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 تصور مقترح لتكوين المعلم الباحث في الجامعات السعودية في ضوء مجتمع المعرفة

 
 سعاد بنت عبدالرحمن الفهيد

 اململكة العربية السعودية – وزارة التعليم
 

  هـ1440/ 1/2 وقبل-هـ 1/8/1439 قدم للنشر
ومـا يقابلهـا مـن إمكانـات اتتمـا املعـريف  السـتممار يف مرحلة إعداده اجلـامع؛  املعلم الباحثاقرتاح تصور لتكوين دور إىل  البحثهدف  المستخلص:

 اجلامعـات الســعودية،، قيامـا  علـك ةشــ  واقـا تكـوين املعلـم الباحـث يف يف بنـاء تتمعـا املعـريف املشـارةة العلميـة للمعلــمفرصـة لتهيئـة وظـاف  اجلامعـات  
املـنه  الوصـف؛ الوئـافق؛  اـرب الـاام  الدراسـية الـُّ تملعلـد  املعلمـ  يف  باسـتددام  ومدى أمهية املقرتحات لتكوين املعلم الباحث يف اجلامعـات السـعودية،

% مــن أعءــاء هيئــة التــدري ، بــ داة 30بنســبة يــة مــن اجلامعــات الســعودية، ش عينــة عشــوافية طبقعينــة علــك  الوصــف؛ املســح؛ املــنه ةليــات الرتبيــة، و 
%، مـا ووـود 87تغلب طبيعة التدري  النظرية علك املقـررات البحميـة بنسـبة ةش  التحليل الوئافق؛ عن  :عن اآليت البحثنتاف   توأسفر ، االستبانة

اد املعلــم مــن هــدف صــريي عــن تكــوين معلــم وةشــ  عــن خلــو خاــرب بــرام  إعــد، يف بعــا ا اــرب الدراســية مبــادرات فرديــة  يــلة يف التكــوين البحمــ؛
احتـوى التصـور املقـرتح علـك: خاـوات بنافـا، و ، متحقـ  بدروـة ةبـ ةأنـا ووهـة نظـر أعءـاء هيئـة التـدري  تكـوين املعلـم الباحـث واقـا باحث، وظهر يف 

نشـر ئقافـة املعلـم الباحـث يف أوسـا  ، باملقـرتح التصـور تبـي :التوصـياتومـن أبـرز ، ومكوناتا، ومرتكلاتـا، وأهدافـا، وإوـراءات تابيقـا، والعوافـ ، وحلو ـا
الوسافل املتاحة،  ا يسهم يف صنا بيئة حافلة، تعلز دافعية التكوين البحم؛ عند  العام، ويف اتتما عامة ، بكل احلرم اجلامع؛، ويف ميدان مدارس التعليم

 فة.الاالب/املعلم، ش املعلم، وحتفل للمشارةة يف بناء تتما املعر 

 
 تصور مقرتح، تكوين املعلم، املعلم الباحث، اجلامعات السعودية، تتما املعرفة. الكلمات المفتاحية:
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  مقدمة:

أدواره ت ئرا   احملوري ال ينفك من جتدد موقا املعلم
علك يساعده  علم؛الباحث الدور بتاورات تتما املعرفة، و 

هذا مشكالت الفر  املعلومايت والتكنولوو؛ يف  مواوهة
فياّلا علك ما استجدَّ من معلومات ختصصية تما، ات

وتربوية، وينم؛ نفسا مهنيا ، ويشارك يف تاوير منظومة 
 خمروات العملية التعليمية.سبيل جتويد  يفالتعليم، 
اتصاف  إىلاململكة العربية السعودية تالعت  وقد

املعلم  با اة الرتبوية الُّ متكنهم من املشارةة يف التاوير 
يف زمن  الرتبوية وا اة(، 316م، ص2005)العيسك، 

بدور  القيامإىل املعلم  تؤةد حاوةاملعرفة املتالحقة واملرتاةمة 
م، 2011الدسوق؛ ) يتف الباحث، ويف سبيل ذلك 

ه، ص 1429، 1وزمالؤه )ج ابن سلمة( و 20ص
البحث  ارسة ( علك أمهية تشجيا املعلم علك 53-52ص

 .املستجدات املعرفية مواةبةستايا لي  العلم؛ الرتبوي
فقد  ا،املعلم لي  وديد   أدوار دور الباحث إىل وإضافة

 Research Teachersاملعلم الباحث  سب  النداء ب مهية دور
ما حرةة جتويد التدري  يف الواليات املتحدة األمريكية 

هو جتديد ملاالب ا ، وأيء  (317م، ص2012)ا ليل؛، 
(، منذ عام 153م، ص2002باةنغهام )يف الشدييب، 

من التدري  والبحث مهمة معلم  م ب ن يكون ةملل  1926
 التعليم العام، ولي  يف اجلامعات فقرب. 

س التعليم العام أن يقوم فهل بإمكان املعلم يف مدار 
 مبهمة الباحث؟

  :مشكلة البحث

الواقا يظهر فجوة ب  التنظ  املنادي بالدور البحم؛ 
للمعلم يف تتما املعرفة، وإمكانية تابيقا يف الواقا، فح  
تدعم نتاف  بعا الدراسات الرتبوية أمهية دور املعلم الباحث 
يف أدوار املعلم املتجددة، وةشفت عن مستوى مرتفا يف 

السكران  إدراك املعلم  ألمهية دورهم البحم؛، ممل دراسات
، .Ken Chi et alا )م( وة  تش؛ وزمالف2016)

م( والنجار 2009م( وعتوم )2010( وسبُّ )م2015
م( 2007م( وا ليفة )2008عايا وحممد )م( و 2008)

م( وسليمان 2006م( وعاية )2006والعصيم؛ )
م( Mediha Sari ،2006م( ومدحية ساري )2006)

م(، ةذلك يف املقابل ةشفت 2005وفاطمة عبدالعاط؛ 
عن صعوبات يف حتقي  دور املعلم الباحث، أبرزها: عدم 

م  بنتاف  وضوح الدور يف أذهان املعلم ، وضع  ئقة املعل
الدراسات العلمية لعدم ووود دور فعال  م فيها، وووود 

تدين  ومن شمعوقات متنعهم من تفعيل دور املعلم الباحث، 
تفعيل املعلم لنتاف  البحوث الرتبوية يف ميدان التعليم، 
وأمجعت هذه الدراسات علك أن أبرز أسباب ضع  تفعيل 

جلامعة، الُّ دور املعلم الباحث هو ضع  إعدادهم يف ا
ترتب عليها ضع  ئقافة املعلم البحمية أئناء ا دمة يف 

 امليدان الرتبوي. 
 أمهية تكوين اجلانب البحم؛ يف الاالب/املعلم تءيت إذ ا

الذي يتف  ما نتاف   ،منظور القصوريف اجلامعات من خالل 
ووود  يف يف مقدمة البحث املذةورة الدراسات السابقة

، ومن امي  حب االقصور يف برام  إعداد املعلم من ناحية تكوين
 ذاهتا منظور النمو أبدى املعلمون يف الدراسات السابقة

رغبتهم يف التاور، ةما تدعمها ماالب إصالح التعليم، 
ا مبجتما حتم   اومن منظور التغ  جند النظام التعليم؛ مت ئر  

ومايت والتقي، وعليا فإن من املعرفة املتغ  بسرعة الدف  املعل
ا الءرورة مقابلتا بإعداد مستقبل؛ للمعلم  استشراف  
للمستجدات، ةما أن املدرسة تتعرض ملشكالت التعليم  
ةمجتما طبيع؛ يف منظور حل املشكلة، واملعلمون هم َمن 
يعايش ويشدص ويارح احللول، إلحداث التغي  املالفم 

 لظروف مستدمية التغ .
ع؛ حتديد مشكلة تكوين دور الباحث من بداية  ا يستد

اإلعداد اجلامع؛ للمعلم، إذ جناح املعلم يف مهمتا البحمية  
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مرهوٌن بنوع إعداده البحم؛ الذي تلقاه يف برام  إعداد املعلم 
 يف اجلامعة.

تظهر املشكلة من بداية إعداد املعلم يف ةليات الرتبية، و 
بدور املعلم الباحث، علم يف ضع  اعرتاف برام  إعداد امل

م( 2015ال يعلن يف أهدافها، واحلل برأي املفُّ ) ومن ش
أن يتصدر هدف إةساب املعلم مهارات البحث العلم؛ 

 (.34أهداَف برام  إعداد املعلم )ص
يف ح  أن برام  إعداد املعلم يف اجلامعات العاملية 
تتساب  يف اإلعالن عن هدف تنمية املهارات البحمية عند 

االب املعلم ، ةما يف الواليات املتحدة األمريكية، ال
م، 2015م(، ويف برياانيا )الشيخ، 2006واليابان )عاية، 

(، فإن فنلندا قد سبقت مبراحل، ومتيلت بتابي  212ص
اجلانب البحم؛ يف إعداد املعلم، وتوص؛ ابتسام بن هوميل 

ات ( مبميلا يف إعداد املعلم يف اجلامع2015وعب  العنادي )
ا يف تال السعودية، ليكون الاالب املعلم قبل ختروا متمرس  

أئناء خدمتا علك إةساب هذه يف ا البحث العلم؛، قادر  
وهذه التوصية تالفم النتيجة ، (45املهارة للمتعلم  )ص

م(، فيما خيص 2009الُّ أسفرت عنها دراسة الشمري )
من ب  أقسام ةليات الرتبية ]استدلصتها الباحمة إحصافيا  

ختصصات البكالوريوس املدتلفة[، الُّ ةشفت أن اهتمامها 
مل تتعَد نسبتها  بإعداد الاالب اجلامع؛ باملهارات البحمية

 وهذا مؤشر(. 571، 515، 113% )ص ص8.59
علك ضع  مواةبة برام  إعداد املعلم يف اجلامعات 
السعودية ملتالبات تتما املعرفة، ومنها إةساب 

 املهارات البحمية.الاالب/املعلم 
دور املعلم الباحث  أمهية تكوين ومن آئار مشكلة تغييب
أئناء خدمتا لن يتمكن من يف يف تتما املعرفة، أّن املعلم 

البحمية بالقيم  امهارات ستممار دور الباحث، إن مل تَعّلزا
واملعارف البحمية، الُّ تعينا علك استيعاب املعرفة نشرا  

 وتوظيفا  وإنتاوا .

اقرتاح تصور لتكوين استهدف يف هذا البحث لذا     
 املعلم الباحث يف اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة.

 :البحث أهمية

البحث يف وانب   نظري وتابيق؛، علك  ترتةل أمهية هذا
 :النحو اآليت

إن ترةيل البحث احلايل علك تكوين املعلم : األمهية النظرية
علمية، تتماشك ما االجتاه العامل؛ حنو الباحث ميمل إضافة 

تكوين باحم؛ املستقبل يف الاالب، ونواة  لتكوين معلم؛ 
 نا:لباحم  يف تتما معريف، من حيث إاملستقبل ا

ا للدور البحم؛ من ب  أدوار املعلم ا علمي  قدَّم وصف   -
املتجددة يف اتتما املعريف، يقوم عليها تكوين الدور البحم؛ 

 أئناء ا دمة.يف املعلم 

وضا أس  تكوين دور املعلم الباحث يف اجلامعات  -
 السعودية يف ضوء اتتما املعريف.

األمهية التابيقية: من منال  أن الدور البحم؛ للمعلم 
ار السعودي متوفر ةكفاية بدروة متوساة  وأنا من األدو 

% )ا ليفة، 80بنسبة املستقبلية الُّ ميكن حتققها 
(، فمن املهم تكوين املهارة 192، 183م، ص ص2007

البحمية يف إعداد املعلم، لت سي  دور الباحث يف املعلم، 
 لتحقي  اآليت:

أئناء ا دمة علك مواوهة حتدي يف مساعدة املعلم  -
 التغ ات اتتمعية والرتاةمات املعرفية يف اتتما املعريف.

رفا مستوى المقافة البحمية يف اتتما، للمشارةة يف  -
العقول " ا للمشروع الوطياستكمال بناء اتتما املعريف، تعليل  
"، وما يدعم الرؤية الوطنية السعودية للقرن احلادي والعشرين

 م.2030

من املؤمل انتفاع صملنَّاع القرار من التصور املقرتح، فيكون  -
 ا يف تاوير وانب من برام  تكوين املعلم.سهم  
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 البحث: أهداف

 :اآليت هدف البحث إىل
واقا تكوين املعلم الباحث يف اجلامعات  ةش  .1

، باستكشاف وئاف  ا ارب السعودية يف ضوء تتما املعرفة
الدراسية لاام  إعداد املعلم يف اجلامعات السعودية، 

 واستجواب أعءاء هيئة التدري  فيها.

أمهية مقرتحات تكوين املعلم الباحث يف  التحق  من .2
 .اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة

التصور املقرتح لتكوين املعلم الباحث يف صياغة  .3
علك  ، بناء  اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة

 ا اوت  السابقت .

 البحث: أسئلة

احث السؤال الرفي : ما التصور املقرتح لتكوين املعلم الب
يف اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة؟ يتفرع منا 

 األسئلة اآلتية:
/ ما واقا تكوين املعلم الباحث يف اجلامعات السعودية 1س

 يف ضوء تتما املعرفة؟
مقرتحات تكوين املعلم الباحث يف  أمهية دروة/ ما 2س

 اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة؟
التصور املقرتح لتكوين املعلم الباحث يف اجلامعات  / ما3س

 السعودية يف ضوء تتما املعرفة؟

 حــدود البحث:

البحث علك إعداد تصور  اقتصر هذا الحد الموضوعي:
لتكوين املعلم الباحث يف برام  إعداد املعلم يف اجلامعات 

علك استكشاف الواقا  بناء  السعودية يف ضوء تتما املعرفة، 
حول تكوين اجلانب البحم؛ يف برام  إعداد املعلم  نالراه

، من خالل الوئاف  املنشورة، املعمول هبا يف ةليات الرتبية
 وباستاالع رأي أساتذة املنفذين لتلك الاام .

طب  هذا البحث يف الفصل الدراس؛ الماين  الحد الزماني:
 هـ.1438-هـ1437من العام الدراس؛ 

اقتصر علك برام  إعداد املعلم الُّ متني  الحد المكاني:
دروة البكالوريوس يف التدصصات الرتبوية يف اجلامعات 

، يف مخ  وامعات ه؛: وامعة األم ة نورة يف السعودية
الرياض، ووامعة طيبة، ووامعة تبوك، ووامعة اإلمام 

 عبدالرمحن بن فيصل، ووامعة امللك خالد.

