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 ثالبح مستخلص

هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع التطوير المهني لمعلمات الحاسب      

، ٧4٤١إلى  ٧4٤١اآللي في منطقة الرياض من وجهة نظرهن خالل الفترة من 

المهني، وأُتبع المنهَج الوصفي التحليلي، وشمل والكشف عن معوقات تطورهن 

مجتمع الدراسة عـلى جـمـيـع معـلمات الحـاسب اآللي في منطقة الرياض المنتظمات 

(، وتمثلت عينة ـه٧44٧-٧442في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )

مجاالت  ( معلمة من المستجيبات لالستبانة التي ُصمِّمت وفقا لثالثة٧٦4البحث في )

وقد توصلت  هي: أنشطة التطوير المهني، ومصادره، ومعوقات التطوير المهني.

الدراسة إلى أن أكثر أنشطة التطوير المهني ممارسة لدى عينة الدراسة هي االستفادة 

من تقارير المشرفة التربوية وتوجيهاتها، أما أقلّها هي: تدريب معلمات الحاسب في 

شراف على االبات التربية الميدانية، والتعاون مع جهات الميدان، والمشاركة في اإل

أو أفراد في إجراء أبحاث مرتبطة بمجال العمل. كما توصلت الدراسة إلى أن 

زميالت المهنة والمصادر الذاتية تُعد المصادر األعلى لتطوير المعلمات مهنياً، 

لها بنوك أو وتمثلت المؤسسات األهلية )برامج تقّدمها، أو تشرف عليها، أو ت موِّ

شركات...( على المصدر األقل ممارسة من مصادر التطوير المهني، أما معوقات 
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التطور المهني فقد تمثلت في: كثرة األعباء الوظيفية، وتعارض أنشطة التطور 

المهني مع وقت الدوام الرسمي، وبُعد المسافة بين مقر السكن والعمل، ومكان عقد 

، وفي ضوء مي، وكثرة المسؤوليات والواجبات العائليةالنشاا التدريبي، أو العل

 .النتائج وضعت الباحثتان عدد من التوصيات والمقترحات

 

Computer Teachers' Perception of their Professional 

Development in Riyadh Region From 

 their Point of View 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

     This study aimed at identifying the Professional 

Development from the perspective of the Computer teachers' 

points of view and the obstacles they faced during the period 

1437 - 1439. The researcher used the descriptive method in her 

study. The study population consisted of all full-time teachers at 

the academic year 1441/1440, while the study sample, who 

answered the questioner, consisted of (164) individuals. The 

researcher used questionnaire as a tool to achieve the objectives 

of the study. The questioner consisted of three aspects; activities 

that focused on Professional Development, sources or 

originators of the Professional Development in computer science 

and obstacles and difficulties they faced in Professional 

Development. The results showed that the performance levels of 

computer teachers  were average; the highest implementation 

was the implementation of Professional Development activity 

took place most among participants as supervisor advising , 

however the least three implemented activities of Professional 

Development were ;computer teachers training on the field, 

Participate in supervising field training and cooperation with 

other groups or individuals to conduct research in computer 
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education. The most implemented sources of Professional 

Development resulted from two activities of the categories: 

colleague-to-colleague support and self –accessed resources. 

The lowest aspect of Professional Development resources was 

non-governmental organizations through its programs or 

finance. The obstacle faced teachers Professional Development 

were; workload of teachers, Professional development activities 

were inconsistent with office hours,  distance between the 

residence and workplace and the location of the training activity 

and family responsibilities and duties. In light of the results, the 

two researchers recommend and propose. 

 

 المقدمة

يشهد العالم حالياً تطوراً مذهالً في جميع المجاالت، وهذا يتطلب تغييراً في غايات 

التطور العملية التعليمية وأهدافها ووسائلها، إذ يُعّد جياًل قادًرا، ليس على مواكبة هذا 

والتعامل معه بمهارة ووعي كاملين فحسب، بل على اإلسهام اإليجابي في مسيرة هذا 

التطور، وللتمكن من إحداث التغيير المنشود في العملية التعليمية ينبغي التركيز أواًل 

على المعلم، فالمعلم يعّد من أهم عناصر نظام التعليم العام، فهو الذي يعتمد عليه 

طبيق نظام الجودة في التعليم؛ للحصول على مخرجات عالية بشكل رئيس في ت

إذ أثبتت  الجودة، تتواءم مع متطلبات التنمية المستدامة، وتطلعات مجتمع المعرفة.

العديد من الدراسات وجود عالقة قوية بين مدى تمكن المعلم من مادته وجودة أدائه 

)البلوي والراجح،  االبه وبين مستوى تحصيل التدريسي،

ضعف  الدراسات من مجموعة التربوي، أظهرت العمل واقع وفي ،:45)02٧0

والمعلمات في أدائهم التدريسي، خاصة في تطبيق ارائق التدريس  المعلمين كفاءة

الحديثة، إذ يغلب عليهم اتباع ارائق التدريس التقليدية وأساليبه التي تهتم بالحفظ، 

با زرعة، ؛ ٧401 )العلي، غرس القيم.والتلقين دون االهتمام بتنمية المهارات، و

  (.٧4٤٤الزايد، ؛  ٧40١

بتطدددوير العمليدددة التعليميدددة عموًمدددا،  اهتماًمدددا متزايدددًدا شدددهدت السدددنوات األخيدددرة وقدددد

وهذا ما أكده عبد السالم  مع إدراك أكبر لدور المعلم، وتطوير المعلم مهنيًّا خصوًصا،

( أنده لدم يعدد ينظدر إلدى إعددداد المعلمدين علدى أنده عمليدة، تنتهدي بحصددول 12:2009)

المعلم على الدرجة الجامعية التي تؤهله للعمل بمهنة التددريس، وإنمدا ينظدر إليده علدى 

أنه عملية متعددة، منها ما يكون قبل التحاق المعلم بالمهنة، ومنها ما يكون بعدد دخولده 

ل الدخول للخدمة بداية اريق النمو المهندي للمعلدم، ولديس فيها؛ لذا يعدُّ إعداد المعلم قب

نهايتددده. وأن برندددامج اإلعدددداد أثنددداء الخدمدددة هدددو الردددمان الوحيدددد السدددتمرار التنميدددة 

المهنية، وعملية تدريب المعلم عملية متكاملدة مسدتمرة، تتطلدب مدن المعلدم االسدتمرار 

 ستمرة. في تجديد معارفه واتخاذ السبل نحو التنمية المهنية الم
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( أن نجدا  المعلدم؛ Hammerness et al., 2005, 21ويدرى أميدرنس ورخدرون )

ليكون مؤثًرا، وذا فاعلية ملموسة في العملية التعليمية يكون مرهونًا بتقبله ثقافة الدتعلم 

مدى الحياة، وأن ذلك يجب أن يكون مدن خدالل بدرامج إعدداد المعلمدين، ويؤكدد تينكدر 

( أن كدل يدوم يمدّر علدى المعلدم يعدّد Tienker & Stonaker, 2007,11وستوناكر )

من أيام التنمية المهنية إذا كان يشغل تفكيره التطدور المهندي، واالسدتفادة مدن المواقدف 

إذ يحظددى تطددوير المعلمددين مهنيًّددا أثندداء الخدمددة باهتمددام الدددول  والخبددرات اليوميددة.

مؤتمر السدابع لدوزراء التربيدة ، إذ أكد ذلك التقرير الختامي للخاصةعموًما، والعربية 

ضدرورة االهتمدام  إذ كدان مدن التوجهدات التدي بدرزت فيده: (،٧4٤٧والتعليم العرب )

وأكددد المددؤتمر بددالمعلم بوصددفه يمثددل محددوًرا أساسدديًا فددي كددل جهددد لتطددوير التعلدديم، 

التنميدة »التربوي الثالث واألربعون الذي تنظمه جمعية المعلمين الكويتية تحدت شدعار 

( بررورة الوقدوف علدى أهدم قردايا 02٧1« )ية للمعلم... والتحديات المعاصرةالمهن

التطوير المهني للمعلم، واإلسهام في إيجاد الحلول الناجحة لهدذه القردايا، إضدافة إلدى 

 رفدددددع التوصددددديات المناسدددددبة والمدروسدددددة، وركدددددز المدددددؤتمر الددددددولي األول لكليدددددة 

وتنميته مهنياً في عصر المعرفدة.. رىى  إعداد المعلم»نوان: ، بعجامعة انطاب التربية

( علددى التنميددة المهنيددة للمعلددم مددن جهددة إدارة مجتمعددات الددتعلم 02٧١« )وممارسددات

ية، واألصول الفلسفية والنفسدية واالجتماعيدة للتنميدة المهنيدة فدي عصدر المعرفدة المهن

والرقميددة، ومواجهددة الرددغوا المهنيددة للمعلددم، ودوره فددي تطددوير المندداهج والبددرامج 

 .الدراسية وغيرها

 ولقد أولت سياسة التعليم في المملكدة العربيدة السدعودية تددريب المعلدم أهميدة بالغدة    

بكوندده وسدديلة التطددوير التربددوي المهنددي المسددتمر؛  سددنوات الماضدديةخددالل الددثالث 

( مدن سياسدة التعلديم 1991، وقدد نصدت المدادة )التعليملمواكبة المستحدثات في مجال 

على أن تولي الجهات المختصدة عنايدة كافيدة للددورات التدريبيدة والتجديديدة؛ لترسدي  

( مددن نظددام ٤4ت المددادة )الخبددرات، وكسددب المعلومددات والمهددارات الجديدددة، وجدداء

الخدمة المدنيدة مؤكددة هدذا التوجده فدي السياسدة العامدة للتعلديم مدن خدالل إلدزام المعلدم 

بااللتحداق بدالبرامج التدريبيدة التدي تلبدي احتياجاتده الفعليدة الردرورية ضدمن البددرامج 

التدريبيددة المتددوفرة، والعمددل علددى ترددمين اسددتمارة تقددويم األداء الددوظيفي لشدداغلي 

ائف التعليميددة بنددداً، يخددا البددرامج والدددورات التدريبيددة، إذ ال تقددل نسددبته عددن الوظدد

وبنداًء علدى مدا سدبق مدن  (.9:2013%  من إجمالي النقداا )الشدمراني ورخدرون، ٧2

المعطيات، وتماشياً مدع اهتمدام المملكدة العربيدة السدعودية فدي تبندي أحددث التطدورات 

ية، جداءت الحاجدة إلدى دراسدة واقدع التطدوير المهنية لحل المشكالت التعليمية والتربو

المهني لمعلمات الحاسب اآللي في منطقة الرياض من وجهة نظرهن؛ لرصد مصدادر 

 التطوير المهني، وأنشطته ومعوقاته فعليًا بالميدان، وتحسين العملية التعليمية.

 

 مشكلة البحث

يتطلدددب االرتقددداء بدددالتطور المهندددي لمعلمدددات الحاسدددب اآللدددي أن تبندددى بدددرامج        

تدريبهن في أثناء الخدمة على دراسدة واقدع التطدور المهندي للمعلمدات بوصدفه العامدل 

أن  0222تها، وذلك ما أكدتده دراسدة سدكران المؤثر في فاعلية برامج التدريب وجود

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85.aspx
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أسداليب موضدوعية، وإجدراءات دقيقدة عمليدة التقويم المستمر لعمليات التنمية المهنية ب

( 02٧0والدراجح ) البلدويمن عمليات الحفز علدى التطدور المهندي، وأوصدت دراسدة 

بأهمية دراسة واقع التطور المهندي للمعلدم وتدريبده أثنداء الخدمدة ومعوقاتده، وأوصدت 

بإجراء دراسدات علميدة، تتنداول حاجدات التطدوير ( 2013دراسة الشمراني ورخرين )

ومددن خددالل  هنددي لمعلددم المرحلددة المتوسددطة والثانويددة؛ مددن أجددل تطددويره مهنيًددا.الم

وجددود قصددور أكدددن آلراء العديددد مددن مشددرفات الحاسددب اآللددي  اسددتطالع الباحثتددان

واضددح فددي التطددوير المهنددي للمعلمددات فددي منطقددة الريدداض، وممددا يدددعو أيًرددا إلددى 

بدء في تطبيق مناهج ال ؛ب اآللياالهتمام بدراسة واقع التطوير المهني لمعلمات الحاس

الحاسب وتقنية المعلومات المطدورة، إذ تتسدم المنداهج المطبقدة بالتجديدد فدي المحتدوى 

 واالسدددتراتيجياتالعلمدددي، والنظريدددات التربويدددة التدددي يعتمدددد عليهدددا بنددداء مقرراتهدددا، 

التدريسددية، وأسدداليب التقددويم المقترحددة؛ لددذا فمددن المهددم تصددميم بددرامج تطددوير مهنددي، 

تلبددي احتيدداب تطبيددق المندداهج المطددورة، وال يمكددن ذلددك إال مددن خددالل التعددرف علددى 

 الواقع الحالي لتطور المعملين مهنيًّا.

