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 الهمخص
هدفت الدراسة الحالية إلى  حديد كاقة ال عمية المهعية اإلل  ركعية كأررها ملى مملي   

ضكء اراء معلمات مدارس الطااؼ بالممل ة العربية السعكدية حيث قامت  ف ال دريس كال علـ 
الكاقة  الباحرة ب حليؿ بعكد اس بياف  ـ  طبيقه ملى ميعة مشكااية مف مج مة الدراسة ل حديد

كال علـ ك ذلؾ الكقكؼ ملى أبرز  لل عمية المهعية اإلل  ركعية كأررها ملى مملي   ال دريس  الحال
 55مدرسة  كزمت ما بيف  103 ف ك مرلت ميعة الدراسة  .معكقات ال طبيؽ ف  ضكء يرااهف

للمرحلة الراعكية ك مرلت أبرز الع ااج ا فاؽ  5للمرحلة الم كسطة ك 43للمرحلة االب دااية ك
مات بم  لؼ المراحؿ ال عليمية ملى  حقيؽ اس فادة مف ال عمية المهعية االل  ركعية كزيادة المعل

كفى ضكء الع ااج  الحال  الرقم قدر هف ملى  فعيؿ طرؽ  دريسية م طكرة كمعاارة للعار 
ف   طكير أساليب ال دريس كأعماط  الجذرم اعت مف بيف  كايات الدراسة ضركرة ال حكؿ 

 ال حديات ال قعية الم غيرة كالم سارمة   ه بما ي كافؽ مةال عليـ كمجاال
 .ال علـ –ال دريس  – اإلل  ركع ال دريب  –ال عمية المهعية الكمهات الهفتاحية: 

 

Abstract 
The present study aimed to determine reality of electronic professional 

development and its impact on teaching and learning processes in the light of 

female teachers views‟ at Taif schools in Saudi Arabia. The researcher 

analyzed questionnaire responses which applied to a random sample of the 

study society to determine the current reality of electronic professional 

development and its impact on teaching and learning, On the main constraints 

of the application in the light of their views. The study sample consisted of 103 

schools divided between 55 for the primary and 43 for the intermediate and 5 

for the secondary stage. The most prominent results were the agreement of the 

teachers in different educational stages to benefit from the electronic 

professional development and increase their ability to activate modern and 

contemporary teaching methods for the current digital age. The study 

recommends the need for a radical transformation in the development of 

teaching methods and patterns of education and its fields in line with the 

changing and accelerating technical challenges. 

Keywords: Professional Development - Electronic Training – teaching - 

learning 
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 :هقدهة وخمفية الدراسة
أابحت جزءا مف  ال  ال رير مف ال حديات المعرفية كال قعية  الرالرةشهدت انلفية 

حيا عا اليكمية  ما ماؼ  حدم العكلمة كال غيرات الم سارمية بالمؤسسات ف  جمية 
ف  مار االعف اح هدفان ذا قيمة  كبات  حقيؽ الميزة ال عافسية للمؤسسات ال عليمية ،المج معات

أساليب ك قعيات حديرة قادرة ملى  ام مادها ملىمالية، مما أدل إلى ظهكر الحاجة إلى 
 كظيؼ ال عمية المهعية اإلل  ركعية كدكر انساليب  ا ضحاس يعاب  لؾ ال حديات كمف رـ 

ك رجمة انهداؼ ال عليمية إلى برامج  دريبية حسب اح ياجات القااميف  ال  طيط ف الحديرة 
ملى ال دريس مف معلميف كمعلمات، ك ذلؾ  عظيـ أكجه العشاط ال عليم  الم  لفة كاالشراؼ 

 ملى  عفيذها كم ابع ها لل ي د مف  حقؽ الع ااج المرجكة.
لزاما ملى المج معات أف  أابح ،ظؿ ال زايد ال بير فى المعلكمات ك قدـ المعرفة فف 

 طكر أعظم ها ال دريبية ك ب عد مف القكالب الجامدة ال قليدية ك ف ر بيعماط جديدة كأساليب حديرة 
 عسجـ مة ال عمية ل  كف بمرابة اس جابة للم غيرات الم سارمة كمكا بة لل طكر كال قدـ الذل 

ى ال طبيقات ال  عكلكجية الحديرة ضكء الطلب ال بير مف مج مة المعلكمات مل ف يعيشه العالـ 
 . 2006،4 ،يماع س  اؼ بالمركعة كال فاءة كال اميـ الجيد  ال  

ك عد ال عمية المهعية االل  ركعية بالعار الذل شهد  طكرات  قعية م عددة معاران 
أساسيان مف أساسيات  طكير ال عليـ ك مرؿ حجر أساس يسهـ ف  جعؿ المعلـ قادران ملى الكفاء 

 ياجات المج مة ك حقيؽ أهدافه،  ما أف االه ماـ بال عمية المهعية للمعلميف قضية  طيرة مف باح
 حديات العكلمة، كالركرة ال  عكلكجية، كالركرة المعرفية، ك  عكلكجيا  القضايا ال   فرض ها

 المعلكمات، كأدل إلى ظهكر ايغ  عليمية جديدة  ع مد ملى ال علـ اإلل  ركع  كبياات ال علـ
االف راضية كال حكؿ لمسمى المدارس المحكسبة بمقكما ها كمعاهجها، كمليه  يهيؿ المعلميف 
ليابحكا قادريف ملى ال عامؿ مة  لؾ ال حديات ك حقيؽ فعالية بالعملية ال عليمية  حقؽ الجكدة 

 .المعشكدة
حيث  يررت  ،فلـ   ف ال عمية المهعية للمعلميف بمعيل مف  يريرات مار المعلكمات

 ،بؿ كزماف كم اف ككسااؿ  قديمها للمعلـ ،هذه ال عمية مف حيث مضمكعها كأسلكب  قديمها
كيس طية أف يس  دـ فيه احدل  ، ؿ كقت ك ؿ م اف ي كاجد به ف فيابحت م احة للمعلـ 

ـ ك اف مف ع ااج هذا ال يرير ملى ال عمية المهعية للمعل ،كسااؿ اال ااالت كالمعلكمات الم احة
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 اإلل  ركع ظهكر عظاـ جديد ل دريب المعلـ كرفة مس كل  فاء ه المهعية كهك عظاـ ال دريب 
 . 249، 2011،كهبهسللمعلـ 

كفى ظؿ العالـ الم غير كالم طكر الذل ععيشه أابح ملى المعلـ أف يعيش جكاعب 
اؿ ل حقيؽ أهداؼ الحياة االج مامية كالسياسية كاالق اادية المحيطة به كالمؤررة ملى أدااه الفع

كأف يسهـ المعلـ  ،كاالس را يجيات الحديرة الرؤلالعملية ال عليمية بالش ؿ الذل ي ماشى مة 
الم ميز بال عمية المهعية ف  مملية ال غير كمسايرة محيطه كأف ي كف له دكر إيجاب  كمؤرر ملى 

مادة اياغ ها ك حديث يلية أدكار المعلـ ال قليدية كطرؽ إمداده ك طكيره  ـ إ لذا فإف ؛الم علميف
ممارس ها بما ي ماشى مة ال غيرات الرقافية كاالق اادية  إ قاعه لألدكار الجديدة بش ؿ ساهـ ف 

كالسياسية، كجمية ال غيرات المؤررة ملى المج مة كذلؾ لف ي يسر إال ب كظيؼ ال عمية المهعية 
 .ال دريس كال علـ   ممليبش ؿ فعاؿ يع س جدكل  طبيقها ملى  ال مف  اإلل  ركعية

 :هشكمة الدراسة وصياغة أسئمتها
ا ضحت مش لة الدراسة الحالية مف  الؿ اطالع الباحرة ملى  كجهات كأكلكيات كزارة 

 ظهر مف بيعها الدمكة الى ضركرة كال   2030ال عليـ بالممل ة العربية السعكدية حسب رؤية 
كالجامعات بش ؿ يسهـ ف   يسيس ف ر  ربكم  يهيؿ ك دريب أمضاء هياة ال دريس بالمدارس 

ممارسات كأعشطة فعالة  حقؽ م طلبات ال غيير كال طكير  يسامد ملى  لؽ رؤية  قكد إلى
 .الم سارع

ا فاؽ بيف دراسات  ال مف  كفى ضكء ع ااج ك كايات الدراسات السابقة كجدت الباحرة
ل عمية المهعية بش ؿ ماـ ملى أف ا  2010،سربية  ،2009 ،ملىس  ،2006،بك الف كحأس

يعقاها ال ر يز ملى االبعاد الم جددة كالمس قبلية كال غيرات الم كقعة ف  ال عليـ ك ف قد برامج 
ال عمية المهعية المطبقة فعليا الجكاعب ال طبيقية ك  سـ بالجمكد كالعجز ف  معالجة المش الت 

 .المعلمكف يكاجها ال  ال ربكية 
كجدت الباحرة ضركرة ل فعيؿ ال عمية المهعية االل  ركعية  الحال كب حليؿ الكاقة  

 عكمت أدكار المعلـ كمسؤكليا ه  حيث ك طبيقا ها ف  ال عامؿ مة المش الت ال دريسية كال عليمية
كاقة ال عمية المهعية االل  ركعية كأررها ملى  مما دما لدراسة ،الذل ععيشه الرقم ف  العار 

 .ضكء يراء معلمات مدارس الطااؼ بالممل ة العربية السعكدية ف ال دريس كال علـ  مملي  
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 : ال ال كفى ضكء العرض السابؽ  بلكرت مش لة الدراسة الحالية ف  السؤاؿ الرايس 
ضوء آراء  فيالتدريس والتعمم  عهميتيها واقع التنهية الههنية اإللكترونية وأثرها عمى 

 هعمهات هدارس الطائف بالههمكة العربية السعودية ؟
  :ا   ك فرع مف السؤاؿ الرايس مجمكمة أسالة فرمية  مرلت ف  

ضكء يراء معلمات مدارس الطااؼ  ف لل عمية المهعية اإلل  ركعية  الحال الكاقة  ما .1
 بالممل ة العربية السعكدية؟ 

ملى مملية ال دريس لدل معلمات مدارس الطااؼ  ما أرر ال عمية المهعية اإلل  ركعية .2
 ؟ف  ضكء يرااهفبالممل ة العربية السعكدية 

لدل الطالبات ف  ضكء يراء معلمات  ما أرر ال عمية المهعية اإلل  ركعية ملى مملية ال علـ  .3
 مدارس الطااؼ بالممل ة العربية السعكدية؟

ضكء يراء معلمات مدارس الطااؼ ما معكقات  طبيؽ ال عمية المهعية اإلل  ركعية ف   .4
 بالممل ة العربية السعكدية؟

 :أهداف الدراسة
  :إلى  حقيؽ انهداؼ ال الية الحال هدؼ البحث 

لطااؼ ضكء يراء معلمات مدارس ا ف لل عمية المهعية اإلل  ركعية  الحال  حديد الكاقة  .1
 .بالممل ة العربية السعكدية

اإلل  ركعية ملى مملية ال دريس لدل معلمات مدارس الطااؼ  حديد أرر ال عمية المهعية  .2
 .العربية السعكدية ف  ضكء يرااهف بالممل ة

