
  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث        

 

497 

 
 
 
 

 
 ُمَعوَِّقاِت التَّْنِمَیِة الِمْھِنیَِّة الذَّاِتیَِّة َلَدى معلِّماِت المرحلة االبتدائیَّة

  بمدینة الریاض من وجھة نظرھن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  إعداد

 فائزة محمد فراس السرحاني/ أ
كلیَّة العلوم  - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیَّة -  أصول التربیةماجستیر

  ةاالجتماعیَّ
  
  
  
  
  



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث        

 

498 

  : ملخص
التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة  الكشف عن واقعھدفت الدراسة 

تقدیم مقترحات ُتسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى ، والریاض ومعوقاتھا من وجھة نظرھنَّ
المؤھل (متغیرات جھة نظرھنَّ، مع بیان تأثیر من وبمدینة الریاض  معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة

في ذلك، اعتمدت الدِّراَسة على ) العلمي، نوع المؤھل العلمي، سنوات الخدمة التعلیمیَّة، التخصص
عبارة، موزعة على ثالثة ) ٣٥(المنھج الوصفي المسحي، واعتمدت على االستبانة أداة لھا، وتضمنت 

معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة في مدینة الریاض، المكون من محاور، وتكون مجتمع الدِّراَسة من 
من المعلِّمات، وتوصلت الدِّراَسة ) ٣٧٥(معلِّمة، وطبقت على عینة عشوائیَّة مكونة من ) ١٣٧٢٥(

موافقة معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على العبارات المتضمنة في محور واقع التنمیة : إلى النتائج اآلتیة
 الذاتیَّة، إلى حدٍّ ما، مما یدل على محدودیَّة ممارسة معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة للتنمیة المھنیَّة المھنیَّة

موافقة معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على العبارات المتضمنة في محور معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، 
لمھنیَّة الذاتیَّة تعاني من وجود ھذه المعوِّقات بدرجة الذاتیَّة بدرجة مرتفعة، مما یشیر إلى أن التنمیة ا

معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على العبارات المتضمنة في محور مقترحات التنمیة المھنیَّة كبیرة، موافقة 
ة مما یشیر إلى أھمیَّة المقترحات المطروحة للتغلُّب على معوِّقات التنمیة المھنیَّمرتفعة،  بدرجة الذاتیَّة

 .الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة

Difficulties of Self-professional Development among the Primary 

Stage Female Teachers in Riyadh City from their Viewpoints.    

The current study aimed at probing the status quo and difficulties of self-
professional development among the primary stage female teachers from their 
viewpoints in Riyadh. Furthermore, the study aimed at presenting some 
suggestions that might contribute in functionalizing self-professional 
development, and identifying the effect of some categorizing factors, namely, 
the educational degree, type of educational degree, years of experience and 
specialization. The study adopted the survey descriptive method and a 
questionnaire consisting of 35 items under three main dimensions was utilized 
as a research instrument. The population of the study were the primary stage 
female teachers in Riyadh city totaling 13725 and the questionnaire was 
completed by only the participants totaling 375 female teachers. The results of 
the study revealed that the primary stage female teachers moderately agreed 
upon the items related to the dimensions of self-professional development 
status quo indicating that the primary stage female teachers rarely practice 
the self-professional development activities. The participants strongly agreed 
upon all the items related to the difficulties of self-professional development 
indicating that such difficulties are existed to a considerable degree. Finally, 
the results of the study revealed that the primary stage female teachers 
strongly agreed upon all the items related to the dimensions of the suggestions 
of self-professional development indicating the importance of the available 
suggestions for overcoming such difficulties among the primary stage female 
teachers.  
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  :المقدمة
 یعد اإلنسان المحور األساسي في كل ما یجري حولنا من تقدم علمي وتطور تقني في إنتاج

اآلالت الصناعیة واألجھزة الدقیقة إما باختراعھا أو بإدارتھا؛ األمر الذي یتطلب مواكبة ھذا التقدم 
 بالعنصر البشري، وتھیئة البیئة المناسبة لالتجاه نحو التعلم بروح عالیة مع التأكید على باالھتمام

الرغبة والدافعیة لدى العاملین لتطویر قدراتھم الشخصیة، فالضرورة االجتماعیة واالقتصادیة تقتضي 
  .أن یكون التعلم عملیة مستمرة مدى الحیاة

مم والشعوب؛ لذا بدأ العالم باالستثمار في الموارد ولما كان رأس المال البشري أساس تقدم األ
البشریَّة من منطلق أنھا الركیزة األساسیَّة لتطوُّر ورقي المجتمعات ومحور تنمیتھا؛ لذلك تتطلع تلك 

 دوًما إلى تطویر نفسھا، واألخذ بأسباب التنمیة الشاملة -  على اختالف أنماطھا وفلسفاتھا- المجتمعات
لیم؛ لما لھ من دور أساسي وكبیر في بناء شخصیَّة الفرد وتسلیحھ بالمعارف وسبیل ذلك ھو التع

والمھارات والقیم واالتجاھات الالزمة لدفع عجلة التنمیة لألمام، وال یحدث ذلك دون االعتماد على 
لمبدع كفاءة المعلِّم، فالكفاءات من المعلِّمین القادرین على تولید األفكار المتعلقة بالتطویر الخالق وا

لألنظمة والعملیات واألنشطة، ھم رأس المال الفكري الذي یضیف قیمة حقیقیَّة لمؤسسات التربیَّة 
   ).١٦ھـ، ص١٤٣٧ ، أسود(والتعلیَّم من خالل امتالكھا ھذه الملكات الفكریَّة 

 أصبح األمم  یالحظ أن تقدُّم- واالنفتاح  عصر التغیر- والمتأمل في مستجدات ھذا العصر
التي تقدِّمھا  للمعلِّمین المھنیَّة التنمیة تكون أن یقتضي ما وھو مھنیا؛ المعلِّمین بتنمیة مرھوًنا

مستمرة و شاملة لجمیع مجاالت  المؤسسات الرسمیَّة أو التي تعتمد على أسلوب التعلُّم الذاتي عملیَّة
رات المجتمعیَّة المعاصرة؛ عمل المعلِّم، الذي أصبح منوًطا بأدوار جدیدة وعدیدة فرضتھا علیھ المتغی

  ). ھـ١٤٣٦وزارة التعلیم، ( التغییرات على مستویات السلم الوظیفي للمعلِّم وأیضًا
 أسلوب التعلم الذاتي في تنمیة المعلمین مھنیُا دراسة فینویك استخدامومما یؤكد على أھمیة 

علُّم طویل المدى للمعلِّمین  إلى أن من األسباب التي ُتسھم في تنمیة الت(Fenwick ،2002)الذي رأى 
زیادة دافعیَّة المعلِّمین، وصدق والتزام المعلِّمین بنموھم المھني، وزیادة ، من خالل خطط النمو المھني

إلى دور ) Brunkowski، 2004(تركیز المعلِّمین على نموھم الذاتي، وذكرت دراسة برونكوسكي 
التنمیة المھنیَّة، والممارسات التعلیمیَّة، واألثر اإلیجابي أنشطة النمو المھني المختارة ذاتیا في تحسین 

في  ) (Sorebo ،2009في اختیار النمو المھني الذاتي في عملیَّة تعلیم وتعلُّم المعلِّم، وذكر سوربیو 
دراستھ أن استخدام التعلُّم الذاتي ومفاھیمھ في تنمیة دوافع المعلِّمین دفعتھم إلى االستمرار في استخدام 

  .التعلیم عن ُبعد، والتعلیم اإللكتروني، والوسائط التعلیمیَّة التقنیَّة
وفي ضوء ما سبق؛ فإن التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة تعد أحد أھم االتجاھات الحدیثة في تنمیة 
المعلِّمین مھنیا الذي تؤكد إیجابیَّة المتعلم، بحیث یتیح لھ حریَّة التعلُّم حسب ما یمتلك من قدرات 
ومھارات لتحقیق أھدافھ، وبھذا اتجھت الجھود نحو مفھوم آخر للتنمیة المھنیَّة للمعلِّم، وھي التنمیة 

) التعلُّم الذاتي، والتعلُّم المستمر(المھنیَّة الذاتیَّة التي ترتبط بمفاھیم قد نادت بھا التربیة الحدیثة، وھي 
  .اللذان تمتد جذورھما إلى الفكر التربوي اإلسالمي

بتكثیف المحاضرات واللقاءات التربویَّة والندوات ) ھـ١٤٢٩(ك أوصت دراسة لیلى قستي لذل
من قبل المختصین والخبراء؛ لتوضیح مفاھیم وأھمیَّة التطویر المھني الذاتي، كأحد التوجھات 

م المعاصرة للتطویر المھني، وتوجیھ اھتمام المعلِّمات نحوه، وتدریب المعلِّمین على أسالیب التقوی
في دراستھ أن المعلِّمین اكتسبوا الكثیر من الخبرات ) م٢٠١١(ورأى األحزم ، والتطویر المھني الذاتي

من خالل برامج التنمیة المھنیَّة القائم على التعلُّم الذاتي؛ لذلك تعد من ) معارف، ومھارات، واتجاھات(
  .لتعلیمیَّةأنسب الوسائل لتطویر المعلِّم أثناء الخدمة ولتطویر العملیَّة ا
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وقد أشار الكثیر من الدراسات إلى أن واقع التنمیة المھنیَّة للعاملین في مجال التعلیم في العدید 
من دول العالم المتقدم أكد على تحول خطط التنمیة المھنیَّة، فبعد أن كانت تعتمد على التدریب 

 من خالل مساعدة المعلِّمین المركزي لمجموعات المعلِّمین وفق برامج محددة سلًفا، أصبحت تعتمد
على تحدید احتیاجاتھم التدریبیَّة ودفعھم للمشاركة في وضع أنشطة لتلبیتھا من خالل التعلُّم الذاتي 

 لذا ظھرت أصوات في أمریكا تنادي باإلعداد الجید للمعلِّم والدافعیَّة، )١٤٨م، ص٢٠١١، الشھراني(
یع المعلِّمین على التعلُّم الذاتي والتنمیة المھنیَّة، من وھما مفتاح اإلصالح التعلیمي، وھذا یعني تشج

 خالل مواصلة الدراسات العلیا ، ویكون لذلك مردود إیجابي على تنمیة مھاراتھم وأدائھم المھني، وفي
لتنمیة المعلِّمین جاء فیھ أن تدریب المعلِّم یجب أن ) Svatopluk(تقریر مدیر المركز األوروبي 

ھذا التوجُّھ العالمي إلى استخدام ، )٤٠م، ص ٢٠١٥، الخولي(تعلُّم مدى الحیاة یؤسس على فكرة ال
في أن التطویر المھني الذاتي  )ھـ١٤٣٧(أشارت إلیھ شذا الجھیمان  التعلُّم الذاتي في تنمیة المعلِّم

م الالزم كي  حیث توفر لھ الدع،للمعلِّم في أمریكا وأوروبا جزء من منظومة التنمیة المھنیَّة المؤسسیَّة
لذا كان الحث على التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لألفراد توجًھا سعت إلیھ جمیع دول ومستمًرا؛  یكون فعاًال

العالم وأنظمتھا لدور تلك التنمیة في الرقي بمستوى الفرد، وتحسین أدائھ، وكان التركیز على المعلِّم 
  . أي أمةأكبر؛ لدوره الكبیر في إعداد النشء الذي ھو مستقبل

أوصى العدید من المؤتمرات التي عقدت بشأن التعلیم وتحدیات العصر بضرورة تدریب و
فقد جاء في توصیات : وتزوید المعلِّم بمھارات التعلُّم الذاتي فیصبح معلًِّما ومتعلًِّما في نفس الوقت

العشرین في ضوء المدرسة المصریَّة في القرن الحادي و"المؤتمر العلمي الخامس والدولي الثالث 
تقدیم برامج التنمیة المھنیَّة للمعلم من خالل شبكة المعلومات ) م٢٠١٦" (االتجاھات العالمیَّة للتعلیم

كي یتدرَّب المعلِّم ذاتیا بھدف تحقیق التنمیة المھنیَّة المستدامة، وترسیخ مفھوم ) اإلنترنت(الدولیَّة 
الذي عقد في دبي حول ) م٢٠١٦(الرابع للتعلیم والمھارات التعلُّم مدى الحیاة، وفي المنتدى العالمي 

إلى أن المعلِّم بدأ بالفعل یواجھ تحدیات قوَّیَّة في ِظل تنامي التقنیات التعلیمیَّة ، و ) م٢٠٣٠المعلِّم (
  ).م٢٠١٦عبد الحافظ، (علیھ أن ُیطوِّر من ُقدراتھ ومھاراتھ، 

 باھتمام بالغ على المستوى المحلي، كما ورد في ًاأیضوحظي موضوع التنمیة المھنیَّة للمعلِّم 
خطة التنمیة التاسعة في المملكة العربیَّة السعودیَّة، وقد سعت وزارة التعّلیم إلى تحقیق رؤیة  سیاسات

بالتطویر المھني المستمر ) رحمھ اهللا(خطة التنمیة الخمسیَّة التاسعة من خالل مشروع الملك عبد اهللا 
وتبنَّت ذلك أیًضا خطة التنمیة العاشرة التي تنص ) ١٧، ص٢٠١١ة التربیة والتعلیم، وزار(للمعلِّمین 

تحسین الكفاءة النوعیَّة للعناصر البشریَّة التعلیمیَّة والتربویَّة لتكون قادرًة على (جملة من أھدافھا على 
 نصت ، )١١ ص،1436وزارة االقتصاد والتخطیط، ) (استیعاب أھداف المناھج التعلیمیَّة الحدیثة

سیاسة التعلیم في المملكة العربیَّة السعودیَّة على أھمیَّة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في عدد من مواردھا في 
 للمعلِّمین المھنیَّة المعاییر وقد استندت، )٣١ھـ، ص١٤١٦وزارة المعارف،  ()١٧٢) (١٧٠(المواد 

 المؤثرین ھم المعلِّمین أن تؤكد التي التعلیمیَّة األبحاث العربیَّة السعودیَّة عند صیاغتھا إلى المملكة في
 ومھارات معارف اكتساب إلى یسعون باستمرار الحیاة مدى ومتعلمون ومتأملون مھتمون ممارسون

ھیئة (إمكاناتھم  كامل إلى الطالب وصول لضمان التعلیمیَّة ممارساتھم یسعون إلى تحسین جدیدة، كما
   ).١١ص ھـ، ١٤٣٧تقویم التعلیم، 

المنعقد بكلیَّة التربیة بجامعة " معلِّم المستقبل إعداد وتطویره" مما أوصى بھ مؤتمروكان 
االھتمام بنشر ثقافة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمات في المؤسسات التربویَّة ) ھـ١٤٣٦(الملك سعود 

 وتدریب المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة إعداد) "ھـ١٤٣٧(التعلیمیَّة، والمؤتمر الخامس إلعداد المعلِّم 
المنعقد بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بحثِّ المعلِّمین على تبادل الخبرات ضمن " ومستجدات العصر

مجتمعھم المدرسي، ومشاركة معرفتھم المھنیَّة والتخصصیَّة مع زمالئھم، وتشجیع المعلِّمین على 
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ادر التعلُّم الذاتي للمعلِّم في مقرِّ عملھ، وتوفیر فرص حقیقیَّة ، وإتاحة مصاألكادیمیةمواصلة دراساتھم 
  .للمعلِّمین لحضور المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش

وإذا كان جمیع معلِّمات المواد الدِّراسیَّة بحاجة إلى التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لرفع كفاءة العملیَّة 
 الدِّراَسة بالمرحلة االبتدائیَّة تدائیَّة من أشدھن حاجة، فطبیعةالتعلیمیَّة، فإن معلِّمات المرحلة االب

والمواصفات الخاصة بطالباتھا، وخصائص نموِّھن النفسیَّة والعقلیَّة واالجتماعیَّة فرضت على 
معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة ضرورة إتقان مجموعة من المھارات والمعارف الخاصة بتلك المرحلة، 

في برنامجھا النوعي لمعلِّمي ومعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة % ٥٠ة التعلیم نسبة وقد حددت وزار
إلیفاد عدد من المعلِّمین للتدریب العملي في دول متقدمة علمیا، وأتاحت لھم فرصة االلتحاق ) خبرات(

والعمل مع بالتدریب ضمن شروط معینة، لمعایشة الممارسات المھنیَّة في بیئة عمل مدرسیَّة متمیزة، 
" في إطار تحقیق رؤیة المملكة العربیَّة السعودیَّة  أقرانھم بما یمكنھم من اكتساب الخبرة المباشرة

وزارة (خاصة مراحل التعلیم المبكر  ،التي ركزت على تعزیز دور المعلِّم ورفع تأھیلھ" ٢٠٣٠
  ).م1437التعلیم، 

  :مشكلة الدراسة واإلحساس بھا
كلیات التربیة بالجامعات، تزداد أھمیَّة  لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة في مع غیاب اإلعداد الخاص

التنمیة المھنَّیَّة للمعلِّمة في المرحلة االبتدائیَّة؛ لما لھذه المرحلة من أثر بالغ في النظام التعلیمي؛ كونھا 
مرحلة مھمة اتھ العلمیَّة، وتعد اللبنة األولى واألساسیَّة في ھذا النظام، وھي أول ما یواجھ الفرد في حی

 .في بناء شخصیَّة الطالب من جمیع جوانبھا
رغم األھمیَّة الكبیرة لبرامج التنمیة المھنیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة ودورھا في توسیع 
مجاالت المعرفة والمھارة لدیھن، إال أنھا واجھت بعض القصور في عدة جوانب، قد أشارت بعض 

ودراسة آل سویدان ) ھـ١٤٣٥(، ودراسة الصاعدي )ھـ١٤٣٤(السابقة كدراسة القحطاني الدِّراسات 
ودراسة فخریَّة خوج ) ھـ١٤٣٧(ودراسة أفنان حافظ ) ھـ١٤٣٧(، ودراسة نورة الحربي )ھـ١٤٣٥(
الشكل النمطي لبرامج التنمیة المھنیَّة : إلى بعض من جوانب ھذا القصور، من أبرزھا) ھـ١٤٣٧(

اتخذ وضًعا مركزیا، معتمًدا على آراء صانعي السیاسة التعلیمیَّة وآراء الباحثین األكادیمیین، للمعلِّمة 
متجاھلین آراء المعلِّمین التي غالًبا تختلف مع االتجاھات الرسمیَّة، وضعف تحفیز المعلِّمین بالمشاركة 

ا، وارتفاع أنصبة المعلِّمین من في برامج التنمیة المھنَّیَّة، وعدم وجود أندیة تھتم بتنمیتھم مھنی
الحصص، وشكلیَّة برامج التدریب وعدم منحھا حقَّھا من التمویل والتجھیز والتنظیم في مستوى 
الكفایة، وقصور برامج التدریب، حیث إنھا ال تستھدف المتطلبات التدریبیَّة التي یحتاجھا معلِّم 

 من المعلِّمین والمعلِّمات في ظل انتشارھم المستقبل، وتعذر استیعاب األعداد المطلوب تدریبھا
الجغرافي وضخامة مجتمعھم، ومعارضة بعض مدیري المدارس من خروج المعلِّمین والمعلِّمات 
لاللتحاق بالبرامج التدریبیَّة، وغلبة الجانب النظري على الجانب العملي، وعجز البرامج عن تزوید 

 .المعلِّم بمھارات التعلُّم الذاتي
د بعض جوانب القصور في برامج التنمیة المھنیَّة الرسمیَّة؛ نظًرا ألنھا قد ال تراعي مع وجو

أحدث المستجدات العالمیَّة؛ األمر الذي یجعلھا قاصرة عن تحقیق أھدافھا، خاصة في ظل التقدم العلمي 
ة إلى ضرورة التنمی) ھـ١٤٣٤(والتكنولوجي الذي طرأ على العالم، أشارت البندري الحمیضان 

المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمة؛ لمواجھة ذلك التطور المعرفي والتقدم التكنولوجي الذي حتم علیھا إتقان 
عن وجود ) ھـ١٤٢٩(مھارات التعلُّم الذاتي المستمر والتعلُّم مدى الحیاة، وكشفت دراسة لیلى قستي 

فعھن لممارسات تلك األسالیب، حاجة ملحة لتعریف المعلِّمات على أسالیب التطویر المھني الذاتي، ود
إلى تدریب المعلِّمین على أسالیب التطویر والتقویم المھني الذاتي وتصمیم ) ھـ١٤٣١(ودعا العلیان 
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وتنفیذ ورش عمل، وبرامج تدریبیَّة، ولقاءات تربویَّة للمعلِّمین؛ لرفع مستوى وعیھم ومھاراتھم المھنیَّة 
سالیب التقویمیَّة والتطویریَّة التي تساعدھم على تبني ممارسات في التطویر الذاتي، وال سیَّما في األ

  .مھنیَّة جدیدة، تزید من رصیدھم المعرفي والمھاري
التي أشارت ) ھـ١٤٣٦(استجابة لتوصیات العدید من الدراسات التربویَّة كدراسة الزایدي و

اع الفجوة بین أداء ھذه بوجود خطر یھدد منظومة التعلیم في المجتمعات العربیَّة، ناتج عن اتس
المنظومة والتقدم المعرفي، األمر الذي یستلزم إعادة النظر في استثمار القوى البشریَّة، وإعادة النظر 
في عناصر المنظومة التعلیمیَّة، وفي مقدمتھا المعلِّم، بما یكتسبھ من مھارات ومعارف تجعلھ قادًرا 

التي أوصت بأن تكون التنمیة ) ھـ١٤٣٧(عزة الشھري على الوفاء بمتطلبات عصر المعرفة، ودِّراسة 
المھنیَّة مستمرة ومتكاملة، وتوفیر فرص النمو المھني الذاتي للمعلِّمات، وإثارة دافعیَّة المعلِّمین لتطویر 

ودراسة علِّیَّة شرف  ، أدائھم المھني، والتوجھ لألبحاث القائمة على الجھود الذاتیَّة المھنیَّة للمعلِّمة
التي أوصت بإتاحة مصادر التعلُّم الذاتي للمعلِّم لمواجھة التحدیات والتغیرات المستمرة، ) ھـ١٤٣٧(

  . وتجدید معارفة ومھاراتھ باستمرار؛ لتحقیق التنمیة المھنیَّة المستدامة
المرتبطة بالتنمیة المھنیَّة  من المؤتمرات الكثیر وتوصیات، للمعلِّم المھنیَّة للمعاییر وتحقیًقا

 مع لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة، خاصة الباحثة بأھمیَّة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة تعمَّق إحساس، لذاتیَّة للمعلِّما
التغیرات المجتمعیَّة والتطورات في تكنولوجیا المعلومات واالتصال  أدوارھا في عصر تعدد

ألفتھ أثناء  عمَّا كثیًرا تختلف مھاراتو معارف تستلزم والتغیرات المتوقعة في منظومة التعلیم، التي
إعدادھا، فھي بحاجة إلى اكتساب مھارات جدیدة، كالمرونة، والقدرة على التكیف، والقدرة على 

التعلیمیَّة، واستشراف الغد والتھیؤ لھ،  التقنیات في التعامل السریع مع التطورات والتسارع المطرد
 والتربویَّة؛ العلمیَّة المستجدات متابعة علیھا تفرض اتقھا التيع الملقاة على الكبیرة للمسؤولیات إضافة

  .تفادًیا لتقادم معلوماتھا
لدى   لھذا بدت الحاجة ضروریَّة للوقوف بشكل خاص على واقع التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة

 المرحلة االبتدائیَّة،مات  والتعرف على معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة،
والعمل على تالفیھا، من خالل االطالع على آراء ھؤالء  ،التي تحد من تنمیة المعلِّمات ألنفسھن مھنیا

على معوِّقات التنمیة المھنیَّة المعلِّمات، في ضوء ما سبق تتبلور مشكلة الدِّراَسة الحالیَّة في التعرف 
  .االبتدائیَّة بمدینة الریاض من وجھة نظرھنالذاتیَّة لدى معلِّمات المرحلة 

 : الدِّراَسة
  : اولت الدِّراَسة اإلجابة عن السؤال الرئیس التالي ح:أسئلة الدراسة

ما معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة الریاض من وجھة 
   نظرھن؟

  :یةویتفرع منھ األسئلة الفرعیَّة التال
 ما اإلطار المفاھیمي للتنمیة المھنیة الذاتیة للمعلمات؟ - ١
  ما واقع التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة الریاض من وجھة نظرھن؟  - ٢
اض ما المعوِّقات التي تواجھ التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة الری - ٣

  من وجھة نظرھن؟
ما المقترحات التي ُتسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة  - ٤

  الریاض من وجھة نظرھن؟ 
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  :الدِّراَسة أھداف
جھة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة الریاض من و الكشف عن واقع - ١

  . نظرھنَّ
الذاتیَّة لدى معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة الریاض من  التعرف على معوِّقات التنمیة المھنیَّة - ٢

  . وجھة نظرھنَّ
بمدینة  تقدیم مقترحات تسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة - ٣

  .من وجھة نظرھنَّالریاض 
ن الفروق بین أفراد عینة الدِّراَسة حول واقع التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، ومعوِّقاتھا، وسبل الكشف ع -٤

المؤھل العلمي، نوع المؤھل العلمي، سنوات الخدمة التعلیمیَّة، (تفعیلھا، تبًعا لمتغیرات 
  ). التخصص

 :الدِّراَسة أھمیَّة
  :اسة من خالل النقاط التالیةبرزت األھمیَّة النظریَّة للدر: النظریَّة األھمیَّة
 من حیث إنھ : التعلُّمیَّة/ حیث یعتبر الركیزة األساسیَّة في العملیَّة التعلیمیَّة؛ أھمیَّة دور المعلِّم

  .منتج ومستھلك وناشر للمعرفة
  أھمیَّة المرحلة االبتدائیَّة التي یلتحق بھا جمیع األطفال عند بلوغھم سن اإللزام، وكذلك من

علِّمات تلك المرحلة، باعتبارھن أول المساھمین في إكساب النشء أساسیات النجاح في أھمیَّة م
حیاتھم المستقبلیَّة، باإلضافة إلى أھمیَّة طفل تلك المرحلة االبتدائیَّة، والذي ینال اھتماًما كبیًرا 

   .)ھـ١٤٣٧ ، الحربي(من المھتمین بأمور التعلیم 
 َّة ومعوِّقاتھا لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة؛ ألن التنمیة المھنیَّة رصد واقع التنمیة المھنیَّة الذاتی

 .المستمرة تعد ضرورة تقتضیھا طبیعة العمل المتجدِّد والمتغیر
  أنھا تتماشى مع توجھ وزارة التعلیم وھیئة تقویم التعلیم لتحقیق رؤیة المملكة العربیَّة السعودیَّة

 بالنمو المھني التدریسیَّة، وااللتزام للممارسات الذاتي بدعوة المعلِّم إلى التأمل) ٢٠٣٠(
 .المستمر

  تأتي ھذه الدِّراَسة استجابة لتوصیات جملة من المؤتمرات العلمیَّة من قبیل مؤتمر معلِّم
، ومؤتمر إعداد وتدریب المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة )ھـ١٤٣٦(المستقبل إعداده وتطویره 

 .وجملة من توصیات الدراسات السابقة، )ھـ١٤٣٧(ومستجدات العصر
  :التطبیقیَّة األھمیَّة
  في وزارة التعلیم في المملكة العربیَّة السعودیَّة؛ لتعزیز دورھم المسئولینتسھم في مساعدة 

  .في دعم التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة
  التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمات في مدینة الریاض تزوید مدیرات المدارس االبتدائیَّة بمعوِّقات

  .للحد منھا، وتعزیز دورھا في دعم التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة
  تزوید المعلِّمات بمعوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة؛ للتغلب علیھا، والعمل على تحسین

 .ة الذاتیَّةممارستھن للتنمیة المھنیَّ
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   :حدود الدِّراَسة
 اقتصرت الدِّراَسة على معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى معلِّمات : الموضوعیَّة الحدود

  .المرحلة االبتدائیَّة ووضع مقترحات تسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة
 لمرحلة االبتدائیَّة بالمدارس الحكومیَّة ا معلِّمات على الدِّراَسة  اقتصرت ھذه:البشریَّة الحدود

  .بمدینة الریاض
 ھـ١٤٣٨-  ه١٤٣٧طبقت ھذه الدِّراَسة في العام الدراسي : الحدود الزمانیَّة .  
 طبقت ھذه الدِّراَسة في المدارس االبتدائیَّة الحكومیَّة النھاریَّة التابعة لوزارة :الحدود المكانیَّة 

  . التعّلیم بمدینة الریاض
 : الدِّراَسة لحاتمصط

كل األشیاء، أو األشخاص، أو "أنھا ھي بالمعوِّقات ) ٥٠٨م، ص٢٠٠٥(عّرف جرجس : المعوِّقات
 ". األشكال االجتماعیَّة، التي یمكن أن تكون عائًقا یحول دون أن یحقق اإلنسان أھدافھ وطموحاتھ

 أو العوامل التي تحول وبات أو المشكالتاألسباب أو الصع: وُتعّرفھا الدِّراَسة الحالیَّة إجرائیا بأنھا
  . لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة الریاضالَّتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة دون تحقیق 

:  للمعلِّم بأنھاالتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة) ٧ھـ، ص١٤٣٦(عّرف الحامد : التنمیة المھنیَّة الذاتیة للمعلِّمة
 التي یقوم بھا المعلِّم بذاتھ إلحداث تطویر إیجابي في اتجاھاتھ ومھاراتھ مجموعة العملیات واألنشطة"

ومعارفھ، وتشمل المجال اإلداري، والمجال التربوي، والمجال الثقافي، والمجال الشخصي، والمجال 
تقوم  التي العملیات :بأنھاإجرائیا  الذاتیَّة للمعلِّمة المھنیَّة  التنمیةُتعًرف الدِّراَسة الحالیَّة و".االجتماعي

 في واألداء المعرفة في مرتفعة مستویات تحقیق بھدف ذاتي، بھا معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة بدافع
  . متعددة وأسالیب طرًقا متبعًة التدریسیَّة، التربویَّة، والمھارات التخصُّصَّیَّة، والجوانب العلمیَّة الجوانب

  :الدراسات السابقة
الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسات الحالیة موزعة ما فیما یلي عرض لبعض 

بین دراسات عربیة وأجنبیة، مع مراعاة عرضھا وفق الترتیب الزمني من األقدم إلى األحدث لبیان 
التتابع التاریخي لتناول موضوع الدراسة الحالیة، وفي النھایة تعقیب على ھذه الدراسات ببیان أوجھ 

  . وكذلك أوجھ االستفادة منھا في الدراسة الحالیةالشبھ واالختالف
ھدفت الدِّراَسة إلى تناول تأثیر ) (Overbaugh ، R & Lu ، R. 2008دِّراسة أوفرباوغ ولو  .١

مدى فاعلیَّة تطبیق المقررات التكنولوجیَّة الدراسیَّة المقترحة على تصورات فاعلیَّة الذات لدي 
 وتطبیق تكنولوجیا التعلیم والتأثیرات المختلفة المترتبة علي المعلِّمین المفحوصین في مجال تعلم

استخدمت الدِّراَسة ، وتطبیق برنامج التنمیة المھنیَّة علي تصورات فاعلیَّة الذات لدى المفحوصین
من المعلِّمین المتخرجین ) ٣٧٧(المنھج الكمي وأداة الدِّراَسة االختبار والمقابلة على عینة مؤلفة 

االتفاق بین : وكانت من أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدِّراَسة ما یلي، ة جامعیَّةكلیَّ) ١٨(من 
المفحوصین علي تعلمھم لكثیر من خالل التعامل مع مھارات وموارد واستراتیجیات التدریس 
المتطورة باستخدام أجھزة الكمبیوتر وشبكة اإلنترنت بما یجعلھم أكثر شعورا باالرتیاح والثقة 
بالنفس الستخدام التكنولوجیا الحدیثة في التدریس واعتقاد المفحوصین أن خبرات التعلُّم التي 
اكتسبوھا خالل المقررات الدراسیَّة الحالیَّة قد ساعدتھم في إدخال التكنولوجیا المتطورة في 

ة في تلقي ممارساتھم التدریسیَّة علي نحو ناجح وفعال ورغبة المعلِّمین المشاركین في الدِّراَس
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المزید من برامج ومقررات التنمیة المھنیَّة في المستقبل لمساعدتھم علي التكیف مع التكنولوجیا 
  .الجدیدة المستخدمة في التدریس

 التعرف على فاعلیَّة استخدام التعلُّم إلىھدفت الدِّراَسة   Sorebo) ، 2009(دِّراسة سوربیو  .٢
 االستمرار في استخدام التعلیم عن بعد والتعلیم إلىمین الذاتي ومفاھیمھ في تنمیة دوافع المعلِّ

االلكتروني واستخدم الدِّراَسة المنھج الوصفي المسحي، واالستبانة كأداة لجمع المعلومات من عینة 
 نتائج الدِّراَسة أن استخدام مفاھیم التعلیم الذاتي زادت أظھرت. معلِّما) ٤٣٠(الدِّراَسة البالغ عددھا 

 االستمرار في استخدام التعلُّم االلكتروني والتعلُّم عن بعد من اجل تنمیتھم إلىة المتعلمین من دافعیَّ
كذلك توصلت الدِّراَسة إلى أن استخدام التعلیم االلكتروني والتعلیم عن بعد یساعد المتعلمین ، ذاتًیا

ة موثوقة وفعالة في التعلیم  الدِّراَسة أن استخدام تكنولوجیا التعلیم كأداأظھرتكما . على تقییم ذاتھم
  .تسھم في تنمیة المھارات المھنیَّة لدى المعلِّمین مقارنة باألسالیب التقلیدیَّة

ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى تحدید أبعاد التطویر المھني الذاتي لمعلِّمي ) ھـ١٤٣١(دراسة العلیان  .٣
درجة أھمیتھا وتوافرھا الریاضیات بالمرحلة المتوسطة من وجھة نظر المختصین والتعرف على 

من وجھة نظر الممارسین اتبعت الدِّراَسة المنھج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة وكانت 
موافقة عینة  :ممارًسا وكانت من أھم نتائج الدِّراَسة) ١٨١(مختًصا و) ٣٥(العینة مكونة من 

الریاضیات، وجمیع المختصین على جمیع مطالب ومجاالت التطویر المھني الذاتي لمعلِّمي 
أسالیب التقویم المھني الذاتي والتطویر المھني الذاتي لمعلِّمي الریاضیات، مما یشیر إلى أن جمیع 
ھذه المطالب تعتبر الزمة لتحقیق التطویر المھني الذاتي لمعلِّمي الریاضیات حیث بلغ المتوسط 

ھمیَّة معظم مطالب ومجاالت أ ،)٨٥، ٢) (٨٢، ٢) (٩٥، ٢) (٩٠، ٢(الحسابي لھا على التوالي 
التطویر المھني الذاتي وأسالیب التقویم والتطویر المھني الذاتي لمعلِّمي الریاضیات من وجھة 

، )٤٤، ٢(، )٣٠، ٢) (٧٩، ٢(، )٦٨، ٢(نظرھم حیث بلغ المتوسطات الحسابیَّة على التوالي 
ت بالمرحلة المتوسطة من وجھة وعدم توفر معظم أبعاد التطویر المھني الذاتي لمعلِّمي الریاضیا

، وتوفر جمیع مجاالت التطویر المھني وأسالیب )٥٢، ١(نظرھم حیث بلغ المتوسط الحسابي 
عدم توفر ) ٣٠، ٢(، )٢(التقویم المھني الذاتي لمعلِّمي الریاضیات حیث بلغ المتوسط الحسابي 

 حیث بلغ المتوسط الحسابي أسالیب التطویر المھني الذاتي لمعلِّمي الریاضیات من وجھة نظرھم
وأن أكثر أسالیب التطویر المھني الذاتي ، مما یدل على عدم توفر معظم ھذه األسالیب) ٤٥، ١(

 من المواقع واإلفادةااللتحاق بالدورات التربویَّة بمراكز التدریب، (ممارسة من المعلِّم 
، واغلب األسالیب منخفضة أو ال )اإللكترونیَّة، واالطالع على دلیل المعلِّم والنشرات المھنیَّة

التأمل في الممارسات المھنیَّة، استخدام ملف االنجاز المھني، وإجراء البحوث (تمارس من المعلِّم 
وجود  ،)اإلجرائیَّة، الكتابة المھنیَّة، واالطالع على الدوریات والكتب، وحضور الورش والندوات

 الدِّراَسة حول أھمیَّة مطالب ومجاالت التطویر فروق ذات داللة إحصائیَّة بین استجابات عینتي
 الحاصلین على بكالوریوس غیر تربوي لصالحالمھني الذاتي حسب متغیر نوع المؤھل العلمي 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیَّة حول أھمیَّة أسالیب التقویم والتطویر المھني الذاتي، 
فر أسالیب التقویم المھني الذاتي لصالح المؤھل ووجود فروق ذات داللة إحصائیَّة حول درجة توا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیَّة بین استجابات عینتي الدِّراَسة حول درجة توافر ، التربوي
مطالب ومجاالت وأسالیب التطویر المھني الذاتي، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیَّة بین 

ة مطالب وأسالیب التطویر المھني الذاتي حسب متغیر استجابات عینتي الدِّراَسة حول درجة أھمیَّ
سنوات الخدمة، وجود فروق ذات داللة إحصائیَّة بین استجابات عینتي الدِّراَسة حول درجة توافر 
جمیع أبعاد التطویر المھني الذاتي حسب سنوات الخدمة لصالح سنوات الخدمة األقل، وقدم عدًدا 
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مین على أسالیب التطویر والتقویم المھني الذاتي السیما في من التوصیات أھمھا تدریب المعلِّ
  . األسالیب التي ال تمارس وتكون بدرجة متوسطة

ھدفت الدِّراَسة إلى العمل بتدریب ثمانیَّة ) ، Deyampport ، w (2013دِّراسة دبلیو دامبورت  .٤
ا استراتیجیَّة لمعالجة مدرسین في مدرسة في استخدام توتیر لدعم تطویر التعلُّم الذاتي باعتبارھ

) ٨(كانت أداة الدِّراَسة المقابلة ومكونة من عینة ، والتطویر المھني غیر متمایزة في المدرسة
أن التعلُّم الذاتي المدعومة بتوتیر كانت مفیدة في تلبیة حاجات التعلُّم - : معلِّمین ومن أھم النتائج

ھم تصورات إیجابیَّة نحو التعلُّم الذاتي لدعم أھداف المھني الفرد لبعض المعلِّمین وأن المعلِّمین لدی
التعلُّم المھني وأن توتیر كان مفیًدا في تطویر التعلُّم الذاتي وذكر جمیع المشاركین قیمة توتیر في 
دعم التعلُّم الذاتي لتلبیة احتیاجات التعلُّم المھنیَّة الفردیَّة للمعلِّمین، أفاد بعض المشاركین أن توتیر 

عزز التنمیة المھنیَّة لدیھم وأفادوا بقلة وجود الوقت الكافي للتغرید وعدم الثقة في مصداقیَّة ال ی
  .الكتابة في توتیر، وعدم وجود مصلحة في استخدام توتیر للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة

مات ھدفت الدِّراَسة إلى التعرف على واقع النمو المھني الذاتي لمعلِّ) ھـ١٤٣٤(دراسة الحمیضان  .٥
استخدمت الدِّراَسة المنھج الوصفي المسحي وكانت ، ومراكز محو األمیَّة والتعرف على المعوِّقات

من معلِّمات مراكز محو األمیَّة وكان من أھم ) ٥٤٩(االستبانة أداة الدِّراَسة على عینة بلغت 
قق بدرجة نادرة، بلغ تح) ٤٨، ٢( واقع النمو المھني الذاتي حیث بلغ المتوسط العام للمحور:النتائج

، ٣(المتوسط العام لجمیع معوِّقات النمو المھني الذاتي لمعلِّمات مراكز محو األمیَّة بمدینة الریاض 
وھي درجة تحقق دائًما وان المعوِّقات اإلداریَّة أكثر معوِّقات النمو المھني الذاتي لمعلِّمات ) ٦٩