وممددا يعددزز الحاجددة إلددى إجددراء مثددل هددذه الدراسددة مددا كشددفت عندده نتددائج دراسددة      

ه( مددن أن إعددداد المعلددم قبددل الخدمددة وتطددوره المهنددي أثناءهددا يعدددُّ ٧3٤0الشددمراني )

المجددال البحثددي األهددم فددي مجددال التربيددة العلميددة فددي الوقددت الددراهن مددن وجهددة نظددر 

المتخصصين في المملكة العربيدة السدعودية، وعليده بعدد التعدرف علدى الواقدع الحدالي 

لتطوير معلمات الحاسب اآللي الخطوة األولى التدي ينبغدي أن ينطلدق منهدا البحدث فدي 

ومصادرها   التطور المهني التي مورست، هذا المجال من خالل التعرف على أنشطة

ومعوقات المشاركة الفاعلة لمعلمات الحاسب فدي تلدك األنشدطة، وفدي ضدوء مدا سدبق 

 يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال الرئيس التالي: 

مدا واقدع التطددوير المهندي لمعلمدات الحاسددب اآللدي فدي منطقددة الريداض مدن وجهددة     

 نظرهن؟

 األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع منه 

ما مدى ممارسة معلمات الحاسب اآللي ألنشطة التطدوير المهندي خدالل السدنوات  .٧

 الثالث األخيرة؟

مددا مصددادر التطددوير المهنددي لمعلمددات الحاسددب اآللددي خددالل السددنوات الددثالث  .0

 األخيرة؟

 ما معوقات التطوير المهني لمعلمات الحاسب اآللي من وجهة نظرهن؟ .٤

 

 ثأهمية البح

 تستمد هذه الدراسة أهميتها مما يلي:

من أولى الدراسات في البيئة السعودية التي اهتمت بواقع التطوير هذه الدراسة  .٧

 المهني لمعلمات الحاسب اآللي؛ مما يرفي على الدراسة جانب الريادة.

أهمية المجال الذي تنتمي إليه: أال وهو التطور المهني لمعلم الحاسب اآللي، ومن  .0

كونه ينسجم مع االتجاهات الحديثة التي تنادي بررورة تطوير أداء المعلمين، 
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وتنميتهم مهنيًا أثناء الخدمة بكونه أحد العناصر المؤثرة في تطوير مجال تعليم 

 الحاسب اآللي وتعلمه.

د هذه الدراسة مخططي برامج إعداد معلمي الحاسب اآللي يتوقع أن تفي  .٤

ومطوريها في وزارة التعليم، ومؤسسات إعداد المعلم، وكليات التربية، والمشرفيين 

 التربويين، والمهتمين بتعليم الحاسب اآللي، من خالل ما تظهره نتائج هذه الدراسة.

غذية راجعة حول تقدم بيانات ومعلومات لمعلمات الحاسب اآللي؛ بكونها ت .4

ممارساتهن الذاتية لنشااات التطور المهني خالل السنوات الثالث األخيرة، مما قد 

 يساعدهم في اتخاذ اإلجراءات المناسبة؛ لتطوير تلك الممارسات.

تقدم معلومات ثرية للباحثين حول التطور المهني لمعلمات الحاسب اآللي، مما قد  .2

 مستقبلية منبثقة من نتائج الدراسة الحالية.يسهم في التمهيد؛ إلجراء دراسات 

 

 أهداف البحث

 : أتييهدف البحث إلى التعرف على ما ي

واقع التطوير المهني لمعلمات الحاسب اآللي في منطقة الرياض من وجهة  .٧

 نظرهن.

مدى ممارسة معلمات الحاسب اآللي ألنشطة التطوير المهني خالل السنوات  .0

 الثالث األخيرة.

 ير المهني لمعلمات الحاسب اآللي خالل السنوات الثالث األخيرة.مصادر التطو .٤

 معوقات التطوير المهني لمعلمات الحاسب اآللي من وجهة نظرهن. .4

 

 حدود البحث

 التزمت الباحثتان في إجراء هذا البحث بالحدود اآلتية:

اقتصر البحث الحالي على دراسة واقع التطوير المهني  الحدود الموضوعية:

 الحاسب اآللي. لمعلمات

 معلمات الحاسب اآللي.الحدود البشرية: 

 مدارس البنات للمرحلتين: المتوسطة والثانوية في منطقة الرياض. الحدود المكانية:

 هـ٧44٧-٧442الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  الحدود الزمانية:

 

 مصطلحات البحث

 (:Professional Developmentالتطوير المهني )

( التطدور المهندي بأنده مصدطلح، يشدير Glathorn،1996:20يُعرف جالتدورن )     

إلى المهارات المطلوبدة؛ للحفداظ علدى مسدار وظيفدي محددد أو المهدارات العامدة التدي 

تقدم من خالل التعليم المستمر، بما في ذلك حال التنمية الشخصية، ويمكدن النظدر إليده 

على المهارات الحالية مع تغييدر الممارسدات  على أنه تدريب وتطوير مستمر؛ للحفاظ

( 0224يُعدرف األنصداري )في مهنة، كما هو الحال فدي مفهدوم الدتعلم مددى الحيداة. و

التطوير المهندي بأنده بعبدارة عدن األنشدطة الرسدمية وغيدر الرسدمية التدي تهددف إلدى 

معارفدده  مسدداعدة المعلددم أثندداء الخدمددة اختياريدداً أو إلزاميدداً والتددي تهدددف إلددى تطددوير
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ومهاراته ومواقفه تجاه التدريس، لكي يتمكن من أداء مهامه التدريسدية بشدكل أفردلب 

(. هددذا التعريدددف يقتصددر علدددى التدددريب أثنددداء الخدمددة، وهدددو أحددد أشدددكال ٧١١)ص

 .التطوير المهني

التغيير فدي مسدتوى أداء معلمدات المرحلدة المتوسدطة بأنه:  في هذا البحث يُعرفو    

 واالسدددتراتيجياتوالثانويدددة أثنددداء عملهدددن إلدددى األفردددل باسدددتخدام األسددداليب العلميدددة 

 الحديثة المالئمة للمرحلة.

 

 النظري دباأل

 المحور األول: التطوير المهني:

ويددة، إن هددذا العصددر هددو عصددر المتغيددرات المتسددارعة فددي شددتى المجدداالت الحي      

وهددذه المتغيددرات تعكددس بظاللهددا علددى العمليددة التعليميددة، وهددذا يتطلددب مددن المعلددم أن 

يواكدب تلددك المتغيددرات باسددتمرار؛ ألن المعلددم حجددر األسدداس فددي النظددام التربددوي، إذ 

ينعكس أداىه على االبه، ثّم علدى العمليدة التعليميدة كلهدا؛ لدذا تدولي األنظمدة التربويدة 

التدي  واالستراتيجياتر أداء المعلم وتنميته مهنياً، وتبتكر األساليب اهتماماً بالغاً بتطوي

تحقق الجودة في برامج التنمية المهنية للمعلمين، إذ يُعُد إعداد المعلم قبدل الخدمدة غيدر 

كدداف، بددل هددو مقدمددة لسلسددلة متالحقددة مددن األنشددطة التددي تسدداعده علددى النمددو المهنددي 

 (.15:2016)أبو شاويش واألغا، المستمر، وتكمل عملية إعداد المعلم 

إن تدريب المعلم المستمر أثناء الخدمة يعّد متطلباً أساسياً؛ لتطوير العمليدة التعليميدة    

التعلمية؛ كي يستطيع مساعدة تالميذه علدى اكتسداب المفداهيم والمهدارات واالتجاهدات 

المعلدم ال تنتهدي  التي يواجهون بها التحديات اآلنيدة والمسدتقبلية، وهدذا يعندي أن تربيدة

بانتهداء مرحلدة اإلعدداد قبدل الخدمدة فددي كليدات إعدداد المعلمدين ومعاهدد إعددادهم، بددل 

تدوم، وتستمر اوال حياتده المهنيدة؛ وذلدك مدن أجدل اإللمدام بكدل مسدتحدث فدي مجدال 

التربية وعلم النفس والمجال األكاديمي؛ من أجل إتقان ما تبتكره تكنولوجيا التعليم مدن 

 (.23:2010مية وارائق تدريس جديدة )أبو سالم، مواد تعلي

 

 مبررات التطوير المهني:

التطددددوير المهنددددي للمعلددددم يددددؤدي إلددددى دعددددم الممارسددددات التدريسددددية وترقيتهددددا      

والمعلوماتيددة األكاديميددة للمعلمددين، وخاصددة الجدددد مددنهم، وتددوفر لهددم فددرص االنفتددا  

على القرايا التربوية المعاصرة، وبرامج تحسين عناصدر منظومدة التعلديم، وتمدنحهم 

هو ما ينعكس بدوره على تعلدم التالميدذ، وفيمدا القدرة على تنفيذ هذه البرامج بكفاءة، و

يلي نستعرض المسوغات التي من شأنها أن تطدور المعلدم مهنيداً أثنداء الخدمدة، وهدي: 

 :(2016أبو شاويش واألغا، م؛ 02٧٧م؛ محمد، 022١م؛ نصر، 0224)كامل، 

ه مدن . اإلعداد الذي يتلقاه المعلم قبل الخدمة مهما كاندت جودتده غيدر كداف؛ لتمكيند ٧ 

االسددتمرار فددي أداء أدواره المتغيددرة فددي ضددوء التطددورات التددي تفددرض نفسددها علددى 

 مكونات منظومة التعليم.
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. التطددوير المهنددي للمعلمددين عنصددر بددالي األهميددة فددي تنفيددذ كددل بددرامج اإلصددال   0 

والتطوير التعليمي، ومن ثم يرتبط تحقيق أهداف هذا اإلصال  بنوعية الكفايدة المهنيدة 

 ين.للمعلم

. التطورات التي لحقت بأدوار المعلم ومسؤولياته بفعدل حددوث تغيدرات متسدارعة  ٤ 

فددي منظومددة التعلدديم، واالنفجددار المعرفددي مددن حيددث الكددّم والمصددادر، واتسدداع نطدداق 

اسددتخدام التكنولوجيددا فددي التعلدديم، وتبنددي معددايير قوميددة لجددودة التعلدديم فددي عناصددره 

 المختلفة.

أن عصر المعلومات والتردخم المعرفدي يُمثدل إعدداًدا خاًصدا  واترح مما سبق        

للمعلم، ينمي لديه نزعة التعليم ذاتيًّا، ففاقد الشيء ال يعطيه، وأصبح لزاًما على المعلدم 

تنمية قدراته ومعارفه، واإللمام العميق بمنداهج التفكيدر، وأسدس نظريدة المعرفدة، وأن 

ليمية المختلفدة فدي بيئدة الوسدائط المتعدددة، يكتسب مهارات إدارة الفصل والموارد التع

وقددد أصددبح مددن المؤكددد أن نجددا  المؤسسددة التربويددة فددي عصددر المعلومددات يتوقددف 

بالدرجددة األولددى علددى نجاحهددا فددي إحددداث النقلددة النوعيددة فددي إعددداد المعلددم، وإعددادة 

ع تأهيلدده، وكسددر حدداجز الرهبددة لديدده فددي التعامددل مددع التكنولوجيددا؛ إلعددداده للتعامددل مدد

أجيال الصغار التي رسخت لديهم عادة التعامل مع هذه التكنولوجيا في حياتهم العمليدة 

 (.34:2017)أبو علي، 

 

 أهداف التطوير المهني:

رغم اختالف أنماا النمدو المهندي للمعلدم، وبرامجده مدن حيدث المحتدوى والشدكل،      

إال أنها تشترك جميعاً في الهدف العام الذي تسعى؛ لتحقيقه، وهو إكساب المعلم القدرة 

على متابعة تطور المعارف العلمية والتكنولوجية، واإلفادة منهدا فدي تطدوير األسداليب 

سعى النمو المهني إلدى تحقيدق مجموعدة مدن األهدداف، أبرزهدا التعليمية والتربوية، وي

 (:02٧2محمد،  ؛2017؛ أبو علي، 2016)أبوشاويش واألغا، 

تطددوير المعلددم نفسدده عددن اريددق زيددادة معارفدده، وتوسدديع خبراتدده، ونمددوه الثقددافي  .٧

 العام؛ لكي يكون أكثر كفاءة في خدمة العملية التعليمية، وزيادة إنتاجها، كماً وكيفاً.

إحددداث تكامددل بددين عمليددات إعددداد المعلددم قبددل الخدمددة، وبددين الواقددع المعدديش فددي  .0

العمليدة التعليميدة، ويمكددن مدن خاللهدا سددد الفجدوة التددي تحددث نتيجدة الخلددل القدائم بددين 

األداء الددواقعي واألداء المرغددوب فيدده مددن المعلددم، وتددوفر فرصدداً للتعامددل مددع أحدددث 

 تحسين نوعية أداء المعلم.المستجدات التربوية، مما يؤدي إلى 

زيادة وعي المعلمين نحو فهم ابيعة المتعلم والمجتمع، وإلدى حاجتهمدا، وبخاصدة  .٤

مددا يخددا التطددور الهائددل والمتزايددد للمعركددة الخاصددة بكددل منهمددا؛ نتيجددة ل بحدداث 

االجتماعيدددددة والتربويدددددة، وزيدددددادة وعدددددي المعلمدددددين نحدددددو التغيدددددرات االجتماعيدددددة 

 به من مواجهة التربية لهذه المتغيرات.والتكنولوجية، وما تتطل

 

 أهمية التطوير المهني:

النمو المهندي للمعلمدين ضدرورة، تفرضدها الحاجدة الملحدة؛ لمواكبدة التطدور العلمدي   

المتزايد واالنفجار المعرفي الهائل في مختلف العلوم وشتى المجاالت، ومن أجل ذلدك 
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فدي إتاحدة الفرصدة للمعلمدين؛ مدن أجدل كان لزامداً علدى المعنيدين بالتربيدة أن يسدهموا 

اسددتيعاب التطددورات والتغيددرات التددي اددرأت، وتطددرأ باسددتمرار فددي مجددال التربيددة 

والتعلدديم، حتددى يسددتوعب المعلددم هددذه التطددورات ال بددد مددن أن يحددرص علددى الرقددي 

بمسددتواه، وتطددوير قدراتدده وتنميددة مهاراتدده أثندداء الخدمددة، بصددورة دائمددة )أبوسددل، 

٧١١1(31:. 

