًت، السبورة الذكية، بررليات احلاسب اآليل( .ٖ
 .يف تدريس مادة الرياضياتتوظيف بعض مواقع التواصل االجتماعي  .ٗ
 .يف التقومي (E-Portfolio)استخدام ملف اصلاز الطالب اإللكًتوين  .٘
 القيام ببحوث إجرائية للوقوف على أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على تعليم وتعلم الرياضيات. .ٙ
لتعليمية ادلتعلقة بتعليم وتعلم ادلعرفة بأساسيات تصميم التعليم وخاصة تلك ادلتعلقة بتصميم الربامج وادلواقع ا .ٚ

 .الرياضيات
 .استخدام تطبيقات التعلم ادلتنقل لألجهزة الذكية يف تدريس مادة الرياضيات .ٛ
 حتديد مدى مالءمة نوع التكنولوجيا ادلستخدمة للمرحلة العمرية للطالب. .ٜ
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 .حتديد أساليب التفاعل بني الطالب واحملتوى الدراسي يف بيئات التعلم اإللكًتوين .ٓٔ
 .تكليف الطالب ببعض ادلشروعات الرقمية لالستغالل األمثل للتقنية .ٔٔ
 .تنمية مهارات إدارة ادلعلومات لدى الطالب .ٕٔ
 .معرفة أساليب إثارة دافعية الطالب للتعلم يف بيئات التعلم اإللكًتوين .ٖٔ
 .استخدام الكتاب االلكًتوين يف تدريس مادة الرياضيات .ٗٔ
 .تدمج الرياضيات باالستقصاء العلميإعداد خربات تعليمية تكنولوجية  .٘ٔ
 استخدام وسائط اتصال متنوعة إلثراء فرص التعلم. .ٙٔ

   :أىداف مدرسة المستقبل
 ( أبرز أىداف مدرسة ادلستقبل فيما يلي:ٕ٘ٔٓخلََّص أبو عاقلة ) 

 حتسني ادلخرجات التعليمية من خالل جتويد العمليات التعليمية. .ٔ
 والقدرة على التعامل مع ُمتغياتو.التطلع إىل بناء ادلستقبل  .ٕ
 احملافظة على القيم اإلسالمية السمحة وتعزيز اذلوية الوطنية. .ٖ
 بناء الفرد بناًء شامالً للجوانب العقلية والوجدانية وادلهارية. .ٗ
 اكساب ادلتعلمني ادلهارات اليت تؤىلهم دلستقبٍل منتج وإعدادىم حلياٍة مليئة باإلصلاز. .٘
 مات واالتصاالت يف البيئة ادلدرسية وخارجها وجعلها زلوراً أساسياً يف أداء ادلدرسة.توظيف تقنية ادلعلو  .ٙ
 توفي بيئة تعليمية تربوية ختدم ادلتعلم واجملتمع من خالل تفعيل الشراكة اجملتمعية. .ٚ

 :الدراسات السابقة
االحتياجات التدريبية للتطور ادلهين دلعلمي ومعلمات الرياضيات  تعرُّف( إىل ٕٕٔٓ) سعيدو  يدراسة البلو  ىدفت

( مشرفًا ومشرفة، ٜٖومعلمة، و) اً ( معلمٖٗٙيف التعليم العام بادلملكة العربية السعودية، واشتملت عينة الدراسة على )
توصلت للدراسة، وقد واعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، واستعانت باالستبانة كأداة 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة االحتياج لدى معلمي ومعلمات الرياضيات للتطور  الدراسة إىل وجود
 إىل طبيعة الوظيفة ولصاحل ادلشرفني يف اجملال الًتبوي. ىعز ادلهين تُ 

تكنولوجيا ادلعلومات ( دراسة ىدفت إىل التحقيق حول استخدام Mushayikwa, 2013وأجرى موشايكوا )
( ٜٕ٘) منعينة الدراسة  تواالتصاالت يف التنمية ادلهنية ذاتية التوجيو دلعلمي ماديت الرياضيات والعلوم بزديبابوي وتكون

وأظهرت الدراسة العديد من النتائج، كان  ،واعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي التحليلي القائم على االستبانة اً،معلم
ة استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف التنمية ادلهنية ذاتية التوجيو لدى أفراد عينة الدراسة أمهها: أن درج

 منخفضة.
( استخدام إطار معرفة احملتوى (Zhang, Parker, Koehler,& Eberhardt, 2015وتناولت دراسة 

وتكون رلتمع الدراسة من كل  ،علمية زلددة الًتبوي لفحص احتياجات ادلعلمني من التطوير ادلهين ادلوجود يف موضوعات
ادلشاركني يف برنامج تطوير مهين يستضيفو قسم تعليم العلوم يف إحدى اجلامعات الواقعة يف وسط غرب الواليات  ادلعلمني
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قائم دلادة العلوم؛ واعتمد الباحثون على ادلنهج الوصفي التحليلي ال اً ( معلمٛٔٔ) ىواشتملت عينة الدراسة عل ،ادلتحدة
ادلعلمني حباجة إىل التحسني يف جوانب سلتلفة من أن وأظهرت الدراسة العديد من النتائج كان من أمهها:  ،على االستبانة

 وأساليب التقومي.معرفة احملتوى الًتبوي: ادلتعلمني، واالسًتاتيجيات التعليمية، وادلناىج، 
ر الذي طرأ على العملية الًتبوية يف ضوء مفهوم ( فقد ىدفت إىل حتليل التطو walsh, 2015أما دراسة والش )

 من مدارس( مدرسة ٘٘، وتكونت عينة الدراسة من )التحليلي مدرسة ادلستقبل، واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي
 بريطانيا، وطبقت الدراسة على ادلعلمني والطلبة ومدراء ىذه ادلدارس، ومت استخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات، وقد

توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كان من أمهها: حتديد متطلبات إدارة مدرسة ادلستقبل على صعيد ادلتطلبات 
 .التقنية، وادلتطلبات البشرية

( التعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة دلعلمي الرياضيات يف ٕٚٔٓواستقصت دراسة كيالين والصمادي )
، واعتمدت ًا مبدينة تبوك( معلمٜٙدلناىج ادلطورة، ك، واشتملت عينة الدراسة على )ضوء متطلبات حتقيق أىداف ا

الدراسة على ادلنهج  الوصفي كمنهج للدراسة، واستعانت باالستبانة كأداة للدراسة، وقد توصلت الدراسة للعديد من 
بتدائية بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة، درجة االحتياجات التدريبية دلعلمي الرياضيات بادلرحلة االأن النتائج أمهها:  

للمتغيات  عدم وجود فروق دالة إحصائية يف االحتياجات التدريبية دلعلمي الرياضيات بادلرحلة االبتدائية تبعاً وكذلك 
 )ادلؤىل العلمي، عدد سنوات اخلربة، التدريب(.

مدرسة ادلستقبل بادلرحلة االبتدائية ( إىل الكشف عن درجة توافر متطلبات إدارة ٕٚٔٓىدفت دراسة الرشيدي )و 
يف مدينة تبوك ولتحقيق أىداف الدراسة مت استخدام ادلنهج الوصفي ادلسحي، كما مت االعتماد على االستبانة كأداة جلمع 

ها ( فردًا بني مديرة ومشرفة بادلرحلة االبتدائية، استجاب منٜٜٔالبيانات، واليت مت تطبيقها على رلتمع الدراسة البالغ )
 جاءتاستجابة أفراد رلتمع الدراسة جلميع ادلتطلبات  أنتوصلت الدراسة إىل وقد  ،الدراسة ة( فردًا شكلت عينٗٛٔ)
 .درجة توافر )متوسطة(ب

واقع االحتياجات التدريبية يف توظيف التقنية احلديثة يف تعليم وتعلم  تعرُّف( إىل ٕٛٔٓىدفت دراسة العتييب )كما 
( معلماً، واعتمدت الدراسة على ادلنهج ٚٙواشتملت عينة الدراسة على ) ة االبتدائية مبدينة الرياضالرياضيات يف ادلرحل

الوصفي كمنهج للدراسة، واستعانت باالستبانة كأداة للدراسة، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها: أن واقع 
تعلم الرياضيات يف ادلرحلة االبتدائية مبدينة الرياض جاء بدرجة االحتياجات التدريبية يف توظيف التقنية احلديثة يف تعليم و 

 متوسطة.
ف التصورات ادلختلفة دلدرسة ادلستقبل من وجهة نظر ( إىل تعرُّ ٕٛٔٓىدفت دراسة أبو الشيخ والعالمات )و 

تغيات وقد تكونت عينة وعالقتها ببعض ادل يف األردن ادلدارس يف مديرية تربية لواء القويسمة يادلشرفني الًتبويني ومدير 
ستبانة، االالباحثان  استخدمة العشوائية، ولتحقيق أىداف الدراسة يقمت اختيارىم بالطر  مشرفًا ومديراً ( ٜٜالدراسة من )

درجة تصور سلتلفة دلدرسة ادلستقبل وفقًا جملاالت الدراسة حيث حصلت اجملاالت الثمانية  :أظهرت نتائج الدراسةوقد 
 .ةعلى درجات مرتفع
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 إجراءات البحث:
  منهج البحث: 

وىو "أحد أشكال التحليل  الباحث باستخدام ادلنهج الوصفي التحليلي قاممن أجل حتقيق أىداف الدراسة؛ 
والتفسي العلمي ادلنظم لوصف ظاىرة أو مشكلة زلددة وتصويرىا كميًا عن طريق مجع البيانات ومعلومات معينة عن 

 (ٕٚٛ، صٕٛٓٓظاىرة أو مشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة" )عبد ادلؤمن، 
 :مجتمع البحث وعينتو

 .التعليمية جازان منطقة يف االبتدائية بادلرحلة الرياضيات ومعلمات معلميمجيع رلتمع البحث احلايل  يتضمن
أفراد عينة ويوضح اجلدول اآليت توزيع  .مت اختيارىم بالطريقة العشوائية معلمًا ومعلمة( ٕٓٔ) من البحثعينة  تكونتو 

 (.الدورات التدريبية -يف التدريس سنوات اخلربة -اجلنس)دلتغيات البحث وفقاً 
 (.الدورات التدريبية -الخبرة عدد سنوات -الجنس)لمتغيرات ( توزيع أفراد العينة وفقا 1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الجنس م
 %59.2 71 ذكر 1
 %40.8 49 أنثى 5
 النسبة المئوية التكرار الخبرة عدد سنوات م
 %9.2 11 سنوات 5أقل من  1
 %66.7 80 سنوات 15سنوات إلى اقل من  5من  5
 %24.2 29 سنوات فأكثر 15 3
 النسبة المئوية التكرار الدورات التدريبية م
 %3.3 4 تدريبية لم أحصل على أي دورات 1
 %71.7 86 دورات تدريبية 3إلى  1من  5
 %25.0 30 دورات تدريبية 3أكثر من  3

 %100.0 120 المجموع
%( من أفراد العينة 9ٛٓٗ، بينما نسبة )ذكور%( من أفراد العينة 9ٕٜ٘( أن نسبة )ٔضح من اجلدول رقم )يتَّ 

%( من 9ٚٙٙسنوات، بينما نسبة ) ٘أقل من  لديهم خربة يف التدريس لفًتة %( من أفراد العينة9ٕٜنسبة )إناث؛ وأن 
%( من أفراد العينة 9ٕٕٗسنوات، بينما نسبة ) ٓٔسنوات إىل أقل من  ٘أفراد العينة لديهم خربة يف التدريس لفًتة من 

%( من أفراد العينة غي حاصلني على أي دورات 9ٖٖسنوات فأكثر؛ كما أن نسبة ) ٓٔلديهم خربة يف التدريس لفًتة
%( من أفراد ٕ٘دورات تدريبية، بينما نسبة ) (ٖإىل  ٔ) %( من أفراد العينة حاصلني على9ٚٔٚتدريبية، بينما نسبة )

 ورات تدريبية.د ٖالعينة حاصلني على أكثر من
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 :أداة البحث
بإعداد قائمة االطالع على األدب الًتبوي، والدراسات السابقة ادلتعلقة مبوضوع البحث، قام الباحث  بعد أن متَّ 

واليت من  مبتطلبات مدرسة ادلستقبل دلعلمي الرياضيات بادلرحلة االبتدائية تكوَّنت من )متطلبات معرفية ومتطلبات تقنية(
بعد ذلك متَّ عرض االستبانة يف صورهتا األولية على عدد من ، يف صورهتا األولية نتجت زلاور وعبارات االستبانةخالذلا 

( زلكمًا حيث طُِلب منهم إبداء الرأي يف االستبانة من حيث سالمة صياغة العبارات، ومناسبتها ٕٔاحملكمني بلغ )
%( فأكثر من احملكمني، كما مت ٓٛاليت حصلت على نسبة موافقة ) للمحور الذي تنتمي إليو، ومت اإلبقاء على العبارات

على يف صورهتا النهائية قد احتوت االستبانة و  تعديل صياغة بعض العبارات يف ضوء ما أبداه احملكمون من مالحظات،
 جزأين رئيسيني:
 الدورات التدريبية(. -عدد سنوات اخلربة  -ويشتمل على البيانات األولية ألفراد العينة وىي )اجلنس الجزء األول:
( عبارة موزعة على زلورين ٖٓالنهائية من ) صورهتا: ويشتمل على زلاور االستبانة وقد تكونت االستبانة يف الجزء الثاني
  رئيسيني مها:

 " :الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات ومعلمات دلعرفية دلعلمي االحتياجات التدريبية االمحور األول
  ( عبارة.٘ٔويتكون من ) مدرسة ادلستقبل"

  :الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات  ومعلمات"االحتياجات التدريبية التقنية دلعلمي المحور الثاني
 ( عبارة.٘ٔويتكون من )" مدرسة ادلستقبل

( هبدف ال أوافق بشدة -ال أوافق -أوافق إىل حد ما -أوافق -ي )أوافق بشدةمت استخدام مقياس ليكرت اخلماسو 
الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء  ومعلمات التعرف على التعرف على االحتياجات التدريبية ادلعرفية والتقنية دلعلمي

 متطلبات مدرسة ادلستقبل.
 صدق أداة البحث:

 االتساق الداخلي ألداة البحث:صدق  (1
 االستبانة:صدق االتساق الداخلي لمحاور  ( أ

معلمًا ومعلمًة من خارج  (ٖٓاالستطالعية )ن= مت حساب صدق االتساق الداخلي وفقًا الستجابات أفراد العينة
نتمي إليو العبارة حبساب معامل ارتباط بيسون بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي ت، وذلك عينة البحث

 ( التايل:ٕمن زلاور االستبانة كما يوضح نتائجها جدول )
معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو العبارة من  (5جدول )

 محاور االستبانة
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات مدرسة  ومعلمات"االحتياجات التدريبية المعرفية لمعلمي المحور األول 

 المستقبل"
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

ٔ 0.482** ٙ 0.681** ٔٔ 0.749** 
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات مدرسة  ومعلمات"االحتياجات التدريبية المعرفية لمعلمي المحور األول 
 المستقبل"

ٕ 0.519** ٚ 0.818** ٕٔ 0.604** 
ٖ 0.478** ٛ 0.762** ٖٔ 0.377* 
ٗ 0.883** ٜ 0.656** ٔٗ 0.669** 
٘ 0.710** ٔٓ 0.859** ٔ٘ 0.555** 

الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات مدرسة  ومعلمات المحور الثاني: "االحتياجات التدريبية التقنية لمعلمي
 المستقبل"

ٔ 0.560** ٙ 0.377* ٔٔ 0.757** 
ٕ 0.813** ٚ 0.352* ٕٔ 0.633** 
ٖ 0.595** ٛ 0.829** ٖٔ 0.759** 
ٗ 0.829** ٜ 0.878** ٔٗ 0.740** 
٘ 0.878** ٔٓ 0.793** ٔ٘ 0.536** 

 (5.51** دال إحصائياً عند مستوى الداللة )
 (5.55* دال إحصائياً عند مستوى الداللة )

( السابق أن معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو العبارة من ٕ من جدول )يتبنيَّ 
(، وجاءت مجيع قيم معامالت االرتباط قيم عالية ٔٓ.ٓزلاور االستبانة جاءت مجيعهاً دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

دلعلمي الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات : "االحتياجات التدريبية ادلعرفية احملور األولحيث تراوحت يف 
"االحتياجات  احملور الثايناوحت معامالت االرتباط يف (. بينما تر 9ٖٛٛٓ**-9ٖٚٚٓ)* بنيما  مدرسة ادلستقبل"

-9ٖٚٚٓ)*بني  الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل"ومعلمات التدريبية التقنية دلعلمي 
 شلا يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي لعبارات زلاور االستبانة.(؛ 9ٛٚٛٓ**

 الصدق البنائي العام لمحاور االستبانة: ( ب
مت التحقق من الصدق البنائي حملاور االستبانة من خالل إجياد معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل زلور 

 يوضح نتائجها اجلدول التايل:واجملموع الكلي لالستبانة، و 
 معامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لمحاور االستبانة (ٖ) جدول

 معامل االرتباط المحور م

ٔ 
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ومعلمات "االحتياجات التدريبية المعرفية لمعلمي المحور األول 

 المستقبل"ضوء متطلبات مدرسة 
0.817** 

ٕ 
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء ومعلمات المحور الثاني: "االحتياجات التدريبية التقنية لمعلمي 

 متطلبات مدرسة المستقبل"
0.798** 

 (5.51** دال إحصائياً عند مستوى الداللة )
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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( السابق أن قيم معامالت االرتباط حملاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم ٖ)رقم  من اجلدول يتبنيَّ 
(؛ شلا يدل ٔٓ.ٓوكانت مجيعها دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) (9ٛٔٚٓ**-9ٜٚٛٓ)* بنيما مرتفعة حيث تراوحت 

 على توافر درجة عالية من الصدق البنائي حملاور االستبانة.
 :ثبات االستبانة (5

مت التحقق من ثبات االستبانة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ؛ حيث مت تطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة 
 ( معلماً ومعلمة من خارج عينة البحث، مث حساب قيمة معامل ألفا كرونباخ كما يف اجلدول اآليت:ٖٓمن )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة (4) جدول
 معامل ألفا كرونباخ الفقرات عدد المحور م

1 
الرياضيات  ومعلمات "االحتياجات التدريبية المعرفية لمعلميالمحور األول 

 بالمرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل"
15 0.879 

الرياضيات  ومعلمات المحور الثاني: "االحتياجات التدريبية التقنية لمعلمي 5
 بالمرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل"

15 0.886 

 0.822 30 المجموع

( السابق أن قيم معامالت الثبات حملاور االستبانة جاءت بقيم عالية حيث تراوحت قيم ٗضح من اجلدول رقم )يتَّ 
قيمة معامل الثبات الكلي حملاور االستبانة وبلغت (، 9ٛٛٙٓ**-9ٜٛٚٓ)*بني ما معامالت الثبات حملاور االستبانة 

(؛ وتشي ىذه القيم من معامالت الثبات إىل صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها 9ٕٕٛٓ)
 .والوثوق هبا

الرياضيات بالمرحلة ومعلمات لمعلمي  )المعرفية( االحتياجات التدريبية"ما عرض ومناقشة السؤال األول: 
 ؟"تدائية في ضوء متطلبات مدرسة المستقبلاالب

احملور األول  لكل عبارة من عباراتلإلجابة على ىذا السؤال، مت حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري 
، مث "االحتياجات التدريبية )ادلعرفية( دلعلمي ومعلمات الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل"

 ، وكانت النتائج كما يلي:على ادلتوسط احلسايب تنازلياً بناءً  األبعادب تلك ترتي
االحتياجات التدريبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول  (5جدول )
 الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات مدرسة المستقبلومعلمات لمعلمي  (المعرفية)

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

 درجة االستجابة

توظيف اسًتاتيجيات التدريس اليت تنمي التفكي  ٗ
 بأنواعو ادلختلفة لدى الطالب

 عالية جداً  1 0.999 4.29

 عالية جداً  2 0.783 4.26 تنمية روح ادلبادأة والتجديد واالبتكار لدى الطالب ٖ
 عالية جداً  3 0.941 4.23مفهوم التخطيط للتدريس بشكل عام  معرفة ٘ٔ
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

 درجة االستجابة

 وللرياضيات بشكل خاص
 عالية 4 0.944 4.18 تصميم خطط عالجية وإثرائية ٗٔ

ابتكار أنشطة تعليمية متنوعة تتناسب مع ميول  ٔٔ
 واىتمامات الطالب

 عالية 5 1.009 4.13

بطرق سلتلفة إلرشاد الطالب يف تقدمي التغذية الراجعة  ٛ
 الرياضيات وفقاً دلستواه التحصيلي

 عالية 6 0.972 4.12

تقدمي ادلبادئ الرياضية بالطريقة العلمية الصحيحة  ٜ
)استقصاء علمي، اكتشاف موجو، إسًتاتيجية حل 

 ادلسألة...وغيىا(.

 عالية 7 0.986 4.11

وادلعينات ادلعملية احلديثة استخدام الوسائل التعليمية  ٕ
 يف تدريس مادة الرياضيات

 عالية 8 0.860 4.09

التنويع يف أدوات التقومي )اختبارات، مشروعات،  ٙ
 مطويات( مع مراعاة الفروق الفردية بني الطالب

 عالية 9 1.014 4.07

تقومي مدى مالءمة مقرر الرياضيات ألىدافو ادلوضوعة  ٓٔ
 مسبقاً 

 عالية 10 1.036 4.05

تنمية اجتاىات إجيابية لدى الطالب ضلو تعلم مادة  ٔ
 الرياضيات

 عالية 11 0.935 4.00

إشراك الطالب يف أنشطة فردية ومجاعية مبا يراعي  ٚ
 طبيعة موضوع الدرس

 عالية 12 0.948 3.99

 حتفيز الطالب لبناء االستنتاجات الرياضية وفقاً  ٘
 لتحليالت مناسبة

 عالية 13 1.045 3.97

توفي بيئة تعلم حتقق التكامل بني العلوم والتكنولوجيا  ٕٔ
 (STEM)واذلندسة والرياضيات 

 ضعيفة جداً  14 1.652 2.71

تشجيع الطالب على تطبيق احللول اإلبداعية  ٖٔ
 للمشكالت اليت يقابلوهنا يف حياهتم اليومية

 ضعيفة جداً  15 0.804 1.59

 عالية --- 0.655 3.76 المتوسط الحسابي اإلجمالي للمحور األول
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الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ومعلمات ( السابق أن االحتياجات التدريبية ادلعرفية دلعلمي ٘ من اجلدول )يتبنيَّ 
( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث جاء ادلتوسط العام عاليةجاءت بدرجة ) ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل

بني ما  األولاالضلرافات ادلعيارية لعبارات احملور  تراوحت(؛ و 9ٙ٘٘ٓ( باضلراف معياري بلغ )9ٖٚٙ) األولللمحور 
  آراء أفراد العينة حول تلك العبارات. جتانس؛ شلا يوضح منخفضةوىي قيم  (9ٜٜٜٓ-9ٖٚٛٓ)

( وىي قيم 9ٕٙ٘ٔ-9ٜٓٓٔ)ما بني  (ٕٔ-ٔٔ-ٓٔ-ٙ-٘للعبارات رقم )االضلرافات ادلعيارية  بينما تراوحت
 آراء أفراد العينة حول تلك العبارات. تباين؛ شلا يوضح مرتفعة

توظيف اسًتاتيجيات التدريس اليت تنمي التفكي بأنواعو ادلختلفة لدى ( )ٗوجاءت يف الًتتيب األول العبارة )
تنمية ( )ٖ(، يليها يف الًتتيب الثاين العبارة رقم )9ٜٜٜٓ(، واضلراف معياري بلغ )9ٕٜٗيب بلغ )( مبتوسط حساالطالب

(، بينما 9ٖٚٛٓ) (، واضلراف معياري بلغ9ٕٙٗ( مبتوسط حسايب بلغ )روح ادلبادأة والتجديد واالبتكار لدى الطالب
احللول اإلبداعية للمشكالت اليت يقابلوهنا يف  تشجيع الطالب على تطبيق( )ٖٔجاءت يف الًتتيب األخي العبارة رقم )

 األول(، وجاءت باقي عبارات احملور 9ٛٓٗٓ(، واضلراف معياري بلغ )9ٜ٘ٔ( مبتوسط حسايب بلغ )حياهتم اليومية
 اتجاخلاص ب  )االحتياجات التدريبية ادلعرفية دلعلمي الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل( بدر 

 .عالية استجابة
توظيف اسًتاتيجيات التدريس اليت تنمي التفكي بأنواعو ادلختلفة لدى ( )ٗويرى الباحث أن حصول العبارة )

طبيعة مادة إىل  ىعز أفراد عينة الدراسة قد يُ  ادلعلمني وادلعلمات ( من وجهة نظرعالية جداً ) احتياجعلى درجة  (الطالب
تدريسها الًتكيز على تنمية التفكي لدى الطالب، وكذلك قلة اإلمكانات ادلادية ادلتاحة إلدارات الرياضيات واليت يتطلب 

ادلدارس واليت حتول دون قدرهتا على توفي ادلزيد من الدورات التدريبية للمعلمني لتنمية كفاياهتم ادلهنية وادلعرفية ادلتعلقة 
 أنواعو ادلختلفة لدى الطالب.بتوظيف اسًتاتيجيات التدريس اليت تنمي التفكي ب

حيث توصلت  (Zhang et al., 2015چانج وآخرون )وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليو نتيجة دراسة 
 .ادلعلمني حباجة إىل التحسني يف جوانب سلتلفة من معرفة احملتوى الًتبوي: ادلتعلمني، واالسًتاتيجيات التعليميةإىل أن 

أن واقع االحتياجات اليت توصلت إىل  (ٕٛٔٓدراسة العتييب )ع ما أشارت إليو نتيجة بينما ختتلف تلك النتيجة م
 .التدريبية يف توظيف التقنية احلديثة يف تعليم وتعلم الرياضيات يف ادلرحلة االبتدائية مبدينة الرياض جاء بدرجة متوسطة

الرياضيات بالمرحلة االبتدائية  ومعلمات لمعلمي )التقنية(االحتياجات التدريبية "ما : الثانيعرض ومناقشة السؤال 
 ؟"في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل

 الثايناحملور  لكل عبارة من عباراتلإلجابة على ىذا السؤال، مت حساب ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري 
"، مث  يف ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبلالرياضيات بادلرحلة االبتدائية  ومعلمات دلعلمي )التقنية("االحتياجات التدريبية 

 ( التايل:ٙ)رقم تنازلياً بناء على ادلتوسط احلسايب كما تبني نتائج اجلدول  األبعادترتيب تلك 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول االحتياجات التدريبية   (6جدول )
 الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات مدرسة المستقبلومعلمات لمعلمي  )التقنية(

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

 عالية جداً  1 0.589 4.58 توظيف بوابة المستقبل في تدريس مادة الرياضيات ٔ
التعلم معرفة أساليب إثارة دافعية الطالب للتعلم في بيئات  ٖٔ

 اإللكتروني
 عالية جداً  2 0.790 4.32

 عالية جداً  3 0.765 4.31 تنمية مهارات إدارة المعلومات لدى الطالب ٕٔ
استخدام إستراتيجيات التدريس الفعالة في بيئات التعلم  ٕ

 اإللكتروني لتدريس المهارات الرياضية
 عالية جداً  4 0.893 4.29

بين الطالب والمحتوى الدراسي في  تحديد أساليب التفاعل ٓٔ
 بيئات التعلم اإللكتروني

 عالية جداً  5 0.783 4.26

تحديد مدى مالءمة نوع التكنولوجيا المستخدمة للمرحلة  ٜ
 العمرية للطالب

 عالية جداً  6 0.833 4.25

 E-Portfolioاستخدام ملف انجاز الطالب اإللكتروني  ٘
 في التقويم

 عالية جداً  7 0.833 4.25

استخدام تطبيقات التعلم المتنقل لألجهزة الذكية في تدريس  ٛ
 مادة الرياضيات

 عالية جداً  8 0.978 4.21

توظيف بعض مواقع التواصل االجتماعي في تدريس مادة  ٗ
 الرياضيات

 عالية جداً  9 0.978 4.21

الرقمية لالستغالل األمثل تكليف الطالب ببعض المشروعات  ٔٔ
 للتقنية

 عالية 10 0.820 4.09

استخدام أجهزة تكنولوجيا التعليم مثل )البروجكتر، السبورة  ٖ
 الذكية، برمجيات الحاسب اآللي(

 عالية 11 1.266 4.04

إعداد خبرات تعليمية تكنولوجية تدمج الرياضيات باالستقصاء  ٘ٔ
 العلمي

 عالية 12 1.048 3.86

ٔٗ 
 استخدام الكتاب االلكتروني في تدريس مادة الرياضيات

 عالية 13 0.961 3.79

القيام ببحوث إجرائية للوقوف على أثر تكنولوجيا المعلومات  ٙ
 واالتصاالت على تعليم وتعلم الرياضيات

 ضعيفة 14 1.053 1.91
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المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 االستجابة

وخاصة تلك المتعلقة المعرفة بأساسيات تصميم التعليم  ٚ
بتصميم البرامج والمواقع التعليمية المتعلقة بتعليم وتعلم 

 الرياضيات

 ضعيفة جداً  15 0.850 1.68

 عالية --- 0.559 3.87 المتوسط الحسابي اإلجمالي للمحور الثاني
الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ومعلمات دلعلمي  التقنيةاالحتياجات التدريبية أن ( السابق ٙ من اجلدول )يتبنيَّ 

( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث جاء ادلتوسط العام عاليةجاءت بدرجة ) ضوء متطلبات مدرسة ادلستقبل
بني ما  الثايناالضلرافات ادلعيارية لعبارات احملور  تراوحت(؛ و 9ٜ٘٘ٓ( باضلراف معياري بلغ )9ٖٛٚ) الثاينللمحور 

 بينما تراوحت آراء أفراد العينة حول تلك العبارات. جتانس؛ شلا يوضح منخفضة( وىي قيم 9ٜٚٛٓ-9ٜ٘ٛٓ)
آراء أفراد  تباين؛ شلا يوضح مرتفعة( وىي قيم 9ٕٙٙٔ-9ٓٗٛٔ)ما بني  (٘ٔ-ٙ-ٖللعبارات رقم )االضلرافات ادلعيارية 

 العينة حول تلك العبارات.
( مبتوسط حسايب بلغ توظيف بوابة ادلستقبل يف تدريس مادة الرياضيات( )ٔوجاءت يف الًتتيب األول العبارة )

معرفة أساليب إثارة دافعية الطالب ( )ٖٔ(، يليها يف الًتتيب الثاين العبارة رقم )9ٜ٘ٛٓ(، واضلراف معياري بلغ )9٘ٛٗ)
(، بينما جاءت يف 9ٜٚٓٓ) (، واضلراف معياري بلغ9ٖٕٗ( مبتوسط حسايب بلغ )للتعلم يف بيئات التعلم اإللكًتوين

ادلعرفة بأساسيات تصميم التعليم وخاصة تلك ادلتعلقة بتصميم الربامج وادلواقع التعليمية ( )ٚالًتتيب األخي العبارة رقم )
(، وجاءت باقي عبارات 9ٛ٘ٓٓ(، واضلراف معياري بلغ )9ٙٛٔ( مبتوسط حسايب بلغ )ادلتعلقة بتعليم وتعلم الرياضيات

الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات ومعلمات دلعلمي  التقنيةاص ب  )االحتياجات التدريبية اخل الثايناحملور 
 .عالية استجابة اتمدرسة ادلستقبل( بدرج

الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء ومعلمات دلعلمي  التقنيةويرى الباحث أن حصول االحتياجات التدريبية 
كثرة احتياجات إىل   ىعز ( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة قد يُ عاليةعلى درجة استجابة ) بلمتطلبات مدرسة ادلستق

ادلعلمني التقنية واليت يتوجب عليهم اكتساهبا لتطوير أدائهم التدريسي وحتسني سلرجات العملية التعليمية؛ ورمبا كان السبب 
اء اخلدمة وقلة االىتمام بتطبيق االسًتاتيجيات واألساليب يف ذلك ىو ضعف االىتمام بإعداد معلمي الرياضيات قبل وأثن

 التدريسية اإللكًتونية واليت أثبتت صلاحاً يف العديد من ادلدارس سواء على ادلستوى اإلقليمي أو الدويل.
على الًتتيب  (توظيف بوابة ادلستقبل يف تدريس مادة الرياضيات( )ٔالعبارة رقم )كما يرى الباحث أن حصول 

ً من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات أفراد العينة رمبا يرجع إىل أن بوابةاالو   يف تزال ال ادلستقبل ل وبدرجة احتياج عالية جدا
عليها بالشكل الذي يسمح ذلم بتنمية كفاياهتم ادلهنية  االبتدائية ادلرحلة معلمي تدريب يتم وملَ  العام ىذا تطبيقها بداية

 ,Mushayikwaموشايكوا )وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليو نتيجة دراسة  وتدريس الرياضيات من خالذلا.
أن درجة استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف التنمية ادلهنية ذاتية التوجيو لدى أفراد اليت توصلت إىل  (2013

 .)منخفضة(من ادلعلمني عينة الدراسة 



 .طىهري  هادي عليأ.          املسحقبل مدرسة محطلبات ضىء في الابحدائية باملرحلة الرياضيات ومعلمات ملعلمي الحدريبية الاححياجات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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حول  5.55ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الثالثعرض ومناقشة السؤال 
تُعزى  الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات مدرسة المستقبلومعلمات لمعلمي االحتياجات التدريبية 

 عدد الدورات التدريبية(؟ –عدد سنوات الخبرة  –لمتغيرات )الجنس 
 الجنس: لمتغير فروق وفقاً أ: ال

 الباحث ( قام )اجلنسدلتغي وفقاً والدرجة الكلية  االستبانةبني إجابات أفراد العينة حملاور  عن وجود فروق للكشف
لتوضيح داللة الفروق يف إجابات مفردات عينة الدراسة " Independent Samples Test " )ت( اختبار بتطبيق

 (:ٚاجلنس كما موضح يف اجلدول التايل رقم ) طبقاً دلتغي
 (7) جدول

( للفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة Independent Samples Test" ) اختبار تنتائج " 
 الجنسطبقاً إلى اختالف متغير  االستبانة والدرجة الكليةحول محاور 

 االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب ن اجلنس احملور
درجات 

 مستوى الداللة الداللة قيمة "ت" احلرية

"االحتياجات التدريبية  األول احملور
الرياضيات ومعلمات دلعلمي  ادلعرفية

بادلرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات 
 مدرسة ادلستقبل"

 0.69854 3.6798 71 ذكر

118 
-

1.682- 0.095 
غي دالة عند 

 مستوى
 0.57325 3.8830 49 انثى 0.05>  

 التقنية"االحتياجات التدريبية  احملور الثاين
الرياضيات بادلرحلة ومعلمات دلعلمي 

االبتدائية يف ضوء متطلبات مدرسة 
 ادلستقبل"

 0.52866 3.8892 71 ذكر

118 0.451 0.653 
غي دالة عند 

 مستوى
 0.60609 3.8422 49 انثى 0.05>  

 الدرجة الكلية
 0.45502 3.7845 71 ذكر

118 -
.895- 0.373 

غي دالة عند 
 مستوى

 0.49035 3.8626 49 انثى 0.05>  

 ما يلي: (ٚضح من خالل نتائج اجلدول رقم )يتَّ 
 األوليف آراء أف   رد عين   ة البح   ث ح   ول احمل   ور  (9ٓ٘ٓ)توج   د ف   روق ذات دالل   ة إحص   ائية عن   د مس   توى الدالل   ة ال  -

 متطلب ات مدرس ة ادلس تقبل"الرياض يات بادلرحل ة االبتدائي ة يف ض وء ومعلم ات دلعلم ي  ادلعرفي ة"االحتياجات التدريبية 
 .اجلنسدلتغي  وفقاً 

يف آراء أف  رد عين  ة البح   ث ح  ول احمل  ور الث   اين:  (9ٓ٘ٓ)ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص   ائية عن  د مس  توى الدالل   ة  -
 الرياض يات بادلرحل ة االبتدائي  ة يف ض وء متطلب  ات مدرس ة ادلس  تقبل"ومعلم  ات دلعلم ي  التقني  ة"االحتياج ات التدريبي ة 

 .اجلنسدلتغي  وفقاً 



 .طىهري  هادي عليأ.          املسحقبل مدرسة محطلبات ضىء في الابحدائية باملرحلة الرياضيات ومعلمات ملعلمي الحدريبية الاححياجات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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يف آراء أف رد عين  ة البح ث ح  ول زل اور االس  تبانة  ( 9ٓ٘ٓ)توج د ف روق ذات دالل  ة إحص ائية عن  د مس توى الدالل  ة ال  -
 .اجلنسدلتغي  ككل وفقاً 

ورمبا يُعزى السبب يف ذلك من وجهة نظر أغلب أفراد عينة البحث إىل تقارب ادلستويات ادلعرفية والتقنية بني 
ينة البحث حول زلاور االستبانة؛ نظراً لتقارب أساليب واسًتاتيجيات التدريب بينهم قبل وأثناء اخلدمة ويف ادلعلمني أفراد ع

شلا قارب بني إجابات أغلب أفراد العينة حول زلاور االستبانة  التعليمية جازان ظل تشابو أساليب اإلدارات ادلدرسية مبنطقة
 ودرجتها الكلية.

اليت توصلت إىل أنو  (Mushayikwa, 2013موشايكوا )شارت إليو نتيجة دراسة وتتفق تلك النتيجة مع ما أ
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث متغي اجلنس بني استجابات أفراد عينة الدراسة

 :سنوات الخبرة عدد لمتغير الفروق وفقاً -ب
للفروق في ( One Way Anovaنتائج " تحليل التباين األحادي " ) (8الجدول ) 

 سنوات الخبرة عدد إجابات مفردات عينة الدراسة حول محاور الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير

 مربع عدد درجات الحرية مجموع المربعات  المحور
 المتوسط

أداة اإلحصاء 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

 لمعلمي المعرفية"االحتياجات التدريبية  األول المحور
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء  ومعلمات

 متطلبات مدرسة المستقبل"

 0.333 0.145 2 0.289 بين المجموعات
 --- 0.435 117 50.838 داخل المجموعات 0.717

 --- --- 119 51.127 المجموع

 لمعلمي التقنية"االحتياجات التدريبية  المحور الثاني
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء  ومعلمات

 متطلبات مدرسة المستقبل"

 0.123 0.039 2 0.078 بين المجموعات
 --- 0.318 117 37.183 داخل المجموعات 0.884

 --- --- 119 37.261 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.122 0.027 2 0.055 بين المجموعات

 --- 0.224 117 26.157 داخل المجموعات 0.885
 --- --- 119 26.211 المجموع

 ما يلي: (ٛضح من خالل نتائج اجلدول رقم )يتَّ 
 األوليف آراء أف   رد عين   ة البح   ث ح   ول احمل   ور  (9ٓ٘ٓ)توج   د ف   روق ذات دالل   ة إحص   ائية عن   د مس   توى الدالل   ة ال  -

 االبتدائي ة يف ض وء متطلب ات مدرس ة ادلس تقبل"الرياض يات بادلرحل ة ومعلم ات دلعلم ي  ادلعرفي ة"االحتياجات التدريبية 
 سنوات اخلربة. عدددلتغي  وفقاً 

يف آراء أف  رد عين  ة البح   ث ح  ول احمل  ور الث   اين:  (9ٓ٘ٓ)ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص   ائية عن  د مس  توى الدالل   ة  -
 طلب  ات مدرس ة ادلس  تقبل"الرياض يات بادلرحل ة االبتدائي  ة يف ض وء متومعلم  ات دلعلم ي  التقني  ة"االحتياج ات التدريبي ة 

 سنوات اخلربة. عدددلتغي  وفقاً 
يف آراء أف رد عين  ة البح ث ح  ول زل اور االس  تبانة   (9ٓ٘ٓ) توج د ف روق ذات دالل  ة إحص ائية عن  د مس توى الدالل  ةال  -

 سنوات اخلربة. عدددلتغي  ككل وفقاً 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
22 

احلي اة العملي ة التدريس ية ب ني أف راد العين ة م ن ويرى الباحث أن السبب يف ذلك رمبا يرجع إىل كثرة تبادل اخل ربات يف 
شل  ا ق  ارب ب  ني إج  ابتهم ح  ول زل  اور  معلم  ي ومعلم  ات الرياض  يات بادلرحل  ة االبتدائي  ة يف م  دارس منطق  ة ج  ازان التعليمي  ة؛

 االستبانة ودرجتها الكلية رغم اختالف عدد سنوات اخلربة بينهم.
عدم وجود فروق اليت توصلت إىل  (ٕٚٔٓكيالين والصمادي )سة  وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليو نتيجة درا

 دالة إحصائية يف االحتياجات التدريبية دلعلمي الرياضيات بادلرحلة االبتدائية تبعا دلتغي )عدد سنوات اخلربة(.
 :الدورات التدريبيةلمتغير  الفروق وفقاً -ج  
( للفروق في One Way Anova(نتائج " تحليل التباين األحادي " )9الجدول ) 

 الدورات التدريبيةإجابات مفردات عينة الدراسة حول محاور الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير 

عدد درجات  مجموع المربعات  المحور
 الحرية

 مربع
 المتوسط

أداة اإلحصاء 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

 المعرفية"االحتياجات التدريبية  األول المحور
الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ومعلمات لمعلمي 

 في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل"

 0.566 0.245 2 0.490 بين المجموعات
 --- 0.433 117 50.637 داخل المجموعات 0.569

 --- --- 119 51.127 المجموع

 التقنية"االحتياجات التدريبية  المحور الثاني
االبتدائية الرياضيات بالمرحلة ومعلمات لمعلمي 

 في ضوء متطلبات مدرسة المستقبل"

 0.312 0.099 2 0.198 بين المجموعات
 --- 0.317 117 37.063 داخل المجموعات 0.733

 --- --- 119 37.261 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.740 0.164 2 0.327 بين المجموعات

 --- 0.221 117 25.884 داخل المجموعات 0.479
 --- --- 119 26.211 المجموع

 ما يلي: (ٜيتضح من خالل نتائج اجلدول )
 األوليف آراء أف رد عين ة البح ث ح ول احمل ور ( 9ٓ٘ٓ)توجد فروق ذات داللة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة ال  -

 وفق  اً  ادلس  تقبل"الرياض  يات بادلرحل  ة االبتدائي  ة يف ض  وء متطلب  ات مدرس  ة ومعلم  ات دلعلم  ي  ادلعرفي  ة"االحتياج  ات التدريبي  ة 
 دلتغي الدورات التدريبية.

يف آراء أفرد عين ة البح ث ح ول احمل ور الث اين:  (9ٓ٘ٓ)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 وفق  اً  الرياض  يات بادلرحل  ة االبتدائي  ة يف ض  وء متطلب  ات مدرس  ة ادلس  تقبل"ومعلم  ات دلعلم  ي  التقني  ة"االحتياج  ات التدريبي  ة 

 غي الدورات التدريبية.دلت
يف آراء أف    رد عين    ة البح    ث ح    ول زل    اور  (9ٓ٘ٓ)توج    د ف    روق ذات دالل    ة إحص    ائية عن    د مس    توى الدالل    ة ال  -

 دلتغي الدورات التدريبية. االستبانة ككل وفقاً 
والكفايات ورمبا كان السبب يف تلك النتيجة يُعزى إىل اىتمام أغلب الدورات التدريبية يف إيصال عدد من ادلهارات 

ادلهنية احملددة دلعلمي الرياضيات للتغلب على ما يواجهون من معوقات حَتُول دون قدرهتم على حتقيق أىداف العملية 
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التعليمية والًتبوية وتكرار تلك ادلعلومات بأمناط سلتلفة خالل الدورات التدريبية شلا ساىم يف تقارب اجابتهم حول زلاور 
 االستبانة ودرجتها الكلية.

عدم وجود فروق اليت توصلت إىل  (ٕٚٔٓكيالين والصمادي )وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليو نتيجة دراسة  
 دلتغي )التدريب(. دالة إحصائية يف االحتياجات التدريبية دلعلمي الرياضيات بادلرحلة االبتدائية تبعاً 

 :توصيات ومقترحات البحث
علمي ومعلمات الرياضيات لتوعيتهم بأمهية استخدام التدريبية والندوات التثقيفية دلإقامة ادلزيد من الدورات ضرورة  .ٔ

 التقنية يف العملية التعليمية ودورىا يف حتسني سلرجاهتا.
االستفادة من نتائج ىذا البحث يف بناء برامج تدريبية دلعلمي ومعلمات الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ضوء  .ٕ

 بل.متطلبات مدرسة ادلستق
االىتمام بالتدريب ادلستمر دلعلمي ومعلمات الرياضيات بادلرحلة االبتدائية لتطوير أدائهم ورفع كفاياهتم التدريسية  .ٖ

 لتواكب مستجدات العصر.
بني ادلعلمني والطالب واشراكهم يف أنشطة فردية ومجاعية مبا يراعي طبيعة موضوع دروس والتكامل  ادلساندةحتقيق  .ٗ

 الرياضيات.
توفي ادلكانات ادلادية والتقنية الالزمة الستخدام تطبيقات التعلم ادلتنقل لألجهزة الذكية يف تدريس مادة ضرورة  .٘

 الرياضيات.
 إعادة تطبيق البحث على عينات سلتلفة من معلمي ومعلمات الرياضيات يف ادلراحل ادلتوسطة والثانوية. .ٙ

 قائمة المراجع
 أوال: المراجع العربية:

(. مدرسة ادلستقبل من وجهة نظر ادلشرفني الًتبويني ومديري ٕٛٔٓ) العالمات، خليل سالمة ؛عطية إمساعيلأبو الشيخ، 
-ٖٜٗ ،(ٔ) ٘ٗ، دراسات العلوم الًتبويةرللة  ادلدارس يف مديرية تربية لواء القويسمة وعالقتها ببعض ادلتغيات،

٘ٔ٘. 
ادلؤدتر  .يف بناء شخصية الطالب من خالل األنظمة التمثيلية (. مدارس ادلستقبل ودورىإ٘ٔٓح )يأبو عاقلة، أمحد الر 

، اجلامعة األردنية وادلؤسسة "ادلستقبل الطالب يف مدرسة"العلمي الرابع ألحباث ادلوىبة والتفوق يف الوطن العريب 
 الدولية للشباب والبيئة والتنمية، عمان، األردن.

(. احتياجات التطور ادلهين دلعلمي رياضيات التعليم العام يف ٕٕٔٓ) البلوي، عبد اهلل سليمان؛ سعيد، ردمان زلمد
 .ٕٖٔ -ٗٔٔ ،(ٔ)ٙ، رللة الدراسات الًتبوية والنفسية .ادلملكة العربية السعودية

رسالة ماجستي غي ) .حتديد االحتياجات التدريبية دلعلمي الرياضيات بادلرحلة ادلتوسطة(. ٖٕٔٓالثقفي، حامد حسني )
 الًتبية، جامعة أم القرى، ادلملكة العربية السعودية. ، كلية(منشورة
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(. االحتياجات التدريبية دلعلمي ومعلمات الرياضيات بادلرحلتني ادلتوسطة والثانوية يف ضوء ٕٛٔٓاخلزمي، خالد بن زلمد )
 .ٔٛ -ٕٙ ،(٘ٔ، )رللة العلوم اإلنسانية واإلدارية .متطلبات منهج الرياضيات ادلطور

التحديات اليت تواجو مديري ومدرسي التعليم الثانوي العام يف ضوء مدرسة ادلستقبل من (. ٕ٘ٔٓاخلطيب، مروة زلمد )
 كلية الًتبية، جامعة دمشق، سوريا.،  (رسالة دكتوراه غي منشورة) .وجهة نظرىم

بية ادلطور بادلرحلة ادلتوسطة بادلملكة (. االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج اللغة العر ٜٕٔٓخليفة، محادة فهمي )
 -ٖٖٕ ،(ٕ) ٕ، استونيا، الًتبوية اجمللة الدولية للبحوث يف العلوم .العربية السعودية من وجهة نظر ادلعلمني

ٕٖٚ. 
اجمللة  .تبوك (. درجة توافر متطلبات إدارة مدرسة ادلستقبل بادلرحلة االبتدائية يف مدينةٕٚٔٓالرشيدي، سلوى رباح )

 .ٕٖٔ -ٜٕٛ ،(ٔ) ٙ ،الدولية الًتبوية ادلتخصصة
 ،(ٙٚونفسية، ) رللة الدراسات تربوية .(. التعليم والتعلم، ادلعلم وادلتعلم يف مدرسة ادلستقبلٖٕٔٓزايد، نبيل زلمد )

ٙٚ-ٛٓ. 
الفكر اإلداري ادلعاصر  (. االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة مديري ادلدارس يف ضوءٕٛٔٓشرف، علية إمساعيل )

 .ٜٕٔ -ٜٕٙ، (ٕ) ٖ، اجمللة الدولية للدراسات الًتبوية والنفسية .من وجهة نظرىم
 .احلاسب اآليل حتديد احلاجات التدريبية دلعلمي الرياضيات يف استخدام بعض برامج(. ٕٕٔٓف سعود )يالشهراين، نا

 رى، ادلملكة العربية السعودية.، كلية الًتبية، جامعة أم الق(رسالة ماجستي غي منشورة)
 أكتوبر إدارة ادلطبوعات والنشر: ليبيا. ٚ. منشورات جامعة البحث يف العلوم االجتماعية(. ٕٛٓٓعبد ادلؤمن، علي معمر )

 .ٕٚ-ٕٓ ،(ٖٙ، )الًتبيةرللة رسالة  .دور ادلعلم يف مدارس ادلستقبل (. مدرسة ادلستقبل:ٕٕٔٓالعربي، وليد بن زاىر )
(. االحتياجات التدريبية الالزمة دلعلمي الرياضيات يف ادلرحلة االبتدائية التابعة دلركز الغرب مبدينة ٕٛٔٓالعتييب، بيان بني )

 .ٜٕٔ-ٜٓٔ(، ٜ) ٕ، رللة العلوم الًتبوية والنفسيةالرياض. 
ئ االعتماد األكادديي لكليات (. ادلعايي ادلهنية دلعلم مدرسة ادلستقبل يف ضوء مبادٕ٘ٔٓعساف، زلمود عبد اجمليد )

 .ٛٙ -ٖٛ ،(ٔ) ٖٕ، فلسطني، رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الًتبوية والنفسية .الًتبية
(. االحتياجات التدريبية دلعلمي ومعلمات الرياضيات لتدريس ادلنهج ادلطور من سلسلة ٕٗٔٓعسيي، زلمد مفرح )

 .ٓٙ-ٙ(، ٚ) ٚٔ، اضياترللة تربويات الريماقروىل التعليمية بنجران. 
، (ٖٙ، )الًتبية رسالةرللة  .(. مدرسة ادلستقبل: مسات مدرسة ادلستقبل وأىدافها وأدوارىإٕٔٓعلي، زلمود زلمد )

ٔٓ- ٜٔ. 
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(. فاعلية برنامج مقًتح قائم على النظرية البنائية يف تطوير أداء معلمي الرياضيات بادلرحلة ٕٙٔٓالقحطاين، عثمان علي )
 .ٖٛٔ-ٖٕٚ(، ٕٔٔ) ٖٔ، اجمللة الًتبويةة. االبتدائي

(. االحتياجات التدريبية دلعلمي الرياضيات بادلرحلة االبتدائية يف ٕٚٔٓالصمادي، زلارب علي ) ؛كيالين، أمحد طيب
اجمللة  .ضوء متطلبات حتقيق أىداف مناىج الرياضيات ادلطورة من سلسلة ماقروىل التعليمية بادلرحلة االبتدائية

 .ٔٛ -ٓٙ ،(ٗ) ٖٖ، لكلية الًتبيةالعلمية 
(. رؤية إسًتاتيجية لتفعيل مدرسة ادلستقبل يف مصر يف ضوء ٕ٘ٔٓمرسي، عمر زلمد؛ أمحد، نعمات عبد الناصر )

 .ٜ٘ٗ-ٓٓٗ ،(ٔ) ٓٗ، اجمللة الًتبوية .خربات بعض الدول
 يف ضوء اإلدارة الذاتية احلديثة، ط (. دور قادة ادلدارس يف تنمية ادلهارات الصفية للمعلمنيٕٙٔٓالنجار، فاتن أمحد )

 مجهورية مصر العربية. :، الدار العادلية للنشرٔ
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 المستخلص
البحث إىل تعرؼ كاقع الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف ضوء احتياجاهتم ىدؼ 
مث تقدمي تصور مقًتح للربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف ضوء احتياجاهتم  ،التدريبية

ث يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي، كقاـ بإعداد أداة البحث )االستبانة(، مث تطبيقها على كقد استخدـ الباح التدريبية.
( :23( معلمان من معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف مدينة أهبا، كؽلثلوف نسبة )115عينة البحث ادلكونة من )

ئية ادلستخدمة يف ىذا البحث فهي: ادلتوسطات ( معلمان، أما ادلعاجلات اإلحصا499من رلتمع البحث ادلكوف من )
احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية كمعامالت االرتباط، كمعامل "ألفا"، كاختبار "ت"، كأسفرت نتائج البحث عن أف كل 

هارات احتياج من االحتياجات التدريبية دتثل فئة درجة "متوسطة" ماعدا أعلية التصميم التعليمي يف التعليم االلكًتكين، كم
احلاسب اآليل، حيث كاف تقديرىا بدرجة "كبَتة"، ككذلك مستول تقييم مدة الربامج التدريبية كمستول تنفيذىا كانت 

 "أحيانا"، ما عدا مراعاة الربامج التدريبية للجانب التطبيقي فكانت "أبدان".
 ة اإلسالمية، ادلرحلة االبتدائية.: الربامج التدريبية، االحتياجات التدريبية، معلمي الًتبيالكلمات المفتاحية
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Abstract 
The objective of the research is to identify the reality of the training programs 

offered to teachers of Islamic education in the primary stage in the light of their training 

needs, and then to present a proposed scenario for the training programs offered to 

teachers of Islamic education at the primary stage in light of their training needs. The 

researcher used the descriptive method, prepared the research tool, and applied it to a 

sample of 115 teachers of Islamic education at the primary stage in Abha. They 

represent 23% of the research community, (499). The statistical treatments used in this 

study are arithmetic averages, standard deviations, correlation coefficients, alpha 

coefficient, and T test. The results of the research showed that each training needs need 

represent a class of "intermediate" In E-learning, and computer skills, where he was 

advanced As well as the level of evaluation of the duration of the training programs and 

the level of their implementation was "sometimes", except for taking into consideration 

the training programs of the applied side was "never". 

Keywords: training programs, training needs, teachers of Islamic education, primary 

level. 
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 المقدمة:
ػلتل التدريب الًتبوم مكانة كبَتة يف مجيع دكؿ العامل، كىو كسيلة مناسبة لتغيَت االجتاىات السالبة ضلو التجديد 
يف ادلهنة كتطويرىا كبناء اجتاىات موجبة لدل ادلعلمُت، كذلك يتطلب االىتماـ بادلعلم كإعداده كتدريبو ألنو يسهم إسهامان 

ف صلاح التدريب الًتبوم يف بلوغ أىدافو الًتبوية كالتعليمية يتوقف كما أملية التعليمية،  فاعالن كأساسيان يف حتقيق أىداؼ الع
 (.2005على مقومات عديدة من أعلها ادلعلم كيشكل العامل الرئيس فيها )الشاعر، 

يف  يسعى التدريب إىل حتقيق النمو ادلهٍت ادلستمر للمعلمُت، كرفع مستول أدائهم فضالن عن مواكبة ادلستجدات
ميادين الًتبية كعلم النفس، كما إف ظلو ادلعلم مهنيان كعلميان سيسهم يف حتسُت كتطوير العملية الًتبوية كالتعليمية، كنتيجة 
لذلك تتأكد أعلية التدريب ادلستمر كادلتزامن مع مستجدات العصر كمتغَتاتو ادلتسارعة، ليقـو ادلعلم ّتميع ما يناط بو من 

 ه العملية الًتبوية كالتعليمية. مسؤكليات ككاجبات جتا
كدلا مل يكن معلمو الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية مبنأل عن أعلية تدريبهم كتنميتهم مهنيا كعلميا، لذلك غلب 

 االىتماـ بتدريبهم مبا ػلقق ذلم الكفاءة كالفاعلية داخل ادلؤسسات الًتبوية كالتعليمية.
إلسالمية بادلرحلة االبتدائية غرس العقيدة الصحيحة كالقيم النبيلة كتكوين االجتاىات كمن أىم أدكار معلمي الًتبية ا

السليمة ضلو العبادات لدل طالهبم كإبعاد ما يضادىا من تصورات خطأ، من خالؿ دتثّلهم ذلا يف شخصياهتم كتعامالهتم 
 (. 2014مع طالهبم )بابكر، 

التعليمي جلميع مراحل التعليم يف السلم التعليمي للمملكة العربية  كمبا أف ادلرحلة االبتدائية ىي مرحلة األساس
السعودية، فال تقف أعلية معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف حتقيق ما سبق ذكره من أدكار، بل إف ادلرحلة 

اجو طالب ىذه ادلرحلة يف تنمية مجيع مبا حتمل من أعلية بالغة يف إصالح النظاـ التعليمي بشكل عاـ، كمبا ػلت-االبتدائية 
جعلت معلمي الًتبية اإلسالمية أماـ حزمة من ادلهاـ كالواجبات اليت تستوجب اإلعداد  -جوانب الشخصية البشرية

 األكادؽلي ادلناسب كالتدريب ادلستمر للمعلمُت قبل اخلدمة كيف أثنائها.
سالمية بادلرحلة االبتدائية كأعلية دكرىم الكبَت يف زرع القيم كىنا يرل الباحث إؽلانا منو مبكانة معلمي الًتبية اإل

اإلسالمية كتكوين ادلنهج الفكرم الذم يعتمد على الثوابت اإلسالمية، كالتفاعل مع متغَتات العصر كمستجداتو، كتكوين 
الًتكيز على الربامج التدريبية  االنتماء الوطٍت كحتقيق ادلواطنة الصاحلة، كحتقيق التكوين العاطفي لدل طالهبم، أنو البد من

 اليت تالمس احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية يف ىذه ادلرحلة كفقان دلتغَتات العصر كمستجداتو.
إف ادلتأمل لواقع الربامج التدريبية اليت تعطى دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية، يوحي بعدـ كفايتها يف 

واجهها معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية، كبالتايل سيصبح يف كاقع العملية التعليمية مواجهة التحديات اليت ي
كالًتبوية خلل ينعكس على ادلخرجات التعليمية، كال شك أف إخضاع الربامج التدريبية الحتياجات معلمي الًتبية 

حتقيق أىداؼ تدريس مواد الًتبية اإلسالمية بادلرحلة اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية سيسهم يف تاليف جوانب القصور يف 
 االبتدائية، كسيساعد على حتقيق األداء اجليد كحتقيق األىداؼ األساسية للعملية التدريبية.
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 مشكلة البحث:
ي من خالؿ عمل الباحث معلمان للًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية دلدة عشرة سنوات تقريبان، فقد الحظ أف معلم

الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يواجهوف حتديات عديدة، كمن ىذه التحديات صعوبة تقدمي ادلقررات الدراسية ادلطورة 
كتنفيذىا، كحاجتهم للتدريب على اسًتاتيجيات التدريس احلديثة، كدكرىم يف ترسيخ العقيدة اإلسالمية كتأصيل القيم  يف 

 كاألفكار اذلدامة كاالنفجار ادلعريف مبا ػلملو من إغلابيات كسلبيات. زمن تكثر فيو ادلؤثرات السلبية
كنتيجة دلا تقدـ فلن يصلح حاؿ التعليم إال بصالح ادلعلم، كلن تؤدم الًتبية اإلسالمية مهامها إذا مل يتم تدريب 

التحديات اليت مت ذكرىا سالفان، معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف ضوء احتياجاهتم اليت تعُت على مواجهة 
كاليت يركف أعلية مواجهتها ْتكم احتكاكهم ادلباشر بادليداف التعليمي، كقضاء أغلب أكقاهتم مع طالهبم يف أركقة ادلدرسة 

 كالفصوؿ الدراسية.
احتياجات كمن ىنا ينكشف الواقع حوؿ كجود حاجة ملحة للقياـ بعديٍد من البحوث كالدراسات اخلاصة دلعرفة 

ادلعلمُت بشكل عاـ على اختالؼ ختصصاهتم، من أجل تطوير الربامج التدريبية شكالن كمضمونان، كيعود نفعها على 
ادلعلمُت كالقائمُت على تنفيذىا، كمن ذلك حتديد احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية، كىو ما سيتناكلو 

  كقدرتو.الباحث يف ىذا البحث مبشيئة اهلل
( 2013كيدعم رأم الباحث حوؿ حاجة معلمي الًتبية اإلسالمية إىل العديد من الربامج التدريبية دراسة الشريف )

اليت كانت حوؿ احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية يف رلاؿ احلاسب اآليل كمجاؿ من رلاالت احتياجاهتم، كأظهرت 
رجة كبَتة إىل الربامج التدريبية يف رلاؿ االنًتنت، كبدرجة متوسطة إىل الربامج دبنتائجها أف معلمي العلـو الشرعية ْتاجة 

( اليت أظهرت نتائجها كجود أربعة كعشرين حاجة تدريبية 2010التدريبية يف رلاؿ احلاسوب، كدراسة جاسم كادلالكي )
ر حوؿ تركيز الربامج التدريبية يف مراكز ( ككانت نتائجها تدك ىػ1427دلعلمي الًتبية اإلسالمية، كدراسة قاـ هبا العريٍت )

التدريب على اجلانب النظرم فقط، كأهنا ال تأخذ رأم ادلتدربُت يف نوعية الربامج اليت تقدـ ذلم، ككذلك من أبرز نتائجها 
تعليم، كجود احتياجات تدريبية دلعلمي العلـو الشرعية يف رلاؿ النشاط كاإلرشاد الطاليب كرلاؿ إعداد الدرس كتقنيات ال

 كتًتاكح درجة ىذه االحتياجات التدريبية بُت كبَتة ككبَتة جدا.
 أسئلة البحث:

 سعى البحث إىل اإلجابة عن السؤالُت التاليُت:
 ما كاقع الربامج التدريبية احلالية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف ضوء احتياجاهتم؟  (1
ة الربامج التدريبية لتحقيق احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية اليت مت ما التصور ادلقًتح جملموع  (2

 حتديدىا؟
 أهداف البحث:

 ىدؼ ىذا البحث إىل ما يلي:
 م.معرفة كاقع الربامج التدريبية احلالية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف ضوء احتياجاهت (1



  حفوظاملقدمة ملعلمي التربية إلاسالمية باملرحلة الابتدائية في ضوء احتياجاتهم    أ.محمد سالم علي آل مداوي الوادعي د/ محمد زيدان آل متقويم البرامج التدريبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقًتح جملموعة الربامج التدريبية لتحقيق احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية اليت تقدمي تصور  (2
 مت حتديدىا.

 أهمية البحث:

 الكشف عن أكجو القصور كالضعف يف الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية.  (1

امج التدريبية ادلصاغة يف ضوء احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة تقدمي تصور مقًتح جملموعة الرب   (2
االبتدائية، كؽلكن االستفادة من ىذا التصور عند تصميم ككضع برامج تدريبية جديدة تراعي احتياجات 

 ادلعلمُت.

يتوافق مع احتياجات إعادة النظر يف كضع كتصميم الربامج التدريبية من قبل ادلسئولُت يف كزارة التعليم مبا   (3
 معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية.

 حدود البحث:
 اقتصر ىذا البحث على احلدكد التالية:

الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلم الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف ضوء احتياجاهتم بادلرحلة االبتدائية باإلدارة  (1
 كمدينة أهبا بشكل خاص.العامة للتعليم بعسَت، 

مت تطبيق ىذا البحث على عينة عشوائية من معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف اإلدارة العامة للًتبية  (2
 ( معلمنا.115كالتعليم بعسَت،كمدينة أهبا بشكل خاص، كعددىم )

 الثاين.ق( من الفصل الدراسي 1438/1439مت تطبيق ىذا البحث يف العاـ الدراسي ) (3
 مصطلحات البحث:

 تضمن البحث تعريفات ادلصطلحات اآلتية:
 التقويم:

( التقومي بأنو: "عملية منهجية تتضمن مجع ادلعلومات الكمية كالكيفية عن مسة معينة. 2007اخلوالدة كعيد )و عرف
 (.11 مث استخداـ ىذه ادلعلومات يف إصدار حكم عليها على ضوء أىداؼ كمعايَت زلددة مسبقان" )ص.

كؽلكن تعريف التقومي إجرائيان بأنو: عملية تشخيص نقاط القوة كالضعف يف مدل توافق الربامج التدريبية اليت تقدـ 
 دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية مع احتياجاهتم التدريبية كأىداؼ تدريس مواد الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية،

 ج جوانب الضعف كتعزيز جوانب القوة هبدؼ حتسُت عملية التعلم.ككذلك العمل على عال
 الربامج التدريبية:

( بأهنا: "نشاط سلطط هبدؼ إحداث تغَّتات يف ادلعلمُت معرفيان كمهاريان ككجدانيان")ص. 2015كعرفها مطرم )
140.) 



  حفوظاملقدمة ملعلمي التربية إلاسالمية باملرحلة الابتدائية في ضوء احتياجاتهم    أ.محمد سالم علي آل مداوي الوادعي د/ محمد زيدان آل متقويم البرامج التدريبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية من دكرات كؽلكن تعريف الربامج التدريبية إجرائيان بأهنا: مجيع ما يقدـ دلعلم الًتبية 
تدريبية يف أثناء اخلدمة، كهتدؼ يف رلملها إىل حتسُت أدائو كتنميتو معرفيان كمهاريان ككجدانيان، كهتدؼ أيضان إىل دتكينو من 

 مواجهة حتديات العصر كمشكالت ادلناىج الدراسية احلديثة.
 االحتياجات:

( االحتياجات بأهنا: "الفرؽ بُت الواقع كالنتائج Andre & Watkins ،1996عرؼ أندريو ككاتكينز )
 (.p .52ادلرغوبة أك ادلطلوبة، أك بعبارة أخرل الفرؽ بُت ما ىو كائن كما غلب أف يكوف" )

كؽلكن تعريف االحتياجات إجرائيان بأهنا: رلموعة ادلعارؼ كادلهارات كاالجتاىات ادلطلوب توفَتىا دلعلم الًتبية 
ية بادلرحلة االبتدائية من خالؿ رلموعة من الربامج التدريبية ادلخطط ذلا، هبدؼ حتسُت أدائهم ادلهٍت يف مواجهة اإلسالم

 حتديات العصر، كيف مواجهة مشكالت ادلناىج الدراسية احلديثة.
 اإلطار النظري:

 : التقويم:ولالمحور األ
 مفهوم التقويم:

للتقومي أكثر من معٌت، كتدكر معاين التقومي حوؿ معرفة كحتديد قيمة الشيء، كعملية إصدار احلكم، كيتضمن معٌت 
كيعترب التقومي أسلوبا علميا يعٌت بالتشخيص الدقيق ألم التحسُت أك التطوير، كما أف التقومي عملية كمية ككيفية، 

  الكفػػاءة يف مجيع اجملاالت.لػػو داللتػػو يف حتديػػد مػػدل  موضوع، كمػؤشرا
كؽلكن تعريف التقومي بأنو: عملية تشخيصية إلبراز نقاط القوة كالضعف يف أمٍر ما بناء على معايَت زلددة، كالعمل 
على عالج جوانب الضعف كتعزيز جوانب القوة هبدؼ التطوير، كما أف التقومي عملية منظمة كسلطط ذلا مسبقان، كتسبق 

 أم أف التطوير يتم كفق نتائج التقومي.مرحلة التطوير، 
 أهمية التقويم:

 ( أف أعلية التقومي الًتبوم تكمن يف النقاط التالية:2000يرل الكلزة )
 تشخيص العقبات كادلشكالت مث تقدمي احللوؿ كالعالج ادلناسب. (1
 معرفة مدل حتقق اخلطة التعليمية لألىداؼ اخلاصة هبا يف كل مرحلة. (2
 مركزه العلمي كمدل تقدمو الًتبوم كفاعليتو يف حتمل ادلسؤكلية.كقوؼ ادلتعلم على  (3

 كيضيف الباحث حوؿ أعلية التقومي الًتبوم النقاط التالية:
 أف التقومي الًتبوم عملية ؼلطط ذلا هبدؼ التطوير.     (1
وير كاضحان جليان أف العالقة بُت التقومي كالتطوير عالقة طردية، أم أنو كلما كاف التقومي مستمران كاف التط     (2

 كالعكس.
 أف التقومي مرحلة تشخيصية لنقاط الضعف كالقوة يف العملية الًتبوية كالتعليمية.     (3
 ية.مأف التقومي مرحلة عالجية لنقط الضعف ادلكتشفة يف العملية الًتبوية كالتعلي     (4
 أف التقومي مرحلة تعزيزية لنقاط القوة يف العملية الًتبوية كالتعليمية.    (5
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 أف صلاح أم برنامج يعتمد على التقومي ادلستمر الذم يعتمد على تفادم األخطاء كتعزيز اإلغلابيات.    (6
 أدوات التقويم:

 تتنوع أدكات التقومي بُت ادلالحظة كاالستبانة كادلقابلة 
 أكالن: ادلالحظة:

بتدكين مجيع ما الحظو من معلومات، تعد ادلالحظة أداة من أدكات التقومي يف مجع ادلعلومات، حيث يقـو ادلقّوـ 
كبناء القرارات ادلناسبة على ادلعلومات ادلتوفرة، كأف يالحظ ادلعلم سلوؾ الطالب، فيميز العدكاين منهم كاالنطوائي كاألناين 

 كاالجتماعي.
 ثانيان: االستبانة: 

اإلجابة عنها بطريقة ػلددىا ادلفحوص  كتطلػب مػن ىي أداة تتضمن رلموعة من األسئلة أك اجلمػل االختيارية،
، كذلػك حسػب األغػراض التػي  كضع االسػتبياف مػن أجلهػا . ادلقـو

 ( أف االستبانة على أنواع ىي:2008كذكرت احلريرم )
 اإلستبانة ادلفتوحة:  (1

طي الفرصة كيتميز ىذه النوع بأنو يع، مناسبا كتشتمل على عبػارات أك تسػاؤالت ؽلكػن للفػرد أف يسػتجيب مبػا يػراه
 .دكف قيود رأيوللمستجيب بأف يعرب عن 

 االستبانة ادلغلقة أك ادلقيدة: (2
( أهنا عبارة عن تساؤالت أك عبارات ؽلكن للفرد اختيار استجابة أك أكثر من بُت 2003كذكر عنها عالـ )

 استجابات متعددة.
 االستبانة ادلغلقة ادلفتوحة: (3

  عبارات مفتوحة كمغلقة.كىي اليت جتمع ما بُت األكؿ كالثاين ما بُت
 االستبانة ادلصورة: (4

استبانة تتكوف من صور أك رسـو بدالن من األسئلة التحريرية، كيناسب ىذا النوع األطفاؿ كذكم صعوبات التعلم، 
 ككذلك الذين ال غليدكف القراءة كالكتابة.

 ثالثان: ادلقابلة:
شفوية  يقـو من خالذلا ادلقـو ّتمػع ادلعلومػات بطريقػة( أف ادلقابلة تعد استبانة شفوية 2000ذكر علياف كغنيم )

الذم يكتب اإلجابة  مباشرة كجها لوجو من ادلستجيب، حيث أف الفرؽ بُت ادلقابلة كاالستبانة ىػي أف ادلفحػوص ىػو
 هبا ادلفحوص أثناء ادلقابلة. على أسئلة االستبانة، بينما يقـو ادلقـو بتدكين اإلجابات اليت يػديل

 ا:االختبارات التحصيلية:رابع
( االختبار التحصيلي بأنو رلموعة من ادلثػَتات )أسػئلة شػفوية أك كتابيػة أك صور 2004عرؼ الصمادم كالدرابيع )

(، أعدت لتقيس بطريقة كمية سلوؾ ما، كاالختبار يعطػي درجػة أك قيمػة أك رتبػة مػا للمفحػوص، كتسػػتخدـ  أك رسـو
 ػاس كالكشػػف عن الفركؽ بُت األفراد كاجلماعات.االختبػػارات يف القيػ
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 خامسا: التقرير الذايت:
( التقرير الذايت، كذكرا أف التقرير الذايت أحد أنواع التقومي الًتبوم، كىو أسلوب 2001استعرض يوسف كآخركف )
قريرا حوؿ مسة أك خاصية تتعلق الًتبوم كالنفسي، حيث أنو يعٍت إعطاء الفرد نفسو ت من أساليب التقومي ادلهمة يف اجملػاؿ

أشياء معينة أك تتعلق  شخصيا، كترتبط بسلوكو أك ميولو أك اجتاىاتو أك معتقداتو أك مواقفو إزاء أشػخاص أك أفكػار أك بػو
 يػذه أك رأم التالميػذ مبعلمهػم باآلخرين كرأم ادلعلػم يف تالم

 سادسا:اإلسقاط:
أحد أساليب التقومي كالقياس النفسي كالًتبوم،كىػو شػائع جػدا يف ( أف اإلسقاط ىو 2001ذكر يوسف كآخركف )

ؼلتلف  النفسي كاإلرشاد كالعالج النفسي لألفراد .كينتمي ىذا األسلوب إىل أساليب التقريػر الػذايت، لكنػو رلػاؿ القيػاس
يعتمد األسلوب اإلسقاطي على  يػنماعنو يف أف التقرير الػذايت يعتمػد عػلى أدكات تقػيس االستجابات ادلبػاشرة للفػرد، ب

األسلوب اإلسقاطي يف التقػومي الًتبػوم عنػدما يتعلػق األمػر بقيػاس جوانػب   نػوع مػن االختبػارات اإلسػقاطية،كتػربز أعليػة
مباشرة،  كالكشف عنها بعمق من خالؿ إتاحة الفرصة ذلذا ادلػتعلم لػكي يسػقط مػا بداخلػو بصػورة غػَت شخصػية ادلػتعلم،

بيانات عميقة كدقيقة، إال أهنا حتتاج  كعلى الرغم من أعلية األسػاليب اإلسػقاطية يف التقػومي ألهنػا تسػاعد يف احلصػوؿ عػلى
 أخصائي على قدر عاؿ من الكفاءة كاخلربة. إىل تدريب عاؿ، كما أهنا حتتاج ألف تفسر نتائجها من قبػل

 سابعا: دراسة الحالة:
( أف دراسة احلالة أسلوب من أساليب التقومي الًتبوم الذم ؼلتص 1997بو نصار كمبيضُت )ذكر عبيدات كأ

ما، كذلك ّتمع البيانات كادلعلومات عن الوضع احلايل للحالة، كاألكضػاع  بدراسة حالة فرد مػا أك مجاعػة مػا، أك مؤسسػة
ة، فاحلوادث اليت مر هبا الفرد يف السابق أك مرت العوامل اليت أثرت عليها لفهم جذكر احلال السػابقة ذلػا، كمعرفػة

احلاضر أك الوضع  ادلؤسسات البد كأف تًتؾ آثارىا عػلى تطػور الفػرد أك ادلؤسسػة، مػما يسػاعد عػلى فهػم السػلوؾ هبػا
ربات اليت مر كيدكف فيو أبرز احلوادث كاخل الراىن .كيتمكن ادلعلم من دراسة حالة كل تلميذ حينما يعد ملفا لكل تلميػذ

 هبا التلميذ يف حياتو.
 : البرامج التدريبية:نيالمحور الثا

 :مفهوم البرامج التدريبية
( الربامج التدريبية بأهنا:"رلموعة الربامج كاألنشطة التدريبية ادلخطط ذلا بناء على احتياجات 2013كتعرؼ الفرا )

 لى زيادة فاعليتهم التعليمية".ادلعلمُت، كفق أىداؼ كاضحة كبأساليب متطورة، شلا ينعكس ع
كؽلكن تعريف الربامج التدريبية إجرائيان بأهنا: مجيع ما يقدـ دلعلم الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية من دكرات 

و من تدريبية يف أثناء اخلدمة، كهتدؼ يف رلملها إىل حتسُت أدائو كتنميتو معرفيان كمهاريان ككجدانيان، كهتدؼ أيضان إىل دتكين
 مواجهة حتديات العصر كمشكالت ادلناىج الدراسية احلديثة.
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 أهمية البرامج التدريبية لمعلمي التربية اإلسالمية:
إف للربامج التدريبية أعلية كربل يف مجيع رلاالت احلياة كمنها اجملاؿ التعليمي كالًتبوم، كذلك دلواكبة التغَتات 

كاالسًتاتيجيات العامة كاألىداؼ، كما أف الربامج التدريبية حتدد مدل جودة مستول ادلتجددة يف ادلفاىيم كاألفكار 
 العملية التعليمية.

 ( أف أعلية الربامج التدريبية تكمن يف عدة نقاط منها:2013كترل الفرا )
 استكماؿ تأىيل ادلعلمُت يف مواد تعليمية سلتلفة.  (1
 لتطبيق العملي أثناء اخلدمة.الوقوؼ على ربط التعليم النظرم قبل اخلدمة با  (2
 رفع مستول ادلعلم للحد الذم يساعده على حتقيق أىداؼ ادلرحلة اليت يعمل هبا.  (3
 كىف ظركؼ سلتلفة. تقبل ادلعلم لعملو كمكانتو داخل ادلدرسة خاصة عند اطلراطو بالتدريب مع ادلعلمُت اآلخرين  (4
شلا ينعكس على ديثة يف فركع التخصصات ادلختلفة توعية ادلعلمُت بكل ما ىو جديد يف البحوث كادلراجع احل (5

 حتسُت مهارهتم التعليمية.
 اختاذ القرار كالقدرة على حل  ادلشكالت. مساعدة ادلعلم على حسن (6
 ادلساعلة يف تكوين مهارات جيدة يف رلاالت العمل كاحلديث كاالستماع.  (7

فَتل الباحث إضافة دلا سبق أف أعلية الربامج التدريبية دلعلمي كدلا مل يكن معلم الًتبية اإلسالمية مبنأل عن أعلية تدريبو، 
 الًتبية اإلسالمية تكمن يف النقاط التالية:

مواكبة ما يشهده ادليداف الًتبوم من تطورات يف ادلناىج الدراسية دلواد الًتبية اإلسالمية، كذلك للقدرة على  (1
 التعامل مع ىذه التغَتات.

 ة مهنيا كثقافيا من خالؿ تنمية ادلهارات ادلتعددة.ظلو معلمي الًتبية اإلسالمي (2
 قدرة معلمي الًتبية اإلسالمية على تطوير قدراهتم، كدعم إمكانياهتم كتوجيهها التوجيو اإلغلايب. (3
قدرة معلمي الًتبية اإلسالمية على اكتشاؼ العقبات اليت يواجهوهنا، كالعمل على ختطيها عن طريق التعلم  (4

 الذايت.
 قدرة معلمي الًتبية اإلسالمية على اكتشاؼ مشكالت طالهبم كاحتياجاهتم كتلبيتها.  (5
تزكيد معلمي الًتبية اإلسالمية مبا يستجد من طرؽ التدريس ادلختلفة، كالتقنيات الًتبوية كاستخدامها يف تدريس  (6

 مواد الًتبية اإلسالمية.
 تزكيد معلمي الًتبية اإلسالمية مبستجدات ختصصهم. (7
 م البرامج التدريبية:تقوي

يعترب تقومي الربامج التدريبية من أىم مراحل العملية التدريبية، كىو مرحلة تسبق مرحلة التطوير، حيث ال يتم 
التطوير إال يف ضوء نتائج التقومي، فإذا كانت نتائج التقومي زلققة ألىداؼ الربامج التدريبية فيتم تعزيزىا كتدعيمها حىت 

النسق، إف كانت نتائج التقومي ال حتقق أىداؼ الربامج التدريبية فيتم تطوير ىذه الربامج مبا ػلقق تبقى على نفس 
 أىدافها.
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 (:2013كمن اجملاالت التدريبية اليت يشملها الربنامج التقوؽلي كما ذكرهتا الفرا )
 مرحلة ما قبل التنفيذ. (1
 مرحلة التنفيذ. (2
 مرحلة ما بعد التنفيذ. (3

 التقومي غلب أف تكوف مصاحبة كمالزمة ذلذه ادلراحل.كلذلك فإف عمليات 
( غلعلنا نقف على الفجوات اليت حدثت أثناء تنفيذ 2005إف تقومي  الربامج التدريبية كما ذكر شاكيش )

 الربنامج، كحتديد مدل قدرة ادلدربُت على القياـ بادلهاـ التدريبية، كحتديد مدل استفادة ادلتدربُت من التدريب.
 قومي الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف اجملاالت التالية:كؽلكن ت

 مالئمة الربامج التدريبية الحتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية. (1
 أساليب تنفيذ التدريب كمدهتا. (2
 : االحتياجات:ثالثالمحور ال

 مفهوم االحتياجات:
ىػ( بأهنا: "نواحي الضعف كالنقص الفنية، حالية أك زلتملة، يف معلومات 1401عبد الوىاب االحتياجات )عرؼ 

 العاملُت أك كاجتاىاهتم أك مشكالت يراد حلها".
( فعرفتها بأهنا: "الفرؽ احلاصل بُت األداء ادلتوقع كالواقع الفعلي لدل ادلعلم، كؽلكن Hiten ،2003أما ىنت )

خالؿ تعرؼ أكجو النقص يف أداء ادلعلمُت، كمن مث حتديد الفجوة بُت ما ىو يف ادليداف، كما غلب أف يكوف حتديدىا من 
 عليو ادلعلم يف أداء مهنتو".

أف االحتياجات ىي الفجوة اليت تكمن بُت ادلستول الذم عليو ادلعلم ؽلكن استنتاج كمن خالؿ التعريفات السابقة 
أف االحتياجات رلموعة تغَتات يف مهارات كاجتاىات ، ك الذم غلب الوصوؿ إليو يف النهاية قبل التدريب كادلستول ادلأموؿ

 كمعلومات ادلعلم، كجتعلو قادراَ على اخلركج مبخرجات تعليمية كتربوية مرغوبة.
بية كيعرؼ الباحث االحتياجات إجرائيا بأهنا: رلموعة ادلعارؼ كادلهارات كاالجتاىات ادلطلوب توفَتىا دلعلم الًت 

اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية من خالؿ رلموعة من الربامج التدريبية ادلخطط ذلا، هبدؼ حتسُت أدائهم ادلهٍت يف مواجهة 
 حتديات العصر، كيف مواجهة مشكالت ادلناىج الدراسية احلديثة.

 أهمية تحديد االحتياجات التدريبية:
كىل من مراحل تصميم الربامج التدريبية ككضعها، كشلا الشك فيو تعترب عملية حتديد االحتياجات التدريبية مرحلة أ

 أف حتديد االحتياجات التدريبية من أسباب صلاح الربامج التدريبية كحتقيقها ألىدافها اليت كضعت من أجلها.
ضركرية إف عملية حتديد االحتياجات التدريبية مبثابة ادلؤشر الذم يوجو التدريب ضلو االجتاه الصحيح، كىي خطوة 

 دلعاجلة اذلدر التدرييب.
ىػ( حوؿ أعلية حتديد االحتياجات التدريبية دلعلمي الًتبية اإلسالمية، 1427كيتفق الباحث مع ما ذكره العريٍت )

 حيث ذكر األعلية القصول اليت تتمتع هبا مرحلة حتديد االحتياجات التدريبية يف رلموعة نقاط من أعلها:
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 قوية من حيث التخطيط كالتنفيذ. إغلاد قاعدة برامج تدريبية (1
إمكانية التغلب على ما يواجهو معلمو الًتبية اإلسالمية من معوقات حتوؿ دكف حتقيق األداء األفضل  (2

 ألعماذلم، من خالؿ الربامج التدريبية ادلبنية على تلّمس احتياجاهتم التدريبية.
 كيضيف الباحث رلموعة من النقاط حوؿ أعلية حتديد االحتياجات التدريبية كالتايل:    

 تساعد يف معرفة األسباب اليت تكمن كراء األداء ادلنخفض للمعلمُت داخل ادليداف الًتبوم. (1
 صلاح أم برنامج تدرييب يعتمد على حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمُت. (2
 كتصميم الربامج التدريبية.إشراؾ ادلعلمُت يف بناء  (3

 الدراسات السابقة:
 المحور األول: بحوث ودراسات اهتمت بتحديد االحتياجات التدريبية للمعلم:

( اليت تناكلت االحتياجات التدريبية دلعلمي مادة الًتبية اإلسالمية، حيث ىدفت 2010) دراسة جاسم كادلالكي
الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية كالثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلعلمات إىل معرفة االحتياجات التدريبية دلعلمي مادة 

كادلشرفُت كادلشرفات كالًتبويُت كاالختصاصيُت، ككذلك ادلقارنة بُت آراء ادلعلمُت كادلعلمات كادلشرفُت كادلشرفات يف 
( حاجة 11رلموعة من النتائج من أبرزىا كجود ) االحتياجات التدريبية دلعلمي مادة الًتبية اإلسالمية، كأظهرت الدراسة

تدريبية يف رلاؿ ادلعرفة العلمية ادلتخصصة بدرجة كبَتة، كتسع حاجات تدريبية يف رلاؿ تقنيات التعليم بدرجة كبَتة، كأربع 
 حاجات تدريبية يف رلاؿ البحث كالتطوير بدرجة كبَتة.

التدريبية دلعلمي العلـو الشرعية يف رلاؿ تطبيقات احلاسوب ( اليت تناكلت االحتياجات 2013دراسة الشريف )
كاالنًتنت، حيث ىدفت إىل الوقوؼ على االحتياجات التدريبية دلعلمي العلـو الشرعية يف رلاؿ تطبيقات احلاسوب 

ين احتياجان كاالنًتنت مبدارس التعليم العاـ يف الباحة، كأظهرت الدراسة رلموعة من النتائج من أبرزىا: أف مخسة كعشر 
 تدريبيان يف رلاؿ االنًتنت قد جاءت بدرجة كبَتة، كستة احتياجات تدريبية يف رلاؿ احلاسوب قد جاءت بدرجة متوسطة.

 المحور الثاني: بحوث ودراسات اهتمت بتقويم البرامج التدريبية للمعلم:
اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية بادلدينة ( اليت تناكلت تقومي الربامج التدريبية دلعلمي مدارس 2010دراسة الًتمجي )

ادلنورة يف ضوء احتياجاهتم ادلهنية، حيث ىدفت إىل تقومي الربامج التدريبية دلعلمي مدارس اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية 
أبرزىا: أف مجيع  بادلدينة ادلنورة يف ضوء احتياجاهتم ادلهنية الالزمة ذلم، كخلصت الدراسة إىل رلموعة من النتائج من

االحتياجات التدريبية اليت اشتملت عليها استبانة حتديد االحتياجات التدريبية دلعلمي اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية 
بادلدينة ادلنورة ىي احتياجات مهمة، كأف مراعاة الربامج التدريبية ادلتعلقة باجلانب األكادؽلي التخصصي ضئيلة جدان، كأف 

 ربامج التدريبية ادلتعلقة باجلانب ادلهٍت عالية بنسبة كبَتة.مراعاة ال
( اليت تناكلت كاقع الربامج التدريبية دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية بادلدينة ادلنورة 2010دراسة ادلطريف )

ة الالزمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية يف ضوء احتياجاهتم ادلهنية )دراسة تقوؽلية(، حيث ىدفت إىل حتديد االحتياجات ادلهني
بالصفوؼ العليا من ادلرحلة االبتدائية يف منطقة ادلدينة ادلنورة التعليمية، كمعرفة مدل مراعاهتا لالحتياجات ادلهنية الالزمة 



  حفوظاملقدمة ملعلمي التربية إلاسالمية باملرحلة الابتدائية في ضوء احتياجاتهم    أ.محمد سالم علي آل مداوي الوادعي د/ محمد زيدان آل متقويم البرامج التدريبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7الفترة من أبها خلال  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

38 

( احتياجان يف رلاؿ التخصص النوعي، كرلاؿ 64ذلم، كخلصت الدراسة إىل رلموعة من النتائج من أبرزىا: كجود )
 لتخطيط للدرس، كرلاؿ تنفيذ التدريس، كرلاؿ التعامل مع الطالب، كرلاؿ تقومي التدريس، كرلاؿ النمو ادلهٍت للمعلم.ا

 ثانياً: التعقيب على البحوث والدراسات السابقة:
ىدؼ مشًتؾ كىو حتديد سعت الدراسات اليت تناكلت حتديد االحتياجات التدريبية للمعلم إىل حتقيق  (1

 تدريبية الفعلية للمعلمُت بشكل عاـ.االحتياجات ال
 اتفقت مجيع الدراسات السابقة على استخداـ االستبانة كأداة لكل دراسة.  (2
 اتفقت مجيع الدراسات يف ادلنهج البحثي ادلتبع كىو ادلنهج الوصفي. (3
 مل تتطرؽ بعض الدراسات إىل معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية. (4
بتقومي الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف ضوء احتياجاهتم، هتتم ىذه الدراسة  (5

بعكس بعض الدراسات اليت اىتمت بتقومي الربامج التدريبية دلعلمُت يف ختصصات أكادؽلية أخرل، ككذلك اىتمت 
 بتقوؽلها يف رلاالت أخرل غَت رلاؿ االحتياجات التدريبية.

 البحث:منهج 
ىدؼ ىذا البحث إىل تعّرؼ كاقع الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف ضوء احتياجاهتم  

 التدريبية، كلطبيعة اذلدؼ من البحث؛ فقد استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي. 
بية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية الذين التحقوا بلغ رلتمع البحث احلايل من مجيع معلمي الًت  مجتمع البحث وعينته:

بالربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية على مدل الثالث السنوات األخَتة، كاليت تبدأ من 
، كاشتملت ( معلم499( كالبالغ عددىم )ػى1438-1437( إىل هناية العاـ الدراسي )ػى1436-1435العاـ الدراسي )

 ( معلمنا مت اختيارىم بطريقة عشوائية من رلتمع الدراسة.115عينة الدراسة على )
 كؽلكن بياف أفراد عينة البحث حسب متغَتات البحث التالية:

 المؤهل العلمي: -1
 (: توزيع أفراد عينة البحث كفقان دلتغَت ادلؤىل العلمي1جدكؿ )

 ادلئويةالنسبة  عدد ادلعلمُت ادلؤىل العلمي
 61,7 71 جامعي

 13,9 16 فوؽ اجلامعي
 20,9 24 ماجستَت
 3,5 4 دكتوراه
 100 115 اجملموع

( من أفراد عينة البحث 71( اخلاص بتوزيع أفراد عينة البحث كفقان دلتغَت ادلؤىل العلمي أف )1يتضح من اجلدكؿ )
( من إمجايل أفراد عينة البحث، يف حُت أف :6117نسبتهم )مؤىلهم العلمي )جامعي( كيأتوف يف ادلرتبة األكىل، كبلغت 

( من إمجايل :2019( من أفراد عينة البحث مؤىلهم العلمي )ماجستَت( كيأتوف يف ادلرتبة الثانية، كبلغت نسبتهم )24)
بة الثالثة، ( من أفراد عينة البحث مؤىلهم العلمي )فوؽ اجلامعي( كيأتوف يف ادلرت16أفراد عينة البحث، يف حُت أف )



  حفوظاملقدمة ملعلمي التربية إلاسالمية باملرحلة الابتدائية في ضوء احتياجاتهم    أ.محمد سالم علي آل مداوي الوادعي د/ محمد زيدان آل متقويم البرامج التدريبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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( من أفراد عينة البحث مؤىلهم العلمي 4( من إمجايل أفراد عينة البحث، يف حُت أف ):1319كبلغت نسبتهم )
 ( من إمجايل أفراد عينة البحث.:315)دكتوراه( كيأتوف يف ادلرتبة الرابعة، كبلغت نسبتهم )

 سنوات اخلربة: -2
 سنوات اخلربة يف التدريس (: توزيع أفراد عينة البحث كفقان دلتغَت2جدكؿ )

 النسبة ادلئوية عدد ادلعلمُت سنوات اخلربة
 24,3 28 سنوات 5أقل من 

 22,6 26 سنوات 10إىل أقل من  5من 
 30,4 35 سنة 15إىل أقل من  10من 

 22,6 26 سنة فأكثر 15
 100 115 اجملموع

( من أفراد عينة البحث 35دلتغَت سنوات اخلربة أف )( اخلاص بتوزيع أفراد عينة البحث كفقان 2يتضح من اجلدكؿ ) 
( من إمجايل أفراد :3014سنة( كيأتوف يف ادلرتبة األكىل، كبلغت نسبتهم ) 15إىل أقل من  10سنوات خربهتم تًتاكح )من 

نية، سنوات( كيأتوف يف ادلرتبة الثا 5( من أفراد عينة البحث سنوات خربهتم )أقل من 28عينة البحث، يف حُت أف )
 5( من أفراد عينة البحث سنوات خربهتم )من 26( من إمجايل أفراد عينة البحث، يف حُت أف ):2413كبلغت نسبتهم )

( من إمجايل أفراد عينة البحث، كتكررت نفس :2216سنوات( كيأتوف يف ادلرتبة الثالثة، كبلغت نسبتهم ) 10إىل أقل من 
 سنة فأكثر(. 15من سنوات خربهتم )النسبة كنفس عدد ادلعلمُت كنفس ادلرتبة في

 الدكرات التدريبية اليت مت احلصوؿ عليها: -3
 (: توزيع أفراد عينة البحث كفقان دلتغَت عدد الدكرات التدريبية3جدكؿ )

 النسبة ادلئوية عدد ادلعلمُت عدد الدكرات التدريبية

 10,4 12 دكرة تدريبية كاحدة

 20,9 24 دكرتاف تدريبيتاف

 68,7 79 دكرات تدريبية فأكثرثالث 

 100 115 اجملموع

( اخلاص بتوزيع أفراد عينة البحث كفقان دلتغَت الدكرات التدريبية اليت مت احلصوؿ عليها أف 3يتضح من اجلدكؿ )
نسبتهم ( من أفراد عينة البحث عدد دكراهتم التدريبية )ثالث دكرات تدريبية فأكثر( كيأتوف يف ادلرتبة األكىل، كبلغت 79)
( من أفراد عينة البحث عدد دكراهتم التدريبية )دكرتاف 24( من إمجايل أفراد عينة البحث، يف حُت أف ):6817)

( من أفراد 12( من إمجايل أفراد عينة البحث، يف حُت أف ):2019تدريبيتاف( كيأتوف يف ادلرتبة الثانية، كبلغت نسبتهم )
( من إمجايل :1014ة تدريبية كاحدة( كيأتوف يف ادلرتبة الثالثة، كبلغت نسبتهم )عينة البحث عدد دكراهتم التدريبية )دكر 

 أفراد عينة البحث. 



  حفوظاملقدمة ملعلمي التربية إلاسالمية باملرحلة الابتدائية في ضوء احتياجاتهم    أ.محمد سالم علي آل مداوي الوادعي د/ محمد زيدان آل متقويم البرامج التدريبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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 مواد البحث:
 تتكوف مواد البحث من:

 دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية اليت مت حتديدىا. التدريبية قائمة االحتياجات (1
الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية ادلوجودة على موقع التدريب الًتبوم بعسَت قائمة الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي  (2

 آلخر ثالث سنوات.
التصور مقًتح جملموعة الربامج التدريبية لتحقيق احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية  اليت مت  (3

 حتديدىا.
 أدوات البحث:

استخدـ الباحث )االستبانة( كأداة جلمع البيانات، حيث تعّد إحدل كسائل نظران لطبيعة البحث كأىدافو فقد 
البحث العلمي اليت تستعمل على نطاؽ كاسع من أجل احلصوؿ على بيانات أك معلومات تتعلق بأحواؿ الناس أك ميوذلم 

وص اإلجابة عنها بطريقة أك اجتاىاهتم، كتعرؼ االستبانة بأهنا: "أداة تتضمن رلموعة من األسئلة اليت يطلب من ادلفح
ػلددىا الباحث حسب أغراض البحث، كلذا قاـ الباحث بتصميم استبانة تشمل مجيع احملاكر كاألبعاد اليت حتقق اجلانب 
التطبيقي ذلذا البحث، كما قاـ الباحث بإخضاع تلك األداة لألسس العلمية يف البناء كاختبارات الصدؽ كالثبات كفق 

 يلي: ثالث مراحل تتمثل فيما
 أكالن: تقدير صدؽ االستبانة:

( ىو: "التأكد من أهنا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو" )ص. 2003صدؽ االستبانة كما عرفها العساؼ )
 (. كمن أجل التحقق من صدؽ أداة البحث )االستبانة( أجرل الباحث اختبار الصدؽ التايل:249

 قارنة الطرفية(: قيم "ت" حملورم االستبانة من خالؿ طريقة ادل4جدكؿ )
 قيمة "ت" احملور

 **20.63 احملور األكؿ: مالئمة الربامج التدريبية الحتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية
 **19.85 احملور الثاين: مدة الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية كأساليب تنفيذىا

 0.01عند مستول  ** دالة
أم أنو ىناؾ فركؽ جوىرية بُت ادلرتفعُت يف االستبانة كادلنخفضُت فيها، أم أف االستبانة دتيز بُت ادلرتفعُت 

 كادلنخفضُت فيها؛ شلا يؤكد صدؽ االستبانة. 
 ثانيان: تقدير ثبات االستبانة:

األداة على نفس األفراد، كيعرفو القحطاين يشَت الثبات إىل إمكانية احلصوؿ على النتائج نفسها لو أعيد تطبيق 
ق( بأنو: "إىل أم درجة يُعطي ادلقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدـ فيها؟ أك ما ىي درجة اتساقو 1424)

 (.215كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو يف أكقات سلتلفة؟ " )ص. 
 لفا كركنباخ، فكانت كما يوضح اجلدكؿ التايل:قاـ الباحث ْتساب ثبات زلورم االستبانة بطريقة أ

 (: حساب ثبات زلورم االستبانة بطريقة ألفا كركنباخ5جدكؿ )



  حفوظاملقدمة ملعلمي التربية إلاسالمية باملرحلة الابتدائية في ضوء احتياجاتهم    أ.محمد سالم علي آل مداوي الوادعي د/ محمد زيدان آل متقويم البرامج التدريبية 
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ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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 معامل الثبات عدد العبارات زلورم االستبانة
احملور األكؿ: مالئمة الربامج التدريبية الحتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة 

 االبتدائية
30 0.91 

الثاين: مدة الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية احملور 
 كأساليب تنفيذىا

3 0.89 

 األساليب اإلحصائية:
 يستخدـ البحث األساليب اإلحصائية التالية: 

 ادلتوسطات احلسابية. (1
 االضلرافات ادلعيارية. (2
 معامالت االرتباط. (3
 معامل "ألفا". (4
 اختبار "ت".  (5

 نتائج البحث كمناقشتها:
 :ة عن السؤال األول من أسئلة البحثاإلجاب (1
ينص السؤاؿ على: ما كاقع الربامج التدريبية احلالية ادلقدمة الذم  إلجابة عن السؤاؿ األكؿ من أسئلة البحثل

تخدـ الباحث، دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف ضوء احتياجاهتم؟. كلإلجابة عن ىذا السؤاؿ، اس
ادلتوسط احلسايب كاالضلراؼ ادلعيارم، الستجابات عينة البحث على البعد األكؿ من أداة البحث، كمت حتديد الفئات 
اليت دتثل الدرجة ادلتوقعة للموافقة، كمت حتديد درجة ادلوافقة، بتقسيم حدكد االستجابة إىل مخس فئات دلدل مالئمة 

 مج كمستويات تنفيذىا، على النحو التايل:الربامج، كثالث فئات دلدة الربا
 4=1-5أقل درجة =  –ادلدل = أعلى درجة 

 018=5/ 4طوؿ الفئة = ادلدل/ عدد الفئات = 
 2=1-3ادلدل 

 0.67= 3/ 2ادلدل = 
كمت مقارنة متوسطات استجابات أفراد العينة ْتدكد تلك الفئات، للحكم على درجة ادلوافقة، ككانت النتائج كما 

 (:6باجلدكؿ)
(: ادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية كدرجة ادلوافقة دلالئمة الربامج التدريبية الحتياجات معلمي الًتبية 6جدكؿ )

 اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية
 ـ

 العبارات
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعيارم

درجة 
 الًتتيب ادلوافقة

 30 متوسطة 1,073 2,67 أساسيات تدريس القراف الكرمي. 1
 17 متوسطة 1,004 2,87 ادلشركع الشامل لتطوير مناىج الًتبية اإلسالمية أكلية. 2
 19 متوسطة 0,946 2,85 تربية إسالمية -الصفوؼ العليا  -تطوير ادلناىج  3



  حفوظاملقدمة ملعلمي التربية إلاسالمية باملرحلة الابتدائية في ضوء احتياجاتهم    أ.محمد سالم علي آل مداوي الوادعي د/ محمد زيدان آل متقويم البرامج التدريبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعيارم

درجة 
 الًتتيب ادلوافقة

 9 متوسطة 1 2,97 دكرة بناء القيم. 4
 5 متوسطة 1,002 3,2 التعلم النشط 5
 6 متوسطة 0,993 3,12 العقلية كتوظيفها يف العملية التعليمية.اخلرائط  6
 10 متوسطة 1,013 2,95 ظلاذجها كاسًتاتيجياهتا التدريسية. -النظرية البنائية  7
 20 متوسطة 0,978 2,85 إدارة الوقت. 8
 8 متوسطة 1,037 2,99 مهارات التفكَت الناقد. 9
 1 كبَتة 1,105 3.46 االلكًتكين.أعلية التصميم التعليمي يف التعلم  10
 16 متوسطة 0,922 2,89 مشكالت تربوية. 11
 14 متوسطة 0,922 2,91 الذكاءات ادلتعددة 12
 18 متوسطة 0,978 2,86 التقومي ادلستمر كمهارات ادلعلم فيو. 13
 3 متوسطة 1,1 3,39 استخداـ السبورة الذكية كتفعيلها. 14
 21 متوسطة 0,987 2,85 ادلتعلم.التعليم ادلتمركز حوؿ  15
 24 متوسطة 0,951 2,83 التعلم بُت النظرية كالتطبيق. 16
 25 متوسطة 0,961 2,83 مهارات االتصاؿ اجليد. 17
 26 متوسطة 0,948 2,83 إدارة الذات. 18
 22 متوسطة 0,967 2,85 بناء برامج التوعية اإلسالمية. 19
 23 متوسطة 0,934 2,85 العلـو الشرعية.ادلهارات احلياتية يف مقررات  20
 15 متوسطة 0,955 2,91 اجلودة يف تدريس القرآف الكرمي. 21
 4 متوسطة 3,24 1,059 (FPSPحل ادلشكالت ادلستقبلية بطرؽ إبداعية ) 22
 29 متوسطة 0,969 2,8 اإلعداد الكتايب كالذىٍت 23
 12 متوسطة 0,963 2,93 اإلدارة الصفية كنظريات التعلم احلديثة. 24
 13 متوسطة 0,948 2,93 مهارات التفكَت يف التدريس. 25
 27 متوسطة 0,945 2,83 مراعاة الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت. 26
 2 كبَتة 1,046 3,45 مهارات يف احلاسب اآليل. 27
 28 متوسطة 0,968 2,83 التخطيط للتدريس. 28
 11 متوسطة 0,98 2,95 التقومي من اجل التعلم. 29
 7 متوسطة 1,044 3,04 التقومي ادلتمركز حوؿ ادلتعلم 30

  متوسطة 0,67 2,96 احملور األكؿ ككل
( أف تقييم عينة البحث دلالئمة الربامج التدريبية الحتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة 6يتضح من اجلدكؿ )

 االبتدائية كانت متوسطة، فيما عدا :
 احلاسب اآليل.مهارات يف  (1
 أعلية التصميم التعليمي يف التعلم االلكًتكين. (2

 حيث كاف تقديرىا بدرجة موافقة كبَتة.
 ككاف ترتيب االحتياجات حسب ادلتوسط احلسايب لدرجة ادلوافقة، على النحو التايل:



  حفوظاملقدمة ملعلمي التربية إلاسالمية باملرحلة الابتدائية في ضوء احتياجاتهم    أ.محمد سالم علي آل مداوي الوادعي د/ محمد زيدان آل متقويم البرامج التدريبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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 أعلية التصميم التعليمي يف التعلم االلكًتكين. (3
 مهارات يف احلاسب اآليل. (4
 الذكية كتفعيلها.استخداـ السبورة  (5
 (FPSPحل ادلشكالت ادلستقبلية بطرؽ إبداعية ) (6
 التعلم النشط (7
 اخلرائط العقلية كتوظيفها يف العملية التعليمية. (8
 التقومي ادلتمركز حوؿ ادلتعلم (9

 مهارات التفكَت الناقد. (10
 دكرة بناء القيم. (11
 ظلاذجها كاسًتاتيجياهتا التدريسية. -النظرية البنائية  (12
 التعلم. التقومي من اجل (13
 اإلدارة الصفية كنظريات التعلم احلديثة. (14
 مهارات التفكَت يف التدريس. (15
 الذكاءات ادلتعددة (16
 اجلودة يف تدريس القرآف الكرمي. (17
 مشكالت تربوية. (18
 ادلشركع الشامل لتطوير مناىج الًتبية اإلسالمية أكلية. (19
 التقومي ادلستمر كمهارات ادلعلم فيو. (20
 تربية إسالمية -العليا الصفوؼ  -تطوير ادلناىج  (21
 إدارة الوقت. (22
 التعليم ادلتمركز حوؿ ادلتعلم. (23
 بناء برامج التوعية اإلسالمية. (24
 ادلهارات احلياتية يف مقررات العلـو الشرعية. (25
 التعلم بُت النظرية كالتطبيق. (26
 مهارات االتصاؿ اجليد. (27
 إدارة الذات. (28
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت. (29
 .التخطيط للتدريس (30
 اإلعداد الكتايب كالذىٍت (31
 أساسيات تدريس القراف الكرمي. (32



  حفوظاملقدمة ملعلمي التربية إلاسالمية باملرحلة الابتدائية في ضوء احتياجاتهم    أ.محمد سالم علي آل مداوي الوادعي د/ محمد زيدان آل متقويم البرامج التدريبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء          المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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(:مقارنة ادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية، كدرجة ادلوافقة لتقييمات عينة البحث دلدة الربامج التدريبية 7جدكؿ) 
 ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية كأساليب تنفيذىا

االضلراؼ  ادلتوسط احلسايب العبارة ـ
 ادلعيارم

درجة 
 ادلوافقة

 الًتتيب

ىل تتوافق أساليب التدريب للربنامج التدرييب ادلقدـ دلعلمي  1
 الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية مع الربنامج التدرييب ذاتو؟

 1 أحيانا 0,583 1,89

2 
الًتبية ىل تراعي الربامج التدريبية اجلانب التطبيقي دلعلمي 

 3 أبدا 0,601 1,35 اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية ؟

3 
ىل ادلدة الزمنية لتنفيذ الربامج التدريبية دلعلمي الًتبية 

 2 أحيانا . 1,77 اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية حتقق أىداؼ تلك الربامج؟

( أف مستول تقييم مدة الربامج كمستول تنفيذىا، كانت أحيانا ما عدا )ىل تراعي الربامج 7يتضح من اجلدكؿ )
 التدريبية اجلانب التطبيقي دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية ؟( فكانت أبدا، 

 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث. (2
ما التصور ادلقًتح جملموعة الربامج التدريبية : سئلة البحث . كالذم ينص علىلإلجابة عن السؤاؿ الثاين من أ

قاـ الباحث  . كلإلجابة على ىذا السؤاؿلتحقيق احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية اليت مت حتديدىا؟
مي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية، حتقق احتياجات معلاليت بتحديد اإلغلابيات كالسلبيات يف الربامج التدريبية 

 كمراعاة اجلوانب اليت ػلتاجها ادلعلموف بدرجة كبَتة، كاليت تتمثل يف:
 مهارات يف احلاسب اآليل. ●
 التصميم التعليمي يف التعلم االلكًتكين. ●

 كاليت كاف احتياجها بدرجة موافقة كبَتة.
التدريبية لتحقيق احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية؛ كما كيتضح التصور ادلقًتح جملموعة الربامج 

 يلي:
 األهداف اإلجرائية للتصور المقترح لمجموعة البرامج التدريبية:

غلب تتضمن األىداؼ اإلجرائية للتصور ادلقًتح جملموعة الربامج التدريبية لتحقيق احتياجات معلمي الًتبية 
 ة االبتدائية؛ ما يلي:اإلسالمية بادلرحل

 تنمية قدرات ادلعلم على استخداـ ادلهارات احلاسوبية يف تدريس الًتبية اإلسالمية. (1
 اكتساب مهارات التعلم االلكًتكين يف ا لًتبية اإلسالمية. (2
 تنمية قدرات ادلعلم على تصميم ادلقرر اإللكًتكين يف الًتبية اإلسالمية. (3

 رامج التدريبية:محتوى التصور المقترح لمجموعة الب
الربامج التدريبية يف التصور ادلقًتح تتضمن رلموعة من ادلعارؼ كاألنشطة كاالحتياجات اليت تعمل على حتسُت 
األداء ادلهٍت للمعلمُت. كىي رلموعة من النشاطات ادلخطط ذلا؛ كفقا الحتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة 

 ادلهارات بشكل إغلايب معرفيا كمهاريان ككجدانيان.االبتدائية كاليت هتدؼ إىل بناء 
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يقًتح الباحث أف يتضمن زلتول التصور ادلقًتح جملموعة الربامج التدريبية لتحقيق احتياجات معلمي الًتبية 
 اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية؛ رلموعة من ادلبادئ؛ كاليت تتمثل يف:

 ستخداـ ادلهارات احلاسوبية يف تدريس الًتبية اإلسالمية.ربط ما تعلمو ادلعلم نظريا بتطبيق عملي على ا (1
 استخداـ معلمي الًتبية اإلسالمية للتقنيات احلديثة يف تدريس الًتبية اإلسالمية. (2
 اإلفادة من طرؽ التدريس احلديثة دلواد الًتبية اإلسالمية. (3
 ا.تنمية قدرة معلمي الًتبية اإلسالمية على فهم مشكالت طالهبم، كزلاكلة حله (4
 مساعدة ادلعلم على اإلفادة من أساسيات التعلم االلكًتكين يف الًتبية اإلسالمية. (5

 كيقًتح الباحث أف يتضمن التصور ادلقًتح الربامج التدريبية التالية:
 تنمية ادلهارات احلاسوبية يف تدريس الًتبية اإلسالمية. (1
 أساسيات التعلم االلكًتكين يف الًتبية اإلسالمية. (2
 ب للتصور المقترح لمجموعة البرامج التدريبية:خطة التدري

يقًتح الباحث أف تتضمن خطة التدريب للتصور ادلقًتح جملموعة الربامج التدريبية لتحقيق احتياجات معلمي الًتبية     
 اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية؛ ما يلي:
 (: خطة التدريب للتصور ادلقًتح جملموعة الربامج التدريبية8جدكؿ )

 ساعات الربنامج مدة الربنامج الربنامج التدرييب ـ
 ساعة 15 ثالثة أياـ أساسيات احلاسوب كاإلنًتنت  (1
 ساعة 15 ثالثة أياـ مهارات تطبيقات احلاسوب يف تدريس الًتبية اإلسالمية  (2
 ساعة 15 ثالثة أياـ أساسيات التعلم االلكًتكين يف الًتبية اإلسالمية  (3
 ساعة 15 ثالثة أياـ االلكًتكين يف الًتبية اإلسالميةتوظيف التعلم   (4
 ساعة 15 ثالثة أياـ إنتاج الفيديو التعليمي دلقرر الًتبية اإلسالمية  (5
 التصميم التعليمي دلقرر الًتبية اإلسالمية.  (6

)حتويل زلتول ادلادة الدراسية يف الًتبية اإلسالمية إىل دركس 
 إلكًتكنية مبسطة(

 ساعة 15 ثالثة أياـ

كقد مت اختيار ىذه الدكرات؛ بوصفها تندرج حتت مهارات يف احلاسب اآليل، كالتصميم التعليمي يف التعلم     
 االلكًتكين، كاليت كاف احتياجها بدرجة موافقة كبَتة. كما أف خالؿ ىذه الدكرات كالربامج التدريبية يتم مراعاة:

بادلرحلة االبتدائية، حيث تتضمن ىذه الربامج التدريبية، جانب عملي اجلانب التطبيقي دلعلمي الًتبية اإلسالمية  (1
 تطبيق حقيقي للمعلم، يتدرب من خاللو تدربا فعليا.

ادلدة الزمنية لتنفيذ الربامج التدريبية دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية حتقق أىداؼ تلك الربامج، كمدة  (2
 م ادلهارات ادلستهدفة خالؿ الربامج التدريبية، كالتدريب العملي عليها.( ساعة تدريبية ىي كافية لتعل15)

توافق أساليب التدريب للربنامج التدرييب ادلقدـ دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية مع الربنامج التدرييب ذاتو.  (3
من معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة كىذه الربامج التدريبية السابقة حتتاج إىل تدريب عملي يفتقر إليو العديد 
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 االبتدائية.
 ثانياً: مناقشة نتائج البحث:

من خالؿ العرض السابق يتضح أف تقييم عينة البحث دلالئمة الربامج التدريبية الحتياجات معلمي الًتبية 
 اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية كانت متوسطة، فيما عدا :

 مهارات يف احلاسب اآليل. (1
 التصميم التعليمي يف التعلم االلكًتكين.أعلية  (2

 حيث كاف تقديرىا بدرجة موافقة كبَتة
كالربامج التدريبية التالية؛ كانت احتياجات ادلعلمُت حسب ادلتوسط احلسايب لدرجة ادلوافقة، متوسطة، كادلتوسط 

 (:3احلسايب فيها يزيد عن )
 استخداـ السبورة الذكية كتفعيلها. (1
 (FPSPادلستقبلية بطرؽ إبداعية )حل ادلشكالت  (2
 التعلم النشط (3
 اخلرائط العقلية كتوظيفها يف العملية التعليمية. (4
 التقومي ادلتمركز حوؿ ادلتعلم (5

مبعٌت أف درجة االحتياج للربامج التدريبية السابقة متوسطة، لكن احتياجها أكرب من باقي الربامج التدريبية، يف ذات 
 االحتياج ادلتوسط.

التدريبية التالية؛ كانت احتياجات ادلعلمُت حسب ادلتوسط احلسايب لدرجة ادلوافقة، متوسطة، كادلتوسط كالربامج 
 (:3احلسايب فيها يقل عن )

 مهارات التفكَت الناقد. (1
 دكرة بناء القيم. (2
 ظلاذجها كاسًتاتيجياهتا التدريسية. -النظرية البنائية  (3
 التقومي من اجل التعلم. (4
 كنظريات التعلم احلديثة.اإلدارة الصفية  (5
 مهارات التفكَت يف التدريس. (6
 الذكاءات ادلتعددة (7
 اجلودة يف تدريس القرآف الكرمي. (8
 مشكالت تربوية. (9

 ادلشركع الشامل لتطوير مناىج الًتبية اإلسالمية أكلية. (11
 التقومي ادلستمر كمهارات ادلعلم فيو. (11
 تربية إسالمية -الصفوؼ العليا  -تطوير ادلناىج  (12
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 الوقت.إدارة  (13
 التعليم ادلتمركز حوؿ ادلتعلم. (14
 بناء برامج التوعية اإلسالمية. (15
 ادلهارات احلياتية يف مقررات العلـو الشرعية. (16
 التعلم بُت النظرية كالتطبيق. (17
 مهارات االتصاؿ اجليد. (18
 إدارة الذات. (19
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت. (21
 التخطيط للتدريس. (21
 اإلعداد الكتايب كالذىٍت (22
 سيات تدريس القراف الكرمي.أسا (23

معٌت أف درجة االحتياج للربامج التدريبية السابقة متوسطة، لكن احتياجها أقل من باقي الربامج التدريبية، يف ذات 
 االحتياج ادلتوسط.

كمن خالؿ العرض السابق يتضح أف تقييم مدة كأساليب تنفيذ الربامج التدريبية أهنا تتم أحيانا، فيما عدا ىل 
تراعي الربامج التدريبية اجلانب التطبيقي دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية؟ فكانت أبدا. مبعٌت غياب اجلانب 

 التطبيقي دلعظم الربامج التدريبية.
لذلك مت إعداد التصور ادلقًتح جملموعة الربامج التدريبية لتحقيق احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة 

 بتدائية، فكانت كالتايل:اال
 أساسيات احلاسوب كاإلنًتنت (1
 مهارات تطبيقات احلاسوب يف تدريس الًتبية اإلسالمية (2
 أساسيات التعلم االلكًتكين يف الًتبية اإلسالمية (3
 توظيف التعلم االلكًتكين يف الًتبية اإلسالمية (4
 إنتاج الفيديو التعليمي دلقرر الًتبية اإلسالمية (5
دلقرر الًتبية اإلسالمية )حتويل زلتول ادلادة الدراسية يف الًتبية اإلسالمية إىل دركس إلكًتكنية  التصميم التعليمي (6

 مبسطة(
 كيفسر الباحث ىذه النتيجة مبا يلي:

تقييم عينة البحث دلالئمة الربامج التدريبية الحتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية كانت متوسطة،  (1
الربامج التدريبية تقدـ زلتول جيد بالفعل، كينفذىا متخصصوف على مستول عاؿ؛ لذلك مل تأت  بسبب أف ىذه

 احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية مجيعها كبَتة.
ات يف تقييم عينة البحث دلالئمة الربامج التدريبية الحتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف مهار  (2
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احلاسب اآليل؛ كانت كبَتة رمبا العتماد  مصممي كمنفذم كسلططي مدريب الدكرات على اجلاين ادلعريف؛ مع اىتماـ 
 أقل باجلانب التطبيقي.

تقييم عينة البحث دلالئمة الربامج التدريبية الحتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف التصميم  (3
م االلكًتكين؛ كانت كبَتة، أيضا العتماد مصممي كمنفذم كسلططي مدريب الدكرات على اجلاين التعليمي يف التعل

 ادلعريف؛ مع اىتماـ أقل باجلانب التطبيقي.
الربامج التدريبية ) استخداـ السبورة الذكية كتفعيلها، كحل ادلشكالت ادلستقبلية بطرؽ إبداعية كالتعلم النشط،  (4

يف العملية التعليمية، كالتقومي ادلتمركز حوؿ ادلتعلم(؛ كانت احتياجات ادلعلمُت حسب كاخلرائط العقلية كتوظيفها 
(، ألف ىذه الربامج التدريبية حتتاج إىل 3ادلتوسط احلسايب لدرجة ادلوافقة، متوسطة، كادلتوسط احلسايب فيها يزيد عن )

وف الربامج التدريبية قد تنقصها بعض ىذه التدريب كالتطبيق، كما حتتاج إىل هتيئة معامل كأجهزة؛ لذا غالبا تك
 التقنيات.

درجة االحتياج لباقي الربامج التدريبية متوسطة، لكن احتياجها أقل من باقي الربامج التدريبية، يف ذات االحتياج  (5
كما أهنا قد ادلتوسط، بسبب أهنا تعتمد على ادلستويات الدنيا من ادلعرفة كالفهم، كغالبا التصل إىل التطبيق كالتحليل،  

 ال حتتاج أجهزة كتقنيات.
 توصيات البحث. بناءن على نتائج البحث احلايل ؽلكن تقدمي التوصيات التالية:

 إغلاد آلية لتعديل زلتول الربامج التدريبية كفق نظاـ يقـو علي التقنيات احلديثة. (1
 االبتدائية مهارات يف احلاسب اآليل.ضركرة تضمن الربامج التدريبية دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة  (2
ضركرة تضمن الربامج التدريبية دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية التصميم التعليمي يف التعلم  (3

 االلكًتكين.
 مقًتحات البحث: إجراء دراسة حوؿ:

 يف ضوء احتياجاهتم.تقومي الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة ادلتوسطة  (1
 تصور مقًتح لتحقيق احتياجات معلمي الًتبية اإلسالمية بادلرحلة الثانوية. (2
 تقومي الربامج التدريبية ادلقدمة دلشريف الًتبية اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية يف ضوء احتياجاهتم. (3
بادلرحلة ادلتوسطة يف ضوء احتياجات ادلعلمُت دراسة مقارنة لتقومي الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الًتبية اإلسالمية  (4

 كادلشرفُت.
 المراجع

 أواًل: المراجع العربية:
(. مكانة ادلعلم يف الًتبية اإلسالمية ككاقعها من كجهة نظر مشريف كمعلمي ادلرحلة الثانوية 2014بابكر، عمر عبد اهلل )

 اجلامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة.بادلدينة ادلنورة. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، 
(. تقومي الربامج التدريبية دلعلمي اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية بادلدينة ادلنورة يف ضوء 2010الًتمجي، فيصل زلمد )

 احتياجاهتم ادلهنية. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة طيبة، ادلدينة ادلنورة.
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(. االحتياجات التدريبية دلعلمي كمدرسي مادة الًتبية اإلسالمية. رللة كلية الًتبية 2010ادلالكي، جواد )جاسم، شاكر؛ 
 (.493-455(. )ص2) 21للبنات، جامعة بغداد، 

 .دار ادلناىج للنشر ك التوزيعاألردف: . التقومي الًتبوم(.2008) احلريرم، رافدة
 التدريس يف الًتبية اإلسالمية. عّماف: ادلركز العريب للنشر كالتوزيع.(. تقومي 2007اخلوالدة، ناصر؛ عيد، ػلِت )

 (. إعداد الربامج التدريبية. الرياض: مكتبة الرشد.2005الشاعر، عبد الرمحن )
 إدارة األفراد. عماف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع. –(. إدارة ادلوارد البشرية 2005شاكيش، مصطفى )

(. االحتياجات التدريبية لدل معلمي العلـو الشرعية مبدارس التعليم العاـ مبدينة الباحة 2013) الشريف، عبد الرمحن زلمد
 يف رلاؿ تطبيقات احلاسوب كاالنًتنت. ْتث مقدـ إىل ادلؤدتر العلمي الدكيل األكؿ. ادلنصورة: مصر.

دراسة تقييمية ألثر الربامج التدريبية (. 2015شليب، عماد؛ زلمد، ىيثم؛ عبد اهلل، رلدم؛ الفالح، جوزاء؛ بكر، أماين )
 يف عمادة اجلودة كالتطوير ّتامعة حائل. عمادة اجلودة كالتطوير، حائل.

(. القياس كالتقومي النفسي كالًتبوم. عماف :دار كائل. عبد القادر، يوسف 2004؛ الدرابيع، ماىر )هللالصمادم، عبدا 
  أثناء اخلدمة. القاىرة: دار الكتاب العريب.(. تنمية الكفايات الًتبوية كتدريب ادلعلمُت1998)

ىػ(. التدريب كالتطوير مدخل علمي لتطوير األفراد كادلنظمات. الرياض: معهد اإلدارة 1401عبد الوىاب، علي زلمد )
ق(. احلاجات التدريبية دلعلمي العلـو الشرعية بادلرحلتُت ادلتوسطة 1427العامة. العريٍت، عبد اللطيف زلسن )

نوية من كجهة نظر مشريف كمعلمي العلـو الشرعية بادلدينة ادلنورة. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، كالثا
 اجلامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة.

 (. منهجية البحث العلمي. عماف :دار كائل.1997عبيدات، زلمد؛ أبونصار،زلمد؛ مبيضُت، عقلة )
احلاجات التدريبية دلعلمي العلـو الشرعية بادلرحلتُت ادلتوسطة كالثانوية من كجهة (. ىػ1427العريٍت، عبداللطيف زلسن )

رسالة ماجستَت غَت منشورة، قسم الًتبية، كلية الدعوة كأصوؿ  نظر مشريف كمعلمي العلـو الشرعية بادلدينة ادلنورة.
 الدين، اجلامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة.

 الرياض: العبيكاف. ادلدخل إىل البحث يف العلـو السلوكية.(. 2003العساؼ، صاحل بن زلمد )
 عماف :دار صفاء للنشر. مناىج كأساليب البحث العلمي.(. 2000علياف، رْتي مصطفى؛ غنيم، عثماف زلمد )

ة كالتعليم (. تقومي برامج تدريب ادلعلمُت أثناء اخلدمة يف التعليم األساسي مبدارس كزارة الًتبي2013الفرا، غادة رفيق )
 كمدارس ككالة الغوث الدكلية. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة األزىر، غزة.

ق(. إسهاـ برامج التوجيو كاإلرشاد الطاليب يف عالج التأخر الدراسي يف مدارس التعليم 1424القحطاين، زلمد قمشع )
جدة(،  -الطائف -دين الطالبيُت يف )العاصمة ادلقدسةالعاـ )ادلتوسط كالثانوم( من كجهة نظر ادلعلمُت كادلرش

 رسالة ماجستَت غَت منشورة. جامعة أـ القرل، مكة ادلكرمة.
 (. ادلناىج ادلعاصرة. اإلسكندرية: منشأة ادلعارؼ.2000الكلزة، رجب أمحد؛ إبراىيم، فوزم طو )

اإلسالمية بادلرحلة االبتدائية بادلدينة ادلنورة يف ضوء  (. كاقع الربامج التدريبية دلعلمي الًتبية2010ادلطريف، صاحل عاتق )
 احتياجاهتم ادلهنية )دراسة تقوؽلية(. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة طيبة، ادلدينة ادلنورة.
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( PIRLS(. برنامج تدرييب مقًتح لتنمية مهارات تدريس القراءة يف ضوء دراسة بَتلز )2015مطرم، إدريس علي )
 لدل معلمي اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة ادللك خالد، أهبا.

 الرياض: مكتبة الرشد. التقومي الًتبوم أسسو كإجراءاتو.(. 2001يوسف، ماىر؛ إمساعيل، الرافعي؛ زلب، زلمود )
 ثانياً: المراجع األجنبية:
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Hiten, B,  (2003). Methods and Techniques of Training Public Enterprise 
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 مستخلص: 
 (MOOCs)ىدفت ىذه الدراسة إىل تقصي فرص التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار  

وحتدياتو ومقرتحاتو من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية. ومت استخدام ادلنهج الوصفي، وشارك يف الدراسة 
( معلمًا ومعلمة دلادة اللغة اإلصلليزية يف إدارة التعليم مبحافظة القنفذة يف ادلملكة العربية السعودية. وقد مت استخدام 15)

وأظهرت النتائج بشكل عام وجود تقديرات بدرجة متوسطة لفرص التعامل مع ادلقررات استبانة جلمع بيانات الدراسة. 
اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار وحتدياتو من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية يف حني كانت ىناك موافقة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  عامة لديهم حول مقرتحات التعامل مع ىذه ادلقررات. كما أظهرت النتائج عدم
استجابات معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية حول فرص التعامل مع ىذه ادلقررات وحتدياتو تُعزى دلتغري اجلنس يف حني 
ُوجدت فروق ذات داللة إحصائية يف استجاباهتم حول مقرتحات التعامل مع ىذه ادلقررات لصاحل ادلعلمات. ويف ضوء 

  تقد م بع  التوصيات وادلقرتحات.  ىذه النتائج، مت
 ادلقرتحات  –التحديات  –الفرص  –اللغة اإلصلليزية  -ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
 This study aimed at investigating the opportunities of dealing with 

MOOCs, its challenges and suggestions from the point view of the male 

and female English teachers. The descriptive approach was used and (51) 

male and female English teachers at Al-Qunfudah Educational Directorate 

in the Kingdom of Saudi Arabia participated in the study. A questionnaire 

was used to collect the data of the study. Overall, the results revealed that 

there were mid-degree estimates for the opportunities and challenges of 

dealing with MOOCs from the point of view of the male and female 

English teachers whereas there were a general agreement among them 

regarding the suggestions of dealing with MOOCs. In addition, the study 

results showed that there were no statistical differences in the male and 

female English teachers' responses regarding the opportunities and 

challenges of dealing with MOOCs related to gender while there were 

statistical differences in their responses regarding the suggestions of 

dealing with MOOCs in favor of the female English teachers. In the light of 

these findings, the study introduced some recommendations and 

suggestions. 

Keywords: MOOCs – English – Opportunities - Challenges – Suggestions.   
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 مقدمة
يشهد العامل يف العصر احلايل تطورا تقنيا كبريا وثورة معلوماتية ىائلة يف اجملاالت العلمية ادلختلفة؛ األمر الذي  

األنظمة التعليمية يف دول العامل عموما ويف ادلملكة العربية السعودية خصوصا. وقد انطلقت رؤية ادلملكة انعكس على 
( لتواكب ىذا التطور التقين وادلعلومايت اذلائل، ونتج عن ذلك ظهور عدة مبادرات يف ادليدان التعليمي، لعل من 0202)

إضافة إىل  يف رلال التعامل مع التقنيات الرقمية، م تقدم ادلعلم والطالبأبرزىا: مبادرة التحول ضلو التعليم الرقمي اليت تدع
 ،معها وادلتنوعة، والتعاملإنشاء ادلنصات اإللكرتونية اليت سهلت على ادلعلم وادلتعلم الوصول إىل ادلعلومات ادلتعددة 

 وتوظيفها مبا يسهم يف حتقيق النمو ادلهين للمعلم وحتسني نواتج التعلم.  
ومن االنعكاسات اليت احدثتها الثورة التقنية وادلعلوماتية اذلائلة ظهور ما يسمى بادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة  

بأهنا:  (Jansen & Schuwer, 2015)، وىي كما عرفها جانسن وسكور (MOOCs)واسعة االنتشار 
"مقررات قائمة على شبكة اإلنرتنت ويتم تصميمها لكي تستوعب أكرب عدد شلكن من ادلشاركني مع وجود إمكانية يف 

اتصال بالشبكة، وىي متاحة ألي شخص أيا كانت مؤىالتو لاللتحاق هبا إضافة  الوصول إليها من أي مكان شريطة توفر
ادلنصات اإللكرتونية يف االعتماد على  ويتم. (p.4إىل أن ىذه ادلقررات يتم تقدميها كاملة عرب الشبكة وبشكل رلاين" )

ومنصة فيوتشر لرين  ،(Coursera)تقد م ىذا النوع من ادلقررات، ومن أمثلة ىذه ادلنصات: منصة كورسريا 
(FutureLearn) ومنصة رواق ،(Rwaq)  .وغريىا 

وقد برزت أمهية كربى للتعامل مع ىذه ادلقررات لتحقيق النمو ادلهين لدى ادلعلمني، وتزويدىم مبصادر معلومات  
)العمري،  ادلختلفةجديدة ومتاحة يف أي وقت ومن أي مكان، ودتكينهم من التفاعل مع مشاركني آخرين من دول العامل 

. وبالرغم من الفرص ادلتعددة اليت حيققها التعامل مع ىذه ادلقررات للمشاركني، فإن ىناك العديد من التحديات (0259
اليت تقف أمام ىؤالء ادلشاركني، وجتعلهم غري قادرين على االستمرار يف دراسة ىذه ادلقررات وبالتايل التسرب من دراستها. 

ىذه التحديات: صعوبة ادلادة العلمية ادلتضمنة يف ىذه ادلقررات، وتدين مستوى كفاءة القائمني  وقد تكون من أبرز
 بتدريسها، وطول ادلدة الزمنية الالزمة لتدريسها إضافة إىل تدين مهارات ادلشاركني يف التعامل مع التقنية وشبكة اإلنرتنت. 

مهية كربى للتعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة برزت أ، فقد يف رلال تعليم وتعلم اللغة اإلصلليزيةو  
االنتشار، خصوصا فيما يتعلق باحلصول على خربات جديدة يف رلال إعداد الدروس وتقدميها، واستخدام مواد وأدوات 

زية؛ األمر الذي قد التعلم وتقييم نواتج التعلم إضافة إىل ادلساعدة يف بناء رلتمعات تعلمية مهنية يف ختصص اللغة اإلصللي
 ,Perveen) بريفني ينعكس إجيابا على النمو ادلهين لدى معلمي اللغة اإلصلليزية. ويف الوقت الذي تؤكد فيو نتائج دراسة

مي اللغة اإلصلليزية، فإن على إجيابية ىذه ادلقررات يف حتقيق النمو ادلهين وتعزيز ادلهارات التدريسية لدى معل (2018
تشري إىل مجلة من التحديات اليت تواجو  (King, Luan, & Lopes, 2018) كنق ولوان ولوبز  نتائج دراسة

معلمي اللغة اإلصلليزية يف أثناء تعاملهم مع ىذا النوع من ادلقررات، ومن أبرزىا: تدين مستوى خدمة االتصال بشبكة 
الزم لدراستها إضافة إىل تدين مستوى ، وصعوبة إدارة الوقت ال(MOOCs)اإلنرتنت الالزم توفرىا للتعامل مع مقررات 

 جودة تصميمها.
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لتعليم وتعلم اللغة اإلصلليزية عرب  (MOOCs)وتأسيسًا على ما سبق، وبالرغم من االنتشار اذلائل دلقررات   
ادلنصات اإللكرتونية ادلتعددة، ووجود فرص عديدة للتعامل معها؛ فإن ىناك ندرة يف البحوث والدراسات اليت تناولت 
دراسة التعامل مع ىذا النوع من ادلقررات يف رلال تعليم اللغة اإلصلليزية يف ادلملكة العربية السعودية؛ لذلك تأيت ىذه 

دراسة لتسلط الضوء على التعامل مع ىذه ادلقررات من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية خصوصا فيما يتعلق ال
 بفرص ىذا التعامل، وحتدياتو، وادلقرتحات ادلتعلقة بو. 

 مشكلة الدراسة: 
يف التطوير ادلهين أداة للتعليم والتدريب و  (MOOCs)تعد ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار  

وانطالقًا من  .على شبكة اإلنرتنت انتشارا واسعا عرب عدة منصات إلكرتونية وقد انتشرت ىذه ادلقررات .العصر احلايل
اليت توفرىا  ادلتعددة الفرص التطويرية( الداعمة لتطوير ادلعلمني وادلعلمات، ويف ضوء 0202رؤية ادلملكة العربية السعودية )

احلاجة ماسة لتوظيف مثل ىذا النوع من ادلقررات يف رلال التطوير ادلهين  يف رلال تعليم اللغة اإلصلليزية، فإنىذه ادلقررات 
معلمي فقد الحظ قلة يف عدد  كما أنو ومن خالل تعامل الباحث مع ىذه ادلقررات،دلعلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية.  

البحوث والدراسات اليت  يف ندرةالنوع من ادلقررات إضافة إىل وجود ادللتحقني بدراسة ىذا  ومعلمات اللغة اإلصلليزية
لذلك تأيت ىذا النوع من ادلقررات يف رلال تعليم اللغة اإلصلليزية يف ادلملكة العربية السعودية؛ التعامل مع  تناولت دراسة
لمات اللغة اإلصلليزية خصوصا لتسلط الضوء على التعامل مع ىذه ادلقررات من وجهة نظر معلمي ومع الدراسة احلالية

 فيما يتعلق بفرص ىذا التعامل، وحتدياتو، ومقرتحاتو.
 أسئلة الدراسة: 

 سعت الدراسة احلالية لإلجابة عن األسئلة التالية: 
من وجهة نظر معلمي ومعلمات  (MOOCs)ما فرص التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار  -5

 ؟اللغة اإلصلليزية
من وجهة نظر معلمي  (MOOCs)ما حتديات التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار  -0

 ومعلمات اللغة اإلصلليزية؟
من وجهة نظر معلمي  (MOOCs)ما مقرتحات التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار  -0

 ومعلمات اللغة اإلصلليزية؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية حول فرص وحتديات  -4

 تُعزى دلتغري اجلنس؟  (MOOCs)ومقرتحات التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار 
 أهداف الدراسة:

 سعت الدراسة احلالية إىل حتقيق األىداف التالية: 
من  (MOOCs)وحتديات ومقرتحات التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار تعرف فرص  .5

 وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية. 
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تقصي الفروق يف تقديرات معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية حول فرص وحتديات ومقرتحات التعامل مع ادلقررات  .0
 تبعاً دلتغري اجلنس.  (MOOCs)تشار اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االن

 أهمية الدراسة: 
 تتمثل أمهية الدراسة احلالية فيما يلي: 

 (MOOCs)توجيو أنظار القائمني على برامج التطوير ادلهين ضلو ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار  -5
 ادلعلمات.بصفتها موضوع حيوي ومهم خصوصاً يف رلال التنمية ادلهنية للمعلمني و 

مساعدة القائمني على منصات ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة يف تطوير ىذه ادلنصات مبا يتوافق مع الرؤى والتطلعات  -0
 يف رلال تعليم اللغة اإلصلليزية.

شار تقد م استبانة متمركزة حول تعامل معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنت -0
(MOOCs)يف تعرف الفرص والتحديات وادلقرتحات ادلتعلقة بالتعامل مع ىذه  ا؛ األمر الذي ميكن اإلفادة منه

 ادلقررات يف رلال تعليم اللغة اإلصلليزية. 
 حدود الدراسة: 

 اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود التالية: 
يف رلال تعليم  (MOOCs)ادلفتوحة واسعة االنتشارفرص وحتديات ومقرتحات التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية  -5

 . اللغة اإلصلليزية
ومعلمات اللغة اإلصلليزية يف إدارة التعليم مبحافظة القنفذة بادلملكة العربية السعودية خالل الفصل الثاين من  ومعلم -0

 ه. 5409/5442العام الدراسي 
 مصطلحات الدراسة: 

 مشلت مصطلحات الدراسة ما يلي: 
يعرّفها  :(Massive Open Online Courses)ات اإللكترونية المفتوحة واسعة االنتشار المقرر  -

"نوع جديد من الفصول اإللكرتونية اليت تسمح ألي شخص يف أي مكان بادلشاركة  :بأهنا (Hoy, 2014)ىوي 
 . (p.85) فيها وذلك من خالل زلاضرات مسجلة بالفيديو، واختبارات إلكرتونية، ومنتديات للمناقشة"

على  ادلفتوحة رلال تعليم اللغة اإلصلليزية عرب ادلنصات اإللكرتونية : ادلقررات اليت يتم تقدميها يفيقصد هبا يف ىذه الدراسةو 
شبكة اإلنرتنت، وتتضمن زلاضرات مسجلة بالفيديو يصاحبها أنشطة تفاعلية، وواجبات، واختبارات ومنتديات للنقاش. 

 مفتو  واسع للمفرد أي مقرر إلكرتوين (MOOC) موك ستخدم يف ىذه الدراسةاليت سوف تُ  ومن مسمياهتا الشائعة
 للجمع أي مقررات إلكرتونية مفتوحة واسعة االنتشار.  (MOOCs) موكس االنتشار، أو

بأهنا: "رلموعة من الظروف ادلختلفة وادلتاحة  (Bush, 2016): يعرّفها بوش (Opportunities)الفرص  -
 . (p.1)جيابية إذا مت استثمارىا بالشكل األمثل" خالل فرتة زمنية معينة، وتسهم يف حتقيق نتائج إ

ويقصد هبا يف ىذه الدراسة: رلموعة الظروف ادلتاحة يف التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار، اليت 
 للغة اإلصلليزية.  تساعد يف حتقيق نتائج إجيابية يف رلال تعليم اللغة اإلصلليزية، وذلك يف ضوء تقديرات معلمي ومعلمات ا
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بأهنا: "الظروف اليت  (Tella & Kwanya, 2018): يعرّفها تال وكواين (Challenges)التحديات  -
من أجل ميكن مواجهتها يف أثناء التعامل مع شيء ما وتتطلب بذل ادلزيد من اجلهد العقلي والبدين أو الدعم ادلادي 

 . ((p.78أدائو بنجا " 
ادلفتوحة واسعة اإللكرتونية  ويقصد هبا يف ىذه الدراسة: الظروف اليت ميكن مواجهتها يف أثناء التعامل مع ادلقررات

االنتشار، وتتطلب بذل ادلزيد من اجلهد العقلي والبدين أو الدعم ادلادي من أجل إدتام دراسة ىذه ادلقررات بنجا ، وذلك 
 تقديرات معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية.  يف ضوء 

بأهنا: "األفكار ادلطروحة اليت يقود تقدميها  (Sidis, 1898): يعرّفها سيدس (Suggestions)المقترحات  -
 . (p.1)إىل الوصول إىل أفكار أخرى..." 

ويقصد هبا يف ىذه الدراسة: رلموعة من األفكار ادلطروحة وادلتفق عليها اليت ميكن أن تؤدي إىل تعامل أفضل مع ادلقررات 
 اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار، وذلك من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 أواًل: اإلطار النظري:

 :(MOOCs)قدمة حول المقررات اإللكترونية المفتوحة واسعة االنتشارم -
، (Connectivism)التطبيقات ادلهمة لنظرية التواصل الشبكي  االنتشار منتعد ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة 

فإن ىذه النظرية تقوم على فكرة أن: " العلوم  (Siemens & Tittenberger, 2009) وتيتنربجر وحسب سيمنز
األشخاص والتقنيات، وأن التعلم ىو عملية حبث، وربط، وتطوير ذلذه وادلعارف منتشرة عرب شبكات مكونة من 

(. وبناء عليو، فإن ىذه ادلقررات قد ختلق فرصاً جديدة لتطوير ادلعلمني مهنيا وتساعدىم على مشاركة p.11الشبكات" )
 عرب شبكة اإلنرتنت. مع اخلرباء وادلتخصصني وتبادل اخلربات

 اإللكترونية المفتوحة واسعة االنتشار:مزايا التعامل مع المقررات  -
واسعة  عدة مزايا للمقررات اإللكرتونية ادلفتوحة (Welsh & Dragusin, 2013)تناول والش ودراجوسن 

 ، ومن أبرزىا ما يلي: االنتشار
اإلتاحة: تتيح ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار الفرصة اللتحاق أعداد ىائلة من ادلشاركني من مجيع أضلاء  -5

أو وظائفهم، أو حالتهم الصحية، أو مستواىم االقتصادي؛  العامل هبذه ادلقررات أيًا كانت أعمارىم، أو جنسيتهم،
 فهي متاحة للجميع شريطة توفر اتصال بشبكة اإلنرتنت لدى ادلشاركني يف ىذه ادلقررات.

التطوير ادلهين والشخصي: تسهم ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار يف تطوير الفرد شخصياً ومهنياً، وذلك  -0
 مقررات دراسية ذات مستوى عال من اجلودة. من خالل توفري

ادلرونة: تتيح ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار الفرصة أمام ادلشاركني للوصول إىل احملتوى الدراسي مرات  -0
عديدة، ومن أي مكان شريطة توفر اتصال بشبكة اإلنرتنت، ويشعر ادلشاركون باحلرية يف السري يف دراسة ادلقرر 
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اختيار الوقت ادلناسب، والسرعة اليت تناسبهم يف دراسة ادلقرر، كما أن لديهم عدة خالل دراسي وذلك من ال
 زلاوالت للتفاعل مع ادلعارف اجلديدة، وقراءة األسئلة، واإلجابة عنها.

احلاسب اآليل  التفاعلية: تسمح ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار بإحداث نوع من التفاعل ليس فقط مع -4
 ادلشاركني يف ادلقرر حيث تتيح ىذه ادلقررات الفرصةبقية  بل أيضًا مع شاركأو اذلاتف النقال الذي يتعامل معو ادل

، وتوجد إمكانية يف التفاعل معهم، ومشاركتهم يف يضم عدداً كبريًا من ادلشاركني لالنضمام إىل رلتمع عادليأمامهم 
 عملية التعلم. 

التشاركي: يشرتك ادلشاركون يف ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار مع بعضهم البع  يف القيام بعدة التعلم  -1
مهام مثل: طر  األسئلة واإلجابة عنها من خالل منتديات ادلقرر، ومشاركة ادلعلومات، وتكوين رلموعات دراسة 

 افرتاضية.
دلشاركني ذوي األعمار أمام ا لكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار الفرصةحتقيق التعلم مدى احلياة: تتيح ادلقررات اإل -6

ادلتقدمة الكتساب ادلهارات اجلديدة ذات الصلة باحتياجاهتم ادلهنية، ومواكبة ادلستجدات ذات العالقة مبجال 
فكري يف بدء عملهم؛ شلا يساعدىم على احلصول على الرتقيات أو االنتقال إىل مراتب عليا يف وظائفهم، أو الت

 مشاريعهم الصغرية اخلاصة هبم.
 تحديات التعامل مع المقررات اإللكترونية المفتوحة واسعة االنتشار: -

بالرغم من ادلزايا ادلتعددة للمقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار، فإن ىناك بع  التحديات ادلتعلقة بالتعامل مع 
 وىي:، (Taneja & Goel, 2014; Welsh & Dragusin, 2013) ىذا النوع من ادلقررات

 والقائم بتدريس ادلقرر. ادلشاركنيأو بني  انعدام التواصل وجهاً لوجو سواء بني ادلشاركني -5
 غياب التغذية الراجعة ادلستمرة والفورية من القائم بتدريس ادلقرر. -0
 يف أثناء عملية التقو م.  ادلشاركنيوجود صعوبة يف التحقق من ىوية  -0
 وجود صعوبة يف التحقق من مصداقية الشهادات اإللكرتونية اليت مت احلصول عليها بعد االنتهاء من دراسة ادلقرر. -4
ببع  ادلشاركني  التأكد من إدلام إلكرتونيًا يف بع  ادلقررات اليت تتطلب ادلشاركنيوجود صعوبة يف تقييم أداء  -1

 ادلهارات العملية. 
 وجود احتمالية لتسرب أعداد كبرية من األشخاص ادلسجلني يف ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار. -6
 قد ال تدعم ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار اللغة األم )احمللية( للمشاركني. -7
 : سعة االنتشار وتعليم اللغة اإلنجليزيةالمقررات اإللكترونية المفتوحة وا -

مقررات مفتوحة يف رلال تعليم اللغة اإلصلليزية، ومن أمثلة ىذه ادلنصات ما يلي: منصة   يوجد عدة منصات إلكرتونية تطر 
يوداسييت (، ومنصة (FutureLearnفيوتشر لرين ، ومنصة (Edx)إيديكس ، ومنصة ((Courseraكورسريا 

(Udacity)د منصات عربية أيضًا تقدم بع  ادلقررات يف رلال تعليم اللغة اإلصلليزية، ومن أمثلتها: منصة . كما توج
 . (Edraak)إدراك ، ومنصة (Rwaq)رواق 
 



  العمري  عبده شامي آدم. دواملقترحات والتحديات الفرص: إلانجليزية اللغة ومعلمات معلمي نظر وجهة من(      MOOCs) الانتشار واسعة املفتوحة إلالكترونية املقررات مع التعامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

59 

 ثانياً: الدراسات السابقة:
 عرض الدراسات السابقة: -
ادلفتوحة واسعة اىتم الباحثون يف دول العامل ادلختلفة بدراسة التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية  

 ,Vivian, Falkner, & Falkner)فيفيان وفالكنر وفالكنر  فقد استهدفت دراسة، (MOOCs)االنتشار
النتشار يف حتقيق التطوير ادلهين للمعلمني وادلعلمات الكشف عن دور أحد ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة ا (2014

( معلما ومعلمة. ومت استخدام استبانة إلكرتونية يف مجع 99) (MOOC)يف اسرتاليا. وقد شارك يف دراسة مقرر 
مقرر ( ردا فقط. وأظهرت نتائج الدراسة أمهية 12البيانات من ادلشاركني، وبلغ عدد الردود الواردة على ىذه االستبانة )

(MOOC يف تقد م األفكار اجلديدة حول زلتوى ادلقررات الدراسية، وطرق تدريسها، ومصادر وأدوات التعلم ادلتعلقة )
هبا إضافة إىل دوره اإلجيايب يف بناء رلتمعات تعلم مهنية يتم من خالذلا تبادل اخلربات بني ادلشاركني مبا ينعكس إجيابا 

 التعليمية عموما. على نواتج التعلم خصوصاً والعملية
( اليت تقدمها MOOCsر أحد مقررات )الكشف عن دو  (Silvia, 2015)سيلفيا  واستهدفت دراسة 

( مشاركا من 04( يف حتقيق التطوير ادلهين دلعلمي اللغة اإلصلليزية. ومشلت عينة الدراسة )Courseraمنصة كورسريا )
 عدة دول سلتلفة، ىي: روسيا، وإيطاليا، والربازيل، وإندونيسيا، والواليات ادلتحدة األمريكية، وتركيا، واذلند. ومت استخدام
االستبانة يف مجع بيانات الدراسة. وأظهرت النتائج وجود اجتاىات إجيابية لدى ادلشاركني ضلو زلتوى وطبيعة مقرر 

(MOOC إضافة إىل إسهام ىذا ادلقرر يف مساعدة ادلشاركني على فهم عملية التدريس، واحلصول على مصادر )
 افة إىل تعزيز مشاركتهم يف رلتمعهم التعليمي.معلومات موثوقة، واكتساب مهارات التخطيط وإعداد الدروس إض

فقد استهدفت الكشف عن خصائص األفراد ادلشاركني يف ادلقررات  (Bayeck, 2016) بايك أما دراسة 
مثل ىذا النوع من ادلقررات. وتكونت عينة ودوافعهم ضلو ادلشاركة يف  (MOOCs)اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار 

اليت قدمتها جامعة والية بنسلفانيا عرب منصة كورسريا  (MOOCs)( مشاركًا يف أحد مقررات 611الدراسة من )
(Coursera) ومت استخدام االستبانة يف مجع بيانات الدراسة. وأظهرت النتائج وجود تعامل أكثر لدى اإلناث مع .
نة بالذكور. كما أشارت النتائج إىل أن أبرز دوافع ادلشاركني للتعامل مع ىذه ادلقررات تتمثل فيما يلي: ىذه ادلقررات مقار 

كتساب مسعة جيدة نتيجة للتواصل مع ا  بناء العالقات وتكوين الصداقات، وحتقيق النمو ادلهين والشخصي إضافة إىل
 خرباء من جامعات مرموقة. 

الكشف  (Goncalves, Chumbo, Torres, & Goncalves, 2016) واستهدفت دراسة 
( يف دولة الربتغال. وتكونت عينة الدراسة من MOOCsأحد مقررات ) دراسة عن آراء رلموعة من ادلعلمني حول

ادلعلمني ( معلما ومعلمة. ومت استخدام االستبانة وبطاقة ادلالحظة يف مجع بيانات الدراسة. وأظهرت النتائج أن 57)
( على أنو مقرر يتميز جبودة عالية يف تصميم زلتواه، ويناسب احتياجاهتم وتوقعاهتم MOOCينظرون إىل مقرر )

شلا كان لو انعكاسا إجيابيا على منوىم ادلهين كما أشارت النتائج  ؛التطويرية إضافة إىل إسهام ىذا ادلقرر يف زيادة دافعيتهم
 وصول إىل ىذا ادلقرر لدى مجيع ادلشاركني والتعامل معو يف أي وقت ومن أي مكان.أيضا إىل أن ىناك إمكانية يف ال
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ادلشاركني حول دراسة مقررات ء رلموعة من إىل الكشف عن آرا (Sawant, 2016)ساوانت  وىدفت دراسة
(MOOCs( يف دولة اذلند. وتكونت عينة الدراسة من )مشاركا. وقد مت استخدام ا046 ) ستبانة يف مجع بيانات

الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن التعامل مع ىذه ادلقررات أسهم يف حتقيق الفرص التالية: زيادة ادلعارف وتنمية 
ادلهارات وتعزيز التطوير ادلهين لدى ادلشاركني كما أشارت النتائج أيضًا إىل بع  التحديات، وأبرزىا: عدم توفر الوقت 

( دلشاىدة احملاضرات ادلسجلة، وادلشاركة يف منتديات النقاش واإلجابة MOOCsكني يف مقررات )الكايف لدى ادلشار 
عن أسئلة االختبارات والواجبات إضافة إىل وجود مهام عملية وشخصية أخرى لدى ادلشاركني جتعلهم غري قادرين على 

 االنتظام يف دراسة ىذه ادلقررات.
إىل الكشف عن آراء رلموعة من ادلشاركني يف دراسة أحد مقررات  (Goh, 2017)جوه  وىدفت دراسة

(MOOCs حول دور ىذه ادلقررات يف عملية التعلم. وقد بلغ عدد ادلشاركني يف دراسة مقرر )(MOOC) 
خدام استبانة إلكرتونية يف مجع بيانات الدراسة، ( شهور. ومت است0( دول، واستغرقت دراستو )52( مشاركا من )068)

( رداً. وأظهرت النتائج أن ادلشاركة يف دراسة ادلقرر أسهمت يف حتقيق 76وبلغ عدد الردود الواردة على ىذه االستبانة )
فعالة، كما  الفرص التالية: مشاركة اخلربات واألفكار، واالنغماس يف أنشطة تعلم إلكرتونية تفاعلية، وتوفري بيئة تعلم

( إضافة إىل MOOCأشارت نتائج الدراسة إىل عدة حتديات من أبرزىا: تسرب ادلشاركني تدرجييا من دراسة مقرر )
 تدين مستوى ادلشاركة يف أنشطة ادلقرر.

الكشف عن آراء رلموعة من معلمي اللغة اإلصلليزية  (King et al., 2018)كينق وآخرين   واستهدفت دراسة
دراسة من خالل (. وقد مت مجع بيانات الMOOCsيف مجهورية تيمور الشرقية حول دراستهم ألحد مقررات )

ادلالحظة، وادلقابالت الفردية واجلماعية، وحتليل كتابات ادلشاركني يف منتديات النقاش اخلاصة بدراسة ادلقرر. وأظهرت 
(، وقد مشلت ىذه الفرص ما يلي: الوصول إىل MOOCالنتائج وجود مخس فرص وأربع حتديات للتعامل مع مقرر )

كة وتبادل اخلربات مع اآلخرين، وتنمية مهارات التفكري التأملي، وزيادة الدافعية ضلو مصادر معلومات عالية اجلودة، وادلشار 
التدريس وتنمية ادلهارات التدريسية، وتعزيز مهارات اللغة اإلصلليزية، يف حني دتثلت حتديات التعامل مع 

ت الالزم لدراسة ادلقرر، ( فيما يلي: تدين مستوى خدمة االتصال بشبكة اإلنرتنت، صعوبة إدارة الوق(MOOCمقرر
 إدتام دراستونظري  تدين مستوى جودة تصميم ادلقرر، التكاليف ادلادية ادلرتتبة على دراسة ادلقرر واحلصول على شهادة

 .بنجا 
إىل الكشف عن آراء رلموعة  (Koukis & Jimoyiannis, 2018) كوكيس وجيمويانس  وىدفت دراسة

(. وتكونت عينة الدراسة MOOCsمن ادلعلمني يف مدارس التعليم الثانوي يف دولة اليونان حول دراسة أحد مقررات )
سة إضافة إىل حتليل  ( معلما شاركوا يف إدتام دراسة ادلقرر بنجا . وقد مت استخدام االستبانة يف مجع بيانات الدرا006من )

( أسهمت يف حتقيق MOOCكتابات ادلعلمني واستجاباهتم يف منتديات النقاش. وأظهرت النتائج أن دراسة مقرر )
ادلشاركة الفاعلة، والتفاعل النشط، والعمل اجلماعي لدى ادلعلمني كما أشارت النتائج إىل أن الغالبية العظمى من ادلعلمني 

 لى أنو بيئة فعالة لتحقيق التطوير ادلهين.( ع(MOOCينظرون إىل مقرر 
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إىل الكشف  (Mabuan, Ramos, Matala, Navarra, & Ebron, 2018) وىدفت دراسة
( 57( مت تقدميها يف دولة الفلبني. وتكونت عينة الدراسة من )MOOCs( مقررات )0عن آراء ادلشاركني حول )
( معلما يف ادلرحلة الثانوية. وقد مت مجع البيانات من خالل  50( أساتذة جامعيني، و)4مشاركا، ومشلت ىذه العينة )

اسة أن ادلشاركني كتابات ادلشاركني واستجاباهتم يف منتديات النقاش اخلاصة بدراسة ىذه ادلقررات. وأظهرت نتائج الدر 
( على أهنا وسائل فعالة يف التطوير ادلهين وتشكيل رلتمعات تعلمية ختصصية، كما MOOCsينظرون إىل مقررات )

أشارت نتائج الدراسة أيضًا إىل أن ىذه ادلقررات أسهمت يف حتقيق عدة فرص للمشاركني، ومن أبرزىا: احلصول على 
وصول إىل مصادر معلومات تربوية عالية اجلودة، وادلشاركة يف بيئة تعلم (، والMOOCsشهادة إدتام دراسة مقررات )

 جديدة، واكتساب معارف ومهارات جديدة.   
( يف حتقيق التطوير ادلهين MOOCsإىل الكشف عن دور مقررات ) (Perveen, 2018)بريفني  وىدفت دراسة

( معلما. وقد مت استخدام االستبانة يف مجع بيانات 00يزية يف باكستان. وتكونت عينة الدراسة من )دلعلمي اللغة اإلصلل
الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة إجيابية ىذه ادلقررات يف حتقيق التطوير ادلهين دلعلمي اللغة اإلصلليزية وتعزيز مهاراهتم يف 

 اللغة اإلصلليزية وطرق تدريسها.
الكشف عن آراء رلموعة من ادلعلمني وأساتذة اجلامعات  (Wambugu, 2018)امبوقو و  واستهدفت دراسة

( 94الدراسة من )( وفاعليتو يف تطويرىم ادلهين. وتكونت عينة MOOCsأحد مقررات ) دراسة يف كينيا حول
مشاركا. وقد مت استخدام ادلناقشات اجلماعية واالستبانة يف مجع بيانات الدراسة. وأظهرت النتائج أن ادلشاركني ينظرون 

( على أنو فرصة للحصول على خربة جديدة، وأسهم بشكل فعال يف تطويرىم ادلهين وزيادة MOOCإىل مقرر )
للمقرر  تهمصول على شهادة نظري إدتام دراسدتكنهم من احل لتقنية إضافة إىلدافعيتهم وتفاعلهم، وتطوير مهاراهتم ا

 بنجا .
إىل الكشف عن آراء رلموعة من  (Amantha Kumar & Al-Samarraie, 2019) وىدفت دراسة

( مشاركا من دولة ماليزيا. ومت 55(. وتكونت عينة الدراسة من )MOOCsأحد مقررات )حول دراسة ادلشاركني 
( على أهنا MOOCsاستخدام ادلقابالت يف مجع بيانات الدراسة. وأظهرت النتائج أن ادلشاركني ينظرون إىل مقررات )

فرصة لزيادة دافعيتهم، واحلصول على معلومات إضافية جديدة، واحلصول على شهادة إدتام دراسة ادلقرر إضافة إىل وجود 
كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن ىناك   ،رعرب ادلنتديات اخلاصة بادلقر  فرصة للتواصل اإللكرتوين مع ادلشاركني اآلخرين

صعوبة مستوى اللغة اإلصلليزية  ىذه التحديات ما يلي: حتديات تتعلق بالتعامل مع ىذا النوع من ادلقررات، ومشلت
مل مع مقررات الوعي لدى ادلشاركني بأمهية التعاتدين مستوى ادلستخدمة يف تقد م ىذه ادلقررات إضافة إىل 

(MOOCsوفوائده ).  عن وجود رلموعة من ادلقرتحات تتعلق بإضافة حتسينات جديدة  أيضاً  كما أسفرت النتائج
 تتعلق مبحتوى ىذه ادلقررات وتصميمها وأساليب التقو م ادلستخدمة فيها.

 التعقيب على الدراسات السابقة:  -
دراسة التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار بالرغم من تعدد الدراسات السابقة اليت تناولت  

يف دول العامل ادلختلفة وباستخدام عدة أدوات سلتلفة، فإنو توجد ندرة يف الدراسات اليت تناولت تعامل معلمي ومعلمات 
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راسة احلالية لتسلط الضوء على اللغة اإلصلليزية يف ادلملكة العربية السعودية مع ىذا النوع من ادلقررات؛ لذلك تأيت الد
تعامل معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية يف إدارة التعليم مبحافظة القنفذة مع ىذه ادلقررات خصوصا فيما يتعلق بفرص ىذا 

  .التعامل وحتدياتو ومقرتحاتو
 الطريقة واإلجراءات: 

 منهج الدراسة:  -
 اسة.دلناسبتو ألىداف الدر  استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي

 مجتمع الدراسة: -
إدارة التعليم مبحافظة القنفذة يف ادلملكة العربية السعودية  مشل رلتمع الدراسة مجيع معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية يف

 م(. 0258/0259ه( ادلوافق )5409/5442خالل العام الدراسي )
 عينة الدراسة:  -

اإلصلليزية، وقد مثلت ىذه العينة الردود الواردة على أداة الدراسة ( معلما ومعلمة دلادة اللغة 15مشلت عينة الدراسة )
مت توجيو رابطها اإللكرتوين إىل مجيع معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية يف إدارة التعليم مبحافظة  ادلتمثلة يف استبانة إلكرتونية

( يوضح توزيع أفراد عينة 5) دول. واجله4/8/5442وتاريخ  59959مبوجب خطاب سعادة مدير التعليم رقم  القنفذة
 الدراسة وفق بياناهتم األولية.

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق بياناتهم األولية :(1) جدول

 النسبة العدد التصنيف ادلتغريات

 اجلنس
 66.7 04 ذكر

 00.0 57 أنثى

 آخر مؤىل علمي مت احلصول عليو

 80.4 40 بكالوريوس

 51.7 8 ماجستري

 0.2 5 دكتوراه

عدد سنوات اخلربة يف تدريس اللغة 
 اإلصلليزية

 49.2 01 ( سنوات فأقل52من )

 15.2 06 ( سنوات52أكثر من )

( اليت مت MOOCsعدد مقررات )
 التعامل معها 

 78.4 42 ( مقررات 0أقل من )
 05.6 55 ( مقررات فأكثر0من )

ادلنصات اإللكرتونية اليت مت التعامل معها 
 (MOOCsمقررات )يف دراسة 

 54 08.9 (Courseraكورسريا )

 0 1.6 (Edxإيديكس )
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 النسبة العدد التصنيف ادلتغريات

 52 07.8 (Future Learnفيوتشر لرين )

 5 0.8 (Udacityيوداسييت )

 50 06.5 (Rwaqرواق )

 52 07.8 (Edraakإدراك )

 8.0 0 أخرى

 أداة الدراسة:  -
بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة، مت تصميم استبانة إلكرتونية كأداة جلمع بيانات الدراسة، وتكونت 

، (MOOCs)، وحتديات التعامل مع مقررات (MOOCs)( زلاور، ىي: فرص التعامل مع مقررات 0من )
حيث مشل زلور فرص التعامل مع  ( عبارة02. وضمت ىذه احملاور )(MOOCs)ومقرتحات التعامل مع مقررات 

( عبارة أيضاً، يف 55) (MOOCs)( عبارة، ومشل زلور حتديات التعامل مع مقررات 55)  (MOOCs)مقررات 
( عبارات. كما مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي 8) (MOOCs)حني مشل زلور مقرتحات التعامل مع مقررات 
 .(MOOCs)ت ومقرتحات التعامل مع مقررات لتعرف درجة تقدير أفراد العينة لفرص وحتديا

 صدق األداة: -
( من السادة احملكمني ادلتخصصني يف الرتبية وتدريس اللغة 4مت التحقق من صدق األداة بعرضها يف صورهتا األولية على )

اهتا لألىداف اليت اإلصلليزية، وذلك إلبداء الرأي حول الصحة العلمية واللغوية لعبارات األداة، ومناسبة زلاورىا وعبار 
 عداد األداة يف صورهتا النهائية. دتهيداً إل وضعت من أجلها. ويف ضوء آراء احملكمني، مت إجراء التعديالت الالزمة

بني درجة  (Person) كما مت حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامل ارتباط بريسون
( فأقل، شلا 2.25الذي تنتمي إليو، وكانت مجيعها دالة عند مستوى داللة ) رتقدير كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحو 

 ( التايل يوضح ذلك:0) يؤكد اتساق العبارات مع زلاورىا يف قياس األىداف ادلنشودة، واجلدول
 معامالت ارتباط عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه: (2) جدول

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م االرتباطمعامل  م احملور

فرص التعامل مع مقررات 
(MOOCs) 

5 2.8057** 1 2.6777** 9 2.6989** 
0 2.7184** 6 2.7040** 52 2.8256** 
0 2.1882** 7 2.6169** 55 2.8075** 
4 2.6874** 8 2.7784**   
حتديات التعامل مع مقررات 

(MOOCs) 
5 2.1844** 1 2.7410** 9 2.6866** 
0 2.1062** 6 2.7457** 52 2.6559** 
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ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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 معامل االرتباط م معامل االرتباط م االرتباطمعامل  م احملور
0 2.6946** 7 2.7022** 55 2.6508** 
4 2.6811** 8 2.6000**   

مقرتحات التعامل مع 
 (MOOCsمقررات )

5 2.7925** 4 2.7948** 7 2.6602** 
0 2.8546** 1 2.8457** 8 2.8059** 
0 2.8208** 6 2.8710**   

 2.25عند مستوى ** دالة 
 ثبات األداة: -

كمؤشر على ثبات أداة الدراسة، وتراوحت قيمتو  ((Cronbach's alpha مت حساب قيمة معامل ألفا كرونباخ
(، وىذا يدل على أن االستبانة تتمتع بقيم 2.87(، وبلغت قيمتو لالستبانة ككل )2.90-2.86حملاور االستبانة بني )

 ( يوضح ذلك: 0) الدراسة. واجلدوللتحقيق أىداف مقبولة ثبات 
 نتائج معامالت ثبات ألفا كرونباخ: (3) جدول
 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات احملور

 55 2.95 (MOOCsفرص التعامل مع مقررات )
 55 2.86 (MOOCsحتديات التعامل مع مقررات )
 8 2.90 (MOOCsمقرتحات التعامل مع مقررات )
 2.87 02 االستبانة ككل

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:
( لتحديد مستوى االستجابات ادلتعلقة بعبارات 4، مت استخدام التوزيع ادلوضح يف اجلدول )لتسهيل تفسري النتائج

 االستبانة.
 (: توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث4جدول )
فرص التعامل مع مقررات 

(MOOCs) 
التعامل مع مقررات  حتديات

(MOOCs) 
التعامل مع مقررات  مقرتحات

(MOOCs) 
 مدى ادلتوسطات الوصف مدى ادلتوسطات الوصف مدى ادلتوسطات الوصف
 1.22 – 4.05 موافق بشدة 1.22 – 4.05 كبرية جدا 1.22 – 4.05 عالية جداً 
 4.02 – 0.45 موافق 4.02 – 0.45 كبرية 4.02 – 0.45 عالية
 0.42 – 0.65 زلايد 0.42 – 0.65 متوسطة 0.42 – 0.65 متوسطة
 0.62 – 5.85 غري موافق 0.62 – 5.85 منخفضة 0.62 – 5.85 منخفضة
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ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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فرص التعامل مع مقررات 
(MOOCs) 

التعامل مع مقررات  حتديات
(MOOCs) 

التعامل مع مقررات  مقرتحات
(MOOCs) 

غري موافق  5.82 – 5.22 منخفضة جدا 5.82 – 5.22 منخفضة جداً 
 5.82 – 5.22 بشدة 

 وفيما يلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة وعرض نتائجها وتفسريىا ومناقشتها. 
 إجابة السؤال األول: 

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على: "ما فرص التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار  
(MOOCs)  من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية؟". ولإلجابة عن ىذا السؤال، مت حساب ادلتوسطات

 ( التايل:1) جابات أفراد العينة، كما يظهر يف اجلدولاحلسابية واالضلرافات ادلعيارية الست
فرص التعامل مع المقررات اإللكترونية  إلجابات عينة الدراسة حول المتوسطات الحسابية: (5جدول )

 (MOOCs)المفتوحة واسعة االنتشار 

االضلراف  ادلتوسط احلسايب العبارة م
 ادلعياري

 درجة الرتتيب
 الفرصة

 عالية 5 2.90 0.67 .ادلهين ادلستمرفرصة للتطوير  6
 عالية 0 2.80 0.11 .فرصة دلمارسة مهارات االستماع والقراءة والكتابة يف اللغة اإلصلليزية 7
 عالية 0 2.70 0.10 إمكانية احلصول على خربات جديدة حول زلتوى مقرر اللغة اإلصلليزية 0
 عالية 4 2.70 0.49 .اللغة اإلصلليزية إمكانية احلصول على خربات جديدة حول أدوات تقو م 1
 عالية 1 2.86 0.41 .إمكانية احلصول على خربات جديدة حول طرق تدريس اللغة اإلصلليزية 4
 متوسطة 6 5.20 0.01 .إمكانية مشاركة اخلربات مع ادلتخصصني واخلرباء يف تدريس اللغة اإلصلليزية 52
 متوسطة 7 2.97 0.00 .أي مكان ويف أي وقت( من MOOCsإمكانية الوصول إىل مقررات ) 0

( باللغة اإلصلليزية عرب عدة منصات إلكرتونية MOOCsإتاحة مقررات ) 9
 .(FutureLearn( وفيوتشر لرين )Courseraمثل كورسريا )

 متوسطة 7 5.21 0.00

 متوسطة 9 5.21 0.05 .فرصة لتكوين رلتمعات تعلم مهنية يف ختصص اللغة اإلصلليزية 55
 متوسطة 0.02 2.98 52 (MOOCsإمكانية التسجيل اجملاين يف مقررات ) 5

8 
إمكانية احلصول على شهادة من جامعة مرموقة يف حالة إدتام دراسة مقررات 

(MOOCs بنجا ). متوسطة 55 2.98 0.52 

 متوسطة  8368 3339 المتوسط* العام 

 درجات 1* ادلتوسط احلسايب من 
ادلتوسطات احلسابية الستجابات معلمي ومعلماات اللغاة اإلصلليزياة حاول فارص التعامال ماع ادلقاررات ( أن 1) يبني اجلدول

( الايت تانص علاى اآليت: " 6(. وجاءت يف ادلرتبة األوىل العباارة )0.67-0.52ادلفتوحة واسعة االنتشار قد تراوحت بني )
( مااع تااوفر درجااة عاليااة لتقاادير ىااذه 2.90عياااري )( واضلااراف م0.67فرصااة للتطااوير ادلهااين ادلسااتمر"، مبتوسااط حسااايب )

العباارة لاادى أفاراد العينااة، وقاد تُعاازى ىاذه النتيجااة إىل أن ىاذه ادلقااررات متاحاة للتعاماال معهاا يف أي وقاات ومان أي مكااان 
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ا. أماا وبشكل رلاين، ويستطيع أي معلم لديو رغبة يف التطوير ادلهاين التساجيل يف ىاذه ادلقاررات ودراساتها واالساتفادة منها
إمكانياااة احلصاااول علاااى شاااهادة مااان جامعاااة مرموقاااة يف حالاااة إدتاااام دراساااة مقاااررات  ( الااايت تااانص علاااى اآليت: "8العباااارة )

(MOOCs بنجااا )( مااع وجااود 2.98( واضلااراف معياااري )0.52" فقااد حلاات يف ادلرتبااة األخاارية، مبتوسااط حسااايب ،)
تُعزى ىذه النتيجة إىل تفاوت ادلنصات اإللكرتونية اليت تقدم ىذا  تقدير بدرجة متوسطة ذلذه العبارة لدى أفراد العينة، وقد

الناااوع مااان ادلقاااررات وتنظيماهتاااا فيماااا يتعلاااق حبصاااول ادلشاااارك علاااى شاااهادة إلدتاااام دراساااة ادلقااارر. كماااا بلاااغ ادلتوساااط العاااام 
( بااااضلراف 0.09تشاااار )الساااتجابات عيناااة الدراساااة يف زلاااور فااارص التعامااال ماااع ادلقاااررات اإللكرتونياااة ادلفتوحاااة واساااعة االن

(، شلاا يشاري إىل وجاود تقاديرات بدرجاة متوساطة لفارص التعامال ماع ىاذه ادلقاررات مان وجهاة نظار معلماي 2.07معياري )
 أن التعامل اليت توصلت إىل (Perveen, 2018) بريفني ومعلمات اللغة اإلصلليزية، وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة

مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار يسهم يف حتقيق التطوير ادلهين لدى معلمي اللغاة اإلصلليزياة كماا تتفاق ماع 
الاايت أكاادت علااى أن التعاماال مااع ىااذا النااوع ماان ادلقااررات يسااهم يف  (Wambugu, 2018) وامبقااو نتااائج دراسااة

فيفيان  حصول ادلشارك على شهادة يف حالة إدتام دراسة ادلقرر بنجا  إضافة إىل ان نتائج ىذا احملور تتفق مع نتائج دراسة
الايت توصالت إىل أن التعامال ماع ىاذه ادلقاررات ياؤدي إىل حصاول ادلشاارك علاى  (Vivian et al., 2014) وآخارين

خربات جديدة حول زلتوى ادلقررات الدراسية، وطرق تدريسها، ومصادر وأدوات التعلم ادلستخدمة فيها إضافة إىل دورىاا 
 اإلجيايب يف بناء رلتمعات تعلم مهنية ختصصية.

 إجابة السؤال الثاني: 
ينص السؤال الثاين من أسئلة الدراسة على: "ما حتديات التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة  

من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية؟". ولإلجابة عن ىذا السؤال، مت حساب  (MOOCs)االنتشار 
 ( التايل:6) ، كما يظهر يف اجلدولادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد العينة

تحديات التعامل مع المقررات اإللكترونية  إلجابات عينة الدراسة حول المتوسطات الحسابية: (6) جدول
 (MOOCs)المفتوحة واسعة االنتشار 

 العبارة م
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 درجة التحدي الرتتيب ادلعياري

0 
اإلنرتنت الالزم توفرىا إلدتام دراسة مقررات تدين مستوى خدمة االتصال بشبكة 

(MOOCs.) 0.09 5.20 5 متوسطة 

 متوسطة 0.07 2.77 0 (.MOOCsندرة توفر التغذية الراجعة الفورية من القائم بتدريس مقررات ) 6
 متوسطة 0.01 2.66 0 (.MOOCsطول ادلدة الزمنية الالزمة لدراسة مقررات ) 0

األنشطة( الالزم إدتامها لتحقيق  –االختبارات  –)الواجبات كثرة التكليفات  7
 (.MOOCsالنجا  يف دراسة مقررات )

 متوسطة 4 2.87 0.07

 متوسطة 0.04 2.95 1 (.MOOCsالتكاليف ادلادية ادلرتتبة على دراسة مقررات ) 52
 متوسطة 0.00 2.90 6 (.MOOCSغياب توفر ادلرونة يف اجلدول الزمين دلقررات ) 1

5 
صعوبة مستوى اللغة اإلصلليزية اليت يتم استخدامها يف تدريس مقررات 

(MOOCs.) 0.02 2.70 7 متوسطة 
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ادلتوسط  العبارة م
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 درجة التحدي الرتتيب

 متوسطة 0.52 2.65 8 (.MOOCsصعوبة ادلادة العلمية ادلتضمنة يف مقررات ) 4
 متوسطة 0.24 2.81 9 (.MOOCsتدين مستوى اجلودة يف تصميم مقررات ) 55

مصداقية الشهادة اليت يتم احلصول عليها بعد إدتام دراسة صعوبة التحقق من  9
 ( بنجا .MOOCsمقررات )

 متوسطة 52 2.97 0.20

 متوسطة 0.70 2.81 55 (.MOOCsتدين الكفاءة التدريسية لدى القائم بتدريس مقررات ) 8

 متوسطة  8355 3317 المتوسط* العام 

 درجات 1* ادلتوسط احلسايب من 
( أن ادلتوساااطات احلساااابية الساااتجابات معلماااي ومعلماااات اللغاااة اإلصلليزياااة حاااول حتاااديات التعامااال ماااع 6) يباااني اجلااادول

( الايت تانص علاى 0(. وجاءت يف ادلرتبة األوىل العباارة )0.09-0.70ادلقررات ادلفتوحة واسعة االنتشار قد تراوحت بني )
"، مبتوسااط (MOOCsا إلدتااام دراسااة مقااررات )تاادين مسااتوى خدمااة االتصااال بشاابكة اإلنرتناات الااالزم توفرىاااآليت: " 
( مع تاوفر درجاة متوساطة لتقادير ىاذه العباارة مان وجهاة نظار أفاراد العيناة، وقاد 5.20( واضلراف معياري )0.09حسايب )

تُعزى ىذه النتيجة إىل أن التعامل مع ىذه ادلقررات يتطلب تاوفر اتصاال بشابكة اإلنرتنات إلدتاام عملياة التساجيل يف ادلقارر 
حتميل مقاطع الفيديو والواجبات وتبادل ادلعلومات مع ادلشاركني؛ األمر الذي قد ال يكون متاحا بالشكل ادلطلوب لدى و 

تاااادين الكفاااااءة التدريسااااية لاااادى القااااائم بتاااادريس مقااااررات  ( الاااايت تاااانص علااااى اآليت: "8بعاااا  أفااااراد العينااااة. أمااااا العبااااارة )
(MOOCs) (، مااع وجااود تقاادير 2.81( واضلااراف معياااري )0.70حسااايب )" فقااد حلاات يف ادلرتبااة األخاارية، مبتوسااط

بدرجة متوسطة ذلذه العبارة من وجهة نظر أفراد العينة، وقد تُعزى ىذه النتيجة إىل تفااوت ادلنصاات اإللكرتونياة الايت تقادم 
يف رلاال تعلايم اللغااة  ىاذا الناوع مان ادلقاررات وتنظيماهتاا فيمااا يتعلاق بإساناد تادريس ىاذه ادلقااررات إىل اخلارباء وادلتخصصاني

اإلصلليزيااة. كمااا بلااغ ادلتوسااط العااام السااتجابات عينااة الدراسااة يف زلااور حتااديات التعاماال مااع ادلقااررات اإللكرتونيااة ادلفتوحااة 
(، شلاا يشاري إىل وجاود تقاديرات بدرجاة متوساطة لتحاديات التعامال ماع 2.11( باضلراف معياري )0.57واسعة االنتشار )

ة نظااااار معلماااااي ومعلماااااات اللغاااااة اإلصلليزياااااة، وتتفاااااق ىاااااذه النتاااااائج ماااااع بعااااا  نتاااااائج دراساااااات: ىااااذه ادلقاااااررات مااااان وجهااااا
(Amantha Kumar & Al-Samarraie, 2019; King et al., 2018; Sawant, 2016)  الايت

أشارت نتائجها إىل وجاود مجلاة مان التحاديات يف التعامال ماع ىاذه ادلقاررات، ومان أبرزىاا: تادين مساتوى خدماة االتصاال 
وى جودة تصميمها، وصعوبة مستوى اللغة اإلصلليزية ادلستخدمة بشبكة اإلنرتنت الالزمة لدراسة ىذه ادلقررات، وتدين مست

يف تقدميها، وصعوبة إدارة الوقت الالزم لدراستها إضافة إىل وجود تكاليف مادية مرتتبة يف حالة وجود رغبة لادى ادلشاارك 
 يف احلصول على شهادة إدتام دراسة ادلقرر.  
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 إجابة السؤال الثالث: 
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على: "ما مقرتحات التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة  

من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية؟". ولإلجابة عن ىذا السؤال، مت حساب  (MOOCs)االنتشار 
 ( التايل:7) ة، كما يظهر يف اجلدولادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد العين

مقترحات التعامل مع المقررات اإللكترونية  إلجابات عينة الدراسة حول المتوسطات الحسابية: (7) جدول
 (MOOCs)المفتوحة واسعة االنتشار 

 العبارة م
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 درجة ادلوافقة الرتتيب ادلعياري

7 
اإلصلليزية لدى ادلشاركني يف مقررات مراعاة مستوى اللغة 

(MOOCs.اليت يتم تقدميها باللغة اإلصلليزية ) موافق 5 2.89 4.58 

 موافق 4.52 2.96 0 (.MOOCsالتدريب أثناء اخلدمة على كيفية التعامل مع مقررات ) 6

0 
( يف رلال تعليم اللغة اإلصلليزية MOOCsإسناد تدريس مقررات )
 موافق 0 2.80 4.24 يف تدريس اللغة اإلصلليزية.للخرباء وادلتخصصني 

التوسع يف ادلنصات اإللكرتونية اليت هتتم بتقد م مقررات  8
(MOOCs.باللغة اإلصلليزية ) 

 موافق 0 2.90 4.24

 موافق 1 5.54 0.88 ( يف اجملتمع التعليمي احمللي.MOOCsنشر ثقافة مقررات ) 1

على شهادة إدتام دراسة مقررات إعطاء عدة مزايا وظيفية للحاصلني  4
(MOOCs.) 

 موافق 6 5.28 0.86

0 
( يف رلال MOOCsاستثمار الشراكات اجملتمعية يف تطوير مقررات )

 موافق 7 2.89 0.82 تعليم اللغة اإلصلليزية.

 موافق 0.71 2.90 8 (.MOOCsمراعاة االحتياجات التطويرية للمشاركني يف مقررات ) 5

 موافق  8377 3396 المتوسط* العام 

 درجات 1* ادلتوسط احلسايب من 
( أن ادلتوساااطات احلساااابية الساااتجابات معلماااي ومعلماااات اللغاااة اإلصلليزياااة حاااول مقرتحاااات التعامااال ماااع 7) يباااني اجلااادول

( الايت تانص علاى 7(. وجاءت يف ادلرتبة األوىل العباارة )4.58-0.71ادلقررات ادلفتوحة واسعة االنتشار قد تراوحت بني )
"، ( الاايت يااتم تقاادميها باللغااة اإلصلليزيااة.MOOCsرات )مراعاااة مسااتوى اللغااة اإلصلليزيااة لاادى ادلشاااركني يف مقاار اآليت: " 

( مع توفر درجاة ادلوافقاة علاى ىاذه العباارة مان وجهاة نظار أفاراد العيناة، 2.89( واضلراف معياري )4.58مبتوسط حسايب )
ة ومساتوى وقد تُعزى ىذه النتيجة إىل وجود تفاوت يف مستوى اللغة اإلصلليزية ادلستخدمة يف تقد م ىاذه ادلقاررات مان جها

اللغة اإلصلليزية لدى أفراد العينة من جهة أخرى، األمر الذي نتج عنو وجود موافقة لدى أفراد العينة على ىذا ادلقارت . أماا 
" فقاد حلات يف (MOOCsمراعاة االحتياجات التطويرية للمشاركني يف مقررات ) ( اليت تنص على اآليت: "5العبارة )

(، ماع وجاود درجاة ادلوافقاة علاى ىاذه العباارة مان وجهاة 2.90( واضلراف معياري )0.71) ادلرتبة األخرية، مبتوسط حسايب
نظاااار أفااااراد العينااااة، وقااااد تُعاااازى ىااااذه النتيجااااة إىل أن ىااااذه ادلقااااررات يااااتم إتاحتهااااا جلميااااع ادلشاااااركني أيااااا كاناااات خاااارباهتم أو 
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اد العينااة علااى ىااذا ادلقاارت . كمااا بلااغ ؛ األماار الااذي أدى إىل وجااود موافقااة لاادى أفاار أو احتياجاااهتم ختصصاااهتم أو جنسااهم
ادلتوساااط العاااام الساااتجابات عيناااة الدراساااة يف زلاااور مقرتحاااات التعامااال ماااع ادلقاااررات اإللكرتونياااة ادلفتوحاااة واساااعة االنتشاااار 

(، شلا يشري إىل وجود موافقة عامة على مقرتحات التعامال ماع ىاذه ادلقاررات مان وجهاة 2.77( باضلراف معياري )0.96)
-Amantha Kumar & Al)ي ومعلمااات اللغااة اإلصلليزيااة، وتتفااق ىااذه النتااائج مااع نتااائج دراسااة نظاار معلماا

Samarraie, 2019)  اليت توصلت إىل رلموعة من ادلقرتحاات التطويرياة ذلاذه ادلقاررات خصوصاا فيماا يتعلاق مبحتواىاا
 وتصميمها وأساليب التقو م ادلستخدمة فيها.

 إجابة السؤال الرابع: 
السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على: "ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات معلمي  ينص 

ومعلمات اللغة اإلصلليزية حول فرص وحتديات ومقرتحات التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار 
(MOOCsتُعزى دلتغري اجلنس؟". ولإلجابة عن ىذا السؤال، مت حساب ا )وتين لداللة الفروق يف -ختبار مان

( التايل يبني النتائج اليت مت التوصل 8) استجابات أفراد العينة على زلاور الدراسة تبعًا الختالف متغري اجلنس. واجلدول
 إليها:

وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة على محاور الدراسة باختالف -(: اختبار مان8جدول )
 الجنس

مستوى  Zقيمة  رلموع الرتب متوسط الرتب العدد نوع العينة احملور
 الداللة

 التعليق

فرص التعامل مع مقررات 
(MOOCs) 

 868.22 01.10 04 ذكر
 غري دالة 2.748 2.00

 418.22 06.94 57 أنثى
حتديات التعامل مع مقررات 

(MOOCs) 
 908.12 07.62 04 ذكر

 غري دالة 2.074 5.52
 087.12 00.79 57 أنثى

مقرتحات التعامل مع مقررات 
(MOOCs) 

 769.22 00.60 04 ذكر
دالة عند مستوى  2.205 0.02

 117.22 00.76 57 أنثى 2.21
( وحتديات MOOCsغري دالة يف زلوري: )فرص التعامل مع مقررات )( زقيم )( أن 8) يتضح من اجلدول
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات معلمي (، شلا يشري (MOOCs)التعامل مع مقررات 

( MOOCsومعلمات اللغة اإلصلليزية حول فرص وحتديات التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار )
نسو ليتعامل عزى دلتغري جنس أفراد العينة. وقد تُعزى ىذه النتيجة إىل أن ىذه ادلقررات متاحة ألي شخص أيًا كان جتُ 

باأن ىذه ادلقررات متاحة ألي  (Jansen & Schuwer, 2015)معها، ويتفق ذلك مع ما ذكره جانسن وسكلور 
 . ي يلتحق هبا ويتعامل معهاشخص لك

يف زلور: )مقرتحات التعامل مع مقررات  2.21( أن قيمة )ز( دالة عند مستوى 8) كما يتضح من اجلدول
(MOOCs)شلا يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية حول ،) 

( تعزى دلتغري جنس أفراد العينة، وكانت MOOCsمقرتحات التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار )
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لدى كربى   تلك الفروق لصاحل عينة اإلناث. وقد تُعزى ىذه النتيجة إىل أن التعامل مع ىذه ادلقررات قد يكون لو أمهية
معلمات اللغة اإلصلليزية؛ وذلك للدور الذي تلعبو ىذه ادلقررات يف مساعدهتن على حتقيق التطوير ادلهين والتعلم التشاركي 
يف أي وقت ومن أي مكان ويف أي رلال من رلاالت تعليم اللغة اإلصلليزية؛ األمر الذي قد يكون غري متاحا ذلن يف أثناء 

اليت  (Bayeck, 2016)هين ادلعتادة، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة بايك التعامل مع أساليب التطوير ادل
 توصلت إىل وجود تعامل أكثر مع ىذه ادلقررات لدى اإلناث مقارنة بالذكور. 

 التوصيات: 
 يف ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث مبا يلي:

عة ة معلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية يف وزارة التعليم بادلملكة العربية السعودية بفرص التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واستوعي .5
وشلارسة مهارات اللغة  اليت أشارت إليها نتائج ىذه الدراسة، ومن أبرزىا: حتقيق التطوير ادلهين ادلستمر، (MOOCs)االنتشار 
 اللغة اإلصلليزية.  واحلصول على خربات جديدة يف رلال تعليم اإلصلليزية،

يف خطة التطوير ادلهين دلعلمي ومعلمات اللغة اإلصلليزية يف وزارة  (MOOCs)تضمني ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار  .0
ل مع ىذه ادلقررات اليت أشارت إليها نتائج ىذه التعليم بادلملكة العربية السعودية مع ضرورة وضع احللول ادلقرتحة لتحديات التعام

 الدراسة.  
يف رلال تعليم اللغة اإلصلليزية يف ادلملكة  (MOOCs)إنشاء منصات إلكرتونية تدعم ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار  .0

 . بعني االعتبار ىذه الدراسة مقرتحات التعامل مع ىذه ادلقررات اليت أشارت إليها نتائجأخذ  العربية السعودية مع
 المقترحات: 

 : يقرت  الباحث إجراء الدراسات التالية .5
من وجهة نظر معلمي ومعلمات  (MOOCs)التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار شلاثلة تتناول  دراسة .0

 التخصصات األخرى. 
 يف رلال التعليم اجلامعي. (MOOCs)التعامل مع ادلقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار دراسة شلاثلة تستهدف  .0
 . يف رلال تعليم وتعلم اللغة اإلصلليزية (MOOCs)دراسة تقوميية للمقررات اإللكرتونية ادلفتوحة واسعة االنتشار  .4
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 د. أمساء حسن معران 
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 ملخص البحث
ادلهنية والًتبوية للُمعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية بني طالب ادلرحلة الثانوية، التعرف على األدوار مشكلة البحث: 

 والصعوبات اليت تؤثر على شلارستو ألدواره ادلهنية وصوالً إىل تصور مقًتح ألدواره يف نشر قيم االستدامة البيئية.
 مقًتح ألدوار ادلعلم ديكن تطبيقو يف الواقع.  : ندرة البحوث اليت اىتمت بنشر االستدامة البيئية، مع وضع تصورأىميتو

حتديد كل من مفهوم االستدامة البيئية، أدوار ادلعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية، الصعوبات اليت حتول دون قيام أىدافو: 
 ة البيئية. تصور مقًتح ألدوار ادلعلم يف نشر قيم االستدامتقدمي ادلعلم بأدواره يف نشر قيم االستدامة البيئية، 

الدور، ادلعلم، قيم االستدامة البيئية، ادلرحلة الثانوية، ادلنطلقات النظرية لكل من نظرية الدور ونظرية األنساق مفاىيمو: 
 العامة.

 المجال: مجاالتو: استمارة استبيان، أدواتو: ادلسح االجتماعي، المنهج: وصفي، نوعو اإلجراءات المنهجية: 
 المجال: عينة ميسرة من ادلعلمني بادلدارس الثانوية، البشري المجال، (الثانوية بادلنطقة الشرقية )بعض ادلدارس المكاني

 : فًتة مجع البيانات. الزمني
 : أظهرت نتائج البحث أن: نتائجو
 .2..6احلد من التلوث ىو أساس مفهوم االستدامة البيئية عند ادلبحوثني حيث حصل على وسط مرجح  -
يف نشر قيم االستدامة البيئية ىو ربط قيم االستدامة البيئية باألىداف التعليمية حيث حصلت على  أىم أدوار ادلعلم -

 .6..6وسط مرجح 
أىم الصعوبات اليت حتول دون شلارسة ادلعلم ألدواره يف نشر قيم االستدامة البيئية تتمثل يف عدم وجود ادلعلومات  -

 . ...6البيئية احلديثة وحصلت على وسط مرجح 
م ادلقًتحات دلواجهة الصعوبات وتفعيل أدوار ادلعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية تتمثل يف تدعيم الشراكة بني أى -

 .6..6ادلدرسة وادلؤسسات البيئية حيث حصلت على وسط مرجح 
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SUMMARY 

  Problem: Identify the professional roles of the teacher in the dissemination of the 

values of environmental sustainability among high school students, and the difficulties 

that affect the exercise of his professional roles to reach a proposed perception of his 

roles in the dissemination of the values of environmental sustainability. 

Importance: scarcity of research that has been concerned with spreading environmental 

sustainability, with a proposed conceptualization of teacher roles that can be applied in 

practice. 

Objectives: To identify the concept of environmental sustainability, the roles of the 

teacher in the dissemination of the values of environmental sustainability, the 

difficulties that prevent the teacher from his roles in the dissemination of the values of 

environmental sustainability, and to come up with a proposed concept of the roles of the 

teacher in the dissemination of values of environmental sustainability. 

Concepts: role, teacher, values of environmental sustainability, secondary stage, 

theoretical premises for both the theory of role and the theory of general systems. 

Methodology: Type: Descriptive, Method: Social Survey, Tools: Questionnaire, Fields: 

Spatial domain (some secondary schools in the Eastern Province), Human field: soft 

sample of secondary school teachers, Time domain: Data collection period. 

Search results showed that: 
- Reducing pollution is the basis of the concept of environmental sustainability among 

the respondents where he got a weighted average of  2.86. 

- The most important roles of the teacher in the dissemination of the values of 

environmental sustainability is to link the values of environmental sustainability with 

educational objectives, where I got a weighted average 2.92 

- The most important difficulties that prevent the teacher from exercising his roles in 

spreading the values of environmental sustainability is the lack of modern 

environmental information, which got a weighted average of 2.89. 

- The most important proposals to face the difficulties and activate the roles of the 

teacher in the dissemination of the values of environmental sustainability is to 

strengthen the partnership between the school and environmental institutions, where I 

got a weighted average 2.92. 
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 أواًل: مدخل لمشكلة البحث: 
يعترب ادلعلم العنصر الرئيسي يف العملية التعليمية؛ حيث يقوم بالتعليم ويف نفس الوقت يقوم بأعمال الريادة 
ادلدرسية سواء يف ريادة مجاعات الطالب أو رلتمع ادلدرسة، فإنو يقوم بتوجيو الطالب ويساعدىم يف إشباع احتياجاهتم 

اللجان والربامج ادلدرسية ورلالس اآلباء وادلعلمني. فهمي، زلمد ومواجهة مشكالهتم أو العمل مع مجاعات الطالب أو 
 ...6ص  (،6102)

ولذا أصبحت ادلهمة الرئيسية للمدرسة يف العصر احلايل ىي إعداد جيل صاحل؛ لو من ادلقومات واخلصائص 
األساس مل تعد ادلدرسة  النفسية واالجتماعية واجلسمية والعقلية ما ديكنو من إعادة صنع احلياة يف رلتمعو، وعلى ىذا

بل تطورت وظيفتها حىت أصبحت مؤسسة تربوية تواجو حاجة طالهبا، وىذا يتفق مع األىداف  ؛مؤسسة تعليمية فقط
 .0.2ص (، 6102)العامة للمجتمع. نيازي، عبد اجمليد & السيبحاين، مشعل  

اجتماعي وذلك لنقل قيم وثقافة كما أصبحت وظيفة ادلدرسة ليس فقط التعليم ولكن الًتبية كعملية تطبيع 
اجملتمع للنشء والطالب؛ وتتمثل ىذه الثقافة يف التقاليد والعادات وطرق التفكري ادلوجودة يف اجملتمع ادلؤثرة على سلوكيات 

حىت تصبح جزء من  هوتصرفات النشء، وكما تعترب االستدامة البيئية إحدى القيم اليت يسعى اجملتمع إىل نشرىا بني أفراد
 .622ص  (،6106) لوكياهتم اليومية. استيتية، دالل & سرحان، عمر س

وتتمثل االستدامة البيئية يف التنمية ادلتوازنة اليت تفي باحتياجات األجيال احلالية دون ادلساس باحتياجات األجيال 
ق ادلواطنة وادلساواة واحلرية؛ لعودلة اليت نعيشها للمحافظة على ادلوارد البيئية؛ مع حتقيلالقادمة، كما ىي إعادة صياغة 

 .2ص (، .611االحتاد الدويل )اعتبار اإلنسان ىو حجر الزاوية لتحقيق االستدامة البيئية. و 
ومبا أن اإلنسان ىو األداة الرئيسية وادلستفيد من االستدامة البيئية لذا حيتاج إىل تنمية أخالقية هتدف إىل تكوين 

التنمية األخالقية ال تقل أمهية عن التنمية االقتصادية أي أن االستدامة البيئية فجملتمع، شكل نواة اتُ  يتال ةالسويشخصية ال
الربيدي، ليس فقط إشباع احلاجات األساسية؛ ولكنها حتقيق الكفاية ادلعيشية ادلستدامة لألفراد يف احلاضر وادلستقبل. 

 .222ص (، 6102)عبداهلل 
تدامة البيئية ومنها مهنة الًتبية والتعليم اليت تعترب من أشرف ادلهن ألهنا وهتتم مجيع ادلهن بنشر وحتقيق قيم االس

هتتم بتكوين الفرد وبناء اجملتمع، بالتايل يويل نظام التعليم السعودي مهنة التعليم اىتمامًا خاصًا وذلك دلا ذلا من دور يف 
 رتباطاً بتنمية وتطوير اجملتمع ونشر قيم االستدامة البيئية.االرتقاء مبستوى ادلعلم والرفع من مستوى ادلهنة، ألهنا أكثر ادلهن ا

 .001، ص(6102)الغامدي، محدان 
وجيب أن يكون ادلعلم قادرًا على توسيع العملية التعليمية إىل خارج أسوار ادلؤسسة التعليمية من خالل الربط بني 

العودلة واالنفتاح؛ وتوابع ىذا العصر قد تؤدي إىل ادلواد اليت ُتدرس وبني احلياة اليومية للطالب، حيث نعيش يف عصر 
إىدار البيئة؛ ولذا من الضروري نشر قيم االستدامة البيئية حىت تستفيد األجيال احلالية والقادمة من ادلوارد الطبيعية والبيئية. 

 .02، ص (6102) الدليل الًتبوي
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لدراسات العربية واألجنبية السابقة ادلرتبطة ولتحديد مشكلة البحث حاولت الباحثتان مناقشة أحدث البحوث وا
مبوضوع البحث، وسوف يتم عرضها من حيث اذلدف والنتيجة ادلرتبطة بالبحث احلايل ووفقاً للتسلسل الزمين، واليت دتثلت 

 فيما يلي:
 الدراسات السابقة: -أ
أجل (: واستهدفت التعرف على أىداف التعليم من 9009) .Abu-Hola & Tareef, Aدراسة  -0

التنمية ادلستدامة، وتوصلت إىل وجود نقص يف التدريب من أجل اكتساب مهارات التدريس لتحقيق االستدامة 
 Abu-Hola & Tareef. A., (2009)  حيث أهنا دتثل العقبة الرئيسية.

(: واستهدفت دراسة دور التعليم من أجل التنمية 9009).Pearson, E. & Degotardi, S دراسة  -6
وتوصلت نتائجها إىل أن للتعليم دور أساسي يف تنمية القيم من خالل السياقات االجتماعية والثقافية  ادلستدامة،

 Pearson, E. & Degotardi, S. (2009) اليت تقدم للطالب يف ىذه ادلرحلة. 
: واستهدفت التعرف على إسهام ادلناىج الدراسية يف حتقيق التنمية Sahin & Others (9009)دراسة  -2

تدامة، وتوصلت إىل أن غالبية ادلشاركني لديهم وعي مبفهوم التنمية ادلستدامة، كما لديهم اجتاىات إجيابية ادلس
 & Sahinوقيم جتاه التنمية ادلستدامة ولكن ال يستطيعون تطبيقها من أجل حتقيق مستقبل أكثر استدامة.  

Others (2009) 
ت ادلواطنة البيئية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، : واستهدفت تنمية مهارا(9000دراسة حنفي، إيناس ) -2

ضرورة إعداد منهج مطور يف مع وتوصلت إىل فاعلية وحدة إدارة ادلخاطر البيئية يف تنمية مهارات ادلواطنة البيئية، 
 .(6101حنفي، إيناس ) ل ادلشكالت واالستقصاء يف سبيل حتسني ادلواطنة البيئية.حالعلوم قائم على 

واستهدفت التعرف على دور ادلعلمني يف تنمية القيم الوطنية لدى طالب  (:9000لعازمي، مزنة )دراسة ا -5
ادلرحلة الثانوية، ومن نتائجها وجود فروق بني متغريات اجلنس وسنوات اخلربة بني ادلعلمني وتأثريمها على تنميتهم 

   .(6100العازمي، مزنة ) ادية.للقيم الوطنية واليت دتثلت يف القيم السياسية واالجتماعية واالقتص
(: واستهدفت التعرف على طرق التعلم القائمة على استخدام تكنولوجيا 9000) Sarma Cakulaدراسة  -2

ادلعلومات والتعلم القائم على حل ادلشكالت اليت ديكن استخدامها لتطوير التجربة اإلبداعية للطالب يف عملية 
جيابيًا على تشكيل إدامة، وتوصلت نتائجها إىل أن النشاط اإلبداعي يؤثر األنشطة البحثية من أجل التنمية ادلست

 .Sarma Cakula, (2011وتطوير القيم وحتسني النشاط اإلبداعي ادلعتمد على تكنولوجيا ادلعلومات. )
(: واستهدفت التعرف على دور ادلدارس يف الًتبية البيئية، وتوصلت نتائجها إىل 9009دراسة قرواني، خالد ) -1

 (.6106)وجود دور كبري للمدارس يف الًتبية البيئية ونشر الوعي البيئي لدى طلبة ادلدارس. قرواين، خالد 
: واستهدفت توجيو اسًتاتيجيات التدريس ضلو غرس التنمية EL-Deghaidy, Heba (9009) دراسة -.

دلستدامة، وتوصلت نتائجها إىل وضع خطط عمل من أجل تغيري وحتسني ادلمارسات الًتبوية لنشر قيم التنمية ا
 EL-Deghaidy, Heba (2012)ادلستدامة. 
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التعرف على دور ادلنح الدراسية قصرية األجل يف تنمية واستهدفت Tarrant & Lyons (9009 :)دراسة  -.
لت نتائجها إىل أمهية تقدمي ادلنح الدراسية يف رلال الًتبية البيئية وذلك لتحقيق وتوص ،ادلواطنة البيئية لدى الطالب

وتنمية ادلواطنة البيئية ونشر قيم التنمية ادلستدامة بني الطالب، كما أظهرت نتائجها تفوق الطالب الذين حصلوا 
  Tarrant & Lyons (2012)  على منح تعليمية يف برامج التنمية ادلستدامة عن أقراهنم.

واستهدفت إبراز دور نسق الًتبية البيئية يف حتقيق التنمية ادلستدامة، وتوصلت (: 9002دراسة طويل، فتحية ) -01
نتائجها إىل ضرورة حتقيق أىداف نسق الًتبية البيئية ادلتمثلة يف اذلدف ادلعريف وادلهاري والوجداين من أجل حتقيق 

الكافية عن االستدامة وإشباع احلاجات األساسية للطالب حىت يتكيفوا  وضرورة توفري ادلعلومات ،التنمية ادلستدامة
 .(6102طويل، فتحية ) مع االستدامة البيئية.

واستهدفت التعرف على قيم ادلواطنة وأساليب تعزيزىا ادلستخدمة من قبل (: 9002دراسة مليباري، جميل ) -00
سهامات يف إكساب ادلعلمني تعزيز قيم ادلواطنة ادلشرف الًتبوي، وأوضحت نتائجها أن ادلشرف الًتبوي لديو إ

 .(6102لدى الطالب. مليباري، مجيل )
وىدفها معرفة دور ادلديرات وادلعلمات يف تعزيز مفاىيم ادلواطنة لدى الطالبات، (: 9002دراسة الشبول، ىيام ) -06

طالبات، وأن ادلؤىل والتخصص وتوصلت نتائجها إىل أن ادلديرات وادلعلمات يعملن على تعزيز قيم ادلواطنة لدى ال
ليس لو تأثري على عملهن بينما سنوات اخلربة قد يكون لو تأثري على عملهن يف نشر وتدعيم قيم ادلواطنة لدى 

   .(6102الشبول، ىيام ) الطالبات.
دى واستهدفت التعرف على واقع دور اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة ل (:9005دراسة العنزي، أحمد ) -02

طالب ادلرحلة الثانوية، وتوصلت نتائجها إىل أن أكثر القيم اليت تنميها ادلدرسة بني الطالب ىي قيم حب الوطن 
وادلشاركة السياسية، كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلنطقة التعليمية ادلدرسية 

   .(6102)العنزي، أمحد  وتنمية قيم ادلواطنة لدى الطالب.
، واستهدفت التعرف على دور ادلدرسة يف تربية التلميذ على قيم ادلواطنة(: 9005حمد )أدراسة زقاوة،  -02

وتوصلت نتائجها إىل أن للربنامج التعليمي واألستاذ وادلناخ ادلدرسي واألنشطة ادلدرسية ذلم دور يف تنمية ادلواطنة،  
   .(6102محد )أزقاوة،  األوىل يف وسائط تنمية ادلواطنة. كما احتلت اسًتاتيجية القدوة اجلنسية ادلرتبة

واستهدفت الكشف عن دور ادلدرسة الثانوية يف تنمية  (:9005اىر )عدراسة عليوة، محمد & محمود،  -02
الوعي مبتطلبات التنمية، وأوضحت نتائجها أن التنمية ادلستدامة ىي عملية واعية معقدة شاملة متكاملة يف 

ي الطالب مبتطلباهتا ضرورة لتحقيق التنمية داخل اجملتمع، كما أكدت النتائج على أن ادلرحلة أبعادىا، وأن وع
اىر عالثانوية من أىم ادلراحل اليت ينتظر أن يقوم بدورىا يف تكوين الوعي لدى الطالب. عليوة، زلمد & زلمود، 

(6102).       
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(: واستهدفت حتليل تطور مفهوم ادلواطنة كأحد مبادئ ادلناىج الدراسية، 6102)  Chong, Erickدراسة -02
وتوصلت نتائجها إىل أن تطور ادلناىج أدى إىل تعليم الطالب وتوعيتهم حبقوقهم وواجباهتم شلا جعلهم يفهمون 

   Chong, Erick (2015) الواقع من حوذلم ويصبحون أكثر ارتباطاً وانتماءاً جملتمعهم.
معرفة مدى مشاركة  واستهدفتHampden-Thompson, Gillian, Jeffers  (9005 :)سةدرا -01

الطالب يف أنشطة اجملتمع، وتوصلت نتائجها إىل أن الطالب يشعرون باالنتماء إىل مجاعات عديدة، وختتلف نوع 
ة لتطوير مهارات مشاركتهم تبعاً الحتياجاهتم، كما أوضحت الدراسة أن ادلدارس تطبق بنجاح اسًتاتيجيات عديد

 ,Hampden-Thompson, Gillianالطالب وحتقيق كفاءهتم الذاتية للتفاعل مع رلتمعهم. 
Jeffers (2015)   

(: واستهدفت الدراسة التعرف على دور معلم ادلرحلة الثانوية يف تعزيز قيم ادلواطنة 6101)دراسة العنزي، محمد  -.0
وتوصلت نتائجها إىل أن دلعلم ادلرحلة الثانوية دور يف تعزيز قيم لدى الطالب من وجهة نظر ادلشرفني الًتبويني، 

ادلواطنة لدى الطالب، وأوصت بضرورة تقنني قيم ادلواطنة يف مجيع ادلقررات الدراسية دلختلف ادلراحل الدراسية  
 .(6101العنزي، زلمد ) كمعارف وأنشطة مع مراعاة التكامل بينهما.

واستهدفت التعرف على أبعاد ادلواطنة البيئية وعالقتها بالنوع والدرجة  (:9007دراسة عبدالعال، ريهام ) -.0
العلمية ألعضاء ىيئة التدريس، وتوصلت إىل أبعاد ادلواطنة البيئية واليت تتمثل يف العدالة وادلسؤولية وادلشاركة يف 

دلواطنة البيئية والنوع كما أظهرت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ا  ،اختاذ القرار
 .(6101والدرجة العلمية ألعضاء ىيئة التدريس. عبدالعال، ريهام )

(: واستهدفت حتليل بعض األحاديث وادلواقف النبوية حول مفهوم االستدامة 9007) ، بكردراسة الخرمان -61
تسهم يف االستدامة البيئية البيئية، وتوصلت نتائجها إىل أن السنة النبوية اشتملت على العديد من اآلليات اليت 

 (.6101) ومن الضروري نشرىا بني الشباب. اخلرمان، بكر عبداهلل ؛والتنمية ادلستدامة
(: واستهدفت تسليط الضوء على موضوع التنمية ادلستدامة وأبرز معوقاهتا، 9007) حمدم حمود،دراسة م -60

بيل حتقيق التنمية ادلستدامة، ومنها الفقر، وتوصلت إىل أن ىناك العديد من ادلعوقات اليت جيب مواجهتها يف س
 (.6101)الكثافة السكانية، التلوث، التغيريات ادلناخية، احلروب، التصحر، ندرة ادلياه. زلمود، زلمد 

(: واستهدفت تسليط الضوء على دور ادلعلم يف الًتبية البيئية بادلدرسة باعتباره 9007دراسة يخلف، نجاة ) -66
لية التعليمية، وتوصلت نتائجها إىل أن دور ادلعلم كبريًا فال يقتصر دوره على رلرد إعطاء العنصر الفعال يف العم

وتلقني ادلعلومات للطالب، بل تطور وأصبح يتوىل دور ادلريب وادلرشد وادلوجو لسلوكياهتم وتفاعالهتم اليومية داخل 
 (.6101صلاة )وخارج الوسط ادلدرسي. خيلف، 

على العالقة بني أىداف وطرق التعليم وادلناىج أكدت بعض الدراسات  نجد أن: وبتفسير الدراسات السابقة -
 & Pearson(، دراسة.611) Abu-Hola كدراسة  ؛الدراسية وحتقيق االستدامة البيئية والتنمية ادلستدامة

Degotardi  (611. ،)دراسة  Sahin and Others (6106 ،)ة ــدراسSarma Cakula 
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 ,Chong(، دراسة 6106) Tarrant & Lyons(، دراسة 6106(، دراسة الدغيدي، ىبة )6100)
Erick (6102( دراسة حنفي، إيناس ،)كما أكدت بعض الدراسات على دور ادلدرسة واإلدارة 6101 ،)

 ،(، دراسة خيلف6106) ادلدرسية وادلعلمني وادلشرفني يف نشر قيم االستدامة البيئية وادلواطنة مثل دراسة قرواين، خالد
(، دراسة الشبول، ىيام 6101(، دراسة العنزي، زلمد )6101(، دراسة عبد العال، ريهام )6101صلاة )

(، دراسة 6102(، دراسة العنزي، أمحد )6102ة، أمحد )و (، دراسة زقا6100(، دراسة العازمي، مزنة )6102)
أمهية حتليل األحاديث النبوية واالستفادة راسات على (. كما أكدت بعض الد6102عليوة، زلمد & زلمود، عامر )

لتنمية (، كما أكدت بعض الدراسات على ا6101منها لنشر قيم االستدامة البيئية، كدراسة اخلرمان، بكر )
(، دراسة مليباري، 6102(، دراسة طويل، فتحية )6101، زلمد )مودادلستدامة ومعوقاهتا والًتبية البيئية، كدراسة زل

كما اىتمت بعض الدراسات بضرورة مشاركة الطالب ىف األنشطة اجملتمعية من أجل حتقيق  (،6102)مجيل 
  Hampden-Thompson, Gillian, Jeffers التفاعل مع اجملتمع كدراسةادلشاركة و االنتماء و 

(6102 .) 
والدراسات السابقة : دتت االستفادة من البحوث مدى استفادة البحث الحالي من الدراسات والبحوث السابقة -

وأيضًا التعرف  ،واليت منها قيم االستدامة البيئية يف التعرف على دور التعليم وادلعلم وادلؤسسة التعليمية يف نشر القيم
 على ما انتهت إليو البحوث والدراسات السابقة للبدء منو يف حبثنا احلايل.

: إن البحث احلايل سوف يصل إىل تصور ةمدى االختالف بين البحث الحالي والدراسات والبحوث السابق -
مقًتح لألدوار ادلهنية للمعلم كعنصر أساسي يف العملية التعليمية ويف نشر قيم االستدامة البيئية؛ وىذا غري متوفر يف 

، ولذا جيب 6121الدراسات والبحوث السابقة، والسيما أن االستدامة البيئية أحد احملاور الرئيسية لرؤية ادلملكة 
 ادلعلم ومريب األجيال أن يكون لو أدوار فعالة يف حتقيق ىذه الرؤية من جانب تربوي.على 

مشكلة البحث احلايل يف  ت: انطالقًا شلا أسفرت عنو نتائج البحوث والدراسات السابقة حتددصياغة مشكلة البحث
والصعوبات اليت تؤثر على  ،حلة الثانويةالتعرف على األدوار ادلهنية للمعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية بني طالب ادلر 

 تصور مقًتح ألدوار ادلعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية بني طالب ادلرحلة الثانوية. لتقدمي ؛شلارسة ادلعلم ألدواره ادلهنية
 ثانياً: أىمية البحث:

اىتمت بنشر االستدامة البيئية  اليت نيتتضح أمهية البحث احلايل يف ندرة البحوث والدراسات على حد علم الباحثت
 حيث اىتمت ىذه البحوث إما بادلرحلة األساسية أو اجلامعية. ؛بني طالب ادلرحلة الثانوية

وىي من أخطر مراحل عمر  ؛كما ركز البحث احلايل على نشر قيم االستدامة البيئية بني طالب ادلرحلة الثانوية
نو من األفضل نشر ىذه القيم للمرحلة العمريــة حيث إة مرحلــة الشبـاب، حيث اإلنسان ألهنا هنايــة مرحلة ادلراىقــة وبداي

 تصبح جزء من سلوكهم اليومي.
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واىتم البحث احلايل بالكشف عن واقع الدور الذي يقوم بو ادلعلم يف مدارس ادلرحلة الثانوية لتنمية قيم االستدامة 
توجيو القائمني على ادلرحلة الثانوية الستيعاب ونشر قيم االستدامة  البيئية لدى طالبو؛ وذلك هبدف تفعيل أدواره، وأخرياً 

 البيئية وتوظيفها لبناء نظام قيمي متطور. 
 ثالثاً: أىداف البحث:

 حتديد مفهوم االستدامة البيئية. -0
 حتديد أدوار ادلعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية. -6
 يف نشر قيم االستدامة البيئية. حتديد الصعوبات اليت حتول دون قيام ادلعلم بأدواره -2
 تصور مقًتح ألدوار ادلعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية.تقدمي  -2

 رابعاً: المفاىيم المرتبطة بالبحث:
: كل ما يقوم بو ادلتخصص ادلهين لتوعية األفراد واألسر ودتكينهم الكتساب ادلهارات االجتماعية وزيادة مفهوم الدور -0

 Timberlake, Elizabeth and وحتقيق الدعم ذلم وإشباع احتياجاهتم وحل مشكالهتم.  ؛الثقة يف النفس
Others (2008). P.P 300-302. 