الجتماعیَّة ثم جاءت المعوِّقات األكادیمیَّة ثم المعوِّقات مراكز محو األمیَّة ثم تأتي بعدھا المعوِّقات ا
الشخصیَّة، متغیرات الدِّراَسة كان لھا تأثیًرا مباشًرا بالمعوِّقات التي تحد من تنمیة المعلِّمات 
ألنفسھن ذاتیا، ال توجد فروق ذات داللھ إحصائیَّة بین متوسط استجابات أفراد الدِّراَسة تعزى إلى 

تخصص في بعد المعوِّقات اإلداریَّة والمعوِّقات االجتماعیَّة، وتوجد فروق ذات داللھ متغیر ال
) بكالوریوس(إحصائیَّة في المعوِّقات الشخصیَّة والمعوِّقات األكادیمیَّة بین من مؤھلھن العلمي 

اء وتوجد فروق بین تخصص اللغة العربیَّة، باستثن) ثانوي(لصالح من مؤھلھن العلمي ) ثانوي(و
وباقي التخصصات لصالح التخصصات األخرى وبین من تخصصھن ) الریاضیات(تخصص 

، وجاءت توصیات الدِّراَسة تشجیع معلِّمات األخیرةلصالح ) علوم اجتماعیَّة(وتخصص ) علوم(
مراكز محو األمیَّة على تنمیة أنفسھن عملیا ومھنیا وذلك بإیجاد نظام خاص للحوافز المادیَّة 

یَّة وحضور الدورات التدریبیَّة وأھمیَّة المكتبة في تنمیة المعلِّمات ذاتیا وتشجیع المعلِّمات والمعنو
  .على األنشطة المجتمعیَّة

ھدفت الدِّراَسة في الكشف عن واقع وأسالیب ومعوِّقات التنمیة المھنیَّة ) ھـ١٤٣٥(دراسة الفھید  .٦
ة في مدینة الریاض واستخدمت المنھج الوصفي المسحي الذاتیَّة لمدیرات المرحلة االبتدائیَّة األھلیَّ

مدیرة مدرسة وكان من ) ٥٢(واعتمدت على االستبانة كأداة لجمع البیانات من العینة التي بلغت 
 االبتدائیَّة األھلیَّة المرحلةأھم نتائج الدِّراَسة وجود قصور في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمدیرات 

 ذلك یعود إلى أن أغلب وقت المدیرة في المدرسة تقضیَّة في تنفیذ ما یرد )٧٥، ٣(بمتوسط حسابي
أظھرت النتائج الخاصة بواقع التنمیة المھنیَّة عن طریق برامج التنمیة المھنیَّة ، إلیھا من تعلیمات

ألن المدیرة ال تجد الوقت ) ٣٧، ٣(عن طریق البرامج الرسمیَّة أحیانا ما تتحقق بمتوسط حسابي 
وجود قصور في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة ، في للتواصل مع المشرفة التربویَّة لتطویر العملالكا

، أن أكثر األسالیب للتنمیة )٥٧، ٣(لمدیرات المدارس األھلیَّة للمدارس االبتدائیَّة بمتوسط حسابي 
جدید في اإلدارة عن طریق المھنیَّة الذاتیَّة استخداما ھو االطالع على الدوریات اإلداریَّة ومتابعة ال

اإلنترنت والتواصل مع المجتمع عن طریق شبكات التواصل االجتماعي وتبادل الخبرات مع 
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المشرفات عن طریق البرید اإللكتروني وأقل األسالیب استخداما ھو تصفح المواقع األجنبیَّة 
 المعوِّقات التي تحد وإجراء البحوث وحضور المؤتمرات والندوات التربویَّة، وأظھرت النتائج عن

من التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة الرسمیَّة قلة الحوافز وارتفاع تكلفة الدورات التدریبیَّة وعائق اللغة 
 التقلیدیَّة على أسالیب التنمیة المھنیَّة وقلة عدد اإلداریین المدرسة یعوق مشاركة األسالیبوتغلب 

االعمال الكتابیَّة اإلداریَّة وعن المقترحات التي تساعد المدیرة في برامج التنمیة المھنیَّة وكثرة 
على التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة جاءت بدرجة أھمیَّة كبیرة، أھمھا تفویض الصالحیات، توفیر ملف 
إنجاز ألعمال المدیرة، تعریف المدیرة بكل جدید في مجال التقنیَّة، عقد لقاءت دوریَّة مع 

  . مھنیَّة مناسبة لقدرات المدیرةالمدیرات، وضع برامج تنمیة
ھدفت الدِّراَسة إلى استكشاف الحواجز الفعلیَّة  (Tuli feked ، 2015) دِّراسة تولي فیكید .٧

والمحتملة التي تعوق التنمیة المھنیَّة للمعلِّمین في المدارس اإلثیوبیَّة وكانت أداة الدِّراَسة المقابالت 
 معلِّم وكان من أھم من نتائج الدِّراَسة كشفت )٣٧(ة من والمناقشات الجماعیَّة، والعینة قصدیَّ

الدِّراَسة ثالثة تحدیات رئیسیَّة في مجال التنمیة المھنیَّة المستدامة للمعلِّمین في المفاھیم والقضایا 
المتعلقة بالتدریس والتنمیة المھنیَّة والتوجیھ، واإلدارة والقیادة، وشروط عمل للمعلِّمین وتدني 

: لمعلِّمین والحوافز وزیادة أعباء التدریس ووضعت الدِّراَسة مجموعة من المقترحات وھيأجور ا
الحاجة إلى إعادة النظر في استراتیجیات إدارة التغییر التربوي والقیادة المدرسیَّة وتجدید اإلدارة، 

 التعلُّم وتعزیز الممارسات القائمة على البحوث، وتحسین ظروف عمل المعلِّمین، وبناء مجتمعات
المھني للمعلِّمین، وتأھیل المعلِّمین تأھیال جیدا وفق مبدأ التعلُّم مدى الحیاة مع توفر األساس 

تطویر القدرة الجماعیَّة للمدرسة  خلق وتشكیل بیئة تعلیمیَّة تسھلالنظري والعملي القوي، 
فكیر والتعاون ووضع وتشجیعھم على التعلى المشاركة في النشاطات ومجتمعھم، تحفیز المعلِّمین 

   .حوافز معقولة للمعلِّمین
ھدفت الدِّراَسة في التعرف على درجة ممارسة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة ) ھـ١٤٣٦(دراسة الحامد  .٨

لدى القیادات التربویَّة واستخدمت المنھج الوصفي المسحي واعتمدت على االستبانة كأداة لجمع 
ما بین مدیرو مدارس مرحلة متوسطة وثانویَّة ومشرفین ) ١٣٤(البیانات من العینة التي بلغت 

أن درجة ممارسة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى القیادات :تربویین، وكان من أھم نتائج الدِّراَسة
، التربویَّة كانت متوسطة بشكل عام خاصة فیما یتعلق في بعض الممارسات اإلداریَّة والتربویَّة

اإلداریَّة (المھنیَّة الذاتیَّة لدى القیادات التربویَّة في المجاالت المختلفة درجة ممارسة التنمیة 
كانت متوسطة، بینما للمجال االجتماعي كانت درجة الممارسة ) والتربویَّة والثقافیَّة والشخصیَّة

مرتفعة وقد اتضحت تلك الممارسة في العمل بروح الفریق كمدخل للتنمیة الذاتیَّة، التواصل مع 
مالء المھنة القدرة على اكتشاف صفات الضعف والتغلب علیھا، مواجھ المشكالت اإلداریَّة ز

والتربویَّة كوسیلة للتنمیة المھنیَّة، المشاركة في الورش المرتبطة بطبیعة العمل، استثمار التقنیَّة 
درجة ، عملیَّة واألسریَّةالحدیثة في برامج التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، تحقیق التوازن بین المسؤولیات ال

المعوِّقات التي تواجھ ممارسة القیادات التربویَّة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة كانت متوسطة ومن أھم 
المعوِّقات كثرة مسؤولیَّة القیادات التربویَّة وقلة الوقت الالزم لقراءة الكتب والدوریات وضعف 

عدم وجود فروق ذات داللة ، ذاتیَّة على البرامج الرسمیَّةالتحفیز واقتصار برامج التنمیة المھنیَّة ال
 .إحصائیَّة في استجابات عینة الدِّراَسة نحو محاور الدِّراَسة یعود لمتغیر عدد سنوات الخبرة

ھدفت الدِّراَسة إلى معرفة واقع استخدام المدربات ألسالیب التعلُّم ) ھـ١٤٣٦(دراسة القحطاني  .٩
المتدربات ومعرفة الصعوبات التي تواجھ تطبیق أسالیب التعلُّم الذاتي الذاتي في تنمیة مھارات 

استخدمت الدِّراَسة المنھج الوصفي المسحي مستعینة باستبانة أداة للًدراسة وقد تكونت العینة من 
وجود قصور في استخدام المدربات ألسالیب التعلُّم :متدربة وكان من أھم نتائج الدِّراَسة) ٥٠(
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نمیة مھارات المتدربات ووجود صعوبات متنوعة بین إداریَّة وفي المدربات الذاتي في ت
عدم تدریبھا على أسالیب استخدام التعلُّم (من ھذه الصعوبات ، ووالمتدربات وفي البرامج التدریبیَّة

الذاتي، وقلة البرامج والدورات التدریبیَّة، وقلة الدافعیَّة، وقلة الوقت، وضعف الوعي بمفھوم 
، وأظھرت ) والوسائل، عدم توفر مباني مجھزةاألجھزةلُّم الذاتي، وقلة الحوافز ونقص التع

الدِّراَسة أنھ ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیَّة بین متوسطات استجابات أفراد الدِّراَسة نحو واقع 
تعزا ) تدریبیَّةالحقائب ال– الزیارات المیدانیَّة –البحث العلمي (استخدامھن ألسالیب التعلُّم الذاتي 

 درجة إتقان الحاسب – المستوى التعلیمي –عدد سنوات الخبرة (إلى اختالف متغیرات الدِّراَسة 
وان من أبرز ما ذھبت إلیھ الدِّراَسة لتطویر أداء المدربات في مراكز التدریب ھو تطویر ) اآللي

یَّة خاصة لتطویر أداء مراكز التدریب من حیث البرامج والتجھیزات والخدمات، واعتماد میزان
المدربات والمتدربات، وإتاحة الفرصة للمدربات للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات العلمیَّة، 

  . وإنشاء قسم خاص في اإلدارة مھمتھ تطویر أداء المدربات
ھدفت الدِّراَسة إلى معرفة العالقة بین التنمیة المھنیَّة ) Taajamo ، 2016(دراسة تاجامو  .١٠

ة الذاتیَّة والرضا الوظیفي بلدان الشمال األوروبي استخدمت الدِّراَسة المنھج الوصفي والكفاء
التحلیلي وقد تم جمع البیانات باستخدام االنترنت واالستبیانات الورقیَّة وقد تم اختیار عینة تمثیلیَّة 

 الشمال األوروبي في بلدان: معلِّما من كل بلد من البلدان المشاركة، كان من أھم النتائج) ٢٠( من
یعتمد المعلِّمین أساسا على الدورات وورش العمل والندوات التثقیفیَّة والمؤتمرات لتطویر أنفسھم 
مھنیا، والتعاون بین المعلِّمین والمشاركة في األنشطة الالمنھجیَّة، ووجد المعلِّمین أن مثل ھذه 

 الرتباطھا مع الرضا الوظیفي والكفاءة األنشطة مفیدة للتطویر المھني أكثر من البرامج الرسمیَّة
 .الذاتیَّة وفعالیة الذات

ھدفت الدِّراَسة إلى تطویر اًلتنمیة المھنیَّة لمعلِّمات المرحلة ) ھـ١٤٣٧(دِّراسة الحربي  .١١
 واعتمدت الدِّراَسة على ، االبتدائیَّة بالمملكة العربیَّة السعودیَّة من خالل وضع تصور مقترح

المسحي والوثائقي واستخدمت االستبانة في الجزء المسحي وكان حجم : سلوبیھالمنھج الوصفي بأ
من أھم نتائج و ،معلِّمة من معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة في المملكة العربیة السعودیة) ١١٢٥(العینة 

یَّة بالمملكة بلغ المتوسط الحسابي لمحور الواقع التنمیة المھنیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائ: الدِّراَسة
مما یدل على درجة ) ٢١، ٢) (٢٩، ٢) (٣١، ٢(، التقویم األسالیبالمحتوى، (العربیَّة السعودیَّة 

موافقة متوسطة مما یدل على عدم رضا معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة عن التنمیة المھنیَّة المقدمة 
مساعدة على التنمیة المھنیَّة   بلغ المتوسط الحسابي العام لمحور اإلمكانات والعوامل ال،لھن

بیئة التدریب، (اإلمكانات والعوامل المساعدة على التنمیة المھنیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة 
 موافقةیدل على درجة ) ٦٤، ١) (١٨، ٢) (٠٤، ٢)(والمدة الزمنیَّة للبرامج التدریبیَّة، الحوافز

مات المرحلة االبتدائیَّة عن التنمیة المھنیَّة بین متوسطة وضعیفة مما یدل على عدم رضا معلِّ
معوِّقات التنمیة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة (بلغ المتوسط الحسابي لعبارات محور ، المقدمة لھن

بالمملكة الخاصة بالمعلِّم، وبرامج التنمیة المھنیَّة، والنظم والتشریعات، واإلدارة، والتمویل، 
یدل على درجة موافقة ) ٧٧، ٢) (٥٦، ٢) (٦٣، ٢) (٦١، ٢) (٥٦، ٢ ()والتجھیزات التقنیَّة

عالیة، مما یشیر إلى أن التنمیة المھنیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بالمملكة تعاني من وجود ھذه 
ال توجد فروق ذات داللھ إحصائیَّة بین استجابات معلِّمات المرحلة ، المعوِّقات بدرجة كبیرة

، ة حول محور معوِّقات التنمیة المھنیَّة الخاصة بالمعلِّم بحسب متغیر نوع المؤھل العلمياالبتدائیَّ
توجد فروق ذات داللة إحصائیَّة بین استجابات معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة حول محور معوِّقات 

 .ت الخبرة األقلالتنمیة المھنیَّة الخاصة بالمعلِّم بحسب متغیر سنوات الخبرة لصالح المعلِّمات ذا
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ھدفت الدِّراَسة إلى الكشف عن واقع التطویر المھني الذاتي ) ھـ١٤٣٧(دراسة الجھیمان  .١٢
لمعلِّمات ریاض األطفال ضوء المقیاس العلمي الذي تم إعداده ومن ثم استعراض تجربتي 

عض الوالیات المتحدة األمریكیَّة وبریطانیا في مجال التطویر المھني للمعلِّم واستخالص ب
ممارسات التطویر المھني الذاتي للمعلِّمین والمعلِّمات في الدولتین، واعتمدت الدِّراَسة على المنھج 

المسحي والوثائقي واستخدمت االستبانة في الجزء المسحي وكانت عینة : الوصفي بأسلوبیھ
ھیئة معلِّمة من معلِّمات ریاض األطفال في منطقة الریاض، ومن أعضاء ) ٦٤٣(الدِّراَسة 

التدریس في األقسام التربویَّة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیَّة، وجامعة الملك سعود، 
أظھرت النتائج المیدانیَّة لتشخیص واقع التطویر : وجامعة األمیرة نورة، ومن أبرز نتائج الدِّراَسة

 ارتفاع وعي المعلِّمات المھني الذاتي لمعلِّمات ریاض األطفال في ضوء المقیاس العلمي أنھ رغم
بمفھوم التطویر المھني الذاتي إال أن ممارستھن ألسالیب التقویم والتطویر المھني الذاتي جاءت 
بدرجة متوسطة أو نادرة ال توازي درجة الوعي الذي یمتلكنھ، وأكثر أسالیب التطویر المھني 

یرة الروضة، االلتحاق ببرامج استعانة المعلِّمة بمد(الذاتي ممارسة بالنسبة لمعلِّمة الروضة 
التأمل المھني، استخدام دلیل المعلِّمة، استخدام تقویم (وأقلھا استخداًما ) التدریب، القراءة المھنیَّة

وكما أظھر ) الزمیالت، إجراء البحوث العلمیَّة، االلتحاق برامج التدریب عن بعد، الكتابة المھنیَّة
ة أن التطویر المھني الذاتي للمعلِّم في الدولتین ھو جزء من عرض الخبرتین األمریكیَّة والبریطانیَّ

منظومة التنمیة المھنیَّة المؤسسیَّة حیث توفر لھ اإلمكانات والفرص والخبرات لدعمھ ومساندتھ 
عدم وجود فروق ذات داللھ إحصائیَّة بین أفراد الدِّراَسة حول ممارسة ، كي یكون فعاًلا ومستمًرا

سالیب التطویر المھني الذاتي وفًقا لمتغیر سنوات الخبرة ونوع المؤھل العلمي معلِّمة الروضة أل
  .ومتغیر البرامج والدورات التدریبیَّة

ھدفت ھذه الدِّراَسة إلى التعرف على اتجاھات معلِّمي ) ھـ١٤٣٧(دراسة الدھمش والشمراني  .١٣
جتمعات الممارسة المھنیَّة والمشاركة العلوم بالمرحلة الثانویَّة بالمملكة العربیَّة السعودیَّة نحو م

 الدِّراَسة ھي االستبانة وعینة أداةفیھا، واعتمدت الدِّراَسة على المنھج الوصفي المسحي وكانت 
أن  :معلِّم ومعلِّمة من محافظتي ینبع وتبوك، وكان من أھم نتائج الدِّراَسة) ٣١٩(الدِّراَسة 

سة المھنیَّة مرغوبة لدیھم وأن لھا تأثیر إیجابي في  مجتمعات الممارأنالمعلِّمون موافقون على 
تحسین الممارسات المھنیَّة لدیھم، كما دلت نتائج على أنھم متفقون على أھمیَّة مجتمعات الممارسة 
المھنیَّة في تطورھم المھني وممارساتھم الصفیَّة، وفیما یتعلق بأثر الخبرة في االتجاه نحو 

فإن جمیع المعلِّمات والمعلِّمین بمختلف خبراتھم بحاجة إلى المشاركة مجتمعات الممارسة المھنیَّة 
في مجتمعات الممارسة المھنیَّة تساعدھم على تجوید خبراتھم التدریسیَّة وفي تحسین ممارساتھم 
الصفیَّة وفي حل الكثیر من المشكالت التدریسیَّة التي قد تعترضھم في المجاالت التربویَّة وذلك 

في مواقع التواصل % ٤، ٨٢و% ٤٢اء حسابات في منتدیات الكترونیَّة بنسبة من خالل إنش
شاركوا في % ٦، ٣٨شاركوا في لقاءات دوریَّة داخل المدرسة بنسبة و % ٨٠االجتماعي، نسبة 

  . لقاءت دوریَّة مع معلِّمین آخرین
ع الثقافة السائدة ھدفت الدِّراَسة إلى التعرف على واق ):ھـ١٤٣٧(دِّراسة الزائدي، والزھراني  .١٤

لدى معلِّمي المدارس الثانویَّة عن بحوث الفعل ومعرفة دورھا في تحسین ممارساتھم المھنیَّة 
واستخدمت الدِّراَسة المنھج الوصفي التحلیلي بشقیَّة الوثائقي والمسحي، وقد استخدمت الدِّراَسة 

وث الفعل وتكونت من أربعة أبعاد االستبانة وُصممت أداتین، األداة األولى لمعرفة واقع ثقافة بح
أما األداة .الزمالة المھنیَّة، والتعاون المھني، والممارسات التأملیَّة، والتنمیة المھنیَّة المستدامة:ھي

وكانت العینة عشوائیَّة تبلغ .الثانیة فكانت لمعرفة دور بحوث الفعل في تحسین الممارسات المھنیَّة
جاءت درجة : كانت نتائج الدِّراَسة كما یلي، ویَّة بمحافظة جدة من معلِّمي المدارس الثان) ٣٥٣(
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توافر الممارسات المرتبطة بأبعاد ثقافة بحوث الفعل لدى معلِّمي المدارس الثانویَّة في مجملھا 
متوسطة، وأن دور بحوث الفعل في تحسین الممارسات المھنیَّة لمعلِّمي المرحلة الثانویَّة جاء 

الممارسات المھنیَّة المرتبطة بالدور التي تؤدیھ بحوث الفعل في التنمیة ، أن .بدرجة ضعیفة
ال عالقة بین درجة توافر ، المھنیَّة المستمرة للمعلِّمین في المرحلة الثانویَّة جاءت بدرجة ضعیفة

الممارسات المھنیَّة المرتبطة بأبعاد ثقافة بحوث الفعل تعزى الختالف التخصص والحصول على 
ریبیَّة في البحث التربوي، وتوجد عالقة بین درجة توافر الممارسات المھنیَّة المرتبطة دورات تد

وجاء من المقترحات توطین ، بأبعد ثقافة بحوث القعل وبین سنوات الخبرة لصالح الخبرة األقل
ممارسات بحوث الفعل في المدارس، وتشجیع المعلِّمین على التشجیع واالبتكار في تقدیم الحلول 

  .مشكالت التربویَّةلل
  :التعلیق على الدراسات السابقة

  :أوجھ الشبھ
 في االعتماد على استخدام المنھج – وكذلك الدِّراَسة الحالیَّة –تشترك معظم ھذه الدِّراسات  .١

 .الوصفي المسحي لمناسبة موضوع الدِّراَسة في وصف الظاھرة وتحلیلھا
  .سابقة في استخدام االستبانة كأداة لجمع البیاناتوافقت ھذه الدِّراَسة غالبیَّة الدِّراسات ال .٢
اتفقت ھذه الدِّراَسة مع جمیع الدِّراسات السابقة، حیث طبقِّت جمیع الدِّراسات في المجال  .٣

التربوي في المؤسسات التربویَّة التعلیمیَّة ریاض االطفال، مدارس التعلیم العام والخاص، 
  .والتعلیم العالي

) ھـ١٤٣٧(ودراسة الحربي  )ھـ١٤٣٤( مع دراسة دراسة الحمیضان اتفقت ھذه الدِّراَسة .٤
في مجتمع الدِّراَسة ) ھـ١٤٣٧(ودراسة الدھمش والشمراني ) ھـ١٤٣٧(ودراسة الجھیمان 

 .حیث تّكون من معلِّمات
في تناول موضوع  (Tuli feked ، 2015) اتفقت ھذه الدِّراَسة مع دِّراسة تولي فیكید .٥

 .ھنیَّة للمعلممعوِّقات التنمیة الم
دِّراسة ) م٢٠١١(ودراسة األحزم ) ھـ١٤٣٦(اتفقت ھذه الدِّراَسة مع دراسة كل من القحطاني  .٦

 .في استخدام أسالیب التعلُّم الذاتي للمعلم &Sorebo ) ،(2009سوربیو 
ودراسة الفھید ) ھـ١٤٣٤(ودراسة الحمیضان ) ھـ١٤٣١(وافقت ھذه الدِّراَسة دراسة العلیان  .٧

 2016( دِّراسة تاجامو )ھـ١٤٣٧(ودراسة الجھیمان ) ھـ١٤٣٦(ودراسة الحامد  )ھـ١٤٣٥(
Taajamo ،(  ، في تناولھا لموضوع واقع التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة والتطور المھني الذاتي

والنمو المھني الذاتي بشكل عام بینما بعض الدراسات ركزت على جانب واحد من جوانب 
ودراسة )  ، ٢٠١٣Deyampport ، w(یَّة مثل دراسة دبلیو دامبورت التنمیة المھنیَّة الذات
في تناولھا ألسالیب متنوعھ للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة كاستخدام )  ه١٤٣٧(الزائدي والزھراني

ووسائل التواصل االجتماعي والحقائب التعلیمیَّة ، التكنولوجیا واستخدام التدریب عن بعد
دورات التدریبیَّة، والتدریب باألقران وبحوث الفعل ودور الحوافز والتدریب اإللكتروني، وال

 . والقراءة الحرة والمجتمعات المھنیَّة
 :أوجھ االختالف

ودراسة ، ، )ھـ١٤٣٦(ودراسة الحامد ، )ھـ١٤٣٣(اختلفت ھذه الدِّراَسة عندراسة الفھید  .١
 .في مجتمع الدِّراَسة ) ھـ١٤٣٦(القحطاني 
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في أنھا ) ھـ١٤٣٧(ودراسة الجھیمان ) ھـ١٤٣١( عن دراسة العلیان اختلفت ھذه الدِّراَسة .٢
تناولت دراسة واقع ومعوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة بینما تلك الدراسات تناولت وضع 

 .تصور مقترح للتطویر المھني الذاتي
ب، حیث تباین مجتمع الدِّراَسة في الدِّراسات السابقة من باحث آلخر تبًعا لنوع المستجی .٣

 .تنوعت فشملت المعلِّمین والمعلِّمات والمدیرین والمدیرات واعضاء ھیئة التدریس
اختلفت الدِّراَسة الحالیَّة عن بعض الدِّراسات في المنھج حیث استخدمت دراسة الزائدي  .٤

وصفي وثائقي، ) ھـ١٤٣٧(والحربي )ھـ١٤٣٧(ودراسة الجھیمان ) ھـ١٤٣٧(والزھراني 
ودراسة أبو ) م٢٠١١(المنھج التاریخي، ودراسة االحزم ) ھـ١٤٣٧(ودراسة الحازمي 

 .المنھج التجریبي وشبة التجریبي )م٢٠١٢(مطلق 
 (دِّراسة تولي فیكید  الدِّراَسة الحالیَّة عن بعض الدٍّراسات في األداة كدِّراسة اختلفت .٥

(Tulifeked ،2015 ، دراسة دبلیو دامبورت )٢٠١٣ Deyampport ، w ( ، ودراسة
)finn-endrickson ،2015(  استخدمت المقابلة. 

  :أوجھ االستفادة
  .وضع اإلطار النظري لھذه الدِّراَسة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة .١
  .المساعدة على تحدید مشكلة الدِّراَسة، وبیان أھمیَّة الدِّراَسة .٢
  .االستفادة من المراجع الواردة فیھا .٣
  .السابقةاالستفادة من توصیات الدِّراسات  .٤
  ).االستبانة(تصمیم أداة الدِّراَسة  .٥
 .االستفادة من نتائج الدِّراسات السابقة في مناقشة النتائج التي ستتوصل إلیھا الدِّراَسة الحالیَّة .٦

  :اإلطار النظري
 : للمعلِّمات الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة مفھوم

لمھارات المھنیَّة واألكادیمیَّة، سواء عن التنمیة المھنیَّة ھي المفتاح األساسي إلكساب المعلِّم ا
طریق األنشطة المباشرة في برامج التدریب الرسمیَّة، أو باستخدام أسالیب التعلُّم الذاتي، ومن ثم 
شملت كل أنواع التعلُّم الذي یكتسبھ المعلِّم، والذي یمكن أن تساعده في التطویر الشخصي أو المھني، 

مؤلفاتھم،  في التربویون صاغھا المھنیَّة للمعلِّم التي للتنمیة ریفاتتع من عدد سوف یتم عرض وعلیھ
  :منھا

تلك العملیات واألنشطة المنظمة التي تقدم للمعلِّمین :"بأنھا) ٢٩م، ص٢٠١٥(عّرفھا وھبھ 
بمختلف فئاتھم وتخصصاتھم بھدف االرتقاء بمستوى المعارف والمھارات واالتجاھات المھنیَّة لدیھم، 

  ".اتھم العلمیَّة وزیادة قدراتھم على اإلبداع والتجدید في عملھموصقل مھار
عملیَّة وظیفیَّة " : التنمیة المھنیَّة أنھا (Marsha&Carol)عَرفھا كل من مارشا، كارول 

تعاونیَّة منظمة ومكتسبة یقوم بھا المعلِّمون بشكل فردي أو جماعي تھتم بأسالیب تعلیم الكبار وتسھم 
ا من حیث مفاھیمھم ومھاراتھم وقدراتھم التدریسیَّة والتي تحقق تقدم تحصیل التالمیذفي نموھم مھنی "

  ). ١٦٥ھـ، ص١٤٣٧الخضري، (
  -:یلي مما سبق من تعریفات التربویین للتنمیة المھنیَّة للمعلِّم تستنتج الدِّراَسة الحالیَّة ما

ة بجھود خارجیَّة أو تنمیة مھنیَّة تعریف مارشا، كارول للتنمیة المھنیَّة شاملة للتنمیة المھنیَّ
ذاتیَّة بجھود المعلِّم نفسة و أھتما بالخلفیَّة النظریَّة في تعلیم الكبار والمعلِّمین بوصفھم متعلمین كبار 
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واقتصر تعریف وھبة ، یمتلكون مھارات التعلُّم الذاتي وخلفیَّة معرفیَّة لذلك أضیف بعد التعلُّم الفردي
 على الجھود الرسمیَّة وحصر أھدافھا بالجانب العلمي ولكنھ أضاف بعد تنمیة الجانب للتنمیة المھنیَّة

 للمعلِّم وھذا یتفق مع االتجاھات الحدیثة للتنمیة المھنیَّة ألن المعلِّم المبدع قادر على مواكبة اإلبداعي
  .التطورات المتسارعة

لمھنیَّة المؤسساتیَّة المعنیَّة بتطویر المؤسسات أن التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة جزًءا مھًما من التنمیة ا
التربویَّة والتعلیمیَّة ومنسوبیھا والتي ال یمكن أن تنجح دون توافر التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة المستمرة من 

  ). ٩ھـ، ص١٤٣٠الحر، (قبل المعلِّمین أنفسھم 
 من عرض أھم التعریفات التي للوصول إلى مفھوم إجرائي للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة فال بدَّ

  : ومن أبرزھا،تناولت ھذا المفھوم
  جزء من مسؤولیَّة المعلِّم یشتمل على المراجعة : "أنھا) ٤٢٨م، ص٢٠٠٦(عّرفھا عبد السالم

الذاتیَّة ووضع األھداف والتخطیط اإلجرائي الفردي من قبل المعلِّم والذي یمكن للمدرسة 
  "دعمھ فیھا وتوجیھھا 

  مجموعة الجھود التي یقوم بھا المعلِّم لالرتقاء : "أنھا) ١٧م، ص٢٠١٠(رشیدة طاھر عّرفتھا
بمعلوماتھ ومھاراتھ وأسالیبھ معتمًدا وبصفة أساسیَّة على ذاتھ ویكون بناًءا على رغبة حقیقیَّة 

  ".نابعة من إیمانھ بأھمیَّة ھذه التنمیة 
  موعة من الممارسات المھنیَّة التي یقوم مج: "التطویر المھني الذاتي) ھـ١٤٣١(عّرف العلیان

 المجتمع المدرسي لتلبیة احتیاجاتھ وأھدافھ التطویریَّة أطرافبھا المعلِّم بمبادرة ذاتیَّة ویتعاون 
  ".لرع مستوى أدائھ التربوي والعلمي

  ما یقوم بھ المعلِّم من تطویر لقدراتھ : "أنھا) ١٧٧م، ص٢٠١٢(عّرفتھا ھناء الغسانیَّة
تھ ومعارفھ عن طواعیَّة واختیار شخصي، ألنھ یرى في تلك الممارسة استمراریَّة ومھارا

لكفاءتھ ولشخصھ االعتباري ووالء لمھنتھ، وھي منھج یعمل على تنمیة واكتساب أي مھارة 
أو معلومة أو سلوك تجعل الفرد یشعر بالرضا والسالم الداخلي، وتعینھ على التركیز على 

  "قیقھا، وتعده وتجھزه للتعامل مع أي عائق یواجھھ أھدافھ في الحیاة، وتح
  مجموعة األنشطة المنظمة والمستمرة التي : أنھا) ١٣ھـ، ص١٤٣٥(عرفتھا ھیلة الفھید

تمارسھا المعلِّمة بجھود ودوافع ذاتیَّة، لتساعدھا على تنمیة معارفھا ومھاراتھا بھدف تحسین 
  .أدائھا

  في جامعة تكساس عّرف مركز التدریس والتعلُّم الفعال)Center for Effective 
Teaching and Learning (التزام المعلِّم بالتنمیة المستمرة : التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة بأنھا

لمعارفھ ومھاراتھ ومشاركتھ في المناقشات التدریسیَّة، وتبادل الخبرات مع الزمالء 
  :ة الحالیَّة مما سبق تستنتج الدِّراَس، )١٦٥ھـ، ص١٤٣٧الخضري، (
  أن الكل اتَّفق على أن التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّم ھي عملیَّة اختیاریَّة مستمرة یقوم بھا المعلِّم

بجھوده ذاتیَّة بتعلیم نفسھ بنفسھ لتحقیق األھداف المرجوة؛ لذلك ھي ترتبط بمفھوم التربیة 
  . المستمرة، والتعلُّم الذاتي

  إلى أھمیَّة التخطیط في تحقیق التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّم وأن نجاح یشیر تعریف عبد السالم
المعلِّم في تطویره لذاتھ مقترن بتقویمھ ألدائھ واختیاره الدقیق ألھدافھ وإعداده الناجح لخطتھ 

  .التطویریَّة
 لتنمیة المھنیَّة تعریف طاھر ذھبت إلى أھمیَّة الذاتیَّة والدافع الداخلي للمعلِّم في نجاح جھود ا

الذاتیَّة بمبادرات المعلِّم للتعلم وبحثھ عن الفرص المتاحة لتنمیة أدائھ ورفع كفایاتھ المھنیَّة 
  . والعلمیَّة والتربویَّة
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  یشیر تعریف العلیان أن رغم اعتماد التطویر المھني الذاتي على ذاتیَّة المعلِّم إال أنھ یستلزم
ات التطویر المھني الذاتي وإتاحة فرص التطویر المھني دعم بیئة التعلیم إلنجاح مبادر

  . للمعلِّمین وتشجیعھا بصورة مستمرة في بیئة التعلیم
  تعریف الغساسنة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لھ عدة أبعاد حیث ربطت تطویر الممارسات المھنیَّة

من مسؤولیات والتزامات تحدد للمعلِّم بالكفاءة المھنیَّة والكیان الذاتي المستقل لھ وما علیھ 
 اإلیجابیَّة التي تتركھا ھذه الممارسات لدى المعلِّم كاألثر النفسي الذي واآلثارانتماءه لمھنتھ، 

یولد الدوافع الداخلیَّة التي بدورھا تدفع المعلِّم لإلنجاز والنجاح والقدرة على مواجھة تحدیات 
  .للمعلِّم)الممارسات المھنیَّة(والسلوك الخارجي المھنة ھنا تم الربط بین الدوافع الداخلیَّة 

  تعریف ھیلة الفھید ركزت على أھمیَّة التخطیط الذاتي المستمر للممارسات المھنیَّة والھدف 
 مركز التدریس والتعلُّم الفعال في جامعة أماالذي یرمي إلیھ المعلِّم من ھذه الممارسات، 

بالممارسات المھنیَّة الفردیَّة والجماعیَّة وأن تحقیقھا یعتمد تكساس ربط التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة 
  . على مدى التزام المعلِّم بھا

بالنظر إلى محتویات المفاھیم السابقة یتضح أن مفھوم التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة یشتمل على 
 :العناصر التالیة

ده في التنمیة المھنیَّة لألمام وُتكسب الدافع الداخلي والرغبة الذاتیَّة لدى المعلِّم التي تدفع بجھو - ١
  .التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة صفة االستمراریَّة

التخطیط الذاتي لعملیَّة التنمیة المھنیَّة بما یكفل الدقة في صیاغة المعلِّم ألھدافھ وتجدید  - ٢
  .احتیاجاتھ المھنیَّة

 في االرتقاء بممارساتھ المھنیَّة وتحقیق تحدید الھدف من التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّم والمتمثل - ٣
  :أعلى مستوى ممكن من األداء المھني

:  تخلص الدِّراَسة الحالیَّة إلى تعریف التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمة إجرائیا أنھاسبقوتبًعا لما 
ة الذاتیَّة وتخطیطھا  مستمرة تنمو عبر الزمن من خالل مساھمات معلِّمة المرحلة االبتدائیَّھادفةعملیَّة 

لتنمیة نفسھا مھنیا من أجل تجدید وتطویر معارفھا ومھاراتھا لزیادة كفاءتھا في الجوانب المعرفیَّة 
  .والتربویَّة والتقنیَّة والشخصیَّة

 :للمعلِّمة الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة أھداف
 واضحة أھداف ُتحدد أن اح البدالنج مستویات أعلى فّعالھ وعلى التنمویَّة تكون البرامج حتى

 في التنمویَّة والبرامج النشاط یوجھ الذي المؤشر ھو التنموي الھدف تحدید التنمویَّة، ألن الحاجات وفق
 في متعددة بصیاغات وردت كثیرة للمعلِّمة أھداف الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة الصحیح، ولبرامج االتجاه

 :یلي كما المختلفة األدبیات
 لدیھ اإلبداعیَّة الجوانب المھني، وتنمیة أدائھ مستواه ورفع للمعلِّم المستمر المھني النمو تحقیق. 
 معھا والتكیف المھنیَّة التغیرات مواجھة على المعلِّمة قدرات تنمیة. 
 التي المھنیَّة والمھارات الخبرات وإكسابھم العملیَّة وممارساتھم المعلِّمین كفاءة مستوى رفع 

  .العمل تحسین على قدرة رأكث تجعلھم
 واستقرارھم طموحاتھم یحقق بما للمعلِّمین والثقافي والمھني العلمي بالمستوى االرتقاء 

 .عملھم تجاه المھني ورضاھم
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 الحدیثة والتطورات التربویَّة النظریات أحدث على باإلطالع نفسھا تطویر على المعلِّم مساعدة 
 .التدریس مجال في
 المتمیزین  الفرصة أمام للمعلِّمین وإتاحة المھني واإلنجاز لعلميا التمیز فرص تحسین

 .الوظیفي والترقي والمبدعین للتدرج
 التربوي والنمو التطویر استمراریَّة لضمان المعلِّم لدى والمستمر الذاتي التعلُّم مبدأ ترسیخ.  
 الحدیثة التكنولوجیا وسائل استخدام على القدرة تعزیز.  
 المشاكل حل على القدرة وزیادة والتقني التربوي والتطویر الذاتیَّة المسئولیَّةب اإلحساس تعزیز 

   .القرارات واتخاذ
 االتصال ومھارات األفراد مع التعامل على القدرة تحسین. 
 تحلیل مھارات على والتدریب التخطیط مھارات وتحسین األھداف وضع مھارات تنمیة 

 .النظم
 ھـ، ١٤٣٧خوج، ) (٣٥م، ص٢٠١٥وھبھ، (واإلنسانیَّة  نیَّةوالف الفكریَّة المھارات تنمیة

 ).٧٥ص
 مفھوم إعطاء محاولة أیضًا للمعلِّمة الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة إلیھا تسعى التي األھداف من نإ

 والمھارات الكفایات المتالك السعي في رغبة لدیھا یولد مما وعملھا نفسھا حول للمعلِّمة إیجابي ذات
 إلى ترجمتھا المعلِّمات من یتطلب األھداف عملھا، ولتحقیق ھذه تطویر على تساعدھا لتيا واألسالیب

 التعلُّم خالل ذواتھن من تنمیة عقولھن في إعمال أو العملي المیداني في التدریب سواء عملیَّة ممارسة
   .الحیاة مدى

 : اإلیھ الحاجة ومبررات للمعلِّمات الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة أھمیَّة
 أھمھا ظھور المھنة، من بعامل ارتبطت نتائج ظھور علیھا ترتب التكنولوجیَّة للثورة نتیجة

 ھذا أمام نفسھ مھنة ذي كل یجد لذا مھنتھ في یستمر كي الفرد یتقنھا أن یجب حدیثة تقنیَّة أسالیب
 المؤسسات الخدمیَّة التحدي، وإذا كانت التنمیة المھنیَّة بصفھ عامة قد احتلت مكاًنا بارًزا في معظم

واإلنتاجیَّة في المجتمع، فإنھا قد احتلت مكانة أكثر أھمیَّة بالنسبة للمعلِّم في المؤسسات التعلیمیَّة 
والتربویَّة، ولذلك للدور المحوري الذي یؤدیھ المعلِّم لیس في المدرسة فحسب بل في المجتمع ونظمھ 

