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:مستخلص الدراسة  
    ھدفت الدراسة الحالیة إلى تقویم التطویر المھني المستمر لمعلمي اللغة العربیة بالمرحلة        

االبتدائیة في ضوء نموذج جوسكي بمحافظة العرضیات؛ ولتحقیق أھداف الدراسة استخدم الباحث 
 :عبارة موزعة على خمسة محاور، وھي) ٤٣(المنھج الوصفي، وأداة االستبانة التي اشتملت على 

أھداف التطویر المھني المستمر، محتوى التطویر المھني المستمر، دعم أنشطة التطویر المھني 
المستمر، أسالیب التطویر المھني المستمر، تقویم أنشطة التطویر المھني المستمر، وتكونت عینة 

ج الدراسة أن معلمًا من معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة، وتبین من  نتائ) ١٠٢(الدراسة من 
جمیع محاور تقویم التطویر المھني المستمر تحققت بدرجة متوسطة، مع متوسطات تراوحت قیمھا بین 

أما من حیث ترتیب ). ٤ من ٢٫٨٠(ومع متوسط عام لجمیع المحاور بلغ ) ٤ من ٣٫٠٣ إلى ٢٫٦١(
، )٤ من ٣٫٠٣(بلغ أھمیتھا فتبین أن محتوى التطویر المھني یأتي بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 

، دعم أنشطة التطویر )٤ من ٢٫٧٩(أھداف التطویر المھني بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ 
وبالمرتبة ). ٤ من ٢٫٧٣(وكذلك أسالیب التطویر المھني بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ . المھني

وفي ضوء نتائج ). ٤ من ٢٫٦١(الرابعة یأتي تقویم أنشطة التطویر المھني بمتوسط حسابي بلغ 
تكثیف برامج التطویر المھني، وإفساح الفرص للمعلمین : الدراسة ُقدمت مجموعة من التوصیات منھا

للمشاركة في ھذه البرامج، واألخذ بآرائھم في نوعیتھا، والعمل على تحسینھا، كما أوصت باالھتمام 
  .بتكریم وتحفیز المعلمین المشاركین في ھذه البرامج

  ).التطویر المھني، معلم اللغة العربیة، نموذج جوسكي: (ات مفتاحیةكلم
Abstract: 

Evaluation of CPD (Continuing Professional Development) for Arabic 
Language Teachers at Primary Schools in The Light of Guskey Paradigm. 

Ahmad Abdullah AlMuntasheri. 
The current study was aimed to evaluate the CPD of Arabic language teachers at 
the primary school of AlAradiyat Governorate following the view of Guskey's 
Paradigm.To achieve the objectives of his study, the Researcher has used a 
descriptive approach as well as a resolution tool which included (43) phrases 
spreading out through 5 themes as followed: CPD Objectives, CPD Content, CPD 
Supporting Activities, CPD Techniques and CPD Activities Evaluation. The study 
sample then was consisted of (102) Arabic language primary school teacher. And 
resulted that all the evaluation of CPD themes has been achieved moderately with 
averages ranged between (2.61 to 3.03 out of 4), and with (2.80 out of 4) as a 
general average of the whole themes together. And in term of its importance order, 
it shown that CPD Content has been ranked as the first at the average of ( 3.03 out 
of 4 ), then CPD Objectives as the second rank at an average of ( 2.79 out of 4 ), 
CPD Supporting Activities and Techniques came together thirdly at an average of 
( 2.73 out of 4 ). And at the fourth place, CPD Activities Evaluation ranked at an 
average of (2.61 out of 4). Regarding the results of the study, some 
recommendations have been made such as: increasing Career Development 
Programmes, giving teachers some chances to become part of these programs, 
taking their opinion in consideration, and working hard to enhance it if needed, 
and finally focusing more on honouring and stimulating teachers who participated 
in these programs.  
Keywords: (Career Development, Arabic Language Teacher, Guskey Paradigm). 
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  :مقدمة الدراسة
-حظي التعلیم في المملكة العربیة السعودیة منذ توحیدھا على ید المؤسس الملك عبدالعزیز 

 باالھتمام؛ وذلك لشرف العلم وعظم قیمتھ، فقد تھیأت الفرص التعلیمیة لكافة أفراد - رحمھ اهللا
فة من المؤسسات التعلیمیة؛ من أجل االرتقاء بالمواطنین المجتمع السعودي لاللتحاق بأنواع مختل

كما اھتمت  وزارة التعلیم السعودیة بإعداد وتطویر المعلمین . إلى أسمى درجات العلم والمعرفة
لیكونوا في المستوى الذي یؤھلھم للمساھمة الفاعلة في إعداد اإلنسان الذي یتوافق مع متطلبات 

 یشكل ملّحة والزمة في عصر تتطور فیھ المعارف والمھارات العصر، خاصة أن تطویر المعلم
تطورًا سریعًا، ومن ثّم تھتم كافة الدول المتقدمة والنامیة بتطویر المعلمین اھتمامًا بالغًا؛ وذلك من 
خالل تشجیع العناصر المتمیزة من شبابھا على اللتحاق بمھنة التعلیم، وتبذل الدول مزیدًا من الجھد 

ى المادي والمعنوي للمعلمین حتى یقوموا بدورھم في إعداد األجیال بحماٍس وفاعلیة لرفع المستو
  ).٣٢- ٣١، ص ص٢٠٠٩الشویطر، (

وُیعد التطویر المھني للمعلم مطلًبا مھًما، وتزداد أھمیتھ یوًما بعد یوم بسبب التغیرات 
لتي تسھم في ارتقاء أداء المتسارعة التي یشھدھا العالم، وتشھدھا البیئة التربویة، فمن العوامل ا

المعلم وتحسین طرق التدریس ومستوى تحصیل الطالب ھو التطویر المھني المستمر، إن المعلم ال 
یستطیع أن یعیش مدى حیاتھ بمجموعة محدودة من المعارف والمھارات في عصر یتمیز بسرعة 

شوق ( حیاتھ التطور والتغیر، فالتطویر المھني یساعد المعلم على النمو المھني طوال
وبعض الدول تبنت مفھوم التعلم مدى الحیاة؛ مما جعل المعلم متطوًرا مھنیًا، ). ١٩٩٥وسعید

ُیعد مفھوم التطویر المھني المستمر جدیدًا نسبیًا؛ لذا فھو جدیر بأن . ومطورًا لممارساتھ باستمرار
استمرار مھنة التعلیم یكون جزًءامن نظام التعلیم في المملكة العربیة السعودیة؛ وذلك لضمان 

ومجاراتھا للتغیرات المتسارعة؛ بھدف تلبیة حاجات المجتمع وحل مشاكلھ الناجمة عن تغیر 
  ).٢٠٠٦الخبتي، (العصر 

إن المتابع لحركات االصالح المتالحقة في المملكة العربیة السعودیة یدرك أن إعالن رؤیة 
تھ، والمتمثلة في بناء جیل یحمل المسؤولیة  جاء لدعم استمراریة تحقیق رؤیة التعلیم ورسال٢٠٣٠

إن ھذه الرؤیة انطلقت لتؤكد على توفیر فرص التعلیم المتكافئة لجمیع . ویشارك في بناء الوطن
أفراد المجتمع، والذي من شأنھ رفع جودة مخرجات التعلیم، وتوجیھ الطالب نحو الخیارات 

 المعرفیة والمھاریة، وتشجیع اإلبداع واالبتكار، الوظیفیة المھنیة المناسبة مع اتجاھاتھم وقدراتھم
ولتحقیق ھذه . والرفع من كفاءة وتأھیل منسوبي التعلیم بشكل عام، والمعلمین بوجھ خاص

فالمعلم ھو . التطلعات، فإنھ من الضرورة العنایة الفائقة بمفتاح النجاح في العملیة التعلیمیة، المعلم
وفي حیاة طلبتھ من خالل العمل على تحسین فرص الحیاة من یحدث الفارق في الغرفة الصفیة 

لذا؛ فإن التحسین المستمر لمھارات . المستقبلیة لھم، وفي الوقت نفسھ، ھو من یحّد من ھذا الفارق
المعلمین المھنیة والتدریسیة یعتبر قضیة جوھریة لتطویر الممارسات التدریسیة والمھنیة لھم 

  ).٢٠١٧لجبر، ا(وألداء طلبتھم على ٍحد سواء 
إلى أن التطویر المھني للمعلم في المرحلة االبتدائیة یجب ) Henderson) 1978وقد أشار 

أن ُتبنى برامج تدریبھ على تشخیص لحاجاتھ التدریبیة؛ بوصفھا العامل المحدد لفاعلیة برامج 
 وفي تنفیذه تدریبھ وجودتھا، فتحدید حاجات المتدربین ومشاركتھم في تخطیط البرنامج التدریبي،

أن التطویر المھني یجب ) ١٩٩٥(حیث یرى عبد السمیع . وتقویمھ من أھم عوامل إنجاح البرنامج
 Guskeyویرى. أن یعتمد في برامجھ على حاجات المعلمین التدریبیة، وعلى حاجات المجتمع

تجاھاتھم، أن برامج التطویر المھني للمعلمین یفترض أن تؤدي إلى تغییر في معتقداتھم وا) 2000(
ومن ثم تؤدي إلى تعمیق إحساس المعلم بااللتزام بتنمیة حصیلتھ المھنیة وللتأكد من تحقیق برامج 

  .التطویر المھني ألھدافھا فمن الضروري أن ُتقّوم تلك البرامج باستمرار



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٣٠

تھتم وزارة التعلیم بالتطویر المھني للمعلمین عمومًا، ومعلمي اللغة العربیة على وجھ 
 وتولیھ اھتماًما كبیًرا؛ وما ذلك إال إلیمانھا بأن نجاح العملیة التعلیمیة في تحقیق أھدافھا الخصوص،

ونظرًا . مرتبط بالمعلمین؛ ألنھم یمثلون الركیزة األساسیة في منظومة العمل التربوي والتعلیمي
علیم جعلتھ من أھم ألھمیة التطویر المھني في نجاح العملیة التعلیمیة لتحقیق أھدافھا؛ فإن وزارة الت

مشاریعھا وأولویاتھا في مشروع تطویر التعلیم العام، وحددت لھ مجموعة من األھداف  یمكن 
إجمالھا في أن مشروع التطویر یساعد المعلمین في فھم مسئولیاتھم المھنیة والتعلیمیة في إطار 

معاییر المھنیة ومحتواھا، نظام التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة، كما یساعدھم في فھم أغراض ال
واكتساب المعلمین المھارات والمعارف المھنیة وتنمیتھا، وتطبیقھا في ممارساتھم المھنیة، كما 

  ).٧، ص١٤٣٥وزارة التعلیم، . (یكسبھم الثقة في قدرتھم على تقییم ممارساتھم المھنیة في المدرسة
ًما كبیًرا، حیث نصت سیاسة التعلیم وفي المملكة العربیة السعودیة لقیت اللغة العربیة اھتما

في المملكة على جعلھا مادة أساسیة في جمیع مراحل التعلیم العام، وإذا كان االرتقاء بتعلیم اللغة 
العربیة وتعلمھا یقتضي تطویر منھجھا بمختلف عناصره، والعنایة بإعداد كتب تعلیمھا؛ فإن 

أمر ضروري، وذلك عن طریق - االبتدائیةخاصة في المرحلة -العناذیة بمعلم اللغة العربیة 
إخضاعھ لبرامج تدریبیة مستمرة وجدیدة نابعة من حاجاتھ الفعلیة التي یشعر بھا، ومن طبیعة 
األدوار الجدیدة والمتغیرة التي ُیطلب منھ القیام بھا، وطبیعة التطور في العلوم التربویة بصفة 

فة خاصة، وذلك لدوره المحوري المتمیز في عامة، وعلوم اللغة العربیة بفروعھا المختلفة بص
  ).١٩٩٦سالم، (التنمیة العقلیة والعلمیة للمتعلمین وتشكیل ثقافتھم، وتنمیة والئھم ألمتھم ووطنھم 

في ضوء ماسبق فإن برامج التطور المھني تلعب دًوا ر مھًما في إعداد المعلمین إعدًاد جًیدا 
. وبالتالي التأثیـر علـى نمو التحصیـل التعلیمي لدى طالبھموتطویر قدراتھم وممارساتھم التعلیمیـة، 

بالنمو الفردي والجماعي للمعلمین : ولتكون برمج التطور المھني فعالة، فإنھا یجب أن تھتم
والمؤسسي في بیئة التعلم المدرسیة والمجتمع عمومًا، والتخطیط االستراتیجي والتعاون اإلیجابي 

ة، وتوفیر اإلمكانات المادیة والبشریة الالزمة لتحقیق أھداف التطور بین أطراف العملیة التعلیمی
وختاًما، فإن نجاح برامج التطویر المھني مرھون بمشاركة وتعاون الجمیع دون استثناء، . المھني

  .وخصوًصا المعنیین بالعملیة التعلیمیة من قادة المدارس، والمشرفین التربویین، والمعلمین أنفسھم
  :سةمشكلة الدرا

إن االھتمام بالتطویر المھني للمعلم بصفة عامة، ومعلم اللغة العربیة بصفة خاصة، جاء 
نتیجة اإلحساس بقصور اإلعداد الحالي لھ، والتطور العلمي والتقني في جمیع المجاالت، وحدوث 

لتنمیة، فجوة بین النظریة والتطبیق في إعداده وضعف الثقافة العلمیة لدیھ، باإلضافة إلى متطلبات ا
وظھور مداخل تدریسیة جدیدة، ومستحدثات علمیة، وتركیز أكبر على تدریس التفكیر وتنمیتھ، 
وعلى القضایا والمشكالت العالمیة؛ لذا یجب أن تواجھ تلك التحدیات بإعداد جیل قادر على 

عداد والتطویر مواجھتھا، والتعامل معھا بكفاءة، وإیجاد الحلول المناسبة لھا، وھذا ال یتحقق إال باإل
المھني المستمر للمعلم، وقد اھتمت وزارة التعلیم بھذا األمر اھتماًما كبیًرا ممثلة في اإلدارة العامة 

. للتدریب التربوي واالبتعاث، حیث تستھدف ھذه اإلدارة تحقیق التطویر المھني المستمر للمعلمین
  ).٢٠٠٣دلیل التدریب التربوي (

جود قصور في برامج التطویر المھني المستمر المقدمة وأكدت مجموعة من الدراسات و
للمعلمین، وذلك لكونھا نظریة بعیدة عن التطبیق ویغلب علیھا طریقة المحاضرة، وتفتقر إلى إطار 
مفاھیمي واضح، كما أنھا ال تحقق عائًدا ملموسًا في تنمیة الكفاءات المختلفة للمعلمین، وال تحاكي 

 مع ضعف االلتحاق بتلك البرامج لقلة الحوافز المقدمة أو انعدامھا، كما الحاجات الفعلیة للمعلمین،
أن بعض المحاضرین لیسوا على مستوى الكفاءة المطلوبة، وتنفذ برامجھم في فترة زمنیة قصیرة، 

ه؛ ١٤٢٨ه؛  معمار،١٤٣١القرشي،(وتفتقر إلى أسالیب تقویم فعالة لمعرفة مستوى تحقق أھدافھا 
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ما أن المھتمین ببرامج التطویر المھني ال یعطون أھمیة كبیرة لتقویم البرامج ك).ه١٤٢٥والھاجري،
مجموعات : التي ینفذونھا، وأنھم یھملون بشكل كامل تقویم البرامج ذات الطابع شبھ الرسمي مثل

 التعلم والدورات القصیرة، كما أكد أن برامج التطویر المھني تعاني من ضعف فیما یتعلق بتقویمھا
)Guskey,2000.(  

في ضوء ما سبق؛ فإن مشكلة الدراسة الحالیة تمثلت في أن غالبیة برامج التطویر المھني 
 إجراء -تقریًبا- المقدمة لمعلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة بمحافظة العرضیات لم یسبق 

مج في ضوء دراسات تقویمیة في ھذا المجال؛ فإن الدراسة الحالیة ھي محاولة لتقویم ھذه البرا
 وذلك من خالل معرفة آراء معلمي اللغة العربیة -المستوى األول والثاني فقط-نموذج جوسكي 

  .بالمرحلة االبتدائیة في برامج التطویر المھني المقدمة لھم، ومحاولة الكشف عن جودة ھذه البرامج
  :أھداف الدراسة

ي تقویم التطویر المھني المستمر للتصدي للمشكلة السابقة فإن غایة الدراسة الحالیة تمثلت ف
المقدم لمعلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة بمحافظة العرضیات في ضوء نموذج جوسكي، 
ویتفرع من ھذه الغایة خمسة أھداف، تمثلت في معرفة آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة 

  :في اآلتي
  .محتوى التطویر المھني المستمر-                .      أھداف التطویر المھني المستمر- 
  .أسالیب التطویر المھني المستمر- .                   دعم أنشطة التطویر المھني المستمر-
  . تقویم أنشطة التطویر المھني المستمر-

  :أسئلة الدراسة
  :لتحقیق األھداف السابقة فقد وجھ السؤال الرئیسي التالي

لغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة بمحافظة العرضیات في التطویر المھني  ما آراء معلمي ال-
المستمر المقدمة لھم في ضوء نموذج جوسكي؟ ویتفرع من ھذا السؤال خمسة أسئلة فرعیة وتمثلت 

  :ماآراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة في اآلتي: في
  محتوى التطویر المھني المستمر؟-           أھداف التطویر المھني المستمر؟            - 
  أسالیب التطویر المھني المستمر؟- دعم أنشطة التطویر المھني المستمر؟                   -
   تقویم أنشطة التطویر المھني المستمر؟- 

  :أھمیة الدراسة
المھني للمعلم، تكمن أھمیة الدراسة الحالیة في أنھا تتوافق مع التوجھ العالمي والمحلي للتطویر 

كما أنھا قد تسھم في تحقیق إضافة معرفیة لمجال التطویر المھني لمعلمي اللغة العربیة في المرحلة 
االبتدائیة وذلك من الجانبین النظري والعملي، فمن الجانب النظري ستسھم ھذه الدراسة في تقدیم 

 االبتدائیة، أما من الجانب العملي؛ تقویم للتطویر المھني المستمر لمعلمي اللغة العربیة في المرحلة
قد تفید الدراسة الحالیة في تخطیط البرامج التدریبیة، وقد تقدم ھذه الدراسة تغذیة راجعة للمسؤولین 
عن برامج التطویر المھني بشكل عام، ومعلمي اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة بشكل خاص، 

مج، وقد تكون ھذه الدراسة نقطة انطالق لدراسات وتعرفھم بنقاط القوة والضعف في ھذه البرا
  .أخرى في ھذا المجال

  : حدود الدراسة
  :تمثلت حدود الدراسة الحالیة في

 .محافظة العرضیات: حدود مكانیة-
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 .ھـ١٤٣٩/ ھـ١٤٣٨الفصل الدراسي الثاني من عام : حدود زمانیة-
  .ط من نموذج جوسكيسوف یتم تحدید الدراسة في ثالثة مستویات فق: حدود موضوعیة-

  :مصطلحات الدراسة
بأنھ العملیة التي تتم بواسطتھا اصدار حكم معین على مدى ) ٢٠٠١(عرفھ أنور عقل : لتقویما

وصول العملیة التربویة إلى أھدافھ، ومدى تحقیقھا ألغراضھا، والكشف عن نواحي النقص فیھا 
  . صأثناء سیرھا، واقتراح الوسائل المناسبة لتالفي ھذا النق

عملیة التشخیص التي یتم من خاللھا رصد اإلیجابیات : وُیعرف إجرائًیا في ھذه الدراسة بأنھ
   .والسلبیات عن برامج التطویر المھني والتفكیر سبل العالج

إن الحاجة الغتنام الفرص المناسبة : "بأنھ) ٢٠٠٠(عرفھ عبدالسالم : التطویر المھني المستمر 
لمعلم في تطویر فھمھ في مجاالت تخصصھ، وتعینھ في فھم ما یقوم بھ، للتعلیم والتعلم ستساعد ا

وھذه الفرص توفر لھ االشتراك في الدراسة والبحث في تدریس تخصصھم، وتساعد في تنمیة 
معارفھ وأفكاره ومعتقداتھ وھي عملیة مستمرة وممتدة من خبرات وبرامج اإلعداد قبل الخدمة، 

". مستمر والبرامج في أثناء الخدمة إلى نھایة المستقبل المھنيوحتى خبرات التعلیم الذاتي وال
    ).٣١٨ص(

  : اإلطارالنظري والدراسات السابقة
  اإلطار النظري: أوًال

  .التطویر المھني، ومعلم اللغة العربیة، والمرحلة االبتدائیة: واشتمل على ثالثة محاور، وھي
  :التطویر المھني: المحور األول

المتغیرات المتسارعة في شتى المجاالت الحیاتیة، وھذه المتغیرات إن ھذا العصر عصر 
تعكس بظاللھا على العملیة التعلیمیة، ویتطلب من المعلم أن یواكب تلك المتغیرات باستمرار؛ لذا 
فإن عملیة إعداد المعلم قبل الخدمة لم تعد كافیة، بل ھي مقدمة لسلسلة متالحقة من األنشطة التي 

طویر المھني المستمر، وتكمل عملیة إعداده؛ لذا فإن التطویر المھني المستمر للمعلم تساعده على الت
یعد مطلًبا أساسًیا لتطویر العملیة التعلیمیة؛ كي یستطیع مساعدة تالمیذه على اكتساب المفاھیم 

تھاء والمھارات التي یواجھون بھا التحدیات المستقبلیة، وھذا یعني أن تربیة  المعلم ال تنتھي بان
  .مرحلة اإلعداد قبل الخدمة، بل تدوم وتستمر طیلة حیاتھ

ُیعد المعلم من أھم عناصر العملیة التعلیمیة، وخاصة عندما یواجھ مطالب التغییر والتطویر 
اللحاق بكل جدید في  في عالمنا المعاصر؛ فإنھ یحتاج إلى إعداد وتدریب مستمر یمكنھ من السریع

على اختالف   بما یسھم في تطویر العملیة التربویة وتحسینھا، فنظم التعلیممیدان العلم، ورفع كفایاتھ
فلسفاتھا وأھدافھا تولي عملیة التطویر المھني للمعلمین أھمیة وعنایة فائقة؛ إدراكًا منھا بأن زیادة 

ذا وإ). ٢٠١٠أبو سالم، ( فعالیة المعلم وارتقاء أدائھ في مھنتھ ینعكس على فاعلیة النظام التربوي 
  :تتبعنا مفھوم التطویر المھني في الدراسات السابقة فإننا نجد للباحثین العدید من التعریفات منھا

إلى أن التطویر المھني ) ٢٠١٧(؛ والخریبي والحوالي )٢٠٠٤(ما أشار إلیھ األنصاري 
الدورات التدریبیة، وورش العمل، واالجتماعات، وغیر : مجموعة من األنشطة الرسمیة مثل

االطالع على الكتب والمجالت والنشرات، التي یخضع لھا المعلم أثناء الخدمة : سمیة مثلالر
اختیاریًا أو إلزامیًا، والتي تھدف إلى تطویر مھاراتھ ومعارفھ ومواقفھ تجاه عملیة التدریس؛ لكي 