 ادلسؤوليات ادللقاة على عاتق ادلعلم بادلدارس الثانوية.ويقصد بمفهوم الدور في ىذا البحث بأنو: 
: ىو الذي يقوم بدور ناقل ادلعرفة والًتاث الثقايف إىل أبناء اجملتمع، وأيضاً ىو ادلصدر الرئيسي للمعرفة بالنسبة المعلم -9

للطالب، كما يقوم بًتبية أبناء األمة وإعدادىم خلقيًا واجتماعيًا من أجل ادلسامهة يف تنمية اجملتمع وتطويره. 
 ...، ص (6102)الغامدي، محدان 

 المعلم في ىذا البحث بأنو:ويقصد بمفهوم 
 ادلتخصص الًتبوي الذي يعمل بادلدارس الثانوية. -
 الساعي إىل حتقيق أىداف ادلدرسة. -
 ادلستخدم لقاعدة ادلعرفة االنتقائية لألساليب الًتبوية للريادة ادلدرسية. -
 يف التعليم.ادللقى على عاتقو مسؤولية نشر قيم االستدامة البيئية بني الطالب باإلضافة إىل أدواره  -

 قيم االستدامة البيئية: -2
على ىذا ادلعيار  : ىي فكرة أو معياراً ثقافياً تقارن على أساس األفعال، فتحظى بالقبول أو الرفض وبتاءً مفهوم القيم - أ

ديكن تقومي كل األشياء يف اجملتمع من ادلشاعر واألفكار والصفات واألىداف ويرتبط الناس يف اجملتمع أفراداً ومجاعات 
هبذه القيم ارتباطًا عاطفياً، فهم يتقبلوهنا ويسريون على ىديها يف توجيو حياهتم ويف اختاذ القرارات ادلتعلقة بشؤوهنم 

      .1.، ص (6102)السيبحاين، مشعل  &شياء. نيازي، عبداجمليد ويف احلكم على األ
: ىي احلفاظ على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية واحلد من التلوث برفع كفاءة إدارة ادلخلفات مفهوم االستدامة البيئية - ب

باإلضافة إىل مقاومة ظاىرة التصحر واالستثمار األمثل لثرواتنا ادلائية عرب الًتشيد  ،واحلد من التلوث مبختلف أنواعو
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واستمتاع األجيال احلالية والقادمة هبا من خالل مشروعات دتوذلا الصناديق احلكومية  ؛ومحاية الشواطئ واحملميات
 .62، ص 6121والقطاع اخلاص. رؤية 

 ىذا البحث بأنو:ويقصد بمفهوم قيم االستدامة البيئية في 
 احلفاظ على ادلوارد الطبيعية. -
 احلد من التلوث البيئي. -
 االستثمار األمثل للثروات الطبيعية. -
 مقاومة ظاىرة التصحر. -
 احلفاظ على احملميات الطبيعية. -
 زيادة ادلسطحات اخلضراء. -
 محاية الشواطئ واجلزر. -
 نشر قيم الًتشيد يف استخدام ادلياه. -
 وير ادلخلفات.االستفادة من إعادة تد -

عاماً،  .0حىت  00وىي مبثابة فًتة تعليم الطالب ما بني  ؛: ىي ادلرحلة األخرية من التعليم ادلدرسيالمرحلة الثانوية -ج
وتساعد على إعداد الطالب يف أي من رلاالت التعليم العايل أو ادلهين أو التخصصي أو للعمل يف الوظائف العامة 

 https:// ar.wikipedia.org/wikiواخلاصة. 
الطالب يف ادلدارس احلكومية أو األىلية أو الدولية يف نطاق  ويقصد بطالب المرحلة الثانوية في ىذا البحث بأنهم:

 ادلنطقة الشرقية بادلملكة العربية السعودية.
 خامسًا: األساس النظري الذي يستند عليو البحث:

 نظرية الدور: االفتراضات األساسية: - أ
 -.0، صـ صـ (6112)سليمان، حسني & عبداجمليد، ىشام  :االفًتاضات الرئيسية لنظرية الدور فيما يليتتمثل  -

60. 
 وكل مركز مرتبط بدور خاص حيث أن لكل دور توقعاتو ادلرتبطة بو. ؛يشغل الناس العديد من ادلراكز االجتماعية -
ما ال تتفق مع توقعات اآلخرين ذلذا الدور قد حيدث تكامل أو تصارع بني األدوار داخل منظومة الدور أو عند -

 الذي ديارسو الشخص بالفعل.
 قد توجد بعض الصعوبات اليت تواجو الفرد عند شلارستو ألدواره. -
وديكن قد يكون الدور واضحًا أو غامضًا وىذا قد يعرض الفرد لصعوبة يف فهم احلقوق والواجبات ادلتعلقة بالدور.  -

 تفسري أدوار ادلعلم كما يلي: االستفادة من نظرية الدور يف
 أن ادلعلم لو مكانة داخل ادلدرسة، وإذا مل يكن لو مكانة ال يستطيع القيام بأدواره. -
 أن ادلعلم قد يتعرض لبعض الصعوبات اليت حتد من أدائو ألدواره الًتبوية. -
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 كما أن غموض دور ادلعلم للطالب وعدم وضوحو قد يكون أحد ىذه الصعوبات. -
 األنساق العامة:نظرية  - ب

 الت بني الكل ومكوناتو؛ـاك تفاعــزاء فرعية، وىنــونات أو أجـالنسق عبارة عن الكل الذي يتضمن ادلك
ولكي يتم فهم أي مكون جيب دراستو داخل السياق ادلتكامل والذي ىو جزء منو، كما أن نظرية األنساق تصف 
التفاعالت بني أجزاء النسق الواحد ومن نسق آلخر، وأن كل نسق يتكون من رلموعة أجزاء مًتابطة؛ وأن األنساق قد 

 Grafton, Scott and others (2006)ومي. تشمل الفرد، األسرة، ادلؤسسة، اجملتمع احمللي، اجملتمع الق
P.57  

 ويمكن تفسير المدرسة في ىذا البحث بأنها كنسق:
 تسعى إىل حتقيق التوازن داخلها من خالل أداء كل مسئول كادلعلم وادلدير واإلداري ألدواره. -
 تساير قيم وثقافة اجملتمع الذي توجد فيو. -
 تداخلة مثل ادلعلمني وادلدراء واإلداريني والطالب.تشمل رلموعة متكاملة من األنساق الفرعية ادل -
 تقوم بالعمليات التحويلية وادلتمثلة يف أداء وظائفها االجتماعية والدينية واألخالقية والًتبوية والتعليمية. -
 وادلتمثلة يف اإلمكانيات وادلوارد اجملتمعية وادلادية. ؛ذلا مدخالهتا تأخذىا من اجملتمع -
 يف مد اجملتمع باألعضاء ادلتعلمني ونقل ثقافة اجملتمع للطالب.ذلا سلرجات شلثلة  -
 مفتوح تتفاعل مع مؤسسات اجملتمع للحفاظ على كياهنا ودتيزىا. -

 سادسًا: تساؤالت البحث:
 ما مفهوم االستدامة البيئية؟ -0
 ؟ما أدوار ادلعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية بني الطالب -6
 ادلعلم بأدواره يف نشر قيم االستدامة البيئية؟ ما الصعوبات اليت حتول دون قيام -2
 ما مقًتحات مواجهة الصعوبات اليت حتول دون قيام ادلعلم بأدواره يف نشر قيم االستدامة البيئية؟ -2

 سابعًا: اإلجراءات المنهجية للبحث:
ة شلارسة ادلعلم : ينتمي ىذا البحث إىل األحباث الوصفية اليت تسعى إىل حتليل الوضع الراىن لطبيعنوع البحث -أ 

 تصور مقًتح ألدواره يف نشر قيم االستدامة البيئية بني طالب ادلرحلة الثانوية. تقدميومن مث  ؛ألدواره
: اعتمد ىذا البحث على منهج ادلسح االجتماعي بطريقة العينة ادليسرة لبعض ادلعلمني بادلدارس المنهج المستخدم -ب 

 الثانوية يف ادلنطقة الشرقية.
 -: استخدم البحث استمارة الكًتونية للمعلمني، ومت إعداد االستمارة وفقاً للمراحل التالية:أدوات البحث -ج 

 :من خالل ؛مرحلة اإلعداد ادلبدئي لالستمارة: المرحلة األولى
 ،حتديد مفهوم االستدامة البيئية ومدى شلارسة ادلعلم ألدواره يف نشر قيم االستدامة البيئية لطالب ادلرحلة الثانوية -0

 وحتديد مقًتحات لتفعيل ىذه األدوار ومواجهة الصعوبات. ،وحتديد الصعوبات اليت تؤثر على شلارستو ألدواره
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قامت الباحثتان بالرجوع إىل الدراسات والبحوث السابقة والكتابات النظرية ادلتصلة بادلوضوع لتحديد نوع  -6
مت حتديد النقاط الرئيسية والفرعية اليت اشتملت ادلعلومات الواجب احلصول عليها من ادلبحوثني، ومن خالل ذلك 

 عليها االستمارة واليت تضمنت النقاط التالية:
 البيانات األولية.                               -
 مفهوم االستدامة البيئية. -
 أدوار ادلعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية. -
 قيم االستدامة البيئية.الصعوبات اليت حتول دون قيام ادلعلم بأدواره يف نشر  -
 ادلقًتحات دلواجهة الصعوبات اليت حتول دون قيام ادلعلم بأدواره يف نشر قيم االستدامة البيئية. -

 : المرحلة الثانية
[ من عضوات ىيئة التدريس بقسم علم 2مت عرض االستمارة بصورهتا األوىل على عدد ] صدق االستمارة: -0

االجتماع واخلدمة االجتماعية بكلية اآلداب جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، وكان من أىم مالحظات 
إىل  احملكمات التعديل يف صياغة بعض األسئلة وإضافة وحذف بعض األسئلة األخرى حىت وصلت االستمارة

 شكلها النهائي.
 استخدمت الباحثتان معامل "جتمان" حلساب ثبات االستمارة وىو: ثبات االستمارة: -6

 عدد األخطاء                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -0 معامل جتمان =        

  عدد ادلبحوثني ×عدد األسئلة                               
ومت تطبيق ادلعادلة للتأكد من ثبات االستمارة، أي أهنا تعطي نفس النتائج أو نتائج تقريبية؛ وكانت نسبة الثبات = 

...٪ 
 مجاالت البحث: -د 

 مت تطبيق البحث على بعض ادلدارس الثانوية بادلنطقة الشرقية، ومن أسباب اختيارىا ما يلي: المكاني:المجال  -1
 توفر خصائص عينة البحث )ادلعلمني(. -
 موافقة ادلعلمني على جتميع االستمارة الكًتونياً. -

توفريًا يف الوقت والسيما أن : مجيع ادلعلمني الذين تعاونوا يف اإلجابة على االستمارة الكًتونياً؛ المجال البشري -2
[ معلماً 22جتميع البيانات كانت يف وقت اإلجازة الصيفية للمعلمني من خالل ادلوقع االلكًتوين، وبلغ عددىم ]

 وتسمى بالعينة ادليسرة.
 : ىو فًتة مجع البيانات من ادليدان.المجال الزمني -3
 -حصائية واليت تتفق مع طبيعتو، كما يلي:: استخدم البحث رلموعة من األساليب اإلالمعالجات اإلحصائية -ه 
 األوزان ادلرجحة والوسط ادلرجح. -ج       معامل "جتمان". -ب     التكرارات والنسب ادلئوية. -أ 
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 ثامناً: اإلطار العملي للبحـث: عرض نتائج البحث الميداني: 
 وصــف مجتمع البحـث:                -0

 ( يوضح توزيع المعلمين وفقاً للنوع0جدول )
 
 
  

 
٪[ مــن 22.2٪[ مــن الــذكور، بينمــا النســبة األقــل ىــي ]22.2النســبة األكــرب وىــي ]: يتضــح مــن الجــدول الســابق أن

 اإلناث. 
 ( يوضح توزيع المعلمين وفقاً للسن9جدول )

 
 
 
 
 
 

 
 

سـنة،  .2إىل  22٪[ تـًتاوح أعمـارىم مـا بـني 62.0النسـبة األكـرب مـن ادلبحـوثني ىـي ]: يتضح من الجدول السابق أن
 سنة.   21إىل  22٪[ تًتاوح أعمارىم ما بني 0.2بينما النسبة األقل وىي ]
النسبة األكرب يف سن العطاء والطموح والنضج؛ وىذا يساعدىم على نشر قـيم االسـتدامة البيئيـة  :وبتفسير ذلك نجد أن

 طالب. بني ال
 ( يوضح توزيع المعلمين وفقاً للمؤىل الدراسي2جدول )

 
 
 
 

 

 النسبة التكرار النوع م

 :64.6 42 ذكر 1

 :35.4 23 أنثى 2

 :100 65 المجموع

 

 النسبة التكرار السن م

 :12.3 8 - 30أقل من  1

 :15.4 10 34 - 30من  2

 :3.1 2 39 - 35من  3

 :20.0 13 44 - 40من  4

 :26.1 17 49 - 45من  5

 :21.6 14 54 - 50من  6

 :1.5 1 60 - 55من  7

 : 100 65 المجموع

 النسبة التكرار المؤهل الدراسي م

 :78.5 51 بكالوريوس 1

 :7.7 5 ماجستير 2

 :13.8 9 دكتوراه 3

 : 100 65 المجمــــــــــوع
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حيملــون مؤىـل البكــالوريوس، بينمــا النســبة ٪[ 2..1النســبة األكــرب مـن ادلبحــوثني ىــي ]: يتضـح مــن الجــدول الســابق أن
 ٪[ حاصلون على درجة ادلاجستري.1.1األقل وىي ]

 التنوع يف ادلؤىل الدراسي يشري إىل اخلربات وادلعارف والقيم. :وبتفسير ذلك نجد أن
 ( يوضح توزيع المعلمين وفقاً للجنسية2جدول )

 

 

 

٪[ غــري ســعوديني، بينمــا النســبة األقــل وىــي 26.2النســبة األكــرب مــن ادلبحــوثني وىــي ]: يتضــح مــن الجــدول الســابق أن
 ٪[ كانت من السعوديني.21.1]

والتحسني والتجويد ادلستمر استقطاب ادلملكة للمعلمني من خارج السعودية يهدف إىل التطوير  :وبتفسير ذلك نجد أن
 للعملية التعليمية.

 ( يوضح توزيع المعلمين وفقاً لتبعية المدرسة5جدول )
 

 

 

 
٪[ مـن ادلبحـوثني يعملـون يف ادلـدارس احلكوميـة، بينمـا النسـبة األقـل وىـي 22.2نسـبة ]: يتضح مـن الجـدول السـابق أن

 ٪[ يعملون يف ادلدارس األىلية. 60.2]
 ادلملكة هتتم بالتعليم من حيث فتح ادلدارس ادلتنوعة ما بني حكومية وأىلية ودولية.  :وبتفسير ذلك نجد أن

 ول: النتائج المرتبطة باإلجابة على التساؤل األ -9
 ( يوضح مفهوم االستدامة عند المعلمين6جدول )

 الترتيب الوسط المرجح مجموع األوزان االستجابات م
 2 9778 080 احلفاظ على ادلوارد الطبيعية. 0
 0 9786 086 احلد من التلوث البيئي. 6
 6 9765 079 االستثمار األمثل للثروات البيئية.  2

 النسبة التكرار الجنسية م

 ٪47.7 31 سعودي 1

 ٪52.3 34 غير سعودي 2

 ٪100 65 المجموع

 

 النسبة التكرار تبعية المدرسة م

 ٪44.6 29 حكومية 1

 ٪21.5 14 أهمية 2

 ٪33.9 22 دولية 3

 ٪ 100 65 المجمــــــــــوع

 



 (الشرقية باملىطقة الثاهىية املدارس بعض على مطبقة ميداهية دراسة)الثاهىية املرحلة لطالب البيئية الاستدامة قيم وشر في املعلم ألدوار مقترح تصىر 
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 الترتيب الوسط المرجح مجموع األوزان االستجابات م
 9 9785 085 ادلخلفات.االستفادة من إعادة تدوير   2
 9 9785 085 محاية الشواطئ واجلزر.  2
 8 9799 029 مقاومة ظاىرة التصحر.  2
 5 9779 077 احلفاظ على احملميات الطبيعية.  1
 2 9789 082 زيادة ادلسطحات اخلضراء. .
 7 9757 067  الًتشيد يف استخدام ادلياه ادلعاجلة. .

 - 92729 0585 المجمــــــــوع

[ يف 2..6عبارة "احلد مـن التلـوث البيئـي" حصـلت علـى الًتتيـب األول بوسـط مـرجح ]: يتضح من الجدول السابق أن
 [.  .6.6مفهوم االستدامة البيئية، بينما عبارة "مقاومة ظاىرة التصحر" حصلت على الًتتيب األخري بوسط مرجح ]

مهـــا بـــني ادلبحـــوثني؛ ولكـــن أكثـــر العبـــارات ادلرتبطـــة مبفهـــوم االســـتدامة البيئيـــة قـــد خيتلـــف مفهو  :وبتفســـير ذلـــك نجـــد أن
االستدامة البيئية ىي احلد من التلوث البيئي، وأن غالبية ادلبحوثني لديهم وعي مبفهوم االستدامة البيئية، وىذا قد يتفق مع 
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 (الشرقية باملىطقة الثاهىية املدارس بعض على مطبقة ميداهية دراسة)الثاهىية املرحلة لطالب البيئية الاستدامة قيم وشر في املعلم ألدوار مقترح تصىر 
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 النتائج المرتبطة باإلجابة على التساؤل الثاني: -2
 ( يوضح أدوار المعلمين في نشر قيم االستدامة البيئية بين الطالب7جدول )

 االستجابات م
مجموع 
 األوزان

الوسط 
 المرجح

 الترتيب

 0 9799 090 ربط قيم االستدامة البيئية باألىداف التعليمية7  0
 9 9778 080 تعريف الطالب بأىمية االستدامة البيئية7  9
 7 9729 069 للمعلم بقيم االستدامة البيئية7توافق السلوك الشخصي   2
 6 9757 067 تقديم نماذج ناجحة من المعلم لنتائج االلتزام بقيم االستدامة البيئية7  2
 5 9759 068 تخصيص قراءات وواجبات من المعلم لالىتمام باالستدامة البيئية7  5
 2 9777 080 البيئية7 تعاون المعلم مع أولياء األمور في تعزيز قيم االستدامة  6
 2 9777 080 توعية الطالب باآلثار السلبية لعدم االلتزام بقيم االستدامة البيئية7  7
 2 9762 070 90207يعرض للطالب اىتمام الدولة باالستدامة البيئية من خالل رؤية   8
 6 9757 067 يربط األنشطة المدرسية المنهجية والالمنهجية بقيم االستدامة البيئية7 9

 - 92709 0566 المجمــــــــوع
عبــارة "ربــط قــيم االســتدامة البيئيــة باألىــداف التعليميــة" حصــلت علــى الًتتيــب األول : يتضــح مــن الجــدول الســابق أن

[، بينمـــا عبـــارة "توافـــق الســـلوك الشخصـــي للمعلـــم بقـــيم االســـتدامة البيئيـــة" حصـــلت علـــى الًتتيـــب 6..6بوســـط مـــرجح ]
 [.  .6.2األخري بوسط مرجح ]

االســـتدامة البيئيـــة متنوعـــة؛ وأن ادلعلمـــني يســـامهون يف ترســـي  ىـــذه أدوار ادلعلمـــني يف نشـــر قـــيم  :وبتفســـير ذلـــك نجـــد أن
 (.6101وىذا يتفق مع دراسة العنزي، زلمد )القيم؛



 (الشرقية باملىطقة الثاهىية املدارس بعض على مطبقة ميداهية دراسة)الثاهىية املرحلة لطالب البيئية الاستدامة قيم وشر في املعلم ألدوار مقترح تصىر 
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 النتائج المرتبطة باإلجابة على التساؤل الثالث:  -2
 ( يوضح الصعوبات التي تحول دون قيام المعلم بأدواره في نشر قيم االستدامة البيئية8جدول )

مجموع  االستجابات م
 األوزان

الوسط 
 المرجح

 الترتيب

 2 9770 076 قلة تعاون أولياء األمور7  0
 5 9757 067 عدم وجود إعالم كاٍف عن االستدامة البيئية7  9
 2 9765 079 ضعف الشراكة بين المدرسة والمؤسسات البيئية7  2
 9 9778 080 عدم وجود وقت كاٍف لالطالع على القضايا البيئية7  2
 0 9786 086 عدم وجود معلومات بيئية حديثة ضمن المقررات الدراسية7  5
 7 9729 057 ندرة األبحاث العلمية المهتمة بالقضايا البيئية7  6
 6 9729 069 عدم االىتمام بنشر قيم االستدامة البيئية بالمراحل الدراسية ما قبل الجامعية7  7
 2 9765 079 المعلومات في نشر قيم االستدامة البيئية7 عدم االستفادة من تكنولوجيا  8
 9 9778 080 قلة األنشطة المدرسية المرتبطة باالستدامة البيئية7 9

 - 92790 0552 المجمــــــــوع
عبارة "عدم وجود معلومات بيئية حديثة ضمن ادلقررات الدراسية" حصلت على الًتتيب : يتضح من الجدول السابق أن

[، بينمـا عبـارة "نـدرة األحبـاث العلميـة ادلهتمـة بالقضـايا البيئيـة" حصـلت علـى الًتتيـب األخـري 2..6بوسط مـرجح ]األول 
 [.6.26بوسط مرجح ]
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 (الشرقية باملىطقة الثاهىية املدارس بعض على مطبقة ميداهية دراسة)الثاهىية املرحلة لطالب البيئية الاستدامة قيم وشر في املعلم ألدوار مقترح تصىر 

 السيد محروس طه منى. د                                                                                                                                       عمران حسن أسماء. د
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ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  الة  )الج   (الث 
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عـدم وجـود معلومـات بيئيـة حديثــة قـد يـؤثر علـى طـرق الـتعلم القائمـة علـى اسـتخدام تكنولوجيــا  :وبتفسـير ذلـك نجـد أن
ير التجربة اإلبداعية للطالب يف عملية األنشطة البحثيـة مـن أجـل االسـتدامة البيئيـة؛ ادلعلومات اليت ديكن استخدامها لتطو 

 .6100عام  Satma Cakulaوىذا يتفق مع دراسة 

 
 النتائج المرتبطة باإلجابة على التساؤل الرابع:  -5

قيم االستدامة ( يوضح مقترحات المعلم لمواجهة الصعوبات التي تحول دون قيامو بأدواره في نشر 9جدول )
 البيئية

مجموع  االستجابات م
 األوزان

الوسط 
 المرجح

 الترتيب

 9 9785 085 .زيادة تعاون أولياء األمور مع المعلم في نشر قيم االستدامة البيئية 0
 7 9757 067 .توفير الوقت الكافي للمعلم لالطالع على القضايا البيئية  9
 2 9770 076 .بالقضايا البيئيةتعزيز األبحاث العلمية المهتمة   2
 0 9799 090 .تدعيم الشراكة بين المدرسة والمؤسسات البيئية  2
 6 9762 070 .شمولية المقررات الدراسية على المعلومات البيئية الحديثة  5
 2 9778 080 .نشر اإلعالم ألىمية االستدامة البيئية  6
 2 9770 076 .المستهدفة لالستدامة البيئيةتحفيز الطالب على المشاركة في األنشطة   7
 2 9778 080 .االستفادة من تكنولوجيا المعلومات في نشر قيم االستدامة البيئية  8
 5 9765 079 عمل برامج توعية للطالب بمفهوم االستدامة البيئية7  9

 - 9276 0559 المجمــــــــوع
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 (الشرقية باملىطقة الثاهىية املدارس بعض على مطبقة ميداهية دراسة)الثاهىية املرحلة لطالب البيئية الاستدامة قيم وشر في املعلم ألدوار مقترح تصىر 

 السيد محروس طه منى. د                                                                                                                                       عمران حسن أسماء. د
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ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  الة  )الج   (الث 
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الشــراكة بــني ادلدرســة وادلؤسســات البيئيــة" حصــلت علــى الًتتيــب األول تــدعيم  عبــارة ": يتضــح مــن الجــدول الســابق أن
تــوفري الوقــت الكــايف للمعلــم لالطــالع علــى القضــايا البيئيــة" حصــلت علــى الًتتيــب  [، بينمــا عبــارة "6..6بوســط مــرجح ]

 [.6.21األخري بوسط مرجح ]

من الضروري تدعيم الشراكة بني ادلدرسة وادلؤسسات البيئية حيث أن ادلدرسـة ذلـا أدوار فعالـة يف  :وبتفسير ذلك نجد أن
  (.6106)خالد قرواين ، نشر قيم االستدامة البيئية؛ وىذا يتفق مع دراسة 

 
 تاسعًا: النتائج العامة للبحث:

مفهوم االستدامة البيئية بني ادلبحوثني، وأن  أوضحت النتائج ادلرتبطة باإلجابة على التساؤل األول أن ىناك تنوع يف  -0
أكثر مفهوم مرتبط باالستدامة البيئية ىو احلد من التلوث البيئي حيث حصلت على الًتتيب األول، وقد يكون 

آخرون و  & البعض لديهم وعي مبفهوم االستدامة البيئية ولكن ال يستطيعوا تطبيقها، وىذا يتفق مع دراسة شاىني
 (.6101زلمد ) زلمود ،(، كما أن التلوث يعترب أحد معوقات االستدامة البيئية وىذا يتفق مع دراسة .611)

أوضحت النتائج ادلرتبطة باإلجابة على التساؤل الثاين أنو من الضروري ربط قيم االستدامة البيئية باألىداف  -6
مهية التعليم وتوجيو اسًتاتيجيات التدريس ضلو غرس حيث حصلت على الًتتيب األول وىذا يدل على أ ؛التعليمية

 El-Deghaidy, Heba (6106.) االستدامة البيئية، وىذا يتفق مع دراسة 
أوضحت النتائج ادلرتبطة باإلجابة على التساؤل الثالث أن عدم وجود معلومات بيئية حديثة ضمن ادلقررات الدراسية  -2

حيث حصلت على الًتتيب األول، وىذا يرتبط بالدور األساسي  ؛ئيةقد تؤثر على عدم نشر قيم االستدامة البي
 & .Pearson, Eللتعليم يف تنمية القيم من خالل السياقات االجتماعية والثقافية، وىذا يتفق مع دراسة 

Degotardi S.  (9009) . 
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 (الشرقية باملىطقة الثاهىية املدارس بعض على مطبقة ميداهية دراسة)الثاهىية املرحلة لطالب البيئية الاستدامة قيم وشر في املعلم ألدوار مقترح تصىر 

 السيد محروس طه منى. د                                                                                                                                       عمران حسن أسماء. د
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أوضحت النتائج ادلرتبطة باإلجابة على التساؤل الرابع أن تدعيم الشراكة بني ادلدرسة وادلؤسسات البيئية حصلت   -2
على الًتتيب األول يف ادلقًتحات لتفعيل أدوار ادلعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية، وىذا قد يوضح أمهية ادلدرسة 

(، واليت أكدت 6102زقاوة، أمحد )لبيئية، وىذا يتفق مع دراسة ومشاركة مجيع ادلؤسسات يف نشر قيم االستدامة ا
 واالستدامة البيئية لدى الطالب. ادلواطنة على دور ادلدرسة وادلعلم يف تنمية قيم 

 :عاشرًا: تصور مقترح ألدوار المعلم في نشر قيم االستدامة البيئية بين طالب المرحلة الثانوية
 : األسس التي يقوم عليها التصور -0

 اإلطار النظري للبحث احلايل. -          نتائج الدراسات والبحوث السابقة.           -
 مقًتحات ادلبحوثني.           -            نتائج البحث احلايل.                     -

 :أىداف التصور المقترح -6
ستدامة البيئية حيث اتضح من توصيف دقيق ألدوار ومسؤوليات ادلعلم داخل ادلؤسسات التعليمية لنشر قيم اال -

 نتائج البحث احلايل عدم وجود دليل تربوي ألدوار ادلعلم.
االىتمام باإلعداد ادلهين والًتبوي للمعلم إلكسابو ادلعارف والنظريات وادلهارات من خالل إعداد الدورات  -

 التدريبية ادلستمرة؛ ألهنا تؤدي إىل تفعيل أدوار ادلعلم.  
يف عملية نشر قيم االستدامة البيئية كنسق ادلعلم، ادلرشد الطاليب، األسرة، رلتمع ادلدرسة   حتديد أنساق التعامل -

 ككل.
 حتديد األدوات اليت ديكن أن يستخدمها ادلعلم لنشر قيم االستدامة. -

 ويتم تحقيق األىداف السابقة من خالل ما يلي:
 :في نشر قيم االستدامة البيئية أدوار المعلم -0
 .عن االستدامة البيئية : يرتبط بالدور ادلعريف للمعلم يف توصيل ادلعلومات وادلعارف للطالبالمعلوماتدور موصل  -
 : يرتبط بدوره يف عملية اإلرشاد والتوجيو وغرس قيم االستدامة البيئية.دور المرشد -
طائهم إلصالحها : يرتبط مبساعدهتم يف حل مشكالهتم الدراسية والشخصية واالجتماعية وكشف أخدور المستشار -

 .؛ شلا يزيد من انتمائهم لبيئتهم واحلفاظ على استدامتهاوعن مزاياىم وجوانب التفوق والقوة لديهم
: من خالل حتقيق التنسيق والتكامل بني جهود فرق العمل بادلدرسة، وذلك دلنع تضارب اجلهود شلا يزيد دور الُمنسق -

 .دعيم التعاون ىف نشر قيم االستدامة البيئية، لتمن كفاءة اخلدمات اليت حيتاج إليها الطالب
، دلواجهة : ويتضمن وضع خطط وبرامج لرعاية الطالب على أسس علمية حىت حتقق أىدافهادور الُمخطط -

 .الصعوبات اليت حتول دون نشر قيم االستدامة البيئية
للوصول إىل رأي  بينهم: من خالل حل النزاعات بني الطالب وحتقيق الصلح والوفاق دور الُمصلح أو الحكم -

 مشًتك ونشر قيم االستدامة البيئية.



 (الشرقية باملىطقة الثاهىية املدارس بعض على مطبقة ميداهية دراسة)الثاهىية املرحلة لطالب البيئية الاستدامة قيم وشر في املعلم ألدوار مقترح تصىر 

 السيد محروس طه منى. د                                                                                                                                       عمران حسن أسماء. د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  الة  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

92 

: من خالل مساعدة الطالب على التعرف باخلدمات وادلوارد ادلتاحة يف ادلدرسة واجملتمع، وكيفية دور الوسيط -
 لبيئية.االستفادة منها، وكذلك ربط الطالب باألنشطة ادلدرسية شلا يزيد من انتمائهم ذلا وتكيفهم مع قيم االستدامة ا

 :االستراتيجيات التي يعتمد عليها التصور المقترح -6
: حيث إن فريق العمل داخل ادلدرسة يف احتياج للتدريب ادلستمر على نشر قيم استراتيجية التدريب المستمر -

 االستدامة البيئية.
قيم االستدامة تكامل أدوار مجيع أعضاء العمل الفريقي يف نشر  يضرور حيث من ال: استراتيجية العمل الفريقي -

 البيئية.
 : ترتبط بتغيري سلوك الطالب ضلو حتقيق االستدامة البيئية.استراتيجية تغيير السلوك -

 أنساق التعامل في نشر قيم االستدامة البيئية:  -2
 : حتقيق التعاون والتنسيق بني جهود أعضاء فريق العمل يف نشر قيم االستدامة البيئية.نسق فريق العمل -
: حتقيق التعاون بني إدارة ادلدرسة وادلعلم لتوضيح أدوار ادلعلم وادلسامهة يف مواجهة رسةنسق إدارة المد -

 الصعوبات اليت تؤثر على أدائو ألدواره يف نشر قيم االستدامة البيئية.
 : التدريب والتعليم ادلستمر للمعلم لتنمية ادلهارات واخلربات لديو.نسق المعلم -
توضيح أمهية أدوار ادلعلم للمجتمع يف نشر قيم االستدامة  يضرور ن الفم: نسق مؤسسات المجتمع المحلي -

 وضرورة إجياد قنوات اتصال حديثة بني ادلدارس وباقي مؤسسات اجملتمع احمللي. ؛البيئية
 :األدوات التي يمكن االستفادة منها -2

وكيفية تطبيقها يف : يتم عمل ندوات إلكساب الطالب وأسرىم معلومات عن قيم االستدامة البيئية الندوات -
 حياهتم حىت تصبح جزء من السلوك اليومي ذلم. 

 : تستخدم مع فريق العمل والطالب واألسر دلناقشة القضايا ادلرتبطة بقيم االستدامة البيئية.المناقشات -
: سواء كانت بصرية أو مسعية تستخدم لعرض بعض ادلعلومات عن االستدامة البيئية وأساليب الوسائل التعليمية -

 نشرىا.
: دلناقشة اآلثار اإلجيابية لنشر قيم االستدامة البيئية على مستوى اجملتمع احمللي والقومي، ومن ادلمكن المؤتمرات -

 مناقشة كيفية وضع دليل تربوي يُعمم على مجيع ادلدارس بأدوار ادلعلم يف نشر قيم االستدامة البيئية.
 المراجع المستخدمة في البحث:

 أواًل: المراجع العربية: 
(. مصر. مكتبة .611رؤية من اجلنوب. ) .تقرير حوار مستقبل االستدامة يف العامل العريب .االحتاد الدويل حلماية الطبيعة

 اإلسكندرية.
 دار وائل للنشر والتوزيع. .عمان .ادلشكالت االجتماعية .(6106عمر موسى ) ،دالل زللس & سرحان ،استيتية
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التنمية ادلستدامة "مدخل تكاملي دلفاىيم االستدامة وتطبيقاهتا مع الًتكيز على  .(6102عبداهلل عبد الرمحن ) ،الربيدي
 العامل العريب". الرياض. العبيكان.

 https:// ar.wikipedia.org/wiki .تعليم ثانوي. ويكيبديا
ذ الصف األول اإلعدادي من خالل منهج تنمية مهارات ادلواطنة البيئية لدى تالمي .(6101إيناس زلمود ) ،حنفي

مطور يف العلوم قائم على االستقصاء وحل ادلشكالت. رسالة دكتوراه غري منشورة. مصر. معهد الدراسات 
 والبحوث البيئية. جامعة عني مشس.

دلؤدتر الدويل آليات ومظاىر االستدامة البيئية ىف السنة النبوية. مداخلة منشورة يف ا .(6101بكر عبداهلل ) ،اخلرمان
 اخلامس عشر دلركز جيل البحث العلمي. لبنان.
 مشروع الشباب اللبناين. مؤسسة سلزومي.  (.6.02) الدليل الًتبوي حول الًتبية البيئية من أجل التنمية ادلستدامة

 WWW.Vision 2030.gov.saادلملكة العربية السعودية.  .6121رؤية 
دور ادلدرسة يف تنمية قيم ادلواطنة من وجهة نظر أساتذة التعليم ادلتوسط. رللة األكادديية  .(6102محد )أ ،زقاوة

 (.06) 2األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا )أمارباك( الواليات ادلتحدة األمريكية. 
األسرة. لبنان. رلد ادلمارسة العامة ىف اخلدمة االجتماعية مع الفرد و  .(6112ىشام ) ،حسني & عبداجمليد ،سليمان

 ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
دور مديرات ادلدارس ومعلمات ادلرحلة األساسية يف تعزيز مفاىيم ادلواطنة لدى  .(6102ىيام عبد اهلل ) ،الشبول

الطالبات من وجهة نظر ادلديرات وادلعلمات وإمكانية تفعيل ىذه ادلواطنة يف مدارس إقليم الشمال. أطروحة 
 دكتوراه غري منشورة. األردن. جامعة الريموك.

   .يضرا يف التنمية ادلستدامة. أطروحة غري منشورة. اجلزائر. جامعة زلمد خالًتبية البيئية ودورى .(6102فتحية ) ،طويل
الكويت. دور ادلعلمني يف تنمية القيم الوطنية لدى طلبة ادلدارس الثانوية يف الكويت.  .(6100مزنة سعد ) ،العازمي

 (..) 62اجمللة الًتبوية. 
أعضاء ىيئة التدريس جبامعة عني مشس. حبث منشور يف رللة ادلواطنة البيئية كما يتصورىا . (6101ريهام ) ،عبدالعال

 (.0) 00جامعة السلطان قابوس.عمان. الدراسات الًتبوية والنفسية. 
دور ادلدرسة الثانوية يف تنمية وعي طالهبا مبتطلبات التنمية ادلستدامة يف  .(6102اىر )ع ،زلمد & زلمود ،عليوة

 . مصر. جامعة الزقازيق.(.2)زلافظات غزة. حبث منشور يف رللة كلية الًتبية. 
رللة دراسات  دور اإلدارة ادلدرسية يف تنمية قيم ادلواطنة لدى طالب ادلرحلة الثانوية. .(6102أمحد سالمة ) ،العنزي

     (..02. )2ليج واجلزيرة العربية بالكويت. اخل
دور معلم ادلرحلة الثانوية يف تعزيز قيم ادلواطنة لدى الطالب من وجهة نظر ادلشرفني  .(6101زلمد مساح ) ،العنزي

 .. مصر. جامعة أسيوط. كلية الًتبية( 0) 22الًتبويني. حبث منشور يف اجمللة العلمية. 
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أخالقيات مهنة التعليم العام ىف نظام التعليم السعودي. السعودية. مكتبة الرشد.  .(6102محدان بن أمحد ) ،الغامدي
 الطبعة الثانية.

 اإلسكندرية. ادلكتب اجلامعي احلديث. الطبعة الثالثة.مصر. أسس اخلدمة االجتماعية.  .(6102زلمد سيد ) ،فهمي
بية البيئية ونشر الوعي البيئي لدى طلبة ادلدارس ىف زلافظة سلفيت من دور ادلدارس ىف الًت  .(6106خالد ) ،قرواين

 وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات فيها. حبث منشور. جامعة القدس ادلفتوحة.
التنمية ادلستدامة ىف الوطن العريب "ادلعوقات وادلتطلبات". حبث منشور ىف اجمللة الليبية.  .(6101زلمد رليد ) ،زلمود 

 مس والعشرون. جامعة الكازي.العدد اخلا
درجة إسهام ادلشرف الًتبوي يف إكساب معلمي ادلرحلة ادلتوسطة أساليب تعزيز قيم  .(6102مجيل بكر) ،مليباري

 .جامعة أم القرى. كلية الًتبية ادلملكة العربية السعودية. .رسالة ماجستري غري منشورة .ادلواطنة لدى الطالب
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 المستخلص:
 ل ًتلخدد   قل دد    دد    ىلإ ىلددب فصدداع   وددعق قل ة ددة  لؼبهن ددع ل رخصددعهددت و قة ددع ل إىلددل اء ا ضدد ع ل أددةع   دد   نب ددع    

لؼبىل كددع ل إرف ددع ل يددإة  عق  يف ل نظدد م ذ دد  تطة دد   نددت ونهدد  ل إرف ددع قلنبنة ددع  اددد ا    ل ددتقل يف فإدد    ىلإ ىلددب لؼبهن ددع
ل صددد عق قكدددد   تضدددتت ةا دددع لد  دددرل  ع ؼبددد  هبددد   ن  كدددةن    ددد   ظددد م  ذل  قلنحبددد ل ل يددد فضعل تةلدددد    قربت دددت  هددد 
 ل رخصددع و ددرق  قبدد   يبكددا لتددد ا    وندد  ويدد ضةًا يف لؼبىل كددعق ف ديدد  ع اء ربت ددت  ةلوددل   ىلإ ىلددب لؼبهن ددع ل ًتلخدد  

  د  لتذب هد   لدهب ف دع ق ل رخصدع لؼبهن دع لة  و درق د تل  قا  تأه ل لؼبةلة  ل ة ر ع لؼب خصصع  ىلإ ىلبق قونه :  لؼبهن ع
  ىل رق   أىلا لد ىلرلة    ققب ح  يف لؼبي ضةل.قي  ت ر    ق كبة  ظ م ل ًتخ   وا  ةل ل ائ   لؼبي هت ع

Abstract: 
       The worksheet aimed at shading light on the importance of professional licence of 

teachers in general, and standing for the presence of professional licences of teachers in 

some Arab and foreign countries to benefit from when applying this system in kingdom 

of Saudi Arabia, and identifying the most important researches and related studies. Also 

to present a suggested proposal to what should professional licence of teachers system 

be that will be used in the future in the kingdom. In addition to identifying professional 

licences of teachers' success conditions and some of them: preparing specialized human 

resources to make and manage professional licence project, supporting  positive attitude 

towards licence system of target groups, putting legislation for the project to ensure 

continuity and success in the future.  
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 مقدمة:
 إ ددا لؼبإ دد  ةك ددس   د ددد ع يف تطددة ر ل إىل  ددع ل  إ  ىل ددعق قربض دد   هددتل  لء ىلدد  قتط إ تدد   ةندد ع   ددرل  ودد ه ب ق دد  ة ا       

قونهد  لؼبىل كدع ل إرف دع ل يدإة  ع  –    وةلكةع ل  غريل  لؼبإر  ع قل  كنة ةب ع لؼب ن و عق قؽبدل  ضت  ق و لء ىلإد   لؼبخ  ادع 
 دددتل ت قتتة ةدد  و ةدددل ق منددد ع لػبتودددععق قتسق دددتت ف ؼبإ ةودد   قلؼبإددد ة  ل نظر دددع قاكيددد ف  لؼبهددد ةل  بددل له ىل وهددد  فدددالو  ا -

ل إىل  ع قلتذب ه   ل ازوع ؼبىل ةدع وهنع ل  تة سق حىت  كةن    ةًل   د    لع ةدد     لؼبندةا ود  قل ض د م فدتقةت   د  ل ةبد  
 لنكىلل.

 م ف ؼبإ   قفرلو  ا دتل ت   سيدب بدة   ل د إ  ق قلذبهدو كثدري ودا ل ةلع ق د   كثر لغبت ث قلدش ة  اء يرقة  لته ىل  
اء تطة   ةخصع لؼبإ    ا  ض ل ف  اء  ةبع لتحًتل  يف وسلق ع وهنع ل  تة سق تد ىل   ن هن ك ل  ض ً ل فأن ل كثدري ودا 

لؼب   عق ق  س ةغةع يف ل  تة سق خ صع  ن لؼبإ ىلب لذبهةل اء ل  تة س ةغةع يف لغبصةل     فإ  لتو   زل  لؼب   ع قغري 
 ع.2004؛ لؼبطرييق2002ل  تة س   س ؾبر    لع يب ةد   ي  ر   ق كل  ر ق فل وهنع ؽب   صةؽب  ق       وضةو ت  وغن  ق

ق ددت  كددت    دد د  ل إت ددت وددا ل تةلددد   قلنحبدد ل ل يدد فضع قبددة   صددةة يف فددرلو  ا ددتل  لؼبإ ىلددب قونهدد  ل أددإ  يف     
لعبددد  ةب ل  خصصدددين قلؼبهدددع قكدددد   يدددإ  لدددده م لؼبضدددرةل  ل ًتفة دددع قل نايددد ع يف ا دددتل  ل طدددا  لؼبإ ىلدددب ؼبسلق دددع وهندددع 

ع. لنوددر ل دددي  ددت  دد  ي اء قبددة  وإ ىلددب غددري ودد ه ب 2001هددد؛ غدد  ق 0121؛ ل  ددر ينق 2002ل  ددتة س ول إض  ددينق 
  ض دد م فددأ لع قلبددةه  ل ددةل اين يف ل  ددتة سق قهدددل  يدد  سم ربت ددت بةل دد  ل ضصددةة قوإ عب هدد  ؼبددا هدد    دد  ة   ل إىلددلق  ق 

قؿبدت    ل إىلل     تطة ر فرلو  لد تل  ؼبا ه  يف طةة لد تل ق ق  ست ت بةل د  ل ضصدةة تفدت ودا قبدة  و  دع قليدسع
يبكددا لت  ىلدد      هدد  يف ل  إددر    دد  ت دد  لعبةل دد . ق ظددرًل نن ةخصددع وسلق ددع وهنددع ل  ددتة س  ددت   د ًددد  اء ربض دد  

 لػب وس لؼب سبر تةص    قب ع  ع.2000ل  نىل ع لؼبهن ع   ىلإ ىلبق قهة و   ت يبثل حًا      لؼب ك ع ول كنتةي قل ارجق 
 ا دتل  يف تيد ختم كدين قكىل دعق  ة  دع فصةة  ل  إ    وهنع تةص    نب ع    كتع هدد0144و ل ضرى  م جب وإع لؼبإ   د تل 
 قطن دع ه ئدع ا  د ع وثدل وط  ةهد  تدة ري و  ل  إ   ق وهنع ةخصع واهةم قتاإ ل لن لع تضةت قيف لػبتوعق  ةل لؼبإ ىلب فرلو 
 خدال ودا    د  لؼبهندع لؼبن ىلدب   أدل تخ  د ة وضنندع يدةلف  اهبد   يدرقة   كت  كىل . كا   ت  يةع يف   ًتخ   و كبع

 ل ًتك دس يدرقة    كدت فد ؼبإ   لته ىل م ان.  قةي ف كل ل كا ع  لخ ة ةل  قتطة   ل  إ    وهنع وسلق ع ةخصع     لغبصةل
 تضنددب قل ثدد ي لؼبهنددعق حر ددع لنقل: شددرطب   دد   ضددةم لؼبهنددعق تكددة ا يف لؼبيدد ق  ع  ىلإ دد ة قتتة ةدد ق قا ددتل ت لخ  دد ةت   دد 

  أدىلا ل ددي ل ضد  ةي ل يد  ج قتدة ر ويد ق    ق ربدت  ت در إ   اصدتلة ودا ل  ضندب هددل   ط ة  قو   ايه ق ل إىلل لرق 
 .ؽب  لؼب ه ب غري     فب ةد ه  قربرت ف ؼبهنعق لت ًتل 

لؼبهدع   ىلإ د   حدت ل إةلودل لؼبد مر  يف تإ د   إدت ل  طدةة قترتة  ل رخصع لؼبهن ع لةتة طً  قم ًضد  ف طدةة لؼبإ د  لؼبهدع. ح دث     
 قةل  ةظب ددع    ضددتم وددا خددال تضددتت ل  نىل ددع لؼبهن ددع   ىلإ ىلددب  قتيدده  دبخ  دد  ورلحددل ل  إ دد   ل إدد مق ل طددا  قاقبدد زه 
يف  ة  ذل  ل ص ع قلغبت ثع ل أرقة ع   سيب لعبد ه ةل قلؼب  ة ف ؼبإ ه تسق ت يف -    دة ل لؼبث ل  – لنك  يبين قلؼبهع

  ;Bates & Morgan, (Namamba & Rao, 2017 ل إىل  دع ل  إ  ىل دع قربض د  لنهدتل  لؼبن دة  
)2018. 
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لء ت ق  ك  ع  كةل ة ترفة ع تي ط   وةلكةع و غريل  لؼبي ضةل يف   تل  ىلإ   يف ا  لؼبهن ع رخصعل تكىلا  نب ع و رق  ق     
يىل ن لد ىلرلة ع  ىل  ع تطة ر اء  ةخصع لؼبإ    ت ق ق   ن ل  إ      هت وي ةل  تطة ر و نة ع قو ي ة ع   ؼب ً  قخ صع

ق قلدددددد ضط   لؼبةيدددددة ع ف جددددد ة  ق  قل  تيددددده  يف ربض ددددد  لػبطددددد  قل ي  دددددد   ل ًتفة دددددع تسق دددددته وهددددد ةل  لؼبإ ىلدددددبق ق 
  .فب   ي  ت يف ربض   لنهتل  لؼبن ة ل كا عل  ل  إ  ىل عق 

تنا دد  نب ع ل تقة لحملةةي ل دي  أط   ف  لؼبإ   يف تطة ر لؼبنظةوع ل  إ  ىل عق ف   ة ةت ل رك س  لند دد ع يف ف دي  ع اء    
 ددع ف ئددع تإ  ىل  ئددعق  كة   دد  لؼبخ  اددعل إىل  ددع ل  إ  ىل ددع دب  رربض دد  خطدد  ل  إ دد  ق قةددد  ل ي  ددد   لؼبدد مر  يف ويدد ة تطددة ق 

  ض ً   قلب ىل  ً   قل اإ  ً   ف  صةة  لؼبث  . إت تن ئع  ب  ل و يه  يف لنور ل دي ق ون دةع
 أهداف ورقة العمل:    

 ل ًتلخدد   قل دد    دد  ل ة ددة   ىلإ ىلددب فصدداع   وددعق ق  لؼبهن ددع ل رخصددعهددت و قة ددع ل إىلددل اء ا ضدد ع ل أددةع   دد   نب ددع    
 لؼبىل كددع ل إرف ددع ل يددإة  عق يف ل نظدد م ذ دد  تطة دد   نددت ونهدد   اددد ا    ل إرف ددع قلنبنة ددع ل ددتقل يف فإدد    ىلإ ىلددب لؼبهن ددع

ل صددد عق قكدددد   تضدددتت ةا دددع لد  دددرل  ع ؼبددد  هبددد   ن  كدددةن    ددد   ظددد م  ذل  ل تةلدددد   قلنحبددد ل ل يددد فضع قربت دددت  هددد 
 ل رخصددع و ددرق  قبدد   يبكددا لتددد ا    وندد  ويدد ضةًا يف لؼبىل كددعق ف ديدد  ع اء ربت ددت  ةلوددل   ىلإ ىلددب لؼبهن ددع ل ًتلخدد  

   .  ىلإ ىلب لؼبهن ع
 أهمية ورقة العمل:

 : وا كةهن علغب    قة ع ل إىلل نب ع  كىلات
  ت ضين ل أةع      حت لن ظىلع لعبت ت   اةتض ع جبة   ل  إ    قوهنع ل  تة س يف لؼبىل كع ل إرف ع ل يإة  ع و ظ م

   ىلإ ىلبع.  لؼبهن ع ل ًتلخ  
 ىلإ ىلب. لؼبهن ع ل رخصع و رق  قب   ربت   ةلول   
   ل إرف ع قلنبنة ع.  فإ  ل تقل يف   ىلإ ىلب لؼبهن ع ل ًتلخ   ت ضين ل أةع     قل 
   ددت تيدده  يف ربض دد  لغبددت لن ف وددا ل كادد ع   ددتى لؼبإ ىلددب قتنىل دد ه  وهن ًدد ق قلتددده م يف تطددة ر فددرلو  ا ددتل 

 لؼبإ   قربض   لعبة   يف ل  إ   .
  : مشروع الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة يستند إليهاالتي  المسلمات

   ىلإ ىلب يف لؼبىل كع ل إرف ع ل يإة  ع وا  ت  وي ىل    إل وا  نبه : لؼبهن ع ل رخصع  نط   ل إىلل يف و رق 
حجر ل سلق ع يف اصا  قتطة ر ل  إ د  ق قربض د  وند   تإ  ىلدين  د د لعبدة  ق وبد كين و ط ةد   لؼبيد ضةل  لؼبإ    إت -0

ل بت ددددت    دددد   ق  ريددددو   قلةً ل صددددن   ع ل رلفإددددعق تددددد ىل   ن ويدددد جتل  قويدددد ةل  تطددددة ر ل  إ دددد     ؼب ًددددقل ثددددةة  
 .لؼبإ ىلبق ح ث مل تإت وض صر      بة   لن لعق قل ضتةل      فب ةدع لؼب    ل إ ىل ع

ت ط دد  لت ددًتل  ققبددة   قتددرخ   لؼبإ دد  ترصبددع قليددسع   ىلهددب ل  إ دد  ق ل دددي  إ ددا وهنددع كغريهدد  وددا لؼبهددا إددت  -2
ؼبىل ةددد ه ق قلتدددد ىلرلة   هدد  قتضدددتت ل كا  دد   لند دددد ع ؽبدد ق قل أدددةلف  لؼبن دددةع  يددد ةكه   ؿبدددت  وإدد  ري قشددرقا 

 .ق خا ه 
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  سض ددد  وض أددد    ل  طدددةة يف لؼبهددد ةل ق قتإس دددس خدددال  ل كدددةل ة    ىلإ ىلدددب  إدددت  ددد وًا وهىًلددد  ل  دددتة   لؼبيددد ىلر -4
 لؼبتلة  ل يإة  ع.ل  تة ي ع قل ًتفة عق قتنىل ع   ضه  ق تة       تةل    د     ل  تة س لغبت ثع يف 

قبة  ةخ  وسلق ع لؼبهنع   ىلإ ىلب  صةح يرقة  و سع يف سبهب ل  إ   ق دخأد   لؼبهندع  أدةلف  ق ددس ؿبدت  ق  -1
     ة  وا لؼبإ  ري ؼبسلق ع لؼبهنع قل  تة   قل  إ    لؼبي ىلر ا.قاهب

 وبضد  دبد    ىلإ د ق لؼبهدع ل نىلة قصضل تر  ع يف   ة ةة ل  إ   ق وهنع ؼبىل ةدع ل ًتخ    كر  تةّع  وا ل رد س لؽبت  -2
 .ل  إ  ىل ع ل إىل  ع      ع ربيب

 دد  ة   دد  لددد  إ   قوةلكةددع تطددةةل  ل إصددر قل  إ وددل لؼب ديددع ل ًتفة ددع قل  إ  ىل ددع هددين لؼبيدد ق ع  ددا ا ددتل  ب ددل  -3
وإهددد ق حدددىت  ددد ىلكا ودددا  خدددد  قةت لند ددددين قل دددةطع لؼبددد مر يف ونظةودددع لت  صددد   لؼبإدددريف خدددال ل ضدددرن لغبددد  ي 

 .قل إ ر ا
ق قا دتل ت قو  فإدع تطدةةتق دبد    اد  ود  و ط ةد   وهن د ق ق د  دد ةخصع لؼبإ   وي ة    ل  يه  يف تطدة ر   ل تإت -4

ق ف   ةدد ةت  هدد  ل طددا ل يف ويددري  تضددّتم  قودد مرً    دد  ًا ربكدد   ىل دد ق قذبإددل وندد  وإ ىًلدد ؿبددت    ابددرلعل ق لف  يددة 
 . ن صر لؼبنظةوع ل  إ  ىل ع

      ضةم لؼبهنعق تكة ا يف لؼبي ق  ع  ىلإ  ة قتتة ة ق قا تل ت لخ   ةت     ل ًتك س يرقة    كت ف ؼبإ   لته ىل م ان -5
 ربدددت  ت دددر إ   اصدددتلة ودددا ل  ضندددب هددددل   ط ةددد  قوددد   ايددده ق ل إىلدددل لدددرق  قتضندددب لؼبهندددع حر دددع: نبددد  شدددرطب

 ؽب . لؼب ه ب غري     فب ةد ه  قربرت ف ؼبهنعق لت ًتل   أىلا ل دي ل ض  ةي ل ي  ج قتة ر وي ق    ق
  د   ل دد ا  ق ئد  ودا   أدل ل  دتة سق وهندع ؼبسلق ع ل ًتخ   لخ ة ةل  ف د ختلم لخ   ةه      ل د ا لؼبإ ىلب ان -6

 وددددرّ   لودددد اك ل  إ  ىلددددين   نظدددد م تأددددىلا و  ددددع  دددد  ًتخ   لػبددددا ق دددددنةل  فإددددت   ق ل إ ىل ددددعق فدددد ؼب ها  لخ  دددد ةه 
 .شغ ه  يف قلتد ىلرلة ل ةل اعق يف    إ ب لؼبط ةفع ل ان ع قلؼبه ةل  لؼبإ ة  وا لند دين ف  ضتة لنب  لق

 الرخص المهنية للمعلمين:المبادئ التي ترتكز عليها سياسة 
وقزلة  ل  إ د   قل  إ د   ل إد د فتق دع  طددرق ترتكدس د  ددع ل درخ  لؼبهن دع   ىلإ ىلددب   د   دت  وةد  هل يبكدا اصب ؽبدد  يف ل   

 :عEgert, Fukkink, & Eckhardt, 2018؛ 2005؛  ضبتق 2003
 :لخ   ة ل إن صر لعبت ر  ف   تة س ق   لؼبإ  ري لؼبهن ع ل ةطن عق وا خال قد دل وضننع ربت  و ط ة    مبدأ الكفاءة

لت  س ق ف ؼبهنعق قل  ىل   ل نج   ل إىل ين لؼب تلي يف فب ةدع ل  تة سق ق    تنظ   ذ   وا خال ابدرلعل  خ صدع 
 دبنح ل رخصع لؼبهن ع.

 :ل   ج إ ع   إ و ب يف ل  تة س   نىل ع  ل إ  ه  كبدة لؼبهندعق قحادسه   اةتضد ع ل  ىل    ظ م   سةل س  مبدأ المكافأة
 فنة  ع لن لع يف وي ة    و تةبع.

 :تطة ر  ا ع شرلكع     ع فب لؼبتةدع وا بهعق قفب  ق   ع لنوةة قل ط ةع قلء ىلد  ف دكل  د م دبد   مبدأ الشراكة
  ت   تإ   ل ط ةع.

  :رق  ل  ن  ي ع فب لؼب ضتوب   سصةل     ل رخصع لؼبهن ع وا خدال قبدة   دت  ويد ة    اهب   ل مبدأ التنافسية
  كل ونه  و ط ة   خ صع.
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 :قبدة  وربإ دع وةحدت   إىل  دع ودنح ل رخصدع لؼبهن دع   ىل ضدتوبق كدل يف ويد ةلت ق د  و ط ةد   خ صدع  مبدأ العدالة
  كل وي ةى.

 أهداف الرخصة المهنية للمعلمين وأهميتها:
 ع:2006ل رخصع لؼبهن ع   ىلإ ىلب فصاع   وع اء ولؼبن اينق   ت 
 تض    لؼبإ ىلب ق    د     حت ثع قربت ت بةل   ل ضصةة  ت ه .  -
 لتةتض ع دبهنع ل  إ   ق وا خال لخ   ة   أل ل ضةى ل ة ر ع ؽبدت لؼبهنع ق  س  يت ل إجس  ض . -
 ربت ت لغب ب   ل  تة ة ع   نىل ع وه ةل  لؼبإ ىلب قتطة ر  د   ةه  قوةلكةع لؼبي جتل  ل ًتفة ع.  -
 ل  ة  ع لد او ع دبك  ع لؼبإ  ق قلغبث     تضت رت قة   وك       فً   قوإنة ً . -

 ع:2002قتكىلا  نب ع ل رخصع لؼبهن ع   ىلإ ىلب يف ل   ولغبر  قلؼبن  ق 
 وا ل كا ع   تى لؼبإ ىلب. ربض  لغبت لن ف -
 تإت قد  ع   نىل ع لؼبإ ىلب وهنً  . -
 وط   وه    سض   لعبة   يف ل  إ   . -
 لتده م يف تطة ر فرلو  ا تل  لؼبإ  . -
 ؿباس    طة ر ل دل . -

 شروط تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين:
 ع:2006هن ك  ت  شرقا   طة   ل رخصع لؼبهن ع   ىلإ ىلبق قونه  ولؼبن اينق 

قبدددة  صبإ دددع وهن دددع   ىلإ ىلدددبق تضدددتم خدددتو   و نة دددع ونهددد : تنظددد    ودددةة ل  دددتة س قلدشدددرل    ددد  تنظ ىل تددد ق  -
 قلت  ىل     ىلن يةب ؽب .

 ابرلع لخ ة ةل  ت ص  ف عبة   وا ح ث ل ةن ع قل  طة   قف  ن  نب  ه   ضةةل لؼبإ ىلب قلد ىلرلةه  يف ل إىلل. -
 ظدد م تض دد    ظددري ق ىل ددين تأددإ  عبنددع و خصصددع  ق و ديددع   ىل ددع  ك  يب ددع  قيدد  وإدد  ري ل كادد ع  قلعبددة   ق دد  -

 وإ ىلت .
 تة ر فر  و  تتة يب قتإ  ىلين لد كىل د   ىلإ ىلب وا خال ورلكس تتة   وطةة . -
 قبة  و ث ق  خا ين   ىلإ ىلبق قهدل وب  ج اء تإس ست ق  ىل  يف لؼب تلن ل ًتفةي. -
 قشرلدح ؿبت  .ا رلة  ظ م تصن اين   ىلإ ىلب ق    ئ    -

 :في بعض الدول األجنبية والعربية نظام الرخص المهنية للمعلمين
 ن لؼبإ ىلدب ل ددد ا  د   لخ  د ةه  ف دد ختلم لخ ةد ةل  ل ًتخد   ؼبسلق دع وهنددع  ل ًتفة دع ل تةلدد   ودا ل إت دت  كدت   ضدت   

فإددت  دددنةل  لػبددا ق  دد  ًتخ   و  ددع لؼبدد ها  ل إ ىل ددعق  ق   دد  يددةع    لخ  دد ةه   ددل ددد ا   ق ئدد ل  ددتة سق   أددل وددا 
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تأىلا   نظ م ل  إ  ىلين لو اك ورّ  لنب  لق ف  ضتة لند دين ودا لؼبإد ة  قلؼبهد ةل  ل ان دع لؼبط ةفدع    إ دب يف ل ةل ادعق 
 .  ق لتد ىلرلة يف شغ ه 

ق ةلل  ددًت  ح دد    ل إىل  ددع ظدد م ل ددرخ  لؼبهن ددع قددد  ع  أددىل ن بددة     لع لؼبإ ىلددب ق  دد   مبددةه  لؼبهددع طدد إددت ق دددل      
يد  ع اء ل  دده     ادين ل   فد ن   د  دددة ل لؼبثد لق قف د ق ظىلدع يف ابرلعل دد  ق مب طهد  ودا  ق دع اء  خددرىقزب  د  هددت لن

لعب وإ ع ل ًتفة ع ل يت وبت ه  ل ض  ةن كىل ط    د دين ؼبىل ةدع وهنع ل  إ    ت دسم لؼبإ د  لعبت دت ف  إىلدل ف دكل و  دو ؼبدت  
د دين ل دي  دتخل وإد  اء حجدر  ل صد  ؼباحظ د  وإ   لؼب    لن ذ    ن     تإ  ن  ف كل  لد ق  رل ض   من عدنع  ةل 
 ل تقل وا ل   ف ن قتإت وا  تو ق قيف هن  ع هدت ل ينع   ضرة وتى صاح ع لؼبإ   لؼب تة    إىلل يف ل  تة س ققوي  تت 

 (Seebruck,2019).قلب ىل  ً   و   ً  وروة ع وك  ًع لؼبإ     ه  وب ل ل يت
شددرل    دد   ىل  دد   وددنح ل ددرخ  لؼبهن ددع وك دد  ل ددرخ  لؼبهن ددع ل  دد ف  ؽب ئددع ل  ض دد   ل دديت تإددت احددتى   ددةء لدق 

ق إىلدل لؼبك د   ق    ىلإ ىلدبق إت وك   ل درخ  لؼبهن دع لعبهدع ل  نظ ىل دع ل ديت تصدتة ةخًصد قه ئ   لء س لن       إ   
وددد  لؼبدددتلة  قعبندددع ل  صدددت   يف كدددل وتةددددع   ددد  قبددد  لػبصدددةو  أدددىل ن ربضددد    أدددل ق حدددتل لؼبإ ةوددد   ذل  ل صددد ع 

  ددا لة  ل  دد ف  قل  إ  ىلددين ل ًتفددةي لء ددس ق ق دنظ    صدت     دد  كادد ع  لؼبإ ىلددب وددا خدال و دد  لتقبدد ز لؼبهددع   ىل ضددتوب
 وضدد فا    ددىلل ل  ددتة سق وهنددع دبسلق ددع ل ًتخدد     دد    سصددةل ل إدد مق يف قلحددت  وددر   إضددت    إ ددب  ةو ًدد  لو س  ًدد  لحمل  ددع
 ,Howellو  ق ك  يب دددع  ىل  دددع قلخ ةددد ةل  صددغري   ىلدددل قة دددع قا دددتل  لؼبهن دددع لؼبددةل  يف ك ددد   قلخ ةددد ة قصب   دددع  ر  ددع

Cook, Miller, Thompson, Faulkner & Rintamaa,2018ع. 
 ود   قق ايد  ع اء لتخ ةد ةل  ل نه د دع ف  ك  دع  سصدةل   د  ل رخصدع ط   ودا لؼبإ ىلدب لب  د ز لو سد ن  اقب ًتليف ق       

 QTS Status  ضت حتل تإت ل      ظ م ل رخ  ق صةح     لؼبإ    ن وبض  وإ  ريق صا  ل  إ  ىلينفإت حركع لد
Teacher Qualified  قحدىت ودا ل رقيدع  ل إد م رلحدل ل  إ د  دب إىلدل يف وهندع ل  دتة س     قورخًصدحىت  كةن و هًا

لؼبإر دع ق هد  طدرق ق ل يد ةك ل  إ  ىلدين قلتذب هد   قل ضد   :قتضي  وإ  ري ل ًتخ   اء مال  ئ  ق ل ث  ةي ورح ع ل  إ   
وإ ىلدت   ن  ظهدرقل  هند  حضضدةل و خصصدع ق ق    لؼبرشسب ل د ا  نهةن  ةلد ه  يف ك      قوه ةل  ل  تة سق ل  تة س
  .عAbbott, Rathbone & Whitehead,2019لؼبإ  ريوهدت 
ق  سصدةل   يف  ر ي  قكجسع وا وة  ة  لتصا  مت تطة ر  ظ م بت دت  ًتخد   لؼبإ ىلدب ف   إد قن ود  لعب وإد  و        

 ل ودا لتخ ةد ة  لن وبصدل   د   ةبدع   ىل دعق ا هب د ز  دت ً   لتخ ةد ةل     ترخ   ؼبهنع ل  تة س  إن   د  لؼبرشدح يف 
ق إددددت %عق 30ول خ ةدددد ة ق دددد    ت ت إددددتى  يدددد  ل نجدددد   يف هدددددت لت قل  ن  يدددد ع يف ل  خصدددد  ل دددددي ددددد ضةم ف تة يدددد 

قفنه  دع ل إد م  قبر و   ة  ودا ل  دتة   لؼب دتليو ه ب  ةتع ل إىلل ؼبت    م وت ة ع لن خ ة ةلؼبرشسةن ل د ا هب  زقن لت
  د  ل رخصدع لؼبإ د   حصدةلق د    ق ىلإ د  ًتفدةي   در  للؼبه  وا  ةدل قتض  ىل  خصصب    لخ ة ةه  وا  ةل عبنع وا لؼب

 . عHoffmann & Briga, 2018و فإت  ن هب  ز صب   هدت لؼب ط ة لؼبهن ع    تة س 
ور ك ع وا قت ع اء  خرىق ق     و   د   لدد ختلم لخ ةد ةل  ل ةت    لؼب ست  لن حب ىب     ظ م ل ًتخ   يف يف     

قتي ختم  قك  يب عق قؿب ةى و    ل  تة س قلؼبإر ع ل ة تلغةب ع لؼبرتةطع ف   تة سد د ع قل ضتةل  لنلؼبه ةل  لنتركس     
 The Professional Assessment for Beginning Teachers ةلخ ةد لنور ك دع  غ د  ل ةت د  
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(Praxis)  و خ ة ةل  ل  إ  ىل ع   تطة رت وا  ةل وركس ختو   لتق قETSهدين:    أدىلا مامدع  فإد   ةد يدعح دث  قع
 لع تض دددد   لنق ولؼبإر ددددع لنك  يب ددددع قل ًتفة ددددعع لخ ةدددد ة ودددد    ل  خصدددد  قلؼبإر ددددع ل ة تلغةب ددددعق ك  يب ددددعلخ ةدددد ة ل ضددددتةل  لن

ل ةت د    ق دت تصدتة . عHammond, Burns, Campbell, Goodwin & Low, 2018ول صداين
اذ طةضددو  ظدد م لت  ىلدد   لؼبهددع   ىلإ دد  يف  مع0654ولؼب سددت  لنور ك ددع  قل ل إدد مل يف تطة دد  و ددرق  ةخصددع لؼبإ دد   دد م 

هددل لدبدرلع  تة سق ق دت  دده    كدل وإ د    يدىل    د  دبىل ةددع وهندع ل  د  تزًودصب   قت    ق قف تدو ةخصدع ل  إ د   شدرطً 
 ل ةت    لؼب ست  لنور ك ع.يف  فا    ع يف تإس س وك  ع ل  إ   

 إدد م   إضدت وددر  قلحدت  يف ل ل ك  ف ًد ن هب د ز لخ ةدد ةً   د حصددةل لؼبإ د    د  ةخصددع ؼبسلق دع لؼبهنددعق ق     دًتال ا ةدب  قيف     
 قلتخ ة ةل  لػب صع دبإ ىلين لؼبرح ع لتف تلد ع  ا لتخ ة ةل  لػب صع دبإ ىلين لؼبرح ع ل ث  ة ع    قزب ققوبت     ت ة خ وإب

 ودد  وإ ىلددين لؼبرح ددع ل ث  ة ددع ق   ف  ًتف ددع لؼبهن ددع قطددرق ل  ددتة سل خ ًصدد  أددىلا لخ ةدد ة وإ ىلددين لؼبرح ددع لتف تلد ددع بددسعً ح ددث 
 & Ogena, Ubiña-Balagtasوجد ل ل  خصد    أدىلا لخ ةد ةه  ايد  ع اء لعبدس  ا ل يد فضب بدسع خد و دب

Diaz, 2018ع. 
مع فإ   ع لنك  يب ع لؼبهن ع   ىلإ ىلب ودت  2004ق    صإ ت ل تقل ل إرف عق   وو صبهةة ع وصر ل إرف ع يف   م و     

ئد   ل ديت   دىل ه ق ل  نىل ع لؼبهن دع ن أد ع ه ئدع ل  إ د   لػب يدإب نحكد م  د  ةن ل  إ د  ق ق د  ةن ا د    تنظد   لنزهدر قلؽب 
قلتةتضدد ع فضددتةل   قوهدد ةل   فصددةة  ويدد ىلر ق دبدد   دد  ي اء ة دد  ويدد ةى ل إىل  ددع ل  إ  ىل ددعق ق كددا اء ل ن مل  دد   تطة دد  

 ع.2005ةخصع وسلق ع وهنع ل  إ    و و ضبتق 
ربدو ويدىل  لؼبك د    طدر فإ  د ع وك د  ل درخ  لؼبهن دع يدىلا ا لة  ه ئدع ل  ضدةت  ق ع مع   وو2005قيف   م و       

ل ضطري  ًتخ   قتيج ل قل  ىل   لؼبإ ىلب ق     لؼبتلة ق قمت ف  اإل ونح فإ  لؼبإ ىلب قل ض    ل رخ  لؼبهن عق قل  ىلت 
مع لؼبه ع ل نه د ع   ىلإ ىلب قل ض      سصدةل   د  ل درخ ق قمت تضيد   ل درخ  اء  دة ب 2006/2020ل إ م ل تةلدين و

 ىلبق قل خدددر د لة  لؼبددتلة ق  وددد  تدددرخ   لؼبإ ددد    إ ىلددت   ددد  تصدددن   لؼبإ ىلدددب اء: وإ ددد  ةد يدد ب: لنقل خددد و فددد ؼبإ
ويددد جتق كددد عق قويددد ةى لؼبهددد ةل  لؼب ضتودددعق قحدددت   ودددت  لؼبدددنح خبىلدددس ددددنةل ق قودددا و ط ةددد   لغبصدددةل    هددد   ق 

ل  لؼبهن دعق كىلد    دًتا لغبصدةل   د  ذبت ته : لؼب ها  ل إ ىل عق قاهن ع فرلو  ل  طدةة لؼبهدعق ف ديد  ع اء تض د   ل كاد ع
تضددت ر وب ددت بدددًتلع   دد  لن ددل يف وخدددر  دد وب  ةلددد بق قتطةددد    ًأدد  شددرقطً  فب م دددع   دد  ةخدد   ددد    لؼبددتلة ق ح دددث 

 ع.2003وبص ةن     ةخصع ا لة  قدط   ق ا لة      وقزلة  ل  إ    قل  إ    ل إ د فتق ع  طرق
 و   ق ع ل كة و  ضت  ضت  ح ضع  ض ش ع  ظىل ه  لعبىلإ ع لد  ص   ع ل كة   عق قصر    ه  وت ر   م لؼبركس ل ةطع       

مع  دا ودتخ ب: لنقل تطدة ري قل ثد ي ؿب دديب  2002  طة ر ل  إ    فأن و رق  ةخصع لؼبإ   دد    تطة ضد  وط د   د م و
 ع.2005ع   ةلمو ضبتق 2ع  ق و4ت زبرب  اء ةخصع     ذبت ته  كل وكأد     طة ر   لع لؼبإ   ل دي وب  ج فإ

 االستفادة منها: سبلأهم الدراسات ذات الصلة و 
 لؼبهن دع ل درخ  ةلددع اء  -خدال ل يدنةل  ل ض   دع لؼب يد ع  –  ضت تطر و ل إت دت ودا ل تةلدد   قلنحبد ل ل يد فضع     

لتذب هدد   ل إ ؼب ددع يف يددىل ن بددة   ا ددتل  لؼبإ ىلددب قيف ل ًتخدد   ؼبهنددع ل  إ دد   قصدد    ىلإ ىلددب يف لء ىلإدد   لؼبخ  اددعق ق 
اء ل  إدر    د   قة لتخ ةد ةل  ل ديت     هد   Goldhaber (2007)جولددهابير  .  ضت هت و  ةلددعقل ًت ين   ه 
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قتةصد و ل ن د د  اء قبدة  لنور ك عق  North Carolinaلؼبإ   يف  إ   ع   لد  ل  تة يين يف قت ع ك ةق  ن  ل  ىل   ع 
 ا ددع اهب ف ددع فددب فإدد  لخ ةدد ةل  لؼبإ ىلددب لغب صدد ب   دد  ةخصددع وسلق ددع وهنددع ل  ددتة س قربصدد ل ل طددا . كىلدد  هددت و 

قصد  لتذب هد   ل إ ؼب دع يف يدىل ن بدة   ا دتل  لؼبإ ىلدب قيف ل ًتخد   ؼبهندع ل  إ د   اء  (9002جدرار ووهبدة    ةلدع
لحملدةة لنقل تإ د  فأدىل ن بدة    ؛يع ؿب قة تيىلح ف   ثةو وا بدة   لد دتل  ل ًتفدةي   ىلإ د قذ    ا طب ققل ًت ين   ه 

لؼبإ ىلددب  ي  لحملددةة ل ثدد ي تإ دد  ف نشددك ل لؼب تلق ددع يف ل  ىلدد   قابدد ز  فددرلو  ا ددتل  ؛فددرلو  ا ددتل  لؼبإ دد  يف ك  دد   ل ًتف ددع
 ودد  لحملددةة ل ث  ددث   ددتقة حددةل ل ًتخدد   لد لةي  ؛  قتطة رهدد فتةلدددع ل ك ا ددع ل دديت هبددري دبةبةهدد  ا ددرلة ل ددالو  فإددت تإددت  ه

ؼبىل ةددع وهندع ل  إ د    ددًت  ودا ل دسوا   سادد د   د  لعبدة   يف ل  إ دد   ق  د  لؼبإ ىلدب اء ربددت ث وإد ة ه  قوهد ةل   لؼبهن ددع 
 ود   ؛ رخصدع ؽبددت لؼب ديدع ل ًتفة دعق تقة لحملةة ل رلفد  حدةل لؼبإد  ري لؼبيد ختوع يف تض د     لع لؼبإ ىلدب قيف ودنح ل ؛ل  إ  ىل ع

لحملددةة لػبدد وس قلنخددري  دد خ  ل ًت ددين يف وهنددع ل  ددتة س ق مبدد ا ل ًت ددين لؼبخ  اددع قشددرقطه  قلؼبغددسى ل  سا ددسي قلؼبهددع  كددل 
 ل يإة  عق ل إرف ع لؼبىل كع يف ل  إ    وهنع وسلق ع  رخصع وضًت  تصةة قي  اء هد(5341الحربي   قهت و  ةلدع ونه .
 وددا ل  سضد  ل  دتة سق ةخصدع  نظد م وضددًت  تصدةة تضدتت ل  دتة سق ةخصدع  نظد م ل إ ؼب ددع لؼبإد  ري ربت دت: ودا خدالقذ د  
   ىلإ ىلدب ل ًتخد   يف ذبرف هد   تةلددع  قل ددو ل إ ندع ق دت ل دو لؼبخ صبق  ظر قبهع وا لؼبضًت  ل  صةة صسع وتى
 . ق دًتل    قدنغ  ةة ق قل   ف نق قكنتلق قاقب ًتلق لؼب ست  لنور ك عق ل ةت   : هين ل  إ    وهنع ؼبسلق ع
اء ل  إدددر    ددد  وإددد  ري لن لع ل ازودددع ؼبإ ددد  ل إ دددةم ف ؼبرح دددع لد تل  دددع  (9053  غدددانم يف حدددب هدددت و  ةلددددع       

ولؼب ةدطعع يف صبهةة ع وصر ل إرف عق ققي  تصدةة وضدًت   ا د و  تدتة يب يف ل  أه دل لؼبهدع  رخصدع وإ د  ل إ دةم يف لؼبرح دع 
   ددع ل ا دد و  قصدداح       طة دد .لؼبدددكةة  يف يددةع و ط ةدد   لعبددة   قوإدد  ري لن لعق قكددد   قل  إددر    دد  وددتى وةمة 

 ل يإة  عق ل إرف ع لؼبىل كع يف ل  إ    وهنع وسلق ع  رخصع وضًت  تصةة قي  اء (9051الحربي والمنيع   قهت و  ةلدع
 وددا ل  سضد  ل  دتة سق ةخصدع  نظد م وضددًت  تصدةة تضدتت ل  دتة سق ةخصدع  نظد م ل إ ؼب ددع لؼبإد  ري ربت دت: قذ د  ودا خدال

اء ل  إددر    دد  وةلع ( 9051البهيجددي  كىلدد  هددت و  ةلدددع  لؼبخ صددب.  ظددر قبهددع وددا لؼبضددًت  ل  صددةة صددسع وددتى
لػبالع ل ًتفة ب يف تطة   ةخصع وسلق ع وهنع ل  إ    يف لؼبىل كع ل إرف ع ل يإة  عق قوا خال تطة     ل  لتد ة  ع تةص و 

ع ل  ض ع لؼبإ ىلب لنكا ع   ىلهندعق قتيد  ت   أد  يف لخ  د ة   أدل    د  ل تةلدع اء  ن ةخصع وسلق ع لؼبهنع تيه  يف  ىل  
خرهبدين لؼب ديدد   ل  إ  ىل ددع د دتل  لؼبإ دد ق ق  دد  ل صددإ ت لتب ىلد  ين تيدده  ل رخصددع يف ة دد  ل ض ىلدع لؼبهن ددع   ىلإ دد   دددة  

يد   فدب ك  د   ا دتل  ف ؼبها لنخرى وك  ط  قلؽبنتددع ... ا(عق قمت ربت دت فإد  و ط ةد   تنا دد لؼب درق  قونهد : ل  ن
لؼبإ ىلدددب قلعبهدددع لؼب كبدددع  دددرخ  لؼبهندددع ف دددكل  قةيق قا  ددد ع ه ئدددع ويددد ض ع ويددد ق ع  دددا ةخددد  لؼبإ ىلدددبق قا  ددد ع    دددل 

 تةي سين ش ول ققليح ؼب رق  ل رخصع لؼبهن ع   ىلإ   قك ا ع ذبت ته .
  ظدد م قل دد   ةلدددع اء (9052طي  صددادو وأبوتينددة والمطاوعددة والسددلي قلو ددتلً ل    دد  ل تةلددد   هددت و  ةلدددع      

 وسل ددد  قكدددد   لؼبهن دددعق ل رخصدددع   ددد  لغبصدددةل ابدددرلعل    ددد  فددد   إر  قذ ددد   طدددرق  ق دددع يف   ىلإ ىلدددب لؼبهن دددع ل دددرخ 
 وسل ددد   هددد   ن ل ن ددد د   لهدددر  ق دددت. ل نظددد م تطة ددد  قلبهدددو ل ددديت قل  سدددت      ىلإ ىلدددب لؼبهن دددع   دددرخ   ظددد م لدددد ستلل
 يف لػبدد ةبين لء ىلدد  قو دد ةكع   ىلإ ىلددبق ف   دد      ددت  قتطددة ر لؼبهن ددعق لؼبإدد  ري تطددة ر: لؼبهن ددع ل ددرخ   ظدد م لددد ستلل

 لح ي    تم: ك  و  ضت ل  ست     ه   و . وإ ىل ه  تض    وي ق  ع ربىلل وا قسبك نه  لؼبتلة  قتتة   ل  ض     ىل  ع
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 لؼبهن دعق لؼبإد  ري  ه  صإةفع ل  تة  ق  ىل     يإ   ض ق لؼبهع لدقب ز و       ل رخ   ظ م ل  ىل   لػبا ق دنةل 
اء ل  إدددر    ددد  وةلع  (9053  المطيدددر  لؼبإ ىلدددب. يف حدددب هدددت و  ةلددددع تض ددد   فنظددد م ل دددرخ   ظددد م لةتةددد ا ق دددتم

لؼبإ ىلددب يف  ق ددع ل كة ددو ذبدد ت ةخصددع وسلق ددع لؼبهنددع قلددد ىلسلج ةالهدد  حةؽبدد ق   ست ددت ودداةل  تطة دد  ل رخصددع وددا خددال 
ل ض ىلددع ل ًتفة ددع قل اةلدددت لؼبن ددة  ق ق  أدد  ل ة ددة    دد  ـبدد ق  لؼبإ ىلددب ذبدد ت تطة دد  هدددل لؼب ددرق  يف  ق ددع ل كة ددوق   ددة ري 

ه   ل ًتفة ع لؼب كبع  رخ  لؼبهنعق  ق ت   لعبه   ل يت زبط   ةي  خط  وي ضة  ع   طدة ر ل  إ د   وية    ق ورب    ج
اء ل  إدر    د  تدأمري لؼبإ د   Shuls (2017)شدولز  ودا خدال تطة د  هددل ل ندة  ودا ل درخ . ق خدريل هدت و  ةلددع

ربصد ل ل طدا  ققبد   فدب  (Value Added Model VAM)   د  ربصد ل ل طدا  ودا خدال اهبد   ل إا دع
لنور ك دعق قتةصد و ل ن د د  اء  Arkansasلؼبإ   يف و ط ة   ل رخصع لؼبهن ع ؼبسلق ع وهنع ل  تة س يف قت ع  ةك  ي   

  ن لغبصةل     ل رخصع  يه  يف تطة ر بة     لع لؼبإ   يف لؼب تلن ل ًتفةي.
تقل لؼب ضتوع قغري لؼب ضتوع     حدت ددةلع   د  تطة د  ق  أح وا خال ورلبإع ت   ل تةلد   قلنحب ل: حرو ل     

 ظ م ل رخصع لؼبهن ع    تة س وت  لغبصةل     تإ      ل لعبة    ةلك  ل  غريل  لؼبإر  ع قل  كنة ةب ع ل يت تية  ل إ مل 
 دع قل ثض   دع ل يد دت  لؼبإ صرق ق ن   ةل  قوت  ل رخ  لؼبهن ع زب    ودا  ق دع نخدرى ق ًضد   ة ظىلدع لت  صد   ع قلتب ىل  

يف ت   ل تقلق ق ن غ  ة ع ت   ل تةلد   هت و اء تضتت تصةةل  وضًتحع  نظ م ل رخصع لؼبهن ع    تة سق قل  طرق اء 
 وتى  نب  ه    ىل    إ   ف ىلهب ل  إ    يف ل تقل ل يت  بر و   ه  ت   ل تةلد  . 

 في المملكة:للمعلمين  المهنية التراخيص لنظام رؤية استشرافية
 لؼبىل كعق مت ل  : يف   ىلإ ىلب لؼبهن ع ل ًتلخ   لتد  رل  ع  نظ م ل را ع د تل 

: تحديد المعايير المهنية الوطنية للمعلم:  أوالا
تإددت لؼبإدد  ري لؼبهن ددع قصددًا  ؼبدد  هددة و ة دد  تددة رت وددا وهدد ةل   ق وإدد ة   ق وهدد م  ق وةل دد   ق  دد   قلذب هدد    ق  مبدد ا      
  ق  تة      حل لؼب كا  قلزب ذ ل ضرلةل ق قل يت تإت يرقة ع  إىلل لؼبإ ىلب خال وي ةه  لؼبهع يف لؼبتلة .تاكري 
 أىل ن قب   و رق  ل رخصع لؼبهن ع   ىلإ ىلدبق تفدت ودا ربت دت لؼبإد  ري لؼبهن دع ل ةطن دع   ىلإ د ق قل ديت  د   تضدةت   لع ق      

قزلة  ل ًتف ع قل  إ    ف نة نق و لؼبإ  ري مت ورلبإع فإ  لؼبص  ةق قونه      دة ل لؼبث للؼبإ       يةده ق ق  ست ت ت   
ةد يدعق   ادر   ؾبد ت ددةإع  عق قمت ل  ةصدل اء ;Call, 2018Bourke, Ryan & Ould, 2018؛ 2005

 وا كل ونه   ت  ؾب ت   ر  ع ك    د:
 ق  أىلا مامع ؾب ت   ر  ع هين: ةا ع قزلة  ل  إ    قةد   ه ق ل   ر إ   ل ًتفة عق التربية والتعليم في المملكة: -0

 لذب ه   ل  طة ر ل ًتفةي.
 ةا ع لؼبإ   قةد    ق ل ض   قلتذب ه   قل ي ةك لؼبهع. ق   ىلل    : الفلسفة الشخصية وأخالقيات المهنة: -2
 لؼبإر ع لنك  يب عق لدط ة ل إ م   ىلن ه . ق  أىلا:  ظر    ل  إ    قل  إ  ق المعرفة األكاديمية والتربوية: -4
 ق  أىلا: ل  خط      إ  ق تنا د  ىل     ل  إ    قل  إ  ق تضةت ل  إ  . التعليم والتعلم: -1
  ل ت   ل نايين قلتب ىل  ينق لتفتل  قلتف ك ة. ق  أىلا: لنق  ع لؼبإر  عق بيئة التعلم: -2
 ق  أىلا: ونهج ع ل  نىل ع لؼبهن عق تةل   ل  نىل ع لؼبهن عق لد تلوع ل  نىل ع لؼبهن ع. نية المستدامة:التنمية المه -3
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 ق  أىلا: ل ةسث ل إ ىلينق لؼبه ةل  لغب  ت عق وي ق  ع ل  إ  . التعلم للحياة: -4
 

 ثانياا: تحديد أنواع الرخص المهنية للمعلمين ومدتها:
ل ددرخ  لؼبهن ددع  وددا   ددةل   ةفإددع  دد  يددةع ل تةلددد   قل  جدد ة  ل تق  ددع ل دديت دددة  لدشدد ة  ا  هدد  ددد فًض ق تضددًت  ل ة حثددع    

 وودت   لؼب ضتودع ل رخصدع ددنةل عق طبس ووت   لنق  ع ل رخصع مال دنةل عق ووت   لؼب   ع ل رخصع:   ىلإ ىلب ك    د
 ػبةري وغري ؿبت   لؼبت عق قيبكا سبث ل ت   لن ةل  يف ل  كل ل   د:ل ل تلدىلع   ىلإ   ل رخصع دنةل عق   ر

 
 

 
 

 (: أنواع الرخص المهنية للمعلمين ومدتها5شكل  
 ق  ىل    ين تاص ل ذ  :

قسبنح ت   ل رخصع   ىل  سضب دبهنع ل  تة س حت ثً ق ق كة ةن ربو ل  جرفعق  ق يبدنح   ىلإ ىلدب ل دد ا  الرخصة المؤقتة:
مل  يد ط إةل ذبت دت ةخصدد ه  ولنق  دع  ق لؼب ضتودعع فإددت ل  ه دهد ق حدىت يبكددنه  تطدة ر  دتةل   قلددد  ا ع 

 و ط ة   لغبصةل     ل رخصع لؼبهن ع  ق ربة  ه  اء   ىل ل  خرى.
قسبددنح ت دد  ل رخصددع   ىلإ ىلددب ل ددد ا حصدد ةل   دد  ةخصددع و   ددعق فبددا  وأددةل يف وهنددع ل  ددتة س مددال األوليددة:  الرخصددة

دنةل ق قتي ىلر صاح ع ل رخصع وت  طبس دنةل ق ذبدت  فإدته  اذل لدد ةمل لؼب ضدتم شدرقا لغبصدةل 
     ل رخصع لنق  ع.

الرخصةةةةةةةةةت •
 األوليت

الرخصةةةةةةةةةت •
 المتقذمت

الرخصةةةةةةةةةت •
 المؤقتت

الرخصةةةةةةةةةةةةةةت •
الذائمت للمعلة  

 الخبير

غير محذدة 
 المذة

ثالث  مذتها
 سنىاث

مذتها خمس 
 سنىاث

مذتها عشر 
 سنىاث
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 د  ةخصدع  ق  دعق فبدا  وأدةل يف ل  دتة س شبد ن ددنةل  قسبنح ت   ل رخصع   ىلإ ىلدب ل دد ا حصد ةل   الرخصة المتقدمة:
    لن لق قلغب ص ب   د   ةبدع لؼب بيد ري يف ل ًتف دعق قتيد ىلر صداح ع ل رخصدع ودت    در ددنةل ق 

 ذبت  فإته  اذل لد ةمل لؼبإ   لؼب ضتم شرقا لغبصةل     ل رخصع لؼب ضتوع.
 ىلدددب ل دددد ا حصددد ةل   ددد  ةخصدددع و ضتودددعق فبدددا  وأدددةل يف قسبدددنح ت ددد  ل رخصدددع   ىلإ الرخصدددة الدا مدددة للمعلدددم الخبيدددر:

ل  تة س شب   ع   ر دنع     لن لق قلغب ص ب      ةبع ل تك ةةلت يف ل ًتف عق قت ذبت  هدت ل رخصعق 
 فل ان صاح  ه  وي ىلر  و   لم لؼبإ      ةًل     ل إط ع.

 ثالثاا: تحديد عوامل نجاح مشروع الرخصة المهنية للمعلمين:
 Zirkle, 2018 ;وقونهد    د  ددة ل لؼبثد ل ت لغبصدر ل   ىلإ د ق   ل رخصدع لؼبهن دع نجد   و درق    ةلودل  دت  بدتتة 

Egert, Fukkink & Eckhardt, 2018:ع 
 ل رخصع لؼبهن ع   ىلإ ىلب.  د تل  قا لة  و رق  تأه ل لؼبةلة  ل ة ر ع لؼب خصصع -
 لء ىل  لؼبتي فصاع   وعق ققزلة  ل  إ    خ صع. تإ قن و دي   -
 .  كا ع     ة ع و ط ة   لؼب رق ف ت ص كس تتة     ىلإ ىلب ل قبة  ور  -
 .    لتذب ه   لدهب ف ع كبة  ظ م ل ًتخ   وا  ةل ل ائ   لؼبي هت ع -
  ىل رق   أىلا لد ىلرلة    ققب ح  يف لؼبي ضةل.قي  ت ر     -

 :قا مة المراجع
 :  المراجع العربية:أوالا

. ؾب ددع ل ضددرلع  قلؼبإر ددعع. قل دد  سبهددب ل  إ دد     ؼب دد  يف يددةع فإدد  ل  جدد ة  لؼبإ صددر ق 2005و . ضبددتق  ةددتل رضبا لؽبدد  ي
 .025-042ق 204لعبىلإ ع لؼبصر ع   ضرلع  قلؼبإر ع. ك  ع ل ًتف عق ب وإع  ب لس. وصرق 

ع. لد  ددرلق و ط ةدد   ل  طة دد   رخصددع وسلق ددع وهنددع ل  إ دد   ف ؼبىل كددع ل إرف ددع ل يددإة  ع وددا 2002ل ةه جددينق  ةددتل إس س. و
 . ك  ع ل ًتف عق ب وإع ل ضص  .ةد  ع و بي ريقبهع  ظر لػبالع ل ًتفة ب. 

 قلؼبإ ىلد   قمل ل ًتخد     ىلهندع يىل ن بة   ا دتل  لؼبإ ىلدب يفل إ ؼب ع  ع. لدذب ه  2006برلةق ظبريق ققهةعق لب ع. و
ل ك د   ل يدنةي   ه ئدع  .  ىل ل لؼب سبر ل ًتفدةي ل ثد ي ل ددي  ضتتد  لؽب ئدع ل  ةن   دع   إ دةم ل ًتفة دع .قل ًت ين و 

 . 64-44لنقلق  ك  ةن ع6-4.  ةن نق ول  ةن   ع   إ ةم ل ًتفة ع
ل  ددتة س ؼبإ ىلدين ل  دتة س ل إدد م يف لؼبىل كدع ل إرف ددع هددددع. تصدةة وضدًت   نظدد م ةخصدع 0142لغبدر ق دد ط ن   ددين خ د . و

ل يإة  ع يف يةع لػبال  ل إ ؼب ع. ةد  ع و بي ريق ك  ع ل إ ةم لتب ىل   عق ب وإع لدو م ؿبىلدت فدا ددإة  
 لدداو ع. ل ر  ض.

ؼبإ ىلدين ل  إ د   ل إد م  ل  تة س ةخصع تصةة وضًت   نظ مع. 2002 ةتل إس س. و ون   لغبر ق د ط ن   ين خ  ؛ قلؼبن  ق
ةلفطدع ل ًتفدة ب .  ةلد    رف ع يف ل ًتف ع ق    ل ناس. ل إ ؼب ع لػبال  يةع يفيف لؼبىل كع ل إرف ع ل يإة  ع 

 .244 -064عق 30ق وصرق ول إر 

http://search.mandumah.com/Record/827200
http://search.mandumah.com/Record/827200
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%22&type=JournalTitle


 السعـيدي أحـمد حــناند.                                ـ(استشرافية رؤية)السعودية  العربية اململكة في للمعلمين املهنية الرخصة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

108 

ؾب ددع هدددع. تضددةت فددرلو  ا ددتل  وإ دد  ل إ ددةم يف ك  دد   لؼبإ ىلددب ف ؼبىل كددع ل إرف ددع ل يددإة  ع. 0121ل  ددر ينق ؿبىلددت ةلشددت. و
 ع.62ق ل ر  ضق   وةد  ع لػب    ل إر 

 يف   ىلإ ىلدب لؼبهن دع ل درخ   ظد م ع. قل  2003ضبت . و   طىلع؛ ل ي  طينق لؼبط ق عق  ةتلهلل؛ ت نعق ؛  فةص  قق حصع
 عق00و2قل  ددتة  ق لنة نق   اد  دد ةل  ل تق  ددع ق لءىلة ددعلؼب خصصددع ل تق  ددع ل ًتفة ددع لء ددع طددر.   ق ددع
020–032 . 

ع. تضةت فر  و  ا تل  وإ   ل  غع ل إرف ع يف ك     لؼبإ ىلب ف ؼبىل كع ل إرف ع ل يإة  ع. 2002ل إض  ينق  ةتلحمليا د مل. و
 ع.1و26ق ب وإع  ب لس. وصرق ؾب ع ك  ع ل ًتف ع

 يةع يف لد تل  ع لؼبرح ع يف ل إ ةم وإ    رخصع لؼبهع ل  أه ل يف تتة يب فر  و  ع. فن ع2001و  ضبت.  تد تا تت غ  ق
عق 4و04 وصددددرق قل إ ىل دددع   ًتف ددددع . لعبىلإ ددددع لؼبصدددر عؾب دددع ل ًتف ددددع ل إ ىل دددعلعبدددة   قوإدددد  ري لن لعق  و ط ةددد  

006-024. 
. ل ض هر : لؼبركس و ط ة   ق ظ  وسلق ع وهنع ل  تة س يف ورح ع ل  إ    لند دين يف وصر ع.2002غن  ق صا  ل ت ا. و

 ل ضةوين   ةسةل ل ًتفة ع قل  نىل عق وصر.
ع. ل ًتخ   ؼبىل ةدع وهنع ل  إ   : ةا ع وي ضة  ع   طة ر وي ةى لؼبإ   ل إر . 2000ل كنتةيق ب د ؛ قل ارجق ه ي. و

 ع.25و02ر ل إ ىلين جب وإع ل كة وق ق ؾب س ل ن لء ع ل ًتفة ع
  م ب وإدع. ل إصدر قويد جتل  ل  نىل دع وط  د  يدةع يف لؼبإ   قتتة   ا تل ع. هد0144و لؼبإ  . د تل  لػب وس لؼب سبر

  .لؼبكروع وكع: ل ضرى
ك  ددع ل تةلددد   ق ل ًتفة ددع ؾب ددع ل إ ددةمل  ددتة س.  وهنددع وسلق ددع ةخصددع ذبدد ت لؼبإ ىلددب ع. وةلع2004و دددإت. طددال لؼبطددرييق

 .022-020عق 1و 22وصرق  قل إ      ًتف عق ب وإع ل ض هر 
ةا ع بت ت  كبة تطة ر   لع لؼبإ  . قة ع  ىلل وضتوع   ىلن دتى ل ثد ي   ىلإ د .  –ع. ةخصع لؼبإ   2006لؼبن اينق  ضبت. و

 ل كة وق ك  ع ل ًتف ع لند د ع.
. ا لة  لدشدددرل  لؼب ثددد ق ل دددةطع ؼبهندددع ل  إ ددد   ولعبدددسع ل ثددد يعع. 2005. وقزلة  ل ًتف دددع قل  إ ددد   ف ؼبىل كدددع لنة   دددع لؽب ل دددع

 قل  تة   ل ًتفةي.
ع. 2003-2002د  ددع ل درخ  لؼبهن دع   ىلإ ىلدب ق د    لؼبدتلة  وع. 2003قزلة  ل  إ د   قل  إ د   ل إد د فتق دع  طدر. و

 ل تقحع: وطةإع ل ةزلة .
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 الملخص:
ىدفت ورقة العمل احلالية إىل التعرف على فاعلية ودور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة 

إذ تكونت عينة البحث من ، واستخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي لتحقيق أىداف الدراسة، ٖٕٓٓالعربية السعودية 
حيث دتتعت االستبانة بدالالت  ،استبانة ألغراض ورقة العمل هن( معلمة  من معلمات العلوم اإلدارية وزعت عليٖٕ)

وقد أشارت النتائج إىل أعلية دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف،   ،صدق وثبات مناسبة ألغراض الدراسة
حتقيق تعلم أفضل لإلسهام يف  مهنًيا نوتطويرى نلرفع كفاءهت ادلعلماتكما أشارت لتقبل فكرة اإلسناد الًتبوي من قبل 

 وتوجهاهتا لدعم حتمل ادلسؤولية وادلرونة يف العمل. ٖٕٓٓيف حتقيق أىداف رؤية ادلملكة العربية السعودية  يسهم
Abstract: 

This research paper aimed to identify the role of educational 

support in the development of supervision processes in the light of the 

vision of Saudi Arabia 2030. The researcher used the descriptive approach 

to achieve the study objectives and constructed a questionnaire for the 

purpose of the research paper. The results indicated the importance of the 

role of educational support in the development of supervision processes. It 

also pointed out that female teachers accepted the idea of educational 

support to raise their competence and develop them professionally to 

achieve better learning that contributes to achieving the goals of Saudi 

Arabia vision 2030 and its directions to support responsibility and 

flexibility in work. 
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 المقدمة:
تشهد ادلملكة ىذه األيام تطورًا يف شىت اجملاالت، ومبا أن التعليم ىو سالح األمم للتقدم والتطور واالرتقاء، فإن 

تقودنا تلك الرؤية إىل التحول  سوف ٖٕٓٓجلميع أنواع التطور، ومع انطالقة رؤية ادلملكة العلم ىو الوسيلة ادلباشرة 
لتحقيق تطلعات الرؤية واليت هتدف إىل بناء جيل قادرًا  اوإىل رلتمع قائم على ادلعرفة، شلا جعل التعليم أمام حتدٍ  ؛والتغَت

يف شىت اجملاالت ادلختلفة، من ىنا سعت  ٖٕٓٓيف رؤية على الوصول بادلملكة إىل حتقيق األىداف ادلرجوة وادلرسومة 
حد أها واالىتمام بتعلم الطلبة، ويعترب اإلشراف الًتبوي بيوزارة التعليم لالىتمام بتعزيز وتطوير ادلؤسسات التعليمية ومنسو 

والطلبة والعملية  أىم أركان ادلؤسسات التعليمية لكونو يسهم بشكل مباشر بالنماء الشامل من حيث تأثَته بادلعلمُت
 التعلمية التعليمية برمتها من خالل أدوار القيادة يف تنسيق اجلهود لتحسُت التعليم وحتقيق أىدافو.

فادلتتبع دلراحل تطور اإلشراف الًتبوي الذي شهد منذ إنشائو التحول عرب مراحلو اخلمس مبتدئًا مبرحلة التفتيش 
ل يف ادلرحلة الثالثة من التفتيش الفٍت إىل التوجيو وحتو   ليكون التفتيش الفٍت،ومن مث مت التخصيص يف ادلرحلة الثانية 

ىـ ليتم اعتماد ٙٔٗٔىـ إنشاء إدارة عامة للتوجيو الًتبوي، واستمرت ىذه ادلرحلة إىل عام ٓٓٗٔالًتبوي، ليشهد عام 
رع يف عامل التعليم ظهر مفهوم اإلسناد واآلن وضمن التغيَت ادلتسا مسمى اإلشراف الًتبوي بداًل من التوجيو الًتبوي،

ويعترب اإلسناد الًتبوي  ،الًتبوي الذي يتم عن طريق معلمُت خرباء يف التخصص كمساندين لوظائف اإلشراف الًتبوي
رديف داعم إذ أنو معٍت مباشرة باخلدمات الًتبوية العامة والتخصصية واليت تـَُقَدم للمعلم يف اطار من الزمالة والشراكة 

 (. ٕٗٔٓلتعاون دلساعدتو على النمو ادلهٍت ودتكينو من أداء عملو بشكل أفضل وبالتايل حتسُت تعلم الطلبة )بٍت خالد، وا
م على أعلية العنصر البشري الذي ػلتاج إىل تأىيل وتدريب وخَت من يقوم ٖٕٓٓتؤكد رؤية ادلملكة العربية السعودية كما 

على أعلية تأىيل  ٖٕٓٓالًتبوي؛ حيث أكدت رؤية  اإلشرافومن أعلها  تعليميةهبذا اجملال ىي ادلؤسسات الًتبوية وال
وتدريب العاملُت يف اجملال التعليمي على اختالف مراحلو وأقسامو اليت تعمل على تزويد ادلعلمُت والطالب بتلك 

ي ومتابعتو، وتطوير آلية العمل االحتياجات ويقع على عاتق اإلشراف الًتبوي اجلزء األكرب يف تفعيل وتطبيق النظام الًتبو 
 .(ٕٙٔٓ، ٖٕٓٓيف ادليدان )ادلركز اإلعالمي لرؤية ادلملكة العربية السعودية 

فادلساند الًتبوي يعترب خبَتًا تربويًا وفنًيا يساىم يف مساعدة ادلعلمُت  ،ويقر كثَت من الباحثُت بأعلية اإلسناد الًتبوي
على النمو ادلهٍت واالرتقاء مبستوياهتم معرفًيا وتربويًا وتنمية قدراهتم وحتسُت أدائهم الوظيفي وقيامهم بأعماذلم على الوجو 

ليل العقبات والصعوبات اليت تواجو ادلعلم مبا ادلطلوب عن طريق رلموعة متنوعة من األساليب احلديثة اليت تساىم يف تذ
ينعكس بشكل إغلايب على العملية التعليمية ويساىم يف رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب وإحداث تغَتات إغلابية 

 يف سلوكو عن طريق غرس ادلبادئ والقيم.
مر من وزارة التعليم القيام بإعداد تطلب ىذا األيومع تطور االشراف الًتبوي وصواًل إىل تطبيق اإلسناد الًتبوي 

برامج تدريبية للمشرفُت الًتبويُت تساىم يف وعي ادلشرفيُت الًتبويُت هبذا الدور اجلديد، ودتكنهم من العمل على حتقيق 
أىداف التطور بشكل فعال، من خالل شلارسة ادلشرف الًتبوي دلهام مساندة ادلعلمُت من دعم وتوجيو وتنمية مهنية 

 .(ٕٙٔٓ، الزغول وسالمةوضبط للجودة بشكل يؤدي إىل حتسُت جودة ادلخرجات التعليمية )وتقييم 
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لذا أصبح تطوير اإلشراف الًتبوي أمر ملح يف الوقت الراىن دلواكبة ما تسعى ادلملكة إىل حتقيقو يف ضوء رؤيتها الطموحة 
ز مسائل نوعية ومنهجية تتصل بأعلية وعند البحث عن رؤية جديدة لإلشراف الًتبوي مبدارس ادلملكة ترب  ،ٖٕٓٓ

ادلستجدة اليت تنوعت وتّشكلت حبسب تنوع  اإلشرافيةاإلشراف الًتبوي وآليات العمل بو، وباالجتاىات ادلعاصرة والنماذج 
ز على ادلعارف، وتدفق ادلعلومات، وتغيَتات النظم الًتبوية، والتوسع اذلائل يف الربامج التعليمية وىذه بدورىا تتطلب الًتكي

 .جودة التعليم ونوعيتو من جهة، وحتسُت مستوى ادلخرجات التعليمية من جهة أخرى
لتطوير التعليم باعتبار اإلشراف شلارسة قبل أن يكون علًما أو نظرية  من األعلية مبكانوعليو فإن تفعيل اإلشراف 

من ىنا جاءت ،ية وحتسُت مستوى األداءأساسو البحث عن الكفايات واالجتاىات اليت ميكن هبا تعديل ادلواقف التعليم
فكرة ورقة العمل يف اإلسناد الًتبوي اليت تدعم وظائف اإلشراف ودتنح ادلشرف الًتبوي مؤازرة مستمرة لتحقيق األىداف 

 الشاملة لتحسُت أداء ادلعلم وادلتعلم والعملية التعليمية.
 :المشكلة

من اجلهود الكبَتة اليت يقوم هبا ادلشرفون الًتبويون إال أننا ضلتاج إىل عمل مستمر للتطوير ادلهٍت، وإىل  الرغمعلى 
من خالذلا إىل أن حتقق رؤية  التعليماستشعار الدور الذي يقوم بو ادلشرف الًتبوي، وإىل أدواره ادلهمة واليت تأمل وزارة 

رؤية ذاتية تتضمن لو دميومة العطاء يف  وضعا لتطوير نفسو من خالل ، فادلشرف الًتبوي حباجة أيضً ٖٕٓٓادلملكة 
ادليدان التعليمي ويف صروح الًتبية، فالتطوير ادلهٍت باختالف رلاالتو والتطور التقٍت بثورتو اليت ال تتوقف ينبغي للمشرف 

ضوئو ينعكس أداؤه اإلغلايب للطالب  الًتبوي مواكبتها ودرلها يف ختصصو االشرايف والذي يعود على ادلعلم بالفائدة وعلى
 .الذي ىو اساس وزارة التعليم

( أن اإلشراف الًتبوي ما زال يركز على ادلعلم من خالل الزيارات الصفية ٕٓٓٓكما أثبتت دراسة )نشوان، 
ا ما أكدتو ادلفاجئة وإعلال العالقات اإلنسانية، باإلضافة إىل تدين مستوى كفاءة أساليب االتصال بُت العاملُت، وىذ

( أن السبب يف فشل العديد من جهود التغَت يف الًتبية إىل اإلفراط يف شلارسة اإلدارة ٕٗٓٓأيًضا دراسة )عماد الدين، 
 ور قائد التغيَت بشكل فعال.دوغياب الدور القيادي، فمعظم ادلديرون ال ميارسون 

مشكالت ادلعلِّمُت تكمن يف متابعة ادلعلمُت  خربيت الًتبوية ادليدانية أن أكرَب وأىم   من خاللكما اتضح يل 
وارشادىم وتصويب مساراهتم وتقدمي التدريب التطبيقي ذلم ووضعهم يف منت حلول مشكالت ادلواقف الصفية ادلختلفة 

ُريبِّ والقدوة
ات غيَت تلك اجلوانب اليت تتواكب مع الت ؛اجلوانب الفنية ادلؤثرة وغياب وافتقار بعضهم إىل مسات ادلعلِّم ادل

، فإن نقص خربة ادلعلِّمُت وعدم تأىيِلهم أد ى إىل اطلفاٍض واضٍح يف اجلوانب الفنية ألدائهم احلديثة والتقنيات ادلتسارعة
السيما ادلعلمُت  بسبب قلة متابعتهم من ِقبل ادلشرفُت الًتبويُت وعدم وجود زيارات منتظمة من قبل اإلشراف الًتبوي،

 اإلجابة على األسئلة البحثية التالية: لة ورقة العمل احلالية يفاجلدد، من ىنا تًتكز مشك
 ؟ٖٕٓٓدور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية ما  .ٔ
دور اإلسـناد الًتبـوي يف تطـوير عمليـات ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بُت اسـتجابات أفـراد عينـة البحـث ضلـو  .ٕ

 ؟تعزى دلتغَت عدد سنوات اخلربة ٖٕٓٓشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية اإل
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دور اإلسـناد الًتبـوي يف تطـوير عمليـات ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بُت اسـتجابات أفـراد عينـة البحـث ضلـو  .ٖ
 ؟تعزى دلتغَت عدد سنوات ادلؤىل العلمي ٖٕٓٓاإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 األىداف:
 سعت ورقة العمل إىل حتقيق األىداف اآلتية:

 .ٖٕٓٓدور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية تعرف  .ٔ
دور اإلسناد الًتبوي يف ضلو الكشف عما إذا كان ىناك فروق ذات داللة احصائية بُت استجابات أفراد عينة البحث  .ٕ

 تعزى دلتغَت عدد سنوات اخلربة. ٖٕٓٓتطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
دور اإلسناد الًتبوي يف الكشف عما إذا كان ىناك فروق ذات داللة احصائية بُت استجابات أفراد عينة البحث ضلو  .ٖ

 تعزى دلتغَت عدد سنوات ادلؤىل العلمي. ٖٕٓٓادلملكة العربية السعودية تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية 
 األىمية:

واإلشراف الًتبوي يف حتسُت العملية  تكتسب ورقة العمل أعليتها من خالل احلديث عن أعلية دور اإلسناد الًتبوي
من نتائج ىذه الدراسة من  االستفادةيتم الًتبوية، من أجل النهوض باإلشراف الًتبوي، بأسلوب متطور، ويؤمل أن 

 خالل:
قد تفيد ىذه الدراسة وزارة التعليم بالسعودية من خالل التعرف على نقاط القوة يف برامج اإلشراف الًتبوي وتعزيزىا،  -

 ونقاط الضعف لتحسينها.
ػلتاجوهنا دلمارسة دور  ادلهٍت اليت قد تساعد ىذه الدراسة ادلشرفُت الًتبويُت من خالل تعزيز فهمهم جملاالت النمو -

 اإلسناد الًتبوي.
السياسات التعليمية دلستقبل  ميكن أن يستفيد ادلخططون الًتبويون من نتائج ىذه الدراسة وتوصياهتا يف رسم -

 اإلشراف الًتبوي يف ادلملكة العربية السعودية.
إلجراء دراسات شلاثلة بناء على  نة هباقد تساعد ىذه الدراسة الباحثُت واألكادمييُت من خالل الرجوع إليها واالستعا -

 نتائج الدراسة وتوصياهتا، ولتوفَت دراسات تتعلق بالدور اجلديد للمشرفُت الًتبويُت كمشرفُت مساندين.
 المبررات:

النهوض بادلعلِّم يف الفصل وادلدرسة َوْفق ادلالحظة ادلباشرة لطريقة أدائو دلهامو، ومساعدتو على حتسُت مستوى أدائو  .ٔ
 كل مباشر من قبل اإلسناد الًتبوي.بش

ختفيف الضغط على مديري ادلدارس؛ حيث ختفف عنهم أعباء الزيارات الفنية، والتخطيط لتطوير وتدريب ادلعلِّمُت،   .ٕ
كما ترفع عنهم ازدواجية وجهات النظر بُت مشرفُت سلتلفُت يف وجهات نظرىم حول جوانب تنمية ادلعلمُت، وتلك 

 اختالف ختصصاهتم من جهة، وشخصياهتم من جهة أخرى.  االختالفات ناجتٌة عن
يساعد اإلسناد الًتبوي على توحيِد اجلهود شلا يُعِطي رلااًل أكرب لعملياِت التخطيط النموذجي ادلوحد والتطوير  .ٖ

 والتدريب الفع ال مبا يؤدي إىل تطوير عمليات اإلشراف.
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غيَت والتطوير يف العملية التعليمية ال سيما يف رلال االشراف تأكيد رؤية ادلملكة العربية السعودية على أعلية الت .ٗ
 الًتبوي.
 :والدراسات السابقة اإلطار النظري

لإلجابة على السؤال األول "ما اإلطار الفكري لإلسناد واإلشراف الًتبوي؟". مت تقسيم اإلطار النظري إىل ثالثة 
القسم األول حول اإلسناد الًتبوي مفهومو وآليات عملو، وصفات وأدوار ادلساند الًتبوي؟، أما القسم الثاين  يتناولأقسام 

يتناول اإلشراف الًتبوي وأىدافو وأساليبو، أما القسم الثالث فيتناول قيادة التغيَت يف ادلؤسسات الًتبوية من خالل إبراز 
 تغيَت كما يلي:عالقة اإلسناد واإلشراف الًتبوي بقيادة ال

 أوًًل: اإلسناد التربوي
 مفهوم إىلتتطلب شلارسة ادلشرف الًتبوي احلايل لألدوار اليت تليب حاجات تطوير ادلدرسة وإدارة التعليم، واالنتقال 

ىذا الدور و  الذي يتطلب تواجد مقدم اخلدمة اإلشرافية يف أقرب ما يكون من متلقي اخلدمة، وىو ادلعلم. الًتبوي اإلسناد
، يومًيا ىل مكاتب التعليمإوقت الدوام الرمسي يف االنتقال من و  إىدارتخصيص وقت أكرب للعمل يف ادلدرسة وعدم يدعو ل

قيام ادلعلم مبا ىو مطلوب منو، يصبح الًتكيز على تقدمي الدعم وادلساعدة  ضمان إىلوبداًل من توجيو عمل ادلشرف احلايل 
 .(ٕٙٔٓ، )الربيعي مبا ىو مطلوب منومن القيام  للمعلم لتمكينو

يركز على ما يقدمو ادلشرف الًتبوي للمعلم من  ،اجتاه حديث يف اإلشراف الًتبويويعرف اإلسناد الًتبوي بأنو: 
بغية حتسُت مهارات  ،والًتبوية بكافة زلاورىا غايتها تقومي العملية التعليمية ،عون فٍت يف إطار من الشراكة والزمالة والتعاون

 (.ٕٗٔٓ)بٍت خالد،  شلا يؤدي إىل حتقيق أىداف العملية التعليمية التعلمية، وتطويرىا ،التعليمية وفالصف يمعلم
خدمة تربوية عامة وختصصية تقدم للمعلم يف إطار من الزمالة والشراكة والتعاون دلساعدتو  يعداإلسناد الًتبوي إًذا فإن 

 على النمو ادلهٍت ودتكينو من أداء عملو بشكل أفضل وبالتايل حتسُت تعلم الطلبة.
 التربوي واإلسناد اإلشراف: 

( مكونة من مقطعُت: اإلشراف) Supervisionكلمة اإلسناد الًتبوي ف مهاراتختتلف مهارات اإلشراف عن 
Super وتعٍت فوق، وVision  الًتبوي الرؤية ادلشًتكة  اإلسنادبينما يتطلب ، رؤيةوتعٍتCo-vision  وزارة الًتبية(

 (.ٕٔٔٓوالتعليم األردنية، 
 سياق اًلنتقال إلى اإلسناد التربوي 

اإلشراف الًتبوي لتنسجم مع تطور أدوار يتم تطوير عملية اإلشراف الًتبوي من خالل إعادة النظر يف أدوار 
ادلعنيُت يف ادلدرسة )الطالب، ادلعلم، اإلدارة(، عن طريق برامج التطوير الًتبوي ادلطروحة ضمن ادلرحلة الثانية من التطوير 

 ادلبٍت على اقتصاد ادلعرفة.
عنية بتقدمي التنمية ادلهنية، كما أن من أىم عمليات تطوير اإلشراف الًتبوي توجو الوزارة ضلو تعدد اجلهات ادل

لعب أدوار  إىلحلاجة االتحديات اليت تواجو اإلشراف الًتبوي بوضعو الراىن يف تقدمي اخلدمة اإلشرافية و  علىوالتغلب 
 جديدة يف عملية متابعة وتقييم التنمية ادلهنية ادلقدمة من شىت ادلصادر، أدى إىل ظهور حاجات ملحة لإلسناد الًتبوي

 .(ٕٕٔٓ ،)ادلهندس
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 :دور المساند التربوي 
لكي ينجح اإلسناد الًتبوي ىناك عدة أدوار غلب أن يضطلع هبا ادلساند الًتبوي من خالل تلبية حاجات 
ادلعلمُت يف التخصصات ادلختلفة حسب ما يردىم من رئيس القسم وبناء على مالحظات وتقارير ادلشرفُت ادلنسقُت يف 

ع خطة تنفيذية قائمة على احلاجات الفنية للمعلمُت، وادلشاركة يف بناء اخلطة التطويرية إىل وض باإلضافةشبكات ادلدارس، 
للمديرية من خالل حتليل اخلطط التطويرية للمدارس والشبكات يف ادلديرية، وادلشاركة يف الربامج والدورات والفعاليات على 

الًتبوي ادلساند بناء على حاجات شبكات ادلدارس مستوى ادلديرية والوزارة، وادلشاركة يف بناء خطة قسم اإلشراف 
 (.ٕٗٔٓالزغول، )

ادلشاركة يف حتليل البيانات وسلرجات تقييم واليت تتضمن  باإلضافة إىل أدوار ادلساند الًتبوي على مستوى ادلعلمُت
سناد الًتبوي للمعلم من تعلم الطلبة وادلساعدة على حتديد احلاجات، وادلشاركة يف وضع خطة ادلعلم التطويرية وتقدمي اإل

م وادلناىج والتقييم. أما على مستوى خالل نقل اخلربات والبناء عليها يف رلاالت التخطيط واإلدارة الصفية والتعليم والتعلّ 
)بٍت  نشاء وتيسَت رلتمعات التعلم ادلهنية العامة والتخصصية للمعلمُت ومديري ادلدارسإالشبكة، فدور ادلساند الًتبوي 

 (.ٕٗٔٓخالد، 
 مندار وقت الدوام الرمسي يف االنتقال إىىذا الدور ختصيص وقت أكرب للعمل يف ادلدرسة وعدم  يتطلبكما 

ىل ضمان قيام ادلعلم مبا ىو مطلوب منو، يصبح الًتكيز على إوإىل ادلديرية يومية، وبداًل من توجيو عمل ادلشرف احلايل 
 تمكينو من القيام مبا ىو مطلوب منو.تقدمي الدعم وادلساعدة للمعلم ل

 :صفات المساند التربوي 
، الذاتيةىناك عدة صفات غلب أن يتصف هبا ادلساند الًتبوي ومنها االستقامة والنزاىة، االلتزام بالتنمية ادلهنية 

اآلخرين، ثقافة التعاون سجل من التعليم الناجح واخلربة اإلدارية، مهارة التواصل الشفهي والكتايب، القيادة وتطويرىا لدى 
 (.ٕٗٔٓوعمل الفريق، روح الدعابة )احملاسيس، 

 :آليات عمل اإلسناد التربوي 
لإلسناد الًتبوي آليات عمل يتم حتقيقها وذلك بتقسيم مدارس ادلديرية إىل شبكات ادلدارس تضم كل منها من 

ويتم اختيار إحدى مدارس الشبكة لتكون مركزًا  ،مدرسة متقاربة جغرافًيا )ذكور وإناث، أساسي وثانوي( ٘ٔإىل  ٓٔ
للشبكة حبيث تتوفر فيها البنية التحتية ادلالئمة وادلرافق الالزمة )قاعة للتدريب واالجتماعات، شبكة انًتنت(؛ أو يتم 

لتقدمي الدعم  ااختيار أفضل مدرسة من مدارس الشبكة وجتهيزىا بادلرافق وادلعدات وادلوارد الالزمة وتصبح ىذه ادلدرسة مركزً 
ادلكتب اإلشراف الًتبوي ويتم ختصيص إحدى غرف الصف لتكون مقر ،واإلسناد الًتبوي دلدارس الشبكة ويقوم قسم  ،ًً

اإلشراف الًتبوي يف ادلديرية بتخصيص مشرف عام )إداري( لكل مدرسة حبيث ال يزيد نصاب ادلشرف العام الواحد عن 
دارس الشبكة من سلتلف التخصصات، ومراعاة أن يتم حتديد مشرف من  مبُت لامويتم حتديد ادلشرفُت الع ،مخسة مدارس

ادلباحث العلمية، ادلباحث الداعمة لتعلم الرياضة والفن  ،كل من التخصصات التالية )ادلباحث اإلنسانية
 .(Parsole& Melville, 2009)وادلوسيقى
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 أدوار المساند التربوي : 
 (إعداد الباحثة استناًدا على األدبيات) الًتبويأدوار ادلساند ( يوضح ٔ) :جدول

 الدور ادلهام

وي
لترب
د ا
سان
الم

 

يشــــــــــــــــــجع ادلشــــــــــــــــــاركة  يلخص النتائج
 والتفاعل

 مدرب يقود النقاش يطرح األسئلة يوضح ويقدم األمثلة يدير الوقت

غلــــــــــــــــزئ ادلهــــــــــــــــارة إىل  يستعرض اخلطوات يراقب التنفيذ يتدخل للتعديل غليز ادلهارة
 خطوات

مـــــــــــــــــــــــــــدرب  يستعرض ادلهارة
 متابع

 الدور ادلهام

وي
لترب
د ا
سان
الم

 

يهـــــــــــــتم مبـــــــــــــا لـــــــــــــدى 
 ادلتدرب

يســــاعد ادلتــــدرب علــــى 
 اإلفصاح عما اكتسبو

يقــوم بادلــداخالت 
 ادلالئمة

 ميسر يوفر شروط اخلربة يقدم الدعم يراقب اكتساب اخلربة

ػلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج إىل: 
كســـــــــر  االســـــــــتدراج،

اجلليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، إدارة 
الصـــــــــــــــمت، طـــــــــــــــرح 

التلخـــــــيص  األســـــــئلة،
 والتوضيح

 مستشار يشرح السياق ينشئ االرتباطات يوفر بيئة آمنة للتعبَت يبُت البدائل يقدر التبعات

يســـــــــــــتخدم التقيـــــــــــــيم 
 إلثارة الدافعية

يتحـــــــاور حـــــــول نتـــــــائج 
 التقييم 

يبــُت مــدى التقــدم 
ويقــــــــــدم التغذيــــــــــة 

 الراجعة

يســــــاعد علــــــى التعــــــرف 
 على احلاجات التطويرية

يســاعد علــى التقيــيم  يبُت نقاط القوة
 الذايت

 مقيم

صـــديق يشـــارك النجـــاح  يوفر الثقة ميكن االتصال بو 
 والفشل

يقــدم النصــيحة النابعــة 
ىل إمــــن اخلــــربة ويرشــــد 

 التنمية ادلطلوبة

يقـــــدم الـــــدعم بـــــدون 
 حكم قيمي

 مرشد

دلن يتوجو عندما  يعرف 
 يتجاوز األمر قدراتو

واقعـــــــــــــــي يأمـــــــــــــــل 
 بادلمكن

للحـــــــــــــــــــدود مـــــــــــــــــــدرك  مهٍت ال ينساق
 والطاقات

 حكيم متعاطف

 
 

 والشكل التايل يوضح عالقة اإلسناد الًتبوي مبكونات العملية التعليمية.
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 (إعداد الباحثة(: يوضح عالقة اإلسناد الًتبوي مبكونات العملية التعليمية )ٔشكل )

 :رسالة اإلسناد التربوي 
  ختدم النمو ادلهٍت للمعلم.بناء وتوجيو رلتمعات التعلم ادلهنية ضلو اجملاالت اليت 
 .إدارة احلوار حول بيانات نتائج الطلبة مع ادلعنيُت من أطراف العملية الًتبوية 
 توضيح الرؤية واألىداف العامة للمؤسسة الًتبوية وتنسيق جهود مجيع ادلعنيُت لتحقيقها. 
 .قيادة التغيَت والدفاع عنو وتوضيح مسوغاتو 
  العمل الفعلي واعتماد أسلوب التدريب البنائي.توطُت التنمية ادلهنية يف سياق 
 .إرساء أسس التخطيط للتطوير والعمل مع ادلدرسة على وضع خطة التطوير ادلستمر 
 .نشر ثقافة االىتمام بنتائج األداء كمقياس للتقييم وتشجيع ادلبادرة وحتمل ادلسؤولية 
  جرادات ومؤدتن، دة وزرع ثقافة العمل كفريقتطبيق مبادئ القيادة ادلوزعة لالستفادة من كل الطاقات ادلوجو(

ٕٓٔٓ). 
 ثانًيا: اإلشراف التربوي

ومستمرة تسعى إىل حتسُت العملية التعليمية واالرتقاء  ةالًتبوي عملية فنية منظمة وتعاونية وتشاركي االشرافيعد 
ويعرف اإلشراف يف التعليم  .أداء ادلعلمُت وتطوير أساليب ووسائل عملهم لتحقيق أىداف العملية الًتبوية وحتسُتهبا، 
عملية توجيو وتقومي نافذ للعملية التعليمية، وىو عملية قيادية دميقراطية تعاونية منظمة تتطلب الثقة والتقدير ادلتبادل بأنو: 

ليمي جبميع عناصره، من مناىج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وطالب، وهتدف بُت ادلشرف وادلعلم، وتعٌت بادلوقف التع
م، وتدرس من خالذلا العوامل ادلؤثرة يف ادلوقف التعليمي وتقوم للعمل على حتسينها للنهوض بعملييت التعليم والتعلّ 

 (.ٕٗٔٓ)الزيان وقيطة،  م والتعليموتنظيمها، من أجل حتقيق أفضل األىداف التعلّ 
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 نوتوجيهه معلمات العلوم اإلداريةاجلهود الدائمة ادلنظمة اليت ترمي دلساعدة و الباحثة إجرائًيا بأنو: وتعرف
لتحقيق األىداف  الطالباتالدائب ادلتواصل على أسس سليمة مع  ن، اليت تتحقق بعملهالذاتعلى تنمية  نوتشجيعه

 .الًتبوية ادلطلوبة
 :أىداف اإلشراف التربوي 

متعددة وقد يرجع ذلك إىل اختالف تعريفاهتم واختالف الفلسفات اليت تنطلق منها أىداف  الًتبويلإلشراف 
؛ ٕٔٔٓ)خضر، ، ومن أىداف اإلشراف الًتبوي كما ذكرىا كل من وفهمهم وإدلامهم جبوانب العملية اإلشرافية تعريفاهتم

 .(ٕٛٔٓعبد اجلليل، 
ساعدهتم على ترمجة األىداف إىل مواقف سلوكية من أجل توضيح األىداف الًتبوية العامة واخلاصة للمعلمُت، وم -

تشجيع ادلعلمُت على اإلبداع واالبتكار وإجراء البحوث ادليدانية اليت ، و أحداث التغيَت ادلرغوب فيو يف سلوك ادلتعلم
 تسهم يف االرتقاء بالعملية التعليمية يف عناصرىا ادلختلفة.

ادلهارات والكفايات اليت  ل تنمية أداء ادلعلمُت وتدريبهم على اكتسابمساعدة ادلعلمُت على النمو ادلهٍت: من خال -
 دتكنهم من أداء مهامهم التدريسية بشكل فعال.

وخالصة األحباث شلا  إحداث التغيَت والتطوير الًتبوي: من خالل اطالع ادلشرف الًتبوي على ادلستجدات الًتبوية -
 على شلارستها إلحداث التغيَت ادلنشود. علمُت هبا ومساعدهتما على جتريبها وتطبيقها وتعريف ادلغلعلو قادرً 

مساعدة ادلعلمُت على التعاون فيما بينهم لتذليل الصعوبات ادلهنية واالرتقاء مبستوى األداء ادلهٍت والفٍت واإلداري ذلم  -
التدريس احلديثة وتطبيقها وحتفيزىم على تتبع نتائج البحوث الًتبوي والنفسية، والتعرف على أساليب واسًتاتيجيات 

 يف رلال ختصصهم.
م من خالل حتسُت مكوناهتا، وتقدمي ادلساعدة اإلدارية والفنية الالزمة دلعاجلة الصعوبات تطوير عملية التعليم والتعلّ  -

الًتبوية  اليت تواجو العملية التعليمية، يف جو من الثقة واالحًتام ادلتبادل وتقبل النقد والنقد الذايت يف ضوء الفلسفة
 .اليت يستند إليها النظام التعليمي

اإلشراف الًتبوي يعد زلور اسًتاتيجي ومن أىم العوامل اليت تسهم يف حتقيق الفاعلية التعليمية يتبُت من ذلك أن 
 للمدرسة، وذلذا ينبغي أن ينظر إليو يف إطار منظومة كلية ذلا أبعادىا الًتبوية واالجتماعية والسياسية واألخالقية

 والتكنولوجية اليت تؤثر يف جودة األداء التعليمي للمدرسة.
 :أساليب األشراف التربوي 

وليات ومهام اإلشراف الًتبوي، وظهر ؤ ت يف مساتطورات وتغيَتات يف رلال الفكر اإلداري تبعتها تطور حدثت 
العملية التعليمية من أجل حتسُت مفهوم اإلشراف الشامل الذي يعتمد على التفاعل بُت ادلشرف الًتبوي ومجيع أطراف 

وتطوير العملية التعليمية، وتعددت أظلاط اإلشراف الًتبوي تبًعا لذلك التطور، وأصبح لكل موقف تعليمي ظلط إشرايف 
فهناك من صنف اإلشراف الًتبوي بناء على األساليب ؛ وظهر يف أدبيات اإلشراف الًتبوي عدة تصنيفات .مناسب

تربوي تطوري: ويسعى إىل تطوير أداء ادلعلمُت وحتسينو يف عملية التدريس، األسلوب اإلشرايف اإلجرائية إىل إشراف 
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ادلباشر: ويقوم من خاللو ادلشرف بتكليف ادلعلم ببعض ادلهام، واألسلوب اإلشرايف التشاركي: ويشًتك فيو ادلشرف الًتبوي 
باشر: حيث يعطي ادلشرف الًتبوي احلرية الكاملة مع ادلعلم يف وضع خطة عمل مشًتكة، واألسلوب اإلشرايف غَت ادل

 (.ٕٗٔٓللمعلم حلل ادلشكالت اليت تواجهو )البابطُت، 
م لذلك فإن عملية اإلشراف الًتبوي من العمليات ادلهمة جًدا يف النظام الًتبوي وخصوًصا يف عملييت التعل  

وادلعلم وادلدير والطالب، وعمل ادلشرف يقوم أساًسا على والتعليم اليت تعٍت التواصل الفعال بُت أربعة أطراف وىي ادلشرف 
وىو جتويد العملية التعليمية التعلمية  ؛مساعدة ادلعلمُت يف حتسُت التدريس ليحقق اذلدف العام من اإلشراف الًتبوي

 وحتسُت البيئة الصفية.
 قيادة التغيير في المؤسسة التربوية:ثالثًا: 

ي على أنو رلموعة اإلجراءات اذلادفة إىل التحسُت والتطوير يف العملية الًتبوية وميكن النظر إىل التغيَت الًتبو 
وختطيط تلك اإلجراءات اليت ضلتاجها إلصلاز التحسُت، كما ميكن أن يكون التغيَت اسًتاتيجية متطورة للتعليم هتدف إىل 

سب مع االحتياجات اجلديدة، ولتستطيع التنافس وكذلك تغيَت اذلياكل التنظيمية لتتنا ،، والقيمواالجتاىاتتغيَت العقائد، 
 (.ٕٗٓٓالقسوس، مع التحديات اليت تفرضها التغَتات اذلائلة يف البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية )

جهوده لقيادة التغيَت داخل ادلؤسسات الًتبوية على جانبُت علا: اجلانب  يف( بأن القائد يركز ٕ٘ٓٓ، السلمي)ذكر كما 
التنظيمي، واجلانب الثقايف واالنفعايل، وذلك من خالل جهوده الرامية إىل إعادة بناء وىيكلة التنظيم ادلؤسسي وادلتضمنة 

 .إحداث التغيَت يف البناء الرمسي للمؤسسة التعليمية
امة على صياغة رؤية مشًتكة للمدرسة، وتنمية االلتزام بتنفيذىا وتعزيزه لدى مجيع قادة التغيَت بصفة ع وػلرص

الفئات ادلعنية بالعملية الًتبوية من داخل ادلدرسة وخارجها بصفتهم شركاء مساعلُت فيها، انطالقًا من اعتبار التعليم 
ناسبة لتحقيق ىذه الرؤية، وترسي  القيم ويسعى قادة التغيَت إىل تطبيق االسًتاتيجيات ادل، «قضية رلتمعية مشًتكة»

 واالجتاىات اجلديدة والتجارب التطويرية داخل ثقافة ادلؤسسة الًتبوية.
 :اإلسناد التربوي وعالقتو بقيادة التغيير 

وتأكيدىا على  ٖٕٓٓيتوقع أن يكون التغيَت يف ميدان التعليم ضروريًا يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
وير وحتسُت العملية التعليمية، حيث وضع التغيَت رجال الًتبية وجًها لوجو أمام حاجات ومتطلبات جديدة، وىو أعلية تط

األمر الذي مل تعد جتدي معو األساليب التقليدية ادلتبعة يف التعليم، وأهنم يف حاجو للبحث عن أىداف وأساليب جديدة 
 تتالءم مع التغيَت )واقع شلارسة(.

يات التغيَت الًتبوي يف رلال اإلشراف تتطلب حتديث جهاز اإلشراف الًتبوي، والعمل على تغيَت وكذلك فإن عمل
كن ادلشرفُت الًتبويُت من القيام بدورىم يف قيادة التغيَت ومساعدة ادلعلمُت على النمو ادلمارسات اإلشرافية السائدة مبا ميُ 

ا وثيًقا، ألنو يعد النظام التعليمي، حيث يرتبط باإلدارة الًتبوية ارتباطً ادلهٍت وحتسُت األداء نظرا دلوقع االشراف الًتبوي يف 
كما أنو يشكل حلقة وصل بُت اإلدارة الًتبوية وادليدان التعليمي بشكل عام، والعملية ،  همةأحد مناشطها الرئيسة وادل

 .(ٕٗٓٓالقسوس، الًتبوية داخل حجرة التدريس بشكل خاص )
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من  ، وأظلاط تنظيمية حديثةيةة التعليم مواجهة ىذه التحديات من خالل آليات إدار لذا أصبح لزاًما على وزار 
اإلدارة الًتبوية يف جوىرىا ىي عملية قيادة  ؛ حيث إنالدور ادلهم لإلسناد الًتبوي يف صلاح جهود التغيَت والتطويرخالل 

بادلقام األول، وقدرة على التأثَت يف اآلخرين وحفزىم إلصلاز أىداف ادلؤسسة الًتبوية وأولوياهتا والسعي الدائم لتطويرىا، 
 ون، ويطورونون ويتغَت ويغَتِّ  فالعمليات اإلدارية وحدىا ال تتغَت وال تتطور وإظلا الناس ىم الذين يعلمون ويتعلمون

ويتطورون، لذا ينبغي الًتكيز على البشر باعتبارىم األساس واحملرك للنمو والتطور واالرتقاء والتأكيد على أن القيادة ىي 
 سهم يف دفع ادلؤسسة الًتبوية إىل األمام.م تعاونية مشًتكة تُ عملية تعل  

قيادة »بأبعادىا ادلختلفة، فقيادة التغيَت تعٍت:  كما تعد القدرة على قيادة التغيَت جوىر عملية التنمية اإلدارية
اجلهد ادلخطط وادلنظم للوصول إىل حتقيق األىداف ادلنشودة للتغيَت من خالل التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية 

 .(ٕٔٔٓ خضر،«)واإلمكانات ادلادية والفنية ادلتاحة للمؤسسة التعليمية
فاإلشراف  ومن أعلها إحداث التغيَت والتطوير يف ادلؤسسة الًتبوية؛ عدد مهاموالًتبوي بت ادلشرفختتلف أدوار كما 

كما أهنا عملية إنسانية هتدف إىل   ،عملية فنية شاملة هتتم جبميع العوامل ادلؤثرة يف حتسُت العملية التعليمية وتطويرىا
بينو وبُت ادلعلم، وليتمكن من معرفة الطاقات االعًتاف بقيمة األفراد، ولكي يتمكن ادلشرف من بناء صرح الثقة ادلتبادلة 

كما أهنا عملية قيادية: تتمثل يف ادلقدرة على التأثَت يف ادلعلمُت   ،ادلوجودة لدى كل فرد ليتعامل معو يف ضوء ذلك
ا ، كموالطالب وغَتىم شلن ذلم عالقة بالعملية التعليمية لتنسيق جهودىم من أجل حتسُت تلك العملية وحتقيق أىدافها

وادلؤثرين بو،  تقوم على احًتام رأي كل من ادلعلمُت والطالب وغَتىم من ادلتأثرين بعمل اإلشراف: عملية شوريةأهنا 
 وتسعى ىذه العملية إىل هتيئة فرص متكاملة لنمو كل فئة من ىذه الفئات وتشجيعها على االبتكار واإلبداع.

 :عالقة اإلسناد واإلشراف التربوي بقيادة التغيير 
 هتيئة االلتزام بالتغيَت عن طريق التحليل ادلشًتك لعمل ادلؤسسة. -
 إغلاد رؤية مشًتكة للتنظيم واإلدارة وحتقيق األىداف. -
 مراجعة االسًتاتيجيات وفقا للمشاكل النامجة عن عملية التغيَت. -
 االستفادة من اخلربات العادلية الناجحة اليت تبنت إدارة التغيَت. -
 أداء ادلشرفُت بصورة مستمرة.الًتكيز على حتسُت  -
 عمل دورات تدريبية للمشرفُت على آليات تطبيق اسًتاتيجيات التغيَت. -
 عمل لقاءات دورية بُت العاملُت لالطالع على مستجدات التغيَت. -
 وضع معايَت اختيار ادلشرفُت بناء على كفايات ترتبط مبفاىيم التغيَت. -
 ابليتها للتغيَت.أن تتصف اإلجراءات التنظيمية بادلرونة وق -
والتنفيذ والتقومي للمخرجات  ا على التطبيقاستحداث جهاز متخصص لقيادة التغيَت يف مراكز اإلشراف، ويكون قادرً  -

 التعليمية ادلطلوبة.
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 .(ٕٛٔٓالزامل، حث ادلشرفُت على ادلشاركة يف مؤدترات قيادة التغيَت ) -
التعليمية البد من إغلاد رؤية مشًتكة للتنظيم واإلدارة وحتقيق  لكي تنجح عمليات التغيَت يف ادلؤسساتو يتبُت من ذلك 

األىداف، واحلرص على استخدام أساليب حديثة يف االتصال والتواصل وزيادة دتويل فرق التطوير بادلدارس وبرارلها 
 التعليمية.

 الطريقة واإلجراءات:
؟". ٖٕٓٓعمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير لإلجابة على السؤال الثاين "ما 

 أعدت الباحثة استبانة يف ضوء األدبيات اليت تناولت اإلسناد واإلشراف الًتبوي، ومت التأكد من صدقها وثباهتا كما يلي:
 :المنهج 

 بقسمف اتبعت ورقة العمل ادلنهج الوصفي التحليلي للتعرف على دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشرا
 .ةاإلداري، من أجل التوصل لتصور مقًتح لتطوير اإلشراف بقسم العلوم ٖٕٓٓالعلوم اإلدارية يف ضوء رؤية ادلملكة 

 :العينة 
وفيما يلي  معلمة. ٖٕأداة الدراسة على عينة من معلمات العلوم اإلدارية بتعليم الرياض بلغ عددىن  تطبيقمت 

 توضيح خصائص العينة:
 الخبرة: متغير عدد سنوات -

 البحث حسب عدد سنوات اخلربة(: توزيع أفراد عينة ٕجدول )
 النسبة ادلئوية العدد عدد سنوات اخلربة
 ٖٔ ٖ أقل من سنة
 ٔ.ٜٖ ٜ سنوات ٘من سنة إىل أقل من 

 ٗ.ٚٔ ٗ سنوات ٓٔإىل أقل من  ٘من 
 ٗ.ٖٓ ٚ أكثر من عشرة سنوات

 ٓٓٔ ٖٕ اجملموع
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 لتوزيع عينة البحث حسب عدد سنوات اخلربة(: دتثيل بياين ٕشكل )
من سنة إىل أقل من مخس  للوايت لديهن سنوات خربةأن النسبة ادلئوية  (ٕ( والشكل )ٕ)ويتضح من اجلدول 

%(، ويأيت يف ادلرتبة الثانية اللوايت لديهن عدد سنوات ٔ.ٜٖأفراد عينة البحث، إذ بلغت نسبتهن ) أكثرسنوات ىن 
%(، بينما كان يف ادلرتبة الثالثة اللوايت لديهن عدد سنوات خربة ٗ.ٖٓخربة أكثر من عشر سنوات، إذ بلغت نسبتهن )

دلرتبة األخَتة اللوايت لديهن عدد سنوات خربة %(، ويف اٗ.ٚٔمن مخس إىل أقل من عشرة سنوات إذ بلغت نسبتهن )
%(، وىذا يدل على أن عينة البحث مع تفاوت سنوات اخلربة اليت ميتلكنها إىل أهنن ٖٔأقل من سنة إذ بلغت نسبتهن )

 دتتلكن خربة كافية خلدمة أىداف البحث يف معرفة اإلسناد الًتبوي.
 المؤىل العلمي: -

 حث حسب ادلؤىل العلميالب(: توزيع أفراد عينة ٖجدول )
 النسبة ادلئوية العدد ادلؤىل العلمي
 ٖ.ٛٚ ٛٔ جامعي

 ٚ.ٕٔ ٘ دراسات عليا
 ٓٓٔ ٖٕ اجملموع

 
 (: دتثيل بياين لتوزيع عينة البحث حسب ادلؤىل العلميٖشكل )

البحث، إذ للوايت لديهن مؤىل جامعي ىن أكثر عينة أن النسبة ادلئوية  (ٖ( والشكل )ٖ)ويتضح من اجلدول 
%(، وىذا جيد كون ٚ.ٕٔ%(، بينما بلغت نسبة اللوايت لديهن مؤىل علمي دراسات عليا )ٖ.ٛٚبلغت نسبتهن )

 مجيع أفراد عينة البحث لديهن مؤىل علمي فوق ثانوي، وبالتايل فإن اخلربات التعليمية لديهن تكون أوسع.
 :أداة الدراسة 

 :التالية اخلطوات وفق للبحث كأداة استبانة الباحثة صممت
 :اًلستبانة أىداف تحديد -
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دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية هتدف االستبانة إىل تعرف 
ٕٖٓٓ. 

 مصادر بناء اًلستبانة: -
وكتابة اإلطار النظري  بعد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة اليت تناولت نفس متغَتات البحث، وبطرق سلتلفة،

 استطاعت حتديد فقرات لالستبانة.
 اًلستبانة في صورتها النهائية: -

 تشمل االستبانة قسمان وعلا :
ىو عبارة عن البيانات األولية اليت ختص أفراد العينة واشتملت على كل من )عدد سنوات اخلربة، القسم األول:  (أ 

 ادلؤىل العلمي(.
دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء قرة تتمحور حول تعرف ( فٕٔتكون من )القسم الثاين:  (ب 

 .ٖٕٓٓرؤية ادلملكة العربية السعودية 
( إىل ٖواستخدمت الباحثة مقياس ليكرت الثالثي، حبيث يًتاوح بُت ثالث درجات ودرجة واحدة، وتشَت الدرجة )

( إىل ادلعارضة، وقامت الباحثة بتفسَت نتائج ىذا البحث ٔ، والدرجة )( إىل موافقة أحيانًإموافقة بدرجة كبَتة، والدرجة )
 حسب ىذا ادلقياس.

 صدق األداة -
وزلكمُت من ادلشرفُت  مت عرض أداة الدراسة بصورهتا األولية على سبعة زلكمُت سلتصُت يف العلوم اإلدارية،

وجدت  عمالب من احملكمُت مراجعة األداة ومدى مشوذلا للموضوع، وما إذا كانت العبارات تعرب الًتبويُت، حيث طُ 
لمجاالت اليت تندرج حتتها، باإلضافة إىل لدقة وسالمة الصياغة اللغوية، ومدى انتماء الفقرات  ِمنْ  لقياسو، والتأكد

 خذ بادلالحظات الواردة.واضافة بعض الفقرات يف كل رلال وتعديل بعض الكلمات، ومت األ حذف
 ثبات األداة -

وطريقة التجزئة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة بالتأكد من ثبات االستبانة بطريقتُت طريقة الباحثة قامت 
(، وطريقة التجزئة ٜٛ.ٓ) ألفا كرونباخبلغ بطريقة حيث بكال الطريقتُت،  مرتفعالثبات  النصفية، وقد تبُت أن معامل

على عينة تقوم بتطبيق االستبانة الباحثة  جتعلمن الثبات كبَتة درجة   علىوىذا يدل على أن االستبانة (، ٘ٛ.ٓالنصفية )
 .البحث مباشرة

 تنفيذ البحث: 
 اتبعت الباحثة خطوات التالية لتنفيذ البحث وىي:

 توزيع االستبانات على عينة الدراسة . -ٔ
البحث ومناقشتها واستخالص النتائج ووضع التوصيات  جتميع االستبانات وحتليلها احصائيا، مث عرض نتائج -ٕ

 وادلقًتحات.
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 اًلساليب اًلحصائية: 

برنامج الرزمة اإلحصائية  وذلك باستخدامعاجلة البيانات إحصائًيا استخدمت الباحثة عدة أساليب احصائية دل
 :( ومن ادلعاجلات اإلحصائية ادلستخدمةspssللعلوم االجتماعية )

 لقياس ثبات االستبانة.التجزئة النصفية (، Cronbach's Alphaلفا )معادلة كرونباخ أ -ٔ
 التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية، واالضلرافات ادلعيارية لفقرات اإلستبانة. -ٕ
دور اإلسناد ضلو  لتعرف ما إذ كان ىناك فروق دالة إحصائًيا بُت استجابة أفراد العينةحتليل التباين " Fاختبار " -ٖ

 تعزى دلتغَت )عدد سنوات اخلربة(. ٖٕٓٓالًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
دور جملموعتُت منفصلتُت لتعرف ما إذ كان ىناك فروق دالة إحصائًيا بُت استجابة أفراد العينة ضلو  T-Testاختبار  -ٗ

تعزى دلتغَت ادلؤىل  ٖٕٓٓوء رؤية ادلملكة العربية السعودية اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ض
 العلمي.

 :نتائج البحث 
 نتائج البحث من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث، وفيما يل توضيح ذلك: عرضمت 

دور اإلسناد التربوي في تطوير عمليات نتائج اإلجابة عن السؤال األول للبحث الذي ينص على "ما  -
 حبسابقامت الباحثة لإلجابة عن ىذا السؤال  ؟":0202رؤية المملكة العربية السعودية اإلشراف في ضوء 

 :وضح ذلكي (ٗ)ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والنسب ادلئوية واجلدول و التكرارات 
اإلسناد الًتبوي يف  دورضلو  ستجاباتاال لكلادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والنسب ادلئوية : (ٗجدول )

     ٖٕٓٓتطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 الفقرة م

 درجة ادلوافقة

 ادلتوسط

 االضلراف ادلعياري

 الرأي السائد

 الًتتيب

 معارضة أحيانًا كبَتة 

تكرار
 

ٝ 

تكرار
 

ٝ 

تكرار
 

ٝ 

ٔ 

ــدين وجـــــود ادلشـــــرفة بادلدرســـــة  تؤيـــ
دائـم مـن األمـور الضـرورية بشـكل 

لتحقيـــــــــــــــــق أىـــــــــــــــــداف العمليـــــــــــــــــة 
 التعليمية.

ٚ ٖٓ.ٗ ٖٔ ٘ٙ.٘ ٖ ٖٔ ٕ.ٔٚ ٓ.ٙ٘ 

موافقة أحيانًا
 

ٗ 

ٕ 
جتــــدين أنــــو مـــــن ادلهــــم أن دتتلـــــك 
ادلشــــــــــــرفات كفـــــــــــــاءات عليـــــــــــــا يف 

 ختصصاهتن.
ٔٛ ٚٛ.ٖ ٘ ٕٔ.ٚ ٓ ٓ ٕ.ٚٛ ٓ.ٕٗ 

موافقة بدرجة  
كبَتة
 

ٔ 

 الفقرة م

 درجة ادلوافقة

 ادلتوسط

 االضلراف ادلعياري

 الرأي السائد

 الًتتيب

 معارضة أحيانًا كبَتة 

تكرار
 

ٝ 

تكرار
 

ٝ 

تكرار
 

ٝ 
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 الفقرة م

 درجة ادلوافقة

 ادلتوسط

 االضلراف ادلعياري

 الرأي السائد

 الًتتيب

 معارضة أحيانًا كبَتة 

تكرار
 

ٝ 

تكرار
 

ٝ 

تكرار
 

ٝ 

ٖ 
تــــرين أنــــو مــــن ادلهــــم أن تشــــاركك 
ادلشــــــــــــــــرفة يف وضــــــــــــــــع خطتــــــــــــــــك 

 التطويرية.
ٔٓ ٖٗ.٘ ٛ ٖٗ.ٛ ٘ ٕٔ.ٚ ٕ.ٕٕ ٓ.ٛٓ 

موافقة بدرجة  
كبَتة
 

ٖ 

ٗ 
تفضـــــلي أن يســـــاعدك أحـــــد مـــــن 

حتليــــــــــل البيانــــــــــات ادلشــــــــــرفات يف 
   .وسلرجات تقييم الطالبات

ٗ ٔٚ.ٗ ٚ ٖٓ.ٗ ٕٔ ٕ٘.ٕ ٔ.ٛٚ ٓ.ٚٙ 

معارضة
 

ٚ 

٘ 

تكتســـــــبُت خـــــــربات متنوعـــــــة مـــــــن 
ادلشـــــرفات يف رلـــــاالت التخطـــــيط 
م واإلدارة الصــــفية والتعلــــيم والــــتعل  

 .وادلناىج والتقييم

٘ ٕٔ.ٚ ٔٓ ٖٗ.٘ ٛ ٖٗ.ٛ ٔ.ٙ٘ ٓ.ٚٛ 

موافقة أحيانًا
 

ٔٓ 

ٙ 
احتياجاتـــك ادلهنيــة مـــن يــتم تلبيــة 

ـــالل دعــــــم اإلشــــــراف الًتبــــــوي  خـــ
 .لك

ٗ ٔٚ.ٗ ٚ ٖٓ.ٗ ٕٔ ٕ٘.ٕ ٔ.ٛٚ ٓ.ٚٙ 

معارضة
 

ٚ 

ٚ 
حتصــــلُت علــــى دورات الــــيت تفيــــد 
ـــالل دعــــــــــم  ختصصــــــــــك مــــــــــن خـــــــ

 .اإلشراف الًتبوي لك
ٙ ٕٙ.ٔ ٛ ٖٗ.ٛ ٜ ٖٜ.ٔ ٔ.ٙ٘ ٓ.ٚٛ 

معارضة
 

ٔٓ 

ٛ 
تــــرين أن مهاراتــــك ادلهنيــــة تتطــــور 

الًتبويــة  ةبســبب مــا تقدمــو ادلشــرف
   .لك من مساندة

ٔٚ ٖٚ.ٜ ٘ ٕٔ.ٚ ٔ ٗ.ٖ ٔ.ٛٚ ٓ.ٛٔ 

موافقة بدرجة  
كبَتة
 

ٛ 

ٜ 
جتدين أن نقـد ادلشـرفات لـك ىـو 
أكثر ما يفيدك يف شلارستك دلهنـة 

 التدريس.
ٚ ٖٓ.ٗ ٛ ٖٗ.ٛ ٛ ٖٗ.ٛ ٕ.ٚٓ ٓ.٘ٙ 

موافقة أحيانًا
 

ٕ 

ٔٓ 
حتتــــاجُت دوًمــــا إىل مــــن يســــاندك 
ويرشــــــــــدك إىل مــــــــــا ىــــــــــو أفضــــــــــل 

 بالنسبة دلهنة التدريس.
ٛ ٖٗ.ٛ ٔٓ ٖٗ.٘ ٘ ٕٔ.ٚ ٔ.ٜٙ ٓ.ٕٛ 

موافقة أحيانًا
 

ٙ 

ٔٔ 

ــدين ادلشـــــــرف الًتبويـــــــة يف كـــــــل  ةجتـــــ
 .اوقت حتتاجُت ذل

 
 

٘ ٕٔ.ٚ ٙ ٕٙ.ٔ ٕٔ ٕ٘.ٕ ٕ.ٖٔ ٓ.ٚٙ 

معارضة
 

٘ 

 الفقرة م

 درجة ادلوافقة

 ادلتوسط

 االضلراف ادلعياري

 الرأي السائد

 الًتتيب

 معارضة أحيانًا كبَتة 

تكرار
 

ٝ 

تكرار
 

ٝ 

تكرار
 

ٝ 

ٕٔ 
حتســـــــُت باالرتيـــــــاح أثنـــــــاء عـــــــرض 
 ٕٛ.ٓ ٓٚ.ٔ ٗ.ٖٓ ٚ ٘.ٖٗ ٓٔ ٔ.ٕٙ ٙ مشاكلك ادلهنية على ادلشرفات.

موافقة 
أحيانًا
 

ٜ 

 درجة ادلوافقة كبَتة ٖٚ.ٓ ٘ٓ.ٕ ادلتوسط العام
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فئــة يف ( وىــي تقــع ٘ٙ.ٔ -ٛٚ.ٕتراوحــت بــُت )( أن ادلتوســطات احلســابية لفقــرات ىــذا احملــور ٗيبــُت اجلــدول )
 يلي:  ، وترتيب الفقرات حسب ادلتوسط احلسايب واإلضلراف ادلعياري تبُت ماكبَتة وادلعارضةوافقة  ادلدرجة 

بادلرتبة األوىل حيث بلغ ادلتوسط  جتدين أنو من ادلهم أن دتتلك ادلشرفات كفاءات عليا يف ختصصاهتنجاءت الفقرة  -ٔ
 (.ٕٗ.ٓ(، واإلضلراف ادلعياري )ٛٚ.ٕاحلسايب ذلا )

بادلرتبة الثانية حيث بلغ  جتيدين أن نقد ادلشرفات لك ىو أكثر ما يفيدك يف شلارستك دلهنة التدريسجاءت الفقرة  -ٕ
 (.ٙ٘.ٓ(، واإلضلراف ادلعياري )ٓٚ.ٕادلتوسط احلسايب ذلا )

بادلرتبة الثالثة حيث بلغ ادلتوسط  تطويريةترين أنو من ادلهم أن تشاركك ادلشرفة يف وضع خطتك الجاءت الفقرة  -ٖ
 (.ٓٛ.ٓ(، واإلضلراف ادلعياري )ٕٕ.ٕاحلسايب ذلا )

بادلرتبة  تؤيدين وجود ادلشرفة بادلدرسة بشكل دائم من األمور الضرورية لتحقيق أىداف العملية التعليميةجاءت الفقرة  -ٗ
 (.٘ٙ.ٓياري )(، واإلضلراف ادلعٚٔ.ٕالرابعة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ذلا )

ا بادلرتبة اخلامسة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ذلا الًتبوية يف كل وقت حتتاجُت ذل ةجتدين ادلشرفجاءت الفقرة  -٘
 (.ٙٚ.ٓ(، واإلضلراف ادلعياري )ٖٔ.ٕ)

بادلرتبة السادسة حيث  حتتاجُت دوًما إىل من يساندك ويرشدك إىل ما ىو أفضل بالنسبة دلهنة التدريسجاءت الفقرة  -ٙ
 (.ٕٛ.ٓ(، واإلضلراف ادلعياري )ٜٙ.ٔبلغ ادلتوسط احلسايب ذلا )

تفضلي أن يساعدك أحد ، والفقرة يتم تلبية احتياجاتك ادلهنية من خالل دعم اإلشراف الًتبوي لكجاءت الفقرة  -ٚ
(، ٚٛ.ٔلغ ادلتوسط احلسايب ذلما )بادلرتبة السابعة حيث ب من ادلشرفات يف حتليل البيانات وسلرجات تقييم الطالبات

 (.ٙٚ.ٓواإلضلراف ادلعياري )
بادلرتبة الثامنة حيث  الًتبوية لك من مساندة ةترين أن مهاراتك ادلهنية تتطور بسبب ما تقدمو ادلشرفجاءت الفقرة  -ٛ

 (.ٔٛ.ٓ(، واإلضلراف ادلعياري )ٚٛ.ٔبلغ ادلتوسط احلسايب ذلا )
بادلرتبة التاسعة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب  اء عرض مشاكلك ادلهنية على ادلشرفاتحتسُت باالرتياح أثنجاءت الفقرة  -ٜ

 (.ٕٛ.ٓ(، واإلضلراف ادلعياري )ٓٚ.ٔذلا )
تكتسبُت والفقرة  حتصلُت على دورات اليت تفيد ختصصك من خالل دعم اإلشراف الًتبوي لكجاءت الفقرة  -ٓٔ

بادلرتبة العاشرة  رة الصفية والتعليم والتعلم وادلناىج والتقييمخربات متنوعة من ادلشرفات يف رلاالت التخطيط واإلدا
 (.ٛٚ.ٓ(، واإلضلراف ادلعياري )٘ٙ.ٔحيث بلغ ادلتوسط احلسايب ذلما )

تبــُت مــن اســتجابة عينــة البحــث علــى فقــرات االســتبانة، أن ىنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة علــى مــا تضــمنتو فقــرات 
 (، حيث أن نسبة كبَتة من عينة البحث موافقة بدرجة كبَتة على أهنن غلـدن٘ٓ.ٕم )ىذه االستبانة، إذ بلغ احلسايب العا

 اخلطــطأنــو مــن ادلهــم أن تشــارك ادلشــرفة يف وضــع  ، وتــرينأنــو مــن ادلهــم أن دتتلــك ادلشــرفات كفــاءات عليــا يف ختصصــاهتن
، بينمـــا وافـــق مـــن مســـاندة ذلـــنًتبويـــة ادلهنيـــة تتطـــور بســـبب مـــا تقدمـــو ادلشـــرفات ال مهـــاراهتنرين أن للمعلمـــة، ويـــ التطويريـــة

 ، ويؤيــدندلهنــة التــدريس شلارســتهنيف  يفــدهننىــو أكثــر مــا  ذلــنأن نقــد ادلشــرفات  الكثــَتات مــنهم أحيانًــا علــى أهنــن غلــدن
 يسـاندىندوًمـا إىل مـن  ، وػلتـاجُ وجود ادلشرفة بادلدرسة بشكل دائم من األمور الضرورية لتحقيق أىداف العمليـة التعليميـة
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، ادلهنيـــة علـــى ادلشـــرفات مشـــكالهتنباالرتيـــاح أثنـــاء عـــرض  ، وػلســـنإىل مـــا ىـــو أفضـــل بالنســـبة دلهنـــة التـــدريس شـــدىنوير 
، بينمـا أكـد م وادلنـاىج والتقيـيمخربات متنوعة من ادلشرفات يف رلاالت التخطيط واإلدارة الصفية والتعليم والـتعل   ويكتسنب

يــتم تلبيــة ، وأنــو ال يف كــل وقــت حتتــاجُت ذلــن اتادلشــرفات الًتبويــ غلــدنالكثــَت مــنهن مــن خــالل معارضــتهن علــى أهنــن ال 
أحــد مــن ادلشــرفات يف حتليــل  يســاعدىنأن  ، وأهنــن ال يفضــلنادلهنيــة مــن خــالل دعــم اإلشــراف الًتبــوي لــك احتياجــاهتن

  .البيانات وسلرجات تقييم الطالبات
اإلجابة على السؤال الثاني للبحث الذي ينص على "ىل توجدد فدروق تات دًللدة احصدائية بدين اسدت ابات 

دور اإلسناد التربوي في تطوير عمليات اإلشراف في ضوء رؤيدة المملكدة العربيدة السدعودية أفراد عينة البحث نحو 
الباحثـة بتطبيـق اختبـار "ف"، إلجابـات لإلجابـة عـن ىـذا السـؤال قامـت  ؟":تعزى لمتغير عدد سنوات الخبدرة 0202

وحـول اسـتجابات عينة البحث، للكشف عما إذا كان ىناك فروق ذات داللة احصائية  بُت استجابة أفراد عينة البحث، 
 ٖٕٓٓدور اإلســناد الًتبــوي يف تطــوير عمليــات اإلشــراف يف ضــوء رؤيــة ادلملكــة العربيــة الســعودية أفــراد عينــة البحــث ضلــو 

 (، يوضح ذلك:٘، واجلدول )تعزى دلتغَت عدد سنوات اخلربة
دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات حول استجابات أفراد عينة البحث ضلو (: حتليل التباين ٘جدول )

 تعزى دلتغَت عدد سنوات اخلربة ٖٕٓٓاإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 ادلربعاترلموع  مصدر التباين ادلتغَت
درجات 
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

 قيمة ف
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 سنوات اخلربة
 ٜٜ.ٓ ٖٗ.ٓ ٛٓ.ٖ ٖ ٕٗ.ٜ بُت اجملموعات

   ٜٖ.ٔٚ ٜٔ ٔٗ.ٖٙ٘ٔ داخل اجملموعات غَت دالة
    ٕٕ ٘ٛ.ٖ٘ٙٔ رلموع ادلربعات

دور اإلسـناد الًتبـوي ضلـو فروق ذات داللة احصائية بُت استجابة أفـراد عينـة البحـث ( عدم ٘من اجلدول ) يتضح
شلـا يـدل علـى  تعـزى دلتغـَت عـدد سـنوات اخلـربة ٖٕٓٓيف تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكـة العربيـة السـعودية 

أهنن مدركات مجيعهن ألعلية تفعيل دور ادلساندة الًتبوية يف تطوير مهام اإلشراف الًتبوي وضرورة ذلك يف حتقيـق أىـداف 
 العملية التعليمية.

اإلجابة على السدؤال الثالدث للبحدث الدذي يدنص علدى "ىدل توجدد فدروق تات دًللدة احصدائية بدين اسدت ابات  -
اإلسددناد التربددوي فددي تطددوير عمليددات اإلشددراف فددي ضددوء رؤيددة المملكددة العربيددة  دورأفددراد عينددة البحددث نحددو 

لإلجابـة عـن ىـذا السـؤال قامـت الباحثـة بتطبيـق  ؟":تعزى لمتغير عدد سنوات المؤىل العلمدي 0202السعودية 
، إلجابـــات عينـــة البحـــث، للكشـــف عمـــا إذا كـــان ىنـــاك فـــروق ذات داللـــة " لعينتـــُت منفصـــلتُتT-Testاختبـــار "

دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة ضلو احصائية  بُت استجابة أفراد عينة البحث 
 (، يوضح ذلك:ٙ، واجلدول )تعزى دلتغَت عدد ادلؤىل العلمي ٖٕٓٓالعربية السعودية 
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دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف حول استجابات أفراد عينة البحث ضلو (: حتليل التباين ٙجدول )
 تعزى دلتغَت عدد ادلؤىل العلمي ٖٕٓٓضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب ادلؤىل
 ٔٚ.ٚ ٖٖ.ٕٙ جامعي

ٕ.ٕٔ 
ٓ.ٖٛ 

 ٜٔ.ٗ ٕٓ.ٛٔ دراسات عليا دالة إحصائيًا
دور اإلســناد فــروق ذات داللــة احصــائية بــُت اســتجابات أفــراد عينــة البحــث ضلــو ( وجــود ٙمــن اجلــدول ) يتضددح

تعزى دلتغَت عدد سنوات ادلؤىل العلمي  ٖٕٓٓالًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
لصاحل اللوايت لديهن مؤىـل جـامعي، وميكـن أن يكـون السـبب يف ذلـك ىـو رغبـتهن الشـديدة يف اكتسـاب خـربات تعليميـة 

 جديدة من ادلشرفات من خالل ادلساندة الًتبوية، وتطوير مهاراهتن ادلهنية يف التدريس.
 :ملخص النتائج 

 ج من أعلها ما يلي:توصل البحث إىل عدة نتائ
، إذ أتت ٖٕٓٓدور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية أعلية  .ٔ

 ادلوافقة على ذلك بدرجة كبَتة.
دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات ضلو فروق ذات داللة احصائية بُت استجابة أفراد عينة البحث عدم وجود  .ٕ

 .تعزى دلتغَت عدد سنوات اخلربة ٖٕٓٓف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية اإلشرا
دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات فروق ذات داللة احصائية بُت استجابات أفراد عينة البحث ضلو وجود  .ٖ

تعزى دلتغَت عدد سنوات ادلؤىل العلمي لصاحل اللوايت لديهن  ٖٕٓٓاإلشراف يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 
 مؤىل جامعي.

 :المقترحات والتوصيات النهائية 
 :ايلبناء على نتائج الد راسة فان الباحثة توصي بالت

 اعتماد وظيفة ومهام اإلسناد الًتبوي لكافة التخصصات التعليمية. -ٔ
مهام وأدوار ادلساند الًتبوي يف تطوير العملية التعليمية عقد ورش ودورات وملتقيات تدريبية توعوية حول  -ٕ

 .ٖٕٓٓالتعلمية دتاشًيا مع رؤية ادلملكة 
 وضع أسس ومعايَت لتحديد شروط ادلساند الًتبوي لكافة التخصصات. -ٖ
 تأىيل من تنطبق عليهم شروط ادلساند الًتبوي ضمن منهجيات وآليات ادلهام ادلناطة هبم.  -ٗ
 اث الًتبوية حول فاعلية ادلساند الًتبوي وأثره على ادلعلم والطالب.إجراء ادلزيد من األحب -٘
ادلدرسية مبا ػلقق التكامل مبهام   تنظيم العالقات والصالحيات ما بُت ادلساند الًتبوي وادلشرف الًتبوي واإلدارة -ٙ

 كل وظيفة.
 تعميم فكرة اإلسناد الًتبوي على كافة إدارات التعليم يف ادلملكة. -ٚ
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تطبيق اإلسناد الًتبوي، وعرضها على يف ادلسؤولُت يف وزارة التعليم باستعراض ظلاذج عادلية ناجحة ضرورة قيام  -ٛ
ادلشرفُت الًتبويُت خالل التدريب ليزيد وعيهم بأعلية ىذا الدور ومدى النجاح الذي سيتم حتقيقو يف حال مت 

بوي مبا يتناسب مع واقع عمل الشكل السليم، وىذا يتطلب تعديل خطط اإلسناد الًت بتطبيق ىذا الدور 
 ادلشرف الًتبوي يف ادلملكة العربية السعودية.

 ختاًما:
( ٗٔتزداد احلاجة إىل اإلسناد الًتبوي بسبب اتساع مساحة منطقة الرياض وزيادة عدد مكاتب التعليم فيها ضلـو )

ذا اخليار أمر ضروري جًدا لوجود مكتب، وخلو اكثرىا من ادلشرفُت ادلتخصصُت لعدم توفر ادلشرف ادلتخصص، لذا كان ى
مساندين( لتقليص حجم ادلشكلة والرفع من مستوى أداء ادلعلمُت، ولتطوير عمليات اإلشراف مبا  معلمُت خرباء )معلمُت

 .ٖٕٓٓيعمل على حتيق أىداف رؤية ادلملكة العربية السعودية 
العلــوم اإلداريــة لتفــادي العجــز احلاصــل يف  ويعتمــد ادلقــًتَح ادلقــدم مــن الباحثــة علــى أنــو إضــافة مهمــة جــًدا لقســم

اإلشــراف علــى معلمــي ىــذا التخصــص مــع اتســاع نطــاق األعمــال والــذي يتطلــب بــذل جهــود إشــرافيو للمعلمــُت وبشــكل 
 مستمر حلداثة ىذا القسم يف التعليم العام.

 المراجع:
ألساليب اإلشراف الًتبوي التطوري مبدينة (. درجة شلارسة ادلشرفُت الًتبويُت ٕٗٔٓالبابطُت، عبد الرمحن عبد الوىاب )

 .ٜ٘ٔ -ٖ٘ٔ(، ٔ)ٕٙ، جامعة ادللك سعود، رللة العلوم الًتبويةالرياض. 
بناء برنامج تدرييب قائم على معايَت اإلسناد الًتبوي وقياس أثره يف حتسُت أداء معلمي (. ٕٗٔٓبٍت خالد، حسن ظاىر )

رسالة دكتوراه غَت منشورة،   مهارات التواصل لدى طلبتو. الصفوف الثالثة األوىل وانعكاس ذلك على حتسُت
 كلية الدراسات العليا، جامعة عمان، األردن.

: ادلنظمة العربية تونس. التجارب العادلية ادلتميزة يف اإلدارة الًتبوية(. ٕٓٔٓ) مٌت مؤدتن، عزت؛ عماد الدين، جرادات
 للًتبية والثقافة والعلوم.

 عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع. : أساسيات ومفاىيم.ف الًتبوي احلديثشرااإل(.ٕٔٔٓ) رائدخضر، 
 : دار الكتب العلمية.بغداد. التقومي واإلرشاد والتوجيو يف ادليدان الًتبوي والرياضي(. ٕٙٔٓ) زلمود داودالربيعي، 

اإلسناد الًتبوي يف وزارة الًتبية  فاعلية برنامج تدريب ادلشرفُت الًتبويُت يف شلارسة دور(. ٕٗٔٓالزغول، إميان زلمود )
رسالة دكتوراه غَت منشورة،   والتعليم األردنية من وجهة نظر ادلشرفُت ادلساندين ومقًتحاهتم لتطوير ىذه الربامج.

 كلية الًتبية، جامعة الَتموك، األردن.
يف شلارسة دور اإلسناد الًتبوي يف (. فاعلية برنامج تدريب ادلشرفُت الًتبويُت ٕٙٔٓالزغول، إميان زلمود؛ سالمة كايد )

(، ٖ)ٕٕ، رللة ادلنارة للبحوث والدراساتوزارة الًتبية والتعليم األردنية من وجهة نظر ادلشرفُت ادلساندين. 
ٔٙٔ- ٜٔٛ. 
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(. درجة شلارسة ادلشرفيُت الًتبويُت ألساليب اإلشراف الًتبوي يف غزة ٕٗٔٓالزيان، داليا بشَت؛ قيطة، هنلة عبد القادر )
(، ٙ)ٕ، رللة جامعة القدس ادلفتوحة لألحباث والدراسات الًتبوية والنفسيةمن وجهة نظر ادلعلمُت وادلعلمات. 

ٖٕٚ- ٖٙٗ. 
، ادللتقى اإلداري الثالثة اجلديدة يف عصر ادلتغَتات وانعكاساتو على إدارة التغيَت. (. مالمح اإلدار ٕ٘ٓٓالسلمي، علي )

 اجلمعية السعودية لإلدارة، جدة.
(. تصور مقًتح لدور اإلشراف الًتبوي ادلتنوع يف تطوير أداء ادلعلم يف ضوء خربات بعض ٕٛٔٓعبد اجلليل، رباح رمزي )

 .ٕٖٓ -ٕٗٗ(، ٔ٘) ، جامعة سوىاج،اجمللة الًتبويةالدول. 
 : وزارة الًتبية والتعليم.عمان .قيادة التغيَت يف ادلؤسسة الًتبوية(. ٕٗٓٓ) ٌت مؤدتنعماد الدين، م

خصائص التغيَت الًتبوي يف رلايل اإلدارة واإلشراف الًتبوي يف األردن يف الفًتة ما بُت (. ٕٗٓٓالقسوس، ابتسام مًتي )
رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة  إلدارية ذلا.م ومدى ادراك القيادات إٕٓٓ -ٜٚٛٔ

 عمان، األردن.
 : دار الفكر العريب.عمان .اإلسناد الًتبوي(. ٕٗٔٓ) سامياحملاسيس، 

 م.ٖٕٓٓ(. رؤية ادلملكة العربية السعودية ٕٙٔٓادلركز اإلعالمي للرؤية )
 : دار األفاق علمية وتربوية.األردن .االشراف الًتبوي(. ٕٕٔٓ) أرلد قاسمادلهندس، 

 غزة: مطبعة ادلقداد. الًتبية يف مشارف القرن احلادي والعشرين.(. ٕٓٓٓنشوان، حسُت )
(. إدارة التدريب والتأىيل واإلشراف الًتبوي. دليل تدريب رؤساء أقسام التدريب ٕٔٔٓوزارة الًتبية والتعليم األردنية )

 ردن.والتأىيل واإلشراف الًتبوي، األ
Parsloe, E., & Melville. (2009). Coaching and Mentoring: Practical 

Conversations to Improve Learning. 525 south 4thstreet, 
philadelpha,USA. 

 :المالحق
دور اإلسناد التربوي في تطوير عمليات اإلشراف في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية : استبانة (1) ملحق )

0202) 
دور اإلسناد الًتبوي يف تطوير عمليات اإلشراف يف ضـوء رؤيـة ادلملكـة  عزيزيت ادلعلمة بُت يديك استبانة لتعرف رأيك ضلو

، فـــأرجو مـــن حضـــرتك اإلجابـــة علـــى فقـــرات االســـتبانة مبـــا يناســـب وجهـــة نظـــرك، مـــع العلـــم أن ٖٕٓٓالعربيـــة الســـعودية 
 مي، شاكرة لك تعاونك.االستبانة لن تستخدم إىل خلدمة البحث العل

 البيانات األولية:
 أوًًل: عدد سنوات الخبرة: 

  سنوات ٘( من سنة إىل أقل من  )    ( أقل من سنة  )
 سنوات ٓٔ( أكثر من  ) سنوات ٓٔسنوات إىل أقل من  ٘( من  )
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 ثانًيا: المؤىل العلمي:
 ( دراسات عليا )  ( مجاعي )

 ال أحيانًا نعم الفقرة م
وجود ادلشرفة بادلدرسة بشكل دائم من األمور الضرورية لتحقيق أىداف العملية تؤيدين   .ٔ

 التعليمية.
   

    جتدين أنو من ادلهم أن دتتلك ادلشرفات كفاءات عليا يف ختصصاهتن.  .ٕ
    ترين أنو من ادلهم أن تشاركك ادلشرفة يف وضع خطتك التطويرية.  .ٖ
     .حتليل البيانات وسلرجات تقييم الطالباتتفضلي أن يساعدك أحد من ادلشرفات يف   .ٗ
تكتسبُت خربات متنوعة من ادلشرفات يف رلاالت التخطيط واإلدارة الصفية والتعليم والتعلم   .٘

 .وادلناىج والتقييم
   

    .يتم تلبية احتياجاتك ادلهنية من خالل دعم اإلشراف الًتبوي لك  .ٙ
    .خالل دعم اإلشراف الًتبوي لكحتصلُت على دورات اليت تفيد ختصصك من   .ٚ
     .الًتبوية لك من مساندة ةترين أن مهاراتك ادلهنية تتطور بسبب ما تقدمو ادلشرف  .ٛ
    جتيدين أن نقد ادلشرفات لك ىو أكثر ما يفيدك يف شلارستك دلهنة التدريس.  .ٜ
    التدريس.حتتاجُت دوًما إىل من يساندك ويرشدك إىل ما ىو أفضل بالنسبة دلهنة   .ٓٔ
    .االًتبوية يف كل وقت حتتاجُت ذل ةجتدين ادلشرف  .ٔٔ
    حتسُت باالرتياح أثناء عرض مشاكلك ادلهنية على ادلشرفات.  .ٕٔ
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 نموتج قابل للتطبيق ( (:0)ملحق )
 التصور المقترح لتطوير اإلشراف في قسم العلوم اإلدارية:

 يوم الثالثاء يوم اًلثنين يوم األحد
 األربعاء والخميسيوم 

 في المدرسة
 يوم الخميس

 في األسبوع األخير من كل شهر

 المعلم المساند
 1 ,0 ،ٖ 

 المعلم المساند 
 4 ,5  ,6 

المعلم 
 المساند

 7  ,8  ,9 

يمارس المعلم 
المساند دوره 

التعليمي في مدرستو 
 وبين طالبو

 من كل شهر 
 برامج تدريبية مشتركة

أو فردية في المدارس يخطط لها المعلم المساند  
مع مديري المدارس على ضوء احتياجات المعلمين, 
وبناء على البرامج الوزارية واألنشطة التي تقرىا إدارة 

 التعليم.
 اجتماع المعلمين المساندين  في مكاتب التعليم

لمناقشة أعمالهم في مدارسهم والتخطيط لمعال ة  
متكامل, ومتابعة مست دات اًلحتياجات بشكل 

 البرامج الوزارية.

 -مدرسة ) أ 
 ب(

 -مدرسة ) ت 
 ث (

 -مدرسة )جد 
 ح (

يحضر المعلم المساند ثالث أيام دواًما كاماًل كل يوم في مدرستين, 
ويثبت دواَمو طوال الفصل الدراسي ما لم تستدِع الضرورة خالف 

 تلك.
متميزة لتطبيق تدريب ويحرص على أن تكون إحدى ىذه المدارس 

 األقران والزيارات المتبادلة.
 كما يفضل تقاربها ال غرافي ليسهل التواصل فيما بينها.

 والحمد هلل رب العالمين ..
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ي  
رأئ  خأء ألق   مهاذأت  ألأ 

 
عص حسي ي ب 

ي  ت 
ٌ  ف  وي 

صص ألرق  دأم ألق  خ 
ر أست  ث  أ 

مدأذز  ي  ب 
دأئ  ت  ي  ألأب 

ائ  ي  ألصف  ألي 
علن ف  ات  ألت  ات  صعىب  لدي طالي 

ىذً   ٌ  ألوي  ي   ألمدب 
 
 

.
 
لح ذوأىأ عري   هسعد صا  ألصت 

 
ر ي  سي  ات   هاج  ي  ي 

ق  ن ت  علي   ألت 
  ٌ ٌ   كلي  ي  رب 

امعٌ   ألي  ح  ٌ   ت  ي   طي 
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 مستخلص 
ىػػت ا درترد ػػػل د إر ػػل ة  ثر  ػػػل م ػػ  د ػػػقمتدـ درسنيػػع در ار ػػػل ا  اػػر ئرػػػى ثاػػإردت د دد  درس د ػػػ  رػػتل  إر ػػػإت 

 صروئإت درقرلم ا درنيف درثإين دالئقتد   مبتدرس دملتينل دملنورة
(  إر ػػػل ثػػػ  ذكدت صػػػروئإت درػػػقرلم ا درنيػػػف درثػػػإين 51كرسػػػت   سػػػا درترد ػػػل قلػػػ؛ ق نػػػل انيػػػتيل  ئلػػػ  قػػػتدىإ       

 ىػ.5634/5661ئإملتينل دملنورة رلفنيل درترد   درثإين ررإـ  (531-46-64 دالئقتد   ا دملتدرس دالئقتد  ل درػ 
ح ث متثلا مدكدت درترد ل ا  ػثث انيػع رار ػل كئةإاػل ثثحكػل رةػل انيػل رار ػلم كد ػقمتثا درترد ػل دملػنا       

ش و درقج ييب  ح ث مت ةج د  ا إس ا ل   دكدت در حث قل؛ ق نل در حػث دملةوةػل ثػ  عروقػل ي ي  ػل كدحػتةم ق  ة  ػ  
 . كمت  ة    درقج ئل ملتة مرئع م إئ ع.درقج ئل ك ة    درس إس در رتم قل؛ ق نل در حث ذدهتإ

 اإب دالرل درف كؽ ئر ثقو ة  (، Wilcoxon signed-rank test)"كيلةوكاوف" كمت د قمتدـ دخق إر      
 ر ب درجإت  إر إت دجملروقل درقج ي  ل ا درقة    درس ل  كدر رتم  دكدت در حث.

( ئػػػر ثقو ػػػة  ر ػػػب درجػػػإت α ≤ 1.11  ل قنػػػت ثاػػػقول  كاػػػت م ػػػف ت درنقػػػإ   كجػػػود  ػػػ كؽ ذدت دالرػػػل ةحنيػػػإ     
 إر ػإت دجملروقػػل درقج ي  ػل ا درقة  ػػ  درس لػػ  كدر رػتم ر ةإاػػل دملثحكػػل ملاػإردت  درسػػ د ة دتا يػػلم كثاػإرة درقر  ػػ م كثاػػإرة 

 درقحل ل( رنيإحل درقة    در رتم.
ظ ػػف درسنيػػع در ار ػػل ا  نر ػػل ثاػػإردت درسػػ د ة كرسػػت  وصػػلا درترد ػػل جملروقػػل ثػػ  درقوصػػ إتم ثػػ  م اػػإ  ػػ كرة  و      

رػػتل درةل ػػل ذكم صػػروئإت  رلػػم درسػػ د ة. كةقػػتدد دكردت  ثس ف ػػل رلررلرػػإت   ػػر م  ػػل درسنيػػع در ار ػػل ا درقرلػػ م قإثػػل 
 كصروئإت درقرلم دخلإصلم كرإ مكصا ئض كرة  ضإ   دتاود كدرقرإكف ئر ثرلرر صروئإت درقرلم كخربد   سن ػإت درقرلػ م

 ا ةقتدد ك نير م انيع رار ل ك   دملرإيري دررتئويل كدررلر ل.
 درسنيع در ار لم ثاإردت درس د ةم صروئإت درقرلم. الكلمات المفتاحية:
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Abstract  
The study at hand aimed to explore the impact of using digital stories in 

improving some of the reading performance skills of Grade 2 students with 

learning disabilities in Madinah primary schools. 

     The study was applied to a purposive sample of (15) female students 

from Grade 2 students with learning disabilities in the (46
th
 – 94

th
 – 130

th
) 

primary schools in Madinah during the second term of the 1439/1440AH, 

(2018/2019) academic year. 

     The research tools were three digital stories, an observation card for 

each digital story prepared by the researcher. The study employed the 

quaxi-experimental approach where a pre-measurement test was conducted 

on the research tools for the research sample composed of one group. Then, 

the experiment and post-measurement were applied to the research sample 

itself which lasted for a period of four weeks.  

     The Wilcoxon signed-rank test was used to calculate the significant 

differences between the means of the grades of students of the experimental 

group in the pre and post application of the diagnostic test conducted for 

the research tools. However, results revealed that.There are statistically 

significant differences at (0.05≥α) between the mean grades of students of 

the experimental group in the pre and post application of the observation 

card of the reading performance skills (skills of reading loud, skills of 

differentiation, and skills of analysis) in favour of the post application.The 

study has set a set of recommendations of which the most significant is the 

need to employ digital stories to develop reading performance skills of 

female students with learning disabilities, prepare educational courses for 

female teachers highlighting the importance of digital stories in education 

in general and learning disabilities in particular. The researcher also 

recommended the need for concerted efforts and cooperation between 

teachers of learning disabilities and experts of teaching techniques in the 

preparation and design of digital stories according to educational and 

scientific standards. 

Keywords: digital stories, reading performance, learning disabilities 
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 المقدمة:
 درررل ل ىذه كإةا كملإ درقرل ر لم قإ   دملؤ اإت قل؛ دمللسإة درسضإيإ مىم ث  خم جإ و ك ةوي ه ك ار درقرل م اض ل  رت

رقةوي ىػإ  شإثل  درقرل ر ل ئشةل دملنكوثل ا درنك  ةقإدة قل اإ درسإ رر قل؛ دتودةب كإف الزثإن  كخمقلفل دررنإص  ثقرتدة
 درقةور كمكا ا د  إة خإص ل دمل إدي م خمقلف ا م  ت ىإ لل كثرلوثإ  ل يقر   ئةف ة  سن ل در ـو دررإمل مف ك تيثاإم كمبإ

 درررل ل يف ت مبإ درقسن ل ك وظ فاإ ىذه رمو  و ري درقوجو ئشةل خإصم كإف درقرل م ئشةل قإـم ك سن إت كدملاقر  درا يع
 .كدروق  درةفإ ة ث  اتر قإؿ   قل؛ ج ل ك نر ل ةقتدد مجل ث  كذرك درقرل ر ل 

كيرتُّ  وظ ف ثودد كئ ئإت درقرل م كدإلرةرتكين ئشةل يشرل كإ ل قنإص  دملواف درقرل ر م  ثرلم كثقرلم كحمقػول 
 رل ر  كئ ئل  رل ر ل ك سن ل  رل ر ل( ث  مىم ثرإيري جودة درررل ل درقرل ر ل  ملإ رو ث  دكر  إقل ا  ار د دد  ك اا ل 

 (4156درقرلم.  دت ؼم 
كمل يرت خيف؛ قل؛ محت د    كد   ػل درةػربل رلقرلػ م دالرةػرتكينم كثػإ م ػفإه قلػ؛ درررل ػل درقرل ر ػل  د ثػ  درػذم 

 (4154جرلو ث  درسضإيإ د  إ  ل كدملارل دريت  شغل دررتئوير دملاقرر مبجإؿ  سن إت درقرل م.  درقرتمم 
درقرل ر ل ث  خثؿ ثإ مكت و دملؤمت دت كدرترد إتم دريت مكصا ئضػ كرة ك كا  م  ل درقرل م دالرةرتكين ا درررل ل 

(  4114  ػ  ك وظ ػف درقرلػػ م دالرةػرتكينم كثناػإ  وصػػ إت دملػؤمت  درػػتك  د كؿ مل كػ  درقرلػ م دالرةػػرتكين  إثرػل در حػػ ي   
ئإملػػتدرس كدرةل ػػإت كدتإثرػػإت ( درػػيت ةػػإدت ئقحويػػل دملنػػإى  رترد ػػ ل 4114كةػػتكة درنيػػف دالرةػػرتكين  إثرػػل در حػػ ي   

( مف ثػ  دت ػت د ػقثرإر 4154درر ئ ل ة  ثنإى  درةرتكة لم ك وظ ف درقسن إت دالرةرتكة ل. كرإ مكتت درد ػل د ر ػتدف  
 درقرل م دالرةرتكين   ةو يرت ة إ ل ثارل رلررل ل درقرل ر لم كيرود ئإرفإ تة قل؛ قرل ل درقرلم.

سن إت درقرل م دالرةرتكين ا ظاور مشػةإؿ جتيػتة كثقنوقػل ثػ  د  ػإر ب درقرل ر ػلم كات  إىم درقةور دملقاإرع رق
درػػيت  قفػػوؽ ئػػتكرىإ قلػػ؛ د  ػػإر ب درقسل تيػػلم كلإصػػل ا كصػػف دركػػودى  كقػػ ض د حػػتدثم كد ثػػإك  دمل   ةػػل مبحقػػول 

 ةإر دتتيتةم ككإف ث  ئر دملنإى  درترد  ل  كذرك ث  خثؿ مةشةل  وظف خربدت درةإرب درشمني لم رلقةإثل ثع د 
 (4154ىذه درقسن إت درسنيع در ار ل.  درقرتمم 
  كدرقر ػػػإفم 4153  كمئػػػو ثغػػػنمم 4156  كدر اػػػةإث م 4156  كدتػػػ ؼم 4154كاػػػت ذكػػػ  كػػػثن ثػػػ   درقػػػرتمم 

 (  ود ت كدم  دت رلسنيع در ار ل كثناإ:Blocher 2008,  كئلوش م 4153
دإلئػػتدق م كئػػإ خع ثاػػإرة درةثاػػل كدمل كةػػلم كرػػإ  ررػػل قلػػ؛  نر ػػل   ررػػل قلػػ؛  نر ػػل ئرػػى ثاػػإردت درقفةػػري -5

 ثاإردت درقفةري درنإات. 
  ر ز ثفاـو درقرلم ثتل د  إةم كدرقرلم درذديت.  -4
  ررل قل؛  ةوي  ك نر ل ثاإردت دال نيإؿ كدرقودصلم  ود  كإةا مسر ل مك ئني يل مك كقإئ ل.  -3
درشمني ل رلقلر ذ  كذرك ث  خثؿ دملشػإركل كدرقر ػري قػ  درػ ممم ك ر يػ    تقػم درقرث ل درذديت كدرقر ري ق  دهلويل -6

 دملشإق  درف ديل رلرقحتث كدملاقرع قل؛ حت  ود . 
  اإقت قل؛ دإلا إؿ قل؛ د سإ   دررلر ل دريت  قضرناإ درسنيلم كدالىقرإـ هبإ.  -1
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   كد مبرلوثإت  سإ  ل ثنقسإةم ك ةا و ثرإرؼ ثقستثل ا ث محل ث ة ة.  -4
 كدملثرية دتتيتة درقة  سإت ث  در ار ل كدحتة درسنيع مف ( ة Hull&Nelson, 2005ث    كل مشإر كات
  نيػر راإ محاػ  ثػإ ةذد كذرػك ا درفنيػوؿ درترد ػ لم رث ػقمتدـ ئاػاورل ثقإحػل مصػ حا درػيت درقرلػ مم ا  سن ػإت
 دملقح كػلم كدر  ػـو درثإئقػلم درنيػور ثػ   قػلرف درػيت دملقرػتدة  رلو ػإ   درناػإ   مبثإئػل دملمػ ج  رػتُّ  كرػإ كق  ػاإم ك ةوي ىػإ

 .دملو  س ل كدخللف إت درنيويتم كدرقرل   كرسةإت درف تيوم
 كث  دىم دررنإص  دريت ال ئت ث   ود  ىإ ا درسنيع در ار ل كى  كإرقإ :

  د دروداعم كرإ ال كجال درنك : ال ئت ث  مف  رل درسنيل در ار ل كجاإت ةك  خمقلفلم كال  ستـ ئة يسل ع دة ثثل  -5
 ئت ث  ث دقإة كجاإت ةك  دملشإىتم حب ث ال حيتث صتدـ ا كجاإت درنك .

 ؤدؿ ددرث : ية ح  ؤدؿ يثري دىقرإـ دملشإىت كذرك ا ئتديل درسنيلم كحيقفظ ئإىقرإـ دملشإىت  ودؿ ق ض درسنيلم  -4
 ة  مف  قم دإلجإئل ق  دراؤدؿ ا هنإيل درسنيل.

قإ ف  ا درسنيل در ار ل  ػ كرم حػي ي يػت ثػ  ثاػإحل دالىقرػإـ رػتل دملشػإىتم  رػ   حمقول قإ ف :  ود   حمقول -3
 خثؿ درقل ريدتم كدملو  س؛م كةربة درنيوت دية  دالحقفإظ ئإىقرإـ دملشإىت  ودؿ  رتة درر ض.

درنيػػوت: درنيػػوت ا درسنيػػل در ار ػػل ديثػػل دررنيػػب درػػ   لم كي دقػػ؛ مف درنيػػوت ىنػػإ رػػ ل عػػ د  رل ػػ  قلػػ؛ درسنيػػلم  -6
 رةنو دحمل ؾ د  إ   هلإم رذرك ال ئت ث  دالخق إر دت ت رلنيوت حي يةوف ثؤ  دن ةجيإئ إن قل؛ دملشإىت.ك 

د  ػػػلوب: كيسنيػػػت ئػػػو   يسػػػل قػػػ ض درسنيػػػل ثػػػ  ح ػػػث درلغػػػل كدالرفػػػإظ كدرةلرػػػإت دملاػػػقمتثلم كين غػػػ  دف يةػػػوف  -1
 د  لوب ثنإ  إن رلر حلل دررر يل.

م ا درسنيػػل در ار ػػلم  اػػ   ر ػػري صػػإدؽ قػػ  دملشػػإق  دملػػ دد   حاػػإ ا درسنيػػلم دملػػؤ  دت درنيػػو  ل: دملػػؤ  دت قننيػػ  ثاػػ -4
كديةناإ ةسل دملشإىت ث  حإرل ة  حإرػل مخػ ل متإثػإم كديةناػإ ة ػإ ل حإرػل ثػ  دررتاػب رلرشػإىتم كرةػ  ي دقػ؛ ىنػإ 

 د ذر درشتيت ا د قمتدثاإ ك وظ فاإ حي ال  ليت ئنقإ    ل  ل.
إت دريت  نإكرا درسنيع در ار ل مف  وظ فاإ خثؿ درررل ل درقرل ر ل يشجع دملقرلرػر كات درا دررتيت ث  درترد 

( درػػيت مظاػػ ت ةقإ جاػػإ  إقل ػػل  وظ ػػف درسنيػػع در ار ػػل ا  نر ػػل 4156قلػػ؛ درػػقرلم كدرفاػػم كدرقفةػػري  كترد ػػل  دتػػ ؼم 
سنيػػع در ار ػػل درقشػػإرك ل ا درقحنيػػ ل ( درػػيت مظاػػ ت ةقإ جاػػإ  إقل ػػل در4153دملفػػإى م درقةنوروج ػػلم كدرد ػػل  مئػػو ثغػػنمم 
( دريت كشفا ةقإ جاإ ق   إقل ل درسنيل در ار ل ا  نر ػل ئرػى ثاػإردت 4114ك نر ل درس م د خثا لم كدرد ل  ش ر م 
( درػػػيت مئػػػ زت ةقإ جاػػػإ د  ػػػ  دإلجيػػػإ، رلسنيػػػع در ار ػػػلم ,Tutum  (2009درقفةػػػري درنإاػػػت كداليػػػإه كرموىػػػإم كدرد ػػػل

  سإ  ل رفام درننيوص دملس ك ة. ئإقق إرىإ مةشةل
كال شك مف درس د ة ث  مىم ك إ ل كاب دملر  لم  ا  متة  دإلةاإف ث  دال نيإؿ دمل إشػ  ئإملرػإرؼ دإلةاػإة ل ا 
حإ ػػ ىإ كثإ ػػ اإم ك ػػقكل دد رػػإن مىػػم ك ػػ لل ال نيػػإؿ دإلةاػػإف ئرسػػوؿ دإلخػػ ي  كم ةػػإرىمم ئإإل ػػإ ل ة  م  ىػػإ در ػػإر  ا 

(. ك ف درسػ د ة ىػػ  قرػإد درػػقرلم  ةػإف الئػػت 4155ةاػػإة ل ئلئرإدىػإ دملمقلفػػل.  جػإب دو ك خػػ كفم  ةػوي  درشمنيػ ل دإل



 الثاني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي ألاداء مهارات بعض ثحسين في الرقمية القصص استخدام أثر

 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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ثػػ   نر قاػػإ رػػتل  ثث ػػذ صػػروئإت درػػقرلمم كد راػػم هبػػإ ة  د  ضػػل  ةذ ةهنػػإ  اػػال ثاػػرية ح ػػإهتم در وث ػػل.  ق ػػتدررإ  م 
4156) 

( قلػ؛ عروقػػل 62-64م ص 4112دهل جػإ   (م كمئػو 41-54م ص4114كاػت د فػ  كػلن ثػ  شػ يف ك خػ ي   
 ث  درنسإط دريت  تؿ قل؛ م  ل درس د ة كى :

 درس د ة قإثل حإ م ا دكقاإب درةثب دخلربدت دملمقلفل كدملرإرؼ دخلني ل.  -5
 درس د ة يرل درف د يقنيل ئغريه ثارإ   إقتت ئ نام دملاإ إت مك د زثإف.  -4
  م درلغإت د  ل. درس د ة ى  دخلةوة در   ال دملارل ا  رل -3
 ق    ي  درس د ة يقذكؽ درنيغإر د دب كدرس م دريت  س  در دحل درنفا ل. -6

ك قرتد مشةإؿ درنيروئإت دريت ات ينيػإب هبػإ درةإرػبم كثػ  مىػم  لػك درنيػروئإت صػروئإت  رلػم درسػ د ة  ح ػث 
 رػػت درسػػ د ة د جػػ  د  إ ػػ  رلػػقرلم. كىنػػإؾ  ػػ ؽ ئػػر ةةاػػإف اػػإرء دكقاػػب درةثػػري ثػػ  ا د د ػػو كةةاػػإف  خػػ  ال دي ػػل ة  

 (4155م كدخ كفدرس د ة كال يلجل ةر اإ.  جإب دو 
  ل درس د ةم ك  كرة ة سإف ثاإردهتػإم كم  ػل د خػذ ئإ  ػإر ب درثزثػل رقنر قاػإ كدرقػتريب قل اػإ  ةػإف ثػ  كةك دن  

درودجب دالىقرإـ ئرثج درقلخ  ا ة سإف ثاإردت درس د ةم ال  رإ رتل درةل ل ذكم صروئإت درػقرلمم كدرػيت هنجػا ئثدةػإ 
 ثػػ  درػػذم يقةلػػب زيػػإدة درػػوق  ئل  ػػل ة سػػإهنم ملاػػإردت درسػػ د ة    إ ػػل دعاػػم ا  نيػػوؿ درةػػثب دررػػإدير رقرلػػ رام  د

ئإقق إرىإ ث  دملنيإدر د  إ  ل رقرل رامم كد ددة در   ال رقحني لام ا ئس ل دملودد درترد  ل  كررل ىذه درفئل ثػ  د ج ػإؿ 
إردت  درسػػ د ة دتا يػػل/ درقر  ػػ /  قةلػػب ث يػػتد ثػػ  در قإيػػل كدالىقرػػإـ ئاكاػػإهبم دملاػػإردت د  إ ػػ لم كدرػػيت ا ثسػػتثقاإ ثاػػ

 درقحل ل(.
ح ػػػث  ةرػػػػ  م  ػػػػل ة سػػػإف دملاػػػػإردت رػػػػتل درةإر ػػػإت ذكدت صػػػػروئإت درػػػػقرلم ا مهنػػػإ قننيػػػػ  م إ ػػػػ  ا درررل ػػػػل 
درقرل ر لم ئل ى  دروظ فل د  إ  ل رلرتر لم كث  م اإ ثاػإرة درسػ د ة كدرػيت ثػ  درضػ كرم دررتك ػ  قل اػإم كدراػر  ترلاػإ 

ثاقول ث  دإل سإف ئإرنا ل رلةإر إتم كات مشإر دررتيت ث  دررتئوير ة  م  ل ة سإف ثاإردت درس د ةم ث  ئ نام قل؛ مقل؛ 
 ( كثناإ:4155  درشوية م 4154 مئو ديلم 
 درس د ة مددة  ني ل رلرودد درترد  ل. -5
 درس د ة مددة الكقاإب دملر  ل كدرثسإ ل كدال ثع. -4
 لم كدكقاإب دملاإردت درلغويل د خ ل.درس د ة ثتخل دإلةاإف ة  درلغ -3
  ررل درس د ة قل؛  سويل درذى . -6

كرػػإ دف  س ػػ  د ىػػتدؼ دملةلوئػػل إلذمػػإح ئػػ دث  صػػروئإت درػػقرلم مصػػ و اإ رػػإن قلػػ؛ ثػػتل  ػػود   كد ػػقمتدـ كإ ػػل 
قنو ا مم عإؿ  درقسن إت درقرل ر ل ا  رل م ىؤال  درةثب ددخل غ ؼ دملنيإدرم كدرررل ا عإؿ صروئإت درقرلم خيقلف

 خ   ح ث ةف درقثث ذ ذكم صروئإت درقرلم حبإجل ثإ ل ة  دملاإقتة ئشي مةودقاإ كك إ لاإم كيقةلب ذرك  ود   كإ ل 



 الثاني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي ألاداء مهارات بعض ثحسين في الرقمية القصص استخدام أثر

 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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دإلثةإةإت در ش يل كدرقسن لم كد قمتدثاإ دال قمتدـ دملنإ ب  ثع ث دقإة درف كؽ درف ديل ئر درقثث ذ م نإ  دخق ػإر درقسن ػل. 
 (5646قشإريل درقمنيني ل رنيروئإت درقرلمم  دجملروقل دال 

كث  دملثحظ مف ذكم صروئإت درقرلم حبإجل ة   وظ ػف درقرلػ م دالرةػرتكين كدرقسن ػإت دملاػإةتة ئشػي مةودقاػإ ا 
درررل ل درقرل ر ل  رذد  ام حيقإجوف ة   امري  لػك درقسن ػإت درقرل ر ػل ا  ػ ئ قامم ك س ػ  مىػتدؼ قرل ػل درػتث  كدخلةػل 

ئويػل درف ديػػل درػػيت  قرإثػػل ثػع دملػػقرلم ئشػػةل  ػػ دم  ئنػػإ  قلػ؛ ةػػودح  درسػػوة كدرضػػرف رتيػوم كرػػ   قحسػػ  ىػػذه د ىػػتدؼ دررت 
 (4151مج رإن ةال ث  خثؿ د رتد  ج إت  رل ر ل ثنإ  ل هلمم ك سإن رستردهتم كةثةإةإهتم.  ث زكؽم 

( دريت مظا ت 4112در ار لم كثناإ درد ل  ؿ مت م  كات كشفا ةقإ   دررتيت ث  درترد إت ق  دإل إر دإلجيإئ ل رلسنيع 
ةقإ جاػػػإ  إقل ػػػل د ػػػقمتدـ درسنيػػػع دملاػػػجلل قلػػػ؛ د اػػػ دص دملتعػػػل ا قػػػثج صػػػروئإت درسػػػ د ة دتا يػػػلم كدرد ػػػل زغلػػػوؿ 

( دريت مظا ت ةقإ جاإ دإل إر دإلجيإئ ل ال قمتدـ درسنيع در ار ل ا  نر ل  ني ل ذكم صروئإت درقرلم ا ثػإدة 4152 
( درػيت مظاػ ت ةقإ جاػإ م ػ  درسنيػع در ار ػل ا  رلػ م ثاػإرة Strassman, B, 2012در يإ ػ إتم كدرد ػل  ػرتدمسإف  

 درةقإئل رلةثب درنيم.
( ة  مف رقسن ػػػإت درقرلػػػ م م ػػػ دن كدكردن ك ػػػريدن ا دكقاػػػإب درةثػػػري ثػػػ  4116  كزيقػػػوفم4156كيشػػػري  ق ػػػت دررػػػإ  م

 قرل م ياإقت ذكم صروئإت درقرلم قل؛ دكقاإب ئرى دملاإردت د  إ  لم ثثل:دملاإردتم ك وظ فاإ كد قمتدثاإ ا در
دكقاػػإب د  فػػإؿ ذكم صػػروئإت درػػقرلم رلراػػإردت د كإددي ػػل درثزثػػل رقةػػ فام ثػػع دجملقرػػع دحملػػ   هبػػم: ك قةلػػب  -5

 رلػػم ثاػػإرة رػػذكم ثشػػإىتة د دد م كدمإر ػػل ىػػذد د دد م ككث ػػإ يقةلػػب دال ػػقرإةل ئو ػػإ ل  سن ػػل  رل ر ػػلم  رػػثث 
صػػروئإت درػػقرلم يةػػوف قػػ    يػػ  عروقػػل ثػػ  دإلجػػ د دت درػػيت  قضػػر  ثشػػإىتة  ػػ لم   ػػتيوم يرػػ ض جملروقػػل ثػػ  

 دملقرلررم يسوثوف  ر ع درنودح  دمل   ةل ئقلك دملاإرة درثـز  رلراإ.
إت دملمقلفػػلم كجرػػل ةثةإة ػػل  ةػػ در دخلػػربدت: ثػػ  خػػثؿ ة إحػػل درف صػػل رػػذكم صػػروئإت درػػقرلم ال ػػقمتدـ درقسن ػػ -4

 دالحقةإؾ ئر درقلر ذ ث  ذكم صروئإت درقرلم كثإ   قرلرو ث إش دن. 
 ف ت  سن إت درقرلػ م درقلر ػذ ثػ  ذكم صػروئإت درػقرلم ا جرػل دخلػربدت درقرل ر ػل مكثػ   إقل ػلم كمئسػ؛ م ػ دنم كماػل   -3

 دحقرإالن رلنا إفم كرإ  ف ت ا ك  ا  دملرلوثإت دملستثل.
رقرلػػػ م ثػػػ  درنيػػػروئإت درقرلر ػػػل  مبػػػإ ياػػػإقت ا  اػػػر  ػػػ ص  رلراػػػمم كزيػػػإدة   صػػػام دإلئتدق ػػػلم  سلػػػل  سن ػػػإت د -6

 كدملان ل.
كئنإ ن قل؛ ثإ      كا  د إجل ال د قمتدـ درسنيع در ار ل ا  رل م درةل ل ذكم صروئإت  رلم درس د ة رقحار 

إد ئ ئػػل  اػػإقت قلػػ؛ د ػػقثإرة دد ر ػػل درةل ػػلم كحػػثام قلػػ؛ ثاػػإردت درسػػ د ة  درسػػ د ة تا يػػلم درقر  ػػ م درقحل ػػل(  كذرػػك إلجيػػ
كرػإ  اػإقت درقفإقل درنش  ثع دملإدة درقرل ر ل  ا جو كدار  ا يب ث  ثػتدركام د اػ لم  قجرػل درةل ػل ينجػذئوف ةر اػإم  
 لقحس .قل؛ د قغثؿ ةسإط درسوة رتل درةل ل ذكم صروئإت درقرلمم ك ق و هلم  س   مىتدؼ مكث  كدار ل كاإئل ل ر
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 مشكلة البحث:
ةك دن رلحإجل ة   و ري حمقول  رل ر  ياإقت ذكم صروئإت درقرلم قل؛ يإكز صروئإهتمم كا ظل قػتـ كجػود ثػإ 
ياػػت حإجػػػإهتمم كػػػإف الئػػت ثػػػ  كجػػػود ك ػػإ ل  ضػػػف  قلػػػ؛ يػػػوثام دملتر ػػ  الػػػ ثن ثػػػ  دملقرػػلم كمبػػػإ مف دملقرلرػػػر ثػػػ  ذكم 

رػػقرلمم كقػػتـ دملشػػإركل درفرإرػػل ا درنيػػفم كقػػتـ صػػروئإت درػػقرلم يرػػإةوف ئشػػةل خػػإص ثػػ   ػػلخ  درد ػػ م كقػػ كؼ قػػ  د
درةثال ا درس د ةم كثشإكل ا ةة  درةلرإت كة سػإف دملاػإردتم  ػإف دملرلرػر حبإجػل ثإ ػل ملثػل  لػك درو ػإ ل دملاػإقتة. 

 (4154م كدخ كف خنيإةل 
ـ ثػ  خثهلػإ ثػ  كث  خثؿ ثإ روحظ مف درةل ل ذكم صروئإت درقرلم ينجذئوف ئشةل ك ري رلقسن لم ككل ثإ يسػت

ثرلوثإت كدركس مكث  ث  درةػ ؽ درقسل تيػل ا درقػتريل  رػذد كػإف ثػ  درضػ كرم در حػث قػ  د ػرتد  ج إت ك ر ػإت   دقػ  
 درف كؽ درف ديل ئ نامم ك قود   ثع ث وهلم كدحق إجإهتم.

ل ذكم دإلقإاػل ا كرإ مكصا دررتيت ث  دملػؤمت دت كدرنػتكدت ئضػ كرة  وظ ػف درقةنوروج ػإ كدرقسن ػل دملاػإقتة خلتثػ
دملؤ اإت درقرل ر ل دملمقلفلم كد قش دؼ د إؽ درقةور قل؛ درقة  سإت رقاا ل د قمتدثاإ ك وظ فاإ ا ختثقام كدرقر ؼ 
قل؛ دحتث درو إ ل كدخ  ثاػقجتدت درقةنوروج ػإ درػيت  ػتـ ىػذه درفئػلم ك ويػل ثسػ ردت دررتئ ػل دخلإصػل د  ثسػ ردت غػري 

قل؛  فر ل قرل ل  نر ل درستردت كدملاإردت رتل درتدر رم كثناػإم ثػؤمت  درقوجاػإت د تيثػل ا  كرا ل  إك  دروداع ك ررل
(م كدملػػػؤمت  دررلرػػػ  4153(م كدملػػػؤمت  درػػػتك  رقوظ ػػػف درقسن ػػػل خلتثػػػل ذكم دالحق إجػػػإت دخلإصػػػل  4154دررتئ ػػػل دخلإصػػػل  

 (.4154جملقرع  دراإئع رتث  كمتةر د شمإص ذكم دالحق إجإت دخلإصل ا درقرل م كد
كاػػػت م  قػػػا ةقػػػإ   دررتيػػػت ثػػػ  درترد ػػػإت م  ػػػل درقسن ػػػل ا  نر ػػػل  نيػػػ ل ذكم دالحق إجػػػإت دخلإصػػػل قإثػػػل كذكم 

( درػيت كشػفا قػ  م ػ  د ػقمتدـ م ػلوب ركديػل درسنيػل در ار ػل ا 4151صروئإت درقرلم خإصلم ثػ  ئ ناػإ درد ػل شػة   
( درػػيت  وصػػلا ة  م  ػػل Bratitsis, 2015لم. كدرد ػػل ئػػ د  قل   نر ػػل دهلويػػل درثسإ  ػػل رذ فػػإؿ ذكم صػػروئإت درػػقر

درسنيػػػع در ار ػػػل ا  ر يػػػ  درػػػذكإ  دالجقرػػػإق  كدررػػػإ ف  رػػػتل عروقػػػل ثػػػ  د  فػػػإؿ دررػػػإدير كد  فػػػإؿ دملنيػػػإئر ئة ػػػف 
درقرلم ( دريت كشفا ق   إقل ل درسنيع در ار ل ا  نر ل  ني ل درةثب ذكم صروئإت 4152درقوحتم كدرد ل زغلوؿ  

 ا ثإدة در يإ  إت.
 دمػإ ة   وظ ػف درقسن ػل ا  رلػ م ذكم صػروئإت درػقرلمم ا د إجػل د إر ػل درترد ػل ثشػةلل  ػتدت  سػت دمػإ  ػ  

كدملشػإركل  درػقرلمم قلػ؛ ك فػ ىم درةل ػلم دىقرػإـ  ثػري  إقلػل  ػتريل   يسػل درنيػروئإت  ئإ ػقمتدـ ىػذه قػثج ياػقتق 
 كىػ  درترد ػلم ىػذه  ةػ ة ة رػا ىنػإ كثػ  ةشػإط ك شػوي م ثػ  ئػو  قرقػع ملإ در ار ل  درسنيع ئإ قمتدـ كذرك دإلجيإئ لم

 درد ل م   درسنيع در ار ل ا  ار ئرى ثاإردت درس د ة رتل درةل ل ذكم صروئإت  رلم درس د ة.
 ح ث  ار؛ درترد ل د إر ل ة  دإلجإئل ق  درقاإؤؿ در   ل درقإ :

ية في تحسين بعض مهارات األداء القرائي لدى طالبات صعوبات التعلم في ما أثر استخدام القصص الرقم
 الصف الثاني االبتدائي بمدارس المدينة المنورة؟

 :دإل  ل درف ق ل د  ئلل در   ل دراؤدؿ ىذد ث  كين ث 
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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 د قمتدـ درسنيع در ار ل قل؛ مدد  درةإر إت ذكدت صروئإت درقرلم ا ثاإرة درس د ة دتا يل؟ثإ م    -5
 د قمتدـ درسنيع در ار ل قل؛ مدد  درةإر إت ذكدت صروئإت درقرلم ا ثاإرة درقر   ؟ثإ م    -4
 د قمتدـ درسنيع در ار ل قل؛ مدد  درةإر إت ذكدت صروئإت درقرلم ا ثاإرة درقحل ل؟ثإ م    -3

 فرضيات البحث:
  ار؛ درترد ل د إر ل الخق إر صحل درف كض درقإر ل:

( ئػػػر ثقو ػػػػة  ر ػػػب درجػػػػإت  إر ػػػإت دجملروقػػػػل α ≤ 1.11ثاػػػػقول درتالرػػػل   يوجػػػت  ػػػ ؽ ددؿ ةحنيػػػػإ  إن قنػػػت -5
 درقج ي  ل ا درقة    درس ل  كدر رتم ر ةإال دملثحكل ملاإرة درس د ة دتا يل.

( ئػػػر ثقو ػػػػة  ر ػػػب درجػػػػإت  إر ػػػإت دجملروقػػػػل α ≤ 1.11يوجػػػت  ػػػ ؽ ددؿ ةحنيػػػػإ  إن قنػػػت ثاػػػػقول درتالرػػػل   -4
 در رتم ر ةإال دملثحكل ملاإرة درقر   .درقج ي  ل ا درقة    درس ل  ك 

( ئػػػر ثقو ػػػػة  ر ػػػب درجػػػػإت  إر ػػػإت دجملروقػػػػل α ≤ 1.11يوجػػػت  ػػػ ؽ ددؿ ةحنيػػػػإ  إن قنػػػت ثاػػػػقول درتالرػػػل   -3
 درقج ي  ل ا درقة    درس ل  كدر رتم ر ةإال دملثحكل ملاإرة درقحل ل.

