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 مستخمص الدراسة: 
ىدفت الدراسة إلى عرض التجربة الككرية لالستفادة منيا في تطكير برامج التنمية المينية       

لمعممي التعميـ العاـ، كالتعرؼ إلى كاقع إدارة برامج التنمية المينية لممعمميف في المممكة العربية 
مسحي. السعكدية في ضكء التجربة الككرية. استخدمت الدراسة المنيج الكصفي بأسمكبو ال

( مشرؼ كمشرفة تدريب 036كُطبقت أداة االستبانة عمى أفراد الدراسة الذيف بمغ عددىـ )
( إدارة رئيسية كمركز تدريب بأسمكب الحصر الشامؿ. مف أىـ نتائج الدراسة: 60مكزعيف عمى )

لممعمميف  تحميؿ التجربة الككرية في التنمية المينية لممعمميف، أف كاقع إدارة برامج التنمية المينية
(، حيث تأتي 3.63في المممكة العربية السعكدية جاء بدرجة متكسطة بمتكسط حسابي عاـ بمغ )

مرحمة تنفيذ برامج التنمية المينية لممعمميف بالمرتبة األكلى، كتأتي مرحمة تصميـ برامج التنمية 
نية بالمرتبة الثالثة، المينية بالمرتبة الثانية، كمرحمة تحديد االحتياجات مف برامج التنمية المي

 كمرحمة تقكيـ برامج التنمية المينية بالمرتبة الرابعة كأقؿ المراحؿ مف حيث المكافقة.
 . التجربة الككرية -التنمية المينية لممعمميف  -تطكير إدارة الكممات المفتاحية : 
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Abstract:  
       The study aimed to present the Korean experience to benefit from 
it in the Kingdom of Saudi Arabia in developing professional 
development programs for public school teachers, identifying the reality 
of managing professional development programs for teachers, The study 
used the descriptive survey method & the questionnaire was applied to 
the study members, who were 036 supervisors and training supervisors, 
distributed among 60 main departments and training centers using 
complete census method.  The most important results of the study 
were: Analysis of the Korean experience in the professional 
development of teachers, The reality of managing professional 
development programs for teachers in the Kingdom of Saudi Arabia 
came to a medium degree with a general average of 3.63. The stage of 
implementing professional development programs for teachers ranked 
first, the stage of designing professional development programs ranked 
second, the stage of identifying the needs of professional development 
programs ranked third, and the stage of evaluation of professional 
development programs ranked fourth as the lowest stage in terms of 
approval. The degree of availability of policies supporting professional 
development programs for teachers came to a medium degree, with an 
average of 9..3. 

Keywords: management development - professional development for 
teachers - the Korean experience. 
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 المقدمة
تكاجو المؤسسات التربكية تحدينا مستمرنا يتمثؿ بالتغيير المستمر في مجاؿ العمـك كالتقنية 
كاالتصاالت كالمعمكمات كاالنفتاح الثقافي كالمعرفي، كىذا التغيير نتاج لما أفرزتو العكلمة كالثكرة 

مع ازدياد حدة المنافسة في المعمكماتية كالتنافسية التي يشيدىا العالـ اليـك عمى كافة األصعدة؛ ك 
             القرف الحادم كالعشريف، فإف النظـ التعميمية تسعى إلى تكفير تعميـ عالي الجكدة
صالحات تطكيرية بشكؿ مستمر لتتمكف مف مكاكبة تمؾ التغييرات. "كىناؾ  بإجراء مراجعات كا 

   أف أحد مفاتيح النجاح اتفاؽ كاسع النطاؽ بيف صانعي السياسات كالعمماء كالتربكييف عمى
                خالؿ ىذه اإلصالحات ىك برامج التنمية المينية المستدامة لممعمميف أثناء الخدمة

(Bauttista & Orttega-Ruiz,9602,p.966)   ."  

كيأتي تأىيؿ المعمميف ضمف نظـ الدعـ األربعة التي تدعـ كفايات التعمـ في القرف 
)مكقع منظمة شراكة  90أكدت عمييا منظمة الشراكة لمتعميـ في القرف الحادم كالعشريف التي 

(. كمف جانب آخر ىناؾ فجكة في تأثير برامج التنمية المينية عمى أداء .960، 90التعمـ لمقرف 
المعمميف كممارساتيـ في الدكؿ متكسطة األداء التعميمي، كنتائج التحصيؿ العممي لمطالب حيث 

( التي ُأجريت في 9602) Bautista & Ortega-Ruizكأكرتيغا ركم تشير دراسة باكتيستا 
أسبانيا إلى أنو بالرغـ مف التمكيؿ السخي مف الحككمات التي تستثمر في التنمية المينية 
لممعمميف، فإف الكثير مف برامج التنمية المينية الزالت غير فعالة كتأثيرىا محدكد عمى ممارسات 

كد قصكر تأثير برامج التنمية المينية كعدـ فاعميتيا لعدة عكامؿ، التدريس كتعمـ الطالب. كيع
منيا كجكد فجكة في إدارة تمؾ البرامج، كمف ذلؾ تخطيط ىذه البرامج ككضع السياسات الداعمة 
لتنفيذىا عمى أرض الكاقع أك درجة مالءمتيا لمتطكرات العممية، كالتقنية؛ كتيدؼ كزارة التعميـ في 

لسعكدية إلى تعزيز القدرة التنافسية لمتعميـ السعكدم كرفع متكسط معدؿ الطمبة المممكة العربية ا
(، لذلؾ تسعى إلى طرح مبادرات لرفع 9600في االختبارات الدكلية )كثيقة التحكؿ الكطني، 

تأىيؿ المعمـ. كما تيدؼ إلى الكصكؿ بالطالب إلى مستكيات عميا مف التحصيؿ بتكفير المعمـ 
          ( مف أىداؼ التنمية 0-00ع بكفايات تدريسية عالية. كما أكد اليدؼ )المؤىؿ الذم يتمت

          العاشرة عمى ضركرة رفع الكفاءة التعميمية كالتربكية لممعمـ كالمعممة في الجانب المعرفي 
 (. 0666-0630)خطة التنمية العاشرة،
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ية، حيث تكلي كزارة التعميـ كتعد التجربة الككرية في التنمية المينية لممعمـ تجربة ثر 
الككرية اىتمامنا بجكدة المعمـ بدءان مف إعداده قبؿ الخدمة مركران بتأىيمو أثناء الخدمة، كتمتد 

            ( ساعة تشمؿ0.6البرامج التي يخضع ليا المعمـ خالؿ خدمتو إلى ما ال يقؿ عف )
                ات كاالتصاؿالتدريب المتخصص في مجاالت جديدة مثؿ تكنكلكجيا المعمكم

(Korean Ministry of Education,9603 كتقدـ برامج التنمية المينية في ككريا مف القمة .)
إلى القاعدة كالعكس، كيعتمد تطكير برامج التنمية المينية لممعمميف في ككريا عمى تصميـ برامج 

التقنية كالعمـك كاالتجاىات  غير تقميدية، عف طريؽ إدراج برامج نكعية كتطبيقية في مجاالت
الحديثة في التربية في خطة التنمية المينية، بما يتفؽ مع اإلصالحات التعميمية المستمرة، 

 Korean Ministry of(؛ )Hamond,9603(؛ )NASEM,9602كتطكير المناىج التعميمية )
Education,9603نية لممعمميف (. كركزت ىذه الدراسة عمى تطكير إدارة برامج التنمية المي

 .9636باالستفادة مف التجربة الككرية كبما يعزز تكجيات كزارة التعميـ في ضكء رؤية 

 مشكمة الدراسة
دارات التدريب التربكم  بالرغـ مف الجيكد المبذكلة مف اإلدارة العامة لإليفاد كاالبتعاث كا 

المخرجات التعميمية مازاؿ  في تقديـ برامج تنمية مينية نكعية، فإف تأثير تمؾ البرامج عمى جكدة
( التي أشارت إلى ضعؼ برامج التنمية المينية 9600محدكدان كما ذكرت نتائج دراسة العفيفي )

لمعممي الرياضيات بمتطمبات المعمميف التدريسية في المرحمة االبتدائية، ك أشارت دراسة العبد 
المعمميف استراتيجيات تدريسية  ( إلى تركيز التنمية المينية عمى إكساب9602الكريـ كاألحمد )

كتربكية أكثر مف إكسابيـ المعرفة بالمحتكل العممي أك أساليب التعمـ المستمر. كأظيرت دراسة 
( ضعؼ مستكل برامج التنمية المينية في تمبية احتياجات المعمميف كفؽ 9696القحطاني )

عمقة بالناحية اإلدارية، . لذلؾ تركز الدراسة الحالية عمى كشؼ أسباب الضعؼ المت9636رؤية
كالتي تتمثؿ في إدارة تمؾ البرامج في جميع مراحميا مف التخطيط إلى التقكيـ.  في ضكء ذلؾ، 
تتمثؿ مشكمة الدراسة في قصكر بعض النكاحي المتعمقة بإدارة برامج التنمية المينية لمعممي 

 التعميـ العاـ، كمحاكلة تطكيرىا في ضكء التجربة الككرية.
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 الدراسة:أىداف 
 ىدفت الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

عرض التجربة الككرية لالستفادة منيا في تطكير برامج التنمية المينية لمعممي التعميـ  -0
 العاـ.

التعرؼ إلى كاقع إدارة برامج التنمية المينية لممعمميف في المممكة العربية السعكدية في  -9
 ضكء التجربة الككرية.

 أىمية الدراسة
 األىمية النظرية)العممية(

تستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية المكضكع الذم تتناكلو بالبحث، باعتبار المعمميف يمثمكف  -0
 حجر األساس في العممية التعميمية، كالداعميف لجكدة المخرجات التربكية.

ر كما تبرز أىمية الدراسة مف الحاجة لرفع كفاءة األداء الميني لممعمميف مف خالؿ تطكي -9
 .9636إدارة برامج التنمية المينية، بما يعزز القدرة التنافسية الدكلية، كيحقؽ رؤية 

ا ككف الدراسة تبحث في كاقع إدارة برامج التنمية المينية، حيث ترتبط جكدة  -3 أيضن
المخرجات التعميمية بجكدة إدارة البرامج المينية لممعمميف خاصة مع استحداث الئحة 

عممي التعميـ العاـ كربط الترقية في سمـ الكظائؼ باجتياز اختبار الكظائؼ التعميمية لم
 الرخصة المينية.

 األىمية التطبيقية )العممية(

تسعى ىذه الدراسة لتعزيز ىدؼ الكزارة في تحسيف تأىيؿ المعمميف لتحقيؽ مبادرات التحكؿ  -0
المينية  ، مما قد يساعد في تحسيف نكعية برامج التنمية9636الكطني، كمكاكبة رؤية 

 المقدمة لممعمميف.
كما قد تسيـ ىذه الدراسة في إعادة النظر في أنشطة كبرامج التنمية المينية مف خالؿ تبني  -9

خطة مكحدة كمتكاممة لبرامج كأنشطة اإلدارة العامة لإليفاد كاالبتعاث، كما تحتاجو ىذه 
صالحات في السياسة كاألنظمة كاإلجراءات.  العممية مف قرارات كا 
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 ة الدراسةأسئم
 تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عن األسئمة التالية:

ما أبرز مميزات التجربة الككرية كالتي يمكف االستفادة منيا في تطكير برامج التنمية  -0
 المينية لمعممي التعميـ العاـ؟

ما كاقع إدارة برامج التنمية المينية لممعمميف في المممكة العربية السعكدية في ضكء التجربة  -9
 كرية؟الك

 ما المقترحات لتطكير إدارة برامج التنمية المينية لممعمميف في المممكة العربية السعكدية؟ -3

 حدود الدراسة
سعنت الدراسة إلى التعرؼ عمى مميزات التجربة الككرية في التنمية المينية الحدود الموضوعية: 

العربية السعكدية مف حيث  لممعمميف، ككاقع إدارة برامج التنمية المينية لممعمميف في المممكة
تحديد االحتياجات مف برامج التنمية المينية، كتصميميا، كطرؽ تنفيذ تمؾ البرامج، كتقكيميا، 

 كالسياسات الداعمة لمتنمية المينية.

ُطبقت الدراسة عمى القيادات كالمشرفيف في اإلدارة العامة لمتدريب كاالبتعاث الحدود المكانية: 
لتابعة لممكاتب في جميع اإلدارات التعميمية في المناطؽ كالمحافظات في كفي مراكز التدريب ا

 المممكة العربية السعكدية.