النمو یتمكن من أداء مھامھ التدریسیة بشكٍل أفضل، وھو عملیة شاملة تتضمن التدریب وینتج عنھا 
  .المھني



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٣٣

     وبناًء على ما سبق یرى الباحث أن جمیع التعریفات السابقة تشیر إلى أن عملیة التطویر 
المھني تتمثل في تنمیة قدرات المعلمین وتزویدھم بالخبرات والمھارات واالرتقاء بھم في كافة 

مدرسة وخارجھا الجوانب، عن طریق مجموعة من األنشطة المستمرة، التي تقدم للمعلم داخل ال
حسب خطط التطویر المقترحة، بحیث تعمل على تقلیل الفجوة بین األداء الحالي للمعلمین وما ھو 
مطلوب منھم لتحسین العملیة التعلیمیة، وأن عملیة التطویر المھني لم تعد عملیة إصالح لجوانب 

وأن ھناك . مجال التربويالنقص لدى المعلمین فقط، وإنما عملیة مواكبة للتغیرات المتسارعة في ال
اختالفًا بین التطویر المھني والنمو المھني واإلعداد المھني، فاإلعداد المھني یسبق التطویر، 

  . وكالھما یؤدیان إلى  النمو المھني أو التنمیة المھنیة
  :خصائص التطویر المھني

لتطویر أن ا: إلى بعض خصائص التطویر المھني للمعلمین منھا) ٢٠١٠(أشارت الطاھر 
المھني عملیة مقصودة ومخطط لھا من ِقبل المؤسسات والمنظمات التربویة؛ وذلك لزیادة نمو 
المعلم مھنًیا، وھو عملیة مستمرة یبدأ من وقت تخرج المعلم والتحاقھ بالمھنة، وینتھي بعد انتھاء 

ًدا بمدة زمنیة، خدمتھ فیھا، وھو بذلك طویل المدى، یقوم على فكرة التعلم مدى الحیاة، ولیس محد
ویھدف إلى تحسین أداء المعلم في كافة الجوانب المعرفیة، والمھاریة، والسلوكیة،كما أنھ یمد المعلم 
بكل ما ھو جدید في تخصصھ، وینمي مھاراتھ التدریسیة، وبذلك ینعكس على المنتج التعلیمي 

  .المتمثل في الطالب
  :أھمیة التطویر المھني

ددة تجعل من التطویر المھني أمًرا ضرورًیا، ومن ھذه التحدیات یواجھ المعلم تحدیات متع
دواٍع تكنولوجیة ناتجة عن الثورة المعلوماتیة، وقصور كلیات التربیة في إعداد المعلم، خصوًصا 
في بعض الجوانب العملیة، وقصور بعض برامج التدریب المنفذة، حیث یعزى ھذا القصور إلى 

یبیة للمعلمین، أو لضعف إعداد وتنفیذ ھذه البرامج، وأیًضا تعدد قصور في تحدید الحاجات التدر
أدوار المعلم في المیدان، ومنھا الدور التعلیمي، والتربوي، اإلداري، واالجتماعي، واإلنساني، 
باإلضافة إلى التطویر الملحوظ في المناھج الدراسیة واألنظمة التعلیمیة الذي لم یقابلھ تطویر للمعلم 

  ).٢٠١٠الطاھر،(
  :أھداف التطویر المھني

إن غایة التطویر المھني للمعلم تتمثل في رفع كفاءتھ وأدائھ أكادیمًیا ومھنًیا وثقافًیا، أما األھداف 
؛ والقیس )٢٠١٠(التي یسعى التطویر المھني إلى تحقیقھا فقد تنوعت، حیث أورد العاجز وآخرون 

  :العدید من األھداف منھا) ٢٠٠٦(؛ وكنعان )٢٠١٠(
 تشجیع المعلم على بلوغ أعلى درجات الجودة في األداء، مما یزید قدرتھ على في تحقیق -

  .التمیز واإلبداع في العملیة التعلیمیة
  . إشعار المعلم بالرضا عن العمل، وتطویر شعوره بعظم المسؤولیة الملقاه على عاتقھ-
  .م، وإلمامھ بالتقنیة الحدیثة  تنمیة مھارات المعلم في تقویم الطالب، وتقویم مخرجات التعل-
 رفع مستوى المعلم العلمي والتربوي والثقافي، ورفع مستوى مھارتھ في مجال طرق -

التدریس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومساعدتھ على التعامل مع المناھج الجدیدة، وتحقیق 
  .النمو الذاتي المستمر

  .یمیة األخرى والتعرف على قدراتھم تبادل الخبرات بین المعلمین والمؤسسات التعل-
  . اكساب المعلم المھارات التي تسھم في رفع مستواه اإلداري والفكري والثقافي-
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 مواكبة المستجدات في مجال نظریات التعلیم والتعلم، سواًء في مجال التخصص أو المجال -
  .المھني
لتعلیم، وتمكین المعلم من  تنمیة مھارة توظیف تقنیات التعلیم المعاصرة واستخدامھا في ا-

  .استخدام مصادر المعلومات والبحث عن كل ما ھو جدید ومتطور
  . معالجة نواحي النقص في إعداد المعلم، وتأھیلھ للقیام بأدوار جدیدة-

  :مبررات التطویر المھني للمعلم
 عام، لقد ترتب على التغیرات الحدیثة أن الدول أخذت تعید النظر في نظمھا التعلیمیة بشكل

وتطویر المعلم بشكل خاص؛ لذا حظي المعلم باھتمام جمیع األنظمة التربویة في الدول النامیة 
والمتقدمة على حٍد سواء، ومن ھذا المنطلق توجد العدید من مبررات التطویر المھني للمعلم، ومنھا 

  :على النحو اآلتي) ٢٠١٠السویري (؛ )٢٠٠٦أبو جاموس، (ما أورده  
 .رفیة والتقدم التقني في جمیع مجاالت العلم والمعرفةالثورة المع-
 .التقدم في مجاالت تقنیة المعلومات واالتصاالت-
 .ظھور التعلم النشط وتعدد استراتیجیات التدریس مما یتطلب من المعلم مواكبتھا-
 .التوجھ العالمي نحو التقید بالجودة الشاملة للعملیة التعلیمیة واالعتماد األكادیمي-
 .عدد األنظمة التعلیمیة وتنوع أسالیب التطویر والتعلم الذاتيت-
 .التغیر في المناھج الدراسیة وألنظمة التعلیمیة-
 .ظھور توجھات ونظریات تعلم حدیثة مما تتطلب الحاجة معرفتھا-
 .التوجھ العالمي إلى تمھین التعلیم وتحویلھ من وظیفة إلى مھنة-
 .لتربیة وعلم النفستطور الدراسات خصوصًا في مجال ا-
 .قصور برامج التدریب في إعداد المعلمین-

الفترة التي یقضیھا المعلم منذ تخرجھ وحتى التحاقھ : ویضیف الباحث بعض المبررات، ومنھا
بمھنة التعلیم تمتد أحیانًا إلى عدة سنوات، وكذلك تعدد أدوار المعلم ومسؤولیاتھ داخل المدرسة، 

تدریسھ لفترات طویلة مما یفقده التخصص األساسي، ویضعف من وإسناد تخصص آخر للمعلم ل
  .التجدید في المناھج الدراسیة

  :نموذج جوسكي
ُیعد نموذج الباحث األمریكي جوسكي من أشھر النماذج وأشملھا المقدمة لتقویم التطویر    

ا عند تقویم المھني للمعلم وذلك؛ ألنھ یتضمن المستویات واإلجراءات والطرائق التي یجب مراعاتھ
وھذا النموذج . التطویر المھني، وكیفیة توظیف نتائج التقویم في تحسین التطویر المھني للمعلم

آراء المعلمین في التطویر : یستند على تقویم التطویر المھني في ضوء خمسة مستویات، وھي أوًال
تعلم : مقدم لھم، ثانًیاالمھني المقدم لھم، ویھدف إلى تقویم رضا المعلمین عن التطویر المھني ال

: المعلمین معارف ومھارات جدیدة، ویھدف إلى تقویم المعارف والمھارات الجدیدة للمعلمین، ثالًثا
الدعم والتغییر المؤسسي، ویھدف إلى تقویم ماتقدمھ المؤسسة من دعم ومساندة لتطویر المعلمین 

 من التطویر المھني في أدائھم ویھدف استخدام المعلمین للمعارف والمھارات التي اكتسبوھا: رابًعا
نواتج تعلم الطالب، بناًء على تأثیر : تقویم درجة وجود تنفیذ التطویر المھني للمعلمین، خامًساإلى 

تقویم مخرجات تعلم الطالب والمتمثلة في تقویم المجال التطویر المھني في معلمیھم ویھدف إلى 
  ).٢٠١٥ وآخرون، الشمراني(المعرفي والوجداني، والنفس حركي 
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  :معلم اللغة العربیة: المحور الثاني
یتطلب إعداد معلم اللغة العربیة نوعًا معینًا من اإلعداد؛ لتعاملھ مع فروقات فردیة عدة للتالمیذ، 
حیث لم یعد األمر مجرد معارف ُتلقى أو حقائق ُتكتسب، بل األمر أصبح یتعلق بتكوین المواطن 

فإعداد معلم اللغة العربیة إعداًدا علمًیا، ومھنًیا، . النھوض بمجتمعھالواعي الصالح الحریص على 
وثقافًیا، یعّد أمًرا ضرورًیا ال مفّر منھ، وعلیھ یتطلب من الجامعات وكلیات إعداد المعلمین المختلفة 
تقویم سیاساتھا وبرامجھا الدراسیة، وتعدیلھا لتواكب التطورات والتغیرات الحدیثة المستمرة بما 

فل إتاحتھا فرصًا ومواقف تعلیمیة على الجانب النظري والتطبیقي؛ ومن أجل إتقان الكفایات یك
التعلیمیة والتدریسیة الالزمة لمعلمي اللغة العربیة لتحقیق التدریس الفعال في المواد الدراسیة في 

  .العملیة التعلیمیة
  :إعداد معلم اللغة العربیة

اد المعلم بصفة عامة، ومعلم اللغة العربیة بصفٍة خاصة، تعتني مؤسسات إعداد المعلمین بإعد  
وذلك؛ ألن اللغة العربیة تعّد لغة التعلیم الرسمیة في المملكة العربیة السعودیة، ونظًرا لتعدد األدوار 
التي یقوم بھا المعلم في العملیة التربویة فقد تعددت جوانب إعداده، وفیما یأتي عرض لھذه الجوانب 

  ).٢٠٠٧شلبي، (؛ )٢٠٠٥العباسي، (
 ویشیر ھذا الجانب إلى تزوید الطالب بالمواد الدراسیة التي ):األكادیمي(الجانب التخصصي -

تعمق فھمھ بالمادة، والتمكن من مھاراتھا، والقدرة على توظیفھا في المواقف التعلیمیة، ویتضمن 
  .التخصص العلمي الذي یدرسھ الطالب

مل جمیع الخبرات التي یمكن أن تعّین الطالب على الوفاء  ویش):المھني(الجانب التربوي -
فلسفة التربیة ونظریاتھا، والمناھج : بمسؤولیاتھ التربویة سواًء أكانت متعلقة بالجانب النظري مثل

  .إنتاج الوسائل التعلیمیة والتربیة العملیة: وطرق التدریس، أم بالجوانب العملیة مثل
العلوم : جانب إلى بعض المجاالت خارج التخصص، مثل ویشیر ھذا ال:الجانب الثقافي-

االجتماعیة والطبیعیة واإلنسانیة، وقد ُصمم ھذا الجانب لمساعدة الطالب لكي یصبح أكثر قدرًة على 
  .االستجابة الحتیاجات المجتمع، وتعریفھ بثقافة عصره

  :أنظمة إعداد المعلم 
؛ والدقمیري )٢٠١٦(سعودیة أشار السكران في مجال نظم إعداد المعلم في المملكة العربیة ال

  :إلى وجود نظامین إلعداد المعلم، وھما) ١٤٣٤(
 ُطِبق ھذا النظام في كلیات التربیة التي تمنح شھادة البكالوریوس، وكان :النظام التكاملي-

 فیھ مطبقًا في كلیات المعلمین سابًقا، وھذا النظام یمنح الطالب طریقة شمولیة لمھنة التدریس، یتم
دراسة مواد اإلعداد التربوي بجانب التخصصي والثقافي، ویشیر معنى التكاملي في ھذا البرنامج 
إلى دمج مواد التخصص مع مواد اإلعداد التربوي في مرحلة جامعیة واحدة تستمر لمدة أربع 

ي، سنوات دراسیة، ویتمیز ھذا النظام بالموازنة في إعداد الطالب التخصصي والتربوي والثقاف
أن من سلبیات ھذا النظام ضعف الجانب التخصصي مقارنة بالكلیات ) ه١٤٣٣(ویرى العمري 

  . التخصصیة األخرى
 ُیطبق ھذا النظام على خریجي الكلیات غیر التربویة الراغبین للعمل في مھنة :النظام التتابعي-

لة البكالوریوس، ثم التدریس، حیث یدّرس الطالب مواد اإلعداد التخصصي لمدة أربع سنوات لمرح
یلتحق بإحدى كلیات التربیة لیتم إعداده تربوًیا لمھنة التدریس عبر برنامج الدبلوم العام في التربیة، 
ومما یمیز ھذا النظام أنھ یترك للطالب فرصة للتمكن من تخصصھ األكادیمي، ومن ثم لإلعداد 

  .التربوي
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 الدبلوم العام في التربیة؛ وذلك لتطویره ھـ وجھت وزارة التعلیم بإیقاف برنامج١٤٣٩وفي عام 
تحت مسمى الماجستیر المھني أو التنفیذي، لضمان تھیئة الطالب للعمل التعلیمي وفق األسس 
التربویة والتعلیمیة الخاصة بمھنة التعلیم، ووزارة التعلیم اعتمدت ھذا البرنامج في الجامعات 

یتھ بما یتوافق مع مرحلة التعلیم القادمة، وھذا السعودیة، وذلك بعد أن أنھت تصمیمھ وبناء منھج
البرنامج یختلف تماًما عن الماجستیر األكادیمي الذي یھتم بالدراسات والبحوث العلمیة، فیما یھتم 

  . الماجستیر المھني بإعداد الخریج إعداًد جیًدا للمھنة
ه ضمن ١٤٤١/ ه١٤٤٠اعتمدت وزارة التعلیم برنامج الماجستیر المھني بدًءا من ھذا العام 

برامجھا التوسعیة إلعداد المعلم، بما یتوافق مع مرحلة التعلیم القادمة التي تحمل الكثیر من 
 .المتغیرات في طرائق التدریس المتعددة حسب الخطة المنھجیة التي تسعى وزارة التعلیم لتحقیقھا

ال المھارات الحیاتیة التي ویأتي من أھمھا ما یسمى بالتعلیم المعتمد على الكفایات، وكذلك إدخ
ومن أھم الجوانب التطویریة التي . یحتاجھا الطالب مثل مھارات التفكیر الناقد والتفكیر اإلبداعي

شملت ھذا البرنامج، ھو ربط المحتوى باستراتیجیات التعلیم، وزیادة مدة الدراسة لبرنامج الدبلوم 
الخریج للعمل التعلیمي وفق األسس التربویة التربوي المطور بما ال یقل عن سنتین؛ لضمان تھیئة 

  ).١٤٤٠الشمراني،  ( والتعلیمیة الخاصة بمھنة التعلي
  :التطویر المھني لمعلم اللغة العربیة في السعودیة

إن تاریخ التطویر المھني لمعلمي اللغة العربیة في المملكة العربیة السعودیة لیس حدیث "  
ھــــ وال یزال مستمًرا ١٣٧٤ستین عامًا؛ حیث بًدأ في عام النشأة؛ بل لھ تاریخ طویل یزید عن 

وخالل ھذه الفترة شھد التطویر المھني ). ١٤٢٢اإلدارة العامة للتدریب التربوي واإلبتعاث،(
لمعلمي اللغة العربیة تطورات وتحوالت جوھریة، سواًء أكان ذلك من الناحیة النظریة أم ناحیة 

  :ز أبرز ھذه التطورات والتحوالت في مرحلتینالممارسات العملیة، ویمكن إیجا
 ویمكن أن یطلق علیھا مسمى مرحلة التدریب، والتي امتدت من عام :المرحلة األولى-

  ).١(وأبرز ما یمیز ھذه المرحلة موضٌح في الجدول . ھـــ١٤٢٧ھـــ إلى عام ١٣٧٤
ھــ مع ١٤٢٨ام ویمكن أن تسمى مرحلة التطویر المھني، وبدأت من ع: المرحلة الثانیة-

حتى ) تطویر( لتطویر التعلیم العام -رحمھ اهللا- انطالقة مشروع الملك عبداهللا بن عبدالعزیز 
مشروع التطویر المھني للمعلمین  كان أحد أھم مشاریعھ الرئیسة) تطویر(تاریخھ؛ ألن مشروع 

البرامج ُصممت حزمة متكاملة من "الذي أولتھ الوزارة االھتمام والعنایة، وقد حددت الوزارة 
بعنایة وفق منھجیة التعلم المتمازج؛ لدعم المعلم حتى یتمكن من القیام بدوره في إطار من الوعي 
والفھم لطبیعة مسؤولیاتھ وواجباتھ المھنیة والتعلیمیة، وتتنوع مكونات ھذا الدعم لتحقق احتیاجات 

فیھا ضمن إطار شراكة مع بیوت المعلم من خالل تقدیم محتوى تدریبي في أوعیة مختلفة، تم العمل 
توضیح ألبرز مالمح ) ١(في الجدول ). ٢١، ص٢٠١٧الفقیھ، ". (خبرة عالمیة وإقلیمیة ومحلیة

  .ھذه المرحلة
  مرحلتا التطویر المھني ) ١(جدول 

  : المرحلة األولى
  )ه١٤٢٧ - ھـ١٣٧٤(مرحلة التدریب 

  :المرحلة الثانیة
  )خھحتى تاری- ه١٤٢٨(مرحلة التطویر المھني 

عدم وجود وثیقة وطنیة توضح بالتفصیل 
رؤیة ومعاییر وأھداف التطویر المھني 

  .للمعلمین، وكیفیة تخطیطھ وتنفیذه وتقویمھ

وجود وثیقة وطنیة توضح بالتفصیل رؤیة ومعاییر 
وأھداف التطویر المھني للمعلمین، وكیفیة تخطیطھ 

  .وتنفیذه وتقویمھ
  .االھتمام بالمعلمین حدیثي التأھیل  .أھیلعدم االھتمام بالمعلمین حدیثي الت
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عدم االستفادة من نتائج الدراسات التربویة 
المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة في مجال 
التطویر المھني، وتوظیفھا في تصمیم برامج 

  .التطویر المھني

االستفادة بشكل ضئیل من نتائج الدراسات التربویة 
ال التطویر المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة في مج

المھني، وتوظیفھا في تصمیم برامج التطویر 
  .المھني

عدم االھتمام بمخرجات برامج التطویر 
  .المھني التي سبق تنفیذھا

عدم االھتمام بمخرجات برامج التطویر المھني 
  .التي سبق تنفیذھا

العشوائیة في تصمیم برامج التطویر المھني 
  .من حیث التخطیط، والتنفیذ، والتقویم

محاولة تجنب العشوائیة في تصمیم برامج التطویر 
  .المھني من حیث التخطیط، والتنفیذ، والتقویم

عدم وجود اھداف واضحة لبرامج التطویر 
  .المھني

  .وجود اھداف واضحة لبرامج التطویر المھني

عدم مراعاة برامج التطویر المھني لحاجات 
  .المعلمین المختلفة

 برامج التطویر المھني عدم مراعاة مجموعة كبیرة
  .لحاجات المعلمین المختلفة

استخدام استراتیجیات تقلیدیة لتنفیذ برامج 
  .التطویر المھني

تنفیذ برامج التطویر المھني باستخدام استراتیجیات 
  .متعددة وحدیثة

عدم االھتمام بتقویم أثر برامج التطویر 
  .المھني

یر  بتقویم اثر برامج التطو- البسیط-االھتمام 
  .المھني

ویستنتج مما سبق، أن ھناك ارتباًطا وثیًقا بین مفھومي التطویر والتدریب حتى إن كتیر من 
التربویین یمزج بین المصطلحین، فالتطویر أكثر سعًة وشموًلا من التدریب، ویعتبر التدریب أحد 

  .طرق التطویر 
  مقترحات تطویر برامج التطویر المھني لمعلم اللغة العربیة 

إلى بعض المقترحات التي یمكن طرحھا لتطویر برامج التطویر ) ٢٠١١(ار فضل اهللا أش
المھني لمعلمي اللغة العربیة، والتي تخص األھداف، والمحتوى، واألسالیب، وطرق التقویم، 

  :ومواعید وأماكن إجراء ھذه البرامج وذلك فیما یلي
ج تنمیة المعارف والمھارات  أن تكون الغایة من البرنام:من ناحیة أھداف البرنامج-

التخصصیة والتربویة المتعلقة باللغة العربیة وتدریسھا، أما األھداف التفصیلیة فیوصي أن تركز 
على تدریب المعلمین على تطبیق القواعد، اإلمالئیة، والخطیة، والنحویة تطبیقًا صحیحًا عند 

ف قبل البدء في البرنامج التدریبي استخدام وتدریس اللغة العربیة، ویتم إعالن الغایة واألھدا
  .لضمان إیجابیة المعلمین في السعي إلى تحقیقھا

أن یكون اللقاء األول ألي برنامج معرفة مدى أھمیة الحضور : من ناحیة محتوى البرنامج-
لمستقبل المعلم المھني؛ وبذلك یتحقق لدیھم اتجاھًا موجبًا نحو البرنامج، وتدرج مستویات 

حیث عمقھا، وشمولیتھا لتناسب المرحلة التعلیمیة للمعلمین، وأن تتضمن البرامج الموضوعات من 
موضوعات عن مداخل تدریس اللغة العربیة، وقواعد اإلمالء، وخاصًة رسم الھمزة، واأللف اللینة، 

  .، وكیفیة تحسین واقعھما في االستخدام)االستماع، والكالم(وعالمات الترقیم، واللغة الشفویة 
التدریب عن : أن یتم تنویع األسالیب والوسائل مثل: حیة أسالیب ووسائل االستخداممن نا-

طریق محاضرات قصیرة، وحلقات نقاش، ودروس نموذجیة، باإلضافة إلى االستفادة من معامل 
  .اللغات، في تنمیة مھارات اللغة الشفویة لدى المعلمین، وتدریبھم على كیفیة تنمیتھا لدى المتعلمین



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٣٨

، )فترة العودة(أن یتم عقد البرامج قبل بدء العام الدراسي مباشرة : حیة الوقت والمكانمن نا-
وأال یقل البرنامج في المرة الواحدة عن أسبوعین متتالیین، وأن یكون اللقاء الیومي أربع ساعات 

  .بینھما فترة راحة، وحسن اختیار مكان التدریب من ناحیة التھویة، واإلضاءة، وأماكن الجلوس
أن ُتعقد برامج تھتم بالمھارات والمعارف التخصصیة لمعلمي : من ناحیة نوعیة البرنامج-