 أهداف البحث:
 درقإر ل:هتتؼ درترد ل د إر ل ة  حمإكرل  س   د ىتدؼ 

 د قمتدـ درسنيع در ار ل قل؛ مدد  درةإر إت ذكدت صروئإت درقرلم ا ثاإرة درس د ة دتا يل.درقر ؼ قل؛ م    -5
 د قمتدـ درسنيع در ار ل قل؛ مدد  درةإر إت ذكدت صروئإت درقرلم ا ثاإرة درقر   .درةشف ق  م    -4
 وئإت درقرلم ا ثاإرة درقحل ل.د قمتدـ درسنيع در ار ل قل؛ مدد  درةإر إت ذكدت صرم    تيت  -3

 أهمية البحث:
  قرثل م  ل ىذه درترد ل ئإهنإ  ار؛ د :

  ار ئرى ثاإردت درس د ة رتل درةل ل ذكم صروئإت  رلم درس د ة ئإ قمتدـ درسنيع در ار ل. -5
 ك   رقام.دملاإ ل ا  ار م إر ب درقرل م  كذرك ئاقتدد انيع رار ل ثنإ  ل خلنيإ ع ذكم صروئإت درقرلم  -4
ةجيػػإد م ػػػلوب  رل رػػػ  حػػتيث يرقرػػػت قلػػػ؛ درقسن ػػػلم كخيقلػػف قػػػ  د  ػػػإر ب درقسل تيػػل دملق رػػػل ا  رلػػػ م درةل ػػػل ذكم  -3

 صروئإت درقرلم.
  و ري ئ ئل  رل ر ل  رقرت قل م لوب دتذب كدرقشوي   رقحار ثاإردت درس د ة رتل درةل ل ذكم صروئإت درقرلم. -6

 حدود البحث: 
 إ تكد درقإر ل:درق ثا درترد ل ئ

 داقني ت درترد ل قل؛  ثث ثاإردت: ثاإرة درس د ة دتا يلم ثاإرة درقر    ئر درثـ درشرا ل  :د تكد دملو وق ل
 كدرسر يلم ثاإرة  ل ل دترل ة  كلرإت كدرةلرإت ة  ثسإ ع كمصودت.

  ملتينل دملنورة.( ئإ531-46-64 د تكد دملةإة ل:   سا درترد ل ا دملتدرس دالئقتد  ل درػ 
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 ىػ. ح ث ئتمت 5661-5634درفنيل درترد   درثإين ث  دررإـ درترد   ررإـ  ا درترد ل در ثن ل:   سا د تكد
 ىػ( كد قر   ة  ساإ  ثث م إئ ع.5634/ 41/4ا يـو دالحت دملود    

 درنيف درثإين دالئقتد  .داقني ت درترد ل قل؛ ق نل ث  درةإر إت ذكم صروئإت  رلم درس د ة ا  :د تكد در ش يل 
 مصطلحات البحث:

 األثر:
( ئلةو: "اترة دررإثل ثو ػوع درترد ػل قلػ؛  س ػ  ةق جػل ةجيإئ ػلم رةػ  ةذد دةقفػا 31م ص4114كير  و ةئ دى م  

 ىذه درنق جل كمل  قحس م  اف دررإثل ات يةوف ث  د   إب دمل إش ة  تكث  تدق إت  ل  ل". 
جل دريت حيت اإ د قمتدـ درسنيع در ار ػل ا  اػر ثاػإردت   درسػ د ة دتا يػلم درقر  ػ م درنق  ويُعرف إجرائياً بأنه:

 كدرقحل ل( رتل درةإر إت ذكدت صروئإت درقرلم ا درنيف درثإين دالئقتد   مبتدرس دملتينل دملنورة.
 القصص الرقمية:
درلفكػ  رلسنيػلم كقػتد  ئلهنإ "قرل ل  شػرل درػتث  ئػر دراػ د (Norman, 2011, p.467) ق  قاإ ةورثإف

 ث  دمل   إت كدملو  س؛ كدرقسن إت د تيثل رقح ي  درسنيل كثشإركقاإ".
:  ػػػػثث انيػػػػع ثرػػػػتة ثػػػػ  ا ػػػػل در إحثػػػػل ئإ ػػػػقمتدـ ثواػػػػع دة ر ةػػػػ  وتُعرررررف القصررررص الرقميررررة إجرائيرررراً بأنهررررا  

Animaker)قرتدة ث   در  ػـو دملقح كػل (م رر ض ثاإرة درس د ة دتا يل كدرقر    كدرقحل لم ك قضر  درسنيل درو إ   دمل
 كدرثإئقل كدرنيور دملقح كل كدرثإئقل كثسإ ع درف تيو كد صودت(.

 القراءة:
(: ئلهنإ: "قرل ل قسل ل ىإد ل يقم ث  خثهلإ درقر ؼ قل؛ در ثوز دملةقوئلم كدرنة  56م ص 4154ير  اإ قوض  

 هبإم ك اراإم كدرقفإقل ثراإ".
قرل ل قسل ل  شرل ةدردؾ در ثوز دملةقوئلم كدرنة  هبإم ك اراإم ك  مجقاإ ة  م ةإرم : وتُعرف القراءة إجرائياً بأنها

 دمإ يؤدم ة   ام درةإر إت ذكدت صروئإت درقرلم ا درنيف درثإين دالئقتد   رلرإدة دملس ك ة.
 صعوبات التعلم:

ل د  إ ػ ل درػيت  شػرل ( ئلهنإ:" د ػة دب ا قرل ػل مك مكثػ  ثػ  درررل ػإت درنفاػ 511م 4154ير  اإ يو ف  
درفام مك د قمتدـ درلغل ةةسإن ككقإئلم ك كا  ا د ة دب درسترة قل؛ دال قرإع كدرقفةري كدرةثـ كدرس د ة كدرةقإئػل كةجػ د  

 درررل إت د اإئ ل".
: د ػػة دب دك انيػػور رػػتل درةإر ػػإت ثػػ  ذكدت صػػروئإت درػػقرلم ا  اػػم وتُعرررف صررعوبات الررتعلم إجرائيرراً بأنهررا

دملنةوال دك دملةقوئلم كمت  شم نيام ئإ قمتدـ دالخق إردت درقشم ني ل ئلهنم يرإةوف ث  صروئإت  رلم ا د  لم كمتا درلغل 
ةحإرقام ث  ا ل دتاإت دملمقنيل ا ثتدر ام  حب ػث يقلسػوف  رلػ رام د كػإددي  ا ثػإدة درلغػل درر ئ ػل رػ رى درواػا مك  

 د كإددي  ا ثإدة درلغل درر ئ ل ثع ما دهنم ث  درفئل دررر يل ةفااإ. كلو ا غ ؼ دملنيإدر رلقتين درود و ا  ني لام
 الدراسات السابقة:
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ىت ا درترد ل ة  درقرػ ؼ قلػ؛ م ػ  دخػقثؼ رػ  قػ ض دملثػريدت در نيػ يل ا درسنيػع  (:8108دراسة الغامدي )     
دمل حلػل دالئقتد  ػل مبنةسػل در إحػلم كرقحس ػ   در ار ل رقنر ل ئرى ثاإردت درفام درس د   درنستم كدال قنقإج  رتل  لر ػذدت

(  لر ذة ث   لر ذدت درنيف 26مىتدؼ درترد ل د قمتثا در إحثقإف دملنا  ش و درقج ييبم ك ةوةا ق نل درترد ل ث   
ود درثإين دالئقتد  م كمتثلا مدكدت درترد ل ا دخق إر ثاإردت درفام درس د   درنستم كدال قنقإج م ككشفا درنقإ   ق  كج

( ئر ثقو   درجإت دجملروقل درقج ي  ل د ك  دريت د قمتثا  ر  قػ ض 1.11  ؽ ددؿ ةحنيإ  إ قنت ثاقول دالرل  
دملثريدت در ني يل درودار ل( كدجملروقل درقج ي  ل درثإة ل دريت د قمتثا  ر  ق ض دملثريدت در ني يل در ث يل( ا درقة    در رتم 

 ة ل.رنيإحل دجملروقل درقج ي  ل درثإ
ىػػػت ا درترد ػػػل ة  درةشػػػف قػػػ   ػػػ كرة ةدخػػػإؿ  ةنوروج ػػػإ (:Preradovic, 2016دراسرررة بريرادوفررراي  )     

دملرلوثإت كدال نيإالت ث  خثؿ درسنيع در ار ػل ا درقرلػ م ا ػل دملتر ػ  كل ػإس رلح ػإة ا دررنيػ  در ارػ م كثر  ػل م ػ  
در يإ ػػػ إت كثاػػػإردت درسػػػ د ة كدرةقإئػػػل قلػػػ؛ د إ ػػػوب ا د ػػقمتدـ درسنيػػػع در ار ػػػل قلػػػ؛ د  فػػػإؿ ا دإلذمػػػإز ا ثنػػإى  

(  ػػنودت ا  2-4ث حلػػل ثػػإ ا ػػل دملتر ػػل. كد  رػػا درترد ػػل دملػػنا  درقجػػ ييبم ك ةوةػػا ق نػػل درترد ػػل ثػػ  م فػػإؿ در ك ػػل  
فا درنقػإ   ك كد  إم كمتثلا مدكدت درترد ل ا دخق إر دروق  مباإردت درةر  و  م دخق إر  ني ل  رلرفإى م در يإ  لم ككشػ

مف  ػػ د درسنيػػع در ار ػػل ا ث حلػػل درةفورػػل دمل ةػػ ة ياػػام ا  ةػػوي  كػػل ثػػ  ثاػػإردت در يإ ػػ إت م كدرسػػ د ة كدرةقإئػػل قلػػ؛ 
د إ ػػػػوبم ثػػػػػع زيػػػػإدة دد ر ػػػػػل د  فػػػػإؿ رمػػػػػو درػػػػػقرلمم كرػػػػإ مك ػػػػػحا درنقػػػػإ   د إجػػػػػل ة  ةدخػػػػإؿ  ةنوروج ػػػػػإ دملرلوثػػػػػإت 

درقرلم دملناج  رذ فإؿ د صغ   ننإ هبتؼ  ر يػ ىم رلنجػإح ا خمقلػف عػإالت  كدال نيإالت ا ةكإـ درقرل م دمل ة  رتقم
 درقنر ل.
ىػػت ا درترد ػػل ة  درقرػػ ؼ قلػػ؛ م ػػ   وظ ػػف درسنيػػع در ار ػػل ا  نر ػػل ثاػػإردت درفاػػم (:8106دراسررة التتررري )     

(  لر ػذد 26ةػا ق نػل درترد ػل ثػ   درس د   رتل  ثث ذ درنيف درثإرث د  إ  . كد  رػا درترد ػل دملػنا  درقجػ ييبم ك ةو 
ا درنيػػف درثإرػػث دالئقػػتد  م كمتثلػػا مددة درترد ػػل ا دخق ػػإر ثاػػإردت درفاػػم درس د ػػ م ككشػػفا درنقػػإ   قػػ  د  ػػ  دإلجيػػإ، 
رقوظ ف درسنيع در ار ل ا  نر ل ثاإردت درفام درس د   رتل  ثث ذ درنيف درثإرػث دالئقػتد    ح ػث  وصػلا ة  كجػود 

رل ةحنيإ  ل ئر ثقو   درجإت  ثث ذ دجملروقل درقج ي  ل كثقو   ما دهنم ا دجملروقل درضإئةل ا درقة      كؽ ذدت دال
 در رتم الخق إر ثاإردت درفام درس د   رنيإحل  ثث ذ دجملروقل درقج ي  ل.

ردت دال ػػقرإع ىػػت ا درترد ػػل ة  درقرػػ ؼ قلػػ؛  إقل ػػل درسنيػػع در ار ػػل ا  نر ػػل ثاػػإ (:8106دراسررة الحربرري )     
درنإات ا ثس ر درلغل دإلذمل  يػل رػتل  لر ػذدت دمل حلػل درثإةويػل. كرقحس ػ  مىػتدؼ درترد ػل د  رػا در إحثقػإف دملػنا  دروصػف  

(  لر ػذة ثػ   لر ػذدت دمل حلػل درثإةويػلم كمتثلػا مدكدت درترد ػل ا 66كدملنا  ش و درقج ييبم ك ةوةػا ق نػل درترد ػل ثػ   
رإع درنإاػػت كدخق ػػإر ثاػػإردت دال ػػقرإعم ككشػػفا درنقػػإ   مف درقػػتريل ئإ ػػقمتدـ درسنيػػع در ار ػػل ذك اإ رػػل مباػػإردت دال ػػق

  إقل ل ك رية ا  نر ل ثاإردت دال قرإع درنإات رتل  لر ذدت دمل حلل درثإةويل ا ثس ر درلغل دإلذمل  يل ا ثتينل در يإض.
م   د ػقمتدـ درسنيػل در ار ػل ا  نر ػل ثاػإردت دال ػقرإع  ىت ا درترد ل ة  د قسنيإ  (:8106دراسة أبو عفيفة )     

درنش  كدرقفةري دإلئتدق  رةل ل درنيف درثإرث د  إ   ا ثإدة درلغل درر ئ لم كرقحس   مىتدؼ درترد ل د  را در إحثقػإف 
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متثلػػا مدكدت (  إر ػإن ك إر ػػل ثػػ   ل ػػل درنيػػف درثإرػػث د  إ ػػ م ك 34دملػنا  شػػ و درقجػػ ييبم ك ةوةػػا ق نػػل درترد ػػل ثػػ   
درترد ل ا دخق إر دال ػقرإعم كدخق ػإر درقفةػري ا  ػو  اػتردت درقفةػري دإلئػتدق   درةثاػلم كدمل كةػلم كدالصػإرل(. ككشػفا 
درنقإ   ق  كجود  ػ كؽ ذدت دالرػل ةحنيػإ  ل ئػر ثقو ػةإت درجػإت  ل ػل درنيػف درثإرػث د  إ ػ  ا دخق ػإر دال ػقرإع 

 درر ئ ل  رنيإحل دجملروقل درقج ي  ل.كدرقفةري دإلئتدق  ا ثإدة درلغل 
ىػت ا درترد ػل ة  درقرػ ؼ قلػ؛  إقل ػل ئرػى درسنيػع درقفإقل ػل دملةػورة ا  نر ػل ثاػإردت  (:8108دراسة علي )     

درسػػ د ة دإلرةرتكة ػػل ا درلغػػل درر ئ ػػل رقثث ػػذ درنيػػف دخلػػإثل دالئقػػتد  . كرقحس ػػ  مىػػتدؼ درترد ػػل د  رػػا در إحثقػػإف دملػػنا  
(  لر ذ ك لر ذة ث  درنيف دخلإثل دالئقتد  م كمتثلا مدكدت درترد ل ا اإ رل 564يبم ك ةوةا ق نل درترد ل ا  درقج ي

ة   4ثاإردت درس د ة دإلرةرتكة ل درثزثل رقثث ذ درنيف دخلإثل دالئقتد  م كاإ رل ثرإيري دخق إر انيع د  فإؿ ث     
سنيع درقفإقل ل دملةورة ا  نر ل ثاإردت درس د ة دالرةرتكة ل ا درلغل درر ئ ل  نلم ككشفا درنقإ   ق  د    دإلجيإ، رل 54

رقثث ذ درنيف دخلإثل دالئقتد    ح ث م  قا درنقػإ   كجػود  ػ كؽ ذدت دالرػل ةحنيػإ  ل ئػر ثقو ػةإت درجػإت  ثث ػذ 
ي  ل درثإرثل دريت ا مت درسنيع درقفإقل ل دجملروقإت درقج ي  ل درثثث ا ثاإردت درس د ة دالرةرتكة ل  رنيإحل دجملروقإت درقج  

 دملةورة.
ىت ا درترد ل ة  درةشػف قػ  م ػ  درسنيػل دحملو ػ ل ا دال ػق رإب درس د ػ  رػتم م فػإؿ  (:8101(العويدي  درد ل    

( 63درنيػػف درثػػإين دالئقػػتد  م كرقحس ػػ  مىػػتدؼ درترد ػػل د  ػػع در إحػػث ملػػنا  شػػ و درقجػػ ييبم ك ةوةػػا ق نػػل درترد ػػل ا  
 إرب ث   ثب درنيػف درثػإين دالئقػتد  م كمتثلػا مدكدت درترد ػل ا دخق ػإر حػوؿ كػل انيػل ثػ  درسنيػع درػثثث يسػ ل 
دال ق رإب درس د   مباقوي و د  ا كدال قنقإج . ككشفا درنقإ   ق   فوؽ دجملروقل درقج ي  ل دريت در ػا درسنيػل دحملو ػ ل 

 ث  ثاقويإت درس د ة دال ق رإئ ل  د  ا كدال قنقإج (. قل؛ دجملروقل دريت در ا درسنيل دملة وقل ا كل  
 أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:     
  قف  درترد ل د إر ل ثع درترد إت دراإئسل دريت د قمتثا دملنا   ش و درقج ييب(. -5
 اقسلم كىو  درسنيع در ار ل(. قف  درترد ل د إر ل ثع درترد إت دراإئسل ث  ح ث دملقغري دمل -4
 قلف درترد ل د إر ل ق  درترد إت دراإئسل ث  ح ث دملقغري درقإئع  ح ث  نوقا دملقغريدت درقإئرل ا درترد إت  -3

 دراإئسلم ا حر كإف دملقغري درقإئع ا درترد ل د إر ل  ثاإردت د دد  درس د  (.
 دريت د قمتثا ئةإال ثثحكل كلددة ا درترد ل. قف  درترد ل د إر ل ثع درترد إت دراإئسل  -6
  قف  درترد ل د إر ل ثع ئرى درترد إت دراإئسل ث  ح ث دخق إر درر نل ث  دمل حلل داليقتد  ل.  -1
 قلػػف درترد ػػل د إر ػػل ثػػ  ح ػػث درر نػػل ثػػع ئرػػى درترد ػػإت دراػػإئسل درػػيت   سػػا قلػػ؛ م فػػإؿ در ك ػػلم كقلػػػ؛  -4

  إر إت دمل حلل درثإةويل.
 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:     

 د قفإدت درترد ل د إر ل ث  درترد إت دراإئسل   رإ يل :
 درقر ؼ قل؛ جاود در إحثر ا عإؿ درسنيع در ار ل كك ف ل  ة  ساإ. -5
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 ئنإ  مدكدت در حث كدملقرثلل ا  انيع رار لم ئةإاإت ثثحكل(. -4
 دملنإ  ل رلقحس  ث      إت درترد ل. تيت د  إر ب دإلحنيإ  ل  -3
 دال قفإدة ث  درنقإ   ا  تق م ةقإ   درترد ل د إر ل. -6

 إجراءات البحث:
 منهج الدراسة:

الخق ػػإر  ػػ كض در حػػث كدإلجإئػػل قػػ  م ػػئلقو مت د ػػقمتدـ دملػػنا  شػػ و درقجػػ ييبم كىػػو د ةاػػب رة  رػػل در حػػػث  
 دكدت درترد ل قل؛ عروقل كدحتة ق  ة    درقج ئلم ق  ة    درس إس  رستر و قل؛  س   مىتد وم كيقرثل ا ا إس ا ل 

 ئرتيإن قل؛ ق نل در حث ذدهتإ.   
 مجتمع الدراسة:   

يقةوف عقرع درترد ل د إر ل ث  مج ع درةل ل ذكم صروئإت  رلم درس د ة ا درنيف درثإين دالئقتد   ئإملتينل دملنػورة 
 ىػ.5661-5634ررإـ 
 الدراسة:عينة 

مثإ ق نل درترد ل  ست  ةوةا ث   إر إت صروئإت درقرلم ا درنيف درثإين دالئقتد   ئإملتينل دملنورةم كئل  قتدى  
(  إر ػػلم كمت دخق ػػػإر ق نػػػل درترد ػػل ئة يسػػػل انيػػػتيلم كذرػػػك ئاػػ ب ةوق ػػػل ق نػػػل درترد ػػػل  ح ػػث جيػػػب مف  ةػػػوف ثػػػ  51 

  ة ا ث حلل درد  ل حمتدة كثاإردت حمتدة.درةإر إت درثيت يرإةر ث  صروئإت  رلم درس د
 أدوات الدراسة: 

 رقحس   مىتدؼ درترد ل كدخق إر صحل     إهتإم مت ةقتدد مدكدت درترد لم كدريت متثلا ا:
 أواًل: القصص الرقمية:   

د إت دراإئسل   ئرت ث دجرل د دئ إت دررتئويل دريت  نإكرا رإذج درقنير م درقرل ر م كدال ثع قل؛ دررتيت ث  درتر 
(م دقػػتت درسنيػػع در ار ػػل ك ػػ  رػػوذج 4154(م كدرد ػػل د ػػ ،  4154(م كدرد ػػل مئػػو قف فػػل  4152كترد ػػل درقػػرتم  
كذرك الشقرإؿ درنروذج قل؛  ADDIEكات د ُ را خةودت روذج درقنير م درقرل ر   .ADDIEدرقنير م درقرل ر  

 إ ل كدرو وح.مج ع ث دحل درقنير م درقرل ر م كد نيإؼ درنروذج ئإر ا
 :ADDIEك  رإ يل  ش ح خةودت ئنإ  درسنيع در ار ل ك سإ رنروذج درقنير م درقرل ر  

 : Analysisأواًل: مرحلة التحليل  
 ك رت ث حلل درقحل ل د ج  د  إس تر ع دمل دحل د خ لم ك شرل ىذه دمل حلل:

صروئل ة سإف ئرى ثاإردت د دد  درس د   كمتثلا ثشةلل در حث د إ  ا تحديد المشكلة وتقدير االحتياجات:  -0
 رتل  إر إت صروئإت درقرلم ا درنيف درثإين دالئقتد   ئإملتينل دملنورة.

متثل دهلتؼ دررإـ ا  ار ئرى ثاإردت درس د ة رتل درةل ل ذكم صروئإت  رلم درسػ د ة ا تحديد الهدف العام:  -8
 عروقل ث  درسنيع در ار ل. درنيف درثإين دالئقتد   ئإملتينل دملنورة  ئإ قمتدـ
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 ُحتدت مسإت دملقرلرر ا درنسإط درقإر ل: تحليل خصائص المتعلمين: -3
  إر إت صروئإت  رلم درس د ة ا درنيف درثإين دالئقتد  . -
 (  نودت.4-6 رتدكح مقرإرى  ئر درػ  -
كدرسر يػػلم  ل ػػل دترػػل ة  كلرػػإتم رػػتيا  صػػروئإت  رلػػم ا ثاػػإرة  درسػػ د ة دتا يػػلم درقر  ػػ  ئػػر درػػثـ درشراػػ ل  -

 كدرةلرإت ة  ثسإ ع كمصودت(
 مل يا   هل  درترد ل ئإ قمتدـ درسنيع در ار ل. -
متثلػا دملػودرد دملقإحػل ا يا ػ  غ  ػل دملنيػإدر  كذرػك ثػ  خػثؿ درقلكػت ثػ   تحليل الموارد والقيود من بيئة التعلم: -4

 و   جاإز حإ بم كجاإز ق ض در  إةإتم كمسإقإت رو وح درنيوت قنت ق ض درسنيلم مثػإ درس ػود  سػت متثلػا ا 
 ئ   جاإز د إ ب دملوجود مك قتـ قرلو.

 :Designثانيًا: مرحلة التصميم      
د ىػتدؼ دإلج د  ػل دراػلوك ل ملو ػوع درترد ػلم ئإإل ػإ ل ة   تيػت رػ  درػقرلمم كد  ػإر ب  نيإغ ا ىذه دمل حلػل 

 دريت  قرل  ئة ف ل درقة    كةقتدد درا نإريو. ك  رإ يل   و  و ذرك:
مت ص إغل د ىتدؼ دإلج د  ل درالوك لم ا  و  دالحق إجإت درقرل ر ل تحديد األهداف اإلجرائية السلوكية:  -0

 درقوصل ةر اإ ا ث حلل درقحل لم ككإةا د ىتدؼ درقرل ر ل كرإ يليت:دريت مت 
 دهلتؼ دإلج د   درالوك  رسنيل درس د ة دتا يل: -م 

 %. 61كلرل ث  درةقإب دملس ر  ئنا ل صحل ال  سل ق    41مف  س م درةإر ل ةنيإن ثشةوالن قتد كلرإ و  -
 دهلتؼ دإلج د   درالوك  رسنيل درقر   : -ب 

 %.61لرإت   اإ ظودى  رغويل  مؿ ار يل( ث  درةقإب دملس ر  ئنا ل صحل ال  سل ق  مف  س م درةإر ل ك -
 %.61مف  س م درةإر ل كلرإت   اإ ظودى  رغويل  مؿ مشا ل( ث  درةقإب دملس ر  ئنا ل صحل ال  سل ق   -

 دهلتؼ دإلج د   درالوك  رسنيل درقحل ل: -ج 
 %.61درةقإب دملس ر  ئنا ل صحل ال  سل ق   مف  لل درةإر ل دترل ة  كلرإت قنت ةقةإ اإ مجل ث  -
 %.61مف  لل درةإر ل درةلرإت ة  ثسإ ع قنت ةقةإ اإ مجل ث  درةقإب دملس ر  ئنا ل صحل ال  سل ق   -

ُحػػتد رػػ  درقرلػػ م  ح ػػث يػػقم  ػػتريل كػػل  إر ػػل ثػػ   إر ػػإت درر نػػل ئشػػةل  ػػ دم ا  تحديررد نمررت التعلرريم: -8
حنيل ثاقسلل ئإ قمتدـ درسنيع در ار ػل  ح ػث يػقم قػ ض انيػل كدحػتة قلػ؛ درةإر ػل ك سػف قنػت دملرلوثػإت 

 دملارلم ك ر ت ش حاإم ق يقم  شغ ل درسنيل ث ة مخ ل.
 ق ع ا  نيػر م درسنيػع در ار ػلم كىػو م ػلوب  ػ د ُحتد م لوب درقة    درػذم  ػتحديد أسلوب التطبيق:  -3

كركديل رلسنيل در ار ل  ئل لوب كق إردت  نإ ب دمل حلل دررر يلم مثإ م ػلوب درقة  ػ  ا قػ ض درسنيػع قلػ؛ 
 درةإر ل مت دخق إر م لوب د ودر ك ة در دملرلوثإت دملارل ا درنيف.

 ( مااإـ كيقضر : 1وَّف درا نإريو ث   مت ةقتدد   نإريو رةل انيل رار ل ح ث  ةإعداد السيناريو:  -4
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 حيقوم قل؛ كود دإل إر. رقم الشاشة: -
 حيقوم قل؛ درنع دملةقوب درذم   كا  قل؛ درشإشل. النص: -
 ينسام ة  دملؤ  دت كدرقرل  م كىو ينيف درنيوت كدرقرل   درذم   نيإحب درنع كدرنيورة. الصوت: -
 يقضر  ش ح رة ف ل  نف ذ ىذد دإل إر. وصف اإلطار: -
 :Developmentثالثًا: مرحلة التطوير      

 ر  ث حلل درقةوي  د نيوؿ قل؛ دملودد كدرو إ   درقرل ر لم كةةقإج ثةوةػإت درسنيػع در ار ػل. ك قضػر  دخلةػودت 
 درقإر ل:
ا ىػػذه دخلةػػوة مت ةةقػػإج كمجػػع درو ػػإ   درقرل ر ػػلم ح ػػث مةقجػػا قنإصػػ  إنترراا المررواد والوسررائت التعليمررة:  -0

 دملقرتدة كإاليت:درو إ   
 ُكق ا درننيوص ا درسنيع در ار ل ثع ث دقإة دتودةب دال  ل:النصوص:  -أ 

 ك وح درننيوص ئشةل ياال ا د  و. -
 دخق إر ةوع خ  ثنإ ب. -
 درق إي  ئر روف درننيوص ثع روف دخللف ل. -
  ل:: دشقرلا درسنيع قل؛ صور ثقنوقل م نإ  ةقتدد درسنيع در ار ل  ثع ث دقإة دتودةب دال الصور  -ب 

 ك وح درنيور كجودهتإ. -
 درق دث  ئر درنيوت كدرنيورة. -
 در  إط درنيور ئإ ىتدؼ. -
 ثث ثل درنيور رلفئل دررر يل. -
 ثع ث دقإة دتودةب دال  ل: audacity: مت  اج ل ك رتيل د صودت ئإ قمتدـ ئ ةإث  األصوات -ا 

 ك وح درنيوت كةسإ و. -
   دث  درنيوت كدرنيورة. -

دُ قمتـ قػتددن ثػ  درػربدث  ثػ  دجػل ةةقػإج درسنيػع در ار ػل كثػ  استخدام البرامج إلنتاا القصص الرقمية:  -4
 ىذه درربدث :

ةةشػإ  ثسػػإ ع   ػتيو ر ػػوث ل قإر ػػل  د ػػقمتـ إلةقػػإج درسنيػل  ح ػػث دُيةخػ  دملاػػقمتـ ثػػ : Animakerموقرع  -أ 
  .دتودة  ئلال جات ككاا ك ةلفل

 درربةإث  ا  اج ل ك رتيل دالصودت  صوت در إحثقإف كشمني إت درسنيل.د قمتـ : audacityبرنامج   -ب 
د قمتـ ىذد درربةإث  ا درناإيل رقجر ع دإل إردت كدرف تيوىإت دريت   Corel Video Studi: برنامج -ا 

   مت ةةشإ اإ رقةوي  درسنيل كإثلل.
 :Implementationرابعًا: مرحلة التنفيذ      
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ستمي دحملقول درقرل ر  رلرقرلم  ح ث مت ا ىذه دمل حلل ئاقتدد ثواع درةرتكين ث   شري ىذه دمل حلل ة    ؽ  
كةدردج درنيور كثسإ ع درف تيو  ودة قإر لم ثواع يارو ئ نإ  صفحل ئشةل عإين  كىوSITE123) خثؿ ثواع  

 حيقوم قل؛ قتد ث  درسودرب دتإى ة كدريت دية  درقرتيل قل اإ. ردئ  دملواع:كيقر   ئااورل دال قمتدـ كدرقنير م  ح ث 
https://app.site123.com/manager/wizard.php?w=816630#settingsTab 

 :Evaluationخامسًا: مرحلة التقويم 
 :ا إس ثتل كفإ ة ك إقل ل قرل إت درقرل م كدرقرلمم كات يةوف درقسومي  ةوين إن مك خقإث إن  ا ىذه دمل حلل يقم

 التقويم التكويني: -0
كىو  سومي ثاقر م يقمُّ م نإ  كل ث حللم كقنت دالةقاإ  ث  ةقػتدد درسنيػع مت ق  ػاإ قلػ؛ ق نػل د ػقةثق لم كذرػك كرػإ 

 يل :
 التقويم االستطالعي للقصص الرقمية:      

(  إر ل ث  غري دملشإركإت ا درر نل د  إ  ل  55مت ةج د   سوديإن د قةثق إن ث تدة إن رلسنيعم قل؛ ق نل اودثاإ   
 كذرك  س سإن رذىتدؼ درقإر ل: 

 درقلكت ث   س   درسنيع رذىتدؼ دملرتة هلإ. -
 درقر ؼ ة  ثرواإت  رلم درةإر إت ث  خثؿ درسنيع.  -
 ثر  ل جودةب درضرف د خ ل ا درسنيع.   -

 كات م ف ت ةقإ   درقج يب دال قةثق  رلربع ل ق  دإليت: 
 ك وح مىتدؼ درسنيع.  -
  اورل د قمتدـ درسنيع در ار ل. -
 ث دقإة درسنيع خلنيإ ع درةإر إت. -
 التقويم الختامي: -8

دحملةرػر ثػ  ذكم دخلػربة كدالخقنيػإصم ق ا ىذه دمل حلل مت ةقتدد ئةإال  س ػ م درسنيػع در ار ػلم كق  ػاإ قلػ؛ دراػإدة 
دجػػ د  درقرػػتيثت قل اػػإم كق  ػػاإ ا صػػورهتإ درناإ  ػػل ثػػع درسنيػػع در ار ػػل قلػػ؛ دراػػإدة دحملةرػػرم كاػػت جػػ ل ةقػػتدد ئةإاػػل  س ػػ م 

 درسنيع در ار ل كرإ يل :
 إعداد بطاقة تقييم القصص الرقمية:     

ثناػػإ كثػػ  درترد ػػإت دراػػإئسل دملقرلسػػل مبشػػةلل درترد ػػلم كثناػػإ ئرػػت دال ػػثع قلػػ؛ د دئ ػػإت دررتئويػػل كدال ػػقفإدة 
(م مت ةقػتدد ئةإاػل  س ػ م درسنيػع در ار ػل ا صػورهتإ د كر ػلم 4154(م ك ل ل  4152م كزغلوؿ  )4154درد ل درقرتم  

كهبػتؼ كق  اإ قل؛ عروقل ث  دحملةرر ث  ذكم دالخقنيإص ا عإؿ  سن إت درقرل م كثنإى  ك  ؽ درقتريلم كذرك 
 درقلكت ث :

 .در ةإال ررنإص  دإلج د  ل درني إغل  ثثل -

https://ar.site123.com/
https://app.site123.com/manager/wizard.php?w=816630
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 ثتل ك وح ق إردت در ةإال. -
 ثتل دةقرإ  كل ثؤش  رلرر إر درذم متثلو. -
 د ذؼ مك درقرتيل مك دإل إ ل. -

كاػػت رمل دراػػإدة دحملةرػػوف حػػذؼ كد ػػإ ل قػػتد ثػػ  درر ػػإردتم كةجػػ د  ئرػػى درقرػػتيثت قلػػ؛ در ةإاػػلم كدرػػيت مت 
 هبإ قنت ك ع ئةإال  س  م درسنيع در ار ل ا صورهتإ درناإ  ل.دالرق دـ 

كئرت درقلكت ث   ثثل ئةإال  س  م درسنيع در ار ل ُق  ا درسنيػع در ار ػل ا صػورهتإ د كر ػل ثنيػحوئل ئ ةإاػل 
نيإص ا قل؛ عروقل ث  دحملةرر ذكم دخلربة كدالخق -كدريت مقتهتإ در إحثقإف- س  م درسنيع در ار ل كخةإب درقحة م 

رلحةػػم قلػػ؛ درسنيػػع 56عػػإؿ  سن ػػإت درقرلػػ م كثنػػإى  ك ػػ ؽ درقػػتريل كدررتئ ػػل دخلإصػػلم ح ػػث ئلػػ  قػػتدىم   ( حمةرػػإم ن
م ة  حػت 3در ار ل  ا  و  اإ رل دملرإيري دخلإصل ئ ةإال  س ػ م درسنيػع در ار ػلم ح ػث مت ةقةػإ  كزف رل ػتد ل:   قػود    

إف ئقنيػػػن ف  لػػػك دإلجإئػػػإت ة   ث ػػػل ثاػػػقويإت ثقاػػػإكيل دملػػػتل ثػػػ  خػػػثؿ (م ق اإثػػػا در إحثقػػػ5م ال  قػػػود     4ثػػػإ  
 دملرإدرل درقإر ل:

 1.44   3( /5-3مال ا رل( / قتد ئتد ل دالجإئل   - وؿ درفئل   مكرب ا رل
 .كدتتكؿ درقإ  يو و   يسل د ةم قل؛ ثتل  ود   ثرإيري درقس  م ا درسنيل در ار ل

 مدى توافر معايير التقييم في القصة الرقمية( طريقة الحكم على 0-3جدول )

 م
 المتوست الحسابي

 درجة توافر معايير التقييم في القصص الرقمية
 إلى من

  قود   ئترجل ثنمفضل 5.44 5.11 5
  قود   ئترجل ثقو ةل 4.33 5.42 4
  قود   ئترجل ث  فرل 3.11 4.36 3

 كث  خثؿ  س  م دراإدة دحملةرر رلسنيع در ار ل مت د نيوؿ قل؛ درنقإ   دملو حل ئإتتكؿ درقإ :      
 (09( نتائج تقييم المحكمين لمدى توافر معايير التقييم في القصص الرقمية )ن=8-3جدول )

 درجة توافر المعيار المتوست الحسابي عدد المؤشرات  محاور التقييم
 ث  فرل  4.44 3 در   ال مكالن: درفة ة

 ث  فرل 3.11 4  إة إن: درشمني إت
 ث  فرل 4.66 6  إرثإن: درا د
 ث  فرل 4.44 6 ردئرإن: دحملقول

 ث  فرل 3.11 3 خإثاإن: درنيور كدر  ـو دملقح كل
 ث  فرل 4.44 3  إد إن: درنيوت

 ث  فرل 4.44 54 درترجل درةل ل رل ةإال



 الثاني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي ألاداء مهارات بعض ثحسين في الرقمية القصص استخدام أثر

 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
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دحملةرػػػر قلػػػ؛  ػػػود   مج ػػػع ثرػػػإيري  نيػػػر م درسنيػػػع در ار ػػػل  ح ػػػث   دكحػػػا  ( د فػػػإؽ4-3يقضػػػو ثػػػ  دتػػػتكؿ  
(م كىػ  4.44(م كرػإ ئلػ  دملقو ػ  دررػإـ رلقس ػ م  3.11-4.66ثقو ةإت  س  م دحملةرػر حملػإكر درسنيػع در ار ػل ئػر  

 ا م  ؤكت قل؛ صثح ل درسنيع كثنإ  قاإ رلقة    قل؛  إر إت درر نل.
 ثانيًا: بطاقة المالحظة:   

دُقػػػتت ئةإاػػػل ثثحكػػػل ملاػػػإردت درسػػػ د ة رػػػتل  إر ػػػإت صػػػروئإت  رلػػػم درسػػػ د ة ا درنيػػػف درثػػػإين دالئقػػػتد   ك سػػػإن 
 رلمةودت دال  ل:

 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة: -0
هتتؼ ئةإال دملثحكل ة  ا ػإس ثاػقول ثاػإردت درسػ د ة:  ثاػإرة درسػ د ة دتا يػلم ثاػإرة درقر  ػ م ثاػإرة درقحل ػل( 

  إر إت صروئإت  رلم درس د ة ا درنيف درثإين دالئقتد  .رتل 
 إعداد بطاقة المالحظة: -8

ئرػػت دال ػػثع قلػػ؛ د دئ ػػإت دررتئويػػل كدال ػػقفإدة ثناػػإ كثػػ  درترد ػػإت دراػػإئسل دملقرلسػػل مبشػػةلل درترد ػػلم كثناػػإ 
(م Garrard D, 2011(م كدرد ػػل جػػإردرد  Bratitsis, 2015(م كدرد ػػل ئػػ د  قل  4152درد ػػل درضػػف إف  
(م كد ػػػقةثع رمم ق نػػػل ثػػػ  ثشػػػ  إت صػػػروئإت درػػػقرلم كثرلرػػػإت صػػػروئإت درػػػقرلم قػػػ    يػػػ  4112كدرد ػػػل  ؿ متػػػ م  

دال نيإؿ كدملسإئلل مت ئنإ  ئةإال دملثحكل  ا  و  ثاإردت د دد  درس د ة درودجب ة سإهنإ ا درنيف درثإين دالئقتد  م كات مت 
 كر  مشلا دملاإردت درثثث دريت رك ت قل اإ درترد ل د إر ل. نير م ئةإال دملثحكل ا  ثث حمإ

 التأكد من صدق بطاقة المالحظة: -3
 كرلقلكت ث  صتؽ ئةإال دملثحكل د ُ را درة ؽ دإل  ل:

 صدق المحكمين: -0
ئرػػػػت ةقػػػػتدد درنيػػػػورة د كر ػػػػل ثػػػػ  ئةإاػػػػل دملثحكػػػػلم مت ق  ػػػػاإ قلػػػػ؛ عروقػػػػل ثػػػػ  دراػػػػإدة دحملةرػػػػر ذكل دخلػػػػربة 

ا عػػإؿ  سن ػػإت درقرلػػ م كدررتئ ػػل دخلإصػػلم كذرػػك هبػػتؼ درقحسػػ  ثػػ  صػػتؽ حمقػػول دملؤشػػ دت دملضػػرنل   اػػإم  كدالخقنيػػإص
 دحملةرػوف مشػإر كثتل ك وح ص إغقاإم كثتل در  إ اإ ئإحملور درذل متثلػوم كثػتل صػثح قاإ كثنإ ػ قاإ رلترد ػلم كرسػت

 ثثحكإت دراإدة قل؛ ئنإ  درقرتيل مت كرست ى دإلخ مدر ر كة إ ل كحذؼ دملؤش دتم ةقإدة درني إغل درلغويل ر رى قل؛
 دحملةررم كئذرك مت د نيوؿ قل؛ درنيورة درناإ  ل ر ةإال دملثحكل.

 صدق االتساق الداخلي: -8
(  إر ػل ثػ  غػري 55  اودثاػإرلقلكػت ثػ  صػتؽ دال اػإؽ درػتدخل  ر ةإاػل دملثحكػل  ُ سػا قلػ؛ ق نػل د ػقةثق ل 

دملشإركإت ا درر نػل د  إ ػ لم كمت د ػقمتدـ ثرإثػل در  ػإط " ػ ريثإف"  اػإب ثػتل دالر  ػإط ئػر درجػل دملؤشػ  كدرترجػل 
ئربةػػػإث  د  ثػػػل ئإال ػػػقرإةل درةل ػػػل رلرحػػػور درػػػذم ينقرػػػ  ةر ػػػوم ق ئػػػر درجػػػل كػػػل حمػػػور كدرترجػػػل درةل ػػػل رل ةإاػػػلم كذرػػػك 

 م كجإ ت درنقإ   قل؛ درنحو دإليت:(SPSS) ق لدإلحنيإ  ل رلرلـو دالجقرإ
 (00( نتائج صدق االتساق الداخلي لمؤشرات بطاقة المالحظة )ن= 6-3جدول )



 الثاني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي ألاداء مهارات بعض ثحسين في الرقمية القصص استخدام أثر

 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
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دحملور درثإين: ثاإرة درقر    ئر درثـ درشرا ل  دحملور د كؿ: ثاإرة درس د ة دتا يل
 كدرسر يل

دحملور درثإرث: ثاإرة  ل ل دترل ة  كلرإت 
 ة  ثسإ ع كدملسإ ع ة  مصودتكدرةلرإت 

درتالرل  ثرإثل دالر  إط رام دملؤش 
 دإلحنيإ  ل

درتالرل  ثرإثل دالر  إط رام دملؤش 
 دإلحنيإ  ل

درتالرل  ثرإثل دالر  إط رام دملؤش 
 دإلحنيإ  ل

5 1.614 1.15 5 1.241 1.15 5 1.214 1.15 
4 1.243 1.11 4 1.262 1.15 4 1.264 1.15 
3 1.646 1.15 3 1.614 1.15 3 1.462 1.11 
6 1.611 1.15 6 1.622 1.15 6 1.244 1.15 
1 1.646 1.15 1 1.244 1.11 1 1.461 1.11 
4 1.241 1.15 - - - 4 1.644 1.15 
2 1.243 1.11 - - - - - - 

ديثلػو جػإ ت ( مف ثرإثثت دالر  إط ئر درجل كل ثؤشػ  ئإرترجػل درةل ػل رلرحػور درػذم 4-3يق ر ث  دتتكؿ  
(م دمػػإ يػػتؿ قلػػ؛ مف مج ػػع ثؤشػػ دت ئةإاػػل دملثحكػػل  قرقػػع ئترجػػل  1.11(م  1.15ددرػػل ةحنيػػإ  إن قنػػت ثاػػقوي  درتالرػػل  

 ك رية ث  درنيتؽ درتدخل .
 (00نتائج صدق االتساق الداخلي لمحاور بطاقة المالحظة )ن=  (7-3جدول )

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط محاور البطاقة
 1.15 1.641 دحملور د كؿ: ثاإرة درس د ة دتا يل

 1.15 1.645 دحملور درثإين: ثاإرة درقر    ئر درثـ درشرا ل كدرسر يل
دحملور درثإرث: ثاإرة  ل ل دترل ة  كلرإت كدرةلرإت ة  

 1.15 1.664 ثسإ ع كدملسإ ع د  مصودت

درجل كل حمور كدرترجل درةل ل رل ةإال ئلغا قل؛ دررت  ب: ( مف ثرإثثت دالر  إط ئر 2-3يقضو ث  دتتكؿ  
(م دمػػػإ يؤكػػػت مف مج ػػػع حمػػػإكر 1.15(م كىػػ  اػػػ م ددرػػػل ةحنيػػػإ  إن قنػػػت ثاػػقول درتالرػػػل  1.664(م  1.645(م  1.641 

 ئةإال دملثحكل  قرقع ئترجل ك رية ث  درنيتؽ درتدخل .
 التأكد من ثبات بطاقة المالحظة: .0

 ئةإال دملثحكل ث  خثؿ ثإ يل :مت درقلكت ث    إت 
 :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 

حاإب ثرإثل درث إت "مرفإ ك كة إخ  رلقر ؼ قل؛ ثتل   إت حمإكر در ةإال كدرجقاإ درةل لم كذرك ئإال قرإةل مت 
دال ػػقةثق لم كجػػإ ت ( رل  إةػػإت درػػيت مُجرػػا ثػػ   إر ػػإت درر نػػل SPSSئربةػػإث  د  ثػػل دإلحنيػػإ  ل رلرلػػـو دالجقرإق ػػل  

 درنقإ   كرإ يو و دتتكؿ دإليت:
 
 



 الثاني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي ألاداء مهارات بعض ثحسين في الرقمية القصص استخدام أثر

 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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 (00نتائج ثبات بطاقة المالحظة بطريقة ألفا كرونباخ )ن= ( 8-3جدول )
 معامل الثبات عدد المؤشرات محاور البطاقة

 1.643 2 دحملور د كؿ: ثاإرة درس د ة دتا يل
 1.634 1 دحملور درثإين: ثاإرة درقر    ئر درثـ درشرا ل كدرسر يل

دحملور درثإرث: ثاإرة  ل ل دترل ة  كلرإت كدرةلرإت ة  ثسإ ع 
 1.666 4 كدملسإ ع د  مصودت

 1.445 56 درترجل درةل ل رل ةإال
( مف ثرػػػػإثثت درث ػػػػإت ر ةإاػػػػل دملثحكػػػػل ئة يسػػػػل "مرفػػػػإ ك كة ػػػػإخ" ئلغػػػػا قلػػػػ؛ دررت  ػػػػب 6-3يقضػػػػو ثػػػػ  دتػػػػتكؿ       

(م كىػػػ  اػػػ م  ؤكػػػت قلػػػ؛ مف مج ػػػع حمػػػإكر ئةإاػػػل دملثحكػػػل  قرقػػػع ئترجػػػل ثنإ ػػػ ل ثػػػ  1.666(م  1.634(م  1.643 
ؤكػت مف ئةإاػل دملثحكػل كةػل  قرقػع ئترجػل ثنإ ػ ل (م كى  ا رػل  1.445درث إتم كرإ ئل  ثرإثل درث إت دررإـ رل ةإال  

 ث  درث إت.
 الدراسة:تطبيق إجراءات   

 ث َّ درقة    دمل تدين رلترد ل د إر ل ئثثث ث دحل كى :
 المرحلة األولى: مرحلة قبل التطبيق وفيها تم ما يلي:     
ئ ةػػإث  صػػروئإت درػػقرلم ئإملتينػػل دملنػػورة ثػػ  ثواػػع د نيػػوؿ قلػػ؛ اإ رػػل ئلمسػػإ  دملػػتدرس دالئقتد  ػػل د ةوث ػػل درػػيت  ضػػم  -5

 دإلددرة دررإثل رلقرل م ئإملتينل دملنورة.
درقودصػل ثػػع ثرلرػإت صػػروئإت درػقرلم ا قػػتد ثػ  دملػػتدرسم ةثػػإ قػ    يػػ  دال نيػإؿ مك دملسإئلػػل  رلقلكػت ثػػ  كجػػود  -4

 قتد ثنإ ب ث   إر إت صروئإت  رلم.
 (م روجود قتد ثنإ ب رلر نل دملةلوئل.531-46-64 ل درػػ دخق إر  ثث ثتدرس دئقتد  لم كى  دملتر  -3
زيػػإرة ثػػتدرس دالئقتد  ػػل كدالجقرػػإع ثػػع اإ ػػتدت دملػػتدرس  ئغػػ ض  رػػ يفا  ئإرترد ػػلم كك ف ػػل  ػػريىإم كقػػتد د نيػػع  -6

 درثزثل رةل  إر ل.
ل  إر ل ث   إر إت دالجقرإع ثع ثرلرإت صروئإت درقرلم ا دملتدرس دالئقتد  ل  ئغ ض  تيت د نيع دملنإ  ل رة -1

 درر نلم ك تيت  رتة  ة    د دكدت ا كل ثتر ل.
 (.531-46-64دخق إر ق نل درترد ل ئة يسل انيتيل ث  دملتدرس دالئقتد  ل درػ   -4

 المرحلة الثانية: مرحلة أثناء التطبيق وفيها تم ما يلي:     
ق( ة  يػػػػػـو درثث ػػػػػإ  دملود ػػػػػ  41/4/5634 ئػػػػػتم  ة  ػػػػػ  درقج ئػػػػػل قلػػػػػ؛  إر ػػػػػإت درر نػػػػػل ا يػػػػػـو د حػػػػػت دملود ػػػػػ  

 ق(م ملتة  ثث م إئ ع ثققإر لم ك سإن رلمةودت درقإر ل:51/2/5634 
 درقة    درس ل   دكدت درترد ل  ئةإال دملثحكل( قل؛ ق نل درترد ل. -5



 الثاني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي ألاداء مهارات بعض ثحسين في الرقمية القصص استخدام أثر

 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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 إر ػإت  نيح و ئةإال دملثحكل  رلقر ؼ قل؛ ثاقول درةإر ل درفرل م كةسػإط درضػرف كدرسػوة رػتل كػل  إر ػل ثػ   -4
 درر نل.

هت ئل ئ ئل درقرلمم كدرقلكت ث  قرل جاإز د إ ب دملقو   ا دملتر لم كجاإز ق ض در  إةإت كدرارإقإت ا ل در ػت   -3
 ئر ض درسنيل قل؛ درةإر ل.

 ُ سا ي ئل درترد لم كذرك ئقتريل ق نل درترد ل ئإ قمتدـ درسنيع در ار لم كد ُ را عروقل ث  دإلج د دت قنػت  -6
 در ار ل قل؛  إر إت درر نل:ق ض درسنيع 

 . ر يف درةإر ل ئرنودف درسنيل دريت   قم  تريااإ هلإ ا د نيل د إر ل -
 . شوي  درةإر ل ث  خثؿ ةقةإ اإ  ة ة ق  درسنيل كق  شمني إهتإ -
 .در ت  ئر ض درسنيل قل؛ درةإر ل -
 ةيسإؼ درسنيل ك  ح  ؤدؿ قل؛ درةإر ل ملر  ل ثتل  اراإ. -
 .إ،  ورم ا حإؿ دإلجإئل درنيح حلةقةإ  درةإر ل  ر ي  ةجي -
 ا حإؿ دإلجإئل دخلإ ئل  سـو در إحثقإف ئاقإدة ش ح دملرلوثل ث ة مخ ل.    -
 . شغ ل درسنيل ث ة مخ ل كد قةرإهلإ -
 درقة    در رتم  دكدت درترد ل  ئةإال دملثحكل(م قل؛  إر إت درر نل. -1

 كرست روحظ م نإ   ة    درقج ئل ثإ يل :
 ت محإس كدد ر ل إلكرإؿ درسنيل ث  مكؿ رسإ م كرإ يإكئ  م نإ    ح د  ئلل قل ا .مظا ت درةإر إ -
 دزددد محإس درةإر إت ئرت ق ض كل انيل رلسنيل دريت  ل اإ. -
 مظا ت درةإر إت شغفإن ا درقرلم ئإ قمتدـ درسنيع  ح ث مئتي  رغ قا  ا ةقإدة درسنيع مكث  ث  ث ة. -
 ثاإردت درس د ة ئإ قمتدـ درسنيع در ار ل. مئتت درةإر إت رغ قا  ا ةكرإؿ  رلم -
 المرحلة الثالثة: مرحلة بعد التطبيق:     

  نيح و ئةإال دملثحكلم  ل ل درنقإ   دريت مت د نيوؿ قل اإ ئإ قمتدـ د  إر ب دإلحنيإ  ل دملنإ  ل. 
 نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها:
 Wilcoxon signed-rank"كيلةوكاػوف"  زكدج در  ػب  دخق ػإر رإلجإئػل قلػ؛ م ػئلل درترد ػل د ػقمتـ 

test )دالرل درف ؽ ئر ثقو ة  ر ب درجػإت  إر ػإت دجملروقػل درقج ي  ػل ا  رلقر ؼ قل؛  ةحنيإ   الئإردثرتل كإخق إر
 درقة    درس ل  كدر رتم ر ةإال دملثحكل ملاإرة  درس د ة دتا يلم درقر   م درقحل ل(

 ول:     اإلجابة عن السؤال األ
د قمتدـ درسنيع در ار ل قل؛ مدد  درةإر إت ذكدت صروئإت درػقرلم ا ينع دراؤدؿ د كؿ رلترد ل قل؛ "ثإ م   

 ثاإرة درس د ة دتا يل؟"
 جإ ت درنقإ   كرإ يو و دتتكؿ دإليت:



 الثاني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي ألاداء مهارات بعض ثحسين في الرقمية القصص استخدام أثر

 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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التجريبية ( نتائج اختبار "ويلكوكسون" لداللة الفرق بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة 8-4جدول )

 في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لمهارة القراءة الجهرية

نوع  محاور البطاقة
 الرتب

عدد 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوست 
 الرتب

القيمة  Zقيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 اإلحصائية

دحملور د كؿ: ثاإرة درس د ة 
 دتا يل

 1.11 11 1 دراإر ل
ددرل قنت  1.115 3.652

1.15 
 6.11 541 51 دملوج ل
   1 دملقاإكيل

(م ماػػػل ثػػػ  1.15( مف  درس رػػػل دالحقرإر ػػػل ملقغػػػري ثاػػإرة درسػػػ د ة دتا يػػػل كدرػػػيت  اػػػإكم  4-6يقضػػو ثػػػ  دتػػػتكؿ  
(  دمإ يشري ة  كجود   كؽ ذدت دالرل ةحنيإ  ل ئر ثقو ة  ر ب درجإت  إر إت دجملروقل درقج ي  ل ا درقة    1.11 

درس لػػ  كدر رػػتم ر ةإاػػل دملثحكػػل ا ثاػػإرة درسػػ د ة دتا يػػلم ككإةػػا درفػػ كؽ رنيػػإحل درقة  ػػ  در رػػتمم كثػػ  ق يس ػػل درفػػ ض 
( ئػػػر ثقو ػػػة  ر ػػػب درجػػػإت  إر ػػػإت α≤ 1.11درػػػذم يػػػنع قلػػػ؛" يوجػػػت  ػػػ ؽ ددؿ ةحنيػػػإ  إن قنػػػت ثاػػػقول درتالرػػػل  

 دجملروقل درقج ي  ل ا درقة    درس ل  كدر رتم ر ةإال دملثحكل " 
ةذ يثحػػظ مف  إر ػػإت دجملروقػػل درقج ي  ػػل حنيػػل  ا درقة  ػػ  در رػػتم ر ةإاػػل دملثحكػػل ملاػػإرة درسػػ د ة دتا يػػل قلػػ؛ 

 درجإت مقل؛ ث  درجإهت  ا درقة    درس ل  رل ةإال. 
ير  مف  وظ ف درسنيع در ار ل حيتث م  دن كد حإن ا  تريل ثاإرة درس د ة دتا يل رةإر إت صروئإت درقرلمم  دمإ

رػتل  -ا  و  ةقإ   ئةإاػل دملثحكػل -ك اإب حجم د    ال قمتدـ درسنيع در ار ل ا  ار ثاإرة درس د ة دتا يل 
 " ²ηدرةإر إتم مت د قمتدـ ث ئع ةيقإ "

   دريت  وصلا ةر اإ در إحثقإف قل؛ درنحو دإليت:كجإ ت درنقإ 
 " ومقدار حجم األثر²ηو "  "Z( قيمة "3-4جدول )

 لمحور بطاقة المالحظة لمهارة القراءة الجهرية 
Z Z2 Z2 + 4 η محاور البطاقة

 حجم األثر 2
 ك ري 1.266 51.424 55.424 3.652 دحملور د كؿ: ثاإرة درس د ة دتا يل

( كجػػػود م ػػػ  ثس ػػػوؿ ال ػػػقمتدـ درسنيػػػع در ار ػػػل ا  اػػػر ثاػػػإرة درسػػػ د ة دتا يػػػل رػػػتل 3-6يق ػػػر ثػػػ  دتػػػتكؿ  
كديةػػ  قػػ ك ىػػذه درنق جػػل ة  ك ػػوح درننيػػوص  إر ػػإت صػػروئإت درػػقرلم ا درنيػػف درثػػإين دالئقػػتد   مبػػتدرس دملتينػػل دملنػػورةم 

 يل رلةإر إتم دخلإر ػل ثػ  درقفإصػ ل درةثػرية كدرقرس ػتدت حػي ال  شػقا كص إغقاإ ئشةل  ل مم كدخق إر درنيور دملنإ  ل رلفئل دررر
دةق ػػإه درةإر ػػإت ذكدت صػػروئإت درػػقرلمم كرػػإ د ػػقمتثا د رػػودف در دى ػػل درػػيت يػػذب دةق ػػإه درةإر ػػل  ثػػع ث دقػػإة درق ػػإي  ئػػر دخللف ػػل 

 درسنيػػلم ك ػػ دث  درنيػوت ثػػع درنيػػورة دملر ك ػػل  كدرننيػوص دملةقوئػػل كدرنيػػور دملر ك ػلم ئإإل ػػإ ل ة  ةسػػإ  د صػػودت دملاػقمتثل ا
 ,Lambert(م كالثػػربت4154حػػي  اػػقة ع درةإر ػػل د ػػق رإب دملرلوثػػل دكف  شػػقام كىػػذد ثػػإ مشػػإر در ػػل كػػلن ثػػ  درقػػرتم  



 الثاني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي ألاداء مهارات بعض ثحسين في الرقمية القصص استخدام أثر

 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
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 دية  ق ك ىذه درنق جل ة  دشقرإؿ درسنيل در ار ل قل؛ درو إ   دملقرتدة( ث  ثرإيري درسنيع در ار ل درفرإرل. كرإ  (2002
ثػػ  صػػػورم كمصػػػودتم كرسةػػػإت   ػػػتيوم كةنيػػػوصم كر ػػػـو ثقح كػػػلم  اػػػ   ػػػإقتت قلػػػ؛ د ػػػقثإرة دد ر ػػػل درةإر ػػػإت ذكدت 
 صروئإت درقرلمم كخمإ  ل حود ا  دملمقلفل  دمإ  إقت قل؛ زيإدة   ك   درةإر إتم كجذب دةق إىا م كزدد ث   فإقلا .

 ػػ  دإلجيػػػإ، رقوظ ػػف درسنيػػع در ار ػػل ا  نر ػػػل ( درػػيت مظاػػ ت د 4154ك قفػػ  ىػػذه درنق جػػل ثػػع درد ػػػل درقػػرتم  
درػيت مظاػ ت ةقإ جاػإ مف رلسنيػع در ار ػل  ػل ريدن  conn, 2015) ثاػإردت درفاػم درس د ػ م كرػإ  قفػ  ثػع درد ػل كػوف  

ةجيإئ ػػإن قلػػ؛ د  فػػإؿ دملنيػػإئر ئإرقوحػػت  ح ػػث  ػػإقتت درسنيػػع در ار ػػل قلػػ؛  ر يػػ  ثاػػإردت درقودصػػلم ك ر يػػ  دررثاػػإت 
( درػػيت كشػػفا قػػ  دإل ػػإر 4156إق ػػل رذ فػػإؿ دملنيػػإئر ئإرقوحػػتم كرػػإ د فسػػا ىػػذه درنق جػػل ثػػع درد ػػل درغإثػػتم  دالجقر

 دإلجيإئ ل رلسنيع در ار ل ا  نر ل ئرى ثاإردت درفام درس د   درنستم كدال قنقإج . 
 اإلجابة عن السؤال الثاني:     

درسنيع در ار ل قل؛ مدد  درةإر ػإت ذكدت صػروئإت درػقرلم ا د قمتدـ ينع دراؤدؿ درثإين رلترد ل قل؛ "ثإ م   
 ثاإرة درقر   ؟"

 جإ ت درنقإ   كرإ يو و دتتكؿ دإليت:
( تائج اختبار "ويلكوكسون" لداللة الفرق بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة التجريبية 5-4جدول )

 زفي التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لمهارة التميي

 نوع الرتب محاور البطاقة
عدد 
 الرتب

 Zقيمة  متوست الرتب مجموع الرتب
القيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 اإلحصائية

 دحملور درثإين: 
 ثاإرة درقر   

 1.11 11 1 دراإر ل
ددرل قنت  1.115 3.646

1.15 
 6.11 541 51 دملوج ل
   1 دملقاإكيل

(  1.11(م ماػل ثػ   1.15دالحقرإر ػل ملقغػري ثاػإرة درقر  ػ  كدرػيت  اػإكم  ( مف  درس رػل 1-6يقضو ث  دتتكؿ  
دمػػإ يشػػري ة  كجػػود  ػػ كؽ ذدت دالرػػل ةحنيػػإ  ل ئػػر ثقو ػػة  ر ػػب درجػػإت  إر ػػإت دجملروقػػل درقج ي  ػػل ا درقة  ػػ  درس لػػ  

يس ػل درفػ ض درػػذم يػنع قلػػ؛" كدر رػتم ر ةإاػل دملثحكػػل ملاػإرة درقر  ػ م ككإةػػا درفػ كؽ رنيػػإحل درقة  ػ  در رػتمم كثػػ  ق 
( ئػػر ثقو ػػة  ر ػػب درجػػإت  إر ػػإت دجملروقػػل درقج ي  ػػل ا α≤ 1.11يوجػػت  ػػ ؽ ددؿ ةحنيػػإ  إن قنػػت ثاػػقول درتالرػػل  

 درقة    درس ل  كدر رتم ر ةإال دملثحكل ملاإرة درقر   ".
ل ملاػإرة درقر  ػ  قلػ؛ درجػإت ةذ يثحظ دف  إر إت دجملروقل درقج ي  ػل حنيػل  ا درقة  ػ  در رػتم ر ةإاػل دملثحكػ

 مقل؛ ث  درجإهت  ا درقة    درس ل .
دمػإ يرػ  مف  وظ ػف درسنيػع در ار ػل اػت محػتث م ػ دن كد ػحإن ا  ػتريل ثاػإرة درقر  ػ  رةإر ػإت صػروئإت درػقرلمم 

درةإر إت  رتل -ا  و  ةقإ   ئةإال دملثحكل-ك اإب حجم د    ال قمتدـ درسنيع در ار ل ا  ار ثاإرة درقر   
 " ²ηمت د قمتدـ ث ئع ةيقإ "



 الثاني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي ألاداء مهارات بعض ثحسين في الرقمية القصص استخدام أثر

 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                
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 " ومقدار حجم األثر لمحور بطاقة المالحظة لمهارة التمييز²η"  و "Z( قيمة "6-4جدول )
Z Z2 Z2 + 4 η محاور البطاقة

 حجم األثر 2
 ك ري 1.211 51.125 55.215 3.646 دحملور درثإين: ثاإرة درقر   

ال ػػقمتدـ درسنيػػع در ار ػػل ا  اػػر ثاػػإرة درقر  ػػ  رػػتل  إر ػػإت ( كجػػود م ػػ  ثس ػػوؿ 4-6يق ػػر ثػػ  دتػػتكؿ  
صروئإت درقرلم ا درنيف درثإين دالئقتد   مبتدرس دملتينل دملنورة. ك ر ك در إحثقإف ىذه درنق جل ة    يسل قػ ض دملرلوثػإت 

ر يػػػل رةإر ػػػإت ذكدت ك سػػػتمي دحملقػػػول دررلرػػػ  رلةإر ػػػل  ح ػػػث د ػػػقمتثا درلغػػػل درر ئ ػػػل درفنيػػػح؛ دملث رػػػل رلمنيػػػإ ع درر
صروئإت درقرلمم ئة يسل ث ا ة  فاراإ درةإر ل  ا مجل انيرية ككلرإت ث اةل  ئر ػتة قػ  درقةلػف كدرقرس ػتم كئل ػلوب 
ش  م ثع  ة در دملرلوثل مكث  ث  ث ة  حي  اقة ع درةإر ل د ق رإهبإ ئشةل م ضل. كرإ دية  ق ك درنق جل د  دف د ػودر 

رسنيػػل در ار ػػل "دملرلرػػل كدرةإر ػػل ئإإل ػػإ ل ة  شمنيػػ ل درشػػرل كدرسرػػ "  ػػإقت قلػػ؛ جرػػل درػػذم يػػتكر ئػػر شمنيػػ إت د
درةإر ػػػإت يقفػػػإقل  ثػػػع درشمنيػػػ إت كد حػػػتدثم كرػػػإ مف شمنيػػػ إت درسنيػػػل در ار ػػػل مت ػػػ ت مبث ثقاػػػإ رلر حلػػػل دررر يػػػلم 

كدت صروئإت درقرلمم كىذد ككذرك ك وح دكرىإ كقتـ   دحم درسنيل ئشمني إت كثريةم حي ال يقشقا دةق إه درةإر إت ذ
 (.4153  كمئو ثغنمم 4151  كدرفإرم 4151يقف  ثع م ل  نير م درسنيل در ار ل دريت مشإر در اإ كلن ث   ثو ؛م 

( درػػيت كشػػفا ةقإ جاػػإ قػػ   فػػوؽ دجملروقػػل درقج ي  ػػل درػػيت در ػػا 4151ك قفػػ  ىػػذه درنق جػػل ثػػع درد ػػل دررويػػتم       
( درػػيت 4154قويإت درسػػ د ة دال ػػق رإئ ل  د ػػ ا كدال ػػقنقإج (م كثػػع درد ػػل مئػػو قف فػػل  ئإ ػػقمتدـ درسنيػػل دحملو ػػ ل ا ثاػػ

مك ػػػحا ةقإ جاػػػإ دإل ػػػإر دإلجيإئ ػػػل رلسنيػػػل در ار ػػػل ا  نر ػػػل ثاػػػإردت دال ػػػقرإع درنشػػػ  كدرقفةػػػري دإلئػػػتدق  ا ثػػػإدة درلغػػػل 
 درر ئ ل.
 اإلجابة عن السؤال الثالث:  

د قمتدـ درسنيع در ار ل قل؛ مدد  درةإر إت ذكدت صروئإت درقرلم ا ينع دراؤدؿ درثإرث رلترد ل قل؛ "ثإ م   
 ثاإرة درقحل ل؟"

 جإ ت درنقإ   كرإ يو و دتتكؿ دإليت:
( نتائج اختبار "ويلكوكسون" لداللة الفرق بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة التجريبية 8-4جدول )

 يق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لمهارة التحليل.في التطب

عدد  نوع الرتب محاور البطاقة
القيمة  Zقيمة  متوست الرتب مجموع الرتب الرتب

 االحتمالية
الداللة 
 اإلحصائية

 دحملور درثإرث:
 ثاإرة درقحل ل

 1.11 11 1 دراإر ل
 6.11 541 51 دملوج ل 1.15ددرل قنت  1.115 3.645

   1 دملقاإكيل
(  1.11(م ماػل ثػ   1.15( مف  درس رل دالحقرإر ل ملقغري ثاإرة درقحل ل كدريت  اػإكم  6-6يقضو ث  دتتكؿ  

دمػػإ يشػػري ة  كجػػود  ػػ كؽ ذدت دالرػػل ةحنيػػإ  ل ئػػر ثقو ػػة  ر ػػب درجػػإت  إر ػػإت دجملروقػػل درقج ي  ػػل ا درقة  ػػ  درس لػػ  
درقحل لم ككإةػا درفػ كؽ رنيػإحل درقة  ػ  در رػتمم كثػ  ق يس ػل درفػ ض درػذم يػنع قلػ؛" كدر رتم ر ةإال دملثحكل ملاإرة 



 الثاني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص في التعلم صعوبات طالبات لدى القرائي ألاداء مهارات بعض ثحسين في الرقمية القصص استخدام أثر

 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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( ئػػر ثقو ػػة  ر ػػب درجػػإت  إر ػػإت دجملروقػػل درقج ي  ػػل ا α≤ 1.11يوجػػت  ػػ ؽ ددؿ ةحنيػػإ  إن قنػػت ثاػػقول درتالرػػل  
 درقة    درس ل  كدر رتم ر ةإال دملثحكل ملاإرة درقحل ل".

وقل درقج ي  ل حنيل  ا درقة    در رتم ر ةإال دملثحكل ملاػإرة درقحل ػل قلػ؛ درجػإت ةذ يثحظ مف  إر إت دجملر
مقلػ؛ ثػ  درجػإهت  ا درقة  ػػ  درس لػ  رل ةإاػلم دمػإ يرػػ  مف  وظ ػف درسنيػع در ار ػل حيػػتث م ػ دن كد ػحإن ا  ػتريل ثاػػإرة 

 درقحل ل.
 -ا  و  ةقإ   ئةإال دملثحكل-درقحل لكات مت حاإب حجم د    ال قمتدـ درسنيع در ار ل ا  ار ثاإرة 

 " ²ηرتل درةإر إت ئإ قمتدـ ث ئع ةيقإ "
 " ومقدار حجم األثر لمحور بطاقة المالحظة لمهارة التحليل²η"  و "Z( قيمة "9-4جدول )

Z Z2 Z2 + 4 η محاور البطاقة
 حجم األثر 2

 ك ري 1.261 51.213 55.213 3.645 دحملور درثإرث: ثاإرة درقحل ل
( كجػػود م ػػ  ثس ػػوؿ ال ػػقمتدـ درسنيػػع در ار ػػل ا  اػػر ثاػػإرة درقحل ػػل رػػتل  إر ػػإت 4-6يق ػػر ثػػ  دتػػتكؿ  

صػػػروئإت درػػػقرلم ا درنيػػػف درثػػػإين دالئقػػػتد   مبػػػتدرس دملتينػػػل دملنػػػورة. ك رػػػ ك در إحثقػػػإف ىػػػذه درنق جػػػل ة  مف درسنيػػػل در ار ػػػل 
مئا  صورةم كق  قاإ ا شػةل ةسػإط  دمػإ  ػإقت قلػ؛  ػاورل  دملاقمتثل ا  ار ثاإرة درقحل ل اتثا دملرلوثإت ا

 اػػم درسنيػػلم كدرقفإقػػل ثػػع در إحثقػػإف قنػػت ق  ػػاإ. كرػػإ  ديةػػ  قػػ ك ىػػذه درنق جػػل ة  ةثةإة ػػل  ةػػ در قػػ ض درسنيػػل در ار ػػل 
دم ػػ دت  مكثػػ  ثػػ  ثػػ ة قلػػ؛ درةإر ػػإت ذكدت صػػروئإت درػػقرلمم ئإإل ػػإ ل ة  د ػػقمتدـ درقر يػػ  درفػػورم هلػػ م كىػػذد يقفػػ  ثػػع

(م كرإ يقم ةيسإ اإ ق ض درسنيػل Teehan, 2006  ك  اإفم 4151درسنيل در ار ل دريت ذك ىإ كلن ث   ق ت در كؤؼم 
در ار ل قنت كل ثرلوثل  رة ح د  ئلل قل ا م ك ستمي درقر ي  درفورم رإلجإئإت درنيح حلم دمإ ثة  درةإر إت ث  درقفإقل 

كات د  ع ىذد دإلج د  قنت ق ض درسنيع در ار ل درثثثم ئإإل إ ل ة  ق ض درفة ة دإلجيإ، ثع درسنيل در ار ل دملر ك لم 
 ئة يسل  الل ككد حلم كئل لوب جيذب دةق إه درةإر لم كمت ق ض د  ةإر ئقالال ك  دئ  ثنةس .

نيع ( دريت كشفا ق  دإل إر دإلجيإئ ل ال قمتدـ درس4154ك قف  ىذه درنق جل ثع ثإ  وصلا ةر و درد ل  ل ل  
( درػػيت مك ػػحا ةقإ جاػػإ   ػػإردن 4152در ار ػػل ا  نر ػػل ثاػػإردت  ةنوروج ػػإ دملرلوثػػإت كدرقفةػػري در نيػػ مم كدرد ػػل زغلػػوؿ  

كرػإ د فسػا ثػع درد ػل ئ ي ددك ػإيل ةجيإئ ل رلسنيع در ار ل ا  نر ل درقحني ل ا ثإدة در يإ  إت رػذكم صػروئإت درػقرلم.
 Preradovic, 2016ف درسنيػع در ار ػل ا ث حلػل درةفورػل دمل ةػ ة  اػام ا  ةػوي  كػل ثػ  ( درػيت مك ػحا ةقإ جاػإ م

 ثاإردت در يإ  إتم كدرس د ة كدرةقإئل.
 توصيات البحث:  

 مكصا درترد ل د إر ل مبإ يل :
  وظ ف درسنيع در ار ل ا  نر ل ثاإردت درس د ة رتل درةل ل ذكم صروئإت درقرلم. -5
 ل درسنيع در ار ل ا  رل م صروئإت درقرلم. ةقتدد دكردت  ثس ف ل رلررلرإت   ر م   -4
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 الصيعري  مسعد صالح روان. ا                                             املنورة                             املدينة بمدارس الابتدائي
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
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ةقػػتدد دكردت  تري  ػػػل رلررلرػػػإت  و ػػػو ك ف ػػػل  نيػػػر م كد ػػقمتدـ درسنيػػػع در ار ػػػل ا دملسػػػ ردت درترد ػػػ ل رقنر ػػػل  -3
 دملاإردت دملمقلفل  مبإ يقنإ ب ثع خنيإ ع دمل حلل دررر يل رةإر إت صروئإت درقرلم.

درػقرلم كخػربد   سن ػإت درقرلػ م ا ةقػتدد ك نيػر م انيػع رار ػل ك ػ   ضإ   دتاود كدرقرإكف ئر ثرلرر صػروئإت  -6
 دملرإيري دررتئويل كدررلر ل.

 مقترحات الدراسة:
  سرتح درترد ل د إر ل قتددن ث  درترد إت دملةرلل ذدت دررثال ئإرترد ل د إر ل:

رػػػػتل درةإر ػػػػإت ذكدت دالثػػػػث ( -درد ػػػػل م ػػػػ  د ػػػػقمتدـ درسنيػػػػع در ار ػػػػل ا  اػػػػر ئرػػػػى ثاػػػػإردت  در يإ ػػػػ إت -5
 صروئإت درقرلم ا درنيف درثإين دالئقتد   ئإملتينل دملنورة.

 درد ل م   د قمتدـ درسنيع در ار ل ا  نر ل دملاإردت درلغويل رتل د  فإؿ درقوحت. -4
 درد ل كصف ل حوؿ درنيروئإت دريت  ودجو دملرلرر ا ةقتدد ك وظ ف درسنيع در ار ل ا درقرل م. -3

 المراجع العربية:
 إقل ػػل د ػػقمتدـ درسنيػػع دملاػػجلل قلػػ؛ د اػػ دص دملتعػػل ا قػػثج صػػروئإت درسػػ د ة رػػتل (. 4112دؿ متػػ مم ق ػػتدو.  

 . ر إرل ثإجاقريم كل ل دررتئ لم جإثرو دـ درس لم ثةل دملة ثل. ثث ذ درنيف درثإرث
 در دملنإى  رلنش  كدرقوزيع.. قرإف: د3. طم إر ب ك  ؽ  تريل درلغل درر ئ ل(. 4112مئو دهل جإ م  ؤدد حا .  

م ػ  د ػقمتدـ حسإ ػب درررػل ا  نر ػل دملاػإردت درةقإئ ػل رػتل  ثث ػذ درنيػف درثإرػث د  إ ػ  (. 4154مئو ديلم  إي .  
 ر إرل ثإجاقريم كل ل دررتئ لم دتإثرل دإل ثث لم غ ة. ئغ ة.

ـ درسنيل در ار ل رلنيف درثإرث د  إ   ا  نر ل م    تريل ثإدة درلغل درر ئ ل ئإ قمتد(. 4154مئو قف فلم ى إ حمرت.  
 .ر إرل ثإجاقريم كل ل دررلـو دررتئويلم جإثرل درش ؽ د ك  م قرإف ثاإردت دال قرإع درنش  كدرقفةري دإلئتدق .

(.  إقل ػػػل درسنيػػػع در ار ػػػل درقشػػػإرك ل ا  ػػػتريل درترد ػػػإت دالجقرإق ػػػل ا درقحنيػػػ ل 4153مئػػػو ثغػػػنمم ك دثػػػ  ئػػػتكم.  
 .561- 43(م ص21م  علل درثسإ ل كدرقنر لدرس م د خثا ل رتل  ثث ذ دمل حلل دإلقتدديلم  ك نر ل

م ػػػ   وظ ػػػف درسنيػػػع در ار ػػػل ا  نر ػػػل ثاػػػإردت درفاػػػم درس د ػػػ  رػػػتل  ػػػثب درنيػػػف درثإرػػػث (. 4154درقػػػرتمم حمرػػػت.  
 ر إرل ثإجاقريم كل ل دررتئ لم دتإثرل دإل ثث لم غ ة. .د  إ  

درقفإقل ئر ثتخلر رقنير م درسنيل در ار ل قرب درويب ثع د  لوب دملر ا كم  ه قل؛ (. 4153نت ق ت دو.  درقر إفم ثا
. ر ػإرل دكقػورده  غػري ثنشػورة(م كل ػل دررتئ ػلم دكقاإب دملر  ل ك نر ل درقفةػري دإلئػتدق  رػتل  ل ػل  ةنوروج ػإ درقرلػ م

 جإثرل قر مشلم ثني .
 رلػػػ م درسػػػ د ة كدرةقإئػػػل: م اػػػو (. 4155 ػػػ ت  ارػػػ   كق ػػػتدر إرمم ثػػػإى  شػػػر إف  جػػػإب دوم قلػػػ   ػػػرت  كثةػػػإكمم 

 . قرإف: ددر درارية رلنش  كدرقوزيع كدرة إقل.5. طكدج د د و دررتئويل
(م 4 3م علػػػل دررلػػػـو دررتئويػػػل كدرنفاػػػ ل(. در  ػػػإف دخلقػػػإث  رفرإر ػػػإت ةػػػتكة درنيػػػف دالرةػػػرتكينم 4114جإثرػػػل در حػػػ ي .  

 .525-521ص
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 إقل ػػػل  وظ ػػػف درسنيػػػع در ار ػػػل ا  نر ػػػل دملفػػػإى م درقةنوروج ػػػل رػػػتل  إر ػػػإت درنيػػػف درقإ ػػػع (. 4151دتػػػ ؼم رمي.  
 . ر إرل ثإجاقريم كل ل دررتئ لم جإثرل دالزى م درسإى ة.د  إ  

درلغػل دإلذمل  يػل (.  إقل ل درسنيع در ار ل ا  نر ل ثاإردت دال ػقرإع درنإاػت ا ثسػ ر 4154د  ،م  لر؛ ق ت ق تدو.  
 316-424(م ص 6  1م دجمللل درتكر ل دررتئويل دملقمنينيلرتل  إر إت دمل حلل درثإةويل ا ثتينل در يإضم 

(. م ػػ  د ػػقمتدـ درودج ػػإت دالرةرتكة ػػل قلػػ؛ درقحنيػػ ل كثاػػقول  نف ػػذ درودج ػػإت 4154د ر ػػتدفم ةئػػ دى م ئػػ  ق ػػتدو.  
-62(م ص41م  علػل جإثرػل دالثػإـ حمرػت ئػ   ػرود دإل ػثث لل دملقو ػةلم دملن ر ل ملإدة درقإريخ رتل  ثب دمل حل

536 
 .درد ػػل د إرػػل ا عػػإؿ صػػروئإت درػػقرلم(. 4154خنيػػإةلم حمرػػت  كخلودرػػتةم حمرػػت  كقنيػػفورم اػػ ل  كدهلػػ شم جاػػإد.  

 . قرإف: ددر درفة .5ط
ل درشػػةل دخلةػػ  "دملنػػقكم" ا  نر ػػل (.  إقل ػػل  نيػػر م انيػػل رار ػػل اإ رػػل قلػػ؛ ثػػتخ4152زغلػػوؿم  ػػإرة شػػإك  حمرػػت.  

م علػػػل درد ػػػإت ا درقرلػػػ م دتػػػإثر درقحنيػػػ ل رػػػتل درقثث ػػػذ ذكم صػػػروئإت  رلػػػم در يإ ػػػ إت ئإمل حلػػػل دالئقتد  ػػػلم 
 546-566(م ص31 

 . ثني : ددر درنإش  رلجإثرإت.3ط .صروئإت درقرلم د  ل درنك يل كدرقشم ني ل كدررثج ل(. 5446در يإتم  قح .  
. 5ط .درقس ػ م -درقة  ػ  -درسضػإيإ -رؤيل جتيتة ا درقرل م "درقرلم دالرةرتكين" دملفاػـو(. 4111حا  حار.   زيقوفم

 در يإض: درتدر درنيورق ل رلرتئ ل.
. قرػإف: ددر 5. ط رلم درس د ة درا يرل(. 4114ش يفم  ل م حمرت  كمئو ريإشم حار حمرت  كدرنيإام ق تد ة م.  

 يع.درثسإ ل رلنش  كدرقوز 
(. د ػػقمتدـ ركديػػل درسنيػػع در ار ػػل ا  نر ػػل دهلويػػل درثسإ  ػػل رذ فػػإؿ ذكم صػػروئإت 4151شػػة م ةديػػإف مجرػػل  ارػػ .  

 .461-444(م ص 516  44م علل كل ل دررتئ لدرقرلمم 
 إقل ػػل ئ ةػػإث  اػػإ م قلػػ؛ ثاػػإردت دال ػػقرإع ا  نر ػػل ثاػػإردت درسػػ د ة رػػتل  لر ػػذدت درنيػػف (. 4155درشػوئة م ثاػػإ.  

 . ر إرل ثإجاقريم كل ل دررتئ لم دتإثرل دال ثث لم غ ة.  دالرئع د  إ   ئغ ة
(. م ػػ   غػػري رػػ  ركديػػل درسنيػػل در ار ػػل درسإ رػػل قلػػ؛ درويػػب قلػػ؛ درقحنيػػ ل ك نر ػػل ئرػػى 4114شػػ ر م ةػػإدر  ػػر ت قلػػ   

  .32-3(م ص3  54 معلل دترر ل دملني يل رقةنوروج إ درقرل م، ثاإردت درقفةري درنإات كداليإه رموىإ
 إقل ل د قمتدـ درسنيل در ار ل قل؛  نر ل ثاإردت درس د ة كدرةقإئل رتل درقلر ذدت ذكدت (. 4152درضف إفم ممسإ   رت  

. ر ػػػإرل ثإجاػػػقري  غػػػري ثنشػػػورة(م كل ػػػل دررتئ ػػػلم جإثرػػػل درشػػػ ؽ دررػػػ ،م صػػػروئإت درػػػقرلم مب حلػػػل درقرلػػػ م دالئقػػػتد  
 در يإض.

 Animation(.  إقل ػل د ػقمتدـ درسنيػع درقرل ر ػل در ار ػل ئقسن ػل كديػا ئػورد دة ر شػ  4152 ل ػلم رىػإـ حاػ .  
Board White  .دملػػؤمت  رقنر ػػل ثاػػإردت  ةنوروج ػػإ دملرلوثػػإت كدرقفةػػري در نيػػ م رػػتل درقثث ػػذ دملرػػإار مسر ػػإن
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رنودف: ثاقس ل ةقتدد دملرلم ك نر قو مكقوئ  ئإرقرإكف ثع ردئةل دررتئوير درر ب ئ 6درتك  درثإرث رةل ل دررتئ ل جإثرل 
 163-414ـم ص 4152دئ يل  5م ثني  ا  إريخ 3. ـا درو   درر ،
. دإل ػػةنتريل: ددر 5. ط ةنوروج ػػإ  رلػػ م ذكم دالحق إجػػإت دخلإصػػل كدرو ػػإ ل دملاػػإقتة (.4156ق ػػتدررإ  م حاػػ .  
 دتإثرل دتتيتة.

علػػػل ، درةشػػػف قػػػ  ثنيػػػتدا ل درنقػػػإ   ا در حػػػث دررتئويػػػل كدرنفاػػػ ل(. حجػػػم د  ػػػ  كد ػػػقمتدثو ا 4116قفإةػػػلم قػػػ ك  
 .16-44(م ص 3م  در حوث كدرترد إت دررتئويل درفلاة ن ل

 إقل ل ئرى درسنيع درقفإقل ل دملةورة ا  نر ػل ثاػإردت درسػ د ة دالرةرتكة ػل ا درلغػل درر ئ ػل (. 4154قل م مس   إثو.  
 ل ثإجاقري  غري ثنشورة(م جإثرل حلودفم ثني .ر إر رقثث ذ درنيف دخلإثل دالئقتد  .

م   د قمتدـ   يسػل ررػب د دكدر ا  ػتريل درسػ د ة قلػ؛  نر ػل درقفةػري درقػلثل  رػتل  ل ػل (. 4114درررإكمم ج اإف.  
 . ر إرل ثإجاقريم كل ل دررتئ لم دتإثرل دإل ثث لم غ ة.درنيف درثإرث د  إ  

ث  حمو ب ررثج درضرف ا ئرى دملاإردت درس د  ل رتل  ثث ػذ درنيػف در دئػع  إقل ل ئ ةإ(. 4154قوضم ئ كل حمرت  
 . ر إرل ثإجاقريم كل ل دررتئ لم دتإثرل دإل ثث لم غ ة.د  إ  

علػل جإثرػل ـ(. م   درسنيل دحملو  ل ا دال ق رإب درس د   رتل م فإؿ درنيف درثإين د  إ  م 4151دررويتمم حإثت.  
 .552-43(م ص 5  2م اإة ل كدالجقرإق لدرشإرال رلرلـو دإلة

(. م   دخقثؼ ر  ق ض دملثريدت در ني يل ا درسنيع در ار ل رقنر ل ثاإردت درفام 4156درغإثتمم ر  رل حمرت دمحت.  
 مدجمللػل درتكر ػل رلرلػـو دررتئويػل كدرنفاػ لدرس د   درنستم كدال قنقإج  رتل  لر ذدت دمل حلػل دالئقتد  ػل مبنةسػل در إحػلم 

 .526-456( ص 55 
 . درسإى ة: ددر درفة  درر ،. 5. ط  ئويإت  ةنوروج إ دررني  در ار (. 4151درفإرم ةئ دى م.  

-52(م در ح ي  ا  إريخ 3  2. ـ س ي  قإـ ق  دملؤمت  درتك  د كؿ مل ك  درقرل م دالرةرتكين(. 4114درستكث م حمرت.  
 .424-426ـم ص 4114دئ يل  54

. قرػػػإف: ددر دملاػػػرية رلنشػػػ  5ط  ةنوروج ػػػإ درقرلػػػ م رػػػذكم دالحق إجػػػإت دخلإصػػػل.(. 4151ثػػػ زكؽم مسػػػإح ق ػػػتدرفقإح.  
 كدرقوزيع.

 إقل ػػػل دخػػػقثؼ رػػػ  قػػػ ض درسنيػػػل دالرةرتكة ػػػل ا  نر ػػػل درقحنيػػػ ل ا ثػػػإدة دررتئ ػػػل درتين ػػػل (. 4151ثو ػػػ؛م ق ػػػتدو.  
 ر إرل دكقوردهم كل ل دررتئ لم جإثرل دالزى م ثني .  .دإل ثث ل رتل  ثث ذ درنيف دراإدس دالئقتد 

 كراػػل ثستثػػل ة (. درسنيػػع دالرةرتكة ػػل دملستثػػل   فػػإؿ ث حلػػل ثإا ػػل دملتر ػػل. 4116ثو ػػ؛م حمرػػت  ك ػػثثلم ك ػػإ .  
ـم 4116ينػػػػػإي   41-46. ثنيػػػػػ  ا  ػػػػػإريخ دملػػػػػؤمت  دإلال رػػػػػ  د كؿ  درةفػػػػػل دررػػػػػ ، ا ظػػػػػل دملقغػػػػػريدت دملرإصػػػػػ ة(

 .156-644ص
. درسإى ة: ة  دؾ 5. طصروئإت درقرلم دالجقرإق ل كدالةفرإر ل ئر درفام كدملودجال (.4154يو فم  ل رإف ق تدرودحت.  

 رلنش  كدرقوزيع.
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 : ملخصال
إىل الكشف عن واقع أداء معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل بادلرحلة االبتدائية ٔتدينة مكة  ىدفت الدراسة

ادلكرمة يف ضوء مهارات القرف احلادي والعشرين، كما سعت الدراسة إىل معرفة أثر كل من متغَتات: )سنوات اخلربة/ 
الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من  ق أىداؼلتحقيي تحليلادلنهج الوصفي ال ةالباحث تادلؤىل العلمي(. وقد استخدم

بالطريقة العشوائية من رلتمع الدراسة،  نٔتدينة مكة ادلكرمة مت اختيارى معلمة من معلمات الصفوؼ األوىل( 333)
يف ومت تطبيقها  ،زلاور( فقرة موزعة على ثالثة 04تكونت من )و  بيانات،جلمع الكأداة للدراسة استبانة   ةالباحث تصممو 

جاء بادلرتبة  مهارات احلياة وادلهنةأف زلور  وقد أظهرت نتائج الدراسة ،8402 – 8402من العاـ  ثاينصل الدراسي الالف
بادلرتبة الثانية، مهارات التعلم واإلبداع جاء الدراسة أف زلور كما بينت نتائج (،  2..0األوىل، ؤتتوسط حسايب بلغ )

(، 0.34بادلرتبة الثالثة، ؤتتوسط حسايب بلغ ) مهارات الثقافة الرقمية ر(، بينما جاء زلو 0.00ؤتتوسط حسايب بلغ )
 .متغَتات الدراسة مجيع( يف α = 05.0عنػد ادلستوى ) د فروؽ دالة إحصائياً و وج وكذلك أظهرت النتائج عدـ

 مهارات القرف احلادي والعشرين.، الصفوؼ األوىل الكلمات المفتاحية:
ABSTRACT 

     This study aimed at identifying the reality of performance of female 

mathematics teachers in primary stage in Makkah the blessed city in light 

of twenty first century skills, and identifying the effect of the following 

variables: years of experience and academic qualification. The researcher 

used the descriptive methodology to achieve the study objectives. The 

sample of the study consisted of (333) female mathematics teachers in the 

primary stage in Makkah the blessed city, they were chosen randomly from 

the population of the study, the researcher prepared a questionnaire as a 

tool to collect the data, it was consisted of (40) items divided into 3 axes, it 

was conducted in the second semester of the academic year 2018-2019. 

The study results showed that life and career skills were in the first degree 

with average (4.58), the learning and creativity skills were in the second 

degree with average (4.44), while the digital culture skills were in the third 

degree with average (4.37). the results showed that there were no 

statistically significant differences at level (α = 0.05) for all variables of the 

study.  

Key words: primary classes – twenty first century skills.         
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 المقدمة:
بالدرجة األوىل على صلاحها يف إحداث النقلة النوعية يف إعداد  يةالًتبوية يف عصر ادلعلومات اتيتوقف صلاح ادلؤسس     

التخلص من حاجز الرىبة يف التعامل مع التقنية وتوظيفها يف تدريس من مث ادلعلم، وإعادة تأىيلو وتدريبو أثناء اخلدمة، و 
 احملتويات العلمية احلديثة. 

ة، ومن الضروري أف يناؿ عمليتاج إىل مهارات ػليمية وىو الذي ادلعلم ىو حجر الزاوية يف العملية التعلنظراً لكوف و      
كاف وأثناء اخلدمة حىت يتمكن من أداء الدور ادلهم ادلناط بو يف إعداد النشء وتكوينهم، ولذلك  قبل ادلعلم العناية الكافية 

وتعد  (،6، 8400)عسَتي، يبية على تلبية حاجات ادلعلمُت التدر  وزارات الًتبية والتعليم وكليات الًتبيةالبد أف ٖترص 
الرياضيات وتعليمها بطريقة فاعلة من أىم اجملاالت اليت ٖتتاج ادلعلم وادلعلمة إىل برامج تدريبية مستمرة وفق التطورات 

وقد برزت رؤى جديدة لًتبية ادلعلم وتأىيلو وإعداده؛ ْتيث ينمي لدى  التلميذات روح ادلبادرة واالستقاللية يف ، العلمية
فكر والفعل، ويساعدىم على امتالؾ ادلعارؼ وادلهارات وادلعلومات الالزمة واإلنتاجية، ومن ادلنتظر من ادلعلم أف يعدؿ ال

ويطور من أدواره ٔتا يتناسب مع ادلتغَتات العادلية، وأصبح عليو أف يرشد طلبتو إىل مصادر ادلعرفة والتعلم، وىذا يتطلب 
  .(8446ًتبوية)جامل، ادلستجدات ال ىتدريباً مستمراً عل

االىتماـ ٔتهارات القرف احلادي والعشرين والتفكَت هبا تفكَتاً شاماًل يتجاوز بكثَت ميادين الًتبية والتعليم بتنويع ويعد      
، وذلك هبدؼ دعم تعلم التالميذ يف ادلراحل السياسة الًتبوية وضرورة إثراء التعليم وتعميمو وأف يكوف مدى احلياة

هارات ىي مفتاح تلك ادلحيث تعترب التعليمية ادلختلفة ويف احلياة العملية، من حيث إتقاف كٍل من احملتوى وادلهارات، 
هم الزدىار حياة األمم يف ىذا القرف؛ حيث تسهم بصورة مباشرة يف النمو االقتصادي من خالؿ زيادة اإلنتاجية، كما تس

يف ٖتسُت حياة األفراد، وترتبط باحلصوؿ على مستويات عالية من التعليم والتدريب وادلهارة شلا يؤدي إىل عوائد اقتصادية 
 .(640، 8400القادر،  عبد) عالية، ومن مث اطلفاض معدالت البطالة وٖتقيق أرباح أعلى من ادلتوسط

عمل يف رلتمع عصر ادلعرفة؛ حيث ػلل التعاوف زلل التنافس، ويعتمد ىذه ادلهارات ٘تكن األفراد من احلياة والكما أف      
التواصل الفعاؿ مع اآلخرين على التكنولوجيا، كما زادت احلاجة إىل ضرورة امتالؾ مهارات حل ادلشكالت غَت النمطية، 

تاجها ادلعلم ػلت اليت والوصوؿ إىل حلوؿ إبداعية ذلذه ادلشكالت، كل ىذا يتطلب من الًتبية إعادة النظر يف ادلهارا
 .(8، 8400)شليب،  إلعداده إعدادا مناسبا للحياة والعمل يف ىذا العصر

 Partnership for 21st Century Skillsحددت مؤسسة الشراكة دلهارات القرف الواحد والعشرين )وقد      
(P12  دة األمريكية ورلموعة من من خالؿ شراكة بُت قسم الًتبية بالواليات ادلتح 8442اليت أنشئت يف عاـ

 The Nationalوالرابطة القومية للًتبية  Microsoftادلؤسسات التجارية منها شركة ميكروسوفت 
Education Association،  ،سبع مهارات للتعلم يف القرف احلادي والعشرين وىي: التفكَت الناقد وحل ادلشكلة

قيادة، وفهم الثقافات ادلتعددة، وثقافة االتصاالت وادلعلومات واإلعالـ، واالبتكار واإلبداع، والتعاوف والعمل يف فريق وال
 .(044 ،8403وثقافة احلوسبة وتقنية ادلعلومات واالتصاؿ، وادلهنة والتعلم ادلعتمد على الذات )ترلينج وفادؿ، 
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وقد أكدت العديد من الدراسات على ضرورة بناء وتطوير مناىج الرياضيات يف ضوء متطلبات القرف احلادي      
 العاؿ عبد(، ودراسة 8406) اخلزًن والغامدي(، ودراسة .840) حسن(، ودراسة 8400) إبراىيموالعشرين كدراسة 

اضيات بادلراحل التعليمية ادلختلفة للتعرؼ على مدى الري واقع تعليمالنظر يف إعادة وىذا يدعو إىل ضرورة (، 8402)
 .هبا وٖتديد مدى مساعلتها يف تنمية تلك ادلهارات لدى التالميذ 80توافر مهارات القرف 

أثناءىا، بتبٍت األساليب و لذلك فإنو من الواجب إعادة النظر يف أساليب تدريب ادلعلمُت، وإعدادىم قبل اخلدمة     
اليت تتميز بالتنوع والتخطيط ادلسبق ذلا، وتنفيذىا وفق رؤية وتصور واضح الحتياجات ادلعلمُت ادلهنية؛ التدريبية احلديثة 

للتغلب على أوجو القصور احلالية يف برامج التنمية ادلهنية للمعلم، واليت ال تتواءـ مع متغَتات القرف احلادي والعشرين 
 (.648، 8400)عبد القادر،  ادلتسارعة

، وكلما كانت باعتبارىا أوىل مراحل التعليم النظامي ادلرحلة االبتدائية يف مجيع دوؿ العامل بداية سلم التعليم و٘تثل      
القاعدة قوية وراسخة كلما كاف البناء قوياً، وتكمن أعلية تلك ادلرحلة يف أهنا البداية احلقيقية لعملية التنمية الشاملة دلدارؾ 

يرتكز عليها إعداد الناشئُت للمراحل التالية من حياهتم، باإلضافة إىل أهنا مرحلة عامة الطفل، كما تعد القاعدة اليت 
تشمل أبناء األمة مجيعًا وتزودىم باألساسيات من االٕتاىات السليمة، واخلربات وادلعلومات وادلهارات الالزمة ذلم يف 

 .(824، .840حسن، ) حياهتم الدراسية واحلياتية
نظومة ادلإىل االىتماـ ب كالياباف وكندا والواليات ادلتحدة األمريكية وسنغافورة  عديد من دوؿ العاملكل ىذا دفع بال     

اىتمت ادلملكة العربية السعودية  ويف نفس السياؽ فقدوتطويرىا ٔتا ؼلدـ اإلنساف وييسر حياتو وفق تطوراهتا،  تعليميةال
ىػ تنمية ادلوارد البشرية، 0036/0004التعليم العاـ إذ جاء من أىداؼ وسياسات خطة التنمية العاشرة  ظومةبتطوير من

، والرياضيات، واذلندسة،  وتوسيع خياراهتا يف اكتساب ادلعارؼ وادلهارات واخلربات، وكذلك االرتقاء يف مناىج العلـو
 (.00، .840والتقنية. )وزارة االقتصاد والتخطيط، 

 لدراسة:مشكلة ا
األمر الذي  احتياجات ادلعلمُتتغيَتات على مستويات خالؿ القرف احلايل فرضت التحديات السريعة وادلتالحقة        

التنمية ادلهنية الشاملة وادلستمرة للمعلم يف ضوء مهارات القرف احلادي والعشرين، فنجاح العملية التعليمية يتوقف  يستدعي
دراسة البلوي والبلوي مثل من تلك ادلهارات؛ حيث أكدت العديد من الدراسات  ومدى ٘تكنو اء ادلعلمعلى أد

على ضرورة الكشف عن احتياجات ادلعلمُت يف ضوء  ،(8404دراسة بعطوط )و  ،(8402دراسة اذلويش )و  ،(8402)
اؼ ادلناىج خلصت إىل أف التعرؼ على احتياجاهتم جزء ال يتجزأ من ٖتقيق أىدو  متطلبات القرف احلادي والعشرين

 الدراسية، ومن مث فقد أكدت على أعلية امتالؾ ادلعلم لتلك ادلهارات ٔتا يؤىلو إلكساب طالبو ذلا.
وعلى الرغم من أعلية تضمُت مهارات القرف احلادي والعشرين ضمن برامج إعداد ادلعلمُت ٔتختلف ٗتصصاهتم قبل       

العشروف من ضرورة امتالؾ ادلعلم للعديد من ادلهارات اليت تتماشى مع يتطلبو القرف احلادي و  جهة مااو دلوأثناء اخلدمة؛ 
، إال أف واقع شلارسة معلمي الرياضيات دلهارات القرف تحقيق نواتج التعلم ادلرجوة من العملية التعليميةلالتغَتات ادلتالحقة، 
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ياضيات يف سلتلف ادلراحل الدراسية احلادي والعشرين يثبت وجود قصور يف مستوى امتالؾ ادلعلمُت وٓتاصة معلمي الر 
، وعبد (8404بعطوط )، و (8402اذلويش )، و (8402البلوي والبلوي )لتلك ادلهارات، وىذا ما أكدتو دراسة كل من 

 (.8400القادر )
جاءت ضرورة أف يلم معلم الرياضات بالطرؽ واالٕتاىات احلديثة يف تعليم الرياضيات ومواكبة ادلستجدات من ىنا      

أداء معلمات الرياضيات ٔتدينة مكة  إىل التعرؼ على واقعيهتم ىذا البحث و  التقنية يف اسًتاتيجيات التعليم والتعلم.
ادلرحلة االبتدائية. ب بالصفوؼ األوىلادلكرمة بادلملكة العربية السعودية يف ضوء مهارات القرف احلادي والعشرين، وباألخص 

في أداء  ما مدى توافر مهارات القرن الحادي والعشرين ساؤؿ الرئيس التايل:وؽلكن صياغة مشكلة الدراسة يف الت
 ؟معلمات الرياضيات بالصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة

 التالية: دراسةمن خالل اإلجابة على تساؤالت ال
األوىل بادلرحلة االبتدائية ٔتدينة مكة ما مدى توافر مهارات التعلم واإلبداع يف أداء معلمات الرياضيات بالصفوؼ  .0

 ادلكرمة؟
ما مدى توافر مهارات الثقافة الرقمية يف أداء معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل بادلرحلة االبتدائية ٔتدينة مكة  .8

 ادلكرمة؟
ة ٔتدينة مكة ما مدى توافر مهارات احلياة وادلهنة يف أداء معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل بادلرحلة االبتدائي .3

 ادلكرمة؟
مدى توافر مهارات القرف احلادي والعشرين يف ( يف .4.4ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0

تعزى إىل متغَتات )سنوات اخلدمة/  أداء معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل بادلرحلة االبتدائية ٔتدينة مكة ادلكرمة
 ادلؤىل العلمي(؟

 سة:أهداف الدرا
 :لتحقيق األىداؼ التاليةاحلالية الدراسة  ىسعت

مدى توافر مهارات التعلم واإلبداع يف أداء معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل بادلرحلة االبتدائية التعرؼ على  .0
 ٔتدينة مكة ادلكرمة.

بادلرحلة االبتدائية ٔتدينة  مدى توافر مهارات الثقافة الرقمية يف أداء معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىلالتعرؼ على  .8
 .مكة ادلكرمة

مدى توافر مهارات احلياة وادلهنة يف أداء معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل بادلرحلة االبتدائية ٔتدينة التعرؼ على  .3
 .مكة ادلكرمة

دلرحلة يف أداء معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل باالقرف احلادي والعشرين  مدى توافر مهاراتالتعرؼ على  .0
 .يف ضوء متغَتات )سنوات اخلدمة/ ادلؤىل العلمي( االبتدائية ٔتدينة مكة ادلكرمة
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 أهمية الدراسة:
 احلالية فيما يلي: دراسةتكمن أعلية ال

من خالؿ تزويدىم بقائمة بالصفوؼ األوىل بادلرحلة االبتدائية فد تفيد نتائج الدراسة احلالية معلمي الرياضيات  .0
ؽلكن االستفادة منها دلواجهة ادلتطلبات اجلديدة قرف احلادي والعشرين وادلراد إكساهبا للمعلمات مقًتحة دلهارات ال

 .للنجاح يف رلتمع القرف احلادي والعشرين

من خالؿ إلقاء الضوء على الوضع احلايل دلا قد تساعد القائمُت على العملية التعليمية بادلملكة العربية السعودية  .8
 احلادي والعشرين. مهارات القرفمن  علماتتلكو ادل٘ت

٘تثل الدراسة احلالية استجابة للتوجهات العادلية ادلنادية بأعلية تضمُت مهارات القرف احلادي والعشرين يف ادلناىج  .3
 الدراسية واستجابة لتوصيات الًتبويُت بضرورة تطوير برامج إعداد ادلعلمُت وفق ادلستجدات الًتبوية.

مع االٕتاىات احلديثة اليت تدعو إىل تنمية مهارات القرف احلادي والعشرين لدى ادلعلمُت  تأيت ىذه الدراسة ٘تشياً  .0
 والطلبة ليكونوا أكثر قدرة على مواجهة ٖتديات ادلستقبل.

 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة احلالية على ما يلي:

مدى توافر حوؿ  مكة ادلكرمةٔتدينة اقتصرت الدراسة على رأي معلمات الصفوؼ األوىل  الحدود الموضوعية: -
 ئهن.يف أداالقرف احلادي والعشرين  مهارات

 يف إدارة تعليم مكة ادلكرمة )بنات(. للدراسة ادليداين التطبيق مت الحدود المكانية: -
 ىػ0004/ 0032أجريت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي  الحدود الزمانية: -
 عينة من معلمات الصفوؼ األوىل بإدارة تعليم مكة ادلكرمة )بنات(. :ةالحدود البشري -

 مصطلحات الدراسة:
 : نيمهارات القرن الحادي والعشر 

رلموعة مهارات التعلم الناجح يف القرف احلادي والعشرين وىي: ( بأهنا: "66، 8406عرفها اخلزًن والغامدي )
واإلبداع، والتعاوف والعمل يف فريق والقيادة، وفهم الثقافات ادلتعددة، وثقافة التفكَت الناقد وحل ادلشكلة، واالبتكار 

االتصاالت وادلعلومات واإلعالـ، وثقافة احلوسبة وتقنية ادلعلومات واالتصاؿ، وادلهنة والتعلم ادلعتمد على الذات، احملددة 
 ".   من منظمات شراكة دلهارات القرف احلادي والعشرين

رلموعة من ادلهارات الضرورية لضماف استعداد ادلتعلمُت للتعلم واالبتكار واحلياة "( بأهنا: 6، 8400يب )شلعرفتها      
 ."والعمل واالستخداـ األمثل للمعلومات والوسائط والتكنولوجيا يف القرف احلادي والعشرين

ادلهارات اليت "( بأهنا Partnership of 21st Century Skills,2009) 80تعرفها شراكة مهارات القرف      
ٖتتاجها التالميذ للنجاح يف ادلدرسة والعمل واحلياة وتتضمن مهارات التفكَت الناقد وحل ادلشكالت، واالبتكار واإلبداع، 
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مهارات االتصاؿ، ومهارات التعاوف ومهارات تعلم احملتوى، والثقافة ادلعلوماتية، والثقافة اإلعالمية، وادلهارات احلياتية مثل 
، التكيف، ادلسئولية الشخصية، ادلسئولية االجتماعية، والتوجو الذايت، والقدرة على التعامل مع لقيادة، اإلنتاجيةا

 ."اآلخرين
معلمات الرياضيات من  ٘تكناليت و رلموعة مهارات التعلم الناجح " :بأهنايف ىذا البحث إجرائيًا  ةعرفها الباحثتو      

  ".يف القرف احلادي والعشرين للنجاح يف التعليم واحلياة والعملحلياة التعامل والتفاعل مع متطلبات ا
  معلمات الصفوف األولى:

ادلواد التالية: الصفوؼ الثالثة األوىل  تلميذاتادلعلمات، اللوايت يْدرسن "ن  تعرفهم الباحثة إجرائياً يف ىذا البحث بأهن      
 لغيت والرياضيات والعلـو الشرعية"

 : الدراسةمنهج 
وىو أسلوب يف البحث يتم من خاللو مجع معلومات  التحليلي، الوصفي ادلنهجيف الدراسة احلالية  ةالباحث تاعتمد     

وبيانات عن ظاىرة ما، أو واقع ما، هبدؼ التعرؼ على الظاىرة اليت ندرسها وٖتديد الوضع احلايل ذلا، والتعرؼ على 
 (.026، 8406خلروج بتعميمات بشأف ىذه الظاىرة )عبيدات وآخروف، جوانب القوة والضعف فيها، من أجل ا

 اإلطار النظري:
 مفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين:

رلموعة من ادلتطلبات ادلهنية اليت تفرضها متغَتات القرف احلادي " ( بأهنا:640، 8400عرفها عبد القادر )          
كادلهارات التفكَتية العليا، وحل ادلشكالت بالطرؽ اإلبداعية، والتعامل مع الوسائل والعشرين على األداء ادلهٍت للمعلم،  

التكنولوجية اليت ٕتعلو ؽلارس مهارات احلياة والعمل بصورة تؤىلو للمرونة والتكيف مع تلك التطورات اليت أتاحت الكثَت 
و واآلخرين، ٔتا ػلقق نواتج التعلم بصورة أفضل من العالقات االجتماعية، واليت تفرض بدورىا ٖتمل ادلسؤولية ٕتاه نفس

 ."لدى طالبو لتتماشى قدراهتم مع متطلبات سوؽ العمل
ادلهارات اليت ٘تكن صاحبها من التعامل والتفاعل مع تطورات احلياة يف ( بأهنا: "804، 8408) الناجميعرفها           

 ".دية واجلماعية، والتكيف مع التغَتات، وادلرونة واإلبداعالقرف احلادي والعشرين، مثل مهارة ٖتمل ادلسئولية الفر 
عبارة عن ثالث رلموعات من بأهنا: " (Trilling and Fadel, 2009)عرفها كل من تريلينغ وفاضل      

ادلهارات ادلطلوبة يف القرف احلادي والعشرين اليت غلب أف تكوف من ضمن زلتوى ادلقررات باختالؼ التخصصات، 
ادلهارات: مهارات التعلم واالبتكار، ومهارات تقنية ادلعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا بالتعلم اإللكًتوين،  وتشمل ىذه

 ."وادلهارات ادلطلوبة للعمل ومتطلبات احلياة
 :تتسم بما يليمهارات القرن الحادي والعشرين السابقة أن  توصلت الباحثة إلىمن خالل التعاريف السابقة، 

  تعمل على ضماف استعداد ادلعلمُت وادلتعلمُت للتعلم واالبتكار واحلياة والعمل يف ىذا القرفمتنوعة وبذلك. 
 تساعد يف ٖتقيق العديد من األىداؼ اليت مل يتم ٖتقيقها على مدار السنوات ادلاضية. 
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 ى ادلشاركة برامج تنمية ادلعلم حُت تتبٌت تلك ادلهارات، يكوف نتاجها طالبا مبتكرين لديهم كفاءة عالية عل
 .بفاعلية يف احلياة ادلدنية

 :الحادي والعشرين أهداف تنمية مهارات القرن
دوف تطوير ادلعرفة األساسية  احلادي والعشرينمهارات القرف يف تنمية إتقاف ادلادة األكادؽلية: فال ؽلكن أف تنجح  .0

التلميذات من التفكَت بشكل ناقد والتواصل بشكل فعاؿ البد أف يبٌت  تمكنت، فلكي تلميذاتللمادة األكادؽلية لل
 احلادي والعشرينذلك على ادلعرفة األكادؽلية، ذلذا فإف ادلوضوعات األكادؽلية عنصر أساسي يف تنمية مهارات القرف 

 .حيث ؽلكن اكتساب تلك ادلهارات من خالذلا
على التفكَت الناقد، حل ادلشكالت، ات جعل التلميذات قادر : هتدؼ إىل احلادي والعشرينسلرجات مهارات القرف  .8

االتصاؿ اجليد، التعاوف اجليد، التثقيف التكنولوجي، ادلرونة والقابلية للتكيف، االبتكار واإلبداع، االىتماـ بالشئوف 
 (Partnership for 21st Century Skills, 2009eالعادلية، التثقيف ادلايل. )

 :الحادي والعشرينخصائص مهارات القرن 
مجيع التلميذات يف مراحل التعليم ادلختلفة غلب أف ػلصلوا على فرص التعلم واكتساب  )مركزية(:مهارات زلورية  .0

 ىذه ادلهارات.
ففي العامل الرقمي ٖتتاج التلميذة لتعلم كيف يتمكن من استخداـ األدوات ادلناسبة للتمكن من مهارات  متنوعة: .8

 طة احلياتية ادلختلفة.التعلم، وشلارسة األنش
التلميذ فة، يٖتتاج التلميذة إىل تعلم احملتوى العلمي من خالؿ أمثلة وتطبيقات وخربات من احلياة احلقيق متفاعلة: .3

 .(.840)حسن،  يتعلم بصورة أفضل حينما يرتبط التعلم بعالقات وتفاعالت ذات معٌت ومرتبطة بواقعو احليايت
 وتدريس الرياضيات: الحادي والعشرينمهارات القرن 

 خالؿ:مناىج الرياضيات من  احلادي والعشرينؽلكن أف تدعم مهارات القرف       
 بالتوازي مع مناىج الرياضيات. احلادي والعشريناىتماـ مطورو مناىج الرياضيات بدمج مهارات القرف  .0
واليت تنادي بأعلية تنمية  NCTM٘تشي مناىج الرياضيات مع توصيات اجمللس القومي دلعلمي الرياضيات  .8

 .احلادي والعشرينمهارات القرف 
يف  احلادي والعشريناالىتماـ يف برامج الدعم ادلهٍت والتنمية ادلهنية قبل وأثناء اخلدمة بأعلية تنمية مهارات القرف  .3

 التدريس.
 .ادي والعشريناحلاالىتماـ بتنوع أساليب وطرؽ التدريس وأساليب تقوًن تعلم التالميذ دلهارات القرف  .0
إتاحة الفرص ادلختلفة للتالميذ دلمارسة األنشطة التعليمية اليت ٖتث على التفكَت الناقد وحل ادلشكالت والبحث  ..

 (.Partnership for 21st Century Skills,2009a) العلمي والتطور ادلفاىيمي.
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 :شراكة لمهارات القرن الحادي والعشرين
، وعدد من وزارات -روىيلغمن ضمنها شركة ما- رْتية تضم ما يقارب األربعُت منظمة ىي شراكة واسعة وكبَتة غَت     

الًتبية والتعليم، ومئات األعضاء من منظمات التطوير ادلهٍت والبحث اليت تقـو بدراسة ما ينبغي أف يكوف عليو مستقبل 
متطلبات القرف احلادي والعشرين، أطلق التعليم، وبعد مقابالت ومؤ٘ترات ودراسات عدة، مت طرح إطار للتعلم يناسب 

ؽلثل دلياًل حلركة مهارات القرف احلادي والعشرين، وخارطة لطريق التعلم، شلا  عليو "إطار التعلم للقرف احلادي والعشرين"
 .(043-040: 8403غلعل ادلخرجات ادلتوقعة من تطبيق ىذا اإلطار أكثر دقة وفاعلية. )ترلينج وفادؿ، 

اليت تدرس يف أغلب مدارس اليـو وىي القراءة والكتابة واللغة  ساسيةادلوضوعات التقليدية االاإلطار  ىذايشمل و      
وآداهبا والرياضيات والعلـو والدراسات االجتماعية والفنوف وغَتىا، مث تأيت موضوعات القرف احلادي والعشرين مثل الثقافة 

من ادلهارات ادلطلوبة يف القرف احلادي رئيسة ي، وػليط هبا ثالث رلموعات ادلالية والصحية والبيئية وادلدنية والوعي العادل
 :والعشرين، وىي

 .مهارات التعلم واإلبداع .0
 .مهارات ادلعلومات واإلعالـ والتقنية والثقافة الرقمية .8
 .مهارات احلياة وادلهنة .3

، نظراً لشموذلا يف بناء أداة الدراسة والعشرينشراكة دلهارات القرف احلادي ىذا التصنيف الذي طرحتو  ةتبٌت الباحثتسو      
 .وتنظيمها ووضوحها وحداثتها واتفاؽ الكثَت عليها وقابليتها للتطبيق

 الدراسات السابقة المتعلقة بمهارات القرن الحادي والعشرين
القرف احلادي وىدفت الدراسة إىل ٖتديد االحتياجات التدريبية من مهارات  (9102البلوي والبلوي )دراسة      

، مث تقدًن تصور مقًتح لربنامج تدرييب لتنمية بعض والعشرين لدى معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية ٔتدينة تبوؾ
استخدمت ، ولتحقيق أىداؼ الدراسة القرف احلادي والعشرين لدى معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائيةمهارات 

، تتكوف من مهارات القرف احلادي والعشرين بطاقة مالحظةيف  دراسةثلت أداة الالدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، و٘ت
ٖتقق بدرجة  القرف احلادي والعشرينوتوصلت نتائج الدراسة إىل أف ادلتوسط العاـ جلميع رلاالت بطاقة ادلالحظة دلهارات 

لية، ومهارات التعلم واالبداع وٖتقق بدرجة متوسطة، وجاء ترتيب اجملاالت كالتايل: مهارات احلياة وادلهنة وٖتقق بدرجة عا
 متوسطة، ومهارات ادلعلومات واإلعالـ والتقنية بدرجة متوسطة. 

إىل ٖتديد مهارات القرف احلادي والعشرين الالـز توافرىا يف أداء ادلعلمُت  تىدفو  (9102دراسة الهويش )          
حتياجات التدريبية للمعلم يف ضوء مهارات القرف احلادي والعشرين، ، باإلضافة إىل ٖتديد االبادلملكة العربية السعودية

يف استبانة تتكوف من مهارات القرف احلادي  دراسةاستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، و٘تثلت أداة الو 
يف بيئة القرف احلادي والعشرين اليت  واإىل أنو غلب على عملييت التعليم والتعلم أف يتم دراسةوأسفرت نتائج ال ،والعشرين
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ٖتتم تعليم ادلواد الدراسية من خالؿ أمثلة من العامل الواقعي وليس من بيئة رلردة كما ىو حاصل يف معظم ادلدارس 
 واجلامعات حالياً. إضافة إىل ذلك أعلية استخداـ وسائل دقيقة وموثقة لتقييم إتقاف ادلتعلمُت ذلذه ادلهارات.

مدى اكتساب اخلرغلُت واخلرغلات من جامعة طيبة على تعرؼ الىدفت الدراسة إىل و  (9102بعطوط )دراسة      
 ، استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليليو بكلية الًتبية يف قسم الًتبية الفنية دلهارات القرف احلادي والعشرين، 

دارة الذاتية، التفكَت، األكادؽلية( ولتحقيق ىدؼ واقتصرت الدراسة على مهارة )االتصاؿ والتواصل، التكنولوجيا، اإل
الدراسة مت استخداـ استبياف كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج أف درجة اكتساب  التلميذات للمهارات على النحو التايل: 

يانا وأظهرت )االتصاؿ والتواصل، اإلدارة الذاتية التفكَت األكادؽلية التخصصية( بدرجة غالبا، )التكنولوجيا( بدرجة أح
النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت اجلنس، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت ادلؤىل 

 .الدراسي
 احلادي والعشرينإىل التعرؼ على درجة توافر مهارات القرف  دراسةال تىدفو  (9102دراسة الخزيم والغامدي )     

استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي و بادلملكة العربية السعودية،  صفوؼ العليا للمرحلة االبتدائيةيف زلتوى كتب الرياضيات لل
رئيسة، وقد  تسبعة رلاال( مهارة توزعت على 3.واليت بلغ عددىا ) أداة ٖتليل احملتوى واستخدـ الباحثالتحليلي، 

يف احملتوى لكل رلاؿ من رلاالت ادلهارات  والعشريناحلادي تقارب النسب ادلئوية لتوافر مهارات القرف  توصل البحث إىل
 الرئيسة. 

ىدفت الدراسة إىل ٖتديد مهارات القرف احلادي والعشرين اليت ؽلكن درلها يف مناىج  (9102دراسة شلبي )          
فر ىذه ادلهارات، العلـو ٔترحلة التعليم األساسي ٔتصر، وتقوًن زلتوى كتب العلـو احلالية يف ىذه ادلرحلة يف ضوء توا

لتحليل زلتوى كتب العلـو  كما استخدمت الباحثة أداة ٖتليل احملتوىاستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي،  و 
وتوصلت الدراسة إىل إطار مقًتح يتكوف من ثالثة رلموعات من  ،( كتب دراسية6بالتعليم األساسي واليت بلغ عددىا )

داءات ادلتعلمُت ادلتوقعة. كما أية وفرعية، فضال عن العبارات اإلجرائية اليت تعرب عن ادلهارات، لكل منها مهارات أساس
 .توصلت الدراسة أيضا إىل أف ىناؾ تدىن واضح يف تناوؿ ىذه ادلهارات يف كتب العلـو

عليم بالقرف فاعلية اسًتاتيجية مقًتحة يف ضوء ظلوذج التالدراسة إىل التعرؼ على  ىدفتو  (9102دراسة إبراهيم )     
 ٔتحافظة بورسعيد احلادي والعشرين لتنمية بعض ادلهارات احلياتية ادلرتبطة بتعليم الرياضيات لدى تالميذ ادلرحلة اإلعدادية

استخدمت ، و استخالص قائمة بادلهارات احلياتية بالقرف احلادي والعشرين والواجب مراعاهتا يف تعليم الرياضيات بعد
و٘تثلت أدوات الدراسة يف اختبار ادلهارات االقتصادية واختبار التفكَت الناقد واختبار ٖتمل  جرييبشبو الت الدراسة ادلنهج

وأشارت النتائج أف االسًتاتيجية ادلقًتحة يف الدراسة واليت طبقت على اجملموعة التجريبية عملت على وضع  ،ادلسؤولية
 اخلربات احلياتية للطالب ٔتثابة ٘تهيدا للدرس.
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 واإلجراءات: الطريقة
 مجتمع وعينة الدراسة: -0

( 8880معلمات الصفوؼ األوىل بإدارة تعليم مكة ادلكرمة )بنات(، والبالغ عددىم )تكوف رلتمع الدراسة من مجيع      
معلمات الصفوؼ األوىل مجيع وقد مت توزيع االستبانة الكًتونياً على  (،8402معلمة )اإلدارة العامة للتعليم ٔتنطقة مكة، 

معلمة عن طريق تعميمها عليهن بواسطة اإلؽليالت الشخصية  8880بإدارة تعليم مكة ادلكرمة والبالغ عددىم 
، وبذلك عينة الدراسة وىن ( معلمة333وحساباهتن الشخصية عرب برامج التواصل االجتماعي فاستجابت منهن عدد )

( يبُت 0وجدوؿ )%( من رلتمع الدراسة، .0)% من رلتمع الدراسة حيث بلغت 04ٕتاوزت عينة الدراسة ما نسبتو 
  .ؤىل العلمي، وادلسنوات اخلدمةتوزيع أفراد عينة الدراسة ْتسب متغَتات 

 غيراتتحسب الممعلمات الصفوف األولى توزيع أفراد عينة الدراسة من  (0) جدول

 النسبة المئوية التكرارات مستويات المتغيرات

 سنوات الخدمة

 %..03 .0 سنوات    .أقل من 
 %..30 .00     04-.من 
 %00.0 32 سنة .0-04من 

 %..04 .03 سنة .0أكثر من 
 %044 333 المجموع

 المؤهل العلمي

 %02.6 68 دبلـو
 %42.0 860 بكالوريوس

 %3 04 ماجستَت
 %044 333 المجموع

 أداة الدراسة: -8
االستبانة كأداة جلمع ادلعلومات، نظراً  ةالباحث تإليها فقد استخدمٖتقق الدراسة أىدافها ادلنشودة اليت تسعى وكي      

لكوهنا األكثر مالئمة لطبيعة ادلوضوع، واألكثر مناسبة لطبيعة رلتمع الدراسة وخصائص العينة، وذلك بعد االطالع على 
خدمة فيها، وقد مر إعداد عدد من الدراسات السابقة وادلرتبطة ٔتوضوع الدراسة، واالستفادة من أدوات الدراسة ادلست

االستبانة باخلطوات العلمية، إذ أعدت يف ضوء أىداؼ الدراسة ومن خالؿ اإلطار النظري والدراسات السابقة وآراء 
 احملكمُت.

معلمات الصفوؼ الدراسات السابقة بإعداد استبانة جلمع البيانات من البحوث و مراجعة  بعد ةالباحث تقاموقد      
يف ضوء مهارات القرف احلادي  ئهنلتعرؼ على واقع أدال ٔتدينة مكة ادلكرمة تعليم مكة ادلكرمة )بنات(األوىل بإدارة 

  :جزئُتالدراسة من  أداةوقد تكونت  وذلك لتحقيق أىداؼ الدراسة. من وجهة نظرىن؛ والعشرين
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 .ؤىل العلمي، وادلات اخلدمةسنو : علمات عينة الدراسة، وتضم أسئلة حوؿ: تضمن بيانات شخصية حوؿ ادلالجزء األول
 ( فقرة موزعة على ثالثة زلاور كالتايل:04وتضمن ) الجزء الثاني:

 .مهارات التعلم واإلبداع( فقرة تناولت 00تضمن ) المحور األول: -
 .الثقافة الرقميةمهارات  ( فقرة تناولت08تضمن ) المحور الثاني: -
 .الحياة والمهنةمهارات ( فقرة تناولت 00تضمن ) المحور الثالث: -

، فقد يف ضوء مهارات القرف احلادي والعشرين ٔتدينة مكة ادلكرمة معلمات الصفوؼ األوىل ءواقع أداوللتعرؼ على      
غَت  ،ايدزل ،أوافق ،ةوىي كالتايل: أوافق بشد يماسقياس ليكرت اخلدل اً وفق مت وضع مخسة اختيارات مقابل كل فقرة

 ( بالًتتيب. 0، 8، 3، 0، .عليها الدرجات ) وزعت موافق، غَت موافق بشدة،
 صدق االستبانة:

لقياسو، وقد مت التحقق من صدؽ االستبانة على تتصف األداة بأهنا صادقة إذا ثبتت قدرهتا على قياس ما وضعت      
 النحو التايل:

اخلرباء شلن لديهم خربة   للتأكد من الصدؽ الظاىري لالستبانة مت عرضها على رلموعة من احملكمُتالصدق الظاهري: 
، فقراتبياف رأيهم يف وضوح الل كافية يف مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعليم وبلغ عددىم ستة زلكمُت،

الذي تتبعو، وأي اقًتاحات أو إضافات للفقرات أو  محور، ومناسبة وارتباط الفقرات للاودقة صياغتها، ومدى مشوذل
، أصبحت تقًتحات ومالحظات السادة احملكمُت سواء باحلذؼ أو اإلضافة، أو بالتعديالوبعد األخذ ٔت محاور،لل

مهارات الثقافة ، مهارات التعلم واإلبداع( فقرة موزعة على ثالثة زلاور ىي: 04مكونة من )بشكلها النهائي االستبانة 
 .مهارات الحياة والمهنة، الرقمية

، ْتيث أهنا تقيس ما امن خالؿ اإلجراءات اليت ٘تت يف بنائه اصدؽ زلتواى ستبانةاال تاستمد صدق المحتوى:
مهارات احلياة ، الثقافة الرقمية، مهارات )مهارات التعلم واإلبداعاالستبانة الثالثة  اورحمل اوذلك بتغطيته ،وجلصممت أل

 وادلهنة(.
( معلمة من رلتمع .0عينة استطالعية قوامها ) قامت الباحثة بتطبيق االستبانة ميدانيًا علىصدق االتساق الداخلي: 

الدراسة وغَت مشموالت بعينة الدراسة، وذلك للتحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي من خالؿ حساب معامل االرتباط 
كل زلور من زلاور أداة الدراسة واحملاور األخرى، وكذلك بُت كل زلور   بُت (Pearson Correlation)لبَتسوف 

 (. 8)لالستبانة، وكانت كما يف اجلدوؿ والدرجة الكلية 
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 صدق االتساق الداخلي بين محاور االستبانة، وبين كل محور والدرجة الكلية (9الجدول )
 الدرجة الكلية مهارات الحياة والمهنة مهارات الثقافة الرقمية مهارات التعلم واإلبداع المحور

 **4.220 **4.232 **4.403 0 مهارات التعلم واإلبداع

 **4.200 **4.428 0 **4.403 مهارات الثقافة الرقمية

 **4.234 0 **4.428 **4.232 مهارات الحياة والمهنة

 0 **4.234 **4.200 **4.220 الدرجة الكلية

 (.4.40دالة عند مستوى داللة ) * *     
( أف معامالت االرتباط لبَتسوف بُت كل زلور واآلخر دالة إحصائيا عند مستوى 8يتبُت من اجلدوؿ رقم )     

(4.40 ويالحظ كذلك وجود داللة احصائية بُت كل زلور على حدة والدرجة الكلية لالستبياف عند مستوى ،)
(4.40 ،)ويزيد الثقة ألغراض ىذه الدراسة ار استخدامه، األمر الذي يرب ةصادق ستبانةوبذلك ؽلكن اعتبار أف اال ،

 الباحثة هبا.
 ثبات االستبيان:

 ( بطريقتُت:ياف)االستبدراسة مت حساب ثبات أداة ال     
ساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية من خالؿ برنامج ْت ةالباحث تقامحيث  الطريقة األولى: التجزئة النصفية:

SPSS ( وىو معامل مرتفع لثبات ادلقياس.4.240حيث كشف التحليل أف معامل االرتباط سبَتماف براوف قدره ) 
باستخداـ نتائج تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية السابق  ةالباحث تقام الطريقة الثانية: معامل ألفا كرونباخ:

باستخداـ  ستبيافاللكلي لثبات اال حلساب ُت بعينة الدراسة،( معلمة من رلتمع الدراسة وغَت مشمول.0ذكرىا وقوامها )
واعتربتو الباحثة كافيًا ألغراض ىذه وىو معامل ثبات مرتفع  (4.20) معامل ألفا كرونباخ وكاف معامل الثبات مقداره

 .الدراسة
 ( حساب الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية لسبيرمان براون3جدول )

 معامل التجزئة النصفية معامل ألفا لكرونباخ عدد الفقرات المحور
 )سبيرمان براون(

 4.200 32..4 00 مهارات التعلم واإلبداع

 4.463 4.408 12 مهارات الثقافة الرقمية
 4.263 4.200 00 مهارات الحياة والمهنة

 1.222 1.20 فقرة 21 الثبات العام لالستبيان
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 الدراسة:إجراءات تطبيق أداة 
ونظراً لرغبة الباحثة يف ، ىػ0004 شعباف من العاـ شهر على عينة الدراسة لإلجابة عليها يف يافمت توزيع االستب -

اخلروج بنتائج ٗتدـ موضوع الدراسة قدر ادلستطاع، فقد قامت الباحثة بتوزيع االستبانة الكًتونيا على مجيع 
 . مة )بنات(معلمات الصفوؼ األوىل بإدارة تعليم مكة ادلكر 

 التحليالت الالزمة. إلجراءبتفريغها  ةالباحث تقاماستجابات ادلعلمات االلكًتونية مث مع قامت الباحثة ّت -
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة:

اسة وٖتليلها باستخداـ بإدخاؿ البيانات اليت مت مجعها من خالؿ أداة الدر  ةالباحث تلإلجابة على أسئلة الدراسة قام     
 ( وذلك من خالؿ اآليت:SPSSالربنامج اإلحصائي )

لإلجابة عن السؤاؿ األوؿ والثاين والثالث من أسئلة الدراسة مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية      
ضوء مهارات القرف احلادي  وادلتوسطات النسبية لواقع أداء معلمات الصفوؼ األوىل بإدارة تعليم مكة ادلكرمة يف

، حيث مت اعتماد مخسة مستويات للتقدير تنازلياً  ومت ترتيب فقرات األداة ْتسب ادلتوسطات احلسابية ترتيباً والعشرين، 
أداء معلمات الصفوؼ األوىل يف ضوء  واقع ادلقياس اآليت للحكم على ةالباحث توقد اعتمدالتحليلي لفقرات االستبانة، 

  :احلادي والعشرين كما يليمهارات القرف 
ؽلثل ادلتوسط غَت موافق بشدة، أي ما  درجة% ؽلثل واقع تطبيق مهارات القرف احلادي والعشرين ب36أقل من  -

 .بشدة غَت موافق 0.2و يساوي أقل من أاحلسايب الذي 
من  غَت موافق، أي ما يعادؿ أكرب درجة% ؽلثل واقع تطبيق مهارات القرف احلادي والعشرين ب8.% إىل 36من  -

 .غَت موافق 8.6ىل إ 0.2
من  زلايد، أي ما يعادؿ أكرب درجة% ؽلثل واقع تطبيق مهارات القرف احلادي والعشرين ب62% إىل 8.أكرب من  -

 .زلايد 3.0ىل إ 8.6
من  أوافق، أي ما يعادؿ أكرب درجة% ؽلثل واقع تطبيق مهارات القرف احلادي والعشرين ب20% إىل 62أكرب من  -

 .موافق 0.8ىل إ 3.0
أوافق بشدة، أي ما يعادؿ  درجة% ؽلثل واقع تطبيق مهارات القرف احلادي والعشرين ب044% إىل 20أكرب من  -

 .موافق بشدة .ىل إ 0.8من  أكرب
، تغَتات الدراسة( دلOne Way ANOVA) ولإلجابة عن السؤاؿ الرابع، مت استخداـ ٖتليل التباين األحادي      

. كأساس الستنتاج وجود أو عدـ وجود داللة .4.4لقياس داللة الفروؽ، ومت ٖتديد مستوى الداللة اإلحصائية عند 
 إحصائية.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
يف أداء  ينص السؤاؿ األوؿ على: ما مدى توافر مهارات التعلم واإلبداعالنتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:     

معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل بادلرحلة االبتدائية ٔتدينة مكة ادلكرمة؟ ولإلجابة على ىذا السؤاؿ مت حساب 
، ومت ترتيب الفقرات حسب ادلتوسطات احلسابية تنازليًا ضمن كل علماتادل راءادلتوسطات احلسابية والنسبية والرتب آل

 زلور، وكانت كالتايل:  
المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لواقع أداء المعلمين بالصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية في  (2الجدول )

 ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين ضمن محور مهارات التعلم واإلبداع
 الرقم

 في األداة
 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط النسبي المتوسط الحسابي الفقرات

 . 0.60 91.4% 4.57 على العمل اجلماعي. أشجع التلميذات 0

 0 0.58 91.8% 4.59 أستخدـ مع التلميذات طرؽ سلتلفة كالعصف الذىٍت لتوليد األفكار. 9

 6 0.67 89.4% 4.47 ت وادلعلومات العلمية.اأربط بُت تفسَتات التلميذ 3

 00 0.72 86.8% 4.34 أحث التلميذات على تقوًن أفكار زميالهتن لتحسينها. 2

5 
ت على تفسَت ادلعلومات وبناء االستنتاجات بطريقة اأدرب التلميذ

 علمية.
4.38 %87.6 0.68 2 

 3 0.57 92.8% 4.60 أتقبل وجهات النظر ادلختلفة من التلميذات. 2

 8 0.58 93.0% 4.65 ت يف القدرة على اٗتاذ القرار.اأساعد التلميذ 2

 0 0.58 93.2% 4.66 للتعبَت عن آرائهن ووجهات نظرىن. تلميذاتأفسح اجملاؿ لل 2

 4 0.68 89.2% 4.46 للحكم على اإلجابات ادلختلفة. تلميذاتأتيح الفرصة لل 2

 00 0.82 81.2% 4.06 ت اسًتاتيجية التعلم بادلشروعات.اأطبق مع التلميذ 01

 ت بعض األفكار ادلبتكرة ضمن زلتوى ادلوضوعاتاأنفذ مع التلميذ 00
 ادلختلفة.

4.2. %85.0 0.75 03 

 2 0.65 88.4% 4.42 أقدـ حلوالً مبتكرة للصعوبات اليت تواجهٍت يف بيئة التعلم. 09

 08 0.70 85.6% 4.28 ت فرص للتعامل مع ادلشكالت غَت ادلألوفة.تلميذاأىيئ لل 03

 04 0.71 87.0% .4.3 لتلميذات القدرة على تقييم ادلعلومات تقييماً موضوعياً.ا أظلي لدى 02

 9 1.22 88.8% 2.22 المتوسط العام للمحور

( أف استجابات عينة الدراسة حوؿ زلور مهارات التعلم واإلبداع جاءت بشكل عاـ بدرجة 0يالحظ من اجلدوؿ )     
)كبَتة(،  توافر%(، وىي درجة 22.2( ؤتتوسط نسيب )0.00(، حيث بلغ ادلتوسط العاـ للمحور )بشدة )أوافق
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- 0.46وجاءت الفقرات يف ىذا احملور ما بُت )أوافق بشدة، وأوافق(، حيث تراوحت أوساطها احلسابية ما بُت )
( ادلتعلقة بػ )أفسح اجملاؿ للطالبات للتعبَت 2%(، وقد حصلت الفقرة رقم )23.8-%20.8(، ؤتتوسط نسيب )0.66

( ؤتتوسط 0.66لت على تقدير )أوافق بشدة(، ٔتتوسط حسايب )عن آرائهن ووجهات نظرىن( على ادلرتبة األوىل وحص
بالقدر الكايف؛  ىيؤد ٔتدراس ادلرحلة االبتدائيةشلا يشَت إىل أف معدؿ احلرص على شلارسة األنشطة (، 93.2%نسيب )

عزو تو  ن،وذلومي نللتعبَت عن اىتماماهت تلميذاتإعطاء الفرصة الكافية لل معمن جانب ادلعلم  تعاوفحيث تقـو على ال
ية، درسادل نتوفر الرغبة العالية لدى أفراد عينة الدراسة الستخداـ مهارات التعلم واإلبداع يف تنفيذ أعماذلذلك إىل  ةالباحث

شلا يؤكد على وعي ادلعلمات بأعلية تلك ادلهارات لتلميذات ىذا العصر، خاصة يف ظل تأكيد القيادات الًتبوية ادلستمر 
وذلك يتوافق مع ما أشارت إليو   ادلختلفة ومهارات التعامل مع التكنولوجيا احلديثة والتواصل الفعاؿ،على مهارات التفكَت

حيث أهنا وبالرغم من توصلها لتدين مستوى مهارات القرف احلادي والعرشُت بشكل عاـ لدى ( 8404دراسة بعطوط )
التعلم والتواصل الفعاؿ كإحدى ادلهارات الفرعية دلهارات هارات دل ماكتساهب، فقد توصلت أيضًا إىل اخلرغلُت واخلرغلات

 قد جاء بدرجة كبَتة. القرف احلادي والعشرين
على أقل متوسط يف ىذا احملور  بينما حصلت الفقرة ادلتعلقة بػ )أطبق مع التلميذات اسًتاتيجية التعلم بادلشروعات(     

كافية لدى   خربةعدـ وجود (، وقد يعود ذلك إىل 81.2%ؤتتوسط نسيب )وجاءت بدرجة )موافق( (، 0.46وبلغ )
دراسة اخلزًن  وذلك يتوافق مع ما أشارت إليوادلعلمات باسًتاتيجية التعلم بادلشروعات نظرًا حلداثة ىذه االسًتاتيجية، 

الرياضيات يف زلتوى كتب  احلادي والعشريندرجة توافر مهارات القرف أف ( واليت توصلت نتائجها إىل 8406والغامدي )
 .يف ترتيب قائمة مهارات القرف احلادي والعشرين بدرجة غالباجاءت بنسب متقاربة و  للصفوؼ العليا للمرحلة االبتدائية

على: ما مدى توافر مهارات الثقافة الرقمية يف أداء  ثاينينص السؤاؿ الالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:      
معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل بادلرحلة االبتدائية ٔتدينة مكة ادلكرمة؟ ولإلجابة على ىذا السؤاؿ مت حساب 

من كل ، ومت ترتيب الفقرات حسب ادلتوسطات احلسابية تنازليًا ضعلماتادل راءادلتوسطات احلسابية والنسبية والرتب آل
 زلور، وكانت كالتايل:  

المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لواقع أداء المعلمين بالصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية في (5الجدول )
 ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين ضمن محور مهارات الثقافة الرقمية

 الرقم
في 
 األداة

 الفقرات
المتوسطططططططططططططططططططططططططط 

 الحسابي
المتوسط 

 النسبي
نحراف اال

 الرتبة المعياري

 . 0.68  88.0% 4.4 ت على مجع ادلعلومات من مصادرىا الرئيسة.اأشجع التلميذ 0

 3 0.65 89.2% 4.46 ت على ٖتري الدقة يف ادلعلومات العلمية.اأشجع التلميذ 9

 4 0.63 87.8% 4.39 أساعد التلميذات على توظيف ادلعلومات بفعالية. 3



 

 اديـــــــــــــــــــــــــــــــــالح القرن  مهارات ضوء في املكرمة مكة بمدًنة الابتدائية باملرحلة ألاولى بالصفوف الرياضيات معلمات أداء واقع

 صدًق عبدهللا خالد ريم: الباحثة                                                                                                والعشرين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الح 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

179 

 الرقم
في 
 األداة

المتوسطططططططططططططططططططططططططط  الفقرات
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

نحراف اال
 الرتبة المعياري

 0 0.61 90.0% 4.5 لممارسة خربات التعلم اليدوي.تلميذات لأتيح الفرصة لل 2

 0 0.65 88.6% 4.43 التلميذات على إدارة ادلعلومات وتنظيمها. أظلي قدرة 5

 8 0.62 89.2% 4.46 أشجع التلميذات على توظيف ادلعلومات يف حل ادلشكالت. 2

لتوصيل التلميذات على استخداـ التقنيات الرقمية كأداة  أحفز 2
 ادلعلومات.

4.4 %88.0 0.68 6 

أدرب التلميذات على استخداـ التقنيات الرقمية والوسائط التعليمية  2
 ادلتعددة.

4.36 %87.2 0.67 2 

ت على إصدار األحكاـ حوؿ مدى فعالية التقنيات التلميذاأدرب  9
 الرقمية والوسائط التعليمية ادلتعددة.

4.25 %85.0 0.72 00 

 04 0.75 85.2% 4.26 التلميذات على التعبَت عن أفكارىن باستخداـ التقنيات الرقمية.أحفز  01

 2 0.73 86.6% 4.33 أوظف التقنيات احلديثة يف تقوًن أداء التلميذات. 00

أراعي التكامل والًتابط بُت العلـو التقنية واذلندسة والرياضيات  09
(STEM). 

4.17 %83.4 0.81 08 

 3 1.50 %22.2 2.32 للمحورالمتوسط العام 
( أف استجابات عينة الدراسة حوؿ زلور مهارات الثقافة الرقمية جاءت بشكل عاـ بدرجة .يالحظ من اجلدوؿ )     

)كبَتة(،  توافر%(، وىي درجة 24.0( ؤتتوسط نسيب )0.34(، حيث بلغ ادلتوسط العاـ للمحور )بشدة )أوافق
(، ..0- 0.04وجاءت الفقرات يف ىذا احملور ما بُت )أوافق بشدة، وأوافق(، حيث تراوحت أوساطها احلسابية ما بُت )

( ادلتعلقة بػ )أتيح الفرصة للطالبات دلمارسة خربات 0%(، وقد حصلت الفقرة رقم )24.4-%23.0ؤتتوسط نسيب )
( ؤتتوسط نسيب ..0لى تقدير )أوافق بشدة(، ٔتتوسط حسايب )التعلم اليدوي( على ادلرتبة األوىل وحصلت ع

توفر الرغبة العالية لدى أفراد عينة الدراسة الستخداـ مهارات الثقافة الرقمية يف تنفيذ ذلك إىل  ةعزو الباحثتو (، %90.0)
وذلك نظرًا إىل احلاسوبية بشكل دائم، التكنولوجية و  نيف تطوير إمكاناهت ادلعلمات، وكذلك الرغبة الكبَتة لدى الدروس

طبيعة العصر الذي نعيشو اآلف حيث يتطلب ذلك أف يتعرؼ ادلعلم ويتقن مهارات استخداـ احلاسوب ومصادر 
( 8402اذلويش ). وذلك يتوافق مع ما أشارت إليو دراسة ادلعلومات ادلختلفة ٔتا يدعم تدريسو وػلسن من أداءه ادلهٍت

ادلملكة العربية السعودية  دلعلميادلهنية علوماتية والتكنولوجية على ادلرتبة األوىل يف االحتياجات حيث حصلت الثقافة ادل
 .والعشرين احلاديضوء مهارات القرف  يف
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على  ((STEMبينما حصلت الفقرة ادلتعلقة بػ )أراعي التكامل والًتابط بُت العلـو التقنية واذلندسة والرياضيات )  
يتطلب  STEMتعليم أف (، وقد يعود ذلك إىل 83.4%(، ؤتتوسط نسيب )0.04احملور وبلغ ) أقل متوسط يف ىذا

، STEMتوفَت وهتيئة بيئة التعلم بطريقة تساعد ادلتعلمُت على االستمتاع واالطلراط يف ورش عمل تكامل بُت رلاالت 
وذلك  ،وىو ماال يتوافر يف الواقع احلايلنهم من تنمية معارفهم ومهاراهتم بطريقة تتيح ذلم فهم العلـو بطريقة ميسرة يتمكل

التكامل والًتابط  مراعاةمهارة ( واليت توصلت نتائجها إىل حصوؿ 2840)بلوي والبلويدراسة اليتوافق مع ما أشارت إليو 
ضمن رلاؿ مهارات  والعشرين احلاديمهارات القرف على ادلرتبة األخَتة يف ترتيب  اتبُت العلـو التقنية واذلندسة والرياضي

 من وجهة نظر أفراد عينة البحث. ادلعلومات واإلعالـ والتقنية
على: ما مدى توافر مهارات احلياة وادلهنة يف أداء  لثينص السؤاؿ الثاومناقشتها:  لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا    

معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل بادلرحلة االبتدائية ٔتدينة مكة ادلكرمة؟ ولإلجابة على ىذا السؤاؿ مت حساب 
ن كل ، ومت ترتيب الفقرات حسب ادلتوسطات احلسابية تنازليًا ضمعلماتادل راءادلتوسطات احلسابية والنسبية والرتب آل

 زلور، وكانت كالتايل:  
المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لواقع أداء المعلمين بالصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية في (2الجدول )

 ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين ضمن محور مهارات الحياة والمهنة
 الرقم
في 
 األداة

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط النسبي المتوسط الحسابي الفقرات

 0 0.46 96.2% 4.81 أشجع التلميذات على التحلي بأخالقيات العمل. 0

 3 4..0 94.8% 4.74 أدرب التلميذات على شلارسة الرقابة الذاتية. 9

 8 0.50 95.0% 4.75 أشجع التلميذات على ٖتمل ادلسؤولية يف األعماؿ اجلماعية. 3

 0 0.56 93.2% 4.66 األىداؼ ادلراد ٖتقيقها.أوجو التلميذات ضلو  2

 03 0.79 88.0% 4.40 أوجو التلميذات ضلو إصلاز ادلهاـ دوف إشراؼ مباشر. 5

 . 0.57 92.8% 4.64 أشجع التلميذات على تقبل االختالؼ بُت أفراد الفريق. 2

 6 0.58 92.6% 4.63 أظلي لدى التلميذات مسؤولية قيادة الفريق من أجل بلوغ اذلدؼ النهائي. 2

 4 0.57 91.6% 4.58 أظلي لدى التلميذات مهارات االتصاؿ ادلختلفة. 2

 08 0.66 89.0% 4.45 أخطط دلواقف تتطلب تكيف التلميذات مع أدوار ومسئوليات سلتلفة. 2

 2 0.57 91.0% 4.55 أدرب التلميذات على مهارة إدارة الوقت بكفاءة.  01

 00 0.64 89.2% 4.46 مواجهة األزمات وضغط ادلنافسة.أدرب التلميذات على  00
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 الرقم
في 
 األداة

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط النسبي المتوسط الحسابي الفقرات

 00 0.66 87.8% 4.39 أظلي لدى التلميذات القدرة على ٖتديد ادلوارد ادلناسبة لعمل أو مشروع ما. 09

أشجع التلميذات على ترتيب أولويات التعلم والعمل وٗتطيطو وإدارتو  03
 لتحقيق النتائج ادلأمولة.

4.50 %90.0 0.68 2 

02 
أوجو التلميذات لالستفادة من الثقافات االجتماعية ادلختلفة البتكار أفكار 

 جديدة. 
4.50 %90.0 0.62 04 

 0 1.22 %20.2 2.52 المتوسط العام للمحور

( أف استجابات عينة الدراسة حوؿ زلور مهارات احلياة وادلهنة جاءت بشكل عاـ بدرجة 6يالحظ من اجلدوؿ رقم )     
(، جداً  )كبَتة توافر%(، وىي درجة 20.6( ؤتتوسط نسيب )2..0(، حيث بلغ ادلتوسط العاـ للمحور )بشدة )أوافق

(، 0.20-0.32)أوافق بشدة(، حيث تراوحت أوساطها احلسابية ما بُت ) مجيعها بدرجةوجاءت الفقرات يف ىذا احملور 
)أشجع  التلميذات على التحلي  ( ادلتعلقة بػ0%(، وقد حصلت الفقرة رقم )26.8-%24.2ؤتتوسط نسيب )

( ؤتتوسط نسيب 0.20بأخالقيات العمل( على ادلرتبة األوىل وحصلت على تقدير )أوافق بشدة(، ٔتتوسط حسايب )
زيادة الوازع الديٍت لدى ادلعلمات، واإلؽلاف التاـ بقيمة العمل، وزلاسبة النفس ذلك إىل  ةعزو الباحثتو (، %96.2)

وااللتزاـ واالنضباط يف كافة النواحي، والتوزاف بُت العمل واالسًتخاء، والقدرة على أداء ادلهاـ ادلطلوبة على والرقابة الذاتية، 
حيث جاءت مهارات احلياة وادلهنة بادلرتبة ( 8402البلوي والبلوي )دراسة . وذلك يتوافق مع ما أشارت إليو أكمل وجو

 .ت بدرجة )عالية(األوىل ضمن مهارات القرف احلادي والعشرين وجاء
على أقل  بينما حصلت الفقرة ادلتعلقة بػ )أظلي لدى التلميذات القدرة على ٖتديد ادلوارد ادلناسبة لعمل أو مشروع ما(     

 .(جداً  )كبَتة توافردرجة ولكنها تبقى ضمن (، 87.8%(، ؤتتوسط نسيب )0.32متوسط يف ىذا احملور وبلغ )
ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند على:  رابعينص السؤاؿ الومناقشتها:  رابعالالنتائج المتعلقة بالسؤال   

مدى توافر مهارات القرف احلادي والعشرين يف أداء معلمات الرياضيات بالصفوؼ األوىل ( يف .4.4مستوى داللة )
ولإلجابة عن السؤاؿ السابق مت  لعلمي(؟تعزى إىل متغَتات )سنوات اخلدمة/ ادلؤىل ا بادلرحلة االبتدائية ٔتدينة مكة ادلكرمة
( للكشف عن أثر متغَتات الدراسة، وكانت النتائج  One Way ANOVAاستخداـ ٖتليل التباين األحادي )

 كالتايل:
 أواًل: متغير سنوات الخدمة:

( دلتغَت سنوات One Way ANOVAولإلجابة على ىذا السؤاؿ مت حساب ٖتليل التباين األحادي )     
 اخلدمة، لقياس داللة الفروؽ، وكانت كالتايل:  
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نتائج تحليل التباين األحادي لواقع أداء المعلمين بالصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية في ضوء (2الجدول )
 سنوات الخدمةفي ضوء متغير مهارات القرن الحادي والعشرين 

 المحور
 مصدر
 التباين 

 مجموع المربعات
 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 مهارات التعلم واإلبداع
 1.925 3 1.292 بين المجموعات

 1.933 392 22.205 داخل المجموعات //4.306 0.028
 - 339 22.220 المجموع

 مهارات الثقافة الرقمية
 1.319 3 1.215 بين المجموعات

 1.925 392 22.000 داخل المجموعات //4.333 0.032
 - 339 22.105 المجموع

 مهارات الحياة والمهنة
 1.153 3 1.052 بين المجموعات

 1.905 392 21.522 داخل المجموعات //4.263 4.802
 - 339 21.232 المجموع

 المتوسط العام
 1.092 3 1.322 بين المجموعات

 1.022 392 23.222 داخل المجموعات //.4..4 4.660
 - 339 22.932 المجموع

 // غَت دالة    4.40** دالة عند  .4.4* دالة عند 
( أنو نتائج ٖتليل التباين األحادي تشَت إىل عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 4يالحظ من اجلدوؿ رقم )     

تعزى دلتغَت سنوات اخلدمة يف مجيع زلاور )ادلعلمات( أفراد عينة الدراسة  آراء( بُت متوسطات α≤0.05مستوى داللة )
الدراسة، وقد يعود ذلك إىل وعي وإدراؾ أفراد عينة الدراسة بأعلية األعماؿ اليت يقوموف هبا بغض النظر عن تأثَت عدد 

 سنوات خدمتهم على استجاباهتم.
الدراسات إىل عدـ وجود حيث أشارت نتائج تلك  (8400) عبد القادروذلك يتوافق مع ما أشارت إليو دراسة      

 .أفراد عينة الدراسة تعزى دلتغَت سنوات اخلدمة آراءبُت متوسطات  فروؽ ذات داللة إحصائية
 متغير المؤهل العلمي اً:نيثا

( دلتغَت ادلؤىل One Way ANOVAولإلجابة على ىذا السؤاؿ مت حساب ٖتليل التباين األحادي )      
 كالتايل:  النتائج  العلمي، لقياس داللة الفروؽ، وكانت 

(نتائج تحليل التباين األحادي لواقع أداء المعلمين بالصفوف األولى بالمرحلة االبتدائية في ضوء 2الجدول )
 سنوات المؤهل العلميفي ضوء متغير مهارات القرن الحادي والعشرين 

 المحور
 مصدر
 التباين 

 مجموع المربعات
 درجات
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 مهارات التعلم واإلبداع
 1.995 9 1.251 بين المجموعات

1.222 1.323// 
 1.933 331 22.229 داخل المجموعات
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 مصدر المحور
 التباين 

 درجات مجموع المربعات
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 - 339 22.220 المجموع

 مهارات الثقافة الرقمية
 1.252 9 1.212 بين المجموعات

 1.922 331 22.012 داخل المجموعات //1.020 0.202
 - 339 22.105 المجموع

 مهارات الحياة والمهنة
 1.322 9 1.223 بين المجموعات

 909. 331 21.125 داخل المجموعات //1.022 0.239
 - 339 21.232 المجموع

 المتوسط العام
 1.312 9 1.209 بين المجموعات

المجموعاتداخل  //1.912 0.522  23.299 331 1.023 
 - 339 22.932 المجموع

 // غَت دالة    4.40** دالة عند  .4.4* دالة عند 
( أنو نتائج ٖتليل التباين األحادي تشَت إىل عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 2يالحظ من اجلدوؿ رقم )     

أفراد عينة الدراسة تعزى دلتغَت ادلؤىل العلمي يف مجيع زلاور الدراسة، وقد  آراء( بُت متوسطات α≤0.05مستوى داللة )
يعود ذلك إىل أف الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة حاصلُت على درجة البكالوريوس، األمر الذي غلعلهم متجانسُت 

 يف ضوء مهارات القرف احلادي والعشرين.  علماتادلمن حيث الدرجة العلمية، شلا غلعلهم متفقُت يف آرائهم ضلو واقع أداء 
حيث أظهرت النتائج  (8400) عبد القادردراسة و  ،(8404بعطوط ) نتائج دراسةوذلك يتوافق مع ما أشارت إليو      
مدى توافر مهارات القرف احلادي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات استجابات عينة البحث حوؿ إىل 

 ادلؤىل العلمي. ى إىل متغَت تعز  والعشرين
 والمقترحات: التوصيات

 بناء على نتائج الدراسة احلالية فإف الدراسة توصي ٔتا يلي:      
استفادة خرباء الًتبية ومطوري ادلناىج من نتائج الدراسة احلالية بتقدًن زلتوى يسهم يف ٖتقيق مهارات القرف احلادي  .0

 .وبقية ادلناىج عامة، بوصفها إطارا للتعلم الناجح يف القرف احلادي والعشرينوالعشرين يف مناىج الرياضيات خاصة، 

إعداد نشرات تربوية للمعلمُت يف سلتلف التخصصات العلمية، للتعريف ٔتهارات القرف احلادي والعشرين، ودور كل  .8
 من ادلعلم وادلتعلم لتنمية تلك ادلهارات.

وكيفية درلها يف زلتوى  احلادي والعشرينٔتهارات القرف  رياضياتمناىج الضرورة اىتماـ اخلرباء الًتبويُت ومطوري  .3
 .ادلنهج

 .8434إجراء ْتوث تتعلق بواقع امتالؾ الطلبة ادلعلمُت باجلامعات دلهارات القرف احلادي والعشرين من منظور رؤية  .0
  .ناىج الدراسيةيف ادلي والعشرين تضمُت مهارات القرف احلادوالتلميذات ضلو  ادلعلمُتإتاىات إجراء ْتوث تتعلق ب ..
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دراسات مقارنة وٖتليل بُت زلتوى كتب الرياضيات للمرحلة االبتدائية يف ادلملكة العربية السعودية والدوؿ ادلتقدمة  .6
 .يف ضوء مهارات القرف احلادي والعشرين TIMSS بنتائج

 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

. فاعلية اسًتاتيجية مقًتحة يف ضوء ظلوذج التعليم بالقرف احلادي والعشرين لتنمية (8400) إبراىيم، إبراىيم بن رفعت
: مجلة تربويات الرياضياتبعض ادلهارات احلياتية ادلرتبطة بتعليم الرياضيات لدى تالميذ ادلرحلة اإلعدادية. 

 .8.- 6: ، ص ص0ع ،04اجلمعية ادلصرية لًتبويات الرياضيات مج
. مكة ادلكرمة: وزارة الدليل اإلحصائي لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة(. 8402التطوير )إدارة التخطيط و 

 الًتبية والتعليم. 
مدى اكتساب مهارات القرف احلادي والعشرين من وجهة نظر خرغلي  (.8404) الوىاب بلقاسم بعطوط، صفاء عبد

، 22ع ،: رابطة الًتبويُت العربعربية في التربية وعلم النفسدراسات وخرغلات قسم الًتبية الفنية ّتامعة طيبة. 
 .302- 330: ص ص

(. تصور لربنامج تدرييب مقًتح لتنمية بعض مهارات القرف 8402عائشة زلمد خليفة) ،البلوي، عواطف فاحل سامل والبلوي
ربية في التربية وعلم دراسات عاحلادي والعشرين لدى معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدائية ٔتدينة تبوؾ. 

 .033- 324: . ص ص044: رابطة الًتبويُت العرب عالنفس
اهلل  ، )ترمجة بدر عبدمهارات القرن الحادي والعشرين: التعلم للحياة في زمننا(. 8403ترلينج، ب، وفادؿ، ت )

 .ـ(8442. )العمل األصلي نشر يف عاـ وادلطابعالصاحل(. الرياض: جامعة ادللك سعود، النشر العلمي 
(، الًتبية ادلهنية يف التعليم األساسي: برنامج مقًتح إلعداد ادلعلم ادلؤ٘تر العلمي 8446جامل، عبد الرمحن عبد السالـ )

 ..82-824، ص ص0، مج مصر-العربيمناهج التعليم وبناء اإلنسان الثامن عشر، 
يف ضوء مهارات القرف الواحد  بتدائياال. تطوير منهج الرياضيات للصف السادس (.840) حسن، شيماء زلمد علي

 ..30- 824: ، ص ص02الًتبية ع كلية-: جامعة بورسعيد مجلة كلية التربيةوالعشرين. 
. ٖتليل زلتوى كتب الرياضيات للصفوؼ (8406)زلمد بن فهم بن ثواب الغامدي، اخلزًن، خالد بن زلمد بن ناصر، و 

رسالة التربية وعلم العليا للمرحلة االبتدائية بادلملكة العربية السعودية يف ضوء مهارات القرف احلادي والعشرين. 
 .22- 60: ، ص ص3.ع ،السعودية للعلـو الًتبوية والنفسية اجلمعية-: جامعة ادللك سعود النفس

 .عدار خوارـز العلمية للنشر والتوزيجدة: . كفايات التعليم اإللكتروني(. 8444زين الدين، زلمد زلمود )
. إطار مقًتح لدمج مهارات القرف احلادي والعشرين يف مناىج العلـو بالتعليم األساسي يف (8400) شليب، نواؿ زلمد

 .33- 0: ، ص ص04ع ،3ات واألْتاث مج: دار مسات للدراسالمجلة الدولية التربوية المتخصصةمصر. 
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. إعادة توجيو التنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء مهارات القرف احلادي والعشرين. (8400) القادر، مها زلمد أمحد زلمد عبد
 .420- 640: ، ص ص0ج ،0.2الًتبية ع كلية-: جامعة األزىر مجلة التربية

. القاىرة: أساليبهو أدواته و مفهومه  :البحث العلمي(. 8406د )عبيدات، ذوقاف وعدس، عبد الرمحن وعبد احلق، كاي
 دار الفكر.

الرياضيات لتدريس ادلنهج ادلطور من  ومعلمات. االحتياجات التدريبية دلعلمي (8400) عسَتي، زلمد بن مفرح بن ػلِت
تربويات مجلة يف ادلرحلة ادلتوسطة بنجراف.  (McGraw Hill Education)سلسلة ماقروىل التعليمية 

 .64- 6: ، ص ص4ع ،04: اجلمعية ادلصرية لًتبويات الرياضيات مجالرياضيات
. تقوًن مناىج العلـو الشرعية بادلرحلة الثانوية من وجهة نظر (8408) احملسن العزيز بن عبد الناجم، زلمد بن عبد

-الًتبية  كلية-: جامعة عُت مشس مجلة القراءة والمعرفةادلعلمُت يف ضوء مهارات القرف احلادي والعشرين. 
 .8.6- 846: ، ص ص034ادلصرية للقراءة وادلعرفة ع  اجلمعية

ضوء مهارات القرف  يفادلملكة العربية السعودية  دلعلمي. التنمية ادلهنية (8402) اذلويش، يوسف بن زلمد بن إبراىيم
: . ص ص0ع ،08الًتبية مج كلية-ُت مشس: جامعة عمجلة كلية التربية في العلوم التربويةوالعشرين.  احلادي
806 -828. 

( 8402-.840ىػ ) 04/0000- 36/0034وزارة االقتصاد والتخطيط، األىداؼ والسياسات خلطة التنمية العاشرة 
http://www.mep.gov.sa  (.8402/.08/4)اسًتجع بتاريخ 
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 الخيل أبا علي صالح ميموهة. د          هظرهم  وجهة من  2030 السعودية العربية اململكة رؤية ضوء في للمعلمين املهنية التنمية واقع
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 مستخلص 
معوقات التنمية ادلهنية ، واقع التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية ىدفت الدراسة إىل التعرف على:

 .4252متطلبات التنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية ، للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية
حيث استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات مكتب التعليم بالروايب يف 

مدينة الرياض والبالغ عددىم )6287( معلمة و )5869( معلماً، حيث تكونت عينة الدراسة من )345( معلم و)86( 
معلمة، و مت بناء مقياس للدراسة تكون من ) 55 ( فقرة موزعة على ثالثة زلاور وىي: )واقع التنمية ادلهنية، معوقات 

 التنمية ادلهنية، ومتطلباهتا وفق رؤية ادلملكة 4252(.
أن واقع التنمية ادلهنية للمعلم بشكل عام جاء بدرجة متوسطة وبلغ ادلتوسط احلسايب الكلي وتوصلت الدراسة إىل 

بالرتقيات، وعدم وجود برامج متابعة ميداين، من معوقات التنمية ادلهنية للمعلم عدم ربط التدريب ، و (5.56ذلذا الواقع )
 4252مجيع فقرات التنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية ،  صعوبة الوصول إىل مكان تنفيذ الربامج

 يب ادلستمر.جاءت بدرجة كبرية منها تنمية احلس الوطين للمعلم واعتزازه ببناء الوطن وحتسني دافعية ادلعلمني ضلو التدر 
وتوصي الدراسة بإعادة تقييم وبناء برامج التنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء أىداف رؤية ادلملكة العربية السعودية 4252، 

 و التأكيد على أمهية التقومي ادلستمر لربامج التنمية ادلهنية، و تنظيم حوافز مادية ومعنوية تشجيعية.
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Abstract 
The study aimed to identify: the reality of the professional 

development for teachers in the Kingdom of Saudi Arabia, the obstacles to 

the professional development for teachers in the Kingdom of Saudi Arabia, 

the requirements of the professional development for teachers in light of 

the vision of Saudi Arabia 2030. 

The researcher used the descriptive method and the study sample was 

formed all male and female teachers of the Education Office at Al- Rawabi 

in Riyadh city who are totaling (4065) of female teachers and (3647) of 

male teachers, where the study sample was made up of (123) male teachers 

and (64) female teachers. The scale of the study was built from (33) 

paragraphs divided into three axes: (the reality of professional 

development, obstacles to professional development, as well as their 

requirements according to the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030. 

The study concluded that the reality of professional development of the 

teachers in general came to a medium degree and, the total arithmetic 

average of this reality was (3.34), the obstacles to the professional 

development for teachers, the lack of linking training to promotions, the 

lack of field follow-up programs, and the difficulty in accessing the site of 

programs implementation, all aspects of the professional development for 

teachers in light of the vision of Saudi Arabia 2030 came largely from the 

development of the sense of patriotism of teachers and their pride in nation-

building and improving the motivation of teachers towards the continuous 

training. 

The study recommends a reassessment and construct professional 

development programs for teachers in light of the objectives of the vision 

of Saudi Arabia 2030, emphasizing the importance of the ongoing 

evaluation of professional development programs. organizing material and 

moral incentives. 
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 المقدمة
فإن لذلك  ؛وصلاح العملية الرتبوية والتعليمية تقع أواًل على أكتاف ادلعلمني ،ادلعلم ركن أساسي يف النظام التعليمي

 .وتطورىم وجعلهم قادرين على االستفادة من االنفجار ادلعريف ،ينعكس على منو الطلبة ادلعلم مهنيً االعمل على تنمية 
مهنًيا  وتأىيلووبإعداد ادلعلم  ،مع التطورات اليت تشهدىا ادلملكة العربية السعودية يف مجيع اجملاالت بشكل عام ادتاشيً و 

وىي  ،4252الوطين رؤية ادلملكة العربية السعودية للتحول ىـ 3659من طرحت القيادة السعودية ، حيث بشكل خاص
منها التنمية البشرية يف  أخرىىل الرتكيز على جوانب إ لالقتصاد، تحول من االعتماد على النفط كمصدر رئيسلخطوة ل

وقطاع التعليم بشكل خاص شلثل يف وزارة التعليم عرب مؤسساهتا وأفرادىا، حيث حددت  ،سلتلف قطاعات الدولة عامة
من  ،يعتمد حتقيقها على الدور ادلهم للمعلم يف العملية التعليمية والرتبوية ،سرتاتيجيةخطة وزارة التعليم سبعة أىداف ا

وتزويدىم بادلعارف وادلهارات الالزمة دلواءمة  ،وبناء الشخصية ادلستقلة ألبناء الوطن ،ترسيخ القيم اإلجيابية :حيث
 موإعدادى ،لى "حتسني استقطاب ادلعلمنيحيث نص اذلدف اإلسرتاتيجي الثاين ع ،احتياجات سوق العمل ادلستقبلية

 (.84، صم4242وتأىيلهم وتطويرىم" )وثيقة برنامج التحول الوطين 
، وذلك بوضع ضوابط الختيار ادلعلمني، بادلعلم ءبدمن الال بد  4252رؤية ادلملكة العربية السعودية  ولتحقيق

ومناىجها ال  ،ألن الرتكيز على فلسفة النظم التعليمية بأىدافها وبرامج إلعدادىم، وخطط لتنميتهم مهنًيا يف ادلستقبل؛
 واألداء اجليد ادلتميز. ،غياب ادلعلم ادلقتدر ذي الكفاءة العالية مع ،ديكن أن تؤدي مبفردىا إىل التطوير واإلصالح ادلنشود

حت ادلظلة اخلارجية جلميع أشكال صبهنا ألكو  ؛تبار اتساع وامتداد أدوار ادلعلماالعفربامج التنمية ادلهنية جيب أن تأخذ يف 
جتاىات، وبذلك يصبح الأو ا ،أو ادلفاىيم ،سواء كان ىذا النمو يف ادلهارات .التعلم ادلقدمة من أجل منو ادلعلم يف مهنتو

 (.33ص م،4232)طاىر،  اً شكال، وأكثرىا شيوعاألتدريب ادلعلم أثناء اخلدمة أحد ىذه 
وتطويرىم مهنيًا حيظى باىتمام أغلب الدول، كما أكدت توصيات ادلؤدتر السابع لوزراء  وقد أصبح االىتمام بادلعلمني

الذي جاء بعنوان: التعليم ما بعد األساسي وتطويره، والذي انعقد مبسقط على ضرورة االرتقاء -الرتبية والتعليم العرب 
 م(.4232بواقع ادلعلم العريب وتنميتو مهنياً. )ألكسو، 

( أن التنمية ادلهنية للمعلم تعد من أىم اجلوانب اليت دتثل أساساً لنجاح ادلعلم 849ىـ، ص6533ويرى باجحرز )
يف عملو، إىل جانب كفاءتو العلمية، خاصة مع تزايد مهامو وأدواره، واليت من أمهها: دوره كنموذج يقتدى بو الطالب، 

تعلم وتطويره، باإلضافة إىل دوره كباحث مبدع، ووسيط للتفاعل داخل الصف، ومدير وميسر مسؤول عن حتسني نتائج ال
 ومبتكر، ورلدد.

( إىل أن من أىداف التنمية ادلهنية للمعلمني إكساهبم ادلهارات الالزمة للتعامل مع م4232ويشري محدان )
 مستجدات العصر وتطوراتو. 

مكانات بعض القصور يف اإلن التنمية ادلهنية دلعلمي التعليم تعاين من أ م( إىل:423وتوصلت دراسة القرين )
عتماد أغلب برامج او  واضحة،واالفتقار إىل فلسفة  ،ادلدربني ةقل :حيث يشري الواقع إىل ،مكانات البشريةواإل ،ادلادية
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والتدريب عن  ،وعدم التوسع يف برامج الدراسات العليا والتدريب على رأس العمل ،التنمية ادلهنية على اإلشراف الرتبوي
 بعد.

م( أن ادلعلمات ال ديتلكن ادلعرفة الكافية والالزمة دلفهوم التفكري الناقد 4234نتائج دراسة ادلقيمي ) جاء يفو 
م( تدين درجة التمكن يف تطبيق مهارات التقومي ادلستمر عن النسبة ادلقبولة 4233وأظهرت دراسة البحري ) ومهاراتو،

م( أن ادلعلمني حباجة إىل تدريب حول كيفية تنمية 4225اب )تربويا لدى األفراد عينة الدراسة، كما أكدت دراسة الشه
 التفكري اإلبداعي لدى طالهبم.

ويف ضوء ما أشارت إليو األدبيات والدراسات السابقة من قصور يف برامج التنمية ادلهنية للمعلمني، وما تواجهو 
؛ 4252لعربية السعودية للتحول الوطين من معوقات، ويف سياق متطلبات خطط التنمية، ويف ضوء حتقيق رؤية ادلملكة ا

جاءت ىذه الدراسة الستقراء واقع التنمية ادلهنية للمعلمني وفق رؤية ادلملكة العربية السعودية، والكشف عن معوقات 
 .4252التنمية ادلهنية للمعلمني، ومتطلباهتا وفق رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 :اوأسئلته دراسةمشكلة ال
وقطاع التعليم بشكل عام فال بد من  ، ا حيصل من متغريات يف القطاعات احلكومية واخلاصة كافةعلى م بناءً 
ق األىداف ادلنشودة، ونظرا لعزم قيادة ادلملكة العربية يومتطلباهتا اليت من شأهنا حتق ،ومعوقاهتا ،واقعها :الوقوف على

فرت عنو نتائج سوما أ ،4252على برنامج التحول الوطين السعودية يف رؤيتها ضلو التغيري، ومن خالل اطالع الباحثني 
يف  وادلعلمات تتحدد يف السؤال الرئيس التايل: ما واقع التنمية ادلهنية للمعلمني دراسةفإن مشكلة ال ،الدراسات السابقة

 ؟من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات 4252ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية للتحول الوطين 
 منو األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع 

 ؟من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات ما واقع التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية .3
 ؟من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات ما معوقات التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية .4
 ؟من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات 4252ية ادلملكة العربية السعودية ما متطلبات التنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء رؤ  .5

 :دراسةأهداف ال
 التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية. عالتعرف على واق .3
 التعرف على معوقات التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية. .4
 .4252للمعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية التعرف على متطلبات التنمية ادلهنية  .5

 :دراسةأهمية ال
 .4252مبا يتوافق مع رؤية ادلملكة العربية السعودية  ،قد تفيد الدراسة وزارة التعليم يف تطوير التنمية ادلهنية للمعلم .3
من خالل  ؛ومتخذي القرارات الرتبوية يف النهوض بالعملية التعليمية ،ات التعلميةسقد تفيد الدراسة واضعي السيا .4

 ىتمام بإعداد ادلعلم أثناء اخلدمة وتنميتو مهنياً.اال
 وضع قائمة بادلعوقات اليت رمبا تشكل عقبات يف طريق جتويد سلرجات برنامج التحول الوطين. .5
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 حدود الدراسة:
التنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء رؤية ادلملكة  (متطلبات)واقع ومعوقات و  على دراسةال تاحلدود ادلوضوعية: اقتصر  .3

 .4252العربية السعودية 
 شرق الرياض يف منطقة الرياض التعليم تبايف نطاق مك : مت تطبيق الدراسةاحلدود ادلكانية .4
 ىـ.3662يف شهر شعبان من العام  دراسةطبق المت تالزمانية:  داحلدو  .5
 معلمي ومعلمات التعليم العام مبكاتب شرق الرياض.صرت الدراسة على عينة من اقتاحلدود البشرية:  .6

 :دراسةمصطلحات ال
  التنمية المهنية:

ىي رلموعة من اخلربات، وادلهارات اليت تنطلق من برامج إعداد ادلعلم، وهتدف إىل تنمية الكفايات الرتبوية 
نتاجية احلالية إىل حدىا األقصى، وتأىيلهم دلواجهة ما يستحدث من للمعلمني ادلوجودين فعال يف ادلهنة، ورفع طاقاهتم اإل

تطورات تربوية وعلمية يف رلاالت ختصصاهتم؛ وذلك من خالل: التخطيط العلمي، والتنفيذ الكفء، والتقومي ادلستمر. 
 (.435م، ص4223)شوق وسعيد، 
 إلكساب التعليم وزارة تبذذلا ،ومستمرة ،ومنظمة مقصودة، جهود بأهنا: الدراسة هىذ يف إجرائياً  الباحثة وتعرفها

 اجلهود تلك ومن ،4252 السعودية العربية ادلملكة رؤية وفق ادلهنية ادلعايري لتحقيق الالزمة التدريسية الكفايات ادلعلم
 .الرتبوي اإلشراف وبرامج العمل وورش التدريبية الربامج

 :0202رؤية المملكة للتحول الوطني 
 ،والقدرات االستثمارية واإلسالمي،وهتدف إىل استغالل العمق العريب  ،رؤية ادلملكة اليت تبنتها القيادة السعودية

، وذلك من ضلو حتول وطين قائم على استثمارات ال تعتمد على النفط بالدرجة األوىل ،وادلوقع اإلسرتاتيجي للمملكة
 (.4252. )وثيقة رؤية ادلملكة للتحول الوطين حاجملتمع حيوي، واالقتصاد ادلزدىر، والوطن الطمو  :خالل مرتكزات

 النظري اإلطار
 4252 السعودية العربية ادلملكة ورؤية ،ادلهنية التنمية جانبني: يتضمن

 المهنية التنمية -أولا 
  تعريف التنمية ادلهنية 

تعددت وتنوعت التعريفات اليت تناولت التنمية ادلهنية، وتطورت حبسب ما فرضتو طبيعة العصر من تغريات  لقد
 ومستجدات، ورؤى.
: "رلمل األنشطة اليت تثري العمل ادلهين، وتعلم مستمر، وتدريب أثناء اخلدمة، باإلضافة إىل بأهناوتعرف 

ية، وغري الرمسية اليت تبدأ من إعداد ادلعلم قبل اخلدمة، وتستمر حى اجلماعات الدراسية وغريىا من خربات التعليم الرمس
 (.99م، ص4227التقاعد" )ادلركز القومي للبحوث الرتبوية، 

  للمعلمني مربرات التنمية ادلهنية: 
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 (: 5:صم، 4222ىناك العديد من مربرات للتدريب أثناء اخلدمة لتنمية ادلعلمني مهنياً، ومن ىذه ادلربرات )احملبوب، 
 .ولتطوير العملية التعليمية وفق ادلعاير الدولية ،مواكبة اجلديد -3
 .والتفجر ادلعريف يف مجيع رلاالت العلم وادلعرفة ،الثورة ادلعرفية -4
الثورة يف رلال تقنيات ادلعلومات واالتصاالت أدت إىل أن يكون العامل مدينة صغرية تتنقل فيها ادلعارف  -5

 .ادلستجدة بسرعة ىائلة
 . ولياتو يف اجملال التعليميؤ وتعدد مس ،تعددية أدوار ادلعلم -6
 .ادلستجدات ادلتسارعة يف رلال اسرتاتيجيات التدريس والتعليم -7
 .التوجو العادلي ضلو التقيد باجلودة الشاملة للعلمية التعليمية واالعتماد األكادديي -8
 . وفق التقنيات ادلعاصرةوتنوع أساليب التطوير والتعليم الذايت ،تعدد األنظمة التعليمية -9
  للمعلمأىداف التنمية ادلهنية: 

من أجل االرتقاء مبستوى أداء  ؛إن أىداف التنمية للمعلمني ليست أال تطلعات تسعى برامج التنمية ادلهنية إىل حتقيقها
 (95، م4227، اجلملمنها: )الدريج و  ،وىي تدور حول نقاط عدة .وزيادة كفاءتو ادلهنية ،ادلعلم

 .تنمية اجتاىات ادلعلم ضلو مهنتو وتقديره لعملو الرتبوي -3
 .التدريب ادلستمر للمعلم مبا ينسجم مع مفهوم الرتبية ادلستدامة -4
 .تزويد ادلعلم مبهارات جديدة دتكنو من حل ما يواجهو من ادلشكالت تعليمية -5
 .رفع كفاية ادلعلم مع ما يتطلبو من مهنتو اليوم  -6
 .والنظريات الرتبوية ،يف رلال التقين والعلميتزويد ادلعلم بادلستجدات  -7
 .مواكبة ما يستجد من مناىج وطرائق التدريس والوسائل -8
 .تأىيل ادلعلمني أصحاب ادلؤىالت غري الرتبوية -9
 .و ادلعلمنيئتنمية الصفات القيادية للمعلم واطالعو على خربات زمال  -:

  رلاالت التنمية ادلهنية:  
كاز يف عمليات التعلم والتعليم، ولو الدور الكبري يف مسرية التقدم والتطور؛ كان من الواجب مبا أن ادلعلم ىو زلور االرت

، 58-54م، ص4232عليو أن يسعى إىل تطوير ذاتو، وصقل قدراتو، وتنمية مهاراتو يف رلاالت عدة من أمهها )طاىر،
 ( :332-328م، ص4234قحوان،

  االستمرار يف النمو ادلهين والرتبوي للمعلم، وذلك بكثرة االطالع على اجملاالت اجملال الرتبوي ادلهين: وذلك بضرورة
ادلهنية، والكتب والدوريات ادلتخصصة، خالل شلارستو مهنية حيث يطرح فيها العديد من اخلربات والتجارب، اليت 

 تساعده على حل ادلشكالت ادلهنية اليت قد تواجهو.
  بو اكتساب ادلعرفة الصحيحة، وادلهارات العلمية اليت حيتاجها معلم ادلستقبل يف اجملال التخصصي األكادديي: ويقصد

 أصول ادلهنة، وأوضاعها، وأساليبها، حى يتمكن من التعامل الفعال الناجح يف عملية التعليم، وحتقيق أىدافها.
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 دريس مادتو الدراسية فحسب؛ بل اجملال الثقايف: تُعد التنمية الثقافية ضرورية لكل معلم؛ حيث ال يقتصر دوره على ت
 ىو مزوٌد لطالبو بثقافة رلتمعهم ومكوناهتا، وعالقتهم باجملتمعات األخرى.

  اجملال اإلداري: ال يقتصر دور ادلعلم يف التدريس داخل الفصل، وإمنا يشارك يف مهام إدارية أخرى، كقيامو بدور
تقارير الالزمة عن الطالب وحتصليهم الدراسي، وما قد يسند الريادة للتالميذ، ومسؤولية اإلشراف ادلدرسي، وكتابة ال
 إليو من أعمال إشرافية أخرى أثناء الرحالت ادلدرسية.

 .اجملال الشخصي: لشخصية ادلعلم دور مهم يف إجياد احملبة وادلودة بينو وبني الطالب 
 تنمية العمل اجلماعي. اجملال االجتماعي: ويركز على غرس ادلهارات والقيم االجتماعية فيو، من خالل 

  أشكال التنمية ادلهنية:  
 م( أشكااًل عدة للتنمية ادلهنية، وتلخصها الباحثة يف النقاط التالية:4229ذكر )عبيدات، 
 .التنمية ادلهنية للمعلم من خالل برامج التدريب والتطوير أثناء اخلدمة  -3
  :التنمية ادلهنية للمعلم من خالل أساليب التطوير الذايت  -4
 .التطوير الذايت من خالل احلقائب التعليمية والتدريبية - أ
 .التطوير الذايت من خالل : التعليم ادلربمج - ب
 .التنمية ادلهنية للمعلم من خالل التقنيات ادلعاصرة -5

 .التطوير الذايت من خالل تطبيقات احلاسب - أ
 .التطوير الذايت من خالل التعليم اإللكرتوين  - ب

  :للمعلمينمتطلبات التنمية المهنية 
 م( أن ىناك عدًدا من األسس الواجب مراعاهتا عند حتقيق التنمية ادلهنية ومنها:4232ذكر )طاىر، 

 .توفري الدعم ادلايل الالزم لتدعيم برامج التنمية ادلهنية 
 .توفري الوقت الالزم جلعل التنمية ادلهنية جزءًا من احلياة اليومية؛ لتحقيق النمو ادلهين ادلستمر 
 توفري مناخ تعاوين يف ادلدرسة، وتقدمي احلوافز ادلادية وادلعنوية للمعلمني. ضرورة 
 .أن تركز التنمية ادلهنية على إحداث تغريات يف اجتاىات، ومهارات، ومعلومات ادلعلمني 

 :0202ثانياا: رؤية المملكة العربية السعودية 
ثنني الثامن يفيني ادللك سلمان بن عبد العزيز يف يوم االصدرت موافقة رللس الوزراء السعودي برئاسة خادم احلرمني الشر 

على مشروع رؤية ادلملكة العربية السعودية للتحول  ،م4238أبريل  47ادلوافق  ،ىـ3659عشر من شهر رجب لعام 
اليت تركز  ،ةوادلتضمن اإلسرتاتيجية اليت تبنتها القيادة السعودية شلثلة يف رللس الشؤون االقتصادية والتنمي ،4252الوطين 

وىي: العمق العريب  ،دون االتكاء الكلي على النفط ،على ثالثة مرتكزات قوة ديكن استثمارىا لصناعة االقتصاد السعودي
وادلوقع اإلسرتاتيجي للمملكة العربية السعودية، وصيغت ىذه ادلرتكزات يف ثالثة  ،والقوة االستثمارية الرائدة ،سالمياإلو 

 زلاور ىي: 
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 وبنيان متني. ،وبيئة عامرة ،حيوي ذو قيم راسخةرلتمع  .3
 واستغالل دلوقع ادلملكة اجلغرايف. ،اقتصاد مزدىر ذو فرص مستمرة بفاعلية وجاذبية .4
 ومواطن مسؤول. ،وطن طموح ذو حكومة فاعلة .5

 في التعليم: 0202أهداف رؤية 
تأىيل ادلعلمني وادلعلمات، والقيادات الرتبوية،  لقد حظي التعليم بنصيب كبري من االىتمام يف الرؤية، وذلك بالرتكيز على

 وتدريبهم واحلرص على تنميتهم مهنياً.
، على العديد من األىداف اليت تسعى إىل حتقيقها 4252وقد تضمنت رسالة رؤية ادلملكة للتعليم مستقبلياً وحى حلول 

 خالل ىذه الفرتة، وىي:
 سبة يف ضوء سياسة التعليم للمملكة.توفري فرص التعليم للجميع يف بيئة تعليمية منا 
 .رفع جدارة سلرجات التعليم، وزيادة فاعلية البحث العلمي 
 .تشجيع اإلبداع واالبتكار، وتنمية الشراكة اجملتمعية 
 .االرتقاء بقدرات ومهارات منسويب التعليم، وتوجيو الطالب ضلو اخليارات الوظيفية ادلناسبة 
 عايل ومتطلبات سوق العمل، وإتاحة الفرصة إلعادة تأىيل الطالب. سد الفجوة بني سلرجات التعليم ال

 م(.4238)الشويعر، 
( على األىداف 4252وقد نص برنامج التحول الوطين لوزارة الرتبية والتعليم ادلنبثق عن رؤية ادلملكة العربية السعودية )

 اإلسرتاتيجية اآلتية:
 .تطوير ادلناىج وأساليب التعليم والتقومي 
 القيم وادلهارات األساسية للطالب. تعزيز 
 .تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل 
 حتسني البيئة التعليمية 
 .حتسني استقطاب ادلعلمني وتأىليهم وتطويرىم 
 .إتاحة خدمات التعليم للطالب كافة 
 .تنوع مصادر التمويل، وحتسني كفاءة قطاع التعليم 
 األىلي واخلاص يف التعليم. رفع مشاركة القطاع 

 الدراسات السابقة:
من ادلتغريات وادلستجدات ادلعاصرة   ضوء العديديف  ،تناولت العديد من الدراسات موضوع التنمية ادلهنية للمعلم

التنمية الوقوف على واقع إىل واليت ىدفت  "التنمية ادلهنية دلعلمي التعليم الثانوي" :( بعنوان:422كدراسة صالح الدين )
والتعرف على أىم ادلتغريات العادلية وتأثريىا على  ،وأىم ادلعوقات وادلشكالت ،يف مصرالثانوية  ادلهنية دلعلمي ادلرحلة

منها: أنو ال توجد رؤية واضحة يف برامج  نتائجاستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إىل  .التنمية ادلهنية
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وضعف االستفادة من خربات الدول  ،، وضعف مسايرة برامج التنمية ادلهنية للمتغريات العادليةالتنمية ادلهنية للمعلمني
 ادلتقدمة، وتركيز الربامج التدريبية على اجلانب النظري دون االىتمام باجلانب الفين والتقين. 

 :عنوان( ب:Richard: over Baugh and Rvilinglue( )422ريتشارد أوفر باوق ورفلينج لو ) دراسة
 ."تأثري منحة شلولة فيدرالياً على برامج التنمية ادلهنية للمعلمني وأمهية برامج التكنولوجيا"

مبنحو فيدرالية دلعرفة اىتمامات ادلشاركني  امت دتويله اليت ىدفت الدراسة إىل البحث عن تأثري برامج التنمية ادلهنية
االختالفات يف مستويات االىتمام، استخدمت الدراسة ادلنهج ومعرفة  ،يف دمج التكنولوجيا بالتدريس داخل ادلنهج

ىل النتائج التالية: ضرورة دمج التكنولوجيا يف التدريس داخل الفصل، وضرورة االىتمام بتدريب ادلعلم إوتوصلت  ،الوصفي
 وتنميتو مهنياً باستخدام التكنولوجيا ادلختلفة.

ادلهنية دلعلمي الرتبية اخلاصة بادلملكة العربية السعودية يف ضوء خربات التنمية " :( بعنوان4232دراسة العلوين )
 ،واالطالع على خربات بعض الدول ،حتديد مالمح التنمية ادلهنية دلعلمي الرتبية اخلاصة :ىدفت إىل" اليت بعض الدول

ىل النتائج إوتوصلت  ،الوصفي حيث استخدمت الدراسة ادلنهج ؛والكشف عن واقع التنمية ادلهنية دلعلمي الرتبية اخلاصة
واإلمكانات ادلادية  ،التالية: الكشف عن القصور يف نظام التنمية ادلهنية دلعلمي الرتبية اخلاصة فيما يتعلق بأىداف التنمية

 ،شروطوذلك يف صعوبة ال ،ضافة إىل إبراز معوقات التنمية ادلهنيةاإلب ؛والتقومي ،وادلتابعة ،واألساليب ،واألشكال ،والبشرية
تفريغ ادلعلم إلكمال دراساتو  وصعوبة ،وضعف احلوافز التشجيعية ،والضوابط ادلوضوعة لاللتحاق بربامج الدراسات العليا

 العليا.
التنمية ادلهنية دلعلمي التعليم عامة ومعلمي مادة احلاسب خاصة يف ضوء " :بعنوان ،(:423دراسة القرين )

ووضع تصور  ،التعرف على واقع التنمية ادلهنية للمعلمني يف ادلملكة العربية السعودية :ىدفت إىلة"، االجتاىات التعليمي
توصلت إىل النتائج و  ،ادلنهج الوصفيالدراسة  واستخدمت. مقرتح لتطوير التنمية ادلهنية يف ضوء االجتاىات ادلعاصرة

حيث يشري  ،مكانات البشريةيضاً اإلأو  ،انات ادلاديةمكبعض القصور يف اإلمن التالية: تعاين التنمية ادلهنية دلعلمي التعليم 
وعدم  ،أغلب برامج التنمية ادلهنية على اإلشراف الرتبوي واعتماد واضحة،واالفتقار إىل فلسفة  ،ادلدربني ةقل :الواقع إىل

 والتدريب عن بعد. ،التوسع يف برامج الدراسات العليا والتدريب على رأس العمل
واقع برامج إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية وانعكاسات ادلتغريات " :عنوانب ،(4239دراسة معوض )

استخدمت الباحثة و وأىم اخلربات العادلية،  ،إىل التعرف على واقع إعداد ادلعلم بادلملكة الدراسة حيث ىدفت "،اجملتمعية
ىتمام ادلملكة بإعداد ادلعلم، من خالل ادلؤدترات ادلنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إىل النتائج التالية: تنوع مظاىر ا

وأشارت النتائج أيضًا إىل أن برامج إعداد ادلعلم بادلملكة تواجو  .واللقاءات ادلنعقدة بشأن تطوير برامج اإلعداد بادلملكة
االعتماد  نتيجة ضعف مواكبتها للتغريات احمللية والعادلية، وعدم حتقيق بعض متطلبات ؛بعض ادلعوقات والتحديات

 األكادديي.
ىدفت إىل تسليط الضوء على واقع التطوير ادلهين دلعلم االجتماعيات من خالل  ،(;422دراسة العجمي )

ادلنهج الوصفي، وتوصلت لعدد من النتائج أمهها: أن  الدراسة استعراض أنشطة التطوير ادلهين اليت ديارسها، واستخدمت



 

 الخيل أبا علي صالح ميموهة. د          هظرهم  وجهة من  2030 السعودية العربية اململكة رؤية ضوء في للمعلمين املهنية التنمية واقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

196 

معلم االجتماعيات ديارس معظم أنشطة التطوير ادلهين بدرجة متوسطة، ويرى معلمو االجتماعيات بدولة الكويت أن 
 مدى االستفادة من أنشطة التطوير ادلهين تعترب متوسطة.

ادلهنية دلعلم ادلرحلة االبتدائية مبحافظة العال يف  إىل التعرف على واقع التنمية ، ىدفت(4237دراسة البوشي )
ضوء توجهات مشروع ادلعلم اجلديد، وحتديد معوقات التنمية ادلهنية دلعلم ادلرحلة االبتدائية، واستخدم الباحث ادلنهج 

بتدائية جيد بدرجة منها: واقع التنمية ادلهنية دلعلمي ادلرحلة اال ،، وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائجيالوصفي التحليل
رلموعة من ادلعوقات أبرزىا: قلة احلوافز ادلادية وادلعنوية للمعلم  وجودو  ،عالية يف ضوء توجيهات مشروع ادلعلم اجلديد

 وضعف التجهيزات اليت تدعم برامج التنمية.  ،وزيادة العبء التدريسي للمعلم ،ادلتميز
ع التنمية ادلهنية دلعلمي ادلرحلة الثانوية من وجهة نظرىم، إىل التعرف على واق تىدف ،(4234دراسة الوليعي )

الوصفي ادلسحي، وتوصلت الدراسة  والكشف عن ادلعوقات اليت حتول دون حتقيق التنمية ادلهنية ذلم، واتبع الباحث ادلنهج
د حتقق بدرجة عالية، وأن واقع إىل مجلة من النتائج منها: أن واقع التنمية ادلهنية دلعلمي ادلرحلة الثانوية مبنطقة القصيم ق

 شلارسة معلمي ادلرحلة الثانوية ألساليب التنمية ادلهنية قد حتقق بدرجة عالية.
 التعليق على الدراسات السابقة

(، 4237، ودراسة البوشي )(;422ودراسة العجمي ) ،(4234الوليعي ) احلالية مع: دراسة دراسةاتفقت ال
واقع تدريب ادلعلمني يف  (، يف أهنا تناولت:423(، ودراسة القرين )4232العلواين )، ودراسة (4239معوض )ودراسة 
اخلدمة، وتتفق الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة بادلنهج ادلستخدم وىو ادلنهج الوصفي ادلسحي، ولكن أثناء 

ة ادلهنية للمعلم يف ضوء حتقيق رؤية ادلملكة بتناول متطلبات التنمي عن الدراسات السابقة وتتميز الدراسة احلاليةختتلف 
 .4252العربية السعودية 

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة
 وإجراءاتو فإن ادلنهج الوصفي ىو ادلناسب. ،وأىدافو دراسة،: نظرا لطبيعة الدراسةمنهج ال -أوالً 
، خالل التعليم بالروايبليم العام يف مكتب وعينتو: يتكون رلتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التع دراسةرلتمع ال -ثانياً 

 ( معلماً.5869ة و )معلم (6287والبالغ عددىم ) ىـ،3662-;365العام الدراسي 
 ( معلم ومعلمة.3:9حيث تكونت عينة الدراسة من )

 : دراسةإجراءات ال -ثالثاا 
 بالتنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء متغريات سلتلفة. ةات السابقة ادلتعلقساالطالع على الدرا -1
 .4252توضيح رؤية ادلملكة العربية السعودية  -2
ة الدراسة لوىي استبانة قامت الباحثة بإعدادىا إلكرتونياً تتضمن ثالثة زلاور حبسب أسئ دراسةإعداد أداة ال -3

 وىي:
 واقع التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية.  
  4252معوقات التنمية ادلهنية للمعلم يف سبيل حتقيق أىداف رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
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  4252متطلبات التنمية ادلهنية للمعلم وفق رؤية ادلملكة العربية السعودية. 
 :عينة الدراسة

( يوضح خصائص 3ومعلمة، واجلدول رقم ) ا( معلمً 3:9مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، وبلغ حجم العينة )
 عينة الدراسة:

 جدول )1(التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة
 النسبة المئوية العدد الجنس
 65.8 123 ذكر
 34.2 64 أنثى
 100.0 187 اجملموع

 
 (.56.4)نما بلغت نسبة ادلعلمات ي( ب:.87( أن نسبة ادلعلمني بلغت )3يتضح من جدول )

 أداة الدراسة: 
بعد اطالع الباحثة على العديد من البحوث والدراسات السابقة ادلتعلقة بواقع التنمية ادلهنية للمعلمني وادلعلمات مت بناء 

 ( فقرة موزعة على ثالثة زلاور وىي: 55مقياس للدراسة تكون من ) 
 احملور األول: واقع التنمية ادلهنية احلايل.

 معوقات التنمية ادلهنية للمعلمني. احملور الثاين:
  4252احملور الثالث: متطلبات التنمية ادلهنية وفق رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 بشدة،وقد أعطيت كل فقرة من فقرات ادلقياس وزنًا مدرجًا وفق مدى "ليكرت" اخلماسي وعلى النحو اآليت: )موافق 
  موافق بشدة( موافق، غريزلايد، غري  موافق،

 الصدق:

 ،دتهيدًا لتطبيقها من أجل مجع البيانات ؛عبارات ادلقياس بالشكل الذي خيدم أغراض الدراسة وصياغةبعد أن مت إعداد 
ومدى استيفائها لغرض الدراسة بشكل خيدم اذلدف الرئيس  ،حول عبارات ادلقياس وذلك هبدف الوقوف على آرائهم

من أجل الكشف عن مدى  الصياغة،للدراسة والتساؤالت اليت تطرحها، كذلك معرفة مدى وضوح العبارات ومناسبة 
 حيث:صدق فقرات ادلقياس ومالئمتها لقياس ما وضعت لو من 

 .مدى مالئمة العبارات للبعد الذي وضعت فيو 
 لعبارة للسمة اليت تقيسها.مدى مناسبة ا 
 .سالمة ووضوح الصياغة اللغوية للفقرات 

 وقد مت التوصل لصدق ادلقياس من خالل:



 

 الخيل أبا علي صالح ميموهة. د          هظرهم  وجهة من  2030 السعودية العربية اململكة رؤية ضوء في للمعلمين املهنية التنمية واقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

198 

 3- صدق احملكمني:

عضاء ىيئة أبعض  ى( بصورهتا األولية عل)االستبانةأداة الدراسة  الباحثة بعرضللتحقق من صدق أداة الدراسة قامت 
د اإلسالمية، وذلك للتأكد من مدى مالءمة ادلقياس للغـرض الذي أعّد من التدريس يف جامعة اإلمام زلمد بن سعو 
، وبعد أخذ ادلالحظات زلوروتنتمي إىل البعد احملدد ذلا، وإضافة ادلناسب لكل  ،أجلو، وما إذا كانت العبارات واضحة

ل للصورة النهائية ألداة حى مت التوص ،دتت إعادة صياغة بعض فقرات ادلقياس، وحذف بعض العبارات ،بعني االعتبار
 الدراسة اليت تعّد صادقة يف قياس ما وضعت من أجلو. 

 4- الصدق الداخلي:

مدى على التعرف  إىل يف حساب صدق أداة الدراسة على أسلوب الصدق البنائي الذي يهدف ةاعتمدت الباحث
"بني درجة كل عبارة   Correlation"Pearsonاالتساق الداخلي ألداة الدراسة من خالل معامل بريسون الداخلي 

 كما ىو موضح يف اجلدول اآليت:واحملور الذي تتنمي لو، و 
 الدراسة تبعاا لكل محور(معامالت ارتباط بيرسون لعبارات مقياس 0جدول )

 معامل الرتباط الرقم معامل الرتباط الرقم معامل الرتباط الرقم
 الثالث احملور الثاين احملور األول احملور

1 .64(**) 12 .55(**) 24 .50(**) 
2 .70(**) 13 .53(**) 25 .61(**) 
3 .73(**) 14 .63(**) 26 .67(**) 
4 .76(**) 15 .59(**) 27 .61(**) 
5 .72(**) 16 .51(**) 28 .61(**) 
6 .73(**) 17 .74(**) 29 .72(**) 
7 .70(**) 18 .65(**) 30 .65(**) 
8 .77(**) 19 .55(**) 31 .70(**) 
9 .41(**) 20 .44(**) 32 .60(**) 
10 .75(**) 21 .56(**) 33 .70(**) 
11 .78(**) 22 .72(**) 

  ذات داللة احصائية عند 2.23**
 23 .71(**) 

 ،يتضح من اجلدول السابق ارتباط مجيع عبارات ادلقياس مع الدرجة الكلية لكل زلور من زلاور ادلقياس بارتباطات موجبة
 ( شلا يعين أن مجيع عبارات مقياس الدراسة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة.2023ودالة إحصائيا عند مستوى )

 ثبات المقياس:
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والدرجة  ،من ثبات مقياس الدراسة قامت الباحثة باستخدام طريقة معامل "ألفا كرونباخ" جلميع زلاور ادلقياس للتأكد
 ( يوضح ذلك:5( معلمة واجلدول )52) الكلية على عينة من خارج عينة الدراسة بلغت

 (معامل ثبات "ألفا كرونباخ" على محاور مقياس الدراسة0جدول )

لفا كرونباخأ المحاور  
 7:.2 احملور األول : واقع التنمية ادلهنية احلايل.

 ::.2 احملور الثاين: معوقات التنمية ادلهنية للمعلمني.
 5:.2 احملور الثالث: متطلبات التنمية ادلهنية وفق رؤية ادلملكة العربية السعودية 4252 

 أن قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية قيمة مرتفعة تدل على ثبات ادلقياس. (5)يتضح من اجلدول 
 األساليب اإلحصائية:
استخدمت الباحثة العديد من األساليب اإلحصائية ادلناسبة  مجعها،وحتليل البيانات اليت مت  دراسةلتحقيق أىداف ال

 األساليب:ومن أىم تلك   (spss)باستخدام احلزم اإلحصائية لكلية العلوم االجتماعية
 التكرارات والنسب ادلئوية. -
 . (Pearson)معامل ارتباط بريسون  -
 معامل ألفاكرونباخ. -
 ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية. -

ومّت التصنيف إىل مخسة مستويات  ،ولتسهيل تفسري النتائج استخدمت الباحثة األسلوب التايل لتحديد واقع التنمية ادلهنية
 متساوية ادلدى من خالل ادلعادلة التالية: 

للحصول على مدى ادلتوّسطات  2:.2= 7( ÷ 3-7عدد بدائل ادلقياس = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكرب قيمة 
 لية اليت اعتربت كمعيار إحصائي:التا

  درجة ضعيفة جّداً. 2:.3-3 -
  درجة ضعيفة. 4.82 – 3:.3 -
 درجة متوسطة. 5.62 – 4.83 -
 درجة كبرية. 6.42 – 5.63 -
 درجة كبرية جّداً  7 – 6.43 -

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
 ادلملكة العربية السعودية من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات؟ما واقع التنمية ادلهنية للمعلم يف 



 

 الخيل أبا علي صالح ميموهة. د          هظرهم  وجهة من  2030 السعودية العربية اململكة رؤية ضوء في للمعلمين املهنية التنمية واقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

200 

فراد عينة الدراسة على فقرات واقع التنمية ادلهنية للمعلم لتقديرات أواالضلرافات ادلعيارية  ،مت حساب ادلتوسطات احلسابية
 ك.( يوضح ذل6)يف ادلملكة العربية السعودية من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات، واجلدول رقم 

جدول )4(المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لواقع التنمية المهنية من وجهة نظر 
 المعلمين والمعلمات مرتبة تنازليا تبعا للمتوسط الحسابي )ن=187(

 الرتتيب
رقم 
 الفقرة

 نص الفقرة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 التقدير

 كبرية 81.2 83. 4.06 أحرص على االلتحاق بربامج التنمية ادلهنية 9 1
 كبرية 79.4 99. 3.97 لدي خطة واضحة لتطوير نفسي 1 2
 كبرية 75.8 1.05 3.79 حتسن برامج التنمية ادلهنية من سلوكي وشلارسايت التعليمية والصفية 7 3
 كبرية 68.2 1.15 3.41 حترص إدارة ادلدرسة على التحاقي بربامج التنمية ادلهنية 2 4
 متوسطة 66.6 1.03 3.33 تعطي برامج التنمية ادلهنية الفرصة لعرض الدروس التطبيقية 5 5
 متوسطة 66.6 1.11 3.33 تلقيت تدريباً مناسباً يف رلال اإلدارة الصفية 10 5
 متوسطة 65.6 1.18 3.28 تلقيت تدريباً جيداً يف رلال ختصصي 8 7
 متوسطة 63.4 1.24 3.17 يتابع ادلشرف الرتبوي احتياجايت ادلهنية 3 8
 متوسطة 62.8 1.23 3.14 تلقيت تدريباً مناسباً يف رلال استخدام التقنية يف التعليم 11 9

 متوسطة 56.8 1.11 2.84 أرى أن برامج التنمية دلهنية مناسبة وكافية 4 10
 قليلة 48.2 1.28 2.41 أتلقى حوافز تشجيعية حلضور برامج التنمية ادلهنية 6 11

 متوسطة 66.8 79. 3.34 ادلهنية للتنمية احلايل الواقع  

( أن واقع التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات 6يتضح من اجلدول رقم ) 
( وتراوحت ;2.9( واضلراف معياري )5.56وبلغ ادلتوسط احلسايب الكلي ذلذا الواقع ) ،جاء بدرجة متوسطة من التقدير

( واليت كان نصها " ;( وأن الفقرة رقم ) 6.28 – 4.63ادلتوسطات احلسابية للفقرات اليت حتدد واقع التنمية بني )
( وىو يقابل التقدير بدرجة كبرية، 286.بربامج التنمية ادلهنية " بادلرتبة األوىل مبتوسط حسايب ) االلتحاقأحرص على 

( 3.97( واليت كان نصها " لدي خطة واضحة لتطوير نفسي " بادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب )3وجاءت الفقرة رقم )
( واليت كان نصها " أتلقى حوافز تشجيعية حلضور برامج التنمية 8وىو يقابل التقدير بدرجة كبرية، وجاءت الفقرة رقم )

 ( وىو يقابل التقدير بدرجة قليلة.2.41خرية مبتوسط حسايب )" بادلرتبة األادلهنية 
 ي:النتائج المتعلقة بالسؤال الثان

 ما معوقات التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات؟
فراد عينة الدراسة على فقرات معوقات التنمية ادلهنية لتقديرات أمت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية 

 ( يوضح ذلك.7واجلدول ) للمعلم،
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(المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لمعوقات التنمية المهنية من وجهة نظر 5جدول )
 (187)ن=للمتوسط الحسابي المعلمين والمعلمات مرتبة تنازليا تبعا 

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 نص الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 التقدير

 كبرية 81 1.18 4.05 عدم ربط التدريب بالرتقيات 20 1

 كبرية 79.6 99. 3.98 ال يوجد برنامج متابعة ميداين للتأكد من انتقال أثر التدريب 21 2

 كبرية 77 1.07 3.85 مع الواقع التعليميزلتوى برامج التنمية ادلهنية ال يتناسب  23 3
 كبرية 76.4 1.06 3.82 ضعف إدلام ادلدربني باحتياجات ادلعلمني 17 4
 كبرية 75.6 1.12 3.78 ال يؤخذ برأيي يف حتديد احتياجايت التدريبية 12 5

6 16 
تتعارض أوقات تنفيذ برامج التنمية ادلهنيـة مـع أوقـات الـدوام يف 

 ادلدرسة
 كبرية 75.2 1.13 3.76

 كبرية 75.2 1.02 3.76 عدم مناسبة احملتوى مع قدرات ادلعلمني واحتياجاهتم التدريبية 22 7
 كبرية 72.6 1.15 3.63 تقتصر األساليب ادلستخدمة يف التدريب على احملاضرة واإللقاء 14 8

كثـــرة عـــدد ادلعلمـــني ادلتـــدربني يف الـــدورة يـــؤدي إىل عـــدم حتقيـــق  13 9
 األىداف

 كبرية 70.6 1.04 3.53

 كبرية 69.6 1.06 3.48 طول اليوم التدرييب 19 32
 متوسطة 67.8 1.06 3.39 ىدر وقت التدريب يف أمور جانبية 18 33
 متوسطة 66.6 1.13 3.33 يصعب علي الوصول إىل مكان تنفيذ برامج التنمية ادلهنية 15 34

 كبرية 74 65. 3.70 الكلي

أن معوقات التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات ( 7يتضح من اجلدول )
( وجاءت مجيع ىذه الفقرات 2.87عياري )ادلضلراف االو  ،(5.92) وبلغ ادلتوسط احلسايب الكلي ،جاء بدرجة كبرية

(، وقد تراوحت قيم ادلتوسطات للفقرات 37، :3) :كبرية من التقدير باستثناء فقرتني جاءتا بدرجة متوسطة مها  بدرجة
( واليت كان نصها "عدم ربط التدريب بالرتقيات" جاءت بادلرتبة األوىل 42( وأن الفقرة رقم )6.27 – 5.55بني )

( واليت كان نصها "ال يوجد برنامج 43( وىو يقابل التقدير بدرجة كبرية، وجاءت الفقرة رقم )4.05مبتوسط حسايب )
( وىو يقابل التقدير بدرجة كبرية، 3.98ميداين للتأكد من انتقال أثر التدريب" بادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب ) متابعة

( واليت كان نصها "يصعب علي الوصول إىل مكان تنفيذ برامج التنمية ادلهنية" بادلرتبة االخرية 37وجاءت الفقرة رقم )
 جة متوسطة.( وىو يقابل التقدير بدر 3.33مبتوسط حسايب )
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
 من وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات؟ 4252ما متطلبات التنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

فراد عينة الدراسة على الفقرات ادلتعلقة مبتطلبات التنمية لتقديرات أواالضلرافات ادلعيارية  ،مت حساب ادلتوسطات احلسابية
يوضح  (8)واجلدول رقم  وادلعلمات،من وجهة نظر ادلعلمني  4252ادلهنية للمعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 

 ذلك.
(المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لمتطلبات التنمية المهنية للمعلم في ضوء 6)جدول 

 (187)ن=للمتوسط الحسابي مرتبة تنازليا تبعا  0202رؤية المملكة العربية السعودية 

رقم  الرتتيب
 الفقرة

ادلتوسط  نص الفقرة
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 التقدير

1 46 
تنمية الحس الوطني للمعلم واعتزازه ببناء الوطن من خالل مهنة 

 كبرية 83.4 91. 4.17 التعليم.

 كبرية 82 89. 4.10 تحسين دافعية المعلمين نحو التدريب المستمر أثناء الخدمة. 53 2
 كبرية 78.6 1.25 3.93 الوقوف على احتياجات المعلمين أثناء تصميم البرامج. 49 3
 كبرية 78 1.11 3.90 تفعيل برامج التنمية المهنية الفتراضية )عن بعد(. 55 4
 كبرية 77.6 1.08 3.88 تنفيذ برامج التنمية المهنية في المدارس. 48 5
 كبرية 76.6 99. 3.83 تقويم برامج التنمية المهنية بشكل مستمر.  47 6
 كبرية 74.8 88. 3.74 اعتماد التنمية المهنية من خالل التعلم الذاتي. 52 7
 كبرية 72.2 1.23 3.61 تطبيق نظام الماجستير الوظيفي للمعلم. 54 8
 كبرية 68.8 1.17 3.44 ربط برامج التنمية المهنية بالبحث العلمي. ;4 9
 متوسطة 57.4 1.48 2.87 ربط العالوة السنوية باإلنجاز المهني. :4 32

 كبرية 75 70. 3.75 الكلي

من  4252( أن متطلبات التنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية 8يتضح من اجلدول ) 
(، 2.92عياري )ادلضلراف اال( و 5.97وجهة نظر ادلعلمني وادلعلمات جاءت بدرجة كبرية وبلغ ادلتوسط احلسايب الكلي )

( وأن مجيع الفقرات ادلتعلقة بالتنمية 6.39 – 9:.4بني ) التنمية تراوحتوأن ادلتوسطات احلسابية لفقرات متطلبات 
 فقرة واحدة جاءت بدرجة متوسطة من التقدير. ءباستثناجاءت بدرجة كبرية من التقدير، 

( واليت كان نصها "تنمية احلس الوطين للمعلم واعتزازه ببناء الوطن من خالل مهنة التعليم" 46وأن الفقرة )
( واليت كان 53( وىو يقابل التقدير بدرجة كبرية، وجاءت الفقرة رقم )6.39بادلرتبة األوىل مبتوسط حسايب )جاءت 

( وىو يقابل 6.32نصها "حتسني دافعية ادلعلمني ضلو التدريب ادلستمر أثناء اخلدمة" بادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب )
خرية كان نصها "ربط العالوة السنوية باإلصلاز ادلهين" بادلرتبة األ  ( واليت:4التقدير بدرجة كبرية، وجاءت الفقرة رقم )

 ( وىو يقابل التقدير بدرجة متوسطة2.87مبتوسط حسايب )
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 نتائج الدراسة:
 اسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

ادلتوسط احلسايب وبلغ أن واقع التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة العربية السعودية بشكل عام جاء بدرجة متوسطة  .3
 .(5.56الكلي ذلذا الواقع )

من معوقات التنمية ادلهنية للمعلم اليت جاءت بدرجة كبرية عدم ربط التدريب بالرتقيات، وعدم وجود برامج متابعة  .4
 ميداين، صعوبة الوصول إىل مكان تنفيذ الربامج.

جاءت بدرجة كبرية منها تنمية  4252سعودية مجيع فقرات التنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية ال .5
 احلس الوطين للمعلم واعتزازه ببناء الوطن وحتسني دافعية ادلعلمني ضلو التدريب ادلستمر.

 توصيات الدراسة:
 .4252إعادة تقييم وبناء برامج التنمية ادلهنية للمعلم يف ضوء أىداف رؤية ادلملكة العربية السعودية  .3
 تقومي ادلستمر لربامج التنمية ادلهنية للمعلم والعناية مبتابعة أثر التدريب.التأكيد على أمهية ال .4
 تنظيم حوافز مادية ومعنوية لتشجيع ادلعلمني لالقدام على برامج التنمية ادلهنية بشكل مستمر. .5

 المراجع:
مـارس  :-9مساراتو، خالل الفرتة مـن ألكسو، ادلؤدتر السابع لوزراء الرتبية والتعليم، التعليم ما بعد األساسي تطوره وتنوع 

 م(.4232)
ىــــ(. النمـــو ادلهـــين للمعلـــم لرفـــع كفاءتـــو التدريبيـــة يف مرحلـــة التعلـــيم العـــام بادلملكـــة العربيـــة 3653بـــاحجزر، خالـــد صـــا  )

الســعودية، اجلمعيــة الســعودية للعلــوم النفســية والرتبويــة، دراســة مقدمــة للقــاء الســنوي اخلــامس عشــر بعنــوان: تطــوير 
 . :85 – 847زلرم، ص ص  42-;3لتعليم رؤى ومناذج ومتطلبات، جامعة ادللك سعود، الرياض يف ا

(. حتليل أداء معلمات الصف الثاين عشـر دلـادة اللغـة العربيـة يف ضـوء التقـومي ادلسـتمر مبنطقـة 4233البحري، زيانة زلمد )
 الباطنة. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتو.

(. واقـع التنميـة ادلهنيـة دلعلـم ادلرحلـة االبتدائيـة مـن وجهـة نظـر ادلعلمـني مبحافظـة العـال يف 4237ن سعود )البوشي، زلمد ب
 ضوء توجهات مشروع ادلعلم اجلديد. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة ادللك سعود، الرياض.

