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 مصتخلص البحح:

الثورة في ضوء لممعمـ ىمية التنمية المينية اإللكترونية أىدؼ البحث إلى تحديد      
بمدارس التعرؼ عمى أساليب التنمية المينية اإللكترونية ومعوقاتيا و  ،الصناعية الرابعة

والتوصؿ إلى السيناريوىات ، التعميـ العاـ، وُسبؿ التغمب عمييا فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة
ولتحقيؽ المقترحة لمتطمبات التنمية المينية اإللكترونية فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة، 

عينة مف ، حيث طبقت الباحثة أداة البحث )االستبانة(عمى منيج الوصفيـ الذلؾ تـ استخدا
، والقاىرة )سوىاجبمحافظة الثانوى ( –اإلعدادى  –معممى مدارس التعميـ )اإلبتدائى 

 واإلسكندرية(.
 : توصل البحح إىل ما يلى : ىتائج البحح

قمة توفير البرامج التدريبية اإللكترونية معوقات التنمية المينية اإللكترونية ومنيا:) .1
الثورة ىـ متطمبات أ، وعدـ الحرص عمى أىمية ىذه البرامج التي تعد مف لممعمميف

 (.بو القياـ المعمميف مف يتطمب الذي ىالتدريس العبء زيادةو  -الصناعية الرابعة
تقنيات تكنولوجيا القدرة عمى استخداـ متطمبات التنمية المينية اإللكترونية، ومف أىميا:) .4

تقدير ووجود خطط ل –وتييئة المناخ التعميمى الستخداـ التقنيات التكنولوجية -المعمومات
 .(ستقبميةاالحتياجات الحالية والمُ 

، الدراسة محاور) حوؿ الدراسة عينة أفراد آراء بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ .3
( العصر متطمبات ضوء فى التدريس لممعمميف المينية التنمية معوقات محور عدا فيما

 التوزيع الجغرافى. طبقا لمتغير
( )محاور الدراسةآراء أفراد عينة الدراسة حوؿ بيفوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عدـ  .2

 المرحمة الدراسية.متغير ل طبقا
ضوء الثورة  وضع السيناريوىات المقترحة لمتطمبات التنمية المينية اإللكترونية فى .5

 -السيناريو اإلصالحى  -السيناريو االمتدادى:الصناعية الرابعة ومنيا)السيناريوالمرجعى
 التحوؿ الجذرى: السيناريو االبتكارى(
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Abstract of the search: 

The research aimed to identify the importance of electronic 

professional development of the teacher in the light of the Fourth 

Industrial Revolution, and to identify the methods of electronic 

professional development and its constraints in public education schools, 

and ways to overcome them in the light of the Fourth Industrial 

Revolution, and to reach the suggested scenarios for the requirements of 

electronic professional development in the light of the Fourth Industrial 

Revolution To achieve, the researcher applied the questionnaire to a 

sample of teachers of (primary, preparatory and secondary schools in 

Sohag, Cairo and Alexandria. 

Search Results: The research revealed that: 

1. Obstacles of electronic professional development, including: (Lack 

of provision of electronic training programs for teachers, and lack of 

attention to the importance of these programs, which is one of the most 

important requirements of the Fourth Industrial Revolution - and increase 

the burden of teaching which requires teachers to do). 

2. Requirements of electronic professional development, including 

the most important: (the ability to use information technology techniques- 

and create an educational climate suits the use of technologies - and the 

existence of plans to assess the current and future needs). 

3. There are no statistically significance differences between the 

opinions of individuals and the sample of the study about (the axes of the 

study, except for the axis of the constraints of the professional 

development of teachers, teaching in light of the requirements of the age) 

according to the variable of geographical distribution. 

4. There are no statistically significant differences between the 

opinions of the study sample about (the study axes) according to the 

variable of the study stage. 

5. Developing the suggested scenarios for the requirements of 

electronic professional development in the light of the Fourth Industrial 

Revolution, including (Reference scenario: Extension scenario - Reform 

scenario - Root shift: Innovative scenario) 
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 مكدمة : 

أثمف رأس ماؿ، فالتربية والتعميـ تعتبر نوعًا مف أنواع  إف تنمية الطاقات البشرية ىى       
التوظيؼ المثمر، وىى عممية استثمارية مردودىا يكمف فيما تقدمو مف طاقات بشرية مفكرة 

معممًا ما لـ نر ومبدعة، لذا فتطوير التعميـ البد أف نرى ثماره داخؿ الصفوؼ والذى لف تأتى 
حصؿ عمى يُ بداع، ولف لدراسية محفاًل لالكتشاؼ واإلات امتمكنًا مف أدواتو يجعؿ مف القاع

عطاء المعمـ إذا لـ يكف ىناؾ قيادة تربوية تترجـ البيئة المدرسية الى أدوات داعمة ومساندة 
 لما يتـ فى القاعات الدراسية.

ويعد االىتماـ بالتنمية المينية لممعمـ وتطوير أشكاليا وطرؽ تقديميا مف االتجاىات     
الحديثة التى تسود مختمؼ دوؿ العالـ حاليًا، وذلؾ ألف التنمية المينية لممعمـ تمثؿ التربوية 

نيا أحد جوانب تطوير المنظومة التعميمية ككؿ وليس المعمـ فحسب، فضاًل عف أفى حد ذاتيا 
 ضرورة لمواكبة تطورات العممية التعميمية وتغيراتيا.

إلى أىمية التنمية المينية لممعمميف ، وأكدت  كما أشارت بعض الدراسات العربية واألجنبية   
ستفادة مف بعض التنمية المينية ليـ مف خالؿ اإل عمى ضرورة وضع وتطوير برامج

االتجاىات والخبرات العالمية، وذلؾ بيدؼ تنمية كفاياتيـ ومياراتيـ المينية عف طريؽ تفعيؿ 
 (2019زمة لتحقيؽ جودتيا كدراسةبرامج التدريب والتنمية المينية ، وتوفير اإلمكانات الال 

McCarth, ،)(.34، ص 4992(، )عبد اهلل جراغ، 4990)إبراىيـ العويمي، و 
فالتنمية المينية لممعمـ فى حقيقتيا عممية تتسع لتضـ أربعة جوانب منفصمة وىى:    

، التحسيف والتطوير المينى، واالصالح المينى، واعادة التدريب المينى، والتجديد المينى
وتتصؿ مباشرة بالتغيير المستيدؼ فى مختمؼ نواحى التعمـ، لذا فإنيا عممية مستمرة 
ومنظمة وىادفة لالنتقاؿ بالمعمـ الى مستوى أفضؿ بشرط توافر القدرة والرغبة لديو ليذه 

 .(0، ص 4990، المركز القومى لمبحوث)التنمية المينية
التنمية المينية اإللكترونية إحدى طرؽ التنمية المينية لممعمميف بالمدارس، ويعد  وتعد  

التدريب اإللكتروني وسيمة مف وسائؿ التعمـ مدى الحياة، األمر الذي يمكف المعمـ مف تثقيؼ 
ثراء المعمومات مف حولو، وتتعدد آليات التنمية المينية لمفرد مف خالؿ التدريب  نفسو وا 

 اتي.والتعمـ الذ
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إمكانية التعمـ مف خاللو بشكؿ مفتوح دوف التقيد  مية المينية اإللكترونيةوتتيح التن    
عمى  المعمميفنخراط في نظاـ تعميمي فعاؿ يعمؿ عمى تدريب لزماف والمكاف، واإل بحدود ا

الميارات العقمية العميا وميارات حؿ المشكالت وذلؾ باستخداـ األساليب التعميمية التي يعتمد 
مكاناتو ونمط تعممو ويتاح لو فييا كافة  المعمـفييا  عمى نفسو )التعمـ الذاتي( وفقا لقدراتو وا 

قي مف بيف المصادر التعميمية ليختار مف بينيا ما يناسبو ويبدأ مف حيث انتيى، وكذلؾ ينت
 العديد مف األنشطة التعميمية المصممة بما يتوافؽ مع مستواه التعميمي.

عما  تختمؼ ثورة وىي الرابعة، الصناعية الثورة ىي كبرى، ثورة أعتاب عمى العالـ ويقؼ    
 وارتباطاتيا وتعقداتيا تشابكاتيا درجة وفي تأثيراتيا، عمؽ في كبرى ثورات مف سبقيا

 الجامحة الرقمية بتكنولوجياتيا تجتاح سوؼ ثورة إنيا ، اإلنسانية الحياةجوانب  بمختمؼ
 وثورة، واآللة اإلنساف بيف العالقة فييا ستدخؿ التي وعالقات العمؿ وأدواتو اإلنتاج أساليب
والتعمـ  التعميـ عمى الكبير تأثيرىا ليا يكوف سوؼ والتكنولوجيا المعرفة عمى قائمة كيذه
 بنى بكؿ تعصؼ جديدة ثورة وأساليبو طرقو وفي ومحتواه وأنماطو أىدافو في سنشيد بحيث

 .اآلف وحتى عشر التاسع القرف مطمع منذ اإلنسانية شادتيا التعميـ التي
وأكد مختصوف ومستشرفوف وخبراء عالميوف، أف الثورة الصناعية الرابعة وسيمة        

ت استباقية لمواكبة المتغيرات المعقدة لتحقيؽ االستدامة، وشددوا عمى أىمية العمؿ بخطوا
التي يشيدىا العالـ، وابتكار حموؿ عممية تستفيد مما توفره تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
وتعزيز الوعي بالقدرات واإلمكانات التي تقدميا، وأشارت وكالة أنباء الشرؽ األوسط، في 

)محمد  .ات الثورة الصناعية الرابعةتقرير ليا، إلى تنافس الدوؿ عمى تبنى تطبيقات ومبتكر 
 (21، ص 4910أبو حمور ، 

إلي أنو غيرت الثورة الصناعة الرابعة مشيد ( Aida ،4912وأشارت دراسة )عايدة    
االبتكار التعميمي، حيث يتـ التحكـ فييا بواسطة الذكاء االصطناعي واألطر المادية الرقمية، 
وأدت الثورة الصناعية الرابعة إلى إعداد نموذج تعميمي إلعداد الطالب لمحياة المستقبمية، 

ميمي نظامًا أكثر تخصصًا وذكاءًا وقابؿ لالنتقاؿ جعمت الثورة الصناعية الرابعة مف النظاـ التع
ضرورة تحري األساليب الجديدة واإلبداعية الستخداـ االبتكار التعميمي إلى جميع أنحاء العالـ، 

 لرفع مستوى التعمـ في المستقبؿ وفقا لمتطمبات الثورة الصناعية الرابعة. 



 ............................................. للمعلم السيناريوهات المقترحة لمتطلبات التنمية المهنية اإللكترونية

- 4092 - 

وعمى المستوى العربي ليس ىناؾ رؤى واضحة لمتعامؿ مع تحديات الثورة الصناعية   
ف كاف بعض الدوؿ العربية اتخذت خطوات قوية بيذا الصدد، فمثال أطمقت حكومة  الرابعة، وا 

، استراتيجية اإلمارات لمثورة الصناعية الرابعة، بجانب 4912العاـ الماضي  دولة اإلمارات
ىذه االستراتيجية، عدة محاور، أبزرىا: تحسيف  دـ الغرض نفسو، وتتضمفمبادرات أخرى تخ

 & p65) Janikovar,مخرجات قطاع التعميـ بالتركيز عمى التكنولوجيا والعمـو المتقدمة.
Petra  2017) 

وعمى الصعيد المصري فقد اىتمت القيادة السياسية بمتطمبات ىذه الثورة وكانت عمى      
، ث أكدتكثير مف المنتديات العالمية والمؤتمرات المحمية والدولية، حيرأس موضوعاتيا في 

، وتعتمد عمى العموـ حالياً أىمية مشاركة مصر في ىذه الثورة التي يشيدىا العالـ 
 والمعمميف.والتكنولوجيا ، وأف ىذا األمر يتطمب جيدا مف الشباب والحكومة 

وعة مف التحديات الجديدة ، مما يؤكد عمى فمقد جمب عصر الثورة الصناعية الرابعة مجم    
المعمـ أف يتعمـ طرؽ وأساليب جديدة لمضموف البحث العممي ، والتحقؽ مف دقة المعمومات 

صبح لديو أ، وتصفية المعمومات لتحديد قيمتيا التعميمية ، واذا امتمؾ المعمـ الميارات و 
واستخداـ التقنية وتفجير طاقتيا ، أشكاؿ التدريسالمعرفة الواسعة بتدريس طالبو عمى تنوع 

الكامنة فسوؼ يحقؽ االىداؼ التعميمية المرجوة ، وتدريس الطالب التفكير االبداعي يتضمف 
مما يوجب عمى المعمـ تعمـ لتقويـ ( ،العميا المتعمقة بقدرتيـ عمى )ا ميارات التفكير االبداعي

الب خالؿ ت جديدة ، وقيادة الطمعايير تحديد امكانات التطبيؽ ومجاالتو لتحديد استعماال
 .(23، ص 4992تطويرىـ ميارات مماثمة )سارة إبراىيـ العرينى ، 

 أىمية التنمية المينية اإللكترونية ليكوف المعمـ أكثر استجابة لممستجدات تأتىومف ىنا   
 عمى قدرة أكثر أيضا وليصبح ،الرابعة الصناعية الثورة تفرضيا التي والتكنولوجية المعرفية
التنمية المينية اإللكترونية مطمبًا ميما  ، كما تعدية لمتعميـالتنافسية الدولتحقيؽ  في اإلسياـ

بحيث األداء المينى لممعمـ ، رتقاء بجودة اإل تركز عمى ، والتى فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة
لممعمـ عمى مستوى جديد في مجاؿ  المنافسة ، والتركيز عمى التنمية المياريةب لممعمـيسمح 

 .مبتكر يعتمد عمى التكنولوجيا المطورة
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: البححمشهلة   

حداث كثير مف إيتصؼ الوقت الحالي بالتقدـ العممي والتكنولوجي السريع يساىـ في      
ووفرت التكنولوجيا الحديثة ، ، وفي عمـ التربية بالخصوصاالتالتطورات في شتى المج

وظيور استعماؿ اليواتؼ الخموية الحديثة واجيزة عرض البيانات الحديثة مف ايباد او تابالت 
، نقؿ التعميـ الى افاؽ غير مسبوقة ، واعطى مستخدميو فرصا كبرى لمتعمـ والحصوؿ عمى 

 يمي .المعمومة في اي وقت وفي اي مكاف وبالشكؿ الشيؽ والممتع لمموقؼ التعم
وأكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية مواكبة التعميـ لمثورة الصناعية الرابعة ومنيا:      

عصر الثورة الصناعية يتطمب الكثير إلى أف  والتى أشارت (4910فاطمة زكريا محمد )دراسة 
مف التكنولوجيا واالتصاالت واستخداـ الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا النانو والروبوتات والواقع 
االفتراضي والمعزز، باإلضافة إلى إنترنت األشياء والذي يحوؿ األشياء الصماء إلى أدوات 

البيانات الضخمة والتحميالت الذكية  ذكية بيا أجيزة استشعار مرتبطة باإلنترنت، كما يستخدـ
القائمة عمى البرمجيات المتطورة، بجانب التركيز عمى التنمية المستدامة، وكؿ ذلؾ يتطمب 

كما توصمت دراسة ، تطوير التعميـ بما يواكب التغيرات المعاصرة والثورة الصناعية الرابعة 
ساعدت عمى حؿ المشكالت  أف برامج الثورة الصناعية الرابعة( إلى 4910)Deviديفي، 

أثر وجود التعميـ عمى إلى ( والتى أشارت  4912ودراسة )إيماف حسف عمى، الصناعية، 
، Meylinda، ودراسة ماينمدا تنافسية األداء الصناعي وتحديات الثوة الصناعية الرابعة

 أكدت عمى تأىيؿ قدرات الطالب ما يتالءـ مع متطمبات الثورة الصناعية( والتى 4912
الرابعة، أىمية استخداـ التكنولوجيا الرقمية ومشاركة المعمومات في العممية التعميمية، أىمية 
التركيز عمى أسموب التعمـ الذاتي، والتعميـ المتمركز حوؿ الطالب.، ضرورة إعداد النظاـ 

)دويانتي التعميمي وتدريب الطالب لالستعداد ليذا العصر الجديد مف الصناعة، ودراسة 
Dwiyanti ،4912 والتى أكدت عمى تبني مبادئ الثورة الصناعية الرابعة ال يعني إىماؿ )

جراءات التشغيؿ ميارات االجتماعية لدى الطالب، و ال مثؿ كيفية استخداـ التكنولوجيا، وا 
القياسية، واإللماـ بجميع الصناعات الجديدة، وضرورة اكتساب الطالب لميارات التواصؿ 

سوؼ تساعد الطالب عمى مواجية منافسة اإلنساف اآللي في عصر الثورة  واالتصاؿ، ألنيا
صور التحديات التي ( والتى أشارت Mahfud ،4912الصناعية الرابعة، ودراسة محفود 

تواجو نظاـ التعميـ بدولة إندونيسيا في ظؿ عصر العولمة والثورة الصناعية الرابعة، ومواجية 
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عف طريؽ إدارة التغيرات في التعميـ وذلؾ مف خالؿ االبتكار  تحديات الثورة الصناعية الرابعة
جعمت الثورة الصناعية الرابعة  أفتوصمت إلى والتى ( 4912دراسة )عايدة ، و  واالختراع، 

مف النظاـ التعميمي نظامًا أكثر تخصصًا وذكاءًا وقابؿ لالنتقاؿ إلى جميع أنحاء العالـ، 
بداعية الستخداـ االبتكار التعميمي لرفع مستوى التعمـ وضرورة تحري األساليب الجديدة واإل

 .في المستقبؿ وفقا لمتطمبات الثورة الصناعية الرابعة
وأصبح مف الضروري االىتماـ بتوظيؼ تقنيات التعميـ والتعمـ في مجاؿ التنمية المينية      

نتاجيتيـ،  ولمواكبة متطمبات التعميـ ألعضاء الييئة التعميمية لتدريبيـ عمييا، ورفع أداءىـ وا 
 في العصر الرقمي، حيث لوحظ ضعؼ الواقع الراىف في مجاؿ تقنية المعمومات ومسػتحدثات

في أداء  المعمـيتوقؼ نجاح ( 24، ص 4992سالمة،حسيف ) بالمدارستكنولوجيا التعميـ 
مياـ ومسئوليات وظيفتو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عمى عوامؿ كثيرة، منيا ما ينتمي 
إلى طبيعة مينتو، واألعماؿ الخاصة بيا، ومنيا ما ينتمي إلى ظروؼ وبيئة العمؿ المحيطة 
بو، بما تتضمنو مف موارد بشرية ومادية، ومنيا ما ينتمي إلى شخصيتو ومستوى كفاءتو 

ة، كما يحتاج ذلؾ إلى ضرورة تمتعو بالكفاءة العممية التي تجعمو قادرًا عمى مالحقة الميني
 المعمميفالتطور العممي المتالحؽ، كما تعتمد بشكؿ مباشر عمى مدى كفاءة وجودة ممارسات 

ألدوارىـ المينية، ما يتطمب االىتماـ بيـ ورفع مستوى تأىيميـ وتدريبيـ بغية المحاؽ 
 .الحديث بمستجدات العصر 

، فميس مف المقبوؿ أف تظؿ ـ بالتنمية المينية االلكترونيةوقد تطمب ذلؾ ضرورة االىتما     
، بمنأى عف تأثيرات العصر الرقمي، خاصة بعد أف أصبح مضمونيا  لممعمميفالتنمية المينية 

 ووسائؿ تقديميا متاحًا لو في كؿ وقت وفي كؿ مكاف يتواجد بو.
مطمبًا ممحًا في ظؿ المسؤوليات  لممعمميفلقد أصبحت التنمية المينية اإللكترونية و    

واألدوار الجديدة الممقاة عمى عاتقيـ، بسبب التطور في العمـو والتقنيات التعميمية، مما دعا 
وتمبي حاجاتيـ  المعمميف،لمحاجة إلى وجود أساليب تتصؼ بالكفاءة والجودة لتنمية ميارات 

لقاء الضوء عمى واقع إ منطمؽ تيدؼ الدراسة الحالية إلىاف التربوي، مف ىذا الفي الميد
 لممعمميف فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة . التنمية المينية اإللكترونية 

: البححأشئلة   

 ما اإلطار الفمسفى لمتنمية المينية اإللكترونية لممعمـ ؟ .1
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 الرابعة؟بالثورة الصناعية  المتعمقةما اإلطار الفمسفي واألىداؼ  .4
 متطمبات التنمية المينية اإللكترونية لممعمـ فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة  ما  .3
نقػاط القػوة ) لممعمـ فى ضوء الثورة الصػناعية الرابعػة التنمية المينية اإللكترونية ما واقع  .2

 ونقاط الضعؼ(؟
لمتطمبػات التنميػة المينيػة اإللكترونيػة لممعمػـ فػى ضػوء الثػورة المقترحػة  ما السيناريوىات .5

   ؟ الصناعية الرابعة 
 أٍداف الدراشة :

  تتمثؿ أىـ أىداؼ البحث فى النقاط التالية:

 لممعمـ. اإللكترونية المينية لمتنمية الفمسفى اإلطار التعرؼ عمى  .1
 الرابعة. الصناعية بالثورة المتعمقة واألىداؼ الفمسفي اإلطار التعرؼ عمى .4
  الرابعة الصناعية الثورة ظؿ فى لممعمـ اإللكترونية المينية التنمية متطمبات عفالكشؼ  .3
 الرابعة الصناعية الثورة ضوء فى لممعمـ اإللكترونية المينية التنمية واقع الكشؼ عف .2

 .(الضعؼ ونقاط القوة نقاط)
 ضوء فى لممعمـ اإللكترونية المينية التنمية لمتطمبات ةمقترح سيناريوىاتإلى التوصؿ  .5

 . الرابعة الصناعية الثورة

:الدراشة أٍنية  
:يمي فيما عرضيا يمكف اعتبارات عدة مف األىمية ىذه تنبع  

والػذي  ، بالمػدارس لممعممػيفيمثؿ البحث الحالي إثراء لمجػاؿ التنميػة المينيػة اإللكترونيػة  .1
ولتقديـ تعميـ يتوافػؽ ومتطمبػات العصػر الرقمػي  المعمميفأصبح ضرورة حتمية لرفع كفاءة 

. 
يتواكب البحث الحالي مع طبيعة العصر الحالي وتطوراتو السػريعة، ومػا يفرضػو مػف صػي   .4

جديدة في مجاؿ التنمية المينية لممعمـ كالتػدريب اإللكترونػي، والتػدريب عمػى رأس العمػؿ، 
 والتدريب االفتراضي.

 عػاـ، بشػكؿ التعميميػة واإلدارات التعميـ وزارة في القرار أصحاب البحث نتائج تفيد أف يؤمؿ .3
 .وتطبيقيا تعزيزىا معوقات وتحديد لدييـ، لممعمميف المينية التنمية واقع عمى بالوقوؼ
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المنظومػػػة التعميميػػػة بكافػػػة عناصػػػرىا، فػػػي النيػػػوض بمسػػػتوى  البحػػػثسػػػاعد ييمكػػػف أف  .2
تقدمػػو التنميػػة المينيػػة مػػف خػػالؿ مػػا  وتحديػػدًا المخرجػػات المتمثمػػة فػػي تحصػػيؿ الطػػالب

العمميػة  مػف خػالؿمف مضاميف جديدة تسيـ في تحقيؽ النمو الشامؿ والمتكامؿ لممعمميف 
 .التعميمية

، فػي إعػادة النظػر فػي بػرامج التنميػة العػاـقد يساعد البحث الحالي القػائميف عمػى التعمػيـ  .5
 .لممعمميفالمينية التي تقدـ 

. إمكانية االستفادة مف البحث فػي معرفػة احتياجػات التنميػة المينيػة اإللكترونيػة المسػتقبمية 2
 لممعمميف.

