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 :لخصامل

السعودية   العربية  اململكة  رؤية  من   
ً
والتي  2030انطالقا على  م،  املهأكدت  و التنمية  للمعلمين،  املستدامة  دور نية  في    عمادة   من  العلمي  البحث 

هدف الوطنية،  الرؤية  تحقيق  آليات  بدراسة  تبوك  للمعلمين،    الدراسة  تجامعة  املستدامة  املهنية  التنمية  واقع  التلتقييم  لبدائل  تصور  نمية وضع 

ها في بناء  ، وتوظيفبدائلتلك ال ، لتحديد م2030الرؤية الوطنية ، وأهداف األدبيات آليات مجتمع صناعة املعرفة. وتم تحليلتوظيف  من ، ينطلقاملهنية

التنمية املهنية ملعلمين في  ا احتياجات  علمين نحوها، و ومعوقاتها، بدائل التنمية املهنية واتجاهات امل  واقع التنمية املهنية( مفردة في )40)  تضمناستبيان  

على املنهج الوصفي واعتمدت الدراسة    (.0.893بلغ معامل ألفاكرونباخ)وتم حساب صدق وثبات األداة، و   (.م2030املستدامة في ضوء الرؤية الوطنية  

في منطقة تبوكل( من مع97)من  العينة    وتكونتالتحليلي،   العام  التعليم  احتياجات نتائج  الوبينت  ،  مي  تلبية  املهنية في  التنمية  ضعف مستوى برامج 

 التنمية املهنية متمقترح لبدائل  تصور  قدمت الدراسة. و ، مع دراسة االحتياجات التدريبيةم2030الوطنية  املعلمين وفق الرؤية
ً
: األسس والبدائل، ضمنا

 ، واملحتويات واآلليات، واستراتيجيات التقويم واملتابعة مع تحكيمه ووضعه في صورة قابل للتطبيق. واألهداف

 ؛ معلمين.م2030الرؤية الوطنية  ؛التنمية املهنيةالكلمات املفتاحية: 

   :قدمةامل

 
 
للمعلمين  ت املهنية  التنمية  في عد  املستحدثات  على  للمعلم  املستمر  االطالع  ضرورة  من  تنطلق  الخدمة،  أثناء  التدريس ي  األداء  لتطوير   

ً
مدخال

والتع  التدريس،  املناهج وطرق  مجاالت  في  التغيرات  استحداث  الضرورية عند  بالخبرات  املعلم  واملهنية، مع ضمان صقل  األكاديمية  رف على املجاالت 

 ريس املعاصرة في مادة تخصصه.أساليب واستراتيجيات التد

إلي ضرورة التحديد الدقيق لفلسفة ومعايير التنمية املهنية املستدامة، وأهدافها ورسالتها وبرامجها وآلياتها، مع   (2005)  دراسة الجمال  وأشارت

عصر في دراسة االحتياجات التدريبية وتنفيذ برامج توعية املعلمين بها، وتبني معايير الجودة الشاملة في عمليات التنمية املهنية، وتوظيف تكنولوجيا ال

التعليمية القيادات  ومشاركة  املدارس،  داخل  املهنية  التنمية  ثقافة  نشر  مع  الدولية،  الخبرات  من  واإلفادة  املستدامة،  املهنية  في    التنمية  واملدرسية 

 تصميم آليات وبرامج التنمية املهنية. 

 
 
معلم عملية مستمرة طيلة الحياة الوظيفية، منتظمة وهادفة ومتواصلة، ومرتبطة بتطوير أدائه وعمله وترقية  عد التنمية املهنية املستدامة للوت

التفكير مهارات  تنمية  وتركز على  بكونها عملية منظمة، وشاملة،  للمعلم،  املهنية  التنمية  وتتسم عملية  وتحسين ممارساته وسلوكه،  العلمي،    مهامه، 

تمثل صورة من صور التعلم املستمر بتطبيق مبدأ التناوب بين التعليم والعمل، وتقوم علي فكرة تطبيق ما يتعلمه املعلم في  وإجراء البحث والتجريب، و 

 (: 33: 2010تأدية مهام جديدة، ومن بين أهدافها ما يلي ) الحداد، 

 تحديث أداء املعلمين بتجريب أساليب تعليم وتدريس متطورة.  •

 ساليب واستراتيجيات تدريس معاصرة وفعالة. تشجيع املعلمين على تنفيذ أ  •

• .
ً
 وأكاديميا

ً
 صقل مهارات املعلمين تربويا

 مساعدة املعلمين من استيعاب املزيد حول خصائص الطلبة.  •
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 تشجيع املعلمين على اتخاذ مواقف ناقدة ملمارستهم التدريسية بما يمكن من تطويرها.  •

 طلبة.تزويد املعلمين بأساليب معاصرة في تقويم أداء ال •

 توسيع عملية تبادل الخبرات التعليمية بين املعلمين واملؤسسات التعليمية.  •

 تنمية االتجاهات اإليجابية لدى املعلمين نحو العمل والعالقات اإلنسانية.  •

 صقل مهارات املعلمين في استخدام التقنيات التكنولوجية املعاصرة وتوظيفها في التدريس.  •

( أن التنمية املهنية املستدامة بمثابة عملية منظمة ومدروسة لبناء مهارات أكاديمية وتربوية وإدارية وشخصية لدى 2015 )قدومي دراسةوأشارت 

واملس املهام  في  فعال  أداء  تحقيق  بغية  التنمية ؤ املعلم،  منها:  املسارات،  من  العديد  تتضمن  شاملة  عملية  املستدامة  املهنية  التنمية  وتعد  وليات، 

ربوي خاصة  ، والتنمية التجديدية، والتنمية التفاعلية، والتنمية الذاتية، وتعد التنمية املهنية ضرورة ملحة كل املعلمين، والعاملين بالحقل التالتدريجية 

املعرفة، هذا املجتمع الذي يقوم عل التنمية املهنية    إنتاج ونشر وتوظيف املعرفة بهدف االرتقاء باملجتمع، وتتنوع بدائل وآليات  ىفي ظل مصلح مجتمع 

و االجتم  منها: الواحد،  التخصص  وفق  املدرسية  بين  اعات  الصفية  و الزيارات  بيناملعلمين،  و   الزيارات  للمدرسة ككل،  أو  للتخصصات  مالحظة  املدرس 

لتدريب والتنمية أساليب ا قصودة، و ساليب التدريب والبرامج املأ املعلمين من قبل املشرف التربوي، و  مالحظةمن قبل زيارات اإلدارة املدرسية، و  املعلمين

 االطالع الحر في مجال التخصص أو املجاالت التربوية.نترنت في التنمية الذاتية، و اإل ظيف تو املهنية الذاتية، و 

آليات   من  سبق  ما  مع  املستدامة  2009  )املنشاوي دراسة  واتفقت  املهنية  بالتنمية  املرتبطة  والبدائل  اآلليات  من  مجموعة  حدد  حيث  منها:  (، 

وحلقا التنموية،  والدورات  والداخلية،  الخارجية  والبعثات  التربوي،  واإلشراف  الذاتي،  والتعلم  بعد،  عن  والتعلم  الخدمة،  أثناء  النقاش، التدريب  ت 

ألدوات والصيغ الرقمي واملؤهالت األكاديمية، وبرامج الشراكة بين الجامعات واإلدارات التعليمية، وبحوث الفعل، ويضاف إلي ذلك ما يرتبط بتوظيف ا 

 في التطوير والتنمية الذاتية. 

( مجموعة من املسارات املهنية في حياة املعلم الوظيفية ترتبط بمجموعة من االحتياجات 41-40: 2015وحددت دراسة كل من ) عبدالغني، وطه، 

 يجب مراعاتها عند تصميم برامج التنمية املهنية، وتتمثل هذه املسارات في:  

 املسار األول يرتبط بمرحلة ما قبل العمل، وهي مرحلة اإلعداد والتدريب للحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم.  •

ي تم تعلمها  املسار الثاني يرتبط بمرحلة االستهاللية أو بداية العمل، وفيها ينشغل املعلمون بتطبيق النظريات التربوية، واملجاالت التطبيقية الت •

 النظرية والتطبيق.لسد الفجوة بين 

ا  • لحماسة  املسار الثالث يرتبط بتعزيز الكفاءة وفيها يسعى املعلم إلي تحسين مهاراته في املجال التخصص ي واملنهي، ويتسم فيها بدرجة عالية من 

 والقابلية للتعليم والتعلم. 

وا املسار   • الوظيفي  باالستقرار  املعلمون  يتسم  وفيها  والكفاءة،  بالخبرة  يرتبط  والتعلم،  الرابع  التعليم  نحو  الحماسة  درجة  فيها  وتقل  ملعرفي، 

 وتتطلب تحفيز من املدرسة لالستمرارية في املشاركة في برامج التنمية املهنية. 

ع • االطالع  عن  وعزوفه  البرامج،  في  املعلم  مشاركة  فيها  تندر  حيث  املهنة،  في  واالستقرار  الخبرة  في  الثبات  بمرحلة  يرتبط  الخامس  لى املسار 

 ستحدثات في مجال تخصصه. امل

نهاء التزاماته التدريسية والتعليمية، وتقل فيها درجة حماسته نحو املهنة، إ املسار السادس يرتبط بإنهاء املهنة والتقاعد، وفيها يسعى املعلم إلي   •

 وقبوله للبرامج الجديدة. 

التنمي  أهمية  الراهن، وحول  الوقت   في 
ً
 حيويا

ً
املهنية مطلبا التنمية  للمعلمين فقد أشارت دراسات كل من   وتعد  املستدامة  املهنية   Burnett)ة 

,2011., Leader, 2003.)    النظام التغيرات داخل  في  املعلوماتية، والسرعة  املعرفي والثورة  االنفجار  املستدامة خاصة في عصر  املهنية  التنمية  أهمية 

أهمية برامج التنمية املهنية املتمركزة على املدرسة، كما أشارت دراسة   ىإل  (Papastamatis, et.al, 2009)التعليمي وبرامجه التعليمية،  وأشارت دراسة  

(Golob, 2012)  وأكدت    ىإل للمعلمين،  املستدامة  املهنية  التنمية  برامج  ومعالجات  ومحتوى  بدائل  في  الرقمية  واألدوات  لولوجي  التكنو  البعد  أهمية 

  ىعل  (Dobos, 2015)كما أكدت دراسة    نترنت في تصميم برامج التنمية املهنية للمعلمين،اإل أهمية شبكة    (Pusmaz, Ozdemir, 2012)دراسة كل من  

املرتبطة   التدريبية  البرامج  على  االقتصار  وعدم  التعليمي،  املوقف  داخل  املتغيرات  من  العديد  على  املهنية  التنمية  برامج  تركيز  باستراتيجيات  أهمية 

املستدامة    ىالتدريس، فعل املهنية  التنمية  الكيفية في مجاالت  الدراسات  نتائج  أن  الدراسة  املثال تشير  التنمية سبيل  تؤكد على ضرورة تكثيف برامج 

املجال، في هذا  املعلم  أداء  وتطوير  املدرسة،  وداخل  الصف  داخل  التعليمية  البيئة  متغيرات  دراسة    املهنية على  أكدت  على    (Ninlawan, 2015)كما 

، والطلبة  التعليمية خاصة ما يرتبط بصعوبات التعلم   ضرورة مراعاة تنويع برامج التنمية املهنية املستدامة بما يمكن من مواجهة العديد من املشكالت  

 ذوي االحتياجات الخاصة.
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دراسة   )  ىإل  (Elshof, 2005: 173)ولقد هدفت  للمعلمين45تحليل  املستدامة  املهنية  التنمية  مجال  في  دراسة  إل  ،(  نتائجها  توصلت  أن   ىولقد 

ى العلمي، حيث  معظم املعلمين يعزفون عن املشاركة في البرامج التدريبية بسبب العديد من العوامل أهمها في األولوية: الوقت املتاح للتدريب، واملحتو 

مي، أو على مستوى املعالجات املشاركة في برامج التنمية املهنية ذات الصبغة الرقمية أو التكنولوجية سواء على مستوى املحتوى العل  ىيميل املعلمون إل

 ضرورة التركيز على بدائل التنمية املهنية الذاتية للمعلمين، مع تقديم مقومات هذه البدائل وتوفيرها داخل املدرسة.  ىالتدريبية، باإلضافة إل 

مين، إال أنها تواجه العديد من التحديات  الرغم من الجهود املبذولة في مجاالت التنمية املهنية للمعل  ىإنه عل  ى( إل2011  )الشهرانيوأكدت دراسة  

علمين ذات صعوبة ألسباب كثيرة منها: كبر مجتمع املعلمين، والنمو املستمر لهذا املجتمع في جميع املراحل التعليمية، مما يجعل عملية استيعاب كافة امل

املدارس خروج املعلمين لدورات تدريبية أو غيرها أثناء فترة الدراسة، معارضة مديري    ىكبيرة خاصة في ظل برامج التنمية املهنية التقليدية، باإلضافة إل