رللــة مســتقبل الرتبيــة العربيــة، اجمللــد الرابــع (. التنميــة ادلهنيــة دلعلمــي التعلــيم الثــانوي، :422حســيين، صــالح الــدين زلمــد )
 ، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية.72عشر، العدد 

م(. التــــدريس ادلصــــغر. التكــــوين والتنميــــة ادلهنيــــة للمعلمــــني. العــــني. دار الكتــــاب 4227الــــدريج، زلمــــد واجلمــــل، زلمــــد )
 اجلامعي.

لتكوين والتنمية ادلهنية للمعلمني، دار الكتاب اجلامعي، العني، (. التدريس ادلصغر ا4227الدريج، زلمد؛ وجهاد، زلمد )
 .93ص
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(. دور ادلعلــم يف تنميــة التفكــري اإلبــداعي لــدى الطلبــة يف ادلــدارس احلكوميــة مــن وجهــة نظــر 4225الشــهاب، قــيس محــد )
 ربد، األردن.ادلشرفني الرتبويني وادلعلمني يف سلطنة عمان. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، إ

م(. معلم القـرن احلـادي والعشـرين " اختيـاره وإعـداده وتنميـو". يف ضـوء التوجيهـات 4223شوق، زلمود؛ وسعيد، زلمد )
 اإلسالمية، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، القاىرة.

 .34ئام، عدد للتعليم؟، صحيفة الو  4252م( ما اجلديد الذي تضمنتو رؤية ادلملكة 4238الشويعر، سارة صا  )
م(، التنميـــة ادلهنيـــة للمعلمــني يف ضـــوء االجتاىـــات العادليــة، اإلســـكندرية، دار اجلامعـــة 4232طــاىر، رشـــيدة الســـيد أمحــد )

 اجلديدة.
 م(. إعداد ادلعلمني وتنميتهم، عامل الكتب احلديث، إربد.4229عبيدات، سهيل أمحد )
( 52) ;علم االجتماعيات بدولة الكويت، الثقافة والتنمية، مصر، (. واقع التطوير ادلهين دل;422العجمي، عمار أمحد. )

334-398. 
(. التنمية ادلهنية دلعلمي الرتبية اخلاصة بادلملكة العربية السعودية يف ضوء خربات بعض الدول 4232العلوين، سامل زلمد )

 مشس، القاىرة "تصور مقرتح" رسالة دكتوراة كلية البنات لآلداب والعلوم الرتبوية، جامعة عني
م(. التنميـة ادلهنيـة دلعلمـي التعلـيم الثـانوي العـام يف ضـوء معـايري اجلـودة الشـاملة، الطبعـة 4234قحوان، زلمد قاسم علـي )

 األوىل، عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع.
ة ماجســتري غــري منشــورة، (. احتياجــات التنميــة ادلهنيــة الذاتيــة دلعلمــي ادلرحلــة االبتدائيــة، رســال:423القــرين، زلمــد ســامل )

 جامعة أم القرى، مكة ادلكرمة.
م( " برنــامج تــدرييب مقــرتح لرفــع كفــاءة مدرســي ادلــدارس االبتدائيــة لــبعض مهمــاهتم 4222احملبــوب، عبــد الــرمحن إبــراىيم )

 ، أكتوبر.5;اإلدارية" كلية الرتبية، جامعة األزىر، العدد 
(. رؤى مســتقبلية لتــدريب ادلعلمــني يف ضــوء ادلســتويات القياســية العادليــة، 2742ادلركــز القــومي للبحــوث الرتبويــة والتنميــة )

 القاىرة.
(. تطــوير بــرامج إعــداد ادلعلــم بادلملكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء ادلتغــريات اجملتمعيــة 4239معــوض، فاطمــة عبــد ادلــنعم )

ادلعلـم يف ضـوء مطالـب التنميـة ومسـتجدات ومعايري االعتماد العادلية. مؤدتر ادلعلم اخلامس بعنوان: إعداد وتـدريب 
 .;8-349( 4العصر. مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى )

م(. أثر برنامج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات التفكري الناقد وادلمارسات الصفية لدى 4234ادلقيمي، فاطمة زلمد سلطان )
 السلطان قابوس، سلطنة عمان.معلمات الفيزياء. سالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة 

(. واقع التنمية ادلهنية دلعلمي ادلرحلة الثانوية مبنطقة القصيم من وجهة نظرىم. رسالة ماجسـتري 4234الوليعي، محد غاًل )
 غري منشورة جامعة القصيم، بريدة.
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 مستخلص 
راندددعة   تكن ا جيدددع ضلددد  امعحاددد  راوعة  ددد  ا راتعدددعل  ادددا رذبعىدددعا ععامدددعا راعاددد مىددد ال را ررإددد  إ  أىددد ال اا را ددد   

امعحاد  راوعة  د  ارذبعىدعا ععامدعا راعاد م  بدن) α =0.05اعوق درا  إحصعئيعً  ند  عتدت ى دةاد    وج دراكشف  ن و 
 .أحيعء( -كيميعء  -ةختالل راتخصص  ايز عءتُعزى  ضل  تكن ا جيع رانعة 
 مت رإتخ رم ردلنهج را صفي يف را ررإ . منهج اا را   
  يف زلعاظ  رازافدي  يف يامعحا  راوعة    يف ردل ررس رحلك عاتك ةل  ين  را ررإ  عن مجيع ععامعا راعا م  عين  اا را   

 ( ععام   ا م.43ه. راةعاغ   دىم  9346/9331رافصل را ررإي رألول عن راععم رجلعععي 
  ضل  تكن ا جيع رانعة اامعحا  راوعة    راعا م  عاعقيعس رةذبعه ااَتععل  اا رذبعىعا ععاممت رإتخ رم  أداة اا را   

 أىم نتائج اا را    
ظهددعا لعاةيدد  اقددعرا ردلقيددعس  ددمن ب رجدد  عت إددح   حيدد  رذبعىددعا ععامددعا راعادد م ضلدد  تكن ا جيددع رانددعة   جددعءا    

 بددن) α =0.05اددعوق درادد  إحصددعئيعً  ندد  عتددت ى دةادد     د دد م وجددكمددع بينددل رانتددعئج  وردلددنخف  رةذبددعه ردلت إدد  
 كيميعء  ايز عء  أحيعء(. ااتخصص ضل  تكن ا جيع رانعة  تعزى اامعحا  راوعة    رذبعىعا ععامعا راعا م 

تحدد  ع خحدد  بددعرعج إ دد رد ععاددم راتددعي إ  ويف  دد ء ةتددعئج را ررإدد  لدد عل راةعحودد   دد درً عددن رات صدديعا أعلهددع         
تعز دز راعاميد   و راعا م يف   ء ردلتتح ثعا راعامي  ردلتعاق  بتكن ا جيع راندعة   امدمعن كد ردر لدعدرى  ادا ع ركةد  رات د را 
 .دلعامي راعا مدور رجلععععا انشع ثقعا  تكن ا جيع رانعة  ورات إع يف تق مي راربرعج رات ر ةي  يف شىت رلعةا  ام رانعة  

 راكامعا ردلفتعحي   رذبعىعا  تكن ا جيع رانعة   ععامعا راعا م.
Abstract 
The study objectives: The aim of the study was to identify the science 
teachers in the secondary school attitudes towards nanotechnology and to 
detect the existence of statistical significant differences at the level of 
significance (α = 0.05) between the secondary school science teachers 
attitudes towards nanotechnology due to different major(physics - chemistry 
- biology). 
Study methodology: The descriptive approach was used in the study. 
Study Sample: The sample of the study consisted of all the secondary 
school science teachers in the public schools in Zulfi Governorate in the first 
semester of the academic year 1439/1440 AH. which is (36) female science 
teachers. 
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Study instrument: An attitude scale was used to identify the attitudes of 
secondary science teachers towards nanotechnology. 
Main results of the study: 
 The results showed that there were no statistically significant 
differences at the level of (α = 0.05) between the attitudes of science teachers 
in the secondary school towards nanotechnology due to major (Chemistry, 
Physics, Biology). 
 In the light of the results of the study, the researcher made a number 
of recommendations. The most important of these are the following:  
develop plans for the programs of preparing the science teacher in the light of 
the scientific developments related to nanotechnology to ensure cadres 
capable of keeping abreast of the scientific changes and enhancing the role of 
universities in spreading the culture of nanotechnology and expanding the 
introduce of training programs in various fields of nanoscience for science 
teachers. 
Keywords: attitudes, Nanotechnology, Science Teachers. 

 مق م  اا را   
 شه  راقعن را رح  وراعشع ن تح ررً عذىاًل يف شىت عيعد ن ردلععا  راعامي  وراتكن ا جيد   رادذي أثدع وبشدكل ور د  

ادعاتح ر راعامدي وراتكن ادد جي  يف جعددل حيدعى رألادعرد أكودع عتعد  واععايد   وأإدهم بشدكل كةد   ادا ج رةدا رحليدعى ردلختافد  
 . ع  رألإعس يف تق م ورزدىعر رجملتمععا

اتحةيقددعا تكن ا جيددع رانددعة  رجتعحددل كعادد    وتعدد  تكن ا جيددع رانددعة  عددن أبددعز عتددتحل را راقددعن رحلددعدي وراعشددع ن
  ورةاكرتوةيددعا  ورحلعإددةعا  ورا ددذرء   رلددعل راحددا ورذلن إدد وحققددل تف لددعً عاح ظددعً يف  راقحع ددعا راصددنع ي  ورجةتعجيدد 

اتحةيقعا تكن ا جيع رانعة  ة تعتم   اا رلعل ععن؛ اكنهع تشمل كعا    ورةتصعةا وردلعا ععا  وردليعه  وراحعل   وراةيئ 
 م(.6193  رجملعةا راعامي  ورةلتصعد   وراتنم     خمع

اهم إا ك وخصعئص ردل رد وراتحكم ايهع  اا عتت ى راذرى أو رجلزيء  ن  ليعإدعا بدن  زلعوا  ىيوتكن ا جيع رانعة     
 &Hingantةدعة عرت دد ل ربقيدر تعكيةدعا وأجهدزى وةظدم صد  ى رحلحلدم ذرا خصدعئص ووظدعئف ج  د ى   9-911

Alibey,2010.) 
رألطعرل سبتزج عيعىو راتعخن   ( أن تكن ا جيع رانعة  أ حل دبنزا  حبٍع  امي عرترعيم6191رةإكن ررين   و ؤك 

 تكدن بعجصلعزرا راعامي  ردلو ى  وبعدليعه راعذب  اينعبيع راعا م رألإعإيَّ  ورذلن إيَّ  وراحةيَّ  ول ىدع عدن ادعول راعادم وردلععاد   وم
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شدهناع أن سبكننهددع عددن اتكن ا جيدع رانددعة  أن تةاددغ عدع وصددال إايددو رايد م ادد ة رخرتر هددع وربتكعرىدع اعدد َّى تقنيددعا اع د ى كددعن عددن 
 .راتحكم يف راةني  رجلزئيندددَ  وراتال ا بذررا ردلعدى وتصميمهع واًقع اا دددددعض راتحةيقي ردلعرد

أن تقني  رانعة  إتح ث ث رى يف راتقنيدعا   6114وذكع راربوايت ر بيرت لعوةربغ رحلعصل  اا جعئزى ة بل يف رافيز عء      
راي عيدد   سبععددعً عوددل راودد رى راددس أحدد ثهع رإددتخ رم تقنيددعا رحلعإددا رت  يف تتددع ع راعمايددعا رحل  ودد  ردلتددتخ ع  يف حيعتنددع 

 (.م6116 راعمعي   وأدرء رأل معل
إن تكن ا جيع رانعة  ىي تكن ا جيع اعئق  را ل  وىي تقني  عتتح ث  تةشع بو رى  امي  ج   ى يف ردلتتقةل راقع ا           

 911تكن ا جيددع رانددعة  تصددنيع وتحدد  ع أجهددزى وعدد رد ج  دد ى دبقيددعس  ددرتروح بددن ةددعة عرت و يف شددىت رلددعةا رحليددعى وتشددمل
ةعة عرت  وتعتم  تكن ا جيع رانعة   اا راتشةيك وراتنتير بن راعا م راةي ا جي  ورافيز عئي  ورةاكرتوةي  و ام ردل رد وتكن ا جيع 

وراالحي   اا عتت ى راذرى أو رجلزيء اصنع   أجهزى وعع را وع رد  ردلعا ععا  وذاك ا ررإ  رذليعكل راةنعئي  اامعدى رحلي 
 (.6192  راعنعةزى  ذرا مسعا ل   عد  

ويف ع رجهدد  تاددك راحفددعرا راعاميدد  يف رلددعل تكن ا جيددع رانددعة  أصددة  عددن رامددعوري أن تتفع ددل ععهددع رألةظمدد  رارتب  دد       
وراتقدد م راددذي أصددة   ددعورى عاحدد  يف ولتنددع رحلع ددع جةتعجهددع سلرت ددعا وراتعايميدد  وتتتددعرل رادد ول ةإددتيععت ىددذر راتحدد ر 

 . وربتكعررا عفي ى زب م حيعى را ول ورجملتمععا
افددي   ومت ت ظيفهدع يف خ عدد  وتنميد  رجملتمعدعا  ولد  ةدعل  اددم تكن ا جيدع راندعة  رىتمععددعً كةد رً يف ععظدم رادد ول ردلتق عد    

كعاحدددا وراصدددي ا  وتقنيددد  رافمدددعء ورجل رةدددا    أعع كدددع تعددد  تقنيددد  راندددعة  عدددن رألىددد رل رحلعايددد  ااع  ددد  عدددن راعاددد م ردلختافددد 
كمدع أدرك رةربدعد رألورا راد ور راةدعرز    م6113وبادغ سب  دل رايعبدعن اد  م حب ثهدع بايد ن دوةر يف  دعم   راعتكع   ردلختاف 

وأصدةحل ك ر دع ثعاد  أكدرب دول راعدعم رإدتخ رععً اتكن ا جيدع راندعة  يف   ء ععركدز عتعد دى ادواتكن ا جيع رانعة ؛ ولدعم بنةشدع
إ ددعا  إ  رةإددتومعررا يف راةنيدد  رألإعإددي  راددس   راصددنع  ؛ حيدد   ماددل  اددا تدد ر ا راةددعحون ورخلددربرء ود ددم راةحدد ث

 م(. 6193  تتممن عنشآا وأجهزى تتتعمل يف صنع عا رانعة  تكن ا جي  طو
اقدد  جددعء رةىتمددعم ورادد  م ردلاكددي عنددذ  دددعم   ويف رادد طن راعددعا تُعدد  ردلماكدد  راععبيدد  راتددع د   راعرئدد ى يف ىددذر رجملددعل    

 م( 6192  حي  مت إةشعء أربع  ععركز عتخصص  تُعىن بهنحبعث رانعة  ىي   ايعن وراععاج  م6113
م يف 6113وأةشدددا  دددعم   ول ععكدددز يف ردلماكددد (  رادددذي  عتدددرب أKAINاتكن ا جيدددع راندددعة    ععهددد  ردلادددك  ةددد  ره -

 جععع  ردلاك إع د.
 م.6113ودشن  عم   ز( را رلع جبععع  ردلاك  ة  راعز CNTععكز راتقعةعا عتنعىي  راص ع   -
( راتدددت  يف جعععددد  ردلادددك اهددد  ااةدددرتول وردلعدددعدن بدددعاظهعرن  دددعم CENTععكدددز راتميدددز راةحودددي يف تكن ا جيدددع راندددعة    -

 م.6113
( جب ى ورادذي ثودل ردلعكدز راعئيتدي ااندعة  يف ردلماكد  KAUSTااعا م وراتقني    عث جبععع  ردلاك  ة  رهععكز رألحب -

 راععبي  راتع د  .
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اةنيد  عد رد راعاد م رادس   زل ر   جحد رث رانقاد  ران  يد  ردلهنع اد  يف ع ركةد  تكن ا جيدع راندعة  وثول ت ر س راعا م ركيزى        
 اددا  دد م اع ايدد  طددعق راتدد ر س يف ةقددل ردلعددعرل  تكن ا جيددع رانددعة   ددالوى  تدد رس حعايددع لدد  جددعىزى ادد عج وتكععددل عدد رد 

عتعد د راتخصصدعا  عالئدم ولد  عودع  أ مدعً اد عج رلدعل  أن ظل ذج ردلنهج راتتدعبعي يف تد ر س راعاد م لد   ردلتعاق  دع  كمع 
بشدكل رئيتدي  ادا إدخدعل عفهد م ج  د  اتد ر س  رانعة  د   عتكدز  اذاك اهنن عك ةعا تعاديم راعاد م . رانعة عول تكن ا جيع 

اددتعام راحدالت ىددذه  رانمذجد  وراعكددعى  بعج دعا  ااتقدد مي راتفدع اي  أإددا ت  راعاد م تتمددمن ت ظيدف راتكن ا جيددع بعإدتخ رم 
إيتدهم يف إ د رد راحدالت اتحةيدر ىدذه ردلعدعرل يف  اد م رانعة  د  شلدع إتؤثع يف كيفي  تعايم وةقدل ذبدعرت راع ردلفعىيم رلتمع  

 م(.6196راةش    راعماي  حيعهتم 
رجع دددل راع  ددد  عدددن را ررإدددعا  ادددا ردلتدددت ى راعدددعا  يف تعادددم وتعاددديم راعاددد م  اقدد  تكن ا جيدددع راندددعة  رلدددعلوألعليدد         

ىد ال بعد  را ررإدعا دلععاد  درجد  و دي ردلعامدن أو راحدالت اتكن ا جيدع راندعة  كمدع يف دررإد  درو د   حيد  وراععدلي 
دلععاد  اععايد  بدعرعج يف تكن ا جيدع راندعة  ورذبدعىهم ضل ىدع    عا(  وجدعءا بعد  را ررإد6194م(  ودررإد   يدعد  6195 

(  يف حدن جدعءا 6194وحةيدا  (  6193ودررإد  خمدع     (Lu & Sung, 2011دررإ  اي  وإدنغ   كمع يف
كمع يف دررإ  دلععا  عتحاةعا رانعة  تكن ا جي ردلتممن  يف بع  كتا راعا م وع ى ركتتعت راحاة  ذلع  بع  را ررإعا 

 (.6193ليع و  
ودبددع أن صلددعح راعمايدد  راتعايميدد  ة  تحقددر رة عددن خددالل ععاددم كددفء لددعدر  اددا تنميدد  ل ررتددو وتحدد  ع إعكعةعتددو عددن        

وبدددذاك  عكدددس عععاتدددو وتنددد ره راعامدددي وراتكن اددد جي  ادددا طالبدددو خدددالل ع ركةددد  راتكن ا جيدددع ورإدددتيععت رات ددد را راعاميددد  
تك  ن رذبعىعا  امي  رغلعبي  ضل  راعادم ورثدعرى دوراعهدم ااةحد  ورةطدالل  ادا ردلتدتح ثعا راعاميد  ايك ة ر لعدر ن  اا 

 وراتكن ا جي .
إ  أعليدد  تعادديم وتدد ر س وةشددع ثقعادد  تكن ا جيددع رانددعة  يف ردلدد ررس ورجلعععددعا  وتدد ر ا م( 6116و شدد  إددالع         

ردلعامن وخعص  ععامي راعا م   ادا كيفيد  تد ر س  اد م وأحبدعث تكن ا جيدع راندعة    ادا ر تةدعر أن بدعرعج رات  يد  راعاميد  
 نا عع راتيعإعا راعامي  وراتكن ا جي  اا ول.بتكن ا جيع رانعة  أصةحل حعايعً  عورى  عدلي  عهم  تت  جنةعً إ  ج

ععامي راعا م أن  ك ن ا  هم عععا  يف تكن ا جيع رانعة   ول ررً عن را  ي بتحةيقعتدو ردلختافد  يف  اا اذاك  نة ي        
يدع راندعة   ادا اهدم  اد م وتكن ا جراعا م وكيفي  رةإدتفعدى عنهدع  وذادك اتحقيدر حيدعى عهنيد  ةعجحد   وعتدع  ى ردلتعامدن 

 وإدررك أعليتهع ودورىع راكة  يف رانه ض بعجملتمع وت ا  حيعى وعتتقةل أامل.
وأإعإددعً عنحقيددعً   م( أن ركتتددعت عفددعىيم تكن ا جيددع رانددعة  ثوددل  مددر ردلععادد  راعاميدد  ذلددذه راتقنيدد 6193و ؤكدد  خمددع       

و عد  تعاديم راحدالت اتكن ا جيدع راندعة  عد خاًل  اميدعً عنعإدةعً   وراقد رى  ادا إدررك طةيعتهدع وععىيتهدع  افهم ل رةينهع وةظع عهتدع
شلددع  تددهم يف رات اددا  اددا ردلشددكالا وراصددع بعا راددس   اتكدد  ن رذبعىددعا  اميدد  إغلعبيدد  ضل ىددع يف ولددل عةكددع عددن حيددعهتم

إدررك ليمتهدددع راعاميددد  شلدددع  تددهم يف رةىتمدددعم ددددع و   واهددم طةيعتهدددع وتحةيقعهتدددع راعاميددد   تدد رجههم  نددد  زلعواددد  راتعدددعل  ايهدددع
 .وراتكن ا جي  يف تنمي  رجملتمع
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م( عددن وجدد د  اللدد  ررتةعطيدد  ع جةدد  ول  دد  بددن 6194وةظددعرً دلددع أثةتتددو ةتددعئج  دد د عددن را ررإددعا ك ررإدد  عاكددعوي       
مهدع وت ظيفهددع يف ورا راعيدد  اتعامهدع وتقةددل عفعىي  وبدن عتددت ى ردلععاد  دددذه راتكن ا جيدع  رةذبعىدعا ضلدد  تكن ا جيدع رانددعة 

 ضل  تكن ا جيع رانعة . اامعحا  راوعة    ععامعا راعا م ااتععل  اا رذبعىعاىذه را ررإ   جعءااذاك  رحليعى.
  اا را  مشكل  

وةلدل رىتمععدعً خعصدعً عدن  د د كةد  عدن  رىتمعععً عتزر  رً يف  ا م وتكن ا جيع راندعة   راععمأوال راع    عن دول         
وبعإتقعرء   د   وأجع ل راع    عن راةح ث ورا ررإعا رارتب    ح ل كيفي  تعام تكن ا جيع رانعة  وةشع ثقعاتهع  راةعحون

رتمدد  تدد ين ورطلفددعض عتددت ى رادد  ي وراوقعادد  دبفددعىيم تكن ا جيددع    را ررإددعا راتددعبق  راددس تنعواددل تكن ا جيددع رانددعةعددن 
  ودررإد  راتميمدي م(6193(  ودررإد  طدو  Lin, & wu, 2013  ك ررإد  ادن وىد و   وتحةيقعهتدع ردلتعد دى  راندعة 

شلدع  عد    م( ورادس أشدعرا إ  أن  ادم راندعة  عدن راعاد م ح  ود  راعهد 6192. وكذاك دررإد   ايدعن وراعدعاج  م(6195 
رذبعىددعهتم ضلدد  تددهنث ه وتفعوتددعً يف   عععادد   ددئيا  إن م تكددن عع وعدد  عددن لةددل أاددعرد رجملتمددع بنغلعبيددعا وإدداةيعا ىددذر راعاددم

 ردلتتقةاي  اا تق م رجملتمع وت   ليمو.
عن   وعن خالل رطالل راةعحو   اا ت صيعا راع    عن ردلؤسبعرا ورااقعءرا راعامي  ردلتعاق  بعا م وتكن ا جيع رانعة       

م(  وكددعن عدن أىددم رألوررق راددس 6115   ددعم "عدؤسبع تكن ا جيددع رانددعة  رادذي ةظمتددو رجلعععدد  رألرةيد "  (6194 اةدد  أبعزىدع 
ورادس أكد ا   ورل   امي  بعن رن " وإعئل وأإعايا ت صديل تقنيد  راندعة  ااعععد  يف راد ول رانععيد " ااةعحود  إدالع   ُل عل

وت ر ا ردلعامن وخعص  ععامدي راعاد م  ادا كيفيد  تد ر س   ايهع  اا أعلي  تعايم تكن ا جيع رانعة  يف ردل ررس ورجلععععا
ورادذي   6116راذي ةظمتو جعععد  ردلادك إدع د يف  "ردلؤسبع را و  اصنع   تقني  رانعة  ا م تكن ا جيع رانعة  وأحبعثهع. و"

د ع  من ت صيعتو إ   دعورى إدخدعل تقنيد  راندعة  يف ردلندعىج را ررإدي  اامعرحدل رألوايد ؛ ةظدعرً دلدع ذلدذه راتقنيد  عدن عتدتقةل 
ورادددذي ىددد ل   6196رادددذي  قددد  يف ي  راددد و  اعاددد م راندددعة  تكن اددد جي و ادددم ردلددد رد" "ردلدددؤسبع رافاتدددحعدددهنع ل. وكدددذاك 

 ج صعل ثقعا  تقني  رانعة  وأعليتهع إ  راقحعل رارتب ي عن جععععا وع ررس.      
  حددىت أن ىنددعك  ددعورى عاحدد  أن سبتاددك ععامددعا راعادد م رذبعىددعً رغلعبيددعً ضلدد  تكن ا جيددع رانددعة راةعحودد  وجدد اعددن ىنددع       

لد ررهتم   تتحيع ر تمدمن  اد م وع  د  عا تكن ا جيدع راندعة  يف تد ر س راعاد م  شلدع  دنعكس رغلعبيدعً  ادا راحاةد  يف تنميد 
ادذاك ظهدعا رحلعجد  ججدعرء ىدذه را ررإد  ردلي رةيد  وع رجه  راتق م راعامي وراتكن اد جي رادذي  شده ه راعدعم عدن ح اندع. 

 دبحعاظ  رازافي. ضل  تكن ا جيع رانعة  اامعحا  راوعة    ععامعا راعا م ااتععل  اا رذبعىعا
  اا را  أ ئل  
 اإلجاب  عن ااتساؤالت ااتااي    را  سعى اات
  امعحا  راوعة    ضل  تكن ا جيع رانعة ؟اعع رذبعىعا ععامعا راعا م 
    ىدل ت جدد  اددعوق درادد  إحصددعئيعً  ندد  عتددت ى دةاددα =0.05 ( امعحادد  راوعة  دد  ضلدد  ابددن رذبعىددعا ععامددعا راعادد م

 أحيعء(؟ -كيميعء  -عزى ةختالل راتخصص  ايز عءتكن ا جيع رانعة  تُ 
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   را  أى ال اا
 في   را  تتلخص أى ال اا

  امعحا  راوعة    اتكن ا جيع رانعة . اراتععل  اا رذبعىعا ععامعا راعا م 
  اعوق درا  إحصعئيعً  ن  عتت ى دةا    وج دراكشف  نα =0.05 (امعحا  راوعة    ارذبعىعا ععامعا راعا م  بن

 .أحيعء( -كيميعء  -ةختالل راتخصص  ايز عءتُعزى ضل  تكن ا جيع رانعة  
   را  أىمي  اا
 مما يلي  اأىميته اا را  ستم  ت
 .تع  ىذه را ررإ  رإتحلعب  االذبعىعا رحل  و  راس تنعدي بهنعلي  تكن ا جيع رانعة  وتحةيقعهتع 
   راقعئمن  اا تح  ع وت ر ا ععامي راعا م يف تنظيم را وررا وراربرعج رات ر ةي  ردلتعاق  بتكن ا جيع رانعة .ل  تفي 
 .ل  تتعىم را ررإ  يف إبعرز أعلي  تكن ا جيع رانعة   ولعس رةذبعىعا رجغلعبي  ضل ىع ا ى ععامي راعا م 
  بعرعج إ  رد ععامي راعا م يف زبحي  وتح  ع را ررإ  عفي ى ةتعئجل  تك ن. 
  .ل   في  سلححي وعح ري ردلنعىج يف ت  يم عنعىج راعا م بتكن ا جيع رانعة  وتحةيقعهتع 

 ح ود اا را   
   امعحا  راوعة    ضل  تكن ا جيع رانعة اتتاخص رحل ود ردل    ي  يف رذبعىعا ععامعا راعا م  ااح ود ااموضوعي. 
   امعحا  راوعة    يف زلعاظ  رازافي.امت تحةير ىذه را ررإ   اا ععامعا راعا م  ااح ود اامكاني 
   9346/9331طةقل ىذه را ررإ  يف رافصل را ررإي رألول ااععم   ااح ود اازماني.) 

   را  مصطلحات اا
  االتجاه 
ورانفتدي تدنظم عدن خالادو حعاد  عدن رةإدتع رد أو راتهنىدا راعصد  " ( االتجاه بأندو 42ص  7002حم ان )عرل     

وتكدد ن ذرا أثدع تدد جيهي أو د نددععي  ادا رإددتحلعب  رافددعد جلميدع ردل  دد  عا أو ردل رلددف رادس تتددتو  ىددذه   خدربى راشددخص
 ".رةإتحلعب 
تةدد  هع ععامددعا راعادد م ضلدد  دررإدد   ادد م رلم  دد  عددن رألاكددعر وردلشددع ع راددس وتعددرل ااحاح دد  االتجدداه إجرائيدداً بأنددو      

ثكدن رةإدت ةل  ايهدع عدن و   وتق  ع ليمد  وأعليد  راتحةيقدعا راعمايد  ذلدذه راتكن ا جيدع يف تنميد  رجملتمدع  ع رانعة وتكن ا جي
 عقيعس رةذبعه ضل  تكن ا جيع رانعة . اا  ع ن  إجعبته  صل  ايهع ردلعامربخالل را رج  راس 

  تكنواوجيا اانانو 
  راعادم راتحةيقدي وراتقد  عتعد د راتخصصدعا رادذي  عدىن أإعإدعً بأنهدا( تكنواوجيا ااندانو 7002تعرل غياضو )        

( ةددعة عرت  اهددي هتدد ل ةبتكددعر 911-9بددعاتحكم وراتدديحعى  اددا ردلددعدى يف عتددت رىع راددذري ورجلددزيء يف ردلدد ى عددع بددن  
بد وره إ  ظهد ر وإةتعج ع رد أو أجهدزى ج  د ى  تتميدز خبد رص اع د ى وتدؤدي وظدعئف زلد دى بكفدعءى وجد دى  عايد  شلدع أدى 

 تحةيقعا ح  و  يف شىت رجملعةا.
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راتقنيدد  راددس تتعععددل عددع عدد رد وأدورا يف رحلحلددم رانددعة ي راددذي  ( تكنواوجيددا اانددانو أنهددا 7002ويعددرل درويدد  )       
 ( ةدعة عرت  دد ل أةتددعج عد رد وأجهدزى عةتكدعى خبصدعئص ج  دد ى وشليدزى ثكدن أن تتدتخ م يف رجملددعةا911-9 درتروح بدن  

وراتحةيقددعا راعاميدد  ردلن  دد   اددذر تعتددرب  اددم ج  دد   عددىن ب ررإدد  عععجلدد  ردلدد رد بعةإددتخ رم راددذري ورجلع ئددي وتقددعس تقنيددعا 
 رانعة  بعانعة عرت راذي  ع  جزء عن ردلاي ن عن ردليايمرت  ول  تتتخ م تحةيقعا تكن ا جيع رانعة  يف راكو  عن رجملعةا. 

راتكن ا جيددع راقعئمدد   اددا عععادد  خدد رص ردلدد رد وتعكيةهددع  ندد  عتددت ى  بأنهددا اجرائيدداً اانددانو ويمكددن تعريددن تكنواوجيددا      
ر رحلحلددم  ددد ل إةتددعج عدد رد ج  دد ى تتميددز خبصددعئص اع دد ى ذ( ةددعة عرت  وعععجلتهددع وراددتحكم دددع  ندد  ىدد911- 9راقيددعس  

 وتؤدي وظعئف ذرا كفعءى  عاي .
 اإلطار اانظري 
 أواًل  االتجاه.

تعترب رةذبعىعا عن راعنعصع ردلهمد  وردلدؤثعى يف إدا ك رافدعد و ربتل دررإ  رةذبعىعا عكعة  عهم  يف رارتبي  وراتعايم         
ودوراعو  اهي ةتر عن رةإتحلعبعا راس تعكدس رىتمععدعا رألادعرد ور تقدعدرهتم حد ل ع  د ل ععدن بعجغلعبيد  أو راتداةي   

 ةذبعىعا عن   ى زلعور وىي اذاك تحعلل راةعحو  إ  ع   ل ر
 مفهوم االتجاه 

( بهنةو  رإتع رد االإتحلعب  بحع ق  ثعبتو ضل  ردل ر ديع أو رألشدخعص أو رألاكدعر أو Mcneil,1978 عاو ععكنيل       
 رألح رث.

 حعادد  عددن رةإددتع رد أو راتهنىددا راعصدد  ورانفتددي تددنظم عددن خالاددو( رةذبددعه بهنةددو  "42ص  6114محدد رن   ددعل و      
وتكدد ن ذرا أثدع تدد جيهي أو د نددععي  ادا رإددتحلعب  رافددعد جلميدع ردل  دد  عا أو ردل رلددف رادس تتددتو  ىددذه   خدربى راشددخص

 ".رةإتحلعب 
و ععل رةذبعه  اا أةو  رإتع رد أو ةز   دراع  ذرا صة   رةفععاي   كتتةهع رةةتعن ةتيحل  خربتو يف رحليعى  اتحلعادو      

هع ردلتع دى دبع ايهع عن  اللعا وعؤإتعا وةظم وعشكالا  ايتدتحليا ذلدع رإدتحلعبعا ثعبتد     رجو ظ رىع رحليعى وع رلف
 (.9644إعع إغلعبي  ت ل  اا راقة ل وراع ع  أو إاةي  ت ل  اا راعا  و  م رةرتيعح  ر  رن  

 مكونات االتجاىات 
ردلكددد ن ردلعددعيف عدددع ادد ى رافدددعد عددن أاكدددعر   تكدد ن رةذبدددعه عددن ثالثددد  عك ةددعا  عععايددد  ورةفععايدد  وإدددا كي   و تمددمن       

وععتقدد را  كتتددةهع حدد ل ع  دد ل رةذبددعه  وربتددعج إ   مايددعا عععايدد  كددعاتمييز ورافهددم ورةإددت ةل ورحلكددم  أعددع ردلكدد ن 
رةةفعدددع  ايتعادددر ب رجددد  عيدددل رافدددعد بعجلةدددعل أو رجححلدددعم  وراتحةيدددذ أو رانفددد ر دل  ددد ل رةذبدددعه  و تمددد  ردلكددد ن راتدددا كي 

 (.6114تا ك رافعد ضل  ع   ل رةذبعه  يف   ء عع ك ةو عن آررء وأاكعر  ةش ريت  ب
 خصائص االتجاىات 

 (6112 رجلة ري   تتك ن رةذبعىعا عن رلم    عن رخلصعئص أعلهع 
 رةذبعىعا ذرا طةيع  تقييمي  إذ تعرب  ن  درج  لة ل رافعد أو رامو اشيء عع  ى  ع   ل رةذبعه. -
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 افعد ع جهعً ضل  شيء عع  ععدي أو ل  ععدي   ععل بعإم ع   ل رةذبعه. ك ن رذبعه ر -
 زبتاف رةذبعىعا يف ع ى ل هتع  اق   ك ن ا ى شخصن رةذبعه ةفتو  واكن ب رجعا عتفعوت  راش ى. -
 تكتتا رةذبعىعا عن خالل أإعايا راتنشئ  رةجتمع ي   وعع  تععض او رافعد عن عؤثعرا وت ر ةعا وخربرا. -
ميز رةذبعىعا ب رج  عن رجلم د  ةتيحل  دلع حققتو عن ت  يمعا وإشةع عا خالل تعر خ رافعد راتعبر وعع تؤد و عن تت -

 وظعئف يف حيعتو.
 شروط تكوين االتجاىات 

 ( وىي 9645ىنعك   رعل   ى غلا أن تت اع اتك  ن رةذبعه ذكعىع جعبع ورخلم ي  
 تتكععل خربى رافعد بعنصع عن  نعصع راةيئ  عع خربرا أخعى.تكععل رخلربى أي أةو عن رامعوري أن  -
 تكعرر رخلربى  غلا أن تكعر رخلربى حىت  تك ن رةذبعه. -
ح ى رخلدربى  رخلدربرا رةةفععايد  راشد   ى رادس  صدحةهع رةفعدعل حدعد تتدع    ادا تكد  ن رةذبدعه أكودع عدن رخلدربى رادس ة  -

  صعحةهع رةةفععل.
وحدد ى رخلددربى وسبيزىددع  ددن ل ىددع  ربزىددع و  كدد ىع  ندد  راتكددعرر ارتتددة  بعا حدد را ردلتشددعد  ايتكدد ن سبددع ز رخلددربى  رخددتالل  -

 رةذبعه رانفتي.
 رةتقعل رخلربى  ةقل رخلربى  ن طع ر راتص ر أو راتخيل أو راتفك  ى  عن راع رعل ردلهم  ي تك  ن رةذبعىعا. -

 أنواع االتجاىات 
 حون صع بعا يف  زذلع وتصنيفهع واكنهم  ذىة ن إ  تصنيفهع إن ت رخل رةذبعىعا  مع أععم راةع

 عن حي  طةيعتهع  إغلعبي  وإاةي . -
 عن حي  مش ذلع  ة  ي  وتتعار دب   ل ععن و عع  وتتصف بعاشم ل. -
 عن حي  درجتهع  ل    و عيف . -
 عن حي  ع لف أصحعدع  إع   و اني . -
 (.9644عن حي  طةيع  أصحعدع  اعد   ومجع ي   زىعرن   -

 قياس االتجاىات وتقويمها 
تع  رةذبعىعا وإيا  عنعإدة  اتفتد  راتدا ك رجةتدعين وراتنةدؤ بدو  وزبد م يف را لدل ةفتدو حعجد  إةتدعةي  تتدته ل      

إغلددعد رةتتددعق ورةةتددحلعم بددن عددع  ق اددو رافددعد وعددع  فكددع بددو وعددع  عماددو وثكددن ليددعس  دد د عددن رجل رةددا يف رجملددعل رارتبدد ي 
 وىي 

  عقيعس رافقعرا ردلتتعو   راظه ر(  9666ق  ث إت نطع  -
( إذ كددعن 9649 -9666إددت ن يف راعددعم     عدد  ىددذر رألإددا ت عددن راددعوةا ردلةكددعى اةنددعء ردلقددع يس ولدد  صددممو ث      

 تعا إ  بنعء عقيعس ذي بن د عنتظم  وع ز    ادا عتصدل عتتدعوي ردلتدعاعا  و تكد ن ردلقيدعس عدن  د د عدن راعةدعررا 
كل عنهع وزن خعص وليم  ععدربى  دن و دعهع بعانتدة  اامقيدعس ككدل وىدذه راعةدعررا  دتم حتدعدع ةتيحلد  اتحكيمهدع عدن ا
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لةل زلكمن ذوي كفع   وخربى ودرر    عاي  وتصنف راعةعررا حبتا طةيعتهدع راتداةي  ورةغلعبيد   ادا عتصدل عقتدم  ادا 
 (.6114لتمعً را عع ي   99أو  6

  راتق  عرا رجملما (  9646طع ق  ايكعا  -
 ع  أإا ت ايكعا أشهع أإعايا بنعء ردلقع يس وأكوعىع شي  عً اه  ة  تحاا را لل ورجله  ردلةذول يف ردلقع يس        

رألخعى وعع ذاك  ؤدي إ  ةتعئج شلعثا  اتاك راس تعحيهع ردلقع يس رألخعى  و ع  عن ردلقع يس راعتية  إذ  عحي اافعد يف 
و حاا عنو إب رء ع راقتو أو   م ع راقتو ب رجعا عتفعوت  تعكس عق رر وش ى ع لفو وتتح  ش ى ردل رلف ص رى  ةعررا 

أو ردلشدددع ع بن حدددعء أوزرن سلتافددد  االإدددتحلعب  حبيددد   تدددتحليا رافدددعد  ادددا عيدددزرن عتصدددل رتددد  عتددد رج  شدددمل  دددس ةقدددعط 
 (.9664 راحع عي 

 ثانياً  تكنواوجيا اانانو.
  مفهوم اانانو     
 1/1000000000  جدددددزءرً ورحددددد رً عدددددن عايدددددعر جدددددزء و تدددددعوي راندددددعة عرت را رحددددد  عدددددع  قدددددعرت يعدددددرل ااندددددانو بأندددددو     

 (.6193 رانحل ي 
دررإدد  تعكيددا وخصدعئص رجلتدديمعا ورارتركيددا راددس أبععدىدع  ددمن راقيددعس رانددعة ي  ويعدرل مفهددوم علددم اانددانو بأنددو      

رلعل  امي عن رلعةا تكن ا جيع راندعة   هدتم ب ررإد  وت صديف عد رد   ( بهنةو6191(  كمع  ععاو زلم   6192 راعاع ي 
 رانعة   ورب    خ رصهع راكيميعئي  ورافيز عئي  وردليكعةيكي  عع دررإ  راظ رىع ردلعتةح  ورانعشئ   ن تص   أححلعم رحلةيةعا.

دررإ  راظ رىع رانعشئ   ن تص   ححلمهدع  ام  هتم ب ررإ  رخلصعئص ردلميزى دل رد رانعة  و  ويمكن تعرين اانانو بأنو     
ةدعة عرت دد ل رةتدعج عد رد  911إ  عتت ى رانعة عرت  و هتم بعاتعععل عع ردل رد يف ردلتت ى راذري ورجلز ئي دبقيدعس ة  تعد أ

 تتمتع جب دى واع اي   عاي .
 مفهوم تكنواوجيا اانانو 

  9ي  راس تتعععل عدع رألجتدعم ذرا رألبعدعد رادس تدرتروح بدن راتقن ( تكنواوجيا اانانو بأنها 0311يعرل اا و ري )    
 ةعة عرت. 911و
  راعاددم راتحةيقددي وراتقدد  عتعدد د راتخصصددعا راددذي  عددىن أإعإددعً ( تكنواوجيددا اانددانو بأنهددا7002وتعددرل غياضددو )   

  اهددي هتدد ل ةبتكددعر ( ةددعة عرت911-9بددعاتحكم وراتدديحعى  اددا ردلددعدى يف عتددت رىع راددذري ورجلددزيء يف ردلدد ى عددع بددن  
وإةتعج ع رد أو أجهدزى ج  د ى  تتميدز خبد رص اع د ى وتدؤدي وظدعئف زلد دى بكفدعءى وجد دى  عايد  شلدع أدى بد وره إ  ظهد ر 

 تحةيقعا ح  و  يف شىت رجملعةا.
اذي  رتروح راتقني  راس تتعععل عع ع رد وأدورا يف رحلحلم رانعة ي ر ( تكنواوجيا اانانو أنها 7002ويعرل دروي  )      

( ةددددعة عرت  ددددد ل أةتددددعج عدددد رد وأجهددددزى عةتكددددعى خبصددددعئص ج  دددد ى وشليددددزى ثكددددن أن تتددددتخ م يف رجملددددعةا 911-9بددددن  
وراتحةيقددعا راعاميدد  ردلن  دد   اددذر تعتددرب  اددم ج  دد   عددىن ب ررإدد  عععجلدد  ردلدد رد بعةإددتخ رم راددذري ورجلع ئددي وتقددعس تقنيددعا 

 دلاي ن عن ردليايمرت  ول  تتتخ م تحةيقعا تكن ا جيع رانعة  يف راكو  عن رجملعةا. رانعة  بعانعة عرت راذي  ع  جزء عن ر
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- 9راتكن ا جيع راقعئم   اا عععا  خ رص ردل رد وتعكيةهع  ن  عتت ى راقيعس   ويمكن تعرين تكنواوجيا اانانو بأنها    
د ج  د ى تتميدز خبصدعئص اع د ى وتدؤدي وظدعئف ( ةعة عرت  وعععجلتهدع ورادتحكم ددع  ند  ىدع رحلحلدم  دد ل إةتدعج عد ر911

 ذرا كفعءى  عاي .
 أىمي  تكنواوجيا اانانو 

حظيل تكن ا جيع رانعة  بعىتمعم وتنعاس  عدلي ش    م ربظ بو أي تكن ا جيع أخعى لةل ىذر ران ل عن راتكن ا جيع       
ردلتق ع   واعل أىدم عصدعدر ىدذر رةىتمدعم ردلتزر د  بعا رجد  رألو  ىد  رةإدتومعر رةلتصدعدي يف تكن ا جيدع راندعة   اع رئد ىع 

يدددعل  ىدددذر بعج دددعا  إ  أادددع إدددتعمل  ادددا ت يددد  كوددد  عدددن رلدددعةا حيدددعى رةةتدددعن يف رةلتصدددعد   رامدددخم  رادددس تفددد ق رخل
 ردلتتقةل راس إتعتم   اا عنتحلعا وعكتشفعا تكن ا جيع رانعة .

( أن عصدد ر رةىتمددعم راعددعدلي ردلتزر دد  يف را لددل راددعرىن بتكن ا جيددع رانددعة   عدد د إ  Manasi,2008و ددعى عنعإددي       
 هع عع  اي   ى   رعل عن أعل

رجإهعم يف حل بع  ردلشكالا راةيئ  عول ررتفعل درج  رحلعررى  ن طع ر زبع ن راحعل  يف خال ع كهعبعئي  أكوع كفعءى  -
 واع اي  يف راتخز ن ورة عءى.

 ت ظيف تكن ا جيع رانعة  يف رلعل تصنيع ردل رد ردلتتخ ع  وجعاهع أط ل  معرً  وتعشي رً يف رةإتخ رم. -
 شعت ةقي  وآعنو.ت ا  عيعه  -

 ( أن أعلي  تكن ا جيع رانعة  تتمول يف بع  ا رئ ىع رألتي  6191و ش  زلم   
 ردل رد وردلنتحلعا ردلصنع  بتكن ا جيع رانعة  أكوع دل  عن ردل رد ردلصنع  بعاحعق راتقاي   . -
 ةقعوى ردلنتج ردلعتم  يف تصنيعو  اا تكن ا جيع رانعة . -
 ت حي  ة  ي  ردلنتج. -
 حعل  رةإتهالكي  يف  ماي  راتصنيع.حفظ را -

 تطحيقات تكنواوجيا اانانو 
 ب أ عصحا  تكن ا جيع رانعة   نتشع يف راع    عن رلعةا رحليعى راي عي   وعن تحةيقعا تكن ا جيع رانعة  ردلختاف  عع  اي 

 كعةتياف ( تتتحيع ركتشعل خال ع رلعل راحا  أىم راتحةيقعا راحةي  ردلتتقةاي  اتكن ا جيع رانعة  عنهع  أجهزى رانعة   -
راتددعطعن ب لدد  اعئقدد  تصددل إ  حدد  رصدد  خايدد  ورحدد ى وأدخددل حعايددع  رانددعة  بي تددك( وىدد  راةدد  ل رجل  دد  ااممددعدرا 

 (.9344  رحلي     را وإعي
دلالبس رلعل راصنع    ت خل تكن ا جيع رانعة  بع  راصنع عا عواًل يف صنع   راحعئعرا وراتيعررا  وصنع   رازجعج ور -

 ورا ىعةعا ورةصةعغ.
رلعل رات ذ    ربتن ج دى را ذرء وخف  زلت ره رامعر عن خالل راتحكم يف بنيو وتعكيا عك ةعتو رألإعإي   وكدذاك  -

إ عا  عكمالا لذرئي  بعحلحلم رانعة    عول رافازرا رحلعى عن رحل    ورازةك  كمع ت خل يف  ماي  تعةئ  وت ايف ردل رد 
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ةدعة عرت  ححلدعزي   2م ت ايفهع  ن طع در أادالم رليقد  عدن راةامدعرا راشدفعا  رادس ة تز د  مسعكتهدع  دن را ذرئي  حي   ت
6196.) 

 ثاا ًا  تكنواوجيا اانانو ومناىج ااعلوم  
وعدن رامدعوري ع رجهد  ردلتدتح ثعا ورةإدتفعدى    عترب راعصع راذي ةعيشو ى   صع ردلتدتح ثعا راعاميد  وراتكن ا جيد     

وردلنعىج  عع  وعنعىج راعا م خعص  ةب  أن تشه  تحد ررً عتدتمعرً دل رجهد    عنهع يف  ماي  زبحي  ردلنعىج راتعايمي  وتح  عىع
وىدددي راندددعة  وة شدددك أةندددع أعدددعم ثددد رى تكن ا جيددد  ج  ددد ى إدددتق د راعدددعم إ  ثددد رى صدددنع ي    ربددد  عا راقدددعن رحلدددعدي وراعشدددع ن

وى   ام تصميم عنشآا عيكعوإك بي  حبي   تم إةتعج ردل رد ورألدورا ورألجهزى وراتحكم ايهع ااحص ل  ايهع   تكن ا جي
 م(.6116  دب رصفعا  عاي  رجل دى  راتع  

بددن سلتاددف بددل ىدد   اددم ىحلددن  عتمدد   اددا راتدد رخل   ورلددعل تكن ا جيددع رانددعة  ادديس رلددعًة عنفصدداًل  ددن راعادد م رألخددعى     
 م(.6116  وتقني  ردلعا ععا  إالع   و ا م ردل رد رذلن إي   راعا م رافيز عئي  وراكيميعئي  وراةي ا جي  وردليكعةيكي  ورةاكرتوةي 

ودلع كعن عن أى رل ت ر س راعا م ااقعن رحلعدي وراعشع ن تنمي  رافعد راقعدر  اا راتعععل عع ردلشكالا راس ذلع أبععد       
ادذر غلدا أن  ُد   تد ر س  م(.6194  ععتةح  بعاعا م وراتكن ا جيع عودل ردلشدكالا ردلعتةحد  بعاةيئد  وراصدح  وراحعلد   حةيدا

راعاللددعا بددن وت  دي    الل ربد   ادد م وتكن ا جيددع راندعة  بدد روس راعادد م رادس  تعامهددع راحددالتعددن خدد  راعاد م رىتمععددعً بعا دعً 
وا  ددو رذبعىددعا   وة ثكددن أن  تحقددر ذاددك؛ إة إذر كددعن ععاددم راعادد م عامددعً بتكن ا جيددع رانددعة   راعاددم وراتكن ا جيددع ورجملتمددع

 حىت  ك ن او رألثع راكة   اا ردلتعامن.  يو وكفع عتو امي  وإغلعبي  ضل ىع  ولعدررً  اا ت إيع ع رركو وتح  ع و 
 أبعزىع   م( إ  رألإةعت راس تربر تق مي  ا م وتكن ا جيع رانعة  دلعامي راعا م6195و ش  زلم        

 ورألحيعء( وىذه راتخصصعا تؤىاهم ا ررإ   ا م وتكن ا جيع رانعة .  وراكيميعء  ععامي راعا م عتخصص ن يف  رافيز عء -
االبد  أن  ك ةد ر  ادا و دي ودرر د    ععامي راعا م ىم عن إ ا أجيدعًة عتدتقةاي  ولد ى  ععاد  يف رلدعل تكن ا جيدع راندعة  -

 دذر راعام وكيفي  ت ر تو.
    عما ن  اا ةشع وت  ي  طالدم ورجملتمع.وبعاتع  اكي  تك ن ا  هم رذبعه إغلعا ضل  تكن ا جيع رانعة  -
ععامدددي راعاددد م ىدددم عدددن إددديك ن اددد  هم راقددد رى  ادددا رب  ددد  ردلتحاةدددعا ردلععايددد  وردلهعر ددد  ورا ج رةيددد  ا  دددع عقدددعررا  ادددم  -

وتكن ا جيع رانعة  احالدم كل حتا ردلعحاد  را ررإدي   ادذاك ةبد  أن  ك ةد ر عامدن واد  هم و دي وثقعاد  يف تكن ا جيدع 
 نعة .را

 اا را ات ااسابق  
وذادك دلععاد   رحلعايد  لععل راةعحو  بعةطالل  اا بع  را ررإعا راععبيد  ورألجنةيد  ذرا راعاللد  دب  د ل را ررإد  

وإيتم  عض ىذه را ررإعا واًقع اارتتيا رازع    عنهع عع مت رات صل إايو عن ععا ععا ح ل ع   ل را ررإ  ورةإتفعدى 
وتعكيدز  ردلختدعرى وراعيند   ردلتدتخ ع  عع ذكع ى ل را ررإ  وردلنهج ردلتةدع وة  يد  رألدرى  رألح ث عةت ئن عن رألل م إ  

 وايمع  اي  عض ذلذه را ررإعا.  ايهع وعن مث راتعاير  را ررإعا رام ء  اا ةتعئج 
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( إ  تصددميم عددنهج  تمددمن عفددعىيم وتحةيقددعا رانددعة  Lu & Sung, 2011و ددن) )درا دد  ايددو  جددعءا    
( طعاةدعً يف ردلعحاد  راوعة  د  يف 214حي  مت تد ر س ردلدنهج اعيند  عك ةد  عدن    ورتةعل را ررإ  ردلنهج راتحلع    تكن ا جي

شلع  ش    عئج تفعوتعً يف ةتعئج راحالتوأظهعا رانت  وعن مث تحةير رختةعر اقيعس ع ى تعامهم وع ى اع اي  ردلنهج  تع  رن
 أو   م رإتع رد راحالت ذىنيعً وةفتيعً دلنهج رانعة  تكن ا جي.   إ   عف يف ردلنهج أو طع ق  رات ر س

إ  عععادد  أثددع بعةددععج عقددرتح يف  ادد م وتكن ا جيددع رانددعة  يف تنميدد  راتحصدديل واهددم  م(7001صدداا) )وىدد ال دررإدد       
ومت إ د رد   ورتةعدل را ررإد  ردلدنهج راتحلدع     رى  اا رزبعذ راقعرر ا ى راحعاة  ععام  راعا م بكاي  راةندعاطةيع  راعام وراق

ومشاددل  يندد  راةحدد  طعاةددعا رافعلدد    رختةددعر ربصددياي اقيددعس ربصدديل راحعاةددعا اامفددعىيم ردلعتةحدد  بعادد م وتكن ا جيددع رانددعة 
وأو حل   ( طعاة 36رألو  بعاشعا راعامي  رارتب   " كيميعء وايز عء وأحيعء" بكاي  راةنعا جععع   ن مشس. و  دىن  

ةتعئج را ررإ  وج د اعولعً دراد  إحصدعئيعً بدن عت إدحعا درجدعا راحعاةدعا يف كدل عدن راتحةيقدن راقةادي وراةعد ي االختةدعر 
شلدع  د ل  ادا أن راربةددععج إدع   راحعاةدعا يف ركتتدعت ردلععادد  وردلفدعىيم ردلعتةحد  بعادد م   ياي اصدع  راتحةيدر راةعدد يراتحصد

 وتكن ا جيع رانعة .
إ  تح  ع أدورا عنعإة  اتقييم ردلععا  راععع  بعانعة  تكن ا جي ( Lin, & wu, 2013اين وىوو )وجعءا دررإ     

ورإدتةيعن تكدد ن   إدؤرةً  63ومشادل أدورا را ررإد  رختةدعر تكدد ن عدن   ا ررإد  ردلددنهج را صدفيورتةعدل ر  ورذبعىدعهتم ضل ىدع
وأشددعرا ةتددعئج را ررإدد  أن   ( عددن ردلدد رطنن راةددعا ن616ولدد  مت تحةيددر رألدورا  اددا  يندد  تك ةددل عددن    اقددعى 61عددن 

 % عن  ين  را ررإ  م  فهم ر ععظم عفعىيم تكن ا جيع رانعة . 41ح ر  
إ  راتععل  ادا عتدت ى و دي راحدالت ردلعامدن دبفدعىيم راندعة  تكن اد جي وتحةيقعهتدع  م(7003طو )وجعءا دررإ       

وراذي طُةر  اا  يند  عدن طدالت   وكعةل أدرى را ررإ  عقيعس اا  ي  ورتةعل را ررإ  ردلنهج را صفي راتحاياي  ردلتع دى
وت صال را ررإ  إ  ت ين ورطلفعض عتت ى را  ي راععم دبفدعىيم   (64دىم  رافعل  راعربع  شعة  راعا م رازرر ي  وراةعاغ   

كمدددع ت صدددال إ   ددد م وجددد د رخدددتالل يف عتدددت ى راددد  ي  عدددزى دلت ددد  راتخصدددص    راندددعة  تكن اددد جي وتحةيقعهتدددع ردلتعددد دى
 ورجلنس.

اععايدد  بعةددععج تدد ر   عقددرتح يف تنميدد  رادد  ي بعاقمددع ع  راتعددعل  ادداإ   (7002عليددان وااعددرفج )دررإدد   وىدد ال      
ورادس تك ةدل   ومت رختيعر راعين  بعاحع ق  راعشد رئي   ورتةعل را ررإ  ردلنهج راتحلع   ردلعتةح  بعام رانعة  ورةذبعىعا ضل ىع 

ميم رختةدددعر اقيدددعس مت تصدددو   ( طعاةددد  عدددن طدددالت راصدددف راودددعين ثدددعة ي يف عددد ررس ع  نددد  رألحتدددعء21( طعاةدددعً و 33عددن  
وعقيدددعس رذبعىدددعا راحدددالت ضلددد  راقمدددع ع ردلعتةحددد  بعادددم راندددعة   ولددد  أظهدددعا رانتدددعئج وجددد د اع ايددد  كةددد ى اامععجلددد    راددد  ي

يف حددن م تظهددع رانتددعئج اددعق درل   دبددع  شدد  إ  ز ددعدى و دديهم  راتحلع ةيدد  ةتيحلدد  راربةددععج راتدد ر   يف ربتددن أدرء راحددالت
 عا راحالت لةل وبع  تحةير راربةععج.إحصعئيعً بن رذبعى

راةحد  إ  راكشدف  دن درجدد  راد  ي بتكن ا جيدع رانددعة  اد ى ععامدي راتكن ا جيددع إ   (7002عيدداد )ىد ال دررإد  و    
وت ز عدو  ادا مجيدع ععامدي   حي  مت إ  رد عقيعس راد  ي بتكن ا جيدع راندعة  ردلنهج را صفي  ل را ررإ وأتةع يف ااتحن 

وبيندل رانتدعئج   ( ععامعً وععامد 963ن ا جيع يف راعاظعا رجلن بي  بفاتحن وباغ   د عن رإتحلعب ر  ايو  وععامعا راتك
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رطلفعض ععد ل درجد  راد  ي بتكن ا جيدع راندعة  اد ى راعيند   كمدع أظهدعا  د م وجد د ادعوق ذرا دةادو إحصدعئي  يف راد  ي 
 وراعاظ  ورجلنس(.ا ى ععامي راتكن ا جيع تعزى دلت  را  رخلربى ورة  رد 

إ  راتعددعل  اددا عتددت ى و ددي طددالت وطعاةددعا رادد با م رارتبدد ي جبعععدد  حعئددل  م(7002ااتميمددي )وجددعءا دررإدد       
وطةقدل را ررإد    ( إدؤرةً 69ومت ر  رد رختةعر اقيدعس عتدت ى راد  ي تكد ن عدن    دبفعىيم تقني  رانعة  وتحةيقعهتع ردلختاف 

ومت رإددتخ رم ردلددنهج را صددفي راتحاياددي اا صدد ل   ( طعاةددعً وطعاةدد 931 اددا  يندد  عددن راحددالت وراحعاةددعا راةددعاغ  دد دىم  
و دد م وجدد د رخددتالل يف   وىددي  تدد ين ورطلفددعض عتددت ى رادد  ي دبفددعىيم تقنيدد  رانددعة  وتحةيقعهتددع ردلختافدد   انتددعئج را ررإدد 

   ع بعاةكعا ر  س وراتخصص وران ل.عتت ى را  ي  عزى دلت   راتق
إ  بنددعء بعةددععج يف رانددعة  تكن ادد جي لددعئم  اددا ردلعمددل رةارتر ددي وأثددعه يف تنميدد   م(7002محمدد  )وىدد ال دررإدد      

ومشادل   وأ  ا رختةعر ربصيل عفعىيم رانعة  تكن اد جي  وأتةعل را ررإ  ردلنهج راتحلع    ردلفعىيم راعامي  احالت رارتبي 
وأظهدعا رانتدعئج وجد د   ( طعادا وطعاةد  عدن طدالت رافعلد  راعربعد  شدعة  رافيز دعء جبعععد  بد  إد  ف94را ررإد  عدن   ين  

 اصع  راتحةير راةع ي.   اعق ذو دةا  إحصعئي  بن عت إحي درجعا أاعرد راعين  يف راتحةيقن راقةاي وراةع ي
عاد  بتحةيقدعا راندعة  تكن اد جي اد ى طدالت كايد  رارتبيد  إ  تقصدي عتدت ى ردلع (7002درويد  ) ى ال دررإد و        

وح دا  ين  را ررإ  عدن مجيدع  زبصص راعا م يف جععععا لزى ورذبعىهم ضل ىع  ور تم ا را ررإ   اا ردلنهج را صفي 
صميم رختةعر ومت ت   (992وراةعاغ   دىم   طاة  ردلتت ى راعربع   ا م/ تعبي ( جبععععا لزى  رألزىع/ رجإالعي / رأللصا(

 قيس عتت ى ردلععا  وعقيعس  قديس رةذبدعه ضلد  تحةيقدعا راندعة  تكن اد جي  وأظهدعا رانتدعئج أن ردلتدت ى ردلعدعيف ااحدالت 
%  كمددع أو ددحل را ررإد  أن عت إدد  درجددعا راحدالت يف عقيددعس رةذبددعه ضلد  تحةيقددعا رانددعة   26عدنخف  حيدد  بادغ 

 (. 4.6ععتفع حي  باغ  
ولد   راندعة   تكن ا جيدع رةىتمعم ردلتزر   اارتبد  ن يف رلدعلتةن  رإتععرض راةعحو  اا ررإعا راتعبق وعن خالل      

دررإد  عودل   عتدت ى راد  ي بتكن ا جيدع راندعة  ردل    عا راس تنعواتهع ىذه را ررإعا  اهنعك دررإعا تنعواددددددل  لتن  
م(  6195م(  ودررإد  راتميمدي  6194ررإد   يدعد  م(  ود6193ودررإ  طدو    (Lin, & wu, 2013ان وى و  

 .م(6195ودررإ  درو    
دررإد  ايد  وإدنغ عودل   اععاي  بعةدععج أو عدنهج عقدرتح يف تكن ا جيدع راندعة  وتحةيقعهتدع ردلختافد ايمع تنعوال دررإعا 

 Lu & Sung, 2011   م(.6195 م(  ودررإ  زلم  6192  ودررإ   ايعن وراععاج  م(6194(  ودررإ  صع 
ايد  وإدنغ  دررإد طدالت ردلد ررس  عودل  اهندعك دررإدعا  ينتهدع  راتدعبق  ول  تةع نل راعيند  ردلختدعرى يف را ررإدعا       

 Lu & Sung, 2011  ) دررإد  طدو   و م(6194دررإد  صدع   بينمدددددددددع طُةقدل م(  6192 ايعن وراعدعاج   ودررإ
راحالت  اا  ين  عن  م( 6195ودررإ  درو      م(6195زلم   ودررإ  م(  6195م(  ودررإ  راتميمي  6193 

يف حدن رلتصدعا دررإد    م(6199يف دررإد   يدعد   ردلعامن يف كايعا رارتبي   وكعةل  ين  را ررإ  ععامي راتكن ا جيع
  اا ردل رطنن راةعا ن. (Lin, & wu, 2013ان وى و  
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(  Lu & Sung, 2011دررإ  اي  وإنغ  نهج راتحلع   عول  ردلرا ررإعا راتعبق  رتةعل  بع كمع  تةن أن 
م(  ويف حن بع  را ررإعا رتةعل 6195م(  ودررإ  زلم   6192  ودررإ   ايعن وراععاج  م(6194ودررإ  صع   
م(  6199ودررإد   يدعد   م( 6193( ودررإد  طدو  Lin, & wu, 2013ادن وىد و   عودل  دررإد  ردلدنهج را صدفي
 .م(6195م(  ودررإ  درو    6195ي  ودررإ  راتميم

رةختةدعر راتحصدياي كدهندرى اا ررإد  كمدع جدعء  بعد  را ررإدعا راتدعبق  أعع عن حي  أدرى را ررإ  اق  رإدتخ عل 
م(  ودررإ  زلم  6195ودررإ  راتميمي    م(6194(  ودررإ  صع   Lu & Sung, 2011دررإ  اي  وإنغ  يف 

م(  6192عقيعس رةذبعه بعج عا  إ  رةختةعر  عول  دررإد   ايدعن وراعدعاج  ورإتخ عل بع  را ررإعا   م(6195 
م( رإددتخ عل عقيددعس رادد  ي كددهندرى 6199ودررإدد   يددعد   م( 6193م(. بينمددع يف دررإدد  طددو  6195درو دد   ودررإدد  

 ( حي  رإتخ عل رةإتةيعن ورةختةعر. Lin, & wu, 2013اا ررإ   ورختافل أدرى دررإ  ان وى و  
تدد ين ورطلفددعض يف عتددت ى راددد  ي ضلدد  تكن ا جيددع رانددعة  ادد ى  ينددد  رتمدد  رتفددعق ععظددم را ررإددعا راتدددعبق   اددا و 

م(  ودررإد  6194م(  ودررإد   يدعد  6193دررإد  طدو    و (Lin, & wu, 2013دررإد  ادن وىد و  عودل  را ررإ  
 .م(6195م(  ودررإ  درو    6195راتميمي  

دررإ  و  (Lin, & wu, 2013ان وى و   دررإ ول  رتفقل را ررإ  رحلعاي  عع بع  را ررإعا راتعبق  عول  
يف إتةددددعل ردلددددنهج  م(6195م(  ودررإدددد  درو دددد   6195م(  ودررإدددد  راتميمددددي  6199ودررإدددد   يددددعد   م( 6193طددددو  

درو ددد  م(  ودررإددد  6192وراعدددعاج    دررإددد   ايدددعن را ررإدددعا راتدددعبق  عودددلبعددد  كمدددع رتفقدددل را ررإددد  عدددع    را صدددفي
 وىي عقيعس رةذبعه. يف أدرى را ررإ   م(6195 

 وردلكعةيددددد   رازععةيددددد  ايمدددددع رختافدددددل را ررإددددد  رحلعايددددد   دددددن را ررإدددددعا راتدددددعبق  يف رألىددددد رل راعئيتدددددي  ويف رحلددددد ود 
 وردل    ي   كمع رختافل يف  ين  را ررإ  وىي ععامعا راعا م.

وعععادد  رألدرى  را ررإدد  وردلددنهج ردلالئددم ذلددذه  راةحدد  ورإددتفعدا راَةعحودد  عددن را ررإددعا راتددعبق  يف رب  دد  ع  دد ل 
ويف إثددعرء رجطددعر رانظددعي راعددعم ذلددذه  ردلنعإددة  ورألإددعايا رجحصددعئي   را ررإدد  رألكوددع ربقيًقددع افىدد رل راددس تتددعا إايهددع 

 إعا راتعبق  بنتعئج ىذه را ررإ  دبع  ممن راتكععل يف راةح  راعامي.كمع رإتفعدا يف رب  ةتعئج را رر  را ررإ  
   را  إجراءات اا

ةتددتععض ايمددع  اددي رججددعرءرا ردلنهحليدد  اا ررإدد   وراددس تتموددل يف  ددعض عددنهج را ررإدد   ورلتمعهددع  وكيفيدد  رختيددعر 
ع وثةعهتع  وأإعايا ردلععجل  رجحصعئي  راس راعين   و عض كيفي  بنعء أدرى راةح  ورججعرءرا راس رتُّةعل ااتهنك  عن ص له

 رإتخ عل يف ربايل راةيعةعا.
 أواًل  منهج اا را   

مت رإتخ رم ردلنهج را صدفي  وىد  عدع  ت رادر عدع أىد رل را ررإد  رادس تتدعا إ  عععاد  رذبعىدعا ععامدي راعاد م ضلد  
( أن 612م  ص 6191تكن ا جيددع راندددعة   وىددد  رألكودددع عالءعددد  ذلدددذر رانددد ل عدددن را ررإدددعا  و دددذكع راقححدددعين وآخدددعون  
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ردلشكا  أو ترب ع راظعول وردلمعرإعا  أو راتقييم وردلقعرة    وصف راظعىعى ردل روإ   أو رب   "ردلنهج را صفي  ه ل إ  
 . "أو راتععل  اا عع  عماو رتخعون يف راتعععل عع رحلعةا ردلمعثا  ا  ع رخلح  ردلتتقةاي 

 ثانيًا  مجتمع اا را   
 زلعاظد  رازافدي  يف رافصدل   يفيدامعحا  راوعة    يف ردل ررس رحلك عا تك ن رلتمع را ررإ  عن مجيع ععامعا راعا م        

 ه.9346/9331را ررإي رألول عن راععم رجلعععي 
( ععامد  حتدا رحصدعئيعا إدررى راتعاديم يف زلعاظد  رازافدي وةظدعم ةد ر  و   د  43ول  باغ ححلم رلتمدع راةحد         

 ( ححلم رجملتمع ع زل حبتا راتخصص.9رجل ول  
 ( مجتمع ااححث موزعاً حسب ااتخصص0ج ول )

 اامجموع كيمياء أحياء فيزياء ااتخصص
 43 99 93 99 ااع د

 
(  د د 6و   د  جد ول رلدم    ( عقيدعس رذبدعه  ادا أادعرد  يند  را ررإد  عدن ععامدعا راعاد م43ول  مت ت ز ع   د  

 ردلقع يس ردل ز    اا  ين  را ررإ   وراععئ ى  ورانعلص  
 را ررإ  (    د ردلقع يس حتا ت ز عهع  اا  ين 6ج ول رلم  

 
 عين  اا را  

  ع د اامقاييس
 ااناقص  ااعائ ة ااموزع  اامجموع

 9 7 9 00 فيزياء
 01 0 01 03 أحياء
 00 - 00 00 كيمياء

 ثاا ًا  عين  اا را   
( 43بع  مجع ردلعا ععا ردلتعاق  بعجملتمع رةحصعئي ااةح  وردلتمول دبعامعا راعا م يف زلعاظ  رازافي وراةعاغ   دىم      

 ععام   اق  مت رختيعرىم كعين  ااةح  حبي  مت مش ذلم بنجعرءرا راةح  وذاك اص ع ححلم رجملتمع.
  ا را  رابعًا  أداة ا

ع  وردلددنهج ردلتةددع يف را ررإدد   مت رإددتخ رم عقيددعس رةذبددعه ااَتعددعل  اددا رذبعىددعا بنددعًء  اددا أىدد رل را ررإدد  وأإددئاته
راعا م ضلد  تكن ا جيدع راندعة   ك ادع تعتدرب عدن أامدل وإدعئل مجدع ردلعا عدعا عدن  يند  را ررإد   وكدذاك عالءعتهدع  عاععام

 احةيع  ىذه را ررإ .
ك ررإدددد  خمددددع ذرا راصددددا  بعدل  دددد ل    عا راتدددعبق را ررإددددواةندددعء عقيددددعس رةذبددددعه لععددددل راةعحوددد  بددددعةطالل  اددددا 

إ د رد ردلقيدعس يف صد رتو رألوايد  رادس مت  بعد  ذادك م(.6195ودررإ  راتميمدي    م(6195ودررإ  درو      م(6193 
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مث  ددعض ردلقيددعس  اددا راكمددن ردلختصددن عددن أجددل رب  دد    حبيدد  زبدد م رألىدد رل ردلحادد ت ربقيقهددع  ( اقددعى94مشاددل  
  حي اكل اقعى وزن ع رج وار عقيعس ايكعا رخلمعإي حتا رجل ول راتع  أُ ول    جلمع راةيعةعا ع ى عالئمتو

 ( مقياس ايكرت ااخما ي1ج ول )
 ال أوافق بش ة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بش ة اال تجاب 
 0 7 1 3 2 اا رج 

 (      ردلقيعس يف ص رتو رانهعئي .9  ( درج   ردلاحر رلم61 -95وبذاك تنحصع درجعا أاعرد راعين  عع بن  
 ص ق اامقياس 

 قص  بص ق ردلقيعس أن تقيس اقعرا ردلقيدعس عدع و دعل اقيعإدو  ولد  لععدل راةعحود  بعاتهنكد  عدن صد ق ردلقيدعس 
 بحع قتن 
 / ص ق اامحكمين 0

ااتحقر عن ص ق ردلقيعس مت  ع هع يف ص رهتع رألواي   اا رلم  د  عدن راكمدن عدن ذوي رخلدربى وراكفدعءى يف رجملدعل      
رارتب ي  ول  طُاا عنهم إب رء آررئهم ح ل ردلقيدعس  وادر ظلد ذج ربكديم أُ د  ذلدذر را دعض  ولد  مت تعد  ل ردلقيدعس يف  د ء 

  ايصددة   دد د  (95اقددعى رلددم  إ ددعا    و (99 93 92  4    بعدد  رافقددعراحيدد  مت تعدد  ل صدديعلآررئهددم وعقرتحددعهتم  
 ( اقعى يف ص رتو رانهعئي .95اقعرا ردلقيعس  

  تساق اا اخلي/ ص ق اال7
اامقيعس  بتحةير ردلقيعس  اا  ين  رإتحال ي   ومت حتدعت ععععدل ررتةدعط  ةتتعق را رخايمت راتحقر عن ص ق ر

ب إدد ن بددن درجدد  كددل اقددعى عددن اقددعرا ردلقيددعس بعا رجدد  راكايدد  اامقيددعس راددذي تنتمددي إايددو  وذاددك بعإددتخ رم راربةددععج 
 (.spssرةحصعئي  

 (  معامالت ارتحاط بير ون امقياس االتجاه3ج ول )
 معامل االرتحاط ااعحارة االرتحاطمعامل  ااعحارة
0 0.227* 00 0.232** 
7 0.233* 00 0.213* 
1 0.221** 07 0.220* 
3 0907** 01 0.207* 
2 0.292* 03 0.222* 
2 0.229** 02 0.221** 
2 0.221** 02 0.210** 
2 0.222** 02 0.221*  
9 0972** 02 0.222**  
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 0.00دال عن  مستوى  **
 0.02دال عن  مستوى  *

( أن مجيع ععععالا رةرتةعط بن درجعا رافقعرا ورا رج  راكاي  افدرى  درا  إحصعئًيع  ن  3و تم  عن رجل ول  
(  وىذر  ش  إ  ررتفعل ععععالا رةتتعق را رخاي  شلع   ل  اا سبعإك  ةعررا ردلقيعس 1012( و 1.19عتت ى  

 رإ . وصالحيتهع ااتحةير  اا  ين  را ر 
 ثحات اامقياس 

 ع  راوةعا عن رخلصعئص رألإعإي  يف بنعء رةختةعررا وردلقع يس رارتب  د  ورانفتدي   إذ أشدعر كد  انحلدع إ  أةدو  عد  
دبوعب  ليعت ةت  ألخحعء راقيعس  وأن ردلقيعس ثكن رة تمعد  ايو  وأةو عتدتقع وعتتدر  كمدع أن ادو راقد رى  ادا راتنةدؤ  

 (.kerlinger, 1973دلير يف ليعإو  بعج عا  إ  أةو 
 ول  مت راتحقر عن ثةعا ردلقيعس بحع قتن 

( ععععددل أافددع كعوةةددعخ 2 و   دد  رجلدد ول رلددم  Cronbach's Alpha) (/رإددتخ رم عععدادد  أافددع كعوةةددعخ 9
 دلقيعس رةذبعه. 

 (  معامل أافا كرو نحاخ امقياس االتجاه2ج ول ) 
 كرونحاخ   معامل أافا ع د اافقرات اامقياس

 0.927 02 اتجاىات معلمات ااعلوم نحو تكنواوجيا اانانو
عقة ا  إحصعئًيع  حي  تش  را ررإعا أن ععععل افقعرا ردلقيعس   ( أن ةتيحل  ععععل راوةعا2 تم  عن رجل ول  

شلددع  دد ل  اددا ثةددعا  ( 1.31 راوةددعا راتدد ت دبععدادد  أافددع كددعو ةةددعخ  عتددرب عقةدد ل إحصددعئًيع  إذر كعةددل ليمتددو أ اددا عددن 
 ردلقيعس وصالحي  تحةيقو ول رتو  اا ربقير أى رل را ررإ .

/ رإتخ رم طع ق  راتحلزئ  رانصفي   حي  مت رحتتعت درج  رانصف رألول اامقيعس ودرج  رانصف راوعين  وذاك 6
كعةدددل ععدددععالا راوةدددعا حلتددعت ععععدددل رةرتةدددعط بدددن رانصدددفن  مث جدددعى تصدددحي  راحددد ل بعإدددتخ رم إدددة ععن بدددعرون. ا

( وىددذر  دد ل  اددا أن ردلقيددعس  تمتددع ب رجدد  1.664( وبعدد  راتصددحي   1.532بحع قدد  راتحلزئدد  رانصددفي  لةددل راتصددحي   
 ثةعا  عاي  وصالحي  تحةيقو  اا  ين  را ررإ .

 Likartإدي  ول  ح دا راةعحو  درج  ع راق  أاعرد  ين   را ررإ   اا اقعرا ردلقيعس وادر عقيدعس ايكدعا رخلمع    
Scale   )واتح    ط ل ائعا ردلقيددددددعس رخلمعإي  رحل ود (  ع رار بش ى  ع رار  زلع    ل  ع رار  ل  ع رار بش ى

(  مث تقتدددديمو  اددددا  دددددددددددددد د ائددددعا ردلقيدددددددددددعس 3=9-2رادددد ةيع وراعايددددع ( ردلتدددددددددددتخ م يف را ررإدددد   مت حتددددددددددددددعت ردلددددددددددد ى  
( بع  ذاك مت إ عا  ىذه راقيم  إ  ألدل ليمد  يف ردلقيدعس 1.51= 3/2حصددددددددد ل  اا طدددد ل رافئدددد  راصدددددددددددددددددحي  أي  اا

 كمع ى  ع    يف رجل ول راتع    أو ب ر   ردلقيعس وىي را رح  راصحي ( وذاك اتح    رحل  رأل اا ذلذه رافئعا   
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 ااخما ي ال را  (  مقياس ايكرت 2ج ول )

 خامًسا  اامعااج  اإلحصائي  
اتحقيددددر أىدددد رل را ررإدددد  وربايددددل راةيعةددددعا راددددس مت ذبميعهددددع  مت تفع ددددغ راةيعةددددعا بعحلعإددددا رت   وعددددن مث رباياهددددع 

ورادس  ععدز ذلدع  Statistical Package for Social Sciencesبعإدتخ رم رحلدزم رجحصدعئي  ااعاد م رةجتمع يد  
 (  حي  مت رإتخ رم رألإعايا رجحصعئي  راتعاي  SPSSرختصعرًر بعاععز  

 راتكعرررا ورانتا ردلئ    ااتععل  اا رخلصعئص راشخصي  ورا ظيفي  ألاعرد  ين  را ررإ . .9
 ( ااتهنك  عن ص ق رةتتعق را نرخاي ألدرى را ررإ .Pearson correlationععععل ررتةعط ب إ ن   .6
 ( ااتهنك  عن ثةعا أدرى را ررإ .Cronbach's Alphaععل أافع كعوةةعخ  عع .4
 بعرون ااتهنك  عن ثةعا أدرى را ررإ .-ععععل ررتةعط إة ععن .3
 دلععا  ع ى ررتفعل أو رطلفعض رإتحلعبعا ععامعا راعا م  ن را رج  راكاي . Meanردلت إ  رحلتعا " .2
ااتعددعل  اددا عدد ى رضلددعرل رإددتحلعبعا ععامددعا راعادد م اكددل  Standard Deviation" "رةضلدعرل ردلعيددعري  .3

  ةعرى عن  ةعررا ردلقيعس  ن عت إحهع رحلتعا. 
( ااتععل  اا رافعوق بن رذبعىعا ععامعا One Way ANOVA( ربايل راتةع ن رألحعدي  Fرختةعر   .4

 أحيعء(. -ايز عء -راعا م ضل  تكن ا جيع رانعة  تعزى ةختالل راتخصص  كيميعء
 عرض نتائج اا را   وتحليلها وتفسيرىا ومناقشتها د ًا   ا

إدددعل راةعحوددد  إ  ربقيدددر أىددد رل راةحددد  عدددن خدددالل رججعبددد   ادددا أإدددئا  راةحددد   وذادددك عدددن خدددالل  دددعض    
 رإتحلعبعا أاعرد راعين   اا أإئا  را ررإ   وعععجلتهع إحصعئيعً  وص ًة إ  رانتعئج وتفت ىع  وذاك كمع  اي 

 ااتحقق من ااتوزيع ااطحيعي أواًل  
 مت راتحقر عن رات ز ع راحةيعي وذاك عن خالل ثالث  طعق وىي 

 / راتمويل راةيعين 9
 
 

 درج  االتجاه وجه  نظر أفراد عين  اا را             اامتو ط ااحسابي م
 عااي  ج اً  موافق بش ة فأك ر 3.7من  0

 موافق 3.7ألقل من  1.3من  7
 

 عااي 

 محاي  1.3ألقل من  7.2من  1
 غير موافق بش 

 متو ط 

 غير موافق 7.2ألقل من  0.2من  3
 

 منخفض 

 منخفض  ج اً  غير موافق بش ة 0.2 أقل من 2
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 ةالحظ عن خالل راتمويل راةيعين ةإتحلعبعا  ين  را ررإ  أاع تهنخذ رات ز ع راحةيعي.
6 /Q-Q plot 

 
 أن رإتحلعبعا  ين  را ررإ  لع ة  عن راقحع شلع   ل  اا رات ز ع راحةيعي. Q-Q plotةالحظ عن خالل 

( راتمويل راةيعين ةإتحلعبعا  ين  را ررإ 9شكل    
 / رةختةعررا رجحصعئي  4

 ( رةختةعررا رجحصعئي  ااتحقر عن رات ز ع راحةيعي4ج ول  
Shapiro – wilk Kolmogorov-Smirnov  

Sig Df Statistic Sig df Statistic  
 رةذبعىعا 1.999 44 *611 1.642 44 1.354

و تتخ م ااعيندعا راكةد ى  ورختةدعر  Kolmogorov-Smirnov( رختةعر 4ةالحظ عن خالل رجل ول رلم       
shapiro-wilk .وراذي  تتخ م ااعينعا راص  ى أن ذو دةا  إحصعئي  وبعاتع  رات ز ع طةيعي 
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 اامتعلق  بااسؤال األول ومناقشتها ثانياً  اانتائج 
 نحو تكنواوجيا اانانو؟ المرحل  اا انوي  اتجاىات معلمات ااعلوم  ما -

مت حتددددعت ردلت إددددحعا رحلتددددعبي  ضلدددد  تكن ا جيددددع رانددددعة    اامعحادددد  راوعة  دددد  ودلععادددد  رذبعىددددعا ععامددددعا راعادددد م           
 ( ذاك 5عقيعس رةذبعه ضل  تكن ا جيع رانعة . و     ج ول رلم  ورةضلعراعا ردلعيعر   ةإتحلعبعا  ين  را ررإ   اا 

 ( ردلت إحعا رحلتعبي  ورةضلعراعا ردلعيعر   ةذبعىعا ععامعا راعا م ضل  تكن ا جيع رانعة 5ج ول رلم  

 اافقرات م
ط 
و 
امت
ا

ابي
حس
اا

ل  
حرا
االن

ري
معيا
اا

ج   
در

جاه
االت

 

 عت إح  9.624 6.52 اكتشافات علمي  عظيم .أرى أن تكنواوجيا اانانو أ همت في  0
 عنخفم  9.644 6.22 يسهم تعلم تكنواوجيا اانانو في تنمي  ااق رة على ااتفكير. 7
 عت إح  9.665 6.63 أؤي  ت ريس موضوعات تكنواوجيا اانانو في اامراحل ااتعليمي . 1
 عنخفم  9.419 6.22 أرغب باالطالع على اامزي  من مراجع تكنواوجيا اانانو. 3
 عت إح  9.132 6.64 تلعب تكنواوجيا اانانو دوراً ىاماً في مجاالت ع ي ة. 2
 عت إح  9.615 6.69 أرى أن تعلم موضوعات تكنواوجيا اانانو مفي ة باانسح  اي. 2
 عت إح  9.499 6.41 أشعر بااسعادة عن ما أتعلم شيء ج ي  في تكنواوجيا اانانو. 2
 عت إح  9.394 6.46 موضوعات تكنواوجيا اانانو  هل .تع  درا    2
 عت إح  9.933 6.39 أشارك بهم  في أي نشاط متعلق بتكنواوجيا اانانو. 9
 عت إح  9.693 4.44 أتمنى أن تتاح برامج ت ريحي  عن تكنواوجيا اانانو. 00
تعجحني تكنواوجيا اانانو ألنها تحقق ااربط وااتكامل بين ااعلوم  00

 ااطحيعي .
 عت إح  9.943 6.52

 عنخفم  9.663 6.36 أىتم بقضايا وموضوعات تكنواوجيا اانانو. 07
 عت إح  9.236 4.16 تسهم تكنواوجيا اانانو في معرف  ااتطورات ااعلمي  في ااعاام. 01
 عت إح  9.323 4.13 أرى أن ايجابيات تكنواوجيا اانانو أك ر من  لحياتها. 03
 عنخفم  9.411 6.25 مواقع االنترنت عن تطحيقات ج ي ة اتكنواوجيا اانانو.أبحث في  02
 عت إح  9.636 6.64 أشعر أن تكنواوجيا اانانو ذات أىمي  في حياة اامجتمعات. 02
 عت إح  9.364 6.34 تطحيقات تكنواوجيا اانانو تجذب انتحاىي. 02
 عت إح  9.331 6.52 بغيرىا من ااتقنيات.أعتق  أن تكنواوجيا اانانو غير مكلف  مقارنو  02
 عت إح  1.629 6.464 اامقياس ااكلي 

( 6.464( أن رذبعىدددعا ععامدددعا راعاددد م ضلددد  تكن ا جيدددع راندددعة  جدددعءا دبت إددد  حتدددعا  5 تمددد  عدددن رجلددد ول   
( وظهعا لعاةي  اقعرا ردلقيعس  من رةذبدعه ردلت إد  وردلدنخف  حيد  تعروحدل ردلت إدحعا 1.629وبعضلعرل ععيعري  

عنخفمد ( واددر ردلقيددعس رخلمعإددي ردلعتمدد  يف ىددذه ردلت إددحعا تقدع بددن ائددس  عت إددح  و ( و 4.44 -6046  رحلتدعبي  بددن
يف ردلعتة  رألو  ودبت إ  ( ( وىي  أسبىن أن تتعح بعرعج ت ر ةي   ن تكن ا جيع رانعة 91ىذه را ررإ . وجعءا راعةعرى رلم  
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( وتعددددددزو راةعحودددددد  ذاددددددك إ  حددددددعص ردلعامددددددعا اتحدددددد  ع أةفتددددددهن وعععادددددد  9.693( ورضلددددددعرل ععيددددددعري  4.44حتددددددعا  
( وىددي  تعدد  دررإدد  5ردلتددتح ثعا يف رلددعل راتخصددص عددن خددالل رادد رش ورادد وررا رات ر ةيدد . كمددع جددعءا راعةددعرى رلددم  

(  وتعدددزو 9.394( ورضلددعرل ععيدددعري  6.46ع  دد  عا تكن ا جيدددع رانددعة  إدددها ( يف ردلعتةدد  رألخددد ى  ودبت إدد  حتدددعا  
 تكن ا جيع رانعة . راةعحو  ذاك إ   عف و ي ععامعا راعا م دب    عا وعفعىيم

عت إح   وتعدزو راةعحود  راتدةا إ  ح رثد  جعءا ب رج  وبعاتع  انن رذبعىعا ععامعا راعا م ضل  تكن ا جيع رانعة       
رلددعل تكن ا جيددع رانددعة   كمددع أن تكن ا جيددع رانددعة  م تنددل رةىتمددعم راكددعيف  اددا ردلتددت ى رألكددعدثي وراتعايمددي  وىددذر أدى 

 ي ردلعامعا دع بعاتدع   دعف رةذبدعه ضل ىدع  حيد  م تتدعح ذلدم رافدعص ورخلدربرا راتحةيقيد  ورألةشدح  ب وره إ   عف و 
 ردلتعاق  بتنمي  را  ي يف رلعل تكن ا جيع رانعة .

راتميمددي  دررإد و  م( 6193دررإد  طدو    و (Lin, & wu, 2013دررإد  ادن وىد و   وتتفدر ىدذه رانتيحلد  عدع     
 إ  ت ين عتت ى ردلععا  ورا  ي ورةذبعه بتكن ا جيع رانعة  ا ى راعين  ردلشعرك  يف راةح .وراس أشعرا م(  6195 

 ,Shwarz& Bohnertوكمددع لدد   فتددع ذاددك أن تكدد ن رةذبددعه ػلدد ث تةعددعً اامعرحددل رألإعإددي  راددوالث       
عفددددعىيم وع  دددد  عا  ( وايهددددع  كدددد ن ردلددددتعام لدددد  أدركcognitive stage( راددددس تةدددد أ بعدلععادددد  ورجدررك  2001

 affectiveتكن ا جيددع رانددعة   وبعاتددع  أصددةحل ىددذه راتقنيدد  ععا عدد  بعانتددة  اددو  وبعدد  اددك تددهنيت ععحادد  ظلدد  ردليددل  
stage  ضل  تكن ا جيع رانعة  يف   ء تق  ع اامعا ععا ردلكتتة  وأثعىع وعفع ا  ذاك رألثع دبع ثتاكدو عدن عععاد   ادنذر )

 conative or behavioralعد   دتم راتح  دل إ  ععحاد  تكد ن رةذبدعه أو راتدا ك  كعةدل ةتيحلد  ردلفع دا  عتق 
stage  ويف   ء عع مت رحلص ل  ايو عن ةتعئج ثكن راق ل أن ععحاو رةذبعه راس ا ى ردلعامعا م ربتدل ععتةد  عتق عد )

 أو أاماي   ن  عقعرةتهع بعدلععرل رألخعى ردل ج دى ا ى ردلعامعا.
ةعحودد  أن ععاددم راعادد م غلددا أن  كدد ن أكوددع و يددعً بعدل  دد  عا وراقمددع ع راعاميدد  رحل  ودد   وأن  تفع ددل ععهددع وتددعى را      

بشددكل  ددنعكس  اددا طالبددو  اددذاك  اددا ععاددم راعادد م أن ثتاددك لدد ررً عنعإددةعً عددن ردلععادد  حدد ل تكن ا جيددع رانددعة   وتهنث رهتددع 
 &Hingantتحةيقيدد  ذرا ا رئدد  كةدد ى  وىددذر  ؤكدد  عددع ذكددعه   ردلختافدد  يف رحليددعى  دلددع ذلددذه راتكن ا جيددع عددن ج رةددا

Allbe, 2010 تدعج ن دلععاد  راتحد ررا يف ػل(  دعورى عععاد  ععامدي راعاد م اتكن ا جيدع راندعة ؛ وذادك ةن ععامدي راعاد م
 رجملعةا راعامي  ردلختاف  وبعاتع  تك  ن رةذبعه رجغلعا ضل ه شلع  نعكس  اا ردلتعامن.

 ثاا ًا  اانتائج اامتعلق  بااسؤال اا اني ومناقشتها    
لمرحل  اا انوي  نحو ابين اتجاىات معلمات ااعلوم ) α =0.05ىل توج  فروق داا  إحصائياً عن  مستوى دالا  )
 أحياء(؟ -كيمياء  -تكنواوجيا اانانو تعزى الختالل ااتخصص )فيزياء

دةادد  رافددعوق حدد ل رذبعىددعا ععامددعا راعادد م ضلدد  تكن ا جيددع رانددعة  تعددزى ااتخصددص مت رإددتخ رم رختةددعر ربايددل راتةددع ن دلععادد  
 (.91رحيعء(  و تم  يف رجل ول   -ايز عء - كيميعء
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 اتجاىات معلمات ااعلوم نحو تكنواوجيا اانانوامعرف  دالا  اافروق حول ( اختحار تحليل ااتحاين 00ج ول )
مجموع  مص ر ااتحاين 

 اامربعات
درجات 
 ااحري 

متو ط 
 اامربعات

مستوى  قيم  ل
 رةذبعىعا اا الا 

 1.596 1.691 36.696 6 53.345 بن رجملم  عا
   611.436 41 3164.144 درخل رجملم  عا

    46 3914.292 رجملم ل
 

( شلع  ع  أةو ل  درل 1.12( وىي أكرب عن  1.596( أن عتت ى را ةا   91 تم  عن خالل رجل ول رلم           
أةو ة   ج  اعوق بن رذبعىعا ععامعا راعا م ضل  تكن ا جيع رانعة  تعدزى ااتخصدص  وتعدزو إحصعئيعً  وبعاتع   ش  إ  

تخصص م  تاقد ر أي تد ر ا أو راقيدعم بهنةشدح  تتعادر بعاد م وتكن ا جيدع راةعحو  ذاك أن ععامعا راعا م  اا رختالل را
 إ ر أي ع    عا ذرا  الل  عةعشعى بتكن ا جيع رانعة  أثنعء ارتى رة  رد رجلعععي.ر رانعة   كمع أام م   

اامعامن  ولاو را وررا ( وراس أشعرا إ   عف ةشع را  ي بتكن ا جيع رانعة  6116وىذر  تفر عع دررإ  إالع       
( رادس أكد ا  دعورى ععر ددعى راعمدل  ادا إكتدعت ععامدي راعادد م 6194رات ر ةيد  يف ىدذر رجملدعل رلدم أعليتدو  ودررإدد  اةد   

 دلتحاةعا راوقعا  راعامي  يف تكن ا جيع رانعة   عن خالل  ق  دوررا توقيفي  وت ر ةي .
( أن رجل رةا راتعايمي  ورات ر ةي  يف رلعل تكن ا جيع رانعة  رلم 6195كمع  تفر عع عع أك ا  ايو دررإ  درو           

رجلهدد د رحلويودد  راددس تةنتهددع رادد ول راعرئدد ى يف ىددذر رجملددعل م تعلددا ااحمدد ح وة زراددل حبعجدد  اامز دد  عددن رجلهدد د  وبددعا عددن 
س ععزرادل لعئةد   دن  عدلندع راعدعا رلدم رامعوري أن تتزرعن وتتمعاع ردلةعدررا راتعايمي  عع آايدعا راد  م وراتم  دل ردلدع  راد

 ت اع رجعكعةعا ردلعد   يف كو  عن را ول راععبي .  
اذاك تعى راةعحو  أعلي  دعدج تكن ا جيدع راندعة  يف ردلندعىج را ررإدي  ورادربرعج رةكعدثيد  يف ردلعرحدل راتعايميد  ردلختافد        

  يف رانهددد ض بدددعجملتمع وتددد ا  حيدددعى وعتدددتقةل أامدددل  حدددىت اتمكدددن راحدددالت عدددن راتعدددعل  ادددا ىدددذر راعادددم ودورى راكةددد
 تدددتحيع ر راتعععدددل دبعوةددد  عدددع رات ددد را ورات جهدددعا رادددس  تحاةهدددع راعصدددع ورحتيعجعتدددو  بعج دددعا  إ  هتيئددد  راةيئددد  راتعايميددد  

امددن  ىددذر بدد وره  تددهم يف وذبهيزىددع بددعدل رد وردلتحاةددعا راالزعدد  اتكن ا جيددع رانددعة   و قدد  رادد وررا رات ر ةيدد  وراندد ورا اامع
ةشددع رادد  ي بتكن ا جيددع رانددعة   وىددذر  تفددر عددع را ررإددعا راددس تؤكدد   اددا  ددعورى تمددمن ع  دد  عا تكن ا جيددع رانددعة  يف 

(  كمع  تفر عع عع أوصل بو 6194( ودررإ   يعد  6194( ودررإ  اة   6194ردلعرحل راتعايمي   عول دررإ  ليع و  
معدى دررإي  جع رد ردلتعامن بهنح ث راعؤى  ن ك أةو ثكن رإتخ رم تكن ا جيع رانعة   ( إ Laherto .2010دررإ   

طةيعدد  راعاددم  وأن مجيددع ردلدد رطنن إدد ل ػلتددعج ن إ  عععادد   ددن ثقعادد  رانددعة  دل رجهدد  لمددع ع رانددعة  ردلهمدد  ردلعتةحدد  بددعاعا م 
 وسلعطع تكن ا جيع رانعة . ورحليعى راي عي  ورجملتمع ورزبعذ راقعرررا ردلنعإة  ذبعه عنعاع
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 ااتوصيات 
 في ضوء نتائج ااححث توصي ااحاح   بما يلي 

تممن ع    عا تكن ا جيع رانعة  يف عقعررا راعا م  حي  أن تكن ا جيع رانعة  شععا  جلميع راتخصصعا يف راعا م  -
 دبختاف اعو هع  راكيميعء ورافيز عء ورةحيعء ورجلي ا جيع(.

إ دد رد ععاددم راعادد م يف  دد ء ردلتددتح ثعا راعاميدد  ردلتعاقدد  بتكن ا جيددع رانددعة   امددمعن كدد ردر لددعدرى  تحدد  ع خحدد  بددعرعج -
  اا ع ركة  رات  را راعامي .

 ةشددع رادد  ي بوقعادد  تكن ا جيددع رانددعة  عددن خددالل تزو دد  ردلعامددن بعانشددعرا وردلقددعةا وراددربرعج ردلتعاقدد  بتكن ا جيددع رانددعة  -
 .وتحةيقعهتع ردلختاف 

 ددز دور رجلعععددعا انشددع ثقعادد  تكن ا جيددع رانددعة   ورات إددع يف تقدد مي راددربرعج رات ر ةيدد  يف رلددعةا  اددم رانددعة  دلعامددي تعز  -
 راعا م. 
 اامقترحات 

 امت اداً افكرة اا را   ااحااي  وعلى ضوء ما توصلت او من نتائج تقترح ااحاح   ما يلي 
 راعا م يف ردلعرحل ردلختاف .ليعس ع ى را  ي بتكن ا جيع رانعة  ا ى ععامي  -
 ع    عا تكن ا جيع رانعة . هعتممين يف   ءراعا م  يتق مي بعرعج إ  رد ععام -
 دررإ  أثع بعةععج ت ر    اا تنمي  كفع عا ععامي راعا م يف تكن ا جيع رانعة . -
 تص ر عقرتح اتح  ع عنعىج راعا م يف   ء ع    عا ولمع ع تكن ا جيع رانعة . -
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 اامراجع ااعربي  
فاعلي  برنامج مقترح في اانانو تكنواوجي اتنمي  اامفاىيم اانانو تكنواوجي  واادوعي بتطحيقاتدو (. 6192شديمعء.   أمح  

رإددعا  ععجتددت  لد  عنشدد رى. رلاد  رارتبيدد  راعاميدد . جعععد   يدد  مشددس. ااحيئيد  ادد ى طددالب شددعح  ااعلددوم بكليد  ااتربيدد . 
95 3.) 

. رجملاددس رادد ط  ااوقعادد  ورافنددد ن ورتدرت  تكنواوجيددا ااندددانو مددن أجددل غدد  أفضدددلم(. 6191رةإددكن ررين  زلمدد  شددع ف.  
 إاتا   عم ردلععا   راك  ل.

 جععع  وردي رانيل. .لتم رافيز عء (.تكنواوجيا اانانو)إصالح تعليم ااعلوم امواكح   .م(6196راةش   زلم  ىعشم.  
مسددتوى ااددوعي بمفدداىيم تقنيدد  اانددانو ااتكنواددوجي ادد ى ااطددالب وااطااحددات م(. 6195 ةدد  راددعمحن إبددعرىيم.    راتميمددي

 .24 -39(. 935  46عكتا رارتبي  راععا ا ول رخلايج.  اامسجلين في اا بلوم ااتربوي بجامع  حائل.
 راقعىعى   عم راكتا ااشخصي .درا ات نسحي  في (. 9645جعبع  جعبع  ة  رحلمي ؛ ورخلم ي  إايمعن.  

 . ب  رد  جععع  ب  رد.ااتربي  وااحياة(. 6112   ة  رحلتن.  رجلة ري
فعاايدد  وحدد ة مقترحدد  فددي علددوم وتكنواوجيددا اانددانو اتنميدد  ااتحصدديل وااقدد رة علددى اتخدداذ (. 6194حةيددا  ةعىدد  زلمدد .  

 (.4 62. عصع  راعا م رارتب   . حل  اا انوي ااقرار واالتجاه نحو علوم وتكنواوجيا اانانو ا ى طااحات اامر 
 .  معن  درر كن ز ردلععا  اانشع ورات ز ع.تكنواوجيا اانانو اا ورة ااتكنواوجي  ااج ي ة(. 6191ححلعزي  أمح .  

 .  معن  درر كن ز ردلععا  اانشع ورات ز ع.معجم مصطلحات ااتربي  وااتعليمم(. 6114زلم .    مح رن
أثر ا تخ ام حقيح  تعليمي  ااكتروني  في تنمي  مفاىيم تكنواوجيدا ااندانو واالتجداه نحوىدا (. 6193  آ عا مجعل.  خمع

 لزى  رجلععع  رةإالعي . رإعا  ععجتت  ل  عنش رى. ا ى طااحات ااصن ااتا ع األ ا ي بغزة.
ا ى طلح  كليات ااتربي  تخصص علوم في مستوى اامعرف  بتطحيقات اانانو تكنواوجي م(. 6195 حع حتن.    درو  

 -611(. 9  63ااتددحن  رلادد  رجلعععدد  رجإددالعي  اا ررإددعا رارتب  دد  ورانفتددي .  جامعددات غددزة واتجاىدداتهم نحوىددا.
666. 

 .425رلا  رألعن ورحليعى.  ااتقني  متناىي  ااصغر )اانانو(.(. 9344را وإعي  زلم .  
 . راقعىعى  عكتة  رةصلا  ردلصع  .في اام ر   واامجتمعاام رس (. 9644ن  أب  رافت ح.  ر  ر

 . راععرق  جععع  ذي لعر كاي  راعا م.مفاىيم أ ا ي  في تقني  اانانو(. 6192اؤرد.    راعاع ي
 . راقعىعى   عم راكتا.علم اانفس االجتماعي(. 9644زىعرن  حعع   ة  راتالم  

ردلؤسبع  علوم باامرحل  اإلع ادي  على ضوء بعض مفاىيم اانانو تكنواوجي.تقويم منهج اام(. 6116راتي  زلم .    راتع  
 تح  ع ردلنعىج را ررإي  بن رألصعا  وردلععصعى. -راعامي رحلعدي وراعشع ن

ب وا   اانانو تكنواوجي عاام صغير ومستقحل كحير  مق م  في فهم علم اانانو تكنواوجي.م(. 6116إالع   صفعا.  
 را رر راععبي  ااعا م ةعشعون.
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برنامج مقترح في علوم وتكنواوجيا ااندانو وأثدره فدي تنميد  ااتحصديل وفهدم طحيعد  ااعلدم م(. 6194آ عا حتن.    صع 
 .913 -24(. 3 93رجلمعي  ردلصع   اارتبي  راعماي .  واتخاذ ااقرار ا ى ااطااح  معلم  ااعلوم بكلي  ااحنات.

 راع عض  عكتة  راعش . ااقياس اانفسي وااتربوي.(. 9664راعمحن.  راحع عي   ة  
بكليدددات ااتربيددد  بمفددداىيم ااندددانو تكنوادددوجي وعدددي ااطدددالب اامعلمدددين شدددعح  ااعلدددوم اازراعيددد  م(. 6193زلمددد د.    طدددو

 .329 -394(. 4  92رلا  راعا م رارتب    ورانفتي . جععع  راةحع ن.  وتطحيقاتها اامتع دة.
 مددعن  درر  ااححددث ااعلمددي مفهومددو وأدواتددو وأ دداايحو.(. 6113لددعن؛  ةدد  رحلددر  كع دد ؛  د س   ةدد  راددعمحن.   ةيد را  ذو 

 رافكع ااحةع   ورانشع.
. جدد ىع ععا عددعا راشددعق تطحيقددات تكنواوجيددا اانددانو  ددتفي  ااحشددري  فددي مختلددن اامجدداالت(. م 6116  زلمدد . راعمددعي 

 .ردلتح ىرجععررا راععبي  رةوإ  راتحلعر  . 
. راتدددع د    رألعدددن ورحليدددعى. تكنواوجيدددا ااندددانو مفهومهددداه تطحيقاتهددداه مخاطرىدددا ااحيئيددد  وااصدددحي (. 6192خعاددد .   راعنددعةزى 

43 464 .)916- 914. 
درجدد  ااددوعي بتكنواوجيددا اانددانو ادد ى معلمددي ااتكنواوجيددا وأثددر وحدد ة مقترحدد  فددي تنميدد  (. م6194.   يددعد  اددؤرد إمسع يددل
(. 9  69ااتددحن  رلادد  جعععدد  رأللصددا.  .اامعرفددي واارضددا عددن ااددتعلم ادد ى طلحدد  جامعدد  االقصددى بغددزةااتحصدديل 

942 -694 . 
درا   فعااي  برنامج ت ريحي مقترح في تنمي  ااوعي بااقضايا اامرتحط  بعلم اانانو (. 6192  رحبي؛ وراععاج  ععىع.   ايعن

 .66-6(. 94رجملا  راععبي  اارتبي  راعامي  وراتقني .   .واالتجاىات نحوىا ا ى طلحو اامرحل  اا انوي 
مددد ى اخدددتالل ااخصدددائص ااسددديكومتري  ألداة ااقيددداس فدددي ضدددوء تغددداير عددد د بددد ائل (. 6114را ععدد ي  إدددعي  حتدددن.  

 .. دررإ  حعا . عقيعس ايكعا. رإعا  ععجتت  ل  عنش رى. جععع  رم راقعى  كاي  رارتبي اال تجاب  واامرحل  اا را ي 
متطلحات اانانو تكنواوجي اامتضمن  في كتب ااكيمياء المرحلد  اا انويد  ومد ى اكتسداب (. 6193ى  ل ةةيل.    ليع و

 رإعا  ععجتت  ل  عنش رى. لزى  رجلععع  رةإالعي . طلح  ااصن ااحادي عشر اها.
مددنهج م(. 6191راقححددعين  إددعم إددعي ؛ وراعددعععي  أمحدد  إددعم؛ وآل عددذىا  ععدد ي زلمدد ؛ وراعمددع  بدد ررن  ةدد  راددعمحن.  

 راع عض  عكتة  ردلاك اه  را طني .  .SPSSااححث في ااعلوم ااسلوكي  مع تطحيقات 
االفتراضددي وأثددره فددي تنميدد   برنددامج مقتددرح فددي اانددانو تكنواددوجي قددائم علددى اامعمددلم(. 6195 ةدد   ة راصددم .    زلمدد 

 .219-349(. 91  96. رلا  راةح  راعامي يف رارتبي . جععع   ن مشس. اامفاىيم ااعلمي  اطالب ااتربي 
برنامج مقترح في علوم وتكنواوجيا اانانو وأثرة في تنميد  ااتحصديل وتقد ير ااعلدم وااعلمداء (. 6194زلم   عنعل  ادي.  

. عصددع  رلادد  كايدد  رارتبيدد  بهنإددي ط. األقسددام ااعلميدد  بكليدد  ااتربيدد  بجامعدد  حفددر ااحدداطنواتخدداذ ااقددرار ادد ى طااحددات 
44 2 .)46- 55. 
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فاعلي  درا   مساق " تكنواوجيدا اامدواد اانانويد " فدي اكتسداب أ ا ديات ااندانو تكنوادوجي م(. 6194آععل.    عاكعوي
 .445 -464(. 4  94رجملا  رألردةي  يف راعا م رارتب   .  واالتجاه نحوىا.

 (.64. رلا  رألثع. د تمرب  رؤي  منهجي  في تعليم االغ  ااعربي (. 6193عنص ر  أع ى.  
  معن  درر رافعلعن. علم اانفس ااتربوي.(. 6114   ة  رجملي .  ةش ريت
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

233 

 

 
 
 

 

 

ة   ز العالمث  ي  ىء المعاي 
ي  ض 

ة  ف  مث 
ن  ات  الث  طلث  ل مت 

ي  ظ 
ات  معلمي  العلىم ف  اي  كف 

ع  ب 
ن  ة  ي  ث  مدي  ز معلمات  العلىم ب  ظ  هة  ن   من وج 

 

 
 

.
 
حي  أ

مان ألصب  اف  عث   عف 
.
 
حي  أ

مان ألصب  ه عث  ي 
 وف 

ع ب 
ن  م ي  علث 

دأرة  ت   أ 
 
 
 
 
 



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المستخلص
٘تثلت أىداؼ للدراسة يف التعرؼ على الكفايات الالزمة دلعلمي العلـو قي ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت 

مت استخداـ ادلنهج الوصفي حيث ك  العادلية من كجهة نظر معلمات العلـو ٔتدينة ينبع )الًتبوية، التدريسية، التقنية(.
( مغلمة من معلمات العلـو ٔتدينة ينبع. كلتحليل ٕٓٓة الدراسة النهائية من )يتناسب مع أىداؼ الدراسة. كتكونت عين

بيانات الدراسة استخدمت الباحثة ادلتوسطات احلسابية، كاالضلرافات ادلعيارية، كمعامل الثبات الفا كركنباخ، كمعامل 
 ا:كخلصت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كاف من أمهه االرتباط بَتسوف، كاختبار ت.

ٖتديد قائمة بالكفايات الالزمة دلعلمي العلـو قي ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية من كجهة نظر معلمات  -ٔ
 العلـو ٔتدينة ينبع.

 أف الكفايات الًتبوية الالزمة دلعلمي العلـو قي ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية جاءت بدرجة عالية جدان. -ٕ
الكفايات التدريسية الالزمة دلعلمي العلـو قي ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية جاءت بدرجة عالية أف  -ٖ

 جدان.
 أف الكفايات التقنية الالزمة دلعلمي العلـو قي ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية جاءت بدرجة عالية. -ٗ
 ستجابات ادلعلمات عينة الدراسة تعزل متغَت اخلربة كادلؤىل العلمي.ال توجد فركؽ دالة إحصائيان بُت متوسط ا -٘

ABSTRACT 
The objectives of the study were to identify the necessary competencies for 

Science teachers under development requirements in view of global standards from 

perspective of Science teachers in Yanbu ( Eduacational , Teaching , Technical ). 

Descriptive method were used where it is appropriate to the study objectives . The final 

study sample consisted of (200) teachers from the Science teachers in Yanbu . And to 

analyze the study data , the researcher used arithmetic averages , standard deviations , 

stability coefficient Alpha Kronbach , Pearson correlation coefficient and tests   . The 

study concluded a set of results was the most important of them  :  
1- Define a list of competencies required for Scince teachers under development requirements 

in view of global standards from the perspective of Science teachers in Yanbu   .  

2- That the necessary educational competencies for Science teachers under development 

requirements in view of global standards from the perspective of Science teachers in Yanbu 

came to a very high degree . 

3- That the necessary teaching competencies for Science teachers under development 

requirements in view of global standards from the perspective of Science teachers in Yanbu 

came to a very high degree . 

4- That the necessary technical competencies for Science teachers under development 

requirements in view of global standards from the perspective of Science teachers in Yanbu 

came to a high degree   .  

5- There are no statistically significant differences between the mean responses of the study 

sample parameters attributed to variable experience and scientific qualification  .  

 



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

235 

 المقدمة:
يشهد العامل اليـو تطورات عديدة يف سلتلف جوانب احلياة؛ شلا أثر بشكل كاضح على أدكار ككظائف 

ٔتختلف مستوياهتا كأنواعها، كنتيجة لذلك ظهرت حركات تنادم بإصالحات تربوية تعليمية ادلؤسسات التعليمية 
 كاالىتماـ بكفايات ادلعلمُت يف ضوء ادلعايَت العادلية للتميز يف األداء.

كيف ضوء تلك التوجهات العادلية للتعليم مع مطلع القرف الواحد كالعشرين بات التحوؿ الوظيفي النوعي للتعليم 
ـ مطلبان ملحان، ليس لتعميق كتطوير كظائفها فحسب بل كلتجسيد دكرىا الريادم كادلؤثر يف اجملتمع كمواءمتو مع إيقاع العا

العصر كمستجداتو. كبالتايل مل يعد مقبوالن يف الوقت احلاضر لدل كثَت من األكساط االجتماعية كاالقتصادية كحىت 
األساسية خاصة كظيفة التدريس يف سياؽ األمناط التقليدية، كذلك دلا  األكادديية أف ٘تارس مؤسسات التعليم كظائفها

يكتسبو التدريس من أمهية باعتباره يأيت يف مقدمة الوظائف الرئيسة ذلذه ادلؤسسات اليت تسهم يف تكوين رأس ادلاؿ 
ى مع التوجهات كادلتغَتات ادلعاصرة ادلعريف، كتنمية ادلوارد البشرية كمواءمتها مع ادلتطلبات التنموية كسوؽ العمل كٔتا يتالق

 ـ(. ٜٕٓٓلدكرىا الريادم لإلسهاـ يف التنمية ادلستدامة جملتمع ادلعرفة )حتناكم، 
ادلفاىيم احلديثة لًتبية ادلعلمُت على الكفايات على ادلعلم كمرب ككمعدؿ للسلوؾ ككمعاجل كفء،  تركزك 

؛ ألف متػجددان  لو دلواكبة ادلستجدات يف ادلػعػرفة، كليػكوف نػاميان ككذلك تركز على استنباط رلموعة من الكفايات اليت تؤى
 ـ(.ٕٙٓٓمنػوه يف ادلػهنة مرتبػط بنموه العػلػمي كادلهٍت )العصيمي، 

ق( أف فكرة إعداد ادلعلم على أساس الكفايات تستند على ٖتليل الوظائف كادلهاـ ٕٛٗٔالعنزم ) تكأكرد
 رلمػوعػة من الكفػايات جيب على الطالب ادلعلمُت إتقاهنا قبل التخرج. ادلطلوبة من ادلعلم بعد ٗترجو، إىل

كشلا يؤكد االىتماـ بالتطوير ادلهٍت للمعلم دعوات عقد ادلؤ٘ترات كاللقاءات احمللية كالعربية كمن بينها: مؤ٘تر 
لى أمهية تطوير ادلعلم مهنيان كفقان ـ( بعنواف" تقوية دكر ادلعلم يف عامل متغَت" كالذم أكد عٕٙٔٓاليونسكو الدكيل للًتبية )

 الحتياجاتو اخلاصة.
كجاء يف أىداؼ ميثاؽ أخالقيات مهنة التعليم لوزارة الًتبية كالتعليم بادلملكة العربية السعودية توعية ادلعلم بأمهية 

ادلستمرة للمعلم منهجان يف  ادلهنية كدكره يف بناء مستقبل كطنو، كاعتماد النمو ادلهٍت كواجب أساس كاعتبار الثقافة الذاتية
احلياة كتنمية معارفو كمهارتو من خالؿ االنقطاع بكل جديد يف رلالو ادلهٍت، كتنمية الدافعية حلب التعلم الذايت ادلستمر 

 كشلارستو عمليان.
كعليو فقد ركزت الربامج القائمة على مدخل الكفايات التدريسية على األدكار اليت يقـو هبا معلمي العلـو 

 كٖتديد الكفايات ادلطلوبة للقياـ هبذه األدكار ككذلك ٖتديد ادلعايَت كالطرائق اليت سيتم يف ضوئها تقييم أداء ادلعلم.
لذا فإف مجيع معلمي العلـو ْتاجة للتطوير ادلهٍت لرفع كفاءة العملية التعليمية، ك٘تكُت صلتهم من مهارات 

يت ىذه الدراسة زلاكلة ٖتديد كفايات معلمي العلـو الالـز توافرىا لتحقيق التعلم كأساليب التدريس ادلختلفة، كمن ىنا تأ
 متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت العالية.
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 :وأسئلتها مشكلة الدراسة
 السؤاؿ الرئيسي اآليت:ٖتددت مشكلة الدراسة يف 

ة نظر معلمات العلوم بمدينة ما كفايات معلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية في ضوء المعايير العالمية من وجه
 ينبع؟

 وتتفرع منو األسئلة التالية:
ما الكفايات التدريسية الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية من كجهة نظر  -ٔ

 معلمات العلـو ٔتدينة ينبع؟
يف ضوء ادلعايَت العادلية من كجهة نظر معلمات ما الكفايات الًتبوية الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية  -ٕ

 العلـو ٔتدينة ينبع؟ 
ما الكفايات التقنية الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية من كجهة نظر معلمات  -ٖ

 العلـو ٔتدينة ينبع؟
 أىداف الدارسة:

الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت التعرؼ على الكفايات  الدراسة احلالية إىل تىدف
 العادلية من كجهة نظر معلمات العلـو ٔتدينة ينبع )الًتبوية، التدريسية، التقنية(.

 أىمية الدراسة:
 أمهية الدراسة احلالية فيما يلي:تتمثل 
التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية يف عصر تقدمي طرح فكرم عن الكفايات الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات  -

 ادلعرفة، كدرجة أمهيتها كمتطلبات ٖتقيقها.
قد تسهم الدراسة يف إعطاء القيادات الًتبوية يف مواقع اٗتاذ القرار يف كزارة التعليم معلومات عن مدل أمهيو  -

 ادلية.الكفايات الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت الع
قد تسهم ىذه الدراسة بقياـ صناع القرار بوزارة التعليم يف كضع اخلطط االسًتاتيجية كاألنظمة اليت تسهم يف  -

تطوير تطبيق الكفايات الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية، كتنمية قدراهتم ٔتا 
لظركؼ احمليطة ٔتدارسهم ٔتا يتوافق مع تطلعات اخلطط االسًتاتيجية لوزارة يتناسب مع خرباهتم اإلدارية كالعلمية كا

 التعليم.
 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة احلالية على احلدكد التالية: 
أكالن: احلدكد ادلوضوعية: اقتصر موضوع الدراسة على الكفايات الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية يف ضوء 

 لعادلية )الًتبوية، التدريسية، التقنية(.ادلعايَت ا



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

237 

ثانيان: احلدكد البشرية: ٘تثلت يف معلمات العلـو ٔتحافظة ينبع ّتميع ادلراحل الدراسية، كادلوجوات على رأس العمل أثناء 
 توزيع أداة الدراسة.

 ثالثان: احلدكد ادلكانية: اقتصرت الدراسة على مدارس تعليم البنات ٔتدينة ينبع.
 ق.ٖٛٗٔ: احلدكد الزمانية: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي األكؿ من العاـ الدراسي رابعان 

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
 ( Khayma.com) الكفايات -

إذا الكفاية لغة : الكفاية يف اللغة معناىا االستغناء عن غَته فنقوؿ كفئ الشئ يكفى كفاية فو كاٍؼ ، ككفى يكفي كفاية 
قاـ باالمر كيقاؿ كفا لك األمر أم حسبك ، كيفرؽ ادلعجم الوسيط بُت الكفاية كالكفاءة فيعرؼ الكفاءة على أهنا 

 ادلماثلة يف القوة البشرية كأما الكفاية فيعرفها على أهنا كفاية الشئ إذا استغٌت بو عن غَته فهو كاؼ .
 ادلعٍت االصطالحي للكفاية :

لدل مراجعة األدب الًتبوم ادلتعلق بادلوضوع، إالَّ أننا نستطيع أف نؤكد  الكفاية الذم ُيالحظ تعدد تعريفات الرغم منب
( كمفلح ٜٜٗٔأف ذلك مل يؤد إىل اختالؼ كبَت حوؿ ٖتديد مفهـو الكفاية، مثل ما يشَت إليو كل من الناقة )

(، فإف ىناؾ عددان من اخلصائص ٕ٘ٓٓ(، كحىت كإف ُكجد اختالؼ بُت ىذه التعريفات، كما يؤكده التومي )ٜٜٛٔ)
 اليت تتفق حوذلا معظم التعريفات.

 كسنعرض فيما يأيت عددان من ىذه التعريفات:
.((: يعرؼ ىذاف الباحثاف الكفاية بأهنا: " Howsam, R.B & Houston, Rتعريف ىاكساـ كىوستوف  -

قدرة يستخدمها الفرد بغية ٖتقيق نتاج (، فهي ٕٔ، صٖٜٛٔالقدرة على  عمل شيء أك إحداث نتاج متوقع" )مرعي
 مرغوب فيو يف ميداف ما.

: "ىي القدرة على إصلاز النتائج ادلرغوبة مع اقتصاد يف اجلهد كالوقت كالنفقات Goodتعريف كود )) -   
وقت (، إف القدرة على إصلاز النتاجات ادلرغوبة ال حيقق الكفاية إالَّ يف ظل االقتصاد يف الٕٛ، صٖٕٓٓ)الفتالكم

 كاجلهد كالنفقات.
(:  "ىي القدرة على أداء عمل أك مهمة ما بفاعلية، أم بأقل ما ديكن من اجلهد كالتكلفة، ٜٜٙٔتعريف صقر) -

 (.ٙ٘، صٜٜٛٔكبأقصى ما ديكن من األثر")غازم مفلح
معينة  الكفاية بكوهنا "تعبَت عن القدرة على إصلاز مهمةLandsheere,V)   (Deكتعرؼ فيفياف دكالندشَت – 

بشكل مرض"، فالكفاية هبذا ادلعٌت ىي سلوؾ، كلكنو ليس رلرد ردكد أفعاؿ غدية كعضلية، كلكنو أنشطة كمهاـ ذلا 
 قصد، كىذا ما أضافو كل من "تَتماف" ك"ىل" من معٌت للسلوؾ يف إطار السلوكية احلديثة.
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تكوف زلتواىا من معارؼ كمهارات كقدرات تعريف الدريج: "قدرات مكتسبة تسمح بالسلوؾ كالعمل يف سياؽ معُت، كي 
كإتاىات مندرلة بشكل مركب، كما يقـو الفرد الذم اكتسبها بتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما كحلها يف كضعية 

 (.ٙٔ، صٖٕٓٓزلددة" )الدريج
يجيات، تعريف التومي: "الكفاية عبارة عن رلموعة من ادلوارد الذاتية )معارؼ، مهارات، قدرات،سلوكات، اسًتات

تقوديات...( كاليت تنتظم يف شكل بناء مركب )نسق( يتيح القدرة على تعبئتها كدرلها كٖتويلها يف كضعيات زلددة كيف 
 (.ٖٙ، صٕ٘ٓٓكقت مناسب إىل إصلاز مالئم" )التومي

(:"ىي قدرة الشخص على تفعيل موارد معرفية سلتلفة دلواجهة نوع زلدد من ٜٜٜٔ ,Perrenoudتعريف بَتينو)
 لوضعيات".  ا

:" CEPEC( : يف إطار أعماؿ مركز الدراسات البيداغوجية للتجريب كاإلرشاد Gillet,Pتعريف بيَت جيللي )
داخل فئة من الوضعيات –الكفاية نسق من ادلعارؼ ادلفاىيمية كادلهارية، اليت تنتظم على شكل خطاطات إجرائية ٘تكن 

(، كمن خصائص الكفاية ٜ٘، صٖٕٓٓها بإصلاز)أداء( مالئم )الدريجادلشكلة كحل-من التعرؼ على ادلهمة -)ادلواقف(
 .حسب  ىذا التصور أهنا غَت قابلة للقياس كادلالحظة يف حد ذاهتا، باعتبار أهنا قدرات كامنة

ظتها كتعرفها الباحثة اجرائيان باهنا باهنا رلموعة من القدرات كادلهارات اليت جيب أف تتوفر لدل معلمة العلـو كديكن مالح
 كقياسها كاليت ٕتعلها قادرة على ٖتقيق األىداؼ التعليمية هبذه ادلرحلة بأفضل صورة شلكنة . 

 (Requirements Gatheringمتطلبات )  -2
 بارة عن حاجة فيزيائية أك كظيفية موثقة جيب على منتج أك خدمة ما أف تؤديو أك ٖتتويو.ع

 تصنيف الكفايات :-
  :للمعلم يف االدب الًتبوم إىلتصنف الكفايات الالزمة 

 كفايات ترتبط بادلعارؼ-ٔ
 كفايات ترتبط باالداء -ٕ
 كفايات ترتبط بالنواتج -ٖ

بينما أشار بعض الًتبويُت إىل تصنيفات أخرل كمن بينهم يسرل السيد الذم أشار إىل أف ىناؾ أربعة أنواع من الكفايات 
 ادلهنية ىي :

 دلعلومات كادلهارات العقلِت الضركرية ألداء الفرد ادلعلم يف شىت رلاالت عملو.الكفايات ادلعرفية كتشَت إىل ا-ٔ
الكفايات الوجدانية كتشَت إىل استعداد الفرد ادلعلم كميولو كإتاىاتو كقيمتو كمعتقداتو كىذه الكفايات تغطى جوانب -ٕ

 تعليم ( متعددة مثل حساسبة الفرد )ادلعلم ( كثقتو بنفسو كإتاىاتو ضلو ادلهنة )ال
الكفايات االدائية كتشَت إىل كفايات األداء اليت يظهرىا الفرد (ادلعلم (كتتضمن ادلهارات النفس حركية كتوظيف  -ٖ

 كسائل التكنولوجيا  كاجراء العركض العملية كأداء ىذه ادلهارات يعتمد على ماحصلو الفرد من كفايات معرفية .
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 أنواع :ثالثة الباحثة اجرائيان باهنا  تقسمها ك 
 (:(Educational competenciesالكفايات التربوية  -1

عند التعامل مع الطلبة من الناحية الًتبوية كالسلوؾ ، ك يشمل ذلك ادلهارات اخلاصة  اجلانب الًتبوم نقصد هبا ادلهارة يف 
 اإلنساين .

 Teaching competencies) الكفايات التدريسة )-2
التدريس إىل أهنا )تلك ادلقدرة ادلتكاملة اليت تشمل رلمل مفردات ادلعرفة كادلهارات  يذىب درة يف تعريف الكفاية يف

 كاالٕتاىات الالزمة ألداء مهمة ما ، أك مجلة مًتابطة من ادلهاـ احملددة بنجاح كفاعلية (
 (Technological competenciesالكفايات التكنولوجية ) -ٖ

بتفعيل كإنتاج كإدارة التقنية  كمواكبة عصر ك يشمل ذلك ادلهارات اخلاصة  ،اجلوانب التقنية نقصد هبا ادلهارة يف 
 . التكنولوجيا 

 أدبيات الدراسة:
 أواًل: اإلطار النظري:

 :الكفايات وتقويم أداء المعلم
بإعداده،  يعترب مفهـو الكفايات من أكثر ادلصطلحات ارتباطا بتقومي أداء ادلعلم على الرغم من أف نشأتو ارتبطت أصالن 

فالكفايات ليست لإلعداد فقط كلكنها ٘تتد إىل تقومي ادلعلمُت ْتيث ديكن توظيف الكفايات ” كما سبقت اإلشارة، 
 (. ٔ: ٖٕٓٓاحلذيفي ” ) الالزمة إلعداد ادلعلم يف كضع آلية مقننة ديكن االستفادة منها يف تقومي ادلعلم

كفاية ديكن حصرىا من خالؿ ما يقـو بو الفرد من إصلازات فال( ” ٖٕٔ،  ٕ٘ٓٓكيؤكد على ذلك )سكر كاخلزندار 
 ”كاليت تعترب مؤشران على حصوؿ الكفاية كٖتققها كتصبح يف نفس الوقت معيارا للحكم عليو
 بالتايل :كمن ادلربرات اليت ديكن أف تدعم استخداـ الكفايات يف تقومي أداء ادلعلم التدريسي تتمثل 

يقـو هبا اإلشراؼ الًتبوم لتقومي أداء ادلعلم ٔتعايَت موضوعية تعتمد على اختبارات   دعم ادلالحظات الصفية اليت-ٔ
 كفايات ادلعلمُت ادلقننة.

 ربط الربامج التدريبية للمعلمُت اليت تقدمها الوزارة كإدارات التعليم بتحديد علمي الحتياجاهتم التدريبية.-ٕ
يستطيع ادلعلم بالرجوع إليها، تقومي أدائو ذاتيا، بالكشف عن مدل توفر كوهنا معايَت للممارسة التدريسية اجليدة كاليت -ٖ

 شركط األداء اجليد كالعمل على تطوير مهاراتو فيعزز اجلوانب اإلجيابية كيعدؿ اجلوانب السلبية.
ؿ عبد ٖتدد األدبيات الًتبوية العديد من اخلصائص اليت جيب أف يتصف هبا التقومي القائم على الكفايات منها )كما

 (  ٖ٘: ٕ٘ٓٓاحلميد زيتوف 
ٖتديد الكفايات، كمن مث قياسها، حيث جيب أف تكوف على شكل رلموعات سلوكية ألف سلوكيات التدريس داخل -ٔ

 الصف ال تظهر كمفردات سلوكية مفككة، بل كمجموعة من السلوكيات ادلتتابعة كادلًتابطة بعالقة ما.
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 علم على ضوئها من األدكار ادلتعددة للمعلم.جيب أف ُتشتق الكفايات اليت يُقـو ادل-ٕ
 ف يكوف ادلعلم على علم بالكفايات اليت سُيقوَّـ على أساسها كعلى الكيفية اإلجرائية الستخدامها يف تقوديو.أجيب -ٖ
 إعداد المعلم في ضوء مفهوم الكفايات: 

القرف العشرين، كجاءت استجابة لعدد إف حركة تربية ادلعلمُت ادلبنية على الكفايات ظهرت يف السبعينات من 
من األسباب، كمنها ظهور النقد ادلوجو لالٕتاىات التقليدية لربامج إعداد ادلعلمُت كظهور مبدأ ٖتديد ادلسئولية بالنسبة 

ثة يف للمشتغلُت يف العملية الًتبوية، كأف من أسباب ظهور ىذا االٕتػاه التػطػور التكنولوجي، كاستخداـ التكنولوجيا احلدي
شلا تطلب إتقاف ادلعلم لكفايات متعددة حىت يتمكن من أداء عملو على أكمل كجو )سكر كاخلزندار،  ؛اجملاؿ الًتبوم

 ـ(.ٕ٘ٓٓ
 ف إعداد ادلعلم يف ضوء الكفايات يعٍت:أـ( ٕٙٓٓكأكضح شريف )

 علم ذلا.ٖتديد الكفايات ادلطلوبة من ادلعلم يف برنامج اإلعداد بشكل كاضح حىت نضمن ٖتقيق ادل -
تدريب ادلعلم على األداء كادلمارسة على عكس ما ىو معركؼ يف برنامج اإلعداد التقليدية ادلبنية على أساس  -

 ادلعارؼ النظرية.
 تزكيد برنامج اإلعداد ٓتربات تعليمية يف شكل كفايات زلددة تساعد ادلعلم على أداء أدكاره التعليمية اجلديدة. -
 ػعيار الذم سيتم ٔتػوجبو تقػومي كفػايات ادلػعلػم.تزكيػد برنامػج اإلعػداد بادل -

 أساليب تحديد الكفايات: 
 تعددت أساليب الباحثين والخبراء في تحديد الكفايات، ومن أكثر ىذه األساليب شيوعاً مايلي:

 ترمجة زلتول ادلقررات الدراسية احلالية إىل كفايات ينبغي أف تتوفر عند ادلعلم الذم يضطلع ٔتسئولية تدريسها.  -ٔ
 دكار ادلعلم مث يًتجم ىذا الوصف إىل كفايات يتدرب عليها. ٖتليل ادلهمة كيقصد بذلك الوصف الدقيق أل -ٕ
كفايات جيب أف تتوافر عند ادلعلم الذم يتصل   دراسة حاجات التالميذ كقيمهم كطموحاهتم كترمجة ىذا كلو إىل -ٖ

 هبم. 
تقدير االحتياجات كيقصد بذلك دراسة اجملتمع احمليط بادلدرسة كتعرؼ متطلباتو كٖتديد ادلهارات الالـز توافرىا  -ٗ

 مث ترمجة ىذا كلو إىل كفايات ينبغي أف تتوافر عند معلمي ادلدرسة.  ،عند ادلتخرجُت ألداء كظائفهم يف رلتمعهم
 التصور النظرم دلهنة التدريس كالتحليل ادلنطقي ألبعاد ىذا التصور. -٘
تصنيف اجملاالت يف عناقيد يضم كل منها عددان من اجملاالت ذات ادلوضوع ادلشًتؾ مستخلصان منها ما يشًتؾ  -ٙ

 ـ(.ٕ٘ٓٓبينها من أمور تًتجم بعد ذلك إىل كفايات للمعلمُت )سكر كاخلزندار، 
 المعاصرة لمعلمي العلوم:المتطلبات المهنية 

 ديكن ٖتديد ادلتطلبات ادلهنية ادلعاصرة اخلاصة باجلانب األكادديي كالًتبوم كالثقايف دلعلمي العلـو فيما يلي:



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
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دلامو بأساسياهتا، كامتالؾ قاعدة متعمقة من ادلعرفة يف رلاؿ ٗتصصو كيف مجيع اجملاالت ادلعرفية إامتالؾ ادلعرفة ك  .1
 األخرل.

 االىتماـ بالدراسات البينية جملاالت ادلعرفة ادلختلفة اليت تربط بُت أكثر من ٗتصص يف كقت كاحد.القدرة على  .2
القدرة على االختيار كاالنتقاء من بُت البدائل ادلعلوماتية ادلتاحة، كالقدرة على إصدار األحكاـ على بعض القضايا  .3

 دلعلوماتية كبُت القطاعات اجملتمعية األخرل.ادلطركحة، كفهمو للطبيعة ادلعقدة للعالقات ادلتبادلة بُت ا
 القدرة على إجادة معاجلة ادلعلومات كالرقابة الذاتية كاحلكم على نوعية ادلعلومات كتقوديها بأسلوب نقدم. .4
 ت ادلرتبطة بكيفية تنظيم الوقت كادارتو.االقدرة على التوجيو كاإلرشاد النفسي ادلناسب كاكتساب ادلهار  .5
مل مع العوامل االفًتاضية، كيتطلب ىذا اكتساب بعض ادلهارات كادلعارؼ منها: مهارات احلوار عن القدرة على التعا .6

 بعد، كمهارات التفاعل مع نظم الواقع االفًتاضي.
 اإلدلاـ بقدر مناسب من الثقافة ادلعلوماتية للتعامل مع احلاسب كتقنية ادلعلومات. .7
تفعيل الربيد اإللكًتكين للتواصل مع طالبو، كتشجيع ك ،دة منهاامتالؾ مهارة استخداـ شبكة اإلنًتنت كاالستفا .8

الطالب على تصميم صفحات تعليمية خاصة هبم على الشبكة لعرض الربامج التعليمية كادلعلوماتية )العاجز كالبنا، 
 (.ٕٔـ: ٕٕٔٓ

 التدريس الفعال لمعلمي العلوم وفق متطلبات التنمية المعاصرة:
 الذم حيقق من خاللو متطلبات التنمية دلعلمي العلـو ٔتا يلي:ديتاز التدريس الفعاؿ 

 مشوؿ مجيع أركاف التدريس يف ادلواقف التعليمية كترابط كتكامل تصميم ادلوقف التدريسي كتنفيذه. .ٔ
 ٖتسُت مستمر يف أساليب التدريس كاألنشطة الًتبوية كٗتطيط كتنظيم كٖتليل األنشطة التعليمية. .ٕ
 كليس رلرد اكتشافو. ٕتنب الوقوع يف اخلطأ .ٖ
 إحداث تغيَت فكرم كسلوكي لدل التالميذ ٔتا يتوافق مع مقومات العمل الًتبوم. .ٗ
 اعتماد التقومي الذايت يف العمل كٖتسُت العمل اجلماعي ادلستمر. .٘
 ـ(.ٕٔٓٓدارة الفصل بأسلوب دديقراطي )عبد السالـ، إٖتقيق جودة مجيع جوانب األداء التدريسي ك  .ٙ

 أما أداء معلم العلـو التدريسي فإنو يتضمن ما يلي: 
التخطيط طواؿ العاـ: كيعد ىذا ىو اخلطوة األكىل لربط نتائج ادلتعلمُت مع أداء معلميهم كمؤشر لألداء الذم  .1

 ديثل اذلدؼ ادلرغوب ٖتقيقو.
ادلستخدمة كتقدديها  ٖتديد االسًتاتيجيات التدريسية: كذلك دلطابقة مؤشرات األداء باسًتاتيجيات التدريس .2

 للمتعلمُت.
بد أف تتطابق األساليب ادلستخدمة لتقومي مؤشرات األداء مع اسًتاتيجيات التدريس  آليات التقومي: ال .3

 ـ(.ٕٚٓٓادلستخدمة، كأف يكوف التقومي حقيقيان كصادقان يقيس فعالن اذلدؼ ادلراد قياسو )زغلوؿ كعبد العزيز، 



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
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 عايير العالمية: أدوار معلمي العلوم في ضوء الم
 بالنظر إىل أدكار معلم العلـو صلد تشابو كبَت مع أداء ادلعلم التدريسي يف ضوء اجلودة الشاملة حيث تتضمن ما يلي:

ادلشاركة يف ٗتطيط ادلنهج كٗتطيط ادلواقف التدريسية كيتطلب: التخطيط للمنهج، كالوحدة الدراسية، كالدركس  .ٔ
 .ليمية الالزمة للدركس اليوميةاليومية، كاألنشطة كالوسائل التع

هتم، كصياغة أىداؼ الدرس، كٖتديد أساليب كمداخل كاسًتاتيجيات التدريس، ادراسة مستول ادلتعلمُت كقدر  .ٕ
 كأساليب ككسائل التقومي.

تقدمي ثارة تفكَتىم، ك إتنفيذ ادلنهج كيتطلب: توفَت التجهيزات كادلواد الالزمة للتعلم، كهتيئة عقوؿ ادلتعلمُت للتعلم ك  .ٖ
ادلعلومات كاألفكار الرئيسية للدرس، كتوجيو ادلتعلمُت إىل األساليب كاالسًتاتيجيات اليت يستخدموهنا، كمساعدة 

دارة إت الًتبوية ادلتنوعة، تعزيز التعلم، ك اادلتعلمُت يف بناء معلوماهتم كمعارفهم كٖتقيق األىداؼ كاكتساب اخلرب 
 وىم.الصف كضبطو، كتقومي تعلم ادلتعلمُت كمن

تقومي ادلنهج كمنو ادلتعلمُت كيتطلب ىذا الدكر أف يأخذ معلم العلـو يف اعتباره أف يكوف التقومي مستمران )شريف،  .ٗ
 (.٘ٗـ: ٕٙٓٓ

 ثانياً: الدراسات السابقــة:
( بدراسة ىدفت إىل تقدمي تصور مقًتح إلعداد معلم العلـو يف ضوء معايَت اجلودة ٕٙٔٓقامت العتييب )

، ك أساليب شلارسة  كٖتديد الشاملة العلـو للكفايات معلم قائمة بالكفايات األساسية كالفرعية الالزمة إلعداد معلم العلـو
األساسية كالفرعية، كمت استخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي ك٘تثلت أداة الدراسة يف قائمة بكفايات معلم العلـو كقياسها يف 

كأظهرت نتائج الدراسة  .معة رلاالت ىي: التخطيط كالتنفيذ كالتقومي كمهنية ادلعلضوء اجلودة الشاملة، كاشتملت على أرب
ارتفاع نسبة االتفاؽ حوؿ أمهية كمدل انتماء الكفاية للمعيار الذم تندرج ٖتتو، كمت التوصل إىل رلموعة من الكفايات 

كمن خالؿ الكفايات اليت مت  %( مناسبة لألخذ باألسلوب ادلناسب لقياس الكفايات،٘ٚكاعتبار نسب االتفاؽ )
 التوصل إليها مت كضع تصور مقًتح لكفايات معلم العلـو كقياسها يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة.

ق( دراسة ىدفت إىل التعرؼ على كفايات معلمات العلـو الالزمة لتدريس ادلناىج ٖٗٗٔكأجرت الوىابة )
 حيتجن للتدريب عليها، مث بناء برنامج تدرييب مقًتح يف ىذا الصدد، ادلطوره بادلرحلة ادلتوسطة، كٖتديد الكفايات الاليت

 كالتعرؼ على فاعلية ىذا الربنامج يف تنمية كفايات معلمات العلـو الالزمة لتدريس ادلناىج ادلطوره بادلرحلة ادلتوسطة.
ـ الالزمة لتدريس ادلناىج ادلطوره كتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: التوصل إىل قائمة كفايات الزمة دلعلمات العلو 

بادلرحلة ادلتوسطة توزعت على ثالث رلاالت )التخصصية كادلهنية كالثقافية(، كأف الربنامج التدرييب ادلقًتح أسهم يف تنمية  
ة، كما كل من الكفايات التخصصية كادلهنية كالثقافية لدل معلمات العلـو الالزمة لتدريس ادلناىج ادلطوره بادلرحلة ادلتوسط

 حقق الربنامج فعالية مقبولة علميان يف تنمية كفايات معلمات العلـو الالزمة لتدريس ادلناىج ادلطوره بادلرحلة ادلتوسطة.
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ـ( ىدفت دراستو إىل التعرؼ على درجة تقدير معلمي العلـو ألمهية الكفايات التكنولوجية ٕٓٔٓأما دكمي )
نس، كادلؤىل العلمي، كسنوات اخلربة، كالتخصص العلمي، كأثر دراسة مساؽ التعليمية يف ضوء بعض ادلتغَتات مثل: اجل

عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان يف تقدير أفراد عينة الدراسة ألمهية  إىليف كسائل االتصاؿ التعليمية. كتوصلت الدراسة 
 الكفايات التكنولوجية التعليمية تُعزل إىل متغَتات ادلؤىل كالتخصص.

ـ( بإجراء دراسة ىدفت إىل التعرؼ على تصورات ادلعلمات كالطالبات ادلعلمات ٕٚٓٓكقامت بلجوف )
لسمات معلم العلـو يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة، كتوصلت الدراسة إىل أف ىناؾ درجة عالية من التوافق بُت تصورات 

؛ إالَّ أنو كاف ى ناؾ بعض االختالفات يف درجة التصور ادلعلمات كالطالبات ادلعلمات خلصائص اجلودة عند معلم العلـو
لبعض ادلمارسات كالسمات اليت تسهم يف ٖتقيق معايَت اجلودة الشاملة، كتوصلت الدراسة إىل أف ىناؾ درجة عالية من 
؛ إالَّ أنو كاف ىناؾ بعض  التوافق بُت تصورات ادلعلمات كالطالبات ادلعلمات خلصائص اجلودة عند معلم العلـو

رجة التصور لبعض ادلمارسات كالسمات اليت تسهم يف ٖتقيق معايَت اجلودة الشاملة يف تعليم العلـو االختالفات يف د
 لصاحل ادلعلمات.

ـ( إىل ٖتديد الكفايات التدريسية الالزمة دلعلم العلـو يف ادلرحلة االبتدائية ٕٚٓٓكىدفت دراسة عبد الكرمي )
للمرحلة االبتدائية، كتوصلت الدراسة إىل كضع قائمة بالكفايات التدريسية  ك٘تثل األمناط السلوكية أثناء تدريس مقرر العلـو

، كمت اقًتاح برنامج دكرات لتدريب معلمي العلـو على إتقاف تنفيذ الكفايات.  الالزمة دلعلمي العلـو
لة ـ( دراسة ىدفت إىل تقومي الكفايات التدريسية لدل معلمي العلـو يف ادلرحٕٚٓٓيف حُت أجرل العبيدم )

بتدائية ٔتحافظة دياىل كأظهرت النتائج أف مستول أداء معلمي العلـو امدارس  ٓٔاالبتدائية، كتكونت عينة الدراسة من 
كفاية، حيث أظهرت   ٜٙكفاية من رلموع   ٕٙللكفايات التدريسية كاف ضعيفان، إذ مل حيقق ادلعلمُت تقدما إال يف 

تيجة هتاكهنم يف التخطيط للتدريس كاعتمادىم على الطرؽ التقليدية يف تدريس النتائج عدـ إتقاف ادلعلمُت ذلذه الكفايات ن
 .  العلـو

 منهج الدراسة:
ٖتديد كفايات معلمػي العلػـو يف ظػل متطلبػات التنميػة يف مت يف الدراسة احلالية ادلنهج الوصفي، حيث استخدـ 

 ضوء ادلعايَت العادلية من كجهة نظر معلمات العلـو ٔتدينة ينبع.
 مجتمع الدراسة:

ق، موزعات على مجيع ٖٛٗٔتكوََّف رُلتَمع الدراسة من مجيع معلمات العلـو ٔتدينة ينبع للعاـ الدراسي ك 
 ادلراحل الدراسية.

 ب. عينة الدراسة:
ق، موزعات ٖٛٗٔ( معلمة من معلمات العلـو ٔتدينة ينبع للعاـ الدراسي ٕٓٓتكونت عينة الدراسة من )

 دراسية، كقد مت اختيارىن بالطريقة العشوائية.على مجيع ادلراحل ال
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 أداة الدراسة:
 :٘تثلت أداة الدراسة يف االستبانة، كمت إعدادىا كفق اخلطوات التايل

 صياغة فقرات أداة الدراسة:
 لصياغة فقرات أداة الدراسة تم عمل اإلجراءات التالية :

كفايات معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت مراجعة األدب النظرم ادلرتبط بواقع كأمهية تطبيق  -ٔ
 ( ٕٙٔٓالعتييب )كمنها دراسة العادلية من كجهة نظر معلمات العلـو ٔتدينة ينبع، أك من يف حكمهم يف البيئة الًتبوية.

يف ظل متطلبات  مراجعة مقاييس الدراسات السابقة اليت استخدمت للتعرؼ على كاقع كأمهية كفايات معلمي العلـو-ٕ
 ـ(ٕٚٓٓبلجوف ) كمنها دراسة التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية من كجهة نظر معلمات العلـو ٔتدينة ينبع

مراجعة ادلصادر السابقة، كادلوضوعات ادلشتملة عليها، من أجل ٖتديد عبارات كل زلور من زلاكر أداة الدراسة، -ٖ
 ـ(ٕٚٓٓالعبيدم )كمنها دراسة كصياغة فقراتو

 وقد تم صياغة فقرات أداة الدراسة حسب ما يلي:
 مراعاة أف ٗتدـ ىذه الفقرات األىداؼ ادلطلوب ٖتقيقها كاليت تعمل على ٖتقيق أىداؼ الدراسة. -
مت صياغة فقرات أداة الدراسة ْتيث تكوف كاضحة كمفهومة كمناسبة جلميع ادلستجيبات من معلمات العلـو ٔتدينة  -

 ينبع.
رات أداة الدراسة التنوُّع، كأف يكوف لكّل فقرة ىدؼ زُلدَّد يقيس رلاالن زلددان يف كل زلور من زلاكر ركعي يف اختيار فق -

 أداة الدراسة.
 صدق أداة الدراسة: 

 تم قياس صدق أداة الدراسة من خالل:
 أ. صدق المحتوى أو الصدق الظاىري:

حكِّمُت مت
ُ
، كإجراء الّتعديالت ادلشار مشرفتُت من إدارة تعليم ينبع  )ٗتصص رياضيات ( األخذ ٔتالحظات ادل

 .إليها أعاله ٔتثابة الّصدؽ الظّاىرم، كصدؽ احملتول لألداة، كاعتربت أفَّ األداة صاحلة لقياس ما كضعت لو
 ب. صدق االتساق الداخلي لفقرات األداة:

ن زلاكر أداة الدراسة، من خالؿ إجياد مدل ارتباط كل مت التحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي يف كل زلور م
من ذلك بإجياد معامالت االرتباط باستخداـ معامل  كالتحققبعد كالدرجة الكلية، كالتأكد من عدـ التداخل بينها، 

ي (، كيدؿُّ ذلك على قوة التماسك الداخلٛٚ.ٓ – ٔٚ.ٓاالرتباط بَتسوف، كتراكحت معامالت االرتباط للمحاكر بُت )
 حملاكر أداة الدراسة.
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 ثبات أداة الدراسة:
(، كىو معامل ثبات ٕٜ.ٓمتَّ استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة الفا كركنباخ، كقد بلغ الثبات الكلي )

الدراسة، كما مت حساب معامالت الثبات لكل زلور من زلاكر أداة الدراسة كمجيعها معامالت مرتفع كمناسب ألغراض 
كزلورالكفايات التقنية ( ٕٖ.ٓ) التدريسيةزلور الكفايات اك  (، ٕٖ.ٓ)يث بلغ زلور الكفايات الًتبوية حعة. ثبات مرتف

(ٓ.ٕٜ) 
 الصورة النهائية ألداة الدراسة:

أصبحت أداة الدراسة جاىزة يف صورهتا النهائية لقياس ما كضعت لو، حيث اشتملت أداة الدراسة على أربعة 
 :أجزاء رئيسة ٘تثلت يف

كتضمن البيانات األكلية عن أفراد عينة الدراسة حسب متغَتات الدراسة )ادلؤىل العلمي، عدد الجزء األول:  -ٔ
 سنوات اخلربة(.

كتضمن فقرات االستبانة اليت استخدمت للتعرؼ على كفايات معلمي العلـو يف ظل متطلبات الجزء الثاني:  -ٕ
ات العلـو ٔتدينة ينبع، كتضمنت ثالثة زلاكر رئيسة، ىي: التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية من كجهة نظر معلم

( كفاية، كيستجاب عليها كفق التدرج ٕٙٓالتقنية(، كتكونت يف صورهتا النهائية من )، الًتبوية، التدريسية)
 اخلماسي فكاف التدرج لالستجابة )كبَتة جدان، كبَتة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدان(.

 تطبيق أداة الدراسة:
 باتباع اإلجراءات التالية يف عملية التطبيق: اـ القي

 بتطبيق أداة الدراسة على رلتمع الدراسة معلمات العلـو ٔتدينة ينبع. القياـ .ٔ
كتسجيل توضيح أىداؼ أداة الدراسة، كبياف أمهيتها، كالفائدة ادلرجوَّة منها، يف االستبياف لتعليمات تكتب ال .ٕ

طريقة االستجابة من  مت التوضيح يف االستمارةغراض البحث العلمي، كما البيانات لن تستخدـ إال أل عبارة أف 
 خالؿ التعليمات ادلضمنة يف أداة الدراسة.

 ب. تحديد المحك أو درجة القطع:

إف احملػػك أك درجػػة القطػػع ىػػي النقطػػة الػػيت إذا كصػػل إليهػػا ادلفحػػوص فإنػػو جيتػػاز ادلقيػػاس الػػذم اسػػتجاب عليػػو 
يعتػػرب ٖتديػػد ىػػذه الدرجػػة مػػن األمػػور األساسػػية يف بنػػاء ادلقػػاييس الًتبويػػة، كىػػي علػػى النحػػو (.حيػػث ٜٙٔ)منسػػي د.ت: 

 التايل:

 
 
 



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
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 (يبين درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة1جدول )
 التقدير في التعليق على النتائج التقدير  في األداة المتوسط م
 درجة كبيرة جداً  أوافق بشدة (4.24 – 5) 1
 درجة كبيرة أوافق (3.44 -4.19) 2
 درجة متوسطة أوافق إلى حد ما (2.64 -3.39) 3
 درجة ضعيفة ال أوافق (1.84 -2.59) 4
 درجة ضعيفة جداً  ال أوافق إطالقاً  (1 - 1.79) 5

كاعتربت الباحثة أف ادلتوسطات يف اجلدكؿ السابق كنسبها ىي احلد الفاصل بُت مستول االستجابات يف أداة 
 الدراسة، كذلك دلتوسط االستجابة للفقرة أك احملور أك الدرجة الكلية.

 ج. طريقة تفريغ االستجابات في أداة الدراسة:
عتَمَدة كاحملكمة. كقد اتَّبعت اإلجراءات التّالية يف عملية التفريغ: 

ُ
 متَّ تفريغ االستجابات كفق معايَت الفقرات ادل

 بتصنيف االستبانات. القياـ .ٔ
تعّلقة بكل استجابة من استجابات أفراد عينة الدراسة معلمات تفريغ  .ٕ

ُ
تحصِّلة على أداة الدراسة، كادل

ُ
البيانات ادل

 ادلدارس ٔتدينة ينبع.
٘تَّْت عملية الّتفريغ كفق ادلعايَت احملددة يف أداة الدراسة، حيث أعطي لكل فقرة ما يناسبها من التدرج، حيث  .ٖ

خلماسي )كبَتة جدان، كبَتة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدان( درجة تقابلها أعطي لالستجابة يف كفق التدرج ا
(٘ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ٔ.) 
 (.SPSSمتَّ إجراء التحليالت اإلحصائية باستخداـ الرـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية ) .ٗ

 نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها:
وم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية من ما الكفايات التربوية الالزمة لمعلمي العلالسؤال األول: 

 ؟وجهة نظر معلمات العلوم بمدينة ينبع
 المعيار األول: كفايات التخطيط:

 :للتدريس العام أواًل: التخطيط
(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات التخطيط العام للتدريس من كفايات التخطيط 2جدول )

 لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية الالزمة
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  89.8 4.49 صياغة أىداؼ طويلة ادلدل دلقرر العلـو 1
 كبيرة جداً  89.4 4.47 العلـو إجرائية مناسبة دلقرر صياغة أىداؼ 2
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 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
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ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  88.6 4.43 العلـو مقرر دلوضوعات زمنية خطة كضع 3
ٖتديد األدكات ادلناسبة للكشف عن بعض العوامل ادلؤثرة يف التعلم  4

 ))أساليب التعلم كالذكاءات ادلتعددة
 كبيرة جداً  88.4 4.42

 كبيرة جداً  87.8 4.39 ٖتديد طرؽ التدريس ادلناسبة يف تدريس مقرر العلـو 5
 كبيرة جداً  87.6 4.38 كاألدكات الالزمة لتحقيق األىداؼٖتديد ادلصادر كادلواد  6
 كبيرة جداً  85.8 4.29 كضع أنشطة تعليمية تعلمية تناسب ادلوقف التدريسي 7
 كبيرة جداً  84.4 4.22 ٖتديد طرؽ التقومي ادلناسبة 8

 كبيرة جداً  87.8 4.39 المتوسط اإلجمالي 

على كفايات التخطيط العاـ للتدريس من كفايات التخطيط الالزمة يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ 
(، ٜٖ.ٗ%( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٛ.ٚٛدلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية  بلغت )

لبات ( كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطٛكاستقرت كفايات التخطيط العاـ للتدريس على )
 التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان.

 :التعلم ألىداف ثانياً: التخطيط
(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات التخطيط ألىداف التعلم من كفايات التخطيط 3جدول )

 الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

ٖتليل مناىج العلـو لتحديد احتياجها من ادلواد كاألدكات كاألجهزة  1
 التعليمية 

 كبيرة جداً  91.6 4.58

ٖتليل االىداؼ التعليمية لتحديد كسائل االتصاؿ التعليمية ادلناسبة لتحقيق   2
 كل ىدؼ 

 كبيرة جداً  89.2 4.46

 كبيرة جداً  86.4 4.34 ٖتليل خصائص ادلتعلمُت لتحديد الوسائل كالربامج التعليمية اليت تناسبهم  3
 كبيرة 76.4 3.82 العلـو مادة ٔتوضوعات اإلسالمي الدين ربط 4
 لدل ادلشكالت حل كاإلبداعي كأسلوب الناقد التفكَت مهارات تنمية 5

 الطالب
 كبيرة 82.4 4.12

تصميم برنامج تعليمي أك كحدة دراسية مستخدمان كسائل اتصاؿ تعليمية  6
 متنوعة حسب معايَت التصميم الناجح 

 كبيرة جداً  84.2 4.21

 كبيرة جداً  85.8 4.29 الطالب بُت الفردية الفركؽ مراعاة 7
 كبيرة جداً  85.4 4.25 التعاكين العمل تشجيع 8
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 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
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 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة 82.8 4.14 كاالستكشاؼ العلمي االستقصاء استخداـ على الطالب تشجيع 9
 كبيرة 81.4 4.47 العلمية كإتاىاهتم الطالب ميوؿ تنمية 14
 كبيرة جداً  84.4 4.22 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات التخطيط ألىداؼ التعلم من كفايات التخطيط الالزمة 
(، كاستقرت ٕٕ.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٗ.ٗٛظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية  بلغت ) دلعلمي العلـو يف

( كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ٓٔكفايات التخطيط ألىداؼ التعلم على )
 ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.

 التعلمية التعليمية لألنشطة التخطيطثالثاً: 
(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات التخطيط لألنشطة التعليمية التعلمية من كفايات 4جدول )

 التخطيط الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  92.2 4.61 كضع أنشطة متنوعة كبديلة دلراعاة الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت  1
تصميم نشاطات التعلم كالتعليم اليت تساعد على ٖتقيق  2

 األىداؼ 
 كبيرة جداً  91.4 4.57

مراعاة توفر عناصر االثارة كالدافعية كالتشويق يف األنشطة  3
 التعليمية التعلمية

 كبيرة جداً  91.2 4.56

احتواء األنشطة التعليمية على مواضيع تتناسب مع متطلبات  4
 ادلوقف التعليمي 

 كبيرة جداً  91.4 4.55

 كبيرة جداً  89.4 4.47 الذايت التعلم األنشطة على تساعد 5
 كبيرة جداً  91.4 4.55 كحياهتم الطالب ترتبط األنشطة ْتاجات 6
 كبيرة جداً  92.8 4.64 البحث كاالستقصاء على كٖتفزىم الطالب تستثَت 7
 كبيرة جداً  91.8 4.59 للتعلم الفعلي الوقت مع تتناسب األنشطة 8
 كبيرة جداً  91.4 4.57 متنوعة تعليمية تعلمية اسًتاتيجيات استخداـ تتيح األنشطة 9

 كبيرة جداً  94.6 4.53 اجلماعي. التعلم األنشطة على تشجع 14
 كبيرة جداً  91.2 4.56 المتوسط اإلجمالي 
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 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
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يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات التخطيط لألنشطة التعليمية التعلمية من كفايات 
( ٔتتوسط إمجايل بلغ ٕ.ٜٔالتخطيط الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية  بلغت )

( كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي ٓٔلألنشطة التعليمية التعلمية على ) (، كاستقرت كفايات التخطيطٙ٘.ٗ)
 العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان.

 التعلم بيئة لتصميم رابعاً: التخطيط
بيئة التعلم من كفايات (المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات التخطيط لتصميم 5جدول )

 التخطيط الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة 72.8 3.64 النظر يف بيئات تعليمية بديلة كاختيار ما يناسب كسائل االتصاؿ التعليمية  1
النظر يف أشكاؿ بديلة لوسائل االتصاؿ التعليمية كتنسيب أفضلها كأكثرىا  2

 مالءمة دلتطلبات ادلوقف التعليمي 
 كبيرة 83.6 4.18

 كبيرة 84.4 4.44 أىداؼ التعلم لتحقيق األنشطة بإجراء للقياـ الالـز الوقت مالئمة 3
 كبيرة جداً  86.2 4.31 العلـو تعلم يف ادلدرسة خارج ادلوجودة ادلصادر توظيف 4
 كبيرة 77.4 3.87 كادلشاركة كالتعاكف التفاعل ٖتقق رلموعات يف الطالب تنظيم 5
 كبيرة 72.6 3.63 بيئة التعلم كاثراء تصميم يف الطالب إشراؾ 6
 كبيرة جداً  85.4 4.27 العلـو أك معمل الفصل داخل ادلتاحة كاألجهزة األدكات استخداـ 7
 كبيرة 79.2 3.96 ادلالئم النحو بفاعلية على الصفي الطالب سلوؾ إدارة 8

 كبيرة 79.6 3.98 المتوسط اإلجمالي 
يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات التخطيط لتصميم بيئة التعلم من كفايات التخطيط 

(، ٜٛ.ٖ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٙ.ٜٚ)الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية  بلغت 
( كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات ٛكاستقرت كفايات التخطيط لتصميم بيئة التعلم على )
 التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.

 للتقويم خامسًا: التخطيط
واالنحرافات المعيارية لكفايات التخطيط للتقويم من كفايات التخطيط الالزمة (المتوّسطات الحسابية 6جدول )

 لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  93.4 4.65 كالزمالء الطالب ٔتشاركة الذايت للتقومي أدكات تصميم 1
 كبيرة جداً  91.4 4.57 التدريسية ادلمارسات تقومي آراء الطالب يف استخداـ 2
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 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
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ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  89.8 4.49 تقومي الطالب يف السابرة األسئلة استخداـ 3
 كادلهارات ادلعارؼ على تطبيق طالبو قدرة تقيس حقيقية تقومي مهاـ تصميم 4

 كالتعليمي سلوكهم احليايت على كاالٕتاىات
 كبيرة 83.8 4.19

 كبيرة جداً  84.8 4.24 )النهائي -"البنائي" التكويٍت –التقومي )القبلي أنواع مجيع توظيف 5
 كبيرة جداً  84.2 4.21 دراستو ٘تت ما ضلو كمشاعرىم إبداء آرائهم على الطالب تشجع 6
 كبيرة جداً  85.6 4.28 األداء لتحسُت التقومي نتائج التقومي ادلستمر كاستخداـ يكوف 7

 كبيرة جداً  87.6 4.38 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات التخطيط للتقومي من كفايات التخطيط الالزمة دلعلمي 
(، كاستقرت كفايات ٖٛ.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٙ.ٚٛالعلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية  بلغت )

( كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ٚللتقومي للتدريس على )التخطيط 
 ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.

 وتنظيمو الصف الثاني: إدارة المعيار
 :المادية البيئة: أواًل 

البيئة المادية من كفايات إدارة الصف وتنظيمو (المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات 7جدول )
 الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية

 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  84.8 4.24 كاألقراف كالذايت التعاكين التعلم أسلوب يوظف 1
 كبيرة 83.2 4.16 مناسب بشكل التعليمية الوسائل يوظف 2
 كبيرة 82.4 4.14  كالتهوية كاإلضاءة للتعلم ادلالئمة الظركؼ يوفر 3
 كبيرة 75.8 3.79 األقراف تعلم أسلوب يوظف 4

 كبيرة 81.4 4.47 المتوسط اإلجمالي 
كتنظيمو الالزمة يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات البيئة ادلادية من كفايات إدارة الصف 

(، كاستقرت  ٚٓ.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٗ.ٔٛدلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بلغت )
( كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل ٗكفايات البيئة ادلادية من كفايات إدارة الصف كتنظيمو على )

 عايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.متطلبات التنمية كيف ضوء ادل
 



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
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 :المعنوية ثانيا: البيئة
(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات البيئة المعنوية من كفايات إدارة الصف وتنظيمو 8جدول )

 الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  88.4 4.44  الطالب كاحًتاـ مشاعر كتقدير مراعاة على حيرص 1
 كبيرة جداً  85.2 4.26 بشكل علمي كاإلجيابية ادلعنوية التعزيز أساليب يستخدـ 2
 كبيرة جداً  84.4 4.24 الطالب ٔتوضوعية كاقًتاحات آراء يتقبل 3
 كبيرة 79.8 3.99 كمتوازف عادؿ بشكل الطالب على ادلهمات يوزع 4

 كبيرة جداً  84.2 4.21 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات البيئة ادلعنوية من كفايات إدارة الصف كتنظيمو الالزمة 
(، كاستقرت  ٕٔ.ٗٔتتوسط إمجايل بلغ )( ٕ.ٗٛدلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بلغت )

( كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل ٗكفايات البيئة ادلعنوية من كفايات إدارة الصف كتنظيمو على )
 متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.

 :الصفي واالنضباط ثالثاً: النظام
(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات النظام واالنضباط الصفي من كفايات إدارة 9جدول )

 الصف وتنظيمو الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  94.4 4.74 الفصل داخل الطالب انضباط على يشدد 1
 كبيرة جداً  91.2 4.56 التدريسي ادلوقف تبعان لطبيعة كالعقاب الثواب أسلوب يستخدـ 2
 كبيرة جداً  88.4 4.42 ادلدرسة إىل إدارة اللجوء دكف الطالب مع صفية مشكلة أم حيل 3
 كبيرة 77.2 3.86 الفصل الطالب داخل بُت كالنقاش باحلوار يسمح 4
 كبيرة جداً  84.6 4.23 ادلفضلة كألقاهبم بأمسائهم الطالب خياطب 5
 كبيرة جداً  85.8 4.29 الطالب من السخرية كالتهكم أسلوب استخداـ عن يبتعد 6

 كبيرة جداً  86.8 4.34 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات النظاـ كاالنضباط الصفي من كفايات إدارة الصف 
( ٔتتوسط إمجايل بلغ ٛ.ٙٛكتنظيمو الالزمة دلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بلغت )



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
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( كفايات ال بد من ٙ(، كاستقرت كفايات النظاـ كاالنضباط الصفي من كفايات إدارة الصف كتنظيمو على )ٖٗ.ٗ)
  ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف

 :المعلم المعيار الثالث: مهنية
 :المهنة أواًل: أخالقيات

(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات أخالقيات المهنة من كفايات مهنية المعلم 14جدول )
 وء المعايير العالمية الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ض

 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  86.8 4.34 نشرىا على يعمل سامية رسالة صاحب بأنو يؤمن 1
 كبيرة جداً  84.8 4.24 راهتم كقد طالبو شخصية حيًـت 2
 كبيرة 78.8 3.94 العمل يف الدقة يراعي 3
 كبيرة 78.4 3.94 الشخصية مشكالهتم يف حل إجيابيا كيعاكهنم الطالب مع يتواصل 4
 كبيرة 83.4 4.17 ادلدرسة يف السائدة العمل بقواعد يلتـز 5
 كبيرة 83.6 4.18 كزمالئو طالبو مع مهذبة لغة استخداـ على حيرص 6
 كبيرة 83.4 4.15 بأمانة كإنسانية كاصلازىا الًتبوية كادلسؤكليات بالواجبات يلتـز 7
 كبيرة 75.4 3.75 هبم ادلتعلقة كسرية ادلعلومات طالبو خصوصيات حيًـت 8
 لو من ككل األمور ادلدرسية، كأكلياء زميالهتا، كاإلدارة مع بإجيابية يتعامل 9

 التعليمة بالعملية عالقة
 كبيرة جداً  84.8 4.24

 كبيرة 77.2 3.86  بادلدرسة كادلوارد ادلتاحة اإلمكانيات استخداـ على حيرص 14
 كمنظمات كأكلياء األمور مع كالشراكة االحًتاـ على قائمة عالقات يقيم 11

 الطالب كأخالقياهتم تعلم لدعم ادلتنوعة اجملتمع
 كبيرة 73.8 3.69

 كبيرة جداً  84.4 4.24 مبالغة دكف العاـ ٔتظهره يهتم 12
 كبيرة 82.4 4.14 تعلم مثمرة بيئة ادلدرسة جلعل ادلدرسية األنشطة يف يشارؾ 13
 كبيرة 81.2 4.46 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات أخالقيات ادلهنة من كفايات مهنية ادلعلم الالزمة دلعلمي 
(، كاستقرت كفايات ٙٓ.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٕ.ٔٛالعلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بلغت )

( كفاية ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية ٖٔأخالقيات ادلهنة من كفايات مهنية ادلعلم على )
 كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.
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 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
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ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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 الحياة( )مدى المستمرة  المهنية ثانياً: التنمية
ارية لكفايات التنمية المهنية المستمرة من كفايات مهنية (المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعي11جدول )

 المعلم الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 العلـو تدريس يف رلاؿ تربوية كشلارسات نظريات من يستجد ما يواكب 1
 الصف داخل كتطبقها

 كبيرة جداً  85.4 4.27

 كبيرة 73.6 3.68 التدريسية لتحسُت شلارساتو العلـو مادة يف أْتاثا يقدـ 2
 كبيرة 78.4 3.92 بأدائها لالرتقاء باستمرار شلارساتو كيقـو يتأمل 3
 لتطوير كادلصادر ادلعلومات كاالتصاالت كتكنولوجيا أدكات يستخدـ 4

 التعلم على معرفتو كقدرتو
 كبيرة جداً  85.4 4.25

 لتحسُت كاألخرين كمن الزمالء كادلشرفُت الطالب من ادلعلومات يستخدـ 5
 منوه ادلهٍت كتسهيل تدرسيو

 كبيرة 82.2 4.11

 كبيرة جداً  87.2 4.36 الفصل داخل اجلديدة للتدريس كادلداخل االسًتاتيجيات جيرب 6
 كبيرة 79.4 3.97 ادلهٍت النمو لتحقيقاألخرل  ادلدارس يف األخرين ادلعلمُت مع يتواصل 7
 كبيرة 77.2 3.86 كثقافية عامة علمية رلاالت يف معلوماتو ينمي 8
 كبيرة جداً  85.2 4.26 ادلهٍت للنمو توفَت فرص أجل من كرؤساء زمالء مع اخلربات يتبادؿ 9

 كبيرة 73.6 3.68 باستمرار العلـو يف رلاؿ العلمية كاجملالت الدكريات يتابع 14
 كالدكرات ادلهٍت كالندكات النمو فرص يف كمستمر نشط بشكل يشًتؾ 11

 التدريبية
 كبيرة 75.4 3.77

 كبيرة جداً  84.8 4.24  طالبو مع تفاعلو خالؿ من يتعلم 12
 كبيرة 84.6 4.43 المتوسط اإلجمالي 

من كفايات مهنية ادلعلم الالزمة  يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات التنمية ادلهنية ادلستمرة 
(، كاستقرت  ٖٓ.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٙ.ٓٛدلعلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بلغت )

( كفاية ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل ٕٔمهنية ادلعلم على ) كفايات التنمية ادلهنية ادلستمرة من كفايات
 متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.

السؤال الثاني:ما الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية 
 لمات العلوم بمدينة ينبعمن وجهة نظر مع

 المجتمع خدمة في وتوظيفها العلمية األول: المادة المعيار
 :العلمية المادة من التمكن :أواًل  
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 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
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ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات التمكن من المادة العلمية من كفايات المادة 12جدول )

 لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالميةالعلمية وتوظيفها في خدمة المجتمع الالزمة 
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  86.8 4.34 العلـو دلادة األساسية ادلفاىيم حيدد 1
 كبيرة 83.2 4.16 ككضوحها العلمية ادلادة صحة يراعي 2
 كبيرة 82.4 4.14 العلمية دلادتو الرئيسية ادلفاىيم يشرح 3
 كبيرة 83.8 4.19 يف الدرس الواردة ادلفاىيم لفظ صحة يراعي 4

 كبيرة 84.4 4.24 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات التمكن من ادلادة العلمية من كفايات ادلادة العلمية 
(، كاستقرت كفايات التمكن من ادلادة العلمية من  ٕٓ.ٗإمجايل بلغ )( ٔتتوسط ٓ.ٗٛكتوظيفها يف خدمة اجملتمع بلغت )

( كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل ٗكفايات ادلادة العلمية كتوظيفها يف خدمة اجملتمع على )
 متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.

 :العلمية المادة في البحث طرق من ثانياً: التمكن
لمتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات التمكن من طرق البحث في المادة العلمية من  ا(13جدول )

كفايات المادة العلمية وتوظيفها في خدمة المجتمع الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء 
 المعايير العالمية

 التقدير النسبة المتوسط اتالمؤشر  الترتيب

 كبيرة جداً  94.4 4.74 .العلمية مادتو يف التطورات أحدث يتابع 1
 كبيرة جداً  88.8 4.44 .ادلدرسي الكتاب غَت األخرل ادلصادر كادلراجع من لالستفادة الطالب يوجو 2
 ادلعلومات على ادلختلفة للحصوؿ التكنولوجية كاألساليب التعلم مصادر يستخدـ 3

 .كادلعارؼ
 كبيرة جداً  86.4 4.32

 كبيرة 83.4 4.17 .بأسلوب علمي كٔتجتمعهم ْتياهتم ادلشكالت ادلرتبطة حل على الطالب يدرب 4
 التعليم فلسفة كمع عقيدتو مع يتوافق ٔتا كادلستجدات ادلتغَتات مع يتعامل 5

 .كأىدافو
 كبيرة جداً  94.4 4.72

 جداً كبيرة  89.4 4.47 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات التمكن من طرؽ البحث يف ادلادة العلمية من كفايات 
(، كاستقرت كفايات التمكن من ٚٗ.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٗ.ٜٛادلادة العلمية كتوظيفها يف خدمة اجملتمع بلغت )



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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( كفايات ال بد من توافرىا ٘مية كتوظيفها يف خدمة اجملتمع على )طرؽ البحث يف ادلادة العلمية من كفايات ادلادة العل
 لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.

 :األخرى المواد مع العلمية مادتو تكامل من المعلم ثالثا: تمكن
المعيارية لكفايات تمكن المعلم من تكامل مادتو العلمية مع (المتوّسطات الحسابية واالنحرافات 14جدول )

المواد األخرى من كفايات المادة العلمية الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير 
 العالمية

 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب
 كبيرة جداً  89.2 4.46 ٖتديد ادلشكالت التدريسية اليت تواجو ادلدرس كالعمل على حلها  1
 كبيرة جداً  91.6 4.58 .ادلناىج بُت لتحقيق التكامل األخرل ادلواد من بغَتىا العلـو مادة يربط 2
 كبيرة جداً  94.4 4.52 .السابقة بادلفاىيم احلالية ادلفاىيم يربط 3
 كبيرة جداً  89.6 4.48 توفر عنصر احلداثة كالدقة العلمية عند تدريس موضوعات الدركس  4

 كبيرة جداً  94.2 4.51 المتوسط اإلجمالي 
يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات ٘تكن ادلعلم من تكامل مادتو العلمية مع ادلواد األخرل 

(، كاستقرت كفايات ٔ٘.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٕ.ٜٓيف خدمة اجملتمع بلغت ) من كفايات ادلادة العلمية كتوظيفها
(  ٗ٘تكن ادلعلم من تكامل مادتو العلمية مع ادلواد األخرل من كفايات ادلادة العلمية كتوظيفها يف خدمة اجملتمع على )

 يَت العادلية بدرجة كبَتة جدان.كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعا
 :ومجتمعو المتعلم بواقع العلمية المادة رابعاً: ربط
(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات ربط المادة العلمية بواقع المتعلم ومجتمعو من  15جدول )

ظل متطلبات التنمية وفي ضوء كفايات المادة العلمية وتوظيفها في خدمة المجتمع الالزمة لمعلمي العلوم في 
 المعايير العالمية

 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  92.8 4.64 .كاحلياتية التعليمية ادلواقف تعلموه يف ما تطبيق على الطالب يشجع 1
 كبيرة جداً  84.8 4.24 .كرلتمعهم الطالب مرتبطة ْتياة مشكالت تتضمن مواقف يقدـ 2
 كبيرة جداً  87.2 4.36 .يعيشو ادلتعلم الذم بالواقع العلـو مادة كمفاىيم أفكار يربط 3
 كبيرة جداً  84.4 4.22 .ٔتوضوعات العلـو ادلرتبطة كالعادلية احمللية القضايا يناقش 4

 كبيرة جداً  87.4 4.37 المتوسط اإلجمالي 
ادلادة العلمية بواقع ادلتعلم كرلتمعو من كفايات ادلادة  يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات ربط

(، كاستقرت كفايات ربط ادلادة العلمية ٖٚ.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٗ.ٚٛالعلمية كتوظيفها يف خدمة اجملتمع بلغت )



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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توافرىا لدل ( كفايات ال بد من ٗبواقع ادلتعلم كرلتمعو من كفايات ادلادة العلمية كتوظيفها يف خدمة اجملتمع على )
 معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان.

 استراتيجيات التدريس :الثاني المعيار
 :االستراتيجيات التدريسية استخدام :أواًل 

(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات استخدام االستراتيجيات التدريسية من كفايات 16جدول )
 استراتيجيات التدريس الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية 

 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  93.4 4.67 .التعلم يف النشطة للطالب ادلشاركة لزيادة يُنوع االسًتاتيجيات التعليمية 1
 كبيرة جداً  92.6 4.63 .موضوع أم باالستفسار عن ادلبادرة على الطالب ُيشجع 2
 كبيرة جداً  85.6 4.28 .ادلختلفة للمحتول اجلوانب اسًتاتيجيات تناسب يستخدـ 3
لطبيعة  تبعان  كالتعاكف كادلشاركة ٖتقق التفاعل رلموعات يف الطالب يُنظم 4

 .االسًتاتيجية ادلستخدمة
 كبيرة جداً  95.8 4.79

 كبيرة جداً  92.4 4.62 .النشط اسًتاتيجيات التعلم يستخدـ 5
 كبيرة جداً  92.8 4.64 التفكَت ادلركبة لتنمية مهارات االسًتاتيجيات التعليمية يُنوع 6
 األىداؼ بأنفسهم لتحقيق ادلعمليةبالتجارب  القياـ فرص للطالب يُتيح 7

 .التعليمية
 كبيرة جداً  95.6 4.78

 كبيرة جداً  87.6 4.38 .الدرس موضوع تناسب ٖتفيزية أساليب يستخدـ 8
 كبيرة جداً  84.6 4.23 .تعاكهنم كيدعم مجيع الطالب بُت اإلجيابية التفاعالت ُيشجع 9

 كبيرة جداً  93.4 4.65 .االستقصاء العلمي شلارسة للطالب اسًتاتيجيات تتيح يستخدـ 14
 كبيرة جداً  93.2 4.66 بفاعلية درس لكل ادلناسبة التدريس طريقة يُنفذ 11
 كبيرة 78.4 3.94 استخداـ اسًتاتيجيات تتيح الفرصة دلشاركة أكرب قدر من ادلتعلمُت 12
 مستوياهتم تالءـ يف خربات تعليمية الصف طالب مجيع ٔتشاركة يسمح 13

 .بينهم كالفركؽ الفردية
 كبيرة جداً  96.8 4.84

 كبيرة 68.8 3.44 .لنتائج التقومي كفقان  التدريس أساليب ينعدؿ 14
 كبيرة جداً  89.4 4.47 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات استخداـ االسًتاتيجيات التدريسية من كفايات 
(، كاستقرت كفايات استخداـ االسًتاتيجيات ٚٗ.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٗ.ٜٛالتدريس بلغت )اسًتاتيجيات 

( كفاية ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات ٗٔالتدريسية من كفايات اسًتاتيجيات التدريس على )
 التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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 :التفكير مهارات تنميةثانيا: 
(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات تنمية مهارات التفكير من كفايات 17جدول )

 استراتيجيات التدريس الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة 81.4 4.45 تفكَت الطالب إلثارة مستوياهتا يف متنوعة أسئلة يطرح 1
 كبيرة جداً  87.6 4.38 العلمي كاإلبداع الفضوؿ على الطالب ُيشجع 2
كالتفكَت ما  العلمي كاٗتاذ القرارات كاالستقصاء ادلشكالت حل مهارة ينمي 3

 الطالب لدل كراء ادلعريف
 كبيرة 82.8 4.14

 كبيرة جداً  86.6 4.33 الطالب تفكَت لتنمية كمتشعبة مفتوحة أسئلة يطرح 4
 كبيرة جداً  87.4 4.37 التعبَت عن أحد ادلوضوعات بالرسـو البيانية ادلناسبة  5
 كبيرة 83.2 4.16 طريقة بأكثر من األسئلة حل على الطالب يشجع 6
 اٗتاذالناقد، اإلبداعي، (ادلركبة  التفكَت مهارات تنمي كمواقف أنشطة يقدـ 7

 ادلشكالت( لدل الطالب القرار، حل
 كبيرة جداً  91.6 4.58

 كبيرة 82.4 4.12 ادلتعلمُت أثناء قيامهم باألنشطة كاإلشراؼ عليهم ةمساعد 8
 كبيرة 81.6 4.48 منهج العلـو موضوعات يف يدمج مهارات التفكَت 9

 كبيرة جداً  86.4 4.34 .فوؽ ادلعريف مهارات التفكَت الطالب لدل يُنمي 14
 كبيرة جداً  85.4 4.25 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات تنمية مهارات التفكَت من كفايات اسًتاتيجيات التدريس 
 (، كاستقرت كفايات تنمية مهارات التفكَت من كفايات اسًتاتيجيات التدريسٕ٘.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٓ.٘ٛبلغت )
( كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة ٓٔعلى )

 جدان ككبَتة.

 :الضائع الوقت من والحد بكفاءة التعلم وقت إدارة :ثالثاً 
بكفاءة والحد من الوقت (المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات إدارة وقت التعلم 18جدول )

الضائع من كفايات استراتيجيات التدريس الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير 
 العالمية

 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  94.4 4.52 ذلا ادلخصص الزمن خالؿ من الدرس أىداؼ حيقق 1
 كبيرة جداً  88.8 4.44 ىدر للوقت بدكف احلصة دخوؿ منذ الدرس بدء على حيرص 2



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  86.4 4.32 لو احملددة الزمنية اخلطة ضوء يف الدرس مراحل تنفيذ عند ادلركنة يراعي 3
 كبيرة 78.4 3.95 أخرل إىل مرحلة من كالتقدـ السلس االنتقاؿ يضمن ٔتا الوقت يدير 4
 كبيرة 82.4 4.14 الطالب انتباه جلذب لفظية سلتلفة كغَت لفظية أساليب يستخدـ 5
 كبيرة جداً  84.8 4.24 اآلخرين إجيابية مع عالقات إلقامة الطالب يوجو 6
 كبيرة جداً  85.4 4.27 بفاعلية الصفية ادلناقشات يدير 7
 كبيرة جداً  84.4 4.22 العلـو تعلم الفعالة يف ادلشاركة على الطالب ُيشجع 8

 كبيرة جداً  85.2 4.26 اإلجماليالمتوسط  

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات إدارة كقت التعلم بكفاءة كاحلد من الوقت الضائع من  
(، كاستقرت كفايات إدارة كقت التعلم بكفاءة ٕٙ.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٕ.٘ٛكفايات اسًتاتيجيات التدريس بلغت )

( كفايات ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ٛمن كفايات اسًتاتيجيات التدريس على )كاحلد من الوقت الضائع 
 ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.

  المعيار الثالث: تقويم التعلم:
 :الذاتي التقويم :أواًل 

لكفايات التقويم الذاتي من كفايات تقويم التعلم الالزمة  (المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية19جدول )
 لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية

 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  91.6 4.58 التدريسية تقومي ادلمارسات يف كالزمالء الطالب آراء يستخدـ 1
 كبيرة جداً  84.8 4.24 كالزمالء على الطالب أفعالو آثار باستمرار كيتأمل يدرس 2
 كبيرة جداً  86.8 4.34 ذاتو لتقومي سلتلفة كأدكات أساليب يستخدـ 3
 كبيرة 81.2 4.46 كبعضهم مع بعض أنفسهم تقومي على الطالب يشجع 4
 كبيرة 82.4 4.14 مناقشة الطالب كتقومي الوسيلة بعد االستخداـ. 5
 كبيرة جداً  84.4 4.24 طالبو يف سلوؾ اآلخرين آراء كتقبل ادلركنة يغرس 6

 كبيرة جداً  85.4 4.25 المتوسط اإلجمالي 

( ٓ.٘ٛيتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات تقومي الذايت من كفايات تقومي التعلم بلغت )
( كفايات ال بد من توافرىا ٙالذايت من كفايات تقومي التعلم على )(، كاستقرت كفايات تقومي ٕ٘.ٗٔتتوسط إمجايل بلغ )

 لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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 :الطالب ثانياً: تقويم
تقويم التعلم الالزمة الطالب من كفايات  (المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات تقويم24جدول )

 لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  89.8 4.49 تصميم االستمارات كالبطاقات اخلاصة بتقومي الطالب 1
 كبيرة جداً  88.6 4.43 قبل من ادلصاغة السلوكية اإلجرائية الدرس بأىداؼ ادلستمر التقومي أسئلة يربط 2
 كبيرة جداً  88.4 4.42 الطالب الفردية بُت الفركؽ لَتاعي سلتلفة ٔتستويات األسئلة يصوغ 3
 كبيرة جداً  88.2 4.41 للتقومي كمبتكرة متنوعة أدكات يستخدـ 4
 كبيرة جداً  87.8 4.39 ٘تت دراستو ما ضلو آرائهم كمشاعرىم إبداء على الطالب يشجع 5
 كبيرة جداً  87.2 4.36 لدل الطالب الضعف كنواحي القوة نقاط يشخص 6
 كبيرة جداً  87.4 4.35 األصيلة التقومي مهاـ يستخدـ 7
 كبيرة جداً  86.6 4.33 الطالب ضعف عالجية دلواجهة كأخرل كقائية أنشطة يستخدـ 8
التعليمية كتعبئتها استخداـ االستمارات اخلاصة بتقومي كسائل االتصاؿ  9

 كتفريغها للحصوؿ على نتائج تزيد من فاعلية ادلوقف التعليمي.
 كبيرة جداً  86.4 4.32

 كبيرة 84.4 4.44 النهائي( -"البنائي" التكويٍت-القبلي(التقومي  أنواع مجيع يوظف 14
 كبيرة جداً  87.4 4.35 كجدانية -مهارية – معرفية العملية التعليمية جلوانب الشامل التقومي ينفذ 11
 كبيرة جداً  87.4 4.35 المتوسط اإلجمالي 

( ٓ.ٚٛيتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات تقومي الطالب من كفايات تقومي التعلم بلغت )
بد من ( كفاية ال ٔٔ(، كاستقرت كفايات تقومي الطالب من كفايات تقومي التعلم على )ٖ٘.ٗٔتتوسط إمجايل بلغ )

 توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.
 :الراجعة ثالثاً: التغذية
(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات التغذية الراجعة من كفايات تقويم التعلم 21جدول )

 متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالميةالالزمة لمعلمي العلوم في ظل 
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  91.6 4.58 طالب لكل كادلعنوم ادلناسب كادلادم الفورم التعزيز يقدـ 1
 كبيرة جداً  88.6 4.43 كبديلة متنوعة تقومي أدكات كأساليب تصميم يف التقومي نتائج من يستفيد 2
 كبيرة جداً  86.8 4.34 أدائو لتحسُت التقومي نتائج يستخدـ 3
 كبيرة 84.4 4.42 التعلم أنشطة لتعديل التقومي نتائج من يستفيد 4

 كبيرة جداً  86.8 4.34 المتوسط اإلجمالي 



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
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( ٛ.ٙٛ)يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات التغذية الراجعة من كفايات تقومي التعلم بلغت 
( كفايات ال بد من ٗ(، كاستقرت كفايات التغذية الراجعة من كفايات تقومي التعلم على )ٖٗ.ٗٔتتوسط إمجايل بلغ )

 توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.

ي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية من السؤال الثالث:ما الكفايات التقنية الالزمة لمعلم
 وجهة نظر معلمات العلوم بمدينة ينبع

 أواًل: استخدام التقنيات التعليمية والتكنولوجية في تدريس العلوم
في  (المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات استخدام التقنيات التعليمية والتكنولوجية22جدول )

 تدريس العلوم من الكفايات التقنية الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  93.6 4.68 ٕتريب األجهزة كادلواد التعليمية لتأكد من صالحيتها لالستخداـ. 1
 كبيرة جداً  92.8 4.64 احلاسوب لعرض كدراسة برنامج تعليمي. القدرة على تشغيل جهاز 2
 كبيرة جداً  92.2 4.61 معرفة أجزاء األجهزة التعليمية ككظيفة كل منها ككيفية احملافظة عليها. 3
القدرة على استبداؿ األجزاء البسيطة اليت تتلف من األجهزة التعليمية نتيجة  4

 االستخداـ
 كبيرة جداً  91.6 4.58

ٗتطيط منوذج الستخداـ كسائل االتصاؿ التعليمية كجزء متكامل  5
 السًتاتيجية التدريس.

 كبيرة جداً  91.4 4.57

 تدريس يف احملوسبة كالربامج التعليمية اإلنًتنت مثل احلديثة التقنيات يوظف 6
 العلـو

 كبيرة جداً  91.2 4.56

 طرؽ مع يتالءـٔتا  العلـو مادة تدريس يف ادلتعددة الوسائط يستخدـ 7
 ادلتبعة التدريس كأساليب

 كبيرة جداً  91.4 4.55

 كبيرة جداً  94.6 4.53 يوظف الربيد االلكًتكين يف التواصل مع الطالب 8
 كبيرة جداً  89.2 4.46  العلـو دركس التقدديية يف إعداد العركض برنامج استخداـ مهارات ديتلك 9

 كبيرة 84.4 4.42 العلـويستخدـ النماذج كالعينات يف تدريس  14
 مهارات ٔتمارسة تسمح للطالب ْتيث كالتعلم التعليم بيئة ينظم 11

 االستقصاء العلمي
 كبيرة جداً  94.4 4.52

 مثل ادلكتبات احلديثة التعلم مصادر من لالستفادة الطالب يوجو 12
 ادلدرلة كاألقراص االلكًتكنية

 كبيرة جداً  94.2 4.71

 كبيرة جداً  93.4 4.65 التعليم كالتعلم الفيزيقية دلساعدة الطالب على التفاعل الصفيينظم بيئة  13
 كبيرة جداً  92.6 4.63 داخل الفصل ادلتاحة كالتجهيزات األدكات بفاعلية يستخدـ 14



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
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 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  91.8 4.59 استخداـ خامات البيئة ادلتاحة إلعداد كسائل االتصاؿ التعليمية  15
األجهزة التعليمية عند االنتهاء من تشغيلها كاستخدامها كإعادة إيقاؼ  16

 ادلواد كادلعدات إىل أماكنها ككضعها لتكوف جاىزة لالستخداـ مرة أخرل
 كبيرة جداً  91.6 4.58

 كبيرة جداً  94.8 4.54 القدرة على تشغيل جهاز عرض ادلواد ادلعتمة 17
 كبيرة جداً  94.4 4.54 األفالـ الثابتةالقدرة على تشغيل كاستخداـ جهاز عرض  18
 كبيرة جداً  92.4 4.64  الشفافيات أقالـ باستخداـ الشفافيات على الكتابة 19
 كبيرة جداً  93.8 4.69  الشفافيات أقالـ باستخداـ الشفافيات على الكتابة 24
 كبيرة جداً  92.6 4.63 كالشرائح الفوتوغرافية الصور إنتاج يف الكامَتا استخداـ على القدرة 21
 كبيرة جداً  91.2 4.56 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات استخداـ التقنيات التعليمية كالتكنولوجية يف تدريس 
التعليمية (، كاستقرت كفايات استخداـ التقنيات ٕ.ٜٔ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٕ.ٜٔالعلـو من الكفايات التقنية بلغت )

( كفاية ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل ٕٔكالتكنولوجية يف تدريس العلـو من الكفايات التقنية على )
 متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.

 ثانياً: إنتاج التقنيات التعليمية لمقررات العلوم
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات إنتاج التقنيات التعليمية لمقررات العلوم من (المتوّسطات 23جدول )

 الكفايات التقنية الالزمة لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  91.8 4.59 تعليمية ملصقات إنتاج 1
 كبيرة جداً  94.8 4.54 باحلاسوب ادلطبوعة اللفظية النصوص إنتاج 2
 كبيرة جداً  89.8 4.49 نشرات لوحة إنتاج 3
 كبيرة جداً  88.6 4.43 حرارية شفافيات إنتاج 4
 كبيرة جداً  87.8 4.39 سلتلفة تعليمية كرلسمات مناذج إنتاج 5
 كبيرة جداً  87.6 4.38 ادلربعات بطريقة كتصغَتىا الرسـو تكبَت 6
 كبيرة جداً  87.4 4.37 األلواف مزج مهارة إتقاف 7
 كبيرة جداً  85.2 4.26 كهربائية لوحات إنتاج 8
 كبيرة جداً  88.6 4.43 الدركس ألحد فيديو شريط إلنتاج الفيديو كامَتا استخداـ 9

 كبيرة جداً  92.4 4.64 التعليمية الشرائح إنتاج 14



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                
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 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  91.6 4.58 إنتاج لوحة جيوب 11
 كبيرة جداً  94.8 4.54 تعليمية لوحدة تعليمية حقائب إنتاج 12
 كبيرة جداً  94.2 4.51 ٕتاريا ادلنتجة االتصاؿ كسائل تعديل 13
 كبيرة جداً  94.4 4.54 صويت بتعليق مصحوبة تعليمية شرائح إنتاج 14
 كبيرة جداً  89.4 4.47 مغناطيسية لوحات إنتاج 15
 كبيرة جداً  87.6 4.38 اخلطي ادلربمج التعليم منط على تعليمية كحدة بناء 16
 كبيرة جداً  87.4 4.35 مدرلة أقراص على حاسوبية تعليمية بررليات إنتاج 17
 كبيرة جداً  89.8 4.49 ثابتة أفالـ إنتاج 18
 كبيرة جداً  92.4 4.62 كبرية لوحات إنتاج 19
 جداً كبيرة  89.4 4.47 المتوسط اإلجمالي 

يتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات إنتاج التقنيات التعليمية كالتكنولوجية يف تدريس العلـو 
(، كاستقرت كفايات إنتاج التقنيات التعليمية ٚٗ.ٗ( ٔتتوسط إمجايل بلغ )ٗ.ٜٛمن الكفايات التقنية بلغت )

( كفاية ال بد من توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل ٜٔعلى ) كالتكنولوجية يف تدريس العلـو من الكفايات التقنية
 متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان.

  العلوم: ثالثاً: إدارة مختبر
(المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات إدارة مختبر العلوم من الكفايات التقنية الالزمة 24جدول )

 لمعلمي العلوم في ظل متطلبات التنمية وفي ضوء المعايير العالمية
 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  88.6 4.43 احملافظة على ادلواد كاألدكات كاألجهزة ادلخربية 1
 جداً كبيرة  86.8 4.34 مراعاة إجراءات السالمة العامة بدقة أثناء إجراء التجارب ادلخربية 2
كادلواد كاألجهزة التعليمية  األدكات ببعض ادلدرسة يف العلـو سلترب تزكيد اقًتح 3

 اليت حيتاجها مقررات العلـو
 كبيرة جداً  86.4 4.34

 كبيرة جداً  84.6 4.23 .يف ادلخترب أماكنها يف ادلخربية كاألجهزة كاألدكات ادلواد تنظيم 4
 كبيرة 83.4 4.17 التعليمية ادلتوافرة يف سلترب العلـو بادلدرسةالتعرؼ على أنواع ادلواد كاألجهزة  5
 كبيرة 82.8 4.14 القياـ باإلسعافات األكلية 6
 كبيرة جداً  85.4 4.27 تدريب الطالب على تنظيم سجل للتجارب ادلخربية كمتابعتهم 7
 جداً  كبيرة 92.6 4.63 إجراء التجارب العلمية اخلاصة ٔتنهاج العلـو الذم يدرسو 8



 

ـــــينب بمدينة العلىم معلمات نظر وجهة من العاملية املعايير ضىء في التنمية متطلبات ظل في العلىم معلمي كفايات   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصبحي عثمان وفيهأ.                                                                                                 الصبحي عثمان عفافأ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

263 

 التقدير النسبة المتوسط المؤشرات الترتيب

 كبيرة جداً  92.4 4.62 يف البيئة احمللية كمتوافرة رخيصة مواد من بسيطة ككسائل أجهزة عمل 9
 كبيرة جداً  91.6 4.58 استخداـ األجهزة كادلواد كاألدكات ادلخربية بكفاءة  14
 كبيرة جداً  91.4 4.57 يف سلترب ادلدرسة كحفظها احلية الكائنات ك الطبيعية ادلواد من عينات مجع 11
 كبيرة جداً  89.6 4.48 ٕتارب العركض العملية إجراء يف الطالب من شلكن عدد أكرب إشراؾ 12
 كبيرة 83.8 4.19 التجارب العملية إجراء أثناء البيانات كمعاجلة تصنيف على القدرة 13
 كبيرة 83.2 4.16 القدرة على إنتاج شرائح رلهرية 14
 كبيرة جداً  89.2 4.46 مالحظاهتم على التجارب العمليةتعويد الطالب على تسجيل  15
 كبيرة جداً  87.4 4.37 المتوسط اإلجمالي 

( ٗ.ٚٛيتبُت من اجلدكؿ السابق أف نسبة االتفاؽ على كفايات إدارة سلترب العلـو من الكفايات التقنية بلغت )
( كفاية ال بد من ٘ٔالكفايات التقنية على )(، كاستقرت كفايات إدارة سلترب العلـو من ٖٚ.ٗٔتتوسط إمجايل بلغ )

 توافرىا لدل معلمي العلـو يف ظل متطلبات التنمية كيف ضوء ادلعايَت العادلية بدرجة كبَتة جدان ككبَتة.
 نتائج البحث:

بعد االنتهاء من تطبيق التجربة، كإجراء ادلقياس البعدم على اجملموعتُت؛ ُحّللت البيانات باستعماؿ أساليب 
(، كتفسَت نتائج التحليل يف ضوء SPSSاإلحصاء الوصفي، باستعماؿ حزمة الربامج اإلحصائية للعلـو االجتماعية )

ما كفايات معلمي العلوم في ظل متطلبات الدراسات السابقة كاألدبيات؛ لإلجابة عن سؤاؿ البحث الرئيس كىو: 
 لوم بمدينة ينبع؟التنمية في ضوء المعايير العالمية من وجهة نظر معلمات الع

 كخلصت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كاف من أمهها:
ٖتديد قائمة بالكفايات الالزمة دلعلمي العلػـو قػي ظػل متطلبػات التنميػة يف ضػوء ادلعػايَت العادليػة مػن كجهػة نظػر  -ٔ

 معلمات العلـو ٔتدينة ينبع.
متطلبات التنمية يف ضوء ادلعايَت العادلية جاءت بدرجة عالية أف الكفايات الًتبوية الالزمة دلعلمي العلـو قي ظل  -ٕ

 جدان.
أف الكفايػات التدريسػية الالزمػػة دلعلمػي العلػـو قػػي ظػل متطلبػات التنميػػة يف ضػوء ادلعػايَت العادليػػة جػاءت بدرجػػة  -ٖ

 عالية جدان.
 ادلعايَت العادلية جاءت بدرجة عالية.أف الكفايات التقنية الالزمة دلعلمي العلـو قي ظل متطلبات التنمية يف ضوء  -ٗ
متغَت اخلربة كادلؤىل  إىل ال توجد فركؽ دالة إحصائيان بُت متوسط استجابات ادلعلمات عينة الدراسة تعزل -٘

 العلمي.
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 التوصيات:
 ورد عددان من التوصيات، كىي كما يلي:نيف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة 

يات يف الدراسة احلالية عند ٗتطيط برامج تدريب معلمي العلـو أثناء اخلدمة يف كزارة االستفادة من قائمة الكفا -ٔ
 التعليم.

، فيما يتعلق  مشريف كمعلمي العلـوالعمل على التنسيق بُت  -ٕ بتطبيق كفايات التنمية ادلهنية ادلتعلقة ٔتعلمي العلـو
 بناء على معايَت كمؤشرات كاضحة.كإعداد بطاقات التقومي الذايت ليقـو كل معلم بتقومي كفاياتو 

يف اٗتاذ علمُت كتسهيل مهمة ادلكفايات معلمي العلـو يف ضوء ادلعايَت العادلية،   ضركرة العمل التكاملي لتطوير -ٖ
 .األداء التدريسيالقرارات الفعالة اليت تؤدم إىل ٖتسُت 

ٓتربات معلمي العلـو ريبية لتزكيد إلعطاء دكرات تدمكاتب اإلشراؼ الًتبوم ٔتحافظة ينبع ضركرة التعاكف مع  -ٗ
 ، كأف تأخذ الدكرات صفة االستمرارية كادلتابعة اجلادة.الكفايات الالزمة دلعلم العلـوجديدة متطورة حوؿ 

 قائمة المراجع:
تصورات ادلعلمات كالطالبات ادلعلمات لسمات معلم العلـو يف ضوء معايَت اجلودة (. ٕٚٓٓبلجوف، كوثر مجيل )

ْتث مقدـ للقاء السنوم الرابع عشر للجمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية: اجلودة يف التعليم العاـ،  الشاملة،
 جامعة ادللك سعود، الرياض.

دكر ادلعلوماتية يف تنمية األداء ادلهٍت للمعلمُت ادلهنيُت يف  ادلدارس الثانوية الصناعية يف ـ( ٜٕٓٓحتناكم، كاثق صليب )
، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات كجهة نظر ادلديرين كادلعلمُتفلسطُت من 

 العليا ، فلسطُت.
درجة تقدير معلمي العلـو ألمهية الكفايات التكنولوجية التعليمية يف ٖتسُت أدائهم ـ(. ٕٓٔٓدكمي، حسن علي أمحد )

 .ٔٛٗ -ٜٖٗص  ،ٖ، العددٕٙ، رللة جامعة دمشق، رللد ادلهٍت
منوذج مقًتح لتكوين معلم العلـو التجارية يف مصر يف ـ(. ٕٚٓٓزغلوؿ، برىامي عبد احلميد؛ عبد العزيز، محدم أمحد )

ادلؤ٘تر العلمي التاسع عشر "تطوير مناىج التعليم يف ضوء معايَت اجلودة"، جامعة عُت  ضوء معايَت ضبط اجلودة،
 مشس.

مستويات معيارية مقًتحة لكفايات األداء الالزمة للمعلم دلواجهة ـ(. ٕ٘ٓٓلة صليب )سكر، ناجي رجب؛ اخلزندار، نائ
 . ادلؤ٘تر العلمي السابع عشر: مناىج التعليم كادلستويات ادلعيارية، جامعة عُت مشس: القاىرةمستجدات العصر

، رللة ة يف رياض األطفاؿالكفايات األدائية للمعلمة كمدخل للجودة الشاملـ(. ٕٙٓٓشريف، السيد عبد القادر )
 .ٜٔ-ٖٔدراسات تربوية كاجتماعية، العدد الثالث، ص 

، جامعة عُت إعداد ادلعلم كفق حاجاتو الوظيفية يف ضوء مفهـو األداء ادلتوازفـ(. ٕٕٔٓالعاجز، فؤاد علي؛ البنا، زلمد )
 مشس، القاىرة.
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. دار الفكر العريب االٕتاىات احلديثة يفـ(. ٕٔٓٓعبد السالـ، عبد السالـ مصطفى )  ، القاىرة.تدريس العلـو
، رللة مركز الكفايات التدريسية الالزمة دلعلمي العلـو يف ادلرحلة اإللزاميةـ(. ٕٚٓٓعبد الكرمي، عباس عبد ادلهدم )

 دراسات جامعة الكوفة، العدد السادس، العراؽ.
، رللة الفتح، العدد مي العلـو يف ادلرحلة االبتدائيةتقومي الكفايات التدريسية لدل معلـ(. ٕٚٓٓالعبيدم، إسراء عاكف )

 ، كلية الًتبية األساسية، جامعة دياىل.ٖٔ
، ادلؤ٘تر العريب الدكيل إعداد معلم العلـو يف ضوء معايَت اجلودة الشاملة تصور مقًتح(. ٕٙٔٓالعتييب، كضحى حباب )

 ياض.السادس لضماف جودة التعليم العايل، جامعة األمَته نوره، الر 
ْتث مقدـ للقاء السنوم الثالث  ادلتغَتات العادلية ادلعاصرة كأثرىا يف تكوين ادلعلم.ـ(. ٕٙٓٓالعصيمي، خالد زلمد )

عشر للجمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية: إعداد ادلعلم كتطويره يف ضوء ادلتغَتات ادلعاصرة. جامعة ادللك 
 سعود، الرياض

، ْتث مقدـ يف اللقاء  تطوير كفايات ادلعلم يف ضوء معايَت اجلودة يف التعليم العاـق( ٕٛٗٔالعنزم ، بشرل خلف )
 الرابع عشر باجلمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية )جسنت( بعنواف اجلودة يف التعليم ، ادلقاـ بالقصيم.

كفايات معلمات العلـو الالزمة لتدريس   فاعلية برنامج تدرييب مقًتح لتنميةق(. ٖٗٗٔالوىابة، مجيلة عبداهلل علي )
، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، قسم ادلناىج كطرؽ التدريس، جامعة أـ ادلناىج ادلطورة بادلرحلة ادلتوسطة

 القرل، مكة ادلكرمة.
Brookhart, S. M. (2011). Educational assessment knowledge and skills for 

teachers. Educational Measurement: Issues and Practice, 30(1), 3-12.  

Cummins, J. (0891). The construct of language proficiency in bilingual education. 

Current issues in bilingual education, 90-011.  
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ث   مة  علً الىي 
ائ  ة  الق  ح  علم المهح 

معات  الت 
ت  ات  مج  ق  ي  طح  ف  ت  ي  ىظ 

ي   0.2ج 
ف 

ه لدي معلمات  الدراسات   زي  زن الجادي  والعش  ة  مهارات  الق  مح 
ت  ي 

ز ة  عسي  طق  من  ة  ئ  ماعح  ت  ج  ٌإ   ا
 
 

ل ملود  
 
 د. حصة  محمد آ

اهج   اد  آلمت  ست 
 
ة  آ ماعت  ت  س آلدرآسات  آلاج  درئ  ق ت 

 كراش  م ل آ وطرآئ 
ة   ت  رب  ة  آلت  الد  –كلت  امعة  آلملل ج   ج 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 معلمات لدى والعشرين الحادي القرن  مهارات ثنمية في 2.0 الويب على القائمة املهنية التعلم مجتمعات ثطبيقات ثوظيف

 ملوذ آل محمد حصة. د                                                                              عسير بمنطقة إلاجتماعية الدراسات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الح 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

267 

 ملخص:
يف تنمية مهارات القرف احلادم  0.2هدؼ البحث إىل توظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب 

كأدكات  ،التجرييبادلنهج الوصفي، ك شبه  دبنطقة عسًن، منهج البحث: االجتماعيةكالغشرين لدل مغلمات الدراسات 
)مدكنة تغليمة ، كاليوتيوب، كأدكات  باستخداـ 0.2البحث: تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب 

نتائج البحث اىل كجود فرؽ ذك  أشارت، ك (بطاقة األداء دلهارات القرف احلادم كالغشرين، اجلانب ادلغريف اختبارجوجل، 
اجلانب ادلغريف، كبطاقة األداء  اختبارأفراد الغينة يف ) مغلمات الدراسات االجتماعيةإحصائية بٌن متوسطي درجات  داللة

 دلهارات القرف احلادم كالغشرين بٌن التطبيق القبلي كالبغدم لصاحل التطبيق البغدم.( ادلهارم
Abstract: 
The objective of the research is to employ the applications of professional 
learning communities' web 2.0 in developing 21st century skills among the 
social studies teachers in Asir region. The research approach: descriptive and 
Quasi-experimental. The research tools were Web 2.0 professional learning 
community applications (blog, YouTube, Google tools, Achievement test – 
and rubric Card) for 21st century skills. The results of the study indicated that 
there is a statistically significant difference between the average scores of the 
social studies teachers (Achievement - rubric Card) applications in favor of 
the post application. 
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  مقدمة:
احلاصػػػػػػلة  ك التكنولوجيػػػػػػة أصػػػػػػبحنا يف عصػػػػػػر تسػػػػػػغى فيػػػػػػه ابتمغػػػػػػات كالػػػػػػدكؿ ح ي ػػػػػػا دلوا بػػػػػػة التطػػػػػػورات الغلميػػػػػػة

 ، تطػػػػػػػوير مبسسػػػػػػػا ا بػػػػػػػاألخص إىل  يف ادلقػػػػػػػاـ األكؿ  ذلػػػػػػػ   يسػػػػػػػتندك يف الغػػػػػػػات الػػػػػػػي تتنػػػػػػػامى كتت ايػػػػػػػد يومػػػػػػػا بغػػػػػػػد يػػػػػػػـو
التغليميػػػػة منهػػػػا، كدبػػػػا أف ادلغلػػػػم هػػػػو ادلػػػػدخل األساسػػػػي يف أم عمليػػػػة تغليميػػػػة، فػػػػ ف األمػػػػر يسػػػػتوجب التهي ػػػػة كا عػػػػداد 

مهػػػػػػارات القػػػػػػػرف احلػػػػػػادم كالغشػػػػػػػرين بػػػػػػدأ دبهػػػػػػػارات الػػػػػػػتغلم  كالتحسػػػػػػٌن ادلسػػػػػػػتمر لكافػػػػػػة جوانػػػػػػػب إعػػػػػػداد ادلغلم.كخاصػػػػػػػة
كاحليػػػػػاة   مػػػػػن الغمػػػػػل  يػػػػػة كا عوميػػػػػة كالتكنولوجيػػػػػة، كمهػػػػػارات احليػػػػػاة كالغمػػػػػل، الػػػػػي سبكنػػػػػهكاالبتكػػػػػار، كال قافػػػػػة ادلغلومات
كتسػػػػاعدا يف االرتقػػػػػاء دبسػػػػػتول جلوبػػػػػه  ػػػػي يصػػػػػبق اجليػػػػػل القػػػػػادـ جيػػػػل جلمػػػػػوح كاعػػػػػي قػػػػػادر .كموا بػػػػة التقنيػػػػػات احلدي ػػػػػة

 على مواجهة التحديات ادلستقبلية كموا ب دلتطلبات سوؽ الغمل.
ربيػػػػػػػة السػػػػػػػغودية تقػػػػػػػظ علػػػػػػػى عاتقهػػػػػػػا قيػػػػػػػادة من ومػػػػػػػة التقػػػػػػػدـ كالتطػػػػػػػوير، فقػػػػػػػد أكلػػػػػػػ  كحيػػػػػػػث أف ادلملكػػػػػػػة الغ

ـ، حيػػػػػػػػث أ ػػػػػػػػدت علػػػػػػػػى دكرا يف إعػػػػػػػػداد 0202إهتمامػػػػػػػػا شػػػػػػػػديدا بػػػػػػػػالتغليم، ككرػػػػػػػػغته يف مقدمػػػػػػػػة أكلويا ػػػػػػػػا يف ر يػػػػػػػػة 
مػػػػن  جيػػػػل يتحمػػػػل ادلسػػػػ ولية كديلػػػػ  مػػػػن ادلهػػػػارات مػػػػا ديكنػػػػه مػػػػن موا بػػػػة متطلبػػػػات القػػػػرف اجلديػػػػد، كلػػػػن يتػػػػ تى ذلػػػػ  أال

خػػػػػػػػػوؿ التنميػػػػػػػػػة ادلهنيػػػػػػػػػة للمغلمػػػػػػػػػٌن  ػػػػػػػػػو م الغنصػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػرئي  القػػػػػػػػػادر علػػػػػػػػػى إصلػػػػػػػػػاح تطػػػػػػػػػوير الن ػػػػػػػػػاـ التغليمػػػػػػػػػي) كزارة 
 (0202التغليم،

كلقػػػػػد توالػػػػػ  الدراسػػػػػات كالبحػػػػػوث الػػػػػي تنػػػػػادم بقػػػػػركرة سبكػػػػػن ادلغلػػػػػم مػػػػػن مهػػػػػارات القػػػػػرف احلػػػػػادم كالغشػػػػػرين 
(، 0202) زلمػػػػػػػػد الفامػػػػػػػػدم ك فيصػػػػػػػػل القحطػػػػػػػػا ، ( ك دراسػػػػػػػػة 0202كمنهػػػػػػػػا: دراسػػػػػػػػة )رزاقػػػػػػػػه عبػػػػػػػػد ا  ادلصػػػػػػػػغيب، 

با رػػػػػػافة إىل ادلػػػػػػبسبرات الػػػػػػي أبػػػػػػرزت أتيػػػػػػة سبكػػػػػػن ادلغلػػػػػػم ادلغاصػػػػػػر مػػػػػػن تلػػػػػػ  ادلهػػػػػػارات م ػػػػػػل:  مػػػػػػبسبر   ر يػػػػػػة لتطػػػػػػوير 
ادلػػػػػػػػبسبر اخلػػػػػػػػػام   عػػػػػػػػداد ادلغلػػػػػػػػػم   إعػػػػػػػػػداد كتػػػػػػػػدريب ادلغلػػػػػػػػػم يف رػػػػػػػػوء مطالػػػػػػػػػب التنميػػػػػػػػػة 0202التغلػػػػػػػػيم يف مصػػػػػػػػػر  ،

، يف جامغػػػػػػة أـ القػػػػػػرم، كايقػػػػػػا مػػػػػػبسبر   ادلغلػػػػػػم كعصػػػػػػر ادلغرفػػػػػػة: الفػػػػػػر  كالتحػػػػػػديات  0202كمسػػػػػػتجدات الغصػػػػػػر  ، 
 ، جبامغة ادلل  خالد.0202، 

كقد حاكل  الغديد من البحوث كالدراسات يف ادلملكة الغربية السغودية الوقوؼ على مستول أداء ادلغلم يف بغض      
كالي  شف  عن رغف االداء التدريسي دلغلمي اللفة  (0202الركقي، راشد زلمد عبود  التخصصات: م ل دراسة )
( كالي هدف  تقومي أداء 0202ابود، إدياف نواؼ ، كدراسة )0202ء ر ية ادلملكة و الغربية بادلرحلة ال انوية يف ر

 مغلمات الدراسات االجتماعية يف روء مغايًن اجلودة. ك شف  النتائج أف  ادلستول متوسط، كأكص  بتطوير برامج
( كالي بين  نتائجها أف االداء التدريسي 0202الطويل، انتصار زلمد  التدريب اثناء اخلدمة لورتقاء ب دائهن.كدراسة )

دلغلمات ادلرحلة االبتدائية دبدينة الرياض يف روء ن رية التغليم القائم على الدماغ  بشكل عاـ متوسط، كأكص  بغمل 
حلدي ة يف رلاؿ الرتبية كالن ريات السلو ية للتغامل االجيايب مظ الطالبات.كدراسة دكرات تدريبية زبصصية حوؿ االذباهات ا

( للتغرؼ على مستول االداء التدريسي دلغلمي الغلـو يف روء ادلغايًن ادلهنية للمغلم السغودم، 0202الشهرم،خالد  )
 .ىل مستول مرتفظ يف االداءإكقد أظهرت النتائج عدـ كصوؿ عينة الدراسة 
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لغرض السابق نستخلص أتية التوصل إىل اسرتاتيجيات حدي ة تستخدـ يف برامج التنمية ادلهنية للمغلم، من ا
هذا النموذج  جنا يف  كيقدـمفتاح لتحسٌن التغليم كالتغلم، كالي تغد  عرب شبكة ا نرتن رلتمغات التغلم ادلهين  كمنها:

كرظ عملية لقماف  مظبشكل متبادؿ،  مس ولٌن ادلغلمٌنف فيها لتحقيق أهداؼ مشرت ة يكو  ،ادلدارس لتن يم ادلغلمٌن
الفريق، كدلساعدة  ل عقو على إدراؾ نقاط القوة كالقغف ، الهتمامات زمةقياـ الفرؽ بتوريق الدركس األساسية الو

 .التغليمية لديه
 كاسظ نطاؽ على ابتمظ قبوؿ كيتم ا نرتن ، عرب البي ات يف للمغلمٌن هاـ أمر التغلم رلتمغات بناء يغد لذا       
 كللمجموعة البغض بغقهم كمهتموف انتماء، لديهم ب ف األعقاء شغور حيث ملموسنا  ياننا كلي  إحساسنا باعتبارا
 عرب التدريبية مهار م لتطوير مغنا يكونوا ب ف الت امهم خوؿ من هبا الوفاء سيتم احتياجا م ب ف مشرتؾ إدياف كلديهم
 كالتغاكف، ادلغارؼ، كتبادؿ التغلم، بركح ربط األفراد كتساعد هذا ابتمغات على (0202)فيفي توفيق ، .ا نرتن 
الشخصية،  كاخلربات ادلغلومات، كتبادؿ للتواصل مشرتؾ سياؽ التن يمي، أك توفًن ، كالتطويركاألفرادابموعة  ك ذل 

 (20، 0202الذايت )ا راـ فتحي  كالت مل كالتوجيه، كالتدريب، احلقيقية، االتصاؿ خدمة خوؿ من التغلم ربفي ك 
 مظ ادلهين التغلم خربات على القوء تسليط على( Baildon, M., & Damico, J.2014) دراسة ا دت كقد

 تطوير رركرة عن(( (Mohammad Farisi,2016دراسة  ذل  ا جتماعية، الدراسات دلغلمي التكنولوجيا
 الدراسات تقـو كأف التكنولوجي، التكامل خوؿ من كالغشرين احلادم القرف يف ا جتماعية الدراسات مغلمي مهارات

 .كالغشرين احلادم القرف مهارات بتفيًنات تتغلق بابتكارات ا جتماعية
مستمرة ديكن  عملية رلتمظ التغلم ادلهين دلدرسي الدراسات ا جتماعية، أكرق اف رلتمغات التغلم ادلهنية اجتماع كىف    

 .األمية الرقمية، كمهارات التفكًن التارخيي كزلوستغومات اجلفرافية، للمغلمٌن إستخدامها لتدري  ادلفاهيم، كدركس ا 
(Smahalek, 2018) 

األساسي  ادلغلمٌن، كالتنفيذتقييم لدلشار ة األفكار  كحيتاج مغلمي الدراسات ا جتماعية لتكوين رلتمغات التغلم ادلهنية
ادلوارد  ، كعرضأفقل ادلمارسات كاحللوؿ اآلخرين، كتبادؿمشار ة األفكار مظ ، ك التغلم القائم على ادلشاريظ، ك ادلشرتؾ
 من همسبكن ادلهارات اهذ ، إف(Richard Cairn ,2018) .اجلودةفر  عالية  كاستغرارها، كتشكيلاجلديدة 

 للتغلم يبهلهم دبا كالتقنية إستخداـ األدكات ادلغرفية من ابتمظ، كسبكنهم يف الفغالة كادلشار ة الغمل، عات يف تةاادلس
 (0202 ادلساعيد،تر ي )  احلياة مدل

لمغلمٌن ب ستخداـ رلتمغات التغلم ادلهين القائمة على الويب لالسابق يتقق رركرة دعم التطوير ادلهين  الغرض من       
جل أمن  0.2،  ما اف هناؾ حاجه ملحة كرركرية لتوظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب 0.2

ىل إ تنمية مهارات القرف احلادم كالغشرين كخصوصا لدل مغلمات الدراسات ا جتماعية كهذا ما يسغى البحث احلايل
 ربقيقه.