  .اللغة العربیة التربویین، وعقد برامج تدریب لغیر التربویین تھتم بالمھارات والمعارف التربویة
 ضرورة مشاركة المعلمین في التخطیط ألي برنامج تدریبي، وذلك: من ناحیة أدوار المعلمین-

بتحدید حاجاتھم التربویة، وأخذ وجھة نظرھم في المدربین، واألسالیب والطرق التدریبیة التي 
تكون أكثر مناسبة لھم، وتشجیع المعلمین على المناقشة والحوار، وتقدیم المقترحات، وتنفیذ بعض 

  .الدروس أثناء البرنامج
  :المرحلة االبتدائیة وتطورھا: المحور الثالث

بأنھا القاعدة التي یرتكز علیھا إعداد الناشئین : سة التعلیم المرحلة االبتدائیةتعرف وثیقة سیا
للمراحل التالیة من حیاتھم، وھي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة جمیعًا، وتزودھم باألساسیات من 
العقیدة الصحیحة واالتجاھات السلیمة والمعلومات والمھارات، ومدة الدراسة بھا ست سنوات 

 وھي مرحلة مجانیة في المملكة العربیة السعودیة كغیرھا من مراحل التعلیم العام، وبعد دراسیة،
  ).٢٠١٢حكیم، (اتمامھا ینتقل الطالب للمرحلة المتوسطة 

إن التعلیم في المملكة العربیة السعودیة وما وصل إلیھ من إنجازات وتطور في زمن قیاسي، 
؛ السماعیل، ١٤٢٩السنبل، وآخرون، . (تھ وحتى وقتنا ھذایعّد نجاًحا یسجل باسم من قام بھ منذ نشأ

وسوف استعرض كیف تطورت المرحلة االبتدائیة في السعودیة وذلك من خالل سبع ). ٢٠١٩
  ).٢(فترات موضحھ في الجدول 

  فترات تطور المرحلة االبتدائیة) ٢(جدول 
  أبرز أحداثھا  الفترة

  الفترة األولى
  ه١٣٧٢ –ه١٣٤٤

 النظامي في السعودیة، إنشاء مدیریة المعارف وتشكیل أول بدایة التعلیم
 -كما أشرت سابقًا-مجلس لھا، دمج المرحلتین التحضیریة واالبتدائیة 

  .بمرحلة واحدة ُسمیت بالمرحلة االبتدائیة 
  الفترة الثانیة

 –ه ١٣٧٣
  ھـ١٣٨٠

– تشكیل عدة ة وزارات في الدولة، إنشاء وزارة المعارف، تعیین الملك فھد
 وزیًرا لھا، وضع أول منھج للمرحلة االبتدائیة، وصل عدد -رحمھ اهللا

  . مدرسة٦٠٠المدارس االبتدائیة 
  الفترة الثالثة

 –ه ١٣٨١
  ه١٣٩١

إنشاء الرئاسة العامة لتعلیم البنات، وضع خطة خمسیة إلنشاء المدارس 
االبتدائیة، إنشاء إدارة المناھج، إصدار أول منھج مخصص بالمرحلة 

  .بتدائیةاال
  الفترة الرابعة

 –ه ١٣٩١
  ھـ١٤١٥

إلغاء المركزیة في اختبار الشھادة االبتدائیة، إعطاء مدیر المدرسة العدید من 
  .الصالحیات

  الفترة الخامسة
 –ه ١٤١٦

  ه١٤٢٣

دمج التالمیذ المكفوفین مع تالمیذ التعلیم العام، تطبیق برنامج التربیة 
في مدارس التعلیم العام، تدریس مادة الخاصة للطالب ذوي صعوبات التعلم 

  .التربیة الوطنیة، برنامج الكشف عن الموھوبین
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  الفترة السادسة
  ه١٤٤٠–ه١٤٢٤

دمج الرئاسة العامة لتعلیم البنات بوزارة المعارف، تغییر اسم وزارة 
المعارف إلى وزارة التربیة والتعلیم، دمج وزارة التربیة والتعلیم بوزارة 

 تحت اسم وزارة التعلیم، إدخال مقرر اللغة اإلنجلیزیة للمرحلة التعلیم العالي
االبتدائیة، استحداث نظام نور المركزي، إقرار نظام التقویم المستمر في 

  .المرحلة االبتدائیة، استحداث برنامج خبرات النوعي لتطویر المعلم

  المرحلة السابعة
  ه١٤٤١-ه١٤٤٠

اد تدریس الصفوف األولیة بنین  استحداث مرحلة الطفولة المبكرة، وإسن
للمعلمات، وتشمل ھذه المرحلة ریاض األطفال المستوى الثاني والثالث، 

بنین وبنات في المرحلة االبتدائیة ) األول والثاني والثالث(والصفوف األولیة 
 مدرسة ١٤٦٠وُطبقت ھذه المرحلة في  سنوات، ٨ سنوات حتى ٤من سن 

  .في السعودیة ھذا العام
  :الدراسات السابقة: ثانیًا

ھناك الكثیر من الدراسات التي أشارت إلى تقویم التطویر المھني المستمر عالمیًا، أما على 
المستوى المحلي فلم ینل التطویر المھني حقھ من الدراسات والبحث العلمي، فما زالت الدراسات 

جتمع التربوي بقضایا في المراحل األولى من الكشف والتعرف على الواقع؛ وذلك النشغال الم
  .أخرى، وسوف یتم استعراض بعض الدراسات التي استفاد منھا الباحث في دراستھ الحالیة

ھدفت الدراسة إلى بناء تصور مقترح للتطویر المھني الذاتي : )٢٠٠٨(دراسة قستي 
 معلمة) ٢٢٧(للمعلمات، واستخدم المنھج الوصفي، وُصممت استبانة لھذه الدراسة وُطبقت على 

ومشرفة، ومن أھم نتائج الدراسة أن أسالیب التطویر ممارسة من قبل المعلمات ھي الدورات 
التدریبیة، وتلیھا القراءة في الكتب والدوریات والمصادر االلكترونیة، وأن أكثر معوقات التطویر 

  .افزالمھني كثرة الحصص، وازدحام الفصول، وقلة وعي المعلمات بالتطویر المھني، وانعدام الحو
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع التطویر المھني لمعلمي : )٢٠٠٩(دراسة العجمي 

ومعلمات االجتماعیات بدولة الكویت من خالل إبراز برامج التطویر المھني التي یمارسھا، 
معلم ومعلمة ) ٦٠٢(واستخدم الباحث المنھج الوصفي، وُأعدت استبانة ُطبقت على عینة مكونة من 

ت محافظات، وأظھرت نتائج الدراسة أن معلم االجتماعیات یمارس برامج التطویر یمثلون س
المھني سواًء المرتبطة بمادتھ أم بمھنة التدریس بدرجة متوسطة، كما أظھرت أن مدى استفادتھ من 
برامج التطویر المھني تعّد متوسطة، وأشارت إلى وجود فروق دالة تعزى لمتغیرات الخبرة 

  .حلة الدراسیةوالمنطقة والمر
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع عملیة تدریب : )٢٠١٠(دراسة العاجز واللوح واألشقر 

معلمي ومعلمات المرحلة الثانویة أثناء الخدمة بمحافظات غزة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات، 
حاور، واستخدم الباحثون المنھج الوصفي، وُأعدت استبانة لھذا الغرض، مكونة من خمسة م

معلمًا ومعلمة، ومن أھم نتائج الدراسة حاجة برامج تدریب ) ٥٨٠(وُطبقت على عینة مكون من 
المعلمین والمعلمات إلى وجود أھداف محددة مسبقًا؛ حتى تساعد على نجاح ھذه الرامج وبالتالي 

طلق من واقع تطویر أداء المعلمین والمعلمات المشاركین فیھا، باإلضافة لحاجتھا إلى التخطیط المن
العملیة التعلیمیة، ومن احتیاجات المتدربین، وأھمیة مشاركة المعلمین في كافة عملیات البرامج من 

    .تخطیط ومشاركة في التنفیذ والتقویم
ھدفت الدراسة إلى تقویم برامج تدریب المعلمین على سلسلة : )٢٠١٠(دراسة القرشي

ي المرحلة المتوسطة بمدینة الطائف، وُاستخدم العالمیة للعلوم من وجھة نظر معلم) ماجروھل(
معلمًا، ) ٧٩(المنھج الوصفي، وُصِممت استبانة لمعرفة مدى استفادة معلمي العلوم البالغ عددھم 

أن استفادة معلمي : وجمیعھم خاضوا البرنامج التدریبي على سلسلة ماجروھل، وكانت أھم النتائج
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التدریبي كانت بدرجة متوسطة، كما أن درجة المشكالت العلوم بالمرحلة المتوسطة من البرنامج 
  .التي تواجھ المعلمین كانت بدرجة عالیة

ھدفت الدراسة إلى معرفة دور المشرف التربوي في تطویر األداء : )٢٠١٣(دراسة كساب 
المھني لمعلمي اللغة العربیة بمرحلة تعلیم األساس بالسودان، واستخدم الباحث المنھج الوصفي 

استبانة ومقابلة، وُطبقت االستبانة لمعرفة دور : یلي، ولتحقیق ذلك ُأعدت أداتین للدراسةالتحل
) ١٧٦(المشرف التربوي في تطویر األداء المھني لمعلمي ومعلمات اللغة العربیة البالغ عددھم 

ین، مشرف) ٤(معلمًا ومعلمة، أما المقابلة فُطبقت على جمیع مشرفي اللغة العربیة والبالغ عددھم 
أن المشرف التربوي یواجھ الكثیر من المعوقات التي تحد من فاعلیتھ في : ومن نتائج الدراسة

ضعف الكفاءة المھنیة لبعض معلمي اللغة العربیة، وقلة : تطویر أداء معلمي اللغة العربیة، ومنھا
دریبیة لمعلمي الوسائل التعلیمیة الحدیثة، وبعض المعلمین غیر مؤھلین تربویًا، وقلة البرامج الت

  .اللغة العربیة
ھدفت الدراسة إلى تقویم مشروع تطویر العلوم : )٢٠١٤(دراسة الشایع وآخرون 

والریاضیات في التعلیم العام في المملكة العربیة السعودیة، ولتحقیق أھداف الدراسة ُطبق نموذج 
، والدمام، وتبوك، الریاض: ؛ لتقویم التطویر المھني وُأجریت الدراسة في خمس مناطق)جوسكي(

معلمًا ) ٦٧٣(والمدینة المنورة، وعسیر، ومن خالل استخدام أداة االستبانة تم استطالع آراء 
وجود ضعف في عقد البرامج : ومعلمة حول برامج التطویر المھني المقدمة لھم، من نتائج الدراسة

جة إلى رفع مستواھم حتى داخل المدرسة لتطویر العلوم والریاضیات، وأن المعلمین ال یزالون بحا
یتعاملوا بشكل جید مع الكتب، وأن توقیت إقامة ھذه البرامج غیر مناسب ألغلب المشاركین، وعدم 
أخذ آرائھم في توقیت ھذه البرامج، وأن المشاركین یفتقدون إلى المرونة من قادة المدارس لحضور 

  .ورش العمل والدورات التدریبیةھذه البرامج، وأن أكثر الطرق استخدامًا في ھذه البرامج ھي 
ھدفت الدراسة إلى معرفة حاجات التطویر المھني : )٢٠١٦(دراسة الحربي، والشمراني 

لمعلمي المرحلة المتوسطة في محافظة عنیزة من وجھة نظرھم، وحددت الدراسة الحالیة جوانب 
للتطویر المھني حاجات تربویة، وحاجات تخصصیة، وحاجات : التطویر المھني في ثالثة محاور

المستمر، واستخدم الباحث المنھج الوصفي، وُصممت استبانة مكونة من ثالثة محاور، وُطبقت 
معلمًا، وأظھرت نتائج الدراسة أن محور حاجات التطویر المھني جاء في أعلى ) ٤٠(على 

  .احتیاجات المعلمین، ثم جاءت الحاجات التخصصیة، ثم جاءت الحاجات التربویة بعدھما
  :وجھ االستفادة من الدراسات السابقةأ

استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في الحصول على المراجع العلمیة وبناء اإلطار -
  .النظري، واختیار المنھج المناسب للدراسة

في كثیر من جوانب ھذه الدراسة ) ١٤٣٥(استفادة الدراسة الحالیة من دراسة الشایع وآخرون -
  .اغة عنوان الدراسة، وترتیب األھداف واألسئلة، وبناء األداةصی: ومنھا
  .استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في اختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة-

   : منھجیة الدراسة واجراءتھا
  :إجراءات الدراسة

مع الدراسة، یتناول الفصل الحالي إجراءات الدراسة من حیث المنھج العلمي المتبع، ومجت
األسالیب ، وكیفیة تنفیذھا، وصدق وثبات األداة، ووإجراءات إعداد أداة الدراسة وتطبیقھا

، كما یتضمن اإلحصائیة الوصفیة التي ُاستخدمت في تحلیل وتفسیر ومناقشة نتائج الدراسة
  :التوصیات والمقترحات وھي على النحو اآلتي
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  :منھج الدراسة
یة المنھج الوصفي، وھو المنھج الذي یعتمد على دراسة ُاستخدم في الدراسة الحال 

الظاھرة كما ھي موجودة في الواقع، ویھتم بوصفھا وصًفا دقیًقا، ویعبر عنھا تعبیرًا كیفیًا أو 
كمیًا، كما تبرز أھمیة ھذا المنھج في أنھ األسلوب الوحید الممكن لدراسة بعض الموضوعات 

  . اإلنسانیة
 :مجتمع الدراسة

وتكون معروف فإن مجتمع الدراسة یمثل جمیع مفردات الظاھرة التي یدرسھا الباحث؛ كما ھو 
مجتمع الدراسة الحالیة من جمیع معلمي اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة بمحافظة 

معلمًا والذین ھم على رأس العمل خالل فترة تطبیق ھذه ) ١٤٠(العرضیات وبلغ عددھم 
 .ه١٤٣٩/ ھـ١٤٣٨سي الثاني من عام الدراسة خالل الفصل الدرا

 :عینة الدراسة
استناًدا إلى األطر النظریة اإلحصائیة وما وفرتھ من صیغ ومعادالت إحصائیة لتحدید 

) استیقن ثامبسون(حجم العینة المالئم من كل مجتمع، فقد لجأ الباحث إلى استخدام معادلة 
  :اآلتیة
  
  

  :حیث تمثل
  متغیرات معادلة استیقن ثامبیسون)  ٣(    جدول                            

N حجم المجتمع 

Z  ١٫٩٦ وتساوي ٠٫٩٥الدرجة المعیاریة المقابلة لمستوى الداللة  

D   ٠٫٠٥نسبة الخطأ وتساوي 

P  ٠٫٥٠= نسبة توفر الخاصیة والمحایدة 

بسون أن معلمًا، فقد أظھرت نتائج معادلة استیقن ثام) ١٤٠(وبما أن مجتمع البحث بلغ 
، وبالتقریب یصبح )١٠٢٫٨٠(معلمًا یساوي ) ١٤٠(حجم العینة المالئم من مجتمع حجمھ 

  . معلمًا١٠٣حجم العینة مساویًا إلى 
 :إختیار العینة

بما أن عملیة مسح كامل مجتمع البحث وتغطیتھ أو العینة یحتاج إلى فترة زمنیة طویلة  
 واختصارًا للوقت والجھد، فقد لجأ الباحث وتكالیف مادیة وجھد مضاعف من قبل الباحثین،

إلى توزیع االستبانة إلكترونیًا باستخدام وظیفة مسح قوقل درایف، وإرسالھا إلكترونًیا لمعلمي 
من الردود، ) ١٠٣(اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة بمحافظة العرضیات، حیث تم استالم 

 وھي تعّد كافیة لإلجابة على تساؤالت من إجمالي مجتمع البحث،%) ٧٢٫٩(وھي تمثل نسبة 
  .البحث وتحقیق أھدافھ

  :خصائص عینة الدراسة
إن الوقوف على خصائص عینة أي دراسة، یعطي فكرة عامة عن الفئات التي أجابت على 
استبانة البحث، كما أن التباین في تلك الخصائص سواء في الجنس أو التخصصات العلمیة 
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وظائف التي یشغلونھا إضافة إلى سنوات خبرتھم التي یقضونھا والمؤھالت العلمیة ونوع ال
في مجال العمل، جمیعھا متغیرات تسھم كثیرًا في إثراء الدراسة بنتائج إیجابیة تعكس نتائج 
أقرب إلى الواقع الفعلي الذي یمارس من قبلھم في بیئة عملھم، لذلك فإن الوقوف على أھم 

الغ األھمیة من وجھة نظر الباحثین، وھذا ما یوضحھ خصائص عینة الدراسة یعد أمرًا في ب
  :الباحث في الجداول واألشكال البیانیة التالیة

  یوضح التوزیع وفًقا لجھة اإلعداد) ٤(                         جدول 
 النسبة  العدد  جھة اإلعداد

  ٧٫٨  ٨ معھد معلمین

  ٥٫٩  ٦  كلیة متوسطة

  ٨٦٫٣  ٨٨  كلیة جامعیة

  ١٠٠% ١٠٢  المجموع

  
  یوضح التوزیع النسبي وفقًا لجھة اإلعداد بیانُیا) ١(شكل 

یتضح أن ) ١(وباستقراء المؤشرات اإلحصائیة للتكرارات والنسب المئویة للجدول والشكل 
من عینة البحث من الكلیات الجامعیة، وأن ارتفاع نسبة المعلمین من %) ٨٦٫٣(األكثریة وبنسبة 

احث إلى متطلبات المرحلة الدراسیة من مؤھالت جامعیة، إضافة إلى الكلیات الجامعیة یعزوه الب
الطفرة التعلیمیة التي شھدتھا المملكة بالمرحلة الجامعیة مما مكن الكثیر من الطالب والطالبات من 

أما أعداد المعلمین من . إكمال مرحلة البكالوریوس ومن ثم االلتحاق بالمراحل التعلیمیة المختلفة
  .من إجمالي عینة البحث%) ١٣٫٧(كلیات المتوسطة فإن نسبتھم ال تتعدى المعاھد وال

  یوضح التوزیع النسبي لنوع المؤھل العلمي) ٥(جدول 
 النسبة  العدد نوع المؤھل

  ٩٣٫١  ٩٥ تربوي

  ٦٫٩  ٧  غیر تربوي
 ١٠٠%  ١٠٢  المجموع

  
  یوضح التوزیع النسبي لنوع المؤھل العلمي ) ٢(شكل 
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من عینة البحث من حملة %) ٩٣٫١(أن األكثریة وبنسبة ) ٥(ل والشكل وتشیر نتائج الجدو
، وأن ارتفاع %)٦٫٩(المؤھالت التربویة بینما ال تتعدى نسبة المؤھالت غیر التربویة 

المؤھالت التربویة بالمدارس یعزوھا الباحث إلى شروط وزارة التعلیم العام في الوقت الحاضر 
ن التخصصات التربویة أو أن یلتحقوا بدورات تأھیل تربوي والتي تفضل أن یكون المعلمین م

  .للتخصصات غیر التربویة
  یالتوزیع النسبي للخبرة العملیة ) ٦(جدول 

                                         
 التوزیع النسبي للخبرة العملیة بیانًیا) ٣(شكل

من مجتمع البحث خبرتھم %) ٨١٫٤(أن األكثریة وبنسبة ) ٣(وتشیر نتائج الجدول والشكل 
، وھي %)١٨٫٦( سنوات ٥سنوات، بینما ال تتعدى نسبة من تقل خبرتھم عن ١٠ إلى ٥من 

لیة تتصف بالخبرة والمعرفة في نتیجة تشیر من وجھة نظر الباحث إلى أن عینة البحث الحا
 موضوع تقویم التطویر المھني المستمر مجال عملھم مما یعطي نتائج أقرب للواقع حول

  . لمعلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة في ضوء نموذج جوسكي
  التوزیع النسبي لعدد أیام الدورات التدریبیة ) ٧(جدول 

 %النسبة  العدد  فئات الدورات التدریبیة

  ١١٫٨  ١٢  أیام٣-  ١من 

  ١٠٫٨  ١١   أیام٦-  ٤من 

  ٧٧٫٥  ٧٩   أیام٦أكثر من 

 ١٠٠% ١٠٢  المجموع

   
 التوزیع النسبي لعدد أیام الدورات التدریبیة بیانًیا) ٤(شكل 

من مجتمع البحث حصلوا %) ٧٧٫٥(أن األكثریة وبنسبة ) ٤(وتشیر نتائج الجدول والشكل 
%) ١٠٫٨( أیام تدریبیة، ٣حصلوا على یوم إلى %) ١١٫٨ ( أیام تدریبیة،٦على أكثر من 

 النسبة  العدد  فئات الخبرة
 ١٨٫٦ ١٩  سنوات٥أقل من 

 ٨١٫٤ ٨٣   سنوات١٠ إلى ٥من 
%١٠٠ ١٠٢  المجموع  
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١٤٤

 أیام تدریبیة وھي نتائ ج تؤكد أن المعلمین یجدون كل االھتمام في مجال ٦-٤حصلوا على 
  .التدریب وصقل المھارات التعلیمیة

  :أداة الدراسة
ق مع ُصممت أستبانة لجمع البیانات الالزمة لھذه الدراسة بوصفھا أنسب األدوات التي تتف

 معطیات الدراسة وتحقیق أھدافھا، وتعّد االستبانة إحدى األدوات الشائعة للحصول على الحقائق،
تقویم التطویر المھني المستمر لمعلمي اللغة العربیة ھدفت االستبانة إلى التعرف على أبعاد و

 أھداف التطویر المھني: ، والتي ركزت علىبالمرحلة االبتدائیة في ضوء نموذج جوسكي
المستمر، محتوى التطویر المھني المستمر، دعم أنشطة التطویر المھني المستمر، أسالیب التطویر 

  .المھني المستمر، تقویم أنشطة التطویر المھني المستمر
  :وصف األداة

 :تكونت أداة الدراسة من جزأین
نوع ، ود جھة اإلعدا: ویمثل البیانات الشخصیة ألفراد عینة البحث ممثلة في:الجزء األول

  .أیام التدریب التي التحقت بھا، و وعدد سنوات الخدمة،المؤھل
عبارة، موزعة على خمسة ) ٤٣( ویمثل محاور االستبانة حیث تكونت من :الجزء الثاني

مرتفع، متوسط، (محاور تدرجت اإلجابة علیھا لمستوى درجات التحقق وفق مقیاس محدد 
  : في المحاور اآلتیةوتتلخص تلك العبارات). منخفض، غیر متحقق

  .عبارات) ٩(أھداف التطویر المھني المستمر، وتكون من : المحور األول
 .عبارة) ١١(محتوى التطویر المھني المستمر، وتكون من : المحور الثاني
 .عبارة) ١٣(دعم أنشطة التطویر المھني المستمر، وتكون من : المحور الثالث
 .عبارات) ٥(ي المستمر، وتكون من أسالیب التطویر المھن: المحور الرابع

  .عبارات) ٥(تقویم أنشطة التطویر المھني المستمر، وتكون من : المحور الخامس
  توزیع مستوى الموافقة لمقیاس لیكرت) ٨(                    جدول 

