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درجة إسهام برامج إعداد معلم اللغة اإلجنليزية في حتقيق أهداف التنمية االجتماعية

The degree of teacher preparation programs in
achieving social development aims

Abstract:

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة �إ�سهام برامج
�إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية
من وجهة نظر معلمي وم�رشيف اللغة الإجنليزية .وقد اتبعت
الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي ,وا�ستخدام الباحثان ا�ستبانة
�صممت خ�صي�ص ًا لتحقيق �أهداف الدرا�سة ,و تكون جمتمع الدرا�سة
من جميع املعلمني وامل�رشفني املخت�صني يف اللغة الإجنليزية
مبحافظة الليث والبالغ عددهم  144معلم ًا و 9م�رشفني .وقد مت
تنفيذ الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 1436
 1437هـ .متثلت �أهم النتائج يف �أن برامج �إعداد معلمي اللغةالإجنليزية ت�سهم بدرجة متو�سطة يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية من وجهة نظر م�رشيف ومعلمي اللغة الإجنليزية.
وقد ك�شفت الدرا�سة �أي�ض ًا عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
وفق متغري العمل احلايل يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية
ككل حيث �أن م�ستوى الداللة لها �أقل من ( )0.05و�أن هذه الفروق
كانت ل�صالح املعلمني وكذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
وفق متغري اخلربة يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية ككل
حيث �أن م�ستوى الداللة لها �أقل من ( )0.05و�أن هذه الفروق
كانت ل�صالح ذوي اخلربة (خم�س �سنوات ف�أقل) .ومتثلت �أبرز
تو�صيات الدرا�سة يف �أهمية مراجعة خطط برامج �إعداد معلم
اللغة الإجنليزية يف �ضوء مطالب التنمية االجتماعية و�أهدفها.
الكلمات املفتاحية :برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية ,
التنمية االجتماعية  ,معلم اللغة الإجنليزية.

The study aimed to determine the degree
`of contribution of English Language Teachers
Preparation Programs in achieving the aims of social
development from the English language supervisors
& teachers` perspective. The researchers used the
descriptive method and constructed a questionnaire
to collect the data from the chosen sample which
was formed from all English language teachers and
supervisors at Allith educational governorate in
Saudi Arabia. The study was conducted during the
first semester of the current educational year (14361437). The main findings of the study were: The
`level of contribution of English language teachers
preparation programs in achieving the objectives of
social development is a medium degree and also the
study proved that there were statistically significant
differences for the variables of the study (years of
experiences , current work) on the problem of the
study. The main recommendation of the study
was the importance of revising English language
teachers’ preparation programs on the light of
social development objectives.
’Key Words: English Language Teachers
Preparation Programs, English Language Teacher,
Social Development.
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تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف التعرف على درجة �إ�سهام برامج �إعداد
معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية
من وجهة نظر معلمي اللغة الإجنليزية وامل�رشفني الرتبويني يف
حمافظة الليث.

مقدمة:
يعد م�ؤ�رش التنمية الب�رشية من �أهم امل�ؤ�رشات التي يقا�س
يف �ضوئها تقدم املجتمعات الإن�سانية حيث ت�سخر املجتمعات
جميع االمكانات واملوارد الطبيعية ،والب�رشية ،واملادية
املتاحة؛ لتحقيق املتطلبات التنموية املختلفة بغية انعكا�س ذلك
�إيجاب ًا على م�ستوى رقي ورفاهية احلياة االجتماعية ملختلف
�رشائح املجتمع .ويربز م�صطلح التنمية مبفهومه ال�شامل حيث
ي�شري �إىل مظاهر النمو واالرتقاء يف جوانب املجتمع االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية والإدارية كافة.
ويظهر مفهوم التنمية االجتماعية على �أنه مكون فرعي
من مكونات التنمية ال�شاملة حيث يرى ال�رسوجي ,ومنى عوي�س,
وعليق وح�سن (� )2001أن مفهوم التنمية االجتماعية عبارة
عن :تغيري اجتماعي يلحق بالبناء االجتماعي ،ووظائفه بغر�ض
�إ�شباع احلاجات وحل امل�شكالت ,وحتقيق التطلعات االجتماعية
للأفراد من خالل املواءمة بني تلك الأهداف ،واالمكانات املتاحة
�أو املمكن �إتاحتها م�ستقبالً.
وملا كان جمال التعليم هو املعني برتجمة �أهداف وتطلعات
املجتمعات وحتقيقها يف جميع املجاالت ومنها جمال التنمية
االجتماعية حيث يظهر بو�ضوح تام الدور الرئي�س الذي تقوم به
امل�ؤ�س�سات والأنظمة التعليمية احلديثة يف املحافظة على القيم
واالجتاهات االيجابية يف املجتمعات من ناحية وتغيري بع�ض
االجتاهات والعادات ال�سلبية من ناحية �أخرى  ,كان لزام ًا الإبقاء
على الأنظمة التعليمية يف حالة ديناميكية م�ستمرة من التطوير
والتح�سني لكافة مكوناتها بغية الت�أكد من كفاءتها وقدرتها على
القيام ب�أدوارها على الوجه املطلوب.
ويربز املعلم �أحد �أهم �أركان العملية التعليمية حيث يعد
م�س�ؤو ًال رئي�س ًا عن ترجمة الأهداف التعليمية �إىل �سلوك ملمو�س
يف واقع حياة النا�شئة من خالل منحه �صالحية حتديد العمليات
التدري�سية املنا�سبة من خالل مراحل تخطيط وتنفيذ وتقومي
التدري�س ،بغية حتقيق الأهداف املحددة لذلك ,وعليه ف�إن التعامل
مع املعلمني ال ينبغي �أن يكون مثل التعامل مع �إعداد الفنيني مث ًال
(ال�شيب2009 ,م) .وبناء على هذا الدور احليوي الذي ي�ضطلع به
املعلم �أكدت العديد من الدرا�سات ومنها درا�سة زعزع ,و�سليمان
( )2011على �أهمية مراجعة برامج �إعداد املعلمني بني الفينة
والأخرى ل�ضمان منا�سبتها لتحقيق متطلبات التطورات التنموية
املت�سارعة يف جميع املجاالت وكذلك درا�سة املر�صفي ()2015
التي �أو�صت بت�ضمني برامج �إعداد املعلمني مواد ثقافية ت�سهم يف
تزويد الطالب املعلم ب�أدوات تنمية املجتمع.
ومن هنا برزت م�شكلة الدرا�سة من خالل خربة الباحثني
امليدانية �سواء يف الإ�رشاف على الطالب املعلمني يف مرحلة
الرتبية امليدانية �أم من خالل الإ�رشاف على املعلمني املنتمني
فعلي ًا �إىل جمال التعليم ,وما الحظاه من �ضعف للدور الذي
ميار�سه معلمو اللغة الإجنليزية جتاه الق�ضايا املجتمعية حيث

أسئلة الدراسة:
● ●ما درجة �إ�سهام برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية
يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية من وجهة نظر م�رشيف
ومعلمي اللغة الإجنليزية؟
● ●ماهي �أبرز ال�صعوبات التي تواجه برامج اعداد معلمي
اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية؟
● ●ماهي �أبرز املقرتحات للتغلب على ال�صعوبات التي
تواجه برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف
التنمية االجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة �إ�سهام
برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية تعود �إىل متغري طبيعة العمل احلايل عند م�ستوى
داللة 0.05؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة �إ�سهام
برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية تعود �إىل متغري عدد �سنوات اخلربة عند م�ستوى داللة
0.05؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على:
● ●درجة �إ�سهام برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية
يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية من وجهة نظر م�رشيف
ومعلمي اللغة الإجنليزية.
● ●�أبرز ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد معلم اللغة
الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية.
● ●�أبرز املقرتحات للتغلب على ال�صعوبات التي تواجه
برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية.
● ●التعرف على وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف درجة
�إ�سهام برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف
التنمية االجتماعية تعود �إىل متغريات الدرا�سة (عدد �سنوات
اخلربة وطبيعة العمل احلايل).

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ت�شخي�ص واقع �إ�سهام
برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية وتقدمي تغذية راجعة للقائمني على ت�صميم برامج
�إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف اجلامعات  ,حيث متثل
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منطلق ًا علمي ًا لعملية تطوير برامج الإعداد لتمكينها من مواكبة
امل�ستجدات املعا�رصة يف �شتى املجاالت ب�شكل عام وفيما يتعلق
بتحقيق �أهداف التنمية االجتماعية على وجه اخل�صو�ص.

�إعداد ي�شمل �أربعة جوانب رئي�سة وهي� :إعداد تخ�ص�صي  ,و�إعداد
مهني ,و�إعداد ثقايف  ,و�إعداد اجتماعي.
وقد ذكر فرج (1430هـ) �أن �أهمية �إعداد املعلم تربز فيما
يلي:
�Ú Úأن جناح العملية الرتبوية وما تنطوي عليه من عنا�رص
عديدة كاملناهج ال�صاحلة والو�سائل املعينة واملباين املجهزة
والإدارة املدر�سية الناجحة على �أهميتها يف العمل الرتبوي
�سوف تظل م�شكوك فيها مامل يتهي�أ لها معلم كفء معد �إعداداً
جيدا علميا وثقافيا ومهنيا يوجه م�سارها.
�Ú Úأن املعلم هو الذي يهيئ اخلربات واملهارات لتالميذه
وهو الذي ي�ؤثر يف تفكري تالميذه و�سلوكهم وبالتايل هو العن�رص
الأهم يف تكوين �شخ�صياتهم وتوجيه قيمهم.
�Ú Úأن املعلم هو الركيزة الأ�سا�سية يف بناء التعليم
وتطويره وال ب ّد له ان ي�أخذ دوره يف عملية اال�صالح والبناء.
�Ú Úأن الطلب على املعلم يزداد يوما بعد يوم وبالتايل
�أ�صبحت العناية به علميا ومهنيا ال تقل عن العناية ب�إعداده قبل
اخلدمة  ,وحت�سني �أدائه وم�ستواه �أثناء اخلدمة.
�Ú Úأن التكامل بني جوانب �إعداد املعلم الثقافية والعلمية
واملهنية يعد هو الأ�سا�س املعتمد يف �إعداد املعلم ملهنة التعليم.