 



 

 معلمات لدى والعشرين الحادي القرن  مهارات ثنمية في 2.0 الويب على القائمة املهنية التعلم مجتمعات ثطبيقات ثوظيف

 ملوذ آل محمد حصة. د                                                                              عسير بمنطقة إلاجتماعية الدراسات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الح 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

270 

 مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث احلايل يف أتية مهارات القرف احلادم كالغشركف، كأ ا رركرية دلغلمات الدراسات ا جتماعية، 
يف روء تطور ادلغرفة كالتكنولوجيا يف هذا الغصر، كلكن قد يشًن الواقظ إىل كجود تد  يف ا تساب هذا ادلهارات كيف 

مغلمات الدراسات ا جتماعية سواء من حيث ا عداد  قصور يف أداء جظ ذل  إىل عدة أسباب من بينهاتطبيقها، كقد ير 
جراء دراسة استطوعية للتغرؼ إىل إ ةأك الت هيل، ك ذل  ا عتماد على الطرؽ التقليدية يف شلارستهم ادلهنية شلا دفظ الباح 

ن، كأكرح  نتائج تطبيق يزمة دلغلم القرف احلادم كالغشر الو على مدل مغرفة مغلمات الدراسات ا جتماعية بادلهارات
ن كقد  ان  يعن مدم امتوؾ ادلغلمات للمغارؼ اخلاصة بادلكونات دبهارات القرف احلادل كالغشر أم استطوع الر 
قد كجد زمة لتوظيف مهارات القرف احلادم كالغشركف فلبغض ادلهارات الو ن%(، اما عن مدل امتو ه00نسبتها سب ل )

ادلهارات  اما عن مدل تطبيق م ل هذأىل تنميتها، إحباجه  ن أادلهارات ك  ا% من نسبة ادلغلمات الديتلكوف هذ20اف 
ىل التغاكف كالتشارؾ كالتواصل إحباجه ن  أ% من ادلغلمات 22كرح  أكربطها بالغمل ىف روء رلتمغات التغلم ادلهنية 
 ,Coyne, J., Potter, J., & Hollas (ما أ دته دراسةهذا ىف روء تطبيقات الويب الىت ربقق ذل ، 

T,2013 )احلاجة إىل ربط التطوير ادلهين للمغلمٌن بالتطبيقات التكنولوجية ؛ لت كيدهم دبهارات القرف احلادم ب
ات من كالغشرين بطريقة كظيفية تسهم يف ربقيق أهداؼ ادلناهج، لذا يتقق اف هناؾ فجوة  بًنة بٌن ما يتلقاا ادلغلم

يف رلتمظ عصر ادلغرفة كهو ما يسغى البحث  الغمليف احلياة ك  اتدريب يف ادلبسسة التغليمية كتل  الىت حيتاجوف إليه
 احلايل اىل ربقيقه من خوؿ ا جابة على أس لة البحث.

 أسئلة البحث
مهارات القرف احلادم كالغشرين يف تنمية  0.2 يف ديكن توظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب 

 كيتفرع منه األس لة األتية: لدل مغلمي مغلمات الدراسات ا جتماعية؟
 دبنطقة عسًن؟ـز إ ساهبا دلغلمات الدراسات ا جتماعية ما مهارات القرف احلادم كالغشرين الو .0
يف تنمية  0.2القائمة على الويب تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية ـز لتوظيف ما إجلار التصميم التغليمي الو .0

 مهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدراسات ا جتماعية؟
زمة يف تنمية اجلانب ادلغريف الو 0.2ما فاعلية توظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب  .0

 دبنطقة عسًن؟دلهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدراسات ا جتماعية 
زمة يف تنمية اجلانب ادلهارم الو 0.2ما فاعلية توظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب  .2

 ؟دلهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدراسات ا جتماعية دبنطقة عسًن
 أهداف البحث

 هدؼ البحث احلايل إىل:
 .دبنطقة عسًن االجتماعيةالدراسات  دلغلمات غشرين الألـز إ ساهباالتغرؼ على مهارات القرف احلادم كال .0
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يف  0.2ربديد إجلار التصميم التغليمي الألـز لتوظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب  .0
 االجتماعية.تنمية مهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدراسات 

 االجتماعية.دلغلمات الدراسات  0.2كرظ قائمة لتطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب  .0
يف تنمية اجلانب ادلغريف  0.2التغرؼ على فاعلية توظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب  .2

 .دبنطقة عسًن االجتماعيةاسات دلهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدر  ةكادلهارم الألزم
 :أهمية البحث

 :تكمن أتية البحث احلالية يف
تة يف تطوير برامج إعداد مغلمات الدراسات ا جتماعية دبا يتوئم مظ متطلبات القرف احلادم كالغشرين اادلس .0

 .0202ادلملكة  ر يةكربقيق 
 ادلغلمٌن تدريب كبرامج عاـ، بشكل التغليم يف0202الغادلية ك ذل  ر ية ادلملكة االذباهات دلسايرة استجابة .0

 خا . بشكل كتدريبهم
الن ر يف أساليب تدريب ادلغلمٌن كإعدادهم أثناءها اخلدمة ىف روء رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على  .0

 الويب.
نبفي أف تبخذ يف كالي ي كالغشرين الألزمة دلغلمات الدراسات ا جتماعية، احلادم القرف دبهارات قائمة توفًن .2

 االعتبار يف برامج إعداد ادلغلمٌن، كبرامج التدريب أثناء اخلدمة.
)بي ة توظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية تصميم  -0 على األدكات التالية: احلايلقتصر البحث إ: أدوات البحث

 -0، (google driveمدكنة تغليمة كمت ربطها باليوتيوب، كأدكات جوجل التشار ية  )كتقم 0.2القائمة على الويب 
 .كالغشرين احلادم القرف مهارات ادلهارم اجلانب تقييم بطاقة -0،كالغشرين احلادم القرف دلهارات ادلغريف اختبار اجلانب
بادلرحلة ادلتوسطة دبنطقة عسًن التغليمية، من مغلمات الدراسات ا جتماعية  02تكون  عينة البحث من  :عينة البحث

 .حدة ذبريبيةأهم  مجموعة ك دكمت ربدي
 :متغيرات البحث

كقد مت ربديدها )ادلدكنات، يوتيوب،  0.2تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب  :المستقلالمتغير  .0
 أدكات جوجل التشار ية(.

 .لغشركفمهارات القرف احلادم كا :المتغير التابع .0
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  :منهج البحث
 اعتمد البحث الحالى على المناهج التالية:

ادلنهج الوصفي لوصف كربليل الدراسات كالبحوث السابقة ذات الصلة  ةالباح  استخدم  :المنهج الوصفي .0
دبشكلة البحث كاعداد البي ة التجريبية، كأدكات البحث، كإعداد ا جلار الن رم، ك ذل  ربديد إجلار للتصميم 

 .التغليمي يتناسب مظ جلبيغة البحث
يقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على ادلنهج شبه التجرييب يف تطب ةالباح  استخدم  :المنهج شبه التجريبي .0

كقد مت ربديدها )ادلدكنات، يوتيوب، أدكات جوجل التشار ية(، كتطبيقها على مغلمات ادلرحلة  0.2الويب 
 ادلتوسطة كقياس أثرا على مهارات القرف احلادم كالغشركف.

 :التصميم التجريبي للبحث
 .البغدم ألدكات البحثك بق عليهما القياس القبلي تكون  عينة البحث من رلموعة كاحدة ذبريبية يط

 حدود البحث
 :اقتصر البحث الحالي على

الناقد كحل  التشار ية، التفكًنكأدكات الويب  0.2الويب احلدكد ادلوروعية مهارات القرف الواحد كالغشركف ) .0
 ادلشكوت، كالتواصل كالتشارؾ، كال قافة كزلو األمية ادلغلومات، كزلو األمية التكنولوجية(.

 احلدكد ادلكانية منطقة عسًن التغليمية. .0
 .0202/ 0202احلدكد ال مانية: الغاـ الدراسي  .0

 مصطلحات البحث
 :0.2تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب 

لتوسيظ  2.0كتغرفها ايفوف كاخركف ب  ا إستخداـ ادلغلمٌن لوسائل التواصل كالوسائط ا جتماعية يف بي ة الويب 
، كيتشارؾ ادلغلموف من مدارس سلتلفة يف مناقشات كالغمل يف رلموعة كاحدة، لتحقيق هدؼ التغلمرلتمغا م التغليمية 

 Yvonne, Liljekvist, et .كا تساب ادلمارسات من مة تتغلق بادلمارسة اليومية، كتبادؿ اخلربات
a.,2017:270)) 

بٌن مغلمات الدراسات  كالتشارؾ تغاكف زيادةرلموعة من التطبيقات الىت تساعد على  جرائيا بأنها:إ ةالباحثغرفها تك 
 زيادةمهارات القرف احلادم كالغشرين كالغمل على لتنمية كهي )ادلدكنات، يوتيوب، أدكات جوجل التشار ية(، ا جتماعية 
 الدراسية. الفصوؿ يف الفغالة التغليمية ادلمارسات

 0.2 الويب
 مساعها مت Web 2.0 ك لمة الغادلية، الويب شبكة سلوؾ غًنت الي الويب كتطبيقات اجلديدة التقنيات من رلموعة
 الدكلية للوسائط اليف ميديا كرلموعة مغركفة، كسائط شر ة كهي ،O’Reilly بٌن مناقشة جلسة يف مرة ألكؿ
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 اجلديد اجليل مفهـو عن للتغبًن احملاررة جلسة يف فرانسيسكو ساف يف عقد الذم الويب تطوير مبسبر يف احلية كالوسائط
 (002: 0222 اخل غمي، مسفرة) فاعلية أ  ر بشكل كالتشارؾ التواصل تتيق بي ة كهي الغادلية، الشبكة من
رلموعة تطبيقات تقدـ على شبكة ا نرتن  كهي )ادلدكنات، يوتيوب، أدكات جوجل  جرائيا بأنها:إ ةالباحثغرفها تك 

ادلشكوت،  الناقد، كحلالتشار ية( لتحقيق التفاعلية كمشار ة احملتول ىف تنمية مهارات القرف احلادم كالغشرين )التفكًن 
 غلومات، كزلو األمية التكنولوجية(.كالتواصل كالتشارؾ، كال قافة كزلو األمية ادل

 مهارات القرن الحادي والعشرين
( ب  ا   رلموعة من ادلهارات الي حيتاجها الغاملوف يف سلتلف بي ات الغمل 020،0202كتغرفها )مسا فباد مخي ،

نجاح، سبشيا مظ ادلتطلبات ليكونوا أعقاء فاعلٌن كمنتجٌن، بل مبدعٌن إىل جانب إتقا م احملتول ادلغريف الوـز لتحقيق ال
 التنموية كاالقتصادية للقرف احلادم كالغشرين 

ب  ا رلموعة ادلغارؼ كادلهارات الل مة دلغلمات الدراسات ا جتماعية كتتكوف من )التفكًن  :جرائياإ ةعرفها الباحثتو 
 األمية التكنولوجية(. كحل ادلشكوت، كالتواصل كالتشارؾ، كال قافة كزلو األمية ادلغلومات، كزلو،الناقد 

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة للبحث
 المحور األول مجتمعات التعلم المهني

مث مت تغديل تطبيقات هذا ادلفهـو على اباؿ  كمن، قطاع األعماؿ إىلتغود جذكر مفهـو رلتمغات التغلم 
التغلم، كالي تستند إىل ثقافة الغمل التغاك  بٌن التغليمي ليناسب ادلمارسات التغليمية من خوؿ ما يسمى دبجتمغات 

يتمتظ رلتمظ التغلم ادلهين الفغاؿ بالقدرة على تغ ي  كاستمرار تغلم  ك، (Thompson & Niska,2004)ادلغلمٌن
 (.(Stoll, et al ,  2006 : 3–4 مجيظ ادلهنيٌن يف رلتمظ ادلدرسة هبدؼ مجاعي ك هو تغ ي  تغلم الطوب

أكالن، ادلغرفة مستمدة من التجربة اليومية، كالفهم اجليد كالت مل : رلتمغات التغلم عمومنا على افرتارٌن رئيسيٌنك  تكتر 
بٌن ادلغلمٌن يف رلتمغات التغلم شلا ي يد من  الناقد للمغلمٌن الذين يتشار وف يف نف  التجربة؛ كال ا  التكامل التفاعلي

  (Willams, & Sullvan, 2007) .أخرلم الطوب من ناحية مغرفتهم ادلهنية من ناحية كيغ ز تغل
رلتمغات التغلم ادلهنية قائمة على التشارؾ كالتواصل كالتغلم الشخصي، كالدعم بادلوارد الرقمية، كديكن ربقيق ذل       
 ا بداع أجل من ا نرتن  عرب االتصاالت تقنية لتوفر ن رنا التغليمية التكنولوجيا تكامل إىل تدعو الىت الدعوات روء يف

 ((Pamela, L., 2017 التكنولوجيا. مظ كشلارسا ا كالتواصل
 0.2خصائص مجتمعات التعلم المهنية القائمة على الويب 

خصائص رئيسة تبدك هذا اخلصائص متداخلة كتتفاعل مغا  0.2ربقق رلتمغات التغلم ادلهنية ىف روء تطبيقات الويب ك 
 (222: 0202األصمغي، زلمد) .التغاكفالت ملي،  ادلهين االستقصاء، ك اجلماعية ، كادلسبكليةادلشرت ة كالقيم كهي الر ية

األن مة التغليمية احلالية إىل ا عتماد على األن مة كاألدكات التكنولوجية الي تغ ز جلابظ الشخصية  لذا ربتاج 
با رافة إىل مناذج متنوعة لتبادؿ ادلغرفة كمشار تها من مصادر  التغليمية، للغملية ا جتماعية كالغمل التغاك  الديناميكي
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إنه يفتق أبوابنا جديدة للمغلمٌن للتغلم بشكل أ  ر تفاعلية،  ؛القياـ هبا 2.0تغليمية سلتلفة، كالي ديكن ألدكات الويب 
 Chatti, 2009, 780- 782) كتساعد خصائصهم يف التفلب على الغديد من القيود الي تواجه الغملية التغليمية

M., et al) 
، ادلدعـو بي ات بتمغات التغلم ادلهنية قد قام  الغديد من الدراسات بتحديد خصائص التطوير ادلهين الفغاؿكل     

التغلم الرقمي م ل ادلشار ة اجلماعية للمغلمٌن، كالتسهيل يف ادلوقظ، كفرتة زمنية مستدامة، كالرت ي  على مشا ل ادلمارسة 
 ,Jaipal & Figg, 2011 ; DeMonte, 2013; Hung & Yeh, 2013; Riveros)منها 

Newton, & Burgess, 2012)  كخاصة احلاجة إىل تغميق مغرفة ادلغلمٌن بادلواريظ الي يتم تدريسها، مظ
، رقميةموا بة التطورات يف بي ات التغلم الرقمي الي أصبح  شلكنة من خوؿ الوصوؿ إىل  ل مكاف إىل األدكات ال

يف التغليم  (PLCs) ( اىل مغرفة بناء رلتمغات التغلم ادلهين(Hardman, Elizabeth L,2011كسغ  دراسة 
كاعتمدت الدراسة على لبناء رلتمظ تشار ي دلغلمي التغليم الغاـ كاخلا ،  Web 2.0كإستخداـ أداتٌن من أدكات 

يقات لديها القدرة على دعم التغاكف كالتواصل، كأ دت اف كيكي كنينغ لتوفًن البنية األساسية للشبكة ألف هذا التطب
 .على مستول مشار ة األعقاء يف الغمل ابتمغي 0.2صلاح رلتمغات التغلم ادلهنية يف بي ة الويب 

 0.2تطبيقات مجتمعات التعلم المهنية القائمة على الويب 
رفة باعتبارها ادلصدر األ  ر فاعلية كنشاجلنا للحياة اليومية ترتبط رلتمغات التغلم ادلهين دبجتمظ ادلغرفة، الذم يتمي  بادلغ

، الغلـو ا نسانية، التكنولوجيا، البحث الغلمي، التنمية البشرية،  لألفراد، كتشمل جوانب هذا ادلغرفة أنشطة يف الغلـو
نشطة ادلغرفية بالنمو يف ا بداع، التغليم، اللفات، األدب، الفنوف كال قافة، ك ذل  الدراسات ا جتماعية، فتتمي  األ

شرا ة متغددة ادلستخدمٌن، كيغمل رلتمظ ادلغرفة أيقنا على ربديد كإنتاج كمغاجلة كربويل كنشر ادلغلومات كادلغارؼ من 
 (.(Willams & Sullivan,2006أجل التنمية 

مصطلق يشًن إىل رلموعة من التقنيات اجلديدة كتطبيقات الويب الي غًنت سلوؾ  هو 0.2يقصد بالويب     ك
أر أس أس، كادلدكنات، كالشبكة ا جتماعية، كالويكي، كتاليف احملتول، كالبود اس ، كأدكات  كتشمل هذاا نرتن ، 

تدعم التشارؾ كمشار ة احملتول من  هذا التطبيقات ادلباشرة كادلفتوحة الي (، كإف000: 0200التشارؾ. )ابراهيم الفار، 
، ك ذل  سبكٌن ادلستخدـ من نشر ادلغلومات كالتواصل عرب الشبكات االستخداـخوؿ كاجهات متطورة كسهلة 

حيتاج ادلغلموف إىل ا تساب ادلهارات الي سبكنهم من ربقيق نتائج  فيها، ك .(Richardson, 2010) االجتماعية
كسوؼ يقتصر البحث  . سيما القدرة على دمج التكنولوجيا بفغالية يف التدري  كالتغلمتغليمية إجيابية للمتغلمٌن، ال

، ادلدكنات) ربديدها 0.2احلايل على رلموعة األدكات التالية الي سوؼ رلتمغات التغلم ادلهنية ىف روء تطبيقات الويب 
 (.التشار ية أدكات جوجل، اليويتوب
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 المدونات
، دبا يف ذل  URL قصًنة كتسلسلية، كلكل منها عنواف( مدخوت)صفحة الكرتكنية ربتوم على تدكينات كإدخاالت 

: 0200ابراهيم الفار،) .مقاجلظ فيديو نصية كمقاجلظ الفيديو القصًنة كادلواد الصوتية كالركابط الفائقة كادلوارد ا لكرتكنية
022) 

أف ادلدكنات تغمل على رفظ ادلشار ة كالتغاكف  (0222)عصاـ منصور،  ةكمنها دراس كتب د الغديد من الدراسات
 كالتواصل بٌن الغاملٌن ىف ادلبسسات التغليمية كبذل  ربقق مفهـو رلتمغات التغلم ادلهنية عرب الشبكة.

  اليويتوب
 ،كالفيديو كملفات كاألصوات الصور توزيظ سهولةبه من  تسمق شلاهتماـ لإل إثارة األ  ر 0.2 الويب خدمات من كهي
ادلشار ة يف ،ك احلوار ادلناقشة،ك ادلشار ة التغليمة:منها أغراض على للحصوؿ األدكات التغليمية من النوع هذا إعتماد

 (.(Τigkas, 2016.التفكًن الناقد، ك التغاكف، ك تنمية االهتمامات، ك ا بداع، ك ا جراءات
دكر جديد حيث انه يغمل على  0.2ادلهنية القائمة على الويب أف جيغل بتمغات التغلم قد استطاع موقظ اليوتيوب ك 

 لألحداث، كدمجادلوقظ على أقساـ  كتقسيمها، كحيتومربقيق ذل  من خوؿ: الغمل على تصنيف مقاجلظ الفيديو 
)عباس  .اليوتيوب مظ مواقظ الويب الي تستخدـ التقنيات احلدي ة كذبغل مقاجلظ الفيديو عامة أك خاصة مقاجلظ فيديو

 (0202: 0222، صادؽ
 2.0 الويب تطبيقات من  واحد إستخداـ يوتيوب من الفرض اف (Copper, et al ,2016)كقد أ دت دراسة 

 أداة ، كأفاخلدمة يف الغاملٌن للمغلمٌن تدريب  طريقةك ، الفيديو مشار ة ب ستخداـ أداة ادلهين للتطوير فرصة خلق هو
 .الغليا التدري  إسرتاتيجيات تنفيذ يف ادلغلمٌن دلساعدة جيدة تدريب أداة هي YouTube على التدريب

 التشاركية أدوات جوجل
 كتغددها لتنوعها االويب كالتطوير ادلهين دلغلمي الدراسات االجتماعية ن ر  مهاـ ربقيق يف تساعد األدكات الي أهم كمن
التالية على الويب بغرض تنسيقات ادللفات  Google Driveعرض حيث تسمق عارض  جوجلأدكات  هي

دب ابة خدمة زب ين كم امنة  كهي .((Matias, Yossi ,2012)ادلستندات، األكراؽ، الشرائق، النماذج، الرسومات
 ، كديكن  إستخدامها للغمل مظ ال موء يف مستند أك جدكؿ بيانات أك عرض تقدديي، يف الوق  احلقيقي تتنوعسحابية
 ((Howard Wen, 2019 ادلشار ة كالوصوؿ.خيارات 

دراسة )كليد يوسف  أ دته ما كهذا مهمأدكات  التشارؾ كتطبيقات أدكات جوجل اف يتقق السابق الغرض من
التغلم التغاك  كالتشار ي هي األنسب لتنفيذ مهاـ الويب كيف  ( إسرتاتيجيات0202)عائشة الغمرم ، (، كدراسة0202،

ا دت هذا ادلهاـ الي يقـو هبا  (Maria, 2011 : 11) لتشار ية كإستخداـ ها، اما دراسةإنتاج تطبيقات جوجل ا
أثناء التنقل بٌن مصادر ادلغلومات ادلختلفة كعادة يقـو ادلتغلمٌن بتنفيذ هذا ادلهاـ بطريقة تغاكنية أك تشار ية يف صورة 

 .مشركعات تطويرية ألحدل ادلنتجات التغليمية
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 مهارات القرن الحادي والعشرين للمعلمينالمحور الثاني: 

 ربديد زلاكلةكجب ، كمهاراته ادلغلم دكر كتفيًن ،ادلملكة ىف كالغشرين احلادم القرف يف التغليم منوذج تطور على الرت ي  مظ
 يتمكن لكي للتغلم، األساسية ادلهارات هي الركتينية ادلهارات تغد ت ( لذا0200احلريب،  )على .كتطويرها ادلهارات هذا

 كخلق ادلغقدة، ادلشكوت حل أجل من  ستخداـ ادلغلومات مهارات إىل حيتاجوف فهم ،النجاح ربقيق من ادلتغلموف
 Ledward and) .ادلشرتؾ القرار صنظ يف اآلخرين مظ فغاؿ بشكل كالتغاكف التواصل جلريق عن جديدة مغرفة

Hirata , 2011)  
ب  ا رلموعة ادلهارات الي  مهارات القرف احلادم كالغشرين للمغلمٌن( 022 :0200عبد السوـ ) كتغرؼ حناف    

سبكن ادلغلمٌن من الغمل بنجاح يف القرف احلادم كالغشرين، كهي ادلهارات االبتكارية، كمهارات التغاكف كالغمل اجلماعي، 
 .كمهارات إستخداـ تكنولوجيا ادلغلومات كاالتصاالت

رلموعة من  تنوع ، كلكن  لها ر  ت على  و ا يفات مهارات القرف احلادم كالغشرينتغر  من الغرض يتقق اف     
أدكات التكنولوجيا، كقد ا دت الغديد من  كإستخداـالفردم، التغاكف،  كا بداعمهارات القدرة على حل ادلشكوت، 

 ،(Villanueva A ,2013)ة الدراسات كالبحوث السابقة الي اهتم  دبهارات القرف احلادم كالغشرين كمنها دراس
Wolkenhauer,R,2013) على اف التطوير ادلهين للمغلم ىف روء مهارات القرف احلادم كالغشرين عملية )

 رركرية كهامة.
 كادلهارات إستخداـ ادلغرفة كتغ ي  لتغ ي  ادلصممة كاألنشطة للغمليات ادلهارات من الغديد توفًن على ادلغلم تطوير كيغتمد

 اآلف هو التنميةك  التغليم، الغمل يف كالسلوؾ كادلغتقدات األفكار تفًن الي األداء مغدالت تطوير يف التكنولوجية كالقدرات
رلموعة من اخلصائص الي سب ل  كذلا األداء يف اجلودة مستويات أعلى إىل للوصوؿ كالغمليات الن م أهم من كاحدة

 اليومية التدري  شلارسات يف إحرتايف بشكل ادلغلم مساعدة تقمٌنكالغشرين: اخلصائص ادلهنية للمغلم ىف القرف احلادم 
 تفغيل، ك للمغلمٌن ادلهين التغلم رلموعات تطوير كتنمية تفغيل، ك نفسه التغليمي احملتول يف ادلغلم مساعدة إنشاء،ك للمغلم
 -72: 2009بيومي زلمد، سومة عبد الغ يم، ) .التغليمي ابتمظ خارج من عمل إجلار كرظ مظ كالتغاكف الشرا ة
76 ) 

كلتفغيل اخلصائص جيب أف يكوف لدل ادلغلمٌن ادلهارات م ل ا بداع كالتفكًن النقدم كحل ادلشكوت كالتغاكف       
كادلهارات الي حيتاجها األشخا  يف القرف  .(Akgunduz et al., 2015) للبقاء يف القرف احلادم كالغشرين

تحقيق الذات زبتلف اختوفنا  بًننا عن ادلهارات ادلطلوبة يف القرف لالغشرين من حيث احلياة ادلهنية كادلواجلنة، احلادم ك 
حيتاج ادلغلموف دلهارات حل ادلشكوت كا بداع كاالبتكار كالتفكًن الناقد كزلو األمية ، لذا .(Dede, 2009) الغشرين

 .(Aydeniz, 2017)هم لغات األعماؿ يف ادلستقبل ب ستخداـ التقنيات اجلديدة حبيث ديكن إعداد
 :الدراسات االجتماعية معلمات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين 
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إعداد مغلم الدراسات االجتماعية علميان كمهنيان كفقنا للمغايًن ادلهنية الدكلية، كاألهتماـ ب ساليب تدري  اجلفرافيا 
مغلم قادر على امتوؾ مهارات ك  كيتطلب كالوسائل التكنولوجية احلدي ة يف تغليمها،كالتاريخ، كإستخداـ أدكات الويب 

أف :  (02: 0200(، )سارة عمراف،  20: 0200)زلمد عطية مخي ،  :الرئيسية للتغايش مظ هذا الغصر ةأدكار مهام
ياته كقدراته، كحيرتموا عوقة هذا يتغامل مظ متفًنات الغصر، كجلبيغة جيل عصر ادلغرفة فيفهموا خصائصه اجلديدة، كإمكان

القدرة على الغمل كالتواصل من خوؿ الشبكات، كبناء شبكات رلتمغات التغلم، كلدية ، كاف يكوف لدية اجليل بادلغرفة
 .القدرة على إستخدامها كإدار ا بكفاءة

 رركرية االجتماعية الدراسات مغلمي مهارات تطوير أف يتقق السابقة كالدراسات الن رم لإلجلار السابق الغرض من
 احلادم القرف مهارات ربقيق اجل من 2.0 الويب تطبيقات روء ىف ادلهنية التغلم رلتمغات متطلبات مظ للتناسب
 .كالغشركف

 :البحث ثانيا: إجراءات
 تنمية يف 2.0 الويب على القائمة ادلهنية التغلم رلتمغات تطبيقات توظيف فاعلية عن الكشف إىل احلايل البحث هدؼ
 ةالباح   قام البحث هدؼ كلتحقيق عسًن، دبنطقة ا جتماعية الدراسات مغلمات لدل كالغشرين احلادم القرف مهارات
 على التغرؼ ك ذل  ،2.0 الويب على القائمة ادلهنية التغلم رلتمغات تطبيقاتل الن رية لألس  كالدراسة با جلوع
 :تقمن  كقد البحث لتنفيذ ا جرائية األس  كرظ مث كمن التغليمي التصميم مناذج انسب كربديد تصميمها مغايًن

تكوف رلتمظ البحث مػن مػن مغلمػات الدراسػات االجتماعيػة دبنطقػة عسػًن التغليميػة عػاـ  أواًل: تحديد مجتمع البحث:
 ( مغلمة.02( كعددهم )0202- 0202)

 تكون  عينة البحث من: ثانياُ: اختيار عينة البحث: 
هبػدؼ رػبط كتقنػٌن أدكات  0202/0202( مغلمػات يف نفػ  الغػاـ الدراسػي 2عينة اسػتطوعية: تكونػ  مػن ) -أ 

 البحث ادلختلفة كمت استبغادها من الغينة األساسية للبحث. 
الغينػػة األساسػػية: تقػػمن  اختيػػار رلموعػػة كاحػػدة مػػن مػػن مغلمػػات الدراسػػات االجتماعيػػة دبنطقػػة عسػػًن التغليميػػة  -ب 

 . ، شلن رغنب يف خوض التجربةغلمة كمت اختيارها عشوائيان ( م02كعددهم )
 ثالثاً: التصميم التجريبي للبحث:

، كهػو Quasi- experimental researchعتمد البحػث احلػايل علػى أحػد تصػميمات البحػوث شػبة التجريبيػة إ
الػتغلم ادلهنيػة القائمػة  بغدم رلموعة كاحدة، كذل  للتغرؼ على مدل فاعلية توظيف تطبيقات رلتمغات –تصميم قبلي 
 يف تنمية مهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدراسات ا جتماعية دبنطقة عسًن. 0.2على الويب 

 :الحالي البحث لتنفيذ زمالال التعليمي التصميم نموذج: رابعا
 مناسبان   اف 0220للطيف اجل ار عبدا  منوذج أف ةللباح  اتقق التصميم مناذج ك ذل  الويب تصميم مغايًن إىل بالن ر
 لتصميم احلالية الدراسة يف ادلقرتح النموذج كهو كالتدريب، التصميم مظ خصوصا استخدامه لشيوع كذل  احلايل للبحث



 

 معلمات لدى والعشرين الحادي القرن  مهارات ثنمية في 2.0 الويب على القائمة املهنية التعلم مجتمعات ثطبيقات ثوظيف

 ملوذ آل محمد حصة. د                                                                              عسير بمنطقة إلاجتماعية الدراسات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية  ز  الث  )الج   (الح 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

278 

 مر كقد كالغشرين احلادم القرف مهارات تنمية يف 0.2 الويب على القائمة ادلهنية التغلم رلتمغات تطبيقات كإنتاج
 :التالية باخلطوات النموذج

 :اآلتية الغمليات ادلرحلة هذا كتتقمن: التخطيط مرحلة: 0
كيتقمن  :0.2تحديد الموضوعات المتضمنة فى تطبيقات مجتمعات التعلم المهنية القائمة على الويب  -أ 

الناقد كحل  كأدكات الويب التشار ية، التفكًن 0.2الويب احملتول اخلا  دبهارات القرف احلادم كالغشرين كهو: )
 ادلشكوت، كالتواصل، كالتشارؾ، كال قافة كزلو األمية ادلغلومات، كزلو األمية التكنولوجية(.

ك دؼ البي ة ادلستخدمة لتدعيم مهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات  تحديد وصياغة األهداف العامة: -ب 
ـز دلهارات ادلتوقظ بنهاية دارسة احملتول الو كمن تحديد األهداف السلوكية وصياغتها:الدراسات االجتماعية، 
كأدكات الويب  0.2الويب التغرؼ على أدكت  على: اتف تكوف ادلغلمات قادر أالقرف احلادم كالغشرين 

من  ، كاالستفادةأدكات التفكًن الناقد كحل ادلشكوت دلغلمات الدراسات االجتماعيةمن ستفادة ا التشار ية.ك 
قدرة ادلغلمات على التواصل  ،اجلهود البارزة إستخداـ التكنولوجيا ىف زلو األمية دلغلمات الدراسات االجتماعية

 التغرؼ على مهارات ال قافة الرقمية كزلو األمية ادلغلومات ، ككالتشارؾ
 0.2ية القائمة على الويب تقسيم احملتوم كتن يمه: كمت تقسيم احملتول كفق بي ية تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهن  -ج 

االستفادة أدكات التفكًن الناقد كحل ادلشكوت دلغلمات الدراسات االجتماعية االستفادة من أدكات الويب  كهي:
التصاؿ كالتشارؾ اأهم أدكات  الدراسات، كربديداجلهود البارزة إستخداـ التكنولوجيا ىف زلو األمية دلغلمات 

، كالشكل التايل يورق على مهارات ال قافة الرقمية كزلو األمية ادلغلومات كالتغرؼ دلغلمات الدراسات االجتماعية،
 قائمة احملتويات ىف البي ة ادلصممة:

 
 ( قائمة احملتويات ىف البي ة ادلصممة0شكل )

 :اآلتية الغمليات ادلرحلة هذا كتتقمن: التحليل مرحلة: 0
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 حيث من ادلغلمات سيكولوجية مظ يتماشى احملتول اف من ةالباح   ربقق كقد: ادلتغلمٌن خصائص ربديد -أ 
 لوحية أجه ة اك ،حاسوب أجه ة  ان  ءاسو  أجه ة ديتلكوف ادلغلمات مجيظ كاف كادليوؿ، كاحلاجات ادلستوم
 .الدراسي الدكاـ خارج با نرتن  متصلة

 كأجه ة ،حاسوب أجه ة من االلكرتكنية كالوسائل ادلتطلبات ربديدمت : التغليمية كادلصادر كادلوارد التغليمية البي ة -ب 
 أثناء كذل ، 2.0 الويب على القائمة ادلهنية التغلم رلتمغات تطبيقاتل كتوفًن بي ة ا نرتن  كشبكة لوحية،

 كالشكل  ربديدها مت الي اجللسات
 التايل يورق الوجهه الرئيسة للمدكنة: -ج 

 
 
 
 
 
 
 
 
ش

 كزلتويتها( القائمة الرئيسة ىف البي ة ادلصممة 0 ل )
 :االتية بادلراحل مرت كقد: التصميم مرحلة: 0

 احتوت كالىت الرقمية، ادلوارد على كا عتماد ا نرتن ، إستخداـ شبكة بتحديد ةالباح   قام حيث :ادلوارد مجظ -أ 
 .البشرم كالصوت األبغاد، كثوثية ثنائية كالرسـو ادلتحر ة، كالصور كالصور، النصو ، على

ستغانة دبتخصص ىف با  ةالباح   قام: 2.0 الويب على القائمة ادلهنية التغلم رلتمغات تطبيقات تصميم -ب 
تصميم ادلدكنات التغليمية، كقد قاـ بربطها دبوقظ اليوتيوب، ك ذل  ربطها ب دكات جوجل التشار ية كالي سب ل  

 موقظ:على كقام  الباح ة بربط ذل  بادلدكنة ادلستخدمة يف جوجل درايف 
https://ksaedu2030.blogspot.com  كمن مث قاـ ب عطاء اذف للوصوؿ لكل مغلمة من ادلغلمات
 حىت يتسىن ذلم التواصل كالتشارؾ عرب بي ة التدكين.

 كادلفردات للصفحات ربط بغمل ةالباح  أمر  على بناء البي ة مصمم قاـ قد :المستخدمة البيئة إنتاج تنفيذ -ج 
 كالشكل التايل يورق ذل : كالصور، كذل  للوصوؿ اىل أج اء البي ة كمت إرافة بغض ادلواقظ

https://ksaedu2030.blogspot.com/
https://ksaedu2030.blogspot.com/
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 كسلصصة، عامة خطة دب ابة هي التغلم إسرتاتيجية تغترب :البرنامج مع والتفاعل التعليم، إستراتيجية تصميم -د 

 رلتمغات يتم من خوذلا ربقيق أهداؼ بي ة تطبيقاتختيار إسرتاتيجية التغلم ادلدمج حىت  ب ةالباح   قام كقد
 .0.2 الويب على القائمة ادلهنية التغلم

 من االنتهاء بغد :التصميم بعد 0.2 الويب على القائمة المهنية التعلم مجتمعات تطبيقات بيئة تقويم -ق 
 يف ادلتخصصٌن من احملكمٌن من رلموعة على ابغرره كذل  لوستخداـ اختبارها مت ادلصممة البي ة تصميم
 . كا جراءات اخلطوات سومة على جيد مبشر يغترب كهذا، األىل كاحلاسب التغليم تقنيات

 الرابط إعطاء 0.2 الويب على القائمة ادلهنية التغلم رلتمغات تطبيقات تصميم من نتهاءا  بغد :التطبيق مرحلة: 4
 بغمل ةالباح   قام مث كمن ا نرتن ، لإلستخداـ عرب جاه  أصبق كبذل  عنوانه كربديد الغينة أفراد للمغلمات
 .البحث ذبربة ءبد قبل كذل  ةيبيالتجر  ا ستخداـ للمجموعة جلرؽ على تدريب لقاءات

توظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على  فاعلية قياس هو ادلرحلة هذا من اذلدؼ :التقويم مرحلة: 5 
حيث يكوف التقييم نوعٌن تا التقومي التكويين ، كقد اعتمد على القرف احلادم كالغشرينيف تنمية مهارات  0.2الويب 

 التقومي اخلتامي.مبدئينا بغد  ل مرحلة من مراحل التغلم، ك 
 سادسا: أداوت البحث

 .مهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدراسات ا جتماعية معرفي إختبار إعداد خطوات
  .هارات القرف احلادم كالغشريندب ادلرتبط ادلغريف انباجل: ا ختبار من اذلدؼ .0
صنيف األهداؼ ، كتاألداء كأهداؼ ادلغرفية، األهداؼ إىل احملتول أهداؼ ربليل :اإلختبار ىمحتو  تحديد .0

لمحتويات يف  ل ل نبغد االنتهاء من دراسته اتصل إليه ادلغلمتالتغليمية، دبا يف ذل  ربديد ما جيب أف 
 .درس من الدركس، كصياغتها يف شكل إجرائي ديكن قياسه

بتحليل احملتول  ةالباح   بغد أف قام: االختبارالنسيب كأتية موروعات  الوزفالمواصفات، و جدول إعداد .0
بغناصرا األساسية، حدد الوزف النسيب دلوروعات  ل كحدة  ما هو مورق يف اجلدكؿ بناءن على النسبة ادل وية 

 : التايل كهيلغدد الغناصر الفرعية ادلوجودة يف  ل درس من الدركس 
 النسبة الغدد الدركس ـ
 %18 5 .كأدكات الويب التشار ية 0.2الويب   .0
 %21 6 .االجتماعية الدراسات دلغلمات ادلشكوت كحل الناقد التفكًنأدكات   .2
 %21 6 األمية. زلو ىف إستخداـ التكنولوجيا  .3
 %18 5 .االجتماعية الدراسات دلغلمات كالتشارؾ التصاؿاأدكات   .4
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 النسبة الغدد الدركس ـ
 %21 6 ادلغلومات األمية كزلو الرقمية ال قافة مهارات  .5
 %100 28 .ا مجايل  .6

( متغدد من اختيار) االستجابة مقيد النوع من تكوف أف ا ختبار مفردات صياغة عند ركعي :اإلختبار مفردات صياغة
 ،التغلم نواتج لقياس متهاءإستخدامها كمو ناحية من موروعية األس لة أنواع أ  ر من متغدد من االختيار أس لة كتغد
 .التخمٌن بغامل ت ثرا كقلة التصحيق، لسهولة ن را

 ادلتخصصٌن احملكمٌن علىها عرر مت مث كمن، لوختبار األكلية الصورة ب عداد ةالباح   قام :لإلختبار األولية الصورة
ب جراء  ةالباح   صحة صياغة ادلفردات الغلمية كاللفوية كىف روء ما اقرتحه احملكمٌن قام :يلي ما على التغرؼ اجل من

بتطبيقه على الغينة االستطوعية هبدؼ  ةالباح   فقرة، كمن مث قام 02التغديوت ادلطلوبة كأصبق ا ختبار يتكوف من 
كالتقدير الكمي لإلختبار زمن ا ختبار،  22=  2/  022قياس السهولة كالصغوبة ك ذل  زمن ا ختبار رلموعة ال من 

 درجه لكل سبؿ صحيق. ، كبذل  يتم إحتساب02درجة ا ختبار = 
عن جلريق قياس صدؽ االتساؽ الداخلي  ةالباح   قام فقد احملكمٌن صدؽ عرض بغد: اإلختبار وثبات صدق تحديد

 ثبات، أما 2.20قيمة دالة عند مستول  كهي 2.200ك 2.222بٌن ادلفردات، كابموع الكلي لإلختبار كقد تركح بٌن 
 spss. v22 ا حصائي ب ستخداـ الربنامج(  ركنباخ ألفا) ال بات مغامل ب ستخداـ قياس ةالباح   قام: اإلختبار

 .االختبارشلا يطم ن لتطبيق  2.20قيمة دالة عند مستول  كهي. 2.202حيث  ان  نسبته 
 .دلهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدراسات ا جتماعية المهاري األداء بطاقة إعداد خطوات-0

مهارات القرف احلادم كالغشرين لدل قياس اجلانب األدائي دلهارات  ادلهارل:ربديد اذلدؼ من بطاقة األداء  .0
 . مغلمات الدراسات ا جتماعية

يف   حيث صيف الفرعية،قد مت ربليل  ل مهارة رئيسية إيل رلموعة من ادلهارات  :بالبطاقةادلهارات ادلتقمنة  .0
ادلتخصصٌن كركعي الشركط التالية يف  عررها على رلموعة من احملكمٌن مت عبارات إجرائية، كقد ةصور 

المهارات زمة، قد تكون  البطاقة من البساجلة، كالصياغة، كسهولة التطبيق كبغد عمل التغديوت الو:صياغتها
 :الرئيسية والفرعية التالية

 النسبة العدد الدروس م

 الدراسات لمعلمات المشكالت وحل الناقد أدوات التفكير  .1
 %07 8 .االجتماعية

 %02 6 األمية. محو فى إستخدام التكنولوجيا  .0
 %02 9 .االجتماعية الدراسات لمعلمات والتشارك أدوات التصال  .3
 %00 7 المعلومات األمية ومحو الرقمية الثقافة مهارات  .4

 %122 02 .اإلجمالي
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 اىل ينفذ، 0= ينفذ الكمي التقدير ةالباح   إستخدام ادلهارم األداء تقييم بطاقة يف ادلتقمنة للمهارات الكمي التقدير
 صفر.=  لكالصفر  22=  02* 0 الكربل الدرجة تصبق كبالتايل 0= ينفذ ت، 0= ما حد

 و كوبر، معادلة باستخدام% 20 المقيمين بين االتفاق معامل نسبة :المهاري األداء بطاقة وثبات صدق تحديد
قيمة دالة  كهي. 2.200حيث  ان  نسبته  spss.v22 ا حصائي ب ستخداـ الربنامج(  ركنباخ ألفا) ال بات مغامل

دلهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات  المهاري األداء بطاقةلتطبيق  ةشلا يطم ن الباح  2.20عند مستول 
 .الدراسات ا جتماعية

 :كا عتماد على األساليب ا حصائية التالية SPSSبربنامج  باستخداـ ةالباح   قد قام :المعالجة اإلحصائية سادسا:
T- test ،.كالفا  ركنباخ 

 .النتائج ومناقشتها وتفسيرها سابعا: تحليل
يف تنمية  0.2يف هذا اخلطوة مت ربليل النتائج اخلاصة بتوظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب 

 .الدراسات ا جتماعية دبنطقة عسًنكتفسًنهامهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات 
 :صحة الفرض األول والذي ينص علي علىلإلجابة 

أفراد الغينة  مغلمات الدراسات االجتماعية( بٌن متوسطي درجات 2.22≥يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستوم )
 لبغدم لصاحل التطبيق البغدم.يف ا ختبار ادلغريف دلهارات القرف احلادم كالغشرين بٌن التطبيق القبلي كا

.( Paired Samples T test) الواحدة للمجموعة T-testإختبار إستخدـ كقد ا ختبار الباح ة  جلبق
 داللة الفركؽ بٌن متوسطي درجات ، كذل  حلسابSPSS for windows (V 22) ا حصائية ب ستخداـ احل مة

 :  التايل ك ان  كالبغدم القبلي التطبيق بٌن ادلغريف اجلانب إختبار ىف التجريبية ابموعة أفراد ادلغلمات
 التطبيق يف الغينة أفراد جلوب درجات متوسطي بٌن الفرؽ لداللة (ت) كقيمة ادلغيارية كاالضلرافات ادلتوسطات (0) جدكؿ
 ادلغريف. اجلانب إختبار ىف كالبغدم القبلي

 أداة البحث

 (34المجموعة التجريبية ن )
درجة 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

الداللة عند 
مستوى 

(2.25) 

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري

 20.22 00 0.22 00.22 2.20 2.22 إختبار اجلانب ادلغريف
دالة للتطبيق 
 البغدم

( ك ذل  20.22البغدم للمجموعة التجريبية  ان  مرتفغة )يتقق من اجلدكؿ السابق أف قيمة )ت( ىف التطبيق 
( 2.25ادلتوسطات كاالضلرافات ادلغيارية لصاحل القياس البغدم، كذل  باحلصوؿ على قيمة دالة إحصائيان عند مستول )
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داللة إحصائية بٌن درجات مغلمات الدراسات االجتماعية يف التطبيقٌن القبلي، كالبغدم  اكهذا يدؿ على كجود فرؽ ذ
 كديكن ايقاح ذل  ىف الشكل التايل:القرف احلادم كالغشرين  دلهارات ختبار اجلانب ادلغريف 

 
 ( نسب الفرؽ ىف ادلتوسط بٌن التطبيق القبلي كالبغدم للمجموعة التجريبية0شكل )

توظيف تطبيقات رلتمغات  احلايل البحث يف ادلستخدمة التجريبية ادلغاجلة مادة فغالية إىل يشًن شلا السابق الغرض من 
على اجلانب ادلغريف  فغاؿ ت ثًن ذلا يف تنمية مهارات القرف احلادم كالغشرين  اف 0.2التغلم ادلهنية القائمة على الويب 

 ≥) داللة مستول عند احصائية داللة الفرض بوجود ةالباح  قبلت غلمات الدراسات ا جتماعية كبذل دل )ربصيل (
 ,Hardman دراسة ك(، 0202) حسٌن كسوزاف ال ايد، عبدا  زينب كتتفق نتائج البحث مظ دراسة (0.05

Elizabeth L,2012 ،))دراسة (Baildon, M., & Damico, J.2014 )مظ ادلهين التغلم رلتمغات اف 
رجظ تك  تدريسها، كشلارسات، ادلغريف اجلانب ربسٌن على تساعد فهي، ا جتماعية الدراسات دلغلمات مفيدة التكنولوجيا

الىت ر  ت على التطوير ادلهين  0.2إىل أتية مفهـو رلتمظ التغلم ادلهين كربطها ب دكات الويب ذ را تقدـ ما  ل ةالباح 
كتوظيف رلتمغات التغلم  منتديات للمناقشة كاحلوار ىف بي ة  دبا يتماشى مظ متطلبات القرف احلادم كالغشرين، اتللمغلم
يف جهد تغاك  مظ  ةادك ا، كاجلمظ بٌن ادلهارات الفردية كالرت ي  على نقاط القوة لدل  ل مغلم  الىت تنوع 0.2الويب 

ا كادلدعـو بالبحث خربات ت ريها التفكًن الطالبةر ية مشرت ة لنجاح  ، يوتكالتفاعل مظ ال م يوفر التغليم ادلدركس جيدن
 .زمة لتحقيق ذل على ا تساب اجلوانب ادلغرفية الو اتكبالتايل ف  ا زبلق هيا ل لتغ ي  ثقافة تغاكنية ساعدت ادلغلم

 :صحة الفرض الثاني والذي ينص علي علىلإلجابة 
أفراد الغينة  االجتماعيةمغلمات الدراسات  درجات متوسطي بٌن( 2.22≥يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستوم )

 يف بطاقة االداء ادلهارم دلهارات القرف احلادم كالغشرين بٌن التطبيق القبلي كالبغدم لصاحل التطبيق البغدم.
 Paired Samples T) الواحدة للمجموعة T-testإختبار إستخدـ كقد بطاقة تقييم االداء ادلهارم ةالباح   جلبق

test ).ا حصائية ب ستخداـ احل مة SPSS for windows (V 22)داللة الفركؽ بٌن متوسطي  ، كذل  حلساب
 :  التايل ك ان  كالبغدم القبلي التطبيق بٌن بطاقة االداء ادلهارم ىف التجريبية ابموعة أفراد ادلغلمات درجات
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 التطبيق يف الغينة أفراد جلوب درجات متوسطي بٌن الفرؽ لداللة (ت) كقيمة ادلغيارية كاالضلرافات ادلتوسطات (0) جدكؿ
 بطاقة االداء ادلهارم. ىف كالبغدم القبلي

 أداة البحث

 (34المجموعة التجريبية ن )
درجة 
 الحرية

 )ت( قيمة
الداللة عند 

مستوى 
(2.25) 

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االداء  بطاقة
 ادلهارم

دالة للتطبيق  22.00 00 0.22 22.22 0.22 02.02
 البغدم

( ك ذل  22.00يتقق من اجلدكؿ السابق أف قيمة )ت( ىف التطبيق البغدم للمجموعة التجريبية  ان  مرتفغة )
( 2.25عند مستول )ادلتوسطات كاالضلرافات ادلغيارية لصاحل القياس البغدم، كذل  باحلصوؿ على قيمة دالة إحصائيان 

داللة إحصائية بٌن درجات مغلمات الدراسات االجتماعية يف التطبيقٌن القبلي، كالبغدم  اكهذا يدؿ على كجود فرؽ ذ
 كديكن ايقاح ذل  ىف الشكل التايل:القرف احلادم كالغشرين  دلهارات ختبار اجلانب ادلهارم 

 
 القبلي كالبغدم للمجموعة التجريبية( نسب الفرؽ ىف ادلتوسط بٌن التطبيق 2شكل )

توظيف تطبيقات رلتمغات  احلايل البحث يف ادلستخدمة التجريبية ادلغاجلة مادة فغالية إىل يشًن شلا السابق الغرض من 
 على االداء ادلهارم فغاؿ ت ثًن ذلا يف تنمية مهارات القرف احلادم كالغشرين  اف 0.2التغلم ادلهنية القائمة على الويب 

كتتفق  (0.05 ≥) داللة مستول عند احصائية داللة الفرض بوجود ةالباح  قبلت كبذل  االجتماعيةدلغلمات الدراسات 
 تطوير اف( Villanueva A,2013) كدراسة(، (Mohammad.,FARISI,2016 دراسةنتائج البحث مظ 

 ،ادلهين التغلم كرلتمغات التكنولوجيا تكامل خوؿ من كالغشرين احلادم القرف يف ا جتماعية الدراسات مغلمي مهارات
) ادلدكنات،  0.2ف رلتمغات التغلم ادلهين مت تنفيذها بطريقة جيدة بربطها ب دكات الويب أىل إذل   ةرجظ الباح تك 
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ة، كاليوتيوب، كأدكات جوجل التشار ية ( حىت اصبح  اداة قوية دل ج التغليم كالتغلم ادلهين خبلق أدكات لتحسٌن ادلمارس
كتشجيظ التفكًن اجلماعي كالتفذية الراجغة، حيث مت كرظ أفقل ادلمارسات لتنفيذ مهامات كاداءت متنوعة لتنمية 

دعم مهارات التفكًن  تكامل التكنولوجيا من خوؿ رلتمظ التغلم ادلهينمهارات القرف احلادم كالغشرين، الغمل على 
الناقد كحل ادلشكوت، كمهارات التواصل كالتشارؾ، كمهارات ال قافة كزلو األمية ادلغلومات، كمهارات زلو األمية 
التكنولوجية، كبذل  ت ثر اداء ادلغلمات يف تقليل الوق   عداد كتقدمي الدركس الي )تشمل التكنولوجيا، كمغرفة كمهارة 

 غتقدات، كالقدرة على تطوير تقنية خاصة(.ادلغلم، ادلواقف كادل
 :والذي ينص علي الثالثصحة الفرض  علىلإلجابة 
( يف اجلوانب ادلغرفية كاجلوانب 2.2≤)حجم ت ثًن  0.2تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب ربقق 

 ا جتماعية.مهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدراسات األدائية دلهارات 
( له ت ثًن داؿ 0.2 الويب على القائمة ادلهنية التغلم رلتمغات تطبيقات توظيفشلا سبق يتقق أف ادلتفًن ادلستقل )

ت ثًن الحجم الت ثًن كلقياس حجم  على(، لكنه ال يدؿ كالغشرين احلادم القرف مهارات تنميةادلتفًن التابظ ) علىاحصائي 
 :إستخدام  الباح ة

مغادلة مربظ إيتا  باستخداـ ةالباح  قام    
. كذل  با عتماد على قيم )ت( الناذبة عن ادلقارنات بٌن متوسطي 2

)حيث  .كالغشرين احلادم القرف هاراتدل كبطاقة االداء درجات التطبيقٌن القبلي كالبغدل  ختبار
نسبة التباين  ( سب ل2

الكلى يف ادلتفًن من خوؿ ربويل قيمة مربظ إيتا )
=d التايل:كذل  ب تباع ادلغادلة  (d)( إىل قيمة 2  √ 

√   
حيث أف ، 

d .هي حجم الت ثًن 
ادلغريف،  )اجلانبعلى تنمية  0.2ت ثًن توظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب  ( حجم0جدكؿ )

 دلهارات القرف احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدراسات ا جتماعية كادلهارم(

قيمة )  (d) 0حجم األثر درجة التاثًن
 أداة البحث درجة احلرية قيمة )ت( (2

 الجانب المعرفيإختبار  33 50.54 2920 10.23 كبيرة

 بطاقة تقيم االداء 33 60.31 2922 16.01 كبيرة

ذك داللة إحصائية دلستول تاثًن ادلتفًن ادلستقل على ادلتفًن التابظ حيث اتقق اف قيمة يتقق من اجلدكؿ أف هناؾ فرؽ 
)اجلانب ادلغريف، كاجلانب ادلهارم( مقبولة للفرض االكؿ، كال ا  من فركض البحث كللتغرؼ على مدل تاثًن )توظيف 

                                                           
1

 كبير 0, 8من  متوسط؛ 0, 8إلي أقل من  0, 5من  ضعيف؛ 0, 5إلي أقل من  0,م 2 : منdمعايير تحديد قيمة 
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ابظ )مهارات القرف احلادم كالغشرين( يتقق من ( على ادلتفًن الت0.2تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب 
ىف )إختبار اجلانب ادلغريف، كاجلانب ادلهارم( دلهارات القرف احلادم كالغشرين كهي أ رب  (d) اجلدكؿ أف قيمة حجم األثر

(، األمر الذم يشًن إىل أف توظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على 2.2هوستوف ) من القيمة الي حددها
،  اف له أثرنا  بًننا على تنمية مهارات كمغارؼ الألزمة للمتفًن التابظ ىف البحث احلايل دلغلمات الدراسات 0.2الويب 

عن كجود  Reitz, Hazel(2018)راسة كتب د د(،  (Caldarera J, 2013دراسة كيتفق ذل  مظ االجتماعية 
بٌن شلارسة ادلغلم داخل الفصل الدراسي كرلتمظ التغليم ادلهين للدراسات ا جتماعية ىف بي ات الويب، عوقة اجيابية 

، 0.2ذل  اىل التنوع ىف تدعيم ادلهارات من خوؿ كرظ اليات للتواصل كالتشارؾ ىف بي ات الويب  ةرجظ الباح تك 
بطريقتٌن: ربديد األهداؼ التغليمية كتفيًن تفكًنهم كتصرفا م البي ة ابموعة من ادلغلمات ساعد إستخداـ  كبالنسبة ذلذا

 .0.2ىف ادلمارسات الىت مت تنفيذها من خوؿ تطبيقات رلتمغات التغلم كدمج التكنولوجيا كيب 
  :نتائج البحث

 فى ضوء العرض السابق يتضح:
أفراد  مغلمات الدراسات االجتماعية( بٌن متوسطي درجات 2.22≥مستوم ) يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند .0

 الغينة يف ا ختبار ادلغريف دلهارات القرف احلادم كالغشرين بٌن التطبيق القبلي كالبغدم لصاحل التطبيق البغدم.
أفراد  يةمغلمات الدراسات االجتماع( بٌن متوسطي درجات 2.22≥يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستوم ) .0

 الغينة يف بطاقة االداء ادلهارم دلهارات القرف احلادم كالغشرين بٌن التطبيق القبلي كالبغدم لصاحل التطبيق البغدم.
( يف اجلوانب ادلغرفية كاجلوانب 2.2≤)حجم ت ثًن  0.2تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب ربقق  .0

 احلادم كالغشرين لدل مغلمات الدراسات ا جتماعية.مهارات القرف األدائية دلهارات 
 :البحث ثامنا: توصيات

 - :التاليةمن صياغة التوصيات تمكنت الباحثة في ضوء نتائج البحث 
على حد سواء يف تنفيذ  الباتكالط اتديكن أف تصبق رلتمغات التغلم بي ات تغليمية داعمة كغنية للمغلم .0

 مهارات القرف احلادم كالغشرين.
يف تنمية مهارات القرف احلادم  0.2ن را لفاعلية توظيف تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على الويب  .0

 كالغشرين لدل مغلمات الدراسات ا جتماعية ديكن إستخداـ هذا البي ات كالتطبيقات يف عمليات التدريب.
 .التطوير ادلهين للمغلمات تلغمليا 0.2الويب  التنوع ىف إستخداـ تطبيقات رلتمغات التغلم ادلهنية القائمة على .0
رركرة تدريب ادلغلمات كالقائمٌن على التدريب على مهارات التشارؾ لتحقيق مهارات القرف احلادم كالغشرين ىف  .2

 بي ات الويب.
 .0202ادلهنية ىف ربسٌن جلرائق التدري  الي تتناسب مظ ر ية ادلملكة  0.2، كالويب0.2توظيف أداكت الويب  .2
 زمة لتطوير مغلمات الدراسات االجتماعية كربطها بالتنمية ادلهنية.التغرؼ على مستحدثات التطوير ادلهين الو .2
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 .البحوث المقترحة :تاسعا
 :بعض الدراسات التالية ةالباحث تقترحفي ضوء نتائج البحث الحالي 

 تصميم بي ة التشارؾ ادلدعمة بالفيديو ىف تدري  الدراسات االجتماعية. .0
 .إستخداـ تطبيقات رلتمغات التغلم ىف تطوير مهارات التفكًن ا بداعي .0
لتطوير مهارات التشارؾ كالتواصل  احد مهارات  اذلواتف الذ يةتوظيف تطبيقات رلتمغات التغلم القائمة على  .0

 القرف احلادم كالغشرين.
 قائمة المراجع

 :أواًل: المراجع العربية
  درار الفكر، مصر. ،0.2 الويب تطبيقات تكنولوجيات(: 2012) الفار الو يل عبد إبراهيم

(: كاقظ االداء التدريسي دلغلمات ادلرحلة االبتدائية يف روء ن رية التغلم القائم على احباث 0202انتصار زلمد الطويل )
 0222، 20ف ع02الدماغ. عات الرتبية، س

 ابلة. اجلودة مغايًن روء يف االبتدائية ادلرحلة يف االجتماعية الدراسات مغلمات أداء تقومي(: 0202) ابود نواؼ إدياف 
 202-22،222ج الرتبوية،

 ssion.../bushra.doc .التغيير االجتماعي في التواصل مواقع دور.(0200) الراكل بشرل
www.philadelphia.edu.jo/arts/17th/day.../se 

دراسة مقدمة للقاء السنوي ( تطوير  فايات ادلغلم. يف روء مغايًن اجلودة يف التغليم الغاـ. 0222بشرم الغن م )
 -02 ، االفرتة من  سية "بعنوان"الجودة في التعليمـة والنفـوم التربويـالرابع عشر للجمعية السعودية للعل

 مايو. 02
مدخل جديد ضلو إصوح التغليم، دار التنمية المهنية للمعلمين  (:0222بيومي زلمد رحاكم، سومة عبد الغ يم )

 الفكر الغريب، مصر.
مجلة عالم (: ربديات إعداد ادلغلمٌن كت هيلهم يف روء مهارات القرف احلادم كالغشرين، 0022تر ي فهد ادلساعيد )

 .2-0(، 02)02، التربية
بادلرحلة االبتدائية يف روء ادلغايًن ادلهنية للمغلم السغودم. رسالة (: تقومي أداء مغلمي الغلـو 0202خالد زلمد الشهرم )

 ماجيستًن غًن منشورة، جامغة الطائف،  لية الرتبية.
 احلادم القرف مهارات روء يف االبتدائية بادلرحلة الغلـو دلغلمات التدريسي أألداء تقومي(:0202) ادلصغيب ا  عبد رازقة 

 022-002 ،2 ج ،22 ع الرتبية، عات. كالغشرين
(:برنامج تدرييب مقرتح لتطوير األداء التدريسي دلغلمي اللفة الغربية بادلرحلة ال انوية يف روء 0202راشد زلمد الركقي) 

 022-0،20، ع2. رللة جامغة أـ القرل للغلـو الرتبوية كالنفسية، مج0202ر ية ادلملكة 
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ت ثًن رلتمغات التغلم ادلهنية على ا نرتن  يف فهم مغلمات الغلـو  (:0202زينب بن  عبد ا  ال ايد، كسوزاف حسٌن )
 ، جامغة الًنموؾ، األردف. 0ع، 00مج، المجلة األردنية في العلوم التربويةلطبيغة الغلم كشلارسات تدريسها، 

 تغليم ربديات) عشر ال ا  الغلمي ادلبسبر ، التفيًن متطلبات روء يف القراءة مغلم:  (0200عمراف ) الغ ي  عبد سارة
 – القيافةدار  والمعرفة، للقراءة المصرية الجمعية، االبتدائية ادلرحلة من األكىل ال وثة الصفوؼ يف القراءة
 .02  القاهرة،
: إجلار عمل للتغلم من أجل ادلستقبل. رللة الطفولة كالتنمية، 00(: مهارات القرف اؿ 0202مسا فباد مخي  )
 020-022، 0، ج00مصر،ع

 يف التقين األداء تغ ي  يف التشار ية السحابية احلوسبة على قائم مقرتح تدرييب برنامج فاعلية(:0202) الغمرم عائشة
     كاألحباث، للدراسات مسات دار ،00، ع0مج ،المتخصصة التربوية الدولية مجلةاؿ ، جليبة جامغة
02 -20. 

 .002: ، عماف الشركؽ، دار والتطبيقات، والوسائل المفاهيم الجديد اإلعالم: (0222صادؽ ) مصطفى عباس
، مجغية  2ع  , رللة دراسات ادلغلومات ا لكرتكنية مصدر جديد للمغلومات،(: ادلدكنات 0222عصاـ منصور )

 .002 – 20ادلكتبات كادلغلومات السغودية ،   
(: دراسة تشخيصية دلهارات مغلمي القرف احلادم كالغشرين من كجهة ن ر ادلغلمٌن كادلشرفٌن 0200 (على احلريب

 .22 – 02،     0ع ، الخطاب وتحليل البالغة مجلةبادلملكة الغربية السغودية،  
، المجلة التربويةسيناريو مستقبلي لتفغيل رلتمغات التغلم دبدارس التغليم الغاـ دبحاف ة سوهاج،  :(0202توفيق )فيفي 

 ،  لية الرتبية، جامغة سوهاج.22ج
   مصر، ،22ج، التربوية المجلة، ادلنشود ادلدرسي لإلصوح ادل مولة ادلهنية(: ادلتطلبات 0202) األصمغي زلمد

222 – 222. 
 أ توبر ال ا ، الغدد ،التعليم جودة ودراسات بحوث مجلة ، ادلغرفة رلتمظ يف التغليم جودة:  مخي  عطية زلمد

 .20  القاهرة، التغليم، جودة لقماف القومية اذلي ة ،0200
 إجلار روء يف االبتدائية بادلرحلة الرياريات دلغلمي التدريسي األداء تقومي(:0202) فيصل القحطا  زلمد الفامدم،
 خالد، ادلل  جامغة ،(ادلغرفة كعصر ادلغلم)  األكؿ الدكيل الرتبوم ادلبسبر كالغشرين، احلادم للقرف الناجق التغلم
 .أهبا

 
يف مبسسات ادلغلومات كالتحديات الي ديكن أف  0.2(: توظيف تطبيقات الويب 0222مسفرة بن  دخيل اخل غمي )

 المؤتمر العشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.ربوؿ دكف االستفادة منها: دراسة استطوعية. 
 الرياض، جامغة ا ماـ زلمد بن سغود.

http://0810gzv68.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810gzv68.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810gsl78.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
http://0810gsl78.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
http://0810gspjp.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%22&type=JournalTitle
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(:   إعداد كتدريب ادلغلم يف روء مطالب التنمية كمستجدات 0202جبامغة أـ القرل )  ادلبسبر اخلام   عداد ادلغلم 
 .0\2-0\0الغصر ، 

 .مش  عٌن جامغة-مايو 2 ك 2 يومي لل قافة، األعلى بابل  الرتبية جلنة(. 0202) مصر يف التغليم لتطوير ر ية   مبسبر
(:مغلم متجدد لغات متفًن، جامغة ادلل  خالد، أهبا، 0202كالتحديات)ادلبسبر الدكيل ادلغلم كعصر ادلغرفة: الفر  

02\00-02\00-0-0\ 
 0202(: ر ية 0202كزارة التغليم )

vision 2030.aspx\Pages\ar\http://www.moe.gov.sa 
 ثانيا: المراجع اإلنجليزية
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 ملخص الدراسة:
 اإلبداعيةدور المعلم في تلبية احتياجات الموهوبين وتنمية قدراتهم 

ىدفت الدراسة إذل بياف دكر ادلعلم ُب تلبية احتياجات ادلوىوبُت كتنمية قدراهتم اإلبداعية، كاستخدمت الدراسة ادلنهج 
الوصفي، كتكونت بعد اإلطار العاـ ذلا من ثبلثة زلاكر؛ اىتم احملور األكؿ ببياف اإلطار ادلفاىيمي للموىبة كادلوىوبُت من 

مفهـو الطالب ادلوىوب، تصنيفات ادلوىبة، خصائص الطالب ادلوىوب، كعرض احملور الثاشل حيث: مفهـو ادلوىبة، 
الحتياجات ادلوىوبُت كأبرز مشكبلهتم فتناكؿ: احتياجات الطلبة ادلوىوبُت، مشكبلت الطلبة ادلوىوبُت، معوقات ادلوىبة 

مع احتياجات ادلوىوبُت كمشكبلهتم كالكفايات ادلتطلبة كاإلبداع، كأخَتان اىتم احملور الثالث بتناكؿ دكر ادلعلم ُب التعامل 
لو لتنمية قدراهتم اإلبداعية من حيث: مواصفات معلم ادلوىوبُت ككفاياتو، كيفية اكتشاؼ ادلعلم للطلبة ادلوىوبُت، أكجو 

 مع الطلبة ادلوىوبُتالرعاية ادلتطلبة للطلبة ادلوىوبُت، أبرز األساليب كاالسًتاتيجيات التدريسية اليت ينبغي اتباعها 
 الكلمات المفتاحية : 
 ادلوىبة _  تنمية القدرات  _اإلبداع  ادلعلم _ ادلوىوبُت_

ABSTRACT 
The present study aimed at demonstrating the role of the teacher in meeting the 

needs of the talented students and developing their creative abilities. The study made 

use of the descriptive method. The framework of the study consisted of three main 

dimensions as follows: the first dimension tackled the conceptual framework of talent 

and the talented students in terms of the concept of talent, the concept of the talented 

students, the talent classifications and the characteristics of the talented student. The 

second dimension addressed the needs of the talented and their most prominent 

problems in terms of the needs of the talented students, the problems of talented 

students, obstacles of talent and creativity. The third dimension dealt with the role of the 

teacher in terms of the talented students’ needs, problems, competences for developing 

their abilities which included the features of the talented students' teachers, his 

competencies, means of discovering the teacher of the talented  students, care aspects 

required for the talented students and the most prominent teaching methods and 

strategies that should be adopted for teaching the talented students. 

 Key words: 

The Teacher_ the Talented Students_ Gifted_ Developing Abilities_ 

Creativity.  
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 المقدمة:
دعت احلاجة إذل اإلبداع كاالستجابة لو بأشكاؿ سلتلفة، فقد توجو بعضها إذل تدريب القادة كادلوظفُت على 

فركعا خاصة هتتم بتشجيع االبتكار كتنمية اإلبداع؛ شلا زاد من حدة التنافس التفكَت كادلمارسة اإلبداعية، كأنشأ آخركف 
بُت ادلؤسسات؛ حيث يؤثر اإلبداع ُب تغيَت االسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات، كالدكر الذم تلعبو ُب ٖتقيق ادليزة 

عندما يدخل كمتغَت جديد، فإف فاإلبداع  .التنافسية، كاخًتاؽ رلاالت جديدة انطبلقا من االسًتاتيجيات اإلبداعية
ادلؤسسات سوؼ تغَت اسًتاتيجياهتا ُب التعامل مع ٖتديات التنافس اجلديدة، أم أهنا سوؼ تغَت من بنيتها التنظيمية، 
فهو ثورة على كل ما ىو تقليدم كثابت ٔتا يواكب ادلؤسسة مع التغَتات احلادثة ُب العادل، كأحد أكجو التغيَت الفعاؿ، 

 .(956، 5102ة جديدة ُب التفكَت كمواجهة التحديات )عيد كاسًتاتيجي
أىم األصالة، ادلركنة، احلساسية للمشكبلت،  اإلفاضة،  ادلخاطرة( من  الطبلقة، اإلبداعية مثل: ) قدراتكتعدُّ ال

مثل خَتم  كالدعائم األساسية لتطوير العمل الًتبوم كالتعليمي،  كىذا ما أشار إليو كثَته من الباحثُت،  ادلقومات
 (.94،  5104(،  كخرباء مركز اخلربات )52، 5102(،  كخَت اهلل)25، 5105)

بيئة تربوية(،  ك ، طبلبكػلتاج أم نظاـ تربوم باستمرار إذل تطوير مكونات العملية التعليمية )معلمُت،  منهج،  
ؤثر إغلابان ادلإال بوجود ادلعلم ادلبدع ن كدلواجهة التحديات،  هبدؼ الوصوؿ إذل الغرض ادلطلوب منو بكفاءة تامة،  كال ؽل

 (. 526،  5103على سلوؾ طبلبو )الزند كالشنطاكم،  
كيعد ادلعلم العنصر ادلهم كادلؤثر ُب العملية التعليمية كالًتبوية، الذم يرتبط بو ٖتقق األىداؼ الًتبوية ادلتطلبة؛ كلذا 

رساتو التدريسية لتنعكس إغلابيان على ما يكتسبو طبلبو من األدكار اليت تساعد ُب ٖتسُت شلا ؤدمفمن الضركرم أف ي
معارؼ كمهارات كإتاىات، كلن يستطيع ادلعلم أف ؽلارس تلك ادلهاـ كاألدكار إال من خبلؿ حسن إعداده كتدريبو؛ 

 كلذلك أصبحت عملية اإلعداد كالتدريب تشغل باؿ كثَت من الًتبويُت كالقائمُت على العملية التعليمية.
( أعلية النظر إذل ادلعلم كأحد عناصر ادلوقف التعليمي، حيث إنو مهما كانت جودة 551، 5112كد إبراىيم)كيؤ 

ادلناىج، كمهما توافرت اإلمكانات كادلعامل كاألدكات، فكل ذلك ال ػلقق قيمو تذكر دكف كجود معلم مبدع ُب مساتو 
و كفايات تعليمية متنوعة، ٘تكنو من أداء أدكاره ادلتعددة، مثل الشخصية، كُب تكوينو ادلهٍت كالثقاُب كالعلمي، كُب امتبلك
إذل تأكيد الًتبويُت على أف تأسيس  ( Davies ، 2006)مهارات التخطيط كسبلمة األداء كأساليب التقوصل. كيشَت 

لمُت كادلتعلمُت كضع تربوم قوم ُب القرف الواحد كالعشرين يتطلب بالدرجة األكذل قيادة تربوية مبدعة تشجع كل من ادلع
 على اإلبداع

ؽلكن التدريب عليو كاكتسابو كتنميتو مثل غَته  (Fazelian ,2012 ،719) كالتدريس اإلبداعي كما يوضحو
التعلم اإلبداعي لن يتم ُب ظركؼ صفية أك بيئة تعلم ال يتوافر فيها ك ، ، كيتطلب قدرنا من ادلركنة لدل ادلعلمادلهاراتمن 

ت اإلبداع، كعليو أف ػلدد مدل إبداعو ُب الذا ينظر إذل ادلعلم بوصفو ادلفتاح األساسي ُب تعليم مهار  ؛التدريس اإلبداعي
النشاطات التدريسية الثبلثة التالية؛ األكذل: التخطيط لتدريس إبداعي؛ حيث ػلتاج التدريس اإلبداعي خلطة تدريسية مرنة 

تقدصل نشاطات تدريسية إثرائية ُب ظل التدريس اإلبداعي، كالثانية: يبتعد فيها ادلعلم عن اخلطط التدريسية التقليدية ب
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السلوؾ التدريسي الصفي لتدريس إبداعي؛ حيث إف ادلعلم ادلبدع يهيئ ادلناخ ادلبلئم ألنشطة اإلبداع داخل الصف كيوجو 
كصفات التحدم كحب انتباه ادلتعلمُت إذل مادة التعلم كيعمل على تنمية بعض الصفات كادلهارات لدل ادلتعلمُت  

االستطبلع كالتعبَت عن الرأم، كالتفاعل مع اآلخرين، كالتفكَت الذم يتسم بالطبلقة كادلركنة كاألصالة، كالثالثة: التقوصل 
لتدريس إبداعي؛ حيث يعد ادلتعلم بنفسو ادلهمة أك ادلشكلة أك تتوافر لو احلرية ُب إعادة ٖتديدىا كٖترير مهاـ تقوصل 

من قيود االمتحانات التقليدية كٖتديد طبيعة الناتج اإلبداعي دلهمة التقوصل ُب ضوء اذلدؼ الذم يسعى  اإلبداع نسبيان 
 ادلتعلم لتقوؽلو.
أعلية امتبلؾ ادلعلم مهارات التدريس اإلبداعي شلا ؽلكنو من أداء دكره بكفاءة عالية حىت يسهم بصورة  يتبُتكلذا 

 فية استثمارىم كتلبية احتياجاهتم كتنمية قدراهتم اإلبداعية.مباشرة ُب اكتشاؼ كرعاية ادلوىوبُت ككي
فهم عدة احلاضر، كقادة ادلستقبل ُب للتطور كحضارات األمم،  ىىم ثركة حقيقية ألم رلتمع، كرصيد اسًتاتيج فادلوىوبو ك 

كبفكرىم ، شىت ادليادين كاجملاالت، كبفضلهم ازدىرت احلضارة كتقدمت اإلنسانية كخطت خطوات كاسعة لؤلماـ
لذا أصبح االىتماـ باكتشافهم، كهتيئة سبل رعايتهم، كالعمل على حسن ".  كإبداعهم صنعوا سعادة البشرية كرفاىيتها

، 5110" )القريطي، استثمار طاقاهتم كاستعداداهتم ضركرة يفرضها التقدـ كالتغَتات ادلتسارعة ُب سلتلف مناحي احلياة
على للوجود اإلنساشل ذاتو، لذا، تقـو فلسفة التعليم ُب الدكؿ ادلتقدمة،  ان يان حقيقاستثمار يعدكف عُت كاحلقيقة، إف ادلوىوبُت كادلبد.(004

 (: 052، 051، 5119للطفل ادلوىوب، كذلك عن طريق )إبراىيم،  أساس ٖتسُت البيئة اإلبداعية
 توسيع مفهـو ادلوىبة نفسها، ْتيث تتضمن مجيع مناحي احلياة اإلنسانية  -
 ص تعليم األطفاؿ ُب ادلناطق النائية.زيادة فر  -
 االىتماـ باألطفاؿ األذكياء، كذلك االىتماـ باألطفاؿ ذكل االحتياجات اخلاصة. -

هتتم ادلدارس ُب الدكؿ ادلتقدمة، بالكشف ادلبكر عن األطفاؿ ادلوىوبُت، باستخداـ أدكات قياسية، يتم  كما
إعدادىا ذلذا الغرض، ٍب إعداد برامج الرعاية اخلاصة ٔتجاؿ أك رلاالت رعاية كل طفل موىوب على حدة، حىت ؽلكن 

تلك ادلدارس بوضع االسًتاتيجيات ادلناسبة، لكيفية إعداد صقل موىبتو كإثرائها علميان كأكادؽليان.  كلتحقيق ذلك هتتم 
 (.052، 5119ادلعلم القادر على التعامل مع ادلوىوبُت، ُب شىت رلاالت مواىبهم )إبراىيم، 

كمن ىذا ادلنطلق حرصت أغلب اجملتمعات إذل الكشف كالتعرؼ على فئة ادلوىوبُت من أفرادىا، فازداد االىتماـ 
الشخصية كخصائصهم السلوكية شلا ساعد على فهمهم كتقدير احتياجاهتم، كما تطورت كسائل  هبم كبدراسة مساهتم

كأساليب الكشف عنهم كزلاكلة التدخل ادلبكر ُب تربيتهم من أجل رعاية كتنمية مواىبهم ُب رلاالت تفوقهم إذل أقصى 
 ادلرجوة كالتقدـ ادلعرُب ادلقصود.درجة شلكنة، كسعيا كراء استثمار قدراهتم كاالستفادة منها لتحقيق النهضة 

كتؤدم ادلدرسة دكران بارزان ُب تنمية قدرات الطلبة كإمكاناهتم من خبلؿ ترسيخ مبادئ العدالة كالدؽلقراطية 
كشلارستها من خبلؿ األنشطة كالفعاليات ادلدرسية، كدلا كانت فرص اإلبداع تنطلق ُب داخل ادلدرسة كمن خبلؿ رعايتها 

 ةكتلبية حاجاهتم، فقد يستدعى ذلك منها ٕتنيبهم حالة ادللل من رتابة الدركس كعجز ادلنهاج ُب تلبيدلواىب طلبتها 
احتياجاهتم، أك عدـ االنسجاـ مع أقراهنم أك معلميهم ما يظهر تغَتان ملحوظان على سلوكهم أك أدائهم أك كليهما معا، فقد 
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دل عدد من الطلبة موىبة كامنة تنتظر الفرصة للظهور كاالنطبلؽ، يكوف السر كراء ظهور بعض األظلاط السلوكية الغريبة ل
ككلٍّ من اآلباء أك ادلعلمُت يشعركف باحلَتة كالقلق حياذلا لعدـ كعيهم بطبيعة ادلوىبة كخصائصها، كجهلهم بأساليب توفَت 

دلوىوب ككذلك ادلدرسة ىي عدـ ادلناخ ادلبلئم لتنميتها كرعايتها. كيبدك أف ادلشكلة الرئيسة اليت تواجو أسرة الطفل ا
فهمهم لدكرىم ُب رعاية تلك ادلوىبة الكامنة بداخل ذلك الطفل، باإلضافة إذل جهل األسرة باألساليب الصحيحة ُب 

 (. 5101تنشئتو)الرػلاشل، 
م ؽلكن كُب ضوء ما سبق تتضح أعلية ادلوىوبُت بصفة عامة ُب مجيع ادلراحل التعليمية، كما يتبُت الدكر ادلؤثر الذ

كالسعي  رمزيدان من االىتماـ حوؿ ىذا الدك أف يؤديو ادلعلم ُب تلبية احتياجاهتم كتنمية قدراهتم اإلبداعية، شلا يتطلب 
 لتعميقو كتطويره.
 مشكلة الدراسة:
،  بيئة تربوية(،  بأم نظاـ تربوم باستمرار إذل تطوير مكونات العملية التعليمية )معلمُت،  كمنهج،  كطبل ػلتاج

ؤثر إغلابان ادلدلواجهة التحديات،  هبدؼ الوصوؿ إذل الغرض ادلطلوب منو بكفاءة تامة،  كال يتملك إال بوجود ادلعلم ادلبدع 
 (. 526،  5103على سلوؾ طبلبو )الزند كالشنطاكم،  

كاإلبداع أحد مواطن اخللل ُب ادلؤسسات األكادؽلية اليت ما زالت بعيدة عن ىذا  ادلوىبةيعد ضعف العناية بك 
ادليداف، إذ كيف ذلذا الوسط أف يهتم بالتميز كاإلبداع كما زالت عديده من جوانب النوعية دكف مستول الطموح، كال توفر 

تفتقر إذل البيئة السليمة، كالوسط الصحي ادلبلئم، البيئة كادلستلزمات ادلطلوبة كلو ْتدىا األدسل لرعاية التميز كاإلبداع، ك 
 (.29 كالقرشي، ،5113كادلناخ اجليد لبلىتماـ بالتميز، كاإلبداع الذم يعد األساس ادلتُت للتنمية اإلنسانية )توفيق، 

ع، كىو بأساليبو كما أف كاقع ادلنظومة التعليمية يفتقر إذل إمكانية تنظيم جهوده كبلورهتا ُب إتاه إعداد اإلنساف ادلبد 
التقليدية يقتل ُب األفراد فعل العقل كؽليت فيو ركح اإلبداع، كينزع منهم جذكة اجلسارة على اقتحاـ اجملهوؿ )عبد ادلقصود، 

(، كخاصة ُب الوقت الراىن الذم يقـو فيو احلاسب اآلرل عن اإلنساف بعمليات خزف ادلعرفة كاستدعائها 9، 5111
ف ٔتراحل، كبالتارل يكوف على التعليم أف يستغل ىذه الفرصة فيوجو اىتمامو كتركيزه على بدرجات تفوؽ قدرة اإلنسا

 (.96، 95، 5115العمليات العقلية نفسها )علي، 
كما عكست أيضان نتائج العديد من الدراسات اليت أجريت ُب رلاؿ رعاية ادلوىوبُت ُب اجملتمع القصور ُب 

ىتماـ برعاية ذكل االحتياجات اخلاصة، فهناؾ افتقار ُب كسائل الكشف عنهم، االىتماـ برعايتهم إذا قورف ذلك اال
كقصور ُب الربامج الدراسية اليت تقدـ لتنميتهم، ككجود معوقات ُب مواصلة تقدمهم، كظهور بعض ادلشكبلت اليت ترتبط 

 (.149، 5115بتحصيلهم )أمحد، 
رعاية ادلوىوبُت كتلبية احتياجاهتم كتنمية قدراهتم  كُب ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة احلالية ُب أعلية

اإلبداعية، كذلك ُب ضوء ما أكدتو العديد من الدراسات السابقة، كمن ٍب ؽلكن صياغة الدراسة احلالية ُب احلاجة لوضع 
 ة.رؤية مقًتحة تشمل ادلبلمح الرئيسية لدكر ادلعلم ُب تلبية احتياجات ادلوىوبُت كتنمية قدراهتم اإلبداعي
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 أسئلة الدراسة:
 ما اإلطار ادلفاىيمي للموىبة كادلوىوبُت؟ .0
 ما أبرز مشكبلت ادلوىوبُت كاحتياجاهتم كادلعوقات اليت تواجههم؟ .5
 ما الدكر ادلتطلب من ادلعلم للتعامل مع احتياجات كمشكبلت ادلوىوبُت كتنمية قدراهتم اإلبداعية؟ .9

 أهداف الدراسة:
 ُب تلبية احتياجات ادلوىوبُت كتنمية قدراهتم اإلبداعية، كذلك من خبلؿ تعرؼ ما يلي:ىدفت الدراسة بياف دكر ادلعلم 

 اإلطار ادلفاىيمي للموىبة كادلوىوبُت؟ .0
 أبرز مشكبلت ادلوىوبُت كاحتياجاهتم كادلعوقات اليت تواجههم؟ .5
 داعية؟الدكر ادلتطلب من ادلعلم للتعامل مع احتياجات كمشكبلت ادلوىوبُت كتنمية قدراهتم اإلب .9

 أهمية الدراسة:
 تنبع أعلية الدراسة من عدة اعتبارات ؽلكن إغلازىا على النحو التارل:

 توصيات الدراسات كادلؤ٘ترات بأعلية إجراء مزيد من الدراسات حوؿ ادلوىبة كاإلبداع. .0
 دلعرفية ادلتعددة.أعلية ادلوىبة كاحلاجة ادللحة إلجراء مزيد من الدراسات حوذلا خاصة ُب ظل التطورات التقنية كا .5
 إفادة ادلعلمُت من خبلؿ تعرؼ كيفية إسهامهم ُب تلبية احتياجات ادلوىوبُت كتنمية قدراهتم اإلبداعية. .9
إفػػادة الطػػبلب ادلوىػػوبُت مػػن خػػبلؿ مػػا تػػؤدم إليػػو مػػن نتػػائج تعػػود بػػالنفع علػػى تلبيػػة احتياجػػاهتم كتنميػػة قػػدراهتم  .1

 اإلبداعية.
تعرؼ كيفيػة إسػهاـ معلمػيهم ُب تلبيػة احتياجػات الطلبػة ادلوىػوبُت كتنميػة قػدراهتم إفادة مديرم ادلدارس من خبلؿ  .2

 اإلبداعية كدكرىم ُب ذلك.
 إفادة سلططي كمطورم ادلناىج ٔتا تسفر عنو من نتائج ؽلكن األخذ هبا ُب عمليات التخطيط كالتطوير. .3

 استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي باعتباره األنسب لتحقيق أىدافها. منهج الدراسة:
 مصطلحات الدراسة:

 الموهبة: .1
بأهنا استعداد فطرل للنبوغ كالتميز ُب اجملاالت األكادؽلية اليت ترتبط بالتفوؽ ُب رلاؿ التحصيل ُب العلـو  تعرؼ

ل ادلوسيقى كالفنوف كالرياضة كالقيادة، كأف ىذا التفوؽ كالرياضيات كاللغات كاآلداب، أك ُب اجملاالت غَت األكادؽلية مث
 (.01، 5111يكوف نتيجة للتدريب كادلمارسة مع توافر العوامل البيئية كالوراثية )شحاتة، 

 الطالب الموهوب: .2
الباحثُت ادلوىوب بأنو:  "الفرد الذم ؽللك طاقات كإمكانات عالية تؤىلو لئلصلاز العارل ُب جانب  بعضعرؼ 

من فكر أك ُب علم من العلـو أك ُب مهارات معينة، كتكوف لديو الرغبة ُب اإلصلاز كاإلحساس بادلسئولية )إبراىيم، معُت 
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(، كمن خبلؿ ىذا التعريف يتبُت أف ادلوىبة تتوقف على عدد من العوامل ادلتفاعلة ىي األداء العارل، 64، 5111
 من رلاالت احلياة. كالدافعية لئلصلاز كاإلحساس بادلسئولية ُب أم رلاؿ

 الدراسات السابقة:
دكر مديرم ادلدارس األساسية ُب تنمية اإلبداع لدل ادلعلمُت من  على تعرؼإذل ال :(5103ىدفت دراسة الطيطي ) .0

كجهة نظر مساعدم مديرم ادلدارس،  كاستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي،  كتكوف رلتمع الدراسة من مجيع 
ية كمديراهتا ُب مديرية الًتبية كالتعليم بقصبة إربد ُب األردف،  كالبالغ عددىم مساعدم مديرم ادلدارس األساس

( من مساعدم مديرم ادلدارس 65( مساعدان،  كاختَتت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية حيث تكونت من )031)
فقرة توزعت على  (91كمديراهتا،  كلتحقيق أىداؼ الدراسة طورت استبانة أداة جلمع البيانات اشتملت على )

مخسة رلاالت ىي: األصالة،  ٖتسُت البيئة ادلدرسية،  القدرة على حل ادلشكبلت،  العملية التدريسية،  كالتمكُت،  
كتوصلت الدراسة إذل عدد من النتائج كاف من أعلها: أف دكر مديرم ادلدارس األساسي ُب تنمية اإلبداع لدل 

دارس ُب قصبة إربد كاف بدرجة قليلة،  كعدـ جود فركؽ ذات داللة ادلعلمُت من كجهة نظر مساعدم مديرم ادل
إحصائية بُت متوسطات تقديرات أفراد العينة على رلاالت دكر مديرم ادلدارس األساسي ُب تنمية اإلبداع لدل 

 ة.معلمي ادلدارس ُب مديرية الًتبية كالتعليم ُب قصبة إربد،  تعزل دلتغَتات النوع كادلؤىل العلمي كاخلرب 
سلوكي( خلفض -الكشف عن فعالية برنامج إرشادم نفسي )معرُب إذل دراسة ىدفت :(5102العمركسي ) أجرت .5

( طالبة من 03السعودم. كتكونت عينة الدراسة من ) تمعالشعور باخلجل لدل عينة من ادلوىوبات ادلراىقات ُب اجمل
( سنة كقسمت العينة ُب رلموعتُت بالتساكم، علا: 03-01أعمارىن بُت ) تًتاكحطالبات الصف الثالث ادلتوسط 

( طالبات. كاستخدـ مقياس اخلجل. كبينت نتائج 5( طالبات، كاجملموعة التجريبية )ف=5اجملموعة الضابطة )ف=
د فركؽ القياس القبلي كجود مستول مرتفع من الشعور باخلجل لدل أفراد عينة الدراسة، كما أظهرت النتائج كجو 

ُب متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس اخلجل ُب القياس البعدم لصاحل اجملموعة  إحصائيةذات داللة 
التجريبية؛ شلا يدؿ على فاعلية برنامج اإلرشاد ادلعرُب السلوكي ُب خفض مستول الشعور باخلجل لدل ادلوىوبات 

 ادلراىقات.
ؼ مدل توفر القدرات اإلبداعية لدل ادلديرين العاملُت بوزارات قطاع غزة (: ىدفت تعر 5101دراسة ْتر كالعجلة ) .9

كعبلقتها بأدائهم. اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي، يتكوف رلتمع الدراسة من ادلديرين العاملُت بوزارات قطاع 
مفردة من ( 941( مديران. ًب اخذ عينة طبقية قوامها )0592( كعددىم )A4 ،A ،B ،Cغزة من الدرجات )
( كقد ًب تصميم استبانة الدراسة كوسيلة A4 ،A ،B ،C% من كل درجة من الدرجات )91اجملتمع كىي ٘تثل 

( استبانة كذلك بنسبة 912جلمع البيانات البلزمة، ًب توزيعها على عينة الدراسة على أساس طبقي، ًب ٖتليل )
ئي كاستخدمت االختبارات اإلحصائية مثل اإلحصا SPSS%( من حجم العينة األصلي باستخداـ برنامج 55)

( كغَتىا من االختبارات هبدؼ الوصوؿ لدالالت ذات tاختبار -كركنباخ  ألفااختبار  –)معامل االرتباط بَتسوف 
قيمة كمؤشرات تدعم ىدؼ الدراسة، ككاف من أىم نتائج الدراسة: تتوفر لدل ادلديرين العاملُت بوزارات قطاع غزة 
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ميزة للشخصية ادلبدعة بدرجة عالية. عناصر األداء اجليد )ادلهارة ادلهنية كادلعرفة الفنية كاخللفية العامة مجيع القدرات ادل
ٔتتطلبات الوظيفة كاجملاالت ادلرتبطة هبا( متوفرة لدل ادلديرين. أداء ادلديرين زلكـو بضوابط ٘تثل معايَت األداء اجليد. 

 تم بشكل ركتيٍت دكف جدكل حقيقية ٗتدـ ادلوظف كالوزارة معان.تقوصل األداء الوظيفي بوزارات قطاع غزة ي
(: من أجل كضع تصور مقًتح لتنمية التفكَت اإلبداعي لدل طبلب ادلرحلة الثانوية 5114جاءت دراسة الشنقيطى ) .1

فكَت ُب ادلملكة العربية السعودية؛ دلساعدة ادلعلمُت ُب تلك ادلرحلة على استخداـ طرائق  كأساليب لتنمية الت
اإلبداعي، ُب تدريس موادىم كخاصة مواد الًتبية اإلسبلمية حىت تكوف حصة الًتبية اإلسبلمية حصة تنمى التفكَت 
اإلبداعي عند الطالب، مستخدمة ادلنهج االستقرائي، كاالستنباطي، كتوصلت الدراسة إذل أف الًتبية اإلسبلمية 

كمنها التفكَت اإلبداعي الذم ؽلكن الطالب من ٖتويل األزمات  اىتمت بالعقل كالتفكَت ّتوانبو كأنواعو ادلختلفة،
كالضغوط النفسية اليت  تصيبو ك٘تنعو من التفكَت كاإلبداع إذل طاقة تدفعو بقوة ضلو التفكَت كاإلبداع ْتثان عن احللوؿ 

معيقة للتفكَت اإلبداعي، األصيلة، ككشفت الدراسة أيضان عن ادلظاىر السلبية ُب البيئة ادلدرسية، كاليت ٕتعلها بيئة 
منها اعتمادىا على طرائق التدريس التقليدية اليت تتمحور حوؿ ادلعلم كحده، كتدريسها دلناىج دراسية هتتم ّتانب 
احلفظ كحده، كتركز على كمية ادلعلومات شلا يلزمها من استخداـ أساليب تقوصل ضيقة هتتم بقياس كمية ادلعلومات 

تفاعل الطالب مع ىذه ادلعلومات، ككذلك انعداـ التشجيع ُب اجلو ادلدرسي للطبلب أكثر من اىتمامها ٔتقدار 
 ادلبدعُت، كعدـ مراعاة ادلدرسة للفركؽ الفردية بُت طبلهبا.

: أثر تدريس التاريخ على تنمية التفكَت اإلبداعي لدل طالبات الصف الثالث الثانوم  (5113تناكلت دراسة الكلثم  ) .2
تطبيق برنامج التفكَت اإلبداعي عليهم، كتوصلت الدراسة إذل كجود فركؽ دالة إحصائية  عند األديب من خبلؿ 

بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة كمتوسطات درجات اجملموعة التجريبية  َب القدرة العامة  1.12مستول 
كادلركنة، كالتلقائية، كاألصالة( على التفكَت اإلبداعي ككل، كَب كل قدرة من قدراتو على حدة )الطبلقة الفكرية، 

(، كأرجعت الدراسة ظلو قدرات اجملموعة التجريبية إذل فاعلية برنامج 1.110لصاحل اجملموعة التجريبية ٔتستول داللة )
التفكَت اإلبداعي، كأكصت الدارسة بأعلية االستفادة من برامج تعليم التفكَت اإلبداعي ُب بناء زلتول ادلقررات  

 الدراسية.
(: بتنمية مهارات التفكَت اإلبداعي لدل تبلميذ الصف اخلامس االبتدائي بإدارة 5112اىتمت دراسة السحت ) .3

زفىت التعليمية باستخداـ طريقيت حل ادلشكبلت كاأللعاب التعليمية، مستخدمان اختبار التفكَت اإلبداعي ُب 
اإلبداعي الكلى عند مهارات )الطبلقة،  ( سؤاال لقياس مستول التفكَت51الدراسات االجتماعية ادلكوف من )

ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة ادلركنة، األصالة، احلساسية للمشكبلت(، كتوصلت الدراسة إذل كجود فركؽ 
 التجريبية.

(: من أجل الوقوؼ على معوقات تنمية اإلبداع ُب الًتبية العربية ُب سلتلف 5111جاءت دراسة عبد ادلقصود ) .4
واء على مستول األسرة أك على مستول مؤسسات الًتبية النظامية أك على ادلستول اجملتمعي الكبَت، السياقات س

كأيضان التعرؼ على السبل البلزمة دلواجهة ىذه ادلعوقات كالتصدم ذلا، كقد توصلت الدراسة إذل أف اجملتمعات العربية 
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ذا توصى الدراسة بإزالة ادلعوقات اليت ٖتد من تنمية ليست من اجملتمعات ادلتقدمة ُب مستول الًتبية اإلبداعية، كل
اإلبداع ُب الًتبية العربية، كاليت ترتبط بادلناخ السائد ُب اجملتمع العريب كظركؼ الًتبية ُب األسرة كأظلاط الًتبية النظامية، 

جملتمع كاألسرة كمؤسسات كبناء منظومة إبداعية تعد ٔتثابة اإلطار ادلرجعي الذم يوجو الًتبية العربية على مستول ا
 التعليم النظامي.

(: بالتعرؼ على إمكانية تنمية القدرات اإلبداعية لدل رلموعة من تبلميذ الصف 5111اىتمت دراسة النخاذل ) .5
اخلامس االبتدائي عن طريق تعريضهم لربنامج تدرييب لتنمية القدرات اإلبداعية من خبلؿ تطبيق اختبار تورانس 

األشكاؿ )صورة ب(، كتوصلت الدراسة إذل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعتُت  للتفكَت االبتكارم
 ُب ادلركنة كاألصالة ُب التفكَت كَب القدرة على التفاصيل ُب التفكَت. التجريبيتُت

 التعليق على الدراسات السابقة:
مع تركيز معظمها على القدرات اإلبداعية لدل يتضح من العرض السابق تنوع الدراسات اليت اىتمت بادلوىبة كاإلبداع 

الطبلب سواء من حيث كاقعها أك العوامل ادلؤثرة فيها أك عبلقتها ببعض ادلتغَتات، كأكدت معظم ىذه الدراسات على 
أعلية ادلوىبة كضركرة إجراء مزيد من الدراسات حوذلا، كمن ٍب تأٌب ىذه الدراسة مستجيبة ذلذه الدراسات من حيث 

كتنمية قدراهتم  ماـ بادلوىبة إال أهنا تتميز عنها ُب ىدفها الرئيس ادلتمثل ُب دكر ادلعلم ُب تلبية احتياجات ادلوىوبُتاالىت
 حيث مواصفاتو أك األدكار اليت ينبغي أف يقـو هبا كاالسًتاتيجيات كاألساليب اليت ينبغي اتباعها معهم. ناإلبداعي سواء م

 اإلطار المفاهيمي للدراسة: 
 المحور األول: اإلطار المفاهيمي للموهبة 

 أواًل: مفهوم الموهبة
أف ادلوىوب ىو  ((Termanكػاف يينظر إذل كجود ادلوىبة ُب بداية القػرف ادلػاضي، من منػظور ذكائي، فػقد رأل 

، كمع تقدـ مناحي البحث ُب رلاؿ الذكاء دل تعد نسبة الذكاء معيارا مقبوالن 140( IQ)من ػلصل على نسبة ذكاء 
مع بداية النصف الثاشل من القرف  ذلذا الربط بوضع حدو فاصلو  ((Guilfordككافيان للتعرؼ على الطلبة ادلوىوبُت، فقاـ 

(، فحرر ادلوىبة Creative thinkingالعشرين، خاصة بعد التعرؼ على قدرات عقلية أخرل كالتفكَت اإلبداعي )
كاالجتماعية  ةرلاالت عدة منها )العقلية "الذكاء" كاإلبداعية كاالنفعالي ىبعد توسيع مفهومها كأصبحت تشتمل عل

 (.5115)القيادية، كالنفس حركية( )جركاف، 
ادلتوسط، عرفت ادلوىبة بأهنا " تتكوف من تفاعل ثبلث من اخلصائص اإلنسانية، كىي: قدرات عامة فوؽ كقد 
من االلتزاـ بادلهمة كمستول عاًؿ من القدرات اإلبداعية"، فالطفل ادلوىوب من كجهة نظر رينزكرل ىو الذم  مستول عاؿً 

يتمتع ٔتستول قدرة عقلية تظهر على شكل أداء متفوؽ من خبلؿ اختبارات الذكاء إضافة إذل اختبارات التحصيل، 
 (. 5110بداعي. )القريوٌب، كآخركف، كمستويات عالية من الدافعية كالتفكَت اإل

: "نشاط ذىٍت راؽ كمتميز ناتج عن تفاعل عوامل عقلية كشخصية كاجتماعية لدل ا( بأهن59،  5113غضباف) اعرفتهك 
الفرد ْتيث يؤدم ىذا التفاعل إذل إنتاجات أك حلوؿ جديدة مبتكرة للمواقف النظرية أك التطبيقية ُب رلاؿ من اجملاالت 
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 احلياتية،  كتتصف ىذه اجملاالت باحلداثة، كاألصالة كادلركنة كالقيمة االجتماعية". العلمية أك
ادلوىبة تتمثل ُب  مسات القدرة اليت تنتمي بصورة منطقية ككاضحة إذل اإلبداع،   أف إذل Guilford كيشَت

كالقدرة على إعادة التعريف  كطبلقة التفكَت، كمركنة التفكَت إضافة إذل األصالة، كالقدرة على اإلحساس بادلشكبلت،
 (.03، 0662كالصياغة ُب ىيئة رلموعة من قدرات التفكَت اإلبداعي االفًتاضي )قطامي، كآخركف، 

بأهنا ادلبادأة اليت يبديها الفرد ُب التخلص من ظلط التفكَت العادم كاالنتقاؿ إذل ظلط جديد  Simpson كيرل
 .(59، 5115ُب التفكَت )اذلويدم، 

أف ينكركا أك  فشلا تقدـ أف مجيع أصحاب االختصاص كاالٕتاىات البحثية ُب رلاؿ ادلوىبة ال يستطيعو  ييبلحظ
، كلكن ال بد من توافر زلكات أخرل تسهم ُب يقللوا من قوة تأثَت الذكاء على مفهـو ادلوىبة كالذم كاف كال يزاؿ مباشران 

 إكماؿ صورة ادلوىوب.
 ثانيًا: مفهوم الطالب الموهوب:

 091يتميز عن غَته بذكاء مرتفع يصل إذل  الذمالطالب  ذلكادلوىوب بأنو  الطالب( 3، 5115 )نصر، عرؼي
 بتكارل.درجة فما فوؽ باإلضافة إذل مهارات أخرل مثل التفكَت العلمي كاال

أم من  البلزمة لتحقيق إصلازات أك أداءات غَت عادية ُب اإلمكانات( بأنو من لديو 26، 5115)الزيات، كيعرفو 
بتكارية ُب ادلوسيقى أك الفن، أك إظهار ااجملاالت ادلختلفة اليت ٖتظى بتقدير اجلماعة، ٔتا تشملو من قدرات عقلية 

 .  مادلهارات االجتماعية، أك القيادية، أك التحصيل األكادؽلي ادلعرُب كادلهار 
بالعديد من الصفات اإلبداعية  (، الطالب ادلوىوب بأنو " الطالب الذم يتمتع 56، 5113كيعٌرؼ اإلماـ )

كقدرتو على التحليل كالًتكيب كالنقد البٌناء للمواقف ادلهمة اليت تواجهو ُب حياتو العملية، ككذلك استخداـ معارفو 
كمهاراتو اخلاصة ُب حل ادلشكبلت إضافة إذل قدرتو الفائقة على االكتشاؼ كاالبتكار كاالخًتاع لكل ما ىو جديد 

 كمفيد".
(، فقد عرفهم بأهنم "األطفاؿ ادلوىوبوف ىم 24، 5115( ادلشار إليو ُب جركاف )Gallagherجلجار )أٌما 

أكلئك الذين يتم التعرؼ عليهم من قبل أشخاص مؤىلُت، كالذين لديهم قدرة على األداء الرفيع، كػلتاجوف إذل برامج 
ادم هبدؼ ٘تكينهم من ٖتقيق فائدة ذلم كللمجتمع تربوية متميزة كخدمات إضافية فوؽ ما يقدمو الربنامج ادلدرسي الع

 .معا"
(، الطفل ادلوىوب " كل من ؽلتلك قدرة استثنائية أك استعدادان فطريان غَت 965، 5115ُب حُت اعترب جركاف )  

من خبلؿ  عادم ُب رلاؿو أك أكثر من اجملاالت العقلية كاإلبداعية كاالجتماعية  كاالنفعالية كالفنية، كذلك بداللة أدائو
% من 2اختبار أك أكثر من اختبارات الذكاء أك االستعداد كاإلبداع كالقيادية كغَتىا، ْتيث يضعو أداؤه ضمن أعلى 

 أقرانو ُب اجملتمع )ادلدرسي( أك رلتمع ادلقارنة الذم ينتمي إليو". 
تعداد أك قدرة غَت (، ادلوىوب  بأنو "التلميذ الذم يوجد لديو اس05، 5111كما عٌرؼ آؿ شارع ك آخركف )

عادية أك أداء متميز عن بقية أقرانو ُب رلاؿ أك أكثر من اجملاالت اليت يقدرىا اجملتمع، خاصة ُب رلاالت التفوؽ العقلي 
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كالتفكَت االبتكارم، كالتحصيل األكادؽلي، كادلهارات كالقدرات اخلاصة، كػلتاج إذل رعاية تعليمية خاصة ال تستطيع 
 ُب منهج الدراسة العادية." ادلدرسة تقدؽلها لو
 ادلوىبة كادلوىوبُت إذل أربع فئات ىي:(Sternberg ، R ، 1985) ُب حُت يصنف 

  بشكل خاص ُب حل ادلشكبلت. موىبتوكىذا النوع من ادلوىوبُت تظهر  :ادلوىوب ٖتليليان 
  كالػػػيت يسػػػتخدـ مػػػن مواىبػػػو  ،تظهػػػر قدرتػػػو بشػػػكل خػػػاص ُب التعامػػػل مػػػع ادلواقػػػف اجلديػػػدةحيػػػث : ادلوىػػػوب إبػػػداعيان

 كخرباتو السابقة ُب التعامل معها. ،اخلاصة
  ادلوىوبُت لديو القدرة على التكيف السريع مع البيئة ادلتغَتة. ن:كىذا النوع مادلوىوب عمليان 

 صلد أف الطفل ادلوىوب ىو طفل يتمتع بقدرات عالية تفوؽ أقرانو ُب رلاؿ ما. عاـكبشكل 
 كالفنية كاإلبداعية العقلية اجملاالت ُب الرفيع األداء على اهتمم أكلئك الذين يعطوف دليبل على قدر األطفاؿ ادلوىوبُت" ىك 

كاألكادؽلية اخلاصة كػلتاجوف إذل خدمات كأنشطة ال تقدمها ادلدرسة عادة كذلك من أجل التطوير الكامل دلثل  كالقيادية
 .(5115 )مصَتم،  ىذه االستعدادات".

ؽلكن النظر إذل الطفل ادلوىوب بأنو الذم ؽللك قدرات عقلية كذىنية تفوؽ مستول أقرانو ُب كُب ضوء ما سبق 
 نفس ادلستول العقلي كالعمرم من جهة، كما أنو ؽلتلك مهارات كقدرات أعلى من ادلتوقع من مستواه العقلي كالعمرم.

 ثالثًا: تصنيفات الموهبة
األكادؽلية كىى تلك ادلواىب اليت تؤدل إذل التفوؽ ُب التحصيل ُب  ةإذل نوعُت:  ادلوىب ةادلوىب الباحثوفيقسم 

غَت األكادؽلية، فتؤدل إذل التفوؽ ُب  ةاجملاالت الدراسية اخلاصة بكل منها كالعلـو كالرياضيات كاللغات كغَتىا، أما ادلوىب
ادلهارات ادليكانيكية، كأعماؿ النجارة. .. اجملاالت غَت األكادؽلية كالفنوف، كالقيادة االجتماعية، كادلوسيقى، كالتمثيل، ك 

 اخل.
كما ؽلكن تقسيم ادلوىبة أيضان إذل موىبة عامة، كأخرل خاصة.  فادلوىبة العامة ىي مستول عاؿو من االستعداد 

رل كاف علميان أك أدبيان أك اجتماعيان، كىى ذات أصل فطأكاألداء الفائق ُب أم رلاؿ من اجملاالت سواء  ادلتجددللتفكَت 
ترتبط دائمان بالذكاء كالقدرة العالية على االستجابة كالتحصيل كالنقد كالرغبة الدائمة ُب التطوير كالتغيَت.  أما ادلوىبة 
اخلاصة فهي مستول عاؿو من األداء ادلتميز ُب رلاؿ معُت، فهناؾ ادلتميز ُب اجملاالت الفنية، كآخر ُب ادليكانيكية، كثالث 

 (.04، 0666العلمية أك العملية، كىكذا )قنديل، ُب اللغوية، كرابع ُب 
كىم الطبلب الذين يتميزكف بالنمو العقلي السريع، حيث يفوؽ  Intellectual Giftedادلوىوبوف عقليان   .0

عمرىم العقلي عمرىم الزمٍت، فيصبح الطالب متقدمان على أقرانو من حيث القدرة على التعلم، كإدراؾ العبلقات 
من ادلوىوبُت عقليان  091دراؾ األمور، كالتفوؽ الدراسي، كيعد الطالب الذم تزيد نسبة ذكائو عن كفهم ادلواقف، كإ

 (.016، 5119)إبراىيم، 
يتميز ىؤالء الطبلب بنبوغ ك٘تيز ُب أحد اجملاالت األكادؽلية مثل  Academically Giftedادلوىوبوف أكادؽليان  .5

درة عالية على االستيعاب كاحلفظ كسرعة التعلم، كيظهركف اىتمامان الرياضيات أك العلـو أك اللغات، كيتميزكف بق
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كاضحان بإحدل ادلواد األكادؽلية أك أكثر، كيتمتعوف عادة بذكاء فوؽ ادلتوسط، كلديهم دافعية عالية على اإلصلاز، 
 كتسيطر عليهم الرغبة ُب احلفظ كاالستظهار.

لديهم استعدادات فطرية للتفوؽ كالنبوغ ُب أحد اجملاالت  كىؤالء الطبلب Artificer Giftedادلوىوبوف فنيان   .9
كالتلحُت  -التأليف ادلوسيقى  -تشكيل ادلعادف(، أك ادلوسيقية )كاألداء ادلوسيقى  -تلوين  -ضلت  -الفنية )رسم 

كتابة القصة( كال يكفى االستعداد الفطرم كحده جلعل الشخص موىوبان   -الزجل  -ادلوسيقى(، أك األدبية )الشعر 
بل البد من توافر الظركؼ البيئية ادلناسبة كالتعليم كالتدريب كادلمارسة اليت تنمى ىذه ادلواىب كالقدرات )زلمود، 

5111 ،95.) 
علهم آلفُت للناس كمألوفُت كىم الذين لديهم استعدادات فطرية ٕت Leadership Giftedادلوىوبوف ُب القيادة   .1

منهم إذل بذؿ مزيد من اجلهد ُب عبلج مشاكل اجلماعة كٖتمل مسئولياهتا، أم يتوافر لديهم  منهم، كيدفع ذلك كبلن 
 (.95، 5111االستعداد الفطرم لقيادة مجاعة كالعمل على حل مشاكلها )زلمود، 

بالرشاقة كالقوة العضلية كالقدرة على االحتماؿ  كيتميز ىؤالء الطبلب Sporting Giftedادلوىوبوف رياضيان   .2
ُب كرة القدـ، السلة، التنس، ادلاء،  فالبدشل كخفة احلركة كالتآزر العضلي كاإلحساس باحلركة، كىناؾ ادلوىوبو 

 الكاراتيو، ككماؿ األجساـ، الفركسية، غَتىا.
ب الذين لديهم استعدادات ىم الطبل Creative / Productive Giftedالطبلب ادلبدعوف كادلبتكركف   .3

خاصة لئلبداع كاالبتكار كاالخًتاع كالتوصل إذل ما ىو جديد من أفكار كحلوؿ دلا تعرض عليهم من مشكبلت 
 (.026، 5111)صاحل، 

كُب ضوء ما سبق يتبُت أف ادلوىبة ال تقتصر على رلاؿ معُت دكف غَته، كما أنو ليس بالضركرة أف يكوف الطفل 
 اجملاالت اليت تشملها ادلوىبة، فقد يكوف موىوبان ُب رلاؿ دكف آخر.موىوبان ُب مجيع 

 رابعًا: خصائص الطالب الموهوب:
ىناؾ العديد من السمات كاخلصائص اليت ٘تيز الشخصية ادلوىوبة عن غَتىا، كمن أىم تلك السمات كاخلصػائص مػا يلػي 

 (:149، 5109)عبابنة، كالشقراف، 
 ٖتقيق أىدافوالثقة بالنفس على ، ك الذكاء 
  أف تكوف لديو درجة عالية من التأىيل كالثقافة 
 الفضػوؿ كالبحػث كعػدـ الرضػا  إذلؽليػل ادلبػدعوف ك  ،القدرة على تنفيػذ األفكػار اإلبداعيػة الػيت ػلملهػا الشػخص ادلبػدع

 عن الوضع الراىن
 التسػػاؤالت حوذلػػا كالتشػػكيك  القػػدرة علػػى اسػػتنباط األمػػور فػػبل يػػرل الظػػواىر علػػى عبلهتػػا ؛ بػػل يقػػـو بتحليلهػػا كيثػػَت

 كيستفيد من آرائهم. 
  شػجاعة عنػد تقػدصل أفكػار دل يػتم طرحهػا  إذلالثبات علػى الػرأم كاجلػرأة كاإلقػداـ كادلخػاطرة،  فمرحلػة االختبػار ٖتتػاج

 يفضل العمل بدكف قوانُت كأنظمة. ، ك من قبل
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 كما ؽلكن تناكؿ خصائص الطالب دلوىوب على النحو التارل:
 اليت ٘تيَّز هبا الطلبة ادلوىوبوف عن أقراهنم العاديُت ؽلكن تلخيصها باآلٌب:  العقلية والمعرفيةالخصائص  -أ
قدرة عقلية كذكاء مرتفع:  يتمتع الطفل ادلوىوب بقػدرات عقليػة عاليػة تظهػر علػى شػكل أداء مرتفػع علػى اختبػارات  .0

 .091الذكاء الفردية حيث يصل معامل ذكائو إذل أكثر من 
 تعداد أكادؽلي: يتميز الطفل ادلوىوب بأداء مرتفع على اختبارات التحصيل أك اختبارات االستعداد.اس .5
تفكَت إبػداعي: يتميػز الطفػل ادلوىػوب ٔتقدرتػو علػى إنتػاج العديػد مػن األفكػار اجلديػدة ك األصػيلة أك ٕتميػع العناصػر  .9

 ات معٌت كٖتظى بالتقدير االجتماعي.          أيطر معرفية أك تكوينية ذ اليت تبدك متنافرة أك غَت مًتابطة ُب
 (. 5119منطقية التفكَت: يضع الطفل ادلوىوب أىدافا منطقية موجهة لسلوكو كتفكَته            )حسُت،   .1
إدراؾ النظم الرمزية كاألفكار اجملردة: يظهر الطفل ادلوىوب قدرة فائقة على ٕتهيز كمعاجلة ادلعلومات اللغوية كالرياضية  .2

مرحلػػة مبكػػرة مػػن العمػػر كؽلتلػػك درجػػة عاليػػة مػػن سػػرعة الفهػػم كقػػدرة كبػػَتة علػػى اسػػتنتاج العبلقػػات بػػُت األشػػياء  ُب
 كيبدم اىتماما بادلفاىيم اجملردة كالزمن كادلكاف. 

قوة الذاكرة: يوصف األطفاؿ ادلوىوبوف باتساع معارفهم كعمقها كقدرهتم كبَتة علػى االكتسػاب كالتخػزين لقػدر كبػَت  .3
 دلعلومات حوؿ موضوعات عدة. من ا

الولػع بادلطالعػػة:  يوصػف األطفػػاؿ ادلوىوبػوف بػػأهنم أكثػر قػػدرة علػى القػػراءة بسػهولة كُب سػػن مبكػرة مػػن أقػراهنم، كمػػا  .4
 أهنم يفضلوف قراءة كتب من مستول كتب الراشدين.

يظهر األطفاؿ ادلوىوبوف طبلقة لغوية كقدرة لفظية كعادة مػا تكػوف ح .5 صػيلتو مػن ادلفػردات اللغويػة تطور لغوم مبكر: ي
متقدمػػػة عػػػن أبنػػػاء عمػػػره كأصػػػيلة، كمػػػا يسػػػتخدـ التعػػػابَت اللغويػػػة ُب مجػػػل مفيػػػدة، كسػػػلوكو اللفظػػػي يتسػػػم بالطبلقػػػة 

 (.5115كالوضوح )جركاف، 
 اليت ٘تيَّز هبا الطلبة ادلوىوبوف عن أقراهنم العاديُت ؽلكن تلخيصها باآلٌب: االنفعاليةالخصائص  -ب

االنفعالية تشتمل على التكٌيف النفسي كاالجتماعي، كٔتا أف الطلبة ادلوىوبُت ؽلتازكف بالتباين ُب  اخلصائصإف 
النمو، فالنضج االنفعارل لديهم ال يسَت بنفس مسار نضجهم العقلي، شلا يسبب لديهم حالة من عدـ التوازف بُت النمو 

لنمو ادلوىبة لديهم، كما ينتج عنو شكبل من أشكاؿ سوء  االجتماعي كالعقلي، كالذم ينعكس سلبا على االستعداد العاـ
 (. Freeman ، 1991التكٌيف النفسي كاالجتماعي )

احلساسية ادلفرطة:  يتميز معظم ادلوىوبُت بشدة االنفعاالت ُب استجاباهتم للمواقف اليت تواجههم، كيتأثركف  .0
فهم اآلخرين كالقدرة على استيعاب األبعاد احلقيقية ْتساسية مفرطة، كتعٍت احلساسية لديهم نوعا من الشفافية ُب 

 (.0661للمواقف بدقة ككضوح، كقد ٗتلق ذلم ىذه احلساسية ادلفرطة بعض ادلشكبلت )السمادكشل، 
الدافعية العالية: يتمتع ادلوىوبوف ٔتستويات عالية من الطاقة تظهر من خبلؿ لعبهم كأعماذلم، كلديهم مستول مرتفع  .5

و االصلاز كاإلنتاج اإلبداعي كالذم يتطلب ادلثابرة ُب العمل كعدـ إتاحة الفرصة لتلك الطاقة من الدافعية ضل
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باالنطبلؽ أك معاقبتها باإلعلاؿ أك الكبت شلٌا يؤثر على الطالب ادلوىوب كعلى تكيفو النفسي كاالجتماعي، فتصبح 
 (.Silverman ، 1993دافعيتو العالية مصدران دلزيد من الضغط عليو )

ضعف التكٌيف كالصراع النفسي: يعيش ادلوىوب ُب صراع نفسي بُت مطالبو لذاتو كمطالب البيئة من حولو، شلا  .9
يقوده إذل إنكار موىبتو، أك ؽليل الستخداـ أساليب تكٌيف اجتماعي تقلل من ظهور موىبتو، كأداء منخفض أك 

 (.5112وبكي، استخداـ مفردات أقل صعوبة عندما يكوف بُت أقرانو العاديُت )الش
إرضاء توقعات اآلخرين: ال يعيش ادلوىوبوف دلا يتوقعونو من أنفسهم، لكنهم يعملوف إلرضاء توقعات اآلخرين  .1

عنهم، خوفان من فقداف زلبتهم، فاألىل يقٌيموف نتيجة العمل دكف النظر إذل اجلهد ادلبذكؿ، فعليو أف يكوف ناجحا 
 أك ادلماطلة ُب اصلاز العمل، مع شحن اجلو بالتوتر كالضغط ادلستمر ) بشكل دائم شلا قد يدفعو إذل ٕتنب االصلاز

 (.0665قنديل، 
 اليت ٘تٌيز هبا الطلبة ادلوىوبوف عن أقراهنم العاديُت ؽلكن تلخيصها باآلٌب: الشخصيةالخصائص  -ج
افسة بشكل مفرط إتاه النزعة إذل الكماؿ: ينشد ادلوىوبوف الكماؿ ُب أعماذلم بصورة مستمرة شلا يقودىم إذل ادلن .0

االصلاز كعدـ الصرب أك الشعور باإلحباط، فهم ينظركف إذل أعماذلم على أهنا غَت جيدة بالقدر الكاُب رغم جودة 
أدائهم، كيضعوف ألنفسهم مستويات غَت كاقعية كغلاىدكف من أجل ٖتقيقها كال يشعركف بالرضا عن أدائهم مهما 

 (.0663بلغت قيمتو )أباظة، 
على ٖتمل ادلسؤكلية: العديد من ادلوىوبُت يتحملوف مسؤكلية العديد من األنشطة مثل القيادة ُب األنشطة  القدرة  .5

 (.5111ادلدرسية، كاألعماؿ اجملتمعية كيديركهنا بكل فاعلية كاقتدار )سليماف، 
تمكنوف من ٖتقيق النجاح تعدد االىتمامات: يتصف الطلبة ادلوىوبوف بتنوع ككثرة اىتماماهتم كىواياهتم كقدراهتم، كي .9

 (.0665ُب العديد من اجملاالت ادلختلفة، كبناٌء على ذلك ينخرط ادلوىوبوف ُب أنشطة كاىتمامات متعددة )سركر، 
حب السيطرة: بسبب ما يتميز بو ادلوىوبوف من قدرات عالية كادليل للتنظيم كالنزعة القيادية اليت تيشعر اآلخرين  .1

 اف إذل رفضهم كنبذىم.بالسيطرة، شلا يؤدم باألقر 
القدرة على اٗتاذ القرار: يتمتع الطلبة ادلوىوبوف بقدرات عقلية عالية كلديهم دكافع ملحة إذل التساؤؿ، كاالستفهاـ،   .2

 كفحص األفكار، كمناقشتها، كاالعًتاض عليها شلا ينمي لديهم القدرة على اٗتاذ القرار.
سات أف األفراد ادلوىوبُت تغلب عليهم قناعات خاصة بأهنم أفراد األىداؼ كالقيم اخلاصة: تكشف نتائج بعض الدرا .3

 (.0665ساقتهم األقدار لتحقيق غايات نبيلة كعظيمة، أك كأهنم أفراد عظاـ كلديهم  أعماؿ جليلة )قنديل، 
كلذا ؽلكن القوؿ بأف ادلوىوبوف ذلم خصائص يتميزكف هبا عن غَتىم، كىذه اخلصائص منها ما يرتبط بالنواحي 

 ما يرتبط بالنواحي الشخصية كمنها ما يرتبط بالنواحي االنفعالية. كمنهاالعقلية 
 المحور الثاني: احتياجات الموهوبين وأبرز مشكالتهم

 أواًل: احتياجات الطلبة الموهوبين
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حلاجات ادلوىوبُت كادلتفوقُت يتضمن   (Reis Clark &(، تصنيف كل من ريس ككبلرؾ )5115قدمت السركر )
 مخسة رلاالت ىي:

  احلاجات العقلية ادلعرفية: كتتمثػل ُب القػدرة علػى االحتفػاظ بكميػة ىائلػة مػن ادلعلومػات كاسػًتجاعها بسػرعة، كالفهػم
كاالىتمامات كادليػوؿ ادلتعػددة، كادلسػتول العػارل مػن القػدرات اللفظيػة،  كاإلدراؾ ادلتقدمُت، كحب االستطبلع الكبَت،

كالقػػػدرة العاليػػػة علػػػى معاجلػػػة ادلعلومػػػات كربػػػط األفكػػػار، كادلركنػػػة العاليػػػة ُب العمليػػػات الفكريػػػة، كالقػػػدرة علػػػى توليػػػد 
 األفكار.

ثمار الطاقة العالية الكامنة لديو دلمارسة كما ػلتاج الطفل ادلوىوب إذل ادلصادر كاألدكات البلزمة الستثارة تفكَته كاست
النشاط العقلي من خبلؿ قراءة الكتب كاجملبلت كالنماذج كاأللعاب العلمية اليت ٖتضو على التفكَت كتوظف إمكاناتو 
دل بالكيفية اليت تساعده على التفتح العقلي كتنمي اإلدراؾ لديو كتعمل على إثراء خرباتو كتعميقها.  كىذه احلاجات إذا 

يتم ٖتقيقها للطفل ادلوىوب فقد ينتج عنها عواقب كمشكبلت متعددة مثل اإلحباط كادللل من ادلناىج العادية، كما أنو 
 ؽلكن أف يرفض مصاحبة من ىم أقل من قدراتو لعدـ رغبتو ُب إعادة األفكار اليت فهمها بشكل أسرع منهم.

  االنفعاليػػة للموىػػوبُت ىػػي احلساسػػية ادلرىفػػة كركح الدعابػػة احلاجػػات االنفعاليػػة كالوجدانيػػة: كلعػػل مػػن أىػػم الصػػفات
كاإلدراؾ العارل للذات كالثقة العالية بالنفس، كادلستول العارل من الشػعور األخبلقػي.  كإذا دل تتحقػق تلػك احلاجػات 

َت كاقعػػي ُب للموىػػوب، رٔتػػا تتولػػد لديػػو بعػػض ادلشػػكبلت االنفعاليػػة، كػػاالنطواء كالعزلػػة كرٔتػػا يصػػبح الفػػرد ادلوىػػوب غػػ
 ٖتقيق أىدافو نتيجة اإلحباطات ادلتكررة كاليت رٔتا تقود إذل اليأس كاإلقداـ على االنتحار ُب بعض األحياف.

  احلاجات االجتماعية: تظهر أىم السمات االجتماعية ُب الدافعيػة القويػة كاحلاجػة إذل ٖتقيػق الػذات، كاإلدراؾ العػارل
قيػػػادة كحػػػل ادلشػػػكبلت االجتماعيػػػة كالبيئيػػػة، فهػػػو ْتاجػػػة إذل اإلرشػػػاد لكػػػي للعبلقػػػات االجتماعيػػػة، كالقػػػدرة علػػػى ال

يكتشف كل الفرص اليت يقدمها اجملتمػع لػو كيسػاىم ُب خدمػة اجملتمػع. فػبل بػد مػن تدريبػو علػى التواصػل االجتمػاعي 
 كمهارات القيادة كفهم مشكبلت اجملتمع من اجل التوصل إذل حلوؿ ذلا.

  ُب االىتمػػػاـ ادلبكػػػر باألفكػػػار كالقػػػيم ادلثاليػػػة كاالنفتػػػاح علػػػى اخلػػػربات كاإلدلػػػاـ بػػػالظواىر احلاجػػػات احلدسػػػية:  كتتمثػػػل
كادلفػػػاىيم ادلاديػػػة كادلثاليػػػة كاإلبػػػداع كاالبتكػػػار كالقػػػدرة علػػػى التنبػػػؤ بادلسػػػتقبل. كمػػػن ىنػػػا كػػػاف البػػػد مػػػن تلبيػػػة حاجاتػػػو 

كاألنشطة العملية لتنمية إبداعاهتم، كما غلب الًتكيز التدريس  احلدسية ُب ادلناىج كالكتب الدراسية كمن خبلؿ طرائق
على تدريبو على احلوار الفلسفي كمناقشة األفكار ادلثالية. إف عدـ تلبية تلك االحتياجات تؤثر سلبان على ادلوىوب اذ 

 يرل نفسو شاذان ملوالن ُب أداء ادلهمات، كؽلكن أف يكوف غَت مفهـو لؤلقراف أك مزعجا للكبار.
 اجلسػػمية كاحلسػػية:  ػلتػػاج ادلوىػػوب إذل ادلشػػاركة ُب النشػػاطات الػػيت تسػػمح لػػو الػػربط كالتكامػػل بػػُت األداء  احلاجػػات

العقلي كاجلسمي، كال بد من إظهار طاقتو اجلسمية كاالستفادة منها. كعدـ ٖتقيق ىذه احلاجات قد يؤدم بادلوىوب 
 إذل الشعور باإلحباط.

التبلميذ ُب فرط ذكائو، كسرعة بديهتو، كقدرتو على توليد األفكار اجلديدة، كطرح كالطالب ادلوىوب ؼلتلف عن أقرانو من 
ادلوضوعات ادلثَتة، كإثارة ادلسائل الدقيقة، كىذا كثَتان ما يسبب إزعاجان للمعلم، ال سيما ٔتا يثَته التلميذ ادلبدع من أسئلة 
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تو ُب إصلاز كاجباتو ادلدرسية، كرٔتا نبَّو ادلعلم خلطأ كما يطرحو من أفكار عميقة كبعيدة، إذل جانب سرع ،غريبة كزلرجة
ُب احلرج، كقليل من ادلعلِّمُت من يتقبَّل ذلك كال يستهجنو، )ديكسوف  -قليل اخلربة  -علمي كقع فيو، شلا يوقع ادلعلم 

وىوبُت (، كذلذا ال بد من مراعاة ىؤالء كأمثاذلم من ادل113-112ـ: 5113(، )القريطي09-6ىػ: 0151كأخرياف
كتوجيو طاقاهتم العلمية إذل ما ىو أفضل كأحسن، ضمن برامج علميَّة متفوِّقة تستوعبهم، دكف كبت  ،بتقبُّلهم مدرسيان 

 يعطِّل انطبلقتهم، أك تثبيط ػلبط نشاطهم. 
 ثانيًا: مشكالت الطلبة الموهوبين:

حياتو، كتدفعو أحيانان إذل سوء التوافق الطفل ادلوىوب قد يواجو كثَتان من الصعوبات كادلشكبلت اليت قد تيعقد 
االجتماعي، فينتابو القلق كالتوتر الشديد  شلا غلعلو عرضو لبلضطرابات السلوكية كيهدد أمنو النفسي، كىذا ما بيٌنو 

(، بأف األطفاؿ ادلوىوبُت على الرغم من ٘تتعهم ٔتواىب شلتازة Witty(، نقبلن عن كييت )5101الكبيسي كىويدم )
لَّما غلدكف احلياة سهلة، فهم يتعرضوف دلعظم ادلشكبلت اليت يتعرض ذلا األطفاؿ العاديوف أثناء ظلوىم، لكنهم لكنهم ق

يواجهوف أنواعان أخرل من ادلتاعب اخلاصة اليت ال يواجهها الطفل العادم، كأف ىذه ادلتاعب غالبان ال يكوف السبب فيها 
اقف اآلخرين منو كاستجابتهم لتك ادلوىبة.  ىذا كقد ترجع بعض ادلشكبلت موىبة الطفل أك تفوقو، لكن  تتولد نتيجة دلو 

اليت يعاشل منها األطفاؿ ادلوىوبوف كادلتفوقوف إذل خصائصهم كمساهتم السلوكية كاالنفعالية، إال أف بعضها اآلخر يعود إذل 
 عوامل بيئية أسرية أك مدرسية. 
ادلشكبلت اليت يواجهها الطلبة ادلوىوبوف نتيجة للتفاعل بُت ( عددان من Silvermanكقد أكردت سيلفرماف )

 (.5115خصائصهم الشخصية كبيئاهتم االجتماعية، كاف من أعلها،  ٕتاىل موىبتهم من قبل الوالدين )جركاف، 
موىبتو كما يبدك أف لبعض الظركؼ احلياتية اليت قد ؼلربىا الفرد خبلؿ طفولتو كاليت قد يكوف من شأهنا أف تعوؽ تطور 

كصقلها عبلقة بأسلوب التنشئة، كاتباع بعض األساليب اخلاطئة من جانب الوالدين ُب التعامل مع طفلهم اجتماعيا، أك 
تعرضو للتوترات كالضغوط األسرية، حيث أف الفرد يعتمد على ما ًب التأكيد عليو ُب أسرتو خبلؿ طفولتو كيلتـز بو، فهي 

ل شخصية األبناء. كشلا تقدـ ؽلكن االستنتاج بأف للممارسات الوالدية ادلختلفة اليت تلعب الدكر األكرب كاألىم ُب تشكي
يقـو هبا الوالداف عند التعامل مع ابنهما منذ طفولتو ادلبكرة دكران كبَتان ُب تنمية موىبتو كتطوير قدراتو، بل كانتقاذلا من طور 

(. كقد أكد على ذلك 5116قيقية ُب ادلراحل البلحقة)السركر، االستعداد ُب مرحلة الطفولة إذل طور ادلوىبة األدائية احل
( من خبلؿ اعتقاده بأف األسرة تلعب الدكر األىم ُب اكتشاؼ ادلوىبة لدل الطفل كأهنا إف دل تقم Bloomالدكر بلـو )

قى كامنة بداخلو كلن بتشجيعو كتوفَت ادلناخ ادلبلئم خبلؿ عملية تنشئتو هبدؼ تنمية كتطوير موىبتو فاف تلك ادلوىبة ستب
 (.5101تظهر )الرػلاشل، 

( تعبَتى "ىانكي" عن ىذه ادلشكلة بقولو أف أسرة الطفل ادلوىوب ال تدرم كيف تتعامل 5116كقد أكرد قطناشل )
مع طفلها ادلوىوب الذم ػلتاج إذل فهم متعمق كأساليب خاصة ُب التعامل، كأهنا تتعامل معو على أساس معايَت الطفل 

 لذلك تشعر باحلَتة عندما ال تفلح معو ىذه األساليب ُب الًتبية.  العادم،
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 الوالدين، ( أف مشكبلت ادلوىوبُت األسرية كالبلمباالة من جانب5111الصدد نفسو، أشار سليماف ) كُب
هم، كسوء لتفوقهم، كنقص إشباع احلاجات األساسية لدي الوالدين كالسخرية منهم، كادلبالغة ُب تقدير ادلوىوبُتكإعلاؿ 

 عوضتوافق ادلوىوبُت مع إخوهتم ؛ قد يينشئ لديهم رلموعة من االضطرابات النفسية كاخلجل كاحدان منها. كيرل 
عالية، كادليل للتنظيم، كتشكيل األنظمة كالقوانُت كالنزعة القيادية يشعر  تيتميز بو ادلوىوبوف من قدرا ما( أف 5110)

م، شلا يزيد معو احتماؿ نشوء التوتر بُت ادلوىوبُت كبُت أقراهنم، كيؤدم باألقراف إذل اآلخركف بسيطرة ىؤالء ادلوىوبُت عليه
رفضهم كنبذىم كىذا االختبلؼ عن األقراف يشعرىم بالوحدة كغلعلهم يواجهوف صراعنا بُت العودة إذل األقراف كبُت 

 باخلجل.استخداـ القدرات االستثنائية؛ شلا يؤدم إذل كقوعهم ضحية لئلحباط كالشعور 
كغالبان ما يعاشل األطفاؿ ادلوىوبوف من عدـ ارتياح اآلخرين ذلم عند التعامل معهم،  بسبب  حركتهم الدءكبة 

الزائد، فػىيينظىري إليهم على أهنم عابثوف فوضويوف كْتاجة إذل تعليمهم كيف يتصرفوف، شلا يؤثر  كفضوذلمستمرة كتساؤالهتم ادل
سلبان على ذكاهتم كيشعرىم بالذنب، كقد يزداد األمر سوءان عندما يلتبس األمر على اآلباء كادلعلموف فيخلطوف بُت تلك 

وب بفرط النشاط الزائد لدل بعض األطفاؿ ادلضطربُت، الطاقة احليوية لدل الطفل ادلوىوب، كاضطراب االنتباه ادلصح
فيدفعهم ذلك إذل الطريق اخلاطئ للبحث عن عبلج  االضطراب ُب سلوؾ الطفل بدالن من االىتماـ ّتوانب موىبتو 

 (.5101كالبحث عن سبل تنميتها )الكبيسي، كىويدم، 
وىوبُت كادلوىوبات اخلجل الذم ييعٌد ( أف من ادلشكبلت اليت يعاشل منها بعض ادل5102بينت العمركسي )ك 

ُب ادلواقف االجتماعية، كما أف اخلجل يرتبط ٓتوؼ  دمشكلة حقيقة يعاشل منها كثَتكف؛ إذ أهنا تعوؽ الفرد من األداء اجلي
اض الفرد من التقوصل السليب كإحساسو بافتقاده ادلهارات االجتماعية ادلناسبة، كقد يؤدم ذلك إذل ضعف ثقتو بنفسو كاطلف

 تقديره لذاتو الذم يؤدم إذل شعوره بالقلق كاخلوؼ من ادلواقف االجتماعية.
 ثالثًا: معوقات الموهبة واإلبداع

 (411 -492، 5109تتعدد ادلعوقات اليت تواجو ادلوىوبُت، كمنها حسبما أشار إليو )باحارث، 
 اإلعاقة المدرسية للمبدعين:  .1

، 5101إف مراعاة النظم الًتبوية لفئة ادلتوسِّطُت من الطبلب؛ لكوهنم الفئة األكرب كاألكسع )العطيوم كاخلالدم
(: ال تسوِّغ إعلاؿ ادلتعثرين من الطلبة، فضبلن عن إعلاؿ ادلبدعُت كادلوىوبُت؛ إذ ال بد للمؤسسة الًتبوية الناجحة أف 191

ادلتفوِّقُت كادلتعثرين، كما تراعي  -باىتماـ كعناية  –لَّ فئات الطلبة، ْتيث تراعي تستوعب ُب نظامها كبرارلها كمناىجها ك
أف  -ُب حقِّ النظم الًتبوية العربية  -الطلبة ادلتوسِّطُت، ْتيث تناؿ كلُّ فئة حظَّها من الرعاية الًتبوية؛ فإف من القبيح 

لسعي ُب درلهم باألسوياء، رغم القصور الشديد الذم ينتاب  تراعي ادلعوَّقُت، كتتعاطف معهم، كتعمل على الًتقي هبم، كا
كثَتان منهم، كضعف األمل ُب عطائهم احلضارم، ُب الوقت الذم ال غلد فيو ادلبدعوف موضعان تربويان يناسبهم، ضمن 

 ادلنظومة الًتبوية، فضبلن عن أف غلدكا فيها ما يرتقي هبم إذل ما ىو أفضل. 
ادلبدعُت ُب عادل العرب كادلسلمُت: ال يرقى دلا غلب أف يكوف عليو الواقع الًتبوم، كما إف ما أصلز تربويان لصاحل 

أدؿُّ على ذلك من ىجرة العقوؿ العربية كاإلسبلمية ٕتاه الغرب، كنفورىا من بيئاهتا اليت نشأت فيها؛ ألهنا دل تعد بيئات 
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ء ادلهاجرين من استغبلؿ اقتصادم كسياسي، كمع ذلك جاذبة للمبدعُت، بقدر ما ىي منفِّرة ذلم، رغم ما قد ػلصل ذلؤال
(، 16-96ك    05 -04ـ: 5110غلدكف ُب البيئة الغربية ساحات أرحب كأخصب دلمارسة اإلبداع )إبراىيم

 (.65-60ىػ: 0151(، )ياجلن60-56ىػ: 0151)ادلشيقح
 اإلعاقة األسرية للمبدعين: .2

بة دلمارسة اإلبداع دكف عوائق مزعجة، تكبت الطاقات الواعدة، ك٘تنع تفتقر فئة ادلبدعُت إذل األجواء األسرية ادلناس
االنطبلقات ادلبدعة؛ فادلشكبلت األسرية ادلؤرِّقة، كادلناعات الزكجية ادلستمرة، اليت هتدِّد كياف العائلة باالهنيار، فتضع ادلبدع 

كرة كأساسان لبلنطبلقة اإلبداعية، ال سيما تفقده الشعور باألماف االجتماعي، الذم يعدُّ ضر  ،ٖتت ضغوط أسرية شديدة
ضع ادلبدع حلجم كبَت من  إذا رافق التهديد األسرم مواقف كثَتة من الصراعات العائلية، كادلشاحنات االجتماعية، اليت ٗتي

كقد أثبتت التوتر النفسي، الذم ال يسمح لو بالنشاط العقلي السليم، فضبلن عن أف يًتؾ لو فرصة لربكز ادلوىبة كاإلبداع؛ 
العديد من الدراسات النفسية كجود عبلقة ارتباطية بُت البيئة األسرية كاستجابات الفرد ادلتعلِّقة بالعمليات العقلية كادلعرفية 

(؛ كلذا فإف احلكمة العقلية تقتضي حسن التعاطي مع ادلشكبلت األسرية ٔتا يكفل حلَّها، أك على 046ىػ: 0101)خاف
 ىا، ٔتا يضمن قدران من االستقرار األسرم الضركرم لنمو اإلبداع عند األبناء بصورة آمنة.األقل التخفيف من آثار 

كال تقتصر اإلعاقة األسرية على الصراعات كادلنازعات الوالدية، بل تشمل التنافس كالتباغض بُت اإلخوة كاألخوات فيما 
لى باقي إخوتو؛ فالتحاسد بينهم قائم بغَت ٘تييز، كىو كتفضيل لو ع ،بينهم، خاصة إذا رافق ذلك ٘تييز من الوالدين للمبدع

بالتمييز كاقع ال زلالة؛ ألف األكالد عادة ال يدركوف الفركؽ الفردية فيما بينهم، كإذا حصل فأدركوىا فإهنم حينئذو ال يعًتفوف 
من ادلشكبلت األخوية، ٔتا ال يضرُّ هبا، كرٔتا سخركا منها كاستهزأكا هبا، شلا يتطلَّب مزيدان من احلكمة ُب تناكؿ ىذا النوع 

 للمبدع منهم جوِّا مناسبان لنمو موىبتو. –ُب الوقت نفسو  –بأحد من أطراؼ النزاع، كيهيئ 
كشلا يلحق باإلعاقة األسرية للمبدعُت سوء ادلعاملة الوالدية، اليت تتضمن القسوة ادلفرطة ُب العقوبات، سواء 

 صل إذل حد اإلتبلؼ النفسي أك اجلسدم، شلا ال ؽلكن أف تبقى معو موىبة كال إبداع. النفسية منها أك البدنية، اليت قد ت
كأسوأ ما ؽلكن أف يلحق ادلبدع من الضرر األسرم ىو احلرماف ادلطلق من التعليم، حُت ٖتتاج األسرة إذل خدماتو، 

من خبلؿ إحلاقو ادلبكر بسوؽ العمل،  سواء فيما يتعلَّق ْتاجة أحد الوالدين ادلباشرة لو، أك حاجة األسرة إذل كسبو،
 ككبلعلا يعطِّل ظلو موىبة اإلبداع عنده.

 اإلعاقة الجماعية للمبدعين:  .3
ال ؼلتلف أحد ُب التأكيد على العمل اجلماعي، كاحلرص على األنشطة اجلماعية ادلشًتكة، كالعمل بركح الفريق 

ادلغازل  -مجيعان على حدٍّ سواء  –م مجيعان بنتائج اإلصلاز، كتقامسهم الواحد، كٖتمُّل اجلميع أعباء األداء، كمن ٍبَّ استمتاعه
كادلكاسب، فعلى الرغم من مجاؿ ىذه الصورة للعمل اجلماعي ادلشًتؾ، إال أهنا ٖتمل ُب ثناياىا مجلة من عوائق اإلبداع، 

 تتمثل ُب أمرين:
بػذؿ مػن العطػاء الػذىٍت كاجلسػدم كالنفسػي؛ فإنػو  : ضياع جهػد ادلبػدع ادلتفػوِّؽ ضػمن جهػود اآلخػرين، فمهمػااألكؿ األمر

مػػدكا ٔتػػا دل  يػػذكب ُب رلمػػوع الفريػػق، فيحسػػب ذلػػم ادلغػػنم مجيعػػان دكف تفريػػق، شلػػا يتػػيح لضػػعفاء الفريػػق كاالنتهػػازيُت أف ػلي
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سػػتمرار ُب يفعلػػوا، كأف يغنمػػوا مػػن ادلكاسػػب مػػا دل يتكلَّفػػوا، شلػػا يشػػعر معػػو ادلبػػدع بػػالغ  كالظلػػم، كىػػذا قػػد ؽلنعػػو مػػن اال
ػدُّ لكػػلِّ عضػػو ُب الفريػػق موضػع أدائػػو، فػػبل تكػػوف نتػػائج  العطػاء، كيكفُّػػو عػػن البػػوح بآرائػو كمقًتحاتػػو اإلبداعيػػة، إال حػػُت ػلي

 اإلصلاز مشاعة بُت اجلميع، فعندىا ؽلكن للمبدع أف يتحرؾ بشيء من احلريَّة.
مػػادة اإلبػػداع الرئيسػػة؛ ألف طبيعػػة العمػػل ُب اجلماعػػة ال تسػػمح  األمػػر الثػػاشل: إعاقػػة ادلبػػدع عػػن ادلبػػادرات الفرديػػة، الػػيت تعػػدُّ 

الفرديػػة؛ ألهنػػا غالبػػان مػػا ٗتػػرج عػػن السػػياقات ادلرسػػومة، كتتجػػاكز اخلطػػط ادلوضػػوعة، كىػػذا يتعػػارض مػػع طبيعػػة  تباالنطبلقػػا
شخصػيتو؛ فهػي عمػاده  احلريَّة، اليت تقـو عليها شخصية ادلبدع؛ إذ ىي أصل أصيل ُب طبعو، كمكوِّف رئيس مػن مكوِّنػات

ُب النظػػر إذل األمػػػور، كمادتػػػو ُب االنطػػػبلؽ كاإلْتػػار، خاصػػػة إذا عيلػػػم أف ادلبػػػدع شػػخص نػػػادر، يقػػػلُّ أشػػػباىو ُب اجلماعػػػة، 
فغيػػػاب ذاتػػػو ُب اجملمػػػوع، كاضػػػمحبلؿ معػػػادل شخصػػػيَّتو ُب الفريػػػق: ال يسػػػمح لػػػو بالعمػػػل اجلمػػػاعي؛ دلػػػا فيػػػو مػػػن االختػػػزاؿ 

 (.91ـ: 0659خارج رلاؿ موىبتو كإبداعو )عاقلكالضيم، إال ما كاف منو 
 اإلعاقة اإلعالمية للمبدعين:  .4

ُب اإلعبلـ العريب كاإلسبلمي، بفركعو ادلختلفة، كشعبو ادلتنوِّعة: يصل إذل قناعة  -للوىلة األكذل  -إف ادلتأمل 
ىذا إذا دل يصل ادلتأمل إذل حقيقة أنو إعبلـ يعمل ضدَّ  ،ال يعمل لصاحل األمة -ُب غالبو  –أكيدة مفادىا: أنو إعبلـ 

(، فرغم األضرار: اخللقية، 503-9/514ىػ: ج0113مصاحل األمة كأىدافها العليا )مكتب الًتبية العريب لدكؿ اخلليج
لِّفها كسائل اإلعبلـ احلديثة على عمـو ادلتلقُِّت، شلا أسفرت  عنو العديد من كالعقلية، كالنفسية، كاجلسدية، اليت ٗتي

ييظنُّ  –ىػ(؛ فإهنا مع كلِّ ىذه ادلضار ال ٗتدـ ادلبدع ُب شيء؛ فما تقدِّمو من معلومات 0101الدراسات ادليدانية )ماندر
فإهنا ال ترقى إذل حاجات ادلبدع العلمية كادلعرفية، كال تبلغ تطلُّعاتو الفكرية، كإظلا ىي معلومات تشغل  –أهنا مفيدة 

السذج من ادلراىقُت، فتشكِّل مصادر مهمة دلنخفضي الذكاء، شلن يعجزكف عن بلوغ ادلعلومات العامة ٔتفردىم، ُب حُت 
تيَّة، كٕتديد مواردىم الثقافية بصورة مستمرة، مستغنُت ُب ذلك عن ال غلد األذكياء صعوبة ُب تعدُّد مصادرىم ادلعلوما

 كسائل اإلعبلـ السلبية.
كإف من ادلفارقات اخلطَتة كالفريدة، اليت أفصحت عنها بعض الدراسات العلمية: أف الشاب العريب ادلسلم، حُت 

كثر شلا أمضى ُب ادلؤسسات الًتبوية يتخرَّج من الثانوية العامة، يكوف قد أمضى أماـ كسائل اإلعبلـ السلبية أ
كسائل مغالبة  -على احلقيقة  -( ٔتعٌت أهنا كسائل منافسة دلؤسسات الًتبية، بل ىي 23-22ىػ: 0151)ادلشيقح

كمنازعة ذلا، ٔتا ٖتملو من ادلضامُت اخللقية كالسلوكية كالفكرية، ادلغايرة للمبادئ كالقيم اإلسبلمية السائدة ُب الوطن 
فما ترل ىذه ادلضامُت اإلعبلمية تبٍت ُب ادلبدع، فضبلن عمَّا قد هتدمو ُب نفسو من الطموح الفكرم، كالقيم  اإلسبلمي،

 اخللقية، كاآلداب السلوكية؟   
إف ادلبدع ُب حاجة إذل إعبلـ كاعد، يفصح بأمانة عن قيم األمة اإلسبلمية كمبادئها، كال يكرِّر مضامُت 

لصادؽ ادلعربِّ عن: عقيدهتا، كأخبلقها، كفكرىا، فيحرِّؾ األمة كرجاذلا ضلو مشركعهم اآلخرين، فيكوف لساف األمة ا
احلضارم ادلرتقب، كغلنِّد لذلك طاقات ادلبدعُت، كيثَت عقوؿ ادلوىوبُت، ضمن مسلك إعبلمي متوازف، ػلًـت رسالتو، 

رب الصادؽ، كمطلبو من ادلعلومة الصحيحة، كحاجتو كيرقى ٔتهنيَّتو، ببل إفراط كال تفريط، ْتيث غلد فيو ادلبدع بغيتو من اخل
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 من الًتفيو الربمء.
 اإلعاقة االقتصادية للمبدعين:  .5

إف األزمات االقتصادية ادلتبلحقة ُب عمـو دكؿ العادل الثالث، كإخفاقات النهضة ادلتعاقبة ُب الوطن اإلسبلمي: 
الدكؿ اإلسبلمية اليت ٕتد شيئان من كفرة مالية، ىي تكاد تكوف أمراضان عضوية مزمنة، ال رلاؿ لئلفبلت منها، حىت 

 (.20-15ـ: 0664األخرل تعاشل من تعثر التنمية، كتغرؽ ُب مستنقع تنمية التخلُّف )عبد الرمحن
، كُب ىذا الوضع ادلارل اخلانق، كُب ىذا الوسط اإلدارم ادلتخلِّف، كالواقع التعليمي ادلتعثر  ُب ىذا الواقع االقتصادم ادلأزـك

( يعيش ادلبدع ادلسلم أسوأ سنوات حياتو، كأشدَّ 050-005ـ: 0650(، )عبد الدائم04ىػ: 0119)بلجرامي كأشرؼ
مراحل عمره، قد كبَّلتو األزمات اخلانقة، كعاقتو اإلدارات الفاسدة، حىت كيبتت ادلوىبة ُب نفسو، كاضمحلَّ اإلبداع من 

من أعماؿ الكبار، حىت مضى شبابو ببل إنتاج، كانقضى زمانو ببل  ال يكاد ػلسن شيئان  ،فعاد خاكيان من العطاء ،عقلو
 إصلاز.

إهنا حسرات ادلبدعُت، كآالـ ادلوىوبُت، اليت يتجرَّعوهنا عندما ؽلنعوف عن أداء رسالتهم احلضارية، حينما يقف أحدىم 
 -بتكر العلمي، كقعدت بو األمة ٔتوىبتو العظيمة عاجزان عن شلارستها، قد قصرت بو النفقة عن مواصلة ادلسَت ضلو ادل

عن النهضة ادلعرفية، فخسر اجلميع نعم اهلل تعاذل؛ ادلبدع خسرىا ُب نفسو ادلكبوتة،  -بقصورىا االقتصادم كاإلدارم 
كاألمة خسرهتا ُب فوات أسباب خبلصها من دائرة التخلُّف، كقد ثبت ميدانيان قوَّة العبلقة بُت ارتفاع مستول األسرة 

كظلو مواىب األبناء؛ حُت تتمكَّن األسرة من تأمُت كتسهيل متطلبات التفوُّؽ لبلبن ادلوىوب  االقتصادم
 (.595-594ـ: 5111)مدحت
أف يتجاكز بعض ادلبدعُت صعوبات شحِّ ادلوارد،  –كاحلالة االقتصادية كاإلدارية على ىذا النحو الصعب  –كال يبعد 

لينهضوا ٔتواىبهم اخلاصَّة، كينطلقوا بقدراهتم الشخصيَّة،  ،كموجات اإلحباط كضعف اإلدارة، فيعاندكف تيَّارات التخلُّف،
ال ٖتقِّق  ،تبقى إصلازات زلدكدة معدكدة –مع ذلك  -فيحقِّقوف شيئان من إصلازاهتم العلمية كالفكرية كاالبتكارية، إال أهنا 

كر ادلواىب، كطاقات اإلبداع، اليت تفتقر إذل حلم األمة، كال تشبع طموح ادلبدع، كال ترقى دلا ػلملو ُب داخلو من بذ
 مساحات اجتماعية مدعومة الستثمارىا كاستنباهتا.   

شلا ييوقع ادلوىوبُت ُب فتنة اخليار ادلرِّ بُت  ،كىكذا يقف التخلُّف االقتصادم كاإلدارم كراء تعثر اإلبداع ُب الوطن اإلسبلمي
 أمرين صعبُت.

 اإلعاقة الشخصية للمبدعين: .6
أعلية التأكيد على العوائق اخلمسة السابقة، كبياف خطورهتا على ادلبدع ُب شخصو، كأثرىا السيئ على أدائو رغم 

يكمن ُب ذات ادلبدع، كيسكن ُب داخل نفسو: إنو العائق  ،كعطائو، إال أف عائقان آخر، رٔتا يكوف أخطر منها رلتمعة
يعطِّلو عن مسَته، دكف سائر العوائق األخرل؛ إذ ال ينفع معو الشخصي، كادلعطِّل الذاٌب، الذم قد يقف كحده للمبدع ل

 أك من عزؽلة ذاتية يبعثها اهلل تعاذل فيو. ،دعم، كال عطاء، كال تشجيع، ما دل غلد لو ادلبدع حبلن، سواء من ادلؤسسة الًتبوية
غلدىا مجيعان ٕتتمع ٖتت عنواف كاحد: ىو اختبلؿ  -على اختبلؼ أنواعها  –إف احمللِّل للعوائق الشخصية عند ادلبدعُت 
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الثقة بالنفس، الذم يقف خلف مجيع العوائق الشخصية الفرعية؛ كاخلوؼ من اخلطأ، كالرىبة من اإلخفاؽ، كاخلشية من 
و موىبتو )مجيل التصريح باألفكار، كضلوىا من ادلفردات السلبية، اليت ٖتدُّ من عطاء ادلبدع، كتضعف من ظل

 (.099ـ: 5105كاحلمداشل
إف حاجة ادلوىوب إذل الوسط االجتماعي، كشعوره باالفتقار إذل الدعم اجلماعي، كخوفو على عبلقاتو اإلنسانية: كثَتان ما 

عن اآلخرين، فيظهره فردان غريبان شاذان ُب كسط اجتماعي متجانس  -بالضركرة  –يعوؽ عطاءه اإلبداعي، الذم ؽليِّزه 
كمنسجم، فبل غلد ادلبدع ُب نفسو الشجاعة الكافية دلواجهة تكاليف التميُّز االجتماعي، كمؤكنة االنفراد بالذات عن 

 اآلخرين.
كلو قدِّر للموىوب أف يتجاكز أزمة الوسط االجتماعي بشجاعة، فإف أزمة اخلوؼ من اإلخفاؽ، كرىبة الوقوع ُب اخلطأ، 

سوؼ يبلحقو فيزعجو كيقلقو، شلا  -كلُّ ذلك   -طادلا سعى ُب حفظها كرعايتها كما يتبع ذلك من خدش الذات، اليت 
 –قد ييزيِّن لو إيثار السبلمة الشخصيَّة ُب ترؾ ادلخاطرة باإلصلازات، كحفظ اللساف كالقلم عن اجملازفة باألفكار، فتتعطَّل 

  الوراء.قدراتو اإلبداعية، كتضيع مواىبو، كتتأخر األمة درجة إذل –بناء على ذلك 
المحوووو الثالووو : دور المعلوووم فوووي التعامووول موووي احتياجوووات الموهووووبين ومشوووكالتهم والكفايوووات المتطلبوووة لووو  لتنميوووة 

 قدراتهم اإلبداعية
 أواًل: مواصفات معلم الموهوبين وكفايات :

؛ لذلك ادلوىوبلتعامل السليم مع الطفل من أىم األفراد ُب منظومة تعليم ادلوىوبُت كاكتشافهم، كا ادلعلميعد 
حتكاكا هبؤالء األطفاؿ كما يقع على عاتقو اأكثر الناس  منظرا ألهنادلميزة،  الصفاتالبد أف تتوفر لديو رلموعة من 
كتشاؼ األطفاؿ ادلوىوبُت إذل متابعتهم كتنميتهم ك تقدصل الدعم ادلناسب ذلم، كلكي ا ك  ،مسئوليات عديدة من مبلحظة
كأسرة  ،ك البيئي ،كاجملتمع الدراسي ،تصاؿ  بُت  ادلعلماك  ،وب البد من كجود تكاملتنجح عملية تنمية الطفل ادلوى

 الطفل.
 :(Department for children ، 2008) د من ادلسئوليات تقع على عاتق ادلعلمييوجد العدك 

 التأكد من أف كل طالب ػلقق أعلى ما ؽلكنو ٖتقيقو. 
 خلق ثقافة التميز. 
  يتعلمو الطبلبالتأكد من توظيف ما. 
 جعل التعليم عملية متطورة كفعالة. 
 إثراء العملية التعليمية. 
 رفع ثقة الطبلب بأنفسهم ك تطويرىا. 
 تعليم الطبلب التشارؾ ُب تعلمهم. 

 (Baldwin Y. A ، 2010) كلضماف صلاح ادلعلم ُب أداء دكره البد من التأكد من:
 ادلدرس للمهارات ك الثقة البلزمة امتبلؾ. 
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 دلستول ادلتفوؽ الذم سوؼ يتعامل معوؤية كضوح ُب الر  لديو 
 كلديو القدرة على تطويرىم ُب مجيع اجملاالت ،ُب تعاملو مع ادلوىوبُت قادر على إحداث تآلف. 
 قادر على إعطاء ادلهاـ ك التحديات ادلناسبة للموىوبُت. 

ادلتحدة األمريكية معايَت مهػارات كمعػارؼ ادلعلمػُت كلقد قدـ ادلنظمة الوطنية لتعليم ادلوىوبُت كادلتفوقُت بالواليات 
لتعلػػػيم ادلوىػػػوبُت كادلتفػػػوقُت، كالػػػيت تضػػػمنت عشػػػرة أساسػػػية زلػػػاكر ىػػػي: تػػػوافر األسػػػس العامػػػة، كالتعػػػرؼ علػػػى خصػػػائص 
ت ادلتعلمػػػػُت كتنميتهػػػػا، كاالختبلفػػػػات كالفػػػػركؽ الفرديػػػػة ُب الػػػػتعلم، كاالسػػػػًتاتيجيات التعليميػػػػة، كبيئػػػػات الػػػػتعلم كالتفػػػػاعبل

 Theاالجتماعيػػػػة، كاللغػػػػة كالتواصػػػػل، كالتخطػػػػيط التعليمػػػػي، كالتقيػػػػيم، كادلمارسػػػػات ادلهنيػػػػة كاألخبلقيػػػػة، كالتعػػػػاكف )
National Association for Gifted and Talented Education ، 2006.) 

 ىػػػذه كأىػػػم األىػػػداؼ تلػػػك لبلػػػوغ معيقػػػة أكردت كػػػبلرؾ بعػػػض ادلمارسػػػات السػػػلوكية الػػػيت ؽلارسػػػها بعػػػض ادلعلمػػػُت ك تعػػػدك 
 (:Clark ،1992يراىا ) كما. األىداؼ
  تنمية العقل الباحث للموىوب 
 .تنمية مفهـو الذات 
 خرين.تنمية احًتاـ اآل 
 .تنمية احلس بالكفاية كاحًتاـ الذات 
 .تنمية احلس ٔتسؤكلية الطالب عن سلوكو 
 (5113. )عويدات، نتماءتزاـ كااللتنمية احلس باال 
" أف خصائص معلم موىوب الذكاء ٗتتلف عن خصائص موىوب اإلبداع،  كيقًتح أف تتػوفر ُب معلػم يرل " ميكر بينما 

  (5111)العزة،  ادلوىوب اخلصائص التالية:
 التفكَت التخيلي 
   .احًتاـ إمكانات ادلوىوب 
  .رفع مفهـو الذات عند ادلوىوبُت 
   .القدرة على طرح األفكار التحليلية 
 وؿ جديدة كأصيلةالقدرة على البحث عن حل " 
  (5113عويدات، ت التالية)مساقات جامعية ُب اجملاال ند أف يدرس معلم ادلوىوبُتكيقًتح بورال
  .دراسات إبداعية 
 .تطوير برامج ادلوىوبُت 
  ت الطلبة ادلوىوبُت.مشكبل 
 .أساليب البحث 
   .دراسة متعمقة ُب رلاؿ ٗتصصو 
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  تدريب عملي ُب رلاؿ تعليم ادلوىوبُت 
( ُب ىػػذا اإلطػار دراسػة للخصػائص الشخصػية كالقػدرات ادلهنيػة دلعلمػػي Feldhusen 1997كقػد قػدـ )فيلػدىاكزين، 
 ادلوىوبُت كادلتفوقُت: 

 الخصائص العامة -أ
 .عارل الذكاء 
 حضارية.-لديو اىتمامات فكرية كثقافية 
  .أف يكافح لبلمتياز كاالصلاز العارل 
 ُت.متحمس بدافع احلب للمواىب كادلوىوب 
 .أف ؽللك عبلقات تواصلية مع ادلوىوبُت 
 .أف يتمتع ٔتعرفة كاسعة اآلفاؽ 

 خصائص إضافية: -ب
 أف يكوف ناضج الفكر، عارل الثقة بنفسو، كذا خربة جيدة 
 أف يكوف قديرا ُب رؤية األشياء من منظار الطلبة ادلوىوبُت 
 أف يكوف ناجحا ُب تسهيل التعليم كبعيدا عن األسلوب القسرم 
  يتصف بالتنظيم كالًتتيب كالتنسيق كادلنهجيةأف 
 أف ؽلتلك خياال خصبا، كمركنة ُب سلوكو، كانفتاحا زلو التغيَت كأسلوبا جذابا كمثَتا، كزلرضا على التجديد 
  .يؤمن باإلبداع كالتجديد كالتجريب )فاخلطأ يقود إذل الصواب (كاالبتعاد عن التقليد كالتبعية لآلخرين 
  كؽ الفردية بُت ادلوىوبُت كيتعامل معهايستطيع إدراؾ الفر 
 يقبل ادلسؤكلية كيتحمل مستلزماهتا ضلو األطفاؿ ادلوىوبُت )كأفراد لكل كاحد خصوصياتو (كاحتياجاتو 
 .ػلًـت الفردية لكل فرد، ككجهات النظر لآلخرين، كالنزاىة كادلصداقية القيمة كاخللقية 
 يفهم احلاجة إذل تطوير مفاىيم الطلبة الذاتية. 
 .يستطيع التعبَت كالتواصل كإدراؾ احتياجات ادلوىوبُت 
 .أقل انتقادا لآلخرين، كأقل ٖتيزا ُب ادلواقف 
 .يستطيع تدريب الطلبة على تقييم أنفسهم كأدائهم 
 .يندمج مع الطلبة كجدانيا أكثر من مدرس العاديُت 
 .ينجح ُب بناء بيئة دؽلقراطية مع الطلبة يسودىا األماف كاحملبة 
  الطلبة بشفافية كلكنو ال يضغط عليهم بأم إكراه.يرشد 
 .يبحث عن حلوؿ جديدة من خبلؿ التعلم ادلستمر 
 .يستطيع أف يعمل جنبا إذل جنب مع أعضاء اذليئة التدريسية للطلبة 
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  ،(.5110ؽلتلك قدرة كبَتة لبلنضباط الذاٌب.  )ديفيز كرصل 
ادلتحدة األمريكية أف من خصائص  لوا مع ادلتفوقُت ُب الوالياتتبُت من الدراسات اليت أجريت على ادلعلمُت الذين عمك 

 ادلعلم الناجح ُب عملو ما يلي:
الذكاء العارل: كيقدر بعض البػاحثُت أف نسػبة ذكػاء فػوؽ ادلتوسػط تعػد شػرطا ضػركريا مػن شػركط النجػاح ُب تعلػيم  -أ 

 (5105ادلوىوبُت كادلتفوقُت. جركاف، 
اجلمع بُت  الباحثُت أف أىم دكر للمعلم ُب برامج تعليم ادلوىوبُت كادلتفوقُت ىوكيرل عدد من  اخلربة ُب التخصص: -ب 

صػػفة ادلعلػػم كصػػفة الباحػػث معنػػا، كمعػػٌت ذلػػك أف يكػػوف ادلعلػػم طالبنػػا جػػادنا كمقتػػدرنا مػػن الناحيػػة العلميػػة ُب رلػػاؿ 
 (5105ٗتصصو.)جركاف، 

لديػػو الشػػجاعة لبلعػػًتاؼ باخلطػػأ،  ُب علػػى ادلعلػػم أف تكػػوف  (De Bono ،1991دبيػػة:  يػػرل )الشػػجاعة األ -ج 
حالة عدـ معرفتو لئلجابة على األسئلة ادلطركحة من الطلبة ادلتفوقُت كادلوىوبُت كعدـ الشعور بالتهديد الداخلي أك 
الضعف أك الًتدد أمامهم ُب حالة عدـ اإلدلاـ بادلعلومة ادلطلوبة كعليو االعًتاؼ بعدـ ادلعرفة ُب حالة كجود األسئلة 

 (5110)سليماف، أمحد، . رجة من الطلبة كعليو أال يتجاىلها بل يسعى لئلجابة عليها الحقان احمل
ف غرفة الصف اليت تضم طلبة موىوبُت كمتفوقُت ليست مكانا مناسبا دلعلم صاـر يريد أالشعور باألمن الشخصي:  -د 

 (5105 أف يعزز ثقتو ادلهزكزة بنفسو من خبلؿ سيطرتو أك فرض شخصيتو عليهم. )جركاف،
(  أف االىتمػػػاـ باجلوانػػػب العاطفيػػػة كالوجدانيػػػة للطالػػػب عامػػػل ىػػػاـ كضػػػركرم لتقبػػػل Goleman ،1995كلقػػػد ظهػػػر) 

ادلعرفة كاستيعاهبا كاالستفادة منها. فًتكيز ادلعلم على اجلوانب ادلعرفية كالعمليات العقلية للطالب،  كإعلاؿ اجلانب الوجداشل 
 من ادلعلومات ادلعطاة،  ك ؽلنع إجراء سلتلف العمليات العقلية لوجػود حػاجز اخلػوؼ الكثَت دكالعاطفي، غلعل الطالب يفق

كالًتدد كالشعور بػالقلق كبعػدـ احلػب كاألمػاف كغَتىػا مػن ادلشػاعر الوجدانيػة كالعاطفيػة كىػذا مػا تنػادم بػو معظػم النظريػات 
 (5110احلديثة. )سليماف، أمحد، 

، اؿ ؽلكػػػػن أف تنمػػػػوفػػػػت بعػػػػض األطاسػػػػتعدادااالنفتػػػػاح كادلركنػػػػة: ادلعلػػػػم غلػػػػب أف يكػػػػوف مرنػػػػا، كعلػػػػى كعػػػػي بػػػػأف  -ق 
 (5115ت البعض اآلخر ؽلكن أف تنحدر. )الشربيٍت، صادؽ، اكاستعداد

 ثانيًا: كيفية اكتشاف المعلم للطلبة الموهوبين:
وىبة كرلاالهتا، فادلتفوؽ عقليا ىو من ٕتاكز معامل ذكائو زلكات متعددة لتحديد ادلوىوبُت ٗتتلف باختبلؼ نوع ادل ىناؾ
 درجة باستخداـ اختبارات الذكاء ادلقننة األكثر مصداقية.  011أك  092

الفائقُت كىي على  الطبلب-0( الطرؽ األكثر تواتران كاستخدامان ُب انتقاء Shore et al. ،1991:51كعرض )
 الًتتيب كما يلي: 

 التحصيلية   االختباراتAchievement Tests 
 الذكاء الفردية   اختباراتIndividual IQ Tests  
 الذكاء اجلمعية اختباراتGroup IQ Tests  
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 األداء  اختباراتPerformance Tests  
 ادلعلمُت  ترشيحاتTeachers’ Nominations 
للربامج اإلثرائية  ادلوىوبُتأك ٖتديد  علىأف أحد الطرؽ ادلمكنة للتعرؼ    (Neber ،2004:348- 361) كأكضح

ىو ترشيح ادلعلمُت،  كعلى الرغم من أف ىذه الطريقة ليست بنفس الدرجة من الدقة اليت تتوصل ذلا ادلقاييس 
لدل الفئة ادلنتقاة ؽلكن التوصل إذل  رىاالسيكومًتية،  إال أنو من خبلؿ ٖتديد اخلصائص كالسمات ادلطلوب تواف

بادلواد الدراسية،  كاخلربة بأساليب التعلم،  كادلثابرة،   االىتماـعالية،  كمن ىذه اخلصائص  ترشيحات ذات جودة
 كادلهارات القيادية،  كالتواصل،  كالتحصيل الدراسي

( إذل رلموعة من األدكات كادلقاييس اليت ؽلكن أف تستخدـ ُب ٖتديد ادلوىوبُت 14-11: 5112)عبد اهلل،   كيشَت
،  051ادلوىوبُت من خبلذلا  حديدالذكاء كاحلد األدسل لت اختباراتاالت ادلختلفة للموىبة كىى: كذلك من خبلؿ اجمل

 قاتمقياس سلوؾ التوجو ضلو العبل ،،  مقاييس التفكَت االبتكارلتلفةُب اجملاالت الدراسية ادلخ االستعداداتاختبارات 
 Fundamental interpersonal relations – orientation behaviorادلؤسسية بُت الشخصية 

FIR-B .مقاييس الفنوف البصرية أك األدائية مثل التصوير، الرسم،  اخلط،  ادلوسيقى،  الشعر،  النثر،  التمثيل ، 
ادلداخل اليت من خبلذلا ؽلكن الكشف  بعض( Prekel et. al ، 2006:159-170ما سبق حدد )  إذل كباإلضافة

ادية البعد تركز على ادلستويات ادلرتفعة من الذكاء،  كىناؾ مداخل أخرل متعددة ،  فهناؾ مداخل أحادلوىوبُتعن 
األبعاد،  حيث تتعدل جانب الذكاء إذل بركفيبلت القدرة كأظلاط أخرل من ادلوىبة العقلية سواء كانت لفظية أك رياضية.. 

 اخل. 
 ثالثًا: أوج  الرعاية المتطلبة للطلبة الموهوبين:

َتة متقدمة من التعليم تسمح للطبلب ادلوىػوبُت بػالتعلم تستخداـ ك ا: يستخدـ مصطلح التسريع لئلشارة إذل التسريي  -أ
 على ادلستويات ادلقابلة لقدراهتم ك ىو يأخذ أشكاؿ متعددة منها 

 القبوؿ ادلبكر ُب الركضة 
 ادلتزامن لتحاؽ الثنائياال 
 تكثيف ادلنهج 
 القبوؿ ادلبكر ُب الكلية 
 تخطي الصفوؼب ستثنائيالًتفيع اال 

ستخداـ الربامج ادلناسبة لقدرات الطبلب، اكعند كضع برامج التسريع غلب مراعاة عدة عوامل فيهل لضماف صلاحها مثل 
 كضع الطبلب مع أقراهنم ُب مستول موىبتهم، توفَت ادلريب ادلناسب القادر على التعامل مع ىذا النوع من الطلبة ك النظم.

سماح للموىوبُت بالتقدـ ٔتعدؿ أسرع شلا ىو معتاد بالنسبة للعاديُت كاالنتهاء من مراحلهم الدراسية ُب كيقصد باإلسراع ال
 (.Alecia Korina Wagner, 1997, 9عمر زمٍت مبكر )
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"أف اإلسراع يتضمن أم تنظيم تعليمي أك إدارم ؽلكن التلميذ من التقدـ بسرعة أكرب، كأف  Passowكيرل "باسو" 
أم أف  ((A. Harry  Passow, et al., 1985, 205ان ُب زمن أقل كَب سن مبكرة عن ادلعتادة" )ينهى برنارل

النظاـ التعليمي يسمح للطالب ادلوىوب بالتقدـ ُب دراستو ٔتعدؿ أسرع كاجتياز ادلرحلة أك ادلراحل الدراسية ُب فًتة زمنية 
 أقل شلا يستغرقو الطالب العادم.  
أف اإلسراع التعليمي ُب مفهومو العاـ يهدؼ إذل أف يسمح  ,.Southern, et alكىذا ما أكده "ساذرف كآخركف" 

كأف ؽلنح اعتمادان رمسيان ٔتا ، النظاـ التعليمي للطالب بأف يسَت ُب العملية التعليمية ٔتعدؿ يتناسب مع سرعتو ُب التحصيل
 (. Southern W., 1993, 390تعلمو بالفعل بغض النظر عن عمره الزمٍت )

( 592، 591، 5111( )ادلعايطة، 060، 061، 5110كلئلسراع صور كأشكاؿ، ؽلكن ٖتديدىا فيما يلي )القريطي، 
 (: 42، 49، 5111)السركر، 

  Early Admission القبول المبكر  -أ
 -مىت أظهر الطفل  Early Admissionكيقصد بو االلتحاؽ ادلبكر برياض األطفاؿ كادلراحل التعليمية التالية 

استعدادات عقلية مرتفعة، ككاف لديو من اخلصائص اجلسمية كاالجتماعية كالدافعية ما يؤىلو إذل ذلك بغض  -ادلوىوب 
 النظر عن عمره الزمٍت.  

فقد يتم السماح للطفل ادلوىوب بااللتحاؽ برياض األطفاؿ قبل العمر ادلعتاد بعد أف يستوَب عدة شركط أعلها أف يتمتع 
بدرجة ذكاء عالية نسبيان، كأف يتمتع بدرجة عالية من التآزر البصرم احلركي، كأف يكوف لديو استعداد جيد للقراءة، عبلكة 

 على الصحة اجليدة.  
  Grade Skipping الدراسية تخطى الصفوف -ب

كيقصد بو ٗتطى الطالب ادلوىوب عامان دراسيان أك أكثر ُب مرحلة تعليمية معينة، فقد ينتقل التلميذ ُب ادلرحلة االبتدائية 
من الصف الثالث إذل الصف اخلامس دكف ادلركر بالصف الرابع نتيجة الجتياز التلميذ ادلستول التعليمي للصف اخلامس، 

ادلراحل التعليمية األخرل، كقد تصل عملية التخطي مخس سنوات ُب السلم التعليمي كما ىو احلاؿ ُب النظاـ  كىكذا ُب
 التعليمي األمريكي.  كيستخدـ ىذا األسلوب ُب الواليات ادلتحدة األمريكية كأدلانيا كاسًتاليا.  

  Curriculum Compactingتكثيف المنهج الدراسي )ضغط المنهج(  -ج
بو بأف يسمح للطالب ادلوىوب أف يدرس ادلناىج الدراسية العادية بشكل مضغوط كَب فًتة زمنية أقل من ادلعتاد.   كيقصد

كَب ىذا األسلوب يتم حذؼ بعض أجزاء ادلنهج اليت يعرفها الطالب ادلوىوب جيدان أك األنشطة كالواجبات غَت اجملدية، 
 خر.  كيستخدـ الوقت الباقي ُب دراسة مقررات من صف آ

كيفضل استخداـ ىذا األسلوب مع ادلرحلة الثانوية كالتعليم اجلامعي، حيث يقضى الطبلب ادلوىوبوف كقتان أقل ُب دراسي 
 ادلقررات الدراسية بادلرحلة الثانوية كيستغل الوقت الباقي ُب دراسة مقررات من ادلستول اجلامعي.  
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  Subject Matter Accelerationاإلسراع في تعلم مادة دراسية معينة  -د
كيقصد بو أف يسمح للطالب ادلوىوب أف يدرس مادة يتفوؽ فيها مع طبلب الصف التارل مع استمرار بقاءه ُب صفو 
العادم لدراسة ادلواد األخرل، حيث يسمح لطالب الصف األكؿ الثانوم مثبلن بدارسة مقرر الكيمياء اخلاص بالصف 

 عدؿ الذم يتناسب كمقدرتو على التعليم كموىبتو فيو.  الثالث الثانوم يتمكن من التقدـ ُب مقرر دراسي معُت بادل
كيستخدـ ىذا األسلوب ُب مجيع مراحل التعليم، لكنو يناسب بشكل أكثر ادلرحلة الثانوية كيطبق بشكل كاسع ُب 

 الواليات ادلتحدة األمريكية، كأدلانيا، كاسًتاليا.  
  Continuous Individual Progressالتقدم الفردي المستمر  -ه

كيقصد بو أف يسمح للطالب ادلوىوب الذم أمكنو دراسة مقررات صفو الدراسي ُب أقل من عاـ دراسي باالنتقاؿ إذل 
دراسة مقررات الصف التارل مباشرة ُب العاـ نفسو، أم أف الطالب ادلوىوب يدرس كفقان ذلذا األسلوب مجيع مقررات 

-Thursenia De Hartالعكس من أسلوب ٗتطى الصفوؼ )الصفوؼ ادلختلفة، كعلى التوارل دكف فجوات على 
Porter, 1997, 13 .) 

  Advanced Placement اإلسراع بتعلم مقررات متقدمة  -و
كيقصد بو أف يسمح للطبلب ادلوىوبُت بدراسة ادلقررات ادلتقدمة )ادلواد ادلؤىلة( لبللتحاؽ بالدراسة اجلامعية، كىذه 

تناسب مع القدرات ادلتنوعة للموىوبُت، فهناؾ رلموعة الرياضيات اليت تؤىل لدراسة ادلقررات ٗتصصية كمتعددة لكي ت
الرياضيات ُب الكليات ادلتخصصة لدراسة الرياضيات، كىناؾ رلموعة الفيزياء أك الكيمياء اليت تؤىلهم لدراستها ُب 

ات ادلتخصصة كيستخدـ ىذا األسلوب الكليات ادلتخصصة، كىناؾ رلموعة اللغات اليت تؤىلهم أيضان لدراستها ُب الكلي
 بصورة كبَتة ُب الواليات ادلتحدة كأدلانيا كالصُت كاسًتاليا كإيطاليا.  

  Combined Classes الفصول المجمعة  -ز
كيقصد بالفصوؿ اجملمعة بأهنا تلك الفصوؿ اليت يلتقي فيها الطبلب ادلوىوبوف من صفوؼ دراسية سلتلفة لدراسة مقرر أك 

نة ٍب يعودكف إذل فصوذلم بعد ذلك، شلا ؽلكن الطالب من التقدـ ُب دراسة ادلادة كفقان دلقدرتو على التعلم فيها مادة معي
 بصرؼ النظر عن صفو الدراسي.  كيستخدـ ىذا األسلوب ُب الواليات ادلتحدة األمريكية كبعض الواليات األدلانية.  

  Double Promotionيين اإلسراع من خالل القيد المتزامن في صفين دراس -ح
كمن خبللو يسمح للطبلب ادلوىوبُت دراسة مقررات صفُت دراسيُت ُب كقت كاحد، فعلى سبيل ادلثاؿ يسمح للموىوب 
ُب ادلرحلة االبتدائية بأف ينتهي من دراسة مقررات صف دراسي معُت ُب أقل من عاـ كأف يدرس بعض مقررات الصف 

ل إذل الصف األعلى منهما، ككذلك الطالب ُب ادلرحلة الثانوية التارل أك كلها، كإذا استطاع أف يدرس مقررات الصفُت انتق
يدرس مقرر أك مقررين من مقررات اجلامعة بصورة نظامية، كيفضل كثَت من رجاؿ الًتبية ىذا األسلوب على أسلوب 

تهاء منها ُب ٗتطى الصفوؼ الدراسية ألنو ؽلٌكن الطبلب من دراسة مجيع صفوؼ ادلرحلة كاكتساب خرباهتا التعليمية كاالن
 سن مبكرة كيطبق ىذا النوع من اإلسراع ُب الواليات ادلتحدة األمريكية.   
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  Telescoping Classes الفصول التلسكوبية  -ط
كيقصد بو السماح للموىوبُت أف يلتحقوا بفصوؿ التسريع التعليمي اليت تقل مدة الدراسة هبا عن عاـ أك عامُت ُب كل 

تبع بادلدارس العادية.  فمثبلن يستطيع ادلوىوب ُب ادلرحلة االبتدائية أف ينتهي من دراستها ُب أربع مرحلة تعليمية عما ىو م
 سنوات بدالن من مخس أك ست سنوات من خبلؿ االلتحاؽ هبذه الفصوؿ.  

ؿ القطار كىذه الفصوؿ تعرؼ ُب الواليات ادلتحدة األمريكية بالفصوؿ التلسكوبية )ادلصغرة(، كتعرؼ ُب أدلانيا بفصو 
السريع، كما تعرؼ ُب الصُت بالفصوؿ التجريبية. كمعٌت ذلك أف ىذا األسلوب يستخدـ ُب غالبية دكؿ العادل، كيكوف 
أكثر استخدامان ُب ادلرحلة االبتدائية عنها ُب ادلراحل التعليمية األخرل كذلك دلبلءمتو دلثل ىذه ادلرحلة من منطلق أهنا تعد 

 مي.  تعليمية ُب السلم التعلي
  Summer Programs اإلسراع من خالل البرامج الصيفية بالجامعات -ى

قد يتم السماح للطبلب ادلوىوبُت بدراسة بعض الربامج أك ادلقررات الصيفية باجلامعات ادلختلفة، على أال يدرسوا أم 
نمية ادلوىبة، يلتحق هبا الطبلب مقرر اجتازكه بنجاح بعد عودهتم إذل ادلدرسة، حيث تقـو بعض اجلامعات بإنشاء مراكز لت

ادلوىوبوف للدراسة يومان كاحدان أسبوعيان خبلؿ فصل الربيع، كالشتاء، كاخلريف، كؽلكن أف تكوف الدراسة ُب فصل الصيف 
تيازىا ادلراكز بتدريس بعض الربامج كادلقررات للطبلب ادلوىوبُت ْتيث ال تتم دراستها بعد اجيوميان، كأثناء فًتة الصيف تقـو ىذه 

 Center for Talent Developmentكمن أمثلة ىذه ادلراكز مركز تنمية ادلوىبة ّتامعة نورث كسًتف بنجاح، 
(CTD) In North Western University كمركز الشباب ّتامعة جوف ىوبكنز ،Center for 

Talent Youth (CTY) In the Johns Hopkins University كمركز جامعة ىامبورج ،Center 
for Hamburg University  . 

  Early Admission in University القبول المبكر في الجامعة  -ك
كيطلق أحيانان على ىذا األسلوب أك الشكل من اإلسراع بالتخرج ادلبكر من ادلدرسة الثانوية.  كقد يكوف القبوؿ ادلبكر ُب 

أشكاؿ التسريع األخرل، كقد يكوف جزئيان عندما يسمح للطالب ادلوىوب اجلامعة رمسيان للطلبة ادلوىوبُت الذين استفادكا من 
بدخوؿ اجلامعة دكف إهناء مجيع متطلبات ادلدرسة الثانوية العادية، ٍب ينقطع الطالب ادلوىوب عن اجلامعة لفًتة بسيطة يتم من 

 خبلذلا إكماؿ متطلبات ادلدرسة الثانوية.  
اسًتاتيجية جيدة لؤلفراد الذين يشعركف أهنم ناضجوف مبكران ُب اجملبلت االجتماعية كيعتقد الًتبويوف أف التخرج ادلبكر 

كاالنفعالية، كما أهنم يؤدكف سنوات إنتاج أكثر، ُب حُت يعتقد البعض اآلخر أف الطالب من خبلؿ التخرج ادلبكر يفقد 
يكوف الطالب قد تعلمها قبل سنوات التخرج الكثَت من النشاطات االجتماعية اخلارجة عن ادلنهاج، كاليت من ادلفركض أف 

 من ادلدرسة الثانوية.  
كمعظم طرؽ التسريع اتبعت بادلدارس الثانوية كما بعدىا بشكل ملحوظ ٍب حاكلت ادلدارس االبتدائية اإلسراع ببعض 

 ادلوىوبُت من تبلميذىا، كأىم ىذه الطرؽ:  
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ُب سػػػن مبكػػػػرة أم دخػػػوؿ ادلوىػػػػوبُت ادلدرسػػػػة االبتدائيػػػة قبػػػػل السػػػػن  الطريقػػػة األكذل:  كىػػػػى االلتحػػػاؽ بادلدرسػػػػة االبتدائيػػػػة
القانوشل، حيث أشارت نتائج الدراسات إذل أنو ٔتتابعة األطفاؿ الذين مسح ذلم بدخوؿ ادلدارس ُب سن مبكرة، كجػد أهنػم 

 مجيعان أحرزكا تقدمان باىران ُب دراستهم. 
ة، حيث ٖتتاج اإلدارة القياـ بإجراء اختبارات كثَتة على عدد كبَت كىناؾ مشاكل إدارية تًتتب على استخداـ ىذه الطريق

من األطفاؿ من سن اخلامسة كما بعدىا، األمر الذم يتعذر على ادلدارس القياـ بو بسبب قلة أعداد األخصائيُت 
 ة االبتدائية.  النفسيُت كاالجتماعيُت هبا، ىذا باإلضافة إذل إصدار تشريعات جديدة ُب شأف القبوؿ ادلبكر بادلدرس

الطريقة الثانية:  كىى ٗتطى الطالب ُب فرقػة مػن الفػرؽ إذل فػرقتُت أعلػى أك ُب صػف مػن الصػفوؼ إذل صػفُت أعلػى دفعػة 
كاحدة، ٔتعٌت نقلػو مػن الفرقػة الثانيػة إذل الفرقػة الرابعػة بػدالن مػن نقلػو إذل الفرقػة الثالثػة.  كتعػرؼ ىػذه الطريقػة بعمليػة القفػز 

Grades Skipping  ،أم السماح للتلميذ ادلوىوب بعض الصفوؼ.  كىػذه الطريقػة قلمػان تسػتخدـ ألهنػا أكثػر ضػرران
كإذا كاف كالبد من استخدامها فبلبد من كضع خطة للموىوب من شأهنا أال يفوتو أم جزء من ادلعلومػات األساسػية الػيت 

 ستقبلية.  تدرس بالفصل الذم ٗتطاه كاليت يعدىا ادلدرس ضركرية لو ُب دراستو ادل
كفيهػا تػزاؿ احلػواجز بػُت الفصػوؿ ُب  Advanced Placementكىػى النقػل إذل صػفوؼ أعلػى ُب زمػن أقػل الطريقة الثالثػة:  

قل من السنوات الثبلثة األكذل من ادلرحلة االبتدائية حىت تتاح الفرصة جملموعات األطفاؿ ادلوىوبُت أف غلتازكا برامج ىذه ادلرحلة ُب مدة أ
يعرؼ ُب الدراسات مػا بعػد ثبلث سنوات، ٔتعٌت أف ينهى الطالب دراسة مقررات عاـ دراسي من نصف العاـ مثبلن أك أقل، كىذا ما 

 الثانوية العامة بنظاـ الكورسات.  
كجدير بالذكر، أف الدكؿ ادلتقدمة كأعلها الواليات ادلتحدة كأدلانيا كفرنسا كادلملكة ادلتحدة من أكثر الدكؿ استخدامان 

اختبلؼ بعض رجاؿ الًتبية بُت  السًتاتيجية اإلسراع ُب تعليم الطبلب ادلوىوبُت ُب ادلراحل التعليمية ادلختلفة بالرغم من
 مؤيد كمعارض.  

 للعديد من اإلغلابيات مثل: يؤدمكُب حالة التطبيق السليم لربامج التسريع فإف ىذا 
 زيادة احلماس للتعلم. 
 احلد من ادللل من ادلدرسة. 
 تعزيز الثقة بالنفس ك الشعور باإلصلاز. 
 التقدير ك الفهم الصحيح لقدراهتم ىة الطبلب ادلوىوبُت علدمساع. 
 توفَت الوقت.  
 توفَت النفقات. 

ُب  لمشػػاك ؤدم إذليػ ا قػدشلػسلتلفػة  عمريػةالطفػل إذل مرحلػة  لأمػا عػن سػلبيات التسػريع فػإف السػلبية األساسػية لػو ىػػي نقػ
 .(Reis, Sally and Renzulli, 2010( )5100)جركاف،  جتماعيالتكيف اال

كٖتفيػز قػدراهتم  ‘كتعليميػة إضػافية للطػبلب ادلوىػوبُت هبػدؼ تنميػة ،اإلثػراء إذل إضػافة أنشػطة تدريسػيةيشػَت  :اإلثورا  -ب
كيبلحظ أهنا ٘تثل أنشطة إضافية يقـو هبا  ،كىو ؽلثل جانب التوسع األفقي ُب تعليم األطفاؿ ادلوىوبُت م،حتياجاهتطبقا ال
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 ,Reis, Sally m. and Renzulli) يقػػـو هبػا أقرانػوالتقليديػػة الػيت  الطفػل ادلوىػوب ّتانػػب قيامػو باألنشػطة
2003, 339). 

إذل أف عملية اإلثراء التعليمي ىي نوع من النشاط يهدؼ إذل تنمية ادلهارات كالقدرات العقلية  Gallagherكيشَت  
عند ادلوىوبُت إذل أقصى درجة شلكنة، كىذه ادلهارات ىى القدرة على الربط بُت ادلفاىيم، كالقدرة على إغلاد حلوؿ 

 (. James J, 1994, 66ناقد كالتقوصل )للمشكبلت الصعبة، كفهم ادلواقف ادلعقدة، كالقدرة على التفكَت ال
( فقد أشار إذل أف اإلثراء ىو إدخاؿ تعديبلت أك إضافات على ادلناىج ادلقررة على الطبلب 536، 5115أما )جركاف، 

العاديُت حىت تتبلءـ مع احتياجات الطبلب ادلوىوبُت ُب اجملاالت ادلعرفية كاالنفعالية كاإلبداعية كاحلس حركية، كقد تكوف 
ىذه التعديبلت أك اإلضافات على شكل زيادة مواد دراسية ال تعطى للطلبة العاديُت، أك بزيادة مستول الصعوبة ُب ادلواد 

 الدراسية التقليدية، أك التعمق ُب مادة أك أكثر من ىذه ادلواد الدراسية. 
قدصل اخلربات التعليمية ذلم بشكل أكثر عمقان كبالتارل فإف اإلثراء يقـو على متابعة الطبلب ادلوىوبُت ُب فصوذلم العادية كت

كاتساعان لتناسب مستوياهتم العقلية، األمر الذم يساعد على تنمية قدراهتم كمواىبهم، كإشباع احتياجاهتم العقلية 
 كالشخصية كالتعليمية، أم أف ىذه االسًتاتيجية تعتمد على تقدصل مناىج إضافية للموىوبُت إذل جانب ادلناىج العادية

 )تدعيم ادلنهج(، ٔتا يلىب احتياجات ادلوىوبُت ُب مجيع اجملاالت.  
 :  (Thursenia, 1997, 33) كيتخذ اإلثراء العديد من الصور كاألشكاؿ أعلها ما يلي

 توسيع ادلنهج الدراسي أك تعميق زلتواه كيشمل ذلك.  -أ
(  اإلثػػراء األفقػػي أك ادلسػػتعرض:  كيعػػٌت إضػػافة كحػػدات دراسػػية كخػػربات تعليميػػة جديػػدة لوحػػدات ادلػػنهج األصػػلي ُب 0)

 عدد من ادلقررات أك ادلواد الدراسية.  
 (  اإلثراء الرأسي أك العمودم:  كيعٌت تعميق زلتول كحدات دراسية معينة َب مقرر أك مادة دراسية.  5)
ادلشػػركعات اخلاصػػة:  كيقصػػد بػػو تكليػػف الطػػبلب ادلوىػػوبُت بػػبعض الواجبػػات كاألنشػػطة اإلضػػافية   اإلثػػراء مػػن خػػبلؿ -ب

كػإجراء بعػض ادلشػركعات البحثيػة، كالدراسػات ادلسػتقلة ادلبنيػػة علػى مهػارات التفكػَت العليػا:  كػالفهم كالتحليػل كالًتكيػػب، 
لتػذكر، كذلػك ُب اجملػاالت الػيت تكػوف موضػع اىتمػاـ كالتفكَت الناقػد كحػل ادلشػكبلت كالتقػوصل أكثػر مػن مهػارات احلفػظ كا

 ىؤالء الطبلب.  
اإلثػػراء مػػن خػػبلؿ الفصػػوؿ اخلاصػػة:  حيػػث يػػتم كضػػع الطػػبلب ادلوىػػوبُت ُب فصػػوؿ خاصػػة ْتيػػث يدرسػػوف منهجػػان  -ج

سػبها الطػبلب خاصان لتعميق معارفهم كمهاراهتم كخرباهتم ُب ىذا اجملاؿ، األمكػر الػذم غلعلهػم يكتسػبوف اخلػربات الػيت يكت
العاديُت عبلكة على أهنم غلدكف الفرصة إلثراء معلوماهتم، كتعميق خرباهتم كإشباع ميوذلم من خبلؿ تفػاعلهم مػن ادلعلمػُت 

 ادلتخصصُت ُب تعليمهم.  
كجدير بالذكر، أف ٗتصيص فصل أك أكثر ُب ادلدرسة العادية إجراء سهل أخذت بو السلطات التعليمية ُب رلتمعات كثَتة، 

، كخصصت 0655ـ، كبوالية نيويورؾ سنة 0651فكاف أكؿ فصل خاص بالواليات ادلتحدة األمريكية بوالية أكىايو سنة 
 .  0622مجهورية مصر العربية أكؿ فصل خاص سنة 
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مػل تقـو ادلدارس بعقد الندكات كاحملاضرات كاحللقػات النقاشػية ككرش العاإلثراء عن طريق احللقات كالندكات الدراسية:   -د
خػػرباء كمتخصصػػوف ُب رلػػاالت تفػػوقهم:  كالفنػػانُت  -بعػػد إصلػػازىم لواجبػػاهتم العاديػػة  -الػػيت يشػػارؾ مػػع الطػػبلب ادلوىػػوبُت 

التشػػكيليُت، كالقػػادة االجتمػػاعيُت، كالعلمػػاء، كأسػػاتذة اجلامعػػات، لطػػرح موضػػوعات كمناقشػػة قضػػايا كعػػرض مهػػارات مرتبطػػة 
لتفاعػػل ادلوىػػوبُت مػػع اخلػػرباء كظلػػاذج القػػدكة، كاإلفػػادة مػػن خػػرباهتم العلميػػة كادليدانيػػة،   هبػػذه اجملػػاالت، األمػػر الػػذم يتػػيح الفرصػػة

 كما يسهم أيضان ُب تنمية التوجهات كاخلطط ادلستقبلية لدل ادلوىوبُت.  
اإلثػػراء مػػن خػػبلؿ النػػوادم أك ادلراكػػز ادلتخصصػػة:  فقػػد يػػتم إشػػراؾ الطػػبلب ادلوىػػوبُت ُب نػػوادم للعلػػـو أك الفنػػوف، أك  -ه

مجاعػػػات معينػػػة للنشػػػاط، أك سليمػػػات كمعسػػػكرات صػػػيفية، أك مراكػػػز متخصصػػػة، سػػػواء داخػػػل ادلػػػدرس أـ خارجهػػػا بعػػػد 
تنميػػة اىتمامػػاهتم ادلشػػًتكة كخػػرباهتم كفػػق بػػرامج سلططػػة كمنظمػػة، انتقػػائهم جيػػدان، ك٘تكيػػنهم مػػن شلارسػػة األنشػػطة البلزمػػة ل

 كٖتت إشراؼ متخصصُت.  
اإلثراء عن طريق الرحبلت كالزيارات:  فقد يتم اإلثراء عن طريق زيارة ادلناطق ذات ادلعػادل األساسػية ُب الريػف كادلػدف،  -ك

فادة تبلميذه كبطبيعة احلاؿ يصحب ادلعلػم مجيػع تبلميػذ كاليت باستطاعة ادلعلم ادلاىر أف يستغلها على أفضل كجو شلكن إل
الفصل سواء ادلوىوبُت منهم أك العاديُت ُب ىذه الزيػارات، كلكنػو يكتشػف ُب أثنػاء ىػذه الزيػارات بعػض النػواحي الػيت هتػم 

انع، كمؤسسػات ادلوىوبُت بصفة خاصة، كتتضمن ىذه الزيارات ادليدانية زيارات ادلعامػل كادلتػاحف كمراكػز البحػوث، كادلصػ
 اجملتمع احمللى، كادلعابد األثرية كغَتىا.  

اإلثػػػراء عػػػن طريػػػق إضػػػافة مقػػػررات جديػػػدة كمتقدمػػػة:  كيػػػتم ذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ إضػػػافة مقػػػررات جديػػػدة كمتقدمػػػة كأكثػػػر -ز
رات الدراسػية صعوبة كتعقيدان ُب رلاالت معينػة كااللكًتكنيػات، كاذلندسػة الوراثيػة، كالفلػك، كادلسػتقبليات، كغَتىػا إذل ادلقػر 

العاديػػة للطػػبلب ادلوىػػوبُت، كىػػذه ادلقػػررات ادلتقدمػػة تتحػػدل دائمػػان االسػػتعدادات كالقػػدرات العقليػػة العليػػا ذلػػؤالء الطػػبلب 
 ادلوىوبُت، شلا يًتتب عليو استثارة دافعيتهم لعملييت التعلم كاإلصلاز.  

اإلثػػراء عػػن طريػػق تكليػػف ادلوىػػوبُت بػػبعض الواجبػػات كاألنشػػطة كالقػػراءات اإلضػػافية الػػيت مػػن شػػأهنا تنميػػة مهػػاراهتم  -ح
 كقدراهتم على التعلم الذاٌب، كالتعلم باالكتشاؼ.  

 :األسلوبكمن شليزات ىذا 
 يغطي ميوؿ طبقة كبَتة من ادلوىوبُت ادلتعطشُت دلزيد من ادلعرفة. 
 بلب ذكم القدرات ادلتميزة من نفس ادلرحلة العمرية كىوما يقلل من مشاكل عدـ التكيفيسمح بتجميع الط. 
  تصاؿ ادلراحل التعليمية للطبلب ادلوىوبُت بعكس التسريعايساعد على. 
 يقلل من الشعور باإلحباط كادللل. 

 عوامل لضماف صلاحو أعلها: ال بد من مراعاة عدة األسلوبكعند تطبيق ىذا 
 كاىتمامهم الدراسية كأساليب التعلم ادلفضلة لديهم. بلبميوؿ الط 
 بعتيادية أك ادلقررة لعامة الطبلزلتول ادلناىج الدراسية اال. 
 ادلستهدفُت بالثراء كالوقت ادلخصص للتجميع.ب طريقة ٕتميع الطبل 
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 كتدريبهم.، تأىيل ادلعلم أك ادلعلمُت الذين سيقوموف بالعمل 
 كمصادر اجملتمع ادلتاحة.مكانات ادلادية للمدرسة اإل 

 رابعًا: أبرز األساليب واالستراتيجيات التدريسية التي ينبغي اتباعها مي الطلبة الموهوبين:
تزخر األدبيات اخلاصة بتعليم ادلوىوبُت بالعديد من االٕتاىات كالرؤل العادلية اليت تتضمن الكثَت من األفكار، كالتيارات 

كرلاالتو، كمربراتو، كمزاياه، كعيوبو.  كذلك من منطلق أف التحدم العلمي كالتكنولوجي  ادلتباينة، كلكل إتاه فلسفاتو،
أكجب على كل رلتمع ضركرة االىتماـ بادلوىوبُت باعتبارىم من أىم مصادر الثركة كدعائم القول فيو بغية استثمار قدراهتم 

 تمع.  ُب شىت اجملاالت ْتيث ؽلكن توجيهها خلَت الفرد كتقدـ اجمل مكمواىبه
كيقصد هبذه االسًتاتيجية كضع مشكلة ما لتكوف موضوع حل عن طريق  Challenge استراتيجية التحدي: -0

التفكَت ادلتمايز، كمثاؿ على ذلك كضع الطالب ادلوىوب َب مواقف حرجة مثل الطلب منو حل مسألة معينة ُب 
ك الكتابات اإلبداعية. ... كغَتىا تنطوم على مشكلة معينة، الرياضيات أك الفيزياء أك اللغة أك الرسم أك الفنوف األخرل أ

 كالتوصل إذل حلوؿ بشأهنا.  
كتعرؼ بأهنا طريقة التفكَت اجلماعي أك الفردم ابتكرىا  Brainstorming  استراتيجية العصف الذهني: -5

Alex Osborn  كىى هتدؼ إذل تنمية القدرات كالعمليات الذىنية من خبلؿ التدريب على توليد  0695عاـ
 (. 061، 069، 0665األفكار ادلتعاقبة حوؿ قضية ما أك مشكلة تطرح على اجلماعة )مرسي، 

غربلة ىذه  األفكار، كمن ٍبمن  كيتم التوصل إذل حل ىذه ادلشكلة أك تلك القضية عن طريق اإلدالء بأكرب قدر شلكن
األفكار كاختيار احلل األمثل ذلا، كتتم ىذه الطريقة ُب جلسات خاصة تسمى جلسات العصف الذىٍت )القدح الذىٍت( 

تلميذان حوؿ مائدة مستديرة يديرىا مشرؼ عاـ لديو اخلربة  05 - 3غلتمع ُب عدد من التبلميذ يًتاكح عددىم ما بُت 
 (. 599، 595، 0664ؽ، الكافية ُب طرؽ التدريس الفعالة )زحلو 

 كيقًتح" أكزبورف" ضركرة توافر أربعة شركط ُب جلسات العصف الذىٍت أساسية ىي: 
   .إطبلؽ حرية التفكَت كقبوؿ كل فكرة مهما كانت 
   .استبعاد أم نوع من احلكم أك النقد ألية فكرة تطرح 
   .إعطاء أكرب عدد من األفكار 
   .متابعة األفكار اليت يطرحها اآلخركف، أم تقدصل اإلضافات على أفكار اآلخرين كالربط كالتوليف بينها 

كما ؽليز ىذه الطريقة عن طريقة التحدم أهنا مفيدة بشركطها اخلاصة األربعة، ُب حُت أف طريقة التحدم ىي طريقة عامة 
 فة، كيشًتكاف معان ُب إنتاج مزيد من األفكار اجلديدة.  كؽلكن استخدامها ُب ادلواقف التعليمية الصفية ادلختل

  Problem Solving استراتيجية حل المشكالت  -3
كَب ىذه الطريقة يقـو الطالب ادلوىوب مستخدمان اخلربات اليت اكتسبها كاألنشطة كادلهارات اليت تعلمها ُب التغلب على 
موقف بشكل جديد غَت مألوؼ للوصوؿ إذل حل ادلشكلة كقد تكوف ادلشكلة سهلة كبسيطة كقد تكوف مركبة كمعقدة 



 

 الجراري  عطيه سمران سلىي أ.                                   إلابداعية قدراتهم وثنمية املىهىبين احتياجات ثلبية في املعلم دور 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الح 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

324 

ادلشكبلت اليت ٖتتاج إذل تفكَت ابتكارم عند تعليم ادلوىوبُت كلذلك  ٖتتاج إذل مهارات معينة من التفكَت، كيفضل اختيار
 فادلشكبلت تصنف إذل عادية كأخرل ابتكارية.  

كتنمية التفكَت ىو جوىر اسًتاتيجية حل ادلشكبلت، كقد أبرزت العديد من الدراسات مهارات التفكَت اليت ينبغي أف 
كالتفكَت االبتكارل  Productive Thinkingالتفكَت ادلنتج تنميها اسًتاتيجية حل ادلشكبلت، منها مهارات 

Creative Thinking كالتفكَت الناقد ،Critical Thinking  كغَتىا، كتتوقف تنمية ىذه األظلاط من
التفكَت على طبيعة ادلشكلة اليت تقدـ للطبلب، فادلشكبلت االبتكارية ٖتتاج إذل درجة عالية من حساسية الطبلب ُب 

مع أبعادىا فهناؾ أبعاد ال يستطيع الطبلب العاديوف إدراكها، كٖتتاج إذل درجة عالية من استنباط العبلقات، أما  التعامل
ادلشكبلت العادية فلها طريقة تعامل عادية، فالناتج قد يكوف سلتلفان بُت ادلشكبلت االبتكارية كادلشكبلت العادية 

 (. 24، 5110)الطنطاكم، 
سًتاتيجية حل ادلشكبلت مع إتاحة الفرص إلنتاج األفكار كٕتربتها كاستخداـ مواقف ٗتيلية مع كبالتارل، فاستخداـ ا

 معاجلة ادلشكبلت يساعد ُب التوصل حللوؿ ابتكارية ذلا.  
  Synectics استراتيجية تآلف األشتات -4

، 0664نيػة َب التفكػَت )زحلػوؽ، كيقصد هبػا مسػاعدة التلميػذ علػى اسػتخداـ ىػذه العناصػر الذىنيػة العقبلنيػة كغػَت العقبل
 (، كتقـو ىذه الطريقة على ادلبادئ التالية:  599
   .ٖتديد ادلشكلة ادلطركحة 
  جعػل غػَت ادلػػألوؼ مألوفػان:  عػن طريػػق فهػم ادلشػكلة كٖتليلهػػا أك مناقشػتها مػع مشػػرؼ لديػو اخلػربة جلعػػل غػَت ادلػػألوؼ

 مألوفان.  
 0664لشػيء ادلػألوؼ علػى ضلػو ال تدركػو األبصػار العاديػة )زحلػوؽ، جعل ادلألوؼ غَت مألوؼ:  عػن طريػق إدراؾ ا ،

599 .) 
   .تقوصل األفكار كاحللوؿ ادلطركحة كاختيار ادلناسب منها 

كيعتمد ادلبدأ الثالث على ثبلثة ميكانيزمات تساعد َب تناكؿ ادلشكلة بطرؽ جديدة، األكؿ كىو التماثل الشخصي 
يء موضوع البحث، كالثاشل ىو التماثل ادلباشر كيقصد بو التشبيو العادم مثل تشبيو كيقصد بو تصور الفرد نفسو زلل الش

الباراشوت بالبالوف، أما الثالث فهو التماثل الرمزم كالذم يعتمد اعتمادان كبَتان على اللغة كيستخدـ عادة ُب الشعر مثبلن 
 اؿ بالقمر.  ٘تثيل الشباب بالربيع، كالشيخوخة باخلريف، كالكتاب بالصديق، كاجلم

كىذه الطريقة تشبو إذل حد كبَت طريقة العصف الذىٍت من حيث إهنا طريقة للتفكَت اجلماعي كتوليد األفكار اجلديدة، 
كلكنها ٗتتلف عن طريقة العصف الذىٍت ُب أف األفراد ادلشاركُت ُب اجللسة ال يعرفوف طبيعة ادلشكلة فيما عدا قائد 

 اجللسة.  
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  Discovery Learning علم باالكتشافاستراتيجية الت -5
كىى طريقة تعتمد على النشاط الذاٌب التلقائي للمتعلم كاستخداـ اسًتاتيجيات التدريس اليت تعتمد على االكتشاؼ 
كاللعب كإجراء التجارب العلمية كاألشياء كاألدكات ُب البيئة كاستخدامها للتوصل  إذل ادلعارؼ كاكتساب ادلهارات 

 كيكوف للمعلم دكر كبَت ُب استخداـ ىذه االسًتاتيجية من أجل تنمية القدرات االبتكارية لدل ادلتعلم.  كاالٕتاىات، 
كيعتمد أسلوب التعلم باالكتشاؼ على استخداـ االستقراء حيث يقدـ ادلعلم للطالب رلموعة من األمثلة الدالة على 
، كمن خبلؿ عملية االستقراء يكتشف الطالب ادلفهـو أك القاعدة ادلراد تعلمها دكف أف يشَت ادلعلم إذل ادلفهـو أك  ادلفهـو

 (. 55، 54، 5110القاعدة بطريقة صرػلة )شقَت، 
كيؤدل التعلم باالكتشاؼ إذل اكتساب الدارس الثقة بالنفس، كإثارة الدافعية الذاتية للمتعلم كتنمية ابتكاريتو كغلعلو مفكران 

 ناقدان.  
كىناؾ عبلقة كثيقة بُت طريقة التعلم باالكتشاؼ كطريقة حل ادلشكبلت، فقد غلمعهما زلور كاحد كىو تنمية مهارات 

 التفكَت االبتكارل، كمهارة حل ادلشكبلت، كالوصوؿ إذل حلوؿ ألم مشكبلت جديدة ُب ادلستقبل.  
ل ادلشكبلت، فادلفاىيم اليت يتعلمها الفرد كمن جهة أخرل فقد تبٌت طريقة التعلم باالكتشاؼ على استخداـ طريقة ح

ليست إال ألفاظان رلردة غَت ذات معٌت إال إذا استطاع ادلتعلم اكتشافها بنفسو، كلن يتسٌت ذلك إال إذا مارس حل 
 (. 56، 5110ادلشكبلت )شقَت، 

  Self - Learning استراتيجية التعلم الذاتي -6
ى النفس ُب عملية التعلم مع توفَت قدر من التوجيو يتناسب مع قدرات تقـو ىذه الطريقة على مبدأ االعتماد عل

 كاستعدادات كل متعلم.  
فغالبان يفضل الطبلب ادلوىوبوف االعتماد على ذكاهتم ُب تعلمهم كاستخداـ رلاالت التعلم الذاٌب كالتعليم ادلربمج كالتعليم 

ذلك ألف التعليم الذاٌب غالبان ما يشبع لديهم السرعة ُب التعلم ف بالفيديو، كاحلاسوب، كالدكائر التليفزيونية. .. اخل.  ك 
 (. 595، 0664كالتقدـ ُب إصلازىم كفق ادلعدؿ الذم تسمح بو قدراهتم كإمكاناهتم )زحلوؽ، 

ية كبذلك تعد ىذه االسًتاتيجية من االسًتاتيجيات الًتبوية الناجحة ُب الوفاء باحتياجات ادلوىوبُت ُب اجملاالت األكادؽل
( على أف التعلم الذاٌب 0646) Huber & Tifeinerكغَت األكادؽلية، كقد أكدت على ذلك دراسة ىوبر كتيفينر 

الذم ًب تطبيقو على ادلوىوبُت كادلتفوقُت قد أسهم بدرجة كبَتة ُب تنمية مهارات التفكَت االبتكارل  (PTCP)لربنامج 
 (. 52، 5110عندىم )شقَت، 

  Systemic Approach  المنظومى استراتيجية المدخل -7
كيصد بادلػدخل ادلنظػومى أنػو يػتم دراسػة ادلفػاىيم كادلوضػوعات مػن خػبلؿ منظومػة متكاملػة تتضػح فيهػا كافػة العبلقػات شلػا 

 غلعل الطالب قادران على ربط ما سبق دراستو مع ما سوؼ يدرسو ُب أم مرحلة من مراحل الدراسة.  
كىذا ادلػدخل يلػىب احتياجػات ادلوىػوبُت كينمػى قػدراهتم كمػواىبهم، حيػث إف دراسػة الطػبلب هبػذا ادلػدخل سػيحقق لػديهم 
البنائية ادلعرفية، كيكوف لديهم القدرة على التنبؤ بادلستقبل بفكر منظومى شامل، األمر الذم يرفع مسػتول التعلػيم كالػتعلم 
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فة اإلبداع عند ىؤالء الطبلب ادلوىوبُت بدالن من ثقافة التذكر كاحلفظ اليت تسود بػُت إذل ادلستويات العليا للتعلم، كٖتل ثقا
 غالبية الطبلب العاديُت. 