 درجة التحقق الفئة  م
 .تمثل المرتبة األولى وھي مرتفعة)  ٤( مرتفعة ١
 .الثانیة وھي متوسطةالمرتبة ) ٣( متوسطة  ٢
 .تمثل المرتبة الثالثة وھي منخفضة )٢( منخفضة ٣
 .تمثل المرتبة الرابعة وھي منخفضة جدًا أو غیر متحققة) ١( غیر متحققة ٤

 :مراحل بناء االستبانة
  :اعتمد الباحث في تصمیم وإعداد االستبانة على الخطوات التالیة

بتقویم التطویر بقة واألطر النظریة المرتبطة االطالع على الكثیر من الدراسات السا-
  .المھني المستمر

االطالع عدد مجموعة من مقاییس البحوث والدراسات السابقة التي استخدمت في مجال -
  .تقویم التطویر المھني المستمر

وضع االستبانة في صورتھا األولیة، وعرضھا على عدد من المحكمین المختصین في -
دف معرفة مدى مالئمة االستبانة لألھداف التي وضعت من أجلھا، وكذلك المجال التربوي، بھ

 .التأكد من دقة صیاغة العبارات وفقًا لكل محور
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١٤٥

  .صیاغة االستبانة في صورتھا النھائیة، وتقنینھا-
  :صدق أداة الدراسة

صدق (الصدق الظاھري لالستبانة : قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة من خالل
إضافة إلى صدق االتساق الداخلي الرتباط بیرسون لمحاور االستبانة وھي على ) المحكمین

  :النحو اآلتي
 )صدق المحكمین(الصدق الظاھري لألداة : أوًال

للتأكد من الصدق الظاھري لالستبانة، قام الباحث بعرض االستبانة بصورتھا األولیة على 
ات الموجھة ألفراد عینة الدراسة، مجموعة من المحكمین لالسترشاد بآرائھم حول العبار

وبیاناتھا األولیة، ومدى مناسبة عبارات األداة إلى محاورھا، وجودة صیاغة كل عبارة من 
عباراتھا، ومدى مناسبة المقیاس، وقد تم اقتراح تعدیل ما یلزم من اقتراحات وإعادة صیاغتھا 

  .رتھا النھائیةمن قبل الباحث، وبنًاء على آراء المحكمین ُأعدت األداة بصو
  )ارتباط بیرسون(صدق االتساق الداخلي : ثانیًا

للتأكد من صدق االتساق الداخلي لمحاور أداة االستبانة، لجأ الباحث إلى حساب مؤشرات 
والنتائج ، ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة لكل عبارة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھ

  :تتضمنھا الجداول التالیة
یوضح االتساق الداخلي الرتباط بیرسون بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد ) ٩(ل جدو

  الذي تنتمي إلیھ أھداف التطویر المھني المستمر

  مضمون العبارة  م
  االرتباط 

  بدرجة البعد

مكنتني برامج التطویر المھني المستمر من معرفة األسس النظریة التي ُبنیت علیھا   ١
  .ربیةكتب اللغة الع

٠٫٦٩**  

ساعدتني برامج التطویر المھني المستمر في مواجھة صعوبات فھم بنیة كتب اللغة   ٢
  .العربیة ومفرداتھا

٠٫٧٤**  

تتطلب برامج التطویر المھني المستمر مناقشة ما تعلمتھ مع المعلمین في المدرسة أو   ٣
  .زمالء التخصص

٠٫٥٦**  

  **٠٫٢٩  .ة مع معلمي اللغة العربیةینقصني عقد لقاءات مستمرة داخل المدرس  ٤
  **٠٫٧٢  .تھیأت لي الفرص للمشاركة في المجالت المھنیة والمنتدیات التعلیمیة المتخصصة  ٥
  **٠٫٦٨  .توفرت لي الفرص للنقاش مع القیادات التربویة في برامج التطویر المھني المستمر  ٦

عن إحداث التطویر في برامج التطویر المھني المستمر جعلتني أحد المسؤولین   ٧
  **٠٫٥٨  .عملیتي التعلم والتعلیم

  **٠٫٦١  .عززت برامج التطویر المھني المستمر لدي مبدأ احترام جمیع التالمیذ  ٨

ساعدتني برامج التطویر المھني المستمر في معرفة كیفیة توفیر فرص متكافئة في   ٩
  **٠٫٥٢  .التعلم لجمیع التالمیذ

  ٠٫٠١ عند مستوى معنویة  االرتباط دال إحصائیًا**
أن قیم ارتباطات بیرسون بین كل عبارة والدرجة الكلیة لمحور ) ٩(ویتضح من نتائج الجدول 

وھي جمیعھا ارتباطات دالة **) ٠٫٧٤إلى ** ٠٫٢٩(أھداف التطویر المھني المستمر تتراوح بین 
ارات محور أھداف  مما یؤكد وجھة نظر الباحث في أن عب٠٫٠١إحصائیًا عند مستوى معنویة 

  . التطویر المھني المستمر صادقة لما وضعت لقیاسھ
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یوضح االتساق الداخلي الرتباط بیرسون بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة ) ١٠(جدول 
  للبعد الذي ینتمي إلیھ محتوى التطویر المھني المستمر

االرتباط بدرجة   مضمون العبارة  م
  البعد

  **٠٫٧٤  .طویر المھني المستمر فرصًا للتعمق في التخصصأتاح لي محتوى برامج الت  ١

أفادني محتوى برامج التطویر المھني المستمر في إتقان جوانب المحتوى العلمي   ٢
  **٠٫٧٥  .الذي أدرسھ

  **٠٫٦١  .ساعدني محتوى برامج التطویر المھني المستمر في تطبیق التعلم النشط  ٣

  **٠٫٧١  . والوسائل التعلیمیةتدربت على استخدام األدوات والمواد  ٤

٥  
وضح لي محتوى برامج التطویر المھني المستمر صعوبات تعلم مفاھیم معینة في 

  **٠٫٦٧  .كتب اللغة العربیة عبر تقدیم أمثلة وإرشادات لشرحھا

حدد محتوى برامج التطویر المھني المستمر التصورات الخاطئة الشائعة لدى   ٦
  .التالمیذ وكیفیة عالجھا

٠٫٧٦**  

٧  
أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر في تحسین قدراتي على تنویع 

  **٠٫٧٩  .الخبرات التعلیمیة للتالمیذ وفق خصائصھم المختلفة

٨  
أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر في تحسین قدراتي على تدریس 

  **٠٫٨٠  .مواد اللغة العربیة بالتكامل مع المواد األخرى

سھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر في تحسین قدراتي على توفیر بیئة أ  ٩
  .تعلم مناسبة للتالمیذ

٠٫٧٨**  

أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر في تحسین قدراتي على استخدام   ١٠
  **٠٫٧٨  .أسالیب متنوعة ومستمرة لتقویم التالمیذ

ستمر في تحسین قدراتي على توظیف أسھم محتوى برامج التطویر المھني الم  ١١
  **٠٫٧٥  .التقنیة في التعلیم

  ٠٫٠١ االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى معنویة **
أن قیم ارتباطات بیرسون بین كل عبارة والدرجة الكلیة لمحور ) ١٠(یتضح من نتائج الجدول 

عھا ارتباطات وھي جمی**) ٠٫٨٠إلى ** ٠٫٦١(محتوى التطویر المھني المستمر تتراوح بین 
 مما یؤكد وجھة نظر الباحث أن عبارات محور محتوى ٠٫٠١دالة إحصائیًا عند مستوى معنویة 

  . التطویر المھني المستمر صادقة لما وضعت لقیاسھ



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٤٧

یوضح االتساق الداخلي الرتباط بیرسون بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد ) ١١(جدول 
تطویر المھني المستمرالذي تنتمي إلیھ دعم أنشطة ال  

االرتباط   مضمون العبارة  م
  بدرجة البعد

مدة التدریب الذي تلقیتھ كافیًا الستیعاب الجانب النظري والعملي لتدریس مواد اللغة   ١
  **٠٫٦٧ .العربیة

  **٠٫٦٢  .ُوفر الوقت الالزم للمتابعة واالستفسار بعد تطبیق برامج التطویر المھني المستمر  ٢

  **٠٫٣٤  .امة برامج التطویر المھني المستمر غیر مناسبتوقیت إق  ٣

  **٠٫٢٩  .احتاج إلى مزید من الحوافز للمشاركة في برامج التطویر المھني المستمر  ٤

  **٠٫٦٨  .وجدت تسھیًال من قائد المدرسة لاللتحاق ببرامج التطویر المھني المستمر  ٥

  **٠٫٦٦  . معنویًا أو مادیًاُكِرمت كمشارك في برامج التطویر المھني المستمر  ٦

  **٠٫٧٨  .ُوفرت بیئة تدریب مناسبة  ٧

  **٠٫٧٤  .تلقیت تدریبًا من مدربین متمكنین  ٨

تلقیت زیارات فنیة من المشرفین؛ للمساعدة على التطبیق الفعلي لمخرجات التطویر   ٩
  **٠٫٦٢  .المھني المستمر في المدارس

١
٠  

  **٠٫٦٥  . لتطبیق مخرجات التطویر المھني المستمرأجد تشجیعًا ومساندة من قائد المدرسة
١
١  

  **٠٫٥٨  .یوجد رائد نشاط في المدرسة لتفعیل بعض األنشطة الالزمة لتنفیذ الدروس

١
٢  

یوجد أمین لمصادر التعلم في المدرسة لدعم تنفیذ الدروس واألنشطة اإلثرائیة أو 
  .العالجیة

٠٫٥٤**  

١
٣  

  **٠٫٦٨  .التعلیمیة الالزمة لتنفیذ الدروسُوفرت األجھزة والمواد والوسائل 

  ٠٫٠١ االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى معنویة **
أن قیم ارتباطات بیرسون بین كل عبارة والدرجة الكلیة لمحور ) ١١(یتضح من نتائج الجدول 

وھي جمیعھا ارتباطات **) ٠٫٧٨إلى ** ٠٫٢٩(دعم أنشطة التطویر المھني المستمر تتراوح بین 
 مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أن عبارات محور دعم ٠٫٠١الة إحصائیًا عند مستوى معنویة د

  . أنشطة التطویر المھني المستمر صادقة لما وضعت لقیاسھ
یوضح االتساق الداخلي الرتباط بیرسون بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة ) ١٢(جدول 

  ي المستمرللبعد الذي تنتمي إلیھ أسالیب التطویر المھن
االرتباط بدرجة   مضمون العبارة  م

  البعد
  **٠٫٦٥  .یوجد تنوع في برامج التطویر المھني المستمر  ١

یتوفر في المواقع اإللكترونیة للتطویر المھني المستمر دعم كاف؛ لتنفیذ   ٢
  .الدروس واألنشطة اإلثرائیة أو العالجیة

٠٫٣٣**  

ى التطبیق الفعلي أكثر من تركیزھا تركز برامج التطویر المھني المستمر عل  ٣
 .على الجانب النظري

٠٫٤٣**  

  **٠٫٥٨  .األسالیب المستخدمة في برامج التطویر المھني المستمر مشّوقة ومحّفزة  ٤

  ٠٫٠١ االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى معنویة **
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١٤٨

لكلیة لمحور أن قیم ارتباطات بیرسون بین كل عبارة والدرجة ا) ١٢(ویتضح من نتائج الجدول 
وھي جمیعھا ارتباطات **) ٠٫٦٥إلى ** ٠٫٣٣(أسالیب التطویر المھني المستمر تتراوح بین 

 مما یؤكد وجھة نظر الباحث أن عبارات محور أسالیب ٠٫٠١دالة إحصائیًا عند مستوى معنویة 
باط  فقد أظھرت معامل ارت٣٦أما العبارة . التطویر المھني المستمر صادقة لما وضعت لقیاسھ

وھو ضعیف جدًا وأن ثباتھا كان أكبر من ثبات المحور الذي تنتمي إلیھ مما توجب ) ٠٫٠٩٣(
  .حذفھا

یوضح االتساق الداخلي الرتباط بیرسون بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة ) ١٣(جدول 
  للبعد الذي تنتمي إلیھ تقویم أنشطة التطویر المھني المستمر

رجة االرتباط بد  مضمون العبارة  م
  البعد

ساعدتني برامج التطویر المھني المستمر في التعرف على الفرص المتاحة   ١
  **٠٫٨٣  .لتعزیز قدراتي وإمكاناتي

ساعدتني برامج التطویر المھني المستمر على التأمل في أدائي؛ لمعرفة نقاط   ٢
  **٠٫٧٦ .القوة والضعف

  **٠٫٧٥  .اء تالمیذيراجع القائمون على برامج التطویر المھني المستمر أد  ٣

تواصل القائمون على برامج التطویر المھني المستمر معي للتعرف على   ٤
  **٠٫٧٠  .عوائق التطبیق داخل الصف

ُأخذ رأیي حول برامج التطویر المھني المستمر عن طریق المقابلة أو   ٥
  .االستبانة

٠٫٦٢**  

  ٠٫٠١ االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى معنویة **
أن قیم ارتباطات بیرسون بین كل عبارة والدرجة الكلیة لمحور ) ١٣( نتائج الجدول یتضح من

وھي جمیعھا **) ٠٫٨٣إلى ** ٠٫٦٢(تقویم أنشطة التطویر المھني المستمر تتراوح بین 
 مما یؤكد وجھة نظر الباحث أن عبارات محور ٠٫٠١ارتباطات دالة إحصائًیا عند مستوى معنویة 

  .ر المھني المستمر صادقة لما وضعت لقیاسھتقویم أنشطة التطوی
یوضح االتساق الداخلي الرتباط بیرسون بین درجة كل محور والدرجة الكلیة ) ١٤(جدول 

  لالستبانة

االرتباط بالدرجة الكلیة   مضمون المحور  م
  لالستبانة

  **٠٫٨٠  أھداف التطویر المھني المستمر  ١
  **٠٫٨٨  محتوى التطویر المھني المستمر  ٢
  **٠٫٨٨  دعم أنشطة التطویر المھني المستمر  ٣
  **٠٫٧٠  أسالیب التطویر المھني المستمر  ٤
  **٠٫٨١  تقویم أنشطة التطویر المھني المستمر  ٥

  ٠٫٠١ االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى معنویة **
أن قیم ارتباطات بیرسون بین الدرجة الكلیة لكل محور مع ) ١٤(ویتضح من نتائج الجدول 

وھي جمیعھا ارتباطات دالة **) ٠٫٨٨إلى ** ٠٫٧٠(لدرجة الكلیة لالستبانة تتراوح بین ا
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 مما یؤكد وجھة نظر الباحث أن محاور استبانة البحث صادقة ٠٫٠١إحصائیًا عند مستوى معنویة 
  . لما وضعت لقیاسھ

 )  ألفا كرونباخ(ثبات أداة الدراسة : ثالثًا
سة، لجأ الباحث إلى حساب مؤشرات ثبات ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات محاور أداة الدرا

  :لمحاور االستبانة، والنتائج تتضمنھا الجداول اآلتیة
  یوضح مؤشرات ألفا كرونباخ لمحور أھداف التطویر المھني المستمر) ١٥(جدول 

معامل ألفا   مضمون العبارة  م
  كرونباخ

سس النظریة التي ُبنیت علیھا مكنتني برامج التطویر المھني المستمر من معرفة األ  ١
 ٠٫٧٣٧  .كتب اللغة العربیة

ساعدتني برامج التطویر المھني المستمر في مواجھة صعوبات فھم بنیة كتب اللغة   ٢
  ٠٫٧٢٧  .العربیة ومفرداتھا

تتطلب برامج التطویر المھني المستمر مناقشة ما تعلمتھ مع المعلمین في المدرسة   ٣
  ٠٫٧٥٩  .أو زمالء التخصص

  ٠٫٨٠٧  .ینقصني عقد لقاءات مستمرة داخل المدرسة مع معلمي اللغة العربیة  ٤

  ٠٫٧٣١  .تھیأت لي الفرص للمشاركة في المجالت المھنیة والمنتدیات التعلیمیة المتخصصة  ٥

توفرت لي الفرص للنقاش مع القیادات التربویة في برامج التطویر المھني   ٦
  ٠٫٧٣٩  .المستمر

لمھني المستمر جعلتني أحد المسؤولین عن إحداث التطویر في برامج التطویر ا  ٧
  ٠٫٧٦٢  .عملیتي التعلم والتعلیم

  ٠٫٧٥١  .عززت برامج التطویر المھني المستمر لدي مبدأ احترام جمیع التالمیذ  ٨

ساعدتني برامج التطویر المھني المستمر في معرفة كیفیة توفیر فرص متكافئة في   ٩
  ٠٫٧٥٦  .التعلم لجمیع التالمیذ

أن مؤشرات ألفا كرونباخ لمحور أھداف التطویر المھني المستمر تتراوح ) ١٥(یوضح جدول 
  . وھي جمعیھا مؤشرات ثبات دالة إحصائًیا) ٠٫٨٠٧إلى ٠٫٧٢٧(بین 

  یوضح مؤشرات ألفا كرونباخ لمحور محتوى التطویر المھني المستمر) ١٦(جدول 

  مضمون العبارة  م
معامل ألفا 
كرونباخ 

  كرونباخكر
 ٠٫٩١٠  .أتاح لي محتوى برامج التطویر المھني المستمر فرصًا للتعمق في التخصص  ١

أفادني محتوى برامج التطویر المھني المستمر في إتقان جوانب المحتوى العلمي الذي   ٢
  ٠٫٩٠٩  .أدرسھ

  ٠٫٩١٦  .ساعدني محتوى برامج التطویر المھني المستمر في تطبیق التعلم النشط  ٣

  ٠٫٩١٢  .ربت على استخدام األدوات والمواد والوسائل التعلیمیةتد  ٤

وضح لي محتوى برامج التطویر المھني المستمر صعوبات تعلم مفاھیم معینة في كتب   ٥
  ٠٫٩١٣  .اللغة العربیة عبر تقدیم أمثلة وإرشادات لشرحھا

دى التالمیذ حدد محتوى برامج التطویر المھني المستمر التصورات الخاطئة الشائعة ل  ٦
  .وكیفیة عالجھا

٠٫٩٠٩  
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١٥٠

  مضمون العبارة  م
معامل ألفا 
كرونباخ 

  كرونباخكر

٧  
أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر في تحسین قدراتي على تنویع الخبرات 

  ٠٫٩٠٦  .التعلیمیة للتالمیذ وفق خصائصھم المختلفة

أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر في تحسین قدراتي على تدریس مواد اللغة   ٨
  . المواد األخرىالعربیة بالتكامل مع

٠٫٩٠٦  

أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر في تحسین قدراتي على توفیر بیئة تعلم   ٩
  .مناسبة للتالمیذ

٠٫٩٠٧  

١
٠  

أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر في تحسین قدراتي على استخدام أسالیب 
  .متنوعة ومستمرة لتقویم التالمیذ

٠٫٩٠٧  

١
١  

برامج التطویر المھني المستمر في تحسین قدراتي على توظیف التقنیة في أسھم محتوى 
  .التعلیم

٠٫٩١٠  

أن مؤشرات ألفا كرونباخ لمحور محتوى التطویر المھني المستمر تتراوح ) ١٦(یوضح جدول 
وھي جمعیھا مؤشرات ثبات دالة إحصائیًا مما یؤكد على وضوح ) ٠٫٩١٦ إلى ٠٫٩٠٦(بین 

  . محتوى التطویر المھني المستمرصیاغة عبارات محور
  یوضح مؤشرات ألفا كرونباخ لمحور دعم أنشطة التطویر المھني المستمر) ١٧(جدول 

  مضمون العبارة  م
معامل 
ألفا 

  كرونباخ 
مدة التدریب الذي تلقیتھ كافیًا الستیعاب الجانب النظري والعملي لتدریس مواد اللغة   ١

 ٠٫٨٤١ .العربیة

  ٠٫٨٤٥  .زم للمتابعة واالستفسار بعد تطبیق برامج التطویر المھني المستمرُوفر الوقت الال  ٢

  ٠٫٨٦١  .توقیت إقامة برامج التطویر المھني المستمر غیر مناسب  ٣

  ٠٫٨٦٣  .احتاج إلى مزید من الحوافز للمشاركة في برامج التطویر المھني المستمر  ٤

  ٠٫٨٤٠  .التطویر المھني المستمروجدت تسھیًال من قائد المدرسة لاللتحاق ببرامج   ٥

  ٠٫٨٤٢  .ُكِرمت كمشارك في برامج التطویر المھني المستمر معنویًا أو مادیًا  ٦

  ٠٫٨٣٣  .ُوفرت بیئة تدریب مناسبة  ٧

  ٠٫٨٣٦  .تلقیت تدریبًا من مدربین متمكنین  ٨

 تلقیت زیارات فنیة من المشرفین للمساعدة على التطبیق الفعلي لمخرجات التطویر  ٩
  ٠٫٨٤٥  .المھني المستمر في المدارس

  ٠٫٨٤٣  .أجد تشجیعًا ومساندة من قائد المدرسة لتطبیق مخرجات التطویر المھني المستمر  ١٠

  ٠٫٨٥١  .یوجد رائد نشاط في المدرسة لتفعیل بعض األنشطة الالزمة لتنفیذ الدروس  ١١

نشطة اإلثرائیة أو یوجد أمین لمصادر التعلم في المدرسة لدعم تنفیذ الدروس واأل  ١٢
  ٠٫٨٥٢  .العالجیة

  ٠٫٨٤٠  .ُوفرت األجھزة والمواد والوسائل التعلیمیة الالزمة لتنفیذ الدروس  ١٣



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٥١

أن مؤشرات ألفا كرونباخ لمحور دعم أنشطة التطویر المھني المستمر ) ١٧(یوضح جدول 
 یؤكد وضوح وھي جمعیھا مؤشرات ثبات دالة إحصائًیا مما) ٠٫٨٦٣ إلى ٠٫٨٣٣(تتراوح بین 

  .صیاغة عبارات محور دعم أنشطة التطویر المھني المستمر
  مؤشرات ألفا كرونباخ لمحور أسالیب التطویر المھني المستمر) ١٨(جدول ر 

معامل ألفا   مضمون العبارة  م
  كرونباخ

 ٠٫٧١٣  .یوجد تنوع في برامج التطویر المھني المستمر  ١

ر المھني المستمر دعم كاف لتنفیذ الدروس یتوفر في المواقع االلكترونیة للتطوی  ٢
  ٠٫٧٨٥  .واألنشطة اإلثرائیة أو العالجیة

تركز برامج التطویر المھني المستمر على التطبیق الفعلي أكثر من تركیزھا على   ٣
  ٠٫٧٢٩ .الجانب النظري

  ٠٫٦٤٨  .األسالیب المستخدمة في برامج التطویر المھني المستمر مشّوقة ومحّفزة  ٤
أن مؤشرات ألفا كرونباخ لمحور أسالیب التطویر المھني المستمر ) ١٨(جدول رقم یوضح 
وھي جمعیھا مؤشرات ثبات دالة إحصائیًا مما یؤكد وضوح ) ٠٫٧٨٥ إلى ٠٫٦٤٨(تتراوح بین 

  .صیاغة عبارات محور أسالیب التطویر المھني المستمر
  ر المھني المستمرمؤشرات ألفا كرونباخ لمحور تقویم أنشطة التطوی) ١٩(جدول 