 ميَج البحح :
 امليَج الوصفي:

البحػوث  ، حيػث تيػتـةاعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة الدراسػ
الوصػػػػفية بظػػػػروؼ العالقػػػػات القائمػػػػة والممارسػػػػات الشػػػػائعة والمعتقػػػػدات، ووجيػػػػات النظػػػػر 

حيػث ييػتـ ىػذا المػنيج بتحميػؿ البيانػات لموصػوؿ إلػى النتػائج وتفسػيرىا، وتقصػى ، واالتجاىات
حوؿ الظواىر المجتمعية والتربوية التعميمية، كما ىي قائمة في الحاضػر ووصػفيا وتشخيصػيا 

ىػػػذا  ،ِ ويتمثػػػؿ اسػػػتخداـ(13ـ، ص 4919، فؤؤؤ أب  حؤؤؤى ماؤؤؤاد  هؤؤؤ   طؤؤؤ ب  )وتفسػػػيرىا وتحميميػػػا
لممعممػػيف فػػى ضػػوء الثػػورة التنميػػة المينيػػة االلكترونيػػة  وأسػػاليب أىميػػةتحديػػد  المػػنيج فػػى  

عمػػى  طػػالعخػػالؿ اإلالبحػػث وذلػػؾ مػػف  أداةومعوقػػات ذلػػؾ، وفػػي إعػػداد الصػػناعية الرابعػػة ، 
الدراسػات واألدبيػات السػػابقة العربيػة واألجنبيػة المرتبطػػة بالمحػاور العمميػة التػػي اشػتمؿ عمييػػا 

 البحث.
 امليَج االشتشرايف:

نقػاط الضػعؼ التػي  وف خػالؿ الوقػوؼ عمػى نقػاط القػوةمػتـ استخداـ المنيج االستشرافى      
وصػوال إلػػى تحديػػد أىػـ الفػػرص المتاحػػة ، المعمػـ فػػى التنميػػة المينيػة اإللكترونيػػة  يعػاني منيػػا

السػيناريوىات المسػتقبمية لمتطمبػات التنميػة المينيػة  وضػعوالتيديدات التػي تواجيػو، ومػف ثػـ 
 .في ضوء الثورة الصناعية الرابعةاإللكتروينة 

  



 ............................................. للمعلم السيناريوهات المقترحة لمتطلبات التنمية المهنية اإللكترونية

- 4013 - 

 حدود البحح:
 احلدود املوضوعية: -

في ىذا البحث تناوؿ التنمية المينية اإللكترونية مف حيث مفيوميا وأىدافيا  تـ       
مممعمميف بمحافظة ومتطمباتيا ومعوقاتيا، ويتـ تناوؿ واقع ىذه التنمية المينية اإللكترونية ل

اإللكترونية فى ضوء  ىذه التنمية  أىميةعمى لمتعرؼ  سكندرية (اإل –القاىرة  –)سوىاج 
 . ساليبيا و معوقاتياأو الرابعغة اثورة الصناعية 

احلدود البشرية: -  
 –اإلعػدادى  –عينػة ممثمػة مػف معممػى مػدارس التعمػيـ )اإلبتػدائى ىػذا البحػث عمػى  اقتصر   

 اإلسكندرية(. –القاىرة  –الثانوى ( بمحافظة ) سوىاج 
 أداة البحح:

لممعممػػيف بمػػدارس التعمػػيـ ىػػدؼ البحػػث الػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع التنميػػة المينيػػة اإللكترونيػػة   
، ولتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ قامػػت الباحثػػة بإعػػداد أداة الدراسػػة عمػػى شػػكؿ اسػػتبانة وزعػػت العػػاـ 

الخماسػي )موافػؽ  ( وفؽ تػدرج ليكػرت5 -1، وقد وزعت درجات ىذه االستبانة مف )المعمميف 
بشدة، موافؽ، محايد، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة( ولمتحقؽ مػف صػدؽ األداة، تػـ اسػتخراج 

( لالسػػتبانة، وذلػػؾ بعرضػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف Logical Validityداللػػة الصػػدؽ المنطقػػي)
، وطمػب مػنيـ الحكػـ عمػى اإلسػكندرية -وعيف شمس  –وأسيوط  –بجامعة سوىاج المحكميف 
السػػتبانة بشػػكؿ عػػاـ، وصػػالحية فقراتيػػا فػػي قيػػاس مػػا وضػػعت لقياسػػو، وسػػالمة صػػالحية ا

عادة الصياغة، ولمتأكد مف  ثبػات و صػدؽ الصياغة المغوية، وقد تـ التعديؿ بالحذؼ واالضافة وا 
 .داةاأل

 مصطلحات البحح:
 Electronic professional development :التينية املَيية اإللهرتوىية .1

إف مفيـو التنمية ىو مفيـو واسع ومطاط، وقد اختمؼ فيو المفكػروف والمتخصصػوف كػؿ 
حسػػب اختصاصػػو وميولػػو، فينػػاؾ حقيقػػة أساسػػية مؤداىػػا أف التنميػػة عمميػػة معقػػدة وشػػاممة 
تضـ جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسػية والثقافيػة واإليديولوجيػة، ويمكننػا القػوؿ 

لمتنمية ىو أنيا عمميات مخططػة وموجيػة فػي مجػاالت متعػددة تحػدث تغييػرًا  أف المفيـو العاـ
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زالػػة  فػػي المجتمػػع، لتحسػػيف ظروفػػو وظػػروؼ أفػػراده مػػف خػػالؿ مواجيػػة مشػػكالت المجتمػػع، وا 
العقبػػات وتحقيػػؽ االسػػتغالؿ األمثػػؿ لومكانػػات والطاقػػات، بمػػا يحقػػؽ التقػػدـ والنمػػو لممجتمػػع 

 ( .12، ص 4992مد شفيؽ ، والرفاىية والسعادة لألفراد) مح
عمميات منظمة تيدؼ إلى تحقيؽ دعـ أداء الييئة : تعرؼ التنمية المينية بأنيا    

التدريسية في مؤسسات التعميـ مف خالؿ توفير الخبرات واإلمكانات الالزمة لصقؿ مياراتيـ 
نايؼ أنفسيـ ) المعمميفلتكوف أكثر كفاءة وفعالية لسد حاجات المؤسسة والمجتمع، وحاجات 

 ( 10، ص4915الحربي ،

ت المعمميف  عمميات تيدؼ إلى تطوير ميارا":بأىَا التنمية المينية اإللكترونية صديق كما   
 المعمميفوحاجات  والمجتمع، المدرسةوسموكيـ، لتكوف أكثر كفاءة وفعالية لسد حاجات 

 Knipe and)أنفسيـ مف خالؿ التعامؿ مع التكنولوجيا الحديثة والثقافة التكنولوجية" 
Speck,2015,p32)  

، لممعمميفوتعرؼ الباحثة التنمية المينية اإللكترونية إجرائيًا بأنيا: تطوير الكفايات     
اإللكترونية التي تشتمؿ عمى مف خالؿ البرامج التدريبية ، وكفايات استخداـ تكنولوجيا التعميـ 

 خبرات تربوية حديثة وتعتمد عمى أساليب تدريب إلكترونية جديدة.

 Th industrial Revolution 4 : الجورة الصياعية الرابعة
:ثبتت الدراسة تعريؼ  4Th industrial Revolutionالثورة الصناعية الرابعة 

وؿ مف ذكر اسميا حيث أأبو الثورة الصناعية الرابعة و   Klaus schwabكالوس شواب 
،  4912كاف  لو السبؽ فى استحداث ىذا المصطمح فى المنتدى االقتصادى العالمى  عاـ 

حيث عرفيا بأنيا : " ثورة االنظمة الفيزيائية السيبرانية ، أى عصر االتصاالت العالمية وثورة 
لوجى ليس ليا سابقة تاريخية فى ربطيا لممميارات االنترنت ، حيث إف سرعة التقدـ " التكنو 

مف الناس مف خالؿ األجيزة المحمولة التى لدييا طاقة معالجة غير مسبوقة ، وتخزيف 
ووصوؿ غير محدود إلى المعرفة . وسوؼ تتضاعؼ ىذه اإلمكانيات مف خالؿ اختراقات 

نترنت األشياء، وتات التكنولوجيا الناشئة فى مجاالت مثؿ الذكاء اإلصطناعى ، والروب ، وا 
لنانو ، والتكنولوجيا الحيوية ، والطباعة ثالثية االبعاد ، وتكنولوجيا اوالمركبات ذاتية الحكـ

 .(113، ص 4912،ىيثواى ، ) عمـ المواد ، وتخزيف الطاقة ، والحوسبة و ،
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الرقمية : ثورة صناعية مرتكزة عمى الثورة الثورة الصناعية إجرائياً بأنيا  كما تعرؼ    
باختراقيا مختمؼ المجاالت  التعميمية التي تجعؿ التكنولوجيا جزء أساسي في المجتمعات

والتمركز فييا لتطويرىا عبر العديد مف الوسائؿ مثؿ: الروبوتات، والذكاء الصناعي، 
نترنت األشياءوالتكنو   لوجيا الحيوية، وا 

 Scenarios :الصيياريوٍات .4
مستقبمى ممكف أو محتمؿ أو مرغوب فيو ، مع توضيح لوضع يعد السيناريو وصفًا 

لمالمح المسار أو المسارات التى يمكف أف تؤدى إلى ىذا الوضع المستقبمى وذلؾ انطالقا مف 
 (2، ص 4999العيسوى ،  إبراىيـالوضع الراىف أو مف وضع إبتدائى مفترض )

 الدراشات الصابكة :

وتـ عرضيا وفقا لميدؼ مف قامت الباحثة وفقًا لمترتيب الزمنى مف األحدث إلى األقدـ 
 الدراسة ومنيججيا وأدواتيا وأىـ نتائجيا .

 : الدراشات العربية أواًل

تحديد طبيعة التنمية المينية ألعضاء ىدفت إلى (4910،  ىبو أحمد رشاددراسة ) .1
في تحقيؽ جودة اإلعداد الميني لطالب ىيئة تدريس الخدمة االجتماعية التي تسيـ 

رصد واقع التنمية المينية ألعضاء ىيئة تدريس الخدمة و ، جتماعية(مة االالخد
 ،وميني لطالب الخدمة االجتماعيةاالجتماعية التي تسيـ في تحقيؽ جودة اإلعداد ال

تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لالرتقاء بالتنمية المينية ألعضاء ىيئة تدريس 
الخدمة االجتماعية التي تسيـ في تحقيؽ جودة اإلعداد الميني لطالب الخدمة 

، واستخدمت االستبانو وطبقت عمى عينة واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى االجتماعية
 .بجامعة الفيوـلخدمة االجتماعية ا أعضاء ىيئة التدريس بكميةمف 

تحديد المعوقات التي تحد مف تحقيؽ التنمية المينية ألعضاء ىيئة وتوصمت الدراسة إلى    
ميني لطالب الخدمة تدريس الخدمة االجتماعية بما يحوؿ دوف تحقيؽ جودة اإلعداد ال

قدرات أعضاء ىيئة تحديد اسيامات البرامج التدريبية المقدمة بمركز تنمية ، و االجتماعية
التوصؿ لبرنامج مقترح يمكف مف خاللو تحقيؽ ، و لخدمة االجتماعية بجامعة الفيـو التدريس

التنمية المينية ألعضاء ىيئة تدريس الخدمة االجتماعية بما يحقؽ جودة اإلعداد الميني 
 .لطالب الخدمة االجتماعية
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ىدفت إلى مناقشة طبيعة العالقة بيف المتغيرات   (4912دراسة )إيماف حسف عمى،  .4
األساسية لمدراسة وفؽ أدبيات النظرية االقتصادية، واختبار فرضية الدراسة باالعتماد 
عمى التحميؿ الوصفي المقارف لحالة االقتصاد المصري مع سنغافورة. وتمثؿ ىذه الدراسة 

مكانية اجتياز فجوة اإلنتاجية  مف خالؿ تحسيف جودة التعميـ رؤية لالقتصاد المصري وا 
لالنطالؽ والمحاؽ بالدوؿ النامية ذات الدخؿ المتوسط المرتفع ومنو يمكف المحاؽ بركب 
الدوؿ المتقدمة مثؿ حالة سنغافورة، وتتمثؿ مشكمة الدراسة في تأخر ترتيب مصر في 
ف مؤشرات جودة التعميـ بما يؤثر عمى تنافسية األداء الصناعي ويجعؿ مصر تصنؼ ضم

مجموعة الدوؿ ذات الدخؿ المتوسط المنخؼ، تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج 
االستنباطي مف خالؿ التحميؿ المقارف لما أشارت إليو النظرية االقتصادية عمى حالة 
سنغافورة. وحالة االقتصاد المصري مع المقارنة بحالو الدوؿ النامية ومدى تبايف األداء، 

جودة التعميـ تأثيرا إيجابيا عمى تنافسية أداء الصناعات  وتوصمت الدراسة إلى: تأثير
 التحويمية وعمى النمو االقتصادي .

إلى التعرؼ عمى مفيـو الثورة الصناعية ت ىدف( 4912عمر حسف ،  أحمددراسة ) .3
تحدث عف الثورة الصناعية الرابعة والمؤسسات غير الحكومية، وقسـ ىذا إلى والالرابعة. 
المطمب األوؿ: توسع االتصاالت لألشخاص واألجيزة،  :رئيسة، وىما مطالبخمسة 

والمطمب الثاني: توسيع أعماليا عمى مستوى غير مسبوؽ، والمطمب الثالث: تنظيـ 
المجتمعات وتعميؽ المشاركة، والمطمب الرابع: التنبؤ بالنتائج، والمطمب الخامس: قياس 

مى الثورة الصناعية الرابعة وموظفي كذلؾ جاء في المحور الثانى التعرؼ ع .األثر
الحكومة، وقسـ ىذا المحور إلى خمسة مطالب، وىما: المطمب األوؿ: التدريب المستمر 

الشفافية والمشاركة  :والمعرفة التقنية، والمطمب الثاني: جودة البيانات، والمطمب الثالث
اإلدارة الرشيدة المجتمعية، والمطمب الرابع: التنسيؽ والتعاوف، والمطمب الخامس: 

)الحوكمة(. وأوضح المحور الثالث الجرائـ اإللكترونية أبرز مخاطر الثورة الصناعية 
، واستخدمت الرابعة. وقدـ المحور الرابع التحديات التي تواجو الثورة الصناعية الرابعة

 . الدراسة المنيج الوصفى

ه البشرية حاليًا، بدأت تظير إلى إف التطور التقني الكبير الذى تشيد وتوصمت الدراسة    
منذ عدة سنوات أبحاث ونماذج ألنظمة تقنية قادرة عمى توفير المساعدة والدعـ لممستخدـ 
عمى غرار الطائرات مف دوف طيار والسيارات الذاتية القيادة والروبوتات المتعاونة مع 



 ............................................. للمعلم السيناريوهات المقترحة لمتطلبات التنمية المهنية اإللكترونية

- 4012 - 

بر مف نساف بشكؿ أكاإلنساف، كما يتوقع رؤية في المستقبؿ تقنيات قادرة عمى التفاعؿ مع اإل 
 .خالؿ امتالكيا صفات بشرية

إلى التعرؼ عمى األسس ىدفت (، 4915د محمود رفاعى ، دراسة )عقيؿ محمو  .2
لقاء الضوء عمى المنظور المعاصر لمؤسسات التنمية  النظرية لودارة اإللكترونية، وا 
المينية وأىدافيا، والتعرؼ عمى مجاالت تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التنمية 

لقاء الضوء عمى الوضع الراىف لألكاديمية المينية لممعمم يف المينية، ومتطمباتيا، وا 
كنموذج لمؤسسات التنمية المينية في مصر، والتعرؼ عمى متطمبات تطبيؽ اإلدارة 
اإللكترونية باألكاديمية المينية لممعمميف، واإلجراءات المقترحة لمتطبيؽ الناجح لودارة 
اإللكترونية في األكاديمية المينية لممعمميف كنموذج لمؤسسات التنمية المينية بمصر. 

فردًا مف  (250)المنيج الوصفي، وطبؽ استبانة عمى عينة عددىا واستخدـ الباحث 
الخبراء واإلدارييف، وكانت أىـ نتائجيا تحديد أىـ المتطمبات التقنية واإلدارية والبشرية 
والمالية الالزمة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية، وقدـ البحث مجموعة مف اإلجراءات لضماف 

نية في األكاديمية المينية لممعمميف كنموذج لمؤسسات التطبيؽ الناجح لودارة اإللكترو 
التنمية المينية في مصر، ومنيا اإلجراءات الخاصة بالبنية األساسية والتكنولوجية 
نتاج المواد التدريبية، واإلجراءات  وتجييزاتيا، واإلجراءات الخاصة بتخطيط البرامج وا 

تقدير احتياجاتيـ، واإلجراءات الخاصة بالمدرييف، واإلجراءات الخاصة بالمتدربيف و 
الخاصة بإدارة البرامج واإلشراؼ عمييا، وأخيرًا اإلجراءات الخاصة بالجيات المشاركة في 

 .تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية
إلى التعرؼ عمى مؤشرات ومعايير جودة ت ىدف :(4912،يونس )مجدى محمد دراسة  .5

أداء أعضاء ىيئة التدريس والتعرؼ عمى مستوى التنمية المينية لدييـ لمعرفة عالقة كؿ 
مف النوع، والكمية. والجنسية. والرتبة األكاديمية. والجامعات التي منحتيـ الدكتوراه 

التحميمي. وتمثمت أىـ واستخدـ الباحث المنيج الوصفي  بمستوى التنمية المينية لدييـ. 
النتائج في: أف واقع التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ يتحقؽ 
بدرجة متوسطة مما يتطمب ضرورة العمؿ عمى االرتقاء بمستوى التنمية المينية ألعضاء 
ىيئة التدريس بالجامعة. كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية حوؿ 

التنمية المينية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس لكؿ مجاؿ مف مجاالت  مستوى
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الدراسة والدرجة الكمية لممجاالت مجتمعة تبعا لمتغير الكمية والجنسية ومتغير الرتبة 
 األكاديمية ومتغير نوع الجامعة التي منحت الدكتوراه )عربية/أجنبية(

الوقوؼ عمى أثر البرامج التدريبية ىدفت إلى  (4912، دسوقيمحمد إبراىيـ  )دراسة .2
لباحثات الخدمة االجتماعية المدرسية بدولة الكويت،  اإللكترونية في التنمية المينية

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي، كما استخدمت اختبار 
المدرسية الخدمة االجتماعية  معرفي لمجانب المعرفي الخاص بالكفايات المينية لباحثات

 وبطاقة مالحظة لقياس األداء المياري المرتبط بعمؿ باحثات الخدمة بدولة الكويت،
االجتماعية المدرسية، وتوصمت الدراسة إلى أف استخداـ البرامج التدريبيػة اإللكترونيػة 

االجتماعية قد ساعدىف بشكؿ عاـ في تنمية كفاياتيف المينية  مػع باحثػات الخدمػة
بوضوح في  كويف العالقة المينية، مالحظو، االتصاؿ، التسجيؿ( وظيػر ذلػؾت )المقابمة،

ذلؾ إلى البيئة اآلمنة التي  الفارؽ بيف نتائج القياس القبمي/ البعدي، وترجع الباحثػة
 لمباحثات في المشاركة بالبرنامج التدريبي.  وفرىا التدريب اإللكتروني مع الدافع الذاتي

ىدفت إلى تعرؼ المقصود بالتنمية  (4914،عمى)سامية عبد اهلل أحمد دراسة  .2
التدريس بالجامعات المفتوحة وتحديد أىـ  المينية في التعميـ اإللكتروني ألعضاء ىيئة

بالموضوع، ورصد لمتجارب  أىدافيا وأساليبيا، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ األدبيات المرتبطة
التدريس  في مجاؿ التنمية المينية ألعضاء ىيئة بعض الدوؿ العربية واألجنبية الرائدة

بالجامعات المفتوحة، واستخالص أىـ النماذج العالمية بيا، ثـ التوصؿ ألوجو اإلفادة 
خالؿ تحميؿ تجارب كؿ مف اليند، بريطانيا، وماليزيا، وفمسطيف،  منيا، وذلؾ مف

ئة التدريس المينية ألعضاء ىي وضع تصور مقترح لمتنميةوتوصمت الدراسة إلى 
تنفيذه  بالجامعة المفتوحة في السوداف عمى ضوء متطمبات التعميـ اإللكتروني وآليات

 .وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى عدة مرتكزات أساسية
ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع التنمية المينية  (4914، الغامديعمير سفير دراسة  .2

وتقديـ تصور مقترح ليا في  الػسعوديةلعضو ىيئة التدريس في كميات التربية بالجامعات 
، وقد NCATE )ضوء معايير المجمس الوطني األمريكي العتماد تعميـ المعمميف ) 

استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وقد بينت نتائج الدراسة تدني جيود التنمية 
فيما يتعمؽ  وخاصة المينية لعضو ىيئة التدريس في كميات التربية بالجامعػات الػسعودية،
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باالعتماد األكاديمي، كما تبيف تأخر معظـ كميات التربية في الجامعات السعودية فيما 
نحو االعتماد األكاديمي، واألخذ بمفاىيمو، وأظيرت نتائج تطبيؽ أسموب  يخص التوجػو

 دلفاي أف مجاالت التنمية المينية لعضو ىيئة التدريس في كميات التربية بالجامعػات
معوقات  جاءت بدرجة أىمية كبيرة، أمػاNCATE ) في ضوء معايير اإلنكيت ) السعودية

لتنمية أعضاء  التنمية المينية المتوقعة فقد كانت مؤكدة، كما قدـ الباحث تصورا مقترحػا
 ) ىيئة التدريس مينيا في كميات التربية بالجامعات السعودية في ضوء معايير اإلنكيت )

NCATE . 

 ت األجيبية :ثاىيًا : الدراشا

ىػػػػدفت إلػػػػى تحميػػػؿ نقػػػػاط القػػػػوة والضػػػػعؼ والفػػػػرص ( Devi ،4910دراسػػػة )ديفػػػػي،  .1
( والبيئػػة الداخميػة والخارجيػة فػػي مجػاؿ التعمػيـ العػػالي SWOTوالتيديػدات )تحميػؿ سػوات 

الدراسػة  بالعاصمة اإلندونيسية جاكرتا، اسػتجابة لعصػر الثػورة الصػناعية الرابعة،واعتمػدت
 عمى المنيج الكمي الوصفي.

