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 ملدص البخح : 

التطوير المينى خصائص العصر الرقمي، ودواعي األخذ بيا في مجاؿ التعرؼ عمى ىدفت    
 ، والكشؼبمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى مصادر التطوير الميني لممعمميف لممعمميف، و 

، واستخدـ البحث المنيج الوصفى ،  فى ظؿ العصر الرقمىتحديات التطوير الميني لممعمميف 
فى ظؿ العصر الرقمى تحديد واقع تحديات التطوير المينى لممعمميف واستخدـ البحث استبياف ل

فى محافظة ليث  بمدارس تطويرالمعمميف والمعممات  عمى عينة مفطبؽ  بمددارس التطوير
 .ىػ4114مف العاـ الدراسي  األوؿخالؿ الفصؿ الدراسي 

 وتوصلت البخح إىل : 

فى  أنو لـ يحصؿ أي مصدر عمى درجة عالية جدًا في مساىمتو كمصدر لمتطوير الميني .4
الميني لممعمميف ، بؿ إف مدى مساىمة المصادر في التطور ظؿ العصر الرقمى 

والمعممات تراوحت ما بيف العالية والمنخفضة جدِّا. في حيف أعمى متوسط كاف " التواصؿ 
(، وقد حازت 7,41المباشر مع المعمميف داخؿ المدرسة، حيث بمغ المتوسط ليذه الفقرة )

رىا الفقرة " المؤسسات والجمعيات والعممية والتربوية "ورش العمؿ والمقاءات والتدريب وغي
 (.4,11التي تنطمؽ مف المؤسسات والجمعيات العممية المتخصصة" عمى أقؿ متوسط )

بمدارس ىناؾ العديد التى تؤثر عمى التطوير المعنى لممعمميف فى ظؿ العصر الرقمى  .3
تعارض أنشطة التطور الميني مع وقت الدواـ و كثرة األعباء الوظيفية، ومنيا :)  تطوير

والواجبات العائمية، محدودية أنشطة التطور الميني  كثرة المسؤولياتو الرسمي، 
 (.المتاحة

 يتحديات التطوير المينواقع سبؿ  في تقدير عينة البحث إحصائياً تأثير داؿ عدـ وجود  .7
والمؤىؿ الدراسى  تعزى لمتغيري الجنس  بمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى لممعمميف 

 وسنوات الخبرة
 العممية والمؤتمرات النقاش حمقات في والمعممات المعمميف ردو  بتفعيؿ البحث أوصى كما   
نشاء المعمميف، تخص التي فى ظؿ العصر  المعمميف احتياجات عمى مبنية تدريبية برامج وا 

نشاء جياز إداري مستقؿ لمتنمية المينية اإللكترونية ، و  الرقمى يكوف مسؤواًل عف  لممعمميفا 
 . رسـ السياسة العامة لمتدريب اإللكتروني
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 .التحديات -العصر الرقمى  -المعمميف  -الكممات المفتاحية: التطوير المينى
Abstract of the Research: 

The aim of the  Research is to Identify the characteristics of the digital 

age, and the reasons for brotherhood in the field of profession 

development for teachers, and the development factory for teachers in the 

shadow of the era under the age of development schools index on a sample 

of teachers in development schools in Laith province during the first 

semester of the academic year 1441. 

The research used a descriptive approach, and the research used a 

questionnaire to determine the reality of the challenges of professional 

development of teachers in the digital age development schools according 

to a sample of teachers in development schools (secondary and primary) 

during the first semester of the academic year 1441 

The research revealed that: 

1. No source has received a very high degree in its contribution as a 

source of professional development, but the extent to which the sources 

contributed to the professional development of teachers ranged from 

very high to very low. While the highest mean was "Colleagues: direct 

communication with teachers within the school, where the mean of this 

statement was (3, 84), and the means of the statement" Private 

Institutions" offered or supervised or financed by banks, companies 

..." was (1,64). 

2. There are many that affect the meaningful development of teachers in 

the digital age of development schools, including: (a large number of 

job burdens, and the incompatibility of professional development 

activities with official working time, the proliferation of responsibilities 

and family duties, limited professional development activities 

available). 

3. The absence of a statistically significant impact on the estimation of the 

research sample and the reality of the ways of the challenges of 

professional development of teachers in the digital age in development 
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schools attributed to the variables of sex and academic qualification 

and years of experience 

The Research also recommended activating the role of teachers in 

seminars and scientific conferences concerning teachers, and The 

establishment of training programs based on the needs of teachers in the 

digital age, and the establishment of an independent administrative 

apparatus for the professional development of teachers that is responsible 

for formulating the general policy of e-training 

Keywords: Professional Development- Professional Development 

Challenges- Digital Age 
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 املكدمة :

إف العصب األساسي إلحداث التطوير المنشود في التعميـ ىو تطوير إعداد المعمـ وتأىيمو    
 ،وتدريبو، فيو األداة التي تنقذ فمسفة ورؤى وأىداؼ التربية والتعميـ في أي مجتمع إنساني
 ،وتدرؾ المنظمات التربوية والدوؿ بصفة عامة األىمية الكبيرة لمتطوير الميني لممعمميف

ويحدونا في السمطنة توجيو حضرة جاللة سمطاف البالد قابوس بف سعيد المعظـ حفظو اهلل 
بأننا نولي التعميـ جؿ اىتمامنا ونسعى لتطويره وتحسينو ورفع مستواه وتحديث  ورعاه:

ثرائيا وتكييفيا مع عالـ دائـ التغير، انطالقا مف األىمية التي تولييا المعارؼ وتعميق يا وا 
السمطنة لتنمية الموارد البشرية، وترسيخ منيج التفكير العممي وتكويف أجياؿ متعممة تشارؾ 

 .في عممية التنمية وتتعامؿ مع المتغيرات والمستجدات المحمية والعالمية بكؿ كفاءة واقتدار
المعمـ المدخؿ األساسى إلصالح وتطوير العممية التعميمية؛ ألنو يمثؿ الركيزة يعد     

األساسية، والعامؿ الرئيسى الذي يتوقؼ عميو نجاحيا وبموغ غاياتيا، كما يعد أىـ عناصر 
مدخالت العممية التعميمية وأخطرىا أثرًا عمى تعميـ الطالب، والمعمـ وىو يواجو مطالب التغيير، 

سريع، واالنفجار المعرفي والعممي والتكنولوجي، والحراؾ االجتماعي في عالمنا والتطوير ال
المعاصر، تزداد حاجتو إلى تنمية مينية وتعميـ مستمر تمكنو مف مالحقة الجديد في ميداف 
عممو، حيث أصبح مف الضروري أف يحافظ المعمـ عمى مستوى متجدد مف المعمومات 

ي طرؽ التعميـ وتقنياتو، لذا يكوف التعميـ بالنسبة لممعمـ والميارات واالتجاىات الحديثة ف
فالتنمية المينية لممعمميف حاجة ضرورية وممحة لممعمـ عمى  ، عممية نمو مستمرة ومتواصمة

ـ، ص 3003الموجى ، )امتداد عمره المينى، وقمب أى جيد يبذؿ إلصالح أى نظاـ تعميمى
45 ). 
المعمـ عمى مستوى متجدد مف المعمومات والميارات يث أصبح مف الضروري أف يحافظ ح   

يثة في طرؽ التعميـ وتقنياتو، لذا يكوف التعميـ بالنسبة لممعمـ عممية نمو حواالتجاىات الحد
فالتنمية المينية لممعمميف حاجة ضرورية وممحة لممعمـ عمى امتداد عمره  ،مستمرة ومتواصؿ

 تعميمىالمينى، وقمب أى جيد يبذؿ إلصالح أى نظاـ 
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( أف كؿ يوـ يمر عمى المعمـ يعد مف أياـ التنمية Tienker,2007,p24يؤكد تينكر)ف    
فقد ، دة مف المواقؼ والخبرات اليوميةالمينية إذا كاف يشغؿ تفكيره التطور الميني واالستفا

ـ بنتيجة أف المعمميف يدرسوف ما ال 4547جاء تقرير "أمة في خطر" األمريكي في عاـ 
( أنو بالرغـ مف الجيود التي تبذليا 3001يؤكد)كامؿ، ، كما (Guskey ،2017) يعمموف!

كثير مف الدوؿ في إعداد الخطط والبرامج لتطوير المعمميف مينّيا إال أف الدافعية الداخمية 
والفعالية الذاتية لممعمميف ىي أساس نجاح أي جيود مبذولة في تطورىـ الميني واستشعارىـ 

سيف ممارساتيـ المينية وتطويرىا سواء توفر ليـ ذلؾ مف خالؿ مدارسيـ بأىمية مواصمة تح
 ومناطقيـ التعميمية أو بما يتاح ليـ مف برامج تطوير ذاتية وغيرىا.

يحظى باىتماـ الدوؿ العربية أيضا؛ حيث  مينياً ولقد أصبح االىتماـ بالمعمميف وتطويرىـ     
أكدت توصيات المقاء السنوي الثالث عشر لمجمعية السعودية لمعمـو التربوية والنفسية "إعداد 

( عمى االىتماـ بالمعمـ وتطويره مينّيا 3001المعمـ وتطويره في ضوء المتغيرات المعاصرة" )
أكدت توصيات المؤتمر السابع لوزراء  وتشجيعو عمى األخذ بمبدأ التعميـ مدى الحياة، كما

التربية والتعميـ العرب الذي جاء بعنواف "التعميـ ما بعد األساسي )الثانوي( وتطويره في 
( عمى ضرورة االرتقاء بواقع المعمـ العربي وتنميتو مينيِّا. كما أشارت توصيات 3040)

يف الكويتية بعنواف "اإلعداد المؤتمر التربوي التاسع والثالثيف الذي أقامتو جمعية المعمم
عمى ضرورة انخراط المعمـ في برامج التدريب، ودعـ  3040األمثؿ... لمعمـ المستقبؿ" 

وتطوير برامج التدريب عمى رأس العمؿ لجميع المعمميف في مجاؿ استخداـ الحاسب اآللي 
تمرة والمراجعة والتقنيات الجديدة والمتطورة في التعميـ. كما أكد عمى ضرورة المتابعة المس

 ألساليب التدريب الفعاؿ وربطيا بالواقع التعميمي والتكنولوجي والتقنيات الحديثة المتطورة.
وفي المممكة العربية السعودية تولي سياسة التعميـ التدريب التربوي أىمية بالغة باعتباره     

ف تعطي عناية عمى الجيات المختصة أوأكدت دعامة مف دعائـ التطور الميني لممعمميف؛ 
كافية لمدورات التدريبية والتجديدية لترسيخ الخبرات وكسب المعمومات والميارات الجديدة 

( وقد بذلت وزارة التعميـ في المممكة العربية السعودية 53 ص ،4131)الكثيري والنصار، 
عدادىـ، وتييئة  عمى مدى السنوات الماضية جيودا كبيرة ومكثفة في تدريب المعمميف وا 

لظروؼ والتسييالت لذلؾ، وأعدت الخطط والبرامج الالزمة لالرتقاء بمستوى أداء المعمـ ا
 الميني والتربوي.
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باتت التكنولوجيا في ظؿ العصر الرقمي تغزو جميع جوانب الحياة، وتييمف عمى أنماط كما   
الحديثة  المعيشة، ووسائؿ العمؿ والتعميـ، وسبؿ التعارؼ والتواصؿ، وتتيح ىذه التكنولوجيا

فرًصا جديدة ال تعد وال تحصى لتحسيف ظروؼ الحياة، كما يمكف أف تؤدي إلى تيميش أولئؾ 
 .الذيف ال يممكوف الميارات األساسية الالزمة الستخداميا واإلنتفاع بيا

حيث تتوقؼ قدرة الدوؿ في تحقيؽ التقدـ عمى مدى قدرتيا عمى إيجاد التغييرات الالزمة    
التصاعدية، وعمى نوعية استجاباتيا لمتغييرات الخارجية التي تيب عمييا مف لتطوير حركتيا 

جيات أخرى، لذلؾ فإف األمـ التي ال تستجيب لمتغيير تحكـ عمى نفسيا بالتخمؼ عف ركب 
نقراضيا بدأ عندما عجزت عف تغيير واقعيا إستجابة  الحضارة؛ فانحطاط أغمب الحضارات وا 

 (44ـ، 3043اإلنسانية المتصاعدة )سالـ،  لممستجدات التي واكبت الحركة
وقد انعكس العصر الرقمي عمى مؤسسات التعميـ فتأثرت المدارس بما حدث مف تغييرات      

مصاحبة لمعصر الرقمي، وظيرت مصطمحات جديدة لممدارس مثؿ المدرسة الذكية، والمدرسة 
تروني سوؼ يفرض نفسو عمى اإلفتراضية، وتشير التوجيات المستقبمية إلى أف التعميـ اإللك

األنظمة التعميمية بحيث ستصبح المدرسة ىي مصدًرا لمتعمـ وليست مكاًنا لو، وىو ما يشير 
 .  إلى حدوث تغييرات جوىرية في عممية التعميـ

فى ظؿ العصر تحديات التطوير الميني  سبؿ مواجيةويركز البحث الحالى عمى دراسة    
صادر التطوير الميني الممارسة فعمًيا في الميداف، ِلُتوَضع ، ورصد مالرقمى بمدارس التوير

أماـ المسئوليف والمخططيف لبرامج التطوير الميني لالستفادة منيا، والكشؼ عف اىـ 
 .لممعمميف يتقؼ عائقًا أماـ التطوير المين يالتحديات الت

 مشهلة البخح 
عمى الرغـ مف الجيود التي تبذليا وزارة التعميـ في التطوير الميني لممعمميف مف خالؿ        

نشاء مراكز التطوير الميني في المناطؽ والمحافظات إال أف بعض الدراسات أشارت  تطوير وا 
إلى أف التطوير الميني بوضعو الحالي التقميدي يعاني الكثير مف الصعوبات والمشاكؿ والتي 

يا "تعذر استيعاب األعداد المطموب تدريبيا مف المعمميف وندرة الكفاءات المتخصصة في من
مجاؿ تدريب المعمميف وعدـ اختيار الوقت المناسب لتنفيذ بعض البرامج التدريبية" )رواس، 

ف وجدت فيي ال ترقى 441، ص75ـ، ص3004 ( وكذلؾ افتقار البرامج التدريبية لمفاعمية وا 
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( 10ـ، ص 3007( وفي دراسة )السنبؿ،370ـ، ص 3001ؿ" )الذيابي،لممستوى المأمو
أشار إلى أف تدريب المعمميف والمعممات أثناء الخدمة ال يزاؿ دوف مستوى الطموحات إذ إف و 

قمة مف المعمميف يحظوف بنوع مف التدريب بيف سنوات متباعدة تمتد في كثير مف الحاالت 
قنوات تدريب المعمميف وأشار أيضًا إلى أف الطرؽ  أكثر مف العقد والعقديف بسبب محدودية

 التقميدية في تدريب المعمميف والمعممات في ظؿ أعدادىـ الكبيرة لف تحقؽ األىداؼ المطموبة.
فى ظؿ  ونظرًا لوجود العديد مف التحديات التي تواجو برامج التطوير الميني لممعمميف    

أف السبيؿ إلى التغمب عمى  ير الميني ترى الباحثعديدة لمتطو ، ومع المميزات الالعصر الرقمى
ىذه الصعوبات وعمى جوانب الضعؼ قد يكوف مف خالؿ تبني وتفعيؿ مداخؿ تدريبية 
وتطويرية متنوعة ومبتكرة تواكب التغيرات العممية والتقنية ويأتي في مقدمة ىذه األساليب 

ومنيا دراسة )كعكي ، ذاتي، وقد توصمت عدد مف الدراساتأسموب التطوير الميني ال
ـ( ودراسة )آؿ 3004ـ( ودراسة )غالب وعالـ، 3043ـ( ودراسة )نصر وعمي، 3043وزعة،
ـ( توصمت في مجمميا إلى أف التطوير الميني 3001ـ( ودراسة )الحربي، 3003زاىر، 