أتي أهمية النمو المهني للمعلمين من حاجتهم إليه باستمرار، وعدم وقوفهم عند حدد ت   

( بأن المعلم في عمدره الدوظيفي ٧١١٦معين من المعرفة، وهذا ما أكده شوق وسعيد )

واجدده متغيددرات شددتى، ال يمكندده مواجهتهددا إال بددالتزود بددالخبرات التددي تؤهلدده لددذلك، 

وم معلومات ومهارات جديدة، والتقنيدة والمعرفدة فالعلوم تتغير واألبحاث تريف كل ي

تتسددارع خطاهددا إلددى المسددتحدثات والمبتكددرات التددي تغيددر الكثيددر مددن أنمدداا الحيدداة، 

والمجتمعددات هددي األخددرى تتغيددر نظمهددا وسياسدداتها، وأسدداليب العمددل وخطددط التنميددة 

كلهدا؛ فتتغيدر فيها، والعالقات بين أفرادها ومؤسساتها، والمعلم يتدأثر بهدذه المتغيدرات 

 حاجاته، واموحاته ونظرته إلى المستقبل.

بناء على ذلك فإن التطوير المهني هدو إحددى الركدائز التدي يدراهن مدن خاللهدا علدى   

جودة التعليم المدرسدي، ويتردح ذلدك مدن خدالل تركيدز التطدوير المهندي علدى غدرس 

 تدددتم عمليدددة (، وال18:م02٧4االتجاهدددات اإليجابيدددة نحدددو مهندددة التعلددديم )الهنشددديري، 

التطددوير المهنددي بصددورتها المشددرقة دون االهتمددام برفددع كفدداءة المعلمددين، وأدائهددم 

التدريسي، وتحقيق النمو الشخصي والمعرفي والمهني للمعلمين والعاملين في المجدال 

التعليمددي، ومسددايرة التدددفق المعرفددي، وتردداعف المعرفددة المتسددارع، وسددهولة تدددفق 

ل االتصددددال وتقدددددمها، وتطورهددددا )عبددددد السددددالم، المعلومددددات بفرددددل تعدددددد وسددددائ

 (.:36م0220

 

 أساليب التطوير المهني:

تتعدددد األسدداليب والطرائددق للتنميددة المهنيددة للمعلمددين، ومددن بينهددا مددا ذكددره اليحيددى 

(35:2017:) 

التطوير الذاتي، ونقصد به تشجيع المعلم على التتبع الدذاتي فدي الكتدب والمجدالت  .٧

 المهنية والثقافية.

جيع الحدددوار الجمددداعي بدددين المعلمدددين؛ لبحدددث بعددد، القردددايا التربويدددة، أو تشددد .0

المشكالت التربوية التي يواجهونها في مدارسهم، ويفرل أن يشترك النظدار، وبعد، 

 الموجهين والفنيين، وبع، المختصين من وزارة التعليم، ومن كليات التربية.

داخدل الفصدول؛ إمدا  اتفاق بع، المعلمين علدى أن يدزور بعُردهم بعَردهم اآلخدر .٤

 لالستفادة منهم، أو لتبادل النقد البناء.

أسدداليب إنمدداء مهنددي غيددر تقليديددة، تُركددز  (Lemke, 2010,31وتناولددت ليمددك )    

على المشاركة الجماعية في البحوث، وتعزيز نتائج المتعلمين، ومن هذه األسداليب مدا 

 يأتي:

(: هددو شددكل مددن أشددكال اإلنمدداء المهنددي علددى Lesson studyالدددرس البحثددي ) - ٧

المدى الطويل، وتتمثل فدي فدرق مدن المعلمدين، يعملدون بشدكل تعداوني فدي التخطديط، 
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والبحددوث، ودراسددة تعليمددات الدددروس بكونهددا وسدديلة؛ لتحديددد اريقددة تعلددم المتعلمددين 

 (.Lee, 2016,17بشكل أفرل )

و ترجمددة العمددل وفددق (: هددCurriculum Implementationتنفيددذ المددنهج ) - 2

المخطط، واالقتراحات التي قدمها اختصاصيو المنهج وخبراىه في الفصول الدراسدية 

والبيئددة المدرسددية، ويعددّد المعلددم هددو المنفددذ الددرئيس للمددنهج، فددي حددين أن المتعلمددين 

وأولياء األمور ومديري المدارس يمكن أن يشاركوا بطريقة مباشرة، أو غيدر مباشدرة 

 (. Ololube et al, 2015,29هج )في تنفيذ المن

(: وهدددي Curriculum Replacement Unitsوحددددات اسدددتبدال المنددداهج ) - 3

العمليددة التددي مددن شددأنها أن تُعّمددق تفاعددل مجتمددع الددتعلم المهنددي بالمدرسددة مددن خددالل 

تطددوير عددادات التفكيددر الددذاتي، والتفكيددر الناقددد عددن اريددق تعدداون المعلمددين بشددكل 

 .(Felmer et al, 2016,12زمالئهم ومراقبة تعلم متعلميهم )شخصي جداً، مع 

 

 أنشطة التطوير المهني:

تندوع األنشدطة التددي يمكدن أن تسدهم فددي تطدور المعلدم مهنيدداً، إال أن التددريب أثندداء ت   

الخدمة يعد من أهم تلدك األنشدطة؛ لكونده عمليدة مقصدودة، ومخططداً لهدا، يفتدرض أن 

للمعلم، ويعدّد التددريب أثنداء الخدمدة مدن أهدم األنشدطة التدي تتسق مع الحاجات الفعلية 

يمكددن أن تسددتخدمها المؤسسددات الرسددمية بشددكل موجدده نحددو أفرادهددا بمددا يتوافددق مددع 

االتجاهات العلميدة والتربويدة الحديثدة، ويعتمدد نجدا  هدذه البدرامج أثنداء الخدمدة علدى 

تبدداا هددذه األهددداف مدددى تحديددد أهددداف التدددريب بشددكل إجرائددي قابددل للتحقيددق، وار

بحاجددات المعلمددين المهنيددة، وتقددويم الندداتج فددي ضددوئها، ويشددير زغلددول وعبددد العزيددز 

، 0224(، ومددددددارفين ومايكددددددل )2004(، وأبوحسددددددين )2000(، وهنددددددي )2007)

Marvin & Michael إلى أن مدن أبدرز أهدداف تددريب المعلمدين أثنداء الخدمدة مدا )

 :أتيي

 ساليب الحديثة في التدريس.. زيادة إلمام المعلمين باأل1 

. تنمية المهارات العملية، والنظرية التي بها قصدور لددى المعلمدين، ورفدع كفداءتهم 2 

 الفنية، وصقل مهاراتهم التدريسية.

 . تحسين التعلم الذي يعد ناتجاً؛ لتحسين التدريس.3

 . إكساب المعلمين أساليب التقويم المتطورة.4

 الالزمة للتطور المهني، والتعلم المستمر. تزويد المعلمين بالمهارات. 5

 

 معايير برامج التطوير المهني للمعلمين:

ضدرورة اعتمداد بدرامج التطدور المهندي علدى ( 2007يؤكد الهندائي والعمدوري )      

مقومات أساسية متكاملة، مثل: تنوع صيي الفرص المتاحة، واسدتمراريتها، واخدتالف 

لمندداحي التنميددة المهنيددة، والجمعيددة الوانيددة لالعتمدداد مجدداالت التركيددز، ومعالجتهددا 

وضدعت خمسدة  2001( فدي العدام NCATEاألكاديمي الكليدات التربيدة فدي أمريكدا )

 معايير البرامج التطور المهني للمعلمين، وهي:



  0202مجلة الفتح ....................................................................... العددالخامس والثمانون . اذار لسنة  
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

 

-022- 
 

أوالً: مجتمعات التعلم: وفيها يجب أن تكدون بدرامج التطدور المهندي مبنيدة علدى الدتعلم 

متجانسددة وغيددر متجانسددة، إذ تدددعم هددذه البددرامج الممارسددات مددن خددالل مجموعددات 

التدريسية في الميدان من خالل التعلم المبني على االستقصداء، والتركيدز علدى الدتعلم، 

 وتطوير نظرة مهنية مشتركة بين المعنيين بالعملية التعليمية. 

ندي تدأثيراً فدي ثانياً: المساءلة وضمان الجودة، فلذا يجب أن تُظهدر بدرامج التطدور المه

المستوى المحلي والواني على السياسات والممارسات المؤثرة في عملها، مدن خدالل 

 معايير واضحة قابلة للقياس على المستوى الفردي والمؤسسي.

ثالثددداً: التعددداون بدددين التخصصدددات التدددي تقدددوم علدددى فلسدددفة المشددداركة بدددين مختلدددف 

فددي تطددوير مخرجددات النظددام التخصصددات لاللتقدداء فددي نقطددة مشددتركة، تعددود بددالنفع 

 التعليمي في المدارس، والمعلمين، وغيرهم من المعنيين بالعملية التعليمية.

رابعدداً: التنددوع والعدالددة فددي الممارسددات، ولددذا يجددب أن تددوفر بددرامج التطددور المهددن 

الفرص العادلة للتعلم، وتقييم السياسات والممارسات التربوية؛ لددعم عدالدة مخرجدات 

 يين ودعم تنوع المشاركين. التعلم، وتع

خامساً: األدوار والمصدادر والهيكدل المرجعدي: يجدب علدى المسدؤولين والشدركاء فدي 

بددرامج التطددور المهنددي اسددتخدام الصددالحيات والمددوارد الالزمددة؛ لتوضدديح مهمددة هددذه 

البدددرامج ووضدددع هياكدددل تنظيميدددة، تددددعم تطدددوير عمليدددة الدددتعلم للمراحدددل الدراسدددية 

 ين، ولغيرهم من المعنيين بالعملية التعليمية.المختلفة، وللمعلم

 

 

 معوقات التطوير المهني للمعلمين:

توجددد بعدد، الدراسددات التددي أظهددرت نتائجهددا بعدد، المعوقددات للتطددوير المهنددي،     

(، 2016(، وأبدو شداويش واآلغدا )2014(، والصاعدي )2014مثل: دراسة البدري )

أهدم معوقدات التطدوير المهندي للمعلددين (، إذ توصدلت إلدى أن 2017ودراسدة اليحيدي )

 تتمثل بما يلي:

 .عدم ربط التنمية المهنية بالحوافز، والترقيات 

 .قلة الحوافز المادية، والمعنوية للمعلم المتميز 

 .ضعف مشاركة المعلم بإبداء الرأي في احتياجاته التدريبية 

نددوعين وجددود 14) 2017:( )فددي اليحيددى، 2012والددوليعي )( 1433ويددذكر يوسددف )

 من المعوقات:

معوقدات متعلقددة بددالمعلمين: ومددن ذلددك اعتقداد بعدد، المعلمددين أن التطددوير المهنددي  -أ 

يحتدداب إلددى جهددد عددال، وقددد يددؤدي إلددى الفشددل؛ بسددبب تغييددر بعدد، ارائددق التدددريس 

المعتدداد عليهددا، وعدددم الثقددة مددن الددنفس والمغددامرة فددي ارائددق حديثددة، وعدددم اإللمددام 

لحاسدددوبية، واالاددالع علدددى مصددادر المعرفدددة المتنوعددة، وقلدددة بالتقنيددة والمهددارات ا

 الدافعية لدى المعلم؛ لتطوير نفسه ذاتياً.

معوقات فنية، مثل: قلة الحوافز والتعزيزات التي تقدم للمعلم؛ مدن أجدل تطدويره،  -ب 

ونقددا الوسددائل التعليميددة والمختبددرات، وعدددم تددوفر كددوادر مدربددة متفرغددة بدرجددة 
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كافيددددة، وغيدددداب المعددددايير الموضددددوعية للترشدددديح واختيددددار المتدددددربين )الراعددددي، 

18:2010.) 

 

 الدراسات السابقة

علدددى العديدددد مدددن الدراسدددات ذات العالقدددة بواقدددع التطدددوير المهندددي  تدددم االادددالع     

الحاليددة، إضددافة إلددى االسددتفادة منهددا فددي  لدراسددةللمعلمددين؛ إلثددراء الجانددب النظددري؛ ل

تحديددد المددنهج المالئددم واختيدداره، ولقدددد واجهددت الباحثتددان ندددرة الدراسددات العربيدددة 

التددي تناولددت واقددع التطددوير المهنددي لمعلمددات  -فددي حدددود علددم البدداحثتين-واألجنبيددة 

 الحاسب اآللي، وفيما يلي استعراض للدراسات السابقة:

( 2012لددي، وعلددى سددبيل المثددال أجددرى البلددوي والددراجح )علددى المسددتوى المح    

دراسة هدفت إلى التعدرف علدى واقدع التطدور المهندي لمعلمدي الرياضديات ومعلماتهدا 

في عشر إدارات تعليم في المملكة العربية السعودية خالل السدنوات الدثالث الماضدية، 

الوصفي فدي هدذه والكشف عن معوقات تطورهم المهني، وقد استخدم الباحثان المنهج 

معلمددة مددن المسددتجيبين ألداة  293معلمدداً و 393الدراسددة، إذ شددملت عينددة الدراسددة 

الدراسة التي ُصمِّت وفقاً لخمسدة مجداالت، هدي: أنشدطة التطدور المهندي، ومصدادره، 

وحاالت التطور التخصصدية، وحداالت التطدور التربويدة، ومعوقدات التطدور المهندي. 