معامل ألفا   مضمون العبارة  م
  كرونباخ

ساعدتني برامج التطویر المھني المستمر في التعرف على الفرص المتاحة لتعزیز   ١
 ٠٫٦٧٧  .قدراتي وإمكاناتي

ساعدتني برامج التطویر المھني المستمر على التأمل في أدائي؛ لمعرفة نقاط القوة   ٢
  ٠٫٧٠٨ .والضعف

  ٠٫٧٢١  .ئمون على برامج التطویر المھني المستمر أداء تالمیذيراجع القا  ٣

تواصل القائمون على برامج التطویر المھني المستمر معي للتعرف على عوائق   ٤
  ٠٫٧٤٥  .التطبیق داخل الصف

  ٠٫٧٩٨  .ُأخذ رأیي حول برامج التطویر المھني المستمر عن طریق المقابلة أو االستبانة  ٥
 مؤشرات ألفا كرونباخ لمحور تقویم أنشطة التطویر المھني المستمر أن) ١٩(یوضح جدول 

وھي جمعیھا مؤشرات ثبات دالة إحصائیًا مما یؤكد على ) ٠٫٧٩٨ إلى ٠٫٦٧٧(تتراوح بین 
  .وضوح ورصانة صیاغة عبارات محور تقویم أنشطة التطویر المھني المستمر

  دراسةیوضح مؤشرات ألفا كرونباخ لمحاور أداة ال) ٢٠(جدول 
  معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  مضمون المحور  م

  ٠٫٧٧٥  ٩  أھداف التطویر المھني المستمر  ١

  ٠٫٩١٧  ١١  محتوى التطویر المھني المستمر  ٢

  ٠٫٨٥٦  ١٣  دعم أنشطة التطویر المھني المستمر  ٣

  ٠٫٧٧٨  ٤  أسالیب التطویر المھني المستمر  ٤



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٥٢

  ٠٫٧٧٣  ٥  رتقویم أنشطة التطویر المھني المستم  ٥

  ٠،٩٤٦  ٤٢  الدرجة الكلیة ألداة الدراسة

 ٠٫٧٧٣(أن مؤشرات ألفا كرونباخ لمحاور استبانة الدراسة تتراوح بین ) ٢٠(یوضح جدول 
  إلى 

، وھي )٠٫٩٤٦(، وعلى نطاق الدرجة الكلیة لالستبانة بلغت قیمة ألفا كرونباخ )٠٫٩١٧
  .ح صیاغة عبارات محاور استبانة الدراسةجمعیھا مؤشرات ثبات دالة إحصائیًا مما یؤكد وضو

 
 یوضح مؤشرات ألفا كرونباخ بالتجزئة النصفیة ألداة الدراسة) ٢٢(جدول 

 ٠٫٩٢٠ ألفا كرونباخ
  النصف األول

 ٢١  عدد العبارات
 ٠٫٩٠٤  ألفا كرونباخ

 النصف الثاني
 ٢١ عدد العبارات

 التجزئة النصفیة أللفا كرونباخ

 ٤٢  لي للمحورعدد العبارات الك
 ٠٫٧٣١ معامل االرتباط بین الجزأین

 ٠٫٨٤٥ معامل تصحیح الطول لسبر مان
 ٠٫٨٤٤  معامل جتمان للتجزئة النصفیة

نخلص ) ٢٢(باستقراء المؤشرات اإلحصائیة لثبات ألفا كرونباخ بالتجزئة النصفیة بالجدول 
  :إلى ما یلي

) ٠٫٩٢٠ إلى ٠٫٩٠٤(البحث تتراوح بین  أن معامالت ثبات ألفا كرونباخ لنصفي استبانة -
، كما أن )٠٫٧٣١(للنصف األول والثاني على التوالي، وأن معامل االرتباط بین الجزأین بلغ 

، وأن معامل جتمان للتجزئة النصفیة )٠٫٨٤٥(معامل تصحیح الطول بین الجزأین لسبر مان بلغ 
 من وجھة نظر الباحث أن استبانة وھي جمیعھا مؤشرات ثبات مرتفعة، مما یدل). ٠٫٨٤٤(یساوي 

البحث في درجتھا الكلیة ومحاورھا الفرعیة تتصف بمؤشرات ثبات یجعلھا صالحة إلعطاء نفس 
  .النتائج إذا ما أعید تطبیقھا أكثر من مرة على مجتمع الدراسة

  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة
مد الباحث على األسالیب لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیعھا، اعت

  :اإلحصائیة الوصفیة اآلتیة
التكرارات والنسب المئویة للتعرف على الخصائص الشخصیة من وظیفیة وخبرة عملیة -

ألفراد مجتمع البحث، وتحدید استجابات أفرادھا تجاه عبارات المحاور الرئیسة التي تتضمنھا 
 .محاور استبانة البحث

 .یانیة لتوضیع التوزیع النسبي لخصائص عینة الدراسة بیانیًاالرسم البیاني لألعمدة الب-
 . معامل االرتباط بیرسون، لقیاس صدق االتساق الداخلي ألبعاد استبانة الدراسة-
  .معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات محاور األداة على طاق أبعادھا الفرعیة والدرجة الكلیة-
أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة، مع العلم المتوسط الحسابي وذلك لمعرفة مدى ارتفاع -

 .بأنھ یفید في ترتیب العبارات واألبعاد حسب أعلى متوسط حسابي
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 .الوزن النسبي للمتوسط الحسابي والذي یعكس نسبة تأكید حجم عینة الدراسة-
االنحراف المعیاري للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من -

عبارات متغیرات الدراسة، ولكل بعد من األبعاد الرئیسة عن متوسطھا الحسابي، ویالحظ أن 
االنحراف المعیاري یوضح التشتت في استجابات أفراد مجتمع الدراسة لكل عبارة من عبارات 

، إلى جانب المحاور الرئیسة، فكلما اقتربت قیمتھ من الصفر دل ذلك على توافق متغیرات الدراسة
 .وجھات نظر عینة الدراسة تجاه مضمون العبارة أو البعد ككل

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا
یتناول ھذا الفصل نتائج الدراسة، من خالل عرض كل سؤال من أسئلة البحث، واألسالیب  

 تم استخدامھا لإلجابة على ھذه التساؤالت، یلي ذلك تفسیر النتائج التي تم التوصل اإلحصائیة التي
  .إلیھا، ومناقشتھا في ضوء أدبیات الدراسة الحالي، والدراسات السابقة

  :المتوسطات الحسابیة لمقیاس أداة الدراسة
وبقسمة ناتج ، )٣ =١ – ٤(استنادًا إلى مدى المقیاس الرباعي الستبانة البحث والذي یساوي 

، وبناًء على ذلك یمكن تقسیم ٠٫٧٥=الفرق للمقیاس على أعلى درجة للمقیاس یصبح مدى المقیاس 
فئات متوسطات االستجابة لعینة الدراسة على عبارات محاور الدراسة، ویعد الحد األعلى للفئة 

حقق متوسطة أو المتوسط المحكي لدرجة التحقق المرتفع ودون ذلك تعد درجة الت) ٣٫٢٥(الثالثة 
  :منخفضة أو لم تتحقق، وتوزیعات الفئات لمقیاس االستبانة یتضمنھ الجدول اآلتي

  توزیع فئات المتوسط الحسابي لمقیاس لیكرت ) ٢٢(جدول 
  مستوى التحقق قیمة المتوسط  الفئة

 غیر متحقق  ١٫٧٥أقل من    األولى

  منخفض  ٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥من   الثانیة

 متوسط ٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من   الثالثة

 مرتفع ٤ إلى ٣٫٢٥من   الرابعة
  :أسئلة الدراسة

  :تسعى الدراسة الحالیة لإلجابة على األسئلة التالیة
ما آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة بمحافظة العرضیات في التطویر المھني -

السؤال خمسة أسئلة فرعیة، تمثلت المستمر المقدمة لھم في ضوء نموذج جوسكي؟ وتفرع من ھذا 
  :في ماآراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة في

   محتوى التطویر المھني المستمر؟- أھداف التطویر المھني المستمر؟               -
  أسالیب التطویر المھني المستمر؟-  دعم أنشطة التطویر المھني المستمر؟           -
  ة التطویر المھني المستمر؟ في تقویم أنشط-
  :ولإلجابة على السؤال الفرعي األول لجأ الباحث إلى حساب اآلتي 
 . النسب المئویة الستجابات عینة البحث لكل عبارة-
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمھارات المتعلقة بصیاغة األسئلة الصفیة من -

 .وجھة نظر مجتمع البحث
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لكل عبارة من عبارات مھارات المتعلقة بصیاغة األسئلة الصفیة لتحدید نسبة الوزن النسبي -
 .األرجحیة لمجتمع البحث تجاه كل عبارة

الرسم البیاني الخطي لعرض مستوى ممارسة المھارات المتعلقة بصیاغة األسئلة الصفیة -
قًا للمتوسطات الحسابیة لترتیب األھمیة بیانیًا ألھم المھارات المتعلقة بصیاغة األسئلة الصفیة وف

  .لكل مھارة
ما آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة : والذي ینص على: نتائج السؤال الفرعي األول-١

االبتدائیة في أھداف التطویر المھني؟ وللتعرف على راء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة 
ب المئویة والمتوسطات الحسابیة في أھداف التطویر المھني، لجأ الباحث إلى حساب النس

  )٢٠(واالنحرافات المعیاریة مع ترتیب األھمیة والنتائج بالجدول 
یوضح النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ) ٢٠(جدول رقم 

  واألوزان النسبیة آلراء المعلمین في أھداف التطویر المھني مع ترتیب األھمیة
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١  ٥  
مكنتني برامج التطویر المھني المستمر 

من معرفة األسس النظریة التي ُبنیت 
  .علیھا كتب اللغة العربیة

سطمتو ٠٫٧٥ ٠٫٦٨ ٢٫٩٩ ٢٫٩ ١٤٫٧ ٦٢٫٧ ١٩٫٦  

٢  ٦  
ساعدتني برامج التطویر المھني 

المستمر في مواجھة صعوبات فھم بنیة 
  .كتب اللغة العربیة ومفرداتھا

 متوسط ٠٫٧٣ ٠٫٧٦ ٢٫٩١ ٣٫٩ ٢١٫٦ ٥٣٫٩ ٢٠٫٦

تتطلب برامج التطویر المھني المستمر   ٣  ٢
مناقشة ما تعلمتھ مع المعلمین في 

  .المدرسة أو زمالء التخصص

 متوسط ٠٫٧٨ ٠٫٨٢ ٣٫١١ ٤٫٩ ١٣٫٧ ٤٧٫١ ٣٤٫٣

ینقصني عقد لقاءات مستمرة داخل   ٤  ٤
 متوسط ٠٫٧٥ ٠٫٨٨ ٣٫٠١ ٧٫٨ ١٧٫٤ ٤٦٫١ ٣١٫٤  .المدرسة مع معلمي اللغة العربیة

تھیأت لي الفرص للمشاركة في المجالت   ٥  ٩
المھنیة والمنتدیات التعلیمیة 

  .المتخصصة

 منخفض ٠٫٥٣ ٠٫٩٦ ٢٫١٣ ٣١٫٤ ٣٣٫٣ ٢٦٫٥ ٨٫٨

ت لي الفرص للنقاش مع القیادات توفر  ٦  ٨
التربویة في برامج التطویر المھني 

  .المستمر

 منخفض ٠٫٥٧ ٠٫٨٧ ٢٫٢٨ ٢٠٫٦ ٣٧٫٣ ٣٥٫٣ ٦٫٩

٧  ٧  
برامج التطویر المھني المستمر جعلتني 
أحد المسؤولین عن إحداث التطویر في 

  .عملیتي التعلم والتعلیم
 منخفض ٠٫٥٩ ٠٫٩٣ ٢٫٣٧ ٢٢٫٥ ٢٦٫٥ ٤٢٫٢ ٨٫٨

عززت برامج التطویر المھني المستمر   ٨  ١
 مرتفع ٠٫٨٣ ٠٫٧٧ ٣٫٣١ ٢ ١٢٫٧ ٣٧٫٣ ٤٨  .لدي مبدأ احترام جمیع التالمیذ

٩  ٣  
ساعدتني برامج التطویر المھني 

المستمر في معرفة كیفیة توفیر فرص 
  .متكافئة في التعلم لجمیع التالمیذ

 متوسط ٠٫٧٦ ٠٫٧٠ ٣٫٠٤ ١ ١٩٫٦ ٥٣٫٩ ٢٥٫٥

 متوسط ٠٫٧٠ ٠٫٨٢ ٢٫٧٩ ١٠٫٨ ٢١٫٩ ٤٥٫٠ ٢٢٫٧  لمحورالمتوسط العام ل
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  ترتیب األھمیة آلراء  المعلمین في أھداف التطویر المھني) ٥(شكل 
، نالحظ أن المتوسطات الحسابیة لمستوى تحقق )٥(والشكل ) ٢٠(من خالل استقراء جدول 

 فئة المتوسط وھي من مؤشرات) ٤ من ٣٫٣١ إلى ٢٫١٣(أھداف التطویر المھني تراوحت بین 
من (والرابعة ) ٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (والثالثة ) ٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥من (الثانیة 
كما یتضح من الشكل، وھي ذات تحقق منخفض ومتوسط ومرتفع، وھي تعني ) ٤ إلى ٣٫٢٥

وجود تباین في مستویات تحقق أھداف التطویر المھني من وجھة نظر عینة البحث والتي یمكن 
  : ھا على النحو اآلتيترتیب

حیث عززت برامج التطویر المھني المستمر ) ٨(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة األولى-
على أن مستوى %) ٤٨(لدي مبدأ احترام جمیع التالمیذ، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

 وانحراف معیاري %)٨٣(بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫٣١(تحققھا مرتفع مع متوسط حسابي بلغ قدره 
، مما یؤكد وجھة نظر )٤ إلى ٣٫٢٥من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الرابعة )٠٫٧٧(یساوي 

 . الباحث أنھا تتحقق بمستوى مرتفع
حیث تتطلب برامج التطویر المھني المستمر ) ٣(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثانیة-

أو زمالء التخصص، مع تأكید األكثریة من عینة البحث مناقشة ما تعلمتھ مع المعلمین في المدرسة 
) ٤ من ٣٫١١(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٤٧٫١(وبنسبة 

، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٨٢(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٨(بوزن نسبي 
 . أنھا تتحقق بمستوى متوسط، مما یؤكد وجھة نظر الباحث)٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (

حیث ساعدتني برامج التطویر المھني المستمر ) ٩(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثالثة-
في معرفة كیفیة توفیر فرص متكافئة في التعلم لجمیع التالمیذ، مع تأكید األكثریة من عینة البحث 

) ٤ من ٣٫٠٤(بي بلغ قدره على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسا%) ٥٣٫٩(وبنسبة 
، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٧٠(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٦(بوزن نسبي 

 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (
ة داخل حیث ینقصني عقد لقاءات مستمر) ٤(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الرابعة-

على أن %) ٤٦٫١(المدرسة مع معلمي اللغة العربیة، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 
%) ٧٥(بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫٠١(مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 

 إلى أقل ٢٫٥٠من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٨٨(وانحراف معیاري یساوي 
 . ا یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط، مم)٣٫٢٥من 

مكنتني برامج التطویر المھني المستمر من ) ١(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الخامسة-
معرفة األسس النظریة التي ُبنیت علیھا كتب اللغة العربیة، مع تأكید األكثریة من عینة البحث 

) ٤ من ٢٫٩٩(ھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره على أن مستوى تحقق%) ٦٢٫٧(وبنسبة 
، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٦٨(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٥(بوزن نسبي 

 . ، مما یؤكد وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (
رامج التطویر المھني المستمر ساعدتني ب) ٢(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة السادسة-

في مواجھة صعوبات فھم بنیة كتب اللغة العربیة ومفرداتھا، مع تأكید األكثریة من عینة البحث 
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) ٤ من ٢٫٩١(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٥٣٫٩(وبنسبة 
لمتوسط الثالثة ، وھي من مؤشرات فئة ا)٠٫٧٦(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٣(بوزن نسبي 

 . ، مما یؤكد وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (
برامج التطویر المھني المستمر جعلتني أحد ) ٧(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة السابعة-

ة البحث المسؤولین عن إحداث التطویر في عملیتي التعلم والتعلیم، مع تأكید األكثریة من عین
 من ٢٫٣٧(على أن مستوى تحققھا متوسط إال أن المتوسط الحسابي بلغ قدره %) ٤٢٫٢(وبنسبة 

، وھو من مؤشرات فئة المتوسط )٠٫٩٣(وانحراف معیاري یساوي %) ٥٩(بوزن نسبي ) ٤
، مما یؤكد وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى )٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥من (الثانیة 

 . منخفض
توفرت لي الفرص للنقاش مع القیادات ) ٦(یأتي بھا مضمون العبارة : بة الثامنةالمرت-

التربویة في برامج التطویر المھني المستمر، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 
) ٤ من ٢٫٢٨(على أن مستوى تحققھا منخفض وأن المتوسط الحسابي بلغ قدره %) ٣٧٫٣(

، وھو من مؤشرات فئة المتوسط الثانیة )٠٫٨٧(اري یساوي وانحراف معی%) ٥٧(بوزن نسبي 
 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى منخفض)٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥من (

تھیأت لي الفرص للمشاركة في المجالت ) ٥(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة التاسعة-
%) ٣٣٫٣(أكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة المھنیة والمنتدیات التعلیمیة المتخصصة، مع ت

بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫١٣(على أن مستوى تحققھا منخفض وأن المتوسط الحسابي بلغ قدره 
 ١٫٧٥من (، وھو من مؤشرات فئة المتوسط الثانیة )٠٫٩٦(وانحراف معیاري یساوي %) ٥٣(

 . وى منخفض، مما یؤكد وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمست)٢٫٥٠إلى أقل من 
وانحراف معیاري %) ٧٠(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٧٩(والذي بلغ قدره : المتوسط العام-

، مما )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھو من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٨٢(یساوي 
  . یؤكد من وجھة نظر الباحث أن أھداف التطویر المھني تتحقق بصورة عامة بدرجة متوسطة

  :ئجمناقشة النتا
عززت برامج  ")٨( النتائج المتحصل علیھا وجود درجة تحقق مرتفعة لمضمون الفقرة  دلت

، مما یعني من وجھة نظر الباحث أن أحد "التطویر المھني المستمر لدي مبدأ احترام جمیع التالمیذ
لمعلمین برامج التطویر المھني المستمر أثمرت بصورة إیجابیة كبیرة في تعزیز مبدأ االحترام لدى ا

 وتوصیل المادة بلغة تجاه تالمیذھم، والتي تكمن في احترام ومراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ
سھلة وسلیمة وبألفاظ واضحة ومحددة، إضافة إلى توفیر المناخ المالئم لنجاح العملیة التعلیمة 

 باألسلوب الحضاري في للتالمیذ من خالل التوجیھ الجید واالرشاد والعالقات االنسانیة وااللتزام
  .المناقشة والحوار مع تالمیذه، ومراعاة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة للطالب

برامج التطویر المھني المستمر في التعرف على أما فیما یتعلق بوجود درجات تحقق متوسطة ل
في فھم بنیة األسس النظریة التي بنیت علیھا كتب اللغة العربیة، والقدرة على مواجھة الصعوبات 

كتب اللغة العربیة ومفرداتھا، والقدرة والجرأة على مناقشة ما تم تعلمھ في المدرسة مع زمالئھ من 
المعلمین، إضافة إلى قلة اللقاءات بین المعلمین داخل المدارس، فإن الباحث یعزو ذلك إلى ضعف 

ل المھارات اللغویة في بعض الجوانب التدریبیة والتي یحتاجھا المعلمین وخاصة في مجال صق
والتدریسیة للتعرف أكثر على بنیة كتب اللغة العربیةـ وھي ناتجة من قلة اللقاءات الدوریة والورش 

  . والبرامج االرشادیة والتوجیھیة بالمدارس
فقد توفرت لي فرص النقاش مع القیادات التربویة في برامج ) ٧، ٦(أما حصول الفقرتین 

برامج التطویر المھني المستمر التي جعلتني أحد المسؤولین عن إحداث التطویر المھني المستمر، و
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التطویر في عملیتي التعلم والتعلیم، على درجة تحقق منخفضة، یعزوه الباحث إلى قلة أو ربما 
انعدام فرص النقاش والحوار البناء والھادف بین القیادات التربویة للمعلمین إلبداء آرائھم وتقدیم ما 

ترحات لبرامج التطویر المھني المستمر، مع العلم أنھم األولى بذل،ك وھم أصحاب یلزم من مق
الشأن، ولدیھم الكثیر من الخبرات من خالل عملھم التدریسي ویعرفون كل صغیرة وكبیرة، وكل ما 

والتي أظھرت ) ٢٠١٠(وھي نتائج تتفق مع دراسة العاجز واللوح واألشقر . صعب منھ وما سھل
ریب المعلمین والمعلمات إلى وجود أھداف محددة مسبقًاا؛ حتى تساعد على نجاح حاجة برامج تد

ھذه الرامج، ومن ثم تطویر أداء المعلمین والمعلمات المشاركین فیھا، باإلضافة لحاجتھا إلى 
التخطیط المنطلق من واقع العملیة التعلیمیة، ومن احتیاجات المتدربین، وأھمیة مشاركة المعلمین 

كما تتفق مع نتائج دراسة . عملیات البرامج من تخطیط ومشاركة في التنفیذ والتقویمفي كافة 
والتي أظھرت أن معلم االجتماعیات یمارس برامج التطویر المھني سواًء ) ٢٠٠٩(العجمي 

  .المرتبطة بمادتھ أو بمھنة التدریس بدرجة متوسطة
علمي اللغة العربیة بالمرحلة والذي ینص على ما آراء م: نتائج السؤال الفرعي الثاني-٢

االبتدائیة في محتوى التطویر المھني؟  وللتعرف على آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة 
في محتوى التطویر المھني، لجأ الباحث إلى حساب النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة 

  )٢٤ (واالنحرافات المعیاریة مع ترتیب األھمیة والنتائج بالجدول
النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألوزان النسبیة ) ٢٤(جدول 

  آلراء المعلمین في محتوى التطویر المھني 
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أتاح لي محتوى برامج التطویر المھني   ١  ٨
  متوسط٣٫٠٠٠٫٧٦٠٫٧٥ ٣٫٩ ١٦٫٧ ٢٤٫٥٥٤٫٩  .المستمر فرصًا للتعمق في التخصص

٢  ٩  
أفادني محتوى برامج التطویر المھني 

المستمر في إتقان جوانب المحتوى 
  .العلمي الذي أدرسھ

  متوسط٢٫٩٨٠٫٧٦٠٫٧٥  ٣٫٩  ١٧٫٦ ٢٣٫٥٥٤٫٩

اعدني محتوى برامج التطویر المھني س  ٣  ١
  متوسط٣٫٢٠٠٫٦٩٠٫٨٠  ٢  ٩٫٨  ٣٣٫٣٥٤٫٩  .المستمر في تطبیق التعلم النشط