بأنماطو المتعددة يعتبر مف أىـ أساليب التطوير الميني لممعمميف في التعميـ العاـ والتعميـ 
الجامعي، وأوصت بعض ىذه الدراسات بتبني مدخؿ التطوير الميني الذاتي كآلية مف آليات 

 .االرتقاء بجودة التنمية المينية
ؿ عدد مف البحوث والدراسات التي أقيمت في مجاؿ      إلى  التعميـىذا باإلضافة إلى توصُّ

تحصيؿ طالبو مثؿ وجود عالقة قوية بيف مدى تمكف المعمـ وجودة تدريسو وبيف مستوى 
 (.Kirkpatrick ،2018(؛ وكير كباترؾ )Thomas ،2015دراسة كؿ مف: ثوماس )

أف تبنى برامج تدريبيـ في أثناء الخدمة عمى لممعمميف رتقاء بالتطور الميني يتطمب اإل و    
دراسة واقع التطور الميني لممعمـ بوصفو العامؿ المؤثر في فاعمية برامج التدريب وجودتيا، 

( بأف التقويـ المستمر لعمميات التنمية بأساليب 3043) النحاسومف ذلؾ ما أكدتو دراسة 
جراءات دقيقة وعممية مف عمميات الحفز عم ى التطور الميني لممعمـ، كما أوصت موضوعية وا 

( عمى أىمية دراسة واقع التطور الميني لممعمـ وتدريبو أثناء الخدمة 3043دراسة جامؿ )
، ودراسة )زايد ،  (3044، ودراسة )أحمد ، (3043) العبد الكريـومعوقاتو. وأوصت دراسة 

 . التطوير المينى لممعمميفبإجراء دراسات عممية تتناوؿ واقع ( 3045
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وقد أصبح أسموب التطوير الميني مف األساليب الفاعمة والمؤثرة في تحسيف وتطوير      
أداء العامميف في معظـ المؤسسات التعميمية والتربوية، وكذلؾ نتيجة لعدـ احتواء البرامج 
التدريبية التي تقدميا مراكز التدريب التربوي بإدارات التعميـ بالمناطؽ والمحافظات عمى 

سبؿ " ى ث الحالى تتبمور في التعرؼ عمالتدرب عمى ميارات التطوير فإف مشكمة البح
فى محافظة  بمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى لممعمميف  يتحديات التطوير المينمواجية 

 "ليث 
 يتحديات التطوير المينوقد تـ تحديد مشكمة البحث في السؤاؿ التالي:ما واقع  

 "فى محافظة ليث  بمدارس تطويرالرقمى  فى ظؿ العصر لممعمميف 
 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:

 ؟التطوير المينى لممعمميف خصائص العصر الرقمي، وما دواعي األخذ بيا في مجاؿ  .4
 ؟ بمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى ما مصادر التطوير الميني لممعمميف  .3
 مف وجية نظرىـ؟ العصر الرقمىفى ظؿ ما تحديات التطوير الميني لممعمميف  .7
في تقدير عينة البحث لتحديات التطوير الميني تعزى  إحصائياً ىؿ ىناؾ تأثير داؿ  .1

 ؟والمؤىؿ سنوات الخبرةلمتغيري الجنس 
 أٍداف البخح

 ييدؼ البحث الحالي إلى:
التطوير المينى  خصائص العصر الرقمي، ودواعي األخذ بيا في مجاؿ التعرؼ عمى  .4

 لممعمميف.
 .بمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى مصادر التطوير الميني لممعمميف  التعرؼ .3
 . فى ظؿ العصر الرقمىتحديات التطوير الميني لممعمميف  الكشؼ .7
في تقدير عينة البحث لتحديات التطوير الميني تعزى  إحصائياً تأثير داؿ  الكشؼ عف .1

 والمؤىؿ سنوات الخبرة. لمتغيري الجنس 
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 أٍنية البخح:
 تنبثؽ أىمية البحث مما يمي:

أضحت الثورة الرقمية أداة ووسيمة ميمة لإلنساف أينما حؿ وارتحؿ، وفي ظميا أصبح  .4
، ويمكف لو أف ينيؿ مف خالليا كؿ ما ىو خارجي، وفي اً المجتمع أكثر إنفتاًحا وتحرر 

 .كثير مف األحياف يتعارض مع عاداتو وتقاليده
د سموكيات وقيـ المجتمعات، ومف ثـ يصبح معمـ يشيد العصر الرقمي صراع ثقافي ييد .3

بمجتمعيـ، وتوضيح القيـ مف الرخيص ليـ مما  الطالبمطالًبا بدوره في تعميؽ شعور 
 .يبث عبر وسائؿ اإلعالـ واألدوات التكنولوجية المختمفة

أىمية عممية التطوير الميني لممعمميف كركيزة مف ركائز تطوير التعميـ في المممكة  .7
 السعودية. العربية

 . بمدارس تطوير يُؤمؿ مف ىذا البحث اإلسياـ في إثراء أدبيات التطوير الميني لممعمميف .1
يساعد ىذا البحث صناع القرار في وزارة التعميـ والقائميف عمى برامج التطوير الميني  .3

 لممعمميف في تبني أدوات جديدة وغير تقميدية لتطوير التعميـ.
 .3070رؤية المممكة  ارة التعميـ وسعييا لمواكبةوز يتماشى ىذا البحث مع توجو  .1

 حدود البخح:
فى ظؿ العصر اقتصر ىذا البحث عمى تحديد واقع تحديات التطوير المينى لممعمميف       

المعمميف والمعممات  عمى عينة مف مف وجية نظر عينة البحث،  الرقمى بمددارس التطوير
ىػ، وفقا ألداة بحث تـ 4114مف العاـ الدراسي  األوؿخالؿ الفصؿ الدراسي  بمدارس تطوير

 تصميميا ليذا الغرض.
 مصطلخات البخح:

 التطويز املَيى : .1

( بأنو :"عمميات مستمرة وأنشطة مصمَّمة لزيادة المعرفة 151، 3005يعرفو إبراىيـ )
 المينية، والميارات، واتجاىات المعمميف لكي تمكنيـ مف تحسيف تدريسيـ مف أجؿ تعمـ جيد".

وير كفاءة وميارة المعمميف واالرتقاء بمستواىـ الوظيفي تط( بأنو : 3047) تماـ،  وعرفيكما 
دارية وخدمة المجتمع عف  في جميع ما يقوموف بو مف مياـ ومسئوليات تدريسية وبحثية وا 
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طريؽ توفير كؿ الفرص أماميـ لتحسيف أدائيـ، وتزويدىـ بمجموعة مف البرامج التأىيمية 
 .ة بتطوير معارفيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ وقدراتيـ في المجاالت المختمفةوثيقة الصم

يقػـو بو المعمـ مف تطويػػر لقدراتو ومياراتو ومعارفػػو  ما:  إجرائيِّا بأنو يعرفو الباحث   
ة اسػتمرارية لكفاءتو ولشخصو ي،ألنو يرى في تمؾ الممارسعػػف طواعية واختيار شخص

لمينتو، وتعرؼ أيضا بأنيا منيج يعمؿ عمى تنمية واكتساب أي ميارة أو االعتباري ووالء 
معمومة أو سموؾ تجعؿ الفرد يشعر بالرضا والسالـ الداخمي، وتعينو عمى التركيز عمى أىدافو 

 و.في الحياة، وتحقيقيا، وتعده وتجيزه لمتعامؿ مع أي عائؽ يواجي
 Digital Age : لعصز الزقنيا .3

عمى أنو: القدرة عمى تحويؿ كؿ أشكاؿ المعمومات والرسومات، يعرؼ العصر الرقمي 
والنصوص والصوت والصور الساكنة والمتحركة لتصبح في صورة رقمية، وتمؾ المعمومات يتـ 
إنتقاليا خالؿ شبكة اإلنترنت بواسطة أجيزة إلكترونية وسيطة )الياتؼ والكمبيوتر( حيث 

المعمومات الرقمية بصفة مستمرة )عبد القادر، يمكف مف خالليا تخزيف وتوزيع كـ ىائؿ مف 
 (13، ـ3004

ويعرؼ العصر الرقمي إجرائًيا في ىذا البحث بأنو: انتشار تكنولوجيا المعمومات الرقمية 
وتطبيقاتيا وسيادتيا في مختمؼ مجاالت الحياة، بالشكؿ الذي فرض العديد مف التحديات في 

 .المعمـمجاؿ تكويف 
 مدارس التطويز : .3

بيئة تعمـ ذاتي، تشاركي نشط يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع والحياة وتوظؼ ىي 
الخبرة التربوية التعميمية والتقنية الحديثة في تيسير بناء شخصيات المتعمميف العممية 
واالجتماعية والحضارية بمستوى منافس عالميًا تيدؼ إلى تطوير نموذج قياسي قابؿ لمتطوير 

عناصر المدرسة الحديثة: المنيج المفتوح، البيئة التقنية، العالقات والتقويـ تتمثؿ فيو 
االتصالية، التطوير الميني الذاتي المستمر المرتبط بالحياة والعمؿ والمفاىيـ الحديثة )مشروع 

 (.4135الممؾ عبد اهلل لتطوير التعميـ، 
  



 " سبل مواجهة تحديات التطوير المهني للمعلمين فى ظل العصر الرقمى بمدارس تطوير فى محافظة الليث "

- 7743 - 

 اإلطار اليعزى للبخح

 احملور األول : التطويز املَيى 

اختمؼ العمماء في تحديد مفيـو واحد متفؽ عميو لمتطوير الميني، ولكنيـ     
( كذلؾ ىنالؾ مف خمط BORKO، 2004أجمعوا عمى أىميتو لمنيوض بالعممية التعميمية )

بينو وبيف مفاىيـ أخرى ومف بينيا التدريب أثناء الخدمة والنمو الميني. وفي ىذا الصدد 
ير الميني عبارة عف عممية شاممة تتضمف التدريب ( أف التطو Ganser،2000أوضح )

فيي عممية تحتوي عمى خبرات رسمية منظمة يتـ اإلعداد ليا مف ،وينتج عنيا النمو الميني
خالؿ الدورات وورش العمؿ واجتماعات العمؿ وغيرىا، وكذلؾ تحتوي عمى خبرات غير رسمية 

فيمـ مرتبط بمينة التدريس. ومف ثـ ومنظمة مثؿ اإلطالع عمى المجالت أو الكتب أو مشاىدة 
 فإف التدريب الميني جزء مف التطوير الميني ويوصؼ النمو الميني بأنو نتيجة لو.

بأنو : ( 34، 3043)عسيرى ، ومف التعريفات الحديثة ليذا المفيوـ ما قدمو      
المينية  تطوير ميارات ومعارؼ وسموكيات المعمـ ليكوف أكثر كفاءة وفاعميو لسد احتياجاتو

والذي يقـو بتمؾ العممية وىذه الجيود المقصودة ىي المدرسة أو غيرىا مف المؤسسات 
المينية لتنمية المعمـ مينيا بما يمكنو مف تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية وتنعكس مردوداتيا 

 .عمى مخرجات التعميـ بشكؿ ايجابي فعاؿ
كؿ الحمقات الدراسية والدورات : ( بأنو77، 3047يعرفو )صادؽ، وآخروف، كما     

التدريبية التي يشترؾ فييا المعمـ لزيادة معارفو ومعموماتو المينية وتطوير قدراتو لتحقيؽ 
التقدـ الميني، فيي عممية منيجية ذات خطوات ومراحؿ محددة تساعد في زيادة النمو 

 .الميني لممعمـ لرفع الكفاءة المينية والتخصصية األكاديمية 
كد العمماء عمى أىمية التطوير الميني وضرورة عدـ إغفالو لما لو مف أثر ويؤ     

 إيجابي عميؽ عمى عدة جوانب مف العممية التربوية.
 2008ومف تمؾ الجوانب ما أظيرتو الدراسات حوؿ العالقة الوثيقة بيف التطوير )     

،Frankes التطوير الميني (. الميني واعتقادات المعمميف ومستوى أدائيـ ، وأف مستوى
الذي يتمقاه المعمميف يؤثر إيجابيا عمى طرؽ تدريسيـ وأدائيـ. ومف الجوانب التي تتأثر أيضا 
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بتطوير المعمميف مينيا تحصيؿ الطالب الدراسي. فقد وجد المعيد الوطني األمريكي لتدريس 
 أف تحصيؿ الطالب يتأثر إيجابيا كمما: 4555العمـو مف خالؿ دراسة أجراىا عاـ 

 تمقى معممييـ برامج تطوير ميني خصوصا إذا كانت مرتبطة بمادتيـ الدراسية أكثر. .4
 كمما قاـ معممييـ بزيارات لزمالء ليـ داخؿ الفصوؿ بغرض المالحظة والتطوير الميني. .3
كمما كاف برنامج التطوير الميني مرتبط بحاجات المعمـ الفردية مقارنة ببرامج تطوير  .7

 نبميني ال تراعي ذلؾ الجا
كمما قضى المعمـ وقتا أكثر في البرنامج كذلؾ ينظر إلى التطوير الميني عمى أساس أنو   .1

&  Others, 2000مفتاح النجاح ألي حركة تعميمية إصالحية أو سياسة تعميمية )
Morris) 

أف أىـ أسباب الفشؿ تكمف في أف المسئوليف التربوييف لـ يأخذوا في الحسباف مستوى و      
والميارات واالستعدادات لدى المعمميف وأنيـ لـ يتمقوا اإلعداد المناسب لمتعامؿ مع المعرفة 

المناىج الجديدة. األمر الذي دفع المعمميف إلى االستياء مف تمؾ المناىج وتكويف اتجاىات 
 سمبية نحوىا، وبالتالي فشؿ ذلؾ المشروع.