  ). ١٠م، ص٢٠٠٦صالح، (للمعلِّمة  الذاتیَّة المھنیَّة ةالتنمی أھمیَّة تأتي ھنا وسیاساتھ بأكملھ ومن
  :التالي في المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمات بالتنمیة االھتمام مبررات) ٢٩م، ص٢٠٠٥(األحمد أجمل

 تواجھاالتصال ووسائل التكنولوجیا وتطور وتنوعھا المعرفة نظم في السریع التنامي  
 التكنولوجیا واالتصاالت مجال في متسارعة ا متغیراتحالی الوظیفیَّة حیاتھا في المعلِّمة

 المھنیَّة التنمیة طریق عن جدید بكل المعلِّمات تزوید إلى الحاجة تظھر والمعارف، وھنا
 .الذاتیَّة

 التي التغیرات  إن:التدریس وطرائق والعلوم التربویَّة والمناھج التربویَّة النظریات تطور 
 األنظمة تعتمدھا التي التربویَّة السیاسات التربویَّة، وفي النظریات  تطورات في تحصل

 مجال في أكان سواء ومحتواھا التربویَّة وبنیَّة المناھج المجتمع أو الدولة في التربویَّة
 .تنمیة مستمرة للمعلِّمة إلى تحتاج تدریسھا التربوي وطرائق الجانب في أو العلمي التخصص
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 المدرسیَّة كاإلدارة آخر تربوي عمل إلى المعلِّمة تقالان  عند:التخصص أو العمل تغییر 
التربویَّة تحتاج تنمیة مھنیَّة  األعمال من ذلك وغیر الطالبي واإلرشاد التربوي واإلشراف

   .مستمرة
 وحاجتھا المعلِّمة رغبة الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة تلبي :والوظیفي المھني للنمو الفرصة إتاحة 

 الذھنیَّة، مما مھاراتھا تحسین على العمل، وقدرتھا في كفاءتھا تمر، لزیادةالمس التعلُّم إلى
ثقتھا  من الكفاءة، ویزید من عال مستوى على باستمرار الجدید والمحافظة تقبل لھا یكفل

  .المعنویَّة روحھا رفع على یساعد ثم بنفسھا ومن
 روح لِّمة، من منطلق أن المعلِّمة ھياتیَّة للمعوالدِّراَسة الحالیَّة لتؤكد أھمیَّة التنمیة المھنیَّة الذ

، رغم أھمیَّة المقرر الجید والكتاب الجذاب والمبنى النموذجي، األولالعملیَّة التعلیمیَّة ولبھا وأساسھا 
لكن ھذه األشیاء كلھا تأتي في األھمیَّة بعد المعلِّم القدیرة المتمیزة المخلصة في عملھا المتمكنة من 

 .ادرة على مواكبة تطورات العصرمادتھا الق
   - :التربویون أضاف وأیضًا المضمون في وتشترك صیاغتھا في المبررات تتغیر

 أن المبادرة بالتعلُّم الذاتي تحقق االستقالل الفكري للمعلِّم دون انتظار رحمة اآلخرین.  
 ة وبرامج التعلُّم تؤكد التوجھات التربویَّة الحدیثة مثل المدارس بال جدران والجامعات المفتوح

  .عن بعد على االعتماد الذاتي للفرد على تحصیلھ العلمي
 اتساع مفھوم التعلُّم لیكون بعًدا من أبعاد الحیاة، ویشمل كل شيء نعملھ وكل خبرة نعیشھا.  
  أن التعلُّم لم یقتصر على الصغار، بل یشتمل الجمیع ألن طلب العلم ال یرتبط بزمان أو مكان

  ).١٨٩صم، ٢٠٠٦خلیل، (
 الكفء،  المدرب اختیار الجید، ومعاییر التخطیط إلى وافتقارھا الحالیَّة التدریب برامج قصور

شرف، (للمعلِّمین  الحقیقیَّة التدریبیَّة االحتیاجات عن التدریبیَّة، والبعد البرامج ونمطیَّة التكرار
 ).٢٤٣ھـ، ص ١٤٣٧

 مشكالتھا وتعدد األسرة انشغال دةبزیا التالمیذ تربیة في المعلِّم على العبء زیادة. 
 الشاملة  التنمیة ركیزة باعتباره بھ تلیق التي المكانة في المعلِّم وضع. 
 فلم یعد بمقدور أي دولة بالحیاة منفردة معتمدة على مواردھا : التعاون الدولي وتداخل المصالح

لدول المتقدمة األخرى؛ نظًرا الذاتیَّة فقط، فال بدَّ من المشاركة بفاعلیَّة وبمنافسة عالیة مع ا
) ١٠٣م، ص٢٠١٤اللحیاني، (لحاجتھا المستمرة الستثمارات ھائلة في التعلیم والبحث العلمي 

. 
  سوق العمل إذ أنھ ال یمكن النھوض باالقتصاد دون النھوض بالتنمیة المھنیَّة للمعلِّم لكونھ

الطالب  إعداد في ل دورهعنصرا رئیسا من عناصر تنمیة المجتمع في كافة جوانبھ من خال
تزویدھم بالمعارف والمھارات الالزمة لوظائف المستقبل متھم لسوق العمل من خالل ءوموا

  ).٣٦، ص٢٠٣٠رؤیة ( اإلیجابیَّة اإلنسانیَّة واالھتمام بترسیخ القیم
 مستجداتال لمواكبة المعلِّمة تدفع كونھا في تكمن للمعلِّمة الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة أھمیَّة نإ

المعاصرة، وتجعلھا فعالة أمام نفسھا وأمام اآلخرین، وترفع ثقتھا بنفسھا  طالباتھا وحاجات العالمیَّة
وقدراتھا،  بذاتھا معرفتھا وتجعلھا قادرة على تحمل المسؤولیات والمھام التعلیمیَّة بكل جدارة وتعمیق
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 تمدھا القصور، كما وتالفي عندھا لقوةا نقاط من اإلفادة من یمكنھا الذي النحو على سلوكھا وتشكیل
 .تواجھھا بصورة علمیَّة وبعقالنیَّة متزنة التي والتحدیات المشكالت حل على یساعدھا بما

 : للمعلِّمات الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة خصائص
 التي والسمات الخصائص من مجموعة الحاضر الوقت في للمعلِّمة الذاتیَّة المھنیَّة للتنمیة

 التعلیمیَّة العملیَّة في وموقعھا تخصصھا أیا كان بشدة المعلِّمة تحتاجھا حیویَّة عملیَّة وتجعلھا ھاتمیز
 :الخصائص ھذه أھم ومن
 استجابة تأتي عصري مطلب واالستمراریَّة للمعلِّمة الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة استمراریَّة 

  .التربویَّة تالمستجدا مع الوظیفي، ومتماشیَّة التطور لمتطلبات
 للمعلِّمة الفعلیَّة االحتیاجات من االنطالق بمعنى للمعلِّمة الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة واقعیَّة 

وإمكانیَّة توظیف المعلِّمة لمعرفتھا المھنیَّة وتحویلھا إلى ممارسات عملیَّة  المھنیَّة ومتطلباتھا
 .تطبیقیَّة

 التنمیة لھذه المصادر من العدید وتوفر المھنیَّة التنمیة طرق في المتقدمة التكنولوجیا دمج 
 .أسالیبھا وتنوع المھنیَّة

 المعاصرة التربویَّة والتطورات التغیرات ومواكبة الدینامیكیَّة . 
 كافة أدائھا في وتحسین التدریسیَّة الممارسات دائرة إطالعھا في توسیع من المعلِّمة تمكن 

 .والمجاالت الجوانب
 للمعلِّمات أمام الفرص وتتیح الراجعة والتغذیَّة الذاتي والتقویم والممارسة یبالتدر على تشتمل 

 ).٥٢م، ص ٢٠١٢عامر () ٣٠م، ص٢٠١٥ وھبة(التأمالت الفردیَّة 
خصائص أخرى للتنمیة المھنیَّة  )٢١-  ١٩ھـ، ص ص١٤٣٧(أضافت شذا الجھیمان و

ة والتربویَّة والثقافیَّة لشخصیَّة المعلِّم،  كالشمولیَّة حیث تستھدف كافة الجوانب العلمیَّ- :الذاتیَّة
والشمولیَّة في مفھوم التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة تتضمن ممارساتھا وتنفیذھا من قبل جمیع أفراد المجتمع 
المدرسي، حیث تتطلب مجتمعات التعلُّم الحدیثة تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة وتنفیذ ممارساتھا من قبل 

 .عاملینجمیع ال
حیث ترتبط التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة بدافعیَّة المعلِّم ورغبتھ الذاتیَّة في تطویر أدائھ المھني  :الذاتیَّة

وتحسین ممارساتھ، وصفة الذاتیَّة في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة تشیر إلى كون ممارساتھا تعتمد على 
فھ المھنیَّة بخالف ممارسات التنمیة المھنیَّة المؤسسیَّة التي اختیار المعلِّم نفسھ وتقدیره الحتیاجاتھ وأھدا

  .یتم اختیارھا بصفة مؤسسیَّة ولیست فردیَّة
إن التنمیة المھنیَّة ال بدَّ أن تكون عملیَّة مقصودة ومخطط لھا حتى ال تحدث بصفة عشوائیَّة 

 التي یتم بصفة عفویَّة وتلقائیَّة من قبل وھذا ما یمیز التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة عن عملیَّة النمو المھني
  .المعلِّمین

 المھنیَّة للتنمیة إیجابیَّة  سمات( Jossberger et al ، 2010) وآخرون  ذكر جوسبرقر
 على بالنفس، والقدرة التعلُّم، والثقة في المبادرة، واالستقاللیَّة، والمثابرة :ذاتیا منھا الموجھ للمعلِّمة
 إلى والتغییر، إضافًة التعلُّم في القویَّة الخاص، والرغبة تعلمھ مسؤولیَّة تعلمھ، وتحملل الذاتي التنظیم
الدِّراَسة،  مھارات استخدام على عقبات، والقدرة ولیست تحدیات أنھا على المشكالت مع التعامل
، م٢٠١٥ العتیبي في(بشكٍل مناسب  التعلُّم في تقدمھ معدل جید، وتحدید بشكل الوقت وتنظیم

  ).٢٥٦ص
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 إیجابیَّة المعلِّمة إكساب الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة وسمات خصائص أھم من یمكن الخالص إلى أن
 وحاجاتھا، وتحمل قدراتھا مع یتناسب بما تعلمتھ ما المتمیزة، وتطویع ومراعاة خصائصھا ونشاط

 للتعمق یدفعھا مما ستطالعاال حب وتنمیة واإلتقان األداء مستوى رفع على تعّلمھا، والعمل مسؤولیَّة
 الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة مرونة أن بالنفس، كما والثقة القرارات واتخاذ البحث، واستمراریَّة التعلُّم في

 المزید على یساعدھا ، التعلیمیَّة مصادرھا وتنوع ، وقت أي في قدراتھا وفق المعلِّمة سیر في المتجلیَّة
 .الذاتي والتعلُّم المستمر التعلیم ف ومھاراتوالمعار المعلومات اكتساب من

 :مجاالت التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمات
 كان مما اشد الیوم للجمیع، وھو واضح التغییر، وھذا دائم اجتماعي وسط في المعلِّمة تعیش

 مسیرة في الكبیر الدور والتعّلیم، ولھا التعلُّم عملیات في االرتكاز محور ھي أنھا باألمس، وبما علیھ
والتطور، فمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة یتشاركن في تنمیة المجاالت التربویَّة والثقافیَّة  التقدم

واالجتماعیَّة والشخصیَّة ولكنھن یختلفن في تنمیة المجال التخصصي بحسب ما ینتمین إلیھ من 
 قدراتھا، وتنمیة وصقل ذاتھا لتطویر ىعلیھا أن تسع الواجب من التخصصات العلمیَّة المختلفة لذا كان

  :أھمھا من عدة مجاالت في مھاراتھا
   :المھني التربوي  المجال-:أوال

وتشمل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في المجال التربوي للمعلِّمة استفادتھا من النظریات التربویَّة 
یَّة بفروعھا المختلفة وتوظیفھا المتطورة ومن المستجدات التي تصل إلیھا البحوث والدراسات التربو

في تطویر أسالیبھا كمربیَّة وتحسین مھاراتھا في تخطیط وتنفیذ مواقف التعلُّم ویشمل ذلك مھاراتھا في 
  .إدارة الصف واختیار وسائل التعلیم وأنشطة التعلُّم وتقویم نتائج الطالبات

في ظل التحاق بعض المعلِّمات بمھنة تزداد أھمیَّة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في ھذا المجال و
التعلیم مع عدم تأھیلھم تربویا مما یجعلھن بحاجة ماسة إلى اإلحاطة بنظریات النمو والتعلُّم وتوظیفھا 
في تطویر أسالیب التدریس ووسائل التقویم وتنفیذ أنشطة التعلیم بما یعینھم على التعامل مع الفروق 

ئص المرحلة العمریَّة لطالباتھن خاصة مع تطور االستراتیجیات الفردیَّة بین الطالبات وفق خصا
  .والنظریَّة التربویَّة

تقترح الدِّراَسة الحالیَّة أن تشمل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في الجانب التربوي لمعلِّمة المرحلة و
  :االبتدائیَّة المضامین التالیة

  التعلیمیَّة المناسبة للتدریس حسب ما تقتضیھ تطویر المعلِّمة لمھاراتھا في اختیار األسالیب
  .أھداف المنھج وبما یناسب الفروق الفردیَّة بین الطالبات

  تحسن المعلِّمة لمھاراتھا في إعداد الوسائل التعلیمیَّة وُحسن توظیفھا في نقل القیم واألفكار
  .والمفاھیم العلمیَّة للطالبات

 نظیم التعلُّم وقدرتھا على ضبط الطالبات وتحسین ارتقاء المعلِّمة بمھاراتھا في إدارة وت
  .ممارساتھا في تقویم الطالبات

 تعزیز المعلِّمة لمھاراتھا اللغویَّة وتطویر أسالیبھا في مخاطبة الطالبات.  

  في ھذا السیاق یتأكد أن التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في المجال التربوي تحقق لمعلِّمة المرحلة
  : عدة منھااالبتدائیَّة فوائد
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  اتنمیة المھارات الالزمة للتعامل مع الطالبات بطریقة صحیحة في جمیع مجاالت النمو نفسی
  وعقلیا وجسمیا ومھاریا بما یحقق للمعلِّمة النجاح في مھمتھا التربویَّة 

  تطویر أسالیب وطرق حل المشكالت التي تواجھ داخل غرفة الصف وتنمیة قدرتھا على قیادة
  .ف التعلُّم بحكمة واتزانمواق

  زیادة الثقة بالنفس والشعور بالرضا وتنمیة مشاعر اإلقبال على مھنة التعلیم والتخلص من
  .مشاعر التردد التي قد تواجھ المعلِّمة جراء الصعوبات والعقبات في مھنة التدریس

 دریس واختیار تساعد على تقلیل الجھد وتوفیر كثیر من الوقت على المعلِّمة في التخطیط للت
العساف، وأبو (األسالیب والوسائل واألنشطة واستراتیجیات التقویم المناسبة لتعلم الطالبات 

  ).١٥٦م، ص٢٠٠٨لطیفة، 
  :التخصصي  المجال-:ثانًیا

یقصد بھ جمیع الخبرات التي ینبغي أن یكتسبھا المعلِّم في مجال تدریسھ بما یكّون لدیھ أساًسا 
 خبرات ھذا المجال إلى المتعلمین من خالل فھمھا العمیق للمعلومات واستیعابھ قویا یمكّنھ من تقدیم

  ).٨٨م، ص٢٠٠٥األحمد، (للحقائق والخبرات وإدراكھ ألھم التطبیقات والتطورات المعاصرة فیھا 
تشمل التنمیة المھنیَّة في المجال التخصصي للمعلِّمة تنمیة مكتسبات العلم المعرفیَّة في مجال 

العلمي لھا وإثراء المنھج بالجدید من خالل المتابعة المستمرة لجوانب التخصص وما التخصص 
  .یتصل بھا من فروع

إن االرتقاء بمھنة التعلیم یتطلب أن یكون التطویر العلمي والتربوي للمعلِّم عمًلا ممتًدا ال 
المعلِّم أن یقف ینتھي بتخرجھ من مؤسسات اإلعداد بل یستمر أثناء خدمتھ األمر الذي یتطلب من 

باستمرار على التغیرات والتطورات في المادة التي یقوم بتدریسھا وكلما كان المعلِّم متمكًنا من مادتھ 
م، ٢٠١٠طاھر، (العلمیَّة كانت أقدر على كسب ثقة طالبھ واحترامھم لھ وزیادة مكانتھ عندھم 

  ).٣٣ص
ة الذاتیَّة لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة في الجانب تقترح الدِّراَسة الحالیَّة أن تشمل التنمیة المھنیَّو

  :التخصصي المضامین التالیة

  توظیف المعلِّمة لمصادر التقنیَّة الحدیثة في أنشطة التعلیم والتعلُّم وتطویر المھارات التقنیَّة
  .لدى طالباتھا وإكسابھن العادات السلیمة في استخدامھا

 یَّة الحدیثة وطرق التدریس واالستراتیجیات الحدیثة في إحاطة المعلِّمة بالمناھج التعلیم
 .التدریس األنشطة والمصادر وأن تطور مھاراتھا في تبسیط المعرفة

  إجراء البحوث العلمیَّة في مجال تخصصھا واالستفادة من نتائج البحوث السابقة في حل
 .المشكالت التي قد تواجھھا في مجال تخصصھا

 ء مواقف التعلُّم بالجدید من األفكار والخبرات بما یتناسب مع خصائص أن تقوم المعلِّمة بإثرا
 .نمو طالباتھا

 إكمال دراستھا العلیا في مجال تخصصھا أو المجاالت التربویَّة المختلفة. 

 االلتحاق بالدورات التدریبیَّة في المجاالت التخصصیَّة واالستراتیجیات الحدیثة في التدریس. 

 األخرى من الدول دریسیَّة مستفادةت تجارب وأنماط تطویر 



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث        

 

519 

  في ھذا السیاق یتأكد أن التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في المجال التخصصي تحقق لمعلِّمة المرحلة
  :االبتدائیَّة فوائد عدة منھا

 تطویر قدرات وكفایات المعلِّمة وصقلھا.  

  ثقة طالباتھا واحترامھن لھا كلما كانت المعلِّمة متمكنة من مادتھا العلمیَّة كانت اقدر على كسب
  . وعلو مكانتھا لدیھن

  التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في مجال التخصص یعالج بعض أوجھ القصور في اإلعداد األكادیمي
  ).٨٣٤م، ص ٢٠٠٤كامل، (للمعلِّمة 

 ا الرفع من مكانة المعلِّمة المھنیَّة في مجال تخصصھا، ترتفع مكانتھا االجتماعیَّة، ویرتفع شأنھ
  .بارتفاع شأن مؤھالتھا والشعور باألمن الوظیفي

  تنمیة القدرة على التفكیر العلمي السلیم والوصول إلى الحقائق وتطبیق المعلِّمة لھا عند
  . ممارستھا لمسؤولیاتھا

  امتالك القدرة على التفكیر الناقد، والتمكن من فھم علوم العصر وتقنیاتھ المتطورة، والقدرة
  ).١١٠م، ص ٢٠٠١الحر، (العلمیَّة بشكل ممیز على عرض المادة 

  م، ٢٠١٤اللحیاني، (المساھمة بشكل فاعل في معالجة القضایا التعلیمیَّة بأسلوب علمي متطور
  ) .١٣٤ص 

  :الثقافي المجال -:ثالثا
تشمل التنمیة المھنیَّة في المجال الثقافي للمعلِّمة تعمیق الثقافة العامة لھا والتي من خاللھا 

كن من فھم البیئة والعالم من حولھا وتكون أكثر قدرة على االستجابة الحتیاجات المجتمع والتعرف تتم
  . على مشكالتھ وتوجیھ الطالبات إلى تلبیة ھذه االحتیاجات والمساھمة في حل المشكالت

ي الذي یمیز وترجع أھمیَّة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمة في الجانب الثقافي إلى التطور التقن
العصر الحالي والذي أدى بدوره إلى االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتیَّة مما یحتم على المعلِّمة 

 في نمط حیاة السریعاكتساب قاعدة عریضة من الثقافة العامة لمواجھة متطلبات مھنة التعلیم والتغیر 
  .الیوم

 یكون المعلِّم أنة انتشار المعرفة  ال یتصور في ظل العولمة وثورة االتصاالت وسرع"حیث 
 "أقل ثقافة من الطالب الذي یقوم بالتدریس لھ وأن یكون أقل منھ درایة بالقضایا المجتمعیَّة والدولیَّة 

  ).٦٨ھـ، ب، ص١٤٢٣مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، (
تقل إلى األفراد ومن ناحیة أخرى فإذا أخذنا باالعتبار أن عناصر الثقافة في أي مجتمع إنما تن

 یكون مثقًفا باعتباره ناقًلا أنعن طریق التربیة وان الناقل لھا ھو المعلِّم فإن ذلك یحتم على المعلِّم 
للثقافة ومؤثًرا في المتعلمین السیما في عصرنا الحاضر الذي تتطور فیھ عناصر الثقافة وتتعقد مما 

ئط اإلعالم واالتصاالت لینمي ثقافتھ في  یكون على تواصل مستمر مع وساأنیحتم على المعلِّم 
  ).١١٣ھـ، ص١٤٣٢قحوان، (مختلف المجاالت 

وتقترح الدِّراَسة أن تشمل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة في الجانب الثقافي 
  : من خالل
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  التعرف على امتالكھا ثقافة واسعة تواكب بھا تطورات العصر وتغیرات المجتمع من خالل
  .ما یستجد في مجاالت الحیاة وما یتقدم من العلوم والمعارف المختلفة

 أن تكون ملمة بالقیم الثقافیَّة للمجتمع ومحیطة بالقضایا الطارئة فیھ قادرة على تحلیلھا . 

  ،أن تعمل على تعزیز االنتماء لألمة العربیَّة واإلسالمیَّة واالنتماء للوطن لدى طالباتھا
یھن الرغبة في بنائھ والمحافظة على ممتلكاتھ، أن ّتعرف الطالبات بالثقافة العالمیَّة وتغرس ف

 . لكثیر من بلدان العالم األخرى مع عدم إھمال ثقافتھن المحلیَّة

 الحرص على التجدید واالبتكار والتنویع وتقبل النقد وجعلھا ممارسة یومیَّة. 

 الذاتیَّة في المجال الثقافي تحقق لمعلِّمة المرحلة في ھذا السیاق یتأكد أن التنمیة المھنیَّة 
  :االبتدائیَّة فوائد عدة منھا

 القدرة على اختیار العناصر الثقافیَّة، واستخدامھا بصورة صحیحة ومؤثرة في تعلیم طالباتھا.  

  اإللمامتعطي المعلِّمة معلومات عن المجتمع والبیئة التي تعیش وتتعلم فیھا وتمكنھا من 
 .وعات المتنوعة في مجتمعھابالموض

  تجعل منھا قارئة دائمة اإلطالع، متابعة ألحدث المستجدات وتمتلك القدرة على الفھم والتحلیل
 . لكل ما تقرأ وتسمع وتكون منفتحة الفكر فاعلة ومؤثرة على جذب انتباه الطالبات لدرسھا

 ا في المجال الثقافي التنمیة الذاتیَّة من خالل تقبل النقد والطرح البناء، وتنمیة المعلِّمة مھنی
یزداد صعوبة وتعقیًدا في ھذا العصر، نظًرا لزیادة حجم المتغیرات الثقافیَّة المتسارعة في 
المجتمع، وھذا مما یؤكد على ضرورة التواصل المستمر مع قنوات اإلعالم المختلفة حتى 

م مختلفة، وتحذیرھن من تستطیع المعلِّمة تزوید طالباتھا بما یفیدھن من معارف وعلو
 .الجوانب السلبیَّة لبعض المتغیرات الثقافیَّة

 :االجتماعي المجال-:رابًعا
ن دور المعلِّم ال یقتصر على التدریس فقط، بل یقوم المعلِّم بأدوار عدیدة أخرى، فنجده ھنا إ

ھني لھم، بجانب یقوم بأدوار اجتماعیَّة كثیرة ومھمة فھو قائد لطالبھ وموجھ لھم، ومرشد نفسي وم
 الصفیَّة والالصفیَّة، وكقدوة حسنة لطالبھ ویجب على المعلِّم أن یتحلى لألنشطةدوره التقلیدي كرائد 

 :بعدة صفات في ھذا المجال من أھمھا

 یكون مؤمًنا بأھمیَّة حبھ للتالمیذ ومساعدتھم لھمأن .  

 أن یحب مادتھ التي یدرسھا بشغف.  

 تھ المھنیَّة یقبل على التعلُّم مدى حیاأن.  

  أن یشعر بمتعھ لشعور طالبھ بالثقة بأنفسھم أثناء مساعدتھ لھم مع مراعاتھ للفروق الفردیَّة
  ).٢١م، ص٢٠٠٠عبد الحمید، (بینھم من حیث قدراتھم ومیولھم واتجاھاتھم 

 یركز المجال االجتماعي للتنمیة المھنیَّة للمعلِّم على غرس المھارات والقیم االجتماعیَّة فیھ ،
من خالل تنمیة مھارات العمل الجماعي، بحیث یستطیع المعلِّم أن یتفاعل مع زمالئھ في 
التخطیط لصناعة القرارات على مستوى المدرسة، وكذلك تمكین المعلِّم من التعامل بروح 

م، ٢٠١٠ ، طاھر(الفریق مع زمالئھ وطالبھ، وغرس قیم التعلیم التعاوني بین طالبھ 
  ).٣٦ص
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 اَسة أن تشمل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة في الجانب االجتماعي تقترح الدِّر
   :مایلي

  أن تكون قدوة حسنة لطالباتھا خصوًصا في المراحل الدراسیَّة األولیَّة التي تنظر فیھا الطالبة
وذلك بااللتزام بالدین . إلى المعلِّمة نظرة األم أو األخت الكبرى في بعض المراحل الدراسیَّة

 . صلى اهللا علیھ وسلم- القویم، وأن تعود طالباتھا على حب الرسول الكریم 

  أن تنشأ عالقات متبادلة بین المعلِّمة والمتعلمة وھى عالقات یجب أن تتمیز بالحوار والتفاعل
وتبادل الخبرة بحیث تتعدى نقل المعرفة من طرف إلى آخر لتؤدي إلى تنمیة القدرات 

ممارسة قوى التعبیر والتفكیر وإطالق قوى اإلبداع، وتھذیب األخالق وتطویر الشخصیَّة و
 .بجملتھا

  المشاركة في توجیھ الطالبات وإرشادھن، والمشاركة في األنشطة التي تدعم الشراكة بین
المدرسة والمجتمع بما قد یشمل برامج التطوع، والمشاركة باألنشطة واالجتماعات واللجان 

وعة والرحالت العلمیَّة والزیارات المرتبطة بعملھ، والتفاعل مع أولیاء األمور من خالل المتن
تأسیس شراكة مثمرة لتحدید نقاط قوة الطالب واحتیاجاتھم لتحسین تعلمھم وتفاعلھم، 
والمساھمة في مجتمعات التعلُّم المھني الرسمیَّة والغیر رسمیَّة التي قد تشمل قنوات التعلُّم 

 . رونیَّة والمؤتمرات المحلیَّة والدولیَّة، وبناء وتشجیع العمل الجماعي بین المعلِّمیناإللكت
وفي ھذا السیاق یتأكد أن التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في المجال االجتماعي تحقق لمعلِّمة المرحلة 

لناس لھا، فیطلبون مشورتھا ، وبالتالي احترام اترتفع من مكانتھا االجتماعیَّة: االبتدائیَّة فوائد عدة منھا
ویستعینون بھا على حل مشاكلھم، مما یقودھا إلى الرضا عن مھنتھا، والفھم العمیق لمھامھا تجاه 
مجتمعھا وأمتھا عن طریق المواقف التعلیمیَّة والوعي بمسؤولیتھا االجتماعیَّة ومسؤولیتھا تجاه نفسھا 

كالت التفاعل مع الزمیالت واإلدارة والطالبات والتغلب على مشبالسعي نحو تنمیة ذاتھا مھنًیا، 
وامتالك المعلِّمة عالقات عمل فعالة والتواصل بمھنیَّة مع الطالبات وأولیاء األمور والزمالء 

 .والمجتمع
  :الشخصي المجال -:خامًسا

یحتل المعلِّم مركًزا رئیسیا في أي نظام تعلیمي، بوصفھ أحد العناصر الفاعلة في تحقیق 
 ذلك النظام، بل ھو محور االبتكار في أي مشروع إصالحي، أو تطویر لنظام التعلیم، فمھما أھداف

بلغت كفاءة العناصر األخرى للعملیَّة التعلیمیَّة فإنھا تبقى محدودة التأثیر إذا لم تجد المعلِّم الكفء المعد 
ًضا عن ضعف المنھج أو ضعف إعداًدا جیًدا، المتكامل الشخصیَّة وكثیًرا ما كان المعلِّم الصالح عو

  .الكتاب، وكثیًرا ما كان ھو المنھج والكتاب مًعا
إن لشخصیَّة المعلِّم دور مھم في إیجاد المحبة والمودة بینھ وبین طالبھ، األمر الذي ینعكس 

  ).٧٣م، ص٢٠٠٩ربیع والدلیمي، (على العملیَّة التربویَّة، والتحصیل الدراسي للطالب 
  : المعلِّم الجید ینبغي أن یتصف بما یليویرى التربویین أن

وجود الوازع الدیني والثقة بالنفس، الرغبة في التعلیم، لدیھ اتجاھا إیجابیا نحو المھنة، ویتمتع 
بأخالقیات المھنة، وذو شخصیَّة قویَّة ویتمیز بالذكاء والموضوعیَّة والحزم والعدل والحیویَّة والتعاون، 

درة على العمل وخال من العیوب الخلقیَّة، ویتوفر لدیھ قدر معقول من االتزان وصحیح البدن ولدیَّة الق
االنفعالي، ویتعامل بعدالة ومرونة ومھنیَّة وشفافیَّة مع طالبھ ویستطیع أن یّكون عالقة طیبة معھم ومع 

   .)١٢٠م، ص٢٠٠٥األحمد، (زمالؤه ورؤسائھ وأفراد المجتمع 
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شمل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة في الجانب تقترح الدِّراَسة الحالیَّة أن ت
 وأن ال ،أن تتحلى المعلِّمة بالصبر والصدق واألمانة واإلخالص في القول والعمل: الشخصي ما یلي

ت، تخالف أعمال المعلِّمة أقوالھا والعدل بین الطلبات وعدم التمییز بینھن، والمحافظة على أداء الصلوا
والحماس واالعتزاز بالمھنة واالعتناء بالمظھر العام، احترام مشاعر الطالبات وعدم احتقارھن أو 

  .التعالي علیھن، والرفق والرحمة بالطالبات، وأن تتصف بالمرح ودماثة الخلق
الحفاظ : تحقق التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في المجال الشخصي لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة فوائد منھا

على ھیبتھا وشخصیتھا، فبشخصیَّة المعلِّمة تبنى شخصیَّة الطالبات ویزید من احترام ومحبة الطالبات 
لھا مما یزید الدافعیَّة لھن للتعلم والمعرفة، فبارتفاع كفاءة المعلِّمة المھنیَّة والثقافیَّة یزداد احترامھا 

  .النفسھا وتقدیرھا لھا ویرتفع شأنھا بارتفاع مؤھالتھ
في ظل التقدم العلمـي والتوسع المعرفي والمستجدات التربویَّة فأدوار ترى الدِّراَسة الحالیَّة أنھ 

وعملھا في ظل ھذه األدوار یعتمد على مقومات شخصیھ تتعلق بشخصیَّة المعلِّمة المعلِّمة متعددة 
والطالبة، ي تعیش فیھ المعلِّمة ومقومات مجتمعیَّة تتعلق بالتغیرات اإلیجابیَّة لدى المجتمع الذنفسھا، 

ومقومات مھنیَّة تتعلق بمھنة التعلیم، فالبد أن تسعى المعلِّمة على تنمیھ ذاتھا في جمیع المجاالت 
السابقة بشكل متوازن وجاد، لما للمعلِّمة من الدور الفعال في تعلیم وتوجیھ طالبات المرحلة االبتدائیَّة 

لوماتھن وحسن سلوكھن واستقامة أفكارھن وتأھیلھن للقیام بأدوار في جمیع النواحي لتحقیق سالمة مع
  .فاعلة في المستقبل

 :للمعلِّمات الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة أسالیب
 وتوفیر المعلِّمات باستقاللیَّة األسالیب ھذه وتتسم للمعلِّمات الذاتیَّة المھنیَّة التنمیة أسالیب تتعدد

 بعیًدا مھاراتھن یكتشفن أن یستطعن المعلِّمات  ألن؛مھنیا تنمیتھن أثناء ةوالدیمقراطیَّ الحریَّة من جو
اآلخرین، وتشیر أدبیات التنمیة المھنیَّة للمعلِّم إلى العدید من األسالیب التي تتخذھا المعلِّمة  خبرات عن

 المھنیَّة لتنمیةا أسالیب بعض والمؤلفین الباحثین من العدید في مسیرتھا لتنمیة ذاتھا مھنًیا، وتناول
، )م٢٠٠٧(، وعاشور والحوامدة )م٢٠٠٧(وتوفیق ، )م٢٠٠٥( ندى محامده  مثلللمعلِّمات الذاتیَّة

، والجعید )ھـ١٤٣٧(، وأسود )م٢٠١٥(، والخولي )ھـ١٤٣١(والعلیان )ھـ١٣٢٩(ولیلى قستي 
  :وغیرھم تتناول الدِّراَسة منھا) ھـ١٤٣٧(
  :  والتخصصیَّة القراءة في المجاالت التربویَّة-١

تعتبر القراءة من أھم الوسائل والسبل التي تسھم في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّم فھي تساعد 
في تثقیف المعلِّم، وتنمیة وعیھ بطبیعة العملیَّة التربویَّة، وتعمل على توسیع معلوماتھ في شتى أنواع 

  .المعارف والعلوم
،  والتخصصي العلمي للمعلِّم أحد أھم أسباب التنمیة المھنیَّة لھوتعد القراءة في المجال التربوي

حیث تسھم القراءة المھنیَّة في رفع مستوى الثقافة العامة للمعلِّم وإلمامھ بالمستحدثات في مجالھ 
حیث تعتبر ) ٢٦٠م، ص٢٠٠٥(العلمي، وتعتبر القراءة بوابة التكوین الذاتي كما ذكرت ندى محامده 

ا للدخول في عالم البحث والتعمق واالستقالل الفكري، والوصول إلى آفاق عنصًرا تربویا أساسی
إلى أن المعلِّم القارئ المثقف المطلع في مجال )م٢٠٠٥(أرحب للمعارف والمعلومات، ویشیر السعید 

تخصصھ، والمتصل بكل جدید في العلم الذي یدرسھ ھو معلِّم واثق بنفسھ، وقادر على مواجھة أي 
لة طارئة طالما أنھ مستعد باطالعھ الغزیر وثقافتھ الواسعة وقراءاتھ المتعمقة، فاالطالع الیومي مشك

للمعلِّم لھ أثر كبیر في نجاح مھمتھ، حیث أن مھنة التدریس البد لھا من دوام القراءة والبحث، ولیس 
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راءة الیومیَّة واالطالع ھناك وسیلة أخرى للوصول إلى المعلِّم الكفء المتمكن الغزیر العلم سوى بالق
  .المستمر

أشارت بعض الدراسات إلى أھمیَّة القراءة في التنمیة المھنیَّة للمعلِّم لذا أوصت البندري 
على تشجیع معلِّمات مراكز محو األمیَّة االستعانة بالمكتبة في المجاالت ) ھـ١٤٣٤(الحمیضان 

  یساعدھن على تنمیة أنفسھن عملیا ومھنیا المختلفة مما یساھم في تنمیة الجانب المعرفي لدیھن و
في دراستھ إلى القراءة الموجھة ودورھا كأسلوب للتطویر المھني ) م٢٠٠٢(أشار صنبع 

بإدراك المعلِّمین ألھمیَّة القراءة الموجھة كأسلوب من أسالیب التطویر المھني للمعلِّم في المجال 
التعلیمیَّة وعملیَّة التقویم بالرغم من ضعف التنفیذ المعرفي والمھاري في طرق التدریس، والوسائل 

المیداني لذلك وأوصى بأھمیَّة الحاجة إلى وضع استراتیجیَّة تعین المعلِّمین على تفعیل القراءات 
  .الموجھة وممارستھا كأسلوب من أسالیب التطویر المھني

غبتھا إال أنھ یمكن حفز المعلِّمات بالرغم من أن القراءة تعد نشاًطا ذاتیا تتم بدافع المعلِّمة ور
على القراءة وذلك بدعم المكتبات المدرسیَّة وغرفة المصادر داخل المدارس وإمدادھا بشكل مستمر 
بما یستجد من الكتب والدوریات العلمیَّة والنشرات التربویَّة والتقاریر المتعلقة بورش العمل 

  .ومستخلصات الدراسات والبحوث التربویَّة
  :الكتابة المھنیَّة -٢

تعد الكتابة المھنیَّة أسلوًبا مھًما لتوثیق عمل المعلِّم ومنجزاتھ وخبراتھ باإلضافة إلى كونھا 
 من الممارسات بتوثیقھوسیلة لتنمیتھ مھنیا حیث توفر للمعلِّم فرصة تأمل أدائھ من خالل ما یقوم 

تأثیر في مسار ھذا التطور وتحسینھ، كما والمھارات ومراقبة تطورھا عبر الزمن مما یساعده على ال
أن تدوین المعلِّم ألفكاره وتساؤالتھ والعقبات التي واجھتھ یمثل حافًزا لھ للرجوع إلى المصادر 
والمراجع المناسبة واإلفادة منھا في تحسین أدائھ المھني باإلضافة إلى أن ما یكتبھ المعلِّم من مقاالت 

ا لھ ولزمالئھ لتنمیة ممارساتھم وتشمل الكتابة المھنیَّة أنماًطا ومدونات وبحوث وتجارب یعد مصدًر
وتتمثل األھمیَّة الكبیرة للمذكرات الیومیَّة في قدرتھا على تزوید : المذكرات الیومیَّة:متعددة من أبرزھا

ھ ممارساتھ المعلِّم بسجل متراكم لألحداث الصفیَّة والخبرات التربویَّة للمعلِّم مما یعد مادة كافیة لتأمل
م، ص ٢٠٠٤حیدر، (المھنیَّة ومدى تنمیتھا وما ینتج عن ذلك من اكتساب القدرة على مالحظھ نفسھ 

٢٧.(  
تتضمن المدونات معلومات وصفیَّة شاملة تتسم بالعفویَّة وتشمل اآلراء والخبرات : المدونات

لى مشاعر التأمل الذاتي للمعلِّم وھي الشخصیَّة للمعلِّم وبالتالي فھي تتسم بالذاتیَّة إلى حد كبیر وتركز ع
أكثر شموًلا من المذكرات الیومیَّة وتستخدم في الغالب في التأمل ووصف األحداث والربط بین 

السعدوي، (الخبرات القدیمة والجدیدة للمعلِّم والتنبؤ بكیفیَّة تطبیق ما یجري تعلمھ في الحیاة الواقعیَّة 
: ونات المھنیَّة االلكترونیَّة للمعلِّمین العدید من المزایا منھاوتقدم المد، )٢١٦- ٢١٥ھـ، ص ص ١٤٣٢

إتاحة فرصة تبادل الخبرات والتجارب التربویَّة العالمیَّة بین المعلِّمین على نطاق التخصص أو 
  .المرحلة التعلیمیَّة بصورة واسعة

 وبحوث قام بھا بمفردة ویضاف إلى ما سبق من األنماط الكتابیَّة كل ما یكتبھ المعلِّم من تقاریر
أو بالتعاون مع زمالئھ لتطویر ممارساتھم المھنیَّة أو حل بعض المشكالت التي تواجھھم وما یكتبھ 
المعلِّم من مقاالت مھنیَّة وما یقوم بنشره من الخبرات واألفكار والتجارب على المواقع االلكترونیَّة أو 

  .الشبكات المھنیَّة للمعلِّمین
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  :ما سبقمویتضح 
  أن الكتابة المھنیَّة یمكن أن تكون ممارسة تقویمیَّة وتطویریَّة للمعلِّم في آن واحد فالمعلِّم من

  .كما أنھ یربط بین خبراتھ التربویَّة وینطلق لتطویرھا، خاللھا یتأمل ممارساتھ ویقومھا
 كاره إلى أن الكتابة المھنیَّة ذات نفع متعٍد حیث أن المعلِّم ینقل من خاللھا تجربتھ وأف

 .زمالئھ اآلخرین مما یثري خبراتھم ویسھم في تنمیة مھاراتھم
 : البحث اإلجرائي- ٣

یعد البحث اإلجرائي أحد األسالیب العملیَّة لتطویر أداء المعلِّم واكتسابھ المعرفة المھنیَّة 
لمالمسة بصورة تربط بین النظریَّة والتطبیق في آن حیث یتأھل المعلِّم من خالل بحثھ اإلجرائي 

الواقع التربوي وتحدید مشكالت الممارسة المھنیَّة ومن ثم یستقصي بالمعرفة النظریَّة والخبرة العملیَّة 
أسالیب حل المشكالت وتطویر أدائھ المھني، وترتبط البحوث اإلجرائیَّة بصورة وثیقة بالممارسة 

مشكالتھ من خالل تأملھ الناقد كخطوة أولى ومن التأملیَّة الواعیَّة للمعلِّمین فالمعلِّم یّقوم الواقع ویرصد 
ثم یسھم في تحسین الواقع من خالل البحث اإلجرائي وما یصل إلیھ من نتائج وبذلك تتكامل دائرتي 

  .التقویم والتطویر المھني الذاتي
م ویظھر التوجھ العالمي الیوم لتفعیل دور البحوث اإلجرائیَّة في مھنة التعلیم وتعزیز أداء المعلِّ

كباحث مھني وتتأكد أھمیَّة توجیھ المعلِّمین للبحث اإلجرائي بصفة خاصة نظًرا لكون البحوث 
اإلجرائیَّة تعد من أفضل الفرص المنظمة والمنھجیَّة لنمو المعلِّمین مھنیا حیث أن التدریس ال یخلو من 

سبابھا ونتائجھا متبعین مشكالت وعندما یسعى المعلِّمون لبحث تلك المشكالت بغیَّة الوقوف على أ
المنھجیَّة العلمیَّة في دراستھا فإن ذلك یعود بالنفع علیھم أوًلا ومن ثم على عملیَّة التعلیم بمجملھا والتي 

م، ص ٢٠٠٤البھواشي، (تتطلب تطورًا مستمًرا نتیجة التطویر المستمر للظروف المحیطة بھا 
٣٣٥.(   

نوع من األبحاث التي یقوم "اإلجرائي أنھ وقد عّرف كل من ضحاوي وحسین مفھوم البحث 
" بھا شخص یواجھ مشكالت مھنیَّة في میدان عملھ أو حیاتھ العملیَّة ویضع خطة لحل ھذه المشكالت

ویتأكد من خالل ھذا التعریف ارتباط البحث اإلجرائي بالبعد ، )٨٧م، ص ٢٠٠٩ضحاوي وحسین، (
نیَّة وبذلك تتضح أھمیتھ للمعلِّم ودوره في تطویر بیئة العملي واقتراح الحلول المناسبة للمشكالت المھ

  .التعلیم ومعالجة مشكالتھا
في تحقیق التنمیة المھنیَّة للمعلِّمین فمن خاللھ یبني المعلِّم  ویھدف البحث اإلجرائي للمعلم

 المعلِّم معرفتھ بنفسھ نتیجة تأملھ لممارساتھ والتعرف على مشكالت واقعھ كما أنھ ینقل أثر التنمیة من
حیث ُتسھم البحوث اإلجرائیَّة في حل المشكالت المیدانیَّة داخل الصف وخارجھ وتساعد ، إلى المدرسة

المعلِّمین على التعامل معھا، وُتسھم في تحسین نتائج التعلیم وإنتاج المعرفة التربویَّة القائمة على 
مكتب (م على توظیفھ في بیئة العمل التربوي ولذا یتأكد تعریف المعلِّمین بھ وتدریبھ، الخبرة المھنیَّة

  ). ١١٩ھـ، أ، ص١٤٣٢التربیة لدول الخلیج العربي، 
وبحیث یتضح أن البحث اإلجرائي في بیئة التعلیم یھدف إلى ردم الفجوة بین البحوث التربویَّة 

ملیا بما النظریَّة والواقع التربوي داخل المدارس عبر معرفة مشكالت العمل التربوي ومعالجتھا ع
  ینعكس آثاره إیجابیا على تحسین بیئة التعلیم وتنمیة الممارسات المھنیَّة للمعلِّمین 

  :حضور الدروس النموذجیَّة- ٤ 
یعد الدرس النموذجي نشاًطا عملیا یقوم من خاللھ معلِّم ذو خبرة بتطبیق أسالیب تربویَّة أو 

حدیثة أو توضیح فكرة معینة یرغب المشرف التربوي طرق تدریس جدیدة أو استخدام وسائل تعلیمیَّة 
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باطالع المعلِّمین علیھا وإقناعھم عملیا بفاعلیتھا ومن ثم استخدامھا وتعقد بعد انتھاء ھذه الدروس 
  ).١٠٠، ص١٤٣٢قحوان، (مناقشة ھادفة یتم خاللھا تبادل اآلراء والنقد البناء بین المعلِّمین 

ى األسالیب التي یمكن للمعلِّم االستفادة منھا في تطویر أدائھ تمثل الدروس النموذجیَّة إحد
  :المھني حیث تحقق عدًدا من األھداف المھنیَّة للمعلِّمین ومنھا

 إكساب المعلِّم الرغبة في التحدید واالبتكار ومنافسة زمالئھ ذوي الخبرة في المجال التربوي.  

