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المستخلص:
ص
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
هدف البحث الحالي إلى الت ّ ّ
عرف على مدى أهمية تجربة الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
بالتنمية المهنية في التعليم من وجهة نظر القادة والمشرفين بالمملكة العربية السعودية،
وتكونت
ولتحقيق ذلك ،فتم اُستخدم المنهج الوصفي (المقابالت -تحليل الوثائق اإللكترونية)
ّ
عينة الدراسة من( )12من القادة والمشرفين من إدارات التعليم بالمملكة االتية( :جدة- ،
الخرج-الرياض -األحساء -جازان -المدينة المنورة) .وتم استخدام برنامج MAXQDa
في تحليل البيانات ،وأظهرت النتائج وجود توافق في استجابات عينة الدراسة على أهمية
ي في مجال التنمية المهنية بالتعليم ،كما يعمل على تحسين التعلم الذاتي،
التطوع َّ
ّ
الرقَ ِم ّ
ورفع وعي المعلمين كما يؤدى استخدام شبكات التواصل االجتماعي إلى سهولة الحصول
طوع ،والمساهمة في تحفيز التعليم الذاتي .أما معوقات
على المعلومة ،ومرونة وسائل الت َّ ُّ
استخدامه فتمثلت في ضعف الدعم المادي والمعنوي وغياب الموثوقية من المعلومات
للمتطوعين ،والبيروقراطية ،وغياب التنظيم ،وعامل
ال ُمتاحة ،وضعف القدرة التدريبية
ّ
الوقت ،وضغوط الحياة.
الكلمات المفتاحية :المجتمع المهني للتطوع الرقمي  -االشراف التربوي في التعليم–
تكنولوجيا التنمية المهنية – المشرف النشط
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Abstract
The aim of the current research is to identify the extent of the
importance of the experience of digital volunteering for professional
development in education from the viewpoint of leaders and
supervisors in the Kingdom of Saudi Arabia, and to achieve this, the
descriptive approach (interviews -analysis of electronic documents)
was used, and the study sample consisted of (12) leaders and
supervisors From the following education departments in the
Kingdom: (Jeddah, Al-Kharj-Riyadh-Al-Ahsa-Jizan-Medina). The
MAXQDa program was used in data analysis. The results showed a
consensus in the responses of the study sample on the importance of
digital volunteering in the field of professional development in
education, as it improves self-learning and raises teachers
’awareness, and the use of social networks leads to ease of access to
information and flexibility. Means of volunteering, and contributing
to stimulating self-education. The obstacles to its use were the lack
of material and moral support, the lack of reliability of the available
information, the weak training capacity of the volunteers, the
bureaucracy, the absence of organization, the time factor, and the
pressures of life.
Key words:
: مقدمة البحث-أوال
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باعتبببار مببن أهببم الوسببائل التببي يمكببن أن، ي أهميتببه
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يكتسببا العمب
ّ ِ َّ ّ ُّ
وهاصببة التنميببة المهنيببة،بببالمجتمع فببي شببتي المجبباالت وال سببيما فببي مجببال التعليم
تببنه
 والذي يُعدّ أحبد أهبم عناصبر العمليبة التعليميبة التبي تنبادي ببه رليبة المملكبة العربيبة،للمعلم
،ي الع باء عببن كاهببل المؤسسببات التعليميببة
ّ ؛حيببث يخفّببف العمببل التَّطب ُّبوع2030 السببعودية
. ويُسهم في تحقيق التنمية والرقي بالمجتمع وأفراد
حيث،ي مرتبط بتجربة التواصبل االجتمباعي التبي اتسبمت بشبهرة واسبعة
َّ طوع
ُّ َّ والت
ّ الرقَ ِم
أصبحت اآلن جميع المؤسسات واألفراد لديهم دراسة في استخدام تلك التجرببة؛ لمبا لهبا مبن
ي يتوقّبع أن
َّ طبوع
ُّ َّ تأثير كبير في األفراد والمجتمع؛ ولذا فاسبتخدام تلبك التجرببة فبي الت
ّ الرقَ ِمب
.يكون له مردود وتأثير إيجابي في المنظومة التعليمية
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ُعرفبه ( )Susanm,2016بأنبه :ممجموعبة
متنوعبة منهبا :في ّ
طوع َّ
ي تعريفات ّ
وللت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
األعمببال التطوعيببة التببي تشببتر فببي االسببتخدام الهببادف لتكنولوجيببا اإلعببالم واالتصببال،
ُعرفه ( )Manuel, 2015 ،p.1بأنه :النشاطات التطوعية التبي
وهاصة الرقمية منها مكما ي ّ
تتم كلها أو جزء منها عبر اإلنترنت من المنزل أو من مكبان العمبل ،أو أي كمبيبوتر متصبل
ّ
ُعرفببببه
بالشبببببكة العالميببببة ،التببببي تقببببدّم غالبببببا لصببببال
منظمببببة تطوعيببببة مدنيببببةم( .)p.4وي ّ
( )Vic Murray,2014بأنببه :مالتَّطب ُّبوع الببذي يببؤدي فيببه المتطوعببون أعمببالهم للوكبباالت
والزبائن أو العمالء عبر اإلنترنت بشكل كلي أو جزئيم(.)p.2
ي تتفببق فببي التركيببز علببى اإلنترنببت
وممببا سبببق يتن ب أن تعريفببات التَّطب ُّبوع َّ
الرقَ ِم ب ّ
ي اإللكترونبي ،وتلبيبة الحاجبات المعرفيبة فبي
وتطبيقاته المختلفة بوصفه أداة للعمبل الت َّ ُّ
طبوع ّ
الجانا التقني للجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الخيري وهدمة المجتمع.
ي يحقّق العديد من المميزات منها:
طوع َّ
وتشير الدراسات والبحوث إلى أن الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
 االستجابة إلى التحدّيات التنموية العالمية ،من هالل إشرا أكبر عدد ممكن مناألشخاص والمؤسسات وهذا ال يمكن تحقيقه إال من هالل التكنولوجيا الرقمية واالتصال
عبر اإلنترنت.
صاصات متعددة لخدمة التنمية في المجتمع؛ بما
 دمج متطوعين من مجاالت واهت ّينمن تنمية متكاملة ومستدامة.
ّ
المنظمات التطوعية الخيرية ،وتوزيعها بشكل متوازن بين
 القناء على تمركزمناطق الوطن والمعمورة؛ إذ يُمكن لصاحا الحاجة أن يجد منظمة أو شخصا يتكفّل
بحاجته عبر التجربة اإللكترونية ،التي يمكن الولوج إليها في أي وقت،ومن أي مكان
يتوفّر فيه كمبيوتر واتصال باإلنترنت.
ي لبع األفراد الذين ال يحبون العمل على أرض التجربة؛
طوع َّ
 مناسبة الت َّ ُّالرقَ ِم ّ
وبالتالي أصب اإلنترنت وسيلة مثالية لتوظيف هؤالء وتفعيل دورهم التنموي
(مباركية2012،؛ كردي.)2010 ،
َ
َ
َ
ع َهيابرا
بو
ط
ت
بن
م
ف
ف
تعالى:
قوله
ومنه
عليه،
القرننية
يات
طوع منهج رباني ودلت اآل
َّ َ
والت َّ ُّ
َ
ا
تعالى:فوت َ َع َاونُوا َعلَى ال ِب ِ ّر َوالت َّ اق َوى﴾ [المائدة .]2:كمبا ورد
فَ ُه َو َهي ٌار لَّهُ﴾ [البقرة،]184:وقال
َ
ي ومنها :قوله :مالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعنه
في ال ُّ
سنّة النبوية فنل العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
بعنام (الحسن ،2014 ،ص.)160
َ
ي دراسبة مباركيبة(:)2012وأشبارت إلبى أن
ب
م
ق
الر
ع
طو
ومن الدراسات التي تناولت الت َّ ُّ
َّ ِ ّ
طبوع اإللكترونبي يمتلببك هصبائص عديببدة تجعبل منبه إحببدى الوسبائل التنمويببة التبي تببدفع
الت َّ ُّ
ّ
علقببة بببنقص اإلمكانيببات وهجببرة
بالببدول العربيببة إلببى تجبباوز العقبببات التنمويببة ،هاصببة ال ُمت ِ
العقببول البشببرية هصوصببا عنببد تببوفّر شببروط معرفيببة وتقنيببة محببددة ،السببيما عنببد تببوفرّ
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االسببتعداد العببالي لمنظومببة الحكومببة اإللكترونيببة فببي بلببدان كالمملكببة العربيببة السببعودية
المقومات والقدرات المعتبرة.
واإلمارات العربية المتحدة اللتين تمتلكان بع
ّ
أما دراسة كانون( )2014فتناولت تحديد دور تجرببة التواصبل فبي المجتمبع مبن هبالل
نقل األفكار التطوعيبة والتنبامن المجتمعبي مبن العبالم االفتراضبي إلبى التجرببة ،واسبتخدم
المنهج الوصفي والمقابلة أداة للدراسة ،وأظهرت النتائج أن الشريحة األكثر تفباعال فبي تلبك
الشبكات هبم الشبباب ،وكبان هنبا دور لشببكات التواصبل االجتمباعي فبي ظهبور مجموعبة
ي بالجزائر.
جديدة(ناس الخير)،مما أسهم في انتشار ثقافة العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
عرف على دور تلك القيادات فبي تفعيبل العمبل
وهدفت دراسة الدويش( )2015إلى الت ّ ّ
صل إلى أن معظم أفراد الدراسة غير موافقين على تجرببة أداء أدوارهبم فبي
ي ،وتو ّ
الت َّ ُّ
طوع ّ
معوقات تحدّ من مساهماتهم فيه أبرزهبا :قلبة
تفعيل العمل التطوعي ،وأنهم يعزون ذلك إلى ّ
البرامج التوجيهيبة نحبو األعمبال التطوعيبة وضبعف الوسبائل اإلعالميبة فبي تسبليط النبوء
عليها.
معوقبات لتنميبة ثقافبة
وتتفق دراسة أحمد( )2015مع دراسة الدويش( )2015في وجبود ّ
ي اإللكتروني بالجامعات ولبدى شبريحة الطبالب .وأظهبرت النتبائج أن العمبل
العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
ي اإللكتروني أسهم في إكسابهم هبرات جديدة ،وأن البدور المهنبي ألهصبائي هدمبة