أكثر أنشطة التطور المهندي ممارسدة لددى عيندة الدراسدة وقد توصلت الدراسة إلى أن 

في االستفادة من تقارير المشرف التربوي وتوجيهاتده، والتواصدل مدع أوليداء األمدور؛ 

لرفددع مسددتوى األداء التدريسددي، ولقددد حققددت ثددالث فقددرات درجددة عاليددة فددي إسددهامها 

ي، منهدا: زمدالء بكونها مصدًرا لممارسدة المعلمدين والمعلمدات ألنشدطة التطدور المهند

المهنددة ، والمصددادر الذاتيددة )الكتددب، والمجددالت، والدددوريات... إلدد (، أمددا فيمددا يتعلددق 

بالموضدددوعات الرياضدددية التدددي أسدددهمت األنشدددطة والمصدددادر للتطدددور المهندددي فدددي 

تطويرهدددا لددددى عيندددة الدراسدددة فقدددد جددداءت فدددي سدددبعة موضدددوعات، منهدددا: األعدددداد 

ة، والمفدددداهيم الهندسددددية، أمددددا فيمددددا يتعلددددق والعمليددددات عليهددددا، والمفدددداهيم الجبريدددد

بالموضددوعات التربويددة فقددد جدداءت فددي عشددر ممارسددات، منهددا: التخطدديط للتدددريس، 

ومهارات إلقاء األسئلة والنقاش داخل الفصل، أما معوقات التطدور المهندي فقدد تمثلدت 

فدددي: كثدددرة األعبددداء الوظيفيدددة، وتعدددارض أنشدددطة التطدددور المهندددي مدددع وقدددت الددددوام 

 ي.الرسم

( فدراستهم هدفت إلى معرفة واقع التطدور المهندي 2013أما الشمراني ورخرون )     

لدى معلمي العلوم بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم خالل السنوات الدثالث 

األخيرة، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، فيمدا شدملت عيندة الدراسدة 

م ( معلماً ومعلمدة مدن أر24٧) بدع إدارات تربيدة وتعلديم، ولجمدع بياندات الدراسدة ُصدمِّ

فقرة، وقد توصلت الدراسدة إلدى أن أنشدطة التطدور المهندي األكثدر  12استفتاء يحوي 

ممارسددة مددن المعلمددين والمعلمددات، هددي: االسددتفادة مددن تقددارير المشددرف التربددوي، 

عبددر وسددائل اإلعددالم والمتابعددة الهادفددة للمسددتجدات ذات العالقددة بددالعلوم، أو تعليمهددا 

المختلفددة، فددي حددين توصددلت الدراسددة إلددى أن األنشددطة األقددل ممارسددة هددي األنشددطة 

المتعلقة بالممارسات التأملية، مثل: كتابة التقدارير النقديدة، وتوصدلت الدراسدة إلدى أن 
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المصدادر الذاتيددة، وزمددالء المهنددة تعددد المصدادر األعلددى لتطددور المعلمددين والمعلمددات 

الجامعددات والجمعيددات العلميددة والتربويددة مددن األقددل إسددهاًما فددي تطددور  مهنيدداً، وتعددد

المعلمين والمعلمات مهنيًّا، وأظهدرت نتدائج الدراسدة كدذلك أن أنشدطة التطدور المهندي 

أسددهمت فددي تعزيددز الجوانددب التربويددة بشددكل أكبددر مددن إسددهامها فددي تعزيددز الجوانددب 

لعلدوم ومعلماتده أن أنشدطة التطدور العلمية لددى المعلمدين والمعلمدات، إذ رأى معلمدو ا

المهندي أسدهمت بشدكل متوسدط فدي تعزيددز الجواندب العلميدة، فدي حدين أسدهمت بشددكل 

قددات التددي حددّدت مددن ممارسددة المعلمددين  عددال فددي تعزيددز الجوانددب التربويددة، أمددا المعوِّ

قدات ذات الطدابع التنظيمدي لبدرامج التطدور  ألنشطة التطور المهني، فقد حصلت المعوِّ

 على مستويات أعلى من حيث إعاقتها للتطور المهني للمعلمين والمعلمات. المهني

( إلدى دراسدة واقدع النمدو 2017وفي اإلاار نفسه، هدفت دراسة الفجام ورخرين )     

المهني لمعلمي العلوم والرياضيات بمدارس المرحلة االبتدائية بدولة الكويدت، إذ اتبدع 

مدن المسدتجيبين  معلمداً  115البحث المنهج الوصفي التحليلي، إذ شملت عينة الدراسدة 

ألداة الدراسدددة التدددي ُصدددمِّمت وفقدددا لثالثدددة مجددداالت، هدددي: أنشدددطة التطدددور المهندددي، 

ره، ومعوقددات التطددور المهنددي، وقددد توصددلت الدراسددة إلددى أن أكثددر أنشددطة ومصدداد

التطددور المهنددي ممارسددة لدددى عينددة الدراسدددة هددي االسددتفادة مددن وسددائل التواصدددل 

االجتمدداعي، واالسددتفادة مددن تقددارير مددوجهي المددواد وتوجيهدداتهم، ولقددد حققددت فقرتددان 

لمعلمددين والمعلمددات علددى درجددة عاليددة فددي إسددهامها بكونهمددا مصدددرين؛ لممارسددة ا

ألنشطة التطور المهني، هدي: زمدالء المهندة، والمصدادر الذاتيدة )الكتدب، والمجدالت، 

والدددوريات، إلدد ...(، أمددا معوقددات التطددور المهنددي فقددد تمثلددت فددي: كثددرة األعبدداء 

 الوظيفية، وكثرة المسؤوليات والواجبات العائلية.

عندددوان بتصدددور مقتدددر  ( فدددي دراسدددة ب2019ويدددرى كدددل مدددن محمدددد وصدددديق )     

السددتخدام المسددتحدثات التكنولوجيددة فددي التطددوير المهنددي للمعلددمب هدددفت إلددى التعددرف 

على واقع المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليميدة، والوقدوف علدى مددى فاعليدة 

التصدددور المقتدددر ؛ لتوظيدددف المسدددتحدثات التكنولوجيدددة لتددددريب المعلمدددين، اتبعدددت 

لوصفي؛ لمالءمته لطبيعة البحث، إذ اسدتُخدممت االسدتبانة أداةً لجمدع الباحثتان المنهج ا

( معلمدداً ومعلمددة مددن مجتمددع البحددث 022المعلومددات مددن عينددة البحددث المكونددة مددن )

المتمثددل فددي معلمددي المرحلددة الثانويددة بواليددة الخراددوم، بعددد جمددع البيانددات توصددلت 

علم لتكنولوجيا التعلديم فدي العمليدة الباحثتان إلى عدد من النتائج كاآلتي: أن توظيف الم

التعليميددة يدددتم بدرجددة عاليدددة، وتوصدددلت إلددى أن فاعليدددة التصددور المقتدددر  لتوظيدددف 

المستحدثات التكنولوجية لتدريب المعلم تؤدي إلى التطوير المهني للمعلدم، بمدا يردمن 

لعصدر مواكبة العملية التعليمية للتطور التكنولوجي، والعلمدي الدذي يشدهده العدالم فدي ا

 الحالي.

 

 تعقيب على الدراسات السابقة: 

 :أتيباستقراء الدراسات السابقة اترح للباحثتين ما ي

اتفقددت الدراسددات السددابقة علددى اسددتخدام المددنهج الوصددفي، وهددذا مددا سددوف تتبندداه  -٧

 الباحثتان في دراستهما الحالية.
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، وهددذا مددا اسددتخدام االسددتبانة أداةً للدراسددةأجمعددت كامددل الدراسددات السددابقة علددى  -0

 سوف تعتمده الباحثتان.

(، والشدمراني 2012أن معظم الدراسات السدابقة مثدل: دراسدة البلدوي والدراجح ) -٤

(، اتفقددت علددى أهميددة التطددوير المهنددي 2017(، والفجددام ورخددرين )2013ورخددرين )

 للمعلمين في مجاالته كافة ومصادره.

( مدددع 2013)(، والشدددمراني ورخدددرين 2012اتفقدددت دراسدددة البلدددوي والدددراجح ) -4

الدراسة الحالية في مجتمع الدراسة، وهدو معلمدو المرحلدة المتوسدطة والثانويدة، بينمدا 

(، اتفقت مع الدراسدة الحاليدة فدي معلمدي المرحلدة الثانويدة فقدط، 2019دراسة محمد )

 (، إذ تمثلت بالمرحلة االبتدائية.2017بينما اختلف مجتمع دراسة الفجام ورخرين )

ة سددابقة واقددع التطددوير المهنددي لمعلمددي الحاسددب اآللددي أو لددم تتندداول أي دراسدد -2

ممددا يرددفي علددى  -علددى حددد علددم البدداحثتين-معلماتدده فددي المملكددة العربيددة السددعودية 

 الدراسة الحالية الجدة واألهمية.

 

 الطريقة واإلجراءات

ترّمن هذا المحور وصف منهج البحث، وتحديد مجتمع البحث والعينة، وأدوات      

تحديد ارائق التحقق من صدقها، وثباتها، ووصفًا إلجراءات تطبيق  البحث مع

 البحث، وأخيراً األساليب اإلحصائية، وفيما يأتي توضيح ذلك:

 

 منهج البحث:

المنهج الوصفي التحليلي؛ لمالءمته لطبيعة البحث وأهدافه، إذ  هذه الدراسةاتبعت     

بظاهرة معاصرة بقصد وصفها  ( بأنه: بالمنهج الذي يرتبط2016يعّرفه العساف )

 (.٤٤١وتفسيرهاب )ص 

 

 مجتمع البحث وعينته:

تكدّون مجتمدع الدراسدة مدن جميدع معلمدات الحاسدب وتقنيدة المعلومدات للمددرحلتين:     

-٧442الثانويدددة والمتوسدددطة فدددي منطقدددة الريددداض بالفصدددل الدراسدددي األول لعدددام 

 (.2019معلمة )وزارة التعليم،  738هـ، والبالي عددهن ٧44٧

( معلمدددة مدددن معلمدددات الحاسدددب وتقنيدددة 164بينمدددا تتكدددون عيندددة البحدددث مدددن )     

المعلومددات للمددرحلتين: الثانويددة والمتوسددطة فددي منطقددة الريدداض بالفصددل الدراسددي 

هددـ، المسددتجيبات ألدوات الدراسددة بعددد اسددتبعاد االسددتبانات ٧44٧-٧442األول لعددام 

، واإلبقدداء فقددط علددى المسددتوفيات لجميددع ناقصددة البيانددات مددن بددين االسددتبانات الددواردة

 بياناتهن من مجتمع الدراسة.

أما اختيار عيندة البحدث، فكدان بالطريقدة العشدوائية البسديطة، وهدي الطريقدة التدي      

يكون فيهدا لكدل فدرد فدي المجتمدع فرصدة االختيدار نفسدها، دون ارتبداا ذلدك االختيدار 

( ٧(، ويبدددين جددددول )022١باختيدددار فدددرد رخدددر مدددن المجتمدددع )عبددداس ورخدددرون، 

 خصائا عينة الدراسة من حيث المؤهل والخبرة.
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 (2جدول )

 خصائص عينة الدراسة

 المتغير
 المجموع المرحلة الدراسية

  الثانوية المتوسطة

المؤهل 

 العلمي

 125 59 66 بكالوريوس

 38 29 9 ماجستير

 0 0 0 دكتوراة

 1 0 1 أخرى

عدد 

سنوات 

 الخبرة

 4 2 2 سنةأقل من 

 سنوات ٤إلى أقل من  -من سنة 

 

10 9 19 

 27 4 23 سنوات ٦إلى أقل من  -سنوات  ٤من 

 114 75 39 سنوات فأكثر ٦من 

 أداة البحث

رت باالسدتعانة بداألدب  تانلتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحث    استبانة، بُنيدت واُدوِّ

التربددوي، والدراسددات السددابقة المتعلقددة بموضددوع الدراسددة، وكددذلك اسددتفيد مددن رراء 

( 40بع، المتخصصين من العاملين في الحقل التربوي، وقدد تكوندت االسدتبانة مدن )

 فقرة، موزعة على ثالثة محاور، وهي:

ت: ويهددف إلدى التعدرف علدى األنشدطة محور أنشطة التطور المهني التي مورسد .٧

المختلفددة التددي مورسددت مددن المعلمددات فددي تطددورهن المهنددي خددالل السددنوات الددثالث 

 األخيرة، وترمن ثمانية عشر نشاااً للتطور المهني.

محددور المصددادر التددي أسددهمت فددي تطددور المعلمددات: ويهدددف إلددى التعددرف علددى  .0

ي مددن خاللهددا فددي السددنوات مصددادر المعلمددات التددي مورسددت أنشددطة التطددور المهندد

 الثالث األخيرة، وترمن عشرة مصادر للتطور المهني.

محور معوقات ممارسة التطور المهني: ويهدف إلى التعرف على المعوقات التدي  .٤

 حّدت من ممارسة التطور المهني للمعلمات، وترمن أربعة عشر معوقاً.