وتوصػمت الدراسػة إلػػى أنػو ينبغػي عمػػى مؤسسػات التعمػيـ العػػالي اسػتخداـ إسػتراتيجية القػػوة    
(، وذلػؾ مػف خػالؿ انتيػاز الفػرص المحتممػة وتعظػيـ القػوة الداخميػة لتصػبح قػوة SOوالفرص )

ية تعاونيػػة مػػع األطػػراؼ دافعػػة لمنمػػو، وينبغػػي عمػػى مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي تبنػػي إسػػتراتيج
الخارجيػػػة )الخبػػػراء وقطػػػاع الصػػػناعة( فيمػػػا يتعمػػػؽ بإنتػػػاج مػػػنيج ذو صػػػمة بأحػػػدث تطػػػورات 

 الصناعة وفقا لمثورة الصناعية الرابعة.
ىػػدفت إلػػى التحقػػؽ مػػف أثػػر الثػػورة الصػػناعية (Meylinda ،4912دراسػػة )ماينمػػدا  .4

ر أف الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة ىػػي الرابعػػة عمػػى التعمػػيـ الفنػػي العػػالي فػػي ماليزيػػا، باعتبػػا
أحدث ثورة في المجاؿ الصناعي. وألقت الدراسة الضوء أيضا عمػى الخطػوات التػي اتبعتيػا 
الحكومة الماليزية إلعادة تصميـ نظاـ التعميـ الفني العػالي وفقػا لمثػورة الصػناعية الرابعػة، 

القػػوة البشػػرية واآللػػة ولمػػا يتماشػػى مػػع الثػػورة التعميميػػة الرابعػػة أيضػػا، حيػػث يػػتـ دمػػج 
إلكساب الطالب قدرات جديدة. كما ىدفت الدراسة أيضا إلى مراجعة االتجاىات الحالية فػي 
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الثػػػورة الصػػػناعية والنظػػػاـ التعميمػػػي الفنػػػي الصػػػناعي وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ مراجعػػػة األدبيػػػات 
 البحثية التي تناولت موضوع الدراسة. 

( 19اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػنيج الوصػػفي. وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى النتػػائج اآلتية:تحديػػد )
تحػػوالت رئيسػػة فػػي نظػػاـ التعمػػيـ الفنػػي العػػالي المػػاليزي قائمػػة عمػػى مبػػادئ ومتطمبػػات الثػػورة 
الصػػناعية الرابعػػة، تأىيػػؿ قػػدرات الطالػػب مػػا يػػتالءـ مػػع متطمبػػات الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة، 

اسة فعاليػة بػرامج إعػادة ىيكمػة النظػاـ التعميمػي فػي ضػوء الثػورة الصػناعية الرابعػة وأثبتت الدر 
 عمى كال مف المعمـ والطالب.

ىػػدفت إلػػى تنػػاوؿ مػػا يحػػدث فػػي النظػػاـ التعميمػػي فػػي ( Aida، 4912دراسػػة )عايػػدة  .3
عصػػر الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة بدولػػة ماليزيػػا، فضػػال عػػف التحػػديات التػػي تواجػػو الػػدوؿ 
النامية في ظؿ ىذه التطورات المتسارعة، أىميا قضػية إدارة المعمومػات، اعتمػدت الدراسػة 

 عمى المنيج الوصفي.
وتوصمت الدراسة إلى أف ما ندركو خالؿ سنوات التعميـ لف يستمر فػي الحيػاة المينيػة، حيػث   

مػػي، حيػػث يػػتـ تتسػػارع التقنيػػات الفنيػػة، غيػػرت الثػػورة الصػػناعة الرابعػػة مشػػيد االبتكػػار التعمي
الػػتحكـ فييػػا بواسػػطة الػػذكاء االصػػطناعي واألطػػر الماديػػة الرقميػػة، جعمػػت الثػػورة الصػػناعية 
 الرابعة مف النظاـ التعميمي نظامًا أكثر تخصصًا وذكاءًا وقابؿ لالنتقاؿ إلى جميع أنحاء العالـ. 

بيػػاف أف التقػػدـ فػػي الػػذكاء االصػػطناعي ىػػدفت إلػػى (Berg et al., 2018دراسػػة ) .2
والروبوتيات قد يؤدي في النياية إلى ثورة صناعية جديدة وقد قدمت ىػذه الدراسػة نموذجػًا 
يتضػػػمف تحمػػػياًل للثػػػار المترتبػػػة عمػػػى عػػػدـ المسػػػاواة والتيمػػػيش واالسػػػتبعاد وتػػػـ تحميػػػؿ 
مجموعػة مػػف المتغيػػرات التػػى تعكػػس وجيػػات نظػر مختمفػػة عمػػى نطػػاؽ واسػػع حػػوؿ كيفيػػة 

لنتػػػائج الرئيسػػػة لمبحػػػث أف: األتمتػػػة أمػػػر جيػػػد لمنمػػػو أتمتػػػة سػػػوؽ العمػػػؿ وقػػػد أكػػػدت ا
االقتصػػادي وسػػيئة مػػف وجيػػة نظػػر العدالػػة والمسػػاواةا ففػػي النمػػوذج المعيػػارى، تػػنخفض 
األجور الحقيقية عمى المدى القصير وترتفع في نياية المطػاؼ، ولكػف فػي نيايػة المطػاؼ 

 ىذه يمكف أف تستغرؽ أجيااًل قبؿ أف نشيد أثارىا.
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ىػدفت إلػى االطػالع عمػى   (Ali & Abdulkadir ،4912ى وعبػدالقادر دراسػة )عمػ .5
الػػدور الحيػػوي الػػذي تقػػـو بػػو الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة فػػي المػػدارس الصػػناعية والمينيػػة 
بدولػػة تركيػػا، مػػف خػػالؿ ربػػط الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة بدراسػػات التصػػنيع، واسػػتراتيجيات 

واألنظمػػػة اإللكترونيػػػة الفيزيائيػػػة. كمػػػا ىػػػدفت  التكنولوجيػػػا المتقدمػػػة، ومعالجػػػة البيانػػػات،
الدراسػػة إلػػى لفػػت االنتبػػاه إلػػى الحاجػػة إلػػى تحػػديث بػػرامج التعمػػيـ العػػالي أيضػػا مػػف أجػػؿ 
تػػدريب المػػوظفيف عمػػى التكيػػؼ مػػع إصػػالحات الصػػناعة وفقػػا لمنظػػور الثػػورة الصػػناعية 

 الرابعة، اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي.
ة إلى النتائج اآلتية:أىمية تطوير التعميـ فػي ضػوء الثػورة الصػناعية الرابعػة وتوصمت الدراس   

لتطػػػوير القػػػوى العاممػػػة المؤىمػػػػة، ضػػػرورة تحػػػديث المنػػػاىج والبػػػػرامج لتػػػتالءـ مػػػع التطػػػػور 
التكنولوجي الصناعي، وضرورة تحديث المناىج الدراسة بحيث يمكػف دمجيػا فػي فمسػفة الثػورة 

فػػػػي مختبػػػػرات المػػػػدارس الصػػػػناعية والمينيػػػػة ضػػػػرورة إدخػػػػاؿ  الصػػػػناعية الرابعػػػػة وبالتحديػػػػد
تخصصػػػات فنيػػػة جديػػػدة بالمػػػدارس الفنيػػػة الصػػػناعية مثػػػؿ: المكاترونيػػػؾ، والػػػتحكـ واألتمتػػػة، 

 تكنولوجيا األجيزة الطبية الحيوية.
إلػى تأكيػد فرضػية أف الثػورة الصػناعية الرابعػة ىدفت الدراسػة  (Makridakisدراسة )   .2

والػػذكاء االصػػطناعي واالختراعػػات الكثيػػرة الناجمػػة عنػػو سػػتحدث تغييػػرات واسػػعة النطػػاؽ 
سػػتؤثر أيضػػا عمػػى جميػػع جوانػػب المجتمػػع والحيػػاة. كمػػا أف تأثيرىػػا سػػيكوف كبيػػرًا عمػػى 

ظمػات مترابطػة شػبكيًا الشركات والعمالة. ومف آثارىػا اإليجابيػة أنيػا سػتؤدي إلػى وجػود من
 Bigعبػػر اإلنترنػػت وغنيػػة بصػػنع القػػرار اسػػتنادًا إلػػى تحميػػؿ واسػػتغالؿ "البيانػػات الكبيػػرة 

Data باإلضػػافة إلػػى لمنافسػػة العالميػػة المكثفػػة بػػيف الشػػركات. وسػػيكوف النػػاس قػػادريف ،"
عمػى شػراء السػػمع والحصػوؿ عمػػى الخػدمات مػف أي مكػػاف فػي العػػالـ باسػتخداـ اإلنترنػػت، 

سػػتغالؿ المنػػافع اإلضػػافية غيػػر المحػػدودة التػػي سػػيوفرىا االسػػتخداـ الواسػػع لالختراعػػات وا
القائمػػة عمػػى الػػذكاء االصػػطناعي. وتخمػػص الدراسػػة إلػػى أف المزايػػا التنافسػػية الجوىريػػة 
ستسػػتمر لػػدى أولئػػؾ الػػذيف يسػػتخدموف اإلنترنػػت عمػػى نطػػاؽ واسػػع، وأكبػػر تحػػد يواجػػو 
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ادة مػػف مزايػػا تكنولوجيػػات الػػذكاء االصػػطناعي، وتػػوفير المجتمعػػات والشػػركات ىػػو االسػػتف
فرص واسعة الستخداـ ابتكارات جديػدة فػي تحسػيف كػؿ مػف المنتجػات والخػدمات الجديػدة، 
واسػػتغالؿ فػػرص التحسػػينات اليائمػػة فػػي اإلنتاجيػػة مػػع تجنػػب األخطػػار والعيػػوب مػػف حيػػث 

 زيادة البطالة وزيادة عدـ المساواة في الثروة.
ىدفت الدراسة إلى تنػاوؿ تطػور  )Markéta & Petra، 4912يتا وبيترادراسة )مارك .2

التعمػػيـ الفنػػي بدولػػة التشػػيؾ فػػي ضػػوء الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة، وأثػػر ذلػػؾ عمػػى طبيعػػة 
 وىيكؿ سوؽ العمؿ، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي.

وتوصمت الدراسة إلػى تمثػؿ الثػورة الصػناعية الرابعػة مصػدر تيديػد لألفػراد ذوي الميػارات    
% مػف الوظػائؼ بدولػة التشػيؾ، وأدت الثػورة الصػناعية الرابعػة 29المنخفضة وىو ما يمثؿ 

إلػػى إحػػداث تغيػػرات فػػي متطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ، وانعكسػػت الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة عمػػى 
 الحالية في التعميـ بدولة التشيؾ.  النظريات واالتجاىات

ىدفت إلػى التحقػؽ مػف  (Bo Xing & Marwala ،4912دراسة )بوشينج ومارواال  .2
أثر الثورة الصناعية الرابعة عمى التعميـ الفني العالي، وذلػؾ مػف خػالؿ إلقػاء الضػوء عمػى 

ت الدراسػة الوضع الراىف لكؿ مف النظاـ التعميمػي والمجػاؿ الصػناعي دولػة ماليزيػا، اعتمػد
 عمى المنيج الوصفي.

وتوصمت الدراسة إلػى أف اعتمػاد الثػورة الصػناعية الرابعػة عمػى الػذكاء االصػطناعي،  
والروبوتات، وتحوؿ خصػائص سػوؽ العمػؿ مػف الخصػائص القائمػة عمػى الميػاـ إلػى  والرقمنة

الخصػػائص التػػي محورىػػا اإلنسػػاف، كمػػا أدت الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة إلػػى تقريػػب الفجػػوة بػػيف 
العمػػػـو اإلنسػػػانية والعمػػػػـو االجتماعيػػػة، والتكنولوجيػػػػا، وضػػػرورة تبنػػػػي الفصػػػوؿ والمختبػػػػرات 

 فتراضية وكذلؾ المعمميف االفتراضييف بما يزيد مف الخبرة التعميمية. االفتراضية، والمكتبات اال
ىػدفت إلػى تحديػد  (:Soleimani & Khaliyan, 2012دراسػة سػميماني وكاليػاف ) .0

أنشطة التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة اإلماـ الصادؽ، اتبعػت الدراسػة 
أنثػى  12عضػو تػدريس، مػنيـ  50ىا المنيج المسحي، وقد اختيرت عينة عشوائية عدد
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ذكور، وتمثمت أداة الدراسة في االستبانة، وأظيػرت النتػائج أف أىػـ األنشػطة التػي  32و 
تتبعيا الجامعة في تحقيؽ التنمية المينية ألعضائيا ىػي المناقشػة مػع الػزمالء ثػـ يمييػا 

وير المنػػاىج، متابعػػة المجػػالت والػػدوريات، ويمييػػا المشػػاركة فػػي المػػؤتمرات، ويمييػػا تطػػ
 ويمييا القياـ بالبحوث اإلجرائية.

 تعليل عاو على الدراشات الصابكة :

 قة فيما يمى :ية مع الدراسات الساباتفقت الدراسة الحالأوجو التشابو : 
أىمية التنمية المينية لجميع الييئات التدريسية في الحقؿ التربوي سواء بالنسبة  -

 أو غيرىـ.لممعمميف 
 .البرامج التدريبيػة اإللكترونيػة يساعد في تنمية الكفايات المينيةأف استخداـ  -
 فاعمية استخداـ المواقع اإللكترونية في التنمية المينية لممعمميف. -
 .المينية تؤثر إيجابا عمى منظومة التعميـ  اإللكترونية برامج التنمية أف -
 أثر الثورة الصناعية الرابعة عمى التعميـ بصفة عامة والمعمـ بصفة خاصة . -
 أىمية تطوير التعميـ في ضوء الثورة الصناعية الرابعة لتطوير األداء المينى لممعمميف. -

 التمايز واالختالؼ: اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يمى : أوجو
معوقاتيا التنمية المينية اإللكترونية أو  أىمية عمى التعرؼسات ىدفت إلى ابعض الدر  -

بخالؼ الدراسة الحالية ىدفت إلى وضع سيناريوىات لمتطمبات التنمية المينية 
 .اإللكترونية 

نمية تناولت  الدراسات السابقة الخاصة بالثورة الصناعية الجانب ، دوف تأثيرىا عمى الت -
 المينية لممعمـ.

سات السابقة تناولت التنمية المينية اإللكترونية بالتعميـ الجامعى فى حيف ابعض الدر  -
 عمى التعميـ العاـ .الحالية ركزت الدراسة 

لـ تطرؽ الدراسات السابقة إلى واقع التنمية المينية اإللكترونية فى ضوء الثورة  -
 الصناعية الرابعة .

 ات السابقة ما يمى :أوجو اإلستفادة: استفادت الدراسة الحالية مف الدراس
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استجالء الوضع الحالى بناء عمى ما توصمت إليو الدراسات السابقة فى مجاؿ التنمية - -
 المينية اإللكترونية ، والثورة الصناعية الرابعة .

 المنيجيات المختمفة المستخدمة التنمية المينية اإللكترونية . -
 تحديد مفيوـ الثورة الصناعية الرابعة وتداعياتيا . -
 التأكيد عمى ضرورة مراجعة تأثير الثورة الصناعية الرابعة عمى التعميـ . -
وضع أداة مناسبة لمتعرؼ عمى واقع متطمبات التنمية المينية اإللكترونية فى ضوء الثورة  -

 الصناعية الرابعة .
 تحددت خطوات البحث عمى النحو التالي :خطوات البحث : 

العاـ لمبحث مػف حيػث مقدمػة البحػث ، ومشػكمتو ،  تمثمت فى عرض الغطار:  الخطوة األولى
وأىدافػػػو ، وأىميتػػػو ، وحػػػدوده ، ومنيجيتػػػو ، ومصػػػطمحاتو ، والدراسػػػات السػػػابقة فػػػى مجالػػػو 

 .البحث  خطواتوالتعميؽ عمييا ، ثـ 
اسػػتعرض البحػػث اإلطػػار الفكػػرى لمتنميػػة المينيػػة اإللكترونيػػة ، وأىميتيػػا الخطػػوة الثانيػػة : 

 .ساليبياأو  لممعمميفلتنمية المينية اإللكترونية آليات اوأىدافيا 
استعرض البحث اإلطار الفكرى لمثػورة الصػناعية الرابعػة مػف حيػث مفيوميػا : الخطوة الثالثة 

   .، دواعى ظيور الثورة الصناعية الرابعة
ضػوء  التعرؼ عمى واقع متطمبػات التنميػة المينيػة اإللكترونيػة  لممعممػيف فػىالخطوة الرابعة :

 الثورة الصناعية الرابعة .
تـ وضع سيناريوىات لمتطمبات التنمية المينيػة اإللكترونيػة لممعممػيف فػى  الخامسة : الخطوة

 ضزء الثورة الصناعية الرابعة .
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 اليظرى إلطارا

 مكدمة :   

التنمية المينية مف المداخؿ الحديثة متعددة االتجاىات التي تشغؿ باؿ الميتميف تعد      
بقضايا إصالح التعميـ في الوقت الحالي لكونيا تركز عمى االرتقاء بأفكارىـ وتغذي خبراتيـ 
وتجود مياراتيـ في الجوانب المعرفية، والميارية، والوجدانية، حتى ال تتوقؼ عند المستوى 

ليو عند التخرج، الذي لـ يعد يصمح لمواجية التحديات الحالية في ضوء الذي وصموا إ
متطمبات العصر المتميز بتدفؽ المعمومات وسيولة االتصاالت وسرعتيا، وفي ضوء متطمبات 

إعداد برامج وخطط متميزة وفؽ المتغيرات المتسارعة، حيث  المدارسالعصر أصبح لزامًا عمى 
يـ يتطمب معممًا ومحاضرًا متطورًا في إعداده وتدريبو وتنميتو أف إصالح وتحديث وتطوير التعم

مينيًا، كونو أحد المدخالت  الميمة  في العممية التعميمية، وتنمية الكفايات المينية لدى 
بشكؿ مباشر عمى مستوى الطالب الذي يعتبر محور وعصب العممية  المعممينوالذى يؤثر 

 .التربوية، وذلؾ لمسايرة التسارع المعرفي
ف    يتوقؼ بدرجة أساسية عمى مدى توفر الكفاءات  نجاح عممية التعميـ والتعمـ بالمدارس وا 

ؿ العديد مف ، والتي يتـ اكتسابيا مف خال لممعمـوالميارات والقدرات الالزمة لمينة التدريس 
 األساليب الحديثة والبرامج التدريبية المرتبطة بالتنمية المينية.

 التينية املَيية اإللهرتوىية اإلطار الفهرى : احملور األول

 التينية املَيية اإللهرتوىية: مفَوو أواًل: 

بالعديد مف تعدد المداخؿ لتعريؼ التنمية المينية اإللكترونية، كما حفمت األدبيات التربوية     
، ومف أىـ ىذه التعريفات ما اإللكترونية  التعريفات والمفاىيـ التي تناولت التنمية المينية

 يمي:
مستمرة عمى مدى سنوات الخدمة تعني بتنوع الخبرات  تعرؼ التنمية المينية بأنيا:عممية    

الفردية والجماعية التي تمكف العامميف مف تحسيف كفاءتيـ المينية في التدريس كأعضاء في 
محيط المينة، وأف يضطمعوا باألدوار المتغيرة المترتبة عمى التغيير في السياؽ التعميمي 

المعرفية وميارات البحث والتحميؿ وميارات  والتربوي، وىذه الخبرات تشمؿ النمو والتنمية
اإلدارة والقيادة وحؿ المشكالت، وتزداد مالمح مدخؿ التنمية المينية وضوحًا مف خالؿ 
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عادؿ محمد )مقارنتو ببرامج التدريب التقميدية القائمة حاليًا لمسايرة التغيرات العالمية المعاصر
 .( 52، ص4912،  محمود
عمى اختالؼ جنسيـ،  المعميمفبرامج التي تعمؿ عمى تنمية التعرؼ بأنيا: كما     

وتخصصاتيـ، ورتبيـ األكاديمية في كؿ ما يخص البحث العممي، والجوانب الذاتية، والجوانب 
التدريسي وتحسيف انتاجيـ المينية، وخدمة المجتمع، والجوانب اإلدارية، بيدؼ تطوير أدائيـ 

 (209، ص4915،سعود عيد الحثربي العنزي العممي)
عممية نمو مستمرة وشاممة لجميع بأنيا : اإللكترونية كما يمكف تعريؼ التنمية المينية

مقومات مينة التعميـ تؤدي إلى تحسيف كفاءات العامميف المينية، وتجويد مسئولياتيـ 
التربوية وتزويدىـ بكؿ ما ىو جديد في مجاؿ المعارؼ والميارات والسموكيات المينية التي 
يتطمبيا عمميـ التعميمي، باإلضافة إلى أثراء ما يتوافر لدييـ مف أجؿ رفع مستوى األداء 

مف خالؿ برامج وأساليب التدريب  الميني والتواصؿ الفعاؿ مع الزمالء في المدرسة
 .  اإللكترونية 

 :للنعلننيأٍنية التينية املَيية اإللهرتوىية ثاىيًا: 

بالعديد مف المؤثرات والتحديات والمتغيرات المستمرة والمتزايدة سواء  يتسـ العصر الحالى
محميًا أو إقميميًا أو عالميًا والتى انعكست عمى أدوار المعمـ ومسئولياتو. فمـ يعد المعمـ مجرد 
نما أصبح ايضًا ميسرًا وخبيرًا  مسيطر وممقف وناقؿ لممعرفة وحافظ لمنظاـ فى الفصؿ، وا 

وقائدًا، ومنميًا لمتفكير واالبداع لدى طالبو، كما أصبح الوسيط والمنسؽ ومرشدًا وموجيًا 
والمحفز الذى يطمؽ طاقات المتعمميف، ويدعـ الحوار والتواصؿ،ويييئ المناخ الصحى الذى 

 (.321، ص 4990أحمد محمد، جماؿ يشجع طالبو عمى المشاركة والتعاوف والتعمـ الفعاؿ)
المعمـ لمجموعة مف المعارؼ والميارات اثناء سنوات اعداده  ولذلؾ لـ يعد مجرد اكتساب    

االكاديمى يكفى الدائو الكؼء فى عممو، فالمعرفة تتغير وتتجدد بسرعة كبيرة، كما اف 
الميارات التى يحتاجيا المعمـ لمينتو تتسع وتتفرع بدرجة عالية، االمر الذى يمقى عمى 

اتو، حتى يكوف عمى كفاءه عالية طواؿ حياتو المعمـ تبعو تجديد معارفو واتجاىاتو وميار 
 (45، ص 4915المينية.)عماد صموئيؿ ، 

صبح التعميـ الرقمي واقعًا يفرض نظاـ تعميمي جديد لمتواصؿ يصعب عمينا تجاىمو ألنو وأ    
يسمح ويضمف إثراء وتنمية محيط تعمـ المتعمميف تالميذ وطالب عمى حد سواء في المضاميف 
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تحصيؿ المعارؼ بذواتيـ أو مف خالؿ اآلخريف بالتفاعؿ الدائـ في محيط كؿ أو القدرة عمى 
ىذا النظاـ الذي يعتمد في التعمـ عمى عنصريف األوؿ االندماج في المحيط والثاني ، و منيـ

تحصيؿ المعارؼ بوسائؿ تمكف مف التواصؿ بواسطتو والتبادالت واإلبداع إنو سمة عممية 
تفكير في إيجاد كيفية تمكننا مف استغاللو )الرقمنة( كنظاـ تعميمي جديدة ليذا العصر تدفعنا ال

 .لتسيؿ االستفادة منيا في المواقؼ التعميمية األساسية والحيوية في التعميـ
لمتقدمة، ولعؿ  بالمدارس فى الدوؿمكانة ميمة لممعمـ  اإللكترونيةتحتؿ التنمية المينية و    

عمى ذلؾ مف  في تنمية الكفايات البشرية، وما يترتػبالسبب في ذلؾ ىو الدور الذي تمعبو 
باإلضافة إلى تحقيؽ  بكفػاءة وفعاليػة، التعميـوتحقيؽ أىداؼ ، تطوير لكافة مجاالت العمؿ 

بالحاجة  المعمميفالشعور مف قبؿ  فنفسو، حيػث إ لممعمـ مستوى عاؿ مف اإلشباع الشخصي
حرصو لتغيير سموكو في االتجاه المرغوب  إلى التنمية المينية ىو شعور صحيح يػدؿ عمػى

 التعميـ والمجتمع المدرسة ككؿ .فيو بما يعود بالنفع عمى 
، دسوقى إبراىيـ محمد:)فيما يمي لممعمميف وتتضج أىمية التنمية المينية اإللكترونية 

 (25، ص 4912
يث يساعد يساعد التدريب اإللكتروني في التغمب عمى معوقات التدريب التقميدي لممعمـ ح .1

عمى تحسيف مستوى التدريب وتحديث المحتوى التدريبي وزيادة أعداد المتدربيف والسماح 
لممتدرب بتكرار األنشطة التدريبية، إضافة إلى إمكانية االستفادة مف مختمؼ المواقع 

تاحة الفرصة  لالشتراؾ بالبرامج التدريبية في أي  لممعمميفاإللكترونية الموجية لمتدريب وا 
 وفي أي مكاف. وقت 

، حيث يتـ تدريبو عمى استخداـ شبكة اإلنترنت والتجوؿ لممعمـتطوير األداء التدريسي  .4
في الصفحات اإللكترونية والبحث عف معمومات محددة مف خالؿ محركات البحث 
المختمفة، ونقؿ الممفات التي تفيده، واالستفادة مف مصادر المعرفة المتاحة، حيث يمكنو 

رنت الوصوؿ لمصادر عديدة وبرامج وبحوث ودراسات تساعده عمى تنمية مف خالؿ اإلنت
 مياراتو وقدراتو.