الت َّ ُّ
طوع ّ
الجماعة يتر ّك ز في توعية الشباب بالطرق التي تمكنهم من المساهمة في األعمبال التطوعيبة
طوع اإللكتروني.
اإللكترونية ،وحثّهم على المشاركة ،وتصميم برامج عن الت َّ ُّ
أمببا دراسببة الحببارثي ( )2019حاولببت الببربط بببين عبباملي الشببباب الجببامعي والتجربببة
ي
ي َّ
طوع َّ
ي ،حيث استكشف تجربة العمبل الت َّ ُّ
االجتماعية في التأثير على الت َّ ُّ
الرقَ ِمب ّ
طبوع ّ
الرقَ ِم ّ
في همس جامعات سعودية في ضبوء التفاعبل الترببوي لتجرببة التواصبل االجتمباعي ،عببر
ي لخمبس جامعبات سبعودية،
تحليل محتوى الغريدات في الحسابات الرسبمية للعمبل الت َّ ُّ
طبوع ّ
َّ
َ
ي بموقببع
ي َّ
الرق ِمب ّ
وتوصببلت الدراسببة إلببى :أن المجببال التعليمببي مبن مجبباالت العمببل التطب ُّبوع ّ
التواصل االجتماعي للجامعات (توتير)؛ جاء فبي المرتببة األولبى ،يليبه مجبال هدمبة البدين،
ثم المجال االجتماعي.
وتناولت دراسة نزال وحبش( )2015دور وسائط الشبكة المعلوماتية من حيث مفهوم
طوع اإللكتروني عبرها ،وأهمية ارتباطه بالتقدّم العلمي والثورة التكنولوجية في المجتمع
الت َّ ُّ
طوع قد ش ّكل وسيلة سهلة وسريعة،
الفلسطيني ،وتوصلت الدراسة إلى أن هذا النمط من الت َّ ُّ
ي من إطار المحلي المحدود إلى نطاق النشاط العالمي.
ونقل النشاط الت َّ ُّ
طوع ّ
أما دراسة القحطاني( )2015التي أجرتها على طالبات جامعة األميبرة نبورة ،وذكبرت
فيهبا أن أكثببر وسببائل التواصببل االجتمبباعي اسبتخداما كببان االنسببتجرام بنسبببة  ،%40وأقلهببا
المتنوعبة،
الواتساب بنسببة ،%7.14وتوصبلت الدارسبة لبذلك نتيجبة هصبائص اإلنسبتجرام
ّ
مثببل :إمكانيببة تحميببل التطبيببق علببى عببدد مببن األجهببزة ،وكببذلك اإلمكانيببات التقنيببة الكثيببرة
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كإجراء تغييرات وإبداء األفنليات لكل ملف مرفوع وأينا قدرته على تحميل كم هائل من
الصور بتفاصيلها المختلفة وأزمنة حفظها؛ وبالتالي سهولة الرجوع إليها.
ي علبببى المجتمع،واتفقبببت تلبببك
وأوصبببت هبببذ الدراسبببة بتعمبببيم فكبببرة التَّطب ُّ
ببوع ال َّرقَ ِمببب ّ
التوصببيات مببع أهببداف دراسببة (،)Gulyas,2015مببن حيببث اهتبببار دور وسببائل التواصببل
طوع والمشاركة في األحداث المجتمعية،وتمثّلت عينة الدراسبة فبي
االجتماعي في تشجيع الت َّ ُّ
مديري المنظمات غير الربحيبة واسبتطالع رأي الجمهبور عببر اإلنترنبت وأظهبرت النتبائج
ي أصب مطلوببا للعباملين علبى المسبتوى المجتمعبي ،ويمكبن للعباملين فبي
أن العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
هببذا القطبباع االسببتفادة مببن وسببائل التواصببل االجتمبباعي ،و مكببن اسببتخدام شبببكات التواصببل
االجتماعي في معرفة ماذا يمكن للناس أن يقبدّموا للمجتمبع ،هاصبة األشبخاص البذين لبديهم
طوع لذلك.
الرغبة لكنهم ال يعلمون أوجه الت َّ ُّ
ّ
وتأكيببدا لنتببائج الدراسببتين السببابقتين ،بيّنببت دراسببة( (Connolly,2014أن المنظمببات
التطوعية ال تستخدم وسائل التواصبل االجتمباعي عببر اإلنترنبت بشبكل فعّبال فبي اسبتقطاب
المتطوعين واالحتفاظ بهم ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصبفي ،وتمثّلبت عينبة الدراسبة
في اهتيار ثالث دراسات للتحليل ،وكانت أداة الدراسة االستبانة ،التي أوصبت علبى ()275
ّ
المنظمبات التطوعيبة باإلضبافة إلبى اللقباءات المباشبرة معهبم ،ومراجعبة تجرببة
من مديري
ّ
اإلنترنت .وأوصت الدراسة ببأن القبائمين علبى هبذ المنظمبات ال يبدركون اإلمكانيبات التبي
يمكن أن توفّرها هذ الوسائل ،وال يستخدمونها بصورة احترافية في إدارة المتطوعين.
ببوعين
أمبببا دراسبببة ) )Chernobrov,2018فقبببد ميّبببزت الفبببرق فبببي اسبببتخدام المتطب ّ
للمهمببات اإلنسببانية عبببر شبببكات التواصببل؛ للتبلي ب عببن الكببوارث ومببدى سببرعتهم مقارنببة
بشريحتي مديري منظمات تطوعية وصبحفيين تقليبديين عببر إجبراءاتهم التقليديبة .وتببيّن أن
المتطوعين الرقميين يستطيعون اإلبالغ عن األشياء التي يحتاجها المنكوبون بسبرعة هبالل
ّ
ّ
ومنظمبات اإلغاثبة ،كمبا
وقوع األحداث أو الكوارث وأنهم مصبدر معلومبات جيبد للجمهبور
أنهم قد يوفّرون نوعية من المعلومات ربما ال تكون متاحة إال لهم.
ي
ي والعمبل الت َّ ُّ
وأفاد البحث الحالي من الدراسبات السبابقة ال ُمتعلّقبة بالعمبل الت َّ ُّ
طبوع ّ
طبوع ّ
ي في إعداد أداة الدراسة ،وتفسير النتائج وتحليلها وربطها بنتائج الدراسات السابقة.
َّ
الرقَ ِم ّ
ي من
طوع َّ
أما ما يميّز البحث الحالي عن الدراسات السابقة هو أن تجربة الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
وجهة نظر القادة والمشرفين الناشطين في المملكة العربية السعودية مما يجعله من البحوث
ي في مجال التعليم.
طوع َّ
القليلة التي تناولت الت َّ ُّ
الر َق ِم ّ
ثانيا -مشكلة البحث:
نبعت مشكلة البحث من هالل اآلتي:
ُّ
َّ
َ
 ُّ
َ
ُ
ي؛ فقد قال تعالى :فيَا أيُّ َها الذِينَ ن َمنوا ال ت ِحلوا
حث إسالمنا الحنيف على العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
ش َعائِ َر اللَّـ ِه َو َال ال َّ
نمينَ اال َبياتَ اال َح َر َام َي ابتَغُونَ فَناال
َ
اي َو َال االقَ َالئِدَ َو َال ِّ
ش اه َر اال َح َر َام َو َال اال َهد َ
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ص َ
صدُّو ُك ام َع ِن اال َم اس ِج ِد
طادُوا َو َال يَجا ِر َم َّن ُك ام َ
ِّمن َّر ِّب ِه ام َو ِرض َاوانا َو ِإذَا َح َل الت ُ ام َفا ا
شنَآنُ قَ او ٍم أَن َ
ان َواتَّقُوا َّ
اللـهَ
اإلثا ِم َو االعُد َاو ِ
اال َح َر ِام أَن ت َ اعتَدُوا َوتَعَ َاونُوا َع َلى االبِ ِ ّر َوالتَّ اق َو ٰى َو َال تَعَ َاونُوا َع َلى ا ِ
ب﴾ [سورة المائدة ،]2:ووعد من قام به بالثواب العظيم في قوله تعالى:
إِ َّن اللَّـهَ َشدِيدُ اال ِعقَا ِ
اس َو َمن
صدَقَ ٍة أ َ او َم اع ُروفٍ أ َ او ِإ ا
ص َالحٍ َبيانَ النَّ ِ
فال َهي َار ِفي َك ِث ٍ
ير ِّمن َّنجا َوا ُه ام ِإ َّال َم ان أ َ َم َر ِب َ
َ
َّ
سنّة
ضا ِ
ف نُؤا تِي ِه أجا را َع ِظيما﴾ [سورة النساء ،]114:وفي ال ُّ
يَ اف َع ال ٰذَلِكَ ا ابتِغَا َء َم ار َ
ت اللـ ِه فَ َ
س او َ
النبوية ،عن أبي هريرة  عن النبي  قال:م من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛
نفّس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يسّر على ُمعسر؛ يسّر هللا عليه في الدنيا
واآلهرة وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أهيهم(صحي مسلم،حديث .)2699
 تأكيد العديد من الدراسات السابقة مثل :الحربي ونهرين(،) 2016والمساعيد،(،)2107وعبد القادر(،) 2014ومهدي(  )2018على وجود قصور في برامج اإلعداد
الحالية للمعلم ،وأن المعلم قبل الخدمة بحاجة إلى رفع كفاياته التربوية ،إضافة إلى قدرته
على استخدام األدوات التكنولوجية في التدريس .
 رلية المملكة  2030في تحقيق نهنة حقيقية لنظام التعليم بأكمله ،ودعم تقدّم الطالاوالمعلم ،إضافة إلى زيادة فاعلية العملية التعليمية ،وإضفاء نوع من المتعة التعليمية
للطالا.
صبببات
 ومبببن هبببالل العمبببل األكببباديمي والمتعلبببق ببببالتطوع الرقمبببي ومسببباهماتها فبببي المن ّاالجتماعية بالمجتمعات المهنية فبي التعلبيم ،وبنباء علبى مطالعاتهبا فبي األدبيبات النب يلة
ي ال يببزال محببدودا وتكبباد تقتصببر
التببي تناولببت هببذا األمببر تببم مالحظببة أن التَّطب ُّبوع َّ
الرقَ ِمب ّ
تجاربببه عل بى بع ب التجببارب والمبببادرات القليلببة والمحببدودة فببي العببالم العربببي ومنهببا:
ي ،والتي أطلقتها وزارة االتصاالت السعودية؛ بهدف نشبر
طوع َّ
مبادرة معطاءم للت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
ي بين جميع أفراد المجتمع ،وإثراء المحتوى العربي التقني من هالل العديبد
الوعي َّ
الرقَ ِم ّ
من الوسائل.
وتأسيسا على ما سبق تتبلور مشكلة البحث في تدنى مستوى التنمية المهنية في التعليم
ص في رفع مستوى التنمية
ي ال ُم َختَّ ّ
طوع َّ
مما يستوجا بيان مدى اسهام تجربة الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
المهنية في التعليم من وجهة نظر القادة والمشرفين في المملكة العربية السعودية
ثالثا -أهداف البحث:
يسعي البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:
ص بالتنمية المهنية في التعليم ،من وجهة نظر
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
أ -الكشف عن تجربة الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
القادة والمشرفين الناشطين في المملكة العربية السعودية.
ي من وجهة نظر القادة
طوع َّ
ب -الت ّ ّ
عرف على مدى تقبُّل المجتمع المهني للت َّ ُّ
الر َق ِم ّ
والمشرفين الناشطين في المملكة العربية السعودية.