حدود الدراسة:
Ú Úاحلدود املو�ضوعية :حيث تتناول الدرا�سة درجة �إ�سهام
برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية.
Ú Úاحلدود املكانية :مت تطبيق الدرا�سة على معلمي
وم�رشيف اللغة الإجنليزية يف حمافظة الليث التعليمية.
وقد مت اختيار حمافظة الليث لتطبيق الدرا�سة كونها �أقرب
حمافظة تعليمية للباحثني يتحقق فيها االعتبارات التي ت�ساعد
يف حتقيق �أهداف الدرا�سة ومنها:
  ُت َع ُّد حمافظة الليث �إحدى حمافظات التعيني والنقل
ملعلمي اللغة الإجنليزية ,مما يعني تنوع برامج �إعداد املعلمني
التي خ�ضع لها معلمو اللغة الإجنليزية يف املحافظة.
  حداثة تعيني معلمي اللغة الإجنليزية املوجودين
باملحافظة ي�سهم يف الو�صول �إىل برامج �إعداد املعلمني املطبقة
حالي ًا يف م�ؤ�س�سات التعليم التعايل.
Ú Úاحلدود الزمانية :متت الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي 1437 - 1436هـ

أهداف برامج إعداد املعلم:
متثل الأهداف نقطة االنطالق يف تنفيذ برنامج �إعداد املعلم
حيث يتم االحتكام يف �ضوئها ملعرفة مدى حتقيق الربنامج من
عدمه ،وقد حدد مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج يف درا�سة
�أجراها (� )2011أن �أهداف �إعداد املعلم تتمحور حول ثالثة
حماور ،وهي :حمور الأهداف املعرفية ،وحمور الأهداف املهنية،
وحمور الأهداف االجتماعية  ,حيث �أوردت الدرا�سة حتت حمور
الأهداف االجتماعية لربامج �إعداد املعلم ما يلي:
�Ú Úأن يكت�سب الطالب مهارة االت�صال الفاعل مع الآخرين.
�Ú Úأن يتعرف على �أ�ساليب خدمة املجتمع وطرق تنميته.
�Ú Úأن يفهم م�شكالت جمتمعه املحلي والوطني و�أن ميتلك
القدرة على امل�ساهمة يف حلها.
Ú Úامل�ساهمة يف تقدمي خدمات اجتماعية وثقافية
للمجتمع.
�Ú Úأن ي�صبح قادراً على �أداء دور القائد االجتماعي يف
حميط املدر�سة و جمتمعه املحلي.
�Ú Úأن يكت�سب املهارات الالزمة لتنمية اجتاهات ايجابية
للطالب نحو جمتمعهم املحلي.
�Ú Úأن ي�صبح قادراً على بناء عالقات �إن�سانية وثيقة مع
�إدارة املدر�سة وزمالئه وطالبه.

مراجعة ادبيات البحث:
إعداد معلم اللغة اإلجنليزية:
ي�ضطلع املعلم بدور حموري يف العملية التعليمية ،فهو
املنفذ الرئي�س للمنهج الدرا�سي ,واملوجه واملر�شد والقائد للطالب
يف عمليات التعلم والتعليم القائم على متابعة حت�صيل الطالب
وحماولة حت�سينه وتطويره .واملعلم هو العن�رص الأكرث ت�أثرياً
بني عنا�رص العملية التعليمية يف �شخ�صيات طالبه الحتكاكه
املبا�رش بهم وق�ضاء الوقت الأطول معهم.
وينظر علماء التنمية الب�رشية للمعلم على �أنه ي�شكل امل�صدر
الأول للبناء احل�ضاري واالقت�صادي واالجتماعي للأمم من خالل
�إ�سهاماته احلقيقية يف بناء الب�رش (عبيد 2006 ,م).
ونظرا ل�ضخامة املهام وامل�سئوليات امللقاة على عاتق
املعلم ب�صفة عامة ومعلم اللغة الإجنليزية ب�صفة خا�صة وكذلك
حاجات املجتمع الثقافية والفكرية واملهنية والعلمية التي تت�سم
بالتغري امل�ستمر ونظراً للتغريات والتطورات العديدة التي ي�شهدها
عامل اليوم يف العديد من جماالت احلياة وفر�ضها موا�صفات
جديدة للمعلم  ,كل ذلك �أدى �إىل االهتمام الكبري ب�إعداد املعلم
الإعداد املهني الالزم وتطوير برامج امل�ؤ�س�سات التي تقوم
ب�إعداده لتواكب املهام والوظائف اجلديدة ول�ضمان قيام املعلم
بالأدوار املناطة به .حيث ي�ؤكد ال�سعيد (1430هـ) ان كل االنظمة
الرتبوية يف العامل حتر�ص على �إعداد معلميها من خالل برنامج

اّلية إعداد معلم اللغة اإلجنليزية:
يتم �إعداد معلم اللغة الإجنليزية من خالل ثالثة حماور
رئي�سة تتمثل يف ;حمور الإعداد الأكادميي وحمور الإعداد
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ويتم يف الإعداد املهني والرتبوي تنمية الكفايات املتعلقة
بالتدري�س وتطويرها من خالل �أخذ جرعات كافية من املواد
الرتبوية واملهنية والتي من املمكن تق�سيمها �إىل املجموعات
التالية :علم نف�س النمو – علوم الرتبية –املناهج وطرق
التدري�س –الو�سائل التعليمية وتقنيات التعليم (يحيى واملنويف,
1419هـ).
حيث يدر�س (الطالب /املعلم) مقرر علم النف�س للتعرف
على مكونات ال�شخ�صية والدوافع وامل�ؤثرات وامليول واالجتاهات
ونظريات التعلم ليت�سنى له التعرف على خ�صائ�ص املتعلم,
ويدر�س تقنيات التعليم ليعرف على نظريات االت�صال وم�صادر
التعلم وو�سائطه ,وطرق وانتاج الو�سائل التعليمية وا�ستخدامها
 ,ويدر�س �أ�صول الرتبية ليتعرف على نظام التعليم والفل�سفة
الرتبوية  ,كما يدر�س طرق التدري�س العامة واخلا�صة ليتعرف
على املهارات الأدائية للمعلم يف التخطيط والتنفيذ والتقومي ,
ويدر�س املناهج للتعرف على �أنواعها وطرق تنظيمها وحمتواها
(�إبراهيم وبلعاوي 1426,هـ).

الثقايف ،وحمور الإعداد الرتبوي  ,وميكن تناولها ب�شيء من
التفا�صيل كما �أوردها الزهراين (1433هـ) على النحو التايل:
Ú Úالإعداد الأكادميي (التخ�ص�صي) :ويدر�س الطالب يف
مرحلة البكالوريو�س مواد:
 اللغويات (.)Linguistics
 الأدب الإجنليزي والأدب الأمريكي (American and
.)British Literature
 الرتجمة (.)Translation
وي�ؤكد �إبراهيم وبلعاوي (1426هـ) � ّأن اتقان املعلم للبنية
العلمية ملادة تخ�ص�صه ,والعالقة بني مكوناتها من �أهم كفايات
املعلم ,لذلك ينبغي �أن يدر�س املعلم مقررات متعمقة يف مادة
تخ�ص�صه تتيح له التمكن من :احلقائق والبيانات ،واملفاهيم،
والقواعد ،والقوانني ،والنظريات احلاكمة لهذا املجال  ,بالإ�ضافة
�إىل اكت�ساب مهارات وا�ستخدامها يف حل امل�شكالت العلمية.
وعلى الرغم من الدور الذي تقوم به امل�ؤ�س�سات التعليمية
يف �إعداد املعلم ف�إنه يحتاج �إىل �إعداد من نوع خا�ص وقد �أ�شار
�إليه العامري (2009م) على النحو التايل:
 دورات خا�صة يف الق�ضايا العلمية املتعلقة يف املناهج
التي �سيقوم بتدري�سها حتى ي�ستطيع التعامل معها ب�سهولة  ,فقد
يختلف ما در�سه يف اجلامعة عما يتم تدري�سه.
 �إر�شاد املعلم �إىل �أهم املراجع العلمية الالزمة للمادة
التي يقوم بتدري�سها.
Ú Úالإعداد الثقايف:
يت�ضمن هذا الإعداد جمموعة من املعارف املتنوعة التي
�صممت للم�ساهمة يف ايجاد املواطن ال�صالح املعد لر�سالة
الرتبية والتعليم .وت�ساعد هذه املعارف على تو�سيع �أفق املتعلم
كما انها ت�ساعده على تنمية مداركه يف جميع اجلوانب املعرفية
والوجدانية واملهارية يف املواد الدرا�سية املختلفة (يحيى
واملنويف 1419 ,هـ).
والثقافة العامة ال تقت�رص فقط على درا�سة اللغة القومية
أجنبية ,ولكنها تعني بتنمية وتكوين اجتاهات ثقافية
 ,واللغةال ّ
خمتلفة عند املعلم كحب القراءة الناقدة  ,وتتبع التطورات العلمية
والتكنولوجية  ,والأحداث الأدبية وتنمية احل�س املرهف والذوق
الرفيع  ,وتقدير اجلمال (ال�سنبل و�آخرون 1429 ,هـ).
Ú Úالإعداد املهني (الرتبوي):
وهو الذي مييز املعلم عن غريه من العاملني يف
املجاالتالأخرى .ويهدف الإعداد املهني �إىل �إك�ساب معلم
امل�ستقبل �أ�رسار مهنة التدري�س و�أ�صولها .وي�شمل الربنامج
املهني ناحيتني :احلقائق العلمية املتعلقة باملتعلم و�شخ�صيته,
ومنوه العقلي ,واجل�سمي واالنفعايل واالجتماعي وما يفر�ضه هذا
النمو من واجبات تربوية على املعلم  ,وكذلك احلقائق املتعلقة
ب�أهداف العملية الرتبوية وطبيعتها ومغزاها بالن�سبة للفرد
وللمجتمع (بدران والديب 1980 ,م).