لدل الطالبات ف  ضكء يراء   حديد أرر ال عمية المهعية اإلل  ركعية ملى مملية ال علـ .3
 .لطااؼ بالممل ة العربية السعكديةمعلمات مدارس ا

لطااؼ اإلل  ركعية ف  ضكء يراء معلمات مدارس ا  حديد معكقات  طبيؽ ال عمية المهعية .4
 .بالممل ة العربية السعكدية

 :هصطمحات الدراسة
 هفهوم التنهية الههنية: 

ك طكرت  ،لقد  عددت، ك عكمت ال عريفات ال    عاكلت ال عمية المهعية بش ؿ ماـ
 طبيعة العار مف  غيرات، كمس جدات، كرؤل،  عاكلها شكؽ كسعيد بحسب ما فرض ه

ملى أعها مجمكمة مف ال برات كالمهارات ال    عطلؽ مف برامج إمداد   213 ،2001س
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المعلـ ك هدؼ إلى  عمية ال فايات ال عليمية ال ربكية للمعلميف المكجكديف ف  المهعة كرفة 
طاقا هـ اإلع اجية الحالية إلى حدها انقاى ك يهيلهـ لمكاجهة ما يس حدث مف  طكرات 

مجاالت   ااا هـ كذلؾ مف  الؿ ال  طيط العلم  كال عفيذ ال ؼء   ربكية كملمية ف 
 .كال قكيـ المس مر

ملى أعها مجمكمة ال برات ال عليمية ال فايات،   71، 2009س ما مرفها الدريج، كجمؿ 
كه   ؿ عشاط  ،كالمهارات ال   ي  سبها الفرد، كال    ر بط باكرة مباشرة أك غير مباشرة بمهع ه

د، أك ي لقاه أك يشارؾ فيه، ك  جلى ع ااجه بش ؿ إيجاب  ف  ا  سابه ل برة جديدة، أك يزاكله الفر 
 . عديؿ سلكؾ، ك حديث  برة سابقة لديه، ك طكير معارفه

عكع مف ال ربية  ال عمية المهعية ملى أعها  39 ،2009سكحسيف  ،كمرؼ ضحاكم
هـ ب برات   علؽ بالجكاعب المس مرة للمعلميف كال     ـ كفؽ برعامج م طط كمعظـ ل زكيد

ان اديمية ال     ااكا ف   دريسها كالجكاعب ال ربكية ال     علؽ بطرؽ ال دريس كمهارات 
ك قكيـ ال علـ كجمية ال برات ال    ؤدم إلى رفة مس كاهـ كزيادة  ،ال كااؿ كال فامؿ مة الطالب
 .  فايا هـ ف  العمؿ ال دريس 

ؼ ال عمية المهعية ملى أعها مملية  طكير المهارات  عري  12 ،2003سفيما أكرد الحر
مف  الؿ كافها  كال فايات المطلكبة للعامليف ف  الحقؿ ال ربكم ل حقيؽ ع ااج مالية للم علميف

 عملية معظمة مدركسة لبعاء المهارات ال ربكية كاإلدارية كالش اية الجديدة بش ؿ يسمح 
أك  طكير ما ي كفر لديهـ معها ب جديدها أك  ،ة اليكميةب طكير انداء الفعاؿ للمسؤكليات المدرسي

هك  حسيف فعالية المعلميف، كبال ال   ،إغعااها أك سد العجز المالحظ فيها ل حقيؽ غرض أسمى
 زيادة ال حايؿ العكم  كال م  للم علميف.

 أعهاكمرفت الباحرة ال عمية المهعية االل  ركعية اجراايا حسب دراس ها الحالية ملى 
مليات مؤسسية  هدؼ إلى  غيير مهارات كمكاقؼ كسلكؾ المعلميف ل  كف أ رر فعالية ك فاءه م

كحاجات المعلميف أعفسهـ  ما أعها  سهـ ف   ،لمقابلة اح ياجات المؤسسة ال عليمية كالمج مة
 قديـ جهكد معظمة كمس مرة ل حسيف قدرات المعلمات المعرفية كالمهارية كاالدارية كالفعية 

حدا قيؽ الجكدة ث  غييرات إيجابية ف  ا جاها هـ كسلك يا هـ ك حسيف رقافة العمؿ مف أجؿ  حكا 
 .ف  المؤسسة ال عليمية
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 :أههية الدراسة
الحالية مف أهمية المكضكع الذل   عاكله حيث أف مكا بة ال كجهات   عبة أهمية الدراسة

ف حت مجاال كاسعا لدراسة  كال  ال ربكية الحديرة  دمك لاله ماـ بال عمية المهعية االل  ركعية 
م غيرات  ر بط بها لدل القااميف ملى ال دريس بم  لؼ المراحؿ ال عليمية كفى ضكء ذلؾ يم ف 

مدارس ال عليـ العاـ بم  لؼ مراحله كالجامعات  ف ال ربكية الم مرلة للمؤسسات ال عليمية ك 
االس فادة مف ال عمية المهعية االل  ركعية بام بارها العملية المعهجية ال    هدؼ إل  رفة مس كل 
 فاءة مضك هياة ال دريس كا سابه المعارؼ كالمهارات كالقيـ الالزمة ل طكير أدااه إل  انفضؿ، 

 .ضكء اللكااح كالقكاعيف ف مكمة مف السياسات ك البرامج ك الممارسات المحددة مف  الؿ مج
 :دراسات السابقة

مجاالت ال عمية المهعية جكاعب م عكمة  ضمعت ال طكير كال جديد كال حديث ف   شملت
كمجاؿ العالقات اإلعساعية كاإلرشاد كال كجيه الطالب  كال فامؿ  .المجاؿ ان اديم  ال  اا 
كانداء ال دريس  كاس  داـ  ؿ ما هك معاار كم طكر ف   .كال كااؿ ف  المكاقؼ ال علمية

كال قييـ كال قكيـ  كال طكير الذا   كال عمية .كالبحث العلم  كاإلشراؼ ان اديم  .إيااؿ المعلكمة
ك عديؿ السلك يات كاال جاهات ف  إطار العمؿ  .ف  ال دريس ال عليـ ك كظيؼ  قعيات .الذا  
ك اميـ المعاهج  .ك قييـ ك قكيـ الم علميف ك طبيؽ الحديث كالم طكر ف  أساليب ال قييـ .ال ربكم

ال عليمية ك طكيرها كفؽ المس جدات المعاارة. كفيما يلى اس عرضت الباحرة أبرز الدراسات 
 المر بطيف بمجاؿ الدراسة الحالية  جعبيةالسابقة العربية كاال

 :أوال الدراسات العربية
المعاهد  ف هدفت لل شؼ مف كاقة ال عمية المهعية   2017دراسة السيد، محمد س

أررت مليها ك ذلؾ ايضاح أهـ اال جاهات ال ربكية  ال  انزهرية ك حديد أكجه الضعؼ كالقاكر 
مجاؿ ال عمية المهعية للمعلميف كمدل  طبيقها بانزهر الشريؼ كال شؼ مف أهـ  ف الحديرة 

ك كالت إلى مجمكمة ع ااج ا دت ملى ضركرة ال طكير المس مر  . كاجهها ال  المعكقات 
 .جديدة   مشى مة م طلبات المج مة لبرامج ال عمية المهعية للمعلميف كاد اؿ اعماط  دريبية

هدفت الى  حديد فلسفة ال عمية المهعية للمعلميف كأهـ   2014معكض س ،دراسة مرمى
ال برات العالمية فيها ك ذلؾ ال عرؼ ملى أهداؼ اال اديمية المهعية للمعلميف ك يفية  طكيرها 
ك كالت الدراسة الى أهمية  كفير االس شارات الفعية مف كزارة ال ربية كال عليـ للمؤسسات المععية 
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. ك كالت ع ااج الدراسة الى  حديد اجراءات ل فعيؿ المهع قاء بانداء بال دريب كدممها لالر 
 .هعية للمعلميفف   حقيؽ ال عمية الم اإلل  ركع دكر ال دريب 

  هدفت إلى كضة  اكر مق رح 2012دراسة مبد المعطى، أحمد حسيف كزارع، أحمد س
الدراسات االج مامية كاس  دمت ف   حقيؽ ال عمية المهعية لمعلـ  اإلل  ركع ل فعيؿ دكر ال دريب 

كام مدت ملى اس بياف ك كالت إلى مجمكمة ع ااج أ دت ملى أف  ال حليل  الكاف المعهج 
له دكرا فعاال ف   حقيؽ ال عمية المهعية لمعلـ الدراسات االج مامية كأكات  اإلل  ركع ال دريب 

للمعلميف  المهع ؿ ال دريب الدراسة بضركرة  كظيؼ   عكلكجيا المعلكمات كاال ااالت ف  مجا
  بمرا ز ال دريب ال ابعة لكزارة ال ربية كال عليـ.

ملى  المعرف   هدفت الى  حديد اعع اسات مار ال دفؽ 2011سماهر  ،دراسة أحمد
كال عمية المهعية المس دامة للمعلـ ك ذلؾ كضة  اكر مق رح يربط بيعهما  المهع االم ماد 

ك كالت ع ااجها الى ضركرة حث المعلـ ك شجيعه ملى  الكاف كاس  دمت الدراسة المعهج 
كارارة دافعي ه ك عمي ه ذا يا كربط حضكر برامج ال عمية  المهع  عمية مهارا ه كمكاالة  طكره 

كزيادة الركا ب كمعح العالكات كشهادات ال قدير كغيرهـ مف الحكافز  الكظيف  بال رق المهعية 
 المادية كالمععكية. 

 :لدراسات االجنبيةثانيا ا
هدفت ل طكير مقياس لل عمية المهعية لمربى  كال    Carney.etal ,2019سدراسة 

ال طكير بما يسهؿ  قديـ المهاـ ك حقيؽ االهداؼ  ف الرياضيات مف طريؽ م  اايف  معلم 
ضكء المقياس  ف المعشكدة للممارسات ال عليمية ك كالت ع ااجها الى  قييـ كاقة ال عمية المهعية 

 .المق رح ك حديد اكجه القاكر ل حسيعها ك طكير ال عمية المهعية لدل الفاة المس هدفة
ر زت ملى ال عمية المهعية  ال  هدفت لمسح الدراسات   Postholm,2012سدراسة 

 ف  علمهـ ك طبيقهـ للمعرفة  ف للمعلميف بعد اس  مالهـ  دريبا هـ االساسية كمدل ال طكير 
ك كالت ع ااجها الى  حديد أبرز الممارسات  .ضكء  بر هـ ف ـ لدمـ  علـ طالبهـ ممارس ه

 الفعالة فى مجاؿ ال عمية المهعية لدل المعلميف. 
هدفت إلى  حديد أهمية ال عمية المهعية   Mensah , Weseley ,2010سدراسة 

الجكاعب ال دريبية ك عمية القدرات ملى  طبيؽ   حسيف الممارسات ف للمعلميف حيث أعها  سهـ 
ضركرة االس فادة مف ا رر  الحديرة دا ؿ حجرات ال دريس بالمدرسة ك كالت ع ااجها إلى

 ال عمية المهعية لدل المعلميف كالمساهمة فى عشرها.  ف الممارسات فعالية 
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أ دت ملى أهمية أف ي كف الفرد م علما  بيرا يعرؼ  كال    Rahmans, 2010سدراسة 
ه المهارات الضركرية لعملية ال علـ مرؿ ادارة المعلكمات كاال ااؿ كحؿ  يؼ ي علـ كلدي