ففي دراسة تحميمية قاـ بيا ، وبالرغـ مف تأكيد العمماء عمى أىمية التطوير الميني     
لمتعرؼ عمى أفضؿ ما توصمت إليو  (Suzanne  &Berne (2009,مجموعة مف الباحثيف

األدبيات عف التطوير الميني. وجدوا أف ما ىو معروؼ لدى العمماء ال يزاؿ يمفو الغموض 
ىية التطوير وأف تطوير المعمميف مينيا ال يزاؿ مبعثر وال يوجد إتفاؽ حوؿ ما ةوأشبو بالمتاى

الميني الفعاؿ. وأف ىناؾ الكثير مف األسئمة التي ال تزاؿ تبحث عف إجابات مثؿ ماذا يجب أف 
يتعمـ المعمميف في برامج التطوير الميني؟ وماىي آليات التعمـ؟ وماىي المعمومات التي 

 يكتسبيا المعمميف مف تمؾ البرامج وكيؼ تساىـ في تطوير أدائيـ؟
ىناؾ محاوالت جادة لتحديد ووضع  –وبالرغـ مف تمؾ اإلنتقادات  – ومف جية أخرى     

آليات لبرامج التطوير الميني الفعاؿ. منيا دراسة شاممة قامت بيا إدارة التعميـ األمريكية 
 لتحديد الخصائص التي تميز أي تطوير ميني فعاؿ ومنيا :

  بشكؿ عاـ.مدى تركيز البرنامج عمى المادة الدراسية بشكؿ خاص والتدريس 
 .مدة البرنامج الزمنية 
 ( شكؿ البرنامجFormat)مؤتمر، ورشة عمؿ، دورة تدريبية، زيارة......إلخ( ) 
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 .مدى التعاوف مع معمميف أخريف في عمؿ مشاريع مشتركة 
 .مدى استجابة البرنامج لمعايير التطور الميني الموضوعة مف قبؿ الوالية 
  التطوير الميني وتفاعمو ودوره.مدى إشراؾ المعمـ في تخطيط برنامج 

ونتيجة التفاؽ العمماء حوؿ أىمية التطوير الميني لممعمميف، واختالفيـ فقط في      
لبيـ مفيومو وخصائصو، نجد أف العديد مف دوؿ العالـ تقدـ لمعممييا بإستمرار وتطا

أف المعمميف ميني تمكنيـ مف مجاراة المستجدات التربوية. إال باالشتراؾ في أنشطة تطوير 
في الدوؿ العربية ال يتمقوف القدر الكافي مف التطوير الميني الذي يتمقاه قرنائيـ في الدوؿ 

 .(3003مصطفى والجراح،  (، و)3001طيب، الخ (،)3001األخرى )األنصاري، 
 وىناؾ خصائص يجب توافرىا في برامج التطور الميني لممعمميف وىي:

 لمعرفي بيف المعمميف.أف تكوف تعاونية تعزز التبادؿ ا .4
أف تكوف معتمدة عمى أسئمة المشاركيف واستفساراتيـ وخبراتيـ، وعمى األبحاث العممية  .3

 في المجاؿ التعميمي.
وتقييميـ لمتعمـ، المعمميف في مياـ تدريسية خاصة، أف تكوف تجريبية مف خالؿ مشاركة .7

 ومالحظتيـ لتطوير عممية التعمـ.
معمميف في الميداف، ومف عمميـ مع طالبيـ، ومعتمدة أف تكوف متصمة ومستقاة مف ال .1

 عمى محتوى المادة المدرسية وطرؽ تدريسيا.
أف تكوف مستمرة ومكثفة، ومعتمدة عمى النمذجة، والتدريب، وميارات حؿ المشاكؿ عف  .3

 مشكمة محددة ومستقاة مف ممارسة التدريس.
 المدارس.أف تكوف مرتبطة بمظاىر التغيير والتطوير والتجديد في  .1

 Sparksأما مف حيث نماذج وأساليب التطور الميني لممعمميف، فيذكر سباركز ولوكز ىورسي)

and Loucks- Horsley (2009 ):خمسة نماذج كما يمي 
 :ذاتياً أوال: التطوير الموجو 

وفيو ينمو لدى المعمـ اعتقاد بضرورة وأىمية التطوير والتطور الذاتي حينما يحدد 
 اتو ثـ يقوـ بتطوير قدراتو وحؿ مشاكمو ذاتيِّا.مطالبو واحتياج
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 ثانيا: المالحظة والتقييـ:
ويعتمد عمى مالحظة شخص آخر لتدريسو داخؿ الفصؿ وتقييمو، وتقييـ تعمـ طالبو 

 مف خالؿ إعطائو تغذية راجعة عمى أدائو.
 ثالثا: المشاركة الفعمية في عمميات التطوير والتحسيف:

بالتطور الميني مف خالؿ المناقشة، والمالحظة التجريب والتي تسمح لممعمـ 
 التدريب، وبالتالي اكتسب ميارات واتجاىات جديدة.

 رابعا: التدريب:
والذي يجب أف يعد مف خالؿ خبراء يحددوف األىداؼ والمخرجات واألنشطة لعممية 

 التدريب حتى تحقؽ أىدافيا. 
 خامسا: االستقصاء الموجو:
لممعمـ تحديد المشكمة وجمع معمومات حوليا وتحميميا وتغيير  الذي مف خاللو يمكف

 الممارسات التدريسية بناء عمى نتائجيا.
( أف مؤشرات معيار التطور الميني  3004كما أوضحت نتائج دراسة الزىراني )

 لممعمميف كما يمي:
 االطالع المستمر عمى ما يستجد مف األدبيات التربوية المتصمة بعممية التعميـ. .4
 –مؤتمرات  –برامج دراسات عميا  –اإلفادة مف فرص التطوير الميني )االلتحاؽ بدورات  .3

 محاضرات..( –ندوات 
اإلفادة مف تقنية المعمومات واالتصاالت في نموِّه الميني كالمشاركة في مجموعات التعمـ  .7

 أو مواقع الجمعيات المينية، وغير ذلؾ مف المواقع عمى الشبكة العنكبوتية.
 ركة في عضوية جمعيات أو ىيئات أو منظمات محمية أو عالمية.المشا .1
 تبادؿ الخبرات مع الزمالء والمسئوليف التربوييف. .3
 عمؿ بحوث إجرائية تتعمؽ بمجاؿ التعميـ .1
نتائج البحوث  –)نتائج البحوث األساسية الطرؽ واألفكار العممية الحديثة توظيؼ .3

تظيره المصادر العممية الحديثة ذات الصمة( ما  –توصيات المؤتمرات العممية  –اإلجرائية 
 في تطوير العممية التعميمية وممارساتيا.
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 احملورالجاىى: العصز الزقنى 

التعميـ اليـو عرضة لمتغيير مف حيث مرجعيتو، ويركز ىذا التغيير أساسًا عمى     
تحديد نوع العالقة التي قد تربط المتعمـ بالمعرفة مف عدة زوايا منيا الوقت والمساحات 
التعميمية وأىمية ىذا النوع مف عممية التعمـ ذاتو في الوسط االجتماعي، وىذاألف التغيرات 

لمصمحة مف دور وتدريب المعمميف والتي تمثؿ بالنسبة ليـ مف جية الحالية تشكؾ في ا
فرصة في التجديد البيداغوجي )فف األداء في التدريس(، الذي يركز عمى المتعمـ في مجاؿ 
تنمية طرؽ التدريس ومف ناحية أخرى تحديات جديدة في الواقع التربوي عمى المعمميف 

تصاؿ والمعمومات مف واقع رقمي فرض احتياجات مواجيتيا مما أفرزه توظيؼ تكنولوجيا اال 
 .ضرورية جديدة

 خصائص العصز الزقني : 
 :(31-34، ص ص ـ3043بف شمس،  :)تيفي اآلخصائص العصر الرقمي  ومف

تدفؽ المعمومات التي أخذت تنمو بمعدالت كبيرة نتيجة لمتطورات العممية والتقنية  -
 .الحديثة، وظيور التخصصات الجديدة

المجتمعات والمنظمات المعتمدة عمى المعمومات لغرض التحكـ في معالجة نمو  -
 .المعمومات، وتحقيؽ الدقة والسرعة في إنجاز أعماليا

بزوغ تكنولوجيا المعمومات والنظـ المتطورة في الشبكات ومنيا شبكة اإلنترنت التي  -
 .تخطت الحواجز، وجعمت العالـ قرية كونية صغيرة

ف التي تتعامؿ مع المعمومات، واإلفادة منيا في خططيا وبرامجيا تعدد فئات المستفيدي -
 .وبحوثيا ودراساتيا وأنشطتيا المختمفة، ووفًقا لتخصصاتيا ومستوياتيا وطبيعة أعماليا

تنامي النشر اإللكتروني لممعمومات، ونقميا بواسطة الحواسيب وشبكة االتصاالت مف بعد  -
مات، وبطريقة أقؿ في الوقت والجيد مما ساعد عمى سرعة الحصوؿ عمى المعمو 

 .والتكاليؼ
ظاىرة إغتراب اإلنساف وعزوفو عف المشاركة اإليجابية في المجتمع مقابؿ ظاىرة  -

التحديث مف خالؿ ظيور الشخصيات والجماعات التي تقبؿ التغيير والتحديث إعتماًدا 
 .عمى التوسع في وسائؿ االتصاؿ الحديثة
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حيث جعمت التكنولوجيا الجديدة في العصر الرقمي األبعاد الجديدة لمخصوصية؛  -
خصوصية األفراد في معموماتيـ الشخصية محفوفة بالخطر رغـ وجود التشريعات 

 .والييئات المراقبة
فوضى االتصاؿ وتيديد السيادة الوطنية، مف خالؿ السيطرة عمى تكنولوجيا المعمومات  -

 .واالتصاالت والتحكـ في مستوى االتصاؿ
 :السمات التي تتميز بيا الثورة الرقمية المصاحبة لمعصر الرقمي منيا وتوجد بعض

تالحؽ اإلكتشافات التكنولوجية المتداخمة لمثورة الرقمية؛ إذ إف الثورة الرقمية تمثؿ عدة  -
ثورات متداخمة ومتكاممة في آف واحد، فقد تمثمت الثورة األولى في ظيور الحاسب اآللي 

مثميا شبكة المعمومات، والثورة الثالثة ىي ثورة الوسائط الشخصي، والثورة الثانية ت
 (.433، ص 3044المعموماتية السريعة )العسكري، 

ألنيا تعتمد عمى تحويؿ أية معمومات وأية تعامالت  نظراً ىي ثورة يصعب السيطرة عمييا  -
في الصعب التحكـ في ىذه الثورة، أو  إلى أرقاـ يسيؿ نقميا والتعامؿ معيا، مما يجعؿ مف

 (.4ص ـ، 3041، الحربيو ، محمدتحديد حجـ تطورىا )
حتمية التغيير، فيي ثورة تختمؼ عف غيرىا مف الثورات السابقة، ليا طبيعتيا وجوانبيا  -

 (.53ـ، ص3040)معاش، ترتبط بالمعمومات دائمة التغيير الخاصة، ألنيا
مما سبؽ يتضح أف مثؿ ىذه الخصائص التي يتميز بيا العصر الرقمي تتطمب غرس     

مجاؿ وتنمية ميارات وقدرات عممية ليا مف الصفات ما يجعميا مشاركة، وغير متمقية فقط في 
معممي وتفعيؿ الشؾ أف أوؿ الخطوات في ذلؾ ىي تأىيؿ تطوير استخداـ التكنولوجيا،وال

                 ..دورىـ
 التطويز املَيى :واعي األخذ خبصائص العصز الزقني يف دلال د 

فرضت التقنية نفسيا بشكؿ بارز في كافة مناحي الحياة الشخصية واالجتماعية 
والعممية، وأصبحت تطبيقاتيا العممية ذات فائدة لـ يكف الناس قادريف عمى تخيميا في 

في تطوير أداء الناس بشكؿ عاـ، والميف بشكؿ خاص؛  بارزاً  دوراً الماضي، وليذه التقنية 
 .حيث تؤثر تقنية االتصاؿ والمعمومات عمى أداء كافة المؤسسات
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فمـ تعد الحدود والمناطؽ الزمنية تشكؿ عائًقا أماـ عمؿ ىذه المؤسسات، فمقد       
سبوع، أصبحت التجارة تعمؿ عمى مدار األربع والعشريف ساعة في اليوـ، وطواؿ أياـ األ

فالشركات بحاجة إلى أف تتأقمـ مع المستجدات التقنية، وتحتاج إلى موظفيف ماىريف في 
استخداـ التقنيات الحديثة لمساعدتيا عمى مواجية التحديات التقنية المتسارعة )السنبؿ، 

 (.441ـ، 3047
وفي ضوء العصر الرقمي ظيرت العديد مف المصطمحات التي تعبر عف أوجو     

الجديدة مثؿ: المسكف الذكي، والمسكف الرقمي، والمباني التجارية اإلفتراضية، والعمؿ الحياة 
 .مف بعد، والطمب مف بعد، والتعميـ مف بعد

وتعد البيئة التعميمية مف أىـ البيئات التي تأثرت بالثورة الرقمية، حيث دخمت     
عميـ مف أىـ البيئات التي يمكف الثورة الرقمية بيئة التعميـ مف أوسع أبوابيا، وألف بيئة الت

التوجو نحو دراستيا بسبب كونيا تؤثر في عقوؿ األبناء كما أثرت في عقوؿ اآلباء، فالبد مف 
حيث يرى العديد مف الباحثيف أف ىذه الثورة التقنية المعموماتية ما  ، إعطائيا قدر مف االىتماـ

ألنو مع بزوغ المعرفة تصبح تنمية ىي في جوىرىا إال ثورة تعميمية بالدرجة األولى، ذلؾ 
الموارد البشرية ىي العامؿ الحاسـ في تحديد وزف الدوؿ والمجتمعات المعاصرة والمستقبمية، 
ومف ثـ أصبح التعميـ ىو المشكمة وىو الحؿ، ألف الفشؿ في إعداد القوى البشرية القادرة 

ات المتوقعة سيؤدي إلى عمى مسايرة مقومات التغيير في العصر الرقمي، ومواجية التحدي
 .وافرت الموارد الطبيعية والماديةفشؿ جيود التنمية حتى لو ت

ىي تنشئة أفراد عمى درجة مف  -والتعميـ بشكؿ خاص -فوظيفة التربية بشكؿ عاـ   
الوعي والقدرة والكفاءة في تغيير واقع المجتمع والتصدي لسمبياتو مف أجؿ الوصوؿ إلى حياة 

ـ عف خطتيا التجديدية 1976مى ذلؾ الياباف التي أعمنت في عاـ أفضؿ، وخير مثاؿ ع
)بف  وركيزتيا في ذلؾ النظاـ التعميميـ 3000الشاممة لموصوؿ إلى التقدـ التكنولوجي عاـ

 )33 صـ،3043شمس، 
تطوير األداء مف ىنا تتضح دواعي األخذ بخصائص العصر الرقمي في مجاؿ و   

 (.511 ص ـ،3005)برقي،  :في اآلتي المينى لممعمـ
الغزو المتزايد لوسائؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ الرقمية وأدواتيا في مختمؼ  .4

 .قطاعات النشاط بمجتمعات العصر الرقمي
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اعتماد المؤسسات اإلنتاجية والخدمية بشكؿ رئيس عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ  .3
 .ت تمثؿ نيايات طرفية، أـ شبكات مركزيةالرقمية، وبخاصة أجيزة الكمبيوتر، سواء كان

ستخداـ  .7 حدوث تغييرات أساسية في مجاالت وأساليب العمؿ واإلنتاج نتيجة تطبيؽ وا 
 .التكنولوجيا الرقمية

تعدد البرامج واألساليب لتحقيؽ إنتشار ديمقراطية تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ الرقمية  .1
وما يمكف تات واضحة في البيئة االجتماعية،في إحداث تفاو  سبباً وتنوعيا، حتى ال تكوف 

 .أف يترتب مف تفاوتات في نوعية الوظائؼ والقوة والسمطة
قياـ كثير مف مؤسسات التربية النظامية وغير النظامية بأنشطة متعددة في مجاؿ التعميـ  .3

كساب ميارات مرتبطة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ الرقمية، وذلؾ في  إطار برامج وا 
 .التربية المستمرة والمعرفة المجتمعية

إستفادة مؤسسات التربية النظامية نفسيا مف تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ  .1
دارتيا وطرؽ تقويميا  .الرقمية في تطوير بنيتيا وبرامجيا وأساليبيا وا 

لمحد مف  صاً فر تصاؿ الرقمية تتيح إلى أف تكنولوجيا المعمومات واإل  ىذا باإلضافة
مقدار النقص في الميارات الرقمية األساسية الالزمة لمحياة والعمؿ عمى أكمؿ وجو في 

كما يمكف أف تساعد ، و المعمميفالمجتمعات الرقمية، تمؾ الميارات التي ال يمتمكيا الكثير مف 
ؿ إلى الوسائؿ الرقمية عمى زيادة سبؿ التعميـ وتحسيف نوعيتو؛ إذ تتيح ىذه الوسائؿ الوصو
التنمية أولئؾ الذيف يتعذر الوصوؿ إلييـ، وتحسيف رصد التقدـ المحرز في مجاؿ محو 

 المينية 
معمـ بوسائؿ تكنولوجيا المما سبؽ تتضح الحاجة الممحة والضرورية إللماـ    

متالكو لميارات التعامؿ معيا حتى يتسنى لو إكسابيا  المعمومات واالتصاؿ الرقمية، وا 
معمـ في مصر في ضوء اللمدارسيف، وىذا لف يتـ إال مف خالؿ تغيير منظومة إعداد وتدريب 