التنمية االجتماعية:
يعد مفهوم التنمية ب�شكل عام �أحد �أهم امل�صطلحات التي
ظهرت يف منت�صف القرن الع�رشين وقد اختلف العلماء يف تعريف
مفهوم التنمية طبق ًا لتوجهاتهم الفكرية وااليديولوجية واختالف
تخ�ص�صاتهم وبالتايل اختالف ا�ستخدامهم وتوظيفهم للم�ضمون.
ويعد التعريف الذي �أورده ال�رسوجي و�آخرون ()2001
من �أ�شمل التعريفات و�أو�ضحها حيث ين�ص على �أن التنمية "
هدف �شامل لعملية ديناميكية حتدث يف املجتمع ،وتتجلى
مظاهرها يف تلك ال�سل�سلة من التغريات البنائية والوظيفية التي
ت�صيب مكونات املجتمع وتعتمد هذه العملية على التحكم يف
حجم ونوعية املوارد املادية والب�رشية املتاحة للو�صول بها
�إىل �أق�صى ا�ستغالل ممكن يف �أق�صى فرتة م�ستطاعة وذلك بهدف
حتقيق الرفاهية االقت�صادية ،واالجتماعية املن�شودة للغالبية
العظمى من �أفراد املجتمع" �ص16
ويتفق معظم الباحثني على �أن التنمية ت�ضم جوانب
اقت�صادية وثقافية واجتماعية و�سيا�سية ونف�سية وبيولوجية
فهي ظاهرة تت�صف بال�شمولية والتكامل بني خمتلف مكوناتها
(�رسدوك.)2014,
أ�سا�سية �أال
وقد تناولت هذه الدرا�سة �أحد جوانب التنمية ال
ّ
وهو التنمية االجتماعية حيث يرى ح�سن (1998م) �أنها " تغري
الأو�ضاع االجتماعية القدمية و�إقامة بناء اجتماعي جديد تنبثق
عنه عالقات جديدة وقيم م�ستحدثة  ,وي�سمح للأفراد بتحقيق �أكري
قدر ممكن من �إ�شباع احلاجات واملطالب " �ص43
وت�ضيف العي�سى (� )1999أن التنمية االجتماعية " و�سيلة
ومنهج ًا تقوم على �أ�س�س علمية مدرو�سة لرفع م�ستوى احلياة،
و�إحداث تغيري يف طرق التفكري ،والعمل ،واملعي�شة يف املجتمعات
املحلية ،مع اال�ستفادة من �إمكانات تلك املجتمعات املادية
وطاقاتها الب�رشية ب�أ�سلوب يوائم حاجات املجتمع ،وتقاليده
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وقيمه احل�ضارية واملدنية " �ص46
وبناء على التعريفني ال�سابقني ف�إنه ميكن القول � ّإن التنمية
االجتماعية تتمثل يف قدرة املجتمعات على �إ�شباع حاجات
افرادها املختلفة من خالل اال�ستغالل الأمثل للإمكانات املتاحة
يف �إطار قيم ومعتقدات وتقاليد تلك املجتمعات.

جمتمع وعينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي اللغة الإجنليزية
مبحافظة الليث البالغ عددهم  144معلماً ،وكذلك جميع م�رشيف
اللغة الإجنليزية يف جميع �أق�سام �إدارة التعليم والبالغ عددهم 9
م�رشفني.
ومت �إر�سال ا�ستبانة الدرا�سة جلميع �أفراد املجتمع من
معلمني وم�رشفني �إال �أن اال�ستبانات التي مت �إعادتها بلغت 71
ا�ستبانة بالن�سبة للمعلمني وهي متثل ( % )49من عدد معلمي
اللغة الإجنليزية �أما م�رشفو اللغة الإجنليزية فقد مت جمع
جميع اال�ستبانات اخلا�صة بهم مما يعني م�شاركة م�رشيف اللغة
الإجنليزية يف الدرا�سة بن�سبة بلغت .% 100

أهداف التنمية االجتماعية:
من خالل ما تقدم من التعريفات ال�سابقة ملفهوم التنمية
االجتماعية يت�ضح �أن الهدف الرئي�س للتنمية االجتماعية هو
حت�سني احلياة االن�سانية يف جميع املجاالت والتي متثل احلياة
االجتماعية �أحد �أهم مكوناتها ويرى ال�رسوجي و�آخرون ()2001
�أن ذلك الهدف ميكن حتقيقه من خالل جمموعة من الأهداف
الفرعية على النحو التايل:
�Ú Úإحداث تغيريات على �أمناط العالقات االجتماعية
والنظم واملعايري والقيم التي ت�ؤثر يف �سلوك الأفراد وحتدد
�أدوارهم يف خمتلف التنظيمات االجتماعية التي ينتمون �إليها.
Ú Úمعاجلة امل�شكالت االجتماعية التي تعاين منها
املجتمعات وكذلك امل�شكالت التي تن�ش�أ عن التغيري الذي تهدف
التنمية االجتماعية �إىل �إحداثه يف بنية املجتمع.
�Ú Úإ�شباع احلاجات االجتماعية لأفراد املجتمع مبفهومها
ال�شامل ومنها:
 احلاجة �إىل العمل والتملك واال�ستهالك.
 احلاجة �إىل العي�ش يف جمتمع �أ�رسي ي�سوده التفاهم
واحلب واالطمئنان.
 احلاجة �إىل احلماية االجتماعية و�ضمان احلقوق
الأ�سا�سية.
 احلاجة �إىل التعليم.
 احلاجة �إىل اال�ستمتاع ب�صحة جيدة.
 احلاجة �إىل االمتثال �إىل معايري املجتمع وقيمه.
 احلاجة �إىل االبتكار والإبداع.
 احلاجة �إىل الرعاية االجتماعية للفئات اخلا�صة.
Ú Úتزويد �أفراد املجتمع باملعرفة واملهارات والقدرات
التي ت�ساعدهم على حت�سني م�ستوياتهم املعي�شية.
Ú Úتقدمي اخلدمات للمجتمع لتح�سني نوعية احلياة وتي�سري
احل�صول عليها.
�Ú Úإتاحة الفر�صة لأفراد املجتمع للم�شاركة الفعلية يف
توجيه التنمية االجتماعية وتنفيذ براجمها وتقومي نتائجها.
منهج الدرا�سة :اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي
حيث ُي َع ُّد املنهج املنا�سب لتناول م�شكلة الدرا�سة من خالل
ا�ستخدام ا�ستبانة معدة خ�صي�ص ًا للتعرف على وجهة نظر �أفراد
العينة حول درجة �إ�سهام برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف
حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية.

أدوات الدراسة وكيفية التحقق من صدقها وثباتها:
ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة �صممت خ�صي�ص ًا لأغرا�ض
الدرا�سة بعد الرجوع �إىل الأدب ال�سابق والدرا�سات ال�سابقة
بغر�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة وقد تكونت اال�ستبانة من ثالثة
�أجزاء  ,اجلزء الأول :يهدف �إىل التعرف على وجهة نظر �أفراد عينة
الدرا�سة حول درجة �إ�سهام برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية
يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية � ,أما اجلزء الثاين فيهدف
للتعرف على وجهة نظر �أفراد العينة حول �أبرز ال�صعوبات التي
تواجه برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف
التنمية االجتماعية� .أما اجلزء الثالث من اال�ستبانة فيهدف �إىل
تقدمي �أبرز املقرتحات للتغلب على ال�صعوبات التي تواجه برامج
�إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف �ضوء حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية.
قام الباحثان بالت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها من
خالل الطرق التالية:
Ú Úال�صدق الظاهري لال�ستبانة :وهو ال�صدق املعتمد
على املحكمني ،حيث مت عر�ض اال�ستبانة على عدد من اخلرباء
واملتخ�ص�صني يف جمال املناهج وطرق التدري�س ،ومت الطلب
منهم درا�سة اال�ستبانة ,و�إبداء �آرائهم فيها من حيث :مدى
منا�سبة الفقرات ،وحتقيقها لأهداف الدرا�سة ،و�شموليتها ،وتنوع
حمتواها ،ومنا�سبة الفقرات ملجاالت الدرا�سة ،وتقييم م�ستوى
ال�صياغة اللغوية ،والإخراج ،و�أي مالحظات يرونها منا�سبة فيما
يتعلق بالتعديل� ،أو التغيري� ،أو احلذف .وقدموا مالحظات قيمة
�أفادت الدرا�سة ،و�أثرت اال�ستبانة ،و�ساعدت على �إخراجها ب�صورة
جيدة.
�Ú Úصدق االت�ساق الداخلي :مت ح�ساب �صدق االت�ساق
الداخلي ،وذلك:
 با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون بني درجة كل فقرة
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له .واجلداول من (� )1إىل ()4
تو�ضح نتائج ذلك.
 ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون بني درجة كل جمال
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من جماالت اال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة ،واجلدول ()5
يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك.