 ق.0669ُطبقت الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية: 

 مصطمحات الدراسة
 لعمؿ" كرش ا(: professional development programsبرامج التنمية المينية )

كالمؤتمرات كالدكرات التدريبية، كالجيكد األخرل المحددة لتدريب المعمميف عمى المنيجيات 
 (..Loser, 966.,p.0التعميمية المتكافقة مع تطكر النظـ التعميمية" )

نيا تخطيط كتصميـ كتنفيذ كتقكيـ الدكرات ويمكن تعريف إدارة برامج التنمية المينية إجرائًيا بـأ
مختمفة التي تقدـ لممعمميف عف طريؽ اإلدارة العامة لإليفاد كاالبتعاث، كمراكز كاألنشطة ال

التدريب التابعة لو بيدؼ تحسيف ميارات كمعارؼ كاتجاىات المعمميف الممارسيف لمينة التدريس 
 في كافة المجاالت التي يقكمكف بيا داخؿ كخارج غرفة الصؼ.
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 أدبيات الدراسة والدراسات السابقة
بكصفيا سمسمة مف ثالثة أك أربعة أياـ عمؿ، أك  -رة التقميدية لمتنمية المينية إف النظ

تحّد مف فرص التعمـ لممعمميف، كتجعؿ مف الصعب  -كأنشطة متفرقة طكاؿ العاـ الدراسي
بقاءىـ مطمعيف باستمرار عمى المعرفة المتجددة؛ لذا فإف النظـ التعميمية ذات األداء األعمى مع 

         عشريف ىدفت إلى التحكؿ مف األنشطة المنعزلة كغير المرتبطة، إلى نيج مطمع القرف ال
أكثر شمكالن كاستراتيجية لتحقيؽ التنمية المينية المستدامة. كيعتمد نجاح برامج التنمية المينية 
           عمى مدل التخطيط الجيد ليا، كالنظر إلى عممية تخطيط تمؾ البرامج، كتصميميا، 

ا. ىذا كتنفيذ             ىا، كتقكيميا؛ بأنيا عممية متعددة األكجو كمتماسكة، كيكمؿ بعضيا بعضن
باإلضافة إلى تجدد البرامج كتنّكعيا كاستيعابيا لمتطكرات في العمـك كالمعارؼ بشكؿ مستمر 

في الدراسة الحالية: عممية  وُيقصد بإدارة برامج التنمية المينية(. .960)ضحاكم كبيكمي، 
ارة تمؾ الجيكد المنّظمة كالميّسرة؛ لتنمية كفايات المعمـ كقدراتو في إطار مينتو؛ بيدؼ زيادة إد

فاعمية أدائو، كتحسيف ظركؼ عممو، كرفع مستكل اإلنتاجية لديو مف خالؿ عمميات: تحديد 
اسات االحتياجات التدريبية، كالتصميـ، كالتنفيذ، كالتقكيـ لبرامج التنمية المينية، كتعزيز السي

 الداعمة لمتنمية المينية المستمرة. 

كتتناكؿ الدراسة إدارة برامج التنمية المينية في مراحميا المختمفة، حيث ينعكس  
 التخطيط لتمؾ البرامج عمى فعاليتيا كأثرىا في تحسيف جكدة التعميـ كالتعمـ.

 مراحل إدارة برامج التنمية المينية:
؛ .960ة أربعة مراحؿ أساسية: )ضحاكم كبيكمي، كتتضمف ادارة برامج التنمية الميني

 (:9606حمزة، 

  المرحمة األولى: مرحمة تحديد االحتياجات الفعمية:
لتحديد البرامج المناسبة لكؿ فئة مف المعمميف، كتحديد محتكيات البرامج المناسبة؛ 

اتيـ، كاختيار لمكصكؿ في النياية إلى تغييرات مناسبة في اتجاىات المعمميف كمياراتيـ كممارس
المدربيف كالػُميّسريف كاألساليب كالكسائؿ المناسبة، كالمكاف المالئـ لمبرامج، حسب الميزانية 
المحددة كالمكارد المتاحة. كتتمّثؿ االحتياجات الفعمية لمعامميف في الفرؽ بيف مستكل األداء 

 (.9606الفعمي كمستكل األداء المرغكب لدل المعمميف )حمزة،
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 :لثانية: مرحمة تصميم برامج التنمية المينيةالمرحمة ا
 تقوم ىذه المرحمة عمى العديد من الخطوات، التي تتمّثل في:

يعدُّ كضع األىداؼ لبرامج التنمية المينية مف األمكر األساسية في  تحديد أىداف البرنامج: . أ
يمية، تصميـ البرنامج، حيث تستمد أىداؼ البرنامج مف األىداؼ العامة لممؤسسة التعم

كتستند عمى احتياجات المعمميف التي ُحّددت مسبقنا، كما تأخذ باالعتبار رغبة المسؤكليف عف 
البرامج كاإلشراؼ كاإلدارة عمى أف تككف األىداؼ قابمة لمقياس كالتقكيـ، كأف ترّكز بالدرجة 

؛ 9603؛ عامر،9696األكلى عمى الميارات التي يحتاجيا المعممكف )األسناكم، كالسيد،
 (. 9606؛ أبك النصر، .960بيكمي كضحاكم،

مجمكعة مف المعمكمات، أك : : كُيقصد بالمحتكل التدريبيلمبرنامج تحديد المحتوى التدريبي . ب
المفاىيـ، أك الحقائؽ، أك األمثمة، أك النماذج العممية التي تشرح كتكضح مكضكعنا معيننا. كال 

يتضح فيو التكازف بيف المادة النظرية  بد مف تنّكع محتكل البرنامج، كأف يككف كاقعيِّا،
 .كالعممية، كيحّقؽ مستكل مناسب مف مشاركة المشاركيف كتفاعميـ

كىي طرؽ نقؿ المحتكل لممعمميف، كتنقسـ إلى:  جـ. تحديد أساليب برنامج التنمية المينية:
نترنت أساليب تقميدية كالمحاضرة كالمناقشة، كأساليب غير تقميدية مثؿ: استخداـ شبكات اإل

كالكيب لتبادؿ المعمكمات كالخبرات، كتسمح ىذه األساليب بمشاركة المعمميف كتفاعميـ 
عمى نكعية  -سكاء كاف تقميديِّا أك حديثنا -كتطكير مياراتيـ. كيعتمد اختيار األسمكب 
 (..960؛ ضحاكم كحسيف،9603البرنامج، كاليدؼ المقصكد مف كرائو )عامر،

           يختمؼ الزمف المحدد لبرنامج التنمية المينية  مية المينية:ه. تحديد زمن برنامج التن
            باختالؼ اليدؼ مف البرنامج، فإذا كاف اليدؼ تغيير اتجاىات معينة لدل المعمـ، أك
إكسابو ميارات عممية؛ فإف ذلؾ يستمـز كقتنا أكبر مف البرنامج الذم ييدؼ إلى إكساب 

         أف تككف برامج التنمية المينية خالؿ فترات متكازنة، بعيدنا معمكمات نظرية. كُيفضؿ 
         عف ضغكط العمؿ كالعبء التدريسي، كفي كقت فراغ المعمميف كالعطمة الصيفية

 (.9606؛ حمزة،.960)ضحاكم كحسيف،
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ة، كالدعـ بتكفير المكارد كاإلمكانات المادية كالكسائؿ الالزمو. تمويل برنامج التنمية المينية: 

 (.9606المادم لممدّربيف، كالتعكيضات كبدؿ االنتقاؿ لممتدّربيف )أبك النصر،

كفقنا لالحتياجات الفعمية لدييـ، كذلؾ بتحديد القدرات األساسية مف  ز. اختيار الُمتدّربين:

ا المعارؼ كالميارات المتاحة لدييـ حالينا، ثـ تحديد نكعية المعارؼ كالميارات المراد اكتسابي

 (. 9603كالػُمستيدؼ تحقيقيا؛ لضماف نمك المعمـ الميني كاألكاديمي )عامر،

              فالمدربكف ىـ المكرد البشرم الذم ُيعتمد عميو في نجاح تنفيذ ح. اختيار الُمدّربين:

البرامج أك فشميا الرتباطيـ المباشر بالمتدربيف كتأثيرىـ في زيادة فعالية التنمية المينية 

 .(9602ؿ ك ىالؿ،  ىال)

: يقـك مخططك البرامج بكضع اإلطار مرحمة تنفيذ برامج التنمية المينيةالمرحمة الثالثة: 

العاـ لإلجراءات التنفيذية لبرنامج التنمية المينية، كتقع مسؤكلية التنفيذ عمى الػُمدّربيف كالػُميّسريف 

لتعميمية، حيث ييتمكف بالجكانب التنفيذية الذيف يتـ اختيارىـ مف ِقبؿ اإلدارة العميا في المؤسسة ا

عداد المطبكعات، كصياغة الخطة التنفيذية  المتمّثمة في: تكقيت البرامج، كتجييز مكاف التنفيذ، كا 

 (..960لمبرنامج في صكرتيا النيائية )ضحاكم كحسيف،

في جميع : تعّد مرحمة التقكيـ ميمة مرحمة تقويم برامج التنمية المينيةالمرحمة الرابعة: -

مراحؿ تخطيط برامج التنمية المينية، كعمى المصمميف أخذ التقكيـ في االعتبار عند تصميـ 

البرامج. كيرتبط التقكيـ بالتخطيط لمبرامج ارتباطنا كثيقنا، فإذا كاف جيد البرنامج جيدنا منظمنا 

كع مف الضبط مخططنا لو لتزكيد المعمميف بمعارؼ كميارات كاتجاىات إيجابية؛ فإف التقكيـ ن

لذلؾ الجيد، كُيقصد بالتقكيـ: التأكد مف أف برنامج التنمية المينية قد حقؽ أىدافو، فيك عممية 

براز مكاطف  تستيدؼ قياس فاعمية خطة البرنامج ككفاءتو، كتقدير القيمة الكمية لمبرنامج، كا 

 (.9606؛ أبك النصر،.960القكة كالضعؼ فيو )ضحاكم كحسيف،
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 في التنمية المينية لممعممين:التجربة الكورية 
بحسب قاعدة البيانات الدكلية لمتعميـ، التي تيدؼ إلى قياس كترتيب أثر نظاـ التعميـ 
في تحقيؽ االستقرار في اقتصاد الدكؿ، كفي تطكير بيئاتيا االجتماعية؛ احتؿ نظاـ التعميـ 

(. كما أف ككريا World Top 96.Org.,9603)9603الككرم المرتبة الثانية بعد فنمندا لمعاـ 
لدييا نظاـ تعميمي عالي الجكدة، كُتصّنؼ باستمرار مف بيف أفضؿ البمداف أداءن في برنامج 

(. ليس PISA,9603منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم لتقييـ الطالب الدكلييف )
ا  لدل معممييـ أنفسيـ فقط أداء الطالب الككرييف بشكؿ جيد في االختبارات الدكلية، كلكف أيضن

خمفيات أكاديمية قكية، حيث أف ككريا ىي كاحدة مف الدكؿ الرائدة في العالـ في قدرتيا عمى 
جذب الطالب المتميزيف لاللتحاؽ بمجاؿ التدريس. كلدييا كاحدة مف أفضؿ القكل التعميمية في 

التدريس ىـ في أعمى  العالـ، كما ىك مبيف في اإلحصائية الرئيسية أف أكلئؾ الذيف يذىبكف إلى
. كىكذا، فإف المعمميف (KSAT)في المئة في اختبار القدرات المدرسية الككرم  06خمسة إلى 

الككرييف ىـ مف بيف 'أفضؿ الخريجيف' أكاديميا. كاستنادنا إلى االفتراض األساسي، بأف نكعية 
نجاح التعميـ الككرم التعميـ الحقيقية تحددىا إلى حد كبير نكعية المعمميف؛ فإف أحد أسباب 

كتحسيف نكعيتو: تكافر معمميف ذكم كفاءة عالية. كمنذ إعادة بناء النظاـ التعميمي الككرم، كاف 
دكر المعمميف في تكفير التعميـ الجيد لجميع الطالب مف التعميـ االبتدائي إلى التعميـ العالي 

( حيث رّكزت كزارة Sami,9603حاسمنا في تشجيع التطكر النكعي لمتعميـ الككرم كتعزيزه )
التعميـ الككرية منذ ستينيات القرف العشريف كسبعينياتو عمى بناء قكة عاممة محترفة في مجاؿ 
التدريس، كذات مؤىالت عالية، كبسبب المؤىالت األكاديمية الممتازة التي يتمّتع بيا المعممكف 

طالب الككرييف عمى إنجازات الككريكف؛ ساىمت الجكدة الجماعية لممعمميف بككريا في حصكؿ ال
 .(Korean Educational Development Istitute,9602)أكاديمية ممتازة 