 مصطلحات البحث:

ملعىن املعلم ( 386م، ص2006اصالي العصيم؛ )
ةفاية معرفية، تتبدى يف تقبلا لتغ  املعرفة، الباحث ب نا: "

وإملاما بارق التفك ، وقدرتا علك  ارسة املهارات البحمية، 
ب نا:  ف املعلم الباحث إورافيا  عرَّ ". ويمل وتكوينها عند تالميذه
ق التفك ، ا بار عقلي   ا لتغ  املعرفة، وملم  معلم متقبل انفعالي  

 وقادر علك  ارسة املهارات البحمية.
 ما ذةره لمعلم الباحث يف تتما املعرفةل وأقرب مصالي

دور فرضا اتتما ب نا:  (110م، ص2008الربيع؛ )
املعريف، يللم املعلم أن ميتلك مهارة البحث عن املعرفة من 
مصادرها املوئوقة، والقدرة علك التعامل العلم؛ ما تلك 
املعارف، وتوظيفها وتابيقها يف خااتا الُّ تواوها يف ميدان 

الاالب واللمالء، ونشرها يف مع عملا الرتبوي، ومشارةتها 
ا ب نا: دور يساعد املعلم كن تعريفا إورافي  ومي امليدان الرتبوي.

 عارفعلك مواةبة تتما املعرفة، يتالب امتالك املعلم مل
وةذلك اصاباغا بقيم البحث ، ومهاراتا البحث العلم؛

العلم؛ الُّ متكنا من تناول ةم املعارف، وتوظيفها ونشرها 
 يف امليدان الرتبوي.

 معات السعوديةتكوين املعلم الباحث يف اجلاف لذا عملرّ 
 :ب نا اإورافي  

إةساب الاالب اجلامع؛ قيم البحث العلم؛     
ومعارفا ومهاراتا، يف مرحلة إعداده معلما  يف اجلامعات 

 السعودية  ليشارك أئناء خدمتا يف بناء تتما املعرفة.
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 اإلطار المفهومي:

يتدرج البحث الرتبوي يف أهمية البحث التربوي للمعلم: 
تبدأ  الُّ ،Scientific Thinkingخاوات التفك  العلم؛ 

بالشعور مبشكلة أو مالحظة أئارت اهتماما، ش حتديد 
املشكلة، فتحديد أهداف البحث، وأسئلتا، وفروضا، ش مجا 
املعلومات وحتليلها، للحصول علك النتاف  وإوابات األسئلة، 
والذي يكش  مفهوم البحث الرتبوي، وهو: "خاوات 
بية فكرية علمية منظمة يستددمها الباحمون يف تال الرت 

والتعليم، بغرض تقص؛ احلقاف  والظواهر واملتغ ات واألدلة، 
بغية تاوير املعرفة الرتبوية وإئرافها، والوصول إىل حلول 
املشكالت الرتبوية، ونتاف  يعتمد عليها". )ألكسو، 

 (12م، ص2011
لذا حيتاج الرتبويون عامة، واملعلمون خاصة لفهم طبيعة 

ا نظيم الظواهر الرتبوية حبمي  البحث الرتبوي، الذي ميكنهم ت
وف  أمنا ، وتفس  األحداث املرتباة هبا، وتفحص 
مسبباهتا، وإمكانية السيارة عليها، والتنبؤ بآئارها، ةما 
حيتاوون إىل معرفة وملاولة ا اوات الرفيسة إلعداد البحث 

 الرتبوي.

ويف قءايا البحث الرتبوي املعروفة تعليل للعالقة التبادلية 
 منها اآليت: ويظهرملعلم والبحث الرتبوي، ب  ا

مقومات البحث العلم؛: باحث، وأداة البحث، والبيئة 
البحمية، واملستفيد، منالقات حتديد أولويات القءايا 

فف؛ هذه ، البحمية، تفعيل وتوظي  نتاف  البحوث الرتبوية
القءايا ت ةيد لعالقة انتفاع تبادلية ب  املعلم والبحث 

ملعلم هو املستفيد يف امليدان، وهو القارئ املوظ  الرتبوي، فا
لنتاف  األحباث يف امليدان، واملعلم ولء ال فكاك منا يف البيئة 

ا للباحث مملما يف البحوث البحمية، بل قد يكون مشارة  
النوعية، ةما أن املعلم منال  ئري لتحديد األولويات البحمية 

 حبكم املعايشة!

ات السابقة عن ووود وما ذلك تكش  الدراس    
عالقة متوترة، يشوهبا سوء الفهم املتبادل ب  الباحم  
واملمارس  امليداني ، يشكك يف صدق نتاف  البحوث 

 واهلة وإمكانية تابيقها!، فما زال املنظرون يقدمون حلوال  
م( من حدوث 2012منصور ) يدان، وقد تعجبملشاةل امل

ا لا متحولة ومتغ ة! ة تبع  ذلك يف تتما معريف مشاةلا الرتبوي
م( يف أن ت هيل املعلم 2002ما حسن ) واتف (، 60)ص

ا يسهم يف حل ا تربوي  مبهارات البحث جتعل منا باحم  
 (.10املشكالت الرتبوية من ميدانا )ص

  تكوين المعلم الباحث:
مصالي التكوين يناسب تتما املعرفة ذي التغ ات 

 العملية يف للتجديدات الفورياملتسارعة،  ا يستدع؛ التابي  

املستجدة يف ةل مراحل التكوين،  املتغ ات علك بناء التعليمية
 مؤسسات يف متكاملة، يبدأ مستمرة عملية املعلم ن إعدادإذ إ

 أئناء ا دمة، ت سيسا  علكيف ا دمة، ويستمر  قبل التكوين

احلياة املالفمة  صافص تتما املعرفة،  مدى التعلم فكرة
 اآليت:  علك النحو وتفصيلها

أوال : إعداد املعلم الباحث قبل ا دمة: وه؛ املرحلة 
السابقة اللتحاقا با دمة يف تال التعليم، وتبدأ من مرحلة 
اختيار الاالب يف مرحلة القبول يف برام  تقدم يف ةليات 
الرتبية، ويقدم اإلعداد بنظام ، مها: نظام تكامل؛ يقدم 

يوس يف ةليات الرتبية، ]وهذه املرحلة هبذا بدروة البكالور 
ألهنا يف نظام ا دمة   النظام هو ما رةل عليا البحث احلايل

املدنية يف اململكة العربية السعودية تؤهل ملهنة التعليم، يف 
مدارس التعليم العام مبراحلا المالث، ومرحلة رياض 

عد [، ونظام تتابع؛، وهو إعداد مهي منفصل يقدم باألطفال
االنتهاء من التكوين التدصص؛، ويملقدَّم بدروة الدبلوم 
الرتبوي يف عمادة خدمة اتتما والتعليم املستمر مبساندة 

 أقسام الرتبية.
واقا تكوين املعلم الباحث يف اجلامعات السعودية وعن 

 إلوابة عن السؤاليف ضوء تتما املعرفة: فقد ةانت ا
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إذ قامت الباحمة ، وئافقيا  البحم؛ األول، وتشديص الواقا 
بالتحق  وئافقيا  من ووود أهداف إعداد املعلم، وتوفر 
املقررات املهتمة بالبحث العلم؛ يف ا ارب الدراسية 
للتدصصات الرتبوية الُّ ةانت ضمن عينة البحث، هبدف  
ةش  واقا تكوين املعلم الباحث وئافقيا ، والتعرف علك 

ئافقية املتوفرة يف مواقعها اإلمكانات املووودة باألدلة الو 

الشبكية، وحددت اإلمكانات الرفيسة املالوب التحق  منها 
 يف اآليت:
 ووود هدف صريي يف تكوين املعلم الباحث. -

ووود مقررات حبمية، أو مقررات تدعم اجلانب  -
 البحم؛.

 1جدول
 المعلم الباحث في الجامعات السعودية.خالصة النتائج الوثائقية لواقع تكوين  
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 طبيعة تدري  
 املقررات البحمية

 ساعات
 نظرية

 ساعات
 عملية 

 2  9 3 3 ال يوود األم ة نوره
 - 4 2 3 يوود ال طيبة
 2 12 7 3 ال يوود تبوك

 2 13 7 8 ال يوود اإلمام عبدالرمحن 
  - 9 4 3 ال يوود امللك خالد

- 20 23 87% 13% 

 وكانت نتائج التحليل الوثائقي اآلتي:   
خلت خارب برام  إعداد املعلم يف ةليات الرتبية يف  -

وامعات عينة البحث من هدف صريي عن تكوين معلم 
 باحث.

ةلية الرتبية يف وامعة تبوك ذةرت هدف تكوين اجلانب  -
 البحم؛ يف الاالب، ولكن دون ربرب باملعلم ومهنة التعليم.

تتكرر املقررات الداعمة للتكوين البحم؛ يف وامعات  -
 ا.ا وإحصافي  عينة البحث، والُّ تدعم تكوين الباحث لغوي  

تغلب طبيعة التدري  النظرية علك املقررات البحمية،  -
 %.87سبة بن

يوود اهتمام حبم؛ من خالل األنشاة واالسرتاتيجيات  -
 مءمنة يف خارب اجلامعات.

 توود مبادرات فردية  يلة يف التكوين البحم؛، منها: -

قسم احلاسب اآليل يف وامعة اإلمام عبدالرمحن، هو  •
القسم الوحيد الذي يقدم مشروع التدرج مبقررين حبمي  

 متتال .

عبدالرمحن ه؛ اجلامعة الوحيدة الُّ تقدم وامعة اإلمام  •
 مقرر البحث اإلوراف؛، ويف قسم رياض األطفال فقرب.

وامعة امللك خالد أنش ت أول مجعية سعودية للمعلم   •
)وسم(، ووعلت من أهدافها مني املعلم فرص إوراء 

 البحث ونشره.

ن بوادر تعاون حبم؛ ب  اجلامعة املبادرتان األخ تاوتعد 
واملدرسة، تفّعل دور املعلم الباحث، وتاز أمهية استمرار 

أئناء خدمتا من معقل اجلامعة، يف تكوين املعلم الباحث 
لءمان جتويد ا اة البحمية للمعلم، مبا يرقك ملستوى 

 التالعات فيا.
ويظهر أن اجلامعات اهتمت بتكوين اجلانب البحم؛ يف 

عام يف  اجلامع؛  لبناء شدصية الباحث بوواب الاال
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حياتا، ولكن إعداد املعلم يتالب حتديد هدف يتءمن 
التكوين املقصود للجوانب البحمية  لصاحل املعلم  ليتءي 
طريقا يف مستقبل مهنتا، ومشارةتا الفاعلة يف التعليم 

 واإلصالح الرتبوي.
دمة: واملقصود أئناء ا  يف ئانيا : مرحلة تاوير األداء البحم؛

االهتمام بتاوير املعلم أئناء خدمتا يف ميدان التدري  حىت 
من خالل قنات  حسب موقا التدريب   ويتحق تقاعده، 

 اآليت:ناة الوزارة، أو قناة اجلامعات، علك النحو ق
 يف وزارة التعليم:  (أ 

يف ح  أئبتت دراسات سابقة ممل دراسة فرح وسعيد 
م(، ودراسة 2013) Kyei-blanksonم(، ودراسة 2011)

 .Kin Chow; et alم(، ودراسة 2014سامية العصيم؛ )
م(، أن تاور املعلم مهنيا  يكون بالتعلم الذايت من 2015)

، ولا انعكاس يف طالهبم، ةشفت خالل سلوةا البحم؛
استكشفت وع؛ املعلم  ب مهية البحث العلم؛  دراسات

م(، ودراسة 2005ط؛ )للمعلم، ممل دراسة فاطمة عبدالعا
Mediha Sari (2006( و دراسة عتوم ،)2009م ،)م

م(، 2010م(، ودراسة سبُّ )2009ودراسة  ا والدة )
أن وةانت من نتافجهم: م(، 2017ودراسة احلارئ؛ )

 ةوأظهرت دراس، املعلم  تنقصهم املهارات البحمية
Croasdaile  (2007  ت ئ )يف وانب المقافة املدرسيةم 

وهود وزارة  ا يستدع؛ إظهار ل دور املعلم الباحث، تفعي
املكمل لتكوين  املعلم الباحث تال تفعيل دورالتعليم يف 

 اآليت: ومنها املعلم الباحث يف اجلامعات،

 هامن ضمنو وةالة الوزارة للتدايرب والتاوير الرتبوي،  (1
تاوير ن أهم ما تقدم للرتبوية، وماإلدارة العامة للبحوث ا

 حبميا  اآليت:املعلم 

حتديد أولويات البحث الرتبوي، وطرحها يف امليدان  -
الرتبوي، واملعلم من ضمن املنتفع  يف امليدان الرتبوي، ومن 

 املسامه  يف حتديد تلك األولويات.

، وتقدمي خدمات -ومنهم املعلم-تسهيل مهمة الباحم   -
مراوعة األدوات البحمية وحتكيمها، وتصدير خاابات 

 همة باحث  لتيس  تابيقها ميدانيا .تسهيل م

 إتاحة الوئاف  واملراوا الرتبوية املهمة للباحم  الرتبوي . -

وئيقة "معاي  التاوير املهي لعناصر العملية التعليمية"  -
معاي  املعلم، يف ضمنت ( 53-52م، ص ص2008)

مؤشراتا معيار "يعمل املعلم علك تاوير نفسا مهنيا "، ومن 
اإلصدارات العلمية من ةتب ومنشورات يف  االطالع علك

املشارةة ، و تال ختصصا العلم؛ ويف اتال  الرتبوي والمقايف
وترى الباحمة  يف األحباث والدراسات الرتبوية املرتباة بعملا.

أن هذه املؤشرات األدافية مبشرات حبءور دور الباحث يف 
ميكن االعتماد املعلم يف ئقافة ةبار العامل  يف وزارة التعليم، 

 عليها يف استمرارية تكوين املعلم الباحث أئناء ا دمة.

اجلافلة  تاالت ومنإقرار وافلة وزارة التعليم للتميل،  -
بالنسبة للمعلم املتميل: "التمكن العلم؛ والتنمية املهنية"  

ومؤشراهتا: وفيا معيار متكن املعلم من طرق البحث العلم؛، 
 تال التدصص أو تال العمل، أن تكون لا خاة حبمية يف

ويستدل عليا يف قدرتا علك حتديد قافمة مشكالت يف تال 
ختصصا، وإعداد خاة إورافية لبحث مشكلة وف  منه  
حبث مناسب، تتءمن عناصر البحث العلم؛، وإوراء حبث 

أن تكون لا ، و علم؛ حلل مشكلة حمددة يف تال العمل
 ا.أحباث ومؤلفات منشورة يف تال ختصص

إدارات التعليم مبناط  اململكة، إدارة  يف ةل إدارة من (2
 التاوير الرتبوي وفيها قسم البحوث الرتبوية، ومن مهاما: 

من خالل تنظيم  تنمية املهارات البحمية للمعلم  -
احللقات العلمية، والندوات يف تال البحث العلم؛ حول 
مناه  البحث العلم؛، وبناء أدوات البحث، وتقدم 

 ت حتكيم صالحية األدوات البحمية.خدما

حتديد احتياواهتم التدريبية، وعقد دورات يف تال  -
رات الُّ قدمت: "مهارات البحث البحث العلم؛، ومن الدو 
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لكرتوين"، و"تدريب مدريب البحث العلم؛"، و"مهارات اإل
 البحوث".