م مقياس ليكرت الخماسي )عالية جدداً  منخفردة  -منخفردة -سدطةمتو -عاليدة -واستُخدم

جدددداً(؛ لتحديدددد اسدددتجابات العيندددة لكدددل فقدددرة مدددن فقدددرات األداة، إذ تدددراو  مسدددتوى 

(، وبدين 2استجابات أفراد العينة ما بدين مسدتوى )عاليدة جدداً(، وُمثِّلدت عدددياً بدالرقم )

(، ولتفسددير النتددائج تددم تقسدديم مدددى ٧عددددياً بددالرقم ) مسددتوى )منخفرددة جددداً(، وُمثِّلددت

 استجابات العينة لفقرات األداة إلى فئات متساوية باستخدام المعادلة التالية:

 .0.8=  5/  4=  2( / ٧ - 2اول الفئة = المدى / عدد مستويات االستجابة = ) 

 ولذل فإن الفئات قد قُسِّمت  باالعتماد على اور الفئة، وذلك على النحو التالي:

   (.٧ - 1.8المتوسط الحسابي ما بين )ممارسة منخفرة جداً: عندما يتراو 

 ( 1.81 - 2.60ممارسة منخفرة: عندما يتراو  المتوسط الحسابي ما بين.) 

 ( 2.61 - 3.40ممارسة متوسطة: عندما يتراو  المتوسط الحسابي ما بين  .) 

 ( 3.41 - 4.20ممارسة عالية: عندما يتراو  المتوسط الحسابي ما بين.) 
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 (.4.21 - 5.00يتراو  المتوسط الحسابي ما بين ) ممارسة عالية جداً: عندما 

 

 صدق أداة الدراسة:

 الصدق الظاهري )الخارجي( لألداة:-أ

دَّت لقياسده  للتحقق من صدق االستبانة، والتأكد من قدرتها على قياس الغرض الذي أُعم

فقد ُعرمضت في صورتها األولية علدى مجموعدة مدن المحكمدين المتخصصدين، وذوي 

والكفاءة في مجداالت البحدث العلمدي، والحاسدب اآللدي، والمنداهج، بلدي عدددهم الخبرة 

( محكمدين؛ إلبدداء ملحوظدداتهم وررائهدم حدول مرددمون اللغدة وسدالمتها، ووضددو  4)

الفقدددرات ومالءمتهدددا ألغدددراض الدراسدددة، مدددن حيدددث شدددموليتها وتغطيتهدددا لمجددداالت 

ات على درجة اتفاق بدين الدراسة، وقد أسفرت نتائج التحكيم على حصول معظم الفقر

المحكمددين، وتبددين أن معظددم فقددرات االسددتبانة جيدددة، وتحمددل صدددقاً ظاهريدداً جليدداً، 

ومالئمددداً للتطبيدددق علدددى مجتمدددع الدراسدددة، وفدددي ضدددوء توجيهدددات المحكمدددين أجدددرى 

الباحثتان التعديالت التي اتفق عليها المحكمون، وتعدديل صدياغة بعد، الفقدرات التدي 

صياغتها؛ حتى تزداد وضوحاً ومالءمة؛ لقيداس مدا وضدعت رأى المحكمون ضرورة 

 لقياسه.

 صدق االتساق الداخلي لألداة: -ب

ددب صدددق االتسدداق الددداخلي مددن خددالل حسدداب معددامالت االرتبدداا بددين كددل فقددرة  احتُسم

والدرجة الكلية للمحور )المجال( الذي تنتمي إليه مدن المجداالت الثالثدة سدابقة الدذكر، 

 (.2٠2٧(، إذ إنها جميعها دالة عند مستوى )2)ويترح في جدول رقم 

 

 (2جدول)

 معامل ارتباط العبارات بالدرجة الكلية لكل محور

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول الفقرات

1 0.648** 0.417** 0.496** 

2 0.572** 0.417** 0.433** 

3 0.471** 0.339** 0.499** 

4 0.695** 0.544** 0.526** 

5 0.487** 0.597** 0.416** 

6 0.414** 0.649** 0.436** 

7 0.660** 0.711** 0.504** 

8 0.459** 0.627** 0.441** 

9 0.501** 0.602** 0.503** 
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10 0.656** 0.470** 0.428** 

11 0.587** - 0.609** 

12 0.694** - 0.507** 

13 0.618** - 0.486** 

14 0.607** - 0.308** 

15 0.440** - - 

16 0.641** - - 

17 0.606** - - 

18 0.576** - - 

 (.0.01** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

 :بحثثبات أداة ال

ب معامل ألفا كرونباخ ) ( ل داة Chrobachys Alphaللتأكد من ثبات األداة ُحسم

ل داة عامة، ( معامل الثبات 3عامة، ولكل محور من محاورها، ويوضح الجدول )

 ولكل محور من محاورها.

 (3جدول )

 معامل ثبات األداة ومحاورها

 معامل الثبات عدد العبارات المحاور

المحور األول: أنشطة 

 التطور المهني.
٧1 0.983 

المحور الثاني: مصادر 

 التطور المهني.
٧2 0.941 

المحور الخامس: 

معوقات التطور 

 المهني.

٧4 0.860 

 0.974 42 ل داة. الثبات الكلي

 

 - 0.860( أن معامل الثبات لمحاور األداة تراوحت ما بين )3ويترح من الجدول )

، مما يشير إلى إمكان التعامل مع 0.974(، ومعامل الثبات الكلي ل داة بلي 0.983

(، وهذا دليل على 2٠1١األداة بدرجة عالية من الثقة؛ ألن معامل الثبات أعلى من )

 (.Isaac & Michael,1995,p35الثبات مقبول )أن معامل 
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 إجراءات تطبيق البحث:

 تمثلت إجراءات الدراسة بالخطوات التالية:

تحديد محاور الدراسة لإلجابة عن أسئلتها، بما يتناسب مع واقع التطور المهني،  .٧

 وظروفه في المملكة العربية السعودية، من خالل مراجعة الدراسات السابقة.

عرضت أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين  .0

 المتخصصين في التربية العلمية، وأُجرميت التعديالت المناسبة حسب توصياتهم. 

بعد أن تأكدت الباحثتان من صدق أداة دراسته، وثباتها، وصالحيتها للتطبيق،  .٤

هيل مهمة باحث، وإخراجها بصورتها النهائية، حصلت الباحثتان على خطاب تس

 يوضح لمن يهمه األمر تعريف الباحث، وهدف البحث والعينة.

لت إلكترونياً لمفردات مجتمع  .4 صممت الباحثتان االستبانة إلكترونياً، وأُرسم

 الدراسة من معلمات الحاسب اآللي ومشرفاته، للمرحلتين: المتوسطة والثانوية.

تخدام المتوسط الحسابي، تفريي البيانات ومعالجتها إحصائياً من خالل اس .2

 واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات األداة، ولكل محور من محاورها. 

 كتابة النتائج ومناقشتها، وكتابة التوصيات والمقترحات.  .٦

 

 المعالجات اإلحصائية:

( اإلحصائي، على األساليب SPSSنُفذت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج )

 التالية:

 ئوية والتكرارات. النسب الم .٧

 المتوسطات الحسابية.  .0

 االنحراف المعياري.  .٤

 اختبار)معامل( ألفا كرونباخ؛ للتحقق من ثبات فقرات االستبانة.  .4

 معامل ارتباا بيرسون؛ لقياس الصدق الداخلي الفقرات. .2

 

 نتائج البحث ومناقشتها

 إجابة السؤال األول:

والمتمثل في بمدا مددى ممارسدة معلمدات لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة 

الحاسب اآللي ألنشطة التطدوير المهندي خدالل السدنوات الدثالث األخيدرة؟ب اسدتخدمت 

الباحثتدددان المتوسدددطات الحسدددابية، واالنحرافدددات المعياريدددة لحسددداب أنشدددطة التطدددور 

المهني األكثر ممارسة بين المعلمات في السنوات الثالث األخيرة، ويبين الجدول رقدم 

( المتوسط، واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات أنشطة التطور المهني، وقدد 4)

 ُرتِّبت تلك الممارسات بحسب المتوسط الحسابي.
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 (4جدول )

إجابات أفراد العينة لمستوى أنشطة تطورهم المهني التي مارسوها خالل السنوات 

 الثالث األخيرة:

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الممارسة
 الترتيب

أقرأ قراءات متخصصة ذات عالقة  1

 بالحاسب أو تعليم الحاسب.

 4 عالية 95. 3.81

أحرر المؤتمرات، أو الندوات، أو  2

المحاضرات في مجال تعليم 

 الحاسب.

 9 متوسطة 1.13 3.15

أشارك في ورش عمل مرتبطة  3

 بمجال تعليم الحاسب.

 7 عالية 1.13 3.51

في لجان علمية، أو تربوية  أشارك 4

 ذات عالقة بتعليم الحاسب.

 13 متوسطة 1.23 2.94

أشارك في المنتديات اإللكترونية  5

 التربوية والعلمية )كزائر، أو خبير(.

 10 متوسطة 1.37 3.10

أحرر برامج تدريبية ذات عالقة  6

 بتعليم الحاسب.

 3 عالية 1.08 3.87

التعليم، أتواصل مع خبراء في مجال  7

 أو بمجال تعليم الحاسب.

 8 متوسطة 1.12 3.35

أحرر دروس الزمالء في  8

التخصا في المدرسة نفسها أو في 

 مدارس أخرى.

 6 عالية 1.11 3.65

أتبادل الزيارات الصفية مع معلمات  9

 أخريات.

 5 عالية 1.11 3.73

أكتب تقارير نقدية ذاتية عن  10

 ممارساتي التدريسية.

 12 متوسطة 1.27 2.95

أستفيد من تقارير المشرف التربوي،  11

 وتوجيهاته.

عالية  85. 4.24

 جداً 

1 

 17 منخفرة 1.33 2.52 أدرب معلمات الحاسب في الميدان. 12

أشارك في اإلشراف على االبات  13

 التربية الميدانية.

 18 منخفرة 1.26 2.10

أواصل دراستي في تخصا  14

 تربوي، أو علمي.

 11 متوسطة 1.47 2.97

أتابع المستجدات الهادفة ذات العالقة  15

بالحاسب، أو تعليمها عبر وسائل 

 اإلعالم المختلفة.

 2 عالية 1.04 4.00

أتعاون مع جهات، أو أفراد في  16

 إجراء أبحاث مرتبطة بمجال عملي.

 16 منخفرة 1.33 2.60
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أجري بحوثاً في ممارساتي  17

رفع  التدريسية الشخصية؛ لهدف

مستوى األداء، وليست متطلباً لنيل 

 درجة علمية.

 14 متوسطة 1.36 2.78

أتواصل مع أولياء األمور؛ لرفع  18

 مستوى أدائي التدريسي.

 15 متوسطة 1.39 2.74

 متوسطة 0.81 3.20 المحــــــور

     

بدرجدة منخفردة ( 2.10( أن المتوسطات تتراو  ما بين )4يترح من الجدول )       

بدرجددة عاليددة جددداً، أي أن درجددة ممارسددة تلددك األنشددطة بحسددب رأيهددم ( 4.24إلددى )

كاندت مددا بدين منخفرددة، وعاليددة جدداً، وال يوجددد بدين تلددك الفقددرات فقدرة حددازت علددى 

متوسط أقل من درجة منخفرة في األنشطة التي مارسوها، أي أن جميدع الممارسدات 

تمتد من منخفرة إلدى عاليدة جدداً، ( ممارسة بدرجات مختلفة، 4المذكورة في جدول )

االسددتفادة مددن تقددارير المشددرف التربددوي، ( ب11وأن أعلددى متوسددط كددان للفقددرة رقددم )

وقد حازت الفقدرة (، 4.24وتوجيهاتهب بدرجة عالية جداً، إذ بلي المتوسط لهذه الفقرة )

أشدددارك فدددي اإلشدددراف علدددى االبدددات التربيدددة الميدانيدددةب علدددى أقدددل متوسدددط ( ب13)

بدرجدة ممارسدة منخفردة لهدذه الفقدرة فدي ( 1.26وانحراف معياري قددره )، (2.10)

(، وهو مدا 3.20التطور المهني للمعلمات، وبلي المتوسط الحسابي العام لهذا المحور )

يقابددل درجددة ممارسددة متوسددطة، بمددا يُشددير إلددى أن درجددة ممارسددة معلمددات الحاسددب 

 اآللي ألنشطة التطوير المهني متوسطة.

فإن الممارسة ذات درجة توفر عالية جداً للمعلمدات هدي بأسدتفيد مدن تقدارير وعليه    

ويمكدن (، 85.( وانحدراف معيداري )4.24المشرف التربدوي، وتوجيهاتدهب بمتوسدط )

األثدر الكبيدر للنظريدة البنائيدة علدى اإلشدراف عزو الممارسة العاليدة لهدذا النشداا إلدى 

واالهتمام بالجاندب التطدويري اإلنمدائي التربوي حيث أصبح يهدف إلى تمكين المعلم، 

لدده؛ مددن خددالل تزويددده بالمعددارف والمهددارات واالتجاهددات اإليجابيددة، التددي تمكندده مددن 

أنشطة النمو المهني األخرى تسعى فدي النهايدة  جميعأداء عمله بكفاءة عالية. حيث أن 

المعلومدات خطدط بنداء علدى إلى تطوير أداء المعلم الصفي، وكثير مدن هدذه األنشدطة تُ 

التي تستقى من الصف الدراسي، في هذا كانت المالحظة الصفية ممارسدة إشدرافية ال 

وتفسددرها الباحثتددان أيردداً بددأن للمشددرف سددلطة )قددوة  غنددى عنهددا لتطددوير أداء المعلددم.