عمى الجديد في مجاؿ تخصصو ويقدـ لو  طالععمى اإل المعمـيساعد التدريب اإللكتروني  .3
العديد مف المصادر التي تعينو عمى معرفة نتائج البحوث في مجاؿ العمؿ الميني 

 مف خالؿ اإلنترنت. والمجاؿ األكاديمي المتعمؽ بتخصصو والتي يسيؿ الحصوؿ عمييا 
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فحسبا  لممعمـويتضح مما سبؽ أف التنمية المينية اإللكترونية ليست لرفع األداء الميني    
،  داء المينى لممعمـاألتستفيد مف  فالمدرسةتتعدى ذلؾ لتصؿ إلى العممية التعميمية،  بؿ

بما قد ينقصو  المعمـمف خالؿ التنمية المينية اإللكترونية يزود الخارجي،  وكذلؾ المجتمػع
سػتفادة اإلسة واإلعداد لمتخصص وكذلؾ يتـ لـ يتطرؽ ليا خالؿ فترة الدرا مف ميارات أساسية

التكنولوجية واألساليب والطرؽ الحديثة التي يتطمبيا تخصصو ويتـ التخمص مف  مػف الثػورة
 .الطرؽ التقميدية

 : للنعلننيمربرات التينية املَيية اإللهرتوىية ثالجًا: 

ومف أىـ مبرراتيا  التعميـ ، تطوير مف أىـ متطمبات لممعمميفإف التنمية المينية اإللكترونية  
 ما يمي:

 التطور التقني وانعكاساتو عمى العممية التعميمية، مػف حيػث توظيػؼ تقنيػات المعمومػات .1
واالتصاؿ وتقنيات التعميـ والتعمـ، فقد أثرت عمى نظـ التعميـ وأساليبو مما تطمب زيادة 

ػة المخرجػات التعميميػة بغية تحسيف فعالي لممعمميفاإللكترونية  بالتنمية المينية االىتمػاـ
 (4، ص4994)مػدني، 

 تحدي جودة النوعية في التعميـ، فتحقيؽ جودة النوعية في التعميـ أصبح يشّكؿ تحػدياً  .4
   Naidoo,2012,p32 ) يواجو مسئولي مؤسسات التعميـ )

التعّمـ  ، فتطور تقنيات االتصاؿ، وتعدد مصادرالمعمميفالتغير الذي حصؿ عمى أدوار  .3
 إلى إحداث تغييرات جوىرية في متطمبات الموقؼ التعميمي مف حيػث وسػائؿ نقػؿأّديا 

 التي تحولت مف األدوار التقميدية التي ُتعػد المػدرس المعمميف التدريسيةالمعرفة وأدوار 
مجرد ناقؿ لممعرفة إلى ميسر ليا ومرشد لطالبو، وبالرغـ مف ذلؾ فقد أشارت الدراسات 

، . 4915مرسي،محمد )ينقصيـ التدريب عمى ممارسة التدريس  فالمعمميأف معظـ  إلػى
 (22ص 

 االنفجار المعرفي: فالعالـ شيد منذ منتصؼ القرف العشػريف تزايػدًا فػي إنتػاج المعرفػة .2
بأنواعيا، وقد أشارت الدراسات في أوائؿ الثمانينات إلى أف المعرفة صارت تتضاعؼ كؿ 

كاف الحديث عف تضاعؼ حجـ المعرفة العمميػة كػؿ  سنوات،  وفي أواخر التسعينات سػبع
ونصؼ تقريبًا، بؿ ىناؾ دراسات تشير إلى أف تضاعفيا كؿ ثمانية عشر شيرًا  عػاميف
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، 4995مطير، محمد خطابات الرئيس األمريكي األسبؽ بؿ كمينتوف ) كما ورد في أحد
 ( 10ص 

يد عمى االحتياجات ظيور بعض القضايا في عمميات اإلعداد والتدريب مثؿ التأك .5
مقابؿ االحتياجات الحالية، والموضوعية مقابؿ الذاتية، والثبات االنفعالي  المسػتقبمية

واإلتقاف مقابؿ العمومية، والتقييـ العالمي مقابؿ معيار التقييـ  ,مقابػؿ عػدـ الثبػات
 ,Lilian and James). المحمي، والممارسة اإلبداعية مقابؿ الممارسة الحالية. 

2009.P 376) 
دراؾ العالقات التبادلية فيما بينيا، وشموؿ ذلؾ في الحػدود .2  إدراؾ وحدة العمـو والمعارؼ وا 

 (0، ص   4992الموضوعية )الصيرفي، ، 
 ىػو تحقيػؽ لممعمميفوترى الباحثة أف مف أىـ مبررات التنمية المينية اإللكترونية      

 في مخرجاتو، والتوجو نحو التقييـ العالمي ليػا،الجودة النوعية في برامج مؤسسات التعميـ و 
 .ستفادة منياشتى المجاالت والتفاعؿ معيا واإل باإلضافة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في

لممعمـ مجموعة مف األىداؼ اإللكترونية تحقؽ التنمية المينية ولكى 
 ( (Catchings,2018,p40أىميا

المستجدات في مجاؿ نظريات التعميـ والتعمـ والعمؿ عمى تطبيقيا لتحقيؽ الفعالية  مواكبة .1
 في التعمـ.

 مواكبة المستجدات في مجاؿ التخصص وتطبيؽ كؿ ما ىو جديد ومستجد. .4
 ترسيخ مبدأ التعمـ المستمر والتعمـ مدى الحياة واالعتماد عمى أساليب التعمـ الذاتي. .3
 ينة التعميـ والتعمـ والتقيد بيا.تعميؽ االلتزاـ بأخالقيات م .2
 الربط بيف النظريات والتطبيؽ في المجاالت التعميمية. .5
تنمية ميارات توظيؼ تقنيات التعميـ المعاصرة واستخداميا في إيصاؿ المعمومة لممتعمـ  .2

 بشكؿ فاعؿ.
تمكيف المعمـ مف ميارات استخداـ مصادر المعمومات والبحث عف كؿ ما ىو جديد  .2

 ومتطور.
مساىمة في تكويف مجتمعات تعمـ متطورة تقدـ خدمات فاعمة لممجتمع المساىمة بشكؿ ال .2

 فاعؿ في معالجة القضايا التعميمية بأسموب عممي ومتطور.
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 .تطوير كفايات وميارات التقييـ بأنواعيا وخصوصا ميارات التقييـ الذاتي .9

 :شاليبَاأو للنعلننيآليات التينية املَيية اإللهرتوىية : رابعًا

تتعدد آليات التنمية المينية اإللكترونية ما بيف تدريبات أثناء الخدمة وما بيف التطوير  
 (45، ص 4919ابف سعود، نعمت عبدالمجيد الذاتي، ويتضح ذلؾ فيما يمي:)

 التنمية المينية  مف خالؿ برامج التدريب والتطوير اإللكترونية أثناء الخدمة. .1
 التطوير الذاتي مف خالؿ التعميـ المبرمج، ويشمؿ:التنمية المينية مف خالؿ آليات  .4

 .التطوير الذاتي مف خالؿ برمجيات الحاسوب  -
 .التطوير الذاتي  مف خالؿ التعميـ اإللكتروني  -
 .التطوير الذاتي  مف خالؿ  التعميـ عف بعد  -

ئولية وتعد التنمية الذاتية مف أىـ اساليب التنمية المينية االلكترونية ، والتي تقع مس    
اإليجابية نحو مينتو  المعمميفتنمية اتجاىات  أيضاساليب ومف األنفسو،  المعمـتنفيذىا عمى 

باإلضافة الى الطموح  لؾ إلى رضاه عف عممو وسعادتو بو،ذ العممية والتربوية بحيث يؤدي
حيث يتوقؼ نموه الميني مستقباًل عمى طموحو الشخصي وقابميتو لمتقدـ  لممعمـالشخصي 

بو، وعمى المستوى العممي والتربوي والثقافي  ومدى تأثره بالتشجيع وبعوامؿ التطور المحيطػة
نواحي القوة والضعؼ لديو كما يعد االّطالع  الذي يود الوصوؿ إليو، و قدرتػو عمػى رؤيػة

اسي وميـ لنموه العممي والثقافي، فمما ال شؾ فيو أف مينة التدريس أس عامػؿ لممعمـالواسع 
، ويشمؿ االّطالع ىنا مجاالت التخصص كما يشمؿ أيضًا لممعمـالذاتي  تتطمب التثقيػؼ

، حال محمود تيسير، فيي تتيح لو فرصًا واسعة لمنمو الميني),مجاالت الثقافة المختمفة
ف أىـ اساليب التنمية المينية اإللكترونية ،حيث ( كما يعد التعمـ عف بعد م12، ص 4919

يحتاجو، فيو يعمؿ  الحصوؿ عمى المعرفة والعمـ والتدريب الػذيالمعمـ يساعد التعمـ عف بعد 
التخصصات عف  عمى توفير فرص التعمـ ونقؿ المعرفة لممتعمميف وتنمية مياراتيـ في مختمػؼ

 .ي نظـ التعميـ العاديةطريؽ وسائؿ وأساليب تختمؼ عف تمؾ المستخدمة ف
 ومف آليات التنمية المينية اإللكترونية لممعمـ ما يمى :

 توظيف تهيولوجيا املعلومات واالتصال يف التينية املَيية للنعلنني .1

لقد تـ توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في معظـ مناحي الحياة إف لـ يكف كميا،     
وكاف ليذه التكنولوجيا عظيـ األثر، ففي مجاؿ مثؿ االتصاؿ عف بعد نجد اآلف الجميع 
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( والتي وفرت األمواؿ الكثيرة في االتصاؿ، كما أنو أتاح Chattingيستخدـ خدمة الدردشة )
المرئية، كما تـ استخداـ ىذه التقنية في مجاؿ الطب، وفي مجاؿ صناعة خاصية االتصاالت 

(، وفي معظـ األعماؿ والخدمات GPSالسيارات تـ تقديـ ما يعرؼ بخدمة تحديد المواقع )
 ".e-governmentالحكومية تـ تقديـ ما يعرؼ بالحكومة اإللكترونية "

متكامال مف عممية التعمـ والتدريب في دعـ ومساندة  فقد أصبحت التكنولوجيا جزءاً     
إعداد المعمميف مينيًا. والبد مف تضافر العناصر اآلتية في كافة الجيات المعنية بالتعميـ 

 (. Sivin, and  Bialo, 2019,p31والتدريب. )
 مؿ.تتسـ بالقيادة اإليجابية والدعـ اإلداري مف النظاـ التعميمي بالكا -الرؤية المشتركة -
التقنيات الحالية والبرامج وشبكات أدوات االتصاؿ متاحة الستخداـ  –إتاحة التكنولوجيا  -

 المعمميف.
 يمتمؾ المعمموف ميارات توظيؼ التكنولوجيا في العممية التعميمية. –ميارات المعمـ  -
التنمية المينية متاحة بشكؿ مستمر لممعمميف دعما الستخداـ  –التنمية المينية  -

 جيا في التدريس والتعمـ.التكنولو 
الدعـ الفني متاح لممعمميف مف أجؿ االستخداـ والحفاظ عمى استمرارية  -الدعـ الفني -

 التكنولوجيا.
يمتمؾ المعمموف المعرفة في المادة التي  –معايير محتوي المنيج وموارد المنيج  -

الذي  يدرسونيا ومعرفة بمعايير المحتوى التعميمي ومنيجية التعميـ في الموضوع
 يدرسونو.

يحتوي التدريس في جميع مكوناتو عمى اتجاىات  -التدريس المتمركز حوؿ الطالب -
 التدريس المتمركز حوؿ الطالب.

 التقييـ المستمر لفعالية استخداـ التكنولوجيا في العممية التعميمية. -التقييـ -
 موارد.يقدـ المجتمع وأعضاء المدرسة الخبرة الالزمة والدعـ وال -دعـ المجتمع -
توجيو السياسات المدرسية والتمويؿ وىيكمة نظاـ العائد لدعـ  -سياسات المساندة -

 التكنولوجيا التعميمية.
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 (Video Cinference) املؤمترات عً ُبعد .4
(، وىي عبارة عف شقيف: Fiber Optic Networkىي شبكة األلياؼ الضوئية )

أحدىما لمشخص المتحاور، والثانية لممعمومات والرسومات والبرامج، وتسمح بالتحاور 
والتفاعؿ بيف المعمـ )أو المدرب( وبيف المتعمميف )أو المتدربيف( أنفسيـ في جميع مراكز 

تسمح التدريب المرتبطة بالشبكة، بحيث يرى الجميع المحاورة وكأنيـ في قاعة واحدة. و 
ىذه الشبكة بإجراء اجتماع بالفيديو عف ُبعد بالصوت والصورة عمى شاشتيف مبكرتيف 

اسكندر، يوسؼ إحداىـ لمشخص المتحاور، والثانية لممعمومات والرسومات والبرامج. )كماؿ 
 (24، ص 4911
ويتـ استخداـ ىذه الشبكات في التنمية المينية لممعمميف عف ُبعد، عف طريؽ    

ف ُبعد، وىذا التدريب لو استراتيجيات عديدة لتدريب كؿ فئات العامميف في التعميـ التدريب ع
مف أجؿ إكسابيـ معارؼ وميارات وتنمية اتجاىات إيجابية مدعمة لمتعميـ عف ُبعد، مثؿ 
التدريب أثناء وفي مكاف العمؿ، والتدريب باستخداـ مواد التعمـ الذاتي، بؿ ويمكف أيضا 

، ص 4914ؿ أخرى تعمؿ في نفس المجاؿ. )نجوي جماؿ الديف، إشراؾ مؤسسات مف دو
20.) 

 :مميسات اشتخداو شبهة الفيديو نوىفراىض يف التينية املَيية للنعلنني 
فيما  شبكة الفيديو كونفرانس في التنمية المينية لممعمميفومف مميزات استخداـ 

 (21، ص 4919، خلُل إحزأهُن ألظؼ بأث)يمى:
 المعمميف وزمالئيـ في أماكف مختمفة، وأيضا مع مدربيـ.إتاحة تفاعؿ بيف  -
 تساعد عمى خفض تكمفة التدريب )ميزانيات السفر واإلقامة واإلعاشة(. -
 تسمح لممتدربيف االستفادة مف تجارب زمالئيـ في أماكف وبمداف أخرى. -
 يمكف مف خالليا االلتقاء برجاؿ العالـ والفكر والثقافة واالستشارييف والخبراء. -
مف صوت، وصور ثابتة ومتحركة،  Multimediaالمتعدة   تدعـ استخداـ الوسائط -

 ونصوص، ورسوـ بيانية ومؤثرات.
 تزود المعمميف بالتغذية الراجعة الفورية. -
بالتطور العممي والتكنولوجي واستخداـ التعمـ عف بعد، وىي إمكانيات تكنولوجية  المحاؽ -

  متطورة في نشر التعميـ التكنولوجي والمعرفة العممية. 
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 E.Trainingالتدريب اإللهرتوىي  .3

مع ظيور أجيزة الكمبيوتر وشبكاتو الكمبيوتر وزيادة عدد المشتركيف بشبكات الكمبيوتر     
مميارات مف البشر في جميع أنحاء العالـ بدولو المختمفة المتقدمة والذي وصؿ إلى 

والمتأخرة منيا مما أدى إلى زيادة االىتماـ باستخداـ أجيزة الكمبيوتر في تطوير برامج 
ف )سميما (.E.trainingالتدريب، وظير نتيجة لذلؾ ما يعرؼ بمفيـو التدريب اإللكتروني )

 (40، ص 4992أحمد القادري، 
يتيح التدريب اإللكتروني تكافؤا في الفرص التعميمية بيف المتدربيف ويرفع مف و     

مستويات االلتحاؽ بمستويات التدريب، وبذلؾ فيو يفتح آفاقا جديدة يتمكف المتدرب مف 
مكاناتو. إف التدريب اإللكتروني ُيفعؿ مفيـو التطور  خالليا مف إشباع رغباتو وفؽ قدراتو وا 

( بما يساعد عمي Continuous Professional Developmentالميني المستمر )
تنمية الموارد البشرية لمجتمع المعرفة حسب التغير التخصصات المختمفة، لذا نجد التدريب 
 اإللكتروني لو العديد مف الخصائص التي تميزه عف غيره مف أنواع التدريب األخرى ومنيا:

 تمقي التدريب حسب وقت ومكاف المتدرب. -
 عمى إ عطاء تغذية راجعة فورية.يساعد  -
 يتيح التفاعؿ النشط والمستمر بيف المتدرب والمدرب. -
السماح بزيادة أعداد المتدربيف بشكؿ كبير لمغاية مقارنة بمحدودية األعداد بالنسبة  -

 لمتدريب التقميدي.
 يسمح لممتدربيف بتكرار أنشطة التدريب بما يتناسب وقدراتيـ. -
ر التقدـ التكنولوجي في مجاؿ التدريب بشكؿ كبير، مع توفير يوفر فرصا ىائمة الستثما -

 الوقت والجيد والنفقات.
 يوفر إمكانية تحديث المحتوى التدريبي حسب المستجدات. -
عمؿ عمى توفير الجودة العالية لممواد التدريبية، ىناؾ العديد مف المؤسسات التي توفر  -

 .(William Loxley,2014,p47التدريب اإللكتروني )
 Internet Based Training اإلىرتىت على املعتند التدريب .2

 والكمبيوتر، واالتصاؿ المعمومات تكنولوجيا عمي قائمة حقيقية ثورة اإلنترنت يمثؿ     
 Internet Browsers اإلنترنت تصفح برامج أوائؿ ظيور منذ انصـر الذي العقد وخالؿ
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 مميوف 259 مف أكثر إلى مئات بضع مف اإلنترنت مستخدمي عدد ارتفاع إلى أدى مما
 (.01، ص 4992 وارد، مارؾ) مستخدـ

 Information Superhighway السرعة فائؽ المعمومات طريؽ وجود أدى ولقد     
 منذ عمية كانت عما المرات بمالييف أكبر قدراتيا أصبحت كمبيوتر أجيزة عمى والمعتمد

جراء معمومات وتخزيف صور معالجة مف المياـ مف الكثير تقدـ وأصبحت الثمانينات،  وا 
 الكابالت عمي تعتمد التميفونات تعد فمـ كبيرة بصورة االتصاؿ تطور وكذلؾ معقدة، عمميات
 األقمار وتكنولوجيا ،Fiber-Optic الضوئية األلياؼ فييا تستخدـ أصبحت بؿ النحاسية
 (.412، ص4992 كيمش، فرانؾ. )الصناعية

 كتبو ما أفضؿ( Broad Band) انقطاع دوف لممعمومات السريع الطريؽ يوفر وسوؼ    
 ىذه عمي االعتماد المدرسيف مقدار في وسيكوف والمؤلفيف، المدرسيف مف ُيحصي ال عدد

 المناسب الوقت وفي تفاعمي، نحو عمي الستكشافيا لمطالب الفرصة ستتوافر كما المادة،
 عمى Information Welfare المعموماتية الوفرة لتمؾ( Access) الوصوؿ ىذا سيساعد
  . والتدريبية التعميمية الفرص انتشار
 معوقات التينية املَيية اإللهرتوىية:شادشًا: 

بعض المعوقات التي تعوقيا عف تحقيؽ  لممعمميفتواجو التنمية المينية اإللكترونية 
 (21، ص 4992البندري،)محمد  :اليدؼ منيا، ومف ىذه المعوقات ما يمي

بعض ، وقناعة الحديثة لدراسة طرؽ التدريس وأساليبو المعمميفعدـ التحمس مف قبؿ 
استحداث طرؽ تدريس  بفعالية طرؽ التدريس التقميدية أو أنػو لػيس باإلمكػاف المعمميف 

 .جديدة
 لعممية التنمية المينية بسبب رغبتيـ فػي ثبػات العمػؿ بعض المعميمفمقاومة بعض 

 .عمى المصالح الشخصية أوالخوؼ بالمدرسة
عمى  عف حضور البرامج التدريبية لعدـ تنوع أسػاليبيا واقتصػارىاالمعمميف  عزوؼ

 .المحاضرات وورش العمؿ
حصاءات المعمميفعدـ وجود قاعدة بيانات تزود   .بما يحتاجوف مف معمومات وا 

حسف حسيني جامع إلى يمي:) لممعمميفيمكف تصنيؼ احتياجات التنمية المينية اإللكترونية و 
 ( 20، ص 4912،  وآخروف
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 مجاؿ الكفايات التربوية لممعمـ: .1
 التمكف مف المعمومات النظرية حوؿ التعمـ والسموؾ اإلنساني. -
 التمكف مف المعمومات في مجاؿ التخصص الذي سيقـو بتدريسو . -
 .التمكف مف المعارؼ و الميارات الخاصة بالتدريس -
 .استراتيجيات التدريس الحديثة -
 .التعرؼ عمى الجديد مف نظريات التعميـ والتعمـ -
 .تبني نظريات التعمـ المناسبة لمموقؼ التعميـ -

 مجاؿ استخداـ تكنولوجيا التعميـ: .4
 معارؼ استخداـ بيئات التعمـ والتدريب االلكتروني. -
 ميارات استخداـ بيئات التعمـ والتدريب االلكتروني. -
 المتطورة . أف يتقف استخداـ تقنيات التعميـ  -
أف يتقف التطبيقات العممية الستخداـ الكمبيوتر وشبكات المعمومات وقواعد البيانات  -

 في تدريس مادة التخصص. 
أف يتقف التطبيقات العممية عمى استخداـ الوسائط المتعددة في تدريس مادة  -

 التخصص.
 اف يتمكف مف معارؼ وميارات توظيؼ المستحدثات التقنية. -
 ارات انتاج المحتوى التعميمي الرقمي.اف يتمكف مف مي -
 اف يتمكف مف اساليب وادوات العصر الرقمي وتوظيفيا في التعميـ والتعمـ -
 التمكف مف معارؼ وميارات اساليب التقييـ اإللكترونية -
 التمكف مف معارؼ وميارات اعداد ودودة االختبارات اإللكترونية -
 .تصميـ وبناء مقرر الكتروني -
 .لكترونيةتصميـ المواقع اإل  -
 التمكف مف التصميـ  التعميمي لمبرامج الدراسية والتدريبة بطريقة رقمية . -
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 جورة الصياعية الرابعةاإلطار الفهرى للاحملور الجاىى : 