تنظيم إيفاد وابتعاث املعلم   للحصول علك مؤهالت  -
 ة تنفيذ ذلك.علمية أعلك، ومتابع

تسهيل مهام الباحم ، مبداطبة املدارس ومكاتب التعليم  -
واألقسام وتوويهها للتعاون ما الباحث، حسب اجلهة املراد 
التابي  فيها )دليل خدمات املستفيدين يف إدارات التعليم، 

 .(70م، ص2017

خمروات هذه اجلهود املبذولة يف وزارة التعليم، مصدر  وبتتبا
 ئري باملعلومات الُّ تقّيم أئرها علك تكوين اجلانب البحم؛

يف أداء املعلم  أئناء ا دمة، وودير هبذه اجلهود أن  وتفعيلا
 تملبَحَث حبما  مستقال .

 يف اجلامعات:  (ب 

أسفرت دراسات حبمت يف املعلم الباحث أئناء خدمتا ممل 
 .Smith et alدراسة م(، و 2006راسة سليمان )د
مBlackley & Wells (2009 ،)ودراسة (، 2009)

م( ضرورة إشراك اجلامعات 2011) Demirbulakودراسة 
يف متابعة املعلم  الباحم  أئناء ا دمة، وإشراةهم بدورهم 
البحم؛ يف مشاريا حبمية تعاونية، وهذا يسند تووا البحث 

ح تصور لتكوين املعلم الباحث يف اجلامعات احلايل حنو اقرتا 
 السعودية، من حيث البدء  ا انتهك إليا اآلخرون.

وزارة التعليم يف متابعة تشارك اجلامعات والواقا أن       
تكوين املعلم الباحث أئناء خدمتا، وذلك يف عّدة وهات، 

 منها:

تقدم وأبرز ما األقسام الرتبوية: وه؛ أقسام مساندة،  -
للمعلم  برام  دراسات عليا للحصول علك مؤهل أعلك يف 

 .ختصصات تربوية حيتاوها امليدان التعليم؛

تشارك وزارة   عمادة خدمة اتتما والتعليم املستمر -
تنفيذ أبرزها التعليم يف االرتقاء مبستوى أداء املعلم حبميا ، ومن 

أئناء يف برام  الدبلوم الرتبوي  لت هيل املعلم  غ  الرتبوي  
 ا دمة.

مراةل البحوث: يف ةل ةلية تربية يف اجلامعات السعودية  -
يوود مرةل حبوث، يقدم خدمات حبمية مساندة، ويوفر بيئة 
مشجعة حلرةة البحث العلم؛ وتنشياها، واملعلم من ضمن 

 .املستفيدين

وية العلمية: وه؛ مجعيات علمية منبمقة اجلمعيات الرتب -
من ةليات الرتبية يف اجلامعات السعودية، تعتمد علك 
مشارةة املعلم يف تاوير العملية الرتبوية، وتوف  فرصة منو 
 املعلم املهي يف بيئة اجلمعيات العلمية، ومن تلك اجلمعيات:

اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )وسنت(: يف  -
ية الرتبية يف وامعة امللك سعود بالرياض منذ عام ةل

هـ، ومن إصداراهتا: تلة رسالة الرتبية وعلم النف ، 1408
وه؛ تلة دورية حمكمة، تنشر فيها البحوث، وتنقد فيها 
مؤلفات الكتب، وةذلك تلة آفاق الرتبوية النفسية، وه؛ 

 ا وجتاربا.م نشر آرافتلة تتيي للمعل

العلمية للمعلم )وسم(: تصدر من   اجلمعية السعودية -
ةلية الرتبية يف وامعة امللك خالد ب هبا، وه؛ حديمة 
الت سي ، إذ صدرت املوافقة علك ت سيسها هذا العام 

 م.2018

تسعك تلك اجلمعيات إىل حتقي  تموعة من األهداف يف 
 سبيل تكوين املعلم الباحث أئناء ا دمة، منها:

 ؛ ب  املعلم  السعودي   تعليل التواصل البحم؛ العلم
 لتبادل ا اات الرتبوية.

 ليمية  لت هيل املعلم تفعيل الشراةات ما املؤسسات التع
 ا البحم؛.وتاوير أداف

 .نشر ئقافة املعلم الباحث ب  املعلم  ويف اتتما 
  تشجيا املعلم  علك إوراء البحوث الرتبوية، وإتاحة

 فرصة نشرها.

  املشارةة بإنتاوهم الرتبوي من تشجيا املعلم  علك
 مقاالت وخاات وجتارب تربوية، وإتاحة فرصة تسويقها.

  دعم النمو املهي للمعلم بتوف  فرص احلءور واملشارةة
 يف الندوات واللقاءات واملؤمترات الرتبوية العلمية.
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ةما أن أي وهة حبمية أخرى ختدم الباحم ، فإن املعلم من 
عمادة البحث العلم؛، والكراس؛ املستفيدين منها، ممل 

 البحمية، وغ ها.
بوادر التعاون الرتبوي ب  اجلامعات ووزارة  وما ووود
وزارة التعليم ما مجعية )وسنت( لإلشراف  اتفاق التعليم، ممل

شراةة ممالية  وه؛علك وافلة التعليم للتميل وتنفيذها، 
 وحويرتفا الاملتشارةهما االختصاص والتووهات الرتبوية، 

شراةات حبمية أخرى يف سبيل متابعة تكوين  مستوى إىل
أئناء خدمتا  لتنشيرب ئقافتا البحمية يف املعلم الباحث 

وحتديمها مبا يستجد يف تال البحث الرتبوي ب سلوب 
التابي  علك مستوى إنتاج املعرفة، ومنها أسلوب البحوث 

 .التعاونية ب  معلم؛ امليدان وأةادمي؛ اجلامعات
 ت الباحمة من خالل خاهتااالحظسب ، ومن مو ا 
بعا التحديات الُّ  تز ، بر معايشة البحث احلايلو ، املهنية

 تواوا دور املعلم الباحث، ومنها:
يتعرض املعلم إىل ضبابية املعلومة، لذلك حيتاج إىل تفعيل  •

دور الباحث، ويعدد مصادر معلوماتا مبنهجية علمية  إلئراء 
 والتحق  من مصداقيتها.معلوماتا وتنويعها 

، يبعد ةالتقليدي و ارساتا االنغماس يف اجلانب التعليم؛ •
حتد  من فرصة تكوين و  ،املعلم عن  ارسة اجلانب البحم؛

 املهارة البحمية.

ال يوود اعرتاف بالدور البحم؛ للمعلم يف املدرسة، ةما  •
 لدى نظ ه يف مستوى اجلامعات.

  املؤهل  ألداء ووود االستعداد لدى بعا املعلم •
دورهم البحم؛، يعوقا ضع  ا دمات الداعمة لا ةباحث 

  يف املدارس، مقارنة بنظ ه يف اجلامعات.

نقص املهارات البحمية الُّ تءع  وودة أحبائهم، الُّ  •
تتالب من برام  إعداد املعلم  وبرام  الت هيل الرتبوي رسم 

وما يتبعا  سياسة واضحة لت سي  املهارات البحمية لديهم،
 من أخالقيات البحث.

 

 مجتمع المعرفة:
يش  مفهوم تتما املعرفة إىل اتتما الذي يليد فيا 

 االتصال االعتماد علك املعرفة، وأدوات تكنولوويا
واملعلومات، والبحث العلم؛، واستممار أولاء ضدمة من 
موارد اتتما فيها، قياما  علك نشر املعرفة وإنتاوها وتوظيفها 
يف مجيا تاالت النشا  اتتمع؛، علك أساس أن تتما 

حسب ما عرفا برنام  األمم  Knowledge Societyاملعرفة 
لذي ( هو: "اتتما ا39م، ص2003املتحدة اإلمناف؛ )

يقوم أساسا  بنشر املعرفة، وإنتاوها، وتوظيفها بكفاءة يف 
مجيا تاالت النشا  اتتمع؛، وصوال  لرتقية احلالة اإلنسانية 

وأصبي حتديث أدوار باطراد، أي حتقي  التنمية اإلنسانية". 
املعلم ضرورة، إذ هو فرد من أفراد تتما املعرفة، تنعك  

 دئ ا ، وتش  مها أبو اتعليا خصافص تتمعا ت ئرا  وت 
م( إىل بعا ا صافص املاالب هبا املعلم يف تتما 2016)

املعرفة، ومنها: أن يكون قادرا  علك البحث واستددام 
مداوما  علك اةتساب مهارات التفك  العلم؛، أن يكون 

جيابية البحث واالستكشاف، وأن يكون صامدا  املعرفة، ما إ
شوش، ممبتا  لقدرتا علك ابتكار أمام الصعب والغاما وامل

 (. 805احللول، ومستددما  للمعرفة يف مواق  التعلم )ص
وبذلك تاز مسوغات هتيئة برام  إعداد املعلم لت هيل 
طالهبا لدور املعلم الباحث، يف تتما معريف يتالب 

اتءي أن املعلم  ، إذاستيعاب املعرفة توظيفا  ونشرا  وإنتاوا  
 الباحث صار ضرورة يف اتتما املعريف.

 الدراسات السابقة:

رصدت الباحمة مثان دراسات سابقة، تناولت تكوين 
قبل  مهارات البحث العلم؛ عند طالب املرحلة اجلامعية

 :ا دمة، وه؛ علك النحو اآليت
 .Lovat; et alدراسة  قبل ا دمة ةانت أقدم الدراسات

 بتنمية املهارات البحمية يف املعلم يفاهتمت  الُّ م(1995)
علك توصيات السابق  الُّ  وامعة نيوةاسل الاياانية، بناء  
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تنادي بالتكوين البحم؛ يف املعلم، مستددم  املنه  شبا 
التجرييب، ما فوج طالب السنة األوىل، وجتريب دم  البحث 

مناق؛  يف مقررات برنام  إعداد املعلم، بتكامل وتسلسل
للمهارات البحمية، وبتابي  اختبار قبل؛ علك الفوج، 
انكش  ضع  مستوى املهارات البحمية لدى فوج الاالب 
املستجدين يف الانام ، وبعد تابي  التجربة حدث ارتفاع 
معقول ملستوى مهاراهتم البحمية،  ا يدل علك فعالية 

 الانام .
أئر م( الُّ حبمت 2003) Mcintyreوةانت دراسة 

الشراةة البحمية ما املدارس علك مستوى برام  إعداد املعلم، 
م( الــمملـقارلنة لواقا إعداد املعلم ب  2013) Vyasودراسة 

وامعت ، متشاهبت  يف منهجها النوع؛، واتفقتا علك نتيجة: 
أمهية التكوين البحم؛ للمعلم مبا يعينا علك املشارةة البحمية، 

املمارسة امليدانية  ليساهم يف تاوير وربرب النتاف  العلمية ب
 Vyasبيئة التعلم، ةما أبدت املقارنة النوعية لدراسة 

م( ضع  معرفة طالب وامعة ةولومبيا الاياانية 2013)
بالبحث، وضع  إدراةهم ألمهية املشاريا البحمية يف تعليل 

 تاورهم املهي.
ويف البالد العربية، سعت دراسة سوزان أبو رويل؛ 

م( إىل وص  واقا اإلعداد الرتبوي مبقارنة عناوين 2007)
ا املقررات يف ائنُّ عشرة وامعة لبنانية، وةشفت أّن سبع  

فقرب من تلك اجلامعات تقدم معارف البحث ومهاراتا. 
م(، الُّ 2008وةشفت دراسة مصرية لعاية وحممد )

وصفت واقا املقررات الرتبوية يف ةلية الرتبية جبامعة األزهر 
أما التصور ا يف إةساب الاالب املهارات البحمية. قصور  

م( لتنمية املهارات البحمية لدى 2009املقرتح من الشمري )
 جلميا التدصصات طالب املرحلة اجلامعية، فكان شامال  

، استدلصت الباحمة منها  يف اجلامعات السعودية اجلامعية
، وبذلك وود %8.59ةليات الرتبية الُّ مل تتجاوز نسبة 

 ا يف نتاف  الدراسات العربية.فاق  ات

م( والدوسري 2017هاشم ) واقتصرت دراستا أيب
م( علك البحث اإلوراف؛ حتديدا  من ب  أنواع 2017)

البحث العلم؛، وةال الدراست  استددمت املنه  الوصف؛ 
م( من حتليل حمتوى 2017املسح؛، وتوصل أبو هاشم )

تغاية مقررات  املقررات، ومسي آراء عينة البحث إىل أن
البحث الرتبوي ملعارف ومهارات البحث اإلوراف؛ ةان 
متوساا ، وأن إسهامها يف املعارف النظرية أةا من إسهامها 

الُّ حصلت علك نسبة متوساة، يف يف املهارات امليدانية 
ا بالبحث ا خاص  م( مقرر  2017اقرتح الدوسري ) ح 

تساند مقرر  املعلماإلوراف؛ يف ا اة الدراسية لاام  إعداد 
 % من عينة الدراسة.70علك تصويت  البحث الرتبوي، بناء  

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ةل الدراسات املذةورة ةان تا ا يف أقسام إعداد 
م( الُّ مشلت ةل أقسام 2009املعلم، عدا دراسة الشمري )

 التدصصات اجلامعية يف وانب اإلعداد البحم؛.
هتمامها إعداد اجلانب املذةورة ةان اوةل الدراسات 

م( 2017هاشم ) عام، عدا دراسُّ أيب البحم؛ بووا
 م(  لرتةيلمها علك البحث اإلوراف؛.2017والدوسري )

واتف  البحث احلايل يف استددام املنه  الوصف؛ 
املقررات  تناول ا ارب الدراسية، من أمساءالوئافق؛ ب

ا ما دراسات ي  وتوصيفها، ةجلء من وص  الواقا وئافق
م(  وسوزان 2008وعاية وحممد ) م( 2009الشمري )

ا اتف  البحث احلايل ما م(. أيء  2007رويلا ) أيب
م( يف 2017م(، والدوسري )2008دراسات الشمري )

استهداف اقرتاح تصور حمكم، واتف  يف استددام املنه  
الوصف؛ املسح؛ ومجا املعلومات ب داة االستبانة ما دراسات 

 م(.2008م(  وعاية وحممد )2009ري )الشم
اختل  البحث احلايل حدا  مكانيا  ومنهجية حبمية ما 

م( الذي أملوري 1995) Lovat; davis & lotnikoffدراسة 
يف وامعة نيوةاسل الاياانية، واستددم املنه  شبا 
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م( الُّ اقتصرت 2008التجرييب، ودراسة عاية وحممد )
مصر  والُّ اعتمدت يف علك وامعة األزهر يف مجهورية 

معلوماهتا علك حتليل حمتوى املقررات الرتبوية، أما البحث 
احلايل فمجالا املكاين اجلامعات السعودية، وبوص  وئافق؛ 
للدارب الدراسية يف برام  إعداد املعلم، ومسي آلراء أعءاء 

 هيئة التدري  يف الكليات الرتبوية.
ي ةما اختل  البحث احلايل عن دراسة الشمر 

م( الُّ تناولت مجيا ختصصات املرحلة اجلامعية يف 2009)
اجلامعات السعودية، يف موضوع إةساب الاالب املهارات 

ل علك تكوين املعلم رةَّ البحث احلايل  يف ح البحمية، 
الباحث يف برام  إعداد املعلم يف ةليات الرتبية وأقسامها 

نا مل يف أ  عنا البحث احلايل موضوعيا  حتديدا ، ةما اختل
يقتصر علك املهارة البحمية، بل اهتم بقيم ومعارف البحث 

ةما اختل  البحث  العلم؛  ألمهيتها يف تتما املعرفة.
م( والدوسري 2017هاشم ) ايل عن دراسات أيباحل
م( الُّ اقتصرت علك البحث اإلوراف؛ حتديدا  من 2017)

تم ب  أنواع البحث العلم؛، يف ح  أن البحث احلايل يه
 بتكوين المقافة البحمية العامة، ومن ضمنها البحث اإلوراف؛.