تصور مقترح للمركز الوطني للتنمية املهنية للمعلمين باململكة   ىمع تعدد الجهات املسئولة عن التدريب كأحد آليات التنمية املهنية، وأشارت الدراسة إل 

دة للتنمية املهنية للمعلمين، وبناء منظومة مهنية متكاملة، مع توفير فرص الترقي املنهي، وإثارة  العربية السعودية، ومن بين أهدافه إيجاد منظومة موح

اإليج االتجاهات  التربوية والتخصصية، وبناء  االبتكارات واالختراعات  املعلمين على  املنهي، وتحفيز  األداء  املعلمين نحو تطوير  الوالء دافعية  ابية وتنمية 

 أهيل املعلم الجديد وإكسابه متطلبات التعليم والتعلم، والتعريف ببيئة التعليم والتعلم وأنظمته. نحو مهنة التعليم، وت

العديد من العوامل منها: ضعف  ىقصور برامج التدريب كأحد آليات التنمية املهنية للمعلمين، ويعزو ذلك إل ى( إل 2011 )الحربي كما أشارت دراسة

ار  املعاصرة، وعدم  والتحديات  للتغيرات  وندرة مواكبتها  املهنية،  التنمية  في  الشاملة  الجودة  بتطبيق مفاهيم  التدريبية  البرامج  لحاجات  اهتمام  تباطها 

اقض محتوى بعض البرامج التدريبية، وعشوائية تقييم البرامج التدريبية من حيث صالحيتها وفعاليتها التدريبية دون تخطيط جاد،  املعلمين، قصور وتن

بع  ين، وغلبة الطاوضعف العالقة بين الهيئات املنوط بها برامج التدريب والتنمية املهنية للمعلمين، وغلبة الطابع التقليدي علي البرامج املقدمة للمعلم

للمعلمين،   البرامج  هذه  فيه  تقدم  التي  الوقت  مناسبة  وعدم  البرامج،  هذه  محتوى  على  بين أ و النظري  التنسيق  ضرورة  إلي  الدراسة  توصيات  شارت 

ا  والثقة  أسس علمية،  وفق  التخطيط  يتطلب  والتي  املهنية،  التنمية  واستراتيجيات  آليات  أحد  التدريب  واعتبار  املعنية،  والجهات  في املؤسسات  لتامة 

 -تعلم) معرفيقدرات املعلم وإمكاناته، مع ضرورة تحفيز املعلمين، وتقويم أدائهم، مع دراسة احتياجات املعلمين بصورة صادقة، مع الربط بين جوانب ال

ا   -وجداني في  املعلمين  احتياجات  مراعاة  مع  املعاصرة،  العاملية  باملتغيرات  االرتباط  مع  البرامج،  محتوى  داخل  واإلدارية،  مهاري(  األكاديمية،  لجوانب 

 واالرتباط بمهارات اتخاذ القرار، وحل املشكالت، والقيادة والعمل الجماعي، مع ارتباط برامج التنمية املهنية بنتائج البحوث العلمية. 

أشارت   إل2011)محمددراسة  كما  لتدريب  ى(  املقدمة  البرامج  ونمطية  التدريب،  على  املهنية  التنمية  برامج  على    قصور  تركيزها  وعدم  املعلمين، 

يرة من املعلمين  الجوانب التطبيقية وتقنيات التعليم، وعجزها عن تزويد املعلمين بمهارات التنمية املهنية الذاتية، والتعلم املستمر، مع عزوف نسبة كب

لمعلمين بسبب قلة اإلمكانات املادية، وعدم وجود الخبرات عن املشاركة في هذه البرامج لشعورهم بعد فعاليتها، وغياب دور املدرسة في التنمية املهنية ل

ومرتبطة   يوجد شروط واضحة  ال  التدريب، حيث  بخالف  املهنية  التنمية  آليات  تختفي  كما  املدارس،  داخل  املهنية  التنمية  برامج  في  بالتنمية الكافية 

ط عملية الترقي بمعايير معاصرة ترتبط بضرورة التنمية املهنية الذاتية للمعلمين املهنية فيما يخص صالحية مزاولة املهنة واالستمرارية فيها، كما ال ترتب

 على الدرجة املراد الترقي عليها. 

دراسة   املهنية   (Kim, et.al, 2014)وحددت  التنمية  برامج  تقديم  أهمها: وقت  املهنية  التنمية  برامج  تواجه  والتحديات  املشكالت  مجموعة من 

الزمن املخصص لتلك البرامج، إن وقت تقديم البرامج قد يكون   ىاملستدامة للمعلمين، ومدى مشاركة املعلمين في تحديد الوقت املناسب، باإلضافة إل

 ملشاركة املعلمين،  
ً
سبيل املثال بعض اآلليات واالستراتيجيات قد تتطلب وجود    ىكما أن الوقت قد يرتبط بآلية التنمية املهنية املستخدمة، فعل محفزا

تواجه   التي  األهمية  ذات  املشكالت  ومن  الصفية،  التأمالت  األقران،  تدريس  متابعة  نموذجي،  درس  تخطيط  املالحظة،  منها:  باملدرسة  برامج  املعلم 

ا  إمكانية تطبيق املواد التدريبية/ محتوى برامج التنمية املهنية، فاملعلم قد يفقد دافعيته في حالة شعوره بعدم وجود جوانب تطبيقية ملالتدريب مدى  

عائ تكون  وقد  واالستفادة،  للمشاركة   
ً
محفزا التدريبية  البرامج  تلقي  أثناء  باملعلم  املحيطة  البيئة  تعد  كما  ومبادئ،  نظريات  من    يتعلمه 

ً
املعلم  قا بين 

املشكالت التي تم مالحظتها من خالل دراسات تقييم برامج التنمية التزام املعلمين باملشاركة الهادفة، وأوصت الدراسة من   والجوانب التطبيقية، ومن 

 البدائل الضرورية لتطوير برامج التنمية املهنية تبنى مفهوم التنمية املهنية املستدامة املتمركزة على املدرسة. 

 إل 2015)بن خروربوضياف و  شارت دراسة كل منأ و 
ً
االستمرارية في التعليم   ى( أن التنمية املهنية املستدامة من املفاهيم املعاصرة التي تولي اهتماما

املشكالت والجوانب اإلدارية، وأشارت الدراسة إلي قصور برامج التنمية املهنية، حيث يالحظ أنه غلبة الطابع النظري، والتركيز على    والتعلم والتدريب،

التنمية   آليات  من  العديد  غياب  لوحظ  كما  املهنية،  لالحتياجات  دراستها  وعدم  الترقية،  حاالت  في  خاصة  الوظيفية  باملهام  ارتباطها  املهنية وعدم 

 أثناء سير العملية التعليمية.  املستدامة، وقصورها في معظم األعيان علي البرامج التدريبية، على الرغم من صعوبة املشاركة فيها خاصة 

املبذولة   الكبيرة  الجهود  الرغم من  أنه على  للمدارس بمنطقة تبوك،  امليدانية  الزيارات  اتضح من خالل  املهنية، فقد  التنمية  في هذا وحول واقع 

 ا يلي:املجال وجود العديد من التحديات أمام برامج التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، يمكن تلخيصها فيم
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اصة ما  التركيز على التدريب كأحد أساليب وآليات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، والقصور في توظيف العديد من آليات التنمية املهنية خ •

وتحديد االحتياجات املهنية يتمركز حول القدرة املؤسسية للمدرسة منها: الزيارات الصفية ملدراء املدارس واملشرفين التربويين وأهميتها في دراسة 

التن آليات  الخبرات، وندرة توظيف  تبادل  املعلمين بغية  بين  الصفية  الزيارات  القصور في تفعيل  للمعلمين بصورة واقعية، مع  مية  واألكاديمية 

إل باإلضافة  الذاتية،  وكتاب  ىاملهنية  والتعليم،  التدريس  لعمليات  الطلبة  تقييم  لنتائج  املعلمين  توظيف  الدرس،  ندرة  الصفية عن  املالحظات  ة 

 والتدريس التأملي، وتطبيق البحوث اإلجرائية ) بحوث الفعل(.

املمارس • املدرس، وجلسات نقاش يمكن االستفادة منها في تطوير  بناء دورات داخل  املبتعثين للخارج، في  املعلمين  ات  القصور في االستفادة من 

 التدريس للمعلمين داخل التخصص الواحد. 

عض املعلمين الستخدام خطط التدريس )التحضير( الجاهز يقلل من فرص التنمية املهنية املستدامة للمعلمين عن طريق املرور بخبرات  ميل ب •

املفاهيم واملهارات والتعميمات، وتوصيف   بين  الرئيسة، والتمييز  للمفاهيم واألفكار  األهداف، ورسم خريطة  الدرس، وصياغة  تحليل محتوى 

 م والتعلم وعمليات العلم خاصة في محتوى املناهج املطورة.عمليات التعلي 

التعليمية  • اإلدارات  بين  التواصل  يجب  حيث  املقدمة،  البرامج  خالل  التربوي  وامليدان  العلمية  بأقسامها  الكليات  بين  التكامل  في  القصور 

التر  البرامج  وتصميم  وتوصيفها  بدقة،  املعلمين  احتياجات  لدراسة  العلمية  تلك  واألقسام  وفق  املختلفة  املسارات  في  واألكاديمية  بوية 

 االحتياجات. 

يرتبط  • فيما  املعلمين  بعض  لدى  الدافعية  فقدان  مع  البرامج،  تلك  عن  املعلمين  عزوف  عوامل  بين  من  يكون  عادة  التدريبية  البرامج  توقيت 

 بمحتوى البرامج التدريبية. 

لعمل، وحتى في حالة املشاركة اتضح ندرة وجود خطة لالستفادة من املعلمين املشاركين في ندرة مشاركة املعلمين في املؤتمرات والندوات وورش ا  •

 تلك اآلليات في تطوير أداء املعلمين، وتطوير األداء املدرس ي بصفة عامة.

ملرحلة جديدة في تاريخ اململكة  م للملكة العربية السعودية تمثل خريطة طريق  2030( أن الرؤية الوطنية  2016)العيس ىيشير    الجانب اآلخر  ىوعل

التعلي مخرجات  بين  الفجوة  وسد  االقتصادي،  التقدم  عجلة  في  يسهم  تعليم  يضمن  بالتعليم  ارتقاء  أكثر   
ً
برنامجا وتتضمن  السعودية،  م،  العربية 

 لدور األسرة ومشاركتها في العملية التعليمية، ولذا يجب التنسيق ب
ً
ين الجامعات السعودية واإلدارات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، كما يعد تطويرا

 للعمل علي تحقيق رغبة القيادة الرشيدة في التنمية املستدامة. 

( السعودية  العربية  باململكة  التعليم  الوطنية    ىم(، عل2016وقد عملت وزارة  بالرؤية  م من خالل تقديمها في صورة مجموعة من 2030التوعية 

تمثل تعليمية  مستويات  وفق  واملرحلة القيم  االبتدائية،  للمرحلة  العليا  الصفوف  ومستوى  االبتدائية،  املرحلة  من  األولية  الصفوف  مستوى  في:  ت 

امل داخل  بها  الطلبة  وتوعية  اململكة  برؤية  املرتبطة  التعليمية  الوحدة  تدريس  في  املعلم  دليل  تضمنت  كما  الثانوية،  واملرحلة  مع املتوسطة،  دارس، 

 والطلبة في تحقيق تلك الرؤية بغية تعزيز القيم الوطنية في نفوس الطلبة. استشراف دور املعلمين 

 من ضرورة تفعيل أدوار املشاركين في العملية التعليمية بصفة عامة واملعلمين على وجه الخصوص للقيام بمهام و 
ً
بصورة فاعلة، وكفاءة   انطالقا

الدراسة   هدفت  إلىالحاليعالية،  املهن  ة  التنمية  آليات  بدائل  تطوير  وتوظيف  وتوصيف  تحديد  خالل  من  املستدامة،  وفق   ى خر أ ية  املهنية  للتنمية 

الوطنية   للرؤية  االستراتيجية  في 2030األهداف  املهنية  التنمية  برامج  تقييم  ونتائج  للمعلمين،  امليداني  الواقع  دراسة  ونتائج  الدولية،  والتجارب  م، 

 ملهنية للمعلمين. امليدان، مع تصميم تصور مقترح لبدائل التنمية ا 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

وجود العديد من أوجه القصور في برامج التنمية املهنية في الواقع الحالي،    (Sobkin, & Adamchuk, 2015)  سوبكين وأدميك  بينت نتائج دراسة

العصر   املتوقعة،  الرقمي،حيث ال تتفق مع متطلبات  املعلمين  مهام وممارسات  التغيرات في  مع  تتماش ي  نتائج دراسة كل من خان وخان    وال  وأوضحت 

(Khan & Khan, 2017)  ،وبينت   على أهمية تطوير آليات التنمية املهنية للمعلمين في ضوء االحتياجات املستقبلية القائمة على تحيل النظم التعليمية