ك كالت ع ااجها الى ال ي يد ملى  .المش الت ك  طيط كمراقبة مملية ال علـ ل  ـ بش ؿ جيد
 .ضكاها ف  فعيؿ ال عمية االل  ركعية ك طكير ال دريس  ف  سهـ  ال  أبرز ال طبيقات 

 :ةالتعقيب عمى الدراسات السابق
المس جدات  ال عرؼ ملى أبرز ف الدراسات السابقة  اس فادت الباحرة مف االطالع ملى

ف  مجاؿ ال عمية المهعية ك يفية  طبيقها ل حقيؽ الفعالية ف  ال علـ ك عمية مهارات  كظيؼ 
كاس  دامها ف  ايااؿ المعلكمة للم علـ بش ؿ فامؿ. ك مرلت أكجه   قعيات ال عليـ المعاارة

 ؿ  ف ل حقيؽ انهداؼ المعشكدة  الكاف المعهج  اس  داـ ف  الدراسة الحالية مة ال شابه
 اعت أبرزها ال شؼ مف كاقة ال عمية المهعية ك حديد أكجه  كال  الدراسات كال كاؿ للع ااج 

كدممها  الضعؼ كالقاكر ك حديد فلسفة ال عمية المهعية للمعلميف كأهـ ال برات العالمية فيها
ف   حقيؽ ال عمية  اإلل  ركع ككضة  اكر مق رح ل فعيؿ دكر ال دريب  المهع انداء لالر قاء ب
كال ي يد ملى ضركرة  كظيؼ   عكلكجيا المعلكمات كاال ااالت ف  مجاؿ ال دريب  المهعية
كال عمية المهعية  المهع ملى االم ماد  المعرف للمعلميف ك حديد اعع اسات مار ال دفؽ  المهع 

ال ي يد ملى أف  لمعلـ ك ذلؾ كضة  اكر مق رح يربط بيعهما كمالكة ملى ذلؾالمس دامة ل
 حسيف ممارس هـ المهعية ك عمية قدرا هـ ملى  طبيؽ  ف ال عمية المهعية للمعلميف أسهمت 

الممارسات ال دريبية الحديرة كضركرة اقؿ المهارات الضركرية لعملية ال علـ مرؿ ادارة 
 لمش الت ك  طيط كمراقبة مملية ال علـ ل  ـ بش ؿ جيد.المعلكمات كاال ااؿ كحؿ ا

لـ  ر ز ملى ال عمية المهعية  أف جمية الدراسات السابقة ف  ك مرلت أكجه اال  الؼ
  قليدماالل  ركعية كل عها  طرقت الى ال عمية المهعية بش ؿ ماـ كر زت ملى  قديمها بش ؿ 

ضكء يراء العيعات المس هدفة بؿ   بة طرؽ  عمي هـ كعقدها  ف ك ذلؾ لـ ي ف دراسة كاقعهـ 
لل عمية المهعية االل  ركعية كأررها  الحال أما الدراسة الحالية حددت الكاقة  ،ل حديد أكجه القاكر

 ضكء يراء معلمات مدارس الطااؼ. ف ال دريس كال علـ  مملي  ملى 
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 :لمدراسة النظرياالطار 
المهعية للمعلميف حاجة قاامة باس مرار، كذلؾ ل   يحافظ المعلـ   عد الحاجة إلى ال عمية

ملى مس كل م جدد مف المعلكمات كالمهارات الم علقة بمهع ه كب  ااه. كهعاؾ العديد مف 
المبررات ال    دمك إلى االه ماـ بال عمية المهعية للمعلميف لمكا بة م طلبات ال عليـ ف  مار 

عكلكج  كاع شار عظـ اال ااالت كال كسة ف  اس  داـ شب ة ي سـ بال فجر المعرف  كال  
ال طكر ال  عكلكج  كاعع اسا ه ملى العملية ال عليمية، مف  االع رعت، كلعؿ مف بيف هذه المبررات

حيث  كظيؼ   عكلكجيا المعلكمات كاال ااؿ ك قعيات ال علـ كال عليـ. فقد أررت   عكلكجيا 
ذرم ملى عظـ ال عليـ كأساليبه، مما  طلب مسامدة الطالب المعلكمات كالحاسب ا ل  بش ؿ ج

ملى ا  ساب مهارات ال علـ الذا  ، كال علـ ال عاكع ، كال علـ مف بعد، إضافة لزيادة االه ماـ 
سالـ، س  حسيف فعالية الم رجات ال عليميةبال عمية المهعية نمضاء الهياات ال دريسية بغية 

2004 :23 . 
ضركرة م ابعة المعلـ  ف  ف  جمية ال  ااات كالمجاالت ف العمك المعر  كأسهـ

لل طكرات العلمية ف  مجاؿ   ااه بام بار هذا انمر ضركرة ل حسيف ال فاءات ال دريسية، 
فف  ظؿ ال زايد ال بير ف  المعلكما ية ك قدـ المعرفة يابح لزامان ملى ال ربية أف  طكر أعظم ها 

 عسجـ كضركرات مملية  الجامدة ال قليدية، كأف  ف ر بطريقة ال دريبية كأف  ب عد مف القكالب
ال عمية المهعية للمعلـ ل  كف بمرابة اس جابة للم غيرات الم سارمة كمكا بة لل طكرات الم الحقة 
ف  مجاؿ المعارؼ كالمعلكمات كمسايرة ال قدـ الذم يعيشه العالـ ف  ضكء الطلب ال بير مف 

قات ال  عكلكجية الحديرة ال     اؼ بالمركعة كال فاءة كال اميـ مج مة المعلكمات ملى ال طبي
 . 23، 2006الجيد.سيماع ،

بيعما  غير دكر المعلـ ف  ال طكير حيث أابح ممارس ميداع  أدرل بحر ة ال غير 
كملى المعهاج الذم ي عامؿ  ،كال    ؤرر باكرة مباشرة ملى ممله ال ربكم ،الداامة ف  مج معه

ة إلى أعه كقة ملى ما ؽ المعلـ أف يضيؼ شياان مف ذا ه إلى هذا ال طكير كأف باإلضاف ،معه
فإف مليه  ،يمعحه  ؿ  برا ه مف أجؿ  حسيف عكا ج العملية ال عليمية ال عليمة كنف المعلـ مهع 

كهذا ال طكير ال يقؼ معد حدكد  ،إلى جاعب البرامة ف  مهع ه كا قاعها العمؿ ملى  طكيرها
االس بياعات كاالس طالمات بؿ يجب أف ي كف ااحب رأم مس عد ملى الدراسة االجابة ملى 

العلمية الكامية ال    م عه مف أف ي كف ملى درجة مالية مف الكم  بالعظرية ال ربكية كما ير بط 
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كليس هعاؾ أقدار مف المعلـ  ،بها مف ممارسات ميداعية  سامده ملى  شؼ المش الت الحقيقية
 .ش الت كاق راح االساليب العاجحة لحلهاملى  لمس هذه الم

  2007 كسال بير،) 2011 ،كهبةس  ك2005 سبر ات، كأ دت العديد مف اندبيات معها
أف هعاؾ أساليب كطرؽ لل عمية المهعية  سهـ ف   حقيؽ عمكان مهعيان لدل   2011الحلفاكم، سك

المدرسية العاجحة يجب أف  حيث إف أمضاء اإلدارة المعلميف مف بيعها زيارة المدارس ان رل
ال عرؼ ملى  ؿ ما  ف   اص جزءان مف الكقت المهع  لزيارة المدارس ان رل، كذلؾ يسهـ 

يحدث ف  هذه المدارس، كأ ذ لمحة مف  ؿ ما هك م  لؼ فيها،  ما أعها   يح الفراة لعقد 
  .ا  ساب ال برات كالممارسات ال    فيد ف  اإلاالح كال حسيف كبال ال المقارعات 

كهعاؾ  حدم للجكدة العكمية ف  ال عليـ، ف حقيؽ جكدة العكمية ف  ال عليـ كالمطالبة 
باالم ماد ك حقيؽ الميزة ال عافسية أابح مف انمكر ال    ش ؿ  حديان يكاجه مسؤكل  مؤسسات 

بات الم طكرة للمعلميف بقاد رفة  فاء هـ كزيادة إع اجي هـ، مما ال عليـ، كيح اج للمزيد مف ال دري
يدمك إلى االس فادة مف ال  عكلكجيا الحديرة ف   حقيؽ المزيد مف ال عمية المهعية للمعلميف. 

 . 2007سأحمد، 
  أف ال دريب اإلل  ركع  هك عظاـ  دريب غير  قليدم 2011بيعما أكضح سمبد الرازؽ، 

كيقـك ملى اس  داـ مكاقة شب ة اإلع رعت  Active Training العشط يع مد ملى ال دريب
ل كايؿ المعلكمات للم درب كاالس فادة مف العملية ال دريبية ب افة جكاعبها دكف االع قاؿ إلى 
م اف ال دريب كدكف كجكد المدرب كالم دربيف ف  عفس الحيز الم اع  مة  حقيؽ ال فامؿ رالر  

دارة العملية ال دريبية بيسرع كقت انبعاد سالمح ػكل ال د ريب  الرقم  ػ كالمدرب ػ كالم ػدربيف  كا 
 .كأقؿ   لفة

فال دريب اإلل  ركع  هك العملية ال   ي ـ فيها  هياة بياة  فاملية غعية بال طبيقات 
المع مدة ملى  قعية الحاسب ا ل  كشب ا ه ككسااطه الم عددة، كال    يم ف الم درب مف بلكغ 

العملية ال دريبية مف  الؿ  فامله مة ماادرها، كذلؾ ف  أقار كقت مم ف، كبيقؿ أهداؼ 
جهد مبذكؿ، كبيملى مس كيات الجكدة، دكف  قيد بحدكد الم اف كالزماف. كهك يع مد ملى  قديـ 
البرامج ال دريبية كال عليمية مبر كسااط إل  ركعية م عكمة  شمؿ انقراص المدمجة كشب ة 

ب م زامف أك غير م زامف كبام ماد مبدأ ال درب الذا   أك ال دريب بمسامدة اإلع رعت بيسلك 
 .مدرب
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كمبد ، 2005 سبر ات، كلقد أ دت العديد مف اندبيات الم علقة بمجاؿ الدراسة معها
  ملى أهمية ال دريب اإلل  ركع ، كأشارت إلى أف 2011 ، ككهبة،2012، المعط ، كزارع

المح كل ال دريب  اإلل  ركع  يفكؽ ما ي ـ ا  سابه ف  ال دريب  مقدار ال علـ ك ـ كعكع كش ؿ
ال قليدم باإلضافة إلى اع فاض الكقت ال دريب  كزيادة قدرة الم دربيف ملى ا  يار معارفهـ 

ال دريب اإلل  ركع  ملى  قديـ أساليب  دريبية  ك  ط  بعض أجزاء ال دريب. إلى جاعب قدرة
ربيف مما يسامد ملى جكدة كفاملية البرعامج ال دريب  كار فاع م عكمة   عاسب مة عكمية الم د

 .العااد الم كقة معه
ك قـك فلسفة ال عمية المهعية اإلل  ركعية للمعلـ ملى أساس  كفير ال دريب ل ؿ معلـ راغب 