رقم
الفقرة

الفقرة

معامل
االرتباط

القدرة على العمل �ضمن فريق حمدد الأدوار.

**0.683
**0.815

جدول ()1

4

معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة كل فقرة والنتيجة الكلية لمجال ثقافة التنمية
االجتماعية

5

القدرة على احلوار واالقناع وتقبل الر�آي االخر.

6

القدرة على اتخاذ القرار واالختيار من �ضمن بدائل
متاحة.

**0.740

7

القدرة على حل امل�شكالت.

**0.739

8

القدرة على توظيف الإمكانات املتاحة بفاعلية عالية.

**0.563

رقم
الفقرة

الفقرة

معامل
االرتباط

1

أ�سا�سية ملفهوم التنمية االجتماعية.
الإملامباملفاهيم ال
ّ

**0.646

2

امتالك قدر منا�سب من املعلومات االجتماعية على
امل�ستوى الوطني واالقليمي والعاملي.

**0.635

3

الوعي ب�أبرز احلاجات االجتماعية للأفراد و�سبل حتقيقها.

**0.636

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الوعي بالتحديات التي تواجه التنمية االجتماعية وكيفية
مواجهتها.
الوعي ب�أهم امل�شكالت االجتماعية و�أبعادها و�آثارها
ال�سلبية على الأفراد واملجتمع وطرق عالجها.
الوعي بعالقة التنمية االجتماعية مبجاالت التنمية
الأخرى مثل :لتنمية االقت�صادية وال�سيا�سية ،وحتقيق
متطلبات �سوق العمل
الوعي بالأدوار االجتماعية امل�ستقبلية ملعلم اللغة
الإجنليزية.
�إدراك الدور الذي تلعبه اللغة الإجنليزية يف حتقيق
اال�ستفادة من التجارب الدولية املختلفة يف حتقيق
التنمية االجتماعية
الوعي باملهددات اخلفية التي ينطوي عليها تعلم اللغة
الإجنليزية على هوية املجتمع املحلي.
معرفة خ�صائ�ص مكونات املجتمع املختلفة (الفرد،
الأ�رسة ،م�ؤ�س�سات الدولة).
معرفة طبيعة العالقة بني مكونات املجتمع املختلفة
(الأفراد ،الأ�رس ،امل�ؤ�س�سات).
الإملام بحقوق الفرد وواجباته جتاه جمتمعه �سواء �أكان
حملي ًا �أم وطنياً.
امتالك توجه ًا �إيجابي ًا نحو التغيري.

10

القدرة على اكت�شاف الفر�ص املتاحة وا�ستغاللها
اال�ستغالل الأمثل.
القدرة على التكيف وفق الظروف االجتماعية ال�سائدة ,
واملواقف الطارئة.
القدرة على بناء عالقات �إيجابية مع جميع مكونات
املجتمع (الأفراد ،الأ�رس)

12

القدرة على متثيل القدوة احل�سنة قو ًال وعمالً.

9

**0.556

11

**0.702
**0.498

**0.735
**0.416

* دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
**0.688

يت�ضح من اجلدول (� )2أن معامل االرتباط بني درجة كل
فقرة والدرجة الكلية ملجال مهارات التنمية االجتماعية ،دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة 0.01مما يدل على متا�سك فقرات
املجال و�صالحيتها للتطبيق على عينة الدرا�سة.

**0.647

جدول ()3

**0.517

معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة كل فقرة والنتيجة الكلية لمجال الصعوبات التي تواجه
برامج إعداد معلمي اللغة اإلنجليزية في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية

**0.560

رقم
الفقرة

**0.623
**0.747

1

**0.670
2

* دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05

3

يت�ضح من اجلدول (� )1أن معامل االرتباط بني درجة
كل فقرة والدرجة الكلية ملجال ثقافة التنمية االجتماعية ،دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة 0.01مما يدل على متا�سك فقرات
املجال و�صالحيتها للتطبيق على عينة الدرا�سة.

4

5

جدول ()2
معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة كل فقرة والنتيجة الكلية لمجال مهارات التنمية
االجتماعية

رقم
الفقرة

**0.463

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01

الفقرة

**0.644

6

معامل
االرتباط

1

القدرة على التعامل مع التقنيات احلديثة وتوظيفها
التوظيف الأمثل.

**0.511

2

القدرة على �إجراء البحوث والدرا�سات.

**0.633

3

القدرة على تنظيم العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق
الواحد.

**0.696

7
8

الفقرة
طرق التدري�س امل�ستخدمة يف برامج الإعداد ال ت�ساعد
على تطوير املهارات االجتماعية مثل( :احلوار،
والعمل اجلماعي ،والتفكري الناقد امل�ستقل...الخ)
عدم تفعيل التقنية وتطبيقاتها �ضمن �أدوات تدري�س
وتقومي و�إدارة مواد برامج الإعداد.
غياب مفاهيم التنمية االجتماعية وثقافتها عن
مفردات مواد برامج الإعداد.
عدم بحث ق�ضايا التنمية االجتماعية من خالل
مفردات مواد برامج الإعداد.
�أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة يف تقومي مواد برامج
الإعداد ال تنمي مهارات العمل امليداين واجلماعي
وتنفيذ البحوث لدى الطلبة وتركز على اجلانب
النظري املعريف.
الكم املعريف الكبري الذي حتتوي عليه مواد برامج
الإعداد ال يعطي جماال لالطالع اخلارجي على
الق�ضايا وامل�ستجدات االجتماعية املحلية والعاملية.
�ضعف ال�رشاكة بني م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني
واملجتمعات املحلية.
�ضعف ال�رشاكة بني م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية والتنموية.

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01
* دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05
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معامل
االرتباط
**0.725
**0.656
**0.782
**0.666

**0.619

**0.751
**0.610
**0.475
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درجة إسهام برامج إعداد معلم اللغة اإلجنليزية في حتقيق أهداف التنمية االجتماعية

يت�ضح من اجلدول (� )3أن معامل االرتباط بني درجة كل
فقرة والدرجة الكلية ملجال ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد
معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية،
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة 0.01مما يدل على متا�سك
فقرات املجال و�صالحيتها للتطبيق على عينة الدرا�سة.

رقم
املجال
4

1
2
3

4

5
6
7

8

�إدراج مواد تعني بق�ضايا التنمية االجتماعية �ضمن خطة
برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية.
ت�ضمني مفاهيم التنمية االجتماعية وثقافتها يف مفردات
مواد برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية.
تطوير �أ�ساليب تقومي مواد برامج الإعداد لت�شمل على
م�شاريع بحثية ميدانية ،وخدمات اجتماعية تطوعية.
عقد �رشاكات بني م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني واملجتمعات
املحلية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية بهدف تعزيز الدور الذي
تلعبه برامج الإعداد يف معاجلة امل�شكالت االجتماعية
والتنموية.
تنويع �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف تنفيذ مفردات مواد
الإعداد لتنمي املهارات االجتماعية املختلفة.
تفعيل ا�ستخدام التقنيات احلديثة �ضمن �أدوات عر�ض
وتقومي و�إدارة برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية.
ت�شجيع امل�شاركة واالطالع على امل�ستجدات االجتماعية
املحلية والعاملية من خالل الأن�شطة الطالبية امل�ساندة
لربامج �إعداد املعلمني.
املراجعة الدورية ملكونات برامج �إعداد معلم اللغة
الإجنليزية للت�أكد من مدى ا�ستيعابها للم�ستجدات
االجتماعية ومواكبتها لالجتاهات العاملية.

يت�ضح من اجلدول (� )5أن معامل االرتباط بني درجة كل
جمال والدرجة الكلية لال�ستبانة ،دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
داللة 0.01مما يدل على متا�سك جماالت اال�ستبانة و�صالحيتها
للتطبيق.
Ú Úثبات اال�ستبانة با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا
()Cronbach's Alpha

معامل
االرتباط
**0.813
**0.768

جدول ()6
**0.724

معامل ثبات االستبانة بمعادلة كروبناخ الفا

1

ثقافة التنمية االجتماعية

13

0.867

2

مهارات التنمية االجتماعية

12

0.868

8

0.813

**0.796

**0.851

3
**0.787
4
**0.774

املجال

ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد معلمي اللغة
الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية
�أبرز املقرتحات للتغلب على ال�صعوبات التي
تواجه برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف
حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية
اال�ستبانة ككل

**0.816

يت�ضح من اجلدول (� )4أن معامل االرتباط بني درجة
كل فقرة والدرجة الكلية ملجال �أبرز املقرتحات للتغلب على
ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف
حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية،
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة 0.01مما يدل على متا�سك
فقرات املجال و�صالحيتها للتطبيق على عينة الدرا�سة.

Ú Úاالطالع على الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة حول
برنامج �إعداد املعلم وجمال التنمية االجتماعية.
�Ú Úإعداد �أداة اال�ستبانة اخلا�صة بالدرا�سة وعر�ضها على
جمموعة من املخت�صني بغر�ض حتكيمها.

معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة

 Ú Úتنفيذ الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام
الدرا�سي 1437 - 1436هـ

االرتباط

1

ثقافة التنمية االجتماعية

2

مهارات التنمية االجتماعية

**0.707

3

ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد معلمي اللغة
الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية

**0.526

41

0.905

�إجراءات تطبيق الدرا�سة :مت حتديد خطوات تطبيق الدرا�سة
يف التايل:

جدول ()5

**0.826

8

0.908

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن نتيجة كرونباخ �ألفا جلميع
جماالت اال�ستبانة مقبولة �إح�صائياً ،حيث ت�شري الدرا�سات �أن
معامل الثبات املح�سوب مبعادلة كرونباخ الفا يعترب مقبول
�إح�صائي ًا �إذا كانت قيمته �أعلى من .0.60

* دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05

رقم
املجال

عدد
العبارات

كرونباخ
�ألفا

الرقم

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01

املجال

�أبرز املقرتحات للتغلب على ال�صعوبات التي تواجه
برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف
التنمية االجتماعية.

**0.641

* دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05

معامل االرتباط بيرسون بين نتيجة كل فقرة والنتيجة الكلية لمجال أبرز المقترحات للتغلب
على الصعوبات التي تواجه برامج اإلعداد في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية في
المملكة

رقم
الفقرة

املجال

** دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01

جدول ()4

الفقرة

االرتباط

 Ú Úجمع البيانات وحتليلها وتف�سريها ومناق�شتها بعد
�إجراء املعاجلات الإح�صائية الالزمة.
�Ú Úإ�صدار النتائج وتقدمي التو�صيات.
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عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها:
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الأول :حيث ين�ص على :ما درجة �إ�سهام برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية من وجهة نظر م�رشيف ومعلمي اللغة الإجنليزية؟ مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والرتتيب وتقدير
درجة الإ�سهام.
● ●ثقافة التنمية االجتماعية:
جدول ()7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب وتقدير درجة اإلسهام لفقرات ثقافة التنمية االجتماعية

املتو�سط

االنحراف

الرتتيب

درجة الإ�سهام

الفقرات

م
12

الإملام بحقوق الفرد وواجباته جتاه جمتمعه �سواء كان املحلي �أم الوطني.

4.08

1.016

1

مرتفعة

13

امتالك توجه �إيجابي نحو التغيري.

3.79

0.951

2

مرتفعة

11

معرفة طبيعة العالقة بني مكونات املجتمع املختلفة (االفراد ،اال�رس ،امل�ؤ�س�سات).

3.70

1.060

3

مرتفعة

8

�إدراك الدور الذي تلعبه اللغة الإجنليزية يف حتقيق اال�ستفادة من التجارب الدولية املختلفة يف حتقيق التنمية
االجتماعية.

3.50

1.091

4

مرتفعة

10

معرفة خ�صائ�ص مكونات املجتمع املختلفة (الفرد ،الأ�رسة ،م�ؤ�س�سات الدولة).

3.48

0.763

5

مرتفعة

2

امتالك قدر منا�سب من املعلومات االجتماعية على امل�ستوى الوطني واالقليمي والعاملي.

3.46

0.762

6

مرتفعة

7

الوعي بالأدوار االجتماعية امل�ستقبلية ملعلم اللغة الإجنليزية.

3.43

0.776

7

مرتفعة

3

الوعي ب�أبرز احلاجات االجتماعية للأفراد و�سبل حتقيقها.

3.25

0.879

8

متو�سطة

9

الوعي باملهددات اخلفية التي ينطوي عليها تعلم اللغة الإجنليزية على هوية املجتمع املحلي

3.25

0.935

9

متو�سطة

5

الوعي ب�أهم امل�شكالت االجتماعية و�آثارها ال�سلبية على الأفراد واملجتمع وطرق عالجها

3.05

0.855

10

متو�سطة

1

االملام باملفاهيم اال�سا�سية ملفهوم التنمية االجتماعية.

3.00

0.827

11

متو�سطة

4

الوعي بالتحديات التي تواجه التنمية االجتماعية وكيفية مواجهتها.

2.98

0.856

12

متو�سطة

6

الوعي بعالقة التنمية االجتماعية مبجاالت التنمية الأخرى مثل :لتنمية االقت�صادية وال�سيا�سية ،وحتقيق
متطلبات �سوق العمل.

2.80

0.818

13

متو�سطة

3.37

0.557

الكلي

متو�سطة

 امتالك قدر منا�سب من املعلومات االجتماعية على
امل�ستوى الوطني واالقليمي والعاملي.
 الوعي بالأدوار االجتماعية امل�ستقبلية ملعلم اللغة
الإجنليزية.
�إن الفقرات التالية جاءت يف درجة �إ�سهام (متو�سطة) حيث
جاء املتو�سط احل�سابي يف فئة التقدير (� 2.60إىل �أقل من )3.40
وهي مرتبة كما يلي:
 الوعي ب�أبرز احلاجات االجتماعية للأفراد و�سبل
حتقيقها.
 الوعي باملهددات اخلفية التي ينطوي عليها تعلم اللغة
الإجنليزية على هوية املجتمع املحلي (اال�ستعمار الثقايف).
 الوعي ب�أهم امل�شكالت االجتماعية و�أبعادها و�آثارها
ال�سلبية على الأفراد واملجتمع وطرق عالجها.
أ�سا�سية ملفهوم التنمية
 االملام باملفاهيم ال
ّ
االجتماعية.

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
 .أ�إن الفقرات التالية جاءت يف درجة �إ�سهام (مرتفعة)
حيث جاء املتو�سط احل�سابي يف فئة التقدير (� 3.40إىل �أقل من
 )4.20وهي مرتبة كما يلي:
 الإملام بحقوق الفرد وواجباته جتاه جمتمعه �سواء
كان املحلي �أم الوطني.
 امتالك توجه �إيجابي نحو التغيري.
 معرفة طبيعة العالقة بني مكونات املجتمع املختلفة
(الأفراد ،الأ�رس ،امل�ؤ�س�سات).
 �إدراك الدور الذي تلعبه اللغة الإجنليزية يف حتقيق
اال�ستفادة من التجارب الدولية املختلفة يف حتقيق التنمية
االجتماعية.
 معرفة خ�صائ�ص مكونات املجتمع املختلفة (الفرد،
الأ�رسة ،م�ؤ�س�سات الدولة).
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 الوعي بالتحديات التي تواجه التنمية االجتماعية وكيفية مواجهتها.
 الوعي بعالقة التنمية االجتماعية مبجاالت التنمية الأخرى مثل :التنمية االقت�صادية وال�سيا�سية ،وحتقيق متطلبات �سوق
العمل.
 .بلقد جاءت درجة �إ�سهام برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية (ثقافة التنمية االجتماعية)
من وجهة نظر م�رشيف ومعلمي اللغة الإجنليزية بدرجة �إ�سهام (متو�سطة) ومبتو�سط ح�سابي (.)3.37
● ●مهارات التنمية االجتماعية:
جدول ()8
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب وتقدير درجة اإلسهام لفقرات مهارات التنمية االجتماعية

املتو�سط

االنحراف

الرتتيب

درجة الإ�سهام

الفقرات

م
10

القدرة على التكيف وفق الظروف االجتماعية ال�سائدة  ,واملواقف الطارئة.

3.68

0.911

1

مرتفعة

11

القدرة على بناء عالقات �إيجابية مع جميع مكونات املجتمع

3.66

1.018

2

مرتفعة

3

القدرة على تنظيم العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق الواحد.

3.58

1.041

3

مرتفعة

12

القدرة على متثيل القدوة احل�سنة قو ًال وعمالً.

3.54

0.954

4

مرتفعة

4

القدرة على العمل �ضمن فريق حمدد الأدوار.

3.54

0.980

5

مرتفعة

2

القدرة على �إجراء البحوث والدرا�سات.

3.53

0.871

6

مرتفعة

5

القدرة على احلوار واالقناع وتقبل الر�أي االخر.

3.26

1.040

7

متو�سطة

8

القدرة على توظيف الإمكانات املتاحة بفاعلية عالية.

3.16

1.037

8

متو�سطة

9

القدرة على اكت�شاف الفر�ص املتاحة وا�ستغاللها اال�ستغالل الأمثل.

3.16

1.049

9

متو�سطة

6

القدرة على اتخاذ القرار واالختيار من �ضمن بدائل متاحة.

3.11

1.019

10

متو�سطة

7

القدرة على حل امل�شكالت.

3.08

0.897

11

متو�سطة

1

القدرة على التعامل مع التقنيات احلديثة وتوظيفها التوظيف الأمثل.

2.83

0.897

12

متو�سطة

3.34

0.624

الكلي

يت�ضح من اجلدول ال�سابق واخلا�ص بدرجة �إ�سهام
برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية (مهارات التنمية االجتماعية) من وجهة نظر م�رشيف
ومعلمي اللغة الإجنليزية ما يلي:
�Ú Úإن الفقرات التالية جاءت يف درجة �إ�سهام (مرتفعة)
حيث جاء املتو�سط احل�سابي يف فئة التقدير (� 3.40إىل �أقل من
 )4.20وهي مرتبة كما يلي:
 القدرة على التكيف وفق الظروف االجتماعية ال�سائدة
 ,واملواقف الطارئة.
 القدرة على بناء عالقات �إيجابية مع جميع مكونات
املجتمع (الأفراد ،الأ�رس ،امل�ؤ�س�سات)
 القدرة على تنظيم العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق
الواحد.
 القدرة على متثيل القدوة احل�سنة قو ًال وعمالً.
 القدرة على العمل �ضمن فريق حمدد الأدوار.