احتياجاتهم، ووفق   (Gage., Grasley., & MacSuga, 2018)  جاي وراسلي وماك سوج  نتائج دراسة للمعلمين وفق  املهنية  التنمية  أهمية تطوير برامج 

 التعليم والتعلم واإلدارة الصفية. التي تواجههم في أنشطة  املشكالت

تطوير نظم اإلعداد   بضرورة   الدراسةداء املعلم، وأوصت  ( وجود بعض أوجه القصور في جودة أ 2019والغامدي )ملنصور  ا   بينت نتائج دراسةكما  

( بضرورة االنطالق من الرؤية  2018كما أوصت العديد من الدراسات منها دراسة الفيفي )  ،والتنمية املهنية للمعلمين املتقدمين لشغل وظائف التعليم 

 م في إعداد برامج التطوير في مجاالت التعليم بصفة عامة. 2030الوطنية 

شة العديد من املعلمين املنتسبين لبرامج الدراسات العليا في جامعة تبوك، والزيارات امليدانية في برامج كما تبين من خالل مالحظة الباحث ومناق

املحتوى  أهمها: عمومية  املهنية من  بالتنمية  املرتبطة  املشكالت  العديد من  املهنية وجود  التنمية  العملي، واملشاركة في برامج  العلمي في برامج   التدريب 
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املهنية للمعلمين، كما لوحظ   التنمية  التدريبية  املهنية واالحتياجات  التنمية  بين محتوى برامج  الترابط  األكاديمية، وندرة  بالتخصصات  ارتباطه  وعدم 

املعلم بصورة أساسية، ك  لوجه، والذي يرتبط بمواظبة 
ً
التدريب وجها التقليدية ومنها برامج  اآلليات  املهنية على  التنمية  عدم   ما يالحظ اقتصار برامج 

 .
ً
 وجود برامج ملتابعة وقياس مدى انتقال أثر التدريب ميدانيا

للرؤية    ةالحالي  الدراسةمن خالل ما سبق تتحدد مشكلة  و  للمعلمين في تحقيق األهداف االستراتيجية  املستدامة  املهنية  التنمية  في قصور برامج 

 تحاول وملواجهة املشكلة الحالية    م، وقصورها علي البرامج التدريبية التقليدية، وعدم ربطها بالبدائل التقنية، والتنمية املهنية الذاتية،2030الوطنية  

 التساؤالت التالية: اإلجابة عن  ةالحالي الدراسة

الوطنية    :األول السؤال   • الرؤية  ضوء  في  للمعلمين  املستدامة  املهنية  التنمية  واستراتيجيات  بدائل  توظيف  واقع  العربية 2030ما  للملكة  م 

 السعودية؟

 ؟ م2030احتياجات املعلمين في التنمية املهنية املستدامة  في ضوء رؤية ما السؤال الثاني:  •

 م للملكة العربية السعودية؟2030ما بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء الرؤية الوطنية  :الثالث السؤال  •

املهنية   :الرابعالسؤال   • التنمية  واستراتيجيات  بدائل  توظيف  واقع  حول  الدراسة  عينة  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

الوطنية   الرؤية  في ضوء  للمعلمين  والتخصص، وعدد سنوات 2030املستدامة  التعليمية،  املرحلة   ( ملتغيرات  تعزي  السعودية  العربية  للملكة  م 

 الخبرة(؟

املقترح  :الخامسالسؤال   • التصور  وبدائل)  ما  واستراتيجيات  ومعالجات  محتوى،  أهداف،  بدائل   أسس،  لتطوير  ومتابعة(  تقويم  وأساليب 

 ؟ م للمملكة2030واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء الرؤية الوطنية 

 : الدراسةأهداف 

 : ىإل ةالحالي تهدف الدراسة

في ضوء متطلبات   • للمعلمين  املستدامة  املهنية  التنمية  واستراتيجيات  بدائل  توظيف  واقع  الوطنية تقييم  للرؤية  االستراتيجية  األهداف  تحقيق 

 م. 2030

احتياجا • الوطنية  و   تتحديد  للرؤية  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  واستراتيجيات 2030متطلبات  بدائل  على  وانعكاساتها  املعلمين،  أداء  في  م 

 التنمية املهنية املستدامة. 

 ملتطلبات تحقيق توصيف قائمة بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدام •
ً
 م.2030هداف االستراتيجية للرؤية الوطنية األ ة وفقا

للرؤي • االستراتيجية  األهداف  تحقيق  في ضوء متطلبات  للمعلمين  املستدامة  املهنية  التنمية  واستراتيجيات  بدائل  لتطوير  تصور مقترح  ة تصميم 

 م.2030الوطنية 

 : أهمية الدراسة

أهمية   واملؤسسات    ةالحالي  الدراسةتنطلق  التخصصات  وفق  الوطنية  للرؤية  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  على  العمل  ضرورة  طراف  واأل من 

للمملكة  املعنية،   الوطنية  الرؤية  وبرامج  ومبادرات  أهداف  تحقيق  العمل على  مع  تتزامن  للعديد من 2030حيث  استجابة  إضافة علمية  تعد  كما  م، 

وملا كان املعلم ركيزة العملية التعليمية واملوقف التعليمي، تعد تطوير برامج التنمية الت التنمية املهنية للمعلمين.  التوصيات والدراسات السابقة في مجا

تلك   لتحقيق   
ً
 ضروريا

ً
للمعلمين مطلبا املستدامة  إلاأل املهنية  باململكة  واالنتقال  نحو مجتمعات صناعة   ىهداف   

ً
وتقدما  

ً
واتساعا  

ً
أكثر شموال خطوات 

 فيما يلي: ةالحالي الدراسةاملعرفة، ويمكن أن تفيد نتائج ومخرجات 

م، واالنطالق نحو  تعزيز مجتمع  2030تسهم في تقديم مجموعة من التوصيات التي قد تزود أصحاب القرار  باألولويات لتحقيق الرؤية الوطنية   •

 سوق العمل.  املعرفة ودعم 

ولي التنمية املهنية للمعلمين في األخذ ببعض البدائل واالستراتيجيات والتوجهات املعاصرة في التنمية املهنية املستدامة  ؤ يفيد إدارة التدريب ومس •

التطوير وملف  األقران،  ومالحظة  النموذجية،  والدروس  تخصصية،  مجموعات  في  املناقشة  وجلسات  اإلجرائية،  البحوث  الذاتي،    منها:  املنهي 

والت التأملي،  والتدريس  الذاتي،  والتأمل  الطلبة،  ومالحظات  الرقمية،  الدروس  ومكتبة  واالفتراضية،  التقليدية  املؤتمرات  في  قويم واملشاركات 

التنمية املهنية باملدرسة، ومراكز دعم املعلم عن   طريق اإلشراف التربوي، األصيل، ومناقشة أولياء األمور، وورش العمل داخل املدرسة، ومراكز 

املعلمين في مدارس مختلف بين  املتمركز على درس نموذجي، والتواصل  املصغر  بالكليات والجامعات، والتدريب  العلمية  األقسام  ة، والتواصل مع 

 ونقل التجارب الناجحة بين املدارس، وغيرها من اآلليات التقليدية والرقمية. 
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التخصصا • في  التربويين  املشرفين  املهنية يفيد  التنمية  ضمان  بغية  توظيفها  وآليات  املهنية،  التنمية  بدائل  بعض  على  التعرف  في  املختلفة  ت 

 م.2030املستدامة للمعلمين وفق متطلبات تحقيق األهداف االستراتيجية للرؤية الوطنية 

 ة بصورة إجرائية داخل املدارس.يفيد املعلمين ومدراء املدارس في تعرف آليات توظيف بعض بدائل التنمية املهنية املستدام •

الوطنية   • للرؤية  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  في  العلمي  البحث  تفعيل  آليات  بالتعرف على  التدريس  املناهج وطرق  بمجاالت  الباحثين  من  يفيد 

 جانب، ودراسة بدائل التنمية املهنية املستدامة للمعلمين من جانب آخر.

 :حدود الدراسة

 ما يلي: على ةالحالي الدراسةتقتصر  

 تطبيق أدوات الدراسة بمدارس مدينة تبوك التابعة ملنطقة تبوك التعليمية. ة: تم الحدود املكاني •

 هـ. 1440/1441العام الدراس ي ب الفصل الدراس ي األول  الحدود الزمانية: تم تطبيق أدوات الدراسة في •

 مين باإلدارة العامة لتعليم تبوك. الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من املعل •

املرتبطة بتطوير نظام التعليم بصفة عامة، واملبادرات  م و 2030بالرؤية الوطنيةالحدود املوضوعية: تقتصر الدراسة على األهداف االستراتيجية   •

 التخصص واملراحل الدراسية وعدد سنوات الخبرة. ، كما تقتصر في متغيرات الدراسة على املهنية للمعلمين على وجه الخصوصاملرتبطة بالتنمية 

 الدراسةمصطلحات 

 : التصور املقترح  •

السعودية، في ضوء فلسفة  2011)الشهرانييعرفه   العربية  اململكة  للمعلمين في  املهنية  التنمية  املعلومات والبيانات، ودراسة واقع برامج  ( بجمع 

 للتنمية املهنية يدعم متخذي القرار في تيسير آليات وعمليات التنمية املهنية. التعليم املستمر، بهدف تقديم تصور متكامل 

م، تضمنت آليات تطوير النظام التعليمي 2016إبريل    25( بخطة اململكة العربية السعودية بعد النفط، تم اإلعالن عنها في  2019)ويعرفها الروقي   

وسب وأهدافها،  الدراسية،  املناهج  بناء  فلسفة  حيث  وتطوير من  للمعلمين،  املهنية  التنمية  بآليات  االرتقاء  مع  ومتابعتها،  تطويرها  وآليات  تطويرها،  ل 

تقان املهارات، وتمكين إ استراتيجيات التدريس، واالنتقال من التركيز على املعلم إلى الطالب، واالنتقال من التركيز على املفاهيم والحقائق إلى التركيز على  

 بداع، مع تصميم بيئة تعليمية دافعة للطالب نحو التعلم، وجاذبة لالستمرارية في التعلم. واإل لدى الطالب، وتنمية روح اإلنتاج  الشخصية، وبناء الثقة

 بإطار عامإجرائ  ةالحالي  الدراسةويعرف في  
ً
التنمية املهنية، الرؤية الوطنية   يا مخطط ومقصود في ضوء أيعاد ثالثة ) االتجاهات املعاصرة، واقع 

األهداف  2030 ضوء  في  املهنية  التنمية  واستراتيجيات  وآليات  وأهداف  أسس  يوضح  للمعلمين،  املستدامة  املهنية  بالتنمية  اإلطار  هذا  يرتبط  م(، 

امل البرامج  املهنية، ومعايير محتوى  التنمية  اختيار بدائل  السعودية، كما يتضمن معايير  العربية  للمملكة  الوطنية  للرؤية  للمعلمين،   قدمةاالستراتيجية 

 ومعايير تصميم األدوات املستخدمة واملعالجات، وأساليب املتابعة والتقويم. 

 Sustainable Professional Development  التنمية املهنية املستدامة  •

وليبن  يعرفها املجال    (Pitt, &Lubben ,2009)  بيت  في  التطورات  بين  الفجوة  لسد  للمعلمين  والتعليمية  التدريسية  املمارسات  في  تغيير  بعمليات 

 األكاديمي واملنهي على املستوى النظري، وبين امليدان العملي داخل املدرسة. 

األنشطة والبرامج املستمرة والتي يتم التخطيط لها وتنفيذها من أجل ب2011)محمديعرفها  و  ناء وتطوير القدرات واملهارات والخبرات ( بمجموعة 

التنمية بين برامج  أكثر كفاءة وفعالية. ومن  املعرفي بطريقة  التدفق  املتغيرة تفرضها متغيرات عصر  بأدوارهم  للقيام  املهنية: برامج    للمعلمين وإعدادهم 

أحدث النظريات والتطورات العاملية والتربوية وعند البدء  ىطالع علالتأهيل/ الصقل التربوي، وبرامج عالج أوجه القصور لدى املعلم، وبرامج التجديد لال 

 في تقديم مشروعات تعليمية أو مناهج جديدة، وبرامج الترقي، ومن آليات أو استراتيجيات التنمية املهنية ما يلي: 

 برامج التدريب.  .1

 التدريب عن بعد. .2

 بحوث الفعل/ البحوث اإلجرائية. .3

 الزمالء. التعاون والتفاعل مع  .4

 حلقات النقاش وورش العمل. .5

 شبكة اإلنترنت. ىالبرامج املعتمدة عل .6

 التناوب الوظيفي. .7
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عبدالغني من  كل  يعرفها  املعلم 2015)وطه  كما  ميول  األبعاد:  من  بمجموعة  وترتبط  للمعلم  املهنية  املمارسات  في  الحادثة  التغيرات  بكونها   )

الوظيفي، الرضا  التدريس،  مهنة  نحو  املناخ   واتجاهاته  املهنة،  احتياجات  املهنية،  املعلم  تطلعات  يواجهها،  التي  والصعوبات  التحديات  املعلم،  كفاءة 

 املدرس ي، عالقة املعلم بزمالئه، عالقة املعلم بالطالب، وعالقة املعلم باإلدارة املدرسية. 