تدربت على استخدام األدوات والمواد   ٤  ٧
  متوسط٣٫٠٣٠٫٧٨٠٫٧٦  ٣٫٩  ١٦٫٧  ٢٧٫٥٥٢  .والوسائل التعلیمیة

١
٥  ١  

وضح لي محتوى برامج التطویر المھني 
م مفاھیم معینة في المستمر صعوبات تعل

كتب اللغة العربیة عبر تقدیم أمثلة 
  .وإرشادات لشرحھا

  متوسط٢٫٧٦٠٫٧٣٠٫٦٩  ٤٫٩  ٢٦٫٥  ١٢٫٧٥٥٫٩

١
٦  ٠  

حدد محتوى برامج التطویر المھني 
المستمر التصورات الخاطئة الشائعة لدى 

  .التالمیذ وكیفیة عالجھا
  متوسط٢٫٨١٠٫٧٣٠٫٧٠  ٢٫٩  ٢٨٫٤  ١٥٫٧٥٢٫٩
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٧  ٥  

 محتوى برامج التطویر المھني أسھم
المستمر في تحسین قدراتي على تنویع 

الخبرات التعلیمیة للتالمیذ وفق 
  .خصائصھم المختلفة

  متوسط٣٫٠٩٠٫٧٢٠٫٧٧  ٢  ١٥٫٧  ٢٨٫٤٥٣٫٩

٨  ٦  
أسھم محتوى برامج التطویر المھني 

المستمر في تحسین قدراتي على تدریس 
د مواد اللغة العربیة بالتكامل مع الموا

  .األخرى

  متوسط٣٫٠٨٠٫٧٤٠٫٧٧  ٢  ١٧٫٦  ٢٩٫٤٥١

٩  ٤  
أسھم محتوى برامج التطویر المھني 

المستمر في تحسین قدراتي على توفیر 
  .بیئة تعلم مناسبة للتالمیذ

  متوسط٣٫١٠٠٫٧٣٠٫٧٨  ٢  ١٥٫٧  ٢٩٫٤٥٢٫٩

١٠  ٣  
أسھم محتوى برامج التطویر المھني 

المستمر في تحسین قدراتي على استخدام 
أسالیب متنوعة ومستمرة لتقویم 

  .التالمیذ

  متوسط٣٫١٣٠٫٧٤٠٫٧٨  ٢  ١٥٫٧  ٣٢٫٤٥٠

١١  ٢  
أسھم محتوى برامج التطویر المھني 

المستمر في تحسین قدراتي على توظیف 
  .التقنیة في التعلیم

  متوسط٣٫١٥٠٫٨٣٠٫٧٩  ٥٫٩  ٩٫٨  ٣٦٫٣٤٨

 متوسط٣٫٠٣٠٫٧٤٠٫٧٦  ٣٫٢  ١٧٫٥  ٥٢٫٨ ٢٦٫٦  المتوسط العام للمحور

 

  
 ترتیب األھمیة آلراء المعلمین في محتوى التطویر المھني) ٦(شكل 

، نالحظ أن المتوسطات الحسابیة لمستوى )٦(والشكل ) ٢٤(من خالل استقراء جدول رقم 
وھي من مؤشرات فئة ) ٤ من ٣٫٢٠ إلى ٢٫٧٦(تحقق محتوى التطویر المھني تراوحت بین 

وكما یتضح من الرسم، وھي ذات تحقق متوسط ) ٣٫٢٥ أقل من  إلى٢٫٥٠من (المتوسط الثالثة 
  : من وجھة نظر عینة البحث والتي یمكن ترتیبھا كالتالي

ساعدني محتوى برامج التطویر المھني ) ٣(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة األولى-
على أن %) ٥٤٫٩(المستمر في تطبیق التعلم النشط، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

وانحراف %) ٨٠(بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫٢٠(مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 
، )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٦٩(معیاري یساوي 

 . مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط
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أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر ) ١١(مون العبارةیأتي بھا مض: المرتبة الثانیة-
في تحسین قدراتي على توظیف التقنیة في التعلیم، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫١٥(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٤٨(
 إلى ٢٫٥٠من ( من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة وھي) ٠٫٨٣(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٩(

 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥أقل من 
أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر ) ١٠(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثالثة-

 مع تأكید األكثریة من ،لتالمیذفي تحسین قدراتي على استخدام أسالیب متنوعة ومستمرة لتقویم ا
 ٣٫١٣(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٥٠(عینة البحث وبنسبة 

وھي من مؤشرات فئة المتوسط ) ٠٫٧٤(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٨(بوزن نسبي ) ٤من 
حقق بمستوى ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تت)٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (الثالثة 
 . متوسط

أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر ) ٩(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الرابعة-
في تحسین قدراتي على توفیر بیئة تعلم مناسبة للتالمیذ، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫١٠(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٥٢٫٩(
 إلى ٢٫٥٠من (وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة ) ٠٫٧٣(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٨(

 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥أقل من 
أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر ) ٧(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الخامسة-

 تحسین قدراتي على تنویع الخبرات التعلیمیة للتالمیذ وفق خصائصھم المختلفة، مع تأكید في
على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ %) ٥٣٫٩(األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

وھي من مؤشرات ) ٠٫٧٢(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٧(بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫٠٩(قدره 
، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (لثة فئة المتوسط الثا
 . بمستوى متوسط

أسھم محتوى برامج التطویر المھني المستمر ) ٨(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة السادسة-
ریة في تحسین قدراتي على تدریس مواد اللغة العربیة بالتكامل مع المواد األخرى، مع تأكید األكث

على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٥١(من عینة البحث وبنسبة 
وھي من مؤشرات فئة ) ٠٫٧٤(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٧(بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫٠٨(

، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (المتوسط الثالثة 
 . بمستوى متوسط

تدربت على استخدام األدوات والمواد ) ٤(یأتي بھا مضمون العبارة : رتبة السابعةالم-
على أن مستوى تحققھا %) ٥٢(والوسائل التعلیمیة، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

وانحراف معیاري یساوي %) ٧٦(بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫٠٣(متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 
، مما یؤكد من )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (رات فئة المتوسط الثالثة وھي من مؤش) ٠٫٧٨(

 . وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط
أتاح لي محتوى برامج التطویر المھني ) ١(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثامنة-

على %) ٥٤٫٩(المستمر فرصًا للتعمق في التخصص، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 
وانحراف %) ٧٥(بوزن نسبي ) ٤ من ٣(أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 

، )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة ) ٠٫٧٦(معیاري یساوي 
 . مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط
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أفادني محتوى برامج التطویر المھني ) ٨(ون العبارة یأتي بھا مضم: المرتبة التاسعة-
المستمر في إتقان جوانب المحتوى العلمي الذي أدرسھ، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٩٨(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٥٤٫٩(
 إلى ٢٫٥٠من (من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة وھي ) ٠٫٧٦(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٥(

 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥أقل من 
حدد محتوى برامج التطویر المھني المستمر ) ٦(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة العاشرة-

 األكثریة من عینة البحث وبنسبة التصورات الخاطئة الشائعة لدى التالمیذ وكیفیة عالجھا، مع تأكید
بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٨١(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٥٢٫٩(
 إلى ٢٫٥٠من (وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة ) ٠٫٧٣(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٠(

 . ط، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوس)٣٫٢٥أقل من 
وضح لي محتوى برامج التطویر ) ٥(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الحادیة عشرة-

المھني المستمر صعوبات تعلم مفاھیم معینة في كتب اللغة العربیة عبر تقدیم أمثلة وإرشادات 
على أن مستوى تحققھا متوسط مع %) ٥٥٫٩(لشرحھا، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

) ٠٫٧٣(وانحراف معیاري یساوي %) ٦٩(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٧٦( حسابي بلغ قدره متوسط
، مما یؤكد من وجھة نظر )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة 

 . الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط
یاري وانحراف مع%) ٧٦(بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫٠٣(والذي بلغ قدره : المتوسط العام-

، مما یؤكد )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھو من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٧٤(یساوي 
  .من وجھة نظر الباحث أن محتوى التطویر المھني یتحقق بصورة عامة بدرجة متوسطة

  :مناقشة النتائج
لقد أظھرت نتائج محور محتوى التطویر المھني المستمر وجود درجة تحقق متوسطة فیما 
یتعلق بمسائل التعمق في التخصص لدى المعلمین، إتقان جوانب المحتوى العلمي، وفي القدرة على 
تطبیق التعلم النشط، التدریب على استخدام األدوات والمواد والوسائل التعلیمیة، مستوى توضیح 
صعوبات تعلم مفاھیم معینة في كتب اللغة العربیة لدى المعلمین، مستوى إلمام المعلمین 
بالتصورات الخاطئة الشائعة لدى التالمیذ وكیفیة عالجھا، تحسین قدرات المعلمین من خالل تنویع 
الخبرات التعلیمیة للتالمیذ وفق خصائصھم المختلفة، توفیر بیئة تعلم مناسبة للتالمیذ، تحسین 

ھذه النتائج ویعزو الباحث . قدرات المعلمین على استخدام أسالیب متنوعة ومستمرة لتقویم التالمیذ
 ٧ أو ٦إلى الواقع المدرسي، حیث غالبًا من نجد أن المعلم یتعامل مع جدول مدرسي یكلفھ بتنفیذ 

حصص دراسیة في الیوم الواحد مع تحمل تبعاتھم اإلداریة الصفیة من متابعة للواجبات والكتب 
التكالیف اإلداریة المدرسیة وكراسات األنشطة واالختبارات بأنواعھا باإلضافة إلى المناوبات و

  . األخرى، كلھا أشیاء تصرف المعلمین في التركیز على تطویر أنفسھم مھنیًا
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١  ٨  
ھ كافیًا مدة التدریب الذي تلقیت

الستیعاب الجانب النظري والعملي 
 .لتدریس مواد اللغة العربیة

  متوسط  ٠٫٦٧  ٠٫٨٥ ٢٫٦٧ ٩٫٨ ٢٨٫٤ ٤٧٫١ ١٤٫٧

٢  ٧  
ُوفر الوقت الالزم للمتابعة 
واالستفسار بعد تطبیق برامج التطویر 

  .المھني المستمر
  متوسط  ٠٫٦٧  ٠٫٨٠  ٢٫٦٧  ٨٫٨  ٢٧٫٥ ٥٢  ١١٫٨

یر المھني توقیت إقامة برامج التطو  ٣  ٤
  متوسط  ٠٫٧٥  ٠٫٧٩  ٢٫٩٩  ٣٫٩  ١٩٫٦  ٥٠  ٢٦٫٥  .المستمر غیر مناسب

احتاج إلى مزید من الحوافز للمشاركة   ٤  ١
  مرتفع  ٠٫٨٨  ٠٫٧٧  ٣٫٥٠  ٣٫٩  ٤٫٩  ٢٨٫٤  ٦٢٫٧  .في برامج التطویر المھني المستمر

وجدت تسھیًال من قائد المدرسة   ٥  ٢
لاللتحاق ببرامج التطویر المھني 

  .المستمر
  متوسط  ٠٫٨٠  ٠٫٨٨  ٣٫٢٠  ٥٫٩  ١٢٫٧  ٣٧٫٣  ٤٤٫١

ُكِرمت كمشارك في برامج التطویر   ٦  ١٣
  منخفض  ٠٫٤٩  ٠٫٩٦  ١٫٩٧  ٤١٫٢  ٢٦٫٥  ٢٦٫٥  ٥٫٩  .المھني المستمر معنویًا أو مادیًا

  متوسط  ٠٫٦٣  ٠٫٩٤  ٢٫٥٠  ١٨٫٦  ٢٥٫٥  ٤٣٫١  ١٢٫٧  .ُوفرت بیئة تدریب مناسبة  ٧  ١١

  منخفض  ٠٫٦٠  ٠٫٨٧  ٢٫٤٠  ١٧٫٦  ٣٢٫٤  ٤٢٫٢  ٧٫٨  .نتلقیت تدریبًا من مدربین متمكنی  ٨  ١٢

٩  ٥  

تلقیت زیارات فنیة من المشرفین؛ 
للمساعدة على التطبیق الفعلي 
لمخرجات التطویر المھني المستمر 

  .في المدارس

  متوسط  ٠٫٦٩  ٠٫٨٨  ٢٫٧٥  ١١٫٨  ١٨٫٦  ٥٢  ١٧٫٦

١٠  ٣  
أجد تشجیعًا ومساندة من قائد 
المدرسة لتطبیق مخرجات التطویر 

  .ھني المستمرالم
  متوسط  ٠٫٧٦  ٠٫٨٤  ٣٫٠٥  ٥٫٩  ١٤٫٧  ٤٨  ٣١٫٤

١١  ١٠  
یوجد رائد نشاط في المدرسة لتفعیل 
بعض األنشطة الالزمة لتنفیذ 

  .الدروس
  متوسط  ٠٫٦٣  ١٫١٢  ٢٫٥٢  ٢٦٫٥  ١٨٫٦  ٣١٫٤  ٢٣٫٥

١٢  ٩  
یوجد أمین لمصادر التعلم في 
المدرسة لدعم تنفیذ الدروس 

  .واألنشطة اإلثرائیة أو العالجیة
  متوسط  ٠٫٦٤  ١٫٠٣  ٢٫٥٦  ٢٠٫٦  ٢٢٫٥  ٣٧٫٣  ١٩٫٦

ُوفرت األجھزة والمواد والوسائل   ١٣  ٦
  متوسط  ٠٫٦٨  ٠٫٩١  ٢٫٧٠  ٩٫٨  ٣١٫٤  ٣٨٫٢  ٢٠٫٦  .التعلیمیة الالزمة لتنفیذ الدروس

 متوسط  ٠٫٦٨  ٠٫٩٠  ٢٫٧٣  ١٤٫٢  ٢١٫٨  ٤١٫٠ ٢٣٫٠  المتوسط العام للمحور

نالك حاجة إلى مزید من التطویر والتحسین إن الباحث من منطلق ھذه النتائج یرى أن ھ
لمحتوى التطویر المھني المستمر والتي یمكن الوصول إلیھا من خالل تحدید حاجات المتعلمین أوًال 
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ثم العمل على صیاغة األھداف التي یمكن بلوغھا مع اختیار المحتوى وتنظیمھ بصورة أكثر فاعلیة 
إضافة إلى إشراك المعلمین في .  تحقیق أھداف المحتوىمع اختیار الخبرات والكفاءات التي یمكنھا

صیاغة األھداف بناء على احتیاجاتھم النابعة من خبرتھم، مع ضرورة تخفیض األعباء التدریسیة 
واإلداریة عن المعلمین حتى یجدوا برھة من الوقت في التركیز على الجوانب المھنیة لتطویرھا 

من التأكید على أھمیة التعرف على أسباب عزوف بعض في الختام البد . وتحسینھا باستمرار
المعلمین عن االلتحاق بورش التدریب أو عدم التزامھم أو اقتناعھم بجدوى محتوى التطویر المھني 
المستمر او تطبیق نواتجھ، فربما ارتبطت األسباب بعناصر لیس للمعلم دور مباشر في وجودھا 

 مناسبة التدریب للبیئتین المادیة والبشریة أو تقلیدیة اإلدارة مثل طبیعة المنھج والخطة الزمنیة وعدم
  .المدرسیة
ما آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة  والذي ینص على: نتائج السؤال الفرعي الثالث-٣

وللتعرف على آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة  االبتدائیة في دعم أنشطة التطویر المھني؟
أنشطة التطویر المھني، لجأ الباحث إلى حساب النسب المئویة االبتدائیة في دعم 

 ).٢٥(والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة مع ترتیب األھمیة والنتائج بالجدول 
یوضح النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ) ٢٥(جدول رقم 

  ة التطویر المھني واألوزان النسبیة آلراء المعلمین في دعم أنشط

  
  ترتیب األھمیة آلراء المعلمین في دعم أنشطة التطویر المھني) ٧(شكل رقم 

، نالحظ أن المتوسطات الحسابیة لمستوى )٧(والشكل ) ٢٥(من خالل استقراء جدول رقم 
وھي من مؤشرات فئة ) ٤ من ٣٫٥٠ إلى ١٫٩٧(تحقق دعم أنشطة التطویر المھني تراوحت بین 

  المتوسط ال
 إلى ٣٫٢٥(والرابعة ) ٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (والثالثة ) ٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥(ثانیة 

وكما یتضح من الرسم، وھي تتباین في مستوى تحققھا ما بین منخفض ومتوسط ومرتفع من ) ٤
  : وجھة نظر عینة البحث والتي یمكن ترتیبھا كالتالي

 احتاج إلى مزید من الحوافز للمشاركة في )٤(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة األولى-
على أن %) ٦٢٫٧(برامج التطویر المھني المستمر، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

وانحراف %) ٨٨(بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫٥٠(مستوى تحققھا مرتفع مع متوسط حسابي بلغ قدره 
، مما یؤكد )٤ إلى ٣٫٢٥من  (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الرابعة)٠٫٧٧(معیاري یساوي 

 . من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى مرتفع
وجدت تسھیًال من قائد المدرسة لاللتحاق )  ٥(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثانیة-

على أن %) ٤٤٫١(ببرامج التطویر المھني المستمر، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 
%) ٨٠(بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫٢٠(تفع لكن المتوسط حسابي والذي بلغ قدره مستوى تحققھا مر

 إلى ٢٫٥٠من (، ینحصر ضمن مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٨٨(وانحراف معیاري یساوي 
 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥أقل من 
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أجد تشجیعًا ومساندة من قائد المدرسة لتطبیق ) ١٠(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثالثة-
على أن %) ٤٨(مخرجات التطویر المھني المستمر، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

وانحراف %) ٧٦(بوزن نسبي ) ٤ من ٣٫٠٥(مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 
، )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (ثالثة ، وھي من مؤشرات فئة المتوسط ال)٠٫٨٤(معیاري یساوي 

 . مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط
توقیت إقامة برامج التطویر المھني المستمر ) ٣(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الرابعة-

ع على أن مستوى تحققھا متوسط م%) ٥٠( مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة ،غیر مناسب
، )٠٫٧٩(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٥(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٩٩(متوسط حسابي بلغ قدره 

، مما یؤكد من وجھة نظر )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة 
  .الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط

 من المشرفین؛ للمساعدة تلقیت زیارات فنیة) ٩(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الخامسة-
على التطبیق الفعلي لمخرجات التطویر المھني المستمر في المدارس، مع تأكید األكثریة من عینة 

) ٤ من ٢٫٧٥(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٥٢(البحث وبنسبة 
لمتوسط الثالثة ، وھي من مؤشرات فئة ا)٠٫٨٨(وانحراف معیاري یساوي %) ٦٩(بوزن نسبي 

  .، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (
ُوفرت األجھزة والمواد والوسائل التعلیمیة ) ١٣(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة السادسة-

أن مستوى على %) ٣٨٫٢(الالزمة لتنفیذ الدروس، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 
وانحراف معیاري %) ٦٨(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٧٠(تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 

، مما یؤكد )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٩١(یساوي 
  .من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط

ُوفر الوقت الالزم للمتابعة واالستفسار بعد  )٢(ة یأتي بھا مضمون العبار: المرتبة السابعة-
على أن %) ٥٢(تطبیق برامج التطویر المھني المستمر، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

وانحراف %) ٦٧(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٦٧(مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 
، )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (متوسط الثالثة ، وھي من مؤشرات فئة ال)٠٫٨٠(معیاري یساوي 

  .مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط
مدة التدریب الذي تلقیتھ كافیًا الستیعاب الجانب  )١(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثامنة-

%) ٤٧٫١(بحث وبنسبة النظري والعملي لتدریس مواد اللغة العربیة، مع تأكید األكثریة من عینة ال
%) ٦٧(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٦٧(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 

 إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٨٥(وانحراف معیاري یساوي 
  .، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥
یوجد أمین لمصادر التعلم في المدرسة لدعم  )١٢(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة التاسعة-

تنفیذ الدروس واألنشطة اإلثرائیة أو العالجیة، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 
بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٥٦(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٣٧٫٣(
 ٢٫٥٠من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )١٫٠٣(ساوي وانحراف معیاري ی%) ٦٤(

  .، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥إلى أقل من 
یوجد رائد نشاط في المدرسة لتفعیل بعض  )١١(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة العاشرة-

على أن %) ٣١٫٤(یة من عینة البحث وبنسبة األنشطة الالزمة لتنفیذ الدروس، مع تأكید األكثر
وانحراف %) ٦٣(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٥٢(مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 
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، )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )١٫١٢(معیاري یساوي 
  .مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط

ُوفرت بیئة تدریب مناسبة، مع تأكید ) ٧(یأتي بھا مضمون العبارة : مرتبة الحادیة عشرةال-
على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ %) ٤٣٫١(األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

، وھي من مؤشرات )٠٫٩٤(وانحراف معیاري یساوي %) ٦٣(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٥٠(قدره 
، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (لثة فئة المتوسط الثا
  .بمستوى متوسط

تلقیت تدریبًا من مدربین متمكنین، مع ) ٨(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثانیة عشرة-
على أن مستوى تحققھا متوسط إال أن المتوسط %) ٤٢٫٢(تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

، )٠٫٨٧(وانحراف معیاري یساوي %) ٦٠(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٤٠(لحسابي والذي بلغ قدره ا
، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث )٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥من (من مؤشرات فئة المتوسط الثانیة 

  .أنھا تتحقق بمستوى منخفض
برامج التطویر ُكِرمت كمشارك في ) ٦(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثانیة عشرة-

على أنھا %) ٤١٫٢(، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة المھني المستمر معنویًا أو مادیًا
%) ٤٩(بوزن نسبي ) ٤ من ١٫٩٧(غیر متحققة إال أن المتوسط الحسابي والذي بلغ قدره 

 من  إلى أقل١٫٧٥من (، من مؤشرات فئة المتوسط الثانیة )٠٫٩٦(وانحراف معیاري یساوي 
  .، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى منخفض)٢٫٥٠
وانحراف معیاري %) ٦٨(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٧٣(والذي بلغ قدره : المتوسط العام-

، مما یؤكد )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھو من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٩٠(یساوي 
  .ر المھني یتحقق في صورتھ العامة بدرجة متوسطةمن وجھة نظر الباحث أن محتوى التطوی

  مناقشة النتائج
من خالل استقراء نتائج آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة في دعم أنشطة التطویر 

 على درجة تحقق مرتفع یعزوه الباحث إلى حاجة المعلمین إلى الدعم ٤المھني؛ فإن حصول الفقرة 
ویجب أن یحظى . واالنضمام إلى ركب برامج التطویر المھني المستمروالتشجیع من المشاركة 

المعلمون بحوافز أكبر للمشاركة في برامج التطویر المھني المستمر، كما ینبغي مراجعة مسارات 
 كما ینبغي على الجھات التربویة العمل .ومكافآت برامج التطویر المھني المستمر لتحفیز المعلمین

ویر المھني المستمر عالیة التأثیر من خالل دعم التكالیف أو تقدیم المكافآت على جعل برامج التط
وھي تختلف مع . والحوافز المحفزة للمعلمین الذین أحرزوا عدد معین من نقاط التطویر المھني