واستفادت الباحمة من نتاف  الدراسات السابقة يف        
انتفعت من االطالع علك حتديد مشكلة البحث احلايل، و 

 املباحث املفهومية والنظرية يف التدايرب لإلطار املفهوم؛
بتسلسل مناق؛، والتبصر يف األنسب من مناه  البحث 

 .واألدوات البحمية

 

 

 إجراءات البحث:

 : منهج البحث
  Documentary Descriptiveاملنه  الوصف؛ الوئافق؛ -

من السجالت الرمسية ملدخالت لوص  الواقا ب دلة وئافقية 
من خارب الاام  الدراسية  لكش  برام  إعداد املعلم  

 االهتمام بتكوين املعلم الباحث قبل ا دمة.واقا 
  Survey Descriptiveاملنه  الوصف؛ املسح؛  -

اام  إعداد املعلم  الستاالع آراء األساتذة املنفذين ل
 املعتمدة يف واقا إعداد املعلم باحما .

حتكيم ا ااء للتصور املقرتح، بعرض الصورة األولية  -
ا ااء الرتبوي  لتحكيما  للتصور املقرتح علك عينة من 

إلبداء الرأي حول أمهيتا، وقابليتا للتابي ، وتنقيي التصور 
 املقرتح بصورتا النهافية وف  خاهتم.

 مجتمع البحث: 
تشديص واقا تكوين املعلم الباحث يف  املرحلة األوىل:

 اجلامعات اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة:
، وتناول التدصصات الرتبويةالُّ تءم  السعودية احلكومية،

 ا اآليت:منها حتديد  
إعداد املعلم البكالوريوس يف ا ارب الدراسية لاام   .أ 

 التدصصات الرتبوية. 
 .من محلة دروة الدةتوراه أعءاء هيئة التدري  .ب 

 املرحلة المانية: صياغة التصور املقرتح:
، يف الدةتوراهأعءاء هيئة التدري ، علك مستوى 

صياغة التصور املقرتح لتكوين  لتحكيم ؛التدصصات الرتبوية
 املعلم الباحث يف اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة.

 2جدول
 البحث عمجتم 

ات الحكومية التي تضم تخصصات الجامععدد 
 تربوية

التخصصات البكالوريوس في الخطط الدراسية لبرامج عدد 
 التربوية

 التدريس عدد أعضاء هيئة

23 134 3590 
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 عينة البحث:
أوال : حبكم جتان  اتتما وةا حجما    املرحلة األوىل:

طبقية، وتعي  وامعة عينة عشوافية ةان من األنسب اختيار 
العينة لتممل مناقة من مناط  اململكة ا م ، ليص  تموع 

 مخ  وامعات.
تعي  التدصصات الرتبوية الُّ تؤهل املعلم  يف ئانيا : 

 ارب اجلامعة املعينة من املرحلة األوىل  لتحليل وئافقها من ا
 ، وما حتويا من أهداف ومقررات حبمية. الدراسية

% من 30حتديد عينة عشوافية بسياة، بنسبة ئالما : 
بية يف تلك اجلامعات  أعءاء هيئة التدري  يف ةلية الرت 

 استبانة ةش  الواقا. لإلوابة عن
الصيغة األولية للتصور املقرتح، ش يت بناملرحلة المانية: 

عرضت استمارة التصور املقرتح علك ئالئة عشر حمكما  من 
% وأعلك، وهذا 84.6وقدرت املوافقة بنسبة  أساتذة الرتبية،

 .داللة علك أمهيتا وإمكانية تابيقا

 3جدول
 عينة البحث 

المنطقة 
 جغرافيا

عضاء هيئة أل العدد الكلي الخطط الدراسية الجامعة
 التدريس

 العينة
30% 

 38 127 الرتبية ا اصة، الافولة املبكرة، املناه  وطرق التدري : 3 األم ة نوره الوسطى

 42 139 ، والرتبية ا اصةالبدنية والرتبيةالرتبية الفنية، : 3 طيبة الغربية
 29 95 : الدراسات اإلسالمية، اللغة العربية، الرتبية ا اصة3 تبوك الشمالية

: معلم الصفوف األولية، دراسات قرآنية، رياض األطفال، 8 الرمحن اإلمام عبد الشرقية
 45 151 جنليلية، ورياضيات، وفيلياءولغة إحاسب آيل، وتربية خاصة، 

 26 85 الرتبية ا اصة، رياض األطفال، املناه  وطرق التدري : 3 امللك خالد الجنوبية

 180 597 20 المجموع:

 أداة البحث:
فقرة،  75االستبانة، وقد بلغ عدد فقراهتا  استددمت

موزعة علك حموري االستبانة، الُّ مشلت واقا تكوين املعلم 
الباحث وودانيا  ومعرفيا  ومهاريا ، يف اجلامعات السعودية يف 
ضوء تتما املعرفة يف حمورها األول، واهتم احملور الماين بعرض 

يف برام  مقرتحات لتاوير مقومات تكوين املعلم الباحث 
 :علك النحو اآليت إعداد املعلم،

احملور األول: واقا تكوين املعلم الباحث يف تتما 
املعرفة، من حيث تءمن برنام  إعداد املعلم ووانب ئالئة، 

 :وه؛
نا من البحث العلم؛، مبا ميكّ م تكوين املعلم الباحث بقي .1

 عبارة. 16استيعاب ونشر املعرفة، ويتكون من 

نا ث مبعارف البحث العلم؛، مبا ميك  الباحتكوين املعلم  .2
 عبارة. 19من توظي  املعرفة، ويتكون من 

نا مبهارات البحث العلم؛، مبا ميك   تكوين املعلم الباحث .3
 عبارة. 17من إنتاج املعرفة، ويتكون من 

وصيغت العبارات بشكل مغل  يتحدد هبا اإلوابة      
؛ الدروة، سمخا Likertا ملقياس احملتملة، وذلك وفق  

وحددت ا يارات املناسبة بصيغة: )دافما ، ةم ا ، أحيانا ، 
 قليال ، أبدا (.

مقرتحات لتاوير مقومات تكوين املعلم  احملور الماين:
الباحث يف برنام  إعداد املعلم يف اجلامعات السعودية يف 

، وحددت عبارة 23ضوء تتما املعرفة، ويتكون من 
ا يارات املناسبة بصيغة: )مواف  بشدة، مواف ، حمايد، غ  
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-5مواف ، غ  مواف  بشدة(، وخصص  ا دروات مرتبة: )
4-3-2-1 .)  

 وحددت فئات املقياس ا ماس؛ علك النحو اآليت:
 دروة التحق  املتوسرب للعبارة أو املتوسرب الوزين للمحور

 ضعيفة ودا  أو منعدمة 1.8أقل من  - 1
 ضعيفة 2.6ألقل من  1.8من  -2
 متوساة 3.4ألقل من  2.6من  -3
 ةب ة 4.2ألقل من  3.4من  -4
 ةب ة ودا   ف ةمر 4.2من  -5

)صدق الصدق الظاهري وعوجلت األداة للتحق  من 
فعرضت يف صورهتا األولية علك حمكم   :المحكمين(

خمتص  وخااء يف الرتبية وإعداد املعلم، وهم من أعءاء هيئة 
التدري  يف اجلامعات السعودية، ووامعُّ األزهر والكويت، 

عددهم و ، الدةتوراه ومعلم  يف التعليم العام من محلة 
 ا.( حمكم  36)

خ استددمت معادلة ئبات ألفا ةرونبا  قياس الثبات:
 :وهذا موضي يف اجلدول اآليت

 4لجدو 
 ثبات ألفا كرونباخ للمحاور المختلفة لالستبانةمعامالت  

 المحور الثاني: المحور األول: الجوانب المختلفة لواقع تكوين المعلم الباحث
مقترحات  

 التطوير
تكوين المعلم الباحث على 

 قيم البحث العلمي
تكوين المعلم الباحث على 

 معارف البحث العلمي
تكوين المعلم الباحث على 

 مهارات البحث العلمي
الدرجة الكلية 

 للمحور األول
0.97 0.98 0.97 0.99 0.98 

يتءي من اجلدول الساب  أن استبانة واقا تكوين املعلم 
الباحث يف تتما املعرفة مبحاورها الفرعية ذات معامالت 

مؤشرات علك ئبات مرتفعة ومقبولة إحصافيا    ا يدل 
إحصافية ويدة )الصدق، المبات(، وهذا يش  إىل صالحية 

 استددامها.

 ةاألساليب اإلحصائي

استددم معامل ارتبا  ب سون ومعامل ئبات ألفا  
، ولإلوابة عن وئباهتا من صدق االستبانة للتحق ةرونباخ 

 أسئلة البحث استددمت التكرارات والنسب املئوية.

 عرض نتائج البحث ومناقشتها:

لإلوابة لوص  املسح؛ آلراء أعءاء هيئة التدري   ا
البحم؛ األول: ما واقا تكوين املعلم الباحث يف  عن السؤال

 اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة؟

احملور األول من االستبانة: واقا تكوين املعلم الباحث يف 
تتما املعرفة، بتءمن برام  إعداد املعلم اجلوانب المالث 

 )قيم البحث العلم؛، ومعارفا، ومهاراتا(:

َبت     أفرادالتكرارات والنسب املئوية الستجابات  حملسل
يف  ةاجلوانب المالئمن عبارات  عبارةعلك ةل  البحث،عينة 

احملور األول من حماور االستبانة واملتعل  "بواقا اهتمام برنام  
ش  إعداد املعلم بتكوين املعلم الباحث يف تتما املعرفة"

َبت   ه االستجاباتواالحنرافات املعيارية  ذاملتوساات  حملسل
فكانت النتاف  واقا تكوين املعلم الباحث، للحكم علك 
 :علك النحو اآليت

تكوين المعلم الباحث على قيم واقع االهتمام ب -1
 :نه من استيعاب ونشر المعرفةبما يمك   البحث العلمي،
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 5جدول 
 بتكوين المعلم الباحث على قيم البحث العلمي استجابات عينة البحث حول واقع االهتمام 

 الترتيب درجة التحقق المتوسط العبارات م
 1 ةب ة 3.77 ت صيل األمانة العلمية يف نقل وتوئي  املعرفة لدى الاالب/املعلم 10
 2 ةب ة 3.75 ت ةيد التلام الاالب/املعلم ب خالقيات الباحث العلم؛، ممل الصدق وحتمل املسؤولية 8
 3 ةب ة 3.65 توعية الاالب/املعلم حبقوق امللكية الفكرية 9
 4 ةب ة 3.63 إعالء قيمة نشر املعرفة لدى الاالب/املعلم 13
 5 ةب ة 3.62 إعالء قيمة التهيؤ الةتساب املعرفة لدى الاالب/املعلم 11
 6 ةب ة 3.61 ت ةيد قيم النقد البناء للقءايا الرتبوية الُّ تواوا الاالب/ املعلم 16
 7 ةب ة 3.60 تعليل قيمة توظي  املعرفة لدى الاالب/املعلم 14
 8 ةب ة 3.60 تقوية دافعية الاالب/املعلم لتاوير نفسا، بالتحصيل الذايت للمعرفة 7
 9 ةب ة 3.57 إعالء قيمة المراء املعريف لدى الاالب/املعلم 12
 10 ةب ة 3.53 الاالب/املعلمتعليل قيمة إنتاج املعرفة لدى  15
 11 ةب ة 3.52 تعليل ئقة الاالب/املعلم بدور نتاف  البحث العلم؛ يف عالج القءايا الرتبوية 6
 12 ةب ة 3.46 تعليل ئقة الاالب/املعلم بدور نتاف  البحث العلم؛ يف تاوير  ارسات املعلم الرتبوية 5
 13 ةب ة 3.46 لدور البحث العلم؛ يف بناء الكوادر البشريةتكوين اجتاه إجيايب لدى الاالب/املعلم  2
 14 ةب ة 3.43 تنمية قيمة البحث العلم؛ لدى الاالب/املعلم 1
 15 متوساة 3.35 تكوين قناعة عند الاالب/املعلم ب ن من وظاف  املعلم البحث العلم؛ 3
 16 متوساة 3.31 قدراتاتقوية تقبل الاالب/املعلم لدور الباحث، برغبة نابعة من  4

 كبيرة 3.55 املتوسرب الوزين لوقا تكوين املعلم الباحث علك قيم البحث العلم؛

االهتمام بتكوين املعلم  أن (5)من اجلدول  يتءي    
الباحث علك قيم البحث العلم؛ مبا ميّكنا من استيعاب 

الوزين بلغ املتوسرب  إذ، ونشر املعرفة متحق  بدروة ةب ة
العبارات ، أما بش ن 3.55يف هذا اجلانب للدروات الكلية 

أهنا ظهرت يف تموعت ، فيالحظ  الفرعية يف هذا اجلانب،
ة، واتموعة المانية حتققت بدروة أوالها حتققت بدروة ةب  

حتق  أغلب العبارات الدالة يف حمور واقا  وما متوساة،
تكوين وانب قيم البحث العلم؛ يف الاالب/املعلم قبل 

الالفت إىل احلاوة امللحة الستمرار  فإنا دمة بدروة ةب ة، 
باحث أئناء ا دمة الدالالت اجلامعات يف تكوين املعلم ال

 ية:اآلت
ول العبارات ا م  األوىل علك أعلك تقييم، وه؛ حص -

يف تال ت ةيد حقوق الباحث اآلخر علك الاالب/املعلم: 
ت صيل األمانة العلمية يف نقل وتوئي  املعرفة لدى "

ت ةيد التلام الاالب/املعلم ب خالقيات "و ،"الاالب/املعلم
توعية "و ،"وليةؤ حث العلم؛، ممل الصدق وحتمل املسالبا

إعالء قيمة نشر "و" الاالب/املعلم حبقوق امللكية الفكرية
إعالء قيمة التهيؤ الةتساب "و ،"املعرفة لدى الاالب/املعلم
  تمبت استمرارية تربية املعلم قبل "املعرفة لدى الاالب/املعلم
مستوى االستيعاب والنشر، ودون ا دمة علك التلق؛ يف 

 ستوى اإلنتاج العلم؛.م
ألخ ة ذات التحق  األقل يف اتموعة مخ  العبارات ا -

تعليل قيمة إنتاج املعرفة لدى " وه؛:، املتحققة بدروة ةب ة
تعليل ئقة الاالب/ املعلم بدور نتاف  "و ،"الاالب/ املعلم

تعليل ئقة "و ،"البحث العلم؛ يف عالج القءايا الرتبوية
الاالب/ املعلم بدور نتاف  البحث العلم؛ يف تاوير 