 .خصائص العصر الرقمي، وتحدياتو
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  حتديات العصز الزقني: 
معمـ ومف ىذه التحديات اليفرض العصر الرقمي العديد مف التحديات في مجاؿ تكويف 

 :ما يمي
 :لتدفل املعزيفموانبة ا .1

يعيش عالـ اليـو عصر المعرفة ذلؾ العالـ الذي ارتفعت فيو المعمومات، وأصبح الحصوؿ    
عميو الثورة المعرفية، عمييا باستخداـ التقنيات المختمفة، األمر الذي جعؿ الكثيريف يطمقوف 

والتي أدت إلى تقارب واندماج بيف مختمؼ أجزاء العالـ في الغرفة الكونية العالمية )مدكور، 
 (.311-313ـ، 3003
وترتب عمى ثورة المعرفة أف صارت تجارة ليا عائدىا ومردودىا المتزايد أكثر مف اإلنتاج      

دـ؛ فتزايد المعارؼ يتطمب اإلرتفاع المستمر المادي المتمثؿ في األجيزة والمعدات التي تستخ
بقدرات اإلنساف ومياراتو، وتجعمو دائًما يبحث عف الجديد في تخصصو، ويسعى لتحقيؽ 

 (.10 صـ،3043النجار، ) مينياً تنميتو 
التطوير تعميـ ، ولعؿ مف أىميا الوقد ألقى التدفؽ المعرفي بظاللو عمى أداء منظومة      

نما دوره في توظيؼ المعرفة وتطبيقيا عممًيا ؛ حيالمينى لممعمـ ث لـ يعد دوره نقؿ المعرفة، وا 
عادة بناء المعرفة إلى عناصرىا األولية، وعندئذ يجمع  لحؿ المشكالت أو إعادة صياغتيا، وا 

 (.15 ص،3040المعمـ بيف ميارة اكتساب المعرفة، واستراتيجيات البحث عنيا )الشريؼ، 
تعد المعرفة ترًفا، فالبد أف تكوف متعددة األوجو، فميس ىناؾ طريقة ففي العصر الرقمي لـ    

 (.30-43ـ، 3003واحدة لممعرفة؛ بؿ ىناؾ طرًقا متعددة لمعرفة الشيء الواحد )نصار، 
في عصر  بمدارس تطويرمعمـ التعميـ مما سبؽ يتضح أف ىناؾ مسئوليات تقع عمى   

تطوير أداء المعمـ لتعدد أدواره، وىذا ما يحتـ ضرورة االىتماـ بمنظومة  نظراً التدفؽ المعرفي 
 المينى .

 : اإلسَاو يف دلال ال ثورة التهيولوجية  .2
يحيط عصر الثورة التكنولوجية المجتمع بفيوضات معرفية تجعؿ المعمـ والمتعمـ     

يميث وراء كؿ جديد، إال أف تأثير ىذه الثورة عمى أي مجتمع يتوقؼ عمى درجة ونوع تفاعمو 
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وليذا أصبح العالـ معتمًدا عمى الثورة التكنولوجية ، معيا، سواء كاف ذلؾ باإليجاب أـ السمب
 .االتصاؿ، والذي يعد بدوره مف أىـ إنجازات القرف العشريف  اليائمة في نظـ

وقد ساىمت تكنولوجيا االتصاؿ وثورة المعمومات في إحداث تغييرات جذرية في 
المجتمع والثقافة لدرجة صح معيا أف ثورة االتصاؿ قد حولت العالـ إلى قرية كونية معولمة، 

ر في نقؿ األفكار والخبرات مف ثقافة إلى وبحيث أصبحت وسائؿ اإلعالـ تقـو فييا بدور كبي
 (.345 صـ،3001أخرى، وبشكؿ يسيـ في تغيير أساليب الحياة )نصر، 

تسعت اليوة بيف الدوؿ المنتجة لممعرفة والدوؿ افي ظؿ الزخـ المعرفي اليائؿ، و    
دوؿ المستيمكة، ولما كاف لمعقؿ العربي الدور المحدود في إنتاج المعرفة، مف ىنا أصبحت ال

الغربية ىي المييمنة في النواحي التكنولوجية، لذلؾ فإف اإلحتياج لإلسياـ في مجاؿ ثورة 
، وذلؾ لتوفير قاعدة بيانات التعميـ العاـالتكنولوجيا المستمرة ضرورة عصرية يمتـز بيا معممو 

لضماف استمرار التحسف في أدائيـ  مينياً وتنميتيـ  بمدارس تطويرالتعميـ تختص بمعممي 
 (.71-73 ص ـ،3043، فراج الميني )

كما ظير في الساحات التربوية مفيـو جديد يعرؼ بتكنولوجيا التعميـ، الذي ما لبث أف 
حدث بينو وبيف مفيوـ تكنولوجيا المعمومات تجانًسا كبيرًا أدى إلى ظيور أنماط تعميمية 

كنولوجية التعميمية، وييدؼ إكساب المعمميف لميارات جديدة أطمؽ عمييا المستحدثات الت
التعامؿ مع ىذه المستحدثات، تغير نمط ما يقدـ لممعمميف مف المعمومات باعتبارىا ىدًفا إلى 
اكتساب ميارات حياتية جديدة تجعميـ يوظفوف المعمومات، ويساعدوف دارسييـ عمى توظيفيا 

يعد مطالًبا المعمـ أف يكوف ذلؾ الشخص الذي  واإلستفادة منيا؛ فالمستقبؿ التكنولوجي لـ
يستخدـ الوسائؿ التقنية بإتقاف وحسب، بؿ المعمـ القادر عمى تصميـ البيئة التقنية وبرامجيا 

 (.44، ص ـ3005ليس ىذا فحسب بؿ والمطور ليا أيًضا )الغريب، 
تغمب عمى بدوره في توظيؼ تقنية المعمومات في التعميـ تتيح لو ال المعمـويعد قياـ 

مشكمة جمود المحتوى، وعرض المادة التعميمية بصورة أكثر فاعمية، كما أف توظيؼ تقنيات 
المعمومات مف جانب المعمـ يوفر خدمة تعميمية أفضؿ، ويتيح لو وقًتا أطوؿ لتوجيو دارسيو 
كتشاؼ مواىبيـ، والتعرؼ عمى نقاط ضعفيـ، كما يعمؿ عمى تنمية الميارات الذىنية لدى  وا 

دارسيف، ويزيد مف قدرتيـ عمى التفكير المنيجي، ويحثيـ عمى التفكير المحرر، ويجعميـ ال
األمر الذي (، 14، ص ـ3001أكثر إدراًكا لمكيفية التي يفكروف ويتعمموف مف خالليا )، 
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يستمـز ضرورة االىتماـ بتنمية ميارات التعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ الرقمية 
 .مف خالؿ برامج إعداده وتدريبو المعمميفوتوظيفيا لدى 

 : رتبية املشتنزةال .3
تعد التربية المستمرة مطمًبا تتزايد الحاجة إليو يوًما بعد آخر لمواجية التحديات الكبرى  

ساف؛ فكؿ يـو تظير عمى مسرح الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات التي تواجو اإلن
جديدة، وأفكار جديدة، وميارات جديدة، وآليات جديدة لمتعامؿ معيا بنجاح، أي أنيا تحتاج 
إلى إنساف مبدع، ومبتكر، بصيرتو نافذة، قادر عمى تكييؼ بيئتو الطبيعية واالجتماعية وفؽ 

 .ليس التكيؼ معيا فقطالقيـ واألىداؼ الموغوبة، و 
التربية المستمرة، والتي تمتد طواؿ الحياة في  المعمميفوالعصر الرقمي يفرض عمى  

أوقات وأماكف متعددة خارج حدود المدرسة النظامية، بيدؼ اإلفادة مف فرص التعمـ مدى 
الحياة، وبما يمكنو مف إكتساب الكفايات التي تؤىمو بشكؿ عاـ لمواجية المواقؼ الحياتية 

 (.5 صـ،3041الحربي، و محمد، )المختمفة والتعايش مع اآلخريف 
 : قيادة التغيري .4

قيادة التغيير األمر الذي يتطمب منو إتباع  المعمميفيفرض العصر الرقمي عمى      
نموذج واضح وأسموب تفكير عقالني منظـ يساعده عمى استشراؼ أفاؽ المستقبؿ، واستشعار 
نتائج عممية، تطبيؽ التغيير المقترح في العممية التعميمية، وبالتالي إدخاؿ تغييرات مخططة 

مزيًجا مف مياـ القائد ومدير  ليا لضماف نجاحيا، فمينة التعميـ في المستقبؿ أصبحت
 .(33، ص 3043يونس، )المشروع والناقد والموجو 

 احملور الجالح : مدارس التطويز 

أف التغيرات السريعة والمذىمة في كافة مناحي الحياة وخاصة المعرفية والتكنولوجية       
المستمرة مف أجؿ التطوير ألقت بظالليا عمى األنظمة التعميمية، فكانت المحاوالت والمبادرات 

والقياـ بالدور المتوقع لمواكبة ىذه التغيرات وما يتبعيا مف تحديات، فالتعميـ الجيد ىو التعميـ 
المرف الذي يستطيع أف يتكيؼ مع متغيرات الحياة ومتطمباتيا المستمرة، ويساىـ بفاعمية في 

األىداؼ التنموية لألمـ في إعداد جيؿ عمى درجة عالية مف االستعداد والقدرة عمى تحقيؽ 
 مختمؼ اتجاىاتيا.
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بيئة تعمـ ذاتي، تشاركي نشط يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع والحياة  ومدارس التطوير    
وتوظؼ الخبرة التربوية التعميمية والتقنية الحديثة في تيسير بناء شخصيات المتعمميف العممية 

ًا تيدؼ إلى تطوير نموذج قياسي قابؿ لمتطوير واالجتماعية والحضارية بمستوى منافس عالمي
والتقويـ تتمثؿ فيو عناصر المدرسة الحديثة: المنيج المفتوح، البيئة التقنية، العالقات 
االتصالية، التطوير الميني الذاتي المستمر المرتبط بالحياة والعمؿ والمفاىيـ الحديثة )مشروع 

 (.3003الممؾ عبد اهلل لتطوير التعميـ، 
وتتضمف تمؾ المدارس قاعات لتقديـ التدريب وممارسة األنشطة المتنوعة، وبوابة      

"مجتمع المعرفة" التعميمية، باإلضافة إلى معامؿ ومختبرات افتراضية تحتوي عمى مجموعة مف 
( والتي تحاكي الواقع وتيسر التعمـ بالنسبة 4البرمجيات واألدوات المتصمة بالحاسوب )شكؿ 

ا تتضمف الفصؿ الذكي وىو مزود بمجموعة مف التجييزات ذات نوعية عالية مثؿ لمطالب، كم
 (.4كما ىو موضح بالشكؿ ) ،السبورة الذكية وأجيزة الالب وطابعة وكاميرا وأجيزة عرض

 

 ( ِىىٔاث ِساضغ حطىَط2شىً )
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وقد تضمنت خطة مدارس تطوير عدد مف البرامج الرئيسة لتطوير عممية التعميـ       
التعميمية، دعـ النشاط غير والتعمـ: وىي تطوير المناىج، تأىيؿ المعمـ، تحسيف البيئة 

كسابيـ ، الصفي وىدؼ منيج مدارس "تطوير" إلى تنمية شخصيات الطالب العممية والعممية وا 
تعميـ الذاتي وتعزيز القيـ اإلسالمية واألخالؽ والوالء لألسرة ميارات التفكير وتحقيؽ ال

والمجتمع والوطف وتقدير المكتسبات الوطنية والمحافظة عمييا، والتوازف بيف السنوات 
والمراحؿ الدراسية وما يقدـ فييا مف كـ معرفي، والمواءمة بيف المحتوى وربطو بالتقدـ 

خالؿ صناعة مناىج تعميمية رائدة ذات تفاعمية تقنية العممي والتطور المعرفي المستمريف مف 
عالية متمركزة حوؿ المتعمـ، ومحفزة نحو اإلبداع والمنافسة وفؽ منظومة قيمية ومعرفية 
 وميارية متوازية ُتحقؽ وطنية التفاعؿ وعالمية التفكير )مشروع الممؾ عبد اهلل، د.ت(.

بينما ىدؼ محور المعمـ في مدارس "تطوير" إلى االستمرارية في تطوير كفايات المعمـ       
وتأىيؿ القيادات التربوية في اإلدارة واإلشراؼ ومختمؼ حقوؿ العممية التربوية والتعميمية وذلؾ 
مف خالؿ تزويد المعمميف بالخبرات والميارات في مجاؿ تقنية المعمومات واالتصاالت لتوظيفيا 

مجاؿ عمميـ، وتنمية قدراتيـ التدريسية والقيادية في ضوء مفيـو الكفايات والميارات  في
والتعامؿ مع المتغيرات وتنمية السمات اإليجابية وتعزيز االنتماء لموطف ومينة التدريس 
وميمة التربية مف خالؿ عدة برامج تدريبية، وارتبط ذلؾ بالمحور الثالث لتمؾ المنظومة أال 

البيئة التعميمية والذي ييدؼ إلى زيادة فاعمية البيئة التعميمية داخؿ الفصؿ مف وىو محور 
خالؿ توفير المتطمبات التقنية مف أجيزة حاسب وسبورات تفاعمية وأجيزة عرض وشبكات 
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اتصاؿ محمية داخؿ المدرسة وخارجية بخدمات اإلنترنت، وتوظيؼ ىذه التجييزات لخدمة 
بحيث تساعد المعمـ عمى أداء عممو عمى أفضؿ وجو وبأفضؿ المعمـ والطالب عمى السواء 

طريقة، كما تمكف الطالب مف أف يكوف محور العممية التعميمية ومشاركًا متفاعاًل مع أسموب 
التعمـ الذاتي وليس عنصرًا متمقيًا مما يساعد عمى تجاوز مرحمة التمقيف، كما سيسيـ ىذا 

داـ التقنية بيف أفراد المجتمع وتنمية الذات لدى البرنامج بشكؿ ممحوظ في نشر ثقافة استخ
الفرد، وتمركز المحور الرابع لتمؾ المبادرة في التركيز عمى النشاط غير الصفي وذلؾ 
باالستفادة مف أوقات الطمبة خارج الفترة الدراسية المتعارؼ عمييا حاليًا؛ حيث سيتـ التركيز 

ستوى الصحي والثقافي وتنمية الممكات عمى البناء المتكامؿ لشخصية الطالب ورفع الم
الذاتية، والرؤى الجمالية والمواىب البدنية، والذىنية، والفكرية، والمغوية، والميارية وغيرىا 

ذكاء روح التنافس اإليجابي )مشروع الممؾ عبد اهلل،   (.3003وا 
ما سبؽ يوضح الخطوط العريضة لمتخطيط في مدارس "تطوير" كما خطط ليا وىي      

يجابية إلى حد بعيد إذا ما تطابؽ التنفيذ مع التخطيط فيؿ  خطوط ترسـ صورة مشرقة وا 
نجحت تمؾ المدارس في تحقيؽ أىدافيا مف وجية نظر أصحاب المصمحة مف الطالبات 

  والمعممات والمشرفات التربويات. 
 الدراسات الشابكة :

 االجتناعيات  بدولة الهويت"(، بعيواٌ " التطويز املَيى  ملعله 2017دراسة )العجنى ، 

ىدفت الدراسة الحالية إلى تسميط الضوء عمى واقع التطوير الميني لمعمـ االجتماعيات     
مف خالؿ إبراز أنشطة التطوير الميني التي يمارسيا معمـ االجتماعيات سواء المرتبطة منيا 

االجتماعيات مف تمؾ بمادتو الدراسية أـ بمينة التدريس بشكؿ عاـ ومدى استفادة معمـ 
األنشطة. وتـ البحث أيضًا في أثر بعض المتغيرات الديموجرافية عمى نتائج الدراسة كالجنس 