 أسلوب التشبي  والتمثيل: .7
يقصد بو البحث عن عنصر مشًتؾ بُت أمر نعرفو كأمر ال نعرفو، كما يقصد بو تشبيو شيء يراد بياف حسنو أك قبحو 

حقارتو كتشبيو اٗتاذ ادلشركُت أكلياء من دكف اهلل بالعنكبوت تصنع بيتا، كأيضان مقارنة  بشيء مألوؼ حسنو أك معركؼ
الدين  (: كقولو تعاذل: " 515، 0659حاؿ من األحواؿ ْتاؿ أخرل مع كجود جامع بينهما لبياف الفارؽ )النحبلكم، 

نوا شلا نزؿ على زلمد كىو احلق من رهبم كفر عن كفركا كصدكا عن سبيل اهلل أضل أعماذلم، كالذين أمنوا كعملوا الصاحلات كأم
سيئاهتم كأصلح باذلم، ذلك بأف الذين كفركا اتبعوا الباطل كأف الذين أمنوا اتبعوا احلق من رهبم كذلك يضرب اهلل للناس أمثاذلم" 

فريقُت أف كبلعلا أم يبُت أصوذلم، فالكافر ػلبط عملو، كادلؤمن يغفر خطأه، فاجلامع بُت ال(، 9-0آية –)سورة زلمد 
بشر، كقد كىبو اهلل عقبلن كأرسل إليو رسوالن،  مع ىذا التماثل كاف الفارؽ كبَتان من حيث النتائج ألف كل منهما سلك 
طريقان مغايران، كاٗتذ أسبابان مباينة دلا سلكو كاٗتذه اآلخر، كنظران ألعلية ىذا األسلوب سوؼ تستنتج الدراسة ادلضامُت 

 كن ادلعلم من تنمية التفكَت اإلبداعي من خبلؿ ادلصادر التالية:الًتبوية اليت ٘ت
  اإلقناع بفكرة من األفكار كاليت تصل باإلنساف إذل إقامة مرتبة احلجة الربىانية ادللزمة اليت تفيد اليقُت كما ُب قولو

ىا أكؿ مرة كىو بكل تعاذل: "كضرب لنا مثبلن كنسى خلقو قاؿ من ػلِت العظاـ كىى رميم، قل ػلييها الذم أنشأ
خلق عليم، الذم جعل لكم من الشجر األخضر ناراى فإذا انتم منو توقدكف، أك ليس الذم خلق السموات كاألرض 

(، فهذه اآليات تعقد ادلشاهبة إلقناع 50– 45بقادر على أف ؼللق مثلهم بل كىو اخلالق العليم" )سورة يس آية 
 حسن صورة كأسلم تقرير.اإلنساف  بفكرة نشأة اخللق كإعادتو ُب أ

  تقريب ادلعاشل باإلشارة إذل أمور حسية بشرح أفكار زلددة تصل إذل مدارؾ الناس ٔتختلف فئاهتم كَب ذلك قولو
تعاذل: "ضرب اهلل مثبل عبدا شللوكان ال يقدر على شيء كمن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منو سرا كجهرا ىل 

علموف، كضرب اهلل مثبل رجلُت أحدعلا أبكم ال يقدر على شيء كىو كل على يستوكف احلمد هلل بل أكثرىم ال ي
، 42مواله أينما يوجهو آليات ٓتَت ىل يستوم ىو كمن يأمر بالعدؿ كىو على صراط ادلستقيم" )سورة النحل آية 

إذ يسول بينهما (،  كيتضح من قولو تعاذل أف التشبيو األكؿ من قبيل التمثيل ىو تشبيو حاؿ من يعبد األصناـ، 43
ًن حسنان كعلا ال  ًن كبُت اخلبلؽ العليم، ْتاؿ من غلعل العبد ادلملوؾ الذم ال يقدر على شيء ْتاؿ من رزقو اهلل رزقاى
يستوياف حاالن كشأنان، كالنتيجة ال يستوم صنم ال يقدر على شيء باهلل تعاذل الذم ؽللك الوجود كلو، كىو على كل 

بُت حاؿ ادلشركُت ُب تسويتهم بُت اهلل القادر كاحلجر الذم ال يضر كال ينفع كحاؿ  شيء قدير، كَب التشبيو الثاشل
من يسول بُت رجل أبكم كىو كل، كبُت رجل ينطق باحلكم كمقيم العدؿ ال يستوياف، فبل تصح عبادة األكثاف 

 (. 025، 024، 5113كتسويتها )علي، 
 نتائج الىت ال يصرح القرآف هبا ُب كثَت من األحياف بل يشَت يدرب عقل اإلنساف على تذكر مقدماتو، كالتوصل إذل ال

إليها كيًتؾ للعقل معرفتها كذلك َب قولو تعاذل: "أنزؿ من السماء ماء فسالت أكدية بقدرىا فاحتمل السيل زيادان رابيان 
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ابوا لرهبم احلسٌت كالذين كشلا يوقوف عليو َب النار ابتغاء حلية أك متاع زبد مثلو كذلك يضرب اهلل األمثاؿ للذين استج
ذلم يستجيبوا لو لو أف ذلم ما ُب األرض مجيعا كمثلو معو الفتدكا بو أكلئك ذلم سوء احلساب كمأكاىم جهنم كبئس 

(، فعندما ضرب اهلل ُب ىذه اآلية مثبلن للحق كالباطل كصف ادلشبو بو )ادلاء، 04،05ادلهاد")سورة الرعد آية 
لناس فيمكث ُب األرض، كما يذىب جفاء ٍب اكتفى باإلشارة سريعة  إذل النتيجة، كىى  كالسيل، كالزبد، كما ينفع ا

كذلك يضرب اهلل احلق كالباطل، كترؾ العقل يكتشف أف احلق يبقى كأف الباطل   يذىب جفاء، كما يذىب الزبد 
رت إليها اآلية، كقد يشعر بعد انتهاء السيل، كيشعر اإلنساف بلذة الظفر بالوصوؿ إذل اكتشاؼ    احلقيقة اليت أشا

 (.49بلذة ادلفارقة كالسخرية بالباطل، كما ُب ادلثل " إف الذين تدعوف من دكف اهلل لن ؼللقوا ذبابا " )سورة احلج آية 
  تدرب عقل ككجداف اإلنساف على ادلقارنة بُت األفعاؿ ادلقززة كاألفعاؿ اخلَتة، حيث يصل إذل نتيجة مهمة ىي

تزاز بالوالء هلل جملرد شعور ادلؤمن باخلبلص شلا كقع فيو ىؤالء، كالًتفع عن أصوذلم ٔتا ىداه اهلل إليو، اإلؽلاف باهلل كاالع
كذلك ُب قولو تعاذل: "كمثل احلمار ػلمل أسفارا بئس مثل القـو الذين كذبوا بآيات اهلل كاهلل ال يهدل القـو 

أفصح   من نطق بالضاد، كشلا أكرده أبو داكد عن  –سلم (، كالنيب صلى اهلل عليو ك 2)سورة اجلمعة آية   الظادلُت"
أنس رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم مثل ادلؤمن الذل يقرأ القرآف مثل األترجة، رػلها 
طيب، كطعمها طيب، كمثل ادلؤمن الذم ال يقرأ القرآف كمثل الثمرة طعمها طيب، كال ريح ذلا، كمثل الفاجر الذم 
يقرأ كمثل الرػلانة، رػلها طيب كطعمها مر، كمثل الفاجر الذم ال يقرأ القرآف كمثل احلنظلة طعمها مر، كال ريح ذلا، 
"كمثل اجلليس الصاحل كمثل صاحب ادلسك، إف دل يصبك منو شي أصابك من رػلو، كمثل جليس السوء كصاحب 

كيتضح من التشبيو، كالتمثيل النبوم تدريب   الكَت )لدل احلداد( إف دل يصبك من سواده أصابك من دخانو"،
 العقل على ادلقارنة، كادلفاضلة للوصوؿ إذل احلقائق كادلفاىيم الصائبة اليت تفيده ُب الدنيا كاآلخرة.

كىذا األسلوب يساعد ادلعلم على تقريب موضوع الدرس إذل أذىاف التبلميذ، كذلك عن طريق ضرب األمثلة كالتشػبيهات 
تعريف اجملرد بعظمة كقدره اهلل، كيؤكدا أبن مجاعة علػى أعليػة ىػذا األسػلوب ُب تنميػة التفكػَت اإلبػداعي حيػث كصوالن إذل ال

يقوؿ: )السعي الدءكب ُب تقريب ادلعاشل  من غَت استطرادات ال ػلتملهػا ذىػن الطالػب، كيكػرر ادلعػٌت كالشػرح دلػن يلمػس 
لعلػل كيػذكره مػا يكػوف بػُت ادلسػائل مػن أكجػو تشػابو أك اخػتبلؼ( بطء تعلمو، كػلرص علػى إيػراد األدلػة علػى مػا يقػوؿ، كا

 ( 035، 5113)علي، 
 (:Inductiveأسلوب االستقرا  ) .8

 ,Richard E.Mayer, 1983كىو أسلوب يبدأ بدراسة اجلزئيات ليخرج منها بنظرية عامة ٗتضع ذلا اجلزئيات )
كأمثلتو كتفاصيل ادلعلومات اليت  ػلتويها، كتستقرئها (، كمسيت ىذه الطريقة بذلك ألهنا تستقصى أجزاء الدرس، 81

لتستخرج منها خبلصة الدرس، كتستنبط قاعدتو اليت تنتظم تلك األجزاء كالتفاصيل، ككاف يطلق عليها الطريقة احلوارية أك 
ريب ىي توليد ىذه السقراطية نسبة إذل الفيلسوؼ اليوناشل سقراط الذم كاف يقوؿ: "إف العقوؿ حبارل باحلقائق، كمهمة ادل

 (. ككذلك مسيت بطريقة ىربرت.023، 0620احلقائق )احلصبلم، 
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كللقرآف الكرصل أسلوبو ادلعجز ُب الشرح كالتوضيح كادلناقشة عن طريق االستقراء بصورة ادلتعددة، كذلك ألف ادلسلم دائمان 
و عن طريق اإلؽلاف باهلل سبحانو كتعاذل  كأبدان يبحث عن ادلبدأ األساسي َب العقيدة اإلسبلمية، كيستطيع أف يصل إلي

كمفهـو رئيسي، كما ينبثق عنو من مفاىيم  فرعية، فهو يتأمل ادلخلوقات على اختبلؼ أنواعها، كيدرس كيفية تركيبها ٍب 
بيو آزر كإذ قاؿ إبراىيم أليتدرج من اجلزئيات إذل الكليات، كالذم يتمثل ُب اإلؽلاف باهلل عز كجل، قاؿ تعاذل: كقاؿ تعاذل: "

أتتخذ أصناما آذلة إشل أراؾ كقومك ُب ضبلؿ مبُت ككذلك نرل إبراىيم ملكوت السموات كاألرض كليكوف من ادلوقنُت فلما جن 
عليو الليل رأل كوكب قاؿ ىذا رىب فلما أفل قاؿ ال أحب اآلفلُت، فلما رأل القمر بازغا قاؿ ىذا رىب فلما أفل قاؿ لئن دل يهدسل 

لقـو الضالُت، فلما رأل الشمس بازغة قاؿ ىذا رىب ىذا أكرب فلما أفلت قاؿ يا قـو إشل برئ شلا تشركوف إشل رىب ألكونن من ا
فمن خبلؿ قولو تعاذل (،  46 -41)سورة األنعاـ آية " كجهت كجهي للذم فطر السموات كاألرض حنيفا كما أنا من ادلشركُت 

 لنحو التارل:تستنتج الدراسة خطوات الطريقة االستقرائية على ا
  الدرس: كذلك عن طريػق عنصػرين العنصػر األكؿ أف تكػوف ادلقدمػة مشػوقة، العنصػر الثػاشل أف تػربط ادلعلومػات السػابقة

كادلعلومات اجلديدة بصورة طبيعيػة، ككفقػان ذلػذه اخلطػوات يبػدأ الػدرس ٔتقدمػة عػن أف اهلل عػز كجػل خلػق اإلنسػاف علػى 
كالفقػػَت كالعػػادل كاجلاىػػل، كالقػػول كالضػػعيف كادلعػػاَب كادلبتػػل كالعبقػػرم الفطػػرة الػػيت فطػػر اهلل النػػاس عليهػػا ليػػؤمن بػػو الغػػٌت 

كالعػادم، كمحلػو برسػالة تبليػػغ الػدعوة ألىلػو كقومػو فمػػا مػن أمػة إال كبعػػث فيهػا اهلل عػز كجػل رسػػوال ينػذر كيبشػر، فمػػن 
كإذ قػاؿ إبػراىيم ألبيػو " خبلؿ ىذه ادلقدمة يستنتج الطبلب موضػوع الػدرس "دعػوة إبػراىيم عليػو السػبلـ لوالػده كقومػو " 

 ".آزر أتتخذ أصناما آذلة إشل أراؾ كقومك ُب ضبلؿ مبُت
  " :أتتخذ أصػناما آذلػةالطبلب: باستخداـ السبورة كوسيلة توضيحية، كاليت تتمثل ُب بياف احلق من الضبلؿ بقولو تعاذل 

" ْتكمػة اهلل، ٍب تتبػع إبػراىيم وقنُتليكوف مػن ادلػ"، ٍب كشف اهلل عز كجل إلبراىيم ملكوت السموات كاألرض كذلك " 
 ". رأل القمر بازغا"، " رأل كوكبالدالئل كجود اهلل " 

  الػػربط: هتػػدؼ ىػػذه اخلطػػوة إرل ربػػط احلقػػائق اجلزئيػػة مػػع بعضػػها الػػبعض، أك أظهػػار العبلقػػات بينهػػا عػػن طريػػق مناقشػػة
همها، كالػيت تتمثػل ُب مناقشػة ادلعلػم لطبلبػو عػن احلقائق اجلزئية، كإثارة األسئلة كي ٘تكن اجلميع من مناقشة األمثلة كف

)آزر(، كقومو الػذين يعبػدكف األصػناـ كالكواكػب، ككيػف أراد إبػراىيم عليػو السػبلـ أف ينبػو أبػاه كمػن معػو إذل ضػبلذلم، 
 كيرشػػدىم إذل احلػػق بطريػػق النظػػر كاالسػػتدالؿ، كيعػػرفهم أف النظػػر الصػػحيح يػػؤدل إذل أال يكػػوف شػػيئان منهػػا إذلػػان، كأف
كراءىا زلدثان أحػدثها كمػدبران دبػر طلوعهػا كأفوذلػا كانتقاذلػا كمسػَتىا، كبعػد ىػذه ادلناقشػة مػع الطػبلب تػأتى مرحلػة إلقػاء 
بعض األسئلة ليصل مػن خبلذلػا إذل النتيجػة أك التعمػيم مػا احلكمػة مػن كراء توجيػو اهلل عػز كجػل إلبػراىيم عليػو السػبلـ 

 اخللق كغرائب ادللكوت ؟. دلعرفة ما ُب السموات كاألرض من عجائب
  التعمػػػيم: كهتػػػدؼ ىػػػذه اخلطػػػوة إذل الوصػػػوؿ إذل النتػػػائج أك القواعػػػد مػػػن خػػػبلؿ الػػػربط بػػػُت احلقػػػائق اجلزئيػػػة، فمػػػن ىػػػذه

القواعػػػد إف اهلل دائػػػم ال يغيػػػب، كمػػػا تغيػػػب الكواكػػػب، أف اذلدايػػػة بيػػػد اهلل كحػػػده، إؽلػػػاف إبػػػراىيم عليػػػو السػػػبلـ كقومػػػو، 
، اهلل خػالق كػل شػيء، فػاطر السػموات كاألرض، كلػيس سللوقػان مثػل التصور الصادؽ الفطرم لئلؽلاف، اليقُت بوجػود اهلل
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الكواكب كالقمر كالشمس، فبل تدركو األبصار كىو يدرؾ األبصار، كىو اللطيف اخلبَت، كال يستوم مػن ؼللػق كمػن ال 
 ؼللق. 

 كمنهػػػا: االلتػػػزاـ التطبيػػػق: هتػػػدؼ ىػػػذه اخلطػػػوة فهػػػم القاعػػػدة كحفظهػػػا، ٍب التػػػدريب عليهػػػا كتطبيقهػػػا ُب حياتػػػو اليوميػػػة ،
بالشعائر كما أمػر هبػا اهلل التػزاـ إؽلػاف كخشػوع كذكػر اهلل سػبحانو كتعػاذل كتػذكَت، كتوبػة كاسػتغفار، ٍب التػدريب ادلسػتمر 

( 955، 5111علػػى دراسػػة الواقػػع كرده إذل منهػػاج اهلل ردا أمينػػان، كمػػن الوسػػائل الػػيت ٖتقػػق ىػػذه اخلطػػوات )النحػػوم، 
، التػػزاـ حسػػن اإلرادة اإلؽلانيػػة ُب  كػػل نشػػاط ػلتػػاج إذل إرادة، لتػػوفَت اإلشػػراؼ كادلراقبػػة كادلتابعػػة ىػػي: االلتػػزاـ ٔتػػنهج اهلل

كالتنسيق، التزاـ هنج الًتبية اإلسبلمية، كمناىجها اليت توفر متابعة للمسلم مدل احلياة، كتوفر لو الغذاء ادلبلئم ادلستمر، 
إذل توجيػػو ادلػػتعلم للبحػػث مػػن اجلزيئػػات للوصػػوؿ إذل حكػػم عػػاـ أك  كنسػػتنتج شلػػا سػػبق أف الطريقػػة االسػػتقرائية هتػػدؼ

 قاعدة مهمة. 
كقد استخدـ الرسوؿ  صلى اهلل عليو كسلم  ىذه الطريقة ُب تعليمو أحد الصحابة، فعن أىب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ 

أسػػود، كىػػذا تعػػريض مػػن الرجػػل بنفػػي  اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم جػػاءه أعػػرايب فقػػاؿ يػػا رسػػوؿ اهلل، إف امػػرأٌب كلػػدت غبلمػػان 
قاؿ: فأسل كاف الولد كبقذؼ زكجتو، فقاؿ ىل لك من إبل، قاؿ نعم. قاؿ ما ألواهنا، قاؿ: محر قاؿ: فيها أكرؽ ؟ قاؿ نعم 

ذلػػك قػػاؿ: أراه عػػرؽ نزعػػو. قػػاؿ: فلعػػل ابنػػك ىػػذا نزعػػة عػػرؽ، فالرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم بطريقػػة اسػػتقرائية كبأسػػلوب احلػػوار 
كقػد أكػد  (،3514توصل    مػع األعػرايب إذل نفػى التهمػة عػن الزكجػة، كإثبػات النسػب للولػد كطمأنػة الرجػل )البخػارم، د.ت، 

ابن خلدكف على أعلية أتباع ادلعلم الطريقة االستقرائية ُب التعلػيم، كذلػك ُب قولػو: " إف طريقػة التعلػيم غلػب أف تسػَت كفقػان 
بػدأ بػإدراؾ ادلسػائل، كأسسػها كيتػدرج بعػد ذلػك إذل إدراؾ األكثػر تعقيػدان أنػو األكثػر، لتدرج عمل العقل البشرل، فالعقل ي

 كىكذا على ذلك فإف طريقة التعلم ينبغي أف ٘تر باخلطوات التالية:
  ادلعلومات العامة البسيطة اليت ٖتصى ادلوضوع الذم ىو بصػدد دراسػتو  مػع مراعػاة كػوف ىػذه  –يدرس الطالب مبدئيا

اسػػبة للمسػػتول العقلػػي للطالػػب حػػىت ال تكػػوف فػػوؽ قدرتػػو علػػى اإلدراؾ، كىكػػذا يصػػل الطالػػب إذل أكؿ ادلعلومػػات من
مستول لعملية التعلم كأبسط، كعندئذ ػلصل لو ملكو ُب ذلك العلم إال أهنا جزئية كضعيفة " كأعتربىػا خطػوة ٘تهيديػة 

 للخطوة التالية.
  علػػى مسػػتول أعلػػى مػػن ادلسػػتول الػػذم قدمػػو ُب اخلطػػوة األكذل، يعػػود ادلعلػػم فيقػػدـ للطالػػب ذ نفػػس ادلعلومػػات ثانيػػة

فيأخػػذ النقػػاط ادلختلفػػة ُب الػػدرس بالشػػرح كالبيػػاف البعيػػدين عػػن اإلمجػػاؿ، كىكػػذا يصػػل بػػادلتعلم إذل مسػػتول أعلػػى مػػن 
 اإلدراؾ " فتجود ملكتو ".

  ُب جوانبػو، كمػدققان ُب البحػث فيػو " فػبل كُب ادلرة الثالثة يعػود ادلعلػم لتػدريس ادلوضػوع دراسػة مستفيضػة شػاملة متعمقػان
يػػػًتؾ عويصػػػان كال مبهمػػػان كال مغلقػػػان إال أكضػػػحو كفػػػتح لػػػو مقفلػػػو، فػػػيخلص مػػػن الفػػػن كقػػػد اسػػػتوذل علػػػى ملكتػػػو )علػػػي، 

5113 ،939.) 
العديػدة،  كما اتفق ابػن عبػد الػرب القػرطيب مػع ابػن خلػدكف ُب أعليػة الطريقػة االسػتقرائية ُب التعلػيم بقولػو "العلػم لػو تفرعاتػو

(، ككػػذلك ادلػػاكردم "أعلػػم أف للعلػػـو أكائػػل 56كاألفضػػل للمػػتعلم أف يتبعهػػا علػػى مراحػػل ال مجلػػة كاحػػدة )اخلػػورل، د.ت، 



 

 الجراري  عطيه سمران سلىي أ.                                   إلابداعية قدراتهم وثنمية املىهىبين احتياجات ثلبية في املعلم دور 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الح 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

330 

تػؤدل إذل أكاخرىػا كمػػداخل تقضػى إذل حقائقهػػا فليبتػدئ طالػػب العلػم بأكائلهػػا لينتهػي إذل أكاخرىػػا كٔتػداخلها ليفضػػى إذل 
ؿ كال احلقيقػة  قبػل ادلػدخل فػبل يػدرؾ اآلخػر، كال يعػرؼ احلقيقػة ألف البقػاء علػى غػَت حقائقها، كال يطلب اآلخر قبل األك 

(، كمػا يؤكػد علػى أعليػة ىػذه الطريقػة الغػزارل بقولػو: إف 912، 5119أس ال يبٌت كالثمر من غَت غرس ال غلٌت" )مرسػي، 
العقلػي، كتنفػر مػن العلػم، ؤدل إذل ارتباكو أكؿ كاجبات ادلرىب أف يعلم الطفل ما يسهل عليو فهمو ألف ادلوضوعات الصعبة ت

كيطالب ادلعلم أال ؼلوض ُب العلم دفعة كاحدة بل يتدرج فيو مػع مراعػاة الًتتيػب كيبتػدئ بػاألىم، ككػذلك ال ؼلػوض ُب علػم إال بعػد 
 (.44، 5119أف يستوَب ما قبلو فالعلـو مرتبة ترتيبان ضركريا كبعضها طريق بعض )مرسي، 

 التوصيات:
 توفَت الدعم ادلادم كادلعنوم البلـز لرعاية ادلوىوبُت.ضركرة  .0
عمل برامج تنموية مستمرة للمعلمُت لتمكينهم من رعاية ادلوىوبُت كتنمية قدراهتم اإلبداعية حسب ادلراحل التعليميػة  .5

 ادلختلفة.
 االستفادة من خربات بعض الدكؿ ادلتقدمة ُب رلاؿ رعاية ادلوىبة كاإلبداع. .9
اجملتمعػػي بأعليػػة ادلوىبػػة كاإلبػػداع عػػن طريػػق عقػػد النػػدكات كادلػػؤ٘ترات ادلسػػهمة ُب ذلػػك ٔتػػا يضػػمن  ضػػركرة رفػػع الػػوعي .1

 مساعلة اجملتمع احمللي ُب توفَت متطلبات رعايتهم.
ضركرة تطوير ادلنػاىج كادلقػررات الدراسػية بادلراحػل التعليميػة ادلختلفػة ٔتػا يتماشػى مػع متطلبػات تنميػة كتعزيػز القػدرات  .2

 لدل الطبلب. اإلبداعية
 المقترحات:

 برنامج مقًتح لرعاية ادلوىوبُت بادلرحلة االبتدائية. .0
 معوقات اإلبداع كادلوىبة بادلرحلة الثانوية كآليات التغلب عليها من كجهة نظر ادلعلمُت. .5
 الثقة بالنفس كعبلقتها بادلوىبة كاإلبداع لدل طبلب ادلرحلة ادلتوسطة ُب ضوء بعض ادلتغَتات. .9
 ادلناىج الدراسية ُب تعزيز ادلوىبة كاإلبداع لدل الطلبة ادلوىوبُت بادلرحلة الثانوية.دكر  .1
 دكر مديرم ادلدارس الثانوية ُب تنمية ادلوىبة كاإلبداع لدل طبلهبم من كجهة نظرىم كآليات تعزيزه. .2
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 المراجي
 .910-912(، 5)3نفسية، (. الكمالية العصابية كالكمالية السوية، دراسات 0663أباظو، آماؿ. )

دل العػػػػريب. مركػػػػز اإلمػػػػارات للدراسػػػػات كالبحػػػػوث (. التنميػػػػة كىجػػػػرة األدمغػػػػة ُب العػػػػا5110) .إبػػػػراىيم، الصػػػػوُب الشػػػػيباشل
 اإلسًتاتيجية، أبو ظيب.

(. منػػػػاىج تعلػػػػيم ذكل االحتياجػػػػات اخلاصػػػػة ُب ضػػػػوء متطلبػػػػاهتم اإلنسػػػػانية كاالجتماعيػػػػة 5119إبػػػػراىيم، رلػػػػدل عزيػػػػز. )
 كادلعرفية، القاىرة، مكتبة األصللو ادلصرية.

 (. التدريس اإلبداعي كتعلم التفكَت. القاىرة: عادل الكتب5112إبراىيم، رلدم عزيز. )
 6، ادلؤ٘تر القومي للموىوبُت ادلنعقد بتاريخ "ادلوىبة كادلوىوبُت، إشكالية ٖتديد ادلفاىيم " (.5111إبراىيم، نادية حسن. )

 .، القاىرة، كزارة الًتبية كالتعليماسات كالبحوث، اجمللد الثالث، الدر 5111أبريل 
كادلتفوقػػػػوف ذكك االحتياجػػػػات اخلاصػػػػة"، كرقػػػػة عمػػػػل مقدمػػػػة إذل ادلػػػػؤ٘تر العلمػػػػي  (. "ادلوىػػػػوبُت5115أمحػػػػد، شػػػػكرم سػػػػيد. )

،  5115( ديسػػمرب 02-01اخلػػامس، تربيػػة ادلوىػػوبُت كادلتفػػوقُت ادلػػدخل إذل عصػػر التميػػز كاإلبػػداع ُب الفػػًتة مػػن )
 جامعة أسيوط. -كلية الًتبية 

ادلوىػػوبُت كرعػػايتهم، الريػػاض، السػػعودية: مدينػػة ادللػػك عبػػد (. برنػػامج الكشػػف عػػن 5111آؿ شػػارع عبػػد اهلل، كآخػػركف. )
 العزيز للعلـو كالتقنية.

(. فاعليػػة برنػػامج إثرائػػي قػػائم علػػى بعػػض القضػػايا ادلثػػَتة للجػػدؿ ُب تنميػػة مهػػارات التفكػػَت 5113اإلمػػاـ، زلمػػد صػػاحل. )
 .30-51(، 53)4الناقد كاالبتكارم لدل الطلبة ادلتفوقُت. رللة الطفولة العربية، 

مفػػػاىيم ُب ادلوىبػػػػة كاإلبػػػػداع كعبلقتهمػػػا بالبعػػػػد احلضػػػػارم ُب ضػػػوء نظػػػػاـ اإلسػػػػبلـ (. 5109باحػػػارث، عػػػػدناف حسػػػػن. )
 ، اجلزء األكؿ، أكتوبر.022الًتبوم، رللة الًتبية، كلية الًتبية، جامعة األزىر، العدد 

عيػػة كعبلقتهػػا بػػاألداء الػػوظيفي دلػػديرم (. القػػدرات اإلبدا5101ْتػػر، يوسػػف عبػػد عطيػػة، كالعجلػػة، توفيػػق عطيػػة توفيػػق. )
 القطاع العاـ "دراسة تطبيقية على ادلديرين العاملُت بوزارات قطاع غزة"، اجلامعة اإلسبلمية، غزة.

 القاىرة، دار الرياف للًتاث.  5البخارم، زلمد بن إمساعيل. )د.ت(. اجلامع الصحيح،  مطبوع مع شرحو فتح البارم، ط
(. كلنػػا مبػػدعوف كلكػػن. القػػاىرة: مركػػز اخلػػربات ادلهنيػػة لػػئلدارة 5113القرشػػي، ليلػػى بنػػت حسػػن. )توفيػػق، عبػػد الػػرمحن؛ 

 ٔتيك.
 (. أساليب الكشف عن ادلوىوبُت، دار الفكر.عماف:األردف5105جركاف، فتحي. )

قػػوانُت كسياسػػات دلراجعػػة للطلبػػة ادلتفػػوقُت عقليػػان: دعػػوة (. أعليػػة التسػػريع األكػػادؽلي 5100جػػركاف، فتحػػي عبػػد الػػرمحن. )
-http://jarwan، مركػػػػػػػػػػػػز جػػػػػػػػػػػػركاف للتػػػػػػػػػػػػدريب كاالستشػػػػػػػػػػػػارات، عىمػػػػػػػػػػػػاف، متػػػػػػػػػػػػاح ُب )التعلػػػػػػػػػػػػيم العربيػػػػػػػػػػػػة

center.com/ .) 
 .دار الفكراألردف:  ،عٌماف ،أساليب الكشف عن ادلوىوبُت كرعايتهم. (5115فتحي. ) ،جركاف

 األردف: دار الفكر.، عٌماف، 9(. ادلوىبة كالتفوؽ كاإلبداع، ط5115جركاف، فتحي. )
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سػبل مواجهتهػا مػن ك عوقات تنمية اإلبداع لطفل مػا قبػل ادلدرسػة "م  (.5105) .احلمداشل كربيعة مانع أسعد لمجيل، سر 
 األردف. ،01عدد خاص، رللد  رللة جرش للبحوث كالدراسات، ." ادلنظور اإلسبلمي ُب ظل ٖتديات العودلة

 بويات ادلخ البشرم، عٌماف، األردف: دار الفكر.تر ، (5119زلمد. ) ،حسُت
 .،  بَتكت، لبناف، دار الكشاؼ للنشر كالطباعة كالتوزيع2(. دركس ُب أصوؿ التدريس، ط0620احلصرم، ساطح. )
النسػخة )أ( علػى ادلنطقػة الغربيػة ُب  -ىػ(. " تقنُت اختبػار تػورانس للتفكػَت االبتكػارم اللفظػي 0101) .خاف، زلمد محزة

 (. جامعة أـ القرل، مكة ادلكرمة. 9رللة جامعة أـ القرل للبحوث العلمية. العدد ) .ادلملكة العربية السعودية "
اتيجي كالتفكػػػَت اإلبػػػداعي. اجليزة:مركػػػز اخلػػػربات ادلهنيػػػة (. التخطػػػيط االسػػػًت 5104خػػػرباء مركػػػز اخلػػػربات ادلهنيػػػة لػػػئلدارة. )

 ٔتيك. -لئلدارة
 اخلورل، عبد البديع عبد العزيز. )د.ت(. الفكر الًتبوم ُب األندلس، القاىرة، دار الفكر العريب.

 (. اإلبداع اإلدارم. عماف: دار أسامة للنشر كالتوزيع. 5102خَت اهلل، مجاؿ أنيس. )
 دار الراية للنشر كالتوزيع.، عماف، (. إدارة اإلبداع كاالبتكارات5105) خَتم، أسامة زلمد.

(. تعلػػيم ادلوىػػوبُت كادلتفػػوقُت. ترمجػػة:عطوؼ زلمػػود ياسػػُت .ادلركػػز العػػريب للتعريػػب كالًتمجػػة كالتػػأليف 5110ديفيػػز كرصل. )
 كالنشر، دمشق، سوريا

. إرشػاد ذكم احلاجػات اخلاصػة كأسػرىم. عٌمػاف، األردف: (5101الرػلاشل، سليماف كالزريقات، إبراىيم كطنوس، عػادؿ. )
 دار الفكر.

ادلؤ٘تر العلمي الثاشل، الطفل العريب ادلوىوب: اكتشافو  ،(. "اسًتاتيجيات العناية باألطفاؿ ادلوىوبُت"0664زحلوؽ، مها. )
، كليػػػػػة ريػػػػػاض األطفػػػػػاؿ، كزارة التعلػػػػػيم العػػػػػارل،  0664/  01/  51 - 59رعايتػػػػػو،  ُب الفػػػػػًتة مػػػػػن  -تدريبػػػػػو 
 القاىرة. 

(. درجػة شلارسػة معلمػي كمعلمػات الًتبيػة ادلهنيػة دلهػارات 5103الزند،  كليد خضر. الشنطاكم،  يوسػف عقيػل خطػار. )
امعػات العربيػة للًتبيػة التدريس اإلبداعية ُب ضوء اقتصاد ادلعرفة ُب األردف. جامعة دمشػق. سػوريا. رللػة اٖتػاد اجل

 .  919 -525(،  1،  )01كعلم النفس، 
ادلتفوقوف عقليا ذكك صعوبات التعلم،قضايا التعريف كالتشػخيص كالعػبلج.دار النشػر . (5115) .مصطفى فتحي الزيات،

 للجامعات ،القاىرة.
لتعليميػػػػة َب تػػػػدريس (. فعاليػػػػة اسػػػػتخداـ طػػػػريقيت حػػػػل ادلشػػػػكبلت كاأللعػػػػاب ا5112السػػػػحت، مصػػػػطفى زكريػػػػا أمحػػػػد. )

الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التفكَت اإلبداعي لدل تبلميذ الصف اخلامس من ادلرحلة االبتدائية، رسالة 
 ماجستَت " غَت منشورة "، كلية الًتبية، جامعة طنطا.

، دار الفكػػر للطباعػػة كالنشػػر (. مػػدخل إذل تربيػػة ادلتميػػزين كادلوىػػوبُت، الطبعػػة الثانيػػة، عمػػاف5111السػػركر، ناديػػا ىايػػل. )
 كالتوزيع. 
 .0665(. مدخل إذل تربية ادلتميزين كادلوىوبُت، عٌماف، األردف: 0665السركر، ناديا. )

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=499709
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=499709
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=499709
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 (. مدخل إذل تربية ادلتميزين كادلوىوبُت. عٌماف، األردف: دار الفكر.5115السركر، ناديا. )
 ، عٌماف، األردف: دار الفكر.5ة ذكم احلاجات اخلاصة، ط(. مقدمة ُب تعليم الطلب5116السركر، ناديا، كآخركف. )

(. ادلتفوقوف عقليا خصائصهم، اكتشافهم، تربيتهم، مشكبلهتم، 5110سليماف، عبد الرمحن سيد كأمحد، صفاء غازم. )
 مكتبة الزىراء، القاىرة، مصر

مشكبلهتم، القاىرة، مصر: مكتبة زىراء (. ادلتفوقوف عقليا: خصائصهم اكتشافهم تربيتهم 5111سليماف، عبد الرمحن. )
 الشرؽ.

(. إدراؾ ادلتفوقُت عقليا للضغوط كاالحًتاؽ النفسػي ُب الفصػل ادلدرسػي كعبلقتػو 0661السمادكشل، السيد عبد الرمحن. )
 .439-456(، 0ببعض ادلتغَتات، ادلؤ٘تر السنوم السادس لعلم النفس ُب مصر، )

(. دراسػػػػػة مقارنػػػػػػة لنظػػػػػػم تربيػػػػػػػة الطػػػػػبلب ادلوىوبيػػػػػن ُب  الواليػػػات ادلتحػػػػدة 5111شػػحاتة، عبػػد الباسػػػط زلمػػد ديبػػػاب. )
األمريكيػة ك أدلانيػا كإمكاف اإلفادة منها ُب مجهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة 

 سوىاج.
قمة ادلوىبة كالتفوؽ العقلي كاإلبداع، دار الفكر العريب، القاىرة، (. أطفاؿ عند ال5115الشربيٍت، زكريا كصادؽ، يسرية. )

 مصر
 (. رعاية ادلتفوقُت كادلوىوبُت كادلبدعُت، الطبعة الثانية، القاىرة، مكتبة النهضة ادلصرية. 5110شقَت، زينب زلمود. )

ل طػػبلب ادلرحلػػة الثانويػػة مػػن (. تصػػور مقػػًتح لتنميػػة التفكػػَت اإلبػػداعي لػػد5114الشػػنقيطي، زلمػػد حبيػػب اهلل زلمػػد. )
منظور الًتبية اإلسبلمية،رسالة دكتوراه، "غَت منشورة"  ادلملكة العربية السػعودية، كليػة الًتبيػة، جامعػة أـ القػرل، 

 قسم الًتبية اإلسبلمية كادلقارنة.
ب الضػػبط ادلدرسػػي ُب (. أظلػػاط التنشػػئة األسػػرية لػػدل طلبػػة ادلػػدارس الثانويػػة كعبلقتهػػا بأسػػالي5114الشػػوبكي، زلمػػود. )

منطقة الدماـ التعليمية ُب ادلملكة العربية السعودية، رسالة ماجستَت غَت منشػورة، جامعػة عٌمػاف العربيػة: عٌمػاف، 
 األردف.

كرقة عمل مقدمة إذل ادلؤ٘تر  ،" 5111أبريل  6(. "ادلؤ٘تر القومي للموىوبُت، القاىرة ُب 5111صاحل، مسعد أبو العبل. )
،  الدراسػػات كالبحػػوث، اجمللػػد الثالػػث، القػػاىرة، كزارة الًتبيػػة 5111أبريػػل  6وبُت ادلنعقػػد بتػػاريخ القػػومي للموىػػ

 كالتعليم.
(. ادلوىوبػوف، أسػاليب رعػايتهم كأسػاليب التػدريس ذلػم، ادلنصػورة، ادلكتبػة 5110الطنطاكم، رمضػاف عبػد احلميػد زلمػد. )

 العصرية. 
دلػػػدارس األساسػػػية ُب تنميػػػة اإلبػػػداع لػػػدل ادلعلمػػػُت مػػػن كجهػػػة نظػػػر (. دكر مػػػديرم ا5103الطيطػػػي،  مسػػػلم يوسػػػف. )

،  1مسػاعدم مػػديرم ادلػدارس،  األردف،  رللػػة جامعػػة القػدس ادلفتوحػػة لؤلْتػػاث كالدراسػات الًتبويػػة كالنفسػػية،  
(90  ،)900 - 113  
 . بَتكت: دار العلػػم للمبليُت.9(. اإلبػداع كتربيتػػو. ط0659) .عاقل، فاخػر
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مديريات  (. درجة شلارسة اإلبداع اإلدارم لدل القادة الًتبويُت ُب5109عبابنة، رامي زلمود، ك الشقراف، رامي ابراىيم. )
 ، يونيو .5، العدد 01الًتبية كالتعليم ُب زلافظة اربد، رللة العلـو الًتبوية كالنفسية، اجمللد 

 مية.مركز دراسات الوحدة العربية: بَتكت.(. تنمية التخلف كإدارة التن0664عبد الرمحن، أسامة. )
 القاىرة، دار الرشاد. ،األطفاؿ ادلوىوبوف ذكك اإلعاقات .(5112) عادؿ. ،اهلل عبد

(. اإلبػػداع ُب الًتبيػػة العربيػػة، ادلعوقػػات كآليػػات ادلواجهػػة، القػػاىرة، دار الثقافػػة للنشػػر 5111عبػػد ادلقصػػود، زلمػػد فػػوزم. )
 كالتوزيع.
 األردف عماف،  الدكلية للنشر، (. تربية ادلوىوبُت كادلتفوقُت. دار الثقافة للنشر كالتوزيع كالدار5111) العزة، سعيد حسٍت.
العزيػز  مؤسسػة ادللػك عبػد -بػداع رعايػة ادلوىبػة كاإلالتجربػة السػعودية ُب " (.5101)، كاخلالدم، إينػاس. العطيوم، رغدة

ًن كرجالو للموىبة كاإل  .مصر  كتشاؼ كرعاية ادلوىوبُت بُت الواقع كادلأموؿ،ا  مؤ٘تر: ." بداع ظلوذجان
(. مركزية القضية الًتبوية ُب فهم كاقع األمة كأسباب ٗتلفها، رللة إسبلمية ادلعرفة " يصدرىا 5115علي، سعيد إمساعيل. )

 ،  السنة الثامنة.56دلعهد العارل للفكر اإلسبلمي ،ع ا
 (. أصوؿ الًتبية اإلسبلمية، القاىرة، دار الفكر العريب.5113علي، سعيد إمساعيل. )

سػػػلوكي( خلفػػػض الشػػعور باخلجػػػل لػػػدل عينػػػة مػػػن -(. فعاليػػػة برنػػػامج إرشػػادم نفسػػػي )معػػػرُب5102نيللػػػي. ) العمركسػػي،
(، 01) 9جامعة القدس ادلفتوحػة لؤلْتػاث كالدراسػات الًتبويػة،  رللةادلراىقات ُب اجملتمع السعودم.  وباتادلوى
000-022. 

 ادلراىقُت كمهارات ادلواجهة. مصر: مكتبة النهضة ادلصرية. ضغوط(. 5110رئيفة. ) عوض،
 كاخلصػػػػائص الشخصػػػػية دلعلمػػػػي الطلبػػػػةجتماعيػػػػة بنػػػػاء قائمػػػػة بالكفايػػػػات ادلهنيػػػػة كاال (.5113عويػػػػدات، فػػػػادم زلمػػػػد. )

 .ادلوىوبُت
(. تصػػػور مقػػػًتح لتحقيػػػق القيػػػادة اإلبداعيػػػة لػػػدل القيػػػادات اجلامعيػػػة بادلملكػػػة العربيػػػة 5102عيػػػد، ىالػػػة فػػػوزم زلمػػػد. )

 .153-954(، السعودية، ص ص 30السعودية، دراسات عربية ُب الًتبية كعلم النفس، العدد )
ألسرة ُب ظهور السمات اإلبداعية لدل الطفل. )رسػالة لنيػل ماجسػتَت غػَت منشػورة(، (. مساعلة ا5113غضباف، مرصل. )

 جامعة منتورم، قسطنطينة، اجلزائر. 
(. سػػيكولوجية ذكل االحتياجػػات اخلاصػػة كتػػربيتهم، الطبعػػة الثالثػػة،  القػػاىرة: دار الفكػػر 5110عبػػد ادلطلػػب أمػػُت. )القريطػػي، 

 العريب.
، القاىرة، مصر: دار الفكر 0. ادلوىوبوف كادلتفوقوف خصائصهم كاكتشافهم كرعايتهم، ط(5112القريطي، عبد ادلطلب. )

 العريب.
 ،ديب ،(5)ط ،(. ادلػػػػدخل إذل الًتبيػػػػة اخلاصػػػػػة5110مجيػػػػل. ) ،عبػػػػد العزيػػػػػز، الصػػػػمادم ،يوسػػػػف، السػػػػرطاكم ،القريػػػػوٌب

 دار القلم للنشر كالتوزيع. :اإلمارات العربية
 (. التفكَت اإلبداعي، عماف، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،.0662صابر، كآخركف. )قطامي، نايفة، كأبو طالب، 
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 (. تربية ادلوىوبُت كتنميتهم. عٌماف، األردف: دار ادلسَتة.5116قطناشل، زلمد، مريزيق، ىشاـ. )
ز اإلرشػػاد النفسػػي (. سػػيكولوجية الطفػػل ادلبتكػػر كمتطلباتػػو اإلرشػػادية، ادلػػؤ٘تر الػػدكرل اخلػػامس دلركػػ0665قنػػديل، شػػاكر. )

 .620-652(، 0ّتامعة عُت مشس: القاىرة، مصر، )
 (. رؤية ٘تهيدية حوؿ رعاية ادلوىوبُت، القاىرة، مطبوعات اذليئة العامة لقصور الثقافة.0666قنديل، فؤاد. )

ي العػريب (. مشػكبلت مركػز الفػاتح للمتفػوقُت كسػبل التصػدم ذلػا، ادلػؤ٘تر العلمػ5101الكبيسي، راضي كمػٌت، ىويػدم. )
 ، عٌماف، األردف. 005-32(، 0السابع لرعاية ادلوىوبُت كادلتفوقُت، )

(. أثر تدريس مػادة التػاريخ كفػق برنػامج الكػورت َب تنميػة التفكػَت اإلبػداعي لػدل طالبػات الصػف 5113مها إبراىيم. )الكلثم، 
 لسعودية، جامعة ادللك مسعود.الثالث الثانوم األديب، رسالة ماجستَت، "غَت منشورة "، ادلملكة العربية ا

ىػػػ(. أربػػع مناقشػػات إللغػػاء التلفزيػػوف. ترمجػػة سػػهيل منيمنػػة كمػػركاف كجػػك. )د. ـ(: دار الكلمػػة 0101) .مانػػدر، جػػَتم
  .الطيبة

ادلنعقد بتاريخ آراء ُب تعليم ادلوىوبُت ُب ضوء االٕتاىات العادلية ادلعاصرة، ادلؤ٘تر القومي للموىوبُت، (. 5111زلمود، يسرية علي. )
 .، الدراسات كالبحوث، اجمللد األكؿ،  القاىرة، كزارة الًتبية كالتعليم5111أبريل  6

بداع لدل األطفاؿ: دراسة سوسيولوجية على ثراء ادلوىبة كاإلإالتوجو ادلستقبلي ُب تنمية ك . "(5111) .مدحت، مٌت زلمد
ًن  .عينة من األطفاؿ ادلوىوبُت"  .مصر، من أجل مستقبل أفضل ألطفالنا ادلؤ٘تر العلمي السنوم: معان

الكويػػػت، دار العلػػػم للنشػػػر  ،(. رعايػػػة النػػػابغُت ُب اإلسػػػبلـ كعلػػػم الػػػنفس، الطبعػػػة الثانيػػػة0665مرسػػػي، كمػػػاؿ إبػػػراىيم. )
 كالتوزيع. 

 (. الًتبية اإلسبلمية أصوذلا كتطورىا ُب البلداف العربية، القاىرة، عادل الكتب.5119زلمد منَت. )مرسي، 
  نظرة ُب إبداع الشباب. دمشق: دار البشائر. –ىػ(. الطريق إذل اإلبداع 0151ادلشيقح، عبد الرمحن صاحل. )
عايػػة ادلوىػػوبُت للمهػػاـ البلزمػػة الكتشػػاؼ كرعايػػة درجػػة شلارسػػة اإلدارة العامػػة لر (. 5115مصػػَتم، أمػػَتة بنػػت عبػػد اهلل .)

 ،جامعة أـ القرل ادلوىوبُت ٔتدارس التعليم العاـ
(. ادلوىبػة كالتفػوؽ، عمػاف، دار الفكػر للطباعػة كالنشػر 5111ادلعايطة، خليل عبد الرمحن، كالبواليز، زلمػد عبػد السػبلـ. )

 كالتوزيع. 
التقريػػػر اخلتػػامي كالتوصػػيات ُب كقػػائع نػػدكة مػػاذا يريػػد الًتبويػػوف مػػن  ىػػػ(. "0113) .مكتػػب الًتبيػػػة العػػػريب لػػػدكؿ اخلليػػػج

  . مكتب الًتبية العريب لدكؿ اخلليج، الرياض. 5اإلعبلميُت". ط
،  دمشػػق، دار 5(. أصػػوؿ الًتبيػػة اإلسػػبلمية كأسػػاليبها ُب البيػػت كادلدرسػػة كاجملتمػػع، ط0659الػػنحبلكم، عبػػد الػػرمحن. )

 الفكر.
 (. النهج اإلؽلاشل للتفكَت، الرياض، دار النحوم للنشر كالتوزيع.5111، عدناف على رضا. )النحوم

(. تنميػػة القػػدرات اإلبداعيػػة لػػدل عينػػة مػػن تبلميػػذ ادلرحلػػة االبتدائيػػة ٔتحافظػػة الطػػائف 5111النخػػارل، أمحػػد عبػػد اهلل. )
ملكة العربية السعودية جامعة أـ القرل، كلية التعليمية، دراسة شبو ٕتريبية، رسالة ماجستَت، " غَت منشورة "، ادل
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 المستخلص
عن االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل يف ضوء مهارات القرن ىدفت الدراسة احلالية الكشف 

االحتياجات التدريبية ، و االحتياجات التدريبية ادلعززة دلهارات التعلم والتجديد من خالل استجالءاحلادي والعشرين، 
ززة دلهارات احلياة والعمل دلعلمي مدارس بوابة االحتياجات التدريبية ادلع، و ادلعززة دلهارات ادلعلومات واإلعالم والتكنولوجيا

إىل الكشف عما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول  إضافة، ادلستقبل
خدمت االحتياجات التدريبية، واليت تعود الختالف ادلتغريات: )ادلرحلة التدريسية، ادلستوى التعليمي، سنوات اخلربة(، واست

( معلم من 872الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي، واالستبانة أداة جلمع ادلعلومات من عينة الدراسة البالغ عددىم )
ه يف مدينة الرياض، 9341/9331ادلنتسبني دلدارس بوابة ادلستقبل شلن ىم على رأس العمل يف الفصل الدراسي الثاين 

موافقة أفراد عينة الدراسة على كافة زلاور االحتياجات التدريبية بدرجة وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزىا: 
(، يليها 4018بادلرتبة األوىل مبتوسط ) دلهارات التعلم والتجديدعالية، حيث جاءت االحتياجات التدريبية ادلعززة 

االحتياجات التدريبية ادلعززة (، مث 8011مبتوسط ) االحتياجات التدريبية ادلعززة دلهارات ادلعلومات واإلعالم والتكنولوجيا
جود فروق ذات داللة إحصائية حول )االحتياجات التدريبية كشفت عن و و (0 8022) دلهارات احلياة والعمل مبتوسط

، الثانويةسون بادلرحلة لتعزيز مهارات ادلعلومات واإلعالم والتكنولوجيا( باختالف متغري ادلرحلة التدريسية لصاحل الذين يدر  
باختالف متغري  حول )االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات التعلم والتجديد( فروق ذات داللة إحصائيةكما توجد 

ادلستوى التعليمي لصاحل الذين مستواىم )ماجستري/دكتوراه(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة 
 سنة فأكثر ولكافة احملاور الثالثة0 99ذين خربهتم من باختالف متغري سنوات اخلربة لصاحل ال
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Abstract 
The objective of the present study was to identify the training needs of the 

Future Gate Schools teachers in the light of 21
st
 century skills, by exploring the training 

needs focusing on learning and innovation skills, information, media and technology 

skills-focused training needs, and life and work skills-centred training needs for 

teachers of the Future Gate Schools. The study, in addition, aimed to verify whether 

there were statistically significant differences between the responses of the study sample 

in the training needs, which might be due to three different variables: (educational stage, 

educational level and years of experience). The study used the descriptive survey 

methodology and the questionnaire as a tool for collecting information from the sample 

of the study; (278) teachers working for the Future Gate teachers who were at the head 

of their jobs during Semester 2 of the school year 1439/1440 AH in the city of Riyadh. 

Some of the most prominent results of the study indicated that the members of the study 

sample expressed their considerable approval of all training needs topics. The training 

needs emphasizing learning and innovation skills ranked first with an average of (3,02) 

followed by those enhancing information, media and technology skills with an average 

of (2,99), then Life skills and work-focused training needs with an average of (2.88). It 

also revealed that there were statistically significant differences in the training needs 

emphasizing information, media and technology skills when using the educational stage 

variable, for the benefit of those teaching at the secondary level. There were also 

statistically significant differences in the training needs enhancing learning and 

innovation skills using the educational level variable for the benefit of Master / PhD 

holders. Significant differences were also identified between the members of the study 

sample in favour of those who had experience of 11 years and more in all three topics. 
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 تمهيد:
برزت العديد من التطورات ادلتسارعة يف بداية ىذا القرن بسبب التغريات السريعة يف قطاع االتصاالت وادلعلومات يف 

حتديات ىذا معظم جوانب احلياة، شلا أوقع على الًتبية مسؤولية عظمى من أجل إعداد اإلنسان القادر على مواجهة 
 العصر والتفاعل مع معطياتو ادلختلفة0

ومن أبرز التطورات اليت تؤكد على أمهية تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين لدى ادلتعلمني )التحوالت الضخمة 
ادلدرسة  يف رلاالت التقنية واالتصال، وازدياد التنافس وتنامي حدة التحديات العادلية، والفجوة الواسعة بني العامل داخل

وبني العامل خارجها، واالقتصاد ادلعريف حيث يتطلب عصر ادلعرفة إمدادًا ثابتًا من العمال ادلدربني جيداً، وعماالً 
، 8194يستخدمون القدرات العقلية واألدوات الرقمية يف تطبيق مهارات معرفة جيدة يف عملهم اليومي0 )ترلينج وفادل، 

 (38ص
على مؤسسات الًتبية العمل على تزويد ادلتعلمني بادلهارات اليت تؤىلهم للعمل يف ودلواكبة ىذه التطورات جيب 

ىذا القرن وادلشاركة فيو بفاعلية، شلا جعل تطوير األنظمة التعليمية والقائمني عليها ضرورة حتمية تفرضها متغريات العصر، 
 معلمني0ومن ذلك اإلصالح الًتبوي القائم على تطوير برامج التنمية ادلهنية لل

( على االىتمام بادلهارات من خالل دعوهتا لتعميم التعليم واستمراريتو مدى احلياة 8112وأكدت اليونسكو )
باالستناد على أربعة ركائز: التعلم للمعرفة، والتعلم للعمل، والتعلم للعيش مع اآلخرين، وتعلم الفرد ليكون، وىذه الركائز 

والعشرين كإنتاج ادلعرفة، والتعاون، واالتصال والتواصل مع اآلخرين، واإلبداع، تشتمل على أىم مهارات القرن احلادي 
 (930)ص والتفكري الناقد وغريىا

دلتابعة تطوير الكفاءات  للعديد من النظم التعليمية كما أجرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حبثًا تتبعياً 
 أن األنظمة التعليمية يف القرن احلادي والعشرين البد ذلا وخلصت إىل 8192 – 8194 – 8111الرئيسة يف األعوام 

  OECD, 20180)) أن تساعد الطالب يف تطوير ادلهارات والكفاءات الالزمة لتنمية الفرد وحتقيق التقدم االجتماعي
بصفتو أبرز  التعليم وحتسني جودة العملية التعليمية بتطوير( 8192مؤدتر القمة العادلي لالبتكار يف التعليم )كما أوصى 

 القوى ادلؤثرة يف دعم الكفاءات وادلهارات يف ىذا العصر0 
ويف رلال الدراسات والبحوث الًتبوية فقد ظهر االىتمام مبهارات القرن احلادي والعشرين يف العديد من 

(، ودراسة سافيدرا وأوبفر 8199روضة عيده ) (، ودراسة8111الدراسات، ومنها دراسة سرية صدقي ودينا حسن )
(Saavedra and Opfer, 2012( ودراسة دينا عبد الشايف ،)(، ودراسة ريدكر وبيوين )8194Redecke 

and Punie, 2013( ودراسة سينثيا لونا سكوت ،)ودراسة اذلويش 8192(، ودراسة ساما فؤاد )8192 ،)
وصياهتا على أمهية تضمني مهارات القرن احلادي والعشرين يف التعليم ( واليت أكدت مجيعها يف نتائجها وت8192)

 والتعلم، من أجل توفري سلرجات تعليمية قادرة على التعامل مع متغريات القرن احلايل0
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 تعريف المشكلة:
حتقيق يعترب ادلعلم أحد الركائز األساسية يف منظومة التعليم، وىو حجر الزاوية والعضو ادلؤثر فيها؛ فعملية 

 األىداف التعليمية تقع بالدرجة األوىل على عاتق ادلعلم0
وىو العنصر احلاسم يف صلاح أي إصالح تربوي على مستوى ادلدرسة، وإن إعداد ادلعلمني وجاىزيتهم لتطبيق األفكار 

ا أن التغريات (0 كم422، ص8114اإلصالحية الًتبوية؛ ىي الدعامة القوية لنجاح أي مشروع وحتقيق أىدافو )احلارثي، 
والتطورات ادلعرفية، والعلمية والتكنولوجية أضافت مسؤوليات وواجبات جديدة على الدور الذي يضطلع فيو ادلعلم يف 

 0(91، ص8111اجملتمع ادلعاصر )اذلامشي والعزاوي، 
تدريب  ( على أمهية مواكبة برامجIALEI, 2008يؤكد تقرير التحالف الدويل للمعاىد التعليمية الرائدة )و 

ادلعلمني التطور التكنولوجي وتنمية مهارات التعامل مع تكنولوجيا االتصاالت وادلعلومات لديهم لكي يتمكنوا من غرس 
ىذه ادلهارات لدى طالهبم0 كما أكد التقرير على أمهية مشاركة ادلعلمني يف حتديد ما يتعني عليهم أن يتعلموه والبد من 

 ,P21كما قامت منظمة شراكة التعلم للقرن احلادي والعشرين بالواليات ادلتحدة )0 تلبية احتياجاهتم من التعلم
( بإجراء عددًا من األحباث حول التنمية ادلهنية للمعلمني، وأصدرت كذلك سلسلة من األدوات الداعمة لذلك 2015

إعداد  –لقرن احلادي والعشرين التطوير ادلهين ل –مثل )التنمية ادلهنية: دليل تطبيق مهارات القرن احلادي والعشرين 
ادلعلمني من خالل معارف ومهارات القرن احلادي والعشرين( واليت أكدت مجيعها على أمهية تزويد ادلعلمني مبهارات القرن 
احلادي والعشرين من خالل برامج اإلعداد والتدريب أثناء اخلدمة، كما يؤكد التقرير الصادر عن مؤدتر القمة العادلي 

( على اإلسهامات ادلهمة اليت يقدمها ادلعلمون إلصلاح اجلهود الرامية إىل تطوير مهارات القرن احلادي 8192) لالبتكار
والعشرين من خالل ادلناىج الدراسية والتدريس والتقييم، شلا حدا بادلنظمات والكيانات العادلية ادلختلفة إىل تصميم برامج 

قت شركة إنتل برنامج )إنتل للتعليم( وىو برنامج يهدف لتطوير قدرات التطوير ادلهين للمعلمني ودعمها، حيث أطل
مليون معلم من  92ادلعلمني يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات ودرلها يف عملية التعليم، وقد شارك يف ىذا الربنامج أكثر من 

 (740دولة حول العامل )ص 71
مل أطلقت وزارة التعليم يف ادلملكة العربية برنامج )بوابة ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتقنية اليت يشهدىا العا

م، وىو برنامج يهدف إىل التحول ضلو التعليم الرقمي من خالل خلق بيئة تعليمية 8197/8192ادلستقبل( يف العام 
ر قدرات ادلعلمني جديدة تعتمد على التقنية يف إيصال ادلعرفة إىل الطالب، وزيادة احلصيلة العلمية لو، كما أهنا تدعم تطوي

 0(8192العلمية والًتبوية0 )تطوير، 
وقدد أكدددت العديدد مددن الدراسدات علددى ضدرورة تزويددد ادلعلمدني مبهددارات القدرن احلددادي والعشدرين كدراسددة الشددمري 

ات ( الدديت تشددري نتائجهددا إىل أن الددتعلم الرقمددي ي عددد أساسدداً فعددااًل يف ترسدديل سلتلددف ادلعلومددات والبيانددات يف البيئدد8191)
التعليميددة والتدريبيدددة، ويعمدددل علدددى تثبيتهددا، كمدددا تشدددري إىل أن ىنددداك مطلدددب أسدداس لالحتياجدددات التدريبيدددة للمعلمدددني وفدددق 

( على أمهية إعداد OECD, 2012, p.38تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )كما أكد  االجتاىات احلديثة،
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ومددن ىنددا تددأة ضددرورة تلمددس ، ين مددن أجددل حتسددني مهددارات الطدالبوتددريب ادلعلمددني علددى مهددارات القددرن احلدادي والعشددر 
احتياجددات ادلعلمددني ادلنتسددبني دلدددارس بوابددة ادلسددتقبل، والعمددل علددى تقددد  مددا يتسددن مددن أدائهددم حيددث تددأة ىددذه الدراسددة 

  لتكشف عن االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين0
تتمثل أسئلة الدراسة يف السؤال الرئيس: ما االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل يف ضوء  أسئلة الدراسة:

 مهارات القرن احلادي والعشرين؟
 وتفرع عنو األسئلة التالية:

  التعلم والتجديد؟ادلعززة دلهارات يف مدينة الرياض ما االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل 
 ادلعززة دلهارات ادلعلومات واإلعالم يف مدينة الرياض  ما االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل

 والتكنولوجيا؟
 ادلعززة دلهارات احلياة والعمل؟ يف مدينة الرياض ما االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل 
  إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول االحتياجات التدريبية تعود ىل توجد فروق ذات داللة

 الختالف ادلتغريات: )ادلرحلة التدريسية، ادلستوى التعليمي، سنوات اخلربة(؟
يتمثل اذلدف الرئيس يف الكشف عن االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل يف ضوء  أىداف الدراسة:

 احلادي والعشرين، من خالل حتقيق األىداف التالية: مهارات القرن
 االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات التعلم والتجديد0 استجالء 
  التعرف على االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات ادلعلومات واإلعالم

 والتكنولوجيا0
 االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات احلياة والعمل0 الكشف عن 
  معرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول االحتياجات التدريبية

 ة(؟تعود الختالف ادلتغريات: )ادلرحلة التدريسية، ادلستوى التعليمي، سنوات اخلرب 
 :الدراسة يف يؤمل أن تسهم ىذه أىمية الدراسة:

 تعريف معلمي مدارس ادلستقبل بأوجو القصور لديهم، لتلبية احتياجاهتم من خالل الربامج التدريبية ادلقدمة ذلم ،
م( اليت أشارت إىل أن أسلوب قوائم االحتياجات التدريبية يعترب أىم 8193وىو ما تؤكده دراسة موسى )

 التدريبية للمعلمني0 تديد االحتياجاأسلوب يف حت
 0ًتسهم الدراسة احلالية من خالل حصر مهارات القرن احلادي والعشرين يف تنمية مهارات ادلعلمني ذاتيا 
 0تسهم الدراسة احلالية يف حتديد أىم االحتياجات التدريبة دلعلمي مدارس ادلستقبل 
 بية يف تصميم برامج تدريبية قائمة على احتياجات ادلعلمني0تساعد الدراسة احلالية القائمني على الربامج التدري 
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  حدود الدراسة:
 تقتصر الدراسة احلالية على االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل0 :احلدود ادلوضوعية 
 ه9341/9331طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  :احلدود الزمانية 
  طبقت الدراسة على معلمي مدارس بوابة ادلستقبل يف مدينة الرياض0 :ادلكانيةاحلدود 

 مصطلحات الدراسة:
بأهنا تعين "معلومات ومهارات واجتاىات وقدرات فنية وسلوكية ( ۹۰۰۲عرفها الطعاين ) االحتياجات التدريبية:

 (410)ص ريات معاصرة أو نواحي تطويرية"يراد إحداثها أو تغيريىا أو تعديلها أو تنميتها لدى ادلتدرب لتواكب تغي
وتعرف االحتياجات التدريبية إجرائيا: رلموعة ادلتغريات ادلطلوب إحداثها يف كفايات معلمي ادلدارس ادلطبقة لربنامج بوابة 

 ادلستقبل لتطوير أدائهم التدريسي، وتقاس ىذه االحتياجات باالستبانة اليت صممت ذلذا الغرض0
برنامج أطلقتو وزارة التعليم للتحول ضلو التعليم الرقمي، ولقد اختذت من الطالب وادلعلم تقبل: برنامج بوابة المس

)ومها نواة العملية التعليمية( زلورا أساسيا يف سعيها إىل خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية يف إيصال ادلعرفة إىل 
 0(8192ير قدرات ادلعلمني العلمية والًتبوية )تطوير، الطالب، وزيادة احلصيلة العلمية لو، كما أهنا تدعم تطو 

ويعرف برنامج بوابة ادلستقبل إجرائيا: بأنو أحد برامج تطوير التعليم وإصالحو، يستهدف تغيري النمط التقليدي للتعليم 
 0م8197/8192والتحول إىل التعليم الرقمي، طبق جزئيا على رلموعة من ادلدارس ابتداء من العام الدراسي 

رلموعة من ادلهارات اليت يتتاجها "( بأهنا 8192عرفتها ساما مخيس )مهارات القرن الحادي والعشرين: 
العاملون يف سلتلف بيئات العمل ليكونوا أعضاء فاعلني ومنتجني، بل مبدعني، إىل جانب إتقاهنم احملتوى ادلعريف الالزم 

 0(928" )صادية للقرن احلادي والعشرينلتحقيق النجاح؛ دتشيا مع ادلتطلبات التنموية واالقتص
وتعرف مهارات القرن احلادي والعشرين إجرائيا: بأهنا رلموعة ادلهارات اليت يتتاجها ادلعلم ليكون عضوا فاعال ومنتجا 

 ين0 ومبدعا، تضاف إىل إتقانو ادلعريف، دتكنو من القيام بدوره التعليمي على أكمل وجو وفقا دلتطلبات القرن احلادي والعشر 
برنامج مدارس بوابة ادلستقبل، و زلاور، االحتياجات التدريبية،  تستعرض الدراسة يف إطارىا النظري ثالثة اإلطار النظري:

 مهارات القرن احلادي والعشرين:مث 
اليت تدفع : تعد عملية حتديد االحتياجات التدريبية العنصر الرئيس للتدريب، ومن أىم األمور أوال: االحتياجات التدريبية

النشاط التدرييب إىل حتقيق أىدافو، فكلما أمكن التعرف عليها وحتديدىا، أدى ذلك إىل إمكانية العمل من أجل رفع 
 مستوى كفاءة أداء العاملني عن طريق التدريب0

فإمهال قياسها  فبما أن االحتياجات التدريبية دتثل احللقة األوىل واألساسية من حلقات مًتابطة تكو ن العملية التدريبية
باألسلوب العلمي أو عدم حتديدىا بدقة ومهارة ودراية يهدد األساس األول والركيزة األوىل اليت يبين عليها أي برنامج 

 (م8112تدريب، وىذا يقود إىل توضيح ادلقصود باالحتياجات التدريبية0 )بدر، 
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ئيسية اليت ميكن من خالذلا حتديد رلاالت تطوير أن االحتياجات التدريبية ىي: "األداة الر ( ۹۲۲۲حيث ذكر توفيق )
 0(998)ص وتنمية أداء األفراد من خالل العملية التدريبية"

االحتياجات التدريبية بأهنا: "مجلة التغريات ادلطلوب إحداثها يف معارف ومهارات ( ۹۰۰۹وعرف عليوة )
 0(94)ص تعًتض األداء واإلنتاج"واجتاىات األفراد بقصد تطوير أدائهم والسيطرة على ادلشكالت اليت 

أن تتم التفرقة بني ثالثة مفاىيم أساسية، ( ۲۹، ص ۹۰۹۹وجتدر اإلشارة إىل أنو من الضروري كما يذكر السكارنو )
 ىي:
 0 االحتياجات التدريبية: وىي نوع من احلاجة إىل حتسني األداء اإلنساين الذي ميكن حتقيقو بواسطة التدريب ادلنظم90
االحتياجات التدريبية: وىي العملية ادلطلوبة لتحديد أي اجملاالت التدريبية ادلطلوب التعامل معها، مثل: حتديد 0 ۹

 االحتياجات ادلرتبطة بالنواحي التنظيمية، واالحتياجات الوظيفية، واالحتياجات الفردية0
 فضل0 حتليل االحتياجات التدريبية: وىي عملية فحص االحتياجات التدريبية لتحديد أ4

 الطرق لتلبية ىذه االحتياجات0
كما تستحوذ عملية حتديد االحتياجات التدريبية على أمهية كربى يف صلاح أي منظمة من منظمات التدريب يف حتقيق 

 (:۲۹، ص 8112أىدافها وتتلخص ىذه األمهية يف النقاط اآلتية )بدر،
 األعمال ادلسندة إليهم0كوهنا العامل احلقيقي يف رفع كفاءة العاملني يف تأدية  90
 تعد األساس الذي يقوم عليو أي نشاط تدرييب0  80
 تعد العامل ادلؤشر الذي يوجو التدريب إىل االجتاىات الصحيحة ادلناسبة0 40
 تعد العامل األساس يف توجيو اإلمكانات ادلتاحة للتدريب إىل االجتاه السليم الصحيح0  30
 ، يؤدي إىل ضياع اجلهد وادلال والوقت ادلبذول يف التدريب0عدم التعرف على االحتياجات التدريبية مسبقا 20
 معرفة االحتياجات التدريبية يسبق أي نشاط تدرييب مهين ويأة قبل تصميم الربامج 20

 التدريبية وتنفيذىا0
أن حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني جيعلهم يشعرون بأمهية ما يقومون بو من ( 9341ويرى السويدان )

زداد الثقة يف أنفسهم، ويف اإلدارات اليت يتبعوهنا؛ ألهنم يدركون أهنم زلل اىتمام، وأهنم يعملون عمال ذا فائدة عمل، وت
ذلم، وىذا يؤكد أن تتم عملية حتديد االحتياجات من خالل التنسيق والتكامل بني العاملني يف ادليدان واحتياجاهتم، ورؤية 

 0(82)ص عليةاإلدارة العليا الحتياجات التدريب الف
ومن خالل ما سبق تتضح أمهية حتديد االحتياجات التدريبية؛ بأهنا تسهم يف حتديد جوانب القصور، مث الوصول إىل 
العالج ادلناسب، فمىت ما مت حتديد االحتياجات التدريبية وفق منهجية سليمة أدى ذلك لضمان فاعلية اجلهود ادلبذولة 

 لالرتقاء بالعملية التعليمية0
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يعد برنامج بوابة ادلستقبل من ادلبادرات اليت قدمتها وزارة التعليم يف سبيل تطوير التعليم  ا: برنامج بوابة المستقبل:ثاني
وإصالحو وىو برنامج أطلقتو وزارة التعليم للتحو ل ضلو التعليم الرقمي، ولقد اختذت من الطالب وادلعلم )ومها نواة العملية 

 سعيها إىل خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية يف إيصال ادلعرفة إىل الطالب، وزيادة احلصيلة التعليمية( زلورًا أساسًيا يف
 م(81920العلمية لو، كما أهنا تدعم تطوير قدرات ادلعلمني العلمية والًتبوية )تطوير، 

 ويهدف برنامج بوابة ادلستقبل إىل: 
 اء البيئة الورقية التقليدية0التحول إىل بيئة تعليمية إلكًتونية والتخلص من أعب 
 0تغيري النمط التقليدي للتعليم 
 0توسيع عمليات التعليم والتعلم إىل خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة ادلدرسية 
 0إجياد بيئة تعليمية شلتعة بالتفاعل اإلجيايب بني الطالب وادلعلمني 
  للدراسة اجلامعية وسوق العمل0دتكني الطالب من ادلهارات الشخصية اليت جتعلو أكثر جاىزية 
 0االستفادة من إقبال الطالب على التقنيات احلديثة وتوجيههم لالستخدام اإلجيايب دلنتجات التقنية 
ويستهدف برنامج بوابة ادلستقبل كل من: الطالب، وادلعلم، وويل األمر، ووزارة التعليم، وإدارة التعليم، ومكتب التعليم،  

 د النشاط الطاليب، وادلرشد الطاليب، ووكيل ادلدرسة، وقائد ادلدرسة0وادلشرف الًتبوي، ورائ
 وقد مت تنفيذ برنامج بوابة ادلستقبل على عدة مراحل: 

 ( 8192-8197ادلرحلة االوىل:)مناطق0 7مدرسة يف  491 
 ( 8191-8192ادلرحلة الثانية:)منطقة0 92مدرسة يف  9214 
 ( على 8181-8191وستكون ادلرحلة الثالثة )0مجيع ادلدارس يف ادلملكة العربية السعودية  

اتفق العديد من الكتاب حول تصنيف مهارات القرن احلادي والعشرين اليت  ثالثا: مهارات القرن الحادي والعشرين:
( 32م، ص8194ينبغي دلعلمي القرن احلادي والعشرين امتالكها يف رلموعات زلددة، حيث صن ف ترلينج وفادل )

 - مهارات ادلعلومات واإلعالم والتقنية - مهارات التعلم واإلبداع) احلادي والعشرين يف ثالث رلموعات:مهارات القرن 
 0(مهارات احلياة وادلهنة

 مهارات التعلم واإلبداع وتشمل اآلة:/ أ
لومات والبحث التفكري الناقد وحل ادلشكالت: وتكمن أمهية ىذه ادلهارات يف توافر التقنيات احلديثة للوصول إىل ادلع-9

فيها ونقدىا، وميكن تعلم ىذه ادلهارات من خالل نشاطات وبرامج متنوعة من االستقصاء وحل ادلشكالت ومن خالل 
 مشاريع تعلم ىادفة تعتمد على إثارة األسئلة وطلب حلول للمشكالت0

ني استدعت األدوات الرقمية االتصال والتشارك: اىتم التعليم مبهارات االتصال األساسية كالتحدث والكتابة، يف ح-8
ومتطلبات عصرنا احلايل سلزونا شخصيا من مهارات االتصال والتشارك أكثر اتساعا لتشجيع التعلم، وميكن تعليم وتنمية 

 ىذه ادلهارات من خالل االتصال والتعاون ادلباشر مع اآلخرين واقعيا أو افًتاضيا بواسطة الشبكة0
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ن احلادي والعشرين االستمرار يف ابتكار خدمات جديدة ومنتجات زلسنة لالقتصاد، االبتكار واإلبداع: يتطلب القر -4
وميكن رعاية االبتكار واإلبداع عن طريق بيئات تعليم تشجع على إثارة التساؤالت واالنفتاح على األفكار اجلديدة، 

 وتصميم مشاريع تؤدي إىل اخًتاع حلول دلشكالت واقعية0
 وتشمل اآلة: مهارات الثقافة الرقميةب/ 
الثقافة ادلعلوماتية: إن الوصول للمعلومات بفاعلية وكفاءة وتقوميها واستخدامها بدقة وإبداع، ميثل بعض ادلهارات اليت -3

حتدد الثقافة الرقمية، ومن الضرورة مبكان توجيو الطالب إىل فهم كيفية استخدام أنواع سلتلفة من الوسائل لتوصيل الرسائل 
 ادلناسب من بينها0وكيفية اختيار 

الثقافة اإلعالمية: توفر مهارات تصميم ونقل الرسائل واختيار طرق التواصل لنشر األعمال ومشاركتها مع اآلخرين؛ -2
 ثقافة إعالمية تبين وتعزز فهم دور اإلعالم يف اجملتمع وتنمي ادلهارات الشخصية والتطوير الذاة0

لرغم من دتيز جيل عصر ادلعرفة بالتقنية إال أهنم يتتاجون دائما إىل التوجيو ثقافة تقنية ادلعلومات واالتصال: على ا-2
استخدام مواقع التواصل االجتماعي،  أخطارحول االستخدام األفضل لتطبيق األدوات الرقمية يف مهام التعلم، وإىل تقو  

 فالطالب سيستفيدون من نصائح وتوجيهات ادلعلمني0
 مل اآلة:مهارات احلياة والعمل وتشج/ 
ادلرونة والتكيف: السرعة الكبرية للتغري التقين جترب على التكيف مع الطرق احلديثة لالتصال والتعلم والعمل واحلياة، -7

وميكن تعلم مهارات ادلرونة والتكيف بالعمل على مشاريع تزداد تعقيدا بالتدرج وتتحدى فرق الطالب لتغري طريقتهم يف 
 ت اجلديدة يف ادلشروع0العمل، والتكيف مع التطورا

ادلبادرة والتوجيو الذاة: ميثل توفري ادلستوى ادلناسب من احلرية لكل طالب ليمارس التوجيو الذاة وادلبادرة، حتديا -2
للمعلمني، وتوفر نشاطات مثل التمثيل ادلسرحي، ولعب الدور، والتمهن )التدريب على مهنة معينة(، وشلارسة عمل 

 فرصا دلمارسة التوجيو الذاة وادلبادرة0 ميداين، مجيعها ختلق
التفاعل االجتماعي والتفاعل متعدد الثقافات: أكد البحث ادلعاصر أمهية الذكاء االجتماعي لنمو األطفال ولنجاح -1

على سبيل ادلثال -التعلم بوساطة برامج ومواد متنوعة تدعم ادلهارات وذلك بتصميم بيئات تعلم مًتابطة تقدم نشاطات 
 ل اخلالف بني الطالب وعقد تشكيل فريق معا قبل البدء يف مشروع تعاوين0حل-

اإلنتاجية وادلساءلة: مع تزايد الطلب على العاملني وادلتعلمني ادلنتجني يف قطاع األعمال والتعلم، تربز احلاجة إىل -91
إلنتاجية الشخصية وتيسري عبء ادلساءلة ىاتني ادلهارتني جلميع الطالب، وتعمل أدوات العمل ادلعريف والتقنية على تعزيز ا

 ادلتعلقة مبتابعة العمل وادلشاركة فيو حبيث يدير الطالب العمل ويربزوا نتائجو0
القيادة وادلسؤولية: يقدم أمنوذج األستديو )تقسيم العمل بني أعضاء فريق ادلشروع، وتوزيع ادلهام حسب نقاط قوة  -99

ومن مث انتقال كل عضو إىل مشروع آخر مع رلموعة سلتلفة( للطالب منطا كل عضو، ومسامهتهم يف سلرجات مبتكرة 
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، 8194قويا من التعلم ميكنهم من حتمل ادلسؤولية وشلارسة القيادة، وىي مهارات مهمة دلوظف ادلستقبل0 )ترلينج وفادل، 
 (270-32ص

الدراسة احلالية، واتبعت الباحثتان يف تعرض الدراسة يف ىذا اجلزء الدراسات السابقة ذات الصلة ب الدراسات السابقة:
الدراسات ادلتعلقة باالحتياجات التدريبية  نحيث تناولت الباحثتا ،حدثإىل األ قدمسردىا التسلسل الزمين من األ

 للمعلم، ومهارات ادلعلم يف القرن احلادي والعشرين كما يلي:
ية لتنمية مهارات اإلبداع اإلداري دلديرات ( دراسة هبدف التعرف على احلاجات التدريب8112أجرت أريج بدر )

ومساعدات ادلدارس، وتوصلت الدراسة إىل أن مجيع احلاجات ادلقدمة يف الدراسة تعترب ذات أمهية عالية دلديرات 
ومساعدات ادلدارس، وأن أىم احلاجات التدريبية لتنمية مهارات اإلبداع اإلداري بالنسبة جملتمع الدراسة ىي اخلريطة 

( للتعرف على احلاجات التدريبية للمعلمات، وكذلك الفروق يف 8194ية0 فيما جاءت دراسة احلديدي ودمهش )الذىن
احلاجات التدريبية تبعًا دلتغري اخلربة وتوصلت الدراسة إىل أن احلاجات التدريبية للمعلمات على األداة ككل جاءت 

حصائية يف احلاجات التدريبية تعزى دلتغري اخلربة ولصاحل الفئة متوسطة وعلى مجيع اجملاالت، وإىل وجود فروق ذات داللة إ
( للتعرف على األساليب العلمية يف 8193سنوات يف رلال التخطيط والتعليم0 بينما جاءت دراسة موسى ) 2أقل من 

ر مقًتح لتفعيلها، حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني، وأىم الفوائد ادلًتتبة على استخدام ىذه األساليب، وتقد  تصو 
وتوصلت الدراسة إىل أن أمهية حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني كانت كبرية ولكافة األساليب، وأن أسلوب قوائم 

%( 8029االحتياجات التدريبية جاء بادلرتبة األوىل من بني األساليب العلمية يف حتديد االحتياجات التدريبية مبتوسط )
( هبدف الوصول إىل االحتياجات التدريبية دلعلمي األساسية من 8192دراسة صلاح القاضي )وبدرجة كبرية0 وجاءت 

وجهة نظر ادلشرفني الًتبويني يف زلافظة ادلفرق، وتوصلت إىل أن االحتياجات التدريبية كانت عالية سواء على الصعيد 
الحتياجات التدريبية وبيئة العمل وعالقتها ( دراسة حول توفر ا8197ادلهين أو األدائي0 فيما أجرى أبو ندى والعكر )

بالتوافق ادلهين دلعلمي الًتبية اخلاصة، وتوصلت الدراسة إىل ارتفاع مستوى توفر االحتياجات التدريبية ومستوى بيئة العمل 
 ومستوى التوافق ادلهين للمعلمني عن ادلستوى االفًتاضي0
اتيجية توفر فرص التعليم والتدريب للمهارات ( لوضع اسًت 8111وجاءت دراسة سرية صدقي ودينا حسن )

العليا، وتوصلت إىل أنو يتطلب على بيئات التعلم لتصبح داعمة لتعلم مهارات القرن احلادي والعشرين أن تدعم أنشطتها 
 من خالل توظيف التكنولوجيا ادلعاصرة، إضافة إىل وضع اسًتاتيجية مبنية على حاجات العمل، ومساعدة العاملني على

( التعليم يف عصر الذكاء من 8199استخدام ادلهارات اخلاصة بالقرن احلادي والعشرين0 كما تناولت دراسة روضة عيدة )
حيث حتديد ادلهارات ادلطلوبة يف ىذا العصر، وكيفية تفعيل بناء ىذه ادلهارات من خالل البيئة ادلدرسية، وتوصلت إىل أن 

ن احلادي والعشرين تتمثل باخلدمات اإللكًتونية واذليكل التنظيمي الذي يوضح أبرز اخلدمات اليت حتتاجها مدارس القر 
العالقات بني اجلميع، ويشجع على وجود روح الفريق بني أفراد األسرة ادلدرسية، وكذلك توفر األنظمة اليت تعطي ادلعلم 

 Saavedra andيدرا وأوبفر )نوع من احلرية اليت تسمح لو بإطالق العنان إلبداعاتو0 بينما تناولت دراسة ساف
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Opfer, 2012 آليات وطرق تعليم مهارات القرن احلادي والعشرين للطالب داخل ادلدارس، وأكدت على أمهية )
تنمية ىذه ادلهارات لدى ادلتعلمني من خالل الدراسة النظامية وإقامة شبكات التعلم الرقمي، وليس من خالل الدورات 

( تصوراً مقًتحًا الكتساب ادلهارات األساسية للتعليم والتعلم مدى 8194نا عبد الشايف )ادلنفصلة0 كما قدمت دراسة دي
احلياة يف إطار حتوالت القرن احلادي والعشرين لدى ادلتعلمني، وأكدت على أمهية تطوير النظم التعليمية لتتيح تعلم 

عليم والتدريب0 ويف دراسة مستقبلية حول مستقبل وامتالك مهارات القرن احلادي والعشرين لدى ادلتعلمني يف كل أنواع الت
% من اخلرباء على وجوب انفتاح 11( اتفق Redecker and Punie, 2013التعلم قدمها ريدكر وبيوين )

ادلدرسة على اجملتمع، ودمج اخلربات احلياتية يف ادلمارسات التعليمية من أجل بناء مهارات القرن احلادي والعشرين لدى 
ادلهارات اليت ينبغي أن ميتلكها معلمو القرن احلادي والعشرين لولوج  دراسة حول( 8192مها حفين )وأجرت ادلتعلمني0 

يف: تنمية ادلهارات العليا للتفكري، إدارة ادلهارات احلياتية، إدارة قدرات الطالب، دعم  تدتثلو عصر االقتصاد ادلعريف 
ة فن التعليم، إدارة منظومة التقو ، األمر الذي يتطلب اعادة النظر وتطوير االقتصاد ادلعريف، إدارة تكنولوجيا التعليم، إدار 

 حول( 8197)كما أجرى ادلساعيد دراسة   برامج إعداد ادلعلم قبل اخلدمة، وكذلك تطوير برامج تدريبو أثناء اخلدمة0
، وأكدت النتائج على أن أبرز ينالتحديات اليت تواجو إعداد ادلعلمني وتأىيلهم دلتطلبات مهارات القرن احلادي والعشر 

: التحديات ادلعرفية ادلتعلقة بقاعدة واسعة يف رلاالت العلوم ادلختلفة، والتحديات ادلهارية ادلتعلقة بادلهارات التحديات
ادلهمة للتعلم والعمل واحلياة يف القرن احلادي والعشرين، وحتديات ادلهنة اليت تتعلق باالعتبارات النفسية والًتبوية 

( لتؤكد يف نتائجها على 8192بينما جاءت دراسة لينغ ) والتكنولوجية اليت يلزم االىتمام هبا عند شلارسة مهنة التدريس0
 –كيفية تدريب وتطوير مهارات التفكري الناقد   –أن االجتاىات ادلستقبلية للكفايات اذلامة تعتمد على )ادلواد التعليمية 

التدريب يف مكان العمل(0 وجاءت  –ربط التفكري الناقد باألداء الوظيفي  –االرتباط بالقوى العاملة  –البيئة التعليمية 
ىي:  تمهارة جيب أن يتقنها معلم القرن احلادي والعشرين، مصنفة يف أربع رلاال 99( لتؤكد على 8192دراسة النجار )

التقنية وتتضمن فهم التقنيات  –اون والعمل يف فريق التواصل وتتضمن التع –)حل ادلشكالت وتتضمن الثقة والقيادة 
 دراسة اذلويشاإلبداع وتتضمن سعة اخليال واالبتكار(0 وكذلك توصلت  –واستخدامها والتكيف والتطور ادلستمر 

الدراسية  ( إىل أنو جيب على عملييت التعليم والتعلم أن تتمان يف بيئة القرن احلادي والعشرين اليت حتتم تعليم ادلواد8192)
من خالل أمثلة من العامل الواقعي، وليس من بيئة رلردة كما ىو حاصل يف معظم ادلدارس واجلامعات، إضافة إىل أمهية 
استخدام وسائل دقيقة وموثوقة لتقييم إتقان ادلتعلمني ذلذه ادلهارات، كما خلصت إىل وضع قائمة دلهارات القرن احلادي 

الثقافة ادلعلوماتية  –التفكري الناقد وحل ادلشكالت  –اء ادلعلمني وىي: )االبتكار واإلبداع والعشرين الواجب توافرىا يف أد
التوجيو الذاة واإلنتاجية(، كما أكدت  –ادلرونة والتكيف  –التعاون والقيادة وادلسؤولية  –االتصال  –والتكنولوجية 

ا أفراد عينة الدراسة ىي احلاجة إىل التدريب على تنمية نتائجها على أن أبرز االحتياجات التدريبية للمعلمني كما يراى
 الثقافة ادلعلوماتية والتكنولوجية، يليها مهارات التوجيو الذاة واإلنتاجية، مث مهارات التعاون والقيادة وادلسؤولية0 

 0دلناسبتو لطبيعة الدراسة استخدمت الدراسة احلالية ادلنهج الوصفي ادلسحي منهج الدراسة:



 

 معلمي على ميدانية دراسة والعشرين الحادي القرن  مهارات ضوء في املستقبل بوابة مدارس ملعلمي التدريبية الاحتياجات

 السياري  سليمان خلودأ.                               املطيري  سلطان أسماءأ.              الرياض بمدًنة املستقبل بوابة مدارس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومت  ( معلم91120تكون رلتمع الدراسة من معلمي مدارس بوابة ادلستقبل البالغ عددىم ) :وعينتها الدراسة مجتمع
 0مت اختيارىم بطريقة عشوائية ( معلم من معلمي مدارس بوبة ادلستقبل872) تطبيق االستبانة على

وذلك نظرًا دلناسبتها ألىداف الدراسة،  عمدت الباحثتان إىل استخدام االستبانة أداًة جلمع البيانات؛ أداة الدراسة:
 ومنهجها، ورلتمعها، ولإلجابة على تساؤالهتا0

: بعد االطالع على األدبيات الًتبوية، والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية، ويف بناء أداة الدراسة
( عبارة موزعة على ثالثة زلاور: 48ودتثلت يف )ضوء تساؤالت الدراسة وأىدافها مت بناء االستبانة يف صورهتا األولية 

(، احلياة والعمل 2) واإلعالم والتكنولوجيا (، ادلعلومات98يد )التعلم والتجد :تعزيز مهاراتاالحتياجات التدريبية ل
ة: (0 ومت استخدام مقياس ليكرت الرباعي للحصول على استجابات أفراد عينة الدراسة، وفق درجات ادلوافقة التالي98)

منخفض(0 ومن مث التعبري عن ىذا ادلقياس كمياً، بإعطاء كل عبارة من العبارات السابقة  -متوسط  –عاٍل  – جداً )عاٍل 
 ( درجة واحدة0 9( درجتان، منخفض )8) ( درجات، متوسط4( درجات، عاٍل )3) جداً درجة، وفقاً للتايل: عاٍل 

 مت اعتماد طريقتني:للتحقق من صدق أداة الدراسة،  صدق أداة الدراسة:
( زلكمني من أعضاء ىيئة التدريس يف األقسام 2صدق احملتوى: من خالل عرض االستبانة بصورهتا األولية على ) -9

(، وط لب منهم تقييم جودة االستبانة، من حيث قدرهتا على قياس ما أعدت لقياسو، واحلكم على 9الًتبوية )ملحق رقم 
وذلك من خالل حتديد وضوح العبارات، وانتمائها للمحور، وأمهيتها، وسالمتها لغوياً، مدى مالءمتها ألىداف الدراسة، 

وإبداء ما يرونو من تعديل، أو حذف، أو إضافة للعبارات0 وبعد أخذ اآلراء، واالطالع على ادللحوظات، مت إجراء 
كمني دون حذف أي عبارة، %( من احمل21التعديل على بعض العبارات من حيث وضوح الصياغة واليت اتفق عليها )

 ( عبارة480ومن مث إخراج االستبانة بصورهتا النهائية مكونة من )
للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، مت تطبيقها على عينة استطالعية  صدق االتساق الداخلي لألداة: -8

ط بريسون للتعرف على درجة ارتباط كل عبارة ( معلم مت اختيارىم بالطريقة العشوائية، ومت حساب معامل ارتبا41قوامها )
 بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو العبارة:

 محاور االستبانةمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات  (1الجدول )
 تعزيز مهارات التعلم والتجديد(االحتياجات التدريبية ل): المحور األول

 معامل االرتباط باحملور العبارةرقم  معامل االرتباط باحملور رقم العبارة
9 10719** 7 10242** 
8 10219** 2 10717** 
4 10723** 1 10234** 
3 10722** 91 10229** 
2 10721** 99 10729** 
2 10771** 98 10211** 

 تعزيز مهارات المعلومات واإلعالم والتكنولوجيا(االحتياجات التدريبية ل)الثاني: المحور 



 

 معلمي على ميدانية دراسة والعشرين الحادي القرن  مهارات ضوء في املستقبل بوابة مدارس ملعلمي التدريبية الاحتياجات

 السياري  سليمان خلودأ.                               املطيري  سلطان أسماءأ.              الرياض بمدًنة املستقبل بوابة مدارس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تعزيز مهارات التعلم والتجديد(االحتياجات التدريبية ل): المحور األول
 معامل االرتباط باحملور العبارةرقم  معامل االرتباط باحملور رقم العبارة

9 10721** 2 10728** 
8 10222** 2 10287** 
4 10228** 7 10291** 
3 10713** 2 10239** 

 تعزيز مهارات التعلم والتجديد(االحتياجات التدريبية ل)الثالث: المحور 
9 10242** 7 238.0** 
8 10287** 2 10228** 
4 10111** 1 10227** 
3 10221** 91 10228** 
2 10228** 99 10279** 
2 10279** 98 10233** 

 فأقل  1019** دال عند مستوى الداللة 
( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع ب عدىا موجبة، ودالة إحصائيًا عند 9يتضح من اجلدول )

ا ( فأقل؛ شلا يشري إىل صدق االتساق الداخلي بني عبارات احملاور الثالث، ومناسبتها لقياس م1019مستوى الداللة )
 أ عدت لقياسو0  

مت التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ ويوضح اجلدول  ثبات أداة الدراسة:
 التايل قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ لكل زلور من زلاور االستبانة0

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة (0جدول )
 ثبات احملور عدد العبارات االستبانةزلاور 
 10232 98 تعزيز مهارات التعلم والتجديداالحتياجات التدريبية ل

 10782 2 تعزيز مهارات ادلعلومات واإلعالم والتكنولوجيااالحتياجات التدريبية ل
 10221 98 تعزيز مهارات احلياة والعملاالحتياجات التدريبية ل

 10274 48 الثبات العام
(، وىذا يدل على أن االستبانة تتمتع 10274( أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بلغ )8يتضح من اجلدول )

 بدرجة ثبات مرتفعة ميكن االعتماد عليها يف التطبيق ادليداين للدراسة0
ت احلسابية مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية: )التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطا المعالجة اإلحصائية:

معامل ارتباط  -واالضلرافات ادلعيارية؛ للتعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة، وحتديد استجاباهتم حملاور االستبانة 
اختبارات )ت( وحتليل التباين االحادي للتحقق من الفروق  -بريسون ومعامل ألفا كرونباخ لتحديد صدق وثبات األداة 

الفروق(، وألغراض تفسري النتائج يف ىذه الدراسة اعتمدت الباحثتان ادلقياس الرباعي  واختبار شيفيو للتحقق من أجتاه
 )احملك ادلعياري(، ويوضحو اجلدول التايل:
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 ( تقسيم فئات مقياس ليكرت الرباعي )حدود متوسطات االستجابات(.جدول )
 3إىل  4082من  جداً عاٍل  9
 4082إىل أقل من  8021من  عالٍ  8
 8021إىل أقل من  9072من  متوسط 4
 9072إىل أقل من  9من  منخفض 3

عرضا تفصيلياً للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، وذلك من خالل اإلجابة عن  جلزءيتناول ىذا ا تحليل البيانات:
أسئلة الدراسة وفق ادلعاجلات اإلحصائية ادلناسبة، ومن مث تفسري ىذه النتائج وفق ما يتم التوصل إليو، يف ضوء األطر 

 النظرية، والدراسات السابقة، وذلك على النحو التايل:
األول: ما االحتياجات التدريبية لمعلمي مدارس بوابة المستقبل المعززة لمهارات التعلم  السؤال: إجابة أوالً 

مت حساب  والتجديد،للتعرف على االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات التعلم والتجديد؟ 
فات ادلعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على التكرارات، والنسب ادلئوية، وادلتوسطات احلسابية، واالضلرا

 وجاءت كما يلي: احملور،عبارات 
( استجابات أفراد عينة الدراسة حول االحتياجات التدريبية لمعلمي مدارس بوابة المستقبل المعززة 4جدول )

 لمهارات التعلم والتجديد مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
المتوسط  درجة الموافقة تكرارال العبارات م

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الر 
النسبة  تبة

% 
 عال  
 جداً 

 منخفض متوسط عال  
أدوار ادلعلم احلديثة يف ضوء رؤية  99

8141 
 9 10173 4093 81 22 71 944 ك
% 3702 8208 9102 708 

مهارات بناء اجملتمعات ادلهنية  98
 التعلمية

 8 10142 4011 93 22 72 981 ك
% 3408 8704 8302 201 

 4 10212 4012 98 22 11 999 ك مهارات االبتكار 9
% 4101 4803 8403 304 

 3 10234 4012 2 74 12 919 ك مهارات التفكري اإلبداعي 8
% 4204 4204 8204 808 

 2 10272 4012 91 71 13 913 ك مهارات التفكري العليا0 7
% 4703 4402 8208 402 

 2 10193 4013 92 28 13 912 ك التعليم القائم على ادلشاريع 2
% 4209 4402 8804 202 

 7 10124 4018 81 22 29 999 ك اسًتاتيجيات التدريس احلديثة 3
% 4101 8109 8407 708 

 2 10149 4011 94 29 77 917 ك أساليب التقو  التكويين احلديثة 2
% 4202 8707 8109 307 
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المتوسط  درجة الموافقة تكرارال العبارات م
الحسا

 بي

االنحراف 
 المعياري

الر 
النسبة  تبة

% 
 عال  
 جداً 

 منخفض متوسط عال  
مهدددددددارات التفكدددددددري الناقدددددددد وحدددددددل  4

 ادلشكالت
 1 10149 8012 93 29 21 914 ك
% 4709 8202 8109 201 

 91 10184 8012 92 72 21 12 ك التفكري النقدي 1
% 4308 4801 8209 202 

 99 10142 8013 92 24 29 12 ك النظريات احلديثة للتعلم 2
% 4204 8109 8101 202 

 98 10121 8018 91 24 72 12 ك مهارات البحث اإلجرائي 91
% 4204 8209 8101 202 

 10742 4018 المتوسط العام
على االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس  بدرجة عالية( أن أفراد عينة الدراسة موافقون 3يتضح يف اجلدول )

(، وىو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات 3011من  4018بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات التعلم والتجديد مبتوسط )
 وتفسر ىذه النتيجة باحتياج ادلعلمني على أداة الدراسة0 بدرجة عال  ، وىي الفئة اليت تشري إىل خيار الرباعيادلقياس 

ادلنتسبني دلدارس بوابة ادلستقبل دلهارات التعلم والتجديد ادلتالئمة مع طبيعة ىذه ادلدارس القائمة على التطوير الًتبوي، 
يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون وىي صيغة جديدة تطبقها وزارة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية، كما 

أدوار المعلم الحديثة في ضوء رؤية " ( وىي:99جاءت العبارة رقم )كافة عبارات ىذا احملور، حيث على   بدرجة عالية
وتفسر ىذه  (30من  4093مبتوسط ) بدرجة عالية" بادلرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها 02.2

، كما تأة ىذه 8141نوط هبم لتحقيق أىداف رؤية النتيجة بأن ىناك حاجة لتعزيز قدرة ادلعلمني على القيام بالدور ادل
واليت تنص يف  8141م اليت أطلقتها وزارة التعليم لتحقيق رؤية ادلملكة 8181النتيجة متوافقة مع مبادرة التحول الوطين 

تيجة مع (0 كما تتفق ىذه الن8191أىدافها الرئيسية على حتسني استقطاب ادلعلمني وتأىيلهم وتطويرىم )وزارة التعلم، 
( اليت أكدت على توفر األنظمة اليت تعطي ادلعلم نوع من احلرية اليت تسمح لو بإطالق العنان 8199دراسة روضة عيدة )

مهارات بناء " ( وىي:98جاءت العبارة رقم )إلبداعاتو من أجل تزويد ادلتعلمني مبهارات القرن احلادي والعشرين0 فيما 
من  4011مبتوسط ) بدرجة عاليةرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها " بادلالمجتمعات المهنية التعلمية

وتتفق ىذه النتيجة مع توجهات وزارة التعليم اليت أقرت تطبيق رلتمعات التعلم ادلهنية يف التعليم العام، كما نصت  (30
(0 كما تتفق 23ه، ص9341)وزارة التعليم،  بذلك منظومة مؤشرات قيادة األداء اإلشرايف وادلدرسي اإلصدار السادس

( اليت تؤكد على دمج اخلربات احلياتية يف Redecker and Punie, 2013ىذه النتيجة مع دراسة ريدكر وبيوين )
ادلمارسات التعليمية من أجل بناء مهارات القرن احلادي والعشرين لدى ادلتعلمني، وىي ركيزة أساسية من ركائز بناء 

" بادلرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد مهارات االبتكار" ( وىي:9جاءت العبارة رقم )لتعلمية ادلهنية0 كما اجملتمعات ا
( اليت أكدت 8192وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة النجار ) (3من  4012مبتوسط ) بدرجة عاليةعينة الدراسة عليها 
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الح 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

354 

ستقبل دلعلم القرن احلادي والعشرين، كما تتفق ىذه النتيجة مع على أن مهارات االبتكار وسعة اخليال من أبرز مهارات ادل
( الذي أكد على أال  يقتصر دور ادلعلمني على نقل 8192ما جاء يف توصيات مؤدتر القمة العادلي لالبتكار يف التعليم )

حلادي والعشرين لدى ادلعرفة بل ميتد ليشمل تشجيع الطالب على االبتكار واالستقاللية من أجل تعزيز مهارات القرن ا
 الطالب0 

إجابة السؤال الثاني: ما االحتياجات التدريبية لمعلمي مدارس بوابة المستقبل المعززة لمهارات المعلومات ثانيًا: 
للتعرف على االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات ادلعلومات  والتكنولوجيا؟واإلعالم 
مت حساب التكرارات، والنسب ادلئوية، وادلتوسطات احلسابية، واالضلرافات ادلعيارية، والرتب  تكنولوجيا،والواإلعالم 

 ، وجاءت كما يلي:احملورالستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات 
المعززة ( استجابات أفراد عينة الدراسة حول االحتياجات التدريبية لمعلمي مدارس بوابة المستقبل 4جدول )

 لمهارات المعلومات واإلعالم والتكنولوجيا مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الرت
النسبة  بة

% 
 عال  
 جداً 

 منخفض  متوسط  عال  

 9 10141 4091 89 37 13 992 ك تنمية الثقافة التكنولوجية 8
% 3907 4402 9201 702 

مهارات توظيف التكنولوجيا يف العملية  4
 التعليمية

 8 10172 4091 84 21 29 983 ك
% 3302 8109 9201 204 

 4 10112 4017 83 22 73 983 ك إنشاء ادلنصات اإللكًتونية للمتعلمني 2
% 3302 8202 8109 202 

 3 10172 4012 82 31 21 992 ك اإلعالميةمهارات إعداد الوسائط  3
% 3903 4801 9702 101 

 2 10127 4018 84 22 14 917 ك استغالل ألعاب الكمبيوتر ألغراض تربوية 7
% 4202 4402 9102 204 

 2 10189 8017 92 27 17 12 ك تنمية الثقافة ادلعلوماتية 9
% 4302 4301 8309 202 

الشبكات االجتماعية للتواصل مع استخدام  2
 ادلتعلمني

 7 90128 8022 34 22 72 919 ك
% 4204 8704 8101 9202 

استخدام الشبكات االجتماعية للتواصل مع  2
 زمالء ادلهنة للتبادل ادلعريف

 2 90122 8074 32 78 71 11 ك
% 4803 8208 8201 9202 
 10211 8011 ادلتوسط العام

على االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس  بدرجة عالية( أن أفراد عينة الدراسة موافقون 3اجلدول )يتضح يف 
(، وىو متوسط يقع يف الفئة 3011من  8011بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات ادلعلومات واإلعالم والتكنولوجيا مبتوسط )
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الح 
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 تتفق ىذه النتيجة معو  0على أداة الدراسة بدرجة عال  وىي الفئة اليت تشري إىل خيار ، الثالثة من فئات ادلقياس الرباعي
على أمهية مواكبة برامج تدريب ادلعلمني الذي يؤكد ( IALEI, 2008تقرير التحالف الدويل للمعاىد التعليمية الرائدة )

لومات لديهم لكي يتمكنوا من غرس ىذه التطور التكنولوجي وتنمية مهارات التعامل مع تكنولوجيا االتصاالت وادلع
كما تتفق ىذه النتيجة مع طبيعة مدارس بوابة ادلستقبل القائمة على التكنولوجيا وتفعيل التعلم   ادلهارات لدى طالهبم0

جاءت كافة عبارات ىذا احملور، حيث على   بدرجة عاليةأن أفراد عينة الدراسة موافقون  يتضح من النتائجالرقمي، كما 
 بدرجة عالية" بادلرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها  تنمية الثقافة التكنولوجية ( وىي:"8ارة رقم )العب

أكدت نتائجها على أن أبرز االحتياجات ( اليت 8192وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة اذلويش ) (30من  4091مبتوسط )
0 فيما لدراسة ىي احلاجة إىل التدريب على تنمية الثقافة ادلعلوماتية والتكنولوجيةالتدريبية للمعلمني كما يراىا أفراد عينة ا

" بادلرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد  مهارات توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية ( وىي:"4جاءت العبارة رقم )
( اليت أكدت 8192وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة النجار ) (30من  4091مبتوسط ) بدرجة عاليةعينة الدراسة عليها 

على أن مهارات التقنية وتوظيفها واستخدامها من أبرز مهارات ادلستقبل دلعلم القرن احلادي والعشرين0 كما تتفق مع 
دلطلوبة دلعلم ( اليت أكدت يف نتائجها على أن مهارة إدارة تكنولوجيا التعليم ىي أحد ادلهارات ا8192دراسة مها حفين )

 أكدت نتائجو على( الذي OECD, 2012تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )كما تتفق مع  890القرن 
جاءت العبارة رقم كما   احتياج ادلعلمني إىل اكتساب مهارات التكنولوجيا كأداة تعليمية فعالة لتحسني مهارات الطالب0

بدرجة " بادلرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها  متعلمينإنشاء المنصات اإللكترونية لل( وىي:" 2)
 ونة األخريةبأن ىناك حاجة لتعزيز دمج التقنية يف التعليم يف اآل وتفسر ىذه النتيجة (30من  4017مبتوسط ) عالية

(0 كما تتفق 8197راسة ادلساعيد )لكوهنا أحد التحديات اليت تواجو معلمي القرن احلادي والعشرين اليت أكدهتا نتائج د
( اليت أشارت إىل أنو يتطلب على بيئات التعلم لتصبح داعمة 8111ىذه النتيجة مع دراسة سرية صدقي ودينا حسن )

لتعلم مهارات القرن احلادي والعشرين أن تدعم أنشطتها من خالل توظيف التكنولوجيا ادلعاصرة0 وكذلك تتفق ىذه 
( اليت أشارت إىل آليات وطرق تعليم مهارات Saavedra and Opfer, 2012درا وأوبفر )النتيجة مع دراسة سافي

القرن احلادي والعشرين للطالب داخل ادلدارس، وأكدت على أمهية تنمية ىذه ادلهارات لدى ادلتعلمني من خالل الدراسة 
 النظامية وإقامة شبكات التعلم الرقمي، وليس من خالل الدورات ادلنفصلة0

: إجابة السؤال الثالث: ما االحتياجات التدريبية لمعلمي مدارس بوابة المستقبل المعززة لمهارات الحياة ثاً ثال
مت حساب  والعمل،للتعرف على االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات احلياة  والعمل؟

التكرارات، والنسب ادلئوية، وادلتوسطات احلسابية، واالضلرافات ادلعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على 
 وجاءت النتائج كما يلي: احملور،عبارات 
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 السياري  سليمان خلودأ.                               املطيري  سلطان أسماءأ.              الرياض بمدًنة املستقبل بوابة مدارس
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الح 
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 ( استجابات أفراد عينة الدراسة حول االحتياجات التدريبية لمعلمي مدارس بوابة المستقبل المعززة5جدول )
 لمهارات الحياة والعمل مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات م
الحسا

 بي

االنحراف 
 المعياري

الر 
النسبة  تبة

% 
 عال  
 جداً 

 منخفض  متوسط  عال  
 9 10121 8017 91 78 22 918 ك مهارات حتقيق التفاعل الصفي 98

% 4207 4102 8201 202 
 8 90142 8012 44 22 71 991 ك مهارات احلوار واإلقناع 99

% 4102 8203 8109 9901 
 4 90113 8013 87 27 71 912 ك مهارات إدارة الوقت 2

% 4702 8203 8309 107 
 3 90142 8011 44 22 72 913 ك القيادة وحتمل ادلسؤولية 7

% 4703 8704 8403 9901 
 2 10174 8022 82 79 11 19 ك مهارات إدارة الذات 3

% 4807 4803 8202 103 
مهددددددددددددددددددارات التوجيددددددددددددددددددو الددددددددددددددددددذاة  1

 واإلنتاجية
 2 10114 8022 81 22 22 14 ك
% 4402 4907 8302 9103 

مهدددددددددددددارات اجتماعيدددددددددددددة وذكددددددددددددداء  8
 وجداين

 7 10121 8027 82 78 13 27 ك
% 4904 4402 8201 101 

 2 10121 8027 87 71 13 27 ك مهارات التواصل الفعال 9
% 4904 4402 8208 107 

 1 90117 8022 41 73 29 14 ك مهارات إدارة األفراد 4
% 4402 8109 8202 9102 

 91 90141 8022 47 28 23 12 ك التعاون وروح ادلبادرة 91
% 4308 4108 8804 9404 

 99 10122 8024 82 72 11 23 ك وتنظيميةمهارات إدارية  2
% 4108 4803 8209 103 

 98 90182 8071 42 78 24 27 ك مهارات ادلرونة والتكيف 2
% 4904 8101 8201 9801 

 10229 8022 ادلتوسط العام
على االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس  بدرجة عالية( أن أفراد عينة الدراسة موافقون 2يتضح يف اجلدول )

(، وىو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات 3011من  8022بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات احلياة والعمل مبتوسط )
أن أفراد عينة  يتضح من النتائجكما   على أداة الدراسة0 بدرجة عال  وىي الفئة اليت تشري إىل خيار ، ادلقياس الرباعي

مهارات تحقيق  ( وىي:"98جاءت العبارة رقم )كافة عبارات ىذا احملور، حيث على   بدرجة عاليةلدراسة موافقون ا
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 السياري  سليمان خلودأ.                               املطيري  سلطان أسماءأ.              الرياض بمدًنة املستقبل بوابة مدارس
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الح 
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وتتفق  (30من  8017مبتوسط ) بدرجة عالية" بادلرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها  التفاعل الصفي
على أن إدارة قدرات الطالب أحد ادلهارات ادلطلوبة دلعلم القرن ( اليت أكدت 8192ىذه النتيجة مع دراسة مها حفين )

" بادلرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد  مهارات الحوار واإلقناع( وىي:" 99جاءت العبارة رقم )احلادي والعشرين، كما 
سة لتعزيز قدرة ادلعلمني وتفسر ىذه النتيجة بأن ىناك حاجة ما (30من  4012مبتوسط ) بدرجة عاليةعينة الدراسة عليها 

( اليت أكدت على أن مهارات التواصل أحد 8192على التواصل مع طالهبم، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة النجار )
" بادلرتبة الثالثة من حيث موافقة  مهارات إدارة الوقت( وىي:" 2جاءت العبارة رقم )ادلهارات ادلطلوبة دلعلم ادلستقبل0 و 

( اليت 8192وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة اذلويش ) (30من  8013مبتوسط ) بدرجة عاليةأفراد عينة الدراسة عليها 
أكدت على أن التوجيو الذاة أحد ادلهارات ادلطلوب توافرىا لدى معلمي القرن احلادي والعشرين، ومهارة إدارة الوقت من 

 همة دلهارات التوجيو الذاة0السمات ادل
إجاباااة الساااؤال الراباااع: ىااال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين اساااتجابات أفاااراد عيناااة الدراساااة حاااول رابعاااًا: 

 االحتياجات التدريبية تعود الختالف المتغيرات: )المرحلة التدريسية، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة(؟
للتعرف على ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائية يف ريسية: الفروق باختالف متغير المرحلة التد (1

"، T-testاستجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري ادلرحلة التدريسية استخدمت الدراسة اختبار "ت: 
 وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:

بين استجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف " للفروق T-test( نتائج اختبار "ت: 6الجدول رقم )
 متغير المرحلة التدريسية

المرحلة  المحور
 التدريسية

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

 التعليق الداللة قيمة ت
االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات التعلم 

 والتجديد
- 10781 8014 941 ادلتوسطة

90144 
غري  10123

 10741 4091 932 الثانوية دالة
االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات ادلعلومات 

 واإلعالم والتكنولوجيا
- 10292 8024 941 ادلتوسطة

40922 
 دالة **10118

 10772 4094 932 الثانوية
االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات احلياة 

 والعمل
- 10243 8028 941 ادلتوسطة

90113 
غري  10872

 10224 8013 932 الثانوية دالة
 فأقل 1012فأقل              * دالة عند مستوى  1019** دالة عند مستوى 

( 1012( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2يتضح من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول )
فأقل يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول )االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات التعلم والتجديد، االحتياجات التدريبية 

ة إحصائية عند وجود فروق ذات دالل يتضحبينما لتعزيز مهارات احلياة والعمل( باختالف متغري ادلرحلة التدريسية0 
( فأقل يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول )االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات ادلعلومات واإلعالم 1012مستوى )

والتكنولوجيا( باختالف متغري ادلرحلة التدريسية لصاحل أفراد الدراسة الذين يدرسون بادلرحلة الثانوية، وتعزى ىذه النتيجة 
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ثانوية تعد الطالب لاللتحاق بسوق العمل شلا يستدعي تزويدىم مبهارات ادلعلومات واإلعالم إىل كون ادلرحلة ال
والتكنولوجيا لتسهيل اندماجهم يف سوق العمل، كما تعدىم لاللتحاق باجلامعات شلا يتطلب تأىياًل خاصاً، وتتفق ىذه 

الطالب عينة الدراسة يؤكدون على أمهية  % من24( اليت أكدت يف نتائجها على أن 8199النتيجة مع دراسة اجلمعة )
تأىيل الطالب قبل إحلاقهم باجلامعات المتالك مهارات استخدام الشبكة العادلية للمعلومات واالتصاالت اليت تدعم 

 مستقبل التعلم لدى الطالب0 
إحصائية يف للتعرف على ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة الفروق باختالف متغير المستوى التعليمي:  (0

استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري ادلستوى التعليمي استخدمت الدراسة "حتليل التباين األحادي" 
(On Way ANOVA:وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل ،) 

أفراد  ( للفروق في استجاباتOne Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " )7الجدول رقم )
 عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير المستوى التعليمي

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
 التعليق

 االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات التعلم والتجديد
 **10118 20819 40811 8 20211 بني اجملموعات

 10283 872 9330847 داخل اجملموعات دالة
 - 877 9210242 اجملموع

االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات ادلعلومات 
 واإلعالم والتكنولوجيا

 10129 40199 90134 8 40222 بني اجملموعات
 10232 872 9770324 داخل اجملموعات غري دالة

 - 877 9290421 اجملموع

التدريبية لتعزيز مهارات احلياة والعمل االحتياجات  
 10934 90128 90333 8 80227 بني اجملموعات

 10742 872 8180428 داخل اجملموعات غري دالة
 - 877 8120831 اجملموع

 فأقل               1012فأقل           * دالة عند مستوى  1019** دالة عند مستوى 
( 1012( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )7ادلوضحة يف اجلدول )يتضح من خالل النتائج 

فأقل يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول )االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات ادلعلومات واإلعالم والتكنولوجيا، 
وجود فروق ذات بينما يتضح  التعليمي0االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات احلياة والعمل( باختالف متغري ادلستوى 

( فأقل يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول )االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات 1019داللة إحصائية عند مستوى )
ولتحديد صاحل الفروق بني فئات ادلستوى التعليمي مت استخدام  التعلم والتجديد( باختالف متغري ادلستوى التعليمي0

 يفيو كالتايل:اختبار ش
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ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الح 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

359 

 ( يوضح نتائج اختبار شيفيو للتحقق من الفروق بين فئات المستوى التعليمي8جدول )
المتوسط  العدد المستوى التعليمي المحور

 الحسابي
 دكتوراه  ماجستير بكالوريوس

االحتياجات التدريبية لتعزيز 
 مهارات التعلم والتجديد

 ** ** - 8014 812 بكالوريوس
  -  4081 24 ماجستري
 -   4083 1 دكتوراه

 فأقل                              1019** دالة عند مستوى 
( فأقدل 1019( وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى )2يتضح من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلددول )

عيندددة الدراسدددة الدددذين مسدددتواىم التعليمدددي بدددني أفدددراد عيندددة الدراسدددة الدددذين مسدددتواىم التعليمدددي )ماجسدددتري / دكتدددوراه( وأفدددراد 
بكددالوريوس حدددول )االحتياجدددات التدريبيدددة لتعزيدددز مهدددارات الدددتعلم والتجديددد(، لصددداحل أفدددراد عيندددة الدراسدددة الدددذين مسدددتواىم 
التعليمددي )ماجسددتري / دكتددوراه(، وتعددزى ىددذه النتيجددة إىل سددعي أصددحاب ادلددؤىالت العليددا مددن ادلعلمددني للددتعلم والتجديددد 

 حبصوذلم على ىذه ادلؤىالت0 ادلتمثل
للتعددددرف علددددى مددددا إذا كانددددت ىنالددددك فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية يف الفااااروق باااااختالف متغياااار ساااانوات الخباااارة:  (.

اسدددتجابات أفدددراد عيندددة الدراسدددة طبقددداً إىل اخدددتالف متغدددري سدددنوات اخلدددربة اسدددتخدمت الدراسدددة "حتليدددل التبددداين األحدددادي" 
(One Way ANOVA وجاءت النتائج كما ،):يوضحها اجلدول التايل 

( للفروق في استجابات أفراد One Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " )9الجدول رقم )
 عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة

 مجموع مربعات مصدر التباين المحور
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
 التعليق

االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات التعلم 
 والتجديد

 **10111 940982 20274 8 940932 بني اجملموعات
 10219 872 9470211 داخل اجملموعات دالة

 - 877 9210242 اجملموع

االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات 
 ادلعلومات واإلعالم والتكنولوجيا

 **10114 20121 40241 8 70271 بني اجملموعات
 10248 872 9740279 داخل اجملموعات دالة

 - 877 9290421 اجملموع

االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات احلياة 
 والعمل

 *10192 30813 40132 8 20111 بني اجملموعات
 10783 872 9110921 داخل اجملموعات دالة

 - 877 8120831 اجملموع

 فأقل               1012فأقل              * دالة عند مستوى  1019** دالة عند مستوى 
( فأقدل 1012( وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى )1يتضح من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلددول )

عمددل( بدداختالف متغددري سددنوات يف اسددتجابات أفددراد عينددة الدراسددة حددول )االحتياجددات التدريبيددة لتعزيددز مهددارات احليدداة وال
( فأقدل يف اسدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة حدول 1019كما يتضدح وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى )،  اخلربة
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)االحتياجددددات التدريبيددددة لتعزيددددز مهددددارات الددددتعلم والتجديددددد، االحتياجددددات التدريبيددددة لتعزيددددز مهددددارات ادلعلومددددات واإلعددددالم 
 متغري سنوات اخلربة0والتكنولوجيا( باختالف 

 ولتحديد صاحل الفروق بني فئات سنوات اخلربة مت استخدام اختبار شيفيو كالتايل:
 ( يوضح نتائج اختبار شيفيو للتحقق من الفروق بين فئات سنوات الخبرة12جدول رقم )

 العدد سنوات الخبرة المحور
المتوسط 
 الحسابي

 5 إلى سنة من
 سنوات

 12 إلى 6 من
 سنوات

 11 من
 فأكثر سنة

االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات 
 التعلم والتجديد

 **  - 8021 81 سنوات 2 إىل سنة من
 ** -  8071 79 سنوات 91 إىل 2 من
 -   4097 927 فأكثر سنة 99 من

االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات 
 ادلعلومات واإلعالم والتكنولوجيا

 **  - 8078 81 سنوات 2 إىل سنة من
 ** -  8072 79 سنوات 91 إىل 2 من
 -   4091 927 فأكثر سنة 99 من

االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات 
 احلياة والعمل

 **  - 8037 81 سنوات 2 إىل سنة من
 ** -  8072 79 سنوات 91 إىل 2 من
 -   8012 927 فأكثر سنة 99 من

 فأقل                              1019** دالة عند مستوى 
( 1019( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1-3يتضح من خالل النتائج ادلوضحة يف اجلدول )
من فأكثر وأفراد عينة الدراسة الذين سنوات خرباهتم أقل  سنة 99 فأقل بني أفراد عينة الدراسة الذين سنوات خرباهتم من

سنة حول )االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات التعلم والتجديد، االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات ادلعلومات  99
واإلعالم والتكنولوجيا، االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات احلياة والعمل(، لصاحل أفراد عينة الدراسة الذين سنوات 

( اليت أكدت نتائجها Makovec, 2018ه النتيجة مع دراسة ماكوفيتش )فأكثر، وتتفق ىذ سنة 99 خرباهتم من
 على أن ادلعلمني ذوي اخلربة العملية األعلى مييلون بشكل أكرب للتطوير ادلهين من ادلعلمني األقل خربة0

 توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزىا: النتائج:
تياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات التعلم أفراد عينة الدراسة بدرجة عالية على االحموافقة  -

 – 8141أدوار ادلعلم احلديثة يف ضوء رؤية وأبرز ىذه االحتياجات ) (،3011من  4018والتجديد مبتوسط )
 (0مهارات االبتكار – مهارات بناء اجملتمعات ادلهنية التعلمية
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ية على االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات أفراد عينة الدراسة بدرجة عال موافقة -
 – تنمية الثقافة التكنولوجيةوأبرز ىذه االحتياجات ) (،3011من  8011ادلعلومات واإلعالم والتكنولوجيا مبتوسط )

 (0لمنيإنشاء ادلنصات اإللكًتونية للمتع – مهارات توظيف التكنولوجيا يف العملية التعليمية
أفراد عينة الدراسة بدرجة عالية على االحتياجات التدريبية دلعلمي مدارس بوابة ادلستقبل ادلعززة دلهارات احلياة موافقة  -

مهارات احلوار  – مهارات حتقيق التفاعل الصفيوأبرز ىذه االحتياجات ) (،3011من  8022والعمل مبتوسط )
 (0مهارات إدارة الوقت – واإلقناع

أفراد عينة الدراسة حول )االحتياجات التدريبية لتعزيز مهارات  ستجاباتفروق ذات داللة إحصائية يف اوجود  -
سون بادلرحلة ادلعلومات واإلعالم والتكنولوجيا( باختالف متغري ادلرحلة التدريسية لصاحل أفراد الدراسة الذين يدر  

أفراد عينة الدراسة حول )االحتياجات التدريبية لتعزيز  استجاباتيف  فروق ذات داللة إحصائية، كما توجد الثانوية
باختالف متغري ادلستوى التعليمي لصاحل أفراد الدراسة الذين مستواىم )ماجستري/دكتوراه(،  مهارات التعلم والتجديد(

 99م من ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة باختالف متغري سنوات اخلربة لصاحل الذين خربهت
 سنة فأكثر ولكافة احملاور الثالثة0

 بناًء على ما سبق من نتائج توصي الباحثتان مبا يلي: التوصيات:

مراعاة احتياجات ادلعلمني ادلنتسبني دلدارس بوابة ادلستقبل الالزمة لتعزيز مهارات القرن احلادي والعشرين عند  -
 التخطيط لربامج التدريب والتنمية ادلهنية للمعلمني0

 م، وآلية تنفيذىا وتقوميها81410إصدار أدلة إرشادية توضح أدوار ادلعلم يف ضوء رؤية ادلملكة العربية السعودية  -
 إشراك ادلعلمني يف التخطيط لربامج التطوير ادلهين ادلتعلقة هبم0 -
 تفعيل رلتمعات التعلم ادلهين داخل ادلدارس وتشجيعها0 -
 ادلدارس0 توفري شبكة اتصاالت سريعة ومتطورة داخل -
 تقد  حوافز مادية ومعنوية للمعلمني حلثهم على ادلشاركة يف برامج التطوير ادلهين0 -
 إقامة ورش وندوات لتوضيح األدوار اجلديدة للمعلم0 -
 تشكيل جلان متخصصة لتطوير ادلهارات التقنية لدى ادلعلمني ومتابعتها0 -
 تكثيف الدورات التدريبية لضمان مشوذلا جلميع ادلعلمني0 -
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 المراجع:
الحاجات التدريبية لتنمية مهارات اإلبداع اإلداري لتطوير العمل (0 م8112بدر، أريج بنت سليمان زلمد0 )

رسالة ماجستري غري  المدرسي لمديرات ومساعدات المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة مكة المكرمة،
 منشورة، كلية الًتبية، جامعة أم القرة، مكة ادلكرمة0

ترمجة: بدر مهارات القرن الحادي والعشرين: التعلم للحياة في زمننا، م(0 8194ترلينج، برية؛ وفادل، تشارلز0 )
 الصاحل0 الرياض: جامعة ادللك سعود للنشر العلمي وادلطابع0

 https://tetco.sa/node/8م، من: 9/7/8191، مسًتد بتاريل برنامج بوابة المستقبل، رتطوي
، مركز اخلربات ادلهنية للتدريب العملية التدريبية: موسوعة التدريب والتنمية البشريةم(0 09111 )عبد الرمحنتوفيق، 

 )بيمك(، القاىرة0
لة م(0 السنة التحضريية وتقنية التعليم: قياس دلستوى تقبل الطالب للتعلم اإللكًتوين0 رل8199اجلمعة، علي زلمد0 )
 2970-327(، 4)84العلوم الًتبوية، 

م(0 التعليم من أجل ادلستقبل: التجربة العادلية لتطوير مهارات وكفاءات القرن احلادي والعشرين0 8192جيان وآخرون0 )
 الدوحة: مؤدتر القمة العادلي لالبتكار يف التعليم0

0 الرياض: مكتبة ن الحادي والعشريننحو إصالح المدرسة في القر م(0 8114احلارثي، إبراىيم أمحد مسلم0 )
 الشقري0

م(0 احلاجات التدريبية دلعلمات الًتبية الرياضية يف ادلدارس األساسية العليا 8194احلديدي، زلمود ودمهش، ليندا0 )
 220-22(، 8)3، مجلة جامعة النجاحاألردنية من وجهة نظرىن، 

 جامعة أسيوط، كلية الًتبية، قسم ادلناىج وطرق التدريس0 ،01مهارات معلم القرن الا م(0 8192حفين، مها كمال0 )
مجلة الطفولة : إطار عمل للتعليم من أجل ادلستقبل، 89م(0 مهارات القرن الد 8192مخيس، ساما فؤاد عباس0 )

 931-924، ص ص 49، ع 1: مصر، مج والمستقبل
 ر ادلسرية للنشر والتوزيع0عمان: دا اتجاىات حديثة في التدريب3م(0 8199السكارنو، بالل خلف0 )
0 نيويورك: منظمة مستقبل التعلم: ما نوع البيداجوجيا في القرن الحادي والعشرينم(0 8192سكوت، سينثيا لونا0 )

 األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(0
، الخاصة بمدينة الرياض االحتياجات التدريبية لمشرفي ومشرفات التربيةه(0 09341 )عبد اهللالسويدان، أمحد 

 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، كلية العلوم االجتماعية، الرياض0
لمجلة العربية للعلوم التربوية م(0 دور التعلم الرقمي يف التنمية ادلهنية للمعلمني0 ا8191الشمري، ثاين حسني0 )

 380-82(، 7، )والنفسية

https://tetco.sa/node/8
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م(0 دور مهارات القرن احلادي والعشرين كاسًتاتيجية فعالة يف خلق فرص عمل0 8111وحسن، دينا0 ) صدقي، سرية
ورقة مقدمة للمؤدتر العلمي العريب الرابع والدويل األول: االعتماد األكادميي دلؤسسات وبرامج التعليم العايل النوعي 

 م81110أبريل  1-2عية، القاىرة، يف مصر والعامل العريب الواقع وادلأمول0 كلية الًتبية النو 
، عمان: دار الشروق التدريب: مفهومو وفعالياتو بناء البرامج التدريبية وتقويمهام(0 8111الطعاين، حسن أمحد )
 للنشر والتوزيع0
م(0 ادلهارات األساسية للتعليم والتعلم مدى احلياة: تصور مقًتح يف إطار حتوالت القرن 8194عبد الشايف، دينا0 )

 9220-932(، 8احلادي والعشرين0 رللة العلوم الًتبوية، )
 ، القاىرة: ايًتاك للنشر والتوزيع0تحديد االحتياجات التدريبيةم(0 8119عليوة، السيد0 )

: مهارات جيب أن ندرلها مع ادلنهاج0 حبث مقدم ضمن ادلؤدتر التعليم في عصر الذكاءم(0 8199عيدة، روضة زلمد0 )
 841-884م0 األردن0 ص ص8199أكتوبر  92-92امن لرعاية ادلوىوبني وادلتفوقني0 العلمي العريب الث

م(0 التعليم يف عصر الذكاء مهارات جيب أن ندرلها مع ادلنهاج0 ورقة مقدمة إىل ادلؤدتر العلمي 8199عيده، روضة0 )
 م81990أكتوبر  92-92العريب الثامن لرعاية ادلوىوبني وادلتفوقني، عم ان، 

م(0 االحتياجات التدريبية دلعلمي األساسية من وجهة نظر ادلشرفني الًتبويني يف زلافظة 8192صلاح سعود0 )القاضي، 
 81220-8172(، 2)87، مجلة كلية التربية للبناتادلفرق، 

ديسمرب(0 تقو  كفايات القرن احلادي والعشرين احلامسة للقوى العاملة، ورقة مقدمة إىل  -م 8192لينغ، جوانغمينغ0 )
 2-3الرياض ) -، ىيئة تقو  التعليم المؤتمر الدولي لتقويم التعليم: مهارات المستقبل تنميتها وتقويمها

 م(81920ديسمرب 
حتديات إعداد ادلعلمني وتاىيلهم يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين0 ورقة مايو(0 -م 8197ادلساعيد، تركي فهد0 )
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 ( قائمة بأسماء المحكمين ألداة الدراسة1) المالحق

 مكان العمل الدرجة االسم م
 جامعة اإلمام أستاذ أصول الًتبية العبيد إبراىيم بن عبد اهلل 9
 جامعة ادللك سعود أستاذ أصول الًتبية بدر بن جويعد العتييب 8
 جامعة دمشق أستاذ أصول الًتبية اجمليدلعبد اهلل  4
 اجلامعة األردنية أستاذ أصول الًتبية زلمد امني القضاة  3
 جامعة اإلمام أستاذ أصول الًتبية ادلشارك عبد اهلل بن عبد العزيز ادلعيقل 2
 جامعة اإلمام أستاذ أصول الًتبية ادلساعد حصة بنت عبد الكر  احلميدي 2
 وزارة التعليم أستاذ أصول الًتبية ادلساعد الشهريمر  بنت زلمد  7
 جامعة األزىر أستاذ أصول الًتبية ادلساعد وليد سعيد أمحد 2
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 لبحثملخص ا
، وربديد أبرز برامج التطوير ادلهين للمعلمني ادلطبقة يف مدارس وزارة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية على التعرف إىلىدف البحث      

، باإلضافة إىل معرفة مدى اىتمام ادلعلمني الذين تدربوا يف ادلهين للمعلمنيادلستحدثات التكنولوجية ادلستخدمة يف الربامج ادلرتبطة بالتطوير 
الستخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف ادلدارس من وجهة نظرىم، وأيًضا الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية برامج التطوير ادلهين 

حدثات التكنولوجية يف برامج التطوير ادلهين يف ضوء متطلبات القرن بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول واقع استخدام ادلست
معلًما من معلمي ( 535من ) بحثتكونت عينة الو ادلنهج الوصفي، احلادي والعشرون واليت تعزى إىل متغري اجلنس، حيث اتبعت الباحثة 

عشوائًيا بطريقة  مّت اختيارىمبتدائية وادلتوسطة والثانوية( حيث مدارس احلكومة التابعة لوزارة التعليم يف ادلراحل الدراسية الثالثة وىي )اال
ادلتوسط أن ( فقرة جلمع البيانات وربليلها إحصائًيا، وتوصلت نتائج البحث إىل 33وربددت أداة البحث يف استبانة مكونة من )، قصدية

تطوير ادلهين يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشرون من وجهة استخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف برامج الاحلسايب دلدى اىتمام ادلعلمني ب
( بني متوسطات استجابات α ≤ 0.05( بدرجة ربقق كبرية، وأيًضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )40.4بلغ )ىم نظر 

 ضوء متطلبات القرن احلادي والعشرون واليت تعزى أفراد عينة البحث حول واقع استخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف برامج التطوير ادلهين يف
 إىل متغري اجلنس0

 ادلستحدثات التكنولوجية، برامج التطوير ادلهين0 الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
The research was aimed at identifying the professional development programs 

for teachers applied in the schools of the Ministry of Education in Saudi Arabia, and to 

identify the most important technological innovations used in programs related to the 

professional development of teachers, in addition to knowing the interest of teachers 

trained in professional development programs to use technological innovations in 

schools from their point of view, Also, to reveal statistically significant differences 

between the means of the responses of the research sample on the reality of the use of 

technological innovations in professional development programs in  light of the 

requirements of the twenty-first century which is due to gender variant. Researcher 

followed the descriptive approach, and the research sample consisted of (235) teachers 

of government schools of the Ministry of Education in the three stages of education 

which are (primary, intermediate and secondary) where they were randomly selected in 

an intentional manner, and the research tool was identified in a questionnaire consisting 

of (13) items for statistical data collection and analysis. The results of the research 

found that the arithmetic mean of teachers' interest in using technological innovations in 

professional development programs in the  light of the requirements of the 21st century 

from their point of view reached (4.04) with a great degree of achievement, as well as 

the absence of statistically significant differences at (α ≤ 0.05) among the average 

responses of respondents on the reality of the use of technological innovations in 

professional development programs in the light of the requirements of the twenty-first 

century, which is attributed to the gender variable. 

Keywords: Technological innovations, professional development programs. 
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 بحث:قدمة الم
 يعد ادلعلمون حجر األساس يف العملية التعليمية حيث أنو ال ميكن إحداث أي تغيري أو ربسني أو تطوير يف ىذه العملية إال هبم، وبالتايل     

عترب فإن تطوير ادلعلمني من مجيع اجلوانب الشخصية وادلهنية والتكنولوجية ىي اخلطوات األساسية إلعادة تدريبهم وتأىيلهم، حيث أن دورىم ي
 الدور ادلؤثر يف جودة سلرجات العملية التعليمية0 

لذا اعتنت اجلامعات األمريكية بتطوير خربة ادلعلمني حيث يشري مشروع الواليات ادلتحدة األمريكية والقائم على ادلعايري الوطنية        
إىل الدور ادلتوقع  "National Educational Technology Standards for Teachersللتكنولوجيا التعليمية للمعلمني "

صمم وادلقيم وادلشارك يف انتاج تكنولوجيا التعليم، دبا تشملو من استخدام شبكة االنًتنت والتعليم عن
ُ
بعد،  للمعلم متمثاًل يف أن يكون ادل

أن التطوير ادلهين للمعلمني ( أيًضا 358: 9..5(0 ويؤكد احلجايا )Sanjaya, 2008: 36وإنتاج الربامج التعليمية وبرامج احملاكاة )
ر ميكنو يواجو مطالب التغيري والتطوير السريع، واالنفجار ادلعريف، والعلمي والتكنولوجي يف العامل ادلعاصر، إذ ػلتاج إىل إعداد وتدريب مستم

طويرىا، على اعتبار أنو معلم ادلستقبل، من مالحقة اجلديد يف ميدان عملو، ومن رفع كفايتو االنتاجية، دبا سيسهم يف ربسني العملية الًتبوية وت
 وأىم مدخالت العملية التعليمية والضامن لنجاحها0

( أن التدريب يشري إىل اكتساب وإظلاء ادلعارف وادلهارات Wikipedia, 2012: 1-4وقد أشارت موسوعة ويكيبيديا )         
أساسًيا لعملية التمهن وميثل العمود الفقري للمحتوى التكنولوجي بادلؤسسات والكفايات دبا ػلقق ذبويد األداءات ادلهنية، وأنو يشكل زلورًا 

بو التعليمية0 لذا ال بد أن يكون التدريب مستمرًا لضمان تعلم مستمر حىت ال غلعل ادلعلم يف حالة استعداد معريف ومهاري دائم، بل ينطلق 
ل اطلراطو يف برامج التطوير ادلهين ادلبنية وفق االذباىات احلديثة يف التطوير ادلهين مشارًكا يف بناء ادلعرفة وتطوير ادلمارسات التدريسية من خال

 (4340: 5.38للمعلمني )زيدان وآخرون، 
حيث إن الناظر يف أساليب التعليم اجلديدة وادلعتمدة على استخدام ادلستحدثات التكنولوجية، غلد فيها فوائد متعددة على العملية      

زبتصر كثريًا من ادلسافات للمعلمني يف العملية التعليمية، حيث نشهد أن ثوريت ادلعلومات واالتصاالت تلقي على كاىل الًتبية  التعليمية، إذ
وىذا يتفق مع ما (، 335: 5.34تبعات جساًما، فرض عليها ضرورة تدريب ادلعلمني على توظيف ادلستحدثات التكنولوجية )مشسان، 

( يف أعلية توظيف ادلستحدثات التكنولوجية يف تطوير مهارات ادلعلمني التكنولوجية، ويف إكساهبم Jeremy, 2009: 26ذىب إليو )
 مستويات عالية من الثقة والكفاءة ادلرتبطة هبذه ادلهارات0

ومن الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت ضرورة تدريب ادلعلمني على توظيف ادلستحدثات التكنولوجية يف العملية التعليمية، حيث     
( بتقييم عمليات التدريب واحلقائق واألطر اخلاصة بأنشطة ادلشروع األورويب اجملتمع التكنولوجي Gorghiu et al, 2011قامت دراسة )

التعاوين الفضائي للًتبية العلمية من حيث الكفايات اليت اكتسبها ادلعلمني ادلتدربني وعملهم وجودة برامج التدريب وطرقو وأنشطتو، االفًتاضي 
اضي وذلك باستخدام رلموعة من االستبانات اليت توصلت إىل فاعلية ادلشروع زللًيا ودولًيا يف تدريب ادلعلمني افًتاضًيا على التدريس االفًت 

( فقد اختربت عملية التدريب االلكًتوين االفًتاضي للمعلمني اجلدد باخلدمة بشكل غري Risser, 2013اياتو، أما دراسة "ريسزر" )وكف
رمسي بواسطة شبكة االنًتنت من خالل توتري، وتوصلت الدراسة إىل زيادة مهنية واحًتافية ادلعلمني كلما زادت ساعات التدريب واكتساهبم 

إىل أن واقع معظم الربامج التدريبية للتنمية ادلهنية  (5.37ادلطريي وآخرون )علومات ادلهنية والتقنية، وأيًضا توصلت نتائج دراسة للكثري من ادل
ة ادلقدمة دلعلمي الدراسات االجتماعية بأهنا تقدم بأسلوب تقليدي حيث يالحظ عليها غياب توظيف ادلستحدثات التكنولوجية ادلادية والفكري

 يقات التكنولوجية، واقتصارىا على توظيف أجهزة الكمبيوتر والربوجكًت وعروض البوربوينت0 والتطب
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 مشكلة البحث:
تتضح مشكلة البحث احلايل من خالل عرض الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت ضرورة تطوير التنمية ادلهنية للمعلمني بواسطة     

فية توفري برامج تدريبية تتالءم مع ادلستحدثات التكنولوجية اليت يشهدىا العصر التقين احلايل، وأيًضا احلاجة إىل معلمني ذوي خربة يف كي
 ل مع التعلم القائم على ادلستحدثات التكنولوجية مثل التعلم االلكًتوين، والتعلم االفًتاضي وغريىا0التعام
ويف ضوء ما سبق، ومن خالل الكشف عن أعلية استخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف برامج التطوير ادلهين للمعلمني ودورىا الفعال يف       

طبقة يف ادلدارس  ربقيق تطويرىم وتنميتهم مهنًيا، فإن
ُ
البحث احلايل يأيت للكشف عن واقع استخدام ادلعلمني للمستحدثات التكنولوجية ادل

ا وزارة التعليمية واليت مت إعداد وتدريب ادلعلمني عليها يف برامج التطوير ادلهين للمعلمني على وجو اخلصوص وفق اخلطة التدريبية اليت أعدهت
 عودية من وجهة نظرىم0التعليم يف ادلملكة العربية الس

 أسئلة البحث:
 يف السؤال الرئيسي التايل: مشكلة البحث حددتت     
في برامج التطوير المهني في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرون من  مستحدثات التكنولوجيةالمعلمين لل"ما واقع استخدام      

 وجهة نظرهم؟"
 وينبثق عن السؤال السابق األسئلة الفرعية التالية:     

 ؟يف زلافظة أحد رفيدة ادلملكة العربية السعوديةب احلكومية  ما برامج التطوير ادلهين للمعلمني ادلطبقة يف مدارس وزارة التعليم 30
ادلملكة العربية احلكومية ب يف مدارس وزارة التعليمما ادلستحدثات التكنولوجية ادلستخدمة يف الربامج ادلرتبطة بالتطوير ادلهين للمعلمني  50

 ؟يف زلافظة أحد رفيدة السعودية
ىل يوجد اىتمام لدى ادلعلمني الذين تدربوا يف برامج التطوير ادلهين الستخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف مدارس وزارة التعليم من  30

 وجهة نظرىم؟ 
( بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول واقع استخدام α ≤ 0.05)ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  40

 ادلستحدثات التكنولوجية يف برامج التطوير ادلهين يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشرون تعزى دلتغري اجلنس؟
 أهداف البحث:

 يرمي البحث احلايل إىل ربقيق األىداف التالية:   
  دبحافظة أحد رفيدة 0 يف ادلملكة العربية السعوديةاحلكومية دلهين للمعلمني ادلطبقة يف مدارس وزارة التعليم التعرف إىل برامج التطوير ا 30
يف ادلملكة احلكومية ادلستحدثات التكنولوجية ادلستخدمة يف الربامج ادلرتبطة بالتطوير ادلهين للمعلمني يف مدارس وزارة التعليم ربديد أبرز  50

 دبحافظة أحد رفيدة 0 العربية السعودية
الستخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف مدارس وزارة التعليم من وجهة برامج التطوير ادلهين معرفة مدى اىتمام ادلعلمني الذين تدربوا يف  30

 نظرىم0
ت التكنولوجية الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول واقع استخدام ادلستحدثا 40

 يف برامج التطوير ادلهين يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشرون تعزى دلتغري اجلنس0
 أهمية البحث:

 تنبثق أعلية البحث يف:    
يف بناء برارلها التطويرية للمعلمني يف التخصصات ادلتنوعة كمصدر وذلك وزارة التعليم بادلستحدثات التكنولوجية  ئويلاىتمام مس 30

 لتحسني وتطوير العملية التعليمية0 
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 ن0ين يف تطويرىم مهنًيا على استخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشر و إفادة ادلعلم 50
ادلشكالت ادلهنية اليت تواجو ادلعلمني وأدائهم ضلو استخدام ادلستحدثات إفادة الباحثون يف رلال إعداد وتدريب ادلعلمني لتحديد  30

 ن0و والعشر  اديالتكنولوجية يف ضوء متطلبات القرن احل
 مصطلحات البحث:

 تُعرف الباحثة مصطلحات البحث اصطالحًيا وإجرائًيا على النحو التايل:   
عمليات، الفكار، : "عبارة عن األبأهناادلستحدثات التكنولوجية ( 559 :5.39زلمد وصديق ) عّرف: المستحدثات التكنولوجية     

بطريقة منظمة تزيد من كفاءة وفاعلية  يفهابتكرة دلشكالت التعليم عند توظادللول احلسبثل  اليت ديدةاجلنتجات ادلتطبيقات أو النظريات، ال
خدام األدوات واألجهزة احلديثة يف التعليم وذلك يف إطار تصميم وتطبيق تعين استاليت ادلنظومة التعليمية، فهي جزء من ادلنظومة الًتبوية 

 وتقوًن ادلواقف التعليمية"0
ادلستحدثات التكنولوجية بالعملية التعليمية،  كل ما ىو جديد يف  ستخدامإجرائًيا بأهنا: "القدرة على اكتساب ادلعلمني الة الباحث عّرفتهاو       

يب تدريسية معتمدة على التكنولوجيا، وذلك هبدف زيادة قدرهتم وربسني أدائهم ادلهين يف ادلواقف التعليمية من أجهزة وآالت حديثة وأسال
بالدرجة الكلية  يف مدارس وزارة التعليم بادلملكة العربية السعودية ادلتنوعة، حيث يتم قياس استخدام ادلستحدثات التكنولوجية لدى ادلعلمني

 االستبانة"0اليت ػلصلون عليها دبقياس 
تاجها ادلعلمون لتطوير ػل( بأنو: "الفرص ادلناسبة للتعليم والتعلم واليت 436 :5.38زيدان وآخرون )عّرفو التطوير المهني للمعلمين:      

يف الدراسة فهمهم عن رلاالت زبصصهم وتدريسها وتعلمها وما غلب أن يقوموا بو ليوجهوا كل الطالب، وىو الفرص اليت تتوفر ذلم لالشًتاك 
   والبحث يف تدريس مناىجهم، وىو عملية مستمرة مدى احلياة تساعد يف تنمية معارفهم وأفكارىم ومعتقداهتم وفهمهم لقدراهتم"0

توى الباحثة إجرائًيا بأنو: "زيادة فعالية ادلعلمني من خالل ربسني كفايتهم ادلهنية الستخدام ادلستحدثات التكنولوجية، ورفع مس عّرفتوو      
اف أدائهم ادلهين، وذبديد خرباهتم يف ادلواقف التعليمية دلواجهة التطور التكنولوجي، واستثمار أدوات التكنولوجيا احلديثة لتحقيق األىد

 التعليمية ادلنشودة"0
 الخلفية النظرية للبحث:

 أوًًل: اإلطار النظري: 
 :المستحدثات التكنولوجية 

ادلاضية طفرة كبرية يف ظهور ادلستحدثات التكنولوجية فتغري تبًعا لذلك دور ادلعلم من ناقاًل للمعرفة إىل مسهل شهدت السنوات القليلة       
لعملية التعلم، فهو يصمم بيئة التعلم ويرشد طالبو ويوجههم حىت تتحقق األىداف ادلطلوبة، وأصبح التعلم متمركزًا حول الطالب ال حول 

وجية ىي رلموعة وسائل تكنولوجيا التعليم التفاعلية احلديثة اليت تسمح بتفريد ادلواقف التعليمية، وإثرائها من ادلعلم0 فادلستحدثات التكنول
خالل تغذيتها بعدة مصادر وبدائل متباينة تشكل رلتمعة وحدة نظامية متكاملة هتدف إىل ربقيق تعلم مثايل يتسم بقدر كبري من الفاعلية 

 (5330 :9..5 والكفاءة واالتقان )التودري،
ومن أمثلة ادلستحدثات التكنولوجية: التعليم االلكًتوين، الفيديو التفاعلي، مؤسبرات الفيديو عن بعد، األقمار االصطناعية، الواقع      

 االفًتاضي، استخدام برامج احلاسوب، السبورة االلكًتونية وغريىا0
 ي التدريس: أمثلة المستحدثات التكنولوجية التي يستخدمها المعلمون ف

 ( بعض األمثلة للمستحدثات التكنولوجية وىي:455-453: 5.38قام زيدان وآخرون )    
 الواقع االفًتاضي: ىو برنامج حاسويب تشًتك فيو حواس اإلنسان للمرور خبربة شبيهة بالواقع إىل حد بعيد، مع إهنا غري حقيقية0 30
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باحلاسوب مثل: غطاء الرأس، والقفازات، نظارة األبعاد الثالثية، حبيث سبكن كيف تتم ىذه التقنية؟ يتم توصيل بعض ادللحقات  50
االنسان من رؤية الربنامج بصورة رلسمة ذات أبعاد ثالثية )الطول، العرض، العمق( واللمس من خالل القفازات، والسمع لكل ما يدور 

 يف الربنامج والتفاعل وكأنو واقع زلسوس سباًما0
تيح استخدام األقمار الصناعية استقبااًل عايل اجلودة خلدمات اإلذاعة ادلسموعة ونقل ادلعلومات والبيانات والوثائق األقمار الصناعية: ي 30

 وادلؤسبرات من بعد، والبث التلفزيوين ادلباشر من بلد إىل آخر0
ت الصعبة اليت ال يستطيع حلها إال اخلرباء ادلنظومات اخلبرية: ىي برامج كمبيوتر ذكية توظف إمكاناتو يف ادلعرفة واالستنتاج حلل ادلشكال 40

 ادلتخصصني، ومن مزايا استخدام النظم اخلبرية ما يلي:
 دعم أداء الفرد بصورة وافية دون احلاجة إىل برنامج تدريب مكلف طويل وصعب0 -
 توفري كافة أنواع ادلعلومات والبيانات اليت ػلتاجها الفرد إلصلاز ما يطلب منو من مهام0 -
 توفري تكلفة تعيني اخلرباء ادلتخصصني أو استثارهتم يف أمور ادلؤسسة التعليمية0 زبفيض أو -

الفصول الذكية أو االفًتاضية: ىي بيئات تعلم وتدرب )أو برامج( توفر للمعلمني وادلتعلمني إمكانية االتصال بالصوت فقط أو بالصوت  50
يف نفس الوقت رغم عدم تواجدىم جغرافيا يف مكان واحد، ويعترب والصورة، وذلك بطريقة متزامنة شبيهة حلد بعيد باحلقيقة، أي 

رى: استخدام الفصول االفًتاضية التفاعلية يف التعليم االلكًتوين من الوسائل الرئيسية يف تقدًن احملاضرات على االنًتنت، وىناك ظلاذج أخ
، التعلم االلكًتوين، نظم التعلم الشخصي، حيث تتصف الكمبيوتر، تكنولوجيا الوسائط الفائقة، الفيديو التفاعلي، شبكة االنًتنت

 ادلستحدثات التكنولوجية بالعديد من ادلميزات من أعلها:
 زلاكاة بيئات احلياة الواقعية، وتوفري بيئة اتصال ثنائية االذباه ربكم حواجز قاعة الدراسة وتربطها بالعامل وبيئة ادلتعلم0 -
 وتنمية مهارات التعلم الذايت لديو وجعل التعلم تعلًما تفاعلًيا والتأكيد على بقاء أثره0سبكني ادلتدرب من االعتماد على الذات  -
 تقدًن بيئة تدريبية وتعليمية مرتبة كمطلب للتعليم الفعال عن طريق تنوع يف األساليب0 -
 النهوض بادلعلم من خالل تدريبو وتطويره يف آفاق العامل احلديث0 -
 بو الكفايات األساسية كي يندمج يف العامل احمليط بو0التنمية ادلهنية للمتعلم وإكسا -
 زيادة التفاعل الفردي والتقليل من رىبة التجريب وتنمية حب االستطالع واالبتكار0 -

 أسس توظيف المستحدثات التكنولوجية: 
 ( أسس لتوظيف ادلستحدثات التكنولوجية وىي:74-73 :5..5أورد أمني )    

 اليت يواجهها ادلعلم والطالب0تشجيع ادلشكالت التعليمية  30
 يكون توظيف ادلستحدث التكنولوجي تدرغلًيا وأن يرتبط دبشكالت تعليمية زلددة0 50
 يتم االعتماد يف توظيف ادلستحدثات التكنولوجية على مدخل ادلنظومات والذي يأخذ يف اعتباره مجيع مكونات ادلنظومة التعليمية0 30
 وخارجها من ادلستحدثات التكنولوجية0درسة داخل ادل علمتوفر عملية التوظيف ربقيق رضا ادل 40

 مواصفات المستحدثات التكنولوجية:
 (:33: 5.33ادلستحدثات التكنولوجية بعدة مواصفات أعلها )زلمود،  يزتسب   
 عن طريق االنًتنت0 ينآخر  متعلمنيمع ادلعلم ومع ادلادة التعليمية ومع  تعلمالتفاعلية: وىو تفاعل ادل 30
 تعين أن يكون ادلستحدث يف متناول الفرد وليس اجلماعة0الفردية:  50
 التنوع: تعين استخدام أكثر من مصدر تعلم مثل: الصوت، القراءة، التعزيز الداخلي0 30
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 التكامل: حبيث ال ػلدث تضارب بني ادلعلومات وبعضها أي كل اجلزيئات تكمل بعضها0 40
 جامًدا0 ادلرونة: أي يكون ادلستحدث قابل للتغري والتعديل وليس 50
 االتاحة: أي أن يكون ادلستحدث متاح جلميع ادلتعلمني وليس احلصول عليو باألمر الصعب0 60
 زمان آخر0أن يكون يف الكونية: أي أن يكون ادلستحدث مسايرًا للعصر الذي نعيشو وليس  70
 0ادلشاركة وإبداء الرأي يف الشيء الذي ال يعجبو مثل االنًتنت علمادلشاركة: حبيث يستطيع ادل 80
 االستقاللية: حبيث يكون مستقاًل يف ادلعلومات وال بد من ظهور ذاتية ادلستحدث0 90
 ادلوائمة: أي أن يكون مناسًبا دلا وضع من أجلو0 3.0
 القابلية للتجريب: ال بد أن يقبل ادلستحدث إجراء التجارب عليو وقياسو0 330
 ري األمانة العلمية0الدقة والسالمة العلمية: أي ان يكون بعيًدا عن كل ما ىو غري صحيح ورب 350

 طرق استخدام المستحدثات التكنولوجية:
توظيفها فإهنا قد تؤدي إىل اكتشاف حلول مبتكرة دلشكالت التعليم، كما أهنا ذبعل نظم  متال شك أن ادلستحدثات التكنولوجية إذا    

وآماذلم فيما يتعلق دبواصلة عملية التعلم واكتساب ادلهارات ادلتصلة بطبيعة العصر، فتوظيف  تعلمنيالتعليم تستجيب بصورة مرنة لطموحات ادل
 (4540 :5.38ادلستحدثات التكنولوجية يف العملية التعليمية يتم من خالل ثالث اذباىات أو مستويات ىي: )زيدان وآخرون، 

على مستوى أصغر قبل تعميمو من خالل  -الربنامج أو الربرليةأو كرة الف-التوظيف ادلصغر: وفيو يتم ذبربة ادلستحدثات التكنولوجية  30
وتسهم يف اتقانو للمهارات اليت تساعده على كيفية احلصول على ادلعلومات من مصادرىا  طالبتوفري بيئة تعليمية تدعم استقاللية ال

 ادلختلفة0
علينا أن طلتار ادلستحدثات التكنولوجية الذي ميكن أن يسهم  التوظيف ادلختار: وفيو غلب أال نفتح باب التوظيف على مصراعيو ولكن 50

يف التغلب على مشكالت زلددة من ادلشكالت التعليمية والتدريبية اليت يواجهها ادلتدرب أو ادلدرب أو الربنامج التدرييب أو أي عنصر 
 س إلحداث إهبار تكنولوجي أو رفاىية0من عناصر العملية التدريبية إلحداث تطوير حقيقي قائم على أسس علمية ومنهجية ولي

التوظيف ادلنظم: غلب أن يكون توظيف ادلستحدثات التكنولوجية مبنًيا على مدخل النظم وعلى الفكر ادلستمد من نظرية النظم والذي  30
ير ادلمارسات يتطلب بدورة التعرف على ظلاذج ىذه ادلستحدثات اليت ميكن استخدامها ورلاالت ىذا االستخدام أيًضا من أجل تطو 

 التعليمية0
 :التطوير المهني للمعلمين 

 مفهوم التطوير المهني للمعلمين:
ىو عملية مستمرة سلطط ذلا بصورة منظمة قابلة للتنفيذ من أجل االرتقاء دبستوى أداء ادلعلمني من خالل إكساهبم ادلهارات الالزمة      

لديهم لتحسني مستوى التعليم والتعلم استجابة للمتغريات وحاجات اجملتمع )قحوان، وتزويدىم بادلعلومات وتنمية االذباىات االغلابية 
5.35: 3540) 
( التطوير ادلهين للمعلمني بأنو: "عملية سلططة ومنظمة ومستمرة هتدف إىل االرتقاء دبستوى 346: 5.37ادلطريي وآخرون ) عّرفو       

االذباىات من خالل برنامج سلطط لو يقوم على عدد من ادلستحدثات التكنولوجية وفق ادلعلمني وإكساهبم ادلعارف وادلهارات واخلربات و 
 احتياجات ادلعلمني ادلهنية وذلك لتحقيق التنمية ادلهنية ادلنشودة لديهم"0 

 أهمية التطوير المهني للمعلمين:
 :يف( أعلية التطوير ادلهين للمعلمني 355: 5..5يوسف )وضح    
 غايات وأىداف التعليم0التمكن من ربقيق  30
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 الثورة يف رلال تقنيات ادلعلومات واالتصاالت0 50
 ادلستحدثات يف رلال اسًتاتيجيات التدريس والتعليم0 30
 ادلستجدات يف رلال التقوًن0 40
 التوجو ضلو تطبيق معايري اجلودة الشاملة0 50
 الثورة ادلعرفية0 60
 تعددية األدوار وادلسؤوليات0 70
اء اخلدمة غري كاف لتمكينو من االستمرار يف أداء أدواره ادلثرية يف ضوء التطورات اليت تفرض نفسها على اإلعداد الذي تلقاه ادلعلم أثن 80

 مكونات منظومة التعليم0
 أدت التطورات ادلتسارعة إىل توسيع نطاق مسؤوليات ادلعلم ليصبح منتًجا للمعلومات أكثر من ناقاًل ذلا0 90
قاس دبا ػلققو الفرد من اصلازات وتنمية ودبا يكتسبو من شهادات رمسية، وقد أصبح من زيادة الطلب على التعليم اجلامعي، حيث ي 3.0

 البديهيات يف التعليم غري الرمسي والتدريب يف غري عمر الدراسة النظامية، ينبغي أن يكون األصل واجلوىر يف إعداد اإلنسان لعامل تتغري
 بصفة مستمرة0فيو ادلعرفية سريًعا، وتتبدل ادلهن واألعمال وتتجدد 

 أهداف التطوير المهني للمعلمين:
 ( أىداف التطوير ادلهين للمعلمني على النحو التايل:355 :5.35ذكر قحوان )   
 تعميم ونشر ثقافة اجلودة التعليمية وتوليد اذباىات اغلابية ضلو جودة التعليم0 30
 هبا0تعزيز ثقة وإظلاء ادلعلمني بأنفسهم ووظيفتهم بادلدرسة اليت يعملون  50
 التأكيد على قيمة ادلهنية واالحًتاف يف التعليم ادلدرسي احلديث وادلساندة الطالبية0 30
 تطوير خربات ومهارات إعداد ادلناىج الدراسية وصياغتها كربامج تدريبية0 40
 تطوير خربات ومهارات طرق التدريس والتدريب احلديثة0 50
 تصال احلديث0العاملني على استخدام تقنيات التعليم واال اتتعزيز قدر  60
 معايري اجلودة التعليمية0 تطوير قدرات العاملني بادلدرسة دلواكبة التطور يف األدوار دبا تتطلبها 70

 أساليب وطرق التنمية المهنية للمعلمين:
 : يف( األساليب والطرق للتطوير ادلهين للمعلمني 43 :3..5يوسف )أبرز   
وادلناقشات وورش العمل وسبثيل األدوار واحملاكاة والتدريب ادلصغر وادلباريات اإلدارية، يتم من خالل العروض اجلماعية حيث التدريب:  -

ولكي يكون التدريب فعااًل يعتمد على أساس نظري وعرض ظلاذج من ادلهارات وإيضاح الفرصة التطبيقية يف الواقع ويتم احلصول على 
مات بني رلموعات كبرية من ادلعلمني ويتم تزويدىم بأساس معريف ومفاىيم تغذية راجعة، ويف ىذا األسلوب يتم تبادل األفكار وادلعلو 

 مشًتكة0
نشاط التدريسي لبعضهم البعض داخل قاعة الدراسة وحيث يقوم ادلعلمون القدامى دبالحظة يف اليتم تبادل ادلعلمني حيث ادلالحظة:  -

من خربهتم وكذلك يكتسب ادلعلمون القدامى لون جديد من  زمالئهم اجلدد، ومث ذبري لقاءات مناقشة حيث يستفيد ادلعلمني اجلدد
 ألوان التدريب0

وتنفيذ هبا مشكلة ذات اىتمام مشًتك ومجع ادلعلومات ادلرتبطة بادلشكلة ومراجعة البحوث ذات الصلة  يتم ربديدحيث  حبوث العقل: -
 احلل وتسجيل النتائج0

 ث اخلربة ويتم إرشاده، ويكون يف داخل ادلدرسة أو خارجها0يتمثل يف إرشاد معلم ذو خربة دلعلم حديحيث اإلرشاد:  -
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يتم بواسطة مؤسبرات مفتوحة عرب دوائر االتصال التلفزيونية دلناقشة بعض ادلواضيع اخلاصة بالنمو ادلهين، حيث التدريب عن بعد:  -
 ومناقشة حبوث العقل وتبادل اخلربات0

التعلم الذايت، ويستخدم التدريب الفردي أو اجلماعي من خالل شكل العمل ويتعلم  التعليم ادلعتمد على الكمبيوتر: يعترب أحد أساليب -
 0علممهارات ومعلومات موجودة على الكمبيوتر ذاتًيا أي بدون مساعدة ادل علمادل

 التطوير المهني للمعلمين في إطار متطلبات القرن الحادي والعشرون:   
ظهرت أساليب وتوجهات تربوية جديدة يف رلال إعداد ادلعلم وتدريبو منها: إعداده يف ضوء مفهوم الكفايات من خالل ربديد ىذه     

الكفايات بشكل واضح وتدريبو على األداء وادلمارسة، وتزويد برامج اإلعداد خبربات تعليمية يف شكل كفايات تساعده على أداء أدواره 
حيث ػلتاج القرن احلادي والعشرون إىل نوعية جديدة من ادلعلمني لديهم القدرة على تنمية  (370: 9..5دة )الكرمي، التعليمية اجلدي

السميع، شخصية الطالب، وإضافة أظلاط سلوكية لو، ولديهم ادليل إىل التجديد والتطور والبعد عن األعمال الروتينية التقليدية شبو اآللية )عبد 
فنتيجة االستخدام اذلائل للعلم والتكنولوجيا واليت كانت ذلا انعكاساهتا على التعلم، ومن مث على أدوار ادلعلم وخاصة  (96: 7..5وحوالة، 

ون األساسية ولذلك فهناك رلموعة من األدوار اجلديدة اليت يأمل أن يطلع عليها ادلعلم حىت يستطيع أن يواكب متطلبات القرن احلادي والعشر 
 (:5.35 راين وإبراىيم،واليت منها )الزى

دبجتمعو: بتوضيح القّيم من الرخيص لو شلا يبث عرب وسائل االعالم واألدوات التكنولوجية ادلختلفة، وىو األمر  ادلتعلم تعميق شعور 30
 الذي يفرض على ادلعلم أن يصل إىل استيعاب الثقافة العالية ليستطيع ربقيق ىدفني أساسيني مع طالبو علا:

 الثقافية للمجتمع العريب واالسالمي0دعم اذلوية  -
 شرح اخلطط الوطنية والقومية وتعزيز األفكار والقيم اإلغلابية السائدة يف اجملتمع0 -
 مراعاة ثالثة جوانب لتحقيق الًتبية ادلستدامة: 50
 التعلم مدى احلياة0التعلم للمعرفة: والذي يتضمن كيفية البحث عن مصادر ادلعلومات وتعلم كيفية التعلم لإلفادة من فرص  -
التعلم للعمل: والذي يتضمن اكتساب الطالب الكفايات اليت تؤىلو بشكل عام دلواجهة ادلواقف احلياتية ادلختلفة، وانتقاء مهارات  -

 العمل0
، التعلم للتعايش مع اآلخرين: والذي يتضمن اكتساب الطالب دلهارات فهم الذات واآلخرين، وإدراك أوجو التكافل فيما بينهم -

 واالستعداد حلل النزاع، وإزالة الصراع، وتسوية اخلالفات0
اتباع ظلوذج واضح وأسلوب تفكري عقالين منظم: يساعده على استشراف آفاق ادلستقبل واستشعار نتائج عملية تطبيق التغيري ادلقًتح يف  30

لم يف ادلستقبل أصبحت مزغًلا من مهام القائد ومدير العملية التعليمية، وبالتايل إدخال تغيريات سلطط ذلا لضمان صلاحها، إن مهنة ادلع
 ادلشروع والناقد وادلوجو0

على الوصول للمعرفة: من مصادرىا ادلختلفة، وكذلك االستثمار األمثل للمعلومات من خالل البحث عن الطرق  تعلمنيتنمية قدرات ادل 40
 الفعالة معها لتحقيق أقصى استفادة شلكنة0

ت متميزة لدى ادلعلم: كاالستقاللية يف ازباذ القرار، واحلرية يف االختيار، وادلعرفة ادلتميزة، واالستخدام ادلتقدم توافر ثقافة واسعة وقدرا 50
 للتكنولوجيا، والتحول إىل ادلصمم احملًتف لبيئة التعليم وأدواهتا0

ني من ادلعلومات باعتبارىا ىدفًا إىل اكتساب إكساب ادلعلمني دلهارات التعامل مع ادلستحدثات التكنولوجية: تغيري ظلط ما يقدم للمعلم 60
مهارات حياتية جديدة ذبعلهم يوظفون ادلعلومات، ويساعدون طالهبم على توظيفها واالستفادة منها، إن ادلستقبل التكنولوجي مل يعد 

ك بكثري، حبيث يكون ادلعلم مطالًبا ادلعلم أن يكون ذلك الشخص الذي يستخدم الوسائل التقنية بإتقان وحسب، فادلتوقع أبعد من ذل
 مصمًما لبيئة التقنية وبرارلها بل وادلطور ذلا أيًضا0
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 ثانياً: الدراسات السابقة:
دلت نتائج الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت ادلستحدثات التكنولوجية على أن توظيفها يف ضوء متطلبات القرن احلادي      

 التطوير ادلهين، حيث:ن على و ن يساعد ادلعلمو والعشر 
( إىل ربديد واقع ادلستحدثات التكنولوجية يف العملية التعليمية والوقوف على مدى فاعلية التصور 5.39ىدفت دراسة زلمد وصديق )    

عينة البحث من ادلقًتح لتوظيف ادلستحدثات التكنولوجية لتدريب ادلعلمني، واتبعت الباحثة ادلنهج الوصفي دلالءتو لطبيعة البحث، وتكونت 
( معلًما ومعلمة من معلمي ادلرحلة الثانوية مت اختيارىم بطريقة عشوائية بوالية اخلرطوم زللية جبل أولياء، وربددت أداة الدراسة يف .55)

بدرجة عالية، ووجود  استبانة كأداة جلمع البيانات، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن توظيف ادلعلم لتكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية يتم
ليمية فاعلية التصور ادلقًتح لتوظيف ادلستحدثات التكنولوجية لتدريب ادلعلم تؤدي إىل التطوير ادلهين للمعلم دبا يضمن مواكبة العملية التع

 للتطور التكنولوجي والعلمي الذي يشهده العامل يف العصر احلايل0
ف إىل واقع التطوير ادلهين لدى ادلعلمني الستخدام ادلستحدثات التكنولوجية، والتعرف ( إىل التعر 5.38وسعت دراسة زيدان وآخرون )    

 على االذباىات ادلعاصرة يف رلال إعداد ادلعلم وتنميتو، والتعرض للجوانب اليت ربققها ادلستحدثات التكنولوجية حول التكامل بني إعداد
الوصفي، وربددت أداة البحث يف استبانة مت تطبيقها على عينة عشوائية من موجهي ومديري وتنمية ادلعلم أثناء اخلدمة، واتبع الباحثون ادلنهج 

دثات ووكالء ومعلمي التعليم قبل اجلامعي، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن الكفايات الالزمة للمعلم للقيام بدوره يف التعليم من خالل ادلستح
لتكنولوجية وادلواقف التعليمية اليت تتحقق من خالذلا األىداف السلوكية، وتعمل على ربديد التكنولوجية: تعمل على اختيار أساليب التدريس ا

بل  مصادر ادلعرفة ادلختلفة اليت تتيحها شبكة االنًتنت للبحث والتحري عن ادلعلومات ادلستهدفة، وتعمل على مرونة يف التفكري تسمح لو بتق
وسبكن من اختيار أساليب التدريس التكنولوجية وادلواقف التعليمية اليت تتحقق من خالذلا  كل جديد مهم ومفيد إلثراء العملية التعليمية،

كن ادلعلم األىداف السلوكية، وتعمل على تنفيذ الطريقة ادلناسبة لكل درس بفاعلية وتعديل أساليب التدريس تكنولوجًيا وفًقا لنتائج التقوًن، وسب
ا يتوافق مع عقيدتو ومع فلسفة التعليم وأىدافو، وتعمل على مرونة يف التفكري تسمح لو بتقبل كل من التعامل مع ادلتغريات وادلستجدات دب
 جديد مهم ومفيد إلثراء العملية التعليمية0

واقع التطوير ادلهين لدى ادلعلمني يف زلافظات غزة الستخدام ادلستحدثات  الكشف عن( ب5.37كما واىتمت دراسة أبو لنب )      
( معلًما ومعلمة .33تكونت عينة الدراسة من )اتبع الباحث ادلنهج الوصفي، و ة يف ضوء خربات بعض الدول من وجهة نظرىم، و التكنولوجي

فروق ذات داللة  عدم وجود( أنثى، وربددت أداة الدراسة يف استبانة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل 337( ذكرًا، و)533يف قطاع غزة )
ر ادلهين لدى ادلعلمني الفلسطينيني الستخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف ضوء خربات بعض الدول وفًقا إحصائية بني متوسطات التطوي

 دلتغريات )النوع االجتماعي، وادلؤىل العلمي، وسنوات اخلربة(0
هنية دلعلمي الدراسات ( إىل ربديد واقع توظيف ادلستحدثات التكنولوجية يف برامج التنمية ادل5.37وسعت دراسة ادلطريي وآخرون )     

لدراسات االجتماعية بادلملكة العربية السعودية، واتبع الباحثون ادلنهج الوصفي، واقتصر التطبيق على برامج التنمية ادلهنية ادلقدمة دلعلمي ا
رتبطة بالتنمية ادلهنية دلعلمي االجتماعية يف منطقة القصيم، وربددت أدوات الدراسة يف قائمة ادلستحدثات التكنولوجية للربامج التدريبية ادل

حدثات الدراسات االجتماعية، وبطاقة ربليل الربامج التدريبية ادلقدمة دلعلمي الدراسات االجتماعية بادلملكة العربية السعودية وربديد ادلست
نية ادلقدمة دلعلمي الدراسات االجتماعية بأهنا التكنولوجية ادلتوفرة فيها، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن واقع معظم الربامج التدريبية للتنمية ادله

تقدم بأسلوب تقليدي حيث يالحظ عليها غياب توظيف ادلستحدثات التكنولوجية ادلادية والفكرية والتطبيقات التكنولوجية، واقتصارىا على 
 توظيف أجهزة الكمبيوتر والربوجكًت وعروض البوربوينت0 

يت ىدفت إىل ربديد واقع استخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة ( ال5.33كما أجريت دراسة شقور )      
من من وجهة نظر ادلعلمني، وادلعوقات اليت تواجو ادلعلمني يف ضوء عدد من ادلتغريات، واتبع الباحث ادلنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة 
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توصلت نتائج الدراسة إىل أن واقع استخدام ادلستحدثات التكنولوجية من وجهة نظر ادلعلمني ( معلًما ومعلمة وطبق عليهم استبانة، و .79)
بدرجة متوسطة، وأظهرت أيًضا وجود خطط واضحة لتدريب ادلعلمني على استخدام ادلستحدثات التكنولوجية، وربسني أداء ادلعلمني وتطوير 

 رة، وتوافر األجهزة احلديثة بشكل كاف0 قدراهتم ادلعرفية واألدائية باكتساب ادلهارات ادلتطو 
( إىل وصف مدى معرفة ادلعلمني باخلدمة دلهارات استخدام تكنولوجيا Butter et al, 2013وىدفت دراسة "باتر وآخرون" )    

( 53مع ) Networksادلعلومات واالتصاالت من خالل استخدام الربامج أو الصفحات االفًتاضية، ومت التواصل من خالل االنًتنت 
بنجاح وىي  ICTمعلًما بعشرة مدارس، وتوصلت الدراسة إىل وجود عدة أبعاد الستخدام ادلعلمني لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت 

 اإلدارة الًتبوية، وإدارة ادلعرفة، وتعميق ادلعرفة، واألبعاد ادلنطقية واألخالقية0
( إىل االستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف ابتكار طرق Alotaibi & Dimitov, 2012وىدفت دراسة "العتييب ودمييتوف" )   

تدريس جديدة مثل: التعلم االلكًتوين وبيئات التعلم االفًتاضي وتدريب ادلعلمني على استخدامها يف التدريس للطالب وذلك باستخدام 
من خالل رلموعة من الربامج التدريبية،  Three-Dimentions (3D، والتكنولوجيا ثالثية األبعاد )Avatarالبشر االصطناعيني 

وتوصلت نتائج الدراسة إىل تكون آراء سلبية وإغلابية من قبل ادلعلمني والطالب الستخدام وربددت أداة الدراسة يف استبانة جلمع البيانات، 
 تلك التقنيات احلديثة0

 التعقيب على الدراسات السابقة:
 بعد االطالع على الدراسات السابقة وجد أن:    

دلعرفة واقع استخدامها يف  وصفي ربليليكمنهج ادلستحدثات التكنولوجية   مجيع الدراسات السابقة العربية واألجنبية حبثت يف -3
(، 5.37(، ودراسة أبو لنب )5.38(، ودراسة زيدان وآخرون )5.39التدريس لدى ادلعلمني كما يف دراسة زلمد وصديق )

ودراسة  ،(Butter et al, 2013"باتر وآخرون" ) (، ودراسة 5.33(، ودراسة شقور )5.37ودراسة ادلطريي وآخرون )
وبالتايل تشابو منهج البحث احلايل الوصفي مع منهج تلك ، (Alotaibi & Dimitov, 2012"العتييب ودمييتوف" )

 الدراسات0
(، ودراسة زيدان وآخرون 5.39كدراسة زلمد وصديق )  معظم الدراسات السابقة اعتمدت االستبانة كأداة جلمع البيانات، -5

 ,Alotaibi & Dimitov"العتييب ودمييتوف" ) (، ودراسة 5.33(، ودراسة شقور )5.37(، ودراسة أبو لنب )5.38)
 فكانت أداة بطاقة ربليل الربامج التدريبية وربديد ادلستحدثات التكنولوجية فيها0( 5.37أما دراسة ادلطريي وآخرون )(، 2012

اليت تفي البحث أداة ، واختيار البحث، ووضع أسئلة لبحثميكن االستفادة من الدراسات السابقة يف اختيار ادلنهج ادلتبع، وعينة ا -3
 بحث0، واستعراض األدب الًتبوي واألطر النظرية ادلتعلقة دبتغريات اللبحث احلايلبغرض ا

 منهجية البحث وإجراءاته:
 أوًًل: منهج البحث: 

، وذلك دلالءمتو لطبيعة البحث، حيث أن ىذا ادلنهج يقوم على وصف الوضع الراىن وربديد الظروف دلنهج الوصفياحلايل ا ع البحثاتب    
 والعالقات بني متغريات البحث، كما أنو ال يقتصر على مجع البيانات وتبويبها فقط بل تفسريىا تفسريًا منطقًيا0 

 ثانياً: حدود البحث:
يف ضوء  برامج التطوير ادلهينواقع استخدام ادلعلمني للمستحدثات التكنولوجية يف ق البحث من خالل دراسة مت تطبي حدود موضوعية: -

 من وجهة نظرىم0 متطلبات القرن احلادي والعشرون
 تعليمية يف زلافظة أحد رفيدة0ادلراحل )االبتدائية وادلتوسطة والثانوية( أثناء اخلدمة ال ومعلمات  عينة من معلمي حدود بشرية: -
 م5.38 -ه3439ل الفصل الدراسي الثاين من العام خال حدود زمانية: -
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دبحافظة أحد  ادلملكة العربية السعوديةم بمّت تطبيق البحث بادلدارس االبتدائية وادلتوسطة والثانوية التابعة لوزارة التعلي حدود مكانية: -
 رفيدة0

 ثالثاً: مجتمع البحث:
ادلراحل االبتدائية وادلتوسطة والثانوية الذين يعملون أثناء اخلدمة يف مدارس ومعلمات يتكون اجملتمع األصلي للبحث من مجيع معلمي      

 يف زلافظة أحد رفيدة0 ادلملكة العربية السعوديةباحلكومة التابعة لوزارة التعليم 
 رابًعا: عينة البحث:

االبتدائية وادلتوسطة والثانوية والذين مت اختيارىم  ادلراحل الثالثةومعلمات  ( معلًما ومعلمة من معلمي535تألفت عينة البحث من )    
الفصل الدراسي الثاين للعام  خاللوذلك يف زلافظة أحد رفيدة ادلملكة العربية السعودية ب عشوائًيا من مدارس احلكومة التابعة لوزارة التعليم

 م5.38-ه3439
 خامًسا: أداة البحث:

طالع على ادلقاييس ذات العالقة واألدب الًتبوي والدراسات واألحباث السابقة، ويف ضوئها االسبثلت أداة البحث يف استبانة، وذلك بعد     
يف ستحدثات التكنولوجية مدى اىتمامهم الستخدام ادل( فقرة وصممت لتعرب عن وجهة نظر ادلعلمني يف 33)كونة من االستبانة ادل مت بناء
 ادلملكة العربية السعودية0ب التطوير ادلهين للمعلمني يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشرون واليت طُبقت يف مدارس وزارة التعليم برامج

 واعتمدت الباحثة على احملك التايل للحكم على استجابة عينة البحث للموافقة على فقرات االستبانة على النحو التايل:    
 غري موافق بشدة0( سبثل درجة 305)  -
 ( سبثل درجة غري موافق305-50490) -
 ( سبثل موافق بدرجة متوسطة30490 -505) -
 ( سبثل موافق بدرجة كبرية305-40490) -
 ( سبثل موافق بدرجة كبرية جًدا405-50) -

 صدق أداة البحث:
وقد مت الطلب ، يف رلال تكنولوجيا التعليم وادلعلومات أداة البحث على رلموعة من احملكمني واخلرباء من ادلختصني البحث احلايل عرض    

من السادة احملكمني إبداء الرأي وادلالحظات وادلقًتحات حول أداة البحث ومدى مالءمتها دلوضوع البحث وأىدافو، وقد حصل على بعض 
 يفت فقرات أخرى0اآلراء وادلقًتحات من السادة احملكمني، ويف ضوء ذلك ُعدلت صياغة بعض الفقرات، وحذفت وأض

 ثبات أداة البحث:
قامت الباحثة باستخدام معامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من ثبات االستبانة حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككل       

 0لبحثاألداة لكي ترصد نتائج امت تطبيق وىي قيمة تشري إىل أن االستبانة تتمتع بثبات عال، ويف ضوء ذلك  ).09.)
 سادًسا: األساليب اإلحصائية:

 للتحقق من صالحية أداة البحث ادلتمثلة باستبانة، مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية:     
 التكرارات وادلتوسطات احلسابية0 .1
 النسب ادلئوية0 .2
 االضلرافات ادلعيارية0 .3
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 عرض وتفسير نتائج البحث:
 وتفسيرها:النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

في  المملكة العربية السعوديةب الحكومية  "ما برامج التطوير المهني للمعلمين المطبقة في مدارس وزارة التعليموالذي ينص على:      
 "؟محافظة أحد رفيدة 

 يف ولإلجابة عن ىذا السؤال، قامت الباحثة باإلطالع على برامج التطوير ادلهين للمعلمني اليت أعدهتا وزارة التعليم لكي يُطبقها ادلعلمني    
 مدارس ادلملكة العربية السعودية، واليت منها:

ىذا ادلشروع حزمة متكاملة من الربامج اليت م، حيث ميثل 5.34مشروع التطوير ادلهين للمعلمني يف ادلملكة العربية السعودية عام  30
صممت بعناية وفق منهجية التعلم ادلتمازج )األول مباشر من خالل دورات مع مدربني مؤىلني ذلذه ادلهمة، واآلخر من خالل نظام 

ا ربقيق معايري ادلعلمني من التعلم عن بعد( لدعم ادلعلمني حىت يتمكن من القيام بدورىم، وليحققوا مفهوم النمو ادلهين ادلستمر ليضمنو 
 خالل التطبيق ادليداين للتدريب 

(http://education.arab.macam.ac.il/article/4750) 
ه، دلا يقارب 3438( والذي أقيم دبقر وزارة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية يف 5برنامج التطوير ادلهين النوعي للمعلمني )خربات  50

معلًما ومعلمة دلدة أسبوعني، ويأيت انطالقًا من توجهات الوزارة ضلو تطوير كوادرىا دبا يواكب التقدم العلمي والتقين ادلعاصر من  ..37
   ل شراكات نوعية مع العديد من الدول واجلامعات ذات األداء العايل يف التعليم التقين  واليت منها الواليات ادلتحدة ونيوزلندا وغريىاخال

(https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/khairat2.aspx0) 
 المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها: النتائج

"ما المستحدثات التكنولوجية المستخدمة في البرامج المرتبطة بالتطوير المهني للمعلمين في مدارس وزارة والذي ينص على:      
 "؟في محافظة أحد رفيدة  المملكة العربية السعوديةالحكومية ب التعليم

 الباحثة دبا يلي:، قامت ولإلجابة عن ىذا السؤال     
 اإلطالع على الدراسات واألحباث السابقة ادلتعلقة بادلستحدثات التكنولوجية0 30
ادلملكدددة ب علددديمإعدددداد قائمدددة للمسدددتحدثات التكنولوجيدددة الددديت مت اسدددتخدامها يف بدددرامج التطدددوير ادلهدددين للمعلمدددني يف مددددارس وزارة الت 50

 العربية السعودية0
 رضها على رلموعة من احملكمني0التأكد من صدق القائمة من خالل ع 30
 االستفادة من آراء السادة احملكمني يف إجراء التعديالت ادلناسبة يف تعديل ما يرونو مناسًبا0  40
يف بددرامج التطددوير ادلهددين للمعلمددني يف مدددارس وزارة  متالتوصددل إىل الصددورة النهائيددة لقائمددة ادلسددتحدثات التكنولوجيددة الدديت اسددتخد 50

 (30عربية السعودية، انظر ملحق )ادلملكة البالتعليم 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها:

هل يوجد اهتمام لدى المعلمين الذين تدربوا في برامج التطوير المهني ًلستخدام المستحدثات التكنولوجية " والذي ينص على:     
 في مدارس وزارة التعليم من وجهة نظرهم؟ 

 لإلجابة عن ىذا السؤال، قامت الباحثة حبساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابة عينة البحث على فقرات االستبانة   
 ( التايل:3كما يوضح اجلدول )وذلك  ، (5انظر ملحق )

 
 

http://education.arab.macam.ac.il/article/475
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/khairat2.aspx
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 ( على فقرات اًلستبانة535المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابة عينة البحث )ن =  (:1جدول )
المتوسطا درجة الموافقة ت الفقرة م

ت 
 الحسابية

اًلنحرافات 
 المعيارية

 الترتيب
كبيرة  %

 جًدا
غير موافق  غير موافق متوسطة كبيرة

 بشدة
أستخدم ادلستحدثات التكنولوجية ادلتنوعة يف  3

 التدريس0 
 33 3053 3083 .3 33 45 .5 ..3 ت

 %4 %34 %38 %53 %43 % كبرية
أستشري متخصصني من ذوي اخلربة يف تقنيات  5

التعليم عندما تواجهين مشكلة يف ادلستحدثات 
 التكنولوجية0

 5 044. 4038 . . 55 95 335 ت
 %. %. %33 %39 %.5 % كبرية

ميكنين الًتكيز على ادلهارات وادلفاىيم اليت غلب  3
تدريسها لدى الطالب من خالل استخدام 

 ادلستحدثات التكنولوجية0

 3 075. 4056 . 6 55 3.5 99 ت
 %. %5 %33 %45 %45 % كبرية

أستعمل ادلستحدثات التكنولوجية يف أساليب  4
 التقوًن وأدواتو ادلختلفة0  

 6 30.6 40.7 .3 37 34 99 95 ت
 %4 %8 %6 %45 %.4 % كبرية

أقوم بإعداد الدروس االلكًتونية بواسطة برامج  5
 ادلستحدثات التكنولوجية ادلتنوعة0

 9 095. 3099 . 37 55 75 88 ت
 %. %8 %53 %35 %37 % كبرية

أتعامل مع مواقع االنًتنت ادلتعلقة بتخصصي   6
 تكنولوجية يف التدريس0كمستحدثات 

 4 084. 4039 . 33 56 ..3 96 ت
 %. %5 %33 %43 %43 % كبرية

لدّي القدرة على تقدًن التغذية الراجعة الفورية من  7
 خالل ادلستحدثات التكنولوجية0

 8 099. 40.5 6 36 57 97 89 ت
 %3 %7 %33 %43 %38 % كبرية

االجتماعي كددمستحدثات أستخدم مواقع التواصل  8
تكنولوجية مثل )الفيس بوك، توتري، 00( ألغراض 

 تعليمية0

 3 085. 4045 . .3 56 47 355 ت
 %. %4 %33 %.5 %65 % كبرية

أوظف ادلواد التعليمية ادلختلفة جبميع أظلاط  9
 ادلستحدثات التكنولوجية )صوتية، مرئية، بررلية(0

 7 099. 40.6 . 59 53 88 95 ت
 %. %35 %.3 %37 %43 % كبرية

أشعر أنين أغري من ظلطي التقليدي يف التدريس  .3
 باستخدام ادلستحدثات التكنولوجية0

 35 .303 3059 34 36 77 75 56 ت
 %6 %7 %35 %33 %54 % كبرية

أربط بني ادلقررات الدراسية بالشبكة العنكبوتية  33
 التدريس0العادلية كمستحدث تكنولوجي يف 

 33 3045 3057 .3 33 58 59 85 ت
 %33 %34 %35 %55 %36 % كبرية

أنشر الوعي بأعلية ادلستحدثات التكنولوجية بني  35
 ادلعلمني0

 .3 3035 3093 35 .5 34 75 94 ت
 %5 %9 %34 %35 %.4 % كبرية

تشجعين االدارة ادلدرسية على استخدام  33
 يف التدريس0 ادلستحدثات التكنولوجية

 4 099. 4039 . 53 35 57 355 ت
 %. %9 %35 %54 %55 % كبرية

 كبيرة 0.0. 40.4 المجموع الكلي 
( بدرجة كبرية واضلراف 40.4يتضح من اجلدول السابق أن ادلتوسط احلسايب العام الستجابة عينة البحث على فقرات االستبانة بلغ )     

مدى اىتمام ادلعلمني الذين تدربوا يف برامج التطوير ادلهين الستخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف (، وىذا يدل على أن 098.معياري )
 كانت بدرجة ربقق كبرية0 عليم من وجهة نظرىم  مدارس وزارة الت

 حيث كانت أعلى ثالث فقرات لالستبانة على النحو التايل:    
( اليت تنص على "أستخدم مواقع التواصل االجتماعي كددمستحدثات تكنولوجية مثل )الفيس بوك، توتري، 00( 8جاءت الفقرة  ) -

 ( على ادلرتبة األوىل0850.معياري )( واضلراف 4045ألغراض تعليمية" دبتوسط حسايب )
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( اليت تنص على "أستشري متخصصني من ذوي اخلربة يف تقنيات التعليم عندما تواجهين مشكلة يف ادلستحدثات 5جاءت الفقرة ) -
 ( على ادلرتبة الثانية0440.( واضلراف معياري )4038التكنولوجية" دبتوسط حسايب )

 الًتكيز على ادلهارات وادلفاىيم اليت غلب تدريسها لدى الطالب من خالل استخدام ( اليت تنص على "ميكنين3جاءت الفقرة ) -
 ( على ادلرتبة الثالثة0750.( واضلراف معياري )4056ادلستحدثات التكنولوجية" دبتوسط حسايب )

تكنولوجية يف التدريس"  ( اليت تنص على "أتعامل مع مواقع االنًتنت ادلتعلقة بتخصصي كمستحدثات6يف حني تساوت الفقرة )    
( 4039( اليت تنص على "تشجعين االدارة ادلدرسية على استخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف التدريس" دبتوسط حسايب )33والفقرة )

 على ادلرتبة الرابعة0
 كما كانت أدىن ثالث فقرات لالستبانة على النحو التايل:       

( واضلراف معياري 3083م ادلستحدثات التكنولوجية ادلتنوعة يف التدريس" دبتوسط حسايب )( اليت تنص على "أستخد3جاءت الفقرة ) -
 ( على ادلرتبة احلادية عشرة30530)

( اليت تنص على "أشعر أنين أغري من ظلطي التقليدي يف التدريس باستخدام ادلستحدثات التكنولوجية" دبتوسط .3جاءت الفقرة ) -
 ( على ادلرتبة الثانية عشرة303.0)( واضلراف معياري 3059حسايب )

( اليت تنص على "أربط بني ادلقررات الدراسية بالشبكة العنكبوتية العادلية كمستحدث تكنولوجي يف التدريس" 33جاءت الفقرة ) -
 ( على ادلرتبة الثالثة عشرة30450( واضلراف معياري )3057دبتوسط حسايب )

على أسلوهبم وطريقتهم اجلذابة وادلشوقة يف التدريس جعلهم يستخدمون ادلستحدثات مون وتفسر الباحثة ذلك إىل أن اعتماد ادلعل   
التكنولوجية يف الغرفة الصفية، وذلك القتناعهم هبذا األسلوب، كما أن سهولة ربضري ادلستحدثات التكنولوجية كون ادلعلمني والطالب 

ل والشارع أدى إىل زبفيف ضغط العمل على ادلعلمني وزيادة دافعية الطالب ضلو يستخدمون األجهزة التقنية يف كل مكان مثل: ادلدرسة وادلنز 
التعلم، وكذلك تدريب بعض ادلعلمني على استخدام ادلستحدثات التكنولوجية شلا يُوقع بعضهم يف خطأ استخدام مثل ىذه األجهزة شلا 

ىل وجود تعاون فيما بينهم، وكذلك اىتمام ادلعلمني باستخدام جعلهم يستشريون ادلختصني من إدارة التكنولوجيا وادلعلومات شلا أدى إ
 ن0 و التكنولوجيا اليت قد ربل بدذلم يوًما ما جعل الطالب يتعلمون ذاتًيا وىذا ما نادت إليو متطلبات القرن احلادي والعشر 

وزارة التعليم يف من دام ادلستحدثات التكنولوجية فإن وجود خطة زلكمة لربامج التطوير ادلهين للمعلمني لكيفية استخ ،وباإلضافة إىل ذلك    
اقتناع ، وحرص ادلعلمني على حضور الدورات التدريبية ادلتعلقة بربامج التطوير ادلهين الالزمة دلمارسة مهنة التعليم، ىذا كلو أثر على مدارسها

 ين بدرجة كبرية0 ادلعلمني باستخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشر 
( اليت أشارت نتائجها إىل أن توظيف ادلعلم لتكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية 5.39وتتفق مع ىذه النتائج دراسة زلمد وصديق )      

لذي يتم بدرجة عالية، وأن تدريب ادلعلمني يؤدي إىل التطوير ادلهين ذلم دبا يضمن مواكبة العملية التعليمية للتطور التكنولوجي والعلمي ا
( بالنسبة لواقع استخدام ادلستحدثات التكنولوجية من وجهة 5.33هده العامل يف العصر احلايل، ويف ادلقابل كانت نتائج دراسة شقور )يش

نظر ادلعلمني بدرجة متوسطة، وأظهرت أيًضا وجود خطط واضحة لتدريب ادلعلمني على استخدام ادلستحدثات التكنولوجية، وربسني أداء 
 قدراهتم ادلعرفية واألدائية باكتساب ادلهارات ادلتطورة، وتوافر األجهزة احلديثة بشكل كاف0 ادلعلمني وتطوير

( حيث كشفت نتائجها عن أن واقع معظم الربامج التدريبية للتنمية 5.37وزبتلف نتائج البحث احلايل مع دراسة ادلطريي وآخرون )      
تقدميها بأسلوب تقليدي حيث يالحظ عليها غياب توظيف ادلستحدثات التكنولوجية ادلادية ادلهنية ادلقدمة دلعلمي الدراسات االجتماعية مت 

ة والفكرية والتطبيقات التكنولوجية، واقتصارىا يف أحسن األحوال على توظيف أجهزة الكمبيوتر والربوجكًت وعروض البوربوينت، وأيًضا دراس
 توصلت نتائجها إىل تكون آراء سلبية وإغلابية من قبل ادلعلمني والطالب ( اليتAlotaibi & Dimitov, 2012"العتييب ودمييتوف" )

 الستخدام تلك التقنيات احلديثة0
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 وتفسيرها: رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال
( بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث α ≤ 0.05هل يوجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى )" والذي ينص على:     
واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في برامج التطوير المهني في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرون تعزى لمتغير  حول

 "الجنس؟
( 5كما يوضح اجلدول )" لقياس داللة الفروق بني اجملموعتني وذلك  T-testباستخدام اختبار "لإلجابة عن ىذا السؤال، قامت الباحثة    

  التايل:
 (: اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين تعزى إلى متغير الجنس5جدول )

 مستوى الدًللة قيمة "ت" اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 (0.5.غري دالة عند ) 30338 053. 5039 357 ذكر
 058. 5065 3.8 أنثى

" اجلدولية يف مجيع فقرات االستبانة، وىذا يدل على عدم وجود Tمن قيمة " " احملسوبة أقلT( السابق أن قيمة "5يتضح من اجلدول )    
( بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول واقع استخدام ادلستحدثات α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 دلتغري اجلنس0  التكنولوجية يف برامج التطوير ادلهين يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشرون تعزى
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات التطوير ادلهين لدى ادلعلمني  ( يف عدم وجود5.37وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أبو لنب )    

 اعي0 النوع االجتم الفلسطينيني الستخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف ضوء خربات بعض الدول وفًقا دلتغري
 توصيات البحث:

 ضوء نتائج البحث، أوصت الباحثة دبا يلي:يف     
تشدددجيع ادلعلمدددون علدددى االسدددتفادة مدددن ادلسدددتحدثات التكنولوجيدددة يف تددددريس ادلدددواد ادلختلفدددة والددديت منهدددا الدددتعلم االلكدددًتوين ومواقدددع  30

 0التواصل االجتماعي وادلنتديات التعليمية والدروس االلكًتونية
توجيددددو ادلسددددؤولني يف وزارة التعلدددديم بأعليددددة بددددرامج التطددددوير ادلهددددين للمعلمددددني القددددائم علددددى ادلسددددتحدثات التكنولوجيددددة لتعددددريفهم بددددأىم  50

 متطلبات القرن احلادي والعشرون يف تدريس ادلواد الدراسية ادلختلفة0 
لتكنولوجية واليت قامت باستخدامها الدول األجنبية إقامة ندوات ومؤسبرات تربوية تنادي بأعلية تدريب ادلعلمني على ادلستحدثات ا 30

 يف التدريسThree-Dimentions  0 (3D، والتكنولوجيا ثالثية األبعاد )Avatarمثل البشر االصطناعيني 
افيدتهم يف اقناع ادلعلمون بأعلية التطدوير ادلهدين لدديهم سدواء باحلضدور إىل الددورات الديت تقيمهدا الدولدة أو بدالتعلم الدذايت لتحقيدق احًت  40

 مهنة التدريس يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشرين0 
ضرورة العمل على زيادة األجهزة التقنية يف الغرف الصدفية للطدالب وذلدك لتهيئدة الظدروف ادلناسدبة للطلبدة السدتخدام ادلسدتحدثات  50

 التكنولوجية يف عملية التعلم0
 مقترحات البحث:

 :يف األحباث ادلستقبلية من ادلزيد الباحثة عمل اقًتحت     
تدريب ادلعلمون على استخدام بعض ادلستحدثات التكنولوجية مثل التعليم االلكًتوين وتطبيقو يف ادلدارس وفًقا للتخصصات  30

 وادلراحل الدراسية ادلختلفة0 
تتبع مهارات القرن احلادي  دراسة ادلتطلبات األساسية الستخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف ضوء خربات الدول ادلتقدمة اليت 50

 والعشرين وذلك لرفع كفايات ادلعلمني ادلهنية وتطويرىا0
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 قائمة المراجع:
 أوًًل: المراجع العربية:

مجلة  (0 التطوير ادلهين للمعلمني الفلسطينيني ضلو استخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف ضوء خربات بعض الدول،5.37أبو لنب، إيناس )
 3640-337(: ص 3) 5، جامعة اًلستقالل لألبحاث

   ، ادلنيا: دار اذلدى للنشر والتوزيع0 اشكاليات حول تكنولوجيا التعليم(0 5..5أمني، زينب )
 أسيوط: مطبعة ىايب رايت0 ،-مستحدثاتها وتطبيقاتها–تكنولوجيا التعليم (0 9..5التودري، عوض حسني )

، متاح يف: جامعة الطفلية التقنية، عمان: التعليم اًللكتروني في الجامعات األردنية واقع (90..5احلجايا، نايل )
www.econf.uob.edu.bh.  

، متاح يف: معلم القرن الحادي والعشرين(0 5.35ػلىي )الزىراين، أمحد وإبراىيم، 
showcontentsub.php?CUV=400&Model=M&SubModel=13\http://almarefh.net

8&ID=1682&ShowAll=On 
مجلة كلية ستحدثات التكنولوجية يف ضوء االذباىات ادلعاصرة، (0 التطوير ادلهين للمعلمني ضلو استخدام ادل5.38زيدان، السيد وآخرون )

 4560-433(: ص54، )جامعة بورسعيد-التربية
(0 واقع توظيف ادلستحدثات التكنولوجية ومعوقات ذلك يف مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة من وجهة نظر ادلعلمني، 5.33شقور، علي )

 0 5، اجمللد 57العدد  ية(،مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسان
(0 أثر توظيف بعض ادلستحدثات التكنولوجية يف التدريس على تنمية مهارات البحث عن ادلعلومات إلكًتونيًا 5.34مشسان، عبد الكرًن )

 3390-333(: 5، )المجلة العربية للتربية العلمية والتقنيةوالدافعية للتعلم لدى طلبة كلية الًتبية بالًتبة جامعة تعز، 
 ، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع0إعداد المعلم تنميته وتدريبه(0 7..5عبد السميع، زلمد وحوالة، سهري )

 ، القاىرة: دار الكتاب احلديث0التعليم عن بعد(0 5..5العلي، أمحد عبد اهلل )
 عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع0 ،التنمية المهنية لمعلمي الثانوي في ضوء معايير الجودة الشاملة(0 5.35قحوان، زلمد )
 ، االسكندرية: حورس الدولية0توجهات حديثة في إعداد معلم المستقبل(0 9..5الكرمي، مجال )

 -مجلة الدراسات العليا(0 تصور مقًتح الستخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف التطوير ادلهين للمعلم، 5.39زلمد، سامية وصديق، سلتار )
 55.0-554(: .5) 33، جامعة النيلين

يناير على مراكز الشباب  55(0 فاعلية برنامج تدرييب مقًتح يف تنمية الكفايات ادلهنية واالنعكاسات الًتبوية لثورة 5.33زلمود، نصر )
 3540-539(: ص .3، )المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج ودورىا يف تعزيز قيم ادلواطنة،

واقع توظيف ادلستحدثات التكنولوجية يف برامج التنمية ادلهنية دلعلمي الدراسات االجتماعية بادلملكة  (5.370ادلطريي، حسني وآخرون )
 3680-343(: ص 385، جامعة عني مشس، )مجلة القراءة والمعرفةالعربية السعودية، 

، جامعة 46، ع مجلة كلية التربيةت العودلة، (0 التنمية ادلهنية ادلستدامة للمعلمني أثناء اخلدمة يف مواجهة ربديا4..5نصر، صلم الدين )
 الزقازيق0
التدريب أثناء الخدمة لرفع مستوى العملية التربوية في تنمية الكفاءات التربوية وتدريب المعلمين أثناء (0 3..5يوسف، عبد القادر )
 ، القاىرة: دار الكتاب العريب0الخدمة

 ، مكتب الًتبية العريب لدول اخلليج، الرياض0للتربية في القرن الجديد التنوير العلمي التقني مدخل (50..5يوسف، ماىر )

http://www.econf.uob.edu.bh/
http://www.econf.uob.edu.bh/
http://almarefh.net/showcontentsub.php?CUV=400&Model=M&SubModel=138&ID=1682&ShowAll=On
http://almarefh.net/showcontentsub.php?CUV=400&Model=M&SubModel=138&ID=1682&ShowAll=On
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 قائمة المستحدثات التكنولوجية: (1ملحق )
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 الموضوع: تحكيم قائمة المستحدثات التكنولوجية

 0000000000000000000000000000000000 حفظك اهلل ورعاك0 \سعادة األستاذ

يف ضوء متطلبات القرن احلادي  واقع التطوير ادلهين للمعلمني ضلو استخدام ادلستحدثات التكنولوجيةتقوم الباحثة بإجراء حبث بعنوان: "     
" وذلك للمشاركة يف مؤسبر تربوي، فأرجو منكم تكرًما االطالع على قائمة ادلستحدثات التكنولوجية اليت ميكن استخدامها يف برامج نيوالعشر 

http://dx,doi.org/10.1016/J.chb.2013.06.024
http://en/


 

 من والعشرون الحادي القرن  متطلبات ضوء في املنهي التطوير برامج في التكىولوجية للمستحدثات املعلمين استخدام واقع

   القحطاوي سعيد محمد مىيرةأ.                                                                                                   هظرهم وجهة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

385 

ما طوير ادلهين للمعلمني يف مدارس وزارة التعليم بادلملكة العربية السعودية، وإبداء آرائكم حوذلا وذلك بالتعديل الذي ترونو مناسًبا إالت
 باإلضافة أو احلذف0

 مع جزيل الشكر حلسن تعاونكم

 درجة المالئمة الفقرة
 غير مالئم مالئم

 0التعليم بواسطة احلاسوب -
 0الوسائط ادلتعددة -
 رامج تصفح االنًتنت0ب -
 ادلنتديات االلكًتونية0 -
 الربيد االلكًتوين0 -
 بررليات احملاكاة0 -
 الفصول االفًتاضية0 -
 تطبيقات التعلم اجلوال ادلتنوعة0 -
 وغريىا0 مواقع التواصل االجتماعي مثل: الفيس بوك، توتري،  -

  

 
 

 : أداة البحث )اًلستبانة((5ملحق رقم )
 وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل 

 استبانة

  أخي المعلم الفاضل00 

أرجو منك لطفًا قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة بشكل دقيق وبيان مدى انطباقها على طريقتك اخلاصة يف التعامل مع ىذه ادلواقف      
 وذلك بوضع عالمة )/( يف ادلكان ادلناسب لالختيارات ادلتاحة0

علمًا بأن ىذه االستبانة سيُتعامل معها بسرية تامة ويستخدم لغاية البحث العلمي فقط، كما أن ليس ذلا زمن زلدد لإلجابة لذا أرجو     
 قراءهتا بشكل دقيق والتعامل معها دبوضوعية0 

 ممع جزيل الشكر حلسن تعاونك

 الفقرة م
 درجة الموافقة

غير  متوسطة كبيرة كبيرة جًدا
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      أستخدم ادلستحدثات التكنولوجية ادلتنوعة يف التدريس0  3
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أستشري متخصصني من ذوي اخلربة يف تقنيات التعليم عندما تواجهين  5
 مشكلة يف ادلستحدثات التكنولوجية0

     

ميكنين الًتكيز على ادلهارات وادلفاىيم اليت غلب تدريسها لدى الطالب  3
 استخدام ادلستحدثات التكنولوجية0من خالل 

     

      أستعمل ادلستحدثات التكنولوجية يف أساليب التقوًن وأدواتو ادلختلفة0   4
أقوم بإعداد الدروس االلكًتونية بواسطة برامج ادلستحدثات  5

 التكنولوجية ادلتنوعة0
     

تكنولوجية أتعامل مع مواقع االنًتنت ادلتعلقة بتخصصي كمستحدثات  6
 يف التدريس0

     

لدّي القدرة على تقدًن التغذية الراجعة الفورية من خالل ادلستحدثات  7
 التكنولوجية0

     

أستخدم مواقع التواصل االجتماعي كددمستحدثات تكنولوجية مثل  8
 )الفيس بوك، توتري، 00( ألغراض تعليمية0

     

أظلاط ادلستحدثات التكنولوجية  أوظف ادلواد التعليمية ادلختلفة جبميع 9
 )صوتية، مرئية، بررلية(0

     

أشعر أنين أغري من ظلطي التقليدي يف التدريس باستخدام ادلستحدثات  .3
 التكنولوجية0

     

أربط بني ادلقررات الدراسية بالشبكة العنكبوتية العادلية كمستحدث  33
 تكنولوجي يف التدريس0

     

      بأعلية ادلستحدثات التكنولوجية بني ادلعلمني0أنشر الوعي  35
تشجعين االدارة ادلدرسية على استخدام ادلستحدثات التكنولوجية يف  33

 التدريس0
     

 
 



 

ــــاملع بأداء وعالقتها الفعالت التدريبيت ألاساليب املعلم كفاءة من الرفع في ودورها العمل رأس على التدريبيت البرامج    لمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحسن محمد احمد فاطمت. د                                                                              الفاًدي هللا ضيف سهام. د
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 المستخلص
اليت تركز على اجلوانب التطبيقية يف برامج  التدريب ساليبستخدام اإلإ التحقق منىدفت ىذه الدراسة اذل 

دائهم. ولتحقيق ىذا اذلدف مت أتدريب معلمي التعليم العام احلكومي بادلملكة العربية السعودية، أثناء اخلدمة وعالقتها ب
ومعلمة من ادلنطقة  معلماً  (969، ومت تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )ةستبانداة الدراسة وادلتمثلة باإلآبناء 

عن أن معظم برامج التدريب تركز على لتحليل البيانات. وقد كشفت أىم النتائج  ( SPSS )، وأُستخدم برامج الشرقية
ضافة ارل أن العملية التطبيقية. باإلساليب اجلوانب أساليب تدريب اجلوانب النظرية وأن ىنالك ضعف يف الًتكيز على أ

حتياجات ادلناسبة للمتدرب وليس ىنالك توازن خاص بادلعرفة والثقافة وادلهارة. ويف ضوء زلتوى التدريب ال تتوافر فيو اإل
ساليب متوازنة أن تكون برامج التدريب فاعلة وذات أىذه النتائج مت تقدمي رلموعة من التوصيات ، من أمهها ضرورة 

ن يتم التخطيط أنشطة العملية مكون رئيسي يف التدريب. وجيب ل اجلوانب النظرية والثقافية والتطبيقية ، وتكون األتشم
دائو داخل الفصول أدائو وهبدف تطويره مهنيًا ودبا حيسن أوالتنفيذ للربامج التدريبية حسب حاجة ادلتدرب وتقييم 

ارس فذلك يوفر الكثري من الوقت واجلهد وادلوارد ويساعد على التطبيق الدراسية. من ادلستحسن تنفيذ التدريب داخل ادلد
 الفعلي وادلباشر.

Abstract 

This study aimed at investigating the use of training methods which focuses on 

the applied aspects in in-service teachers’ training programs in Saudi Arabia in general 

government education and their relationship with the teachers’ performance. To achieve 

this goal a questionnaire was designed, and applied randomly to a sample of (369) 

teachers in Shargia Area, the (SPSS) program was used to analyze the data. The results 

showed that most of training programs ignore the practical aspects of training, and focus 

on the theoretical ones. In addition, the content of the training does not have the suitable 

needs for the trainee and it has not got balance between knowledge, culture and skills. 

The study recommended that the training programs should be effective and balanced, 

including the theoretical, cultural and applied aspects. Practical activities should be a 

major component of training. The training programs should be planned and 

implemented according to the needs of the trainee. It is, also recommended to 

implement training within schools; to save a lot of time, effort and resources and help in 

the actual and direct application. 
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 تمهيد
 أواًل: اإلطار المنهجي

قتصادية والسياسية والثقافية والتقنية. جتماعية واإلالعادل اليوم تطورًا ىائاًل وسريعًا يف شيت مناحي احلياة اإليشهد 
مهية دلا يلعبو من دور يف تربية النشء وبناء وتطوير أكثر يت الًتكيز على نطاق التعليم باعتباره األأويف ظل ىذه التطورات ي

 زدىار لألمم والشعوب .واإل رتقاءاجملتمع وربقيق متطلبات اإل
ليس ىنالك خالف حول أمهية ادلعلم يف عملية التعليم والتعلم ، وأن جودة سلرجات التعلم تعتمد على جودة 
ادلعلم وكيفية إعداده وتدريبو وتأىيلو. حيث أن عملية إعداد ادلعلم مهنيًا واكاددييًا وثقافيًا تتطلب خضوع ادلعلم لربنامج 

والدورات التدريبية اليت سبكنو من القيام باعبائو الًتبوية والتعليمية بفاعلية لتحقق األىداف ادلرجوة. وقد  التنمية ادلهنية
كثرىا سبيزا أدوار ومن صبح لو العديد من األأذىان ادلتعلمني، و إذل إتعدى دور ادلعلم اليوم تدريس ادلقررات الدراسية ونقلها 

حلياة العملية. لذلك جيب إعداد ادلعلم إعدادًا كاماًل حبيث ديتلك حدًا متميز من دوره كمصدر رئيسي للثقافة العامة وا
ادلعرفة والثقافة والوعي يف شىت رلاالت احلياة، واليت كثريًا ما تفرض نفسها وتشغل عقول ادلتعلمني فيستشعرون حباجتهم 

و يستطيع توجيههم إذل مصادر أيات، شباع ىذه احلاجإجابات مقنعة ووافية من خالل معلم متمكن قادر على إإذل 
نبثقت أمهية إجابات ادلطلوبة. ومن ىنا و تقودىم إذل بدايات التفكري السليم للوصول إذل اإلأمعرفة فاعلة تليب طلباهتم 

عداد ادلعريف والثقايف للمعلم الطالب أثناء دراستو اإل  لك كادديية وذلك بتضمني بعض ادلقررات الدراسية الثقافية. وكذاالا
عداد ادلعريف بعد التخرج وذلك قبل وبعد التعني، لذلك ظهرت احلاجة إذل الدورات التدريبية  تستمر حوجة ادلعلم لالا

 ادلنتظمة وادلواكبة للمستجدات اليت تليب حاجيات العملية التعليمية وادلعلم معاً. 
عدد من الربامج التدريبية ولكن نتائج ىذه أن ادلعلم قد يشارك وينخرط يف  : تكمن مشكلة الدراسة يفمشكلة الدراسة 

الربامج ال تنعكس على شلارسات ادلعلم داخل الغرف الصفية، وال على ربصيل طلبتو، وتعتقد الباحثتني أن ذلك يعود إذل 
يقية ىيلية اليت تتوفر للمعلم تشمل اجلوانب التخصصية وادلهنية ، وهتمل اجلوانب التطبأأن معظم الربامج التدريبية والت

كثر أمهية ألن من خاللو تتم عملية اإلعداد للتدريب شلا يشكل عائقًا يف عملية تطوير ادلهنة حيث أنو ديثل اجلوانب األ
 الشخصي والسلوكي ادلتميز الذي جيعل ادلعلم قادر على التعامل اإلجيايب مع اجلوانب التخصصية وادلهنية.

  :احلالية يف التساؤالت التاليةوديكن صياغة مشكلة الدراسة أسئلة الدراسة:  
 األساليب التدريبية اليت تركز على اجلـانب التطبيقي يف برامج تدريب ادلعلم ؟ ُتستخدم ىل -
 داء ادلعلم؟أستخدام األساليب التدريبية اليت تركز على اجلـانب التطبيقي وبني إىل توجد عالقة بني  -

الواقع الذي يعيشو ادلعلم اليوم خيتلف كثريًا عما كان عليو يف ادلاضي تظهر أمهية ىذه الدراسة  يف أن أىمية الدراسة:  
حينما كان ادلعلم وادلقررات الدراسية مها ادلصدر الرئيسي للعلوم وادلعرفة. ولكن التغري والتطور السريع يف الوقت احلاضر 

ادلعرفة او اإلدلام بالتخصص فقط . وضع على كاىل ادلعلم عبًء كبرياً واصبح من الصعب عليو أن يكتفي بقدر زلدد من 
ي أساليب الربامج التدريبية الفاعلة واليت تكون فيها الدراسة النظرية والتطبيقية متوازنة أرادت الباحثتان البحث يف ألذلك 
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مث كتساب ادلعرفة وتطوير اإلداء يف ذات الوقت، ليتحسن أداء ادلعلم فعليًا وينهض دبستوي النشء ومن إأهنا تركز على 
 يظهر ذلك جلياً على سلرجات العملية التعليمية واليت تنعكس بصورة إجيابية على تنمية اجملتمع.