الراىف بعصر الثورة التكنولوجية واالنفجار المعرفي، فقد شيد العقد األخير  العصريعرؼ     
مف القرف العشريف وبدايات القرف الحادي والعشريف، تقدما ىائال في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ، 
وحولت الوسائؿ التكنولوجية الحديثة العالـ إلى قرية كونية صغيرة، ويعتبر توظيؼ مستحدثات 

تعميـ في التدريب مف الموضوعات الميمة والمعاصرة، وقد أدرؾ الجميع أف مصير تكنولوجيا ال
األمـ رىف بإبداع أبنائيا، ومدى تحدييـ لمشكالت التغير ومطالبو. وتحتؿ التربية موقعًا بارزًا 
ضمف إطار النقمة المجتمعية، كما أف التعميـ أحد أىـ األركاف التي شممتيا رياح التغيير 

 والتجديد.
الثورة الصناعية الرابعة كمصطمح تـ استخدامو لممرة االولى مف قبؿ  بأفيمكف القوؿ     

، وىى بناء لممؤسسات الصناعية الرقمية ، وىى  4912المنتدى االقتصادى العالمى فى عاـ 
تستدعى تحميؿ كؿ دولة لكيفية تعامميا مع تكنولوجيا اإلنتاج  وتطورىا مع المقارنة مع 

ئيا التجارييف ، وىى تمثؿ تحوال رقميا شامال مع التكامؿ فى سالسؿ القيمة مع نظرائيا وشركا
إلى 4912عاـ CLAUS SCHWABالشركاء التجارييف خاصة التكامؿ الرأسى . ولقد أشار 

أف أثارىا تنبع مف الرقمنة والذكاء الصناعى وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية واثارىا 
 . (world  economic forum,2018)عمى أنظمة اإلنتاج

 ىشأة الجورة الصياعية الرابعة :أواًل: 

تفرض الثورة الصناعية الرابعة تحديات كبيرة لعمميات اإلنتاج لمصناعات التحويمية فى     
ومنظمة االمـ  ذلؾ اىتماـ المنتدى االقتصادى العالمى ويؤكدمصر وفى الدوؿ النامية ، 

المتحدة لمتنمية الصناعية ) اليونيدو ( بتشكيؿ مستقبؿ االنتاج لمصناعات التحويمية ليكوف 
(. ويقدـ المنتدى NIRمستداما ومحققا الزيادة المطموبة فى فرص التوظؼ فى ظؿ )

ة ، وتحميؿ تنافسية الصناعات التحويميبادرات لتحسيف استعداد قوة العمؿاالقتصادى العالمى م
حيث يواجو ىذا النموذج صعوبات تفرضيا وذج التنمية التى يقودىا التصدير،التقميدية ونم

 (Moavenzadh,2015الثورة الصناعية الرابعة  )
أواخر القرف الثامف عشر حتى منتصؼ القرف  ولى فىية األ قد بأت الثورة الصناع       

التاسع عشر وكانت تضـ الصناعات المنزلية البسيطة وبعض المصانع التجارية . وكاف ىناؾ 
تغييرات تكنولوجية طفيفة مثؿ اختراع االالت والتى مكنت مف تسريع تصنيع المنتجات وزيادة 
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غيؿ األالت الجديدة . ثـ بدأت المرحمة كفاءتيا . كما أيضا تـ استخداـ الطاقة البخارية فى تش
الثانية فيما يعرؼ ب" الثورة الصناعية الثانية " فى منتصؼ القف التاسع عشر ووصفت بانيا 
مرحمة االستفادة الكاممة مف الطاقة البخارية فى العمميات الصناعية  وبناء السكؾ الحديدة ، 

مصادر الطاقة إلى التحوؿ التدريجى مف مما دعـ إنتاج الفوالذ . وأدى الطمب المتزايد عمى 
االعتماد عمى الطاقة البخارية التقميدية إلى المصانع القائمة عمى النفط واألنشطة الصناعية 

وشيد ىذا العصر أيضا تطور االتصاالت اإللكترونية التى اعتمدت  ،المعتمدة عمى الكيرباء 
لتطورات وادت فى نياية المطاؼ إلى فى بدايتيا عمى االتصاؿ عف طريؽ التمغراؼ ثـ توالت ا

إتساع نطاؽ تكنولوجيا االتصاؿ فى القرف العشريف . ىذا التطور فى االتصاالت والتطور 
 (.113-114، 4912)ىيثواى ، ط بقوة بالثورة الصناعية الثالثةالدولى الصناعى ارتب

رونيات وتكنولوجيا وتعرؼ الثورة الصناعية الثالثة باسـ الثورة الرقمية مف خالؿ اإللكت   
المعمومات واإلنتاج الدولى والعولمة المتقدمة . لقد غيرت طريقة تفاعؿ األفراد مع بعضيـ 
البعض ، وطرؽ التجارة فيما بينيـ ، وأثرت عمى المجتمعات والدوؿ حوؿ العالـ . وقد بدأت 

نولوجية الفائقة الثورة الصناعية الرابعة عندما ارتبطت باالنترنت والتطورات الصناعية والتك
عاما  25والتى تتمثؿ فى اليواتؼ الذكية وشبكة االنترنت والحواسيب الشخصية .وعمى مدى 

مضت اختفت تدريجيا كثيرا مف الكيانات واألماكف التى كانت شائعة مثؿ ساحات الطباعة 
) والفيرسة المطبوعة وأكشاؾ اليواتؼ ، وىوائى التمفاز الذى كاف يوضع فوؽ أسطح المنازؿ

 . (439، ص  4910فاطمة زكريا محمد، 
ف الثورة الصناعية الرابعة تختمؼ فى نوعيتيا عف الثورات الثالث السابقةو      ويكمف ىذا  ،ا 

االختالؼ فى الكمية المتزايدة مف البيانات غير الممتمكة والتى يسيؿ الوصوؿ إلييا بحرية 
بر شبكة االنترنت فى تزايد مستمر كماإف البيانات مفتوحة المصدر ع، عبر شبكة اإلنترنت 

وبخاصة األبحاث العممية التى تغطى موضوعات مثؿ المناخ والصحة والمرور والطاقة 
، أضعافا مضاعفة ومازاؿ فى ازدياد المتجددة والحيوية وما إلى ذلؾ .وقد تزايد حجـ البيانات

وقد اعطى ذلؾ لونسانية فرصة جديدة لدراسة ومعالجة المشكالت طويمة األمد والقضايا التى 
كانت سابقا كبيرة الحجـ أو تحتاج لفيـ وتحميؿ معقد . كما تتميز الثورة الصناعية الرابعة 

 الرقمية والبيولوجية بدمج التقنيات التى تطمس الخطوط الفاصمة بيف المجاالت المادية و 
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 ثاىيًا: دواعى ظَور الجورة الصياعية الرابعة 

 التعله الكائه على املشروعات ، والتعله باللعب والتعله بالعنل : .1

الثورة الصناعية الرابعة طرؽ تعميمية  مختمفة تعتمد عمى نشاط المتعمـ والمرح  فرضت
دراؾ المتعمـ لكافة لما يتعممو عف طريؽ الذى يكتنؼ العممية التعميمية . كما انيا تركز عمى إ

 Browمشاركتو فى العمؿ والمعب والقياـ بالمشروعات التى يكوف فييا نشطا حاضر الذىف .)
,2017,p11). 

 تصخري التهيولوجيا :   .2

إف التحدى الرئيس فى الثورة الصناعية الرابعة ىو كيفية تسخير التكنولوجيا مف اجؿ     
ية والنظـ التصنيعية واألنماط االستيالكية لصالح اإلنساف والبيئة ، ومف تغيير األساليب التربو 

ثـ فإف الثورة الصناعية الرابعة تؤكد الحاجة إلى تطبيؽ البعد األخالقى جنبا إلى جنب 
النمواالقتصادى والتنمية المستدامة ، وبذلؾ سوؼ يتـ استعادة كرامة االنساف باعتباره سيد 

 األلة وليس العكس .
ويجب أف يعرؼ الجميع أف العالـ يشيد المراحؿ األولوية لمثورة الصناعية الرابعة والتى     

تمتاز بمزجيا لمتقنيات التى تمغى الحدود الفاصمة بيف كؿ ما ىو فيزيائى ورقمى وبيولوجى ، 
ت باالضافة إلى مزج التقنيات الالسمكية ، واالنظمة االلكتروميكانيكية متناىية الصغر واالنترن

التى تعرؼ بانترنت األشياء ، والمركبات ذاتية الحركة والطباعة ثالثية األبعاد وتكنولوجيا 
النانو والتكنولوجيا الحيوية وعموـ المواد ، وتخزيف الطاقة ، والحوسبة الكمومية . إف الثورة 
الصناعية الرابعة ستكوف عاتية مثؿ التسونامى ستجرؼ الجميع فى طريقيا ، لذلؾ يجب 

ستعداد ليا جيدا .وسيكوف أكبر المستفديف مف االبتكار أصحاب المواىب الفكرية والمادية اال
مف المخترعيف والمساىميف والمستثمريف ، وىو مايفسر اتساع اليوة فى الثورة بيف أولئؾ 

ومف ، الذيف يعتمدوف عمى رأس الماؿ واالبتكار مف جية وبيف القوى العاممة مف جية اخرى 
تكوف الحدود الفاصمة بيف اإلنساف األلى  والبشر غامضة وغير واضحة نوعا ما  المتوقع أف

حيث سيبدأ المختصوف فى زراعة االنسجة باستخداـ االعضاء االصطناعية التى يتـ التحكـ 
بيا إلكترونيا ، وستتحوؿ زراعة األعضاء البديمة إلى عمميات جراحية روتنية . وسيتـ إدخاؿ 

عماؿ الجسـ لتوصيؿ األدوية إلى الخاليا المريضة او لغرض إجراء روبوتات النانو فى أ
 . (Schwab,2016,391) العمميات الجراحية
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تظير منذ عدة سنوات  ومع التطور الثقافى الكبير الذى تشيده البشرية حاليا ، بدات    
أبحاث ونماذج ألنظمة تقنية قادرة عمى توفير المساعدة والدعـ لممستخدـ عمى غرار الطائرات 
مف دوف طيار والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات المتعاونة مع االنساف ، كما يتوقع أف نرى 

تالكيا صفات بشرية مستقبال تقنيات قادرة عمى التفاعؿ مع االنساف بشكؿ اكبر مف خالؿ ام
، مثؿ القدرة عمى التخاطب مع اإلنساف أو حتى حس الفكاىة ، حيث تـ بالفعؿ تطوير روبوت 

 قادر عمى التفاعؿ مع االنساف وأداء أفعاؿ كوميدية .
 دقة املَارات واحرتافيتَا :  .3

سوؼ تسفر الثورة الصناعية الرابعة عف مزيد مف عدـ المساواة وفقداف الوظائؼ 
اؿ العمالة البشرية باألتمنة والبرمجيات والروبوتات ، وقد يؤدى ذلؾ إلى تشريد مالييف واستبد

العماؿ ، وسوؼ يؤدى ذلؾ إلى زيادة الرأسمالييف والفقراء عمى حد سواء . فإذا لـ تكف تمتمؾ 
مف الميارات والتقنيات ما تجعمؾ مف الرأسمالييف ، فأنت إذا مف الفقراء . وسيتطمب ذلؾ إدارة 
متالؾ ميارات دقيقة واحتراؼ العمؿ التقنى . حيث إف التقسيـ فى الثورةالصناعية  لممواىب وا 
الرابعة سيضـ فئتيف أو شريحيتف اجتماعتيف : شريحة " منخفضة الميارات / منخفضة األجر 
" واخرى عالية الميارات/ عالية األجر " مما سيؤدى بدوره إلى زيادة التوترات 

   .(Brow ,2017,11)االجتماعية
 اخلصوصية:  .4

واحدة مف أعظـ التحديات التى تطرحيا تكنولوجيا المعمومات الجديدة ىى الخصوصية .      
فعمى الرغـ مف ضرورة تشارؾ المعمومات النيا جزء مف االتصاؿ الجيد ، إال أف الخصوصية 

رة عمى باتت فى خطر . فمشاركة الصور والممفات المختمفة تجعؿ المستخدـ يفقد السيط
حياتو الشخصية ويعرض بياناتو لالمتالؾ العاـ دوف استرجاع . وبالمثؿ ، فإف الثورات التى 
تحدث فى التقانة الحيوية والذكاء االصطناعى ، والتى تعيد تعريؼ مايعنيو أف يكوف اإلنساف 

ادة عف طريؽ دفع عتبات الحياة ، والصحة ، واإلدراؾ ، والقدرات الحالية ، ستجبرنا عمى إع
 تعريؼ حدودنا األخالقية واألدبية .

 لتأثري على العنل وشرعتُ ودقتُ :ا .5

سيكوف العمؿ سريعا ومريحا وبدقة الخطأ فييا تقريبا والمجاؿ لالعماؿ التى اليتـ إنجازىا 
 بسرعة أو البيئات البيرو قراطية العتيقة فى الثورة الصناعية الرابعة .
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 واختفاءٍا :خلخلة الطبكة االجتناعية الوشطى  .6

إف الطبقات المتوسطة فى جميع انحاء العالـ تعانى بشكؿ متزايد مف الشعور السائد بعد     
الرضا وعدـ العدالة . وسوؼ يترتب عمى الثورة الصناعية الرابعة حدة فى التوزيع مابيف 

 ندثارىا .الفئات األكثر غنى والفئات األكثر فقرا وبالتالى اختفاء الطبقة الوسطى تقريبا أو ا
وتأتى أىمية تحميؿ أثار الموجة الرابعة مف الثورة الصناعية ، النو سينتج عنيا تزايد فى    

بب النمو غير الشامؿ لفرص البطالة التكنولوجية ، وستكوف زيادة  البطالة ظاىرة عالمية بس
ميزة ، وكذلؾ لحماية الطبقة الوسطى مف خالؿ نظـ ومؤسسات تعميـ تحرؾ وتقود ال التوظؼ

النسبية والتنافسية وتحسف توزيع رأس الماؿ داخؿ كؿ دولة ويما بيف الدوؿ ، وقد قامت 
( بتطوير نموذج يسمح بمقارنة سياسات blanchard and willmann,2016دراسة )

التعميـ والسياسات التجارية لتحميؿ مدى إمكانية االستفادة مف المؤسسات التعميمية لتحسيف 
الميزة النسبية المكتسبة والميزة التنافسية لمساعدة الدوؿ فى التكيؼ التجارى باعتبار اف 

عالية لدعـ الطبقة الوسطى . وتستعد إعانات دعـ جودة التعميـ المستيدؼ ىى االلية األكثر ف
الياباف لمساعدة الدوؿ مف خالؿ افتتاح مركز لمسياسات التكنولوجية الصاعدة لمتعامؿ مع 

وفى سباؽ التنافسية  ،(Russo,2018 Amandaتحديات الثورة الصناعية الرابعة )
القوة والضعؼ لمتعايش مع الثورة الصناعية الرابعة توجد عدة مؤشرات يمكف أف تحدد نقاط 
 ومدى إمكانية تحقيؽ مكاسب او خسائر ، ويرصدىا تقرير التنافسية مف اىميا :

 Technological readinessاالستعداد التكنولوجى  .1
   firm- level      technologicalاالستيعاب التكنولوجى عمى مستوى المنشآت  .4
 quality of scientific Research institutionsجودة ىيئات البحث العممى  .3
 collaboration in R&Dالتعاوف بيف الصناعة والجامعات فى البحوث والتطوير  .2

University – industry   والقدرة عمى االبتكار ، capacityfor innovating  
يمكف اف تحدث مشكالت لمقطاع االنتاجى وخاصة الصناعى بسبب عدـ كفاية التعميـ  .5

وعدـ كفاية الطاقة المحمية  inadequately educated work forceلقوة العمؿ 
 insufficient capacity to innovateلالبتكار 

 :يمي ما ؿ الثورة الصناعية الرابعة ال بدظ فى لممعمميف اإللكترونية المينية التنمية ولتحقيؽ
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 اىتماـ تجذب تفاعمية وتدريبية تعميمية بيئة توفير عمى التدريبية الجيات مساعدة .1
 وفعالية كفاءة زيادة في سيسيـ ذلؾ ألف التدريب في المعمومات تقنية لتوظيؼ المعمميف

 المعموماتي الوعي نشر في التدريب نظـ
 السياسة رسـ عف مسؤوالً  يكوف لممعمميف اإللكتروني لمتدريب مستقؿ إداري جياز إنشاء .4

 الحالية االحتياجات وتقدير الالزمة الخطط ووضع، لممعمميف اإللكتروني لمتدريب العامة
  اإلداري لمجياز تابعة تكوف اإللكتروني لمتدريب فرعية إدارات إنشاء مع. والمستقبمية

 عمى اإلشراؼ وتتولى والتعميـ التربية بمديريات وتمحؽ بالوزارة اإللكتروني لمتدريب األعمى
 حميا ومحاولة مشكالتيـ ومتابعة لممعمميف اإللكتروني التدريب أعماؿ

 وبعض التربية كميات أساتذة بعض مف يتألؼ تدريبية خبرات ذو تربوي جياز إنشاء  .3
 بحيث، المعمميف تدريب وبرامج نظـ عف والمسؤوليف والتعميـ التربية في المسؤوليف

 ووضع وتخطيط، لممعمميف والتدريبية المينية االحتياجات وتقدير بتحميؿ معنياً  يكوف
 تربوية فائدة أعمى لتحقيؽ  إلكترونيا البرامج ىذه تصميـ ومتابعة  التدريبية البرامج
 .المتمقي لممعمـ

 بوازرة اإللكتروني التدريب مراكز تربط لممعمميف اإللكتروني لمتدريب داخمية شبكة إنشاء  .2
 التدريبية المواقع وبجميع لممعمميف الشخصية وبالحاسبات وبالمدارس والتعميـ التربية
 التابعة

نشاء تصميـ  .5  يتسـ بحيث، اإلنترنت عمى لممعمميف اإللكتروني بالتدريب خاص موقع وا 
 واإلرشاد التوجيو عنصر فيو ويتوافر، تعقيدات دوف االستخداـ وسيولة بالوضوح
 .لممستخدـ

 ببرامج االلتحاؽ في الراغبيف لممعمميف التدريبية البرامج في التسجيؿ إجراءات تسييؿ .2
 يحتاجيا التي والتوجييات واإلرشادات الالزمة الضمانات توافر مع، اإللكتروني التدريب

 .  األمر ىذا في المعمموف
 المشكالت مع الجيد والتعامؿ، التدريب في التكنولوجيا استخداـ بميارات المعمميف تزويد  .2

 إيجابية اتجاىات واكسابيـ، اإللكتروني التدريبي البرنامج تمقي أثناء تظير قد التي الفنية
 لتحفيزىـ لممعمميف الممكنة والمعنوية المادية الحوافز تقديـ مع، اإللكتروني التدريب نحو
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 في خاصة الجانب ىذا عمى التركيز مع، اإللكتروني التدريب برامج في المشاركة عمى
 .المعمميف مع اإللكتروني التدريب تجربة تطبيؽ بداية

 والميارات المعارؼ عمى التركيز مع لممعمميف الحقيقية التدريبية االحتياجات تمبية  .2
 البرامج تصميـ عمى القائميف يساعد مما  عممو مجاؿ في المعمـ يحتاجيا التي المطموبة

 .لممعمميف  مناسبة تطبيقية وخبرات تدريبية مواد مف تحويو وما
 المادة مف جزء كؿ احتواء مع العممية األسس وفؽ اإللكتروني التدريبي المحتوى تنظيـ .0

 .الميني المعمـ عمؿ مجاؿ في  واؼ تفصيمي وشرح إرشادات  عمى التدريبية
 مف أكثر لممتدربيف العممية الخبرات عمى والتركيز التدريبية لممواد المستمر التحديث  .19

 والتطبيؽ االستكشاؼ عمى المتدربيف وتشجيع، النظرية المعمومات عمى التركيز
 .التدريب في واالستمرار

 أساليب تقابؿ متنوعة تفاعمية تدريبية أنشطة اإللكتروني التدريبي البرنامج تضميف .11
 واإلبداع والنقد والتقويـ والتطبيؽ والتحميؿ كالفيـ  المختمفة التدريب

 مع استخداميا وكيفية اإللكتروني التدريب بتقنية الممميف الميره المدربيف توفير .14
 االستعانة وكيفية اإللكترونية التدريبية البرامج بإدارة الكامؿ اإللماـ مع، المعمميف
 .التكنولوجية بالمعينات

 عمى تعتمد التي تمؾ وخاصة، الحديثة اإللكتروني التقويـ بطرؽ المدربيف إلماـ .13
 المستمر التقييـ بإجراء المدرب اىتماـ مع، اإللكترونية والوسائؿ التكنولوجيا استخداـ
 الراجعة التغذية وتقديـ، اإللكتروني التدريبي البرنامج في تقدميـ مدى ومتابعة لممتدربيف
 .التقييـ ىذا عمى بناء المناسبة

التنمية  مف التدريجي لمتحوؿ الالزمة اإلجراءات اتخاذ يمكف المقترحات ىذه ضوء وعمى
 اعتماد فييا يتـ انتقالية فترة خالؿ مف، المينية التقميدية الى التنمية المينية اإللكترونية

 كمية لالنتقاؿ تمييدا اإللكتروني والتدريب التقميدي التدريب بيف يجمع الذي المدمج التدريب
 العصر معطيات عمى المعتمدة المينية التنمية لتحقيؽ سعياً ، لممعمميف اإللكتروني لمتدريب
والثورة  الرقمي العصر في التعميـ بمقتضيات الوفاء عمى الوقت نفس في والقادرة الرقمي

 الصناعية الرابعة 
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 الدراشة امليداىية   

 أٍداف الدراشة امليداىية:أواًل: 
 استيدفت الدراسة الميدانية التعرؼ عمى :

 .الثورة الصناعية الرابعة في ضوء  لممعمميفأىمية التنمية المينية اإللكترونية  .1
 الثورة الصناعية الرابعة. في ضوء  لممعمميفساليب التنمية المينية اإللكترونية أ .4
 الصناعية الثورة  ضوء في  لممعمميف اإللكترونية المينية معوقات التنميةالكشؼ عف  .3

 .الرابعة
الثورة الصناعية في ضوء لممعمميف  التنمية المينية اإللكترونية تحقيؽمتطمبات واقع  .2

 الرابعة.
الفروؽ بيف أراء المعمميف حوؿ متطمبات التنمية المينية اإللكترونية فى ضوء الثورة  .5

 ثانوى (. –إعدادى  –الصناعية الرابعة طبقا لنوع لممرحمة ) االبتدائي 
 الثورة ضوء فى اإللكترونية المينية التنمية متطمبات حوؿ المعمميف أراء بيف الفروؽ .2

 .( اإلسكندرية -القاىرة  –سوىاج )  لمتوزيع الجغرافى لنوع طبقا الرابعة الصناعية
 :امليداىية الدراشة ثاىيًا:أداة

 :التالية األدوات استخداـ تـ الدراسة أىداؼ لتحقيؽ
تطمبات التنمية المينية اإللكترونية فى ضوء مواقع عمى  لمتعرؼ الباحثة إعداد مف استبانة   

 مف االستبانة بناء وقواعد خطوات بإتباع اإلستبانة إعداد تـ وقد، الثورة الصناعية الرابعة
 :التالية لمخطوات وفقاً  ذلؾ وتـ كتابتيا وقواعد العبارات وطوليا شكؿ حيث
 صدؽ أداة البحث : ( أ)