 برامج التنمية المينية لممعممين في كوريا:
أدركت ككريا حجـ مشكالت التعميـ لدييا، كبذلت جيكدنا كثيرة لإلصالح، كعرضت في  

مكمات كاالتصاالت في المدارس. كقد خطة لتعزيز التعميـ، بإدماج تكنكلكجيا المع0330عاـ 
ىدفت الخطة إلى االبتعاد عف نمط التعميـ المكّحد كالنمطي، كاالتجاه إلى اإلبداع كالتنّكع، 
حالؿ التَّعمُّـ  كاستبداؿ المنيج القائـ عمى العمؿ الفردم، إلى تعزيز التعاكف كتبادؿ األفكار، كا 

كاالتصاالت محؿ األسمكب التقميدم القديـ الفاعؿ، الذم يرتكز إلى تكنكلكجيا المعمكمات 
(. كفي ضكء خطة اإلصالح تمؾ؛ تكّجيت برامج التنمية المينية إلى تأىيؿ 9602)الدخيؿ،

المعمميف عمى برامج تقنية المعمكمات كاالتصاالت؛ لمكاكبة التحكالت العالمية، كليككنكا مؤىميف 
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تكظيفيا داخؿ حجرة الدراسة في استخداـ التكنكلكجيا، كقادريف عمى استيعابيا ك 
(KDEI,9602( كبحسب تقرير منظمة التعاكف كالتنمية .)فإف حضكر المعمميف في .960 )

ككريا ألنشطة النمك الميني في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت يعتبر مف األعمى نسبة إلى 
 (.(.OCED,960جانب شنغيام كأعمى مف المتكسط لدكؿ منظمة التعاكف كالتنمية 

كتكّفر السمطة التعميمية الككرية مجمكعة متنّكعة مف البرامج التدريبية مف خالؿ مكاتب  
التعميـ كالجامعات. كلتحسيف القدرة عمى التدريس؛ يجب عمى المعمميف ذكم الخبرة )مف ثالث 

( ساعة، خالؿ إجازتيـ 0.6سنكات كأكثر( في الخدمة المشاركة في برامج التنمية المينية لمدة )
لصيفية أك الشتكية؛ لمحصكؿ عمى شيادة معمـ المدرسة مف الدرجة األكلى. كتشمؿ شيادة ا

%( 96-06المعمـ مف الدرجة األكلى في برنامج التدريب عمى التأىيؿ الميارات األساسية )
%( التربية العامة 96-06( التركيز عمى المحتكل، ك)6.%-06المعرفة البيداغكجية، ك)

(National Law Information Center,9603؛ Ministry of Korean 
Education,9696 .) 

كبرنامج المعمـ األكؿ، برنامج ترقية لممعمـ العادم؛ حيث يحصؿ المعمـ األكؿ عمى 
راتب أعمى، كغالبنا يخّفؼ نصابيـ التدريسي، كليسكا مسؤكليف عف العمؿ اإلدارم كما بعد 

  راؼ عمى المعمميف اآلخريف داخؿ المدرسة،المدرسة. كبدالن مف ذلؾ؛ فإف دكرىـ ىك اإلش
كتكفير التدريب ليـ. كُيطمب مف معممي المدارس المشاركة في أنشطة التنمية المينية كؿ عاـ، 

( ساعة مف التنمية المينية السنكية لكؿ معمـ 96كتدعـ الحككمة بالكامؿ ما ال يقؿ عف )
(national law information center,9603.) 

امج التنمية المينية لممعمميف عمى نكعيف: برامج لممعمـ الجديد، كبرامج كتشتمؿ بر 
التنمية المينية في أثناء الخدمة. كيخضع المعمـ الجديد لبرامج التدريب عمى التدريس عمى 
مرحمتيف: المرحمة األكلى مرحمة ما قبؿ التكظيؼ، كمدتيا أسبكعاف مف التدريب عمى تكجيو 

الفصكؿ الدراسية، كتطكير القدرة األساسية لممعمـ. كقد جرم التشديد الطالب، كميارات إدارة 
عمى المياـ العممية خالؿ فترة األسبكعيف ىذه. أما المرحمة الثانية فمرحمة ما بعد التكظيؼ، 
كتستمر لمدة ستة أشير، كيتـ فييا التدريب عمى: التكجيو التعميمي كالتقييـ، كاإلشراؼ عمى 

جيو الحياة، كالتخصص العممي، كتكجيو الطالب بكفاءة، كاإلشراؼ عمى الفصكؿ الدراسية، كتك 
 .(.Aras,960)األعماؿ الكتابية 
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 ويتم تصنيف برامج التنمية المينية حسب أنواع أغراض التدريب، مثل:
برنامج التعزيز الكظيفي: كىك مصمـ لتعزيز معرفة المعمميف في التدريس، كتحديث معرفتيـ  -

 مة كالعمـك التطبيقية كالتكنكلكجيا.في المجاالت المتقدّ 
 برنامج التأىيؿ الكظيفي: كىك مصّمـ لتدريب المرشحيف المؤىميف لكظائؼ أعمى كلمترقية. -

         ىذا فضالن عف نماذج التنمية المينية األخرل المتمّثمة في التدريب المدرسي،
           ية حسب احتياجاتالذم عادة ما يتـ التخطيط كالتكجيو لو في خطة المدرسة التشغيم

                    المعمميف، كالتدريب المكّجو ذاتيِّا الذم بدأه المعممكف الذيف لدييـ دكافع ذاتية
(Korean Educational Development Istitute,9602). 

ى التكّسع في التدريب عف ُبعد في اآلكنة األخيرة؛ بقصد تقميؿ التكاليؼ. كفي تقرير لمحة عم-
%( مف 36( الصادر مف منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية أفاد أكثر مف )9696التعميـ )

             المعمميف في كؿ مف ككريا كشنغيام بحصكليـ عمى أنشطة لمنمك الميني عبر
كتكجو أنظمة التعميـ حكؿ  (Covid-03)( حتى قبؿ جائحة 9603اإلنترنت في العاـ )
 ,Nadaruhuts, Gibbs) (. كيشيرOCED,9696التدريب عف بعد )العالـ إلى التعميـ ك 

Fitzpatrick,9696)  أف ككريا الجنكبية كانت كاحدة مف الدكؿ القميمة التي أكدت عمى
. كما  (Covid-03) الدعـ كالتكجيو كالتطكير الميني المستمر لممعمميف أثناء جائحة

عات المعمميف، بما في ذلؾ التكجيو حرصت ككريا الجنكبية أثناء الجائحة عمى تحديد تكق
نشاء مبادرة " "، كىي عبارة Teacher Onحكؿ كيفية تعييف المياـ كالتعميؽ عمى العمؿ، كا 

( حيث SMART LEARNINGعف مجتمع ممارسة بعف ُبعد يديره قادة التعمـ الذكي )
            يمكف لممدرسيف تبادؿ األفكار كاألمثمة عمى الممارسات الجيدة. كباإلضافة إلى

            " عبرCOMMUNITIES 060666"، تـ تطكير منصة "Teacher Onمبادرة "
          اإلنترنت لممعمميف، كالتي تسمح ليـ بمشاركة الممارسات الجيدة، كيتـ عمؿ تنفيذ
             مراجعة مستمرة لعمؿ المعمميف عمى مستكل المقاطعات كمستكل الكزارة

Ministry of Korean Education,9696).) 
كتتجو التنمية المينية لممعمميف في ككريا اليـك إلى تبني التدريب الشخصي )الككتشينج(،  -

 .(Ministry of Korean Education,9696)كدعـ الخبراء لممعمميف عمى نطاؽ كاسع 
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 الدراسات السابقة:
ع التطكير الميني ىدفت الدراسة إلى معرفة كاق( حيث ىدفت إلى 2202دراسة الشايع )

، استخدمت  المصاحب لممعمميف كالمعممات، المصاحب لمشركع تطكير الرياضيات كالعمـك
( مف مشرفي كمشرفات 969المنيج الكصفي المسحي، كأداة االستبانة. بمغت عينة الدراسة )

ا جيدنا في خصائص مقدمي كمقّدمات البرامج، مف حيث:  التدريب. أظيرت النتائج تنّكعن
ص، كالجنس، كامتالؾ الخبرة كالمعرفة بالمشركع، كالعمؿ التربكم عمكمنا؛ في حيف كانت التخص

خطة التطكير الميني غير كاضحة بدرجة كافية. كقّدرت العينة حاجة المعمميف كالمعممات إلى 
برامج التطكير الميني في جميع المجاالت بدرجة عالية. كتراكح تقدير مقّدمي كمقّدمات البرامج 

          رسة المعمميف كالمعممات جميع نشاطات التطكير الميني ما بيف الدرجة "المتكسطة" لمما
 إلى "الضعيفة". 

ىدفت الدراسة إلى مقارنة كاقع التطكير الميني لمعممات  (2202دراسة العبد الكريم واألحمد ) 
يات المتحدة. تكّكف العمـك في مدينة الرياض بمعايير التطكير الميني لمعممي العمـك في الكال

مجتمع الدراسة مف جميع معممات العمـك في المرحمتيف المتكسطة كالثانكية بمدينة الرياض، 
. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي المسحي، 03كاقتصرت عينة الدراسة عمى ) ( معممة عمـك

مات العمـك كاستخدمت االستبانة أداة لمدراسة، أظيرت النتائج أف برامج التطكير الميني لمعم
ترّكز عمى إكساب المعممات استراتيجيات تدريسية كتربكية، أكثر مف إكسابيف المعرفة بالمحتكل 

  العممي، أك أساليب التَّعمُّـ المستمر. 

ىدفت الدراسة إلى التَّعرُّؼ عمى أنكاع برامج التطكير الميني لمعممي ( 2203دراسة العفيفي )
، كمستكل إيفاء برامج التطكير الميني لمعممي الرياضيات الرياضيات في المرحمة االبتدائية

بمتطّمبات المعمميف التدريسية. كاستخدمت المنيج الكصفي المسحي، كاالستبانة كأداة لمدراسة، 
كتكّكف مجتمع الدراسة مف جميع معممي الرياضيات في المرحمة االبتدائية بمحافظة الميث 

ستكل إيفاء برامج التطكير الميني لمعممي الرياضيات ( معممنا أف م009التعميمية، كعددىـ )
بمتطّمبات المعمميف التدريسية بالمرحمة االبتدائية في بناء بيئة صفية داعمة لمتعميـ المتمركز 

كانت بدرجة  -حكؿ الطالب، كفي دعـ التفكير، كدمج التقنية في التعميـ، كفي أساليب التقكيـ
 ليست كافية.
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ىدفت الدراسة إلى التَّعرُّؼ عمى مدل استفادة معممي المرحمة الثانكية  (2204دراسة اليحيى ) 
مف برامج التطكير الميني، كمعرفة االتجاىات نحك برامج التطكير الميني، كتحديد الصعكبات 
التي تحّد مف استفادة المعمميف مف برامج التطكير الميني. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي، 

أداة تحقيؽ أىداؼ الدراسة. أظيرت نتائج الدراسة إلى أف كاقع استفادة ككانت االستبانة ىي 
المعمميف مف برامج التطكير الميني جاء بدرجة عالية، ككانت اتجاىات المعمميف نحك برامج 
التطكير الميني إيجابية، كما كشفت الدراسة عف كجكد عدد مف التحديات التي تقؼ في طريؽ 

ي بمدينة الدكادمي مثؿ: ضعؼ مشاركة المعمـ بإبداء الرأم في تحقيؽ أىداؼ التطكير المين
احتياجاتو التدريبية، ضعؼ الكفاية المينية لممشرؼ التربكم، مكقع المدرسة الجغرافي، انتقاؿ 

 عمؿ المعمـ معو خارج المدرسة. 

ة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر كميات التربية في التنمي (2204دراسة األكمبي ودغري )
المينية لممعمـ في ضكء الرؤية الكطنية لممممكة العربية السعكدية، استخدمت الدراسة المنيج 
الكصفي المسحي، كاعتمدت عمى بناء استبانة في مجاالت كاقع التنمية المينية لممعمميف، 
 كمعكقات التنمية المينية لممعمميف، كمتطمبات التنمية المينية لممعمميف. بينت نتائج الدراسة
ضركرة التركيز عمى تقكيـ برامج التنمية المينية، كقياس انتقاؿ أثر التدريب، كتنمية ميارات 
البحث العممي لدل المعمميف، كتكظيؼ برامج التنمية المينية اإللكتركنية، كتكظيؼ برامج التنمية 

  المينية الذاتية.