 إستخدام األساليب التدريبية اليت تركز على اجلوانب التطبيقية يف برامج تدريب ادلعلم. التحقق من -: أىداف الدراسة 
 على اجلوانب التطبيقية يف برامج تدريب ادلعلم وبني ادائو.بيان العالقة بني إستخدام األساليب التدريبية اليت تركز  -
اإلستفادة من نتائج الدراسة يف تقدمي بعض ادلقًتحات والتوصيات اليت تساعد ادلعلم على اإلستفادة القصوى من  -

 الربامج التدريبية.
 برامج تدريب ادلعلم.  ُتستخدم األساليب التدريبية اليت تركز على اجلـانب التطبيقي يف -فرضيات الدراسة:  
توجد عالقة ذات داللة احصائية بني إستخدام األساليب التدريبية اليت تركز على اجلـانب التطبيقي يف الربامج  -

   التدريبية وبني أداء ادلعلم.
واألجنبية ادلتعلقة إعتمدت الدراسة علي ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي ألىم ما جاء يف ادلراجع العربية منهج الدراسة:  

 مث توزيعها على عينة الدراسة. ةستبانستقصاء، عن طريق تصميم اإلسلوب اإلأبأدبيات الدراسة ومنهج دراسة احلالة، و 
احلدود ادلكانية ذلذه الدراسة ىي ادلعلمني وادلعلمات العاملني بادلدارس احلكومية بادلملكة العربية حدود الدراسة:  

 ىـ . 9399/9331ما احلدود الزمانية فتشمل العام الدراسي أشرقية. السعودية بادلنطقة ال
 حصائى المستخدمة أساليب التحليل اإل 

 . Percentagesالنسب ادلئوية  .9
 . Frequenciesالتوزيع التكراري  .2
 . Chi Square Testختبار مربع كأي لالستقاللية إ .9
 .  Likert Scaleمقياس ليكرت .3

 (.SPSSاالتساق الداخلي عن طريق برنامج اإلحصاء للعلوم االجتماعية )ختيار الصدق وثبات إمت 
 مصطلحات الدراسة: 

التدريب: التدريب عمومًا ىو صيغة مباشرة من الًتبية يتم بو تكوين أو تعديل أو ربديث مهارات سلوكية ىامة للفرد 
 ية تطبيقية.وادلؤسسة اليت خيدمها معتمداً يف ذلك بدرجة رئيسة على طرق وأساليب عمل

ساليب التدريب: ىي الطريقة او الكيفية اليت يتم من خالذلا عرض ادلادة التدريبية حبيث يعلم ادلتدرب جيدًا ماىو أ
 ادلطلوب منو وما جيب عليو القيام بو بعد انتهاء التدريب. 

وظيفتو. ويعين النتائج اليت حيققها الفرد األداء: ىو تنفيذ العامل ألعمالو ومسؤولياتو اليت تكلفو هبا ادلنظمة اليت ترتبط هبا 
 بادلنظمة.
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 ثانياً: الدراسات السابقة:
م( دراسة بعنوان " تطوير نظام تدريب معلم التعليم اإلبتدائي يف أثناء اخلدمة يف السودان 9992جرى زلمد عثمان )أ

عليم اإلبتدائي أثناء اخلدمة يف السودان ". ىدفت الدراسة إذل تطوير نظام تدريب معلم الت على ضوء خربات مصر واصللًتا
فـي ضـوء خربات مصر واصللًتا، واختيار األساليب احلديثة يف التدريب عادليـاً. وُأجريت الدراسة على عينة من ادلعلمني 

ال توجد فلسفة واضحة ألىداف  بالسودان وإستخدم الباحث ادلنهج ادلقارن جلمع ادلعلومات. وتوصلت الدراسة إذل أنو
التدريب يف السودان مع قلة الكوادر البشرية ادلتخصصة للقيام دبهام التدريب، باإلضافة إذل  طغيان األساليب النظرية على 

 أن يكون التدريب شامال ولو فلسفة واضحة وتأىيل القائمني بأمره. من أىـم التوصيات. األساليب العملية
مقًتح لربنامج إعداد ادلعلم الفلسطيين وفق حاجاتـو الوظيفية يف  م( دراسة بعنوان " تصور2119أجرى العاجز والبنا )

حتياجات الوظيفية إلعداد ادلعلم الفلـسطيين أثنـاء ضوء مفهوم األداء". ىدفت الدراسة  إذل وضع تصور مقًتح يليب اإل
جلمع  ةستباناة اإل( معلمًا ومعلمة وإستخدت آد272اخلدمة يف ضوء مفهوم األداء وأُجريت الدراسة على عينة من )

ادلعلومات. وتوصلت الدراسة إذل أن النسبة ادلئوية لبعـد ادلـدرب وادلتدرب كانت مرتفعة يف رلال تقومي الربامج التدريبية 
أن تقوم وزارة الًتبية والتعليم  احلالية وأقلها نسبة وقت التدريب وادلتدرب ومكان التدريب واإلمكانات. أىـم التوصيات

وضرورة ربسني التخطيط والتنظيم واإلدارة للتدريب  اد مركزاً للتدريب مزوداً باإلمكانات الالزمة للتدريب،بتخصيص وإعد
 .ومراعاة التوقيت

م( دراسة بعنوان "معوقات تدريب ادلعلمني أثناء اخلدمة وسبل التغلب عليها دبحافظة غزة". 2118أجرى مصطفي ) 
ىدفت الدراسة إذل التعرف على معوقات تدريب ادلعلمني أثناء اخلدمة وسبل التغلب عليها وُأجريت الدراسة على عينة من 

%(  من رلتمع 86.8جلمع ادلعلومات. توصلت الدراسة إذل أن ) ةنستبامعلمي مرحلة االساس وإستخدم الباحث آداة اإل
الدراسة أقر بوجود معوقات لتدريب ادلعلمني أثناء اخلدمة. وأن أكثر ادلعوقات كانت تتعلق دبجال احلوافز ادلعنوية وادلادية، 

ىم التوصيات أن سبنح وزارة ومنها ما تعلق دبجال التدريب نفسو وأن وجهات نظر ادلعلمني ال ُتؤخذ يف احلسبان. من أ
 التعليم ادلتدربني حوافزىم، وإنشاء مركز تدريب متطور. 

م( دراسة بعنوان " تدريب معلمي ادلرحلة الثانوية أثناء اخلدمة بادلملكة العربية السعودية يف ضوء 2119ضبد )أأجرى 
ء واقع تدريب معلمي ادلرحلة الثانوية أثناء بعض التغريات العادلية ادلعاصرة )تصور مقًتح(". ىدفت الدراسة إذل إستجال

جلمع ادلعلومات.  ةستبانإاخلدمة بادلملكة العربية السعودية ، وتكونت العينة من معلمي ادلرحلة الثانوية وصمم الباحث 
السيما ما  توصلت النتائج إذل عدم رضا معلمي ادلرحلة الثانوية عن أىداف وزلتوى الربامج التدريبية احلالية ادلقدمـة ذلم

يتعلق منها بالتدفق ادلعريف، وتكنولوجيا اإلتصال.  قدم الباحث تصورًا مقًتحًا ُحكم قبل عرضو يف صورتو األولية وذلك 
 شتمل على متطلبات لتطبيق ىذا التصور.ألتطوير تدريب معلمي ادلرحلة الثانوية أثناء اخلدمة، وقد 

علية برامج التدريب أثناء اخلدمة للمديرات يف ادلدارس ادلتوسطة م( دراسة ربت عنوان "درجة فا2193أجرت سلوى ) 
للبنات يف مدينة مكو ادلكرمة من وجهة نظرىن". اذلدف من الدراسة ىو الكشف عن درجة فاعلية برامج التدريب أثناء 
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ة على عينة من مديرات اخلدمة للمديرات والتعرف على الفروق بني تقديراهتن لدرجة فاعلية تلك الربامج . وُأجريت الدراس
. أىم نتائج الدراسة أن درجة فاعلية برامج التدريب أثناء اخلدمة من وجهة نظر ةستبانستخدمت اإلأُ ادلدارس ادلتوسطة و 

( . ومن أىم توصيات الدراسة ضرورة اإلىتمام 9.78ادلديرات جاءت ضمن درجة الفاعلية ادلرتفعة دبتوسط حسايب )
وجو أدريب الذي زبضع لو ادلديرات، واإلىتمام بإجراء تقييم قبلي وبعدي للربنامج كي يتم ربديد دبتابعة وتقومي نتائج الت

 اإلستفادة. 
واقع الدورات التدريبية اليت تعقدىا وزارة الًتبية والتعليم يف األردن أثناء  م( دراسة بعنوان "2193أجرى عبداهلل واخرون )

الدراسة إذل التعرف على واقع الدورات التدريبية ادلقدمة دلعلمي العلوم أثناء اخلدمة من وجهة نظر معلمي العلوم" ىدفت 
( معلمًا ومعلمة للعلوم. 68اخلدمة وفقًا دلتغري اجلنس وادلؤىل األكادديي وسنوات اخلدمة، وتكونت عينة الدراسة من )

ي العلوم جاءت مرتفعة للمجال أن تقديرات معلم جلمع ادلعلومات . وقد كشفت النتائج عن  ةستبانستخدمت اإلأُ و 
زلتوى الربامج والدورات التدريبية ورلال  ادلدربني ، فيما كانت التقديرات متوسطة اجملال دلكان وزمن التدريب ورلال 

من أىم التوصيات ضرورة أن يراعي القائمون على برامج إعداد وتدريب معلمي العلوم مناسبة  .احلوافز ادلادية وادلعنوية
 .دريب وقربو من ادلناطق احليويةمكان الت

أثر الدورات التدريبية وعالقتها يف فاعلية ادلعلمني يف مهنة التدريس يف زلافظة  م( دراسة بعنوان "2198أجرت هتاين )
ستجابتهم إعفيف" ىدفت الدراسة إذل التعرف على تأثري الدورات التدريبية ادلقدمة للمعلمني أثناء اخلدمة ومدى 

( معلمة. 91ى فاعلية ىذه الدورات يف ربسني أداء ادلعلمني ورفع كفاياهتم. تكونت عينة الدراسة من )ورغبتهم، ومد
أن ىنالك جوانب إجيابية يف الدورات حيث يتم تدريب  ظهرت النتائج أجلمع ادلعلومات . وقد  ةستبانستخدمت اإلأُ و 

دريس. من أىم التوصيات ضرورة إعداد الدورات التدريبية ادلعلمني على األنظمة اجلديدة وكيفية تطوير وتنمية مهارات الت
بشكل جاذب حبيث يقبل عليها ادلعلم بدافع ذايت كأن ترتبط بعملية ترفيع ادلعلم وأن تراعي الربامج ادلقدمة إحتياجات 

 ادلعلم يف ضوء التغريات السياسية واإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية احلاصلة.
 السابقةتعليق على الدراسات 

 :ما يلي ستعراض الدراسات السابقة يف رلال تدريب ادلعلمني أثناء اخلدمة تبنيإبعد 
ثناء اخلدمة، وأن عملية تدريب تعترب ركن أساسي من أمهية تدريب ادلعلمني أذبمع الدراسات السابقة والدراسة احلالية على 

 .عليمية أثناء اخلدمةأركان العملية الًتبوية وسبثل اجلانب ادلنظم يف العملية الت
تطوير دائم حىت يالئم حاجة ادلعلم ويرفع  إذلتفقت معظم الدراسات السابقة والدراسة احلالية إن الربامج التدريبية حباجة إو 

. ركزت معظم الدراسات السابقة على معوقات التدريب أثناء اخلدمة وسبل التغلب عليها وضرورة زبطيط ئومن مستوى أدا
ىذه الربامج لتناسب إحتياجات ادلعلم. وتتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أهنا تبحث عن  وتصميم وتنويع

ساليب التدريب الفاعلة وادلتنوعة اليت تركز علي اجلوانب والتطبيقية والثقافية جبانب اجلوانب النظرية وادلهنية وعالقتها أ
 بتنمية وتطوير أداء ادلعلم.
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 نظري للدراسةثانياً: اإلطار ال
 مقدمة: 

إن إعداد ادلعّلم من األولويات اليت هتتم هبا األمـم دلـا لـو مـن تـأثري فـي مسـتقبل أجياذلا، فلقد شغلت قضية إعداد ادلعلمني 
يـة وإكساهبم الكفايات الالزمة يف رلـال التـدريس مكانـا فـي أولويـات الفكـر الًتبـوي ادلعاصـر دلواجهـة التحـديات احملل

سًتاتيجية مهمة دلواجهة متطلبات التطور ادلعاصر، لذلك فإن تعميق إعتربت منظمة اليونسكو إعداد ادلعلم إو   والعادليـة.
مهنة التعليم وتطويرىا وتوجيهها إلنتاج رلتمع صاحل تتوجب إعداده إعدادًا متكاماًل، أكاددييًا ومهنيًا وثقافياً، كما تستلزم 

حتلت مسألة إعداد إوذلذا  .لتمكينو من التفاعل الفعلي مع متطلبات زبصصو ومستجدات العصر التقنيةتنميتو تربويًا 
ادلعلمني ومساندهتم يف منوىم ادلهين وادلادي مكانة شليزة يف عمليات التخطيط الًتبوي لوزارات الًتبية والتعليم يف كل دول 

قبل عليو الطالب أية منوًا واضحًا ، وتطورًا كبريًا يف سلتلف رلاالتو، و العادل. وقد شهد التعليم يف ادلملكة العربية السعود
عداد الطالب واألساتذة أبواهبا لقبول الراغبني يف مواصلة دراساهتم اجلامعية، وتزايد بذلك أبأعداد كبرية، وفتحت الكليات 

عداد ادلعلمني إبرزت أمهية احلاجة ارل  هبذة الكليات واجلامعات، وتزايدت بذلك األعباء التدريسية والتعليمية ومن مث
 (.627ىـ: ص 9399تربوياً واكادديياً متكافئاً )خالد صاحل زلمد باجحزر،  عداداً إ

التدريب ىو ربسني وتطوير األداء العلمي للمعلم من الناحيتني الفنيـة واإلداريـة حيـث يـرى )ادلومين، مفهوم التدريب: 
عملية منظمة مستمرة زلورىا الفرد، هتدف إذل إحداث تغيري دائم ديكنو من "( إن التدريب 92م، ص:9993عاطف، 

النمو فـي ادلهنة التعليمية واحلصول على ادلزيد من اخلربات الثقافية وادلسلكية ". ىو صيغة مباشرة من الًتبية يتم بو تكوين 
اً يف ذلك بدرجة رئيسية على طرق وأساليب أو تعديل أو ربديث مهارات سلوكية ىامة للفرد وادلؤسسة اليت خيدمها معتمد

ما التعليم أكثر تطبيقاً عملياً دلادتو ادلقررة. أمشل و أوالتدريب مفهوماً يوازى يف درجة مباشرتو التعليم ولكنو  .عملية تطبيقية
قف عند التحصيل فانو يكتفي أحيانًا بتحصيل الفرد للمعارف أو السلوكيات ادلطلوبـة بالتطبيق أو بدونو، والتدريب ال ي

ادلبدئي ذلذه السلوكيات وادلعارف كما التعلـيم، بـل يوفر فرصًا حقيقية أو شبو حقيقية دلمارسة ما جرى تعليمو ليكون 
. ويُعرف )موسى،  112)، ص: 9999ضبدان ،  ( التطبيق هبذا صـفة مالزمـة للتـدريب ال يكتمل كسلوك تربوي بدونو

( التدريب بأنو " نشاط منظم مستمر يركز على الفرد لتحقيق تغري يف معارفو ومهارتو وقدراتو الفنية 73، ص: 2116
حتياجات زلددة يف الوضع الراىن وادلستقبلي، يف ضوء متطلبات العمل الذي يقوم بو وتطلعاتو ادلستقبلية كدوره إدلقابلة 

( يف جامعة حفر الباطن الربامج التدريبية بأهنا رلموعة من النشاطات 9392ة اجلودة والتطوير،تُعرف )عماد ."يف اجملتمع
ادلؤسسة وادلخطط ذلا، وادلستمرة واذلادفة إذل تزويد القوى البشرية يف ادلؤسسة دبعارف معينة، وربسني وتطوير مهاراهتا 

 ذباىاهتا بشكل إجيايب بناء .إوقدراهتا وتغيري سلوكياهتا و 
تطـوير أداء ادلعلم وربسني قدراتو ادلعرفية  ىستنتج من التعريفات السابقة أن التدريب عملية منظمة وسلططة هتـدف إلـيُ 

والًتبوية، والعمل علي إثراء معلوماتو بأساليب متنوعة، وصـقل خبـراتو، وتقومي وتعديل سلوكو الًتبوي ادليداين بصورة 
اجلانب  :فالتعليم ادلستمر يتضمن جانبني أساسني مها "يم ادلستمر حيمل نفـس ادلفهوم مستمرة، والًتبية ادلستمرة أو التعل



 

ــــاملع بأداء وعالقتها الفعالت التدريبيت ألاساليب املعلم كفاءة من الرفع في ودورها العمل رأس على التدريبيت البرامج    لمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحسن محمد احمد فاطمت. د                                                                              الفاًدي هللا ضيف سهام. د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

394 

وترى الباحثتان أن التدريب بكافة  .حدمها اآلخر بصورة تفاعليةأالثقايف واجلانب ادلهين ومها ال يتناقضان وإمنـا يكمل 
دوات هبدف خلق وربسني وصقل ادلهارات ستخدام أساليب وأإأنواعو ومستوياتو وأساليبو ىو عملية سلططة تقوم ب

ة ادلؤسسة اليت يتو وبالتارل كفايوالقدرات لدى الفرد وذلك بغرض توسيع نطاق معرفتو وربسني أدائو ورفع مستوى كفا
 يعمل فيها كفريق عمل.

ي يف مؤسسات إعداد نتهاء اإلعداد األكادديإ: ترتبط ىذه العملية بادلعلم أثناء اخلدمة بعد تدريب المعلمين أثناء الخدمة
ثناء اخلدمة عملية ضرورية دلواكبـة ادلسـتجدات، وينطلـق مـن وضع خطة متكاملة تشتمل على العديد أادلعلمني. فالتدريب 

عداد إحتياجات التدريبية والفئات ادلستهدفة، واألىداف ادلرجوة من التدريب، ثـم من العمليات، حيث تبدأ بتحديـد اإل
ادلرحلة التنفيذية. وتنتهي عملية التدريب  إذلنتقال حتياجات، وبعد ذلك اإلتدريبية اليت تليب ىذه اإلوتصميم الربامج ال

ستفادة منها فـي زبطيط الربامج التدريبية بتقومي الربامج التدريبيـة لتحديـد ادلخرجات اليت نتجت من عملية التدريب، لإل
 الالحقة .

نو علم وفن. ولقد تطور علم التدريب يف السنوات األخرية إذل أيُعرف التدريب بأىمية تدريب المعلمين أثناء الخدمة: 
ذباىـات اليت ذبعلو صاحلا دلزاولة عمل صبح نشاط مستمر يهدف لتزويد العامل باخلربات وادلهـارات واإلأدرجة كبرية حيت 

تطيع أن تزوده حبلول لكل ادلشكالت اليت ما. والواقع أنو مهما كانت جودة برامج إعداد ادلعلم قبل اخلدمة فإهنا ال تس
تو فإنو ال ييف مواقف العمل الفعلية. ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى فمهما كانت مهارة ادلعلم وكفا وسوف تواجه

نفجار ادلعريف وثورة ادلعلومات يف مادة زبصصو ما دل خُيضع ىذا ادلعلم لربامج يسـتطيع مسـايره التطورات السريعة واإل
( . ويعترب 996ص:  2116ب مستمرة وما دل تزوده ىذه الربامج دبهـارات التعلم الذايت )رشدي أضبد طعيمة ، تدري

سس العملية التعليمية وىو مكمل لعملية اإلعداد أىم أعداد ادلعلـم ومن إىم مكونات أتدريب ادلعلمني أثناء اخلدمة من 
ساسيات تربية ادلعلم  بينما التدريب أثناء أعداد قبل اخلدمة ىي قبل اخلدمة، أي أن العمليتان متكامالن، فعملية اإل

ستمرارًا لعملية الًتبيـة ادلهنيـة ادلسـتدامة للمعلم من أجل تنميتو مهينـًا وثقافيًا وزيـادة كفـاية ادلؤسسـة الًتبويـة إاخلدمة ىو 
الكفاية ادلثلى للنظام التعليمي ووضع نظرياتو  يـقنو ديكن ربقإوسلرجاهتا. وإذا ما أحسن استغالل عملية تدريب ادلعلمـني ف

 (. 73، ص: 2119موضع التطبيـق لتحقيـق األداء األفضل وصوالً إذل تنمية وتطوير اجملتمع. )عيسى زلمد نزال شويطر، 
 ( أن أمهية التدريب أثناء اخلدمـة تبـرز فـي النقاط التالية:92-99م، ص:9997ويرى )عبد احلكيم موسى،

 كتساب مهارات تدريسية جديدة.إفع من كفاية ادلعلم ادلهنية وذلك بير  . 9
 . يطلع ادلعلم على اجلديد وادلستحدث يف رلال طرق التعليم وتقنياتو ، أو يف زلتوى ادلنهاج.2
 . ذباىات ذات عالقة مباشرة بالعمل شلا يطور أدواره ادلختلفةإ. يكسب ادلعلم معارف ومهارات و 9
  . الروح ادلعنوية للمتدرب، وزيادة إنتاجيتو بالعمل. يؤدي إذل رفع 3
 . . يُعرف ادلعلم دبشكالت مهنتو وأسباهبا، وكيفية التعامل معها، أو التقليل من أثارىا على أداء العمل3
 . . يكتسب ادلتدرب أساليب التعلم ادلستمر ويغرس مفاىيم سبكينو من مهـارات التعلم الذايت ادلستمر2
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نفتـاح علـى اآلخرين من زمالئو هبدف تنميتو مهنياً، وذلك من خـالل فرص ادلشاركة مع تدرب علـى اإل.  يساعد ادل6
 الزمالء يف إطار ادلهام والنشاطات اجلماعيـة اليت تتطلب العمل التعاوين وذبسد روح الفريق.

 اعد يف:( أن التدريب أثناء اخلدمة بإمكانو ان يس 99-92، ص:9997ووضح )عبد احلكيم موسى، 
حًتام اآلخرين إحًتامو لنفسو و إعتماد على اآلخرين ويدعم . يكسب ادلتدرب ثقة بنفسو وقدرة على العمل من دون اإل9

 لو.
نتماء ادلدربني إذل ادلؤسسات من خالل احلوار اذلـادف البنـاء الذي يولد الوعي بأمهية ادلؤسسات يف اجملتمع ، إ. زيادة 2

 ويف خدمة البشرية . 
مكانية مقارنة مستويات األداء للمتدربني بنظرائهم يف أماكن جغرافيـة أخرى إلجياد احلافز دلزيد من الدقة واإلتقان يف . إ9

 العمل .
 ( عدة أسباب ذبعل من التدريب أثناء اخلدمة مهماً منها: 39، ص 2113كما ذكر )زلمد فالوقي،     
 ما قبل اخلدمة إذل القيام بدور زلدد أثناء اخلدمة . نتقال: انتقال ادلتدرب من مرحلةسبب يتعلق باإل .9
سبب يتعلق خبصوصيات ادلهنة: التأقلم مع احلاجيات وزلاولة حل ادلشكالت اليت ربدث عادة يف موقف معني لو  .2

 عالقة بادلهنة .
تدربني توجيو أدوارىم سبب يتعلق بالنظام: التغريات اليت ربدث يف اجملتمع وادلؤسسات التعليمية شلا يوجب على ادل .9

 وذبديدىا وتنظيمها .
 سبب يتعلق بالتقادم التخصصي: تغيري األدوار وادلسؤوليات ، ومن مث تغري األداء الوظيفي وتطويره . .3
 سبب يتعلق بالنمو الشخصي: زلاولة لفهم الذات وتعزيز ادلعلم يف أدواره ادلهنية الوظيفية . .2
 برامج التدريب أثناء اخلدمة مهمة أهنا: ( أن من األسباب اليت ذبعل79 ، ص2113ويضيف )زلمد فالوقي،    
 تأىيلية: تأىيل ادلعلم غري ادلؤىل تربويا . -
ذبديدية: ذبديد ادلعلومات وادلهارات ، وذلك حلوجة ادلعلم ادلستمرة إذل ادلعرفة ، وإذل اإلطالع على كل جديد ومفيد  -

 يف رلال عملو .
 تدربني للوظائف وادلهام اجلديدة اليت توكل إليهم .توجيهية:  هتيئ ادل -
 مبدئية: للموظفني اجلدد، وىي برامج هتيئ ادلتدربني دلعرفة اجملاالت التعليمية اليت يتعاملون معها . -

، 2112مصطفى عبد السميع،  (، )981  ، ص2112)علي را شد،   ذكر كل من: : الخدمة أثناء التدريب أىداف
 من األىداف تتضمن يف طياهتا اجلوانب اليت حيققها التدريب يف شخصية ادلتدرب، ومنها: (،  صبلة979  ص
 عالج قصور إعداد ادلعلم يف ادلعاىد والكليات. -
 رفع مستوى أداء ادلعلم يف ادلادة وطريقة التدريس وأساليب التقومي دبا يطور ادلمارسات الصفية. -
 اع والتجديد.تطوير قدرة ادلعلم وربفيزه على اإلبد -
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 ربط ادلعلم باألساليب احلديثة وتعزيز خرباتو يف رلال زبصصو. -
 ستعداد ادلعلمني اجلدد للنهوض بادلهام اجلديدة اليت سيعهد إليهم هبا.إتنمية  -
 ستجد من تطور يف اجملالني العلمي والًتبوي.إمساعدة ادلعلمني على فهم ما  -
 اإلصلاز إذل جانب الكفايات ادلعرفية.إكساب الفئات الًتبوية كفايات  -
 نفجار ادلعريف، والتكنولوجي. مضاعفة كفاية ادلعلم ادلهنية، وجعلو قادرا على شلارسة التطور العلمي، واإل -
جتماعية والسياسية اليت يتعرض ذلا اجملتمع، وترصبة ىذه قتصادية واإلسيتعاب التغريات اإلتعميق وعي ادلعلم السياسي إل -

 التغريات إذل أمناط سلوكية عملية لدى التالميذ.
 رفع الكفاية اإلنتاجية للعملية التعليمية دبا حيسن ادلخرجات ويوفر الوقت واجلهد والنفقات. -
إكساب ادلعلمني أساليب التعلم ادلستمر من خالل تنمية مفهوم الًتبية ادلستمرة ذلم اليت سبكنهم من مهارات التعلم  -

 مر، وإجياد اذباىات إجيابية ضلو التدريب لتنمية قدراهتم وإمكاناهتم.الذايت ادلست
 تفادي األخطاء يف أداء العمل والتقليل منها ما أمكن . -
تزويد ادلعلمني بادلعلومات وادلهارات وادلستجدات العلمية والتكنولوجية ، والنظريات الًتبوية اليت ذبعلهم أكثر قدرة على  -

 .مواكبة ىذه التغريات
 ىيلية وتطويرية وتنشيطية.أوت يةربعة زلاور رئيسة وىي: بنائأىداف التدريب تتحقق يف أن أوبناًء على ماذكر ديكن القول 

 : من ادلبادئ واألسس اليت تقوم عليها سياسة تدريب ادلعلمالمبادئ واألسس التي تقوم عليها سياسة تدريب المعلم: 
  . تدريباً مستمراً  ثناء اخلدمةأأن يكون تدريب ادلعلم  .9
  أن يتناول التدريب الكفاية للجوانب العلمية التطبيقية.  .2
 أن خيطط زلتوى الربنامج التدرييب، وربدد طريقتو على ضوء ربديد مستويات الكفاية ادلطلوبة.  .9

ستخدام الوسائل إالعملية التدريبية بسلوب التدرييب بانو "الطريقة اليت يتم هبا تنفيذ يُعرف األ :أساليب البرامج التدريبية
ختالف إوزبتلف اساليب تدريب ادلعلمني اثناء اخلدمة ب (.922م، ص: 2199واالمكانات ادلتاحة" )اخلطيب، 

ساليب التدريبية اليت حتياجاهتم ادلهنية. وتوجد العديد من األإمستوياهتم وااعدادىم قبل اخلدمة وزبصصاهتم وخرباهتم و 
ساليب ختيار األأساليب والطرق ادلستخدمة، ويعترب ون او القائمون على الربنامج  ومن ادلهم تنويع األيستخدمها ادلدرب

( أن 922، ص:2191ادلستخدمة يف برامج التدريب عاماًل مهمًا يف صلاح عملية التدريب وفاعليتو. ويرى )الكبيسي، 
ن تطبيقها إفيذ احملتوى ادلعد للربنامج التدرييب، ولذلك فأساليب التدريب ربدد الوسيلة التعليمية اليت تستخدم لعرض وتن

هناعامالً أن يكون وفقاً ادلواصفات واخلصائص العلمية وادلنهجية ادلعروفة عنها حيث أواستخدامها يف برنامج التدريب جيب 
، 2112رف )الطعاين، ساليب حيث يعمهمًا لنجاح التدريب وزيادة فاعليتو وكفايتو . وزبتلف الوسائل التدريبية عن األ

( األساليب التدريبية أهنا "الطرق اليت يستخدمها ادلدرب لنقل ادلنهج التدرييب إذل ادلتدربني بصورة تنتج األثر 99ص: 
ادلطلوب" مثل احملاضرة، ودراسة حالة، ادلناقشة... اخل . أما الوسائل التدريبية فهي األدوات اليت يستخدمها ادلدرب لنقل 
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ييب إذل ادلتدربني. ومنها التقليدية البسيطة مثل السبورة واللوحة، ومنها احلديثة نسبياً مثل: الشفافيات واألفالم، ادلنهج التدر 
وقد أوضحت الدراسات ادليدانية اليت أجريت على أساليب  .رل وعرض الوسائط ادلتعدةومنها ادلتطورة مثل احلاسب اآل

( من ادلادة اليت تلقن لو عرب 21ن ادلادة اليت تعطى لو ليقرأىا ،)%( م 91التدريب أن ادلتدرب ال يتذكر أكثر )%
%( شلا ديارسو ويفعلو ويتعلمو 91( من ادلعلومات وادلشاىد اليت يراىا ويسمعها، لكنو يظل زلتفظاً ب )91احملاضرة، و)%

اليت ربدد أسلوب  ( أن العوامل92، ص:2119ويرى  )راي ، (.2112بنفسو بعد أن يتدرب عليو عمليًا )الطعاين، 
 :التدريب ىي

 .ادلتدرب: معرفة العمر واجلنس وادلستوى التعليمي -
  .التدريب: الزمن ، ادلكان ، ادلوضوع وادلواد ادلتاحة ، وعدد ادلتدربني -
 .ادلدرب: ادلميزات النسبية للمدرب وخرباتو -

 :( األساليب للربامج التدريبية إذل297، ص: 9399ويصنف )ضبدان، 
سئلة، ورش العمل، تدريب احلساسية، ساليب التقليدية وتشمل: احملاضرة، ادلناقشة، الندوة، ادلؤمت، احللقات الدراسية، األاأل  -

 العصف الذىين، الكفايات والتمارين.
ا، ادلباريات األساليب احلديثة وتشمل: التدريب بالتعلم ادلربمج، التدريب ادلفتوح، التدريب عن بعد، احملاكاة، سبثيل األدو  -

اإلدارية، سلة القرارات، دراسة احلالة، أسلوب احلدث، الزيارات ادليدانية، اصباع اآلراء او طريقة دلفي، ادلشاريع، الوظيفة 
ن احلقيبة التدريبية ىي اليت " أ( ارل 992ه، ص:9391شار )بدوي، أاو واقع العمل، التمهن، احلقيبة التدريبية. وقد 

شكااًل متنوعة من معينات التدريب كاألفالم أدريب الالزمة ذلدف تدرييب معني ، وتتضمن ربتوي على معدات الت
 والشرائح وادلطبوعات".  

 ختيار األساليب التدريبية إذل أربعة متغرياتإ( العوامل ادلؤثرة عند 999، ص:2191يقسم ) الكبيسي، 
 :رئيسة ىي

 عداد ادلتدربني.إخربة ادلدرب ومستويات و العوامل اإلنسانية: وتتحكم فيها إدارة التدريب و  -
 ذباىات.، تطوير مهارات أو لتعديل العادات واإلىداف معرفيةأاألىداف التدريبية:  -
 ، القاعات وادلوازنات.ت التدريبية ادلتوفرةالعوامل ادلادية والتدريبية: التقنيات والتجهيزات وادلساعدا -

 لتشمل قطاعات واسعة أو زلدوديتها ودرجة زبصصو.اجملاالت والتخصصات: ومدى عموميتها  -
جراءات ادلنهجية اخلطوات التطبيقية لتنفيذ أىداف البحث واإلجابة عن : سبثل اإلاإلجراءات المنهجية للدراسة

ديكن احلصول على البيانات ادلطلوبة ومن مث احلصول على  وتساؤالتو، فمن خالل ربديد منهج البحث وإجراءات تطبيق
 النتائج البحثية، وفيما يلي عرضا ألىم اإلجراءات ادلنهجية للدراسة. 

: اسُتخدم يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي )ادلسحي( الذي يعتمد على صبع البيانات وتبويبها مث ربليلها منهج الدراسة
( إذل أن ادلنهج 999ىـ، ص:9396شار العساف )أئم لطبيعة ىذه الدراسة. وقد ستخراج النتائج منها، وىو مالإو 
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ستجواب صبيع أفراد رلتمع البحث او عينة كبرية منهم هبدف وصف الظاىرة إالوصفي ىو ادلنهج الذي يتم بواسطتو 
والتحليل والتفسري اليت ادلدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودىا. وقد مت إستخدام ىذا ادلنهج ألنو يعتمد على الوصف 

ستخدام األساليب اليت تركز على اجلـانب التطبيقي يف الربامج التدريبية إ التحقق منعن طريقها ديكن الوصول إذل 
اليت يغلب عليها و  التقليدية ساليبداء ادلعلم، ومن مث وضع مقًتحات قائمة على أسس علمية للحد من األبأ وعالقتها

 .أداء ادلعلم تضعفمج التدريبية واليت قد الطابع النظري يف الربا
ستبانو يف صبع بياناهتا، ألهنا من األدوات ادلناسبة دلنهج ادلسح ستخدام آداة اإلإ: تعتمد الدراسة على آداة الدراسة

طالع على الدراسات السابقة ذات يف صورهتا األولية بعد اإل ةستبانجتماعي ولطبيعة موضوع الدراسة، مت إعداد اإلاإل
 من العبارات ادلغلقة تعاجل زلورين:  عدداً  ةستبانستمارة اإلإالصلة دبوضوع الدراسة حيث تضمنت 

 ثناء اخلدمة.أأساليب التدريب ادلستخدمة يف الربامج التدريبية للمعلم : احملور األول
 يف الربامج التدريبية وبني أداء ادلعلم.  العالقة بني األساليب التدريبية ادلستخدمة: احملور الثاين

ورلاالهتا الرئيسية،  ةستبانعلى رلموعة من احملكمني اخلرباء واألساتذة ادلختصني يف ربديد أبعاد اإل ةستبانمت عرض اإل
كمني، بعد األخذ بتوصيات احمل ةستبانوالذين قاموا بدورىم بتقدمي النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم. مت تعديل اإل

على عينة  ةستبان(. والغراض التحقق من ثبات اإلتساق الداخلي مت توزيع اإل9لتستقر يف صورهتا النهائية ملحق رقم )
( معلمًا من ادلتدربني من خارج رلتمع الدراسة، ومت حساب معامل االتساق الداخلي 21استطالعية عددىا عشرون )

 :أدناه( 2( و)9باجلداول رقم ) لفا كرونباخ" ادلوضحأستخدام " إب ةستبانلإل
 لفا كرونباخ أ( 9جدول )

 1.991 ألفا كرونباخ
 ( معلماً 21)لعدد جابات العينة ادلختارة نتائج ربليل إيبني  (2) واجلدول

 معامل الثبات معامل الصدق العبارة
 989. 947. معظم الدورات التدريبية تكون ذات اسلوب نظري

 988. 960. ادلستخدمة يف الدورات التدريبيةساليب والطرق ال تتنوع األ
 989. 954. دلام بادلادة العلميةغالباً تكون للتعامل مع مناىج او كتب جديدة وتركز على اإل

 988. 955. ساليب العلمية والوسائل التعليميةستخدام األإال تركز على 
 989. 934. قاءلساليب التقليدية مثل اإلعتماد معظم ادلدربني على اإلإ

 988. 968. يكتسب ادلعلم مهارات تدريسية جديدة من الدورات التدريبية
 988. 970. بداعبتكار واإلتطور الدورات التدريبية قدرات ادلعلم وربفزه على اإل

 988. 974. ساليب احلديثة وتعزز خرباتو يف رلال زبصصوبصر الدورات التدريبية ادلعلم األتُ 
 989. 936. الدرس ويكون ىنالك تبادل ثقايف معريف بينو وبني ادلتدربثناء أيشارك ادلتدرب 

 989. 942. يف مكان عمل ادلتدربو توجد متابعة للتطبيق اثناء التدريب 
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ويثبت وىو معامل ثبات مقبول اإلتساق الداخلي  1.991لفا يساوي أان قيمة معامل ثبات  توضحعالة أ اجلداول
 صدق وثبات اإلستبانة.

تكون رلتمع الدراسة من معلمي التعليم العام بادلدارس احلكومية بادلنطقة الشرقية. ُأختريت عينة  الدراسة:مجتمع 
 ( فرداً .969عشوائية بسيطة قوامها تسعة وستون وثالشبائة )

  األساليب اإلحصائية:
الص نتائج الدراسة وكذلك ستخإ( من أجل SPSSعتمد الدراسة على الربنامج اإلحصائي اخلاص بالعلوم االجتماعية )إ

 مت إستخدام جداول النسب ادلئوية والتكرارت.
( فرد من معلمي ادلدارس 397إذل عدد سبعة عشر واربعمائة ) ةرسال رابط االستبانإ: مت عرض وتحليل البيانات

( 987وشبانون وثالشبائة )عدد سبعة  ةستباناحلكومية ادلختلفة بادلنطقة الشرقية بادلملكة العربية السعودية. وذباوب مع اإل
 .ةستبانإ( 969ُعتمد منها عدد تسعة وستون وثالشبائة )إفرد، 

ذباه إراء ادلبحوثني حول عبارات الدراسة، ومعرفة إرل أي آختبار مربع كأي دلعرفة الفروق يف إستخدام إيف اجلداول أدناه مت 
تؤول تلك اآلراء يف حالة وجود فروق معنوية بينها، وحسب مقياس لبكرت اخلماسي للبيانات الوصفية اليت تكون خاضعة 

: 3: زلايد ، 9: أوافق ، 2: أوافق بشدة ، 9عطاء قيم ومهية دلعرفة أمهية كل صفة من الصفات كاأليت )إللًتتيب فقد مت 
 : ال أوافق بشدة(.2ال أوافق ، 

ول )أساليب التدريب ادلستخدمة يف دناه ربتوي العبارت اليت تتعلق باحملور األأ( 7(، )6(، )2(، )3(، )9اجلداول رقم )
رائهم حول كل ثناء اخلدمة( حيث توضح إجابات العينة ادلختارة والتكرارات والنسب ادلئوية آلأالربامج التدريبية للمعلم 

ث مت حساب قيمة مربع كأي لكل عبارة والقيمة حي ةإلحصائية لعبارات اإلستبانعبارة، كما توضح نتائج اإلختبارات ا
 راء حول العبارة.اإلحتمالية وتفسري اإلذباه الذي يشري إليو الفرق إن وجد فرق يف اآل

 ( معظم الدورات التدريبية تكون ذات اسلوب نظري2جدول )

 العبارة التكرار النسبة
 أوافق بشدة 998 92.1%
 أوافق 922 99.9%
 زلايد 918 29.2%
 ال أوافق 92 3.9%
 ال أوافق بشدة 9 % 1.8
 اجملموع 969 911%
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بلغت  معظم الدورات التدريبية تكون ذات اسلوب نظريعاله أن الذين يوافقون أن  أوالشكل ( 9)يتضح من اجلدول   

% بينما تصل نسبة 62.9ة مع ىذه العبار ن صبلة الذين يتفقون أ% أي 92% والذين يوافقون بشده  99.9نسبتهم 
 ة.أن أكثر من نصف ادلبحوثني يوافقون على العبار  ة% .واخلالص29.27% واحملايدين3.9 ةغري ادلوافقني على ىذه العبار 

 ساليب والطرق المستخدمة في الدورات التدريبية( ال تتنوع األ3جدول )

 
 ساليب والطرق ادلستخدمة يف الدورات التدريبيةال تتنوع األ أنو عاله أن الذين يوافقونأوالشكل ( 3) يتضح من اجلدول

% بينما تصل 27.8 ةصبلة الذين يتفقون مع ىذه العبار ن أ% أي 99.2% والذين يوافقون بشده 26.6بلغت نسبتهم 
أن أكثر من نصف ادلبحوثني يوافقون على  ة% .واخلالص26.2% واحملايدين92.7ة نسبة غري ادلوافقني على ىذه العبار 

 .ةالعبار 
 
 
 

 العبارة التكرار النسبة
 اوافق بشدة 98 26.6%
 اوافق 992 99.2%
 زلايد 98 26.2%
 ال اوافق 37 92.7%
 اوافق بشدةال  99 % 9.1
 اجملموع 969 911%
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 لعلميةلمام بالمادة ا( معظم الدورات التدريبية تكون للتعامل مع مناىج او كتب جديدة وتركز على اإل4جدول )

 
معظم الدورات التدريبية تكون للتعامل مع مناىج او كتب عاله أن الذين يوافقون أن  أوالشكل  (2) يتضح من اجلدول

ن صبلة الذين أ% أي 93.7% والذين يوافقون بشده  27.6بلغت نسبتهم  دلام بادلادة العلميةجديدة وتركز على اإل
 ة%. واخلالص26.9% واحملايدين91.8 ة% بينما تصل نسبة غري ادلوافقني على ىذه العبار 62.9 ةيتفقون مع ىذه العبار 

 .ةأن أكثر من نصف ادلبحوثني يوافقون على العبار 
 ية والوسائل التعليميةملساليب العستخدام األإ( ال تركز البرامج التدريبية على 5ل )جدو 

 
ساليب ستخدام األإالتدريبية ال تركز على  الربامجمعظم عاله أن الذين يوافقون أن  أوالشكل  (6) يتضح من اجلدول

ن صبلة الذين يتفقون مع ىذه أ% أي 26.9% والذين يوافقون بشده 92بلغت نسبتهم  العلمية والوسائل التعليمية
أن أكثر من  ة% .واخلالص29.8% واحملايدين97.9 ة% بينما تصل نسبة غري ادلوافقني على ىذه العبار 28.9 ةالعبار 

 .ةنصف ادلبحوثني يوافقون على العبار 
 
 

 العبارة التكرار النسبة
 اوافق بشدة 928 93.7%
 اوافق 912 27.6%
 زلايد 99 26.9%
 ال اوافق 99 8.9%
 ال اوافق بشدة 7 % 9.9
 اجملموع 969 911%

 العبارة التكرار النسبة
 اوافق بشدة 97 26.9%
 اوافق 998 92.1%
 زلايد 88 29.8%
 ال اوافق 33 99.9%
 ال اوافق بشدة 22 % 6.1
 اجملموع 969 911%



 

ــــاملع بأداء وعالقتها الفعالت التدريبيت ألاساليب املعلم كفاءة من الرفع في ودورها العمل رأس على التدريبيت البرامج    لمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحسن محمد احمد فاطمت. د                                                                              الفاًدي هللا ضيف سهام. د
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 لقاءساليب التقليدية مثل اإلالدورات التدريبية على األ في عتماد معظم المدربينإ( 6جدول )

 
الدورات التدريبية على  يف عتماد معظم ادلدربنيإمعظم عاله أن الذين يوافقون أن  أوالشكل  (7) يتضح من اجلدول

% أي ان صبلة الذين يتفقون مع 99.9% والذين يوافقون بشده  92.8بلغت نسبتهم  لقاءساليب التقليدية مثل اإلاأل
أن أكثر من  ة%. واخلالص22.7% واحملايدين8.2 ة% بينما تصل نسبة غري ادلوافقني على ىذه العبار 66.9 ةىذه العبار 

 ة.نصف ادلبحوثني يوافقون على العبار 
ه ربتوي العبارت اليت تتعلق باحملور الثاين )العالقة بني األساليب دناأ( 92(، )99(، )91(، )9(، )8اجلداول رقم )

التدريبية ادلستخدمة يف الربامج التدريبية وبني أداء ادلعلم( حيث توضح إجابات العينة ادلختارة والتكرارات والنسب ادلئوية 
حيث مت حساب قيمة مربع كأي  ةستبانألرائهم حول كل عبارة، كما توضح نتائج اإلختبارات اإلحصائية لعبارات اال

 راء حول العبارة.لكل عبارة والقيمة اإلحتمالية وتفسري اإلذباه الذي يشري إليو الفرق إن وجد فرق يف اآل
 ( يكتسب المعلم مهارات تدريسية جديدة من الدورات التدريبية7جدول )

 

 العبارة التكرار النسبة
 اوافق بشدة 929 99.9%
 اوافق 929 92.8%
 زلايد 92 22.7%
 اوافقال  98 3.9%
 ال اوافق بشدة 92 % 9.9
 اجملموع 969 911%

 العبارة التكرار النسبة
 اوافق بشدة 66 97.9%
 اوافق 99 23.3%
 زلايد 911 27.9%
 ال اوافق 68 98.3%
 ال اوافق بشدة 32 % 92.2
 اجملموع 969 911%



 

ــــاملع بأداء وعالقتها الفعالت التدريبيت ألاساليب املعلم كفاءة من الرفع في ودورها العمل رأس على التدريبيت البرامج    لمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحسن محمد احمد فاطمت. د                                                                              الفاًدي هللا ضيف سهام. د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يكتسب مهارات تدريسية جديدة من الدورات ن ادلعلم أعاله أن الذين يوافقون علي أوالشكل  (8) يتضح من اجلدول
% 32.9 ةمع ىذه العبار ن صبلة الذين يتفقون أ% أي 97.9% والذين يوافقون بشده  23.3بلغت نسبتهم  التدريبية

ن أقل من نصف ادلبحوثني أ ة% .واخلالص27.9% واحملايدين91.6 ةبينما تصل نسبة غري ادلوافقني على ىذه العبار 
 .ةيوافقون على العبار 

 بداعبتكار واإل( تطور الدورات التدريبية قدرات المعلم وتحفزه على اإل8جدول )

 
بتكار إلأن الدورات التدريبية تطور قدرات ادلعلم وربفزه على اعاله أن الذين يوافقون أوالشكل  (9) يتضح من اجلدول

% 39.7 ة% أي ان صبلة الذين يتفقون مع ىذه العبار 97.9% والذين يوافقون بشده  23.3بلغت نسبتهم  بداعواإل
ن أقل من نصف ادلبحوثني أ ة% .واخلالص21.9% واحملايدين98.9ة بينما تصل نسبة غري ادلوافقني على ىذه العبار 

 .ةيوافقون على العبار 
 ساليب الحديثة وتعزز خبراتو في مجال تخصصواألبتبصر الدورات التدريبية المعلم ( ُ 01جدول )

 
ساليب احلديثة وتعزز بصر ادلعلم باألتُ أن الدورات التدريبية عاله أن الذين يوافقون أوالشكل  (91) يتضح من اجلدول

% أي ان صبلة الذين يتفقون مع ىذه 23.7% والذين يوافقون بشده  22.1بلغت نسبتهم  خرباتو يف رلال زبصصو

 العبارة التكرار النسبة
 بشدةاوافق  63 97.9%
 اوافق 91 23.3%
 زلايد 73 21.9%
 ال اوافق 99 23.7%
 ال اوافق بشدة 21 % 99.6
 اجملموع 969 911%

 العبارة التكرار النسبة
 اوافق بشدة 89 22.1%
 اوافق 99 23.7%
 زلايد 71 99.1%
 ال اوافق 88 29.8%
 ال اوافق بشدة 99 % 91.2
 اجملموع 969 911%



 

ــــاملع بأداء وعالقتها الفعالت التدريبيت ألاساليب املعلم كفاءة من الرفع في ودورها العمل رأس على التدريبيت البرامج    لمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحسن محمد احمد فاطمت. د                                                                              الفاًدي هللا ضيف سهام. د
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أن أقل من  ة% .واخلالص99.1% واحملايدين93.9 ة% بينما تصل نسبة غري ادلوافقني على ىذه العبار 36.7 ةالعبار 
 .ةنصف ادلبحوثني لياًل يوافقون على العبار 

 ويكون ىنالك تبادل ثقافي معرفي بينو وبين المتدرب التدريب ثناء درسأ( يشارك المتدرب 00جدول )

 
أن ادلعلم ادلتدرب يشارك اثناء الدرس يف الدورات التدريبية عاله أن الذين يوافقون أوالشكل  (99) يتضح من اجلدول

ن أ% أي 99.7% والذين يوافقون بشده  92.2بلغت نسبتهم  ويكون ىنالك تبادل ثقايف معريف بينو وبني ادلتدرب
% 33.7 ة% بينما تصل نسبة غري ادلوافقني على ىذه العبار 26.9 ةمع ىذه العبار صبلة الذين يتفقون 

 .ةأن أقل من نصف ادلبحوثني يوافقون على العبار  ة% .واخلالص97.9واحملايدين
 ثناء التدريب في مكان عمل المتدربأمتابعة للتطبيق  ( ىنالك01جدول )

 

 
 

 يف مكان عمل ادلتدربو ثناء التدريب أتوجد متابعة للتطبيق  وأنعاله أن الذين يوافقون أوالشكل  (92) يتضح من اجلدول
% بينما 27.7 ةصبلة الذين يتفقون مع ىذه العبار  نأ% أي 91.6% والذين يوافقون بشده  97.9بلغت نسبتهم 

 العبارة التكرار النسبة
 اوافق بشدة 39 99.7%
 اوافق 26 92.2%
 زلايد 63 97.9%
 ال اوافق 919 27.3%
 اوافق بشدةال  912 28.2%
 اجملموع 969 911%

 العبارة التكرار النسبة
 اوافق بشدة 99 91.6%
 اوافق 69 97.9%
 زلايد 89 22.1%
 ال اوافق 912 27.6%
 ال اوافق بشدة 83 22.7%
 اجملموع 969 911%



 

ــــاملع بأداء وعالقتها الفعالت التدريبيت ألاساليب املعلم كفاءة من الرفع في ودورها العمل رأس على التدريبيت البرامج    لمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحسن محمد احمد فاطمت. د                                                                              الفاًدي هللا ضيف سهام. د
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أن أقل من نصف ادلبحوثني يوافقون  ة% .واخلالص22.1% واحملايدين21.9 ةتصل نسبة غري ادلوافقني على ىذه العبار 
 .ةعلى العبار 

جريـت على ادلعاجلات اإلحصائية اليت أُ  أىم النتائج اليت مت التوصل إليها بناءً  جلزءعرض ىذا ايُ نتائج الدراسة وتفسيرىا: 
الدراسة هبدف التحقق عن إستخدام األساليب التدريبية ىذه داة الدراسة. وقد جاءت آعلـى بيانات الدراسة من خالل 

 .أداء ادلعلموبني  هااليت تركز على اجلوانب التطبيقية يف برامج تدريب ادلعلم، وبيان العالقة بين
أنو يف معظم ن اجابات معظم ادلبحوثني توافق على أالوصول إذل أن نتائج ىذه الدراسة تؤكد  من خالل ما تقدم ديكن

النظري وهُتَمل اجلوانب اليت تركز ساليب الىت تركز على اجلانب ستخدام األإ الدورات التدريبية للمعلمني أثناء اخلدمة يُغلب
أساليب التدريب المستخدمة " يف عبارات احملور االول على اجلانب التطبيقي حيث كانت نتائج أكثر من نص ادلبحوثني

معظم الدورات التدريبية تكون " %( 62.9تشري إذل ادلوافقة حيث بلغت )  " ثناء الخدمةأفي البرامج التدريبية للمعلم 
الغالب " واليت يف ساليب والطرق ادلستخدمة يف الدورات التدريبيةال تتنوع األ%( "27.8"، و)ذات اسلوب نظري

%  تشري 66.9قاء" لساليب التقليدية مثل اإلعتماد معظم ادلدربني على األأساليب نظرية حيث كانت نتيجة العبارة "إ
 الربامج التدريبية ال تركز" إذل نسبة ادلوافقون وىي من الطرق التقليدية اليت تركز على اجلانب النظري. وكذلك نتيجة العبارة 

% فعدم إستخدام الوسائل التعليمية واألساليب العملية يشري 28.9"  والوسائل التعليمية مليةالعساليب ستخدام األإعلى 
تكون للتعامل مع مناىج او   % لعبارة "معظم الدورات التدريبية62.9إذل إستخدام اجلانب النظري كذلك. وكانت نسبة 

العلمية يغلب عليو اجلانب النظري أيضاً. يتضح شلا  "، فالًتكيز على ادلادةدلام بادلادة العلميةكتب جديدة وتركز على اإل
 تقدم أن اجابات ادلبحوثني أثبت عدم صحة الفرضية االورل:

 ُتستخدم األساليب التدريبية التي تركز على الجـانب التطبيقي في برامج تدريب المعلم
العالقة بني األساليب التدريبية ادلستخدمة بالنسبة للمحور الثاين "ىنالك  أيضًا من نتائج ربليل اجابات ادلبحوثنييتضح 

%( تشري إذل ادلوافقة للعبارة 32.9فكانت اجابات أقل من نصف ادلبحوثني ) م"داء ادلعلأيف الربامج التدريبية وبني 
علم طور الدورات التدريبية قدرات ادلتُ "%( للعبارة 39.7و) " ،ادلعلم مهارات تدريسية جديدة  ُتكسب الربامج التدريبية"

ساليب احلديثة وتعزز خرباتو يف األببصر الدورات التدريبية ادلعلم تُ  %( للعبارة "36.7"، و)وربفزه على االبتكار واالبداع
" وىي تشري إذل عدم موافقة معظم ادلبحوثني وىي ادلهارات اليت يكتسبها ادلعلم من الدورات التدريبية الفاعلة رلال زبصصو

يشارك ادلتدرب ريب واليت ربسن من أداء وكفاية ادلعلم داخل قاعات الدرس. أما العبارتان "والشاملة لكل أساليب التد
يف مكان و ثناء التدريب أتوجد متابعة للتطبيق " و"ويكون ىنالك تبادل ثقايف معريف بينو وبني ادلتدرب التدريب ثناء درسأ

%( على التوارل وىي تشري إذل عدم موافقة أكثر 27.7%( و)26.9" فقد كانت نتائج ادلبحوثني ادلوافقني )عمل ادلتدرب
من ثلثي ادلبحوثني واليت تدل على ضعف العالقة بني ادلدرب وادلتدرب وبالتارل قصور احلصول على الفائدة القصوى من 

 الربنامج التدرييب. وتثبت ىذه النتائج فرضية الدراسة الثانية
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األساليب التدريبية التي تركز على الجـانب التطبيقي في البرامج توجد عالقة ذات داللة احصائية بين إستخدام 
 التدريبية وبين أداء المعلم.

 لنتائج:ا
ىتمام باجلـانب العملي غلبة الطابع النظري على أساليب التدريب يف برنامج تدريب ادلعلم أثناء اخلدمة، وضعف اإل .9

  التطبيقي .
 ناسبة للمتدرب والتوازن اخلاص بادلعرفة والثقافة وادلهارات.حتياجات ادلزلتوى التدريب ال تتوافر فيو اإل .2
 دورات قصرية ادلدة.الن معظمها أالوقت ادلتاح للربامج التدريبية ال يسمح بالتطبيق العملي الفاعل اذ  .9
 .احلديثة ساليب العملية والوسائل التعليميةستخدام األإلقاء وضعف عتماد معظم ادلدربني على نظام اإلإ .3
فاعلية أساليب التقومي اليت تستخدم لتقيس ربسن األداء . وضعف آلية ادلتابعة والتقومي ادلستخدمة يف ترشيح عدم  .2

 ادلتدرب.
 التوصيات:

ساليب متوازنة تشمل اجلوانب النظرية والثقافية والتطبيقية، وتكون أن تكون برامج التدريب فاعلة وذات أضرورة  .9
 دريب.نشطة العملية مكون رئيسي يف التاأل

دائو وهبدف تطويره مهنيًا ودبا حيسن أن يتم التخطيط والتنفيذ للربامج التدريبية حسب حاجة ادلتدرب وتقييم أجيب  .2
 دائو داخل الفصول الدراسية.أ

من ادلستحسن تنفيذ التدريب داخل ادلدارس فذلك يوفر الكثري من الوقت واجلهد وادلوارد ويساعد على التطبيق  .9
وال خيتلف اثنان حول أمهية ادلعلم  ( "99م ، ص: 2116. يؤكد ذلك )وجيو فرح ، وميشيل ديابنو ،الفعلي وادلباشر 

يف عملية التعلـيم والـتعلم، وأن جـودة سلرجات التعلم تعتمد بدرجة كبرية على جودة  ادلعلم وكيفية إعداده وتأىيلـو 
دريب ادلعلمني من فًتة ألخرى أثناء وجودىم على رأس ومن مث تدريبو ادلستمر أثناء اخلدمة، لذا من األفضل أن يتم ت

 العمل يف مدارسهم".
ن يكون دوره فاعاًل ونشطًا فهو موجو ومرشد ومسهل للتعلم أستخدام أساليب تدريبية حديثة أجيب على ادلدرب  .3

دارة إسئلة و جيابية وذلك من خالل طرح األإتاحة الفرصة أمام ادلتدربني للمشاركة اإل ومستشار لألداء ، وعليو
 النقاشات وتصميم ادلواقف التدريبية ادلشوقة وادلثرية.

كل من ادلدرب  ن يكون التقييم بناًء يساعد على توجيوأطرق التقييم ادلتبعة حيث من ادلفًتض  يف عادة النظرإ .2
خلطط والربامج ربسني ومن مث يتم وضع ا إذلجوانب القوة واجلوانب اليت ىي حباجة  إذلمصممني الربامج و وادلتدرب 

 ادلناسبة والفاعلة. 
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 المراجع:
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 .9الكتاب اللبناين، ط

ىـ( : النمو ادلهين للمعلم لرفع كفاءتو التدريبية يف مرحلة التعليم العام بادلملكة العربية 9399باجحزر خالد صاحل زلمد )
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 ىـ ، الرياض .21/9399-9السنوي اخلامس عشر، 
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 78560  

 وق.م( التدريب مفهومو، فعالياتو، بناء الربامج التدريبية وتقوميها. عمان: دار الشر 2112الطعاين، حسن )
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بتدائي يف أثناء اخلدمة يف الـسودان علي ضوء خربات مصر ( تطوير نظام تدريب معلم اإل9992عثمان ،زلمد الصائم )
 .واصللًتا" رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الًتبية، جامعة عني مشس

 م.2119علي راشد، اختيار ادلعلم وإعداده ودليل الًتبية العملية، دار الفكر العريب، القاىرة، 
 م ، 2119، دار بن اجلوزي، عمان، 9عيسى زلمد نزال شويطر، إعداد وتدريب ادلعلمني، ط

م(. منظومة التدريب لتحسني جودة التعليم: شلارسات من أجل التميز. القاىرة، دار العادل 2193فاطمة الزىراء سادل )
 العريب.

https://www.abegs.org/aportal/article/article_detail?id=6029790410178560
https://www.abegs.org/aportal/article/article_detail?id=6029790410178560
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للقرن الواحد وعشرين. الرياض: مكتبة ادللك فهد مين رؤية معاصرة داري واألم( التدريب اإل2191الكبيسي، عامر )
 الوطنية.
دراسة لبعض جوانب مراحل التنمية، سرت، ليبيا، الدار  –م(. التدريب يف أثناء العمل 9999زلمد ىاشم فالوقي )

 اجلماىريية للنشر والتوزيع واالعالن.
م( إعـــــداد ادلعلّــــم وتنميتـــــو وتدريبـــــو، دار الفكر ناشرون وموزعون، 2112) مصــــطفى عبـــــد الســــميع زلمـــــد وســـــهري حوالــــة

 .عمان، األردن. الطبعة األوذل
ىـ( دراسة وصفية لتحديد حاجيات مديري ادلرحلة ادلتوسطة والثانوية التدريبية، كلية الًتبية، 9313موسى، عبد احلكيم )

 .79-39جامعة ام القرى، مكو ادلكرمة، ص ص 
داري " يف ضوء التحديات العادلية واحمللية "، الدار العادلية اإلم( الدافعية للتدريب 2116موسى، زلمود عبد اللطيف)
 . للنش، القاىرة

 . م2116، مؤسسة الوراق، عمان، 9وجيو الفرح، وميشيل ديابنو ، أساسيات التنمية ادلهنية للمعلمـني، ط
عادلي اليونسكو ربث على حلول مبتكرة لضمان التعليم للجميع ، بوكوفا، اسًتجع ( منتدى التعليم ال2199اليونسكو  )

 من خالل ادلوقع 92/3/2299بتاريخ 
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=15983#.Uc6-jDvwm9g 

 المالحق 
 ( اإلستبانة 0ملحق )

 التدريبية للمعلم أثناء الخدمةول  أساليب التدريب المستخدمة في البرامج المحور األ

 العبارة
أوافق 
 ال أوافق بشدة ال أوافق زلايد أوافق بشدة

      معظم الدورات التدريبية تكون ذات اسلوب نظري
      ساليب والطرق ادلستخدمة يف الدورات التدريببةال تتنوع األ

دلام غالبًا تكون للتعامل مع مناىج أو كتب جديدة وتركز على اإل
 بادلادة العلمية

     

      ساليب العملية والوسائل التعليميةستخدام األإال تركز على 
      لقاءساليب التقليدية مثل اإلعتماد معظم ادلدربني على األإ

 المحور الثاني العالقة بين األساليب التدريبية المستخدمة في البرامج التدريبية اثناء الخدمة وبين أداء المعلم

أوافق  العبارة
 ال أوافق بشدة ال أوافق زلايد أوافق بشدة

      يكتسب ادلعلم مهارات تدريسية جديدة من الدورات التدريبية
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بتكار إلتطور الدورات التدريبية قدرات ادلعلم وربفزه على ا
 واإلبداع

     

تبصر الدورات التدريبية ادلعلم باألساليب احلديثة وتعزز خرباتو 
 زبصصويف رلال 

     

ثناء درس التدريب ويكون ىنالك تبادل ثقايف أيشارك ادلتدرب 
 معريف بينو وبني ادلتدرب

     

      ثناء التدريب ويف مكان عمل ادلتدربأتوجد متابعة للتطبيق 
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 مستخلص 
اللغة اإلصلليزية  ي ضوء معايَت ادلمارسات ادلهنية للمعلمُت  ي ادلملكة  معلميشر ي و التطوير ادلهٍت دل مشروعىدفت الدراسة إىل تقوًن      

التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة اإلصلليزية  ي ضوء معايَت  مشروعالعربية السعودية, وذلك من خالل  حتديد ادلمارسات ادلهنية الواجب توافرىا  ي 
يم والتدريب  ي ادلملكة العربية السعودية. واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلمارسات ادلهنية للمعلمُت الصادرة من ىيئة تقوًن التعل

, عايَتادل ي ضوء  للمرحلة الثالثة من ادلشروع  التحليلي نظراً دلناسبتو لطبيعة الدراسة . ومت تصميم أداة معيارية لتحليل زلتوى احلقائب التدريبية
وىي : ختطيط الوحدات الدراسية وتنفيذىا, وهتيئة بيئات تعلم  ( معايَت رئيسية 3ادلعايَت ) . وقد بلغ عدد حيث مت التحقق من صدقها وثباهتا

من خالل حساب  كما ومت حتديد درجة حتقق ادلعيار  ,( معيارًا فرعيًا 51تفرع منها ) تفاعلية وداعمة للطالب, وتقوًن أداء الطالب, 
صلت نتائج الدراسة إىل توافر ادلعايَت بدرجة متوسطة ومتقاربة  ي ادلعيارين الرئيسيُت األول التكرارات والنسبة ادلئوية والًتتيب لكل معيار. وتو 

التطوير  مشروعوالثاين , وتوافر ادلعيار الرئيسي الثالث بدرجة منخفضة .  و ي ضوء النتائج, قدمت الدراسة رلموعة من ادلقًتحات لتطوير 
ضوء معايَت ادلمارسات ادلهنية دلعلمُت ادلملكة العربية السعودية,  منها ختطيط وتصميم الربنامج ادلهٍت دلشر ي ومعلمي اللغة اإلصلليزية  ي 

معايَت ادلمارسات ادلهنية للمعلم  ي ادلملكة العربية السعودية, مع  االحتياجات احلقيقية دلعلمي اللغة اإلصلليزية واستنادًا على التدرييب  ي ضوء
من أثر بارز  ي  االتطوير ادلهٍت دلا ذل برامجافة إىل تضمُت فكرة التعلم الذايت والتنمية ادلهنية الذاتية للمعلم  ي مراعاة التخصص العلمي. باإلض

 . معلمي اللغة اإلصلليزيةضمان استمرارية النمو ادلهٍت وتطور أداء 
Abstract 

     The study aimed to evaluate the professional development project for English 

language supervisors and teachers, by identifying professional practices that should be 

included in the project in the light of the standards of professional practices for teachers 

issued by the education and training evaluation commission in Saudi Arabia 2017. The 

study used a descriptive analytical method, and a standard tool designed to analyze the 

content of training packages of the project's third phase according to the standards. The 

validity and reliability of the tool were verified. The number of the standards reached 

(3) main standards which are: units planning & implementation, interactive and 

supportive learning environments, and evaluating students' performance, with (15) sub-

standards emerged from the main standards. Moreover, the degree of standards 

achievement was determined by calculating frequency, percentage and ranking of each 

standard. The result of the study reached the availability of first & second main 

standards of medium & convergent level, and a low level of achievement for the third 

standard. The study presented a set of suggestions to enhance the project according to 

the standards such as: designing training program based on the real needs of English 

language teachers in the light of professional practices for teachers issued by the 

education and training evaluation commission in Saudi Arabia, taking into account the 

scientific specialization. In addition, including the concept of professional self-learning 

development, because of its outstanding impact in ensuring the continuity of 

professional development of English language teachers.    
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 مقدمة الدراسة :
, جوانب العملية التعليميةتسعى ادلملكة العربية السعودية شلثلة بوزارة التعليم إلحداث نقلة تعليمية نوعية   ي مجيع       
استجابة للتغَتات السريعة احلاصلة  ي العصر الراىن, وتلبية الحتياجات القرن احلادي والعشرين, و تأىباً للتحوالت وذلك 

ادلتقدمة و  ي بناء وطن مزدىر يقف  ي مصاف الدول   2030ا رؤية ادلملكة العربية السعودية ادلستقبلية اليت نصت عليه
, فمهنة األوىل و السبيل ضلو مستقبل واعد, و يواكب الثورة التقنية وادلعرفية .ويعد التعليم بوابة العبور ميز والريادةػلقق الت

وأي إصالح  ي العملية التعليمية إظلا يبدأ من جهود ادلعلم والتغَتات التعليم مهنة ذات أثر واضح  ي تقدم و تطور البشر, 
 اليت يصنعها  ي نفوس وشخصيات وسلوكيات ادلتعلمُت . 

وانطالقًا من أعلية بناء نظام تعليمي يسهم  ي دفع عجلة التقدم , ودتكُت األجيال  ي رلاالت عدة , ويليب       
وًن والتدريب مسودة ادلعايَت وادلسارات ادلهنية للمعلمُت, وذلك إسهامًا  ي احتياجات سوق العمل , أعدت ىيئة التق

واليت أكدت على "تطوير ادلعايَت الوظيفية اخلاصة بكل مسار تعليمي, من أجل متابعة   2030حتقيق رؤية ادلملكة 
 (31م, ص7152. )العبد,سلرجات التعليم وتقوميها وحتسينها"

وقد أصبح تعليم اللغة اإلصلليزية ضرورة ملحة  ي ىذا العصر , وذلك لشيوع استخدام اللغة اإلصلليزية , واعتبارىا لغة     
العلم و التعارف و االقتصاد والتقنية بُت الشعوب, وىذا يتطلب تطوير معلم اللغة اإلصلليزية وحتسُت شلارساتو ادلهنية 

ليت تعًتض سبل تدريس الطالب و إكساهبم اللغة , وذلك لتحقيق أعلى مستويات بشكل ميكنو من مواجهة التحديات ا
التحصيل العلمي من خالل حتسُت ادلمارسات ادلهنية للمعلم, وتزويده بأفضل االسًتاتيجيات التدريسية ادلتوافقة مع 

افعية الطالب ودرلهم بصورة إغلابية مهارات القرن احلايل, إىل جانب تشجيع ادلعلم على دمج التقنية  ي التعليم , وتعزيز د
 ي العملية التعليمية.  وقد قامت وزارة التعليم شلثلة  ي ادلركز الوطٍت للتطوير ادلهٍت التعليمي , بتفعيل "برنامج التطوير ادلهٍت 

 English Language Development Project for the Englishدلشر ي ومعلمي اللغة اإلصلليزية " 
Language Supervisors and Teachers"  ىـ, وحىت العام احلايل . 5331منذ عام 

وىدف الربنامج إىل حتسُت ادلمارسات ادلهنية دلعلم اللغة اإلصلليزية عرب ثالثة مراحل , اشتملت ادلرحلة األوىل على      
ةالصفية, والتخطيط للدروس, ( موضوعات رئيسية وىي: إكتساب اللغة اإلصلليزية, والفروق الفردية,  و إدارة البيئ51)

وطرائق التدريس, وتدريس مهارات االستماع, وتدريس مهارات التحدث, وتدريس مهارات القراءة, وتدريس مهارات 
الكتابة , والتقييم . واستهدفت ادلرحلة األوىل مشر ي ومشرفات اللغة اإلصلليزية,  وادلعلمُت وادلعلمات ادلبتدئُت , واحلاصلُت 

( موضوعات, 3واشتملت ادلرحلة  الثانية على )  للغة اإلصلليزية, وادلعلمُت ذوي ادلستوى األدائي ادلنخفض. على دبلوم ا
وىي: التدريس التأسيسي الفعال, والتفكَت االبداعي و النقدي, وتدريس ادلهارات اجلزئية. واستهدفت ادلرحلة الثانية 

ية على وجو اخلصوص.  وتضمنت ادلرحلة الثالثة واألخَتة جزئُت, احتوى معلمي اللغة اإلصلليزية و معلمات ادلرحلة االبتدائ
, و اجلزء الثاين على حزمة تدريبية متخصصة اشتملت على تلعيب TOTاجلزء األول على موضوع تدريب ادلتدربُت 

مُت ذوي التحصيل الفصول الدراسية, والتدريس باستخدام التقنية,  والفصول ادلقلوبة, والتعلم النشط, و تدريس ادلتعل
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ادلنخفض, وتعزيز دافعية ادلتعلمُت. واستهدفت ادلرحلة الثالثة مجيع معلمي اللغة اإلصلليزية . وستعتمد الدراسة على تقوًن 
ادلرحلة الثالثة من الربنامج  ي ضوء معايَت ادلمارسات ادلهنية للمعلم ادلمارس  ي  ادلملكة العربية السعودية الصادرة من ىيئة 

م. حيث تشَت األحباث إىل ضعف ادلمارسات ادلهنية للمعلم كما بيَّنت دراسة 7152التعليم والتدريب لعام  تقوًن
وكذلك دراسة م(,7153م(, وضعف برامج التدريب ادلهٍت للمعلم الذي أكدتو دراسة  )اذلنشَتي,7153)عبدالقادر,

, وحتقيق متطلبات اجلودة كخطوة إلصالح التعليم,  ضرورة مواكبة التغَتات العادليةم( واليت أكدت على 7152)احلماد,
, لك أكدت دراسة ) احلريب, وادلنبعوكذ وكذلك إعداد ادلعلمات وتأىيل ادلعلم على مستويات عالية وفقاً دلتطلبات اجلودة.

 ادلملكة م ( على أعلية وجود برامج تعليمية تسهم  ي رفع قدرات ادلعلمُت  ي ضوء نظام خاص بالًتخيص ادلهٍت  ي7151
 م( ضعف برامج إعداد معلمات اللغة اإلصلليزية . 7153العربية السعودية وبيّنت دراسة ) القحطاين,

 مشكلة الدراسة :
أثناء اخلدمة  ي  اللغة اإلصلليزية تتمثل مشكلة الدراسة  ي أن ىنالك أوجو قصور  ي برامج تدريب و تطوير معلمي         

ادلملكة العربية السعودية . وقد اجتهت ادلملكة العربية السعودية لوضع آلية تضمن مبقتضاىا مزاولة ادلعلم دلهنة التدريس 
على أكمل وجو, من من خالل حتقيقو للمعايَت ادلهنية, لينتقل ادلعلم من دوره االعتيادي إىل درجة عالية من االحًتاف, 

ىل التقوًن ادلستمر  ي ضوء تلك ادلعايَت , وكذلك تقوًن الربامج التدريبية و برامج التطوير ادلهٍت. و ي من خالل خضوعو إ
 ي ضوء معايَت ادلمارسات  ضوء ذلك تسعى ىذه الدراسة إىل تقوًن  برنامج التطوير ادلهٍت دلشر ي ومعلمي اللغة اإلصلليزية

يب, وذلك سعيًا لتمهُت وتدريب ادلعلمُت على مستوى عاٍل من الكفاءة, ادلهنية الصادرة من ىيئة تقوًن التعليم والتدر 
وحتسينًا لفاعلية العملية التدريبية , وضبط اجلودة وضمان النوعية من خالل تقوًن الربنامج واحلقائب التدريبية للمرحلة 

 .جهة التغَتات ادلتسارعةوتطويرىا دلوا للمعلمُتالثالثة,  واليت تسعى بدورىا  لتحسُت ادلمارسات التدريسية 
 أسئلة الدراسة : 

ما ادلمارسات ادلهنية الواجب توافرىا  ي برنامج التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة اإلصلليزية  ي ضوء ادلعايَت وادلسارات ادلهنية  -
 للمعلمُت  ي ادلملكة العربية السعودية؟ 

 إلصلليزية وحقائبة التدريبية دلعايَت ادلمارسات ادلهنية؟ما مستوى تضمُت  برنامج التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة ا  -
ما ادلقًتحات الالزمة لتحسُت برنامج التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة اإلصلليزية  ي ضوء ادلعايَت وادلسارات ادلهنية للمعلمُت  -

  ي ادلملكة العربية السعودية؟ 
 أهداف الدراسة : 

التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة اإلصلليزية  ي ضوء معايَت ادلمارسات ادلهنية للمعلمُت  ي هتدف الدراسة إىل تقوًن برنامج      
 ادلملكة العربية السعودية, وذلك من خالل :

حتديد ادلمارسات ادلهنية الواجب توافرىا  ي برنامج التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة اإلصلليزية  ي ضوء ادلعايَت وادلسارات  -
  ي ادلملكة العربية السعودية. ادلهنية للمعلمُت
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 التعرف على مستوى تضمُت  برنامج التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة اإلصلليزية وحقائبة التدريبية دلعايَت ادلمارسات ادلهنية . -
هنية تقدًن ادلقًتحات الالزمة لتحسُت برنامج التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة اإلصلليزية  ي ضوء ادلعايَت وادلسارات ادل -

 للمعلمُت  ي ادلملكة العربية السعودية.
 أهمية الدراسة  : 

 حتسُت ادلسار ادلهٍت دلعلمي اللغة اإلصلليزية نظراً ألعلية اللغة اإلصلليزية  ي العصر الراىن. -
 ي ادلملكة العربية التعرف على واقع برنامج التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة اإلصلليزية ومدى مراعتو للمعايَت ادلهنية للمعلمُت  -

 .السعودية سعياً لتحسُت وتطوير الربنامج  ي ضوء تلك ادلعايَت
تقدًن أداة معيارية تساعد  ي احلكم على جودة الربامج و ادلشاريع التدريبية  ي ضوء معايَت ومسارات ادلعلمُت  ي  -

 ادلملكة العريبة السعودية.
وانب اإلغلابية  ي الربنامج وحتسُت جوانب القصور مبا يتوافق مع ادلعايَت إفادة سلططي الربامج التدريبية  ي تعزيز اجل -

 وادلسارات ادلهنية للمعلمُت  ي ادلملكة العربية السعودية. 
 حدود الدراسة : 

  : اقتصر البحث على تقوًن ادلرحلة الثالثة من برنامج التطوير ادلهٍت دلعلمي ومشر ي اللغة اإلصلليزية احلد ادلوضوعي
 ادلقدم من قبل ادلركز الوطٍت للتدريب ادلهٍت  ي ضوء معايَت ادلمارسات ادلهنية  ي ادلملكة العربية السعودية. 

 تدريبية للمرحلة الثالثة  ي الفصل الدراسي الثاين من عام احلد الزماين : مت حتليل خطة الربنامج ادلختصرة واحلقائب ال
 ىـ .5331

  احلد ادلكاين : ادلملكة العربية السعودية 
 مصطلحات الدراسة :

 :  تقويم البرنامج -
العملية اليت يقوم هبا الفرد دلعرفة ما يتضمنو أي عمل من األعمال من نقاط تقوًن بأنو " ال م(7151آل سفران) عرفّ     

 (311) ص ".القوة والضعف ومن عوامل النجاح أو الفشل  ي حتقيق غاياتو ادلنشودة على أحسن وجو شلكن
عملية إجرائية منظمة هتدف إىل حتديد جوانب القوة والضعف "تقوًن الربنامج  بأنو ( الم7153وعرّفت القحطاين)      

 (11)ص." ي الربنامج, لضمان وتوكيد جودة الربنامج وسلرجاتو
ويعرف إجرائيًا بأنو: عملية إجرائية حتليلية منظمة هتدف إىل حتديد متسوى تضمُت ادلمارسات ادلهنية  ي برنامج       

التطوير ادلهٍت دلعلمات اللغة اإلصلليزية  ي ضوء معايَت ادلمارسات ادلهنية للمعلمُت  ي ادلملكة العربية السعودية, وذلك 
والوقوف على اجلوانب التطويرية والتحسينية للربنامج, واإلسهام  ي صناعة القررات  دلعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف,

 ادلستقبلية حول تطبيقو. 
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 الممارسات المهنية  :  -
السلوكيات والطرق و األساليب الصفية ادلباشرة وغَت ادلباشرة , ( "  م7151عّرف خليل ادلمارسات ادلهنية  بأهنا )   

 (513)ص ."دف تنمية مهارات ادلتعلمُتواليت يقدمها ادلعلم هب
كل ما يقوم بو ادلعلم من أداءات عملية وشلارسات مهنية   "ادلمارسات ادلهنية  بأهنا  ( م7151كما وعّرف الصغَت )       

 (543)ص ".داخل حجرات الدراسة , ترتبط مبا يؤمن من فلسفات تدريسية
وتعرف إجرائياً بأهنا : أفعال وأقوال واسًتاتيجيات وأساليب ادلعلم اليت ميارسها داخل وخارج القاعة التدريسية بصورة      

 مباشرة أو غَت مباشرة هبدف التأثَت على ادلتعلم وتنمية مهاراتو وقدراتو العلمية واحلياتية. 
 م( : المعايير المهنية للمعلم )رخصة مزاولة مهنة  التعلي -

إجازة مهنية دائمة أو مؤقتة, تؤىل احلاصل عليها "رخصة مزاولة مهنة التعليم بأهنا  (م7151)وادلنبع  عرف احلريب     
 (541)ص. "للقيام مبهنة التعليم وفق مؤىالتو ادلهنية والعلمية  ي ضوء معايَت مهنية زلددة 

 يضمن مبقتضاىا النظام التعليمي امتالك ادلعلمُت للحد اآللية اليت" بأهنا  ( م7115وعرفها الكندري وآخرون)      
 (73)ص. "األدىن من ادلهارات وادلعارف وادلواصفات ادلطلوبة للمعلم للعمل  ي مهنة التعليم

وتعرف إجرائيا بأهنا : رلموعة من ادلتطلبات وادلعايَت اليت تضعها اذليئة ادلعنية بتقوًن أداء ادلعلم  ي ضوء االجتاىات      
ادلعاصرة  ي التدريس وذلك سعيًا لالرتقاء مبستوى أداء ادلعلم وإكسابو ادلعارف وادلهارات والسلوكيات والقيم اليت تؤىلو 

 على أكمل وجو ومبستوى عايل من الكفاءة . للقيام بواجبو التعليمي 
 الدراسات السابقة : 

 م( :7153دراسة ) القحطاين,  -
ىدفت الدراسة إىل تقوًن برنامج إعداد معلمات اللغة اإلصلليزية  ي حفر الباطن التابع جلامعة الدمام  ي ضوء معايَت      

ت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي. واقتصر البحث على . واستخدم NBPTSاجمللس القومي دلعايَت التدريس ادلهنية 
( معايَت  4مقرر (  الواردة  ي الربنامج. واشتملت ادلواصفات ادلعيارية على )  33ادلقررات األكادميية البالغ عددىا ) 

ة إىل إطلفاض ىذه . و ي ضوء النتائج أوصت الدراسة بالوقوف وراء األسباب الكامنة ادلؤدي ة( مواصفة فرعي31رئيسية, و)
ادلعايَت, وإعادة النظر  ي الربنامج والعمل على تطويره, واالستفادة من البطاقة ادلعيارية اليت مت إعدادىا لتقوًن برامج معلم 

 اللغات  ي ادلملكة العربية السعودية.
 م( 7152دراسة ) احلماد, -

والًتمجة جبامعة اإلمام زلمد بن سعود من وجهة نظر أعضاء ىدفت الدراسة إىل تقوًن برنامج إعداد معلمات اللغات     
ىيئة التدريس بكلية اللغات والًتمجة.وذلك للتعرف على درجة توافر معايَت اجلودة الشاملة اخلاصة باألىداف, وزلتوى 

نظر األعضاء.  ادلقررات الدراسية, وطرق التدريس, والتدريب ادليداين, وأساليب التقوًن ,  ي اجملال ادلهٍت من وجهة
( عضوة, وزعت عليهن االستبانة كأداة للدراسة 33واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي, واشتملت عينة الدراسة على )
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( مؤشراً, صنفت  ي مخسة معايَت. وأسفرت نتائج الدراسة على أنو ال توجد فروق ذات داللة 11واليت اشتملت على )
تغَت ادلؤىل العلمي واخلربة . و ي ضوء النتائج مت تقدًن رلموعة من التوصيات تعزى دل 1011إحصائية عند مستوى داللة 

منها ضرورة مواكبة التغَتات العادلية , وحتقيق متطلبات اجلودة كخطوة إلصالح التعليم, وكذلك إعداد ادلعلمات وتأىيلهن 
 على مستويات عالية وفقاً دلتطلبات اجلودة.

 م (7151) احلريب, وادلنبع , دراسة  -
(  3ىدفت الدراسة إىل وضع تصور مقًتح لرخصة مزاولة مهنة التعليم  ي ادلملكة العربية السعودية, ووضع الباحث )      

أىداف لتحقيق اذلدف األساس من الدراسة وىي : حتديد ادلعايَت العادلية لنظام رخصة التدريس, وتقدًن تصور مقًتح 
 تصور ادلقًتح من وجهة نظر ادلختصُت. وتكونت عينة الدراسة من لنظام رخصة التدريس, والتحقق من مدى صحة ال

( دول لدراسة جتربتها  ي الًتخيص ادلهٍت للمعلمُت, واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي, ومت حتكيم ادلقًتح  1) 
الدراسة أنواع  من قبل ادلختصُت , واشتمل ادلقًتح على ضرورة وجود جهة مسؤولة عن نظام الًتخيص, كما واقًتحت

 سلتلفة من الرخص .
 م( :7153دراسة ) اذلنشَتي ,  -

ىدفت الدراسة إىل تقدًن رؤية مستقبلية لتطوير ادلعلم مهنيًا  ي ضوء االجتاىات العادلية ادلعاصرة. واتبعت الدراسة      
من أعلها؛ إقامة ادلؤدترات الًتبوية  ادلنهج الوصفي نظرًا دلناسبتو لطبيعة الدراسة. وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج كان

الدولية, وتكوين ىيئة وطنية مسؤولة عن التخطيط للتدريب أثناء اخلدمة, وإنشاء معهد وطٍت للتخطيط والتدريب يهتم 
بالتخطيط والتدريب والربرلة العلمية ادلنطلقة من الواقع االجتماعي. وقدمت الدراسة رلموعة من التوصيات ومنها؛أعلية 

 معايَت اجلودة لربامج التنمية ادلهنية للمعلمُت, استخدام األساليب احلديثة  ي التنمية ادلهنية , وإشراك ادلعلمُت  ي تضمُت
 التخطيط و التنفيذ و التقييم لربامج التنمية ادلهنية . 

 م( : 7153دراسة ) عبدالقادر,  -
 للمعلم مبهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر ىدفت الدراسة للكشف عن  مدى ارتباط وأعلية األداء ادلهٍت    

اخلرباء و ادلختصُت. واتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي. واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة موجهة للمعلم 
دمت وللخرباء ادلختصُت . و ي ضوء نتائج الدراسة, والكشف عن الفروق بُت عينة الدراسة وفق عدد من ادلتغَتات, ق

الدراسة تصورًا مقًتحًا وفق عدة خطوات للتعرف على كيفية إعادة توجيو التنمية ادلهنية للمعلم  ي ضوء مهارات القرن 
 احلادي والعشرين. 
 منهج الدراسة : 

 نظراً دلناسبتو لطبيعة الدراسة . أسلوب حتليل احملتوىباستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي        
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 أداة الدراسة  :
حث استخدام أداة معيارية لتحليل زلتوى احلقائب التدريبية  ي ضوء معايَت ادلمارسات ادلهنية ادلتضمنة  ي تطلب الب       

م . 7152معايَت ومسارات ادلعلمُت  ي ادلملكة العربية السعودية, والصادرة من قبل ىيئة تقوًن التعليم و التدريب لعام 
( معياراً فرعياً . كما وحددت الباحثة درجة حتقق ادلعيار, من 51منها )  ( معايَت رئيسية, تفرع 3وقد بلغ عدد ادلعايَت ) 

 خالل حساب التكرارات والنسبة ادلئوية والًتتيب لكل معيار. 
 األساليب اإلحصائية :

 : راسة األساليب اإلحصائية التاليةاستخدمت الد       
 معادلة ىولسيت حلساب ثبات التحليل . -
 ادلئوية وادلتوسطات احلسابية الستخراج نتائج التحليل .التكرارات والنسب  -

 إجراءات التحليل : 
 بعد إعداد أداة التحليل , تضمنت عملية التحليل ادلراحل التالية : 

   : تحديد الهدف من التحليل 
ىدفت عملية التحليل إىل التعرف على مدى توافر معايَت ادلمارسات ادلهنية ادلتضمنة  ي ادلعايَت وادلسارات       

ادلهنية للمعلمُت  ي ادلملكة العربية السعودية  ي برنامج التطوير ادلهٍت دلعلمي اللغة اإلصلليزية  ي ادلرحلة الثالثة من 
 جوانب الضعف بالربنامج, وتوجيو بعض ادلقًتحات التحسينية لصانعي القرار. الربنامج, وذلك لبيان جوانب القوة و 

  : تحديد عينة التحليل 
اشتملت عينة التحليل على اخلطة ادلختصرة لربنامج التطوير ادلهٍت دلعلمات اللغة اإلصلليزية , واحلقائب التدريبية       

 ( حقائب .  1اإلصلليزية .وبلغ عدد احلقائب التدريبية للمرحلة الثالثة )  للمرحلة الثالثة من الربنامج وادلوجهة دلعلمات اللغة
  : تحديد فئة التحليل 

مت حتديد فئة حتليل ادلضمون , بناء على ادلعايَت الفرعية للمعايَت الرئيسية الوارد ذكرىا  ي األداة ادلعيارية,  والبالغ      
 ( مؤشر.   51عددىا ) 

  : تحديد وحدة التحليل 
مت حتديد وحدة الفكرة لتحليل زلتوى احلقائب التدريبية, حيث تعترب وحدة الفكرة من أىم وحدات التحليل , و  

 سيتم حتليل األفكار  ي احلقائب التدريبية واليت تعكس ادلعايَت الواردة  ي أداة التحليل . 
  : تصميم أداة التحليل 

( معيارًا فرعيًا  من اجملال الثالث ادلتمثل 51ايَت عامة, و )مع 3اعتمدت الدراسة  ي تصميم أداة التحليل على  
بادلملكة العربية السعودية, حيث  بادلمارسات ادلهنية دلسار ادلعلم ادلمارس, و الصادر عن ىيئة تقوًن التعليم والتدريب

 : قسمت ادلعايَت إلىى
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  ( معايَت فرعية .  1ادلعيار األول : ختطيط الوحدات الدراسية وتنفيذىا,   وتفرع منو ) 
 ( معايَت فرعية.1, تفرع منها ) ئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالبةادلعيار الثاين : هتيئة بي 
  ( معايَت فرعية . 1ادلعيار الثالث: تقوًن أداء الطالبة , تفرع منو ) 

 , ومن مث استخراج ترتيب كل معيار.حبساب التكرارات والنسب ادلئوية ومت حتليل ادلعايَت
 : صدق أداة التحليل

يقصد بصدق أداة التحليل صالحية األداة لقياس السمات ادلوجودة  ي احملتوى , وقياسها دلا وضعت ألجلو . وقد       
تضمنت األداة ادلعايَت الرئيسية و الفرعية الواردة  ي اجملال الثالث من رلاالت ادلعايَت وادلسارات ادلهنية للمعلمُت  ي ادلملكة 

ية السعودية , حيث تتمتع ادلعايَت الرئيسية والفرعية مبستوى عاٍل من الصدق , وذلك لعرضها على رلموعة من العرب
احملكمُت  ي اللجان العلمية والتنفيذية واإلشرافية  ي برنامج ادلعايَت والرخص ادلهنية للمعلمُت والعاملُت  ي التعليم , و اليت 

 التعليم وادلراكز التابعة ذلا وأعضاء من قيادات وزارة التعليم واجلهات ذات العالقة تضم مسؤولُت ومستشارين  ي ىيئة تقوًن
مبهنة التعليم, وصواًل إىل النسخة احلالية من ادلعايَت. )ادلعايَت وادلسارات ادلهنية للمعلمُت  ي ادلملكة العربية 

 ( .57صم 7152السعودية,
ردات , وسالمة اللغة , وارتباطها مبجال الربنامج التدرييب ادلتمثل بالتطوير ادلهٍت ودتتعت العبارات ادلعيارية بوضوح ادلف      

 للمعلمُت, وىذا شلا يؤكد صدق أداة الدراسة .
 ثبات أداة التحليل : 

يقصد بثبات التحليل أن األداة ستعطي نفس النتائج عند إعادة التحليل . وستعتمد الدراسة  ي حتقيق ثبات أداة       
 ليل على إعادة التحليل من قبل زللل آخر خارجي, وسيتم ذلك وفق االجراءات التالية : التح

االتفاق مع زميلة من نفس التخصص إلعادة التحليل كمحللة خارجية , ومت تزويدىا بإجراءات التحليل الالزمة مرفق  -
(5.) 
 حتريص احملللة اخلارجية على الدقة وادلوضوعية واالبتعاد عن التحيز .  -
حلساب النسبة ادلؤية  لالتفاق بُت احملللتُت  ي النظر إىل فئات التحليل ووحداتو    Holistiاستخدام معادلة ىولسيت  -

 (32,ص7153)دليو,(  وىي نسبة ثبات مرتفعة .   0.86حيث بلغت نسبة االتفاق )  

عدد فئات االتفاق=    Holistiمعادلة ىولسيت                                          
    رلموع الفئات

  

  
     =0.86 

 اإلجابة على أسئلة الدراسة : 
  :ما الممارسات المهنية الواجب توافرها في برنامج التطوير المهني لمعلمي اللغة إجابة السؤال األول

 اإلنجليزية في ضوء المعايير والمسارات المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية؟ 
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ت ادلهنية للمعلمُت  ي ادلملكة العربية , قامت الباحثة بدراسة مسودة ادلعايَت وادلمارسالإلجابة على  السؤال األول     
ىـ ادلوافق 5334\7\1السعودية, وادلعتمدة بقرار رللس إدارة ىيئة تقوًن التعليم  ي اجتماعو الرابع بتاريخ 

م .  واختارت الباحثة اجملال الثالث من ادلعايَت وادلتعلق بادلمارسات ادلهنية للمعلمُت, وذلك الرتباط 7152\51\71
اللغة اإلصلليزية.حيث اشتمل اجملال الثالث "  دلعلميدف العام من الربنامج التدرييب وىو التطوير ادلهٍت اجملال باذل

, مت وضع ادلعايَت الرئيسية و ( معايَت فرعية1( معايَت رئيسية,  تفرع من كل معيار رئيسي )3ادلمارسات ادلهنية " على )
  .  لتايل على النحو ا الفرعية بصورة أداة حتليل معيارية

 :  تخطيط الوحدات الدراسية وتنفيذها .المعيار األول 
 ختطيط الوحدات واألنشطة الدراسية   -5-5
 التنوع  ي استخدام طرق واسًتاتيجيات التدريس. -5-7
 استخدام مصادر التعلم وتقنيات التعليم. -5-3
 تنمية األبعاد ادلشًتكة  ي ادلناىج .  -5-3
 تطوير مهارات التفكَت الناقد واإلبداعي. -5-1
 تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالبلمعيار الثاني :  ا

 وضع توقعات أداء عالية للطالب  . -7-5
 إدارة سلوك الطالب بإغلابية.  -7-7
 هتيئة بيئات تعلم آمنة وجاذبة.  -7-3
 استخدام وقت التدريس بفاعلية.  -7-3
 بناء ثقافة تواصل معززة للتعلم.  -7-1
  .المعيار الثالث : تقويم أداء الطالب  

 إعداد أدوات التقوًن ادلباشرة والغَت مباشرة. -3-5
 تطبيق التقوًن مبراحلو الثالث. -3-7
 إشراك الطالب  ي عملية التقوًن. -3-3
 توظيف نتائج التقوًن.  -3-3
 إعداد تقارير التقوًن حول سلرجات الطالب.  -3-1

  : ما درجة توافر معايير الممارسات المهنية في الحقائب التدريبية لبرنامج التطوير  إجابة السؤال الثاني
 المهني لمعلمي اللغة اإلنجليزية؟

لنسب ادلؤية , مت حتليل زلتوى حقائب الربنامج التدرييب  باستخدام التكرارات والإلجابة على السؤال الثاين     
 ايل: ,  وأسفرت النتائج عن التوادلتوسطات احلسابية
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 (المتوسطات الحسابية العامة  للمعايير الرئيسية 1جدول ) 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

(,  أن ادلعيار الرئيسي األول  حصل على أعلى درجة  ي ادلتوسطات 5( والرسم البياين )5يتضح من اجلدول )
, وحصل ادلعيار الرئيسي الثاين على  (4.6)احلسابية  لتوافر ادلعايَت , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للمعيار الرئيسي األول  

.ويتبُت من (3.9), وبلغ ادلتوسط الكلي للمعايَت (2.8), بينما حصل ادلعيار الرئيسي الثالث على درجة  (4.4)درجة 
اجلدول السابق توافر ادلعايَت بدرجة متوسطة ومتقاربة  ي ادلعيارين الرئيسيُت األول والثاين , وتوافر ادلعيار الرئيسي الثالث 

سابية لدرجة توافر ادلعياري األول والثاين  إىل تركيز وزارة التعليم  ي برارلها بدرجة منخفضة .  ويعزى تقارب ادلتوسطات احل
التطويرية على عنصري التخطيط و التنفيذ , والذي يؤكد حرص الوزارة  ي برارلها التطويرية على ادلدخالت والعمليات 

علم ادلاسة ذلا  ي عصر تنامت فيو أكثر من ادلخرجات, بينما أغفلت تضمُت رلاالت التقييم وأساليبو, مع حاجة ادل
التغَتات و تسارع فيو التقدم العلمي, واختلفت بو أيضاً وسائل تعليم وتعلم الطالب, واليت تستدعي وسائل وأدوات تقوًن 
حديثة تتيح للمعلم دقة و مشولية احلكم على نتائج طالبو وتضمُت تلك النتائج  ي خطط التحسُت والتطوير.  وىذا يدل 

على ضرورة وضع الربامج التدريبية و التطويرية بناء على احتياج ادلعلم, نظرًا لقربو من ادليدان والتماسو للواقع  أيضاً 

 الترتيب المتوسط الحسابي العام للمعايير  المعيار م
 1 4.6 ختطيط الوحدات الدراسية وتنفيذىا 1
 2 4.4 هتيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب 2
 3 2.8 تقوًن أداء الطالب 3

 3.9 ادلتوسط الكلي للمعايَت 

4.6 4.4 
2.8 

0

1

2

3

4

5

تخطيط :  المعيار األول  
الوحدات الدراسية 

 .وتنفيذها 

تهيئة :   المعيار الثاني 
بيئات تعلم تفاعلية 

 وداعمة للطالب

تقويم : المعيار الثالث 
 .أداء الطالب 

 المتوسطات الحسابية  للمعايير الرئيسية (  1) الشكل  

المتوسطات الحسابية  للمعايير 
 الرئيسية 
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( واليت أظهرت ضرورة إشراك ادلعلمُت م7153اذلنشَتي , . واتفقت النتائج مع دراسة )احلقيقي, ومعرفتو مبستوى طالبو 
 ها . ي وضع اخلطط والربامج التدريبية وتقومي

 حساب التكررات والنسب المؤية للمعايير الفرعية  ( 2جدول ) 
 المعايير الرئيسية  لمجال الممارسات المهنية  م

النسب  التكرارات  المعايير 
 المئوية  

 الترتيب  

 المعيار األول: تخطيط الوحدات الدراسية وتنفيذها
1 

    
  

عية
لفر

ر ا
عايي

الم
  

 2 %8.5 5 الدراسيةتخطيط الوحدات واألنشطة 
 3 %6.7 4 التنوع  ي استخدام طرق واسًتتيجيات التدريس 2
 1 %10.2 6 استخدام مصادر التعلم وتقنيات التعليم  3
 4 %5 3 تنمية األبعاد ادلشًتكة  ي ادلناىج  4
 2 %8.5 5 تطوير مهارات التفكَت الناقد واإلبداعي 5

 %38.8 النسبة الكلية للمعيار األول 
 المعيار الثاني : :   تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب

6   
عية

لفر
ر ا

عايي
الم

 

 3 %6.7 4 وضع توقعات أداء عالية للطالب 
  %5 3 إدارة سلوك الطالب بإغلابية  7
 1 %10.2 6 هتيئة بيئات تعلم آمنة وجاذبة  8
  %6.7 4 استخدام وقت التدريس بفاعلية  9

 2 %8.5 5 بناء ثقافة تواصل معززة للتعلم 11
 %37 النسبة الكلية للمعيار الثاني 

 المعيار الثالث : تقويم أداء الطالب
11     

  
عية

لفر
ر ا

عايي
الم

 

 3 %6.7 4 إعداد أدوات التقوًن ادلباشرة والغَت مباشرة 
 4 %5 3 تطبيق التقوًن مبراحلو الثالث  12
 4 %5 3 عملية التقوًنإشراك الطالب  ي  13
 5 %3.4 2 توظيف نتائج التقوًن  14
 5 %3.4 2 إعداد تقارير التقوًن حول سلرجات الطالب 15

 %23.5 النسبة الكلية للمعيار الثالث
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( أن ادلعيار األول لتخطيط الوحدات الدراسية وتنفيذىا حتقق مبستوى 7يتضح من اجلدول السابق  ومن الرسم البياين )   

, وحتقق ادلعيار الثالث لتقوًن أداء (%37), بينما حتقق ادلعيار الثاين مبستوى متوسط وبنسبة  (%38.8)عاٍل وبنسبة 
 . (%23.5)الطالب مبستوى منخفض و بنسبة 

 وفيما يلي توضيحاً لنسبة توافر كل معيار من المعايير الفرعية التكرارات والنسب المئوية:
 المعيار األول  :  تخطيط الوحدات الدراسية وتنفيذها :

 ( المعايير الفرعية للمعيار  الرئيسي األول3جدول )
 الترتيب النسبة المئوبة  التكرارات  المعيار الفرعي م

 2 % 21.7 5 تخطيط الوحدات واألنشطة الدراسية  1
 3 % 17.4 4 التنوع في استخدام طرق واستراتيجيات التدريس 2
 1 % 26 6 استخدام مصادر التعلم وتقنيات التعليم 3
 3 % 13 3 تنمية األبعاد المشتركة في المناهج 4
 2 % 21.7 5 تطوير مهارات التفكير الناقد واإلبداعي. 5

 

38.80%; 39% 

37%; 37% 

23.50%; 24% 

 النسبة المئوية ( 2)الشكل 

 المعيار الرئيسي األول 

 المعيار الرئيسي الثاني 

 المعيار الرئيسي الثالث
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( أن ادلعيار الفرعي ادلتعلق باستخدام مصادر التعلم وتقنيات 3( والرسم البياين )3يتضح من اجلدول )             

بناء على التكرارات والنسب ادلئوية, وقد انعكس ذلك  ي زلتوى الربنامج  (%26)التعليم, حصل على النسبة األعلى
طوير ادلهٍت اىتمامًا بالغًا  ي تنوع استخدام مصادر وتقنيات التعليم , التدرييب وموضوعات احلقائب, فقد اىتم برنامج الت

ويعد ذلك بادرة وسبق للربنامج التدرييب  ي تلبية متطلبات العصر التقٍت, و ي إعداد متعلم يواجو حتديات القرن احلادي 
يط الوحدات واألنشطة الدراسية والعشرين, من خالل تأىيل وإعداد ادلعلم التقٍت الرقمي. وقد تساوت نسب معياري ختط

, وترى الباحثة أن الًتكيز على (%21.7)وكذلك تطوير مهارات التفكَت الناقد واإلبداعي, حيث حصال على نسبة 
ختطيط الوحدات واألنشطة و تطوير مهارات التفكَت الناقد واالبداعي, غلب أن يتوافر  ي زلتوى الربنامج التدرييب وفق 

دلعيار الرئيسي . فاستخدام مصادر التعلم والتقنيات ما ىي إال وسائل تأيت ابة األوىل , وذلك حتقيقاً دلغزى ىذا ادلعيار بادلرت
الحقاً, لتحقيق طرق واسًتاتيجيات التدريس ادلتبعة , بينما ختطيط الدروس و تنمية القدرات العقلية للمتعلمُت تعد أساس 

ذا ُخططت الدروس بصورة جيدة ومبستوى عايل من االحًتاف, نتج عنها توسع عملية التعلم, والعالقة بينهم ارتباطية , فإ
  ي مدارك ادلتعلم , وارتقت معها عقلية ادلتعلمُت من خالل اسثارة تفكَتىم و اليت تتطلب مهارات تفكَت ناقدة وإبداعية.

من  كب التغَتات العادلية احلاصلة م(  واليت تؤكد على ضرورة إعداد ادلعلم ليوا 7152وتتفق النتائج مع دراسة )احلماد,
 حولو على مستوى عاٍل من الكفاءة. 

وىي  (% 17.4)ويتبُت من اجلدول أيضاً, أن معيار التنوع  ي استخدام طرق واسًتاتيجيات التدريس جاء بنسبة       
 , كان من األوىل الًتكيز على نسبة ضعيفة إذا ما قورنت ببقية النسب, ومبا أن الربنامج يركز على التطوير ادلهٍت للمعلمُت

الطرق واالسًتاتيجيات , فقد تبُت من خالل حتليل زلتوى احلقائب التدريبية أن الربنامج يركز على التقنيات واألنشطة 
التدريسية أكثر من االسًتاتيجيات . أما بالنسبة دلعيار تنمية األبعاد ادلشًتكة  ي ادلناىج واليت يقصد هبا تطبيق ادلعلم 

21.70% 

17.40% 

26% 

13% 

21.70% 

تخطيط الوحدات واألنشطة 
 الدراسية 

التنوع في استخدام طرق 
 واستراتيجيات التدريس

استخدام مصادر التعلم 
 وتقنيات التعليم

تنمية األبعاد المشتركة في 
 المناهج

تطوير مهارات التفكير 
 .الناقد واإلبداعي

النسب المئوية للمعايير الفرعية للمعيار ( 3)الشكل 
 الرئيسي األول

 النسبة المئوية 
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, وىي نسبة منخفضة جدًا , وترى (%13)نشطة تعليمية متنوعة تعزز األولويات و القيم وادلهارات, جاء بنسبة أل
الباحثة أن ادلعيار الفرعي لتنمية األبعاد ادلشًتكة, غلب أن يضّمن باحملتوى بنسبة أكرب, دلا لو من دور  ي حتقيق رؤية 

تبُت أن ىذا ادلعيار ورد بفكرة التعلم التعاوين و تنمية العالقات  , فمن خالل حتليل زلتوى احلقائب ,2030ادلملكة 
االجتماعية بُت ادلتعلمُت, ولكن ىناك قيم ومهارات ومنظومة أولويات كبَتة غلب أن تراعى وتضمن  ي برامج تدريب 

 ادلعلم , ليقوم بدوره  ي إكساهبا للمتعلم.  
 داعمة للطالب: المعيار الثاني :   تهيئة بيئات تعلم تفاعلية و 

 ( المعايير الفرعية للمعيار الرئيسي الثاني4جدول )
 الترتيب النسب المئوية التكرارات  المعيار الفرعي م

 3 % 18.2 4 وضع توقعات أداء عالية للطالب  1
 4 % 13.6 3 إدارة سلوك الطالب بإيجابية  2
 1 %27.3 6 تهيئة بيئات تعلم آمنة وجاذبة 3
 3 % 18.2 4 استخدام وقت التدريس بفاعلية 4
 2 % 22.7 5 بناء ثقافة تواصل معززة للتعلم 5

  

 
(   للمعيار الرئيسي الثاين  , والذي يسعى لتهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة 3( ومن الشكل )3يتبُت من اجلدول)      

وىي النسبة األعلى للمعايَت  (%27.3)للطالبات, أن ادلعيار الفرعي هتيئة بيئات تعلم آمنة وجاذبة حصل على نسبة 

18.20% 

13.60% 

27% 

18% 

22.70% 

وضع توقعات أداء عالية 
 للطالب 

إدارة سلوك الطالب  
 بإيجابية

تهيئة بيئات تعلم آمنة 
 وجاذبة

استخدام وقت التدريس 
 بفاعلية

بناء ثقافة تواصل معززة 
 للتعلم

النسب المئوية للمعايير الفرعية للمعيار ( 4)الشكل 
 الرئيسي الثاني

 النسبة المئوية 
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 ي زلتوى احلقائب التدريبية ساعلت  ي حتقيق ادلعيار الرئيسي من خالل تكرار الفرعية , وىذا يعٍت أن األفكار ادلتضمنة 
ورود ادلعيار الفرعي  ي زلتوى مجيع احلقائب التدريبية, كذلك بلغت نسبة معيار بناء ثقافة تواصل معززة للتعلم 

التدريبية, تبُت تكرار فكرة  , وىي نسبة جيدة حتقق أيضاً ادلعيار الرئيسي , فمن خالل حتليل زلتوى احلقائب(22.7%)
تطبيق رلموعة متنوعة من مهارات االتصال اللفظية وغَت اللفظية  ي أغلب احلقائب,  واليت تعزز بدورىا العالقات 
االجتماعية اإلغلابية بُت الطلبة. أيضاً, جاء معيار وضع توقعات أداء عالية للطالبات و معيار استخدام وقت التدريس 

, وىي نسبة متوسطة مقارنة ببقية النسب الواردة  ي ادلعيار, و تعزو الباحثة اطلفاض معيار وضع (%18.2)بفاعلية بنسبة
توقعات أداء عالية للطالبات  ي تركيز احلقائب على أداء ادلعلم و هتيئة البيئة الصفية أكثر من أداء ادلتعلم وتنميتو, كذلك 

ًتى الباحثة أن احلقائب  ي رلملها أغفلت مهارات التخطيط للتدريس  بالنسبة دلعيار استخدام وقت التدريس بفاعلية, ف
كما ذكر  ي ادلعيار الرئيسي الفرعي , واستغالل وقت التدريس بفاعليو يندرج حتت تلك ادلهارة . أما بالنسبة دلعيار إدارة 

ذلك إىل تركيز زلتوى وىي نسبة منخفضة , و تعزو الباحثة   (%13.6)سلوك الطالبات بإغلابية, فقد جاء بنسبة 
 احلقائب على أداء ادلعلم وتطويره ادلهٍت أكثر من سلرجات األداء ونتاجاتو. 

 المعيار الثالث : تقويم أداء الطالب 
 ( المعايير الفرعية للمعيار الرئيسي الثالث5جدول )

 الترتيب النسبة المئوية  التكرارات المعيار الفرعي م

 1 %28.6 4 المباشرة والغير مباشرة إعداد أدوات التقويم 1
 2 %21.4 3 تطبيق التقويم بمراحله الثالث 2
 2 %21.4 3 إشراك الطالب في عملية التقويم 3
 3 %14.3 2 توظيف نتائج التقويم 4
 3 %14.3 2 إعداد تقارير التقويم حول مخرجات الطالب 5
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(  , أن ادلعيار الفرعي ادلتمثل  ي إعداد أدوات التقوًن ادلباشرة والغَت مباشرة جاء 1( و الشكل) 1يتبُت من اجلدول )     
وىي النسبة األعلى من بُت ادلعايَت الفرعية. و قد وردت فكرة إعداد أدوات التقوًن  ي رلمل زلتوى  (%28.6)بنسبة 

تقنيات التعليم والتطبيقات االلكًتونية  ي تقوًن الطلبة . أما بالنسبة دلعيار احلقائب التدريبية من خالل االستفادة من 
, و قد تبُت من   (%21.4 ) تطبيق التقوًن مبراحلو الثالث وإشراك الطالبات  ي عملية التقوًن فقد جاء ادلعيارين بنسبة 

مراحل التقوًن و قلة حث ادلعلم على إشراك  خالل حتليل األفكار الواردة  ي زلتوى احلقائب التدريبية ضعف الًتكيز على
الطلبة  ي عملية التقوًن,  فلم يشَت زلتوى احلقائب إىل فكرة تطبيق التقوًن الذايت من قبل الطالب , كذلك مل تعزز فكرة 

يار توظيف تنمية قدرة ادلعلم على حتديد نقاط القوة والضعف لدى طالبو. باإلضافة إىل ادلعايَت الفرعية السابقة, جاء مع
وىي نسبة متدنية, وتعزو الباحثة قلة   (%14.3)نتائج التقوًن و معيار إعداد تقارير التقوًن حول سلرجات الطلبة بنسبة

تكرار فكريت ادلعيار  ي زلتوى احلقائب إىل ضعف الصالحية ادلوكلة للمعلم حول تطوير وتنظيم الوحدات الدراسية اليت 
 ي ضوءىا, وكذلك ضعف العالقة بُت ادلعلم وأولياء األمور, فمن ادلفًتض أن توظف نتائج التقوًن,  و  بسيقّوم الطال

تعد التقارير وتناقش بُت ادلعلم وويل أمر الطالب , لذا مل يوظف الربنامج التدرييب تلك الفكرة إال من خالل ربطها ببعض 
وتتيح  ي نفس الوقت تقدًن التغذية الراجعة بصورة غَت مباشرة ومن التطبيقات اليت تتيح التواصل بُت األسرة و ادلعلم, 

 خالل التقنية فقط. 
 

28.60% 

21.40% 21% 
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 التقويم
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إجابة السؤال الثالث:  ما المقترحات الالزمة لتحسين برنامج التطوير المهني لمعلمي اللغة اإلنجليزية في ضوء 
 معيار الممارسات المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية؟ 

برنامج التطوير  لتحسُت ي ضوء النتائج اليت أسفرت عنها أداة التحليل  ,  تقدم الدراسة رلموعة من ادلقًتحات         
 ادلهٍت دلشر ي ومعلمي اللغة اإلصلليزية  ي ضوء معايَت ادلمارسات ادلهنية دلعلمُت ادلملكة العربية السعودية,  وفق األيت: 

معايَت ادلمارسات االحتياجات احلقيقية دلعلمي اللغة اإلصلليزية واستناداً على ضوء ختطيط وتصميم الربنامج التدرييب  ي  -
 ادلهنية للمعلم  ي ادلملكة العربية السعودية, مع مراعاة التخصص العلمي. 

من أثر بارز  ي  ي برنامج التطوير ادلهٍت دلا لو  دلعلم اللغة اإلصلليزيةتضمُت فكرة التعلم الذايت والتنمية ادلهنية الذاتية  -
 ضمان استمرارية النمو ادلهٍت وتطور أداء ادلعلم. 

تعميق اإلحساس بادلسؤولية ادلهنية و االنتماء ادلهٍت لوظيفة التعليم من خالل تضمُت حقيبة تدريبية تعٌت هبذا اجلانب  -
الو من أثر بارز  ي حتقيق سلرجات أفضل بعنوان ) ادلسؤولية ادلهنية للمعلم (  وذلك ليستشعر ادلعلم أعلية التطوير ادلهٍت وم

 للطالب. 
 ادلوازنة و ادلوائمة بُت زلتوى حقائب الربنامج التدرييب وموضوعاتو . -
تضمُت حقيبة تدريبية شاملة  دلهارات القرن احلادي والعشرين, ويراعى  فيها تطوير شلارسات ادلعلم ادلهنية وذلك سعياً  -

 . 7131قيقاً  لرؤية ادلملكة لالنتقال جملتمع ادلعرفة, و حت
تطوير برنامج التطوير ادلهٍت  ي ضوءاالجتاىات احلديثة لتنمية ادلمارسات ادلهنية للمعلم , كاالجتاه ضلو حبث الدرس,  -

 واالجتاه ضلو  رلتمعات التعلم ادلهنية و البحوث اإلجرائية. 
ي من خالل إكساب ادلعلم ادلهارات الشخصية  ي التخطيط تعزيز التفكَت الناقد لدى ادلعلم , مع مراعاة البناء الشخص -

 .  للمعلمو التنظيم وإدارة الوقت و إدارة األولويات و ادلهام, واليت تسهم بصورة مباشرة  ي تطوير ادلمارسات ادلهنية 
لغة بصورة صحيحة الًتكيز على التطوير ادلهٍت  ي ضوء ادلداخل اللغوية احلديثة, وذلك سعيًا  ي إكساب ادلتعلمُت ال -

 وسليمة, إىل جانب األنشطة و التقنيات ادلدرجة  ي احلقائب . 
ضرورة إكساب ادلعلم القدر الكا ي من ادلهارات وادلعرفة  لتوظيف ودمج التقنية  ي التعليم داخل وخارج الصفوف  -

 التعليمية . 
 ضرورة تزويد ادلعلم بادلهارات الالزمة لتطبيق التقوًن مبراحلو ادلختلفة ؛ التشخيصي و التكويٍت واخلتامي.  -
 تدريب ادلعلم على كيفية إعداد تقارير التقوًن وسجالت األداء عن سلرجات تعلم الطالب باستخدام التقنية احلديثة.  -
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 المراجع :
تصور مقًتح لنظام رخصة التدريس دلعلمي التعليم العام  ي ادلملكة العربية  م(.7151)؛ادلنبع, منيع احلريب, سلطان

( , 15ع)العرب.رابطة الًتبويُت  دراسات عربية  ي الًتبية وعلم النفسالسعودية  ي ضوء اخلربات العادلي. 
543-732. 

اإلصلليزية  ي ضوء معايَت اجلودة الشاملة م(. تقوًن اجملال ادلهٍت من برنامج إعداد معلمة اللغة 7152احلماد, نوال )
بكليات اللغات والًتمجة  ي جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية.ادلؤسسة العربية لالستشارات العلمية 

 .74-5(,12وتنمية ادلوارد البشرية. ع)
 مكونات في االبتدائية رحلةبالم العليا الصفوف رياضيات لمعلمي دريسيةالممارسات الت. م(7151) ابراىيم خليل,

 .527-515(,13. ع )رسالة الًتبية وعلم النفسالرياضية.  القوة
-33( ,54ع ) رللة العلوم االجتماعية.م(.معايَت الصدق والثبات  ي البحوث الكمية و الكيفية. 7153دليو, فضيل)

47. 
ادللك خالد  ي ضوء معايَت اجلودة م(.تقوًن برنامج الدراسات العليا بكلية الًتبية جامعة 7151آل سفران, زلمد )

.  دراسات  العلوم الًتبويةواالعتماد االكادميي من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا. 
 325-332( ,3.ع ) (37مج )

لة اجملم(. الفلسفات التدريسية للمعلمُت وعالقتها مبمارساهتم التدريسية  ي حجرات الدراسة.7151الصغَت,أمحد )
 .777-531(,32) ع. جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة.الدولة لألحبات الًتبوية

م( . تقوًن برنامج إعداد معلمات اللغة اإلصلليزية  ي حفر الباطن  ي ضوء معايَت اجمللس القومي 7153) القحطاين,مشاعل
القراءة وادلعرفة.اجلمعية ادلصرية رللة لتدريس اللغة اإلصلليزية كلغة ثانية. NBPTSدلعايَت التدريس ادلهنية 

 .31-33, ص (541ع)للقراءة وادلعرفة.
الًتخيص دلمارسة مهنة التعليم"رؤية مستقبلية لتطوير مستوى ادلعلم  م(.7115)ىاين, فرج؛ الكندري,جاسم 

 .13-53( ,13ع),(51)اجمللة الًتبوية. جامعة الكويت.ج العريب".
  ي ضوء االجتاىات العادلية ادلعاصرة:دراسة نظرية. مستقبلية لتطوير ادلعلم مهنياً رؤية  م(.7153) اذلنشَتي,صلاة

 .345-331 , (31ع) ادلؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية ادلوارج البشرية.
 .م(. ادلعايَت وادلمارسات ادلهنية للمعلمُت  ي ادلملكة العربية السعودية 7152ىيئة تقوًن التعليم والتدريب )
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 المستخلص
هتدؼ ىذه الدراسة إىل تطوير برامج التنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية لتواكب االذباىات الًتبوية      

العادلية احلديثة، كتليب متطلبات العصر، كلتحقيق ىذا اذلدؼ استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي، حيث مت االستدالؿ  
أدبيات الدراسة الًتبوية اليت تناكلت اجلوانب الرئيسة للدراسة كىي : التعرؼ على ماىية ككاقع التنمية بالدراسات السابقة ك 

ادلهنية يف ادلملكة العربية السعودية كذبربيت الصُت كماليزيا يف التنمية ادلهنية للمعلمُت عرب القنوات الفضائية مث تقدمي تصور 
للمعلمُت يف ادلملكة، كقد توصلت الدراسة إىل نتيجة كىي: عدـ كجود قناة تلفزيونية  مقًتح لقناة تلفزيونية للتنمية ادلهنية

سعودية خاصة يف التنمية ادلهنية للمعلمُت، األمر الذم أدل بالباحثة إىل كضع تصور مقًتح إلنشاء قناة تلفزيونية سعودية 
اسة مؤسسات التنمية ادلهنية للمعلم يف ادلملكة بالنظر للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ضوء ذبربة الصُت كماليزيا، كتوصي الدر 

يف إمكانية تبٍت ىذا التصور ادلقًتح، كإجراء دراسات ) ماجستَت كدكتوراه( من قبل اجلامعات كحبوث إجرائية من قبل 
كاخلربات  مكاتب اإلشراؼ الًتبوم تعٌت بوضع االسًتاتيجيات كاخلطط التنفيذية لربامج إعداد ادلعلم كفق االذباىات 

الًتبوية العادلية احلديثة كالتنويع يف الربامج، خاصة التقنية منها ، كتلبية متطلبات العصر كاعتماد دراسات دكرية شاملة 
دلراجعة كاقع كأثر برامج التنمية ادلهنية للمعلمُت، كتطوير اإلغلايب منها، كتعديل ما ػلتاج إىل تعديل كفق االذباىات 

  لعادلية احلديثة.كاخلربات الًتبوية ا
 قناة تلفزيونية، التنمية ادلهنية. : الكلمات المفتاحية

Abstract 
       This study aims to develop professional development programs for teachers in 

Saudi Arabia to cope with the current global educational trends and the requirements of 

the times. The researcher use the descriptive approach. The literature of the study used 

to identify the nature and reality of professional development in Saudi Arabia and the 

experience of China and Malaysia in the professional development of teachers through 

satellite channel .Then to provide a proposed scenario for a television channel for the 

professional development of teachers in Saudi Arabia. That led the researcher to 

develop a proposed scenario for establishing a Saudi TV channel for the professional 

development of teachers in the light of the experience of China and Malaysia, and 

Adopt this proposed vision, conduct studies (Master and PhD) by universities and 

procedural research by the offices of supervision concerned with the development of 

plans for the implementation of the teacher programs according to experiences of global 

education and modern diversification especially technical ones. Also, adopt 

comprehensive periodic studies to review the reality and impact of professional 

development programs for teachers, to development positive ones, and modify what 

needs to be adjusted according to trends and experiences of modern global education. 
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 أوال: المقدمة
، الذم ليب ادلهتداحلمد هلل الذم علم بالقلم، علم اإلنساف ما مل يعلم، كالصالة كالسالـ على النيب ادلصطفى كاحلب      

 كسلم تسليما كثَتان أما بعد:و ال ينطق عن اذلول إف ىو إال كحي يوحى نبينا زلمد كعل آلو كصحب
يعترب ادلعلم الركيزة األساسية يف تطوير العملية الًتبوية ألنو ىو من يصنع الفكر كالقيم كادلبادئ، كصلاح أم نظاـ      

تعليمي يعتمد بالدرجة األكىل على مستول إعداد ادلعلم، لذا أصبح تطوير مؤسسات إعداد ادلعلم مطلبنا ىامنا كملحنا 
: تعاىل  ادلعلم: كال أدؿ على فضلو من قوؿ اهلل كىي ضلن االف أماـ ثالث ركائز كقوللتحقيق التنمية ادلهنية ادلستدامة، ك 

( ]سورة آؿ اَل ِإلَََٰو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ  ۚ  اللَُّو أَنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَمََلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط  )َشِهدَ 
ٍة َوِمن رِّبَاِط اْلَخْيِل تُ ْرِىُبوَن بِِو َعُدوَّ كيدؿ عليها قوؿ اهلل تعاىل:)  :قنية[. كالت85عمراف: وا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن قُ وَّ َوَأِعدُّ

ِبيِل اللَِّو يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء ِفي سَ  ۚ  اللَِّو َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدونِِهْم اَل تَ ْعَلُمونَ ُهُم اللَُّو يَ ْعَلُمُهْم 
[ كمن اإلعداد توظيف استثمار التقنية كمواكبة كل جديد دبا ؼلدـ ديننا كيعلي شأننا على 36( ]سورة األنفاؿ:اَل ُتْظَلُمونَ 

َم َأْو ي َ األمم. كالتنمية ادلستمرة: كيدؿ عليها قوؿ اهلل تعاىل: ) َر(ِلَمن َشاَء ِمنُكْم َأن يَ تَ َقدَّ [. فال توقف 74]ادلدثر: َتَأخَّ
فادلرء إما يف تقدـ كإما يف تأخر كمن مل يتقدـ فهو متأخر، ككما ىو القوؿ ادلأثور الذم حفظتو الكتابة السنسكريتية 

(. كلعل أضعف حلقة من 1688الكالسيكية "إف العقالء يبحثوف عن ادلعرفة كأهنم لن ؽلوتوا كلن يشيخوا )الشهراين،
 (.1667ـ الًتبوم ىو عنصر ادلعلمُت يف نظاـ التعليم، ألنو يعاين من ضعف اإلعداد كالتدريب )عيد،حلقات النظا

أضحى من الضركرم أف ػلافظ ادلعلم على مستول متجدد من ادلعلومات كادلهارات  ادلعريف احلايلكمع التقدـ      
ية التنمية ادلهنية ادلستدامة يف إطار التعليم ادلستمر كاالذباىات احلديثة، كمن ىنا فإف بعض خرباء الًتبية ينادكف بإلزام

دلواكبة التطورات التكنولوجية اذلائلة حيث يؤكد السنبل على أف احلل ىو التعليم ادلستمر كالتدريب ادلقًتف باحلياة كبالعمل 
تو ليكوف مساعلان يف بناء (. كلعل من األمر ادلفركغ منو أعلية الدكر ادلناط دبؤسسات إعداد ادلعلم لتهيئ1661)السنبل،

رلتمعو إال أف كاقع برامج إعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية مازاؿ قاصران عن ربقيق التوافق كاالنسجاـ ادلطلوب مع 
 (.1686االذباىات الًتبوية احلديثة )ادلنيع ،

ح قناة تلفزيونية لنمو ادلهٍت للمعلم تصل لكل كنظران لوجود بعض العوائق يف طريق التنمية ادلهنية أصبح من الضركرم فت    
مكاف كزبتصر الزماف، كتستوعب فئة ادلعلمُت كادلعلمات، كقد كرد ربسُت الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية يف 

تقنية تفيد بال سياسة خطة التنمية العاشرة يف ادلملكة العربية السعودية، كالركيزتاف ادلعلم كالتقنية يكمالف النجاح، فال 
 معلم يضخها بشكل صحيح، كال معلم جيد كقد رفض التقنية اليت فرضت نفسها.

كالتنمية ادلهنية عرب القنوات من أكثر مداخل التنمية ادلهنية فعالية يف ربقيق التنمية ادلهنية ادلستمرة للمعلمُت دبا فيها     
اكنهم دكف إبعادىم عن أماكن عملهم، حيث يتم فيها تغطية كافة من مزايا ادلركنة، كالفعالية، ككصوذلا للمعلمُت يف أم

رلاالت التنمية ادلهنية من إقامة الدكرات التدريبية، كنقل ادلؤسبرات كالندكات العلمية، كعرض ظلاذج الدركس النموذجية، 
 كاإلعالف عن كل ما ىو جديد يف رلاؿ البحث العلمي يف كل زبصص.
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ادلملكة العربية السعودية قناة تلفزيونية كاحدة للتنمية ادلهنية للمعلمُت أسوة دبا ىو يف بعض  كالواقع أنو ال يوجد يف    
الدكؿ كالصُت كماليزيا كمظلة موحدة، بل الواقع أف أغلب برامج التنمية ادلهنية للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية يرتكز 

 على أسلوب التدريب أثناء اخلدمة.
جاءت فكرة ىذا التصور لعمل قناة تلفزيونية للتنمية ادلهنية للمعلمُت تؤكد لنا الذاتية الوطنية  سبق تأسيسانعلى ما    

قناة تلفزيونية على القمر الصناعي عرب سات موجهة  81كالقدرة على ادلنافسة العادلية، خاصة أنو قد مت صلاح افتتاح 
 ة ادلناطق متخطية بذلك عقبة تغطية الشبكة العنكبوتية.للطالب يف عهد الوزير السابق عزاـ الدخيل كصلت إىل كاف

 ثانياً: مشكلة الدراسة 
" تبذؿ كزارة التعليم جهود جبارة يف التنمية ادلهنية للمعلمُت كبالرغم من ذلك ال تزاؿ اجلهود قاصرة أماـ التوسع ادلعريف     

بصفة خاصة، كيكفي للتدليل لذلك أنو يصدر سنويان كتحد تربوم لو آثاره الكبَتة على اجملتمع عامة كالنظاـ التعليمي 
أربعوف ألف مصطلح جديد يف سلتلف ميادين ادلعرفة، كذلك تطور تكنولوجيا ادلعلومات كاليت توصف بأهنا ثورة يف القرف 

كأكثر لزـك  احلادم كالعشرين كمن التحديات ربديات العودلة كاليت يستلـز على مجيع أفراد اجملتمع مواجهتها كالتعامل معها
-838للمعلم ألف ادلؤسسات التعليمية أكثر من غلب عليها أف يعد األفراد دلواجهة ادلتغَتات ")عبداحلميد، د .ت، ص. 

834.) 
كمن التحديات كذلك ضخامة رلتمع ادلعلمُت كادلعلمات فوزارة التعليم تعد من أكثر القطاعات احلكومية من حيث       

مية ادلهنية دلن يعملوف يف القرل كاذلجر بعيد عن مراكز التدريب، ككثرة العدد تؤدم إىل تعذر عدد موظفيها، كصعوبة التن
استيعاب األعداد ادلطلوب تدريبها سواء من ادلعلمُت على رأس العمل يف ادليداف أكيف الوظائف اإلشرافية كاإلدارية )ركاس، 

1668.) 
ه الباحثة حلل ىذه ادلشكلة يتحدد يف السؤاؿ التايل: ما التصور ادلقًتح كبناء على ما سبق فإف جزء من احلل الذم تتبنا    

 الصُت كماليزيا؟ خربيتإلنشاء قناة تلفزيونية للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية يف ضوء 
 ثالثاً: أسئلة الدراسة

تلفزيونية للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية يتمثل يف السؤاؿ الرئيس التايل: ما التصور ادلقًتح إلنشاء قناة  
 الصُت كماليزيا؟خربيت السعودية يف ضوء 

 رابعاً: أىداف الدراسة
اذلدؼ الرئيسي ذلذه الدراسة ىو "كضػع تصػور مقػًتح إلنشػاء قنػاة تلفزيونيػة لتنميػة ادلهنيػة للمعلمػُت يف ادلملكػة العربيػة     

 الصُت كماليزيا" كينبثق من ىذا اذلدؼ، األىداؼ الفرعية التالية: خربيتالسعودية يف ضوء 
 التعرؼ على ماىية التنمية ادلهنية يف ادلملكة العربية السعودية. -8
 الصُت كماليزيا يف التنمية ادلهنية للمعلمُت عرب القنوات الفضائية.خربيت التعرؼ على  -1
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 خامسًا: أىمي ة الدراس ة
 األىمية النظرية للدراسة:

جملتمع حيوم ترتكز حيويتو بالدرجة األكىل 1676قد ربقق نتائج تطبيق التصور ادلقًتح جزء من أىداؼ رؤية ادلملكة  .1
 بادلعلم الًتبوية على النهضة

يتوقع أف تساىم الدراسة يف التنمية ادلهنية للمعلمُت من جهة، كمواكبة ىذه التنمية بالتطور العصرم الضخم من   .1
 تخداـ كتبٍت كل ما ىو جديد كتوظيفو يف التنمية ادلهنية للمعلمُت. جهة أخرل، كذلك باس

الدكؿ األخرل كاليت ذلا شأهنا الكبَت يف التعليم كاالىتماـ بادلعلم  خرباتقد تفيد الدراسة كزارة التعليم يف تقدمي   .7
 كالنهوض بو.

 األىمية التطبيقية للدراسة: 
يف ادلملكة العربية السعودية ينطلق من مظلة شاملة ذبمع بُت العمل الرمسي يف  تقدـ الدراسة تصوران مقًتحان إلعداد ادلعلم

ساعاتو الرمسية كبُت متابعة الدكرات كادلؤسبرات عرب قناة تلفزيونية تشرؼ عليها كزارة التعليم متخطية عقبة عدـ تغطية 
 الشبكة العنكبوتية جلميع ادلناطق.

 سادسًا: حدود الدراسة
دراسة: تصور مقًتح إلنشاء قناة تلفزيونية للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية يف ضوء احلد ادلوضوعي لل

 الصُت كماليزيا خربيت
 سابعًا: مصطلحات الدراسة

التعريف اإلجرائي للتصور ادلقًتح الذم تتبناه الباحثة ىو: رؤية مستقبلية تنفيذية مستقاة من  التصور المقترح:      
الصُت كماليزيا التقنية التلفزيونية يف التنمية ادلهنية للمعلمُت، جاىزة للتطبيق قناة تلفزيونية للتنمية ادلهنية للمعلمُت  خربيت

 تتبناه كتشرؼ عليو كزارة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية على أسس كاضحة علمية كدقيقة.
( بأهنا عملية تعليم كتعلم كبناء للقدرات تستخدـ فيها طرؽ (Alkin.1993: يعرفها ألكن مفهوم التنمية المهنية     

تربويػػة كتقنيػػات متعػػددة، تضػػيف للقائػػد كادلعلػػم رلموعػػة مػػن القػػيم كادلهػػارات كالكفايػػات الػػيت تعينػػو يف ربسػػُت أدائػػو ادلهػػٍت 
( بأهنػػا عمليػػة ظلػػو مسػػتمرة كشػػاملة دلقومػػات التعلػػيم لتحسػػُت كفػػاءات ادلعلمػػُت 1661كمػػا عرفهػػا زلػػركس)  كزيػػادة فاعليتػػو.

 ادلهنية يف رلاؿ ادلعرفة كادلهارة كالسلوؾ.
: ىي اإلجراءات اليت عربىا نساعد ادلعلم يف تنمية والتعريف اإلجرائي الذي تتبناه الدراسة للتنمية المهنية للمعلمين   

 معارفو كقدراتو.مهاراتو ك 
 ثامناً: منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي الذم يقـو على مجع ادلعلومات كادلعارؼ، كمشلت الدراسة األدبيات كالدراسات     
ع اليت تناكلت مفهـو التنمية ادلهنية، كالفرؽ بينها كبُت النمو، كخصائصها ككظائفها، لتحقيق ىدؼ الدراسة ادلتمثل يف كض
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الصػُت كماليزيػا، دبػا  خػربيتتصور مقًتح إلنشاء قناة تلفزيونية للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السػعودية يف ضػوء 
 ػلقق االرتقاء بادلعلم كمواكبة متطلبات العصر.

 النظري للدراسة تاسعًا: اإلطار
 ديةالمبحث األول: ماىية التنمية المهنية في المملكة العربية السعو 

"ربتل قضية االرتقاء بالتعليم إىل مستول ادلهنة كضع الصدارة يف إصالح التعليم؛ ألف اإلصالح يركز على ربويل     
التعليم إىل مهنة؛ كؽلكن أف تتم مراحل سبهُت التعليم يف إطار سلطط كامل على مراحل زمنية يراعى فيها التوازف بُت مدة 

ىل خدمات ىذه ادلهنة، كيقصد بتمهُت التعليم أف توضع الضوابط كالشركط اليت غلب شلارسة ادلهنة، كسد حاجة اجملتمع إ
توافرىا يف ادلعلم ليصبح عضوان مقبوال يف ىذه ادلهنة، كادلهنة ىي كظيفة تتطلب إعدادا طويال نسبيا، كمتخصصان على 

رلموعة من الشركط كعندما تنطبق  مستول عايل يرتبط أعضاؤىا بركابط أخالقية زلددة، كيتحدد معٌت ادلهنة من خالؿ
ىذه الشركط على نشاط معُت تقـو بو مجاعة من الناس ينظر إىل ىذا النشاط على أنو مهنة كىذه الشركط ىي: كجود  
كفاءات مهنية زلدده ينبغي توافرىا لدل أعضاء ادلهنة، كجود مؤسسات تعٌت بالتأصيل ادلهٍت، كجود دراسات كتدريبات 

يف أثناء العمل، كجود ميثاؽ أخالقيات ادلهنة كيوضح األبعاد االجتماعية للممارسة ادلهنة كيقيد  بغرض النمو ادلهٍت
 (71:1686االنتساب للمهنة أك اخلركج منها: )احلداد، 

( "بأهنػا عمليػة تعلػيم كتعلػم كبنػاء للقػدرات تسػتخدـ (Alkin.1993:1045: يعرفهػا ألكػن/ مفهوم التنمية المهنية1
ة كتقنيات متعددة، تضيف للقائد كادلعلم رلموعة من القيم كادلهارات كالكفايات اليت تعُت يف ربسُت أدائػو فيها طرؽ تربوي

( بأهنػػػا ادلعلومػػػات ادلعرفيػػػة كادلهاريػػػة كالوجدانيػػػة الػػػيت يكتسػػػبها ادلعلػػػم عػػػرب 1686كعرفهػػػا الشػػػمرم) ادلهػػػٍت كزيػػػادة فاعليتػػػو".
 الدكرات التدريبية

التنمية أكثر اتساع كمشوؿ من النمو، كما أف النمو يعترب نتيجة للتنمية، كالتنمية تستلـز : ىي أف كالفرؽ بُت النمو كالتنمية
 إدارة كاعية مدبرة كسلططو، بينما النمو ػلدث على ضلو عشوائي تلقائي.

ادلنظمات التنمية ادلهنية تشكل العمود الفقرم الذم يستند إليو التجديد كاإلصالح يف / أىمية التنمية المهنية: 2
ادلعاصرة، كالتنمية ادلهنية مفهـو أكسع كأعمق من التدريب، فالتدريب زلدكد بفًتة زمنية زلدده كموضوعات معينة كجوانب 
زلددة من األداء، بينما يتسع مفهـو التنمية ادلهنية ليشمل كل زلاكلة تسهم يف تأدية األفراد ألدكارىم بصورة أفضل منذ 

 ،8645عدىم، كتتسع لتشمل اجملاؿ التخصصي كاجملاؿ ادلهٍت كاجملاؿ ادلعريف كاجملاؿ األخالقي )التحاقهم بادلهنة حىت تقا
Henderson) . كما أهنا تعمل على زيادة كفايات ادلعلمُت مهنيان كتساعد يف تطوير عملهم كربسُت ادلهارات

ة للتحسُت ادلدرسي تؤكد احلاجة للتنمية كالقدرات، كأعليتها الكربل تكمن يف أف كل اقًتاح لإلصالح التعليمي، ككل خط
ادلهنية ذات مستول رفيع كأسباب ىذا التأكيد كاضحة ترجع إىل ظلو قاعدة ادلعرفة كاتساعها اليت تؤدم إىل احلاجة ألنواع 

 جديدة من اخلربات على كافة مستوياهتا.
 :/ مبررات التنمية المهنية3    
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ذلك أنو سنويان يوضع أربعوف ألف مصطلح جديد يف سلتلف ميادين ادلعرفة كيكفي للتدليل على  االنفجار المعرفي: -
كيف كل دقيقة يصدر مقاؿ علمي يف جهة ما من العامل، كاالنفجار ادلعريف كتحد تربوم لو آثاره الكبَتة على اجملتمع بصفة 

 عامة كعلى النظاـ التعليمي بصفة خاصة.
لجنة الدكلية ادلعنية بالًتبية للقرف احلادم كالعشرين إىل أف التكنولوجيا أشار تقرير ال تطور تكنولوجيا المعلومات: -

 اجلديدة للمعلومات توصف بأهنا ثورة، كىنا تظهر حاجة ادلعلم للتنمية ادلهنية للتعامل مع التكنولوجيا ادلعاصرة
قرف احلادم كالعشرين كذلا أثرىا على : أصبحت العودلة اآلف القوة الرئيسة اليت تقود البشرية دلتطلبات التحديات العولمة -

العملية التعليمية، كإذا كاف الوعي بتحديات العودلة أمر الـز جلميع أفراد اجملتمع بغرض مواجهتها كالتعامل معها فإنو يصبح 
 أكثر لزـك للمعلم ألف ادلؤسسات التعليمية أكثر من غلب عليها أف يعد األفراد دلواجهة ادلتغَتات

مل يعد دكر ادلعلم قاصرا على نقل ادلعرفة إىل تالميذه بل أصبح مطالبان بتمكُت طالبو من  المعلم:تعدد أدوار  -
اكتساب القدرة على تطوير معارفهم كادلساعلة يف بعض العمليات التنظيمية كاإلدارية للمدرسة كالتخطيط لبعض ادلناط 

 (.834-838الطالبية )عبد احلميد، د.ت:
 نية:/ أىداف التنمية المه4
 اإلدلاـ بالتطورات كادلمارسات احلديثة كاالرتقاء باإلعداد األكادؽلي ككفاءات التدريس لدل ادلعلمُت. -
 تاليف أكجو القصور كالنقص يف إعداد ادلعلمُت قبل التحاقهم باخلدمة. -
 شلارساهتم الًتبوية.تشجيع تبادؿ األفكار كطرؽ التدريس بُت ادلعلمُت كمنحهم فرص التفكَت كالتأمل حوؿ  -
 تعويد ادلعلم على تقبل التغذية الراجعة كنشر ادلبادئ اليت تساعد على حل ادلشكالت يف التدريس. -
 ربط ادلعلم ببيئتو كرلتمعو احمللي كالعادلي، كتدريبو على مهارات التخطيط لتوثيق الصلة بُت التالميذ كبيئتهم احمللية. -
احلػػرة كاإلطػػالع علػػى كػػل مػػا ىػػو جديػػد يف رلػػاؿ ادلهنػػة، كرفػػع الػػركح ادلعنويػػة بيػػنهم كإثػػارة تشػػجيع ادلعلمػػُت علػػى القػػراءة  -

 التنافس الشريف.
 إكساب ادلعلم نظامان من القيم يالئم طبيعة ادلهنة كاليت ينشدىا اجملتمع من ادلعلم كمن مث يعكسها على طالبو. -
 (765-764سؤكليات إضافية )احلماد. ت:تنمية استعداد ادلعلم لالضطالع بأدكار جديدة كربمل م -

 ( األىداؼ التالية:1688كما أضاؼ توين)
 ترسيخ مبدأ التعلم ادلستمر مدل احلياة كاالعتماد على أساليب التعلم الذايت -
 الربط بُت النظرية كالتطبيق يف اجملاالت التعليمية -
 ادلعلومة للمتعلم بشكل فاعلتنمية مهارات توظيف تقنيات التعليم ادلعاصرة كاستخدامها يف إيصاؿ  -

 / مجاالت وأساليب التنمية المهنية:5
تتعد كتتنوع رلالت التنمية ادلهنية كمنها رلاؿ التدريس، كرلاؿ البحوث العلمية ادلدرسية، كرلاؿ ادلتعلم، كرلاؿ اإلدارة 

( رلاؿ العالقات اإلنسانية 1688كأضاؼ توين) ادلدرسية، كرلاؿ التعامل مع البيئة احمليطة بادلدرسة )سكراف، د.ت(
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كاإلرشاد كالتوجيو الطاليب كالتواصل يف ادلواقف التعليمية كرلاؿ التنمية كالتطوير الذايت كرلاؿ أخالقيات ادلهنة كتعديل 
تتعدد أيضان . كما السلوكيات كاالذباىات يف العمل كرلاؿ التصميم التعليمي ككيفية االستفادة منو يف الدركس التعليمية

( منها أسلوب ادلناقشة ادلوجهة، كأسلوب التعليم ادلربمج، كأسلوب سبثيل 1682أساليب التنمية ادلهنية، ذكرالكلثم)
 األدكار، كأسلوب هتييج األفكار، كأسلوب دراسة احلالة، كأسلوب العركض العملية.

 / خصائص التنمية المهنية:6
 ( مجموعة من الخصائص:2212ذكرت الحداد )

 التنمية ادلهنية زبطيط منظم. -
 عملية شاملة من األنظمة ادلعرفية، كأنظمة اإلعداد كالتدريب كالسياسات كاالسًتاتيجيات. -
 هتتم التنمية ادلهنية بتنمية مهارات التفكَت العلمي، كإجراء البحث كالتجريب. -
 تطبيق مبدأ التناكب بُت التعليم كالعمل.سبثل التنمية ادلهنية صورة من صور التعلم ادلستمر الذم ربقق من خالؿ  -
تبٌت التنمية ادلهنية على فكرة أف ما يتعلمو الفرد من طرؽ العمل، كادلعرفة، كما يكتسبو من مهارات قابلة لالستخداـ يف  -

 ادلستقبل.
 تشمل التنمية ادلهنية سلتلف فئات ادلعلمُت مهما كانت رتبهم كمستوياهتم. -
 مؤسسات العمل نفسها، أكيف مراكز أكجهات أخرل متخصصة.تتم التنمية ادلهنية داخل  -
اذلػدؼ النهػائي للتنميػػة ادلهنيػة أف يػػتمكن ادلعلػم مػػن اسػتعماؿ مػا اكتسػػبو مػن مهػػارات يف تأديػة مهػػاـ عمػل جديػػدة، أك  -

 صقل مهارات قائمة.
 / متطلبات التنمية المهنية:7

 يلي: ( أف متطلبات التنمية ادلهنية تتمثل فيما1662يرل الصباغ)
 الًتكيز على مفهـو التطوير ادلستمر كتعزيزه. -
 تتطلب التنمية ادلهنية قيادة قوية، حبيث توفر الدعم ادلستمر جلميع الفئات. -
 توفر ادلعارؼ كادلهارات ضلو التطوير. -
وف االعتماد االنطالؽ من دعائم الًتبية األربع: التعلم للمعرفة كالتعلم للعمل كالتعلم للعيش مع اآلخرين كالتعلم ليك -

 على ربليل الواقع، كصياغة أىداؼ الربنامج تكوف قابلة للقياس كالتحقيق.
 تتطلب عمليات مستمرة، كتستخدـ معلومات متعددة على مستويات سلتلفة. -
 االىتماـ بادلتابعة، للتأكد من مدل ربقيق التطوير ادلطلوب. -
 ملية منتجو.تتطلب آلية كمراحل بناء فرؽ العمل ككيفية تفعيلها لتكوف ع -
 تتطلب دمج الًتبويُت بُت ربقيق األىداؼ التعليمية للمتعلمُت كاخلدمات التطوعية للمجتمع احمليط. -
 تدريب ادلعلمُت على استخداـ أساليب تقوؽلية متنوعة يف فصوذلم. -
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 / واقع التنمية المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية:8
تدار التنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة بطريقتُت األكىل: اإلدارة العامة للتدريب كاالبتعاث: أكلت سياسة التعليم يف       

ادلملكة العربية السعودية التدريب أعلية بالغة باعتباره كسيلة التطوير الًتبوم ادلهٍت ادلستمر دلواكبة ادلستحدثات يف رلاؿ 
كيظهر ذلك جليان يف عدد من موادىا كمواد نظاـ اخلدمة ادلدنية،كما أف ىناؾ قدر من اإلصلاز مت منذ الًتبية كالتعليم، 

ق حىت اآلف سبثل يف افتتاح مراكز للتدريب الًتبوم 8185إنشاء اإلدارة العامة للتدريب الًتبوم كاالبتعاث يف الوزارة عاـ 
( مركزان مع تزكيده باإلمكانات ادلادية كالبشرية 53افظات بلغت )رئيسة كفرعية يف مجيع إدارات التعليم بادلناطق كاحمل

ادلؤىلة، كتنفيذ العديد من الربامج التدريبية اليت تتوافق مع احتياجات ادلعلمُت التدريبية الفعلية ضمن خطط فصلية كسنوية 
التدريب كفعالياتو ادلختلفة، ىذا  للوزارة، مع إعطاء صالحيات كاملة دلديرم التعليم يف ادلناطق كاحملافظات لكل مناشط

باإلضافة إىل برامج التنمية ادلهنية األخرل اليت تشمل االبتعاث الداخلي كاخلارجي كبرامج الشراكات مع معهد اإلدارة 
 العامة كجامعة نايف العربية، كالغرؼ التجارية، كمؤسسات التدريب اخلاصة،كمن أمثلة االىتماـ بالتنمية ادلهنية للمعلم يف

 ادلملكة ما يلي:
  :كيركز مشركع ادللك عبد اهلل على التنمية ادلهنية للمعلمُت كادلعلمات، كينفذ مشروع الملك عبد اهلل لتطوير التعليم

ادلشركع حاليان برنارلُت ضخمُت للتطوير ادلهٍت، الربنامج األكؿ: مشركع ادلسارات ادلهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، 
مشركع ادلعلم اجلديد: كىو من ادلشاريع الرائدة كيهدؼ إىل هتيئة ادلعلمُت اجلدد للعمل يف مدارس كالربنامج الثاين: 

 كزارة الًتبية كالتعليم.
 .ادلشركع الشامل لتطوير ادلناىج 
 .نظاـ ادلقررات 
 .برنامج السنة التحضَتية يف جامعة ادللك سعود 

 (1688شهراين، الطريقة الثانية: اإلدارة العامة لإلشراؼ الًتبوم )ال
 في التنمية المهنية للمعلمين عالمية خبراتالمبحث الثاني: 

خالؿ اخلمسُت سنة ادلاضية، أعطت احلكومات ادلتعاقبة، يف مجهورية الصُت الشعبية، أكلوية كبَتة الصين:  خبرة/ 1
كبَتنا من االىتماـ كالرعاية، اليت كاف يفتقدىا للتعليم، كاعتربتو القطار الذم يقود األّمة ضلو التقدـ، كقد ناؿ ادلعّلم نصيبنا  

 يف السابق، شلا دفعو إىل النهوض الواثق، ضلو أداء دكر الرائد، يف ادلنظومة التعليمية.
يناؿ ادلعّلم، يف إطار النظاـ التعليمي االشًتاكي، ادلعتمد حالينا يف الصُت، قدرنا منضبطنا من التدريبات،  حقوق مهنية: -

توحيد الشبكات للتعليم الوطٍت »اليت تزيد من خرباتو ادلهنية. ككانت احلكومة قد بدأت يف تطبيق برنامج يدعى 
ن خالؿ شلارسة معلوماتية التعليم، كاالندماج بُت شبكة منظومة الدفع ضلو االرتقاء بادلعلمُت، م»، يستهدؼ «للمعّلمُت

كيقوؿ اخلبَت الًتبوم غيوب مينغ، «. التعليم للمعلمُت، كشبكة التلفزيوف الفضائية التعليمية، كشبكة الكمبيوتر ادلتواصلة
َت، كأصبح )زلًتفنا( دبا يتوافق مع من جامعة بكُت للمعّلمُت: لقد تطّور أداء ادلعّلم الصيٍت، يف السنوات األخَتة، بشكل كب



 

 وماليزيا الصين خبرتي ضوء في السعودية العربية اململكة في للمعلمين املهنية لتنمية تلفزيونية لقناة مقترح تصور 

 الشهراني ثواب علي محمد رحمة.أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الة  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

438 

ىذا ادلصطلح، ادلعتمد من قبل منّظمة اليونسكو، كادلنّظمات الدكلية األخرل ذات الصلة، كصار للمعّلم احلاصل على 
مؤّىل جامعي تربوم، كالذم أمضي يف رلاؿ التدريس ثالث سنوات فأكثر، احلق يف التقّدـ لنيل درجة ادلاجستَت يف 

 «.معلمان ابتدائيان كإعداديان كثانويان، درجة ادلاجستَت87112ؿ زبصصو، كمنذ تطبيق ىذا القانوف، منح الًتبية، دبجا
كعلى ادلستول اجملتمعي، فإف ادلعلم الصيٍت لو مكانة متميزة، كينظر إىل مهنتو باعتبارىا من أكثر ادلهن  حقوق معنوية: -

من كاف يل معّلمنا يومنا، »تػعّظم من شأف ادلعلم، كمنها على سبيل ادلثاؿ: احًتامػػنا، ككثَت من األمثاؿ كاحلكم ادلتداكلة، 
، كتكرؽلنا لو على ادلستول «ادلعّلم مهندس الركح»، ك «من عّلمٍت حرفنا، فهو أيب مدل احلياة»، ك«غدا يل صديقنا دكمنا

 للمعلمُت.ـ، عيدنا 8652الرمسي، فقد جعل يـو العاشر من سبتمرب كل عاـ، اعتبارنا من عاـ 
كقد انعكست احلقوؽ ادلادية كادلعنوية كادلهنية، اليت ناذلا ادلعّلم الصيٍت، يف السنوات األخَتة  عطاء تربوي وتعليمي: -

على كجو اخلصوص، على أدائو كعطائو يف النهوض بطالّبو، كالسعي ضلو ربقيق أىداؼ سياسة التعليم، يف إطار األنظمة 
صار أكثر التزامنا بآداب »كاحد من اخلرباء ادلنتسبُت إىل اليونسكو، فإف ادلعلم الصيٍت،  ادلعموؿ هبا، كحبسب رؤل غَت

مهنتو، كيسعى إىل تطبيق العدؿ كاإلنصاؼ بُت طالّبو، حيث يقّيم كل منهم دبا يستحقو، دكف النظر ألم اعتبارات 
ادلوىوبُت، كمن مث يتعامل معهم  أخرل، كيسعى إىل جعل التعليم مشاركة، كلديو من اآلليات ما غلعلو يستكشف

 ىػ(.8177)رللة ادلعرفة،كيرعاىم، دبا ػلقق طموحاهتم، كؼلدـ كطنهم
كيتم تدريب ادلعلمُت أثناء اخلدمة يف الصُت من خالؿ ثالثة أساليب: األسلوب األكؿ يكوف من خالؿ إرساؿ       

يم لتدريب معلمي ادلدارس تطوعنا، كيشتمل على برامج بعض خرباء التعليم من العاملُت يف الدكائر احلكومية إىل األقال
تدريبية متنوعة لتنمية مهارات ادلعلمُت، كرفع مستوم أدائهم. كاألسلوب الثاين يكمن يف البث ادلباشر عرب األقمار 

امج حوؿ النظريات الصناعية كزبصيص قناة تلفزيونية لبث الربامج التدريبية ادلختلفة للقائمُت بالعملية التعليمية، كتدكر الرب 
كادلفاىيم احلديثة يف ادلناىج كطرؽ التدريس كالتقومي كأساليب التوجيو احلديثة كعلم النفس كسلتارات من األدب كالكتابة 
كاجلرب كالعمليات احلسابية كغَتىا. كاألسلوب الثالث يتم من خالؿ ربديد فصوؿ دراسية تدريبية يف اجلامعات كالكليات 

جهي ادلدارس االبتدائية كادلتوسطة. كبرامج التنمية ادلهنية يف الصُت تركز على رفع ادلستوم التحصيلي لتدريب معلمي كمو 
فقط. كتعتمد ىذه الربامج على األسس اخلاصة بدراسات كقت الفراغ، كتتم يف صور سلتلفة، مثل عقد اللقاءات بعد 

تماعات ادلدرسية دلناقشة السياسة التعليمية ادلدرسية، الدراسة )مرتاف يف األسبوع(. كما يطلب من ادلعلمُت حضور االج
كادلشاركة يف احلوارات كادلناقشات اخلاصة بالتغَتات ادلختلفة، كرفع ادلستوم التعليمي كتفعيلة كذلك ؽلكنهم حضور أم 

امعات كما ؽلكنهم برنامج تدرييب قصَت أك طويل دلدة عاـ كامل يف صورة برامج ذبديدية كتنشيطية يف كليات ادلعلمُت كاجل
 (.1681االلتحاؽ بربامج تدريبية عن طريق ادلراسلة بواسطة الراديو كالتلفزيوف)الزىراين،

 ماليزيا: خبرة/ 2
: تعطي ماليزيا اإلعالـ الًتبوم اىتمامػان كبػَتان سػواء علػى مسػتول الدكلػة شلثلػة يف كزارة الًتبيػة كالتعلػيم اإلعَلم التربوي     

أكلياء األمور، كيعد من أكلويات العمل الًتبوم لديهم، كيصدر اإلعالـ الًتبوم بعض الدكريات كمنها أك مستول ادلدارس ك 
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اجمللة الًتبوية الشػهرية ادلوجهػة للمعلمػُت الػيت يصػدرىا معهػد أمػُت الػدين بػاقي، ادلخصػص للقيػادات الًتبويػة، باإلضػافة إىل 
 .كتوضع يف غرفة ادلعلمُت لالطالع عليها باجملافنشرة شهرية تُعٌت بتثقيف ادلعلم كتوزع على ادلدارس 

كيف رلاؿ التلفزيوف، خصصت كزارة اإلعالـ ادلاليزية أربع ساعات للربامج الًتبويػة الػيت تعػدىا كزارة الًتبيػة دبعػدؿ أربعػة      
ذم ينتج الربامج الًتبوية تابعان كقد كاف مركز اإلنتاج التلفزيوين ال.أياـ يف األسبوع من الثامنة صباحان حىت الثانية عشرة ظهران 

لوزارة اإلعالـ، كعندما رأت تلك الوزارة أهنا لن تستطيع القياـ دبهمة اإلعالـ الًتبوم أحالت ادلركز بكافة التجهيزات الفنية 
خػالؿ الفػًتة احملػددة كالكوادر اإلعالمية البشرية إىل كزارة الًتبية لتعد الوزارة الربامج كتنتجها مث تقدمها لوزارة اإلعػالـ لبثهػا 

ذلذا الغرض، كيكوف العاملوف فيهػا دبنزلػة معػارين لػوزارة الًتبيػة مث يعػودكف إىل كزارة اإلعػالـ عنػد الطلػب حػاؿ تػأمُت القػول 
 .البشرية يف كزارة الًتبية

ًتة سابقة تعمل لساعات كيف رلاؿ اإلذاعة، تعمل الوزارة حاليان على إعادة بث الربامج اإلذاعية الًتبوية اليت كانت يف ف    
 كتعٌت كزارة الًتبية كالتعليم بتقنيات التعليم كيالحظ:  معينة مث انقطعت

موظػػػػف يف سلتلػػػػف ادلنػػػػاطق  8366موظفػػػػان يسػػػػاعدىم حػػػػوايل  126يعمػػػػل يف إدارة تقنيػػػػات التعلػػػػيم مػػػػا يزيػػػػد علػػػػى  -
 .باإلضافة إىل عدد كبَت من ادلتعاكنُت

 .أقرب إىل أف يكوف زلطة تلفزيوف متكاملةيتبع اإلدارة مركز إنتاج تلفزيوين   -
 .يتكوف ادلركز من استديو كبَت كغرؼ لإلخراج التلفزيوين كالتسجيل -
موقػػػػع ) يػػػتم إعػػػداد بػػػرامج تلفزيونيػػػػة تربويػػػة يػػػتم عرضػػػها عػػػػرب القنػػػاة التلفزيونيػػػة العامػػػة بواقػػػػع أربػػػع سػػػاعات يف اليػػػـو  -

 (.1688سعودالعنزم، ادلنتدل التعليمي، 6د
 دراسات السابقةعاشرًا: ال

 / الدراسات العربية:1
( دكر التعلم الرقمي يف التنمية ادلهنية للمعلمُت كاليت ىدفت إىل معرفة انعكاس التعلم الرقمي 1686دراسة الشمرم)     

لرقمي يف على تدريس ادلعلم أثناء اخلدمة كدكرة يف التنمية ادلهنية للمعلمُت كمعرفة اذباىات ادلعلمُت ضلو استخداـ التعلم ا
العملية التعليمية، كاستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي، كاسفرت الدراسة عن النتائج التالية: أف التعلم الرقمي يعد أساسا 
فعاال يف ترسيخ ادلعلومات كالبيانات يف البيئات التعليمية كتثبيتها كاسًتجاعها، كأف ىناؾ مطلب أساس لالحتياجات 

ىات الًتبوية احلديثة، كأف اعداد ادلعلم من أىم العوامل اليت تساعد يف ربقيق النهضة الًتبوية، التدريبية للمعلمُت كفق االذبا
 ساعات يوميا كلكن ليس ألغراض حبثية تتعلق بادلادة الدراسية7كأف ادلعلمُت يستخدموف االنًتنت دبعدؿ 

( كىدفت إىل معرفة فاعلية استخداـ ادلواقع االلكًتكنية يف التنمية ادلهنية للمعلمُت بدكلة البحرين، 1684دراسة عبيد)     
كقد استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي، كظهر بالنتائج التالية: كجود تقدـ ملحوظ يف رغبة ادلعلمُت يف التنمية ادلهنية 

ب مع ادلعلمُت يف حالة توافر كسيلة اتصاؿ رمسية لتقدمي سبل الدعم كادلساندة عرب كتطوير الذات كإغلابية تواصل الطال
 موقع إلكًتكين لكل معلم
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( توظيف تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاؿ يف التنمية ادلهنية للمعلمُت منظور اقتصادم،كىدفت إىل 1688دراسة توين)    
اليت ؽلكن استخدامها يف التنمية ادلهنية للمعلمُت كما ادلنظور  معرفة ادلستحدثات التكنولوجية للمعلومات كاالتصاؿ

االقتصادم لتوظيفها يف التنمية ادلهنية للمعلمُت، كظهرت النتائج التالية: أف أىم مستحدثات تكنولوجيا ادلعلومات 
عتمد على االنًتنت، كأف كاالتصاؿ يف التنمية ادلهنية للمعلمُت ىي ادلؤسبرات عن بعد كالتدريب االلكًتكين كالتدريب ادل

 تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاؿ ذات مردكد اقتصادم يعود على ادلتدرب كادلتعلم باطلفاض تكلفة احلصوؿ على اخلدمة
( "تصور مقًتح إلنشاء مركز كطٍت للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية يف 1688دراسة الشهراين )    

يم ادلستمر" كىدفت الدراسة إىل التعرؼ على ماىية التنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية، ضوء فلسفة التعل
كالتعرؼ على كاقع التنمية ادلهنية للمعلمُت بالتعليم العاـ يف ادلملكة العربية السعودية،ككضع تصور مقًتح دلركز كطٍت 

لسعودية،كاتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي،ككاف من نتائج التصور ىو للتنمية ادلهنية للمعلمُت بادلملكة العربية ا
التوصل إىل اطلفاض مستول أداء معلمي التعليم العاـ كضعف سلرجات التعليم العاـ نتيجة اطلفاض مستول خرغلي كليات 

 الًتبية، مث كضع تصور مقًتح إلنشاء مركز كطٍت يف ضوء فلسفة التعليم ادلستمر. 
أظلوذجان لتطوير أعضاء ىيئة التدريس من خالؿ دراستو اليت ىدفت إىل التعرؼ على الواقع ( ـ1665راسة سالمة )د    

التقٍت لعضو ىيئة التدريس يف كلية ادلعلمُت بالرياض كاقًتاح أظلوذجا تقنيآ لتطويره، كقد استخدـ الباحث استبانة جلمع 
ف الواقع الراىن يف رلاؿ تقنية ادلعلومات كمستحدثات تكنولوجيا التعليم بيانات الدراسة، كأشارت نتائج الدراسة إىل ضع

ألعضاء ىيئة التدريس، كبناء على نتائج الدراسة كنتائج بعض الدراسات األخرل اقًتح الباحث أظلوذجاُ تقنيان لتطوير أداء 
 أعضاء ىيئة التدريس.

العديد من التجارب العادلية كالعربية يف رلاؿ تطوير أداء ـ( فقد ىدفت إىل إلقاء الضوء على 1662دراسة السميح)     
أعضاء ىيئة التدريس، كتقدمي مدخالن نظريان مرتبطان ببيئة التعليم العايل السعودم كتزكيد صانعي القرار يف اجلامعات 

احث ادلنهج السعودية دبجموعة من التوصيات لالستفادة منها يف تطوير كتنمية أعضاء ىيئة التدريس، كاستخدـ الب
الوصفي لتحقيق أىداؼ الدراسة كذلك بتحليل ذبارب دكؿ غربية كعربية يف رلاؿ التنمية ادلهنية، ككاف من أىم نتائج 
الدراسة عدـ كجود نظاـ للتطوير ادلهٍت يف غالبية اجلامعات السعودية كقد صمم الباحث أظلوذجا للتطوير ادلهٍت لعضو 

 ىيئة التدريس يف ىذه اجلامعات.
ىدفت إىل التعرؼ على أىم االذباىات العادلية كالعربية كاحمللية يف رلاؿ التنمية ادلهنية  ـ(1661دراسة السالوس )    

ألعضاء ىيئة التدريس اجلامعي، كمعرفة كاقع التنمية ادلهنية ألعضاء ىيئة التدريس اجلامعيُت يف مصر، كقد استخدمت 
ت الدراسة عن عدة نتائج منها: كجود قصور يف بعض جوانب التنمية ادلهنية يف الباحثة االستبانة جلمع البيانات، كأسفر 

الواقع الفعلي للجامعات ادلصرية، كقدمت الدراسة عدد من التجارب كاالذباىات العادلية كالعربية يف رلاؿ التنمية ادلهنية 
 ألعضاء ىيئة التدريس اجلامعي.
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 / الدراسات األجنبية:2
( كىدفت إىل إلقاء الضوء على إحدل التجارب الناجحة يف رلاؿ التنمية ادلهنية 1667)Luice Sauveدراسة      

للمعلمُت بكندا، حيث عرضت الدراسة لالذباىات احلديثة يف رلاؿ التنمية ادلهنية للمعلمُت من بعد باستخداـ تكنولوجيا 
اكة مع أربع مؤسسات فرانكفورية أخرل، ادلعلومات، كطورت التجربة من قبل جامعة كبيك دبونًتياؿ يف إطار الشر 

كتوصلت إىل نتائج منها: صلاح ذبربة تدريب ادلعلمُت من بعد لوصولو ألكرب عدد من ادلعلمُت يف ادلناطق النائية، كاختتمت 
ق الدراسة باقًتاحها كتوصيتها باالىتماـ بتشجيع ىذا األسلوب من أساليب التنمية ادلهنية للمعلمُت مع التخطيط ادلسب

 اجليد لربارلو.
( كمت تسجيل ىذا العمل يف إطار الشراكة األكربية بُت فرنسا كبلجيكا كاليوناف 8664) Jean Charleدراسة       

هبدؼ تطوير شبكات "مراسلوف إقليميوف للبيئة:" كتطوير الكفايات ادلهنية للمعلمُت دبجاؿ الًتبية البيئية، كقد مت تدريب 
ن خالؿ عدة أساليب منها كرش العمل ادلختلفة، كعرض موديوالت لنماذج اإلعداد األكىل ادلعلمُت أثناء اخلدمة م

كادلستمر دبجاؿ الًتبية البيئية يف الثالث دكؿ ادلشاركة، كندكات كحلقات توجيهية، كسيمنارات، كتدريبات على ادلمارسات 
 العملية على أرض الواقع.

اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة سابقة والدراسة الحالية: / أوجو االتفاق واالختَلف بين الدراسات ال3
يف االىتماـ بالتنمية ادلهنية للمعلمُت، كاختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بتبنيها للتصور مقًتح إلنشاء قناة 

 الصُت كماليزيا خربيت تلفزيونية سعودية للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ضوء
 عشرة: نتائج الدراسة إحدى

 الصين وماليزياضوء خبرتي تصور مقترح لقناة تلفزيونية للتنمية المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية في 
 أىداف التصور المقترح:   
 تغطية مساحة أكرب التغطيها الشبكة العنكبوتية. .8
 ادلعلمُت ادلتميزين باإلضافة للمشرفُت.تنمية مهنية للقائمُت بالدكرات حيث سيكوف كادر القناة من  .1
 كجود فرصة أخرل للربامج كالدكرات عرب حلقات اإلعادة. .7
 تكوين رلتمعات تعلم متطورة تقدـ خدمات فاعلة للمجتمع. .1
 إيصاؿ ادلستجدات يف رلاؿ التنمية ادلهنية بشكل سريع كسهل للمعلم. .2
ادلعلمُت ادلتميػزين كذكم اخلػربة كالكفػاءة العاليػة شلػا يػؤدم استقطاب رلموعة متميزة للعمل كالتدريب داخل القناة من  .3

 إىل تنميتهم مهنيان.
 مواكبة التطور ادلعريف كالتكنولوجي يف استخداـ كل كسيلة جديدة خلدمة ادلعلم. .4
 .نقل الدركس النموذجية كادلؤسبرات كاللقاءات كالندكات ادلعقودة بشأف ادلعلم كالتعليم5

 مستمر على ما يستجد يف اجملاؿ الًتبوم.اطالع ادلعلم بشكل .6
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 تدريب قبل اخلدمة على بعض الكفايات األساسية دلن مل يلتحق بسلم التدريس بعد. .86
 مبررات التصور المقترح:

 ال يوجد حىت اليـو قناة تلفزيونية سعودية موجهة ربديدان خلدمة ادلعلمُت. .8
 صعوبة تغطية الشبكة العنكبوتية جلميع ادلناطق. .1
 ارات متعددة أماـ ادلعلم للتنمية ادلهنية ما بُت شبكات كقنوات.كضع خي .7
 فرصة كبَتة عرب القناة إلعادة الربامج يف أكقات سلتلفة يتسٌت للجميع إدراكها. .1
 حل مشكلة عزكؼ بعض التخصصات عن حضور الدكرات كىو تعطيل عملهم ادلدرسي. .2
 ت.استيعاب األعداد ادلطلوب تدريبها من ادلعلمُت كادلعلما .3
 ضخامة رلتمع ادلعلمُت كادلعلمات فوزارة التعليم تعد من أكثر القطاعات احلكومية من حيث عدد موظفيها. .4
معارضة بعض مديرم ادلدارس خركج ادلعلمُت من ادلدرسة لاللتحاؽ بالربامج التدريبية لعدـ كجود من ػلل زللهم يف  .5

 العمل.
 كاذلجر بعيد عن مراكز التدريب.صعوبة التنمية ادلهنية دلن يعملوف يف القرل  .6
 فرضيات التصور المقترح:  

 تأسيس مركز للقناة تشرؼ عليو كزارة التعليم. .8
 ميزانية تشغيلية. .1
 اختيار الكوادر القيادية كالفنية كاإلدارية اليت تطلبها القناة. .7
 كضع خطة متكاملة لتنفيذ الربامج اليت تتبناىا القناة كزلتول الربامج. .1

 تطبيق التصور المقترح:متطلبات 
متطلبات تنظيمية: إنشاء مركز رئيسي للقناة يف العاصمة الرياض كمراكز فرعية يف كافة مناطق ادلملكة تشرؼ عليها  .8

 كزارة التعليم.
 متطلبات بشرية: رللس القناة برئاسة رئيس اجمللس األعلى لسياسة التعليم يف ادلملكة كعضوية رلموعة من الوزراء. .1
 الية كمادية )جوائز التميز زللية كإقليمية كعادلية(.متطلبات م .7
متطلبات تشريعية: أف تكوف القناة ربت إشراؼ كامل من كزارة التعليم، من حيث اخلطة كادلادة ادلطركحة كاختيار  .1

 الكوادر كالضيوؼ كنوعية الربامج كالتايل:
 .عقد شراكة بُت كزارة الًتبية كالتعليم ككزارة الثقافة كاإلعالـ 
 .القسم ادلسؤكؿ ادلباشر يف الوزارة عن القناة قسم العالقات العامة كاإلعالـ 
 .تصريح بإطالؽ القناة ضمن باقة القنوات السعودية يتوافق مع األحكاـ الشرعية كالتقاليد ادلتبعة يف البلد 
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 معوقات التصور المقترح وطرق التغلب عليها:
قنػػوات: كؽلكػػن التغلػػب علػػى ذلػػك بوضػػع رابػػط للقنػػاة علػػى اليوتيػػوب عػػدـ رغبػػة الػػبعض أك اسػػتثقالو للجلػػوس أمػػاـ ال .8

حيث يوجد اآلف قنوات على اليوتيوب لكل قناة، كيكوف الرابط مباشر تشرؼ عليو القناة األساسػية كؽلكػن احلصػوؿ 
 عليو كإرسالو لألجهزة الذكية.

نػػاة مػػن فكػػرة مسػػاندة إثرائيػػة إىل فكػػره معػػوؽ كيفيػػة إثبػػات ادلعلػػم حضػػوره للػػدكرة: كحبػػل ىػػذا ادلعػػوؽ تنتقػػل فكػػرة الق .1
أساسيو، كؽلكن ذلك عن طريق كضع اختبارات تقييم بعد كل دكرة فإذا أجاد ادلهارات عػرب االختبػار يعطػى الشػهادة 
كيدؿ على استفادتو من القناة، كأيضػا يكػوف ىنػاؾ تواصػل عػرب اذلػاتف مسػجل كقػد ربػل بطريقػة اشػًتاؾ للقنػاة لكػل 

 ًتاؾ كم ادلدة اليت مكث فيها ادلعلم على القناة.معلم يكوف ضمن االش
 مكونات التصور المقترح:

البد للقناة من رؤية كرسالة ربققها مث تربطها بادلخرجات ادلنسجمة مع أىداؼ التنمية ادلهنية  فلسفة القناة: (8
 للمعلمُت.

 ادلعلم ظلوذج الًتقي ادلستمر. الرؤية:*
 مهنيان كبشكل مستمر يف ظل احتياجاتو كمواكبة كل جديد يف اجملاؿ ادلعريف كالتقٍت.نسعى لتطوير كترقية ادلعلم الرسالة: *

 ػلسن بالوزارة التعريف بالقناة جلميع أفراد اجملتمع مستخدمة كسائل اإلعالـ ادلتاحة. اإلعَلن عن القناة: (2
َت القناة، كمراجعة كضع خطة متكاملة اسًتاتيجية قابلة للمركنة ربوم جدكلة متكاملة لس خطة استراتيجية: (7

ىذه اخلطة كل عاـ كإضافة التغيَت ادلناسب كالذم ؼلدـ ادلعلمُت مهنيان، كما تتضمن اخلطة معايَت الًتشيح 
للعاملُت بالقناة من مشرفُت كمعلمُت من كفاءة كخربة كقدكة كإدلاـ خبصائص مناسبة لإلعالـ، كذلك غلدر أف 

 ربتوم اخلطة على مؤشرات النجاح.
 توفَت ميزانية كسبويل عايل للقناة بإشراؼ كزارة التعليم كبالتعاقد مع ثالث شركات كربل. ويل:/ التم1 

 .شركة االتصاالت السعودية 
 .شركة الراجحي ادلصرفية لالستثمار 
 .شركة عبد اللطيف مجيل احملدكدة 

 / التنظيم:                                             5
  ح القناة، يتضمن ادلكاف مبٌت كزارم على درجة عالية من التميز كمهيأ دبا ؼلدـ احتياجات ربديد مكاف كزمن افتتا

 القناة.
  شخص. 76ترشيح مدير عاـ القناة كنائبُت للمدير ككادر إدارم ال يقل عن 
 ادلواد التدريبية كالتجهيزات التكنولوجية. إعداد 
 .ربديد الكادر الفٍت للقناة 
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 إلقامة رللس إدارة القناة برئاسة رئيس اجمللس األعلى لسياسة التعليم يف ادلملكة  ربديد ثالثة لقاءات سنوية
 كعضوية كالن من:  

 .كزير ادلالية عضوان 
 .كزير اخلدمة ادلدنية عضوان 
 .كزير التعليم عضوان 
 .كزير العمل عضوان 
 .رئيس ادلؤسسة العامة لتعليم الفٍت كالتدريب التقٍت عضوان 
  أمينا للمجلس كمقرران.مدير عاـ ادلركز 
  7  القناة.إدارة من رؤساء الشركات اخلاصة الكربل لعضوية رللس 
 .نائبُت للمدير العاـ 
  مشرؼ تربوم من كافة أضلاء ادلملكة ككذلك كادر من ادلعلمُت ذكم  26ترشيح كادر للعمل بالقناة ال يقل عن

 معلم من كافة أضلاء ادلملكة. 26الكفاءة ال يقل عن 
 ادر جديد كل عاـ سواء من ادلشرفُت أك ادلعلمُت شلن يرغبوف يف العمل يف القناة أك شلن تستقطبهم الوزارة من تبٍت ك

 الكفاءات.
 .توزيع ادلهاـ كادلسؤكليات على اذليئة اإلدارية كالعاملُت بالقناة كيكوف التوزيع منسجم مع قدرات العاملُت كمؤىالهتم 
 نمية المهنية:/ تغطية القناة لجميع مجاالت الت6
كتكوف تغطيتو يف اليـو األكؿ كػلدد لو ادلختصُت يف ذلك، كيفضل أف يكوف فيو  المجال التربوي المهني العام:  .8

 االجتماعات العامة، كتقدـ برامج توعوية للمعلمُت.
ينقل يف ىذا كؼلصص لو اليـو الثاين من األسبوع كػلدد لو ادلختصُت كادلهتمُت فيو، ك  المجال التربوي الثقافي:  .1

 اليـو ادلؤسبرات كالندكات العلمية اخلاصة بالتنمية ادلهنية للمعلمُت كتكوف التغطية مباشره كىو األفضل أك مسجلو.
كتكوف تغطيتو يف اليـو الثالث كػلدد لو ادلختصُت كادلهتمُت فيو، كينقل يف ىذا اليـو الدكرات  المجال التخصصي: .7

 امة يف ادلراكز إما مباشر كىو األفضل كإما تسجيل غَت مباشر.التدريبية كاحلصص النموذجية ادلق
 كتكوف تغطيتو يف اليـو الرابع من األسبوع كػلدد لو ادلختصُت يف اجملاؿ اإلدارم.: المجال اإلداري .1
كتكوف تغطيتو يف اليـو اخلامس من األسبوع كػلدد لو ادلختصُت فيو، كيرشح لو برنامج بعنواف  المجال الشخصي:  .2

ضة معلم( يسلط فيو الضوء على قصص الناجحُت كادلتميزين من ادلعلمُت باستضافتهم لنقل خرباهتم كذبارهبم كيف )هن
 ىذا الًتبية)بالقدكة( الذم قد يقع لو من األثر ماال تفعلو آالؼ الدكرات.
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برنامج بعنواف  كتكوف تغطيتو يف اليـو السادس من األسبوع كػلدد لو ادلختصُت، كيرشح لو المجال االجتماعي: .3
)رلالس اآلباء كاألبناء( يستضاؼ فيو أكلياء األمور كالطالب لتقدمي التغذية الراجعة للمعلمُت، كقد يوجد يف النهر 

 ماال يوجد يف البحر.
كىو اجملاؿ األخالقي تغطيتو يف اليـو السادس كيرشح لو برنامج دبسمى )أكادؽلية القيم( فاحلاجة  المجال القيمي:  .4

بقيم ادلعلم مهم كاحلاجة لتحويلها لربامج كمشركعات أكثر أعلية، كيقدـ فيها يف كل لقاء رلموعة من القيم للنهوض 
 ادلهمة كاإلخالص كاإلتقاف كالقدكة كغَتىا، كيستضاؼ فيها علماء األمة كقدكاهتا الكبار.

يتوىل فريق من ادلختصُت عملية التقومي جلميع عناصر كمهاـ القناة هبدؼ التأكد  / تقويم فاعلية القناة وقياس أثرىا:7
 من مدل فاعليتها كمعرفة مدل ربقيقها ألىدافها كربديد ادلشكالت كالعقبات اليت تواجهها مث حلها.

 اثنتي عشرة: توصيات الدراسة 
ور مقًتح إلنشاء قناة تلفزيونية سعودية للتنمية يف ختاـ ىذه الدراسة، كمن خالؿ ما توصلت الباحثة إليو من بناء تص

 ادلهنية للمعلمُت يف ضوء ذبربة الصُت كماليزيا، فإهنا توصي دبا يلي:
الصُت خربيت النظر يف إمكانية تبٍت" التصور ادلقًتح إلنشاء قناة تلفزيونية سعودية للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ضوء   .8

 عن سياسة التعليم كإعداد ادلعلم يف ادلملكة العربية السعودية. كماليزيا" من قبل اجلهات ادلسؤكلة
إجراء دراسات )ماجستَت كدكتوراه( من قبل اجلامعات كحبوث إجرائية من قبل مكاتب اإلشراؼ الًتبوم تعٌت بوضع   .1

 حلديثة.الًتبوية ا كاخلربات العادلية االسًتاتيجيات كاخلطط التنفيذية لربامج إعداد ادلعلم كفق االذباىات
 التنويع يف برامج التنمية ادلهنية للمعلمُت، كمواكبة االذباىات الًتبوية العادلية احلديثة خاصة التقنية منها. .7
كضع خطة اسًتاتيجية متكاملة سنوية لربامج التنمية ادلهنية للمعلمُت تستهدؼ التجديد، كالتنويع، كمواكبة  .1

 ت العصر.احلديثة كمتطلبا كاخلربات العادلية االذباىات
اعتماد دراسات دكرية شاملة دلراجعة كاقع كأثر برامج التنمية ادلهنية للمعلمُت، كتطوير اإلغلايب منها، كتعديل ما ػلتاج  .2

 الًتبوية احلديثة. كاخلربات العادلية إىل تعديل كفق االذباىات
 المراجع العربية:

رللة كلية التنمية ادلهنية للمعلمُت منظور اقتصادم، (. توظيف تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاؿ يف 1688توين، ناصر)
 868-116(، ص ص72)7، الًتبية

  21-71(، ص ص76، )رللة الًتبية ـ(. سبهُت مهنة التعليم يف شللكة البحرين،1686احلداد، يسرل ) 
، كلية 81، الًتبية العربيةرللة مستقبل  حسيٍت، صالح الدين زلمد)د.ت(. التنمية ادلهنية دلعلمي التعليم الثانوم العاـ، 

 .117-766الًتبية، جامعة بنها، ص ص
(. تقومي برامج مركز التدريب بالرئاسة العامة لتعليم البنات يف مكة ادلكرمة كجدة من كجهة نظر 1668ركاس، فائزه أمحد )

 ، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل.رسالة ماجستَت غَت منشورةادلدربات كادلتدربات، 
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(. تطوير ادلعلم يف ظل ذبارب الدكؿ األجنبية، متاح على شبكة األنًتانت على ادلوقع التايل: 1681، عبد اهلل)الزىراين 
http://im34.gulfup.com/YNQlF.jpeg  

مصر،  ،رللة الثقافة كالتنمية(. التنمية ادلهنية لعضو ىيئة التدريس اجلامعي يف مصر.دراسة ميدانية. 1661السالوس، مٌت) 
 .871- 886(، ص ص 88)

،  مؤسبر التنمية ادلهنية ادلستدامة للمعلم العريب سكراف، زلمد زلمد)د.ت(. طريق التنمية ادلهنية ادلستمرة للمعلم العريب، 
، صصكلية ال  .36-37ًتبية، الفيـو

ـ(. ظلوذج تقٍت لتطوير أعضاء ىيئة التدريس يف رلاؿ مستحدثات تكنولوجيا ادلعلومات كالتعليم يف  1665سالمة، جابر) 
يف ضوء الواقع كنتائج بعض الدراسات، -كلية الرياض ظلوذجا-كليات ادلعلمُت بادلملكة العربية السعودية

 .http://faculty.ksu.edu.sa/74238/default.aspx 11/4/1688اسًتجع بتاريخ 
(. تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس باجلامعات السعودية يف ضوء خربات الدكؿ الغربية 1662السميح، عبد احملسن) 

- 154(، ص ص 82ارنة كاإلدارة التعليمية: القاىرة. العدد)اجلمعية العربية للًتبية ادلق. رللة الًتبيةكالعربية. 
155. 

 .رللة تعليم اجلماىَت(. الًتبية ادلستمرة يف عامل عريب متغَت.1661السنبل، عبد العزيز بن عبد اهلل) 
(. تصور مقًتح إلنشاء مركز كطٍت للتنمية ادلهنية للمعلمُت يف ادلملكة يف ضوء فلسفة 1688الشهراين، على معجب) 

-148، كزارة الًتبية كالتعليم/ادلملكة العربية السعودية، ص ص88ع رللة رابطة الًتبية احلديثة،التعليم ادلستمر، 
782. 

(، 4)، اجمللة العربية للعلـو الًتبوية كالنفسيةي يف التنمية ادلهنية للمعلمُت، (. دكر التعلم الرقم1686الشمرم، ثاين حسُت)
 11_ 12ص ص 

 .37-17ص ص ،رللة تعليم اجلماىَت (. التنمية ادلهنية دلعلمي الكبار تصور مقًتح،1662محدم عبد العزيز) ،الصباغ 
 ، عماف: دار اإلسراء للنشر كالتوزيع.8.طاسًتاتيجيات التعلم كالتعليم الفعاؿ(. 1663صالح، مسَت يونس. ) 
، دكرية التطوير الًتبوم (. التنمية ادلهنية للمعلمُت مدخل جديد ضلو اصالح التعليم،1686ضحاكم؛ موسى زلمد)  

 .32-37(، سلطنة عماف، ص ص23)
 رللة ادلعرفة.(. ظلاذج عادلية، 8177عبد احلافظ؛ حسٍت) 
 .رسالة دكتوراه )غَت منشورة(ادلهنية للمعلم أثناء اخلدمة،  عبد احلميد؛ امحد ربيع)د.ت(. التنمية 

دراسات عربية يف  (. فاعلية استخداـ ادلواقع اإللكًتكنية يف التنمية ادلهنية للمعلمُت بدكلة البحرين.1684عبيد، زلمد)
 141-134ص ص الًتبية كعلم النفس،

، رللة أعلملألقساـ األكادؽلية للمكتبات كادلعلومات،  (. البحث عن االعتماد كاجلودة8115عبد اذلادم، زلمد فتحي) 
 .867-846ص ص

http://im34.gulfup.com/YNQlF.jpeg
http://im34.gulfup.com/YNQlF.jpeg
http://faculty.ksu.edu.sa/74238/default.aspx
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رللة الًتبية (. ادلوجهات الفكرية لنظاـ إعداد ادلعلم كمدل توافقها مع أدكاره ادلستجدة. 1667عيد، يوسف سيد ) 
 ، السنة احلادية عشر.كالتنمية

(. فاعلية برنامج تدرييب قائم على اسًتاتيجية التدريس يف تنمية ادلهارات التدريسية كاالذباه 1682الكلثمة، محد مرضي) 
(، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل، 8)1، اجمللة الًتبوية الدكلية ادلتخصصة ضلو مهنة التدريس دلواد الًتبية اإلسالمية،

 .875-863ص ص
كرقة عمل قدمت يف اللقاء السنوم برنامج إعداد ادلعلمُت بُت اجلمود كالتطوير،  (.1686عزيز)ادلنيع، منيع عبد ال 

تطويرالتعليم: رؤل كظلاذج كمتطلبات، جامعة اخلامس عش للجمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية)جسنت("
 .366-268ادللك سعود، الرياض، ص ص

ة دلعلمي التعليم قبل اجلامعي بُت النظرية كادلمارسة، رللة البحث . أبعاد التنمية ادلهني(2222)زلركس، زلمد
 41(، ص8)8الًتبوم،

saud -http://drموقع الدكتور سعود العنزم
a.com/vb/printthread.php?t=75418&pp=10&page. 
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ف  رح لت  ت  صور مق  وي   seesawت  رب  راف  الت  ش  ي  الإ 
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 الملخص:
معوقات اإلشراف الًتبوي يف  وفق ، يف اإلشراف الًتبوي seesawبرنامج  لتفعيلتقدمي تصور مقًتح الدراسة  ىدفت
وجهات النظر حول درجة ادلعوقات حسب النوع،  والتخصص،   يفوجهة نظر ادلشرفني الًتبويني،والفروق  منجدة  مدينة

 مدينةمعوقات اإلشراف الًتبوي يف  درجةادلعلومات حول  كأداة جلمع  الستبيانوا، واستخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج،   ، وقدومشرفة مشرف( 13عينة الدراسة ) بلغتوجهة نظر ادلشرفني الًتبويني، و  منجدة 

مدينة معوقات اإلشراف الًتبوي يف  ،  درجةيف اإلشراف الًتبوي seesaw برنامجتصور مقًتح لتفعيل  بناء من أمهها:
درجة ادلعوقات اإلدارية لإلشراف الًتبوي   ، %14.63من وجهة نظر ادلشرفني الًتبويني كانت كبرية بنسبة تأييدجدة 

معوقات االتصال والتواصل يف اإلشراف الًتبوي   ، درجة%25.08كانت يف ادلرتبة األوىل بدرجة كبرية وبنسبة تأييد 
 %.18.12ة الثانية بدرجة كبرية وبنسبة تأييد كانت يف ادلرتب

 اإلشراف الًتبوي  - seesawرنامج ب الكلمات المفتاحية:
ABSTRACT 

The current study aimed to present a proposed perspective for activating the 

Seesaw program in the educational supervision in the light of the obstacles encountered 

in the city of Jeddah from the viewpoints of the educational supervisors and the 

differences in viewpoints on the degree of obstacles (type and specialization). The 

researcher made use of the descriptive method and a questionnaire was adopted as an 

instrument for collecting the target data about the degree of supervision obstacles. The 

participants of the study were (31) supervisors (male and female). The results of the 

study were as follows: developing a proposed perspective for activating the SEESAW 

program in educational supervision, the degree of educational supervision obstacles in 

Saudi Arabia from the viewpoints of supervisors was high (76.41%), the degree of 

administrative obstacles of the educational supervision came first and was high 

(80.52%) and the degree of communication obstacles in educational supervision came 

second and was high (83.27)% . 

Keywords: seesaw Program, Educational Supervision 
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 المقدمة:
اإلشراف الًتبوي من األركان الرئيسة والفاعلة يف أي نظام تعليمي ألنو يسهم يف تشخيص واقع العملية  يعد

وتلبية احتياجات  بالًتبوية، من حيث ادلدخالت والعمليات وادلخرجات، ويعمل على ربسينو، وتطويره، دبا يتناس
يتالءم والتطورات احلديثة يف اجملاالت  الفنية واإلدارية، ودبا ومتطلبات اجملتمع للنهوض دبستوى العملية الًتبوية من الناحيتني

دوريها بفاعلية من أجل ربقيق  الًتبوي لتؤدي الًتبوية، وذلك من أجل النهوض بادلؤسسة ادلدرسية كوحدة أساسية للتطوير
 (.8: 8530)ضبدان،  رسالتها وفق األىداف الًتبوية ادلخططة

شرافية، ليواكب التغريات يف رلال تكنولوجيا تطوير مناذجو وعملياتو وأساليبو اإل ادلشرف الًتبوي حباجة إىل وأصبح
على العملية التعليمية الًتبوية وأثرت فيها، وأصبح إتقان ادلشرف الًتبوي وادلعلمات  ستاليت انعك االتصاالت وادلعلومات،

 (.6: 8530)ضبدان،  ياً يف العصر الرقميمهارات ادلعلوماتية والتعامل مع ادلستحدثات التكنولوجية مطلباً أساس
الصور  باستخدامتعلموه  ماومشاركة ، ن ادلعلمني طالهبم من إنشاءك  مي، زلفظة رقمية للطالب يعد Seesaw وتطبيق

مع زمالئهم وأولياء أمورىم ومعلميهم يف مكان عمل ، والروابط PDFومقاطع الفيديو والرسومات والنصوص وملفات 
 (.Murphy ،8531) ادلعلميتم مشاركة أي شيء بدون موافقة  والواحد، 

أن التطبيق يف األساس يهدف لتشارك ادلعارف وادلعلومات يف أشكال سلتلفة بني الطالب وادلعلمني وأولياء  ومع
وتقدمي  ف معوقات اإلشراف،ر  ع  لت    اسةاألمور، إال أنو ميكن توظيفو بشكل فاعل يف اإلشراف الًتبوي، وجاءت ىذه الدر 

 يف اإلشراف الًتبوي. seesawمقًتح لتفعيل برنامج  تصور
 الدراسة:  مشكلة

دمج التكنولوجيا يف قضايا التعليم من طرق  يتسارعالتسارع التكنولوجي الذي يشهده العامل يف صبيع اجملاالت،  مع
تدريس وإدارة تربوية، ويعد لذلك العديد من ادلنصات والتطبيقات منها ادلتخصص يف رلال زلدد ومنها العام، ويعد 

يف اإلشراف الًتبوي   seesawبرنامج توظيف ة، ومن مي  اذلامة يف العملية التعليمية التعل ألموراإلشراف الًتبوي من ا
يف اإلشراف الًتبوي، وخاصة بأن الربنامج يتمتع بالعديد من ادلميزات السهلة وذات قيمة كبرية  وتصور مقًتح لتفعيلضع بو 

 ورلدية يف اإلشراف الًتبوي.
 مشكلة الدارسة يف السؤال التايل: وتتحدد

 "الًتبوي؟يف اإلشراف  seesawلتفعيل برنامج  ادلقًتح تصور"ما ال
 : نيالتالي سؤالنيمنو ال ويتفرع

 جدة من وجهة نظر ادلشرفني الًتبويني؟ مدينةمعوقات اإلشراف الًتبوي يف  ( ما3
 الًتبوي؟يف اإلشراف  seesawلتفعيل برنامج  ادلقًتح تصوربنية وتصميم ال ( ما8

 الدراسة:  هدفا
 معوقات اإلشراف الًتبوي يف مدينة جدة. ( تعرف3     
 يف اإلشراف الًتبوي. seesawتصور مقًتح لتفعيل برنامج  ( وضع8     
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 الدراسة:  أهمية 
 يف اإلشراف الًتبوي يف حدود علم الباحثة. seesawسة األوىل يف التعامل مع برنامج راالد ( تعد3
 ادلشرفني الًتبويني يف تبادل وتشارك ادلعلومات مع ادلعلمني واجلهات ذات العالقة.   ( تفيد8
 عملية تلقي خدمة اإلشراف الًتبوي للمعلمني يف أي وقت. ( تسهل1
 على تبادل اخلربات بني ادلعلمني وادلشرفني الًتبويني بشكل أوسع وأسرع. ( تعمل6  
 الدراسة:  حدود 

 تصور مقًتح يف تفعيل برنامج  تقدمي علىادلوضوعي: اقتصرت الدراسة احلالية  (احلد3
Seesaw اإلشراف الًتبوي. يف 

 دبدينة جدة. التعليم إدارة ادلؤسسي: (احلد8
 العربية السعودية ادلملكةجدة يف  مدينة ادلكاين: (احلد1
 البشري: ادلشرفون الًتبويون. (احلد6

 .8532الزماين: العام  احلد (1
 الدراسة:  مفاهيم
 :seesawبرنامج 

بأنو أحد تطبيقات الويب الرقمية وميكن استخدامو من خالل احلاسب اآليل أو : seesawالباحثة برنامج  هتعرف
 تشارك ادلعلومات وادلعارف بني الطالب وزمالئهم من جهة وبني الطالب هبدفاذلواتف الذكية ضمن تطبيقات خاصة، 

سلتلفة من تصميمهم ومعلمني وأولياء أمورىم من جهة أخرى، ويستطيع الطالب التعبري عن ىذه ادلعلومات بأشكال 
 اخلاص.

 اإلشراف التربوي:
العملية اليت هتدف إىل ربسني وتطوير العمل الًتبوي والتعليمي من خالل إدخال  الباحثة اإلشراف التربوي بأنه: تعرفه

 على أداء صبيع مكونات العمل التعليمي. تانالتحسي
 الدراسات السابقة:

تعرف درجة استخدام ادلشرفني الًتبويني لإلنًتنت يف اإلشراف ىدفت ( 51١2دراسة )السوالمة والقطيش،  -١
االلكًتوين يف مديريات الًتبية والتعليم يف زلافظة ادلفرق باألردن وعالقتو دبتغريات اجلنس واخلربة وادلبحث الذي يشرف 

مشرفا ومشرفة،  ( 60ولتحقيق ذلك،  استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من ) عليو
( فقرة،  كما مت التحقق من صدق األداة وثباهتا،  وأظهرت النتائج أن درجة  18وطبق عليهم استبانة مكونة من ) 

استخدام ادلشرفني الًتبويني لإلنًتنت كانت بدرجة قليلة،  كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة 
لصاحل الذكور،  وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة  للنوعنًتنت تعزى استخدام ادلشرفني الًتبويني لإل

استخدام ادلشرفني الًتبويني لإلنًتنت تعزي دلتغريي اخلربة وادلبحث الذي يشرف عليو،  وكانت أبرز التوصيات ضرورة 
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ستخدام اإلنًتنت للتوجو ضلو تطبيق العمل على تطوير اإلشراف الًتبوي بإدخال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال وخاصة ا
 اإلشراف اإللكًتوين يف الواقع الًتبوي والتعليمي.

عرف صعوبات تطبيق اإلشراف اإللكًتوين على الطلبة ادلعلمني بكلية الًتبية تىدفت ( 51١2دارسة )خلف اهلل،  -5
الباحث ادلنهج الوصفي،   واستخدم يف جامعة األقصى بغزة، ووضع تصور مقًتح لتطبيق اإلشراف اإللكًتوين بفاعلية، 

( مشرفاً،  وىم العاملون يف قسم اإلشراف الًتبوي خبان 385مستعينا باالستبانة كأداة لدراستو،  واليت طبقت على )
على نسبة  يونس،  وكان من أىم نتائج الدراسة أن أكثر الصعوبات ذلا عالقة باجلانب اإلداري يف اجلامعة حيث حصل

%( مث تليها ما ذلا عالقة 11.81%(،  ويليها الصعوبات ذات العالقة بالطلبة ادلعلمني ومقدارىا )28.44مقدارىا )
%(،  وتقدم الباحث بتصور مقًتح لتطبيق اإلشراف اإللكًتوين كان من أىم 14.84بادلشرفني الًتبويني ومقدارىا ) 

ىل جانب تصميم مدونات إلكًتونية خاصة بكل زلاوره تصميم برنامج تسجيل زلوسب إلدارة مهام اإلشراف الًتبوي،  إ
من الطلبة وادلشرفني الًتبويني،  وكانت أبرز التوصيات العمل على تصميم برنامج خاص باإلشراف الًتبوي اإللكًتوين،  

صل حيتوي كل ما يلزم عملية اإلشراف من تسجيل الكًتوين للطلبة ادلعلمني،  وتقييم الكًتوين،  وأدلة الكًتونية،  وتوا
 متزامن وغري متزامن،  وملفات إصلاز الكًتونية وغريىا.

 ( 51١٣دارسة )القاسم،  -٣
عرف واقع استخدام اإلشراف اإللكًتوين يف ادلدارس احلكومية من وجهة نظر ادلشرفني الًتبويني يف مشال الضفة تاستهدفت 

( مشرفا 866لي وتكون رلتمع الدراسة من )الغربية ولتحقيق ىدف الدراسة،  استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحلي
ومشرفة،  و شبانية من رؤساء أقسام اإلشراف موزعني على مديريات الًتبية والتعليم مشال الضفة الغربية،  ولتحقيق غرض 

ن الدارسة استخدمت الباحثة أدوات نوعية وكمية وىي ادلقابلة لرؤساء األقسام واالستبانة جملتمع الدراسة،  وقد تبني م
نتائج ربليل البيانات أن ىنالك توافقا كبريا يف استجابات ادلبحوثني حول استخدام اإلشراف اإللكًتوين يف عملهم اليومي 

%( وأن توظيف التكنولوجيا يف التعليم واإلشراف أمر ضروري جدا كونو مطلبا من 13.65حيث بلغت الدرجة الكلية )
تكنولوجيا يف العمل اإلشرايف والتعليمي. وأما ادلعيقات اليت تعًتض عملية مطالب الوزارة وسعيها احلثيث إىل إدخال ال

اإلشراف اإللكًتوين فهي البنية التحتية كالنقص يف أجهزة احلاسوب، وضعف شبكة اإلنًتنت ووجود معيقات بشرية 
 تتضمن رفض اجليل القدمي من ادلعلمني وادلشرفني لفكرة اإلشراف اإللكًتوين.

الباحثة ضرورة دراسة إمكانية توظيف التكنولوجيا يف عمليات اإلشراف الفنية واإلرشادية وليس فقط  ومن أىم توصيات
االتصال والتواصل، والعمل على بناء بنية ربتية إلكًتونية تكون قاعدة للعمل اإلشرايف اإللكًتوين من خالل ربط ادلدارس 

 يب لكافة ادلشرفني وادلعلمني وتفعيل سلتربات احلاسوب يف ادلدارس.وادلديريات والوزارة بشبكة اإلنًتنت وتوفري أجهزة حواس
ىدفت تعرف دور الشبكة العنكبوتية يف تفعيل األساليب اإلشرافية الًتبوية من وجهة ( 51١5دراسة )سمعان،   -2

ادلنهج الوصفي،  وبلغت نظر ادلشرفني الًتبويني وادلعلمني دبدارس وكالة الغوث يف زلافظات غزة،  وقد استخدم الباحث 
( معلماً ومعلمة مت اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية،  ولتحقيق أىداف  104( مشرفا ومشرفة،  و)  16عينة الدراسة ) 

الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة جلمع البيانات وقد كشفت الدراسة عن األمهية الكبرية اليت ربتلها الشبكة العنكبوتية 
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الًتبويني وادلعلمني،  وضرورة االستفادة من أدواهتا يف عملية اإلشراف الًتبوي،  كما أثبتت أن الشبكة لدى ادلشرفني 
العنكبوتية تساعد على سرعة الوصول للنشرات واحملاضرات الًتبوية،  وتنويع مصادر ادلعرفة من خالل ادلواقع الًتبوية،  

ة ما زال متوسطة إىل ىذا الوقت يف عملية اإلشراف الًتبوي وبينت وأظهرت الدراسة أن استخدام أدوات الشبكة العنكبوتي
 من أكرب ادلعيقات. دالدراسة أن قلة ادلخصصات ادلالية الالزمة لتنفيذ األساليب اإلشرافية من خالل الشبكة العنكبوتية تع

رلال استخدام مهارات احلاسوب  وكان من أبرز توصيات الدراسة ضرورة العمل على تأىيل ادلشرفني الًتبويني وادلعلمني يف
على توظيف أدوات الشبكة العنكبوتية يف األساليب  وربفيزىم والشبكة العنكبوتية من أجل امتالك ادلهارات األساسية،

 اإلشرافية، وتوفري البنية التحتية ادلالئمة لتوظيف أداوت الشبكة العنكبوتية يف عملية اإلشراف الًتبوي. 
ىدفت كشف عن درجة أمهية اإلشراف الًتبوي اإللكًتوين ودرجة معوقات استخدامو ( 51١5دراسة )البلوي،   -2

أىداف  يف األساليب اإلشرافية من وجهة نظر ادلشرفات الًتبويات ومعلمات الرياضيات دبنطقة تبوك بالسعودية،  ولتحقيق
(  363جملتمع األصلي للدارسة وبلغت ) الدراسة استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي ادلسحي،  وقد مثلت عينة الدراسة ا

( معلمة رياضيات يف ادلدارس الثانوية احلكومية للبنات دبنطقة تبوك للعام الدراسي  315مشرفة تربوية و) 
( فقرة موزعة على 08( ولإلجابة عن أسئلة الدراسة مت بناء استبانة يف ضوء مقياس ليكرت مشلت )8538/8533)

جة أمهية اإلشراف الًتبوي اإللكًتوين،  واجملال الثاين درجة معوقات استخدام اإلشراف الًتبوي رلالني رئيسني:  األول در 
اإللكًتوين،  وتوصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أبرزىا أن درجة أمهية اإلشراف الًتبوي اإللكًتوين كانت درجة 

 ساليب اإلشرافية كانت درجة عالية أيضا.عالية،  كما أن درجة معوقات استخدام اإلشراف اإللكًتوين يف األ
 االستفادة من الدراسات السابقة:

 الدراسات السابقة عن  إثراء جوانب اإلطار النظري للدراسة احلالية واالستفادة من ادلعلومات اليت مت عرضها يف
 تعًتض تطبيقو. ة وأىدافو ومتطلبات تطبيقو وادلعيقات اليتتاإلشراف اإللكًتوين وأمهي

 .اختيار منهج الدراسة ادلستخدم، واإلفادة من اخلطوات البحثية يف ضوء ادلنهجية ادلعتمدة 
 .اختيار العينة ادلناسبة، واألداة ادلالئمة ذلذه الدراسة وربديد األساليب اإلحصائية ادلناسبة 
  تتناسب مع موضوع  الفقرات اليتتصميم أداة الدراسة ادلتمثلة باالستبانة وذلك باختيار اجملاالت ادلالئمة، وانتقاء

 الدراسة، وكيفية صياغتها لغوية، وتنسيقها حبيث تصبح جاىزة للتطبيق.
 اإلطار النظري:

 اإلشراف اإللكتروني: مفهوم: أوالا 
تعريفاً  ةد الباحثذبباالطالع على األدبيات الًتبوية اليت اىتمت باإلشراف الًتبوي ومناذجو وأساليبو احلديثة مل 

اإلشراف اإللكًتوين حلداثة طرحو يف البيئة الًتبوية فهو من ادلستحدثات التكنولوجية احلديثة ومن  فهوممتفقاً عليو دلواحداً 
 ىذه التعريفات:
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"ىو أسلوب إشرايف ميكن من خاللو تقدمي الربامج التدريبية واألساليب اإلشرافية ادلعروفة للمعلمني عرب الوسائل اإللكًتونية 
على مبدأ اإلشراف الذايت"  خالل احلاسب اآليل واإلنًتنت وأدواتو بأسلوب متزامن أو غري متزامن باالعتمادادلتنوعة من 

 (.358: 8530)ضبدان، 
"ىو شلارسة أساليب إشرافية تعتمد على التكنولوجيا احلديثة وتقنية ادلعلومات يف االتصال بادلعلمني وتنميتهم مهنياً وتطوير 

تخدام سلتلف األساليب اإلشرافية، مثل: القراءات ادلوجهة،  والنشرات الًتبوية، واالجتماعات، العملية الًتبوية باس
 (.35: 8533والدروس التطبيقية، واللقاءات، والدورات التدريبية" )ادلعبدي:

اإلشراف اإللكًتوين ىو: نظام إشرايف يعتمد يف شلارساتو على استخدام  ةعرف الباحثتويف ضوء ما سبق  
نيات احلديثة، الوسائط اإللكًتونية، مثل: احلاسب اآليل، وشبكة ادلعلومات، والوسائط ادلتعددة، هبدف ربقيق التواصل التق

 الًتبوي الفع ال بني ادلشرفني وادلعلمني ويسر ع يف تبادل ادلعلومات واخلربات، شلا يسهم يف تطوير العملية التعليمية.
 ن اإلشراف الًتبوي وىي:ذلذا النوع م فاىيموميكن إطالق عدة م

 اإلشراف بادلراسلة ●
 اإلشراف الذايت ●
 اإلشراف عن بُعد ●
 اإلشراف عرب اإلنًتنت ●
 اإلشراف ادلفتوح ●
 اإلشراف ادلستقل ●
 اإلشراف بالربيد االلكًتوين ●

السابقة لإلشراف اإللكًتوين ميكن إطالقها بناء على نتيجة العملية اليت يتم فيها توظيف األدوات  فاىيمفادل
 (.333: 8530واألجهزة احلديثة يف العمليات اإلشرافية وعلى حسب طبيعة أداء النظام اإلشرايف وأدواتو )ضبدان، 

 اإلشراف اإللكتروني: أنواع: ثانياا 
للمشرف الًتبوي التواصل الفعال مع  احلديثة ادلستخدمة يف اإلشراف اإللكًتوين،  اليت تتيحتتنوع الطرق والتقنيات 

ادلعلمني لتنميتهم مهنيًا سواء يف ذلك استخدام احلاسوب والربرليات أو شبكة اإلنًتنت،  ووسائل تكنولوجيا ادلعلومات 
ئط التقليدية منها أو احلديثة،  ويف ضوء ىذا التنوع يف واالتصاالت الرقمية، والوسائط ادلتعددة،  أو من خالل كافة الوسا

األدوات ادلستخدمة من خالل أدوات اإلنًتنت وأدوات اذلاتف الثابت اتفق أغلب الكت اب على تقسيم اإلشراف 
 اإللكًتوين إىل أربعة أنواع وىي اإلشراف ادلعتمد على احلاسب اآليل،  واإلشراف ادلعتمد على الشبكات،  واإلشراف

 (13: 8538الرقمي،  واإلشراف عن بعد )ادلعايطة،  
وتعتمد صبيع األنواع السابقة يف أساليبها وفعالياهتا على ادلدخل التكنولوجي ووسائطو ادلتعددة لتمثل مرتكزاً  

ها ربقيق لإلشراف اإللكًتوين الذي يعد نوعًا من اإلشراف الًتبوي ادلعزز بالوسائط التقنية ادلتعددة اليت ميكن عن طريق
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االتصال الفع ال بني ادلشرف الًتبوي وادلعلم بشرط أن يتم ذلك داخل إطار تنظيمي يضمن توفري مادة تعليمية يتم 
  ( 21: 8533توصيلها للمعلم دون لقاء ادلشرف الًتبوي وادلعلم وجهاً لوجو. )الغامدي، 
قنية ادلعلومات للتواصل مع ادلعلمني، وتنميتهم ويف ضوء ذلك فإن استخدام ادلشرف الًتبوي لتكنولوجيا االتصاالت وت

مهنياً وتطوير العملية الًتبوية، يأيت يف سياق اإلشراف اإللكًتوين من خالل تنفيذ العديد من األساليب اإلشرافية واستثمار 
ف اإلشراف تكنولوجيا ادلعلومات وادلستحدثات التكنولوجية يف إطار عمليات منظمة ومتكاملة وسلطط ذلا لتحقيق أىدا

 الًتبوي.
ويف ضوء ما سبق، ومن خالل التعرف على أنواع اإلشراف اإللكًتوين، وميكن استخالص أمهية وشليزات  

 اإلشراف اإللكًتوين.
 اإلشراف اإللكتروني: أهمية: ثالثاا 

يد من اجلوانب، حيظى اإلشراف اإللكًتوين بأمهية كبرية يف اجملال الًتبوي التعليمي، وتتمثل ىذه األمهية يف العد 
لعل من أبرزىا ما ميكن أن يوفره اإلشراف اإللكًتوين من إضافات ومزايا إجيابية ميكن أن ربدث تغريات أساسية على 

 (: 331: 8530)ضبدان،  العملية اإلشرافية وميكن تلخيصها على النحو التايل
 ة العمليات التدريبية.يوفر للمشرفني وادلعلمني فرصة تبادل اخلربات والتجارب العملية، وخاص .1
يساعد على اختصار الزمن والتقليل من اجلهد بإيصال التوجيهات واألساليب اإلشرافية للمعلمني يف أقصر وقت  .3

 وأقل جهد.
يساعد يف التغلب على مشكلة نقص ادلشرفني حيث ميكن للمشرف أن يقوم هبذه العملية وبإيصال التوجيهات  .2

 التعليم دون احلاجة إىل زيارهتم. إدارةواألساليب اإلشرافية إىل صبيع ادلعلمني يف 
يع ادلعلمني يف أي وقت يوفر ادلطبوعات وادلوضوعات التعليمية، على ىيئة زلتويات مقروءة ورلدولة إلكًتونيًا جلم .4

 حيث يتم نشرىا على مواقع الويب يف اإلنًتنت. حيتاجون إليها،
 يساعد على التعلم والتدريب الذايت دلختلف ادلعلمني دون النظر دلستوى معني أو قدرات زلددة. .5
نًتنت، تساعد يف الربامج التدريبية ادلربرلة اليت ميكن وضعها على ادلواقع اخلاصة لإلشراف الًتبوي يف شبكة اإل .6

التغلب على مشكلة األعداد ادلتزايدة من ادلعلمني، وعدم توفر األماكن والقاعات التدريبية للجميع، إضافة إىل عدم 
 توفر الوقت للمعلمني وادلشرفني لعملية التدريب.

الًتبوي، يسهل للمعلم تنوع مصادر احملتوى التعليمي أو التدرييب، الذي ميكن أن حيتوي عليو ادلوقع اخلاص باإلشراف  .8
 الوصول إىل مكتبة تثري ثقافتو وترفع من منوه ادلعريف.

باستخدام األدوات والتقنيات احلديثة يف اإلشراف الًتبوي يصبح ادلشرف ليس ىو ادلصدر للمعرفة بالنسبة للمعلمني  .7
 ارية وغريىا.وستدخل أساليب متعددة يف ذلك مواقع الويب وادلكتبات اإللكًتونية وادللتقيات اإلخب
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 اإلشراف اإللكتروني: أهداف: رابعاا 
يسعى اإلشراف اإللكًتوين إىل ربقيق أىداف اإلشراف الًتبوي اليت سبق ربديدىا، ولكونو مُيارس بأساليب وأمناط سلتلفة 

ادلعنيون باإلشراف وىم ادلشرفون والقادة وادلعلمون، لذلك فإن ىذا النمط اإلشرايف يهدف إىل ما  اعتادىاعن تلك اليت 
 :يلي
. تعريفهم بالطرق الًتبوية اجلديدة واالذباىات احلديثة يف اإلدارة وادلناىج الدراسية والوسائل التعليمية وأساليب التقومي 3

 .من خالل بررليات احلاسب
 .هنية ذلم ومساعدهتم على النمو ادلهين الذايت. رفع الكفاءة ادل8
 .. احًتام شخصية كل منهم ومساعدهتم على أن يصبحوا قادرين على توجيو أنفسهم وربديد مشكالهتم وربليلها1
. مساعدهتم على االستفادة من صبيع ادلؤسسات التعليمية وربقيق االتصال اإللكًتوين ادلتبادل بني السلطات الًتبوية 6

 .ادلدرسة واجملتمع احملليوبني 
)البلوي،  . ربسني وتقوية العالقة والروابط والتعاون فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبني أقراهنم من جهة أخرى0

00:8538.) 
يلي  ومن األىداف الًتبوية لإلشراف اإللكًتوين اليت تتعلق بالبنية اإللكًتونية اليت تفرضها مالمح العصر ومستحدثاتو ما

 (.386: 8530دان، )ضب
اإلسهام يف بناء ثقافة تقنية للمشرف الًتبوي وادلعلم، وتغري منط التفكري التقليدي إىل تفكري إبداعي وابتكاري شلا  .1

 يتيح اكتساب اخلربة والتواصل ادلعريف.
ملية من خالل ربقيق مفهوم جديد لإلشراف الًتبوي يتالءم مع العصر احلديث وىو عصر االنفجار ادلعريف والثورة الع .3

 تأىيل ادلشرفني الًتبويني وادلعلمني على التعلم الذايت ادلستمر يف أي زمان ومكان.
باإلضافة إىل  ادلدارسإتاحة الفرصة للمعلمني للتدريب ادلستمر على كل ما ىو جديد دون التأثري على أعماذلم يف  .2

 عدم التأثري على عمل ادلشرف أيضاً وتفرغو لعملية التدريب.
استخدام ادلشرف وادلعلم لإلنًتنت يعمل على الوصول إىل معرفة التطورات احلديثة يف زبصصهم، شلا ينوع لديهما  .4

 مصادر ادلعرفة واخلربة.
ي يف استخدام احلاسب اآليل للمشرفني ر إجياد بيئة تعلم الكًتونية من خالل أدوات اإلنًتنت، وزيادة النمو ادلها .5

 كس على وعي ادلعلمني وتفكريىم وتوسيع مداركهم وقدراهتم لألفضل.الًتبويني وادلعلمني شلا ينع
وعليو ميكن القول أن اإلشراف اإللكًتوين يهدف إىل ربقيق ادلتابعة ادلستمرة للعملية التعليمية،  من خالل تسهيل 

لم، قائد(،  وكذلك عمل ادلشرفني الًتبويني، وزيادة صلاعة االتصال وسرعتو بني عناصر العملية اإلشرافية)مشرف،  مع
العمل على تدعيم االذباىات اإلجيابية بني ادلشرف وادلعلم وتقليل التوتر بينهما عند الزيارات اإلشرافية،  ومساعدة 
ادلشرفني الًتبويني يف التغلب على العوائق اجلغرافية والزمانية اليت تفصلهم عن ادلعلمني،  وتتيح إمكانية تطبيق أكرب قدر من 

إلشرافية بداًل من زلدودية األساليب اإلشرافية ادلستخدمة يف اإلشراف التقليدي،  وتفعيل العمل التعاوين بني األساليب ا
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ادلشرفني وادلعلمني لتحديد حاجاهتم واطالعهم على كل ما ىو جديد يف رلال زبصصهم بشكل خاص،  وادليدان الًتبوي 
خدمة وذلك باستثمار التقنيات احلديثة اليت تقدمها وسائل االتصال بشكل عام،  وزيادة فاعلية األساليب اإلشرافية ادلست

 احلديثة.
 SEESAW تطبيق: خامساا 

 تعريف حول البرنامج:  (1
ىو تطبيق رقمي للطالب يف أي عمر سبكنهم لوحدىم من توثيق ما يتعلمونو يف ادلدرسة وتقامسو مع كل من 

يف  254صف دراسي، 200000يف أكثر من  يستخدم .العاملادلعلمني وأولياء األمور، وزمالء الدراسة، وحىت يف 
 !دولة100ادلدارس يف الواليات ادلتحدة، وأكثر من

من قبل اجلمعية األمريكية ألمناء ادلكتبات ادلدرسية، وأفضل اختيار للتعليم  2016لقب أفضل موقع عام 
أهنا "مثالية لكل ، وظهرت يف من قبل شركة آبل ب Graphite Common Sense Media منظمة2016

 .أشهر 3الفصول" دلدة 
، اجلمعية األمريكية  Graphite Common Sense Media من 8530جائزة أفضل التطبيقات يف عام 

 (8531ألمناء ادلكتبات ادلدرسية. )تطبيقات التعليم، 
 التكلفة المالية للبرنامج:  (2

األساسية رلانية للمعلمني واألسر والطالب، وجزء أساسي من مهمتنا للتأثري على أكرب   SEESAWخدمة 
 .(Emily  ،8530 ادلتاحة رلانًا ىي إحدى الطرق اليت نقوم هبا ) SEESAWعدد شلكن من الطالب ووجود ميزة 

 : Seesawمنصات وأنظمة التشغيل التي تدعم عمل  (3
،  وميكنك Androidو  iOSاذلاتف الذكية واللوحية اليت تعمل ضمن أنظمةعلى أجهزة   Seesawتتوفر تطبيقات 

،  Sjogreenبرامج التصفح ادلتاحة على أجهزة احلاسوب احملمولة وادلكتبية.) عن طريق أيًضا استخدام ميزة التصفح
8530) 

 في المدارس:  Seesawتطبيق برنامج  (4
ى مستوى ادلنطقة، يستطيع الطالب أن حيتفظ دبلفات على مستوى ادلدرسة أو عل Seesawميكن تطبيق برنامج 

اإلصلاز اخلاصة بو طوال حياتو ادلدرسية، وينتقل معو حيثما انتقل من مستوى تعليمي آلخر، لذلك من ادلمكن تتبع التقدم 
والطالب  مع مرور الوقت وبناء سجل كامل للتعلم. ميكن الوصول بسهولة إىل دللف اإلصلاز من قبل ادلشرفني وادلعلمني

 والعائالت.
حيصل ادلعلمون أيًضا على ميزات سبت ترقيتها، من مالحظات خاصة ورللدات اخلاصة، وعرض ادلهارات من أجل التقييم 

 التكويين ومراقبة التقدم. وتستفيد العائالت أيًضا بكل بساطة الوصول لعمل أطفاذلم من السنوات السابقة.
وضع  ا يتعلمو الطالب، وتقدمهم يف الوقت الفعلي، وميكن للمشرفني أيضاً للمشرفني عرًضا فوريًا دلSeesawتتيح 

 .(Murphy  ،8531التعليقات على العمل لتشجيع الطالب على اإلصلاز )
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 : SEESAW ميزات (5
 وىي:  seesawعدة شليزات لربنامج  (8531)تطبيقات التعليم، أورد موقع 

 تعلم الطالب:  سهولة (أ
  الصور والفيديو والرسومات وادلالحظات النصية، الروابط أو ملفاتميكن للطالب استخدام PDF  إلظهار ما يعرفونو

 .ميكنك أيضا استرياد من التطبيقات األخرى .وحيفظونو يف زلفظة رقمية
 عندما يضيف الطالب على ىذا التطبيق، يتم ربميل احملتوى الذي ينظمو الطالب، وميكن الوصول إليها من أي جهاز. 
  اختياريا، استخدام اجمللدات لتنظيم العمل من خالل  .للمدرسني تصفح العمل من فئة كاملة أو لطالب واحدميكن

 .مشروع منطقة ادلوضوع، أو معيار التقييم
 ميكن للمدرسني وضع إشارات للبنود يف احملفظة الرقمية للمتابعة أو مراجعة يف اجتماعات رلالس اآلباء وادلعلمني. 