من أجل تزويد املعلمين بالقدر الكاف من املعرفة واإلبداع   ( بعملية مستمرة مخطط لها قابلة للتنفيذ2015)وبن خرور  كل من بوضياف ويعرفها      

 لالرتقاء بمستواه املنهي واألكاديمي، بما ينعكس على ممارسات التدريسية والتعليمية.  

 في الدراسة الحالية بمجموعة اآلليات واالستراتيجيات التي يمكن توظيفها من قبل الج
ً
هات املعنية بغية  وتعرف التنمية املهنية املستدامة إجرائيا

املهنية املست املستويات األكاديمية والتربوية والتكنولوجية والثقافية والشخصية، وتهدف التنمية  دامة التغييرات تطوير وتغيير ممارسات املعلمين على 

نحو   اإليجابية  اتجاهات  وتوكيد  وقدراته،  مهاراته  تحسين  مع  للمعلم،  املعرفي  البناء  ونحو  في  تطوير  املهنية  بدائل  وتتنوع  واملدرسة.  والطالب،  املادة، 

 التنمية املهنية منها ما يتمركز حول املدرسة ) داخل املدرسة(، ومنها خارج املدرسة، ومنها ما يرتبط باملعلم ذاته.

 للدراسة  نظريةالخلفية ال

املبذو  الجهود  أن  املختلفة  البلدان  في  التعليم  النظم  تحليل  وممارسات  عمليات  مرتبطة تؤكد  أساس ي  بشكل  ترتبط  التعليم  نوعية  لتحسين  لة 

املعالجات،   املستمرة في  التعليمية، والتطورات  النظم  في مدخالت  التغيرات  املعلمين، خاصة في ظل  أداء  استمرارية   واالستدالالتبجودة  إلى  التي تشير 

املستقبل في  التغيرات  املنهيهذه  الدعم  توفير  إلى  املهنية  التنمية  وتهدف  ممارسات   ،  خالل  من  تواجههم  التي  املشكالت  عالج  بغية  للمعلمين  املستمر 

 . (Khan., & Khan, 2017: 2018) حقيقية تطبيقية، مع تدريب املعلمين على تطبيق املعارف املستحدثة بصورة عملية

الخدمة،  و  أثناء  املعلم  أداء  تطوير  في  األساسية  الركائز  للمعلمين من  املهنية  التنمية  املعلمين تعد  لتزويد  أمر ضروري  املهنية  التنمية  تعد  حيث 

تطلب ذلك انطالق برامج  باملعارف واملهارات والقيم التي تتعلق بالجوانب املهنية واألكاديمية، وتزويده باالستراتيجيات املعاصرة في التدريس والتعليم، وي

وبناء  تحوالت الوطنية،  التنمية املهنية من االحتياجات التدريبية للمعلمين، واألخذ بمبدأ التنمية املهنية املستمرة، مع بناء وعي املعلمين باملستحدثات وال

 (. 2017ودغري، بصورها التقليدية والرقمية )األكلبي  مع بناء قدراتهم في التنمية املهنية املستدامة الذاتيةقدراتهم في إجراء البحوث اإلجرائية، 

الفجوات   املتاحة لسد  اآللية  املهنية بمثابة  التنمية  للمعلمين، وفي  وتعد  األكاديمية واملهنية  التعليم والتعلم والتحديات  التطور في ممارسات  بين 

واالنتقال نحو املمارسات التطبيقية املتضمنة في تلك البرامج، مع تحسين وتوسيع قاعدة ظل العصر الرقمي يراعي تطوير آليات وبرامج التنمية املهنية  

ودراسة احتياجاتهم  التنمية املهنية، مع تعزيز املمارسات البحثية لتطوير األداء التدريس ي، والتركيز على تطوير ممارسات املعلمين في التعامل مع الطالب  

والشخصية،   واالجتماعية  نتائج دراسةالتعليمية  بينت  التدريبية والتركيز   (State, et.al, 2019)  ستيت وآخرين  كما  البدء بدراسة االحتياجات  ضرورة 

 عليها في تخطيط برامج التنمية املهنية في املجاالت التالية: 

 التنمية املهنية آلية لتعديل الجانب املعرفي لدى املعلم.  •

 لعلمي في كل مادة دراسية.التنمية املهنية تركز على تحليل املحتوى ا  •

 التنمية املهنية تركز على وعي املعلم بمعالجات املحتوى العلمي بصورة تطبيقية.  •

 التنمية املهنية تركز على خطط التحسين والتطوير الذاتي داخل كل مدرسة. •

 التنمية املهنية تركز على تدريب املعلمين على التقنيات الحديثة في التعليم.  •

 املهنية تشمل صيغ متنوعة منها التدريب وورش العمل والندوات واملؤتمرات والبحوث اإلجرائية واآلليات الذاتية وتبادل الخبرات.التنمية  •

وآخرين   جريرتس  دراسة  بينت  أثناء   (Geeraerts, et.al, 2015)كما  للمعلمين  املعرفي  التنشيط  في  آلية  باعتبارها  املهنية  التنمية  أهمية  على 

، وتعزيز الهوية املهنية الخدمة، وتهدف التنمية املهنية إلى بناء املعارف واملهارات، وبناء مجتمعات التعلم بين املعلمين، وتعزيز الثقة بالنفس لدى املعلمين

دل الخبرات بين املعلمين في تخصصات متباينة أو تخصص واحد وفق خبرات متباينة، هذه اآللية تعتمد على العديد من لدى املعلمين، كما تعد آلية لتبا

 األساليب من بينها مجموعات األقران/ الخبراء، والتنمية املهنية الذاتية، واملشروعات البحثية التطويرية. 

اآلخر  و  الجانب  الوطني  على  التحول  برنامج  الوطنية  تضمن  الرؤية  برامج  األهداف 2030كأحد  من  مجموعة  السعودية  العربية  للمملكة  م 

ضرورة تحسين استقطاب   ى( أهداف استراتيجية، ارتبط الهدف االستراتيجية الثاني باملعلم حيث أشار إل8االستراتيجية املرتبطة بالتعليم بصفة عامة )

ه وارتبط  وتطويرهم،  وتأهيلهم  وإعدادهم  القيم املعلمين  ترسيخ  بغية  للمعلم  الدور  هذا  تحسين  في  واملتمثلة  الرؤية  بأهداف  االستراتيجي  الهدف  ذا 

املستقبلية، العمل  احتياجات سوق  الالزمة ملوائمة  باملعارف واملهارات  املواطنين  الوطن، وتزويد  ومن مؤشرات   اإليجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء 

 2020( ساعة عام  18)  ىيادة متوسط عدد ساعات التطوير املنهي التي مر بها املعلمون لتصل إلاألداء لهذا الهدف االستراتيجي ز 
ً
 ى تصل إل   م، ثم تدريجيا

( اإلقليمي  )  25املعيار  العاملي  البحث   100ساعة(، واملعيار  املعلم وتبرر  املباشرة بمهام  الصلة  البرنامج مجموعة من األهداف ذات  ساعة(، كما تضمن 

 التنمية املهنية، منها ما يلي: عن بدائل في 
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باملعلم  • األول  املقام  في  يرتبط  الهدف  هذا  تحقيق  أن  واملالحظ  لإلبداع(،  املحفزة  التعليمية  البيئة  )تحسين  الثالث:  االستراتيجي  كأحد   الهدف 

 للقيام بهذا الدور وفق معايير دولية محددة، ووفق دراسة خصائ
ً
 ص وطبيعة الطلبة املستهدفين.األطراف الرئيسة، ويتطلب تنميته مهنيا

رك املعلم الهدف االستراتيجي الرابع: )تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم(، واملالحظ أن هذا الهدف يرتبط بصورة مباشرة باملعلم، حيث يشا •

جة املناهج الدراسية املطورة، ويتطلب هذا في تقويم املناهج الحالية، وتقديم بعض املؤشرات للتطوير، ثم يقع علي املعلم مسئوليات تطبيق ومعال

املناهج املطورة، وعلى دراسة أساليب التعلم لدى الطلبة وتأثيرها على املعلم، والتحديات   العديد من بدائل وآليات التنمية املهنية للمعلمين على 

أس تطوير  أن  كما  املجال،  هذا  في  بدقة  احتياجات  تحديد  في  املعلم  وقدرة  بها،  تلك املرتبطة  على  املعلم  أداء  تنمية  يتطلب  التقويم  اليب 

التعليم،   التنفيذية داخل قطاع  البرامج  للمعلمين كأولوية من  املستدامة  املهنية  التنمية  الهدف االستراتيجي يفرض  إن هذا  ويوجه  املستحدثات، 

 ملتخذي القرار في هذا السياق.  البحوث العلمية في الجامعات نحو تقديم بدائل لتنمية أداء املعلمين، وتقديم املساعدة 

 -طالبالهدف االستراتيجي الخامس) تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة(، ويالحظ أن تحقيق هذا الهدف مرتبط بمكونات املوقف التعليمي) ال •

ع  -املعلم  العمل  آليات  توضح  املهنية  التنمية  في  لبرامج  بحاجة  املعلم  فإن  القيم،  توكيد  ومع  األخذ  الخبرة(،  عند  خاصة  املجتمع  قيم  غرس  لى 

 بمسارات التقدم والرقي للملكة العربية السعودية.

 ملا سبق،   سوق  واحتياجات التنمية متطلبات لتلبية التعليم  نظام قدرة  الهدف االستراتيجي السادس: )تعزيز •
ً
العمل(، ويعد هذا الهدف استكماال

 ويرتبط بصورة مباشرة باملعلم.

م باململكة العربية السعودية على أهمية القطاع التعليمي ودوره الفعال في تحقيق محاور الرؤية ) مجتمع حيوي، 2030ركزت الرؤية الوطنية  ولقد

لتحديات ن ا واقتصاد مزدهر، ووطن طموح(، وأكدت الرؤية على أهمية املعلم في جانبي اإلعداد والتدريب قبل وأثناء الخدمة، وذلك نظير وجود العديد م

امليداني املعلم  أداء  تواجه  الخدمة،  التي  وأثناء  قبل  للمعلمين  املنهي  الجانب  في  القصور  أهمها  الجوانب   من  وإغفال  النظرية،  الجوانب  التركيز على  مع 

ور، خالد محسن، والغامدي، نصامل)املهارية املرتبطة بتطوير األداء التدريس ي، مع ضعف برامج التدريبات املرتبطة بالجوانب التخصصية بصيغ عملية

2019 .) 

الرؤية   التويجري )وتعرف  السعودية ترتكز على ثالثة مرتكزات2017الوطنية كما أوضح  العربية  اململكة  أطلقتها  " برؤية شاملة  ال  :(  عربي  العمق 

املجتمعية املشاركة  وتفعيل  واالستراتيجي،  الجغرافي  املوقع  وأهمية  االستثمارية،  والقوة  االزدهار  واإلسالمي،  تحقيق  مدخالت  كأحد  التعليم  وتعزيز   ،

الوطنية   الرؤية  وأكدت  واكتشاف 2030والتقدم،  املدرسية،  األنشطة  وتعزيز  الشخصية،  بناء  القادر على  وتوفير  التعليمية،  املنظومة  تطوير  على  م 

 وتطوير املناهج الدراسية.وصقل املواهب، مع توفير برامج التنمية املهنية للمعلمين، وتأهيل القيادات املدرسية، 

الوطنية   الرؤية  باململكة2030وتسعى  السعودية  م  هذا    العربية  املجتمع،  طموحات  تلبية  أجل  من  التعليمية  املؤسسات  إنشاء  في  التوسع  إلى 

يات املهنة،  التوسع يتطلب التركيز على برامج إعداد وتدريب، وذلك وفق مجموعة من املعايير ذات األهمية، ترتبط باألخالقيات العامة للمعلم، وأخالق

وتؤكد األكاديمية،  واملعايير  املهنية،  النظرية    واملعايير  الجوانب  بين  والتوازن  املعلمين،  أداء  لضمان جودة  والضرورية  الرئيسة  بالكفايات  االلتزام  على 

الرقمية،   الصيغ  إلى  التقليدية  الصيغ  من  واالنتقال  التطبيقية،  أثناء والجوانب  التدريب  ومؤسسات  الخدمة  قبل  األعداد  مؤسسات  بين  والتكامل 

 (.2018)طه،  ت املعلمين في مجاالت التنمية املهنيةالخدمة لدراسة الفجوات واحتياجا

إلى مجتمع حيوي قائم على تعزيز مجتمعات التعلم، ودعم دور األسرة في    (2018ت دراسة كل من نصر والقرني )وتهدف الرؤية الوطنية كما أشار  

التعل املخرج  وتحسين جودة  اإليجابية  الشخصية  بناء  في  يسهم  التعليمية، مما  املجتمعية يمي، مع وطن طموح  املنظومة  واملشاركة  املواطنة  قائم على 

التعليمية،  الفاعلة، واقتصاد مزدهر يرتبط بتفعيل دور املؤسسة التعليمية، وبناء القدرات واملوارد البشرية، وذلك من خالل تكامل أدوار املؤسسات  

 وتعزيز عمليات التنمية املهنية للمعلمين واستقطاب العناصر املتميزة. 