 اإلع رعت كالكسااط  فيه كااله ماـ ب كظيؼ   عكلكجيا المعلكمات كاال ااالت الم احة حاليا
الم  لفة ف   كفير فرص ال دريب لجمية المعلميف، أك مف يرغب معهـ ف  إ ماـ ال دريب الفااقة 

بغض العظر مف العمر أك م اف اإلقامة أك الظركؼ االق اادية. كمف هعا  اف لل دريب 
 .اإلل  ركع  دكره الفامؿ ف   حقيؽ أهداؼ ال عمية المهعية للمعلميف ف  العار الرقم 

يمرؿ  دريب ي ـ مبر اس  داـ شب ة اإلع رعت  كسيط سبياة  كال دريب اإلل  ركع  
يع مد ملى البرامج ال دريبية ل فامؿ بيف المدرب كالم دربيف، ك لل دريب، كي ـ مف  الله ا

المحكسبة.  ما يم ف ام باره مملية  دريبية  ع مد ملى شب ات اإلع رعت المحلية، كالشب ة 
كعية أك ال فامؿ مة الم دربيف سكاء  اف بش ؿ م زامف أك العالمية لعرض ك قديـ الحقااب اإلل  ر 

غير م زامف بقيادة مدرب أك بدكف مدرب مف  الؿ ال درب الذا   أك مف  الؿ الدمج بيف ذلؾ 
 . له

لقد  اف مف أهـ  يريرات العار الرقم  ملى ال عمية المهعية للمعلـ ظهكر عظاـ جديد 
  249: 2011 ،ية كهك عظاـ ال دريب اإلل  ركع  سكهبةل دريب المعلـ كرفة مس كل  فاء ه المهع

الذم يع مد ملى  قعية اال ااالت كالمعلكمات ف  العشاطات المطلكبة لعملية ال عمية المهعية 
ل شمؿ ال عليـ االل  ركع  كال دريب االل  ركع  كال  ق ار ملى إرساؿ المادة العلمية للمس فيديف 

ت كاإلجراءات مف إدارة ك دريب كم ابعة للعملية ال دريبية، بؿ   عدل ذلؾ ل شمؿ جمية ال طكا
كالكاقة أف هعاؾ العديد مف المبررات ال    دمك إلى ان ذ بال دريب اإلل  ركع  ف  مجاؿ ال عمية 

 :المهعية للمعلميف كمف بيف هذه المبررات ما ي علؽ بمش الت ال دريب ال قليدم كال   معها
لعظـ كبرامج  دريب المعلميف،  ما أف مكضكمات ال دريب ال غياب ال  طيط االس را يج   .1

 . 2005 ي ـ ا  يارها ف  ضكء دراسة شاملة الح ياجات المعلميف بافة مامة سبر ات،
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مدـ اس مرارية البرامج ال دريبية الالزمة ل حقيؽ ال عمية المهعية، مة  بامد الف رات الزمعية  .2
 سال بير، لمكف كال   قد  اؿ إلى مدة سعكاتللبرامج ال دريبية ال   يل حؽ بها المع

2007 .  
قاكر البرامج ال دريبية للمعلميف كاب عادها مف مكا بة ال غير الحادث ف  انهداؼ  .3

كالكسااؿ كانساليب الحديرة لل عمية المهعية للمعلميف، بؿ كاف قار هذه البرامج لم ابعة 
 . 2011يااحبها مف  طبيقات سالحلفاكم، المفاهيـ الحديرة لل عمية المهعية كما يعبغ  أف 

 قليدية أساليب كطرؽ  دريب المعلميف كام مادها ملى أساليب بعيعها  المحاضرة كاإللقاء  .4
كقلة االه ماـ بحلقات المعاقشة ككرش العمؿ كمف رـ عدرة االه ماـ با  ساب المهارات 

 .كال ر يز ملى المعلكمات العظرية
ـ ف  برامج  دريب المعلميف ال قليدية ك ر يزها ملى بعض عمطية أساليب ككسااؿ ال قكي .5

 .الكسااؿ مرؿ عسبة الحضكر كاالع ظاـ أك اال  بارات ال حريرية ال    ع مد ملى الحفظ

ال يش رط كجكد المدرب كالم درب ف    طكيرم  طبيق كيعد ال دريب اإلل  ركع  جاعب 
بمسافة جغرافية ي ـ مادة  جاكزها  م اف كاحد، بؿ ي كف الم درب فيها بعيدا مف المدرب

باس  داـ كسااؿ اال ااؿ الحديرة مبر اإلع رعت. كيسهـ ال دريب اإلل  ركع  ف   م يف الم درب 
مف ال حايؿ العلم  كاالس فادة مف العملية ال دريبية ب افة جكاعبها دكف االع قاؿ إلى أما ف 

المعلكمات كال فامؿ مة الم دربيف دكف  كقامات ال دريب ال قليدية، كيم ف المدربيف مف إيااؿ
االع قاؿ إليهـ،  ما أعه يسمح للم درب أف ي  ار برعامجه ال دريب  بما ي فؽ مة ظركؼ ممله 
كالكقت المعاسب كالم اح لديه لل دريب دكف الحاجة إلى االعقطاع مف العمؿ أك ال  ل  مف 

 :ع االر باطات االج مامية. كمف أهـ سمات ال دريب اإلل  رك 
ي جاكز ال دريب اإلل  ركع  مبر اإلع رعت مامل  الزماف كالم اف، إذ ال  كجد ضركرة  .1

 .ل كاجد المدرب كالم دربيف ف  عفس الم اف كالزماف
ي يح ال دريب اإلل  ركع  مبر اإلع رعت نطراؼ مملية ال دريب ال غلب ملى مكااؽ ال دريب  .2

ر، أك المرض، أك اإلماقة، أك رؾ العمؿ كما ال قليدم الم  لفة مرؿ العكااؽ المادية كالسف
 .إلى ذلؾ
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يكفر ال دريب اإلل  ركع  مبر اإلع رعت فراا هاالة الس رمار ال قدـ ال  عكلكج  ال بير ف   .3
 .مجاؿ ال دريب، مة  كفير  بير ف  الكقت كالجهد كالعفقات

مة ظهكر أم  يكفر ال دريب اإلل  ركع  مبر اإلع رعت إم اعية  حديث المح كل ال دريب  .4
 . طكير أك  غيير فيه

يكفر ال دريب اإلل  ركع  مبر اإلع رعت فرص  دريب  بيرة، لذلؾ فهك يسمح بزيادة أمداد  .5
 .الم دربيف بش ؿ  بير

يسمح ال دريب اإلل  ركع  مبر اإلع رعت للم دربيف ب  رار أعشطة ال دريب حسبما يشاءكف  .6
 .المهارات ال دريبية المطلكبة دكف حرج كبما ي عاسب مة قدرا هـ ح ى ي قعكا

كفى ضكء ا جاهات العديد مف دكؿ العالـ إلى ال كسة ف  اس  داـ ال دريب اإلل  ركع  
ل عمية معلميها مهعيا كاالس فادة مف م رجات  قعية المعلكمات الحديرة كأدكا ها ف  ال دريب، فف  

 ـ مف  الله  حقيؽ ع ااج طيبة ألماعيا يس  دـ ال دريب اإلل  ركع  للمعلـ ملى عطاؽ كاسة كي
ف  مجاؿ ال عمية المهعية للمعلميف، كيسامد ف  ذلؾ أف المدارس ف  جمية المدف انلماعية 
 ع مد ملى   عكلكجيا اال ااالت كالمعلكمات ف  حؿ  رير مف مش ال ها ك عمية  برات العامليف 

اعة االس  داـ ف  م  لؼ كف   عدا يعد ال دريب اإلل  ركع  للمعلـ مف انساليب شا بها.
المقاطعات ال عدية كال    هدؼ إلى  زكيد المعلميف ب ؿ ما هك مس حدث ف  مجاؿ ال عمية 

 . 95: 2009سالعاع  كي ركف،  ف، كا سابهـ  برات مهعية م جددةالمهعية للمعلمي
عمية  ـ  اميـ شب ة قكمية لل دريب اإلل  ركع  ف  اعجل را  هدؼ الى  قديـ برامج ال  كلقد

 المهعية المس دامة للمعلميف ف  مجاؿ مهعة ال دريس، ك قدـ هذه الشب ة ما يقرب مف س ة مالييف
برعامج  دريب  إل  ركع  بمعدؿ مشرة برامج ل ؿ معلـ سعكيا، أما ف  ماليزيا فإف أ رر مف 

مف المدارس الماليزية  حكلت إلى عمط المدارس الذ ية ال    طبؽ كسااؿ ال قعية  80%
المعلميف ال الميذ أك اإلدارة ال عليمية أك  دريب  نساليب اإلل  ركعية ف   ؿ ما ير بط ب عليـكا

 . 24 :2006 زي كف،س ك عمية قدار هـ المهعية
كبذلؾ ي ضح أف ال دريب اإلل  ركع  للمعلـ أابح مف العظـ ال    س  دـ ب ررة ف  
مجاؿ ال عمية المهعية للمعلـ ف   رير مف دكؿ العالـ، كذلؾ مف معطلؽ حرص هذه الدكؿ ملى 
اإلفادة مف  قعيات ككسااؿ   عكلكجيا المعلكمات كاال ااؿ ف   طكير عظمها ال دريبية باكرة 

بيف ي كعكا مؤهليف لمسايرة ال طكر المعلكما   كالمعرف  مف عاحية، كمكا بة   سمح لمعلميها
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ال غير ف  مجاؿ المهعة مف عاحية أ رل. يضاؼ إلى ذلؾ أيضا أف ال دريب اإلل  ركع  يعد 
رراء المعلكمات  كسيلة مف كسااؿ ال علـ مدل الحياة، انمر الذم يم ف المعلـ مف  رقيؼ عفسه كا 

سهـ ف  جعؿ ال دريب اإلل  ركع  مف أفضؿ ال قعيات ال    عمؿ ملى  حقيؽ مف حكله، كهذا ي
أهداؼ ال دريب ب فاءة مالية،  ما  جعله قادران ملى  قديـ برامج  دريب م عكمة كفعالة باكرة 
مس مرة، دكف المساس بجػكدة برامج ال دريػب مما يؤدم إلى زيادة دافعية المس فيديف مف هذه 

 . كمف هعا برزت 14: 2007ارا هـ كبال ال   حسف أدااهـ المهع  سمحمد، البرامج ل حديث مه
أهمية ال دريب اإلل  ركع  الذم يم ف مف  الله  قديـ حلكؿ جذرية للعديد مف المشا ؿ 

  .كالاعكبات ال    كاجه المعلميف، ك عمي هـ مهعيان ك لبية حاجا هـ ال  عكلكجية
 علـ مف  الله بش ؿ مف كح دكف ال قيد بحدكد الزماف كي يح ال دريب االل  ركع  إم اعية ال

كالم اف، كاالع راط ف  عظاـ  عليم  فعاؿ يعمؿ ملى  دريب المعلميف ملى المهارات العقلية 
العليا كمهارات حؿ المش الت كذلؾ باس  داـ انساليب ال عليمية ال   يع مد فيها المعلـ ملى 