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ي من هالل تجربة
طوع َّ
ج -الكشف عن الحاجة إلى التنمية المهنية في التعليم للت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
التواصل االجتماعي.
ي في التنمية المهنية بالتعليم.
طوع َّ
د -معرفة مدى مساهمة الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
َّ
َّ
َ
ص بالتنمية المهنية
ي ال ُم َخت ّ
طوع َّ
هـ -معرفة العوامل المحفّزة للمشاركة في الت ُّ
الرق ِم ّ
ي.
طوع
َّ
و -الت ّ ّ
عرف على أكثر تجربة التواصل االجتماعي استخداما في عملية الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
ص بالتنمية المهنية .
ي ال ُم َختَّ ّ
طوع َّ
ز -بيان جوانا القوة والنعف في الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
ص بالتنمية المهنية في التعليم.
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
ح -تبيين التصور لمقترح لتحسين الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
رابعا -أسئلة البحث:
في ضوء مشكلة البحث فيمكن التعبير عنها في السؤال الرئيس التالي:
ص بالتنمية المهنية في التعليم ،من وجهة نظر القادة
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
ما تجربة الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
والمشرفين الناشطين في المملكة العربية السعودية؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األس لة التالية:
ّ
َّ
َ
ي من وجهة نظر القادة والمشرفين الناشطين
م
ق
الر
ع
طو
ت
لل
المهني
المجتمع
ُّل
ب
تق
 -1ما مدى
ِ
ُّ
َّ ّ
في المملكة العربية السعودية؟
َّ
ي من هالل تجربة التواصل
طوع َّ
 -2ما مدى حاجة التنمية المهنية في التعليم للت ُّ
الرقَ ِم ّ
االجتماعي؟
َّ
َ
ي في التنمية المهنية بالتعليم؟
م
ق
الر
ع
طو
ت
ِ
َّ
 -3كيف ساهم ال ُّ
ّ
ص بالتنمية المهنية بالتعليم؟
ي ال ُم َختَّ ّ
طوع َّ
 -4ما العوامل المحفّزة للمشاركة في الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
َّ
َ
ي؟
طوع َّ
 -5ما أكثر تجربة التواصل االجتماعي استخداما في عملية الت ُّ
الرق ِم ّ
ص بالتنمية المهنية بالتعليم؟
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
 -6ما جوانا القوة والنعف في الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
ص بالتنمية المهنية في التعليم
 -7ما
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
التصور ال ُمقترح لتحسين الت َّ ُّ
ُّ
الرقَ ِم ّ
خامسا -مصطلحات البحثُ :حدّدت مصطلحات البحث على النحو اآلتي:
ي (:)Digital Volunteer
طوع َّ
 -1الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
ّ
ي
ُعرفه الحارثي ( )2019بأنه :مالجهود
ي ّ
المنظمة التي تُبذل بشكل تطوعي ومجان ّ
على المستوى :الفردي أو الجماعي أو المؤسسي ،ويعتمد على وسائل التقنية الحديثة ،مثل:
الفيس بو  ،والواتس أب ،وتوتير ،وانستجرامم (ص.)9
ُعرف إجرائيًّا بأنه :الجهد الذي يبذله القادة والمشرفون الناشطون في المنطقة
وي ّ
(الوسطى-الغربية-الشرقية -الجنوبية) من المملكة العربية السعودية،بشكل فردي أو
جماعي،دون مقابل أو أجر مادي من هالل شبكة اإلنترنت؛ لتحقيق تنمية مهنية ُمستدامة.
 -2التنمية المهنية (:)Professional Development
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ُعرفها محمد ( )2011بأنها :متلك األنشطة والبرامج المستمرة التي يتم التخطيط لها
ي ّ
وتنفيذها؛ من أجل بناء وتطوير القدرات والمهارات والخبرات المختلفة للمعلمين،
وإعدادهم لألدوار ال ُمتغيّرة بطريقة أكثر كفاءة وفاعليةم (ص.)22
ّ
المنظمببة التببي تُق بدّم للمعلمببين
عرفهببا وهبببة( )2011بأنهببا :متلببك العملي بات واألنشببطة
وت ُ ّ
بمختلببف ف بباتهم وتخصصبباتهم بهببدف االرتقبباء بمسببتوى المعببارف والمهببارات واالتجاهببات
المهنيببة لببديهم ،وتحقيببق النمببو المهنببي المسببتمر لهببم ،ورفببع مسببتوى أدائهببم المهنببي ،وتنميببة
مهببارتهم العلميببة ،وزيببادة قببدراتهم علببى اإلبببداع والتجديببد فببي عملهببم ،وتببتم هببذ العمليببة
واألنشطة بوسائل مختلفة من أهمهما:برامج التدريا ال ُمقدّمة للتعلمم (ص.)262
ببرف إجرائيًّبببا بأنهبببا :الجهبببود ال ُم ّ
خططبببة لتطبببوير أداء المعلمبببين مبببن هبببالل ببببرامج
ويُعب ّ
ّ
وأساليا محبددة فبي أطبر علميبة ،وفبق هطبط منظمبة ،وفعاليبات مسبتمرة؛ للقيبام بواجبباتهم
التدريسية والتربوية ،وفي ضوء رلية المملكة 2030م.
 -3قائدة المدرسة (:)Leader School
تعرفها الحراشة ( )2012بأنها :المسؤولة األولى عن إدارة المدرسة التي تُوفر البي ة
ّ
التعليمية المناسبة فيها وهي المشرفة الدائمة في المدرسة؛ لنمان سالمة سير العملية
قومة ألعمالهم؛ من أجل
التعليمية التربوية وهي ال ُمنسّقة لجهود العاملين والموجهة لهم،وال ُم ّ
تحقيق األهداف العامة التربويةم (ص.)12
ببرف إجرائيًّبببا بأنهبببا :القائبببدة اإلداريبببة مبببن المنطقة(الوسبببطى والغربيبببة ،والشبببرقية
وتُعب ّ
والجنوبية)،التي لديها المقدرة على إدارة المدرسبة بمبا يبتالءم مبع حاجبات المجتمبع وضبمن
األهببداف المنشببودة وإلعببداد الببنشء وتببأهيلهم لمسببتقبل مشببرق ،والمشبباركة فببي األعمببال
التطوعية على شبكة اإلنترنت.
-4ال ُمشرفات الناشطات:
عرف المهديلي()2016،371المشرفة بأنها:م المسؤولة عن تقديم الوسائل
تُ ّ
المختلفة؛لمساعدة المعلمات لتنمية نموهن المهني؛ لتحقيق أهداف المدرسة بشكل أفنل
عرف إجرائيًّا بأنها :إحدى الشخصيات من المنطقة (الغربية،أوالشرقية الجنوبية) ،يُسند
وت ُ ّ
إليها بصفة رسمية الدور اإلشرافي ،وتقوم بتقديم الخدمات الفنية للمعلمات؛ بهدف
مساعدتهن على تخطي الصعوبات والمشكالت التي تعترضهن أثناء تأدية عملهن التربوي
طوع
ومتابعتها لسير العملية التربوية التعليمية وتقييمها بصفة مستمرة ،والمشاركة في الت َّ ُّ
عبر شبكة اإلنترنت.
سادسا -منهجية البحث وخطواته:
َّ
َ
ص بالتنمية المهنية في التعليم ،تم السير
لوضع
ي ال ُم َخت ّ
طوع َّ
تصور تجربة التَّ ُّ
ّ
الرق ِم ّ
وفق المحاور التالية:
 -1منهجية البحث:
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اتبع البحث الحالي منهجية دراسة الحالة النوعي (الوصفي)،وهو المناسا لطبيعة البحث
حيث يهدف إلى جمع المعلومات ال ُم ِّ
ص بالتنمية المهنية
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
تعلقة بتجربة الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
في التعليم من وجهة نظر القادة والمشرفين.
 -2تصميم البحث :تم وضع طريقة لجمع البيانات من المقابالت ،والوثائق ،وإجراءات
الوصول إلى الموقع والمشاركين وتوظيف المشاركين ،والطريقة اإلجرائية المتخذة في
أدوات الدراسة وإجراءات تطبيق البحث وطرق التحليل وعرض النتائج.
 -3اهتيار الموقع:
كانت الخطة المقترحة للدراسة في مدينة جدة ولكن بسبا صعوبة استقطاب العدد
المطلوب من المشاركين في مدينة جدة ،وتم أهذ مدن من المملكة العربية السعودية
للراغبين في المشاركة بالبحث.
َّ
ي
طبوع َّ
وبدأ اهتيار الموقع فبي جبدة واشبتمل البحبث علبى تجرببة الناشبطين فبي الت ُّ
الرقَ ِمب ّ
ص بالتنميببة المهنيببة فببي التعلببيم لجميببع مببدارس ومكاتببا التعلببيم العببام ولببم يشببتر إال
ال ُم َخبت َّ ّ
درسببتان مببن قائببدات مببدارس المرحلببة الثانويببة بنببات ومشببرفة تربويببة مببن إحببدى إدارات
ُم ّ
مكاتا التعلبيم ثبم مدينبة الريباض وقبد قببل بالمشباركة قائبدة مدرسبة فبي المرحلبة المتوسبطة
بنبات ومشببرف تربببوي بمكاتببا التعلببيم ،ثببم انتقلببت إلببى مدينببة الخببرج وشببار عببدد( )3مببن
قائدي مدارس ال مرحلة الثانويبة بنبين،ثم شبرق المملكبة ،بباإلدارة العامبة للتعلبيم فبي المنطقبة
الشرقية وتتبعها اإلدارة العامة بمحافظة اإلحساء وشار منها مشرفان تربويان مبن مكاتبا
التعليم ثبم اإلدارة العامبة للتعلبيم بمنطقبة جبازان جنوببا ،واُسبتقطا منهبا مشبرفة تربويبة مبن
مكاتا التعليم ثم المدينة المنورة وشملت ( )4مكاتا تعليم بنات وبنين وشبار منهبا مشبرفة
تربوية.
 -4مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث من القادة والمشرفين من مدن المملكة العربية السعودية (جدة-
ّ
الرياض -الخرج-األحساء -جازان -المدينة المنورة)،واستخدم البحث نظام عينة كرة الثلج
( )Snowball Sampleفي اهتيار المشاركين بالبحث
 -5عينة البحث:
تكونت عينة البحث من( )12من القادة والمشرفين من مدن المملكة العربية
ّ
السعودية وهي(:جدة -الرياض -الخرج-األحساء -جازان -المدينة المنورة)،واستخدمت
الدراسة نظام عينة كرة الثلج ( )Snowball Sampleفي اهتيار المشاركين بالبحث
والجدوالن التاليان يوضّحان هصائص المشاركين في البحث من القادة والمشرفين:
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جدول ( )1هصائص المشاركين في البحث من القادة
القائد/ة