ضكء نماذج المنّظمة  ىدفت الدراسة إلى تفعيؿ التنمية المينية في( 2205دراسة حجازي )
المتعّممة، مف خالؿ التَّعرُّؼ إلى أىـ مبررات كدكاعي التنمية المينية لممعمميف، كالكشؼ عف أىـ 

كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي؛ . أساليب التنمية المينية، كتحديد أىـ مداخميا
أنو مف مبررات االىتماـ  نّظمة المتعّممةلتحميؿ األدبيات المتعّمقة بالتنمية المينية لممعمميف كالم

بالتنمية المينية العكلمة كالثكرة المعمكماتية كالتقنية، كتعدد أدكار المعمـ، كضعؼ برامج إعداد 
المعمميف في كميات التربية، ككذلؾ قصكر برامج التدريب أثناء الخدمة، كضعؼ التكامؿ بيف 

خدمة، كمبررات مرتبطة بضركرة اإلصالح المدرسي برامج إعداد المعمـ كبرامج التدريب أثناء ال
الشامؿ. كأىمية تعدد أساليب التنمية المينية. كما أظيرت ضركرة تبني المداخؿ الحديثة في 

  التنمية المينية لتحقيؽ التنمية المينية المستدامة.
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ي تدريب ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مالمح التجربة السنغافكرية ف( 2206دراسة الزىراني )
المعمـ كتأىيمو عمى رأس العمؿ. استخدـ الباحث المنيج الكصفي بمدخؿ جكرج بريدام ذك 
الخطكات األربع )الكصؼ، التفسير، المقابمة، المقارنة(. كانت أىـ نتائج الدراسة: اعتماد كزارة 

كتنكع  التربية في سنغافكرا عمى التكنكلكجيا الحديثة في تدريب المعمميف، كالتدريب المستمر
تاحة الفرصة لممعمميف في تحديد كاختيار ما يناسبيـ مف  البرامج كتعمقيا لتطكير المعمميف، كا 
برامج تدريبية، كمتابعة أثر البرنامج التدريبي مف خالؿ الميداف، كقصكر برامج التنمية المينية 

ممعمميف في لممعمميف في المممكة عف استخداـ التكنكلكجيا كاالنترنت، عدـ إتاحة الفرصة ل
 المشاركة في تصميـ برامج التنمية المينية. 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى المتطمبات التنظيمية لمتطكير الميني ( 2206دراسة السممي )
، استخدـ الباحث المنيج 9696لممعمميف في ضكء مستيدفات خط برنامج التحكؿ الكطني 

تطبيقيا عمى مجتمع المشرفيف التربكييف بمكة الكصفي المسحي، كاالستبانة أداة الدراسة، كتـ 
( مشرؼ تربكم. جاءت الثقافة المدرسية الداعمة لمتطكير الميني 066المكرمة كعددىـ )

لممعمميف في الترتيب األكؿ، تمييا ممارسات القيادة المدرسية، ثـ المكارد المادية كالبشرية في 
  .في الترتيب األخير الترتيب الثالث، كحمت الحكافز المادية كالمعنكية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى خصائص العصر الرقمي، كدكاعي  (2206دراسة الحجاجي ) 
كمصادر التطكير الميني لممعمميف بمدارس تطكير، ،األخذ بيا في مجاؿ التطكير الميني

ج استخدـ الباحث المني. كالكشؼ عف تحديات التطكير الميني لممعمميف في ظؿ العصر الرقمي
( معمـ. أظيرت النتائج أف مدل مساىمة المصادر في 392)الكصفي، كتـ تطبيؽ استبانة عمى

كأف "التكاصؿ المباشر مع  منخفضة جدنا،التطكير الميني لممعمميف تراكحت بيف العالية كال
  المعمميف داخؿ المدرسة" حصؿ عمى أعمى متكسط، بينما حصؿ "المؤسسات كالجمعيات 

عمى أقؿ متكسط"، كأف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر عمى التطكير  العممية المتخصصة
  .الميني لممعمميف
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ىدفت الدراسة إلى تقييـ كاقع التنمية المينية المستدامة لممعمميف في ( 2222دراسة القحطاني ) 
ع المممكة العربية السعكدية لكضع تصكر لبدائؿ التنمية المينية ينطمؽ مف تكظيؼ آليات مجتم

صناعة المعرفة. استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي بتحميؿ األدبيات المتعمقة بالتنمية 
( 32المينية، كاىداؼ الرؤية الكطنية لتحديد تمؾ البدائؿ، كاستخدمت أداة االستبانة طبقت عمى )

نمية المينية احتياجات المعمميف إلى برامج في الت معمـ مف إدارة التعميـ بتبكؾ. أظيرت الدراسة
ترتبط بتكضيح مرتكزات الرؤية الكطنية كمبادراتيا في التعميـ كفي التنمية المينية لممعمميف، 
عداد أدكات لتحديد االحتياجات التدريبية، كغيرىا  كتكظيؼ أدكات متنكعة في التقييـ الذاتي، كا 

بعة برامج التنمية مف اآلليات التي تعزز المشاركة الفاعمة لممعمميف في تخطيط كتنفيذ كمتا
 المينية المستدامة. 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أىـ االحتياجات التدريبية  (2222دراسة السممي والحارثي )
لممعمميف مف المركز الكطني لمتطكير الميني التعميمي، كمدل تمبية ىذا المركز لتمؾ 

( معممنا 920ة عمى )االحتياجات، اعتمدت ىذه الدراسة المنيج الكصفي، كطبقت االستبان
بالمممكة العربية السعكدية. أظيرت نتائج الدراسة إلى أف درجة تمبية مركز التطكير الميني 

 الحتياجات المعمميف كانت متكسطة، كأكثر ىذه االحتياجات تمبية ما يتعمؽ بميارات التقكيـ. 

مشاركيف فيما ىدفت الدراسة إلى معرفة كجيات نظر ال (:Hawkins, 2204دراسة ىوكينز ) 
يتعّمؽ بتجاربيـ في التنمية المينية لمشركع الكتابة بكالية كاركلينا الجنكبية، كاستخدمت الدراسة 
المنيج المختمط. أشارت نتائج الدراسة إلى أف المعمميف يعزكف النجاح إلى: مدة الدعـ الميني 

رسات الجديدة نحك التنفيذ الناجح، الذم يتمّقكنو، كىيكؿ التَّعمُّـ التدريجي الذم سمح بالتعمـ لممما
  كأىمية تكجيو التنمية المينية؛ لتمبية احتياجاتيـ الفردية، مف خالؿ رصد احتياجات طالبيـ.

ىدفت ىذه الدراسة إلى  (Darling-Hamond, Hyler& Gardner,2204)دراسة  
لدراسة بتمكيؿ مف معيد التَّعرُّؼ عمى خصائص التنمية المينية الفّعالة لممعمـ. كقد ُأجريت ىذه ا
( دراسة في التنمية 32سياسة التَّعمُّـ في أمريكا، كاعتمدت الدراسة منيجية تحميؿ المحتكل لػ)

كالتي تمخصت في: التركيز . خصائص التنمية المينية الفّعالة المينية. أشارت نتائج الدراسة إلى
الكبار، كتتبنى برامج نكعية  عمى المحتكل، كتدعـ استراتيجيات التعمـ النشط كنظريات تعمـ

ا لمتأمؿ في الممارسات  كمتعددة لمنمك الميني، كتكفر دعـ الخبراء كالككتشينج، كما تتيح فرصن
 كأف تككف مستدامة كمستمرة.
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ىدفت ىذه الدراسة إلى كصؼ النظـ التعميمية، كنظـ تعميـ المعمميف، ( Aras,2205دراسة ) 
ة بمداف، كىي: أستراليا كسنغافكرا كككريا الجنكبية، كدراسة كالتنمية المينية لممعمميف في ثالث

األسباب الكامنة كراء نماذجيا الفّعالة كنجاحاتيا. كقد استخدمت الدراسة منيج البحث المقارف. 
مف العكامؿ الرئيسة كراء نجاح أستراليا كسنغافكرة كككريا الجنكبية:  أظيرت النتائج إلى أنو
مة. حيث تكلي ىذه البمداف أىمية خاصة لمتنمية المينية النكعية لممعمميف، التنمية المينية المستدا

 كتنّكع األساليب كاالستراتيجيات، كأنشطة التَّعمُّـ الجماعية كالتعاكنية. 

ىدفت الدراسة إلى  (Popova, Evans, Breeding, & Arancibia,2205)دراسة 
استخدمت الدراسة . ر عمى نتائج الطالبالتعرؼ عمى خصائص برامج التنمية المينية التي تؤث

المنيج التحميمي لتحميؿ برامج التنمية المينية. أشارت نتائج الدراسة إلى أف الخصائص المرتبطة 
إيجابيِّا بتأثير البرنامج عمى تعّمـ الطالب تشمؿ: ربط المشاركة بحكافز مثؿ: الترقية أك اآلثار 

تكل، كالتدريب عمى الدركس بشكؿ عممي، كمكائمتيا مع المترتبة عمى الراتب، كالتركيز عمى المح
 .السياؽ المحمي

            إلى التعرؼ إلى العالقة بيف تأثير قادة المدارس ىدفت (Kim & Lee, 2222)دراسة 
)قيادة التعمـ( كمشاركة المعمميف في أنشطة التطكير الميني في كؿ مف الياباف، سنغافكرا كككريا 

، استخدمت الدراسة المنيج 9603داـ بيانات المسح الدكلي لمتعميـ كالتعمـ الجنكبية، كباستخ
االرتباطي كأظيرت الدراسة أف العالقة بيف تأثير قادة المدارس )قيادة التعمـ( كدعـ أنشطة 

 . التطكير الميني المختمفة في تمؾ البمداف عالقة إيجابية

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
ذات الصمة بالدراسة؛ يتبيف أف  -العربية كاألجنبية -سات السابقة بعد استعراض الدرا

معظميا ركزت عمى أىمية تطكير برامج التنمية المينية لممعمميف، كضركرة انسجاميا مع 
التحكالت كاالتجاىات العالمية الحديثة. تناكلت الدراسات العربية المتعّمقة بالتنمية المينية كاقع 

(، كالشايع 9600(، كالعفيفي )9602ميف، مثؿ دراسات: اليحيى )التنمية المينية لممعم
بينما رّكزت الدراسات األجنبية عمى نماذج التنمية المينية التي تؤثر في تحصيؿ  (،9603)
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( (Darling- Hamond,Hyler & Gardener,9602الطالب، كما استعرضت دراسة 
ج التنمية المينية كتأثيراتيا في خصائص التنمية المينية الفّعالة، مف خالؿ تحميؿ نماذ

 & Popva, Evans, Breedingكنتائج الطالب. كاستخدمت دراسة  الممارسات الصفية
Arancibia ,960.) المنيج التحميمي؛ لسّد فجكة المعمكمات بشأف الخصائص األساسية لبرامج )

برامج التنمية التنمية المينية، كتقييـ أفضؿ الممارسات حكؿ العالـ؛ لمكصكؿ إلى خصائص 
 المينية المرتبطة بالتأثير اإليجابي في تعّمـ الطالب.