م اعا ه كعمط  علمه. كي اح له فيها  افة الماادر ال عليمية عفسه سال علـ الذا    كفقا لقدرا ه كا  
لي  ار مف بيعها ما يعاسبه كيبدأ مف حيث اع هى، ك ذلؾ يع ق  مف بيف العديد مف انعشطة 
لى جاعب ذلؾ فإف ال دريب اإلل  ركع   ال عليمية الماممة بما ي كافؽ مة مس كاه ال عليم . كا 

 :ال الية يسهـ ف   حقيؽ انهداؼ للمعلميف
ال دريب االل  ركع   ير كسيلة ي عكد مف  اللها الم درب ملى ال علـ المس مر مدل 
رراء المعلكمات مف حكله، كهذا انمر جعؿ ال دريب  الحياة، انمر الذم يم عه مف  رقيؼ عفسه كا 

 .اإلل  ركع  أفضؿ ال قعيات ال    عمؿ ملى  حقيؽ أهداؼ ال دريب ب فاءة مالية
مج كأعشطة ال عمية المهعية لجمية المعلميف با  الؼ مس كيا هـ المهعية  عظيـ برا

ك  ااا هـ العلمية، مما يؤدم إلى زيادة دافعية المس فيديف مف هذه البرامج ل حديث مهارا هـ 
 . 2007 ،كبال ال   حسف أدااهـ المهع  سمحمد

دم للمعلـ حيث يسامد ال دريب اإلل  ركع  يسامد ف  ال غلب ملى معكقات ال دريب ال قلي
ملى  حسيف مس كل ال دريب ك حديث المح كل ال دريب  كزيادة أمداد الم دربيف كالسماح 
للم درب ب  رار انعشطة ال دريبية، إضافة إلى إم اعية االس فادة مف م  لؼ المكاقة اإلل  ركعية 

بية ف  أم كقت كف  أم المكجهة لل دريب كا  احة الفراة للمعلميف ف  االش راؾ بالبرامج ال دري
 . 2007إبراهيـ، سم اف 
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 طكير انداء ال دريس  للمعلـ، حيث ي ـ  دريب المعلـ  ف  اإلل  ركع كيسهـ ال دريب 
ملى اس  داـ شب ة اإلع رعت كال جكؿ ف  الافحات اإلل  ركعية كالبحث مف معلكمات محددة 

 فيده، كاالس فادة مف ماادر المعرفة مف  الؿ محر ات البحث الم  لفة، كعقؿ الملفات ال   
 .الم احة

ال دريب اإلل  ركع  المعلـ ملى االطالع ملى الجديد ف  مجاؿ   ااه كيقدـ  كيسامد
له العديد مف الماادر ال    عيعه ملى معرفة ع ااج البحكث ف  مجاؿ العمؿ المهع  كالمجاؿ 

 . الؿ اإلع رعتمف  ان اديم  الم علؽ ب  ااه كال   يسهؿ الحاكؿ مليها
كهعاؾ العديد مف البرامج اإلل  ركعية ال   يم ف أف  س  دـ ف  ال دريب اإلل  ركع  
ك سامد ملى  طكير العملية ال عليمية كرفة  فاء ها كزيادة فاملي ها ك حقيؽ أغراضها، كيم ف 

برامج: الفيديك االس عاعة بها ف   حقيؽ ال عمية المهعية اإلل  ركعية للمعلميف، كمف أمرلة  لؾ ال
، كأعظمة Computer Conference ، كمؤ مرات الحاسكبInteractive Video ال فامل 

، Multimedia Systems ، كأعظمة الكسااؿ الم عددةHypermedia Systems الهايبر ميديا
 . 17: 2004كغيرها. سأحمد،  Video Conference كأعظمة الفيديك  كعفراعس

اإلل  ركعية للمعلميف مف  الؿ ال دريب اإلل  ركع   ق رح الدراسة  كل حقيؽ ال عمية المهعية
 :ما يل  الحالية
المساهمة ف  مسامدة الجهات ال دريبية ملى  كفير بياة  عليمية ك دريبية  فاملية  جذب  .1

اه ماـ المعلميف ل كظيؼ  قعية المعلكمات ف  ال دريب نف ذلؾ سيسهـ ف  زيادة  فاءة 
 .يب ف  عشر الكم  المعلكما  كفعالية عظـ ال در 

إعشاء جهاز إدارم مس قؿ لل دريب اإلل  ركع  للمعلميف ي كف مسؤكالن مف  حديد اسس  .2
 كبرامج ال دريب اإلل  ركع  المق رحة كالم احة للمعلميف، 

إعشاء شب ة دا لية لل دريب اإلل  ركع  للمعلميف  ربط مرا ز ال دريب اإلل  ركع  كالمكاقة  .3
 .لم اح للمعلميف االش راؾ مليهاال دريبية ا

عشاء مكقة  اص بال دريب اإلل  ركع  للمعلميف ملى اإلع رعت، بحيث ي سـ  .4  اميـ كا 
بالكضكح كسهكلة االس  داـ دكف  عقيدات، كي كافر فيه معار ال كجيه كاإلرشاد 

 .للمس  دـ
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 حاؽ ببرامج  سهيؿ إجراءات ال سجيؿ ف  البرامج ال دريبية للمعلميف الراغبيف ف  االل .5
ال دريب اإلل  ركع ، مة  كافر الضماعات الالزمة كاإلرشادات كال كجيهات ال   يح اجها 

  .المعلمكف ف  هذا انمر
 زكيد المعلميف بمهارات اس  داـ ال  عكلكجيا ف  ال دريب، كال عامؿ الجيد مة المش الت  .6

ع ، كا سابهـ ا جاهات إيجابية الفعية ال   قد  ظهر أرعاء  لق  البرعامج ال دريب  اإلل  رك 
عحك ال دريب اإلل  ركع ، مة  قديـ الحكافز المادية كالمععكية المم عة للمعلميف ل حفيزهـ 
ملى المشار ة ف  برامج ال دريب اإلل  ركع ، مة ال ر يز ملى هذا الجاعب  ااة ف  

 .بداية  طبيؽ  جربة ال دريب اإلل  ركع  مة المعلميف
ال دريبية الحقيقية للمعلميف مة ال ر يز ملى المعارؼ كالمهارات   لبية االح ياجات .7

المطلكبة ال   يح اجها المعلـ ف  مجاؿ ممله مما يسامد القااميف ملى  اميـ البرامج 
 .للمعلميف كما  حكيه مف مكاد  دريبية ك برات  طبيقية معاسبة

اح كاء  ؿ جزء مف المادة  عظيـ المح كل ال دريب  اإلل  ركع  كفؽ انسس العلمية مة   .8
 .ف  مجاؿ ممؿ المعلـ المهع  إرشادات كشرح  فايل  كاؼ ال دريبية ملى

ال حديث المس مر للمكاد ال دريبية كال ر يز ملى ال برات العملية للم دربيف أ رر مف  .9
ال ر يز ملى المعلكمات العظرية، ك شجية الم دربيف ملى االس  شاؼ كال طبيؽ 

 . دريبكاالس مرار ف  ال
 ضميف البرامج ال دريبية اإلل  ركعية أعشطة  دريبية  فاملية م عكمة  قابؿ أساليب ال دريب  .10

 . الفهـ كال حليؿ كال طبيؽ كال قكيـ كالعقد كاإلبداع الم  لفة
 قعية ال دريب اإلل  ركع  ك يفية اس  دامها مة المعلميف،   كفير المدربيف الم ميزيف ف  .11

دارة البرامج ال دريبية اإلل  ركعية ك يفية االس عاعة بالمعيعات مة اإللماـ ال امؿ بإ
 .ال  عكلكجية

إلماـ المدربيف بطرؽ ال قكيـ اإلل  ركع  الحديرة، ك ااة  لؾ ال    ع مد ملى اس  داـ  .12
ال  عكلكجيا كالكسااؿ اإلل  ركعية، مة اه ماـ المدرب بإجراء ال قييـ المس مر للم دربيف 

هـ ف  البرعامج ال دريب  اإلل  ركع ، ك قديـ ال غذية الراجعة المعاسبة كم ابعة مدل  قدم
 .بعاء ملى هذا ال قييـ
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 :حدود الدراسة
 :يلى بما الحالية   مرؿ حدكد الدراسة

 مملي  كشمؿ  حديد كاقة ال عمية المهعية االل  ركعية كأررها ملى  :الهوضوعي الحد -
 .ضكء يراء معلمات مدارس الطااؼ ف  كاجهها  ال  ال دريس كال علـ كأبرز المعكقات 

محافظة الطااؼ بالممل ة  مدارس داة الدراسة الحالية ملىأ  طبيؽ  ـ: الهكاني الحد -
 .العربية السعكدية

 الجامع بالعاـ  الراع  الدراس  أداة الدراسة الحالية بالفاؿ  طبيؽ  ـ: الزهاني الحد -
 ق1439/1440

 :اجراءات الدراسة
 مرلت ف   حديد مج مة كميعة الدراسة كامداد  ال  ا بعت الباحرة اإلجراءات المعهجية 

لل عمية المهعية االل  ركعية  الحال ك طبيؽ أداة جمة البياعات الم مرلة ف  اس بياف لكاؼ الكاقة 
ال دريس كال علـ ف  ضكء يراء معلمات مدارس الطااؼ بعد ال ي د مف  مملي  كأررها ملى 

ؽ كالربات، ك  اما مرض ع ااج الدراسة باس  داـ انساليب كالمعالجات اإلحاااية كفيما الاد
  :يلى ايضاح االجراءات

 :هجتهع وعينة الدراسة - أ
  كف مج مة الدراسة الحالية مف معلمات مدارس الطااؼ بالممل ة العربية السعكدية 

 طبيؽ ملى ميعة مشكااية  مرلت كعظرا لاعكبة  طبيؽ أداة الدراسة ملى المج مة بي مله  ـ ال
معلمة ب  ااات شملت اللغة العربية كالرياضيات كال ربية االسالمية كالعلـك  103ف  

كاللغة االعجليزية بجمية المراحؿ ال عليمية االب دااية  ا ل كال اريخ كالحاسب  المعزل كاالق ااد 
 .كاالمدادية كالراعكية بمدارس الطااؼ

 :هنهج الدراسة -ب
ام مدت الدراسة الحالية ملى المعهج الكاف  نعه أ رر المعاهج البحرية مالءمة لطبيعة 

 المكضكع كفؽ ال طكات ال الية:
 كمش لة كم غيرات  االس عاعة بالمراجة كالماادر كالدراسات السابقة كريقة الالة بيهداؼ

 .الدراس الحالية
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   ال دريس كال علـ ف   مملي  كأررها ملى  لل عمية المهعية االل  ركعية الحال كاؼ الكاقة
 .حديد معكقات ال كظيؼ لهاضكء يراء معلمات مدارس الطااؼ ك 

  مف ادقه اجراء الدراسة الميداعية كبعاء أدا ها كالم مرلة ف  اس بياف ك ح يمه كال ي د
 .كربا ه كاالحي ه لل طبيؽ

 الس ع اجات كال كايات ف  ا اجراء المعالجة االحاااية لع ااج الدراسة ك فسيرها كبعاء
 .ضكاها

 :أداة الدراسة-ج
كاقة ال عمية المهعية  ل حقيؽ أهداؼ الدراسة الحالية قامت الباحرة بإمداد أداة لقياس