من املرتكزات الثالثة، من خالل تحقيق مجموعة من األهداف   لوطنية ركزت على تعظيم االستفادة ( أن الرؤية ا 2019ي وآخرون )ويوضح الغامد

منها: تطوير املنظومة التعليمية والتربوية وتحسين عملية التعليم والتعلم، مع بناء القدرات    بصورة مباشرة   االستراتيجية يرتبط بعضها بالنظام التعليمي

جرائية لترسيخها بصورة إ   وتتضمن الرؤية مجموعة من األهداف يجب أن يعمل عليها النظام التعليميالبشرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل،  

اإلسالمية،منها:   القيم  بي  تعزيز  وتوليد فرص  وبناء  بناء مجتمع منتج،  األسرة من  لتمكين  بيئة مالئمة  الحياة، وخلق  بالصحة وجودة  تتسم  ئة ممتعو 

ولية على مستوى األفراد  ؤ العمل من خالل مشروعات رائدة، وبناء شخصيات أبنائنا وفق قيم إيجابية رصينة، واعتماد ثقافة األداء، وترسيخ مبدأ املس

اإللكترونية، واالستثمار في رأس املال البشري، وبناء بيئات    ىذلك من خالل بناء االقتصاد القائم على املعرفة، وتفعيل البن  واملؤسسات واملجتمع، ويتم 

 تعليمية جاذبة، وضمان جودة الخدمات التعليمية، مع املحافظة على الهوية الوطنية.

 من أهمية دور املعلم في تحقيق الرؤية الوطنية،  
ً
إلى بناء برنامج تدريبي لتطوير األداء التدريس ي ملعلمي اللغة    (2019)اسة الروقي  در   هدفتوانطالقا

الوطنية  العرب الرؤية  في ضوء  الدراسة على   م،2030ية  وأكدت  الوطنية،  الرؤية  وفق متطلبات  الدراسة  لدى عينة  الدراسة وجود ضعف عام   وبينت 

ي ترسخ العالقات  أهمية تدريب املعلمين في ضوء مكونات وأهداف هذه الرؤية، والتأكيد على تطوير قدراتهم على تعليم اآلخرين، وزيادة وعيهم باملبادئ الت
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واالقتصادي  والثقافي  املجتمعي  التطور  في  للمشاركة  هممهم  شحذ  مع  والتطو اإلنسانية،  املجتمعية  املتغيرات  على  التركيز  مع  التكنولوجية، ،  رات 

وطنية بصورة واملستحدثات في استراتيجيات التدريس، مع بناء قدراته في تحسين البيئات التعليمية املحفزة، مع مراعاة املستجدات في عناصر الرؤية ال

 مستمرة. 

 :الدراسات السابقة

• ( حسن  دراسة  التع  (2018في  األهداف  تحقيق  في  تبوك  جامعة  دور  تفعيل  إلى  هدفت  الوطنية  التي  بالرؤية  باململكة،  2030ليمية  وأوضحت  م 

مباشرة  الدراسة أهمية دور املؤسسة التعليمية الفاعل في تطوير القدرات البشرية، والتركيز على تطوير املخرجات التعليمية. ويرتبط ذلك بصورة  

 بتطوير األداء التدريس ي للمعلمين. 

• ( التويجري  دراسة  هدفت  ال  (2017كما  ضوء  في  املعلمين  إعداد  إلى  تصور  بناء  الوطنية  إلى  من  2030رؤية  مجموعة  من  الدراسة  وتنطلق  م، 

التقليدية، التدريس  استراتيجيات  التحديات:  أهم هذه  ومن  لهم،  املقدمة  املهنية  التنمية  وبرامج  التدريس ي،  األداء  واقع  تواجه  صعوبة   التحديات 

بيقي في العروض التدريسية، كما بينت الدراسة ضرورة توجه برامج اإلعداد والتدريب نحو األخذ باملبادرات التي التوازن بين الجانبين النظري والتط

 طرحتها الرؤية الوطنية، مع األخذ باالتجاهات العاملية املعاصر في تطوير أداء املعلمين.

األكلبي • دراسة  في    (2017)  ودغري   وهدفت  التربية  كليات  دور  على  التعرف  العربية إلى  للمملكة  الوطنية  الرؤية  ضوء  في  للمعلم  املهنية  التنمية 

واقع التنمية املهنية للمعلمين، ومعوقات التنمية املهنية   ( مفردة في مجاالت31من )  م، واعتمدت الدراسة على بناء استبانة تكونت2030السعودية  

أثر التدريب،  للمعلمين، ومتطلبات التنمية املهنية للمعلمين، وبينت نتائج الدراسة ضرورة التركيز على تقويم برامج التنمية املهنية، وقياس انتقال  

 املهنية اإللكترونية، وتوظيف برامج التنمية املهنية الذاتية. وتنمية مهارات البحث العلمي لدى املعلمين، وتوظيف برامج التنمية 

أن   السابقة  الدراسات  وبينت  الخدمة،  إثناء  املعلم  أداء  تطوير  واستمرارية  ملتابعة  ضرورة  آلية  تعد  املهنية  التنمية  أن  مما سبق  واقع ويتضح 

املعلمين، خاصة   احتياجات  تلبية  املهنية قاصر عن  بر التنمية  العام  لقصور معظم  البرامج  التدريب فقط، وقصوره على  آلية  املهنية على  التنمية  امج 

تلبية أهدافها   واألطر املفاهيمية، والبرامج خارج املدرسة، وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ضرورة متابعة الرؤية الوطنية والعمل على

ا  التعليم بصفة عامة والتنمية  في مجال  التنمية االستراتيجية  آليات  العديد من  بناء تصور مقترح لدمج  الخصوص، وتختلف معها في  ملهنية على وجه 

 املهنية املستدامة والتي تتفق مع طبيعة العصر الرقمي من جانب، واحتياجات املعلمين من جانب آخر. 

 : وإجراءات الدراسة منهجية

  :منهج  الدراسة

التحليلي    اعتمدت الوصفي  املنهج  علي  الحالية  الحاليةالدراسة  الدراسة  أهدف  واستراتيجي  في،  ملالئمته  بدائل  املهنيةتحديد  التنمية    ، ات 

 
ً
 . واالستفادة منها في بناء أداة الدراسة وتطبيقها ميدانيا

 : أداة الدراسة

بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء الرؤية  لتحقيق أهداف الدراسة في وصف الواقع ودراسة االحتياجات، ودراسة  

السعودية2030ة  الوطني العربية  للملكة  الوطنية  تم  ،  م  بالرؤية  املرتبطة  الدراسات  من  العديد  ب2030استقراء  وتطوير  تقييم  في  وتوظيفها  عض م، 

املهنية التنمية  املعلمين، وتطوير برامج  أداء  بينها  التعليمي من  النظام  )  ، ومنها دراسة مدخالت  والدراسات (،  2018)  يوالقرن  نصر (، ودراسة  2018طه 

واستراتيجيات في ضوء مرتكزات الرؤية الوطنية واملتمثلة في: املرتكز لتحديد قائمة بدائل    ،(2017)ودغري    ياألكلب  دراسة  املرتبطة بالتنمية املهنية، منها

ذبة، موقعه األول: مجتمع حيوي ) قيم راسخة، بيئته عامرة، بنيانه متين(، واملرتكز الثاني: اقتصاد مزدهر )فرصة مثمرة، استثمار فاعل، تنافسية جا

كما تبين من خالل تحليل الدراسات السابقة تنوع بدائل واستراتيجيات التنمية سئول(. مستغل(، واملرتكز الثالث: وطن طموح )حكومة فاعلة، مواطن م

، والفصل lesson studyاملهنية، حيث ال تقتصر فقط على البرامج التدريبية، وإنما تركز على البحوث اإلجرائية/ بحوث الفعل، ومداخل الدرس البحثي 

في الحالية في بناء تصور مقترح للتنمية املهنية املستدامة للمعلمين  بالتعليم العام،  حقيق هدف الدراسة  ولت، والدراسات املهنية،  open class  املفتوح

وفق الخطوات  توظيف قائمة البدائل واالستراتيجيات في إعداد أداة الدراسة )استبانة(،  م، تم  2030ضوء الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية  

 التالية: 

 : تبانةالهدف من االس  •

الوقتومعوقات    واقع  توصيف في  املقدمة  املستدامة  املهنية  التنمية  العام  برامج  التعليم  نظام  داخل  مع  الراهن  املعلمين،  احتياجات  ،  تحديد 

 م. 2030في التنمية املهنية املستدامة في ضوء الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية  املتوقعة لوالبدائ
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 محتوى االستبانة:   •

 ( التالي: 1واملبادرات املرتبطة بها، أمكن توصيف محتوى كما في جدول)برامجها  م2030الوطنية كزات وأهداف الرؤية في ضوء تحليل مرت 

 وصف محتوى االستبيان  :(1جدول)

 عدد املفردات   وصف محتوى املجال   املجاالت  م 

اقع التنمية املهنية 1   ومعوقاتهااملستدامة    و

 م 2030في ضوء رؤية 

ارتباطها   منها، ومدى  االستفادة  مدى  للمعلمين، وتحديد  املستدامة  املهنية  التنمية  بغرض  املقدمة  البرامج  وصف 

باحتياجات املعلمين، واملعوقات التي تواجه املعلمين  بمرتكزات الرؤية   اتيجية، وارتباطها  الوطنية وأهدافها االستر

 في املشاركة الفاعلة من وجهة نظرهم 

12 

التنمية املهنية  ملعلمين في ا احتياجات  2

 م 2030في ضوء رؤية   املستدامة

للمعلمي  املهنية  في التنمية  الرئيسة والفرعية  املجاالت  معايير ومرتكزات  تحديد  لها وفق  املعلمين  حاجة  ن، ومدى 

 م من وجهة نظر املعلمين أنفسهم. 2020م وأهدافها االستراتيجية وبرنامج التحول الوطني  2030الرؤية الوطنية 

15 

اتيجيات 3 التنمية   برامج وآليات واستر

   م 2030املستدامة في ضوء رؤية    املهنية

امل  التنمية  في  املقدمة  املهنية، واستراتيجيات وصف الصيغ  التنمية  برامج  تقديم  ناحية املحتوى وآليات  هنية من 

 وقياس انتقال أثر التدريب داخل املدارس. 
ً
 تنفيذها، وكيفية متابعتها ميدانيا

13 

 40 إجمالي االستبيان 

الدراسة،   ومتغيرات  األساسية  بالبيانات  ارتبط  األول  االستبانة من جزأين،  االستبانة على  وتكونت  واعتمدت  االستبانة،  بمفردات  ارتبط  والثاني 

 تدريج ليكرت الخماس ي )
ً
=2، ضعيفة =3، متوسطة=4، كبيرة=5= كبيرة جدا

َ
 (.1، وضعيفة جدا

 صدق وثبات االستبانة   •

الصدق   كان  )الظاهري  ملا  لعدد  االستبانة  تقديم  تم  لقياس،  وضعت  ما  األداة  تقيس  أن  املتخصصين  10يعني  من  وطرق  (  املناهج  مجاالت  في 

، كما تم ديد مدى ارتباط املفردات باملجال، ومدى كفاية املفردات لقياس الهدف داخل كل مجال، وداخل األداة ككلتحلالتدريس والقياس النفس ي،  

ي تنتمي إليه، وانحصرت قيم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مفردة ودرجات املجال الرئيس ي الت

بين قيمتي ) االرتباط   قيم دالة إحصائيب(،  0.830،  0.587معامل 
ً
االرتباط مدى    0.01عند مستويات داللة    ا بين وتوضح داللة معامل  االتساق  صدق 

الرئيسة   واملجاالت  األداة  لقياسهامفردات  وضعا  األداة التي  ثبات  قياس  تم  كما  كرونباخ،  معاملباستخدام    االستبانة  /.  أداة   ألفا  تطبيق  تم  حيث 

 ( التالي: 2وكانت النتائج كما في جدول )( من معلمي مدينة تبوك، 42ير عينة الدراسة(، وعددها )غعلى عينة استطالعية )  مرة واحدة  الدراسة

 معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات االستبانة :(2جدول )

عدد  التنمية املهنية املستدامة مجاالت  م

 املفردات 

معامل ألفا 

 كرونباخ 

 0.839 12 م 2030واقع التنمية املهنية املستدامة ومعوقاتها في ضوء رؤية  1

 0.755 15 م 2030احتياجات املعلمين في التنمية املهنية املستدامة  في ضوء رؤية  2

 0.602 13 م  2030برامج وآليات واستراتيجيات التنمية املهنية  املستدامة في ضوء رؤية  3