متو�سطة

 القدرة على �إجراء البحوث والدرا�سات.
�Ú Úإن الفقرات التالية جاءت يف درجة �إ�سهام (متو�سطة)
حيث جاء املتو�سط احل�سابي يف فئة التقدير (� 2.60إىل �أقل من
 )3.40وهي مرتبة كما يلي:
 القدرة على احلوار واالقناع وتقبل الراّي االخر.
 القدرة على توظيف الإمكانات املتاحة بفاعلية عالية.
 القدرة على اكت�شاف الفر�ص املتاحة وا�ستغاللها
اال�ستغالل الأمثل.
 القدرة على اتخاذ القرار واالختيار من �ضمن بدائل
متاحة.
 القدرة على حل امل�شكالت.
 القدرة على التعامل مع التقنيات احلديثة وتوظيفها
التوظيف الأمثل.
Ú Úلقد جاءت درجة �إ�سهام برامج �إعداد معلمي اللغة
الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية (مهارات
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�Ú Úإن �أهداف التنمية االجتماعية ككل جاءت يف درجة
�إ�سهام (متو�سطة) ومبتو�سط ح�سابي (.)3.35
ويرى الباحثان �أن هذه النتيجة تعد م�ؤ�رشاً �إيجابي ًا
على مدى ا�ستجابة برامج �إعداد املعلمني �إىل متطلبات التنمية
االجتماعية والعمل على حتقيقها� ,إال �أنها يف الوقت ذاته
تدعو القائمني �إىل تخطيط وتنفيذ برامج �إعداد معلمي اللغة
الإجنليزية و�إعادة النظر يف اّلية تنفيذ برامج الإعداد خ�صو�ص ًا
و�أنه من خالل مراجعة �شاملة للأهداف العامة لأبرز �أق�سام
اللغة الإجنليزية وكليات الرتبية يف اململكة متمثلة يف (ق�سم
اللغة الإجنليزية وكلية الرتبية بجامعة �أم القرى  ,ق�سم اللغة
الإجنليزية وكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود ,وكليات اللغات
والرتجمة بجامعة الإمام حممد بن �سعود) يت�ضح مدى �إدراك
ووعي القائمني عليها لأهمية حتقيق برامج الإعداد ملتطلبات
و�أهداف التنمية ال�شاملة ب�شكل عام وتتفق مع الدرا�سات كل من
الغامدي (1994م) وال�رشيف ( )2011ودرا�سة زعزع و�سليمان
(2011م) على �أهمية مراجعة برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية
يف �ضوء عدد من املعايري واملطالب املقرتحة.
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثاين :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين
والذي ين�ص على :ما هي �أبرز ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد
معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية؟
مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والرتتيب
وتقدير حدة ال�صعوبات.واجلدول التايل يو�ضح نتائج ذلك.

التنمية االجتماعية) من وجهة نظر م�رشيف ومعلمي اللغة
الإجنليزية بدرجة �إ�سهام (متو�سطة) ومبتو�سط ح�سابي (.)3.34
● ●�أهداف التنمية االجتماعية ككل:
جدول ()9
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب وتقدير درجة إسهام برامج إعداد
معلمي اللغة اإلنجليزية في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية ككل من وجهة نظر مشرفي
ومعلمي اللغة اإلنجليزية

م

الفقرات

املتو�سط االنحراف الرتتيب

درجة
الإ�سهام

 1ثقافة التنمية االجتماعية

3.37

0.557

1

متو�سطة

 2مهارات التنمية االجتماعية

3.34

0.624

2

متو�سطة

3.35

0.560

�أهداف التنمية االجتماعية
ككل

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق واخلا�ص بدرجة �إ�سهام
برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية ككل من وجهة نظر م�رشيف ومعلمي اللغة الإجنليزية
ما يلي:
�Ú Úإن جمال ثقافة التنمية االجتماعية جاء يف درجة
�إ�سهام (متو�سطة) ومبتو�سط ح�سابي (.)3.37
�Ú Úإن جمال مهارات التنمية االجتماعية جاء يف درجة
�إ�سهام (متو�سطة) ومبتو�سط ح�سابي (.)3.34

جدول ()10
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب وتقدير درجة الصعوبات التي تواجه برامج إعداد معلمي اللغة اإلنجليزية في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية

املتو�سط

االنحراف

الرتتيب

حدة ال�صعوبات

م
7

�ضعف ال�رشاكة بني م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني واملجتمعات املحلية.

4.30

0.644

1

مرتفعة جداً

8

�ضعف ال�رشاكة بني م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني وامل�ؤ�س�سات االجتماعية والتنموية.

4.21

0.741

2

مرتفعة جداً

4.18

0.823

3

مرتفعة

3.89

1.102

4

مرتفعة

3.81

0.969

5

مرتفعة

4

عدم بحث ق�ضايا التنمية االجتماعية من خالل مفردات مواد برامج الإعداد.

3.81

1.032

6

مرتفعة

3

غياب مفاهيم التنمية االجتماعية وثقافتها عن مفردات مواد برامج الإعداد.

3.80

0.933

7

مرتفعة

2

عدم تفعيل التقنية وتطبيقاتها �ضمن �أدوات تدري�س وتقومي و�إدارة مواد برامج الإعداد.

3.69

1.186

8

مرتفعة

3.96

0.622

5
1
6

الفقرات

�أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة يف تقومي مواد برامج الإعداد ال تنمي مهارات العمل امليداين واجلماعي
وتنفيذ البحوث لدى الطلبة وتركز على اجلانب النظري املعريف.
طرق التدري�س امل�ستخدمة يف برامج الإعداد ال ت�ساعد على تطوير املهارات االجتماعية مثل( :احلوار،
والعمل اجلماعي ،والتفكري الناقد امل�ستقل...الخ)
الكم املعريف الكبري الذي حتتوي عليه مواد برامج الإعداد ال يعطي جماال لالطالع اخلارجي على
الق�ضايا وامل�ستجدات االجتماعية املحلية والعاملية.

الكلي

مرتفعة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
�Ú Úإن ال�صعوبات التالية جاءت بدرجة (مرتفعة جداً) حيث جاء املتو�سط احل�سابي يف فئة التقدير (� 4.20إىل  )5.00وهي مرتبة
كما يلي:
 �ضعف ال�رشاكة بني م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني واملجتمعات املحلية.
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درجة إسهام برامج إعداد معلم اللغة اإلجنليزية في حتقيق أهداف التنمية االجتماعية

 �ضعف ال�رشاكة بني م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية والتنموية.
�Ú Úإن ال�صعوبات التالية جاءت بدرجة (مرتفعة) حيث
جاء املتو�سط احل�سابي يف فئة التقدير (� 3.40إىل �أقل من )4.20
وهي مرتبة كما يلي:
  �أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة يف تقومي مواد برامج
الإعداد ال تنمي مهارات العمل امليداين واجلماعي وتنفيذ البحوث
لدى الطلبة وتركز على اجلانب النظري املعريف.
 طرق التدري�س امل�ستخدمة يف برامج الإعداد ال ت�ساعد
على تطوير املهارات االجتماعية مثل (احلوار ،والعمل اجلماعي،
والتفكري الناقد امل�ستقل...الخ)
 الكم املعريف الكبري الذي حتتوي عليه مواد برامج
الإعداد ال يعطي جماال لالطالع اخلارجي على الق�ضايا
وامل�ستجدات االجتماعية املحلية والعاملية.
 عدم بحث ق�ضايا التنمية االجتماعية من خالل
مفردات مواد برامج الإعداد.
 غياب مفاهيم التنمية االجتماعية وثقافتها عن
مفردات مواد برامج الإعداد.

 عدم تفعيل التقنية وتطبيقاتها �ضمن �أدوات تدري�س
وتقومي وادارة مواد برامج الإعداد.
Ú Úلقد جاءت ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد معلمي
اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية بدرجة
(مرتفعة) ومبتو�سط ح�سابي (.)3.96
ويرى الباحثان �أن ح�صول ال�صعوبات التي تواجه برامج
�إعداد املعلمني على درجة تقدير مرتفعة يعود �إىل �أنه مت بنا�ؤها
يف �ضوء �آراء خمت�صني يف املجال الرتبوي ,ونتائج درا�سات
علمية يف جمال �إعداد معلم اللغة الإجنليزية ,وكذلك االقت�صار
على �إدراج ال�صعوبات التي ح�صلت على ن�سبة تكرار مرتفعة يف
مرحلة التحكيم ,وقد ر�أى فيها �أفراد عينة الدرا�سة �صعوبات
واقعية حتد من قدرة برامج الإعداد على حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية.
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثالث :حيث ين�ص على :ما هي �أبرز
املقرتحات للتغلب على ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد
معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية؟
مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والرتتيب
وتقدير الدرجة واجلدول التايل يو�ضح نتائج ذلك.

جدول ()11
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب وتقدير الدرجة ألبرز المقترحات للتغلب على الصعوبات التي تواجه برامج إعداد معلمي اللغة اإلنجليزية في تحقيق أهداف التنمية
االجتماعية في المملكة

املتو�سط

االنحراف

الرتتيب

الدرجة

م
6

تفعيل ا�ستخدام التقنيات �ضمن �أدوات عر�ض وتقومي و�إدارة برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية

4.64

0.509

1

مرتفعة جداً

5

تنويع �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف تنفيذ مواد الإعداد لتنمي املهارات االجتماعية املختلفة

4.60

0.518

2

مرتفعة جداً

4.59

0.520

3

مرتفعة جداً

4.59

0.567

4

مرتفعة جداً

4.56

0.524

5

مرتفعة جداً

1

�إدراج مواد تعنى بق�ضايا التنمية االجتماعية �ضمن خطة برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية.