 أوجو التشابو واالختالف مع الدراسات السابقة
اتفقت الدراسة الحالية مع كافة الدراسات السابقة في مجاؿ التنمية المينية لممعمميف في  

الناحية اإلدارية مف حيث كاقع التعميـ العاـ، كلكنيا تناكلت برامج التنمية المينية لممعمميف مف 
إدارة تمؾ البرامج في مراحميا األربعة تحديد االحتياجات، كالتصميـ، كالتنفيذ، كالتقكيـ، كالسياسات 
الداعمة لتمؾ البرامج. كما تتشابو الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخداـ أداة 

(، بينما تختمؼ 9603(، كالشايع )9603) ( كالسممي9696االستبانة مثؿ دراسة القحطاني )
 Popva, Evans, Breeding & Arancibiaعف بعض الدراسات األجنبية مثؿ دراسة 

 ( حيث استخدمت الكثائؽ لتحميؿ أفضؿ الممارسات في التنمية المينية.(.960,

ع اتبعت الدراسة المنيج الكصفي المسحي الذم: "يتـ بكاسطتو استجكاب جميمنيج الدراسة: 
سة مف حيث أفراد مجتمع البحث أك عينة كبيرة منيـ، كذلؾ بيدؼ كصؼ الظاىرة المدرك 

لمناسبتو لمكضكع الدراسة كتحقيؽ  (.900، ص9600)العساؼ،  طبيعتيا كدرجة كجكدىا"
 . أىدافيا

تككف مجتمع الدراسة مف مشرفي كمشرفات التدريب في اإلدارة العامة لإليفاد مجتمع الدراسة: 
ث كمراكز التدريب في المناطؽ كالمحافظات التعميمية )أفراد الدراسة(. حيث طبقت أداة كاالبتعا

االستبانة عمى كافة مشرفي كمشرفات التدريب لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني: ما كاقع إدارة برامج 
التنمية المينية لممعمميف في المممكة؟، حيث يبمغ المجمكع الكمي لفئة المشرفيف كالمشرفات 

( إدارة رئيسية كمركز تدريب. يكضح الجدكؿ أدناه مجتمع الدراسة. 60( مكزعيف عمى )036)
 ( المشرفيف كالمشرفات.0كقد طبقت الدراسة بأسمكب الحصر الشامؿ. يكضح جدكؿ رقـ )
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( مشرفي ومشرفات التدريب في ادارات التدريب. المصدر: المركز الوطني 0جدول رقم )
 0110لمتطوير الميني التعميمي 

مشرفي كمشرفات  مجتمع الدراسة
التدريب في 

 اإلدارات الرئيسية

مشرفي كمشرفات 
التدريب في 
 المراكز الفرعية

عدد  اإلجمالي
 المستجيبيف

النسبة 
 المئكية
)%( 

مشرفي كمشرفات 
 التدريب

692 962 036 323 23.96 

%( مف 23.96( استجابة بنسبة )323كبعد التطبيؽ الميداني؛ حصمت الباحثة عمى )
( مف مشرفي كمشرفات التدريب في اإلدارات الرئيسية، 323إجمالي مجتمع الدراسة بكاقع )

 كالمراكز الفرعية.

 خصائص أفراد الدراسة 
يتصؼ أفراد الدراسة بعدد مف الخصائص تتمثؿ في الجنس، عدد سنكات الخبرة في 

فيد/ة في مجاؿ التدريب التربكم. التدريب التربكم، كالمؤىؿ العممي، كعدد الدكرات التدريبية كمست
 كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي:

 الجنس:
 ( تكزيع أفراد الدراسة حسب الجنس كما يمي:9يكضح الجدكؿ رقـ )

 ( توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس2جدول رقم )

 النسبة )%( التكرار الجنس

 26 960 ذكر
 60 029 أنثى

 066 323 المجمكع

% 60% مف أفراد الدراسة كانكا مف الذككر، كأف 26( أف 9يتضح مف الجدكؿ رقـ )
 منيـ كانكا مف اإلناث.                                    
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 كما يوضح الجدول التالي عدد من خصائص أفراد الدراسة:
 ( خصائص أفراد الدراسة2جدول رقم )

 النسبة التكرارات  الخاصية
 

 عدد سنكات الخبرة
 92.9 36 سنكات فأقؿ 2

 90.6 6. سنكات 06 – 2كثر مف أ
 23.6 033 سنكات 06أكثر مف 

 066 323 اإلجمالي
 26.6 ..0 بكالكريكس المؤىؿ العممي

 9.0 . دبمـك عالي
 62.2 022 دراسات عميا
 066 323 اإلجمالي

 
 

 عدد الدكرات

 20.3 900 دكرة 63 – 0
 03.0 23 دكرة 066 – 26

 3.0 36 دكرة 066أكثر مف 
 066 323 اإلجمالي

( عمى تنكع خبرة أفراد الدراسة في مجاؿ التدريب 3كتدؿ نتائج الجدكؿ السابؽ رقـ ) 
التربكم مما يجعميـ قادريف عمى تككيف آراء أكثر دقة حكؿ كاقع إدارة برامج التنمية المينية 

لجدكؿ السابؽ عمى تنكع لممعمميف، حيث تعد الخبرة عامالن مؤثرنا في آراء األفراد. كما تدؿ نتائج ا
المستكل العممي ألفراد الدراسة، مما يعني أف تحديدىـ لكاقع إدارة برامج التنمية المينية لممعمميف 
قد يتأثر بخمفيتيـ العممية، باإلضافة إلى أف معظـ أفراد الدراسة قد حضركا دكرات تدريبية 

دقة في تحديد كاقع إدارة برامج كمستفيديف في مجاؿ التدريب التربكم، كىذا يعكس آراء أكثر 
 التنمية المينية لممعمميف في المممكة العربية السعكدية.

 صدق أداة االستبانة  . أ
بعد إعداد أداة الدراسة )االستبانة( تـ عرضيا في صكرتيا األكلية عمى سعادة المشرفة 

ضاء ىيئة كتـ التعديؿ عمى االستبانة؛ ثـ تـ عرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف أع
التدريس المتخصصيف بالجامعات السعكدية، كمف حممة الدكتكراه في التعميـ العاـ، كالبالغ عددىـ 

( فردنا قبؿ تنفيذىا، لمحكـ عمى مدل كضكح كؿ عبارة مف عبارات االستبانة، كدقة 96)
بعد -صياغتيا، كمدل مالءمتيا لممحكر الذم تنتمي إليو. كقد ُاستُفيد مف مرئيات المحكميف 

ضافة بعضيا  –استشارة سعادة المشرفة عمى الدراسة  بإعادة صياغة بعض العبارات، كحذؼ كا 
 اآلخر؛ حتى ظيرت االستبانة في صكرتيا النيائية.
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 االتساق الداخمي ألداة االستبانة -
بعد التأكد مف صدؽ المحكميف ألداة االستبانة، كبعد التصميـ النيائي ليا؛ ُطبقت ميدانينا 

( فردنا مف خارج أفراد الدراسة، كُحسبت معامالت االرتباط 66استطالعية مككنة مف ) عمى عينة
لبيرسكف بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات الُبعد، كدرجة جميع العبارات التي يحتكييا المحكر 

 الذم تنتمي إليو لمتأكد مف االتساؽ الداخمي ليا كما يكضح ذلؾ الجدكؿ التالي:
االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكمية لممحور الذي  ( معامالت1جدول رقم )

 (12تنتمي إليو )ن= 
 محكر )مراحؿ إدارة برامج التنمية المينية لممعمميف(

تحديد االحتياجات مف برامج 
 التنمية المينية

تصميـ برامج التنمية 
 المينية لممعمميف

تنفيذ برامج التنمية 
 المينية لممعمميف

برامج التنمية المينية تقكيـ 
 لممعمميف

 المعامؿ العبارة المعامؿ العبارة المعامؿ العبارة المعامؿ العبارة

0 6.260** 06 6.23.** 92 6.29.** 32 6.262** 
9 6.232** 00 6..03** 90 6.023** 30 6.233** 
3 6..00** 03 6.000** 92 6.263** 32 6.269** 
6 6..03** 06 6..00** 9. 6.202** 3. 6.266** 
2 6..66** 02 6.2.3** 93 6.222** 33 6..36** 
0 6..62** 00 6.236** 36 6.206** 66 6..69** 
2 6..33** 02 6..30** 30 6.269** 60 6..23** 
. 6..20** 0. 6.222** 39 6.222** 69 6..03** 
3 6..63** 03 6.200** 33 6.222** 

 

06 

 

96 6..20** 36 6.009** 
00 90 6..02** 

 
09 99 6.029** 
03 93 6.230** 
06 96 6..60** 

 2.20)**( دالة عند 
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( أف جميع عبارات أبعاد محكر )مراحؿ إدارة برامج التنمية 6يتضح مف الجدكؿ رقـ )
( حيث تراكحت قيـ معامالت 6.60المينية لممعمميف( جاءت دالة إحصائيان عند مستكل )

يف (، كجميعيا ُمعامالت ارتباط جيدة مما يشير إلى االتساؽ الداخمي ب03.، 000االرتباط بيف )
فقرات المحكر. كما يشير إلى مؤشرات صدؽ مرتفعة ككافية ُيمكف الكثكؽ بيا في تطبيؽ أداة 

 الدراسة الحالية.

 ثبات أداة الدراسة )االستبانة( -
( قيمة 3تـ حساب ثبات األداة باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ كيكضح الجدكؿ رقـ ) 

 معامؿ الثبات لكؿ جزء مف أجزاء االستبانة.

 ( قيم معامالت الثبات لكل محور من محاور االستبانة2قم )جدول ر 

 معامؿ الثبات المحكر

 6.333 تحديد االحتياجات مف برامج التنمية المينية لممعمميف

 6.362 تصميـ برامج التنمية المينية لممعمميف

 36..6 تنفيذ برامج التنمية المينية لممعمميف

 6.390 فتقكيـ برامج التنمية المينية لممعممي

 6.322 مراحؿ إدارة التنمية المينية

 6.3.0 الثبات الكمي

(؛ أف استبانة الدراسة تتمتع بثبات مقبكؿ إحصائينا، حيث 2يتبيف مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
( كىي درجة ثبات عالية، كما تراكحت ُمعامالت 603.0بمغت قيمة ُمعامؿ الثبات الكمية )ألفا( )

( كىي معامالت ثبات مرتفعة ُيمكف الكثكؽ بيا في تطبيؽ 322، 36.ثبات أداة الدراسة بيف )
 أداة الدراسة الحالية.

كبناء عمى نتائج اختبارم الصدؽ كالثبات الخاصة بأداة الدراسة، نستنتج أف أداة الدراسة 
 )االستبانة( صادقة في قياس ما ُكِضعت لقياسو، كما أنيا ثابتة بدرجة جيدة.
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 نتائج الدراسة:
عرض نتيجة السؤال األول وتحميميا: ما أبرز مميزات التجربة الكورية والتي يمكن  -أوالً  

 االستفادة منيا في تطوير برامج التنمية المينية لمعممي التعميم العام؟
خُمصت الدراسة إلى بعض النتائج التي يمكف اإلفادة منيا في تطكير إدارة برامج التنمية 

لعربية السعكدية، حيث يكضح الجدكؿ التالي أبرز مميزات التجربة المينية لممعمميف في المممكة ا
 الككرية:

( ُممخص لمميزات التجربة الكورية في إدارة كل مرحمة من مراحل إدارة التنمية 3جدول رقم )
 المينية والسياسات الداعمة لبرامج التنمية المينية

 مميزات التجربة الككرية المرحمة
تحديد 

االحتياجات مف 
امج التنمية بر 

 المينية

 الالمركزية في تحديد االحتياجات التدريبية كؿ منطقة تعميمية بحسب احتياجيا -
 المشاركة الفاعمة مف المعمميف في تحديد احتياجاتيـ مف برامج التنمية المينية -
استيداؼ احتياجات المعمميف مف البرامج التي تقـك عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  -

 مر.بشكؿ مست
الدكر الفاعؿ لقادة المدارس، كمجالس كىيئات المعمميف، كالمجتمع المحمي في تحديد  -

 االحتياجات مف برامج التنمية المينية
تصميـ برامج 
 التنمية المينية

 مشاركة العقكؿ المفكرة كالمبدعة في تصميـ برامج التنمية المينية -
 في تصميـ برامج التنمية المينية. مشاركة الجامعات، كمعاىد التدريب الحككمي، كاألىمي -
 إدخاؿ المبادرات التي تعزز مف التحكؿ الرقمي كدمج التكنكلكجيا -

تنفيذ برامج 
 التنمية المينية

 االستثمار في التنمية المينية المستدامة -
 دعـ االبتكار في الممارسات،  -
 لممعمميف، تنكع األساليب كاالستراتيجيات التي تعزز التنمية المينية عالية الجكدة -
تييئة البيئة المحفزة كالداعمة سكاء في مراكز التدريب في المعاىد كالجامعات أك في  -

 المدارس 
تكفير خدمة الكصكؿ إلى الشبكة العالمية العنكبكتية لكؿ مدرسة بسرعات عالية كرقمنة  -

 المناىج الدراسية،
تقكيـ برامج 
 التنمية المينية

 جعة المستمرةنظاـ فعاؿ لمرصد كالتقييـ كالمرا -
 بناء معايير الجكدة لكؿ برنامج مف برامج التنمية المينية -
اعتماد مراكز التدريب كالمدربيف ككذلؾ اعتماد برامج التنمية المينية التي يقدميا القطاع  -

الخاص كمؤسسات المجتمع المدني كتكجد الئحة منظمة لالعتماد تصدرىا كزارة التعميـ 
 كيتـ تحديثيا باستمرار



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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عرض نتيجة السؤال الثاني وتحميميا: ما واقع إدارة برامج التنمية المينية  -ًياثان
 لممعممين في المممكة العربية السعودية في ضوء التجربة الكورية؟

لمتعرؼ عمى كاقع إدارة برامج التنمية المينية لممعمميف في المممكة العربية السعكدية، 
معيارم لممحكر األكؿ )مراحؿ إدارة برامج التنمية ُحسبت المتكسطات الحسابية، كاالنحراؼ ال