تكوين اجتاه إجيايب لدى "و ،"املعلم الرتبوية ارسات 
، "الاالب/املعلم لدور البحث العلم؛ يف بناء الكوادر البشرية
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، تتدرج "تنمية قيمة البحث العلم؛ لدى الاالب/املعلم"و
ما العبارت  يف اتموعة المانية ذات التحق  املتوسرب، والُّ 

ين قناعة عند تكو "تا ا ت ةيد دور الباحث يف املعلم، مها: 
، "الاالب/ املعلم ب ن من وظاف  املعلم البحث العلم؛

تقوية تقبل الاالب/ املعلم لدور الباحث، برغبة نابعة من "و
 اآليت: تستنت  منا الباحمة ،"قدراتا

ئبات ئقافة املعلم املنفذ لنتاف  البحوث واقا تفسر أهنا  -
دون أن يكون املعلم منتجا  للبحث، أو حىت مشارةا  يف 
إعداده، وهذا يرتبرب بمقافة البيئة املدرسية حول املعلم 

  Croasdailehالباحث، والُّ تظهر اتفاقا  ما نتاف  دراسات 
 & Blackleyو Smith et al. (2009،)م(، و2007)

Wells (2009،)و م Demirbulak (2011 ومروة طا ،)م
 مKin Chow; et al. (2015.)وم(، 2014)

الربرب ب  التكوين البحم؛  أهنا مؤشرات قوية علك ضع  -
خاصة ما ووود ، أئناء ا دمةيف يف اجلامعة مبهنة املعلم 

أئناء خدمتا يف وزارة التعليم يف قنوات لتعليل املعلم الباحث 
ةما اتءي -من وافلة التميل ومعاي  التاوير املهي للمعلم

ويبىن عليا ضرورة تكامل تكوين املعلم ؛ -يف اإلطار املفهوم؛
 أئناء ا دمة.يف الباحث قبل ا دمة و 

أن العبارات ذات املتوساات األقل يف تكوين وانب  -
لتحليل الوئافق؛  ارب قيم البحث العلم؛، تتف  ما نتيجة ا

الاام  الدراسية يف البحث احلايل، الُّ أسفرت عن ضبابية 
يف أهداف وانب التكوين البحم؛ للاالب/املعلم، إذ ال 

ا ما أئناء ا دمة، ويتف  أيء  يف يوود ربرب مبهنة املعلم 
م( الُّ أسفرت عن نتيجة ضع  2013) Vyasدراسة 

يا البحمية يف تعليل تاورهم إدراك الاالب/املعلم ألمهية املشار 
م( الُّ استنتجت 2013) Kyei-blankson املهي، ودراسة

 .غموض العملية البحمية عند املعلم 

**وهذا يعلز يف نظر الباحمة أمهية اإلعالن عن هدف إعداد 
املعلم الباحث  لتكون تصرحيا  ب مهية استممار البيئة البحمية 

أئناء يف قبل ا دمة و  يف اجلامعة لتكوين املعلم الباحث
 ا دمة.

تكوين المعلم الباحث على واقع االهتمام ب -2
 :نه من توظيف المعرفةبما يمك   معارف البحث العلمي،

 6 جدول
 استجابات عينة البحث حول واقع تكوين المعلم الباحث على معارف البحث العلمي 
 الترتيب التحقق درجة المتوسط العبارات م
 1 ةب ة 3.87 تعري  الاالب/ املعلم با اوات العلمية حلل املشكالت الرتبوية 3
 2 ةب ة 3.87 تعري  الاالب/ املعلم ب هداف البحث العلم؛ 4
 3 ةب ة 3.85 تبص  الاالب/املعلم خباوات التفك  العلم؛ 5
 4 ةب ة 3.80 البحث العلم؛تلويد الاالب/ املعلم بارق توظي  التقنية  دمة  2
 5 ةب ة 3.80 تعري  الاالب/املعلم ب ساليب التعلم الذايت 6
 6 ةب ة 3.79 تعري  الاالب/ املعلم بارق التعامل ما مصادر املعرفة املوئوقة 1

 7 ةب ة 3.77 تعري  الاالب/ املعلم ب دوات البحث العلم؛ 14
 8 ةب ة 3.76 يف فري  تلويد الاالب/ املعلم مبتالبات العمل 9

 9 ةب ة 3.72 تلويد الاالب/ا ملعلم بارق حتديد املشكلة 13
 10 ةب ة 3.70 تعري  الاالب/املعلم مبهارات التفك  الناقد 7

 11 ةب ة 3.69 تعري  الاالب/ املعلم بارق حتديد عينة تتما البحث 15
 12 ةب ة 3.65 تعري  الاالب/ املعلم مبهارات التفك  اإلبداع؛ 8

 13 ةب ة 3.62 تلويد الاالب/ املعلم بءوابرب ةتابة البحث العلم؛ 17
 14 ةب ة 3.62 تعري  الاالب/ املعلم ب نواع البحوث حسب منهجها العلم؛ 11
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 الترتيب التحقق درجة المتوسط العبارات م
 15 ةب ة 3.58 إةساب الاالب/ املعلم القدرة علك ربرب نتاف  البحث العلم؛ بواقا املمارسات الرتبوية 18
 16 ةب ة 3.57 تنمية قدرة الاالب/ املعلم علك قراءة األحباث العلمية 10
 17 ةب ة 3.50 تعري  الاالب/ املعلم بكيفية توظي  نتاف  البحوث الرتبوية يف مواق  وديدة 19
 18 ةب ة 3.43 تعري  الاالب/ املعلم بتصني  البحوث حسب غرضها البحم؛ 12
 19 متوساة 3.34 ب ساليب حتليل البيانات اإلحصافيةتعري  الاالب/ املعلم  16

 ةب ة 3.68 يف تتما املعرفة تكوين املعلم الباحث علك معارف البحث العلم؛املتوسرب الوزين لوقا 
تستنت  الباحمة من ترتب االستجابات علك عبارات     

( يف 6ودول  العلم؛تكوين اجلانب األول )معارف البحث 
احملور األول )واقا تكوين املعلم الباحث( مبا يتواف  ما تدرج 
املعارف من العمومية إىل ا اص، دالالت علك ضرورة 

علك أئناء ا دمة، يف تكامل تكوين املعلم قبل ا دمة و 
 :آليتالنحو ا

األوىل املتحققة  ةاملعارف العامة األوىل احتلت املراتب المالئ-
تعري  الاالب/املعلم "ب علك املتوساات، والُّ دارت حول 

تعري  "، و"با اوات العلمية حلل املشكالت الرتبوية
تبص  "، و"الاالب/املعلم ب هداف البحث العلم؛

، والُّ ةش  "الاالب/املعلم خباوات التفك  العلم؛
الدراسية قبل التحليل الوئافق؛ أهنا متوفرة يف مقررات ا ارب 

َد أّن وزارة التعليم تقدم وهدها يف ذات  ا دمة، ةما وول
ةما ورد تفصيلا يف اإلطار -اتال البحم؛ أئناء ا دمة 

، يش  إىل إشكالية انفصال تكوين املعلم الباحث -املفهوم؛
 أئناء ا دمة.يف قبل ا دمة و 

املعارف ا اصة تتالب الابيعة التابيقية، وبسبب إمهال -
أئناء ا دمة أفقد االهتمام يف رباها بتكوين املعلم الباحث 

بتلك املعارف، وضمورها بسبب ضع  تابيقها مهارات، 
وه؛ ا م  العبارات الُّ حققت املتوسرب األقل يف وانب 

إةساب "تكوين معارف البحث العلم؛، وه؛: 
لم القدرة علك ربرب نتاف  البحث العلم؛ بواقا الاالب/املع

تنمية قدرة الاالب/املعلم علك قراءة "، و"املمارسات الرتبوية
تعري  الاالب/املعلم بكيفية توظي  "، و"األحباث العلمية

تعري  "، و"نتاف  البحوث الرتبوية يف مواق  وديدة
، "الاالب/املعلم بتصني  البحوث حسب غرضها البحم؛

الاالب/املعلم ب ساليب حتليل البيانات تعري  "و
، وتعلوه الباحمة إىل إغفال ربرب التكوين البحم؛ "اإلحصافية

 أئناء ا دمة.يف قبل ا دمة باملمارسة الفعلية يف ميدان املعلم 

علك أمهية استمرار اجلامعة  دليل ميكن استنبا وبذلك     
أئناء خدمتا، من خالل يف يف تكوين اجلانب البحم؛ للمعلم 

التكامل ب  قنوات وزارة التعليم وقنوات اجلامعة فيما يقدمون 
من وهود لتنشيرب معارف املعلم البحمية، ممل الدورات 
وورش العمل والبحوث التشارةية الُّ تنشرب  ارستا البحمية، 
والُّ هتيئ املعلم الباحث لتابي  البحوث اإلورافية، واإلنتاج 

ي والتشارة؛، وهذا يتف  ما نتاف  وتوصيات العلم؛ الفرد
مCroasdaileh  (2007 ،)وم(، 2006سليمان )دراسات 

م(، 2009وا والدة ) Smith et al. (2009،)و
 م(، و2009م(، وعتوم )2009) Blackley & Wellsو

Demirbulak (2011،)م(،2011)وفرح وسعيد  م 
م(، 2013م(، وهريدي )2013) Kyei-blanksonو

 Kinم(، و2014م(، ومروة طا )2014ة العصيم؛ )وسامي

Chow; et al. (2015( واحلارئ؛ ،)2017م.)م 
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 7جدول
 استجابات عينة البحث حول واقع تكوين المعلم الباحث على مهارات البحث العلمي

 الترتيب التحقق درجة المتوسط العبارات م
 1 ةب ة 3.80 تدريب الاالب/املعلم علك مهارات الوصول إىل املعرفة من مصادرها  1
 2 ةب ة 3.76 تدريب الاالب/املعلم علك خاوات البحث العلم؛  2
 3 ةب ة 3.71 تدريب الاالب/املعلم علك التمييل ب  مشكلة البحث وأهدافا وأسئلتا 4
 4 ةب ة 3.65 البحث املستفيد من نتافجاتدريب الاالب/املعلم علك تعي  تتما  6
 5 ةب ة 3.63 تدريب الاالب/ املعلم علك بناء أدوات البحث 5
 6 ةب ة 3.62 تدريب الاالب/املعلم علك حتديد القءايا البحمية ذات األولوية 3

 7 ةب ة 3.56 بشكل مشاريا حبمية فردية ةتدريب الاالب/املعلم من خالل تكليفات تابيقي 12
 8 ةب ة 3.52 تدريب الاالب/املعلم علك العمل ما فري  يف مشاريا حبمية مجاعية 13
 9 ةب ة 3.51 تدريب الاالب/املعلم علك ةتابة تقرير البحث ب سلوب علم؛ 8
 10 ةب ة 3.40 تدريب الاالب/املعلم علك البحث ب نواع البحث الكم؛ 9
 11 متوساة 3.38 اإلحصافية تدريب الاالب/املعلم علك تفس  املعلومات 7

 12 متوساة 3.32 تدريب الاالب/املعلم علك تقدمي حبوث علمية متميلة 17
 13 متوساة 3.25 تدريب الاالب/املعلم علك البحث ب نواع البحث النوع؛ 10
 14 متوساة 3.25 تدريب الاالب/املعلم علك مهارات املشارةة يف املنافسات البحمية 15
 15 متوساة Action Research 3.13تدريب الاالب/املعلم علك حبوث العمل  11
 16 متوساة 3.10 تدريب الاالب/املعلم علك ةتابة التقارير عن املؤمترات العلمية 14
 17 متوساة 3.03 قنواهتاتسوي  إنتاوا البحم؛ يف  تدريب الاالب/املعلم علك مهارات 16

 ةب ة 3.45 البحث العلم؛ مهاراتتكوين املعلم الباحث علك ب املتوسرب الوزين لواقا االهتمام
تستنت  الباحمة من ترتب متوساات االستجابة علك عبارات 

(، 7تكوين مهارات البحث العلم؛ قبل ا دمة )ودول
باحث يف تكوينا يف أئناء خدمتا الت ئ ات الُّ تلح  املعلم ال

 :ما ي يت
أن حتق  املهارات هبذا الرتتيب حمبرب للاموح البحم؛ يف  -

أئناء ا دمة، إذ حققت املتوساات األعلك يف املعلم 
تدريب "العبارات الُّ تقا يف أول السلم البحم؛، وه؛: 

الاالب/املعلم علك مهارات الوصول إىل املعرفة من مصادرها 
 تدريب الاالب/املعلم علك خاوات البحث"، و"املنوعة
تدريب الاالب/املعلم علك التمييل ب  مشكلة "و ،"العلم؛

تدريب الاالب/املعلم علك "و"، البحث وأهدافا وأسئلتا
تدريب "و"، تعي  تتما البحث املستفيد من نتافجا

وهذا إن ةان "، الاالب/املعلم علك بناء أدوات البحث
نا ال يدل املعلم الباحث قبل ا دمة، فإمناقيا  يف تكوين 

أئناء ا دمة، وهذا تؤةده نتاف  يف لك بلوغ مستوى اإلنتاج ع
م(، ودراسة سامية العصيم؛ 2006دراسة سليمان )

م( حول حتسن معنويات املعلم  ما حتسن 2014)
 مهاراهتم البحمية، وتاورهم الفعل؛ بشراةتهم ما الباحث.

ةما اتءي يف اإلطار -إذ ةانت وهود وزارة التعليم  -
تقدم يف ذات املهارات الُّ حققت املتوساات  -املفهوم؛

األعلك يف تكوين املعلم الباحث قبل ا دمة يف اجلامعات، 
يف فهذا مؤشر خلل يف تكامل تكوين املعلم قبل ا دمة و 

 أئناء ا دمة.
تدريبا  قاصرا ، تعّد الباحمة التكوين يف وانب املهارات  -

حث يف تكوينا الب تدرب علك ةيفية بدءن فالاالب/املعلم إ
قبل ا دمة ةما ةش  الواقا، فإنا مل يتدرب علك ةيفية 

أئناء خدمتا، وهذا من يف إمتام البحث العلم؛ لينتفا با 
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-Kyeiالغموض البحم؛ عند املعلم  الذي ةشفتا دراسة 

blankson (2013.)م 
تدريب "حتق  هذه املهارات باملتوساات األقل، وه؛:  -

، "ث ب نواع البحث النوع؛الاالب/املعلم علك البح
تدريب الاالب/املعلم علك مهارات املشارةة يف املنافسات "و

تدريب الاالب/املعلم علك حبوث العمل "، و"البحمية
Action Research"تدريب الاالب/املعلم علك ةتابة "، و

تدريب الاالب/ املعلم "، و"التقارير عن املؤمترات العلمية
 "، البحم؛ يف القنوات املناسبةعلك مهارات تسوي  إنتاوا 

وه؛ عبارات دالة علك شروع املعلم الفعل؛ يف البحث 
أئناء يف العلم؛، يم  ضرورة استمرار التكوين البحم؛ للمعلم 

خدمتا بتكامل ب  وزارة التعليم واجلامعات، ألهنا امليدان 
الفعل؛ لتابي  دور املعلم الباحث ما توفر قنوات تتيي 

، والُّ ةشفت آئاره اإلجيابية دراسات: إنتاوا العلم؛
Croasdaileh (2007 ،)ومSmith et al. (2009،) 

 DemirbulakومBlackley & Wells (2009 ،)و

 Kyei-blanksonو م(،2011)فرح وسعيد م(، و 2011)
 .Kin Chow; et alوم(، 2014م(، ومروة طا )2013)
 م(.2017م(، واحلارئ؛ )2015)

يف اجلامعات تكوين املعلم الباحث وتمل احملور األول: واقا 
السعودية يف ضوء تتما املعرفة من ووهة نظر أعءاء هيئة 

بلغ  فقدالتدري  بكليات الرتبية متحق  بدروة ةب ة، 

املتوسرب الوزين للدروات الكلية علك احملور األول جبوانبا 
 .3.57المالئة 

الباحمة ترى خلال   نَّ إلجيابية، فإمن هذه النتيجة ا وعلك الرغم
يف تفاصيل إعداد املعلم الباحث، استنباتا من العبارات 
الفرعية، وتش  إىل أن مكمن املشكلة يف انتفاء ووود هدف 

 صريي يؤةد دور املعلم الباحث.
وتستند الباحمة علك نتيجة أن أعلك دروة حتققت ةانت يف 
تال تكوين املعلم الباحث علك معارف البحث مبتوسرب 

، وةان تال تكوين املعلم الباحث علك 3.68حسايب 
مهارات البحث العلم؛ يف الرتتيب األخ  مبتوسرب حسايب 

م( واحلارئ؛ 2017، تقارب ما توصل لا أبو هاشم )3.45
ن ضع  التابي  سبب إضايف زاد أ شارة إىلإم(، 2017)

من إغفال الربرب الفعل؛ بتكوين املعلم الباحث أئناء ا دمة 
 يف تتما املعرفة.