المدينة

المؤهل العلمي

شهادة
مدرب مهني
ّ
معتمد

المنصات
التطوعية
المهنية

عدد
المتابعين في
المنصات

سنوات
طوع
الت َّ ُّ
ي
َّ
الرقَمِ ّ

1

الخرج

بكالوريوس
اللغة اإلنجليزية

نعم

تويتر
تليجرام

80000

8سنوات

2

الخرج

ماجستير إدارة
تربوية

نعم

تويتر
تليجرام

700000

10سنوات

3

الخرج

بكالوريوس
اللغة اإلنجليزية

نعم

4

جدة

بكالوريوس
اقتصاد منزلي
تربوي

نعم

5

جدة

ماجستير تاريخ

نعم

6

الرياض

بكالوريوس
فيزياء

نعم

مقاالت ،كتا،
مبادرات
مقاالت في التنمية
المهنية ،مبادرات
رقمية مهنية
مقاالت في التنمية
المهنية مبادرات
رقمية مهنية

تويتر -
تليجرام-
يوتيوب -
واتس اب

2000

 5سنوات

كتاب في التنمية
المهنية-مبادرات
رقمية مهنية

تليجرام

10000

 10سنوات

مقاالت في التنمية
المهنية ،مبادرات
رقمية مهنية

100

 8سنوات

مبادرات رقمية

100

 5سنوات

مبادرات رقمية مهنية

تليجرام
تليجرام

جدول ( )2هصائص المشاركين في البحث من المشرفين.
المشرف/ة

المدينة

المؤهل العلمي

شهادة
مدرب
ّ
مهني
معتمد

المنصات
التطوعية
المهنية

عدد
المتابعين في
المنصات

سنوات
طوع
الت َّ ُّ
ي
َّ
الرقَمِ ّ

1

الرياض

فيزياء

نعم

تويتر -
تليجرام

10000

5سنوات

2

األحساء

بكالوريوس
حاسا نلي

نعم

يوتيوب-
تليجرام -تويتر

5000

5سنوات

3

األحساء

دكتورا رياضيا
ت

نعم

تليجرام -تويتر
سناب

10000

 5سنوات

4

جازان

فيزياء

نعم

تليجرام

40000

10سنوات
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مقاالت كتا،
مبادرات
مبادرات رقمية
مهنية
مقاالت في
التنمية المهنية-
مبادرات رقمية
مقاالت وكتاب
في التنمية
المهنية-مبادرات
رقمية مهنية
كتاب في التنمية
المهنية-مبادرات
رقمية مهنية
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5

المدينة
المنورة

دكتورا تقنيات
حاسا

نعم

تويتر

8000

 5سنوات

6

جدة

ماجستير
قيادة تربوية

نعم

تويتر

3000

 5سنوات

مقاالت وكتاب
في التنمية
المهنية-مبادرات
رقمية مهنية
مقاالت وكتا
في التنمية
المهنية-مبادرات
واهتراعات
رقمية مهنية

التنوع في ال ُمتغيّرات من
يتن من الجدول( )1للقادة والجدول رقم( )2للمشرفين ّ
صات التطوعية ،والمتابعين ،وسنوات الخبرة في
صص األكاديمي ،وعدد المن ّ
حيث :التخ ّ
ي المهنية.
طوع َّ
الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
 -6أدوات الدراسة:
استعان البحث باألدوات التالية:
أ-المقابلة:
المقابالت شبه المفتوحة ،التي تستخدم أس لة مفتوحة ،وتكون االستجابات مفتوحة،
ويُحقّق هذا النوع من المقابلة العديد من المميزات ،منها :إمكانية فهم تفكير المشاركين
وسلوكهم دون إسقاط فرضيات الباحث السابقة التي قد تحدّ من استجابات المشاركين (العبد
الكريم.)2012 ،
ُ
عبرف علبى تجبربتهم فبي
ومن هالل لقاءات أجريت مع القادة والمشبرفين الترببويين؛ للت ّ ّ
ص بالتنمية المهنية في التعليم ،تم استخدام المقابلة أداة للبحبث الحبالي؛
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
لمناسبتها لطبيعة البحث وهي إحدى الطرق الرئيسة لجمع المعلومات في البحث النوعي.
وقببببد اسببببتخدمت دراسببببات عديببببدة المقابلببببة أداة لجمببببع البيانببببات مثببببل :دراسببببة هبببباني
(،)2019ودراسة الطواليبة والمشباعلة(،)2009وتكونبت اسبتمارة المقابلبة مبن( )11سبؤاال
يتي سؤاال لكل قائد ومشرف تتم مقابلته األس لة نفسها ،مع االحتفاظ بقبدر مبن المرونبة كبأن
يغطي المجيا(القادة والمشرفون) نقطة قبل أهرى ،أو الخروج قليال عن موضوع السبؤال؛
لشبرح وتوضببي وجهببة نظببر بشببكل أكثببر تفصبيال؛ لكببن المهببم أن يجيببا عببن كببل األسب لة،
وروعي اآلتي عند صياغة أس لة المقابلة:
ُ
 -1أن تكون ذات صلة مباشرة بهدف الدراسة.
 -2أن تُختار الصيغة المناسبة لألس لة وفقا لمن ستتم مقابلتهم.
 -3أن تكون اإلجابة عن األس لة سهلة.
 -4أال تمثل عب ا على المجيا.
 -5أال تسبّا الحيرة ،وأال تحتاج منه العودة إلى مراجع أو دراسات لإلجابة عنها.
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ص
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
واستخدم البحث المقابلة لتكوين فكرة شاملة عن تجربة الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
بالتنمية المهنية في التعليم من حيث وجهة نظر القادة والمشرفين ،وقد استغرقت المقابلة
سجّلت استجابات المشاركين من هالل نلة تسجيل
الواحدة ما بين ( )120-30دقيقة وقد ُ
صوتي؛ للرجوع إلى جمع البيانات وتحليلها.
وبعببد اسببتعراض األدب النظببري السببابق ،واستشببارة بع ب الخبببراء فببي مجببال المنبباهج
عرضبت
والتدريس،والتربيبة،وعلوم الحاسبا وتكنولوجيبا التعلبيم؛ أُعبدّت أسب لة المقبابالت و ُ
علببى مجموعببة مببن المختصببين ،الببذين وصببل عببددهم إلببى ( )4مببن أعنبباء هي ببة التببدريس
بجامعات (دار الحكمة -أم القرى-الملك هالد) للتأكد من أن هذ األس لة تقيس مبا تبم إعبدادها
لببه .وبببدورهم ق بدّم هببؤالء المختص بون بع ب ال ُمقترحببات ،وكببذلك إعببادة لصببياغات بع ب
األس لة؛ حتى وصلت الصيغة النهائية ألس لة المقابلة.
جربببت الباحثببة أسب لة المقابلببة علببى ثالثببة متطببوعين مببن
أمببا بالنسبببة لثبببات األداة ،فقببد ّ
هارج عينة الدراسة ،بتجربة مبرتين ،وبفاصبل زمنبي همسبة عشبر يومبا ببين المبرة األولبى
والثانية؛ حيث لم يظهر في اإلجابات فروق ذات مغزى بين إجابات العينة االسبتطالعية فبي
المرة األولى وإجاباتهم في المرة الثانية ،وأصبحت األداة صالحة للتطبيق.
ب -الوثائق:
تعلّقة بظاهرة مبا التبي يمكبن أن تسبتنتج وال
وهي عملية دراسة المنتجات أو البيانات ال ُم ِ
تقتصر هذ المواد عادة على المنتجات المكتوبة؛ ببل قبد تشبمل الصبورة ،والمنتجبات الفنيبة،
بدونات
وغيرها(العبببد الكببريم،.)2012 ،وقببد ُجمعببت الوثببائق من(الصببحف اإللكترونيببة والمب ّ
طبوع
اإللكترونية)،ويعدّ المصدر الرئيس لمعلومات هذا البحث مبا يكتببه األكباديميون فبي الت َّ ُّ
ورعببى فيهببا أن تكببون
الرقمببي ومحبباور وتقببارير عببن التنميببة المهنيببة فببي هببذ الوثببائقُ .
المصادر اإللكترونية سعودية موثوقة ،وتُعنى بمواضيع أكاديمية -مهنيبة -اجتماعيبة -رقميبة
وعددها (.)18
المدونات:
ج-
ّ
طوع والتنمية المهنية ،وتم تتبع المقاالت من
وتُعنى بالجوانا الرقمية ،وبموضوعات الت َّ ُّ
قبل عام 2020-2010م.
والمبدونات
واستخدم البحث تحليل الوثائق أداة للبحث الحالي؛ لمناسبتها لتحليل الصحف
ّ
ي والتنميبة المهنيبة ،وهبي إحبدى الطبرق الرئيسبة
طبوع َّ
اإللكترونية حول موضبوع الت َّ ُّ
الرقَ ِمب ّ
لجمع المعلومات في البحث النوعي.
والمدونات اإللكترونية من عدة محاورهي:
وتكون تحليل الوثائق للصحف
ّ
ّ
َّ
َ
ي.
طوع َّ
 -1تجارب القادة والمشرفين في مجال الت ُّ
الرق ِم ّ
َّ
َ
ي.
م
ق
الر
ع
طو
ت
ال
مجال
 -2العوامل المحفّزة للقادة والمشرفين في
ِ
ُّ
َّ ّ