 لِّم وتوثیق الصلة بینھما بما ینعكس تحقیق التواصل اإلیجابي بین المشرف التربوي والمع
 ).٣٢م، ص ٢٠٠٨إدارة اإلشراف التربوي، (إیجابیا على مھارات المعلِّم وممارساتھ المھنیَّة 

  إتاحة الفرصة أمام المعلِّمین لیقارنوا أدائھم التدریسي بأداء النموذج في الدروس النموذجیَّة
 .مما یتیح لھم تقویم ممارساتھم بصورة ذاتیَّة

  ردم الفجوة بین النظریَّة والتطبیق في المجال التربوي وتقدیم األفكار النظریَّة بأسلوب عملي
 ).٢٧ه ، ص ١٤٢٧وزارة التربیة والتعلیم، (محسوس 

  اإلطالع على الحدیث من األسالیب التربویَّة وطرائق وتقنیات التعلیم المستجدة مما یعین على
 .نقلھا واإلفادة منھا

 َّة المعلِّمین لتجریب طرق وأسالیب تربویَّة جدیدة وإكسابھم المھارة الكافیة إثارة دافعی
 ).٣٢م، ص٢٠٠٨إدارة اإلشراف التربوي، (الستخدامھا وتفعیلھا 

 :وینبغي اإلشارة إلى أن تحقیق النجاح في الدروس النموذجیَّة مرتھن بعدة عوامل منھا
یجابي في تطورھم المھني وتوافر الرغبة الجادة إیمان المعلِّمین بأھمیَّة تلك الدروس وأثرھا اإل

لدیھم لالستفادة مما یطلعون علیھ من أسالیب ووسائل تعلیمیَّة جدیدة، ومدى جودة الدرس النموذجي 
  . وخبرة المعلِّم الذي یقدمھ، ومدى ارتباط الدرس النموذجي بالحاجات المھنیَّة للمعلِّمین

  :المشاركة في التدریس المصغر-٥
التدریس المصغر أحد أسالیب تدریب المعلِّمین أو الطالب المعلِّمین على اكتساب مھارة یعد 

محددة أو تطویرھا في موقف تعلیمي مصغر ویتمیز ھذا األسلوب بأنھ یحقق للمعلِّم تغذیَّة راجعة 
مباشرة ویسھم في زیادة قدرتھ على اكتساب وتطویر المھارة المقصودة نظًرا القتصار موقف 

  .ریس على تلك المھارة المحددةالتد
التدریس المصغر عبارة عن موقف تدریسي یتدرب فیھ المعلِّم أو الطالب المعلِّم بحضور 

 قبل االنتقال إلى مھارة إتقانھاالمشرف التربوي على تنفیذ مھارة تعلیمیَّة واحدة أو مھارتین بقصد 
ضور عدد محدود من الزمالء ال یزید  دقیقة وبح١٥ إلى٥جدیدة وذلك في فترة قصیرة تتراوح بین 

 معلِّمین مع إخضاع أداء المعلِّم للتقویم الفوري ومن ثم تكرار األداء المتبوع )١٠(في الغالب عن 
م، ٢٠٠٥األحمد، (بالتقویم مرة أخرى حتى یصل المعلِّم المتدرب إلى أعلى مستوى ممكن من األداء 

موقف صفي حقیقي على عدد محدود من التالمیذ وإن  وقد یتم تنفیذ التدریس المصغر في ، )١٧٢ص 
كان الغالب ھو االقتصار على زمالء المعلِّم وذلك نظًرا لصعوبة التدریب وتقدیم التغذیَّة الراجعة 

  ).١٤١م، ص ٢٠٠٦عبد السالم، (وتكرار التجربة بحضور التالمیذ 
 فالمعلِّم من خالل الموقف یحقق ھذا األسلوب عدة فوائد للمعلِّم ولزمالئھ المالحظین أیًضا

التدریسي المصغر یتمكن من تحسین ممارساتھ الصفیَّة وتطویر مھاراتھ والتعرف على أخطائھ في 
التدریس األمر الذي یدفعھ إلى معالجتھا والعمل على تطویر أدائھ في المستقبل، أما المالحظون 
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ي وقع فیھا واالستفادة من خبراتھ اإلیجابیَّة فیستفیدون من مالحظتھم ألداء المعلِّم في تجنب األخطاء الت
  .في سلوكھم التدریسي

  : التدریب من بعد-٦
یعزز التحاق المعلِّمین ببرامج التدریب عن بعد مھارات التعلُّم الذاتي لدیھم ویصلھم بتجارب 

االتجاھات وخبرات مھنیَّة واسعة لمعلِّمین آخرین في كافة أنحاء العالم ویسھل لھم االطالع على أحدث 
واالستراتیجیات والتجارب في مجاالت التربیة والتعلیم ویطور مھاراتھم في التعامل مع الوسائط 

  .والتقنیات الحدیثة
قد بدأ التدریب عن بعد بوسائط تعلیم تقلیدیَّة متمثلة في المواد المطبوعة كالكتب والحقائب 

ة عبر بث اإلذاعة والتلفاز أو األشرطة المسجلة ثم التدریبیَّة ثم أضیفت لھا المواد المسموعة أو المرئیَّ
تطورت وسائطھ بتطور التقنیَّة واالتصاالت وظھور أجھزة الحواسب وشبكة االنترنت لتشمل البرامج 

  .والمواقع والفصول االفتراضیَّة والوسائط التفاعلیَّة وااللكترونیَّة الحدیثة
علِّمین وعدم توفر الوقت الكافي أحیاًنا لممارسة ویمكن القول بأنھ في ظل األعباء المھنیَّة للم

أنشطة التنمیة المھنیَّة داخل المدرسة وفي ظل وجود بعض العقبات التي تحول بین التحاق المعلِّمین 
ببرامج الدراسات العلیا أو بعض الدورات التدریبیَّة فإن التدریب عن بعد أسلوٌب مھمٌّ في التنمیة 

علِّمین حیث یكتسب أھمیتھ بالنظر إلى أن المعلِّم یستطیع أن یمارسھ باالعتماد على المھنیَّة الذاتیَّة للم
نفسھ في أي وقت ودون أي قید ویمكن أن یجد من خاللھ وسائط تعلم متنوعة وثریَّة تلبي كافة 

 بدور إلى أن برامج التنمیة المھنیَّة عن بعد تسھم )م٢٠١٠(أشارت شیماء خلیل  وقد، احتیاجاتھ المھنیَّة
التدریب  أن في )ھـ١٤٣٧( ویشاركھا الرأي الحازمي ، كبیر في تحقیق جوانب النمو المھني للمعلم

عن بعد ساھم في التطویر المھني للمعلِّمین والمعلِّمات في المدارس واألكادیمیات السعودیَّة في 
  . الخارج

تقلیدیَّة ووسائط تقنیَّة حدیثة تتحقق كما أنھ نظًرا لتعدد وسائط التدریب عن بعد وتنوعھا ما بین وسائط 
 : القدرة على جذب المعلِّمین من مختلف األعمار واالھتمامات ومن ھذه الوسائط

  :الحقیبة التعلُّمیَّة أو التدریبیَّة 
م، ٢٠٠٩(أشارت عازة فتح الرحمن  تشكل الحقیبة التدریبیَّة نظاًما متكامًلا للتدریب، فقد

ة ھي وحدة تعلیمیَّة متكاملة ذاتیا تتیح للمتعلم التعلُّم بشكل فردي ذاتي من أن الحقیبة التدریبیَّ) ٩ص
خالل مجموعة أنشطة تعلیمیَّة متنوعة، وتسمح للمتعلم بتقویم نتائج تعلمھ ذاتیا، وتتمیز الحقیبة 

صادر التدریبیَّة بالبساطة ووضوح األھداف والتنوع والتكامل، وتعدد استراتیجیات التدریب وتعدد م
  .المعرفة داخل الحقیبة الواحدة

نتیجة التطور السریع والمتالحق للتكنولوجیا یجعل الباحثین في المجال التربوي في حاجة 
مستمرة للبحث عن أسالیب تعلیمیَّة جدیدة، من بینھا تطویر الحقیبة التعلیمیَّة إلى إلكترونیَّة باسـتخدام 

یمیَّة اإللكترونیة تھدف إلى رفع المستوى الثقافي، وتوفیر فالحقیبة التعل، آلليابرمجیـات الحاسـب 
الجھد والوقت وعناء البحث عن المعلومة، وتبادل الخبرات بین المعلِّمین، وتنویع أسالیب التعلیم 

م، ٢٠١٣محمد، (اإلیجابیَّة في التعلُّم  والتعلُّم، تطویر المھارات التقنیَّة لدى المعلِّمین، توفر التغذیَّة
  .)١٢ص

تعد الحقائب التعلیمیَّة اإللكترونیَّة من االتجاھات الحدیثة التي عززت أسلوب التعلُّم الذاتي، 
  . والتعلُّم القائم على مبدأ التعلُّم المستمر مدى الحیاة وتساعد المعلِّم على تطویر نفسھ مھنیا 
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  : التدریب اإللكتروني-٧
رونیَّة متنوعة تشمل األقراص وشبكة االنترنت ھو تقدیم البرامج التدریبیَّة عبر وسائط الكت

: " أنھ) ١٢٥م، ص٢٠١٥(بأسلوب متزامن أو غیر متزامن وباعتماد مبدأ التعلُّم الذاتي عًرفھ وھبة 
عبارة عن كل األنشطة والبرامج التي تقدم للمعلِّم من خالل توظیف الوسائل التكنولوجیَّة والمعلوماتیَّة 

 المدمجة والبرمجیات والتدریبیَّة، واألقراص الحاسب اآللي، وشبكة اإلنترنت، واالتصالیَّة المتاحة مثل
والبرید اإللكتروني وغیرھا وذلك لتلبیة االحتیاجات التدریبیَّة لكل معلِّم یرغب في التدریب في أي 
وقت ومن أي مكان وفي أي تخصص، وتتم ھذه األنشطة بصورة منظمة ومخططة مسبًقا، بھدف رفع 

  ". داء المعلِّم في مجال عملھكفاءة أ
  : في) ٢٢٠ م، ص٢٠١٣(وتظھر أھمیتھ كما ذكر الكیالني

  ،التواصل بین المعلِّمین في دول معینة أوفي عدة دول لتبادل األفكار والخطط التدریسیَّة
  .والمشاركة في النقاشات التربویَّة وذلك من خالل المؤتمرات عن بعد

 تعلیمیَّة والقیام بالكثیر من األدوار نیابة عنھماإلقالل من أعباء المعلِّمین ال .  
على أن استخدام تكنولوجیا اإلنترنت شجعت على التعلُّم ) Gaither ،2005( أشار جیثر 

الذاتي وساعدت المعلِّم على اكتساب المھارات والمعلومات بصفة ذاتیَّة، رأى عبد المعطي، وزارع 
عاًلا في تحقیق التنمیة المھنیَّة للمعلِّم في مجال تطویر الذات أن للتدریب اإللكتروني دوًرا ف) م٢٠١١(

 ویشاركة الرأي دبلیو ، ومجال النمو المھني والتربوي والمجال األكادیمي والمجال التكنولوجي
أن التعلُّم الذاتي من خالل شبكة التواصل االجتماعي  ) ، Deyampport ، w 2013 (دامبورت  

  .لبیة حاجات التعلُّم المھني الفردي وتطویر التعلُّم الذاتي لبعض المعلِّمینكانت مفید في ت) توتیر(
  :ومن األھداف التي یسعى التدریب اإللكتروني لتحقیقھا لدى المعلِّم

 النمو المھني الذاتي للمعلِّم، واالطالع على الجدید في العملیَّة التربویَّة وفي مجاالتھا المختلفة.  

 ء المھني للمعلِّم ودرجة حماسھ في العمل مما یكون لھ أثر في مستوى االرتقاء بمستوى األدا
  .األداء

  تكوین االتجاھات اإلیجابیَّة لدى المعلِّم نحو التدریب وتشجیع إقبال المعلِّمین على البرامج
التدریبیَّة وحرصھم على المشاركة الفاعلة فیھا، وتحقیق التنمیة المھنیَّة المستدامة للمعلِّمین 

  ).١٤٥م، ص ٢٠١٥بھ، وھ(
"  بوابة التعلیم الوطنیَّة :من المواقع التي تقدم تدریًبا إلكترونیا للمعلِّمین ویمكنھم االلتحاق بھا

تقدم التدریب اإللكتروني عبر خدمة عین للمعلِّمین، موقع، التدریب عن بعد التابع لإلدارة " عین 
ك، أكادیمیَّة التحریر، أكادیمیَّة الدارین، المركز العامة للتدریب واالبتعاث، منصة رواق، موقع إدرا

الوطني للتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد، عمادات التدریب عن بعد في بعض الجامعات، اكادیمیَّة 
، )Udemy، یودیمي(، Ted)تید، (،  المعلِّم للتدریبأكادیمیةوقف أونالین، دربني تي في، أتعلم، 

  ).EdXإیدیكس، (، )Udacity اسیتيودأ(، )courseraكورسیرا، (
  : حضور المؤتمرات والندوات التربویَّة والمشاركة فیھا-٨

تعقد في كثیر من الجامعات والمدارس والمحافل التربویَّة بعض المؤتمرات واللقاءات 
والندوات التي تتناول مواضیع مھنیَّة وتربویَّة تھم المعلِّمین كالحدیث عن طرائق واستراتیجیات 

تدریس ووسائل التعلیم وإدارة الصف ومھام وأدوار المعلِّمین وكیفیَّة تطویر أدائھم وتحسین مھاراتھم ال
  .المھنیَّة إلى غیر ذلك من المواضیع
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بحضور المعلِّم ومشاركتھ في تلك المؤتمرات والندوات تتجدد لدیھ المعارف التي اكتسبھا في 
جاھات التربویَّة واالستراتیجیات والتقنیات الجدیدة في مرحلة اإلعداد ویصبح ملًما بالحدیث من االت

التعلیم كما یطور المعلِّم من خالل تلك المناشط مھاراتھ الذاتیَّة في التعلُّم وتقویم الذات وتحسین األداء 
  .المھني

تتأكد أھمیَّة حضور المعلِّم للمؤتمرات والندوات التربویَّة في تقویمھ ألدائھ المھني وفي 
تھ من الخبرات والتجارب التربویَّة المتنوعة في تلك المحافل وفي التقائھ بأعضاء ھیئة التدریس استفاد

والباحثین المشاركین في المؤتمرات التربویَّة األمر الذي یعینھ على مشاركتھم الخبرة التربویَّة 
تیَّة وتزویده بآخر المستجدات ونتائج البحوث ویفیده في شحن رغباتھ التطویریَّة الذا

  ).٦٩ه،ص١٤٣١العلیان،(
في أن المؤتمرات تعمل على مناقشة المشكالت ) ١٠٠م، ص٢٠١٥(ویشاركھ الرأي الخولي 

المختلفة للمعلِّمین ویتمخض عنھا العدید من االقتراحات والتوصیات التي تساھم في تحقیق التنمیة 
دوره یثري خلفیاتھم الثقافیَّة، المھنیَّة لھم، ألنھم یتعرضون إلى موضوعات وقضایا علمیَّة وھذا ب

  .وتدفعھم إلى القراءة والنقد والتحلیل واالستنتاج وھي مھارات ضروریَّة الستمرار النمو المھني لھم
ینبغي أال یقتصر حضور المعلِّم لھذه اللقاءات على مجرد االستماع بل یجب أن یكون مشارًكا 

ن التجارب واألفكار ومن خالل ذلك ینتقل من دائرة فیھا بما اكتسبھ من خبرات تربویَّة وبما یطرحھ م
  . التلقي إلى دائرة المشاركة والتعاون المھني مع زمالئھ اآلخرین

یمكن للمعلِّم عندما یتعذر علیھ حضور المؤتمرات والندوات التربویَّة إما لبعده عنھا أو لكونھا 
 یستفید من أوراقھا العلمیَّة عبر شبكة وأن، تتعارض مع أعمالھ داخل المدرسة أن یطلع على كثیر منھا

 أصبحت الشبكة زاخرة بكثیر من التسجیالت والمواد النصیَّة للمؤتمرات والندوات االنترنت حیث
  .وبلغات متعددة

  :االلتحاق ببرامج الدراسات العلیا والدراسات التكمیلیَّة-٩
 التكمیلیَّة نمًطا من األنماط المھمة یمثل التحاق المعلِّم بأحد برامج الدراسات العلیا أو الدراسات

في التطویر المھني الذاتي حیث یحقق المعلِّم من خاللھا نموه العلمي ویستكمل بعض جوانب القصور 
في برامج إعداد المعلِّمین ویطلع على االتجاھات التربویَّة الحدیثة ونتائج الدراسات في مجاالت 

ین وذوي الخبرة في ھذا المجال ویسھم بدوره في تطویر التربیة وعلومھا ویلتحق بنخبة من المختص
  .المعرفة وصقل تجربتھ التربویَّة

وتشمل برامج الدراسات العلیا التي یلتحق بھا المعلِّمون برامج الماجستیر والدكتوراه في 
ت وتقنیا، التخصصات العلمیَّة المختلفة باإلضافة إلى التخصصات التربویَّة كالمناھج وطرق التدریس

التعلیم واألصول التربویَّة واإلدارة والتخطیط التربوي كما تشمل الدراسات التكمیلیَّة برامج الدبلوم 
  .والدبلوم العالي في التربیة، كدبلوم اإلرشاد التربوي

یعد االلتحاق ببرامج الدراسات العلیا والدراسات التكمیلیَّة من أرقى أسالیب التطویر المھني 
ن االلتحاق بھا یحتاج إلى مھارات وقدرات عالیة من المعلِّمین تمكنھم من النھوض للمعلِّمین وذلك أ

بأعبائھا ومتطلباتھا ومن ناحیة أخرى فإن تلك الدراسات تسھم في النمو الذاتي للمعلِّمین وتساعدھم 
ة التدریس على تغییر قناعاتھم ورؤاھم نحو التدریس فضًلا عن تغییر ممارساتھم المھنیَّة المتعلقة بكیفیَّ

وإجراءاتھ ومحاولة ربط المادة الدراسیَّة ومواضیعھا بخبرات الحیاة وكذلك تنویع أنشطة التقییم 
. واستخدام التقنیَّة في التدریس وزیادة التفاعل بین المعلِّمین والطالب وتنمیة مھارات البحث لدیھم

  ).١٢٦- ١٢٥، أ، ص ص١٤٣٢مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، (
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 توفر الفرصة أمام المعلِّمین لاللتحاق بالدراسات العلیا والدراسات التكمیلیَّة إال أنھ یلزم رغم
تشجیع المعلِّمین على االلتحاق بھا عبر تقدیم الحوافز المادیَّة والمعنویَّة وتیسیر إجراءات التفرغ 

ى من مؤھلھ وإجازاتھ حیث تنادي بعض المؤتمرات بضرورة جعل حصول المعلِّم على مؤھل أعل
طاھر، (الدراسي أثناء الخدمة شرًطا ألولویَّة ترقیتھ في عملھ مع إعطاء الحوافز المناسبة لذلك 

  ).٦١م، ص ٢٠١٠
مع تعدد وسائط وتقنیات التعلیم عن بعد أصبح من الیسیر االلتحاق ببعض برامج الدراسات 

معات االفتراضیَّة من تلك البرامج التي العلیا أو التكمیلیَّة من خالل ما یوفره التعلیم المفتوح والجا
  .تتناسب مع ظروف المعلِّمین الراغبین في الجمع بین العمل والدِّراَسة في آن واحد

  :المشاركة في الدورات التدریبیَّة-١٠
یعد تدریب المعلِّم أثناء الخدمة امتداًدا طبیعیا إلعداده قبل الخدمة حیث یستطیع المعلِّم من 

 معارفھ ومعلوماتھ ویتصل بكل ما ھو جدید في مھنة التعلیم ویطور مھاراتھ ویضیف خاللھ أن یجد
  .المزید لخبراتھ المھنیَّة بما یحقق لھ النمو المعرفي والمھني المستمر

في دراستھا بأنھا مجموعة من النشاطات ) ھـ١٤٣٣(فالدورات التدریبیَّة عرفتھا ھیلة الفھید 
میة قدرات المشتركین، ومھاراتھم، ومعارفھم، واتجاھاتھم الضروریَّة، التدریبیَّة التي تھدف إلى تن

  تعتبر عملیَّة منظمة، یخطط لھا، لتزوید المتدربین بخبرات ومعارف وقیم جدیدة 
من أبرز ما یھدف إلیھ تدریب المعلِّمین أثناء الخدمة تجدید معلومات المعلِّمین واستكمال 

 وتحسین اتجاھاتھم المھنیَّة وتعریفھم بأدوارھم ومسؤولیاتھم مرحلة اإلعداد العلمي والمھني لھم
ومساعدتھم على تحقیق التطویر المھني المستمر وتطویر مھاراتھم التعلیمیَّة وحفزھم على اإلبداع 
والتجدید وتعریفھم بالطرق واألسالیب الحدیثة في التعلیم وكیفیَّة توظیفھا بالشكل المأمول وتعزیز 

العاجز (ت التخصص العلمیَّة وتبصیرھم بأبرز المشكالت التعلیمیَّة ووسائل حلھا خبراتھم في مجاال
أن المشاركة في الدورات ) م٢٠١٠(، وذكرت دراسة شقفة )١٨م، ص ٢٠١٠واللوح واألشقر، 

التدریبیَّة كانت مفیدة جدُا للمعلِّم في مجال التقویم والتخطیط للدروس، وضبط الصف وإدارتھ، وطرق 
  . ومحتوى المنھاج وتكنولوجیا التعلیم، والخبرات واألنشطة التعلیمیَّةالتدریس،

تتنوع البرامج التدریبیَّة للمعلِّمین ما بین برامج تدریبیَّة ذات طابع ثقافي وبرامج تدریبیَّة 
ة تخصصیَّة وبرامج تربویَّة وإرشادیَّة باإلضافة إلى اختالف مدة البرامج التدریبیَّة ما بین برامج قصیر

المدى وبرامج طویلة المدى مما یجعل التدریب أسلوًبا مناسًبا لجمیع االحتیاجات والظروف المھنیَّة 
للمعلِّمین كما یمكن أن یتم عقد الدورات التدریبیَّة داخل المدرسة ومنھ ما یتم عقده خارجھا وفي ھذا 

ھاب المعلِّمین لاللتحاق بھا الصدد یشیر الحر إلى أن استضافة برامج داخل المدرسة أفضل بكثیر من ذ
 م، ٢٠٠١الحر، (خارج المدرسة وذلك ألن المدرسة ھي المیدان الحقیقي والبیئة الطبیعیَّة لعمل المعلِّم 

 كما أن إقامة الدورات التدریبیَّة داخل المدرسة یتیح للمعلِّم إمكانیَّة التطبیق العملي المباشر ، )١٠٤ص
ة ویجعل الدورات التدریبیَّة أكثر قرًبا الحتیاجات ورغبات معلِّمي لما یتعلمھ في الدورات التدریبیَّ

  .المدرسة
  :المشاركة في حلقات النقاش المھني-١١

تعد الحلقات النقاشیَّة إحدى أسالیب التعلیم والتدریب الجامعي والتي تستخدم في كثیر من 
مام المشترك في حلقة نقاش حول برامج التنمیة المھنیَّة حیث یجتمع عدد من المعلِّمین ذوي االھت

موضوع معین تحت إشراف مدرب أو خبیر تربوي كمدیر المدرسة أو المشرف التربوي أو المعلِّم 
  .األول والذي یحدد بدوره أھداًفا معینة للنقاش ویدیره بما یحقق التفاعل المثمر بین المعلِّمین
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لى الحاجات المھنیَّة للمعلِّمین التعرف ع:  تحقق حلقات النقاش أھداًفا متعددة من ضمنھا
وتوجیھھم لما یحققھا، وتشجیع المعلِّمین على المشاركة في تنمیة ذواتھم وتعزیز ثقتھم بأنفسھم، وإتاحة 
الفرصة للمعلِّمین لتبادل اآلراء واألفكار ودراسة البدائل المختلفة بما یحقق لھم تحسین األداء المھني، 

ع عن طریق األسئلة المتمیزة التي یطرحھا المشاركون، باإلضافة إلى وتوفیر فرصة االبتكار واإلبدا
رصد العدید من المشاكل التربویَّة والصعوبات التي تعوق تنفیذ األھداف في المیدان التربوي وطرح 

  ).٤١م، ص٢٠٠٨إدارة اإلشراف التربوي، (ما یناسبھا من الحلول 
إنھ یستمع إلى وجھات نظر زمالئھ حول الموضوع حین یلتحق المعلِّم بھذه الحلقات النقاشیَّة ف

المناقش ویستفید مما یطرحونھ من خبراتھم وأفكارھم وتجاربھم التربویَّة كما یسھم ھو أیًضا بما لدیھ 
من خبرات واقتراحات حول موضوع النقاش مما یجعل تلك الحلقات وسیلة فعالة في التنمیة المھنیَّة 

م البعض ویستفیدون من خبراتھم المتبادلة في تحسین ممارساتھم حیث یتعلم المعلِّمون من بعضھ
أن استخدام منتدیات المناقشة على الشبكة )  Carboni ،2003(المھنیَّة، قد أشارت دراسة كاربوني 

العالمیَّة للمعلومات تدعم برامج التنمیة المھنیَّة لمعلِّمي الریاضیات، من حیث تبادل رؤى وخبرات 
  . وكذلك نشر روح التعَّاون بینھم بصورة مجتمع التعلُّمتدریس الریاضیات،المعلِّمین في 

  :المشاركة في ورش العمل التربویَّة-١٢
تشبھ ورش العمل التربویَّة الحلقات النقاشیَّة من حیث المبدأ فھي تمثل اجتماًعا مھنیا لعدد 

ون المنتج النھائي لورشة العمل محدود من المعلِّمین غیر أن ورش العمل تزید من حلقات النقاش بك
ھو منتج مادي یخدم العملیَّة التعلیمیَّة كالوسائل التعلیمیَّة والجداول والتقاریر باإلضافة إلى ما یتم 
التوصل إلیھ من أفكار ومقترحات نظریَّة، وبذلك فإن المعلِّمین المشاركین في ورش العمل یكتسبون 

  .الفكري والمعرفيمھارات عملیَّة باإلضافة إلى الثراء 
إعداد مادة عالجیَّة : من األمثلة على ما یمكن أن ینتجھ المعلِّمون من خالل الورشة التربویَّة

للطالب بطيء التعلُّم، وتحلیل محتوى وحدة دراسیَّة، وإنتاج الوسائل التعلیمیَّة، وإعداد االختبارات، 
 المھنیَّة الذاتیَّة لمدة عام، ووضع قائمة والتخطیط لتجربة معینة باإلضافة إلى إعداد خطة للتنمیة

  ). ٣٥م، ص ٢٠٠٨إدارة اإلشراف التربوي، (بالبحوث اإلجرائیَّة التعاونیَّة وسبل تنفیذھا 
یرى عبد الحلیم أن ورش العمل التربویَّة تتفوق على غیرھا من األسالیب حیث إن المعلِّمین 

ي من النتائج العملیَّة الملموسة ما ال تستطیع أن یأتون إلیھا كمشاركین ال كمستمعین كما أنھا تعط
تعطیھ أیَّة وسیلة أخرى باإلضافة إلى ما تحققھ من العمل التعاوني البناء بین المعلِّمین والذي یساعد 

أشارت دراسة  وقد، )٥٧ھـ، ص ١٤٢٩عبد الحلیم، (بدوره على تنمیة مھاراتھم ومعارفھم المھنیَّة 
 أنھ في بلدان الشمال األوروبي یعتمد المعلِّمین أساسا على الدورات ) Taajamo ،2016(تاجامو 

وورش العمل والندوات التثقیفیَّة والمؤتمرات لتطویر أنفسھم مھنیا، والتعاون بین المعلِّمین والمشاركة 
ج في األنشطة الالمنھجیَّة وجد المعلِّمین أن مثل ھذه األنشطة مفیدة للتطویر المھني أكثر من البرام

 .الرسمیَّة الرتباطھا مع الرضا الوظیفي والكفاءة الذاتیَّة وفعالیة الذات
ترى الدِّراَسة الحالیة إلى أن دور ورش العمل في تنمیة المعلِّم مھنیا بإكسابھ الثقة بالنفس 

 الرأي والجرأة في التعبیر وتحّمل المسؤولیَّة وااللتزام بالتعلیمات، واالستفادة من الرأي اآلخر وإثراء
  . اآلخرالشخصّي وتقّبل

  :االستعانة بزمالء المھنة-١٣ 
تعد مبادرة المعلِّم لالطالع على تجارب وخبرات زمالئھ واستشارتھم فیما یعرض لھ من 
مشكالت مھنیَّة إحدى الطرق المھمة في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة حیث یمكن للمعلِّم أن یستعین بزمالئھ 
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أوسع وتجربة أطول في المیدان التربوي من أجل مساعدتھ في تحقیق تنمیتھ الذین یمتلكون خبرة 
وتتنوع أنماط التعاون المھني بین المعلِّمین في ھذا ، المھنیَّة لذاتھ وتحسین أدائھ وممارساتھ التربویَّة

و مجموعة  أسلوب یقوم على زیارة معلِّم أيھو :الزیارات المتبادلة:  المجال لتشمل أنماًطا متعددة منھا
من المعلِّمین ألحد زمالئھم في صفة وحضور حصة تدریسیَّة لھ من أجل االستفادة من خبراتھ 
التربویَّة وأسالیب معالجتھ للمشكالت الصفیَّة ومالحظة أدائھ في التدریس واقتباس طرائقھ وأسالیبھ في 

ن الذي قام باستضافتھم، وقد تتم التعلیم ومن ثم یقوم المعلِّم الذي تمت زیارتھ بزیارة أخرى للمعلِّمی
الزیارات المتبادلة بین معلِّمي التخصص في نفس المدرسة أو في مدارس متعددة وللمشرف التربوي 
ومدراء المدارس دور مھم في تشجیع تلك الزیارات وتوضیح أثرھا في تحقیق التطویر المھني 

  .للمعلِّمین
تبادل الخبرات : لة بین المعلِّمین إلى تحقیقھامن أبرز األھداف التي تسعى الزیارات المتبادو

بین معلِّمي المادة الواحدة في طرق التدریس وأسالیب معالجة مواضیع المقرر ومساعدة المعلِّم على 
تقویم ذاتھ مھنیا من خالل مقارنة أدائھ بأداء زمیلھ في الزیارة وتعمیق أواصر التعاون المھني بین 

إبداء آرائھم وطرح مشكالتھم ومناقشتھا وتبادل الحلول بینھم وحفز المعلِّمین المعلِّمین وتشجیعھم على 
  ).٣٤م، ص ٢٠٠٨إدارة اإلشراف التربوي، (على اإلبداع وتطویر ممارستھم التربویَّة 

  :إشراف الزمالء
یقصد بإشراف الزمالء تولي أحد المعلِّمین وغالًبا ما یكون المعلِّم األول أو الخبیر في 

ھمة اإلشراف التربوي على زمیل آخر أو بقیَّة زمالئھ في التخصص بصورة تعاونیَّة غیر تخصصھ م
ویتمیز ھذا األسلوب . رسمیَّة أو بصورة رسمیَّة من خالل تولیھ مھمة المشرف التربوي في المدرسة

ویحفزھم بفعالیتھ حیث إنھ یالمس احتیاجات المعلِّمین الفعلیَّة ویعزز أواصر التعاون المھني بینھم 
على اإلبداع وعرض تجاربھم التربویَّة ویسھم في تبادل الخبرات المھنیَّة بینھم وتحویل المدرسة إلى 

  .بیئة تعلم مھني مستمر
: من أبرز المھام التي یقوم بھا المعلِّم المشرف ویسھم من خاللھا في التطویر المھني لزمالئھ

مھني حول المواضیع المتعلقة بالمنھج وبعض تدریب زمالئھ وعقد المحاضرات وحلقات النقاش ال
المشكالت التربویَّة التي تواجھھم وتشجیع زمالئھ على إجراء التجارب والبحوث اإلجرائیَّة 
ومشاركتھم في إنتاج الوسائل التعلیمیَّة وتشجیعھم على االبتكار واإلبداع في طرق وأسالیب التعلیم 

ة لزمالئھ وتقویمھا وتوفیر تغذیَّة راجعة لھم مما یؤدي إلى باإلضافة إلى مالحظة الممارسات المھنیَّ
  ).١١٥ھـ، أ، ص ١٤٣٢مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، (تحسین أدائھم وممارساتھم المھنیَّة 

على أن التدریب باإلقران یساھم في التنمیة المھنیَّة في توفیر ) م٢٠١٤(ذكرت عالیة عساف 
المالِحظ (لمھني والتقییم الذاتي ومالحظة وتطویر أدائھم، كال الطرفین فرصة للمعلِّمین لدعم نموھم ا

  .یجني فائدة التعلُّم) والمالحظ
بصورة عامة یتوقف نجاح ھذا األسلوب على مدى التعاون المھني في بیئة المدرسة وطبیعة العالقات 

ي التخطیط للتطویر وإدارة القائمة بین المعلِّمین ومدى كفاءة المعلِّم المشرف في تخصصھ ومھاراتھ ف
العالقات المھنیَّة وتقدیم الدعم المھني وقدرتھ على حفز زمالئھ على التعلُّم وتوجیھھم بما یلبي 

  .احتیاجاتھم المھنیَّة
  :الشبكات المھنیَّة للمعلِّمین

ن ھي إحدى األسالیب الحدیثة في مجال التطویر المھني للمعلِّمین حیث تتكون الشبكة المھنیَّة م
مجموعة من المعلِّمین الذین ینتمون لنفس التخصص غالًبا وقد ینتمون لمدرسة واحدة أو لمدارس 
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مختلفة ویقومون بعقد لقاءات دوریَّة بینھم إما عبر وسیط الكتروني أو بصورة مباشرة وذلك من أجل 
ضھم البعض من واقع تطویر ممارساتھم التربویَّة وتحسین أدائھم المھني وتقدیم المشورة المھنیَّة لبع

  .الخبرة والتجربة
تمثل ھذه الشبكات وسیلة اتصال مھني فعال یتحقق من خاللھا التطویر المھني للمعلِّمین حیث 
یضطلع أفرادھا بإثراء خبراتھم المھنیَّة وتبادل المعلومات واألفكار والمصادر مع بعضھم البعض 