المينية لممعمميف(، كالمحكر الثاني )السياسات الداعمة لبرامج التنمية المينية لممعمميف( مف 
 االستبانة كما يمي:

نتائج المحور األول )مراحل إدارة برامج التنمية المينية لممعممين في المممكة  -
  العربية السعودية(

( المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم الستجابات أفراد 2جدكؿ رقـ )يعرض ال
الدراسة حكؿ المحكر األكؿ مراحؿ إدارة برامج التنمية المينية لممعمميف في المممكة العربية 

 السعكدية كذلؾ كما يمي:

( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول 4جدول رقم )
 المحور األول مراحل إدارة برامج التنمية المينية لممعممين في المممكة العربية السعودية

المتكسط  المحكر ـ

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

 الترتيب الدرجة

 0 متكسطة 6.232 3.90 تنفيذ برامج التنمية المينية لممعمميف 3

 9 سطةمتك  6.020 3.02 تصميـ برامج التنمية المينية لممعمميف 9

 3 متكسطة 6.200 3.69 تحديد االحتياجات مف برامج التنمية المينية لممعمميف 0

 6 متكسطة 06..6 9.33 تقكيـ برامج التنمية المينية لممعمميف 6

 - متكسطة 6.022 3.63 المتكسط الحسابي العاـ كاالنحراؼ المعيارم العاـ 
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رة برامج التنمية المينية ىي أربع مراحؿ كىي (؛ أف مراحؿ إدا2يتبيف مف الجدكؿ رقـ )         
عمى التكالي كفقنا لممتكسط الحسابي ليا: )تنفيذ برامج التنمية المينية لممعمميف، كتصميـ برامج 
التنمية المينية لممعمميف، كتحديد االحتياجات مف برامج التنمية المينية لممعمميف، كتقكيـ برامج 

جاءت جميعيا بدرجة تطبيؽ متكسطة؛ حيث تراكحت المتكسطات  التنمية المينية لممعمميف(، كقد
(، كىي متكسطات تقع بالفئة الثانية لممقياس الرباعي 9033- 3090الحسابية لممراحؿ بيف )

المتدرج، التي ُتشير إلى درجة تطبيؽ متكسطة. بينما حصؿ المحكر بشكؿ عاـ عمى مكافقة 
 (. 3063بدرجة متكسطة كبمتكسط حسابي عاـ: )

كيمكف تبرير ىذه النتيجة إنو بالرغـ مف جيكد كزارة التعميـ متمثمة باإلدارة العامة 
لمتدريب كاالبتعاث، كما نصت عميو أىداؼ خطط التنمية في المممكة العربية السعكدية مف 
 ضركرة رفع الكفاءة التعميمية كالتربكية لممعمـ كالمعممة، كما أكدت عميو الخطة االستراتيجية لكزارة

( "استقطاب كتطكير الككادر البشرية كالمحافظة عمييا" ، فإنو يكجد نكعنا ما فجكة 9636التعميـ )
بيف الجيكد المبذكلة في تقديـ برامج التنمية المينية كالكاقع الفعمي ليا، تتفؽ ىذه النتيجة مع 

( 9600(، كالعفيفي )9602(، كاليحيى )9696(، كالقحطاني )9696دراسة السممي كالحارثي )
 حيث أشارت تمؾ الدراسات إلى بعض أكجو القصكر في برامج التنمية المينية لممعمميف.

كتناقش الجداكؿ التالية بنكع مف التفصيؿ درجة تطبيؽ مراحؿ إدارة برامج التنمية المينية      
 لممعمميف في المممكة العربية السعكدية في ضكء التجربة الككرية، كذلؾ عمى النحك التالي:

 المرحمة األولى: تحديد االحتياجات من برامج التنمية المينية لممعممين 
لمتعرؼ عمى درجة تطبيؽ المرحمة األكلى مف مراحؿ إدارة التنمية المينية لممعمميف في 
المممكة العربية السعكدية في ضكء الخبرة الككرية، تـ حساب التكرارات، كالنسب المئكية، 

 نحراؼ المعيارم الستجابات أفراد الدراسة، كما يمي:كالمتكسطات الحسابية، كاال
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( التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري 5جدول رقم )
الستجابات أفراد الدراسة حول درجة تطبيق مرحمة تحديد االحتياجات من برامج التنمية 

 المينية لممعممين في ضوء التجربة الكورية

  ـ
 ارةالعب

 درجة التطبيؽ
 المتكسط

االنحرا
ؼ 

 المعيارم
أكافؽ  الترتيب الدرجة

بدرجة 
 كبيرة

أكافؽ 
بدرجة 
 متكسطة

أكافؽ 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 أكافؽ

3 

ُتحدَّد أىداؼ برامج 
التنمية المينية 

لممعمميف في ضكء 
االحتياجات التدريبية 

 لممعمميف.

 02 26 000 0.0 ؾ
 0 كبيرة 20..6 3.90

% 63.3 30.0 06.2 6.0 

6 
ُتحدد برامج التنمية 

المينية كفقنا لمتطمبات 
في مجاؿ  9636رؤية 

 التنمية المستدامة.

 06 22 033 003 ؾ
 9 متكسطة 63..6 3.92

% 62.3 32.3 06.2 9.2 

9 
ُتحدَّد برامج التنمية 
المينية بناء عمى 

مؤشرات األداء الميني 
 المطمكب لممعمميف.

 .0 26 022 .06 ؾ
 3 متكسطة 32..6 3.00

% 33.2 69.0 03.6 6.. 

2 
ُتسَتخدـ أساليب متنكعة 
لتحديد االحتياجات 
 التدريبية لممعمميف.

 90 03 003 023 ؾ
 6 متكسطة 6.333 3.06

% 69.0 30.3 0..2 2 

2 
ُيشَرؾ المعممكف بفاعمية 
في تحديد برامج التنمية 
 المينية الالزمة ليـ.

 32 22 006 063 ؾ
 2 متكسطة 0.669 9.33

% 33.3 93.2 96.0 3.3 

. 
ُتخطط برامج التنمية 
المينية لممعمميف كفقنا 

 لنمكىـ الكظيفي.
 0 متكسطة .6.30 9.32 36 9. 092 039 ؾ
% 32.6 33.2 99 3.0 

0 
ُتحدَّد برامج التنمية 

المينية في ضكء تحميؿ 
 أداء الطمبة.

 2 متكسطة 6.336 2..9 63 2. 090 002 ؾ
% 30.6 33.. 93.3 00.2 

3 

تُحدَّد االحتياجات 
التدريبية بناء عمى 
تقارير قياس أثر 
التدريب لمبرامج 

 السابقة.

 .6 9. 090 099 ؾ

 . متكسطة 0.69 2..9
% 39.2 39.6 99 09.3 

0 

ُتعقد لقاءات مع قادة 
المدارس كالمجتمع 
المحمي لتحديد 

حتياجات التدريبية اال
لممعمميف عمى مستكل 

 مركز التدريب.

 09 9. 006 003 ؾ

 3 متكسطة 0.62 9.20
% 30.3 93.2 99 00.0 

 - متكسطة 6.200 3.69 المتكسط الحسابي العاـ كاالنحراؼ المعيارم العاـ
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مية (؛ أف ُبعد مرحمة تحديد االحتياجات مف برامج التن.يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
( 3المينية لممعمميف في المممكة العربية السعكدية في ضكء التجربة الككرية؛ يتككف مف )

" ُتحدَّد أىداف برامج التنمية المينية لممعممين في ضوء ( كىي 3عبارات، جاءت العبارة رقـ )
(، 3090بالمرتبة األكلى، كبدرجة تطبيؽ كبيرة بمتكسط حسابي ) االحتياجات التدريبية لممعممين"

حدل القيـ التي 20..6كانحراؼ معيارم ) (، كتمثؿ ىذه النتيجة أىـ مرتكزات العممية التدريبية كا 
ترتكز عمييا اإلدارة العامة لمتدريب كاالبتعاث في عممية التنمية المينية لمعامميف كىي االلتزاـ 

          راسة كالمينية لتحقيؽ أعمى مستكل مف المصداقية. كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة د
( حيث كانت درجة تمبية المركز الكطني لمتطكير الميني الحتياجات 9696)السممي، كالحارثي، 

" ُتعقد لقاءات مع ( كىي 0المعمميف جاءت بدرجة متكسطة. أما أقؿ عبارة فكانت العبارة رقـ )
ستوى مركز قادة المدارس والمجتمع المحمي لتحديد االحتياجات التدريبية لممعممين عمى م

(  كقد ُتعزل ىذه 9.20" بالمرتبة التاسعة كبدرجة تطبيؽ متكسطة بمتكسط حسابي )التدريب
النتيجة إلى تكجو كزارة التعميـ إلى تعزيز مشاركة المجتمع المحمي في العممية التعميمية ضمف 

أىداؼ إدارات  مبادرات برنامج التحكؿ الكطني، كبالرغـ مف ىذا التكجو لكزارة التعميـ كتعزيزه في
التدريب إال أف مشاركة القادة كالمجتمع المحمي في تحديد االحتياجات مازالت محدكدة كتتفؽ ىذه 

( التي أشارت إلى أف تمبية المركز الكطني 9696النتيجة مع نتيجة دراسة السممي كالحارثي )
حديد احتياجيـ لالحتياجات التدريبية لممعمميف كانت بدرجة متكسطة بسبب عدـ إشراكيـ في ت

دارات التدريب.   الفعمي مف برامج التنمية كاقتصار التخطيط عمى العامميف في المركز الكطني كا 

 المرحمة الثانية: تصميم برامج التنمية المينية لممعممين: 

لمتعرؼ عمى درجة تطبيؽ المرحمة الثانية مف مراحؿ إدارة التنمية المينية لممعمميف في 
لسعكدية في ضكء التجربة الككرية، تـ حساب التكرارات، كالنسب المئكية، المممكة العربية ا

 كالمتكسطات الحسابية، كاالنحراؼ المعيارم الستجابات أفراد الدراسة، كما يمي:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يناير -جزء ثاني   – األول العدد  – 33اجمللد  222

 م2021سبتمرب   – التاسع العدد  – 33اجمللد 

 

( التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري 6جدول رقم )
بيق مرحمة تصميم برامج التنمية المينية لممعممين في الستجابات أفراد الدراسة حول درجة تط

 ضوء التجربة الكورية

  ـ
 العبارة

 درجة التطبيؽ
االنحراؼ  المتكسط

أكافؽ  الترتيب الدرجة المعيارم
بدرجة 
 كبيرة

أكافؽ 
بدرجة 
 متكسطة

أكافؽ 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 أكافؽ

3 

ُيحدد كقت كمكاف 
تنفيذ برامج التنمية 

خطط  المينية كفؽ
 زمنية محددة

 0 .0 36 906 ؾ
 0 كبيرة 6.2.9 3.02

% 26.. 96.0 6.. 6.3 

2 

ُتصمـ برامج 
التنمية المينية التي 
ُتساعد المعمميف 
عمى تطبيؽ 

معارؼ جديدة في 
 الفصكؿ الدراسية

 6 33 099 .96 ؾ

 9 كبيرة 6.290 3.63
% 22.. 39.2 06.2 0.0 

0 
ُتصمـ برامج 

لمينية التنمية ا
بطريقة تدعـ مبدأ 
 استمرارية التعمـ

 3 29 006 966 ؾ
 3 كبيرة 6.229 3.33

% 26.2 36.0 03.3 6.. 

. 