4.48

0.616

6

مرتفعة جداً

2

ت�ضمني مفاهيم التنمية االجتماعية وثقافتها يف مفردات مواد برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية

4.44

0.672

7

مرتفعة جداً

3

تطوير �أ�ساليب تقومي مواد برامج الإعداد لت�شمل على م�شاريع بحثية ميدانية ،وخدمات اجتماعية تطوعية.

4.34

0.745

8

مرتفعة جداً

4.53

0.460

4
8
7

الفقرات

عقد �رشاكات بني م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني واملجتمعات املحلية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية بهدف تعزيز الدور الذي تلعبه
برامج الإعداد يف معاجلة امل�شكالت االجتماعية والتنموية.
املراجعة الدورية ملكونات برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية للت�أكد من مدى ا�ستيعابها للم�ستجدات االجتماعية ومواكبتها
لالجتاهات العاملية.
ت�شجيع امل�شاركة واالطالع على امل�ستجدات االجتماعية املحلية والعاملية من خالل الأن�شطة الطالبية امل�ساندة لربامج �إعداد
املعلمني.

الكلي

مرتفعة جداً

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
�Ú Úإن جميع املقرتحات جاءت بدرجة (مرتفعة جداً) حيث جاء املتو�سط احل�سابي يف فئة التقدير (� 4.20إىل  )5.00وهي مرتبة
كما يلي:
 تفعيل ا�ستخدام التقنيات احلديثة �ضمن �أدوات عر�ض وتقومي و�إدارة برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية.
 تنويع �أ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة يف تنفيذ مفردات مواد الإعداد لتنمي املهارات االجتماعية املختلفة.
 عقد �رشاكات بني م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني واملجتمعات املحلية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية بهدف تعزيز الدور الذي تلعبه برامج
الإعداد يف معاجلة امل�شكالت االجتماعية والتنموية.
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بنا�ؤها يف �ضوء �آراء خمت�صني يف املجال الرتبوي ,وتو�صيات
امل�ؤمترات العلمية املتخ�ص�صة ,والدرا�سات العلمية يف جمال
�إعداد معلم اللغة الإجنليزية ,وكذلك االقت�صار على �إدراج احللول
التي ح�صلت على ن�سبة تكرار مرتفعة يف مرحلة التحكيم وتت�سق
بدرجة عالية مع املعوقات التي مت عر�ضها للإجابة على ال�س�ؤال
الثاين حيث ر�أى فيها املعلمون وامل�رشفون حلو ًال عملية لتلك
املعوقات.
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الرابع :للإجابة عن ال�س�ؤال والذي ين�ص
على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة �إ�سهام
برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية تعود �إىل متغري طبيعة العمل احلايل عند م�ستوى
داللة ()0.05؟ مت ا�ستخدام اختبار (ت) للمجموعات امل�ستقلة
واجلدول التايل يو�ضح نتائج ذلك.

 املراجعة الدورية ملكونات برامج �إعداد معلم اللغة
الإجنليزية للت�أكد من مدى ا�ستيعابها للم�ستجدات االجتماعية
ومواكبتها لالجتاهات العاملية.
 ت�شجيع امل�شاركة واالطالع على امل�ستجدات
االجتماعية املحلية والعاملية من خالل الأن�شطة الطالبية
امل�ساندة لربامج �إعداد املعلمني.
 �إدراج مواد تعنى بق�ضايا التنمية االجتماعية �ضمن
خطة برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية.
 ت�ضمني مفاهيم التنمية االجتماعية وثقافتها يف
مفردات مواد برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية.
 تطوير �أ�ساليب تقومي مواد برامج الإعداد لت�شمل على
م�شاريع بحثية ميدانية ،وخدمات اجتماعية تطوعية.
ويرى الباحثان �أن ذلك يعود �إىل �أن تلك املقرتحات مت

جدول ()12
نتائج اختبار (ت) للتعرف على الفروق في درجة إسهام برامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزية في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية وفق متغير طبيعة العمل الحالي

املجال
ثقافة التنمية االجتماعية

مهارات التنمية االجتماعية

اهداف التنمية االجتماعية ككل
ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد معلمي اللغة
الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية
املقرتحات للتغلب على املعوقات التي تواجه برامج
�إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف املعياري

الفرق بني
املتو�سطني

قيمة ت

م�ستوى الداللة

معلم

71

3.44

0.471

0.62357

2.139

0.062

م�رشف

9

2.81

0.858

معلم

71

3.41

0.594

م�رشف

9

2.84

0.670

معلم

71

3.42

0.499

م�رشف

9

2.83

0.753

معلم

71

3.96

0.630

م�رشف

9

3.99

0.594

معلم

71

4.50

0.461

م�رشف

9

4.72

0.427

العمل احلايل

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية وفق متغري
العمل احلايل يف( :ثقافة التنمية االجتماعية؛ ال�صعوبات التي
تواجه برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف
التنمية االجتماعية؛ املقرتحات للتغلب على املعوقات التي
تواجه برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف
التنمية االجتماعية) حيث �إن ّ م�ستوى الداللة لهذه املجاالت
�أكرب من (.)0.05
Ú Úتوجد فروق دالة �إح�صائي ًا وفق متغري العمل احلايل
يف �أهداف التنمية االجتماعية ككل حيث � ّإن م�ستوى الداللة لهذه
املجال �أقل من ( )0.05وهذه الفروق ل�صالح املعلمني.
ويرى الباحثان ّن جود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املعلمني وامل�رشفني يف مدى �إ�سهام برامج �إعداد معلمي اللغة

0.56351

0.59354

0.02836

0.21870

2.645

3.161

0.128

1.351

0.010

0.002

0.898

0.181

الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية يعود �إىل �أن
امل�رشفني الرتبويني مت �إعدادهم من خالل برامج �إعداد قدمية
ن�سبي ًا حيث يقع جميع امل�رشفني �ضمن فئة �أكرث من خم�س
�سنوات يف متغري عدد �سنوات اخلربة وقد ثبت من خالل تو�صيات
الدرا�سات ال�سابقة ,وامل�ؤمترات املتخ�ص�صة ,حاجة تلك الربامج
�إىل التطوير والتغيري ومنها م�ؤمتر �إعداد املعلم الرابع الذي عقد
يف جامعة �أم القرى يف عام 1432هـ حيث جاء �ضمن تو�صياته
اخلتامية الت�أكيد على �أهمية الدور الذي ي�ضطلع به التعليم يف
حتقيق �أهداف التنمية ال�شاملة و�رضورة ت�ضمني مقررات برامج
�إعداد املعلمني ما ي�ساهم يف تنمية ثقافة احلوار وامل�شاركة
االجتماعية للمعلمني �أثناء القيام باملهام ،وامل�س�ؤوليات
الرتبوية ،ومتكني املعلمني قبل اخلدمة من ا�ستخدام التقنيات
احلديثة ،و�إعادة النظر يف برامج �إعداد املعلمني قبل اخلدمة،
ومراعاة التوازن بني مطالب الأ�صالة واملعا�رصة ,وكذلك
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درجة إسهام برامج إعداد معلم اللغة اإلجنليزية في حتقيق أهداف التنمية االجتماعية

◄◄�إجابة ال�س�ؤال اخلام�س :للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة
الرابع والذي ين�ص على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة �إ�سهام برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق
�أهداف التنمية االجتماعية تعود �إىل متغري عدد �سنوات اخلربة
عند م�ستوى داللة ()0.05؟ مت ا�ستخدام اختبار (ت) للمجموعات
امل�ستقلة واجلدول التايل يو�ضح نتائج ذلك.

درا�سة ال�رشيف (2006م) التي قدمت خطة لإعداد معلم اللغة
الإجنليزية يف �ضوء الكفايات املطلوبة التي ا�شتملت على
الكفايات االجتماعية للمعلم.وتت�سق هذه النتيجة مع نتيجة
ال�س�ؤال اخلام�س التي �أكدت على وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
درجة �إ�سهام برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف
التنمية االجتماعية تعود �إىل متغري عدد �سنوات اخلربة ل�صالح
املعلمني ذوي اخلربة خم�س �سنوات ف�أقل.