ربویَّة ومناقشة كیفیَّة تالفي العقبات وحل المشكالت ونشر الممارسات التطویریَّة وتنفیذ التجدیدات الت
مكتب التربیة العربي لدول . (التي تواجھھم داخل مدارسھم عند تنفیذ بعض األفكار واألسالیب الجدیدة

  ).٧٩-  ٧٨ه، أ، ص ص١٤٣٢الخلیج، 
أن مجتمع الممارسة )  Krish&Zandi Thang  ،2014(رأى زاندي وثانج وكریش 

وب للتطویر المھني یسمح للمعلِّمین بتشارك المعرفة، والرؤى، والمشكالت، كما یسمح المھنیَّة كأسل
بتبادل الخبرات داخل أفراده، ولذلك یمكن اعتبر مجتمع الممارسة المھنیَّة وسیلة تطویر مھني فعالة 

ي في ھذا الوقت الذي تتعدد معھ وسائل التواصل بین أفراد المجتمع، وأید ذلك الدھمش والشمران
على أن المعلِّمون متفقون على أھمیَّة مجتمعات الممارسة المھنیَّة في تطورھم المھني ) ھـ١٤٣٧(

وممارساتھم الصفیَّة، ومساعدتھم على تجوید خبراتھم التدریسیَّة وفي حل الكثیر من المشكالت 
  .التدریسیَّة التي قد تعترضھم في المجاالت التربویَّة

لكترونیَّة أھمیتھا في تطویر المعلِّمین مھنیا من خالل توافر تكتسب شبكات المعلِّمین اال
  :مجموعة من العوامل ومنھا

  مراعاتھا لعنصر الوقت والمكان بالنسبة للمعلِّمین حیث ال یعد الوقت عائًقا في تلك الشبكات
  .كانفالمعلِّم یمكنھ أن یطلع على الموقع أو على بریده االلكتروني في أوقات فراغھ وفي أي م

  تیسیر فرصة العمل في مجموعات مھنیَّة تطویریَّة من غیر حاجة إلى ترك المدرسة من أجل
 .مقابلة أعضاء الشبكة

 االستجابة الحتیاجات جمیع األعضاء في الشبكة وتحفیزھم على مزید من الترقي والتطویر. 
 لخبرة السیما من قبل تیسیر التواصل المھني البناء مع المختصین في التربیة والمعلِّمین ذوي ا

 .المعلِّمین المتواجدین في مناطق ریفیَّة أو نائیَّة
  تقدیم الدعم والمساندة المستمرة التي یحتاج المعلِّمون إلیھا عند تنفیذیھم لبعض األفكار

 ).١١٦ه ، أ، ص ١٤٣٢مكتب التربیة العربي،( والممارسات التطویریَّة الجدیدة
یتطلب نجاح مثل ھذه الشبكات توفر مھارة جیدة لدى المعلِّمین للتعامل مع التقنیَّة وشبكة 
االنترنت باإلضافة إلى إجادة التعامل مع الحاسب اآللي وتطبیقاتھ وأن یكون العمل جاًدا بین المعلِّمین 

ھم ولیست منقولة وأن في تقویَّة أنفسھم وزمالئھم وأن تكون تجاربھم وأفكارھم التطویریَّة من إعداد
یكون طرحھم مركًزا على المواضیع واألفكار التي تھم غالبیَّة األعضاء بما یشبع حاجات األغلبیَّة 

 .ویثیر اھتمامھم
إلى أن استخدام برامج التواصل االجتماعي والمدونات ) ھـ١٤٣٧( أشارت دراسة الجعید 

لتدرب علیھا، واتاحت لھم فرصة التدریب الجماعي عبر االنترنت أكسبت المعلِّمین فاعلیَّة ودافعیَّة ل
والفردي والذاتي عبر االنترنت ودعم التعلُّم المھني من خالل تنمیة المجموعات التي تتشارك في 

  .التنمیة المھنیَّة
أن المعلِّمین یتعلمون في مجتمع التعلُّم من خالل العمل وخبـراتھم المباشـرة، واستشـارة 

بحوث والدراسات، والتواصل مع معلِّمین خارج المدرسة من خالل الشبكات الزمالء، وإجراء ال
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اإللكترونیَّة واالجتماعیَّة ویتمیز تعلم المعلِّمین في مجتمع التعلُّم أنھم یتعلمون ما یحتاجونھ ولیس ما 
یفرض علیھم ویتعلمون بطریقتھم الخاصة ومن خالل التفاعل االجتماعي، یتعلمون كیف یتعلمون 

ا یتضح أن استعانة المعلِّم بزمالء المھنیَّة السیما ذوي الخبرة منھم من خالل تطبیق مفھوم وھكذ
إشراف الزمالء أو عبر الشبكات المھنیَّة للمعلِّمین أو الزیارات الصفیَّة المتبادلة بینھم ًیسھم بصورة 

  . واضحة في تطویر األداء المھني للمعلِّم وتحسین أدائھ الصفي ورفع كفاءتھ
  استخدام التقنیات المعاصرة-١٤

في ظل التقدم العلمي والتطور التقني تغیرت مھام المعلِّم وتعددت أدواره، وذلك لمواكبة 
مستجدات العصر الحدیث من خالل البحث واالطالع على كل ما ھو جدید في مجالھ التربوي 

نیا من خالل الحاسب اآللي وبرامجھ والعلمي، ویمكن لمعلِّم استخدام التقنیات المعاصرة لتنمیة نفسھ مھ
  .التعلیمیَّة وشبكة االنترنت وأدواتھ المتعددة

یعد مثالیا للتعلم الذاتي، حیث یراعي ) ٢٠م، ص٢٠٠٨(فالحاسوب في رأي نعمت بن سعود 
وتحقیق الفروق الفردیَّة والسرعة الذاتیَّة في التعلُّم، ویوفر برامج متخصصة إلرشاد المعلِّم في التعلُّم، 

نواتج تعلم إیجابیَّة بتطویر قدراتھ األدائیَّة، كما أن مھمة الحاسوب في عملیَّة تطویر عمل المعلِّم تقوم 
على االستكشاف والوصول إلى مصادر المعلومات المتعددة، ومساعدتھ على سرعة استیعابھ وتحفیزه 

ھي أحد المداخل ) م٢٠٠٧(نظر حسین أما شبكة االنترنت في . لعملیَّة التعلُّم، وتطویر ذاتھ مھنًیا
الجدیدة لتقدیم أنشطة وبرامج للتطویر المھني ذات الكفاءة العالیة، حیث تتیح حریَّة أكبر للمعلِّم في 
التعلُّم، حیث تمكنھ ھذه الشبكة من التجول في الصفحات االلكترونیَّة والبحث عن المعلومات الجدیدة 

إضافة إلنشاء المواقع االلكترونیَّة على شبكة اإلنترنت ینشر من من خالل آالت البحث ونقل الملفات، 
خاللھا المعلومات التي یریدھا، ویمكن من خاللھا التواصل المباشر بین المعلِّم وطالبھ وبین المعلِّمین 

  .أنفسھم

 ا، ما أشار ومن أھم إیجابیات استخدام التقنیات المعاصرة لتنمیة معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة ذاتی
وإبراھیم ) ٢٤م، ص٢٠٠٨(ونعمت بن سعود ) ٢٨٢ھـ، ص١٤٢٦(إلیھ كل من زیتون

  ): ١١٨م، ص٢٠٠٩(

 إتاحة الفرصة لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة لممارسة أدواره الجدیدة  . 
 مساعدتھا على تصمیم برامج تعلیمیَّة فاعلة وفق األھداف المطلوبة. 
  في نفسھا الثقة واالعتماد على النفستوجیھھا نحو التعلُّم الذاتي، وغرس. 
 تمكینھا من نشر أفكارھا واستقبال أفكار جدیدة وتبادل الخبرات مع اآلخرین. 
 متابعة المفاھیم التربویَّة الحدیثة والتعرف على مصادرھا المعاصرة. 
 تنمیة قدراتھا اإلبداعیَّة والعمل على تطویرھا بشكل شمولي ومستمر. 
  وذاتي وفق قدراتھا الشخصیَّةالتعلُّم بشكل مستقل. 
 تنمیة روح المبادرة وزیادة الحصیلة الثقافیَّة واتساع أفق وأنماط التفكیر. 
 توفیر مصادر وآلیات النشر للبحوث والكتب والمطبوعات االلكترونیَّة. 
 االستفادة من مئات البرامج مجاًنا في جمیع المجاالت التربویَّة. 
 علماء والمفكرین والباحثین في المجاالت المھنیَّةالتواصل وتبادل الخبرات مع ال. 
  ا بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة من خالل وسائلإتاحة الفرصة للتفاعل الفوري الكترونی

 .البرید االلكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوار
  :رحلة االبتدائیَّة من خاللیمكن للتقنیات الحدیثة أن تساھم في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمة الم
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 تطویر األداء التدریسي للمعلِّمة، ومساعدتھا على اإلطالع على الجدید في مجال تخصصھا، 
وتقدم لھا العدید من المصادر التي تعینھا على معرفة نتائج البحوث في مجال العمل المھني والمجال 

  .مھنیَّة األكادیمي المتعلق بتخصصھا، وتنمیة مھاراتھا وقدراتھا ال
إن تعدد أسالیب التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة ناتج عن تنوع مجاالت التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، فھذه 
األسالیب قد تكون بشكل فردي كالقراءة والكتابة أو بشكل جماعي كأشراف الزمالء والشبكات 

ب عن بعد واستخدام الحقیبة المھنیَّة، وبعضھا یحتاج إلى مھارات خاصة كالتدریب اإللكتروني والتدر
التدریبیَّة وإجراء البحوث اإلجرائیَّة، واألخر ال یحتاج مھارات خاصة فیكون بمتناول جمیع المعلِّمات 
كالقراءة وحضور الدروس النموذجیَّة، بعضھا عملي كورش العمل وحضور المؤتمرات المباشرة 

 ال وأخرى برامج الدراسات العلیا واآلخر نظري، بعضھا تحتاج جھد ووقت طویل كااللتحاق في
تحتاج جھد أو وقت طویل مثل الدورات التدریبیَّة القصیرة، ھذا التنوع في أسالیب وأشكال التنمیة 
المھنیَّة الذاتیَّة یتیح لجمیع المعلِّمات ممارسة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في سبیل تحسین أدائھن المھني 

  .وتطویره
 :یَّة الذاتیَّةوسائل التنمیة المھن

مع التطور التكنولوجي والثورة العلمیَّة ظھرت العدید من التقنیات التي البد للمعلِّم التدرب 
 في استعمال ھذه التقنیات ولنشر مایرید طالبھعلیھا لكي یفید نفسھ في الحصول على المعلومة ویفید 

ة المھنیَّة الذاتیَّة الواجب على المعلِّم التقنیات الحدیثة للتنمی تزوید طالبھ بھ من معلومات، ومن أبرز
  :في) ١٩٤ھـ، ص١٤٣٧(التدرب علیھا حددھا أسود 

لھا دور واضح في العملیَّة التعلیمیَّة، ذلك أنھا أضبحت أداة فعالة في تطویر : تقنیات التعلیم .١
ر المواقف التدریسیَّة ولقد جاء ذلك نتیجة عدة عوامل من أھمھا تطور الفكر التربوي وظھو

  . أفكار وأسالیب جدیدة للتعامل مع مضمون التعلیم، سواء كان معرفیا أو مھاریا أوجدانیا
وھي مجموعة متنوعة من المصادر واألدوات التقنیَّة التي : تقنیات المعلومات واالتصاالت .٢

ة تستخدم في نقل وابتكار وتخزین وإدارة المعلومات، وتعتبر ھذه العملیات جزًءا من العملیَّ
  التعلیمیَّة 

وھو عرض المعلومات في نصوص، مع إدخال كل أو بعض من :معامل الوسائط المتعددة .٣
الصوت، والصور الرقمیَّة، والرسوم المتحركة، ولقطات الفیدیو، ویكون ذلك : العناصر التالیة

یَّة بإدخال ھذه المكونات للحاسوب، ودمجھا وإخراج برامج متكاملة لتعلیم كافة المواد الدراس
  .لكافة المراحل، وھذه التقنیَّة لھا عالقة وثیقة بالتنمیة المھنیَّة للمعلِّم

تھدف لتنمیة عدة مھارات عند الطالب، مثل القدرة المعملیَّة، : معامل العلوم المتطورة .٤
والتفكیر المبني على التجریب، والمشاھدة واالستنتاج، وخاصة في الصفوف العلیا، بینما في 

لى تتكون ھذه المھارات عن طریق اللعب ویحتاج ذلك لتنمیة المعلِّم في ھذا الصفوف األو
  .الجانب

ھي تعلیم اللغة األجنبیَّة بشكل عملي بحیث یستمع الطالب إلى أصحاب اللغة :معامل اللغات .٥
األصلیین مما یساعدھم على النطق السلیم، وتھذیب االستماع، وغیره ولضمان نجاح استخدام 

البد من وجود مشرف مختص ینظم ما یجري داخل المعمل، وال یتم ذلك إال معامل اللغات 
  .بتنمیة المعلِّم وتدریبھ بشكل جید حتى یتسنى لھ المساھمة في نجاخ التعلیم

یعد الحاسوب في العصر الحالي من أكثر التقنیات تأثیًرا في حیاتنا، ومن : الحاسوب التعلیمي .٦
  .مین، ودعم العملیَّة التعلیمیَّة ككلاألدوات الفعالة في مساعدة المعلِّ
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مما یجعل اإلنترنت أحد التقنیات التي یمكن استخدامھا ":األنترنت:"شبكة المعلومات الدولیَّة .٧
في التعلیم بفاعلیَّة، إمكانیاتھا الھائلة، وذلك في القدرة على الحصول من خاللھا على 

  .بأسرع وقت، وبأقل تكلفةالمعلومات من مختلف انحاء العالم، واالتصال بالعالم 
یربط ھذا النظام المعلِّمین والطالب الموجودین في مواقع : شبكة االجتماع بالفیدیو عن ُبعد .٨

متفرقة وبعیدة من خالل شبكة تلفازیَّة عالیة القدرة، وكل موقع یستطیع أن یرى ویسمع المعلِّم 
م إلكتروني كوني بطریقة ناجحة مع مادتھ العلمیَّة، وھذه الطریقة حققت الھدف التربوي لتعلی

  .وفعالة وساھمت في تعزیز التعلیم وتوسیعھ
تقوم على مزج بین الخیال والواقع من خالل خلق بیئات حیَّة تخیلیَّة : تقنیَّة الواقع االفتراضي .٩

قادرة على أن تمثل الواقع الحقیقي، وتھیئ للفرد القدرة على التفاعل معھا كأنما ھو مغموس 
  .اقعفي بیئة الو

ھو عبارة عن المزج بین الحاسوب والفیدیو، وھي تتیح للمتعلم :الفیدیو التفاعلي .١٠
فرصة التفاعل مع البرنامج الموجود على الشریط أو القرص، بطریقة تسمح لھ بتعلم أفكار 
واكتساب خیرات جدیدة في الموقف التعلیمي وھي وسیلھ حیویَّة وفعالة، حاصة في التعلُّم 

 .الفردي
ق أن ھذه الوسائل ُتسھم في توفیر الوقت والجھد معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة وتتیح لھا سب مما

 الزمان والمكان وتزید من دافعیتھا للتعلم، ویصبح التعلُّم اكثر حیویَّة، وتكتسب التغلب على عوائق
)  (Overbaugh ، R & Lu ، R. 2008دراسة أوفرباوغ ولو مھارات متنوعة كما أكدت ذلك 

اكتساب المعلِّمین الكثیر من المھارات واستراتیجیات التدریس المتطورة عند استخدام أجھزة الكمبیوتر 
 تزداد ال یوم كل في بأنھ تعي التكنولوجیا تحتاج المعلِّمة أن عصر فيوشبكة اإلنترنت في التعلیم، و

أن تنمي المعلِّمة نفسھا  المھم من فإن وسنوات، لذا سنوات تتأخر فإنھ ومعلوماتھا خبرتھا ومعرفتھا فیھ
 ال المعلومات، وھذا تكنولوجیا عصر تعلیم یتطلبھ الذي المستوى ھذا إلى حتى تصل جید مھنیا بشكل

  .متواصل وجھد دؤوب عمل إلى األمر یحتاج بل معدود أشھر أو أیام ظرف یتأتى في أن یمكن
  :ودیةأدوار معلمات المرحلة االبتدائیة بالمملكة العربیة السع

 السعودیَّة في ضوء المعاییر المھنیَّة العربیَّة في المملكة معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة یتحدد دور
  : في٢٠٣٠للمعلِّمین ورؤیة المملكة العربیَّة السعودیَّة 

 ھویتھم الوطنیَّة على الحفاظ مع العالمي المجتمع في فاعلة بأدوار النشء للمشاركة تأھیل
  : خاللالسعودیَّة من

 الطالب مع الكافي وااللتزام والصدق لالحترام إظھارھم. 

 خلفیاتھم المتنوعة الطالب، ومراعاة جمیع الحتیاجات االستجابة. 
 المستمر بالنمو المھني التدریسیَّة، وااللتزام للممارسات الذاتي التأمل.  
 المھنیَّة اإلیجابیَّة التعلیم، والسلوكیات مھنة بأخالقیات االلتزام.  
 التعلیمیَّة العملیَّة في تطویر المساھمة على الذاتیَّة، والحرص بالدافعیَّة التمتع.  

 :یلي ما الطالبات نفوس یغرسن في أن

  والعالمي المجتمع السعودي في وتجسیدھا اإلسالمیَّة باألخالق التحلي. 
  العریق بتاریخھ وحدتھ، والفخر على والحرص للوطن الوالء. 
  متنوعة لثقافات ینتمون نمم اآلخرین احترام. 
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  بناء في فاعلین سعودیین منتجین، ومساھمین كأفراد للمشاركة الالزمة والمھارة المعرفة 
 المعرفة  مجتمع

 العالمي المجتمع في الفاعلة المشاركة. 
  ١١ھـ، ص١٤٣٧ھیئة تقویم التعلیم، (منھا  والتمكن العربیَّة باللغة واالعتزاز الفخر(  

مكن أن تضیف الدِّراَسة الحالیَّة أن أھم دور للمعلِّمة ھو قدرتھا على التعلیم من خالل ما سبق ی
المستمر والمتجدد والقدرة على التكیف مع طبیعة المھنة لمواكبة التغیرات المحلیَّة والعالمیَّة المستمرة 

ریقة مباشرة على في جمیع المجاالت السیاسیَّة واالقتصادیَّة واالجتماعیَّة والثقافیَّة التي تؤثر بط
المنظومة التعلیمیَّة مع الحفاظ على الثوابت الدینیَّة والقیم واالتجاھات والھویَّة الثقافیَّة، فاكتساب 
طالبات المرحلة االبتدائیَّة للقیم والمھارات األساسیَّة والمھارات المتجددة والمعارف والخبرات الالزمة 

ل معلِّمة على قدر عال من الكفاءة المھنیَّة والخبرة والقدرة لتحقیق التنمیة الشاملة لن یتم إال من خال
في بناء جیل متعلم یتحمل المسؤولیَّة ویقوم باتخاذ القرارات على اإلبداع والتجدید المستمر للمساھمة 

 . مستقبًلا
 :ة السعودیَّةتوظیف معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة ألسالیب التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في المملكة العربیَّ

تعد التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة ضرورة ملحة لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة، تفرضھا طبیعة المھنة 
التربویَّة ومستجداتھا وقیم اإلسالم الحاثة على إتقان العمل وعظم المسئولیَّة الملقاة على عاتق معلِّمة 

 في نموھم وتطویر مھاراتھم وبناء شخصیاتھم والتنمیة المرحلة االبتدائیَّة تجاه الناشئة ودورھا المؤثر
المھنیَّة الذاتیَّة ضرورة ملحة تفرضھا التحوالت والتغیرات السریعة التي یشھدھا العالم المعاصر في 

 . المفاھیم واألسالیب التربویَّة
  : مبررات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة-:أوًلا 
  توعیة المعلِّم بأھمیتھ المھنیَّة " في أھداف میثاق أخالقیات مھنة التعلیم في المادة الرابعة  جاء

ودوره في بناء مستقبل وطنھ، واعتماد النمو المھني كواجب أساسي، واعتبار الثقافة الذاتیَّة 
 مجالھ المستمرة منھًجا في الحیاة، وتنمیة معارفھ ومھاراتھ من خالل االنتفاع بكل جدید في

وزارة التربیة  ("المھني، وتنمیة الدافعیَّة لحب التعلُّم الذاتي المستمر وممارستھ عملیا
  ).٩، ص١٤٢٥والتعلیم، 

  یجب على المعلِّم القیام بالتأمل الذاتي في "جاء من ضمن معاییر التطویر المھني للمعلِّمین
ل من خالل التزامھ بمیثاق الممارسات المھنیَّة وتقییمھا للوصول إلى تطویر مھني فاع

أخالقیات مھنیَّة التعلیم في المملكة العربیَّة السعودیَّة، وتأملھ بصورة ناقدة في الممارسات 
التعلیمة والمھنیَّة، ومشاركتھ في التطویر المھني على المستوى الشخصي وعلى مستوى 

 وفي تحدید األولویات في زمالءه، ومساھمتھ في مجتمعات التعلُّم والشبكات المھنیَّة األخرى،
ھ في ئاحتیاجاتھ التطویریَّة ضمن سیاق العمل، ومساھمتھ في تقییم األداء المھني لھ ولزمال

 امتالكھ نظرة مبدعة نحو كیفیَّة توجیھ وأخیرًاالمدرسة وفي تطویر األسالیب المستخدمة، 
ة ودوره في تطویر ممارساتھ حیثما تحصل الفائدة ویتحقق التطویر، وفھم البحوث اإلجرائیَّ

التعلُّم والممارسات التدریسیَّة، ویكون قادر على تصمیم بحث إجرائي بخطتھ وأدواتھ، ملمًا 
، بالمصادر واألوعیَّة العلمیَّة التي تخدم البحوث العلمیَّة وكیفیَّة توظیفھا بطریقة صحیحة

ملم ، طریقة ذات معنىومتمكن من معرفة أدواتھ مع معالجة المعلومات والبیانات وتمثیلھا ب
مشروع الملك عبد اهللا بن  ("بتقویم البحوث اإلجرائیَّة والنشر العلمي في المجاالت المحكمة

  ). ٢٥ھـ، ص ١٤٣١عبد العزیز لتطویر التعلیم العام، 
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  جاء في الدلیل التنظیمي لمدارس التعلیم العام ضمن مسئولیات وواجبات المعلِّم في أحد النقاط
 للتنمیة الذاتیَّة ورفع الكفایات علمیا ومھنیا، وتربویا، والتعرف على المستجدات سعي المعلِّم"

واالستراتیجیات الحدیثة في التدریس ونظریاتھ وتصمیم التدریس، واستخدام التقنیَّة الحدیثة، 
والمشاركة في االجتماعات واللجان، وبرامج النشاط، والدورات التربویَّة التجدیدیَّة وورش 
العمل التي تنظمھا إدارة التعلیم أو المشرف التربوي المختص وفق التنظیم والوقت المحددین 

  ).ھـ١٤٣٥وزارة التربیة والتعلیم،  ("لذلك
  تفعیل المعلِّم للتقویم الذاتي، "جاء في معاییر جائزة التعلیم التي وضعتھا وزارة التعلیم للتمیز

من مھارات البحث العلمي في مجال تخصصھ ومتابعة مستجدات تخصصھ العلمي، والتمكن 
أو مجال عملھ، ونشر البحوث والمؤلفات، وتحقیق التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة من خالل استخدام 
أدوات متنوعة لتحدید حاجاتھ التطویریَّة، ووضع خطة لتلبیتھا، والمشاركة في الفعالیات 

علِّمین لمناقشة سبل تطویر العمل، المھنیَّة المرتبطة بتخصصھ، وتنظیم اللقاءات مع الم
المشاركة كمدرب أو متدرب بفاعلیَّة في األنشطة والبرامج المعتمدة للتنمیة المھنیَّة، 
والمشاركة في مجتمعات التعلُّم المھنیَّة، وإعداد نشرات عن أھمیَّة التنمیة المھنیَّة وتوزیعھا 

  ). ھـ١٤٣٦وزارة التعلیم  ("على زمالئھ المعلِّمین
 ملت ھیئة تقویم التعلیم العام مؤخًرا على تطویر المعاییر المھنیَّة للمعلِّمین والعمل على ع

تفعیلھا وأكدت على أنھ على المعلِّم تطویر قدراتھ والعمل على تأھیل ذاتھ بأفضل الطرق 
م والسبل، واستندت تلك المعاییر إلى األبحاث التعلیمیَّة التي تؤكد أن المعلِّمین المؤثرین ھ

ممارسون مھتمون ومتأملون ومتعلمون مدى الحیاة یسعون باستمرار إلى اكتساب معارف 
كما یسعون لتحسین ممارساتھم التعلیمیَّة لضمان وصول الطالب إلى كامل . ومھارات جدیدة

، ١٤٣٧ھیئة تقویم التعلیم، (إمكاناتھم، وكل ذلك یبرز من خالل التنمیة المھنیة الذاتیة للمعلم 
  .)١١ص

 إلى أن ) ٥٥- ١٢م، ص ص ٢٠١٦ (٢٠٣٠رد في وثیقة رؤیة المملكة العربیَّة السعودیَّة و
  : ھي٢٠٣٠محاور الرؤیة السعودیَّة 

  . مجتمع حیوي ذو قیم راسخة وبیئة عامرة وبنیان متین: األول المحور  .١
 وموقعاقتصاد مزھر ذو فرص مثمرة واستثمار فاعل وتنافسیَّة جاذبة : المحور الثاني .٢

 .لمستغ
وطن طموح ذو حكومة فاعلة تلتزم بالشفافیَّة والمحافظة على الموارد :المحور الثالث  .٣

  .والحیویَّة والتفاعل مع المجتمع
 تمثل مرتكزات لمشاركة الوزارات والھیئات والمؤسسات بكافة ٢٠٣٠     أن المحاور الرئیسة لرؤیة 

اإلنسان الصالح والمواطن المخلص والطالب أنواعھا ومھامھا، وأن من أولویات وزارة التعلیم إعداد 
ھـ، ص ١٤٣٨العتیبي، (الفاعل، إن ذلك یتطلب معلِّم ذو كفاءة مھنیَّة یسعى دائًما لتطویر ذاتھ مھنیا 

٧٠٦ .(  
   في ضوء ما تقدم الدعوة إلى التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة جاءت بصور صریحة حیث تزداد الدافعیَّة الذاتیَّة 

مة المرحلة االبتدائیَّة بتوظیف ممارسات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة أكثر من السابق حیث وضعت لدى معلِّ
لھا أطر ومعاییر ومحددات وأصبحت أكثر وضوحا وُحددت الخطوط الرئیسة بحیث یكون االتجاه إلى 

ي فرضتھا علیھا التدریس ومساعدتھا على القیام بأدوار المستقبلیَّة الت مھنة في عالیة كل مالھ قیمة
  .التغیرات المستمرة
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  : المطالب الالزمة لتوظیف معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة-:ثانًیا
      قبل أن تقوم المعلِّمة بالممارسات المھنیَّة الذاتیَّة لتطویر نفسھا فإن نجاح أنشطة التنمیة المھنیَّة 

   - :الذاتیَّة یستلزم

 وھي مجموعة من الصفات الشخصیَّة للمعلِّمة كوجود دافع داخلي : خصیَّةمطالب ش
لالستمرار في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، وتقبل النقد واحترام الرأي اآلخر، وتحمل المسؤولیَّة 
المھنیَّة، والقدرة عل التواصل اإلیجابي مع اآلخرین والقدرة على اتخاذ القرار، وإدارة الحوار 

 .شة، وامتالك مھارات التفكیر العلیا، واالقتناع بأھمیَّة االلتزام بأداء أدوارھا الجدیدةوالمناق

 وتوفر الوقت أن تكون البیئة المھنیَّة مرنة مشجعة على التطویر واإلبداع،  :مطالب مدرسیَّة
ة، وتوفیر الالزم لممارسة أنشطة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، وتقدیم الحوافز المادیَّة والمعنویَّ

وتعزیز قیمة مصادر تعلم دائمة وجود إدارة مدرسیَّة داعمة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّم 
المشاركة والتعاون بین أفراد البیئة المدرسیَّة وتشجیع المعلِّمین على تكوین بیئة تأملیَّة تعاونیَّة 

مكي (فراد المجتمع المدرسي مشتركة، وتشجیع الحوارات والنقاشات المھنیَّة بین مختلف أ
  . )١٠١ھـ، ص١٤٢٨وصعیدي، 

یقصد بھ محاولتھا : ألسالیب التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة  طرق توظیف معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة-:ثالًثا
لم تقم بتطبیقھ من تلك األسالیب، باإلضافة إلى محاولتھا تحسین ما تمارسھ منھا بصورة  تطبیق ما

یذه بصورة أكثر فعالیة مما یعینھا في تشخیص واقعھا المھني وتنمیة ممارساتھا التربویَّة روتینیَّة وتنف
واالستمرار في تنمیتھا المھنیَّة ویتم توظیف معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة ألسالیب التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة 

  :من خالل الممارسات المھنیَّة التالیة
  :دائیَّة لخطة تطویر ذاتیَّةإعداد معلِّمة المرحلة االبت

أن تقوم كل معلِّمة بوضع خطة خاصة باحتیاجاتھا المھنیَّة التي ترغب بتطویرھا، وتحدد 
أھدافھا في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، وتحدد أدوات التقویم الذاتي لممارساتھا المھنیَّة والفعالیات واألنشطة 

ذلك، لذلك البد أن یكون لدیھا المام والتزام بالمعاییر المھنیَّة التي ترغب بالقیام بھا، والجدول الزمني ل
، كما في رسم خطة التطویر المھني بناء على المتطلبات المتضمنة في كل معیارللمعلِّمین لمساعدتھا 

أن أنشطة النمو ) ٨٤٠- ٨٣٤م، ص ص ٢٠٠٤(أشارت نتائج الدِّراَسة االستطالعیَّة التي قام بھا كامل 
اتي ترتبط بمھارات التنظیم الذاتي للتعلم، والتي یكون فیھا المتعلم مشارًكا نشًطا في عملیَّة المھني الذ

تعلمھ على المستوى المعرفي وما وراء المعرفي والسلوكي، فیخطط وینظم ویعلم نفسھ ویتأمل تقدمھ، 
 لتحسین وحین یمارس المعلِّمون أنشطة النمو المھني یكتسبون المعلومات والمھارات الالزمة

ممارساتھم التربویَّة والتخصصیَّة، وقد اقترحت الدِّراَسة بعد ذلك استثارة دافعیَّة المعلِّمین لتبني خطط 
  .فردیَّة لممارسة أنشطة موجھة ذاتیا للتنمیة المھنیَّة من خالل أسالیب مختلفة

  :تكوین معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة لملف اإلنجاز المھني
مة المرحلة االبتدائیَّة بتكوین لملف اإلنجاز المھني الخاص بھا وتفعیلھ كأداة أن تقوم معلِّ

لتقویم أدائھا وتنمیتھ حیث یمكن أن یكشف لھا مدى التنمیة في أدائھا المھني عبر الزمن ویعینھا على 
ت المھنیَّة  وربط خبراتھا السابقة بالالحقة بما یتفق مع المستجداالتربویَّةتحسین أسالیبھا وممارساتھا 

البد أن یشمل ملف اإلنجاز المھني لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة على ثالثة أقسام ، والتربویَّة المعاصرة
القسم العام والقسم الشخصي والقسم المھني، ویحتوي على مجموعات من الشواھد واألدلة التي : ھي

وزارة (وثائق والتعلیمات الوزاریَّة المتنوعة ترصد انجازات المعلِّمة لتحقیق المعاییر المھنیَّة وأھم ال
 ).١٩ھـ، ص١٤٣٦التعلیم، 
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  :تفعیل معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة للتأمل المھني الذاتي
لكي تكون معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة متأملة فاعلة في أدائھا المھني من خالل قیامھا بالخطوات 

وتصّمم أدوات لتقییم أدائھا المھني وفق المعاییر المھنیَّة   أن تّكون لنفسھا ملف إنجاز مھني- :التالیة
للمعلِّم، وأن تطبق وسائل تقییم مختلفة للتعرف على الجوانب التي تحتاج إلى تحسین في أدائھا 
المھني،وترسم خطة مفصلة لتنمیتھا المھنیَّة بشكل فعال ومستمر وتضع أھداف محددة لھا، وتشارك 

تحرص على اختیار أسالیب تنمیة مھنیَّة مناسبة لتلبیة احتیاجاتھ، أن تشارك زمیالتھا في وضعھا، أن 
، اآلخرین في عقد اللقاءات التطویریَّة وتستفید من تجارب األخرىزمیالت التخصص في المدارس 
  .وتحرص على تقییم أدائھا المھني

 تستطیع معلِّمة المرحلة  :استخدام معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة الستمارة التقویم المھني الذاتي
االبتدائیَّة بناء تلك االستمارات أو الحصول علیھا من المراجع التربویَّة المتخصصة وتوظیفھا في 
تقویم الجانب األدائي الذي ترغب في تشخیصھ ورصد جوانب القوة والضعف فیھ، ولكي تتحقق 

مة أن تقیس أدائھا وممارساتھا الفائدة المرجوة من صحف التقویم الذاتي فأنھ ینبغي على المعلِّ
  .بواسطتھا بصورة دوریَّة، وتلتزم بالصراحة في اإلجابة على بنود وعبارات الصحیفة 

 معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة أن تقرأ في  على :معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة وقت للقراءة تخصیص
 بطرائق واإلحاطةة المعاصرة  والتعرف على االتجاھات التربویَّوالتخصصيالمجال التربوي 

 الحدیثة والتعرف على األسالیب الحدیثة في تطویر أداء المعلِّم وتحسین والمناھجالتدریس 
ممارساتھ المھنیَّة والقراءة اإللكترونیَّة كاالطالع على إصدارات شركة تطویر التعلیمیَّة ووزارة 

 وكل ما یخصھا في الجانب ٢٠٣٠السعودیَّة التعلیم وھیئة تقویم التعلیم ورؤیة المملكة العربیَّة 
أنھ یجب على المعلِّمة أن ال تقتصر على ) ٧٣ھـ، ص١٤٢٩(المھني ولقد أشارت لیلى قستي 

قراءة الكتب والمجالت التخصصیَّة التربویَّة بل تمتد إلى كل ما یقع في طریقھا من مصادر 
 والدراسات العلمیَّة أو القوامیس ومطبوعات، كدلیل المعلِّم والنشرات والتعمیمات واألبحاث

 .  لتصفح المصادر اإللكترونیَّةإضافةوالموسوعات المختلفة، 

 یتضمن توظیف معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة  :ممارسة معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة للكتابة المھنیَّة
ة التي تیسر للمعلِّمة توثیق للكتابة في تقویم أدائھا المھني وتنمیتھ من خالل كتابة المذكرات الیومیَّ

 والبحث عن إجابات مناسبة لتساؤالتھا، وكتابة المدونات والمقاالت المھنیَّة لعرض أفكارھا
تجاربھا وخبراتھا والحصول على تغذیَّة راجعة من زمیالتھا، وكتابة التقاریر الذاتیَّة عن أدائھا 

  . المھني مما یعینھا على الممارسات التربویَّة

  بإجراء  البد من قیام معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة :معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة للبحوث اإلجرائیَّةإجراء
البحوث اإلجرائیَّة التي ترصد من خاللھا ما تواجھھ من المشكالت المھنیَّة والتربویَّة لتصل إلى 

بحوث في الوصول إلى البدائل  العملیَّة المناسبة لھا باإلضافة إلى توظیف المعلِّمة لتلك الالحلول
  .المھنیَّة األنسب لتنمیة أدائھا المھني وتحسین ممارساتھا التربویَّة

بتوطین ممارسات بحوث الفعل ) ٤٣٧ھـ، ص١٤٣٧( في دراستھما والزھرانيأشار الزائدي 
  بالمدرسةفي المدارس وتشجیع المعلِّمین على اإلبداع واالبتكار في تقدیم الحلول للمشكالت التربویَّة

  .یزید دافعیَّة المعلِّمات للقیام بالبحوث اإلجرائیَّة

 یمكن لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة توظیف : استخدام معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة للتدریب عن بعد
التعلیم والتدریب عن بعد بفعالیة لمواصلة تعلمھا وتطویر ممارساتھا التربویَّة عبر االستعانة 

وما یحویھ من الشبكات المھنیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة ومواقع الخبراء التربویین باإلنترنت 
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والفصول االفتراضیَّة والبرامج والوسائط التعلیمیَّة مما یوفر لھا الوقت والجھد في اكتساب 
 .المعرفة المھنیَّة 

 وع الفرص التدریبیَّة التي یمكن لمعلِّمة  تتن-:بالدورات التدریبیَّة التحاق معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة
المرحلة االبتدائیَّة االلتحاق بھا لتحسین أدائھا المھني وتطویر مھاراتھا حیث یمكن للمعلِّمة 
االلتحاق بالدورات التربویَّة والثقافیَّة والتخصصیَّة والتي تعقد في بعض المدارس، مراكز خدمة 

ت ، والبرامج التدریبیَّة في مراكز اإلشراف التربوي المجتمع والتعلیم المستمر في الجامعا
 .ومراكز التدریب التربوي ومركز الحوار الوطني أو الدورات التابعة للمؤسسات الخاصة 

 یمكن لمعلِّمة المرحلة -:مشاركة معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة في حلقات النقاش والحوار المھنیَّة 
نقاش والحوار المھنیَّة مع زمیالتھا أو مع مدیرة المدرسة أو المشرفة االبتدائیَّة االستعانة بحلقات ال

التربویَّة في تحسین ممارساتھا التربویَّة والتغلب على ما یواجھھا من مشكالت  ، ویمكن تفعیل 
أسلوب الحوار عن طریق البرامج التدریبة من قبل الجھات المتخصصة كمركز الملك عبد العزیز 

حوار والنقاش وجًھا لوجھ یساھم في بناء العالقات االجتماعیَّة بین أفراد للحوار الوطني وال
  ).٢٦٧ھـ، ص١٤٣٧السبیعي، (المنظومة التعلیمیَّة 

 یمكن لمعلِّمة - :مشاركة معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة لورش العمل والمؤتمرات واللقاءات التربویَّة 
 المدرسة أو التي تعدھا مراكز التدریب واإلشراف المرحلة االبتدائیَّة االلتحاق بورش العمل داخل

بتطبیقات عملیَّة ومنتجات مادیَّة تساعدھا  التربوي أو المصاحبة للمؤتمرات، فورش العمل تمد
، )ھـ١٤٣٦(على تحسین أدائھا ومن ھذه المؤتمرات خاص بالمعلِّم مثل مؤتمر معلِّم المستقبل 

الفرص والتحدیات، تحت : عصر المعرفة معلِّم ومؤتمر) ھـ١٤٣٧(ومؤتمر المعلِّم الخامس 
 .، وغیرھا من المؤتمرات العربیَّة والعالمیَّة)ھـ١٤٣٨) (متغیر معلِّم متجدد لعالم (شعار

 یمكن لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة  -:مشاركة معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة لمجتمعات التعلُّم المھنیَّة
ل مجتمعات التعلُّم المھنیَّة في جمیع المجاالت التخصصیَّة تطویر خبرتھا المھنیَّة من خال

والتربویَّة ومھارات التدریس وتقنیات التعلُّم وفي القیام بأدوارھا المتعددة   وذكرت دراسة 
على موافقة المعلِّمات على أن مجتمعات الممارسة المھنیَّة ) ھـ١٤٣٧(الدھمش والشمراني 

ھـ، ١٤٣٨(یجابي في تحسین الممارسات المھنیَّة لدیھن، ورأى ھدیَّة مرغوبة لدیھن وأن لھا تأثیر إ
في دراستھ أن مجتمعات التعلُّم المھني تعزز النقد والتقویم الذاتي والجماعي، والتفكیر ) ١٧٥ص