معنوية ونظامية( يعتمد عليها في التأثير على من يعمل معهم من المعلمين حيدث يجدب 

( بدأن مدن مهدام 1433العبدد الكدريم )عليده  مدا أكددهدذا و لزامدي.على المعلدم التنفيدذ اإل

اإلشراف األساسية تنمية المعلم، وتطوير أدائده، فدالمفهوم الحدديث لإلشدراف يندأى بده 

عددن أسددلوب التفتدديش، وتتبددع األخطدداء، أو حتددى التقددويم المجددرد، وفددي اتجدداه رخددر فقددد 

باب ضددعف أنشددطة ( بدراسددتهم إلددى أن مددن أسدد2017توصددلت المسددكري ورخددرون )

النمو المهني عدم ربط أنشدطة التطدوير المهندي بتقدويم المعلدم مدن المشدرف، وهدذا مدا 

يُؤصل الدور األساسي للمشرفين في النمو المهني للمعلمين، إضافة إلى استخدام نظام 

اإلشراف بشكل مباشر في إدارات التعلديم؛ لتقيديم مسدتوى أداء المعلمدين بكونده وسديلة 
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جعددل المعلددم يهددتم فددي تطددوير أدائدده، واإلفددادة مددن توجيهددات مشددرفه وحيدددة، ممددا ي

البلدوي وتتفدق هدذه النتيجدة مدع مدا توصدل إليده  .(2004؛ والسقاف، 2004)الرويلي، 

بأن االستفادة مدن تقدارير المشدرف ، (2013( والشمراني ورخرون )2012) والراجح

والعلددوم مهنيدداً، لكددن التربددوي، وتوجيهاتدده مددن أهددم أنشددطة تطددور معلمددي الرياضدديات 

( فددي أن دور المشددرفين التربددويين فددي 2014تختلددف مددع نتيجددة دراسددة الشددديقيات )

تطددوير األداء المهنددي لمعلمددي الدراسددات االجتماعيددة فددي مديريددة التربيددة والتعلدديم فددي 

محافظة المفدرق جداء بدرجدة متوسدطة، وتدرى الباحثتدان أن ذلدك يُعدزى إلدى اخدتالف 

 البيئة التعليمية.

وأقل أنشطة التطور المهني ممارسة من عينة الدراسة، أي تلك التدي حدازت علدى      

: المشدداركة فددي أتيدرجددة تددوفر منخفرددة بلغددت ثالثددة أنشددطة مرتبددة مددن األقددل كمددا يدد

(، وتددريب معلمدات الحاسدب 2.10اإلشراف على االبات التربية الميدانيدة بمتوسدط )

جهات، أو أفراد في إجراء أبحاث مرتبطدة  (، والتعاون مع2.52في الميدان بمتوسط )

وعليده يتردح أنده ال يوجدد دور للمعلمدات فدي اإلشدراف علدى ، (2.60بمجال العمدل )

االبددات التربيددة الميدانيددة، وال فددي تدددريب معلمددات الحاسددب فددي الميدددان، أو إجددراء 

البحدوث المرتبطددة بمجددال العمددل، ممدا يددؤثر سددلباً فددي تطدورهم المهنددي فددي المجدداالت 

الممارسات اإلشرافية والتدريبية تُبنى على أبعداد نظريدة وهذا يُعزى إلى أن  المختلفة،

وفهددم عميددق، فكمددا أن اإلغددراق فددي التنظيددر ال يفيددد الواقددع التربددوي كثيددرا، فكددذلك 

اإلفراا في العملية دون التأصيل والتأاير النظري ال ينتج عمدال متماسدكا مثمدرا، بدل 

تسدتند إلدى أسدس نظريدة وال ينتظمهدا نظدام نظدري يشدد كيانهدا. ينتج أعمال متناثرة ال 

فددال فائدددة كبيددرة ترتجددي مددن عمددل ال تسددنده نظريددة سددليمة. فعددادة ال يددرى المعلمددون 

والتربويون أن عملهم يعتمد على النظرية، وإنما يتحدثون دائما أنهم يعتمدون علدى مدا 

ؤكدد أن عددم ظهدور النظريدة لددى يمكن تطبيقه عمليا أو مدا ينفدع فعليدا. إال أنده مدن الم

الممارسين من التربويين ال يعني عدم وجودها، فغاية األمر أنهدا غيدر مدركدة أو غيدر 

فعندددما يقددول التربددوي إندده لدديس لديدده نظريددة فددإن هددذا  ،مبنيددة بشددكل واضددح ومتماسددك

تلدك أن بد و تفسدر الباحثتدان هدذه النتيجدةيعني فقط أنده ال يسدتطيع صدياغتها أو بيانهدا. 

األنشطة تتطلب مبادرات من جهات رسدمية أخدرى، وليسدت متعلقدة بقدرار منفدرد مدن 

معلمة، باإلضافة إلى عدم وجود حوافز مادية أو معنويدة تددعو المعلمدة للمشداركة فدي 

تلددك األنشددطة، وإلددى ضددعف ثقافددة ممارسددة البحددوث اإلجرائيددة لدددى المعلمددات وعدددم 

لدددى وهم الددوسدديادة ي هددذا المجددال، حصددولهن علددى أي دورات تأهيليددة أو تثقيفيددة فدد

أن القددادرين علددى إجددراء البحددوث و بعدددم القدددرة علددى إجددراء البحددوث ،  المعلمددين

الجانددب  التربويددة هددم فقددط البدداحثون األكدداديميون، مددع أن األكدداديميون ينقصددهم كثيددرا

العملددي، وهددو مهددم فددي مصددداقية البحددث، و المعلمددون هددم الددذين فددي ميدددان التدددريس 

دراسددة  مددا أكدددت عليددههددذا و أجدددر الندداس بتطبيددق البحددوث علددى مهنددتهم.  الحقيقددي

( مددن خلددو خطددط المقددررات وتوصدديفاتها فددي مؤسسددات 2012المزينددي والمددزروع )

إعداد المعلمات في مدينة الرياض، مثل: جامعة األميرة نورة، وجامعدة الملدك سدعود، 

اإلجرائددي ومهاراتدده،  وجامعددة اإلمددام محمددد بددن سددعود اإلسددالمية، مددن مفهددوم البحددث

واترددح مدددن مراجعددة البددداحثتين لبددرامج تددددريب المعلمددات الخاصدددة بخطددة تددددريب 
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ها من مفهوم البحث اإلجرائي حسب مدا تشدير إليده خطدة اإلدارة العامدة  المعلمات خلوُّ

للبدرامج التدريبيددة لجميدع منددااق المملكدة والمحافظددات لددى إدارة التدددريب التربددوي، 

رة إنشاء وحدة خاصة بالبحدث اإلجرائدي تابعدة إلدارة اإلشدراف وتؤكد الدراسة ضرو

التربوي، إذ تساعد المعلمات على حدل المشدكالت التدريسدية، وتحددد المشدكالت التدي 

يشددترك فيهددا عدددد كبيددر مددن المعلمددات، إذ تتدديح لهددن فرصددة إجددراء البحددث اإلجرائددي 

ه النتدائج ونتدائج العدامري التعاوني، أو التشاركي بالتنظيم مع باحث أكاديمي وتتفق هذ

علددى وجددود احتيدداب إلددى التواصددل مددع الخبددراء فددي الميدددان التربددوي وذوي ( 2017)

الكفاءة؛ لتبادل الخبرات، وحل المشكالت وإجراء البحوث اإلجرائيدة وتبدادل نتائجهدا، 

 أما باقي األنشطة فقد كانت درجة وجودها ما بين متوسطة وعالية.

 إجابة السؤال الثاني:

لإلجابددة عددن السددؤال الثدداني والمتمثددل فددي بمددا مصددادر التطددوير المهنددي لمعلمددات      

الحاسددب اآللددي خددالل السددنوات الددثالث األخيددرة؟ب اسددتُخدممت المتوسددطات الحسددابية 

واالنحرافات المعيارية؛ لتحديدد مددى إسدهام المصدادر المدذكورة فدي أداة الدراسدة فدي 

( 5التطددددور المهنددددي، ويبددددين جدددددول ) ممارسددددة معلمددددات الحاسددددب اآللددددي ألنشددددطة

المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة لكددل فقددرة مددن فقددرات محددور مصددادر 

 التطور المهني لمعلمات الحاسب اآللي.

 (5جدول )

 مصادر التطور المهني لمعلمات الحاسب اآللي من وجهة نظرهن

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الممارسة
 الترتيب

1 

 -المجالت -المصادر الذاتية والكتب

المواقع  -المكتبات -الدوريات

 اإللكترونية... إل .

 2 عالية جداً  56. 4.34

 7 عالية 96. 3.53 المدرسة )برامج تنظمها المدرسة(. 2

3 

زمالء المهنة: التواصل المباشر مع 

معلمي الحاسب داخل المدرسة أو 

 خارجها )في ما يختا بتعليم

 الحاسب(.

 1 عالية جداً  70. 4.38

 4 عالية 95. 3.92 المشرفة التربوية. 4

5 
إدارة التعليم )برامج ولقاءات 

 تنظمها إدارة التعليم(.
 8 عالية 1.05 3.48

6 

الجامعات )من خالل المؤتمرات، 

واللقاءات، وورش العمل، وبرامج 

التدريب، ودراسة مقررات في 

 الجامعات(.

 9 عالية 1.20 3.46

7 

المؤسسات األهلية ببرامج تقدمها، 

أو تشرف عليها، أو تمولها بنوك، 

 شركات...ب.

 10 متوسطة 1.26 3.11
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8 

ورش العمل، واللقاءات، والتدريب، 

وغيرها التي تنطلق من المؤسسات، 

 والجمعيات العلمية المتخصصة.

 6 عالية 1.19 3.54

9 
الخبراء والمختصون في الحاسب، 

 التربية.أو 
 5 عالية 1.06 3.73

 3 عالية 98. 4.12 وسائل اإلعالم المختلفة. 10

 عالية 68. 3.85 المحور.

( متوسدطات أفدراد العيندة المسدتجيبين للدراسدة علدى مصدادر 5يبين الجددول رقدم )    

التطور المهني لديهم بحسب وجهة نظرهم، إذ يتردح أن المتوسدطات تتدراو  مدا بدين 

( بدرجة متوسطة، ولم يحصدل أي مصددر علدى 3.11عالية جداً إلى )( بدرجة 4.38)

درجدة منخفرددة جدددا فددي إسددهامه بكوندده مصددرا للتطددور المهنددي، بددل إن مدددى إسددهام 

المصددادر فددي التطددور المهنددي للمعلمددات تراوحددت مددا بددين العاليددة جددداً والمتوسددطة، 

د قدروا المتوسدط الكلدي وتشير النتائج إلى أن معلمات الحاسب اآللي من أفراد العينة ق

(، وهدو مدا يقابدل 3.85لمحدور مصدادر النمدو المهندي بقيمدة متوسدط حسدابي، قددرها )

درجددة ممارسددة عاليددة، بمددا يُشددير إلددى أن معلمددات الحاسددب اآللددي يددرين أن مصددادر 

 نموهن المهني متوفرة بدرجة عالية.

معلمي الحاسب المهنة: التواصل المباشر مع في حين أعلى متوسط كان زمالء      

داخل المدرسة، أو خارجها )فيما يختا بتعليم الحاسب( الذي يعّد المصدر األول 

الذي أسهم في التطور المهني للمعلمات بدرجة عالية جداً، إذ بلي المتوسط لهذه الفقرة 

 -المكتبات -الدوريات -المجالت -(، وتعقبها الفقرة بالمصادر الذاتية والكتب4.38)

أن الثقافة (؛ ويمكن أن يعزى ذلك إلى 4.34كترونية ...إل ب بمتوسط )المواقع اإلل

المهنية المشتركة من سمات مهنة التدريس في المدارس المعاصرة من خالل: 

 التشارك المهني والعمل الجماعي، والشورى في اتخاذ القرار، والرىية المشتركة

فالعمل االنفرادي المتناثر تربوية ناجحة.  ممارساتتمثل و ومجتمعات التعلم المهنية

كون تلك و الخالي من حس المسئولية الجماعية ال يمكن أن تؤتي ثمارا ذات قيمة.