معمـ  103تكونت عينة الدراسة مف  .وسنوات الخبرة والمنطقة التعميمية والمرحمة الدراسية
مف كؿ  %30ومعممة اجتماعيات يمثموف المناطؽ التعميمية الست بدولة الكويت، وبواقع 

وأظيرت  .منطقة تعميمية. وقد وزعت االستبانة المصممة مف قبؿ الباحث عمى أفراد العينة
نتائج الدراسة أف معمـ االجتماعيات يمارس معظـ أنشطة التطوير الميني سواء المرتبطة 
منيا بمادتو التخصصية أو بمينة التدريس بدرجة متوسطة. كذلؾ بينت الدراسة أف معممي 
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يات يروف أف مدى االستفادة مف أنشطة التطوير الميني تعتبر متوسطة. كما أشارت االجتماع
نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا تعزي لمتغيرات الجنس والخبرة والمنطقة 

 .التعميمية والمرحمة الدراسية. وفي ضوء نتائج الدراسة خمص الباحث بعدد مف التوصيات
مدى ممارسة معلنة الرتبية األسزية لهفايات االقتصاد املعزيف عيواٌ " (، ب2016دراسة ) متوىل ، 

  "ووعيَا باملشتخدثات التهيولوجية التعلينية يف ضوء معطيات العصز الزقني

ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى مدى ممارسة معممة التربية األسرية لكفايات االقتصاد 
يمية في ضوء معطيات العصر الرقمي، المعرفي ووعييا بالمستحدثات التكنولوجية التعم

ولتحقيؽ أىداؼ البحث فقد استخدمت الباحثة استبياف لقياس مدى ممارسة المعممة لكفايات 
االقتصاد المعرفي مف وجية نظر المديريف والموجييف والمشرفيف األكاديمييف، وكذلؾ مقياس 

، وكشفت النتائج دوات البحثيمية، وبعد تطبيؽ أوعي المعممة بالمستحدثات التكنولوجيا التعم
عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مدى ممارسة معممة التربية األسرية لكفايات 
االقتصاد المعرفي تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة، ، كما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

لمتغير عدد سنوات مدى وعي معممة التربية األسرية بالمستحدثات التكنولوجية التعميمية تبعا 
الخبرة، وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مدى وعي معممة التربية األسرية بالمستحدثات 
التكنولوجية تبعا لمتغير المرحمة الدراسية، توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مدى وعي 

ة، وأيضا وجود معممة التربية األسرية بالمستحدثات التكنولوجية تبعا لمتغير الدورات التدريبي
عالقة ارتباطية طردية بيف محاور مقياس وعي معممات االقتصاد المنزلي بمستحدثات 
التكنولوجية ومحاور استبياف مدى ممارسة المعمـ لكفايات االقتصاد المعرفي عند مستوى 

 (0.03، 0.04داللة )
يية الزياض مبعايري بعيواٌ "مكارىة التطويز املَين ملعلنات العلوو يف مد(2015العبد الهزيه) -

 "التطويز املَين ملعلني العلوو يف الواليات املتخدة
ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة واقع التطوير الميني لمعممات العمـو في الرياض     

مف معايير  أيالعموـ في الواليات المتحدة، ولمعرفة  يلمعمم يبمعايير التطوير المين
عمييا برامج تطوير أداء معممات العمـو في مدينة  التطوير الميني لمعممي العمـو تتركز
، أجبف عف أسئمة االستبانة التي 17الرياض، تكونت عينة الدراسة مف  معممة عمـو
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أعدتيا الباحثة بعد الرجوع إلى ما كتب حوؿ التطوير الميني لمعممي العمـو في الواليات 
ألمريكية، وبعد عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف الخارجييف، لمراجعتيا، المتحدة ا

( 0.503ولمحكـ عمييا، لمتحقؽ مف صدقيا، وقد بمغ ثباتيا، حسب معامؿ ألفا كرونباخ )
ظيرت النتائج أف التطوير الميني يركز عمى إكساب المعممات لية. أوىي قيمة عا

بيـ المعرفة بالمحتوى العممي، أو أساليب إستراتيجيات تدريسية وتربوية أكثر مف إكسا
 .التعمـ المستمر

بعيواٌ " تطبيل بزامج التطويز  (cho and Rathbunb,2015)دراسة "تشو و راثبوىب"  -

 دراسة حالة" -املَين املتنزنزة على املعله يف التعليه العالي

نت ألساتذة الجامعات ىدفت الدراسة إلى إجراء دراسة لبرنامج التطوير الميني عبر اإلنتر      
(OTPD)  بإستخداـ مدخؿ التعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت، واتبعت الدراسة منيجية دراسة

الحالة كمنيجية أساسية لمبحث وشممت أدوات البحث مقابالت ودراسات مسحية ومالحظة وقد 
 OTPDأجريت الدراسة عمى برنامج التطوير الميني عبر االنترنت ألساتذة الجامعات 

استخداـ مدخؿ التعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت وذلؾ بمركز التعميـ والتعمـ في جامعة ب
ميدويسترف بالواليات المتحدة األمريكية، وأظيرت نتائج الدراسة أف المشاركة في برنامج 

باستخداـ مدخؿ التعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت  OTPDالتطوير الميني عبر اإلنترنت 
وى المشاركة اإليجابية لبعض المبحوثيف، وأف المناقشة الالتزامنية ساعدت في زيادة مست

تاحت لكؿ مبحوث فرصة مشاركة األفكار، كما أظيرت نتائج البحث أف الوقت الذي يمضيو أ
ساعات في برنامج التطوير الميني عبر اإلنترنت ألساتذة  1 -1بيف  المبحوثيف يتراوح ما

أف  وتوصمت الدراسة إلى باستخداـ مدخؿ التعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت، OTPDالجامعة 
ىناؾ موافقة بشدة بيف أفراد العينة الدراسة عمى متطمبات التطوير الميني الذاتي لمعممي 

وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة التطوير الميني عبر األنترنت ألساتذة  التعميـ العاـ،
يكوف مسئولي وأعضاء خدمات التدريب والمساندة مف  الجامعات وكذلؾ ضرورة أف

المتخصصيف بيذه النوعية مف البرامج حيث أف دورىـ ىاـ لنجاح برنامج التطوير الميني 
 عبر اإلنترنت ألساتذة الجامعات.
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 " التخديات والفزص التعليه يف العصز الزقنيبعيواٌ :"(  2013بونزيشة، )عائشة دراسة -

كيفية تعامؿ التربية مع وسائؿ اإلعالـ الحديثة لتطوير التعميـ  ىدفت الدراسة إلى دراسة   
مستقبؿ : بغية مواجية الخالفات وصد التحديات وطرح آفاؽ العممية التعميمية مف خالؿ

مواجية تزايد الصراعات بالتربية اإلعالمية ، و التعميـ بوسائؿ اإلعالـ في العصر الرقمي
االىتماـ بالقضايا األساسية في و ، وسائؿ اإلعالـ التربية والتكنولوجيات الجديدة)صناعة 

تحديات التربية لوسائؿ اإلعالـ موضوع ، و اإلعالـ التربوي: تحديد مصمحة الجية المستفادة
، واستخدمت الدراسة يجري فيو التفكير ومناقشة لحد اآلف مسألة "تنفيذ التعميـ بوسائؿ اإلعالـ

  وصفى .المنيج ال
الوسائؿ الرقمية والتفاعمية أصبح الطالب والمعمموف قادريف استخداـ وتوصمت الدراسة إلى 

عمى ممارسة العممية التعميمية مف خالؿ مناقشات مع خبراء في كافة المجاالت مف تعميـ 
 وسياسة وثقافة وبيئة وغير ذلؾ. 

تقبؿ المعمميف ىدفت الدراسة إلى تقصي العالقة بيف ( Azian, 2013دراسة ) -
لمتكنولوجيا ودرجة استخداميـ ليا بفاعمية وأوضحت الدراسة أف تقبؿ المعمميف لتمؾ 
التقنيات أساس الستخداميا وأف ىناؾ العديد مف العوامؿ النفسية واالجتماعية التي يمكف 
أف تحدد استخداميـ لتمؾ التقنيات بفاعمية ومف أىميا )اتجاىات المعمميف وموقفيـ مف 

الكفاءة الذاتية  -الفائدة المتصورة مف استخداميا -سيولة استخداميا -التكنولوجياىذه 
 لألفراد باإلضافة إلى مساعدتيا ليـ لكي يحصموا عمى فرص عمؿ أفضؿ.

( بعيواٌ " تصور مكرتح للتطويز املَين الذاتي ملعلني الزياضيات باملزحلة 2010دراسة العلياٌ ) -

 املدتصني واملنارسني "املتوسطة مً وجَة ىعز 

ىدفت الدراسة إلى تحديد أبعاد التطوير الميني الذاتي لمعممي الرياضيات بالمرحمة     
المتوسطة مف وجية نظر المختصيف، والتعرؼ عمى درجة أىميتيا وتوافرىا مف وجية نظر 

ترح الممارسيف، والتعرؼ عمى مدى وجود فروؽ بيف استجاباتيـ، كما ىدفت لتقديـ تصور مق
لمتطوير الميني الذاتي لمعممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء آراء كؿ مف 

( ممارسا، وخمصت 444( مختصا و )73المختصيف والممارسيف. وتـ تطبيؽ استبانة عمى )
الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: عدـ توفر معظـ أبعاد التطوير الميني الذاتي لمعممي 
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( عبارة تحت نطاؽ )غير 37حمة المتوسطة مف وجية نظرىـ، حيث وقعت )الرياضيات بالمر 
( عبارات 7( عبارة تحت نطاؽ )متوفرة نوعا ما(، في حيف جاءت )33متوافرة(، بينما وقعت )

تحت نطاؽ )متوفرة( في جميع األبعاد وفي ضوء نتائج الدراسة قاـ الباحث ببناء التصور 
 عممي الرياضيات.المقترح لمتطوير الميني الذاتي لم

معايري التطويز املَين وعالقتُ بالطغوط واالحرتام اليفشي "(، بعيوا2002ٌ) دراسة احلاروىى -

 ".ملعلنات الرتبية الزياضية
ىدؼ البحث إلى بناء مقياس لمتطوير الميني لدى معممات التربية الرياضية في ضوء      

تطوير الميني والضغوط واالحتراؽ متطمبات العصر، والتعرؼ عمى العالقة بيف معايير ال
النفسي لمعممات التربية الرياضية. وقد استخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي باألسموب 
المسحي لمالءمتو لطبيعة ىذه الدراسة وأىدافيا، وذلؾ لمتعرؼ عمى المعايير الالزمة لمتطوير 

ة الرياضية والتي تؤدي الميني لممعممة وكذلؾ أسباب الضغوط التي تتعرض ليا معممة التربي
بالتالي لموصوؿ لحالة االحتراؽ النفسي ويمثؿ مجتمع البحث معممات التربية الرياضية بمدينة 

 (110)ـ وبمغ عدد مجتمع البحث 3004 -3003الزقازيؽ محافظة الشرقية لمعاـ الدراسي 
اللتحاؽ بكميات معممة وقد كانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الباحثتاف ضرورة تطوير نظـ ا

التربية الرياضية لمعرفة اتجاىات الطالبات نحو ممارسة مينة تدريس التربية الرياضية، 
وكذلؾ ضرورة االىتماـ باإلعداد النفسي لمطالبات حتى يتمكنوا مف مواجية ضغوط وأعباء 

 .العمؿ ومف ثـ مساعدتيف عمى التوافؽ الميني
ممارسة املشزف الرتبوي ملَامُ يف تطويز الينو املَين ملعلني ( بعيواٌ "واقع 2004دراسة الزويلي ) -

 :الزياضيات يف املزحلة املتوسطة يف ميطكة احلدود الشنالية"

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ درجة ممارسة المشرؼ التربوي لميامو في تطوير النمو الميني     
ية في مجاالت )التخطيط لمعممي الرياضيات في المرحمة المتوسطة في منطقة الحدود الشمال

لمتدريس، المنيج والكتاب المقرر، طرؽ التدريس، الوسائؿ التعميمية، تقويـ الطالب، إدارة 
( مشرفيف. واستخدمت الدراسة االستبانة. 5( معمًما و)15الصؼ(. وتألفت عينة الدراسة مف )

و الميني لمعممي وكانت أىـ نتائج الدراسة أف المشرؼ التربوي يمارس ميامو في تطوير النم
الرياضيات في المرحمة المتوسطة بدرجة كبيرة في مجالي إدارة الصؼ والعالقات اإلنسانية 
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وبدرجة متوسطة في باقي المجاالت. وقد كاف ترتيب مجاالت الدراسة تنازليِّا حسب أعمى 
دارة الصؼ، وتقويـ  متوسط مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة كما يمي: العالقات اإلنسانية، وا 

الطالب، وطرؽ التدريس، والتخطيط لمتدريس، والمنيج والكتاب المقرر. كما أثبتت الدراسة 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر معممي الرياضيات في المرحمة المتوسطة 

 ومشرفييا في جميع الحاالت المذكورة لصالح المشرفيف التربوييف.
  الدراسات الشابكة علىالتعكيب : 
  ُواالختالف : الشبُأوج 

العجمى ، خالؿ استعراض الدراسات السابقة يتضح أف معظـ الدراسات مثؿ دراسة )مف 
( ،  Cho and Rathbunb,2015(، ودراسة )3043، ودراسة)العبد الكريـ ،  ( 3043

وغيرىا مف الدراسات اتفقت عمى أىمية التطور الميني لممعمميف ( 3040ودراسة ) العياف ، 
في كافة مجاالتو ومصادرة. وكذلؾ تتفؽ حوؿ أىمية تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف 
باعتبارىا األساس في بناء أي برنامج يسعى إلى تحسيف ورفع الكفاءة. ولـ تتناوؿ أى دراسة 

 الباحثعمى حد عمـ  –ميف في المممكة العربية السعودية التطور الميني لممعم تحدياتسابقة 
 مما يضفي عمى الدراسة الحالية الجدة واألىمية. –
 :أوجو اإلستفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة 
الدراسات بما يخدـ البحث  اإلستفادة مف األدبيات التربوية والمنيجية العممية ليذه .4

 .الحالى
 األساليب اإلحصائية المستخدمة، ومعرفة المناسب منيا لمبحث.اإلطالع عمى  .3
 جميع الدراسات السابقة اىتمت بشكؿ مباشربالتطوير المينى . .7
 تُ:اميَج البخح وإجزاء 
 ميَج البخح 

منيج الوصفي التحميمي في ىذا البحث، وىو المنيج الذي يرتبط لا استخدـ الباحث
 .بظاىرة معاصرة بقصد وصفيا وتفسيرىا
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 :دلتنع الدراسة وعييتَا 

فى محافظة  بمدارس تطويرالمعمميف والمعممات  جميع مف الحالية الدراسة مجتمع يتكوف
 الدراسي الفصؿ خالؿ الدراسة إجراء فترة خالؿ الذكور مف( 733) عددىـ والبالغ الميث 
 أسموب باستخداـ الباحث قاـ الدراسة عينة والختيار، ىػ 4114 الدراسي العاـ مف األوؿ

 فترة وبعد المجتمع، أفراد جميع عمى اإللكتروني االستبانة رابط بتوزيع وذلؾ الشامؿ، الحصر
 استجابة عمى الحصوؿ مف الباحث تمكف المجتمع أفراد مع التواصؿ ومحاولة المتابعة مف
 %(. 44.3) بنسبة أي ؛معمـ ومعممة( 10)
 :أداة الدراسة 

 .األولية صورتَا يف الدراسة أداة .أ 

 حوؿ النظري األدب عمى االطالع خالؿ مف األولية صورتيا في الدراسة أداة بناء تـ
 مف االستفادة تـ كما ومتطمباتو، التمكيف وأبعاد المدارس لقادة الممنوحة الجديدة الصالحيات
 االستبانة بناء مف الباحث انتيى وقد االستبانات، بناء في الباحثيف وخبرات السابقة الدراسات
 عباراتيا حوؿ نظرىـ وجيات إلبداء المحكميف عمى االستبانة عرض وتـ جزأيف، في لتكوف

 .المحكموف عميو اتفؽ لما وفقاً  االستبانة وىيكمة صياغة بإعادة الباحث قاـ وقد ومحاورىا،
 .النيائية صورتيا في الدراسة أداةب.