. الناقد في الممارسات التعلیمیَّة والتعلُّمیَّة، والتأمل الواعي في الواقع المدرسي بجوانبھ المختلفة
باحثة إن معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة تتعلم في مجتمعات التعلُّم المھنیَّة في سیاق ممتع وحماس ترى ال

واندفاع إذا توفرت لھا البیئة المساندة أكثر من التعلُّم الذاتي الفردي خاصة إذا كانت المعلِّمة تفتقد 
   .كثیًرا من مھارات التعلُّم الذاتي

 البتدائیَّةا تستطیع معلِّمة المرحلة - :ئیَّة الستخدام التقنیات الحدیثةتوظیف معلِّمة المرحلة االبتدا 
في تنمیة نفسھا مھنیا من خالل الحاسب اآللي وبرامجھ التعلیمیَّة،وشبكة اإلنترنت وأدواتھا 
المتعددة واستخدام البرید اإللكتروني كوسیط لالتصال بالمختصین من مختلف دول العالم 

تھم وأبحاثھم، وتسجیل المعلِّمات في المنتدیات اإللكترونیَّة التي لھا عالقة واالستفادة من خبرا
  ). ٢٥م، ص ٢٠١٠الشتیحى، (بعملھا، وإنشاء منتدیات خاصة بمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة، 

سبق تستطیع توظیف  ترى الدراسة الحالیة أن معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة باإلضافة إلى ماو
 النقالة وتفعیلھا في واألجھزةبكات االجتماعیَّة، والھواتف الذكیَّة، والخدمات السحابیَّة تطبیقات الش

العملیَّة التعلیمیَّة ، واستخدام اإلنترنت في التدریس الصفي، وزیارة المواقع المتخصصة، واالتصال 
واصل مع الزمیالت باإلدارات التربویَّة، والتواصل مع الطالبات، والتواصل مع أولیاء األمور، والت
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المعلِّمات، واالتصال بقواعد المعلومات، نشر البحوث والدراسات وتبادل الخبرات والتجارب، 
وتكوین مجتمعات تعلم مھنیَّة، ومشاركتھا في الحوارات والنقاشات مما یساھم في تنمیة مھاراتھا 

عیَّة مثل احترام رأي اآلخرین والنقد العلمیَّة مثل مھارة القراءة والكتابة بدقة وتنمیة المھارات االجتما
  . الھادف

 یمكن لمعلِّمة :ببرامج الدراسات العلیا والدراسات التكمیلیَّة التحاق معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة 
المرحلة االبتدائیَّة استخدام ھذا األسلوب بدون اإلخالل بعملھا عبر االلتحاق بما یناسبھا من 

ھا بعض الجامعات عن بعد باإلضافة إلى ما یتاح لھا من البرامج البرامج المتنوعة التي تقدم
المسائیَّة في الجامعات التقلیدیَّة مثل الجامعة المفتوحة، وكلیات الشرق للدراسات العلیا، برامج 
الدراسات العلیا في الجامعات الحكومیَّة والدبلوم مثل دبلوم الصفوف األولیَّة، ودبلوم تعلیم اللغة 

  .ة في المرحلة االبتدائیَّة دبلوم تعلیم الحاسباإلنجلیزیَّ
برنامج التطویر المھني النوعي للمعلِّمین  في ویمكن لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة المشاركة

  ).ھـ١٤٣٧وزارة التعلیم، (في الدول المتقدمة تعلیمیا  للتدریب في الخارج) خبرات(
ة تحفل بالعدید من العناصر البشریَّة والمادیَّة ترى الدراسة الحالیة أن المدارس االبتدائیَّو

والفرص للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة التي یمكن لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة أن تستعین بھا في تقویم أدائھا 
وبالرغم من اختالف المدارس وتنوع إمكانیاتھا فإن معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة قادرة ، المھني وتنمیتھ

توظیف معظم أسالیب التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة من خالل التعلُّم والتدریب والممارسة، وتجدر على 
اإلشارة إلى أن إتقان المعلِّمة لبعض أسالیب التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة ال یعني اقتصارھا علیھا دون 

 أمر مھم للوصول إلى الترقي غیرھا، فالتكامل والشمولیَّة في تطبیق األسالیب التنمویَّة والتقویمیَّة
المھني والتربوي كما أن ضعف مھارات المعلِّمة حیال بعض األسالیب أو قلة الوعي بھا ال یبرر لھا 

   .أحجامھا عن ممارستھا، بل یجب علیھا أن تنمي خلفیتھا المعرفیَّة وتعّزز مھاراتھا الذاتیَّة

 ع معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة على بعض التجارب من خالل إطال : المھنیَّة الذاتیَّة المقارنةالتنمیة
بعد أن تسعى معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة لتوظیف أسالیب : الدولیَّة في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّم

ارنة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لتحسین ممارساتھا المھنیَّة علیھا أن تقوم بالتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة المق
باالستفادة من شبكة اإلنترنت واإلطالع على تجارب بعض الدول الرائدة في مجال التنمیة 

 :المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمیھا لالستفادة منھا ومتابعة كل جدید مثل
 حیث یستعین المعلِّمون ببعض األسالیب المھنیَّة في تطویر - :الوالیات المتحدة األمریكیَّة

 :اتھم ومنھا أدائھم وتحسین مھار
 حیث یلقى االتجاه التأملي في بیئة التعلیم األمریكي دعًما كبیًرا :التأمل في التدریس

باعتباره بوابة لتحسین بیئة التعلیم وفھم مشكالتھم والوصول إلى الحلول والترقي بالتنمیة 
 . المھنیَّة للعاملین فیھا وقد وضع من ضمن المعاییر المھنیَّة

 حیث تتنوع أسالیب التدریب التي تتاح للمعلِّمین والمعلِّمات في  التدریبیَّةااللتحاق بالبرامج 
أمریكا لتشمل الجوانب النظریَّة والعملیَّة مثل حلقات النقاش والمحاضرات والمؤتمرات 
التربویَّة والتدریب المیداني والعروض العملیَّة والبعثات التدریبیَّة لالطالع على التجارب 

  ).٣٣٦ ص، م٢٠٠٩حاوي وحسین، ض(العالمیَّة 
 حیث یمثل المعلِّم المستشار أحد األسالیب التطویریَّة في بعض المدارس : الزمالءةاستشار

 المعلِّم المستشار ومن خاللھا یقوم أواألمریكیَّة عبر برامج تسمى باستشارة الزمالء 
دل األفكار  لزمالئھم عن طریق تباواإلرشادالمعلِّمون ذوو الخبرة بتقدیم النصح 

 وتطبق المدارس العامة في ألبا كركي اكبر مدن ، )٧٠ھـ، ص١٤٣١العلیان، (والمھارات 
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والیة نیو مكسیكو برنامج لمساعدة األقران لدعم المعلِّمین ومساعدتھم في تحسین أدائھم 
عبر ما یسمى بالمعلِّم المستشار الذي یقدم الدعم المھني لزمالئھ غبر زیارتھم وتقدیم 

ذیَّة الراجعة لھم وتقویم خططھم التطویریَّة، ویستفید من ھذا جمیع المعلِّمین التغ
Albuquerque public schools ، 2016)(. 

 یتم تطبیق البحوث اإلجرائیَّة من قبل معلِّمي الوالیات المتحدة األمریكیَّة البحث اإلجرائي 
والیات واإلدارات بصورة تعاونیَّة مشتركة ضمن مبادرات تشجعھا وترعاھا بعض ال

التعلیمیَّة ویتم التركیز في البحث على حل المعلِّم لمشكالت التدریس التي تواجھھ وتطویر 
مھاراتھ في التفكیر وتحلیل أسالیبھ وممارساتھ حیث یختار المعلِّم موضوع بحثھ بنفسھ من 

 ، Z ang&other) ( .مشكلة حقیقیَّة نابعة من واقعھ المھني ویسعى إلیجاد حل لھا
2010 ، pp163-165 

 لقد تم إنشاء شبكة تدریب إلكترونیَّة للمعلِّمین على مستوى التعلیم والتدریب من بعد 
الوالیات المتحدة األمریكیَّة تحت مسمى األكادیمیَّة االفتراضیَّة لتلبیة حاجات المعلِّمین من 

، لذا )١٨٤م، ص٢٠١٥(التدریب والتنمیة المھنیَّة بالشراكة مع الجامعات المختلفة وھبة 
في والیة كالیفورنیا برامج تعلیمیَّة  University of the Pacivicتقدم جامعة باسفیك   

متنوعة للمعلِّمین عبر فصول تعلیم افتراضیَّة تسھم في إثراء خبراتھم المھنیَّة وتطویر 
لحدیثة مھاراتھم بما یتناسب مع ظروفھم الوظیفیَّة ویناقشون استخدام االستراتیجیات ا

ویطرحون مشكالتھم التعلیمیَّة ومتطلباتھم للتنمیة المھنیَّة ویتفاعلون مع المدربین عبر 
وتقدم جامعة فرامینجھام  Pacivic ،2015)  . ( University of thالبرید اإللكتروني 

في والیة ماساتشوستس مجموعة من برامج التعلیم والتدریب عن بعد للمعلِّمین في كل 
 باإلضافة إلى تقدیم دورات وبرامج خاصة بالمعلِّمین في فصل الصیف یتم فصل دراسي،

 نقطة تنمیة مھنیَّة عن كل برنامج یلتحق بھ ٥، ٢٢طرحھا بأسعار رمزیَّة مع احتساب 
  .المعلِّم عن بعد 

(Framingham State University ،2015 )    
  :اتیَّة التي یمارسھا المعلِّمون من أبرزھا تتنوع ممارسات التنمیة المھنیَّة الذ- :    في بریطانیا

 من خالل معھد التربیة بجامعة لندن وبعض الجامعات :االلتحاق بالبرامج التدریبیَّة
البریطانیَّة حیث یتیح معھد التربیة للمعلِّمین فرص االلتحاق ببرامج تدریبیَّة قصیرة 

 ویوفر برامج الدِّراَسة الذاتیَّة تتناسب مع أوقات عمل المعلِّمین بعد انتھاء الیوم الدراسي
للمعلِّمین یتم تقییمھا بصورة ختامیَّة، ویقدم برامج تدریبیَّة طویلة المدى لمدة عام أو الدوام 
الجزئي لمدة عامین وفیھا یتدرب المعلِّم على األداء التعلیمي وطرائق التدریس ویصبح 

المعلِّمین الخبراء واالستفادة منھم في المعلِّم الملتحق عضًوا في إحدى المدارس لتأمل أداء 
 ، 2014 [IOE] (                                                      .التقویم الذاتي ألداء المعلِّم

London  (Institute of Education ، University of  
  المھنیَّة  تقدیم برامج التنمیة إلىتم تصمیم شبكة قومیَّة للتدریب اإللكتروني تھدف

المستدامة للمعلِّمین في مجال مھنة التدریس، وتقدم ھذه الشبكة ما یقرب من ستة مالیین 
 ). ٢٤، ص ٢٠٠٦زیتون، (برنامج تدریبي إلكتروني بمعدل عشرة برامج لكل معلِّم سنویا 

 فریق في سبیل تشجیع المعلِّم على إجراء البحوث اإلجرائیَّة تم تأسیس ال :البحوث اإلجرائیَّة
الوطني ألبحاث المعلِّم وھو عبارة من المعلِّمین والخبراء یقدمون الدعم المھني لمعلِّمي 
المراحل المختلفة وتشجیعھم على ممارسة البحوث اإلجرائیَّة ویمدون وزارة التعلیم بنتائج 

 . البحوث وتوصیاتھا لإلفادة منھا في تطویر التعلیم
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(  the national teacher research panel. [NTRP] ،2010)           
 ات ومعاھد التعلیم  یلتحق معلِّمو بریطانیا بما ُتتیحھ الجامعااللتحاق ببرامج الدراسات العلیا

 برنامج أبرزھاسات العلیا لتطویر أدائھم المھني وصقل خبراتھم ومن امن برامج الدر
 The Masters in Teaching andالماجستیر المخصص للمعلِّمین في التدریس والتعلُّم 

learning (MTL) اكتساب المعلومات والمھارات التي یحتاجون  لمساعدة المعلِّمین على
إلیھا وتشمل الجمع بین التعلیم األكادیمي والتعلیم المبني على التطبیق والممارسة وتتسم 

 (2012بالمرونة وإمكانیَّة تطویعھ لیتناسب مع االحتیاجات المھنیَّة لكل معلِّم، 
Department for education(  ویقدم معھد التربیة في جامعة لندن للمعلِّمین 

برامج لمرحلة الدكتوراه في مواضیع التربیة ) ٩(برنامج لمرحلة الماجستیر و)٥٠(
والعلوم االجتماعیَّة والتي تتیح للمعلِّمین الملتحقین بھا فرصة تطویر مھاراتھم التدریسیَّة 

وتوفر لھم المرونة في اختیار التخصص الذي یمیل إلى دراستھ وخبراتھم التربویَّة 
(Institute of Education ، University of London[IOE] ، 2014)  

 وتعني استعانة المعلِّم بزمالئھ من أجل تقدیم الدعم االستفادة من التوأمة اإللكترونیَّة 
حاتھم ورؤاھم التطویریَّة ومن المھني ومساعدتھ في تقویم أدائھ المھني واإلفادة من مقتر

خالل التوأمة یرتبط المعلِّمون بعضھم ببعض ربًطا منھجیا بحیث یستفید كل منھم من 
اآلخر في مجاالت التخطیط والتدریس والتقویم والتدریب بحیث یقوم كل زمیل بزیارة 

 بزمیلة زمیلھ ومشاھدة أدائھ الصفي وكتابة تقریر عن نوع ومستوى األداء ومن ثم یجتمع
، ١٤٣٠الحر، (لتتم مناقشة المشاھدة الصفیَّة لھ وتحدید جوانب القوة والضعف في أدائھ 

 ورغبة في جعل التوأمة المھنیَّة تتضمن نقل الخبرات والتجارب الدولیَّة بین ، )١١ص
المعلِّمین فقد تم إنشاء مشروع التوأمة اإللكترونیَّة الذي یرعاه مجلس الثقافة البریطاني 

لتعاون مع وزارة التعلیم البریطانیَّة بھدف تشجیع التنمیة المھنیَّة للمعلِّمین في بریطانیا با
دولة ٣٣ودعم الشراكة التعلیمیَّة بین مدارس المملكة المتحدة والمدارس األوروبیَّة في 

معلِّم ویتضمن المشروع مجتمع تعلم مھني إلكتروني )٢٥٠(ویلتحق بالمشروع اكثر من 
مي أوروبا وبریطانیا ضمن شبكة إلكترونیَّة مجانیَّة تتیح للمعلِّمین الحصول على یضم معلِّ

تنمیة مھنیَّة عالیة الجودة وتدعم التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة وتوفیر ورش عمل تدریبیَّة للمعلِّمین 
British Council ، 2015).( 

انیَّة في أمریكا طوال العام التي تقدم مما سبق تستنتج الباحثة تنوع وسائل التنمیة المھنیَّة المج
مباشرة أو من خالل اإلنترنت إال أنھا تركز بشكل أو بآخر على التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة التي ترتبط 
بدافعیَّة المعلِّم للنمو المھني ومدى التزامھ بالتنمیة المھنیَّة المستمرة، وفي بریطانیا یتجلى االھتمام 

في تكاتف الجھود لتوفیر فرص تطویریَّة متعددة داخل المدارس والتشجیع على التنمیة بالتنمیة المھنیَّة 
المھنیَّة الذاتیَّة من خالل برامج الدراسات العلیا وبرامج التدریب والتعلیم عن بعد وتشجیع المعلِّمین 

 . على إجراء البحوث اإلجرائیَّة
، لذاتیَّة للمعلِّمین والمعلِّماتتنمیة المھنیَّة ابعد اإلطالع على بعض التجارب الدولیَّة في مجال ال

  :یمكن لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة االستفادة من ھذه التجارب على النحو التالي

  تنمیة المجال المعرفي والمجال الثقافي من خالل االطالع على الممارسات المھنیَّة الذاتیَّة
  . لى التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمللمعلِّمین في تجارب بعض الدول التي تركز ع

  العمل الجاد على تفعیل الممارسات المھنیَّة الذاتیَّة التي وردت في تجارب تلك الدول ومحاكاتھا
في للنھوض بالمستوى المھني لھا مما ینعكس على مستوى طالباتھا وعلى العملیَّة التعلیمیَّة 

 .بأكملھا
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 نمیة المھنیَّة ھي العنصر األول في تحقیق التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمة تعد الدافعیَّة الذاتیَّة للت
  . والذي یكفل لھا استمراریَّة تحسین ممارساتھا المھنیَّة

  أھمیَّة التخطیط في نجاح التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمة مما یؤكد على ضرورة إعداد معلِّمة
السنویَّة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة والتي تحدد أھدافھا ومتطلباتھا المرحلة االبتدائیَّة لخطتھا 

  . واحتیاجاتھا المھنیَّة
  ا للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة وتحسین ممارسات التدریس للمعلِّمة، ممایعد التأمل المھني مدخًلا أساسی

 .تھ والتدریب على تنفیذهیؤكد على أھمیَّة رفع وعي معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بھ وبأدوا
  تمثل البحوث اإلجرائیَّة أحد األسالیب المھمة في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، ولذا فإن المعلِّمین في

أمریكا وبریطانیا یلقون التشجیع والدعم الكافي لتنفیذ بحوثھم اإلجرائیَّة وتوظیفھا في تحسین 
مة المرحلة االبتدائیَّة لتطویر مھاراتھا البحثیَّة  المھني مما یشیر ألھمیَّة مبادرة معلِّاألداء

  . وتوظیفھا في حل المشكالت التربویَّة المتعددة
  تعد البرامج التدریبیَّة للمعلِّمین أحد أكثر األسالیب استخداًما في التجارب السابقة حیث یتم

مما یؤكد أنھ على معلِّمة تقدیمھا للمعلِّمین بصور متعددة تتالءم مع احتیاجاتھم وظروفھم المھنیَّة 
اھم في نموھا المھني وإكسابھا المرحلة االبتدائیَّة االلتحاق بالدورات التدریبیَّة المتعددة التي تس

  .ت التعلُّم الذاتيراامھ
  أھمیَّة توظیف معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة للتقنیَّة في اإلفادة من الشبكات اإللكترونیَّة والوسائط

  .تربویَّة الحدیثة وااللتحاق بالدورات التدریبیَّة والبرامج على شبكة اإلنترنتوالبرمجیات ال
  اأھمیَّة استفادة معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة من خبرات زمیالتھا المعلِّمات في تنمیتھا لذاتھا مھنی

 وباألخص الخبیرات منھن فیما یحقق تداول االفكار وانتقال الخبرات بینھن وأن تخصص لھا
جزًءا من الیوم الدراسي لتتفاعل مع زمیالتھا، لكي تتعلم وتنمى نفسھا یطلق علیَّة التنمیة المھنیَّة 
الیومیَّة للمعلِّم حیث یظھر من عرض تجارب الخبرتین األمریكیَّة والبریطانیَّة مدى شمول كثیر 

تھ وتطویر أدائھ ومن أبرز من أسالیب التنمیة المھنیَّة الستعانة المعلِّم بزمالئھ في تقویم ممارسا
  . مالحظة األقران، وتوأمة المعلِّمین واستشارة الزمالء، ومجتمعات التعلُّم المھنیَّة: تلك األسالیب

  أھمیَّة التحاق معلِّمة المرحلة االبتدائیة ببرامج الدراسات العلیا واالبتعاث الخارجي للمعلِّمین
 االفتراضیَّة في التعلیم عن بعد في التنمیة المھنیَّة واالستفادة من الجامعات المفتوحة والجامعات

  .مما یعینھا على رفع كفاءتھا المھنیَّة
  أھمیَّة إطالع معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة على مواقع وزارت التعلیم والمواقع الخاصة بتطویر

بلد من البالد في كل  والمھارات الخبرات لتبادل مع المعلِّمین المعلِّمین والعمل على التواصل
 التعلیمیَّة في جمیع التخصصات والمجاالت ومتابعة المستجدات التربویَّة أنظمتھاالمتطورة في 

وأخر االستراتیجیات التدریسیَّة وطرائق التدریس، وتعمل على تطبیقھا وتفعیلھا وتجریبھا في 
ھات والمؤسسات المیدان بمبادرة شخصیَّة وجھد ذاتي دون انتظار البرامج التي تطرحھا الج

 .الرسمیَّة للتنمیة المھنیَّة للمعلِّم والتي قد ال تلبي حاجاتھا المھنیَّة الفعلیَّة 
بعد اطالع معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة على تجارب الدول السابقة یمكن أن یتحقق لدیھا الوعي 

لھا قادرة على مقارنة ممارساتھا الكامل بالدور الكبیر للمعلِّم في النھوض باألنظمة التعلیمیَّة، مما یجع
المھنیَّة الذاتیَّة بالممارسات المھنیَّة للمعلِّمین في تلك الدول، ویزید لدیھا الدافعیَّة الذاتیَّة لإلنجاز والعمل 

  . بالمسؤولیَّة المھنیَّة تجاه مھنتھا واإلحساسعلى تحسین ممارساتھا المھنیَّة 
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  :وإجراءاتھا الدِّراَسة منھجیَّة
 استخدمت الدِّراَسة الحالیَّة المنھج الوصفي المسحي، وھو ما یعرفھ عبیدات، وعبد :ج الدِّراَسةمنھ

المنھج الذي یعتمد على دراسة الواقع أو الظاھرة كما :" بأنھ) ٢٠٣ھـ، ص١٤٢٢(الحق، وعدس 
  ".یا توجد في الواقع، ویھتم بوصفھا وصًفا دقیًقا ویعبر عنھا تعبیًرا كیفیا أو تعبیًرا كم

معلِّمة من معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة ) ١٣٧٢٥(تّكون مجتمع الدِّراَسة من : مجتمع الدِّراَسة
، حسب آخر إحصائیَّة لوحدة )ھـ١٤٣٨ - ھـ١٤٣٧(الریاض، للفصل الدراسي األول للعام الجامعي

  .اإلحصاء بوزارة التعلِّیم
ة ممثلة من معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة لمدینة الریاض، مكونة تم اختیار عینة عشوائیَّ :عینة الدِّراَسة

من مجتمع الدِّراَسة، وقد كانت االستبانة إلكترونیَّة ولذلك ال )  ٪٥(معلِّمة، بلغ نسبتھا ) ٣٧٥(من 
 .یوجد مفقود أو غیر مكتمل من االستبانات

حالیَّة؛ لمناسبتھا لتحقیق أھداف الدِّراَسة استخدمت الباحثة أداة االستبانة للدراسة ال :أداة الدِّراَسة
واإلجابة عن أسئلتھا، وتم بناء أداة الدِّراَسة بالرجوع إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات 

یتناول : العالقة بموضوع الدِّراَسة، وتكونت االستبانة في صورتھا األولیَّة من جزأین، الجزء األول
) ٣٩(على :ثانيواحتوى الجزء ال) ل العلمي، عدد سنوات الخبرة، التخصصالمؤھ( البیانات األولیَّة

  .عبارة

 :صدق أداة الدِّراَسة
معوِّقات التنمیة المھنیَّة ( بعد االنتھاء من بناء أداة الدِّراَسة :الدِّراَسة ألداة الظاھري الصدق: أوًال

 من المحكمین المتخصصین في أصول ، تم عرضھا على عدد)الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة
بین محّكًما ومحّكمة، وذلك إلبداء الرأي ) ١٠(التربیة والتعلیم العالي في الجامعات، وبلغ عددھم 

  :حول

 مدى وضوح صیاغة عبارات االستبانة ومناسبتھا.  

 مدى أھمیَّة عبارات االستبانة.    

 عالقة عبارات االستبانة بالمحاور التي تندرج تحتھا.  
ء على التعدیالت واالقتراحات التي أبداھا المحكمون، قامت الباحثة بإجراء التعدیالت وبنا

عبارات من ) ٣(عبارات من المحور األول و) ٦(الالزمة التي اتفق علیھا غالبیَّة المحكمین تم حذف 
عبارات للمحور الثالث باإلضافة إلى تعدیل صیاغة بعض العبارات  ) ٦(المحور الثاني وإضافة 

  ).الماجستیر والدكتوراه (وتعدیل البیانات األولیة بحذف فقرتین من المؤھل العلمي ) ٣(ملحق رقم 
  :صدق االتساق الداخلي ألداة الدِّراَسة: ثانیًا

بعد التأكد من الصدق الظاھري الستبانة معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة الخاصة بھذه الدِّراَسة 
معلِّمة من معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة ) ١٧(میدانیا على عینة استطالعیَّة قوامھا قامت الباحثة بتطبیقھا 

وعلى بیانات العینة، ثم حساب معامل االرتباط بیرسون لمعرفة صدق االتساق الداخلي لالستبانة، 
محور حیث تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلیَّة لل

  - :الذي تنتمي إلیھ العبارة وذلك على النحو الذي توضحھ الجداول اآلتیة
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  واقع التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة: المحور األول
  معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلیَّة للمحور الذي تنتمي إلیھ) ١(جدول 

 مل االرتباطمعا العبارة م

 **٠٫٧١٥ .أوّظف ملف إنجازي المھني كأداة لتشخیص أدائي المھني عبر الزمن ١
 **٠٫٨٢٦ .أبذل جھدي في تأمل ممارساتي المھنیَّة للوصول إلى تنمیة مھنیَّة فعالة ٢

أحرص على قراءة ما ینمیني مھنیا مثل  ٣
 **٠٫٨٢٣ ).المراجع علمیَّة/المجالت/الدوریات/الكتب(

 **٠٫٧٢٥ .أنمي مھارة الكتابة لدي في المجال التربوي والعلمي ٤

أبحث عن فرص االلتحاق في برامج الدبلوم والدراسات العلیا الستكمال  ٥
 **٠٫٧١٦ .تنمیتي المھنیَّة والعلمیَّة

 **٠٫٦٧٢ .ألتحق ببرامج التعلیم والتدریب عن بعد من خالل شبكة اإلنترنت ٦

 **٠٫٧٩٤ .ریبیَّة المتاحةألتحق بالبرامج التد ٧

مجتمعات التعلُّم /الشبكات المھنیَّة/الحوار المھنیَّة/حلقات النقاش(أشارك في  ٨
 **٠٫٧٢٥ .لتبادل الخبرات التربویَّة) المھنیَّة

لتطویر ) برامج التواصل االجتماعي/المواقع التربویَّة/اإلنترنت(أستخدم  ٩
 **٠٫٨٢٩ ذاتي مھنًیا

 **٠٫٧٩٠ .بة التدریبیَّة الذاتیَّة لتطویر مھاراتي التدریسیَّةأستخدم الحقی ١٠

  ٠، ٠١دالة عند  (**) 
، )٠، ٠١(أن جمیع معامالت االرتباط دالة إحصائیا عند مستوى ) ١(یتضح من الجدول رقم 

  .مما یشیر إلى االتساق الداخلي بین فقرات المحور والدرجة الكلیَّة للمحور
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  قات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة معوِّ: المحور الثاني
  معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلیَّة للمحور الذي تنتمي إلیھ) ٢(جدول 

 معامل االرتباط العبارة م

 **٠٫٢٠٩ .ارتفاع التكالیف المالیَّة لبعض البرامج التدریبیَّة ١

ارات التعلُّم الذاتي ومھارات الحاسب اآللي یمنعني من تنمیة ضعف مھ ٢
 **٠٫٢٥٧ .نفسي ذاتًیا

 **٠٫٣٦٦ . األسریَّة تحد من التحاقي ببرامج التنمیة المھنیَّة الذاتیَّةاألعباءكثرة  ٣
 **٠٫٤٦٧ .صعوبة تصفح المواقع األجنبیَّة التربویَّة بسبب عانق اللغة ٤

 **٠٫٤١٨ .ي للمعلِّمةزیادة النصاب التدریس ٥

 **٠٫٥١٠ . الموجودة في غرفة مصادر التعلُّم بالمدرسةاإلمكاناتضعف  ٦

 **٠٫٤٨٧ .إلزام المعلِّمة بطریقة في التدریس ال تفضلھا ٧

 **٠٫٤٤٧ .ضعف الحوافز المادیَّة للمعلِّمات المتمیزات ٨

 **٠٫٥٩٢ .إدارة المدرسة ال تعدل بین المعلِّمات ٩

 في التدریس یقلل من واإلبداعرة السلبیَّة لبعض اإلدارات للتجدید النظ ١٠
 **٠٫٥١٥ .دافعیَّة المعلِّمة للتنمیة الذاتیَّة

  ٠، ٠١دالة عند (**)  
، )٠، ٠١(أن جمیع معامالت االرتباط دالة إحصائیا عند مستوى ) ٢(یتضح من الجدول رقم 

  .ور والدرجة الكلیَّة للمحورمما یشیر إلى االتساق الداخلي بین فقرات المح
  مقترحات تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة : المحور الثالث

  .معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلیَّة للمحور الذي تنتمي إلیھ) ٣(جدول 

 معامل االرتباط العبارة م

اضحة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة والعمل بكل جد على وضع رؤیة وأھداف و ١
 **٠٫٥٢٥ .تحقیقھا

 **٠٫٥٧٨ .االلتحاق بأحد برامج الدراسات العلیا ٢

المشاركة في الدورات التدریبیَّة في المجال التخصصي والتربوي واقعیا  ٣
 **٠٫٦٠٤ .والكترونیا

 **٠٫٥٧٧ .تربويإجراء البحوث العلمیَّة في المجال التخصصي وال ٤

 **٠٫٦١٦استخدام أدوات متنوعة لتحدید جوانب القوة والضعف في أدائي  ٥



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث        

 

548 

 معامل االرتباط العبارة م

 .التدریسي

 **٠٫٥٠٦ .تبادل الخبرات والمعلومات المھنیَّة مع زمیالت المھنة واقعیا والكترونیًّا ٦

 توظیف األفكار العلمیَّة الحدیثة من نتائج وتوصیات البحوث والدراسات  ٧
 **٠٫٤٧٠ . ة في تنمیة الممارسات المھنیَّةالعلمیَّ

 **٠٫٦١٧ .الكتابة في المجالت والبحوث العلمیَّة المتخصصة ٨

 **٠٫٥٤٦ .التجریب الھادف ألفكار إبداعیَّة ذاتیَّة لدعم الممارسات المھنیَّة ٩

منح مكافآت تشجیعیَّة مادیَّة ومعنویَّة للمعلِّمة المتمیزة التي تنمي نفسھا  ١٠
 **٠٫٤٥٨ .نًیامھ

 **٠٫٤٢٢ .تقلیص النصاب الرسمي للمعلِّمة التي تنمي نفسھا مھنًیا ١١

 **٠٫٥٥٤ .ربط أنشطة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة بالعالوة السنویَّة والتدرج الوظیفي ١٢

 وبرامجھن أنشطتھنمنح المعلِّمات الحریَّة واالستقاللیَّة لممارسة  ١٣
 **٠٫٤٨٤ .یس الحدیثةالتدریبیَّة وطرق التدر

العمل على نشر ثقافة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة وأسالیب التعلُّم الذاتي بین  ١٤
 **٠٫٥٤٩ .المعلِّمات

توفیر مصادر تعلم دائمة ومتطورة مثل الحاسب اآللي والكتب والمجالت  ١٥
 **٠٫٣٦١ .العلمیَّة وبرامج تعلیمیَّة مناسبة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة

  ٠، ٠١دالة عند (**) 
، )٠، ٠١(أن جمیع معامالت االرتباط دالة إحصائیا عند مستوى ) ٣(یتضح من الجدول رقم 

  .مما یشیر إلى االتساق الداخلي بین فقرات المحور والدرجة الكلیَّة للمحور
 وجمیعھا موجبة،) ٠٫٠١(ن جمیع العبارات لمحاور االستبانة دالة عند  :یتضح من السابق

وھذا یعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي،كما یشیر إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافیة 
  .یمكن الوثوق فیھا في تطبیق الدِّراَسة الحالیَّة

  :الدِّراَسة أداة ثبات
معلِّمة من ) ١٧(للتأكد من ثبات االستبانة، تم تطبیقھا میدانیا على عینة استطالعیَّة قوامھا 

 Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ  ثبات األداة مات المرحلة االبتدائیَّة، ثم تم حسابمعلِّ
Coefficient  یمة معامل الثبات لكل جزء من أجزاء االستبانةق) ٤(ویوضح الجدول رقم.  

  
  
  
  



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث        

 

549 

  قیم معامالت الثبات لكل محور من محاور االستبانة) ٤(جدول 

 معامل الثبات المحور

 ٠٫٩١٧ مھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّةواقع التنمیة ال

 ٠٫٨٧٨ معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة

 ٠٫٨٩٥ مقترحات تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة

 ٠٫٨١٧ كامل االستبانة

أن قیم معامالت الثبات مرتفعة مما یدل على أن االستبیان یتمتع ) ٤(یتضح من الجدول رقم 
  .بدرجة عالیة من الثبات ویمكن االعتماد علیھ في التطبیق المیداني للدراسة

بعد أن قامت الباحثة بالتأكد من ثبات المقیاس ومدى الصدق الظاھري والداخلي لھ وإجراء 
  : نة بصورتھا النھائیَّة حیث أصبحت بالشكل التاليالتعدیالت الالزمة وفق ذلك تمت صیاغة االستبا

 المؤھل العلمي، نوع المؤھل :( یتناول البیانات األولیَّة الخاصة بعینة الدِّراَسة، مثل: الجزء األول
  )العلمي، عدد سنوات الخدمة التعلیمیَّة، التخصص

 فقرة مقسمة على ثالثة محاور، كما یلي) ٣٥(ویتكون من : الجزء الثاني 
ویتكون من واقع التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة : لمحور األولا - 

  ..فقرات) ١٠(الریاض ویتكون من 
ویتكون من معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة : المحور الثاني - 

  .فقرات) ١٠(الریاض ویتكون من 
ویتكون من مقترحات تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة : محور الثالثال - 

 .فقرة) ١٥(بمدینة الریاض ویتكون من 
، (Closed Questionnaire)وقد اعتمدت الباحثة في إعداد المحاور على الشكل المغلق 

ملحق رقم (جابة وفق مقیاس لیكرت الخماسي الذي یحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال، وكانت اإل
٣.(  

 موافق بشدة  غیر موافق  موافق إلى حد ما موافق موافق بشدة 
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  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما اإلطار المفاھیمي للتنمیة : تمت اإلجابة عن السؤال الفرعي األول الذي نص على ما یلي

  .المھنیة للمعلمة؟ من خالل اإلطار النظري للدراسة
ما واقع التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة من وجھة : السؤال الفرعي الثاني

  نظرھنَّ؟
لإلجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرارات، والنسب المئویَّة، والمتوسطات 

ة على عبارات محور واقع التنمیة الحسابیَّة، واالنحرافات المعیاریَّة، إلجابات أفراد عینة الدِّراَس
المھنیَّة الذاتیَّة، كما تمَّ ترتیب ھذه العبارات حسب المتوسط الحسابي لكلٍّ منھا، وذلك كما یتضح من 

   :خالل الجدول اآلتي
التكرارات، والنسب المئویَّة، والمتوسطات الحسابیَّة، واالنحرافات المعیاریَّة، والترتیب ) ٥(جدول 

  واقع التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة: اد عینة الدِّراَسة على عبارات محورإلجابات أفر

 درجة الموافقة

  موافق العبارة م
موافق  بشدة

  موافق
 إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

  غیر
 موافق 

 بشدة

االنحراف المتوسط
الترتیب المعیاري

 ٧ ١٤٨ ١٨١ ٢٧ ١٢ ك
 ألتحق بالبرامج التدریبیَّة المتاحة ٧

%١٫٩ ٣٩٫٥ ٤٨٫٣ ٧٫٢ ٣٫٢ 
١ ٠٫٧٦٤ ٢٫٧٠ 

 ٨ ١٩٩ ١٣٢ ١٤ ٢٢ ك
٣ 

أحرص على قراءة ما ینمیني مھنیا 
مثل 

المراجع /المجالت/الدوریات/الكتب(
 علمیَّة

%٢٫١ ٥٣٫١ ٣٥٫٢ ٣٫٧ ٥٫٩ 
٢ ٠٫٨٤٥ ٢٫٥٨ 

 ٠ ٣٠ ٢٧٤ ٥٣ ١٨ ك
٨ 

الحوار /حلقات النقاش(أشارك في 
مجتمعات /الشبكات المھنیَّة/المھنیَّة

لتبادل الخبرات ) مھنیَّةالتعلُّم ال
 ٠ ٨ ١٤٫١٧٣٫١ ٤٫٨% .التربویَّة

٣ ٠٫٦٢٤ ٣٫١٦ 

 ٠ ١١٣ ٢١٥ ٣٥ ١٢ ك
أنمي مھارة الكتابة لدي في المجال  ٤

 ٠ ٣٠٫١ ٥٧٫٣ ٩٫٣ ٣٫٢% .التربوي والعلمي
٤ ٠٫٧٠٩ ٢٫٨٦ 

 ١٨ ١١٧ ١٨٤ ٣٢ ٢٤ ك
ألتحق ببرامج التعلیم والتدریب عن  ٦

 ٤٫٨ ٣١٫٢ ٤٩٫١ ٨٫٥ ٦٫٤%  اإلنترنتبعد من خالل شبكة
٥ ٠٫٩٠٠ ٢٫٨١ 

 ١٠ ١٠٨ ٢٠٥ ٤٠ ١٢ ك
٩ 

المواقع /اإلنترنت(أستخدم 
) برامج التواصل االجتماعي/التربویَّة

 ٢٫٧ ٢٨٫٨ ١٠٫٧٥٤٫٧ ٣٫٢% .لتطویر ذاتي مھنًیا
٦ ٠٫٧٧٦ ٢٫٨٣ 

 ٢ ١٦ ٢١٦ ١١٧ ٢٤ ك
٥ 

أبحث عن فرص االلتحاق في برامج 
لوم والدراسات العلیا الستكمال الدب

 ٠٫٥ ٤٫٣ ٣١٫٢٥٧٫٦ ٦٫٤% تنمیتي المھنیَّة والعلمیَّة
٧ ٠٫٦٩٦ ٣٫٣٩ 

 ٨ ٤١ ٢٤٥ ٦٠ ٢١ ك
أوظِّف ملف إنجازي المھني كأداة  ١

 ٢٫١ ١٠٫٩ ٦٥٫٣ ١٦ ٥٫٦% .لتشخیص أدائي المھني عبر الزمن
٨ ٠٫٧٥٢ ٣٫١٢ 
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 درجة الموافقة

  موافق العبارة م
موافق  بشدة

  موافق
 إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

  غیر
 موافق 

 بشدة

االنحراف المتوسط
الترتیب المعیاري

حقیبة التدریبیَّة الذاتیَّة أستخدم ال١٠ ١٥ ١٣١ ١٥٤ ٥٧ ١٨ ك
 ٤ ٣٤٫٩ ١٥٫٢٤١٫١ ٤٫٨% لتطویر مھاراتي التدریسیَّة

٩ ٠٫٩٠٧ ٢٫٨٢ 

 ٤ ١٨٥ ١٤٨ ٢٩ ٩ ك
٢ 

أبذل جھدي في تأمل ممارساتي 
المھنیَّة للوصول إلى تنمیة مھنیَّة 

 ١٫١ ٤٩٫٣ ٣٩٫٥ ٧٫٧ ٢٫٤% فعالة
١٠ ٠٫٧٤٨ ٢٫٦١ 

 ٠٫٥٧٨= ، االنحراف المعیاري العام ٢٫٨٨= سط الحسابي العام المتو

أن محور واقع التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بمدینة ) ٥(یتضح من الجدول 
  :عبارات، حیث) ١٠(الریاض یتضمن 

موافق إلى ( فئة ، وینتمي ھذا المتوسط إلى)٥(، من أصل )٢، ٨٨(بلغ المتوسط الحسابي العام  - ١
، وھي متوسطات )٢، ٥٨ إلى ٣، ٣٩(، تراوحت جمیع العبارات في ھذا المحور بین )حدٍّ ما