 من االستبانة: ثانيالمحور ال .ب 

َبت عينة  أفرادالتكرارات والنسب املئوية الستجابات  حملسل
احملور الماين لالستبانة من عبارات  عبارةعلك ةل  البحث،

واملتعلقة "مبقرتحات تاوير مقومات تكوين املعلم الباحث يف 
َبت اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة"،  وحملسل

تحديد أهم هذه املقرتحات، ل   ذه االستجاباتاملتوساات 
 :اجلدول اآليتالنتاف  يف  ورملصلدت

 8جدول 
 مقترحات تطوير مقومات تكوين المعلم الباحث في الجامعات السعودية في ضوء مجتمع المعرفة استجابات عينة البحث حول

 الترتيب األهمية درجة المتوسط العبارات م
 1 ةب ة ودا   4.35 دعم اجلامعات لألحباث الُّ يقدمها املعلم ا ري  18
 2 ودا   ةب ة 4.33 إقرار حوافل مشجعة ألحباث الاالب/ املعلم املتميلة 16
 3 ةب ة ودا   4.32 إنشاء تلة تربوية هتتم ب حباث الاالب/املعلم 14
 4 ةب ة ودا   4.30 إقامة مسابقات حبمية حلفل الاالب/املعلم علك التميل البحم؛ 17
 5 ةب ة ودا   4.30 إقرار حوافل مشجعة علك حءور الاالب/املعلم املؤمترات الرتبوية 15
 6 ةب ة ودا   4.29 املادية للبحث العلم؛ للاالب/املعلمتوف  املستللمات  13
 7 ةب ة ودا   4.29 توف  قاعدة حبمية متجددة ختتص ب حباث املعلم 9
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 الترتيب األهمية درجة المتوسط العبارات م
 8 ةب ة ودا   4.24 توف  أدلة متجددة ب ولويات القءايا الرتبوية، تووا الاالب/ املعلم لبحمها 10
 9 ةب ة ودا   4.24 الرتبيةإنشاء مرةل أحباث للاالب/املعلم يف ةليات  11
 10 ةب ة ودا   4.23 ا ما الاالب/املعلمإقرار حوافل للمعلم  املتعاون  حبمي   21
 11 ةب ة ودا   4.23 إقرار الفحة تنظم تعاون الباحم  ما الاالب/ املعلم يف مشاريا حبمية 19
 12 ةب ة ودا   4.22 املمارسات الرتبويةتكلي  الاالب/املعلم ب حباث لربرب نتاف  البحث العلم؛ بواقا  8
 13 ةب ة ودا   4.22 توويا أحباث الاالب/ املعلم للددمة اتتمعية، بالتعاون ما ا يئات الرتبوية املدتلفة يف اتتما 23
 14 ةب ة ودا   4.21 تءم  الفحة ةلية الرتبية بنودا  تشجا الاالب/ املعلم علك  ارسة البحث العلم؛ 6
 15 ةب ة ودا   4.21 عقد شراةة ب  املراةل العلمية املتدصصة باألحباث وةليات الرتبية لدعم حبوث الاالب/ املعلم 12
 16 ةب ة ودا   4.21 إقرار النشا  البحم؛ للاالب/ املعلم يف متالبات مقررات ةلية الرتبية 4
 17 ةب ة ودا   4.21 ملشكالت الواقا الرتبويتءم  الفحة ةلية الرتبية هدف إعداد املعلم الباحث عن حلول  2
 18 ةب ة 4.17 ابتكار آلية لتسوي  أحباث الاالب/املعلم للمستفيدين. 22
 19 ةب ة 4.17 إقرار الفحة تنظم التعاون البحم؛ ب  الاالب/املعلم ومعلم؛ امليدان 20
 20 ةب ة 4.15 اشرتا  تقدمي حبث علم؛ لتدرج الاالب/ املعلم 5
 21 ةب ة 4.12 إقرار مقررات إضافية يف تال البحث العلم؛ 7
 22 ةب ة 4.09 تعري  الاالب/املعلم بسياسة الكلية يف البحث العلم؛ 3
 23 ةب ة 3.83 اشرتا  ووود ئقافة حبمية يف املتقدم لانام  إعداد املعلم 1

 ةب ة ودا   4.21 يف اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة تكوين املعلم الباحثاملتوسرب الوزين ملقرتحات تاوير مقومات 
مقرتحات تاوير مقومات  يتءي من اجلدول الساب  أن     

تكوين املعلم الباحث يف اجلامعات السعودية يف ضوء تتما 
بلغ  فقد، املعرفة، واءت علك دروة ةب ة ودا  من املوافقة

سب دروة ، ورتبت ح4.21للدروات الكلية الوزين املتوسرب 
 :املوافقة علك النحو اآليت

ظهر يف املقرتحات ا م  األوىل أن التصويت األعلك  .1
من أعءاء هيئة التدري  ةان للتحفيل، *وتراه الباحمة دليال  
علك غلبة احلوافل ا اروية يف دعم تكوين املعلم الباحث، 

 علك ضع  دافعية الاالب. اوقد يكون مؤشر  
تالها اتموعة المانية سبا عبارات، وقد ترتبت فيها  .2

خيارات أعءاء هيئة التدري  حول توف  اإلمكانات املادية 
 للاالب/املعلم.

خرها مقرتح: "تءم  ترتبت باق؛ املقرتحات منوعة، وآ .3
هدف إعداد املعلم الباحث"، والذي تعل  عليا الباحمة أمهية  

ذا يف اتموعة المالمة الُّ حوت مثان عبارات تعلز ةاى، وه

 اجلانب التابيق؛ يف التكوين البحم؛، وتداعيات تتما املعرفة
الُّ يعيشها الاالب/املعلم، والُّ وسعت دوافر ت ئ  املعلم 
العلم؛ والرتبوي، وامللايدة علك مستوى أمهية التكوين البحم؛ 

لءمان صنا فرص بيئة وأمهيتا  علك مستوى تابي  املهارات،
إقرار النشا  البحم؛ "عبارة ، أما حبمية علمية أوسا

ف مهية هذا للاالب/املعلم يف متالبات مقررات ةلية الرتبية"، 
املقرتح أنا تال التابي  الفعل؛ لقيم ومعارف البحث 
العلم؛، وحءوره بارز يف برام  إعداد املعلم يف اجلامعات، 

"تضمين والُّ ةشفها التحليل الوئافق؛، ةما ةان مقرتح 
الئحة كلية التربية هدف إعداد المعلم الباحث القادر 

معلز  ،على إيجاد حلول لمشكالت الواقع التربوي"
األمهية من خالل ما ةشفا التحليل الوئافق؛ من خلو برام  

 إعداد املعلم يف اجلامعات السعودية من هذا ا دف.

حصلت واتموعة الرابعة، فه؛ للمقرتحات األخ ة وقد  .4
خرها مقرتح "شر  المقافة علك دروة أمهية ةب ة، ةان آ
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ظل االجتاه البحمية للقبول"، *الذي ترى الباحمة إمكانيتا يف 
حنو تكوين املعلم الباحث يف وزارة التعليم، وةانت ست 

 م(، وأيب2009تاف  دراسات الشمري )عبارات، تدعمها ن
م(، ةما أن جلامعة 2017م(، والدوسري )2017هاشم )

اإلمام عبدالرمحن بن فيصل جتربة يف إضافة مقرر البحث 
 العملية.اإلوراف؛ يف قسم رياض األطفال، متلامن ما الرتبية 

، مهمة من تحليل المقترحات مؤشرات ويمكن استنباط* 
على ضرورة استمرار الجامعة في تكوين المعلم  تدل

 أثناء خدمته، وهي:في الباحث 
أول مقرتح مرتبتا يف أعلك قافمة األمهية الكب ة ودا ، نّص  -

"دعم الجامعات لألبحاث التي يقدمها المعلم علك: 
يف وهذا الدعم يعلز استمرار تكوين املعلم الباحث  ،الخريج"

أئناء خدمتا حيث يتجا ا ري ، والُّ يدعمها ما تقدما وزارة 
 أئناء ا دمة.يف التعليم من حوافل للمعلم الباحث 

 "إقرار حوافز للمعلمين المتعاونين بحثيا  ةما أن مقرتح: -
تفعيل يؤةد ضرورة استمرار اجلامعة يف  مع الطالب/المعلم"

الدور البحم؛ للمعلم من منال  وظاف  اجلامعة البحمية 
والتعليمية وا دمة اتتمعية  لءمان استمرار تكوين املعلم 

 الباحث يف اجلامعات السعودية.
"إقرار الئحة تنظم التعاون البحثي بين ويف مقرتح:  -

داللة علك استمرار  الطالب/ المعلم ومعلمي الميدان"
أئناء خدمتا من خالل تابي  يف لباحث تكوين املعلم ا

 البحوث التعاونية.
"اشتراط وجود ثقافة بحثية في المتقدم وأما مقرتح:  -

الذي ذيّل قافمة املقرتحات بعد حتليل  لبرنامج إعداد المعلم"
استجابات عينة البحث، فهو مؤشر علك ضع  المقافة 
البحمية يف البيئة املدرسية، والذي يتالب أيءا  استمرار تكوين 

أئناء ا دمة من معقل اجلامعة  لءمان يف املعلم الباحث 
حتقي  تاوير حبم؛ رص  للمعلم، يقوي وانبا يف الشراةات 

، ويعلز دوره البحم؛ يف البيئات املدرسية، مبا يعك  البحمية
أئره اإلجيايب علك طالب العلم عنده، ويسهم يف ت هيل خنبة 

من طالب التعليم العام لالنءمام لاام  ت هيل املعلم بمقافة 
 حبمية مناسبة.

 
لتكوين المعلم الباحث في الجامعات  التصور المقترح

 السعودية في ضوء مجتمع المعرفة

 
: المخطط العام للتصور المقترح لتكوين المعلم الباحث في 1شكل

 الجامعات السعودية في ضوء مجتمع المعرفة

 مرتكزات التصور المقترح: (1

املرتكلات  علكالتصور املقرتح  اعند طرحه ةالباحم تاعتمد
 : يةاآلت
يف الفصل الماين من  املتناولةاألدبيات العلمية خالصة .1

حول تتما املعرفة، وأمهية البحث الرتبوي البحث احلايل، 
 للمعلم، وتكوينا باحما .

يف  املعلم الباحثالدراسات السابقة والُّ تناولت نتاف  .2
 . قبل ا دمة وإعداد املعلم الباحث أئناء ا دمة،

يف ةليات الرتبية الوئافق؛ لاام  إعداد املعلم  التحليلنتاف  .3
آلراء أعءاء  املسح؛   التحليليف اجلامعات السعودية، ونتاف

 فيها.  هيئة التدري 

  المقترح: التصورخصائص  (2

 يقدم ختاياا  لتكوين املعلم الباحث يف اجلامعات/ 1
 .يف ضوء تتما املعرفة السعودية

 لتكوين المعلم الباحث في الجامعات السعودية  التصور المقترح 

 في ضوء مجتمع المعرفة

 المخطط مسلمات خصائص مرتكزات

هدافه
 
 إجراءاته عناصره ا

 عوائق
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لم يف برام  إعداد الاالب/املعالتصور املقرتح  اشمل هذي/ 2
 التدصصات الرتبوية يف اجلامعات السعودية. املعلم يف مجيا

املعلم يف تتما بءرورة تاوير  يملسل مالتصور املقرتح / 3
تكوين معلم باحث من بداية إعداده  ألن  من خالل املعرفة، 

تكوين املعلم بقيم البحث بيئة اجلامعات ه؛ ةليات الرتبية يف 
 العلم؛ ومعارفا ومهاراتا.

فرصة لتاوير برام  إعداد املعلم التصور املقرتح  اتيي هذي/ 4
 يف ةليات الرتبية، وتكوين خري  )معلم باحث(.

املتعلم يف املرحلة قدرات التصور املقرتح  اهذ يراع؛/ 5
 وإمكانات اجلامعات، ويستممرها تتما املعرفة. اجلامعية،

يرةل التصور علك وانب التكوين البحم؛ يف نس  برام  / 6
املعلم، والُّ يتالب مراوعتها باستمرار  ملواةبة إعداد 

 التاورات ومعاجلة القصور.
 مسلمات التصور المقترح: (3
تدعو إىل أولويات التعليم وأهدافا يف تتما املعرفة  نإ .1

  فالوع؛ ب منا  التفك  واالستقصاء التكوين البحم؛ يف املعلم
للمعلومات هو روح البحث، ومهارة استددام التقنية والوصول 

منال  البحث العلم؛، واملهارات احلياتية واالوتماعية بيئة 
تنمو فيها املهارة والقيم البحمية، أما مهارات التعلم الذايت فه؛ 

 .ذاتا طري  الباحث وغايتا يف الوقت
ضرورة رفا مستوى المقافة البحمية يف اتتما، للمشارةة يف  .2

العقول " للمشروع الوطي ااستكمال بناء اتتما املعريف، تعليل  
"، وما يدعم الرؤية الوطنية السعودية للقرن احلادي والعشرين

 م.2030
تكوين علما  وإمكانات ل البيئة األنسباجلامعات ه؛  .3

  املعلم بقيم البحث العلم؛ ومعارفا ومهاراتا.

م قابل لالستممار، مهأن الاالب/املعلم مورد بشري  .4
إّن اةتساب  إذ، لنوعيةيتحق  با مدخالت بشرية عالية ا

الاالب/املعلم القدرة علك البحث يف برنام  اإلعداد، 
سيتحول إىل عادة يف املعلم أئناء ا دمة،  ا جيعلا أةمر قدرة 
علك دم  النتاف  العلمية اجلديدة يف عملا، وينعك  تاوره 

املهي يف تفك  وسلوك طالبا، إضافة إىل اقتدافهم بسلوك 
 معلمهم الباحث.