ُتصمـ الحقائب 
التدريبية لبرامج 
التنمية المينية 
لممعمميف بطريقة 

 عممية

 0 62 030 0.3 ؾ

 6 كبيرة 6.223 3.36
% 26.2 32.0 09.0 0.0 

9 

ُتصمـ أساليب 
كات متنكعة كأد

لتنفيذ برامج التنمية 
 المينية لممعمميف

 3 60 030 0.2 ؾ
 2 كبيرة 6.2.3 3.33

% 26.0 32.0 09.3 9.6 

00 

تركز إدارة التدريب 
عمى تنمية قدرات 
المعمميف لتمكينيـ 
مف القدرة عمى 
التكيؼ مع 

المعطيات الجديدة 
 لمعصر الرقمي

 00 29 099 ..0 ؾ

 0 كبيرة .0..6 3.36
% 26.6 39.2 03.3 9.3 

06 
يتـ اختيار 

المدربيف المؤىميف 
لتنفيذ برامج التنمية 

 المينية بعناية

 00 62 036 0.9 ؾ
 2 كبيرة .3..6 .3.9

% 6... 36.3 09.0 6.3 



 عواطف قاعد العتيبي                  أ/         تطوير إدارة برامج التنمية المينية
 نقاشسارة عبد اهلل الم /أ.د       
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  ـ
 العبارة

 درجة التطبيؽ
االنحراؼ  المتكسط

أكافؽ  الترتيب الدرجة المعيارم
بدرجة 
 كبيرة

أكافؽ 
بدرجة 
 متكسطة

أكافؽ 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 أكافؽ

6 

ُتصمـ برامج 
التنمية المينية التي 
تساعد المعمميف 
في ممارسة التأمؿ 

 كالتفكير الناقد

 . .2 036 023 ؾ

 . كبيرة 6.232 3.90
% 60.6 32.3 02.2 9.0 

0 

ُتصمـ برامج 
التنمية المينية كفقنا 
لالتجاىات العالمية 
الحديثة في التنمية 
 المينية المستدامة

 2 26 063 023 ؾ

 3 متكسطة 66..6 .3.0
% 60 3..3 0... 0.3 

2 

ُتصمـ البرامج 
بييكؿ متماسؾ 
يربط بيف الخبرة 

قة لممعمميف الساب
كالنتائج القابمة 

 لمقياس

 .0 22 039 .06 ؾ

 06 متكسطة 2...6 3.63
% 33.2 32.6 96.0 6.. 

06 

ُتصمـ برامج 
التنمية المينية 
لممعمميف لتنمية 

القدرة عمى اإلبداع 
كاالبتكار القائـ 
عمى االستغالؿ 
األمثؿ لإلمكانات 
المتاحة لتحقيؽ 
 الميزة التنافسية

 36 03 093 060 ؾ

 00 متكسطة 6.306 3.60
% 32.. 36.0 0..2 3.0 

09 

تتبنى إدارة التدريب 
المعمـ الجديد نظامنا لتأىيؿ 
يستمر مف 

أسبكعيف إلى ستة 
 أشير

 00 06 063 066 ؾ

 09 متكسطة 0.00 2..9
% 32.2 92.0 02.9 02.2 

3 

ُتصمـ برامج 
التنمية المينية في 
ضكء اختبارات 

ة المينية الرخص
 لممعمميف

 30 22 060 36 ؾ

 03 متكسطة 0.09 9.23
% 92.9 9..6 96.0 92.2 

03 

تتعاكف إدارة 
التدريب مع كميات 
التربية في تصميـ 
برامج التنمية 
 المينية النكعية

 32 32 29 063 ؾ
 06 متكسطة 0.00 9.20

% 93.9 03.3 92.2 90 

 - متكسطة 6.020 3.02 اؼ المعيارم العاـالمتكسط الحسابي العاـ كاالنحر 
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( أف مرحمة تصميـ برامج التنمية المينية لممعمميف في ضكء 3يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
" ُيحدد وقت ومكان تنفيذ ( كىي 3( عبارة، جاءت العبارة رقـ )06التجربة الككرية يتككف مف )

كلى بدرجة تطبيؽ كبيرة كبمتكسط بالمرتبة األ برامج التنمية المينية وفق خطط زمنية محددة"
(، كُيمكف تبرير ىذه النتيجة لكجكد خطة متكاممة 6.2.9(، كانحراؼ معيارم )3002حسابي )

لمبرامج التدريبية يتـ التخطيط ليا كاعتمادىا بشكؿ سنكم مف قبؿ اإلدارة العامة لمتدريب 
دارات التدريب. كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراس ( حيث 9603ة الشايع )كاالبتعاث، كا 

أظيرت أف خطة التطكير الميني كانت غير كاضحة بدرجة كافية. أما أقؿ العبارات تطبيقنا في 
" تتعاون إدارة التدريب مع ( كىي 03مرحمة تصميـ برامج التنمية المينية فكانت العبارة رقـ )

لرابع عشر كبدرجة تطبيؽ بالترتيب ا النوعية " كميات التربية في تصميم برامج التنمية المينية
(، كُيمكف تبرير ىذه النتيجة 0.00(، كانحراؼ معيارم )9.20متكسطة بمتكسط حسابي )

المتكسطة إلى سعي كزارة التعميـ إلى تحقيؽ مشاركة حقيقية في تطكير التعميـ العاـ مف 
تيجية مؤسساتيا كمنيا مؤسسات التعميـ العالي كفؽ مياـ محددة كقد أكدت عمى ذلؾ االسترا

( في أساسيا الخامس، كما تيدؼ كزارة التعميـ  0666-0630الكطنية لتطكير التعميـ العاـ )
إلى تحقيؽ تكامؿ األدكار بيف مؤسساتيا كباعتبار خدمة المجتمع إحدل أدكار الجامعة، 
كلالستفادة مف خبرة أعضاء ىيئة التدريس في تصميـ كتنفيذ برامج التنمية المينية لممعمميف، 

الرغـ مف الجيكد المبذكلة مف قبؿ مراكز كمعاىد التطكير الميني التابعة لمجامعات في تقديـ كب
برامج تنمية مينية نكعية لتطكير شاغمي الكظائؼ التعميمية، فإف ىناؾ بعض التحديات مثؿ 
اقتصار خدماتيا عمى المدف كالمناطؽ الرئيسية، أك ضعؼ التنسيؽ بيف إدارات التدريب ككميات 

( حيث ذكرت أف 9603ربية في الجامعات. تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الحجاجي )الت
المؤسسات كالجمعيات العممية كالتربكية العممية حصمت عمى أقؿ االستجابات كمصدر لمتطكير 

 الميني لممعمميف.

 المرحمة الثالثة: تنفيذ برامج التنمية المينية لممعممين
لثالثة مف مراحؿ إدارة التنمية المينية لممعمميف في لمتعرؼ عمى درجة تطبيؽ المرحمة ا

المممكة العربية السعكدية في ضكء التجربة الككرية، مرحمة تنفيذ برامج التنمية المينية، تـ حساب 
التكرارات، كالنسب المئكية، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحراؼ المعيارم الستجابات أفراد 

 الدراسة، كما يمي:



 عواطف قاعد العتيبي                  أ/         تطوير إدارة برامج التنمية المينية
 نقاشسارة عبد اهلل الم /أ.د       
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التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري  (02جدول رقم )
الستجابات أفراد الدراسة حول درجة تطبيق مرحمة تنفيذ برامج التنمية المينية لممعممين في 

 ضوء التجربة الكورية

  ـ
 العبارة

 درجة التطبيؽ

االنحراؼ  المتكسط
أكافؽ  الترتيب الدرجة المعيارم

بدرجة 
 رةكبي

أكافؽ 
بدرجة 
 متكسطة

أكافؽ 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 أكافؽ

9 
ُيكضع جدكؿ زمني 
لتنفيذ برامج التنمية 
 المينية لممعمميف

 9 03 0. 900 ؾ
 6.2 2.0 93.0 20.3 % 0 كبيرة 6.060 3.02

يتـ شرح أىداؼ البرنامج  2
 كمتطمباتو لممشاركيف

 6.2 2.0 92.2 6..0 % 9 كبيرة .6.00 3.00 9 90 32 922 ؾ

2 

تحرص إدارة التدريب 
عمى تبني استراتيجيات 
التعمـ النشط في تنفيذ 
برامج التنمية المينية 

 لممعمميف

 9 90 036 900 ؾ

 3 كبيرة 6.093 3.20
% 22.3 32.3 2.0 6.2 

6 
تعمؿ إدارة التدريب عمى 
تكظيؼ التقنيات الحديثة 
في تنفيذ برامج التنمية 

 المينية

 3 93 .09 903 ؾ
 6 كبيرة 6.026 3.62

% 22.0 36.3 2.. 6.. 

. 
تتـ المتابعة اليكمية 
لسير برامج التنمية 
 المينية بيدؼ تطكيرىا

 00 26 090 0.0 ؾ
 2 كبيرة 00..6 3.36

% 63.3 33.. 03.6 9.3 

3 
تتكافر بنية تحتية 

مكانات مناسبة لتنفيذ  كا 
 برامج التنمية المينية

 0 متكسطة 62..6 3.96 02 26 .09 020 ؾ
% 62.9 36.3 06.2 6 

3 
ُيدمج المعممكف بشكؿ 
تدريجي في المبادرات 
الكزارية عف طريؽ 
 التدريب المرحمي

 09 0. 092 022 ؾ
 2 متكسطة 03..6 3.03

% 60.0 33.2 90.2 3.9 

0 
ُتطرح برامج التنمية 

المينية لممعمميف حسب 
 مينية كالرقميةاألكلكية ال

 93 00 069 069 ؾ
 . متكسطة 36..6 .3.6

% 3..0 3..0 02.2 0.9 

0 
تقـك إدارة التدريب 

بتكفير األدلة اإلجرائية 
لبرامج التنمية المينية 

 لممعمميف

 26 62 093 023 ؾ
 3 متكسطة 0.63 3.60

% 60 33 09.0 03.6 

06 
تبني طرؽ نكعية في 

ثؿ التنمية المينية م
تدكير المعمميف بيف 

 سنكات 2المدارس كؿ 

 002 23 02 26 ؾ
 06 متكسطة 0.00 9.06

% 0... 02.6 03.0 66.9 

 - متكسطة 6.232 3.90 المتكسط الحسابي العاـ كاالنحراؼ المعيارم العاـ
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ء ( أف مرحمة تنفيذ برامج التنمية المينية لممعمميف في ضك 06يتبيف مف الجدكؿ رقـ )      
" ُيوضع جدول زمني ( كىي: 9( عبارات، جاءت العبارة رقـ )06التجربة الككرية يتككف مف )

بالمرتبة األكلى بدرجة تطبيؽ كبيرة بمتكسط حسابي  لتنفيذ برامج التنمية المينية لممعممين "
اد (. كُيمكف تفسير ىذه النتيجة إلى سعي اإلدارة العامة لإليف6.060(، كانحراؼ معيارم )3.02)

دارات التدريب إلى ضبط جكدة التطكير الميني، كاعتماد خطط برامج التنمية المينية  كاالبتعاث كا 
كفؽ خطة زمنية كبكقت كافي كؿ عاـ، كتعتمد خطط التنمية المينية عمى مكاقع إدارات التدريب، 

لنتيجة مع (. كتختمؼ ىذه ا0663كيتـ تعميميا عمى المدارس )اإلدارة العامة لإليفاد كاالبتعاث،
( حيث أشارت عينة الدراسة مف المعمميف إلى أف خطة التطكير 9603نتيجة دراسة )الشايع،

" تبني ( كىي 06الميني كانت غير كاضحة بدرجة كافية. أما أقؿ عبارة فكانت العبارة رقـ )
بدرجة  سنوات" 2طرق نوعية في التنمية المينية مثل تدوير المعممين بين المدارس كل 

(. كُيمكف تفسير ىذه النتيجة 0000(، كانحراؼ معيارم )9006ضعيفة بمتكسط حسابي ) تطبيؽ
بضعؼ التنسيؽ بيف إدارات التدريب كاإلدارات األخرل، كبيركقراطية اإلجراءات، كمحدكدية 
الصالحيات إلدارة التدريب، حيث يعتبر تدكير المعمميف كندبيـ بيف المدارس مف صالحيات 

في إدارة التعميـ. كتختمؼ ىذه النتيجة مع تجربة استراليا كسنغافكريا كككريا الشؤكف التعميمية 
الجنكبية حيث ذكرت أف مف العكامؿ الرئيسة كراء نجاحيا: التنمية المينية المستدامة. كتكلي ىذه 
البمداف أىمية خاصة لمتنمية المينية النكعية لممعمميف، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة القحطاني 

( حيث أشارت إلى حاجة المعمميف تنكيع آليات كاستراتيجيات التنمية المينية لممعمميف 9696)
 . 9636لتحقيؽ متطمبات رؤية 

 المرحمة الرابعة: مرحمة تقويم برامج التنمية المينية لممعممين
لمتعرؼ عمى درجة تطبيؽ المرحمة الرابعة مف مراحؿ إدارة التنمية المينية لممعمميف في 

العربية السعكدية في ضكء التجربة الككرية، مرحمة تقكيـ برامج التنمية المينية، تـ  المممكة
حساب التكرارات، كالنسب المئكية، كالمتكسطات الحسابية، كاالنحراؼ المعيارم الستجابات أفراد 

 الدراسة، كما يمي:



 عواطف قاعد العتيبي                  أ/         تطوير إدارة برامج التنمية المينية
 نقاشسارة عبد اهلل الم /أ.د       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ف المعياري ( التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرا00جدول رقم )
الستجابات أفراد الدراسة حول درجة تطبيق مرحمة تقويم برامج التنمية المينية لممعممين في 

 ضوء التجربة الكورية

  ـ
 العبارة

 درجة التطبيؽ
االنحراؼ  المتكسط

أكافؽ  الترتيب الدرجة المعيارم
بدرجة 
 كبيرة

أكافؽ 
بدرجة 
 متكسطة

أكافؽ 
بدرجة 
 ضعيفة

ال 
 أكافؽ

3 
صمـ األنشطة تُ 

في البرامج بيدؼ 
تقكيـ تحقؽ 
 األىداؼ

 0 60 096 969 ؾ
 0 كبيرة 6.206 3.33

% 26.9 33.9 00 0.0 

6 
ـ برامج التنمية  ُتقكَّ

المينية بعد 
االنتياء مف 
 البرنامج

 02 .2 .3 969 ؾ
 9 كبيرة 22..6 3.36

% 26.9 90.3 02.2 6 

9 
ـ برامج التنمية  ُتقكَّ

ية لممعمميف المين
 أثناء تنفيذىا

 .0 26 090 006 ؾ
 ..6 ...0 39.6 66 % 3 متكسطة 33..6 3.02

. 