موافق (تتراوح بین الفئتین الثالثة والثانیة من فئات المقیاس الخماسي، والتي تشیر إلى خیارات 
یدلُّ على أن ھناك وھذا ) ٠٫٥٧٨(، كما بلغ االنحراف المعیاري العام )غیر موافق/ إلى حدٍّ ما

النتیجة العامة   وھذه، واقع التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّةعلىموافقة محدودة 
 من الفردي التطویر المھني أنشطة محدودیَّة أظھرت التي )م ٢٠٠٤( كامل نتیجة مع تتفق للمحور

من المعلِّمات یرین أن %) ٦٦(رى أن ، إذ ت)ھـ١٤٢٩(المعلِّمین، ونتائج دراسة قستي  قبل
أن  أظھرت التي) ھـ١٤٣١(ودراسة العلیان ) إلى حدٍّ ما(التطویر المھني الذاتي یماَرس 

ودراسة الحامد ) ھـ١٤٣٥(ممارسات التطویر المھني الذاتي متوفرة إلى حدٍّ ما ودراسة الفھید 
ة المھنیَّة الذاتیَّة وممارسة التي أظھرت أن درجة ممارسة مدیرة المدرسة للتنمی) ھـ١٤٣٦(

أن  أظھرت التي )ھـ١٤٣٧(القیادات التربویَّة للبرامج غیر الرسمیَّة متوسطة، ودراسة الجھیمان 
  .ممارسة معلِّمات الروضة ألسالیب والتطویر المھني الذاتي جاءت بدرجة متوسطة

موافق إلى حد (لیا بدرجة والتي تم ترتیبھا تناز) ٧، ٣، ٨، ٤، ٦، ٩، ٥، ١، ١٠(جاءت العبارات  - ٢
وھذه المتوسطات تقع بالفئة )٣٫٣٩ إلى ٢٫٦١(حیث تتراوح المتوسطات الحسابیَّة لھم بین  ) ما

 ).٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١(الثالثة من فئات المقیاس الخماسي والتي تتراوح بین 
  :وفیما یتعلق بالعبارات األعلى رتبة في المحور فبیانھا كما یلي

  بالمرتبة األولى بمتوسط " ألتحق بالبرامج التدریبیَّة المتاحة: "وھي) ٧(جاءت العبارة رقم
، وھذا یدل على أن ھناك موافقة إلى حدٍّ ما بین )٠٫٦٩٦(وانحراف معیاري ) ٣٫٣٩(حسابي 

معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على االلتحاق بالدورات التدریبیَّة، وتفسر ھذه النتیجة بأن المعلِّمة 
دورات التدریبیَّة اإلجباریَّة التابعة للجھات الرسمیَّة المرتبطة بتطویر المناھج وطرائق تلتحق بال

التدریس، وإستراتیجیات التدریس التي تقام في مراكز التدریب التربوي أو في المدرسة، وھذه 
أظھرت أن من أسالیب التطویر المھني  التي) ھـ١٤٣١(النتیجة تتفق مع نتائج دراسة العلیان 

أن ) م٢٠١١(لذاتي المماَرسة ھي الدورات التدریبیَّة في مراكز التدریب التربوي ودراسة شقفة ا
، ٢٠١٦(درجة مشاركة المعلِّمات في الدورات التدریبیَّة كانت كبیرة ودِّراسة تاجامو 

Taajamo (ا، وتختلف  أظھرت التيأن المعلِّمین اعتمدوا على الدورات لتطویر أنفسھم مھنی
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التي أشارت إلى قلة التحاق معلِّمات محو األمیَّة للدورات ) ھـ١٤٣٤(اسة الحمیضان مع در
  .التدریبیَّة لعدم معرفتھنَّ بھا

  ا مثل : "وھي) ٣(جاءت العبارة رقمأحرص على قراءة ما ینمیني مھنی
) ٣٫١٦(في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي )" المراجع علمیَّة/المجالت/الدوریات/الكتب(
، وھذا یدل على أن ھناك موافقة إلى حدٍّ ما بین معلِّمات المرحلة )٠٫٦٢٤(انحراف معیاريو

االبتدائیَّة على ممارسة القراءة المھنیَّة، مما یشیر إلى أن معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة تھتم بالتنمیة 
 تواإلصدارارات المھنیَّة الذاتیَّة، من خالل القراءة واالطالع على الكتب والدوریات والنش

التربویَّة، وتفسیر ذلك أن المعلِّمة تقرأ النشرات التي ترد إلیھا من اإلدارة المدرسیَّة ومراكز 
اإلشراف، وألن القراءة وسیلة سھلة یسھل اعتماد المعلِّمات علیھا للتعرُّف على المزید من 

ع القراءة اإللكترونیَّة، الخبرات والتجارب، باإلضافة إلى سھولة تداول الكتب والنشرات، وشیو
التي أشارت إلى أن أنشطة النمو المھني ) م٢٠٠٤(دراسة كامل  وھذه النتیجة تتفق مع نتیجة

الذاتي للمعلِّمین التي تمارس أحیاًنا قاصرة على قراءة كتب في التخصص، مع دراسة العلیان 
) ھـ١٤٣٥(ودراسة الفھیدأن من أسالیب التطویر الذاتي اإلطالع على دلیل المعلِّم ) ھـ١٤٣١(

التي أظھرت أن أكثر األسالیب للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدى المدیرة استخداما ھو اإلطالع على 
التي أشارت إلى ) ھـ١٤٣٤(وھذه النتیجة تختلف مع دراسة الحمیضان ، الدوریات اإلداریَّة

بب في االختالف في النتائج یعود ضعف ممارسة معلِّمات محو األمیَّة للقراءة المھنیَّة، ولعل الس
  .إلى أفراد عینة الدِّراَسة

  الشبكات /الحوار المھنیَّة/حلقات النقاش(أشارك في : "وھي) ٨( جاءت العبارة رقم
في المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي " لتبادل الخبرات التربویَّة) مجتمعات التعلُّم المھنیَّة/المھنیَّة

، وھذا یدل على أن ھناك موافقة إلى حدٍّ ما بین معلِّمات )٠٫٧٥٢(وانحراف معیاري ) ٣٫١٢(
المرحلة االبتدائیَّة على المشاركة في حلقات النقاشات المھنیَّة مع زمیالتھا؛ لالستفادة من 
 المقترحات أو األفكار المتداولة بینھن في تطویر أدائھا، والتغلب على العقبات التي تواجھھا،

مات المرحلة االبتدائیَّة یجدن في حلقات النقاش المھني وسیلة مھمة لعرض وتفسیر ذلك بأن معلِّ
األفكار، وتبادل وجھات النظر حول القضایا والمشكالت التربویَّة والمھنیَّة، باإلضافة إلى 
سھولة عقد تلك النقاشات والمشاركة فیھا، وكونھا تمثل وسیلة تعاونیَّة لنقل الخبرات المھنیَّة، 

التي أظھرت تواصل القیادات التربویَّة ) ھـ١٤٣٥(جة تتفق مع نتیجة دراسة الحامد وھذه النتی
التي أشارت إلى أن ) ھـ١٤٣٧(مع زمالء المھنة للحوار والنقاش ودراسة الدھمش والشمراني 

المعلِّمین موافقون على أن مجتمعات الممارسة المھنیَّة مرغوبة لدیھم، وأن لھا تأثیًرا إیجابي في 
التي أشارت إلى عدم ) ھـ١٤٣١( الممارسات المھنیَّة لدیھم، وتختلف مع دراسة العلیان تحسین

  .توافر ممارسة المعلِّمین للمشاركة وتبادل الخبرات
  :وفیما یتعلق بالعبارات األقل رتبة في المحور فبیانھا كما یلي

  ئي المھني عبر أوّظف ملف إنجازي المھني كأداة لتشخیص أدا: "وھي) ١(جاءت العبارة رقم
، وھذا یدل على )٠٫٧٦٤(وانحراف معیاري ) ٢٫٧٠(في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي " الزمن

أن ھناك موافقة إلى حدٍّ ما بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على توظیف معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة 
ة بھا، وشھادات الدورات، لملف اإلنجاز المھني لحفظ أعمالھا وإنجازاتھا، والوثائق الخاص

ومعرفة نواحي القوة والضعف لدیھا، وتفسیر ھذه النتیجة أن معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة تعدُّ ملفَّ 
إنجاٍز مھنيٍّ خاصا بھا تحت طلب اإلدارة أو المشرفة التربویَّة، وتضع فیھ كل ما یخص الجانب 

ة، أو إكمال دراستھا، ویحفظ أعمالھا عند الحاجة المھني، ذلك یساعدھا عند الترشیح لوظیفة إداریَّ
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حول ) م٢٠١٢(إلیھا، وتعتبره وسیلة تقویم ذاتي لھا، وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة أبو مطلق 
 بین یجمع أھمیة استخدام المعلِّمات ملف اإلنجاز المھني اإللكتروني ودوره في النمو المھني، حیث

التي أكدت أن استخدام القیادات التربویَّة لملف ) ھـ١٤٣٥(راسة الحامد التعلُّم والتقویم، ود عملیتي
التي أظھرت ) ھـ١٤٣١(اإلنجاز المھني جاء بدرجة متوسطة، وتختلف مع نتائج دراسة العلیان 

  .ضعف استخدام المعلِّم لملف اإلنجاز المھني

  في "  لتطویر مھاراتي التدریسیَّةأستخدم الحقیبة التدریبیَّة الذاتیَّة: "وھي) ١٠(جاءت العبارة رقم
، وھذا یدل على أن ھناك )٠٫٧٤٨(وانحراف معیاري ) ٢٫٦١(المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي 

موافقة إلى حدٍّ ما بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على استخدام الحقیبة التدریبیَّة الذاتیَّة، وتوظیف 
اتي من خالل الحقیبة التدریبیَّة التي تحتوي على مجموعة من معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة للتدریب الذ

األنشطة والوسائل، وتفسیر ھذه النتیجة ھو أن معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة یستخدمن الحقائب 
التدریبیَّة المعدة مسبًقا، وھي متوفرة في المواقع التي تخص المعلِّمین والمواقع الرسمیَّة الحكومیَّة 

معات التي تھتم بإستراتیجیات التدریس، أو ملف اإلنجاز، ودمج التقنیَّة بالتعلیم ومواقع الجا
وغیرھا، أو تكون من إعداد مراكز التدریب التربوي، أو تعدھا المعلِّمة بنفسھا، وتتفق ھذه النتیجة 

في أثر استخدام المدربات بمراكز التدریب التربوي للحقائب ) ھـ١٤٣٦(مع دراسة القحطاني 
  .ریبیَّة في فاعلیَّة التعلُّم الذاتيالتد

  في " أبذل جھدي في تأمل ممارساتي المھنیَّة للوصول إلى تنمیة مھنیَّة فعالة) "٢(جاءت العبارة
وھذا المتوسط یقع بالفئة ) ٠٫٨٤٥(وانحراف معیاري ) ٢٫٥٨(المرتبة العاشرة بمتوسط الحسابي 

ویشیر إلى خیار غیر ) ٢٫٦٠ إلى ٢٫٨١( بین الثانیة من فئات المقیاس الخماسي والتي تتراوح
موافق، وھذا یدل على أن معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة غیر موافقات على ممارسة معلِّمة االبتدائي 
للتأمل المھني، من خالل مالحظة أدائھا، والتفكر في ممارساتھا التربویَّة، وتحلیل سلوكیاتھا 

 وتالفیھا، وتحدید المشكالت التي تواجھھا، ورصد جوانب المھنیَّة، ورصد جوانب القصور لدیھا
القوة في أدائھا وتعزیزھا، وتفسیر ھذه النتیجة بضعف ممارسة معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة للـتأمل 
المھني في أدائھن التدریسي، وكشف جوانب القوة والقصور فیھ، واعتمادھن بشكل كبیر على 

و المشرفة، قد یعود ذلك ألنھن ال یمتلكن معلومات كافیة عن التأمل التقویم الخارجي من المدیرة أ
المھني وأدواتھ وكیفیَّة توظیفھ، أو قد یعود إلى جدة المصطلح كمفھوم متداول في المجتمعات 

 بنشر ثقافة التأمل المھني إال على نطاق محدود في المسئولةالمدرسیَّة، وعدم اھتمام الجھات 
التي ) م٢٠٠٤(ة المنورة، وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة كامل بعض المناطق، كالمدین

أظھرت اقتصار أنشطة النمو المھني الذاتي على القراءة وحضور الدورات، ودِّراسة األستاذ 
التي أظھرت أن مستوى القدرة على التفكیر التأملي لدى معلِّمي العلوم الذي ظھر من ) ٢٠٠٩(

 التربویَّة للمھمات التعلیمیَّة یقـل عـن المعـدل االفتراضي، وتتفق ومع خـالل التأمـل فـي المشكالت
التي أظھرت عدم ممارسة المعلِّم للتأمل الذاتي، مع دراسة ) ھـ١٤٣١(نتائج دراسة العلیان 

التي أشارت إلى انخفاض مستوى الممارسات التأملیَّة لدى معلِّمي ) ھـ١٤٣٧(الزائدي والزھراني 
التي أظھرت أن معلِّمات الروضة ال یمارسن ) ھـ١٤٣٧(یَّة، ومع دراسة الجھیمان المدارس الثانو

 .التأمل المھني إال نادًرا
ما معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة من وجھة : السؤال الفرعي الثالث

  نظرھن؟ 
رات، والنسب المئویَّة، والمتوسطات لإلجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرا

الحسابیَّة، واالنحرافات المعیاریَّة، إلجابات أفراد عینة الدِّراَسة على عبارات محور معوِّقات التنمیة 
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المھنیَّة الذاتیَّة، كما تمَّ ترتیب ھذه العبارات حسب المتوسط الحسابي لكلٍّ منھا، وذلك كما یتضح من 
  :خالل الجدول اآلتي

التكرارات، والنسب المئویَّة، والمتوسطات الحسابیَّة، واالنحرافات المعیاریَّة، والترتیب ) ٦(جدول 
معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة : إلجابات أفراد عینة الدِّراَسة على عبارات محور

  .االبتدائیَّة

 درجة الموافقة
   م

موافق  العبارة
موافق إلى موافق بشدة

 حد ما
غیر 
 موافق

غیر موافق 
 بشدة

االنحراف المتوسط
الترتیب المعیاري

 ٣ ٣ ٢٧ ٣١٦ ٢٦ ك
صعوبة تصفح المواقع األجنبیَّة  ٤

 ٠٫٨ ٠٫٨ ٨٤٫٣٧٫٢ ٦٫٩% .التربویَّة بسبب عانق اللغة
١ ٠٫٤٩٤ ٣٫٩٦ 

 ٩ ٢١ ٢٧ ٢٨٤ ٣٤ ك
ضعف الحوافز المادیَّة للمعلِّمات  ٨

 ٢٫٤ ٥٫٦ ٧٥٫٧٧٫٢ ٩٫١% .المتمیزات
٢ ٠٫٧٦٠ ٣٫٨٣ 

 ٠ ٥ ١٠٣ ٢٥٦ ١١ ك
 .زیادة النصاب التدریسي للمعلِّمة ٥

%٠ ١٫٣ ٦٨٫٣٢٧٫٥ ٢٫٩ 
٣ ٠٫٥٣٣ ٣٫٧٣ 

 ٠ ٤ ١١ ٢٣٧ ١٢٣ ك
ضعف اإلمكانات الموجودة في  ٦

 ٠ ١٫١ ٦٣٫٢٢٫٩ ٣٢٫٨% .غرفة مصادر التعلُّم بالمدرسة
٤ ٠٫٥٦٩ ٤٫٢٨ 

 ٠ ٠ ٢١ ٢٧٢ ٨٢ ك
ارتفاع التكالیف المالیَّة لبعض  ١

 ٠ ٠ ٧٢٫٥٥٫٦ ٢١٫٩% البرامج لتدریبیَّة
٥ ٠٫٤٩٩ ٤٫١٦ 

 ٠ ٦ ٢٥ ٣٠٢ ٤٢ ك
إلزام المعلِّمة بطریقة في التدریس  ٧

 ٠ ١٫٦ ٨٠٫٥٦٫٧ ١١٫٢% .ال تفضلھا
٦ ٠٫٤٩٣ ٤٫٠١ 

 ٣ ٨ ٤٠ ٢٩٦ ٢٨ ك
إدارة المدرسة ال تعدل بین  ٩

 ٠٫٨ ٢٫١ ٧٨٫٩١٠٫٧ ٧٫٥% .المعلِّمات
٧ ٠٫٥٧٤ ٣٫٩٠ 

 ٠ ٣ ٠ ٢٨٧ ٨٥ ك
٢ 

ضعف مھارات التعلُّم الذاتي 
ومھارات الحاسب اآللي یمنعني 

 ٠ ٠٫٨ ٧٦٫٥٠ ٢٢٫٧% ..من تنمیة نفسي ذاتًیا
٨ ٠٫٤٦٤ ٤٫٢١ 

 ٠ ١٣ ٥١ ٢٩١ ٢٠ ك
١٠ 

النظرة السلبیَّة لبعض اإلدارات 
 في التدریس یقللواإلبداعللتجدید 

 ٠ ٣٫٥ ٧٧٫٦١٣٫٦ ٥٫٣% .من دافعیَّة المعلِّمة للتنمیة الذاتیَّة
٩ ٠٫٥٥٣ ٣٫٨٥ 

 ٦ ٧ ٥٨ ٢٨٦ ١٨ ك
٣ 

كثرة األعباء األسریَّة تحد من 
التحاقي ببرامج التنمیة المھنیَّة 

 ١٫٦ ١٫٩ ٧٦٫٣١٥٫٥ ٤٫٨% الذاتیَّة
١٠ ٠٫٦٢١ ٣٫٨١ 

 ٠٫٢٣٥= ، االنحراف المعیاري العام ٣٫٩٧= ام المتوسط الحسابي الع

یتضح لنا أن محور معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة ) ٦(من الجدول 
  -:عبارات، حیث) ١٠(لدى معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة یتضمن 
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) موافق بشدة /موافق( ھذا المتوسط ، وینتمي)٥(، من أصل )٣، ٩٧( بلغ المتوسط الحسابي العام  - ١
، وھي متوسطات تتراوح بین )٣، ٨١إلى ٤، ٢٨(وتراوحت جمیع العبارات في ھذا المحور بین 

موافق  /موافق(الفئتین الرابعة والخامسة من فئات المقیاس الخماسي، والتي تشیر إلى خیارات 
 على أن ھناك موافقة بدرجة وھذا یدل) ٠، ٢٣٥(، كما بلغ االنحراف المعیاري العام )بشدة

 ویدل ،معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّةمرتفعة بین أفراد الدِّراَسة على 
 ، تحد من تنمیتھن ألنفسھن مھنیا،ذلك على أن ھناك صعوبات تواجھھا معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة

لنمو المھني حیث تحققت معوِّقات ا) ھـ١٤٣٤(سة الحمیضان وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج درا
على أن ) ھـ١٤٣٧(ومع دراسة الحربي )٣، ٩٦(بلغ المتوسط الحسابي العامالذاتي بدرجة دائمة 

) ه١٤٣٥( وتختلق مع دراسة الحامد ،معوِّقات التنمیة المھنیَّة الخاصة بالمعلِّم كانت درجة عالیة
  .ربویَّة على معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة جاءت بدرجة متوسطةأن درجة موافقة القیادات الت

، ٢١(حیث تتراوح المتوسطات الحسابیَّة لھم بین ) أوافق بشدة(بدرجة ) ٤، ٨(جاءت العبارات  - ٢
وھذه المتوسطات تقع بالفئة الخامسة من فئات المقیاس الخماسي والتي تتراوح بین ) ٤، ٢٨إلى ٤
  ). ٥ إلى ٢١،٤(

حیث ) موافق(والتي تم ترتیبھا تنازلیا بدرجة ) ٥، ٦، ١، ٧، ٩، ٢، ١٠، ٣(اءت العبارات ج - ٣
وھذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من ) ١٦،٤ إلى ٣٫٧٣(تتراوح المتوسطات الحسابیَّة لھم بین 

ألعلى وفیما یتعلَّق بالعبارات ا) . ٢٠، ٤ إلى ٣، ٤١(فئات المقیاس الخماسي والتي تتراوح بین 
  :رتبة في المحور فبیانھا كما یلي

  في " صعوبة تصفح المواقع األجنبیَّة التربویَّة بسبب عائق اللغة: "وھي) ٤(جاءت العبارة رقم
، وھذا یدل على أن ھناك )٠٫٥٦٩(وانحراف معیاري ) ٤٫٢٨(المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

أن صعوبة تصفُّح المواقع التربویَّة بسبب عائق موافقة بشدة بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على 
اللغة من معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدیھن، وتفسیر ذلك ضعف معلِّمات االبتدائي في اللغات 

 واقعیا وإلكترونیا وقلة األجنبیةاألجنبیَّة وقلة التحاقھن بالدبلوم والدورات الخاصة بتنمیة اللغة 
ة العربیَّة أو المترجمة التي تطرح آخر المستجدات التربویَّة، وتساعد على التنمیة المواقع التربویَّ

المھنیَّة الذاتیَّة، وصعوبة الترجمة إلى العربیَّة، وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة الفھید 
في أن ضعف مستوى ) ھـ١٤٣٥(ودراسة الحمیضان ) ھـ١٤٣٦(ودراسة الحامد ) ھـ١٤٣٥(

  .  اللغة األجنبیَّة یعوق تصفح المواقع األجنبیَّةالمعلِّم في

  في المرتبة الثانیة " ضعف الحوافز المادیَّة للمعلِّمات المتمیزات: "وھي) ٨(جاءت العبارة رقم
، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بشدة بین )٠٫٤٦٤(وانحراف معیاري ) ٤٫٢١(بمتوسط حسابي 

 قلة الحوافز المادیَّة للمعلِّمات من معوِّقات التنمیة المھنیَّة معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على أن
الذاتیَّة، وقد یكون ناتج عن عدم تحدیث األنظمة المتعلقة بتحفیز المعلِّمة لتالفي ھذا األمر، وعدم 
اھتمام المدیرة والمشرفة التربویَّة بالمعلِّمة المتمیزة التي تسعى لتطویر أدائھا المھني، وتأخر 

ن المستوى الوظیفي، مما یقلل من الدافعیَّة لدى المعلِّمة بممارسة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، تحسی
حیث یرى المعلِّمون أن ضعف ممارساتھم ) م٢٠٠٤(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة كامل 

) ھـ١٤٣٥(أنشطة ذاتیَّة للنمو المھني ترجع إلى أنھ لیس لھ عائد مادي أو وظیفي، ودراسة الفھید 
إن قلة الحوافز یعوق مشاركة المدیرة والقائد التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة ) ھـ١٤٣٦(ودراسة الحامد 

التي أظھرت أن من الصعوبات التي تواجھ المدربات قلة الحوافز ) ھـ١٤٣٦(ودراسة القحطاني 
 . المادیَّة

  بمتوسط حسابي )الثالثة(تبة في المر" زیادة النصاب التدریسي للمعلِّمة) "٥(جاءت العبارة ،
، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بین معلِّمات المرحلة )٠٫٤٩٩(وانحراف معیاري ) ٤٫١٦(
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االبتدائیَّة على أن زیادة النصاب التدریسي للمعلِّمة من معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدیھن، 
 باستكمال نصابھا التدریسي بعیًدا عن تخصصھا وتفسیر ذلك أن معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة مطالبة

أحیاًنا، بسبب طبیعة ھذه المرحلة التي قد ال تتطلب تخصًصا دقیًقا من المعلِّمة، مما یزید من عدد 
الحصص، وتزید الواجبات والمسؤولیات علیھا داخل المدرسة، باإلضافة إلى مسؤولیاتھا 

تھا مھنیا، وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة الشخصیَّة، مما یقلل الوقت المتاح لتطویر ذا
أن كثرة األعباء التدریسیَّة من أھم معوِّقات النمو المھني الذاتي للمعلِّمات، ) ھـ١٤٣٤(الحمیضان 

التي أظھرت أن من الصعوبات التي تعیق ) ١٤٣٦(ودراسة الحامد ) ھـ١٤٣٥(ودراسة الفھید 
میة المھنیَّة الذاتیَّة كثرة األعمال اإلداریَّة، ومسؤولیات القیادة، المدیرة والقیادات التربویَّة من التن

التي أظھرت أن من معوِّقات التدریب على استخدام أسالیب التعلُّم ) ھـ١٤٣٦(ودراسة القحطاني 
  . الذاتي زیادة النصاب التدریبي للمدربة

  في " علُّم بالمدرسةضعف اإلمكانات الموجودة في غرفة مصادر الت"وھي ) ٦(جاءت العبارة
، وھذا یدل على أن ھناك )٠٫٤٩٣(وانحراف معیاري ) ٤٫٠١(المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

موافقة بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على أن ضعف اإلمكانات الموجودة في غرفة مصادر التعلُّم 
لى قلة أجھزة الحاسب اآللي، وانخفاض بالمدرسة من معوِّقات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لدیھن، یعود إ

جودة البرمجیات المستخدمة، والمشكالت التقنیَّة، وضعف البنیة التحتیَّة لإلنترنت في المدرسة، 
وإن وجدت ھذه األجھزة التقنیَّة ال یتم توظیفھا بشكل فعال في العملیَّة التعلیمیَّة؛ لعدم وجود برامج 

التي أشارت إلى أن ضعف ) ھـ١٤٣٥(تائج دراسة الحامد داعمة لھا، وتتفق ھذه النتیجة مع ن
االستفادة من سائل االتصاالت الحدیثة تعیق التنمیة المھنیَّة للقیادات التربویَّة، ودراسة القحطاني 

التي أشارت إلى أن من الصعوبات التي تواجھھا المدربات في تطبیق أسالیب التعلُّم ) ھـ١٤٣٦(
التي أشارت إلى أن ) ھـ١٤٣٧(تیَّة واالجھزة التقنیَّة ودراسة الحربي الذاتي قلة مصادر المعلوما

  . من معوِّقات التنمیة المھنیَّة ضعف التجھیزات التقنیَّة
  :وفیما یتعلق بالعبارات األقل رتبة في المحور فبیانھا كما یلي

   في " ھنیَّة الذاتیَّةكثرة األعباء األسریَّة تحد من التحاقي ببرامج التنمیة الم) "٣(جاءت الفقرة
، وھذا یدل على أن ھناك )٠٫٥٣٣(وانحراف معیاري ) ٣٫٧٣(المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي 

موافقة بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على أن كثرة األعباء األسریَّة من معوِّقات التنمیة المھنیَّة 
مة المرحلة االبتدائیَّة وعي بثقافة إدارة الوقت، الذاتیَّة لدیھن، وتفسر ھذه النتیجة بأنھ لیس لدى معلِّ

بسبب ما لدیھن من أعباء كثیرة، سواء كانت متطلبات أسریَّة، أو اجتماعیَّة، أو رعایة أطفال، 
ینعكس على الوقت المتاح لھا في تنمیة نفسھا ذاتیا، وإلزام المعلِّمة بنظام الساعات دون الحضور 

وقت المعلِّمة، خاصة إذا لم یكن لدیھا الوعي باستغالل الوقت في في الحصص المقررة، مما یھدر 
ودراسة الحمیضان ) ھـ١٤٣٥(تنمیة نفسھا مھنیا، وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة الفھید 

  .التي أشارت إلى أن كثرة األعباء األسریَّة تعیق التنمیة المھنیَّة) ھـ١٤٣٤(
التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة ُتسھم في تفعیل التي ما المقترحات : السؤال الفرعي الرابع

  االبتدائیَّة من وجھة نظرھن؟
لإلجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرارات، والنسب المئویَّة، والمتوسطات 

ر مقترحات التي الحسابیَّة، واالنحرافات المعیاریَّة، إلجابات أفراد عینة الدِّراَسة على عبارات محو
التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، كما تم ترتیب ھذه العبارات حسب المتوسط ُتسھم في التغلب على معوِّقات 

  :الحسابي لكلٍّ منھا، وذلك كما یتضح من خالل الجدول اآلتي
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ترتیب التكرارات، والنسب المئویَّة، والمتوسطات الحسابیَّة، واالنحرافات المعیاریَّة، وال) ٧(جدول 
المقترحات التي ُتسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة : إلجابات أفراد عینة الدِّراَسة على عبارات محور

  الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة

 درجة الموافقة

موافق  العبارة م
  موافق إلى  موافق بشدة

 حد ما
  غیر

  موافق

  غیر 
  موافق

 بشدة 

االنحراف  المتوسط
 الترتیب المعیاري

 ٠ ٠ ٣ ٣٣٥ ٣٧ ك
تقلیص النصاب الرسمي للمعلِّمة  ١١

 ٠ ٠ ٠٫٨ ٨٩٫٣ ٩٫٩% .التي تنمي نفسھا مھنیًّا
١ ٠٫٣١٤ ٤٫٠٩ 

 ٦ ٩ ١٩ ٣١٥ ٢٦ ك
١٠ 

منح مكافآت تشجیعیَّة مادیَّة 
ومعنویَّة للمعلِّمة المتمیزة التي 

 ١٫٦ ٢٫٤ ٥٫١ ٨٤ ٦٫٩% .تنمي نفسھا مھنیًّا
٢ ٠٫٥٩٦ ٣٫٩٢ 

 ٠ ٠ ١٢ ٣٣٢ ٣١ ك
١٣ 

منح المعلِّمات الحریَّة 
 أنشطتھنواالستقاللیَّة لممارسة 

وبرامجھن التدریبیَّة وطرق 
 ٠ ٠ ٣٫٢ ٨٨٫٥ ٨٫٣% .التدریس الحدیثة

٣ ٠٫٣٣٥ ٤٫٠٥ 

 ٣ ١٢ ٤٨ ٢٩٦ ١٦ ك
١٢ 

ربط أنشطة التنمیة المھنیَّة 
الذاتیَّة بالعالوة السنویَّة والتدرج 

 ٠٫٨ ٣٫٢ ١٢٫٨ ٧٨٫٩ ٤٫٣% الوظیفي
٤ ٠٫٥٨٤ ٣٫٨٣  

 

 ٠ ٣ ٢٢ ٣٢٥ ٢٥ ك
١٤ 

العمل على نشر ثقافة التنمیة 
المھنیَّة الذاتیَّة وأسالیب التعلُّم 

 ٠ ٠٫٨ ٥٫٩ ٨٦٫٧ ٦٫٧% .الذاتي بین المعلِّمات
٥ ٠٫٣٩٧ ٣٫٩٩ 

 ٠ ٠ ٨ ٣٢٤ ٤٣ ك
١٥ 

توفیر مصادر تعلم دائمة 
ومتطورة مثل الحاسب اآللي 

جالت العلمیَّة والكتب والم
وبرامج تعلیمیَّة مناسبة للتنمیة 

 ٠ ٠ ٢٫١ ٨٦٫٤ ١١٫٥% .المھنیَّة الذاتیَّة
٦ ٠٫٣٥٧ ٤٫٠٩ 

 ٠ ٠ ٤٠ ٣١٣ ٢٢ ك
١ 

وضع رؤیة وأھداف واضحة 
للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة والعمل 

 ٠ ٠ ١٠٫٧ ٨٣٫٥ ٥٫٩% .بكل جد على تحقیقھا
٧ ٠٫٤٠٤ ٣٫٩٥ 

 ٣ ١٢ ٤٣ ٣٠٤ ١٣ ك
٦ 

تبادل الخبرات والمعلومات 
المھنیَّة مع زمیالت المھنة 

 ٠٫٨ ٣٫٢ ١١٫٥ ٨١٫١ ٣٫٥% واقعیا وإلكترونیا
٨ ٠٫٥٦٧ ٣٫٨٣ 

 ٠ ٦ ٣٩ ٣٠٨ ٢٢ ك
٣ 

المشاركة في الدورات التدریبیَّة 
في المجال التخصصي والتربوي 

 ٠ ١٫٦ ١٠٫٤ ٨٢٫١ ٥٫٩% واقعیا وإلكترونیا
٩ ٠٫٤٧٠ ٣٫٩٢ 

 ٠ ٣ ٣ ٢١٣ ١٥٦ ك
٥ 

استخدام أدوات متنوعة لتحدید 
جوانب القوة والضعف في أدائي 

 ٠ ٠٫٨ ٠٫٨ ٥٦٫٨ ٤١٫٦% .التدریسي
١٠ ٠٫٥٥١ ٤٫٣٩ 
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 درجة الموافقة

موافق  العبارة م
  موافق إلى  موافق بشدة

 حد ما
  غیر

  موافق

  غیر 
  موافق

 بشدة 

االنحراف  المتوسط
 الترتیب المعیاري

 ٠ ٠ ٥ ٢٠٦ ١٦٤ ك
٧ 

توظیف األفكار العلمیَّة الحدیثة 
من نتائج وتوصیات البحوث 
والدراسات العلمیَّة في تنمیة 

 ٠ ٠ ١٫٣ ٥٤٫٩ ٤٣٫٧% .ةالممارسات المھنیَّ
١١ ٠٫٥٢١ ٤٫٤٢ 

 ٦ ١٨ ٧ ١٩٩ ١٤٥ ك
التجریب الھادف ألفكار إبداعیَّة  ٩

 ١٫٦ ٤٫٨ ١٫٩ ٥٣٫١ ٣٨٫٧% .ذاتیَّة لدعم الممارسات المھنیَّة
١٢ ٠٫٨٣٢ ٤٫٢٢ 

 ٠ ٠ ٦ ٢٧١ ٩٨ ك
االلتحاق بأحد برامج الدراسات  ٢

 ٠ ٠ ١٫٦ ٧٢٫٣ ٢٦٫١% العلیا
١٣ ٠٫٤٦٧ ٤٫٢٥ 

 ٠ ٠ ٠ ٢٩٥ ٨٠ ك
إجراء البحوث العلمیَّة في  ٤

 ٠ ٠ ٠ ٧٨٫٧ ٢١٫٣% .المجال التخصصي والتربوي
١٤ ٠٫٤١٠ ٤٫٢١ 

 ٠ ٠ ٠ ٣٠٩ ٦٦ ك
الكتابة في المجالت والبحوث  ٨

 ٠ ٠ ٠ ٨٢٫٤ ١٧٫٦% .العلمیَّة المتخصصة
١٥ ٠٫٣٨١ ٤٫١٨ 

 ٠٫٢٥٢= ، االنحراف المعیاري العام ٤٫٠٩= لعام المتوسط الحسابي ا

یتضح لنا أن محور مقترحات التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة ) ٧(من الجدول 
  :عبارة حیث) ١٥(االبتدائیَّة یتضمن 

موافق / موافق(، وینتمي ھذا المتوسط )٥(، من أصل )٤، ٠٩(بلغ المتوسط الحسابي العام  - ١
، وھي متوسطات )٣، ٨٣إلى ٤، ٤٢( تراوحت جمیع العبارات في ھذا المحور بین ، حیث)بشدة

تتراوح بین الفئتین الرابعة والخامسة من فئات المقیاس الخماسي والتي تشیر إلى خیارات 
وھذا یدل على أن ھناك ) ٠، ٢٥٢(، كما بلغ االنحراف المعیاري العام )موافق بشدة/ موافق(

مقترحات تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة د الدِّراَسة على موافقة كبیرة بین أفرا
االبتدائیَّة التفاق معظم عینة الدِّراَسة على أھمیَّة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة التي یمكن أن تسھم في رفع 

 حیث ،حات في بیئة العمل خاصة إذا توفرت ھذه المقتر،مستوى المعلِّمة والعملیَّة التعلیمیَّة بأكملھا
یتضح من المقترحات أن ھناك رغبة كبیرة من المعلِّمة في التنمیة المھنیَّة وإدراك دورھا اإلیجابي 

التي أظھرت أن ) ھـ١٤٣٥( وھذه النتیجة تتفق مع نتائج دراسة الفھید ،في رفع مستواھا المھني
 ومع ،المھنیَّة الذاتیَّة كانت عالیةدرجة موافقة مدیرات المدارس على محور المقترحات للتنمیة 

التي أظھرت أن درجة موافقة المدربات على محور المقترحات ) ھـ١٤٣٦(دراسة القحطاني 
  .الستخدام أسالیب التعلُّم الذاتي كانت بدرجة مرتفعة

حیث تتراوح ) أوافق بشدة(تم ترتیبھا تنازلیا بدرجة ) ١٢،١٤، ١١، ١٠، ١٣(جاءت العبارات  - ٢
وھذه المتوسطات تقع بالفئة الخامسة من فئات ) ٤٫٢١ إلى ٤٫٤٢(طات الحسابیَّة لھم بین المتوس

 ).٥إلى ٤٫٢١(المقیاس الخماسي والتي تتراوح بین 
حیث ) أوافق( تم ترتیبھا تنازلیا بدرجة ) ١٥، ١، ٦، ٣، ٥، ٧، ٩، ٢، ٤، ٨ (جاءت العبارات  - ٣

وھذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من ) ٣٫٨٣إلى  ٤٫١٨(تتراوح المتوسطات الحسابیَّة لھم بین 
 ) .٤٫٢٠ إلى ٣٫٤١(فئات المقیاس الخماسي والتي تتراوح بین 

  :وفیما یتعلق بالعبارات األعلى رتبة في المحور، فبیانھا كما یلي
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  ا : "وھي) ١١(جاءت العبارةفي المرتبة " تقلیص النصاب الرسمي للمعلِّمة التي تنمي نفسھا مھنی
، وھذا یدل على أن ھناك )٠٫٥٢١(وانحراف معیاري ) ٤٫٤٢(األولى حیث بمتوسط حسابي 

موافقة بشدة بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على أن تقلیص النصاب الرسمي للمعلِّمة التي تنمي 
، مما یتیح لھا مزیًدا نفسھا مھنیا ُیسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة

من الوقت تستفید منھ في تنمیة نفسھا مھنیا، ورفع مستوى األداء، وزیادة الدافعیَّة للعمل واإلبداع، 
التي أظھرت أن من المقترحات التي تسھم ) ھـ١٤٢٩(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة قستي 
  .واالنتدابات ماتالمعلِّ نصاب في التطویر المھني الذاتي للمعلِّمة تقلیص

  منح مكافآت تشجیعیَّة مادیَّة ومعنویَّة للمعلِّمة المتمیزة التي تنمي : "وھي) ١٠(جاءت العبارة رقم
، وھذا یدل )٠٫٥٥١(وانحراف معیاري ) ٤٫٣٩(في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي " نفسھا مھنیا 

ة على أن منح مكافآت تشجیعیَّة مادیَّة على أن ھناك موافقة بشدة بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّ
ومعنویَّة للمعلِّمة المتمیزة ُیسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة، وینشئ 
الدافعیَّة لدیھا في تنمیة نفسھا مھنیا، فالتعزیز الخارجي ُیسھم في إشباع حاجات المعلِّمات ورفع 

یَّة، وینعكس ذلك على استخدامھن لطاقتھن وقدراتھن في الممارسات المھنیَّة روحھن المعنو
المختلفة، مما یزید من تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة على الوجھ األفضل، وھذه النتیجة تتفق مع 

التي أوصت بالمطالبة بالحوافز ) ھـ١٤٣٥(ودراسة الفھید ) ھـ١٤٣٦(نتائج دراسة القحطاني 
ة والمادیَّة للمدیرات الالتي التحقن ببرامج التنمیة المھنیَّة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المعنویَّ

 .الحوافز المالیَّة والمعنویَّة تسھم في دفع التنمیة المھنیَّة للمعلِّم

  ربط أنشطة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة بالعالوة السنویَّة والتدرج : "وھي) ١٢(جاءت العبارة رقم
، وھذا یدل )٠٫٨٣٢(وانحراف معیاري ) ٤٫٢٢(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي " فيالوظی

على أن ھناك موافقة بشدة بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على ربط أنشطة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة 
معلِّمات المرحلة بالعالوة السنویَّة والتدرج الوظیفي، ُتسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة ل

االبتدائیَّة، فعند معرفة المعلِّمة ألثر ممارساتھا ألسالیب التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة وتطویر ذاتھا، 
وانعكاسھ لدى الجھات الرسمیَّة، من خالل تحسین مستواھا الوظیفي، وإعطائھا الدرجات 