أساس البناء والتاور يف اتتما،  أئناء ا دمةيف  ملعلما .5
وهو منال  حتديد أولويات القءايا البحمية، وتفعيل وتوظي  

 نتاف  البحوث الرتبوية.
متكينا من البحث أئناء ا دمة يف من حقوق املعلم  .6

وبناء    املميل البحم؛ واالستقصاء يف التعليم، وتوئي  نشاطا
 له.متيّ  آت وووافل  نظ مكافمن املادي  عليا يستح  الدعم

طبيعة عمل املعلم تفرض عالقات متعددة يف البيئة  .7
التعليمية،  ا يتالب املسايرة والنمو مبا خيدم األهداف 
الرتبوية، فتجعل املعلم يف حتفل مستمر للبحث عن دوره 

 وسلوةا األممل.

ما يعرتي اتتما من تغ ات للتحول إىل املعرفة   .8
صادها، يتالب مواةبة السابق  يف التاور احملمود، واملعلم واقت

هو قافد إحداث التغ  يف شباب املستقبل، خاصة ما 
املاالب املستقبلية لتعمي  ئقافة البحث عند طالب املدارس، 
ويتالب ذلك تكوين اجلانب البحم؛ يف املعلم  ليكون قادرا  

افسا  يف قيادة منو علك اإلبداع واإلنتاج املعريف، ومشارةا  
 التغي .

دميومة تغ  الظروف احملياة باملدرسة بوصفا تتمعا   .9
طبيعيا   من أسباب تعقد وصعوبة التعليم، وأن التغي  الفعال 
يكون عن طري  املعلم   ألهنم هم الذين يعايشون 
املشكالت، فهم أوىل بتشديصها ووضا حلو ا، لذا 

س؛  إلحداث التغي  فمشارةتهم يف صنا القرار متالب أسا
 املالفم لظروٍف مستدمية التغ .

النشا  التعليم؛ عملية معقدة، تتاور معها النظريات  .10
أئناء خدمتا للتسلي بمقافة يف واملستجدات، حيتاج املعلم 

 حبمية  تعينا علك متحيصها واستممارها يف اإلصالح والتاوير.

م   ألهنم املشارةة يف رؤية التاوير الرتبوي من مهام املعل .11
يف تتما املعرفة هم عاملون مبدعون قادرون علك معاجلة 
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املشكالت الرتبوية، وهذا يتالب القدرة علك التعامل ما 
 مناه  البحث.

 لتصور المقترح: ل التخطيط العام (4

يبدأ خمارب التصور املقرتح برسم أهدافا، ش تعي  عناصره،     
 :اآليتعلك النحو ا بتحديد إوراءاتا، وأخ   

 التصور المقترح:  أهداف (أ 
ية ولو تحديد أل مهمحتديد أهداف التصور املقرتح إن      

بدورها الُّ ، و إىل املستهدفووهة ا دمات واإلوراءات امل
ها تابيق تؤدي إىل حتديد األنشاة واملهارات ا اصة املالوب

ولذا فإن أهداف التصور املقرتح تتممل يف ، الفئة املستهدفةمن 
 وانب  مها: 

 تكوين املعلم الباحث يف اجلامعاتعام: الدف ا أوال : 
 . يف ضوء تتما املعرفة السعودية

 التصور املقرتح:  يفئانيا : األهداف ا اصة 
متك  ةليات الرتبية من تاوير واقا املعلم يف تتما  -1

 املعرفة.

مية يف الاالب/املعلم يف وانب قيم ت سي  الشدصية البح -2
 ، ومعارفا، ومهاراتا.البحث العلم؛

أئناء ا دمة مبادئ المقافة البحمية لدور يف امتالك املعلم  -3
ك نملا من نشر املعرفة ، وتوظيفها، املعلم الباحث  الُّ متمل

 .وإنتاوها

تنمية املهارات البحمية يف الاالب/املعلم  لتظهر شدصية  -4
 أئناء ا دمة.يف  املعلم البحمية

أئناء ا دمة من خالل يف تاوير املعلم  ارساتا املهنية  -5
 شدصيتا البحمية.

أئناء ا دمة يف بناء تتما يف مشارةة املعلم الباحث  -6
 املعرفة.

 عناصر التصور المقترح:  (ب 
حمتوى و يءم هذا التصور الفئت  املستفيدة واملنفذة،     

 : علك النحو اآليتالتصور، 

الاالب/املعلم يف برام   التصور املقرتح:يف الفئة املستهدفة أ.
إعداد املعلم، يف ةل ختصصات ةليات الرتبية، يف وامعات 

 اململكة العربية السعودية.
 التصور املقرتح:يف  املنفذةالفئة ب.
ولية اجلامعات عات الُّ تءم ةليات الرتبية، ومسؤ اجلام -

 تاوير برنام  إعداد املعلم.تتحدد يف متك  ةليات الرتبية من 
ةليات الرتبية، ودورها يف تنظيم برنام  إعداد املعلم    -

 وهتيئتها لتكوين معلم باحث يف تتما املعرفة.
أئناء يف لدور الباحث يف املعلم  عءو هيئة التدري  املتقبل -

ةما أّن أعءاء هيئة التدري  يف  واستعداده لتكوينا، ا دمة،
حبميا ، حبكم ت هيلهم األةادمي؛، وبيئتهم  اجلامعات متمكنون

 . الُّ تعلز  ارساهتم البحمية، فهم أْةفاٌء  ذه املهمة
ن يف وزارة التعليم، حبكم مسؤوليتهم يف املقررو ن املسؤولو  -

 أئناء ا دمة.يف توف  البيئة البحمية للمعلم الباحث 
 تطبيق التصور المقترح: إجراءات  ( ج

الت ةيد علك  التصور املقرتح اهذيف تابي  حمتوى يراعك     
هدف تكوين املعلم الباحث يف برنام  إعداد املعلم يف ئالئة 
يف أبعاد متسلسلة: )التهيئة، ش تكوينا قبل ا دمة، وتكوينا 

أئناء ا دمة(، ولتكوينا قبل ا دمة ئالئة مداخل: )مدخل 
علك يلا وتفص(، تكاملمستقل، ومدخل التشريب، ومدخل ال

 اآليت:النحو 

 الُبعد األول: التهيئة قبل التكوين البحثي في الجامعة:

متالب تاوير معاي  القبول يف ةليات الرتبية، وانتقاء أفءل أ.
 الاالب: دخالتم
 .ترشيي املتقدم  متالباتشرتا  ووود ئقافة حبمية يف ا -1
مل  إجنازات املوئقة يف  ،التجربة البحميةتفءيل ذي -2

 املتقدم.الاالب 

، التواصل ما املدارس المانوية الستكشاف املوهوب  حبميا  -3
 .ملهنة التعليم واستقااهبم
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 باملعيار البحم؛ لاللتحاقالتعليم؛ متالب توعية اتتما ب.
 :علك النحو اآليت

ه؛ مرحلة اختيار و - تكمي  التوعية يف املدارس المانوية-1
 البحمية يف املعلم.عن أمهية تكوين المقافة -التدصص

بالشر  البحم؛ للقبول يف برام  إعداد  التوعية إعالميا  -2
 .يف اجلامعات السعودية  ملواةبة تتما املعرفة املعلم

 :قبل الخدمة الُبعد الثاني: التكوين البحثي

 املتالبات التنظيمية يف سياسة الكلية: . أ
ةلية الرتبية هدف: "إعداد املعلم أهداف  تءم  الفحة  .1

علك التعامل ما مشكالت الواقا الرتبوي  ليقدر  الباحث
 مبنهجية علمية".

ةانت رسالتا -تربوي  ختصص لة  أهدافتءم   .2
 لاالب/املعلميف اتكوين الدور البحم؛  هدف:-املعلمإعداد 

 .وف  ختصصا
 تءم  املقررات البحمية املتوفرة هدف: تكوين املعلم .3

 الباحث.
 .وعة تكوين املعلم الباحثجممبتسمية املقررات البحمية  .4

تءم  املقررات الداعمة للبحث العلم؛ املتوفرة هدف:  .5
"ت سي  التكوين البحم؛ يف املعلم"، حسب نوع املقرر 
)إحصاء، ةتابة علمية، مصادر املعلومات، مهارات 

لتكامل دورها يف دعم  التفك (، وقد يكون دتها حمققا  
 .ت سي  البحث العلم؛ يف الاالب/املعلم

 يف ا ارب الدراسية: املتالبات األةادميية . ب

 قبل ا دمة تنظيم املتالبات األةادميية للتكوين البحم؛    
 من خالل ئالئة مداخل رفيسة، ه؛:يف ا ارب الدراسية 

، املدخل املستقل، ومدخل التشريب، واملدخل التكامل؛
فلتحقي  املتالبات األةادميية مبا يتناسب ما املرحلة اجلامعية، 
يتءي أن املقررات البحمية املستقلة ضرورة إلئراء التكوين 
البحم؛ يف املعلم، وميكن تسميتا باملدخل املستقل، ةما أن 
تءم  املقررات األخرى باألنشاة البحمية مدخل مكّمل 

ا تشريب برنام  إعداد املعلم هاملقررات املستقلة، ويعل ز ملدخل 
 اآليت:فاهيم تكوين املعلم الباحث  وه؛ علك النحو مب

 مدخل مستقل:أوال : 

يعتمد هذا املدخل علك تنظيم قيم البحث العلم؛     
ومفاهيما ومهاراتا يف مقرر دراس؛، بشكل مرتابرب تتءي فيا 

 العالقات ب  املفاهيم األساسية.
املستقل حتقي  متالبات التكوين ميكن من خالل املدخل 

مقررات حبمية مرتاباة ومتتابعة  لتليد  ةاألةادمي؛ بإدراج مخس
من نسبة التكوين البحم؛ يف الاالب يف خاة برنام  إعداد 
املعلم، وتنوع ئقافة املعلم البحمية، منها مقررات مووودة يف 
غالب اجلامعات السعودية، ومقررات معمول هبا يف بعا 

 ت، ومنها مقررات مستحدئة.اجلامعا
املستوى ية: الباحمة يف توصيفها النقا  اآلت واستعرضت    

، ول عن تدري  املقررؤ املس، عدد الساعات املقررة، الدراس؛
، طرق تدري  املقرر، عناصر املقررونوات  التعلم،  األهداف

 .طرق التقييم والتقومي يف املقرر، الوسافل التعليمية يف املقرر
 تشريب:لل امدخ: ثانيا  
يرةل علك املفاهيم الرتباطها حبياة املتعلم، والُّ تساعده     

علك املمارسة العملية  ا يليدها تمبيتا ، وتقلل من التكرار 
 النظري للمعرفة. 

دم  قيم املعلم الباحث ومفاهيما وحقافقا يف  ويقصد با    
فروع املعرفة، عند ختايرب وبناء املقررات، ويتميل بتوسا نااق 
دعم بناء الاالب/املعلم باحما  يف املقررات األخرى، وسهولة 
حتق  هدف التكوين البحم؛ يف مدخل التشريب  ألن البحث 

ها يف تتما العلم؛ وسيلة احلصول علك املعرفة ومعاجلتها وبناف
املعرفة المري باملعارف، ويف برنام  إعداد املعلم ينسجم 
تشريب مفهوم املعلم الباحث يف حال ووود هدف تكوين 
املعلم الباحث، وما تووا التعليم يف تتما املعرفة إىل التعلم 

 الذايت.
 ي:لمكامدخل التثالثا : ال
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حم؛ ينسجم مدخل التكامل ما التووا حنو التكوين الب     
قبل ا دمة يف الاالب اجلامع؛، والتحول إىل عملية التعلم 

ن التعليم يف تتما املعرفة، وهذا يسهل مهمة تءم  م بدال  
أنشاة التكوين البحم؛ يف الاالب/املعلم هدف تكوين املعلم 

 الباحث.
وهو مدخل لتعليل حتق  متالبات التكوين البحم؛ يف      

املعرفة النظري والعمل؛، ويظهر من املعلم بالتكامل ب  وانيب 

خالل التابي  البحم؛ يف تكليفات املقررات األخرى 
وأنشاتها يف خاة برنام  إعداد املعلم، أو األنشاة العامة يف 
اجلامعة، هبدف ترسيخ قيم املعلم الباحث، وتنشيرب املعارف 
البحمية، وتعليل مهارات البحث العلم؛ وتكوين عاداتا، 

 االت ختصص املعلم وئقافتا.بتابيقها يف ت

 
 مدخل التشريب المدخل التكاملي المدخل المستقل 

 ماذا؟
تكوين املعلم/الباحث  بقيم البحث 

مقرر  يف العلم؛ ومعارفا ومهاراتا
 .دراس؛ مستقل

تكوين املعلم/الباحث بقيم البحث تعليل 
 نشاةاألمن خالل  العلم؛ ومعارفا ومهاراتا،

 البحمية يف املقررات األخرى.

 اتمن خالل تشريب املقرر تكوين املعلم/الباحث تعليل 
هبدف تكوين املعلم الباحث بقيم البحث العلم؛  األخرى 

 .ومعارفا ومهاراتا

 كيف؟
إدراج تموعة مقررات حبمية يف سلسلة 
تتعاقب مبعلوماهتا  إلئراء التكوين 

 الاالب/املعلم.البحم؛ يف 

 ارسات حبمية ميارسها الاالب/املعلم يف 
األنشاة ا اصة باملقررات، واألنشاة العامة 

 يف البيئة اجلامعية.

ةل املقررات التحء ية والتدصصية تسمي مبدخل التشريب، 
ممل املقررات الداعمة للتكوين البحم؛: مهارات التفك ، 

ت احلاسب والتقنية، واإلحصاء، واملهارات اللغوية، ومهارا
 واملقررات التدصصية.

 متى؟
مستمر، وختم املقررات البحمية مبقرر 
مشروع حبم؛، يقي  وودة تكوين 
 الاالب/املعلم  ليكون معلما /باحما .

قيم البحث العلم؛ ومعارفا إدماج يستمر 
األنشاة البحمية للمقررات  يف ومهاراتا

يف برنام   الدراسية األخرى، يف ةل املستويات
 .إعداد املعلم

املقررات حمتوى  تكوين املعلم/الباحث يفتعليل يستمر 
 .يف برنام  إعداد املعلم الدراسية األخرى، يف ةل املستويات

 دخل التشريبمو ي التمييز بين المدخل المستقل والمدخل التكامل: 2شكل
الداعمة للتكوين البحم؛ قبل ا دمة، ج. المتطلبات المادية 

 ومنها:
، ورقمية مفتوحة يف متناو م، حبمية متجددةبيانات قاعدة  1

 ختتص ب حباث املعلم.

ّكم حبث الاالب/املعلم، وتفّعل اإلشراف  2 تلة تربوية حتمل
 البحم؛.

 املكتبية والتقنية لبحث العلم؛ املاديةامستللمات  3
 للاالب/املعلم.