يقصد بالصدؽ أف تقيس األداة ما أعدت لقياسة بالفعؿ ، وتوجد العديد مف الطرؽ التى    
،  فاتمدت الباحثة عمى طريقة صدؽ المحكميتستخدـ فى قياس صدؽ االستبيانات ، وقد 

تـ تعديؿ االستبانتيف فى ضوء مالحظاتيـ ، وذلؾ سواء بالتعديؿ أو اإلضافة أو الحذؼ  حيث
( مف أعضاء عيئة التدريس عمى 15، وبمغت نسبة اتفاؽ السادة المحكميف البال  عددىـ)

 (.9.20عبارات االستبانة )
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 ثبات أداة البحث :  ( ب)
 وحساب معامؿ SPSS برنامج استخداـ طريؽ عف االستبانة ىذه ثبات معامؿ حساب تـ     

عمى واقع  التعرؼ استبانة ثبات معامؿ أف وجد وقد االستبانة ثبات لحساب (كرونباخ لفا)أ
لدى المعمميبف ىو  الرابعة الصناعية الثورة ضوء فى اإللكترونية المينية التنمية متطمبات

 . الميداني لمتطبيؽ صالحة تكوف وبذلؾ لالستبانة ومالئـ مرتفع ثبات  معامؿ وىو ،(9.03)
 )ج( الصورة النيائية لوستبانة : 

 ( عبارة34)  مف مكونة النيائية صورتيا في جاءت االستبانة عمى التعديالت إجراء بعد
 أربعة  محاور وىى كالتالي: مقسمة

الثورة الصناعية الرابعة ، في ضوء  لممعمميفالتنمية المينية اإللكترونية  واقع المحور األوؿ :
  .( عبارات2واشتمؿ ىذا المحور )

الثورة الصناعية في ضوء  لممعمميفأساليب التنمية المينية اإللكترونية  المحور الثانى :
 .( عبارات 0الرابعة ، واشتمؿ ىذا المحور ) 

الثورة في ضوء المعمميف التنمية المينية اإللكترونية التى تواجو  معوقاتالمحور الثالث:
 ( عبارات 2الصناعية الرابعة ، واشتمؿ ىذا المحور ) 

الثورة في ضوء متطمبات تحقيؽ التنمية المينية اإللكترونية لممعمميف  المحور الرابع :
 ( عبارات 0الصناعية الرابعة ، واشتمؿ ىذا المحور ) 

 ثالثًا: عينة البحث وأسموب اختيارىا :
ثانوى( لتطبيؽ  –إعدادى  –تـ اختيار عينة البحث مف معممى التعميـ العاـ )ابتدائى 

وجود  حالة في بيا العينة اختيار يتـ التي الطريقة االستبيانو عمييـ بالطريقة العشوائية وىي
 بشكؿ عينة باختيار ذلؾ بعد األصمي، ثـ يقوـ المجتمع عناصر بيف ومختمفة متنوعة صفات

 ليا جميعيا الطبقًات وىذه الطبقة تمؾ حجـ مع العينة بحيث تتناسب طبقة كؿ مف عشوائي
 (  442ـ، ص 4992بالمشكمة محؿ الدراسة)أحمد عامر ،  عالقة

  



 ............................................. للمعلم السيناريوهات المقترحة لمتطلبات التنمية المهنية اإللكترونية

- 4025 - 

 هؼلوً  هي ألوُدأًُت ألدرأطت ػٌُت حىسَغ (1صدو )

 هدأرص ألخؼلُن ألؼ م طبق  للخىسَغ ألضغزأفً   

 ألٌظبت هي إصو لً ألؼٌُت هؼلن  ألوح فظت 

 %93 044 طىه س 

 %9.13 923  ألق هزة

 %2319 944 أالطكٌدرَت

 %44. 423. أإلصو لً

 –) سوىاج بمحافظات العاـ سابؽ أف العينة تكونت مف معممى التعميـيتضح مف الجدوؿ ال  
 المجتمع األصؿ .( مف 1945وبم  عدد أفراد العينة )، اإلسكندرية( –القاىرة 

 هؼلوً  هي ألوُدأًُت ألدرأطت ػٌُت ( حىسَغ2صدو )

 ألدرأطُتهدأرص ألخؼلُن ألؼ م طبق  للوزملت  

 ألٌظبت هي إصو لً ألؼٌُت هؼلن  ألوح فظت 

 %22.4 232 ر ًىي 

 %3..2 282 إػدأبي

 %51.2 515 إحخدأئً 

 %122 1225 أإلصو لً

 اإلبتدائية )  بالمرحمة العاـ يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف العينة تكونت مف معممى التعميـ  
 األصؿ. المجتمع ( مف 1945(، وبم  عدد أفراد العينة )الثانوية – اإلعدادية –

 رابعًا: صدؽ وثبات األداة 
التنمية المينية  متطمبات  بعد االطالع عمى الدراسات السابقة تـ بناء االستبياف لقياس واقع

ولمتأكد مف صحة القائمة وسالمتيا الثورة الصناعية الرابعة، ضوء اإللكترونية لممعمميف فى 
تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف لمتعرؼ عمى ما يمى: مدى انتماء 

بداء الرأي حوؿ مدى وضوح الصياغة المغوية لمعبار  ات، العبارات لالستبانة ومدى مالئمتيا، وا 
مكانية اإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ باالستبياف، وقد أبدى المحكموف بعض المالحظات،  وا 

 أخذتيا الباحثة بعيف االعتبار عند إعادة بناء االستبياف في صورتيا النيائية.
 الصدؽ : .1
 )صدؽ االتساؽ الداخمي(أ.

ولتحديد االتساؽ الداخمي لعبارات االستبانة تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ    
عبارة والدرجة الكمية لممحور المنتمية إليو، وكذلؾ حساب معامالت االرتباط بيف درجات 
محاور االستبانة وبعضيا البعض وبينيا وبيف الدرجة الكمية لممقياس، وذلؾ باستخداـ برنامج 
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(، وكانت النتائج كما ىي موضحة SPSSإلحصائية لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية )الحزمة ا
 كالتالي:

تعتمد ىذه الطريقة عمى مدى ارتباط الوحدات أو المفردات مع بعضيا البعض داخؿ    
 المقياس، وكذلؾ ارتباط كؿ مفردة مع االختبار ككؿ،وتـ عمى ثالث مراحؿ ىي كالتالي:

االرتباطية بيف كؿ عبارة مف عبارات االستبياف)سؤاؿ( والدرجة الكمية حساب العالقة  -
 لالستبياف ككؿ.

حساب العالقة االرتباطية بيف كؿ محور مف محاور االستبياف، والدرجة الكمية الخاص  -
 بكؿ محور عمى حده.

حساب العالقات االرتباطية المتبادلة بيف كؿ مف محاور االستبياف، وبعضيا البعض مف  -
 ية ، وبينيا وبيف الدرجة الكمية لالستبياف مف ناحية أخرى .ناح

 pearson's correlationوقد تـ االعتماد عمى معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف )
coefficient ( والذي يقيس العالقة بيف متغيريف كمييف )الدرجات الكمية ألبعاد االختبار

اوؿ التالية تبيف النتائج )فؤاد أبو حطب وأماؿ والدرجة الكمية لالستبياف ككؿ(،والخطوات والجد
 (. 42، 4919صادؽ،

 ككل وأالطخبُ ى (: هؼ هالث أالرحب ط حُي كلؼب رة3صدو  )

هؼ هل  ألؼب رة 

أرحب ط 

 حُزَظىى )ر(

هؼ هل  ألؼب رة 

أرحب ط 

 حُزَظىى )ر(

هؼ هل  ألؼب رة

أرحب ط 

 حُزَظىى )ر(

1 2..42** 12 2.814** 23 2..35** 

2 2..12** 13 2..22** 24 2.844** 

3 2.8.1** 14 2..21** 25 2..21** 

4 2.811** 15 2..31** 26 2.664** 

5 2.829** 16 2..56** 2. 2.829** 

6 2.6.2** 1. 2..41** 28 2..23** 

. 2..13** 18 2.835** 29 2.8.4** 

8 2.832** 19 2..25** 32 2.656** 

9 2.881** 22 2..23** 31 2..81** 

12 2..25** 21 2.814** 32 2.824** 

11 2..31** 22 2..41**   
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( معامالت االرتباط بيف لجميع عبارات االستبياف والدرجة الكمية 3يتبيف مف جدوؿ ) 
 ََ  دالة إحصائيَا

 (: هؼ هالث أالرحب طبُي كل هفزبةو ألبؼد ألفزػٍ ألوٌخوُت إلُه4صدو  )
 ألوحىر أألو 

 ألوحىر ألز ًً
 ألوحىر ألزأحغ ألوحىر ألز لذ

هؼ هل  ألؼب رة 

أرحب ط 

حُزَظىى 

 )ر(

 ألؼب رة 

هؼ هل أرحب ط 

 حُزَظىى )ر(

 ألؼب رة

هؼ هل أرحب ط 

 حُزَظىى )ر(

 ألؼب رة 

هؼ هل أرحب ط 

 حُزَظىى )ر(

 ألؼب رة 

هؼ هل أرحب ط 

 حُزَظىى )ر(

1 
2.88.

**
 

12 2..22
*

*
 

1 
2.86.

**
 

1 
2.84.

**
 

 1 2..6.
*

*
 

2 
2..69

**
 

11 2..24
*

*
 

2 
2.582

*
 

2 
2.668

**
 

2 2..42
*

*
 

3 
2.64.

*
 

12 
2.582

*
 

3 
2.622

*
 

3 
2.868

**
 

3 2.951
*

*
 

4 
2.82.

**
 

13 2.694
*

*
 

4 2.824
*

*
 

4 
2.822

**
 

4 
2.644

*
 

5 
2.669

**
 

14 2.845
*

*
 

5 
2.59.

*
 

5 
2.851

**
 

5 2..34
*

*
 

6 
2..5

**
 

15 
2..42

**
 

6 2..63
*

*
 

6 2.823*

* 

6 
2.681** 

. 
2.598

*
 

16 
2..53

**
 

. 2..98
*

*
 

. 
2.641* 

. 
2.824** 

    8 2.583
*

   8 2..48** 

    9 2..91
**

   9 2.881** 

االستبياف وبعضيا البعض وبينيا  ( معامالت االرتباط بيف  محاور 2يتبيف مف جدوؿ )    
وبيف االستبياف ككؿ دالة إحصائيًا ، حيث أظيرت معامالت االرتباط الخاصة بيا داللة مع 

    المحور الذي تنتمي إليو
 هؼ هل أالرحب ط حُي هح ور أالطخب ًت: (5صدو  )

 هؼ هل أالرحب ط ألوحىر م
هظخىي 

 ألداللت

1 
ألزىرة فٍ ضىء  للوؼلوُي هوُت ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت 

 ألظٌ ػُت ألزأحؼت
 بأ  2.863

2 
ألزىرة فٍ ضىء   للوؼلوُي ط لُا ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت 

 . ألظٌ ػُت ألزأحؼت"
 بأ  2.921

3 
فٍ ضىء  ألوؼلوُيهؼىق ث ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت ألخً حىأصه 

 ألزأحؼت ألزىرة ألظٌ ػُت
 بأ   2.8.6

4 
فٍ ضىء هخالب ث ححقُق ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت للوؼلوُي 

 ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼت
2.892  

 بأ   2.883 أإلصو لٍ
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( أف االستبياف بمحاوره المختمفة يتميز بدرجة عالية مف االتساؽ  5يتبيف مف جدوؿ )
 الداخمي 

 مظ ب رب ث أالطخب ًت.2

 ثبات االستبانة استخداـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية:لحساب معامؿ 
 (Split-half)مظ ب هؼ هل ألزب ث ح طخخدأم طزَقت ألخضشئت ألٌظفُت: - 

تـ استخداـ معادلة سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية في حساب ثبات محاور 
 ي:االستبانة، لالستبانة ككؿ، وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ التال

 (6صدو  )

 هؼ هالث ألزب ث لوح ور أالطخب ًت ككل مظا طزَقت ألخضشئت ألٌظفُت

 هؼ هل ألزب ث ألوحىر م

1 
ألزىرة فٍ ضىء  للوؼلوُي هوُت ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت 

 ألظٌ ػُت ألزأحؼت
2.845 

2 
فٍ ضىء   للوؼلوُي ط لُا ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت 

 . ألزأحؼت"ألزىرة ألظٌ ػُت 
2.8.2 

3 
فٍ  ألوؼلوُيهؼىق ث ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت ألخً حىأصه 

 ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼتضىء 
2..88 

4 
فٍ هخالب ث ححقُق ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت للوؼلوُي 

 ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼتضىء 
2.864 

 2.841 أإلصو لً

 (Cronbach)حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كرونباخ:  -ب
( ، والتي يطمؽ تـ حساب معامؿ ثبات االستبانة باستخداـ معادلة كرونباخ العامة لمثبات)

 (، وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي:عمييا معامؿ ألفا )
حسب طريقة كرونباخ لمجموعة ت الثبات لمحاور االستبانة ككؿ ( معامال2جدوؿ) 
 التباينات

 هؼ هل ألزب ث ألوحىر م

1 
وأقغ ألخٌوُت ألوهٌُت لؼضى هُئت ألخدرَض فً ضىء هخالب ث 

 ألؼظز  

2..2 

2 
هؼىق ث ألخٌوُت ألوهٌُت لؼضى هُئت ألخدرَض فً ضىء هخالب ث  

 ألؼظز 

2..4 

3 
ححقُق ألخٌوُت ألوهٌُت لؼضى  ألدور ألوأهى  لض هؼت ألا ئف فً

 هُئت ألخدرَض فً ضىء هخالب ث ألؼظز 

2..3 

 3..2 أإلصو لً
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( أف االستبانة بمحاورىا الثالث تتميز بدرجة معقولة مف 2(، و )2يتبيف مف جدوليف )
 الثبات، وأصبحت االستبانة جاىزة لمتطبيؽ عمى عينة البحث فى صورتيا النيائية.

 التنمية المينية اإللكترونية لممعمميف في ضوء الثورة الصناعية الرابعة أىميةالمحور األوؿ : 
 . فقرات( 2، ويتكوف مف )

أساليب التنمية المينية اإللكترونية لممعمميف  في ضوء الثورة الصناعية المحور الثانى: 
 . فقرات(  0، ويتكوف مف ) الرابعة

ية التى تواجو المعمميف في ضوء الثورة : معوقات التنمية المينية اإللكترونالمحور الثالث
 فقرات. ( 2، ويتكوف مف ) الصناعية الرابعة

( 0المحور الرابع :متطمبات تحقيؽ التنمية المينية اإللكترونية لممعمميف ، ويتكوف مف )
 فقرات.

 في ضوء الثورة الصناعية الرابعة
 : تطبيل االشتباىة : خامصًا

ثانوى ( فى  –إعدادى  –بمدارس التعميـ العاـ )إبتدائى  االستبانة بتطبيؽ الباحثة قامت     
مف  حيث استغرقت فترة تطبيؽ اإلستبانة(، 39/2/4910)( حتى  4/2/4910الفترة مف )

الباحثة حوالي شير، وتـ مقابمة أفراد العينة وشرح أىداؼ الدراسة ليـ، وتسميميـ 
االستبيانات، وفي بعض المدارس حصمت الباحثة عمى االستبيانات بطريقة فورية في نفس 
، وفي البعض اآلخر اضطرت الباحثة لمرجوع في اليـو الثاني أوالثالث لمحصوؿ عمى  اليـو

(، وبم  عدد االستبانات 1425بيقيا، وبم  عدد االستبانات المطبقة )االستبيانات بعد تط
 ( استبانة .1945الصحيحة منيا التى خضعت لممعالجة اإلحصائية ) 

 ىتائج البحح ومياقشتَا:

الجورة يف ضوء  للنعلننيأٍنية التينية املَيية اإللهرتوىية أواًل: ىتائج  احملور األول " 

 "الصياعية الرابعة
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 ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼتفٍ ضىء  للوؼلوُي هوُت ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت (:8) صدو 

برصت 

 أالًاب  

أالًحزأف  ألزحبت

 ألوؼُ رٌ

ألوخىطظ 

 ألحظ حٍ

 ألزقن ألفقزة

 1 .للوؼلن ححقُق هفهىم ألخٌوُت ألوظخدأهت  4.45 2.81 6 هزحفؼت

 2 ًحى ههٌخه. ألوؼلنحٌوُت أحض ه ث  5.44 2.66 1 هزحفؼت

 3 أح مت أالطالع ػلً خبزأث ألشهالء. 3.94 2.91 . هزحفؼت

ح لوظخضدأث فٍ ألوض   ألخقٌٍ  ألوؼلنحشوَد  2..4 2.56 2 هزحفؼت

 وألؼلوٍ وألٌظزَ ث ألخزحىَت.

4 

حو  َخٌ طا وهخالب ث  ألوؼلنرفغ كف َ ث  4.68 6..2 4 هزحفؼت

 ههٌخه.

5 

ه  َظخضد هي هٌ هش وطزأئق  هىأكبت .4.4 ...2 5 هزحفؼت

 حدرَض وحقٌُ ث حؼلُن.

6 

حوه رأث صدَدة حوكٌه هي مل  ألوؼلنحشوَد  .4.6 2.54 3 هزحفؼت

 ه  قد َىأصه هي هشكالث حؼلُوُت.

. 

 ألكلً للوحىر .4.6  .2.8 هزحفؼت

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى :
أىمية محور  مرتفعة ومتوسطة ضمفالدراسة جاءت أف المتوسطات الحسابية لفقرات      

عينة  أفرادإلجابات  الثورة الصناعية الرابعةفي ضوء  لممعمميفالتنمية المينية اإللكترونية 
الدراسة حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباؽ متوسطة بم  بمتوسط حسابي 

تنمية اتجاىات " ( التي تنص عمى4يث جاءت الفقرة )( ح9.22( وبانحراؼ معياري )2.22)
( بدرجة انطباؽ مرتفعة، 5.22ولى، بمتوسط حسابي )نحو مينتو" في المرتبة األ  المعمـ

  .الحصوؿ عمى المعمومات بشكؿ شيؽ  لممعمـويؤكد ذلؾ أف التعامؿ مع التكنولوجيا يسيؿ 
بالمستجدات في  المعمـ( والتي تنص عمى" تزويد 2وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة )  

( بدرجة انطباؽ مرتفعة، ويعني ذلؾ أف التعامؿ مع 2.29المجاؿ التقني" بمتوسط حسابي )
بكؿ ما ىو جديد ومتطور في مجاؿ التقنيات، كما  المعمـالتكنولوجيا الحديثة يسيـ في تزويد 

يواجو مف بميارات جديدة تمكنو مف حؿ ما قد  ألوؼلنتزويد " ( والتي تنص عمى2جاءت الفقرة )
مما يجعؿ المعمـ قادرًا عمى  (،2.22" فى المرتبة الثالثة بمتوسط حسابى ) مشكالت تعميمية

 مواجية المشكالت التعميمية .
( والتي تنص عمى" اتاحة االطالع عمى خبرات الزمالء" 3وجاءت في المرتبة االخيرة الفقرة )  

( بدرجة انطباؽ متوسطة، ويعني ذلؾ ضعؼ تبادؿ الخبرات 3.02بمتوسط حسابي )
مف خالؿ التفاعؿ اإللكتروني، وربما قد يرجع ذلؾ إلى أف التنمية المينية اإللكترونية المعممين

 .المعمميف وبعضيـ البعض قد ال تسمح بالتفاعؿ المباشر بيف 
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إلى تقديـ الميارات  المعمـإلعداد  التنمية المينية  اإللكترونية مما سبؽ أف ىدؼ ويتضح  
بصورة أكثر تفصياًل في التحصيؿ الدقيؽ، كما تسعى إلى العمؿ عمى تحسيف األداء الفردي 
والرضا الوظيفي في عصر الجودة التي أصبحت مطمبًا عالميًا، كما تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ 

، لما ليا مف دور ذاتيودراسة التقويـ والتعمـ ال، عديدة تتمثؿ في: تنمية الميارات التدريبية 
كافة المستحدثات والتقنيات الحديثة التي  فعاؿ فى رفع المستوى المينى لممعمميف ، وتوفير

( 4992سالمة)جابر دراسة ، وىذا يتفؽ مع  أكدتو التعميمية أثناء ممارساتو المعمـتخدـ 
 لممعمميف .ـ تكنولوجيا التعمي تقنية المعمومات ومسػتحدثات عمى أىمية تطبيؽ أكدت التى 
الجورة الصياعية يف ضوء   للنعلننيأشاليب التينية املَيية اإللهرتوىية :": ىتائج  احملور الجاىىثاىيًا

 . "الرابعة

  للوؼلوُي ط لُا ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت (:9صدو  )

  ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼتفٍ ضىء  

برصت 

 أالًاب  

أالًحزأف  ألزحبت

 ألوؼُ رٌ

 ألوخىطظ

 ألحظ حٍ

 ألزقن ألفقزة

ألخدرَا ػبز أإلًخزًُج هي خال  ه حوزأث ألفُدَى   3.49 8..2 8 هخىطات

Video Conference. 

1 

ألخىأطل وحب ب  ألخبزأث ػبز هىأقغ ألخىأطل  2..4 2.65 2 هزحفؼت

 . Social Networksأالصخو ػٍ

2 

ػي هؼلىه ث أاللكخزوًُت وألبحذ  ألخضى  فٍ ألظفح ث 4.63 2.61 3 هزحفؼت

 هحدبةد وًقل ألولف ث.

3 

ألخدرَض  ألوؼلنحىفُز حزأهش حدرَبُت حؼول ػلً إكظ ب  4..4 2.89 1 هزحفؼت

 .ههـ رأث ألخؼلن ألذأحٍ

4 

 5 أالطالع ػلً كل ه  هى صدَد فٍ هض   حخظظٍ فقظ. 3.39 2..2 9 هخىطات

لٌشز  أًش ء وحظوُن ألوىأقغ ػلً شبكت أالًخزًج  4.23 2.69 6 هزحفؼت

 ألوؼلىه ث وهش ركخه .

6 

ألخدرَا هي خال  أللق ء ألوفخىط ػبز شبكت   4.41 2.86 4 هزحفؼت

 . MOOCsأإلًخزًُج

. 