64

اجمللة العربية للرتبية النوعية

اجمللد اخلامس  -العدد ( )17أبريل  2021م

ص بالتنمية
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
 -3أكثر تجربة التواصل االجتماعي استخداما في الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
المهنية.
ي.
طوع َّ
 -4مدى احتياج التنمية المهنية في التعليم للت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
ص بالتنمية المهنية في التعليم.
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
معوقات استخدام الت َّ ُّ
ّ -5
الرقَ ِم ّ
د -طرق التحليل:
للوصول إلى الهدف من البحث ج ّمعت الباحثة البيانات وحللت المحتوى في المقابلة
والوثائق وفق المراحل التالية:
المرحلة األولى:
ُ
المفرغبببة مبببع
ببابالت
ب
المق
ببة
ب
مراجع
ببد
ب
عي
وأ
ببا،
ب
تفريغه
ببابالت،ثم
ب
المق
ببجيل
ب
تس
وتبببم فيهبببا
ّ
التسببببجيل األصببببلي للتأكببببد منهببببا ،ولفهببببم أعمببببق للبيانببببات .ثببببم اُسببببتخدم برنببببامج تحليببببل
المفرغبة والوثبائق وفحصبها ،والتأكبد مبن
البيانات( )MAXQDAلقراءة بيانات المقبابالت
ّ
ُ
أن هببذ البيانببات موضببوعية،وذات عالقببة بأهببداف البحببث وتسببالالته ،حيببث قببر محتببوى
والمبدونات اإللكترونيبة؛ للوصبول إلبى فهبم البيانبات ،وتسبجيل كبل مبا
المقابالت والصبحف
ّ
يثير االنطباع ويمكن أن يُستخدم الحقا في التحليل ومناقشة النتائج.
المرحلة الثانية:
وتم فيها كتابة الرموز األولية من هالل تحديد مجموعة من األفكار حول البيانات وأكثر
األشياء المثيرة لالهتمام فيها،ثم إنشاء قائمة من الرموز األولية من البيانات عبر كتابة
مالحظات على النصوص الموجودة في محتوى المقابالت مع القادة والمشرفين ومحتوى
الوثائق .
المرحلة الثالثة:
وتببم فيهببا البحببث عببن الموضببوعات الرئيسببة بعببد ترميببز جميببع البيانببات أصببب هنببا
مجموعة كبيرة من الرموز المختلفة ،من هاللها يتم تحليل واسبتخراج الموضبوعات األكببر
تأثيرا في تحليل البيانات واستخراج النتائج النهائية ،ويتم ذلبك عببر تصبنيف البيانبات حسبا
ورودهبا وتكرارهببا فببي المقببابالت والوثببائق اإللكترونيبة؛ ويببتم فيهببا الحصببول علببى األفكببار
والمفبباهيم والمصببطلحات والعبببارات والتفبباعالت بينهببا ،التببي تمثّببل العنصببر األساسببي فببي
التحليببل .ثببم توضببع هببذ البيانببات فببي صببورة رمببوز متشببابهة وبطريقببة وصببفية ،ثببم تُببدمج
الرموز المختلفة لتشكيل موضوع أعم وأشمل.
المرحلة الرابعة:
وتببم فيهببا اسببتعراض الموضببوعات المر ّ
شببحة والمهمببة التببي ُح بدّدت ،مببن هببالل معرفببة
التجربة والمواضيع المرشحة ووجود بيانات كافية لدعمها التي ُحصبل عليهبا مبن المقبابالت
والوثائق اإللكترونية وفصل الموضوعات التي تحتاج لبذلك ،ودمبج الموضبوعات المتقارببة
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ويعود ذلك إلى مبدى تجبانس البيانبات وتنبافرها داهبل كبل موضبوع ،كمبا يجبا أن تكبون
هنا فروق واضحة بين الموضوعات.
المرحلة الخامسة:
وتم فيها تحديبد الموضبوعات وتسبميتها بعبد تكبوين هريطبة موضبعية ُمرضبية لبيانبات
البحث ،تُحدّد الموضوعات المحورية وتُس ّمى وتُحلّل البيانات داهلها والعمل على صقل تلبك
المواضببيع بتحديببد جببوهر كببل موضببوع،عبر العببودة إلببى مقتطفببات البيانببات المج ّمعببة لكببل
موضوع ،وتنظيمها في حساب متماسك ومتسبق داهليًّا،وتحديبد مبا هبو مثيبر لالهتمبام حبول
كل موضوع على حدة ،وفي نهاية هذ المرحلة يمكن تحديد موضوعات البحث بوضوح.
المرحلة السادسة:
وتببم فيهببا كتابببة التقريببر مببن هببالل التحليببل النهببائي لبيانببات البحببث بطريقببة مقنعببة بنتببائج
التحليل وصحته كما يجا أن يوفّر التحليل سردا موجزا ومتماسكا ومنطقيبا ومثيبر لالهتمبام
للموضوعات التي ترويها البيانات النوعية.
هـ -الموثوقية:
يُشير مفهوم الموثوقية إلى معايير جودة البحث(العبد الكريم،)2012 ،وتظهر جودة
البحث الحالي وموثوقيته عبر المعايير التالية:
 -1المصداقية:
وتقابل الصدق في البحث الكمي ،التي تعني أن يقيس االهتبار ما ُوضع من أجلبه وفبي
ص فبي
ي ال ُمخَبت َّ ّ
طبوع َّ
البحث الحبالي تبم صبياغة أسب لة المقابلبة للكشبف عبن تجرببة الت َّ ُّ
الرقَ ِمب ّ
التنمية المهنية بالتعليم من وجهة نظر القبادة والمشبرفين ،فبتم العبرض علبى المح ّكمبين ذوي
االهتصاص وعددهم (.)4ولزيادة مصبداقية البحبث تُؤ ِ ّكبد مبن تحقيقبه لخاصبية التثليبث التبي
تعنببي التنب ّبوع فببي المصببادر عببن طريببق :التنب ّبوع (مببن حيببث الجببنس) بببين الببذكور واإلنبباث
ومنسوبين من عدة قطاعات في التعليم وهم من على رأس العمل وسنوات الخببرة التطوعيبة
في التنمية المهنيبة والتنبوع الجغرافبي .كمبا اسبتخدمت الوثبائق المتمث ّلبة فبي تحليبل الصبحف
ي والتنمية المهنية.
والمدونات اإللكترونية المختصة بالتطوع َّ
ّ
الرقَ ِم ّ
 -2االنتقالية:
ويقابله في البحث الكمي الصبدق الخبارجي ،وتعنبي إمكانيبة تطبيبق نتبائج الدراسبة علبى
حالة أهرى ،فالبحث ال يسعى وال يهدف للتعمبيم ،إنمبا لفهبم تجبارب اآلهبرين ،وفهبم تجرببة
ي ،وإمكانيببة تطبيببق نتببائج هببذ الدراسببة علببى
هببؤالء القببادة والمشببرفين مببع التَّطب ُّبوع َّ
الرقَ ِم ب ّ
الحاالت المشابهة.
-3االعتمادية:
ويقابله في البحث الكمي الثبات وتعني ثبات النتائج في حالة إعادة تطبيق البحث في
الظروف نفسها ،ويتميّز البحث الحالي باالعتمادية؛ حيث تم جمع البيانات وتحليلها عن
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طريق التأمل والتدوين ودون تحيّز أو تد ّهل أو توجيه للمشاركين ،وتم بتوضي معلومات
كافية عن المشاركين في البحث حتى يستطيع القار مطابقة نتائج البحث.
 -4التطابقية:
وتقابله الموضوعية في البحث الكمي وتعني قابلية البحث للتأكد من هالل باحث نهر
بالتفرد والحداثة كما أن البحث ُ
طبّق في
أومن هالل نتيجة بحث جديد ويتميز البحث الحالي
ّ
تصور من الفهم العميق
بتنوع إداري ،كما أنه استخدم أداتين في جمع البيانات؛
ّ
عدة مدن ّ
والتدوين مما ير ّج قابلية البحث لمعيار التطابقية وقابليته للتأكيد.
ثامنا -نتائج البحث:
بعد تطبيق أداتي البحث(المقابالت وتحليل الوثائق اإللكترونية)،تم التوصل إلى
مجموعة من النتائج نعرضها على النحو التالي:
 -1النتائج ال ُم ِّ
َّ
ي من
طوع َّ
تعلقة بالسؤال األول :ما مدى تقبُّل المجتمع المهني للت ُّ
الرقَ ِم ّ
وجهة نظر القادة والمشرفين الناشطين في المملكة العربية السعودية؟
َّ
َ
ي
م
ق
الر
ع
و
ط
ت
لل
ّل
وأظهرت النتائج أن المجتمع المهني في المملكة العربية السعودية ُمتقب
ِ
ُّ
َّ ّ
في التنمية المهنية ،واتفقت نتائج تحليل المقابالت والوثائق اإللكترونية حول تقبُّل المجتمع
ي من وجهة نظر القادة والمشرفين الناشطين في المملكة العربية
طوع َّ
المهني للت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
السعودية ،بعدد ( )12/8في المقابالت ،و( )18/14في الوثائق .وتعدّ نسبة جيدة ومطم نة
الستشراف اهتمام وتطبيق تجارب أكثر ثراء؛ حيث إن التقبّل يعدُّ الخطوة األساسية لتعزيز
ي في التنمية المهنية ،ويم ّهد لتطبيقه بكثافة مستقبال، .ويمكن تفسير
طوع َّ
مفهوم الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
َّ
َ
ي ،وإمكانية الوصول إلى ف ات عديدة من
ي َّ
ذلك بسهولة التواصل في العمل الت ُّ
الرق ِم ّ
طوع ّ
صصات مختلفة.
المجتمع ،وفي تخ ّ
واتفقت تلك النتيجة مع دراسة عثمان( ،)2012التي هلص فيها إلى أن درجة فعالية
مديري المدارس الحكومية الثانوية في التنمية المهنية للمعلمين كانت مرتفعة ،و لكنها
اهتالف مع دراسة القرني ( ،)2010التي أشار فيها إلى وجود نسبة متوسطة الستخدام
مصادر اإلنترنت وهدماته في التنمية المهنية للمعلمين لدى ف ة المشرفين التربويين بمدينة
الطائف .وهذا االهتالف متوقّع نسبة لحداثة هذا المفهوم .