المصادر أكثر قرباً وإتاحة للمعلمات، فالمعلمات لديهن مصادرهن الذاتية؛ للتطور 

المهني، مثل: قراءة الكتب، والمجالت، والمكتبات، والمواقع اإللكترونية، واالحتكاك 

يتيح فرصة كبيرة؛ لتبادل الخبرات التي مما لتواصل السهل والمباشر مع الزمالء وا

تسهم في تطوير المعلمين مهنياً، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه الشمراني 

في أن المصادر الذاتية وزمالء المهنة، تعّد من المصادر ذات  (2013ورخرون )

 . المستوى األعلى إسهاما في التطور المهني لعينة الدراسة حسب وجهة نظرهم

وقد حازت الفقرة بالمؤسسدات األهليدةب علدى بدرامج تقدّدمها، أو تشدرف عليهدا، أو     

معيددداري، قددددره ( وانحدددراف 3.11تمولهدددا بندددوك، شدددركات...ب علدددى أقدددل متوسدددط )

وتُفسددر  ( بدرجددة إسددهام متوسددطة لهددذه الفقددرة فددي التطددور المهنددي للمعلمددات،1.26)

سدهام فدي تحقيدق لإلالباحثتان هذه النتيجة قلة شراكة وزارة التعليم مع القطاع الخاص 

الجددودة وتمكددين وزارة التعلدديم مددن اسددتكمال دورهددا المحددوري فددي بندداء جيددل متسددلح 

( أن 2012) البلددوي والددراجحوهددذا مددا أكدتدده دراسددة  .تنميددةبالمعرفددة ودفددع عجلددة ال
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السبب يعود إلى عدم وجود شراكة بين القطاع الخاص ووزارة التعليم، وتفعيل إسدهام 

علدى درجدة  القطاع الخاص في التطور المهني، وقد كانت الفقرة الوحيدة التدي حدازت

 إسهام متوسطة من بين المصادر المذكورة في هذا المحور.

ولقددد حققددت ثمدداني فقددرات درجددة عاليددة فددي إسددهامها بكونهددا مصدددرا لممارسددة     

المعلمات ألنشطة التطور المهني، وهذه الفقرات بحسب متوسطها الحسدابي هدي علدى 

: وسددددائل اإلعددددالم المختلفددددة، والمشددددرف التربددددوي، والخبددددراء أتيالتددددوالي كمددددا يدددد

اءات والتددريب وغيرهدا التدي والمختصون في الحاسب أو التربية، ورش العمدل واللقد

تنطلددق مددن المؤسسددات والجمعيددات العلميددة المتخصصددة، والمدرسددة )بددرامج تنظمهددا 

المدرسددة(، وإدارة التعلدديم )بددرامج ولقدداءات تنظمهددا إدارة التعلدديم(، والجامعددات )مددن 

خددالل المددؤتمرات واللقدداءات وورش العمددل  وبددرامج التدددريب ودراسددة مقددررات فددي 

مدن المعدايير المهنيدة للمعلمدين فدي المملكدة العربيدة السدعودية، كمدا  الجامعات(. وهدذه

 (.2016اعتمدتها هيئة تقويم التعليم العام )

ويلحدددظ أن الفقدددرة بالجامعدددات )مدددن خدددالل المدددؤتمرات واللقددداءات وورش العمدددل    

وبددرامج التدددريب ودراسددة مقددررات فددي الجامعددات(ب بكونهددا مصدددرا مددن مصددادر 

العمدل واللقداءات والتددريب وغيرهدا التدي  وورشت درجة عالية، التطور المهني حقق

تنطلق من المؤسسات والجمعيات العلمية المتخصصةب حققت درجدة عاليدة، ممدا يددل 

على دورها الفعلي؛ لتطوير المعلمدات فدي المملكدة العربيدة السدعودية، علمداً بأنهدا مدن 

 (Sparksإليها سباركز ولوكز أهم نماذب التطور المهني وأساليبه للمعلمين التي أشار

& Loucks, 1989.) 

 إجابة السؤال الثالث:

لإلجابددة عددن السددؤال الثالددث والمتمثددل فددي بمددا معوقددات التطددوير المهنددي لمعلمددات     

فقدد اسددتخدمت الباحثتدان المتوسدطات الحسددابية  الحاسدب اآللدي مدن وجهددة نظدرهن؟ب

ات المدذكورة فدي أداة الدراسدة فدي واالنحرافات المعيارية لتحديد درجة إسدهام المعوقد

( 6عدم ممارسة معلمات الحاسدب اآللدي ألنشدطة التطدور المهندي، ويوضدح الجددول )

 المعوقات للتطور المهني لمعلمات الحاسب اآللي من وجهة نظرهن.

 (6جدول )

 معوقات التطور المهني لمعلمات الحاسب اآللي من وجهة نظرهن

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الممارسة
 الترتيب

 0.49 4.50 كثرة األعباء الوظيفية. 1
عالية 

 جداً 
1 

2 
تعارض أنشطة التطور المهني 

 مع وقت الدوام الرسمي.
4.25 0.94 

عالية 

 جداً 
3 

3 

تطلب أنشطة التطور المهني 

أوقات خارب وقت الدوام 

 الرسمي.

 7 عالية 1.15 3.78

 4عالية  0.94 4.21بعد المسافة بين مقر السكن  4
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والعمل ومكان عقد النشاا 

 التدريبي، أو العلمي.

 جداً 

5 
ممانعة إدارة المدرسة لمشاركتي 

 في أنشطة التطوير المهني.
 13 متوسطة 1.25 3.04

6 
ضعف الحوافز المادية للمشاركة 

 في أنشطة التطور المهني.
 6 عالية 1.21 3.87

7 
بكفاية تأهيلي خالل الشعور 

 سنوات الدراسة.
 14 متوسطة 1.20 2.84

8 

الشعور برعف فاعلية 

موضوعات أنشطة. التطور 

 المهني في واقع التدريس.

 11 عالية 1.19 3.47

9 
كثرة المسؤوليات والواجبات 

 العائلية.
4.32 0.92 

عالية 

 جداً 
2 

10 

التكلفة المادية التي تتطلبها 

التطور المشاركة في أنشطة 

 المهني.

 8 عالية 1.16 3.69

11 
ضعف انسجام أنشطة التطوير 

 المهني مع حاجات معلم الحاسب.
 9 عالية 1.23 3.57

12 
ضعف اإلعالن عن برامج 

 التطور المهني.
 10 عالية 1.19 3.53

13 
ضعف كفاءة مقدم برامج التطوير 

 المهني.
 12 عالية 1.10 3.45

14 
المهني محدودية أنشطة التطور 

 المتا .
 5 عالية 1.04 4.01

 عالية 57. 3.88 المحــــــــور

( متوسطات أفراد العينة المستجيبين للدراسة علدى معوقدات 6ويبين الجدول رقم )     

التطور المهني لديهم بحسب وجهة نظرهن، إذ يترح أن المتوسدطات تتدراو  مدا بدين 

متوسدطة، ولدم يحصدل أي معدوق علدى ( بدرجة 2.84( بدرجة عالية جداً إلى )4.50)

درجة منخفرة جداً، بل تراوحت ما بين العاليدة جدداً والمتوسدطة، وتشدير النتدائج إلدى 

أن معلمات الحاسب اآللي من أفراد العيندة قدد قددرن المتوسدط الكلدي لمحدور معوقدات 

(، وهددو مددا يقابددل درجددة ممارسددة 3.88النمددو المهنددي بقيمددة متوسددط حسددابي، قدددرها )

، بما يُشير إلى أن معلمات الحاسب اآللي يرين أن معوقات نموهن المهني عاليدة عالية

   التأثير.

ولقد حققت أربع فقرات درجة عالية جداً في كونها معوقاً من معوقات ممارسة     

المعلمات ألنشطة التطور المهني، وهذه الفقرات بحسب متوسطها الحسابي هي على 

: كثرة األعباء الوظيفية، وكثرة المسؤوليات والواجبات العائلية، أتيالتوالي كما ي
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وتعارض أنشطة التطور المهني مع وقت الدوام الرسمي، وبعد المسافة بين مقر 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  ،السكن والعمل ومكان عقد النشاا التدريبي أو العلمي

أن ذلك يرجع إلى تمكين ها الباحثتان بتفسرو، (2012)البلوي والراجحدراسة 

المعلمين و إعطائهم شيء من السلطة والحرية في اتخاذ القرار و تحفيزهم على 

التصرف بوصفهم مهنيين وتحميلهم في مقابل ذلك، مسئولية ما يقومون به من أعمال 

لمعلمات  كثرة الحصا الموكلةانعكس على كثرة أعبائهم الوظيفية. باإلضافة ل

تحتاب إلى ، تبلي أربًعا وعشرين حصة أسبوعيًاحيث  في األسبوع الحاسب اآللي

تعويرها في حال مشاركتها في تلك البرامج، إضافة إلى األعباء األخرى التي ترهق 

معلمات الحاسب خارب أوقات الدوام الرسمي من اإلعداد والتحرير، مما يقلل 

لفروق الفردية بين ا مراعاةوكما يتم رغبتهم في حرور برامج التطور المهني، 

، وأن ضمان المعلماتمراعاة برامج النمو المهني لظروف المتعلمين البد من 

نجاحها يتوقف على استنادها إلى تحليل دقيق الحتياجات معلمات الحاسب اآللي فيما 

؛ حتى يتسنى ضمان مشاركتهن المناسب لهن يتعلق بوقت النمو المهني ومكانه

  ن.وتفاعله

: بالشعور بكفاية تدأهيلي خدالل سدنوات أتيلفقرات متوسطاً فقد كانت ما يأما أقل ا     

(، 1.20( وانحدراف معيداري )2.84الدراسةب، على درجدة متوسدطة، ومتوسدط بلدي )

( فقد أعّدته المعلمات من أقل المعوقدات تدأثيراً فدي تطدورهن 14وجاءت في الترتيب )

البنائيدة الكبيدر علدى عناصدر العمليدة أثدر النظريدة المهني، ويمكن أن يُعدزى ذلدك إلدى 

التربويددة مددن اددرق تدددريس، و وسددائل تدددريس و عمليددة تقددويم و دورهددا الحددديث فددي 

، وهددذا يسددتلزم أن يكددون المعلددم ناميددا متطددورا فددي مهاراتدده منظومددة العمليددة التعليميددة

(؛ وتدرى 2017، وهذا يختلدف عمدا توصدلت إليده الفجدام ورخدرون )وأساليبه ومعارفه

يرجددع الخددتالف ابيعددة مددادة الحاسددب اآللددي المتطددورة هددذا االخددتالف ثتددان أن الباح

( بممانعدة إدارة 13والُمتجددة دائماً عن مدادتي الرياضديات والعلدوم، تليهدا بالترتيدب )

ممددا يدددل علددى  (،3.04المدرسددة المشدداركين فددي أنشددطة التطددور المهندديب بمتوسددط )

تتحدد من خاللها أهددافها ، مسدتثمرة كدل  وجود قيادية تربوية داخل المدرسة لها رىية

ااقات المعلمات علدى أفردل وجده، فهدي مسداندة لعمليدة النمدو المهندي لهدن، ومدن ثدم 

تددذليل الصددعاب التددي تحددول دون نمددوهن المهنددي، فددالتطوير المهنددي فددي حقيقتدده هددو 

مسدداعدة المدرسددة لتصددل إلددى أفرددل مددا يمكنهددا فددي حدددود إمكاناتهددا الحاليددة. وتُعددزى 

اً إلددى توجيهددات إدارة التدددريب التربددوي برددرورة حرددور المعلمددات للدددورات أيردد

 أما باقي المعوقات فقد كانت درجة وجودها عالية.التدريبية. 

 

 ملخص النتائج والتوصيات

 فإن البحث الحالي توصل إلى النتائج التالية:من خالل العرض السابق 

اآللدي مدن أفدراد عيندة الدراسدة قدد تُشدير نتدائج الدراسدة إلدى أن معلمدات الحاسدب  .٧

(، وهو مدا يقابدل 3.20قدرن المتوسط الكلي لمحور أنشطة النمو المهني بقيمة قدرها )

درجة ممارسة متوسدطة، وقدد توزعدت نسدب الموافقدة علدى عبدارات المحدور مدا بدين 

التدي تدنا علدى بأسدتفيد مدن تقدارير المشدرف  (11ممارسدة عاليدة جدداً للفقدرة رقدم )
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(، ومتوسددطة للفقددرات رقددم 15,9,8,6,3,1وتوجيهاتددهب، وعاليددة للفقددرات ) التربددوي،

( التددددي تددددنا علددددى 16,13,12( ومنخفرددددة للفقددددرات )18,17,14,10,7,5,4,2)

بأدرب معلمات الحاسب في الميدانب، وبأشدارك فدي اإلشدراف علدى االبدات التربيدة 

 ة بمجال عمليب.الميدانيةب، وبأتعاون مع جهات، أو أفراد في إجراء أبحاث مرتبط

 :أتيبما ي ذوي االختصاص وبناًء على ما سبق من نتيجة؛ فإن الباحثتين توصيان

  على المراكز والكراسي البحثية في الجامعات التعاون مدع التعلديم العدام، وتشدجيع

 المعلمات على إجراء البحوث وتدريبهن على القيام بها.

  االبات التربية الميدانية.تشجيع المعلمات على المشاركة في اإلشراف على 

   إتاحددة الفرصددة للمعلمددات؛ لمواصددلة دراسددتهن العليددا، وتسددهيل إجددراءات التفددر

 للدراسة.

 

وتشير النتائج إلى أن معلمات الحاسب اآللدي مدن أفدراد العيندة قدد قددرن المتوسدط  .0

(، وهدو مدا 3.85الكلي لمحور مصدادر النمدو المهندي بقيمدة متوسدط حسدابي، قددرها )

رجة ممارسة عالية، وقد توزعت نسب الموافقة على عبدارات المحدور مدا بدين يقابل د

 -( التدي تدنا علدى بالمصدادر الذاتيدة والكتدب3,1ممارسة عالية جداً للفقدرتين رقدم )

المهندددة:  وزمدددالءالمواقدددع اإللكترونيدددة... إلددد ب،  -المكتبدددات -الددددوريات -المجدددالت

التواصل المباشر مع معلمي الحاسب داخل المدرسدة أو خارجهدا )فيمدا يخدتا بتعلديم 

( التددي تددنا 7(، ومتوسددطة للفقددرة )10,9,8,6,5,4,2الحاسددب(ب. وعاليددة للفقددرات )

علدددى بالمؤسسدددات األهليدددة )بدددرامج تقددددمها، أو تشدددرف عليهدددا، أو تمولهدددا بندددوك، 

 شركات...(ب.