ضكء  ف  كاجهها  ال  ال دريس كال علـ ك حديد أبرز المعكقات  مملي  االل  ركعية كأررها ملى 
  :يراء معلمات مدارس الطااؼ ف  اكرة اس بياف كفؽ ال طكات ال الية

 المر بط بمكضكع الدراسة كال جريب  العظرم:  مرلت ف  مراجعة اندب الخطوة االولى
  كزع مليها فقرات االس بياف كاياغة الفقرات ف  ش ؿ مبارات  ال  كمليه  حديد انبعاد 

غير مكافؽ  –محايد  -مكافؽ –كف مف فاات كهى مكافؽ  ماما إجرااية م عكمة بسلـ اجابات م 
  :غير مكافؽ  ماما ك  كف االس بياف مف جزاييف –

  الجزء انكؿ بياعات مامة 
  ضمف أربة أبعاد  مرلت ف   حديد كاقة ال عمية المهعية االل  ركعية  الراع الجزء 

  كاجهها ال  ال دريس كال علـ ك حديد أبرز المعكقات  مملي  كأررها ملى 
:  مرلت ف  ال كاؿ إلى مؤشرات أكلية مف فقرات االس بياف بالعرض ملى الخطوة الثانية

مجمكمة مف المح ميف حكؿ مدل كضكح الفقرات كار باطها بانبعاد المحددة لها كال عديؿ 
 .س بياف لقياس ما كضعت لقياسهاال ف  ضكء يرااهـ كملى لؾ  ـ اال فاؽ ملى االحية

 :  مرلت ف  ال كاؿ لل اااص السي كم رية لالس بياف ل حديد مؤشراتالخطوة الثالثة
 الادؽ كالربات  ما يلى: 

 ـ ال حقؽ مف ادؽ االس بياف مف طريؽ الادؽ  :مؤشرات ادؽ أداة الدراسة 
اذ يرااهـ ال   مف  الؿ العرض ملى المح ميف ذكل اال  ااص كال برة الظاهرم

 ك عديؿ فقرات االس بياف ف  ضكء معكاف الدراسة كأهدافها كمش ل ها
 قامت الباحرة بحساب ربات االس بياف باس  داـ طريقة  :مؤشرات ربات أداة الدراسة

كذلؾ ب طبيؽ أداة الدراسة ملى ميعة اس طالمية مف معلمات    ماؿ المعكالاالح
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معلمة ك ـ حساب ربات االس بياف   ؿ كأسفر  50مدارس الطااؼ كبلغ حجـ العيعة 
 مملي  ذلؾ أف معامؿ الربات ل حديد كاقة ال عمية المهعية االل  ركعية كأررها ملى 

كذلؾ معد مس كل  0.32 كاجهها هك  ال  ال دريس كال علـ ك حديد أبرز المعكقات 
 ة االس بياف لل طبيؽ ملى أفراد العيعة كهى درجة  دؿ ملى االحي 0.01داللة 
معها  شجية ادارة المدرسة  ال عمية المهعية االل  ركعية االس باعة بعكد ل حديد كاقةك ضمعت 

كا فاؽ ال دريب مة رؤية كرسالة المؤسسة ك ذلؾ  حديد ارر  .لألف ار ال طكيرية كدممها لهـ
ال دريس كراد  حسف اداء ال علـ لدل الطالبات كبحث ك حديد  مملي  ال عمية المهعية ملى 

 كاجهها كقد اس  لات الباحرة بعكد االس باعة مف اضطالمها ملى  ال  أبرز المعكقات 
كجكدة العملية ال عليمية  ال دريس أساسيات ال عمية المهعية كما لها مف فعالية مر بطة بانداء 

  :كذلؾ بسبب المبررات ال الية
حيث ساهمت ركرة اال ااالت ف   مجاالت العلـ كالمعرفة كرة المعرفية كأررها ف الر .1

 اع شارها كا ساع عطاقها.
الركرة ف  مجاؿ  قعيات المعلكمات كال ى ادت ال  اف ي كف العالـ مديعة اغيرة  ع قؿ فيها  .2

 المعارؼ المس جدة بسرمة هاالة.
ال عليم  فبعد اف  اف ملقعا للمعلكمة  ك عدد مسؤكليا ه ف  المجاؿ  عددية ادكار المعلـ .3

اابح مسامدا للم علـ مل  اس  شافها مف  الؿ طرؽ  دريسية م طكرة  كمادرها
 كمعاارة.

المس جدات الم سارمة ف  مجاؿ اس را يجيات ال دريس كال علـ مما ي طلب مف المعلـ  .4
 .عهامكا ب ها كال ماشى م

مملية  ف  للعملية ال علمية كاالم ماد ان اديم  ال كجه العالم  عحك ال قيد بالجكدة الشاملة .5
 .ال علـ

 .ك طبيقه كفؽ المعايير الدكلية مكا بة  ؿ ما هك جديد كم طكر ف  العملية ال عليمية .6
ف    عدد انعظمة ال علمية ك عكع اساليب ال طكير كال علـ الذا   كفؽ ال طكر كال عكع .7

 .لؾاارة كيجب مل  المعلـ مكا بة ذال قعيات المع
 :نتائج الدراسة وتفسيرها -د

 ـ  جميعها مف  الؿ  طبيؽ أداة الدراسة كالم مرلة  ال   البياعات  حليؿ  عاكلت الباحرة
ال دريس كال علـ ك حديد  مملي  ف  اس باف  حديد كاقة ال عمية المهعية االل  ركعية كأررها ملى 
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 الماكية العسب حديد  كاجهها. ك مرلت انساليب االحاااية المس  دمة ف   ال  أبرز المعكقات 
مف مبارات كبعكد االس بياف لإلجابة ملى انسالة البحرية ال ى  مبارة ل ؿ الحساب كالم كسط 

 :مرضت مش لة الدراسة كا ضحت الع ااج ك فسيرها  ما يلى
لمتنهية الههنية  الحاليها الواقع  هتهثل في:لإلجابة عمى سؤال هشكمة الدراسة األول وال

 ؟ لطائف بالههمكة العربية السعوديةاإللكترونية فى ضوء آراء هعمهات هدارس ا
كاقة ال عمية المهعية   حديد  عاكلت كال  قامت الباحرة ب حليؿ اس جابات أفراد العيعة  

ضكء يراء معلمات مدارس الطااؼ ملى  ال مف الجزء االكؿ باالس بياف كالذل  ف اإلل  ركعية 
 ال  البعد انكؿ البعكد  الراع  ع مى لها المعلمات كالجزء  ال  شمؿ بياعات مامة مف المرحلة 

  :لل عمية المهعية اإلل  ركعية ف  ضكء يرااهف ك ـ  فسير الع ااج  ما يلى الحال  اؼ الكاقة 
 بيانات عاهة :ولالجزء األ 

 الحساب الم كسط  العسبة العدد  ع مى لها المعلمات ال  المرحلة 
 0.533 53.4 55 االب دااية
 0.404 41.7 43 الم كسطة
 0.048  4.9 5 الراعكية

 ( بيانات عاهة عن الهرحمة التى تنتهى لها الهعمهات1جدول )
مف المعلمات ف  مدارس ال عليـ    طبيؽ أداة الدراسة ملى مجمكمة 1ي ضح مف جدكؿ س

بعسبة  ك اف  كزيعها بالمرحلة االب دااية العاـ بمحافظة الطااؼ بالممل ة العربية السعكدية
 حساب % كم كسط 41.7كالمرحلة الم كسطة بعسبة  0.533 حساب % كم كسط 53.4

كمف االس جابات كجدت  0.048% كم كسط حسابى4.9كالمرحلة الراعكية بعسبة  0.404
 اعت للمرحلة االب دااية عظرا ال  الؼ طبيعة اح ياجات  المشار ة الباحرة أف أملى عسب

المعلمات بها ال  ساب  برات   ماشى مة عكمية الم علميف كاه مامهـ ب طكير الجكاعب 
اال اديمية لديهـ ل حسيف مس كل الم علمات ك يسيسهـ بما ي ماشى مة الم رجات ال عليمية 

 ف المعلمات بالمرحلة االب دااية   ل ص رؤي هـ حكؿ ال عمية المهعية االل  ركعيةحيث أالمس هدفة 
  مرؿ ف  عفكر الم علمات مف  ،ي رؾ مكاقب ك يمة ملى مملٌية ال دريس أف مدـ االه ماـ بها

 الرك يف ال قليدم ف  أساليب ال عليـ ككسااله.
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 الجزء الراعى
 كاقة ال عمية المهعية اإلل  ركعية :البعد انكؿ

 الحساب الم كسط  العسبة العدد درجة المكافقة العبارات

ار ال دريب  شجة ادارة المدرسة اف 
 ال طكيرية لمعسكبا ها

 

 0.524 52.4 54 مكافؽ  ماما
 0.349 35 36 مكافؽ
 0.087 8.7 9 محايد

 0.029 2.9 3 غير مكافؽ
 0.009 1 1 غير مكافؽ اطالقا

  ابة ادارة المدرسة أرر ال عمية المهعية 
 ف  الممارسات اليكمية لمعسكبا ها

 0.427 42.7 44 مكافؽ  ماما
 0.368 36.9 38 مكافؽ
 0.106 10.7 11 محايد

 0.097 9.7 10 غير مكافؽ
 0 0 0 غير مكافؽ اطالقا

 دمـ ادارة المدرسة ال عمية المهعية 
 لمعسكبا هااإلل  ركعية 

 0.524 52.4 54 مكافؽ  ماما
 0.349 35 36 مكافؽ
 0.087 8.7 9 محايد

 0.029 2.9 3 غير مكافؽ
 0.009 1 1 غير مكافؽ اطالقا

اممؿ مة زميال ى المعسكبات ف  
مج معات  علـ مهعية ل حسيف  علـ 

 الطالبات

 0.524 52.4 54 مكافؽ  ماما
 0.388 38.8 40 مكافؽ
 0.048 4.9 5 محايد

 0.038 3.9 4 غير مكافؽ
 0 0 0 غير مكافؽ اطالقا

الدكرات المقدمة مف المدرسة مر بطة 
 بطبيعة   اص معسكبا ها

 0.398 39.8 41 مكافؽ  ماما
 0.291 29.1 30 مكافؽ
 0.135 13.6 14 محايد

 0.135 13.6 14 غير مكافؽ
 0.038 3.9 4 غير مكافؽ اطالقا

 واقع التنهية الههنية اإللكترونية فى ضوء آراء هعمهات هدارس الطائف( 2جدول )
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 كاقة ال عمية المهعية اإلل  ركعيةب حليؿ اس جابات المعلمات ل حديد   2ي ضح مف جدكؿ س
ادارة المدرسة  شجة اف ار ال دريب كجدت الباحرة أف أملى االس جابات  اعت فيما ي علؽ ببعد 

كفيما ي  ص ببعد م ابعة ادارة . 0.524 حساب % كم كسط 52.4ال طكيرية لمعسكبا ها بعسبة 
% كم كسط 42.7 لعسبةالمدرسة أرر ال عمية المهعية ف  الممارسات اليكمية لمعسكبا ها  اعت ا

اإلل  ركعية لمعسكبا ها  اعت  كب اكص بعد دمـ ادارة المدرسة ال عمية المهعية 0.427 حساب 
أما بعد العمؿ مة الزميالت المعسكبات ف  مج معات  0.524 حساب .% كم كسط 52.4 لعسبةا