 Forums . 8ألوش ركت وأالف بة هي هٌخدَ ث ألٌق ع   4.25 .2.8 5 هزحفؼت

أبأرة ألحىأرأث وأللق ءأث أاللكخزوًُت بأخل ألفظى   3.89 4..2 . هزحفؼت

 Virtual Classroomsأالفخزأضُت 

9 

 ألوحىر ككل 4.19 2.84 هزحفؼت

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى :
 محور أساليب المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطة ضمفأف 

عينة  أفرادإلجابات  الثورة الصناعية الرابعةفي ضوء  لممعمميفالتنمية المينية اإللكترونية 
الدراسة حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباؽ متوسطة بم  بمتوسط حسابي 
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( التي تنص عمى " توفير برامج 2 ( حيث جاءت الفقرة )9.22( وبانحراؼ معياري )2.10)
ولى، بمتوسط حسابي المرتبة األ " في ميػارات التعمـ الذاتي المعمميفتدريبية تعمؿ عمى 

ىو  لممعمميف( بدرجة انطباؽ مرتفعة، ويعني ذلؾ أف مف أىـ أساليب التنمية المينية 2.22)
توفير البرامج التدريبية التي تكسبيـ ميارات التعمـ الذاتي والتي تمكنيـ مف االطالع عمى كؿ 

 .ما ىو جديد في مجاؿ تخصصيـ
( والتي تنص عمى" التواصؿ وتبادؿ الخبرات عبر 4ة الفقرة )وجاءت في المرتبة الثاني      

( بدرجة انطباؽ 2.29" بمتوسط حسابي ) Social Networksمواقع التواصؿ االجتماعي
مرتفعة، حيث أف التواصؿ مع الزمالء يسيـ في تنمية ميارات التدريس وبعض الميارات 

 .األخرى
االلكترونية والبحث عف  في الصفحات التجوؿ( والتي تنص عمى" 3كما جاءت الفقرة ) 

( بدرجة انطباؽ 2.23بمتوسط حسابي )فى المرتبة الثالثة   " معمومات محددة، ونقؿ الممفات
متوسطة، ويعنى ذلؾ أف التدريب المفتوح يؤدي إلى تبادؿ الخبرات واكتساب المعارؼ 

  .والميارات بشكؿ فعاؿ
( والتي تنص عمى" االطالع عمى كؿ ما ىو جديد في 5 وجاءت في المرتبة االخيرة الفقرة )   

( بدرجة انطباؽ متوسطة، ويعني ذلؾ أنو البد 3.30مجاؿ تخصصي فقط." بمتوسط حسابي )
في مجاؿ تخصصو وفي غير مجاؿ تخصصو، حيث ينبغي  لممعمـمف توافر الخبرات والميارات 

، ويتفؽ ىو جديد في مختمؼ العمى قدر مف العمـ والثقافة العامة بكؿ ما  المعمـأف يكوف  عمـو
 ( حيث أكدت أف مينة التدريس تتطمب التثقيػؼ4919) حال محمود تيسيردلؾ مع دراسة 

، ,الذاتي، ويشمؿ االّطالع ىنا مجاالت التخصص كما يشمؿ أيضًا مجاالت الثقافة المختمفة
 .يح لو فرصًا واسعة لمنمو المينيفيي تت
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الجورة يف ضوء  املعلننية التى تواجُ معوقات التينية املَيية اإللهرتوىي الجالح "ثالجًا: ىتائج  احملور 

    الصياعية الرابعة "

 ألوؼلوُيهؼىق ث ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت ألخً حىأصه : (12صدو  )

 ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼتفٍ ضىء  

برصت 

 أالًاب  

أالًحزأف  ألزحبت

 ألوؼُ رٌ

ألوخىطظ 

 ألحظ حٍ

 ألزقن ألفقزة

 هي َخالا ألذٌ ألخدرَظٍ ألؼاء سَ بة 4.62 1.12 2 هزحفؼت

 .حه ألقُ م ألوؼلن

1 

 فٍ للوؼلوُي ألخدرَبُت ألدورأث ػقد قلت 4.42 2..2 4 هزحفؼت

 .أألصٌبُت أللغ ث

2 

 للوؼلوُي  مقُقت فزص حىفُز قلت 4.44 2.84 3 هزحفؼت

 .ألحدَزت ألخقٌُ ث أطخخدأم ػلً للخدرَا

3 

 ألخٌوُت حزأهش حبؼض ألودرطت قُ م قلت 4.69 .2.5 1 هزحفؼت

 .للوؼلوُيأإللكخزوًُت  ألوهٌُت

4 

 إبأرة ألودرطت قبل وصىب هق وهت هي  2.43 2.96 6 هٌخفضت

 لكل ه  هى غُز هألىف وهظخحدد.

5 

زوط ث وألخٍ حخٌ قل ُوصىب ألؼدَد هي ألف 3.38 2.93 . هخىطات

شبكت خال   حُي  صهشة ألح طىب هي

 .ألوؼلىه ث ألدولُت

6 

فٍ ألخغُُز  ألوؼلوُيضؼف رغبت حؼض  3.83 1.22 5 هزحفؼت

  و أطخخدأم كل ه  هى مدَذ وهخاىر.

. 

 ألوحىر ككل 4.22 2.94 هزحفؼت

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى :
محور  أف المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطة ضمف  

 أفرادإلجابات  الثورة الصناعية الرابعةفي ضوء  لممعمميف التنمية المينية اإللكترونية  معوقات
عينة الدراسة حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباؽ متوسطة بم  بمتوسط حسابي 

 قياـ ( التي تنص عمى " قمة2 ( حيث جاءت الفقرة )9.02وبانحراؼ معياري )، (2.99)
ولى، بمتوسط في المرتبة األ  "لممعمميفاإللكترونية  المينية التنمية برامج ببعض المدرسة

( بدرجة انطباؽ مرتفعة، ويعني ذلؾ أف مف أىـ معوقات التنمية المينية 2.20حسابي )
وجاءت في  لممعمميف،بالجامعات ىو ضعؼ توفير البرامج التدريبية اإللكترونية  لممعمميف

 المعمـ مف يتطمب الذي التدريسي العبء والتي تنص عمى " زيادة( 1المرتبة الثانية الفقرة )
( بدرجة انطباؽ مرتفعة، ويؤكد ذلؾ أف العبء التدريسي 2.29بو" بمتوسط حسابي ) القياـ

حيث إنو يمتـز بأداء بعض المياـ التي تيدر وقتو وتعيقو عف  لممعمـيعيؽ التنمية المينية 
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 لمتدريب لممعمميف  حقيقة فرص توفير قمةي تنص عمى" ( والت3كما جاءت الفقرة ) ، التنمية
 ( بدرجة انطباؽ2.22بمتوسط حسابي )"، فى المرتبة الثالثة  الحديثة التقنيات استخداـ عمى

 .متوسطة
قبؿ وجود مقاومة مف  ( والتي تنص عمى "5خيرة الفقرة )وجاءت في المرتبة األ 

( بدرجة انطباؽ 4.23" بمتوسط حسابي )لكؿ ما ىو غير مألوؼ ومستحدث  إدارة المدرسة 
 .عف حضور البرامج التدريبية لعدـ تنوع أسػاليبيا  المعمميفعزوؼ مما يعنى ، متوسطة

 متطمبات تحقيؽ التنمية المينية اإللكترونية لممعمميف  " الرابعرابعًا: نتائج  المحور 
 الثورة الصناعية الرابعة "   في ضوء 

 هخالب ث ححقُق ألخٌوُت ألوهٌُت أإللكخزوًُت للوؼلوُي : (11صدو  )

 ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼتفٍ ضىء 

برصت 

 أالًاب  

أالًحزأف  ألزحبت

 ألوؼُ رٌ

ألوخىطظ 

 ألحظ حٍ

 ألزقن ألفقزة

 1 حىفُز ك فت أإلهك ً ث أألو بَت ألالسهت. .4.8 2.64 2 هزحفؼت

هي  صهشة ألح طا  حىأفز ق ػت كبُزة حضن ػدب 3.42 2.98 9 هخىطات

 وشبكت أإلًخزًُج حشكل هظخوز.

2 

ػول طُ ًت بورَت لضوُغ أألصهشة أإللكخزوًُت  9..4 4..2 5 هزحفؼت

 ألوىصىبة فٍ ألض هؼت.

3 

حىفُز هُشأًُت خ طت ح لخٌوُت ألوهٌُت  4.89 2.45 2 هزحفؼت

 للوؼلوُي.أإللكخزوًُت 

4 

ػلً كل ه  هى مدَذ فٍ هض    ألوؼلوُيأطالع  4.65 .2.6 8 هخىطات

 ػولهن.

5 

ػلً أطخخدأم ألخكٌىلىصُ   ألوؼلوُيحشضُغ  4.92 2.38 1 هزحفؼت

 ألحدَزت فٍ ػولهن.

6 

وحب ب  ألخبزأث  ألوؼلوُيألخؼ وى حُي  4.82 ...2 4 هزحفؼت

وألوؼلىه ث ػي كل ه  هى صدَد فٍ هض   

 .حخظظهن

. 

حىفُز ألخدرَا أاللكخزوًٍ فٍ هض الث أطخخدأم  4.68 2.83 . هزحفؼت

 ألخكٌىلىصُ  ألحدَزت وحابُق حه  فٍ ألخؼلُن.

8 

ألوك فآث ألخشضُؼُت  ألودرطتحخظض  1..4 3..2 6 هزحفؼت

للوخوُشَي فٍ هض   ألخٌوُت ألوهٌُت 

 أإللكخزوًُت.

9 

 ألوحىر للكل  4.63 2.91 هزحفؼت

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمى : 
 متطمباتمحور  أف المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطة ضمف  

عينة  أفرادإلجابات  الثورة الصناعية الرابعةفي ضوء  لممعمميف التنمية المينية اإللكترونية 



 ............................................. للمعلم السيناريوهات المقترحة لمتطلبات التنمية المهنية اإللكترونية

- 4055 - 

الدراسة حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباؽ متوسطة بم  بمتوسط حسابي 
تشجيع  ( التي تنص عمى "2حيث جاءت الفقرة )، (9.01معياري ) وبانحراؼ، (2.23)

ولى، بمتوسط حسابي في المرتبة األ " عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة في عمميـ. المعمميف
ويؤكد ذلؾ عمى أىمية التكنولوجيا الحديثة في كافة  ( بدرجة انطباؽ مرتفعة،2.09)

 .المجاالت
توفير كافة اإلمكانات االمادية " ( والتي تنص عمى1الفقرة )وجاءت في المرتبة الثانية    

، مما يؤكد عمى توفير االمكانات ( بدرجة انطباؽ مرتفعة2.22بمتوسط حسابي ) " الالزمة
 المادية لتحقيؽ التنمية المينية اإللكترونية

د مف ( والتي تنص عمى" توافر قاعة كبيرة تضـ عد4خيرة الفقرة )وجاءت في المرتبة األ   
( بدرجة انطباؽ 3.24ت بشكؿ مستمر" بمتوسط حسابي )أجيزة الحاسب وشبكة اإلنترن

وجود شبكة أجيزة و أىمية توافر القاعات الكبيرة بقدر أىمية ضعؼ متوسطة، ويعني ذلؾ 
 اإلنترنت بشكؿ مستمر.

  :التوزيع اجلغرافىالفروم باختالف متغري خامصًا : 

وؽ ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىنالؾ فر 
"تحميؿ التبايف األحادي"  ةالباحث تاستخدم التوزيع الجغرافىمتغير  اختالؼالدراسة طبقًا إلى 

(One Way ANOVA لتوضيح داللة الفروؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى )
 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي: ،  التوزيع الجغرافىمتغير  اختالؼ

  



 ............................................. للمعلم السيناريوهات المقترحة لمتطلبات التنمية المهنية اإللكترونية

- 4052 - 

( للفزو  فٍ One Way ANOVA( ًخ ئش " ححلُل ألخب َي أألم بٌ " )12 صدو  رقن )

 ألخىسَغ ألضغزأفًإص ح ث  فزأب ػٌُت  ألدرأطت طبق ً الخخالف هخغُز 

 هظدر ألخب َي ألوحىر
هضوىع 

 هزحؼ ث

هخىطظ 

 ألوزحؼ ث
 قُوت ف

ألداللت 

 أإلمظ ئُت

فً ضىء  للوؼلوُيوأقغ ألخٌوُت ألوهٌُت 

 ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼت
 2.253 2.122 حُي ألوضوىػ ث

1.13 
  

  

2..16 
  غُز بألت

  

بأخل 

 ألوضوىػ ث
1..52 2.451 

   63..1 ألوضوىع

 فً ضىء  للوؼلوُيهؼىق ث ألخٌوُت ألوهٌُت 

 ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼت

 2.382 2.931 حُي ألوضوىػ ث
2.521 

  

  

2.512* 

 بألت 

  

بأخل 

 ألوضوىػ ث
3.213 2.122 

   3.9.1 ألوضوىع

هخالب ث ححقُق ألخٌوُت ألوهٌُت  

ضىء ألزىرة فً  أإللكخزوًُت للوؼلوُي 

 ألظٌ ػُت ألزأحؼت

 2.198 2.382 حُي ألوضوىػ ث
2..12 

  

  

2.412 

  غُز بألت

  

بأخل 

 ألوضوىػ ث
4..14   2.139 

   4.981 ألوضوىع

 2.233 2.452 حُي ألوضوىػ ث ألدرصت ألكلُت
2.512 

  

  

 2.142 
 غُز بألت 

  

بأخل 

 ألوضوىػ ث
3.292 2.288 

   84..3 ألوضوىع

 فأقل 2.25*   فزو  بألت ػٌد هظخىي 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند في آراء عدـ يتضح مف خالؿ النتائج الموضحة أعاله   
جميع محاور الدراسة، ما عدا محور معوقات التنمية المينية أفراد عينة الدراسة حوؿ )

 . التوزيع الجغرافىمتغير  باختالؼ( لممعمميف التدريس فى ضوء متطمبات العصر
معوقات  حوؿ  تقدير التوزيع الجغرافىولتحديد صالح الفروؽ بيف كؿ فئتيف مف فئات 

الباحث اختبار " شيفيو" وجاءت  استخدـ ضوء متطمبات العصر التنمية المينية لممعمميف فى
 النتائج كالتالي: 

 برصت ألخىسَغ ألضغزأفً ًخ ئش أخخب ر " شُفُه "  للفزو  حُي فئ ث (13صدو  رقن )

 أإلطكٌدرَت ألق هزة طىه س ألوخىطظ ى ألخىسَغ ألضغزأفً  ألوحىر

هؼىق ث ألخٌوُت ألوهٌُت 

ضىء هخالب ث  للوؼلوُي فً

 ألؼظز

   * 2..4 422 طىه س 

  ألق هزة

325 
3.421 

 - 
 

 - -  3.512 322 أإلطكٌدرَت

 فأقل 2.25*   فزو  بألت ػٌد هظخىي 
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يتضح مف خالؿ النتائج الموضحة أعاله وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( لصالح أفراد عينة ضوء متطمبات العصر فى لممعمميفمعوقات التنمية المينية )نحو  9.95

 .  سوىاجمحافظة لصالح  التوزيع الجغرافى لمتغير  الدراسة 
 :املرحلة الدراشيةالفروم باختالف متغري شادشًا : 

لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة  
"تحميؿ التبايف األحادي"  ةالباحث الدراسية استخدمتالمرحمة متغير  اختالؼالدراسة طبقًا إلى 

(One Way ANOVA لتوضيح داللة الفروؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى )
 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي: المرحمة الدراسية ، متغير  اختالؼ

( للفزو  فٍ One Way ANOVAًخ ئش " ححلُل ألخب َي أألم بٌ " ) (14 دو  رقن )ص

 ألوزملت ألدرأطُتهخغُز  الخخالفإص ح ث  فزأب ػٌُت  ألدرأطت طبق ً 

 هظدر ألخب َي ألوحىر
هضوىع 

 هزحؼ ث

هخىطظ 

 ألوزحؼ ث
 قُوت ف

ألداللت 

 أإلمظ ئُت

وأقغ ألخٌوُت ألوهٌُت للوؼلوُي 

 فً ضىء 

 ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼت

حُي 

 ألوضوىػ ث
2..21 1.612 

2.9.1 
  

  

2.2.2 

 غُز بألت 

  

بأخل 

 ألوضوىػ ث
14.982 2..61 

   14.812 ألوضوىع

هؼىق ث ألخٌوُت ألوهٌُت 

 للوؼلوُي فً ضىء 

 ألزىرة ألظٌ ػُت ألزأحؼت 

حُي 

 ألوضوىػ ث
2.412 2.191 

2..16 
  

  

2.512 
غُز   

 بألت
  

بأخل 

 ألوضوىػ ث
6.221 2.166 

   5.912 ألوضوىع

هخالب ث ححقُق ألخٌوُت ألوهٌُت  

 أإللكخزوًُت للوؼلوُي 

ألزىرة ألظٌ ػُت ضىء فً  

 ألزأحؼت

حُي 

 ألوضوىػ ث
2.691 2.421 

1.261 
  

  

2.2.1 
غُز    

 بألت

بأخل 

 ألوضوىػ ث
6.321 2.21. 

   2.5941 ألوضوىع

حُي  ألدرصت ألكلُت

 ألوضوىػ ث
2.15. 2.159 

2..15 
 

2.285 

غُز   

 بألت

بأخل 

 ألوضوىػ ث
4.621 2.212 

   12..4 ألوضوىع

 فأقل 2.25*   فزو  بألت ػٌد هظخىي 
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند عدـ يتضح مف خالؿ النتائج الموضحة أعاله 
 المرحمة الدراسية.متغير  باختالؼ( جميع محاور الدراسةفي آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ )

 ملخص اليتائج :

 الجورة الصياعية الرابعة.يف ضوء  للنعلننيأٍنية التينية املَيية اإللهرتوىية أواًل: 

أىمية محور  المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطة ضمفأف  .1
 أفرادإلجابات  الثورة الصناعية الرابعةفي ضوء  لممعمميفالتنمية المينية اإللكترونية 

عينة الدراسة حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباؽ متوسطة بم  بمتوسط 
 ( 9.22( وبانحراؼ معياري )2.22حسابي )

 حسابي بمتوسط، األولى المرتبة في" مينتو نحو المعمـ اتجاىات تنمية"  الفقرة جاءت  .4
 .مرتفعة انطباؽ بدرجة( 5.22)

 بمتوسط" التقني المجاؿ في بالمستجدات المعمـ تزويد"  الثانية المرتبة في جاءت   .3
  .مرتفعة انطباؽ بدرجة( 2.29) حسابي

 مشكالت مف يواجو قد ما حؿ مف تمكنو جديدة بميارات المعمـ تزويد" الفقرة جاءت .2
 .(2.22)  حسابى بمتوسط الثالثة المرتبة فى" تعميمية

 حسابي بمتوسط" الزمالء خبرات عمى االطالع اتاحة"  الفقرة االخيرة المرتبة في جاءت .5
 .متوسطة انطباؽ بدرجة( 3.02)
 الرابعة الصياعية الجورة ضوء يف للنعلنني اإللهرتوىية املَيية التينية أشاليب: ثاىيًا

 محور أساليب المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطة ضمفأف  .1
 أفرادإلجابات  الثورة الصناعية الرابعةفي ضوء  لممعمميفالتنمية المينية اإللكترونية 

عينة الدراسة حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباؽ متوسطة بم  بمتوسط 
 .(9.22( وبانحراؼ معياري )2.10حسابي )

ميػارات التعمـ الذاتي" في  المعمميف" توفير برامج تدريبية تعمؿ عمى جاءت الفقرة   .4
 .( بدرجة انطباؽ مرتفعة2.22) ولى، بمتوسط حسابيالمرتبة األ 

" التواصؿ وتبادؿ الخبرات عبر مواقع التواصؿ جاءت في المرتبة الثانية الفقرة .3
  .( بدرجة انطباؽ مرتفعة2.29" بمتوسط حسابي ) Social Networksاالجتماعي
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االلكترونية والبحث عف معمومات محددة، ونقؿ  جاءت الفقرة " التجوؿ في الصفحات .2
  .( بدرجة انطباؽ متوسطة2.23بمتوسط حسابي )فى المرتبة الثالثة   " الممفات

" االطالع عمى كؿ ما ىو جديد في مجاؿ تخصصي  خيرة الفقرةجاءت في المرتبة األ .5
 .( بدرجة انطباؽ متوسطة3.30فقط." بمتوسط حسابي )

 الجورة الصياعية الرابعة "   يف ضوء  املعلننيمعوقات التينية املَيية اإللهرتوىية التى تواجُ ثالجًا: 

 محور معوقات أف المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطة ضمف .1
 أفرادإلجابات  الثورة الصناعية الرابعةفي ضوء  لممعمميف التنمية المينية اإللكترونية 

عينة الدراسة حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباؽ متوسطة بم  بمتوسط 
 .( 9.02وبانحراؼ معياري )، (2.99حسابي )

في  "لممعمميفاإللكترونية  المينية التنمية برامج ببعض المدرسة قياـ جاءت الفقرة " قمة .4
 ( بدرجة انطباؽ مرتفعة2.20ولى، بمتوسط حسابي )المرتبة األ 

 القياـ المعمـ مف يتطمب الذي التدريسي العبء " زيادةجاءت في المرتبة الثانية الفقرة  .3
 .( بدرجة انطباؽ مرتفعة2.29بو" بمتوسط حسابي )

 التقنيات استخداـ عمى لمتدريب لممعمميف  حقيقة فرص توفير كما جاءت الفقرة " قمة .2
 .( بدرجة انطباؽ متوسطة2.22بمتوسط حسابي )"، فى المرتبة الثالثة  الحديثة

لكؿ ما ىو غير  قبؿ إدارة المدرسة " وجود مقاومة مف خيرة الفقرة جاءت في المرتبة األ .5
 .( بدرجة انطباؽ متوسطة4.23مألوؼ ومستحدث " بمتوسط حسابي )

الجورة يف ضوء متطلبات حتكيل التينية املَيية اإللهرتوىية للنعلنني  " الرابعرابعًا: ىتائج  احملور 

 الصياعية الرابعة "   

 متطمباتمحور  أف المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة جاءت مرتفعة ومتوسطة ضمف .2
 أفرادإلجابات  الثورة الصناعية الرابعةفي ضوء  لممعمميف التنمية المينية اإللكترونية 

وسط عينة الدراسة حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباؽ متوسطة بم  بمت
 .(9.01وبانحراؼ معياري )، (2.23حسابي )

عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة في عمميـ." في  المعمميف" تشجيع حيث جاءت الفقرة   .2
 . ( بدرجة انطباؽ مرتفعة2.09ولى، بمتوسط حسابي )المرتبة األ 



 ............................................. للمعلم السيناريوهات المقترحة لمتطلبات التنمية المهنية اإللكترونية

- 4029 - 

بمتوسط حسابي  " توفير كافة اإلمكانات االمادية الالزمة" جاءت في المرتبة الثانية الفقرة .2
 .( بدرجة انطباؽ مرتفعة2.22)

خيرة الفقرة " توافر قاعة كبيرة تضـ عدد مف أجيزة الحاسب وشبكة جاءت في المرتبة األ .0
 . ( بدرجة انطباؽ متوسطة3.24اإلنترنت بشكؿ مستمر" بمتوسط حسابي )

 :حػػوؿ الدراسػػة عينػػة أفػػراد آراء فػػي عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـخامسػػًا 
 فػػى التػػدريس لممعممػػيف المينيػػة التنميػػة معوقػػات محػػور عػػدا مػػا، الدراسػػة محػػاور جميػػع)

 .التوزيبع الجغرافى متغير باختالؼ( العصر متطمبات ضوء
مجيع حماور وجود فروم ذات داللة إحصائية عيد يف آراء أفراد عيية الدراشة حول )عدو شادشًا: 

 الدراشية.املرحلة متغري  باختالف( الدراشة

السػػػيناريوىات المقترحػػػة لمتطمبػػػات التنميػػػة المينيػػػة اإللكترونيػػػة فػػػى ضػػػوء الثػػػورة الصػػػناعية 
 الرابعة.