 ألحباث الاالب/املعلم املتميلة.حوافل مشجعة  4

مسابقات حبمية علك مستوى وامعات اململكة  حلفل  5
الاالب/املعلم علك التميل البحم؛، وةذلك حفل 

 الكليات الرتبوية علك املنافسة مبدرواهتا من الاالب.

 أثناء الخدمة:في الُبعد الثالث: متابعة التكوين البحثي 
معات ووزارة التعليم، متالب تفعيل شراةة حبمية ب  اجلا .أ 

 ومنها:

هتيئة اتتما املدرس؛ بنشر ئقافة املعلم الباحث يف  .1
 التعليم العام.

 إقرار وزارة التعليم حوافل للمعلم  املتعاون  حبميا . .2

تشجيا املعلم  املتميلين حبميا  علك مواصلة تعليمهم يف  .3
 مستويات أعلك.

ه يف مدارس استممار املعلم  محلة املاوست  والدةتورا .4
  التعليم العام يف التمقي  البحم؛.

؛ اجلامعات شاريا التعاون البحم؛ ب  أةادميتنظيم م .5
 واملعلم . 
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تنشيرب دور املعلم الباحث  بتنظيم مشاريا التعاون  .6
 البحم؛ ب  طالب برام  إعداد املعلم واملعلم  يف امليدان.

عقد دورات تدريبية، وورش عمل تنشياية، يف  .7
مستجدات البحث العلم؛ للمعلم ، بالتعاون ما مراةل 
خدمة اتتما والتعليم املستمر، واألقسام الرتبوية، والقنوات 

 البحمية يف اجلامعات.

عقد املؤمترات وامللتقيات العلمية الُّ تءم املعلم  وقادة  .8
التعليم العام والعايل، وتشجيا املعلم  علك نشر وتسوي  

 أحبائهم فيها.

خدمتهم، أئناء يف جيا املعلم  ملمارسة حبوث األداء تش .9
 بدعم مباشر من اجلامعات.

إنشاء مجعية خمصصة للمعلم  الباحم ، مدعومة من   .10
ةليات الرتبية يف اجلامعات السعودية، ما تفعيل دور مجعية 

 وسم، ومجعية البحث النوع؛ وغ ها.

 :تفعيل الشراةة البحمية ما اتتما، ومنها متطلب .ب 

عقد شراةة ب  املراةل العلمية املتدصصة باألحباث  1
 .املعلم لدعم حبوث  وةليات الرتبية

 ما مؤسسات اتتما وةليات الرتبية  لتوويا عقد شراةة 2
  دمة اتتمعية.ايف  املعلمأحباث 

 .يف اتتما املعلملتسوي  أحباث  ات وقنواتابتكار آلي 3

لتكوين  التصور المقترحعوائق قد تواجه تطبيق  (5
المعلم الباحث في الجامعات السعودية في ضوء مجتمع 

 : المعرفة، والحلول الممكنة

 : ("ضي  الوقت لتنفيذ التصور املقرتح يف برنام  اإلعداد"1
التدفي  من التدري  النظري، واالعتماد علك التعلم -

 الذايت، والتابي  واملمارسة العملية، واستممار التقنية.

ا من ا تكاملي  الداعمة للبحث، لتصبي مقرر  دم  املقررات -
 املهارات الداعمة للبحث العلم؛.

تفعيل تابي  األنشاة البحمية يف املقررات األخرى   ا -
 يوفر وهود الاالب واألستاذ.

 :("قلة الكادر التعليم؛ وعدم استيعاهبم ألعداد الاالب"2

وين، استممار التقنية ممل: التعلم عن بعد، والتعلم اإللكرت 
واملنصات التعليمية، ووسافل التواصل االوتماع؛  لتعويا 

 .شرية، باإلضافة إىل التعلم الذايتما يقصر من إمكانات ب

طالب املرحلة مكانات التشكيك يف مناسبة التصور إل (3
 :اجلامعية

 االطالع علك النظريات العلمية املؤيدة، واالستفادة منب    
بقت يف تابي  جتارب بعا اجلامعات السعودية الُّ س نتاف 

، يفيد يف إزالة يف التصور احلايل وتقييمها حَ بعا ما اقرتملل 
 .الشك

غفلة الاالب/املعلم عن تذةر هدف التكوين البحم؛ يف  (4
 :نشاطا التعلم؛

تسمية املقررات البحمية مبجموعة املعلم الباحث،     
 هبدف تكوين  ذةيد يف التفوترقيمها وف  تسلسل مناق؛  ي

 املعلم الباحث.

ب ن  والظنالتهوين من أئر التكوين البحم؛ املستقبل؛،  (5
 :املعلم تقليدي

زمنية  مدة   تابي  هذا التصور يتءي بعدظهور نتافإن 
طويلة، ينتشر فيها خرجيون باحمون يف مدارس التعليم العام، 

 .وإنتاوها ويظهر معا ت ئ هم يف نشر املعرفة وتوظيفها

 :توف  املتالبات املادية عاف  (6
موارد متويل وديدة، ويشارك الاالب/املعلم  اإلبدال إىل     

يف ابتكار قنواهتا، ةما أن مشارةة مؤسسات اتتما توفر 
 .متجددةرد امو 

 :(مقاومة بعا املسؤول  للتغي  والتجديد7
تبي وزارة التعليم باململكة العربية املقاومة بهذه تءع  
 ، من خالل:لتصور املقرتح يف اجلامعات السعوديةاالسعودية 

 تقدمي رؤية واضحة للمداا  واملنفذين. -

خاصة محلة املاوست  -إشراك املعلم  الاموح   -
يف تابي  التصور من ميدان عملهم، -والدةتوراه من املعلم 

 الباحث.ونشر ئقافة املعلم 
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الدعم اإلعالم؛ ملفهوم املعلم الباحث يف قنوات التواصل  -
 التقليدية واحلديمة.

خاص  ووا، واتتما الرتبوي ببووا عام هتيئة اتتما -
 بءرورة هذا التغ  لتاوير التعليم.

 :البحثتوصيات 

 باآليت: يملوصكيف ضوء نتاف  البحث     
لتصور املقرتح اتبي وزارة التعليم باململكة العربية السعودية  .1

، الذي تلداد يف اجلامعات السعوديةيف برام  إعداد املعلم 
اامي إىل معلم  بت هيل التووا الوزارة اجلديد  اأمهيتا م

 .علم؛ عالٍ 

البدار إىل التنسي  ب  ةليات الرتبية والتعليم العام   .2
املقرتح لتكوين املعلم الباحث، بدعم  والتعاون لتنفيذ التصور

 وزارة التعليم.

إقرار هدف تكوين املعلم الباحث يف برنام  إعداد  .3
 املعلم، وإبراز أمهيتا يف تعليم تتما املعرفة.

تنظيم املقررات واألنشاة البحمية يف خاة برنام  إعداد  .4
 املعلم، مبا ميكن من تكوين الاالب/املعلم باحما  بسالسة.

افة املعلم الباحث يف أوسا  احلرم اجلامع؛، ويف نشر ئق .5
الوسافل  العام، ويف اتتما عامة ، بكل ميدان مدارس التعليم

املتاحة،  ا يسهم يف صنا بيئة حافلة، تعلز دافعية التكوين 
البحم؛ عند الاالب/املعلم، ش املعلم، وحتفل للمشارةة يف 

 بناء تتما املعرفة.

 ية:مقترحات لبحوث مستقبل

 ما معايشة البحث، تقرتح الباحمة بعا األحباث، ممل:
دراسة تتبعية ألفواج الاالبة/املعلمة يف قسم رياض  -

األطفال يف وامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل  لدراسة أئر 
 مقرر البحث اإلوراف؛ يف املعلمة يف املدارس.

يم العام يف ووود دراسة استشرافية لواقا التعل -
بعد ت هيل أفواج من الاالب/املعلم  املعلم/الباحث، 

 باحم .

دراسة وصفية مقارنة لواقا تكوين املعلم/الباحث يف  -
 اجلامعات السعودية.

أئناء يف دراسة وصفية وئافقية لواقا نشا  املعلم البحم؛  -
 ا دمة يف التعليم العام ومعوقاتا.

 المراجع

م(. إعداد املعلم تتما املعرفة الدواع؛     30/11/2016-29أبو اتد، مها. )
. املؤمتر الدويل املعلم وعصر املعرفة: الفرص والتحدياتواملتالبات. 

 .826-777، أهبا: وامعة امللك خالد: ةلية الرتبية، ص ص2م 
ــداد الرتبوي العـــــام يف برام  الرتبية يف 2007أبو رويل؛، سوزان. ) م(. اإلعــــ

ــــــــــان.  املؤسسات اجلامعية إلعداد املعلم  يف البلدان اجلامعات يف لبنــــ
ــــنوي الســــــــــادس،-العربية ب وت: ا يئة اللبنانية للعلوم  الكتاب الســـ

 .63-41الرتبوية، ص ص
م(. إسهام مقررات البحث 2017مايو  11-9أبو هاشم، السيد حممد. )

الرتبوي باام  إعداد املعلم  يف إةساهبم معارف ومهارات البحث 
مؤمتر التميل يف تعليم وتعلم العلوم والرياضيات الماين "التاور اإلوراف؛. 

. الرياض: وامعة امللك سعود: مرةل التميل املهي آفاق مستقبلية"
 حم؛.الب

خاة تاوير  م(.2008ألكسو )املنظمة العربية للرتبية والمقافة والعلوم(. )
. تون : التعليم يف الوطن العريب: الرتبية والتعليم العايل والبحث العلم؛

 .PDFإدارة الرتبية، 
دليل البحث م(. 2010ألكسو )املنظمة العربية للرتبية والمقافة والعلوم(. )

 .PDFحمرر(، تون : إدارة الرتبية، . فواز ورادات )الرتبوي
التعليم يف الوطن م(. 2012ألكسو )املنظمة العربية للرتبية والمقافة والعلوم(. )

تون : إدارة الرتبية،  العريب. التقرير السنوي للمرصد العريب للرتبية.
PDF. 

من املؤمتر الما(. 2012مايو )ألكسو )املنظمة العربية للرتبية والمقافة والعلوم(. 
لوزراء الرتبية والتعليم العرب: املعلم العريب ب  التكوين الناوي والتمكن 

 .22-9، ص ص2ع ،32تون ، م ، اتلة العربية للرتبية .املهي
م(. نظام إعداد املعلم يف اململكة 2015بن هوميل، ابتسام  والعنادي، عب . )

لة الدولية الرتبوية . اتالعربية السعودية يف ضوء جتربُّ اليابان وفنلندا
 .50-31، ص ص2، عدد4، تلداملتدصصة
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م(. إعداد املعلم تتما املعرفة الدواع؛ 30/11/2016-29المبيُّ، خالد. )
. املؤمتر الدويل املعلم وعصر املعرفة: الفرص والتحدياتواملتالبات. 

 .430-373، أهبا: وامعة امللك خالد: ةلية الرتبية، ص ص 1م 
يونيو  24. اسرتوا يف تاريخ ةلية الرتبيةوامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل. 

م، علك الرابرب: 2017
https://www.uod.edu.sa/ar/colleges/college-of-

education-dammam 
م، علك 2017مايو  12. اسرتوا يف تاريخ ، ةلية الرتبيةوامعة األم ة نورة

الرابرب: 
http://www.pnu.edu.sa/arr/Faculties/Education/Pages/

Default.aspx 
 29.  اسرتوا يف تاريخ ةلية الرتبية: األقسام األةادمييةوامعة امللك خالد. 

م، علك الرابرب: 2017أبريل 
http://education.kku.edu.sa/ar/content/180 

م، علك 2017يوليو  1واآلداب. اسرتوا يف تاريخ  ةلية الرتبيةوامعة تبوك. 
-https://www.ut.edu.sa/ar/web/college-ofالرابرب: 

education-and-arts/vision-mission 
م، 2017أبريل  9، اسرتوا يف تاريخ قسم علم النف  الرتبويوامعة حلوان، 

علك الرابرب: 
http://www.helwan.edu.eg/Edu/?page_id=730 

الرابرب: م، علك 2017مايو  15. اسرتوا يف تاريخ ةلية الرتبيةوامعة طيبة. 
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPa

ge.aspx?ID=24 
ا تصور مقرتح لتكوين املعلم السعودي وفق  هـ(. 1428. )لعبد العليا ليفة، 

غ   ه. رسالة دةتوراألدواره املستقبلية يف تتما املعرفة: دراسة مستقبلية
 منشورة، ةلية الرتبية: وامعة امللك سعود، الرياض.

م(. تصور مقرتح ملقرر البحث 2017مايو  11-9الدوسري، حممد. )
. مؤمتر اإلوراف؛ يف برام  إعداد املعلم  يف ضوء احتياواهتم املهنية

التميل يف تعليم وتعلم العلوم والرياضيات الماين "التاور املهي آفاق 
 الرياض: وامعة امللك سعود: مرةل التميل البحم؛. مستقبلية".

بناء تتما املعرفة ةديار  (. دور اجلامعات السعودية يف2012، حممد )الذبياين
 ع، العريبتلة رسالة ا لي  للمملكة العربية السعودية.  اسرتاتيج؛

-153، ص صلدول ا لي  العريبمكتب الرتبية ، الرياض: 124
200. 

م(. برنام  تدرييب مقرتح 2014وحسن، عل؛. )ةانون الماين  الرياش؛، محلة 
نمية مهارات البحث العلم؛ لدى طالب الدراسات العليا جبامعة امللك تل

-119، ص ص 1، ع3، م اتلة الدولية الرتبوية املتدصصةخالد. 
141. 
م(. إعداد معلم التعليم األساس؛ تتما 2016نوفما 30-29ريان، حممد. )
، 2. م املؤمتر الدويل املعلم وعصر املعرفة: الفرص والتحدياتاملعرفة. 
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Abstract:The present study aims enhancing the role of researcher-teacher during the stage of his/her university preparation 

by investing knowledge society potentialities and the roles of universities to participate in setting their knowledge society. 

This is done through a proposal made to prepare the researcher-teacher, based on exploring the reality of preparing the 

researcher-teacher in Saudi universities, the best theoretical frameworks, world experiences and educational experts' 

evaluation of this proposal. 

     In the pre-construction of the proposed visualization use survey descriptive approach has been applied to the study 

population, which consists of faculty members in colleges of Education, and a cluster sample of Saudi universities in KSA 

out of which a simple random sample with a percentage of 30% has been examined. The study tool is a questionnaire; 

descriptive documental approach has been used in the domains of program plans, the best theoretical frameworks and world 

experiences, And then the proposed scenario was formulated in the second stage after judging its importance and 

applicability. 

The most important findings are: According to the faculty members in colleges of Education in Saudi universities, the reality 

of preparing the researcher-teacher is considerably achieved in its three aspects: values of scientific research, its information 

and skills. Plans of teacher preparation lack an obvious objective concerned with preparing a researcher-teacher; theoretical 

teaching dominates 87% of methods of research courses and individual initiatives for writing academic research.  

     The proposal appeared made to prepare researcher-teacher in Saudi universities in the light of knowledge society includes 

its formation steps, basics and properties; its general plan consists of objectives, elements, basics, postulates, procedures of 

application, expected obstacles and possible solutions. 
Keyword: A Suggested a proposal, teacher formation, teacher researcher, Saudi universities, knowledge society. 