 :أتيبما يذوي االختصاص يجة؛ فإن الباحثتين توصيان وبناًء على ما سبق من نت

  حددث المعلمددات علددى تنويددع مصددادر التطددوير المهنددي وأنشددطته، واالسددتفادة مددن

 اإلمكانات الرسمية وغير الرسمية المتاحة.

  توعيددة مقدددمي بددرامج التطددوير المهنددي بأهميددة تنويددع مصددادر التطددوير المهنددي

 عتمد على جهود المعلمة الذاتية في تحصيلها.لمعلمات الحاسب اآللي، وخاصة التي ت

  توسيع الشراكة بين المؤسسات األهلية، ووزارة التعليم، والجامعدات، والجمعيدات

 العلمية؛ لهدف التوسع في أنشطة التطوير المهني ومصادره لمعلمات الحاسب.

 

المتوسدط وتشير النتائج إلى أن معلمات الحاسب اآللدي مدن أفدراد العيندة قدد قددرن  .٤

(، وهدو مدا 3.88الكلي لمحور معوقات النمدو المهندي بقيمدة متوسدط حسدابي، قددرها )

يقابل درجة ممارسة عالية، وقد توزعت نسب الموافقة على عبدارات المحدور مدا بدين 

( التددي تدنا علدى بكثددرة األعبداء الوظيفيددةب، 9,4,2,1ممارسدة عاليدة جددداً للفقدرات )

المسدافة بدين مقدر  وبعددوقدت الددوام الرسدميب،  أنشطة التطدور المهندي مدع وتعارض

المسدددؤوليات  وكثدددرةالسدددكن والعمدددل ومكدددان عقدددد النشددداا التددددريبي، أو العلمددديب، 

(، ومتوسددددطة 14,13,12,11,10,8,6,3والواجبددددات العائليددددةب. وعاليددددة للفقددددرات )

( التدددي تدددنا علدددى بممانعدددة إدارة المدرسدددة لمشددداركتي فدددي أنشدددطة 7,5للفقدددرتين )

 بكفاية تأهيلي خالل سنوات الدراسةب. والشعورلمهنيب، التطوير ا
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 :أتيبما يذوي االختصاص وبناًء على ما سبق من نتيجة؛ فإن الباحثتين توصيان 

  تصميم خطدة متكاملدة؛ لتحفيدز تطدور المعلمدين مهنيداً، رخدذين فدي االعتبدار تدذليل

التطدور المهندي  المعوقات التي يمكن أن تسهم في الحد مدن الممارسدة الفاعلدة ألنشدطة

 لدى معلمات الحاسب اآللي.

 

 مقترحات ألبحاث مستقبلية

على ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، يمكن طرح بعض البحوث المقترحةة كمةا 

 :أتيي

  دراسة مدى ارتباا برامج التطور المهندي المقدمدة بحاجدات التطدور المهندي لددى

 معلمات الحاسب اآللي.

  بين واقع التطوير المهني لمعلمات الحاسب اآللي في المملكة  موازنةدراسة

 .العربية السعودية وواقع التطوير المهني لمعلمات الحاسب اآللي في دولة سنغافورة

 

 المراجع

 المراجع العربية:

. أساسيات البحث العلمي والثقافة المكتبية(. 1998أبو سل، محمد عبدالكريم.) .٧

 عمان: دار الفكر.

معوقات تطبيق  (.02٧٦شاويش، فاامة على أحمد، و األغا، محمد عثمان. )أبو  .0

في  ( SBTD ) برنامج التطوير المهني المستمر للمعلم القائم على المدرسة

رسالة ماجستير غير . مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، وسبل التغلب عليها
  .. الجامعة اإلسالمية ، غزةمنشورة

(. برنامج تدريبي مقتر  لتنمية الكفايات التعليمية 2004أبوحسين، محمد كمال.) .٤

رسالة دكتوراه غير لدى معلمي العلوم الزراعية بالمدارس الثانوية الزراعية. 
 ، جامعة المنوفية، شبين الكوم.منشورة

(. المعوقات التي تواجه تدريب معلمي التربية الرياضية 2010أبوسالم، حاتم.) .4

-  1833، 24(6)،مجلة جامعة النجا  ل بحاثة، أثناء الخدمة بمحافظات غز

1856 . 

(. دور مديري المدارس في تنمية األدوار المتجددة 2017أبوعلي، حازم أحمد.) .2

للمعلمين في وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وعالقته برضاهم الوظيفي. 

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة

( تدريب المعلمين أثناء الخدمة بالمملكة 2004حسين.) األنصاري، عيسى بن .٦

 .19 (3),32-59،مجلة البحوث النفسية والتربويةالعربية السعودية.

(.تقويم أداء معلمي اللغة العربية في تدريس القراءة في ٧40١بازرعة، عصام.) .١

لدى االب الصف األول  ضوء المهارات الالزمة لتنمية التفكير االبتكاري

. قسم المناهج وارق رسالة ماجستير غير منشورةالثانوي بالعاصمة المقدسة. 

 التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى: مكة المكرمة.
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(. مدى فاعلية برامج التربية المهنية الموجهة 2014البدري، سليمة بن خميس.) .1

رسالة ماجستير غير ُعمان. لمعلمي مرحلة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة 
 ، جامعة نزوى، سلطنة ُعمان.منشورة

(.واقع التطور المهني 2012البلوي، عبدهللا سليمان و الراجح، نوال محمد.) .١

الجمعية السعودية لمعلمي ومعلمات الرياضيات في المملكة العربية السعودية. 
 .78-38،43، العددللعلوم التربوية والنفسية)جستن(

(. واقع ممارسة المشرف التربوي لمهامه في 2004سعود حبيب.)الرويلي،  .٧2

تطوير النمو المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة في منطقة الحدود 

 .، جامعة أم القرى، مكة المكرمةرسالة ماجستير غير منشورةالشمالية. 

وم (. ممارسة التعلم النشط ومعوقاته في تعليم العل٧4٤٤الزايد، زينب. ) .٧٧

. قسم المناهج وارق رسالة ماجستير غير منشورةالشرعية بالمرحلة الثانوية. 

 التدريس، كلية التربية، جامعة الملك سعود: الرياض.

(. نموذب مقتر  لتكوين معلم 2007زغلول، برهامي و عبدالعزيز، حمدي.) .٧0

مؤتمر تطوير مناهج العلوم التجارية في مصر في ضوء معايير ضبط الجودة. 
. التعليم في ضوء معايير الجودة، الجمعية المصرية للمناهج وارق التدريس

 يوليو.  25-26كلية التربية، جامعة عين شمس. القاهرة

(. دور المشرفة التربوية في النمو المهني لمعلمات 2004السقاف، إيمان اه.) .٧٤

، جامعة أم رسالة ماجستير غير منشورةالرياضيات بمدينة مكة المكرمة. 

 .رى، مكة المكرمةالق

(.على اريق التنمية المهنية المستمرة للمعلم 2005سكران، محمد محمد.) .٧4

المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية بالفيوم)التنمية المهنية المستدامة العربي. 
 69- 63،ص ص   2مصر ، للمعلم العربي(،

األداء (.دور المشرفين التربويين في تطوير 2014الشديفات، باسل حمدان.) .٧2

المهني لمعلمي الدراسات االجتماعية في مديرية التربية والتعليم للواء البادية 

 .299-339، 30(2)، مجلة جامعة دمشقالشمالية الغربية في محافظة المفرق. 

الشمراني، سعيد محمدو الدهمش، عبدالولي حسين و القراة، باسل محمد و  .٧٦

هني لمعلمي العلوم في المملكة (.واقع التطور الم2013الرشود، جواهر سعود.)

، مجلة رسالة الخليج العربيالعربية السعودية من وجهة نظرهم. 

 . 215-126،261العدد

تربية المعلم للقرن الحادي (. 1996شوق، محمود أحمد و سعيد، محمد مالك.) .٧١
 (. الرياض: مكتبة العبيكان.1)اوالعشرين

(.معوقات التنمية المهنية للمعلمين من 2014الصاعدي، عبدالهادي براك.) .٧1

رسالة ماجستير وجهة نظر المشرفين التربويين بمنطقة المدينة المنورة التعليمية. 
 .الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.غير منشوره

 .األردن:قرايا معاصرة في اإلدارة التربوية(. 2017العامري، محمد عمر.) .٧١

 .المعتز للنشر والتوزيع دار
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مدخل إلى مناهج  البحث في التربية (.022١عباس،محمد خليل ورخرون.) .02
 (.عمان: دار المسيرة .٦)اوعلم النفس

أساسيات التدريس والتطوير (. 2009عبدالسالم، عبدالسالم مصطفى.) .0٧
 .القاهرة: دار الفكر العربي.المهني للمعلم

. التربوي األسس والممارسات اإلشراف(. ٧4٤٤العبدالكريم، راشد. ) .00

 الرياض: مكتبة الرشد.

(.المدخل إلى البحث في العلم السلوكية. الرياض: دار 02٧٦العساف،صالح.) .0٤

 الزهراء.

(. تقويم معلمات العلوم الشرعية في المرحلة المتوسطة ٧401العلي، ريم.) .04

 رسالة ماجستير غيرفي ضوء المعايير المقترحة لجودة األداء التدريسي. 
. قسم المناهج وارق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك سعود: منشورة

 الرياض.

الفجام، حسن محمد و المنصوري، مشعل بدر و الدويلة، عبدالرحمن  .02

(.واقع النمو المهني لمعلمي العلوم والرياضيات بمدارس المرحلة 2017عبدهللا.)

-583(،176) 20،التربيةمجلة جامعة األزهر ،كلية االبتدائية بدولة الكويت. 

615. 

بحث (. التنظيم الذاتي للتعلم والنمو المهني للمعلم. 2004كامل، مصطفى.) .0٦
، المجلد الثاني، جامعة عين شمس، القاهرة: مقدم للمؤتمر العلمي السادس عشر

 دار الريافة.

(. تصور 02٧١محمد، سامية عبدهللا عيسى، و صديق، مختار عثمان. ) .0١

مجلة  .المستحدثات التكنولوجية فى التطوير المهنى للمعلممقتر  الستخدام 
 . 004(،  22) ٧٤كلية الدراسات العليا،  -: جامعة النيلين الدراسات العليا

250- 
مجلة الثقافة (.أهم أدوار المعلم الداعمة للتنمية المهنية.2010محمد، سلوى.) .01

 . 14-28،  9(37)،والتنمية بمصر

ماد المهني وعالقته بالتنمية المهنية المستدامة (. االعت2011محمد، ماهر.) .0١

-27،53(2)، المجلة العلمية بجامعة أسيواللمعلم في عصر التدفق المعرفي. 

17. 

(. فاعلية برنامج 2012المزيني، تهاني عبدالرحمن و المزروع، هيا محمد. ) .٤2

تدريبي مقتر  في تنمية مهارات البحث اإلجرائي ومفهوم تعليم العلوم لدى 

مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية بجامعة  .لمات العلوم أثناء الخدمةمع
 .618-585،  24(2)، الملك سعود

المسكري، علياء بنت سعيد بن محمد و عيسان، صالحة عبدهللا يوسف و  .٤٧

تطوير برامج اإلنماء المهني  (.02٧١صال  الدين، نسرين صالح محمد. )

رسالة ماجستير غير . باإلفادة من خبرة سنغافورةللمعلمين بسلطنة عمان 
 .. جامعة السلطان قابوس، مسقطمنشورة
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(. رىى المستقبل نحو تطوير إعداد المعلم العربي 2009نصر، محمد.) .٤0

وتدريبه ونموه المهني وتوعيته في ضوء معايير الجودة لتطوير التعليم قبل 

السادس عشر بعنوان التعليم ورقة مقدمة إلى المؤتمر القومي السنوي الجامعي. 
. مصر : مركز تطوير التعليم الجامعي العربي ودوره في تطوير التعليم الجامعي

 الجامعي، جامعة عين شمس.

(.تنمية مهنية فاعلة لتكوين شامل 2007الهنائي، أحمد و العموري، فاامة.) .٤٤

 .143 - 129، 9(16)، سلطنة عمانب مجلة رسالة التربيةمتكامل للمعلم. 

(. فعالية برنامج تدريبي مقتر  بأسلوب التدريس 2000هندي، محمد حماد.) .٤4

المصغر في تنمية بع، مهارات التدريس لدى معلمي العلوم الزراعية 

-76، 3(4)مجلة التربية العلمية، الجمعية المصرية للتربية العملية،المبتدئين. 

41. 

مهنياً في ضوء (. رىية مستقبلية لتطوير المعلم 2014الهنشيري، نجاة.) .٤2

 .32-56، 8(45)، مجلة عالم التربية بمصراالتجاهات العالمية المعاصرة. 

 . المملكة العربية السعودية.إدارة التخطيط والتطوير(. 2019وزارة التعليم.) .٤٦

(. واقع التطوير المهني لمعلمي 02٧١اليحيي، إبراهيم عبدهللا محمد. ) .٤١

مجلة  .والمشرفين في مدينة الدوادميالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين 
 .101-56(،  ٧)٤٤، كلية التربية -كلية التربية: جامعة أسيوا 
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