كفيما ي علؽ  0.524 حساب .% كم كسط 52.4لعسبة  علـ مهعية ل حسيف  علـ الطالبات  اعت ا
% .39.8لعسبة ابيف الدكرات المقدمة مف المدرسة مر بطة بطبيعة   اص المعسكبات  اعت 

اال جاهات ال ربكية المعاارة مة ضركرة  الع ااج الى حد ما مة ك  فؽ 0.398 حساب كم كسط 
 دمـ ال عمية  ال  لالش راؾ بالدكرات ال دريبية  السع ال حسيف كال طكير كال شجية ملى  مراماة

 .كعية مما يدمـ العملية ال عليميةالمهعية االل  ر 
ها أثر التنهية الههنية اإللكترونية والهتهثل في:  الثانيلإلجابة عمى سؤال هشكمة الدراسة 

في ضوء عمى عهمية التدريس لدى هعمهات هدارس الطائف بالههمكة العربية السعودية 
 ؟آرائهن

 :الراع باالس بياف البعد  الراع قامت الباحرة ب حليؿ اس جابات أفراد العيعة ملى الجزء  
 :ر ال عمية المهعية اإلل  ركعية ملى مملية ال دريس لدل المعلمات ك مرؿ  فسير الع ااج  ما يلىأر

 الراع الجزء 
 أرر ال عمية المهعية اإلل  ركعية ملى مملية ال دريس لدل المعلمات :الراع البعد 
 الحساب الم كسط  العسبة العدد درجة المكافقة العبارات

اه ـ ب جريب أف ار جديدة  ر ز ملى 
 الع ااج ال عليمية ك طكرها بش ؿ فعاؿ 

 0.621 62.1 64 مكافؽ  ماما
 0.349 3 36 مكافؽ 
 0.019 1.9 2 محايد 

 0 0 0 غير مكافؽ 
 0.009 1 1 غير مكافؽ اطالقا

اس رمر مة زميال ى المعسكبات  افة 
 اكمية العمؿ المش رؾ ل بادؿ ال برات 

 0.50 50.5 52 مكافؽ  ماما
 0.436 43.7 45 مكافؽ 
 0.048 4.9 5 محايد 

 0.009 1 1 غير مكافؽ 
 0 0 0 غير مكافؽ اطالقا
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 الراع الجزء 
 أرر ال عمية المهعية اإلل  ركعية ملى مملية ال دريس لدل المعلمات :الراع البعد 
 الحساب الم كسط  العسبة العدد درجة المكافقة العبارات

اامـ الدركس ل حقيؽ العمك الم  امؿ 
 لش اية الطالبات بش ؿ م ميز 

 0.504 50.5 52 مكافؽ  ماما
 0.436 43.7 45 مكافؽ 
 0.019 1.9 2 محايد 

 0.038 3.9 4 غير مكافؽ 
 0 0 0 غير مكافؽ اطالقا

ا  ار بععاية اس را يجيات  علـ م مايز 
  رامى الفركؽ الفردية بيف الطالبات 

 0.543 54.4 56 مكافؽ  ماما
 0.388 38.8 40 مكافؽ 
 0.048 4.9 5 محايد 

 0.019 1.9 2 غير مكافؽ 
 0 0 0 غير مكافؽ اطالقا

ا  ار بدقة أساليب  قكيـ   كافؽ مة 
 أهداؼ الدرس ك  يح امادة  كجيهه 

 0.601 60.2 62 مكافؽ  ماما
 0.378 37.9 39 مكافؽ 
 0.019 1.9 2 محايد 

 0 0 0 غير مكافؽ 
 0 0 0 غير مكافؽ اطالقا

 عع س الدكرات ال دريبية بمجاالت 
 أداا ال عمية المهعية االل  ركعية ملى 

  معلمة   دريس كأساليب 

 0.582 8.3 60 مكافؽ  ماما
 0.359 35.9 37 مكافؽ 
 0.019 1.9 2 محايد 

 0.029 2.9 3 غير مكافؽ 
 0.009 1 1 غير مكافؽ اطالقا

 ( أثر التنهية الههنية اإللكترونية عمى عهمية التدريس لدى الهعمهات3جدول )
أرر ال عمية المهعية اإلل  ركعية  المعلمات حكؿب حليؿ اس جابات   3ي ضح مف جدكؿ س

ب جريب أف ار جديدة  ر ز ملى  ملى مملية ال دريس لدل المعلمات فيما ي علؽ ببعد االه ماـ
أما بعد  0.621 حساب % كم كسط 62.1 لعسبة اعت االع ااج ال عليمية ك طكرها بش ؿ فعاؿ 

% 50.5 لعسبة اعت ا ت مة الزميالت افة اكمية العمؿ المش رؾ ل بادؿ ال برا اس رمار
 اميـ الدركس ل حقيؽ العمك الم  امؿ لش اية  كب اكص بعد 0.50 حساب كم كسط 
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ا  يار أما بعد  0.504 حساب % كم كسط 50.5 لعسبة اعت االطالبات بش ؿ م ميز 
.% كم كسط 54.4لعسبة  اعت ااس را يجيات  علـ م مايز  رامى الفركؽ الفردية بيف الطالبات 

ا  يار أساليب  قكيـ   كافؽ مة أهداؼ الدرس ك  يح امادة كفيما ي علؽ ببعد  0.543 حساب 
 عع س الدكرات ال دريبية كأ يرا بعد  0.601 حساب % كم كسط 60.2لعسبة  اعت ا كجيهه 

% 8.3 لعسبة اعت ا معلمة   دريس كأساليب  أداا بمجاالت ال عمية المهعية االل  ركعية ملى 
ك  ضح مف الع ااج مدل اس فادة المعلمات بش ؿ  بير مف مميزات  0.582 حساب كم كسط 

ك عدد مسؤكليا هف ف  المجاؿ ال عليم   ال عمية المهعية االل  ركعية بسبب  عددية أدكار المعلمات
لمسامدة الطالبات ملى اس  شاؼ المعلكمات ك علمها مف  الؿ طرؽ  دريسية م طكرة 

 اارة.كمع
ها أثر التنهية الههنية اإللكترونية مة الدراسة الثالث والهتهثل في: لإلجابة عمى سؤال هشك

لطائف بالههمكة العربية عمى عهمية التعمم لدى الطالبات في ضوء آراء هعمهات هدارس ا
 ؟السعودية

باالس بياف البعد  الراع الجزء   عاكلت كال  قامت الباحرة ب حليؿ اس جابات أفراد العيعة 
لدل الطالبات ف  ضكء يراء المعلمات  أرر ال عمية المهعية اإلل  ركعية ملى مملية ال علـ :الرالث

 :ك ـ  فسير الع ااج  ما يلى
 الراع الجزء 

 أرر ال عمية المهعية اإلل  ركعية ملى مملية ال علـ لدل الطالبات ف  ضكء يراء المعلمات :البعد الرالث
 الحساب الم كسط  العسبة العدد درجة المكافقة العبارات

  ابة ك راد ادارة المدرسة ال حسف ف  
أداء ال علـ لدل الطالبات  بعا ل كافر بعكد 

 ال عمية المهعية لدل المعسكبات 

 0.436 43.7 45 مكافؽ  ماما
 0.475 47.6 49 مكافؽ 
 0.0388 3.9 4 محايد 

 0.048 4.9 5 غير مكافؽ 
 0 0 0 مكافؽ اطالقاغير 

ي ـ  كجيه  علـ الطالبات ل حقيؽ الع ااج 
 المرجكة مف ممليات ال قكيـ 

 0.514 51.5 53 مكافؽ  ماما
 0.407 40.8 42 مكافؽ 
 0.077 7.8 8 محايد 

 0 0 0 غير مكافؽ 
 0 0 0 غير مكافؽ اطالقا
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 الراع الجزء 
 أرر ال عمية المهعية اإلل  ركعية ملى مملية ال علـ لدل الطالبات ف  ضكء يراء المعلمات :البعد الرالث

 الحساب الم كسط  العسبة العدد درجة المكافقة العبارات

 س  دـ مهارات البحث كاالس قااء كال علـ 
ف  دمـ العملية  الذا ى بش ؿ يسهـ

 ال عليمية.

 0.495 49.5 51 مكافؽ  ماما
 0.436 43.7 45 مكافؽ 
 0.058 5.8 6 محايد 

 0.009 1 1 غير مكافؽ 
 0 0 0 غير مكافؽ اطالقا

  ـ مسامدة الطالبات ملى اس رمار كقت 
 المدرسة ف  ال علـ 

 0.864 86.4 89 مكافؽ  ماما
 0 0 0 مكافؽ 
 0.116 11.7 12 محايد 

 0.009 1 1 غير مكافؽ 
 0.009 1 1 غير مكافؽ اطالقا

ي ـ م ابعة اعع اس عكا ج ال علـ ملى 
 سلك يات الطالبات كمهارا هـ 

 0.524 52.4 54 مكافؽ  ماما
 0.417 41.7 43 مكافؽ 
 0.048 4.9 5 محايد 

 0.009 1 1 غير مكافؽ 
 0 0 0 غير مكافؽ اطالقا

 أثر التنهية الههنية اإللكترونية عمى عهمية التعمم لدى الطالبات في ضوء آراء الهعمهات( 4جدول )
أرر ال عمية المهعية اإلل  ركعية ملى  ب حليؿ اس جابات المعلمات  4ي ضح مف جدكؿ س

لدل الطالبات ف  ضكء يراء المعلمات فيما ي علؽ ببعد   ابة ك راد ادارة المدرسة  مملية ال علـ
 اعت ال حسف ف  أداء ال علـ لدل الطالبات  بعا ل كافر بعكد ال عمية المهعية لدل المعسكبات 

كب اكص بعد  كجيه  علـ الطالبات ل حقيؽ الع ااج  0.436 حساب % كم كسط  43.7لعسبة ا
أما بعد اس  داـ  0.514 حساب % كم كسط 51.5لعسبة  اعت االمرجكة مف ممليات ال قكيـ 

لعسبة  اعت ابش ؿ يسهـ ف  دمـ العملية ال عليمية  الذا  مهارات البحث كاالس قااء كال علـ 
بعد مسامدة الطالبات ملى اس رمار كقت كفيما ي علؽ ب 0.495 حساب % كم كسط 49.5

كأ يرا بعد م ابعة اعع اس  0.864 حساب % كم كسط  86.4لعسبة  اعت االمدرسة ف  ال علـ 
 حساب % كم كسط  52.4لعسبة  اعت اعكا ج ال علـ ملى سلك يات الطالبات كمهارا هـ 

بير كيرجة ذلؾ الى لدل الطالبات بش ؿ   ك  ضح مف الع ااج مدل دمـ مملية ال علـ 0.524
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مكا بة المس جدات بسبب  فعيؿ ال عمية المهعية االل  ركعية ف  مجاؿ عظريات ال عليـ كال علـ 
 .كالعمؿ مل   طبيقها ل حقيؽ الفعالية المعشكدة
ها هعوقات تطبيق التنهية الههنية والهتهثل في: لإلجابة عمى سؤال هشكمة الدراسة الرابع 

 هعمهات هدارس الطائف بالههمكة العربية السعودية؟ اإللكترونية في ضوء آراء
معاار  مجمكمة مرلت ف  سرد  كال   قامت الباحرة ب حليؿ اس جابات المعلمات