ويمكن تفسير ذلك بأنه بعد زيادة االهتمام باستخدام اإلنترنت وتطور معرفة الناس به،
ودهوله في مجاالت مهنية عديدة؛ فقد كان لكل هذا دور البال في زيادة االهتمام بالتطوع
ي في مجال التعليم عموما.
َّ
الرقَ ِم ّ
ّ
َّ
َ
ي
م
ق
الر
ع
طو
ت
لل
التعليم
في
المهنية
التنمية
حاجة
مدى
ما
الثاني:
بالسؤال
قة
تعل
م
ال
النتائج
2
ِ
ِ
َّ
ُّ
ُ
ّ
من هالل تجربة التواصل االجتماعي؟
تُشير نتائج تحليل المقابالت والوثائق اإللكترونيبة حبول مبدى حاجبة التنميبة المهنيبة فبي
ي من هالل تجربة التواصل االجتماعي إلى اتفباق تبام  -وبشبكل قبوي-
طوع َّ
التعليم للت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
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ي مبن وجهبة نظبر القبادة والمشبرفين الناشبطين فبي
طوع َّ
حول تقبُّل المجتمع المهني للت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
المملكة العربية السبعودية،بعدد ( )12/12فبي أداة المقبابالت ،بينمبا كانبت نسببة االتفباق فبي
مؤشر الوثائق اإللكترونية(،)18/18وهي نسبة مرتفعة جدًّا،ويمكن ارجاع ذلبك إلبى طبيعبة
ي ومزايبا مبن هبالل الحريبة فبي تببادل األفكاروالمعلومات،وإمبداد للمعلمبين
طوع َّ
الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
بالمسببتجدات الخاصببة بالتنميببة المهنيببة فببي تخصصبباتهم وتببذليل عقبببات الزمببان والمكببان
طوع اإللكتروني المتعدّدة.
للمتطوعين عبر وسائط الت َّ ُّ
ّ
وتتفببق هبببذ النتيجبببة مبببع دراسبببة ( ،)Gulyas,2015التبببي أشبببار فيهبببا إلبببى أن العمبببل
ي اإللكتروني أصب مطلوبا للعاملين على المستوى المجتمعي ،ويمكبن للعباملين فبي
الت َّ ُّ
طوع ّ
هذا القطاع االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي.
-3النتائج ال ُم ِّ
ي في التنمية المهنية
طوع َّ
تعلقة بالسؤال الثالث :كيف أسهم الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
بالتعليم؟
كشف تحليل محتوى المقابالت أن نتائج المقابالت والوثائق اإللكترونية قد اتفقت بشكل
ي في
طوع َّ
قوي جدًّا ( )12/12في المقابالت ،و( )18/17في الوثائق على أثر الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
التطوير والتعلم الذاتي بالتنمية المهنية.
ّ
َ
ي يُش بكل دعمببا للتواصببل الببدائم بببين
ويمكببن أن نرجببع تلببك النتيجببة إلببى أن التطب ّبور َّ
الرق ِم ب ّ
المؤسسات التعليمية والمهنية المتعددة ،هاصة وأن هنا العديد من األفراد الذين ال يُحبّبذون
ي اإللكترونبي يُشب ّكل األسبلوب األفنبل
ي الميداني؛ولبذلك فبإن العمبل الت َّ ُّ
العمل الت َّ ُّ
طبوع ّ
طوع ّ
َّ
ي في مجاالته المختلفة.
لممارسة نشاطهم الت ُّ
طوع ّ
َّ
ي
ع
بو
ب
ط
ت
ال
بل
ب
العم
مأن
بى
ب
إل
بلت
ب
ص
تو
بي
ب
الت
)
2015
بد(
ب
حم
أ
بة
ب
دراس
بع
ب
م
بة
وتتفببق تلببك النتيجب
ّ
ُّ ّ
ي سبباعد علببى تطببوير
اإللكترونببي سبباهم فببي إكسبباب هبببرات جديببدة م،وأن التَّطب ُّبوع َّ
الرقَ ِم ب ّ
صببات التواصببل االجتمبباعي :التليجببرام ،والتببويتر واليوتيببوب ،كمببا
المعلمببين مهنيًّببا عبببر من ّ
َ
ي على المرونة ،والقدرة على التكيّف مع ظروف المعلمين مبن
طوع َّ
رصدت مقدرة الت َّ ُّ
الرق ِم ّ
حيث :أوضاع عملهم وأماكن تواجدهم ،باإلضافة إلى نمو قدراتهم العلمية فبي مجبال التعلبيم
والتنمية المهنية المستدامة.
صببلت إلببى أن التَّطب ُّبوع
كمببا تتفببق هببذ النتيجببة مببع دراسببة الريببدي( ،)2011التببي تو ّ
المتنوعة التي تنشبط
ي يُش ّكل وسيلة سريعة ودقيقة في التواصل مع المؤسسات األهلية
َّ
ّ
الرقَ ِم ّ
َّ
ي المختلفة.
ع
طو
ت
ال
العمل
ميادين
مجال
في
ُّ ّ
 -4النتائج ال ُم ِّ
ّ
َّ
َ
ي
م
ق
الر
ع
طو
ت
ال
في
للمشاركة
زة
ف
المح
العوامل
ما
الرابع:
تعلقة بالسؤال
ِ
َّ
ُّ
ّ
ص بالتنمية المهنية في التعليم؟
ال ُم َخت َّ ّ
ي هببي الببدافع
أظهببرت النتببائج أن أهببم العوامببل المحفببزة للمشبباركة فببي التَّطب ُّبوع َّ
الرقَ ِم ب ّ
التحول الرقمي وحافز الخبرة
الذاتي ،والمسؤولية االجتماعية ،والتفاعل االجتماعي ،ورلية
ّ
السببابقة فببي العمببل التطببوعي وظهببر باتفبباق قببوي( )12/9فببي المقببابالت ،و( )18/14فببي
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الوثائق ،ويرجع ذلك إلى أهمية الدافع الذاتي بوصفه محفّزا قويًّا ينببع مبن دواهبل الشبخص؛
لتحقيق غايات مختلفة تندرج تحت استشعار الفرد ببالقيم األهالقيبة والدينيبة التبي يبؤمن بهبا،
ورغبته الذاتية في تعلُّم الجديد من المهارات.
وتتفبببق هبببذ النتيجبببة مبببع دراسبببة( )Park and Johnstonet,2017ببببأن شببببكات
المتطوعين الرقميبة تتحبر تحبت تبأثير دوافبع إنسبانية مثبل :القبيم ،واإليثبار والتنبحية مبن
ي يسببتطيع
أجببل اآلهببرين بسببرعة وسببهولة أكبببر؛ حيببث مببن هببالل منصببات التَّطب ُّبوع َّ
الرقَ ِم ب ّ
طوع تحقيق رغباتهم وفنولهم وهوض تجبربتهم ببوعي
األشخاص الذين لديهم رغبة في الت َّ ُّ
المتطبوع فببي صبورته األهالقيببة الواضببحة
كامبل ،وبصببورة متزنبة تظهببر مالمب شخصببية
ّ
َّ
ي واتجاهبات الطالبا نحبو
ع
طبو
ت
ال
العمبل
تجربة
نحو أهدافه .ودراسة العبيد ( ،)2013عن
ُّ ّ
بجامعة القصيم فبي المملكبة العربيبة السبعودية التبي كشبفت عبن إيجابيبة اتجبا الطبالب نحبو
ي أمر ذو دافع ذاتي هاص حيث يشعر الفبرد
ي ؛ لشعورهم بأن العمل الت َّ ُّ
العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
طوع ّ
بتعزيز اإلحساس الديني واالنتماء للوطن.
كما تتفق هبذ النتيجبة مبع نتبائج دراسبة كبانون ( ،)2014التبي أشبارت إلبى أهميبة دور
ي نحو غاياته؛ نظرا لحُاّ الشباب للعمل الخيري ،والحيويبة
الشباب في الدفع بالعمل الت َّ ُّ
طوع ّ
َّ
ي كبان دافعبا قويًّبا لهبم ليكونبوا
والحماس المالزم لسنّهم ،وهبذا اإليمبان بقيمبة العمبل الت ُّ
طبوع ّ
أكثر تفاعال في شبكات التواصل االجتماعي ،وحازوا على ُمسب ّمى منباس الخيبر؛ ممبا أسبهم
ي بالجزائر.
في انتشار ثقافة العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
ي لببدى
وكببذلك دراسببة عطيببة(،)2012التببي سببعى فيهببا لمعرفببة دوافببع العمببل التَّطب ُّبوع ّ
مقومبات دافعيبة
ي تصبدّر محباور ّ
طالب جامعة حلبوان واتنب أن اإليمبان بالعمبل الت َّ ُّ
طبوع ّ
الطببالب لتقببديم مسبباعدات هيببريهم تجربببة شببعورهم الخبباص بأهميببة مببا يُقدّمونببه ،وإيمببانهم
بواجبهم تجا المجتمع.
صلت إليه دراسة ( ،)Gulyas, 2015من حيبث إببراز
وأينا تتفق هذ النتيجة مع ما تو ّ
َّ
دور وسببائل التواصببل االجتمبباعي فببي تشببجيع التطب ُّبوع والمشبباركة فببي األحببداث المجتمعيببة
ي أصب مطلوبا للعباملين علبى المسبتوى المجتمعبي،
حيث أظهرت النتائج أن العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
ويمكببن للعبباملين فببي هببذا القطبباع االسببتفادة مببن وسببائل التواصببل االجتمبباعي؛ لمعرفببة مبباذا
يمكن للناس أن يُقدّموا للمجتمع ،هاصة األشخاص الذين لديهم الرغببة؛ لكبنهم ال يعلمبون مبا
طوع لذلك.
أوجه الت َّ ُّ
وكببذلك اتفقببت تلببك النتببائج مببع دراسببة مباركيببة()2012؛حيببث اسببتخلص أن التَّطب ُّبوع
اإللكتروني يمتلبك هصبائص عديبدة؛ تجعبل منبه إحبدى الوسبائل التنمويبة التبي تبدفع بالبدول
تعلّقة بنقص اإلمكانيات وهجبرة العقبول البشبرية،
العربية لتجاوز العقبات التنموية هاصة ال ُم ِ
صببات التعليميببة التطوعيببة التببي نلببت علببى نفسببها تقببديم العببون المهنببي
هنببا الكثيببر مببن المن ّ
صصبين مبن شبتى الببالد لتقبديم هالصبة
المتخ
مبن
كبيبر
عبدد
جمبع
عببر
والتعليمي عبن بعبد
ّ
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تجبباربهم وأفكببارهم مثببل :منصببة أريببد ورواق وغيرهمببا وكببذلك مببع مببا ورد فببي دراسببة