 :األعماركل تسجيل الدخول ل  (ب
 ميكن للمتعلمني الصغار أو الفصول الدراسية مع األجهزة ادلشًتكة تسجيل الدخول مع رمز االستجابة السريعة. 
 وميكن للطالب األكرب سنا تسجيل الدخول باستخدام عنوان الربيد اإللكًتوين اخلاص هبم أو حساب .Google  

 بتشجيع التأمل وإتاحة الجمهور المهتم بأعمال الطال  (ج
 Seesaw ميكن للطالب استخدام ىذا التطبيق لتسجيل  .يساعد يف توثيق عملية التعلم وليس فقط النتيجة النهائية

 .ورسم األدوات السمعية ادلدمج يف التفكري يف ما تعلموه أو شرح كيف وصلوا إلجابتهم
 Seesaw فضل وردود الفعل احلقيقة وميكن يعطي الطالب صبهور مهتم من أقراهنم وأولياء األمور، وتشجيع العمل األ

 .والتعليقات اإلعجاباجمللد، وما ىي اخليارات وردود الفعل ادلتوفرة، مثل  ادلدرسني من التحكم يف من ميكنو رؤية
 تعزيز الصالت بين المدرسة والمنزل: (د
 والتحديثات ادلرئية  تشمل األسر يف عملية التعلم من خالل دعوهتم لعرض ربديثات دورية طفلهم يف ىذا التطبيق

 ادلباشرة يف ىذا التطبيق واليت ميكن أن ترى مباشرة من قبل اآلباء واألمهات وتقدم التشجيع للطالب
 تطبيقات  جيب أن يوافق ادلعلمون على صبيع اإلضافات والتعليقات اجلديدة قبل مشاركة أي شيء مع أولياء األمور(

 .(8531التعليم، 
 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :الدراسة : منهجأوالا 
 الوصفي التحليلي: المنهج (1

الوصفي التحليلي من أجل التعرف على معوقات اإلشراف الًتبوية يف ادلملكة العربية  ادلنهجاستخدمت الباحثة  حيث
 السعودية من وجهة نظر ادلشرفني الًتبويني.

 البنائي: المنهج (2
 يف اإلشراف الًتبوي. seesaw الباحثة ادلنهج البنائي يف بناء التصور ادلقًتح يف تفعيل برنامج  واستخدمت
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وقد استخدمت الباحثة أسلوب اجملموعات البؤرية من أجل بناء التصور ضمن عمل صباعي تشاركي قد ال تصل إليو 
موعة مركزة من اخلرباء حول زلور جديد يراد االتفاق الباحثة بالطرق التقليدية، وتعرف اجملموعة البؤرية علي أهنا: "نقاش رل

 (.883: 8533حولو، وإصدار أحكام توافقية سبثل رأياً ميكن االعتماد عليو." )الدجين، 
 واتبعت الباحثة اخلطوات التالية يف بناء التصور: 

 االطالع على األدبيات يف موضوع الدراسية. (أ
 أظهرهتا الدارسة.ربديد معوقات اإلشراف الًتبوي اليت  (ب
 بناء التصور ادلقًتح بشكلو األويل من قبل الباحثة. (ج
 عرض التصور ادلقًتح على )اجملموعة البؤرية( ادلتكونة من اخلرباء يف رلال اإلشراف الًتبوي واحلاسوب. (د
 اخلروج بتغذية راجعة من قبل اخلرباء من خالل مالحظاهتم حول التصور. (ه
 بناء التصور بصورتو النهائية. (و
 :الدراسة مجتمع: ثانياا 

 مدينة جدة يتكون رلتمع الدارسة من صبيع ادلشرفني وادلشرفات يف
 : الدراسة عينة: ثالثاا 
 : طالعيةاست عينة (أ

تطبيق أداة الدراسة عليهم من أجل قياس صدق وثبات أداة  ومت عشوائياً وادلشرفات  ادلشرفنيمن  استجابة( 85اختيار ) مت
 الفعلية. الدراسةومت استبعاد ىذه العينة عند تطبيق  والعمل على تقنني األداة وتطويرىا، الدراسة

 :  فعليةال الدراسة عينة (ب
 كافية من أجل تطبيق أداة الدراسة.  األعداد ، وىذهتربوي، مشرفة تربوية مشرف( 13العينة الفعلية للدارسة من ) تكونت
 حسب متغيراتها:  الدراسةأفراد عينة  توزيع

( واجلداول التالية توضح النوع، التخصصتوزيع البيانات الشخصية للمفحوصني، واليت تتعلق بادلتغريات التالية ) واشتمل
 : الدراسةخصائص عينة 

 الدراسةمتغيرات  سبح الدراسةعينة  توزيع1.جدول
 النسبة العدد الفئات المتغير
 %71.97 55 تربوي مشرف النوع

 %59.1٣ 9 تربوية مشرفة
 % ١11 ٣١ المجموع

 19.36%  6 اإلسالمية التربية التخصص
 %12.90 4 العربية اللغة
 %12.90 4 اإلنجليزية اللغة

 %12.90 4 الرياضيات
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 النسبة العدد الفئات المتغير
 %12.90 4 العلوم

 %9.68 3 أولية صفوف
 %6.45 2 اجتماعيات

 %9.68 3 بدنية تربية
 %3.23 1 آلي حاسب

 % ١11 ٣١ المجموع
 : الدراسة أداة: رابعاا 

معوقات اإلشراف الًتبوي يف ادلملكة العربية السعودية  هبدف كشفاالستبانة كأداة جلمع ادلعلومات  الباحثة استخدمت
" االستبانة األداة الرئيسية ادلالئمة للدراسة ادليدانية للحصول على ادلعلومات والبيانات  دمن وجهة نظر ادلشرفني، حيث تع

 (.155: 8555اليت جيري تعبئتها من قبل ادلستجيب " )ملحم، 
 عة على زلورين حسب اجلدول التايل:( فقرة موز 34وتكونت االستبانة من )

 المحاورعلى  االستبانةفقرات  توزيع:  2.جدول
 الفقرات عدد المحور م
 8 : معوقات االتصال والتواصلاألول المحور ١
 8 الثاني: معوقات إدارية المحور 5

 ١1 االستبانةفقرات  جميع 
لفقرات االستبانة حسب اجلدول  الدراسةمقياس ليكارت اخلماسي لقياس استجابات أفراد عينة  ةالباحث تاستخدم وقد

 التايل:  
 ليكارت الخماسي مقياس 3.جدول

 جدا كبيرة كبيرة متوسطة قليلة جدا قليلة االستجابة
 2 2 ٣ 5 ١ الدرجة
 االستبانة: صدق: خامساا 
 المحكمين )الصدق الظاهري(:  صدق (أ

على رلموعة من احملكمني ادلختصني يف الًتبية، من أجل التأكد من سالمة بناء االستبانة وقد  ةعرضت الباحثة االستبان
 .إضافةو  ديلآلراء احملكمني وقام بعمل ما يلزم من حذف وتع يبجاستُ 

 االتساق الداخلي:  صدق (ب
 استجابة،( 85التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ) مت

 وقم مت حساب معامل االرتباط بريسون بني درجة كل فقرة ورلموع درجات احملور الذي تنتمي إليو.
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 المحورالكلية لهذا  والدرجةاألول  المحوراالرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامالت 4.  جدول

 االتصال والتواصل(  معوقات)

 الفقرة م
االرتباط  معامل

 بيرسون
االحتمالية  القيمة

Sig 
 0.00 0.76 اللقاء الدوري للمشرف التربوي مع المعلمين. صعوبة ١
 0.00 0.59 اللقاء بين المشرف التربوي والمعلمين في أوقات خارج الدوام المدرسي. ندرة 5
 0.00 0.58 التواصل بين المشرف التربوي والمعلمين عبر شبكة اإلنترنت. قلة ٣
 0.00 0.50 وصول المعلومات الخاصة بالمعلمين للمشرف التربوي. تأخر 2
 0.00 0.67 تنسيق المشرف التربوي لتبادل الخبرات بين المعلمين. ضعف 2

1 
توصيل التحديثات المدخلة على العملية التعليمية من قبل المشرف  بطء

 0.00 0.62 للمعلمين.

 0.00 0.74 عبر اإلنترنت تجمع المعلمين والمشرفين. علموجود مجتمعات ت عدم 7
 0.00 0.50 توفر الوقت الالزم لتقديم الخدمات اإلشرافية اثناء الدوام المدرسي. عدم 8
دالة إحصائيا عند  احملوراألول والدرجة الكلية لفقرات  احملورادلالحظ يف اجلدول السابق معامالت االرتباط بني فقرات  من

(، وىذا يدل على 5.14 – 5.05وتراوحت معامالت االرتباط بني )احملور، ( جلميع فقرات α= 5.50مستوى داللة )
 صادقة دلا وضعت لقياسو. احملورأن فقرات ىذا 

 إدارية(  معوقات) المحورالكلية لهذا  والدرجةالمحور الثاني االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامالت5  جدول

االحتمالية  القيمة االرتباط بيرسون معامل الفقرة م
Sig 

 0.01 0.5 عدد المعلمين الذي يشرف عليهم المشرف التربوي. كثرة ١
 0.00 0.57 الموكلة للمشرف التربوي كثيرة. األعباء 5
 0.00 0.83 األعمال الطارئة والمتغيرات على خطة المشرف التربوي. كثرة ٣
 0.00 0.67 أماكن المدارس التي يشرف عليها المشرف عن بعضها. بعد 2

2 
تنقالت المعلمين بين المدارس التي يشرف عليها المشرف  كثرة

 0.00 0.67 التربوي.

 0.00 0.53 التنسيق بين المشرف التربوي وقادة المدارس. ضعف 1
 0.00 0.57 المشرف التربوي في مهام خارجة عن تخصصه. تكليف 7
 0.02 0.52 معلمين يعملون في غير تخصصاتهم العلمية. وجود 8
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دالة إحصائيا عند  احملوروالدرجة الكلية لفقرات  احملور الثاينادلالحظ يف اجلدول السابق معامالت االرتباط بني فقرات  من
(، وىذا يدل على 5.21 – 5.05وتراوحت معامالت االرتباط بني )احملور، ( جلميع فقرات α= 5.50مستوى داللة )
 صادقة دلا وضعت لقياسو. احملورأن فقرات ىذا 

 البنائي: الصدق (ج
الصدُق البنائي  أحد  مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى ربقق األىداف اليت تريد األداة الوصول إليها وربقيقها،  يُعد

 .ويبني مدى ارتباط كل رلال من رلاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة
 الستبانةاالستبانة مع الدرجة الكلية ل محاورمن  محوراالرتباط بين كل  معامالت 6.جدول

 احملور م
االرتباط  معامل

 بريسون
 Sig ليةاالحتما القيمة

 0.00 0.83 : معوقات االتصال والتواصلاألول احملور 3
 0.00 0.78 الثاين: معوقات إدارية احملور 8
االستبانة والدرجة الكلية لفقرات االستبانة دالة إحصائيا عند  زلاورادلالحظ يف اجلدول السابق معامالت االرتباط بني  من

(، وىذا يدل على أن 5.21 – 5.12وتراوحت معامالت االرتباط بني ) احملاور،( جلميع α= 5.50مستوى داللة )
 االستبانة صادقة دلا وضعت لقياسو. زلاورصبيع 
 االستبانة: ثبات: ساا ساد

 كرونباخ، وكانت النتائج كاآليتطريقة ألفا  مت التحقق من ثبات االستبانة باستخدام 
 محاوراالستبانةألفا كرونباخ لقياس ثبات  معامل7  جدول

 ألفا كرونباخ معال الفقرات عدد المحور م
 0.74 2 : معوقات االتصال والتواصلاألول احملور 3
 0.71 8 الثاين: معوقات إدارية احملور 8

 0.76 34 الفقرات كل 
وىذا يدل على  5.13االستبانة يزيد عن  زلاورادلالحظ من خالل اجلدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ جلميع  من

 وكذلك االستبانة بشكل عام. احملاورثبات مرتفع جلميع 
 نتائج الدراسة:

 من وجهة نظر المشرفين التربويين؟بمدينة جدة معوقات اإلشراف التربوي ما  :األولعن السؤال  اإلجابة
 على ىذا السؤال مت ربليل فقرات االستبانة ككل وفقرات كل زلور منفرداً  ولإلجابة

 التايل:وفق احملك ادلعتمد يف الدراسة وكانت النتائج ك
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 : ربليل زلاور االستبانة وقيمة صبيع احملاور معاً 7 جدول

 احملور م
 ادلتوسط
 النسيب ادلتوسط احلسايب

 القيمة
 احلكم الًتتيب االحتمالية

 كبرية 2 0.00 %72.38 3.62 االتصال والتواصل: معوقات األول احملور 3
 كبرية 1 0.00 %80.52 4.03 الثاين: معوقات إدارية احملور 8

 كبرية  0.00 %76.41 3.82 الكلية لالستبانة  الدرجة 

 من الجدول السابق ما يلي:  يتضح
(، بوزن نسيب 1.28ككل )  ةلالستبانوبلغ ادلتوسط احلسايب تمد، إحصائيًا حسب احملك ادلع ةككل دال  االستبانة

%(، وبدرجة كبرية حسب احملك ادلعتمد يف الدراسة وىذا يعين أن عينة الدراسة ترى أن درجة معوقات اإلشراف 14.63)
 الًتبوي يف ادلملكة العربية السعودية من وجهة نظر ادلشرفني الًتبويني كبرية.

 %.25.08 بدرجة كبرية وبنسبة تأييد درجة ادلعوقات اإلدارية كانت يف ادلرتبة األوىل  .1
 %.18.12كبرية وبنسبة تأييد   رجةمعوقات االتصال والتواصل كانت يف ادلرتبة الثانية بد درجة .3

النتائج قامت الباحثة باستخراج النتائج لكل فقرة من فقرات زلاور االستبانة وكانت النتائج حسب اجلداول  ولتفصيل
 التالية: 

 Sig المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي والقيمة االحتمالية  األول: تحليل فقرات المحور 8 جدول
 (N=31والتواصل( وقيمة جميع الفقرات معا ) صالاالت معوقات) األولفقرات المحور  لجميع

 الفقرات م
 ادلتوسط
 النسيب ادلتوسط احلسايب

 القيمة
 احلكم الًتتيب االحتمالية

 كبرية 6 0.03 %68.39 3.42 اللقاء الدوري للمشرف الًتبوي مع ادلعلمني. صعوبة 3

8 
اللقاء بني ادلشرف الًتبوي وادلعلمني يف أوقات خارج الدوام  ندرة

 1 0.00 %86.45 4.32 ادلدرسي.
 كبرية
 جداً 

 كبرية 3 0.00 %75.48 3.77 التواصل بني ادلشرف الًتبوي وادلعلمني عرب شبكة اإلنًتنت. قلة 1
 كبرية 5 0.02 %69.03 3.45 وصول ادلعلومات اخلاصة بادلعلمني للمشرف الًتبوي. تأخر 6
 متوسطة 7 0.09 %65.16 3.26 تنسيق ادلشرف الًتبوي لتبادل اخلربات بني ادلعلمني. ضعف 0

4 
على العملية التعليمية من قبل  ادلدخلةتوصيل التحديثات  بطء

 متوسطة 8 0.42 %60.65 3.03 ادلشرف للمعلمني.

 كبرية 2 0.00 %79.35 3.97 وجود رلتمعات تعلم عرب اإلنًتنت ذبمع ادلعلمني وادلشرفني. عدم 1

2 
توفر الوقت الالزم لتقدمي اخلدمات اإلشرافية اثناء الدوام  عدم

 كبرية 4 0.00 %74.19 3.71 ادلدرسي.

 كبرية   0.00 %72.38 3.62 الكلية للمحور األول الدرجة 
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 من الجدول السابق ما يلي:  يتضح
(،  وبوزن نسيب 1.48دال إحصائيا حسب احملك ادلعتمد، وبلغ ادلتوسط احلسايب للمحور ككل ) األولاحملور  
وىذا يعين أن عينة الدارسة ترى بأن درجة معوقات اإلشراف الًتبوي يف رلال االتصال  كبرية، %(،  وبدرجة  18.12)

 الًتبويني بلغ درجة كبرية. نيوالتواصل يف ادلملكة العربية السعودية من وجهة نظر ادلشرف
فإن ، والسادسة اخلامسةدالة إحصائيًا حسب احملك ادلعتمد يف الدارسة، ما عدا الفقرة  األولاحملور  قراتف صبيع .1

 بالرفض. العينة الدارسة مل تشكل رأياً حوذلما ال بالقبول و 
اللقاء بني ادلشرف الًتبوي وادلعلمني يف أوقات خارج  ندرةتنص على " ( واليت8يف ادلرتبة األوىل الفقرة رقم ) جاءت .3

عزو الباحثة ذلك إىل جداً، وت كبرية%( بدرجة  24.60( وبوزن نسيب )6.18حسايب ) دبتوسط الدوام ادلدرسي"
 أن الثقافة السائدة يف ساعات العمل ىي األوقات احملددة للقاء ادلشرف مع ادلعلمني.

"بطء توصيل التحديثات ادلدخلة على العملية التعليمية من  علىتنص  واليت( 4يف ادلرتبة األخرية الفقرتني ) جاءت .2
%( بدرجة متوسطة وتعزو الباحثة ذلك 45.40(، بوزن نسيب )1.51) حسايب دبتوسط قبل ادلشرف للمعلمني."

 التحديثات ادلدخلة على العملية الًتبوية ليست طارئة، بل تتم خالل وقت كاف. غالبإىل 
 لجميع Sig المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي والقيمة االحتمالية  الثاني : تحليل فقرات المحور9.جدول

 فقرات المحور الثاني
 (N=31)معوقات إدارية( وقيمة جميع الفقرات معا )

 ادلتوسط الفقرات م
 احلسايب

 القيمة النسيب ادلتوسط
 االحتمالية

 احلكم الًتتيب

 3 0.00 %86.45 4.32 عدد ادلعلمني الذي يشرف عليهم ادلشرف الًتبوي. كثرة 3
 كبرية
 جداً 

 1 0.00 %92.90 4.65 ادلوكلة للمشرف الًتبوي كثرية. األعباء 8
 كبرية
 جداً 

 2 0.00 %90.32 4.52 األعمال الطارئة وادلتغريات على خطة ادلشرف الًتبوي. كثرة 1
 كبرية
 جداً 

 كبرية 5 0.00 %80.65 4.03 أماكن ادلدارس اليت يشرف عليها ادلشرف عن بعضها. بعد 6

تنقالت ادلعلمني بني ادلدارس اليت يشرف عليها ادلشرف  كثرة 0
 الًتبوي.

 متوسطة 8 0.10 65.81% 3.29

 كبرية 6 0.00 %72.90 3.65 التنسيق بني ادلشرف الًتبوي وقادة ادلدارس. ضعف 4
 كبرية 4 0.00 %83.87 4.19 يف مهام خارجة عن زبصصو. يادلشرف الًتبو  تكليف 1
 كبرية 7 0.01 %70.97 3.55 معلمني يعملون يف غري زبصصاهتم العلمية. وجود 2

 كبرية   0.00 %80.52 4.03 الكلية للمحور الثاين الدرجة 
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 من الجدول السابق ما يلي:  يتضح
(، وبوزن نسيب 6.51احملور الثاين دال إحصائيا حسب احملك ادلعتمد، وبلغ ادلتوسط احلسايب للمحور ككل ) 
%(، وبدرجة كبرية، وىذا يعين أن عينة الدارسة ترى بأن درجة معوقات اإلشراف الًتبوي يف اجملال اإلداري يف 25.08)

 يني بلغ درجة كبرية.ادلملكة العربية السعودية من وجهة نظر ادلشرفني الًتبو 
فقرات احملور الثاين دالة إحصائيًا حسب احملك ادلعتمد يف الدارسة، ما عدا الفقرة اخلامسة فإن عينة الدارسة مل  صبيع .1

 تشكل رأياً حوذلا ال بالقبول وال بالرفض.
حسايب  دبتوسطادلوكلة للمشرف الًتبوي كثرية."  األعباء( واليت تنص على "8يف ادلرتبة األوىل الفقرة رقم ) جاءت .3

ادلوكلة على ادلشرف  األعباءذلك إىل أن  ةوتعزو الباحث %( بدرجة كبرية جداً،38.35( وبوزن نسيب )6.40)
 الًتبوي تفوق األوقات ادلخصصة للعمل، وكذلك تتنوع مهمات ادلشرف الًتبوي يف أكثر من رلال.

( واليت تنص على "كثرة تنقالت ادلعلمني بني ادلدارس اليت يشرف عليها ادلشرف 0رتني )يف ادلرتبة األخرية الفق جاءت .2
ال  ادلشرف%( بدرجة متوسطة وتعزو الباحثة ذلك إىل 45.23(، بوزن نسيب )1.83) حسايب دبتوسط الًتبوي."

قادة ادلدارس بشك أكرب من  اليت يعمل هبا، وىذا األمر يشكل عائقًا عند سةيهتم كثريًا دلكان وجود ادلعلم، وادلدر 
 ادلشرف الًتبوي.

 للدارسة: )التصور المقترح( ثانيعن السؤال ال اإلجابة
 التربوي؟في اإلشراف  seesawلتفعيل برنامج  المقترح تصوربنية وتصميم ال ما

ربديد أىم ادلعوقات اليت واجهت اإلشراف الًتبوي اليت أظهرهتا الدارسة،  بعدعلى ىذا السؤال قامت الباحثة  ولإلجابة
 ادلنهج البنائي من خالل اخلطوات التالية: اتباعوقمت ببناء التصور من خالل 

 االطالع على األدبيات يف موضوع الدراسية. .1
 ربديد معوقات اإلشراف الًتبوي اليت أظهرهتا الدارسة. .3
 و األويل من قبل الباحثة.بناء التصور ادلقًتح بشكل .2
 عرض التصور ادلقًتح على رلموعة من اخلرباء يف رلال اإلشراف الًتبوي واحلاسوب. .4
 اخلروج بتغذية راجعة من قبل اخلرباء من خالل مالحظاهتم حول التصور. .5
 بناء التصور بصورتو النهائية. .6

 وكان التصور حسب التايل:
 :التربويفي اإلشراف  seesawلتفعيل برنامج  المقترح التصور

 التصور: أهداف (1
 رلتمع تعلم افًتاضي على شبكة اإلنًتنت من ادلعلمني وادلشرفني الًتبويني. بناء (أ
 مكتبة رقمية من ادلواد التعليمة الداعمة للمنهاج ادلدرسي. إنشاء (ب
 الدعم وادلساعدة للمعلمني يف رلال طرق التدريس. تقدمي (ج
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 اخلربات والنجاحات بني ادلعلمني دبتابعة ادلشرف الًتبوي. تبادل (د
 التصور: منطلقات (2
 محلية: منطلقات (أ

  ًيف التعليم،  بل  والتكنولوجيا، واليت تبنت بوضوح االعتماد الكبري على التقنيات 8515لرؤية ادلملكة  ربقيقا
 ،  اإلنسانويف تسهيل حياة 

 واليت حثت بوضوح على ضرورة األخريةيف نسختها  اإلشرايف األداءىذا العمل، تكريساً دلا حققتو منظومة  يأيت ،
الذي  األمر، اإلشرافادلختلفة يف عملية  اإلبداعية اإلشرافية واألساليبأن يتم االستفادة من التقنيات احلديثة، 

 لطالب والطالبات.العلمية والًتبوية ل األىدافسينتج عنو بالتأكيد ربقيق 
 بعض الدراسات واألحباث بضرورة استثمار التكنولوجيا يف التعليم. توصيات 
 شبكة اإلنًتنت يف ربقيق أىداف الًتبية والتعليم. استثمار 
    .التنمية للعنصر البشري ىي تنمية مستدامة وحباجة دلشاركة اجلميع 

 عالمية: منطلقات (ب
 بات يعرف بالثورة ادلعرفية وادلعلوماتية، وأصبح من الضروري أن يستفيد  لذيالتقين والرقمي ادلتسارع، وا االتساع

 التعليم من ىذه الثورة، فيما بات يعرف " برقمنة التعليم" والذي زبطو فيو ادلملكة خطوات واعدة وصاعدة.
 الًتبوي مير بتطورات سريعة لذا يتطلب أمناط جديدة ومبتكرة دلواكبتو. العمل 

 :جراءاتالتصور واإل خطة (3
والفئة ادلنفذة، ، أىداف التصور قامت الباحثة بوضع خطة للتصور، وربديد إجراءات خاصة لكل ىدف لتحقيق

 ومؤشرات األداء، وتركت الباحثة جلهة التنفيذ ربديد الوقت لالزم لتنفيذ ىذه اخلطة:
 األول: بناء مجتمع تعلم افتراضي على شبكة اإلنترنت من المعلمين والمشرفين التربويين. الهدف

 األداء مؤشرات التنفيذ جهة اإلجراءات
 نشرة مفصلة ومدققة وجود التعليم إدارة للمعلمني وادلشرفني  seesawنشرة تعريفية حول برنامج إصدار

 اإلعالن يف ادلوعد احملدد. إصدار الًتبويون ادلشرفون عن النشرة عن طريق ادلدارس وصفحات التواصل االجتماعي. اإلعالن

 التعليم إدارة فريق تربوي متخصص يف تفعيل الربنامج والتدريب عليو. تشكيل
الفريق ضمن معايري  اختيار

 واضحة وزلددة.

 العمل فريق مدعمة بصور من الربنامج. seesawمادة عملية دلهارات برنامج  إعداد
مادة علمية نسخة  وجود

 للمتدرب،  وعرض بوربوينت

 العمل فريق seesawفريق من ادلدربني ادلتخصصني يف تدريب  تشكيل
الفريق ضمن معايري  اختيار

 واضحة وزلددة.

 العمل فريق فريق ادلدربني على مهارات الربنامج بشكل مفصل. تدريب
 توقيعات احلضور. وجود
 التدريب. وصور
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 وفريق العمل ادلدربني الربنامج بشكل ذبرييب من قبل ادلدربني وفريق العمل. تطبيق
أنشطة تفاعلية على  وجود

 الربنامج.
 تقرير التقييم. إصدار التعليم إدارة الفًتة التجريبية من تطبيق الربنامج. تقييم

 ادلدربني فريق ادلعلمني وادلشرفني على مهارات الربنامج بشكل مفصل. تدريب
 توقيعات احلضور. وجود
 التدريب. وصور

 أنشطة تفاعلية وجود العمل فريق الربنامج من قبل ادلعلمني وادلشرفني. تطبيق
 تقرير التقييم. إصدار التعليم إدارة تطبيق الربنامج من قبل ادلعلمني وادلشرفني تقييم

 الثاني: إنشاء مكتبة رقمية من المواد التعليمة الداعمة للمنهاج المدرسي. الهدف
 األداء مؤشرات التنفيذ جهة اإلجراءات

، ودروسواختبارات،   ليمية، فريق من ادلعلمني متخصص يف إعداد مواد تع تشكيل
 ادلشرفني اختبارات ، . ....

الفريق وفقاً دلعايري زلددة  تشكيل
 وواضحة.

 التدريب،  صور التدريب توقيعات ادلشرفني الفريق على اآلليات السليمة إلعداد ادلواد التعليمية تدريب
فريق العمل إىل رلموعات متخصصة يف )مواد ادلراجعة،  الدروس،  االختبارات،   توزيع

 الفيديوىات، . ...(
اجملموعات وفقاً للرغبات  توزيع ادلشرفني

 والقدرات.

 اجملموعات ومواد تعليمية متنوعة.أعمال  إنتاج
 ادلتخصصة

 األعمال وفقاً دلعايري زلددة تقييم

 seesawاألعمال على برنامج  نشر
 اجملموعات
 ادلتخصصة

 ضمن فئات متخصصة النشر

 حوافز مادية ومعنوية ذات قيمة. ربديد التعليم إدارة ادلعلمني ادلشاركني يف إعداد ونشر األعمال وادلواد التعليمية ربفيز
 األعمال ومتابعتها. تقييم ادلشرفني الباب أمام صبيع ادلعلمني إلنتاج مواد تعليمية متنوعة فتح

 التنصيف وفقاً دلعايري زلددة. نشر ادلشرفني ادلواد ضمن وفقاً دلستويات الطالب،  وزبصصات ادلعلمني،  ونوعية ادلادة ادلنتجة تصنيف

 التعليم إدارة وربفيز ادلعلمني ادلشاركني يف إعداد ونشر ادلواد التعليمية تكرمي
حوافز مادية ومعنوية ذات قيمة  ربديد
 مهنية.

 إصدارات جديدة لنفس العمل. وجود ادلشرفني ادلواد التعليمية ادلتنوعة بشكل دائم ومستمر ربديث
 الدعم والمساعدة للمعلمين في مجال طرق التدريس. تقديموزارة التعليم في  مساعدةالثالث:  الهدف

 األداء مؤشرات التنفيذ جهة اإلجراءات
 قائمة أمساء للفرق ادلشكلة. وجود ادلشرفني فرق من ادلعلمني حسب التخصص وحسب ادلشرف عليهم. تشكيل

قبل الزيارة  seesawحوار مع ادلعلمني ادلراد زيارهتم يف ادلدرسة عرب برنامج  إدارة
 بيوم.

 زلاور واضحة للحوار. وجود ادلشرفني

 أسئلة متسلسلة ومنطقية حول الدرس. طرح ادلشرفني ادلعلمني لطرح أي تساؤل حول ما حيتاجونو من دعم قبل الزيارة الصفية. توجيو
أفكار جديدة من قبل ادلشرف لطريقة تنفيذ الدرس ادلراد شرحو من قبل  طرح

 ادلعلم.
 ادلشرفني

األفكار على ادلعلمني بشكل غري  عرض
 ملزم.
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 األداء مؤشرات التنفيذ جهة اإلجراءات
 طريق جديدة باستمرار وجود ادلشرفني ادلعلمني بأحدث الطرق يف رلال التدريس يف زبصصاهتم العلمية. تزويد
دراسات حالة لقضايا زبتص بطرق التدريس من أجل التفكري هبا من قبل  طرح

 تعليقات واقعية وعلمية من ادلعلمني. وجود ادلشرفني ادلعلمني، مث مساندة ادلشرف إلعطاء الرأي الراجح فيها.

التغذية الراجعة من قبل ادلشرفني دلوضوعات سبثل صعوبات تعليمية يواجها  تقدمي
 موضوعات سبثل صعوبات تعلم. اختيار ادلشرفني ة الصفية.ادلعلم يف الغرف

حول عملية لبعض ادلشاكل اليت يواجها ادلعلم يف عملية التدريس، والتعامل  تقدمي
 مشكالت متكررة، وطرق حلها. ربديد ادلشرفني مع الطلبة.

 الرابع: تبادل الخبرات والنجاحات بين المعلمين بمتابعة المشرف التربوي. الهدف
 األداء مؤشرات التنفيذ جهة اإلجراءات

 رلموعات متخصصة. وجود ادلشرفني ادلعلمني ضمن رلموعات حسب التخصص العلمي. توزيع
ادلشرف للخربات اليت جيدىا مفيدة من بعض ادلعلمني لزمالئهم من نفس  نقل

 التخصص. 
 الغرض من نقل اخلربة. ربديد ادلشرفني

 يف كل مرة. نوعةموضوعات مت ربديد ادلشرفني ادلشرف من ادلعلمني تزويده خبربة من قبلهم يف موضوع زلدد. طلب
التغذية الراجعة للعمل ادلعروض على أنو خربة عملية، وتشجيع أصحاب األعمال  تقدمي

 ادلعروضة.
 ادلشرفني، 
 ادلعلمني

 راجعة زلددة، وتشجيع مثمر. تغذية

ادلعلمني على طرح مشكالت خاصة بالتعليم والطلب من باقي الزمالء نشر  تشجيع
 ذبارهبم يف حلها.

 ادلشرفني، 
 ادلعلمني

 قيمة. ذاتادلعلمني حبوافز  ربفيز

 ادلشاركني جبوائز قيمة. ربفيز ادلشرفني مسابقة ألفضل ذبربة يف موضوع زلددة. تنفيذ
 األعمال ادلبدعة. ربفيز ادلشرفني دلملكة.األعمال والتجارب الناجحة على مستوى ا نشر

 ذات قيمية مادية ومهنية. حوافز التعليم إدارة ادلعلمني ادلشاركني يف أفضل التجارب من قبل إدارة التعليم ربفيز

 التجارب الناجحة يف نفس ادلوضوع،  والعمل على تطويرىا يف مواقف جديدة. ربديث
 ادلشرفني، 
 ادلعلمني

 ذبارب زلدثة لنفس ادلوضوع. وجود

 تطبيق التصور: متطلبات (4
 يف اإلشراف الًتبوي. seesawقناعة لدى إدارة التعليم جبدوى برنامج  وجود (أ
 يف التنمية الذاتية.  seesawقناعة لدى ادلعلمني وادلشرفني جبدوى برنامج  وجود (ب
 ادلستمر والدائم للمعلمني ونشر إصلازاهتم على مستوى ادلملكة. التحفيز (ج
 فرق العمل وفقاً دلعايري علمية زلددة وواضحة. اختيار (د
 ميزانية كافية لتنفيذ األنشطة والربامج اخلاصة بالتصور. توفري (ه
 أمكان وأجهزة للتدريب على الربنامج. توفري (و
 لعالقة بالعملية التعليمية.التعاون احلقيقي بني صبيع األطراف ذات ا ربقيق (ز
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 الملخص:
يف تنمية مهارات تػدري  فهػم  توفاعليكالتعّرؼ على برنامج تدرييب قائم على التعلم البنائي بناء إىل  لبحثىدؼ ا

، كلتحقيق ىدؼ البحث مت استخداـ املنهج الوصفي، كاملنهج التجرييب املقركء لدل معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة
( معلمة ٙٔصميم اجملموعة الواحدة ذات القياس القبلي كالبعدم، كتكونت العينة من ))ذك التصميم شبو التجرييب( كفق ت

من معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسػطة يف مدينػة الريػاُ اريتتػَتت بالطريقػة القصػدية، كبالناػبة بحاة البحػث مت إعػداح 
حلػة املتوسػطة، تػال ذلػب تطبيػق ابحاة قبلينػا    بػق بطاقة مالحظة مهػارات تػدري  فهػم املقػركء ملعلمػات اللغػة العربيػة باملر 

الربنػػامج التػػدرييب   مت تطبيػػق ابحاة بعػػدينا، ك٘تػػت املعاةػػة ااحصػػائية للبيانػػات باسػػتخداـ عػػدح مػػن ابسػػالي  ااحصػػائية 
للعينتػػػػُت اتتبػػػػار )ت( ، ك للتأكػػػػد مػػػػن اعتداليػػػػة توزيػػػػ  البيانػػػػات (Kolmogorov-Smirnov) اتتبػػػػارمتمثلػػػػة يف 
 كقػػد أرهػرت نتػػائج البحػػث  .فاعليػة املتغػػَت املاػػتق  علػى املتغػػَت التػاب املعػدؿ ساػػاب  بػالؾ للكاػػ كمعاحلػػة ، املػرتبطتُت

فاعلية الربنامج التدرييب القائم على التعلم البنائي يف تنمية مهارات تدري  فهم املقركء لدل معلمات اللغة العربية باملرحلػة 
 . املتوسطة

 مهارات تدري  فهم املقركء. -التعلم البنائي -رنامج تدرييببكلمات مفتاحية: 

Abstract 
A training program based on constructivist learning and its effectiveness in 

developing the teaching skills of comprehension reading among Arabic language 

teachers of the intermediate stage.  

This Study aim is to Build a training program based on constructivist learning 

and identifying its effectiveness in developing the teaching skills of the comprehension 

reading among Arabic language teachers of the intermediate stage. 

In order to achieve the objective of the study, the descriptive approach and the 

experimental (semi-experimental design) method were used using the design of one 

group with pre and post measurement. The study sample consisted of (16) teachers of 

intermediate Arabic language in Riyadh. An observation card was prepared to observe 

the teaching skills of the comprehension reading of Arabic language teachers in the 

intermediate stage. It was validated for use, followed by the application of the pre- tool, 

and then the training program was applied and the post tool was applied later. Data was 

analyzed using the (T) test for paired samples, the modified gain rate for Black. 

The study results showed the following: Effectiveness of the training program 

based on constructivist learning in developing the teaching skills of the reading 

comprehension among Arabic language teachers in the intermediate stage.  

Key words: Training program – constructivist learning - teaching skills of 

comprehension reading. 
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 مقدمة:
درسػػػة العصػػػرية يف األكنػػة ابتػػػَتة اىتمامنػػػا تاصنػػػا يف تعلػػيم القػػػراءة كفهػػػم املقػػركء ٔتاػػػتوياتو  بنػػػو الوسػػػيلة تبػػدم امل

.  ابساسية الكتااب املعرفة يف سائر العلـو
كقػػػد بػػػدأ ىػػػما االىتمػػػاـ كااػػػحنا يف الواليػػػات املتحػػػدة ابمريكيػػػة،   انتقػػػ  إىل الكثػػػَت مػػػن الػػػدكؿ حيػػػث يريطالػػػ  

مهػػارات القػػراءة كٓتاصػػة فهػػم املقػػركء لػػدل املتعلمػػُت، كذلػػب بعػػد ن ػػر نتػػائج بعػػ  ابْتػػاث كاالتتبػػارات املعلمػوف بتطػػوير 
الدكلية اليت عاةت مهارات القراءة كالفهم، كأشارت إىل اعف ملموس يف ىمه الناحية عند املتعلم، ك البت بتأكيد ىما 

 (.ٕٙٔٓالتطوير يف املؤساات التعليمية )حبي  اهلل،
عملية فهم املقركء لدل املتعلمُت بدرجة كبَتة على مدل امتالؾ املعلمُت ملهارات تدرياو كىما ما أشارت كتعتمد 
( عندما أكدت على أمهية كفاءة املعلم يف تدري  فهم املقركء اكااب املتعلمُت املعػارؼ كاملهػارات ٕٚٔٓإليو عبد اهلل )

ين كمتجػػاكبُت علػػى رمػػو بنػػائي  كلكػػن كاقػػ  تػػدري  فهػػم املقػػركء كاخلػػربات الػػيت مػػ  امتالكهػػا  لكػػي يصػػبحوا قػػراء مفكػػر 
( إىل افتقػػاح املعلػػم للمفهػػـو اسقيقػػي للقػػراءة كبصػػفة تاصػػة ٕٕٔٓيتعػػاُر مػػ  ذلػػب  إذ أشػػار كػػ  مػػن الربعػػي  كصػػا  )

يقصػر حرسػو علػى الفهم كملا يتضمنو من عمليات عقلية بنائية ن طة  دما أحل إىل غياب االىتماـ بالفهم القرائي، فاملعلم 
بع  املمارسات اليت تدكر حوؿ ابفكار الرئياة للدرس كقلما ياتهدؼ الفهم الضمٍت، كحىت تنميػة الثػركة اللغويػة قػد ال 
ينتبػػػو إليهػػػا، كال يعلػػػم املعلػػػم املهػػػارات أك االسػػػًتاتيجيات الػػػيت يػػػدرب املتعلمػػػُت عليهػػػا، كذلػػػب الفتقػػػاحه التصػػػور الصػػػحي  

 وء املدات  اسديثة.لتدري  فهم املقركء يف ا
كلقد أشارت العديد من الدراسات إىل تدين ماتول أحاء معلمي اللغة العربية يف تدري  فهم املقركء، كإىل القصور 

 (. ٕٗٔٓ(، كاسارثي )ٖٖٗٔالواا  يف ماتول ٘تكنهم من أسالي  تنمية مهاراتو لدل املتعلمُت  كدراسة ال هراين )
م اللغػة العربيػة مهػارات تػدري  فهػم املقػركء كالبحػث عػن اسػًتاتيجيات حديثػة لتدرياػو كمن ىنا تػأ  اػركرة إكاػاب معلػ

بطريقػػة صػػحيحة ٗتػػدـ ابىػػداؼ املرجػػوة منهػػا، كذلػػب مػػن تػػالؿ برنػػامج تػػدرييب ياػػاعد معلمػػي اللغػػة العربيػػة يف اكتاػػاب 
أكصػى بػو املػؤ٘تر العلمػي اسػاحم (، ك ٕٗٓٓىمه املهارات يف اوء املػدات  اسديثػة، كىػما مػا أكصػت بػو حراسػة  ابحغػم )

%، كعلى اركرة ٓٚ(  حيث أكد على أمهية رف  كفاءة معلمي القراءة إىل ٕٔٔٓع ر للجمعية املصرية للقراءة كاملعرفة )
 استخداـ اسًتاتيجيات حديثة يف تعليم القراءة كتاصة ما يرتبط باسًتاتيجيات ما كراء املعرفة. 

دات  اسديثػة الػيت قػد ديكػن مػن تاليػا تنميػة مهػارات تػدري  فهػم املقػركء  إذ إف كيعد الػتعلم البنػائي مػن أبػرز املػ
الػػتعلم مػػن املنظػػور البنػػائي ىػػو تعػػدي  للبػػٌت املعرفيػػة )ابفكػػار كاملفػػاىيم( املوجػػوحة لػػدل الفػػرح، ْتيػػث يتمثػػ  أك ياػػتوع  

كىػػو مػػا يتوافػػق مػػ  أسػػ  فهػػم املقػػركء  (،ٕ٘ٔٓاخلػػربات اةديػػدة كيتػػواءـ معهػػا فيت ػػك  عنػػده الػػتعلم ذك املعػػٌت )عطيػػة،
 القائم على ذات املدت .  -لغيت -كمباحئو بوصفو عملية بنائية، كحيقق أىداؼ تدري  منهج 

  إنو ديثػ  امتػداحنا ةهػوح ْتثيػة أشػارت إىل البنائيػة كػأبرز النظريػات كاملػدات  يف تنميػة املهػارات التدرياػية، كٖتاػُت ابحاء 
 (.ٕٚٔٓ(، كآؿ حيداف )ٕٙٔٓ(، كالقحطاين )ٕٙٔٓ(، كابمسرم )ٖٕٔٓث   حراسة العنزم )التدرياي للمعلمُت  م
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دما سبق تتض  اساجة إىل تنمية مهارات تدري  فهػم املقػركء لػدل معلمػات اللغػة العربيػة باملرحلػة املتوسػطة، كىػما مػا حعػا 
 يهن من تالؿ برنامج قائم على التعلم البنائي. إىل الاعي إىل تنمية مهارات تدري  فهم املقركء لد

 مشكلة البحث:
أريجريت حراسات عديدة يف جماؿ تػدري  فهػم املقػركء، كقػد توصػلت تلػب الدراسػات إىل قصػور كااػ  يف ماػتول 

( الػػػيت ىػػػدفت إىل تقػػػول ابحاء التدرياػػػي ٕٙٔٓأحاء معلمػػػي اللغػػػة العربيػػػة يف تػػػدري  فهػػػم املقػػػركء  كدراسػػػة آؿ مهػػػرم )
ملاػػتويات فهػػم املقػػركء يف اػػوء تطػػوات تػػدري  املهػػارة القرائيػػة ملعلمػػي اللغػػة العربيػػة يف املرحلػػة املتوسػػطة. كعػػزا البػػاحثوف 
القصػػور يف ابحاء التدرياػػي للمعلمػػُت إىل كجػػوح نػػواحي قصػػور عديػػدة يف الػػربامج التدريبيػػة الػػيت تاػػتهدؼ تطػػوير مهػػارات 

لتػػػدري  املنػػػاىج املطػػػورة، كفهػػػم فلاػػػفتها كتوجهاعػػػا الػػػيت ٘تثلػػػت يف اػػػعف تلبيتهػػػا معلمػػػي اللغػػػة العربيػػػة يف أثنػػػاء اخلدمػػػة 
 (. ٕ٘ٔٓالحتياجاعم  كدراسة صا  كالتومرم )

كدما يؤكد ذلب ما أكصت بو الدراسات الاابقة من اركرة عقد حكرات تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف أثناء اخلدمة 
)التخطػيط، التنفيػم، التقػول( لتػدري  مػنهج لغػيت املطػور، كدراسػة كػ  مػن  املػالكي لظهور احتياجات تدريبية يف مهارات 

( المم عريقد يف جامعة امللب سعوح ٖتت عنواف  "معلم ٕ٘ٔٓ(. كأكصى بو املؤ٘تر العاملي )ٕٚٔٓ(، كالقويعي )ٕٗٔٓ)
احتياجاعم يف بػرامج التطػوير املهػٍت، إعداحه كتطويره"  حيث أكد على زياحة االىتماـ بتدري  املعلمُت كتلمُّ  -املاتقب 

 كتعزيز إحراكهم بمهية ىمه الربامج لنموىم املهٍت املاتمر.  
كيف اػوء مػا سػبق ٖتػدح م ػػكلة البحػث يف قصػور أحاء معلمػات املرحلػة املتوسػػطة يف تػدري  فهػم املقػركء، كيعػػزل 

ركء لػػديهن. كياػػعى ىػػما البحػػث إىل بنػػاء برنػػامج ذلػػب إىل اساجػػة لربنػػامج تػػدرييب يريعػػٌت بتنميػػة مهػػارات تػػدري  فهػػم املقػػ
تػػدرييب قػػائم علػػى الػػتعلم البنػػائي كالتعػػّرؼ علػػى فاعليتػػو يف تنميػػة مهػػارات تػػدري  فهػػم املقػػركء لػػدل معلمػػات اللغػػة العربيػػة 

 باملرحلة املتوسطة.
 حاكؿ ىما البحث ااجابة عن الاؤالُت التاليُت أسئلة البحث:  

ما الربنامج التدرييب القائم على التعلم البنائي يف تنمية مهارات تدري  فهم املقركء لدل معلمات اللغة العربية  .ٔ
 باملرحلة املتوسطة؟ 

ما فاعلية الربنامج التدرييب القائم على التعلم البنائي يف تنمية مهارات تدري  فهم املقركء لدل معلمات اللغة  .ٕ
 ؟ العربية باملرحلة املتوسطة

 :البحثأىداف 
بناء برنامج تدرييب قائم على التعلم البنائي يف تنمية مهارات تدري  فهم املقركء لدل معلمات اللغة العربية باملرحلة  -

 املتوسطة.
التعرؼ على فاعلية الربنامج التدرييب القائم على التعلم البنائي يف تنمية مهارات تدري  فهم املقركء لدل معلمات اللغة  -
 عربية باملرحلة املتوسطة.ال
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 فرض البحث: 
يوجػػد فػػرؽ حاؿ إحصػػائيان بػػُت متوسػػطي حرجػػات معلمػػات اللغػػة العربيػػة يف التطبيقػػُت القبلػػي كالبعػػدم لبطاقػػة مالحظػػة  -

 مهارات تدري  فهم املقركء لصا  متوسط حرجات التطبيق البعدم. 
 البحث: حدود 

 اقتصر البحث على اسدكح التالية  
(، ٜٜٙٔك  من )عبيد،  بحثكْتث   ىمه املهارات للمرحلة املتوسطة يف أكثر من  ء، كاعتِمدتفهم املقرك مهارات  -

 (.ٕٛٓٓ)املالكي، 
 معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة يف مدارس إحارة التعليم ٔتدينة الرياُ. -
 ق.ٓٗٗٔق/ ٜٖٗٔتطبيق الربنامج يف الفص  الدراسي الثاين من العاـ الدراسي  -

 : البحثأىمية 
اػهم يف تقػدل تغميػة راجعػة إىل ماػؤكد التػدري  يف كزارة التعلػيم عػن أمهيػة تػدري  املعلمػات علػى مهػػارات يديكػن أف  -

 تدري  فهم املقركء يف اوء التعلم البنائي. 
اتيجيات التدري  عليو كأسالي  سًت افيد مصممي الربامج التدريبية ملعلمي اللغة العربية كذلب باافاحة من الربنامج ك يقد  -

 تقوديو.
تزكيد امل رفات الًتبويات ملاحة اللغة العربية بربنامج تػدرييب لتنميػة مهػارات تػدري  فهػم املقػركء قػائم علػى الػتعلم البنػائي  -

 باململكة العربية الاعوحية. -لغيت اخلالدة-المم يتفق يف  بيعتو م  مناىج اللغة العربية املطورة 
يف أثنػاء اةلاػات  تريورّػفد يف تنمية مهارات تدري  فهم املقركء يف اوء التعلم البنائي من تالؿ ابن طة اليت فييقد  -

 كأسالي  تطبيق ابن طة ب ك  فرحم كمجاعي لدل معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة. ،التدريبية
 :لبحثمصطلحات ا

 التعلم البنائي: 
ف الػػػتعلم يتحقػػػق عنػػػدما تبػػػٌت إ  أم  نتيجػػػة البنػػاء الػػػمىٍت  النظػػػرة للػػػتعلم بأنػػػو Pritchard (2014)ؼ يعػػرّ 

مػن تػالؿ ن ػال الفػرح يف  يػتم الػتعلممعلومات جديدة كتضاؼ لبناء شخصي سابق من املعرفة كالفهم كاملهػارات، حيػث 
ا يف بنػاء أاػال ف الفػرح يكػوف ن ػطن بأنو  نظرية يف املعرفة كالتعلم، قوامها أ (ٖٕٔٓكيعرفو اخلالدم ). بناء فهمو اخلاص بو

نتيجة تفاع  قدراتو العقلية املعرفية م  اخلربات اةديػدة مػن تػالؿ بي ػات تعليميػة تتاػم باالجتماعيػة كحعػم   التفكَت لديو
ارات معلمة اللغة العربيػة تاليػا فهمهػا اخلػاص ملهػ تبٍتعملية ن طة . كيقصد بالتعلم البنائي يف ىما البحث إمابية املتعلم

نتيجة تفاع  قدراعا الماتية كترباعا الاابقة م  اخلربات اةديػدة، كذلػب مػن تػالؿ سػياؽ اجتمػاعي   تدري  فهم املقركء
 تفاعلي م  األترين. 
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 مهارات التدريس:
اؼ بأهنػػا  "جمموعػػة الاػػلوكيات الػػيت يظهرىػػا املعلػػم يف ن ػػا و التعليمػػي  ػػدؼ ٖتقيػػق أىػػد (ٕٔٔٓفهػػا الربيعػػي كأمػػُت )عرّ 

معينػة، كتظهػر ىػمه الاػلوكيات مػن تػالؿ املمارسػػات التدرياػية للمعلػم يف صػورة اسػتجابات انفعاليػة أك حركيػة أك لفظيػػة 
، كيقصػػد ٔتهػارات التػػدري  يف (ٖٕص)  كالتكيػف مػػ  رػركؼ املوقػػف التعليمػي" ،تتميػز بعناصػػر الدقػة كالاػػرعة يف ابحاء

٘تهيػدا كتنفيػما قب  كأثناء كبعد حرس فهػم املقػركء اليت تؤحيها املعلمة ياية جمموعة املمارسات كااجراءات التدر ىما البحث 
 ، كذلب يف اوء معايَت الدقة كالارعة يف ابحاء.كتقوديا لتحقيق مهارات فهم املقركء لدل الطالبات

 فهم المقروء:
 عن  ريق كبنائو على رمو متزامن( بأنو  العملية اليت ياتطي  القارئ من تاليا استخالص املعٌت 2002) Snowفتو عرّ 

ؼ حػػاف  كعػػرّ . مكونػػات ىػػي  القػػارئ، كالػػني القرائػػي، كالاػػياؽ ثالثػػة فهػػم املقػػركءتفاعلػػو مػػ  اللغػػة املكتوبػػة، كيتضػػمن 
يف ذلب ترباتو  ماتخدمان  ،عملية عقلية يقـو  ا املتعلم بالتفاع  اامايب م  الني املكتوب"فهم املقركء بأنو   )ٕٛٓٓ)

يف الربط الصحي  بُت الرمز كمعناه، كإماح املعٌت املناس  من الاياؽ، كتنظيم املعاين املتضمنة يف الػني، كٖتديػد الاابقة 
 -اسقػػائق كاألراء، كٖتديػػد ابفكػػار كتنظيمهػػا كالتمييػػز بينهػػا، كاالنتهػػاء مػػن ذلػػب كلػػو ٓتػػربات جديػػدة ديكػػن لػػو اسػػتخدامها

، كيقصػد بفهػم املقػركء يف ىػػما البحػث العمليػة العقليػة الػػيت (ٜ٘ٔص) "املاػتقبلةاسااػػرة ك اسياتيػة يف املواقػف  -فيمػا بعػد
م  حمتول الني املقركء كسياقو، ماتخدمة يف ذلب ترباعا الاابقة يف الربط الصحي  بُت الرمز تقـو  ا املتدربة بالتفاع  

 .ييز بينها كتلخيصهاكمعناه، كإماح املعٌت املناس  من الاياؽ، كٖتديد ابفكار كتنظيمها كالتم
 اإلطار النظري:
     المقروءمفهوم فهم 
( فهػػػم املقػػركء بأنػػػو  "عمليػػػة مركبػػة معقػػػدة  حيػػػث إهنػػا تتضػػػمن عمليػػػات عقليػػة عليػػػا، كينػػػدرج ٖتتهػػػا ٖٕٓٓعػػّرؼ جػػػاح )
  االستنتاجي،   الناقد،   التمكقي، كتتامان الفهم اابداعي" )ص.  -الفهم املباشر-تبدأ بالفهم اسريف للني ماتويات 

( بأنػػػو  "عمليػػػة عقليػػػة بنائيػػػة تفاعليػػػة ديارسػػػها القػػػارئ مػػػن تػػػالؿ حمتػػػول قرائػػػي  بغيػػػة ٕٓٔٓ(. كيعرّفػػػو عبػػػد البػػػارم )ٕٕ
ه العمليػة مػن تػالؿ امػتالؾ القػارئ جملموعػة مػن املؤشػرات الاػلوكية استخالصو للمعٌت العاـ للمواوع، كياتدؿ علػى ىػم

 " املعربة عن ىما الفهم، كيتم ىما من تالؿ الدرجة اليت حيص  عليها القارئ يف اتتبارات الفهم القرائي املعدة يما الغُر
 (. ٖٓ)ص. 

 كدما سبق يرياتنتج ما يلي 
 مليات عقلية. فهم املقركء عملية عقلية معقدة مركبة من عدة ع -
ا يف ذلػػب علػػى قدراتػػو العقليػػة كاللغويػػة كترباتػػو  - الفهػػم يقػػـو علػػى التفاعػػ  اامػػايب بػػُت القػػارئ كاللغػػة املكتوبػػة، معتمػػدن

 الاابقة كالاياؽ المم يقرأ فيو، الستخالص املعٌت من الني املكتوب كإحراكو ك٘تثلو يف بنيتو املعرفية. 
 كالتفاع  الن ط، فال يوجد ني يفّار نفاو تفاَتنا تامنا. توّجو االىتماـ رمو البنائية  - 
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   مستويات فهم المقروء ومهاراتو
، ك٘تثػػ  يف Brassell &Rasinski  (2008)منهػػا تصػنيف  ،ىنػاؾ تصػنيفات عػدة ملاػػتويات فهػم املقػركء كمهاراتػو

( ٕٙٔٓهم النقدم. كذكر العريب )ثالثة ماتويات كىي  ماتول الفهم اسريف، كماتول الفهم االستنتاجي، كماتول الف
تصػػنيف باريػػت كقػػد تضػػمن أربعػػة ماػػتويات كىػػي  الفهػػم اسػػريف، كاالسػػتنتاجي، كالناقػػد، كالتػػمكقي. يف حػػُت ذكػػر الناقػػة 

( تصػػػػنيف حممػػػػد عبيػػػػد ملاػػػػتويات فهػػػػم املقػػػػركء كمهاراتػػػػو يف املرحلػػػػة ااعداحيػػػػة، كيتضػػػػمن ىػػػػما التصػػػػنيف  اػػػػة ٕٚٔٓ)
شػػر، كاالسػػتنتاجي، كالنقػػدم، كالتػػمكقي، كاابػػداعي. كيف اا ػػار ذاتػػو توصػػلت حراسػػة املػػالكي ماػػتويات ىػػي  الفهػػم املبا

ر، الفهػػػػم املباشػػػػ ماػػػػتويات للمرحلػػػػة املتوسػػػػطة كىػػػػي  ( إىل قائمػػػػة ٔتهػػػػارات فهػػػػم املقػػػػركء جػػػػاءت اػػػػمن  اػػػػةٕٛٓٓ)
 . اابداعي، ك التمكقياقد، ك الندالد، ك االستك 

 فهي  -( ٕٚٔٓكما ذكرىا الناقة )  -أما عن مهارات فهم املقركء يف ماتوياتو املختلفة 
ماتول الفهم املباشر، كمن مهاراتو  ٖتديػد معػاين املفػرحات كاملًتاحفػات كاملضػاحات، ٖتديػد ابفكػار كالتفاصػي    (ٔ)

 الداعمة يف الني.
  كحكافعػو، اسػتنتاج االٕتاىػات كالقػيم ال ػائعة ماتول الفهم االستنتاجي، كمن مهاراتو  استنتاج أغراُ الكاتػ (ٕ)

 يف الني، استنتاج املعاين الضمنية يف الني.
ماتول الفهم النقدم، كمن مهاراتو  التمييز بُت ما يتص  باملواوع كبُت ما ال يتص  بو، كبُت اسقيقة كالرأم،  (ٖ)

 تكوين رأم حوؿ ابفكار كالقضايا املطركحة يف الني.
ي، كمػن مهاراتػو  إحراؾ القيمػة اةماليػة كالداللػة ااحيائيػة يف الكلمػات كالتعبػَتات، اتتيػار ماػتول الفهػم التػمكق (ٗ)

 أقرب اببيات معٌت إىل بيت معُت.
ماػػػػتول الفهػػػػم اابػػػػداعي، كمػػػػن مهاراتػػػػو  التوصػػػػ  إىل توقعػػػػات ل حػػػػداث بنػػػػاء علػػػػى فراػػػػيات معينػػػػة، التنبػػػػؤ  (٘)

 ن قراءعا.  بابحداث كحبكة املواوع أك القصة قب  االنتهاء م
 تدريس فهم المقروء:  استراتيجيات

ملب تنميػة قػدرة املػتعلم ككػسػًتاتيجيات الفهػم املناسػبة، ام  أف يتضمن تنمية مهػارات ك  لفهم املقركءإف التدري  الفعاؿ 
 االسػًتاتيجياتكذلب باعتبػار أف تلػب  ،كتطبيقها على كافة أنواع النصوص اليت تناسبها االسًتاتيجيةعلى كيفية استخداـ 

( أهنػػػا ٕٗٓٓ، كيػػػرل ابحغػػػم )(ٕٚٔٓىػػػي عمليػػػات أك أحكات أك كسػػػائ  معينػػػة لبنػػػاء املعػػػٌت كٖتقيػػػق الفهػػػم )عبػػػد اهلل، 
جمموعػػة إجػػراءات ينفػػمىا املعلػػم كاملػػتعلم يف تتػػاب  منطقػػي لتنػػاكؿ مواػػوع القػػراءة بالتحليػػ  كاملناق ػػة كالتخطػػيط ل فكػػار 

 .بغُر ٖتقيق الفهم لدل املتعلمُت
كيف اػػوء مػػا سػػبق يظهػػر احتيػػاج املعلػػم إىل التخطػػيط السػػتخداـ اسػػًتاتيجيات تػػدري  فهػػم املقػػركء عنػػد تقػػدل أم نػػي 

 قرائي  حيث تتضمن اسًتاتيجيات تدري  فهم املقركء امن إجراءاعا عدحنا من اسًتاتيجيات الفهم. 
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علػػم بػػااجراءات التدرياػػية كقدرتػػو علػػى اسػػتخدامها  كدمػػا مػػدر بالػػمكر أف اسػػًتاتيجيات فهػػم املقػػركء تعتمػػد علػػى معرفػػة امل
، كشػػرح العمليػػات لالامجػػة املعلػػم  -أكالن -كت ػػم   سػػًتاتيجيات الفرعيػػة أمػػاـ املتعلمػػُت مػػن تػػالؿ التفكػػَت بصػػوت عػػاؿ 

يصػػبحوا  أف الطلبػػةا التوقػػ  مػن سػًتاتيجية،   التحػػوؿ إىل أسػػلوب التػدري  املوّجػػو، كأتػَتن االمىنيػة الػػيت ياػتخدمها يف كػػ  
 (.Barton & Woolley, 2017)يف سياقات حقيقية ككاقعية  )التدري  املاتق ( متعلمُت أكثر استقالالن 

كمن اسًتاتيجيات تدري  فهم املقركء القائمة على املنحى البنائي اليت ديكن استخدامها يف املراح  الثالثة للمعاةة املعرفية 
  عطية، ٕٙٔٓ)العريب،  (POSSE)بعد القراءة( اسًتاتيجية التدري  التباحد، كاسًتاتيجية  -أثناء القراءة-)قب  القراءة
ٕٓٔٗ.) 

 تدريس فهم المقروء:
عّرؼ التدري  على أنو  "حماكلة خمطط يا ملااعدة املتعلمُت الكتااب أك تغيَت بع  املعارؼ أك املهارات أك االٕتاىات ي

 (.ٔٙ، ص. ٖٕٔٓأك ابفكار" )الفالح، 
كيتطلػػػ  ذلػػػب مػػػن املعلػػػم أف يكػػػوف علػػػى حرايػػػة بكيفيػػػة حػػػدكث الػػػتعلم كٓتصػػػائي املتعلمػػػُت مػػػن حيػػػث قػػػدراعم العقليػػػة 

صفاعم اةادية، كقيمهم كإتاىاعم كترباعم الاابقة، كالبي ة الثقافية كاالجتماعية كاالقتصاحية اليت ٖتيط  ػم، كاسركية، ك 
 (. ٜٜٜٔكبطبيعة املاحة الدراسية، كبطرؽ التدري  الفاعلة )الزيوح، ىندم، علياف ككوافحة، 

، كالتقػػػػػول Implementingفيػػػػػم كالتن ،planningكتتمثػػػػػ  عمليػػػػػة التػػػػػدري  يف ثػػػػػالث مراحػػػػػ  كىػػػػػي  التخطػػػػػيط 
Evaluating مػػػػن ثالثػػػػة عمليػػػػات ىػػػػي   -كػػػػأم سػػػػلوؾ تدرياػػػػي-، كتػػػػرل الباحثػػػػة أف تػػػػدري  فهػػػػم املقػػػػركء يتكػػػػوف

 التخطيط، كالتنفيم، كالتقول. كتتضمن ىمه العمليات املهارات التالية 
و املعلػم مػن أسػالي  كأن ػطة كإجػراءات، ( بأنو  " تصور مابق ملػا سػيقـو بػٕٚٔٓأكالن  التخطيط  تعرّفو أماين اسصاف )

 (.ٖ٘ٔكاستخداـ أحكات أك أجهزة أك كسائ  تعليمية من أج  ٖتقيق ابىداؼ الًتبوية املرغوبة" )ص
ػػّدح املعلػػم  ابىػػداؼ ااجرائيػػة، كاملػػدت  )التمهيػػد( للػػدرس،  -( ٕٓٓٓكمػػا ذكػػر كػػ  مػػن صػػربم كتػػاج الػػدين )-كفيػػو حيري

علمهػػا، كابسػػ لة الك ػػفية لبيػػاف ابفكػػار اخلطػػأ كاملفػػاىيم البديلػػة، كابسػػ لة املثػػَتة للتفكػػَت، كاملفػػاىيم كاملبػػاحئ املطلػػوب ت
كأن طة التعلم، كأس لة اسوار كاملناق ة، كتاج  مجي  ىػمه ااجػراءات لتمثػ  تطػة للتػدري . كينبغػي أف يػدرؾ املعلػم أف 

( على أف ٕٚٔٓفهم املقركء  حيث يؤكد الناقة ) يف تدري  مهارات -ب ك  رئي -التخطيط لدرس فهم املقركء يتمث  
معظم املعلمُت حيدحكف ىػدفهم مػن حصػة القػراءة الصػامتة يف معرفػة املتعلمػُت وتػول املواػوع، كلػي  يف تػدري  املهػارات 
تو، اليت ٘تّكنهم من معرفة ىما اوتول كفهمو، كمن   ال يوجد لديهم  رؽ كاسًتاتيجيات لتخطيط الدرس، كتصميم أسػ ل

كٖتديد مناق اتو، كتوصيف إجراءاتو بال ك  المم يريكا  املتعلمُت املهارات اليت ٘تّكنهم من فهم الني  لما ينبغي على 
على ٖتقيق ابىداؼ الغائيػة  -يف ذات الوقت-املعلم االلتفات إىل تدري  مهارات فهم املقركء كأىداؼ كسيلية، كالعم  

 مه املهارات.للقراءة اليت تتحقق من كراء تدري  ى
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ثانيان  التنفيم  يلي مرحلة التخطيط مرحلة التنفيم، كفيها يطبق املعلم تطة التدري  كاقعينا يف غرفة الصف من تالؿ قيامو 
 (.ٕٙٓٓبإجراءات تدرياية معينة )زيتوف، 

ػػا  ا كموجهن ا، كمػػن تاليػػا فهػػي مرحلػػة بنػػاء املػػتعلم للخػػربات كاملعػػارؼ، حيػػث ي ػػاركو املعلػػم يف ىػػمه املرحلػػة ماػػاعدن كمرشػػدن
ارس  أاال الفهم اخلطأ لدل املتعلمُت حوؿ مواوع الدرس. أن طة التعليم كالتعلم، كتريصّوب ٘تري

كلع  من أىم مهارات التنفيم مهارات عػُر الػدرس كمػا تتضػمنو مػن مهػارات فرعيػة كمهػارة التمهيػد، كيكتاػ  التمهيػد 
اخلربات الاػابقة بصػورة بنائيػة، كالتحقػق عػن  ريقهػا مػن تػوافر املتطلبػات للدرس أمهيتو يف ربط اخلربات التعليمية اةديدة ب

 (.ٕٚٔٓالاابقة للتعلم اةديد )محدم، 
( أف على املعلم  رح ٕٚٔٓكتضم مهارات تنفيم التدري  مهارة استخداـ ابس لة الصفية كاسوار كاملناق ة، كيرل الناقة )

يف اوئها، ْتيث تكوف ىمه ابس لة مرتبطة باملهارة املاتهدفة من اسصة  جمموعة من ابس لة حوؿ الدرس يناقش املقركء 
فهناؾ أس لة تدرب املتعلمُت على مهارة إحراؾ ابفكار يف الني، كأس لة أترل تدرب على مهارة إحراؾ مػا بػُت الاػطور، 

 الفهم املختلفة.كما كراء الاطور،   نقد املقركء كاسكم عليو، كغَتىا من مهارات تندرج ٖتت ماتويات 
ثالثان  التقول  كتأ  أتَتان مرحلة التقول، كيقصد بػو  "مػا يقػـو بػو املعلػم مػن إجػراءات كمػا يلجػأ إليػو مػن أسػالي  للحكػم 
على مدل ٖتصي  التالميم كإذمازاعم، كاكتاا م للمعارؼ كاملهارات كاملفاىيم، ك٘تثلهم للقيم كاالٕتاىات املرغوبة، كمن   

، ص. ٜٜٜٔيف تعلمهم لتعزيز جوان  قوعم، كمعاةة جوان  اعفهم" )الزيػوح كآتػركف، ٖتديد جوان  القوة كالضعف 
ٔٚٚ .) 

كعليو فقد تعدحت أسالي  التقول لتأتػم أشػكاالن عػدة، كىػي  التقػول القبلػي، التقػول البنػائي، التقػول النهػائي. كيػرل فػرج 
م للك ػػػف عػػػن ابسػػػاس املعػػػريف الػػػالـز الكتاػػػاب تػػػربات ( أف التقػػػول القبلػػػي  عمليػػػة تقودييػػػة يقػػػـو  ػػػا املعلػػػٕٗٔٓاهلل )

 كمعارؼ جديدة، فهي تك ف عن املتطلبات الاابقة للتعلم. 
(  ٜٕٔٓأمػػا التقػػول البنػػائي فيهػػتم بالعمليػػات كلػػي  باملخرجػػات  لػػما ياػػتند بحكات تقػػول غػػَت رمسيػػة أشػػار إليهػػا عػػالـ )

كالتعيينػػات، كتقػػول ابقػػراف، كالتقػػول الػػما ، كذلػػب أثنػػاء سػػَت عمليػػة  مثػػ   املالحظػػة، ك ػػرح ابسػػ لة، كاملهػػاـ الت ػػاركية،
 التعليم بصفة ماتمرة لتوجيو املتعلم رمو ٖتقيق نواتج التعلم املاتهدفة.

( إىل أف مػن تصائصػو حدكثػو مػرة ٕ٘ٔٓكيأ  التقول النهائي بعد االنتهاء من عملية التدري ، كي َت اخلليفة كمطاكع )
ان يف هناية الفص  أك العاـ الدراسي  بنو يعطي صورة كليػة لنتػائج عمليػة التػدري ، كمػدل النجػاح يف ٖتقيػق كاحدة، كغالب

 ابىداؼ املن وحة.  
كيف اوء ما سبق ديكن ٖتديد مهارات تقول فهم املقركء فيما يلي  استخداـ التقول القبلي كالبنائي املاتمر، إعػداح أسػ لة 

يف مجي  ماتويات الفهم، تكليف الطالبات بتلخيي املقركء، ربط التقول بابىداؼ، تصوي   تقي  مهارات فهم املقركء
 إجابات الطالبات كتعزيزىا.

 التعلم البنائي وتدريس فهم المقروء:
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ى شهد البحث الًتبوم تالؿ العقدين املاايُت ٖتوالن يف رؤيتو لعملييت التعليم كالتعلم، كذلب نتيجة التحوؿ من الًتكيز عل
العوام  اخلارجية املؤثرة يف تعليم املتعلم إىل الًتكيز على العوام  الداتلية اليت تؤثر يف املتعلم كتاصػة مػا مػرم حاتػ  عقػ  
املػػػتعلم  كمعرفتػػػو الاػػػابقة، كحافعيتػػػو للػػػتعلم، كأاػػػال تفكػػػَته، كقدرتػػػو علػػػى معاةػػػة املعلومػػػات  أم  االنتقػػػاؿ مػػػن الػػػتعلم 

 (. كقػػػػػد كاكػػػػػ  ذلػػػػػب التحػػػػػوؿ رهػػػػػور النظريػػػػػة البنائيػػػػػة "ٌٕٙٔٓت )العػػػػػدكاف كحاكح، الاػػػػػطحي إىل الػػػػػتعلم ذم املعػػػػػ
"Constructivism theory " كإحاليػػا حمػػ  النظريػػة الاػػلوكيةBehaviors theory  كالنظريػػة املعرفيػػة "

""Cognitivism theory. 
إىل أف  -( ٖٕٓٓرل زيتوف كزيتوف )كما ي-كيعد البحث عن تعريف جام  مان  للبنائية إشكالية معقدة، كقد يعوح ذلب 
 منظريها لياوا بفريق كاحد، كمن   لي  بينهم إمجاع على تعريف حمدح. 

ينطلػػػق تصػػػور البنائيػػػة حػػػوؿ م ػػػكلة املعرفػػػة كقضػػػاياىا مػػػن منطلقػػػُت أساسػػػُت أكرحمهػػػا عطيػػػة منطلقاااات النظرياااة البنائياااة: 
بصورة سلبية من األترين  ٔتعٌت أف  على تربتو اخلاصة، كال تريتلّقى ( مها  املنطلق ابكؿ  يبٍت الفرح املعرفة اعتماحنإ٘ٔٓ)

 املتعلم يكوف ن طنا فعاالن يف أثناء عملية التعلم. 
 املنطلق الثاين  كريفة املعرفة ىي التكيف م  تنظيم العامل التجرييب كتدمتو، كلي  اكت اؼ اسقيقة الوجوحية املطلقة.

بنػػػائي  "نظريػػػة تعلػػػم احراؾ املعرفػػػة كإحراؾ معناىػػػا كتفاػػػَتىا يف اػػػوء معرفػػػة الطلبػػػة ( أف الػػػتعلم الٕٙٔٓكيػػػرل الػػػركي  )
 (.ٕٚٔكترباعم الاابقة" )ص. 

كالطنػػػاكم ، Saunders (1992)كيقػػػـو الػػػتعلم يف اػػػوء النظريػػػة البنائيػػػة علػػػى عػػػدة مبػػػاحئ رئياػػػة أكرحىػػػا كػػػ  مػػػن  
 ( كما يلي  ٕٕٓٓ)

 التعلم عملية بنائية ن طة كماتمرة غراية التوجو.  .ٔ
 و املتعلم ٔت كلة أك مهمة حقيقية.تتهيأ للتعلم أفض  الظركؼ عندما يواج   .ٕ
 املعرفة الاابقة شرل أساسي لبناء تعلم ذم معٌت. .ٖ
 تتضمن عملية التعلم إعاحة بناء الفرح ملعرفتو من تالؿ عملية تفاكُ اجتماعي م  األترين.  .ٗ
 عملية التعلم إحداث تكيفات تتواءـ م  الضغول املعرفية املمارسة على تربة املتعلم. ايدؼ من .٘

كمن تالؿ ما سبق يظهر أف التعلم البنػائي يؤكػد علػى الػتعلم ذم املعػٌت  حيػث يريعػّد الفهػم نػاتج عمليػة الػتعلم مػن تػالؿ 
ة لػػدل املػػتعلم اػػمن سػػياؽ فػػرحم كاجتمػػاعي بنػػاء املعرفػػة اةديػػدة يف اػػوء املعػػارؼ كاخلػػربات الاػػابقة الػػيت تكػػوف موجػػوح

 تفاعلي م  األترين. 
تتضػػ  تصػػائي بي ػػة الػػتعلم البنػػائي الػػيت تتحػػوؿ مػػن الًتكيػػز علػػى املعلػػم إىل الًتكيػػز علػػى  خصااائص ئيئااة الااتعلم البنااائي:

ديػدة باملعػارؼ الاػابقة، املتعلم كاالىتماـ ببي ات التعلم يف التاد  ىي بي ة تااعد علػى ن ػال املػتعلم يف ربػط املعػارؼ اة
ىػػدفها ابساسػػي بنػػاء املعرفػػة كلػػي  سػػرح املعرفػػة، كىػػي بي ػػة ت ػػج  ماػػتويات التفكػػَت العليػػا، كتتصػػف باملركنػػة كاالبتكػػار 
كالن ػػال، كتػػرتبط بواقػػ  املتعلمػػُت مػػن تػػالؿ تقػػدل م ػػكالت تعليميػػة حقيقيػػة يػػم، كٖتػػثهم علػػى الػػربط بػػُت مػػا يتعلمػػوف 
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  للوصػػوؿ إىل نتػػائج إبداعيػػة، كتػػربط بػػُت اوتػػول ك ػػرؽ تدرياػػو كحاجػػاعم كاىتمامػػاعم كميػػويم، صػػياغة ابفكػػار كإعػػاحة
 (.ٕٛٔٓ، تَتم) كت ج  عملية التفاكُ االجتماعي فيما بينهم

إف عمليػػة القػػراءة ىػػي عمليػػة فهػم ٔتعنػػاه الواسػػ ، كقػػد كػػاف لتحػػوؿ االىتمػػاـ إىل الًتكيػػز البنائيااة وقتهتهااا ئفهاام المقااروء: 
على العمليات يف تعلػيم القػراءة أف تبعػو ٖتػوؿ مػن الًتكيػز علػى العوامػ  اخلارجيػة املػؤثرة يف القػراءة إىل الًتكيػز علػى العوامػ  

يف أثنػػاء عمليػة القػراءة تفػاعالن مػػ  املوقػف التعليمػي كالػػني  الداتليػة  أم  الًتكيػز علػى العمليػػات العقليػة الداتليػة للقػارئ
القرائي، فالقارئ يؤحم حكرنا إمابينا ن طنا أثناء القراءة  كذلب الستخالص معارؼ جديدة يضمها إىل بنائػو املعػريف ب ػك  

 (.ٖٕٓٓمع  من القراءة عملية ذات معٌت )عوُ، 
  وء:مراحل وإجراءات البنائية في تدريس فهم المقر 

مراحػػ  البنائيػػة يف تػػدري  القػػراءة باالسػػتفاحة مػػن اسػػًتاتيجية الػػتعلم القائمػػة علػػى البنائيػػة مػػن تػػالؿ اػػوذج بػػاييب  كريِاػػعت
كياػػَت (. ٕٕٔٓاخلماسػػي كفػػق  ػػ  مراحػػ  متتاليػػة، كىػػي  التهي ػػة، االستك ػػاؼ، ال ػػرح، التوسػػ ، التقػػول )املطػػَتم، 

(، كعطيػة ٕٓٔٓ(، كعبػد البػارئ )ٖٕٓٓكمػا تػرل الاػيد )-ائيػة يف عػدة مراحػ  تدري  فهم املقركء كفقنا اجػراءات البن
 كىي  -( ٕٗٔٓ)

ػػػمب فيهػػػا انتبػػػاه املتعلمػػػُت ملواػػػوع القػػػراءة، كذلػػػب  مرحلاااة ماااا هبااال القاااراء : .ٔ كيطلػػػق عليهػػػا مرحلػػػة الػػػدعوة، كمري
 ٔتااعدعم على تن يط املعرفة الاابقة كربطها باملعرفة اةديدة. 

كت م  مرحلة اكت ػاؼ الػني، كالبحػث عػن العالقػات كالتحليػ  كاالسػتدالؿ كاالسػتنتاج )مػن مرحلة القراء :  .ٕ
تػػالؿ القػػراءة(  فػػاملتعلم يبحػػث كينّقػػ  يف املقػػركء عػػن إجابػػات ل سػػ لة املطركحػػة منػػو أك مػػن األتػػرين، فيجمػػ  مػػن 

كره بػػاخلربات اةديػػدة املتضػػمنة يف ابفكػار كالبيانػػات املوجػػوحة يف املقػػركء مػػا يتصػػ  بااجابػػات، كيثريهػػا مػػن تػػالؿ مػػر 
املواوع، كبملب يتوص  إىل اقًتاح تفاَتات كحلوؿ للقضايا املطركحة، كيف اوء ما توص  إليو مرم تعدي  ما لديو 
من معلومات غَت صحيحة يف البٌت املعرفية اليت ديتلكها، أك استبداؿ مفاىيم جديدة صحيحة ٔتفاىيم تا  ة أك غَت 

ك  املتعلمُت يف الصف يف التفكَت التوسعي، حيث يتناكلوف املواوع بصورة أكثر تفصيالن من مجي    سليمة،   ي ًتؾ
 جوانبو  دما يؤحم إىل تطبيقهم ملا تعلموه يف مواقف جديدة.

 كىي مرحلة التقول كاٗتاذ القرارات، كفيها تتم املناق ة، كالتمكؽ، كاابداع.  مرحلة ما ئعد القراء : .ٖ
 السائقة:الدراسات 

 المحور األول: الدراسات التي تناولت تدريس فهم المقروء:
( حراسػػػة ىػػػدفت إىل ٕٙٓٓبػػػاال الع علػػػى عػػػدح مػػػن الدراسػػػات الاػػػابقة يف جانػػػ  تػػػدري  فهػػػم املقػػػركء أجػػػرل الػػػزيٍت )

الك ف عن فعالية برنامج قائم على نظرية املخططات العقلية باستخداـ اساسوب يف تنمية مهارات الفهم القرائي للقرآف 
الكرل كمهارات تدرياػو لػدل الطػالب املعلمػُت، كتوصػ  البحػث إىل كجػوح فػركؽ ذات حاللػة إحصػائية بػُت أحاء الطػالب 
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ار الفهػم القرائػي للقػرآف الكػرل، كبطاقػة مالحظػة ابحاء التدرياػي للفهػم القرائػي للقػرآف الكػرل املعلمُت قبليا كبعػديا التتبػ
 لصا  التطبيق البعدم.

حراسػػة ىػػدفت إىل ْتػػث فعاليػػة برنػػامج تػػدرييب يف تنميػػة مهػػارات تػػدري  الفهػػم القرائػػي لػػدل  Nasr(2007) كأجػػرت 
ملتعػدحة، كتوصػػ  البحػث إىل كجػػوح فػركؽ حالػة إحصػػائيا بػُت متوسػػطات معلمػي اللغػة ااذمليزيػػة يف اػوء نظريػػة الػمكاءات ا

حرجػػات معلمػػي اللغػػة ااذمليزيػػة يف التطبيقػػُت القبلػػي كالبعػػدم التتبػػار اةانػػ  املعػػريف، كبطاقػػة مالحظػػة مهػػارات تػػدري  
تػػدرييب قػػائم علػػى  ( فقػػد ىػػدفت إىل بنػػاء برنػامجٖٕٔٓالفهػم القرائػػي لصػػا  التطبيػػق البعػدم. أمػػا حراسػػة عػػوُ كالبكػر )

البنائية كتطبيقو على الطالبات معلمات اللغة العربيػة كبيػاف مػدل فاعليتػو يف تنميػة مهػارات تػدري  القػراءة للفهػم كالاػرعة 
 لديهن، كتوص  البحث إىل فاعلية الربنامج يف تنمية اةان  املعريف كيف تنمية مهارات تدري  القراءة للفهم كالارعة.

الوقوؼ على ماتول ٘تكن معلمػي الصػف ابكؿ االبتػدائي مػن أسػالي  حراسة ىدفت إىل ( ٖٖٗٔ) كقد أجرل ال هراين
أف ماػػتول ٘تكػػن معلمػػي الصػػف ابكؿ  إىل نتػػائج أبرزىػػابحػػث ، كتوصػػ  التنميػػة مهػػارات القػػراءة كالفهػػم لػػدل تالميػػمىم

اسػارثي . أمػا حراسػة متوسػطان  القػراءة كػػافاملقركء لدل تالميمىم أثنػاء تنفيػم حركس  فهماالبتدائي من أسالي  تنمية مهارة 
إىل نتػػائج  البحػػث كتوصػػ  الك ػػف عػػن ماػػتول ٘تكػػن املعلمػػُت مػػن أسػػالي  تنميػػة فهػػم املقػػركء،هػػدفت إىل ف (ٕٗٔٓ)

الفهػم التفاػَتم، كالفهػم النقػدم  أبرزىا  أف ماتول ٘تكن معلمي اللغة العربية من أسػالي  تنميػة مهػارات الفهػم اسػريف، ك 
 .كػاف متوسطان، بينما مل يتمكن املعلموف من أسالي  تنمية مهارة الفهم التمكقي كالفهم اابداعي

( إىل ٖتديد تقول ماتول أحاء معلمي اللغة العربيػة التدرياػي ملاػتويات الفهػم يف اػوء ٕٙٔٓكىدفت حراسة آؿ مهرم )
كتوصػػ  البحػػث إىل نتػػائج أبرزىػػا  أف ماػػتول أحاء معلمػػي اللغػػة العربيػػة كػػاف متوسػػطا يف تطػػوات تػػدري  املهػػارة القرائيػػة، 

املهػػارات اخلاصػػػة بتنميػػػة ماػػػتويات الفهػػم القرائػػػي )ٗتطيطػػػا كتقوديػػػا(، كيف مهػػػارات التنفيػػم اخلاصػػػة بتنميػػػة ماػػػتويي الفهػػػم 
مهػارات التنفيػم اخلاصػة بتنميػة ماػتول الفهػم اسريف كاالستنتاجي، كأف ماتول أحاء معلمي اللغة العربية كاف منخفضا يف 

 التطبيقي.
 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت البرامج التدريبية القائمة قلى التعلم البنائي:

( حراسة ىدفت إىل ٖتديد معايَت جوحة التنمية املهنية عرب اانًتنت، كٖتديد االحتياجػات التدريبيػة ٖٕٔٓكأجرل حان )
اللغة العربية للنا قُت بغَتىا، كالوقوؼ على أس  برنامج تدرييب إلكًتكين قائم على املدت  البنػائي للتنميػة الالزمة ملعلمي 

( حراسػة ٖٕٔٓاملهنية ملعلمي اللغة العربية للنا قُت بغَتىا، كتوص  البحػث إىل فاعليػة الربنػامج التػدرييب. كأجػرل العنػزم )
النظريػػة البنائيػػة يف إكاػػاب معلمػػي الريااػػيات للصػػف الاػػاحس االبتػػدائي ىػػدفت إىل ْتػػث أثػػر برنػػامج تػػدرييب قػػائم علػػى 

 مهارات تنفيم املقررات املطورة املصاغة بنائيا، كتوص  البحث إىل أف أثر الربنامج التدرييب كاف كبَتا.

لدراسػػػات ( فهػػػدفت إىل إعػػػداح برنػػػامج مقػػػًتح قػػػائم علػػػى النظريػػػة البنائيػػػة لتػػػدري  معلمػػػي إٗٔٓأمػػػا حراسػػػة ابمسػػػرم )
االجتماعيػة كالو نيػػة باملرحلػة املتوسػػطة كقيػاس فاعليتػػو يف تنميػػة مهػاراعم التدرياػػية، كتوصػ  البحػػث إىل كجػوح فػػركؽ حالػػة 
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إحصػػائيا بػػُت متوسػػطات حرجػػات معلمػػي الدراسػػات االجتماعيػػة كالو نيػػة يف التطبيقػػُت القبلػػي كالبعػػدم التتبػػار اةانػػ  
 كبطاقة مالحظة ابحاء التدرياي لصا  التطبيق البعدم.  املعريف ملهارات التدري  البنائي،

( إىل التعػرؼ علػى فاعليػة برنػامج تػدرييب مقػًتح قػائم علػى النظريػة البنائيػة لتنميػة مهػارات ٕٙٔٓكىدفت حراسة ابمسرم )
لػة إحصػائيا بػُت إىل كجػوح فػركؽ حاالتدري  كالتفكَت البنائي لدل معلمات الرياايات باملرحلػة املتوسػطة، كتوصػ  البحػث 

لصػػا   ، كمقيػػاس التفكػػَت البنػػائييف التطبيقػػُت القبلػػي كالبعػػدم لبطاقػػة املالحظػػة الريااػػياتمتوسػػطات حرجػػات معلمػػات 
( حراسة ىػدفت إىل تقصػي فاعليػة برنػامج مقػًتح قػائم علػى النظريػة البنائيػة يف ٕٙٔٓ. كأجرل القحطاين )التطبيق البعدم

ملرحلة االبتدائية، كتوص  البحث إىل فاعلية الربنامج املقًتح القػائم علػى النظريػة البنائيػة يف تطوير أحاء معلمي الرياايات با
 تطوير أحاء معلمي الرياايات باملرحلة االبتدائية.

( حراسػػة ىػػدفت إىل بنػػاء برنػػامج تػػدرييب مقػػًتح قػػائم علػػى النظريػػة البنائيػػة كتعػػرؼ أثػػره يف ٕٚٔٓكقػػد أجػػرت آؿ حيػػداف )
التدري  اابداعي لدل معلمات اللغة العربية، كتوص  البحث إىل كجوح فركؽ حالة إحصائيا بُت متوسطات تنمية مهارات 

حرجػػػات معلمػػػات اللغػػػة العربيػػػة يف التطبيقػػػُت القبلػػػي كالبعػػػدم لبطاقػػػة املالحظػػػة لصػػػا  التطبيػػػق البعػػػدم. كأجػػػرت حممػػػد 
على النظرية البنائية يف تنمية بعػ  مهػارات التػدري   ( حراسة ىدفت إىل تعرؼ فاعلية تطبيق برنامج تدرييب قائمٕٚٔٓ)

التػػأملي لػػدل الطالبػػػات معلمػػات اللغػػػة العربيػػة، كتوصػػػ  البحػػث إىل فاعليػػة الربنػػػامج التػػدرييب يف تنميػػػة مهػػارات التػػػدري  
 التأملي لدل الطالبة معلمة اللغة العربية.

نامج تدرييب مقًتح قائم علػى البنائيػة كالػتعلم املاػتند إىل ( فقد ىدفت إىل التعرؼ على فاعلية بر ٕٚٔٓأما حراسة القرين )
، كتوص  البحث إىل نتائج أبرزىا  فاعلية الربنامج التدرييب  الدماغ لتنمية مهارات التدري  االستقصائي لدل معلمي العلـو

 املقًتح يف تنمية مهارات التدري  االستقصائي لدل معلمي العلـو باملرحلة االبتدائية.
 ب قلى الدراسات السائقة: التعقي

أرهػرت نتػائج ك  كبناء برامج لتنمية مهارات تدري  فهػم املقػركء، ،اوور ابكؿ ما بُت تقول ابحاء حراسات تنوعت أىداؼ
 وبع  الدراسات قصور أحاء معلمي اللغة العربية يف مهارات تدري  فهم املقركء، كعدـ ٘تكنهم مػن أسػالي  تنميػة مهاراتػ

اوػػور يف أهنػا تعػػد برنػامج تػػدرييب لتنميػة مهػػارات يػما دراسػات البعػػ  مػ   الدراسػة اساليػػة ت ػػا تك العليػا.  يف املاػتويات
(، كاتتلفػػت عنهػػا يف أهنػػا تتنػػاكؿ ٖٕٔٓعػوُ كالبكػػر )ك (، ٕٚٓٓنصػػر )ك (، ٕٙٓٓمثػػ   الػػزيٍت )  تػدري  فهػػم املقػػركء

مدت  التعلم البنائي يف سػبي  ٖتاػُت ابحاء ملهػارات تػدري  فهػم تدري  معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة يف اوء 
  .البحثا، ٔتا يتفق م  املناىج املطورة. كىما ما دييز ا كتقودين ا كتنفيمن املقركء ٘تهيدن 

أمهيػػػة كفاعليػػػة الػػػربامج التدريبيػػػة الػػػيت تبػػػٌت يف اػػػوء البنائيػػػة، يف ٗتصصػػػات متعػػػدحة   اوػػػور الثػػػاينكأرهػػػرت نتػػػائج حراسػػػات 
، الدراسػػات االجتماعيػػة، اللغػػة العربيػػة.كا ت ػػا ت الدراسػػة اساليػػة مػػ  حراسػػات ىػػما اوػػور يف املتغػػَت ك  لريااػػيات، كالعلػػـو

يف املتغَت التاب   كاتتالفها يف تناكيا مهارات ىما اوور اتتلفت ىمه الدراسة عن حراسات ك  املاتق ، كىو التعلم البنائي.
 تدري  فهم املقركء.
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 بحث وإجراءاتو: منهجية ال
 مت استخداـ املنهجُت التاليُت منهج البحث: 
ةم  البيانات كاملعلومات كٖتليلها كتصنيفها فيما يتص  باا ار النظػرم، كالدراسػات الاػابقة لتحقيػق  المنهج الوصفي:

 التاد  تصميم كبناء الربنامج التدرييب كفق التعلم البنائي، كإعداح أحاة البحث.
املنهج التجػرييب )التصػميم شػبو التجػرييب(، كىػو املػنهج املناسػ  الػمم ديكػن مػن تاللػو ْتػث  استريخِدـ يبي:المنهج التجر 

أثػػر املتغػػػَت املاػػػتق  )الربنػػػامج التػػػدرييب القػػػائم علػػػى الػػػتعلم البنػػػائي( يف املتغػػػَت التػػػاب  )مهػػػارات تػػػدري  فهػػػم املقػػػركء(، كفػػػق 
كالبعدم  كذلب من تالؿ تطبيق بطاقػة املالحظػة علػى عينػة البحػث قبػ  "تصميم اجملموعة الواحدة" ذات القياس القبلي 

 كبعد تنفيم الربنامج التدرييب.
 أدوات البحث:

 .لدل معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطةبطاقة مالحظة مهارات تدري  فهم املقركء  -
 الربنامج التدرييب القائم على التعلم البنائي. -

 قينة البحث:
الباحثػػػة عينػػػة قصػػػدية مػػػن جمتمػػػ  البحػػػث ٘تثلػػػت يف معلمػػػات اللغػػػة العربيػػػة باملرحلػػػة املتوسػػػطة يف مدينػػػة الريػػػاُ، اتتػػػارت 
( معلمة دمن كافقن على امل اركة يف فعاليات الربنامج التدرييب  نظرنا إىل أف الربنامج التدرييب غَت معتمد من ٙٔكعدحىن )

 مات.قب  كزارة التعليم، لملب فهو غَت ملـز للمعل
 أدوات البحث: 

 أواًل: تصميم البرنامج التدريبي القائم قلى التعلم البنائي:
لبناء الربنامج التدرييب القائم على التعلم البنائي، قامػت الباحثػة بػاال الع علػى الكتػ  كالبحػوث كالدراسػات املختصػة يف 

لصلة بالربامج كاسقائ  التدريبيػة، كذات الصػلة البنائية عامة، كالتعلم البنائي تاصة، كالكت  كالبحوث كالدراسات ذات ا
 بفهم املقركء كمهارات تدرياو.

، ٔتػػا ي ػػتم  عليػو مػػن مقدمػػة الربنػػامج، وفاي وااوء مااا سااب  ئبننااي البرنااامج التاادريبي ئحيااث يكااون ممااث ًت للااتعلم البنااائي
ات املناسػػػبة، كأسػػػالي  التقػػػول، ككانػػػت كأىدافػػػو، كمدتػػػو، كاتتيػػػار االسػػػًتاتيجيات املناسػػػبة، كابن ػػػطة، كالوسػػػائ  كالتقنيػػػ

 ااجراءات ما يلي 
بطريقػة تتػواءـ مػ  تطػوير  كتابة مقدمة الربنامج  كقد اشتملت على أمهية الربامج التدريبيػة يف أثنػاء اخلدمػة كتصػميمها  -ٔ 

برنػامج قػائم علػى الػتعلم املناىج، كأمهية تدري  معلمات اللغة العربية لتنمية مهارات تدري  فهم املقركء لديهن من تالؿ 
 البنائي.

ابىػداؼ التفصػػيلية. كيهػدؼ الربنػػامج  ٖتديػد أىػداؼ الربنػػامج  مت ٖتديػد ابىػػداؼ العامػة للربنػػامج، كمػن   ِصػػْيغت -ٕ
 إىل تنمية مهارات تدري  فهم املقركء لدل معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة.
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الربنػػػامج التػػػدرييب مت ٖتديػػػد حمتػػػواه، كقػػػد ركعػػػي يف اتتيػػػار حمتػػػول الربنػػػامج  اتتيػػػار حمتػػػول الربنػػػامج  يف اػػػوء أىػػػداؼ -ٖ
كإعػداحه عػدة عناصػػر، منهػا  مالءمػة حمتػػول الربنػامج ل ىػػداؼ كالقػدرة علػى ٖتقيقهػػا، عوليػة حمتػواه ةميػػ  جوانػ  اخلػػربة 

النظرم كالتطبيقي لػدركس فهػم املقػركء، كاملهارة املطلوب تنميتها، كالتدرج من الاه  إىل الصع ، كالتكام  بُت اةانبُت  
مواػػوعات  القابليػػة للتقػػول املاػػتمر مػػ  مراعػػاة الفػػركؽ الفرحيػػة بػػُت املعلمػػات. كقػػد تضػػمن حمتػػول الربنػػامج التػػدرييب ثالثػػة

 . عناصر تصميم التعلم البنائي -مباحئ التعلم البنائي -ماىية النظرية البنائيةالتعلم البنائي   -تدريبية، كىي  
 .بتدري  فهم املقركء التعلم البنائيعالقة  - أس  فهم املقركء-ماىية فهم املقركءفهم املقركء  -   
 كتقوديو. –  تدرياو ومهاراتماتوياتو ك فهم املقركء  -   
زمنيػة للربنػامج ٖتديد اخلطة الزمنية لتنفيم الربنامج  بناءن علػى املػاحة العلميػة كنوعيػة ابن ػطة التدريبيػة للربنػامج، املػدة ال -ٗ

 ( ساعة.ٖٓ ٕٕ( أياـ، ٔتجموع )٘التدرييب )
يف الربنػامج    ٖتقيقنا يدؼ ىما الربنامج مت ٖتديػد االسػًتاتيجيات التاليػة الػيت اسػتريخِدمتالتدري  ٖتديد اسًتاتيجيات -٘

 Reciprocal)، التػػػػػػػدري  التبػػػػػػػاحد POSSE، تنػػػػػػػاؿ القمػػػػػػػر K-W-L-Hالتػػػػػػػدرييب  اةػػػػػػػدكؿ الػػػػػػػما  
Teaching) ، اسوار كاملناق ةDiscussion& dialogue)،) .جمموعات العم  التعاكنية 

مت ٖتديد ابن طة التدريبية املناسبة للربنامج، كمها  أن طة فرحية عدؼ إىل ٖتقيق تػدري   :للربنامج يةن طة التدريباب -ٙ
ٖتقيػػق التػػدري  اةمػػاعي كإثػػراء الربنػػامج فػػرحم لكػػ  متدربػػة لػػربط اخلػػربات الاػػابقة باةديػػدة. كأن ػػطة مجاعيػػة عػػدؼ إىل 

 التدرييب من تربات املتدربات.
 املناسبة للربنامج  منها منهج لغيت اخلالدة للمرحلة املتوسطة. الوسائ  كالتقنيات املااعدةٖتديد  -ٚ
يف الربنػػامج  كمػػن أحكات التقيػػيم الػػيت سػػوؼ يعتمػػد عليهػػا الربنػػامج بطاقػػة مالحظػػة مهػػارات  أسػػالي  التقػػولٖتديػػد  -ٛ

 تدري  فهم املقركء. 
علػػى    بعػػد االنتهػػاء مػػن بنػػاء الربنػػامج التػػدرييب يف صػػورتو ابكليػػة مت عراػػوتحكاايم البرنااامج التاادريبي فااي صااورتو األوليااة
 التدري  كعلم النف  التعليمي من أج  إبداء ملحوراعم كآرائهم حولو. جمموعة من اوكمُت املختصُت يف املناىج ك رؽ 

يف اػػػوء آراء اوكمػػػُت عػػػّدلت الباحثػػػػة إخااارال البرناااامج التااادريبي فاااي صاااي تو النهائياااة فاااي واااوء  راء المحكماااي : 
 امللحورات اليت أبداىا بعضهم، كبملب أصب  الربنامج يف صورتو النهائية صاسنا للتطبيق.

 مت بناء ابحاة كفقنا للخطوات التالية ئناء ئطاهة المتحظة: ثانًيا: 

ىدفت بطاقػة املالحظػة إىل قيػاس أحاء معلمػات اللغػة العربيػة ملهػارات تػدري   تحديد الهدف م  ئطاهة المتحظة: -
تػدري  فهػم  فهم املقركء، من أج  التعرؼ على فاعلية الربنػامج التػدرييب القػائم علػى الػتعلم البنػائي يف تنميػة مهػارات

 املقركء لدل معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة كذلب قب  تطبيق الربنامج كبعده.
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  لتحديد كصياغة فقرات بطاقة املالحظة ا لعػت الباحثػة علػى ابحب الًتبػوم تحديد مصادر ئناء ئطاهة المتحظة -
فهػم املقػركء كٔتهػارات تدرياػو  مثػ  حراسػة آؿ  املتعلق بتػدري  فهػم املقػركء، كالدراسػات الاػابقة الػيت عرينيػت بتػدري 

 (.ٕٙٔٓمهرم )
بنػػاء علػػى مػػا سػػبق مت صػػياغة الصػػورة ابكليػػة لبطاقػػة املالحظػػة  حيػػث تضػػمنت الصااور  األوليااة لبطاهااة المتحظااة:  -

( مهػارات، كتنفيػم الػدرس ٗكىػي  التمهيػد للػدرس )( جمػاالت/ مهػارات رئياػية ٖ( مهارة فرعية ككزعػت علػى )ٖٔ)
 ( مهارات. ٗ( مهارة، كتقول الدرس )ٖٕ)

للتأكد من صدؽ حمتول بطاقة املالحظة، مت عراها علػى جمموعػة مػن اوكمػُت املختصػُت  صدق ئطاهة المتحظة: -
 يف املناىج ك رؽ التدري ، كذلب ابداء آرائهم حويا من حيث 

  ية للمهارة.صحة الصياغة ااجرائ -
 املهارة للمجاؿ المم كاعت فيو.  إجراءمدل انتماء  -
 إمكانية مالحظة ابحاء املطلوب.  -
 التعديالت باسمؼ أك اااافة. -

كلقػد أبػدل اوكمػػوف ملحورػاعم حػوؿ الصػػورة ابكليػة لبطاقػة املالحظػػة، ك٘تػت االسػتفاحة مػػن آرائهػم بػإجراء التعػػديالت، 
 بع  املهارات الفرعية من بطاقة املالحظة، كإعاحة صياغة بع  املهارات الفرعية.كاليت ٘تثلت يف إاافة كحمؼ 

( معلمػات بالتعػاكف مػ  مالِحظػة ٚ ريبقػت بطاقػة املالحظػة علػى عينػة اسػتطالعية مكونػة مػن )ثبات ئطاهة المتحظة: -
نف  املؤى  كالتخصي حصة أترل، كقد ٘تت املالحظة يف كقت كاحد من تالؿ حضور الباحثة كاملالِحظة ابترل من 

حراسية كاملة لك  معلمة، كقيػاس ابحاء باسػتخداـ بطاقػة مالحظػة مهػارات تػدري  فهػم املقػركء، كمػن   حاػاب معامػ  
كقػػػد بلػػػط متوسػػػط ناػػػبة االتفػػػاؽ الكلػػػي بػػػُت املالحظػػػُت .(Cooper) االتفػػػاؽ بػػػُت املالحظتػػػُت باسػػػتخداـ معاحلػػػة كػػػوبر

كقػػد تكونػػت البطاقػػة يف  .ة تتمتػػ  بدرجػػة عاليػػة مػػن الثبػػات ٕتعلهػػا صػػاسة للتطبيػػقدمػػا يػػدؿ علػػى أف ابحا  %(ٕٛ.ٜٗ)
،   ( جماالت/ مهارات رئياية، كا  أماـ ك  مهارة أرب  ف اتٖ( مهارة فرعية موزعة على )ٖٔصورعا النهائية من ) )عاؿ 

وػػدحة يف بطاقػػة املالحظػػة  ْتيػػث متوسػػط، اػػعيف، منعػػدـ( الػػمم يعػػرب عػػن ماػػتول أحاء معلمػػة اللغػػة العربيػػة للمهػػارات ا
( حرجػات  تعػٍت أحاء املهػارة بصػورة متقنػة ٗ  عاؿ  )ف ة ( على اعتبار أفٗ،ٖ،ٕ،ٔحريدح لك  ماتول حرجة على التواد )

( حرجػػػات  تعػػػٍت أحاء املهػػػارة بصػػػورة حقيقػػػة كسػػػريعة كلكػػػن تفتقػػػد حرجػػػة أعلػػػى مػػػن ااتقػػػاف، ٖحقيقػػػة كباػػػرعة، كمتوسػػػط )
، كاةػػدكؿ ( حرجػػة  تعػػٍت عػػدـ أحاء املهػػارةٔ  تعػػٍت أحاء املهػػارة لكػػن حكف حقػػة أك سػػرعة، كمنعػػدـ )( حرجتػػافٕكاػػعيف )

 التاد يوا  ذلب.
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 .المقروء( ئطاهة متحظة مهارات تدريس فهم 1جدول )

جال
الم

 
 

 
 م

 
 مهارات تدريس فهم المقروء

 

 مستوى األداء
 منعدم وعيف متوسط قال  
4 3 2 1 

رس
للد
يد 
تمه

ال
    

    
  

 
 

     )مقدمة قصَتة، سؤاؿ، م كلة، صور...(.تاتثَت حافعية الطالبات بػ  ٔ
تاتخدـ تطوات التهي ة للدرس يف اسًتاتيجيات تعليم فهم املقركء مث   التهي ة يف تناؿ القمػر  ٕ

 )تنبأ(، اةدكؿ الما .
    

     تربط بُت اخلربات اةديدة كاخلربات الاابقة امل ا ة. ٖ
     معينة ين على الفهم قب  كأثناء كبعد القراءة.تزكح الطالبات بإرشاحات كتعليمات  ٗ

    
  

يذ 
تنف رس

الد
 

     تطل  من الطالبات قراءة الني قراءة صامتة لفهم املعاين كمضموهنا كحالالعا. ٘
     تطل  من الطالبات ٖتديد الفكرة الرئياة عق  القراءة الصامتة.  ٙ
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ق، كقػػد ٓٗٗٔ/ ٜٖٗٔيف الفصػػ  الدراسػػي الثػػاين مػػن العػػاـ  نفػػمت الباحثػػة التجربػػة ميػػدانينا التنفيااذ الميااداني للتجرئااة:
( ٕٙما قب  التدري   كفيها مت ما يلي  اتتيار املعلمات عينة البحث، كعدحىن )مرت عملية التنفيم بثالث مراح  ىي  

جال
الم

 
 

 
 م

 
 مهارات تدريس فهم المقروء

 

 مستوى األداء
 منعدم وعيف متوسط قال  
4 3 2 1 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
س  

لدر
ذ ا
تنفي

 
 

     تكلف الطالبات قراءة الني قراءة جاىرة ملناق ة معاين املفرحات الغامضة. ٚ
الطالبػػػات ٖتديػػػد معػػػاين املفػػػرحات بأحػػػد ابسػػػالي  التدرياػػػية التاليػػػة  ذكػػػر املًتاحفػػػات، تكلػػػف  ٛ

 اباداح، إرجاع الكلمة ةمرىا اللغوم أك مصدرىا، استخداـ املعجم، كاعها يف سياؽ آتر.
    

     ٖتدح م  الطالبات ابفكار اةزئية الوارحة يف الني املقركء. ٜ
     ترتي  ابفكار كابحداث كفقا لوركحىا يف الني املقركء.تطل  من الطالبات  ٓٔ
     تااعد الطالبات يف الربط بُت ابسباب كالنتائج من تالؿ الني املقركء. ٔٔ
     تناقش الطالبات الستخالص القيم اليت انطول عليها الني املقركء. ٕٔ
     تااعد الطالبات يف استنتاج مغزل الني املقركء.   ٖٔ
     تااعد الطالبات على مقارنة أفكار الني املقركء ٔتا لديهن من تربات. ٗٔ
     تااعد الطالبات على ٘تييز ابفكار ذات العالقة ٔتواوع الني املقركء. ٘ٔ

     توا  للطالبات كيفية ٘تييز اسقائق من األراء ال خصية الوارحة يف الني املقركء. ٙٔ
     كيفية إصدار أحكاـ نقدية متعلقة بالني املقركء.  تبُت للطالبات ٚٔ
     تطل  من الطالبات ٖتديد التعبَت المم أعجبهن يف الني املقركء. ٛٔ
     تااعد الطالبات يف التنبؤ بابحداث يف اوء معطيات الني املقركء. ٜٔ
     ت ج  الطالبات على اقًتاح عناكين جديدة للني املقركء. ٕٓ
     تطرح أس لة ٖتفز الطالبات على التنبؤ، التفاَت، كإماح الدلي ... ٕٔ
     تنوع يف استخداـ أاال تدرياية مثَتة للتفكَت )مناق ة، حوار...(. ٕٕ
     تام  للطالبات بتنفيم تكليفات كمهاـ كفقا ملاتول قدراعن. ٖٕ
     تااعد على الفهم.تاتخدـ كسائ  التعليم كتقنياتو بصورة فاعلة  ٕٗ
     ت ج  العم  اةماعي كالتفاعالت اامابية بُت الطالبات عند القياـ بأن طة مجاعية. ٕ٘

رس
الد
ويم 

تق
 

تطػػرح أسػػ لة تقػػي  مهػػارات فهػػم املقػػركء يف املاػػتول )اسػػريف، االسػػتنتاجي، النقػػدم، التػػمكقي،  ٕٙ
 اابداعي(.

    

     الستجابات الطالبات.تقدـ تغمية راجعة فورية  ٕٚ
     تاتخدـ التقول القبلي  لتحديد مكتابات التعلم الاابقة. ٕٛ
     املقركء. تاتخدـ التقول البنائي املاتمر  لتحديد مدل تقدـ الطالبات رمو إتقاف مهارات فهم ٜٕ
     تلخيي الني املقركء.بتكلف الطالبات  ٖٓ
     لقياس مدل تقدـ ماتول الطالبات يف فهم املقركء.تاتخدـ أحكات التقول  ٖٔ



 

 باملرحلة العربية اللغة معلمات لدي املقروء فهم ثدريس مهارات ثنمية في وفاعليته البنائي التعلم على قائم ثدريبي برنامج

 البدير ظاهر جىاهر/ أ                                                                                                                املتىسطة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              ة للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل"المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمي ز  الث  )الج   (الث 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7أبها خلال الفترة من  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

489 

معلمة دمن كافقن على امل اركة يف فعاليات الربنامج. تال ذلب التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات تدري  فهم املقػركء 
ناس  اقامة الربنامج التدرييب، كإبالغ على عينة البحث، كذلب  دؼ ٖتديد ماتواىن قب  التجربة.   مت ٖتديد موعد م

( معلمػػػة، كمل تكمػػػ  فاعليػػػات ٕٙ( معلمػػػة مػػػن أصػػ  )ٚٔمجيػػ  أفػػػراح العينػػػة بػػملب، كمل حيضػػػر للربنػػػامج التػػػدرييب سػػول )
 ( معلمة  كذلب الرتبا هن بالعديد من املهاـ املدرسية.  ٙٔالربنامج سول )

حثة معلمات اللغة العربيػة باملرحلػة املتوسػطة عينػة البحػث علػى الربنػامج مرحلة التدري   تنفيم ٕتربة البحث  حرّبت البا -
( ٖ( ساعة، كبواق  )ٕٓ( ساعات تدريبية يوميان، كٔتجموع )ٗ(، كذلب ملدة )ٙ-ٙٔ( كحىت )ٙ-ٕٔالتدرييب من الفًتة )

 ( جلاة تدريبية.٘ٔجلاات تدريبية لك  يـو تدرييب، كٔتجموع )
ما بعد التدري   التطبيق البعدم بحاة البحػث  بعػد االنتهػاء مػن تػدري  املعلمػات علػى الربنػامج التػدرييب أعيػد تطبيػق  -

بطاقة مالحظة مهارات تدري  فهم املقركء  دؼ التعرؼ على فاعلية الربنامج التدرييب القائم على التعلم البنائي يف تنمية 
 مات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة. مهارات تدري  فهم املقركء لدل معل

 رصد البيانات اليت حريِص  عليها من أحاة البحث،   ٘تت املعاةة ااحصائية املناسبة. -
 نتائج البحث، وتفسيرىا، ومناهشتها: 

ة مهػارات مػا الربنػامج التػدرييب القػائم علػى الػتعلم البنػائي يف تنميػ إجائة السؤال األول ومناهشتو وتفسيره، والذي نصاو:
 تدري  فهم املقركء لدل معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة؟ 

 مت عُر مفص  لبناء الربنامج التدرييب، كتطواتو، ك ما يكوف قد ٘تت ااجابة عن الاؤاؿ ابكؿ.
لػتعلم البنػائي يف مػا فاعليػة الربنػامج التػدرييب القػائم علػى ا نتائج إجائة الساؤال الثااني ومناهشاتو وتفسايره، والاذي نصاو:

 تنمية مهارات تدري  فهم املقركء لدل معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة؟ 
يوجػد فػرؽ حاؿ "صػحة الفػُر الػمم نصػو  فُر البحث كما يلي  للتحقق من تحقق من لإلجابة عن ىما الاؤاؿ  مت ال

لػي كالبعػدم لبطاقػة مالحظػة مهػارات تػدري  فهػم بُت متوسطي حرجػات معلمػات اللغػة العربيػة يف التطبيقػُت القب إحصائيان 
   مت استخداـ "لصا  متوسط حرجات التطبيق البعدم املقركء
لبحػػػث الفػػػركؽ بػػػُت (، Paired Samples Statistics) تُتبطتاملػػػر  تػػػُتللعين T-testتتبػػػار )ت( ا -

 القبلي كالبعدم.متوسطي حرجات املعلمات يف بطاقة مالحظة مهارات تدري  فهم املقركء يف التطبيقُت 
اػػ  Modified Blakes Gain Ratioاملعػػّدؿ لػػبالؾ  حاػػاب ناػػبة الكاػػ  - مػػن املعاحلػػة  الػػيت ٖتري

 } س( / ح -)ص {+}س(  -س( / )ح -)ص {نابة الكا  املعدؿ =التالية  
علميػة ٘تت عملية التحقق من شركل استخداـ مث  ىػما النػوع مػن االتتبػارات امل T-testكقب  البدء باستخداـ اتتبار 

، للتأكػد مػن اعتداليػة (Kolmogorov-Smirnov)فحي اعتدالية التوزي  للبيانات باسػتخداـ اتتبػار من تالؿ 
 ( التاد  ٕكجاءت النتائج كما يف اةدكؿ ) .منحٌت البيانات
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 لفحص اقتدالية التوزيع (Kolmogorov-Smirnov)( نتائج اختبار 2جدول ) 

بيانات ٗتض  للتوزي  الطبيعي، الأف  يعٍتدما   (٘ٓ.ٓأف ماتول الداللة كانت مجيعها أكرب من )( ٕيتض  من اةدكؿ )
 ( التاد  ٖ(، كجاءت النتائج كما باةدكؿ )ت)اتتبار  استريخِدـفقد  كفقنا لملبك 

ئي  متوسطي درجات معلمات الل ة العرئية في التطبيقي  القبلي ( نتائج اختبار )ت( لداللة الفرق 3جدول )
 والبعدي لبطاهة متحظة مهارات تدريس فهم المقروء

 (.٘ٓ.ٓ* حاؿ إحصائيا عند ماتول )      

 

 

 

 

 

 

 

 Kolmogorov-Smirnov))اختبار  
 مستوى الداللة درجة الحرية التحليل

 غَت حالةٕٓٓ.ٓ ٙٔ ٓٚٔ.ٓ التطبي  القبلي
 غَت حالةٕ٘ٔ.ٓ ٙٔ ٗٛٔ.ٓ التطبي  البعدي

 ئطاهة المتحظة م
درجات  هيمة )ت( االنحراف المعياري الدرجاتمتوسط  التطبي  )المجاالت/ المهارات الرئيسية(

 الحرية
مستوي 
 الداللة

 التمهيد للدرس 1
 ٜٔٙ.ٕٛ- ٜٖٛ.ٔ ٙٓ.ٙ القبلي

 
ٔ٘ 
 

ٓ.ٓٓ* 
 ٓٓٓ.ٓ ٓٓ.ٙٔ البعدم حالة

 تنفيذ الدرس 2
 ٕٜٜ.ٖٙ- ٜٓ٘.ٕ ٜٔ.ٜٖ القبلي

 
ٔ٘ 
 

ٓ.ٓٓ* 
 ٕٖٓ.ٗ ٓ٘.ٚٚ البعدم حالة

 ٘ٓٔ.ٕٙ- ٙٔٛ.ٓ ٓ٘.ٕٔ القبلي تقويم الدرس 3
 

ٔ٘ 
 

ٓ.ٓٓ* 
 ٖٛٗ.ٔ ٘ٚ.ٕٕ البعدم حالة

 الدرجة الكلية 
 *ٓٓ.ٓ ٘ٔ ٖٓٗ.ٖٗ- ٜٕٙ.ٖ ٘ٚ.ٚ٘ القبلي

 ٘ٚٙ.٘ ٕ٘.ٙٔٔ البعدم حالة
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معلمػػات اللغػػة  بػػُت متوسػػطي حرجػػات (٘ٓ.ٓ)كجػػوح فػػرؽ حاؿ إحصػػائيان عنػػد ماػػتول ( مػػا يلػػي  ٕيتضػػ  مػػن اةػػدكؿ )
الرئياػػػية  )التمهيػػػد، كالتنفيػػػم، كالتقػػػول(، كالدرجػػػة الكليػػػة لبطاقػػػة هػػػارات يف مجيػػػ  املالعربيػػػة يف التطبيقػػػُت القبلػػػي كالبعػػػدم 

، كذلب لصا  متوسط حرجات التطبيق البعدم. كمن املعاحلة الاػابقة ساػاب ناػبة تدري  فهم املقركءمالحظة مهارات 
لبطاقػػة املالحظػػة. القبلػػي كالبعػػدم  يف التطبيقػػُت املعلمػػاتاملتوسػػط اساػػايب لػػدرجات املعّدلػػة لػػبالؾ، مت حاػػاب  الكاػػ 

 ( التاد ٗكجاءت النتائج باةدكؿ )

 

كبَتة يف تنمية مهارات تػدري  فهػم   فعاؿ بدرجة (الربنامج التدرييب القائم على التعلم البنائي)أف ( ٗكيتض  من اةدكؿ )
 املقركء لدل معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة.

ة مالحظػػػة ( التػػػاد متوسػػػطات حرجػػػات معلمػػػات اللغػػػة العربيػػػة يف التطبيػػػق القبلػػػي كالبعػػػدم لبطاقػػػٔكيواػػػ  شػػػك  رقػػػم )
 مهارات تدري  فهم املقركء 

 م
 بطاقة املالحظة

 الرئياية()اجملاالت/ املهارات 
متوسط حرجات 
 التطبيق القبلي

متوسط حرجات 
 التطبيق البعدم

 الكا  املعدلة الدرجة العظمى

 ٕٙ.ٔ ٙٔ ٙٔ ٙٓ.ٙ التمهيد للدرس ٔ
 ٖٔ.ٔ ٗٛ ٘.ٚٚ ٜٔ.ٜٖ تنفيم الدرس ٕ
 ٕٖ.ٔ ٕٗ ٘ٚ.ٕٕ ٓ٘.ٕٔ تقول الدرس ٖ
 1.35 124 116.25 57.75 المهارات للبطاهة ككل 
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( متوسطات درجات معلمات الل ة العرئية في التطبي  القبلي والبعدي لبطاهة متحظة مهارات تدريس 1شكل )
 فهم المقروء

بػُت  (٘ٓ.ٓ)كمن   َّ مت قبوؿ الفُر البدي ، حيث أشارت نتائج ىما الفػُر إىل كجػوح فػرؽ حاؿ إحصػائينا عنػد ماػتول 
الرئياية  )التمهيػد للػدرس، كتنفيػم هارات يف مجي  املمعلمات اللغة العربية يف التطبيقُت القبلي كالبعدم  متوسطي حرجات

كذلػػػب لصػػػا  متوسػػػط حرجػػػات  تػػػدري  فهػػػم املقػػػركءالػػدرس، كتقػػػول الػػػدرس(، كالدرجػػػة الكليػػػة لبطاقػػػة مالحظػػػة مهػػػارات 
 التطبيق البعدم. 

بػػُت متوسػػطي حرجػػات أرهػػرت نتػػائج اتتبػػار الفػػُر كجػػوح فػػرؽ حاؿ إحصػػائينا  ئمااا يلااي: ويمكاا  تفسااير نتااائج الفاارض
معلمػات اللغػػة العربيػة يف التطبيقػػُت القبلػػي كالبعػدم لبطاقػػة مالحظػة مهػػارات تػػدري  فهػم املقػػركء لصػا  متوسػػط حرجػػات 

ائي  حيػث إف الربنػامج أسػهم يف إكاػاب . كيعزل ىما الفػرؽ إىل الربنػامج التػدرييب القػائم علػى الػتعلم البنػالتطبيق البعدم
معلمػػػات اللغػػػػة العربيػػػة مهػػػػارات تػػػدري  فهػػػػم املقػػػركء  )التمهيػػػػد، كالتنفيػػػم، كالتقػػػػول( مػػػن تػػػػالؿ أساػػػو الػػػػيت قػػػاـ عليهػػػػا 

(، كنصػػر ٖٕٔٓكاسػػًتاتيجياتو كأن ػػطتو الػػيت تضػػمنها. كتتفػػق ىػػمه النتيجػػة مػػ  نتػػائج حراسػػات كػػ   مػػن  عػػوُ كالبكػػر )
( اليت أشارت إىل أمهية كفاعلية الربامج اليت تبػٌت يف اػوء االٕتاىػات اسديثػة يف تنميػة مهػارات ٕٙٓٓ )(، كالزيٍتٕٚٓٓ)

 تدري  فهم املقركء. 

كيرج  ابمر إىل أف اسًتاتيجيات الربنامج التدرييب القائم على الػتعلم البنػائي أسػهمت يف اػو مهػارات تػدري  فهػم املقػركء 
ؿ مػػنحهن الفرصػػة للػػتعلم كبنػػاء املعرفػػة. كقػػد سػػاعد العمػػ  يف اجملموعػػات التعاكنيػػة علػػى لػػدل املتػػدربات  كذلػػب مػػن تػػال

التفكػػَت امل ػػًتؾ كتبػػاحؿ ابفكػػار كاألراء مػػ  ابريتريػػات  دمػػا أحل إىل ٖتاػػن ابحاء. كديكػػن أف ترجػػ  ىػػمه النتيجػػة إىل أف 
تػدربات أن ػطة الربنػامج مجاعينػا أك فرحينػا، كحعمهػن الربنامج التدرييب القائم على الػتعلم البنػائي سػاعد مػن تػالؿ دمارسػة امل

بالتغمية الراجعة الفورية يف تفوقهن يف أبعاح البطاقة ككػ ، كقػد أحل االسػتناح يف أثنػاء التػدري  علػى التقػول الػما  كتقػول 
م البنػائي جػاء متفقنػا مػ  أحاء الزميالت إىل ٖتان أحائهػن. كقػد تفاػر ىػمه النتيجػة بػأف الربنػامج التػدرييب القػائم علػى الػتعل

فلافة مناىج لغيت اخلالدة كتوجهاعا، كمتطلبات تدرياػها  كىػو مػا جعلػو مرتبطنػا بواقػ  عمػ  املتػدربات، كملبينػا ساجػاعن 
التدريبية ملواجهة التطورات يف جماؿ تدري  فهم املقركء  دما إىل زياحة حافعيتهن رمو الربنامج المم أتاح فرصنا كأن طة لبنػاء 

خلربات كلتنفيم املهارات املرتبطة بتدري  فهم املقركء على النصوص القرائية ٔتا خيدـ الفهم كااتقاف، كذلب يتفق م  نتائج ا
(، كالقػػػػػػرين ٕٚٔٓ(، كآؿ حيػػػػػػداف )ٕٙٔٓ(،  كابمسػػػػػػرم )ٕٗٔٓ(، كابمسػػػػػػرم )ٖٕٔٓحراسػػػػػػات كػػػػػػ   مػػػػػػن  العنػػػػػػزم )

القائمػػة علػػى البنائيػػة يف تنميػػة مهػػارات التػػدري . كحراسػػة القحطػػاين (  الػػيت أشػػارت إىل فاعليػػة الػػربامج التدريبيػػة ٕٚٔٓ)
 ( اليت أشارت إىل البنائية كمدت  لتطوير أحاء املعلمُت يف تدري  املناىج املطورة باململكة العربية الاعوحية.   ٕٙٔٓ)

 يف اوء ما أسفر عنو البحث من نتائج توصي الباحثة ٔتا يلي  توصيات البحث: 



 

 باملرحلة العربية اللغة معلمات لدي املقروء فهم ثدريس مهارات ثنمية في وفاعليته البنائي التعلم على قائم ثدريبي برنامج

 البدير ظاهر جىاهر/ أ                                                                                                                املتىسطة
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ئمُت على م ركع تطوير مناىج اللغة العربية إىل االىتماـ بتطوير بػرامج تػدري  معلمػات اللغػة العربيػة توجيو القا .ٔ
 أثناء اخلدمة يف اوء املدات  اسديثة كاالحتياجات التدريبية ين.

فهػم االستفاحة من الربنامج اساد يف تدري  معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة اكاا ن مهػارات تػدري   .ٕ
 املقركء يف املنا ق التعليمية املختلفة.

تعزيز مهارات تدري  فهم املقركء من تالؿ تدري  ابقراف، كتطوير مهارات التقول الػما  لػدل معلمػات اللغػة  .ٖ
 العربية.

تػػدري  امل ػػرفات الًتبويػػات علػػى مهػػارات تػػدري  فهػػم املقػػركء ملتابعػػة معلمػػات اللغػػة العربيػػة باملرحلػػة املتوسػػطة،  .ٗ
 وجيو أحائهن.كت

 يف اوء نتائج البحث تقًتح الباحثة بع  الدراسات  مقترحات البحث:
إجراء حراسات دماثلة يمه الدراسة يف تنمية متغَتات أترل  مث   مهارات تدري  الفهم االستماعي باسػتخداـ  .ٔ

 التقنيات اسديثة.
ح  التعليمية املختلفة يف اوء مهػارات تػدري  إجراء حراسات لتقول ابحاء التدرياي ملعلمات اللغة العربية باملرا .ٕ

 فهم املقركء.
 المراجع العرئية: 
سًتاتيجيات فهم املقركء لدل  الب شعبة اللغة العربيػة بكليػات الًتبيػة ا(. أثر التدري  على بع  ٕٗٓٓابحغم، راا )

 .ٖٙٓ-ٕٙٙ(، ٔ)ٜٔ ،جملة البحوث النفاية كالًتبويةيف اكتاا م كاستخدامهم يا يف تدري  القراءة. 
 برنامج مقًتح قائم على النظرية البنائية لتدري  معلمي الدراسات االجتماعية(. ٕٗٔٓابمسرم، فايز )

غػػػػَت  ةحكتػػػورا)أ ركحػػػػة  كالو نيػػػة باملرحلػػػة املتوسػػػػطة ٔتنطقػػػة عاػػػَت التعليميػػػػة كقيػػػاس فاعليتػػػو يف تنميػػػػة مهػػػاراعم التدرياػػػية
  .، اململكة العربية الاعوحيةااسالمية، الرياُ جامعة ااماـ حممد بن سعوح (.من ورة
برنػػامج تػػدرييب مقػػًتح قػػائم علػػى النظريػػة البنائيػػة لتنميػػة مهػػارات التػػدري  كالتفكػػَت البنػػائي لػػدل (. ٕٙٔٓابمسػػرم، نػػورة )

يػة ، اململكػة العربجامعػة امللػب تالػد، أ ػا (.غػَت من ػورة ةحكتورا)أ ركحة  معلمات رياايات املرحلة املتوسطة
  .الاعوحية
برنػػامج تػػػدرييب مقػػًتح قػػػائم علػػى النظريػػػة البنائيػػة لتنميػػػة مهػػارات التػػػدري  اابػػداعي لػػػدل (. ٕٚٔٓآؿ حيػػداف، شػػػريفة )

معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة كأثره على تنمية الطالقة اللغوية لػدل  البػاعن بالصػف ابكؿ املتوسػط 
  .، اململكة العربية الاعوحيةجامعة امللب تالد، أ ا (.غَت من ورة ةحكتورا )أ ركحة
(. تقول أحاء معلمي اللغة العربية التدرياي ملاتويات الفهم القرائي ٔتقرر لغيت اخلالدة للصف ٕٙٔٓآؿ مهرم، عبد اهلل )

، ذمػراف جامعػة ذمػراف، (.رسالة ماجاػتَت غػَت من ػورة) الثالث املتوسط يف اوء تطوات تدري  املهارة القرائية
 .اململكة العربية الاعوحية



 

 باملرحلة العربية اللغة معلمات لدي املقروء فهم ثدريس مهارات ثنمية في وفاعليته البنائي التعلم على قائم ثدريبي برنامج

 البدير ظاهر جىاهر/ أ                                                                                                                املتىسطة
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سًتاتيجية مقًتحة يف تنمية بعػ  مهػارات الفهػم القرائػي لتالميػم الصػف الثػاين ااعػداحم. ا(. فعالية ٖٕٓٓجاح، حممد )
 . ٓ٘-٘ٔ، ٕٕجملة القراءة كاملعرفة، 

املقػركء لػدل تالميػم الصػف ماتول ٘تكن معلمي اللغة العربية من أسػالي  تنميػة مهػارات فهػم (. ٕٗٔٓاسارثي، رمزم )
 .، اململكة العربية الاعوحية، جامعة أـ القرل، مكة)رسالة ماجاتَت غَت من ورة( الااحس االبتدائي

يف تنميػػػة مهػػػارات  k-w-lسػػػًتاتيجية اسػػػًتاتيجية الػػػتعلم التعػػػاكين اةمعػػػي ك ا(. فاعليػػػة اسػػػتخداـ ٕٛٓٓحػػػاف ، كحيػػػد )
، ٗٚ ،جملػػة القػػراءة كاملعرفػػةالفهػػم القرائػػي لػػدل تالميػػم الصػػف الاػػاحس االبتػػدائي باململكػػة العربيػػة الاػػعوحية. 

ٔ٘ٗ- ٕٕٛ. 
 . عماف  حار عمار.أس  القراءة كفهم املقركء بُت النظرية كالتطبيق(. ٕٙٔٓحبي  اهلل، حممد )
قاعػػػػدة تربويػػػػة لبوابػػػػة التحػػػػوؿ للرؤيػػػػة الو نيػػػػة   نػػػػاىج ك ػػػػرؽ التػػػػدري املػػػػدت  التأسياػػػػي للم(. ٕٚٔٓاسصػػػػاف، أمػػػػاين )
 . الرياُ  مكتبة الرشد.ـٖٕٓٓ

سػػػًتاتيجيات الػػػتعلم الن ػػػط لتطػػػوير ابحاء التدرياػػػي ملعلمػػػي ا(. برنػػػامج تػػػدرييب قػػػائم علػػػى بعػػػ  ٕٚٔٓ) محػػػدم، حيػػػِت
 .  ٜٗ٘-ٛٛٗ(، ٖٚٔ)ٕ، جملة الًتبية الرياايات باملرحلة االبتدائية.

 ،العلػػػـو ااناػػػانية ةجملػػػ(. حرجػػػة دمارسػػػة معلمػػػي الًتبيػػػة ااسػػػالمية كمعلماعػػػا للتػػػدري  البنػػػائي. ٖٕٔٓالػػػدم، مجػػػاؿ )اخل
ٕٔ(ٔ ،)ٕٜٛ-ٖٓٗ. 
 ، الرياُ  مكتبة الرشد.(ٖ. ل) مدت  إىل التدري (. ٕ٘ٔٓكمطاكع، اياء الدين ) ،اخلليفة، حان
 ياطركف. . اةيزة  مؤساةالتعلم الن ط(. ٕٛٔٓتَتم، ملياء )
. الريػاُ  حار االٕتاىات اسديثة يف تدري  اللغة العربية  ابس  كاملصػطلحات(. ٕٕٔٓ) كصا ، ىدل، الربعي، حممد

 الزىراء.
 . بَتكت  حار الكت  العلمية. رائق تدري  الًتبية الريااية كأساليبها(. ٕٔٔٓ، سعيد )حمموح، كأمُتالربيعي، 

املمارسات التدرياية الداعمة للتعلم البنائي لدل معلمي الريااػيات للمرحلػة الثانويػة  (. كاق ٕٙٔٓالركي ، عبد العزيز )
 .ٚٛٔ-ٔٙٔ(، ٔ)ٚٔجملة العلـو الًتبوية كالنفاية، يف اململكة العربية الاعوحية. 

 ، القاىرة  عامل الكت .(ٖ. ل) مهارات التدري  رؤية يف تنفيم التدري (. ٕٙٓٓزيتوف، حان )
 القاىرة  عامل الكت . .التعلم كالتدري  من منظور النظرية البنائية(. ٖٕٓٓكزيتوف، كماؿ )، زيتوف، حان
فعاليػة برنػػامج قػػائم علػى نظريػػة املخططػػات العقليػة باسػػتخداـ اساسػػوب يف تنميػة مهػػارات الفهػػم (. ٕٙٓٓ) الػزيٍت، حممػػد

جامعة املنصورة،  (.غَت من ورة ةحكتورا أ ركحة) القرائي للقرآف الكرل كمهارات تدرياو لدل الطالب املعلمُت
  .العربية مصراملنصورة، مجهورية 

عمػاف  حار  (.ٗ. ل) الػتعلم كالتعلػيم الصػفي(. ٜٜٜٔككوافحػة، تياػَت ) ،عليػاف، ى ػاـ، ك ىنػدم، صػا ، ك الزيوح، ناحر
 الفكر.
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ماػػػػتول ٘تكػػػػن معلمػػػػي الصػػػػف ابكؿ االبتػػػػدائي مػػػػن أسػػػػالي  تنميػػػػة مهػػػػارات القػػػػراءة لػػػػدل  (.ٖٖٗٔ) ال ػػػػهراين، تليػػػػ 
 .املكرمة، اململكة العربية الاعوحية جامعة أـ القرل، مكة ة(.ماجاتَت غَت من ور )رسالة  تالميمىم

ة يف اوء االحتياجات (. تقول برامج تدري  معلمي اللغة العربية كالًتبية ااسالميٕ٘ٔٓكالتومرم، أمحد ) ،صا ، ىدل
 ،حراسػػػات يف املنػػػاىج ك ػػػرؽ التػػػدري التدرياػػػية الالزمػػػة لتػػػدري  املنػػػاىج املطػػػورة باململكػػػة العربيػػػة الاػػػعوحية. 

ٕٓٚ ،ٔٙٓ-ٕٕٚ. 
سػػًتاتيجية مقًتحػػة قائمػػة علػػى بعػ  اػػاذج الػػتعلم البنػػائي كتػػرائط ا(. فعاليػة ٕٓٓٓكتػػاج الػػدين، إبػػراىيم ) ،صػربم، مػػاىر

 تعػػػدي  ابفكػػػار البديلػػػة حػػػوؿ مفػػػاىيم ميكانيكػػػا الكػػػم كأثرىػػػا علػػػى أسػػػالي  الػػػتعلم لػػػدل أسػػػالي  الػػػتعلم يف
 .ٖٚٔ-ٜٗ، ٚٚجملة رسالة اخلليج العريب، معلمات العلـو قب  اخلدمة باململكة العربية الاعوحية. 

 ة ابذملو املصرية.. القاىرة  مكتبأسالي  التعليم كالتعلم كتطبيقاعا يف البحوث الًتبوية(. ٕٕٓٓالطناكم، عفت )
 عماف  حار املاَتة. (.ٖ. ل) التدري  الفعاؿ(. ٖٕٔٓالطناكم، عفت )
 عماف  حار املاَتة. .سًتاتيجيات فهم املقركءا (.ٕٓٔٓعبد البارم، ماىر )
 . العُت  حار الكتاب اةامعي. اسًتاتيجياتو الفهم القرائي   بيعتو، مهاراتو،(. ٕٚٔٓعبد اهلل، سامية )
عمػػػاف  مركػػػز حيبونػػػو لتعلػػػيم . النظريػػػة البنائيػػػة االجتماعيػػػة كتطبيقاعػػػا يف التػػػدري (. ٕٙٔٓكحاكح، أمحػػػد )، العػػػدكاف، زيػػػد

 التفكَت.
 مكت  الًتبية العريب لدكؿ اخلليج.الرياُ  . سًتاتيجيات التدري  التباحدا(. ٕٙٔٓالعريب، أسامة )
 . عماف  حار املناىج.فة يف فهم املقركءما كراء املعر  اسًتاتيجيات (.ٕٗٔٓعطية، حمان )
 . عماف  الدار املنهجية.تدري  حديثة اسًتاتيجيات البنائية كتطبيقاعا (. ٕ٘ٔٓعطية، حمان )

. تػرائط املػنهج كتقػول نػواتج الػتعلم يف التعلػيم العػاـ كاةػامعي يف القػرف اسػاحم كالع ػرين(. ٜٕٔٓعالـ، صالح الدين )
 العريب.القاىرة  حار الفكر 

أثػػر برنػػامج تػػدرييب قػػائم علػػى النظريػػة البنائيػػة يف إكاػػاب معلمػػي الريااػػيات املرحلػػة االبتدائيػػة (. ٖٕٔٓالعنػػزم، ىػػالؿ )
ة املكرمػة، اململكػة العربيػة جامعة أـ القػرل، مكػ (.غَت من ورة ةحكتورا)أ ركحة  مهارات تنفيم املقررات املطورة

 الاعوحية.
 يًتاؾ.إ. القاىرة  االٕتاىات اسديثة يف تعليم القراءة كتنمية ميويا(. ٖٕٓٓالايد حممد ) عوُ، فايزة
(. برنػامج تػدرييب قػائم علػػى البنائيػة كفاعليتػو يف تنميػة مهػػارات تػدري  القػراءة للفهػػم ٖٕٔٓكالبكػر، فهػػد ) ،عػوُ، فػايزة

جملػػة العلػػـو ااناػػانية . كالاػػرعة لػػدل الطػػالب معلمػػي اللغػػة العربيػػة ّتامعػػة اامػػاـ حممػػد بػػن سػػعوح ااسػػالمية
 .ٚٛ-٘ٔ، ٕٛكاالجتماعية، 
 . عماف  حار اليازكرم العلمية.أسالي  تدري  الرياايات(. ٕٗٔٓفرج اهلل، عبد الكرل )

 . عماف  حار يافا العلمية. معايَت البناء للمنهاج ك رؽ تدري  العلـو(. ٖٕٔٓالفالح، فخرم )
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ًتح قػػائم علػػى النظريػػة البنائيػػة يف تطػػوير أحاء معلمػػي الريااػػيات باملرحلػػة (. فاعليػػة برنػػامج مقػػٕٙٔٓالقحطػػاين، عثمػػاف )
 . ٖٛٔ-ٖٕٚ(، ٕٔٔ)ٖٔاجمللة الًتبوية، االبتدائية. 
برنػػامج تػػدرييب مقػػًتح قػػائم علػػى البنائيػػة كالػػتعلم املاػػتند إىل الػػدماغ لتنميػػة مهػػارات التػػدري  (. ٕٚٔٓالقػػرين، عبػػد االػػو )

ـ باملرحلػػػة االبتدائيػػة كأثػػػره علػػى االسػػػتيعاب املفهػػػومي كتنميػػة مهػػػارات الػػػتعلم االستقصػػائي لػػػدل معلمػػي العلػػػو 
، جامعػة امللػب تالػد، أ ػا (.غػَت من ػورة ةحكتػورا)أ ركحة  لدل  الب الصف الااحس االبتدائي املنظم ذاتيان 

 اململكة العربية الاعوحية.
جملة العلـو الًتبوية هج لغيت اةميلة يف منطقة القصيم. (. االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي منٕٚٔٓالقويعي، ماجد )

 .ٚٛٔ-ٜٙٔ(، ٖ)ٔكالنفاية، 
تقول الن ا ات التعلمية كالتقوديية املتضمنة يف كت  القراءة باملرحلة املتوسطة يف اوء مهارات (. ٕٛٓٓاملالكي، حان )

، اململكػة العربيػة جامعػة أـ القػرل. مكػة املكرمػة (.رسالة ماجاتَت غَت من ػورة) الفهم القرائي الالزمة للتالميم
 الاعوحية.

رسالة ) االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لتدري  مقرر لغيت اخلالدة يف املرحلة املتوسطة(. ٕٗٔٓاملالكي، ماجد )
 .املكرمة، اململكة العربية الاعوحية مكة ،جامعة أـ القرل (.ماجاتَت غَت من ورة

(. أثػػر برنػػامج تػػدرييب باسػػتخداـ الػػتعلم البنػػائي يف تنميػػة الفهػػم القرائػػي لػػدل ذكم صػػعوبات ٕٕٔٓعبػػد العزيػػز ) املطػػَتم،
 .ٙٛ-ٚٔ(، ٕٔ)ٗ ،جملة الطفولة كالًتبية. التعلم يف املرحلة االبتدائية بدكلة الكويت

القػاىرة  حار . سػًتاتيجيات املعاصػرةكاال ياتتعليم اللغة العربية ببنائها، املدات ، كالطرائق، كالفن(. ٕٚٔٓالناقة، حمموح )
 الفكر العريب.
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 ملخص:
التعرؼ على مصادر التطوير ادلهٍت للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية اليت ساعلت يف  إذلىدؼ ىذا البحث         

 ، واستخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي، ومت اختيار إدارة تعليم عسَتوالتحديات اليت تواجههم تطويرىم ادلهٍت
ومعلمًة من ادلستجيبُت ألداة البحث. وتوصل  ( معلماً 372توزيع أداة البحث على عينة البحث ومشلت عينة الدراسة )و 

 البحث إذل ما يلي:
أنو دل ػلصل أي مصدر على درجة عالية جداً يف مساعلتو كمصدر للتطوير ادلهٍت، بل إف مدى مساعلة ادلصادر يف  .1

"زمالء ادلهنة: التطور ادلهٍت للمعلمُت وادلعلمات تراوحت ما بُت العالية وادلنخفضة جدِّا. يف حُت أعلى متوسط كاف 
(، وقد حازت الفقرة "ادلؤسسات 28,3التواصل ادلباشر مع ادلعلمُت داخل ادلدرسة، حيث بلغ ادلتوسط ذلذه الفقرة )

 (.1837األىلية "برامج تقدمها أو تشرؼ عليها أو دتوذلا بنوؾ، وشركات..." على أقل متوسط )
على التوارل   ذه الفقرات حبسب متوسطها احلسايب ىيحققت مخس فقرات درجة عالية من حتديات التطور ادلهٍت وى .3

كما يلي: كثرة األعباء الوظيفية، تعارض أنشطة التطور ادلهٍت مع وقت الدواـ الرمسي، تتطلب تلك األنشطة أوقاتًا 
 خارج وقت الدواـ الرمسي، كثرة ادلسؤوليات والواجبات العائلية، زلدودية أنشطة التطور ادلهٍت ادلتاحة

أوصى البحث بتفعيل دور ادلعلمُت وادلعلمات يف حلقات النقاش وادلؤدترات العلمية اليت ختص ادلعلمُت، وإنشاء كما     
 برامج تدريبية مبنية على احتياجات ادلعلمُت وادلعلمات بادلملكة العربية السعودية.

 حتديات التطوير ادلهٌت. –التطوير ادلهٌت  الكلمات المفتاحية :
Abstract  
   The aim of this study is to identify the sources of the professional development of teachers in 

Saudi Arabia, which contributed to their professional development and the challenges facing 

them, the researcher used the descriptive analytical method. Asir Educational zone was selected 

and the study tool was applied to the study sample. The study sample included (273) male 

teachers and female teachers who responded to the study tool. The study revealed that: 

1. No source has received a very high degree in its contribution as a source of professional 

development, but the extent to which the sources contributed to the professional 

development of teachers ranged from very high to very low. While the highest mean was 

"Colleagues: direct communication with teachers within the school, where the mean of this 

statement was (3, 86), and the means of the statement" Private Institutions" offered or 

supervised or financed by banks, companies ..." was (1,67). 

2.  Five statements achieved a high degree of challenges of professional development and 

these statements according to their mean scores are as follows: plenty job burdens, 

incompatible professional development activities with working hours, such activities require 

times outside of working hours, the large number of responsibilities and family duties, 

limited professional development activities available. The study also recommended 

activating the role of teachers in seminars and scientific conferences concerning teachers, 

and the establishment of training programs based on the needs of teachers in Saudi Arabia. 

Keywords: Professional Development - Professional Development Challenges. 
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 :المقدمة
ف يعيش مدى حياتو أإف احلاجة إذل التطوير ادلهٍت للمعلم حاجة قائمة ومستجدة باستمرار، إذ أنو ال ؽلكن للمعلم     

هارات والكفايات، فتحت غطط التقدـ العلمي اذلائل الذي ؽلتاز بو العصر احلارل، مبجموعة زلددة من ادلعارؼ وادل
يتطلب ىذا األمر غرورة أف ػلافظ ادلعلم على مستوى متجدد من ادلعلومات وادلهارات واالجتاىات احلديثة يف طرائق 

التطوير ادلهٍت وتدريب ادلعلمُت  كما ػلظىبالنسبة للمعلم عملية ظلو مستمرة ومتواصلة.   طويريكوف التو التعليم وتقنياتو، 
يف أدبيات الًتبية بعناية فائقة واىتماـ زائد، وذلك على غوء التطيَتات الواسعة يف الفكر الًتبوي وادلمارسات الًتبوية، وقد 

جديدة  اشتملت أدبيات تدريب ادلعلمُت على ما يشبو الثورة يف ادلفاىيم واألفكار، وبرزت ميادين واجتاىات ومبادئ
إلعداد ادلعلم وتدريبو. فلم يعد ادلعلم رلرد ناقل للمعرفة، فالتطيَتات اليت طالت العملية التعليمية الًتبوية أدت إذل بروز 

ويثَت  أدوار جديدة للمعلم ولعل أعلها كونو أصبح وسيطا بُت الطالب ومصادر ادلعرفة، يهيئ ذلم البيئة التعليمية ادلناسبة،
 (322، ص 3111الدجاىن، وؼللق بينهم وبُت ادلادة التعليمية تفاعال إغلابيا منتجا) عميق،لديهم التفكَت ال

ويف زمن العودلة واالنفتاح ادلعريف والتقدـ اذلائل يف االتصاالت وتقنية ادلعلومات واالجتاه إذل ادلنافسة عادلياً يواجو النظاـ     
دُّـ أية أمة أو تأخرىا. وقد فرض ذلك جتديدا مستمرًا يف حتسُت التعليمي بأكملو حتديات عديدة بصفتو مسئوال عن تق

وتطوير العملية التعليمية جبميع عناصرىا، ويقع ادلعلم يف قلب تلك العناصر، شلا يتطلب منو تطويرا يف معارفو، ومهاراتو، 
وآمالو يف إنشاء أفراد صاحلُت مع طبيعة العصر ومتطلباتو  على طبيعة ادلتعلم وخصائصو، وتوافقاً  اً وطرؽ تدريسو، وتعرف
 .منتجُت يف رلتمعهم

( أف كل يـو ؽلر على ادلعلم يعد من أياـ التنمية ادلهنية إذا كاف يشطل Tienker,2007,p24يؤكد تينكر)و     
ـ 18,2فقد جاء تقرير "أمة يف خطر" األمريكي يف عاـ ، تفكَته التطور ادلهٍت واالستفادة من ادلواقف واخلربات اليومية

( أنو بالرغم من اجلهود 3112يؤكد)كامل، ، كما (Guskey ،2017بنتيجة أف ادلعلمُت يدرسوف ما ال يعلموف! )
اليت تبذذلا كثَت من الدوؿ يف إعداد اخلطط والربامج لتطوير ادلعلمُت مهنّيا إال أف الدافعية الداخلية والفعالية الذاتية 

تطورىم ادلهٍت واستشعارىم بأعلية مواصلة حتسُت شلارساهتم ادلهنية للمعلمُت ىي أساس صلاح أي جهود مبذولة يف 
 وتطويرىا سواء توفر ذلم ذلك من خالؿ مدارسهم ومناطقهم التعليمية أو مبا يتاح ذلم من برامج تطوير ذاتية وغَتىا.

أكدت توصيات اللقاء ػلظى باىتماـ الدوؿ العربية أيضا؛ حيث  مهنياً ولقد أصبح االىتماـ بادلعلمُت وتطويرىم     
السنوي الثالث عشر للجمعية السعودية للعلـو الًتبوية والنفسية "إعداد ادلعلم وتطويره يف غوء ادلتطَتات ادلعاصرة" 

( على االىتماـ بادلعلم وتطويره مهنيّا وتشجيعو على األخذ مببدأ التعليم مدى احلياة، كما أكدت توصيات ادلؤدتر 3113)
( على 3111بية والتعليم العرب الذي جاء بعنواف "التعليم ما بعد األساسي )الثانوي( وتطويره يف )السابع لوزراء الًت 

غرورة االرتقاء بواقع ادلعلم العريب وتنميتو مهنيِّا. كما أشارت توصيات ادلؤدتر الًتبوي التاسع والثالثُت الذي أقامتو مجعية 
على غرورة اطلراط ادلعلم يف برامج التدريب، ودعم  3111دلعلم ادلستقبل" ادلعلمُت الكويتية بعنواف "اإلعداد األمثل... 

وتطوير برامج التدريب على رأس العمل جلميع ادلعلمُت يف رلاؿ استخداـ احلاسب اآلرل والتقنيات اجلديدة وادلتطورة يف 
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وربطها بالواقع التعليمي والتكنولوجي التعليم. كما أكد على غرورة ادلتابعة ادلستمرة وادلراجعة ألساليب التدريب الفعاؿ 
 والتقنيات احلديثة ادلتطورة.

ويف ادلملكة العربية السعودية تورل سياسة التعليم التدريب الًتبوي أعلية بالطة باعتباره دعامة من دعائم التطور ادلهٍت     
التجديدية لًتسيخ اخلربات وكسب على اجلهات ادلختصة أف تعطي عناية كافية للدورات التدريبية و وأكدت للمعلمُت؛ 

( وقد بذلت وزارة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية 89 ص ،1233ادلعلومات وادلهارات اجلديدة )الكثَتي والنصار، 
على مدى السنوات ادلاغية جهودا كبَتة ومكثفة يف تدريب ادلعلمُت وإعدادىم، وهتيئة الظروؼ والتسهيالت لذلك، 

 ربامج الالزمة لالرتقاء مبستوى أداء ادلعلم ادلهٍت والًتبوي.وأعدت اخلطط وال
ادلهٍت للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية، ورصد مصادر  حتديات التطوير ويركز البحث احلاذل على دراسة واقع   

ير ادلهٍت لالستفادة منها، والكشف التطوير ادلهٍت ادلمارسة فعلًيا يف ادليداف، لُِتوَغع أماـ ادلسئولُت وادلخططُت لربامج التطو 
 .للمعلمُت تقف عائقاً أماـ التطوير ادلهٍت ىم التحديات اليتأعن 

 :مشكلة البحث
على الرغم من اجلهود اليت تبذذلا وزارة التعليم يف التطوير ادلهٍت للمعلمُت من خالؿ تطوير وإنشاء مراكز التطوير        

ادلهٍت يف ادلناطق واحملافظات إال أف بعض الدراسات أشارت إذل أف التطوير ادلهٍت بوغعو احلارل التقليدي يعاين الكثَت من 
ها "تعذر استيعاب األعداد ادلطلوب تدريبها من ادلعلمُت وندرة الكفاءات ادلتخصصة يف الصعوبات وادلشاكل واليت من

( 113، ص28ـ، ص3111رلاؿ تدريب ادلعلمُت وعدـ اختيار الوقت ادلناسب لتنفيذ بعض الربامج التدريبية" )رواس، 
( ويف 721ـ، ص 3113ؿ" )الذيايب،وكذلك افتقار الربامج التدريبية للفاعلية وإف وجدت فهي ال ترقى للمستوى ادلأمو 

أشار إذل أف تدريب ادلعلمُت وادلعلمات أثناء اخلدمة ال يزاؿ دوف مستوى الطموحات و ( 31ـ، ص 3112دراسة )السنبل،
إذ إف قلة من ادلعلمُت ػلظوف بنوع من التدريب بُت سنوات متباعدة دتتد يف كثَت من احلاالت أكثر من العقد والعقدين 

قنوات تدريب ادلعلمُت وأشار أيضاً إذل أف الطرؽ التقليدية يف تدريب ادلعلمُت وادلعلمات يف ظل أعدادىم  بسبب زلدودية
 الكبَتة لن حتقق األىداؼ ادلطلوبة.

ونظراً لوجود العديد من التحديات اليت تواجو برامج التطوير ادلهٍت للمعلمُت، ومع ادلميزات العديدة للتطوير ادلهٍت ترى     
ثة أف السبيل إذل التطلب على ىذه الصعوبات وعلى جوانب الضعف قد يكوف من خالؿ تبٍت وتفعيل مداخل الباح

تدريبية وتطويرية متنوعة ومبتكرة تواكب التطَتات العلمية والتقنية ويأيت يف مقدمة ىذه األساليب أسلوب التطوير ادلهٍت 
ـ( ودراسة 3113ـ( ودراسة )نصر وعلي، 3113ي وزعة،الذايت، وقد توصلت عدد من الدراسات  ومنها دراسة )كعك

ـ( توصلت يف رلملها إذل أف التطوير 3113ـ( ودراسة )احلريب، 3119ـ( ودراسة )آؿ زاىر، ,311)غالب وعادل، 
 ادلهٍت بأظلاطو ادلتعددة يعترب من أىم أساليب التطوير ادلهٍت للمعلمُت يف التعليم العاـ والتعليم اجلامعي، وأوصت بعض

 .ىذه الدراسات بتبٍت مدخل التطوير ادلهٍت الذايت كآلية من آليات االرتقاء جبودة التنمية ادلهنية
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وجود عالقة قوية بُت مدى إذل  التعليمىذا باإلغافة إذل توصُّل عدد من البحوث والدراسات اليت أقيمت يف رلاؿ     
(؛ وكَت كباترؾ Thomas ،2015سة كل من: ثوماس )دتكن ادلعلم وجودة تدريسو وبُت مستوى حتصيل طالبو مثل درا

(Kirkpatrick ،2018.) 
أف تبٌت برامج تدريبهم يف أثناء اخلدمة على دراسة واقع التطور ادلهٍت للمعلم للمعلمُت رتقاء بالتطور ادلهٍت يتطلب اإلو    

( بأف التقوًن ادلستمر 3119) النحاسة بوصفو العامل ادلؤثر يف فاعلية برامج التدريب وجودهتا، ومن ذلك ما أكدتو دراس
لعمليات التنمية بأساليب موغوعية وإجراءات دقيقة وعملية من عمليات احلفز على التطور ادلهٍت للمعلم، كما أوصت 

العبد ( على أعلية دراسة واقع التطور ادلهٍت للمعلم وتدريبو أثناء اخلدمة ومعوقاتو. وأوصت دراسة 3117دراسة جامل )
التطوير ادلهٌت بإجراء دراسات علمية تتناوؿ واقع ( 3118، ودراسة )زايد ،  (,311، ودراسة )أمحد ، (3119) الكرًن

 للمعلمُت .
وقد أصبح أسلوب التطوير ادلهٍت من األساليب الفاعلة وادلؤثرة يف حتسُت وتطوير أداء العاملُت يف معظم ادلؤسسات      

عدـ احتواء الربامج التدريبية اليت تقدمها مراكز التدريب الًتبوي بإدارات التعليم بادلناطق التعليمية والًتبوية، وكذلك نتيجة ل
واحملافظات على التدرب على مهارات التطوير فإف مشكلة البحث احلاذل تتبلور يف التعرؼ على  "سبل مواجهة حتديات 

 التطوير ادلهٌت للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية"
 مشكلة البحث في السؤال التالي: وقد تم تحديد

 ما واقع  تحديات التطوير المهنى للمعلمين بالمملكة العربية السعودية"
 ويتفرع منو األسئلة الفرعية التالية:

 ما مصادر التطوير ادلهٍت للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية اليت ساعلت يف تطورىم ادلهٍت ؟ .1
 بادلملكة العربية السعودية من وجهة نظرىم؟ ما حتديات التطوير ادلهٍت للمعلمُت .3
 يف تقدير عينة البحث لتحديات التطوير ادلهٍت تعزى دلتطَتي اجلنس وادلرحلة الدراسية؟ إحصائياً ىل ىناؾ تأثَت داؿ  .2

 أىداف البحث
 يهدف البحث الحالي إلى:

 .ساعلت يف تطويرىم ادلهٍت ادلهٍت للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية اليت التعرؼ على مصادر التطوير .1
 .حتديات التطوير ادلهٍت للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية من وجهة نظرىمالتعرؼ على  .3
 . تقدير عينة البحث لتحديات التطوير ادلهٍت تعزى دلتطَتي اجلنس وادلرحلة الدراسيةالتعرؼ على مدى   .2

 أىمية البحث:
 تنبثق أىمية البحث مما يلي:

 التطوير ادلهٍت للمعلمُت كركيزة من ركائز تطوير التعليم يف ادلملكة العربية السعودية.أعلية عملية  .1
 يُؤمل من ىذا البحث اإلسهاـ يف إثراء أدبيات التطوير ادلهٍت للمعلمُت. .3
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يدة يساعد ىذا البحث صناع القرار يف وزارة التعليم والقائمُت على برامج التطوير ادلهٍت للمعلمُت يف تبٍت أدوات جد .2
 وغَت تقليدية لتطوير التعليم.

 .3121ادلمهدة لرؤية ادلملكة  3131يتماشى ىذا البحث مع توجو وزارة التعليم وسعيها دلواكبة خطة التحوؿ  .2
 حدود البحث:

 اقتصر ىذا البحث على حتديد واقع حتديات التطوير ادلهٌت للمعلمُت بادلملكة العربية السعودية يف إدارة تعليم عسَت      
من وجهة نظر عينة البحث، وىم ادلعلمُت وادلعلمات يف ادلدارس احلكومية واألىلية خالؿ الفصل الدراسي الثاين من العاـ 

 ىػ، وفقا ألداة حبث مت تصميمها ذلذا الطرض.1221الدراسي 
 مصطلحات البحث:

( بأنو:"عمليات مستمرة وأنشطة مصمَّمة لزيادة ادلعرفة ادلهنية، وادلهارات، واجتاىات 283، 3118يعرفو إبراىيم )  
 ادلعلمُت لكي دتكنهم من حتسُت تدريسهم من أجل تعلم جيد".

ما يقوموف بو من وير كفاءة ومهارة ادلعلمُت واالرتقاء مبستواىم الوظيفي يف مجيع ( بأنو : تط3112كما يعرفو ) دتاـ، 
مهاـ ومسئوليات تدريسية وحبثية وإدارية وخدمة اجملتمع عن طريق توفَت كل الفرص أمامهم لتحسُت أدائهم، وتزويدىم 

 .مبجموعة من الربامج التأىيلية وثيقة الصلة بتطوير معارفهم ومهاراهتم واجتاىاهتم وقدراهتم يف اجملاالت ادلختلفة
يقػػـو بو ادلعلم من تطويػػر لقدراتو ومهاراتو ومعارفػػو عػػن طواعية واختيار شخصػػي، ألنو  ما: إجرائيًّا بأنو تعرفو الباحثةو    

، وتعرؼ أيضا بأهنا منهج يعمل على تنمية واكتساب أي مهارة أو معلومة ادلهنيةيرى يف تلك ادلمارسػػة اسػػتمرارية لكفاءتو 
، وحتقيقها، وتعده وجتهزه عمللسالـ الداخلي، وتعينو على الًتكيز على أىدافو يف الأو سلوؾ جتعل الفرد يشعر بالرغا وا

 و.للتعامل مع أي عائق يواجه
 اإلطار النظرى للبحث

اختلف العلماء يف حتديد مفهـو واحد متفق عليو للتطوير ادلهٍت، ولكنهم أمجعوا على أعليتو للنهوض بالعملية التعليمية     
(3112 ،BORKO ..) كما أوغح(2000 ،Ganser أف التطوير ادلهٍت عبارة عن عملية شاملة تتضمن )

التدريب وينتج عنها النمو ادلهٍت. فهي عملية حتتوي على خربات رمسية منظمة يتم اإلعداد ذلا من خالؿ الدورات وورش 
ع على اجملالت أو الكتب أو العمل واجتماعات العمل وغَتىا، وكذلك حتتوي على خربات غَت رمسية ومنظمة مثل اإلطال

مشاىدة فيلم مرتبط مبهنة التدريس. ومن مث فإف التدريب ادلهٍت جزء من التطوير ادلهٍت ويوصف النمو ادلهٍت بأنو نتيجة 
 لو.

لسد  ةتطوير مهارات ومعارؼ وسلوكيات ادلعلم ليكوف أكثر كفاءة وفاعلي(  بأنو: 71، 3117)عسَتي،  وعرفو     
نية والذي يقـو بتلك العملية وىذه اجلهود ادلقصودة ىي ادلدرسة أو غَتىا من ادلؤسسات ادلهنية لتنمية ادلعلم احتياجاتو ادله

 .غلايب فعاؿإمبا ؽلكنو من حتقيق أىداؼ العملية التعليمية وتنعكس مردوداهتا على سلرجات التعليم بشكل  مهنياً 
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احللقات الدراسية والدورات التدريبية اليت يشًتؾ فيها ادلعلم : كل ( بأنو22، 3112يعرفو )صادؽ، وآخروف، كما     
لزيادة معارفو ومعلوماتو ادلهنية وتطوير قدراتو لتحقيق التقدـ ادلهٍت، فهي عملية منهجية ذات خطوات ومراحل زلددة 

 .تساعد يف زيادة النمو ادلهٍت للمعلم لرفع الكفاءة ادلهنية والتخصصية األكادؽلية
لعلماء على أىمية التطوير المهني وضرورة عدم إغفالو لما لو من أثر إيجابي عميق على عدة جوانب من ويؤكد ا    

 العملية التربوية.
ومن تلك اجلوانب ما أظهرتو الدراسات حوؿ العالقة الوثيقة بُت التطوير ادلهٍت واعتقادات ادلعلمُت ومستوى أدائهم،      

(. ومن Frankes، 2008) لقاه ادلعلمُت يؤثر إغلابيا على طرؽ تدريسهم وأدائهموأف مستوى التطوير ادلهٍت الذي يت
اجلوانب اليت تتأثر أيضا بتطوير ادلعلمُت مهنيا حتصيل الطالب الدراسي. فقد وجد ادلعهد الوطٍت األمريكي لتدريس العلـو 

 أف حتصيل الطالب يتأثر إغلابيا كلما: 1888من خالؿ دراسة أجراىا عاـ 
 إذا كانت مرتبطة مبادهتم الدراسية أكثر. معلميهم برامج تطوير مهٍت خصوصاً تلقى  .1
 كلما قاـ معلميهم بزيارات لزمالء ذلم داخل الفصوؿ بطرض ادلالحظة والتطوير ادلهٍت. .3
 كلما كاف برنامج التطوير ادلهٍت مرتبط حباجات ادلعلم الفردية مقارنة بربامج تطوير مهٍت ال تراعي ذلك اجلانب .2
لما قضى ادلعلم وقتا أكثر يف الربنامج كذلك ينظر إذل التطوير ادلهٍت على أساس أنو مفتاح النجاح ألي حركة ك   .2

 (Others, 2000 & Morrisتعليمية إصالحية أو سياسة تعليمية )
ففي دراسة حتليلية  إال أف احلقل الًتبوي اليزاؿ غلهل الكثَت عنو،وبالرغم من تأكيد العلماء على أعلية التطوير ادلهٍت     

للتعرؼ على أفضل ما توصلت إليو األدبيات عن  (Suzanne  &Berne (2009,قاـ هبا رلموعة من الباحثُت
وأف تطوير ادلعلمُت مهنيا ال  ةالتطوير ادلهٍت. وجدوا أف ما ىو معروؼ لدى العلماء ال يزاؿ يلفو الطموض وأشبو بادلتاى

ية التطوير ادلهٍت الفعاؿ. وأف ىناؾ الكثَت من األسئلة اليت ال تزاؿ تبحث عن يزاؿ مبعثر وال يوجد إتفاؽ حوؿ ماى
إجابات مثل ماذا غلب أف يتعلم ادلعلمُت يف برامج التطوير ادلهٍت؟ وماىي آليات التعلم؟ وماىي ادلعلومات اليت يكتسبها 

 ادلعلمُت من تلك الربامج وكيف تساىم يف تطوير أدائهم؟
ىناؾ زلاوالت جادة لتحديد ووغع آليات لربامج التطوير ادلهٍت  –وبالرغم من تلك اإلنتقادات  –ومن جهة أخرى      

 الفعاؿ. منها دراسة شاملة قامت هبا إدارة التعليم األمريكية لتحديد اخلصائص اليت دتيز أي تطوير مهٍت فعاؿ ومنها :
 شكل عاـ.مدى تركيز الربنامج على ادلادة الدراسية بشكل خاص والتدريس ب 
 .مدة الربنامج الزمنية 
 ( شكل الربنامجFormat)مؤدتر، ورشة عمل، دورة تدريبية، زيارة......إخل( ) 
 .مدى التعاوف مع معلمُت أخرين يف عمل مشاريع مشًتكة 
 .مدى استجابة الربنامج دلعايَت التطور ادلهٍت ادلوغوعة من قبل الوالية 
  التطوير ادلهٍت وتفاعلو ودوره.مدى إشراؾ ادلعلم يف ختطيط برنامج 
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ونتيجة التفاؽ العلماء حوؿ أعلية التطوير ادلهٍت للمعلمُت، واختالفهم فقط يف مفهومو وخصائصو، صلد أف العديد      
من دوؿ العادل تقدـ دلعلميها بإستمرار وتطالبهم باالشًتاؾ يف أنشطة تطوير مهٍت دتكنهم من رلاراة ادلستجدات الًتبوية. 

أف ادلعلمُت يف الدوؿ العربية ال يتلقوف القدر الكايف من التطوير ادلهٍت الذي يتلقاه قرنائهم يف الدوؿ األخرى إال 
 (3117؛ مصطفى واجلراح، 3113؛ اخلطيب، 3112)األنصاري، 

 وىناك خصائص يجب توافرىا في برامج التطور المهني للمعلمين وىي:
 بُت ادلعلمُت.أف تكوف تعاونية تعزز التبادؿ ادلعريف  .1
 أف تكوف معتمدة على أسئلة ادلشاركُت واستفساراهتم وخرباهتم، وعلى األحباث العلمية يف اجملاؿ التعليمي. .3
أف تكوف جتريبية من خالؿ مشاركة ادلعلمُت يف مهاـ تدريسية خاصة، وتقييمهم للتعلم، ومالحظتهم لتطوير عملية  .2

 التعلم.
يف ادليداف، ومن عملهم مع طالهبم، ومعتمدة على زلتوى ادلادة ادلدرسية  أف تكوف متصلة ومستقاة من ادلعلمُت .2

 وطرؽ تدريسها.
أف تكوف مستمرة ومكثفة، ومعتمدة على النمذجة، والتدريب، ومهارات حل ادلشاكل عن مشكلة زلددة ومستقاة  .9

 من شلارسة التدريس.
 أف تكوف مرتبطة مبظاىر التطيَت والتطوير والتجديد يف ادلدارس. .3

 Sparks andأما من حيث نماذج وأساليب التطور المهني للمعلمين، فيذكر سباركز ولوكز ىورسي)
Loucks- Horsley (2009:خمسة نماذج كما يلي ) 

 أوال: التطوير الموجو ذاتًيا:
يقـو بتطوير قدراتو وفيو ينمو لدى ادلعلم اعتقاد بضرورة وأعلية التطوير والتطور الذايت حينما ػلدد مطالبو واحتياجاتو مث 

 وحل مشاكلو ذاتيِّا.
 ثانيا: المالحظة والتقييم:

ويعتمد على مالحظة شخص آخر لتدريسو داخل الفصل وتقييمو، وتقييم تعلم طالبو من خالؿ إعطائو تطذية راجعة 
 على أدائو.

 ثالثا: المشاركة الفعلية في عمليات التطوير والتحسين:
هٍت من خالؿ ادلناقشة، وادلالحظة التجريب التدريب، وبالتارل اكتسب مهارات واجتاىات واليت تسمح للمعلم بالتطور ادل

 جديدة.
 رابعا: التدريب:

 والذي غلب أف يعد من خالؿ خرباء ػلددوف األىداؼ وادلخرجات واألنشطة لعملية التدريب حىت حتقق أىدافها.
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 خامسا: االستقصاء الموجو:
ديد ادلشكلة ومجع معلومات حوذلا وحتليلها وتطيَت ادلمارسات التدريسية بناء على الذي من خاللو ؽلكن للمعلم حت

 نتائجها.
 ( أن مؤشرات معيار التطور المهني  للمعلمين كما يلي:8008كما أوضحت نتائج دراسة الزىراني )

 االطالع ادلستمر على ما يستجد من األدبيات الًتبوية ادلتصلة بعملية التعليم. .1
 زلاغرات..( –ندوات  –مؤدترات  –برامج دراسات عليا  –من فرص التطوير ادلهٍت )االلتحاؽ بدورات اإلفادة  .3
اإلفادة من تقنية ادلعلومات واالتصاالت يف ظلوِّه ادلهٍت كادلشاركة يف رلموعات التعلم أو مواقع اجلمعيات ادلهنية، وغَت  .2

 ذلك من ادلواقع على الشبكة العنكبوتية.
 ضوية مجعيات أو ىيئات أو منظمات زللية أو عادلية.ادلشاركة يف ع .2
 تبادؿ اخلربات مع الزمالء وادلسئولُت الًتبويُت. .9
 عمل حبوث إجرائية تتعلق مبجاؿ التعليم .3
توصيات ادلؤدترات  –نتائج البحوث اإلجرائية  –توظيف الطرؽ واألفكار العلمية احلديثة )نتائج البحوث األساسية  .7

 دلصادر العلمية احلديثة ذات الصلة( يف تطوير العملية التعليمية وشلارساهتا.ما تظهره ا –العلمية 
 : الدراسات السابقة 

 (، بعنوان " التطوير المهني لمعلم االجتماعيات بدولة الكويت"8007دراسة )العجمى ، 
خالؿ إبراز أنشطة التطوير  ىدفت الدراسة احلالية إذل تسليط الضوء على واقع التطوير ادلهٍت دلعلم االجتماعيات من    

ادلرتبطة منها مبادتو الدراسية أـ مبهنة التدريس بشكل عاـ ومدى استفادة  ادلهٍت اليت ؽلارسها معلم االجتماعيات سواء
معلم االجتماعيات من تلك األنشطة. ومت البحث أيضًا يف أثر بعض ادلتطَتات الدؽلوجرافية على نتائج الدراسة كاجلنس 

معلم ومعلمة اجتماعيات ؽلثلوف  313تكونت عينة الدراسة من سية. ة وادلنطقة التعليمية وادلرحلة الدراوسنوات اخلرب 
من كل منطقة تعليمية. وقد وزعت االستبانة ادلصممة من قبل  %31ادلناطق التعليمية الست بدولة الكويت، وبواقع 

جتماعيات ؽلارس معظم أنشطة التطوير ادلهٍت سواء ادلرتبطة وأظهرت نتائج الدراسة أف معلم االة. الباحث على أفراد العين
منها مبادتو التخصصية أو مبهنة التدريس بدرجة متوسطة. كذلك بينت الدراسة أف معلمي االجتماعيات يروف أف مدى 

دلتطَتات  ىتعز  االستفادة من أنشطة التطوير ادلهٍت تعترب متوسطة. كما أشارت نتائج الدراسة إذل وجود فروؽ دالة إحصائيا
 .اجلنس واخلربة وادلنطقة التعليمية وادلرحلة الدراسية. ويف غوء نتائج الدراسة خلص الباحث بعدد من التوصيات

بعنوان "مقارنة التطوير المهني لمعلمات العلوم في مدينة الرياض بمعايير التطوير ( 8005دراسة العبدالكريم) -
 "حدةالمهني لمعلمي العلوم في الواليات المت

العلـو  يدلعلم ىدفت ىذه الدراسة إذل مقارنة واقع التطوير ادلهٍت دلعلمات العلـو يف الرياض مبعايَت التطوير ادلهٍت    
عليها برامج تطوير أداء معلمات العلـو  من معايَت التطوير ادلهٍت دلعلمي العلـو تًتكز أييف الواليات ادلتحدة، ودلعرفة 
، أجنب عن أسئلة االستبانة اليت أعدهتا الباحثة بعد 32عينة الدراسة من يف مدينة الرياض، تكونت  معلمة علـو
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الرجوع إذل ما كتب حوؿ التطوير ادلهٍت دلعلمي العلـو يف الواليات ادلتحدة األمريكية، وبعد عرغها على رلموعة من 
باهتا، حسب معامل ألفا كرونباخ احملكمُت اخلارجيُت، دلراجعتها، وللحكم عليها، للتحقق من صدقها، وقد بلغ ث

ظهرت النتائج أف التطوير ادلهٍت يركز على إكساب ادلعلمات إسًتاتيجيات تدريسية لية. أ( وىي قيمة عا1.817)
 .وتربوية أكثر من إكساهبم ادلعرفة باحملتوى العلمي، أو أساليب التعلم ادلستمر

ن " تطبيق برامج التطوير المهني بعنوا (cho and Rathbunb,2015)دراسة "تشو و راثبونب"  -
 دراسة حالة" -المتمركزة على المعلم في التعليم العالي

بإستخداـ  (OTPD)ىدفت الدراسة إذل إجراء دراسة لربنامج التطوير ادلهٍت عرب اإلنًتنت ألساتذة اجلامعات      
كمنهجية أساسية للبحث ومشلت أدوات   مدخل التعلم القائم على حل ادلشكالت، واتبعت الدراسة منهجية دراسة احلالة

البحث مقابالت ودراسات مسحية ومالحظة وقد أجريت الدراسة على برنامج التطوير ادلهٍت عرب االنًتنت ألساتذة 
باستخداـ مدخل التعلم القائم على حل ادلشكالت وذلك مبركز التعليم والتعلم يف جامعة  OTPDاجلامعات 

األمريكية، وأظهرت نتائج الدراسة أف ادلشاركة يف برنامج التطوير ادلهٍت عرب اإلنًتنت  ميدويسًتف بالواليات ادلتحدة
OTPD  باستخداـ مدخل التعلم القائم على حل ادلشكالت ساعدت يف زيادة مستوى ادلشاركة اإلغلابية لبعض

أف ىناؾ موافقة  الدراسة إذل تاحت لكل مبحوث فرصة مشاركة األفكار، وتوصلتأادلبحوثُت، وأف ادلناقشة الالتزامنية 
بشدة بُت أفراد العينة الدراسة على متطلبات التطوير ادلهٍت الذايت دلعلمي التعليم العاـ، وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة 

نًتنت ألساتذة اجلامعات وكذلك غرورة أف يكوف مسئورل وأعضاء خدمات التدريب وادلساندة من التطوير ادلهٍت عرب اإل
 صصُت هبذه النوعية من الربامج حيث أف دورىم ىاـ لنجاح برنامج التطوير ادلهٍت عرب اإلنًتنت ألساتذة اجلامعات.ادلتخ

( بعنوان "تصور مقترح للتطوير المهني الذاتي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة 8000دراسة العليان ) -
 من وجهة نظر المختصين والممارسين"

حتديد أبعاد التطوير ادلهٍت الذايت دلعلمي الرياغيات بادلرحلة ادلتوسطة من وجهة نظر ادلختصُت، ىدفت الدراسة إذل     
والتعرؼ على درجة أعليتها وتوافرىا من وجهة نظر ادلمارسُت، والتعرؼ على مدى وجود فروؽ بُت استجاباهتم، كما 

بادلرحلة ادلتوسطة يف غوء آراء كل من ادلختصُت ىدفت لتقدًن تصور مقًتح للتطوير ادلهٍت الذايت دلعلمي الرياغيات 
( شلارسا، وخلصت الدراسة إذل رلموعة من النتائج أعلها: عدـ 1,1( سلتصا و)29وادلمارسُت. ومت تطبيق استبانة على )

ارة ( عب92توفر معظم أبعاد التطوير ادلهٍت الذايت دلعلمي الرياغيات بادلرحلة ادلتوسطة من وجهة نظرىم، حيث وقعت )
( عبارات حتت 2( عبارة حتت نطاؽ )متوفرة نوعا ما(، يف حُت جاءت )39حتت نطاؽ )غَت متوافرة(، بينما وقعت )

نطاؽ )متوفرة( يف مجيع األبعاد ويف غوء نتائج الدراسة قاـ الباحث ببناء التصور ادلقًتح للتطوير ادلهٍت الذايت دلعلمي 
 الرياغيات.
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بعنوان "معايير التطوير المهني وعالقتو بالضغوط واالحتراق النفسي لمعلمات (، 8009) دراسة الحارونى -
  ":التربية الرياضية

ىدؼ البحث إذل بناء مقياس للتطوير ادلهٍت لدى معلمات الًتبية الرياغية يف غوء متطلبات العصر، والتعرؼ على      
دلعلمات الًتبية الرياغية. وقد استخدمت الباحثتاف ادلنهج  العالقة بُت معايَت التطوير ادلهٍت والضطوط واالحًتاؽ النفسي

الوصفي باألسلوب ادلسحي دلالءمتو لطبيعة ىذه الدراسة وأىدافها، وذلك للتعرؼ على ادلعايَت الالزمة للتطوير ادلهٍت 
حلالة االحًتاؽ النفسي للمعلمة وكذلك أسباب الضطوط اليت تتعرض ذلا معلمة الًتبية الرياغية واليت تؤدي بالتارل للوصوؿ 

ـ وبلغ عدد ,311 -3117وؽلثل رلتمع البحث معلمات الًتبية الرياغية مبدينة الزقازيق زلافظة الشرقية للعاـ الدراسي 
معلمة وقد كانت أىم النتائج اليت توصلت إليها الباحثتاف غرورة تطوير نظم االلتحاؽ بكليات (110) رلتمع البحث 
دلعرفة اجتاىات الطالبات ضلو شلارسة مهنة تدريس الًتبية الرياغية، وكذلك غرورة االىتماـ باإلعداد النفسي الًتبية الرياغية 

 .للطالبات حىت يتمكنوا من مواجهة غطوط وأعباء العمل ومن مث مساعدهتن على التوافق ادلهٍت
ر النمو المهني لمعلمي ( بعنوان "واقع ممارسة المشرف التربوي لمهامو في تطوي8002دراسة الرويلي ) -

 :الرياضيات في المرحلة المتوسطة في منطقة الحدود الشمالية"
ىدفت الدراسة إذل تعرؼ درجة شلارسة ادلشرؼ الًتبوي دلهامو يف تطوير النمو ادلهٍت دلعلمي الرياغيات يف ادلرحلة     

ج والكتاب ادلقرر، طرؽ التدريس، الوسائل ادلتوسطة يف منطقة احلدود الشمالية يف رلاالت )التخطيط للتدريس، ادلنه
( مشرفُت. واستخدمت الدراسة 8( معلًما و)38التعليمية، تقوًن الطالب، إدارة الصف(. وتألفت عينة الدراسة من )

 االستبانة. وكانت أىم نتائج الدراسة أف ادلشرؼ الًتبوي ؽلارس مهامو يف تطوير النمو ادلهٍت دلعلمي الرياغيات يف ادلرحلة
ادلتوسطة بدرجة كبَتة يف رلارل إدارة الصف والعالقات اإلنسانية وبدرجة متوسطة يف باقي اجملاالت. وقد كاف ترتيب 
رلاالت الدراسة تنازليِّا حسب أعلى متوسط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كما يلي: العالقات اإلنسانية، وإدارة 

يط للتدريس، وادلنهج والكتاب ادلقرر. كما أثبتت الدراسة وجود فروؽ الصف، وتقوًن الطالب، وطرؽ التدريس، والتخط
ذات داللة إحصائية بُت وجهات نظر معلمي الرياغيات يف ادلرحلة ادلتوسطة ومشرفيها يف مجيع احلاالت ادلذكورة لصاحل 

 ادلشرفُت الًتبويُت.
 : التعقيب على الدراسات السابقة 
 :أوجو الشبو واالختالف 
(، ودراسة)العبد  3117العجمى، ستعراض الدراسات السابقة يتضح أف معظم الدراسات مثل دراسة )خالؿ امن   

وغَتىا من الدراسات ( 3111(، ودراسة ) العياف،  Cho and Rathbunb,2015(، ودراسة )3119الكرًن، 
علية حتديد االحتياجات التدريبية . وكذلك تتفق حوؿ أهاتفقت على أعلية التطور ادلهٍت للمعلمُت يف كافة رلاالتو ومصادر 

 حتدياتللمعلمُت باعتبارىا األساس يف بناء أي برنامج يسعى إذل حتسُت ورفع الكفاءة. ودل تتناوؿ أى دراسة سابقة 
شلا يضفي على الدراسة احلالية اجلدة  – الباحثةعلى حد علم  –التطور ادلهٍت للمعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية 

 واألعلية.
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 :أوجو اإلستفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 
 اإلستفادة من األدبيات الًتبوية وادلنهجية العلمية ذلذه الدراسات مبا ؼلدـ البحث احلاذل . .1
 اإلطالع على األساليب اإلحصائية ادلستخدمة، ومعرفة ادلناسب منها للبحث. .3
 ادلهٌت .مجيع الدراسات السابقة اىتمت بشكل مباشربالتطوير  .2
 تو:امنهج البحث وإجراء 
 منهج البحث 

استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي يف ىذا البحث، وىو ادلنهج الذي يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد وصفها 
 .وتفسَتىا

 :عينة البحث 
 األداة اليت عمل الباحثة، ومت توزيع إدارة تعليم عسَت، وىو مقر عينة البحث ادلعلمُت وادلعلمات يف اشتملت    

بعد استبعاد االستبانات ناقصة  ،( معلًما ومعلمًة 372البحث ومشلت عينة الدراسة ) ةأعدهتا الباحثة على عين
 البيانات من بُت االستبانات الواردة واإلبقاء فقط على ادلستوفُت جلميع بياناهتم من رلتمع البحث.

 :أداة الدراسة 
قامت الباحثة مبراجعة الدراسات السابقة، ومت إغلاد عدد من األنشطة وادلمارسات اليت دتثل مصادر للتطور ادلهٍت       

 للمعلمُت لالستنارة هبا يف تصميم أداة البحث.
اليت ؽلكن  وحيث إف األحباث اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ اختلفت يف حتديد رلاالت بعينها يف التطوير ادلهٍت للمعلمُت    

االعتماد عليها يف تصميم أداة البحث، وقد قامت الباحثة باستشارة اخلرباء جلمع وتنظيم رلاالت التطوير ادلهٍت 
مصمَّمة على مقياس مخاسي  ةوىي عبارة عن استبان ة، للمعلمُت، ومن خالؿ أسئلة الدراسة فقد أعدت الباحثة استبان

( متوفرة 3( متوفرة بدرجة متوسطة، مث )2( متوفرة بدرجة عالية، مث )2، إذل )اً ( متوفرة بدرجة عالية جد9يتدرج من )
وتتألف من زلورين كما يلي: مصادر التطوير ادلهٍت للمعلمُت  . ( متوفرة بدرجة منخفضة جدِّا1بدرجة منخفضة، مث )

( فقرة. وبذلك 12ودية وتقع يف )السع ادلعلمُت بادلملكة العربية ى( فقرات، وحتديات التطوير ادلهٍت لد11وتتكوف من )
 ( فقرة.32يصبح رلموع فقرات االستبانة )

 صدق األداة وثباتها 
حيث مت اعتماد الفقرة اليت ، للتأكد من صدؽ األداة، فقد مت عرغها على رلموعة من احملكِّمُت اخلرباء يف رلاؿ التعليم

الصياغة اللطوية ووغوح الفقرات كما مت استخداـ % من آراء احملكمُت والًتكيز على تعديل 1,حققت إمجاعا نسبتو 
صدؽ االتساؽ الداخلي وذلك من خالؿ حساب معامالت االرتباط بُت كل فقرة والدرجة الكلية للمحور )اجملاؿ( الذي 

(، حيث إهنا مجيعها دالة عند مستوى 1تنتمي إليو من اجملاالت اخلمسة سابقة الذكر، كما يتضح يف جدوؿ رقم )
( وىي درجة ثبات عالية 8,,.1وللتأكد من ثبات أداة البحث مت حساب معامل ألفا كرونباخ الذي بلغ )(. 1.11)

 ( الثبات جلميع زلاور االستبانة حبسب معامل ألفا كرونباخ.3ألداة البحث. ويبُت اجلدوؿ )
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 معامل ارتباط العبارات بالدرجة الكلية لكل محور ( :0جدول )
 احملور الثاىن احملور األوؿ  الفقرات

1 18937 18971 
3 18712 1831, 
2 189,8 189,1 
2 18327 189,2 
9 183,7 1823, 
3 18738 18392 
7 18383 18299 
, 18738 183,7 
8 18799 18993 

11 18388 18312 
11 - 18719 
13 - 18393 
12 - 18322 
12 - 1832, 

 ومحاورىا(:معامل ألفا كرونباخ لثبات األداة 8جدول )
 الثبات بحسب معامل ألفا عدد الفقرات المحور

 18,83 11 مصادر التطور ادلهٍت دلعلمُت
 3,,18 12 حتديات التطور ادلهٍت للمعلمُت

 8,,18 32 األداة ككل
 إجراءات تحليل البيانات 

مت حساب ادلتوسطات لتحليل بيانات الدراسة ومعاجلتها إحصائيا؛ حيث  (SPSSاستخدـ الربنامج اإلحصائي )    
للمعلمُت بادلملكة  احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة لتحديد درجة حتديات التطوير ادلهٍت
 (.2العربية السعودية لدى عينة البحث، حيث كاف ادلدى وفق التدرج اخلماسي التارل كما يف اجلدوؿ رقم )

 التطور المهني(مدى درجات تحديات 3جدول )
 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً  درجة 
 9 – 2831 2818 – 2821 2828 – 3831 3898 – 18,1 1878 – 1 ادلدى
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 نتائج البحث 
على التحليل الوصفي ادلتمثل يف حساب ادلتوسط واالضلراؼ ادلعياري ت الباحثة لإلجابة عن أسئلة البحث، فقد اعتمد

رلاؿ لتحديد مدى توافرىا يف شلارسة ادلعلمُت وادلعلمات )عينة الدراسة( وكذلك حتليل التباين الثنائي،  لكل فقرة يف كل
 وفيما يلي عرض للنتائج حبسب إجابات األسئلة الفرعية كما يلي:

 :إجابة السؤال األول 
لإلجابة على السؤال األول والمتمثل في: "ما ىي مصادر التطور المهني للمعلمين بالمملكة العربية السعودية    

ىم المهني"، استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد مدى مساىمة ر التي ساىمت في تطو 
( 2للمعلمين، ويبين جدول ) ير المهنتواجو التطوي يالحد من التحديات الت يفي مصادر التطوير المهن

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات محور مصادر التطور المهني للمعلمين 
 :بالمملكة العربية السعودية

       :المهني للمعلمين من وجهة نظرىمير مصادر التطو : (2جدول ) 
االنحراف  المتوسط الفقرة م

 المعيارى 
 الترتيب 

 3 1883 2871 ادلواقع اإللكًتونية.. إخل(.  –ادلكتبات  –الدوريات  –اجملالت  –ادلصادر الذاتية )الكتب  1
 9 1817 2813 ادلدرسة )برامج تنظمها ادلدرسة(. 3
 1 1888 28,3 زمالء ادلهنة: التواصل ادلباشر مع ادلعلمُت داخل ادلدرسة أو خارجها. 2
 2 1813 ,289 ادلشرؼ الًتبوي. 2
 2 1812 2811 إدارة التعليم )برامج ولقاءات تنظمها إدارة التعليم(. 9

3 
اجلامعات)من خالؿ ادلؤدترات واللقاءات وورش العمل وبرامج التدريب ودراسة مقررات يف 

 اجلامعات(.
1887 1811 , 

 11 1887 1837 وشركات..."ادلؤسسات األىلية "برامج تقدمها أو تشرؼ عليها أو دتوذلا بنوؾ،  7

, 
ادلؤسسات واجلمعيات والعلمية والًتبوية "ورش العمل واللقاءات والتدريب وغَتىا اليت تنطلق من 

 8 1 18,3 ادلؤسسات واجلمعيات العلمية ادلتخصصة".

 7 1817 3827 اخلرباء وادلختصوف يف الًتبية. 8
 3 1817 3873 وسائل اإلعالـ ادلختلفة. 11

( متوسطات العينة ادلستجيبُت للدراسة على مصادر التطور ادلهٍت لديهم حبسب وجهة نظرىم، حيث 2اجلدوؿ رقم )يبُت 
( بدرجة منخفضة، ودل ػلصل أي مصدر على 1837( بدرجة عالية إذل )28,3يتضح أف ادلتوسطات تًتاوح ما بُت )

مساعلة ادلصادر يف التطور ادلهٍت للمعلمُت وادلعلمات ادلهٍت، بل إف مدى  ريدرجة عالية جدًا يف مساعلتو كمصدر للتطو 
تراوحت ما بُت العالية وادلنخفضة جدِّا. يف حُت أعلى متوسط كاف "زمالء ادلهنة: التواصل ادلباشر مع ادلعلمُت داخل 

بلغ ادلتوسط ادلدرسة ، والذي يعد ادلصدر األوؿ الذي أسهم يف التطور ادلهٍت للمعلمُت وادلعلمات بدرجة عالية، حيث 
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( وقد يعود ذلك على سؤاؿ ادلعلمُت عن موغوعات سبق أف درسها زمالؤىم لإلفادة منهم يف كيفية 28,3ذلذه الفقرة )
تدريسها ولسهولة التواصل معهم، وقد حازت الفقرة "ادلؤسسات األىلية "برامج تقدمها أو تشرؼ عليها أو دتوذلا بنوؾ، 

( وبدرجة إسهاـ منخفضة جدِّا ذلذه الفقرة يف 1887وباضلراؼ معياري قدره )( 1837وشركات..." على أقل متوسط )
التطور ادلهٍت للمعلمُت وادلعلمات، وقد كانت الفقرة الوحيدة اليت حازت على درجة إسهاـ منخفضة جدِّا من بُت ادلصادر 

 ادلذكورة يف ىذا احملور.
مارسة ادلعلمُت وادلعلمات ألنشطة التطور ادلهٍت وىذه ولقد حققت ثالث فقرات درجة عالية يف مساعلتها كمصدر دل

الفقرات حبسب متوسطها احلسايب ىي على التوارل كما يلي: زمالء ادلهنة: التواصل ادلباشر مع ادلعلمُت داخل ادلدرسة أو 
رؼ الًتبوي. وىذه ادلواقع اإللكًتونية.. إخل(، وادلش –ادلكتبات –الدوريات –اجملالت –خارجها، ادلصادر الذاتية )الكتب

( وما أوغحتو دراسة الرويلي ,311من مؤشرات معيار النمو ادلهٍت للمعلمُت، كما أوغحت نتائج دراسة الزىراين )
( من أف ادلشرؼ الًتبوي لو دور يف النمو ادلهٍت للمعلمُت، أما أقل فقرة متوسطا فقد جاءت 3112؛ والسقاؼ، 3112)

ج تقدمها أو تشرؼ عليها أو دتوذلا بنوؾ، شركات..." بدرجة توافر منخفضة جدِّا برام "ادلؤسسات األىلية" 7للفقرة 
التعليم وتفعيل مساعلة القطاع  (، ورمبا يعود السبب إذل عدـ وجود شراكة بُت القطاع اخلاص ووزارة1837ومتوسط )

 منخفضة.اخلاص يف التطور ادلهٍت. أما باقي ادلصادر فقد كانت درجة توافرىا ما بُت متوسطة و 
ويالحظ أف الفقرة واليت تنص على "اجلامعات)من خالؿ ادلؤدترات واللقاءات وورش العمل وبرامج التدريب ودراسة      

 مقررات يف اجلامعات(" كمصدر من مصادر التطور ادلهٍت حققت درجة منخفضة، كما أف ورش العمل ادلنضمة من وزارة
ا يدؿ على عدـ وجود دور فعلي يف حلقات النقاش وادلؤدترات العلمية اليت التعليم وغَتىا من اجلهات درجة منخفضة، شل

 . ختص ادلعلمُت يف ادلملكة العربية السعودية
 يإجابة السؤال الثان: 
والمتمثل في:" ما تحديات التطوير المهني للمعلمين بالمملكة العربية السعودية من  ثانيلإلجابة على السؤال ال    

استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد تحديات التطور المهني للمعلمين " وجهة نظرىم؟
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل 5بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرىم ، ويبين جدول )

 :سعودية فقرة من فقرات محور مصادر التطور المهني  للمعلمين بالمملكة العربية ال
 (: تحديات التطور المهني للمعلمين بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرىم5جدول رقم ) 

 الترتيب  االنحراف المعيارى  المتوسط الفقرة م
 1 18877 2812 كثرة األعباء الوظيفية 1
 3 181,3 2832 تعارض أنشطة التطور ادلهٍت مع وقت الدواـ الرمسي. 3
 2 181,3 2891 األنشطة أوقاتًا خارج وقت الدواـ الرمسي.تتطلب تلك  2
 11 18213 2812 ييب أو العلمي.ر بعد ادلسافة بُت مقر السكن أو العمل ومكاف عقد النشاط التد 2
 12 18188 3817 شلانعة إدارة ادلدرسة دلشاركيت يف أنشطة التطور ادلهٍت. 9
 7 ,1829 2827 التطور ادلهٍت.غعف احلوافز ادلادية للمشاركة يف أنشطة  3
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 الترتيب  االنحراف المعيارى  المتوسط الفقرة م
 12 18191 38,7 الشعور بكفاية تأىيلي خالؿ سنوات الدراسة. 7
 11 18138 2817 الشعور بضعف فعالية موغوعات أنشطة التطور ادلهٍت يف واقع التدريس. ,
 2 18192 2827 كثرة ادلسؤوليات والواجبات العائلية. 8

 8 18329 2812 ادلشاركة يف أنشطة التطور ادلهٍت.التكلفة ادلادية اليت تتطلبها  11
 , 18131 2829 غعف انسجاـ أنشطة التطور ادلهٍت مع حاجات ادلعلم. 11
 3 ,1819 2828 ر ادلهٍت.يغعف اإلعالف عن برامج التطو  13
 13 18172 ,388 ر ادلهٍت.يغعف كفاءة مقدمي برامج التطو  12
 9 ,1811 2822 ادلتاحة.ر ادلهٍت يزلدودية أنشطة التطو  12

( متوسطات أفراد العينة ادلستجيبُت للبحث على حتديات التطور ادلهٍت لديهم حبسب وجهة 9يبُت اجلدوؿ رقم )     
بدرجة منخفضة، ودل ػلصل أي معوؽ  3817بدرجة عالية إذل  2812نظرىم، حيث يتضح أف ادلتوسطات تًتاوح ما بُت 

 منخفضة جدِّا، بل تراوحت ما بُت العالية وادلنخفضة.على درجة عالية جدِّا وال 
ولقد حققت مخس فقرات درجة عالية ىف كوهنا حتديا من حتديات التطور ادلهٍت وىذه الفقرات حبسب متوسطها      

طلب احلسايب ىي على التوارل كما يلي: كثرة األعباء الوظيفية، تعارض أنشطة التطور ادلهٍت مع وقت الدواـ الرمسي، تت
ر ادلهٍت ادلتاحة. يتلك األنشطة أوقاتًا خارج وقت الدواـ الرمسي، كثرة ادلسؤوليات والواجبات العائلية، زلدودية أنشطة التطو 

(، وقد تفسر ىذه ادلعوقات بسبب كثرة ,311(؛ وقسيت )3112وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة العاجز وجرب )
باإلغافة إذل األعباء  ًا لدى البعض ،وعشرين حصة أسبوعي أربعاً حيث تبلغ لمعلمُت يف األسبوع لاحلصص ادلوَكلة 

شلا يقلل رغبتهم يف حضور برامج ، األخرى اليت ترىق ادلعلمُت حىت خارج أوقات الدواـ الرمسي من اإلعداد والتحضَت
 يف أنشطة التطور ادلهٍت". مبتوسط أما أقل فقرة متوسطا فقد جاءت للفقرة "شلانعة إدارة ادلدرسة دلشاركيت ،التطوير ادلهٍت

بضرورة  تطوير ادلهٍت التعليميودرجة توافر منخفضة، شلا يدؿ على تفهم إدارة ادلدرسة رمبا بسبب توجيهات إدارة ال 3817
( "الشعور بكفاية تأىيلي خالؿ سنوات الدراسة" على درجة 7حضور ادلعلمُت للدورات التدريبية، وقد حققت الفقرة )

( شلا يدؿ على أف عينة البحث ال 12(، وجاءت يف الًتتيب )1891( واضلراؼ معياري )38,7ومبتوسط بلغ )متوسطة 
(، أما باقي ادلعوقات فقد  ,311ترى أهنا أحد ادلعوقات ادلهمة يف التطور ادلهٍت، وىذا ؼلتلف عما توصلت لو قسيت )

 كانت درجة وجودىا متوسطة.
إجابة السؤال الثالث :" ىل ىناك تأثير دال إحصائيًّا في تقدير عينة الدراسة لتحديات التطور المهني تعزى 
لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية"، فقد استخدمت الباحثة تحليل التباين الثنائي لتحديد مدى تأثر استجابات 

( المتوسطات 6ات التطور المهني. ويبين جدول )العينة بمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية في تقديرىم لتحدي
    الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة البحث في إجابتهم على محور تحديات التطور المهني.

 



 

 أبوزهير محمد أحمد أ.زهور                                             السعودية العربية باململكة للمعلمين املنهي التطوير ثحديات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الح 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

514 

لتحديات التطور المهني للمعلمين بحسب متغيري  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (6جدول )
 الجنس والمرحلة الدراسية

 االنحراف المعياري المتوسط المرحلة الدراسية الجنس

 ذكر

 1838 3883 االبتدائية
 1877 2821 ادلتوسطة
 1873 2837 الثانوية
 1872 2839 اجملموع

 ىأنث

 1838 2821 االبتدائية
 1877 2813 ادلتوسطة
 1878 2828 الثانوية
 1871 2832 اجملموع

( للمعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية، 3883ويالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف أقل متوسطات درجة التوافر للتحديات كاف )     
 .(2828بينما سجل أعلى متوسط للمعلمات يف ادلرحلة الثانوية والذي كاف )

 التوصيات والمقترحات:
 يف غوء ما أسفرت عنو نتائج البحث توصى الباحثة مبا يلي:

 افة التطور ادلهٍت لدى ادلعلمُت وادلعلمات وتضمينها يف برامج إعدادىم قبل اخلدمة وبعدىا.نشر ثق .1
التعليم ومراكز خدمة اجملتمع يف اجلامعات السعودية وكل من ادلركز الوطٍت للتطوير ادلهٍت التعليمي يف وزارة ينبطي على  .3

 ادلهٍت للمعلمُت وادلعلمات.ر يلو عالقة بتطوير ادلعلمُت ادلهٍت التنويع يف مصادر التطو 
تشجيع ادلعلمُت وادلعلمات يف إجراء البحوث وتدريبهم على  والكراسي البحثية يف اجلامعات بالتعاوف على ادلراكز .2

 القياـ بو.
 التقوًن ادلستمر دلدى تطور ادلعلمُت مهنيِّا وربطو مبزاولتهم دلهنة التدريس إلغفاء عنصر التحفيز يف تطورىم ادلهٍت. .2
 يع ادلعلمُت وادلعلمات على ادلشاركة يف اإلشراؼ على طالب الًتبية وادليدانية.تشج .9
 للمعلمُت وادلعلمات دلواصلة دراستهم العليا وتسهيل إجراءات التفرغ للدراسة. أكرب إتاحة فرصة .3
 وغع أنظمة واغحة تدعم حضور ادلعلمُت وادلعلمات للمؤدترات والندوات العلمية وورش التدريب. .7
 داراتالدورات اخلارجية للمعلمُت وادلعلمات سواء داخل الوطن أو خارجو أو عمل لقاءات على مستوى اإلزيادة  .,

 .بُت ادلعلمُت دلساعدهتم على تبادؿ اخلربات وتطوير أدائهم ادلهٍت
 آليات التنفيذ :

 تفعيل دور ادلعلمُت وادلعلمات يف حلقات النقاش وادلؤدترات العلمية اليت ختص ادلعلمُت. .1
 إنشاء برامج تدريبية مبنية على دراسة علمية الحتياجات ادلعلمُت وادلعلمات يف ادلملكة العربية السعودية. .3
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 التعليم وتفعيلها يف دعم تطوير ادلعلمُت مهنًيا.وزارة دعم الشراكة بُت القطاع اخلاص و  .2
ل أو القياـ باألحباث وخاصة ختفيض األعباء ليتمكن ادلعلموف من حضور دورات تدريبية، أو مؤدترات أو ورش عم .2

 .األحباث اإلجرائية
 .تقييم الدورات التدريبية اليت يأخذىا ادلعلموف ودراسة أثرىا على أدائهم وزيادة حتصيل طالهبم .9
 .احتساب الدورات من غمن تقييم ادلعلم السنوي .3
 .إشراؾ ادلعلمُت عند التخطيط للدورات التدريبية .7
 .ات خرباء متخصصوف يف اجملاؿف يتوذل تقدًن ادلوغوعات والدور أ .,
 .اختيار أوقات مناسبة لعقد الدورات حبيث ال تشكل عبئا على ادلعلمُت  .8

 المراجع
 بية:أواًل: المراجع  العر 

 . عادل الكتب: القاىرة.معجم مصطلحات ومفاىيم التعليم والتعلم(. 3118إبراىيم، رلدي عزيز )
(. دور مدير ادلدرسة االبتدائية ىف التنمية ادلهنية للمعلمُت ىف غوء مدخل اجلودة الشاملة ,311أمحد، شيماء زلمد ) 

 ، كلية الًتبية ، جامعة سوىاج رسالة ماجستير:دارسة ميدانية مبحافظة سوىاج، 
السعودية "رلاالهتا وطرؽ تنفيذىا ـ(. برامج التطوير ادلهٍت لعضو ىيئة التدريس يف اجلامعات 3119علي )، آؿ زاىر

 ومعوقاهتا ومقوماهتا صلاحها" معهد البحوث العلمية، جامعة أـ القرى: مكة ادلكرمة.
مجلة البحوث النفسية تدريب ادلعلمُت أثناء اخلدمة بادلملكة العربية السعودية.  .(3112) األنصاري، عيسى بن حسن

 317-179، كلية الًتبية ، جامعة ادلنوفية ، ص  . العدد الثالث السنة التاسعة عشروالتربوية
(، كلية الًتبية ، جامعة 82(، ع)32، مج) مجلة كلية التربية(. التنمية ادلهنية للمعلم، 3112دتاـ، شادية عبدالرحيم)

 .,22-217بنها ، ص ص 
 ةمجلدلعلمات الًتبية الرياغية. معايَت التطوير ادلهٍت وعالقتو بالضطوط واالحًتاؽ النفسي  .(3118احلاروىن، إؽلاف حسن)

 (. كلية الًتبية الرياغية للبنات ، جامعة الزقازيق 1. مج) بحوث التربية الشاملة
( ادارات التطوير ودورىا يف التنمية ادلهنية ادلستدامة ألعضاء ىيئة التدريس باجلامعات السعودية. 3113حياة ) ،احلريب

 .,27-,21(، 12. )مجلة دراسات في التعليم العالي
(. االحتياجات التدريبية ادلهنية أثناء اخلدمة الالزمة دلعلمي اللطة العربية يف احللقة الثانية من 3113اخلطيب، زلمد )

 .98-23ص ،  2 ، ع 7 مج. مجلة العلوم التربوية والنفسيةالتعليم األساسي يف زلافظة الزرقاء باألردف. 
المؤتمر السنوى الثالث للمدارس (. " أبعاد وحتديات النمو ادلهٌت للمعلمُت ىف فلسطُت . 3111الدجاىن، ماجدة ) 

 . شركة طيف للخدمات التعليمية . فلسطُت . الخاصة : آفاق الشراكة بين قطاعى التعليم العام والخاص



 

 أبوزهير محمد أحمد أ.زهور                                             السعودية العربية باململكة للمعلمين املنهي التطوير ثحديات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء              المؤتمر الأول للجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( "المعلم: متطلبات التنمية وطموح المستقبل" ز  الث  )الج   (الح 
 م 11/1119/  5-4الموافق  -هـ  1441/ 8/4-7خلال الفترة من أبها  –جامعة الملك خالد                                

 

 
 

516 

بحث مقدم في اللقاء ة العادلية وأثره على التدريب. ـ، فرباير(. انضماـ ادلملكة دلنظمة التجار 3113طالؿ ) ،الذيايب
السنوي الثالث عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية: إعداد المعلم وتطويره في ضوء 

 ، جامعة ادللك سعود: الرياض.المتغيرات المعاصرة
البنات يف مكة ادلكرمة وجدة من وجهة نظر ـ(. تقوًن مراكز التدريب الًتبوي بالرئاسة العامة لتعليم 3111) رواس، فائزة

. قسم ادلناىج وطرؽ التدريس، كلية الًتبية، جامعة أـ رسالة ماجستير غير منشورةادلدربات وادلتدربات. 
 القرى، مكة ادلكرمة

ادلرحلة  (. واقع شلارسة ادلشرؼ الًتبوي دلهامو يف تطوير النمو ادلهٍت دلعلمي الرياغيات يف3112الرويلي، سعود حبيب )
 ، كلية الًتبية جامعة أـ القرى، مكة ادلكرمة. رسالة ماجستيرادلتوسطة يف منطقة احلدود الشمالية. 

ـ،  3121(. متطلبات تفعيل التنمية ادلهنية ادلستدامة دلعلمات رياض األطفاؿ ىف غوء رؤية 3118زايد، رشا ىالؿ )
 ، كلية الًتبية ، جامعة سوىاج .رسالة ماجستير

( واقع أداء معلمي الرياغيات بادلرحلة الثانوية يف غوء ادلعايَت ادلهنية ادلعاصرة وعالقة ,311ين، زلمد بن مفرح )الزىرا
 ، كلية الًتبية جامعة أـ القرى، مكة ادلكرمة. رسالة دكتوراهذلك بتحصيل طالهبم. 

رسالة لرياغيات مبدينة مكة ادلكرمة. (. دور ادلشرفة الًتبوية يف النمو ادلهٍت دلعلمات ا3112السقاؼ، إؽلاف طو )
 ، كلية الًتبية جامعة أـ القرى، مكة ادلكرمة. ماجستير

، الرياض: مركز استشراف مستقبل التدريب عن بعد في المملكة العربية السعوديةـ( 3112السنبل، عبدالعزيز. )
 حبوث كلية الًتبية، جامعة ادللك سعود.

معايَت اعتماد برامج التنمية ادلهنية للمعلمُت يف مصر رؤية نقدية و نظرة   )3113)وآخروففاطمة السيد ، ، صادؽ 
 .22-21ص ص القاىرة،  ، 81، ع 32، مجمجلة كلية التربية جامعة بنهاعصرية، 

ـ(. التنمية ادلهنية ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة تبوؾ معايَت اجلودة واالعتماد. 3113صر، زلمد، وعلي، زلمد. )مايو 
 331-,17(، 39. )دراسات عربية في التربية وعلم النفس مجلة

(. تقوًن دورات تدريب معلمي ادلرحلة الثانوية أثناء اخلدمة من وجهة 3112العاجز، فؤاد على & وجرب، نبيل داوود )
. 3القاىرة، مج  – المؤتمر العلمي السادس عشر –نظر ادلعلمُت وادلشرفُت مبحافظات غزة. تكوين ادلعلم 

 .991 -921ص ص 
( . مقارنة التطوير ادلهٍت دلعلمات العلـو يف مدينة الرياض مبعايَت التطوير ادلهٍت 3119العبد الكرًن، إؽلاف بنت عمر، ) 

 (. الرياض.3(.ع)37. مج)مجلة العلوم التربويةدلعلمي العلـو يف الواليات ادلتحدة. 
مقارنة التطوير ادلهٍت دلعلمات العلـو يف مدينة الرياض مبعايَت التطوير ادلهٍت دلعلمي (. "3119العبدكرًن ، إؽلاف بنت عمر )

(، كلية الًتبية ، جامعة ادللك سعود ، ص 3(، )37، مج )مجلة العلوم التربوية"العلـو يف الواليات ادلتحدة 
 .231-388ص 
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(، 8، س)مجلة الثقافة من أجل التنمية كويت"، (. " التطوير ادلهٌت  دلعلم االجتماعيات  بدولة ال3117)  ،العجمى
 (، مجعية الثقافة من أجل التنمية ، القاىرة 21ع)

(: أساليب التنمية ادلهنية ومعوقات تنفيذىا، رللة البحث العلمى ىف الًتبية ، 3117عسَتى، مهدى بن مانع مهدى)
 س.(، كلية البنات لآلداب والعلـو والًتبية ، جامعة عُت مش,1(، ع)7ج)

(. تصور مقًتح للتطوير ادلهٍت الذايت دلعلمي الرياغيات بادلرحلة ادلتوسطة من وجهة نظر 3111العلياف، فهد عبد الرمحن )
 ، كلية الًتبية، جامعة أـ القرى، مكة ادلكرمة. . رسالة دكتوراهادلختصُت وادلمارسُت

( . التنمية ادلهنية ألعضاء ىيئة التدريس كمدخل للجودة الشاملة يف التعليم ,311توفيق. ) ،وعادل؛ غالب، ردماف
 ,,1-131(. 1)2رللد  المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي.اجلامعي. 

ـ يف غوء (. تصور مقًتح للتطوير ادلهٍت الذايت دلعلمات اللطة اإلصلليزية مبراحل التعليم العا,311قسيت، ليلي حسُت )
 ، كلية الًتبية جامعة أـ القرى، مكة ادلكرمة. رسالة دكتوراهالواقع واالجتاىات ادلعاصرة. 

المؤتمر العلمي السادس عشر تكوين (. التنظيم الذايت للتعلم والنمو ادلهٍت للمعلم. 3112كامل، مصطفى زلمد)
 .33 -31جامعة عُت مشس،  –. دار الضيافة المعلم
 ىػ(. ادلدخل للتدريس. الرياض. بدوف ناشر. 1233لنصار، صاحل )الكثَتي، راشد وا

المجلة ( . جودة التنمية ادلهنية ألعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات السعودية. 3113كعكي، سهاـ، وزعة، سوسن. )
 .223 -,,3ص ص (، 119. ) التربوية

مجلة الخدمة االجتماعية للدراسات ل ، (: األخاء ادلهنية : ادلشكلة واحل3117زلمد ، رأفت عبدالرمحن زلمد)
 .,12-111(، كلية اخلدمة االجتماعية ، جامعة الفيـو ، ص ص 7، ع) والبحوث االجتماعية

(. اإلحتياجات التدريبية للمعلمُت وفقا للخصائص ادلهنية للمعلم يف غوء 3117) واجلراح، عبداهلل ؛مصطفى، مهند
. كلية الًتبية، جامعة عُت مشس. العدد الواحد مجلة كلية التربيةتوجهات تطوير التعليم ضلو اإلقتصاد ادلعريف. 

 271-297والثالثوف )اجلزء الثالث( ص 
وير األداء ادلهٍت عند أعضاء ىيئة التدريس وارتفاع مستوى التحصيل (. العالقة بُت تط3117موسى، على بن عبد اهلل )

، ص ص ، تونس ، 3، ع 37، مج  المجلة العربية للتربيةعند الطالب يف كلية الًتبية جبامعة ادللك خالد. 
33- ,1. 

ت التنمية اإلدارية (، احتاد  مجعيا93، مج) اإلدارة(: التدريب والتطوير ادلهٌت ، 3119النحاس ، صفوت صالح الدين )
 .29-1، ص ص 
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