 :ىما جزأيف مف االستبانة تكونت المحكميف مف المقترحة التعديالت تنفيذبعد 
 عينػة ألفػراد والوظيفيػة الشخصػية بالخصػائص المتعمقة المتغيرات وشمؿ: األوؿ الجزء 

 عمييػا حصػؿ التػي والػدورات الدراسػي والمؤىػؿ الخدمػة سػنوات عدد في ممثمة الدراسة
 .  بيا يعمؿ التي التعميمية المرحمة وطبيعة القيادة، مجاؿ في

 الدراسة محاور وشمؿ: الثاني الجزء: 

، بمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى الميني لممعمميف ير مصادر التطو : األوؿ المحور
  ( فقرات5مف ) ويتكوف
 بمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى تحديات التطور الميني لممعمميف  : الثاني المحور

 ( فقرة41) ويتكوف مف
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، بمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى التطور الميني لممعمميف أساليب  : الثالث المحور
 ( فقرة43ويتكوف مف ) 

 مفيومة تكوف حتى اإلمكاف، قدر كالسيولة البساطة االستبانة صياغة في الباحث راعى وقد
 بدرجة موافؽ) الخماسي ليكرت مقياس وفؽ عمييا االستجابة درجات تكوف وأف لممبحوثيف،

 موافؽ -ضعيفة بدرجة موافؽ -متوسطة بدرجة موافؽ - كبيرة بدرجة موافؽ – جدا كبيرة
 .فقرات( 73مجموع فقرات االستبانة )وبذلؾ يصبح ، (جداً  ضعيفة بدرجة

 صدم األداة وثباتَا 
 : صدم األداة 
 :لألداة العاٍزي الصدمأ.

لمتأكد مف صدؽ األداة، فقد تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكِّميف الخبراء في مجاؿ    
% مف 50( محكما، حيث تـ اعتماد الفقرة التي حققت إجماعا نسبتو 40)تعميـ بمغ عددىـ ال

تـ استخداـ صدؽ  آراء المحكميف والتركيز عمى تعديؿ الصياغة المغوية ووضوح الفقرات كما
وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية ، االتساؽ الداخمي

  .المحاورلممحور الذي تنتمي إليو مف 
 :لألداة الداخلي االتشام صدمب.

 معامؿ حساب تـ حيث لالستبانة؛ الداخمي الصدؽ لمعرفة بيرسوف االرتباط معامؿ حساب تـ
 إليو تنتمي الذي لممحور الكمية بالدرجة االستبانة عبارات مف عبارة كؿ درجة بيف االرتباط
 .التالية الجداوؿ ذلؾ توضح كما العبارة

 (1خسوي )

 ِؼاِالث اضحباط بُطؼىْ ٌؼباضاث اٌّحىض األوي باٌسضخت اٌىٍُت ٌٍّحىض األوي

ضلُ 

 اٌؼباضة
 ِؼاًِ االضحباط باٌّحىض

ضلُ 

 اٌؼباضة
 ِؼاًِ االضحباط باٌّحىض

1 0.888** 6 0.888** 

2 0.121** 8 0.854** 

3 0.886** 8 0.864** 

4 0.613** 1 0.681** 

5 0.881** - - 

 فألً  0.01** زاي ػٕس ِؽخىي اٌسالٌت 

 (: ِؼاِالث اضحباط بُطؼىْ ٌؼباضاث اٌّحىض اٌثأٍ باٌسضخت اٌىٍُت ٌٍّحىض اٌثا2ٍٔخسوي ) 



 " سبل مواجهة تحديات التطوير المهني للمعلمين فى ظل العصر الرقمى بمدارس تطوير فى محافظة الليث "

- 7107 - 

ضلُ 

 اٌؼباضة
 ِؼاًِ االضحباط باٌّحىض

ضلُ 

 اٌؼباضة
 ِؼاًِ االضحباط باٌّحىض

1 0.821** 8 0.518** 

2 0.668** 1 0.831** 

3 0.821** 10 0.588** 

4 0.882** 11 0.631** 

5 0.601** 12 0.558** 

6 0.518** 13 0.602** 

8 0.821** 14 0.581** 

 فألً  0.01** زاي ػٕس ِؽخىي اٌسالٌت 

 (: ِؼاِالث اضحباط بُطؼىْ ٌؼباضاث اٌّحىض اٌثأٍ باٌسضخت اٌىٍُت ٌٍّحىض اٌثا3ٍٔخسوي ) 

ضلُ 

 اٌؼباضة
 ِؼاًِ االضحباط باٌّحىض

ضلُ 

 اٌؼباضة
 ِؼاًِ االضحباط باٌّحىض

1 0.556** 8 0.661** 

2 0.812** 8 0.804** 

3 0.602** 1 0.642** 

4 0.512** 10 0.813** 

5 0.882** 11 0.882** 

6 0.801** 12 0.811** 

 فألً  0.01** زاي ػٕس ِؽخىي اٌسالٌت 

العبارات مع محورىا ( أف قيـ معامؿ ارتباط كؿ عبارة مف  7، 3، 4يتبيف مف جدوؿ )    
( فأقؿ مما يدؿ عمى صدؽ اتساقيا مع 0.04موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 محاورىا.
 (: ِؼاًِ االضحباط بُٓ ِحاوض االؼخبأت 4خسوي )

 اٌّحىض َ
ِؼاًِ 
 االضحباط

ِؽخىي 
 اٌسالٌت

1 
بّساضغ ِصازض اٌخطىَط اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ 

 .حطىَط
 زاي 0.886

 زاي 0.853 بّساضغ حطىَطححسَاث اٌخطىض اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ  2

3 
بّساضغ أؼاٌُب  اٌخطىض اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ 

 حطىَط
 زاي  0.883

 زاي  0.881 األزاة وىً

 ( أْ االؼخبُاْ بّحاوضٖ اٌّرخٍفت َخُّع بسضخت ػاٌُت ِٓ االحؽاق اٌساذًٍ  8َخبُٓ ِٓ خسوي )

 ثبات األداة :
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( وىي درجة 0.451ولمتأكد مف ثبات أداة البحث تـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ الذي بمغ )
 ثبات عالية ألداة البحث

 (:ِؼاًِ أٌفا وطؤباخ ٌثباث األزاة وِحاوضها5خسوي )

 ػسز اٌفمطاث اٌّحىض
اٌثباث بحؽب 

 ِؼاًِ أٌفا

ِصازض اٌخطىَط اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ 

 .بّساضغ حطىَط
1 0,883 

ححسَاث اٌخطىض اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ 

 بّساضغ حطىَط
14 0,810 

أؼاٌُب  اٌخطىض اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ 

 بّساضغ حطىَط
12 0.110 

 0,814 35 األزاة وىً

( فقرة، ويمكف 73 بيذا أصبحت االستبانة بصورتيا النيائية تتكوف مف تمثؿ )
 .تطبيقيا 

 عزض اليتائج ومياقشتَا

عمى التحميؿ الوصفي المتمثؿ في حساب  الباحث، فقد اعتمد البحثلإلجابة عف أسئمة     
المتوسط واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة في كؿ مجاؿ لتحديد مدى توافرىا في ممارسة المعمميف 
والمعممات )عينة الدراسة( ، وفيما يمي عرض لمنتائج بحسب إجابات األسئمة الفرعية كما 

 يمي:
مبدارس فى ظل العصز الزقنى املَين للنعلنني  يزمصادر التطو :ومياقشتُاحملور األول أواًل: ىتائج 

  تطويز

الميني ير ية واالنحرافات المعيارية لتحديد مصادر التطو المتوسطات الحساب الباحث استخدـ
( المتوسطات الحسابية 1ويبيف جدوؿ )،  بمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى لممعمميف 

فى ظؿ الميني لممعمميف ير مصادر التطو  واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات محور
 .بمدارس تطويرالعصر الرقمى 
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 (6خسوي )

  بّساضغ حطىَطفً ظً اٌؼصط اٌطلًّ اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ َط ِصازض اٌخطى

 اٌّخىؼظ اٌفمطة َ
االٔحطاف 

 اٌّؼُاضٌ
 اٌخطحُب

1 
 –اٌسوضَاث  –اٌّدالث  –اٌّصازض اٌصاحُت )اٌىخب 

 اإلٌىخطؤُت.. إٌد(.اٌّىالغ   –اٌّىخباث 
3,51 0.12 3 

 5 0.80 3,21 اٌّسضؼت )بطاِح حٕظّها اٌّسضؼت(. 2

3 
زاذً اٌّسضؼت أو  اٌّؼٍُّٓاٌخىاصً اٌّباشط ِغ 

 .ذاضخها 
3,84 0,81 1 

 4 0.11 3,31 اٌّشطف اٌخطبىٌ. 4

 2 0.88 3,61 إزاضة اٌخؼٍُُ )بطاِح وٌماءاث حٕظّها إزاضة اٌخؼٍُُ(. 5

6 

اٌداِؼاث)ِٓ ذالي اٌّؤحّطاث واٌٍماءاث ووضؾ 

اٌؼًّ وبطاِح اٌخسضَب وزضاؼت ِمطضاث فٍ 

 اٌداِؼاث(.

1,80 0.88 8 

8 
اٌّؤؼؽاث األهٍُت "بطاِح حمسِها أو حشطف ػٍُها 

 أو حّىٌها بٕىن، وشطواث..."
1,18 0.10 8 

8 

اٌّؤؼؽاث واٌدّؼُاث واٌؼٍُّت واٌخطبىَت "وضؾ 

واٌخسضَب وغُطها اٌخٍ حٕطٍك ِٓ اٌؼًّ واٌٍماءاث 

 اٌّؤؼؽاث واٌدّؼُاث اٌؼٍُّت اٌّخرصصت".

1,64 0,88 1 

 6 0.83 2,31 اٌربطاء واٌّرخصىْ فٍ اٌخطبُت. 1

متوسطات العينة المستجيبيف لمدراسة عمى مصادر التطور  (1)رقـ  يتضح مف الجدوؿ
( 7,41الميني لدييـ بحسب وجية نظرىـ، حيث يتضح أف المتوسطات تتراوح ما بيف )

( بدرجة منخفضة، ولـ يحصؿ أي مصدر عمى درجة عالية جدًا في 4,11بدرجة عالية إلى )
في التطور الميني مساىمتو كمصدر لمتطور الميني، بؿ إف مدى مساىمة المصادر 

لممعمميف والمعممات تراوحت ما بيف العالية والمنخفضة جدِّا. في حيف أعمى متوسط كاف " 
داخؿ المدرسة ، والذي يعد المصدر األوؿ الذي أسيـ في  المعمميفالتواصؿ المباشر مع 

 ( 7,41التطور الميني لممعمميف والمعممات بدرجة عالية، حيث بمغ المتوسط ليذه الفقرة )
المؤسسات والجمعيات والعممية والتربوية  ، وقد حازت الفقرة "0.45وبانحراؼ نعيارى قدره 

"ورش العمؿ والمقاءات والتدريب وغيرىا التي تنطمؽ مف المؤسسات والجمعيات العممية 
( وبدرجة إسياـ 0,43( وبانحراؼ معياري قدره )4,11" عمى أقؿ متوسط )المتخصصة 

الفقرة في التطور الميني لممعمميف والمعممات، وقد كانت الفقرة الوحيدة منخفضة جدِّا ليذه 
 التي حازت عمى درجة إسياـ منخفضة جدِّا مف بيف المصادر المذكورة في ىذا المحور.
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ولقد حققت ثالث فقرات درجة عالية في مساىمتيا كمصدر لممارسة المعمميف والمعممات 
بحسب متوسطيا الحسابي ىي عمى التوالي كما يمي: ألنشطة التطور الميني وىذه الفقرات 

إدارة التعميـ )برامج ولقاءات داخؿ المدرسة أو خارجيا ،  المعمميفالتواصؿ المباشر مع 
المواقع   –المكتبات  –الدوريات  –المجالت  –المصادر الذاتية )الكتب ، تنظميا إدارة التعميـ
نتائج ، كما أوضحت لممعمميفوىذه مف مؤشرات معيار النمو الميني  (اإللكترونية.. إلخ(.
المؤسسات والجمعيات "  4أما أقؿ فقرة متوسطا فقد جاءت لمفقرة  ،(3004دراسة الزىراني )

والعممية والتربوية "ورش العمؿ والمقاءات والتدريب وغيرىا التي تنطمؽ مف المؤسسات 
 (.4,11وافر منخفضة جدِّا ومتوسط )بدرجة ت والجمعيات العممية المتخصصة

  :فى ظل العصز الزقنى ديات التطور املَين للنعلنني حت :ومياقشُ احملور الجاىى   ىتائجثاىيًا

 مبدارس تطويز
تحديات التطور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد  الباحث استخدـ

( المتوسطات 3ويبيف جدوؿ )، تطويربمدارس فى ظؿ العصر الرقمى الميني لممعمميف 
تحديات التطور الميني لممعمميف  الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات محور

  بمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى 
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 (8خسوي )

 بّساضغ حطىَطفً ظً اٌؼصط اٌطلًّ ححسَاث اٌخطىض اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ 

 اٌّخىؼظ اٌفمطة َ
االٔحطاف 

 اٌّؼُاضٌ
 اٌخطحُب

 1 0,88 3.18 وثطة األػباء اٌىظُفُت 1

 2 1,12 3,64 حؼاضض أٔشطت اٌخطىض اٌّهٍٕ ِغ ولج اٌسواَ اٌطؼٍّ. 2

 3 1,03 3,51 حخطٍب حٍه األٔشطت أولاحًا ذاضج ولج اٌسواَ اٌطؼٍّ. 3

4 
بؼس اٌّؽافت بُٓ ِمط اٌؽىٓ أو اٌؼًّ وِىاْ ػمس إٌشاط 

 اٌخسَبٍ أو اٌؼٍٍّ.
3,13 1,12 10 

5 
ِّأؼت إزاضة اٌّسضؼت ٌّشاضوخٍ فٍ أٔشطت اٌخطىض 

 اٌّهٍٕ.
2,20 0,10 14 

6 
ضؼف اٌحىافع اٌّازَت ٌٍّشاضوت فٍ أٔشطت اٌخطىض 

 اٌّهٍٕ.
3,38 1,30 8 

8 
اٌشؼىض بضؼف فؼاٌُت ِىضىػاث أٔشطت اٌخطىض 

 اٌّهٍٕ فٍ والغ اٌخسضَػ.
2,85 1,22 13 

 11 1,08 3,08 ؼٕىاث اٌسضاؼت.اٌشؼىض بىفاَت حأهٍٍُ ذالي  8

 4 0,14 3,48 وثطة اٌّؽؤوٌُاث واٌىاخباث اٌؼائٍُت. 1

10 
اٌخىٍفت اٌّازَت اٌخٍ حخطٍبها اٌّشاضوت فٍ أٔشطت اٌخطىض 

 اٌّهٍٕ.
3,14 1,08 1 

 8 1,18 3,35 ّؼٍُ.اٌضؼف أؽداَ أٔشطت اٌخطىض اٌّهٍٕ ِغ حاخاث  11

 6 0,18 3,31 اٌّهٍٕ.ضؼف اإلػالْ ػٓ بطاِح اٌخطىض  12

 12 1,10 2,18 ضؼف وفاءة ِمسٍِ بطاِح اٌخطىض اٌّهٍٕ. 13

 5 0,83 3,44 ِحسوزَت أٔشطت اٌخطىض اٌّهٍٕ اٌّخاحت. 14

التطور  تحدياتعمى  لمبحث( متوسطات أفراد العينة المستجيبيف 3الجدوؿ رقـ ) يتضح مف
بدرجة  7.54الميني لدييـ بحسب وجية نظرىـ، حيث يتضح أف المتوسطات تتراوح ما بيف 

بدرجة منخفضة، ولـ يحصؿ أي معوؽ عمى درجة عالية جدِّا وال منخفضة  3,30عالية إلى 
 جدِّا، بؿ تراوحت ما بيف العالية والمنخفضة.