ي اإللكتروني أسهم في إكساب هبرات جديدة.
( )Gulyas, 2015أن العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
 -5النتائج ال ُم ِّ
تعلقة بالسؤال الخامس :ما أكثر تجربة التواصل االجتماعي استخداما في
ي؟
طوع َّ
عملية الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
أظهرت النتائج تصدّر برنامج تليجرام قائمة البرامج ال ُمستخدمة والداعمة للتطوع
ي للتنمية المهنية ،باتفاق معظم نراء المشاركين في البحث بعدد(،)12/10ومن ث ّم
َّ
الرقَ ِم ّ
تويتر(،)12/7ثم اليوتيوب(،)12/5وأهيرا تطبيق الواتساب(،)12/3ويرجع ذلك إلى
سهولة إرسال واستقبال الملفات التي تخدم عملية التعلم وإمكانية توجيه الدعم اإللكتروني
تخص الدروس .وتقديم التغذية الراجعة بوصفها نوعا
للمتعلمين من هالله في أي ُجزئية
ّ
من أنواع الردّ على استجابة المتعلمين وإجراء االتصاالت الصوتية مع أحد المتعلمين
لتوضي ما ال يمكن توضيحه بالكتابة وإمكانية عمل مجموعات وقنوات هاصة في التنمية
المهنية ،لتجويد الممارسات المهنية.
وهنا عدة دراسات تصدّرت فيها تجربة أهرى ،فمثال أشارت دراسة الحارثي
ي في موقع التواصل
ي َّ
()2019إلى أن المجال التعليمي من مجاالت العمل الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
طوع ّ
االجتماعي للجامعات(توتير)جاء في المرتبة األولى .ودراسة القحطاني ()2015التي
صلت إلى أن نسبة استخدام اإلنستغرام من قِبل المشاركين هي ( ،)%40.1يليها نسبة
تو ّ
استخدام التوتير( ،)%24.27بينما بيّنت دراسة مركز شؤون المرأة بغزة()2011أن موقع
الفيسبو احت ّل المرتبة األولى في االستخدام بنسبة (،)%2,81يليه منصة اليوتيوب.
متفوقة في مجال المعلومات القصيرة
ويرجع ذلك إلى أن هذ التطبيقات األهرى قد تكون ّ
السريعة فقط ،على عكس التليجرام؛ ولكن االهتالفات مفهومة في هذا السياق على حسا
الف ات التي أُجريت عليها هذ الدراسات وكذلك أغراض استخدامها.
 -6النتائج ال ُم ِّ
ي
طوع َّ
تعلقة بالسؤال السادس :ما جوانا القوة والنعف في الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
ص بالتنمية المهنية في التعليم؟
ال ُم َخت َّ ّ
ي
طوع َّ
أظهرت نتائج القادة والمشرفين حول جوانا القوة والنعف في الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
ص بالتنمية المهنية في التعليم ،متوافقة في المقابلة والوثائق ،وتمثلت جوانا القوة في
ال ُم َخت َّ ّ
َّ
َ
ي ،والمساهمة في تحفيز
طوع َّ
سهولة الحصول على المعلومة ومرونة وسائل الت ُّ
الرق ِم ّ
التعليم الذاتي .
وتتفق تلك النتيجة مع دراسة عثمان( )2012مع هذا االتجا  ،حيث ذكر أن درجة دور
ي بالتنمية المهنية للمعلمين
طوع َّ
مديري المدارس الحكومية الثانوية في استخدام الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
كانت مرتفعة ،وهلصت دراسة القرني( )2010إلى وجود نسبة متوسطة الستخدام مصادر
اإلنترنت وهدماته في التنمية المهنية للمعلمين.
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وكذلك مع دراسة( ،)Chernobrov, 2018التي أشارت إلى أن المتطوعين الرقميين
يستطيعون اإلبالغ عن األشياء التي يحتاجها المنكوبون بسرعة هالل وقوع األحداث أو
الكوارث ،كما تتفق مع دراسة ( ،)Park and Johnstonet, 2017التي استنتجت أن
تحر من أجل اآلهرين بسرعة وسهولة أكبر.
شبكات المتطوعين الرقمية ت ّ
وأكدت دراسة( )Gulyas,2015إلى أنه يمكن استخدام شبكات التواصل االجتماعي
في معرفة ماذا يمكن للناس أن يقدّموا للمجتمع ،هاصة األشخاص الذين لديهم الرغبة في
التعليم.
أما جوانا النعف فتمثلت في الدعم المادي والمعنوي والبيروقراطية ،وغياب
الموثوقية وقلة اإلمكانيات التدريبية وعامل الوقت وضغوط الحياة وغياب التنظيم.
ي ال
طوع َّ
واتفقت تلك النتيجة مع دراسة محمد ( ،)2017حيث ذكر مأن الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
تطوع ال يحتاج
طوع التقليدي ،حيث الشخص ال ُم ّ
يحتاج إلى دعم مادي كما هو الحال في الت َّ ُّ
سوى جهاز إلكتروني وشبكة إنترنتم ،وتتفق هذ النتيجة مع دراسة القحطاني (،)2015
المؤسسات ال يدركون اإلمكانيات التي يمكن أن
صلت إلى وجود عمال بع
التي تو ّ
توفّرها وسائل التواصل االجتماعي ودراسة الهذلي( )2019عن دور كلية التربية بجامعة
ي في ضوء مبادرات
األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج في نشر ثقافة العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
التحول الوطني ،وتوصل إلى وجود معوقات تواجه مجموعات المتطوعين ،مثل :عدم
وجود جهات لتنظيم نشاطاتهم وتسجيلها.
صلت إلى أن بع المتطوعين
كما تتفق تلك النتيجة مع دراسة المطلق( ،)2016التي تو ّ
ال يمكن االعتماد عليه في أداء بع المهام ،إما لعدم جديتهم أو لعدم كفاءتهم .ودراسة
اليحيى(،) 2017التي أشارت إلى مرفع الكفاءة لتحقيق وثيقة المعايير المهنية للمعلماتم
ي في
طوع َّ
ويشير البحث الحالي إلى أهمية التنظيم في عمل استراتيجية قومية للت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
التنمية المهنية للتعليم من حيث صياغة ووضع هذ الخطة وتنفيذها ومتابعتها؛ لالستفادة من
القفزة التقنية الهائلة ودمجها.
َّ
َّ
َّ
َ
ص
ت
خ
َ
م
ال
ي
م
ق
الر
ع
طو
ت
ال
لتحسين
ح
قتر
م
ال
ر
صو
ت
ال
ما
 -7نتائج السؤال السابع:
ّ
َّ ِ ّ ُ
ُّ
ُّ
ُ َ
بالتنمية المهنية في التعليم؟م
تبلورت إجابات المشاركون عن هذا السؤال في ال ُمقترحات التالية:
ي ال ُم ّ
تعلق بالتنمية المهنية في التعليم:
أ) وجود هي ة رسمية حكومية مختصة بالتطوع َّ
الرقَ ِم ّ
َّ
طوع
ت
ال
أن
إلى
أشارت
)،التي
2012
وتتفق هذ النتيجة مع دراسة مباركية(
ُّ
اإللكتروني يمتلك هصائص عديدة؛ تجعل منه إحدى الوسائل التنموية التي تدفع بالدول
العربية إلى تجاوز العقبات التنموية.
ب -الدعم المادي والمعنوي:
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اتفق عدد ( )12/7في المقابلة ،وفي مؤشر الوثائق بإجماع كامل ( )18/18على أهمية
ي؛ ليسهم بفعالية واحترافية في تطوير مجال
طوع َّ
الدعم المادي والمعنوي لترقية الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
التنمية المهنية بالتعليم .حيث يعدّ ركيزة أساسية لتجويد هذا المجال وتوسيعه األمر الذي
يستوجا وضع سياسات تعليمية وتربوية بهذا الصدد .وغياب هذا الدعم يؤدي إلى الكسل
والفتور الذي يصيا أعناء المؤسسات التطوعية.
تاسعا -توصيات البحث
صل إليها البحث؛ تم وضع التوصيات التالية:
في ضوء النتائج التي تو ّ
َّ
طوع
ت
ال
مفهوم
إرساء
هالل
من
التعليمي
المجال
وترقي
تطور وزارة التعليم
 -1أن
ُّ
ّ
ي ،من هالل إنشاء شبكات تطوعية للتنمية المهنية الرقمية لمؤسسات التعليم
َّ
الرقَ ِم ّ
بالمملكة العربية السعودية وفقا لرلية المملكة .2030
َّ
ي والتعريف به وأهدافه،
 -2أن تنشر وسائل اإلعالم المختلفة الوعي بأهمية العمل الت ُّ
طوع ّ
من هالل البرامج التوعوية ،واللقاءات والمؤتمرات الصحفية ،والتغطيات اإلعالمية
لألنشطة التطوعية في مؤسسات التعليم المختلفة.
َّ
مدربين
ي وتقبّله عبر ّ
طوع َّ
 -3أن تبني وزارة التعليم نظما مستدامة لفهم احتياجات الت ُّ
الرقَ ِم ّ
وبرامج تنمية مهنية وحوافز واسعة في التعليم بالمملكة ،وفق رلية  ،2030من هالل
إنشاء مجالس التحاد المتطوعين الرقميين.
ّ
درب القيادات التربوية من هالل دورات تدريبية مكثفة
 -4أن تؤهل وزارة التعليم وت ُ ّ
وبرامج منهجية واستراتيجية؛ لوضع برامج قابلة للتنفيذ والتقييم داهل المؤسسات من
ي وماهيته وأهميته ،ودور في نهنة
طوع َّ
أجل رفع مستوى التقبّل لمفهوم الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
التعليم والمعلم والطالب ،والدفع بالعملية التعليمية نحو نفاق أرحا.
 -5أن ينشئ مجلس الوزراء هي ات تربط بين وزارة التعليم والوزارات المهتمة
ي وفق
طوع َّ
بالتكنولوجيا التعليمية في مجال التنمية المهنية للمعلمين ،عبر الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