 0.893 40 إجمالي األداة 

إلى ثبات مفردات االستبانة،  0.6)  والتي أتت بقيم أكبر من  ألفا كرونباخ،    تمعامال   ومن استقراء قيم (  2يتضح من جدول)  وإمكانية (، مما يشير 

 بيق امليداني، لتحقيق أهداف الدراسة. في إجراءات التط توظيفها 

 املجتمع األصلي وعينة الدراسة

منطقة   لتعليم  العام  لإلدارة  التابعة  تبوك  بمدينة  العام  التعليم  مراحل  في  املعلمين  بجميع  الحالية  الدراسة  في  األصلي  املجتمع  تبوك،  يتحدد 

  ( الهيئة  845،  976،  1942وتشمل  تقرير  وفق  الترتيب،  على  والثانوية  واملتوسطة  االبتدائية  باملراحل  الحكومي  القطاع  مدارس  معلمي  من  العامة ( 

 موزعين وفق متغيرات الدراسة ) التخصص، املرحلة التعليمية، وعدد سنوات الخبرة(، تم 97)عينة الدراسة من  وتكونت(، 25: 2017لإلحصاء )
ً
( معلما

 العينة كما يلي:( وصف 3في العينة املحددة. ويبين جدول) الدراسة، وذلك بغية تمثيل جميع متغيرات العشوائية طبقيةاختيارها بصورة ال

 وصف عينة الدراسة وفق متغيراتها  :(3جدول)

 للمرحلة 
ً
 للتخصص  وفقا

ً
 عدد سنوات الخبرة  وفقا

 العدد سنوات الخبرة  العدد التخصص  العدد املرحلة 

 23 سنوات  5أقل من  29 مواد علمية  50 االبتدائية 

 54 ( سنوات 10-5) 35 علوم شرعية  25 املتوسطة 

 20 سنوات فأكثر  10 33 اجتماعيات  22 الثانوية

 97 اإلجمالي 97 اإلجمالي 97 اإلجمالي



   عثمان القحطاني                                 م2030الرؤية الوطنية للمملكة احتياجاتهم و هنية املستدامة للمعلمين في ضوء تصور مقترح لبدائل التنمية امل 

 224 -203، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 213 

 

 : إجراءات التطبيق امليداني

الفصل الدراس ي األول   ( من مدارس مدينة تبوك، وبدأت إجراءات التطبيق امليداني 7ه، بعدد )1440/1441تمت إجراءات التطبيق امليداني في 

بين أثناء ين، وتبتوضيح الهدف من االستبانة، وكيفية االستجابة عليها، ومتابعة املشاركين، وتم توزيع األداة واسترجاعها على عينة الدراسة خالل أسبوع

اال  أهمها:  من  الحالي  الواقع  في  املهنية  التنمية  برامج  في  القصور  أوجه  من  العديد  وجود  الدراسة  عينة  مناقشة  خالل  ومن  األداة،  رتباط تطبيق 

الدراسية،   املواد  في  تخصصية  برامج  واملنهي، مع وجود  األكاديمي  الجانبين  بين  الربط  للمعلمين، ضرورة  الفعلية  الجانب باالحتياجات  علي  التركيز  مع 

 ومراعاة زمن تقديم برامج التنمية املهنية، وتضمين بعض البرامج داخل املدارس. العملي والتطبيقي في برامج التنمية املهنية، 

 :املعالجات اإلحصائية

 تضمنت الدراسة الحالية العديد من املعالجات اإلحصائية كما يلي:

 اإلحصائية التالية: اعتمدت الدراسة الحالية على املعالجة

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة. •

 معامل ارتباط بيرسون لدراسة صدق االتساق الداخلي.  •

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، ويتم تحديد درجة األهمية وفق التدريج املتصل التالي:  •

 ينحصر الوسط الحسابي بين )  .1
ً
 (. 5.00-4.20أهمية كبيرة جدا

 (.4.20-3.40أهمية كبيرة ينحصر الوسط الحسابي بين ) .2

 (.3.40-2.60أهمية متوسطة ينحصر الوسط الحسابي بين ) .3

 (. 2.60-1.80أهمية ضعيفة ينحصر الوسط الحسابي بين )  .4

 ينحصر الوسط الحسابي بين ) .5
ً
 (.1.80-1.00أهمية ضعيفة جدا

 لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق التي تعزي ملتغيرات الدراسة. استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )ف(  •

 : ومناقشتها نتائج الدراسةعرض 

السؤال   عن  الوطنية  :  األول لإلجابة  الرؤية  ضوء  في  للمعلمين  املستدامة  املهنية  التنمية  واستراتيجيات  بدائل  توظيف  اقع  و للملكة 2030ما  م 

 األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية والوزن النسبي، وكانت النتائج كما يلي:تم حساب ة السعودية؟  العربي

افات املعيارية ومستوى درجة األهمية  :(4جدول)  اقع التنمية املهنية املستدامة ومعوقاتها في ضوء رؤية املتوسطات الحسابية واالنحر  م 2030في املجال األول: و
متوسط  املفردات  م

 حسابي 

 درجة األهمية  انحراف معياري 

 ضعيفة  1.09 2.56 م وأهدافها االستراتيجية. 2030مرتكزات الرؤية الوطنية الحالية ب برامج التنمية املهنية املستدامة ترتبط 1

 متوسطة  0.63 2.71 وتدريبه أثناء الخدمة. توجهات الرؤية الوطنية في مجاالت التعليمي وإعداد املعلم املقدمة  توضح برامج التنمية املهنية الوطنية  2

 ضعيفة  1.01 2.49 قيم الوسطية والتسامح واإلتقان واالنضباط والعدالة والشفافية والعزيمة واملثابرة.  تتضمن برامج التنمية املهنية الحالية 3

املستدامة 4 املهنية  التنمية  وصيغ  بدائل  للمعلمين،    الحالية  تتنوع  التدريبية  واملشروعات  البحوث،  على  املتمركز  والتدريب  املباشر  التدريب  بين 

 ...الخ.  والتنمية الذاتية ودراسات الحالة، تبادل الزيارات الصفية، مجموعات املناقشة،

 متوسطة  0.78 2.62

 ضعيفة  1.03 2.51 التفكير خاصة مهارات اتخاذ القرار ومهارات التفكير اإلبداعي ومهارات التفكير الناقد. تؤكد برامج التنمية املهنية على تنمية وقياس املهارات العليا في  5

 متوسطة  0.59 3.18 في مادة التخصص وتطويرها وفق املستحدثات العلمية والتكنولوجية. التدريبية التي تشارك بها ترتبط برامج التنمية املهنية باالحتياجات 6

 متوسطة  1.21 3.14 املعاصرة املتمركزة على الطالب.  باالحتياجات في استراتيجيات التدريس التي تشارك بها ترتبط برامج التنمية املهنية 7

 متوسطة  1.09 2.64   منها التقويم الحقيقي والتقويم املتمركز على األداء ترتبط برامج التنمية املهنية باالحتياجات في األساليب املعاصرة في تقويم األداء 8

.  األداء داخل املدرسةتتطلب برامج التنمية املهنية خاصة برامج التدريب التفرغ الكامل للمشاركة الفاعلة مما يؤثر على جودة  9
ً
 كبيرة 1.07 3.69 سلبا

 متوسطة  1.16 3.26 تتضمن برامج التنمية املهنية العديد من األطر النظرية مما تؤثر على املشاركة اإليجابية وانتقال أثر التدريب.  10

عوبة متابعة  تواجه برامج التنمية املهنية العديد من املعيقات منها: املدة الزمنية، ومكان التدريب، وندرة الجانب التطبيقي، وندرة ورش العمل، وص 11

 األداء، واالقتصار على التدريب خارج املدرسة، ...الخ 

 كبير 1.03 3.48

 متوسطة  1.34 3.29 موضوعات روتينية وأساليب تدريب روتينية مما يقلل فرص انتقال أثر التدريب. تتضمن معظم برامج التدريب  12

 متوسطة  2.96 مستوى املجال األول 
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 ما يلي:( 4يتضح من جدول)

العام   • )املستوى  بين  ملفرداته  الحسابية  املتوسطات  قيم  وانحصرت  متوسطة،  بدرجة  جاء  األول  بين  3.69  -2.49للمجال  املفردات  وتباينت   ،)

 مستويات ضعيفة ومتوسطة وكبيرة.

باململكة   • الوطنية  بالرؤية  املرتبطة  املفردات  هذه  ضعيفة،  بدرجة  املفردات  بعض  التنمية  2030أتت  برامج  بتركيز  ارتبطت  كما  على م،  املهنية 

 معالجات تضمين القيم املرتبطة بالرؤية الوطنية، ومعالجة املهارات العليا للتفكير.

نة بدرجة كبيرة على تلك بوجود معوقات تواجه برامج التنمية املهنية للمعلمين بدرجة كبيرة، مما يشير إلى اتفاق العي  كما جاءت املفردات املرتبطة •

 يات مختلفة عن الواقع الحالي. املعوقات، وضرورة مواجهتها بآل

( السابق أن برامج التنمية املهنية الحالية ال تلبي تحقيق األهداف االستراتيجية ومرتكزات الرؤية الوطنية في مجاالت تطوير  4تؤكد نتائج جدول)  •

 لمين.أداء املعلم، وتتطلب إعادة صياغتها، والبحث عن بدائل متنوعة تنطلق من الرؤية ومن خصائص العصر الرقمي واالحتياجات الفعلية للمع

الثاني: السؤال  رؤية  ما    لإلجابة عن  ضوء  في  املستدامة  املهنية  التنمية  في  املعلمين  واالنحرافات  ؟  م2030احتياجات  الحسابية  األوساط  تم حساب 

 املعيارية والوزن النسبي، وكانت النتائج كما يلي:

افات املعيارية ومستوى درجة األهمية في املجال الثاني: احتياجات املعلمين في التنمية املهنية املستدامة :(5جدول)   م 2030في ضوء رؤية   املتوسطات الحسابية واالنحر

متوسط   االحتياجات التدريبية  م

 حسابي 

درجة   انحراف معياري 

 األهمية 

 كبير  1.03 4.16 م والبرامج التنفيذية املرتبطة بالتحول الوطني في برامج التنمية املهنية. 2030عناصر ومرتكزات الرؤية الوطنية  تضمين وتوضيح  13

  0.58 4.20 أساليب بناء مصفوفة القيم األخالقية والعلمية والجمالية وآليات معالجتها خالل الخبرات واألنشطة التعليمية.  14
ً
 كبير جدا

 كبير  1.14 3.89 كيفية دمج القيم اإليجابية واملرونة في التفكير وثقافة العمل في محتوى املقررات الدراسية ومعالجات التدريس. 15

  0.75 4.26 التركيز على بناء مهارات التدريس من خالل تقديم دروس عملية في ورش عملية تعاونية وتخصصية.   16
ً
 كبير جدا

منها مدخل الدرس البحثي   17 املدرس ي  األداء  املتمركزة على  املهنية  التنمية  استخدام مداخل  الفصل    lesson Studyكيفية  ومدخل 

 مهارات تنفيذ التدريس في بناء  open class املفتوح

 كبير  0.79 3.62

 كبير  0.98 3.81 تعرف كيفية استخدام مهارات التدريس التأملي في التنمية املهنية املستدامة الذاتية.  18

 كبير  0.89 4.03 استخدام الصيغ الرقمية في التنمية املهنية الذاتية للتدريب على مهارات التدريس االفتراض ي والرقمي. 19

  0.90 4.27 التدريب على توظيف املنصات التعليمية في أنشطة التعليم والتعلم في مادة التخصص.  20
ً
 كبير جدا

وصعوبات  21 الصفية  املشكالت  ملواجهة  خاصة  الذاتية  املهنية  التنمية  في  الفعل  بحوث  اإلجرائية/  البحوث  توظيف  مهارات  بناء 

 التعلم.

4.41 0.93  
ً
 كبير جدا

 كبير  0.69 3.87 التدريب وفق معايير مزاولة رخصة التدريس والتعليم مع استيضاح املهارات املتطلبة لالستمرارية في تطوير األداء التدريس ي.  22

 كبير  1.21 3.62 األداء. تطوير أداء املشرفين التربويين في مجاالت الزيارات الصفية واملناقشات البؤرية مع املعلمين داخل املدرسة بهدف تطوير  23

 كبير  TIMSS, PISA, PIRLS . 3.98 0.62التدريب على أنشطة املسابقات الدولية في التعليم العام منها:  24

  1.03 4.30 التركيز على برامج متخصصة في تشخيص وعالج صعوبات التعلم في املواد التخصصية .  25
ً
 كبير جدا

في   26 تخصصية  برامج  مخرجات  وجود  وفق  وتقويمها  املناهج  تنفيذ  متابعة  وكيفية  املطورة  الدراسية  املناهج  على  املهنية  التنمية 

 التعلم.

4.51 0.66  
ً
 كبير جدا

التقليدية    27 املستحدثة  التعليمية  واملصادر  التعليمية  األدوات  توظيف  مهارات  اكتساب  على  املهنية  التنمية  برامج  في  التركيز 

 والرقمية. 