التطور الميني وىذه  تحدياتمف  تحدياكونيا  فىولقد حققت خمس فقرات درجة عالية      
الفقرات بحسب متوسطيا الحسابي ىي عمى التوالي كما يمي: كثرة األعباء الوظيفية، تعارض 
أنشطة التطور الميني مع وقت الدواـ الرسمي، تتطمب تمؾ األنشطة أوقاًتا خارج وقت الدواـ 

وقد ، تطور الميني المتاحةالرسمي، كثرة المسؤوليات والواجبات العائمية، محدودية أنشطة ال
في األسبوع حيث تبمغ أربًعا يف تفسر ىذه المعوقات بسبب كثرة الحصص الموَكمة لمعمم

حتى خارج أوقات  فمعمميالوعشريف حصة أسبوعًيا باإلضافة إلى األعباء األخرى التي ترىؽ 
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الميني. أما  الدواـ الرسمي مف اإلعداد والتحضير مما يقمؿ رغبتيـ في حضور برامج التطوير
أقؿ فقرة متوسطا فقد جاءت لمفقرة "ممانعة إدارة المدرسة لمشاركتي في أنشطة التطور 

ودرجة توافر منخفضة، مما يدؿ عمى تفيـ إدارة المدرسة ربما  3,30الميني". بمتوسط 
بسبب توجييات إدارة التدريب التربوي بضرورة حضور المعمميف لمدورات التدريبية، وقد حققت 

" الشعور بضعؼ فعالية موضوعات أنشطة التطور الميني في واقع التدريس  ( "3الفقرة )
(، وجاءت في الترتيب 4,33نحراؼ معياري )( وا3,43عمى درجة متوسطة وبمتوسط بمغ )

ال ترى أنيا أحد المعوقات الميمة في التطور الميني،  البحث( مما يدؿ عمى أف عينة 47)
أما باقي المعوقات فقد كانت درجة وجودىا ، (3004وىذا يختمؼ عما توصمت لو قستي )

 متوسطة.
فى ظل العصزالزقنى ر املَين للنعلنني التطوأساليب   :ومياقشتُ احملور الجالح  ثالجًا: ىتائج 

 مبدارس تطويز
التطور الميني أساليب   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد الباحث استخدـ

( المتوسطات الحسابية 4ويبيف جدوؿ )، بمدارس تطويرفى ظؿ العصرالرقمى لممعمميف 
فى ظؿ التطور الميني لممعمميف أساليب  واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات محور 

 .بمدارس تطويرالعصر الرقمى 
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 بّساضغ حطىَطأؼاٌُب  اٌخطىض اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ فً ظً اٌؼصطاٌطلًّ 

 اٌّخىؼظ اٌفمطة َ
االٔحطاف 

 اٌّؼُاضٌ
 اٌخطحُب

 1 0,11 4.18 حىفُط وافت اإلِىأاث اٌّاٌُت اٌالظِت 1

2 
حىفُط لاػسة بُأاث بىً حضُ ػسزا ِٓ أخهعة اٌحاؼب 

 وشبىت اإلٔخطٔج بشىً ِؽخّط 
4,65 1,08 4 

 5 1,12 4,53 إطالع اٌّؼٍُّٓ ػًٍ وً ِا هى خسَس فً ِداي ػٍّهُ. 3

4 
حىافط اٌّرصصاث اٌّاٌُت إٌّاؼبت ٌشطاء األخهعة، 

 واٌّؼساث، واٌبطاِح اٌخمٍٕ
4,15 0,86 12 

5 
اٌخسضَب ػبط اإلٔخطٔج ِٓ ذالي ِؤحّطاث اٌفُسَى 

Video Conference 
4,20 0,10 10 

6 
 اٌخىاصً وحبازي اٌربطاحؼبط ِىالغ اٌخىاصً االخخّاػً 

Social Networks 
4,31 1,11 8 

8 
حىفُطاألبحذ واٌّماالث وإضؼاٌها إًٌ زوض إٌشط ِٓ 

 ذالي اٌبطاِح اإلٌىخطؤُت.
4,81 1,20 2 

 3 0,85 4,88 ػًٍ ِا هى خسَس فً ِداي حرصصً فمظ اإلطالع 8

1 
إٔشاء وحصُُّ اٌّىالغ ػًٍ شبىت اإلٔخطٔج ٌٕشط 

 اٌّؼٍىِاث وِشاضوخها .
4,40 0,14 6 

10 
اٌخسضَب ِٓ ذالي اٌٍماء اٌّفخىذ ػبط شبىت اإلٔخطٔج 

MOOCs 
4,18 0,81 11 

 Forums 4,38 1,01 8اٌّشاضوت واإلفازة ِٓ ِٕخسَاث إٌماؾ  11

 1 0,88 4,35 إزاضة اٌحىاضاث واٌٍماءاث اإلٌىخطؤُت بُٓ اٌّؼٍُّٓ. 12

أساليب   عمى  لمبحث( متوسطات أفراد العينة المستجيبيف 4الجدوؿ رقـ ) يتضح مف
بحسب وجية نظرىـ، حيث  بمدارس تطويرفى ظؿ العصرالرقمى التطور الميني لممعمميف 

، ولـ يحصؿ عاليةبدرجة 1.43بدرجة عالية إلى  1.53يتضح أف المتوسطات تتراوح ما بيف 
مما يدؿ عمى أىمية ىذه  أسموب مف أساليب التطوير المينى عمى درجة ممنخفضةأي 

 .األساليب
( والتى تنص " توفير كافة اإلمكانات المالية الالزمة " فى 4وجاءت الفقرة رقـ )     

(، والتى تنص 3)، وجاءت الفقرة رقـ بدرجة عالية  (1.53المرتبة األولى بمتوسط حسابى )
رساليا إلى دور النشر مف خالؿ البرامج اإللكترونية " فى  عمى " توفيراألبحث والمقاالت وا 

( ، والتى  4( بدرجة عالية ، وجاءت الفقرة رقـ )1.45المرتبة الثانية بمتوسط حسابى )
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(  1.44ط حسابى )تنص عمى " اإلطالع عمى ما ىو جديد فى مجاؿ تخصصى فقط " بمتوس
 .بدرجة عالية 

( والتى تنص عمى  )التدريب عبر اإلنترنت  3كما جاءت فى المراتب األخيرة الفقرة رقـ)    
( بدرجة عالية 1.30"، بمتوسط حسابى )Video Conferenceمف خالؿ مؤتمرات الفيديو 

(، والتى تنص عمى " التدريب مف خالؿ المقاء المفتوح عبر شبكة اإلنترنت 40، والفقرة رقـ )
MOOCs ( وبدرجة عالية ، 1.43" بمتوسط حسابى ) ( والتى تنص عمى "1والفقرة رقـ ،) 

"، بمتوسط لبرامج التقنيتوافر المخصصات المالية المناسبة لشراء األجيزة، والمعدات، وا
 (.1.43)حسابى 

 :حشاب الفزوم بني متغريات الدراسة  رابعًا : 
  الجنسالفروؽ بالنسبة لمتغير  .أ 
أفػراد عينػة الدراسػة  اسػتجاباتلمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصػائية فػي    

( لمعينػات المسػتقمة، Tاختبػار )، قاـ الباحث باستخداـ الجنسنحو محاور الدراسة تبعًا لمتغير 
 وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي:

 ٌٍؼُٕاث اٌّؽخمٍت  ٌٍفطوق   Tاذخباض :(1خسوي ضلُ )

 اٌدٕػبُٓ ِخىؼطٍ آضاء ػُٕت اٌسضاؼت حبؼاً ٌّخغُط 

 ِحاوض اٌسضاؼت
اٌّؽًّ 

 اٌىظُفٍ
 اٌّخىؼظ

االٔحطاف 

 اٌّؼُاضٌ
 لُّت )ث(

ِؽخىي 

 اٌسالٌت

فً اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ َط ِصازض اٌخطى

 بّساضغ حطىَطظً اٌؼصط اٌطلًّ 

 1.12- 0.411 3.412 شوط 

 

0.180 

 0.810 3.221 إٔاد غُط زاٌت

فً ححسَاث اٌخطىض اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ  

  بّساضغ حطىَطظً اٌؼصط اٌطلًّ 

 

 0.361 3.558 شوط 
-1.10 

 

0.211 

 غُط زاٌت
 إٔاد

3.683 0.384 

فً اٌخطىض اٌّهٍٕ ٌٍّؼٍُّٓ أؼاٌُب  

 بّساضغ حطىَطظً اٌؼصط اٌطلًّ 

 0.215 0.381 4.621 شوط 

 

0.611 

 0.383 4.588 إٔاد غُط زاٌت

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أفػػراد عينػػة 
جميػػع محػػاور نحػػو ) المعممػػيف والمعممػػات، وأفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف مػػف المعممػػيفالدراسػػة 
 (.الدراسة

تحػديات ويفسر الباحث تمؾ النتيجة بأف كػاًل مػف الػذكور واإلنػاث  يتفقػوف  حػوؿ واقػع  
 فى محافظة ليث بمدارس تطويرفى ظؿ العصر الرقمى لممعمميف  يالتطوير المين



 " سبل مواجهة تحديات التطوير المهني للمعلمين فى ظل العصر الرقمى بمدارس تطوير فى محافظة الليث "

- 7144 - 

 الفزوم باختالف متغري املؤٍل العلني:  .ب 

 طبقػاً  الدراسػة أفػراد إجابػات في إحصائية داللة ذات فروؽ ىنالؾ كانت إذا ما عمى لمتعرؼ
 Independent Sample" ت" اختبػار الباحػث اسػتخدـ العممػي المؤىػؿ متغيػر اخػتالؼ إلػى

T-test  "يوضػػحيا كمػػا النتػػائج وجػػاءت الدراسػػة أفػػراد إجابػػات بػػيف الفػػروؽ داللػػة لتوضػػيح 
 :التالي الجدوؿ

أفطاز اٌسضاؼت طبماً إًٌ اذخالف ِخغُط اٌّؤهً ٔخائح اذخباض "ث" ٌٍفطوق بُٓ إخاباث : (10خسوي )

 اٌؼٍٍّ

 اٌّحىض
اٌّؤهً 

 اٌؼٍٍّ
 اٌسالٌت لُّت ث االٔحطاف اٌّخىؼظ اٌؼسز

ِصازض اٌخطىَط اٌّهٍٕ 

ٌٍّؼٍُّٓ فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ 

 بّساضغ حطىَط

 0.426 3.12 20 بىاٌىضَىغ
-

1.012 

0.326 

 0.311 3.42 40 زضاؼاث ػٍُا 

ححسَاث اٌخطىض اٌّهٍٕ  

ٌٍّؼٍُّٓ فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ 

  بّساضغ حطىَط

 

 0.326 3.42 20 بىاٌىضَىغ

-

1.120 
0.415 

 0.365 3.02 40 زضاؼاث ػٍُا

أؼاٌُب  اٌخطىض اٌّهٍٕ 

ٌٍّؼٍُّٓ فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ 

 بّساضغ حطىَط

 0.428 4.88 20 بىاٌىضَىغ

1.026 0.481 
 0.451 4.65 40 زضاؼاث ػٍُا

 داللة ذات فروؽ وجود عدـ( 3) بالجدوؿ الموضحة النتائج خالؿ مف يتضح
تحديات واقع اساليب ) حوؿ الدراسة أفراد اتجاىات في فأقؿ 0.03 مستوى عند إحصائية

 باختالؼ( فى محافظة ليث بمدارس تطوير فى ظؿ العصر الرقمىلممعمميف  يالتطوير المين
 .العممي المؤىؿ متغير

  سيوات اخلربة الوظيفيةالفزوم باختالف متغري ج.

لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة   
الباحث "تحميؿ التبايف  استخدـ سنوات الخبرة الوظيفيةمتغير  اختالؼالدراسة طبقًا إلى 

( لتوضيح داللة الفروؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا One Wa ANOVAاألحادي" )
 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ التالي: سنوات الخبرة الوظيفية، متغير  اختالؼإلى 
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( ٌٍفطوق فٍ إخاباث One Way ANOVAٔخائح " ححًٍُ اٌخبآَ األحازٌ " ) (11 سوي ضلُ )خ

 ؼٕىاث اٌربطة اٌىظُفُتِخغُط  الذخالفأفطاز ػُٕت  اٌسضاؼت طبماً 

 ِصسض اٌخبآَ اٌّحىض
ِدّىع 

 ِطبؼاث

ِخىؼظ 

 اٌّطبؼاث
 لُّت ف

اٌسالٌت 

 اإلحصائُت

اٌّهٍٕ َط ِصازض اٌخطى

فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ ٌٍّؼٍُّٓ 

 بّساضغ حطىَط

 1.611 2.810 بُٓ اٌّدّىػاث
3.381 

  

  

0.811 

 غُط زاٌت 

  

زاذً 

 اٌّدّىػاث
15.801 0.801 

   16.612 اٌّدّىع

ححسَاث اٌخطىض اٌّهٍٕ 

فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ ٌٍّؼٍُّٓ 

  بّساضغ حطىَط

 

 0.182 0.361 بُٓ اٌّدّىػاث
2.612 

  

  

0.411 

 غُط زاٌت

 

زاذً 

 اٌّدّىػاث
5.881 0.180 

   6.301 اٌّدّىع

 

اٌخطىض اٌّهٍٕ أؼاٌُب  

فً ظً اٌؼصط اٌطلًّ ٌٍّؼٍُّٓ 

 بّساضغ حطىَط

 0.410 0.612 اٌّدّىػاثبُٓ 
1.810 

  

  

0.082 

 غُط زاٌت

زاذً 

 اٌّدّىػاث
5.671 0.211 

   6.551 اٌّدّىع

 فألً 0.05*   فطوق زاٌت ػٕس ِؽخىي 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند في آراء عدـ يتضح مف خالؿ النتائج الموضحة أعاله 
  . سنوات الخبرة الوظيفيةمتغير  باختالؼ( جميع محاور الدراسةأفراد عينة الدراسة حوؿ )
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 التوصيات

 في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث يوصى الباحث بما يمي:
أف يوضع في االعتبار عند التخطيط لمتعميـ المستقبمي تنمية المعمميف مينًيا بما يتناسب  .4

 .مع تحديات العصر الرقمي، وانعكاساتو عمى التعميـ
توفير البنية التحتية لمتعميـ اإللكتروني مف خالؿ توفير شبكة تعميـ إلى الدعوة مؤسسات  .3

عداد وتأىيؿ العناصر البشرية الالزمة لذلؾ  .مف الحواسيب بيا، وا 
التعاوف والتنسيؽ بيف كافة القطاعات التي تعمؿ في مجاالت تكنولوجيا التعميـ المتقدمة  .7

ستراتيجية واضحة سواء كانت مراكز تكنولوجية أو بحثية أو جيود خاصة لوضع إ
 تعميـ الومحددة لتطوير تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في مجاؿ 

نشر ثقافة التطور الميني لدى المعمميف والمعممات وتضمينيا في برامج إعدادىـ قبؿ  .1
 الخدمة وبعدىا.