إلى أن من المشكالت العدیدة التي تعترض مشكالت خاصة ببعض ) ١٩٩٦(نتائج دراسة سید 
. فنیة، ومشكالت خاصة بالتخطیط واألسالیب، والتقویم، والحوافز المقدمةاإلمكانات المادیة وال

على أن أكثر المشكالت للتطویر المھني المستمر یتمثل في ) ٢٠٠٨(وتختلف مع دراسة قستي 
 .انعدام الحوافز

أما فیما یتعلق بمدة التدریب الذي تلقاه المعلم الستیعاب الجانب النظري والعملي لتدریس مواد 
غة العربیة، ومستوى توفیر الوقت الالزم للمتابعة واالستفسار بعد تطبیق برامج التطویر المھني الل

المستمر، إضافة إلى توقیت إقامة برامج التطویر المھني المستمر غیر مناسب، ومستوى الزیارات 
ت التطویر الفنیة من المشرفین، ومستوى التشجیع والمساندة للمعلم من قائد المدرسة لتطبیق مخرجا

ودرجة المساعدة على التطبیق الفعلي لمخرجات التطویر المھني المستمر . المھني المستمر
للمعلمین في المدارس، ومستوى التشجیع من قائد المدرسة للمعلمین لتطبیق مخرجات التطویر 
 المھني المستمر، إضافة إلى مستوى األنشطة المدرسیة لتفعیل بعض األنشطة الالزمة لتنفیذ
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الدروس وُوفرت األجھزة والمواد والوسائل التعلیمیة الالزمة لتنفیذ الدروس، جمیعھا تتحقق بدرجة 
    . متوسطة

ویرى الباحث أن على قادة المدارس تقدیم الدعم الالزم للمعلمین عند إعداد فرص التطویر 
ئمة خیارات لفرص كما یجب على القادة التربویین إعداد قا. المھني لتدریب المعلمین في المدرسة

التدریب الھادفة واألكثر تخصصًا والتي یمكن للمعلمین االختیار من بینھا، كما یجب أن نتحمل 
القیادة المدرسیة المسئولیة الرئیسة في تطویر قدرتھا في اإلدارة من خالل االستمرار في تطویر 

التنظیم للموارد اإلنسانیة أو برامج التدریب النوعیة والمتمیزة، إضافة إلى التحفیز أو الدافعیة و
كما یجب أن یكون لدى معظم المدارس لجنة أو منسق لتطویر معلمیھا، ویكون دور ھذه . البشریة

تسھیل وتنسیق تحدید االحتیاجات، والتخطیط، وإنجاز تطویر المعلمین، وكذلك توزیع : اللجنة ھو
 كما أن تبادل الزیارات الصفیة .رجیةالمعلومات أخذة بعین االعتبار فرص التطویر الداخلیة والخا

وسیلة فعالة لنمو خبرات المعلمین، فھذه الوسیلة یخطط لھا المشرف أو الموجھ التربوي بالتنسیق 
تأھیًال واألطول خبرة، فیقوم معلم أو عدة  مع المعلمین من أجل تمكینھم من زیارة زمالئھم األكثر

 في نفس المدرسة أو في مدرسة أخرى، وربما في معلمین بزیارة معلم آخر في فصلھ وبین طالبھ
مدینة أخرى لمشاھدة كیفیة تدریس نفس المادة لنفس الصف بھدف تنویع األسالیب واألنشطة 

   .والوسائل لتحقیق األھداف
تلقیت تدریبًا من مدربین متمكنین، على درجة تحقق منخفضة، فھذا ) ٨(أما حصول الفقرة 

في الكوادر أو الكفاءات التدریبیة بالمدارس أو التي تقوم بتدریب یعزوه الباحث إلى وجود نقص 
المعلمین، حیث أن القائمون على التدریب وھم المدربون والمشرفون والمسئولون لھم دور مھم في 
نجاح فاعلیة التدریب، نظرًا لكونھم مصدر المعرفة وكذلك الحتكاكھم المباشر بالمتدربین، وھم 

ارف والمھارات وإیصالھا إلى المتدربین من المعلمین بكل كفاءة وفاعلیة، المكلفون بتقدیم المع
ولنجاح البرامج التدریبیة للمعلمین یرى الباحث أیضًا ضرورة وجود وضوح لألھداف التدریبیة من 
حیث البرنامج التدریبي وللمعلم المتدرب، واتاحة الفرص للمشاركین في البرنامج التدریبي من 

ق ما تعلموه في مجال عملھم، وأخیرًا تھیئة البیئة التدریبیة للمعلمین التي تشجع على المعلمین لتطبی
وھو ما یتفق مع دراسة الھاجري . االستقاللیة في التفكیر والحركة وتدعم عملیات التطویر المھني

 والتي كشفت أن بعض البرامج الجیدة ال ُتعقد إال مرة واحدة خالل الفصل الدراسي، وأن) ٢٠٠٤(
معاییر الترشیح لبرامج التطویر المھني غیر واضحة للمعلمین، وعدم وجود نظام یلزم المعلمین 

 بحضور ھذه الدورات
ما آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة  والذي ینص على: نتائج السؤال الفرعي الرابع-٤

ربیة بالمرحلة وللتعرف على آراء معلمي اللغة الع، االبتدائیة في أسالیب التطویر المھني؟
االبتدائیة في أسالیب التطویر المھني، لجأ الباحث إلى حساب النسب المئویة والمتوسطات 

 ).٢٦(الحسابیة واالنحرافات المعیاریة مع ترتیب األھمیة والنتائج بالجدول 
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یوضح النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ) ٢٦(جدول رقم 
  ن النسبیةآلراء المعلمین في أسالیب التطویر المھني واألوزا
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یوجد تنوع في برامج التطویر   ١  ٢
  متوسط٠٫٦٩  ٠٫٨٥ ٢٫٧٥ ٨٫٨ ٢٤٫٥ ٤٩ ١٧٫٦  .المھني المستمر

٢  ٣  

یتوفر في المواقع االلكترونیة 
للتطویر المھني المستمر دعم كاف؛ 
لتنفیذ الدروس واألنشطة اإلثرائیة 

  .أو العالجیة

  متوسط٠٫٦٨  ٠٫٧٥  ٢٫٧٣  ٥٫٩  ٢٧٫٥ ٥٤٫٩  ١١٫٨

٣  ١  
تركز برامج التطویر المھني 
المستمر على التطبیق الفعلي أكثر 

 .ظريمن تركیزھا على الجانب الن
  متوسط٠٫٧٠  ٠٫٧٣  ٢٫٨٠  ٣٫٩  ٢٦٫٥  ٥٤٫٩  ١٤٫٧

٤  ٤  
األسالیب المستخدمة في برامج 
التطویر المھني المستمر مشّوقة 

  .ومحّفزة
  متوسط٠٫٦٦  ٠٫٩٠  ٢٫٦٢  ١٣٫٧  ٢٥٫٥  ٤٦٫١  ١٤٫٧

  متوسط٠٫٦٨  ٠٫٨١  ٢٫٧٣ ٨٫١  ٢٦ ٥١٫٢ ١٤٫٧  المتوسط العام للمحور

  

  
  ین في أسالیب التطویر المھنيترتیب األھمیة آلراء المعلم) ٨(شكل 

، نالحظ أن المتوسطات الحسابیة لمستوى )٨(والشكل ) ٢٦(من خالل استقراء جدول رقم 
وھي من مؤشرات فئة ) ٤ من ٢٫٨٠إلى ٢٫٦٢(تحقق دعم أنشطة التطویر المھني تراوحت بین 

نھا تتحقق وكما یتضح من الرسم، وھي تعني أ) ٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (المتوسط الثالثة 
  : بدرجة متوسطة وتفاصیل ترتیب أھمیتھا كالتالي

تركز برامج التطویر المھني المستمر على ) ٣(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة األولى-
التطبیق الفعلي أكثر من تركیزھا على الجانب النظري، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٨٠(وسط مع متوسط حسابي بلغ قدره على أن مستوى تحققھا مت%) ٥٤٫٩(



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٦٧

 ٢٫٥٠من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٧٣(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٠(
 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥إلى أقل من 

ي برامج التطویر المھني یوجد تنوع ف) ١(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثانیة-
على أن مستوى تحققھا متوسط مع %) ٤٩(، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة المستمر

، )٠٫٨٥(وانحراف معیاري یساوي %) ٦٩(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٧٥(متوسط حسابي بلغ قدره 
 وجھة نظر ، مما یؤكد من)٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة 

 . الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط
یتوفر في المواقع االلكترونیة للتطویر المھني ) ٢(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الثالثة-

المستمر دعم كاف، لتنفیذ الدروس واألنشطة اإلثرائیة أو العالجیة، مع تأكید األكثریة من عینة 
 من ٢٫٧٣(حققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره على أن مستوى ت%) ٥٤٫٩(البحث وبنسبة 

، وھي من مؤشرات فئة المتوسط )٠٫٧٥(وانحراف معیاري یساوي %) ٦٨(بوزن نسبي ) ٤
، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (الثالثة 
 . متوسط

سالیب المستخدمة في برامج التطویر المھني األ) ٤(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الرابعة-
على أن مستوى %) ٤٦٫١(المستمر مشّوقة ومحّفزة، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 

وانحراف معیاري %) ٦٦(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٦٢(تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 
، مما یؤكد )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٩٠(یساوي 

 . من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط
وانحراف معیاري %) ٦٨(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٧٣(والذي بلغ قدره : المتوسط العام-

، مما یؤكد )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھو من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٨١(یساوي 
 . أسالیب التطویر المھني تتحقق في صورتھا العامة بدرجة متوسطةمن وجھة نظر الباحث أن

  :مناقشة النتائج
یتضح من المؤشرات اإلحصائیة لواقع أسالیب التطویر المھني تأتي بدرجة متوسطة مما یعني  

من وجھة نظر الباحث أن ھنالك محدودیة في برامج التطویر المھني، أي أنھا تنحصر في مجموعة 
قد یرجع سبب ذلك إلى تدني درجة االھتمام أو التدریب على ھذه البرامج أو یوجد من البرامج و

كذلك نجد أن مستوى الدعم لتنفیذ الدروس . نقص في الجھات التي تتولى تنفیذ وتطبیق تلك البرامج
واألنشطة اإلثرائیة والعالجیة من خالل المواقع اإللكترونیة للتطویر المھني ذات مستوى متوسط، 

ن برامج األنشطة اإلثرائیة والعالجیة من خالل المواقع االلكترونیة یحتاج إلى مزید من أي أ
 التحسین والتطویر حتى تصبح تلك الدروس واألنشطة اإلثرائیة والعالجیة ذات مردود وأثر فاعل
من خالل صقل المھارات المھنیة اإللكترونیة للمعلمین، كما أن برامج التطویر المھني یجب أن 

كز بشكل أساسي على التطبیق العملي وفق خطط مدروسة؛ ألنھا تكون ذات فائدة أكثر من خالل تر
  . الممارسة التطبیقیة والعملیة التي یتم تنفیذھا وفق برامج تطبیقیة معدة لذلك باستراتیجیات مدروسة

یة لدیھم كذلك یجب أن تكون برامج التطویر المھني المستمر أكثر جذبًا للمعلمین وتثیر الدافع
من خالل التحسین والتطویر في مضامینھا ومحتواھا الفعلي من خالل صقل ممارسات توظیف 

حیث أن التطویر المھني المستمر . الوسائل التعلیمیة والبرامج المحفزة لھم مع تطویرھا باستمرار
ذھنیة یعتبر عملیة منظمة محورھا الفرد في مجملھ، وتھدف إلى إحداث تغیرات محددة سلوكیة و

لمقابلة احتیاجات محددة حالیة أو مستقبلیة، یتطلبھا الفرد والعمل الذي یؤدیھ والمؤسسة التي یعمل 
لذلك من الضروري عند التخطیط للتعلیم المستقبلي أن یوضع باالعتبار تنمیة . بھا والمجتمع بأكملھ

لتعلیم، فلقد بات من المعلمین مھنیًا بما یتناسب مع معطیات العصر الرقمي وانعكاساتھ على ا
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الضروري تأھیل المعلمین وتنمیتھم مھنیًا بطریقة تمكنھم من القدرة على التكیف والتفاعل مع 
المعطیات الجدیدة للعصر الرقمي؛ لیكونوا مزودین بالخبرات والمعارف والمھارات التي تعینھم 

ي ھذه المرحلة من المراحل على مواجھة التحدیات الحالیة والمستقبلیة المرتبطة بمھنة التعلیم ف
التي أظھرت أن بین معوقات التطویر المھني ) ٢٠١٣(وھو ما یتفق مع دراسة كساب . الدراسیة

المستمر یتثمل في ضعف الكفاءة المھنیة لبعض معلمي اللغة العربیة، قلة الوسائل التعلیمیة الحدیثة، 
  . لمعلمي اللغة العربیةبعض المعلمین غیر مؤھلین تربویًا، قلة البرامج التدریبیة

والذي ینص علىما آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة : نتائج السؤال الفرعي الخامس
وللتعرف على آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة في ، في تقویم أنشطة التطویر المھني؟ 

ساب النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة تقویم أنشطة التطویر المھني، لجأ الباحث بالمثل إلى ح
  ).٢٧(واالنحرافات المعیاریة مع ترتیب األھمیة والنتائج بالجدول 

یوضح النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألوزان ) ٢٧(جدول 
  النسبیة آلراء المعلمین في تقویم أنشطة التطویر المھني مع ترتیب األھمیة
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١  ٢  
ساعدتني برامج التطویر المھني 
المستمر في التعرف على الفرص 

  .المتاحة لتعزیز قدراتي وإمكاناتي
  متوسط  ٠٫٧٢  ٠٫٧٤ ٢٫٨٨ ٣٫٩ ٢١٫٦ ٥٦٫٩ ١٧٫٦

٢  ١  
ساعدتني برامج التطویر المھني 
المستمر على التأمل في أدائي؛ 

 .لمعرفة نقاط القوة والضعف
  متوسط  ٠٫٧٣  ٠٫٨٠  ٢٫٩١  ٤٫٩  ٢١٫٦ ٥١  ٢٢٫٣

راجع القائمون على برامج التطویر   ٣  ٣
  متوسط  ٠٫٦٤  ٠٫٨٥  ٢٫٥٧  ١١٫٨  ٣١٫٤  ٤٥٫١  ١١٫٨  .المھني المستمر أداء تالمیذي

٤  ٤  
قائمون على برامج التطویر تواصل ال

المھني المستمر معي للتعرف على 
  .عوائق التطبیق داخل الصف

  منخفض  ٠٫٥٩  ٠٫٨٧  ٢٫٣٦  ١٨٫٦  ٣٣٫٣  ٤١٫٢  ٦٫٩

٥  ٥  
ُأخذ رأیي حول برامج التطویر المھني 
المستمر عن طریق المقابلة أو 

  .االستبانة
  منخفض  ٠٫٥٩  ٠٫٩٥  ٢٫٣٤  ٢٤٫٥  ٢٥٫٥  ٤١٫٢  ٨٫٨

  محورالمتوسط العام لل
 متوسط  ٠٫٦٥  ٠٫٨٤  ٢٫٦١  ١٢٫٧  ٢٦٫٧  ٤٧٫١ ١٣٫٥
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  ترتیب األھمیة آلراء المعلمین في تقویم أنشطة التطویر المھني ) ٩(     شكل 

، نالحظ أن المتوسطات الحسابیة لمستوى تحقق )٩(والشكل ) ٢٧(من خالل استقراء جدول 
وھي من مؤشرات فئة ) ٤ من ٢٫٩١ إلى٢٫٣٤(تقویم أنشطة التطویر المھني تراوحت بین 

، كما یتضح )٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥(والثانیة ) ٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (المتوسط الثالثة 
من الرسم، وھي تعني أنھا تتحقق بدرجة متوسطة ومنخفضة وتفاصیل ترتیب أھمیتھا جاء 

  : كالتالي
ر المھني المستمر على ساعدتني برامج التطوی) ٢(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة األولى-

%) ٥١(التأمل في أدائي؛ لمعرفة نقاط القوة والضعف، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 
%) ٧٣(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٩١(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 

 إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٨٠(وانحراف معیاري یساوي 
 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥
ساعدتني برامج التطویر المھني المستمر في ) ١(یأتي بھا مضمون العبارة: المرتبة الثانیة-

التعرف على الفرص المتاحة لتعزیز قدراتي وإمكاناتي، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 
بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٨٨(على أن مستوى تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره %) ٥٦٫٩(
 ٢٫٥٠من (، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٧٤(وانحراف معیاري یساوي %) ٧٢(

 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط)٣٫٢٥إلى أقل من 
راجع القائمون على برامج التطویر المھني ) ٣(لعبارة یأتي بھا مضمون ا: المرتبة الثالثة-

على أن مستوى %) ٤٥٫١(المستمر أداء تالمیذي، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 
وانحراف معیاري %) ٦٤(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٥٧(تحققھا متوسط مع متوسط حسابي بلغ قدره 

، مما یؤكد )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (لثة ، وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثا)٠٫٨٥(یساوي 
 . من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى متوسط

تواصل القائمون على برامج التطویر المھني  )٤(یأتي بھا مضمون العبارة : المرتبة الرابعة-
 المستمر معي للتعرف على عوائق التطبیق داخل الصف، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة

) ٤ من ٢٫٣٦(على أن مستوى تحققھا متوسط إال أن المتوسط الحسابي الذي بلغ قدره %) ٤١٫٢(
، وھو من مؤشرات فئة المتوسط الثانیة )٠٫٨٧(وانحراف معیاري یساوي %) ٥٩(بوزن نسبي 

 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى منخفض)٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥من (
ُأخذ رأیي حول برامج التطویر المھني  )٥(یأتي بھا مضمون العبارة : امسةالمرتبة الخ-

%) ٤١٫٢(المستمر عن طریق المقابلة أو االستبانة، مع تأكید األكثریة من عینة البحث وبنسبة 
بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٣٤(على أن مستوى تحققھا متوسط إال أن المتوسط الحسابي الذي بلغ قدره 

 ١٫٧٥من (، وھو من مؤشرات فئة المتوسط الثانیة )٠٫٩٥(اري یساوي وانحراف معی%) ٥٩(
 . ، مما یؤكد من وجھة نظر الباحث أنھا تتحقق بمستوى منخفض)٢٫٥٠إلى أقل من 

وانحراف معیاري %) ٦٥(بوزن نسبي ) ٤ من ٢٫٦١(والذي بلغ قدره : المتوسط العام-
، مما یؤكد )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (، وھو من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة )٠٫٨٤(یساوي 

  .من وجھة نظر الباحث أن تقویم أنشطة التطویر المھني یتحقق في صورتھ العامة بدرجة متوسطة
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  :مناقشة النتائج
تواصل القائمون على برامج التطویر )  ٤( باستقراء النتائج المتحصل علیھا فیما یتعلق بالفقرة 

ُأخذ رأیي حول ) ٥(وائق التطبیق داخل الصف، والفقرة المھني المستمر معي للتعرف على ع
برامج التطویر المھني المستمر عن طریق المقابلة أو االستبانة، یتضح حصولھما على أدنى 
مستوى ممارسة من وجھة نظر عینة الدراسة، ویعزو الباحث أن عدم تواصل القائمون على برامج 

لى معوقات التطبیق داخل الصف إلى إنشغال التطویر المھني المستمر لالطالع والتعرف ع
القائمون على برامج التطویر المھني المستمر بأعمال إداریة أخرى قد تبعدھم عن التواصل مع 
المعلمین كما أن العمل على زیارة الصفوف یحتاج إلى بعض الترتیبات وإلى وقت لتعدد الصفوف 

مستمر غیر قادرین على الوفاء بواجباتھم تجاه  الدراسیة مما یجعل القائمون على برامج التطویر ال
    .الصفوف الدراسیة

كما أن أخذ الرأي من المعلمین حول برامج التطویر المھني المستمر عن طریق المقابلة أو 
االستبانة أیضًاا یحتاج إلى إعدادات مطولة ومالئمة التوقیت إلجراء مثل ھذه المقابالت أو 

والتي أكدت أن الدورات ) ٢٠٠١(ھي تتفق مع نتائج دراسة خلیفة و. االستطالعات بصورة دوریة
المقدمة محدودة في موضوعاتھا، وأن حضور البرامج للمعلمین كان بنًاء على توجیھ من إدارات 
المدارس، وأن ھذه البرامج ركزت بنسبة كبیرة على الجانب التربوي، دون الجانب األكادیمي، وأن 

ن علم مسبق بأھدافھا، وبرنامجھا، ومدتھا، باإلضافة إلى سیطرة المعلمین حضروا البرامج دو
الجانب النظري على البرامج، وعدم مناسبة الوقت، وقلة كفاءة المدربین، وعدم وضوح األھداف، 

) ١٤٣٥(كما تتفق مع نتائج دراسة الشایع وآخرون . وعدم توفر الوسائل المناسبة لتنفیذ ھذه البرامج
 وجود ضعف في عقد البرامج داخل المدرسة لتطویر العلوم والریاضیات، والتي أظھرت نتائجھا

وأن المعلمین مازالوا بحاجة إلى رفع مستواھم حتى یتعاملوا بشكل جید مع بنیة الكتب، وأن توقیت 
إقامة ھذه البرامج غیر مناسب ألغلب المشاركین، وضعف في تكریمھم، وعدم األخذ بآرائھم في 

 وأن المشاركین یفتقدون إلى المرونة من قادة المدارس لحضور ھذه البرامج، توقیت ھذه البرامج،
  .وأن أكثر الطرق استخداًما في ھذه البرامج ھي ورش العمل والدورات التدریبیة

تؤكد من وجھة نظر الباحث إلى أن برامج التطویر ) ٣ ، ٢، ١(أما الدرجة المتوسطة للفقرات 
 في التعرف على أنواع الفرص واإلمكانات المتاحة للمعلمین؛ لكي المھني المستمر تساعد بالتأكید

یتمكنوا من تطویر قدراتھم وامكاناتھم ولكن مع ذلك تحتاج إلى مزید من التطویر والتحسین والدعم 
كما . من جانب الجھات المعنیة ببرامج التطویر المھني المستمر حتى تعطي ثمارھا المرجوة منھا

الھتمام بتقویم األنشطة على تمكن المعلم من التعرف على جوانب ضعفھ ستساعد درجة زیادة ا
وسلبیاتھ في مجال وظیفتھ لیتم عالجھا ولنقاط القوة التي یمكنھ تقویتھا وتطویرھا إلى األحسن سواء 

والتي أكدت على وجود ) ٢٠٠٦(وھو ما یتفق مع دراسة الكوري . فیما یتعلق بالمعلم أو التالمیذ
التخطیط لتعلیم اللغة العربیة، استراتیجیات التدریس، وإدارة (المعلمین في مجاالت حاجة لتدریب 

والتي كشفت أن واقع ) ٢٠٠٧(، ومع دراسة السرحاني )الصف، الوسائل، وتقنیات التعلیم، والتقویم
برامج تطویر المعلمین والمعلمات من وجھة نظرھم في منطقة الجوف وخاصة ممارسة مجال 

ومن أبرز ما توصلت إلیھ الدراسة وجود ) ٢٠٠١( بدرجة متوسطة، دراسة حسن التقویم كانت
تحسن في الممارسات التعلیمیة في مجاالت أسالیب التدریس، والتخطط، والتقویم، وطریقة تعامل 