 كبير  1.25 3.80

 كبير  4.05 مستوى املجال الثاني

 ( ما يلي:5يتبين من جدول)

بدرجة   • جاء  الثاني  للمجال  العام  )كبيرة املستوى  بين  ملفرداته  الحسابية  املتوسطات  قيم  وانحصرت  بين  4.51  -3.62،  املفردات  وتباينت   ،)

 وكبيرة. 
ً
 مستويات كبيرة جدا

كبيرة   • بدرجة  املفردات  بعض  مهارات  أتت  وبناء  واملنهي،  األكاديمي  املستويين  على  تخصصية  برامج  وجود  على  تؤكد  التي  املفردات  خاصة   ،
ً
جدا

 البحوث اإلجرائية، وبرامج تشخيص وعالج صعوبات التعلم .

نتائج جدول) • األولى والرئيسة ف5تؤكد  الخطورة  باعتبارها  التدريبية  الدراسة على االحتياجات  اتفاق عينة  السابق  املهنية  (  التنمية  إعداد برامج  ي 

 م.2030املستدامة في ضوء الرؤية الوطنية 
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عن   الوطنية  :  الثالثالسؤال  لإلجابة  الرؤية  ضوء  في  للمعلمين  املستدامة  املهنية  التنمية  واستراتيجيات  بدائل  العربية 2030ما  للملكة  م 

 زن النسبي، وكانت النتائج كما يلي: تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية والو  السعودية؟ 

اتيجيات التنمية املهنية  امل :(6دول)ج افات املعيارية ومستوى درجة األهمية في املجال الثالث: برامج وآليات واستر  م 2030ستدامة في ضوء رؤية املتوسطات الحسابية واالنحر

متوسط   برامج وآليات واستراتيجيات التنمية املهنية  م

 حسابي 

درجة   انحراف معياري 

 األهمية 

 كبير  0.88 3.58 . الفاعلة واإليجابية للمعلمين في تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج التنمية املهنية املستدامةاملشاركة  28

 كبير  1.01 4.04 االنتقال من التدريب خارج املدرسة في مدة محددة إلى التدريب داخل املدرسة بصورة مستمرة.  29

إلى   30 العامة  التدريبة  البرامج  من  املعاصرة  االنتقال  التدريس  استراتيجيات  وربط  التخصصية  التدريبية  برامج 

 باملحتوى العلمي في مادة التخصص. 

 كبير  0.67 3.52

ربط برامج التنمية املهنية باحتياجاتي في استيعاب الجوانب املستحدثة في مادة التخصص وكيفية معالجتها مع   31

 الطالب.

 كبير  1.08 3.80

برامج   32 التعليمية  ربط  املشكالت  سواء  الطالب  مع  الصفية  املشكالت  مواجهة  في  باحتياجاتي  املهنية  التنمية 

 واملشكالت السلوكية. 

 كبير  0.87 4.10

 كبير  1.02 3.55 االنتقال من البرامج التدريبية إلى برامج التنمية املهنية املتنوعة التقليدية والرقمية املتزامنة وغير املتزامنة.  33

 كبير  0.81 3.70 مشاركة الطالب في تقييم أداء املعلم، ومراجعة التغذية الراجعة وتضمينها في تخطيط برامج التنمية املهنية.  34

  1.05 4.26 االنتقال من املشاركة في برامج التدريب إلى برامج التنمية املهنية القائمة على تطوير أداء املعلم كباحث تربوي. 35
ً
 كبير جدا

تصميم منصات التنمية املهنية داخل املدرسة متضمنة أدوات قياس ومتابعة األداء التدريس ي للمعلمين وتحديد   36

 نقاط القوة والضعف. 

 كبير  0.62 4.04

وجود بحوث نوعية تركز على تحليل ممارسات التدريس للمعلمين وتحديد أوجه التميز لنشرها وتعزيزها وجوانب    37

 القصور لعالجها. 

 متوسط  0.78 3.37

املشكالت   38 ومواجهة  العلمي  املحتوى  في معالجات  استشارية  إلى هيئة  الدور التقليدي  التربوي من  املشرف  تحول 

 امليدانية. 

 بير ك 1.06 3.89

األقران 39 في    -توظيف مجموعات  املدارس  بين مجموعة  أو  املستدامة داخل كل مدرسة  في التنمية املهنية  الخبراء 

 مادة التخصص. 

 كبير  0.88 3.82

توظيف التقويم الذاتي في التنمية املهنية من خالل أدوات مقننة على مستوى املدرسة أو اإلدارة التعليمية داخل   40

 مرحلة. كل 

 كبير  0.87 4.16

 كبير  3.83 مستوى املجال الثالث

 ( ما يلي:6يتبين من جدول)

• ( بين  ملفرداته  الحسابية  املتوسطات  قيم  وانحصرت  كبيرة،  بدرجة  جاء  الثالث  للمجال  العام  بين  4.26  -3.37املستوى  املفردات  وتباينت   ،)

 وكبيرة ومتوسطة.
ً
 مستويات كبيرة جدا

، أتت مفردة   •
ً
املعلم كباحث تربوي" بدرجة كبيرة جدا أداء  القائمة على تطوير  املهنية  التنمية  إلى برامج  التدريب  املشاركة في برامج    "االنتقال من 

 وتشير إلى رؤية املعلمين على ضرورة تطوير البرامج الحالية والتي تقتصر معظم برامجها على البرامج التدريبية خارج املدارس. 

جد • نتائج  الوطنية 7ول)تؤكد  الرؤية  ضوء  في  املستدامة  املهنية  التنمية  برامج  تطوير  واستراتيجيات  آليات  على  الدراسة  عينة  اتفاق  السابق   )

 م. 2030

السؤال   التنمية :  الرابعاإلجابة عن  واستراتيجيات  بدائل  توظيف  اقع  و الدراسة حول  عينة  في استجابات  داللة إحصائية  ذات  فروق  توجد  هل 

امل الوطنية  املهنية  الرؤية  ضوء  في  للمعلمين  وعدد  2030ستدامة  والتخصص،  التعليمية،  املرحلة   ( ملتغيرات  تعزي  السعودية  العربية  للملكة  م 

 تم استخدام تحليل التباين األحادي ، وكانت النتائج كما يلي:  سنوات الخبرة(؟ 

 متغير املرحلة التعليمية  •

 نتائج اختبار )ف( بدراسة الفروق اإلحصائية التي تعزي ملتغير املرحلة التعليمية  :(7جدول)

درجات  مجموع املربعات  مصدر التباين املجاالت 

 الحرية 

الداللة   قيمة )ف(  متوسط املربعات 

 اإلحصائية 

واقع التنمية املهنية املستدامة ومعوقاتها  

 م 2030في ضوء رؤية  

 0.654 0.427 10.389 2 20.777 بين املجموعات 

 24.338 94 2287.738 داخل املجموعات 

 96 2308.515 املجموع  

 0.708 0.347 15.187 2 30.375 بين املجموعات احتياجات املعلمين في التنمية املهنية  
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 43.818 94 4118.904 داخل املجموعات  م 2030املستدامة  في ضوء رؤية 

 96 4149.278 املجموع  

برامج وآليات واستراتيجيات التنمية  

 م 2030املهنية  املستدامة في ضوء رؤية 

 0.448 0.809 17.789 2 35.578 بين املجموعات 

 21.994 94 2067.433 داخل املجموعات 

 96 2103.010 املجموع  

 0.596 0.520 121.245 2 242.490 بين املجموعات  األداة ككل 

 232.974 94 21899.551 داخل املجموعات 

 96 22142.041 املجموع  

 املرحلة التعليمية ملتغير    ى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعز ( ومن استقراء قيم )ف(،  7يتبين من جدول)

درجة  رؤيتهم حول واقع التنمية املهنية، و ، في أفراد عينة الدراسةبصفة عامة، وفي كل مجال على حدة. وتشير هذه النتيجة إلى اتفاق كبير بين استجابات 

تنمية املهنية املستدامة  م، وضرورة تطوير بدائل واستراتيجيات ال2030دريس ي في ضوء رؤية اململكة  احتياجاتهم التدريبية لتطوير ممارستهم وأدائهم الت

 م.2030لتلبية األهداف االستراتيجية ومرتكزات الرؤية الوطنية 

 التخصص متغير  •

 التخصصنتائج اختبار )ف( بدراسة الفروق اإلحصائية التي تعزي ملتغير   :(8جدول)

درجات   مجموع املربعات  مصدر التباين املجاالت 

 الحرية 

الداللة   قيمة )ف( متوسط املربعات 

 اإلحصائية 

اقع التنمية املهنية املستدامة   و

 م 2030ومعوقاتها في ضوء رؤية  

 0.628 0.467 11.361 2 22.722 بين املجموعات 

 24.317 94 2285.793 داخل املجموعات 

 96 2308.515 املجموع  

احتياجات املعلمين في التنمية املهنية  

 م 2030املستدامة  في ضوء رؤية 

 0.878 0.130 5.736 2 11.472 بين املجموعات 

 44.019 94 4137.806 داخل املجموعات 

 96 4149.278 املجموع  

اتيجيات التنمية  برامج وآليات واستر

 م 2030املهنية  املستدامة في ضوء رؤية 

 0.638 0.452 10.014 2 20.027 بين املجموعات 

 22.159 94 2082.983 داخل املجموعات 

 96 2103.010 املجموع  

 0.726 0.321 75.140 2 150.281 بين املجموعات  األداة ككل

 233.955 94 21991.760 داخل املجموعات 

 96 22142.041 املجموع  

بصفة   التخصصملتغير    ى الدراسة تعز ( ومن استقراء قيم )ف(، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة  8يتبين من جدول)

باختالف تخصصهم )مواد علمية، وعلوم شرعية،  عامة، وفي كل مجال على حدة. وتشير هذه النتيجة إلى اتفاق كبير بين استجابات أفراد عينة الدراسة

ممارستهم    واجتماعيات( لتطوير  التدريبية  احتياجاتهم  ودرجة  املهنية،  التنمية  واقع  حول  رؤيتهم  اململكة  في  رؤية  ضوء  في  التدريس ي  م، 2030وأدائهم 

 م.2030وضرورة تطوير بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة لتلبية األهداف االستراتيجية ومرتكزات الرؤية الوطنية 

 متغير عدد سنوات الخبرة  •

 نتائج اختبار )ف( بدراسة الفروق اإلحصائية التي تعزي ملتغير التخصص :(9جدول)

درجات  مجموع املربعات  مصدر التباين املجاالت 

 الحرية 

الداللة   قيمة )ف(  متوسط املربعات 

 اإلحصائية 

واقع التنمية املهنية املستدامة ومعوقاتها  

 م 2030في ضوء رؤية  

 0.907 0.098 2.397 2 4.794 بين املجموعات 

 24.508 94 2303.721 داخل املجموعات 

 96 2308.515 املجموع  

احتياجات املعلمين في التنمية املهنية  

 م 2030املستدامة  في ضوء رؤية 

 0.929 0.074 3.272 2 6.544 بين املجموعات 

 44.072 94 4142.735 داخل املجموعات 

 96 4149.278 املجموع  

وآليات واستراتيجيات التنمية  برامج 

 م 2030املهنية  املستدامة في ضوء رؤية 

 0.767 0.266 5.909 2 11.817 بين املجموعات 

 22.247 94 2091.193 داخل املجموعات 

 96 2103.010 املجموع  

 0.878 0.130 30.601 2 61.201 بين املجموعات  األداة ككل 

 234.903 94 22080.840 داخل املجموعات 

 96 22142.041 املجموع  
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 عدد سنوات الخبرةملتغير    ى ( ومن استقراء قيم )ف(، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعز 9يتبين من جدول)

الدراسة باختالف   أفراد عينة  بين استجابات  اتفاق كبير  إلى  النتيجة  في رؤيتهم    عدد سنوات خبراتهم بصفة عامة، وفي كل مجال على حدة. وتشير هذه 

اململكة   رؤية  ضوء  في  التدريس ي  وأدائهم  ممارستهم  لتطوير  التدريبية  احتياجاتهم  ودرجة  املهنية،  التنمية  واقع  تط 2030حول  وضرورة  بدائل م،  وير 

 م. 2030واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة لتلبية األهداف االستراتيجية ومرتكزات الرؤية الوطنية 

ن في ضوء  ويتبين من خالل نتائج الدراسية الحالية اتفاق عينة الدراسة على أن برامج التنمية املهنية الحالية قاصرة عن تلبية احتياجات املعلمي

الوطنية الوطنية م،  2030  الرؤية  الرؤية  مرتكزات  بتوضيح  ترتبط  املهنية  التنمية  في  برامج  إلى  املعلمين  احتياجات  الحالية  الدراسة  نتائج  بينت  كما 

باألهداف   املرتبطة  القيم واملهارات  استراتيجيات تضمين  في  احتياجاتهم  للمعلمين، مع  املهنية  التنمية  التعليم وفي  الرؤية ومبادراتها في  في  االستراتيجية 

نمية م، واحتياجاتهم في كيفية تضمين ومعالجة املهارات العليا للتفكير، باإلضافة إلى احتياجات املعلمين في تنويع آليات واستراتيجيات الت2030الوطنية 

التنمي وتوظيف  اإلجرائية،  البحوث  وتوظيف  التدريبية،  املنصات  منها  الرقمية  األدوات  خاصة  في املهنية  متنوعة  أدوات  وتوظيف  الذاتية،  املهنية  ة 

يذ ومتابعة برامج التقييم الذاتي، وإعداد أدوات لتحديد االحتياجات التدريبية، وغيرها من اآلليات التي تعزز املشاركة الفاعلة للمعلمين في تخطيط وتنف

 التنمية املهنية املستدامة. 