جدول ()13
نتائج اختبار (ت) للتعرف على الفروق في درجة إسهام برامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزية في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية وفق متغير عدد سنوات الخبرة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الفرق بني
املتو�سطني

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

� 5سنوات ف�أقل

42

3.57

0.511

0.43763

3.792

0.000

�أكرث من � 5سنوات

38

3.14

0.520

� 5سنوات ف�أقل

42

3.67

0.555

�أكرث من � 5سنوات

38

2.98

0.477

� 5سنوات ف�أقل

42

3.62

0.511

�أكرث من � 5سنوات

38

3.06

0.454

ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد معلمي اللغة الإجنليزية � 5سنوات ف�أقل
يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية
�أكرث من � 5سنوات

42

4.08

0.438

38

3.83

0.762

42

4.49

0.463

38

4.57

0.460

املجال
ثقافة التنمية االجتماعية

مهارات التنمية االجتماعية

اهداف التنمية االجتماعية ككل

�سنوات اخلربة

� 5سنوات ف�أقل

املقرتحات للتغلب على املعوقات التي تواجه برامج �إعداد
االجتماعية
معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية
�أكرث من � 5سنوات

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية وفق متغري عدد
�سنوات اخلربة يف جماالت( :ال�صعوبات التي تواجه برامج �إعداد
معلمي اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية؛
املقرتحات للتغلب على املعوقات التي تواجه برامج �إعداد معلم
اللغة الإجنليزية يف حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية) حيث � ّإن
م�ستوى الداللة لهذه املجاالت �أكرب من (.)0.05
Ú Úتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية وفق متغري عدد
�سنوات اخلربة يف جماالت( :ثقافة التنمية االجتماعي؛ مهارات
التنمية االجتماعية؛ �أهداف التنمية االجتماعية ككل) حيث � ّإن
م�ستوى الداللة لهذه املجاالت �أقل من ( )0.05و�أن هذه الفروق
كانت ل�صالح ذوي اخلربة (خم�س �سنوات ف�أقل) ذوي املتو�سط
احل�سابي الأعلى.
ويعزو الباحثان ذلك �إىل اال�ستجابة الإيجابية ملخططي
برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية والقائمني على تنفيذها �إىل
نتائج الدرا�سات وامل�ؤمترات التي دعت �إىل مراعاة متطلبات
التنمية ال�شاملة يف برامج �إعداد املعلمني حيث �أكد م�ؤمتر �إعداد
املعلم الرابع الذي عقد يف جامعة �أم القرى عام 1432هـ �ضمن
تو�صياته اخلتامية على �أهمية الدور الذي ي�ضطلع به التعليم
يف حتقيق �أهداف التنمية ال�شاملة و�رضورة ت�ضمني مقررات

0.69873

0.56818

0.24514

0.07174

6.005

5.234

1.739

0.694

0.000

0.000

0.087

0.490

برامج �إعداد املعلمني ما ي�سهم يف تنمية ثقافة احلوار وامل�شاركة
االجتماعية للمعلمني �أثناء القيام باملهام وامل�س�ؤوليات
الرتبوية ،ومتكني املعلمني قبل اخلدمة من ا�ستخدام التقنيات
احلديثة ,و�إعادة النظر يف برامج �إعداد املعلمني قبل اخلدمة,
ومراعاة التوازن بني مطالب الأ�صالة واملعا�رصة.
و�أكدت الدرا�سات على �أهمية ت�ضمني متطلبات التنمية
االجتماعية �ضمن برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية ومنها
درا�سة ال�رشيف (2006م) التي قدمت خطة لإعداد معلم اللغة
الإجنليزية يف �ضوء الكفايات املطلوبة التي ا�شتملت على
الكفايات االجتماعية للمعلم.

توصيات ومقرتحات الدراسة:
�1 .1أظهرت النتائج �أن برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية
ت�سهم ب�شكل عام بدرجة متو�سط يف حتقيق �أهداف التنمية
االجتماعية مما ي�ؤكد على �أهمية مراجعة خطط برامج �إعداد
معلم اللغة الإجنليزية يف �ضوء مطالب التنمية ال�شاملة
ب�شكل عام و�أهداف التنمية االجتماعية ب�شكل خا�ص.
2 .2الأخذ باملقرتحات التي قدمتها الدرا�سة كحلول عملية
مل�ساعدة برامج �إعداد معلم اللغة الإجنليزية يف حتقيق
�أهداف التنمية االجتماعية حيث ح�صلت تلك املقرتحات
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جميعها على درجة تقدير مرتفعة جداً من خالل ا�ستجابات
�أفراد العينة.
�3 .3إجراء درا�سات مماثلة للوقوف على مدى �إ�سهام برامج �إعداد
املعلمني ب�شكل عام يف حتقيق �أهداف التنمية ال�شاملة
ومكوناتها (التنمية االقت�صادية ,والتنمية الثقافية,
والتنمية االجتماعية ,والتنمية ال�سيا�سية).

.3

املصادر واملراجع:
.4

�1 .1إبراهيم ,معتز احمد و بلعاوي  ,برهان (1426هـ) :فن
التدري�س وطرائقه العامة .عمان  ,دار حنني للن�رش والتوزيع
2 .2بدران  ,م�صطفى ,و الديب فتحي (1980م) :تقومي الربنامج
الرتبوي لإعداد املدر�س يف ق�سم الرتبية بجامعة الكويت.
الكويت  ,مطابع اليقظة.
3 .3ح�سن  ,عبدالبا�سط حممد (1998م) :التنمية االجتماعية.
القاهرة  ,مكتبة وهبة امل�رصية.
4 .4ال�رسوجي  ,طلعت و عوي�س  ,منى و عليق �أحمد ,و ح�سن
ف�ؤاد (2001م) :التنمية االجتماعية املثال والواقع  ,جامعة
حلوان  ,مركز ن�رش الكتاب اجلامعي.
5 .5ال�سعيد� ,سعيد حممد (1430هـ) :مهارات التدري�س الأ�سا�سية
للمعلم .الريا�ض :مكتبة الر�شد.
6 .6ال�سنبل ,عبد العزيز بن عبد اهلل و�آخرون (1429هـ) :نظام
التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية .الريا�ض  ,دار اخلريجي
للن�رش والتوزيع.
7 .7ال�شيب  ,كاظم (2009م) :معوقات التنمية واال�صالح يف
الوطن العربي .الدمام ,ر�ؤية للت�صميم.
8 .8العامر  ,عبداهلل ( :)2009املعلم الناجح .عمان  ,دار �أ�سامة
للن�رش والتوزيع.
 -9 .9عبيد  ,جمانة حممد (2006م) :املعلم �إعداده  ,تدريبه ,
كفاياته .عمان  ,دار �صفاء للن�رش والتوزيع.
1010العي�سى  ,جهينة و�آخرون (1999م) :علم اجتماع التنمية.
دم�شق  ,دار االهايل
1111فرج  ,عبد اللطيف ح�سني ( 1430هـ) :التدري�س الفعال.
عمان  ,دار الثقافة للن�رش والتوزيع
1212يحيى ,ح�سن عايل واملنويف �,سعيد جابر (1419هـ):
املدخل �إىل التدري�س الفعال .الريا�ض ,الدار ال�صولتية.

.5

.6
.7

الإجنليزية من ا�ساليب تنمية مهارة اال�ستماع لدى طالب
ال�صف الثالث املتو�سط .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,
جامعة �أم القرى  ,مكة املكرمة.
3الغامدي  ,علي غر�سان ( )1994مقارنة للكفايات الالزمة
ملعلمي اللغة الإجنليزية باملرحلتني املتو�سطة والثانوية يف
برنامج الإعداد بكليات الرتبية يف جامعات اململكة العربية
ال�سعودية من وجهة نظر املتخ�ص�صني .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة  ,جامعة ام القرى  ,مكة املكرمة.
�4رسدوك  ,ر�شيدة ( :)2014دور العلوم االجتماعية يف
التنمية .جملة الدرا�سات والبحوث االجتماعية  ,جامعة
الوادي  ,العدد (.)9
5ال�رشيف  ,فهد ( :)2006بناء خطة ا�سرتاتيجية قائمة علي
الكفايات لإعداد معلم اللغة الإجنليزية للمرحلة االبتدائية
يف �ضوء االجتاهات العاملية احلديثة .ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة  ,جامعة ام القرى ،مكة املكرمة.
6املر�صفي ,حممد (� :)2015إعداد املعلم يف �ضوء املتغريات
املعا�رصة .امل�ؤمتر الدويل الأول لكلية الرتبية بجامعة
الباحة.
7مكتب الرتبية العربي (2011م) :التكوين املهني للمعلم
(الإطار النظري) .درا�سة من�شورة .الريا�ض,مكتب الرتبية.

مواقع الشبكة العنكبوتية (االنرتنت):
1 .1جامعة االمام حممد بن �سعود (1437هـ)� .أهداف كليات
اللغات والرتجمة .مت ا�سرتجاعها بتاريخ 1437 /3 /25هـ
https: // units. imamu. edu. sa/ colleges/ LanguageAndTranslation/ profile/ Pages/ Targets. aspx

2 .2جامعة امللك �سعود (1437هـ)� .أهداف ق�سم اللغة الإجنليزية.
مت ا�سرتجاعها بتاريخ 1437 /3 /25هـ من
http: // arts. ksu. edu. sa/ ar/ node/ 2809

3 .3جامعة امللك �سعود (1437هـ) .نبذة عن كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود .مت ا�سرتجاعها بتاريخ /3 /25
1437هـ
http: // education. ksu. edu. sa/ ar/ content/%D9%86%D
8%A8%D8%B0%D8%A9- %D8%B9%D9%86- %D8%A7
%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9- 0

4 .4جامعة �أم القرى (1437م) .اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر الرابع
لإعداد املعلم .مت ا�سرتجاعها بتاريخ 1437 /3 /25هـ من

األحباث والرسائل العلمية:
1 .1زعزع منى و �سليمان  ,منى )2011 ,بعنوان :تقومي برنامج
�إعداد معلم اللغة الإجنليزية بجامعة امللك خالد يف �ضوء
معايري  .TESOL/ NCATEجملة كلية الرتبية بدمياط ,
العدد 61
 2 .2الزهراين � ,أحمد علي (1433هـ) :درجة متكن معلمي اللغة

https: // uqu. edu. sa/ news/ ar/ 8655

5 .5جامعة �أم القرى (1437م) .نبذة عن ق�سم اللغة الإجنليزية.
مت ا�سرتجاعها بتاريخ 1437 /3 /25هـ من
https: // uqu. edu. sa/ imjan/ ar/ 93195575

6 .6جامعة �أم القرى (1437م) .نبذة عن كلية الرتبية .مت
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