ليس مف أىداؼ السيناريوىات المستقبمة لمدراسة الحالية رسـ مستقبؿ بذاتو، وال وضع     
نما يا لتمؾ السياسات لمتعامؿ مع تحدياستراتيجية أو خطة بعين ات الثورة الصناعية الرابعة، وا 

متخذى القرارات عمى اختيار المستقبؿ استراتيجيات تساعد تيدؼ تمؾ السيناريوىات إلى تقديـ 
، وذلؾ في ضوء موازنتيا بيف منافع لمتنمية المينية اإللكترونية لممعمميفاألفضؿ ليذه 

 .وتكاليؼ الصور المستقبمية 
مية إعداد المعمـ وتأىيمو وتدريبو ىي عممية مستمرة عمى أف عمالسيناريوىات  تقـو و 

ال تقتصر عمى المعارؼ والمعمومات التي اكتسبيا في مؤسسات اإلعداد فقط، بؿ تمتد طواؿ 
حياتو المينية، فالمعمـ ال يستطيع مواكبة العصر ومتغيراتو إال بتجديد معموماتو وتطوير 

يكوف التعميـ بالنسبة لممعمـ عممية نمو مياراتو وخبراتو المختمفة بشكؿ مستمر، وبذلؾ 
 فالمعمـ المبدع ىو طالب عمـ طواؿ حياتو.، مستمرة ومتواصمة

االستراتيجيات المطموبة لخروج النظـ  مف المينية اإللكترونيةاستراتيجية التنمية  وأف
التعميمية العربية مف أزمتيا واالستجابة لمتطمبات ثورة المعمومات. وقياسًا عمى ذلؾ عدت 

في مجاؿ التنمية المينية المستدامة لممعمميف ، حتى يتمكف   اإلستراتيجية واجبة التنفيذ
تعميـ والتعمـ الذاتي، ومعالجة أوجو المعمـ مف متابعة األساليب الجديدة في مجاؿ تكنولوجيا ال

القصور في برامج التدريب التقميدية النظرية مما يؤدي إلى رفع مستوى أداء المعمميف 
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عطاء نوع مف التعزيز لمراكز تدريب المعمميف حتى  وكفاياتيـ وتأكيدا لمجودة الشاممة، وا 
أساسو دراسة األداء يتسنى ليا مراجعة خطط وبرامج التدريب عمى أساس إجرائي اختباري 

 الواقعي لممعمميف.
وتتعدد السيناريوىات في أي دراسة مستقبمية جادة، وذلؾ لعدد مف األسباب لعؿ أىميا 
ما يحيط بالمستقبؿ مف غموض واحتماالت، عالوة عمى صعوبات وتعقيدات التعامؿ مع 

،ص 4912المستقبؿ، وفي األساس تصنؼ السيناريوىات إلى صنفيف ىما)محمد النوبي، 
412- 454:) 

ونقطة االنطالؽ فر ىذا السيناريو مف وضػع : Exploratory. السيناريو االستطالعي 1
ابتدائي فعمي أو مفترض، أي البػدء بالمعطيػات واالتجاىػات العامػة القائمػة فعميػًا، فػي محاولػة 
الستطالع ما يمكف أف تؤدي إليو الحػداث أو التصػرفات مػف وضػع مسػتقبمي ممكػف أو محتمػؿ 

السػػعى لبموغيػػا، وىنػػا يتػػيح  الحػػدوث، وذلػػؾ دوف التػػزاـ مسػػبؽ بصػػورة أو أىػػداؼ محػػددة يػػتـ
السػػػػػيناريو الفرصػػػػػة لعػػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػف االحتمػػػػػاالت أوالبدائؿ،وتسػػػػػمى ىػػػػػذه السػػػػػيناريوىات 

 .  Forward Scenarios بالسيناريوىات المتوجية لألماـ 
( سيناريو االتجاه العاـ المرجعػي، والػذي يفتػرض 1وتقسـ السيناريوىات االستطالعية إلى :   

( سػيناريو محتمػؿ، وىػو السػيناريو متوقػع حدوثػو مػف وضػع ابتػدائي 4، استمرار الوضع القائـ
( سيناريو ممكف، وىو سيناريو الذي ممكف توقعو بناء عمى ضػرورة ضػماف إمكانيػة 3فعميا و

 تحقيقو مف وضع ابتدائي مفترض.
ونقطة البدء هنا :Preferaple/Desired. السيناريو االستيدافي أو المرغوب فيو 2

صورة مستقبمية محددة ينبغي تحقيقها في المستقبؿ ويتـ ترجمتها إلى  مجموعة أهداؼ
متناسقة. أي أف نقطة اإلنطالؽ في ىذا السيناريو ىو وضع مستقبمي مرعوب فيو 

Desired  أو صورة مستقبمية مرجوة، أي أنو سيناريو استيدافيNormative  أو مرجو
وىات االستيدافي تعددًا كبيرًا. يمكف . ىذا ويمكف أف تتعدد السيناريAnticipatoryمتوقع 

 إننا سيناريوىات استيدافية أو سيناريوىات مرجوة متوقعة.
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 :الصيياريوٍاتميطلكات 

 مف مجموعة مف المنطمقات لعؿ مف أبرزىا:السيناريوىات  تنطمؽ
تسيـ في تطوير المعارؼ والميارات والقدرات المينية  اإللكترونيةأف التنمية المينية  -

 لممعمميف.
، لتحسيف أداء  اإللكترونيةأف تطوير التنمية المينية  - ، المعمـأمر ضروري، وشرط الـز

 جيدة. مدرسيةويتطمب ذلؾ تبني سياسات واضحة لتطويره حتى يمكف إيجاد بيئة 
تتطمب إحداث تعديالت وتغييرات في اتجاىات وسموكيات  اإللكترونيةأف التنمية المينية  -

 بما يتفؽ مع مياميـ الوظيفية. المعمميف
في تحقيؽ مستوى متميز مف الكفاءة والفعالية في  اإللكترونيةتساعد التنمية المينية  -

 القياـ بأدوارىـ الجديدة في مجتمع المعرفة.
عمى التعمـ المستمر، مما يسمح بالعمؿ المتواصؿ  اإللكترونيةتؤكد التنمية المينية  -

 .المعمميفلمبحث عف نقاط القوة والضعؼ في أداء 
عمى بناء القدرات اإلبداعية بجانب القدرات والميارات  اإللكترونيةتركز التنمية المينية  -

 .لممعمميفاإلدارية لموفاء بمتطمبات األدوار المتغيرة 
 طوير الذاتي والتخصصي.ميارات الت المعمـأىمية إكساب  -

وفيما يمػى عػرض ألىػـ السػيناريوىات المسػتقبمية لمتطمبػات التنميػة المينيػة اإللكترونيػة ،     
والمتمثمة فػى عػدد مػف اإلسػتراتيجيات ذات الػرؤى المختمفػة ، وفيمػا يمػى عػرض السػيناريوىات 

 المطروحة عمى النحو التالى:
، لكػػف الباحثػػة اعتمػػدت التقسػػيـ الػػذى يالئػػـ طبيعػػة تقسػػيمات متنوعػػة لمسػػيناريوىاتوىنػػاؾ 

 ( :0، ص 4999الدراسة ويصنؼ السيناريوىات إلى ما يمى) العيسوى . 
 استمرار الوضع الراىف.متدادى أو أى السيناريو اال:السيناريو المرجعى .1

المستقبؿ بػؿ والمزيػد مػف  وىو السيناريو األكثر احتمااًل إذا ما استمرت األوضاع الراىنة فى   
التردى والتدىور فى األوضاع والتخمؼ والرجوع إلػى الػوراء أكثػر فػأكثر وعػدـ ظيػور أى تغييػر 

 يكوف دافعًا لتطويره مما ينعكس سمبًا عمى التطوير المينى لممعمـ . يذكر أف
،  سػةمجتمػع المدر ينطمؽ السػيناريو المرجعػى مػف فرضػية اسػتمرار األوضػاع الراىنػة داخػؿ و   

ويمكػف إيضػاح الى اسػتخداـ األسػاليب التقميديػة فػى التنميػة المينيػة لممعمػـ ،  مف حيث نظرتو
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الفرضػػية السػػابقة مػػف خػػػالؿ عػػرض مجموعػػة مػػف االفتراضػػػات التػػى يقػػـو عمييػػا السػػػيناريو 
 المرجعى، وتداعياتو المحتممة باإلضافة إلى مسببات حدوثو.

 اإلصالحى .اريو ينسال  .4

ينطمؽ ىذا السيناريو مف فرضية تتمثؿ فى حدوث بعض اإلصالحات والتغيػرات المرغوبػة 
جزئيًا بشكؿ تػدريجى فػى األوضػاع الراىنػة، أى يفتػرض تحسػيف األوضػاع الراىنػة مػف تحسػيف 

     التنمية المينية اإللكترونية.وضع 

 سيناريو التحوؿ الجوىري، أي السيناريو االبتكاري:  .3
يمثؿ نقمة نوعية في حياة المجتمع، ويمثؿ الصورة المرغوب فييا، والذي ينطمؽ مػف تغييػر     

، وتحقيػػػؽ تطػػػوير السياسػػػة عامػػػة والمعمػػػـ بصػػػفى خاصػػػةجػػػذري لممشػػػكالت الراىنػػػة لمتعمػػػيـ 
فػي جميػع  التعمػيـ بكؿ أبعادىا ويحتوي عمي منظومة مف األفكار الجديدة الجذرية في التعميمية

دور التنميػة المينيػة اإللكترونيػة فػى عكس إيجابيًا عمى منظومػة التعمػيـ لتفعيػؿ جوانبو، مما ين
 .ظؿ الثورة الصناعية الرابعة 

 
 وفيما يمى تفصيؿ كؿ سيناريو عمى حده : 

 السيناريو المرجعى )السيناريو االمتدادى(:  .1

فػي حالػة عػدـ األخػذ  التنميػة المينيػة إف تصور ىذا السػيناريو جػاء نتيجػة اسػتقراء واقػع     
وىػػػو يمثػػػؿ وضػػػعًا ، بمنجػػػزات الثػػػورة الصػػػناعية الرابعػػػة وانعكاسػػػيا عمػػػى السياسػػػة التعميميػػػة

التنميػة المينيػة متشائمًا، حيث يسػود اإلحسػاس بفقػداف األمػؿ فػي تحقيػؽ أي تقػدـ أو تغييػر ب
 اإللكترونية لممعمـ.

  :االفتراضات األساسية 
يسػتند إلييػا السػيناريو المرجعػى، والتػى تشػير السػتمرار  ىناؾ مجموعة مف االفتراضات التػى  

ىػذا  ويقػود مػف حيػث نقػاط القػوة والضػعؼ لمتنميػة المينيػة اإللكترونيػة لممعمػـ الوضع الػراىف 
 االستقراء لطرح الفرضيات التالية:

 ، وتفاقـ مشكالتيا .وضاع التنمية المينية أاستمرار  -

 كامتداد طبيعي لمماضي.تجري أحداث ىذا السيناريو ومشاىده  -

 .بما يتناسب ومتطمبات مينتو المعمـكفايات ضعؼ  -
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 .ما يستجد مف مناىج وطرائؽ تدريس وتقنيات تعميـالمعمـ  مواكبة  -
 بميارات جديدة تمكنو مف حؿ ما قد يواجو مف مشكالت تعميمية المعمـ امتالؾ -
 .األجنبية المغات في لممعمميف التدريبية الدورات عقد قمة -

استمرار تردي األوضاع الخاصة بالتنمية المينية  واستمرار تفاقـ المشكالت الحالية كما  -
 ىي دوف حموؿ ناجزة.

 تداعيات السيناريو المرجعى االمتدادى : 

ىناؾ مجموعة مػف التػداعيات المترتبػة عمػى أىػـ االفتراضػات التػى يسػتند إلييػا السػيناريو 
 المرجعى وتشمؿ ىذه التداعيات ما يمى :

اسػػتمرار ضػػػعؼ تطبيػػػؽ منجػػزات الثػػػورة الصػػػناعية الرابعػػة والتنميػػػة المينيػػػة اإللكترونيػػػة  -
 لممعمميف كما ىي ، مع توقع التردي.

التنميػػػػة المينيػػػػة فادة الشػػػػكمية مػػػػف التطػػػػورات التكنولوجيػػػػة فػػػػي دعػػػػـ ممارسػػػػات تالسػػػػا -
 اإللكترونية 

 تكار.عمى األوضاع الراىنة ومقاومتيـ لمتغيير واالب المعمميفحفاظ   -

ستدامة عػدـ إدراؾ أىميػة تطبيػؽ منجػزات الثػورة الصػناعية الرابعػة وتكػاثر العقبػات وعػدـ ا -
 .التنمية المينية اإللكترونيةإتاحة 

والطػػالب بمميػػزات  التنميػػة المينيػػة اإللكترونيػػة فػػى ظػػؿ  المعممػػيفاسػػتمرار ضػػعؼ توعيػػة  -
 الثورة الصناعية الرابعة.

 وبقاء الوضع كما ىو عميو. التنمية المينية تطبيؽعدـ  -
في استخداـ التكنولوجيا وتخمفيػا وقصػور الواقػع التعميمػي عػف  المعمميفانخفاض مستوى  -

 تمبية متطمباتو.

 :وصؼ مشاىد السيناريو االمتدادي 
 وزرات التربيػة والتعمػيـ سياسػات عناصػر عمػى تركػز مشػاىد مجموعػة السيناريو ىذا يفترض  

الرابعػػة وعالقتيػػا بالتنميػػة المينيػػة  الصػػناعية الثػػورة بمنجػػزات األخػػذ عػػدـ حالػػة فػػي، بمصػػر
 :التالي النحو عمى المشاىد تمؾ تصور ويمكف، اإللكترونية

 سياسات عممية التعميـ والتعمـ: .1
 .كاف مما أفضؿ باإلمكاف ليس أنو عمى اعتماداً  تغيير دوف ىى كما السياسات تظؿ -
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 غير ممـ بالمتغيرات المحمية والعالمية المحيطة بو. معمـ -
 سمبية الطالب واالعتماد عمى الحفظ والتمقيف كوسمية لمحصوؿ عمى أعمى الدرجات. -

 :سياسات األخذ بالمنجزات التكنولوجية  .4
 تظؿ البنية التحتية غير المتطورة لممدارس المصرية. -

 ت المعمـ.يظؿ استخداـ التكنولوجيا جزئيًا وفقًا الىتماما  -

 تظؿ المعامؿ ضعيفو المستوي ال ترتقى لتحقيؽ التنمية المينية اإللكترونية . -

 تظؿ البيئة التعميمية شاقة ومعيقة وغير داعمة لونجاز التكنولوجى.  -

عدـ  نتجية التنمية المينية اإللكترونية لممعمـىذا السيناريو لو انعكاسات سمبية عمي واقع 
 تحقيؽ التقدـ أو األخذ بمنجزات الثورة الصناعية الرابعة.

 السيناريو الثانى: )السيناريو اإلصالحى(
ينطمؽ ىذا السيناريو مػف فرضػية تتمثػؿ فػى حػدوث بعػض اإلصػالحات والتغيػرات المرغوبػة     

ف جزئيًا بشكؿ تػدريجى فػى األوضػاع الراىنػة، أى يفتػرض تحسػيف األوضػاع الراىنػة مػف تحسػي
ومف ىذا المنطمؽ يمكف إيضاح الفرضية السابقة مػف خػالؿ وضع التنمية المينية اإللكترونية، 

عػػرض لمجموعػػة مػػف االفتراضػػات التػػى يقػػـو عمييػػا السػػيناريو اإلصػػالحي وتداعياتػػو المحتممػػة 
 باإلضافة إلى مسببات حدوثو.

 :االفتراضات األساسية 
يستند إلييػا السػيناريو اإلصػالحي، والتػى تشػير إلػى  ىناؾ مجموعة مف االفتراضات التى

لمتنميػػة المينيػػة  اإللكترونيػػة فػػى ظػػؿ الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة وىػػى تحسػػيف الوضػػع الػػراىف 
 كالتالي:

إصػػدار قػػوانيف وتشػػريعات مناسػػبة تمػػـز المعممػػيف بمواصػػمة النمػػو المينػػي طػػواؿ حيػػاتيـ  -
 ة لمبيئة التعميمية ولمتكيؼ مع المستجدات.المينية لتمكينيـ مف مواجية الظروؼ المتغير 

بػوزارة التربيػة والتعمػيـ تقػـو عمػى أسػس اإللكترونية وضع سياسة واضحة لمتنمية المينية  -
عممية سميمة وواضحة، وأف تكوف عمميػة التػدريب عمميػة مسػتمرة لرفػع المسػتوى العممػي 

 والتعرؼ عمى المستجدات والتدريب عمييا أوؿ بأوؿ.
 يناريو اإلصالحى :تداعيات الس 
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ىناؾ مجموعة مػف التػداعيات المترتبػة عمػى أىػـ االفتراضػات التػى يسػتند إلييػا السػيناريو 
 ما يمى : اإلصالحى وتشمؿ ىذه التداعيات

 االىتماـ بالتنمية اإللكترونية لممعمـ والعمؿ عمى حؿ مشكالتيا . -

، التنميػة المينيػة اإللكترونيػةلتطبيػؽ انتقاء بعض المدارس لتكوف بمثابة مدارس تجريبية  -
 يتـ مف خالليا تطبيؽ برامج التدريب بفاعمية وبشكؿ منظـ ومدروس.

 اإللكترونية . إنشاء مراكز لمتنمية المينية  -
التي تركز عمى تنمية ميارات التفكيػر العممػي  اإللكترونية االىتماـ بتوفير البرامج التدريبية -

 لمحقائؽ والمفاىيـ العممية.القائـ عمى النقد والتحميؿ والتفسير 
ومراعاة تكامميػػػا، اإللكترونيػػػةاالىتمػػػاـ بتنػػػوع أسػػػاليب وأنشػػػطة وبػػػرامج التنميػػػة المينيػػػة  -

واالستفادة مف جميع الوسػائؿ واألسػاليب التكنولوجيػة المتاحػة، مػع مراعػاة ارتبػاط البػرامج 
 بتخصصات المعمميف.

  اإلصالحىوصؼ مشاىد السيناريو: 
بالتنميػة لكى يػتـ تنفيػذ ىػذا السػيناريو يجػب حشػد جميػع الجيػود الممكنػة لزيػادة االىتمػاـ     

، ودعػػػوة المسػػػئوليف التيا الحاليػػػة والمسػػتقبمية وحػػػؿ مشػػك، ، واإليمػػاف المينيػػة اإللكترونيػػػة 
 لتطبيقيا .، سعيًا أىيمتيابالمؤسسات التعميمية لمتعرؼ عمى 

ت بإعداد السيناريو اإلبػداعي الػذى يسػتند لحػدوث ومف المنطمؽ المستقبمى لمدراسة قام 
، وبػذلؾ ينظػر التنميػة المينيػة اإللكترونيػة نوع مف التحوالت الجذرية كميًا وكيفيًا فى منظومػة 

 إليو عمى أنو سيناريو استيدافي ينطمؽ مف مجموعة أىداؼ ينبغى تحقيقيا فى المستقبؿ.
 : السيناريو االبتكارى(التحوؿ الجذرى) السيناريو الثالث:

يعتمػػد ىػػذا السػػيناريو عمػػى فكػػرة رئيسػػة مؤداىػػا القفػػزة النوعيػػة اليائمػػة غيػػر المتوقعػػة عمػػى    
 الواقع الحالى إلى مستقبؿ أكثر إشراقًا ورفاىية وتقدمًا، وىو يمثؿ الوضع المرغوب فيو.

، أى التنميػة المينيػة اإللكترونيػة ينطبؽ ىذا السيناريو مف فرضػية حػدوث تطػور بػارز فػى و   
وزيػػادة االىتمػػاـ بتطبيػػؽ التنميػػة المينيػػة يفتػػرض تغيػػر األوضػػاع الراىنػػة تغيػػرًا جػػذريًا)مثالى(، 

 اإللكترونية فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة .
 :االفتراضات األساسية 
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تشػير إلػى ىناؾ مجموعة مػف االفتراضػات التػى يسػتند إلييػا السػيناريو االبتكػارى، والتػى 
، ىػػى لمتنميػػة المينيػػة اإللكترونيػػةمجموعػػة مػػف اآلليػػات، تسػػاعد عمػػى تغيػػر الوضػػع الػػراىف 

 كالتالى:
أف التعمػػيـ فػػى  مصػػر سػػتقفز فقػػزات غيػػر مسػػبوقة وغيػػر متوقعػػة  فػػى مجػػاؿ التكنولوجيػػا  -

 عمى األصعدة كافة .

 .الدولية المدارس مع المساواة قدـ عمى ذكية مدارس إلى الحكومية المدارس ستتحوؿ -

أنو ستكوف ىنػاؾ منظومػة إلكترونيػة كاممػة متصػمة باإلنترنػت تعمػؿ مػف خالليػا المػدارس  -
 المصرية وتتواصؿ لحظيًا مع متخذي القرار وصانعي السياسات.

 سيكوف ىناؾ دور محوري لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في المستقبؿ القريب. -

 تداعيات السيناريو اإلبتكارى : 

 السيناريو إلييا يستند التى االفتراضات أىـ عمى المترتبة التداعيات مف مجموعة ىناؾ
 : يمى ما التداعيات ىذه وتشمؿ االبتكارى

 سيتصبح مصر مف الدوؿ المتقدمة في غضوف سنوات قميمة. -

 ستتحوؿ بيئة التعميـ إلى بيئة إلكترونية ذكية . -

تطػػوير المنظومػػة التعميميػػة وتػػوفير اإلمكانػػات سػػتكوف ىنػػاؾ سياسػػة ماليػػة حكيمػػة تراعػػي  -
 التكنولوجية .

 التحوؿ الجذرى: السيناريو االبتكارى(وصؼ مشاىد سيناريو التحوؿ( 

 سياسات عممية التعميـ والتعمـ .1

سػتكوف ىنػػاؾ طفػػرة برامجيػػة وعمػػى مسػػتوي تعمػػـ البرمجػػة، ممػػا سػػيعجؿ بػػدخوؿ المعممػػيف  -
إلػػى الثػػورة الصػػناعية الرابعػػة وسيسػػاعدىـ عمػػى ابتكػػار كثيػػر مػػف التكنولوجيػػات الحديثػػة 

 والتطوير المينى لدييـ.

 ستكوف المدارس كميا متصمة باإلنترنت ولكؿ معمـ صفحتو واستخداماتو الخاصة. -

 .التعميمية واأللعاب  المشروعات عمى التعميمية ميةالعم ستقـو -

 سياسات األخذ بالمنجزات التكنولوجية: .4
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سيتـ تكامػؿ المػوارد وذلػؾ عيػر منصػة إلكترونيػة توضػح المعامػؿ الفارغػة وقاعػات الػدرس  -
المدرسػة وعػدـ الممتمئة والكتب الدراسية القابمػة لالسػتعارة وسػيتيح ذلػؾ الػتحكـ فػي مػوارد 

 التغافؿ عنيا.ىدرىا أو 

ستشػػيد المرحمػػػة القادمػػػة بروتوكػػػوالت تعػػػاوف مػػع شػػػركات دوليػػػة متخصصػػػة فػػػي مجػػػاؿ  -
 لممعمميف.البرمجيات لعقد ورش عمؿ ودورات تدريبية 

تحقيػػؽ ومجمػػؿ القػػوؿ إف السػػيناريو االمتػػدادي يصػػعب تبنيػػو نظػػرًا ألنػػو لػػف يسػػاىـ فػػي     
يعمػػؿ عمػػى  فيػػو اإلصػػالحى، أمػػا سػػيناريو عمػػى النحػػو المطمػػوب  التنميػػة المينيػػة اإللكترونيػػة

أى  حػػدوث بعػػض اإلصػػالحات والتغيػػرات المرغوبػػة جزئيػػًا بشػػكؿ تػػدريجى فػػى األوضػػاع الراىنػػة
، أمػا سػيناريو  يفترض تحسيف األوضاع الراىنة مف تحسيف وضع التنمية المينيػة اإللكترونيػة

فزات النوعيػة غيػر المسػبوقة التػي التحوؿ الجذري فيو ذلؾ الذي تتبناه الباحثة نظرًا ألىمية الق
تتطمبيػػػا المرحمػػػة، وىػػػو يمثػػػؿ الوضػػػع المبتكػػػر المرغػػػوب فيػػػو، عمػػػى الػػػرغـ مػػػف الصػػػعوبات 

   .والتحديات الكامنة في ىذا السيناريو
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