ر المھنیَّة للمعلِّم، وانعكاس ذلك المستحقة، وتدرجھا في التسلسل النمائي للمعلِّم، في ضوء المعای
على العائد المادي یزید في سعي المعلِّمة على تطویر معارفھا ومھاراتھا بشكل مستمر، وتتفق ھذه 

بالعالوة  وربطھ المھني النمو لمقاییس المعلِّمات إخضاع )ھـ١٤٢٩(النتیجة مع نتائج دراسة قستي 
صت بتطبیق نظام ترقیة المدربات بناء على التي أو) ھـ١٤٣٦(السنویَّة ودراسة القحطاني 

 .كفاءتھن المھنیَّة

  العمل على نشر ثقافة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة وأسالیب التعلُّم الذاتي : "وھي) ١٤(جاءت العبارة رقم
، وھذا )٠٫٤١٠(وانحراف معیاري ) ٤٫٢١(في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي " بین المعلِّمات

ك موافقة بشدة بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة في العمل على نشر ثقافة التنمیة یدل على أن ھنا
المھنیَّة الذاتیَّة وأسالیب التعلُّم الذاتي بین المعلِّمات، ُتسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات 

دائیَّة إلى التوعیة الكافیة بثقافة المرحلة االبتدائیَّة، حیث یحتاج الكثیر من معلِّمات المرحلة االبت
التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة وممارسات التطویر المھني الذاتي من قبل المدیرة والمشرفة التربویَّة 
والجھات المسؤولة، وأن یتم تفعیل ذلك بالمنشورات والدورات التدریبیَّة والمواقع التربویَّة التي 

 وعیھن مستوى أن ذلك من واجباتھا ومسؤولیاتھا لرفعتخص المعلِّمین، وإشعار المعلِّمة ب
 تماَرس، ال والتطویریَّة التي التقویمیَّة األسالیب في الذاتیَّة، وال سیما التنمیة في المھنیَّة ومھاراتھن

التي أشارت ) ھـ١٤٣١(متوسطة، وتتفق ھذه النتائج مع نتائج دراسة العلیان  بدرجة تماَرس أو
التي ) ھـ١٤٣٦(م بأھمیَّة التطویر المھني الذاتي مع دراسة القحطاني بضرورة توعیة المعلِّ
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أشارت بتوعیة المدربات بأھمیَّة االستفادة من أسالیب التعلُّم الذاتي في حیاتھن العملیَّة، وتعزو 
بالطرق الباحثة ذلك إلى أثر نشر الثقافة التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة والتعلُّم الذاتي في معرفة المعلِّمة 

المستحدثات والمستجدات التي تعمل على رفع مستوى أدائھا، وتحسین عملھا وإنتاجیتھا، ومواكبة 
 .طبیعة العصرالعلمیَّة والتقنیَّة والنظریات التربویَّة التي فرضتھا 

  وضع رؤیة وأھداف واضحة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة والعمل بكل جد : "وھي) ١(جاءت العبارة
، وھذا )٠٫٣١٤(وانحراف معیاري ) ٤٫٠٩(في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي " قھاعلى تحقی

یدل على أن ھناك موافقة بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بوضع رؤیة وأھداف واضحة للتنمیة 
علِّمات المھنیَّة الذاتیَّة، والعمل بكل جدٍّ على تحقیقھا، ُتسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لم

المرحلة االبتدائیَّة، ویشیر ذلك إلى وعي معلِّمة المرحلة االبتدائیَّة بأھمیَّة التخطیط ودوره في 
نجاح جھود المعلِّمة في التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، واإلفادة من توجیھات المدیرة والمشرفة التربویَّة، 

في ضوء احتیاجاتھا المھنیَّة یجنبھا العشوائیَّة فسیر المعلِّمة في تنمیة نفسھا مھنیا على منھج محدد 
بأھمیَّة ) ھـ١٤٣٧(والتلقائیَّة في الممارسات المھنیَّة، وھذه النتیجة تتفق نتائج دراسة الجھیمان 

  .وضع خطة تطویریَّة ذاتیَّة لمعلِّمة ریاض األطفال

 وفیما یتعلق بالعبارات األقل رتبة في المحور فبیانھا كما یلي:  

 في المرتبة الثالثة عشرة بمتوسط " االلتحاق بأحد برامج الدراسات العلیا"وھي ) ٢(لعبارة جاءت ا
، وھذا یدل على أن ھناك موافقة بین معلِّمات )٠٫٥٩٦(وانحراف معیاري ) ٣٫٩٢(حسابي 

اتیَّة المرحلة االبتدائیَّة بااللتحاق بأحد برامج الدراسات العلیا ُتسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذ
لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة، فمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة تمتلك وعًیا بأھمیَّة مواصلة الدراسات العلیا 
وأثره في نموھا المھني ودوره في الترقي المھني، حیث االلتحاق بالبرامج المتاحة یتطلب مھارات 

  .ھا، ویعمل على تنمیتھن مھنیاعالیة من المعلِّمات تمكنھن من النھوض بأعبائھا ومتطلبات

  في المرتبة " إجراء البحوث العلمیَّة في المجال التخصصي والتربوي"وھي ) ٤(جاءت العبارة
، وھذا یدل على أن ھناك )٠٫٥٨٤(وانحراف معیاري ) ٣٫٨٣(الرابعة عشرة بمتوسط حسابي 

یَّة في المجال التخصصي موافقة بین معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على إجراء البحوث العلم
والتربوي ُتسھم في تفعیل التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة، حیث ُتسھم إجراء 
البحوث اإلجرائیَّة في معالجة المشكالت المھنیَّة، وتطویر المھارات البحثیَّة لمعلِّمة المرحلة 

 البحوث، وتوظیف نتائجھا لتحسین ممارسات التعلیم االبتدائیَّة، وتحسین قدراتھا في إجراء تلك
والتعلُّم، وسیر الواقع التربوي، وحل مشكالتھ، والحرص على نشرھا وتتفق ھذه النتیجة مع 

التي أظھرت من مقترحات تنمیة المدیرة مھنیا قیامھا ببحث علمي ) ھـ١٤٣٥(دراسة ھیلة الفھید 
 أشارت بتعزیز الممارسات القائمة (Tuli feked ، 2015)فیكید  سنوي على األقل ودِّراسة تولي

التي ) ھـ١٤٣٧(على البحوث العلمیَّة ودورھا في النمو المھني ودراسة الزائدي والزھراني 
  .أوصت بتوطین ممارسات بحوث الفعل في المدارس، وتشجیع المعلِّمین على اإلبداع واالبتكار

 التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة، بالنسبة للفقرة المفتوحة المتعلقة بمقترحات
 .لم تذكر المعلِّمات أي أسلوب غیر تكرار لما ورد، ولكن بصیاغة مختلفة
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 :توصیات الدِّراَسة
  في وزارة التعلیم في المملكة العربیَّة السعودیَّة لتعزیز دورھم في بالمسئولینتوصیات خاصة 

  : الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة، وذلك من خاللدعم التنمیة المھنیَّة
تقدیم الحوافز المعنویَّة والمكافآت المادیَّة للمعلِّمات المتمیِّزات في ممارسة التنمیة المھنیَّة  - 

الذاتیَّة، وإقرار عالوات تشجیعیَّة مقترنة بجودة األداء الوظیفي للمعلِّمة، ومدى اھتمامھا 
  .أسالیب التنمیة المھنیَّة الذاتیَّةبممارسة أنشطة و

تأسیس شبكة تعلم مھنیَّة على اإلنترنت خاصة بمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة، تھتم بتنمیتھنَّ مھنیا  - 
 .لتطویر مھاراتھن وكفایتھن المھنیَّة تحت إشراف خبیرات تربویات

غبات في االلتحاق ببرامج الدبلوم تیسیر اإلجراءات اإلداریَّة لمنح التفرغ العلمي للمعلِّمات الرا - 
، وتقدیم الحوافز المناسبة للمعلِّمات )خبرات(والدراسات العلیا وبرنامج التدریب الدولي 

  .الحاصالت على شھادات علیا أثناء الخدمة والمسارعة في تعدیل مستواھن الوظیفي
لتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة إعداد دلیل إرشادي لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة یتضمن نشر ثقافة ا - 

والمفاھیم المرتبطة بھا، والتي تساعد على تبني ممارسات مھنیَّة جدیدة تزید من رصیدھن 
  .المعرفي والمھاري

تنظیم دورات تدریبیَّة مكثفة ومتنوعة عن ُبعد في جمیع المجاالت المھنیَّة، في مراكز التدریب  - 
  .شاركة فیھاالتربوي تتیح لعدد كبیر من المعلِّمات الم

توفیر اإلجراءات واألنظمة التي تضمن تمتُّع معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بقدر كاٍف من  - 
  .االستقاللیَّة، والمشاركة بصنع القرارات المرتبطة بأدوارھن داخل المدرسة

یَّة توفیر األجھزة التقنیَّة والوسائط التعلیمیَّة، ودعمھا بالبرامج التي تساعد على تفعیل العمل - 
  التعلیمیَّة 

  .إصدار تشریعات وأنظمة خاصة بتحدید نصاب معین لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة - 
التعاون بین وزارة التعلیم والجامعات، بإقامة بیوت خبرة في الجامعات، اللتحاق المعلِّمات  - 

  .الراغبات في التنمیة المھنیَّة ببرامجھا
 التعلیم تقیم دورات تدریبیَّة للمعلِّمات بأسعار إنشاء جھة غیر رسمیَّة تحت إشراف وزارة - 

 .رمزیَّة
احتساب الدورات التعلیمیَّة والتربویَّة التي ال تعتمدھا وزاره التعلیم، ألن فیھا إنماًء معرفیا یزید  - 

 . الحاصل علیھاوثقافةمن وعي 
 ي دعم التنمیة توصیات خاصة بإدارات المدارس االبتدائیَّة في مدینة الریاض لتعزیز دورھا ف

  :المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة، وذلك من خالل
التعاون المھني مع الخبراء التربویین واألكادیمیین في الجامعات السعودیَّة، وفي وزارة التعلیم  - 

لالطالع لتقدیم االستشارات التربویَّة والمھنیَّة، وفتح قنوات مباشرة مع األكادیمیین التربویین، 
  .على آخر المستجدات التربویَّة، مما یحقق النمو المھني للمعلِّمات

تزوید معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة بالمعاییر المھنیَّة للمعلِّمین، ومعاییر المعلِّم المتمیز، وتدریبھن  - 
  .على كیفیَّة اإلفادة منھا في تشخیص واقعھن المھني، وتطویر ممارستھن التعلیمیَّة

ین لجان للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في كل مدرسة یوكل إلیھا مھمة تفعیل أنشطة التنمیة المھنیَّة تكو - 
  .تحت إشراف المعلِّمات الخبیرات
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تشجیع معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة على حضور الندوات والمؤتمرات التربویَّة، وتوفیر  - 
لخارجیَّة عبر شبكة اإلنترنت إلى المواصالت، والمساھمة في نقل الندوات والمؤتمرات ا

  .المدارس، وتزوید المعلِّمات بنتائج المؤتمرات وأوراق العمل
توفیر مناخ مدرسي إیجابي وآمن یساعد المعلِّمات على اإلبداع واالبتكار، وتجریب األفكار  - 

  . اإلبداعیَّة الذاتیَّة
للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة،  النصاب باقي المعلِّمة التي تنمي نفسھا مھنیا، واحتساب نصاب تخفیض - 

  .مما یولد الحماس والمنافسة بین المعلِّمات
تقدیم الدعم الالزم لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة في وضع خطة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة، في ضوء  - 

ر جائزة التمیز إمكاناتھا واحتیاجاتھا المھنیَّة، وتزویدھا بالمعاییر المھنیَّة للمعلِّمین، ومعایی
  .العلمي ومساندتھا

 تفعیل مجتمعات التعلُّم المھني وحلقات النقاش المھنیَّة، وضم المعلِّمات ذات التخصص الواحد  - 
  .في مجموعات داخل المدرسة

التوعیة بأھمیَّة التأمل المھني وأدوات التقویم األخرى، وتفعیل ملف اإلنجاز المھني لدى معلِّمات  - 
  . یَّة، وعقد دورات تعریفیَّة داخل المدرسة بھاالمرحلة االبتدائ

  توصیات خاصة بمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة في مدینة الریاض لتحسین ممارساتھن للتنمیة
  -:المھنیَّة الذاتیَّة  وذلك من خالل

حة تحدید خطة شخصیَّة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة في ضوء االحتیاجات المھنیَّة واإلمكانات المتا - 
  .واإلفادة من توجیھات المدیرة والمشرفة التربویَّة في إثراء الخطة تقویمھا

الرجوع لألدبیات والمصادر التربویَّة لدراسة الدور التربوي والمھني لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة  - 
ات التنمیة واإلحاطة بالمھام التعلیمیَّة والتربویَّة واالجتماعیَّة المتصلة بذلك الدور وربطة بممارس

 .المھنیَّة الذاتیَّة
 تطویر مھارات التدوین والكتابة المھنیَّة ونشرھا عبر المقاالت والمدونات المھنیَّة ومشاركتھا مع  - 

 .الزمیالت والحصول على تغذیة راجعة من التربویین والخبراء
لمیَّة واالستفادة من المشاركة في الدورات التدریبیَّة المتاحة والندوات التربویَّة والمؤتمرات الع - 

 .أوراق العمل
 االھتمام بتطویر مھارات اللغة اإلنجلیزیَّة إلى حدٍّ ما من خالل االلتحاق بالدورات التدریبة  - 

 .الواقعیَّة واالفتراضیة
التأمل الذاتي في الممارسات المھنیَّة؛ ألنھ المفتاح األساسي لتحسین التدریس، وتجاوز كثیر من  - 

 .ة، وتوفیر قدر كبیر من اإلحساس باإلنجازالمشكالت التدریسیَّ
العمل على مواصلة النمو العلمي والمھني، واستكمال جوانب القصور في برامج إعداد معلِّمات  - 

 .المرحلة االبتدائیَّة، عبر التحاق المعلِّمة بما یناسبھا من الدبلوم وبرامج الدراسات العلیا
تعرُّف على دورھا في معالجة المشكالت المھنیَّة،  المشاركة بإجراء البحوث اإلجرائیَّة، وال - 

 .وتطویر المھارات البحثیَّة، وتوظیف نتائجھا لتحسین ممارسات التعلیم والتعلُّم
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توظیف دلیل المعلِّمة والنشرات والتقاریر الرسمیَّة الصادرة من وزارة التعلیم واإلصدارات  - 
تي، وتطویر الكفایات األدائیَّة لمعلِّمة المرحلة المنشورة في موقع الوزارة، كمصدر مھم للتعلم الذا

 .االبتدائیَّة، واالستفادة من مضامینھا في تشخیص جودة األداء المھني للمعلِّمة
المشاركة الجماعیَّة بین المعلِّمات، وعقد حلقات النقاش المھنیَّة تحت إشراف المعلِّمة الخبیرة، أو  - 

، مما یعین المعلِّمات على تطویر مھاراتھن، وتحسین المشرفة التربویَّة، أو مدیرة المدرسة
 .ممارساتھن التربویَّة، واكتشاف أخطائھن في التدریس

العمل على تطویر المھارات التقنیَّة، وتوظیف شبكة اإلنترنت في تحقیق النمو المھني المستمر  - 
 .بات الرقمیَّةعبر االلتحاق بالدورات التدریبیَّة، وبرامج التعلیم عن بعد ومتابعة المكت

المشاركة في الشبكات المھنیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة، مما یسھم في تعمیق خبرات معلِّمة  - 
 .المرحلة االبتدائیَّة، وصقل تجربتھا التربویَّة

 تنظیم معلِّمات المرحلة االبتدائیَّة ألوقاتھن والعمل على تحقیق التوازن بین األعباء والمتطلبات  - 
 . ة واألعباء المھنیَّة، مما یتیح لھا مزیًدا من الوقت تستفید منھ في نموھا المھنياألسریَّ

 :مقترحات لدراسات مستقبلیَّة
إجراء دراسة تكشف عن أثر التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة في نتائج تعلم  - 

  .الطالبات، وتطویر مھاراتھن المختلفة
 تستقصي األصول الفكریَّة للتنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمة، في ضوء التربیة القیام بدراسة - 

 اإلسالمیَّة 
إجراء دراسة تكشف أثر تفعیل مجتمعات التعلِّم المھنیَّة في المدارس على التنمیة المھنیَّة  - 

 .الذاتیَّة لمعلِّمة المرحلة االبتدائیَّة
اإلجرائیَّة في تحسین الممارسات التدریسیَّة لمعلِّمة إجراء دراسة تستھدف أثر تفعیل البحوث  - 

  .المرحلة االبتدائیَّة
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 :مراجع الدراسة
دور تكنولوجیا المعلومات في تنمیة معلِّمي الریاضیات مھنیا وإدارة ).م٢٠٠٩(إبراھیم، مجدي  .١

ر تدریس المستحدثات التكنولوجیَّة وتطوی(سلوكھم التدریسي، المؤتمر العلمي التاسع بعنوان 
 . أغسطس، عین شمس) ٥-٤(، )الریاضیات

أثر برنامج للتنمیة المھنیَّة قائم على التعلیم الذاتي ).م٢٠١١(األحزم، لطف اهللا على لطف اهللا  .٢
وأثره في التفكیر الناقد وتقدیر الذات لدى معلِّمي التعلیم األساسي الجمھوریَّة الیمنیَّة رسالة 

  .قاھرةجامعة ال:مصر. دكتوراه منشورة 
 . دار الكتاب الجامعي: العین. تكوین المعلِّم من اإلعداد إلى التدریب).ھـ١٤٢٥(األحمد، خالد طھ  .٣
دلیل التنمیة المھنیَّة للمعلِّمین تم االسترجاع في ).م٢٠٠٨(إدارة اإلشراف التربوي  .٤

ھـ ١٥/١/١٤٣٨
http://www.bahaedu.gov.sa/portal/index.php?action=search&s 

إعداد المعلِّم االتجاھات واألسالیب والمؤسسات المعاصرة ). ھـ١٤٣٧(محمد عبدالرزاق أسود،  .٥
) إعداد وتدریب المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصر(ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 

 .  ربیع ثاني)٢٥ – ٢٣(بجامعة أم القرى كلیَّة التربیة 
ورقة .معلِّم واالتجاھات المعاصرة فاعلیَّة وتفعیلالتنمیة المھنیَّة لل).م٢٠٠٨(بن سعود، نعمت  .٦

بحثیَّة مقدمة للمؤتمر العلمي حول المعلِّم وتحدیات العصر، جامعة الفاتح، طرابلس، تم 
ھـ ٦/١١/١٤٣٧االسترجاع 
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710 

ویر النمو المھني في ضوء التغیرات المستقبلیَّة في تصور مقترح لتط).م٢٠٠٤(البھواشي، السید  .٧
وظائف وأدوار المعلِّم وتجارب بعض الدول، بحث مقدم إلى مؤتمر تكوین المعلِّم، 

  .الجمعیَّة المصریَّة للتربیة المقارنة واإلداریَّة التعلیمیَّة ومركز تطویر التعلیم الجامعي:القاھرة
إعداد وتدریب المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة ). (ھـ١٤٣٧(توصیات مؤتمر المعلِّم الخامس  .٨

تم استرجاعھ في . ربیع ثاني) ٢٥-٢٣( كلیَّة التربیة -جامعة أم القرى ) ومستجدات العصر
 /www.moaalem5.comھـ ٢١/٨/١٤٣٧

المنعقد بكلیَّة التربیة بجامعة الملك .)ھـ١٤٣٦(توصیات مؤتمر معلِّم المستقبل إعداده وتطویره  .٩
ھـ ٢٥/٨/١٤٣٧تم استرجاعھ في .  ذو الحجة٢٤-٢٢خالل الفترة من سعود 

https://education.ksu.edu.sa/ar 
دار النھضة :بیروت. معجم مصطلحات التربیة والتعلیم). م٢٠٠٥(جرجس، جرجس میشال  .١٠

 .العربیَّة
واقع استخدام معلِّمي العلوم بمحافظة الطائف ).ھـ١٤٣٧(الجعید، عبد الرحمن عویض  .١١

إعداد (ج التواصل االجتماعي عبر االنترنت في التنمیة المھنیَّة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر لبرام
 كلیَّة التربیة -جامعة أم القرى ) وتدریب المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصر

 . ربیع ثاني) ٢٥-٢٣(
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مات ریاض تصور مقترح للتطویر المھني الذاتي لمعلِّ). ھـ١٤٣٧(الجھیمان، شذا محمد  .١٢
دراسة میدانیَّة على منطقة : األطفال في المملكة العربیَّة السعودیَّة في ضوء التجارب العالمیَّة

 محمد بن سعود اإلمامالریاض، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیَّة العلوم االجتماعیَّة، جامعة 
 .اإلسالمیَّة، الریاض

یب عن بعد في مدارس اإلدارة العامة تجربة التدر). ھـ١٤٣٧(اهللا  الحازمي، بندر عبد .١٣
للتعلیم بمنطقة مكة المكرمة والمدارس واألكادیمیات السعودیَّة بالخارج، ورقة عمل مقدمة 

بجامعة أم القرى، ) إعداد وتدریب المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصر(لمؤتمر 
 . ربیع ثاني) ٢٥-٢٣(كلیَّة التربیة، 

 الخدمة وسبل أثناءمعوِّقات تدریب معلِّمات العلوم ). ھـ١٤٣٧(كریا حافظ، أفنان محمد ز .١٤
إعداد وتدریب المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة (التغلب علیھا، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 

 . ربیع ثاني) ٢٥-٢٣(جامعة أم القرى، كلیَّة التربیة، ) ومستجدات العصر
رسالة . ة الذاتیَّة لدى القیادات التربویَّةالتنمیة المھنیَّ). ھـ١٤٣٦(الحامد، ناصر بن سعد  .١٥

 ماجستیر غیر منشورة، كلیَّة الشرق العربي للدراسات العلیا، الریاض
مكتب :الریاض.٢ط. أدوات مدرسة المستقبل التنمیة المھنیَّة).ھـ١٤٣١(الحر، عبد العزیز  .١٦

 .التربیة العربي لدول الخلیج
 .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج:الدوحة. بلمدرسة المستق). م٢٠٠١(الحر، عبد العزیز  .١٧
تصور مقترح للتنمیة المھنیَّة لمعلِّمات المرحلة االبتدائیَّة ). ھـ١٤٣٧(الحربي، نورة جازي  .١٨

رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیَّة العلوم .بالمملكة العربیَّة السعودیَّة في ضوء التجارب العالمیَّة
  .حمد بن سعود اإلسالمیَّةاالجتماعیَّة، جامعة اإلمام م

واقع النمو المھني الذاتي لمعلِّمات مراكز محو ). ھـ١٤٣٤(الحمیضان، البندري بدر ناصر  .١٩
  .األمیَّة بمدینة الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك سعود، الریاض

 البحث اإلجرائي بین التفكیر في الممارسة المھنیَّة).م٢٠٠٤(اللطیف  حیدر، عبد .٢٠
 .دار القلم:دبي.وتحسینھا

تصور قائمة للتنمیة المھنیَّة لمعلِّمي التربیة البدنیَّة ).ھـ١٤٣٧(الخضري، سلطان عبد الصمد  .٢١
إعداد وتدریب المعلِّم (للمرحلة االبتدائیَّة في ضوء مستجدات العصر، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 

ربیع ) ٢٥ – ٢٣(لیَّة التربیة جامعة أم القرى، ك) في ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصر
 ثاني 

واقع التنمیة المھنیَّة عن بعد لمعلِّمي الحلقة الثانیة من ).م٢٠١٠(خلیل، شیماء محمد ربیع  .٢٢
 .رسالة ماجستیر، كلیَّة التربیة، جامعة المنیاالتعلیم األساسي بمحافظة المنیا، 

المؤسسة العربیَّة للدراسات : عمان.التقویم الذاتي في التربیة).م٢٠٠٦(خلیل، محمد الحاج  .٢٣
 والنشر

أسالیب ومجاالت مراكز التدریب التربوي وتحقیق ).ھـ١٤٣٧(خوج، فخریَّة محمد إسماعیل  .٢٤
إعداد وتدریب (التنمیة المھنیَّة للمعلِّمین في المملكة العربیَّة السعودیَّة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 

) ٢٥ – ٢٣( جامعة أم القرى، كلیَّة التربیة )المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصر
 .ربیع ثاني
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دسوق .االتجاھات المعاصرة في نظم تدریب المعلِّمین).م٢٠١٥(الخولي، صالح زھران  .٢٥
 .دار العلم واإلیمان:مصر

دسوق .االتجاھات المعاصرة في نظم تدریب المعلِّمین).م٢٠١٥(الخولي، صالح زھران  .٢٦
 .دار العلم واإلیمان:مصر

اتجاھات معلِّمي العلوم ). ھـ١٤٣٧(ش، عبد الولي حسین والشمراني، سعید محمد الدھم .٢٧
بالمرحلة الثانویَّة في المملكة العربیَّة السعودیَّة نجو مجتمعات التعلُّم المھنیَّة، ورقة عمل مقدمة 

جامعة أم القرى، ) إعداد وتدریب المعلِّم في ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصر(لمؤتمر 
 .ربیع ثاني) ٢٥ – ٢٣(یَّة التربیة كل

ھـ ٤/٢/١٤٣٨، تم االسترجاع )ھـ١٤٣٨(رؤیة الملكة العربیَّة السعودیَّة  .٢٨
 sa.gov.2030vision://ttphفي

معلِّم القرن الحادي والعشرین، أسس اعداده ).م٢٠٠٩(ربیع، ھادي مشعان، الدلیمي، طارق  .٢٩
 .مكتبة المجتمع األولى:عمان.ھوتأھیل

ثقافة بحوث الفعل السائدة ).ھـ١٤٣٧(الزائدي أحمد بن محمد، الزھراني، مرضي غرم اهللا  .٣٠
إعداد وتدریب المعلِّم في (لدى معلِّمي المدارس الثانویَّة بمحاقظة جدة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 

ربیع ) ٢٥ إلى ٢٣(ة التربیة جامعة أم القرى، كلیَّ) ضوء مطالب التنمیة ومستجدات العصر
 .ثاني

 .الدار الصولتیَّة:الریاض.رؤیة جدیدة في التعلیم اإللكتروني).ھـ١٤٢٦(زیتون، حسن  .٣١
مرتكزات وأسالیب تنمیة لجانب العقلي للمعلِّم في ضوء ).ھـ١٤٣٧(السبیعي، فیصل بجاد  .٣٢

في ضوء مطالب التنمیة إعداد وتدریب المعلِّم (، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر)التربیة اإلسالمیَّة
 .ربیع ثاني) ٢٥ - ٢٣(جامعة أم القرى، كلیَّة التربیة ) ومستجدات العصر

دلیل المعلِّم للتقویم المعتمد على األداء من النظریَّة إلى ). ھـ١٤٣٢(اهللا السعدوي، عبد .٣٣
 .مكتبة التربیة العربي لدول الخلیج: الریاض.التطبیق

ھـ ٧/١١/١٤٣٧معلِّم الریاضیات، تم االسترجاع فيتقویم أداء ). م٢٠٠٥(السعید، رضا  .٣٤
https://kenanaonline.com/files/0039/39505 

التنمیة المھنیَّة لمعلِّمات ریاض األطفال عبر االنترنت ).م٢٠١٠(الشتیحى، إیناس سعید  .٣٥
ورقة عمل مقدمة للندوة األولى في تطبیقات تقنیَّة المعلومات في التعلیم (رؤیة مقترحة، 

 . ابریل) ١٤- ١٢(، كلیَّة التربیة، جامعة الملك سعود )دریبوالت
الجودة الشاملة ودورھا في تحقیق إدارة التنمیة ).ھـ١٤٣٧(شرف، علیَّة محمد إسماعیل  .٣٦

إعداد وتدریب (المھنیَّة المستدامة للمعلِّم في المملكة العربیَّة السعودیَّة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 
) ٢٥ إلى ٢٣(جامعة أم القرى، كلیَّة التربیة ) التنمیة ومستجدات العصرالمعلِّم في ضوء مطالب 

 .ربیع ثاني
دور الدورات التدریبیَّة في تطویر النمو المھني لمعلِّمي ).م٢٠١٠( شاكر الرءوفشقفة، عبد  .٣٧

رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم أصول . العلوم في مدارس وكالة الغوث بغزة وسبل تفعیلھ
 غزة .ة التربیة، الجامعة اإلسالمیَّةالتربیة، كلیَّ
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تصور مقترح إلنشاء مركز وطني للتنمیة المھنیَّة ). م٢٠١١(الشھراني، علي بن معجب  .٣٨
مجلة كلیَّة التربیة، عین .للمعلِّمین في المملكة العربیَّة السعودیَّة في ضوء فلسفة التعلیم المستمر

 .١٤٧-١٨٩، ص ص )٣( ، مجلد)٣٥(شمس، مصر، العدد 
معوِّقات التنمیة المھنیَّة للمعلِّمین من وجھة نظر ). ھـ١٤٣٥(الصاعدي، عبد الھادي براك  .٣٩

المشرفین التربویین بمنطقة المدینة المنورة التعلیمیَّة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیَّة الدعوة 
  .وأصول الدین، قسم التربیة، الجامعة اإلسالمیَّة بالمدینة المنورة

 .دار اقرأ للنشر والتوزیع:، الكویت.التعلُّم الذاتي والقراءة). م٢٠٠٦(یونس صالح، سمیر  .٤٠
فاعلیَّة المشرف التربوي في تحدید المجاالت المعرفیَّة ).م٢٠٠٢(صنبع، أحمد بن حسین  .٤١

رسالة ماجستیر، مكة . الواقع والمأمول: والمھاریَّة للقراءات الموجھة لنمو المعلِّمین مھنیا
  .أم القرىالمكرمة، جامعة 

التنمیة المھنیَّة ).م٢٠٠٩(ضحاوي، بیومي محمدوحسین، سالمة عبد العظیم  .٤٢
 . دار الفكر العربي: القاھرة.للمعلِّمین

التنمیة المھنیَّة للمعلِّمین في ضوء االتجاھات العالمیَّة، ). م٢٠١٠(طاھر، رشیدة السید  .٤٣
 .اإلسكندریَّة، دار الجامعة الجدیدة

واقع تدریب معلِّمي ومعلِّمات ).م٢٠١٠( عصام واألشقر، یاسر العاجز، فؤاد واللوح، .٤٤
، ص ص ٢، العدد١٨مجلة الجامعة اإلسالمیَّة، العدد.المرحلة الثانویَّة أثناء الخدمة بمحافظة غزة

٥٩-١. 
النمو والتنمیة المھنیَّة للمعلِّم التدریب أثناء ).م٢٠١٢ (الرءوفعامر، طارق عبد  .٤٥

  .بة للنشر والتوزیعمؤسسة طی: القاھرة.الخدمة
المنتدى العالمي الرابع للتعلیم والمھارات مجلة المعرفة، ). م٢٠١٦(عبد الحافظ، حسني  .٤٦

 .١٨-٠٥-٢٠١٦، ٢٤٧العدد
التنمیة المھنیَّة للمعلِّمین في مصر على ضوء الخبرة الیابانیَّة ).ھـ١٤٢٩(عبد الحلیم، طارق  .٤٧

 .لنشر والتوزیعدار العلوم ا:القاھرة. واإلنجلیزیَّةواألمریكیة
التنمیة المھنیَّة للمعلِّم أثناء الخدمة، مجلة التربیة، كلیَّة ).م٢٠٠٠(عبد الحمید، أحمد ربیع  .٤٨

 ).٨٨(التربیة، جامعة األزھر، العدد 
البحث العلمي مفھومھ ).ھـ١٤٢٢(عبیدات، ذوقان، وعبد الحق، كاید، وعدس، عبد الرحمن  .٤٩

 .للطباعة والنشر والتوزیعدار الفكر :، عمان٧ط.وأدواتھ وأسالیبھ
نمذجة العالقة السببیَّة بین مھارات التعلُّم الموجھ ذاتیا وأسالیب  ).م٢٠١٥(العتیبي، خالد  .٥٠

التعلُّم والتحصیل األكادیمي لدى طالب كلیَّة المجتمع بجامعة الملك سعود، المجلة األردنیَّة في 
 .٢٦٨- ٢٥٥، ص ص )٣( ، عدد)١١(العلوم التربویَّة، مجلد 

مقومات التنمیة المھنیَّة للمعلِّمین في ضوء رؤیة المملكة ). ھـ١٤٣٨(العتیبي، منصور نایف  .٥١
 وعالقتھا بقیم االنتماء والھویَّة الوطنیَّة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر ٢٠٣٠العربیَّة السعودیَّة 

-٢/-٢٩خالد، أبھا، الدولي المعلِّم وعصر المعرفة الفرص والتحدیات، كلیَّة التربیة جامعة الملك 
 .ربیع أول–صفر ١/٣



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث        

 

568 

مناھج ریاض األطفال رؤیة ).م٢٠٠٨(العساف، جمال وأبو لطیفة، رائد  .٥٢
 .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع:عمان.معاصرة

دور إشراف الزمالء في تنمیة التطویر المھني في ).م٢٠١٤(عساف، عالیة صالح مصطفى  .٥٣
رسالة ماجستیر، جامعة النجاح .علِّمین والمعلِّماتمدارس وكالة الغوث من وجھة نظر الم

 .الوطنیَّة، نابلس
تصور مقترح للتطویر المھني الذاتي لمعلِّمي الریاضیات بالمرحلة ).ھـ١٤٣١(العلیان، فھد  .٥٤

رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیَّة التربیة، .المتوسطة من وجھة نظر المختصین والممارسین
 .جامعة أم القرى

التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة للمعلِّمین، مجلة رسالة التربیة، سلطنة ُعمان، ).م٢٠١٢(ة، ھناء الغسانیَّ .٥٥
 .١٨١-١٧٦، ص ص)٣٦(العدد

اثر استخدام حقیبة تعلیمیَّة على التحصیل الدراسي في مقرر ).م٢٠٠٩(فتح الرحمن، عازة  .٥٦
 ھـ٢٩/٢/١٤٣٨ تم االسترجاع.االلكترونیات لدى طالب كلیَّة بور تسودان التقنیَّة

http://www.abahe.co.uk/  
التنمیة المھنیَّة الذاتیَّة لمدیرات المرحلة االبتدائیَّة األھلیَّة ).م٢٠١٣(اهللا  الفھید، ھیلة بنت عبد .٥٧

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیَّة الشرق العربي للدراسات )نموذج مقترح(في مدینة الریاض 
 .العلیا، الریاض

واقع استخدام المدربات بمراكز التدریب التربوي ).ھـ١٤٣٦(عبد هللا القحطاني، عفاف  .٥٨
بمدینة الریاض ألسالیب التعلُّم الذاتي في ضوء فلسفة تعلیم الكبار، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

  .كلیَّة التربیة، جامعة الملك سعود، الریاض
لثانوي العام في الیمن في ضوء التنمیة المھنیَّة لمعلِّمي التعلیم ا).م٢٠١٢(قحوان، محمد قاسم  .٥٩

 .دار غیداء للنشر والتوزیع:معاییر الجودة الشاملة، األردن
تصور مقترح للتطویر المھني الذاتي لمعلِّمات اللغة ). ھـ١٤٢٩(قستي، لیلى بنت حسین  .٦٠

االنجلیزیَّة بمراحل التعلیم العام في ضوء الواقع واالتجاھات المعاصرة، رسالة دكتوراه غیر 
 .ة، كلیَّة التربیة، جامعة أم القرىمنشور

التنظیم الذاتي للتعلم والنمو المھني للمعلِّم، ورقم عمل ).م٢٠٠٤(كامل، مصطفى محمد  .٦١
 .، القاھرة، جامعة عین شمس)٢(المجلد ).تكوین المعلِّم(مقدمة للمؤتمر العلمي السادس عشر 

 .ر الكتاب الجامعيدا:التعلُّم الذاتي، صنعاء). م٢٠١٣(الكیالني، تیسیر توفیق  .٦٢
متطلبات معلِّمات الثانویات المطورة بمدینة مكة المكرمة ).  م٢٠١٤(اللحیاني، ھدى ھلیل  .٦٣

لتفعیل معاییر جائزة التربیة والتعلیم للتمیز، رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم األصول 
  .اإلسالمیَّة للتربیة، كلیَّة التربیة، جامعة أم القرى

 دار صفاء للنشر :عّمان.التعلیم المستمر والتثقیف الذاتي). م٢٠٠٥(یم محامده، ندى عبد الرح .٦٤
لقائم على المشروعات تصمیم حقیبة إلكترونیَّة وفق التعلُّم ا) م٢٠١٣(محمد، السید نبیل  .٦٥

ھـ ٢٩/٢/١٤٣٨ات حل المشكالت لدى طالب تكنولوجیا التعلیم تم االسترجاع في لتنمیة مھار
http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Specific%20Education/Educa

tional%20Technology/2.pdf 
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دلیل المعلِّم الفعال، ). ھـ١٤٣١(العزیز لتطویر التعلیم  اهللا بن عبد مشروع الملك عبد .٦٦
 ھـ ١٢/١١/١٤٣٧اإلصدار األول تم استرجاعھ 

ر اإلطا.التكوین المھني للمعلِّم).ھـ ب١٤٣٢(مكتب التربیة العربي لدول الخلیج  .٦٧
  .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج: الریاض.النظري

: الریاض. نموذج التكوین المھني للمعلِّم). ھـ، أ١٤٣٢(مكتب التربیة العربي لدول الخلیج  .٦٨
 .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج

دار الفنون للطباعة :جدة.التأمل والنمو المھني).ھـ١٤٢٨(مكي، حنان، صعیدي، رجاء  .٦٩
 .والنشر

بناء وقیادة مجتمعات التعلم كمدخل للتنمیة المھنیة المستدامة ).ه١٤٣٨( سعید علي ھدیة، .٧٠
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي المعلم ).تصور مقترح(كة العربیة السعودیة للمعلم في الممل

 .١/٣-٢٩/٢، جامعة الملك خالد أبھا، )الفرص والتجدیات(وعصر المعرفة 
السعودیَّة، تم  العربیَّة المعاییر المھنیَّة للمعلِّمین في المملكة). ھـ١٤٣٧(ھیئة تقویم التعلیم  .٧١

 /http://ts2015.peec.gov.sa/wp-content/uploads ھـ١٢/٢/١٤٣٨االسترجاع في 
األھداف والسیاسات لخطة ) .ھـ١٤٣٦(وزارة االقتصاد والتخطیط المملكة العربیَّة السعودیَّة  .٧٢

 .التنمیة العاشرة 
برنامج التدریب على اإلشراف المتنوع المبني على ).ھـ١٤٢٧(التعلیم وزارة التربیة و .٧٣

ھـ ٥/١١/١٤٣٧تم االسترجاع في )التدریب التعاوني(الكفایات 
https://edu.moe.gov.sa/jeddah/Pages/default.aspx 

العزیز لتطویر التعلیم  اهللا بن عبد دلیل مشروع الملك عبد).م٢٠١١(وزارة التربیة والتعلیم  .٧٤
 .إصدارات، وزارة التعلیم المملكة العربیَّة السعودیَّة:ام، الریاضالع

ھـ ٢٨/٢/١٤٣٨جائزة التعلیم للتمیز للمعلِّمین، تم االسترجاع في ).ھـ١٤٣٦(وزارة التعلیم  .٧٥
http://egate.tamayaz.org.sa/Default-ar.aspx 

 ھـ١٢/١١/١٤٣٧رجاع في برنامج التطویر النوعي للمعلِّمین تم االست).ھـ١٤٣٧(وزارة التعلیم  .٧٦
com.edu4t.khebrat://https 

، ٤اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم بالمملكة العربیَّة السعودیَّة، ط). ھـ١٤١٦(وزارة المعارف  .٧٧
  .مطابع وزارة المعارف:الریاض

دار :اإلسكندریَّة.  المھنیَّة للمعلِّماتجاھات معاصرة في التنمیة).م٢٠١٥(وھبھ، عماد صموئیل  .٧٨
 .المعرفة الجامعیَّة
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