نتائج الدر   وتتفق  العديد من  الحالية مع  نتائج دراسةمنها دراسة    اسات،الدراسة  تتفق مع  أكدت على ضرورة تطوير  (2019)الروقي    كما  والتي   ،

م، مع تعزيز اآلليات التي تضمن أتقان املعلمين ملهارات التدريس املتمركزة على الطالب، 2030آليات التنمية املهنية املستدامة في ضوء الرؤية الوطنية  

( فيما يرتبط بوجود العديد من املعوقات التي تواجه برامج التنمية املهنية املستدامة في ضوء الرؤية الوطنية  2017) ق مع نتائج دراسة التويجري كما تتف

( مع نتائج الدراسة الحالية فيما يرتبط بتطوير آليات واستراتيجيات التنمية املهنية للمعلمين 2017ودغري)  كما تتفق مع نتائج دراسة األكلبي  م،  2030

 م، خاصة في تفعيل البحوث اإلجرائية، وتفعيل اآلليات واالستراتيجيات املرتبطة باألدوات والصيغ الرقمية. 2030لرؤية الوطنية في ضوء ا 

الرقمية    واالستراتيجياتوالتي أكدت ضرورة االنتقال إلى الصيغ    (Jones., Hope,& Adams, 2018)  كما تتفق مع نتائج دراسة جونز وهوب وآدمز

التدريس والتعليم للطالب، وبرامج التطوير املنهي للمعلمين، فال يمكن الفصل بين التدريس  في برامج التنمية املهنية، حيث يجب أن يحدث اتساق بين  

، حيث أكدت على  (Makovec, 2018)  ماكوفيك  كما تتفق مع نتائج دراسة   للمعلمين من جانب آخر،والتعليم الرقمي للطالب من جانب والتنمية املهنية  

للمعلمين،   املتطورة  التدريبية  باالحتياجات  املهنية  التنمية  برامج  ضرورة  ربط  املمارسات مع  بتطوير  وربطها  للمعلمين،  املهنية  التنمية  آليات  تنويع 

نتائج دراسة  التدريسية، بينت  املهنية    (State, et.al, 2019)  ستيت وآخرين  كما  التعليم والتنمية  البحوث في مجاالت  بين  الدمج  وتطوير  حول ضرورة 

 املتمركزة على البحوث اإلجرائية. املمارسات التدريسية من خالل برامج التنمية املهنية 

وأساليب تقويم ومتابعة( لتطوير أسس، وأهداف، ومحتوى، ومعالجات واستراتيجيات وبدائل،  ما التصور املقترح)    :الخامسلإلجابة عن السؤال  

الوطنية   الرؤية  ضوء  في  للمعلمين  املستدامة  املهنية  التنمية  واستراتيجيات  العربية 2030بدائل  للملكة  نتائج    تم السعودية؟    م  من  االستفادة 

املهنية  م، في تحديد أسس التصور املقترح، وصياغة األهداف عامة، وتوصيف بدائل التنمية2030طنية التطبيق امليداني، والخلفية النظرية والرؤية الو 

 املستدامة ذات األولوية وفق ما يلي:

 ينطلق التصور املقترح من النقاط التالية:أسس التصور املقترح: 

م، والتي تؤكد على أهمية تطوير النظام التعليمي لتلبية وتحقيق 2030الوطنية تنطلق برامج التنمية املهنية في التصور املقترح من محاور الرؤية  •

املرتبط القيم واملهارات  للمعلمين في ضوء مصفوفة من  املهنية  ة  أهدافها االستراتيجية في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وربط ذلك بالتنمية 

 بالعصر الرقمي ومجتمعات صناعة املعرفة. 

املهنية في التصور الحالي من دراسة االحتياجات التدريبية للمعلمين بصورة دقيقة وفق أدوات وأساليب علمية، مع توكيدها  تعزز برامج التنمية   •

ب، والتقييم  من جهات متعددة منها: تقييم القيادات املدرسية لألداء التدريس ي للمعلمين، وتقييم املشرف التربوي، والتغذية الراجعة من الطال 

 املعلم.  الذاتي من قبل

الرقمية، • األدوات  توظيف  املهنية، مع  التنمية  وآليات  برامج  تنويع  إلى  املباشر  التدريب  التمركز على  املهنية من  التنمية  برامج  وإعداد    انتقال 

املدرس داخل  املهنية  التنمية  برامج  له  وتوفر  احتياجاتهم،  ودراسة  الفعلي،  مستواه  تشخيص  من  تمكنهم  للمعلمين  تدريبية  بصورة  منصة  ة 

 تقليدية أو افتراضية. 

زز ذلك منها  انتقال برامج التنمية املهنية من التدريب خارج املدرسة إلى التنمية املهنية بمفهومها الشامل داخل املدرسة من خالل اآلليات التي تع •

عيل برامج التنمية املهنية الذاتية، وتفعيل  الدرس البحثي والفصل املفتوح وتبادل األقران، وتدريب األقران، وتفعيل دور املشرف التربوي، وتف

 البحوث التطبيقية، ومهارات التدريس التأملي. 

ية برامج مشاركة املعلمين في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية املهنية يعزز الدور اإليجابي للمعلمين، كما يعزز مستوى رضا املعلمين وقناعتهم بأهم •

 تطوير أدائهم التدريس ي. التنمية املهنية املستدامة في 
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املعلمين  • احتياجات  التباين في  بما يتالءم مع  املستدامة  املهنية  التنمية  آليات واستراتيجيات  الخبرة، مع مراعاة   تنويع  وظروفهم وعدد سنوات 

 مستوى مالئمة مادة التخصص واملرحلة التعليمية. 

 تتحدد األهداف العامة للتصور املقترح فيما يلي: أهداف التصور املقترح:

 من الرؤية الوطنية باململكة العربية السعودية   •
ً
 م. 2030تطوير آليات واستراتيجيات التنمية املهنية انطالقا

م  2030جية للرؤية الوطنية  التنمية املهنية املستدامة ملعلمي التعليم العام بما ينعكس على تطوير أدائهم التدريس ي لتحقيق األهداف االستراتي •

 في التعليم العام. 

على تشخيص االحتياجات التدريبية، وتحديد آليات مواجهتها   تدريب املعلمين على بعض آليات التنمية املهنية املستدامة الذاتية، لبناء قدراتهم  •

 من خالل تطوير األداء التدريس ي للمعلمين.

 ( التالي:10محتوى التصور املقترح وفق جدول) الدراسة الحالية، واحتياجات املعلمين، أمكن تحديد : من حالل تحليل نتائجمحتوى التصور املقترح

 وصف محتوى التصور املقترح  :(10جدول)

 املوضوعات الرئيسة في التصور حول التنمية املهنية  مجاالت املحتوى العلمي  م 

 م باململكة 2030الرؤية الوطنية  1

انعكاساتها على برامج التنمية املهنية    و

 األهداف االستراتيجية في التعليم  •

 مرتكزات ومحاور الرؤية الوطنية  •

 متطلبات الرؤية في التعليم  •

 متطلبات الرؤية في التنمية املهنية  •

 آليات دمج وتنمية وقياس القيم واملهارات.  •

 اإلجرائية/ بحوث الفعل البحوث  • بدائل التنمية املهنية للمعلمين 2

 lesson studyالدرس البحثي  •

  open class الدرس املفتوح •

 املنصات التدريبية والتدريب االفتراض ي  •

 تبادل زيارات املعلمين واملناقشات املفتوحة  •

 تفعيل دور املشرفين التربويين في التقييم واملتابعة  •

 استراتيجيات التنمية املهنية الذاتية. •

 والتدريب التأملي. التدريب   •

 املؤتمر والندوات. •

 التعليم عن بعد.  •

 جلسات التأهيل املنهي، والجلسات اإلرشادية.  •

 اللقاءات املفتوحة.  •

 املواقف والرحالت التعليمية.  •

 مختبرات اللغة التقليدية واالفتراضية.  •

3  
ً
 التدريبية إعداد بنوك أدوات قياس االحتياجات  • قياس االحتياجات التدريبية وتلبيتها ذاتيا

 آليات تخطيط برامج التنمية املهنية داخل املدرسة  •

•  
ً
 استراتيجيات تنفيذ برامج التنمية املهنية ذاتيا

•  .
ً
 قياس انتقال أثر التدريب ذاتيا

 : معالجات واستراتيجيات املحتوى وأساليب التقويم واملتابعة

 املعلمين داخل وبين املدارس.تصميم البحوث اإلجرائية داخل بعض املدارس مع تبادل الخبرات بين  •

 ورش العمل داخل املدارس في كل مرحلة لتصميم أدوات تشخيص االحتياجات التدريبية بمشاركة املشرفين التربويين واملعلمين. •

 تصميم دروس بحثية بين معلمي التخصص داخل كل مدرسة وبين املدارس بتوجيه اإلشراف التربوي واملعلمين ذوي الخبرة.  •

 الدراسة:توصيات 

 من خالل نتائج الدراسة أمكن صياغة التوصيات التالية:

 تمكين املعلمين من أدوات تشخيص احتياجاتهم في التنمية املهنية بصورة مستمرة وفق متغيرات املرحلة والتخصص. •

 ية املهنية املستدامة. م باململكة في مجاالت التعليم والتنم2030تمكين املعلمين من محاور ومرتكزات وأهداف الرؤية الوطنية  •

 تصميم برامج في التنمية املهنية في املوضوعات واملجاالت املحددة في التصور املقترح بمشاركة املعلمين واملشرفين التربويين.  •
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رامج التنمية  تفعيل آليات متنوعة ومختلفة عن التدريب املباشر خارج املدرسة، تعزز مستوى عالي من رضا ومشاركة املعلمين بصورة فاعلة في ب •

 املهنية.

لك الرؤية  استفادة إدارة التدريب من التصور الحالي في تصميم برامج في التنمية املهنية وفق متطلبات الرؤية الوطنية إلثراء املعلمين بتوجهات ت •

 ومتطلباتها.

 وتلبيتها باستراتيجيات وآليات ذاتية. توجيه املشرفين التربويين ملشاركة املعلمين في دراسة وتشخيص احتياجاتهم التدريبية  •

 ربط برامج التنمية املهنية باحتياجات املعلمين، مع التركيز على برامج تخصصية ترتبط بمعالجات كل مادة دراسية على حدة. •

جمي • مشاركة  مع  الدراسة،  قاعات  وداخل  املدرسة  داخل  التطبيقية  البرامج  إلى  النظرية  األطر  برامج  من  االنتقال  العملية ضرورة  أطراف  ع 

 التدريبية في تقديم التغذية الراجعة، وقياس انتقال أثر التدريب. 

 مقترحات الدراسة: 

 من خالل حدود الدراسة أمكن تحديد املقترحات التالية:

 التدريس ي لدى معلمي التعليم العام. وقياس فاعليته في تطوير األداء  lesson studyتصميم برنامج في التنمية املهنية قائم على الدرس البحثي  •

 فاعلية برنامج تدريبي قائم على البحوث التجريبية في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي التعليم العام.  •

 تصميم منصة في التنمية املهنية وقياس أثرها في تطوير أداء املعلمين في قياس وتلبية احتياجاتهم التدريبية.  •

تج • دراسات  التأمليتصميم  التدريس  متغيرات  فاعلية  قياس  في  األداء    ريبية  تطوير  في  وذبك  املفتوحة  والدروس  الخبراء  األقران  ومجموعات 

   التدريس ي.
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Abstract: The aim of current study assesses the reality of sustainable professional development for teachers, and 
determines Alternatives of the Professional development of teachers in the light of the National vision 2030 of 
K.S.A through Suggested Proposal. To achieve the aim of this study, the literature and previous studies, and the 
National Vision (2030) were analyzed to identify a list of alternatives to the professional development of teachers. 
The study depends on the descriptive and analytical approach. The questionnaire was prepared including (40) 
items related to: the reality of professional development, obstacles, the degree of importance of professional 
development alternatives, and training needs. The study sample consists of (97) teachers at Tabuk city according 
to (education stage, subjects, and experiences). The main finding is, there are a lot obstacles related to 
professional development. The suggested proposal of alternatives professional development is prepared 
including: principles, aims, content, strategies, and tools for evaluation and follow-up. 

Keywords: Professional development; National vision 2030; Teachers. 
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