  . المعلمین مع الطالب، والنمو المھني
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معیاریة واألوزان یوضح النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات ال) ٢٨(جدول 
  النسبیة لمستویات تحقق أبعاد تقویم التطویر المھني المستمر
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أھداف التطویر   ١  ٢
 متوسط  ٠٫٧٠  ٠٫٨٢  ٢٫٧٩  ١٠٫٨  ٢١٫٩  ٤٥٫٠  ٢٢٫٧  المھني

محتوى التطویر   ٢  ١
 متوسط  ٠٫٧٦  ٠٫٧٤  ٣٫٠٣  ٣٫٢  ١٧٫٥  ٥٢٫٨ ٢٦٫٦ المھني

دعم أنشطة   ٣  ٤
 متوسط  ٠٫٦٨  ٠٫٩٠  ٢٫٧٣  ١٤٫٢  ٢١٫٨  ٤١٫٠ ٢٣٫٠  التطویر المھني

أسالیب التطویر   ٤  ٣
 متوسط  ٠٫٦٨  ٠٫٨١  ٢٫٧٣ ٨٫١  ٢٦ ٥١٫٢ ١٤٫٧  المھني

تقویم أنشطة   ٥  ٥
 متوسط  ٠٫٦٥  ٠٫٨٤  ٢٫٦١  ١٢٫٧  ٢٦٫٧  ٤٧٫١ ١٣٫٥  التطویر المھني

 متوسط  ٠٫٦٩  ٠٫٨٢  ٢٫٨٠  ٩٫٨  ٢٢٫٨  ٤٧٫٤ ٢٠٫١  المتوسط العام لألبعاد

  

  
یوضح ترتیب األھمیة للمتوسطات لمستویات تحقق أبعاد تقویم التطویر المھني ) ١٠(شكل 

  المستمر
ر المھني المستمر أن جمیع أبعاد تقویم التطوی) ١٠(والشكل البیاني ) ٢٨(یتضح من الجدول 

ومع متوسط ) ٤ من ٣٫٠٣ إلى ٢٫٦١(تتحقق بدرجة متوسطة مع متوسطات تراوحت قیمھا بین 
أما من حیث ترتیب أھمیتھا یتبین أن محتوى التطویر المھني ). ٤ من ٢٫٨٠(عام لجمیع األبعاد بلغ 

ثانیًا بمتوسط حسابي ، أھداف التطویر المھني )٤ من ٣٫٠٣(یأتي بالمرتبة أوًلا بمتوسط حسابي بلغ 
، دعم أنشطة التطویر المھني وكذلك أسالیب التطویر المھني بالمرتبة الثالثة )٤ من ٢٫٧٩(بلغ 

، وبالمرتبة الرابعة یأتي بعد تقویم أنشطة التطویر المھني )٤ من٢٫٧٣(بمتوسط حسابي بلغ 
  ). ٤ من ٢٫٦١(بمتوسط حسابي بلغ 
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  :ملخص النتائج والتوصیات والمقترحات
  :یمكن تقسیم النتائج على النحو اآلتي: ملخص النتائج

  :نتائج المؤشرات العامة
من عینة البحث من الكلیات الجامعیة، %) ٨٦٫٣(أظھرت نتائج الدراسة أن األكثریة وبنسبة -

 . من إجمالي عینة الدراسة%) ١٣٫٧(أما أعداد المعلمین من المعاھد والكلیات المتوسطة فقد بلغت 
%) ٦٫٩(من عینة البحث من حملة المؤھالت التربویة، بینما %) ٩٣٫١(ثریة وبنسبة أن األك-

 .ھم من المؤھالت غیر التربویة
سنوات، ١٠ إلى ٥ممن خبرتھم من %) ٨١٫٤(توزعت الخبرة العملیة لعینة البحث بین -

 . سنوات٥ممن تقل خبرتھم عن %) ١٨٫٦(و
حصلوا على %) ١١٫٨( أیام تدریبیة، و٦من مجتمع البحث حصلوا على أكثر من %) ٧٧٫٥(-

 . أیام تدریبیة٦-٤حصلوا على %) ١٠٫٨( أیام تدریبیة، و٣-١
إلى ** ٠٫٧٠(تراوحت قیم االتساق الداخلي بین محاور االستبانة ودرجتھا الكلیة بین -

 .٠٫٠١بمستوى معنویة **) ٠٫٨٨
، وعلى نطاق )٠٫٩١٧-٠٫٧٧٣(تراوحت قیم ألفا كرونباخ لمحاور استبانة الدراسة بین -

كما تراوحت قیم ثبات ألفا كرونباخ لنصفي استبانة ) ٠٫٩٤٦(الدرجة الكلیة لالستبانة بلغ الثبات 
  ).٠٫٩٢٠-  ٠٫٩٠٤(البحث بین 

  :نتائج الدراسة
ما آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة  :نتائج السؤال الفرعي األول الذي نص على

 :ھني؟ وقد أظھرت النتائجفي أھداف التطویر الم
 ٣٫٣١-٢٫١٣(أن المتوسطات الحسابیة لمستوى تحقق أھداف التطویر المھني تراوحت بین -
 ٢٫٥٠من (، والثالثة )٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥من (وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثانیة ) ٤من 

 تحقق منخفض كما یتضح من الشكل، وھي ذات) ٤ إلى ٣٫٢٥من (، والرابعة )٣٫٢٥إلى أقل من 
 .ومتوسط ومرتفع

 إلى ٢٫٥٠من (وھو من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة ) ٤ من ٢٫٧٩(المتوسط العام بلغ قدره -
 . ، لیؤكد أھداف التطویر المھني تتحقق بصورة عامة بدرجة متوسطة)٣٫٢٥أقل من 

رحلة ما آراء معلمي اللغة العربیة بالم: نتائج السؤال الفرعي الثاني والذي نص على
  االبتدائیة في محتوى التطویر المھني؟

 إلى ٢٫٧٦(أن المتوسطات الحسابیة لمستوى تحقق محتوى التطویر المھني تراوحت بین -
وھي بذلك ) ٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة ) ٤ من ٣٫٢٠

 . تحقق بدرجة متوسطة
 إلى أقل من ٢٫٥٠من (و من فئة المتوسط الثالثة وھ) ٤ من ٣٫٠٣(المتوسط العام بلغ قدره -

  .، مما أكد أن محتوى التطویر المھني یتحقق بصورة عامة بدرجة متوسطة)٣٫٢٥
ما آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة : نتائج السؤال الفرعي الثالث والذي نص على

  االبتدائیة في دعم أنشطة التطویر المھني؟
 إلى ١٫٩٧(لمستوى تحقق دعم أنشطة التطویر المھني تراوحت بین أن المتوسطات الحسابیة -

من (والثالثة ) ٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥(وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثانیة ) ٤ من ٣٫٥٠
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، وھي تتحقق ما بین مستوى منخفض ومتوسط )٤ إلى ٣٫٢٥(والرابعة ) ٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠
 .ومرتفع

 إلى أقل من ٢٫٥٠من (داًال على فئة المتوسط الثالثة ) ٤ من ٢٫٧٣(المتوسط العام بلغ قدره -
 .، لیؤكد أن محتوى التطویر المھني یتحقق في صورتھ العامة بدرجة متوسطة)٣٫٢٥

ما آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة : نتائج التساؤل الفرعي الرابع والذي نص على
 ؟االبتدائیة في أسالیب التطویر المھني

إلى ٢٫٦٢(سطات الحسابیة لمستوى تحقق دعم أنشطة التطویر المھني تراوحت بین أن المتو-
، وھي تعني )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة ) ٤ من ٢٫٨٠

 .أنھا تتحقق بدرجة متوسطة
من (وبمؤشرات تنحصر ضمن فئة المتوسط الثالثة ) ٤ من ٢٫٧٣(المتوسط العام بلغ قدره -

، مما أكد أن أسالیب التطویر المھني تتحقق في صورتھا العامة بدرجة )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠
 .متوسطة

على ما آراء معلمي اللغة العربیة بالمرحلة : نتائج السؤال الفرعي الخامس والذي نص
 "؟االبتدائیة في تقویم أنشطة التطویر المھني

 ٢٫٣٤(نشطة التطویر المھني تراوحت بین أن المتوسطات الحسابیة لمستوى تحقق تقویم أ-
والثانیة ) ٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠من (وھي من مؤشرات فئة المتوسط الثالثة ) ٤ من ٢٫٩١إلى

 .، وھي بذلك تتحقق بدرجة متوسطة ومنخفضة)٢٫٥٠ إلى أقل من ١٫٧٥(
من (ة وقد انحصر ضمن مؤشرات فئة المتوسط الثالث) ٤ من ٢٫٦١(المتوسط العام بلغ قدره -

، مما أكد أن تقویم أنشطة التطویر المھني تتحقق في صورتھا العامة )٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥٠
  بدرجة متوسطة
 التوصیات

  :في ضوء نتائج الدراسة؛ فإن الباحث یوصي باآلتي
  فیما یتعلق بالمحور األول أھداف التطویر المھني

 للمشاركة في المجالت المھنیة العمل على تھیئة الفرص وإفساح المجال واسعًا للمعلمین-
 .والمنتدیات التعلیمیة المتخصصة

وضع برامج حواریة وحلقات نقاش وورش بین المعلمین والقیادات التربویة للتعرف على -
  .آراء ومقترحات وأفكار المعلمین فیما یتعلق ببرامج التطویر المھني المستمر

لمستمر لكي تجعل من المعلمین عنصرًا العمل على تحسین وتطویر برامج للتطویر المھني ا-
  .فاعًال في إحداث التطویر في عملیتي التعلم والتعلیم

  فیما یتعلق بالمحور الثاني محتوى التطویر المھني
العمل على تحسین محتوى برامج التطویر المھني المستمر لتساعد المعلمین في اتقان المحتوى -

 .العلمي الذي یقومون بتدریسھ
 تدریب للمعلمین تركز على مجاالت استخدام األدوات والمواد والوسائل وضع برامج-

 .التعلیمیة
تطویر محتوى برامج التطویر المھني المستمر لتكون أكثر فاعلیة في تحسین قدرات المعلمین -

 في توفیر بیئة تعلم مناسبة للتالمیذ



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٧٤

خاصًا یساعد المعلمین العمل على تضمین محتوى برامج التطویر المھني المستمر برنامجًا -
 .على استخدام أسالیب متنوعة ومستمرة لتقویم التالمیذ

  .إقامة دورات تدریبیة مخصصة لتمكین المعلمین من توظیف التقنیة في التعلیم بدرجة فاعلة-
  فیما یتعلق بالمحور الثالث دعم أنشطة التطویر المھني

یزین في برامج التطویر المھني وضع برنامج تكریم نھایة كل عام دراسي لتكریم المتم-
 .المستمر من المعلمین معنویًا أو مادیًا

العمل على تكثیف الدورات التدریبیة المتخصصة بإشراف كوادر تدریبیة متمكنة وذات -
 .كفاءات تدریبیة متمیزة

تكثیف الزیارات من قبل المشرفین، للمساعدة والتأكد من التطبیق الفعلي لمخرجات التطویر -
 .ني المستمر في المدارس من جانب المعلمینالمھ

على قادة المدارس تقدیم كل ما یلزم من دعم ومساندة وتشجیع للمعلمین لضمان تطبیق -
 .مخرجات التطویر المھني المستمر وفق ما ھو مطلوب

العمل على توفیر الدعم المالي لتوفیر ما یلزم من األجھزة والمواد والوسائل التعلیمیة الالزمة -
 .لتنفیذ الدروس

  فیما یتعلق بالمحور الرابع أسالیب التطویر المھني
 .العمل على تنویع برامج التطویر المھني المستمر-
توفیر كل ما یلزم من دعم للمواقع االلكترونیة للتطویر المھني المستمر بھدف تمكین المعلمین -

 .فاعلیةمن تنفیذ الدروس واألنشطة اإلثرائیة أو العالجیة بكل كفاءة و
التركیز في برامج التطویر المھني المستمر عند تنفیذھا، على التطبیق الفعلي والذي یعود -

 .بالفائدة للمعلم والتالمیذ
العمل على وضع برامج وخطط بأھداف محددة تجعل برامج التطویر المھني المستمر أكثر -

 .تشوقًا وتحفیزًا
  ویر المھنيفیما یتعلق بالمحور الخامس تقویم برامج التط

وضع برامج تواصل منظمة للقائمین على برامج التطویر المھني المستمر في التعرف عن -
 .قرب ألھم عوائق التطبیق داخل الصف

العمل على إشراك المعلمین وكل الجھات المعنیة بالمدرسة في برامج التطویر المھني -
 .المستمر

للتأكد من أن برامج التطویر المھني وضع برامج مقابالت واستطالعات رأي بصورة دوریة -
 .المستمر تساعد في تنمیة قدرات المعلمین المھنیة
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 المراجع
االتجاھات الحدیثة في إعداد المعلمین وتدریبھم أثناء ). ،أ٢٠٠٦. (أبوجاموس، عبدالكریم محمود

  .٣١٤-٢٦٢، )٢(، ١٦مجلة كلیة التربیة، الخدمة، 
. لتي تواجھ معلمي التربیة البدنیة أثناء الخدمة بمحافظات غزةالمعوقات ا). ٢٠١٠. (أبوسالم، حاتم

  .١٨٣٣-١٨٥٦، )٦ (،٢٤جامعة النجاح،  مجلة
شركة المدینة المنورة : جدة. دلیل التدریب التربوي). ١٤٢٢. (اإلدارة العامة للتدریب واالبتعاث

  .للطباعة والنشر
دمة بالمملكة العربیة السعودیة تدریب المعلمین أثناء الخ). ٢٠٠٤. (االنصاري، عیسى حسن

، السنة )٣. (كلیة التربیة، جامعة المنوفیة. مجلة البحوث النفسیة والتربویة. والمستقبل
)٢٠٧- ١٧٤). ١٩.  
  .دار النھضة:  بیروتنحو تقویم أفضل،). ٢٠٠١. (أنور، عقل

 .https://ecsmeاسترجعت من . ٢٠٣٠التطویرالمھني من منظور رؤیة ). ٢٠١٧. (الجبر،محمد
ksu. edu.sa. 

حاجات التطور المھني لمعلمي العلوم في ). ٢٠١٦. (، الشمراني، سعید محمد.الحربي، ناقل بجاد
- ١٠٠٥، )٤ (٩مجلة العلوم التربویة والنفسیة، . المرحلة المتوسطة في محافظة عنیزة

١٠٤٤.  
وقائع اللقاء السنوي . میننظرة تطویریة للتنمیة المھنیة الذاتیة للمعل). ٢٠٠٦. (الخبتي، علي صالح

، الجمعیة السعودیة "إعداد المعلم وتطویره في ضوء المتغیرات المعاصرة  "الثالث عشر
  .٧٥٤- ٧٤٣للعلوم والتربیة النفسیة، جامعة الملك سعود، الریاض، 

 فاعلیة برامج التطویر المھني المستمر ).٢٠١٧. (، والحوالي علیان عبداهللا.الخریبي، محمد محمود
قائم على المدرسة وعالقتھ بمھارة إدارة الوقت لدى معلمي المرحلة االبتدائیة في ال

  . الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین.مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة
مجلة . اإلعداد التتابعي في جامعة الملك عبدالعزیز وجامعة بنھا). ١٤٣٤. (الدقمیري، سید غریب

  .٢٧٨ - ٢٣٣، )٢(،  سعیدكلیة ریاض األطفال بجامعة بور
استراتیجیة مقترحة لتطویر برنامج الدبلوم العام في التربیة ). ٢٠١٦. (السكران، عبداهللا فالح

وقائع "بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیة في ضوء أدوار المعلم بمجتمع المعرفة 
  . مكة المكرمة،"المؤتر الخامس إلعداد المعلم بجامعة أم القرى

ردم الفجوة بین تعلیمي البنین والبنات استرجعت من ).٢٠١٩. (، ندىالسماعیل
https://www.almowaten.net.  

الحاجات التربویة لمعلمي اللغة العربیة وأثر كل من المؤھل والخبرة ). ١٩٩٦. (سالم، عبدالعظیم
  .٨٣-٥٥، )٥ (٢مجلة مستقبل التربیة العربیة، . والمرحلة التعلیمیة على احتیاجاتھم إلیھا

، وعبدالجواد، نور .، متولي، مصطفى محمد.، الخطیب، محمد شحات.السنبل، عبدالعزیز عبداهللا
دار : الریاض). ٨ط (نظام التعلیم في المملكة العربیة السعودیة). ١٤٢٩. (الدین محمد

  .الخریجي
ة على دور التدریب في إعداد المعلم بدولة الكویت، ورقة عمل مقدم). ٢٠١٠. (السویري، فالح

وقائع المؤتمر الدولي الخامس مستقبل إصالح التعلیم العربي لمجتمع المعرفة تجارب "
  .المركز العربي للتعلیم والتنمیة: مصر، "ورؤى
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، .، المالكي، عوض صالح.، العریني، عبدالرحمن علي.، المزروع، ھیا محمد.الشایع، فھد سلیمان
الدراسة التقویمیة لمشروع ). ١٤٣٥(. ، والرویثي، إیمان محمد.الشلھوب، سمر محمد

 وزارة .تطویر الریاضیات والعلوم الطبیعیة في التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة
  .التعلیم

  .١مصر، . إعداد معلم الدراسات االجتماعیة في ضوء معاییر جودة التعلیم). ٢٠٠٧. (شلبي، أحمد
. ، وجاراهللا، سعید عبد اهللا.، الغامدي، منصور.، والدھمش، عبدالولي حسین.الشمراني، سعید محمد

تصورات معلمي العلوم في المرحلة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة حول ). ٢٠١٥(
، ١٦ .البحرین. مجلة العلوم التربویة والنفسیة. تقویم برامج التطویر المھني المقدمة لھم

)١٢٧-٩٣، )٣.  
. تربیة المعلم في القرن الحادي والعشرین). ١٩٩٥(. ، ومحمد، مالك سعید.شوق، محمود أحمد

  .مكتبة العبیكان: الریاض
  .دار ابن الجوزي:  عّمان.إعداد وتدریب المعلمین) . ٢٠٠٩. (الشویطر، عیسى

تحدیات . التنمیة المھنیة للمعلمین في ضوء االتجاھات العالمیة). ٢٠١٠. (الطاھر، رشیدة السید
  .ر الجامعةدا: اإلسكندریة). ١ط (.وطموح
واقع تدریب معلمي ). ٢٠١٠. (، واألشقر، یاسر حسن.، اللوح، عصام حسن.العاجز، فؤاد علي

مجلة البحوث اإلسالمیة للبحوث . ومعلمات المرحلة الثانویة أثناء الخدمة بمحافظة غزة
  .٥٩- ١، )٢( ١٨اإلنسانیة، 

وء معاییر إدارة البحوث واقع نظام التعلیم في جامعة القدس في ض). ٢٠٠٥. (العباسي، عمر
  ).٤٥(، مجلة اتحاد الجامعات العربیة. الشاملة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس فیھا

مطابع :  المنصورةأساسیات التدریب المھني للمعلم،). ٢٠٠٠. (عبدالسالم، عبدالسالم مصطفى
  .إیاك كوبي سنتر

. رحلة الثانویة الواقع والمأمولتدریب معلمي ریاضیات الم). ١٩٩٥. (عبدالسمیع، محمد مصطفى
   .١٥١، )٣٤(مجلة دراسات  في المناھج وطرق التدریس، 

الثقاف . واقع التطویر المھني لمعلم االجتماعیات بدولة الكویت). ٢٠٠٩. (العجمي، عمار أحمد
  .١٧٦-١١٢، )٣٠ (٩والتنمیة، 

). ١ط (العربیة السعودیةسیاسة التعلیم ونظامھ في المملكة ). ١٤٣٣. (العقیل، عبداهللا عقیل
  .مكتبة الرشد: الریاض

درجة مالئمة برنامج دبلوم التربیة العام بكلیة التربیة وبجامعة أم ). ١٤٣٣. (العمري، مھرة سعید
  .جامعة أم القرى:  مكة المكرمة.القرى الحتیاجات الدارسات

). ١ط (.بات تدریبھمعلم اللغة العربیة معاییر إعداده ومتطل). ٢٠٠١. (فضل اهللا، محمد رجب
  .عالم الكتب: القاھرة

إطار مفاھیمي مقترح للتطویر المھني لمعلمي اللغة العربیة في ). ٢٠١٧. (الفقیھ، أحمد حسن
  .٢١، )١٤٦(، رسالة الخلیج العربي. مدارس التعلیم العام في المملكة العربیة السعودیة

ى سلسلة ماجروھل العالمیة للعلوم في تقویم برنامج تدریب المعلمین عل). ١٤٣١. (القرشي، ولید
جامعة أم ). رسالة ماجستیر غیر منشورة (.ضوء بعض العوامل من وجھة نظرھم

  .القرى



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٧٧

تقویم برنامج تدریب المعلمین على سلسلة ماجروھل العالمیة للعلوم في ). ٢٠٠٩. (القرشي، ولید
جامعة أم ). رسالة ماجستیر غیر منشورة (ضوء بعض  العوامل من وجھة نظرھم

  .القرى، مكة المكرمة
تصور مقترح للتطویر المھني الذاتي لمعلمات اللغة اإلنجلیزیة ). ٢٠٠٨. (قستي، لیلى حسین

رسالة دكتوراه غیر  (بمراحل التعلیم العام في ضوء الواقع واالتجاھات المعاصرة
  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة). منشورة

رجة تأثیر الدورات التدریبیة في أداء مدیري المدارس لمھامھم في د). ٢٠١٠. (القیس، عبیر
جامعة النجاح ). رسالة ماجستیر غیر منشورة (محافظات فلسطین من وجھة نظرھم

  .الوطنیة، فلسطین
دور المشرف التربوي في تطویر األداء المھني لمعلمي اللغة ). ٢٠١٣. (كساب، زینب إبراھیم

  . أم درمان.العربیة
رسالة (. رؤیة إلعداد المعلمین وتأھیلھم وفق متطلبات أنظمة الجودة. )٢٠٠٦. ( أحمد عليكنعان،

  .جامعة دمشق، كلیة التربیة). ماجستیر غیر منشورة
تقویم البرامج التدریبیة المقدمة لمعلمي العلوم بالصف الثالث المتوسط ). ١٤٢٨. (معمار، صالح

جامعة أم ). رسالة ماجستیر غیر منشورة( في منطقة المدینة المنورة من وجھة نظرھم
  .القرى، مكة المكرمة

استرجعت من . إیقاف الدبلوم التربوي واستبدالھ بالماجستیر المھني). ١٤٤٠. (الشمراني، عوض
https://ajel.sa/84gjym  

   .٣-١). ٢٠٠٣(اإلدارة العامة للتوجیھ التربوي والتدریب، . دلیل التدریبوزارة التربیة والتعلیم، 
  . الریاضدلیل المشرف التربوي ومدیر المدرسة،). ١٤٣٥. (وزارة التعلیم
  .مشروع التطویر المھني للمعلم. وزارة التعلیم

  .الریاض). ٤ط(وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة ). ١٤١٦. (وزارة المعارف
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