رلية المملكة ،2030من هالل التخطيط االستراتيجي ،وبناء برامج ف ّعالة تستهدف
قطاعات واسعة.
صصبون فبي مجبال التنميبة المهنيبة الكبوادر التعليميبة بعنبهم
 -6أن يربط الخبراء والمتخ ّ
ببع من هالل شبكات اإلنترنت؛ لتبادل الخبرات والمعارف وصقل التجارب.
 -7أن تب ّ
ببنظم مؤسسبببات المجتمبببع المبببدني السبببعودي حملبببة وطنيبببة شببباملة ،وبالتنسبببيق مبببع
ي ،مبببن هبببالل ببببرامج توعويبببة
ي َّ
الجهبببات الرسبببمية للتعريبببف بالعمبببل التَّطب ُّ
الرقَ ِمببب ّ
ببوع ّ
وإعالمية إلبراز أهميته ومجاالته ومزايا في تحقيق سبرعة التواصبل وسبرعة األداء؛
طوع من أجلها.
وبالتالي سرعة تحقيق األهداف التي يتم الت َّ ُّ
عاشراُ -مقترحات البحث:
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في ضوء نتائج البحث يتن حاجة الميدان إلى إجبراء مزيبد مبن البحبوث والدراسبات
ي في مجال التنمية المهنية المختصبة ببالتعليم وفبي مجبال العمبل
ي َّ
حول العمل الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
طوع ّ
ي بشببقيه( :الميببداني واإللكترونببي) .ويقتببرح البحببث إجببراء عببدة دراسببات مسببتقبال،
التَّطب ُّبوع ّ
منها:
َّ
َّ
َ
ص بالتنمية المهنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات
ت
خ
َ
م
ال
ي
م
ق
الر
ع
طو
ت
ال
تجربة
-1
ّ
َّ ِ ّ ُ
ُّ
مدراسة حالةم.
ص بالتنمية المهنية في تجربة التواصل االجتماعي -
ي ال ُم َخت َّ ّ
طوع َّ
 -2تجربة الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
عبرمتلجرامم في توصيل المعلومات وتحقيق التفاعل االجتماعي.
ي في المدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
طوع َّ
 -3تفعيل مشروع الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
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المراجع والمصادر
القرنن الكريم.
أوال -المراجع العربية:
أحمد ،أحمد إبراهيم وحسين ،سالمة عبد العظيم وفاطمة ،محمد.)2013( ،معايير اعتماد
برامج التنمية المهنية للمعلمين في مصر رلية نقدية ونظرة عصرية .مجلة كلية
التربية بنها.91 ،
).معوقات الممارسة المهنية لخدمة الجماعة في تنمية ثقافة
أحمد ،محمد محمد (2015
ّ
طوع ّي اإللكتروني لدى الشباب الجامعي .مجلة دراسات في الخدمة
العمل الت َّ ُّ
االجتماعية والعلوم اإلنسانية.273-224 ،)39(4،
الباروت،عبد هللا صال ( .)2018ممارسة قائد المدرسة االبتدائية بمحافظة األحساء
للصالحيات الممنوحة له .مجلة البحث العلمي في التربية.271-249 ،)13(19،
ي في الجامعات السعودية :دراسة
ي َّ
الحارثي ،فهد محمد ( .)2019العمل الت َّ ُّ
الرقَ ِم ّ
طوع ّ
تحليلية للتفاعل التربوي في موقع التواصل االجتماعي :توتير أنموذجا .مجلة جامعة
أم القرى للعلوم التربوية والنفسية.35-1 ،)11(1 ،
طوع اإللكتروني والمؤسسات الجمعوية :التفعيل واآلليات.
حدادي ،وليدة ( .)2017التَّ ُّ
مجلة العلوم االجتماعية ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف ،الجزائر.184-171 ،
طوع ّي .تأصيل وتوصيف .مجلة
الحسن ،ميادة محمد ( .)2014العمل االجتماعي الت َّ ُّ
البحوث والدراسات الشرعية ،مصر.202-157 ،)25(3 ،
الدويش،عبد العزيز سليمان ( .)2015دور القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن
ي .مجلة العلوم التربوية.416-365 ،
سعود اإلسالمية في تفعيل العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
رشوان ،أحمد صادق ( .)2017اآلليات المؤسسية والمجتمعية للعمل مع المتطوعين .مجلة
الخدمة االجتماعية.491-459 ،)57(7 ،
السريحي منصور عتيق هللا حامد ( .)2012درجة توفر نليات التنمية المهنية المستدامة
لمديري المدارس الحكومية بمحافظة جدة والصعوبات التي تواجهها من وجهة نظر
مديري المدارس .رسالة ماجستير غيرمنشورة،جامعةأم القرى مكة المكرمة
الصالحية ،فاطمة محمد( .)2017أهمية التنمية المهنية المستدامة ودورها في تطوير العمل
المدرسي في ضوء معايير الجودة الشاملة .المؤتمر الدولي الثالث :مستقبل إعداد
المعلم وتنميته بالوطن العربي ،كلية التربية جامعة  6أكتوبر بالتعاون مع رابطة
التربويين العرب.1552-1525 ،)6( ،
العايا ،عبد الرحمن ( .)2010التح كيم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر
في ظل تحديات التنمية المهنية المستدامة(.أطروحة دكتورا غير منشورة)،كلية
االقتصاد،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،الجزائر.
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عتريس،محمد عيد (.) 2010تفعيل دور مدير المدرسة في تحقيق التنمية المهنية للمعلمين
بالتعليم قبل الجامعي في ضوء مدهل المدرسة كمجتمع تعلُّم .مجلة التربية،
.152-11 ،)29(13
عطوي،جودت عزت( .)2009اإلدارة المدرسية الحديثة :مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها
العملية .عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
عطير،ربيع شفيق (.)2017دور اإلشراف التربوي في التنمية المهنية لمعلمي المرحلة
الثانوية بالمدارس الحكومية :دراسة ميدانية بمحافظة طولكرم .مجلة العلوم التربوية
والنفسية.651-621،)18(1،
عياصرة،أحمد()2005التنمية المهنية المستدامة .رسالة المعلم.األردن.39-28 ،)34(.
القبالن،فايزة يوسف( .)2018دور اإلشراف التربوي في التنمية المهنية لمعلمي العلوم من
وجهة نظرهم في ضوء بع المتغيرات الديموغرافية في مدينة حائل .مجلة جامعة
القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.75-57 ،)6(9 ،
َّ
طوع
ت
ال
تفعيل
القحطاني،أمل سفر حسين( )2015دور شبكات التواصل االجتماعية في
ُّ
اإللكتروني من وجهة نظر هريجات جامعة األميرة نورة .مجلة الدراسات التربوية
واإلنسانية.)2( ،
َّ
ي في المجتمع
كانون ،جمال(.)2014شبكات التواصل االجتماعي وثقافة العمل الت ُّ
طوع ّ
الجزائري .مجلة الحكم،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر،الجزائر.266-242 ،)14(،
الكبيسي،عامر هنير( .)2019دراسات حول مداهل التنمية المستدامة .الرياض :جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية.
ي اإللكترونيhttp://kenanaonline.com .
ع
طو
كردي أحمد ( .)2010العمل الت َّ ُّ ّ
الكولي ،حبر محمد ( .)2015الكفايات التدريسية الالزمة لمعلم مرحلة التعليم األساسي في
ضوء مفهوم التنمية المهنية المستدامة من وجهة نظر المشرف ين بمحافظة ذمار-
الجمهورية اليمنية.مجلة جرش للبحوث والدراسات.547-525 ،)16(1 ،
طوع اإللكتروني والتنمية في العالم العربي :تكنولوجيا المعلومات
مباركية،منير(.)2012الت َّ ُّ
ي والتنمية العربية .مجلة مداد لدراسات العمل الخيري،5 ،
في هدمة العمل الت َّ ُّ
طوع ّ
.135-99
محاسنة عمر موسى( .)2011أساسيات التعليم المهني والتعلم التكنولوجي .عمان :دار عالم
الثقافة للنشر والتوزيع.
محمد ،ماهر(.) 2011االعتماد المهني وعالقته بالتنمية العينية المستدامة للمعلم في عصر
التدفق المعرفي ،المجلة العلمية ،كلية التربية ،جامعة أسيوط.)27(2 ،
محمود،الفرحاتي السيد وحسن ،أحالم الباز ( .)2008االعتماد المهني للمعلم مدهل
لتطوير التعليم .اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة.
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.ي
ُّ َّ طوع اإللكتروني وسيلة معززة للعمل الت
ُّ َّ الت.)2015(  جمال،عماد وحبش،نزال
ّ طوع
.110-92،)1(1،مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث
 فلسفة التدريا اإللكتروني ومتطلباته كمدهل للتنمية المهنية.)2011( عماد صموئيل،وهبة
 مجلة كلية التربية. دراسة تحليلية ميدانية:المستدامة لمعلمي التعليم الثانوي العام
.307-248 ،)27( ، مصر-بأسيوط
: المراجع األجنبية-ثانيا
Ahmed, A.Ib. Hussein,S. and Fatima,M. (2013).Criteria for adopting
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