اكضحت ابرز معكقات  طبيؽ ال عمية المهعية اإلل  ركعية ف  ضكء يرااهف ك مرلت ف  ضركرة 
عشاء مكقة  اص بال عمية المهعية اإلل  ركعية للمعل ميف ملى اإلع رعت، بحيث ي سـ  اميـ كا 

 .بالكضكح كسهكلة االس  داـ دكف  عقيدات، كي كافر فيه معار ال كجيه كاإلرشاد للمس  دـ
 ك ذلؾ دمت المعلمات الى  سهيؿ إجراءات ال سجيؿ ف  برامج ال عمية المهعية االل  ركعية

كاهمية  زكيد  .جيهاتمة  كافر الضماعات الالزمة كاإلرشادات كال ك  ،للراغبيف ف  االل حاؽ
بمهارات اس  داـ ال  عكلكجيا ف  ال عمية المهعية بش ؿ فعاؿ يسهؿ ال عامؿ  الراغبات ف  ال دريب

الجيد مة المش الت الفعية ال   قد  ظهر أرعاء  لق  الدكرات ال دريبة ف  المجاالت الم عكمة 
للمكاد ال دريبية كال ر يز ملى بال عمية المهعية اإلل  ركعية كا يرا ضركرة ال حديث المس مر 

ال برات العملية للم دربيف أ رر مف ال ر يز ملى المعلكمات العظرية، ك شجية الم دربيف ملى 
 .االس  شاؼ كال طبيؽ كاالس مرار ف  ال دريب ك ضميف أعشطة  دريبية  فاملية م عكمة

 :هقترحات الدراسة
مف المق رحات  سهـ ف  طرح رؤية  ف  ضكء ع ااج الدراسة  كالت الباحرة إلى مجمكمة

 ربكية ك سعى مف  اللها الى  حقيؽ ال عمية المهعية اإلل  ركعية للقااميف ملى ال دريس كال علـ 
 :بش ؿ فعاؿ كمرض ها  ما يلى

الجهات ال دريبية بكزارة ال عليـ ب كفير بياة  عليمية ك دريبية  فاملية  ع مد  ضركرة اه ماـ .1
 جذب اه ماـ المعلميف ل كظيؼ  قعية المعلكمات ف   قم الر ملى معطيات العار 

ال دريب نف ذلؾ سيسهـ ف  زيادة  فاءة كفعالية عظـ ال دريب ف  عشر الكم  
 .المعلكما  

 حديد االجراءات الالزمة ل طبيؽ ال عمية المهعية اإلل  ركعية ك ذلؾ ال طط الالزمة  .2
 .ك قدير االح ياجات الحالية كالمس قبلية.
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ال عمية المهعية  ء شب ة دا لية لل عمية المهعية اإلل  ركعية  ربط مكاقة كاما فإعشا .3
اإلل  ركعية بكازرة ال ربية كال عليـ كبالمدارس كبالحاسبات الش اية للمعلميف كبجمية 

 .المكاقة ال دريبية ال ابعة
كملى ضكء هذه المق رحات يم ف ا  اذ اإلجراءات الالزمة لل حكؿ ال دريج  مف ال عمية 

يم ف  عفيذ  الرقم المهعية ال قليدية إلى ال عمية المهعية اإلل  ركعية ف  ضكء معطيات العار 
ذلؾ مف  الؿ ف رة اع قالية ي ـ فيها ام ماد ال عمية المهعية بش ؿ مدمج يجمة بيف االساليب 

 قليدية كاإلل  ركعية  مهيدا لالع قاؿ بش ؿ  لى الى ال عمية المهعية اإلل  ركعية.ال 
 الهصادر والهراجع 

 :الهراجع العربية
مرحلة  لمعلم مدل فاملية برامج ال عمية المهعية المكجهة   2014سليمة بعت  ميس س ،البدرل

 ، لية العلـك كا داب ،رسالة ماجس ير غير معشكرة ،بسلطعة مماف انساس ال عليـ ما بعد 
 .سلطعة مماف ،جامعة عزكل

المعاهد االزهرية ف  ضكء  لمعلم ال عمية المهعية   2017محمد ابراهيـ مبده س ،السيد
 2017ابريؿ  ،الراع الجزء  ،الراع العدد  ،مجلة العلـك ال ربكية ،االح ياجات الحديرة

مس كل ال عمية المهعية لدل امضاء الهياة ال دريسية ف    2010س حال محمكد  يسير ،الش يشر
 لية الدراسات  ،رسالة ماجس ير غير معشكرة ،جامعة العجاح الكطعية مف كجهة عظرهـ

 عابلس فلسطيف  ،جامعة العجاح الكطعية ،العليا
 م  ب ال ربية العرب  لدكؿ ال ليج. ،  ال عمية المهعية، الرياض2003مبد العزيز محمد س ،الحر
ال دريس الماغر ال  كيف كال عمية المهعية   2009محمد جهاد س ،محمد كجمؿ ،الدريج

  .الجامع دار ال  اب  ،للمعلميف
 . ال دريب المهع  ف  السكداف ما بيف اإلهماؿ. الرا كبة 2013ادـ، محمد حسيف مكسى س

 .جمهكرية السكداف ،للعشر كال كزية
 الشماسية. ،1ط ،ال دريب ال ربكم . 2008االح بف أحمد س ،الطريق 

، أحمد، س أدكار حديرة لمعلـ المس قبؿ ف  ضكء المدرسة اإلل  ركعية، اللقاء السعكم . 2000أ ـر
السعكدية للعلـك ال ربكية العفسية،  لية ال ربية، جامعة الملؾ سعكد،  الرالث مشر، الجمعية.

 .الرياض
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إمداد المعلـ ف  ضكء ال غيرات العالمية المعاارة:  . 2010محمد، كي ركف، سالحرامشة، 
 علم  الراع : دكر المعلـ العرب .المؤ مر ال

دار سحاب  ،اال جاهات المعاارة ف  ال عمية المس دامة  2017سياسر  ضير  ،الحميداكل
 .القاهرة جمهكرية مار العربية ،للعشر كال كزية

 .http://kenanaonline.com .ال دريب اإلل  ركع   0102س أحمد السيد ال ردم،
المرشد البسيط للمعلـ ف  ال عامؿ مة الطالب ف  الظركؼ  . 2001 كرم، باربيت، كي ركف س

 .الاعبة، المر ز الفلسطيع  لإلرشاد
ة ال ف ير االب  ارم لدل طلبة المرحلة . دكر المعلـ ف   عمي 2009العازم ، مبد اهلل، كي ركفس

المؤ مر العلم  الراع : دكر المعلـ العرب  ف  مار ال دفؽ  الراعكية ف  دكلة ال كيت،
 .أبريؿ 3_7المعرف ،  لية العلـك ال ربكية، جامعة جرش انهلية 

ال عمية المهعية لعضك هياة ال دريس ف   ليات ال ربية   2012ممير بف سفر ممير س ،الغامدل
الم ماد  عليـ المعلميف  انمري   الكطع بالجامعات السعكدية ف  ضكء معايير المجلس 

NCATE جامعة أـ القرل ، لية ال ربية ،رسالة د  كراه غير معشكرة ، اكر مق رح، 
 .الممل ة العربية السعكدية

مجلة  ،انمف الف رم مفهكمه كأهمي ه كم طلبات  حقيقه  2009س هللمبد الحفيظ مبد ا ،المال  
 .اغسطس ،43العدد  ، لية الملؾ فهد انمعية ،البحكث انمعية

 :الاراع ف  الفضاء السيبراع  :ركرة مار ك  عكلكجيا المعلكمات  2013مبد اهلل س بسيكع ،
 .القاهرة: الهياة العامة لقاكر الرقافة ،مف فايسبكؾ إلى ميداف ال حرير

 ال دريس ال عمية المهعية مبر االع رعت اداة ل طكير االداء   2007هشاـ بر ات بشر س ،حسيف
  www.kotobarabia.comللمعلـ م اح ملى 

 – عمية المهعية للمعلميف ال  2009سسالمة مبد العظيـ  ،بيكمى محمد ك حسيف ،ضحاكل
  .القاهرة جمهكرية مار العربية ،العرب دار الف ر  ،مد ؿ جديد عحك ااالح ال عليـ

دار  ،  ال عمية المهعية للمعلميف ف  ضكء اال جاهات العالمية2010رشيدة السيد احمد س ،طاهر
 .االس عدرية ،الجامعة الجديدة

مراحؿ ك طكات  اميـ ك عفيذ ال دريب اإلل  ركع  ملى شب ة   2011سالسعيد ،مبد الرازؽ
م اح ملى  .االع رعت، مجلة ال عليـ االل  ركع ، العدد السابة

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224  

http://kenanaonline.com/
http://www.kotobarabia.com/
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=224
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كدكره ف   حقيؽ ال عمية  اإلل  ركع   ال دريب 2012احمد س ،أحمد حسيف ك زارع ،المعطىمبد 
 ،ال ربكية لألبحاثالمجلة الدكلية  ،دراسة  قكيمية ،المهعية لمعلـ الدراسات االج مامية

 .31العدد  ،جامعة االمارات العربية الم حدة
ركرة رقافية، سلسلة مالـ المعرفة،  ،الركرة الرقمية  2018سريم   رجمة: سعيد بلمب كت  ،ريفيؿ

 كالفعكف كا داب، ال كيت، يكليك.للرقافة  الكطع ، المجلس 462العدد 
 .دار الف ر العرب ، مماف ،   اااص المعلـ العارم كأدكاره2002س مل  ،راشد
هراف لعشر مماف دار ز  ،القياس كال قكيـ ف  ال ربية كال عليـ  2005سهادم مشعاف  ربية،

 .زيةكال ك 
المدا ؿ  - ال عمية المهعية للمعلميف اال جاهات المعاارة  2010محمد مبد ال الؼ س ،مدبكلى

 .االمارات العربية الم حدة ،الجامع دار ال  اب  ،كاالس را يجيات
 لمعلم   ال عمية المهعية 2016محمد لطفى س ،ميسكف عار ك جاد ،ملى أحمد كالفرا ،مد كر

العدد الرابة الجزء  ،مجلة العلـك ال ربكية ،عربية بالمرحلة االب دااية ف  فلسطيفاللغة ال
 .341الى  311ص  ا  كبر ،الرالث

كم طلبا ه  مد ؿ لل عمية المهعية  اإلل  ركع فلسفة ال دريب  . 2011مماد امكاايؿ س ،كهبه
مجلة  لية ال ربية جامعة  ،دراسة  حليلة ميداعية :العاـ الراعكمال عليـ  لمعلم المس دامة 

 .العدد االكؿ الجزء االكؿ يعاير ،27المجلد  ،أسيكط
دار المعرفة  ،  ا جاهات معاارة ؼ ال عمية المهعية للمعلـ2015س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .الجامعية
كرقة ممؿ  ،الرقم ك حديات العار  اإلل  ركع ال دريب  ، 2006هعاء مبد الرحيـ س ،يماعى

 –ال دريب للعمؿ ف  مج مة المعرفة كدكره ف  ال عمية  :مقدمه لمل قى ال دريب كال عمية
 لإلدارة.الجمعية السعكدية  ،مايك الرياض 3الى  1الطمكح كال حديات ف  الف رة مف 
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