ينبغي عمى إدارات التدريب في إدارات التربية والتعميـ ومراكز خدمة المجتمع في  .3
ودية وكؿ مف لو عالقة بتطوير المعمميف الميني التنويع في مصادر الجامعات السع

 التطور الميني لممعمميف والمعممات.
زيادة الدعـ والمساندة لبرامج التطوير التكنولوجي وتوظيفيا في خدمة العممية التعميمية  .1

 .لمواكبة التطور في ىذا المجاؿ
بمزاولتيـ لمينة التدريس إلضفاء  التقويـ المستمر لمدى تطور المعمميف مينيِّا وربطو .3

 عنصر التحفيز في تطورىـ الميني
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 املزاجع
  بية:أواًل: املزاجع  العز

 . عالم الكتب: القاىرة.معجـ مصطمحات ومفاىيـ التعميـ والتعمـ(. 9002إبراىيم، مجدي عزيز ) -
(: دور مدير المدرسة االبتدائية فى التنمية المينية لممعممين فى 9002أحمد ، شيماء محمد )  -

، كمية التربية ، رسالة ماجستيرضوء مدخل الجودة الشاممة :دارسة ميدانية بمحافظة سوىاج، 
 جامعة سوىاج 

تعميم الكبار في (: تطوير أداء إدارة الييئة العامة ل9000أسامة عبد الغفار محمد عمي الشريف ) -
 .، جامعة القاىرة، معيد الدراسات التربويةرسالة دكتوراةجميورية مصر العربية، 

(: "تصور مقترح لمتنمية المينية لمعممي محو أمية الكبار في 9009أسامة محمود فراج سيد ) -
مجمة ، "زةضوء تحديات مجتمع المعرفة، دراسة حالة لفرع الييئة العامة لتعميم الكبار بمحافظة الجي

م، يصدرىا مركز تعميم الكبار، جامعة عين 9009، يونيو 09، عأفاؽ جديدة في تعميـ الكبار
 .شمس

(: "تصور مقترح لتكوين معمم الكبار بكمية 9002أسامة محمود فرج، عيسى محمد األنصاري ) -
القاىرة، دار ، جامعة عين شمس، 5، عمجمة أفاؽ جديدة في تعميـ الكبار، "التربية جامعة الكويت

 .الفكر العربي
م(. برامج التطوير الميني لعضو ىيئة التدريس في الجامعات السعودية 9005آل زاىر، عمي. ) -

"مجاالتيا وطرق تنفيذىا ومعوقاتيا ومقوماتيا نجاحيا" معيد البحوث العممية، جامعة أم القرى: 
 مكة المكرمة.

أثناء الخدمة بالمممكة العربية السعودية.  ( تدريب المعممين9002األنصاري ، عيسى بن حسن. ) -
.. العدد الثالث السنة التاسعة عشر ، كمية التربية ، جامعة مجمة البحوث النفسية والتربوية

 902-025المنوفية ، ص 
(: "رؤية مقترحة لتطوير إعداد معمم الكبار في ضوء معايير الجودة 9002برقي ، ناصر عمي ) -

، القاىرة، جامعة السابع بعنواف"إدارة تعميـ الكبار في الوطف العربي"المؤتمر السنوي الشاممة"، 
 .عين شمس، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، الييئة العامة لتعميم الكبار

(: المواطنة في العصر الرقمي، نموذج مممكة البحرين، 9002بن شمس، ندى عمي حسن ) -
 السياسية.، معيد البحرين لمتنمية سمسمة دراسات
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(: المواطنة في العصر الرقمي، نموذج مممكة البحرين، 9002بن شمس، ندى عمي حسن ) -
 ، معيد البحرين لمتنمية السياسيةسمسمة دراسات

(، 22(، ع)92(: التنمية المينية لممعمم ، مجمة كمية التربية ، مج)9002تمام، شادية عبدالرحيم) -
 .222-202كمية التربية ، جامعة بنيا ، ص ص 

 .، األردن : دار صفاءالمعمـ، إعداده وتدريبو وكفايتو(:9002جمانو محمد عبيد ) -
(، معايير التطوير الميني وعالقتو بالضغوط واالحتراق النفسي 9002الحارونى، إيمان حسن) -

 (. كمية التربية الرياضية لمبنات ،0. مج) مجمة بحوث التربية الشاممةلمعممات التربية الرياضية. 
 جامعة الزقازيق 

( ادارات التطوير ودورىا في التنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة 9002الحربي، حياة ) -
 .222-202(، 02. )مجمة دراسات في التعميـ العاليالتدريس بالجامعات السعودية. 

(. االحتياجات التدريبية المينية أثناء الخدمة الالزمة لمعممي المغة 9002الخطيب، محمد. ) -
مجمة العمـو التربوية العربية في الحمقة الثانية من التعميم األساسي في محافظة الزرقاء باألردن. 

 .52-29، ص  2، ع  2. مج والنفسية
ة لمنظمة التجارة العالمية وأثره عمى التدريب". م، فبراير(. "انضمام المممك9002الذيابي، طالل. ) -

بحث مقدـ في المقاء السنوي الثالث عشر لمجمعية السعودية لمعمـو التربوية والنفسية: إعداد 
 ، جامعة الممك سعود: الرياض.المعمـ وتطويره في ضوء المتغيرات المعاصرة

سة العامة لتعميم البنات في مكة م(. تقويم مراكز التدريب التربوي بالرئا9000رواس، فائزة. ) -
. قسم المناىج رسالة ماجستير غير منشورةالمكرمة وجدة من وجية نظر المدربات والمتدربات. 

 وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
(. واقع ممارسة المشرف التربوي لميامو في تطوير النمو الميني 9002الرويمي، سعود حبيب ) -

، كمية  رسالة ماجستيرعممي الرياضيات في المرحمة المتوسطة في منطقة الحدود الشمالية. لم
 التربية جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

(. واقع ممارسة المشرف التربوي لميامو في تطوير النمو الميني 9002الرويمي، سعود حبيب ) -
، كمية  رسالة ماجستيرلشمالية.. لمعممي الرياضيات في المرحمة المتوسطة في منطقة الحدود ا

 التربية جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
(: متطمبات تفعيل التنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفال فى 9002زايد ، رشا ىالل ) -

 ، كمية التربية ، جامعة سوىاج .رسالة ماجستيرم،  9020ضوء رؤية 
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معممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية في ضوء  ( واقع أداء9002الزىراني، محمد بن مفرح ) -
، كمية التربية جامعة أم  رسالة دكتوراهالمعايير المينية المعاصرة وعالقة ذلك بتحصيل طالبيم. 

 القرى، مكة المكرمة.
(: العصر الرقمي وثورة المعمومات: دراسة في نظم المعمومات 9009سالم ، محمد صالح ) -

 .ات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاىرةوتحديث المجتمع، عين لمدراس
(. دور المشرفة التربوية في النمو الميني لمعممات الرياضيات بمدينة 9002السقاف، إيمان طو ) -

 ، كمية التربية جامعة أم القرى، مكة المكرمة. رسالة ماجستيرمكة المكرمة. 
بعد في المممكة العربية استشراؼ مستقبؿ التدريب عف م( : 9002السنبل، عبدالعزيز. ) -

 ، الرياض: مركز بحوث كمية التربية، جامعة الممك سعود.السعودية
استشراؼ مستقبؿ التدريب عف بعد في المممكة العربية م( 9002السنبل، عبدالعزيز. ) -

 ، الرياض: مركز بحوث كمية التربية، جامعة الممك سعود.السعودية
معايير اعتماد برامج التنمية المينية لممعممين في مصر  )9009صادق ، فاطمة السيد ، وآخرون) -

،  القاىرة، ص ص 20، ع 92، مجمجمة كمية التربية جامعة بنيا رؤية نقدية و نظرة عصرية، 
20-22. 

م(. التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبوك 9009صر، محمد، وعمي، محمد. )مايو  -
 990-022(، 95. )راسات عربية في التربية وعمـ النفسمجمة دمعايير الجودة واالعتماد. 

(. تقويم دورات تدريب معممي المرحمة الثانوية 9002العاجز، فؤاد عمى & وجبر، نبيل داوود ) -
المؤتمر العممي  –أثناء الخدمة من وجية نظر المعممين والمشرفين بمحافظات غزة. تكوين المعمم 

 .550 -520. ص ص 9القاىرة، مج  – السادس عشر
مجمة التربية ( :"التعميم في العصر الرقمي التحديات والفرص ". 9002عائشة بوكريسة)  -

 .002 -002(.المدرسة العميا لؤلساتذة بوزيعة ، ص ص 5.ع) واالبستيمولوجيا
(: "فاعمية برنامج إلكتروني مقترح باستخدام نظام مودل في 9002عبد القادر، عبد الرازق مختار ) -

في التعميم اإللكتروني واالتصال التفاعمي وتحصيل الطالب في مقرر تدريس العموم  تنمية الثقة
 .25، مجمة القراءة والمعرفة، ع"الشرعية

( . مقارنة التطوير الميني لمعممات العموم في مدينة 9005العبد الكريم، إيمان بنت عمر، )  -
. مجمة العمـو التربويةلمتحدة. الرياض بمعايير التطوير الميني لمعممي العموم في الواليات ا

 (. الرياض.9(.ع)92مج)
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(: "مقارنة التطوير الميني لمعممات العموم في مدينة الرياض 9005العبدكريم ، إيمان بنت عمر ) -
(، 92،مج) مجمة العمـو التربويةبمعايير التطوير الميني لمعممي العموم في الواليات المتحدة "

 .290-922ممك سعود ، ص ص (،  كمية التربية ، جامعة ال9)
مجمة الثقافة مف أجؿ (: " التطوير المينى  لمعمم االجتماعيات  بدولة الكويت"، 9002العجمى )  -

 (، جمعية الثقافة من أجل التنمية ، القاىرة 20(، ع)2، س)التنمية 
 العربي،مجمة (: "عالمنا العربي ومستقبل النشر اإللكتروني"، 9000العسكري، سميمان إبراىيم ) -

 .، وزارة اإلعالم، الكويت502ع
(: أساليب التنمية المينية ومعوقات تنفيذىا، مجمة البحث 9002عسيرى، ميدى بن مانع ميدى) -

 (، كمية البنات لآلداب والعموم والتربية ، جامعة عين شمس.02(، ع)2العممى فى التربية ، ج)
 .، القاىرة: دار الفكر العربيمعمـ المستقبؿ نحو أداء أفضؿ (:9005عمي أحمد مدكور ) -
(. تصور مقترح لمتطوير الميني الذاتي لمعممي الرياضيات 9000العميان، فيد عبد الرحمن ) -

، كمية التربية، جامعة  . رسالة دكتوراهبالمرحمة المتوسطة من وجية نظر المختصين والممارسين
 أم القرى، مكة المكرمة.

التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس كمدخل لمجودة  ( .9002غالب، ردمان، وعالم، توفيق. ) -
-020(. 0)2مجمد  المجمة العربية لضماف جودة التعميـ العالي.الشاممة في التعميم الجامعي. 

022 
(. تصور مقترح لمتطوير الميني الذاتي لمعممات المغة اإلنجميزية 9002قستي، ليمي حسين ) -

، كمية التربية جامعة  رسالة دكتوراهواالتجاىات المعاصرة. بمراحل التعميم العام في ضوء الواقع 
 أم القرى، مكة المكرمة.

المؤتمر العممي (. التنظيم الذاتي لمتعمم والنمو الميني لممعمم. 9002كامل، مصطفى محمد) -
 .99 -90جامعة عين شمس،  –. دار الضيافة السادس عشر تكويف المعمـ

 ىـ(. المدخل لمتدريس. الرياض. بدون ناشر. 0292)الكثيري، راشد والنصار، صالح  -
( . جودة التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس في 9009كعكي، سيام، وزعة، سوسن. ) -

 .229 -922(، ص ص 005. ) المجمة التربويةالجامعات السعودية. 
ووعييا  (: " مدى ممارسة معممة التربية األسرية لكفايات االقتصاد المعرفي9002متولى، )  -

 دراسات تربوية واجتماعيةبالمستحدثات التكنولوجية التعميمية في ضوء معطيات العصر الرقمي". 
 (. كمية التربية . جامعة حموان .2(. ع)99.مج)
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مجمة الخدمة (: األخاء المينية : المشكمة والحل ، 9002محمد ، رأفت عبدالرحمن محمد) -
(، كمية الخدمة االجتماعية ، جامعة الفيوم ، 2، ع) االجتماعية لمدراسات والبحوث االجتماعية

 .022-000ص ص 
(: "ميارات المعمم في ظل عصر الثورة الرقمية 9002محمد ، محمود فتوح ، الحربي، ىيا تركي ) -

، ـ3041أكتوبر  31-31مؤتمر بعنواف "معمـ العصر الرقمي، في الفترة مف ، "وطرق تنميتيا
 .لعربية السعوديةكمية التربية، جده، المممكة ا

(. مدارس تطوير، المممكة العربية السعودية من 0292مشروع الممك عبد اهلل لتطوير التعميم ) -
 .www.tatweer.edu.saالرابط 

، المممكة العربية السعودية من مدارس تطوير(. 9002مشروع الممك عبد اهلل لتطوير التعميم ) -
 .www.tatweer.edu.saالرابط 

مدارس تطوير، تطوير المناىج، المعمـ والمعممة، مشروع الممك عبد اهلل لتطوير التعميم )د.ت(.  -
 ، وزارة التربية والتعميم، المممكة العربية السعودية.تحفيز ودعـ لتعمـ فعاؿ

(. اإلحتياجات التدريبية لممعممين وفقا لمخصائص المينية 9002مصطفى، ميند والجراح، عبداهلل) -
. كمية التربية، مجمة كمية التربيةي ضوء توجيات تطوير التعميم نحو اإلقتصاد المعرفي. لممعمم ف

 220-252جامعة عين شمس. العدد الواحد والثالثون )الجزء الثالث( ص 
، المستقبل 50، عمجمة النبأ(: "المعموماتية مواجية تاريخية جديدة"، 9000معاش ، مرتضى ) -

 .لمثقافة واإلعالم، لبنان
(:"مدى فعالية بعض طرق التعمم الذاتى في تدريس الكيمياء عمى 9002لموجى ، أمانى محمد)ا   -

، معيد الدراسات التربوية، جامعة دكتوراه رسالةتحصيل طالب المرحمة الثانوية وتفكيرىم العممى".
 القاىرة.

التدريس  (. العالقة بين تطوير األداء الميني عند أعضاء ىيئة9002موسى، عمى بن عبد اهلل ) -
 المجمة العربية لمتربيةوارتفاع مستوى التحصيل عند الطالب في كمية التربية بجامعة الممك خالد. 

 .20 -29، ، تونس ، ص ص 9، ع 92، مج 
في  9000(: أثر استخدام استراتيجية مقترحة قائمة عمى تقنية ويب 9009النجار، محمد السيد ) -

المعرفة لدى معممي مادة الكمبيوتر بالحمقة اإلعدادية،  تنمية ميارات البرمجة وميارات ما وراء
 .، جامعة القاىرة، معيد البحوث والدراسات التربويةرسالة دكتوراة

(، اتحاد  59، مج) اإلدارة(: التدريب والتطوير المينى ، 9005النحاس ، صفوت صالح الدين ) -
 .25-0جمعيات التنمية اإلدارية ، ص ص 
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(: "التنمية المينية المستدامة لممعممين أثناء الخدمة في 9002أحمد )نصر، نجم الدين نصر  -
 .(، كمية التربية ، جامعة الزقازيق22، ع )مجمة كمية التربية بالزقازيؽ، "مواجية تحديات العولمة

(: "متطمبات تكوين معمم الكبار في ضوء مفيوم التعمم مدى الحياة، 9002ىاني محمد يونس ) -
 .، جامعة المنوفية،902، عة كمية التربية ببنيامجم، "رؤية مقترحة
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