ُتراعى أساليب 
التقكيـ لمعايير 
الجكدة كاالعتماد 
المحمية كالعالمية 
في تقكيـ البرامج 
 التدريبية لممعمميف

 66 32 063 092 ؾ

 6 متكسطة 0.60 6..9
% 33.2 93.9 92.2 00.. 

2 

ُيقاس أثر برامج 
التنمية المينية 
لممعمميف عمى 
الممارسات 

التدريسية بشكؿ 
 فاعؿ

 06 2. 36 .09 ؾ

 2 متكسطة 0.06 9.20
% 36.3 92.9 93.3 02.9 

2 
ُتطكَّر برامج 
التنمية المينية 
بناء عمى نتائج 
 التقكيـ المستمر

 22 0. 30 090 ؾ
 0 متكسطة 0.03 9.20

% 33.. 96.6 90.2 96.0 

0 

تكجد نماذج لتقكيـ 
أثر البرامج 
التدريبية في 

االرتقاء بمستكل 
 الطالب العممي

 9. 0. 2. 092 ؾ
 2 متكسطة 0.02 9.02

% 33.2 99.. 90.2 99 

0 
يتـ تجريب برامج 
التنمية المينية 
لممعمميف قبؿ 

 تعميميا

 26 32 066 066 ؾ
 . متكسطة .0.6 9.00

% 90.. 92.3 92.2 03.. 

 - متكسطة 06..6 9.33 المتكسط الحسابي العاـ كاالنحراؼ المعيارم العاـ
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( أف مرحمة تقكيـ برامج التنمية المينية لممعمميف في ضكء 00يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
" ُتصمم األنشطة في ( كىي 3( عبارات، جاءت العبارة رقـ ).التجربة الككرية يتككف مف )

بالمرتبة األكلى بدرجة تطبيؽ كبيرة بمتكسط حسابي  ويم تحقق األىداف"البرامج بيدف تق
(، كُتعزل ىذه النتيجة إلى حرص اإلدارة العامة لمتدريب 6.206(، كانحراؼ معيارم )3033)

دارات التدريب عمى جكدة عمميات التنمية المينية مف خالؿ استيفاء برامج التنمية  كاالبتعاث كا 
" ( كىي .ط الجكدة في مختمؼ مراحميا. كأقؿ عبارة كانت العبارة رقـ )المينية لمعايير كضكاب

بالمرتبة الثامنة، كبدرجة تطبيؽ  يتم تجريب برامج التنمية المينية لممعممين قبل تعميميا"
(. كقد ُتعزل ىذه النتيجة المتكسطة .0.6(، كانحراؼ معيارم )9000متكسطة بمتكسط حسابي )
لمتدريب كاالبتعاث إلى تقديـ برامج تدريبية ذات كفاءة عالية تمبي إلى تكجو اإلدارة العامة 

(، كبالرغـ مف الجيكد 0663حاجات الميداف كتطمعاتو )اإلدارة العامة لمتدريب كاالبتعاث،
المبذكلة مف اإلدارة العامة لمتدريب كاالبتعاث في تجريب برامج التنمية المينية المستكحاة مف 

ات العالمية في التنمية المينية مثؿ مبادرة بحث الدرس، كبرنامج أفضؿ الممارسات كالتكجي
الجدارات الكظيفية، فإنيا مازالت تكاجو بعض التحديات كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

( حيث أشارت إلى بعض التحديات التي تكاجو التطكير الميني لممعمميف مثؿ 9603الحجاجي )
 كثرة األعباء التدريسية.

عرض نتيجة السؤال الثالث: ما المقترحات لتطوير إدارة برامج التنمية  -ثالثًا
 المينية لممعممين في المممكة العربية السعودية؟

 في ضوء نتائج الدراسة التي تمَّ التَّوصل إلييا، ُيمكن صياغة المقترحات التالية: 
المينية  أظيرت نتائج الدراسة كجكد بعض جكانب القصكر في تصميـ برامج التنمية .0

لممعمميف، كفي ضكء ذلؾ تكصي الدراسة بتبني طرؽ كأساليب نكعية في تقديـ برامج 
التنمية المينية؛ كتفعيؿ التعاكف مع كميات التربية في تصميـ كتقديـ برامج التنمية المينية 

 النكعية.
بناءن عمى نتيجة الدراسة التي أظيرت قصكر تصميـ برامج التنمية المينية في ضكء  .9

تبارات الرخصة المينية لممعمميف عميو تكصي بضركرة تصميـ برامج التنمية المينية في اخ
 ضكء اختبارات الرخصة المينية لممعمميف كالمعايير كالمسارات المينية لممعمميف.

أظيرت نتائج الدراسة االفتقار إلى المنيجية كاآللية الكاضحة لتقكيـ برامج التنمية المينية،  .3
ة كضع آلية لالستئناس بيا في تقكيـ برامج التنمية المينية لممعمميف لذا تكصي بضركر 

 كتحديثيا في ضكء المستجدات التربكية.



 عواطف قاعد العتيبي                  أ/         تطوير إدارة برامج التنمية المينية
 نقاشسارة عبد اهلل الم /أ.د       
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 المراجع 

 المراجع العربية:
(. مراحؿ العممية التدريبية تخطيط كتنفيذ كتقكيـ البرامج التدريبية. المجمكعة 9609أبك النصر. )

 العربية لمتدريب كالنشر. مصر. القاىرة.
 ، متاح عمى الرابط:9/9/0663(. تـ االسترداد بتاريخ 0663اإلدارة العامة لإليفاد كاالبتعاث. )

AffairsEducationalAssistanthttps://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/
/EducationalTraining/pages/default.aspx 

كر كميات التربية في التنمية المينية لممعمـ في ضكء (. "د9602األكمبي، فيد؛ كدغرم، عمي. )
". أبحاث مؤتمر: دكر الجامعات ـ 9636رؤية المممكة العربية السعكدية 

         3.9- 39.قصيـ، ـ: جامعة القصيـ، ال9636في تفعيؿ رؤية 
(. المنظمة المتعممة مدخؿ لتفعيؿ التنمية المينية لممعمميف دراسة .960حجازم، ىناء. )

. 992-009، .960( .، )000، مجمة كمية التربية ببنياتحميمية. 
020-032. 

دية في (. تطكير برامج التنمية المينية لممعمميف في المممكة العربية السعك 9603الزىراني، رائد. )
مجمة كمية التربية بالمنصكرة. تـ االسترداد بتاريخ ضكء خبرة سنغافكرا. 

 متاح عمى الرابط:، 2/2/9690
.html039.60https://maed.journals.ekb.eg/article_ 

، .3، ، كمية التربية، مركز تطكير التعميـدراسات في التعميـ الجامعي، جامعة عيف شمس
366-393. 

(. المتطمبات التنظيمية لمتطكير الميني لممعمميف في ضكء مستيدفات 9603السممي، خالد. )
-22، 906. مجمة القراءة كالمعرفة،9696خط برنامج التحكؿ الكطني

.2. 
بية لممعمميف مف مركز (. االحتياجات التدري9696السممي، سمطاف؛ كالحارثي، عبد الرحمف. )

، 02، 00مجمة البحكث التربكية كالنفسية، التطكير الميني التعميمي. 
963-9.2. 

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/AffairsEducationalAssistant/EducationalTraining/pages/default.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/AffairsEducationalAssistant/EducationalTraining/pages/default.aspx
https://maed.journals.ekb.eg/article_132801.html
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(. كاقع التطكر الميني لممعمـ المصاحب لمشركع الرياضيات كالعمـك 9603الشايع، فيد. )
الطبيعية في التعميـ العاـ في المممكة العربية السعكدية مف كجية نظر 

 .39-.2. 69السعكدية.  -سالة التربية كعمـ النفس. ر مقدمي البرامج
العمـك في  (. مقارنة التطكير الميني لمعممات9602العبد الكريـ، إيماف، كاألحمد، نضاؿ. )

التطكير الميني لمعممي العمـك في الكاليات  مدينة الرياض بمعايير
جامعة الممؾ سعكد، كمية التربية. مجمة العمـك التربكية. المتحدة. 

92(9 ،)993-390. 
. الرياض: مكتبة المدخؿ إلى البحث في العمـك السمككية ـ(.9600العساؼ، صالح حمد )

 العبيكاف.
. رسالة كاقع التطكير الميني لمعمـ الرياضيات(. 9600العفيفي، عبد اهلل أحمد حميدم. )

 ماجستير غير منشكرة. كمية التربية. جامعة أـ القرل. مكة المكرمة.
معجم مصطمحات التربية لفًظا (. 9666ؽ عبده، الزكي، أحمد عبد الفتاح. )فمية، فارك 

 دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية.واصطالًحا. 
(. تصكر مقترح لبدائؿ التنمية المينية المستدامة لممعمميف في ضكء 9696القحطاني، عثماف. )

الدكلية لمدراسات المجمة . 9636احتياجاتيـ كالرؤية الكطنية لممممكة 
 996-963، 9،.التربكية كالنفسية، 

(. برنامج التنمية المينية لمعممي التربية البدنية كفقا 9602كامؿ، زكية، جعفر، خديجة. )
المجمة العممية لعمـك التربية البدنية كالرياضة. لمتطمبات جكدة التعميـ. 

 .00-0، 96مصر،
 ق مف:90/0/0666(. تـ االسترداد بتاريخ 9602منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية. )

http://www.oecd.org/pisa/test 
ق مف: 92/0/0666(. تـ االسترداد بتاريخ: .960. )90منظمة شراكة التعمـ لمقرف 

.org90http://www.teachers//                    
(. التنمية المينية لمعممي المممكة في ضكء ميارات .960اليكيش، يكسؼ محمد إبراىيـ. )

 مجمة كمية التربية في العمـكالقرف الحادم كالعشريف. بحث منشكر. 
 .9.9-962(. 0)69جامعة عيف شمس، مصر. التربكية. كمية التربية، 

http://www.oecd.org/pisa/test
http://www.oecd.org/pisa/test
http://www.teachers21.org/
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متاح عمى  96/9/0660تـ االسترداد بتاريخ:  ية العاشرة.خطة التنم(. 9603كزارة التخطيط. )
 الرابط:

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/file
-th06/planning_cycle_repository/saudi_arabia/s

.pdf-plan-development 
ق مف:  92/0/0666. تـ االسترداد بتاريخ التقرير السنكم لكزارة التعميـ( 0633كزارة التعميـ )

-rep-ages/anhttps://www.moe.gov.sa/ar/news/P
fin.aspx 

ق مف: 96/2/0666تـ االسترداد بتاريخ. 9696كثيقة التحكؿ الكطني (. 9600كزارة التعميـ. )
-https://www.yesser.gov.sa/ar/Documents/NTP_ar

.pdf9 
كاقع التطكير الميني لمعممي المرحمة الثانكية  (.9602)يناير اليحيى، إبراىيـ عبد اهلل محمد. 

مف كجية نظر المعمميف كالمشرفيف التربكييف في محافظة الدكادمي. 
 (. 0)33 .، كمية التربية. جامعة أسيكطالمجمة العممية

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/saudi_arabia/10th-development-plan-.pdf
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/saudi_arabia/10th-development-plan-.pdf
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/saudi_arabia/10th-development-plan-.pdf
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/an-rep-fin.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/an-rep-fin.aspx
https://www.yesser.gov.sa/ar/Documents/NTP_ar-2.pdf
https://www.yesser.gov.sa/ar/Documents/NTP_ar-2.pdf
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